
GE.12- 

Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women 

  Consideration of reports submitted by States parties under 
article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women 

  Second periodic reports of States parties 

  Syria* ** 

[24 July2012] 

  
 * In accordance with the information transmitted to the States parties regarding the processing of their 

reports, the present document was not formally edited before being sent to the United Nations 

translation services. 
 * *Annexes can be consulted in the files of the secretariat. 

 United Nations CEDAW/C/SYR/2 

 

Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination 

against Women 

 

Distr.: General 

11 September 2012 

 

Original: Arabic 

 

 

ADVANCE UNEDITED VERSION 



CEDAW/C/SYR/2 

2  

 

 

  التقرير الدوري الثاني والثالثالتقرير الدوري الثاني والثالث
  لجميورية العربية السوريةلجميورية العربية السوريةلل

  تاايية القاا  لل  جمي  شكاال التمييز اد المرشةتاايية القاا  لل  جمي  شكاال التمييز اد المرشةل ل 
  )سيـــــــــداو()سيـــــــــداو(

 
 فيرس المحتويات

 
 2 ......................................................................................... المحتكيات فيرس

 6 .................................................................................................. المدخؿ

 6 ............................................................................................. األكؿ الفصؿ

 6 ........................................................................................... المقدمة: أكلن 

 8 .............................................. السكرية العربية الجميكرية عف المؤشرات مف بعض – ثانيان 

 8 ........................................................................... :الديمكغرافية المؤشرات-أ

 9 ........................................................................ : القتصادية المؤشرات -ب

 14 ............................................................................... (التكصيات) الثاني الفصؿ

 19 ........................................................................................... الثالث الفصؿ

 19 ............................. :األخرل لممياـ إضافة التفاقية قضايا مجمؿ بمتابعة المعنية الكطنية الجية

 20 ....................................................................... :األسرة لشؤكف السكرية الييئة

 27 ............................................................................................ الرابع الفصؿ

 27 .......................................................................................:3-2-1 المكاد

 27 ........................................................................ :كالقانكني التشريعي اإلطار

 27 ......................................................................................... :المعكقات

 30 .................................................................. :المؤقتة الخاصة التدابير -4- المادة



CEDAW/C/SYR/2 

 

 

 3 

 

 

 30 ................................................................................ :األرض عمى الكاقع

 31 ......................................................................................... :المعكقات

 31 ............................................... :كالمرأة لمرجؿ كالجتماعية السمككية األنماط -5- المادة

 31 ........................................................................ :كالقانكني التشريعي اإلطار

 32 ................................................................................ :األرض عمى عالكاق

 34 ......................................................................................... :المعكقات

 34 ...................................................................... :المرأة استغالؿ حظر( 6) المادة

 34 ........................................................................ :كالقانكني التشريعي إلطارا

 35 ................................................................................ :األرض عمى الكاقع

 35 ..................................................................................... :المحرز التقدـ

 36 ................................................. :كالعامة السياسية الحياة في المرأة مشاركة :(٧ المادة)

 36 ................................................................... :كالقانكني التشريعي اإلطار :أكلن 

 36 .......................................................................... :األرض عمى الكاقع: ثانيان 

 41 ............................................................................... :المحرز التقدـ: ثالثان 

 47 .................................................................................. :المعكقات -رابعان 

 48 ..................................... الدكلية كالمنظمات الدبمكماسي التمثيؿ في المرأة مشاركة/: ٨/المادة

 48 ................................................................... :كالقانكني التشريعي اإلطار -أكلن 

 48 ......................................................................... :األرض عمى الكاقع -ثانيان 

 49 ................................................................................ المحرز التقدـ: ثالثان 

 50 ..........................................................:التأىيمية التدريبية الدكرات مجاؿ في: رابعان 

 50 .......................................................................... :المستقبمية اآلفاؽ: سان خام

 50 ................................................................................ :الجنسية -9 – المادة



CEDAW/C/SYR/2 

4  

 

 

 51 ................................................................... :كالقانكني التشريعي اإلطار: أكلن 

 51 .......................................................................... :األرض عمى الكاقع: ثانيان 

 52 .............................................................................. :التحفظ مبررات: ثالثان 

 52 .............................................................................. :المتكخاة السبؿ: رابعان 

 52 ................................................................................. التعميـ -10 - المادة

 52 ................................................................... :كالقانكني التشريعي اإلطار: أكلن 

 54 .......................................................................... :األرض عمى الكاقع: ثانينا

 57 ............................................................................... :المحرز التقدـ: ثالثان 

 58 ................................................................................... :المعكقات: رابعان 

 59 ............................................................................ :المتكخاة السبؿ: خامسان 

 60 .................................................... .الجامعي قبؿ ما التعميـ مرحمة في المرأة: سادسان 

 61 ................................................................................. :األمية محك:سابعان 

 62 ............................................................................. :المحرز التقدـ:  ثامنان 

 65 .................................................................................. :المعكقات: تاسعاُ 

 65 ................................................................................... العمؿ -11- المادة

 65 ................................................................... :كالقانكني التشريعي اإلطار: أكلن 

 66 .......................................................................... :األرض عمى الكاقع: ثانيان 

 68 .................................................................................... المعكقات: ثالثان 

 69 .............................................................................. :المتكخاة السبؿ: رابعان 

 69 ....................................................... :الصحية الرعاية مجاؿ في المساكاة -12-المادة

 69 ................................................................... :كالقانكني التشريعي اإلطار: أكلن 

 70 .......................................................................... :األرض عمى الكاقع: ثانيان 

 81 .................................................. :المقدمة الصحية الرعاية قطاع في المعكقات: ثالثان 



CEDAW/C/SYR/2 

 

 

 5 

 

 

 81 .............................................................................. :المتكخاة السبؿ: رابعان 

 82 .............................................. :كالقتصادية الجتماعية المناحي في المساكاة-13-المادة

 82 ................................................................... :كالقانكني التشريعي اإلطار: أكلن 

 82 ........................................................................... األرض عمى الكاقع:ن ثانيا

 83 ................................................................................... :المعكقات: ثالثان 

 83 ............................................................................. الريفية المرأة -14-المادة

 84 .......................................................................... :األرض عمى الكاقع: ثانيان 

 87 ................................................................................... :المعكقات: ثالثان 

 88 ..................................................................... :القانكف أماـ المساكاة-15- المادة

 88 ................................................................... :كالقانكني التشريعي اإلطار: أكلن 

 88 ................................................ :األسرية كالعالقات الزكاج أمكر في لمساكاةا-16-المادة

 88 ................................................................... :كالقانكني التشريعي اإلطار: أكلن 

 90 ................................................................................... :المعكقات: ثانيان 

 91 ............................................... :16 المادة فقرات بعض عمى التحفظات مبررات: ثالثان 

 91 ................ :التفاقية بيذه يتعمؽ فيما دكلتيف بيف ينشأ خالؼ أم حكؿ بالتحكيـ الخاصة/: ٩٩/المادة

 91 ......................................................................................... كالعنؼ المرأة

 91 .......................................................................... :األرض عمى الكاقع:  أكلن 

 94 .................................................................................... المعكقات: ثانيان 

 95 ............................................................................... المتكخاة السبؿ: ثالثان 

 95 ........................................................................................ :المعاقة المرأة

 95 ................................................................................ :األرض عمى الكاقع

 97 ................................................................................................ :الخاتمة



CEDAW/C/SYR/2 

6  

 

 

 98 ................................................................................................ :المالحؽ

 المدخل 
ات الدكلية نقدـ التقرير الدكرم الثاني كالثالث المعني التزامان مف الجميكرية العربية السكرية بتنفيذ مايترتب عمييا تجاه التفاقي   

بالتقدـ الحاصؿ في مجالت تطبيؽ اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة )سيداك( كذلؾ عمى الرغـ مما تمر بو 
لب محقة في كالتي شيدت بدايات حراؾ شعبي حمؿ مطا 2011سكرية مف ظركؼ صعبة كتحديات تكضحت معالميا في العاـ 

التغيير كاإلصالح، إل أف ىذا الحراؾ سرعاف ما تـ استغاللو مف قبؿ مجمكعات إرىابية مسمحة مدعكمة كممكلة مف قكل خارجية 
عممت عمى زعزعة األسر كتعريض أمف المكاطنيف كأمانيـ لمخطر، األمر الذم دفعت سكرية ثمنو خسائر كبيرة في األركاح 

حتية، فكاف عمى الدكلة أف تتحمؿ مسؤكلياتيا في الحفاظ عمى أمف كحياة مكاطنييا في مكاجية ىذه كالمرافؽ خاصةن البنى الت
المجمكعات، كمما زاد في حدة األزمة كاستمرارىا كتعميؽ تداعياتيا الضغط السياسي كالحصار القتصادم كالعقكبات الجائرة 

آخر، إف ىذا الكضع أثر بشكؿ كبير، كسكؼ يؤثر، سمبا عمى اإلعالمية التي تتبنى كجية نظر متحيزة لطرؼ دكف  كالحمالت
مسار عممية التنمية كعمى حقكؽ النساف، كمف المعركؼ أف المرأة ىي المتضرر األكبر بشكؿ مباشر، أك غير مباشر، في ظؿ 

 ىكذا أكضاع.

 الاصل األول
 شوًل: المقدمة 

المجنة الدكلية المعنية بالقضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة بمكجب  تقدمت الجميكرية العربية السكرية بتقريرىا األكلي إلى  
)الكثيقة:  2005أيمكؿ )سبتمبر(  15مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة )سيداك( في  18المادة 

(CEDAW/C/SYR/1. 
ية المعد مف قبؿ لجنتي الصياغة كاإلشراؼ المشكمتيف بقرار مف ىذا ىك التقرير الدكرم الثاني كالثالث لمجميكرية العربية السكر     

، بناءن عمى اقتراح مقدـ مف الييئة السكرية لشؤكف األسرة، إذ عممت لجنة 2011/ بتاريخ 4907السيد رئيس مجمس الكزراء رقـ /
جر  اء التعديالت بحسب المالحظات الكاردة، الصياغة عمى تكفير كافة المعمكمات الالزمة إلعداد التقرير كالقياـ بأعماؿ الصياغة كا 

 ماؿ لجنة الصياغة التي تشكمت مف ممثميف عف الجيات الحككمية كغير الحككمية التالية:أعفي حيف تكلت لجنة اإلشراؼ مراجعة 
كزارة التعميـ العالي، كزارة الييئة السكرية لشؤكف األسرة، كزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ، كزارة الداخمية، كزارة العدؿ، كزارة التربية، 

الزراعة كاإلصالح الزراعي، كزارة الخارجية كالمغتربيف، كزارة اإلدارة المحمية، كزارة الصناعة، كزارة القتصاد كالتجارة الخارجية، 
لتخطيط كالتعاكف الدكلي، كزارة اإلعالـ، كزارة الثقافة، كزارة األكقاؼ، كزارة الصحة، كزارة المالية، المكتب المركزم لإلحصاء، ىيئة ا

 التحاد العاـ النسائي، جمعيات أىميو )جمعية تطكير دكر المرأة، جمعية الندل التنمكية(.
كما ضمت المجنة اإلشرافية باإلضافة لمجيات السابقة ممثميف عف: اتحاد الشبيبة، منظمة الطالئع، اتحاد الفالحيف، التحاد العاـ 

 ني لطمبة سكرية.لنقابات العماؿ، التحاد الكط
كتجدر اإلشارة إلى أف الجميكرية العربية السكرية صادقت عمى عدد مف التفاقيات كالبركتكككلت المتعمقة بحماية حقكؽ      

 (.1الممحؽ رقـ اإلنساف في الفترة التي تمت مناقشة التقرير األكلي، )
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 2007عاـ  12( مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ بالمرسـك رقـ 21-20)كما تـ رفع تحفظ الجميكرية بالعربية السكرية عف المكاد       
(، كفيما يخص تحفظ الحككمة السكرية عمى بعض مكاد اتفاقية سيداك فإف العمؿ الجاد مستمر في سكرية عمى 2الممحؽ رقـ )

ذه التحفظات لتتعارض المستكييف الحككمي كغير الحككمي لدراسة التحفظات السكرية عمى بعض مكاد التفاقية، سيما أف بعض ى
 مع دستكر الجميكرية العربية السكرية.

لقد خطت الجميكرية العربية السكرية خطكات كبيرة كنكعية خالؿ الفترة القصيرة الماضية نحك تنفيذ برنامج كطني شامؿ     
لغاء محكمة امف الدكلة  (،3الممحؽ رقـ حالة الطكارئ، )إنياء العمؿ بلإلصالح يمبي مطالب شعبية مشركعة كاف مف بينيا  كا 

 كصدكر سمسمة مف القكانيف التي تكرس الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كىي:(، 4الممحؽ رقـ العميا، )
( كقانكف اإلعالـ 7( كقانكف اإلدارة المحمية )الممحؽ رقـ 6( كقانكف النتخابات العامة )الممحؽ رقـ 5قانكف األحزاب )الممحؽ رقـ 

( كافؽ عميو غالبية مكاطني الجميكرية 9الممحؽ رقـ )ىذه القكانيف بدستكر جديد لمجميكرية العربية السكرية  ( كتكجت8)الممحؽ رقـ 
%(، 57.4%(، مف أصؿ نسبة المقبميف عمى التصكيت كالبالغة )89.4نسبة المؤيديف لمشركع الدستكر )  العربية السكرية إذ بمغت

ب عمى طريؽ الحرية كالديمقراطية كتجسيدن حقيقيان لممكتسبات كاستجابة لمتحكلت كيعد إنجاز ىذا الدستكر تتكيجان لنضاؿ الشع
كالتغيرات كدليالن ينظـ مسيرة الدكلة نحك المستقبؿ كضابطان لحركة مؤسساتيا كمصدران لتشريعاتيا كذلؾ مف خالؿ منظكمة مف 

تخابات كالتعدية السياسية كالحزبية كحماية الكحدة الكطنية المبادئ األساسية تكرس الستقالؿ كالسيادة كحكـ الشعب القائـ عمى الن
صدر كالتنكع الثقافي كالحريات العامة كحقكؽ اإلنساف كالعدالة الجتماعية كالمساكاة كتكافؤ الفرص كالمكاطنة كسيادة القانكف. كما 

ؿ اإلرىابي كالمنظمة اإلرىابية كتمكيؿ الخاص بمكافحة اإلرىاب كيتضمف القانكف تعريفا بالعم 2012/ لمعاـ 19القانكف رقـ /
 (.10رقـ اإلرىاب كعقكبات القياـ بالعمؿ اإلرىابي أك التركيج لألعماؿ اإلرىابية )ممحؽ 

حزب التاامن، الحزب الديمقراطي كقد دخمت ىذه القكانيف حيز التطبيؽ مباشرة كتـ الترخيص لعشرة أحزاب كىي: )  -
لديمقراطي، حزب التاامن العربي الديمقراطي، حزب التنمية الوطني، حزب السوري، حزب األنصار، حزب الطليعة ا

( كفقان لقانكف الكباب الوطني السوري، حزب الكباب الوطني للعدالة والتنمية، حزب سوريا الوطن، حزب اإلرادة الكعبية
تحت مظمة الجبية الكطنية  األحزاب الجديد اثناف منيا ترأسيا امرأة، إضافة الى األحزاب التي كانت مكجكدة سابقان 

حزب البعث العربي الكترااي، الحزب الكيولي السوري، حزب الوحدويين التقدمية كعددىا عشرة أحزاب كىي: )
الكتراايين، الحزب السوري القومي الجتمالي، حراة الكتراايين العرب، حزب العيد الوطني، حزب التحاد العربي 

وري الموحد، الحزب الوحدوي الكترااي الديمقراطي، حزب التحاد الكترااي الديمقراطي، الحزب الكيولي الس
 العربي(.

% كفقان لقانكف النتخابات 12امرأة إلى المجمس بنسبة  30كما جرت انتخابات لإلدارة المحمية كانتخابات مجمس الشعب إذ كصمت 
الجديد، كتـ الترخيص لعدد مف الصحؼ كالقنكات التمفزيكنية، الجديد، كتـ تشكيؿ المجمس الكطني لإلعالـ كفقان لقانكف اإلعالـ 

كبالتكازم مع ىذا البرنامج اإلصالحي الحككمة السكرية مستمرة في الدعكة الجادة لالنخراط في الحكار الكطني الشامؿ بمشاركة 
سبيؿ كحيد لتخطي األزمة المؤلمة جميع السكرييف عمى اختالؼ انتماءاتيـ كتكجياتيـ السياسية بما في ذلؾ المعارضة الكطنية ك

في سكرية كتحقيؽ تطمعات الشعب السكرم. كفي ضكء ذلؾ تـ تشكيؿ الحككمة بمشاركة جميع القكل السياسية كمنيا المعارضة 



CEDAW/C/SYR/2 

8  

 

 

حيث ضمت كزيريف، األكؿ نائب لرئيس مجمس الكزراء لمشؤكف القتصادية ككزيرا لمتجارة الداخمية كحماية المستيمؾ،  الكطنية
 ثاني كزير دكلة لشؤكف المصالحة الكطنية.كال

 كيأتي استحداث حقيبة كزير لشؤكف المصالحة الكطنية لتككف األكلى مف نكعيا في تاريخ الحككمات السكرية.
إف الجميكرية العربية السكرية، التي شاركت في تأسيس منظمة األمـ المتحدة منذ إنشائيا، تنطمؽ في الممارسة كالتطبيؽ مف 

كالمبادئ المقررة في ميثاؽ األمـ المتحدة في تقرير مركزىا السياسي كالسعي لتحقيؽ نمكىا القتصادم كالجتماعي  المقاصد
 متينان لحتراـ الحقكؽ دكلن كأفراد . كالثقافي، مع التمسؾ بمبادئ القانكف الدكلي ككنو يكطد أساسان 

يشكؿ عائقان كبيران أماـ  ١٩٦٧جكلف السكرم منذ الخامس مف حزيراف عاـ كل بد ىنا مف اإلشارة إلى أف الحتالؿ اإلسرائيمي لم   
  .بشكؿ تاـ المدنيةالجتماعية كالثقافية كالقتصادية كالسياسية ك  ممارسة المكاطنيف السكرييف في الجكلف المحتؿ لحقكقيـ

 بعض من المؤكرات لن الجميورية العربية السورية –ثانيًا 
  فية:المؤكرات الديموغرا-ش

( نسبة اإلناث إلى الذككر 2011( مميكف كفقان إلحصائيات سجؿ األحكاؿ المدنية في عاـ 24,504يبمغ عدد السكاف السكرييف ) 
فقد  2011% أما تقدير عدد السكاف المتكاجديف في الجميكرية العربية السكرية حسب المكتب المركزم لإلحصاء لمعاـ 49حكالي 

دستكرم مف  إطار كتحتضف الدكلة مكاطنييا بمختمؼ أصكليـ العرقية كالدينية كذلؾ في %48,9كالي نسبة اإلناث ح 21,124بمغ 
الجكلف الذم تبمغ  ١٩٦٧ )تحتؿ إسرائيؿ منذ الخامس مف حزيراف ،2كـ 185,180 غالحقكؽ كالكاجبات المتساكية عمى مساحة تبم

 14كعبر تقسيمات إدارية تتكزع عمى  (،١٩٧٣يف عاـ منيا في حرب تشر  ٢كـ ٦٠جرل تحرير ، ٢كـ ١٢٦٠مساحتو حكالي 
ال ذلك في موي  يمتد محافظة، كتقسـ كؿ محافظة إلى عدد مف المناطؽ، كالمنطقة إلى عدد مف النكاحي، كالنكاحي إلى قرل، ك

ف الجنكب، كلبناف عمى الساحؿ الشرقي لمبحر األبيض المتكسط. تحده تركيا مف الشماؿ، كالعراؽ مف الشرؽ، كفمسطيف كاألردف م
  .كالبحر األبيض المتكسط مف الغرب

تعاني الجميكرية العربية السكرية اليـك مف خمؿ ديمكغرافي جراء نزكح عدد كبير مف أبناء الجكلف السكرم المحتؿ منذ عاـ  
 ١٩٤٨سطينية منذ عاـ إضافة إلى كجكد نحك نصؼ مميكف لجئ فمسطيني إثر الحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي العربية الفم، ١٩٦٧

( ُسّجؿ منيـ لدل المفكضية السامية ٢٠٠٣) لجئ عراقي منذ الحتالؿ األمريكي لمعراؽ عاـ مميكف كثالث مائة ألؼكما يزيد عف 
لجئان، حسب المعمكمات الكاردة في تقرير المفكضة السامية الصادر في نيساف عاـ  ١٤١,١٥٧لشؤكف الالجئيف في سكرية 

كيو بأف سكرية تنظر إلى إقامة العراقييف فييا عمى أنيا إقامة مؤقتة كأف عكدة الفمسطينييف إلى بالدىـ حتمية ككفقان مع التن ،٢٠١١
، كما كاف الجميكرية العربية السكرية عممت عمى الحفاظ عمى الحقكؽ األصمية كالكطنية لالجئيف لقرارات األمـ المتحدة ذات الصمة

الدىـ األـ، مع إعطائيـ أكثر مما طمب منيا أك أكثر مما يفرضو القانكف اإلنساني مف مساعدة، حيث الفمسطينييف كالعراقييف في ب
سمحت ليـ العمؿ داخؿ أراضييا كصيانة حقكقيـ كمكتسباتيـ، كتكفير الخدمات بكافة أشكاليا )التعميـ ، الصحة،.........(، كىذا 

 مؤشر إنساني لنجده لدل الكثير مف الدكؿ.
ت البالد تنقؿ عدد كبير مف السكاف مف المنطقة الشمالية الشرقية )الجزيرة( إلى أطراؼ المدف جراء مكجة الجفاؼ التي كما شيد 

ضربت المنطقة نتيجة قمة األمطار كانحباسيا لعدة سنكات متتالية، كمما زاد في األكضاع سكءان إقامة تركيا السدكد عمى األنيار 
 إلى جفاؼ اآلبار كنضكبيا.التي تنبع مف أراضييا مما أدل 
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 المؤكرات اليتصادية : -ب
حيث يساىـ كؿ مف القطاع العاـ كالخاص  1970 تأخذ الجميكرية العربية السكرية بمبدأ التعددية القتصادية منذ العاـ 

ه التشاركية كفسح المجاؿ كالمشترؾ بدكره في عممية التنمية القتصادية كالجتماعية، كتسعى الحككمة السكرية بشكؿ دائـ لتعزيز ىذ
 لمساىمة أكبر لمقطاع الخاص نظران لمدكر المتنامي كالياـ الذم يضطمع بو في عممية التنمية.

كتماشيا مع التكجيات القتصادية العالمية تبنت سكرية النتقاؿ بشكؿ تدريجي مف النظاـ القتصادم المركزم المخطط إلى  
ليات السكؽ كيعطي في الكقت نفسو اىتمامان لمبعد الجتماعي. كعممت عمى تكفير األدكات نظاـ اقتصادم أكثر انفتاحان يعتمد آ

الالزمة لو، سكاء عمى المنحى التشريعي مف خالؿ تحديث كتعديؿ ككضع األطر القانكنية الالزمة لو، أـ عمى المنحى اإلدارم 
  .كبناء القدرات كتبسيط اإلجراءات كالمؤسساتي كالبشرم بإحداث اليياكؿ اإلدارية كالمؤسساتية الالزمة

بتحقيؽ معدلت نمك مقبكلة، إل كقد ساىـ النتقاؿ التدريجي الى نظاـ، )اقتصاد السكؽ الجتماعي(، في السنكات األخيرة  
ثار السمبية في تخفيض مستكيات الفقر كرفع مستكل المعيشة كالحد مف الفكارؽ التنمكية بيف المناطؽ السكرية. كرغـ اآل انو لـ يسيـ

% 4,5معدؿ نمك مقداره  كسطي التي تترتب عادة عمى اقتصاديات الدكؿ التي تشيد مثؿ ىذه المراحؿ النتقالية، فقد حققت سكرية
كلكف الظركؼ اإلقميمية  2012-2011، ككاف مف المأمكؿ تحقيؽ معّدلت نمك عالية في األعكاـ 2010-2006خالؿ الفترة 

شكمت عكامؿ متضافرة أعاقت عمى تحقيؽ معّدلت عمى الجميكرية العربية السكرية  العقكبات اإلقتصاديةكالعالمية باإلضافة إلى 
 مف الفصؿ الثاني.  13التعددية القتصادية بمكجب المادة رقـ  2012كقد تبنى دستكر  النمك المأمكلة،

( الظالمة 2011كالتي شيدت تكسعان كبيران في عاـ إف العقكبات القتصادية )المفركضة عمى الشعب السكرم منذ أعكاـ عديدة    
يف كالمتنافية مع كؿ المكاثيؽ كالمبادئ الدكلية اإلنسانية أثرت تأثيران سمبيان عمى القتصاد الكطني، تقدر خسائره بالمميارات، تكزعت ب

دية الناتجة عف العقكبات الجائرة التي انخفاض في قيمة الناتج كتراجع في اإليرادات المالية كىذا التراجع سببو الضغكط القتصا
 شممت القطاعات التالية:

 كقؼ التعامؿ مع البنؾ المركزم كالمصرؼ التجارم كالمصارؼ العامة كالخاصة كمنيا بنؾ سكرية الدكلي اإلسالمي. -1
 كقؼ التعامالت المالية مع الحككمة السكرية. -2
 يف السكرييف.كقؼ رحالت الطيراف ككضع قيكد عمى سفر المسؤكل -3
 تجميد األرصدة لمحككمية السكرية. -4
 تكقيؼ تمكيؿ المشاريع عمى األرض السكرية أك تمكيؿ المبادلت التجارية. -5
 مراقبة الحكالت المصرفية )العتمادات( كتقييدىا.  -6

كم، عمى مستكل القتصاد كقد أثرت ىذه العقكبات بمختمؼ أنكاعيا عمى الشعب السكرم، كعمى معدؿ النمك القتصادم السن
الكمي، كأيضا الجزئي، أم عمى مستكل القطاعات القتصادية، باإلضافة إلى ماخمفتو األحداث األخيرة مف أعماؿ تخريبية أدت إلى 
ضرب البنية التحتية مف مباني كمؤسسات كمرتكزات الطاقة الكيربائية مف أبراج كأعمدة كمكلدات كخطكط تكتر كجسكر كسكؾ 

كقطارات كمشافي كمراكز صحية عامة كخاصة، إضافة إلى تدمير الكثير مف خطكط نقؿ المازكت كالغاز كمراكز البريد حديدية 
كالمؤسسات الستيالكية كالمكاقع اإلنتاجية كاستيداؼ الككادر البشرية المتميزة كالمبدعة كذكم الكفاءات العممية كتخريب كتعطيؿ 

 س كمعاىد كجامعات كمؤسسات تعميمية، كفيما يمي تكضيح لبعض جكانب ىذا التأثير:العديد مف المكاقع العممية مف مدار 
 تراجع التجارة الخارجية أم الصادرات كالمستكردات كيتضح ذلؾ في: -1
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: تعد اإليرادات النفطية الداعـ األساسي لمكارد المكازنة السنكية، ككاف تأثير التأثير المباكر لل  القطاع الناطي -1
% مف صادرات 90الؿ عدـ السماح باستيراد النفط السكرم مف قبؿ دكؿ التحاد األكربي )تستكرد أكثر مف العقكبات مف خ

بسبب الحظر المفركض عمى المستكردات، كما تأثرت  / مليار دولر2سكرية النفطية(، كقد بمغت الخسائر بسبب العقكبات /
قيب أك إبراـ عقكد جديدة كانعكس ذلؾ عمى الحياة المعيشية لمسكاف الشركة السكرية لمنفط سكاء مف ناحية الستكشافات أك التن

 )تدفئة، غاز الطيي....(.

، كخاصة في العالقات 2010% بالمقارنة مع عاـ 44بحدكد  2012ك 2011تراجع التجارة الخارجية لعاـ   -2
 القتصادية مع دكؿ التحاد األكربي كتركيا كبعض الدكؿ العربية. 

 ميف القطع األجنبي الالـز لتمكيؿ الحتياجات األساسية. تراجع إمكانية تأ  -5

تأثرت المصارؼ بشكؿ سمبي كبخاصة المصرؼ المركزم كالتجارم كالمذاف يمثالف القمب كالعمكد الفقرم كالعصب الحساس     -2
يداع، أـ بالتحكيؿ، لالقتصاد السكرم كذلؾ مف خالؿ تجميد األصكؿ لدل دكؿ التحاد األكربي، كعدـ التعامؿ معيا سكاء باإل

أـ بفتح المستندات، كالعتماد، كتمكيؿ المستكردات، أك ببيع كشراء الذىب كالمعادف الثمينة األخرل، كيظير ىذا التأثير في 
مجالت عدة، منيا عمى سبيؿ المثاؿ: تراجع البنؾ المركزم عف تمكيؿ المستكردات باستثناء بعض السمع، ما أّدل إلى خمخمة 

ألسكاؽ، كحصكؿ تبايف بيف العرض كالطمب، كارتفاع األسعار، كتنشيط السكؽ السكداء عمى الكثير مف السمع كاضحة في ا
الضركرية كمنيا األدكية كالمعدات الطبية، كأدل ذلؾ إلى نتائج سمبية بسبب أحداث الشغب كالتخريب التي تمارسيا 

 عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر: المجمكعات اإلرىابية المسمحة كالعقكبات الدكلية، نذكر منيا

( مف خالؿ تكجو الكثير مف المكدعيف إلى سحب أمكاليـ مف الذلر الناسي والماليانتشار ظاىرة )  -1
 المصارؼ كتحكيميا إلى عمالت أخرل. 

 تكقيؼ منح القركض ما أثر سمبان عمى الحركة القتصادية الستثمارية كالستيالكية.  -2

 رية: حيث فقدت الميرة السكرية حكالي نصؼ قيمتيا.تراجع سعر صرؼ الميرة السك   -3

% مف الناتج المحمي 10تراجع إيرادات قطاع السياحة بسبب تراجع عدد السياح عمما أف ىذا القطاع يساىـ بحدكد   -4
 اإلجمالي. 

 خاصة األجنبية منيا. تراجع حجـ الستثمارات ك   -5

كبمغت نسبة البطالة في أكساط الشباب لمفئة  2011 % عاـ14,9، إلى 2010% عاـ 8,6زيادة معدؿ البطالة مف   -6
/ مميكف عاـ 5,5، كرغـ زيادة قكة العمؿ مف /2010% عاـ 20,4، مقابؿ 2011% لعاـ 35,8سنة  24-15العمرية بيف 

ع %/ سنكيان، إل أف عدد المشتغميف تراج5.4/ ألؼ نسمة كبنسبة /300أم بزيادة قدرىا / 2011/ مميكف عاـ 5,8إلى / 2010
/ ألؼ نسمة نتيجة إغالؽ الكثير مف الكرش كالمعامؿ 105/ مميكف نسمة أم بتراجع قدره /4,949/ مميكف إلى /5,054مف /

 كعدـ كجكد استثمارات جديدة كانسحاب عدد كبير مف الستثمارات األجنبية.
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 % مف قيمتيا السكقية. 49حدكد تأثيرات سمبية عمى سكؽ األكراؽ المالية: كتؤكّد بعض الدراسات أف ىذه السكؽ فقدت ب  -7

تراجع عمؿ قطاع الخدمات سكاء كاف ىذا في قطاع النقؿ الجكم كالبرم كالبحرم أـ في مجاؿ الكيرباء، كقد بدأت   -8
( بسبب األعماؿ التخريبية 2012كبداية  2011ساعات يكميا )أكاخر  10 -8سكرية تعاني مف انقطاع التيار الكيربائي بيف 

يصاؿ المشتقات النفطية التي تشغؿ ىذه التي قامت بيا ال مجمكعات اإلرىابية المسمحة باإلضافة الى صعكبة تأميف كا 
 المحطات بسبب ىذه األكضاع كبخاصة قطع الطرقات كسرقة الناقالت باإلضافة الى العقكبات القتصادية. 

لى سكرية كعدـ القدرة تراجع عمؿ قطاع النقؿ الجكم كىك قطاع حيكم كىاـ مف خالؿ انخفاض عدد الرحالت  -9 مف كا 
يقاؼ بعض الدكؿ رحالت شركات الطيراف لدييا مف تسيير  جراء الصيانة لمطائرات كا  عمى تأميف قطع الغيار المطمكبة كا 

 رحالت إلى سكرية كتراجع حركة الترانزيت.  

ؿ المصارؼ األجنبية تراجع تحكيالت المغتربيف السكرييف في الخارج كخاصة مع زيادة اإلعاقة في التحكيؿ مف قب  -10
 كأيضا التبايف الكبير في سعر صرؼ الدكلر مابيف السعر الرسمي كسعر السكؽ السكداء.

تراجع عمؿ القطاع الصحي مف خالؿ تدمير كتخريب المستشفيات كالمراكز الصحية كسرقة محتكياتيا كمستمزمات   -11
عاقة عمؿ الم ؤسسات الصحية كغيرىا لصعكبة الحصكؿ عمى مستمزمات تشغيميا كالعتداء عمى سيارات اإلسعاؼ كسرقتيا. كا 

 عمؿ ىذا القطاع بسبب العقكبات الدكلية الجائرة كعدـ إمكانية تحكيؿ القيـ المادية بنكيان.

تراجع عمؿ قطاع الزراعة بسبب صعكبة تأميف المستمزمات اإلنتاجية كاألسمدة كعدـ القدرة عمى تأميف األعالؼ   -12
% منيا، كلجكء المخربيف الى حرؽ المكاسـ الزراعية كىذا أدل إلى تراجع اإلنتاجية كالمردكدية 70 خاصة أننا نستكرد بحدكد

 الزراعية.

تراجع عمؿ المؤسسات كالشركات العامة كالخاصة التي تعتمد عمى مستمزمات إنتاج مستكردة، بسبب صعكبة  -13
 الستيراد كفتح العتمادات كالتحكيالت. 

كخاصة المعامؿ كالمؤسسات المرتبطة بعقكد خارجية سكاء مف ناحية الستيراد أك تراجع عمؿ القطاع الخاص  -14
 التصدير، مما أدل إلى تكقؼ آلؼ الكرش عف العمؿ كتسريح عماليا.

 : اإلنسان حقوق وحماية لتعزيز والمؤسساتي المعياري اإلطار - ثالثاً 
 :الدستور 
( كالمعمكؿ بو لغالية 11الممحؽ رقـ ) 13/3/1973ريخ  يعد دستكر الجميكرية العربية السكرية الصادر بتا 

الضابط القانكني األسمى لحركة الدكلة بمؤسساتيا المختمفة، كفي إطار اإلصالحات الجارية في الجميكرية العربية ، 26/3/2012
دية السياسية كالعدالة لمجميكرية العربية السكرية يضمف التعد دستكر جديدالسكرية تـ تشكيؿ لجنة قانكنية سياسية لصياغة 

كيحدد كاجبات ، األساسية لإلنساف، كيمّكف المرأة، كيكلي الىتماـ بالشباب كالطفكلة كحماية الحقكؽالجتماعية كسيادة القانكن
/ مف الدستكر الجديد، الذم تمت المكافقة عميو في 2، كفي ىذا المضمكف جاءت المادة /المكاطنيف عمى قدـ المساكاة بيف الجميع
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 .(12الممحؽ رقـ )، 2012لمعاـ  94المرسـك رقـ ، 27/3/2012كأصبح نافذان مف تاريخ  26/3/2012استفتاء شعبي بتاريخ 
كمف ضمنيا حقكؽ المرأة كبخاصة  العديد مف األحكاـ التي مف شأنيا تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف الجديدكقد تضمف الدستكر 

 .34، 33، 23، 20المكاد 
 لحماية حقوق اإلنسان: سيةاألسا اآلليات -
 .2012 والدستور الجديد لام 1973للعام  دستور الجميورية العربية السورية -1
 القاائية. التكريعية والسلطة السلطة  -2
تشكؿ التفاقيات الدكلية عنصران أساسيان في اإلطار التشريعي لحقكؽ اإلنساف في سكرية. كقد انضمت  الدولية: التااييات -3

يبيف كضع سكرية مف التفاقيات الدكلية مف حيث  1الممحؽ رقـ إلى معظـ التفاقيات الدكلية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ) سكرية
مع نصكص التفاقيات  اإلقرار كالنضماـ كالمصادقة(، األمر الذم يؤكد أف القكانيف المحمية النافذة في ىذا المجاؿ ل تتعارض

محمي مع أحكاـ معاىدة دكلية تككف سكرية طرفان فييا فإف األكلكية تككف لممعاىدة الدكلية كما الدكلية كفي حاؿ تعارض أم قانكف 
 مف القانكف المدني السكرم. 25نصت المادة 

الممحؽ رقـ )، 20/12/2003تاريخ  ٤٢ُأحدثت الييئة السكرية لشؤكف األسرة بالقانكف رقـ  :األسرة لكؤون السورية الييئة -4
كتشمؿ مياـ الييئة حماية  ،الييئة الشخصية العتبارية كالستقالؿ المالي كاإلدارم، كُربطت برئيس مجمس الكزراء، كقد ُمنحت (13

في عممية ىا األسرة كتعميؽ تماسكيا كالحفاظ عمى ىكيتيا كقيميا، كتحسيف مستكل الحياة لدل األسرة بجكانبيا المختمفة، كتعزيز دكر 
مع المؤسسات كالييئات الكطنية ذات الصمة بشؤكف األسرة الرسمية كغير الرسمية، كالتعاكف مع التنمية مف خالؿ تطكير تفاعميا 

 الييئات العربية كالدكلية ذات الصمة بشؤكف األسرة بما يخدـ أىداؼ التنمية، كاقتراح تعديؿ التشريعات المتعمقة بشؤكف األسرة .
الجيكد الخاصة  كمتابعة ألسرة، فإنيا تعد الجية الرئيسة في رصد كتنسيؽكبمقتضى القانكف الناظـ لعمؿ الييئة السكرية لشؤكف ا

بتنفيذ أحكاـ اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة كاتفاقية حقكؽ الطفؿ، كذلؾ بالتنسيؽ مع الجيات المعنية( 
 كالمؤسسات كالجمعيات األىمية(. كغير الحككمية الحككمية

:تـ تشكيؿ المجنة الكطنية لمقانكف الدكلي اإلنساني بمكجب قرار رئيس الكزراء رقـ  اإلنساني الدولي انونللق الوطنية اللجنة -5
، كأنيطت بالمجنة ميمة رعاية كتنسيؽ العمؿ الكطني لمتكعية المتكاممة بالقانكف الدكلي ٢٠٠٤كانكف الثاني  ٢تاريخ  ٢٩٨٩

 ياكات المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كتعميؽ المعرفة بيا.اإلنساني، كمكاءمة التشريعات الكطنية كرصد النت
( الخاص بمنع 14، ) ممحؽ رقـ ٢٠١٠لعاـ  3استنادان إلى أحكاـ المرسـك التشريعي رقـ  :باألكخاص التجار ماافحة إدارة  6-

حة التجار المتضمف إحداث إدارة لمكاف 11/3/2010/ص تاريخ ٥٠٥رقـ  التجار باألشخاص، صدر قرار كزارة الداخمية
اقتراح السياسة العامة كالبرامج التنفيذية الخاصة بمكافحة التجار باألشخاص إلقرارىا مف كزير  :باألشخاص، كمف اختصاصاتيا

، تنسيؽ التعاكف الدكلي مع المنظمات المعنية الداخمية، تنظيـ كتكفير قاعدة مرجعية لممعمكمات كالتحقيقات كالبيانات اإلحصائي
 كغير ذلؾ. نظيرة في الدكؿ األخرل،كاألجيزة ال

 .المنظمات والنقابات لل  تنوليا والتي توفر الحماية لمنتسبييا -7
 وواي  األزمة في سورية: 2011خصوصية العام 

بدايةن لبد مف اإلشارة إلى أف النزعة لدل بعض الدكؿ لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية كالخارجية لمجميكرية العربية السكرية بشتى  
التي قسمت  ١٩١٦بيكك في العاـ  -الطرؽ، ليست بالنزعة الجديدة أك الطارئة بؿ ىي نيج مستمر كمنتظـ منذ اتفاقية سايكس

، الذم أعطى ١٩١٧جزءان مف المنطقة العربية إلى دكؿ بناءن عمى حدكد كىمية رسمت في التفاقية ذاتيا، ككعد بمفكر في العاـ 
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بالدعـ الال محدكد الذم تقدمو إلسرائيؿ في أعماليا العدكانية كاحتالليا لألراضي العربية بما  فمسطيف لمييكد كشرد شعبيا، مركران 
فييا الجكلف السكرم كصكلن إلى غزك لبناف كاحتالؿ العراؽ كانتياءن بالنيج الذم تنتيجو ىذه الدكؿ اليـك بما يستيدؼ أمف كاستقرار 

 كسالمة سكرية كمصالح شعبيا.
خركج تظاىرات سممية في بعض المناطؽ السكرية  2011ة العربية السكرية منذ منتصؼ شير آذار شيدت الجميكري 

حممت مطالب محقة باإلصالح. كبادرت القيادة السكرية إلى التجاكب مع ىذه المطالب عبر اتخاذ العديد مف اإلجراءات كالخطكات 
، 2003ف جممة الظركؼ التي أحاطت بسكرية )احتالؿ العراؽ اإلصالحية كالتي كانت قد أقرت بمعظميا منذ عدة أعكاـ، إل أ

( أسيمت بتباطؤ 2008، العدكاف عمى غزة 2006كالمحكمة الدكلية كمقتؿ الحريرم، الحرب السرئيمية عمى لبناف  2005أزمة 
اءات اإلصالحية بالسرعة اإلجراءات اإلصالحية كفي أثناء سعي الدكلة الحثيث لتحقيؽ مطالب الشعب السكرم المحقة كتنفيذ اإلجر 

الممكنة، استغمت بعض الجماعات اإلرىابية المسمحة ىذه الحاجات كالمطالب ألىداؼ تختمؼ كميان عف مطالب الشعب السكرم 
كمصالحو مما جعؿ ىذه المطالب سممان ترتقيو تمؾ الجماعات لتعمؿ عمى زرع الفتف كتحاكؿ تقكيض األمف كتركيع المكاطنيف 

ات العامة كالخاصة كخطؼ العسكرييف كالمدنييف كقتميـ كالتنكيؿ بجثثيـ إضافة لسرقة المكاد الغذائية كالكقكد أك كتخريب الممتمك
منع كصكليا إلى بعض المدف كالبمدات كتدمير البنى التحتية بما فييا معدات تكليد الطاقة كأنابيب النفط كالغاز كالسكؾ الحديدية 

مؤسسات العامة كالصحية كقتؿ المكاطنيف مف المدنييف كالعسكرييف، مستيدفة بذلؾ إضعاؼ ككسائؿ النقؿ كمراكز الخدمات كال
 الدكلة كخمؽ ذرائع لتدخالت خارجية خطيرة عمى األمف الكطني السكرم كمستقبؿ سكرية كالمنطقة. 

بط النفس، كامتنعت عف لقد مارست أجيزة قكات حفظ األمف كالنظاـ كعناصر الجيش طيمة تمؾ الفترة أقصى درجات ض        
إطالؽ النار في مكاجية تمؾ العناصر المسمحة كذلؾ تجنبان لسقكط ضحايا مدنييف أبرياء، عممان أف عددان كبيران منيـ قتؿ عمى يد 
المجمكعات اإلرىابية. كىذا يشير بشكؿ كاضح إلى امتالؾ تمؾ المجمكعات لألسمحة، كاستخداميا ضد أجيزة حفظ األمف كالنظاـ 

كرية )الممنكعة مف استخداـ السالح بأمر مف قيادتيا(، كما استيدفت ىذه األحداث، في حيز منيا، التأثير سمبان عمى الكضع الس
فشاؿ التكافؽ الكطني عمى اإلصالح.  القتصادم الكطني، بيدؼ زيادة الضغط السياسي عمى الدكلة كالمكاطف كا 

مسمحة ل تريد اإلصالح كأنيا تتبع طريؽ العنؼ كاإلرىاب، فقد كاف مف كبعد التأكد مف أف ىذه المجمكعات اإلرىابية ال 
عادة النظاـ العاـ  الطبيعي أف تسارع مؤسسات الدكلة إلى الستجابة لنداءات مكاطنييا إلنقاذىـ مف ممارسات ىذه المجمكعات كا 

عمى عدد كبير مف المتكرطيف بتمؾ األحداث  إلى ربكع البالد. كىذا بالضبط ما حدث في بعض المناطؽ السكرية،  تـ إلقاء القبض
كعثرت أجيزة حفظ األمف بحكزتيـ عمى كميات كبيرة مف األسمحة المتطكرة ميربة عبر الحدكد بما في ذلؾ القنابؿ كالرشاشات 

اضكىا لقاء ما ارتكبكه كأجيزة اتصاؿ ذات تقنية عالية. كقد اعترؼ المعتقمكف بالجرائـ التي ارتكبكىا كالمبالغ المالية الضخمة التي تق
مف أعماؿ ل يمكف ألية دكلة كانت قبكليا أك إعطاء أم مبرر ليا، بما في ذلؾ قياميـ بقتؿ المتظاىريف كاتياـ قكات حفظ النظاـ 
رساؿ تقارير  بذلؾ لتضميؿ الرأم العاـ العالمي كتحريضو ضد سكرية كلتشكيو صكرتيا كاستدعاء التدخؿ األجنبي في شؤكنيا، كا 

حقيقية حكؿ كؿ ذلؾ إلى محطات فضائية جعمت ميمتيا األساسية تركيج األخبار الكاذبة كالمضممة عف سكرية كاألكضاع  غير
فييا )منيا عمى سبيؿ المثاؿ قضية زينب الحصني كمجازر كـر الزيتكف كالحكلة كغيرىا الكثير( مما أكقع بعض مف المنظمات 

ككالة  –ي أخطاء اضطرت فيما بعد لمتراجع عنيا كالعتذار )منظمة العفك الدكلية الحقكقية الدكلية كككالت أنباء عالمية ف
ركيترز(. عمما أنو يتـ التعامؿ مع ىذه المجمكعات كفؽ أحكاـ القانكف السكرم المنسجـ مع القانكف الدكلي كاتفاقيات حقكؽ اإلنساف 

 في أية دكلة تتعرض لمثؿ ىذه اليجمات اإلرىابية. كدكر الدكلة في حماية الممتمكات الخاصة كالعامة، كما ىك الحاؿ 
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تستمر بعض الدكؿ بالنيج التدخمي غير المشركع الذم يستيدؼ استقرار كسالمة سكرية كمصالح شعبيا كذلؾ مف كمع ذلؾ،   
لعنؼ خالؿ تشجيع كدعـ التطرؼ الديني كاإلرىاب، كتحريض المجمكعات المسمحة عمى عدـ إلقاء السالح كالستمرار في ا

كالتخريب، كدعكة أطراؼ المعارضة إلى عدـ النخراط في الحكار الكطني كدعميا بالماؿ كالسالح كتكفير التدريب كفرض عقكبات 
أحادية قسرية ظالمة خارج إطار الشرعية الدكلية عمى الشعب السكرم تيدؼ أساسان إلى الضغط عمى الحككمة السكرية لتبديؿ 

ية التي تقؼ عائقان في كجو المشاريع الرامية إلى إعادة رسـ الجغرافيا السياسة في المنطقة لصالح سياساتيا كتحالفاتيا الخارج
الييمنة اإلسرائيمية، كما تيدؼ تمؾ السياسات إلى التضييؽ عمى الشعب السكرم لمتأثير عمى إرادتو الحقيقية كدفعو عنكة لالنقالب 

   ضد نظامو السياسي كقيادتو الشرعية.
الخسائر القتصادية التي سبقت اإلشارة إلييا فقد بمغت الخسائر البشرية كالمادية، كالتي ل تقدر بثمف، حتى تاريخ فضال عف 

/ كمف 348/ كعدد الشيداء مف اإلناث /1863/ كالمخطكفيف المدنييف /5120، التالي: كصؿ عدد القتمى المدنييف /31/5/2012
/ سيارة، أما بالنسبة لممنشات العامة كالخاصة المخربة فقد بمغ 4328كقة كالمسمكبة //، كبمغ عدد السيارات المسر 156األطفاؿ /

، كعدد الشيداء مف 8/6/2012/ حتى تاريخ 681/ ضبط، أما عدد الشيداء مف الشرطة فقد بمغ /4340عدد الضبكط المقدمة /
 .10/6/2012/ شييد حتى تاريخ 3185الجيش العربي السكرم /
 وصيات(الاصل الثاني )الت

كدكاعي القمؽ نبدم  2007في إطار الردكد العممية عمى مجمؿ التكصيات الصادرة عف المجنة الدكلية في الدكرة الثامنة كالثالثيف 
 المالحظات التالية:

ذات  فيما يتعمؽ بتعميـ التعميقات الختامية، نشير إلى أنو تـ إرساؿ ىذه التعميقات إلى جميع الجيات الكطنية :1التوصية ريم 
العالقة كالتي ليا مساىمات كاىتمامات بخصكص اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التميز ضد المرأة، كما عقدت عدة اجتماعات 
ككرشات عمؿ مع أعضاء مجمس الشعب بيدؼ الطالع كالمشاركة في التصكيب كمعالجة الثغرات، كتمت الدعكة ألعضاء مجمس 

كلجنة إعداد كصياغة التقرير لمناقشة مجمؿ التعميقات، كننكه ىنا إلى دقة بعض المالحظات  إدارة الييئة السكرية لشؤكف األسرة
 كجديتيا كحرصيا عمى أف يككف العمؿ في أفضؿ أشكالو كمضامينو األمر الذم يقتضي تكجيو الشكر لجيكد المجنة المكقرة. 

ف التقرير كالتعميقات، فاف جيكدان ما تزاؿ تبذؿ مف قبؿ : في مكضكع دراسة التحفظات عمى المكاد المبينة في مت2التوصية ريم 
العديد مف الجيات كمف بينيا الييئة السكرية لشؤكف األسرة كبعض الكزارات كالتحاد العاـ النسائي كالعديد مف الجمعيات األىمية، 

الثقافية كالدينية لممجتمع السكرم  كغالبان مايسكد الرأم الذم يتمسؾ ببعض التحفظات عمى بعض الفقرات مف حيث صمتيا باليكية
كالذم تتمتع فيو المرأة بحقكؽ كثيرة، مع استمرار العمؿ لتحسيف كتطكير كاقعيا كتعزيز مشاركتيا كتمكينيا مف ممارسة ىذه الحقكؽ 

 )كسترد التفاصيؿ خالؿ تناكؿ مكاد التفاقية( كمع ذلؾ فإف التحفظات ىي مكضكع دراسة كمراجعة دائمة.
: فيما يتعمؽ بعدـ معرفة التفاقية عمى نطاؽ كاسع، نكد التنكيو إلى أف األمر نسبي فيي عممية نسبية كتتفاكت بيف 3ريم التوصية 

منطقة كأخرل كفقان لدرجة الثقافة كالىتماـ، كمف النادر أف تجد مف ل يعرؼ حؽ المرأة في التعميـ كالتربية كالحماية كالعمؿ 
ف لـ تكف معرفة ى ذه الحقكؽ ناجمة عما كرد في التفاقية، كقد عقدت مئات الندكات كالكرشات التدريبية كالتعريفية عمى كالصحة، كا 

مستكل المحافظات مف قبؿ الجيات الحككمية كغير الحككمية ذات الصمة، في سبيؿ نشر المعرفة بمكاد التفاقية كتعزيز المساكاة 
 بيف الجنسيف. 

ة في تقديـ الدعاكل التمييزية إلى المحاكـ فيمكف القكؿ، أف القكانيف الكطنية تنسجـ كتتالءـ مع أما عف عدـ استخداـ مكاد التفاقي
الممحؽ رقـ )/ مف القانكف المدني السكرم 25التفاقية بشكؿ عاـ كباب القضاء مفتكح لكؿ دعكل مف ىذا النكع بمكجب المادة /
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ـ اإلقباؿ عمى التقاضي بمكجبيا، فيك أمر نعترؼ أنو يتطمب المزيد مف التي تجيز التقاضي بمكجب مكاد التفاقية، أما عد(، 15
رية التكعية كأكليا التعميـ كالستقالؿ القتصادم كتقكية القدرات كاستثمار العالقات األسرية كالجتماعية التي ماتزاؿ ليا القكة التأثي

إلى أف بعض حقكؽ المرأة المنصكص عمييا بالقانكف  في حؿ العديد مف المشاكؿ سكاء لمرجؿ أـ المرأة، حيث تجدر اإلشارة
 السكرم ل تستطيع ممارستيا بتأثير العادات كالتقاليد.

: أما عف البرامج اليادفة لرفع درجة الكعي كالتدريب بشاف مفيـك التفاقية ل سيما فيما يتعمؽ بمعنى التمييز 4التوصية ريم 
ارة إلى استمرار عقد الندكات كالدكرات ككرش العمؿ كاإلصدارات كالمكاد اإلعالمية المباشر كغير المباشر، فانو ل بد مف اإلش

المقركءة كالمسمكعة كالمرئية كالتي تتناكؿ زيادة معرفة المجتمع كالمرأة تحديدا كالقائميف عمى تحقيؽ المساكاة كمف ىذه الجيات 
، كزارة األكقاؼ، كزارة اإلعالـ، كزارة الثقافة، كزارة الصحة، التحاد الييئة السكرية لشؤكف األسرة، كزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ

العاـ النسائي، مؤسسة مكرد كفردكس كالعديد مف مجتمع المنظمات غير الحككمية، التي تزداد بشكؿ مستمر. ىذا إضافة  لتبني 
ط عمميا إضافة لستراتيجياتيا كلبد مف العديد مف األحزاب السياسية كالنقابات ليذا المكضكع الذم يدخؿ ضمف برامجيا كخط

العتراؼ بأف األمر يحتاج إؿ بذؿ جيكد كبيرة كمستمرة كدائمة كتخصيص مكارد، كمكارد مادية كبشرية تككف متكافرة بالقدر 
 المطمكب.

أة كخطر التمييز المباشر المتعمقة بقمؽ المجنة لعدـ تجسيد الدستكر كأم قانكف آخر لحؽ المساكاة بيف الرجؿ كالمر  :5التوصية ريم 
كلكؿ أحكامو كمبادئو التي  1973( مف دستكر عاـ 45-27-26-25كغير المباشر ضد المرأة، فإننا نعيد التذكير ب المكاد )

تتحدث عف المكاطف كالمكاطنة دكف أم تمييز كلمعديد مف القكانيف التي تحقؽ ىذه المساكاة باستثناء قمة نادرة مف المكاد التي يجرم 
 لعمؿ عمى تعديميا تدريجيان.ا

نما ترد عبر مفيـك المكاطنة المتجسد في  إف الرأم الكطني يتبنى عدـ تخصيص حقكؽ المرأة بشكؿ منفرد في قانكف كاحد كا 
 الدستكر كالقكانيف كالتشريعات جميعيا كلكؿ امرأة حؽ المجكء لمقضاء احتجاجا عمى التمييز ضدىا كعدـ المساكاة مع الرجؿ.

( منو عمى أف المكاطنكف متساكيف في الحقكؽ كالكاجبات ل تميز بينيـ بسبب 33في المادة ) 2012الدستكر الجديد  كقد نص 
( عمى تعديؿ كافة القكانيف بما يتكافؽ مع أحكاـ الدستكر 154الجنس أك األصؿ أك المغة أك الديف أك العقيدة كما نص في المادة )

( مف الدستكر كتتضمف تمييزان ضد المرأة سكؼ تعدؿ 33ي أف أية مادة قانكنية تخالؼ المادة )سنكات كىذا يعن 3في مدة ل تتجاكز 
 خالؿ الميمة المشار إلييا.

: حكؿ التأخير في عممية إصالح القكانيف يؤسفنا أف نقكؿ أنيا غير دقيقة كالدليؿ عمى ذلؾ مئات القكانيف التي 6التوصية ريم 
 كلممرأة كالرجؿ فييا نفس الحقكؽ.  2000صدرت كتصدر تباعا منذ عاـ 

أما عف مشاريع القكانيف التي تمت صياغتيا كلـ تعتمد كما ذكرت مالحظة المجنة، فال بد مف العتراؼ مف أف بعض مشاريع 
مف القكانيف خاصة تمؾ التي تككف عمى تماس مباشر مع المكركث الثقافي كالديني تحتاج إلى أكسع مشاركة ممكنة كتمقى في كثير 

 األحياف معارضة مف بعض الفئات األمر الذم يسبب أحيانان بطئان في إصدار مثؿ ىذه القكانيف كأحيانان يعرقميا.
: فيما يتعمؽ بإعداد مشركع خطة كطنية لحماية المرأة كعدـ تضمينيا تشريعات محددة لتجريـ العنؼ ضد المرأة 7التوصية ريم  

ة قانكف العقكبات ألعماؿ العنؼ ضد المرأة كما كرد في التكصية، فيك أمر غير دقيؽ، فمف بما فيو العنؼ المنزلي كالقمؽ مف إجاز 
حؽ أم امرأة تتعرض لمعنؼ المجكء لمقضاء كمف حقيا طمب التفريؽ )في حالة الزكاج(، ألسباب حددىا القانكف كتحتفظ  بكامؿ 

( مف قانكف العقكبات ككذلؾ المكاد 492 -489ف المكاد )حقكقيا كمف حقيا تقديـ الشككل في مكاجية أحداث معينة تؤذييا مضمك 
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كمف حقيا المجكء إلى العقالء كالحكماء  (،16الممحؽ رقـ )( فصؿ الجرائـ المخمة باألخالؽ كاآلداب العامة، 507 -504)
إطار الزكاج فالحقيقة كالمنظمات المعنية عندما تعجز عف حؿ قضاياىا كل تريد المجكء إلى القضاء. أما عف عبارة الغتصاب في 

أنيا تستحؽ التكضيح: فاغتصاب الزكجة حالة افتراضية كظاىرة غير مألكفة كىي مستنكرة شرعان كقانكنان كما يخالؼ ذلؾ ىك 
تصرفات فردية كسمككيات غير تربكية تالمس خصكصيات ذاتية كضيقة جدا عند بعض األزكاج ممف ل يقدركف الحالة النفسية أك 

ة كىؤلء قمة ل يشكمكف ظاىرة، كما نشير إلى انو تـ إعداد إستراتيجية كطنية لتحصيف المرأة مف العنؼ مف قبؿ البدنية لمزكج
إل أف األكضاع  2011التحاد العاـ  النسائي كبمشاركة الجيات الحككمية كاألىمية المعنية ككاف مف المتكقع النتياء منيا عاـ 

 لذم سيجرم بعد أف يتـ إقرارىا كاعتمادىا مف قبؿ الحككمة.التي تمر بيا البالد أخرت إطالقيا ا
لعاـ  1صدر المرسـك التشريعي رقـ : كالتي تشير إلى إعفاء المغتصب مف العقاب إذا ما تزكج ضحيتو، فقد 8التوصية ريم 

عرض حيث ألغي مثالن نص ، كالجرائـ الكاقعة عمى الكالمتضمف تشديد العقكبات عمى العديد مف الجرائـ(، 17الممحؽ رقـ ) 2011
( مف قانكف العقكبات السكرم ليشدد العقكبة عمى المغتصب حتى في حاؿ زكاجو مف المعتدل عمييا بحيث يستفيد فقط 508المادة )

كتعاد محاكمة الفاعؿ إذا انتيى الزكاج إما بطالؽ المرأة دكف  مف العذر المخفؼ )عمى أف ل تقؿ العقكبة عف الحبس سنتيف(،
ركع، أك بالطالؽ المحكـك بو لمصمحة المعتدل عمييا قبؿ انقضاء خمس سنكات عمى الزكاج، كتحتسب المدة التي نفذىا سبب مش

 .مف العقكبة
كعف ضركرة كأىمية تكفير مأكل لمنساء المكاتي يتعرضف لمعنؼ فيك ضركرة لمفتيات كالنساء المكاتي يقع عمييف ظمـ كعنؼ اسرم 

صفيف، لف الغالبية العظمى ممف تعرض لمعنؼ مف النساء يمجأف لحؿ بعض اإلشكالت ضمف كليس لدييف مف يحتضنيف كين
المحيط العائمي كاألىمي كل تزاؿ ليذه العالقات أىميتيا كجدكاىا إضافة إلى المنظمات الشعبية كالجمعيات األىمية كرجاؿ الديف 

ي جاد الحمكؿ. لتزاؿ ثقافتنا تسعى لمحؿ بعيدا عف انتزاع المرأة مف حيث يتـ تكفير النصح كاإلرشاد ليف كتعزيز السبؿ الكقائية كا 
أسرتيا، في قيـ حياتنا كتقاليد كىكية مجتمعنا األجدل أف ل تصؿ إلى المأكل إل مف تتعرض فعال لمشاكؿ تستعصي عمى الحؿ 

الخصكصيات الثقافية  لممجتمعات  كاإلنصاؼ .... في مجتمعنا الحاجة لممأكل محدكدة بالمقارنة مع مجتمعات أخرل ل تراعي
التي تتفاكت في ظميا حجـ الحاجة إلى المأكل كىناؾ عدة مآكم منيا ماتديره جمعيات أىمية بالشراكة مع كزارة الشؤكف الجتماعية 

 كالعمؿ كمنيا مايعكد إلى رىبانية الراعي الصالح كيستمر العمؿ إلحداث مآكم جديدة.
لمجنة عمى أف مشركع قانكف التجار باألشخاص يتعامؿ مع النساء الضحايا عمى أنيف مجرمات : بشاف مالحظة ا9التوصية ريم 

يعاقب بأشد العقكبات كبصدكر  1961تاريخ  10كيعاقبيف عمى البغاء يمكف القكؿ أنيا مالحظة غير صحيحة فقد كاف القانكف رقـ 
لتعريؼ التجار باألشخاص كتحديد حقكؽ الضحايا، ) المادة ، الذم يتضمف تفصيالن كاضحان 11/1/2010( تاريخ 3المرسـك رقـ )

(، كأكلى مرسـك منع جرائـ التجار باألشخاص أىمية خاصة لمضحايا مف النساء كاألطفاؿ، كاعتبر المرأة  15ك 14 مف المرسـك
كاألكقاؼ كالييئة السكرية كالطفؿ ضحايا كليسكا مجرميف كعميو عقدت في كزارات الداخمية كالعدؿ كالشؤكف الجتماعية كالعمؿ 

لشؤكف األسرة كالتحاد النسائي ككزارة اإلعالـ العديد مف الفعاليات النكعية بخصكص التعريؼ بالقانكف كما يحممو لصالح النساء، 
عادة  ففي الفصؿ الرابع بحث في رعاية الضحايا كحماية الشيكد كمسؤكلية الدكلة الحضارية في تعزيز الكقاية كالرعاية كالتدريب كا 

الدمج في المجتمع، كتـ إحداث إدارة متخصصة بمكافحة اإلتجار باألشخاص كحدد الختصاصات فييا مف الجنسيف كذلؾ بمكجب 
، كتـ تشكيؿ لجنة كطنية لكضع الخطة الالزمة تشارؾ فييا جميع الجيات المعنية، كما تـ 11/3/2010تاريخ  505القرار رقـ 

 . 2010نتربكؿ لمكافحة جرائـ التجار باألشخاص في سكرية بداية عاـ عقد المؤتمر العالمي األكؿ لال
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كقد جاء صدكر ىذا القانكف في سكرية تمبية لمتطمبات فرضتيا عكامؿ عديدة منيا طغياف ظاىرة العكلمة كسرعة التصاؿ    
األجنبي كالعدكاف كالتدخؿ في الشؤكف  كالنتقاؿ كبالتالي انتشار الجريمة خارج حدكد الكطنية باإلضافة إلى الحركب كالحتالؿ

لحاؽ كؿ أشكاؿ األذل  الداخمية لمبمد التي لتنتج سكل القتؿ كالتدمير كنيب الثركات كافتقاد األمف كالستقرار كتيجير الشعكب كا 
النساء في  باإلنساف عامة كالمرأة عمى كجو الخصكص حيث تتصدر ظاىرة النتياؾ كالغتصاب كالتجار فضالن عف أف استغالؿ

الدعارة ترافؽ كؿ مراحؿ الحتالؿ األجنبي داخؿ البالد كخارجيا، مضافان إلى ذلؾ كمو مكقع سكرية الجيكسياسي حيث تعتبر منطقة 
 عبكر لمياربيف كالفاريف كالالجئيف كزيادة الطمب عمى العمالة األجنبية المنزلية. 

ا كقعت عمى النساء كاألطفاؿ كألكؿ مرة تشدد العقكبة أيضان عمى الجريمة لقد شدد القانكف العقكبة عمى مرتكبي الجريمة إذ    
( كما شدد العقكبات المادية كالمعنكية عمى المكاتب المختصة عند اإلخالؿ 1(/ فقرة )8الكاقعة عمى ذكم الحتياجات الخاصة ـ )

ة، كأصدرت رئاسة مجمس الكزراء القرار رقـ سن 15بمكاد القانكف بحيث تصؿ لحد المالييف مف الميرات السكرية كالسجف حتى 
الذم نظـ عمؿ المكاتب الخاصة العاممة في استقداـ العامالت في المنازؿ مف غير السكريات  24/11/2009/ـ ك تاريخ 108

ة عف كزار  26/6/2011تاريخ  1144كشركط كقكاعد استخداميف داخؿ أراضي الجميكرية العربية السكرية، كما صدر القرار رقـ 
 الشؤكف الجتماعية الذم يكضح النظاـ الداخمي لدكر رعايا ضحايا التجار باألشخاص.

كيعد ىذا القانكف كباعتراؼ المنظمات الدكلية العاممة في ىذا المجاؿ مف أفضؿ القكانيف عمى مستكل المنطقة كتمارس إدارة    
 ىذا المجاؿ.مكافحة التجار باألشخاص نشاطان تدريبيان كتكعكيان ممحكظان في 

: كالتي تشير إلى شعكر المجنة المكقرة بالقمؽ إزاء تدني مستكيات تمثيؿ المرأة في الحياة العامة كالحياة السياسية 10التوصية ريم 
كمكقع صنع القرار كىذه التكصية تدفعنا إلى اإلشارة بأف مسألة مستكيات تمثيؿ المرأة مسألة تتعمؽ بالعديد مف العكامؿ الثقافية 

 مع اإلشارة إلى أف التقدـ المحرز كاف في:ما أف المسألة ليست كمية محضة، بؿ نكعية أيضان، السياسية كالقتصادية كك 
، كفي السمطة 2011% في العاـ 9إلى  2005% في العاـ 7الرتفاع النسبي لتكاجد المرأة في السمطة التنفيذية مف  -

 .2009ية العربية السكرية كاستمرت حتى عاـ القضائية تسممت سيدة منصب النائب العاـ لمجميكر 

تعييف قاضية في أعمى منصب في القضاء كىك النائب العاـ لمجميكرية العربية السكرية، كما تـ تعييف سيدة بمنصب  -
 محامي عاـ في محافظة الالذقية كأخرل في دمشؽ.

 .2006تعييف سيدة نائبان لرئيس الجميكرية لمشؤكف الثقافية  -

، لرئاسة الجميكرية العربية 2007-2006إحداىما المستشارة السياسية كاإلعالمية كاألخرل المستشارة األدبية  تعييف سيدتيف -
 السكرية.

(، كأخرل لرئاسة لجنة 2005انتخاب سيدة في عضكية القيادة القطرية لحزب البعث العربي الشتراكي )الحزب الحاكـ عاـ   -
طباء األسناف عمى مستكل الكطف كأخرل نقيبان لمفنانيف كثالثة لنقابة الميندسيف الرقابة كالتفتيش كانتخاب سيدة كنقيب أل

 .2012، كرابعة نقيب لمميندسيف الزراعييف 2010
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%(، رغـ ارتفاع عدد المرشحات 12بمغت نسبة تمثيؿ المرأة في انتخابات الدكر التشريعي العاشر لمجمس الشعب ليصبح ) -
ككف السبب في تدني نسبة النساء المنتخبات إلى األحداث الراىنة التي تمر بيا عف الدكر التشريعي التاسع كقد ي

 الجميكرية العربية السكرية.

 بدلن مف كاحدة فقط. 3ارتفاع نسبة كجكد المرأة في رئاسة األحزاب لتصبح   -

ي سيما بعد صدكر قانكني األحزاب تناميان كاضحان لدكر المرأة في الجانب السياس 2013كالعاـ  2012كمف المتكقع أف يشيد العاـ 
 كالنتخابات، مع العمـ أنو جرل المزيد مف التدريب بالتعاكف بيف الييئة السكرية كالتحاد النسائي كاليكنيفيـ لعدد مف السيدات تجاكز

عداد البرامج النتخابية كصيغ التكاصؿ مع الجميكر.480)  ( سيدة بخصكص آليات الترشيح كالنتخاب كا 
 :شمام التقدم المحرزصعوبات 

كمف الضركرم ىنا اإلشارة إلى العقبات التي تحكؿ دكف الكصكؿ إلى مستكل تمثيمي عاؿ لممرأة في فضاء الحياة العامة، كالمتعمؽ 
اركتيا بالدرجة األكلى بالثقافة األبكية السائدة كاألدكار النمطية السائدة ككثافة األعباء التي تمتثؿ ليا المرأة عمكمان كتحد مف مش

 الفعالة في الحياة العامة.
بدأت عممية التعديؿ في مراحؿ التعميـ كافة كل تزاؿ قائمة حتى  2000عف المناىج الدراسية كاعتباران مف العاـ  :11التوصية ريم 

نساف كتطكرت اآلف كقد أدخمت العديد مف المفاىيـ ذات البعد البيئي القانكني، الصحي، السكاني، المساكاة، العدالة كحقكؽ اإل
الصكرة التي تضمنتيا المناىج عمى مدل سنكات لتطاؿ تعديالن يحد مف األفكار النمطية السمبية عف أدكار النساء كالرجاؿ 
كمسؤكلياتيـ لتظير أىمية المشاركة في قرار الزكاج كاإلنجاب كالعالج كأىمية تعميـ المرأة كعمميا كمساىمتيا كحضكرىا الفاعؿ في 

 مكية كالنيكض الكطني كالتشجيع عمى انخراطيا في الشأف العاـ.العممية التن
فيما يتعمؽ باألدكار األسرية فإننا نقكؿ: المرأة غالبان ىي مف تتحمؿ األعباء داخؿ األسرة عبر المياـ كاألعماؿ  :12التوصية ريم 

المرأة كعمميا كمشاركتيا في تحمؿ جانب مف اليكمية إضافة لمكظيفة اإلنجابية كالتربكية كلكف ىذه الصكرة ليست مطمقة فتعميـ 
العبء المادم لألسرة دفع الزكج كاألبناء إلى لعب دكر تعاكني يختمؼ بيف أسرة كأخرل كبيف منطقة كأخرل كستتطكر ىذه المشاركة 

تبار مشاركة األسرة كمما ازدادت فرص العمؿ لإلناث مع التمكيف العممي كالتطكر التقني كمع المفاىيـ التربكية التي تأخذ بالع
 كاممة في إدارة شؤكنيا. 

المتعمقة بتحسيف خدمات الرعاية الصحية األكلية لممرأة فيي في حالة تطكر مستمر يعبر عنو افتتاح المزيد مف  :13التوصية ريم 
ستحؽ التنكيو ىي كعي المراكز الصحية في المناطؽ كالقرل كاألحياء كتدريب العامميف كتكسيع أقساـ المشكرة، كالمالحظة التي ت

 المجتمع الريفي عمكمان إلى أىمية تمقي الرعاية الصحية كتنظيـ األسرة عبر رعاية الحامؿ كالكلدة اآلمنة كاإلرضاع الطبيعي. 
كنعتقد أف التعميـ )كما جاء في مالحظة المجنة المكقرة( مسألة ليا مخاطرىا ىنا، كالصحيح ىك: إف النقص المشار إليو ىك في 

طؽ محدكدة جغرافيا كقميمة السكاف كغالبان تتكاجد في الريؼ البعيد عف مراكز المدف كالمناطؽ في محافظات )الحسكة، دير منا
الزكر، الرقة، حمب( كتتكجو الدكلة نحكىا بالعديد مف البرامج النكعية مع اإلشارة إلى أف الكصكؿ إلى تغطية شاممة يتطمب رصد 

كالبشرية كالتي تزداد صعكبة تكفيرىا في ظؿ محدكدية المكارد كاألزمات القتصادية كخاصة بعد الكثير مف اإلمكانات المادية 
 العقكبات كالحصار القتصادم المفركض عمى الجميكرية العربية السكرية. 
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حمؿ المطمكبة، إف قرار اإلنجاب ىك قرار مشترؾ يتفؽ عميو الزكجاف سكاءن مف حيث عدد األكلد أك مكاعيد الحمؿ ككسيمة منع ال
فالحياة كمؤسسة األسرة في مجتمعنا ىي شركة يتفؽ عمييا الشريكاف كليس مطمكبان أف يعمؿ أيان منيما عمى انفراد أك أف يطغى 

 كيسيطر أحدىما عمى اآلخر كعمميا فإف ثقافة كمفيـك األسرة في مجتمعنا تختمؼ عف العديد مف المجتمعات األخرل.
ؽ العمؿ كالفجكة المنكه عنيا في تعميقات المجنة بيف النساء كالرجاؿ في األجكر فالجدير ذكره أف بخصكص سك  :14التوصية ريم 

ة القكانيف كميا ل تحتكم مطمقان أية أشارة كل تبيح بالتالي أف يككف راتب المرأة أك أجرىا أقؿ كىذا المكضكع يتعمؽ بالمؤىالت العممي
سيف ....... فالفرص المتاحة عبر المسابقات الالزمة لمتعييف كاحدة كاألجر كاحد كالخبرة كىناؾ أسس كشركط تنطبؽ عمى الجن

تككف مشغكلة بدكرىا اإلنجابي مما يحرميا مف  45-25بحسب المرتبة كالشيادة كالخبرة كلبد مف التنكيو أف المرأة بالفئة العمرية 
 كالحكافز كمع ذلؾ فيذه الصكرة ليست مطمقة بؿ نسبية.  الكثير مف فرص التأىيؿ كالتدريب كبالتالي الترقية كارتفاع األجر

( ألزمت صاحب 93( تأكدت الحاجة إلى الضماف الجتماعي فالمادة )18الممحؽ رقـ ، )2010( تاريخ 17كبصدكر القانكف رقـ )
ناثان بالتأمينات كقد بينت دراسة ميدانية نفذىا التحاد النسائ ي بالتعاكف مع العماؿ كالفالحيف العمؿ بتسجيؿ جميع العماؿ ذككران كا 

% في القطاع 12% منيف في القطاع العاـ ك88% مف العامالت السكريات مسجالت بالتأمينات الجتماعية 96كالحرفييف أف 
ساىمت بتسريح عدد مف العماؿ )مف الجنسيف( في القطاع الخاص نتيجة العقكبات  2011غير المنظـ كمع ذلؾ فاف أحداث عاـ 

 لجائر الذم تنفذه الدكؿ التي تدعي الديمقراطية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف.كالحصار ا
: كالتي تشير إلى عدـ حظر التحرش الجنسي في قكانيف العمؿ، إل أف الحقيقة ىي غير ذلؾ، فالتحرش الجنسي 15التوصية ريم 

معاقبة الفاعؿ، لكف البتعاد عف كمنو مكاف العمؿ كأم شككل في ىذا الصدد تؤدم إلى  ىك تصرؼ معاقب عميو في كؿ مكاف
مثؿ ىذا التصرؼ القانكني )الدعاء ضد المتحرش( يعكد إلى الثقافة السائدة كتبعات الدعاء الجتماعية كىذا ليمنع مف كجكد 

، 64)المادة  2010تاريخ  17حالت عديدة تـ فييا المجكء إلى القضاء كمعاقبة مرتكب فعؿ التحرش. كقد نص القانكف رقـ 
(، عمى حماية المرأة العاممة مف التحرش بأشكالو بشكؿ كاضح كصريح، كما جـر قانكف العقكبات السكرم مكضكع التحرش 7البند

 (.511ك 510في كؿ المجالت كبشكؿ خاص المادتيف )
نما الحاجة ىي إلى معرفة 16التوصية ريم  الحقكؽ  ىذه: إف قانكف األحكاؿ الشخصية في سكرية ضامف لمكثير مف الحقكؽ كا 

كالتمكف مف ممارستيا كىك منسجـ مع دستكر البالد مف حيث احتراـ حرية العقائد بحكـ التنكع الجتماعي كالثقافي لكؿ المذاىب 
ناث كبعض مكاده مستمده مف نصكص دينية كىذه مف الصعكبة بمكاف تعديميا في مجتمع محافظ كمتديف  كالطكائؼ ذككران كا 

ذا ما كانت ا لتفاقيات الدكلية تسمك عمى القكانيف الكطنية فإنيا لتسمك عمى الشرائع السماكية كما نصت عميو في ىذا بأغمبيتو كا 
 المجاؿ.

أما بخصكص قانكف الجمعيات كالمؤسسات الخاصة فيك في طكر الصدكر، كقد ساىمت لجنة كطنية بصياغتو كناؿ جيدان    
)الذم أصبح اسمو القانكف الخاص بالمنظمات غير الحككمية(، عمى المكاقع  استمر أكثر مف خمسة أعكاـ ثـُ طرح مشركع القانكف

اللكتركنية التشاركية كساىـ في التعديؿ كؿ مف لو اىتماـ، كقد تمت المكافقة عمية مف قبؿ رئاسة مجمس الكزراء كمف ىنا نستطيع 
( كىناؾ عشرات 1406جمعيات التي بمغت ) أكثر مف بدليؿ ىك تنامي عدد ال 2002القكؿ أف العمؿ النكعي بدأ فعميان منذ العاـ 

 التراخيص المطمكبة قيد النظر.
 الاصل الثالث

 الجية الوطنية المعنية بمتابعة مجمل ياايا التاايية إاافة للميام األخرى:
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 الييئة السورية لكؤون األسرة:
الدراسات  تعاكف مع الجيات المعنية بانجاز العديد مف: قامت الييئة السكرية لشؤكف األسرة كبالش ـ في مجال األبحاث والتقارير

 كاألبحاث كمنيا:
، بالتعاكف مع التحاد العاـ النسائي كعّدة جيات رسمية 2010 -2006إلداد مكروع اإلستراتيجية الوطنية لتقّدم المرشة  -

 كأىمية أخرل.

 .2007في العاـ  ييز اد المرشةدراسة فقيية للتحاظات السورية لل  اتاايية القاا  لل  اافة شكاال التم -

، حيث تعتبر أىـ نقاط القكة في البحث  الذم نفذتو ميتمات كنشيطات 2007عاـ  تماين المرشة صحياً مايوم ومعويات  -
في قضايا المرأة عبر تطبيؽ منيجية جديدة في الدراسة مف خالؿ المقابالت الخاصة المعمقة كطريقة الجماعات البؤرية 

 ؿ إلى إبعاد كجكانب ىامة في مسألة تمكيف المرأة عامة كتمكينيا صحيا بشكؿ خاص.مما مكف مف الكصك 

قرابة عشرة آلؼ سيدة مف الريؼ كالحضر في العينة  بمغت ، 2007مويف السيدات من ياايا تنظيم األسرة في العام  -
ديد أنماط استخداـ كسائؿ مختمؼ المحافظات السكرية كشممت الدراسة سيدات متزكجات في سف اإلنجاب كىدفت إلى تح

 .تنظيـ األسرة كتكصيؼ معارؼ كمدارؾ السيدات فيما يتعمؽ بكسائؿ تنظيـ األسرة كاستقصاء عكائؽ استخداـ تمؾ الكسائؿ

، بيدؼ 2007، عاـ الجتمالية -استطالع رشي األسرة السورية حول شوااليا المعيكية في ظل اإلصالحات اليتصادية -
اع المعيشية لألسرة السكرية القتصادية منيا كالصحية كالتعميمية الحالية كاستقصاء مدل انعكاس التعرؼ إلى كاقع األكض

اإلصالحات القتصادية كالجتماعية عمى األكضاع المعيشية لألسرة السكرية مف الجكانب القتصادية كالصحية 
 كالتعميمية.

عدة بيانات كافية حكؿ حجـ ظاىرة العنؼ األسرم ضد لمحصكؿ عمى قا، 2008 لامحول العنف األسري  الامية الدراسة -
المرأة في المجتمع السكرم، كمدل انتشارىا في المجتمع السكرم، كأساليبو أك تمظيراتو، كأسبابو كآثاره المختمفة عمى 

 ؿ المعّنفات.المرأة. ككذلؾ التعرؼ إلى طبيعة تعامؿ البيئة الجتماعية األسرية مع السمكؾ العنفي ضد المرأة كردكد أفعا

، 2008تمكيف المرأة مف الحصكؿ عمى الخدمات المدنية كدعـ قدرات المؤسسات العامة التي تقدـ خدمات لممرأة عاـ  -
بيدؼ دراسة الخدمات المقدمة لممرأة كتقييميا ككضع مقترحات لتطكير أدائيا في ثالثة دكؿ منيا سكرية بالتعاكف مع 

 البحكث )ككثر(.  مركز المرأة العربية لمتدريب ك مركز 

شمؿ التقرير الكمي الذم تـ عمى مستكل  2008في العاـ  مكروع دلم اإلستراتيجية الوطنية للكباب في سوريةإعداد  -
المحافظات السكرية األربعة عشر عينة قدرىا ستة آلؼ شاب كشابة مراعية تمثيؿ الريؼ كالحضر كالجنس. التقرير 

ع المحافظات السكرية. كبالستناد إلى كثافة البيانات التي كفرىا البحثيف الكمي مناطؽ شمؿ جمي 3الكيفي الذم نفذ في 
كىي: الشباب كالصحة العامة كاإلنجابية، الشباب  2008مكضكعات خالؿ العاـ  5كالكيفي تـ إجراء تحميؿ معمؽ لػ 

 اركة المجتمعية.كالتعميـ، الشباب كاألكضاع المعيشية، الشباب كالمساكاة بيف الجنسيف، الشباب كالمش
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شممت مكضكعات حكؿ المرأة كالتطكر السياسي في الجميكرية العربية  "السورية للمرشة السياسي التماين نحو" دراسة  -
السكرية، كانتخابات الدكر التشريعي األخير، كالعقبات الماثمة أماـ زيادة مشاركة المرأة في مجمس الشعب، كسبؿ التغمب 

 تقبمية.عمييا، إضافة إلى نظرة مس

بيدؼ تقديـ مقاربة منيجية بيف المطالب الكطنية لممرأة في سكريا  2008دراسة تماين المرشة في الاقو اإلسالمي لام  -
كبيف مقاصد الشريعة حيث أثبتت ىذه الدراسة أف المرأة السكرية قادرة عمى نيؿ كامؿ حقكقيا كمطالبيا المشركعة في 

 كالسنة النبكية المشرفة. إطار الشريعة كعمى ىدل القرآف الكريـ

حكؿ مختمؼ أشكاؿ العنؼ التي يتعرض ليا األطفاؿ مثؿ العنؼ الجسدم، العنؼ  بحث سو  معاملة األطاال في سورية -
 .2008النفسي، العنؼ الجنسي، كاإلىماؿ كالتقصير عاـ 

لنافذة الديمغرافية: تحديات اناتاح ابعنكاف " 2010كالثاني عاـ  2008التقرير الكطني األكؿ لحالة سكاف سكرية عاـ  -
 ".وفرص

، تكريما لشخصيات نسكيو سكرية مبدعة كمتفردة تركت بصماتيا عمى الساحة 2009عاـ  اتاب نسا  سوريةإصدار  -
 الثقافية النسكية.

 .2009( عاـ 15) بيجيف + منياج لمل بيجينتنفيذ  التقرير الكطني لمجميكرية العربية السكرية حكؿ -

، بيدؼ 2010عاـ  واحتياجاتيم في دور الرلاية الجتمالية للمسنين المرخصة رسميًا في سورية بحث شوااع المسنين -
تكفير بيانات دقيقة عف أكضاع المسنيف كاحتياجاتيـ المختمفة في دكر الرعاية الجتماعية المنتشرة في معظـ محافظات 

 يتيـ في ىذه الدكر، كعف كاقع الدكر ذاتيا.الجميكرية العربية السكرية، كعف أكضاع العامميف القائميف عمى رعا

اإلطالع عمى كاقع المسنيف في المجتمع  بيدؼ، 2010 عاـ بأوااليم الرتقا  وآليات احتياجاتيم و المسنين اي و  بحث -
 كاإلحاطة بالظركؼ الجتماعية كالقتصادية في سكرية كالستناد إلى النتائج العممية المستخمصة مف الدراسة الميدانية
كالستئناس بيا في تحديد مجالت العمؿ المستقبمي كصياغة البرامج التي ترتقي بكاقع المسنيف كرعايتيـ كخدماتيـ 

 النكعية. 

، بيدؼ معرفة أكضاع المسنيف القانكنية  في سكرية مقارنة مع أكضاعيـ بمكجب التفاقيات 2010إلداد مدونة المسنين  -
العربية السكرية كالعمؿ عمى استكماؿ النكاقص في التشريعات السكرية، إف كجدت،  الدكلية التي صادقت عمييا الجميكرية

 بما يتالءـ كحماية الدكلة كرعايتيا لممسنيف كالعجزة.

يتناكؿ الجكانب الجتماعية كالنفسية كالصحية  بإلداد دليل لرلاية المسنينكما كتقـك الييئة السكرية لشؤكف األسرة   -
 لكعي حكؿ قضايا المسنيف كبخاصة المرأة المسنة.كالقانكنية بيدؼ رفع ا
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، بيدؼ معرفة مدل استخداـ المبحكثيف مف األزكاج 2010عاـ  بحث استخدام وسائل تنظيم األسرة في محافظة إدلب -
كالكشؼ عف أسباب عدـ الستخداـ النيائي ) السابؽ كالحالي( ألية  كالزكجات لكسيمة أك أخرل مف كسائؿ تنظيـ األسرة

  .ة مف كسائؿ تنظيـ األسرة مف قبؿ األزكاج كالزكجات في القرل المدركسة كمعرفة مصادر معمكمات المبحكثيفكسيم

حيث انطمقت بيدؼ تتبع أسباب العنؼ الكاقع  ، 2010 الدراسة الاياية المعمقة حول العنف اد المرشة في سورية لام -
 الة كالمجمكعات البؤرية.عمى المرأة في األسرة كالمجتمع بشكؿ معمؽ عبر دراسة الح

إلداد مصاوفة تنايذية لمكاري  إدماج ياايا النوع الجتمالي  وتعزيز المساواة بين الجنسين في الخطة الخمسية  -
، حيث تـ عقد كرشة عمؿ مع الجيات المعنية لمناقشة تمؾ المشاريع كالتي ضمنت فيما 2010في العاـ  الحادية لكرة

  .2015 -2011الحادية عشرة  بعد في مشركع الخطة الخمسية

، كذلؾ بيدؼ العمؿ عمى تأسيس منظكمة تشريعية كاجتماعية كثقافية األطر القانونية المتعلقة باألسرة السوريةدراسة لن  -
 .2010 مساندة لممرأة مف جية، كلألسرة بكامميا مف جية أخرل عاـ

عمى دكر الرجؿ في مسائؿ الصحة اإلنجابية  تسميط الضكء، بيدؼ 2011عاـ  بحث دور الرجل في الصحة اإلنجابية -
 لسيما ما يتصؿ منيا بتنظيـ األسرة.

إعداد كمناقشة التقرير الكطني الثالث كالرابع حكؿ التزاـ الجميكرية العربية السكرية باتفاقية حقكؽ الطفؿ كتـ مناقشتو في  -
 في جنيؼ مع المجنة الدكلية لحقكؽ الطفؿ. 2011شير أيمكؿ عاـ 

، بيدؼ تقديـ المعمكمات العممية المطمكبة لرفع سكية كعي الشباب 2011عاـ  اإلركادي للمقبلين لل  الزواج" الدليل" -
السكرم بشأف قرار الزكاج كآثاره كمفاعيمو، باإلضافة إلى تطرقو إلى الكاجبات كالحقكؽ كالمسؤكليات التي ينبغي أف 

 يعرفيا الشباب عند إقداميـ عمى الزكاج.

أف أغمبية الدراسات أطمقت مف خالؿ كرشات عمؿ ساىمت فييا العديد مف الجيات الرسمية كالشعبية  ارالجدير بالذ -
إلطالؽ نتائجيا عمى الرأم العاـ، كفي برامج إذاعية كتمفزيكنية كاألىمية، كتـ مناقشة نتائج األبحاث في كرشات عمؿ 

 شؤكف األسرة.كصحفية، كىي مكضكعة عمى المكقع اللكتركني لمييئة السكرية ل

كىك دليؿ  دليل رلاية وتنمية الطاولة المبارةأنيت الييئة السكرية لشؤكف األسرة بالتعاكف مع منظمة اليكنيسيؼ تأليؼ  -
تدريبي شامؿ يعالج كؿ القضايا كالمكاضيع التي مف شأنيا تنمية الطفكلة المبكرة، كالدليؿ متعدد األقساـ يبدأ مف األىؿ 

ع مقدمي الرعاية البديمة عف األسرة انتياء باإلعالمييف ككاضعي البرامج كالمخططيف الذيف مركران بالمعمميف كجمي
 يستيدفكف األطفاؿ الصغار جدان.

 ب ـ في مجال حماية األسرة من العنف:
، كمركز لتمقي الشكاكم حكؿ حالت 2007الذم ُبكشر العمؿ فيو عاـ  وحدة لحماية األسرة،متابعة العمؿ عمى تأسيس  -

حالتيا إلى الجيات المختصة لمعالجتيا، )كيتـّ العمؿ عمى إعادة  سكء معاممة الطفؿ كالمرأة كالرجؿ، كالتحقيؽ فييا كا 
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صدار الصؾ القانكني لعمؿ الكحدة(، كتقـك الييئة بتأىيؿ مجمكعة مف العامميف مف  تأىيؿ المبنى المخصص كا 
ضاة كعامميف في مجاؿ الصحة كعامميف في مجاؿ اختصاصات متعددة لمعمؿ في كحدة حماية األسرة مف ضباط كق

الشؤكف الجتماعية كمرشديف نفسييف كاجتماعييف، كذلؾ مف خالؿ دبمـك متخصص بحماية الطفؿ. كمؤخران ُأحدث 
 . 2011ماجستير في حماية األسرة في المعيد العالي لمدراسات كالبحكث كالسكانية التابع لكزارة التعميـ العالي عاـ 

حيث تـ إنشاء نظاـ يربط نقاط رصد العنؼ األسرم في  2010الكطني لتتبع حالت العنؼ األسرم عاـ مرصد التأسيس  -
المشافي كمراكز الشرطة كالجمعيات األىمية بقاعدة معطيات مركزية محدثة في الييئة السكرية لشؤكف األسرة، بما يسمح 

كرات تدريبية عدة لمعامميف عمى نقاط الرصد في الجيات لتمؾ النقاط بتسجيؿ حالت العنؼ التي تردىا. كتـ تنظيـ د
الشريكة بالمشركع بيدؼ تعريفيـ بمفيـك العنؼ األسرم كرفع كعييـ بأىمية رصد حالت العنؼ كأشكالو كتـ تأىيميـ عمى 

 كيفية مؿء الستمارة.

 ج ـ في مجال وركات العمل والمؤتمرات والملتقيات:
/ امرأة ٤٢٠بتدريب ما يقارب/ النسائي العام التحاداإلدارة المحمية ك م  بالتعاون سرةاأل لكؤون السورية الييئة كارات -

بدعـ مف صندكؽ األمـ المتحدة لتنمية  السياسي التماين آليات مف مختمؼ الجيات الحككمية كالشعبية كاألىمية عمى
ادة مشاركة المرأة في النتخابات كذلؾ لزي 2008-2006عامي  خالؿ المرأة "اليكنيفيـ" في جميع محافظات سكرية

القادمة  (البرلماف، اإلدارة المحمية( كيأتي ىذا النشاط في إطار عمؿ صندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة لتعزيز 
التمكيف السياسي لمنساء العربيات ضمف إطار المشركع اإلقميمي في كؿ مف األردف، سكرية، لبناف، مصر، المغرب، 

اف، البحريف، الككيت، العراؽ، كالذم ييدؼ إلى تعزيز دكر البرلمانيات العربيات ليكف قادرات عمى إحداث اإلمارات، ُعم
 التغيير مف خالؿ مشاركتيف في العمميات السياسية.

بالتعاكف مع كزارة الداخمية كجامعتي دمشؽ كحمب كمعيد ىامبكرغ لمطب  " العنف األسري"المشاركة بتنظيـ فعاليات حكؿ -
، كقد تخمؿ ىذه الندكات محاضرات ككرشات عمؿ تخصصية 2010، 2009، 2008، 2007ي خالؿ األعكاـ الشرع

 حكؿ المحاكر التالية: )الطبي، القانكني، الجتماعي التربكم، النفسي، اإلعالمي(.

كالمرأة ، لتسميط الضكء عمى أبرز قضايا األرض ولعدة سنوات 2007مسيرة نسا  من شجل السالم التبارًا من لام  -
 كالطفؿ كتعنى بشكؿ أساسي بنشر السالـ كالمحبة بيف الشعكب.

بالتعاكف مع منظمة المرأة العربية كبرنامج بحكث الشرؽ األكسط،  2007خالؿ عاـ  مؤتمر المرشة في الحياة العامة  -
ياسية لممرأة، كالمرأة بيف نكقشت فيو منيجيات تناكؿ قضايا المرأة في البحكث كالتقارير الكطنية كالدكلية كالمشاركة الس

 الخطاب الديني كالحركات النسكية كالمشاركة القتصادية كالعنؼ ضد المرأة.

كذلؾ بالتعاكف مع كزارة اإلعالـ كجامعة الدكؿ  2007عاـ  مؤتمر شثر الحروب والنزالات المسلحة لل  األسرة العربية   -
أبحاث ىامة مف مختمؼ األقطار العربية تناكلت اآلثار القتصادية  العربية )دائرة األسرة كالطفكلة(، ُقدمت خالؿ المؤتمر

 لمحركب كالنزاعات المسمحة عمى األسرة كاآلثار النفسية كالجتماعية كالمكاثيؽ الدكلية كالمدنيكف في الحركب كالنزعات.
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تحميؿ الدركس تـ خالليا  2007، عاـ وركة لمل حول الجولة اإلطاللية إل  مرااز حماية المرشة من العنف في ترايا  -
 المستفادة كاإلمكانيات المتاحة كتحديد كعرض المقترحات.

كتمت خالؿ الممتقى مناقشة قضايا جرائـ الشرؼ مف كجية  2008الملتق  الوطني األول حول جرائم الكرف في لام   -
ة تـ رفعيا إلى مختمؼ الجيات النظر القانكنية كالدينية كالجتماعية كالقتصادية، كقد نتج عف الممتقى تكصيات ىام

لغاء العذر المحؿ كزيادة العقكبة بحيث 548كبناء عميو تـ تعديؿ المادة )التنفيذية كالتشريعية،  ( مف قانكف العقكبات كا 
 (.2011لعاـ  1)المرسـك رقـ  سنكات بمكجد العذر المخفؼ تحت الجـر المشيكد 5لتقؿ عف 

حيث أكد المؤتمر  2008تحت شعار )نحك تطكير دكر المرأة الجتماعي( في عاـ  ملتق  المرشة السورية والترايةإقامة  -
جراء دراسات  عمى ضركرة تطكير الجيكد المشتركة لتفعيؿ القكانيف كتنفيذىا حكؿ سياسات تعزيز المساكاة بيف الجنسيف كا 

 مقارنة لممعايير القانكنية الحالية في كال البمديف كآليات تنفيذىا.

، أكصى المؤتمر بمكاصمة دعـ جيكد الييئة السكرية لشؤكف األسرة في 2009عاـ  "القانون والمرشة"،كلي الثاني المؤتمر الد -
 حماية األسرة كتعديؿ التشريعات.

في إطار التحضير لممؤتمر العربي الرابع لحقكؽ الطفؿ كتـ عقد كرشات عمؿ  2010عاـ  استاافة منتدى اليافعين العرب -
لمشاركيف في منتدل اليافعيف العرب حيث تـ تعريفيـ باتفاقية حقكؽ الطفؿ كبالبركتكككليف الختيارييف تدريبية لمميسريف ا

كالخطة العربية الثانية لمطفكلة. كخمص المنتدل إلى تكصيات ميمة تـ تضمينيا في قرارات المؤتمر العربي الرابع رفيع 
 المستكل لمطفكلة الذم عقد في المغرب.

، مف الجيات الحككمية كغير الحككمية لمتنسيؽ بيف كافة الجيات 2010عاـ  ز المساواة بين الجنسينتعزيتشكيؿ لجنة   -
العاممة عمى قضايا المرأة كالمساىمة في بناء قاعدة بيانات عف المرأة ككذلؾ مراجعة الخطة التنفيذية إلدماج المساكاة بيف 

 اجتماعات دكرية. الجنسيف في الخطة الخمسية الحادية عشرة، حيث عقدت عدة

بالتعاكف مع مجمس الشعب لعرض  2010عاـ  دور البرلمانيين في تعزيز فاللية الكباب في المجتم "كرشة عمؿ " -
كمناقشة نتائج الدراسات الخمس المعمقة الخاصة بالشباب استكمالن لمدراسة الكمية كالكيفية التي أنجزتيا الييئة في ممؼ 

 الشباب.

 درات ورف  الولي:د ـ في مجال بنا  الق
 .2007إقامة ندكات ككرشات عمؿ كمحاضرات حكارية بمناسبة اليـك العالمي لمقضاء عمى العنؼ ضد المرأة عاـ  -

تدريب مجمكعة مف العامميف الجتماعييف مف طاقـ كحدة حماية األسرة ككزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ في دمشؽ حكؿ  -
 .2008كف مع )السككا( عاـ بالتعا اياية حماية المرشة من العنف

ضمف مشركع بناء كرفع قدرات اإلعالمييف في مجاؿ األسرة تـ بالتعاكف مع السككا تدريب عدد مف اإلعالمييف حكؿ  -
 .2008كالتعريؼ باتفاقية السيداك عاـ  الترويج لمواوع المساواة بين الجنسين والعنف اد المرشة
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، بالتعاكف مع "مركز المرأة العربية نجابية في المنطقة الكمالية الكرييةنكر مااىيم الصحة اإل دكرات تدريبية حكؿ  -
لمبحكث كالدراسات" ككثر لتدريب العامميف في المجاؿ الصحي كالجتماعي مف المنطقة الشرقية ليعممكا كمدربيف لنشر 

 .2009-2008مفاىيـ الصحة اإلنجابية في عمميـ الميداني خالؿ عامي 

بالتعاكف مع )السككا(، بيدؼ بناء قدرات  حليل والقياس في ياايا موااي  المساواة بين الجنسينالتإقامة دكرات حكؿ  -
كتمكيف العامميف كالعامالت في مختمؼ الكزارات كالجيات المعنية مف إدراج المساكاة بيف الجنسيف أثناء عمميـ في 

ت كاإلحصائيات التي يجب أف يستعممكىا الخطط كالسياسات مف خالؿ معرفة مجمكعة مف التقنيات لقياس المؤشرا
ليتمكنكا مف تحميؿ  المساكاة بيف الجنسيف بمنيجية، كالتركيز عمى الجكانب التطبيقية لسيما فيما يتعمؽ باإلحصاءات 

 .2009عاـ  كقياس المؤشرات كتحميؿ النتائج

اة بين الجنسين والعنف اد المرشة واتاايية المساو دكرات تدريبية لإلعالمييف كالمحامييف في المنطقة الشرقية حكؿ مكضكع  -
، بيدؼ تعزيز قدرات اإلعالمييف بالمعرفة القانكنية المتعمقة بحماية المرأة مف العنؼ كدعميـ بالمعمكمات عف السيداو

التي التفاقيات الدكلية كالمعاىدات الضركرية لمعرفة حقكؽ ككاجبات النساء المعنفات كتعزيز معرفتيـ باتفاقية سيداك ك 
تدعك إلى القضاء عمى كافة أشكاؿ العنؼ ضد المرأة كذلؾ لتشجيع اإلعالمييف عمى مساندة المرأة في كفاحيا ضد 

 .2009العنؼ القائـ عمى التمييز كالمساعدة عمى إثارة مكضكع العنؼ في كافة الحقكؿ عاـ 

" "ماما بخير النا بخيرحممة تكعكية تحت شعار شاركت الييئة السكرية لشؤكف األسرة مع كزارة اإلعالـ مع الجيات األخرل  -
 حكؿ تنظيـ األسرة في المناطؽ الشمالية الشرقية )دير الزكر، حمب، ادلب(.

تـ تكقيع اتفاؽ بيف الييئة السكرية لشؤكف األسرة ككزارة الزراعة )مديرية تمكيف المرأة الريفية( في إطار قياـ الييئة بإعداد  -
نفيذ برامج استيدافية تتضمف ثالث مككنات ىي: التعميـ كالتدريب كالتشغيؿ كالصحة مشركع السياسة السكانية كت

في لتنفيذ أنشطة في المناطؽ المستيدفة تتعمؽ ببناء قدرات كرفع كعي كمنح قركض لمنساء في األسر الريفية اإلنجابية، 
 المحافظات المختارة.

العديد مف الجيات بيدؼ اإلطالع عمى تجارب ىذه الدكؿ في  القياـ بجكلت اطالعية إلى كؿ مف تركيا كتكنس بمشاركة -
  .2010 -2009مجاؿ تعزيز المساكاة بيف الجنسيف كدكر اإلعالـ في تنظيـ األسرة كدعـ السياسات السكانية عامي 

الكعي  بيدؼ إعداد فريؽ مف المدربيف الشباب القادريف عمى رفعياايا الساان دكرات تدريبية لمجمكعة مف الشباب حكؿ  -
 .2010بأىـ القضايا السكانية ألقرانيـ مف الشباب الجامعي كغير الجامعي عاـ 

بالتعاكف مع بطريركية أنطاكيا كسائر المشرؽ  شدوات إكراك الرجال في مناىاة العنف اد المرشة"،دكرة إعداد مدربيف " -
نيجيات كمقاربات العمؿ مع الرجاؿ ىدفت إلى تطكير كتنمية ميارات المنظمات كالمؤسسات حكؿ م لمرـك األرثكذكس

كالفتياف مف أجؿ القضاء عمى العنؼ ضد النساء آخذيف بعيف العتبار الدكر اإليجابي لمرجاؿ في مناىضة العنؼ 
 .2010األسرم عاـ 
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ب، بالتعػاكف مػع كؿ مػػف كزارة األكقػاؼ، كزارة اإلعالـ، مجمس الشع حمالت تولية وبنا  يدرات في مجال حقوق المرشة -
تماين كنقابة المحاميف، كما نفذت أربعة عشر كرشة عمؿ في جميع المحافظات السكرية ىدفت إلى التكعية العامة حكؿ 

 .المرشة واتاايية سيداو

بالتعاكف بيف الييئة السكرية لشؤكف األسرة كمعيد جنيؼ لحقكؽ اإلنساف كتمت  آليات حقوق الطالدكرات تدريبية حكؿ  -
 نيؼ بمشاركة ممثميف عف العديد مف الجيات الحككمية كغير الحككمية.الدكرة الثالثة في ج

، ُيناقش فيو مكضكعات ذات صمة بالسياسة السكانية باإلضافة إلى القضايا الجتماعية رلاية برنامج تلازيوني شسبولي -
كاج األقارب، تعميـ كاألسرية، )النمك السكاني، السياسة السكانية، الزكاج المبكر، حضانة الطفؿ كحقكؽ الزكجة، ز 

الفتيات، عمؿ المرأة...... الخ(، إنتاج العديد مف المكاد اإلعالمية )أفالـ، أغاني، سبكتات، أفالـ كرتكنية، ممصقات...( 
 حكؿ حقكؽ المرأة كالطفؿ كبثيا في مناسبات مختمفة كبشكؿ متكرر.

 2010في العاـ   مع معيد جنيؼ لحقكؽ اإلنسافبالتعاكف ، اآلليات المعنية بحماية حقوق المرشة حولدورات تدريبية  -
حضر الدكرات عدد مف ممثمي الجيات الحككمية كغير الحككمية كالجمعيات دكرتيف في دمشؽ كالدكرة الثالثة في جنيؼ، 

العاممة في قضايا المرأة، بيدؼ بناء القدرات الكطنية إلعداد تقرير سكرية الكطني الخاص باتفاقية القضاء عمى كافة 
 .شكاؿ التمييز ضد المرأةأ

المشاركة مع األمانة السكرية لمتنمية / فردكس/ في حممة التشجيع عمى القراءة في مناطؽ ريفية محددة حيث تـ تنفيذ  -
كرشات عمؿ لتدريب الميسريف كأمناء المكتبات عمى نشاط نادم القراءة كتـ تنفيذ عدة جمسات حكؿ القراءة التفاعمية 

" ك"أصكات الثقافة من ذوي اإللاياتكحككاتية. كتنفيذ كرشتي عمؿ في محافظة حمب بعنكاف " كجمسات سينما متنقمة
 .2010أخرل مف المدينة" في عاـ 

دكرة تدريبية إلعداد مدربيف في المساكاة كالعدالة بيف الجنسيف مف أعضاء الييئة التدريسية في كميات )التربية، القتصاد،  -
عمـ الجتماع، الحقكؽ، الشريعة، الطب(. بيدؼ نقؿ مفاىيـ المساكاة بيف الجنسيف ألكبر العمـك السياسية، اآلداب/قسـ 

شريحة مف المجتمع مف خالؿ محاضرات أساتذة الجامعة كتشجيع الطالب لتناكؿ قضايا المساكاة بيف الجنسيف في 
 أبحاثيـ.

حول تعزيز يدرات مقدمي الرلاية والخدمات ككثر( دكرات تدريبية بالتعاكف مع مركز المرأة العربية لمتدريب كالبحكث )     -
كذلؾ بيدؼ إعداد فريؽ كطني مدرب مف جميع الكزارات المعنية كالجيات غير الحككمية  الصحية والقانونية للمرشة

العاممة في ىذا المجاؿ، قاـ بالتدريب خبراء مف مركز ككثر في تكنس. كقد تـ إيفاد اثنيف مف المتدربيف لحضكر دكرة 
 صصية في تكنس.تخ

 إطالؽ حمالت تكعية إعالمية في قضايا المرأة كالسكاف كالطفكلة كغيرىا. -

 إطالؽ حمالت كطنية بمناسبة اليـك العالمي لألسرة كلعدة سنكات. -
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 إقامة احتفاليات بمناسبة اليـك العالمي لممرأة كلعدة سنكات في العديد مف المحافظات. -

 الاصل الراب 
 القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة: في مضمكف مكاد اتفاقية

 :3-2-1المواد 
 اإلطار التكريعي والقانوني:

، بيف الرجؿ كالمرأة، كلـ يميز بينيما مف حيث الحقكؽ كالكاجبات أك 1973ساكل دستكر الجميكرية العربية السكرية لمعاـ 
حياة السياسية كالمدنية كالقتصادية كالجتماعية كالثقافية ممارسة الحريات بؿ أكد في مكاضع عدة عمى حقكؽ المرأة في مناحي ال

كما أف القكانيف كالسياسات  " التي أتى عمى ذكرىا التقرير األكلي،45 -27-26-25كافة كيتضح ذلؾ مف خالؿ مكاد عدة "
التي صدرت حديثان في سكرية، كأكدت ذلؾ القكانيف  ل تنطكم عمى أم شكؿ مف أشكاؿ التمييز بيف المرأة كالرجؿكالبرامج الكطنية 

 ، الذم ينظـ حقكؽ العماؿ كعالقات العمؿ في القطاع الخاص كالتعاكني كالمشترؾ2010/ الصادر عاـ 17كقانكف العمؿ رقـ /
، كالتي ضمنت لممرأة 4، كقانكف اإلدارة المحمية3، كقانكف اإلعالـ2011، الصادريف في عاـ 2كالنتخابات  ،1كقانكني األحزاب

في العمؿ كالمساكاة مع الرجؿ في المياديف كافة، كالسعي ليزاؿ مستمران لتعزيز مكانة المرأة كتمكينيا مف ممارسة جميع  الحؽ
المتضمف  ،(19الممحؽ رقـ )، 2009/ لعاـ 37كقد تبمكرت تمؾ الجيكد بأكجو عدة منيا صدكر المرسـك التشريعي رقـ /حقكقيا. 

قكبات المتعمقة بالعذر المحؿ في القتؿ كاإليذاء كتحديد الحد األدنى لمدة العقكبة في جريمة القتؿ / مف قانكف الع548إلغاء المادة /
 سنكات بدلن مف سنتيف كعشرات القكانيف التي سنأتي عمييا لحقان.  7-5في حالة الجـر المشيكد )العذر المخفؼ( بػ 

-22-20مساكاة بيف المكاطنيف بدكف تمييز كما ضمف في مكاده )عمى ال 33، كالذم نص في المادة 2012الدستكر الجديد لمعاـ  
( الحؽ في التعميـ كالصحة كمسؤكلية الدكلة كالحؽ ببناء 31-30-29( حقكؽ األسرة كالمرأة عمى كجو الخصكص كفي مكاده )23

( التي بحثت في 43-42-40-36-34-33الجيؿ القكم فكريا كأخالقيا ككذلؾ دعـ البحث العممي بكؿ متطمبات اإلبداع كالمكاد )
 الحقكؽ كالكاجبات كالحؽ في الحرية كاإلسياـ بالحياة العامة كالعمؿ كحرية العتقاد كالصحافة. 

 المعويات: 
آلية تعديؿ القكانيف لتزاؿ بطيئة نظران لككنيا تمس شرائح كبيرة مف المجتمع كلبد مف مشاركة جيات عديدة في  -1

 لى المؤسسة التشريعية كذلؾ تعزيزان لمتشاركية.إبداء الرأم حكليا قبؿ كصكليا إ

ضعؼ معرفة المرأة لمعديد مف الحقكؽ المتاحة ليا كىك ما ينعكس عمى عدـ ممارستيا ليذه الحقكؽ كىي كثيرة  -2
 سكاء كانت سياسية أـ اقتصادية أـ ثقافية كفكرية.

لنساء في بعض المناطؽ كضمف شرائح استمرار بعض العادات كالتقاليد السمبية التي تسيـ في تيميش مجيكدات ا -3
 محدكدة.

  
1 بوىجب الوسسىم التشسيعي زلن /   .2011/ 3/8/ لعبم100
2 بوىجب الوسسىم التشسيعي زلن/   .2011/ لعبم 101
3 بوىجب الوسسىم  التشسيعي/   .23/8/2011/ لعبم 108
4 بوىجب الوسسىم  التشسيعي زلن/   .22/8/2011/ تبزيخ 107
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كثافة األعباء الممقاة عمى عاتؽ النساء داخؿ األسرة كخارجيا مما يحد مف إمكانية انطالقتيا لممشاركة في الحياة  -4
العامة كممارسة جميع حقكقيا، عمى مستكل األدكار العديدة التي تؤدييا كىي الدكر اإلنجابي كالتربكم كدكرىا التنظيمي 

 كالجتماعي كالسياسي كالقتصادم.

 :السبل المتوخاة
الستمرار بالعمؿ عمى الصعيديف األفقي كالعمكدم بشأف تعديؿ بعض التشريعات كالتمكف مف ممارستيا  .1

كتطكير اآلليات التنفيذية كتدريب الككادر المعنية بالعمؿ في ىذا المجاؿ مف برلمانييف، قضاة، محاميف، إعالمييف 
 عيات. كمرشديف كدا

العمؿ عمى إظيار الجيد التنمكم الكاسع الذم تؤديو النساء سكاء في تحصيف األسرة كتحسيف مكاردىا أـ  .2
في تطكير كتقدـ المجتمع كتكسيع المشاركة في الحياة العامة عمى اختالؼ ميادينيا كرفع مستكل الكعي القانكني 

 كالتدريب المستمر لتقكية قدراتيا التنمكية.

الندكات كالدكرات التي تتيح المزيد مف المعرفة كالخبرة لمسيدات في مكاقع القرار التشريعي اإلكثار مف  .3
 كالتنفيذم كالقضائي كاإلعالمي كالديني كالتربكم.

عداد كتأىيؿ ككادر متخصصة لمدفاع عف قضايا المرأة، حيث  .4 الستمرار بالعمؿ عمى رفع مستكل الكعي كا 
ضمف  2009الغرض مف قبؿ جيات متعددة كانت إحداىا كرشة تدريبية عاـ  نفذت العديد مف كرشات العمؿ ليذا

إطار مشركع "تعزيز القدرات المؤسساتية لمحككمة كالمنظمات غير الحككمية عمى دمج قضايا العنؼ المبني عمى 
مـ أساس الجنس في الستراتيجيات كالخطط الكطنية" كالتي عقدت بالتعاكف مابيف كزارة اإلعالـ كصندكؽ األ
 المتحدة لمسكاف حكؿ آلية صياغة الرسائؿ اإلعالمية لمعدم البرامج التمفزيكنية. كمف المكاضيع التي تـ تناكليا:

 مفيـك المساكاة كالعدالة بيف الجنسيف في اإلعالـ. -

 مكضكع الصحة اإلنجابية في اإلعالـ بمفيكمو الشامؿ. -

لبرامج حكؿ "كيفية تناكؿ قضايا المرأة في الدراما"، الستمرار بإقامة كرشات عمؿ لكتاب السيناريك كمعدم ا -
إضافة إلى زكايا إذاعية بعنكاف تنظيـ األسرة. كاليدؼ مف ىذه النشاطات تفعيؿ الدكر الياـ الذم يقع عمى عاتؽ اإلعالـ 

بيرة كدكره كاإلعالمييف في نشر الكعي مف خالؿ العمؿ عمى  إيصاؿ الرسائؿ بشكؿ إيجابي كمؤثر. فاإلعالـ مسؤكلية ك
 يتكامؿ مع كافة المؤسسات األخرل ) الجتماعية، الثقافية، القتصادية(. 

% كحد ادني في جميع تمؾ 50كتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو تـ إشراؾ اإلعالميات في كافة الكرش التدريبية التي أقيمت بنسبة    
ضافة لكسائؿ اإلعالـ الرسمية كالخاصة ىناؾ عدة كسا ئؿ مقركءة كمسمكعة كمرئية تتبع لمعديد مف المنظمات الشعبية الفعاليات، كا 

صداراتيا لتغطية ىذا النكع مف العمؿ كمنيا ) التحاد النسائي، العماؿ،  كالنقابات المينية تخصص العديد مف حمقاتيا كدكرياتيا كا 
 يف، المحاميف، الميندسيف كاألطباء(.الشباب، الطمبة، الحرفييف، الفالحيف، اتحاد الكتاب، اتحاد الصحفييف، نقابة المعمم
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كتتكزع الفعاليات التي ينفذكنيا بيف الممتقيات كالدكرات كالندكات كاألفالـ كالمعارض التي تظير حقيقة المجيكدات التنمكية لممرأة 
كجد كبالمقابؿ تركز  كتمقي الضكء عمى نقاط الضعؼ كالمعيقات أماـ مسيرة نيكضيا مستيدفة بذلؾ إزالة الغبف الكاقع عمييا أينما

 عمى نقاط القكة كىي كثيرة جدان تظير مكانة المرأة العربية السكرية كقدراتيا كحضكرىا الفاعؿ.
يمنع ذلؾ الحككمة السكرية مف مكاصمة دراسة أكضاع المرأة في ظؿ التحفظ  فمـ /2شما لن مواوع التحاظ لل  المادة / -

الجيكد المكثفة لتحقيؽ اكبر قدر مف حقكؽ المرأة كرفع الحيؼ عنيا كتحقيؽ  كمف دكنو كمما لشؾ فيو أنيا ستستمر في بذؿ
التكامؿ بيف نصكص التفاقية كالتشريعات كالقكانيف التي تستيدؼ ذلؾ كمتى رأت أف رفع التحفظ يحقؽ مصمحة اكبر مف تمؾ 

 المترتبة عمى تثبيتو فإنيا ستتبع األصمح كاألنفع.

 :2011-2006خالل الفترة  القوانين والمراسيم التي صدرت
 (. 20الممحؽ رقـ ، )2006( لمعاـ 31إصدار قانكف األحكاؿ الشخصية لمكاثكليؾ برقـ )  -1

مف اتفاقية  21-20، الخاص بسحب تحفظات الدكلة عمى المادتيف 2007( لمعاـ 12المرسـك التشريعي رقـ )  -2
 حقكؽ الطفؿ.

ممرأة بمكجبو كامؿ الحؽ بممارسة العمؿ التجارم بكافة أنكاعو (،  كل21الممحؽ رقـ ، )2007قانكف التجارة لمعاـ   -3
 سنة دكف أذف ك ترخيص مف أحد. 18متى أكممت 

 .2007قانكف تنظيـ اإلجراءات القانكنية التي تكفؿ التيسير عمى المكاطنيف كتسييؿ سير المعامالت   -4

 .2009ياة إعادة النظر بالجزاءات مف حيث المدة كالتعكيض بما يتناسب ككاقع الح  -5

( مف قانكف العقكبات الخاصة بجرائـ الشرؼ كزيادة مدة العقكبة المحكـك بيا 548إلغاء العذر المحؿ في المادة )  -6
كقد كاف لممجتمع المدني دكر بارز في استقطاب   ،2009( لمعاـ 37د العذر المخفؼ كذلؾ بمكجب القانكف رقـ )عند كجك 

 شرؼ جريمة قتؿ عادية حتى قبؿ صدكر مرسـك إلغاء المادة.الرأم العاـ كاعتبار الجريمة بدافع ال

 .2010( لمعاـ 17قانكف تنظيـ العمؿ في القطاع الخاص رقـ )  -7

( ألؼ 120المعني بتثبيت العماؿ الككالء كالذم تجاكز عدد المستفيديف منو ) 2011( لمعاـ 62القانكف رقـ )  -8
 (.22الممحؽ رقـ )عامؿ كعاممة، 

، كالجرائـ الكاقعة كالمتضمف تشديد العقكبات عمى العديد مف الجرائـ 2011لعاـ  1عي رقـ صدر المرسـك التشري -9
( مف قانكف العقكبات السكرم ليشدد العقكبة عمى المغتصب حتى في حاؿ 508عمى العرض حيث ألغي مثالن نص المادة )

كتعاد محاكمة  العقكبة عف الحبس سنتيف(،زكاجو مف المعتدل عمييا بحيث يستفيد فقط مف العذر المخفؼ )عمى أف ل تقؿ 
الفاعؿ إذا انتيى الزكاج إما بطالؽ المرأة دكف سبب مشركع، أك بالطالؽ المحكـك بو لمصمحة المعتدل عمييا قبؿ انقضاء 

 خمس سنكات عمى الزكاج، كتحتسب المدة التي نفذىا مف العقكبة.
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 ء حالة الطكارئ.القاضي بإلغا 2011لمعاـ  (161المرسـك التشريعي رقـ ) -10

 (.23الممحؽ رقـ القاضي بتنظيـ حؽ التظاىر السممي، ) 2011( لمعاـ 54المرسـك التشريعي رقـ ) -11

كقد تجاكز عدد (، الذم يمنح الجنسية لألكراد السكرييف 24الممحؽ رقـ ، )2011( لمعاـ 49المرسـك التشريعي رقـ ) -12
( عدد ل بأس بو مف النساء حتى نياية الشير الثالث عاـ 69.014مف حصمكا عمى حؽ الجنسية كاليكية الكطنية أكثر مف )

2012. 

)قانكف النتخابات(، بيدؼ  2011لعاـ  101)قانكف األحزاب( كرقـ  2011لعاـ  ١٠٠صدر المرسكميف التشريعييف رقـ   -
شراؾ جميع شرائح المجتمع بمف فييـ المرأة في إد ارة مؤسسات الدكلة كبناء الكطف. تعزيز البناء الديمقراطي كالحريات العامة كا 

مف قانكف النتخابات، يتمتع بحؽ النتخاب كؿ مكاطف سكرم مف الذككر كاإلناث أتـ الثامنة عشرة مف  /4/ كبمكجب المادة
 عمره.

المتضمف قانكف اإلدارة المحمية، كالذم جاء تمبية لمتطكرات القتصادية  2011لعاـ  107المرسـك التشريعي رقـ  -
 اعية كالخدمية التي تشيدىا سكرية كلتاميف خدمات نكعية لممكاطنيف كافة بمف فييـ المرأة.كالجتم

 .23/8/2011/ لعاـ 108قانكف اإلعالـ بمكجب المرسـك  التشريعي/ -

 .2012الدستكر الجديد عاـ  -

كالمنظمة اإلرىابية كتمكيؿ  الخاص بمكافحة اإلرىاب كيتضمف القانكف تعريفا بالعمؿ اإلرىابي 2012/ لمعاـ 19القانكف رقـ /  -
 اإلرىاب كعقكبات القياـ بالعمؿ اإلرىابي أك التركيج لألعماؿ اإلرىابية.

 
 التدابير الخاصة المؤيتة: -4-المادة 

تضمنت السياسات كالخطط الكطنية ما يمـز لتفعيؿ دكر المرأة كجعميا عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ في الحقكؽ كالكاجبات. فقد     
ي الخطة الخمسية العاشرة فصالن كامالن حكؿ تمكيف المرأة اقتصاديا كاجتماعيا كسياسيا بما يكفؿ المشاركة الفعالة ليا في خصص ف

عممية التنمية المجتمعية كذلؾ استجابة لطمكحات المنظمات كالييئات الفاعمة في مجاؿ تعزيز القدرات النسائية كبعد تقييـ الخطة 
مكيف المرأة في كافة المجالت كليس في فصؿ خاص، بؿ يرد ذلؾ في خطط كمكازنات جميع الجيات تـ اعتماد إدراج مكضكع ت

زالة جميع أشكاؿ التمييز بيف الذكر كاألنثى كالتعامؿ عمى أساس المكاطنة  مف حيث التدريب كالترقية كاإليفاد كتسمـ المناصب كا 
 كاممة الحقكؽ كالكاجبات. 

 الواي  لل  األرض:
كر لجاف سيدات األعماؿ في غرفتي الصناعة كالتجارة، كأنجزت أنظمتيا الداخمية كمارست حرية انتخاب قياداتيا تـ تعزيز د .1

كشاركت بالعديد مف المؤتمرات الدكلية كالفعاليات اإلقميمية. إضافة إلى عقد المزيد مف الممتقيات الكطنية بخصكص دعـ 
إضافة إلى تعزيز التشابكية بيف سيدات األعماؿ كاليد الماىرة النسكية مسيرة النيكض التي تشيدىا سكرية بكؿ مككناتيا، 
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قامة المعارض الدكرية كمف ثـ  يجاد العديد مف فرص العمؿ كدعـ المشركعات األسرية الصغيرة في بعض المحافظات كا  كا 
 أضحت ىذه التدابير خطط عمؿ كمشاريع دائمة.

( ألؼ سيدة كفتاة خالؿ السنكات الخمس 20كتجاكز عدد المستفيدات )منح كزارة الزراعة قركض ميسرة لممرأة الريفية  .2
المنصرمة كإجراء أكلي لمتثبت مف مدل قدرة النساء عمى إدارة المشاريع كتكسيعيا كتنكيعيا ثـ تبني الحككمة كالييئات 

 الشعبية كاألىمية ليذه الصيغة.

 لخاص كقبمو كاف تدبيران إداريان يختمؼ بيف رب عمؿ كآخر.  لمقطاع ا 2010لعاـ  17الميزات التي منحيا قانكف العمؿ رقـ  .3

 دكرات خاصة لممرأة في جميع المكاقع كالمجالت لسيما ذات الطابع التقني كتعمـ المغات. .4

السماح لمطالب الجامعييف كالمعاىد العميا بالنتقاؿ المؤقت مف جامعة إلى أخرل بسبب الظركؼ التي شيدتيا سكريا في  .5
 %.40حرصا عمى مستقبميـ كنسبة الطالبات ىنا ل تقؿ عف  2011العاـ 

 المعويات:
تظير بعض الصعكبات عند اتخاذ التدابير المؤقتة التي ينتج عنيا زيادة أعداد النساء في مكاقع القرار أك التكميؼ بمياـ  .1

لتصكيب حينان كالمثابرة نكعية كرد عمى نقص معيف أك رغبة باستثمار طاقات معينة كاختصاصات محددة مما يستدعي ا
 حيف آخر كالتراجع عند عدـ الجدكل مف ىذا التدبير.

 كثافة األعباء المناطة بالمرأة عمى المستكييف األسرم كالمجتمعي. .2

 ضعؼ اإلمكانيات المادية الالزمة لممرأة كالتي تؤىميا لمخكض في العممية الديمقراطية المتاحة بالمطمؽ لكال الجنسيف. .3

 نماط السلواية والجتمالية للرجل والمرشة: األ  -5-المادة 
 اإلطار التكريعي والقانوني:

 ، التي تنص عمى: 2012/ مف الدستكر الجديد 33المادة / -1

 الحرية حؽ مقدس كتكفؿ الدكلة لممكاطنيف حريتيـ الشخصية كتحافظ عمى كرامتيـ كآمنيـ  - 1

 بيا كؿ مكاطف ك يمارسيا كفؽ القانكف.المكاطنة مبدأ أساسي ينطكم عمى حقكؽ ك كاجبات يتمتع   – 2

 المكاطنكف متساككف في الحقكؽ ك الكاجبات ل تمييز بينيـ في ذلؾ بسبب الجنس أك األصؿ أك-  3

 المغة أك الديف أك العقيدة.
  كفؿ الدكلة مبدأ تكافؤ الفرص بيف المكاطنيف .ت  -4

الحؽ في أف يعرب عف رأيو بحرية كعالنية بالقكؿ أك بالكتابة أك / حرية العتقاد مصكنة كفقان لمقانكف: لكؿ مكاطف 42المادة / -2
 بكسائؿ التعبير كافة.



CEDAW/C/SYR/2 

32  

 

 

 / تكفؿ الدكلة حرية الصحافة كالطباعة كالنشر ككسائؿ اإلعالـ كاستقالليتيا كفقا لمقانكف.43المادة / -3

 ، كالمجمس الكطني األعمى لإلعالـ.2011( لمعاـ 108قانكف اإلعالـ رقـ ) -4

 رض:الواي  لل  األ 
إف التطكر الكاضح في أداء كسائؿ اإلعالـ كالتكاصؿ فيما يخص جممة القضايا الكطنية تعكس الصكرة المشرقة لبنية المجتمع 

 السكرم مف حيث:
 القيـ األخالقية التي تشيد عمى حضارتو كالتي تتجاكز في عمرىا عشرة آلؼ عاـ. -1

بداء الرأم كتبكأ المناصب ك  -2  المشاركة في األحزاب كالجمعيات.ضمانة الحؽ في التعبير كا 

 كجكد اإلعالـ الرسمي كالخاص المرئي كالمقركء كالمسمكع. -3

المساكاة الكاممة في الفرص المتاحة لكٍؿ مف الرجؿ كالمرأة سكاء بالتدريب أـ العمؿ، الترقي، األجكر اإلجازات،  -4
 اإليفاد كالمشاركة في الكفكد. 

اإلعالمي )الكاتبة، الصحفية، المخرجة، الممثمة كمعدة البرامج ككاتبات  تنامي دكر المرأة في جميع مكاقع القرار -5
 السيناريك(.

 البعد اإلنساني الذم تجسده سكرية أرض كميبط الرسالت السماكية كالكطف الثاني لكؿ إنساف. -6

جتمع السكرم كتزيده التكاتؼ األسرم كالمحمة الكطنية التي تفرزىا جممة التنكعات الجتماعية كالثقافية التي تميز الم -7
 غنى كثراء.

التكامؿ في األدكار العديدة لكؿ مف الرجؿ كالمرأة بما ينعكس عمى بناء األسرة كىي الخمية األساس لممجتمع كبما  -8
 يضمف ممارسة الحقكؽ كأداء الكاجبات.

 الخطاب الديني المستنير كالذم يعبر فعميان عف الجكىر الحقيقي لمديف. -9

 عممية دائمة كشاقة بآف كاحد كعندما نحتاج لتغيير أك تعديؿ نمط سمككي معيف فاف األمر  قافيإن العمل الااري والث
يتطمب جيكدا تمتد إلى سنكات طكيمة، كمع ذلؾ يمكننا القكؿ أف جممة السمككيات المتكارثة كالمألكفة كالتي تعكد في جزء 

مجتمعات كثيرة( إل أف تماسؾ األسرة كتعاكنيا كسيادة كبير منيا إلى النظاـ الجتماعي األبكم الذككرم ) المكجكد في 
لقد  الرحمة كالسكينة كاحتراـ الكبير كالعطؼ عمى الصغير كالتسامح كاإليثار كميا قيـ نعتز بيا كتشكؿ ىكيتنا الكطنية،

يا الدراما السكرية جرل التركيز عمى إعداد رسائؿ إعالمية مكجية لتغيير الصكرة النمطية السمبية لدكر المرأة حيث تناكلت
مف خالؿ مسمسالت تبيف: العنؼ ضد المرأة، كاآلثار السمبية لمزكاج المبكر، كمفيـك الصحة اإلنجابية كدكر الرجؿ في 
دعـ قضاياىا، كأساليب تنظيـ األسرة، كمشاركة المرأة بالتنمية المجتمعية، كصكر المرأة المبدعة بالمنزؿ كالعمؿ معان. 

 التمفزيكنية األسبكعية المتعمقة بقضايا المرأة كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ:كعمى مستكل البرامج 
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  .برنامج النصؼ اآلخر 

    ( الذم ترعاه الييئة السكرية لشؤكف األسرة.2011برنامج خط أحمر) أصبح اسمو ىمزة كصؿ اعتباران مف العاـ 

   .برنامج نحكي بصراحة 

   .برنامج نكف 

   .برنامج نصؼ المجتمع 

   تحت الضكء. برنامج 

   .برنامج أميات عامالت 

   .برنامج أميات الجكلف 

 .برنامجي ) لِؾ( اإلذاعي كالتمفزيكني األسبكعييف المذيف يعدىما التحاد العاـ النسائي 

  ز مجمة المرأة العربية الشيرية التي يصدرىا التحاد العاـ النسائي بأقالـ الجنسيف كالغنية بالمكضكعات التكاممية التي تعز
 .1967كتجسد المساكاة كل تزاؿ تصدر منذ العاـ 

 .مجمة األسرة كالسكاف التي تصدرىا الييئة السكرية لشؤكف األسرة بالتعاكف مع كزارة اإلعالـ 

ىذا إلى جانب إيالء التربية األسرية المزيد مف الىتماـ عبر التكاصؿ المباشر كالندكات كالدكرات كالممتقيات التي تحرص عمى 
مكانياتو كنجاحاتو األكلكية بعيدان عف التمييز  بيف الجنسيف كبعيدان عف األدكار النمطية السمبية  ضركرة تقكية قدرات اإلنساف كا 

 المرسكمة سمفان لكؿ مف المرأة كالرجؿ فتشجع المكاىب الرياضية كالمكسيقية كاألدبية كتحفز المياـ التي دخمتيا المرأة كقيادة الطائرة
ار الزراعي كالعمؿ في كرشات الكيرباء كالنخراط في سمؾ الجيش كالقكل األمنية كالتمكف في المجاؿ القضائي كالباخرة كالجر 

كالدبمكماسي ككذلؾ تنامي الدكر في غرؼ الصناعة كالتجارة كتفكؽ العديد مف المشاريع التي تديرىا النساء. كمف الالفت تناكؿ 
ديؿ كالتطكير، ليذه األدكار الحديثة كالتكسع في عممية دكر المرأة في حماية البيئة المناىج الجديدة التي ل تزاؿ في طكر التع

ظيار مدل المشاركة الفعمية لممرأة  كدكرىا مع الرجؿ في جممة مضاميف الصحة اإلنجابية كأىمية دكرىما معان في التربية األسرية كا 
احؿ العمؿ الريفي، كما يمحظ تنامي دكر المرأة في الجمعيات في دعـ مكارد األسرة، كلحظ أدكار المرأة الريفية في جميع مر 

مف أصؿ خمسة(، كحتى الداعيات،  2كالمؤسسات كعمى مكاقع النترنت كفي الييئات الدينية مف مستشارات في كزارة األكقاؼ )
 ناىيؾ عف التنامي الكاضح لحضكر المرأة في مكاقع صنع القرار في المجالت كافة. 
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 المعويات: 
يجة لمثقافة األبكية )الذككرية( السائدة، تعتاد المرأة عمى العطاء بصمت دكف انتظار المقابؿ كتنحية حاجياتيا أماـ تقديـ نت -1

خكتيا في  احتياجات أىميا كأسرتيا مما يقمؿ مف حجـ مجيكدىا كاعتباره أمرا بديييا كعاديا كمألكفا كتضع مصمحة أكلدىا كا 
 معظـ األحياف في الصدارة.

تزاؿ كسائؿ اإلعالـ تتناكؿ قضية مساىمة المرأة في اإلنفاؽ داخؿ األسرة بشكؿ ىامشي ليعبر عف حقيقة ىذا المجيكد ل  -2
 كيعتبر بالقكانيف الكضعية مجرد تبرع غير ممـز ليا. 

الديمقراطية  طالت العقكبات الجائرة عمى سكرية العديد مف كسائؿ اإلعالـ السكرية العامة كالخاصة األمر الذم يتنافى مع -3
كاحتراـ الرأم اآلخر عند الدكؿ التي تدعي حرصيا عمى الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، كما استيدفت المجمكعات اإلرىابية 

 المسمحة العديد مف المراكز اإلذاعية كالتمفزيكنية في بعض المحافظات ككانت الخسائر المادية كالبشرية كبيرة.

 التقدم المحرز:   
 انة المرأة في العديد مف المكاقع الجديدة.تنامي دكر كمك -1

 تطكر حضكر المرأة في اإلعالـ بشكؿ نسبي كتحسف صكرتيا في اإلعالف كعدـ السماح باستغالليا كأنثى. -2

 لحظ العديد مف المجيكدات التنمكية التي تؤدييا المرأة اسريا كمجتمعيا. -3

فا عمى المرأة مف خالؿ الدراسات كالبحكث الميدانية كاألفالـ إلقاء الضكء أكثر عمى بعض الممارسات السمبية التي تشكؿ عن -4
 كالسبكتات كالممصقات اإلعالنية ككسائؿ التصدم كالمكافحة ليذه الممارسات.

 تقبؿ المجتمع لممياـ الجديدة التي تتبكأىا النساء. -5

 تعزيز جميع القكانيف السكرية الصادرة لمسألة المساكاة بيف الجنسيف كعدـ التمييز. -6

 ( مف التفاقية(7يادة نسبة مشاركة المرأة في مكاقع القرار اإلعالمي المقركء كالمسمكع كالمرئي )كما سيرد في المادة )ز  -7

 ( حظر استغالل المرشة:6المادة )
 اإلطار التكريعي والقانوني:

 ات تعتبر مف العقكبات األشد جرمت القكانيف السكرية لسيما قانكف العقكبات جميع األفعاؿ التي قد تقع عمى المرأة كبعقكب
 في العالـ تقريبان.

  شدد قانكف منع جرائـ التجار باألشخاص العقكبة في حاؿ ارتكبت الجريمة ضد النساء كاألطفاؿ كذكم الحتياجات
الخاصة كما شدد العقكبة إذا كاف مرتكب الجريمة زكجا لممجني عمييا أك احد أصكلو أك كاف مكظفان مف مكظفي إنفاذ 

 (.8انكف، )المادة الق

 / (. 7، البند64، عمى حماية المرأة العاممة مف التحرش الجنسي، )المادة 2010/ لمعاـ 17نص قانكف العمؿ رقـ 
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 / مف قانكف العقكبات كالستعاضة عنيا بالنص التالي "إذا عقد زكاج صحيح بيف مرتكب إحدل الجنايات 508إلغاء المادة /
تكب الفعؿ مف العذر المخفؼ عمى أف لتقؿ العقكبة عف الحبس سنتيف كتـ لحظ ضمانات كبيف المعتدل عمييا يستفيد مر 

 متعددة لمصمحة المعتدل عمييا.

 / كالستعاضة بالنص التالي " يستفيد مف العذر المخفؼ مف فاجئ زكجو أك احد أصكلو أك فركعو أك 548إلغاء المادة /
 / سنكات.7-5العقكبة الحبس مف / إخكتو في جـر الزنا المشيكد..........." كتككف

 الواي  لل  األرض:
مختمؼ األفعاؿ التي مف شأنيا استغالؿ المرأة مجّرمة كبعقكبات شديدة، المشكمة تكمف في عدـ اإلقباؿ مف قبؿ النساء  .1

لتشكؿ ظاىرة  بشكؿ عاـ عمى تقديـ الشككل ضد مثؿ ىذه األفعاؿ كذلؾ ألسباب تربكية اجتماعية اقتصادية، كمثؿ ىذه الجرائـ
 بسبب طبيعة المجتمع كالقيـ الدينية كاألخالقية كالتربكية كشدة القانكف في التعاطي مع ىذه الجرائـ.

 .  2005صادقت سكرية عمى اتفاقية حماية حقكؽ جميع العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ في عاـ  .2

جنة كطنية مف قبؿ رئيس مجمس الكزراء ميمتيا كجكد قانكف لضحايا منع التجار باألشخاص ) كمنيـ النساء( كشكمت ل .3
إعداد الخطة الكطنية لمنع جرائـ التجار باألشخاص، كما أف ىناؾ مركزان لضحايا التجار في مدينة دمشؽ يدار مف قبؿ كزارة 

 الشؤكف الجتماعية كالعمؿ بالشراكة مع جمعية تطكير دكر المرأة.

 التقدم المحرز:
ساء المكاتي يتعرضف لمعنؼ بأشكالو التابع لكزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ كفي المأكل الذم تطكير العمؿ في مأكل لمن .1

 تشرؼ عميو رىبانية الراعي الصالح.

فعاليات عديدة كنكعية نفذتيا الجيات المعنية الرسمية كالشعبية كاألىمية تتضمف التعريؼ بالقكانيف الصادرة كالتفاقيات سكاء  .2
 برامج اإلعالمية أـ عبر الدراسات كالممتقيات.عبر الندكات أـ ال

التعاكف بيف كزارة األكقاؼ ككزارة الشؤكف الجتماعية لرفد دار رعاية المتسكليف كالمشرديف بمرشدات اجتماعيات كدينيات  .3
 بيدؼ نشر الكعي كتقديـ الرعاية لقسـ اإلناث.

يات المعنية في الدكلة بتكفير الدعـ المادم كالمعنكم التكسع في مياـ جمعية رعاية المساجيف كمساىمة العديد مف الج .4
 لمسجناء كأسرىـ.

/ نزيمة مف الجكانب العممية كالصحية كالنفسية كالجتماعية 173رعاية دار األماف لأليتاـ التابع لكزارة األكقاؼ كالذم يضـ / .5
لعمؿ لدكر األيتاـ بالشراكة مع الجمعيات كاألخالقية، باإلضافة إلى تقديـ الرعاية مف قبؿ كزارة الشؤكف الجتماعية كا

 األىمية التابعة ليا.

 استمرار العمؿ عمى تأىيؿ كحدة حماية األسرة. .6
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 مكاراة المرشة في الحياة السياسية والعامة: :(٧)المادة  
 اإلطار التكريعي والقانوني: :شولً  

مة ى، كفي المساالمواطنة في بالرجل المرشة ةمساوا ااالةمف المنظكر الحقكقي كاألطر الدستكرية كالتشريعية، تمت 
الحقكؽ  السياسية، حقيا في تقّمد المناصب العميا   الفعالة كالكاممة في الحياة السياسية كالجتماعية كالثقافية كالقتصادية، كمف أىـ

كاإلدارة المحمية كما ىك كارد في مكاد كمباشرة الكظائؼ العامة، كحؽ القتراع كالنتخاب كالترشيح إلى الييئات النيابية كالنقابية 
 .2012( مف الدستكر الجديد 34-33-29-28-25-23-22-20( كالمكاد )45-27-26) 1973الدستكر لمعاـ 

منحت المرأة حؽ الترشيح إلى المجمس النيابي  1953، كفي دستكر 1949ب منذ عاـ حق النتخالقد حصمت المرأة السكرية عمى 
 ، عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ.1971مرأة سكرية البرلماف في عاـ )بشركط(، كدخمت أكؿ ا

(، بػيف النسػاء كالرجاؿ 25الممحؽ رقـ )، ١٩٦١لعػاـ  98الصػادر بالمرسـك التشريعي رقـ  القاـائية السـلطةلـ يميز قػانكف   
أف يككف القاضي ذكران، كتخضع لمشػركط نفسػيا كتسػتطيع المرأة تكلي القضػاء مثمػيا مثػؿ الرجػؿ، إذ لـ يحدد ىذا المرسـك شرطان 

 في التعييف كالترقيػة كالتعكيض ككؿ الحقكؽ كالكاجبات.
 الركد بلغ كخص ال" لتضمف المساكاة الكاممة كلتعتبر المرأة ذات أىمية قانكنية كالرجؿ، معتبرة أف  المدنية القوانينكجاءت 
، بذلؾ تتمتع بحقكؽ المكاطنة الكاممة لناحية حقيا "المدنية حقويو لمباكرة ألىليةا اامل ياون لليو يحجر ولم العقلية بقواه يتمت 

دارة الشركات كالبيع كالشراء  في ممارسة كافة األعماؿ كالفعاليات القتصادية كليا كافة الحقكؽ المدنية لناحية إبراـ العقكد كا 
ة كالثقافية كالتعميمية كافة التي تقدميا الدكلة كاستمر ذلؾ في كالستفادة مف القركض كالخدمات القتصادية كالجتماعية، الصحي

 (.23الدستكر الجديد )مادة 
"تخا  األىلية القانونية التجارية ألحاام القانون المدني ولألحاام ، 15بمكجب المادة  2007لعاـ  33رقـ يانون التجارة  كنص

لمكاتي يعممف بالتجارة كالصناعة شكمف لجاف تابعة لغرؼ الصناعة كقد أضحى ىناؾ عدد مف سيدات األعماؿ ا الخاصة بالتجارة"
 كالتجارة تسمى لجاف سيدات األعماؿ.

( كقانكف العمؿ 26الممحؽ رقـ ، )2004لعمـ  50كمف ضمنيا القانكف األساسي لمعامميف في الدكلة رقـ  العمل يوانين كما ساكت
عاـ كالخاص لناحية األجكر كاإلجازات كالعالكات كالترقية كالضماف الصحي ، بيف الرجؿ كالمرأة في القطاع ال2010لعاـ  17رقـ 

 كالجتماعي. 
 ثانيًا: الواي  لل  األرض:

 السلطة حيث مارست المرأة العمؿ في الكظيفة العامة كفي مناحي الحياة كافة. ففي ،تجسد ذلؾ التكجو الحضارم منذ الستقالؿ   
رأة في عضكية مجمس الشعب خالؿ الدكرات التشريعية المتعاقبة، حيث كاف عدد النساء في ، تطكرت نسبة مشاركة المالتكريعية

٪ مف إجمالي أعضاء مجمس الشعب، بينما ٢في الدكر التشريعي األكؿ أربع نساء فقط، أم ما يعادؿ  ١٩٧١مجمس الشعب عاـ 
 بمغ عدد المرشحيف في الدكر التشريعي التاسع %. كقد12.4امرأة أم ما يعادؿ  ٣١كصؿ عددىف خالؿ الدكر التشريعي التاسع 

 ٨٥٢في حيف بمغ عدد اإلناث المرشحات لمدكر التشريعي الثامف ، / مرشحة مف اإلناث٩٨٢/ مرشحان مف الذككر ك/٨٨٠١/
شحات كفي الدكر التشريعي العاشر شاركت األحزاب كالكتؿ السياسية كالمستقمكف ترشيحان كاقتراعان حيث بمغ عدد المر مرشحة، 
عضك مجمس شعب، بنسبة  250/ مرشحة عضكه مف أصؿ 30مرشح، كفازت / 7000مرشحات مف أصؿ حكالي  710اإلناث 

12 .% 
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 الدوائر ( بحسب2011-2007العاوات في مجلس الكعب خالل الدور التكريعي التاس  ) النسا  توزي كما تـ      
/ نساء ٣/ نساء عف حمص، ك/٣/ نساء عف ريؼ دمشؽ، ك/٣ؽ، ك// نساء عف محافظة دمش4عمى الشكؿ التالي: / النتخابية

/ نساء عف ٣نساء عف الالذقية، ك/ /٢/ نساء عف إدلب، ك/٢/ نساء عف مناطؽ حمب، ك/٢/نساء عف حمب ك/ ٣عف حماة، ك/
/ امرأة عف ١/ امرأة عف درعا، ك/١/ امرأة عف الحسكة، ك/١/ امرأة عف دير الزكر، ك/١/ امرأة عف الرقة ك/١طرطكس، ك/
 / امرأة عف القنيطرة. ١السكيداء، ك/

لجنة )جميع  12، فيناؾ الكعب خالل الدور التكريعي التاس  مجلس في الدائمة اللجان في المرشة تمثيلأما فيما يخص  
ساء في عضكان، كتصؿ نسبة المشاركات مف الن ٣٠النساء في المجمس مشاركات في لجنة أك أكثر(، كعدد األعضاء في كؿ لجنة 

/ نساء في الشؤكف ٤/ بعض المجاف إلى ما يقارب الثمث مف عدد األعضاء الكمي, كتتكزع أعداد النساء عمى الشكؿ التالي:
نساء في لجنة الشؤكف  /6/ امرأة في لجنة القكانيف المالية، ك/١/ نساء في لجنة المكازنة كالحسابات، ك/٧الدستكرية كالتشريعية، ك/

نساء في لجنة الخدمات،  /2نساء في لجنة التخطيط كاإلنتاج، ك/  /6/ نساء في لجنة التكجيو كاإلرشاد، ك/9ك/ العربية كالخارجية،
/ ٢نساء في لجنة الشكاكم كالعرائض، ك/ /2نساء في لجنة الداخمية كاإلدارة المحمية، ك// 2/امرأة في لجنة األمف القكمي، ك /1ك/

 ء في لجنة البيئة كالنشاط السكاني. / نسا8نساء في لجنة الزراعة كالرم، ك/
في مجالس المدف كمراكز المحافظات حصمت  2007كفي انتخابات عاـ  والبلدية، المحلية المجالس كما انتخبت المرأة في      

، قد تككف 2011% في انتخابات المجالس المحمية عاـ 2.6س إل أنيا تراجعت الى % مف أعضاء المجال9المرأة عمى نسبة 
 ظركؼ التي تشيدىا الجميكرية العربية السكرية سببان في تراجع ىذه النسبة.ال

قاضية،  ٢٤٠، مف ضمنيـ 2011حتى عاـ  1508فقد بمغ عدد القضاة في سكرية  القاائية، السلطةكحكؿ مشاركة المرأة في 
مستشارات  57س غرفة، كمنيف في محكمة النقض تشغؿ اثنتاف منيف رئي 10القضاة اإلجمالي، منيف عدد % مف 15أم بنسبة 

قاضية أم  ٨٧منيف منصب رئيس غرفة استئنافية.  كما يبمغ عدد القاضيات في محكمتي البداية كالصمح  15استئناؼ تشغؿ 
% قاضية كتشغؿ إحداىف منصب محامي عاـ الالذقية، 17أم بنسبة  28%، أما في النيابة العامة فإف عدد اإلناث 18بنسبة 

لوحكوة الدستىزية العليب هيئة لضبئية ا ، )2012لعاـ  173ة منصب عضك محكمة دستكرية عميا بالمرسـك رقـ كما كشغمت المرأ

اإلشراؼ عمى انتخاب رئيس الجميكرية كتنظيـ هستملة تصدز أحكبههب ببسن الشعب العسبي في سىزية، هي ضوي ههبههب، 
خيانة العظمى ككؿ مف اشترؾ أك تدخؿ أك حرض فييا أيضان البت اإلجراءات الخاصة بذلؾ كمحاكمة رئيس الجميكرية في حالة ال

في طعف مف لـ يفز بعضكية مجمس الشعب كالمتعمؽ بصحة انتخاب األعضاء الفائزيف ككذلؾ دستكرية القكانيف كالمراسيـ 
 (.27 الممحؽ رقـ ) التشريعية....(،

مف أصؿ  150امي إدارة قضايا الدكلة حيث بمغ عددىف % مف عدد مح37.5أما في إدارة قضايا الدكلة فتشغؿ المرأة نسبة 
400 . 

يميز في ممارسة  لـ 2010لعاـ  30أما بالنسبة لمينة المحاماة فإف قانكف تنظيـ مينة المحاماة القديـ ككذلؾ القانكف الجديد رقـ 
، أم بنسبة 25046ة مف أصؿ ( محامي4765) 2010الذككر كاإلناث، كقد بمغ عدد المحاميات حتى نياية عاـ  المحاماة بيف

 % مف محاميي الجميكرية العربية السكرية. 20
مما يدؿ عمى استمرار  ،كتشير ىذه اإلحصائيات عمى أف المرأة العاممة في السمطة القضائية تشغؿ مناصب ىامة كحساسة كقيادية

 جيكد الدكلة في تعزيز دكر المرأة في صنع القرار .
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فقد استمرت المرأة في الكصكؿ إلى أعمى المناصب في الدكلة حيث تتكلى سيدة منصب  ،التنايذية السلطةكعمى صعيد  
السياسية كاإلعالمية كسيدة مستشارة في الشؤكف ، كتـ تعييف سيدة مستشارة في الشؤكف ٢٠٠٦نائب رئيس الجميكرية منذ عاـ 
% ) ثقافة، 6النساء في الحككمة السكرية  أصبحت نسبة 2009-1992، كفي الفترة 2007األدبية في رئاسة الجميكرية عاـ 

% مف عدد 9ازداد عدد الكزيرات في سكرية إلى ثالث كزيرات، أم بنسبة  2010تعميـ عالي، شؤكف اجتماعية كعمؿ(، كفي العاـ 
أنكاعيا: كزارة مع اختالؼ  غير تقميدية أعضاء الحككمة السكرية. كفي الكزارة الحالية شممت حصة المرأة أيضان ثالث حقائب كزارية

 السياحة ككزارة اإلسكاف كالتعمير ككزارة الدكلة لشؤكف البيئة، كما كشغمت المرأة حقائب غير تقميدية كالقتصاد كاإلسكاف.
. ككصمت ٢٠٠٥٪ في عاـ  ١١٪ بعد أف كانت ١٥فقد بمغت نسبة السفيرات في الكقت الراىف  الدبلوماسي المجالأما في  

. كاف ٢٠٠٤٪  في الدكرة الدبمكماسية لعاـ ٣٠بعد أف كانت  ٢٠٠٧٪ في دكرة ٣٥في السمؾ الدبمكماسي نسبة النساء العامالت 
 أكؿ سيدة تعمؿ في السمؾ الدبمكماسي عمى مستكل الكطف العربي كانت سيدة سكرية.

، مما أدل إلى زيادة عمى قضايا النيكض بكاقع المرأة كمشاركتيا الفاعمة في الحياة السياسية كالعامة كقد ركزت الحككمة
، تكلت 2009في الكزارات كالييئات العامة التي تتنامى باستمرار. فتبعان إلحصائيات  والقيادية اإلدارية المواي أعداد اإلناث في 
ربية كالصحة كالتصالت كالقتصاد كاإلسكاف كالرم كالت تعميـ العاليكزير مثؿ كزارت الخارجية كال معاون منصب العديد مف النساء
 .ي إضافة إلى العديد مف  المستشارات في مختمؼ الكزاراتالدكل كالتعاكفكىيئة التخطيط 

فقد تكلت المرأة مناصب عديدة منيا ثالث مديرات في اإلدارة المركزية كتـ إسناد منصب عميد أحد  وزارة الثقافةأما في         
دير عاـ الييئة العامة لدار األسد لمثقافة كالفنكف كتبمغ نسبة اإلناث في المعيديف العالييف التابعيف لمكزارة كتكلي سيدة منصب م

% 56,5% كفي مكتبة األسد 18% كفي المؤسسة العامة لمسينما 54,5% كفي مديرية المراكز الثقافية 44.9اإلدارة المركزية 
% كفي 25كنسبة الفنانات في الدراما % 33.5% أما في الفف التشكيمي فتبمغ نسبة الفنانات 28كفي الييئة العامة لمكتاب 

 %. 12المكسيقا 
في السنكات األخيرة تطكران في مجاؿ استخداـ اإلناث في األعماؿ الشرطية، كتجاكز الصكرة النمطية،  وزارة الداخليةشيدت      

عدة لمشرطة النسائية في كالعادات الجتماعية السمبية، التي كانت لتشجع عمؿ المرأة في قطاع الشرطة، فقد افتتحت دكرات 
أفراد(، إذ بمغ عدد صؼ الضباط مف  -مدرسة الشرطة النسائية بدمشؽ، كتخرج منيا عدد كبير مف الشرطة النسائية )صؼ ضباط

(. كبالنسبة لدكرات الضباط فقد انضمت اإلناث الى دكرات الضباط في كمية 822(، كبمغ عدد الشرطيات مف النساء )799النساء )
. إضافة الى افتتاح دكرات خاصة باألطباء، كالتي تضـ عدد مف الطبيبات الضابطات، كبرتب الشطة كتخ رجت منيا برتبة مالـز

مختمفة، كمنيف مف تسمـ مناصبان إدارية كرئيسات فركع كأقساـ طبية. كما يكجد عدد مف الضابطات برتب عالية )عميد(، تسممف 
ية أك رئيسات فركع إدارية. كما يتفرع عف كزارة الداخمية المديرية العامة لمشؤكف المدنية، مناصبان قيادية كمديرة مدرسة الشرطة النسائ

 ( رئيسة شعبة. 23كمعظـ العامميف فييا مف اإلناث، إذ يكجد فييا رئيستي دائرة ك)
كف التدريس الديني النسائي كأخرل لشؤ  تتكلى المرأة حاليان منصب مستشار في الكزارة لمشؤكف اإلدارية األوياف، وزارة وفي       

%مف عدد الميندسيف العامميف بالكزارة كتبمغ نسبة العامالت في اإلدارة المركزية حكالي 56كتبمغ نسبة اإلناث ، 5مف أصؿ  2أم 
30.% 

معاكنة % كما تـ تعييف 10بنسبة  مديرية، ٢٩تـ تعييف ثالث مديرات في اإلدارة المركزية مف أصؿ  التربية، وزارةكفي        
% مف أصؿ المجمكع العاـ 21.1كما بمغت نسبة المكجيات الختصاصيات كمستشارة لمسيد الكزير،  2011كزير في عاـ 
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% ميندسة في التعميـ 44.18% في التعميـ العاـ ك63.86لممكجييف. كقد بمغت نسبة المعممات في التعميـ ما قبؿ الجامعي 
 ، لكف مف المالحظ ضعؼ نسبة النساء في مكاقع القرار التربكم المركزم.2011-2010الميني، كذلؾ في العاـ الدراسي 

 2005فقد عينت سيدة بمنصب مستشارة لكزير الشؤكف الجتماعية منذ عاـ  وزارة الكؤون الجتمالية والعملكفي 
 كحتى اآلف. 2005مديرية منذ  12مديرات في اإلدارة المركزية مف أصؿ  5كحتى اآلف كتـ تعييف 

إلى  2006عاـ  2281ازدياد عدد اإلناث في الييئة التعميمية في الجامعات السكرية مف  العالي التعليم كقد شيد قطاع       
. كشيدت ساحة العمؿ الجامعي الحككمي مساىمات جادة لممرأة أسفرت عف مشاركتيا في اتخاذ القرار مف 2009عاـ  3051

عميـ العالي كنائب لرئيس الجامعة كعميدات كمية أك نائب عميد كمية كرؤساء أقساـ. خالؿ تكلييا مراكز قيادية كمعاكف كزير لمت
( سيدات 4. في جامعة دمشؽ تكلت )2012كحتى عاـ  2008حيث شغمت منصب نائب رئيس جامعة دمشؽ امرأة منذ عاـ 

ا المنصب في جامعة تشريف، منصب عميد كمية كفي جامعة حمب تكلت سيدتيف منصب عميد كمية، في حيف تكلت ثالث نساء ىذ
. كفي منصب نائب عميد كمية، تكلت ثالث نساء ىذا المنصب في جامعة دمشؽ في عاـ 2012-2009كذلؾ خالؿ أعكاـ 

. كما شغمت منصب رئيسة قسـ 2010 -2009نساء في جامعة تشريف خالؿ عامي  10كتسع نساء في جامعة حمب ك 2010
 -2009امرأة في جامعة تشريف كامرأة في جامعة الفرات خالؿ عامي  19جامعة حمب كنساء في  9امرأة في جامعة دمشؽ ك 24

، أم بنسبة ٢٠٠٩عاـ  ٢٣٩إلى  ٢٠٠٦عاـ  ١٣٤بشكؿ عاـ مف  كالدكتكراه . كقد ارتفعت نسبة المكفدات لمدراسات العميا2010
 .٢٠٠٩٪ مف العدد اإلجمالي لممكفديف عاـ ٤١

، إلى أف نسبة النساء في مكاقع إدارية كقيادية والتجارة اليتصاد وزارة طكر العمالة النسائية فيكتشير المؤشرات الكمية لت       
. كقد تسممت سيدتاف مياـ ٢٠٠٧ -٢٠٠٥%  في الفترة ما بيف ١٦%  إلى ٩في كزارة القتصاد قد ارتفعت بنسبة تطكر مف 
( كمعاكنة ٢٠٠٥-٢٠٠٠زير التمكيف كالتجارة الداخمية ): معاكف ك ٢٠٠٧-٢٠٠٠منصب معاكف الكزير في الكزارة مف األعكاـ 

. كيبمغ عدد المديرات في 2011(. كقد ترأست الكزارة سيدة عاـ ٢٠٠٧-٢٠٠٥كزير القتصاد كالتجارة كمف ثـ مستشارة بالكزارة )
فادىف خارجيان لمتدريب كتبادؿ كحتى تاريخو خمس مديرات.  كما ارتفعت نسبة النساء المكاتي تـ إي ٢٠٠٩اإلدارة المركزية منذ عاـ 

بمغت عدد  2009. كفي عاـ ٢٠٠٥٪ في عاـ ٢٥بعد أف كانت  ٢٠٠٨٪  عاـ ٣١الخبرات حيث بمغت نسبة المكفكدات 
مكفدة مف إجمالي  ٤٣في حيف بمغت نسبة النساء المكفدات  %29بنسبة إيفاد  ٢٣١مكفدة مف أصؿ ٥٣المكفدات مف النساء 

 %.24بنسبة  ٢٠١٠د في عاـ إيفا ١٨٠اإليفاد البالغة 
كما يبمغ عدد  معاكف كزير، ، كتكلت سيدة منصب2010% لمعاـ 37.1تبمغ نسبة اإلناث إلى الذككر  الصحة وزارة في       

 مديرات.  ٨المديرات في اإلدارة المركزية 
 وزارة في، %24.6ى الذككر ، تبمغ نسبة اإلناث إل2010ككفقان لما جاء في إحصائيات المكتب المركزم لإلحصاء عاـ    

 .كحتى اآلف في كزارة الزراعة ٢٠٠٦كقد تكلت سيدة منصب مديرة مديرية تنمية المرأة الريفية عاـ ، الزرالة
إناث مقابؿ  9% كيبمغ عدد المديرات في المكتب 53.2% مقابؿ الذككر 46.8تبمغ نسبة اإلناث  الماتب المرازي لإلحصا كفي  

 %.24.3إلناث ذككر أم أف نسبة ا 28
السنكات الخمس األخيرة، مجمكعة رئيسات  في، فقد عينت اإللالم وزارةممناصب اإلدارية في ل تتنامى نسبة تكلي اإلناث       

ذاعات عامة كخاصة، كتبكأت المرأة مراكز ىامة في الكسائؿ اإلعالمية: مديرة لمتمفزيكف في الييئة  تحرير لصحؼ كمجالت كا 
دارة القناة األرضية، كمديرة عامة لمؤسسة اإلنتاج اإلذاعي العامة لإلذاعة كا لتمفزيكف، كمديرة البرنامج العاـ في التمفزيكف كا 



CEDAW/C/SYR/2 

40  

 

 

كالتمفزيكني، كمديرة اإلعالـ الخارجي في كزارة اإلعالـ، كمديرة اإلذاعات التجارية الخاصة بالكزارة، كمديرة إذاعتي صكت الشباب 
% مف مجمكع العامميف في الصحافة السكرية. ٤٠قع اإلنترنت في الكزارة. كتمثؿ المرأة نسبة كصكت الشعب الحككميتيف، كمديرة مك 

 % في جميع الفعاليات.50كما يتـ إشراؾ اإلعالميات في كافة الكرش التدريبية التي تقيميا الكزارة بحيث لتقؿ النسبة عف 
لييئة، مف ضمنيـ امرأة. كيبمغ عدد العامالت في يكجد ثالث معاكنيف لرئيس ا الدولي، والتعاون التخطيط ىيئةكفي 

ف نسبة العامالت اإلناث في الييئة 35.3، أم بنسبة ٣٤مف إجمالي عدد المدراء البالغ  ١٢صنع القرار )المديرات(  مكقع ٪. كا 
بالذككر كمما ارتفع المستكل ٪، كتشير البيانات إلى أف نسبة اإلناث ترتفع مقارنة 51.3)اإلدارة المركزية( أعمى مف الذككر، إذ تبمغ 

 %.54التعميمي. كبمغت نسبة اإلناث في مديريات التخطيط في المحافظات 
السػكرية، كقد أكلى المؤتمر العاشر لحزب البعث العربي  السياسـية األحـزابتشارؾ المرأة السكرية في جميع  المكاراة السياسية:  

ضايا النيكض بكاقع المرأة، كأصدر تكصية مف أجؿ العمؿ عمى فتح آفاؽ أكسع أماميا اىتمامان مركزان لق الحزب الحاكـ(الشتراكي( 
لتكسيع مشاركتيا في الحزب كالدكلة. كقد تنامي عدد اإلناث في جميع قيادات الفركع الحزبية، كفي قيادات الشعب كالفرؽ الحزبية، 

% ك تبمغ نسبة 17% بعد أف كاف حكالي 20فع إلى حكالي حيث ارت ،كما تنامي حضكر المرأة في عضكية المجنة المركزية لمحزب
ثالثة منيا برئاسة امرأة  2011( أحزاب في العاـ 9% كقد صدرت تراخيص بإحداث )35النساء داخؿ صفكؼ الحزب حكالي 
 مف األعضاء. % 30-20كتبمغ نسبة اإلناث مف األعضاء بيف 

 الطلبة اتحادفتشكؿ اإلناث في  ،الطالبي والنقابي المستوىمرأة في : أما تمثيؿ الالنقابية واي  المرشة في التنظيمات  
%، كفي قيادات الفركع ٤٥%. كتبمغ نسبة تمثيؿ اإلناث في الييئات اإلدارية لالتحاد في مستكل الكميات ما يقارب ٤٥نسبة 

/ 2/كشغمت  .بة في جامعة تشريفترأس فتاة فرع اتحاد الطمك %، ٢٠%، كفي المكتب التنفيذم٣٠الداخمية كالخارجية ما يقارب 
% مف أعضاء 40، كتشكؿ الفتاة الشبيبية نسبة لتقؿ عف 2010عاـ لاوية ييادة اتحاد الكبيبة  / منصب11مف أصؿ /سيدة 

اكح النسػبة بػيف كفي النقابػػات العماليػػة تشػػارؾ النسػػاء في جميػػع المجػػاف كالييئػػات كالمجالس عمػػى المسػتكيات كافػة، كتتػر التحاد، 
، فقد تـ تعييف ميندسة في مكقع نقيب الميندسيف، كتتمثؿ النساء في مجمس نقابة الميندسين نقابة٪. أما في ٣٥٪ ك١٢

نقابة الميندسين السوريين . كالمرأة شغمت منصب رئيسة ٢٠٠٦% كذلؾ في عاـ ٨%، كفي المؤتمر العاـ ١٠الميندسيف بنسبة 
، كحكؿ كاقع المرأة في المؤسسات ( ونقابة الانانين ونقابة شطبا  األسنان ونقابة الميندسين الزراليين)واليوم ىي وزيرة اإلساان

زميالن، عدد  ٣٣٢١٦٢بمغ عدد أعضاء نقابة المعمميف في سائر المراحؿ التعميمية: األساسي كالثانكم كالمتكسط كالجامعي  التربكية
في حيف بمغ عدد أعضاء نقابة المعمميف في سكرية لسائر مراحؿ التعميـ  ٪،54,99أم بنسبة عامة   ١٨٢٦٧٤اإلناث فييـ 

٪، كذلؾ بمكجب إحصائيات تقرير المكتب التنفيذم إلى المجمس 57,71أم بنسبة  ٢٠٩٢٠٦زميالن، عدد اإلناث منيـ  362525
 .٢٠١١المركزم لنقابة المعمميف لعاـ 

 العامالت في القطاع العام شابر منو في الخاص، ت نسبة( زاد2010-2006كمع سنكات الخطة الخمسية العاشرة )
. إذ أف نسبة اإلناث المشتغالت في القطاع 2009كذلؾ بمكجب المعمكمات الكاردة في التقرير القتصادم عف أداء الحككمة لعاـ 
ضمانة لممرأة،  %، ألنو يشكؿ54.6% إلى 31.8الحككمي مف إجمالي اإلناث المشتغالت في القتصاد الكطني ارتفعت مف 

%، كزادت نسبة العامالت في 17.2% إلى 56,3كانخفضت نسبة اإلناث العامالت في قطاع القتصاد الخاص المنظـ مف نسبة 
% كيكمف كراء ذلؾ عدد مف العكامؿ كمف أىميا أنيف بدأف في كرش كمشاريع 27.7إلى  11.6القطاع الخاص غير المنظـ مف 

 عمى القركض كتمتعيف بالستقاللية المالية. صغيرة كساعدىف في ذلؾ حصكليف



CEDAW/C/SYR/2 

 

 

 41 

 

 

 ثالثًا: التقدم المحرز:
عمى تمكيف المرأة  كذلؾ عبر أىداؼ محددة  2010كلغاية  2001لمفترة مف عاـ الخطط الخمسية التاسعة والعاكرة ركزت  

يعية كالقضػائية كفي مختمػؼ مكاقػع اتخاذ لتعزيػز مشػاركتيا في التنمية القتصادية كزيادة مشاركتيا في السمطات التنفيذية كالتشػر 
 القػرار في الحياة العامػة، كتجمت في النقاط التالية كىي عمى سبيؿ المثاؿ ل الحصر: 

إضافة إلى التكسع بعدد المشركعات التي تديرىا  زيادة نسبة اإلناث في القكل العاممة السكرية -1
 .النساء

 ة كالتشريعية كالقضائية.تعزيز مشاركة المرأة في السمطات التنفيذي -2

 تعزيز تمكيف المرأة كزيادة كفاءتيا العممية عبر التدريب المستمر كالنكعي. -3

 زيادة فرص التكافؤ بيف المرأة كالرجؿ. -4

 التركيز عمى األسرة كزيادة الىتماـ بالمرأة. -5

تطبيؽ مبادئ الدستكر  تتضمف العمؿ عمى رصد كمتابعة 2010-2005إستراتيجية وطنية لتماين المرشة لعام  تـ كضع -
في كؿ ما يؤكد المساكاة كتكافؤ الفرص بيف الجنسيف كاتخاذ التدابير التي ترفع مف سكية كحجـ مشاركة المرأة في المكاقع اليامة 

تاريخ  ٢٦لكؿ مف السمطات التشريعية كالقضائية كالتنفيذية، كبناء عمى ذلؾ، تـ صدكر تكصية المجنة القتصادية رقـ 
باأللؼ مف العتمادات الستثمارية لمكزارات كالجيات العامة لمدكلة لدعـ كتفعيؿ نشاطات  ٢٥القاضية بتخصيص  ٢٦/٦/٢٠٠٤

(. كلمتابعة التنفيذ، تـ إحداث كحدات ٢٠١٠-٢٠٠٦المرأة كزيادة مساىمتيا بالعممية التنمكية خالؿ الخطة الخمسية العاشرة )
ارات ميمتيا متابعة تنفيذ اإلستراتيجية الكطنية لتعزيز مشاركة المرأة كما تـ إحداث خاصة بتمكيف المرأة في بعض المؤسسات كالكز 

كحدة سكانية في كزارتي اإلعالـ كالشؤكف الجتماعية كالعمؿ التي تعنى برفع مستكل الكعي بقضايا السكاف كالمرأة كالتنمية مف 
، مف قبؿ التحاد 2016-2012ة لتحصيف المرأة مف العنؼ خالؿ كرشات عمؿ كدكرات تدريبية كما ُكضعت اإلستراتيجية الكطني

 العاـ النسائي بالمشاركة مع الجيات المعنية كبدعـ مف ىيئة األمـ المتحدة لممساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة.

، 2010عاـ ل 17بيف الرجؿ كالمرأة ككرست قاعدة األجر المتساكم. كقد أفرد قانكف العمؿ رقـ  العمل يوانين_ كقد ساكت 
، حيث شممت ىذه المكاد األحكاـ الناظمة لعمميف 127كحتى  119فصالن خاصان لعمؿ المرأة في الفصؿ الثالث مف المكاد 

جازات األمكمة كتكفير دكر الحضانة ألكلدىف،  كما تناكؿ الفصؿ الرابع كالبتعاد عف األعماؿ الضارة بيف صحيان كأخالقيان كا 
كتناكؿ القانكف المدني  مف القانكف المذككر(، 140-128لمعكقيف كتأىيميـ كمنيـ النساء ) المكاد األحكاـ الخاصة بتشغيؿ ا

السكرم كقانكف التجارة المعدؿ كقانكف العالقات الزراعية كالقكانيف األخرل كالقرارات ذات الصمة، مختمؼ النكاحي التي تفعؿ دكر 
 المرأة في الحياة القتصادية، كعمى سبيؿ المثاؿ:

 .لمدة عاـ كامؿ ساعة إرضاع يكمي  -
 تقديـ المساعدة لألـ العاممة كالطفؿ في افتتاح دكر الحضانة في مكاقع العمؿ كتكفير مستمزماتيا كافة.   -
 انتساب العامالت إلى صناديؽ المساعدة الجتماعية كالتكافؿ كالزمالة لتقديـ الخدمات الصحية كالطبية لممرأة العاممة كأسرتيا.  -
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   .التسييالت المصرفية لألعماؿ التجارية كالصناعية -  
 كضع كتنفيذ برامج لتمكيف المرأة اقتصاديان كاجتماعيان كالحد مف الفقر كخاصة لممرأة الريفية. -
كضماف مشاركتيف في مجالت الحياة  اللواتي يعكن في ظروف الحتالل اإلسرائيليالسوريات النسا   كحكؿ حماية حقكؽ -

، فإف سكرية تسعى لتكفير مستمزمات تحسيف أكضاع المرأة في الجكلف المحتؿ مف خالؿ تقديـ المنح الدراسية لمعشرات مف كافة
طالب كطالبات الجكلف المحتؿ في الجامعات السكرية، كفي مراحؿ التعميـ العالي كتكفر ليف السكف كالدخؿ. كقد صدر المرسـك 

(، القاضي باعتبار المعمميف كالمستخدميف الذيف فصمتيـ سمطات الحتالؿ عمى رأس 28الممحؽ رقـ ، )٢٠٠١تاريخ  ٤٢رقـ 
عمميـ كيتقاضكف ركاتبيـ مف الكطف األـ سكريا. كما تسعى سكرية بشكؿ دؤكب لتكطيد العالقة بيف األىؿ في الكطف األـ سكرية 

ية كبشكؿ خاص )عيد الجالء كعيد األـ(، حيث تقـك كاألىؿ في الجكلف المحتؿ بشكؿ مستمر في المناسبات الكطنية كالجتماع
الجيات األىمية كالرسمية بتنظيـ لقاءات في ىذا الشأف مع أبناء الجكلف حينما يمكف ذلؾ. إذ تعاني المرأة السكرية في الجكلف 

ذ أكثر مف أربعيف عامان السكرم المحتؿ مف كاقع أليـ كآثار نفسية كاجتماعية كمادية سيئة فرضتيا ظركؼ الحتالؿ البغيض من
 كالذم تعيؽ أثاره السمبية إتاحة الفرصة أماـ المرأة الجكلنية لممشاركة في مناحي الحياة كافة.

)قانكف األحزاب(، كرقـ  2011لعاـ  ١٠٠كصدر المرسكميف التشريعييف رقـ  يانوني النتخابات واألحزابأصدرت الحككمة   -
شراؾ جميع شرائح المجتمع بمف فييـ )قانكف النتخابات( 2011لعاـ  101 ، بيدؼ تعزيز البناء الديمقراطي كالحريات العامة كا 

/ مف قانكف النتخابات، يتمتع بحؽ النتخاب كؿ مكاطف سكرم 4المرأة في إدارة مؤسسات الدكلة كبناء الكطف. كبمكجب المادة /
 مف الذككر كاإلناث أتـ الثامنة عشرة مف عمره.

، كالذم جاء تمبية لمتطكرات القتصادية يانون اإلدارة المحلية المتضمف 2011لعاـ  107مرسـك التشريعي رقـ كقد صدر ال  -  
 كالجتماعية كالخدمية التي تشيدىا سكرية كلتاميف خدمات نكعية لممكاطنيف كافة بمف فييـ المرأة.

بحيث أرتفع أكثر مف  لمالك العددي لوزارة العدلبزيادة االقاضي  17/10/2010تاريخ  442صدر المرسـك التشريعي رقـ   - 
حقاؽ 4186إلى  2077% مف 100 مكانية اكبر لمكصكؿ إلى العدالة كا  . األمر الذم يعني فرصان اكبر لممرأة في ىذا المجاؿ كا 
 الحؽ.

ة متااملة لجنة ميمتيا صياغة إستراتيجيبتشكيؿ  17/5/2011تاريخ  6721أصدر رئيس مجمس الكزراء القرار رقـ   -  
كتعديؿ القكانيف ككضع قكاعد استقالؿ القضاء كآليات لتنظيـ المؤسسة القضائية لزيادة عدد المحاكـ كزيادة  إلصالح جياز القاا 

القضاة. كبطبيعة الحاؿ فإف ىذا األمر مف شأنو أف ينعكس إيجابان عمى كضع المرأة في السمطة القضائية كفي تعزيز كجكدىا 
 كدكرىا.  

كآليات  تحديد وتوصيف جرائم الاسادبتشكيؿ لجنة ميمتيا  5/5/2011تاريخ  6080در رئيس مجمس الكزراء قراران برقـ أص  - 
 تعزيز النزاىة كضكابط الكقاية مف الفساد إلعماؿ مبدأ المساكاة كتكافؤ الفرص كالعدالة.

بمكاده كافة كتقديـ المقترحات اجعة الدستور لاو لمر  28لجنة وطنية يانونية سياسية، تام ثالث نسا  من شصل تشكيؿ   - 
الكفيمة بصياغة دستكر جديد لمجميكرية العربية السكرية يضمف التعددية السياسية كالعدالة الجتماعية كسيادة القانكف كالحقكؽ 

قدـ المساكاة بيف الجميع األساسية لإلنساف، كيمّكف المرأة كيرعى دكرىا، كيعتني بالشباب كالطفكلة كيحدد كاجبات المكاطنيف عمى 
 .27/2/2012كأصبح سارم المفعكؿ اعتباران مف  26/2/2012كقد تـ الستفتاء عميو في 
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في الكزارات كالييئات يتنامى باستمرار كذلؾ، مف ضمف جممة أمكر، مف خالؿ إلداد اإلناث في المواي  اإلدارية والقيادية  إف  - 
المعاىد التالية، المحدثة بيدؼ الرتقاء بالمشاركة في الحياة السياسية كالعامة لكافة العامميف  دكرات التأىيؿ كالتدريب التي تقـك بيا

 كالعامالت في الدكلة:
كىك ىيئة عامة عممية ذات طابع إدارم، يقـك بإعداد كتأىيؿ كتدريب األطر مف حممة  "العامة لإلدارة "المعيد الوطني -1      

مف الختصاصات المختمفة في مجاؿ عمـك اإلدارة العامة بما يخدـ خطط تطكير كتحديث إدارة كتنظيـ اإلجازة الجامعية عمى األقؿ 
ف المعيد الكطني لإلدارة يتيح ذات الفرص لمراغبيف كالراغبات في التدريب لديو  الكزارات كالمؤسسات كالييئات العامة في الدكلة. كا 

ارة إلى ازدياد نسبة مشاركة المرأة فيو، كبخاصة ألف الحككمة السكرية تدفع أجر لمحصكؿ عمى دبمـك في اإلدارة العامة، كمع اإلش
 العامؿ أك العاممة طيمة فترة التدريب التي تصؿ إلى سنتيف. 

 ١٩/٧/٢٠٠٩تاريخ  ٣٥" صدرت الالئحة الداخمية لممعيد بقرار كزارة التعميـ العالي رقـ اإلدارية للتنمية العالي المعيد" -2       
تي حددت أىداؼ المعيد الداعية إلى إعداد المجازيف مف جميع الختصاصات إعدادان عمميان كعمميان بما يحقؽ الرتقاء بمستكل ال

اإلدارة كالكفاءة اإلنتاجية لسائر الجيات العامة كالمشتركة كالخاصة. كيقـك المعيد بتنظيـ دكرات تدريب كتأىيؿ مختمفة لمعامميف في 
 الدكلة كالقطاعات العامة كالخاصة كالمشتركة. الكزارات كمؤسسات 

ىيئة عامة عممية، يساىـ في تنمية المكارد البشرية كتطكير الككادر العامة في القطاع  األلمال: إلدارة العالي "المعيد -3      
ب المجازيف مف مختمؼ العاـ كالخاص كالمشترؾ مف خالؿ التعميـ األكاديمي المتخصص في مياديف عمـك اإلدارة، كتأىيؿ كتدري

 الختصاصات كعمى مختمؼ المستكيات في مجاؿ عمـك إدارة األعماؿ.
نساء، كيكجد  13قاضي منيـ  109، ضمت الدكرة الخامسة من المعيد القاائي 2009تخريج خمس دورات لغاية لام  تـ  -

لتمريف، كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي امرأة كل يزالكف قيد ا 30قاضي منيـ  160اآلف في المعيد الدكرة السادسة كتضـ 
 %(.27.3كالذم يشير الى أف نسبة اإلناث مف كامؿ متدربي المعيد )

 
 
 
 
 

 (.2012 -2002توزع القااة المتدربين في المعيد القاائي حسب الجنس )
 

 العدد الكمي عدد اإلناث عدد الذككر رقـ الدكرة
 19 6 13 األكلى

 35 12 23 الثانية 

 23 8 15 الثالثة

 58 19 39 الرابعة
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 109 13 96 الخامسة

 160 30 130 السادسة

 المصدر: كزارة العدؿ. -

في كضػع كتنفيػذ التخطيط التنمكم عمى جميع  المـرشة مكـاراة التـدابير الـتي اتخـذتيا الحاومة ول تـزال لاـمانكػثيرة ىػي  -
 . في جميـ  اللجـان الوطنيــة معيات األىلية ذات العاليةوالجإكراك منظمة التحـاد النسـائي  المستكيات، منيا

كما تنشط جيات عديدة في مجاؿ تدريب كتعميـ المرأة لمنيكض بكاقعيا الجتماعي كالسياسي كالقتصادم. كمف أجؿ زيادة   -
طكير دكر المرأة في اإلدارة عمى إعداد خطط لت المحلية اإلدارة وزارةقدرة المرأة عمى المشاركة في صنع القرار كالقيادة، عممت 

البمدية بالتعاكف مع المفكضية األكركبية مف خالؿ مشركع تحديث اإلدارة البمدية لكضع خطة لتطكير دكر المرأة في العمؿ 
 البمدم.

كقد تـ إقامة   النتخابات. في المرشة دور لتطوير خطة للمرشة لوا  اإلنمائي المتحدة األمم صندوق م  العملكما يجرم  -
كذلؾ بيدؼ تعزيز  ،مشركع ضمف المنطقة الجنكبية في سكرية )محافظات درعا كالسكيداء كالقنيطرة( باسـ اإلدارة الرشيدة

مفيـك اإلدارة الرشيدة عمى مستكل البمديات كالمنظمات األىمية كالشعبية كزيادة كعي المجتمع المحمي بحقكؽ المرأة مف خالؿ 
األىمي استنادان لدستكر الجميكرية العربية السكرية كالتفاقيات اإلقميمية كالدكلية التي  المنظمات الشعبية كمنظمات المجتمع

 صادقت عمييا الجميكرية العربية السكرية.

/ امرأة مف ٤٢٠بتدريب ما يقارب/ النسائي العام التحاداإلدارة المحمية ك م  بالتعاون األسرة لكؤون السورية الييئة كارات -
بدعـ مف صندكؽ األمـ المتحدة لتنمية المرأة  السياسي التماين آليات ككمية كالشعبية كاألىمية عمىمختمؼ الجيات الح

 .2008-2006عامي  خالؿ "اليكنيفيـ" في جميع محافظات سكرية

 الدورات التدريبية والتأىيلية التي ناذتيا المنظمات الكعبية والجمعيات األىلية:
المعنية بتحسيف كتطكير كاقع المرأة كتدريبيا كتأىيميا كالحد مف الشعبية مة كىي المنظالتحاد العام النسائي:  -1

العنؼ الكاقع عمييا، تنتشر عمى مستكل مساحة الجميكرية ريؼ كمدينة تضـ أكثر مف نصؼ مميكف امرأة يتكزعف عمى 
( دار 375. تشرؼ عمى )( مكتب إدارم عمى مستكل المحافظات14( رابطة نسائية عمى مستكل المناطؽ كتتبع إلى )114)

( نقطة طبية تقدـ خدمات تنظيـ األسرة كالصحة اإلنجابية كتشرؼ 69( مشغؿ إنتاجي ك)18حضانة كركضة أطفاؿ ك)
( كسائؿ إعالـ مجمة المرأة العربية الشيرية، برنامج المرأة اإلذاعي كالتمفزيكني األسبكعييف كتقـك بمياـ تبدأ 3المنظمة عمى )

دية كالمعمكماتية إلى التأىيؿ كالتدريب كرفع مستكل الكعي الصحي، القانكني، البيئي التربكم كالثقافي بمحك األمية األبج
سنكات بدءان مف القاعدة إلى القمة. أنجزت العديد مف الدراسات المتعمقة بقضايا المرأة منيا  5كالسياسي تنتخب قياداتيا كؿ 

رأة، عمؿ المرأة في القطاع العاـ كالخاص، مفيـك  المساكاة بيف الجنسيف داخؿ )الطالؽ، الزكاج المبكر، العنؼ الكاقع عمى الم
 األسرة كالمجتمع، تاريخ المرأة السكرية( كتصدر العديد مف الدكريات المتعمقة برفع مستكل الكعي الصحي كالبيئي كالقانكني.

زيارة  4765ندكة تكعية ك 3708ة كنفذت دارس 53358استفاد منيا  2011-2006( دكرة لمحك األمية 4081نفذ التحاد )
 ميدانية لمتعريؼ بخطكرة األمية.
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 2011-2006 جدول إحصائي حول ماناذه التحاد العام النسائي في مجال محو األمية خالل األلوام

 الزيارات المنزلية لدد الندوات لدد المتخرجات لدد الدراسات لدد الدورات السنة

2006 791 14412 8999 927 1039 

2007 879 15090 9765 766 824 

2008 521 8531 6169 1019 951 

2009 428 7109 3607 573 988 

2010 1363 6105 4722 232 600 

2011 99 2111 2093 191 363 

 4765 3708 35355 53358 4081 المجمكع

 المصدر: التحاد العاـ النسائي.
درعا( أعمنت خالية مف األمية حسب المقياس الدكلي مف الشريحة  -طرطكس -اءمع اإلشارة إلى أنو في كؿ مف محافظة ) السكيد

 (.45-15العمرية مف )
كرشة عمؿ حكؿ العنؼ ضد المرأة بمناسبة اليـك العالمي لمناىضة العنؼ ضد المرأة بمناسبة مركر  2009أقاـ اإلتحاد عاـ  -
 ( عامان عمى التفاقية.30)
ممرأة )اليكنيفيـ( أقاـ التحاد كرشة عمؿ إلطالؽ نتائج دراسة مكقؼ الشريعة كالقانكف مف الجرائـ بالتعاكف مع األمـ المتحدة ل -

( مف قانكف العقكبات كيستمر العمؿ لتنقيح القكانيف كاستخراج 192ك 548كتركيزان عمى المادة ) 2011التي ترتكب باسـ الشرؼ 
 المكاد التمييزية كالتي يتطمب تعديميا.

اد كرشات عمؿ بالتعاكف مع المنظمة الدكلية لميجرة حكؿ المرسـك الخاص بمنع جرائـ التجار باألشخاص في عدة أقاـ التح -
محافظات كقد سبؽ أف شاركت المنظمة بعضكية المجنة الكطنية التي كمفت بإعداد القانكف المذككر كالتي استمر عمميا أكثر مف 

 .2009-2008عاـ كنصؼ 
أة الريفية عمؿ التحاد عمى تقديـ الدعـ المادم عبر قركض صغيرة إلقامة المشاريع كقد بمغ عدد المشاريع كفي مجاؿ تنمية المر  -
( امرأة كفتاة خاصة المشركعات التي تتكسع 1350استفادت منيا أكثر مف ) 2011كحتى  2002( مشركعنا مف العاـ 217)

 باستمرار لتستقطب أيدم عاممة جديدة.
( قرية لكؿ عاـ 14تنفيذ مشركع لمتنمية البشرية كالجتماعية في المناطؽ األكثر احتياجان حيث تـ اختيار )يعمؿ التحاد عمى  -

كيتـ تنفيذ دكرات تأىيمية كتدريبية عمى جممة مف الصناعات التي تتالءـ مع البيئة عمى أف يرافقيا محك  2011-2008اعتبارا مف 
 ريض كالكقاية مف الحكادث.   األمية األبجدية كالمعمكماتية كدكرات التم
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عداد البرامج النتخابية كتنظيـ الحمالت الدعائية  - استمر العمؿ لتأىيؿ النساء كتدريبيف عمى عممية الخكض في النتخابات كا 
 ( سيدة.90استفادت منيا ) 21/10/2010كلغاية  4فعقدت في )طرطكس، حمب، دمشؽ( مف 

جممة مكضكعات ذات أىمية تنطمؽ مف حممة إعالمية لمتعريؼ بالقكانيف  2012-2011-2010تضمنت خطة التحاد لألعكاـ  -
 التي تصدر كلالتفاقيات التي تمتـز بيا الجميكرية العربية السكرية. 

( في دمشؽ كاجتماع لممنظمات المعنية بالتعميـ لمجميع 2007شارؾ التحاد بالجتماع التشاركي لخبراء التعميـ )تعميـ الكبار   -
كالمؤتمر السادس لمركز تعميـ الكبار  2006كآخر في جامعة عيف شمس  2007كاجتماع لبناء القدرات في شـر الشيخ  2006
دارة التعميـ غير النظامي المغرب  2008  .2008كآخر حكؿ التخطيط كا 

)الصػندكؽ السػكرم لتنميػة رشة السـورية الميتمة بقاايا الم األىلية المنظمات غير الحاومية والجمعيات  تعمػؿ العديػد مػف -2
، األمانة الريػؼ، لجػاف سػيدات األعماؿ في غرؼ الصناعة كالتجارة في سكرية، جمعية تنظيـ األسرة السكرية، جمعية ندل التنمكية

سياسيان كثقافيان مف كغيرىا مف الجمعيات األىمية( في سػبيؿ تمكػيف المرأة السػكرية اجتماعيػان كاقتصاديان ك السكرية لمتنمية/ فردكس، 
 خالؿ: 
تأىيؿ اإلناث لمدخكؿ في سكؽ العمؿ كتحسيف مستكاىف التعميمي. كترافؽ ىذا مع تسييؿ اإلجراءات اإلدارية لتسجيؿ  -

 مشاريعيف القتصادية كبما يتناسب مع متطمبات سكؽ العمؿ كترافؽ ذلؾ مع مجمكعة مف األنشطة لدمج المرأة المعاقة.
 لصغيرة كالمتكسطة لتقميؿ معدلت البطالة كتحسيف مستكل المعيشة لألسرة.دعـ المشاريع ا  -
دعـ مراكز المعمكماتية المتعمقة بالتحكلت التعميمية كخاصة لإلناث كتكفير قاعدة بيانات تمَكف الباحثيف مف الحصكؿ عمى  -

 يرات الجكىرية في متطمبات سكؽ العمؿ.المعمكمات المطمكبة بيدؼ إجراء الدراسات التحميمية كخاصة تمؾ المتعمقة بالتغ
إنشاء مراكز لمتدريب كالتطكير كزيادة الكفاءات كالميارات كخاصة في مشاريع الميف الصغيرة، كالتكسع في ترسيخ أسس  -

قامة مشاريع مشتركة تتجاكب مع احتياجات السكؽ المباشرة كتقديـ القركض المنا  سبة.التعاكف القتصادم لممجمكعات النسائية كا 
كما تتابع جمعيات أىمية برامجيا التدريبية حكؿ "القيادة في اتخاذ القرار" في عدد مف المحافظات السكرية، كالتي تستيدؼ  -

 اجتماعيان كثقافيان كسياسيان إضافة لمنقابيات.الناشطات 
 تشارؾ المرأة في جميع المجاف الكطنية التي تشكؿ في الكزارات كالييئات. - 
ببناء شبكة مف حاضنات األعماؿ تغطي المدف السكرية مف أجؿ تحفيز القدرات الكامنة لدل سيدات  ية موردجمعقامت   -

بعد  2008كلغاية  2005مشركعان منذ عاـ  23األعماؿ السكريات كترجمتيا إلى أنشطة اقتصادية قادرة عمى المنافسة، كتـ إنجاز 
، كأنجزت الجمعية في إطار البحكث كالستشارات العممية مسحان لممشاريع التي تقديـ كامؿ الستشارات كالخبرات الفنية لممشاريع

 تنجز في إطار الحاضنات كتقييميا كتقديـ دراسات جدكل لممشاريع.
أما الصندكؽ السكرم لتنمية الريؼ )فردكس( فقد مكؿ مشاريع مباشرة مف خالؿ حاضنات األعماؿ الريفية في الالذقية، كما  -

ريع نسائية عديدة في مجالت مختمفة، كقامت بتنفيذ حممة التشجيع عمى القراءة في ريؼ محافظتي الالذقية مكلت فردكس مشا
كادلب بالمشاركة مع الييئة السكرية لشؤكف األسرة. ككذلؾ نفذت األمانة السكرية لمتنمية /ركافد/ كرشتي عمؿ في محافظة 

 . 2010ك" أصكات أخرل مف المدينة" في عاـ  حمب بعنكاف "تدريب منتجي الثقافة مف ذكم اإلعاقات"

العديد مف الفعاليات في مجالت رفع الكعي كتسميط الضكء عمى قضايا المرأة كحقكقيا  رابطة النسا  السورياتتنفذ  -3
تبدم كتشارؾ في عدد منيا كتقدـ مقترحات لتعديؿ بعض المكاد التمييزية في بعض القكانيف ضد المرأة، كقد كاف مأمكلن أف 
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تعاكنان أفضؿ في إعداد ىذا التقرير لكنيا رفضت تقديـ أم معمكمات عف أنشطتيا كذلؾ رغـ الدعكات المتكررة المكجو إلييا ، 
كعند رجكعنا لمكقعيا ا اللكتركني لـ نستطع الحصكؿ عمى أية معمكمات مما حجب بعض الفعاليات التي نفذتيا عف ىذا 

 التقرير.
بالعديد مف الفعاليات ذات العالقة بحقكؽ المرأة كبشكؿ خاص تمؾ المتعمقة بالعنؼ الممارس  ا  سوريةمرصد نسيقـك مكقع  -   

 عمى المرأة كيطمؽ حمالت مناىضة لمتمييز ضدىا كيساىـ فيو مجمكعة مف الناشطيف في ىذا المجاؿ.
 المعويات: -رابعاً 
الثقافي حتى اآلف غير ممبي لمطمكح كل يمثؿ حقيقة مايزاؿ إقباؿ النساء عمى النخراط بالعمؿ السياسي كاألىمي ك  -1

 كطبيعة اإلمكانيات التي تمتمكيا المرأة السكرية كاإلرادة السياسية الداعمة كالمحفزة لحضكرىا الفاعؿ.

ة عمى مياميا األسرية عمى أنيا األكلى كاألىـ )تقـك بيا كثافة األعباء المحاطة بالمرأة كاستمرار النظرة المجتمعي -2
بشكؿ شبو منفرد(، بينما الحقيقة أف ىذه المياـ كاألعباء ىي مسؤكلية مشتركة عمى جميع أفراد األسرة اإلسياـ في 

 تحمميا. 

في العممية  ضعؼ المقدرة المالية لممرأة بشكؿ عاـ مما يحد مف انطالقتيا نحك المشاركة األكسع كخاصة الخكض -3
 الديمقراطية.

 الحاجة إلى المزيد مف التدريب الالـز لتقكية قدراتيا كتمكينيا. -4

ضعؼ عممية التشبيؾ كالتنسيؽ بيف النساء في مكاقع صنع القرار كبيف النساء الجديرات بالترشح كاستالـ المناصب  -5
 كتبني األحزاب الضعيؼ لحقكؽ المرأة كدعـ مشاركتيا.

ئيات التي يفترض أف تككف القاعدة التي تبنى عمييا العديد مف البرامج كالمشاريع ذات العالقة قمة البحكث كاإلحصا -6
 المباشرة مع المرأة كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ:

 العمؿ المنزلي لممرأة كمدل أثره عمى الدخؿ كالمكرد العاـ لألسرة كبالتالي لممجتمع.عدـ احتساب  -
ير المأجكر بكؿ تنكعاتو كمجالتو كعدـ تكصيفو كمكرد كطني عمى الرغـ مف مساحتو عدـ احتساب عمؿ المرأة الزراعي غ -

 كجدكاه.
كصكؿ النساء إلى مجمس الشعب كالى المجالس المحمية ل يتـ غالبان بناء عمى برنامج انتخابي يفرد حيزان كاضحان لقضايا  -

 المرأة.
 :السبل المتوخاة -خامسا  

تفسح أماميا المجاؿ لممساىمة في تشريع القكانيف, فيي تسيـ بكافة المناقشات كعب مكاراة المرشة في مجلس الإف  
لمخركج بقكانيف مكضكعية تعبر عف حاجة المجتمع الحقيقية، سكاء كانت ىذه القكانيف عامة أـ قكانيف خاصة باألسرة ) المرأة 

يـ في رفع نسبة مشاركة النساء في مجمس الشعب كالطفؿ(. كلذلؾ مف المفيد اتخاذ مجمكعة مف اإلجراءات السريعة التي تس
 كفعاليتيا، كذلؾ مف خالؿ:
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 تكفير قاعدة معمكمات عف النساء الناشطات كالقيادات في الحركة النسائية كبشكؿ مكضكعي. -١
امج إعداد برامج تدريب كتمكيف ألكلئؾ النساء حكؿ إدارة الحمالت كعقد المفاكضات كميارات التكاصؿ كيتضمف البرن -٢

 النتخابي جزءان خاصان بقضايا المرأة.
 ترشيح النساء العامالت مف الفئات األكلى لدكرات التطكير اإلدارم كتكميؼ األكفاء منيف بمكاقع قيادية. -٣
 النسائية. اتإيجاد آليات تكاصؿ بيف النساء في مكاقع صنع القرار كالحرك -٤
لتكعية المجتمعية مف خالؿ برامج مخصصة ليذا الغرض، ككذلؾ مساندتيا في إبراز دكر المرأة في كسائؿ اإلعالـ كافة كا -٥

 الحمالت النتخابية.
 إنشاء مراكز خدمات إليصاؿ المشكرات القانكنية لمنساء الناشطات كالمرشحات.  -٦
 .إقامة دكرات تدريبية ألعضاء كعضكات مجمس الشعب حكؿ ميارات القيادة لتخاذ القرار  -٨
مف خالؿ ربط السياسات القتصادية الكمية بالحد مف الفقر كببرامج تكليد فرص تماين المرشة ايتصاديًا واجتماليًا ى العمؿ عم -٩

العمؿ، كفي ىذا الصدد تتعاكف كزارة القتصاد مع الييئة السكرية لشؤكف األسرة بكضع مشركع سيتـ تنفيذه في الخطة الخمسية 
 .زيادة مساىمة المرأة في معدؿ النشاط القتصادم كتحقيؽ تكافؤ الفرص بيف الجنسيف( ييدؼ إلى 2015-2011الحادية عشرة )
 /: مكاراة المرشة في التمثيل الدبلوماسي والمنظمات الدولية٨المادة/
 اإلطار التكريعي والقانوني: -شولً 

كفمت الدكلة ، لعربية السكريةلمجميكرية ا 2012مف الدستكر الجديد  23كالمادة  1973مف دستكر عاـ  ٤٥بمكجب المادة  
لممرأة حقيػا في العمؿ كتكافؤ الفرص كالمساكاة بينيا كبيف الرجؿ السكرم دكف تمييز، كما ضمنت لممرأة جميػػع الفػػرص الػػتي تتػػيح 

ادية. كتعمػؿ الحككمػة السػكرية عمػى ليػػا المسػػاىمة الفاعمػػة كالكاممػػة في المشػػاركة بالحيػػاة السياسػػية كالجتماعية كالثقافيػة القتصػ
تطكير دكر المرأة كمشػاركتيا في عمميػات التنميػة كخاصػة في مجػاؿ صػنع القػرار. كمػف الناحيػة القانكنيػة، تتمتػع المػرأة ك تعزيز 

فييا الكظائؼ الدبمكماسية السػكرية بػنفس الحقػكؽ التػي يتمتػع بيا الرجػؿ فيما يتعمؽ بالحصكؿ عمى كظائؼ الخدمة العامة بما 
 .كالقنصمية

(، الناظـ لعمؿ كزارة الخارجية كالمغتربيف بيف المرأة كالرجؿ. 29الممحؽ رقـ ، )١٠/١/٢٠١١تاريخ / ٤/ ريم المرسومكل يميز  
ح كمييما الحؽ بإجازة قد ساكت بيف الرجؿ كالمرأة خالفان لما كاف معمكلن بو سابقان، مف ناحية من 56كعمى سبيؿ المثاؿ، فإف المادة 

خاصة بال أجر في حاؿ نقؿ أحدىما لمبعثة. كما منح ىذا المرسـك ميزة إضافية باعتباره لإلجازة الخاصة لكمييما مف ضمف 
 الخدمات الفعمية المؤىمة لمترفيع كالتي يستفيد منيا في التقاعدية. 

، خالفان لما كاف 67كعمى سبيؿ المثاؿ, نصت المادة  ،رةكما منح المرسـك الجديد ميزات إضافية لممرأة العاممة في الكزا 
معمكلن بو سابقان، عمى منح التعكيض العائمي عمى بدؿ الغتراب ألكلد المرأة العاممة في الكزارة في حاؿ إعالتيا ليـ، كعمى منح 

ة ىي ذاتيا الممنكحة لمدبمكماسييف بطاقات سفر لزكجيا كأكلدىا في حاؿ اإلعالة. كبذلؾ تككف الستحقاقات الزكجية كالعائمي
   الذككر.

 :الواي  لل  األرض -ثانياً  
٪ ١١بعد أف كانت  ٢٠١٠٪ في عاـ ١٥ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في المناصب الدبمكماسية حيث بمغت نسبة السفيرات       

ية مف حيث العالقات الثنائية مع البمد . كيتـ تعييف السفيرات أك القائمات في األعماؿ في سفارات ل تقؿ أىم٢٠٠٥في عاـ 
المضيؼ عف السفارات التي يتـ تعييف سفير فييا، فعمى سبيؿ المثاؿ تـ تعييف سفيرات في كؿ مف الدكؿ التالية: فرنسا ايطاليا 
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٪ في ٣٥سي كماليزيا كاليكناف كقبرص كجميكرية التشيؾ كأبك ظبي كالبحريف. ككصمت نسبة النساء العامالت في السمؾ الدبمكما
٪ في العاـ الجارم. إذ ٣٥. كما بمغت نسبة النساء العامالت في كزارة الخارجية ٢٠٠٤٪ في عاـ ٣٠بعد أف كانت  ٢٠٠٧دكرة 

عاممة. أما نسبة اإلناث، ضمف العقكد، الحاصالت عمى  ٢٠٥، ككصؿ عدد اإلناث إلى ٧٢٣يبمغ عدد العامميف الذككر في الكزارة 
٪. كمف ٢٠٪، كالحاصالت عمى الشيادة الثانكية ٣٠٪، كالحاصالت عمى شيادة المعيد المتكسط ٥٥غ الشيادة الجامعية فتبم

 %.65حكالي  2010الجدير بالذكر انو كانت نسبة المشاركات في المسابقة الدبمكماسية لعاـ 
 ثالثًا: التقدم المحرز

ساكاة مع الرجؿ، فرصة تمثيؿ حككمتيا عمى الصعيد الدكلي التي اتخذتيا الحككمة لتكفؿ لممرأة، عمى قدـ الم التدابير مف ضمف  
 ٩٧بمكجب القرار رقـ الدبلوماسي المعيد إدارةكالشتراؾ في أعماؿ المنظمات الدكلية، فقد أحدثت إدارة في كزارة الخارجية تسمى 

 سفيرة إدارة المعيد. سيدة،  كتتكلى حاليان ٦/٢/٢٠١٠تاريخ 
ناثا دكف تمييز، كحسب الشركط كالكفاءات التي تراىا دبلوماسيين لتعيين مسابقة نتيف عفكتعمف كزارة الخارجية كؿ س    ، ذككران كا 

مناسبة كتنص عمييا في اإلعالف المخصص لذلؾ، برتبة رئيس أك معاكف رئيس شعبة، كتتدرج المرأة في األلقاب الدبمكماسية مثؿ 
 الدبمكماسييف الذككر مف سكرتير ثالث كحتى لقب سفير.

كتتخذ الحككمة لدل فتح باب الترشيحات لشغؿ منصب معيف عمى المستكل الدكلي، إجراءات تكفؿ لممرأة، عمى قدـ المساكاة      
مع الرجؿ، فرصة شغؿ المنصب. كعمى سبيؿ المثاؿ، يتـ دراسة طمبات الترشيح كافة كيقدـ اسـ المرشح أك المرشحة، عمى أساس 

اء كاف ذلؾ عف طريؽ ممثمي القطر في األمـ المتحدة أكمف خالؿ التنسيؽ مع المجمكعات الستحقاؽ كتبذؿ الجيكد كافة سك 
  .العربية كاألجنبية لضماف حصكؿ مرشح أك مرشحة سكرية لممنصب المطمكب

قة تشارؾ المرأة بفعالية في تمثيؿ القطر السكرم في الجتماعات كالمؤتمرات الدكلية كاإلقميمية كالكطنية، لسيما المتعم 
رأة بقضايا المرأة، كفي صياغة التفاقيات الدكلية كاإلقميمية كالكثائؽ الختامية الصادرة عف المؤتمرات الدكلية كالقرارات المتعمقة بالم

كحقكقيا، سكاء كاف ذلؾ عف طريؽ إيفاد ممثالت عف القطر في الكفد المشارؾ أك عف طريؽ مشاركة ممثمة القطر في البعثات 
خارجية في ىذه المؤتمرات. كنشير في ىذا الخصكص، عمى سبيؿ المثاؿ، بأف الحككمة السكرية قامت بإيفاد كتكميؼ الدبمكماسية ال

ستة دبمكماسيات في الكفد الدائـ في نيكيكرؾ، عمى التكالي، لمتابعة القضايا السياسية كالجتماعية كالثقافية كاإلنسانية كحقكؽ 
 كحتى تاريخو. ٢٠٠٠تحدة منذ عاـ اإلنساف المطركحة في مبنى األمـ الم

كتشجع الحككمة السكرية عمى مشاركة المرأة بتمثيميا في المنظمات كالككالت كالييئات الدكلية عمى قدـ المساكاة مع  
 الرجؿ. كبرز ذلؾ جميان ترشيح الحككمة السكرية  لسيدتيف تمثالف سكرية في المجمس التنفيذم لممعيد الدكلي لمبحث كالتدريب في

 .  ٢٠٠٩-٢٠٠٧النيكض بالمرأة )النسترك( لألعكاـ 
برنامج األمـ المتحدة لتنمية المرأة )اليكنيفـ(، كتشارؾ حاليان امرأة سكرية في إحدل المجاف  كما شاركت المرأة في تمثيؿ القطر في

ضافة إلى ذلؾ متحدة األساسية، كتشغؿ فييا مناصب تتكاجد المرأة السكرية في ىيئات األمـ ال ،التعاقدية ) لجنة حقكؽ الطفؿ(. كا 
 إدارية.

% مف إجمالي عدد المكظفيف 51إلى  50كتعمػؿ النساء السكريات في المنظمات الدكلية في سكرية بنسبة تتراكح ما بيف  
 في ىذه الييئات.
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 رابعًا: في مجال الدورات التدريبية التأىيلية:
كاإلقميمية كالدكلية لرفع كفاءاتيف كتنمية قدراتيف كتأىيميف لممشاركة  يتـ تأىيؿ النساء كالمشاركة في المؤتمرات المحمية

يفاد كمنح خارجية م عممية صنع القرار السياسي. كينظـ المعيد الدبمكماسي بشكؿ دكرم  ففي كزارة الخارجية عف طريؽ دكرات كا 
دارييف المنقكليف إلى البعثات السكرية في مفاكضات كدكرات متخصصة، إضافة إلى دكرات تأىيؿ كتدريب لمدبمكماسييف كاإل دورات

 الخارج تتضمف:
شرح أىداؼ السياسة الخارجية السكرية، كالمنظمات المتعددة كالعالقات الثنائية كاألمكر القانكنية بما فييا القانكف الدكلي  - 

 .العاـ كالخاص، كخاصة اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية كالقنصمية
 ؿ كالمراسـ كالعرؼ الدكلي )تاريخو، أسس البركتكككؿ، حصانة دبمكماسية، كحصانة قنصمية(،أصكؿ البركتككك  -
 التصالت كاألتمتة، - 
 الخدمات القنصمية. - 

كتقـك الكزارة بإيفاد الدبمكماسيات إلى دكرات تدريبية كمنح داخؿ القطر كخارجو قبؿ نقميف إلى البعثات الخارجية كبعد نقميف  
المركزية. كتمنح الدكرات كالمنح الخارجية شيادات دبمـك أك ماجستير، كمف بيف الدكؿ التي قدمت مثؿ ىذه المنح:  إلى اإلدارة

 بريطانيا كأمريكا كمالطا كفيينا كالصيف  كالياباف كاليند كتركيا. 
في حيف كصمت نسبة  ٪ ،٣٥في السمؾ الدبمكماسي  ٢٠١٠كقد بمغت نسبة النساء المكاتي تـ إيفادىف إلى الخارج عاـ   

 ٪. ٣٠في السمؾ اإلدارم إلى  ٢٠١١عاـ ف النساء المكاتي تـ إيفادى
تكتسب المرأة ميارات التفاكض كتنمي قدراتيا  ،كمف خالؿ مشاركة المرأة الدبمكماسية في المؤتمرات عمى جميع األصعدة         

لمدركسة بدقة ككفؽ منظكر استراتيجي شامؿ كبما يخدـ المصمحة التنافسية بما يؤىميا بالمشاركة في اتخاذ القرارات السديدة كا
الكطنية عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ. حيث تقـك كزارة الخارجية بإيفاد المرأة الدبمكماسية باستمرار إلى البعثات الدبمكماسية التي 

المشاركة في القضايا المطركحة عمى المستكل تمثؿ القطر لدل األمـ المتحدة مثؿ نيكيكرؾ كجنيؼ كالنمسا، األمر الذم يتيح ليا 
 الدكلي كيؤىميا لتخاذ كرسـ السياسات.
 خامسًا: اآلفاق المستقبلية: 

القرارات كمكاءمة  إف استمرار مشاركة المرآة في المؤتمرات الدكلية عمى جميع األصعدة تفسح المجاؿ ليا لممساىمة في صياغة 
ياجات المرأة السكرية التي يصعب تحقيقيا جراء التحديات المفركضة عمى كطننا مف الخارج التفاقات بما ينسجـ مع متطمبات كاحت

مثؿ تمؾ تكاجو المرأة السكرية جراء الحصار القتصادم كالحتالؿ اإلسرائيمي لمجكلف السكرم المحتؿ. كلذلؾ مف المفيد اتخاذ 
 التمثيؿ الدبمكماسي كالمؤسسات الدكلية، كمنيا:  اإلجراءات المناسبة التي تسيـ في رفع نسبة مشاركة النساء في

الستمرار بإيفاد الدبمكماسيات إلى الخارج في البعثات الدبمكماسية اليامة كالدكرات التدريبية كالمنح الدراسية لتمكينيـ في  -١
 ميارات القيادة كاتخاذ القرار كسبؿ ككسائؿ المحاكرة كاإلقناع كتككيف الرأم العاـ.

 رار برفع مشاركة الدبمكماسيات في المناصب السياسية )سفيرة أك قائمة باألعماؿ(.الستم -٢
 الستمرار برفع مشاركة المرأة السكرية في المؤسسات الدكلية .  -٣

 الجنسية: -9 –المادة 
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 شوًل: اإلطار التكريعي والقانوني:
يرتكز عمى األبكة كتأخذ بحؽ اإلقميـ فقط في  تعتمد الجميكرية العربية السكرية حؽ الدـ في مكضكع الجنسية كالذم -1

 حالة المكلكد عمى األرض السكرية كليس لو نسب. 

تحتفظ المرأة السكرية بجنسيتيا حتى لك تزكجت بأجنبي كليا أف  1969/ لمعاـ 276بمكجب قانكف الجنسية رقـ / -2
 (.30الممحؽ رقـ تجمع بيف الجنسيتيف، )

 ثانيًا: الواي  لل  األرض:
مقترح مف قبؿ التحاد العاـ النسائي بمنح األـ السكرية جنسيتيا ألكلدىا مف غير السكرم إلى رئاسة مجمس الكزراء لتعديؿ  ُقدـ -

كجرل بمكجبو تشكيؿ لجنة قانكنية كسياسية لدراسة المقترح ككضع  2010كتكرر ذلؾ  2006قانكف الجنسية كذلؾ منذ العاـ 
ت المجنة مف عمميا كرفعتو إلى رئاسة مجمس الكزراء كيجرم اآلف متابعة إجراءات اإلصدار الصيغة القانكنية لمتعديؿ كقد انتي

 أصكل.  
بإضافة فقرة /ك/ عمى المادة المبينو أدناه تقكؿ: )بضركرة تحقيؽ  يايد، 2007كما ُقدـ مقترح مف قبؿ رابطة النساء السكريات  -

/ مف قانكف الجنسية الحالي تنص عمى 3كلدىما( مع العمـ أف المادة رقـ /المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة بخصكص منح الجنسية أل
 يعتبر عربيان سكريان حكمان: مايمي:

 مف كلد في القطر أك خارجو مف كالد عربي سكرم.  -أ 
 مف كلد في القطر مف أـ عربية سكرية كلـ تثبت نسبتو إلى أبيو قانكنان. -ب
ف أك مجيكل الجنسية أك لجنسية ليما كيعتبر المقيط في القطر، مكلكدان فيو كفي المكاف مف كلد في القطر مف كالديف مجيكلي -ج

 الذم عثر عميو فيو، مالـ يثبت العكس.
 مف كلد في القطر كلـ يحؽ لو عند كلدتو أف يكتسب بصمة البنكة جنسية أجنبية. -د
أخرل كلـ يتقدـ لختيار الجنسية السكرية في الميؿ المحددة مف ينتمي بأصمو لمجميكرية العربية السكرية كلـ يكتسب جنسية  -ىػ

 بمكجب القرارات كالقكانيف السابقة.
، القاضي بمنح الجنسية السكرية لممسجميف كأجانب في سجالت 2011لعاـ  49كعمى صعيد آخر صدر المرسـك التشريعي رقـ 

د بمغ عدد المتقدميف لمحصكؿ عمى الجنسية بمكجب محافظة الحسكة، شماؿ شرؽ سكرية دكف أم تمييز بيف رجؿ كامرأة كق
/، كيجرم العمؿ حاليان عمى منح الباقيف الجنسية لحيف 70443/، حصؿ منيـ عمى الجنسية /105631المرسـك المذككر /

 (.20/6/2012استكماؿ األكراؽ المطمكبة، )لغاية 
يف النسب كىك ما تحدده الشريعة كالعائد لألب كبيف الجنسية ( كالشريعة اإلسالمية، فالفرؽ كبير ب9ليكجد تعارض بيف المادة ) 

 كالتي ىي عالقة الفرد بالدكلة كىك قانكف مف صنع البشر.
كقد بادرت الحككمة السكرية مؤخران إلصدار العديد مف القرارات التي تكفؿ التخفيؼ مف اإلجراءات التي كانت ضاغطة عمى األـ    

ف األىمية مف أب أجنبي( كالباب شبو مفتكح أماـ العديد مف حالت منح الجنسية كلكف بمزيد مف السكرية كأطفاليا القصر )دكف س
الدقة كالدراسة كبشكؿ استثنائي لكؿ حالة عمى حده كعمينا أف لننسى مكقع سكرية كمكانتيا كىكيتيا القكمية كاإلنسانية التي تجعميا 

 قبمة العديديف كمالذىـ.
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 ثالثًا: مبررات التحاظ:
يأتي التحفظ عمى ىذه المادة لعتبارات كطنية كقكمية متعمقة بحؽ العكدة لالجئيف الفمسطينييف، كضركرة المحافظة عمى  -

ىكيتيـ كحقيـ بالعكدة إلى كطنيـ، ككذلؾ مقتضيات الحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي العربية كما يفرضو ىذا مف قيكد عمى 
 يعانكف مف ىذا الحتالؿ. المكاطنيف لجية الزكاج أك التصاؿ بأفراد

ضافة إلى أنيا مركز رئيسي لمعبكر بيف عدة قارات إل   - عمى اعتبار أف سكرية في مكقع جيكسياسي كاستراتيجي بامتياز فيي كا 
أنيا دكلة مفتكحة كتستقبؿ كتحتضف الكافديف كالميجريف كالفاريف مف كيالت الحركب كطالبي المجكء كبالطبع تقع زيجات كثيرة، 

ىنا تعرقؿ العمؿ بمنح أبناء السكرية جنسيتيا ألكلدىا مف غير السكرم مف منطمؽ سيادم كليس مف منطمؽ تمييزم. لكف مف 
الباب ليس مقفالن بالمطمؽ أماـ ىذه الحالت بؿ ينظر في كؿ حالة تقدـ لمجيات المعنية عمى حده كيؤخذ القرار المناسب بمعنى 

 زكاج أجنبي ليس كجكبيان بالمطمؽ بؿ ىك جكازم كبشكؿ استثنائي حتى اآلف.أف منح الجنسية ألكلد السكرية مف 

 رابعًا: السبل المتوخاة:
/ عمى المساكاة بيف المكاطنيف دكف تمييز ككذلؾ عمى ضركرة تعديؿ 33إف صدكر الدستكر الجديد الذم ينص في المادة / -

سنكات يفتح افاقان جديدة لتعديؿ قانكف الجنسية كمنح المرأة / 3كافة القكانيف التي لتنسجـ مع الدستكر خالؿ مدة أقصاىا /
 حقيا في ىذا المجاؿ كذلؾ  بقكة نصكص الدستكر.

ضمنت الييئة السكرية لشؤكف األسرة في مشركع قانكف حقكؽ الطفؿ مادة تقضي بحؽ األـ السكرية بمنح جنسيتيا ألطفاليا دكف  -
 تقييد.

 التعليم -10 -المادة 
 التكريعي والقانوني:شوًل: اإلطار  

( عمى أف "التعميـ حؽ تكفمو الدكلة كىك مجاني في جميع 37، حيث تنص المادة )1973دستكر الجميكرية العربية السكرية  -
لزامي في مرحمة التعميـ األساسي كتعمؿ الدكلة عمى مد اإللزاـ إلى مراحؿ أخرل كتشرؼ عمى التعميـ كتكجيو بما يحقؽ  مراحمو، كا 

 نو كبيف حاجات المجتمع كاإلنتاج.الربط بي
 25(، كالتي تنص المادة 28/2/2012تاريخ  94كالصادر بالمرسـك  26/12/2012الدستكر الجديد )المكافؽ عميو في استفتاء  -

 / مف حيث:2-1/ فقرة /29منو عمى حؽ التعميـ كالصحة كالخدمات الجتماعية كالمادة /
 ني في جميع مراحمو.التعميـ حؽ تكفمو الدكلة كىك مجا - 1
 يككف التعميـ إلزاميا حتى نياية مرحمة التعميـ األساسي كتعمؿ الدكلة عمى مد اإللزاـ إلى مراحؿ أخرل.  – 2

عمى دعـ البحث العممي بكؿ متطمباتو مع كفالة حرية اإلبداع العممي كاألدبي كالفني كالثقافي كتكفر الكسائؿ  31كما تنص المادة 
ديـ كؿ مساعدة لتقدـ الفنكف كالعمـك كتشجيع الختراعات العممية كالفنية كالكفاءات كالمكاىب المبدعة كحماية المحققة لذلؾ كتق

 نتائجيا، كلترجمة ىذا الحؽ تـ إصدار القكانيف اآلتية:
ناثان( الذيف تتراكح الذم ينص عمى إلزاـ جميع أكلياء األطفاؿ )ذككران ك ، ـ1981( لمعاـ 35تحديث قانكف التعميـ اإللزامي رقـ ) - ا 

، الذم 2012لمعاـ  7بالقانكف رقـ سنة بإلحاؽ أطفاليـ بالمدارس البتدائية كتجريـ أكلياء األمكر الممتنعيف،   12-6أعمارىـ بيف 
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س التعلين سٌة بإلحبق أطفبلهن بوداز 15 - 6يلزم جويع أوليبء األطفبل السىزييي ذكىزاً وإًبثبً الريي تتساوح أعوبز أطفبلهن هب بيي 

 (.31الممحؽ رقـ )األسبسي وفك ًص المبًىى، 
(، الذم دمج مرحمتي التعميـ البتدائي كاإلعدادم في 32الممحؽ رقـ ـ، )2002( لمعاـ 32تحديث قانكف التعميـ األساسي رقـ ) -

مقة الثانية كمدتيا خمس سنكات مرحمة كاحدة إلزامية كمجانية مدتيا تسع سنكات مؤلفة مف الحمقة األكلى مدتيا أربع سنكات، كالح
 . 15كبذلؾ امتدت مرحمة التعميـ األساسي حتى سف 

كالتعميمات التنفيذية الخاص بالتعميـ اإللزامي في مرحمة التعميـ األساسي الذم ينص عمى  2012/ لمعاـ 7صدكر القانكف رقـ / -
ناثان بإلحاؽ أطفاليـ الذيف تت  سنكات بمدارس التعميـ األساسي. 15إلى  6راكح أعمارىـ بيف إلزاـ جميع أكلياء األطفاؿ ذككران كا 

بدءان  ( عمؿ المؤسسات التعميمية الخاصة لمتعميـ ما قبؿ الجامعي33)الممحؽ رقـ  2004/ لعاـ 55نظـ المرسـك التشريعي رقـ / -
يـ كالبيئة التعميمية بما يحقؽ أىداؼ مف رياض األطفاؿ كحتى نياية المرحمة الثانكية، كاعتماد معايير جكدة لتحسيف نكعية التعم

 التعميـ في الجميكرية العربية السكرية.
الذم نص عمى إحداث المركز الكطني لممتميزيف (، 34الممحؽ رقـ )، 27/7/2008/ في 45صدر المرسـك التشريعي رقـ / -

بدأ  2009ص، كتـ تدريب المعمميف كفي عاـ كالذم يتمتع بالشخصية العتبارية كالستقالؿ اإلدارم كالمالي كمقره في محافظة حم
 . التطبيؽ في الصؼ األكؿ الثانكم

أسست كزارة التربية بالتعاكف مع منظمة اليكنسكك أكؿ مركز لتنمية الطفكلة المبكرة لتدريب كتأىيؿ كافة المعنييف بتقديـ الرعاية  -
 17نيسكك عمى اعتبار المركز إقميميان كصدر القانكف رقـ كقد كافقت منظمة اليك  2009لألطفاؿ الصغار، تـ افتتاح المركز عاـ 

 (.35القاضي بإحداثو كمركزه دمشؽ كيتمتع بالشخصية العتبارية كالستقالؿ المالي، )الممحؽ رقـ  2012لمعاـ 
لممحؽ رقـ ا)، 2006لعاـ  250كلئحتو التنفيذية الصادرة بمكجب المرسـك رقـ  2006لعاـ  (6يانون تنظيم الجامعات ريم ) -

المذاف أدخال تعديالت جكىرية عمى التشريعات السابقة، عمى مستكل اإلدارة كالحككمة لمؤسسات التعميـ العالي. لقد ىدفت (، 36
جميع ىذه التعديالت إلى تحقيؽ النسجاـ مع التطكر الكبير الذم طرأ عمى مؤسسات التعميـ العالي كالمستجدات في مياديف العمـ 

ر أنماط جديدة مف التعميـ العالي، كبغية تكفير القاعدة التشريعية كاألسس كالمقكمات القانكنية المرنة لتحديث التعميـ كالتقانة كظيك 
العالي كتطكيره كالنيكض بالجامعات كتمكينيا مف الرتقاء بمستكل األداء الجامعي كفؽ معايير الجكدة كقكاعد العتمادية العممية 

  .الحديثة
، المتضمف إحداث صندكؽ دعـ البحث العممي كالتطكير التقاني لمتعميـ العالي، 2009/ لعاـ 49التشريعي رقـ / صدكر المرسـك -
 (.37الممحؽ رقـ )
، جامعة حككمية معتمدة لدل كزارة التعميـ العالي، تمبية لمتطكرات الحديثة في األنماط إحداث الجامعة الفترااية السورية -

كبيدؼ تككيف كتطكير المكارد البشرية في الختصاصات العممية المختمفة التي تمبي احتياجات التنمية  العالمية لمتعميـ العالي
دارة  القتصادية كالجتماعية كسكؽ العمؿ، كتكاكب متطمبات الكلكج إلى اقتصاد المعرفة كخاصة في مجالت نظـ المعمكمات كا 

 نترنت.األعماؿ كالتسكيؽ كتكنكلكجيا المعمكمات كتقنيات ال
كنجح إلى حد كبير في تكسيع فرص اللتحاؽ بالتعميـ العالي لمف لـ يتمكنكا مف الكصكؿ  2003الذم بدأ عاـ  التعليم الماتوح -

 لمتعميـ النظامي، يعد حاليان النمط الجديد األكثر اتساعان لفرص القبكؿ في منظكمة التعميـ العالي.
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الذم تضمف تعديالت أساسية كىامة عمى آلية قبكؿ الطالب (، 38الممحؽ رقـ )، 2011 لعام 203المرسوم التكريعي ريم  -
 ككاف لو األثر الكبير عمى عددىـ كعمى تنكع الختصاصات التي قبمكا بيا. المعكقيف في الجامعات السكرية

 ثانًيا: الواي  لل  األرض:
العالي، شيد قطاع التعميـ العالي زيادة في عدد اإلناث بيدؼ القضاء عمى أكجو التبايف في الكصكؿ إلى جميع مجالت التعميـ   

كتجاكزت نسبة اإلناث نسبة الذككر في ثالث  2010عاـ  175526إلى  2006عاـ  127179المنتسبات إلى الجامعات مف 
ككمية دمشؽ، كيبيف الجدكؿ التالي عدد الطالب المسجميف كخريجي الجامعات الح ،جامعات ىي عمى التكالي: تشريف، البعث

 .2010 -2006خالؿ األعكاـ 
 الجامعة 2006العاـ  2007العاـ  2008العاـ  2009العاـ  2010العاـ 

  ذككر إناث ذككر إناث ذككر إناث ذككر إناث ذككر إناث
 دمشؽ 55613 56609 57256 58051 57051 63629 53263 63067 52200 66519
 حمب 36961 25733 40961 29680 43333 32228  45976 36966 51991 41804
 تشريف 18218 24234 21662 26574 24027 29297 24858 29937 25418 30677
 البعث 13939 17082 15854 18619 17797 21339 19407 22332 20231 23580
 الفرات 3724 3521 5648 5360 8566 8092 11640 11135 13301 12946

 المصدر: كزارة التعميـ العالي.
 طبكال  ةآلداب كالتربية عمى حساب انخفاضيا في الكميات العمميااإلناث في كميتي  استمرار تركز  ف اإلشارة إلى أفلبد م 
كاضح، كمف الجدير ذكره في ىذا المجاؿ ىك زيادة عدد اإلناث الممتحقات في بعض  يندسة، التي يتركز فييا الذككر بشكؿكال

ميات: العمـك الصحية، اإلعالـ، الفنكف الجميمة، كما بمغت نسبة الطالبات الممتحقات الكميات بما يعادؿ ضعؼ عدد الذككر مثؿ ك
% أم مايقارب عدد الطالب في ىذه المعاىد مع اإلشارة إلى أف معيار 48.46في المعاىد المتكسطة التابعة لكزارة التعميـ لعالي 

 كية العامة لمذككر كاإلناث دكف تمييز.القبكؿ في الجامعات كالمعاىد ىك عالمة النجاح في الشيادة الثان
كمف الجدير بالذكر أف أبناء المكاطنات السكريات المقيمات في الجميكرية العربية السكرية المتزكجات مف غير السكرييف أك مف في 

العامة في الجامعات حكميـ، الحاصميف عمى شيادة الثانكية العامة السكرية يعاممكف معاممة الطالب السكرييف لمقبكؿ في المفاضمة 
 كالمعاىد الحككمية السكرية.

كذلؾ مف خالؿ زيادة عدد الكميات المفتتحة حيث ازدادت مف  2005التكسع األفقي لمجامعات بشكؿ تدريجي اعتباران مف العاـ  -
مكانية البقاء مع األسرة أ 2011/ كمية عاـ 124إلى / 2000 / كمية عاـ51/ ثناء فترة الدراسة مكزعة عمى المحافظات جميعا كا 

نظران لقرب كلقد ساىـ افتتاح فركع لمجامعات الحككمية في مختمؼ المحافظات بزيادة عدد الممتحقات مف اإلناث في الجامعات، 
 المسافات كضآلة التكاليؼ. 

كف ما تزاؿ المؤشرات تدؿ كما ساىـ التعميـ المفتكح كالجامعة الفتراضية في تكفير فرصة ثمينة لممنقطعات عف التعميـ لمتابعتو، كل
عمى كجكد فجكة بيف الجنسيف في ىذا النكع مف التعميـ كبخاصة في عدد الممتحقات بالجامعة الفتراضية، حيث بمغت نسبة اإلناث 

كيمكف أف يعزم ذلؾ إلى التكاليؼ المادية التي ل . ٪25,48% كفي الجامعة الفتراضية 39,76في كميات التعميـ المفتكح 
كلضركرة أف تتمكف الطالبة في ىذا  مف جية كلضعؼ القدرة المالية لمفتاة مف ناحية أخرلمع المستكل المعيشي لألسر،  تتناسب
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كاستخداـ المغة األجنبية كلكف يمكف ليذه الصعكبة أف تتذلؿ بعد اإلصالحات التعميمية  النكع مف التعميـ مف ميارات الحاسكب
 مف الفتيات لاللتحاؽ بيذا النكع مف التعميـ عف بعد. ؿ المقبمةاألجيا الراىنة كالتي ستزيد مف فرص

/ جامعة 17تنامي عدد الجامعات الخاصة حيث بمغ عدد الجامعات الخاصة المرخصة في الجميكرية العربية السكرية كالمفتتحة / 
 .2009/2010كذلؾ حتى العاـ الدراسي 

لسكرية بتعميـ األشخاص ذكم اإلعاقة كتقديـ التسييالت الممكنة لتمكينيـ مف كمف األىمية بياف مدل اىتماـ الجميكرية العربية ا  
متابعة تحصيميـ العممي بحيث يتـ قبكليـ في الجامعات بمعدلت أدنى مف معدلت القبكؿ األساسية التي يقبؿ بيا باقي الطالب 

عاقة الطالب حيث بمغ عدد الطالب ذكم ا إلعاقة المقبكليف في الجامعات الرسمية لمعاـ كفي معظـ الختصاصات التي تتناسب كا 
 إناث. 49( طالبا منيـ 166) 2010إناث كفي العاـ  77( طالبا منيـ 240) 2009

 مع بياف أف نسبة المكفدات 2009عاـ  239إلى  2006عاـ  134ارتفعت نسبة المكفدات لمدراسات العميا بشكؿ عاـ مف  
، كمف الجدير بالذكر ىنا إلى أف المكفدة تعامؿ معاممة المكفد، 2009ممكفديف عاـ % مف العدد اإلجمالي ل41أصبح  )معيدات(

 كما تستحؽ الزكجة المكفدة التعكيض عف أكلدىا طيمة إقامتيـ معيا في مقر البعثة. 
بية كالفنكف الذككر بما يزيد عف الضعؼ كخاصة في كميات اآلداب كالتر  ارتفاع نسبة طالبات الدراسات العميا إلى عدد الطالب -

 الجميمة كالقتصاد.

إلى  2006عاـ  2281كشيد قطاع التعميـ العالي أيضان ازدياد عدد اإلناث في الييئة التعميمية في الجامعات السكرية مف  -
، إضافة إلى مشاركتيف العمؿ في مجاؿ البحث العممي حيث نرل أف نسبة اإلناث مف عدد الباحثيف 2009عاـ  3051

 لكاقع الجتماعي كتطكر النظرة إلى عمؿ المرأة في الحقبة األخيرة، كفقان لما ىك مبيف في الجدكؿ اآلتي:  مشجعة في ظركؼ ا

 ) حسب الجنس (: 2009التوزع النسبي للباحثين في الييئات والمرااز البحثية لل  التخصصات لعام 
 الختصاص الكيادة: الماجستير الكيادة: الداتوراه
  ذ إ ذ إ

 الرياضيات كالنمذجة الفيزياء كالكيمياء كالعمـك 8% 6% 28% 8%
دارة األعماؿ 5% 7% 4% 5%  العمـك القتصادية كا 
 العمـك القانكنية ك الدينية - 1% - -

 العمـك اإلنسانية كالجتماعية 1% 2% - 3%
 العمـك اليندسية 16% 8% 23% 14%
 عمـك الحاسب كالتصالت 2% 1% 3% 8%
 العمـك الزراعية 62% 73% 36% 54%
 العمـك الطبية ك الصحة - - 2% 3%
 العمـك األخرل 6% 2% 4% 5%

 المصدر: كزارة التعميـ العالي.
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لسيدة مف الييئة العامة لمتقانة الحيكية،  2010تـ منح جائزة اليكنسكك لمنساء الشابات الباحثات في عمـك الحياة في العاـ  -
 . 2011ف جامعة حمب في العاـ إضافة إلى منح الجائزة لسيدة م

 فازت أستاذة جامعية بالمرتبة الثانية لجائزة الثقافة العربية التي تنظميا المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك كذلؾ في العاـ -
2007. 

عمـك كالتقانة كذلؾ في العاـ حصكؿ سيدة مف الييئة العامة لمتقانة الحيكية عمى منحة مف برنامج المنح الدراسية لممتفكقيف في ال -
2011. 

( 3( إلى )2( في جامعة حمب، كمف )2( إلى )0مف ) 2010 -2006زيادة عدد السيدات بمنصب عميد الكمية بيف األعكاـ  -
( في جامعة تشريف، 10( إلى )1( في جامعة حمب كمف )9( إلى )3في جامعة تشريف، كبمنصب نائب العميد مف )

( في 19( إلى )15( في جامعة حمب كمف )9( إلى )7( في جامعة دمشؽ كمف )24( إلى )21كبمنصب رئيس قسـ مف )
 جامعة تشريف. 

 .2012-2011يبيف الجدكؿ التالي أعداد السيدات المكاتي شغمف مناصب أكاديمية في الجامعات السكرية خالؿ عامي  -

 رئيس قسـ نائب عميد عميد كمية الجامعة
 ناثإ ذككر إناث ذككر إناث ذككر 

 22 115 7 48 4 27 جامعة دمشؽ
 14 109 2 49 1 26 جامعة حمب
 15 78 11 34 2 23 جامعة تشريف
 5 83 2 35 3 17 جامعة البعث
 - 8 - 47 - 24 جامعة الفرات

 المصدر: كزارة التعميـ العالي.
 (.39الممحؽ رقـ ، )2012عاـ ل 15بمكجب المرسـك التشريعي رقـ  مراز القياس والتقويم في التعليم العاليإحداث  -
الذم يضـ عددان مف الكميات لمعمـك الشرعية  معيد الكام العالي للعلوم الكرلية واللغة العربية والدراسات اإلسالميةتأسيس  -

  (.40الممحؽ رقـ )، 2011لعاـ  48كالمغة العربية، لمذككر كاإلناث كذلؾ بمكجب المرسـك رقـ 
 لمذككر كاإلناث.   2009عاـ  لوم الكرلية والعربيةالمعيد المتوسط للعتأسيس  -
 في كزارة األكقاؼ. ، 2008عاـ  تأسيس ماتب التدريس الديني النسائي -
في كزارة األكقاؼ، كافتتاح فركع لو في  2009في دمشؽ عاـ  مراز تأىيل الدلاة والداليات والتنمية البكريةتأسيس  -

 المحافظات.  
، يعتبر الخطكة األكلى مف نكعيا في الجامعات السكرية، ييدؼ ىذا راسات والتنمية في جامعة البعثمراز المرشة للدتأسيس  -

 المركز إلى:
سياميا في المجالت العممية كالجتماعية كالقتصادية كالثقافية كالمشاركة في  – دراسة كاقع المرأة كرصد دكرىا كا 

 راح سياسة عامة لمعالجتيا.اقتراح الحمكؿ لمشكالت المرأة في تمؾ المجالت كاقت
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الىتماـ بحصر البيانات كالمعمكمات الخاصة بالمرأة كرصدىا كتصنيفيا بحيث يصبح ذلؾ مصدرا" رئيسا" لمدراسات  –
 الجادة بقضايا المرأة.

 العمؿ التعاكني مع المؤسسات مف خارج الجامعة. –

 ثالثًا: التقدم المحرز:
 .2012التعميـ العالي كذلؾ في العاـ  تـ تعييف أستاذة جامعية لمنصب معاكف كزير -

 .2012ك 2008تعييف استاذتيف جامعيتيف لمنصب نائب رئيس جامعة دمشؽ عاـ  -

إطالؽ الخطة الكطنية لتطكير برامج كمناىج التعميـ العالي كالنتياء مف المرحمة األكلى لبناء المعايير المرجعية األكاديمية      -
 .2012لبدء بالمرحمة الثانية في العاـ كا 2010الكطنية كذلؾ في العاـ 

قياـ أعضاء الييئة التدريسية كالطالب في الجامعات بإعداد بحكث تتناكؿ قضايا األسرة عمكمان كالمرأة بشكؿ خاص،        -
 بعض عناكيف األبحاث(. 41)الممحؽ رقـ 

 المشاركة في برامج التعاكف الدكلي:       -
 رنامج المرأة تعييف ممثؿ لجامعة البعث في بPRB (   ،كاشنطف، أمريكاPrograms Population Reference 

Bureau Ine International.) 

  المشاركة في عضكيةTWOWS، (in Scienee Third World Organization for Women.) 

  سان لألكاديمية تعييف عضك ىيئة تدريسية، أستاذة مف كمية اليندسة الميكانيكية كالكيربائية مف جامعة دمشؽ رئي
 العربية لألعماؿ اللكتركنية التابعة لجامعة الدكؿ العربية.

  المشاركة في المؤتمر الدكلي الثاني حكؿ المرأة كالتنمية في جامعة عدف ببحث بعنكاف "مالمح تمكيف المرأة
 كمشاركتيا في التنمية في الجميكرية العربية السكرية".

 2005ة كالبحث العممي كالتنمية في جنكب مصر/ جامعة أسيكط/ المشاركة في المؤتمر الخامس لممرأ. 

  2005المشاركة في المؤتمر الدكلي الذم أقامتو منظمة المرأة في العالـ الثالث/ بانكمكر، اليند. 

  2005المشاركة بحضكر فعاليات المؤتمر العالمي لممرأة كاألعماؿ بدمشؽ. 

 2007دكؿ العربية/ الككيت المشاركة في مؤتمر القيادات النسائية في ال. 

  2005المشاركة في ممتقى يـك األسرة العربية بدمشؽ. 
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  المشاركة في المؤتمر الثاني لممرأة العربية في العمـك كالتكنكلكجيا " التعزيز ألجؿ التنمية في العالـ العربي عاـ
2010 . 

بغاية التكعية لطريقة التعامؿ مع السيدات في مرحمة ما عقد ندكة بعنكاف "الكتئاب ماحكؿ الكلدة" مكجية لألطباء كالممرضات  -
  بعد الكلدة كمحاكلة تقديـ التسييالت المالئمة لحياتيا األسرية كالجتماعية كالكظيفية.

بالتعاكف المشترؾ بيف كمية اليندسة المعمارية في جامعة حمب كجمعية المرأة  2007ندكة سف المراىقة كالتكنكلكجيا، عاـ إقامة  -
 سكرية.ال

 في كمية الحقكؽ بجامعة حمب.  2009إقامة المؤتمر الدكلي الثاني لكمية الحقكؽ )القانكف كالمرأة(، عاـ     -

 في كية القتصاد بجامعة حمب. 2010إقامة ندكة سكانية حكؿ المرأة كدكرىا في عممية التنمية، عاـ     -

لشؤكف األسرة أسبكع العمـ الكاحد كالخمسيف )المؤتمر الدكلي حكؿ:  أقاـ مجمس التعميـ العالي بالتعاكف مع الييئة السكرية     -
كتناكؿ المؤتمر بعض المكضكعات ذات الطبيعة الخاصة مثؿ:  2011"التغيرات السكانية في سكرية كأبعادىا التنمكية"( عاـ 

 تمكيف المرأة كدكرىا في عممية التنمية.

الرجؿ كعضك ىيئة تدريسية مف جميع النكاحي منذ التعييف كحتى التقاعد  تتمتع المرأة بكافة الحقكؽ التي يتمتع بيا    -
 )اإلجراءات، اإلجازات، البحث العممي،التفرغ ...(. 

حصكؿ اإلناث عمى القركض كالمنح الجامعية كفقان لحتياجات الطمبة كاإلمكانات المتاحة لدل كزارة التعميـ العالي بدكف    -
 تمييز بيف الذككر كاإلناث. 

 التمييز اإليجابي لصالح اإلناث عمى صعيد السكف الجامعي.    -
قياـ نقابة المعمميف بالتكعية الصحية لممرأة، كتكفير سبؿ الكقاية كالعالج عبر المراكز الصحية المنتشرة في معظـ محافظات     -

م، كقد بمغ عدد المراكز الصحية القطر، كتخصيص معظـ ىذه المراكز بأجيزة تصكير شعاعي لمكشؼ المبكر عف سرطاف الثد
 مركزان. 12التي تشرؼ عمييا نقابة المعمميف 

 قياـ أعضاء الييئة التدريسية كالطالب في الجامعات بإعداد بحكث تتناكؿ قضايا األسرة عمكمان كالمرأة بشكؿ خاص.   -
شراؾ  إحداث جمعية باسـ جمعية المرأة السكرية لمعمـك التكنكلكجيا تيدؼ إلى تطبيؽ   - حقكؽ المرأة في التعميـ العالي كالتقني كا 

يجاد فرص لمعمؿ كالمكانة المناسبة لممرأة ذات الكفاءة.  المعاقات بدنيا في عممية التنمية كتطكير الطاقات كتكظيؼ الخبرات كا 
 رابعًا: المعويات:

 ية كاإلدارية كنسب الخريجات.ضعؼ التمثيؿ النسائي في إدارة الجامعات مقارنة بعدد النساء في الييئات التدريس 

  عزكؼ نسبة ل بأس بيا مف المكفدات عف اإليفاد الخارجي ألسباب اجتماعية )الزكاج كاإلنجاب كغيرىا( كتفضيميف
 لإليفاد الداخمي. 

  .المكركث الجتماعي حكؿ أدكار المرأة األسرية كأكلكيتيا عمى أم دكر آخر 
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  لتدريسية عف تسمـ مكاقع إدارية نتيجة األعباء الكثيرة ليذه المكاقع عزكؼ نسبة لبأس بيا مف عضكات الييئة ا
 كانشغاؿ المرأة باألعباء المنزلية.

 .زيادة الضغكط النفسية في مكاقع العمؿ كأثرىا عمى المرأة إلى جانب ضخامة األعباء األسرية 

 ى تفضيؿ تعميـ الذكر بكصفو ىك رب الكضع القتصادم لألسرة أك زيادة عدد أفرادىا كقمة المكارد مما قد يدفع إل
 األسرة كالمعيؿ مستقبال. 

 .ضعؼ مخرجات المراكز البحثية المعنية بقضايا المرأة كقمة عددىا 

  إغالؽ جامعة البعث في حمص كالكميات التابعة ليا في مدينة حماة، إضافة إلى إغالؽ الكميات التابعة لجامعة
التعميمية كاغتياؿ بعضيـ كاستيداؼ الطالب مما أدل إلى تكقؼ الدراسة  حمب في مدينة إدلب بسبب استيداؼ الككادر

في ىذه الجامعة كالكميات كتقـك الدكلة باتخاذ اإلجراءات الكفيمة باستمرار التعميـ  2012|2011خالؿ العاـ الدراسي 
يـ المتحانات في كالتعكيض عمى الطالب كقد قامت الدكلة بتدبير مؤقت مف خالؿ السماح لمطالب بالحضكر كتقد

 الجامعات السكرية األخرل.

 خامسًا: السبل المتوخاة: 
  نشر الثقافة المساكاة بيف الجنسيف كعدـ التمييز ضد المرأة كذلؾ مف خالؿ إقامة كرشات عمؿ مف قبؿ الجمعيات

 كالمنظمات المحمية كالدكلية الداعمة كالميتمة بيذا المكضكع.

 المكاقع خاصة المناصب العممية كاإلدارية كذلؾ مف خالؿ تييئتيا كتمكينيا  رفع نسبة مشاركة المرأة في جميع
 كتعزيز قدرتيا عمى التعامؿ مع التحديات التي تكاجييا.

 .زيادة الىتماـ اإلعالمي بالمرأة العاممة في مجاؿ التعميـ العالي 

 مجالت الحياة المتنكعة.  تفعيؿ دكر اإلعالـ المسمكع كالمقركء في مجاؿ تمكيف المرأة مف المشاركة في 

  إقامة الندكات التعريفية بإنجازات المرأة العربية عمى مستكل الجامعة كتسمية قاعات كمدرجات بأسماء األعالـ مف
 النساء.

   تفعيؿ دكر رجاؿ الديف في الحض عمى تعميـ المرأة حتى مراحؿ عميا كآثاره اليجابية عمييا كعمى األسرة
 كالمجتمع.

 اؿ بأىمية عمؿ المرأة في المجالت كافة مف خالؿ تكزيع المسؤكليات باألسرة بشكؿ عادؿ.تكعية الرج 

  كضع السياسات الكفيمة بتعزيز إدماج المرأة في النشاط القتصادم، مما يسيـ في زيادة دخؿ األسرة مف جية
 كالنيكض القتصادم كالجتماعي مف جية أخرل استنادا لتحصيميا العممي.
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 مرشة في مرحلة التعليم ما يبل الجامعي.سادسًا: ال
 التطبيق لل  شرض الواي :

استنادان لما نص عميو دستكر الجميكرية العربية السكرية، كفي إطار التزاـ الجميكرية العربية السكرية بأىداؼ األلفية كالتي    
لمرأة، أعطت الخطة الخمسية العاشرة كالحادية تتضمف تحقيؽ تعميـ شامؿ لمذككر كاإلناث كتعزيز المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف ا

عشرة أىمية خاصة لمكضكع المرأة كالتعميـ، كما أكدت عمى تبني إستراتيجية "التعميـ الجيد لمجميع" كفي إطار ىذا كمو نرل أف 
ناثان قانكف التعميـ اإللزامي كالنظاـ الداخمي لمدارس التعميـ األساسي لـ يفرؽ بيف الذككر كاإلناث بؿ ألـز  بإلحاؽ األطفاؿ ذككران كا 

لزامية(.   في مدارس التعميـ األساسي حتى حصكليـ عمى شيادة التعميـ األساسي كىذه المرحمة )مجانية كا 
إف نسب التحاؽ الفتيات بالدراسة حقؽ خطكات متقدمة عمى المستكييف الكمي كالنكعي في إطار مبدأ ديمقراطية التعميـ كتكافؤ 

تعميـ عالي الجكدة لجميع األطفاؿ مف الجنسيف، مما أسيـ في تصاعد نسب تعميـ المرأة كىذا بالتالي يعزز الفرص لمحصكؿ عمى 
 مف مساىمتيا في التنمية المجتمعية.

 جدول يبين العدد والنسبة المئوية للطلبة اإلناث في مراحل التعليم
 مراحل التعليم

2007 -2008 2009-2010 2010-2011 
 نسبة مجموع إناث نسبة مجموع إناث نسبة مجموع إناث

 %47,40 171506 81310 %47,37 149110 70647 %47,13 150235 70813 رياض األطاال
 %48,05 4774276 2294084 %48,07 4661872 2241022 %48,02 4514801 2168037 األساسي

 %53,60 430702 230899 %53,50 392960 210269 %52,76 367572 193945 الثانوي العام 
 %40,32 123333 49731 %39,95 106443 42528 %39,68 100258 39789 الثانوي الميني 

 %44,99 36851 16582 %37,36 28331 10586 %48,02 34920 16772 المعاىد
 المصدر: كزارة التربية.

 جدول يبين العدد والنسبة المئوية للمدرسات في مراحل التعليم
 مراحل التعليم

2007 -2008 2009-2010 2010-2011 
 نسبة مجموع إناث نسبة مجموع إناث نسبة مجموع إناث

 95.24 9189 8452 95.24 7591 7230 96.06 8058 7741 رياض األطاال
 67.86 279704 189814 64.38 271782 183749 65.96 253115 166964 األساسي

 49.92 48161 24046 50.54 48956 24747 47.85 41758 19984 الثانوي العام 
 47.88 18607 8910 48.90 20058 9810 45.13 17945 8100 الثانوي الميني 

 46.49 5061 2353 45.30 5756 2608 48.26 4581 2211 المعاىد
 المصدر: كزارة التربية.

بان لممرعى ألغناميـ، قامت كزارة التربية كفي إطار اىتماـ الجميكرية العربية السكرية بتعميـ أبناء البادية المتنقميف مع عائالتيـ طم   
ة بمشركع المدارس المتنقمة )الخيـ كالكرفانات(، "مشركع المدارس الداخمية ألبناء البادية"، حيث أحدثت المدارس المتنقمة ألبناء البادي

اإلجراءات الالزمة  في محافظات حمص كريؼ دمشؽ كدير الزكر كتتخذ حاليان  2003/ 2002كتـ البدء بيذا المشركع منذ عاـ 
لكضع منياج خاص بأبناء البادية يمبي طمكحاتيـ كيتالءـ مع بيئتيـ ضمف مناىج مرحمة التعميـ األساسي، كتقدـ ىذه المدارس 
الكتب المدرسية كالقرطاسية كالمبيت كالطعاـ كالرعاية الصحية مجانان باإلضافة إلى تأميف مستمزمات العممية التربكية كمف المالحظ 

 59مدرسة مسبقة الصنع ألبناء البادية، حيث بمغ عدد المدارس المتنقمة  498ف نسبة التسرب مف ىذه المدارس قميمة جدان كيكجد أ
 خيمة. 42كرافانة ك
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 سابعًا:محو األمية:
اريخ / ت16تتضافر جيكد الدكلة مع جيكد مختمؼ قطاعات المجتمع عمى تحرير القطر مف األمية حيث استيدؼ المرسـك رقـ /

(، محك أمية جميع المكاطنيف الذيف تجاكزت أعمارىـ الثامنة كل يعرفكف القراءة كالكتابة بالمغة العربية 42، )الممحؽ رقـ 2/4/2002
جراء العمميات الحسابية األربع كتابة كغير المنتسبيف إلى إحدل المدارس التعميمية. أناط القانكف بكزارتي الثقافة كالتربية المياـ  كا 

 .2010 -2006يكضح الجدكؿ التالي عدد الممتحقيف بصفكؼ محك األمية خالؿ األعكاـ مككمة لممجمس األعمى لمحك األمية، ك ال
   

 .2011المصدر: المجمكعة اإلحصائية 
 
 
 
 

كفقان لما ىك مبيف في الجدكؿ  2010% عاـ 82إلى  2006% عاـ 75.7كما ارتفعت نسبة اإلناث المتحررات مف األمية مف 
 اآلتي:

 
 نسبة اإلناث المجمكع اإلناث الذككر السنة
2006 9841 30609 40450 75.7% 
2007 14911 63069 77980 80.9% 
2008 10229 41773 52002 80.3% 
2009 14569 69221 83790 82.6% 
2010 14872 67613 83485 82% 

 .2011المصدر: المجمكعة اإلحصائية  
و تـ الحتفاؿ بتحرر عدد مف المحافظات كالمناطؽ مف األمية: محافظة القنيطرة، محافظة طرطكس، كتجدر اإلشارة إلى أن      

 .2011 – 2007ك ذلؾ خالؿ األعكاـ محافظة السكيداء، محافظة حماه، منطقتي الحشـ كالكسرة في محافظة دير الزكر 

 العبم الركىز اإلًبث الوجوىع ًسبة اإلًبث

72.5% 60138 43574 16564 2006 
77.8% 108328 84291 24037 2007 
76.6% 77272 59192 18080 2008 
82.6% 102373 84553 17820 2009 
80.4% 86927 69855 17072 2010 
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الثقافة بالعبء األكبر في مكافحة األمية، حيث تقـك  في كزارة“ محك األمية “تنيض مديرية تعميـ الكبار كالتنمية الثقافية  -
بإعداد خطة محك األمية، كتقديـ المقترحات الكفيمة بإنجاحيا، كباإلشراؼ عمى تنفيذىا، كبمتابعة أعماؿ دكائر تعميـ الكبار في 

كبإعداد الكتب كالنشرات المحافظات كأعماؿ المنظمات الشعبية كالنقابات المينية كالجيات الرسمية في مجاؿ محك األمية، 
كالدكريات الخاصة بمحك األمية كطبعيا كتكزيعيا، كبإقامة دكرات لتدريب المعمميف المكمفيف بتعميـ األمييف، فضالن عف التعاكف مع 

مكانيا  تيا.  الكزارات كالييئات المحمية كالعربية كاألجنبية كالدكلية المعنية بمحك األمية كالعمؿ عمى التنسيؽ بيف جيكدىا كا 

لى  2015% في مستكيات محك أمية الكبار بحمكؿ عاـ 50ييدؼ مشركع محك األمية إلى تخفيض بنسبة  - كلسيما بيف النساء، كا 
 تحقيؽ تكافؤ فرص التعميـ األساسي كالتعميـ المستمر لجميع الكبار. يتـ ذلؾ مف خالؿ:

  قد تبيف مف خالؿ الخارطة أف المحافظات إنجاز خارطة لمتكزيع الجغرافي تحدد نسب األمية في المحافظات، ك
 الشمالية كالشمالية الشرقية تعاني مف ارتفاع أكبر في نسبة األمية، لذلؾ يجرم التركيز عمييا.

 .افتتاح دكرات محك األمية مف خالؿ الدكائر التابعة لمديرية تعميـ الكبار في المحافظات 

 حيث تصبح مكاكبة لتطكرات العصر، باإلضافة إلى إدخاؿ مكاد تطكير المناىج التعميمية الخاصة بتعميـ األمييف ب
دخاؿ مفاىيـ التنمية السكانية كالصحية كالبيئية إلييا.  جديدة إلييا، كا 

 .خفض معدلت األمية بيف الكبار مع التشديد عمى محك أمية النساء 

 التعاكف مع كزارة التربية عمى النحك اآلتي:تـ تطكير منياج نكعي لبرنامج تعميـ الكبار الذم تشرؼ عميو كزارة الثقافة ب  -

ساعة يكميان، كييدؼ إلى محك األمية األبجدية كتثبيت  3,5المستكل األكؿ )التأسيس كالمتابعة( كمدتو ستة أشير بمعدؿ  -
 ميارات القراءة كالكتابة كعمميات الحساب األكلية.

الكتابة كالحساب كتطكير الخبرات الثقافية األكلية كمدتو ثالثة المستكل الثاني )التمكيف( كييدؼ إلى ترسيخ ميارات القراءة ك  -
 ساعة يكميان. 3,5أشير بمعدؿ 

 ثامنًا : التقدم المحرز:
في  2009دكرة خالؿ عاـ  61في سائر المحافظات، ك 2008دكرة في محك األمية األبجدية عاـ  50أقامت نقابة المعمميف  -

 فرع الرقة.
امرأة مف خالؿ دكرات أقامتيا في منطقة الغزلنية الكاقعة قرب مطار دمشؽ  90كية في محك أمية ساىمت جمعية الندل التنم -

كأحدثت مصبغة خاصة بالجمعية يعكد كاردىا لتطكير العمؿ إضافة لتنفيذ العديد مف الدكرات خاصة المتعمقة بتنمية القدرات الذاتية 
 لممرأة كاستمرارية تعميميا.

نية لتطكير دكر المرأة دكرات لمحك أمية الفتيات في )معيد التربية الجتماعية لمفتيات(، كقدمت خدمات أقامت الجمعية الكط  -
 التعميـ األساسي كالميني لمفتيات بما يتناسب مع أعمارىف كقدراتيف. 
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دييا مسؤكلية تحقيؽ التعميـ ، كما أف لكفؽ برامج زمنية محددةتمتـز سكرية عمى المستكل الدكلي بتحقيؽ أىداؼ األلفية لمتنمية  -  
العمؿ كفي  لمجميع، كىنا لبد مف التأكيد عمى النيكض بتعميـ المرأة كزيادة فرصيا التعميمية كمف ثـ معدلت مشاركتيا في قكة

 الحياة القتصادية كالجتماعية.
 األمية مع كتيب.أعد التحاد العاـ النسائي فيمـ راصد لقصص نجاح عدد مف السيدات المكاتي تحررف مف   -
 .2009-2007تـ منح قركض لعدد مف الخريجات المتحررات مف األمية في الريؼ إلقامة مشركعاتيف كذلؾ في  - 
جراء لقاءات  - تكريـ المتحررات مف األمية بشكؿ سنكم عمى مستكل المركز كالفركع في المحافظات كلسيما المتفكقات منيف كا 

قامة معارض خاصة بيف كتكسيع مشاركتيف في ص نجاحيف كرعاية مكاىبيف الفنية تمفزيكنية معيف لتشجيعيف عبر قص كا 
  المعارض الدكرية كالزيارات كالمقاءات النكعية.

 لتشجيعيـ عمى متابعة التعمـ كخاصة اإلناث.افتتاح دكرات تعميمية كتقكية لطالب الشيادة العامة، كالصفكؼ النتقالية  -
 بيدؼ إتاحة الفرص أماـ المرأة مف اجؿ اللتزاـ بالدكرات كالقياـ بمياـ عامة. طفاؿ الرياض افتتاح النكادم الصيفية أل -
إنجاز المعايير الكطنية لممناىج التربكية في جميع مراحميا، مما أحدث تغييرات جكىرية شاممة في نظاـ التعميـ رسمت التكجيات  -

كمشاركتو الفاعمة كرفع المستكيات العممية كالعممية لألطر التعميمية. مف  األساسية لممنيج اليادؼ إلى تعزيز جكدة تعمـ الطالب
 خالؿ تطكير طرائؽ التعميـ الفعالة كالتأكيد عمييا في الكتب المدرسية ككتب األنشطة لمطالب كدليؿ المعمـ لممناىج الحديثة. 

دخاؿ مكضكعات خاصة بالتربية السكانية كالبيئية إقامة دكرات تدريبية نكعية عمى المناىج الحديثة لممعمميف كالمدرسيف كا - فة كا 
كتعزيز كعي الطالب في المرحمة الثانكية بالصحة اإلنجابية ككيفية الكقاية مف األمراض خاصة اإليدز إضافة لقضايا حقكؽ 

 اإلنساف.
 ىذا البرنامج في جميع المحافظات. تطكير نكعية التعميـ كبرامج التدريب مف خالؿ برنامج دمج التكنكلكجيا في التعميـ كتعميـ  -
تنفيذ برنامج تعميـ الفتيات بيدؼ تشجيعيف عمى متابعة التعميـ األساسي مف خالؿ التكعية بأىمية التعميـ كمنع التسرب كالزكاج  -

 المبكر في عدد مف المحافظات.
الدراسية في الكتب الحديثة التي أنجزت كما ستتضمف إدخاؿ المفاىيـ المتعمقة بتغيير الدكر النمطي السمبي لممرأة في جميع المكاد  -

 الكتب الجارم إعدادىا كذلؾ مكضكعات تيدؼ الستمرار بتغيير الصكر النمطية السمبية. 
 التكسع في تطبيؽ برنامج اإلرشاد النفسي كالجتماعي في المدارس عمى مستكل المحافظات كافة. -
 في التعميـ النظامي ليشمؿ جميع المحافظات. التكسع في برنامج دمج األطفاؿ المعكقيف  -
افتتاح رياض أطفاؿ في سائر محافظات القطر كلسيما في األرياؼ كالقرل كذلؾ لمساعدة المرأة المعممة في تأدية كاجباتيا  - 

 330ابة المعمميف % ألبناء المعممات كالمعمميف، كقد بمغ عدد رياض األطفاؿ المفتتحة مف نق50التربكية، كبأجكر رمزية كبحسـ 
ركضة عمى  500افتتاح ركضة معظميا ممحقة بالمدارس يشرؼ عمييا مربيات مؤىالت، مع اإلشارة إلى أف كزارة التربية ستقـك ب

 مدار الخطة الخمسية الحادية عشرة.
 2010وتوزليا حسب المحافظات لعام  2010-2006بيانات رياض األطاال 

 Affiliated with/ حسػػب التبعيةالرياض  Children/ األطفاؿ معممكف
 السػػنة

Teachers المجمكع ذككر إناث مجمكع 
كزارت 
 أخرل

 خاصة
نقابة 
 المعمميف

اإلتحاد 
 النسػائي

كزارة 
 التربيػة

6541 155731 73700 82031 1533 48 901 197 196 191 2006 



CEDAW/C/SYR/2 

64  

 

 

7769 145781 69281 76500 1637 40 974 196 185 242 2007 
8018 147935 69655 78280 1737 32 1055 212 173 265 2008 
8465 145416 69333 76083 1811 28 1115 226 188 254 2009 
5403 149110 70642 78468 1866 20 1176 228 180 262 2010 
 المحافظة           

 دمشػػؽ  23 9 11 164 2 209 12485 11528 24013 1063
 حمػػب 15 4 1 141 ػػ 161 8462 7355 15817 529

1471 31880 15272 16608 293 3 210 5 62 13 
ريؼ 
 دمشؽ

 حمػص 18 22 2 138 ػػ 180 7917 6929 14846 773
 حمػػاة 19 14 3 80 ػػ 116 5735 5053 10788 565
 الالذقيػة 3 5 21 122 ػػ 151 4876 4369 9245 163
 إدلػػب 9 3 ػػ 53 ػػ 65 3086 2788 5874 70
 الحسػكة 7 3 1 24 1 36 1806 1436 3242 75
 دير الزكر 69 5 ػػ 25 ػػ 99 2334 2185 4519 136
 طرطكس 46 18 165 94 1 324 6311 6012 12323 241
 الرقػػة 16 3 ػػ 9 ػػ 28 1229 1025 2254 95
 درعػػا 8 10 12 64 13 107 3826 3268 7094 99
 الػسكيداء 11 13 7 28 ػػ 59 2140 1873 4013 66
 القنيطػرة 5 9 ػػ 24 ػػ 38 1653 1549 3202 57

 .2011المصدر: المجمكعة اإلحصائية 
كتـ تنفيذ مجمكعة أدلة  2006|2005نفذت خطة لتدريب مربيات األطفاؿ بالتعاكف مابيف كزارة التربية كشبكة اآلغا خاف لمعاـ  -

عداد مربيف كمربيات مؤىالت لرياض األطفاؿ كتدريب األطر العاممة في رياض  عمؿ )تربية بيئية لمرحمة رياض األطفاؿ (. كا 
 األطفاؿ أثناء الخدمة مف خالؿ دكرات تدريبية.

 .2010ركضة في عاـ  1866إلى  2006عاـ  1533زيادة عدد الرياض مف  -
خؿ المحدكد ، دار حضانة كركضة أطفاؿ منتشرة في كافة أنحاء القطر تراعي أصحاب الد 375يتبع لالتحاد العاـ النسائي   -

 كتنخفض ىذه األقساط في الريؼ. 
 التعاكف بيف كزارة التربية كالتحاد العاـ النسائي كككالة جايكا اليابانية إجراء دكرات كجكلت اطالعية بيدؼ التطكير.  -
متكامؿ يتضمف جكانب  قامت الجمعية الكطنية لتطكير دكر المرأة بالشراكة مع كزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ بإعداد برنامج -

متعددة منيا التعميـ بشقيو )الفني كالميني( كالتكجيو الديني كالطبابة كمجمكعة مف األنشطة المتنكعة، بيدؼ تحقيؽ الستقالؿ 
 / فتاة.45/ فتاة كالطاقة الستيعابية لو /25القتصادم لمفتيات بعد خركجيف مف المعيد، كيستقبؿ المعيد شيريان كبشكؿ كسطي /

كىك يستقبؿ النساء  2008قامت الجمعية المذككرة بالشراكة مع كزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ بإنشاء مشركع "كاحة األمؿ" عاـ  -
/ نزيمة، كيقدـ خدمات متنكعة منيا التعميـ الفني 25/ نزيالت في الشير كالطاقة الستيعابية /4المكاتي يتعرضف لمعنؼ، كسطيان /

 / مستفيدة.81فيك / 2011إلى نياية عاـ  2008/ مستفيدة أما عدد المستفيدات منذ عاـ 13/ كالميني كيكجد حاليان 
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الذم يتضمف تجييزا لممجأ ضحايا العنؼ مف النساء حيث  2008قامت الجمعية المذككرة بإنشاء مشركع "كاحة األمؿ" عاـ  -
 كالميني. قدمت الجمعية فيما قدمتو التعميـ لممراحؿ الدراسية كالتعميـ الفني

 لحظت المناىج الشرعية في المقررات الدراسية قضايا المرأة كاألسرة كالزكاج كالطالؽ كاإلرث. -
التعاكف مع منظمتي اتحاد شبيبة الثكرة كالتحاد النسائي في رفد الطالبات كاألميات بالمحاضرات التي تنمي لدييف الكعي  -

 بدكرىف التكاممي في األسرة كالمجتمع.
ندكات تكعية كتثقيؼ مستمرة عمى مستكل المراكز كالفرع كالشعب كالكحدات النقابية يؤكد مف خالليا التكامؿ بيف الرجؿ  إقامة -

 كالمرأة، كصكف حقكؽ المرأة كتمسكيا بيا كالدفاع عنيا.
ضمف البرامج  قياـ المراكز الثقافية بتنظيـ ندكات كمحاضرات حكؿ المرأة العربية شممت جميع محافظات القطر كتدخؿ -

 السنكية كالشيرية ليذه المراكز.
قياـ كزارة األكقاؼ بإلقاء محاضرات في المساجد بحيث شممت كافة محافظات القطر كالتي تسمط الضكء عمى مكانة المرأة  -

   (.43الممحؽ رقـ )كأىمية دكرىا في الحياة، 
 تاسعُا: المعويات:

 ( مدرسة في عدة 1500مت المجمكعات اإلرىابية المسمحة بتخريب )بفعؿ األحداث المؤلمة الكاقعة عمى سكرية قا
( مف الكادر التعميمي كالتدريسي كمنع عدد كبير مف 12( بيف مدرس كمعمـ كطالب كاغتياؿ )24محافظات كاختطاؼ )

ه األضرار في الطالب مف متابعة تعميميـ ألشير )يجرم اآلف إعادة الترميـ( كقد بمغت التكمفة التقديرية اإلجمالية ليذ
 مميكف ليرة سكرية. 800القطاع التربكم أكثر مف 

  الحاجة إلى التكسع في التعميـ ما قبؿ األساسي ليشمؿ فئة رياض األطفاؿ كاممة تتطمب إمكانيات مادية كبشرية
 كبيرة جدا كىي غير متكفرة نظرا لمزيادات السكانية الكبيرة.

 العمل -11-المادة 
 والقانوني: شوًل: اإلطار التكريعي

 تنظـ سكؽ العمؿ في سكرية مجمكعة مف القكانيف كالتشريعات:
فيما يخص العمؿ  1973كقد سبقو دستكر  26/2/2012دستكر الجميكرية العربية السكرية، المستفتى عميو شعبيان في  -1

 كحقكؽ العامؿ.

 القانكف المدني السكرم المعمكؿ بو. -2

 لعربية كالدكلية.التفاقيات الثنائية كالمتعددة األطراؼ ا -3

 / كتعديالتو.1945/ لعاـ /135قانكف المكظفيف األساسي رقـ / -4

 .(44)الممحؽ رقـ / كتعديالتو، 1959/ لعاـ /92قانكف التأمينات الجتماعية رقـ / -5



CEDAW/C/SYR/2 

66  

 

 

 .(45)الممحؽ رقـ / كتعديالتو، 1968/ لعاـ /84قانكف التنظيـ النقابي العمالي رقـ / -6

 قانكف العامميف األساسي(.) 2004/ لعاـ 50القانكف رقـ / -7

المعني بتنظيـ العمؿ بالقطاع الخاص كاألىمي، كخصص الفصؿ الثالث )مف المادة  2010/ لعاـ 17قانكف العمؿ رقـ / -8
 ( لتشغيؿ النساء ككيفية ضماف حقكقيف.127إلى المادة  119

 الخاص بمنع جرائـ التجار باألشخاص. 2010/ لعاـ 3قانكف رقـ / -9

الناظـ لستقداـ كاستخداـ العامالت كالمربيات في المنازؿ مف غير السكريات  2007/ عاـ 62ي رقـ /المرسـك التشريع -10
 .(46الممحؽ رقـ الضامف لحقكقيف، )

 الذم نظـ عمؿ المكاتب الخاصة العاممة في استقداـ كاستخداـ العامالت غير السكريات. 2009/ عاـ 108القرار رقـ / -11

المتضمف إنشاء الصندكؽ الكطني لممعكنة الجتماعية، ييدؼ إلى حماية  13/1/2011خ تاري 9المرسـك التشريعي رقـ  -12
األسر الفقيرة كرعايتيا، مف خالؿ تقديـ معكنات دكرية أك طارئة، كالمعكنات المقدمة مف الصندكؽ مشركطة بالتزامات 

كالتزاـ األسرة  –يف مف التعميـ في العائمة تنمكية مف قبؿ المستفيديف تتعمؽ بالصحة كالتعميـ )منيا عدـ كجكد أطفاؿ متسرب
ببرامج المقاحات لألطفاؿ( كغير ذلؾ، بيدؼ تمكينيـ اقتصاديان كاجتماعيان كصحيان كتعميميان، مف خالؿ برامج ينفذىا 

 5/2012كقد بمغ عدد األسر المستفيديف حتى تاريخ  (،47الممحؽ رقـ ) الصندكؽ أك مؤسسات كبرامج التمكيف المختصة،
 ألؼ أسرة(. 439)

حيث يخضع العامميف في الدكلة كالقطاع إعادة تعييف العماؿ المؤقتيف، ، حكؿ 62/2011المرسـك التشريعي رقـ / -13
في حيف يخضع العاممكف في القطاع الخاص  2004/ لعاـ 50العاـ كبعض العامميف في القطاع المشترؾ لمقانكف رقـ /

 .2010ـ / لعا17المنظـ كاألىمي إلى القانكف رقـ /

 قانكف العالقات الزراعية.  -14

 ثانيًا: الواي  لل  األرض:
ينفذ مشركع "تمكيف المرأة كالحد مف الفقر" بالتعاكف بيف كزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ كجيات حككمية كبرنامج األمـ المتحدة 

عمؿ مكلدة لمدخؿ باإلضافة لتمكينيا  ، الذم ييدؼ إلى تمكيف المرأة اقتصاديان عبر التأسيس لمشاريع كفرصUNDPاإلنمائي 
اجتماعيان مف خالؿ محك األمية كالتثقيؼ الصحي كيتبع ليذا المشركع نظاـ إقراض يقدـ تسييالت لممرأة لمحصكؿ عمى قرض 

كح % مف كامؿ التمكيؿ الممن6يؤسس أك يدعـ مشركعيا مف بيف ىذه التسييالت: إعفاء المقترضة مف كامؿ قيمة المرابحة البالغة 
 إذا كانت الممكية مسجمة باسميا.

 % مف قيمة المرابحة إذا التزمت بالسداد ككف المشركع يعتمد ىذا المبدأ.2تعفى المقترضة مف  -

 تحصؿ المقترضة عمى القرض دكف الحاجة لكفالء بضمانات ميسرة. -



CEDAW/C/SYR/2 

 

 

 67 

 

 

كالحككمة السكرية ممثمة بكزارة  كعمى صعيد آخر أبـر "اتفاؽ البرنامج الكطني لمعمؿ الالئؽ" بيف منظمة العمؿ الدكلية -
، اليادؼ لحصكؿ النساء كالرجاؿ عمى عمؿ لئؽ كمنتج في ظركؼ 2010-2008الشؤكف الجتماعية كالعمؿ عاـ 

تتسـ بالحرية كالمساكاة كاألمف كالكرامة اإلنسانية، كذلؾ مف خالؿ تأميف فرص العمؿ كتعزيز قدرة الجيات المعنية بذلؾ 
تماعية ككضع سياسات فعالة تتناكؿ العماؿ في النشاط القتصادم غير المنظـ باإلضافة لنشر كتعزيز الحماية الج

التفاقيات الخاصة بمشركع العمؿ الالئؽ كذلؾ مف خالؿ ضميا إلى منياج التثقيؼ العمالي في المعاىد التابعة 
 لممنظمات العمالية.

م أقيمت دكرات تثقيفية مف قبؿ المنظمات الشعبية كالمينية حكؿ بغية رفع كعي المرأة العاممة كالرتقاء بمستكاىا الفكر  -
قضايا سياسية كاجتماعية كتشريعية كسكانية، كتـ ذلؾ مف خالؿ معاىد متخصصة تتبع لتمؾ المنظمات )المعاىد 

 النقابية(. 

لتكفير  25/7/2010 كقعت مذكرة تفاىـ بيف كزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ كالمفكضية السامية لشؤكف الالجئيف في -
الخدمات األساسية كتحسيف الظركؼ المعاشية لالجئيف المتكاجديف في سكرية مف خالؿ المؤسسات الحككمية كاألىمية 

 المكجكدة في الدكلة. 

/ مكتبة مكزعة عمى مختمؼ المحافظات خاصة بالعماؿ تحتكم عمى كتب كمطبكعات متنكعة تيتـ 957كما أنشأت / -
. كلمزيد مف الحرص مف قبؿ تمؾ المنظمات عمى دكر المرأة العاممة فقد عممت مف بشؤكف العمؿ كالمرأ ة كمختمؼ العمـك

خالؿ بعض الكسائؿ اإلعالمية عمى طرح قضايا المرأة العاممة كالصعكبات التي تكاجو إدماجيا في التنمية )صدرت 
أة العاممة كتشجيع العامالت عمى المساىمة جريدة كفاح العماؿ الشتراكي( التي خصص فييا صفحات كاممة لقضايا المر 

فييا(. كانعكس ىذا الحرص أيضان لدل الجيات الحككمية التي أصبحت مزكدة بدكر حضانة ألبناء العامالت فييا. 
بعضيا يفتقد إلى األطباء كالككادر المتخصصة لكنيا تفي بالغرض حاليان كىناؾ متابعات جادة لالرتقاء بيذه الدكر إلى 

تكل. باإلضافة لدكر الحضانة كرياض األطفاؿ التي تفتتح مف قبؿ القطاع الخاص كاألىمي كبأسعار تتناسب مع أعمى مس
كضع المعيشة في المدينة كالقرية. كما يستحؽ الذكر أف كؿ ما تقدمو الجيات الحككمية كغير الحككمية مف خدمات 

ماعي( كاألجكر كالترقيات كاإلجازات...الخ، يككف عمى لمعامميف لدييا )مف سكف عمالي كخدمات صناديؽ التكافؿ الجت
 الدرجة نفسيا مف المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة.

تسعى الجيات الرسمية كالشعبية كاألىمية إليجاد المزيد مف فرص العمؿ لممرأة عبر التدريب كالتأىيؿ كالتعاقد مع القطاع  -
نسائي حماه كغرفة الصناعة لتدريب كتأىيؿ كتشغيؿ حكالي  الصناعي لمتشغيؿ كفي ىذا اإلطار عقد اتفاؽ بيف اتحاد

 .2010-2007/ امرأة كفتاة بيف أعكاـ 2000/

 عامالت. 2303دكرة تدريبية استفاد منيا  50نفذ التحاد العاـ لمعماؿ  -
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المسرح العمالي يشجع التحاد الرياضة العمالية األنثكية كالمباريات الدكرية إضافة لممعسكرات الصيفية لبناءىف كيمقى  -
اىتماما عبر العركض المستمرة كالنكعية كيتـ تشجيع أنكاع الفنكف كافة كتحضير مجمكعة الكتب الالزمة لممزيد مف 

 التثقيؼ كما تشارؾ المرأة العاممة في جميع التعاكنيات كصناديؽ التكافؿ كصناديؽ الزمالة كالقركض كالدخار السكني.

تاحة فرص جديدة لعمؿ الشباب إلى جانب  10مشركع الركاد الشباب: تكفير  - آلؼ فرصة عمؿ لكؿ عاـ مف الخريجيف كا 
 ألؼ فرصة.  50ما تستكعبو الخطة الخمسية الحادية عشر كىي 

يتنام  اإليبال لل  إيامة المكرولات الصغيرة والمتناىية الصغر وتقدم الدولة القروض الالزمة وسنة بعد شخرى توفر  -
األمر منيجا وطنيا لليو تعول الحاومة في دلم اليتصاد الوطني وتطويره وىو مابرز جليًا في  األموال الالزمة وبات

 الخطة الخمسية العاكرة والحادية لكرة 

 تم إحداث مؤسسات للتمويل الصغير والمتناىي الصغر لدلم ىذه المكاري . -

بشاف استخداـ العامالت المربيات في  2007لعاـ  62أما بالنسبة لممرأة العاممة األجنبية فقد صدر المرسـك التشريعي رقـ  -
الذم يكضح نظاـ المكاتب الخاصة العاممة في  2009/ـ ك لعاـ 108المنازؿ مف غير السكريات، كقد صدر القرار رقـ 

استقداـ كاستخداـ العامالت كالمربيات في المنازؿ مف غير السكريات كشركط كقكاعد استخداميف داخؿ األراضي السكرية 
حيث ُأنشأت مكاتب رسمية ُسجمت في كزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ لستقداـ العامالت األجنبيات بمكجب عقكد عمؿ 

 نظامية ُتحدد التزامات ُكؿ مف صاحب المكتب كالمستفيد كالعاممة لتاميف حقكؽ جميع األطراؼ.

 ثالثًا: المعويات 
الكرش الصغيرة كالعمؿ الريفي. كيساىـ في ذلؾ بعض العادات  نسبة قميمة مف العامالت يعممف بأجر أقؿ كخاصة في -

 كالتقاليد السمبية كظركؼ عمؿ بعض الميف كالكظائؼ كاألعماؿ عممان أف العمؿ بالقطاع العاـ ليميز باألجر بيف الجنسيف.

 زاز كالستغالؿ أحيانا.فقداف بعض العمالة النسائية في القطاع القتصادم غير المنظـ لمكثير مف حقكقيا كتعرضيا لالبت -

كنتيجة لألحداث المأساكية كانت النتيجة تسريح عدد كبير مف العماؿ كالعامالت في القطاع الخاص  2011في العاـ  -
نتيجة العقكبات القتصادية التي أدت إلى إقفاؿ آلؼ الكرش مع العمـ أف العامميف في القطاع العاـ لـ يتعرضكا ألم إجراء 

 مف ىذا النكع.

 دلت البطالة مرتفعة لبعض الختصاصات بالنسبة لمذككر كاإلناث كلكف تعاني منيا األخيرة بشكؿ أكبر.مع -

تكظيؼ بعض الميارات كالختصاصات في مجالت بعيدة عف اختصاصاتيـ أك أنيـ يمارسكف أعمالن ىامشية ل  -
 تتناسب مع مستكل تحصيميـ العممي.

يصاؿ نطاؽ إيجاد تشريع كتنظيـ لتمكيؿ المصارؼ ا - لسكرية كالجمعيات كالمؤسسات العاممة في التمكيؿ الصغير كا 
 الخدمات إلى المدف كاألرياؼ بشكؿ أكسع.



CEDAW/C/SYR/2 

 

 

 69 

 

 

 أغمب المصارؼ تتطمب ضمانات عقارية تشكؿ عائقان أماـ بعض النساء لمحصكؿ عمى قركض. -

لمدرة لمدخؿ التي تديرىا النساء ضامنة كقد شيدت السنكات العشر الماضية تبسيطان لإلجراءات كاعتبار المشاريع الصغيرة ا
 لمقركض حيث تـ إحداث مؤسسات لمتمكيؿ.

 رابعًا: السبل المتوخاة:
 المكاءمة بيف المناىج التعميمية كالمينية كالتدريبية عمى كافة المستكيات كاحتياجات سكؽ العمؿ. -1

 لحصار المستمر منذ الثمانينات. إنجاز خطة تنفيذية لممعالجة الفعالة لمبطالة التي تزداد بفعؿ األزمة كا -2

 نشر ثقافة العمؿ الحر كتعزيز ثقافة التطكع لدل الشباب كتعزيز دكر القطاع الخاص كاألىمي. -3

استصدار المزيد مف القكانيف الخاصة لدعـ المشاريع المتناىية الصغر كالصغيرة كالمتكسطة مع العمـ أنو تـ إدخاليا في  -4
 عشرة كتكفير المكاد الالزمة لذلؾ. الخطط الخمسية العاشرة كالحادية

تطكير نظاـ الضماف الجتماعي مف خالؿ تأسيس صندكؽ التأميف ضد التعطؿ عف العمؿ مف أجؿ تأميف الدعـ الجتماعي  -5
 لممتعطميف كأفراد أسرىـ كتكفير دخؿ مناسب لحيف العثكر عمى فرصة عمؿ بديمة كتقـك فكرة ىذا الصندكؽ عمى:

لكؿ فرد مؤمف عميو يتـ تغذيتو مف أجر العامؿ كصاحب العمؿ حيث يتـ صرؼ بدؿ التعطؿ  * تخصيص حساب ادخارم
عف العمؿ مف مدخرات ىذا الصندكؽ كريع الستثمارات كتخصيص جزء مف ىذا الصندكؽ لدعـ كتأميف األمكمة لممرأة 

عباء المالية المترتبة عمييـ في العاممة كيساعد ىذا التأميف عمى تشجيع أصحاب العمؿ عمى تكظيؼ المرأة كتخفيض األ
حالت األمكمة كيعطي فرصة أكبر لدخكؿ المرأة لمعمؿ في القطاع الخاص كتخصيص جزء مف ىذا الصندكؽ إلعادة تدريب 
كتأىيؿ المتعطميف أثناء فترة تعطميـ لرفع مستكل الميارات كتطكير القدرات )كقد لحظ الدستكر الجديد( صندكؽ التأميف ضد 

 (.40ك 22 التعطؿ )ـ
إدماج المرأة بالمستكل المطمكب في سكؽ العمؿ كالذم ينعكس تمقائيان عمى تخفيض معدؿ الخصكبة كعمى تحسيف نكعية حياة  -6

 األسرة كتطكير خصائصيا.

 الحاجة الماسة لتطبيؽ المشركع المقدـ حكؿ الخدمات الجتماعية المساندة لممرأة لتكفير مناخات أفضؿ لفعاليتيا كلمشاركتيا -7
 التنمكية.

 إدراج الجيكد المبذكلة مف قبؿ المرأة داخؿ المنزؿ في حسابات الناتج القكمي عمى اعتبارىا جيكد منتجة بكؿ معنى الكممة. -8

 تعزيز دكر النقابات العمالية كلجاف المرأة بشكؿ خاص. -9

 المساواة في مجال الرلاية الصحية:  -12-المادة
 شوًل: اإلطار التكريعي والقانوني:  
 مف الدستكر الجديد: 22، كالمادة 46المادة  1973كرد في دستكر الجميكرية العربية السكرية 
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 تكفؿ الدكلة كؿ مكاطف كأسرتو في حالت الطكارئ كالمرض كالعجز كاليتـ كالشيخكخة. -1

 تحمي الدكلة صحة المكاطنيف كتكفر ليـ كسائؿ الكقاية كالمعالجة كالتداكم.  -2

 أف كزارة الصحة تقـك بالمياـ التالية كمنيا:(، 48الممحؽ رقـ )ـ، 1966لعاـ  111شريعي رقـ كما كرد في المرسـك الت 
 اإلشراؼ عمى جميع شؤكف الصحة كمؤسساتيا. -1

تطكير الرعاية الصحية كالتقدـ بيا كتكسيع مجالتيا كالرتقاء بالمستكل الصحي العاـ بشكؿ يتالءـ مع حاجات البالد  -2
 اعي كالقتصادم فييا.كينسجـ مع التطكر الجتم

 كقاية المكاطنيف مف األمراض السارية الكبائية كالمستكطنة كمكافحة ىذه األمراض كاستئصاليا. -3

 تأميف جميع الخدمات الطبية لذكم الدخؿ المحدكد الذم يحدد بمرسـك يتخذ في مجمس الكزراء. -4

 ع المكاطنيف.السير كفؽ تخطيط منيجي لتكفير الرعاية الصحية كجعميا في متناكؿ جمي -5

 تخطيط المناىج الصحية عمى أسس عممية مدركسة. -6

رعاية صحة العامؿ كالرضيع كالطفؿ كصحة الطالب كاإلشراؼ الصحي عمى العماؿ كالمساجيف كدكر الحضانة كالنقاىة  -7
نشاء المؤسسات النمكذجية لرعاية األميات كاألطفاؿ.  كالعجزة كمراكز مالحظة األحداث الجانحيف كا 

الصحي في مؤسسات إعادة التأىيؿ الكظيفي كالميني لذكم العاىات كالمرضى الذم تتطمب حالتيـ الصحية اإلسياـ  -8
 ذلؾ.

 كفي الخطة الخمسية الحادية عشر يالحظ في أىداؼ القطاع الصحي مايمي:
 خفض معدلت كفيات األطفاؿ كالرضع. -

 كلدة حية. 100000/ 45خفض معدؿ كفيات األميات إلى  -

 % عف مستكياتيا الحالية. 25إلعاقة خفض معدلت ا -

دكلر كتقميص الفكارؽ في اإلنفاؽ عمى  100رفع متكسط نصيب الفرد مف اإلنفاؽ اإلجمالي عمى الصحة إلى نحك  -
 الصحة في أم منطقة جغرافية أك شريحة اجتماعية.

 %.7زيادة اإلنفاؽ عمى الصحة كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي لتصؿ إلى  -

 لواي  لل  األرض:ثانيًا: ا
تمثؿ الصحة محكران أساسيان مف محاكر التنمية البشرية حيث يعتبر القطاع الصحي مف أىـ القطاعات التي تمس حياة 
اإلنساف ككجكده كىك قطاع أساسي لتمكيف المكاطف مف التمتع بحياة مثمرة اجتماعيان كاقتصاديان. كعميو فإف تحسيف الحالة الصحية 
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تكل ممكف مف الحماية كالرعاية لمسكاف يمثؿ إحدل األكلكيات األساسية لمجتمع التنمية محميان كعالميان في ىذا ، كتكفير أعمى مس
 العصر. 

( 2009-2000في العقد الماضي ) أف القطاع الصحي قد حقؽ نجاحات متعددةفػي سكريػة تدؿ المؤشرات الصحية األساسية ك  
 -2009كلدة حية عاـ  17.9/1000 – 2001كلدة حية عاـ 18.1/1000ؿ كيالحظ ذلؾ مف خالؿ انخفاض كفيات األطفا

كارتفاع معدؿ العمر  2009ألؼ كلدة حية عاـ 52/100إلى  2001ألؼ كلدة حية عاـ  65.4/100كانخفاض كفيات األميات 
كامؿ مساعدة عديدة منيا كيرجع ذلؾ إلى ع 2009سنة عاـ  74.7إلى  2004سنة عاـ  72.1المتكقع عند الكلدة ) لإلناث( مف 

الرعاية الرتفاع النسبي مستكل المعيشة، تطكر الكعي، انخفػاض نسب األمية. إضافة إلى التحسف في نسب التغطية بخدمات 
كالطكارئ بالتزامف مع زيادة أعداد الصحية األكلية كالتكسع في تقديـ الرعاية الصحية العالجية كتكفر منظكمة لخدمات اإلسعاؼ 

 البشرية العاممة في القطاع الصحي كتنكع تخصصاتيا كيشيد عمى ذلؾ: القكل 
 (. 2011شخص ) عاـ   734(  كأصبح سرير لكؿ  2005شخص )عاـ  782نسبة أسرة المشافي لعدد السكاف : سرير لكؿ  -
 تمريض. 17.6 –طبيب أسناف 7.8 –طبيب 15.1ألؼ مف السكاف:  10عدد الككادر الصحية لكؿ  -

% مف األسباب 45.6عف أسباب كفيات اإلناث أف أمراض الجياز الدكراني شكمت  2009صائيات كزارة الصحة لعاـ أظيرت إح
 %.7.1% ثـ األكراـ 16.6تمتيا أمراض الجياز التنفسي 

ات مشافي خاصة ألمراض القمب كاألكعية كجراحتيا كتتكزع ىذه المشافي في ثالث محافظ 3كبناء عمى ذلؾ: تـ لحظ إنشاء     
لتغطي مناطؽ مختمفة كتحقؽ سيكلة الكصكؿ لمخدمة كىي درعا ) المنطقة الجنكبية( دير الزكر ) المنطقة الشرقية( الالذقية ) 

 المنطقة الساحمية( كقد تـ إنياء اغمب األعماؿ في ىذه المشافي كينتظر افتتاحيا قريبان.
لسمككيات التغذكية كزيادة الكعي حكؿ ممارسات  الحياة يعمؿ برنامج تعزيز الصحة عمى رفع الكعي حكؿ مخاطر بعض ا   

يقاؼ التدخيف عف طريؽ إقامة األنشطة كطبع المكاد التثقيفية كنشر الرسائؿ الصحية عف  نقاص الكزف كا  الصحية كالنشاط البدني كا 
 طريؽ اإلعالـ المرئي كالمسمكع كذلؾ بالتعاكف مع منظمة الصحة العالمية.

مركزيف في كؿ مف حمب كحمص  2010ص األكراـ كمعالجتيا فقد لحظت في خطط كزارة الصحة لعاـ أما بما يتعمؽ بتشخي 
 لتشخيص األكراـ كمعالجتيا.

في سكريا أف سرطاف الثدم يحتؿ المرتبة األكلى بيف السرطانات لدل اإلناث )   2009أظير السجؿ الكطني لمسرطاف عاـ 
ـ إطالؽ 2010لرفع الكعي حكؿ الكشؼ المبكر لسرطاف الثدم، فتـ خالؿ عاـ  %( كبناء عمى ذلؾ فقد تمت مضاعفة الجيكد30

حممة إعالمية لزيادة معرفة النساء حكؿ ىذا المرض كطرؽ الكشؼ الباكر عنو كتـ اإلعالف عف تكفير تصكير الثدم شعاعي في 
 المراكز الصحية لمراغبات في ىذا اإلجراء.

كيز عمى زيادة عدد أجيزة تصكير الثدم الشعاعي في مشافييا كمراكزىا ككصؿ عددىا إلى كفي ىذا السياؽ تقـك كزارة الصحة بالتر 
بعد أف كاف  2010( بنياية عاـ  34186جياز مكزعة في المحافظات المختمفة كقد ازداد عدد حالت التصكير إلى )   44

يـ الفحص الذاتي كالفحص بيد مقدـ الخدمة في مشافي كزارة الصحة كما تقدـ خدمة تعم 2006(  بنياية عاـ 14484عددىا  ) 
 كاإلحالة إلى التصكير الشعاعي في المراكز الصحية.

 تـ إصدار العديد مف الكتيبات كالمطبكعات حكؿ طرؽ الفحص الذاتي كالتعرؼ عمى السيدات عاليات الخطكرة. -

 ثدم في مرحمة الطباعة. تـ إعداد دليؿ لألطباء حكؿ تدبير الحالت المتعمقة بالشكاكم ككجكد كتؿ في ال -
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قابالت( بشكؿ مستمر بما يحقؽ دكرة تنشيطية كؿ ثالث سنكات   –كيتـ بناء القدرات لمعناصر المقدمة لمخدمة ) أطباء  -
 عمى األقؿ لكؿ مقدـ خدمة بالتعاكف مع صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف.

 .أما بالنسبة لسرطاف عنؽ الرحـ فيك يشكؿ نسبة أقؿ مف سرطاف الثدم 
يتـ العمؿ عمى تقديـ خدمات لطاخة عنؽ الرحـ لمكشؼ المبكر في أغمب المراكز الصحية بشكؿ مجاني كما يتـ إحالة  - 

 السيدات حسب الحاجة لالستقصاءات اإلضافية ) كتنظير عنؽ الرحـ المكبر(.
المختمقة حيث يتجاكز ستكياتيـ بناء قدرات الكادر القبالي كالطبي عف طريؽ تدريب يشمؿ كؿ مقدمي الرعاية الصحية بم -

قابمة سنكيان كما يتـ تدريب عدد مف األطباء سنكيان حكؿ التقنيات المتقدمة )تنظير عنؽ الرحـ  200عدد القابالت المدربات 
 المكبر(.

طاخات إصدار العديد مف النشرات كالرسائؿ الصحية كالبركشكرات لرفع كعي السيدات باألعراض الباكرة كضركرة إجراء الم -
 لمكشؼ المبكر. كذلؾ بالتعاكف مع صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف.

قامة  - التعاكف مع الجيات األخرل لرفع الكعي حكؿ المرض كطرؽ كشفو المبكر عف طريؽ تقديـ المحاضرات كا 
 الندكات..... 

( 2005كفيات األميات عاـ ) التزمت سكريا بتخفيض كفيات األميات كيدؼ مف أىداؼ التنمية األلفية ككانت دراسة أسباب
قد أظيرت أف نسبو كبيرة مف كفيات األميات كاف سببيا نقص التأىيؿ كالخبرة لدل الكادر العامؿ في مجاؿ التكليد إضافة إلى 

 التأخر في طمب الرعاية الصحية مف قبؿ السيدة كمف ىنا فقد تـ كضع خطة تشمؿ:
 رعاية التكليدية اإلسعافية.إنشاء فرؽ تدريب عمى مستكل المحافظات خاصة بال -

 رفع مستكل الكعي لدل السيدات بضركرة طمب الرعاية باكران ما أمكف. -

إدخاؿ مفيـك نظاـ ترصد كفيات األميات في سكريا تمييدان لتشكيؿ لجنة كطنية عميا تعمؿ عمى مراعاة خطكات حمقة  -
 ترصد كفيات األميات.

 كفي ىذا السياؽ 
  حكؿ الرعاية التكليدية اإلسعافية بحضكر خبراء كبالتعاكف مع صندكؽ األمـ المتحدة قابمة  70طبيب ك 75تـ تدريب

 لمسكاف كىـ نكاة لمفرؽ التي ستقـك بالتدريب في المحافظات.

  تـ تنفيذ العديد مف الندكات بالتعاكف مع الجيات المختمفة حكؿ عالمات الخطكرة أثناء الحمؿ كالكلدة، كما تـ إعداد
 رات حكؿ ىذا المكضكع.بركشكرات كبكست

  نفذ عمى مرحمتيف تدريب نكعي كبحضكر خبير بريطاني لألطباء الممثميف لمشافي كأقساـ التكليد مف جميع المحافظات
 حكؿ منيجية إجراء استقصاء كفيات األميات في المشافي مع التحقيؽ في حالت القتراب مف الكفاة.

 ة باعتماد عمى أدلة اعد دليؿ كطني شامؿ لمضاعفات الحمؿ كالكلدWHO .كىك في طكر المراجعة النيائية كالطباعة 
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  مركز مكزعان في  42ينفذ تدريب مستمر لمقابالت مقدمات الخدمة في مراكز التكليد الطبيعي التي كصؿ عددىا إلى
ات عالية الخطكرة المناطؽ البعيدة كالتي تفتقر لمخدمات التكليدية حكؿ ميارات التكليد الطبيعي كفرز الحمكؿ كالكلد

حالتيا.  كا 

( ككذلؾ 2015-2011تـ كضع اإلطار الستراتيجي لمكافحة اإليدز لمفترة ) 2010كتجدر اإلشارة إلى أنو في نياية عاـ 
المكافقة عمى تحكيؿ المقترح المقدـ، إلى الصندكؽ العالمي لمكافحة اإليدز كالسؿ كالمالريا في دكرتو العاشرة، كتـ اختبار األنشطة 

 التطبيقية لذلؾ ككضع القتراحات لجعؿ اإلجراءات المتخذة  أكثر فعالية.
 شىم تلك اإلجرا ات:

 (.1995كعاـ  1987المراقبة الفعالة لمدـ كمشتقاتو عند نقميا )سجمت حالتاف فقط بيف عامي  .1

 ة. تفعيؿ كتطبيؽ فحكصات ما قبؿ الزكاج ككذلؾ الفحكصات الالزمة لألجانب القادميف بيدؼ اإلقام .2

 الستمرار بإقامة حمالت التكعية كالتثقيؼ الصحي إلى عامة السكاف عبر جميع الكسائؿ. .3

 حممة " ماما بخير كمنا بخير". .4

التركيز عمى منع انتشار العدكل بيف السكاف المعرضيف لإلصابة كذلؾ بتطبيؽ العديد مف المسكحات كالدراسات   .5
 عمى ىذه  الفئة مف السكاف.

، التشريعات الخاصة 2010نيف الخاصة باإليدز)مثؿ دليؿ منع انتقاؿ العدكل مف األـ إلى الطفؿ كضع األدلة كالقكا .6
 (.HIV/aids 2011بحقكؽ ككاجبات المتعايشيف مع فيركس 

إصدار دليؿ إرشادم لإلعالمييف حكؿ مرض اليدز ككيفية الكقاية منو ككيفية تعاطي اإلعالـ مع ىذا المرض في  .7
 بالتعاكف مع كزارة الصحة.الكسائؿ اإلعالمية، 

شارة إلى التكصية العامة رقـ ) ( المعتمدة مف قبؿ لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة،  فال بد مف اإلشارة إلى أف 24ك15كا 
نيا انتشار ىذا المرض يعد ضئيالن في سكرية، كيعكد ذلؾ إلى جممة مف العكامؿ منيا العامؿ الثقافي كاألخالقي كالكازع الديني، كم

. كتشكؿ حالت إصابة 1995المراقبة الفعالة لمدـ المنقكؿ، حيث لـ تسجؿ أية إصابة ناجمة عف دـ ممكث في سكرية منذ عاـ 
 2010لكؿ مائة ألؼ مف السكاف حتى نياية 2اإلناث ثمث الحالت المصابة كاممة )حيث سجمت نسبة النتشار لمحالت المكتشفة 

% حتى 4نتقاؿ مف الزكج المصاب إلى الزكجة. كما أف انتقاؿ العدكل مف األـ لمجنيف بمغ نسبة كأغمب إصاباتيف كانت بسبب ال
ضمف كرشة عمؿ كطنية  تـ اعتماد سياسة لمنع نقؿ العدكل مف األـ لمجنيف حيث  2007مف اإلصابات. كفي عاـ 2010نياية 

 تركز عمى:
 المتعمقة باستخداـ كسائؿ تنظيـ األسرة.تجنب الحمكؿ غير المرغكب فييا عف طريؽ تقديـ اإلرشادات  -

 الكقاية مف انتقاؿ العدكل مف األـ المصابة إلى طفميا. -
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 تقديـ الخدمات كمعالجة األـ المصابة كالعناية بيا كبعائمتيا. -

ض بكقت كعمى صعيد اإلعالـ تـ بث فكاصؿ تمفزيكنية تبيف طرؽ انتقاؿ اإليدز كأخرل عف أىمية التحاليؿ الطبية لمكشؼ عف المر 
صدار "دليؿ اإلعالمييف في مجاؿ مكافحة فيركس نقص المناعة البشرم/متالزمة العكز المناعي المكتسب  "مبكر، كا 

 البرامج الصحية التي تستيدف صحة المرشة 
 برنامج القرى الصحية:

 ـ.2010قرية بنياية  513كصؿ عدد القرل المشمكلة إلى 
تمع في تحقيؽ األىداؼ كاألكلكيات التي تمبي الحتياجات األساسية في كؿ تجمع ىك برنامج تنمكم يعتمد عمى مشاركة المج 

 سكاني كذلؾ بمشاركة فاعمة مف المرأة.
كمف خالؿ ىذا البرنامج الذم يستيدؼ النساء في القرل بالتثقيؼ كالتدريب كقد بمغ عدد مندكبات األحياء المكاتي تـ تدريبيف 

 شابة كسيدة. 6500عمى مكاضيع صحية كتنمكية مايقارب 
 كفيما يتعمؽ باألدلة الخاصة بتدريب مندكبات األحياء تـ إصدار:

 دليؿ مسعفة في كؿ حي. -1
 دليؿ منزؿ كمجتمع صديؽ الطفكلة.  -2
 دليؿ  مندكبة الحي.  -3
 دليؿ قرية خالية مف التدخيف.  -4

 ابقة.* تـ تدريب مندكبات األحياء في القرل المستيدفة عمى جميع األدلة الس
* يعتبر تحسيف مستكل الدخؿ لألسرة أحد أىداؼ البرنامج لرفع المستكل القتصادم مما ينعكس عمى الكضع الصحي لألسرة 

بكامميا كليذا اليدؼ تـ إقراض األسر في القرل المستيدفة بمبالغ تمكف مف البداية بمشركع مدر لمدخؿ كذلؾ بيف عامي 
 العالمية كالتحاد األكركبي.بتمكيؿ مف منظمة الصحة  2008 – 2002

 كشاركت مؤسسة اآلغا خاف في تمكيؿ عدد مف القركض في القرل الصحية.
 برنامج صحة المراىقين  

 ـ.2006تـ تفعيؿ العمؿ بو عاـ 
 كقد شممت األنشطة:

  ىقيفمدربيف مف الجيات المختمفة ذات العالقة  عمى مكاضيع متعددة تشمؿ: كيفية التعامؿ مع المرا 110تدريب-  
 ميارات الحياة . –الصحة النفسية –الصحة اإلنجابية

  شاب كشابة مف جيات مختمفة. 4000إجراء دكرات تدريبية عمى المكاضيع السابقة غطت مايقارب 

  مف المرشديف النفسييف كالمكجييف في المدارس في جميع المحافظات حكؿ اإلسعاؼ كالطكارئ، اإلسعاؼ  1120تدريب
 ت، التبدلت النفسية لدل المراىقيف.النفسي في األزما

 كما تـ إصدار:
 .دليؿ المدرب حكؿ صحة المراىؽ 
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 .دليؿ المدرب حكؿ الصحة النفسية لممراىؽ 

 قيد الطباعة.  –دليؿ التدخيف عند المراىؽ 

 قيد الطباعة.  -دليؿ الصحة اإلنجابية لممراىؽ 

  ( تـ تكزيعيا لجيات متعددة ذ 18رسائؿ صحية مقركءة )ات صمة بالمراىقيف كالمراىقات.رسالة 

  ( غطت مكاضيع صحية تيـ المراىقيف 2009أشير بشكؿ يكمي )عاـ  6رسائؿ مسمكعة إذاعية تمت إذاعتيا لمدة
 كالمراىقات.

 كتتـ اغمب األنشطة بالتعاكف مع منظمة اليكنيسيؼ.
 برنامج صحة المسنين:

عيادة ) حتى نياية  702سنيف في المراكز الصحية كبمغ عددىا تـ تفعيؿ العمؿ بيذا البرنامج حيث نشرت عيادات صحة الم
ارتفاع  –( كيتـ مف خالليا التثقيؼ الصحي ليذه الفئة مع كشؼ األمراض كالتزكيد بأدكية األمراض المزمنة ) سكرم2010
 أمراض مفصمية ......... ( بشكؿ مجاني. –تكتر

 .تـ تحديث دليؿ خاص لجميس المسنيف 

  لرعاية صحة المسنيف الصحية كالجتماعية.شكمت لجنة كطنية 

 .أدخمت المشاكؿ التغذكية لممسنيف ضمف التدريب الخاص لمعناصر الصحية العاممة ضمف المراكز 

 .تـ اإلعالف عف حماه مدينة صديقة لممسنيف بعد العمؿ عمى تحقيؽ معايير منظمة الصحة العالمية 

 تمت إضافة دير عطية كمدينة أخرل صديقة لممسنيف. 

كتنكعت الخدمات بيف معالجة ككشؼ عف أمراض كتثقيؼ  2010خدمة مف خالؿ المراكز الصحية عاـ  225873تـ تقديـ 
 صحي كتكعية.

 برنامج الاحص الطبي يبل الزواج:
ـ. استيدفت الكشؼ عف األمراض 2008يعتبر الفحص الطبي قبؿ الزكاج إلزاميا في سكريا إل أف سياسة البرنامج كمنذ عاـ 

% مف 40دمكية الكراثية التي تشكؿ عبئان اجتماعيان كصحيان.كل سيما أف زكاج األقارب شائع كتصؿ نسبتو إلى مايقارب ال
 (  كاإليدز باعتبارىما مرضيف يمكف انتقاليما عف طريؽ الزكاج.B.Cالزيجات ككذلؾ تـ استيداؼ التياب الكبد نمط )

 ىذا الفحص في جميع المحافظات. تـ تخصيص عيادات تابعة لنقابة األطباء إلجراء -

 – BCالتياب الكبد  –التالسيميا –يشمؿ الفحص قسما سريريان كقسمان مخبريان يستيدؼ الكشؼ عف فقر الدـ المنجؿ -
 اإليدز.
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يتـ إطالع الطرفيف عمى نتائج الفحص بشكؿ يضمف الخصكصية  كتجرم المشكرة في حاؿ أظيرت النتائج مشكمة  -
 ف تنتقؿ لألبناء.يسببيا الزكاج كيمكف أ

في حاؿ أظيرت النتائج إصابة أحد الطرفيف باإليدز أك التياب الكبد يتـ التحكيؿ لتخاذ اإلجراءات الالزمة بعد المشكرة  -
 لكال الطرفيف.

 أظيرت التقارير كالزيارات اإلشرافية ليذه المراكز تجاكبان مف المقبميف عمى الزكاج كما تـ إلغاء الزكاج )بشكؿ طكعي( في -
 كثير مف الحالت التي أظيرت عدـ التكافؽ السريرم أك المخبرم. 

 (.  2011أصدر البرنامج دليالن لمعامميف في عيادات الفحص الطبي قبؿ الزكاج ) -

 برنامج الصحة الناسية:
البرنامج النشاطات كقد أنجز  2009تـ ضـ الصحة النفسية إلى برامج الرعاية الصحية األكلية لتقدـ خدماتيا في ىذا المستكل عاـ 

 التالية بالتعاكف مع منظمة الصحة العالمية كصندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف:
 عيادة لمصحة النفسية في عدد مف المراكز الصحية عمى مستكل المناطؽ الصحية. 23إنشاء  -

 شخص(. 57تدريب مدربيف لمصحة النفسية كالدعـ الجتماعي مف مختمؼ القطاعات) -

ممرضة كقابمة مف العامميف في المراكز الصحية عمى الصحة النفسية كأىميتيا عند النساء في  267ك  طبيب 131تدريب   -
 سف اإلنجاب بشكؿ عاـ كالحامؿ كحديثة الكلدة بشكؿ خاص.

طب نفسي  –دعـ نفسي اجتماعي –بمغ مجمكع المدربيف عمى المكاضيع المختمفة ) إسعاؼ نفسي أكلي -
 بيف أطباء كأخصائييف نفسييف كاجتماعييف كعماؿ صحييف.مكزعيف  1366أطفاؿ ..... ( 

 إصدار بكسترات لمحاربة الكصمة المتعمقة باألمراض النفسية. -

 إعداد مسكدة دليؿ حكؿ الصحة النفسية. -

 إصدار دليؿ حكؿ الصحة النفسية لممجتمع. -

 برنامج البادية الصحية:
كتنمية المجتمع المحمي لسكاف البادية كقاـ بالنشاطات التالية بالتعاكف مع  كييدؼ إلى تعزيز الصحة 2010تـ تفعيؿ ىذا البرنامج عاـ 

 اليكنيسيؼ.
 30تعييف مجمكعات صحية مف المكاقع غير المخدمة كالبعيدة عف التجمعات السكانية كبمغ عددىا تقريبان  -
 مكقع.

 % مف ىذه المجمكعات.85كتشكؿ النساء 
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رعاية صحة األـ  –التغذية  –اإلصحاح البيئي –األكلي تدريب ىذه المجمكعات الصحية حكؿ اإلسعاؼ -
 متدربان. 350كالطفؿ كبمغ عدد المدربيف مايقارب 

 تـ إصدار أطمس البادية الصحية الذم يحدد الكحدات الصحية في البادية. -

 أعد دفتر قالب لشرح اإلسعافات األكلية كىك في طكر الطباعة. -

 برنامج تعزيز الصحة:
كزارة كجمعية أىمية معنية  17( بالتعاكف مع 2009يجية الكطنية متعددة القطاعات لتعزيز الصحة عاـ )تـ إطالؽ السترات

 بالصحة.
 شىم انجازاتيا:
 ( الخاص بمكافحة التدخيف.2009)نياية عاـ  92إصدار المرسـك التشريعي  -

 عمى صحة متعاطي منتجات التبغ.ترافؽ اإلصدار مع حممة إعالمية كاسعة لمتعريؼ بأحكاـ المرسـك كباألثر السمبي 
أنشطة تثقيفية مجتمعية بشكؿ سنكم عف طريؽ كسائؿ التصاؿ المباشرة كغير المباشرة في اليـك العالمي  -

 .9/9لمكافحة التدخيف، اليـك السكرم لمكافحة التدخيف 

ط البدني ميرجاف سنكم بمناسبة اليـك العالمي لمحركة مف أجؿ الصحة لمتركيج ألىمية الحركة كالنشا -
كالسمككيات الصحية كيترافؽ بأنشطة فرعية في المحافظات كندكات تثقيفية كمحاضرات ضمف المراكز الصحية كالمراكز 

 الثقافية.

 برنامج الصحة اإلنجابية:
 (.2010مراكز صحية )حتى نياية  1509تقدـ الصحة اإلنجابية مجانان عمى مستكل الرعاية الصحية األكلية ضمف 

امج رعاية الحامؿ كالرعاية بعد الكلدة كتنظيـ األسرة كالكشؼ المبكر عف سرطاف عنؽ الرحـ كسرطاف الثدم إضافة يقدـ البرن
 إلى خدمات اإلحالة الضركرية كما تضاؼ خدمات التكليد الطبيعي المقدمة في مراكز التكليد الطبيعي.

 كقد أنجز التالي خالؿ السنكات الماضية:
 140-120قابالت .... ( حيث يتـ إجراء مايزيد عمى  –لمقدمة لمخدمة ) أطباء تدريب الككادر الصحية ا -

كشؼ  -تنظيـ أسرة  –دكرة تدريبية مكزعة عمى جميع المحافظات كتغطي كؿ مكاضيع الصحة اإلنجابية )رعاية حامؿ 
 مشكرة كتكاصؿ(. –مبكر عف السرطاف

كشكرات كالرسائؿ الصحية المقركءة كالكتيبات إصدار عدد كبير مف البر رفع الكعي لدل المجتمع عف طريؽ  -
لى الجيات األخرل ذات العالقة.  التي تستيدؼ مشاكؿ الصحة اإلنجابية كيتـ تكزيعيا في المراكز الصحية كا 

في السنكات الثالث األخيرة تـ بث مسابقات إذاعية كتمفزيكنية ) القناتيف األرضية كالفضائية ( حكؿ مكاضيع  -
 لمختمفة كقد نالت استحسانان مف المشاىديف كالمستمعيف.الصحة اإلنجابية ا
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 القياـ بالدراسات الالزمة لتحسيف الرعاية الصحية: -

a. ( 2007تـ إجراء دراسة عف الحتياجات غير الممباة في مجاؿ تنظيـ األسرة) 

b. ( ) (.2008-2007دراسات حكؿ الخدمات التكليدية في المناطؽ األكثر حاجة ) المنطقة الشرقية 

c.  كبناء عمال النتائج تمت دراسة إضافة الحديد إلى الطحيف  2007اسة حكؿ فقر دـ النساء في سف اإلنجاب/در
 كتـ شراء التجييزات الالزمة لحساب كزارة القتصاد كىي بانتظار التركيب.

d. / ح الطعاـ.كبناء عمى النتائج تـ زيادة كمية اليكد المضافة إلى مم 2010دراسة حكؿ معايرة اليكد لدل الحكامؿ 

e.  .التحضير لدراسة حكؿ مشاكؿ سف الضيي لدل النساء 

 إصدار األدلة التالية: -

 الدليؿ الكطني لكسائؿ تنظيـ األسرة. -1

 الدليؿ الكطني لعدكل األمراض المنقكلة جنسيان. -2

 دليؿ الرعاية التكليدية اإلسعافية. -3

 بكستر حكؿ الكقاية مف العدكل في عيادات الصحة اإلنجابية. -4

  تـ تكقيع مشركع مع الككالة اليابانية لمتعاكف الدكلي  2006في عاـJica  حكؿ تعزيز الصحة اإلنجابية في
 .منطقة منبج في محافظة حمب

  دير  –تـ تمديد ىذا المشركع لمدة ثالث سنكات أخرل كشمؿ إضافة إلى منبج مناطؽ الباب  2009في عاـ
إلى رفع الكعي بمكاضيع الصحة اإلنجابية لدل السكاف  حافر في حمب كمنطقة خاف شيخكف في إدلب ييدؼ المشركع

 المحمييف كتقديـ رعاية ذات جكدة عالية.

   تبنى البرنامج فكرة المتطكعيف الصحييف كتـ تدريب عدد مف المتطكعيف عمى طريؽ التكاصؿ كالمشكرة
 كنقؿ الرسائؿ الصحية.

 قؽ فاعمية تقديـ الخدمة.تدريب رؤكساء المراكز الصحية عمى طرؽ إدارة المراكز بما يح 

 .إصدار عدد مف البركشكرات، البكسترات حكؿ مكاضيع الصحة اإلنجابية كالتي تناسب السكاف المحمييف 

  التعاكف مع كزارة األكقاؼ إلصدار دليؿ إرشادم لخطباء المساجد خكؿ قضايا األسرة كالصحة اإلنجابية
(2011.) 
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 ة تكفر المعمكمات عف السيدة الحامؿ أينما تكجيت ألخذ تجربة تكزيع بطاقة األمكمة التي تحقؽ سيكل
 الخدمة ) قطاع عاـ كخاص(.

 كفيما يتعمؽ بالعنؼ ضد المرأة كبالتعاكف مع صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف فقد تـ التالي: 2008كبادرة جديدة في عاـ 
المبني عمى الجنس كخدمات  بناء قدرات الكادر اإلدارم المكمؼ بالصحة اإلنجابية لمتعريؼ بالعنؼ كالعنؼ -

الكقائية إضافة إلى تعريؼ المشاركيف بمكاد القانكف السكرم  –السريرية –مقاربة ضحايا العنؼ مف جميع النكاحي النفسية
 المتعمؽ بالعنؼ المبني عمى أساس الجنس.

منظمة  طبيب نسائية مف المراكز الصحية حكؿ التدبير السريرم لحالت العنؼ ) برتكككلت 60تدريب  -
 الصحة العالمية(.

 إصدار دليؿ لمقدمي الرعاية الصحية حكؿ مقاربة ضحايا العنؼ المبني عمى أساس الجنس. -

حامؿ، كما استفادت  110457خدمات لػ  2010كفيما يخص الرعاية المقدمة لممرأة في سف اإلنجاب فقد قدمت خالؿ عاـ 
جرعة لممستفيدات مف لقاح الكزاز )النساء في سف اإلنجاب(،  691996سيدة مف كسائؿ تنظيـ األسرة، كأعطيت  ٧٢٢٢٠٤

كعمى صعيد الكقاية مف سرطاف الثدم كلطاخة عنؽ الرحـ، فقد تـ تخصيص أجيزة لتصكير الثدم الشعاعي في بعض 
كذلؾ  2010فحصان لمثدم في عاـ  195352لطاخة عنؽ رحـ كما تـ  إجراء  68921المراكز الصحية كأجريت ما بمغ 

 دة ممحكظة عف األعكاـ السابقة.بزيا
( عف تقييميا لصحتيا مف منظكرىا 49-15كمف الجدير بالذكر أنو لدل سؤاؿ السيدات المتزكجات في سف اإلنجاب )

منيف اعتبرف أف صحتيف اآلف  8.7% مف النساء أف صحتيف لـ تتغير ىذا العاـ عف الذم مضى ك82الشخصي، اعتبرت 
% مف السيدات أنيف يعتبرف صحتيف اآلف أسكأ مف العاـ الماضي ) المسح الصحي  3.1دت أحسف مف العاـ الماضي ك أفا

 (.2009األسرم 
ىذا كقد عقد مجمس الشعب كرش عمؿ حكؿ قضايا الصحة اإلنجابية كتطكير كاقع المرأة الصحي، كما نفذ أعضاء مجمس الشعب 

 جمعية تنمية كتطكير دكر المرأة).  -المرأة )جمعية تنظيـ األسرة جكلت اطالعية إلى عدد مف الجمعيات األىمية المعنية بقضايا
 برنامج إنعاش الوليد:

% مف الكفيات 50أف  2008أظيرت دراسة أسباب كفيات األطفاؿ ) دكف الخمس سنكات ( التي قامت بيا كزارة الصحة عاـ 
 % مف حالت الكفاة.46.4أسابيع( ككانت نسبة اإلناث  4ىي كفيات الكلداف ) منذ الكلدة كحتى 

 %.8.3% كاختناؽ الكلدة 44.10شكؿ الخداج 
 عمى التالي: 2008كقد عمؿ برنامج إنعاش الكليد منذ عاـ 

قابمة مف جميع المحافظات كمدربيف حكؿ إنعاش الكليد بالتعاكف مع جامعة بريغياـ  80طبيب ك 60تدريب  -
 يكنغ في الكليات المتحدة األمريكية.

 جامعة بريغياـ يكنغ. –جامعة دمشؽ  –( بالتعاكف بيف كزارة الصحة 2009درب )م 24أعيد تدريب  -
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فنيي التخدير ككؿ  –القابالت –أطباء النسائية –تدريب كاسع في جميع المحافظات استيدؼ أطباء األطفاؿ -
 مف يمكف أف يككف متكاجدان في كقت الكلدة.

 صر فني مف جميع المحافظات.عن 1236طبيب ك  869/  2011بمغ عدد المدربيف حتى عاـ  -

 أصدر البرنامج : -

 بكسترات تعميمية حكؿ خطكات إنعاش الكليد.*                     
 * دليؿ إنعاش الكليد لألطباء كالقابالت.                        

% 37.5ات مقابؿ % مف النفق62.5: شمؿ ىذا التأميف المكظفيف في القطاع اإلدارم حيث تتحمؿ الدكلة التأمين الصحي
كالقاضي بتشميؿ المتقاعديف بالتأميف  2011في الشير الرابع لعاـ  46يتحمميا المكظؼ. كما صدر المرسـك التشريعي رقـ 

 الصحي كفيو عبء جديد تتحممو الدكلة بالكامؿ.
بتشميؿ عاممي  كما أف ىناؾ أنظمة التأميف الصحي الخاص، حيث صدرت تعميمات مف كزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ

 القطاع الخاص بأنظمة التأميف الصحي الخاص.
ماتـ ذكره مف خدمات صحية يتـ عبر المؤسسات الصحية التابعة لكزارة الصحة كىناؾ أيضا ىيئات أخرل كالخدمات الطبية   

 لعيادات التخصصية.العسكرية كمشافي التعميـ العالي كعيادات التحاد العاـ النسائي كجمعية تنظيـ األسرة كالمشافي كا
كقعت ىيئة شؤكف األسرة في إطار البرامج الستيدافية ضمف مشركع السياسة السكانية الذم أعدتو الييئة، مذكرة تفاىـ مع  -

( عيادات متنقمة تغطي مناطؽ ريفية نائية كفييا معدلت زيادة سكانية مرتفعة 6، لشراء كتشغيؿ )2011كزارة الصحة عاـ 
 األسرة كالصحة اإلنجابية بشكؿ أساسي باإلضافة إلى خدمات الرعاية الصحية. لتكفير كسائؿ تنظيـ

 كرد التعريؼ كاألىداؼ بشكؿ كاسع في التقرير األكلي، كفيما يمي بعض مف أىدافيا:جمعية تنظيم األسرة: 
 المحافظة عمى األسرة السكرية كتقديـ الرعاية الصحية كالنفسية كالجتماعية ليا. .1

يجاد القكانيف كالنظـ الكفيمة بتحسيف أكضاع األسرة. تقديـ المشكرة .2  كالنصح فيما يتعمؽ بتعديؿ كا 

 المساعدة في إعداد دراسات عف أكضاع األسرة كأحكاليا. .3

 العمؿ عمى إنشاء مراكز لتكجيو اآلباء كاألميات في حقؿ اإلنجاب. .4

 المساىمة في تأميف التدريب كاإلطالع عمى مختمؼ شؤكف تنظيـ األسرة. .5

 2006( أنثى بعد أف كاف في عاـ 463(، متطكعان منيـ )980، )2011كقد بمغ عدد المتطكعيف في الجمعية عاـ          
 ( أنثى.372( منيـ )785) 2009( أنثى كفي عاـ 361( منيـ )728)

 نتائج لمل الجمعية:
 المساىمة في تحقيؽ أىداؼ األلفية بخصكص المؤشرات الصحية. -

 لتأميف قاعدة مف الرعاية الصحية في القرل كتقديـ المساعدة لمنساء الحكامؿ. ست نقاط صحية افتتاح  -
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 مشركع تكعية النساء المتزكجات مبكران بمكاضيع الصحة اإلنجابية في المناطؽ ذات الحاجة. -

  ::2011إدماج مفاىيـ تعزيز دكر الرجؿ في مجاؿ الصحة اإلنجابية  عاـ  -

 صحية المقدمة:ثالثًا: المعويات في يطاع الرلاية ال
يشكؿ تقديـ الرعاية الصحية في أماكف التجمعات الصغيرة كالسكاف المتناثريف مشكمة في بعض المناطؽ، كيعتبر سكء تكزع  -

الكادر الصحي عقبة حيث تفتقر قمة مف المناطؽ الريفية البعيدة إلى ككادر صحية بسبب عدـ كصكؿ أبنائيا إلى مراحؿ 
الصحية )طب، تمريض، قبالة( كتقديـ الخدمات ألىؿ منطقتيـ كما أف جمب مقدمي الخدمة مف دراسية تؤىميـ لدراسة الميف 

 مناطؽ أخرل اثبت عدـ نجاعتو كعدـ جدكاه.

كما تمعب الخمفية الثقافية كالجتماعية دكران كبيران في تقبؿ الرعاية كخاصة في حاؿ عدـ كجكد أنثى مقدمة الرعاية الصحية )  -
 إلنجابية، الحمؿ كالكلدة(.فيما يتعمؽ بالصحة ا

إف اإلقباؿ عمى البرامج الصحية الكقائية ) باستثناء برامج تمقيح األطفاؿ( ليس عمى المستكل المطمكب كنذكر عمى سبيؿ  -
المثاؿ: برامج الكشؼ المبكر عف سرطاف الثدم كسرطاف عنؽ الرحـ/ برنامج رعاية النفساء كحتى برنامج رعاية الحامؿ حيث 

% مف السيدات( أثناء الحمؿ أف 12.3ح الصحي األسرم لدل سؤاؿ السيدات المكاتي لـ يتمقيف رعاية مؤىمة )أظير المس
%( منيف أشارت أف السبب األساسي لعدـ تمقي الرعاية الركتينية  ىك عدـ كجكد مشاكؿ تستدعي 61.3النسبة الكبرل ) 

 المراجعة.

التعاكف بيف جميع القطاعات )كزارة الصحة، كزارة األكقاؼ، كزارة الشؤكف عممان أف جيكدان تبذؿ لرفع مستكل الكعي الصحي ب
الجتماعية كالعمؿ، كزارة اإلعالـ( كعدد مف المنظمات الرسمية كالشعبية كالجمعيات األىمية كذلؾ إليصاؿ المعمكمات 

 المطمكبة إلى الشريحة الكبرل كعف طريؽ مختمؼ قنكات التصاؿ.
ف نقص حاد في بعض الختصاصات الضركرية لتقديـ الخدمات كالتخدير كالطب النفسي كطب يعاني القطاع الصحي م -

 الشيخكخة بسبب عدـ إقباؿ األطباء عمى ىذا النكع مف الختصاصات.
أسفرت األعماؿ التخريبية التي تقـك بيا المجمكعات اإلرىابية المسمحة في سكرية منذ بدء األحداث حتى الشير الخامس  -

مشافي خرجت عف  3( مستشفى، )24( جريح مف الككادر الطبية إضافة لتخريب )42( شييدان ك)22كقكع )، عف 2012
سيارة خرجت عف الخدمة تمامان(، إضافة إلى حمالت  95( عربة إسعاؼ منيا ) 199( مركز صحي ك)84الخدمة تمامان(، ك)

ؿ دائمة تفانى فييا مقدمي الخدمات لمجرحى التضميؿ كالكذب بخصكص أداء قطاع الصحة الذم شكؿ كل يزاؿ خمية عم
 كالمصابيف كلممكاطنيف عامة.

 رابعًا: السبل المتوخاة:
في مسعى لتحسيف صحة المرأة بما يضمف ليا أفضؿ مستكل صحي خالؿ حياتيا يتـ بشكؿ دائـ التكسع في المراكز الصحية  

نسمة في الريؼ  10.000مركزان صحيان عمى األقؿ لكؿ كفقان لخارطة صحية لمدللة عمى األماكف ذات الحاجة كبما يحقؽ 
 نسمة في المدينة. 2.000ك
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كيندرج ضمف خطط كزارة الصحة عدد مف المشافي الخاصة بالتكليد كاألمراض النسائية في عدة محافظات تجرم دراستيا في 
 الكقت الحالي.

ؿ المناىج التدريسية لمعناصر الصحية المساعدة )تمريض/ كما يتـ كبشكؿ مستمر تدريب العناصر الصحية أثناء العمؿ مع تعدي   
قبالة( حسب المستجدات كذلؾ لمحاكلة تخديـ المناطؽ النائية بالعناصر الصحية المساعدة األنثكية كالمزكدة بالمعمكمات كالخبرة 

 الالزمة لتحفيز السيدات عمى طمب الخدمة كالرعاية مع رفع الحرج الذم قد يككف عائقان.
ر التعميـ كرفع مستكاه مف أىـ السبؿ التي تتيح لممرأة الستفادة مف الرعاية الصحية المقدمة عبر رفع مستكاىا القتصادم كيعتب

 كرفع مستكل كعييا.
الدراسات كالبحكث ىي إحدل الكسائؿ المتبعة لتحديد الثغرات كيتـ إجراء البحكث الصحية بشكؿ يتالءـ مع الحتياجات كما يتـ 

تدريب المشرفيف عمى الرعاية الصحية عمى طريقة إجراء البحكث كخاصة العممياتية منيا التي تعتبر ىي الطريقة  التكسع في
 األفضؿ لتحسيف نكعية الخدمة كحؿ المشكالت التي تعترض تقديميا.

 بية المسمحة.يجرم اآلف العمؿ عمى تأميف المستمزمات الصحية التي تعرضت لمدمار كالتخريب مف قبؿ المجمكعات اإلرىا
 المساواة في المناحي الجتمالية واليتصادية:-13-المادة

 شوًل: اإلطار التكريعي والقانوني: 
الخاص بالتمكيؿ الصغير كالمتناىي الصغر لممساىمة في رفع  (، 49الممحؽ رقـ ) ،2007/ لعاـ 15لقد صدر المرسـك رقـ /

ذكر كأنثى ككذلؾ جممة القكانيف سكاء في الجانب السياسي القتصادم أـ  معدؿ دخؿ األسرة كىذه القركض تمنح دكف تمييز بيف
 أية قكانيف أخرل فيي تتناكؿ بمجمميا المرأة كالرجؿ عمى السكاء.

تضمنت السياسات القتصادية كالجتماعية المساكاة بيف المرأة كالرجؿ في الخطط الخمسية )العاشرة كالحادية عشر( كالبرامج 
يؽ العدالة كالمساكاة بيف الجنسيف في القطاعيف الرسمي كغير الرسمي. كما تضمنت زيادة مساىمة المرأة في معدؿ كالمشاريع كتحق

النشاط القتصادم كتعزيز دكرىا كحقكقيا في الحياة القتصادية كدعميا في مكاجية تحديات العكلمة القتصادية كزيادة حصة 
ة كالمتكسطة، كتكفير الخدمات ليا بما يمكنيا مف التكفيؽ بيف مسؤكلياتيا األسرية النساء مف اإلقراض كتمكيؿ المشاريع الصغير 

 كدكرىا في التنمية القتصادية.
 ثانياً: الواي  لل  األرض

تـ إعداد مشركع في كزارة القتصاد كالتجارة الخارجية بعنكاف" تمكيف الشابات كالشباف لمبدء بتطكير مشاريعيـ القتصادية كتكفير 
، كيحتكم 2010ات داعمة لنشاطات المرأة في األعماؿ القتصادية" كذلؾ بالتعاكف مع البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة عاـ آلي

 المشركع النشاطات التالية: 
 تكفير خدمات تمكيمية كآليات مساعدة لزيادة فرص العمؿ. -1

 إقامة دكرات تدريبية لرفع قدرات الشباف كالشابات.  -2

 يـ عمؿ المرأة داخؿ المنزؿ.إجراء مسح لتقي  -3

 طبع دليؿ كطني لسيدات األعماؿ كرائدات األداء المتميز.   -4
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كما دخمت الجميكرية العربية السكرية ضمف  مشركع "تعزيز الفرص القتصادية المستدامة لمنساء في منطقتي الشرؽ األكسط  
/ دكؿ ىي: الجزائر، 6دؼ لتمكيف المرأة اقتصاديان في /كشماؿ إفريقيا" كالممكؿ مف التحاد األكربي لمدة ثالث سنكات كاليا

سكريا، لبناف، مصر، المغرب، البحريف. كفي إطار الستفادة مف تجارب الدكؿ المجاكرة في بعض المجالت المتقدمة لدييا فيما 
مع الييئة السكرية لشؤكف  يخص المرأة تـ تكقيع مذكرة تفاىـ بيف منظمة تركيا ميتمة بشؤكف األسرة كمنظمة فردكس كبالمشاركة

األسرة إلعداد فريؽ كطني مدرب كمؤىؿ لتدريب مدربيف محمييف لتنفيذ برامج متقدمة في سياؽ التربية السميمة كالعالقات الصحية 
 بيف أفراد األسرة.

 ثالثًا: المعويات:
المتعارؼ عمييا  ل تزاؿ المرأة في بعض األحياف تستثمر القركض التي تحصؿ عمييا في األعماؿ النمطية -1

تاريخيان عمى أنيا مف اختصاص المرأة كالغزؿ كالنسيج كالصناعات الغذائية كالتراثية، مما يكرس الدكر النمطي ليا 
 فيي عمميان تخشى التجديد كالمغامرة باستثناء القمة منيف.

كالرجؿ عمى حد  ضعؼ البيئة الستثمارية بشكؿ عاـ مما ينعكس سمبان عمى فرص الستثمار لكؿ مف المرأة -2
 سكاء.

 غزارة اإلنتاج في العديد مف المشاريع التي تديرىا النساء كعدـ قدرة األسكاؽ المحمية عمى الستيعاب. -3

 مكارد المرأة القتصادية ل تخدـ قضايا المرأة بؿ تتجو نحك األسرة كتطكرىا كتكفير مستمزماتيا. -4

 كاإلقداـ كخاصة في المشاريع الستثمارية.الخكؼ عند بعض النساء يحجب عنيف المزيد مف التفكؽ  -5

القرار في األسرة يرتبط بالمالءة القتصادية كالمرأة بشكؿ عاـ لزالت مستيمكة بنظر القانكف ألف جيدىا  -6
 المنزلي ل يدخؿ في حسابات الدخؿ القكمي بينما ىي منتجة بكؿ المقاييس حتى لك كانت تعمؿ دكف اجر.

 قديـ الضمانات المصرفية.عجز الكثير مف النساء عف ت -7

 المرشة الرياية -14-المادة
تعتبر المرأة الريفية الجزء األساسي في عممية التنمية الريفية، كاف الكثيركف ينظركف إلى عمؿ المرأة في الزراعة كاألنشطة المتصمة 

لعرؼ ينظر ليذا الجيد عمى أنو جيد طبيعي بيا عمى أنيا امتداد لممسؤكلية المنزلية ليا كأنيا ليست بالجيد الذم يقدر بثمف، ألف ا
مكانياتيا  كليس جيد مضاعؼ عمى أعباء المرأة. فنجـ عف ىذا اإلغفاؿ لدكرىا في بناء المجتمع كعدـ الىتماـ كالكتراث بقدراتيا كا 

اسات كالخطط الكطنية ما جعميا تعاني سكء األكضاع  القتصادية كالجتماعية كالصحية كالتعميمة. لكنو تـ تدارؾ ىذا عبر السي
 كالخطط السنكية لممؤسسات ذات الصمة.

  شوًل: اإلطار التكريعي والقانوني:



CEDAW/C/SYR/2 

84  

 

 

( مف الجديد ككفالة الدكلة كخطط العمؿ الكطنية كالمنيجية القتصادية كالجتماعية 20( مف الدستكر القديـ كالمادة )45المادة )
% 54% كالنساء في القطاع الزراعي تبمغ  46.5الى أف نسبة سكاف الريؼ السكرم كاإلدارة المحمية  بمعنى التنمية القطاعية إضافة 

 مف قكة العمؿ الزراعي.
 ثانيًا: الواي  لل  األرض:

 كمف مياميا: 9/2/2006/ت تاريخ 4تـ إحداث مديرية متخصصة في كزارة الزراعة لتنمية المرأة الريفية بمكجب القرار رقـ 
 فية كتنمية مياراتيا في العمؿ الزراعي كالقتصاد المنزلي الريفي.رفع مستكل أداء المرأة الري .1

المشاركة في تكعية المرأة الريفية بحقكقيا القانكنية كالقتصادية كالجتماعية كالسياسية بالتعاكف مع الجيات  .2
 المختصة.

التمكيؿ الالـز تدريب النساء الريفيات لالستفادة مف األنشطة المدرة لمدخؿ كمساعدتيف في الحصكؿ عمى  .3
 لتأسيس المشاريع بالتعاكف مع الجيات المعنية.

عداد كثائؽ المشاريع الالزمة ليا  ..44   ..إجراء الدراسات الخاصة بتنمية المرأة الريفية كا 

مف ناحية أخرل تقـك مديرية التنمية الريفية بكزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ بالعمؿ عمى مستكل معظـ   ..55
  ..المياـ المذككرة أعاله

 البرامج والمكاري  التي تناذىا وزارة الزرالة من خالل مديرية تنمية المرشة الرياية:
 مكروع تماين المرشة والحد من الاقر: -1
تـ تخصيص مكازنة كبيرة جدان مف الدكلة لدعـ ىذا المشركع كالتي بمغت حكالي مميار ليرة سكرية كقد تـ مف خالؿ ىذا المشركع  

ي كافة محافظات القطر كتـ تقديـ قركض بشركط ميسرة لممرأة الريفية حيث بمغ عدد المستفيدات مف ىذه / قرية ف508استيداؼ /
/ مستفيدة مف النساء الريفيات في القرل المستيدفة. ييدؼ ىذا المشركع إلى تحسيف دخؿ المرأة الريفية عف 14160القركض /

التمكيؿ الالـز لذلؾ كالتركيز عمى المشاريع الزراعية المرتبطة بعمؿ  طريؽ تمكينيا مف تأسيس مشاريع صغيرة مدرة لمدخؿ كتأميف
 المرأة في اإلنتاج الزراعي )كمشاريع التصنيع الغذائي،  مشاريع تربية الحيكانات الزراعية ... الخ(.

  ::حيث يقدـ المشركع برنامجيف
 برنامج بنا  القدرات البكرية ويتناول: -ش

a. مى كيفية المشاركة بتنفيذ كمتابعة كتقييـ مشاريع التنمية المحمية )ذككر، تدريب أبناء المجتمع المحمي ع
/ 3048/ لجنة تنمية محمية في القرل المستيدفة كبمغ عدد أعضاء المجاف /508نساء( كتـ تشكيؿ /

 عضكان كنصفيـ مف النساء.

b.  ألمية، السكف الريفي، تدريب النساء الريفيات عمى جممة مف ميارات الحياة المتعمقة بػ )الصحة،  محك ا
/ دكرة كعدد 430تربية األطفاؿ، التمريض، اإلسعاؼ، إدارة المنزؿ الريفي( حيث بمغ عدد الدكرات /

 /.5196المستفيدات منيا /
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c.   تدريب النساء الريفيات تدريب فني متخصص حسب طبيعة المشركع مثؿ )تصنيع األجباف كاأللباف، تربية
ؽ المنزلية، الستفادة مف النباتات الطبية كالعطرية ...(. حيث بمغ عدد األغناـ كاألبقار،زراعة الحدائ

 ( مستفيدة.16149المستفيدات )

 برنامج المكاري  الصغيرة المولدة للدخل ويتناول:  -ب
التدريب الالـز لممقترضة لمبدء بمشركعيا كىذا مف خالؿ البرنامج التدريبي "كيؼ تؤسسيف مشركعان خاصان بؾ" الذم  -1

 / فالحة.15000/ دكرة استفاد منيا /508المقترضة بنيايتو بدراسة جدكل مبسطة لمشركعيا بمغ عدد الدكرات / تخرج

 تقديـ التمكيؿ الالـز لممشركع بأيسر السبؿ كبأقصر كقت.  -2

 اإلشراؼ عمى المقترضة لشراء مستمزمات المشركع كاإلقالع بو. -3

 عمى حؿ أم مشكمة تعترضيا.متابعة سير المشركع بشكؿ ربعي كمحاكلة مساعدتيا  -4

  ::/ يرية المتاررة من الجااف في محافظة الحساة150مكروع ال /  -2
نتيجة لظركؼ الجفاؼ التي ألمت بمحافظة الحسكة قامت كزارة الزراعة مف خالؿ مديرية تنمية المرأة الريفية  بالتدخؿ    

/ مميكف ليرة سكرية إلقراض النساء الريفيات كبدكف 300/ السريع كمعاممة ىذه المناطؽ معاممة استثنائية حيث تـ رصد مبمغ
/ لجنة 150/ قرية كيبمغ عدد المجاف المحمية /150/ امرأة ريفية في /3000أم عمكلة أك فائدة حيث تـ إقراض حكالي /

 / عضك نصفيـ عمى األقؿ مف النساء.  900محمية تضـ /
  ::كييدؼ المشركع إلى

يجاد نظـ  إيجاد مصادر مدرة لمدخؿ لمنساء - الريفيات في القرل المتضررة مف الجفاؼ كالعمؿ عمى تثبيت األسر في قراىا كا 
 بديمة لمدخؿ.

 تمكيؿ مشاريع صغيرة لمشباب الريفي أساسيا منتجات مشاريع النساء مثؿ التصنيع الغذائي. -

اجتماعي، دكرات متخصصة  تأميف برامج داعمة لمتدريب مثؿ تأسيس المشاريع، محك األمية، اقتصاد منزلي، صحة، نكع -
 زراعية كحرفية.

/ مستفيدة 17160كبذلؾ يبمغ إجمالي النساء الريفيات المستفيدات مف القركض ضمف مشاريع اإلقراض لكزارة الزراعة /
جمالي القرل المستيدفة /   ../ قرية في كافة المحافظات658كا 

 مكروع المنح والمسالدات العاجلة: -3
يف الكاقع الجتماعي كالقتصادم لألسر الريفية مف خالؿ تقديـ منح إنتاجية عبارة عف )رؤكس أغناـ، ييدؼ ىذا المشركع إلى تحس

ماعز، أبقار، دكاجف، نحؿ( لربات األسر الريفية في المناطؽ الفقيرة جدان كالمناطؽ التي تعرضت لمجفاؼ كالسيكؿ كالحكادث 
/ 7640استقرار ىذه األسر كقد بمغ عدد األسر المستفيدة مف ىذه المنح /الحالية بحيث تككف ىذه المنح نكاة لمشركع صغير يؤمف 

 / قرية.375أسرة في /
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 والجدول التالي يواح توزي  ىذه المنح
  لدد النسا لدد النسا   لدد القرىلدد القرى  العامالعام

2009 4 43 
2010 28 205 
2011 343 7392 
 7640 375 المجمكع

  ..المصدر: كزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي  
  
 امج تحسين إنتاجية المرشة الرياية في اإلنتاج الزرالي )النباتي والحيواني(:برن  -44
ييدؼ ىذا البرنامج إلى رفع ميارات المرأة الريفية في العمؿ الزراعي كتحسيف اإلنتاجية كزيادة استخداميا لمتقنيات الزراعية    

 بيانات عممية، دكرات تدريبية، زيارات حقمية(. الحديثة كذلؾ مف خالؿ القياـ باألنشطة المتعددة مف ) ندكات تكعية،
  والجدول التالي يواح األنكطة التي تم تنايذىاوالجدول التالي يواح األنكطة التي تم تنايذىا

  ..المصدر: كزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي
برنامج رفع كفاءة الكادر العامؿ في مديرية تنمية المرأة الريفية في كافة محافظات القطر حيث يتـ تدريب الكادر عمى تنمية  -55

تأسيس المشاريع الصغيرة، -ت المحمية كمشاركة المرأة فييا، إدماج المساكاة بيف الجنسيف في مناىج التنمية الريفية المجتمعا
 التدريب الزراعي الفني المتخصص، الميارات التسكيقية، التصنيع الغذائي كالريفي......

 المرشة الريايةالجدول التالي يبين لدد الدورات التدريبية المناذة لتأىيل اادر تنمية 
 عدد المستفيدات عدد الدكرات العاـ

2007 102 1506 
2008 72 1061 
2009 91 1269 

  العامالعام
  دورات تدريبيةدورات تدريبية  زيارة حقليةزيارة حقلية  بيان لمليبيان لملي  ندواتندوات

 حضىز العدد حضىز العدد حضىز العدد حضىز العدد

2007 6256 68556 3177 30273 11306 30962 3 60 
2008 5927 60743 3395 33597 13065 35760 35 628 
2009 7228 72640 3550 34693 13737 45342 67 1117 

2010 7477 75920 3696 37252 14783 49765 79 1318 

2011 6289 74768 3056 32659 12513 49207 43 734 
 3857 227 211036 65404 168474 16874 352627 33177 الوجوىع
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2010 85 1166 
2011 59 894 
 5896 409 اإلجمالي

  ..المصدر: كزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي
 ف منيا:عمى صعيد آخر تـ إجراء بحكث عممية تفيد في تحميؿ كاقع المرأة الريفية كتطكيره ككا

 عمؿ المرأة بالزراعة حيث أعد التقرير النيائي لعمؿ المرأة بالزراعة. .1

 بحث عمؿ المرأة بالنباتات الطبية كالعطرية كانتشارىا. .2

 األثر القتصادم كالجتماعي لمشاريع التمكيف القتصادم. .3

 بحث الكافديف كأثر اليجرة عمى األسر الريفية نتيجة الجفاؼ. .4

 اقتصادم لقرل مشركع التمكيف القتصادم.إجراء بحث اجتماعي ك  .5

نالت إحدل الباحثات في مركز البحكث الزراعية جائزة منظمة المرأة العربية عمى بحثيا المنجز حكؿ دكر المرأة في القتصاد  -
 المنزلي.

ارة الزراعة عاـ كقعت الييئة السكرية لشؤكف األسرة ضمف مشركع السياسة السكانية الذم أعدتو الييئة مذكرة تفاىـ مع كز   --
لتنفيذ برامج استيدافية تتضمف ثالث مككنات ىي )التعميـ كالتدريب كالصحة اإلنجابية( لتنفيذ أنشطة في المناطؽ  2011

/ متدربة 1741المستيدفة تتعمؽ ببناء قدرات كرفع كعي كمنح قركض لمنساء في األسر الريفية حيث بمغ عدد المستفيدات /
  ../ قرض86الممنكحة / لتاريخو كبمغ عدد القركض

 ثالثًا: المعويات:
 انتشار األمية بيف النساء الريفيات في بعض المناطؽ. -1

عدـ تكريث األرض لممرأة في بعض المناطؽ الريفية كبالتالي عدـ ممكيتيا عمى الرغـ مف صيانة ىذا الحؽ شرعان  -2
 كقانكنان.

 العمؿ لساعات طكيمة كعدـ الستفادة مف المكننة الزراعية. -3

 ـ استفادة المرأة مف المنافع كالمكارد المتاحة قياسان بجيكدىا.عد -4

 ضعؼ القاعدة المعمكماتية الخاصة بالنساء الريفيات. -5

 قمة البحث العممي عف قضايا المرأة الريفية. -6

 قصكر بعض مكاد القكانيف المساندة لعمؿ المرأة في الزراعة )بعض مكاد قانكف العالقات الزراعية(. -7
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 ىذا القطاع غير مأجكر في معظمو ككنيا تعمؿ في أمالؾ العائمة. عمؿ المرأة في -8

تعرضت مجيكدات المرأة الريفية كالمسالة الزراعية في بعض المناطؽ لتيديدات كسرقة كحرؽ مكاسـ كالستيالء عمى  -9
البالد بفعؿ  البذار كالعمؼ مما شكؿ عبئان إضافيان عمى األىالي كزاد مف معاناتيف كذلؾ خالؿ األزمة التي شيدتيا

 المجمكعات اإلرىابية المسمحة. 

 المساواة شمام القانون:-15-المادة 
 شوًل: اإلطار التكريعي والقانوني:

جاءت نصكص القانكف المدني بشكؿ عاـ منسجمة مع الدستكر، كساكت المرأة بالرجؿ في جميع الحقكؽ كالكاجبات التي ينص  
انكنية كاممة في إطار القانكف المدني دكف تمييز. كعميو يحؽ لممرأة إبراـ العقكد كحيازة عمييا ىذا القانكف، فيي تتمتع بأىمية ق

الممتمكات كالتصرؼ بيا كما تشاء كذلؾ كفؽ ما يقره القانكف. أضؼ إلى ذلؾ فإف ليا اسمان كلقبان مستقالف عف لقب زكجيا كىك ما 
تمتع المرأة السكرية بكافة الحقكؽ التي يكرسيا قانكف التجارة السكرم" يحافظ عمى استقالليتيا، كليا أيضان ذمة مالية مستقمة، كت

 مزاكلة األعماؿ التجارية"، كما كأف شيادتيا أماـ المحاكـ تعادؿ شيادة الرجؿ باستثناء بعض القضايا الشرعية.
مف الدستكر  33كاألنثى )المادة ككفؿ الدستكر لممكاطنيف المساكاة الكاممة في الحقكؽ كالكاجبات، كذلؾ دكف تمييز بيف الذكر 

الجديد(، إذ حددت مقدمة الدستكر منذ البداية بالنص عمى أف "الحرية حؽ مقدس كالديمقراطية الشعبية ىي الصيغة المثالية التي 
 تكفؿ لممكاطف ممارسة حريتو التي تجعؿ منو إنسانان كريمان. 

د، التي تؤكد عمى تكفير الدكلة لممرأة جميع الفرص التي تتيح ليا ( مف الجدي23كالمادة ) 1973مف دستكر 45ثـ جاءت المادة 
المساىمة الفعالة كالكاممة في جميع جكانب الحياة كتعمؿ عمى إزالة القيكد التي تمنع تطكرىا كمشاركتيا في بناء المجتمع كىذا 

تتبكأ أرفع المناصب السياسية كالثقافية  مافتح ليا المجاؿ لمدخكؿ في معترؾ الحياة السياسية كاإلدارية، كاستطاعت بذلؾ أف
كاإلعالمية. ثـ تكالت مكاد الدستكر غير التمييزية بيف المكاطنيف سكاء أكانكا ذككران أك إناثان كالدستكر الجديد يحمؿ أفاقان أرحب 

 كمضاميف أكثر عدالة كانفتاحان كديمقراطية.
 : الواي  لل  األرض

صرة لحقكؽ المرأة عقدت كرشات عمؿ حكؿ حقكؽ المرأة المدنية كالقانكنية كاتفاقية سيداك كعمى صعيد الممارسات العممية المنا
كما يؤكد قانكف العقكبات عمى حقكؽ ككاجبات متساكية باستثناء بعض مكاد ل تزاؿ قيد الدراسة كبثت فكاصؿ تمفزيكنية حكؿ ذلؾ 

في إطارىا المطمكب ككذلؾ قكانيف التجارة كالستثمار كمختمؼ كالتحميؿ كتؤكد قكانيف العمؿ عمى الحقكؽ المتساكية كما كردت 
 (.9التشريعات عمى تنكعيا أما قانكف الجنسية فقد كرد في المادة )

ليؤكد حقكؽ المرأة في كافة مراحؿ التقاضي كمدعية كمدعى عمييا إضافة لممياـ  1961لعاـ  98جاء قانكف السمطة القضائية رقـ 
 اضي كالمحامي كجميع اإلجراءات القضائية المطمكبة.كالكاجبات المناطة بالق

 المساواة في شمور الزواج والعاليات األسرية:-16-المادة
 شوًل: اإلطار التكريعي والقانوني:

 ، التي تكفؿ حرية العتقاد كحرية القياـ بجميع الشعائر الدينية لممكاطنيف جميعا.1973مف دستكر عاـ  53المادة 
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/ مف الدستكر الجديد )صيانة كرعاية األحكاؿ الشخصية 3مف المادة / 4ة بكفالة حقكؽ المرأة، كما أكدت الفقرة المعني 45المادة 
/ التي تنص عمى أف األسرة نكاة المجتمع كتحمي الدكلة الزكاج كتشجع عميو، كالمادة 20لمختمؼ الطكائؼ الدينية ككذلؾ المادة /

 / التي تكفؿ حرية العتقاد.42/
براـ العقكد..........)، 1949لعاـ  84انكف المدني رقـ كرس الق  مبدأ المساكاة باألىمية القانكنية لمتممؾ كاكتساب الحقكؽ كا 

بالعقكبة بيف الرجؿ كالمرأة خاصة في الجرائـ الكاقعة (، 16الممحؽ رقـ ، )1949لمعاـ  148لـ يفرؽ قانكف العقكبات السكرم رقـ 
كحتى  489اب فقد شدد عمى عقكبة الفاعؿ حيث يصؿ بعضيا إلى خمسة عشر عامان، مكاد )عمى األشخاص أما جرائـ الغتص

 (.498المادة 
 القاضي بتكريث المرأة العاممة لمعاشيا التقاعدم لكرثتيا الشرعييف.(، 55الممحؽ رقـ ، )2001لعاـ  78القانكف رقـ 

تمنع الزكاج المبكر كتحدد السف األدنى لمزكاج، كما ينص / التي 16 -15ينص قانكف األحكاؿ الشخصية السكرم عمى، المكاد /
/ عمى جعؿ مكافقة المرأة شرطان أساسيان لمزكاج كل يصح بدكنو، كفي حالة الطالؽ التعسفي ىناؾ 24-23-22-21في مكاده /

في الرعاية  / تعطي المرأة حقكقان 147-140 -139 –138 –137/ كما بعدىا تضمف التعكيض لممرأة كالمكاد /85المادة /
كالكصاية عمى األطفاؿ. كما تجدر اإلشارة إلى أنو تكجد مكاد تسمح بالطالؽ عمى أساس العنؼ كىك ما يسمى الطالؽ لعمة 

( مادة تمـز الزكج بتقديـ المير لممرأة كىك بمثابة ديف ممتاز ل تسر عميو 12/، يتضمف قانكف األحكاؿ الشخصية )112الشقاؽ /
( 48( مادة تكجب عمى الرجؿ كحده تقديـ النفقة، ك)14مكاد تمـز الزكج كحده بتأميف السكف الالئؽ لزكجتو، ك)( 5أحكاـ التقادـ ك)

التي تعطي المرأة حقا مساكيا لمرجؿ في بعض الحالت كحقا يفكؽ الرجؿ في حالت أخرل  308إلى  260مادة لتنظيـ اإلرث مف 
لرغـ مف كجكد بعض العادات السمبية التي تؤثر في إضعاؼ تطبيؽ النص(، كحقا أقؿ مف الرجؿ في حالت معينة أخرل )عمى ا

 /، عمى إجراءات قانكنية سريعة تبت في النزاعات الزكجية. 546 -535ىذا كينص قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية في المكاد/
 الواي  لل  األرض:

 (:1فيما يتعمؽ بالفقرة ) -

لكؿ مف الزكجيف حرية الختيار كالعدكؿ عف الخطبة كحرية  ر إلى انو،البند )أ(: نفس الحؽ في عقد الزكاج: نشي .1
اشتراط مايراه في مصمحتو كيعتبر شرط الكفاءة لمصمحة المرأة كل يعتبر العقد صحيحا إل بمكافقتيا )جدير بالذكر 

ىا أف تزكج نفسيا دكف انو ليبـر عقد الزكاج بدكف تكقيع المرأة كالرجؿ( كلمكبيرة التي أتمت السابعة عشرة مف عمر 
 كلي نجد حالت مف اإلكراه كمف تسمط أكلياء األمكر لكنيا لتشكؿ ظاىرة.

البند )ج(: نفس الحقكؽ كالمسؤكليات أثناء الزكاج كعند فسخو: نبيف انو مف حؽ الطرفيف التفاؽ عمى إنياء الحياة  .2
ذلؾ طالقان تعسفيان )عند الجكر كالظمـ(، لو شركط الزكجية كمع ذلؾ يستطيع الرجؿ إنياءىا بإرادتو المنفردة كيعتبر 

كعميو حقكؽ لصالح المرأة كبالمثؿ أعطى القانكف المرأة الحؽ في طمب التفريؽ أك إجراء الخمع في مكاجو حقو 
 بالطالؽ.

أخالقيا البند )د(: نفس الحقكؽ كالمسؤكليات ككالدة بغض النظر عف حالتيا الزكجية: عمميا األبكاف مسؤكلف تربكيا ك  .3
 عف التنشئة كرعاية األطفاؿ.
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البند )ق): تحديد عدد األطفاؿ كالفترات الفاصمة بيف الحمكؿ: فإننا نكضح إف قرار اإلنجاب مشترؾ بيف الزكجيف  .4
(، حيث التفاىـ عمى اإلنجاب بحسب 2009% حسب المسح الصحي 63)كىذا المكضكع يشكؿ نسبة تتجاكز اؿ 

عض الحالت كفي مناطؽ محدكدة تتعدد الحمكؿ كيعتبر تَفرد احد الزكجيف بمثؿ ىذا إمكانيات األسرة إل انو في ب
 القرار مخالؼ لمشرع كالقانكف كغير مقبكؿ اجتماعيا إل في حالت نادرة.

البند )ك(: نفس الحقكؽ فيما يتعمؽ بالكلية كالقكامة كالكصاية عمى األطفاؿ كالحضانة: ننكه ىنا إف الحضانة لالـ  .5
ية لألب أما الكصاية فيي لمعصبة مف ذككر العائمة كقد تككف لالـ بمكافقة القاضي، أما القكامة فبغالب كالكل

األحياف تككف لالـ ألنيا المعنية برعاية ذكيي الحتياج الخاص، أما التبني فيك محـر باإلسالـ كالكاقع تتـ 
 بمكجب حقكقيـ المصانة دستكريان.الستعاضة عنو بالكفالة شرعا، أما المسيحيكف فيمارسكف التبني 

 البند )ز(: نفس الحقكؽ الشخصية لمزكج كالزكجة بما فييا،   .6

 اختيار اسـ األسرة: إف ىذا يعكد لألب ألنو امتداد النسب كتحتفظ المرأة قانكنان ككاقعان باسـ عائمتيا بعد الزكاج. -

 ا مف مصمحة األسرة.اختيار المينة كالكظيفة: نذكر انو أمر يتـ التفاؽ عميو انطالق -

البند )ح(: نفس الحقكؽ فيما يتعمؽ بممكية كحيازة الممتمكات.......، نشرح ىنا أف القكانيف السكرية تحفظ لممرأة  .7
حقيا في الذمة المالية المستقمة قبؿ كأثناء كبعد الزكاج كليا الحؽ الكامؿ دكف إذف مف احد في حيازة الممتمكات 

دارة كأم خمؿ في ذلؾ مرده جيؿ المرأة لحقيا أما  كاإلشراؼ عمييا كالتصرؼ بيا مف بيع كشراء كرىف كاستثمار كا 
 األمكاؿ المشتركة بعد قياـ الزكجية فميما التفاؽ عمى صيغتيا بعد الزكاج كأم اتفاؽ بينيما ممـز لمطرفيف.

 نبيف مايمي:، (: أف ليككف لخطكبة الطفؿ أك زكاجو اثر قانكني.........2أما فيما يتعمؽ بالفقرة ) -

ىذا (، 51الممحؽ رقـ )سنة لمفتاة بقانكف األحكاؿ الشخصية،  17سنة لمفتى ك 18حدد القانكف سف الزكاج  -أ      
، ىناؾ بعض 2009لإلناث بمكجب المسح الصحي األسرم عاـ  26لمذككر ك 29كاف متكسط العمر لمزكاج في سكرية 

مبكر بنسبة اكبر مف غيرىا كىي محدكدة كىنا لبد مف اإلشارة إلى طبيعة المناخ المناطؽ الريفية التي ينتشر فييا الزكاج ال
السائد كنكعية الغذاء في مجتمعنا حيث ُيعجؿ البمكغ كعمى اعتبار تحريـ العالقات الجنسية خارج الزكاج كاف اإلذف أحيانا 

 ضركرة تزكيج الفتاة في كضع استثنائي.
( مكاد تمـز بتسجيؿ عقكد الزكاج 7إف قانكف األحكاؿ الشخصية ضـ في متنو ) الزكاج العرفي )خارج المحكمة( -ب  

.  كمنيا الزكاج العرفي، كىي معفاة مف الرسـك
 ثانيًا: المعويات:

 سيطرة بعض العادات كالتقاليد السمبية المخالفة لمشريعة كالقانكف. -1

 قو ككاجباتو.لتتكفر بشكؿ كاؼ الدكرات التأىيمية التي تبصر كؿ مف الزكجيف بحقك  -2

 قمة مراكز اإلرشاد األسرم. -3
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 :  16ثالثًا: مبررات التحاظات لل  بعض فقرات المادة 
كّميا  16لمجنة سيداك، أف الكثير مف الدكؿ األطراؼ أبدت تحفظات عمى المادة  21مف التكصية العامة رقـ  41جاء في الفقرة 

 أك جزء منيا. 
ل كّميا، فجاءت التحفظات عمى )جػ، د، ك، ز( مف  16ى بعض الفقرات مف المادة كمثؿ ىذه الدكؿ الكثيرة تحّفظت سكريا عم

 فقرتيا األكلى كعمى فقرتيا الثانية. 
كتأتي ىذه التحفظات متَّسقة مع الدستكر في الجميكرية العربية السكرية الذم يعتبر في مادتو الثالثة الفقو اإلسالمي مصدران 

 / مف الدستكر الجديد.  42انة األحكاؿ الشخصية لمطكائؼ الدينية كانسجامان مع المادة /رئيسان لمتشريع كيكفؿ رعاية كصي
( مف الدستكر التي نصت عمى كفالة الدكلة لحرية العتقاد كحرية القياـ بجميع الشعائر 35كما تأتي منسجمة مع المادة )

 الدينية. 
يخضعكف لقانكف كاحد فيما يخّص أحكاليـ الشخصية األمر الذم دعا كنكّد البياف بأف ىذه التحفظات تأتي مف ككف السكرييف ل 

 المشّرع السكرم، احترامان لحقكؽ إنساف، إلى إفراد محكمة شرعية خاصة بو.
مالحظيف أف ىذه التحفظات جاءت لتراعي بعض الفركقات المكجكدة بيف المذاىب كاألدياف التي تحكميا نصكص دينية لمشرائع 

 ك عمى التفاقيات كالقكانيف الكطنية.السماكية التي تسم
 كمع كؿ ما سبؽ، فإف سكريا حريصة عمى بذؿ المستطاع لممكاءمة بيف قكانينيا كبيف القكانيف كالتفاقات الدكلية. 

 ختامان إننا في الجميكرية العربية السكرية نتفيـ جيدان حرص لجنة سيداك عمى تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف لمكصكؿ إلى تطبيؽ
 كامؿ لحقكؽ اإلنساف. 

بما ككمنا أمؿ أْف تُباِدلنا المجنة المكّقرة التفّيـ في حرصنا عمى التمّسؾ بتطبيؽ التفاقيات الدكلية بما يتكافؽ مع قيمنا كأدياننا ك    
ر ذاتو عمى بعض نراه متكافقان مع حقكؽ اإلنساف كمف ىنا فاف العمؿ جار عمى دراسة التحفظات كفقان ليذا المنظكر، كينطبؽ األم

مكاد قكانيف األحكاؿ الشخصية التي بحاجة إلى دراسة كالنظر في امكانية تعديميا أك إعادة صياغتيا بما يحفظ حقكؽ ككرامة المرأة 
 كيزيؿ أم لبس قد يمحؽ الضرر بيا عند تطبيؽ ىذه القكانيف.

 بيذه التاايية: /: الخاصة بالتحايم حول شي خالف ينكأ بين دولتين فيما يتعلق٢٩المادة/
تتحفظ الجميكرية العربية السكرية عمى الفقرة األكلى مف ىذه المادة لتعارضيا مع السيادة الكطنية. إذ أف التحكيـ اإللزامي ينتقص  

كؿ مف سيادة الدكلة إذا لـ يكف بإرادتيا، كلذلؾ تحفظت سكرية عمى المجكء إلى محكمة العدؿ الدكلية في حاؿ الخالؼ بينيا كبيف د
ناىيؾ عف  أخرل، كانسجامان مع النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية التي ل يحاؿ إلييا أم مكضكع تحكيمي إل باتفاؽ الطرفيف

خصكصية القضايا األسرية التي يستحسف حميا عمى المستكل الكطني لف انتقاليا خارج الكطنية مف شأنو اإلسياـ بتفتيت القدرة 
 األكثر مف ذلؾ النعكاس السمبي عمى مؤسسة األسرة. عمى ممارسة السيادة ك 
 المرشة والعنف

 شوًل:  الواي  لل  األرض:
لقد اتخذت العديد مف اإلجراءات الكطنية لمناىضة العنؼ ضد المرأة كمنيا تأسيس المرصد الكطني لتتبع حالت   -1

 السكرية لشؤكف األسرة.العنؼ األسرم ككحدة حماية األسرة كمركز لتمقي الشكاكل مف قبؿ الييئة 
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كتـ إلحاقيا بدراسة كيفية ، 2008 عاـحكؿ العنؼ األسرم  الكمية الدراسةقامت الييئة السكرية لشؤكف األسرة بتنفيذ  -2
 بدرجات الجسدم لمعنؼيتعرضف  النساءبعض  أفأظيرت الدراستاف ، 2010 معمقة حكؿ العنؼ ضد المرأة في سكرية عاـ

 متفاكتة. 

دورات تدريبية حول سكرية لشؤكف األسرة بالتعاكف مع مركز المرأة العربية لمتدريب كالبحكث )ككثر( أقامت الييئة ال -3
كذلؾ بيدؼ إعداد فريؽ كطني مدرب مف جميع  تعزيز يدرات مقدمي الرلاية والخدمات الصحية والقانونية للمرشة المعناة

 اؿ.الكزارات المعنية كالجيات غير الحككمية العاممة في ىذا المج

تـ كضع مشركع إستراتيجية كطنية لتحصيف المرأة مف العنؼ مف قبؿ التحاد النسائي بمشاركة جميع الجيات  -4
 .2010المعنية الرسمية كالشعبية كاألىمية في العاـ 

مف قبؿ  2007افتتاح مركز "اإلصغاء كاإلرشاد القانكني، كالنفسي كالجتماعي لضحايا العنؼ األسرم" منذ عاـ  -5
 الراعي الصالح في دمشؽ. رىبانية

-افتتاح مركز التنمية لممرأة بالتعاكف مع المفكضية السامية لشؤكف الالجئيف لتأىيؿ المرأة السكرية كالالجئة العراقية -6
 .كرفع قدرتيا كتحقيؽ أمنيا القتصادم -الصكمالية

مركز يسيـ في مياميا  114 مراكز المشكرة المنتشرة في الريؼ كالمدينة التي تتبع لالتحاد النسائي كعددىا  -7
 محاميف كمحاميات كقيادات نسائية كأخصائييف نفسييف كاجتماعييف كالتي تعمؿ عمى:

 .اإلصغاء لمنساء المعرضات لمعنؼ األسرم كتكعيتيف بحقكقيف 

 .تقديـ المساندة النفسية كالجتماعية كالقانكنية كمتابعتيا 

  بالتعاكف مع  يفتقدف لألسرة الحاضنة كالمكاتي يتعرضف لمعنؼ األسرم المكاتيالعمؿ عمى تأميف مأكل لمنساء المعنفات
 الجيات المعنية.

  بالتعاكف مع العديد مف الجيات المعنيةرصد حالت العنؼ المكجكدة في سكرية كتقييميا. 

  لممعنفة.تدريب ككادر متخصصة بالتعامؿ مع ضحايا العنؼ األسرم في سكرية، تدريب ميني لتكفير امكانية اقتصادية 

 .تنفيذ برامج تأىيؿ ميني كتنمية قدرات لتحقيؽ أمنيـ القتصادم 

  بدأ العمؿ فعميان في مركز الراعي الصالح مف خالؿ )ىاتؼ الثقة( الذم يتمقى التصالت مف جميع أفراد األسرة ضحايا
 .2008العنؼ األسرم في العاـ 

 اليالؿ األحمر العربي السكرم يقـك بالدكر ذاتو. كتجدر اإلشارة لكجكد خط ىاتؼ "ساخف" آخر يتبع لمنظمة 
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كتقـك كزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ بالشراكة مع الجمعية  2008افتتاح دار إيكاء باسـ كاحة األمؿ لمنساء المعنفات عاـ  -8
ييف إضافة إلى الخدمات بتقديـ المساعدة النفسية كالجتماعية كالصحية كالقانكنية مف قبؿ أخصائ الكطنية لتطكير دكر المرأة،

 األساسية التالية:

 تأميف إقامة مؤقتة لمنساء كاألطفاؿ كالشابات. -

 تأميف الكساء كالغذاء ككافة متطمبات الحياة اليكمية. -

 اإلصغاء كالمرافقة اليكمية في مجمؿ الفعاليات المنفذة. -

 نكميزم/فرنسي.التدريب الميني، كتنفيذ دكرات تعميمية في محك األمية، الكمبيكتر، لغة ا -

. ىذا كيتـ UNHCR-DRC-UNRWكما تستفيد بعضيف مف دكرات تدريب كبرامج مقامة مف قبؿ منظمات أخرل مثؿ  
تسجيؿ األطفاؿ الذيف يقيمكف في دار اإليكاء مع األميات في المدارس كرياض األطفاؿ كتتـ مساعدة الفتيات عمى متابعة 

كالثانكم كذلؾ بالتعاكف مع الجمعية الكطنية لتطكير دكر المرأة التي تشرؼ عمى  التحصيؿ العممي في مراحؿ التعميـ األساسي
 المرأة. 

أحدث مركز إبراىيـ الخميؿ لتقديـ المساعدات كالخدمات )عينية كمادية كصحية كنفسية( لمعائالت العراقية كأطفاليـ لمعاـ  -9
اليالؿ األحمر العربي السكرم كعدد مف الجمعيات  كذلؾ بالتعاكف بيف كزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ كمنظمة 2006
 األىمية.

كعممت منظمة اليالؿ األحمر العربي السكرم مف خالؿ  لجنة المساكاة بيف الذكر كاألنثى المشكمة فييا عمى تنفيذ حمالت تكعية 
 ـ ككاجباتيـ.لمنساء عبر الندكات التمفزيكنية كزيارة المدارس لتكعية الطالبات كالطالب لتعريفيـ بحقكقي

ىذا كقامت الحككمة السكرية ممثمة بػ)الييئة السكرية لشؤكف األسرة ككزارة األكقاؼ، كبالتعاكف مع صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف( 
باإلطالع عمى مراكز العنؼ ضد المرأة في بعض الدكؿ )تركيا كتكنس( لالستفادة مف تجربتيا في ىذا المجاؿ. كما عقدت كرشات 

عنؼ ضد المرأة كلمتعريؼ باتفاقية إزالة كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة. باإلضافة لدراسات تتناكؿ جرائـ الشرؼ عمؿ حكؿ ال
كمكقؼ الشريعة كالقانكف منيا. كيقـك التحاد النسائي كالمجتمع األىمي بدكره في ىذا المجاؿ مف خالؿ بعض جمعياتو التي تقدـ 

لممرأة المعنفة كما عمؿ التحاد كالييئة السكرية لشؤكف األسرة إلى تقديـ مشركع قانكف الكثير مف الخدمات كالبرامج المكجية 
 لصندكؽ النفقة كالذم مف شانو تكفير الكقت كالجيد كالماؿ لممرأة التي تنتظر حكـ الطالؽ أك النفقة:

الشؤكف الجتماعية كالعمؿ كالجمعية أما بالنسبة لمعيد التربية الجتماعية لمفتيات الجانحات فقد عقدت شراكة بيف كزارة   -10
 الكطنية لتطكير دكر المرأة لتنفيذ برنامج متكامؿ يتضمف اآلتي: 

التأىيؿ الميني لفتيات المعيد كذلؾ بيدؼ تحقيؽ الستقالؿ القتصادم ليف عقب خركجيف مف المعيد كتأىيميف  -1
 إلعادة الدمج في الحياة العامة كاألسرية.
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جراء فحكصات طبية دكرية ليف باإلضافة لمحاضرات في تقديـ المشكرة القانكني -2 ة لمفتيات كتمثيميف أماـ القضاء، كا 
 التكعية عف األمراض المنتقمة بالجنس كاإليدز.

 كضع مناىج تعميمية كتدريبية مناسبة ليف كتنفيذ دكرات محك األمية.    -5

 ارات.تدريب الفتيات تدريبات رياضية كمكسيقيا كتنمية المكاىب كالمي    -د
تقديـ الدعـ الجتماعي كالنفسي كالقانكني كالصحي لمفتيات الالجئات العراقيات ضمف المعيد كيستقبؿ األجنبيات غير    -ك

 السكريات كالمكاتي تعرضف لجرائـ التجار باألشخاص كيقدـ الخدمات المتنكعة ليف.
ة كالجمعية الكطنية لتطكير دكر المرأة بإحداث المأكل الخاص كما قامت كزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ كالمنظمة الدكلية لميجر 

يكضح النظاـ الداخمي   26/6/2011تاريخ  1144كأصدرت الكزارة بمكجب القرار رقـ  2008بضحايا التجار باألشخاص عاـ 
لجرائـ التجار  لدكر رعاية ضحايا التجار باألشخاص، كتستقبؿ ىذه الدار األجنبيات مف غير السكريات المكاتي تعرضف

باألشخاص حتى يتـ تسكية كضعيا مع إدارة اليجرة كالجكازات في كزارة الداخمية كتقدـ الدار خدمات متنكعة منيا الطبابة كالطعاـ 
 كالمشكرة القانكنية كاإلقامة.

 يقـك مركز الطب الشرعي باستقباؿ حالت لنساء معنفات كيكثؽ الحالت كيقدـ العالج المثالي.  -11

ير بالذكر ضمف ىذا المجاؿ ىك ما تعانيو المرأة مف العنؼ بأشكالو كافة في ظؿ الحتالؿ اإلسرائيمي إذ تعمؿ الجميكرية كالجد
العربية السكرية عمى مكاجية التحدم، كتحقيؽ اليدؼ الحيكم الكطني كاإلنساني األبرز، كىك تحرير األراضي العربية السكرية 

اعي باتجاه بناء سالـ عادؿ كشامؿ قائـ عمى أساس قرارات الشرعية الدكلية، بيدؼ أف تنتيي المحتمة في الجكلف، كتعزيز المس
معاناة المرأة الرازحة تحت الحتالؿ اإلسرائيمي، كينتيي التيديد الدائـ بالعدكاف، كالذم يعرقؿ جيكد التنمية لما يتطمبو مف 

اجات التنمية الجتماعية، كتأميف مستمزمات النيكض بكاقع المرأة مستمزمات دفاعية كميزانيات كانت ستكجو حتمان إلى تمبية ح
خاصة اذا عممنا أف المرأة العربية السكرية الجكلنية كتقميص الفجكات النكعية، كتحقيؽ مسارات التقدـ الجتماعي كالقتصادم 

شطار األسرة كالبعد عف األىؿ كاألبناء بفعؿ تتحمؿ أعباء مضاعفة في مكاجية التنكيؿ كالعتقاؿ ككساد المكاسـ كصعكبة التنقؿ كان
التصرفات الجائرة التي تمارسيا إسرائيؿ التي تخالؼ كترمي جانبان كؿ الشرائع الدكلية مف خالؿ محاكلتيا المستمرة لفرض اليكية 

ع الدكلي في أكثر مف قرار اإلسرائيمية كتطكيع المكاطنيف السكرييف الرافضيف بكؿ قكاىـ لمثؿ ىذه الممارسات التي أدانيا المجتم
 أممي تتجاىمو إسرائيؿ بحكـ الفيتك األمريكي. 

 ثانيًا: المعويات
حيث ينظر )العرؼ السائد( كالذم ىك بمنزلة القانكف يتجسد معظميا في العادات السمبية كالتقاليد الجتماعية السمبية  -

 لمقضايا الخاصة بالمرأة عمى أنيا شأف أسرم كخاص. 

 . يكاء لمساعدة النساء كالفتيات ضحايا العنؼ لفاقدم األسرةقمة مراكز اإل -

 قمة المصادر المالية لتغطية كافة الخدمات التي تقـك بيا مراكز اإليكاء. -

غياب اإلحصاءات الرسمية الشاممة كعدـ تكثيؽ كتسجيؿ جميع حالت العنؼ المرتكبة ضد النساء كالفتيات كما ىي عميو  -
 في الكاقع.
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 قكقيا ككاجباتيا يعيؽ تمتعيا بكامؿ حقكقيا كيسيـ في إيقاع الظمـ عمييا كيحمميا أعباء جساـ.جيؿ المرأة بح -

عمى الرغـ مف التطكر الذم يشيده اإلعالـ بكسائمو المتعددة في تناكلو لقضايا المرأة كمجيكداتيا كمحاكلت الخركج عف  -
 الصكرة النمطية إل انو ل زاؿ دكف الطمكح.

مع الدكلي لممسؤكليات المترتبة عميو في سبيؿ تمتع المرأة الرازخة تحت الحتالؿ بكامؿ حقكقيا كلسيما عدـ اكتراث المجت -
 حؽ تقرير المصير.

 ثالثًا: السبل المتوخاة 
 الستمرار بإجراء دراسات ميدانية شاممة كمعمقة لرصد حالت العنؼ ضد المرأة. -1

عناصر نسائية مدربة لستقباؿ النساء عمكمان كضحايا العنؼ إحداث أقساـ خاصة في مراكز الشرطة تدار مف قبؿ  -2
 خصكصا.

تكفير اإلمكانات الالزمة كتكفير المستمزمات تفعيؿ دكر الجمعيات األىمية بشكؿ أكبر كتأميف البيئة المناسبة لعمميا مع  -3
 كتشجيع العمؿ األىمي كالتطكعي. 

 امؿ مع حالت العنؼ ضد المرأة.الستمرار في عقد الدكرات التأىيمية لمككادر التي تتع -4

كذلؾ مف خالؿ تعميـ األزكاج كالزكجات كالمقبميف عمى الزكاج عمى كيفية التعامؿ الصحيح كمراعاة حقكقيما المتبادلة  -5
 المؤسسات كالييئات الرسمية كالشعبية كاألىمية التي بدأت تقـك بيذا الدكر بشكؿ نسبي. 

كبما يظير حقيقة كطبيعة المجيكدات مناىج بما يكرس المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة دعـ كتفعيؿ ادكار المرأة عبر تطكير ال -6
 .التي تقدميا اسريا كمجتمعيا

 تطكير كتعزيز كسائؿ اإلعالـ بما يتعمؽ بمجمؿ قضايا المرأة.  -7

 تعزيز دكر عمماء الديف لما ليـ مف تأثير ك فعالية.  -8

السكرية في الجكلف السكرم المحتؿ بكامؿ حقكقيا السياسية كالمدنية زكاؿ الحتالؿ اإلسرائيمي يسيـ في تمتع المرأة  -9
 كالقتصادية كالثقافية كالجتماعية.

 المرشة المعاية:
 الواي  لل  األرض:

شيدت المعاىد التابعة لكزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ التي تعنى كتيتـ باإلعاقات عامة سكاء كانت جسدية أـ ذىنية تطكرات  -
 كمتنكعة كذلؾ مف حيث: كبيرة
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إعادة التأىيؿ لمكادر المتخصص كالترميـ لألبنية كتطكير خطط العمؿ كالنفتاح عمى المجتمع كالمشاركة بالفعاليات التي  .1
تقاـ سكاء المحمية أـ اإلقميمية أـ الدكلية بحيث استقطبت الممتقيات كالمؤتمرات التي استضافتيا سكرية أك شاركت فييا الىتماـ 

غنية جدان مما أسيـ في تنافس أىالي المعاقيف لمشاركة  2010 -2008دت اإلعجاب كالجكائز عمى اختالفيا ككانت األعكاـ كحص
 أكلدىـ خاصة فيما يتعمؽ بالرياضة كالفنكف كالككمبيكتر بعد أف كانكا يخجمكف منيـ.

 .2009كمؤتمر األكلمبياد الدكلي كالعربي  2007إقامة دكرة األكلمبياد الخاص  .2

يتـ العمؿ إلشراؾ الجمعيات األىمية بالمياـ التي تقـك بيا كزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ كفؽ عقكد  2006منذ العاـ  .3
شراكة ككف ىذه المنظمات غير الحككمية قادرة عمى المساىمة في عممية التنمية الشاممة )جمعية تطكير دكر المرأة, الجمعية 

جمعية البر لمخدمات الجتماعية, جمعية آماؿ، جمعية الشيامة لمنيضة اإلنسانية، كجمعية آفاؽ الركح السكرية لمتنمية الجتماعية، 
 لمنساء المعاقات كأميات األطفاؿ المعاقيف، جمعية خاصة بالفتيات الكفيفات كأخرل لممعاقات جسديان(. 

مف مجمكعة مف المعاقيف الناشطيف في  يينجمعية آفاق الروح للنسا  المعايات وشميات األطاال المعا 2005تأسست عاـ 
قضايا اإلعاقة كبعض الناشطيف في المجتمع، تضمف نظاميا الداخمي أىدافان خاصة بالنساء المعاقات مف حيث تكعيتيـ كتغيير 

ؿ مع أبناءىـ النظرة السمبية المجتمعية نحكىـ، كاىتمت الجمعية بفئة أميات األطفاؿ المعاقيف مف خالؿ إرشادىـ كتأىيميـ لمتعام
 كمع المجتمع، كلمغاية نفسيا الرامية لمعناية باألشخاص ذكم اإلعاقة.

كزارة اإلدارة المحمية دليؿ الشتراطات اليندسية لتسييؿ حركة ذكم اإلعاقة كالذم يمـز كافة الكحدات  2009أعدت في عاـ  -
ير كالشركط كالمكاصفات الفنية كاليندسية كالمعمارية اإلدارية عند منح أم ترخيص بناء جديد حككمي أك خاص، لمتقيد بالمعاي

الكاجب تكفرىا في المباني كالمرافؽ العامة الجديدة. كتعمؿ الكزارة المذككرة مع البرنامج اإلنمائي لمتخفيؼ مف الككارث الطبيعية 
سجاما مع اتفاقية حقكؽ األشخاص كآلية حماية المكاطنيف مركزيف عمى حالت تيتـ بالنساء كاألطفاؿ خالؿ الكارثة ككؿ ذلؾ ان

ذكيي اإلعاقة مف حيث الخطر الذم يمكف أف تتعرض لو النساء مف ذكات اإلعاقة داخؿ المنزؿ أك خارجو كمف حيث التأكيد عمى 
بر تمتعيف بجميع الحقكؽ كالحريات األساسية عمى قدـ المساكاة مع النساء كالتخفيؼ ما أمكف مف تأثير الفقر عمى ىذه الشريحة ع

تأميف ما أمكف مف فرص العمؿ كىنا حصؿ تقدـ كاضح تمثؿ في تخصيص نسبة اكبر لدخكؿ الجامعات ك المعاىد مف قبؿ 
 الحككمة.

كحتى تاريخو تنفذ الجمعية العممية لممعمكماتية مع كزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ ككزارة التصالت برنامجا  2006منذ عاـ  -
يكتر كتعمـ المغة األجنبية كالتمكف مف العربية في العديد مف المناطؽ الريفية تحت اسـ مشركع )نفاذ لمتدريب عمى عمـك الككمب

مركز كتتكسع بشكؿ مستمر نكعية الخدمات  85إلى  2014مركزا كسيصؿ عاـ  60لمزكد خدمة النترنت( كقد افتتح حتى اآلف 
 المقدمة لممعاقيف كخاصة الشباب مف الجنسيف.

رة الصحة العديد مف اإلجراءات الخاصة لتخديـ ىذه الفئة سكاء في المشافي العامة أك الخاصة أـ في التكسع كما أعدت كزا
 بالختصاصات التي تمبي الحتياج.

خطكة ىامة عمى طريؽ النيكض بكاقع ذكم  2008التي أقرتيا الحككمة عاـ  الخطة الوطنية للوياية من اإللايةتعتبر      
حداث التغيير المطمكب حياؿ اإلعاقة كقضاياىا. أعدت الخطة الكطنية لرعاية كتأىيؿ اإلعاقة كتأميف م تطمباتيـ كاحتياجاتيـ كا 
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ذكم اإلعاقة مف قبؿ الحككمة كالمجتمع األىمي. تركز ىذه الخطة عمى تعزيز التأىيؿ المبني عمى مساىمة المجتمع، كعمى دعـ 
نتاج كتقديـ التقنيات المساعدة.كتعزيز كتقكية خدمات الرعاية الصحية التأىيمي  ة لذكم اإلعاقات كعائالتيـ كدعـ تطكير كا 

ككذلؾ تبنت الحككمة عممية تشغيؿ المعاقيف بما يتناسب مع اإلعاقة كشدتيا  كشددت عمى تطبيؽ القانكف القاضي بتشغيؿ نسبة 
لعاـ  17ء، حيث خصص قانكف العمؿ رقـ % في جميع الكزارات ناىيؾ عف تشجيع القطاع الخاص لمثؿ ىذا األجرا4ل تقؿ عف 

% مف العامميف لذكم اإلعاقة في القطاع الخاص بما يتناسب مع اإلعاقة كشدتيا، كعمى مستكل النقؿ تمت 2تشغيؿ نسبة  2010
 افي. مراعاة حؽ المعاؽ في سيكلة الصعكد كاليبكط في كسائؿ النقؿ إضافة لممكلت كلممطارات كمراكز النطالؽ كالحدائؽ كالمش

تقدـ الجمعية السكرية لممعاقيف جسديان التي تشرؼ عمييا كزارة الشؤكف الجتماعية كالعمؿ جممة مف الخدمات التدريبية النكعية 
كتكفر المكاد الضركرية كالالزمة كتمنح القركض المادية لمطالب كتزكيد أصحاب الحتياج بالعديد مف المستمزمات ) سماعات، 

 يربائية كعادية(. عصي متحركة، كراسي ك
كتقـك الدكلة بشكؿ مستمر بالتكعية تجاه األلغاـ التي زرعتيا إسرائيؿ في محافظة القنيطرة كالتي تسفر سنكيان عف إعاقة عشرات 
المكاطنيف كاألطفاؿ )مف الجنسيف( منيـ مف يتكفى كمنيـ مف يحمؿ إعاقتو معو مما يدؿ عمى إرىاب ىذا الكياف كعنصريتو الرىيبة 

 يـ بزيادة التكاليؼ عمى الدكلة.كيس
 الخاتمة:

ىذا بسط لما جاء في مكاد اتفاقية سيداك مشفكع بالجيكد التشريعية كالعممية كالعممية المنجزة عمى أرض الكاقع في الجميكرية 
ارؾ في بذؿ ىذه مضافا إلييا العقبات كالسبؿ المتكخاة، كقد تش 2011-2005العربية السكرية خالؿ الفترة الممتدة مابيف عامي 

بالمرأة السكرية  -قدر اإلمكاف –الجيكد أفراد كمؤسسات كىيئات ككزارات كمنظمات كجيات متعددة حككمية كغير حككمية لالرتقاء
 عمى جميع األصعدة، إيمانان منا بأف المرأة صنك الرجؿ كأف النساء شقائؽ الرجاؿ كأف المجتمع ليرقى إل بإعماؿ جناحيو. 

قرير المكانة الميمة التي تحتميا المرأة السكرية في جميع المياديف كالدكر المركزم الذم تمعبو  في استقرار األسرة كقد أظير الت
كتدعيـ المجتمع كتحقيؽ التنمية الشاممة كالمستدامة. كقد سمحت المكاسب السياسية كالقتصادية كالتشريعية كالجتماعية المحرزة 

 مع، كلزاؿ أمامنا الكثير لنعممو كتكاجينا العديد مف العقبات كالتحديات التي نعمؿ عمى تذليميا.بتعزيز إدماج المرأة في المجت
ف الجميكرية العربية السكرية مصممة عمى مكاصمة جيكدىا في إعطاء المرأة حقكقيا كاممة  في ظؿ تناغـ أسرم فعاؿ كتكاصؿ  كا 

 ؿ إضافٍة بّناءٍة منصفة.اجتماعي أخالقي سامي، فاتحة قمبيا كعقميا كذراعييا لك
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 المالحق:
 التفاقيات كالبركتكككلت المتعمقة بحماية حقكؽ اإلنساف. 1الممحؽ رقـ 

 المتضمف رفع تحفظ الجميكرية العربية السكرية عف المكاد 2007عاـ  12المرسـك رقـ  2الممحؽ رقـ 

 ية حقكؽ الطفؿ.( مف اتفاق20-21)                   

 .القاضي بإنياء العمؿ بحالة الطكارئ 161المرسـك رقـ  3الممحؽ رقـ 

 القاضي بإلغاء محكمة أمف الدكلة العميا. 53المرسـك التشريعي رقـ  4الممحؽ رقـ 

 .( المتضمف قانكف األحزاب100المرسـك التشريعي رقـ ) 5الممحؽ رقـ 
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 قانكف النتخابات العامة. (101المرسـك التشريعي رقـ ) 6الممحؽ رقـ 

 .المتضمف قانكف اإلدارة المحمية 2011لمعاـ  107المرسـك التشريعي رقـ  7الممحؽ رقـ 

 .الخاص بقانكف اإلعالـ 2011لمعاـ  108المرسـك التشريعي رقـ  8الممحؽ رقـ 

 .2012دستكر الجميكرية العربية السكرية عاـ   9الممحؽ رقـ 

 الخاص بمكافحة اإلرىاب. 2012/ لمعاـ 19رقـ /القانكف  10الممحؽ رقـ 

 .13/3/1973دستكر الجميكرية العربية السكرية الصادر بتاريخ    11الممحؽ رقـ 

القاضي ينشر دستكر الجميكرية العربية السكرية الذم اقره الشعب بالستفتاء في  2012لمعاـ  94المرسـك رقـ  12الممحؽ رقـ 
 .2012-2-27مف تاريخ  الجريدة الرسمية ليعد نافذان 

 .20/12/2003تاريخ  ٤٢ث الييئة السكرية لشؤكف األسرة بالقانكف رقـ اإحد  13الممحؽ رقـ 

 القاضي بمنع التجار باألشخاص. 2010لعاـ  3المرسـك التشريعي رقـ  14ممحؽ رقـ 

 .18/5/1949تاريخ  84القانكف المدني الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ  15الممحؽ رقـ 

  148( الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ 3-1( )148/1949قانكف العقكبات السكرم ) 16الممحؽ رقـ 

 . 22/6/1949 تاريخ                   

 .حكؿ تعديؿ قانكف العقكبات 2011لعاـ  1المرسـك التشريعي رقـ  17الممحؽ رقـ 

 لعمؿ في القطاع الخاص.قانكف تنظيـ ا  2010(  تاريخ 17القانكف رقـ ) 18الممحؽ رقـ 

 ( مف قانكف548القاضي بتعديؿ المادة  ) 2009/ لعاـ 37المرسـك التشريعي رقـ / 19الممحؽ رقـ 

 العقكبات.                  

 .2006لمعاـ  31قانكف األحكاؿ الشخصية لمطكائؼ الكاثكليكية في سكرية  رقـ  20الممحؽ رقـ 

 .2007قانكف التجارة عاـ  21الممحؽ رقـ 
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 المعني بتثبيت العماؿ الككالء. 2011( لمعاـ 62القانكف رقـ ) 22الممحؽ رقـ 

 .القاضي بتنظيـ حؽ التظاىر السممي لممكاطنيف 2011لعاـ  54المرسـك التشريعي رقـ  23الممحؽ رقـ 

 الذم يمنح الجنسية لألكراد السكرييف. 2011( لمعاـ 49المرسـك التشريعي رقـ ) 24الممحؽ رقـ 

 قانكف السمطة القضائية. 1961لعاـ  98المرسـك رقـ  25ممحؽ رقـ ال

 .2004لعمـ  50القانكف األساسي لمعامميف في الدكلة رقـ  26الممحؽ رقـ 

 ،2012القاضي بتسمية رئيس كأعضاء المحكمة الدستكرية العميا لعاـ  173المرسـك رقـ  27 الممحؽ رقـ 

 .المحكمة الدستكرية العميا القاضي بتشكيؿ 2012لمعاـ  35رقـ  كالمرسـك التشريعي                   

 المرسـك الخاص باعتبار المعمميف كالمستخدميف الدائميف  ٢٠٠١تاريخ  ٤٢المرسـك رقـ  28الممحؽ رقـ 

 في مدارس الجكلف المحتؿ قائميف عمى رأس عمميـ.                     

 الناظـ لعمؿ كزارة الخارجية كالمغتربيف. ١٠/١/٢٠١١/تاريخ  ٤المرسـك رقـ/  29الممحؽ رقـ 

 قانكف الجنسية. 24/11/1969تاريخ  276المرسـك التشريعي رقـ  30الممحؽ رقـ 

 .2012لمعاـ  7القانكف رقـ ، 1981( لمعاـ35قانكف التعميـ اإللزامي رقـ ) 31الممحؽ رقـ 

 ـ.2002( لمعاـ 32قانكف التعميـ األساسي رقـ ) 32الممحؽ رقـ 

 تحديث قانكف التعميـ األساسي. 2004/ لعاـ 55المرسـك التشريعي رقـ / 33الممحؽ رقـ 

 إحداث المركز الكطني لممتميزيف. 27/7/2008/ في 45المرسـك التشريعي رقـ / 34الممحؽ رقـ 

 القاضي بإحداث مركز لتنمية الطفكلة المبكرة. 2012لمعاـ  17القانكف رقـ  35الممحؽ رقـ 

 .2006لعاـ  6قانكف تنظيـ الجامعات رقـ 36رقـ  الممحؽ

 القاضي بإحداث صندكؽ دعـ البحث العممي  2009/ لعاـ 49المرسـك التشريعي رقـ / 37الممحؽ رقـ 

 كالتطكير التقاني لمتعميـ العالي.                   
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 امة عمى آلية قبكؿتضمف تعديالت أساسية كى 2011لعاـ  203المرسـك التشريعي رقـ  38الممحؽ رقـ 

 الطالب المعكقيف في الجامعات السكرية.                  

 إحداث مركز القياس كالتقكيـ في التعميـ العالي. 2012لعاـ  15المرسـك التشريعي رقـ  39الممحؽ رقـ 

 المغة معيد الشاـ العالي لمعمـك الشرعية ك القاضي بإحداث  (48المرسـك التشريعي رقـ )  45الممحؽ رقـ 

 العربية كالدراسات اإلسالمية.                    

 .بعض عناكيف األبحاث  14الممحؽ رقـ 

 )محك األمية(. 2/4/2002/ تاريخ 16المرسـك  رقـ / 42الممحؽ رقـ 

 محاضرات كزارة األكقاؼ. 43 الممحؽ رقـ

 .1959لعاـ  92قـ الصادر بالمرسـك التشريعي ر قانكف التأمينات الجتماعية  44الممحؽ رقـ 

 )التنظيـ النقابي العمالي(. 26/6/1968/ تاريخ 84المرسـك التشريعي رقـ/ 45الممحؽ رقـ 

 الناظـ لستقداـ كاستخداـ العامالت كالمربيات. 2007/ عاـ 62المرسـك التشريعي رقـ / 46الممحؽ رقـ 

 شاء الصندكؽ الكطني لممعكنة المتضمف إن 13/1/2011تاريخ  9المرسـك التشريعي رقـ  47الممحؽ رقـ 

 الجتماعية.                   

 ـ تنظيـ كزارة الصحة كمالكيا.1966لعاـ  111المرسـك التشريعي رقـ  48الممحؽ رقـ 

 التمكيؿ الصغير. 2007/ لعاـ 15المرسـك رقـ /  49الممحؽ رقـ 

 العاممة لمعاشيا التقاعدم لكرثتيا. القاضي بتكريث المرأة 2001لعاـ  78القانكف رقـ     55الممحؽ رقـ 

 قانكف األحكاؿ الشخصية. 51الممحؽ رقـ 

 

 


