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 الفصل األول
 معطيات عامة حول البلد والسكان  

 
 .يصف هذا الفصل الوضع اجلغرايف و االجتماعي واالقتصادي والصحي واألسري 

 والدميغرايف واالقتصادي والصحي واألسريالوضع اجلغرايف   
 الوضع اجلغرايف - ١ 

تقع اجلمهورية العربية السورية على الساحل الشرقي للبحر األبـيض املتوسـط وحتـدها               
ــا   ــداد  (مشــاالً تركي )  كــم٧٤(شــرقاً، وفلســطني  )  كــم٥٩٦(، والعــراق ) كــم٨٤٥علــى امت

 .غرباَ)  كم١٨٣( األبيض املتوسط والبحر)  كم٣٥٩(جنوباً، ولبنان )  كم٣٥٦(واألردن 
 هكتــار )١٨ ٥١٧ ٩٧١ (تبلــغ املســاحة العامــة ألراضــي اجلمهوريــة العربيــة الســورية 

 ماليني هكتار أراضي زراعية وتتـوزع البقيـة بـني جبـال وباديـة، وتتميـز الباديـة                   ٦منها حوايل   
افيــة مــن الســورية بأهنــا صــاحلة إلنبــات األعشــاب وتســتعمل كمــراٍع عنــد هطــول كميــات ك  

 .كم مربع١ ٢٠٠فتبلغ ) اجلوالن(أما مساحة األراضي العربية السورية احملتلة . األمطار
 :وتقسَّم سورية من الوجهة اجلغرافية الطبيعية إىل أربع مناطق هي 
 .  احملصورة بني اجلبـال والبحر:املنطقة الساحلية 
 مشال البالد إىل جنوهبا موازية       اليت تضم اجلبال واملرتفعات املمتدة من      :املنطقة اجلبلية  

 . لشاطئ البحر األبيض املتوسط
 وتضـم سـهول دمشـق ومحـص ومحـاه وحلـب       :املنطقة الداخليـة أو منطقـة السـهول       

 .واحلسكة ودرعا وتقع شرقي منطقة اجلبال
وهي السهول الصحراوية الواقعة يف اجلنـوب الشـرقي مـن الـبالد علـى          : منطقة البادية  

 .والعراقيةاحلدود األردنية 
أما من الناحيـة اإلداريـة فتقسـم األراضـي يف سـورية إىل أربـع عشـرة حمافظـة، تنقسـم                       

وتضـم الناحيـة جمموعـة مـن القـرى        . كل منها بصورة عامة إىل منـاطق وكـل منطقـة إىل نـواح             
 . هي أصغر وحدة إدارية

الناحيــة، احملــافظ، مــدير املنطقــة، مــدير : ويتــوىل رئاســة هــذه التقســيمات علــى التــوايل 
أمـا  . وميثل القرية جملس القرية ويرأسـه املختـار الـذي يشـرف علـى القريـة واملـزارع التابعـة هلـا                     
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ركـــز احملافظـــة الـــيت يبلـــغ عـــددها منطقـــة مبـــا فيهـــا منـــاطق م) ٦١(عـــدد املنـــاطق فيصـــل إىل 
 .٢٠٠٢ناحية، وذلك حسب بيانات ) ٢١٠(منطقة، وعدد النواحي  ١٤

 :االت اخلاصة التاليةوجتدر اإلشارة هنا إىل احل 
 .تعترب مدينة دمشق حمافظة مستقلة تسمى حمافظة دمشق 
تــرتبط بعــض القــرى مباشــرة مبركــز احملافظــة دون أن تــرتبط مبركــز الناحيــة أو مبركــز    

 .املنطقة وتسمى يف هذه احلالة قرى مركز احملافظة
يـة وتسـمى يف   ترتبط بعـض القـرى مباشـرة مبركـز املنطقـة دون أن تـرتبط مبركـز الناح               

 .هذه احلالة قرى مركز املنطقة
يف العديد من احملافظات ترتبط بعـض النـواحي مباشـرة مبركـز احملافظـة دون أن يكـون                  

 . ويف هذه احلالة تسمى نواحي مركز احملافظة. هلا ارتباط مبركز املنطقة

يسود يف سورية بشكل عام مناخ البحر األبـيض املتوسـط الـذي يتصـف بشـتاء مـاطر                    
 .وصيف جاف يتخللهما ربيع وخريف انتقاليان قصريان

 
 الدميغرايف الوضع - ٢ 

تتميز سورية بتعددية عرقية منسـجمة فيمـا بينـها، يشـكل العـرب الغالبيـة فيهـا إضـافةً                     
. إىل جمموعات عرقية مـن األرمـن واألكـراد والسـريان واآلشـوريني والشركسـيني والكلـدانيني           

غة الرمسية للدولة ويدين معظم السكان بالديانـة اإلسـالمية بطوائفهـا            إال أن اللغة العربية هي الل     
 . املختلفة اإلضافة إىل الديانة املسيحية بطوائفها املختلفة

 :وتبني اجلداول الواردة أدناه نسبة اإلناث والذكور 
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 مؤشرات سكانية  
 ١٧ ٠٠٠ ٠٠٠ )*نسمة ( عدد السكان 

 ٩٥ )٢كم/نسمة( الكثافة السكانية 
 

 .٢٠٠٣حسب تقديرات منتصف عام  * 
 

 نسبة اإلناث والذكور حسب الفئات العمرية  

 - ٥٥ ٥٤ - ١٥ ١٥+  
 ٧,٢ ٥٣,٦ ٣٩,٢ اإلناث ٪
  ٨,٦ ٥١,٤ ٤٠  الذكور٪

 نسبة اإلناث يف سن اإلجناب  
 

 ٤٩ � ١٥  الفئة العمرية 
 ٢٤,٥  اإلناث٪

 
 نسبة التوزيع اجلغرايف للسكان  

 
 املناطق الريفية يةاملناطق احلضر 
 ٤٩,٨ ٥٠,٢  السكان٪
 

 نسبة الشباب  
 

 - ٦٥+  ٤٥ - ١٥ 
  ٣,٦ ٨٥,٢ ٣٩,٦  السكان٪

 ٢٠٠٢نسبة املتعلمني حسب إحصائيات عام   
  الذكور٪  اإلناث٪ 

 ٩٢ ٧٨  +١٥ الفئة العمرية
 أن معـدل اخلصـوبة مرتفـع،        ٢٠٠١أشـارت نتـائج مسـح صـحة األسـرة يف عـام              وقد   
 امــرأة لتبلــغ أقصــاها يف الفئــة العمريــة ١٠٠٠تلفــت معــدالت اخلصــوبة العمريــة لكــل وقــد اخ
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وقـد لـوحظ تراجـع معـدالت اخلصـوبة العمريـة مـع زيـادة مسـتوى                  ).  مولود ١٧٧ (٢٩-٢٥
 .احلالة التعليمية لدى السيدات قيد الدراسة

 
 :أما حول النمو الدميغرايف  

و السكاين واخلصوبة الكلية إضافة إىل بعـض        فتبني اجلداول الواردة أدناه معدالت النم      
 :املؤشرات الدميغرافية األخرى

 معدل النمو السكاين  
 األعوام
٪ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ - ١٩٩٥ 

 ٢,٤٥ ٢,٧ معدل النمو السكاين
 

 معدالت اخلصوبة   
 ٢٠٠١حسب إحصائيات عام   

 يةيف املناطق الريف يف املناطق احلضريةمعدل اخلصوبة الكلية 

٪ ٤,٤ ٣,٤ ٣,٨ 
 مؤشرات إحصائية  

 مأمول احلياة املتوقع عند الوالدة ٦٨,٧ الذكور
 ٧٣,٢ اإلناث )سنة(

 /معدالت وفيات األمومة
 ٦٥,٤  والدة حية١٠٠,٠٠٠

 /معدالت وفيات الرضع
 ١٨,١  والدة حية١٠٠٠

 نسبة األسر اليت ترأسها نساء
٪ ٩ 

 ٢١٦,٦١٠ الذكور
 *عدد الالجئني الفلسطينيني

 ٢١٣,٢٨٩ اإلناث
 

 . منهم يف العاصمة دمشق٪ ٦٨، ويعيش ٣١/١٢/٢٠٠٢ حىت تاريخ   *     
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 الوضع االقتصادي - ٣ 

تعترب سورية من الدول الناميـة يف العـامل، حيـث يشـكل فيهـا القطـاع الزراعـي حـوايل              
طــي يشــكل ، والقطــاع النف٪٧ مــن النــاتج اإلمجــايل احمللــي، والقطــاع الصــناعي حــوايل   ٪٢٧

قـد حقـق معـدالت منـو عاليـة خـالل             ويالحـظ أن االقتصـاد السـوري       . منه تقريباً  ٪٢٠حوايل  
ويعـود ذلـك ألسـباب عـدة      . ٪ ٧النصف األول مـن عقـد التسـعينات، إذ وصـلت إىل حـدود               

 :نذكر منها
 .ارتفاع أسعار النفط - 
 .زيادة اإلنتاج والعائدات النفطية - 
 .استكشاف حقول نفط جديدة - 
 .املساعدات املالية اخلارجية إبان حرب اخلليج الثانية - 
القيام ببعض اإلصالحات االقتصـادية يف هنايـة الثمانينـات الـيت توجـت بإصـدار قـانون              - 

 .١٩٩١يف العام / ١٠/االستثمار رقم 

ــدٍن يف معــدالت االســتثمارات        ــا تبعــه مــن ت ــطء ســري عمليــات اإلصــالح وم إال أن ب
 سنوياً يف النصف الثـاين مـن   ٪٣ تراجع النمو االقتصادي ليصل إىل معدل       وإنتاجيتها، أدى إىل  

 .التسعينيات
 

 وضع االقتصاد السوري  
ــد   ــه اقتصــاد       وق ــى أن ــه ذات الصــلة، عل ــتور االقتصــاد الســوري يف مبادئ ــّرف الدس ع

 :  من امللكيةثالثة أنواعاشتراكي خمطط، كما حدد 

 عيـــة واملرافـــق العامـــة واملنشـــآت وتشـــمل الثـــروات الطبي:ملكيـــة الشـــعب - ١ 

 إدارهتـا  تتـوىل الدولـة اسـتثمارها واإلشـراف علـى     أو املؤممة أو اليت تقيمهـا الدولـة    واملؤسسات

 .واجب محايتهايقع على املواطن ، ولصاحل الشعب
ــة  - ٢  ــة مجاعي ــدة للمنظمــات الشــعبية   :ملكي ــة وتشــمل املمتلكــات العائ  واملهني

القـانون   ويكفـل  ت التعاونيـة واملؤسسـات االجتماعيـة األخـرى    والوحـدات اإلنتاجيـة واجلمعيـا   
 . يتها ودعمهاارع
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 وظيفتـها  وتشـمل املمتلكـات اخلاصـة بـاألفراد وحيـدد القـانون       :ملكية فردية - ٣ 

يف طـرق   تتعـارض  أنجيـوز    خطـة التنميـة وال  إطـار االجتماعية يف خدمة االقتصاد القـومي ويف  
 ).١٤-١٣-دة املا( استخدامها مع مصاحل الشعب 

 .وجيري التوجه حالياً حنو اقتصاد السوق االجتماعي 
اعتمد االقتصاد السوري يف مسـرية منـوه خـالل عقـد السـبعينيات وأوائـل الثمانينيـات                   

على املساعدات اخلارجية، وهو يعتمد منذ أوائل التسعينات على تصـدير الـنفط اخلـام، حيـث                 
 :نفط يف االقتصاد السورييبني اجلدول أدناه مقدار مسامهة قطاع ال

 
 مسامهة قطاع النفط يف االقتصاد السوري  

 ٪٢٠ يف الناتج احمللي

 قطاع النفط ٪٦٥ املوارد من القطع األجنيب

 ٪٥٠ موارد املوازنة العامة للدولة
 

، سـواًء   )الثنائيـة ومتعـددة األطـراف     (وبالرغم من إبرام العديد من االتفاقيات التجارية         
ى اإلقليمي أو العاملي خالل العقد املاضي، إال أن االقتصاد السوري مازال يتصـف              على املستو 

فـإذا مـا اسـتثنينا      . باحلمائية، إذا أخذنا نسبة التجـارة اخلارجيـة واالسـتثمار اخلـارجي كمقيـاس             
مـن الصـادرات السـورية،      ) ٪٦٥حـوايل   (قطاع النفط حيث يشكل النفط اخلام القسم األكرب         

رات زراعيــة وصــناعية ذات التقانــة املتوســطة، نــرى أن صــادرات ســورية  ومــا تبقــى منــه صــاد
ــتثمارية        ٪٨تشــكل حــوايل   ــدفقات االس ــا تشــكل الت ــي اإلمجــايل، بينم ــاتج احملل ــن الن ــط م  فق

 مليــون دوالر يف الســنة، يضــاف إليهــا ذات املبلــغ تقريبــاً مــن   )١٥٠ ١٠٠(اخلارجيــة حــوايل 
 .تدفق االستثمار داخل قطاع النفط

ور القطاع الصناعي يف الناتج اإلمجايل احمللي، فقد اخنفضت مسـامهته إىل حـدود              أما د  
 . يف األردن٪١٣ يف مصر، و٪١٥ يف تونس، ٪١٩ فقط مقارنة بـ ٪٧
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 *ترتيب اجلمهورية العربية السورية حسب القطاع الصناعي  
 

 املؤشر  دولة٨٨/ املرتبة 
 األداء الصناعي التنافسي ٧٥

 من القيمة املضافة يف الصناعةنصيب الفرد  ٥٦

 حصة الفرد من الصادرات الصناعية ٦٩

حصة املنتجات متوسطة وعالية التقانة من إمجايل القيمة املضافة ٨٧
 

 UNIDOتقرير منظمة اليونيدو  * 
 

 :االقتصاد السوري مقابل النمو  
ىل جانبــه تتمتــع ســورية بإطــار اقتصــادي كلــي قــوي نتيجــة للطفــرة النفطيــة، ويقــوم إ  

وتبني اجلـداول الـواردة أدنـاه معـدالت النشـاط االقتصـادي الكليـة               . النمو االقتصادي امللحوظ  
 :وتوزعاهتا

 
 معدالت النشاط االقتصادي  

 
 ٦٥,٥ ٪ذكور 

معدالت النشاط االقتصادي الكلي
 ١٠ ٪إناث 

معدالت النشاط االقتصـادي الكلـي       ٨٣,٧ ٪ذكور 
 ٣٣,٤ ٪إناث  يف الريف

ل النشــاط االقتصــادي الكلــي   معــد
 ٣٨,٢٥  +١٠الفئة العمرية  للسكان

 ٢٥ ٪النساء الناشطات اقتصادياً من جممل الذكور الناشطني اقتصادياً 
نسبة الناشطات اقتصادياً مـن جممـل        ٢٥ يف املناطق احلضرية

 ٢٦ يف املناطق الريفية الذكور الناشطني اقتصادياً
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 :ا يليويتسم االقتصاد السوري مب 
 فائض يف امليزان التجاري وعجز مقبول يف املوازنة العامة للدولة - 
 اللرية السورية مستقرة نسبياً - 
 املديونية اخلارجية صغرية - 
  مليار دوالر)١,٧١٥(يصل االحتياطي يف القطع األجنيب إىل حدود  - 
 توفر سيولة ال بأس هبا يف املصارف - 

 على مر السنوات اخلمسـة عشـرة املاضـية جمموعـة مـن              وقد أدخلت احلكومة السورية    
اإلصـالحات االقتصــادية املتواضــعة الــيت متيـزت بالســرعة يف الفتــرة األوىل، مث أخــذت بالتبــاطؤ   

وقــد تركــزت . خــالل فتــرة التســعينيات، لتعــود وتتســارع قلــيالً يف الســنوات األربعــة املاضــية  
تصـــاد الـــوطين، خاصـــة يف جمـــاالت اإلصـــالحات حـــول توســـيع دور القطـــاع اخلـــاص يف االق

الصناعة والتجارة والتعلـيم واملصـارف، وإحـداث تعـديالت هتـدف إىل التطـوير والتحسـني يف                  
البيئة التشريعية والتنظيمية اليت حتكم عمل القطاع اإلنتاجي، مبا فيـه تسـهيل التجـارة وختفـيض                 

عات تتميـز بتسـهيالت     الضرائب واختاذ إجراءات تؤدي إىل توحيد سعر القطع، وإصدار تشـري          
وقد أبدت احلكومة يف الفترة األخرية اهتمامـاً جديـداً يف           . خاصة لتشجيع االستثمار والتصدير   

جمــاالت التعلــيم وتكنولوجيــا املعلومــات والتطــوير اإلداري ومكافحــة البطالــة وحتســني اإلدارة  
 .احلكومية

 
 ص املرتقبة أمام االقتصاد السوريالفر  

ملرتقبـــة ملتابعـــة منـــو وازدهـــار االقتصـــاد الســـوري يف فوائـــد  تكمـــن أفضـــل الفـــرص ا 
فقـد  . الشراكات االقتصادية اليت عقدهتا وتعقدها سورية يف حميطها العـريب واألورويب والعـاملي            

، ووقعــت اتفاقيــة ١٩٩٧انضــمت ســورية إىل اتفاقيــة منطقــة التجــارة العربيــة احلــرة يف العــام    
 .٢٠٠٤ أكتوبر/األوىل يف تشرين األول املتوسطية باألحرف - الشراكة األورو

ويعترب انضـمام سـورية إىل منطقـة التجـارة العربيـة الكـربى فرصـة كـبرية أمـام سـورية                       
. ٢٠٠٥لتصدير منتجاهتا من دون أية قيود على أسواق أربع عشـرة دولـة عربيـة حبلـول العـام                    

رة احلـرة السـورية اللبنانيـة       ويف إطار االتفاقيات التجاريـة الثنائيـة العربيـة، سـتفتح منطقـة التجـا              
 .مزيداً من التجارة بني البلدين

وجاء توقيع اتفاقية الشـراكة بـاألحرف األوىل مـع االحتـاد األورويب يف أواخـر تشـرين                   
 بعــد تــأخري طويــل ليؤكــد رغبــة ســورية دخــول نظــام اقتصــاد الســوق    ٢٠٠٤ أكتــوبر/األول
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راكة حتــدياً كــبرياً أمــام االقتصــاد  وشــكلت هــذه الشــ . املفتــوح وحتقيــق اإلصــالح االقتصــادي 
 ٢٥السوري ملا يتطلبه من تنافس مع أسواق أوروبية متقدمة وذلك عرب التبـادل التجـاري مـع                  

دولة عضو يف االحتاد األورويب، إال أهنا تفتح فرصاً كبرية أمـام سـورية لـدخول هـذه األسـواق                   
كمـا أهنـا تشـكل آليـة مناسـبة      وتعزيز اقتصـادها عـرب قيـام صـناعة وطنيـة قـادرة علـى التنـافس،              

وحيوية للمسامهة يف برنامج التطوير والتحديث يف سورية، وطريقاً آمناً لنقل التقانة وتوطينـها              
وعلـى الصــعيد السياسـي، جـاءت االتفاقيــة لتؤكـد للعـامل بــأن سـورية ليسـت دولــة        . يف الـبالد 

 .معزولة رغم الضغوطات اليت متارسها عليها بعض دول العامل
 

 ةــوى العاملالق  
تعترب العمالة يف سورية رخيصة باملقارنة مـع الـدول اجملـاورة، واجلـداول الـواردة أدنـاه                   

تبني قيمة الدخل القـومي بأسـعار السـوق ونصـيب الفـرد منـها، إضـافة إىل قيمـة النـاتج احمللـي                        
 :اإلمجايل بأسعار السوق

 
 ٢٠٠٢مؤشرات اقتصادية حسب إحصائيات عام   

 
 وريةلرية س املؤشر

 ٩١٢,٩٣٥ الدخل القومي بأسعار السوق
 ٥٣,٢٩٥ نصيب الفرد من الدخل القومي

 ٩٦٤,٥٧٤ الناتج اإلمجايل احمللي بأسعار السوق
 

 :كما تبني اجلداول الواردة أدناه مؤشرات القوى العاملة يف سورية ومعدالت البطالة 
 

 ٢٠٠٣حصاء لعام مؤشرات القوى العاملة حسب إحصائيات املكتب املركزي لإل  
 

 اإلناث الذكور إمجايل القوى العاملة
١,١٧٠,٠٠٠ ٤,٢٨٩,٠٠٠ ٥,٤٥٩,٠٠٠ 
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 ٢٠٠٣مؤشرات القوى العاملة حسب إحصائيات املكتب املركزي لإلحصاء لعام   
 

 اإلناث/نسبة الذكور يف املناطق احلضرية يف املناطق الريفية
 ٪١٧:١ ٪٣٨:١ من إمجايل القوى العاملة

 
 ٢٠٠٢دالت البطالة حسب نتائج مسوح القوى العاملة لعام مع  

 اإلناث الذكور إمجايل عدد العاطلني عن العمل

٢٨٢,٠١٦ ٣٥٥,٧٨٩ ٦٣٧,٨٠٥ 

مل يدخل سوق العملسبق أن دخل سوق العمل إمجايل عدد العاطلني عن العمل

٤٣٦,٤٠٩ ٢٠١,٣٩٦ ٦٣٧,٨٠٥ 
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 الفصل الثاين
 مقدمــة  

ىل اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع  إ العربيــة الســورية علــى االنضــمام  صــادقت اجلمهوريــة 
، وذلـك  ٢٠٠٢ / ٩ / ٢٥تـاريخ  / ٣٣٠/مبوجب املرسوم  ) سيداو(أشكال التمييز ضد املرأة     
الفقـرة الثانيـة املتعلقـة مبـنح األطفـال جنسـية            / ٩/كاملـة، واملـادة     / ٢/مع الـتحفظ علـى املـادة        

البنـد األول   / ١٦/بعة املتعلقة حبرية التنقـل والسـكن، واملـادة          الفقرة الرا / ١٥/والدهتم، واملادة   
املتعلقــة باملســاواة يف احلقــوق واملســؤوليات أثنــاء الــزواج وعنــد  )  ز� و � د �ج (الفقــرات 

البنــد الثــاين حــول األثــر  / ١٦/فســخه فيمــا خيــص الواليــة والنســب والنفقــة والتــبين، واملــادة    
ذلك لتعارضها مع أحكام الشريعة اإلسـالمية كمـا جـاء يف        القانوين خلطوبة الطفل أو زواجه و     
الفقـرة األوىل املتعلقـة بـالتحكيم بـني الـدول يف حـال              / ٢٩/نص املرسوم، وكذلك على املادة      

 . حصول نزاع بينها
ورش عمـل حواريـة     / ٤/بعقـد   ) هيئة حكومية (وقامت اهليئة السورية لشؤون األسرة       

يــة أعضــاء جملــس الشــعب يف أربــع مــدن ســورية هبــدف    حــول املــواد الــتحفظ عليهــا مــع أغلب 
الترويج لالتفاقية والعمل على رفع بعض التحفظات عن االتفاقية وحرصت اهليئة علـى وجـود               
رجال الدين يف مجيع الورش لتقدمي وجهة نظرهم يف التحفظات ومدى تعارضـها أو موافقتـها                 

 .للشريعة اإلسالمية
املشـاركني مـن أعضـاء وعضـوات جملـس الشـعب        ةونتج عن هذه الورش موافقة أغلبي    

مــن / و/و/ ج/ علــى البنــدين علــى رفــع مجيــع التحفظــات الســورية ماعــدا الــتحفظ ) الربملــان(
 /.٢٩/، وعلى املادة /١٦/ املادة

ومن مث قامت اهليئة برفع اقتراح إىل رئيس احلكومة السورية لرفـع التحفظـات، حيـث                 
إلبــداء الــرأي، ومازالــت اهليئــة تعمــل مــع مجيــع اجلهــات  أحيــل االقتــراح إىل املكتــب القــانوين 

 .احلكومية واألهلية من أجل رفع التحفظات والبدء باإلجراءات التنفيذية ملواد االتفاقية
وانطلقـت اهليئــة يف مــذكرهتا هــذه مــن أحكــام ومبــادئ الدســتور الــوطين ومــن حاجــة   

ذي يتماشــى مــع برنــامج اإلصــالح اجملتمــع الســوري بنســائه ورجالــه لتطــوير القــوانني األمــر الــ
الذي تطرحه القيادة السياسية للـبالد ومـع االقتراحـات الـيت قـدمها السـيدات والسـادة أعضـاء                    

قــاءات الــيت عقــدهتا اهليئــة معهــم، ومــع تطلعــات اجملتمــع املــدين وخباصــة    لجملــس الشــعب يف ال
حتـاد العـام النسـائي      املنظمات النسائية الـيت قـدمت أكثـر مـن مـذكرة كاملـذكرة الـيت قـدمها اال                  

لتعديل املواد التمييزية يف القوانني واملذكرة اليت قدمتها رابطة النساء السـوريات لتعـديل قـانون       
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ــاش          ــي اآلن يف مراحــل النق ــوزراء وه ــس ال ــدوره جملل ــا ب ــيت رفعه ــس الشــعب وال اجلنســية جملل
 .األخرية

 .ة قوانني غري متييزيةكما واستندت اهليئة يف مذكرهتا إىل أن أغلب القوانني السوري 
هناك بعض املـواد التمييزيـة ضـد املـرأة يف        ولكن على الرغم من املناخ اإلجيايب ال يزال        

األحـوال  قـانون    - قـانون اجلنسـية   ( :بعض القوانني املتعلقة باألسرة واحلياة اخلاصة للمرأة مثـل        
 ). قانون العقوبات- الشخصية
للحـد مـن    ية العديـد مـن التـدابري التشـريعية          اختذت حكومة اجلمهورية العربية السـور     و 

 بتأسـيس اهليئـة السـورية    ٢٠٠٣للعام / ٤٢/ نذكر منها صدور القانون رقم    ،تمييز ضد املرأة  ال
 كجهة حكومية يدخل يف مهامهـا مراجعـة القـوانني التمييزيـة واقتـراح تعديلـها        لشؤون األسرة 

احلضانة من قـانون األحـوال الشخصـية يف          وتعديل املواد املتعلقة بسن      أو اقتراح قوانني جديدة   
/ ٧٨/واد التأمينـات االجتماعيـة يف القـانون رقـم           مـ وتعـديل   ،  ٢٠٠٣لعـام   / ١٨/القانون رقم   

وزيادة إجازة األمومة باملرسـوم       والذي أعطى املرأة حق توريث راتبها التقاعدي،       ٢٠٠١لعام  
ــم   ــام / ٣٥/التشــريعي رق ــة إنشــاء منظمــة   ٢٠٠٢لع ــة ، تصــديق اتفاقي ــرأة العربي ــة يف  امل املوقع
 .٢٠٠٢/ ١٥/٧القاهرة بتاريخ

 -٢٠٠١ العامـة  أما فيما يتعلق بالتـدابري اإلداريـة فقـد أقـرت اخلطـة اخلمسـية التاسـعة                 
متـت ترمجـة األهـداف والتوجهـات        ، و  فصالً خاصاً للمـرأة تتضـمن أهـدافاً إسـتراتيجية          ٢٠٠٥

 مت وضـع    ،فعلـى سـبيل املثـال     .  اجملـاالت  العامة إىل اسـتراتيجيات وسياسـات قطاعيـة يف خمتلـف          
، ومسـودة االسـتراتيجية الوطنيـة       استراتيجية تنمية املرأة الريفيـة، واسـتراتيجية الصـحة اإلجنابيـة          

ــرأة    )٢٠٢٥-٢٠٠٠(للســكان  ــتمكني امل ــرد فصــالً خاصــاً ب ــيت تف ــا . ، ال ــة تتخــذكم  حكوم
تلتـزم  حيـث  . ه املـرأة السـورية   جتـا اجلمهورية العربية السـورية بعـض إجـراءات التمييـز اإلجيـايب       

 كافـة  الكاملـة والفعالـة يف ميـادين احليـاة كافـة وإزالـة       ةسـامه  امل الدولة بإتاحة الفرص للمرأة يف    
 لعـام  ٩١نون العمـل رقـم      إذ خيصـص قـا    . العقبات اليت حتول دون مشاركتها يف عمليـة التنميـة         

ز عمل املـرأة يف الليـل ويف        جواو عدم   ) الفصل الرابع  ( فصالً كامالً حول عمل النساء     ١٩٥٩
علـى إجـازة الـوالدة      كمـا تـنص      و . وكـذلك األعمـال الشـاقة      ًوأخالقياًعمال الضارة صحيا    األ

 العمــل أثنــاء إجــازة األمومــة وحــول ســاعة الرضــاعة مــنمدفوعــة األجــر وعــدم جــواز فصــلها 
 املـادة   قانون أصول احملاكمات املدنية السـوري يف      وكذلك مينح   . ر حضانة لألطفال  ووإنشاء د 
يف منــع زوجهــا مــن الســفر يف حــال وجــود دعــوى مرفوعــة أمــام احملــاكم     املــرأة احلــق  ٤٦٠

وتترتب عليه مبوجبها حقوق مالية خيشى ضياعها وهلا احلق يف أن تطلـب أيضـاً حبسـه بسـبب                   
 .عدم دفعه للنفقة واملهر وامتناعه عن متكينها من رؤية أطفاهلا يف حال الطالق
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ــر صــدرت تعليمــات كمــا   ــةعــن وزي  تــنص علــى حــق املــرأة  ٢٠٠٠ يف عــام الداخلي
 دون احلصــول علــى موافقــة الشخصــي هااحلصــول علــى جــواز ســفر وجتديــده بنــاء علــى طلبــ  

 .الزوج
وفيما خيص اإلعالم فلقـد كثفـت اهليئـة السـورية لشـؤون األسـرة نشـاطاهتا اإلعالميـة                    

نشـاطات مـن خـالل رسـائل إعالميـة          لنشر ثقافة املساواة بني اجلنسني، ويتوقع أن تعزز هـذه ال          
تلفزيونيــة، كمــا أن عمليــة تعــديل املنــاهج الدراســية وتنقيتــها مــن الصــور النمطيــة تتعمــق عــرب  
مراجعة شاملة مبشـاركة جهـات حكوميـة وغـري حكوميـة، وأخـذت وسـائل اإلعـالم جتـدد يف                     

بنشـر الـوعي   خطاهبا وآليات عملها عرب نشر أخبار نشاطات اجلمعيات غري احلكوميـة اخلاصـة     
اجلنــدري، وضــرورة ردم الفجــوات اجلندريــة يف القــوانني الســورية، وهــذا كلــه مــع نشــاطات  

يف يوم املرأة العاملي ويوم اإلعالن العاملي ضد التمييـز           نوعية لبعض اجلمعيات النسوية، وخباصة    
   .ضد املرأة

لنسـاء مـن    ما ويكفل القـانون آليـات التطبيـق لـروح املـادة السادسـة حبيـث تـتمكن ا                  ك 
 .رفع الدعاوى أمام القضاء وفق أحكام القانون دون أي متييز

ية السـورية ولكـن بنسـب متفاوتـة     تشارك املـرأة السـورية يف مجيـع األحـزاب السياسـ         و 
يف املراكـز القياديـة   ) احلزب احلـاكم  (جند أن عدد النساء يف حزب البعث العريب االشتراكي           إذ
وانتخــب املــؤمتر األخــري امــرأة بــني أعضــاء  ). ١٢٠ث  واإلنــا٧٤٣قيــادات الشــعب الــذكور (

، ويف احلزب الشيوعي السوري فان نسـبة        )اهليئة القائدة للحزب بني مؤمترين      (القيادة القطرية   
مخـس نسـاء مـن أصـل     )اللجنـة املركزيـة  ( ويوجد يف املراكز القيادية ٪٢٠النساء املنتسبات بلغ  

وهـذه  . ٪٦ن النسـبة يف املراكـز القياديـة بلغـت     أما حركة االشـتراكيني العـرب فـا      .  عضواً ٨٥
 ٪١٢، أما نسبة مشاركة املرأة يف الربملان السـوري فقـد أصـبحت              ٢٠٠٤النسب أخذت عام    

وازدادت نســبة  . ٪ ٤,٢ولكنـها مـا تــزال منخفضـة يف جمـالس اإلدارة احملليــة فهـي ال تتعـدى       
ذلك يف النقابـات املهنيـة لتصـبح     وكـ  ٪١٦,٣متثيل النساء يف قيادة احتاد نقابات العمال لتصـل          

 وكـذلك السـفريات الـيت ارتفعـت     ٪٧أما النسبة يف املراكز القيادية يف الوزارات فهـي      . ٪٢٠
تشـجع القـوانني السـورية علـى متتـع النسـاء بـاحلق والفرصـة                 حيـث    ، ٪١٤نسبتهن لتصـل اىل     

نظمــات الدوليــة ال تــزال مشــاركتها بأعمــال امللكــن لتمثيــل احلكومــة علــى املســتوى الــدويل و
والـيت غالبـاً مـا حتـد         ضعيفة مقارنة بالرجل، ويعود ذلك إىل األدوار النمطيـة للمـرأة يف اجملتمـع             

 .  املرأة و سفرمن حركة
 الـذي وضـعته احلكومـة السـورية علـى      بذلت جهود حثيثة إلعـادة النظـر يف الـتحفظ        و 
قامـت اهليئـة    ويف هـذا اإلطـار   ،الزمـة  وإجـراء التعـديالت القانونيـة ال    التاسعة من االتفاقية  املادة
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  ذات الصلةاملنظمات غري احلكوميةاإلحتاد العام النسائي و السورية لألسرة جنباً إىل جنب مع

بـراز التمييـز يف قـانون       إل قانونيـة    ات الـتحفظ مـن خـالل إعـداد دراسـ          اهـذ بدراسة   العملعلى  
حبـث ميـداين للفئـات املسـتهدفة     إعـداد  ب ، كما قامت رابطة النساء السوريات  اجلنسية السوري 

بتـــاريخ  تقـــدمي مـــذكرة إىل جملـــس الشـــعب مـــع  ،)النســـاء املتزوجـــات مـــن غـــري الســـوريني (
 . مـع بيـان األسـباب املوجبـة هلـذا التعـديل            )البنـد أ  (تعديل املادة الثالثة    طالب ب  ت ٣٠/٣/٢٠٠٤

ل تعـديل  عضواً من أعضاء جملس الشعب قدموا مشروع قـانون حـو    / ٣٥/واجلدير بالذكر أن    
املـادة الثالثــة مـن قــانون اجلنســية السـوري، كمــا أدرج يف جــدول أعمـال اجمللــس خــالل دورة     

، ورفع إىل احلكومة اليت أعدت مسـودة مشـروع للتعـديل تنـاقش يف               )٢٠٠٤ حزيران   �أيار  (
 .جملس الوزراء حالياً

ي متييـز   بالنسبة للتعليم مل تتضـمن تعليمـات القيـد والقبـول يف املـدارس والصـفوف أ                و 
بني اجلنسني يف شروط االلتحاق باملـدارس األساسـية والثانويـة العامـة واملهنيـة بكافـة أنواعهـا،                   

متاحـة وفـق املعـدل       وفرصة االختيار بعد مرحلـة التعلـيم األساسـي بـني التعلـيم العـام أو املهـين                 
 .الذي حيصل عليه الطالب أو الطالبة

 حــول تنظــيم ٢/٩/٢٠٠٤ تــاريخ /٥٥/مــا جــرى إصــدار املرســوم التشــريعي رقــم ك 
املؤسســات التعليميــة اخلاصــة للتعلــيم مــا قبــل اجلــامعي والتعليمــات التنفيذيــة الصــادرة بتــاريخ   

٣/١/٢٠٠٥. 
ــة الســورية علــى اعتمــاد خطــة درســيه      و  ــة العربي ــة يف اجلمهوري تقــوم الفلســفة التربوي

ود يف التعلـيم الفـين      وال يوجـد أي اخـتالف باسـتثناء االخـتالف املوجـ           . واحدة للصف الواحد  
ويطـرح حاليـاً حتويـل التعلـيم الفـين النسـوي إىل              .واملهين والعائـد الخـتالف فـرع هـذا التعلـيم          

تعلــيم فــين يتنــاول مواضــيع اخلياطــة واالقتصــاد املــرتيل والفنــون، ويكــون بــاب االنتســاب إليــه   
 .مفتوحاً للذكور واإلناث معاً

وهـي  . سـنة  )١٩ -١٥( مرحلة العمريـة     لل ٪ ٩٤ حني تبلغ نسبة اإلناث للذكور       يف 
املرحلة اليت يقع فيها سن التخرج من مرحلة التعليم األساسي، فإن نسبة املتخرجات مـن هـذا                 

 .٪ ١٠٥,٧التعليم إىل املتخرجني منه تصل إىل 
ما نسبة املتخرجات من املعاهد العليا واملتوسطة إىل املتخرجني من هذه املعاهـد فهـي               أ 
لكن هـذه النسـبة      .سنة) ٢٤ - ٢٠(ة اإلناث للذكور بعامة للفئة العمرية       ، مقابل نسب  ٪١١٦

تنخفض يف ما خيص عدد املتخرجات مـن التعلـيم اجلـامعي نسـبة إىل عـدد املتخـرجني منـه إىل                       
ــة    ٪٨٨ ــة العمري ــذكور للمرحل ــاث لل . ٪١٠٥ســنة تصــل إىل  ) ٢٩ - ٢(، مــع أن نســبة اإلن

 ).٢٠٠٤اجملموعة اإلحصائية (
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خيص حقوق النساء يف العمل فلم يسبق التقدم بأي شـكوى عـن أي متييـز يف      ما فيما   أ 
.  النظـامي  جمال العمل على أساس اجلنس، وهذا يعين أن القوانني مطبقة كلياً يف سـوق العمـل             

هنن شــأن العمــال إىل أحكــام قــانون أوختضــع النســاء العــامالت يف القطــاع اخلــاص بالقطعــة شــ
تمتعن بسائر احلقـوق والواجبـات املنصـوص عليهـا فيـه، إذا             ي، و ١٩٥٩لعام  / ٩١/العمل رقم   

يف منـازهلن لصـاحل رب    عملن يف خدمة صاحب العمل وحتـت إشـرافه، أمـا بالنسـبة للعـامالت       
ســتفدن مــن منافعــه كاإلجــازات املرضــية أو يضــعن ألحكــام قــانون العمــل، وال خيفــال  عمــل،

 .لتأمينات االجتماعيةاإلجازات مدفوعة األجر أو االشتراك عنهن يف مؤسسة ا

إجياد فرص عمل للنساء يف الوظـائف الـيت ال تسـعى            عملت احلكومة على أن تضمن      و 
، وذلـك   ذلك يتم بنسب متدنيـة بالنسـبة لكـال اجلنسـني           إليها النساء بصورة تقليدية، وإن كان     
 . كخطوة للتخفيف من نسب البطالة

ي للعمــل ذي القيمــة املتســاوية يعطــي املــرأة احلــق يف األجــر املتســاو مــا أن القــانون ك 
قياساً بالرجل، وتصدر قرارات حتديـد احلـد األدىن لألجـور سـنوياً علـى األقـل يف كـل حمافظـة                     
 من قبل وزير الشؤون االجتماعيـة والعمـل، دون متييـز بـني املـرأة والرجـل، وبنـاء علـى اقتـراح                 

  .جلنة خمتصة
عن العمـال،  بالنيابة  باالشتراك  ،  يف القطاع العام واخلاص واملشترك    ،  يلزم رب العمل  و 

وتسـتفيد  وتأمني العجز والشيخوخة،     يف مؤسسة التأمينات االجتماعية بتأمني إصابات العمل،      
مــن ســائر النصــوص اخلاصــة باإلجــازات اإلداريــة والصــحية، والتــدريب الــوظيفي،         النســاء 

احـدة متصـلة يوميـاً،    مدهتا ساعة و  إرضاع  إجازة   ب قاحل إضافة إىل    وإجازات األمومة املدفوعة،  
وذلك حىت يتم وليدها السنة من عمـره، وحتسـب مـن سـاعات العمـل، وال يترتـب عليهـا أي                      

 .ختفيض يف األجر
أن املــرأة املتعاقــدة بعقــد عمــل مؤقــت مــع القطــاع اخلــاص، ال تســتفيد مــن إجــازة ال إ 

 ،متواليـة  وقت انقطاعها عن العمل سـبعة أشـهر          رب العمل قد قضت لدى    األمومة ما مل تكن     
سن التقاعد اإللزامي للرجال والنساء هـو سـن السـتني، وسـن التقاعـد االختيـاري هـو بلـوغ                     و

ال يغطـي   تشـريع الضـمان االجتمـاعي        إال أن    الرجل سـن السـتني واملـرأة مخسـة ومخسـني سـنة            
مجيع النساء، فقد استثىن مـن نطـاق أحكامـه أفـراد أسـرة صـاحب العمـل الـذين يعـوهلم فعـالً،                 

نازل ومن يف حكمهم، والعمال الـذين يسـتخدمون يف الزراعـة لـدى القطـاع اخلـاص       وخدم امل 
واملشــترك، إال مــن يــرد فــيهم نــص خــاص، مــع أنــه تنتفــع النســاء مــن أنظمــة التقاعــد اخلاصــة   

 . بأزواجهن، واألزواج من زوجاهتم
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 حظــرت البالغــات الوزاريــة تشــغيل املــرأة يف األعمــال الشــاقة أو اجملهــدة أو الضــارة و 
 :صحياً أو أخالقياً

هناك نصـوص قانونيـة جتـرم التحـرش         ما فيما خيص التحرش اجلنسي يف مكان العمل ف        أ 
يف مكان العمـل، غـري أنـه مل تتخـذ تـدابري تـذكر                عقوبته إن ارتكب ضد املرأة    د  اجلنسي وتشد 
 .يف هذا اجملال

لتشـريعية الناظمـة   مل متيـز القـوانني واألنظمـة واملراسـيم ا    بالنسبة للتسهيالت املصـرفية     و 
ــذكور واإلنــاث  للحصــول علــى التســهيالت املصــرفية  فالنصــوص جــاءت علــى ذكــر  . بــني ال

 . ال الذكور واإلناث الزبائن
حتصل املرأة العاملـة علـى العـالوات احلكوميـة وعـالوات الـدعم شـأهنا شـأن الرجـل                    و 

ملسـتخدمة أو العاملـة     متـنح املـرأة املوظفـة أو ا       ، كمـا    أو عازبـة   دون متييز سواء أكانت متزوجـة     
التعـويض العـائلي عـن أوالدهـا          جهات القطاع العـام    نيف إدارات الدولة ومؤسساهتا وغريها م     

 :ةيف احلاالت التالي
ــ )أ(  ــة إذا كان  إذا كــان زوجهــا ال يتقاضــى  )ج(  إذا كانــت مطلقــة)ب(ت أرمل

ــة   ــائلي مــن خزين ــة جهــة أخــرى     التعــويض الع ــة أو أي ــة أو مــن اجلهــات العام املرســوم . (الدول
كما تستطيع املرأة توريث راتبـها التقاعـدي ألوالدهـا      .)٩/١/١٩٧٢تاريخ  / ٤/التشريعي رقم 
   .عمال بالقانون

وتعمل وحدة تنمية املـرأة الريفيـة يف وزارة الزراعـة واإلصـالح الزراعـي وفـق برنـامج                    
ر اســتراتيجية لتلبيــة احتياجــات املــرأة الريفيــة يف كافــة حمافظــات القطــر، حبيــث جيســد كمحــاو

 . تنمية املرأة الريفية إىل برامج عمل
ويتألف الربنامج من عدة حماور يتناول كل حمور فيها جانباً خاصـاً مـن جوانـب املـرأة                   

 . املرتل أو داخله الريفية سواء يف عملها خارج
يعاجل كل حمور مجلـة مـن املشـاكل الـيت تعـاين منـها املـرأة، وذلـك مـن خـالل حتديـد                     و 
ت اليت تتعلق بكـل حمـور، مث وضـع اخلطـط اإلرشـادية املوجهـة للمـرأة الريفيـة يف كـل                       املشكال

وتتضـمن هـذه اخلطـط نـدوات        . منطقة حسب نسب املشاكل الـواردة يف الربنـامج اإلرشـادي          
 .ودورات ومحالت

اإلضافة إىل العمل يف الربنامج اإلرشادي فإن املشـاريع التنمويـة الـيت تنفـذها الوحـدة                 ب 
يـتم تنفيـذها بوضـع برنـامج        )  اليونسـيف  - اليـونفيم    -او  الف(مع اجلهات املمولة مثل     بالتعاون  

ــة يف كــل       ــتم وضــع خطــة وموازن ــة وي ــة احتياجــات املــرأة الريفي خــاص يف كــل مشــروع لتلبي
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ــن         ــه ع ــة املخصصــة ل ــل املوازن ــث ال تق ــة حبي ــرأة الريفي ــة  ٪٣٠مشــروع ملكــون امل ــن موازن  م
 .املشروع
هذه االتفاقية فلقد خلصت الورش اليت عقـدهتا اهليئـة السـورية      من  / ١٥/حول املادة   و 

لشؤون األسرة مـع السـيدات والسـادة أعضـاء جملـس الشـعب إىل أن الفقـرة الرابعـة مـن املـادة                 
ــذلك أوصــت هــذه     / ١٥/ ــدين، ل ليســت متعارضــة مــع الشــريعة اإلســالمية يف رأي رجــال ال

ملالكيـة واحلنبليـة اعتـربوا أن للمـرأة احلـق يف            الورش برفع التحفظ، إذ إن الفقهاء من احلنفيـة وا         
أمـا حريـة اختيـار حمـل     . أن تشترط اختيار إقامتها وسفرها يف العقد وعند ذلك متلك هذا احلق  

اإلقامة فاألصل أنـه اختيـار الـزوج ألنـه امللـزم شـرعاً بالنفقـة ومـع ذلـك فللمـرأة االمتنـاع عـن                          
وإن تقييـد سـفر املـرأة سـابقاً كـان بسـبب             .قـة السكىن اليت خيتارها زوجها وحينئذ تسـقط النف       

 .الظروف االجتماعية السائدة وميكن تغيري حكمه بتغيري زمانه
 ١٩٥٣لعـام    /٥٩/ الصادر باملرسوم التشـريعي رقـم        قانون األحوال الشخصية  نظّم  يو 

املوجبـــة معـــدالً   وأســـبابه١٩٧٥لعـــام / ٣٤/واملعـــدل بالقـــانون رقـــم  ومذكراتـــه اإليضـــاحية
 املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية بدءاً من اخلطوبـة مث الـزواج            املسائلاألصل   اً على ومضبوط

وكل ما يتعلّـق بـأمور الـوالدة والطـالق والوصـية واملواريـث ويسـتند يف أحكامـه إىل الشـريعة                      
اإلسالمية ويستثىن من تطبيق أحكـام هـذا القـانون بعـض املسـائل املتعلقـة بـالطوائف املسـيحية                    

 ).٣٠٨ - ٣٠٧ - ٣٠٦( دية والطائفة الدرزية وفق ما نصت عليه املوادواليهو
ننـا نعتقـد أن أغلــب مـواد قــانون األحـوال الشخصـية هــي مـواد متييزيــة لـذلك جيــري        إ 

العمل حاليا علـى اقتـراح قـانون أسـرة حـديث يضـمن حقوقـا متسـاوية للمـرأة والرجـل، واىل                       
ل علـى رفـع الـتحفظ عـن بعـض الفقـرات يف              حني الوصول إىل إقرار ذلك القانون جيـري العمـ         

لوجـود آراء فقهيـة جتـدمها متعارضـتني مـع           ) و-ج(، وإبقاء التحفظ على الفقرتني      )١٦ (املادة
كما قامت اجلمعيات األهلية واملنظمـات الشـعبية بعقـد ورش عمـل             .أحكام الشريعة اإلسالمية  

 .على رفعها ملناقشة التحفظات السورية والعمل
 

 السياسي العاماهليكل  - أ  
ــد احلضــارات    ــرب ســورية مه ــد ،تعت ــع عصــر الســالالت      فق ــاريخ يف ســورية م ــدأ الت ب

 وتوالـت   .اكتشـاف كتابـات ميكـن االعتمـاد عليهـا يف تـأريخ املنطقـة              جـرى   السورية األوىل، و  
ــارة     ــة وحضـ ــة واحلثيـــة والكنعانيـ ــارات خمتلفـــة كالســـومرية واألكاديـــة والعموريـ ــا حضـ عليهـ

األجبدية املسمارية إىل الغرب، وهي األجبديـة األوىل يف العـامل والـيت تعـود               أوغاريت اليت نقلت    
 جعل سـورية تزخـر بـاملواقع األثريـة اهلامـة الـيت       كل ذلك. إىل منتصف األلف الثاين قبل امليالد   
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فقــد كانــت ســورية تابعــة جغرافيــاً  . جتعــل منــها مركــزاً مرجعيــاً لتــاريخ احلضــارات واألديــان  
 .زنطية، وازداد انتشار املسيحية فيها أثناء حكم اإلمرباطورية الرومانيةلإلمرباطورية البي

 ،١٩٤٧، حىت صدر قـرار تقسـيم فلسـطني    ١٩٤٦اجلالء  مل تكد سورية تشعر بنعمة 
 وقامـت  ،العرب باحتالل األرض من الفـرات إىل النيـل    اليت كانت هتددإسرائيلوأنشئت دولة 

 . التحرير ضمن صعوبات كثريةحركة بدؤوابتشريد الفلسطينيني الذين 
العــريب االشــتراكي،  البعــث حــزبمــؤمتر  انعقــد ١٩٧٠عــام مــن ويف تشــرين الثــاين  

حـافظ األسـد، ومت إعـالن احلركـة      فانتخبت قيادة جديدة للحزب برئاسة األمـني العـام الفريـق   
ــة، وإحــداث جملــس    ة، وتضــمن برناجمهــا األساســي إنشــاء اجلبهــة  يالتصــحيح ــة التقدمي الوطني

انتخـب الفريـق حـافظ األسـد رئيسـاً       ٢١/٣/١٩٧١ويف . للشعب وإعداد دستور دائـم للـبالد  
ويف  .١٩٩٩ و١٩٩٢ و١٩٨٥و ١٩٧٨ وجتــدد انتخابــه عــام  ،للجمهوريــة العربيــة الســورية 

السـترجاع األراضـي احملتلـة مـن       خاضـت سـورية ومصـر حربـاً    ١٩٧٣تشرين األول مـن عـام   
يومـاً، فاســتعادت سـورية جــزءاً مــن    يت اســتمرت مثــانني، تبعتــها حـرب االســترتاف الـ  إسـرائيل 

 .اجلوالن ويف مقدمته القنيطرة
ويعتمد النظام السياسي يف اجلمهورية العربيـة السـورية علـى الدسـتور الـدائم للدولـة،                  

 دميقراطيــة ، والــذي حيــدد اجلمهوريــة العربيــة الســورية كدولــة١٩٧٣ آذار ١٣والصــادر يف 

، ويعتـرب الشـعب مصـدراً للسـيادة الـيت ميارسـها             )-١-١مـادة    ( ادةشعبية واشتراكية ذات سي   
  ).٢-٢املادة( على الوجه املبني يف أحكامه 

ــة والفقــه اإلســالمي كمصــدر قــانوين       ــرئيس اجلمهوري ــاً ل يعتــرب الدســتور اإلســالم دين
ــريع  ــادة (للتشـ ــة ا ). ٣املـ ــة حريـ ــوم حبمايـ ــية ويقـ ــواطنني الشخصـ ــا ملـ ــ باعتبارهـ ــاًحقـ اً  مقدسـ

 واالجتماعيـة  لكل مواطن حق اإلسهام يف احليـاة السياسـية واالقتصـادية   ، ويضمن )٢٥ ادةامل(

ــة ــنظم القــانون ذلــك  ،والثقافي ــادة(يف  وي ــاً للدســتور   )٢٦ امل ــة وفق ــة ، كمــا تصــون الدول حري
ــة علــى     وتكفــل داالعتقــا ــع الشــعائر الديني ــام جبمي ــة القي  بالنظــام العــام  ذلــك خيــل ن الأحري

 إنشــاء جيــل عــريب قــوميبوالثقافــة ا حيــدد الدســتور أهــداف نظــام التعلــيم  كمــ). ٣٥ املــادة(

 )).١/ (٢/ املادة (علمي التفكري اشتراكي
 

 السلطات/ نوع احلكومة  -ب   
ــوري،          ــه نظــام مجه ــى أن ــريب الســوري عل حــدد الدســتور نظــام احلكــم يف القطــر الع

 )). ٢/ (٢/ادة امل(يف الدستور  والسيادة للشعب، وميارسها على الوجه املبني
 .وحدد الدستور سلطات الدولة بثالث وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية 
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الــذي ينتخــب أعضــاؤه انتخابــاً عامــاً  ) الربملــان(يتوالهــا جملــس الشــعب  :الســلطة التشــريعية
.  سـنوات  ٤، وتسـتمر مـدة تـويل اجمللـس          ) مـن الدسـتور    ٥٠املـادة   (وسرياً ومباشـراً ومتسـاوياً      

، وتشـمل حـق     /٧١/ب املهـام املـذكورة يف املـادة          جملـس الشـع    وتقع علـى عـاتق     /).١/املادة  (
 /).٧٠/املادة (اقتراح القوانني وتوجيه األسئلة واالستجوابات للوزارة 

 حبقـوق السـيادة    أوالـيت تتعلـق بسـالمة الدولـة           املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة      وإقرار 
لـيت حتمـل خزانـة الدولـة        أو ا  األجنبيـة ت أو املؤسسات     للشركا امتيازاتاليت متنح    االتفاقياتو

 ختــالف لكوهنــا  تشــريع جديــدإصــدارأو الــيت يتطلــب نفاذهــا  نفقـات غــري واردة يف موازنتــها 

 . واالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان. القوانني النافذة أحكام

  وحجـب   رفضـها  قبـول اسـتقالة أحـد أعضـاء اجمللـس أو           و    العفـو العـام    وكذلك إقـرار   
 . الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء

 من السـيد رئـيس اجلمهوريـة وجملـس الـوزراء الـذي يتـألف              السلطة التنفيذية وتتألف   
 امــن قبــل رئــيس اجلمهوريــة، وجمــالس اإلدارة احملليــة وجلاهنــ  مــن الــوزراء الــذين يــتم تســميتهم

س الـوزراء السياسـة العامـة للدولـة         ويضع السيد رئيس اجلمهوريـة بالتشـاور مـع جملـ          . املختصة
للدولـة ويتكـون      واإلداريـة العليـا    ةويشكل جملس الوزراء اهليئة التنفيذيـ      .ويشرف على تنفيذها  

من رئيس جملس الوزراء ونوابه والوزراء، و يتوىل إضافة إىل وضع السياسة العامة للـدول كـالً        
 :من املهام التالية

التابعـة   العامـة   واملؤسسـات اإلداراتزارات ومجيـع   الـو أعمـال توجيه وتنسـيق ومتابعـة    - 
 .للدولة

 .وضع مشروع املوازنة العامة للدولة - 
 . القواننييعرا مشإعداد  - 
 .عداد خطط التنميةإ - 
 .عقد القروض ومنحها - 
 .تعقد االتفاقيات واملعاهدا - 
ومصـاحل   واطننياملـ  مالحقـة تنفيـذ القـوانني واحملافظـة علـى امـن الدولـة ومحايـة حقـوق          - 

 .الدولة
 تنفيــذها  ومراقبــة  واألنظمــة  والتنفيذيــة وفقــا للقــوانني    اإلداريــة  القــرارات  إصــدار - 

رئـيس  ميـارس  ،  صـالحيات جملـس الـوزراء     إىل وإضـافة ). مـن الدسـتور   / ١٢٧/ املادة(
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يتعـارض   االختصاصات املنصـوص عليهـا يف التشـريعات النافـذة مبـا ال     وأعضاء اجمللس  
جمـالس حملليـة   أمـا  .  يف هذا الدستوراألخرىاملمنوحة لسلطات الدولة  تالصالحيا مع

وفقـا   اإلداريـة     هيئـات متـارس سـلطاهتا يف الوحـدات         وجلاهنا املختصـة فهـي عبـارة عـن        
  احملليـة وطريقـة  اإلدارةحيـدد القـانون اختصاصـات جمـالس     ، و)١٢٩ املـادة (دسـتور  لل

األخـرى ذات الصـلة    األحكـام مجيـع   وواجبـاهتم و أعضائهاوتكوينها وحقوق  انتخاهبا
 ).١٣٠ املادة(
 فهـي سـلطة مسـتقلة موزعـة بـني قضـاة احلكـم والنيابـة العامـة                   السلطة القضـائية   وأما 

واحملكمة الدستورية العليا، ويضمن رئيس اجلمهورية اسـتقالهلا يعاونـه يف ذلـك جملـس القضـاء               
ــادة (األعلــى الــذي يترأســه بنفســه    ــو تعتــرب ). ١٣١امل ة العامــة مؤسســة قضــائية واحــدة   النياب

ميـارس جملـس   ،كمـا  )١٣٧ املـادة  (القـانون وظيفتـها واختصاصـاهتا    ويـنظم  يرأسها وزيـر العـدل  
ــة القضــاء   ــرفعيهمقضــاته  تعــيني  القــانون شــروط دد وحيــاإلداريالدول ــهم وعــزهلم وت   وتأديب

   ).من الدستور /١٣٨/ املادة(
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 الفصل الثالث
 قوق اإلنساناإلطار القانوين حلماية ح  

 
 اإلطار القانوين العام الذي تتم على أساسه محاية حقوق اإلنسان  -أ 

يــنعكس اهتمــام و التــزام ســورية حبمايــة حقــوق اإلنســان مــن خــالل مصــادقتها علــى   
 :العديد من االتفاقيات الدولية، وعلى سبيل املثال

 سورية كانت من الدول األوائل اليت أقرت شرعة حقوق اإلنسان - 
 واملرسـوم   ٢٥/٩/٢٠٠٢شـكال التميـز ضـد املـرأة بتـاريخ           اتفاقية القضاء على كافـة أ      - 

 ٢٠/١/٢٠٠٣الصادر بتاريخ ) ٣٣(حق به رقم املل
 ٢١/٤/١٩٦٩العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية بتاريخ  - 
 ٢١/٤/١٩٦٩العهد الدويل للحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية بتاريخ  - 
  مع التحفظات٢٠٠٤لعام / ٣٩/مناهضة التعذيب باملرسوم رقم  ةتفاقيا - 
، ٢٠،  ١٤( مـع التحفظـات علـى املـواد          ١٨/٩/١٩٩٠تفاقية حقـوق الطفـل بتـاريخ        ا - 

٢١.( 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم مبوجب املرسـوم             - 

 ١٠/٤/٢٠٠٥تاريخ / ٢٤/رقم 
 مـن   ٢٥أدرجـت يف املـادة       لى احترام سورية للمعاهدات واملواثيق الدوليـة،      وتأكيداً ع  

:  بنـداً تـنص فيـه علـى مـا يلـي            � تنازع القوانني من حيـث املكـان       �القانون املدين حتت عنوان     
تسري أحكام املواد السابقة إال حيث ال يوجد نص على خالف ذلـك يف قـانون خـاص،                   ال�

 مـن قـانون أصـول احملاكمـات         ٣١١وكذلك نصت املادة    . �أو معاهدة دولية نافذة يف سورية     
العمل بالنصوص املتقدمة يف باب تنفيذ األحكـام واإلسـناد األجنبيـة جيـب              � :السورية على أن  

ال خيل بأحكام املعاهدات املعقودة واليت تعقد بـني سـورية وبـني غريهـا مـن الـدول يف هـذا                       أن
 .�الشأن

السورية احلرية لكل مـواطن سـوري بغـض النظـر           وقد كفل دستور اجلمهورية العربية       
كمـا تكفـل احلريـة       فجعلـها حقـاً مقدسـاً مصـاناً تكفلـه الدولـة،            عن اجلنس أو الدين أو العرق     

فلـهم احلـق يف اإلسـهام يف احليـاة السياسـية       الشخصية وحتـافظ علـى كرامـة املـواطنني وأمنـهم،      
واالعتقاد وممارسة الشـعائر الدينيـة وحريـة      واالقتصادية االجتماعية و الثقافية واحلق يف التملك        
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التعبري واحلق يف التجمع والتظاهر السـلمي دون متييـز بـني مـواطن وآخـر أو بـني رجـل وامـرأة                       
 ). ٣٩- ٣٨-٢٨-٢٦-٢٥ املواد الدستورية(

ومتت ترمجة احلقوق الدستورية إىل جمموعة قواعد قانونية لتمكني املواطن مـن ممارسـة               
أو علـى    أي شخص عنـدما يقـع عليـه        ية ومسؤولية واستقالل، فمن حق    احلقوق بكل حر   هذه

ماله أي اعتداء، أن يقاضي املعتدي سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتباريـاً مهمـا كانـت صـفته                 
أو جنسه أو منصبه السياسي أو الديين أو االجتماعي أو االقتصادي، كما حيق لـه مقاضـاة أي                 

سـة حكوميـة يف حـال صـدر عنـها أي قـرار إداري خمـالف               موظف عـام أو إدارة عامـة أو مؤس        
يف غـري حالـة      للقانون أضر به أو بأمواله، باستثناء من مـنحهم الدسـتور حصـانة قضـائية مؤقتـة                

 املـادة   -٦٧املـواد الدسـتورية     ( والـوزراء    جملـس الشـعب والقضـاة      اجلرم املشهود وهم أعضـاء    
ويقتصـر تطبيـق هـذه احلصـانة علـى       ). ١٠٦١ لعـام    ٩٨ من قانون السلطة القضائية رقم       ١١٤

القضايا اجلزائية فقط، أما القضـايا املدنيـة والتجاريـة واإلداريـة فلـم ميـنح املشـرع السـوري أي                     
أن حصـانة السـادة القضـاة غـري مطلقـة، فقـد أفـرد                كما وال بـد مـن اإلشـارة إىل        . استثناء فيها 

يابــة العامــة يف حــال ارتكــاهبم أثنــاء قــانون أصــول احملاكمــات بابــاً ملخاصــمة القضــاة وممثلــي الن
املـادة    أصـول حماكمـات،    ٤٨٦املـادة   ( أو خطـأ مهـين جسـيم         عملهم غش أو تدليس أو غدر     

 ). قانون العقوبات العام٣٦٤ � ٣٦١
لقد شهدت السنوات األخـرية الكـثري مـن اإلجنـازات يف جمـال محايـة حقـوق اإلنسـان                     
 :وأبرزها

من االقتصادي، وإحالة القضايا املنظـورة أمامهـا إىل         صدور تشريعات إللغاء حماكم األ     - 
 جهات القضاء العادي،

 الـذي حظّـر تـداول     ١٩٨٦ لعـام    ٢٤إلغاء بعض القوانني االستثنائية مثل القانون رقم         - 
 .وتبادل العملة األجنبية واعتربها جرمية جنائية الوصف

 اجلـــرائم العاديـــة صـــدور عـــدة قـــوانني ومراســـيم تشـــريعية تتضـــمن عفـــواً عامـــاً عـــن - 
 .والسياسية واالقتصادية

صدور تشريعات تسهل عملية إخالء سبيل املوقفني أمـام حمكمـة اجلنايـات مبـا يتوافـق                  - 
 .وغايات التوقيف االحتياطي

 مت تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين مبوجب قرار رئيس جملـس الـوزراء               - 
 وزارة الدولـة لشـؤون اهلـالل األمحـر وأنـيط             برئاسة ٢٠٠٤ /٢/٦ تاريخ   ٢٩٨٦رقم  

 هبــا مهمــة رعايــة وتنســيق العمــل الــوطين للتوعيــة بالقــانون الــدويل اإلنســاين ومواءمــة  
التشــريعات الوطنيــة لالتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا مــن قبــل اجلمهوريــة العربيــة    

  .السورية ورصد االنتهاكات حلقوق اإلنسان

05-51775 27 
 



CEDAW/C/SYR/1
 

 القطري العاشر حلزب البعث العريب االشـتراكي، الـذي          وصدرت توصيات عن املؤمتر    
 : واليت ترتبط حبقوق اإلنسان، حيث أكد املؤمتر على ما يلي٢٠٠٥انعقد يف شهر حزيران 

مراجعة أحكام دستور اجلمهورية العربية السورية مبا يتناسـب مـع التوجهـات        - ١ 
 .والتوصيات الصادرة عن املؤمتر

قضائية واستقالليتها، وتكليـف احلكومـة بوضـع آليـات          دعم أجهزة السلطة ال    - ٢ 
 .ناجعة ملكافحة الفساد واحلد من ظاهرة اهلدر يف املال العام

إصدار قانون أحزاب يضمن املشاركة الوطنية يف احلياة السياسية علـى قاعـدة      - ٣ 
ير هـذا   تعزيز الوحدة الوطنية ومراجعـة قـانون االنتخـاب جمللـس الشـعب واإلدارة احملليـة وتطـو                 

 .القانون

ــي         - ٤  ــة ه ــار املواطن ــع، واعتب ــى اجلمي ــه عل ــانون، وتطبيق ــيادة الق ــدأ س ــز مب تعزي
األســاس يف عالقــة املــواطن بــاجملتمع والدولــة وحماربــة الظــواهر الــيت مــن شــاهنا إحلــاق الضــرر     

 .بالوحدة الوطنية

 .مراجعة قانون الطوارئ وحصر أحكامه باجلرائم اليت متس أمن الدولة - ٥ 

 . يف حمافظة احلسكة١٩٦٢حل مشكلة إحصاء عام  - ٦ 

تعزيــز دور املــرأة ومشــاركتها يف احلــزب، ويف مواقــع اختــاذ القــرار علــى قــدم   - ٧ 
 .املساواة مع الرجل

ضــرورة إعــادة النظــر بقــانون املطبوعــات وإصــدار قــانون جديــد لإلعــالم          - ٨ 
 .بأنواعه

 :املة يف سوريةمنظمات حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل الع -ج 
تشكلت اللجنة الوطنية للقانون الـدويل اإلنسـاين مبوجـب قـرار رئـيس جملـس الـوزراء                   ��١

 برئاسـة وزارة الدولـة لشـؤون اهلـالل األمحـر وأنـيط              ٢/٦/٢٠٠٤ تـاريخ    ٢٩٨٦رقم  
هبــا مهمــة رعايــة وتنســيق العمــل الــوطين املتكامــل للتوعيــة بالقــانون الــدويل اإلنســاين   

ت الوطنيـة لالتفاقيـات الدوليـة املصـادق عليهـا مـن قبـل اجلمهوريـة                 ومواءمة التشـريعا  
كما تقوم حالياً اإلدارة القانونيـة      . العربية السورية ورصد االنتهاكات حلقوق اإلنسان     

وإدارة املنظمـات الدوليـة يف وزارة اخلارجيــة بإعـداد وجيـز عــن مسـألة إقامـة اهلياكــل       
إيفاء بالتزامات سورية الدولية جتـاه املواثيـق        الوطنية اخلاصة حبقوق اإلنسان يف سورية       

 . الدولية
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 الفصل الرابع
 اإلعالم و الدعاية  

عملــت اجلمهوريــة العربيــة الســورية مــن خــالل هيئاهتــا احلكوميــة والشــعبية واألهليــة     
وبالتعـــاون مـــع املنظمـــات الدوليـــة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة واالحتـــاد األورويب علـــى التـــرويج   

ــة الــيت صــادقت عليهــا  لالتفاقيــات  ــاملي حلقــوق    . الدولي ــا القــول إن اإلعــالن الع ولكــن، ميكنن
اإلنسان والعهـدين الـدوليني مل حيظيـا بـالترويج املطلـوب مـن قبـل اهليئـات احلكوميـة، واقتصـر                      

املــة علــى قضــايا حقــوق اإلنســان  العمــل يف التــرويج هلــا ونشــرها علــى املنظمــات األهليــة الع  
 .ورد سابقاً كما

الشـرعة الدوليـة حلقـوق      (التفاقيات املنبثقـة عـن القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان              أما ا  
ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضـد املـرأة، فقـد لقيتـا                 ) اإلنسان

تروجيــاً مــن قبــل مجيــع األطــراف وخباصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــيت صــادقت ســورية عليهــا    
ونتحـدث  .  ومت نشرها يف الصـحف الرمسيـة       ١٣/٦/١٩٩٣بتاريخ  / ١٨ /مبوجب القانون رقم  

 :هنا عن اآلليات اليت اتبعت يف نشر وترويج هاتني االتفاقيتني
 

 اتفاقية حقوق الطفل  
 النشر والترويج �أوالً   

مت حتقيق النقاط التـايل ذكرهـا يف إطـار التعـاون مـا بـني منظمـة األمـم املتحـدة لرعايـة                         
 :واجلهات احلكومية واملنظمات الشعبية واألهلية يف سورية) يونيسيف ال( الطفولة 

رصــد تنفيــذ بنــود االتفاقيــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية مــن خــالل إعــداد التقــارير  - 
 .الدورية من قبل اليونيسيف

ــة        -  ــة علــى كــل اجلهــات املعني ــع ونشــر االتفاقي  - الداخليــة -العــدل : وزارات(توزي
 ). الشؤون االجتماعية-صحة ال - التربية

 االحتـاد النسـائي نقابـات     -الشـبيبة    -الطالئع  (توزيع االتفاقية على املنظمات الشعبية       - 
 ).مجعية تنظيم األسرة(، وكذلك مع اجلمعيات األهلية )العمال

 التدريب واألحباث �ثانياً   

األهليـة بتـدريب   قامت منظمة اليونيسـيف بالتعـاون مـع اهليئـات احلكوميـة والشـعبية و               
عدد كبري من القضاة واحملاميني واإلعالميني وأفراد الشرطة والعاملني على قضـايا الطفـل علـى                

 .االتفاقية وآليات التعامل مع األطفال منذ تاريخ املصادقة على االتفاقية
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 :وقد صدر العديد من الدراسات حول واقع األطفال يف سورية منها 

 ١٩٩٥النسائي  االحتاد �عمل األطفال� - 
 ٢٠٠٤ رابطة النساء السوريات �عمالة األطفال� - 
  ٢٠٠٢واملكتب املركزي لإلحصاء ) اليونيسيف(عمالة األطفال يف سورية  - 
إضافة إىل عدد من األحباث قام هبا أساتذة جامعيون يف كلييت التربية وعلـم االجتمـاع                 - 

قـدمت يف منتـدى املـرأة والتربيـة         عن واقع األطفال يف سورية إىل جانـب الوثـائق الـيت             
 .٢٠٠٢لعام 

كما قامت اهليئة السورية لشؤون األسرة بالترويج لالتفاقيـة عـرب جولـة علـى املـدارس                  
يف معظــم مــدن اجلمهوريــة العربيــة الســورية، مت فيهــا تقــدمي االتفاقيــة بشــكل مبســط لألطفــال  

 .وتدريبهم على رسوم تعبريية عن مواد االتفاقية
 

 الدعاية واإلعالم �ثالثاً   

لقيت اتفاقية حقوق الطفل اهتماماً كـبرياً مـن قبـل وسـائل اإلعـالم املرئيـة واملسـموعة          
 :واملقروءة وذلك ضمن األنشطة التايل ذكرها

ــامج      -  ــون الســوري، وكــذلك يف الربن ــربامج املخصصــة لألســرة واألطفــال يف التلفزي ال
 .املرافق ملنتدى املرأة والتربية

ول واقع الطفل السوري اعتماداً على بنـود االتفاقيـة يف الصـحف السـورية               مقاالت ح  - 
 ). ملف التغطية اإلعالمية للمنتدى(

إصــدار تقــومي ســنوي حــول حقــوق الطفــل مــن قبــل اليونيســيف وتوزيعــه علــى مجيــع   - 
 .اهليئات احلكومية والشعبية واألهلية واملدارس

 .إصدار بروشورات عن االتفاقية وتوزيعها - 

 :ومن النتائج امللموسة لتنفيذ بنود االتفاقية يف سورية 

 . إدماج مواد االتفاقية يف املناهج املدرسية يف املرحلة االبتدائية - 
 . إزالة بعض الصور النمطية للمرأة والرجل وكذلك األطفال من املناهج املدرسية - 
 .  سنوات١٠إىل  ٧رفع سن املساءلة من  - 
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، قـوس قـزح   (منـها   اجلمعيات األهلية العاملة علـى قضـايا األطفـال          الترخيص لعدد من     - 
ــاً يف كــانون األول      ــة، أشــهرت رمسي ــة غــري رحبي ، ٢٠٠٢وهــي مؤسســة غــري حكومي

ورســالتها املشــاركة يف عمليــة التنميــة اإلنســانية مــن خــالل العمــل علــى حتســني واقــع  
 واالسـتغالل ورعايـة     األطفال يف سورية يف جماالت الثقافة ومحاية األطفال مـن العنـف           

، )مجعيـة الرجـاء   (ولألطفـال ذوي االحتياجـات اخلاصـة        ) احلاالت اخلاصة من الطفولة   
وهــي مجعيــة غــري حكوميــة وغــري نفعيــة  (املنظمــة الســورية للمعــوقني) آمــال(ومنظمــة 

ختصص نشاطاهتا لتحسني حياة املعوقني يف سـورية، كمـا تسـعى ملسـاعدهتم وتـدريب         
م إلعادة التأهيل، وكجزء مـن آمـال يـؤمن مركـز آمـال لتأهيـل                الكوادر اليت ستعىن هب   

الســمع والنطــق التقيــيم والعــالج والتأهيــل لألشــخاص الــذين يعــانون مــن حتــديات يف  
السمع والنطـق بغيـة متكينـهم مـن االنـدماج يف اجملتمـع، حيـث يـؤمن هـذا املركـز مـن                        

ــة  ــة، ءات والفحــوص الســ االستقصــا-أ : خــالل أقســامه اخلــدمات التالي معية والنطقي
 قــام ٢٠٠٣ الــدمج، هــ املكتبـة، ويف عـام    - التأهيـل، د - املعينـات السـمعية، ج  - ب

ــة إلحــداث أول درجــة ماجســتري يف جمــال تأهيــل الســمع والنطــق      املركــز بتــبين اتفاقي
 .) www.aamal.org.syلتزويد سورية واملركز بكوادر متخصصة يف إعادة التأهيل 

كما قامـت اهليئـة السـورية لشـؤون األسـرة بإعـداد اخلطـة الوطنيـة حلمايـة الطفـل مـن                       - 
العنف تنفيذاً لبنـود االتفاقيـة وكـذلك شـكلت جلنـة لدراسـة التحفظـات علـى اتفاقيـة                     
حقـــوق الطفـــل والعمـــل علـــى رفعهـــا، وكـــذلك أقامـــت ورش عمـــل بالتعـــاون مـــع  

 -إســـالم (ميـــة وغـــري احلكوميـــة، ورجـــال الـــدين اليونيســـيف، ومـــع اجلهـــات احلكو
من أجل إمكانية رفع التحفظات، وكذلك إقامة عدد مـن ورشـات العمـل     ) مسيحيني

)  األوقـاف  -  الشـؤون االجتماعيـة والعمـل      - الداخليـة (مع اجلهات احلكوميـة املعنيـة       
 واجلهات األهلية من أجل العمل على رفع التحفظات، وكذلك بالتعـاون مـع اإلذاعـة              
. وختصــيص برنــامج أســبوعي حــول االتفاقيــة وســبوتات حــول العنــف ضــد األطفــال   

ــة         ــع اجلهــات املعني ــاون م ــم املتحــدة بالتع ــة لألم ــارير الدوري ــداد التق ــة إع ــوىل اهليئ وتت
احلكومية وغري احلكومية، وبعد عرضه على اجلهات املعنية يتم رفعه إىل رئاسـة جملـس             

 .الوزراء ليتم إقراره
 

 ال التمييز ضد املرأةأشكضاء على مجيع القاتفاقية   

بعد مصادقة سورية على االتفاقية عملـت اجلهـات احلكوميـة واألهليـة والشـعبية علـى                  
ومتثلــت هــذه ) لغــة البلــد الرمسيــة(نشــر االتفاقيــة والتــرويج هلــا والتــدريب عليهــا باللغــة العربيــة 
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ون وصـحافة إضـافة إىل االحتـاد        اجلهات بوزارة اإلعالم ومؤسساهتا املختلفـة مـن إذاعـة وتلفزيـ           
 .العام النسائي املنظمة الشعبية واجلمعيات األهلية العاملة على قضايا املرأة

ويف هذا اخلصوص تركزت جهـود وزارة اإلعـالم السـورية علـى نشـر وتعزيـز الـوعي                    
عرب تأهيـل وتـدريب األطـر اإلعالميـة يف امليـادين كافـة، خاصـة فيمـا يتعلـق باألسـرة وحقـوق                        

وهتدف من وراء ذلـك إىل نشـر املفـاهيم والعمـل علـى تطـوير الذهنيـة السـائدة                    . رأة والطفل امل
ونبذ األفكار املسـبقة وتغـيري اجتاهـات وأمنـاط السـلوك يف القضـايا ذات احلساسـية مثـل النـوع                      

 .االجتماعي والتربية السكانية والصحة اإلجنابية وحقوق املرأة وحقوق الطفل

لـها هنجـاً يتمثـل بإقامـة النـدوات والـدورات املتخصصـة وورش          وتعتمد الوزارة يف عم    
اإلذاعـــة والتلفزيـــون (العمـــل خيضـــع هلـــا العـــاملون يف اإلدارة املركزيـــة واهليئـــات التابعـــة هلـــا  

وذلـــك بالتعـــاون مـــع وزارات الدولـــة املعنيـــة أو مـــع بعـــض املنظمـــات الدوليـــة   ) والصـــحافة
ندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي وغريهـا حيـث          ، صندوق األمم املتحدة للسكان، ص     فكاليونيسي

 . تتوىل اإلشراف على هذا العمل مديرية اإلعالم التنموي

كما قامت اهليئة السـورية لشـؤون األسـرة بإصـدار كتيـب عـن االتفاقيـة وبروشـور مت             
 .توزيعه على اجلهات احلكومية كافة واملنظمات الشعبية واألهلية

 
 النشر والترويج -أوال   

 املنظمــات الشــعبية واجلمعيــات األهليــة علــى التــرويج لالتفاقيــة مــا بعــد مــؤمتر  عملــت 
 : وذلك من خالل١٩٩٥بكني 
 .توزيع نص االتفاقية على الفئات املعنية بقضايا املرأة - 
 إقامة عدد من النـدوات للتعريـف باالتفاقيـة مـن قبـل االحتـاد العـام النسـائي السـوري                    - 

، ملحـق   ٢٠٠٣ حـىت هنايـة عـام        ٢٠٠١ منـذ بدايـة عـام        يف مناطق خمتلفـة مـن القطـر       (
 ). الدورات التدريبية لالحتاد النسائي

كذلك قامت رابطـة النسـاء السـوريات بعقـد نـدوات حـول االتفاقيـة ومـدى تقـارب                     - 
وكـذلك علـى التحفظـات      ) ٢٠٠٤نون النسوة   (وتباعد القوانني السورية عن موادها      

 ).٢٠٠٤ النسوة نون(على االتفاقية مع رجال الدين 
إصــدار بروشــور عــن االتفاقيــة وعــن منــهاج عمــل بكــني بالتعــاون مــا بــني دار آيتانــا    - 

 .وصندوق األمم املتحدة للسكان ومؤسسة مورد
 .٢٠٠٣  و٢٠٠٢ عقد منتدى احلوار الثقايف جلستني حول االتفاقية عامي - - 

32 05-51775 
 



CEDAW/C/SYR/1  
 

 أجل العمـل علـى رفـع     ومنذ تأسيس اهليئة السورية لشؤون األسرة وضعت برناجماً من         
التحفظات عن االتفاقيـة، وذلـك بإقامـة أربـع ورش عمـل مـع أعضـاء جملـس الشـعب يف أربـع                        
ــة املشــاركني         ــة غالبي ــورش مبوافق ــذه ال ــن إســالمي وخرجــت ه حمافظــات ســورية ورجــال دي

مـن  ) ا( والبند   ١٦من املادة   ) و(و  ) ج(بضرورة رفع التحفظات عن مجيع البنود ما عدا البند          
 ومن مث قامت اهليئـة برفـع مـذكرة إىل رئاسـة جملـس الـوزراء تضـمنت مقترحـاً برفـع                 ٢٩دة  املا

التحفظات املذكورة آنفاً وتتابع اهليئـة املـذكرة وفـق األصـول اإلجرائيـة املتبعـة يف سـورية ليـتم                     
كما أصدرت بوستراً عن االتفاقية وكتيب وزع على مجيع اجلهـات املعنيـة احلكوميـة               . إقرارها
 .يةواألهل

 
 الدعاية واإلعالم -ثانياً   

لقيت االتفاقية يف السنتني األخريتني اهتماماً من قبل وسائل اإلعالم املرئية إذ تطرقـت               
مسلسـل  (يف عدد من أعماهلا إىل واقع املرأة السورية واىل ذكـر االتفاقيـة ضـمن أحـداثها مثـل                    

 أحــالم - اخلــيط األبــيض -  أم هاشــم- ذكريــات الــزمن القــادم - الفصــول األربعــة -الثريــا 
 .٢٠٠٤/٢٠٠٥)  رجال حتت الطربوش-كبرية 

 معكـم  -األسـرة  (كذلك سلطت بعض الربامج التلفزيونية الضوء على هـذه االتفاقيـة         
 ). نساء بني النجوم- على عيين - نساء متميزات - ابن البلد -على اهلواء 

دقة عليهـا ومـا بعـدها مـن         كما نشرت الصحف السورية حمتوى االتفاقية ما قبل املصا         
صــحيفة (ات علــى قضــايا املــرأة /خــالل لقــاءات مــع ذوي االختصاصــات القانونيــة والعــاملني 

ــدد   ــدد - ٧٩٣٣ تشــرين - ١١٤٢٣البعــث ع ــورة ٧٩١٣ والع ــت  ). ٢٠٠١ والث ــا لعب كم
اجلمعيــات األهليــة الناشــطة يف الســنوات األخــرية دوراً يف تركيــز االهتمــام علــى قضــايا املــرأة، 

ويلها مـن الشـأن اخلـاص إىل الشـأن العـام ونقـدم هنـا أهـم اجلمعيـات الـيت تعمـل يف نطـاق               وحت
 .االتفاقية

 
 مة االحتاد العام النسائي السوريمنظ -  

ــم        ــريعي رقـ ــوم التشـ ــب املرسـ ــدثت مبوجـ ــعبية أحـ ــة شـ ــي منظمـ ــاريخ / ١٢١/وهـ تـ
صـحي والتربـوي    ، هبدف تنظيم طاقات املرأة ورفع مستوى وعيها القـانوين وال          ٢٦/٨/١٩٦٨

بــالترويج  املنظمــة وقــد قامــت. والسياســي وهتيئتــها ملمارســة دورهــا الفعــال يف عمليــة التنميــة  
لالتفاقيــة ونشــرها بــني خمتلــف الفئــات العمريــة وخباصــة بــني النســاء وعلــى امتــداد احملافظــات    

اليت نصـت   السورية وذلك إما بشكل مباشر أو عرب التطرق إىل املواضيع املتعلقة حبقوق املرأة و             
 :عليها مواد االتفاقية ونذكر من هذه األنشطة
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 رابطة النساء السوريات -  
وتركـزت أهـدافها يف حتقيـق برناجمهـا املطلـيب الـذي           ١٩٤٨تأسست الرابطة يف العـام       

يعمل على رفع مستوى املـرأة الثقـايف واالجتمـاعي واالقتصـادي وإشـراكها يف خمتلـف ميـادين                  
وقــد عملــت الرابطــة علــى التــرويج لالتفاقيــة مــن . لــها حلقوقهــا كاملــةاحليــاة والتأكيــد علــى ني

خالل إعداد جمموعة دراسات للقوانني السورية املتعلقة بشؤون املرأة واألسرة ومقارنتها مبـواد             
ــى ضــرورة         ــة و احلــث عل ــدوات وورش العمــل حــول االتفاقي ــن الن ــة عــدد م ــة، وإقام االتفاقي

 .مصادقتها من قبل احلكومة السورية
، أدرجــت الرابطــة يف براجمهــا وخططهــا الســنوية بنــداً خاصــاً حــول  ١٩٩٥منــذ عــام  

ضرورة املصادقة على االتفاقية وعملـت مـع املنظمـات الشـعبية واجلمعيـات األهليـة العاملـة يف                   
وقد أقامت ورشة عمل حول مواد االتفاقيـة ومـدى تطابقهـا            . قضايا املرأة لتحقيق هذا اهلدف    

ات / شـارك فيهـا عـدد مـن القـانونيني            ٢٠٠١ /٧ /٦وانني احملليـة بتـاريخ      أو اختالفها عـن القـ     
كما أقامـت الرابطـة بالتعـاون مـع منتـدى احلـوار الثقـايف نـدوة         . ات يف قضايا املرأة /والباحثني  

 .٢٠٠٢ات اجملتمع األهلي يف آذار/حول االتفاقية شارك فيها العديد من ناشطي 
 ٢٠٠٣وضــعت الرابطــة يف خطــة عملــها لعــام  وبعــد مصــادقة ســورية علــى االتفاقيــة   

العمل من أجل سحب التحفظات على االتفاقية ألهنا جتردهـا مـن حمتواهـا وأهـدافها األساسـية               
 :وقد قامت باألنشطة التالية

عقــد نــدوة لرجــال الــدين والــداعيات اإلســالميات لبيــان مــدى خمالفــة املــواد املــتحفظ  - 
 .٢٠٠٣ /٦/ ١٧عليها ألحكام الشريعة اإلسالمية 

إعداد دراسة قانونية لقانون اجلنسية السورية وحبثاً ميدانياً عن الفئـات املسـتهدفة بغيـة                - 
توضيح اآلثار املترتبـة علـى الـتحفظ علـى املـادة التاسـعة مـن االتفاقيـة علـيهن وخباصـة              
على أطفاهلن، وذلك ضمن إطار عمل إقليمـي مـع عـدد مـن الـدول العربيـة املتحفظـة                    

 .ادةعلى هذه امل
ول محلــة اجلنســية ومــن مث إجنــاز  إقامــة عــدد مــن النــدوات يف احملافظــات الســورية حــ   - 

 :يلي ما
ات حــول قــانون اجلنســية وقــدمت االتفاقيــة واملــواد  /ورشــة عمــل لإلعالمــيني -  

 . ١٩/٢١/٢٠٠٤املتحفظ عليها بتاريخ 
ــن املشــاركني   -   ــام عــدد م ــاالت يف الصــحف الســورية حــول    /ق ــة مق ات بكتاب

 .لقانون واالتفاقية مؤكدين ضرورة سحب التحفظات وتعديل القانونا

34 05-51775 
 



CEDAW/C/SYR/1  
 

تطالــب بتعــديل قــانون اجلنســية  ) الربملــان (تقــدمي مــذكرة إىل جملــس الشــعب   -  
 .٢٠٠٤ /٣ /٣٠بتاريخ 

إقامــة جلســة اســتماع لعــدد مــن النســاء املتزوجــات مــن رجــال غــري ســوريني    -  
 .٢٠٠٤ /٥ /١٧تاريخ وأوالدهن حبضور عدد من أعضاء جملس الشعب ب

 عريضــة موقعــة مــن قبــل آالف املــواطنني واملواطنــات تــدعم تعــديل قــانون    - -  
 .اجلنسية

وقـدمت  ) الشـموس وايتانـا   (شاركت الرابطة يف الندوات اليت أقامتها دور النشـر          وقد   
، إضــافةً إىل مســامهتها يف  ٢٠٠٣ و٢٠٠٢يف عــامي . مــداخالت حــول القــوانني واالتفاقيــة   

، وقـدمت حبثـاً قانونيـاً    ٢٠٠٢وزيع استبيان وّجـه للنسـاء حـول العنـف الزوجـي عـام              إعداد وت 
حــول املــواد التمييزيــة يف قــوانني األحــوال الشخصــية للطوائــف املســيحية يف نــدوة املــرأة بــني     

وتقــوم الرابطــة  .٢٠٠٣ /١٠ /٢٣ - ٢٠القــانون والشــريعة الــيت عقــدت يف دمشــق مــا بــني  
ات يف  /ات األهلية ومنظمات حقـوق اإلنسـان وعـدد مـن الناشـطني              حالياً بالتعاون مع اجلمعي   

على صياغة اقتراح لقانون أسرة عصري حيقق املساواة بني أفـراد األسـرة               يف العمل  ةقضايا املرأ 
 .السورية كافة

 
 مجعية تنظيم األسرة السورية -

م منـذ   وهي مجعية غـري حكوميـة تعمـل يف إطـار االحتـاد الـدويل لتنظـيم األسـرة، وتقـو                     
تأسيسها حىت اليوم على تنفيذ دورات تأهيلية للنساء، وخباصـة يف الريـف، حـول متكـني املـرأة                   
وتعريفها حبقوقها القانونية واالجتماعية والصحية وزرع مبدأ املساواة مع الرجل ومتكني املـرأة             
ــة وإرشــاد نفســي وقــانوين للنســاء يف معاهــد      ــذ جلســات توعي  مــن اختــاذ القــرار، وقــد مت تنفي

ات واستعرضت هلن مواد االتفاقيـة،      /األحداث يف دمشق بالتعاون مع عدد من االختصاصيني         
 . كما أعدت دراسة حول العنف ضد املرأة بالتعاون مع منظمة اليونيفيم

 
 راهبات الراعي الصاحل يف دمشق -

وهــن جــزء مــن رهبانيــة الراعــي الصــاحل العامليــة، وقــد تأســس الفــرع يف ســورية عــام     
ورسـالتها األساسـية االهتمـام بـاملرأة والفتـاة      . ت رعاية بطريركيـة الـروم الكاثوليـك      حت ١٩٨١

املشردة وذات االحتياجات اخلاصة واحتضان النساء اللـوايت يتعرضـن للعنـف املـرتيل والفتيـات                
 . العازيات وذلك بإيوائهن يف دار إيواء والعمل على إعادة تأهيلهن لالخنراط يف احلياة العامة
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ــد   ــاملي ملناهضــة العنــف ضــد النســاء يف       وق ــوم الع ــدوة مبناســبة الي ــات ن أقامــت الراهب
 يف مقــرهن، حيــث شــارك فيهــا عــدد مــن اجلمعيــات األهليــة والناشــطات يف  ٢٥/١٠/٢٠٠٣

قُــدمت خالهلــا دراســات حــول أشــكال العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء وعــن      قضــايا املــرأة
مــواد االتفاقيــة املتعلقــة بــالتمييز القــانوين ضــد   اإلعــالن العــاملي ملناهضــة العنــف ضــد النســاء و  

كمــا أقامــت الراهبــات ورشــة عمــل تأهيليــة لعــدد مــن العــامالت يف اجلمعيــات األهليــة   .املــرأة
ــة  ٢٠٠٤للتعامــل مــع احلــاالت املعنفــة دامــت ســتة أشــهر يف عــام      بالتعــاون مــع منظمــة محاي

 .األطفال السويدية
 
 املنتدى االجتماعي يف دمشق -

وقـد أقـام عـدداً    .  ويهتم بقضايا اجملتمع عامة وقضـايا املـرأة خاصـةً          ١٩٦٠ام  تأسس ع  
من الندوات يف هذا اجملال مثل املرأة واملشـاركة السياسـية، ونـدوة بالتعـاون مـع دار الشـموس                     
حتت عنوان املرأة بني القانون والشريعة خصصت أكثر مـن جلسـاهتا ملناقشـة التحفظـات علـى                  

وعقد جلسة استماع حـول قـانون اجلنسـية         . ٢٠٠٣ /١٠ /٢٣ - ٢٠ االتفاقية وذلك ما بني   
 .٢٠٠٤ /٥ /١٧بالتعاون مع رابطة النساء السوريات بتاريخ 

 
 مجعية املبادرة االجتماعية -

، وهتــدف إىل توعيـة اجملتمــع بقضـايا املــرأة وإعـداد األحبــاث    ٢٠٠٢تأسسـت يف العـام    
 حتـت   ٢٠٠٢شـاركت يف نـدوة دار الشـموس عـام           القانونية واالجتماعية املتعلقـة بـاملرأة وقـد         

ــوان  ــائع �عنـ ــور ووقـ ــرأة صـ ــواد   �املـ ــا حماضـــرات ونقـــاش حـــول مـ  والـــيت تضـــمنت فعالياهتـ
كما قدمت عريضة إىل جملس الشـعب ضـمت آالف التواقيـع مـن أجـل تعـديل املـواد               .االتفاقية

ها يف نــدوة  إضــافةً إىل مشــاركت٢٠٠٣املتعلقــة باحلضــانة يف قــانون األحــوال الشخصــية عــام   
 . ٢٠٠٣ عام �املرأة بني القانون والشريعة�
 
 املرأة دعم قضايا جلنة -

ــام    ــرأة يف ســورية وإجــراء األحبــاث      ٢٠٠٣تأسســت ع ــع امل ، وهتــدف إىل رصــد واق
والدراسات امليدانية والعمل يف سبيل تعديل القـوانني التمييزيـة ضـد املـرأة، وقـد مجعـت آالف                   

. يد االلكتروين من أجل سحب التحفظات السورية عـن االتفاقيـة  التواقيع على عريضة عرب الرب   
)www.syrwomen.org.( 
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 :التفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة جلنة خاصة للترويجوهناك  
رأة  مـن جمموعـة مـن النسـاء السـوريات الناشـطات يف قضـايا املـ                 ٢٠٠٠تأسست عـام     

هبدف نشر االتفاقية والضغط من أجل مصادقة سورية عليها وقد قامت بعدد مـن األنشـطة يف         
 : سبيل حتقيق أهدافها منها

عقد العديد من الندوات مـع نسـاء علـى مسـتوى القاعـدة الشـعبية يف دمشـق وريفهـا                      - 
 .وتعريفهم مبواد االتفاقية وأمهية املصادقة عليها

ــاملعنيني -  ات يف اجملتمــع األهلــي /ات وناشــطني/إعالمــيني(ت بقضــايا املــرأة ا/االلتقــاء ب
 .والتنسيق من أجل الترويج لالتفاقية

 .نشر العديد من املقاالت حول االتفاقية يف الصحف السورية الرمسية واألهلية - 
وتقوم بعض عضـواهتا بالتـدريب علـى االتفاقيـة للجمعيـات األهليـة واملهـتمني بقضـايا                   

كمـا  . م بعضهن يف هيئة حترير جملـة الثـرى االلكترونيـة املتخصصـة بقضـايا املـرأة                  املرأة، وتسه 
وقــدمت مداخلــة حــول االتفاقيــة  ) املــرأة واجملتمــع(شــاركت اللجنــة يف ورشــة العمــل العربيــة  

 . ، وسامهت يف إعداد وتوزيع استبيان حول العنف الزوجي٢٠٠٣والتحفظات بتاريخ 
 :كما أن هناك دور نشر مثل 

  : ايتانادار
املـرأة  (وان  ، وأقامت ورشة عمـل عربيـة حتـت عنـ          ٢٠٠٢وهي دار نشر تأسست عام       
ات والعـرب   /ات السـوريني    /، شارك فيها عدد من اخلرباء       ٢٠٠٣ / ٢ - ١ما بني   ) واجملتمع

بالتعــاون مــع الســفارة الكنديــة وصــندوق األمــم املتحــدة للســكان وجامعــة دمشــق، وعرضــت 
 . وىل والتحفظات عليها وتأثريها على أوضاع املرأةاالتفاقية يف اجللسة األ

، وهو عبـارة عـن   )www.thara-net.orgالثرى، (كما قامت الدار بفتح موقع الكتروين   
جملة شـهرية تتنـاول حماورهـا قضـايا املـرأة مـن خـالل األحبـاث والدراسـات امليدانيـة والقانونيـة                       

 واتفاقيــة القضــاء علــى كــل كــنيل حمــاور بأصــدرت الــدار بروشــوراً حــووقــد . املتعلقــة بــاملرأة
 .أشكال التمييز ضد املرأة بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان ومؤسسة مورد

 
 :موقع نساء سوريا  

، وهــو ُيعــىن بقضــايا املــرأة والشــباب واألطفــال،       ٢٠٠٥أحــدث هــذا املوقــع عــام      
ة، والعربيـة والعامليـة املتعلقــة   وأُدرجـت االتفاقيـة ضـمن أبوابـه، ويغطـي مجيـع األنشـطة السـوري        

 ).www.nesasy.com(بقضايا املرأة 
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 )فردوس(دوق السوري لتنمية الريف الصن  
هو منظمة غري حكومية غري هادفة للربح، ترمي إىل تعزيز التنمية املستدامة يف املنـاطق                

 .الريفية السورية
يلــة الســيد رئــيس وقــد مت تأســيس فــردوس كمبــادرة مــن قبــل الســيدة أمســاء األســد عق 

ويقوم متويل مشاريع فردوس على املـنح واهلبـات، ومـن    . ٢٠٠١اجلمهورية يف األول من متوز  
وهـي هتـدف   . خالل التعاون مع السفارات واهليئات احمللية والدوليـة ووكـاالت األمـم املتحـدة            

ــة        ــاطق الريفي ــة الشــاملة يف املن ــق التنمي ــة االقتصــادية كأســاس لتحقي ــز التنمي الســورية إىل تعزي
 .لتمكني هذا الريف من لعب دور شريك فعال يف االقتصاد الوطين

هذا وتركز أنشطة فردوس التنموية على سبعة ميادين رئيسية تشكل فيما بينها طرحـاً               
الزراعــة، الســياحة، إدارة املــوارد املاليــة، : تنمويــاً متكــامالً، حيــث تســعى إىل تعزيــز التنميــة يف

 ). www.firdos.org.sy. (الطاقة املتجددة، التعليم، الرعاية الصحيةإدارة املوارد املائية، 
 

 مؤسسة املورد  
هتـدف إىل تفعيـل    ،٢٠٠٣وهي مؤسسة غري حكومية غـري رحبيـة تأسسـت يف نيسـان               

يــة عــرب تقــدمي مجيــع وتطــوير مشــاركة املــرأة الســورية يف عمليــة التنميــة االقتصــادية واالجتماع 
ــاء شــبكة       ــدة وذلــك مــن خــالل بن ــة للمشــاريع النســوية القائمــة واجلدي ــدعم املمكن وســائل ال

أعمــال تغطــي املــدن الســورية وتقــدم استشــارات فنيــة وإداريــة وقانونيــة للمشــاريع   حاضــنات
ع  هلـا فـرو   دوليـة  شـبكة معلومـات  ، مستفيدة من ارتباطهـا املباشـر مـع   القائمة والناشئة النسوية

 : ، ومن بني أهدافها أحناء العاملمجيع بلداً يف ٢٩٠يف 
 . التركيز على ضرورة الربط بني التنمية االقتصادية - 
حتقيــق مفهــوم العدالــة واملســاواة بــني اجلنســني مبــا يعنيــه مــن توزيــع صــحيح لــألدوار     - 

 االقتصادية واالجتماعية
 .ية بني النساء والرجالوإلغاء كل أشكال التمييز على أساس الفوارق اجلسد - 
وقد شاركت املؤسسة مع دار ايتانا يف إصدار بروشور حـول االتفاقيـة وحمـاور بكـني                  - 

 ). www.mawred-syria.org (٢٠٠٤عام 
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 الفصل األول
 )٣ - ٢ � ١(املواد   

 الثانيـة مـن االتفاقيـة بـالرغم مـن عـدم             حتفظت اجلمهورية العربيـة السـورية علـى املـادة          
تعارضــها مــع مــواد الدســتور الســوري األمــر الــذي نعمــل علــى جتــاوزه مــن خــالل مراجعــة      
التحفظــات الســورية لرفــع أغلبــها، حيــث رفعــت اهليئــة الســورية لشــؤون األســرة مــذكرة إىل   

تـب القـانوين يف     رئاسة جملس الوزراء لرفـع الـتحفظ علـى املـادة الثانيـة وبعـد دراسـتها مـن املك                   
 وانطلقت اهليئة يف مذكرهتا هذه من أحكام ومبـادئ          ،اجمللس رفعت لتطرح أمام جملس الوزراء     

 ومــن حاجــة اجملتمــع الســوري بنســائه ورجالــه لتطــوير القــوانني األمــر الــذي ،الدســتور الــوطين
مــع  ومــع تطلعــات اجملت،يتماشــى مــع برنــامج اإلصــالح الــذي تطرحــه القيــادة السياســية للــبالد

كاملـذكرة الـيت قـدمها االحتـاد     عدداً من املذكرات املدين وخباصة املنظمات النسائية اليت قدمت  
العام النسائي لتعديل املواد التمييزية يف القوانني واملذكرة اليت قدمتها رابطـة النسـاء السـوريات                

اآلن يف جملــس الشــعب لتعــديل قــانون اجلنســية والــيت رفعهــا بــدوره جمللــس الــوزراء وهــي    إىل 
 .مراحل النقاش األخرية

 .كما استندت اهليئة يف مذكرهتا إىل أن أغلب القوانني السورية قوانني غري متييزية 
 

 اإلطار الدستوري والقانوين حلماية حقوق املرأة - أوال 
 احلريـة حـق     -�١ ى أن علـ  من دستور اجلمهورية العربية السورية       ٢٥تؤكد املادة    

 سـيادة   -٢.واطنني حريتهم الشخصية وحتافظ على كرامتهم وأمنـهم       مقدس وتكفل الدولة للم   
 املواطنــون متســاوون أمــام القــانون يف احلقــوق -٣. القــانون مبــدأ أساســي يف اجملتمــع والدولــة

:  فقـد نصـت    ٢٦أمـا املـادة     . � تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني       -٤. والواجبات
. �قتصادية واالجتماعية والثقافية وينظم القـانون ذلـك      لكل مواطن حق اإلسهام يف احلياة اال      �

 .�ميارس املواطنون حقوقهم ويتمتعون حبرياهتم وفقاً للقانون� ٢٧واملادة 

وإضافة إىل هذا اخلطاب العـام الـذي يشـمل الرجـال والنسـاء مـن مـواطين اجلمهوريـة                  
 الدولـة للمـرأة مجيـع       تكفـل �: ٤٥العربية السورية فقد خـص الدسـتور السـوري املـرأة باملـادة              

ــة     ــة والكامل ــا املســامهة الفعال ــيح هل ــيت تت ــة    الفــرص ال ــة والثقافي ــاة السياســية واالجتماعي يف احلي
 .�واالقتصادية، وتعمل على إزالة القيود اليت متنع تطورها ومشاركتها

 القــوانني املدنيــة لتضــمن املســاواة الكاملــة ولتعتــرب املــرأة ذات أهليــة قانونيــة    جــاءتو 
، إذ تتمتـع املـرأة      )مـن قـانون التجـارة     / ١٥/  املادة   �من القانون املدين    / ٤٦/املادة  (جل  الرك

الكاملة لناحية حقها يف ممارسة كافة األعمـال والفعاليـات االقتصـادية             السورية حبقوق املواطنة  

05-51775 39 
 



CEDAW/C/SYR/1
 

ة مـن   العقود وإدارة الشركات والبيـع والشـراء واالسـتفاد         وهلا كافة احلقوق املدنية لناحية إبرام     
 الـيت تقـدمها      كافـة  والصـحية والثقافيـة والتعليميـة      اخلدمات االقتصادية واالجتماعيـة   والقروض  
كما ساوت قوانني العمل بني الرجل واملرأة يف القطاع العـام واخلـاص لناحيـة األجـور                 . الدولة

 يف �كمــا سيفّصــل الحقــا(واإلجــازات والعــالوات والترقيــة والضــمان الصــحي واالجتمــاعي 
 ). التقريرهذا من  ١٣-١١د املوا

 بـني النسـاء والرجـال لناحيـة       ١٩٧٣لعـام   / ٤٦/كما ساوى قـانون االنتخابـات رقـم          
يتمتـع حبـق االنتخـاب والترشـيح كـل          � :منه علـى  / ٣/والتشريع حيث نصت املادة      االنتخاب

/ ١٧/ وكـذلك املـادة      �من الذكور واإلنـاث أمت الثامنـة عشـر مـن عمـره             مواطن عريب سوري  
يتمتــع حبـق الترشــيح لعضـوية جملــس الشـعب كــل مـواطن عــريب سـوري مــن      �نصـت علـى    إذ

 .�الذكور و اإلناث
هناك بعض املـواد التمييزيـة ضـد املـرأة يف        ولكن على الرغم من املناخ اإلجيايب ال يزال        

األحـوال   قـانون    - قـانون اجلنسـية   ( :رأة مثـل  بـامل بعض القوانني املتعلقة باألسرة واحلياة اخلاصة       
  ). قانون العقوبات- الشخصية

 
االقتصـادية الراميـة    االجتماعية و  التدابري السياسية و   -التطبيق على أرض الواقع    -ثانيا  

  كفالة النهوض باملرأة السوريةإىل
لقد اختذت حكومة اجلمهورية العربية السورية العديـد مـن التـدابري التشـريعية ملنـع أي            

 بتأسـيس اهليئـة السـورية       ٢٠٠٣للعـام   / ٤٢/ القـانون رقـم       نذكر منها صـدور    ،متييز ضد املرأة  
علـى كـل أشـكال التمييـز ضـد املـرأة باملرسـوم                واملصادقة على اتفاقية القضـاء     ،لشؤون األسرة 
 وتعديل املواد املتعلقة بسـن احلضـانة مـن قـانون            ،٢٥/٩/٢٠٠٠تاريخ  / ٣٣٠/التشريعي رقم   

واد التأمينـات االجتماعيـة     مـ وتعـديل   ،  ٢٠٠٣لعـام   / ١٨/األحوال الشخصية يف القـانون رقـم        
وزيـادة    والذي أعطى املرأة حق توريـث راتبـها التقاعـدي،          ٢٠٠١لعام  / ٧٨/يف القانون رقم    

تصــديق اتفاقيــة إنشــاء منظمــة و، ٢٠٠٢لعــام / ٣٥/إجــازة األمومــة باملرســوم التشــريعي رقــم 
 .٢٠٠٢/ ١٥/٧املوقعة يف القاهرة بتاريخ  املرأة العربية

 -٢٠٠١ العامـة  فيما يتعلق بالتـدابري اإلداريـة فقـد أقـرت اخلطـة اخلمسـية التاسـعة               أما   
 :ملرأة تتضمن أهدافاً إستراتيجية أمههابا فصالً خاصاً ٢٠٠٥

تعزيــز مشــاركة وفعاليــة املــرأة يف التنميــة االقتصــادية وزيــادة نســبة اإلنــاث يف القــوى    - 
 .العاملة

 .لتنفيذية والتشريعية والقضائيةتعزيز مشاركة املرأة يف السلطات ا - 
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 . املرأة لألسرة مع التركيز علىالتركيز على احلقوق األساسية - 
 .متكني املرأة ثقافياً واجتماعياً والعمل على حمو أميتها - 
 .طالع بواجباهتاضالتكافؤ بني اجلنسني ومتكني املرأة من ممارسة حقوقها واال - 

 قـد   ،مـة عا ويف سـبيل تنفيـذ أهـدافها ال        ، املشار إليها   أن اخلطة اخلمسية   بد من ذكر   وال 
ــد نســبة   اوضــعت أهــداف ــة مثــل حتدي  كحــد أدىن ملشــاركة املــرأة يف مواضــع صــنع   ٪٣٠ كمي

لتعزيز املشاركة السياسية للمرأة، ولقد ارتفعت نسبة النسـاء       ولقد اختذت تدابري إدارية     . القرار
 .٢٠٠٣س الشعب لعام  يف انتخابات جمل٪١٢ إىل ٪١٠يف جملس الشعب من 

كمـا تعامـل املـرأة السـورية علـى قـدم املسـاواة يف مجيـع احملـاكم السـورية لناحيـة حـق              
التقاضـي والشــكوى واملرافعـة أمــام احملــاكم املدنيـة واجلزائيــة والتجاريــة، وكفـل قــانون أصــول     

 ونسـاًء يف    احملاكمات املدنية واجلزائية هلا هذا احلق، حيـث سـاوى بـني املـواطنني مجيعـاً رجـاالً                 
 .املواد كافة

 
 ق تطور املرأة ومساواهتا الكاملةاملعيقات أمام حتقي -ثالثا  

 . تزال تكرس الصورة النمطية للمرأةاليت السيطرة جمموعة من العادات والتقاليد  - 
بعض املواد التمييزية يف قوانني اجلنسـية والعقوبـات واألحـوال الشخصـية الـيت تكـرس                  - 

 .)سيداو (الدستور واالتفاقيةوجود فجوة مع 
 .ثغرات يف التطبيق السليم للقوانني اليت تعطي املرأة حقوقاً متساوية - 
االفتقار إىل اآلليـات الصـحيحة والفعالـة لتطبيـق القـانون وترمجـة اخلطـط والسياسـات               - 

 .العامة
 .نقص معرفة املرأة حبقوقها - 

 
 التقدم احملرز -رابعا  

ربية السورية على التخفيف من هذه املعيقات من خـالل اعتمـاد            عملت اجلمهورية الع   
ــاملرأة وإحــداث اهليئــة الســورية لشــؤون      آليــات حمــددة يف اخلطــة اخلمســية التاســعة للنــهوض ب
األسرة وختويلها صالحيات اقتراح مشاريع قوانني أو تعديلـها والـدور اإلعالمـي التوعـوي هلـا                 

 .ومية وغري احلكوميةودورها التنسيقي بني معظم اجلهات احلك
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بــني  اجملتمــع عمومــاً ويفوتلعــب املنظمــات غــري احلكوميــة دوراً بــارزاً يف نشــر الــوعي  
وينتظر أن يتنامى دور هذه املنظمـات أكثـر بعـد تعـديل             . النساء خصوصاً حول املواد التمييزية    

 .قانون اجلمعيات الذي جيري العمل عليه حالياً للتغيري حنو األفضل
يفتح اآلفاق أمـام تنـامي األمـل للحـد مـن تـأثري العـادات القدميـة وتطويرهـا                  وهذا كله    

 إىل إمكانيـة رفـع      يشـري ومتكني النساء من املعرفة القانونية حبقوقهن وتسهيل وصوهلن إليهـا ممـا             
 .التحفظ عن املادة الثانية من االتفاقية
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 الفصل الثاين
واة الواقعيـة بـني   إقامـة املسـا  اآلليات املؤقتة اخلاصـة الراميـة إىل التعجيـل ب      

 الرجل واملرأة
 )٤املادة (  

 أوال 
ــع الرجــل          ــدم املســاواة م ــى ق ــام عل ــرأة الســورية بشــكل ع ــل امل ــاًتعام ــتور لل وفق دس

ــةوالتشــريعات  ــة  احمللي ــة  إىل ا، وهتــدف السياســة العامــة للدول لتســريع يف حتقيــق املســاواة الفعلي
احتلت قضـية متكـني املـرأة حيـزاً هامـاً يف بيانـات        قد  و .وإعطاء قضايا املرأة مزيدا من االهتمام     

االستمرار يف دعم اخلطوات املطلوبـة لتعميـق دور املـرأة السـورية،             � إذ أكدت على     احلكومة،
 أكـدت    وكـذلك  .� الفكـري واالجتمـاعي    هـا وتطوير إسـهامها يف بنـاء اجملتمـع، وتعزيـز تطور          

تفعيــل دور املــرأة يف  � علــى العامــةيف أهــدافها ) ٢٠٠٥-٢٠٠١(اخلطــة اخلمســية التاســعة   
 : علىأكدت يف سياساهتا وإجراءاهتا كما . �األسرة واجملتمع

 .٪٣٠ لتصل إىل نسبة زيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة ومواقع اختاذ القرار � 
 .د من التسرب يف التعليم األساسياحل � 
 .تنمية الوعي بالقضايا الدميغرافية والبيئية � 

ن أهــدافاً أفــردت اخلطــة املــذكورة بابــاً خاصــاً بالســكان والقــوى العاملــة تضــمَّ   كمــا  
 املـتغريات السـكانية يف خطـط    دمـج  ودعا إىل  ومتكني املرأة،النمو السكاين استراتيجية يف جمال  

 : وذلك من خاللالتنمية
القــوى تعزيــز مشــاركة وفعاليــة املــرأة يف التنميــة االقتصــادية، وزيــادة نســبة اإلنــاث يف  � 

 .العاملة
 .تعزيز مشاركة املرأة يف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية � 
 . املرأةمع التركيز علىالتركيز على احلقوق األساسية لألسرة  � 
 .متكني املرأة ثقافياً واجتماعياً والعمل على حمو أميتها � 
 .الضطالع بواجباهتاالتكافؤ بني اجلنسني ومتكني املرأة من ممارسة حقوقها وا � 
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 على أرض الواقع -ثانيا  
أمــا علــى صــعيد املــرأة يف اخلطــط القطاعيــة، فقــد متــت ترمجــة األهــداف والتوجهــات    

 مت وضـع    ،فعلـى سـبيل املثـال     . العامة إىل اسـتراتيجيات وسياسـات قطاعيـة يف خمتلـف اجملـاالت            
، ومسـودة االسـتراتيجية الوطنيـة       ةاستراتيجية تنمية املرأة الريفيـة، واسـتراتيجية الصـحة اإلجنابيـ          

ــكان  ــرأة   )٢٠٢٥-٢٠٠٠(للسـ ــتمكني املـ ــاً بـ ــالً خاصـ ــرد فصـ ــيت تفـ ــذو . ، الـ ــة تتخـ  حكومـ
حيـث تلتـزم   .  جتـاه املـرأة السـورية   اجلمهورية العربية السـورية بعـض إجـراءات التمييـز اإلجيـايب       

ياة كافة وإزالة العقبـات      الكاملة والفعالة يف ميادين احل     ةسامهيف امل الدولة بإتاحة الفرص للمرأة     
 لعــام ٩١نون العمــل رقــم إذ خيصــص قــا.  الــيت حتــول دون مشــاركتها يف عمليــة التنميــة كافــة

ــع  ( فصــالً كــامالً حــول عمــل النســاء  ١٩٥٩ ــنظم ا ) الفصــل الراب ــواد حيــث ت  ١٤٠-١٣٠مل
عمــال الضــارة صــحيا  جــواز عمــل املــرأة يف الليــل ويف األ  ظــروف عمــل املــرأة و حتــدد عــدم   

على إجازة الوالدة مدفوعة األجـر وعـدم جـواز    كما تنص   . وكذلك األعمال الشاقة   ياًوأخالق
. ر حضـانة لألطفـال    و العمل أثناء إجـازة األمومـة وحـول سـاعة الرضـاعة وإنشـاء د               منفصلها  
الصـناعات واألعمـال    ١٩٥٩ لسـنة  ٤١٦ االجتماعية والعمل رقـم     الشؤونقرار وزارة   وحيدد  

 قــرار وزارة الشــؤون  كمــا حيــدد .يت مينــع فيهــا تشــغيل النســاء    الــوالشــاقةالضــارة بالصــحة  
 األحــوال واألعمــال واملناســبات الــيت جيــوز فيهــا  ١٦/١١/١٩٦٠ تــاريخ والعمــلاالجتماعيــة 

قــانون و كـذلك ميـنح   .  النسـاء مـا بــني السـاعة الثامنـة مســاء والسـاعة السـابعة صــباحاً      تشـغيل 
يف منع زوجها من السفر يف حـال        املرأة احلق    ٤٦٠أصول احملاكمات املدنية السوري يف املادة       

رتب عليه مبوجبها حقوق مالية خيشى ضـياعها وهلـا احلـق            تتوجود دعوى مرفوعة أمام احملاكم      
يف أن تطلب أيضاً حبسه بسبب عدم دفعه للنفقة واملهر وامتناعه عن متكينها من رؤيـة أطفاهلـا    

 .يف حال الطالق
 

 دم احملرزالتق -ثالثا  
ز ضـد  يـ  العديد من التشـريعات اهلادفـة إىل إلغـاء التمي    ٢٠٠٠ منذ عام    تدر ص كذلك 

 :هامن، اً إجيابياًيزيمت منحهاواملرأة، 
 القاضــي بتوريــث املــرأة العاملــة لراتبــها التقاعــدي لورثتــها   ٢٠٠١لعــام  ٧٨القــانون  - 

 .الشرعيني
اتفاقيـة القضـاء    القاضي بانضمام سورية إىل    ٢٠٠٢لعام   ٣٣٠املرسوم التشريعي رقم     - 

 .على كافة أشكال التميز ضد املرأة
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ــام ٢٥٧املرســوم  -  ــة  و القاضــي ٢٠٠٢ لع ــرأة  بالتصــديق علــى اتفاقي  إنشــاء منظمــة امل
 .العربية

 سـنة للغـالم     ١٣القاضـي بزيـادة سـن احلضـانة لتصـبح            ٢٠٠٣ لعـام    ١٨ رقـم    القانون - 
 .بنت سنة لل١٥ و

 .األسرة اء اهليئة السورية لشؤونالقاضي بإنش ٢٠٠٣ للعام ٤٢القانون  - 
  يف  تـنص علـى حـق املـرأة        ٢٠٠٠ يف عـام     الداخليـة صدرت تعليمـات عـن وزيـر        كما   - 

 دون احلصــول علــى الشخصــي هااحلصــول علــى جــواز ســفر وجتديــده بنــاء علــى طلبــ 
 .موافقة الزوج

أمــا يف جمــال محايــة األمومــة فلقــد وقعــت ســورية علــى مجيــع املعاهــدات واالتفاقيــات    
ز ضــد املــرأة، العهــد الــدويل  يــلدوليــة الــيت حتمــي األمومــة وبشــكل خــاص اتفاقيــة إلغــاء التمي  ا

 املـرأة  الدولية اخلاصة بتوظيف     العملة منظمة   يللحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية، اتفاق    
 القـاهرة عـام     يف  قبل وبعد الوالدة، كما اعتمدت برنامج عمل مؤمتر السكان والتنمية املنعقـد           

١٩٩٤. 
من أهـم   وومن هذا املنطلق حتمي القوانني السورية حق املرأة العاملة يف األمومة اآلمنة              

 الــذي ٢٠٠٢لعــام / ٣٥/اإلجنــازات الــيت حتققــت يف ســورية صــدور املرســوم التشــريعي رقــم  
 يـوم إىل  ٧٥ من قانون العمل بزيادة مدة إجازة األمومة املدفوعـة األجـر مـن               ١٣٣عدل املادة   

وتبـدأ  .  يوماً عن املولود الثالـث ٧٥ يوماً عن املولود الثاين و٩٠ماً عن املولود األول،    يو ١٢٠
 إجـازة مـدهتا سـاعة       ةكمـا متـنح العاملـة املرضـع       .اإلجازة خالل الشـهرين األخرييـن مـن احلمـل         

وحيـق ملـن ترغـب مـن العـامالت          . واحدة متصلة يومياً وذلك حىت يتم وليدها السنة من عمـره          
ويصـرف للعاملـة عـن مـدة إجـازة األمومـة            .  إضافية مدهتا شهر واحد بدون أجـر       إجازة أمومة 

 يؤديه صاحب العمـل شـريطة أن تكـون قـد      كاملٌاليت حتصل عليها مبوجب املادة السابقة أجرٌ 
مـن  ) ١٣٤املـادة  (قضت لدى صاحب العمل وقت انقطاعها عـن العمـل سـبعة أشـهر متواليـة        

ل أن يفصــل عاملــة النقطاعهــا عــن العمــل أثنــاء إجــازة قــانون العمــل وال جيــوز لصــاحب العمــ
األمومة، كما ال جيوز له فصلها مدة غياهبا بسبب مرض يثبت بشهادة طبيـة أنـه نتيجـة للعمـل      

نه ميكنها العودة لعملها بشرط أن ال تتجاوز مدة الغياب يف جمموعهـا سـتة أشـهر                 أأو الوضع و  
 والــيت ترضــع طفلــها ، شــهراً التاليــة للوضــعويكــون للعاملــة خــالل مثانيــة عشــر). ١٣٥ملــادة (

 أخـريني يوميـاً هلـذا الغـرض ال تقـل كـل منـهما                 احلـق يف فتـرتني     ،فضال عن مدة الراحة املقررة    
عن نصف ساعة وحتسب هاتان الفترتان اإلضافيتان من سـاعات العمـل وال يترتـب عليهـا أي                  

تحمل نفقات إجـازة    بالعمل  ويقوم صاحب   . من قانون العمل  ) ١٣٧املادة  (ختفيض يف األجر    
 . كان ذلك يف القطاع العام أو اخلاصأاألمومة سواء 
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 الفصل الثالث
 القضاء على أية أفكار منطية ذات طابع جنسي  
 )٥املادة (  

 
 اإلطار الدستوري والقانوين -أوال  

كما أشرنا سابقاً، فإن الدستور الوطين للجمهوريـة العربيـة السـورية وأغلـب القـوانني              
 .تكفل املساواة بني املواطنني مجيعاً نساًء ورجاالً

وبالرغم من عدم وجود نصوص يف قوانني العمل تتعلـق بـالتحرش اجلنسـي يف أمـاكن                  
 قانون العقوبات شدد العقوبة يف مجيع أنـواع العنـف اجلنسـي، والـيت قـد تصـل إىل              فإنالعمل،  

ذلك شــدد العقوبــة يف حالــة منــه، وكــ/ ٤٨٩/ســنة يف حالــة االغتصــاب حبســب املــادة / ٢١/
ــادة   ــدعارة رقــم  / ٤/جــرائم االســتغالل اجلنســي يف امل ــانون ال ، مــع ١٩٦١لعــام / ١٠/مــن ق

 .التشديد إذا كانت الضحية طفلة
كما أن قانون العقوبات يعاقـب علـى مجيـع أشـكال اإليـذاء البـدين دون متييـز، حيـث                   

 .سب العقوبة مع جسامة الضررتستطيع املرأة التوجه إىل احملاكم وتقدمي شكوى، وتتنا
 

 التطبيق على أرض الواقع -ثانيا  
اختذت احلكومة الكثري من التدابري لتغيري العـادات االجتماعيـة والثقافيـة املعيقـة لتطـور                 

املرأة ومساواهتا، وحملاربة تسرب الفتيات من املدارس، وتعزيز مفهوم الصحة اإلجنابية، وتعزيـز             
من املنــاهج الدراســية، مــن خــالل إحــداث تعــديالت يف املنــاهج مفهــوم النــوع االجتمــاعي ضــ

الدراسية يف سورية لتعديل الصـورة النمطيـة لـدور كـل مـن املـرأة والرجـل، ويتـابع هـذا األمـر            
شـارك يف اللجنـة   تحالياً من أجل تنقية املناهج الدراسية كافة من أيـة صـورة منطيـة لكليهمـا، و              

مجعيـة  (السـورية لشـؤون األسـرة ومجعيـة املبـادرة االجتماعيـة             اليت شكلتها وزارة التربيـة اهليئـة        
 ).غري حكومية

وعملت اهليئة السورية لشؤون األسرة على توجيه رسائل إعالميـة توعويـة إىل اجملتمـع             
كالتظــاهرة االحتفاليــة بيــوم املــرأة العــاملي الــيت  : الســوري مــن خــالل جمموعــة مــن النشــاطات 

 املرأة يف عمليـة التنميـة مـع بـرامج إعالميـة للتـرويج ألفكـار                 رافقتها إعالنات طرقية حول دور    
 .املساواة
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ــيري         ــة حــول تغ ــة اجملتمــع بعام ــة دور يف توعي ــات األهلي وللمنظمــات الشــعبية واجلمعي
األمناط التقليدية لكل من املرأة والرجل من خالل عمل رابطة النساء السوريات واالحتاد العـام            

 .درالنسائي يف تعميم مفهوم اجلن
أما بالنسبة لوضع النساء املعنفات فما تزال سورية تفتقر إىل دور حلمايتهن يف الوقـت                

 .داراً واحدة إال أن استيعاهبا قليل" راهبات الراعي الصاحل"الذي متلك فيه 
 

 أبرز املعيقات -ثالثا  
 .العادات والتقاليد اليت متثل إرثاً ثقافياً يكون أحياناً أقوى من القانون - 
 .مسألة تغيري أمناط السلوك مسألة اجتماعية بعيدة املدى، وال ميكن هلا أن تتم بسرعة - 
 .حتمل املرأة أعباء الدور اإلجنايب أكثر من الرجل واعتباره واجباً خاصاً هبا - 

 
 التقدم احملرز -رابعا  

 بــني كثفــت اهليئــة الســورية لشــؤون األســرة نشــاطاهتا اإلعالميــة لنشــر ثقافــة املســاواة  
اجلنسني، ويتوقع أن تعزز هذه النشاطات من خالل رسائل إعالمية تلفزيونية، كمـا أن عمليـة                
تعــديل املنــاهج الدراســية وتنقيتــها مــن الصــور النمطيــة تتعمــق عــرب مراجعــة شــاملة مبشــاركة     
جهات حكومية وغري حكومية، وأخذت وسائل اإلعالم جتدد يف خطاهبا وآليـات عملـها عـرب                

شاطات اجلمعيات غري احلكومية اخلاصة بنشـر الـوعي اجلنـدري، وردم الفجـوات              نشر أخبار ن  
 يف القــوانني الســورية، وهــذا كلــه مــع نشــاطات نوعيــة لــبعض اجلمعيــات النســوية،    اجلندريــة

   .وخباصة يف يوم املرأة العاملي ويوم اإلعالن العاملي ضد التمييز ضد املرأة

05-51775 47 
 



CEDAW/C/SYR/1
 

 لفصل الرابعا
 حظر استغالل املرأة  
 )٦املادة (  

 اإلطار الدستوري والقانوين -أوال  
 ويعاقـب   ، غـري قـانوين    الدعارة فعالً تعترب   ١٩٤٩عام  لقانون العقوبات السوري    لوفقاً   

الـواردة يف الفصـل      ٥١٦-٥٠٩على تعاطيهـا وممارسـتها والتحـريض عليهـا مـن خـالل املـواد                
علـى عقوبـة مـن    / ٥٠٩/ املـادة   إذ تـنص ،"احلض على الفجـور " الثاين من القانون حتت عنوان    

احلاديـة والعشـرين مـن عمـره علـى الفجـور أو الفسـاد أو                  أو أنثـى مل يبلـغ      ا ذكر احيض شخص 
كمـا   .مـن ثالثـة أشـهر إىل ثـالث سـنوات      على تسهيلهما له أو مساعدته على إتياهنما باحلبس       

كرهـه علـى     بـاإلكراه يف مكـان للفجـور أو ي         اًمـن يسـتبقي شخصـ     / ٥١١/عاقب وفقاً للمادة    ي
كسـب العـيش وفقـا    لمهنـة  بوصـفها  تعاقـب املـرأة الـيت ترتكـب الـدعارة          كما  . تعاطي الدعارة 

علـى عقوبـة أكثـر      / ٥٠٩/ بينما تنص املـادة      ،إىل سنتني  باحلبس من ستة أشهر   / ٥١٣/للمادة  
مـن ثالثـة أشـهر إىل ثـالث سـنوات، و يف       للمرأة يف حال تعاطيها الدعارة السرية وهي احلبس 

لقـاء املنفعـة املاديـة       حوال يعترب الزبون شـاهد حـق عـام عليهـا وعلـى ممارسـتها الـدعارة                كل األ 
   .يشترط تقدميه إىل القضاء وميكن مساع شهادته الحقاً وال

كما يالحـق    ويعاقب القانون السوري على االجتار بالنساء ومينع فتح أماكن للدعارة،          
ذين يســهلون الــدعارة أو يروجــون هلــا أو  واملالهــي املفتوحــة للجمهــور الــ  أصــحاب احملــالت

 حيـث نصـت     ،حـىت الشـروع يف ارتكـاب اجلـرم          العقـاب أيضـاً    طـال حيرضون على ارتكاهبا وي   
على عقـاب كـل مـن       ) ١٩٦١لعام   /١٠/القانون رقم   (من قانون مكافحة الدعارة     / ١/املادة  

ارتكــاب حيــرض شخصــاً ذكــرا أو أنثــى أو كــل مــن اســتخدمه أو اســتدرجه أو أغــواه بقصــد   
 الفجور أو الدعارة باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات وبغرامة مـن ألـف    

 العقوبــة يف حــال كــون مــن وقعــت عليــه اجلرميــة مل يــتم احلاديــة شــّددوت . آالف لــريةةإىل ثالثــ
 ،والعشرين من عمره إذ تصبح العقوبة احلبس ال تقـل عـن سـنة وال تزيـد علـى مخـس سـنوات                      

كمــا يعاقــب القــانون . تزيــد عــن مخســة آالف لــريةالغرامــة ال تقــل عــن ألــف لــرية ووتصــبح ال
أو  اخلــداعباملــذكور يف مادتــه الثانيــة كــل مــن يســتدرج األشــخاص بقصــد ارتكــاب الــدعارة  

  .اإلكراهبالتهديد أو ب
يعاقب القانون املذكور يف املادة الثالثة منه كل من يقوم بنقل النسـاء خـارج سـورية                 و 
الجتار واالشتغال بالدعارة باحلبس مدة ال تقـل عـن سـنة وال تزيـد عـن مخـس سـنوات                     بقصد ا 
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 املادة الرابعة من القـانون ذاتـه مـن العقوبـة            شّددوت. وبغرامة من ألف لرية إىل مخسة آالف لرية       
يف حال كون مرتكب الفعل من أحد أقرباء املرأة أو ممن هلـم سـلطة عليهـا فتصـبح مـن ثـالث                       

ومينـع القـانون يف مادتـه اخلامسـة إدخـال النسـاء إىل سـورية هبـدف         . سـنوات سنوات إىل سـبع   
ممارسة الدعارة و يعاقب مرتكيب هذا الفعل باحلبس مدة ال تقل عن سـنة وال تزيـد عـن مخـس        

 .وغرامة من ألف لرية إىل مخسة آالف لرية سنوات
كـل مـن     الثامنـة وأما فيما يتعلق بفتح حمـالت للـدعارة يعاقـب القـانون ذاتـه يف مادتـه                   

قـة كانـت يف إدارتـه بـاحلبس مـدة           أو الـدعارة أو يعـاون بـأي طري         يفتح أو يـدير حمـالً للفجـور       
تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف لـرية وال تزيـد عـن ثالثـة                    ال

أو كما يعاقب األشخاص الذين يقومون على استئجار املنـازل الرتكـاب الـدعارة          . آالف لرية 
 قـوانني   ةوال يوجـد يف سـورية أيـ       . املنصـوص عليهـا يف املـواد السـابقة        ذاهتا  تسهيلها بالعقوبات   

متعلقــة ببغــاء األطفــال، ولكــن أي اعتــداء جنســي يقــع علــيهم معاقــب عليــه وجيــرم بعقوبــات   
   .جنائية الوصف

 االغتصـاب، فقـد نصـت        كجرميـة  يشمل قانون العقوبات السوري العنف ضد املـرأة       و 
من أكره غـري زوجـه بـالعنف أو بالتهديـد علـى              -١ ":على ن القانون املذكور  م/ ٤٨٩/دة  املا

 العقوبــة عــن  ال تــنقص-٢.  ســنة علــى األقــلة باألشــغال الشــاقة مخــس عشــر عوقــباجلمــاع
 ومـن الواضـح   ".مـن عمـره   ة سنة إذا كان املعتدى عليه مل يـتم اخلامسـة عشـر         وعشرينإحدى  

علـى قـدم     القانون السوري وينطبق هذا النص على املومسات      أن عقوبة االغتصاب مشددة يف      
 .املساواة مع النساء األخريات يف حال وقوع اغتصاب عليهن

ات فــإن انضــمام اجلمهوريــة العربيــة الســورية مــؤخراً إىل      /أمــا بالنســبة للمهــاجرين   
د أمنــاط االتفاقيــة الدوليــة اخلاصــة بالعمالــة املهــاجرة ســيمكنها مــن إجيــاد آليــات مناســبة لرصــ   

 .اهلجرة، من وإىل سورية، وبيان ما إذا كان أولئك العمال منخرطني يف أعمال جتارة اجلنس
 

 التطبيق على أرض الواقع -ثانيا  
يكفل القانون آليات التطبيق لروح هذه املادة حبيث تتمكن النساء مـن رفـع الـدعاوى             

 .أمام القضاء وفق أحكام القانون
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 الفصل اخلامس
 ملرأة يف احلياة السياسية والعامةمشاركة ا  
 )٧املادة (  

 
 اإلطار الدستوري والقانوين -أوال  

يؤكد الدستور السوري يف عدد من مواده على حـق املـواطنني يف املشـاركة السياسـية               
لكل مواطن حـق اإلسـهام يف احليـاة السياسـية           ( اليت تنص على    / ٢٦/ املادة   :وهذا ما جنده يف   
 ).جتماعية والثقافية، وينظم القانون ذلكواالقتصادية واال

 ).ميارس املواطنون حقوقهم ويتمتعون حبرياهتم وفقاً للقانون) ٢٧(ويف املادة  
تكفل الدولة للمرأة مجيع الفرص اليت تتيح هلـا املسـامهة           : (فتؤكد على ) ٤٥(أما املادة    

قتصادية وتعمل على إزالة القيـود     الفعالة والكاملة يف احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية واال       
 ).اليت متنع تطورها ومشاركتها يف بناء اجملتمع العريب

يتمتـع  : (علـى / ٣/فقـد نـص يف املـادة        / ١٩٧٣/لعام  / ٢٦/أما قانون االنتخاب رقم      
 ).حبق االنتخاب كل مواطن عريب سوري من الذكور واإلناث أمت الثامنة عشرة من عمره

يتمتع حبق الترشيح لعضوية جملـس الشـعب كـل مـواطن            :(ما يلي جند  / ١٧/ويف املادة    
 ).عريب سوري من الذكور واإلناث

، وعلى حق الترشـيح     ١٩٤٩لقد حصلت املرأة السورية على حق االنتخاب منذ عام           
 ولكـن هـذا احلـق األخـري اشـترط حصـوهلا علـى شـهادة التعلـيم االبتـدائي ممـا                       ١٩٥٣منذ عام   

 .لنساء السوريات يف ممارسة حقوقهن يف الترشيح واالنتخابأعاق املشاركة الواسعة ل
 

 التطبيق على أرض الواقع -ثانيا  
تشارك املرأة السورية يف مجيع األحـزاب السياسـية السـورية ولكـن بنسـب متفاوتـة إذ             

نمـا  ي، ب٦١٣ ٨٦٦، ) احلـزب احلـاكم  (جند أن عدد النساء يف حزب البعث العريب االشتراكي   
 ١٢٠قيادات الشعب بلـغ عـدد اإلنـاث         (ويف املراكز القيادية     ١ ٤٣٧ ٤٣٩ر  بلغ عدد الذكو  

 ).٧٤٣والذكور 
ــغ        ــان نســبة النســاء املنتســبات بل  ويوجــد يف ٪٢٠ويف احلــزب الشــيوعي الســوري ف

 . عضوا٨٥ًمخس نساء من أصل )اللجنة املركزية(املراكز القيادية 
 . ٪٦راكز القيادية بلغت أما يف حركة االشتراكيني العرب فان النسبة يف امل 
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 .٢٠٠٤وهذه النسب أخذت عام  
 :اجلدول اآليت يبني نسبة مشاركة املرأة يف الترشيح لالنتخابات الربملانية 

 
   عدد املرشحني الدور التشريعي

 ٪نساء النسبة  اجملموع إناث ذكور 

٣,١ ٢٧٦٢ ٨٥ ٢٦٧٧ ٩٧٧ - ٩٧٣ 

٤ ٣٩١٢ ١٥٧ ٣٧٥٥  ٩٨٥ - ٩٨١ 

٦ ٥٢٢٧ ٣١٥ ٤٩١٢ ٩٩٤ - ٩٩٠ 

٨ ٠٠٢ - ٩٩ 
٨,٨ ٥٦٤٥ ٤٩٨ ٥١٤٨ 

     
 :اجلدول اآليت يبني الفرص املتاحة للمرأة والرجل للترشيح لالنتخابات باجملالس احمللية

 
   عدد املرشحني 
 ٪نساء النسبة  اجملموع إناث ذكور العام

٢ ١٠٠١٠ ١٩٨ ٩٨١٢ ١٩٧٥ 
٤ ١١٩١٠ ٤٧٣ ١١٤٣٧ ١٩٨٥ 
٣,٤ ١٨٧٦٦ ٦٣٩ ١٨١٢٧ ١٩٩٤ 
٤,٢ ٣ ٢١١٨ ٨٩٤ ٩ ٢٠٢٨ ٩ ١٩٩   

 :اجلدول التايل يبني توزيع أعضاء جملس الشعب حسب الدور التشريعي واجلنس
 

   عدد أعضاء جملس الشعب 
 ٪نساء النسبة  اجملموع إناث ذكور الدور التشريعي

 ٢,٣ ١٧٣ ٤ ١٦٩ إحداث اجمللس
٢,٧ ١٨٧ ٥ ١٨٢ ٩٧٧-٩٧٣ 
٣,٢ ١٨٦ ٦ ١٨٠ ٩٨١-٩٧٧ 
٦,٧ ١٩٥ ١٣ ١٨٢ ٩٨٥-٩٨١ 
٨,٧ ١٩٥ ١٧ ١٧٨ ٩٩٠-٩٨٦ 
٨,٥ ٢٤٧ ٢١ ٢٢٦ ٩٩٤-٩٩٠ 
٩,٧ ٢٤٦ ٢٤ ٢٢٢ ٩٩٨-٩٩٤ 
١٠,٤ ٢٤٩ ٢٦ ٢٢٣ ٢٠٠٢-٩٩٨ 

١٢,٠ ٠ ٢٥ ٠ ٣ ٢٢٠ ٢٠٠٧-٢٠٠٣    
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 :وأما مشاركة املرأة يف النقابات العمالية فيبنها اجلدول اآليت
 

 ٪نسبة الزيادة  )٢٤(واقع الدورة النقابية  )٢٣(واقع الدورة النقابية   يف القيادةواقع مشاركة املرأة

 ١٠,٠١ ١٧٤٧ ١٥٨٨ يف اللجان النقابية
 ٨,٨١ ٦٩٢ ٦٣٦ املتممني ملؤمترات النقابة

 ١٨,٧٥ ٢٢٨ ١٩٢ يف مكاتب النقابات
 ٨,٧٧ ٦٢ ٥٧ جمالس احتادات احملافظات
 ٣٥٠ ١٨ ٤ حملافظاتاملكاتب التنفيذية الحتاد ا
 ٢٨,١٨ ١٤١ ١١٠ مؤمترات االحتادات املهنية

 ٤٥٠ ١١ ٢ املكاتب التنفيذية الحتادات املهن
 ١٦,١٣ ٧٢ ٦٢ مندوبات املؤمتر العام لالحتاد العام

 
يــبني اجلــدول التــايل عــدد املرشــحني والفــائزين واملنــدوبني يف االحتــاد للجــان النقابيــة     

 : احملافظة واملكتب التنفيذيومؤمترات النقابات وجملس
 

 ٪نسبة النساء  جمموع إناث ذكور البيان

 ١١ ٢٨٠٣٨ ٣٠٤٦ ٢٤٩٩٢ املرشحني يف اللجان النقابية
 ١٢ ١٤٠٢٦ ١٧٤٧ ١٢٢٧٩ الفائزين باللجان النقابية

 ١٢ ٨٩٠٧ ١٠٤٢ ٧٨٦٥ املرشحني املتممني ملؤمترات النقابات
 ١٢ ٥٦٢٥ ٦٩٢ ٤٩٣٣ عدد الفائزين ملؤمترات النقابات

 ١٤ ١٠١٥ ١٤١ ٨٧٤ عدد املندوبني ملؤمترات االحتادات املهنية
 ١٥ ٤٠٧ ٦٢ ٣٤٥ عدد أعضاء جملس احتاد احملافظة

 ١٦ ٤٤٣ ٧٠ ٣٧٣ املندوبني ملؤمتر االحتاد العام
 ٢٠ ٩١ ١٨ ٧٣ عدد أعضاء املكتب التنفيذي

 
لوظـائف حسـب اجلـنس ونسـبة        اجلدول اآليت يبني عـدد الشـاغلني ملواقـع متقدمـة يف ا             

 /:٢٠٠٣ - ٢٠٠٢/مسامهة املرأة فيها لعام 
 

 ٪نسبة ال جمموع إناث ذكور نوع املنصب

 ١٢ ١٢٤٦ ١٥٢ ١٠٩٤ القضاء
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، ١٩٧٠عم لقضـايا املـرأة، والـذي بـدأ يف سـورية عـام               واستمراراً للعمـل الـوطين الـدا       
ــد  ــم   الصــدرفق ــانون رق ــام٤٢ق ــة تســمى    ، ٢٠٠٣  لع ــة عام ــة �والقاضــي بإحــداث هيئ اهليئ

حيـث تتمتـع بالشخصـية االعتباريـة واالسـتقالل املـايل واإلداري             . �السورية لشؤون األسـرة   
عمليـة النـهوض بواقـع األسـرة        وهتدف اهليئة إىل تسـريع      . وترتبط مباشرة برئيس جملس الوزراء    

  .السورية ومتكينها بشكل أفضل من اإلسهام يف جهود التنمية البشرية
 :أما يف املناصب الوزارية -أ  

  أول وزيرة للثقافة١٩٧٦ 

  أول وزيرة للتعليم العايل١٩٩٢ 
  أول وزيرة للشؤون االجتماعية والعمل٢٠٠٠ 
   أول وزيرة لشؤون املغتربني٢٠٠٣ 

 :ئيةالقضا السلطة املرأة يفثيل مت -ب  
بــني النســاء والرجــال  ١٩٦١يف ســورية عـام   مل مييـز قــانون الســلطة القضـائية الصــادر   

 يف التعــيني والترقيــة  نفســهاتــويل القضــاء مثلــها مثــل الرجــل وختضــع للشــروط وتســتطيع املــرأة
تعمـل يف    و ١٩٧٥هـذا وقـد دخلـت املـرأة القضـاء عـام              والتعويض وكل احلقوق والواجبات،   

القضـــاء املـــدين واجلزائـــي والتجـــاري ويف خمتلـــف درجـــات احملـــاكم مـــن الصـــلح إىل البدايـــة   
واالستئناف والنقض ووصلت إىل مرتبـة نائـب عـام يف اجلمهوريـة وعضـو جملـس قضـاء أعلـى                     

 مـن عـدد القضـاة، فقـد وصـل عـدد             ٪ ١٣,٣٨أما نسبة النساء يف القضاء فهـي        . ١٩٩٨منذ  
 ٪١٤,٤٧ حماميـة دولـة، وهـن يشـكلن          ٣٣وجد يف سـورية     تكما  . يا حال ١٧٠القاضيات إىل   
مالت يف الســلك ا مســاعدة عدليــة والعديــد مــن العــ٢٥٠وهنــاك . حمــامي الدولــة مــن جممــوع
 .احلقوقي
ــرأة باألهليــ    ــع امل ــا الرجــال وبالشــروط نفســها إلشــغال      ةوتتمت ــع هب ــيت يتمت  نفســها ال

ا املنظمــات الفاعلــة علــى الســاحة الوطنيــة  باالنتخــاب وهنــاك جهــود تبــذهلأل املناصــب الــيت متــ
ــعبية ــتش ــيح          كان ــى الترش ــدرهتا عل ــز ق ــرأة وتعزي ــة دور امل ــى أمهي ــع عل ــة حلــث اجملتم  أم أهلي

 .واالنتخاب رغم أهنا تشكل نسبة ال بأس هبا يف بعض املواقع
 تـزال  الفـ والسياسـية  ورغم التقدم احلاصل يف مشاركة املرأة السورية يف احليـاة العامـة        

ــرار يف ســبيل        ا ــات صــنع الق ــها يف هيئ ــرأة الســورية يف متثيل ــدعم امل ــع ل ــة الســورية تتطل حلكوم
النــهوض بواقــع املــرأة، هلــذا أدرجــت احلكومــة قضــية املــرأة ألول مــرة وبشــكل واضــح ضــمن  
اخلطة اخلمسية التاسعة للجمهورية العربية السورية، وذلك عرب أهداف حمددة لتعزيـز مشـاركة       
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ة االقتصادية وزيادة مشاركتها يف السلطات التنفيذية والتشـريعية والقضـائية ويف            املرأة يف التنمي  
كمــا وضــعت اللجنــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة يف  . خمتلــف مواقــع اختــاذ القــرار يف احليــاة العامــة 

 ومــن بــني حمــاور هــذه ٢٠٠٥ســورية إســتراتيجية وطنيــة للنــهوض بــاملرأة الســورية حــىت عــام  
تعزيـز مشـاركة املـرأة يف      لرأة وصنع القرار الذي أكد على ضرورة العمـل          االستراتيجية حمور امل  

 عـام  ٪٣٠السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكل مواقع صنع القـرار لتصـل النسـبة إىل       
٢٠٠٥ . 

 دور اجلمعيات األهلية السورية � 
 النســائي االحتــاد( تعمــل العديــد مــن اجلمعيــات األهليــة الســورية واملنظمــات الشــعبية   

 جلــان ســيدات - رابطــة النســاء الســوريات - الصــندوق الســوري لتنميــة الريــف  -الســوري 
 مجعيـة محايـة   - مجعية تنظيم األسرة السورية -اإلعمال يف غرف الصناعة والتجارة يف سورية   

 مجعيــــة املبــــادرة - النــــادي النســــائي األديب - مجعيــــة النــــدوة الثقافيــــة النســــائية -األســــرة 
واجملموعــات .)  اجلمعيــة الوطنيــة لتطــوير دور املــرأة  - جلنــة دعــم قضــايا املــرأة  - ةاالجتماعيــ

بشــؤون املــرأة والنشــطاء واملنتــديات يف ســبيل متكــني املــرأة الســورية اجتماعيــاً   األهليــة املهتمــة
 :واقتصادياً وسياسياً وثقافياً من خالل

 -دورات تدريبيـــة  -وات نـــد: التوعيـــة القانونيـــة والصـــحية والثقافيـــة واالجتماعيـــة  - 
 . برامج إعالمية- نشرات- مقاالت -حماضرات 

ــن          -  ــرأة لرصــد املشــاكل والبحــث ع ــة بقضــايا امل ــراء الدراســات والبحــوث املتعلق إج
 .احللول

 .تقدمي خدمات تنظيم األسرة والرعاية الصحية - 
  التــدريب علــى-الــتمكني االقتصــادي، و ذلــك مــن خــالل مــنح القــروض الصــغرية     - 

املشاريع الصـغرية املـدرة للـدخل الـيت تـدار مـن قبـل النسـاء وتقـدمي املشـورة الفنيـة يف                        
 .التأسيس و اإلدارة والتسويق

 
 املعوقات و التدابري -ثالثا  

 .إحجام عدد من النساء بسبب األوضاع االجتماعية وحجم األعباء األسرية - 
 املنحـازة   شـاركة ومنـها العقليـة     سيادة بعض األعراف والعـادات الـيت حتـد مـن هـذه امل              - 

 .للذكر
 . نقص الثقافة االنتخابية على صعيد املرأة - 
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 . العدد غري الكايف من النساء يف مناصب اختاذ القرار - 
 . عدم الدراية الكافية و املستمرة بالقوانني و النظم لدى فئة كبرية من النساء - 

ــدابري الــيت اختــذت وال تــزال لضــمان      مشــاركة املــرأة يف وضــع وتنفيــذ  كــثرية هــي الت
 التنموي على مجيع املستويات، منها إشراك منظمة االحتـاد النسـائي يف مجيـع اللجـان                 طالتخطي

الوطنيــة، ويف النقابـــات العماليــة تشـــارك النســاء يف مجيـــع اللجــان واهليئـــات واجملــالس علـــى      
جيــاد ضــباط اتصــال  كمــا مت إ /. ٪٣٤/ و  / ٪١٢/ املســتويات كافــة، وتتــراوح النســبة بــني  

 يف الـوزارات كافـة وزيـادة نسـبة النسـاء يف مواقـع صـنع        Gender Equality Officer)(جنـدري  
 . القرار

 
 اآلفاق -رابعا  

ــة تســتلزم           ــرأة عملي ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــة مجي ــة إزال ــي التفاقي ــق الفعل إن التطبي
لقــرار، و وكــاالت التنميــة مشــاركة مجيــع فئــات اجملتمــع بصــفة عامــة، واملســؤولني عــن اختــاذ ا

 .احمللية والدولية بصفة خاصة
 

 : ميكن التطلع يف بلدنا إىل حتقيق آفاق عدة منهاو 
 منح النساء فرص أوسع للمشاركة يف االنتخابات على مجيع املستويات  - 
 تشجيع النساء على املشاركة يف األنشطة السياسية  - 
لقانونية بغـرض مسـاعدة النسـاء علـى الفهـم           إجياد وسيلة خدمات إليصال املشورات ا      - 

 العميق للنصوص القانونية و تفسريها بشكل دقيق 
 تدريب املرأة على القيادة السياسية  - 
إجيـــاد قاعـــدة بيانـــات متعلقـــة بـــاملرأة مـــن ناحيـــة املناصـــب ذات املســـؤولية يف حالـــة  - 

 . االحتياج
اجملــالس ة نســبة متثيــل النســاء يف بوصــفه إجــراٍء مؤقــت لزيــاد) الكوتــا(اســتخدام نظــام  - 

 .االنتخابية
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 الفصل السادس
 مشاركة املرأة يف التمثيل الدبلوماسي و املؤسسات الدولية  
 )٨املادة (  

 
 اإلطار الدستوري والقانوين -أوال  

 من الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية للمرأة حقهـا يف           ٤٥لقد كفلت املادة     
فرص بينها وبني الرجل السوري دون متييز، كما كفلـت الدولـة للمـرأة أيضـاً                العمل وتكافؤ ال  

مجيـــع الفـــرص الـــيت تتـــيح هلـــا املســـامهة الفاعلـــة والكاملـــة يف املشـــاركة يف احليـــاة السياســـية   
واالجتماعية والثقافيـة االقتصـادية، كمـا تعمـل احلكومـة السـورية علـى إزالـة القيـود الـيت متنـع                       

الدســتور  ٤٥مــادة (. رعمليــات التنميــة وخاصــة يف جمــال صــنع القــراتطورهــا ومشــاركتها يف 
  .)١٩٧٣السوري لعام 

حلقــوق الــيت يتمتــع هبــا الرجــل  ومــن الناحيــة القانونيــة، تتمتــع املــرأة الســورية بــنفس ا   
 .يتعلق باحلصول على وظائف اخلدمة العامة مبا فيها الوظائف الدبلوماسية والقنصلية فيما
 

  على أرض الواقعالتطبيق -ثانيا  
ــى         ــة عل ــل احلكوم ــاحلق والفرصــة لتمثي ــع النســاء ب تشــجع القــوانني الســورية علــى متت

املستوى الدويل وال تزال مشاركتها بأعمال املنظمات الدولية ضـعيفة مقارنـة بالرجـل، ويعـود      
وتعمـل  .  املـرأة   و سـفر   واليت غالباً ما حتد من حركة      ذلك إىل األدوار النمطية للمرأة يف اجملتمع      

 .النساء السوريات يف املنظمات الدولية يف سورية بنسب عالية
 مث تطـور العمـل      ١٩٥٣دخلـت املـرأة السـورية يف السـك الدبلوماسـي عـام              هذا وقـد     

اء الفـاعالت يف هـذا الســلك   فكـان للمـرأة دور فاعـل فيـه، حيـث بلـغ عـدد النسـ         الدبلوماسـي 
 يف ةعينــت أول ســفرية لســوري١٩٨٨ ويف عــام. ٪٩,٥، أي بنســبة ١٩٩٤ يف عــام امــرأة ٢٧

ــد وصــل   ٢٠٠٥يف عــام / ٥/ووصــل عــدد الســفريات الســوريات   ) بلجيكــا(اخلــارج  إىل وق
ــاً٪١١ ــي     . حاليـــ ــلك الدبلوماســـ ــامالت يف الســـ ــاء العـــ ــدد النســـ ــل عـــ ــرأة٤٧ووصـــ   امـــ

 .٢٠٠٤ رجل لعام ٢٦٠مقابل
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 الفصل السابع
 اجلنسية  
 )٩املادة (  

ب من املادة التاسعة وذلك بسـب     ) ٢(ورية على البند  حتفظت اجلمهورية العربية الس    
 .تعارضها مع الشريعة اإلسالمية

مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل / ٨/واملــادة / ٧/وهــذا الــتحفظ ال ينســجم مــع املــادة  
 .املصادق عليها من قبل احلكومة السورية دون حتفظ على هذه املواد

 .من االتفاقية/ ١٦/و/ ١٥/وتتوافق مع التحفظات الواردة يف املادة  
وجيري العمـل حاليـاً لرفـع هـذا الـتحفظ وتعـديل قـانون اجلنسـية الـذي أصـبح يف                       

 .مراحله األخرية
 

 اإلطار الدستوري والقانوين -أوال  
حيكم اجلنسية يف اجلمهورية العربية السورية القانون الصـادر باملرسـوم التشـريعي رقـم                
ــام ٢٧٦ ــنظم اكتســاب وفقــدان   ١٩٦٩ لع ــذي ي ــة    وال ــد ورد اجلنســية العربي واســترداد وجتري

 يـنص يف مادتـه   ١٩٧٣ لعـام  ٢٠٨والواقع أن الدستور الصادر مبوجب املرسوم رقم      . السورية
 بنييــنظم القــانون اجلنســية العربيــة الســورية ويضــمن تســهيالت خاصــة للمغتــر� علــى أنــه ٤٣

 .�هم وملواطين أقطار الوطن العريبالعرب السوريني وأبنائ
 املشرع السوري يف حتديـد اجلنسـية األصـلية حبـق الـدم بصـفة أساسـية وحبـق                    لقد أخذ  

اإلقليم بصفة ثانوية ، وحبق الدم واإلقليم معاً قـي حالـة واحـدة، وأضـاف حالـة خاصـة اسـتند                     
 .فيها، يف حتديد اجلنسية األصلية، إىل االنتماء باألصل إىل اجلمهورية العربية السورية

ممثلة بـوزارة الداخليـة تطبيـق قـانون اجلنسـية و تنفيـذ أحكامـه،               تتوىل السلطة التنفيذية     
وعلى السلطة التنفيذية أن تنشر يف اجلريدة الرمسية املراسيم والقرارات كافة اخلاصة باكتسـاب              

 من املرسوم التشريعي رقـم      ٢٦اجلنسية أو بالتجريد أو باستردادها وردها و ذلك عمال باملادة           
 .١٩٦٩ لعام ٢٧٦

رابطـة اجلنسـية هـي مـن روابـط القـانون العـام و ختضـع بالتـايل للضـوابط الـيت                       ن  أومبا   
أن القضــاء اإلداري حبكــم ختصصــه أقــدر مــن احملــاكم العاديــة علــى  مبــا حتكــم هــذا القــانون، و
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خيـتص جملـس    �مـن قـانون اجلنسـية السـوري          ٢٨ملادة  اتطبيق مبادئ ذلك القانون فقد نصت       
 .�دعاوى اجلنسية يف ن غريه بالفصلهيئة قضاء إداري دوبصفته الدولة 

 
 ثبوت اجلنسية أما حول 
عربيــاً  يعتــرب�:  علــى١٩٦٩ لعــام ٢٧٦ مــن املرســوم التشــريعي ٣فقــد نصــت املــادة  

 مــن ولــد يف - مــن ولــد يف القطــر أو خارجــه مــن والــد عــريب ســوري، ب- آ:ســورياً حكمــاً
 من ولد يف القطر مـن والـدين   �، ت سبته إىل أبيه قانوناًنالقطر من أم عربية سورية ومل تثبت     

 فيـه ويف املكـان   جمهولني أو جمهوال اجلنسية أو ال جنسية هلما، ويعتـرب اللقـيط يف القطـر مولـوداً      
 مـن ولـد يف القطـر ومل حيـق لـه عنـد والدتـه أن                  -يثبـت العكـس، ث     الذي عثر عليه فيه مـا مل      

هوريـة العربيـة السـورية ومل     مـن ينتمـي بأصـله للجم   -يكتسب بصلة البنـوة جنسـية أجنبيـة، ج    
 مبوجـب القـرارات     ةيكتسب جنسية أخرى ومل يتقدم الختيار اجلنسية السورية يف املهل احملـدد           

بل تـاريخ العمـل هبـذا املرسـوم         قو يسري حكم هذه املادة ولو كان امليالد         . و القوانني السابقة  
 .�التشريعي
أطفاهلـا جنسـيتها إال يف   ية ال متـنح     ومن خالل مراجعة هذه املواد يتبني أن املرأة السور         
يف هـذا احلـق    وهي ال تتسـاوى مـع الرجـل   نصت عليها املادة الثالثة من قانون اجلنسية   حاالت  

 .حيث تبقى جنسية القصر ثابتة تبعاً لوالدهم
 

 : أما فيما خيص اكتساب اجلنسية العربية السورية 
وفقا ملـا أخـذ بـه       ) الحق على ميالده  اجلنسية اليت تثبت للفرد يف تاريخ       ( فيتم اكتساهبا  

 بــالتجنس والــزواج وفــق ١٩٦٩ لعــام ٢٧٦التشــريع احلــايل الصــادر باملرســوم التشــريعي رقــم 
  :احلاالت التالية

 اكتساب اجلنسية بالتجنس -أ  

لقد فرق التشريع احلـايل مـن حيـث شـروط التجـنس بـني األجانـب وبـني أبنـاء الـبالد                        - 
اجلنسية العربيـة السـورية إىل فئـات معينـة مـن األشـخاص              كما نص على منح     . العربية

دون التقييد بشروط التجنس العادية، و قد ميز املشرع السوري بني ثالثـة أنـواع مـن                 
. التجـنس االسـتثنائي    -٣ جتنس أبناء البالد العربيـة       -٢  جتنس األجانب  -١: التجنس

جـنيب اجلنسـية مبرسـوم      جيـوز مـنح األ    � : تـنص  املادة الرابعة من املرسـوم اآلنـف الـذكر        
 .�بناء على اقتراح وزير الداخلية وعلى طلب خطي يقدمه طالب اجلنسية
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متـنح اجلنسـية    �:  على أنـه   ٢٧٦ من املرسوم التشريعي     ٨تنص الفقرة األوىل من املادة       - 
 أن تقـدم طلبـاً بـذلك        -١: لزوجة األجنيب املكتسـب للجنسـية ضـمن الشـروط التاليـة           

 أن -٣. تســتمر الزوجيــة قائمــة مــدة ســنتني مــن تــاريخ الطلــب   أن -٢. إىل الــوزارة
 أن يصــدر قــرار عــن الــوزير بإكســاهبا  -٤تكــون مقيمــة يف القطــر بصــورة مشــروعة  

 . �اجلنسية
 
 اكتساب اجلنسية بالزواج -ب   

أخــذ املشــرع الســوري مببــدأ اســتقالل اجلنســية يف األســرة يف احلــاالت كافــة، ســواء     
ولكنه ميز يف أثر الـزواج مـن سـوري يف جنسـية الزوجـة بـني                 . أجنبيةالزوجة عربية أم     أكانت

احلالة اليت تكون فيها هـذه الزوجـة مـن جنسـية أجنبيـة واحلالـة الـيت تكـون فيهـا عربيـة أو مـن                           
حبيث أعفى املرأة العربيـة مـن   . أصل سوري أو كانت تتمتع جبنسية اجلمهورية العربية السورية  

 .رأة األجنبية اجلنسية العربية السوريةبعض الشروط املطلوبة ملنح امل
ــرأة األجنبيــة الــيت تتــزوج مــن شــخص يتمتــع باجلنســية ال تكتســبها إال ضــمن          -  و امل

 .٨من املادة / ١/الشروط واألحكام املنصوص عليها يف الفقرة 
 من قانون اجلنسية السوري علي أن املرأة اليت تتمتـع جبنسـية     ١٩وكذلك نصت املادة     - 

 أو من أصل سوري أو كانت تتمتع باجلنسية العربية السـورية و تتـزوج مـن                 بلد عريب 
مواطن عريب سوري تصبح عربية سورية مبجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار مـن              

 .وزير الداخلية
  العربية السورية نتيجة الزواج مـن رجـل أجـنيب فقـد أوضـحتها              وضع جنسية املرأة  أما   - 

 السـورية مـن أجـنيب       يـة إذا تزوجـت العرب   "  :سـية كمـا يلـي     من قانون اجلن  / ١٢/املادة  
وكان قـانون زوجهـا يعطيهـا احلـق يف اكتسـاب جنسـيته فـإن عليهـا أن تقـدم الطلـب                      

مــن اكتســاهبا  للســلطات الســورية بإبقــاء جنســيتها العربيــة الســورية أيضــاً خــالل ســنة
 ."جنسية زوجها األجنيب

قـة باحلصـول علـى اإلقامـة والوضـع الـوظيفي           املتعل تتساوى املـرأة والرجـل يف احلقـوق        - 
أما وضع املرأة السورية اليت غري زوجها جنسـيته السـورية فتوضـحه             . لشريك الزوجية 

 :من قانون اجلنسية إذ جاء فيها/ ١١/املادة 
إذا جتــنس العــريب الســوري جبنســية أجنبيــة، تفقــد زوجتــه العربيــة الســورية    �  

وإذا . ية زوجها اجلديدة يدخلها يف تلك اجلنسـية       جنسيتها العربية إذا كان قانون جنس     
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رغبت باالحتفاظ جبنسيتها العربيـة السـورية عليهـا أن تقـدم طلبـاً للسـلطات السـورية                  
 .�إال فإهنا ستفقدها تعرب فيه عن رغبتها بذلك و

جيوز للمرأة السورية احلصول على جواز سفر دون إذن من زوجهـا وكـذلك مغـادرة              
 تضمن إعفاء املرأة السورية مـن احلصـول علـى           ٢٠٠٣ر أمر إداري عام     وصدل وخباصة   ،البالد

 . تأشرية خروج للسفر خارج البالد
 الذي ينظم قانون جنسـية السـوري،       ١٩٦٩ لعام   ٢٧٦وعند قراءة املرسوم التشريعي      

ــع جبنســية       ــامليالد ألب يتمت ــدم جلهــة األب، أي ب يتــبني أن املشــرع الســوري قــد أخــذ حبــق ال
 لوالــده أو ألمــه إذا كــان األب متــوىف تبعــاً حتــدد جنســية الطفــلف. العربيــة الســوريةاجلمهوريــة 

  . سنة١٨وغري سوري واألم سورية وهلم احلق بالتراجع بعد سن 
 عـم شـقيق     �جـد ألب     -أب  : (لكل طفل جواز سفر خاص ميـنح مبوافقـة ويل أمـره            

 ،خـارج القطـر     الطفـل  وتشـترط موافقـة الـويل لسـفر       )  القاضي الشـرعي   -سنة   ١٨ فوق ألب
 بعــد االنفصــال بــني ايف حــال حضــانة األم ألطفاهلــ إال وهــذا ال ينطبــق علــى الرجــل الســوري 

مـن  / ١٥٠/مـع األب حيـث نصـت املـادة         جيب أخذ موافقتها على سـفر أوالدهـا         إذ الزوجني
يف مـدة حضـانته إال       لـيس لـألب أن يسـافر بالولـد        � :قانون األحوال الشخصية السوري علـى     

أفـراد  ومـن اجلـدير بالـذكر أن اجلـوازات السـورية احلديثـة ال تسـمح بإضـافة                   . � حاضـنته  بإذن
 .العائلة على وثيقة سفر اآلخر

 
 التقدم احملرز -ثانيا  

 الذي وضعته احلكومة السـورية علـى   قد بذلت جهود حثيثة إلعادة النظر يف التحفظ       ل 
قامـت اهليئـة السـورية لألسـرة     هـذا اإلطـار    ويف ، وإجراء التعديالت القانونية الالزمة هذه املادة 

 اهـذ بدراسـة    ذات الصـلة املنظمـات غـري احلكوميـة    اإلحتـاد العـام النسـائي و       جنباً إىل جنب مـع    
، كمــا بـراز التمييــز يف قـانون اجلنسـية السـوري    إل قانونيـة  اتالـتحفظ مـن خـالل إعــداد دراسـ    

 ،املتزوجـات مـن غـري السـوريني       النساء  عن  إعداد حبث ميداين    ب قامت رابطة النساء السوريات   
ــزواج    ــذا ال ــى ه ــة عل ــار املترتب ــة ورشــ    واآلث ــال وإقام ــى األطف ــة  اتوخباصــة عل ــل تدريبي  عم

 ليكون مؤشـراً يف  (Gender Equality) لإلعالميني واإلعالميات حول مفهوم النوع االجتماعي
تفاقيــة واملــواد  قــانون اجلنســية واملــواد التمييزيــة فيــه وقــدمت اال  حــولحبــث املواضــيع املختلفــة

لقـانون والبحـث     ل يف إحـدى جلسـات الورشـة، كمـا مت إجـراء تغطيـة إعالميـة                املتحفظ عليهـا  
ــون    ــداين يف الصــحف واجملــالت الســورية والتلفزي ــد و. املي ــة جلســة ق ــاريخ   مت إقام اســتماع بت

 يف املنتدى االجتماعي حضـرها عـدد كـبري مـن أعضـاء جملـس الشـعب قـدمت                    ١٧/٥/٢٠٠٤
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وأوالدهن شهادات عـن املعانـاة الـيت يعشـن هبـا مـن جـراء حرمـاهنن مـن حـق مـنح            نساء الفيها  
 كما نشرت الصحف السـورية والعربيـة        تلفزيونياًومت تغطية هذه اجللسة     . جنسيتهن ألوالدهن 

 ٣٠/٣/٢٠٠٤بتـاريخ    تقـدمي مـذكرة إىل جملـس الشـعب        مت   كـذلك  عـن هـذه اجللسـة و       تقريراً
 واجلـدير بالـذكر     . مع بيان األسـباب املوجبـة هلـذا التعـديل          )بند أ ال(تعديل املادة الثالثة    طالب ب ت

من أعضاء جملس الشعب قـام بتقـدمي مشـروع قـانون حـول تعـديل املـادة الثالثـة مـن                      / ٣٥/أن  
ــانون اجلنســية الســوري، كمــا أدرج يف جــدول أعمــال اجمللــس خــالل دورة      ــار(ق ــايو/أي  - م

علـى املـادة التاسـعة مـن االتفاقيـة هـو قيـد        ، حيث أن التحفظ املوضوع      )٢٠٠٤ يونيه/حزيران
  .الدراسة والتعديل

ورش عمــل / ٤/بعقــد ) هيئــة حكوميــة(كمــا قامــت اهليئــة الســورية لشــؤون األســرة   
حوارية حول املواد التحفظ عليها مع أغلبية أعضاء جملس الشعب يف أربع مدن سورية هبـدف                

 االتفاقية وحرصت اهليئة علـى وجـود        الترويج لالتفاقية والعمل على رفع بعض التحفظات عن       
رجال الدين يف مجيع الورش لتقدمي وجهة نظرهم يف التحفظات ومدى تعارضـها أو موافقتـها                 

 .للشريعة اإلسالمية
 املشـاركني مـن أعضـاء وعضـوات جملـس الشـعب        غالبيةونتج عن هذه الورش موافقة    

مـن املـادة    / و/و/ ج/على البندين   على رفع مجيع التحفظات السورية ماعدا التحفظ        ) الربملان(
 .من هذه املادة/ ٢/، وهكذا متت املوافقة على رفع التحفظ عن البند /١٦/

ــيس احلكومــة الســورية لرفــع التحفظــات           ــن مث قامــت اهليئــة برفــع اقتــراح إىل رئ وم
ومازالت اهليئة تعمل مـع مجيـع اجلهـات احلكوميـة واألهليـة مـن أجـل رفـع التحفظـات والبـدء                      

 .اءات التنفيذية ملواد االتفاقيةباإلجر
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 فصل الثامنال
 التعليم  
 )١٠املادة (  

 
 اإلطار الدستوري والقانوين -أوال  

التعلـيم  "منـه علـى أن      / ٣٧/نص الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية يف املادة          
، وتعمـل الدولـة    ةيف مجيـع مراحلـه، وإلزامـي يف املرحلـة االبتدائيـ            حق تكفله الدولة وهو جمـاين     

مـن الدسـتور أهـداف التعلـيم     / ٢١/املـادة   ، كمـا حـددت    "على مد اإللزام إىل مراحـل أخـرى       
 .بشكل صريح وواضح

، وقـانون إلزاميـة     ١٩٧٢عـام   ) ٧(ولترمجة هـذا احلـق عمليـاً فقـد صـدر القـانون رقـم                 
يني ذكـوراً    على إلزام مجيع أوليـاء األطفـال السـور         ص، الذي ين  ١٩٨١لعام  / ٣٥/التعليم رقم   

 . سنة، بإحلاق أطفاهلم باملدارس االبتدائية١٢-٦وإناثاً، الذين تتراوح أعمارهم بني 
كما نص القانون املذكور على غرامات وعقوبات جزائيـة يف حـال امتنـاع الـويل عـن                

طفـالً يف سـن    علـى معاقبـة كـل مـن يسـتخدم     ) ٦(إرسال الطفل إىل املدرسة، ونـص يف املـادة        
امــي بــاحلبس باإلضــافة إىل الغرامــة املاليــة مــع مضــاعفة العقوبــة يف حــال التكــرار    التعلــيم اإللز

/ ٣٢/كما صدر قانون التعليم األساسـي رقـم         . وإغالق املكان الذي يعمل فيه الطفل والطفلة      
ــاريخ  م، الــذي دمــج مــرحليت التعلــيم االبتــدائي واإلعــدادي يف مرحلــة واحــدة    ٦/٢/٢٠٠٢ت

 سـنوات، واحللقـة الثانيـة       ٤ سـنوات مؤلفـة مـن احللقـة األوىل مـدهتا             جمانية وإلزامية مدهتا تسـع    
 .ومدهتا مخس سنوات

 
 التطبيق على أرض الواقع -ثانيا  

مل تتضـمن تعليمــات القيـد والقبــول يف املـدارس والصــفوف أي متييـز بــني اجلنســني يف      
فرصــة االختيــار بعــد االلتحــاق باملــدارس األساســية والثانويــة العامــة واملهنيــة بكافــة أنواعهــا، و 

مرحلــة التعلــيم األساســي بــني التعلــيم العــام أو املهــين متاحــة وفــق املعــدل الــذي حيصــل عليــه     
 .الطالب أو الطالبة

 حــول تنظــيم ٢/٩/٢٠٠٤تــاريخ / ٥٥/كمــا جــرى إصــدار املرســوم التشــريعي رقــم  
لصــادرة بتــاريخ املؤسســات التعليميــة اخلاصــة للتعلــيم مــا قبــل اجلــامعي والتعليمــات التنفيذيــة ا 

٣/١/٢٠٠٥. 
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اهتمــت التعليمــات التنفيذيــة بتحســني البيئــة التعليميــة واالهتمــام بنوعيــة التعلــيم وفــق   
معايري اجلودة وإتاحة الفرصة لإلفادة منه للـذكور واإلنـاث علـى حـد سـواء، بـدءاً مـن ريـاض                      

 .األطفال وإىل هناية املرحلة الثانوية
 علــى اعتمــاد نظــام االخــتالط يف مرحلــة   مــن الفصــل الســادس)٤٦(املــادة ونصــت  

التعلــيم األساســي حــداً أدىن، وأكــدت علــى أمهيــة التــدريب والتأهيــل املســتمر للمدرســني          
 .واإلداريني مع مراعاة املرونة يف املناهج واألنشطة

ــة الســورية علــى اعتمــاد خطــة در      ــة العربي ــة يف اجلمهوري ســية اوتقــوم الفلســفة التربوي
وال يوجـد أي اخـتالف باسـتثناء االخـتالف املوجـود يف التعلـيم الفـين                 . واحدة للصف الواحد  

 .واملهين والعائد الختالف فرع هذا التعليم
وتعمــل وزارة التربيــة حاليــاً علــى حتويــل التعلــيم الفــين النســوي إىل تعلــيم فــين يتنــاول   

 للــذكور مواضــيع اخلياطــة واالقتصــاد املــرتيل والفنــون، ويكــون بــاب االنتســاب إليــه مفتوحــاً   
 .واإلناث معاً

وهـي  . سـنة  )١٩ -١٥(  للمرحلة العمريـة     ٪ ٩٤يف حني تبلغ نسبة اإلناث للذكور        
املرحلة اليت يقع فيها سن التخرج من مرحلة التعليم األساسي، فإن نسبة املتخرجات مـن هـذا                 

 .٪١٠٥,٧التعليم إىل املتخرجني منه تصل إىل 
ا واملتوسطة إىل املتخرجني من هذه املعاهـد فهـي          أما نسبة املتخرجات من املعاهد العلي      
 ).٢٠٠٤اجملموعة اإلحصائية (، ٪١١٦

لكن هذه النسبة تنخفض يف ما خيص عدد املتخرجات مـن التعلـيم اجلـامعي نسـبة إىل                   
سـنة  ) ٢٩ - ٢(، مع أن نسبة اإلناث للذكور للمرحلة العمريـة          ٪٨٨عدد املتخرجني منه إىل     

 ).٢٠٠٤ اإلحصائية اجملموعة. (٪١٠٥تصل إىل 
الدراسية واحدة بالنسبة لكل نـوع مـن أنـواع           كما جرت اإلشارة سابقاً، فإن املناهج      

التعلــيم ولكــل فــرع مــن فروعــه، وكــذلك االمتحانــات ونســب املعلمــني إىل الطــالب، والــيت    
 يف  ٥٠ � ٣٠ختتلف تبعاً لعدد الطالب أو الطالبـات يف الشـعبة الواحـدة والـذي يتـراوح مـن                   

 .ارس احلكومية دون أي متييز على أساس اجلنساملد
أمــا بالنســبة للمبــاين والتجهيــزات مــن حيــث اجلــودة يف املــدارس غــري املختلطــة فإهنــا     

متشــاهبة يف املطلـــق، وهـــي يف غالبيتـــها مناســـبة ومالئمــة للتالميـــذ ذكـــوراً أو إناثـــاً، وحتـــوي   
اطات املدرسـية ودورات    اخلدمات األساسية كمناهل للشـرب وباحـات واسـعة ومناسـبة للنشـ            

 .املياه
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كمــا أن هنــاك خطــة للبنــاء املدرســي الســتكمال االنتقــال إىل املــدارس احلديثــة البنــاء    
 .واالنتهاء من األبنية املستأجرة وغري املنشأة أساساً لتكون مدارس واليت أصبحت قليلة جداً

ذا األمـر  أما حول تقسيم الطالب إىل فـروع أو مسـاقات أو مسـارات دراسـية فـإن هـ           
خاضع ملسـتوى التحصـيل يف شـهادة التعلـيم األساسـي، وعلـى أسـاس جممـوع العالمـات الـيت                      
حيصل عليها الطالب أو الطالبة أو على الرغبة الشخصـية يف االختيـار بـني فرعـي التعلـيم العـام                     

 ).العلمي واألديب(
 وهي الفئـة    سنة ) ٢٩ � ٢٠( وتبلغ نسبة عدد النساء إىل عدد الرجال للفئة العمرية           

، أمـا نسـبة النسـاء إىل الرجـال     ٪ ١٠٥اليت يقع ضمنها سن التخرج االفتراضـي والغالـب هـي           
 .٩٥,٤عموماً يف سورية فهي 

 مــن الفــروع املشــار إليهــا فهــي  أمــا نســبة النســاء املتخرجــات إىل الرجــال املتخــرجني  
 :يلي كما

ــا  اهلندســات بأنواع-٪ ٦٠الطــب البشــري وطــب األســنان والصــيدلة       - ٪٤٧,٦ه
 .٪٣٨ القانون - ٪٦٠ العلوم -٪٨٠الزراعة 
وفيمــا خيــص اإليفــاد، فــال توجــد إحصــاءات حبســب اجلــنس، ولكــن ميكــن القــول إن   

 .اآلليات اخلاصة باإليفاد ال تشري إىل أي متييز على أساس جندري
رحليت مـ وبلغ عدد امللتحقات بربامج تعليم الكبار للقراءة والكتابة وتثبيت مهاراهتا يف             

 .٪٣١٨رجل أي بنسبة ) ١٤ ٨٧٠(امرأة مقابل ) ٤٧ ٣٩١(التأسيس واملتابعة 

اجملموعـــة ( إجيابيــاً علـــى تضــييق الفجــوة اجلندريـــة يف جمــال األميــة      سوهــذا ســينعك   
 ).٢٠٠٤اإلحصائية 

ات إضــافة إىل /ات اجملــازين/ن مــن املعلمــني/ات يف هــذا الربنــامج فهــم/أمــا العــاملون  
ات يف مرحلـة    /وبلغت نسبة املعلمات إىل إمجايل عدد املعلمـني       . ات تدريبية هن بدور /التحاقهم

، أمـــا نســـبة ٢٠٠٤، وذلـــك حبســـب اجملموعـــة اإلحصـــائية لعـــام  ٪٦٤,٥التعلـــيم األساســـي 
 يف مرحلــة ٪١٥إىل  ، واخنفضــت هــذه النســبة٪٤٣مدرســات التعلــيم الثــانوي العــام فكانــت  

 نعتقـد أهنـا نامجـة عـن ضـعف يف إقبـال اإلنـاث              التعليم اجلامعي لتعكس وجود فجوة جندريـة،        
 .على الدراسات العليا، إضافة إىل االفتقار إىل سياسات حكومية مشجعة لردم هذه الفجوة

ــبة           ــيم األساســي ونس ــة التعل ــات يف مرحل ــبة املعلم ــني نس ــبرية ب ــروق الك ــا أن الف كم
نسـاء حنـو االخنـراط يف       املعلمات يف مرحلة التعليم اجلامعي ناجتـة عـن توجـه اجتمـاعي سـابق لل               
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سلك التعليم وعرب أقصر الطرق، وهذا ما جيري تداركـه منـذ سـنوات عـرب افتتـاح العديـد مـن                      
  .فروع الدراسات العليا يف اجلامعات السورية

وبالرغم من عدم وجود مـادة مسـتقلة تسـمى التربيـة اجلنسـية أو األسـرية، فـإن هنـاك                      
 احلاملـة هلـا، وبشـكل خـاص مـادة العلـوم والتربيـة               بعض املفاهيم مت توضـيحها يف بعـض املـواد         

 .الصحية وهي موجهة للشباب والشابات داخل املدرسة
وتعترب اخلطة الدرسـية ملـادة التربيـة الرياضـية خطـة واحـدة لكـل صـف مـن الصـفوف                       

ــز علــى أســاس اجلــنس، إضــافة إىل أن الطــالب والطالبــات يف املــدارس      املدرســية دون أي متيي
ميارسون نفس النشاطات الرياضـية يف احلصـص هلـذه املـادة      ) مية وغري حكومية  حكو(املختلطة  

اليت تدخل يف كل اخلطط الدراسية من بداية مرحلة رياض األطفال حـىت هنايـة مرحلـة التعلـيم                   
 .الثانوي

ــا     ــق تتصــل باللب ــة عوائ ــه ال يوجــد أي ــع النســاء مــن   سكمــا أن ــة متن ــة اجملتمعي  أو بالثقاف
فعاليــات الرياضــية، وكــل البعثــات الرياضــية يف املشــاركات اإلقليميــة       املشــاركة يف مجيــع ال 

بطالت األوملبيـات مثـل     وعرفت الرياضة السورية بعض الـ     .  تضم رياضيني ورياضيات   ةوالدولي
 .غادة شعاع

تنتشــر يف املــدن ) االحتــاد الرياضــي(ويوجــد يف ســورية شــبكة مــن النــوادي الرياضــية   
 .منشأة تتوفر فيها املرافق الرياضيةواملناطق السورية حيث لكل ناد 

) ٢٠٠٣( عـام    فأما فيما خيص البيئة املدرسية، فلقد أشارت دراسـة أجرهتـا اليونيسـي             
، إىل أن اجلـدران يف الباحـات والصـفوف    )ةالبعد اجلنـدري يف البيئـة والكتـب املدرسـي      (بعنوان  

فة إىل معاملـة واحـدة     واملمرات حتوي صوراً ألطفال ذكور وإناث دون أي متييز جندري، إضا          
 .املديرين للتالميذ من اجلنسني من
 

 العراقيل -ثالثا  
أما أهم العراقيل فتتمثل ببعض العادات والتقاليد اليت متنع النساء من االلتحـاق بـربامج                

تعليم الكبار، وكذلك أعباء الدور اإلجنايب الكبرية الواقعة على النساء، ويف الريف يضـاف إىل               
 .يف العمليات الزراعية ورعاية احليوان )غري املرصودة(مسامهات النساء هذه األعباء 
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 التقدم احملرز -رابعا  
 يف العديــد مــن �للتخفيــف مــن حــدة هــذه املشــكلة جيــري إدراج مكــون حمــو األميــة   

املشاريع التنموية اليت تستهدف النساء حبيث خيضعن لدورات حمو األمية ليتمكن مـن احلصـول          
 .أو أية حمفزات إجيابية أخرى ، وعلى السلة الغذائية)أو القرض(الية على املنحة امل

ــغ عــددها         ــيت يبل ــة ال ــة املتنقل ــدارس البادي ــذ مشــروع م ــدء بتنفي / ٤٠٨/إضــافة إىل الب
وهذه املدارس خمتلطة لكال اجلنسني ويف كل منها معلـم مؤهـل يقـيم داخـل الكرفانـة                  . مدرسة

 .رحلتأو اخليمة ويتنقل مع العشرية أينما 
كما وبدأت وزارة التربية بتجربة العام الدراسي املرتلق الذي ميتاز باملرونـة مـن حيـث                 

 .بدايته وهنايته وفقاً للموسم الزراعي يف الريف
لعـام  / ١٦/ومت تطوير منهاج نوعي لربنـامج تعلـيم الكبـار، بعـد صـدور القـانون رقـم                
 :افة يف حمو األمية، على النحو التايل، والذي جعل وزارة التربية شريكاً لوزارة الثق٢٠٠٢

ــدة       - ١  ــة ويســتغرق م ــة األجبدي املســتوى األول التأســيس ويهــدف إىل حمــو األمي
 .ثالثة أشهر

املستوى الثـاين املتابعـة ويهـدف إىل تثبيـت مهـارات القـراءة املكتسـبة وتقـدمي                   - ٢ 
 .اخلربات الثقافية األولية وبنفس املدة

 يهـدف إىل ترسـيخ مهـارات القـراءة وتطـوير اخلـربات              املستوى الثالـث الـذي     - ٣ 
 .الثقافية ويستغرق مدة أربعة أشهر

ــات          ــيم الفتي ــع اليونيســيف مشــروع تعل ــاون والتنســيق م ــة بالتع ــذت وزارة التربي ونف
ــاح شــعب صــفية خاصــة هبــؤالء       املتســربات يف احملافظــات الشــمالية والشــرقية عــن طريــق افتت

تلميذة داخل أوقات الدوام الرمسـي وخارجـه        ) ٢٠ -١٠(ا بني   الفتيات تتراوح أعداد تلميذاهت   
سـنة،  ) ١٧ � ١٠(واسـتهدف املشـروع الفتيـات مـن الفئـة العمريـة             . يف التعليم غـري النظـامي     

 .ومدة هذا املشروع مخس سنوات
أمــا بالنســبة للمنــاهج والكتــب املدرســية فأشــارت إىل أن، هنــاك تطــوراً إجيابيــاً يف          

 النمطية على أساس اجلنس، فقد ظهـرت يف الكتـب اجلديـدة صـورة املـرأة                 تاستبدال التصنيفا 
ولكن ما زالـت النسـبة قليلـة مقارنـة بنسـبة ظهـور        ... العاملة واملرأة الفنانة والشاعرة والطبيبة      

ــاً علــى إعــدا     ــة حالي ــاهج، لــذلك تعمــل وزارة التربي  مصــفوفات إلدخــال دالرجــل يف هــذه املن
املدرسـية حبسـب مناسـبة كـل منـهاج مـع التخطـيط لورشـات عمـل          مفاهيم اجلندر يف املنـاهج     

 .للموجهني األوليني ومؤلفي الكتب حول مفاهيم اجلندر تدريبية
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 الفصل التاسع
 العمل  
 )١١املادة (  

 
 اإلطار الدستوري والقانوين -أوال  

 للمــرأة حقهــا يف /٤٥/ يف مادتــه كفــل الدســتور الــدائم للجمهوريــة العربيــة الســورية  
كما كفلـت الدولـة للمـرأة أيضـاً مجيـع الفـرص الـيت                ،هاضددون متييز   ،  العمل وتكافؤ الفرص  

  .تتيح هلا املسامهة الفاعلة والكاملة يف احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية االقتصادية
فـرص ملسـامهتها    ال املـرأة متييـزاً إجيابيـاً مـن خـالل التـزام الدولـة بإتاحـة               الدسـتور   نح  ومي 

الكاملة والفعالة يف ميـادين احليـاة كافـة وإزالـة العقبـات الـيت حتـول دون مشـاركتها يف عمليـة                       
املــرأة متييــزاً إجيابيــاً إذ خيصــص قــانون   والتشــريعات احملليــةكمــا تعطــي بعــض القــوانني. التنميــة

 .  فصالً كامالً حول عمل النساء١٩٥٩لعام / ٩١/العمل رقم 
 يف سـائر  وذلـك  ، يف احلقوق بـني اجلنسـني يف جمـال العمـل        شريعات الوطنية  الت يز مت ملو 

ــام أو        ــة الســورية، ســواء بالنســبة للقطــاع الع ــة العربي ــذة يف اجلمهوري ــة الناف النصــوص القانوني
 .القطاع اخلاص أو املشترك

تسري علـى   � :بأنه ١٩٥٩ لعام/ ٩١/من قانون العمل رقم   / ١٣٠/أكدت املادة فقد   
 ،�مالت مجيع النصوص املنظمة لتشـغيل العمـال دون متييـز يف العمـل الواحـد بينـهم       النساء العا 

عدم جواز تشغيل النساء فيهـا محايـة         وقد استثىن القانون من هذه املساواة بعض األعمال فقرر        
 العمل يف ساعات معينة ليالً، ويف األعمـال الضـارة صـحياً أو أخالقيـاً واألعمـال الشـاقة          كهلن  

، وقــد حــدد تلــك األحــوال  )١٩٥٩لعــام / ٩١/ مــن قــانون العمــل رقــم )١٣٢-١٣١ مــواد(
/ ٦١٨/، و١٩٥٩لعــام / ٤١٦/رقــم واألعمــال، وزيــر الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بقراراتــه 

/ ٣٨٠٣/، وكـذلك قـرار رئاسـة جملـس الـوزراء رقـم            )١٩٦٢لعـام   / ١٠٦٦/، و ١٩٦٠لسنة  
نتاجيــة وســاعات عملــهن، ، الــذي نظــم عمــل النســاء يف الوظــائف اإل٢٠/١١/١٩٨٥تــاريخ 

نظـراً لغيـاب    و. ٢٨/١٢/١٩٨٥تـاريخ   / ١٦٦٣/وقرار وزير الشؤون االجتماعية والعمل رقم     
 . التمييز ضد املرأة يف جمال العمل، فال توجد أحكام للقضاء عليه

تســري علــى : "بأنــه ١٩٥٩لعــام / ٩١/مــن قــانون العمــل رقــم/ ١٣٠/ بينــت املــادةو 
 ".ص املنظمة لتشغيل العمال دون متييز يف العمل الواحد بينهمالنساء العامالت مجيع النصو
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لـم متيـز    ف،  ١٩٨٥لعـام   / ١/من القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم      / ٧/املادةأما   
يف الشروط العامة للتعيني بني املـرأة والرجـل، ومل تعتمـد معيـار اجلـنس، بـل معـايري موضـوعية                      

 . املناسب لشغل الوظيفةكاجلنسية واملؤهل العلمي أو الفين 

 :وهذا كله جيري يف إطار االتفاقيات الدولية اليت انضمت سورية إليها، حيث 
 ).ILO( إلغاء العمل القسري ١٠٥صادقت سورية على االتفاقية رقم  � 
وانضمت إىل اتفاقية األمم املتحدة التكميلية إلبطـال الـرق، جتـارة الرقيـق، واألعـراف                 � 

 ).١٩٥٨. (ة للرقواملمارسات املشاهب
وكـــذلك انضــــمت إىل بروتوكــــول األمــــم املتحـــدة ملنــــع وقمــــع ومعاقبــــة االجتــــار    � 

 .باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال
 ).١٩٣١انضمام . (١٩٥٣ يف عام ة املنقح١٩٢٦ اتفاقية الرق لعام  � 
 .وانضمت مؤخراً إىل االتفاقية اخلاصة بالعمالة املهاجرة � 

 
 على أرض الواقعالتطبيق  -ثانيا  

مل يسبق التقدم بأي شكوى عن أي متييـز يف جمـال العمـل علـى أسـاس اجلـنس، وهـذا                 
هنـاك بعـض الصـناعات تشـغل        ولكـن   . يعين أن القوانني مطبقة كلياً يف سـوق العمـل النظـامي           

الصـوف   النساء بالقطعـة، أو علـى أسـاس العمـل يف املنـازل، كالصـناعات النسـيجية، وحياكـة         
اخل، وختضع النساء العـامالت يف القطـاع اخلـاص بالقطعـة شـاهنن شـأن العمـال إىل                    ..التطريزو

تمـتعن بسـائر احلقـوق والواجبـات املنصـوص          ي، و ١٩٥٩لعـام   / ٩١/أحكام قانون العمل رقم     
عليها فيه، إذا عملن يف خدمة صاحب العمل وحتت إشرافه، أما بالنسبة للعامالت يف منـازهلن                

سـتفدن مـن منافعـه كاإلجـازات        ي ألحكـام قـانون العمـل، وال         ضـعن خيلصاحل رب عمـل، فـال       
. املرضــية أو اإلجــازات مدفوعــة األجــر أو االشــتراك عنــهن يف مؤسســة التأمينــات االجتماعيــة 

 .وهذا جزء من مشكلة العمل يف سوق العمل غري الرمسي

 هناك مهن يغلب شغلها من النساء كالعمـل يف قطـاع السـياحة، واإلعـالم والتعلـيم،                و 
رية، وذلــك حبكــم العــرف والعــادة  واخلياطــة وحياكــة الصــوف واهلــاتف والصــيدلة والســكرتا 

وهناك مهن يغلب أن يشغلها الرجال حبكم القانون كالعمـل يف املقـالع             كما  حبكم القانون،    ال
 بـاقي األعمـال الـيت حتتـاج اىل          واحملاجر وأفـران صـهر املعـادن والزجـاج وصـناعة اإلسـفلت، و             

 .ة أو بسبب العرف والعادة كقيادة املركبات العامة، واحلرف اليدوي،...جهد عضلي أكرب
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إجياد فرص عمل للنساء يف الوظـائف الـيت ال تسـعى            وعملت احلكومة على أن تضمن       
، وذلـك   ذلك يتم بنسب متدنيـة بالنسـبة لكـال اجلنسـني           إليها النساء بصورة تقليدية، وإن كان     

 . ال اجلنسنيكخطوة للتخفيف من نسب البطالة بني ك

الدولـة تشـجع النسـاء علـى التـدرب يف ميـادين ال تسـعى إليهـا النسـاء عـادة                      وراحت   
كقيادة املركبات، واالخنـراط يف املعاهـد املهنيـة، واالختصاصـات األخـرى ذات اجملـال امليـداين          

 .يف اإلنتاج
 بالرجـل،  قياسـاً املتسـاوي  يعطي املرأة احلق يف األجر املتساوي للعمل     كما أن القانون     

وتصدر قرارات حتديـد احلـد األدىن لألجـور سـنوياً علـى األقـل يف كـل حمافظـة مـن قبـل وزيـر                     
 .جلنـة خمتصـة   الشؤون االجتماعيـة والعمـل، دون متييـز بـني املـرأة والرجـل، وبنـاء علـى اقتـراح              

 مندوبني عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وعن وزارة الصـناعة وعـن             - اللجنة �تضم  
مــن اب العمــل وعــن العمــال، وال ترفــع اللجنــة رأيهــا إال بعــد التحقيــق ومســاع رأي كــل   أربــ

منظمــات أصــحاب األعمــال ونقابــات العمــال وذوي الشــأن، وتعتــرب هــذه القــرارات ملزمــة     
 .ألصحاب العمل، وال جتوز خمالفتها

عمـال،  عن البالنيابة  باالشتراك  ،  يف القطاع العام واخلاص واملشترك    ،  يلزم رب العمل  و 
 سـتفيد توتأمني العجز والشيخوخة، و    يف مؤسسة التأمينات االجتماعية بتأمني إصابات العمل،      

 مــن ســائر النصــوص اخلاصــة باإلجــازات اإلداريــة والصــحية، والتــدريب الــوظيفي،   العــامالت
 قاحلــ إضــافة إىل وإجــازات األمومــة املدفوعــة األجــر وذلــك بالنســبة ألول ثالثــة أوالد فقــط،  

السـنة مـن عمـره،      الوليـد   مـدهتا سـاعة واحـدة متصـلة يوميـاً، وذلـك حـىت يـتم                 ضاع  إرإجازة  ب
مرسـوم  داً لل انتسـ ا، وذلـك    وحتسب من ساعات العمل، وال يترتب عليها أي ختفيض يف األجر          

غـري أن القـانون األساسـي للعـاملني يف الدولـة مل             . ١٣/٥/٢٠٠٢تـاريخ   / ٣٥/التشريعي رقم   
باإلفــادة مــن إجــازة األمومــة، وال مــن إجــازة احلــج وال مــن  يــنص علــى حــق العاملــة الوكيلــة  

 .ةاالضطرارياإلجازات 
ــامالت         ــزم رب العمــل يف القطــاع اخلــاص باالشــتراك عــن الع ــانون مل يل ــا أن الق كم

والعمال املستخدمني يف أعمال عرضية أو مؤقتـة لديـه سـوى يف تـأمني إصـابات العمـل فقـط،                     
أن املرأة املتعاقدة بعقـد عمـل مؤقـت مـع القطـاع اخلـاص،               دون متييز بني الرجال والنساء،كما      

 وقت انقطاعها عن العمـل      رب العمل قد قضت لدى    ال تستفيد من إجازة األمومة ما مل تكن         
 عنـد انتـهاء   إجـازة األمومـة   سبعة أشهر متواليـة، وينقضـي عقـد العمـل حمـدد املـدة ولـو خـالل

 . مدته أصوالً
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الزراعــي غــري املــأجور، يف حتديــد األهليــة للتقاعــد،  ال حتتســب قيمــة العمــل املــرتيل وو 
، باعتبار أن قـانون التأمينـات االجتماعيـة          والضمان االجتماعي  واملنافع األخرى املتصلة بالعمل   

يف سورية استثىن مـن نطـاق أحكامـه أفـراد أسـرة صـاحب العمـل الـذين يعـوهلم فعـالً، وخـدم                         
ــازل ومــن يف حكمهــم، والعمــال    ــون املن ــذاملومسي ــدى القطــاع   ال ين يســتخدمون يف الزراعــة ل

 .اخلاص واملشترك، إال من يرد فيهم نص خاص

سن التقاعد اإللزامي للرجال والنساء هو سن الستني، وسن التقاعـد االختيـاري هـو               و 
 يف املعـاش    احملسـوبة مسـني سـنة، وبلـوغ اخلدمـة         اخلمسـة و  اخلبلوغ الرجل سن السـتني واملـرأة        

مسـني سـنة، وبلـوغ      اخلرأة سـن اخلمسـني والرجـل سـن اخلمسـة و           سنة، أو بلوغ املـ    / ١٥/هلما
سنة، أو بلـوغ خدمـة املـؤمن عليـه يف إحـدى املهـن               / ٢٠/مدة اخلدمة احملسوبة يف املعاش هلما       

سـنة، كمـا يسـتحق املـؤمن عليـه يف املؤسسـة املعـاش املبكـر إذا طلبـه                    / ١٥/الشاقة أو اخلطرية    
تنتفـع النسـاء مـن      و. سـنة / ٢٥/ه احملسـوبة يف املعـاش     ودون التقيد بشرط السن إذا بلغت خدمت      

 . أنظمة التقاعد اخلاصة بأزواجهن، واألزواج من زوجاهتم
من حيث املبدأ فإن األمـن الـوظيفي للمـرأة ال يتـأثر نتيجـة               وبالنسبة لألمن الوظيفي، ف    

خدمــة احلمــل، باعتبــار أن القــانون نــص علــى حقهــا بتلــك اإلجــازة املــأجورة، مبعــىن اعتبارهــا 
فعلية، وال جيوز قانوناً فصل املرأة خالهلـا يف القطـاع العـام، كمـا أنـه ال جيـوز لـرب العمـل يف                         
القطاع اخلاص فصل املرأة خالل هذه املدة، حتت طائلـة إلزامـه بـدفع غرامـة هتديديـة مقـدارها                    

مـن  ال تـؤثر احلالـة الزوجيـة علـى األ     و. إىل عملها  من أجر العاملة حىت يرضخ ويعيدها     / ٪٨٠/
   .يالوظيف

ى هلـا،   علـ وما تالها من قانون العمـل سـاعات العمـل واحلـد األ            / ١١٤/نظمت املواد و 
 .  من قانون العمل/١٢١مادة /واألجر املستحق عن ساعات العمل الليلية والنهارية

يومـاً عـن املولـود      / ١٢٠/للمرأة العاملـة احلـق يف احلصـول علـى إجـازة أمومـة مـدهتا               و 
يوماً عن املولـود الثالـث فقـط، ويف حـال وفـاة             / ٧٥/اً عن املولود الثاين، و    يوم/ ٩٠/األول، و 

، ويغطــي تكــاليف هــذه اإلجــازة رب املولــود تــرتل اإلجــازة إىل النصــف، وذلــك بــأجر كامــل
/ ٣٥/مرسـوم التشـريعي رقـم       ، وذلك سنداً لل   )سواء يف القطاع العام أم اخلاص     ( العمل مبفرده 

مـن القـانون األساسـي للعـاملني يف الدولـة           / ٥٤/املـادة   ام  ألحكـ عـدل   امل ١٣/٥/٢٠٠٢تاريخ  
 . ١٩٨٥لعام / ١/رقم 

غــري أنــه إذا ولــدت املــرأة طفــالً رابعــاً، فهــي ال تســتفيد مــن إجــازة أمومــة مــأجورة،     
اليت مل تبلغ خدماهتا السـبعة أشـهر، عنـد           وكذلك الوكيلة، أو العاملة املؤقتة يف القطاع اخلاص       
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ها للتغيــب مبوجــب إجــازات صــحية، وبــأجر يقــل عــن األجــر الطبيعــي والدهتــا إذ تضــطر عنــد
 . للعمل، مع هتديد ذلك ألمنها الوظيفي

حيرم القانون النافذ فصل املرأة من عملها بسـبب إجـازة األمومـة أو احلالـة الزوجيـة،                  و 
ال يوجـد أي  ويف اجلمهوريـة العربيـة السـورية        . للمرأة يف االستقالة بسـبب ذلـك      احلق  مع ترك   
، وال يســتطيع اجلانبــان ســورية خــاص بإجــازة األبــوة، وهــي إجــازة غــري موجــودة يف   تشــريع

 .اقتسام إجازة األمومة
ــا أن   ــاككمـ ــاواة،      هنـ ــدم املسـ ــى قـ ــاء علـ ــال والنسـ ــر للرجـ ــة األجـ ــازات مدفوعـ إجـ

ــة        ــة الراحـ ــة، وعطلـ ــاد الرمسيـ ــبات األعيـ ــازات مبناسـ ــنوية، واإلجـ ــة السـ ــازات اإلداريـ كاإلجـ
وال يوجد لدينا تشريع ألمناط وظيفية مرنـة، تقاسـم الوظيفـة            . جازات الصحية األسبوعية، واإل 

ــيح للرجــال والنســاء اجلمــع بــني العمــل وبــني املســؤوليات        ــدوام جزئــي يت ــدائم ب أو العمــل ال
  .العائلية

إجــازة مــدهتا ســاعة واحــدة تســتحق األمهــات فتــرات اســتراحة إلرضــاع أطفــاهلن كو 
سـتفدن منـها يف القطـاع العـام         ي، وهـن    يـدها السـنة مـن عمـره       متصلة يومياً وذلك حـىت يـتم ول       

 . تعرضن لكثري من الضغوط للتخلي عنها أو تقليصهاي أما يف القطاع اخلاص ف،بشكل فعلي
 مرافــق لرعايــة الطفولــة يف الــبالد، ولكنــها متنــاثرة وغــري منظمــة   وبــالرغم مــن وجــود 

ني حضـانات وريـاض أطفـال تتـوزع         ما بـ   لدرجة نستطيع فيها تسميتها بالشبكة، وهي تتوزع      
بــني القطــاع اخلــاص والعــام وبشــكل عشــوائي، وال تفــي باالحتياجــات القائمــة، وال يوجــد      

، ومـع أن احلكومـة تقـوم    ... برنامج واقعي هلا يتوافق مع ساعات العمل جلهة اإلطعام والعناية   
طفــال التابعــة بنـدب وتفريــغ عــدد مــن العــاملني يف الدولــة للعمـل لــدى احلضــانات وريــاض األ  

 للجهات العامة واملنظمات الشعبية العاملـة يف هـذا اجملـال، غـري أن االعتمـادات املاليـة املرصـدة         
ــربامج       ــها، وال ــدور، واخلــدمات املقدمــة مــن قبل ــزات القائمــة يف تلــك ال ــة، والتجهي هلــذه الغاي

ــة  املعتمــدة لتســيريها، تبقــى أقــل مــن احلــد املطلــوب،     وللمــرأة وال حتقــق للطفــل ســوية الرعاي
حيتـاج إىل التطـوير     االستقرار والطمأنينـة املطلـوبني، كمـا أن التأهيـل للعـامالت يف هـذا اجملـال                  

  .وإن كان يشهد حتسناً مضطرداً يف املناهج واإلعداد
تتم رعاية من هم يف سن املدرسة مـن األطفـال عنـدما تكـون سـاعات عمـل آبـائهم                     و 

راد آخــرين يف األســرة أو دي، بالتعــاون مــع أفــوأمهــاهتم أطــول مــن اليــوم املدرســي بشــكل فــر
 .اجلريان
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حددت قوانني العمل ضوابط دقيقة لتأمني ظـروف        أما ما يتعلق بظروف العمل، فلقد        
ومـا تالهـا مـن قـانون        -٦٤مـواد   ( مناسـبة هلـم،    عمل الئقة وصحية للعاملني، وخـدمات طبيـة       

 .)العمل
ال الشــاقة أو اجملهــدة أو الضــارة حظــرت البالغــات الوزاريــة تشــغيل املــرأة يف األعمــو 

، الــذي ٢٠/١١/١٩٨٥تـاريخ  / ٣٨٠٣/قــرار رئاسـة جملــس الـوزراء رقــم  ( صـحياً أو أخالقيـاً  
نظم عمل النساء يف الوظـائف اإلنتاجيـة وسـاعات عملـهن، وقـرار وزيـر الشـؤون االجتماعيـة                    

  .)٢٨/١٢/١٩٨٥تاريخ / ١٦٦٣/والعمل رقم
ســائر اجلهــات  صـادر عــن رئاسـة جملــس الـوزراء،   ألـزم النظــام الـداخلي النمــوذجي ال  و 

العامة بأن تضمن أنظمتها الداخلية املبادئ العامة يف الصحة والسالمة املهنية واألمـن الصـناعي               
ومحاية بيئة العمل، ووضع ضوابط عامة هلا، ونظم أسس تشغيل النساء بشـكل عـام واحلوامـل                 

ن أشــكال العمــل املؤذيــة للمــرأة مــ -علــى ســبيل املثــال -واملرضــعات بشــكل خــاص، واعتــرب 
احلامل اليت مينع تشغيلها فيها التعريض للتماس مع املواد الكيماويـة اجملهضـة، أو قيـامهن حبمـل                  

 . خل إ..... أي ثقل يتجاوز عشرة كيلوغرامات
، فقـد منعـت البالغـات الوزاريــة    مـن املشـاركة فيهـا   املـرأة  أعمـال أخـرى متنـع    هنـاك  و 

ــذة، عمـــل  ــة النافـ ــادن   واألنظمـ ــهر املعـ ــران صـ ــاجر، ويف أفـ ــالع واحملـ ــاجم واملقـ ــاء يف املنـ  النسـ
- املمــثالت -للفنانــات (ينــة لــيالً مــع اســتثناء ، وكــذلك العمــل يف ســاعات مع... والزجــاج

وجـواز إضـافة مهـن     ....)   األطباء واملمرضات والقابالت   -املضيفات والعامالت يف املطارات   
 . الشؤون االجتماعية والعملأخرى هلذه االستثناءات بقرار من وزير

وهــذه القيــود ال تــؤثر علــى الفــرص االقتصــادية للمــرأة لــورود عــدد مــن االســتثناءات   
عليها من جهة، ولكون الطاقة االسـتيعابية للعمالـة يف تلـك القطاعـات ضـئيلة نسـبياً مـن جهـة             

 غـري الصـحية     ثانية، ولعدم توجه النساء إىل تلك اجملاالت من العمل حبكم الظـروف الشـاقة أو              
وجتــري مراجعــة التعليمــات الصــحية بشــكل دائــم علــى ضــوء التقــدم  . املهــن واألعمــال لتلــك

 عليها طفيفـاً بسـبب غيـاب مراكـز البحـث املتخصصـة،              أالعلمي، وإن كان التعديل الذي يطر     
 .واليت توفر املعطيات واحللول الواقعية لتلك اإلجراءات

يف قــانون هنــاك نصــوص قانونيــة العمــل، فأمــا فيمــا خيــص التحــرش اجلنســي يف مكــان  
يف مكـان العمـل، غـري     جترم التحرش اجلنسي وتشـدد عقوبتـه إن ارتكـب ضـد املـرأة     العقوبات  

أنه مل تتخذ تدابري تـذكر يف هـذا اجملـال، و تلجـأ النسـاء للحلـول الفرديـة هلـذه املشـكلة، كمـا                          
وجـد مـواد خاصـة بقـانون العمـل         ، ألنه ال ت   خيتلف أثر هذا التحرش باختالف اجلهة اليت توقعه       

 . حول التحرش اجلنسي
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 ١٩٦٨لعـــام / ٨٤/النقــايب الصــادر باملرســوم التشــريعي رقــم      التنظــيم  نظــم قــانون    
 وضمن للعامل سواء كان رجالً أو امـرأة ممارسـة دوره يف             ،يف سورية  وتعديالته الطبقة العاملة  

 شــريطة أن يكــون قــد أمت ،لــيت ميارســها وحريتــه يف االنتســاب إىل نقابــة املهنــة ا،العمــل النقــايب
مـن  ) ٢٣املـادة   (واحـدة     وال جيـوز لـه االنتسـاب ألكثـر مـن نقابـة             ،اخلامسة عشـرة مـن العمـر      

 . قانون التنظيم النقايب
واعترب التنظيم النقايب العمـايل يف سـورية النسـاء العـامالت جـزًء ال يتجـزأ مـن الطبقـة                       

 املنظمة الشعبية املسؤولة عن قطـاع العمـال         ي وه ،لعمالالعاملة، وعمل االحتاد العام لنقابات ا     
 على توسيع نشاط النقابات بني النساء العامالت يف خمتلف مواقع العمل ويف املهـن               ،يف سورية 

دوراً أساسـياً يف جمـال        وأدى االحتـاد   ،والقطاعات االقتصـادية الثالثـة العـام واخلـاص واملشـترك          
 قها ورفع مستوى وعيها الثقايف والسياسي وتدريبها املهـين        والدفاع عن حقو   دعم املرأة العاملة  

وإزالـة   وتوسيع مشاركتها يف العمل واحلياة ووفر هلـا املزيـد مـن الرعايـة الصـحية واالجتماعيـة            
 من خالل تشكيل جلان املرأة العاملة واليت تطرح حاليا اآلليـات املناسـبة              جههااالعقبات اليت تو  

 .  القطاع اخلاصلتشكيل جلان خاصة باملرأة يف
 

 املعوقات والتحديات -ثالثا  
 .قلة فرص العمل، ونسب البطالة احلقيقية - 
فشل مكاتب التشغيل يف تأمني فرص العمـل لنسـب معقولـة مـن املسـجالت فيهـا، أو         - 

ــدور،   ــي بتسلســل ال ــد احلقيق ــن      التقي ــه ملضــمونه عــرب اســتثناءات وحتــايالت م وإفراغ
 . تدفع مثنها العاملة الفقريةاملكتب واإلدارات املعنية، 

، وقلة مشروعات اإلنتاج احلقيقـي، واسـتغالل أربـاب العمـل يف القطـاع        رتدين األجو  - 
 . اخلاص للعاملني مالياً

 . عدم توفر نظام رقايب فعال و صارم - 
ضــعف املؤيــد اجلزائــي ملخالفــة أحكــام قــانون العمــل، األمــر الــذي جيعــل الكــثري مــن     - 

 . ا يتحرجون من خمالفتهأرباب العمل ال
ــنوات،      -  ــدادها ألشــهر وس ــراءات التقاضــي، وامت ــبطء يف إج ــاكم أو جلــان   (ال ــرب حم ع

يستغلها أربـاب العمـل إلرهـاق العامـل         ) جلنة تسريح العاملني  -غري اختصاصية  قضائية
أو العاملة اليت قد ال تقوى علـى انتظـار نتائجهـا، رغـم النصـوص القانونيـة الـيت تعتـرب                      

 .لعمل مستعجلةدعاوى ا
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وجــود قــوة عاملــة نســائية كــبرية يف ســوق العمــل غــري الرمســي، حيــث تنعــدم الرقابــة    - 
 .واحلماية االجتماعية

 
 التقدم احملرز -رابعا  

ــة       ــة العربي ــة يف اجلمهوري ــة وتطويرهــا لتواكــب العمال إن وجــود القــوانني غــري التمييزي
نسـبة مسـامهتها يف عمليـة التنميـة، إال أننـا         السورية هو ضمانة مبدئية لتمكني املـرأة مـن زيـادة          

ــاً كــبرياً، تعمــل        ــا زال يشــكل حتــدياً تنموي  نعتقــد أن عمــل النســاء يف القطــاع غــري الرمســي م
احلكومة على مواجهته من خالل توليد فرص العمل واجتذاب النسـاء إىل املهـن غـري النمطيـة،        

كمـا وأن رصـد الثغـرات الـيت         . ةيف حقول وأمـالك األسـر      إضافة إىل ضرورة رصد عمل املرأة     
 .تعترض التطبيق األمثل للقوانني يشكل دافعاً كبرياً لتجاوزها

إضافة إىل وضع احتاد نقابات العمل هدفاً يعمل على حتقيقـه، وهـو إنشـاء جلـان املـرأة                    
رابطــة النســاء (العاملــة يف القطــاع اخلــاص، مــع اهتمــام متزايــد مــن اجلمعيــات غــري احلكوميــة   

باألحباث اخلاصة باملرأة يف سوق العمـل غـري الرمسـي واملـرأة             )  املبادرة االجتماعية  �السوريات  
 .املعيلة

وحظــي موضــوع املــرأة والعمــل باهتمــام خــاص يف تقريــر الظــل الــذي أعدتــه رابطــة     
 .١٠+ النساء السوريات حول بكني 
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 الفصل العاشر
 املرأة يف جمال الرعاية الصحية و الضمان االجتماعي  
 )١٢املادة (  

 
 اإلطار الدستوري والقانوين -أوال  

ــدمي الرعايــ        ــة يف جمــاالت تق ــة الســورية إجنــازات هام ــة العربي ــد حققــت اجلمهوري  ةلق
فالدسـتور السـوري قـد كفـل الرعايـة الصـحية يف             . رالصحية دون متييز بني أي مـواطن أو آخـ         

 : ٤٧و ) ٢-١ (٤٦ده ، فجاء قي مواحاالت الطوارئ واملرض والعجز واليتم والشيخوخة
تكفل الدولة كل مواطن وأسرته يف حاالت الطوارئ واملرض والعجز واليـتم             -١-٤٦املادة 

 .والشيخوخة

 .حتمي الدولة صحة املواطنني وتوفر هلم وسائل الوقاية واملعاجلة والتداوي -٢-٤٦املادة 

ل بوجـه خـاص     تكفل الدولة اخلـدمات الثقافيـة واالجتماعيـة والصـحية وتعمـ            -٤٧املادة 
 .على توفريها للقرية وفقاً ملستواها

 
 التطبيق على أرض الواقع -ثانيا  
 صحة الطفولة واألمومة - ألف 

 اهتمامـات احلكومـة لسـنوات       مقدمـة لقد كانت خدمات صحة الطفولة واألمومـة يف          
ــة         ــة خــدمات صــحة الطفول ــى أمهي ــدة، فقــد مت صــياغة أول خطــة عمــل ألقــت الضــوء عل بعي

ــ ــن خطــ  ةواألموم ــام   ة كجــزء م ــية األوىل يف ع ــة اخلمس وشــهدت السياســات  . ١٩٦٠ التنمي
 حيـث مت دمـج خـدمات صـحة األم          ١٩٨٠ و ١٩٧١الصحية حتوالت هامة يف الفتـرة مـا بـني           

 حـىت  ١٩٧٨ الصحية، وما أن عقد مـؤمتر آملـا آتـا يف عـام      و الرعاية  والطفل يف نظام اخلدمات   
فقــد جــاءت بــرامج صــحة الطفــل واألم وتنظــيم . هبــادرت الدولــة بالعمــل علــى تنفيــذ توصــيات

ــل   ــة يفاألســرة لتحت ــة   األولوي ــة الصــحية األولي ــرامج الرعاي ــؤمتر  .  اهتمامــات ب ــاد م ــد انعق وبع
 مت دمـج دائـرة صـحة األم وتنظـيم األسـرة واألمومـة               ١٩٩٤السكان والتنميـة يف القـاهرة عـام         

د اسـتمرت بـرامج صـحة الطفـل واألم          فقـ . اآلمنة لتصبح دائرة مستقلة معنية بالصحة اإلجنابيـة       
باحتالل احليز األكـرب مـن اهتمـام السياسـات الصـحية السـورية وخاصـة يف السـنوات األخـرية                     
حيث تشكلت اللجنة العليا للطفولة وتأسست اهليئة السورية لشؤون األسـرة ودعمـت بـرامج               

 .ملحوظ و فعالصحة األم والطفل بشكل 
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يف أهدافها العامة علـى     ) ٢٠٠٥-٢٠٠١(لتاسعة  من جهتها أكدت اخلطة اخلمسية ا     و 
كـان مـن أهـم السياسـات واإلجـراءات الـيت نصـت              و. �تفعيل دور املرأة يف األسرة واجملتمع     �

 .طوير القوانني واألنظمة اليت تتعلق بالصحة اإلجنابية وحقوق املرأةتعليها اخلطة 
 تيــع االتفاقيــاقــد صــادقت اجلمهوريــة العربيــة الســورية علــى مج وإىل جانــب ذلــك ف 

ــة اخلاصــة حبقــوق اإلنســان و   ــز، ومتثلــت هــذه االتفاقيــات   القضــاء علــى واملواثيــق الدولي  التميي
ــة والسياســية        ــوق املدني ــدوليني للحق ــاملي حلقــوق اإلنســان والعهــدين ال بنصــوص اإلعــالن الع

عـالن   مـن اإل   ٢٥فاملـادة   . واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و اتفاقية حقـوق الطفـل         
العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل تؤكد علـى حـق املـواطن أو الطفـل يف احلصـول                   

 يف احلصـول علـى الرعايـة        لككـذ  على مستوى كاف من املعيشة يضـمن الصـحة والرفاهيـة و           
ــة الســكان أطفــاالً     جاهــدةســورية  عملــتفقــد والتزامــاً بــذلك . الصــحية علــى حصــول كاف

 .ى الرعاية الصحية دون متييزوأمهات ومسنني وشيوخ عل
 

 تعزيز الرعاية الصحية -باء  
ــاًء علــى تعريــف منظمــة الصــحة العامليــة للصــحة فقــد تبنــت وزارة الصــحة احملــاور       بن

 :السياسية التالية لتحقيق األهداف وهي
ــة حمــوراً أساســياً تعمــل يف إطارهــا لشــموليتها وتأثريهــا       -  ــة الصــحية األولي تبقــي الرعاي

 عيد املدى وجدواها االقتصادية الصحي الب
 تعزيز وتطوير اخلدمات الصحية الثانوية والثالثية وفق االحتياجات  - 
ال بد أن يواكب ذلك عالة يف توزيع اخلـدمات الصـحية مبـا يضـمن حـق املـواطنني يف                      - 

 ا وقــد وضــعت وزارة الصــحة خططهــا وإســتراتيجيته .احلصــول علــى هــذه اخلــدمات 
  .األهداف تلكاملناسبة لتحقيق 

وزارة الصحة بتوفري اخلدمات الصحية الوقائيـة       ب" ممثاليقوم القطاع الصحي احلكومي      
والعالجية للمـواطنني دون متييـز، وتقـدم هـذه اخلـدمات جمانـاً يف الشـبكة الواسـعة مـن املراكـز                   

 مركزاً موزعة على كافة منـاطق القطـر ليضـمن           ١٤٤٥الصحية اجملانية واليت وصل عددها إىل       
ساســي يف خطــط وزارة األ والريــف، وهــذا هــو التوجــه يةاحلضــراملنــاطق لتوزيــع العــادل بــني ا

مشـايف التعلـيم    أيضـاً هـي     ومن القطاعات األخرى اهلامة اليت تقدم اخلدمـة للمـواطنني           . الصحة
ــايل  ــن القطــر    (الع ــع حمافظــات م ــة يف أرب ــة واملؤسســا  ) أي املشــايف اجلامعي  تواملشــايف العمالي

عة لوزارة الدفاع والداخلية ووزارة الشؤون االجتماعية والعمـل بتقـدمي اخلـدمات             الصحية التاب 
كمــا . الصــحية للمــواطنني يف خمتلــف أحنــاء القطــر، وتتــوزع هــذه املؤسســات يف أحنــاء القطــر  
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ومــن اجلــدير . ويقــوم القطــاع اخلــاص أيضــاً بتقــدمي جــزء هــام مــن اخلــدمات الطبيــة يف ســورية
ــذكر أن نشــري إىل أن ال  ــن       بال ــف م ــام ضــمان صــحي خيتل ــة خيضــعون إىل نظ ــاملني يف الدول ع

. مؤسسـة إىل أخـرى، إال أن العمـل جـار حاليـاً علـى إعـادة النظـر يف قـانون الضـمان الصـحي           
ون متييـز بـني الرجـل واملـرأة،         وعلى الـرغم مـن أن منافـذ اخلـدمات الصـحية متـوفرة للجميـع د                

هـو سـلوك طلـب الرعايـة الصـحية والـذي       أن ما قد حيول دون الوصول إىل هذه اخلدمات           إال
 .هو بطبيعة احلال شأن معقد

 
 الصحة اإلجنابية - جيم 

لقد نشط برنامج الصحة اإلجنابية يف سورية بالدعم املقدم له اجلهات احلكوميـة وغـري                
بدأ اآلن تبين خطة وطنية لتعزيز خدمات األمومـة اآلمنـة كمـا مت تـبين عـدد مـن          احلكومية وقد 
يات خلفــض وفيــات األمهــات مثــل الرعايــة الصــحية املدربــة عنــد الــوالدة والرعايــة  االســتراتيج

 بتأسـيس مراكـز الـوالدة       ١٩٩٦وقامـت وزارة الصـحة منـذ عـام          ). EmOC(الوالدية الطارئـة    
الطبيعية وتقوم هذه املراكز بتقدمي اخلدمات التوليدية جماناً مبا فيها الرعاية أثنـاء احلمـل وحتديـد                 

اخلطر واسـتقبال الـوالدات وتقـدمي خـدمات الـوالدة الطبيعيـة وحتويـل الـوالدات               احلمول عالية   
ت باإلضــافة إىل تقــدمي الرعايــة  عاليــة اخلطــر إىل مشــايف حمــددة والتنســيق مــع تلــك املستشــفيا   

 األخـرى اهلامـة يف   تومـن االسـتراتيجيا  . بعد الوالدة والزيـارات املرتليـة والتثقيـف الصـحي         ما
جنابية موضوع بناء القدرات الوطنية املدريـة وهـو أمـر حيـوي فقـد مت                دعم خدمات الصحة اإل   

التركيــز علــى نشــاطات التــدريب النوعيــة لألطبــاء املولــدين وخاصــة يف أمــور التكنولوجيــا         
كمــا يــتم حاليــاً .املتطــورة يف الرعايــة الوالديــة وكــذا تــدريب القــابالت والزائــرات الصــحيات 

ــوعي    ــع مســتوى ال ــتراتيجيات لرف ــق اس ــالم     تطبي ــة اإلع ــث تلعــب منهجي ــدى املســامهني حي  ل
وتشارك قطاعـات أخـرى     . يف هذه اإلستراتيجيات الصحية     تصال دوراً جوهرياً  الوالتثقيف وا 

 ت وزارة الصـحة يف رفـع الـوعي وعلـى رأس هـذه املؤسسـات تـأيت املنظمـا        فة إىل اباإلضـ هامة  
وحتتـل مواضـيع النمـو السـكاين        . الشعبية كاالحتاد العـام النسـائي واحتـاد شـبيبة الثـورة وغريهـا             

ــة والنــوع االجتمــاعي اجلــزء األكــرب مــن نشــاطات التوع     ــةوالصــحة اإلجنابي ــات  ي  املوجهــة لفئ
  .وشرائح خمتلفة من اجملتمع

 
 التدريب األكادميي لألطباء والقابالت - دال 

طبـاء   إىل زيادة التغطية باخلدمات الصحية والطبية فإن التدريب األكادميي لأل          ةباإلضاف 
فقـد افتتحـت يف سـورية       .  التعليم العايل والصحة أيضاً    ةوالقابالت هو من أولويات عمل وزار     
وختـرج سـنوياً مـن هـذه اجلامعـات          يف اجلامعـات األربـع       اختصاصات التوليـد وأمـراض النسـاء      

 تبلغ مدة التدريب يف هذه االختصاصات من أربـع إىل مخـس   و".  تقريبا طبيب ١٠٠يفوق   ما
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ــة الســورية        ويب. ســنوات ــد والنســاء واملســجلني يف اجلمعي ــأمراض التولي ــدد املختصــني ب ــغ ع ل
واجلـدير بالـذكر    .  طبيبـة  ٣٤٢ طبيبـاً و     ٦١٩ أخصـائياً تتـوزع إىل       ٩٦١للمولدين والنسـائيني    

أن زيادة النسبة من الطبيبات النساء يف القطاع الصـحي تشـجع السـيدات علـى طلـب الرعايـة          
  .تعلقة باإلجنابالطبية، وخاصة يف األمور امل

تزداد أعداد ذوي املهـن الطبيـة يف سـورية تزايـداً ملحوظـاً فقـد وصـل متوسـط عـدد                   و 
وتزايــد عــدد . ٢٠٠٠ يف عــام ٧٢٨ بينمــا كــان ٢٠٠٢ يف عــام ٦٨٣الســكان لكــل طبيــب  

ــن   ــازات مـ ــابالت اجملـ ــام ٤٩٠٩القـ ــام ٥١٧١ إىل ٢٠٠٠ يف عـ ــدد . ٢٠٠٢ يف عـ وصـــل عـ
وقـدر املكتـب املركـزي       .١٧٢٠ إىل   ٢٠٠٢د والنسـاء يف عـام       األخصائيون يف أمـراض التوليـ     

  يبلـغ  ٢٠٠٢لإلحصاء أن متوسط عدد السكان لكل سرير يف املشايف اخلاصة والعامـة يف عـام                
 أمــا املشــايف ٢٠٠٢ مشــفى عــام ١٥٠يبلــغ عــدد املشــايف احلكوميــة يف ســورية  .  نســمة٤٧٠

 . مشفى٣٥٣اخلاصة فيصل عددها إىل 
أن االهتمــام بصــحة املــرأة صــاحبه أيضــاً اهتمــام خــاص برعايتــها    بالــذكرمــن اجلــدير 

االجتماعية فقد منحت السيدات إجازة األمومة وساعات اإلرضاع الوالدي وسـيأيت التفصـيل             
  .اخلاص هبذه النقاط يف حمور آخر من هذه الوثيقة

 :و الفعليةاحلالة الصحية الراهنة أما ما خيص  
اب مـن مجيـع السـكان يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية              تصل نسبة النساء يف سن اإلجنـ       

يبلـغ معـدل    .  لـدى الـذكور    ٦٨,٨ مقارنـة بــ      ٧٣,٦ويبلغ العمر املتوقع لإلناث     . ٪٢٤,٥إىل  
ويشــري الســجل الــوطين . ٤,٨٥/١٠٠٠ ومعــدل الوفيــات اخلــام ٣٠/١٠٠٠الــوالدات اخلــام 

اض القلـب واألوعيـة بنسـبة       للوفيات يف وزارة الصحة أن أهم أسباب وفيات اإلنـاث هـي أمـر             
 فقــط مــن ٪١,٣ مــن مجيــع وفيــات اإلنــاث، وحســب تلــك اإلحصــائيات فــإن  ٪٥٥تتجــاوز 

  .الوفيات ارتبطت باحلمل والوالدة
 

 توفر املعلومات الصحية - ألف  
ــوفر املعلومــات الصــحية       ــأمرين هــامني يــدعما ت ــة الســورية ب ــة العربي متيــزت اجلمهوري

 الصـحية   )املسـوح (إجـراء اإلحصـاءات     ة األمهـات خاصـة، ومهـا        املتعلقة بالصحة عامة وبصح   
 كمسـح صـحة   ىاملتكررة اليت جيريها املكتب املركزي لإلحصـاء بالتعـاون مـع اجلهـات األخـر           

ــام   ــل ع ــام  ١٩٩٣الطف ــاً    ٢٠٠١ واملســح األســري ع ــدى وزارة الصــحة نظام ــوفر ل ــا يت ، كم
ــة املرافــ     ــة يغطــي كاف ــة بالصــحة اإلجنابي ــوزارة وكــل هــذه   للمعلومــات املتعلق ق الصــحية يف ال

   .تالبيانات تؤمن قاعدة وركيزة هامة لبناء اخلطط واإلستراتيجيا
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 وفيات األمهات -باء   
 اهلامة اليت تعكس مستوى الرعاية الصـحية        ت معدل وفيات األمهات من املؤشرا     تربيع 

ئج مســح صــحة وتشــري نتــا. واالجتماعيــة املقدمــة لــألم خــالل احلمــل، أثنــاء الــوالدة وبعــدها  
ــام   ــرة يف عـ ــدل  ٢٠٠١األسـ ــذا املعـ ــبة( إىل أن هـ ــد اخنفـــض إىل  ) النسـ ــل  ٦٥,٤قـ ــاة لكـ  وفـ

.  حســب نتــائج مســح صــحة الطفــل ١٩٩٣ عــام ١٠٧ والدة حيــة بعــد أن كــان ١٠٠٠٠٠
 ٣٢ واملعـرف بـِـ      ٢٠١٥وهكذا يبدو أن اهلدف احملدد يف أهداف التنمية األلفية الوطنيـة للعـام              

 ).أي ختفيض آخر هبذه النسبة إىل النصف(الدة حية قابل للتحقيق  و١٠٠٠٠٠/وفاة أمومية
وتشري الدراسات السـكانية ودراسـات املشـايف أن أهـم أسـباب وفيـات األمهـات هـي           

. يليهــا االرتعــاج والــوالدة العســرية ) ٪٣٣(الــرتف بعــد الــوالدة يف أكثــر مــن ثلــث احلــاالت    
ات وحمـدداهتا الطبيـة وغـري الطبيـة جتـري         ولغياب توفر بيانات مفصلة عن أسباب وفيات األمهـ        

وزارة الصحة بالتعاون مع اجلهات املعنية دراسة وطنيـة حـول هـذا املوضـوع يفتـرض أن تـوفر               
  .قاعدة مهمة من املعلومات

 
 الرعاية التوليدية -جيم   

 ٢٠٠١الـذي أجـري يف سـورية عـام     ) PAPFAM(أظهرت نتائج مسح صحة األسـرة      
قيد الدراسة ذهبت إىل مرفق صحي علـى األقـل مـرة واحـدة خـالل                من األمهات    ٪٧١,٩أن  

ــة       ــة والريفي ــاطق املدني ــني املن ــرة احلمــل واختلفــت النســبة ب ــل ٪٨١,١(فت ــى ٪٦٠,٦ مقاب  عل
وذكــرت النســاء، حســب املســح ذاتــه، األســباب التاليــة لعــدم زيــارة مراكــز الرعايــة    ).التتــايل

، وأســباب )٪٣(، لــديهن جتربــة ســابقة )٪٧٧(غيــاب احلاجــة للزيــارة : الصــحية قبــل الــوالدة
لقـد  . أخرى ككوهنن مشغوالت أو عدم تـوفر اخلـدمات املرغوبـة وغالئهـا أو انشـغال الـزوج                 

 زيـارات تقريبـاً وهـو معـدل عـال باملقارنـة مـع               ٥بلغ متوسط عدد الزيارات لكل امرأة حامل        
 . التوصيات العاملية

 ١٩٩٣ يف ٪٧٦,٨رفني مـدربني مـن   ازدادت نسبة الوالدات اليت جترى مـن قبـل مشـ        
ويظهــر التحليــل املقــارن لألرقــام أن هــذه النســبة قــد ازدادت بشــكل . ١٩٩٩ يف ٪٨٦,٥إىل 

ــة   ــاطق الريفي ــاطق احلضــرية  ) ٪٣٠(أســرع يف املن ــة باملن ــرة مــا بــني  ) ٪٢(مقارن وذلــك يف الفت
يـث تــوفر  وهنـاك بطبيعـة احلـال فـرق بـني املنــاطق الريفيـة واحلضـرية مـن ح        . ١٩٩٩ -١٩٩٣

 بلغــت نســبة الــوالدات الــيت جتــرى مــن قبــل   ٢٠٠١ففــي عــام . اخلــدمات الصــحية وجودهتــا 
 مــن ٪٤٤,٦وبلغــت نســبة الــوالدات الــيت حــدثت يف املنــازل  ،٪٧٦مشــرف صــحي مــدرب 

وعنـد سـؤال السـيدات عـن سـبب          . كافة الوالدات يف عينة الدراسة وفقاً ملسح صـحة األسـرة          
 منـهن أكـدن أن املـرتل هـو أفضـل مكـان للـوالدة،                ٪٨٠,٨ أن   تفضيلهن للـوالدة املرتليـة تـبني      
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 وارتفـاع تكـاليف اخلـدمات       ٪٣,٢وتراوحت بقية األسباب بـني عـدم تـوفر خـدمات التوليـد              
 مـن الـوالدات املرتليـة متـت عـل      ٪٧٣وبينت نتـائج املسـح أن        .٪٩,٦ والوالدة املبكرة    ٪٦,٦

 الــدايات وأشــرف األطبــاء علــى   متــت علــى أيــدي٪٢١,٣أيــدي القــابالت واملمرضــات وأن 
وترتفع مسامهة الـدايات يف الـوالدات املرتليـة احلاصـلة يف الريـف              .  من الوالدات املرتلية   ٪٣,٨

ومــن الضــروري اإلشــارة إىل أن وزارة الصــحة عملــت يف أحــد براجمهــا    .٪٣٠,٩لتصــل إىل 
وقــت احلــايل فــإن  ويف ال.  البلــديات لتــأمني والدة نظيفــة وآمنــة القــابالتاهلامــة علــى تــدريب  

 زاملمارسات التوليدية املطبقة يف اجلمهورية العربية السورية توصي بالوالدة يف املشـفى أو مركـ       
التوليد الطبيعي إذا ما كان احلمل عايل اخلطر، كما أهنا توصـي بوجـود مشـرف مـدرب علـى                    

   . العامليةت تطابق االستراتيجياةالوالدة وهذه االستراتيجي
 

 بعد الوالدةعة املتاب �دال   
ــة مــا بعــد الــوالدة هــي       أظهــرت الدراســات الــيت أجريــت يف ســورية أن مرحلــة رعاي

 مــن النســاء ٪٧٧,١حة األســرة أن مرحلــة مهملــة بشــكل كــبري، فقــد بينــت نتــائج مســح صــ  
 يف  ٪٨٢واختلفـت هـذه النسـبة بـني الريـف واملدينـة فبلغـت               . يتلقني رعاية مـا بعـد الـوالدة        ال

أما بالنسـبة للسـيدات اللـوايت مل حيصـلن علـى الرعايـة بـع                 . يف املدينة  ٪٧١,٥الريف مقارنة بـ    
 ٪٧,٣ منهن أهنن مل يتعرضن ألية مشكالت تستدعي املراجعـة وأن            ٪٨٨الوالدة فقد ذكرت    

خـدمات غـري   : لديهن خربة سابقة وذكرت البقية أهنن مل يراجعن بعد الوالدة لألسـباب التاليـة      
 ٪٠,٧، الكلفـة العاليـة للخـدمات        ٪١مهيـة املراجعـة بعـد الـوالدة         ، قلة الوعي بأ   ٪٠,٧متوفرة  

وتـبني أن السـيدات غالبـاً مـا يلجـأن إىل الطبيـب اخلـاص                . ٪٠,٨وانشغال السـيدة أو زوجهـا       
ــوالدة بنســبة     ــة بعــد ال ــة إىل املشــايف الصــحية   ٪٦٠,٩للحصــول علــى الرعاي  بينمــا تلجــأ البقي

 . ٪١٦,٢احلكومية واخلاصة بنسبة 
 

 )اعتالل األم (مراضة األمهات -هاء   
تغيب يف سورية معلومات شاملة عن املراضة املتعلقة باجلهاز التناسلي لـدى السـيدات               

 ملصـادر   ةوذلك بسبب غياب نظام رصد خاص هبذه األمراض وبسـبب غيـاب مرجعيـة واحـد               
عيــادات إال أن األرقــام مــن نظــام املعلومــات املتــوفر لــدى  . املعلومــات اخلاصــة هبــذا املوضــوع

احلوامل يـؤمن بعـض البيانـات الـيت تعكـس مـا هـو متـوفر فقـط يف قطـاع وزارة الصـحة فقـط                           
  .وهذا ال ميثل املراضة لدى كافة النساء يف سورية

قــد بــدأت يف ســورية نشــاطات خاصــة بصــحة املــرأة بشــكل عــام وعلــى رأس هــذه   و 
 الـذي تقـوم بـه وزارة        )عنق الرحم والثدي  (النشاطات برنامج الكشف املبكر عن السرطانات       
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ويهـدف برنـامج الكشـف املبكـر عـن السـرطان عنـد املـرأة               .الصحة ومجعية مكافحة السرطان   
ــوعي بعالمــات الســرطان        ــادة ال ــق زي ــات النامجــة عــن هــذه األورام عــن طري إىل خفــض الوفي

  .وتقصي اإلصابة مرة واحدة على األقل
 

 تغذية األمهات -واو   
 توجد دراسات واسعة يف هذا اجملال باسـتثناء الدراسـة الـيت            يف جمال تغذية األمهات ال     

أجرهتا وزارة الصحة حول فقر الدم بعوز احلديد وتبني أن انتشار هذا النوع من فقر الدم بـني                  
 وهـذه نسـبة ليسـت بالقليلـة، وعليـه فقـد بـدأت وزارة الصـحة بالعمـل                    ٪٤٠احلوامل يتجاوز   

وحتصـل  . ذيد، ويعد هذا الربنامج يف مرحلة بدء التنفيـ  على إستراتيجية تدعيم دقيق اخلبز باحلد     
مجيـــع الســـيدات املراجعـــات ملراكـــز الرعايـــة الصـــحية يف فتـــرة احلمـــل علـــى مضـــافات مـــن    

وال توجـــد دراســات كافيـــة يف واقــع احلـــال حــول االمتثـــال    . الفيتامينــات واملعـــادن الالزمــة  
ضـافات يف أوقـات غـري مناسـبة         وقـد حيـدث تطبيـق هـذه امل        . باستخدام هذه املضافات الغذائيـة    

جداً كما هو تطبيق محض الفوليك مثالً حيث يطبق بعد الثلـث األول مـن احلمـل يف حـني أن         
 .فوائــده األساســية يف الوقايــة مــن تشــوهات األجنــة تســتدعي تطبيقــه عنــد التخطــيط للحمــل   

 هـي   ومتارس األمهات الرضاع ألوالدي بشـكل كـبري يف سـورية وتتـوفر حاليـاً مشـاف عديـدة                  
املشايف الصديقة للطفولة والت تضمن البدء املبكـر لٌرضـاع الوالـدي وتقـدم الـدعم واملسـاعدة                  

ومن املعروف أن اإلرضاع الطبيعي يعـد جـزءاً هامـاً مـن قضـايا الصـحة العامـة يف                    . لألم للقيام 
 .سورية كونه يقدم الوقاية الضرورية واهلامة لألطفال

 
 عقيمتنظيم األسرة مبا فيه الت -ياء   

أولت حكومة اجلمهورية العربية السـورية أمهيـة خاصـة لتنظـيم األسـرة والـذي يؤكـد                   
على إعطاء اخليار للزوجني لتحديد عدد األطفال الذين يرغبون بإجناهبم واملباعدة بـني احلمـول    

 علـى حـق الـزوجني يف احلصـول علـى املعلومـات والتثقيـف والوسـائل الالزمـة                    دوذلك بالتأكي 
 .  احلقملمارسة هذا

توفري خدمات تنظيم األسرة من خالل شـبكة املراكـز الصـحية،            بوتقوم وزارة الصحة     
كما تقوم القطاعات احلكومية األخرى واملؤسسات الصحية التابعة للمنظمات غـري احلكوميـة              

أدت و.  تنظـيم األسـرة  تكجمعية تنظيم األسـرة واالحتـاد النسـائي بـدور هـام يف تـوفري خـدما             
 ١٩٩٣ يف عـام     ٪٣٩,٨مـن    لة إىل ارتفاع نسبة استخدام وسـائل تنظـيم األسـرة          اجلهود املبذو 

وقد ترافقت هذه اجلهود بالدأب لرفع مسـتوى الكـادر الصـحي            . ٢٠٠٠ يف عام    ٪٤٥,٨إىل  
ــى مهــارات         ــى املهــارات الســريرية وكــذلك عل ــه عل املقــدم هلــذه اخلــدمات مــن خــالل تدريب
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ــة والتثقيــف   التواصــل واملشــورة الالزمــة لتقــدمي اخلــدمات   ، إضــافة إىل اجلهــود يف جمــال التوعي
الصحي للسيدات لتشـجيعهن علـى اسـتخدام وسـائل تنظـيم األسـرة وذلـك مـن خـالل إنتـاج                      

 .وتوزيع املواد التثقيفية كالنشرات وامللصقات على السيدات يف سن اإلجناب
 مـن السـيدات     ٪٤٦,٦ أن   ٢٠٠١ أشار مسح صحة األسرة الذي أجري يف عام          وقد 

ويلحـظ ازديـاد     . سـيدة ميارسـن تنظـيم األسـرة        ٣١٤٤تزوجات عند وقت املسح الذي مشل       امل
 فقـد  ١٩٩٩يف نسب االسـتخدام باملقارنـة مـع املسـح املتعـدد األغـراض الـذي أجـري يف عـام           

اختلفت نسـبة االسـتخدام بـني الريـف واحلضـر فبلغـت       . ٤٥,٨سجلت نسبة استخدام قدرها    
تشــري البيانــات مــن املســح ذاتــه أن أكثــر الوســائل   . ريــف يف ال٪٣٨,٣ يف احلضــر و ٪٥٣,٩

 ويأيت بالترتيب بعد ذلك الطـرق       ٪٢٦,٤ يليها احلبوب بنسبة     ٪٤٣انتشاراً هي اللولب بنسبة     
 فقـط  ٪١,٩اسـتخدم الـواقي الـذكري يف     . ٪١٨,٤الطبيعية باعتماد فترة األمان مشكلة نسبة       

عـن تعقـيم أنثـوي ومل تبلـغ أي سـيدة            بلغـت   ) ٪ (٩٤/٣١٤٤جيـدر بالـذكر أن      . من احلاالت 
عــن تعقــيم ذكــري يف عينــة الدراســة، إال أن التوزيــع النســيب لوســائل تنظــيم األســرة لــدى          
السيدات املتزوجات أو السـابق هلـن الـزواج والسـابق هلـن اسـتخدام وسـيلة مـا يف املسـح ذاتـه                        

 للتعقـيم  ٪٠,٣ع  مـن احلـاالت باملقارنـة مـ    ٪١,٨أشار إىل أن التعقـيم لـدى اإلنـاث سـجل يف            
 سـنة وهـو سـن صـغري     ٣٤,٤لدى الذكور، وكـان وسـطي عمـر السـيدة لـدى إجـراء التعقـيم            

   .نسبياً
إن اسـتخدام وســائل تنظــيم األسـرة هــو قــرار مشــترك يتخـذه الزوجــان معــاً يف غالبيــة     

بينما يكون القـرار    ) ٪٦٢,٨(األحيان عند السيدات املشموالت مبسح صحة األسرة السوري         
 . فقـط مـن احلـاالت   ٪٥,٥ مـن احلـاالت وبيـد السـيدة يف         ٪٢٦زوج بشـكل رئيسـي يف       بيد ال 

وعليه جيب التوجه يف التوعية والتثقيف حول تنظيم األسرة إىل الزوجان معا مع التركيـز علـى                 
وعند سؤال السـيدات يف املسـح   . دور الرجل كونه شريك أساسي يف اختاذ القرار باالستخدام   

عدم النيـة يف ممارسـة تنظـيم األسـرة مسـتقبالً تـبني أن الرغبـة بإجنـاب                املذكور أعاله عن سبب     
، إال أن أسـباب أخـرى هامـة مشلـت التعـارض مـع               )٪٣١,٩(طفل هي السبب األكثر شـيوعاً       

املعتقد الديين ومعارضة تنظيم األسرة والقدر وعدم موافقة األقارب أو الزوج شـكلت جمتمعـة               
ــد التخطــيط     وهــذه نســبة ال يســت ٪٢٥,٤نســبة قــدرها   هان هبــا فيجــب أخــذها باحلســبان عن

 .لألنشطة التثقيفية اخلاصة بتنظيم األسرة
 

 اإلجهاض -كاف   
 تـــاريخ ١٤٨قـــانون العقوبـــات الســـوري الصـــادر باملرســـوم التشـــريعي رقـــم  طبقـــاً ل 

 مـن   ٥٣٢ لغايـة    ٥٢٣إذ اختصـت املـواد      ،  اإلجهـاض ممنـوع   يعتـرب    وتعديالته،   ٢٢/٦/١٩٤٩
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تعاقـب املـرأة الـيت أجهضـت        ف. ض مبوضـوع الوسـائط املانعـة للحبـل واإلجهـا          القانون املـذكور  
ويعاقـب مـن اقـدم علـى        ) ٥٢٧املـادة   ( أشهر إىل ثالث سـنوات       ٦نفسها برضاها باحلبس من     

إجهاض امرأة أو حماولة إجهاضها برضاها باحلبس من سـنة إىل ثـالث سـنوات وتزيـد العقوبـة                   
ــبع    ــع إىل سـ ــن أربـ ــاقة مـ ــغال الشـ ــرأة    إىل األشـ ــوت املـ ــاض إىل مـ ــى اإلجهـ ــنوات إذا أفضـ  سـ

ــادة( ــادة ). ٥٢٨املـ ــة التســـبب عـــن قصـــد   ٥٢٩وتشـــري املـ ــه إىل أن عقوبـ ــانون نفسـ  مـــن القـ
وتشـدد هـذه العقوبـات إذا كـان         .  هي األشغال الشـاقة مخـس سـنوات علـى األقـل            ضباإلجها

   .الفاعل طبيباً أو صيدلياً أو ما شابه
 

 األمراض املنتقلة عن طريق اجلنسبرامج مكافحة اإليدز و -الم   
 سـنوات، وتتـبىن وزارة الصـحة         عدة بدأ الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز بنشاطاته منذ       

االستراتيجية العاملية للوقايـة مـن اإليـدز فتسـعى الـوزارة إىل تقـدمي مجيـع اخلـدمات مـن سـالمة                  
 اجملــاين ومــا يلــزم مــن  الــدم واإلرشــاد النفســي االجتمــاعي والتوعيــة الصــحية وتــأمني العــالج   

إجراءات، ومن اجلدير بالذكر أن نشري إىل أن الربنامج وضع سياسة وطنية خاصة للوقايـة مـن                 
  .انتقال عدوى فريوس اإليدز من األم احلامل للجنني

 
 وفيات األطفال -ميم   

ض معـدالت وفيـات األطفـال       فـ حققت اجلمهورية العربية السورية تقـدماً كـبرياً يف خ          
إذ يلحظ االخنفاض الواضح يف معدالت وفيـات الرضـع يف الفتـرة بـني                .وفيات الرضع ومعدل  
 ١٨,١  و ١٩٩٣ يف عـام     ٣٤,٦/١٠٠٠إذ بلـغ      يف تلـك الفتـرة     ٪٤٨ بنسبة   ٢٠٠١-١٩٩٣

 .يف املناطق الريفية ، وكان االخنفاض أعلى يف املناطق احلضرية مقارنة٢٠٠١يف 
 

ن اخلامسـة لكـل ألـف والدة حيـة حسـب            معدالت وفيات األطفـال الرضـع واألطفـال دو        
 اجلنس ومكان اإلقامة

 
  الرضع األطفال دون اخلامسة

 حضر ١٦,٩ ١٧,٩
 ريف ١٩,٢ ٢٢,٢

 مكان اإلقامة

 ذكور ٢٠,٦ ٢٢,٩
 إناث ١٥,٥ ١٧,٣

 اجلنس

 اجملموع ١٨,١ ٢٠,٢
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 األطفال دون اخلامسة الرضع  

 ١٦,٩ ١٧,٩ حضر 
 مكان اإلقامة

 ١٩,٢ ٢٢,٢ ريف
 ٢٠,٦ ٢٢,٩ ذكور

 اجلنس
 ١٥,٥ ١٧,٣ إناث
 ٢٠,٢ ١٨,١ اجملموع

 
 مـن وفيـات األطفـال دون      ٪٥٠بينت الدراسة اليت أجرهتا وزارة الصـحة السـورية أن            

فقد كان السبب الرئيس للوفيـات      . اخلمس سنوات من العمر هي وفيات متعلقة مبرحلة الوليد        
ــة    ــدان هــو التشــوهات اخللقي ــا لــدى الرضــع  ) ٪٢٣,٩(تالهــا اخلــداج  ) ٪٢٩,٤(بــني الول أم

 مــن الوفيــات وكانــت احلــوادث الســبب   ٪٢١,٧فكانــت التشــوهات الوالديــة مســؤولة عــن   
 وهكـذا يبـدو أن الرضـوض      ). ٪٣١,٢٥( سـنوات    ٤-١الرئيس للوفيات بني األطفال بأعمار      

   .نالوالدية واخلداج والتشوهات اخللقية هي األسباب األساسية لوفيات الولدا
 

 )جتماعية واالقتصادية والثقافيةاال (املعوقات -ثالثا  
 ال يهدده أي شائبة علـى مسـتوى املبـدأ املطلـق والقائـل               ١٢إن التطبيق الفعال للمادة      

إال أنـه مـن الضـروري أن نعتـرف          . بتقدمي الرعايـة الصـحية لكـل مـواطن دون اسـتثناء أو متييـز              
 ومـن هـذه املعوقـات نـذكر         ١٢بيـق الفعـال للمـادة       بوجود بعـض املعوقـات الـيت قـد هتـدد التط           

 :يلي ما
ــام إال أن       -أ   ــة للمــواطنني الســوريني بشــكل ت ــة مقدم ــة الصــحية اجملاني إن اخلدم

ــل       ــد هتــدد االســتخدام األمث ــة وســيطرة القطــاع اخلــاص ق جــودة هــذه اخلدم
خلــدمات الرعايــة الطبيــة، ممــا جيعــل الطلــب علــى اخلدمــة يف القطــاع اخلــاص   

قدم هو اآلخر خدمات غري مضمونة اجلودة يشكل حتدياً كـبرياً أمـام       والذي ي 
 وختفيف عبء النفقـات امللقـاة علـى         ةاحلكومة لزيادة جودة اخلدمات الصحي    

عاتق الفرد والدولة بآن واحـد، وذلـك مـن خـالل مراجعـة مضـبوطة وواعيـة                  
  .للنظام الصحي وخدماته ذات اجلودة املتوخاة العالية

 الكبرية بني املناطق الريفيـة واحلضـرية هـي مـن أهـم التحـديات          تاإن الفرو ق   -ب  
اليت تواجه اسـتخدام خـدمات الرعايـة مـا قبـل الـوالدة باإلضـافة إىل ا لتـوزع                    

لــذلك . اجلغــرايف غــري العــادل ملقــدمي خــدمات الرعايــة الصــحية عنــد الــوالدة
 ففمن الضروري ضمان التوزيع العادل ملقـدمي اخلـدمات الصـحية بـني الريـ              
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واملدينة، وضـمان التوزيـع اجلنـدري املناسـب آخـذين باحلسـبان أن السـيدات                
 .يفضلن أن يتابعن من قبل طبيبات إناث

إن سلوك طلب الرعاية الطبية هو شأن معقـد جـداً حتكمـه عوامـل اجتماعيـة                  -ت  
ففي نطاق استخدام اخلـدمات الصـحية مـا زال          . واقتصادية وسلوكية وغريها  

 موافقـة أزواجهـن ملغـادرة املـرتل أو ملرافقتـهن إىل اخلدمـة               السيدات حباجة إىل  
الصحية، وقـد ظهـر ذلـك جليـاً يف بعـض الدراسـات احملليـة كدراسـة أجراهـا              
بـــاحثني مـــن جامعـــة دمشـــق ووزارة الصـــحة وأشـــارت إىل أن الســـيدات       
املصــابات مبــرض الســل كــن حباجــة إىل طلــب اإلذن قبــل املغــادرة إىل املركــز  

مــثقالت بأعبــاء كــثرية داخــل املــرتل منعتــهم أحيانــاً مــن  الصــحي وأهنــن كــن 
كمــا أن عــدم أخــذ رغبــات الســيدات باحلســبان قــد . طلــب اخلدمــة الصــحية

 .متنعهم من استخدام عديد من اخلدمات املتوفرة
 

 التقدم احملرز -رابعا  
  يتحفز بوجود العديـد مـن املزايـا الـيت هـي قيـد الدراسـة                ١٢إن التطبيق الفعال للمادة      

 .والتنفيذ واليت تضمن تطبيقاً أمثل بطبيعة احلال
 االهتمام احلكومي بصحة األمومة والطفولة وذلك على أعلى املستويات  -أ  
 تشكيل جلان عليا معنية بشأن الطفل واملرأة  -ب  
 تأسيس اهليئة السورية لشؤون األسرة  -ت  
 العمل على تعديل قانون الضمان الصحي -ث  
   لنشاطات التثقيفية العديدة لزيادة الوعي وتعزيز الصحةتقدمي ا -ج  
 البيئة املشجعة إلجراء األحباث الصحية واالستفادة من نتائجها -ح  
  تعديل القوانني اليت ترعى األمهات كإجازة األمومة ومنح ساعات اإلرضاع -خ  
 التصديق على االتفاقيات واملواثيق الدولية ذات العالقة -د  
 م اهليئات الدولية واملنظمات غري احلكومية لشؤون املرأة والطفل دع -ذ  
 ةلقد حققت اجلمهورية العربية السورية إجنـازات هامـة جـداً يف جمـاالت تقـدمي الرعايـ                  

وتشـري اإلحصـائيات الوطنيـة إىل البينـات والـدالئل        . رالصحية دون متييز بني أي مواطن أو آخ       
مواطنني يف سورية، كما ويشري االلتـزام احلكـومي العـايل إىل            اهلامة على تقدم احلالة الصحية لل     

إن متابعة العمل اجلدي والعمل على إزالـة املعوقـات واالسـتفادة مـن              . هذا الشأن بشكل جلي   
 .  من االتفاقية١٢ تضمن تطبيقاً أمثل للمادة زاياامل
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 الفصل احلادي عشر
 :احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة  
 )١٣املادة (  

 اإلطار الدستوري والقانوين -أوال  
مل متييــز القــوانني واألنظمــة واملراســيم التشــريعية الناظمــة للحصــول علــى التســهيالت    
. ال الــذكور واإلنــاث فالنصــوص جــاءت علــى ذكــر الزبــائن. بــني الــذكور واإلنــاث املصــرفية

ــادة � ــم      /١٨/املـ ــرفية رقـ ــات املصـ ــام العمليـ ــة لنظـ ــات التطبيقيـ ــن التعليمـ ــاريخ ٣٣/٣٠مـ  تـ
 .، إضافة إىل قوانني العمل والتعليمات اإلدارية املتعلقة بتنظيم األنشطة�م٢١/٦/١٩٨٤
 

 التطبيق على أرض الواقع -ثانيا  
حتصل املرأة العاملة على العالوات احلكومية وعالوات الدعم شأهنا شأن الرجـل دون              

وظفـة أو املسـتخدمة أو العاملـة يف         متـنح املـرأة امل    ، كمـا و   أو عازبـة   متييز سـواء أكانـت متزوجـة      
التعـويض العـائلي عـن أوالدهـا إذا           جهات القطاع العام   نإدارات الدولة ومؤسساهتا وغريها م    

 :وجدت يف احلاالت التايل
 إذا كـــان زوجهـــا ال يتقاضـــى   -ج  إذا كانـــت مطلقـــة -إذا كانـــت أرملـــة ب  -أ  

ــة   ــائلي مــن خزين ــة   التعــويض الع ــة أو مــن اجلهــات العام ــة جهــة أخــرى الدول املرســوم . ( أو أي
 .)٩/١/١٩٧٢تاريخ / ٤/التشريعي رقم

    .كما وتستطيع املرأة توريث راتبها التقاعدي ألوالدها عمال بالقانون 
ــتمكن مــن      طمل تتوكــذلك   ــاملرأة لت ــذة شــروطاً خاصــة ب ــوانني الناف لــب األنظمــة والق

تمائيـة ماليـة أخـرى، بـل      ئكال ا احلصول على القروض املصرفية أو الرهـون العقاريـة أو أيـة أشـ             
صاحبة مشروع مبواد جتعل هلـا األولويـة يف          على العكس من ذلك خصت املرأة يف حال كوهنا        

 اخلــاص هبيئــة مكافحــة   ،م٢٠٠١ لعــام ٧١مــن القــانون ) ٤(احلصــول علــى القــروض املــادة  
 .  املشروعات املوجهة للمرأة أو الشباب بصفة خاصة��٨البطالة الفقرة 

جيــوز جمللــس هيئــة �:  تــنص علــى أنــه�د� مــن نفــس القــانون الفقــرة  ��١٤ة املــادف 
مكافحــة البطالــة أن يرفــع نســبة املنحــة واهلبــة يف مشــاريع الصــناعات اليدويــة التقليديــة يف          

 .�األرياف واملشاريع املوجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة
صـاحبة املشـروع، فلهيئـة      فالتمييز إذاً جاء ملصلحة املـرأة إذا كانـت هـي املسـتفيدة أو                

مكافحة البطالة احلق باالتفاق مع املصارف احمللية املختصة ضمن شروط وأحكام يتم االتفـاق               
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تقدمي مجيـع التسـهيالت الالزمـة والـدعم ملـنح قـروض مـن املصـارف         لعليها مع تلك املصارف     
يسـاهم يف   مباشرة لألشخاص املستفيدين إلقامة مشاريع خاصة هبـم يتفـق وأهـداف الربنـامج و              

الـيت   التخفيف من مشكلة البطالة وتزيد من دخل األسـر واألفـراد وتكـون األولويـة للمشـاريع                
تشكل فـرص عمـل أكـرب تقـام يف املنـاطق الريفيـة والصـحراوية، وحيـدد نظـام القـروض واملـنح                        

، "م٢٠٠١ لعــام ٧١ مــن القــانون ١٤املــادة "مــن " ب"الالزمــة لــذلك، فقــرة  مجيــع األحكــام
لعب دوراً سلبياً هنا هو اشتراط املصارف ضمانات عقارية ال ميلكها قسم هـام مـن    ولكن ما ي  

 .النساء
ــة   كمــا وتقــدم  ــة غــري الرحبي  قــروضالفرصــاً للحصــول علــى   بعــض املؤسســات األهلي

 :والتسهيالت املادية األخرى منها
 
  : فردوس- الصندوق السوري لتنمية الريف � 

ــة  ،٢٠٠١تأســس عــام    ــة   هبــدف دعــم التنمي ــة واالقتصــادية الشــاملة وتنمي  االجتماعي
 مع تركيز خاص علـى متكـني املـرأة الريفيـة واالرتقـاء        ،التجمعات السكانية يف الريف السوري    

يقوم على مبدأ االعتمـاد علـى الـذات ويعمـل علـى تنفيـذ جمموعـة مـن الـربامج منـها           وبوعيها،  
 شــأهنا تــوفري فــرص عمــل برنــامج فــردوس للقــروض بــدون فوائــد إلقامــة مشــاريع صــغرية مــن 

 .للسكان وخاصة النساء منهم
 : مؤسسة مورد � 

  هبدف تفعيل وتطـوير مشـاركة املـرأة السـورية          ،٢٠٠٣مؤسسة حكومية أنشئت عام      
ــة           ــدعم املمكن ــائل ال ــع وس ــدمي مجي ــن خــالل تق ــة م ــة االقتصــادية واالجتماعي ــة التنمي يف عملي

كافـة سـيدات األعمـال السـوريات ممـن هلـن            للمشاريع النسـوية القائمـة واجلديـدة، وهـي متثـل            
 هــو �مــورد�اهتمامــات يف تطــوير وتنميــة االقتصــاد الســوري وأول مشــروع عملــي أطلقتــه   

حاضــنات األعمــال، ويــتلخص بإنشــاء حاضــنة أعمــال مســتقلة تقــدم االستشــارات والتوجيــه   
 . التأسـيس للمشـاريع النسـائية اجلديـدة، وتغطـي املسـاعدة الـيت تقـدمها احلاضـنة مجيـع مراحـل          

 .وكذلك جلان لسيدات األعمال يف الغرف الصناعية يف احملافظات السورية
ــرأة      و  ــزوج ملــنح امل ــذكور كــاألب أو ال مل تتطلــب القــوانني واألنظمــة موافقــة أحــد ال
.  فللمرأة ذمة مالية مستقلة تستطيع من خالهلا مباشرة التصرفات املالية باسـتقاللية تامـة              .قرضاً

 من القانون املدين السوري على أن كل شخص بلغ الرشـد            ��٤٦املادة  (وهو ما نصت عليه     
 ).متمتعاً بقواه العقلية، ومل حيجر عليه يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية
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ــة،         ــاة الثقافي ــاب الرياضــية واحلي ــة واأللع ــا بالنســبة للمشــاركة يف األنشــطة التروجيي أم
ركة املـرأة يف النشـاطات التروحييـة واأللعـاب أو أي            دون مشـا   توجد عراقيل قانونيـة حتـول      الف

جانب آخر من جوانب احلياة الثقافية، فاألنظمة النافذة مل تفرق بني الرجـل واملـرأة يف ممارسـة       
وإنّ مشــاركة املــرأة الســورية يف التنميــة الثقافيــة تعتــرب . األلعــاب الرياضــية واألنشــطة التروحييــة

 .والثقافة واألدب واملسرحنشطة بشكل فعال يف جماالت الفن 
 

 املعيقات -ثالثا  
 .الضمانات املصرفية الكبرية اليت تعجز عنها بعض النساء - 
 .اجتاه النساء لتأسيس مشاريع يف املهن النمطية - 
 .االفتقار إىل اجلرأة عند الكثري من النساء لتأسيس مشاريع خاصة هبن - 

 
 التقدم احملرز -رابعا  

ــر مــن   ارتفعــت نســبة مســا   ، وأخــذت ٪٢٠مهة النســاء يف حجــم قــوة العمــل إىل أكث
اإلحصائيات الرمسية هتتم بسـوق العمـل غـري الرمسـي، وفـق املؤشـرات اجلندريـة، كمـا وتنـامى                     
دور املنظمات غـري احلكوميـة التنمويـة كفـردوس وجلنـة سـيدات األعمـال الـيت عقـدت مـؤمتراً                      

ى إعــادة تقيــيم هيئــة مكافحــة البطالــة، ، إضــافة علــ��Women in Businessدوليــاً يف دمشــق 
امج املـنح الصـغرية عـرب منظمـة         وتفعيل مديرية متكني املرأة يف هيئة ختطيط الدولـة، وتوقيـع برنـ            

 .UNDP الـ
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 الثاين عشر الفصل 
 املرأة الريفية  
  )١٤املادة (   

 
 اإلطار الدستوري والقانوين -أوال  

 ٤٥املادة 
فــرص الــيت تتــيح هلــا املســامهة الفعالــة والكاملــة يف احليــاة تكفــل الدولــة للمــرأة مجيــع ال 

ــا         ــع تطوره ــيت متن ــود ال ــة القي ــى إزال ــة واالقتصــادية وتعمــل عل ــة والثقافي السياســية واالجتماعي
 .ومشاركتها يف بناء اجملتمع العريب االشتراكي

 
 التطبيق على أرض الواقع -ثانيا  

وقهن الــيت تكفلــها االتفاقيــة وذلــك إن معظــم النســاء الريفيــات لســن علــى معرفــة حبقــ 
لضعف العمل من قبل اجلهات احلكومية واألهلية معهـن بشـكل مباشـر، فيمـا عـدا النشـاطات          

يف جمــال  وحــدة تنميــة املــرأة الريفيــة/التنمويــة الــيت تنفــذها وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي 
تراتيجية الـيت صـاغتها الـوزارة       توعية املـرأة الريفيـة وتعريفهـا حبقوقهـا وذلـك انطالقـاً مـن اإلسـ                

مــن خالهلــا علــى تعريــف املــرأة حبقوقهــا االقتصــادية واالجتماعيــة  لتنميــة املــرأة الريفيــة ودأبــت
والقانونيـة، وقــد انعكــس ذلــك علـى شــكل بــرامج عمــل إرشـادية تنفيذيــة علــى أرض الواقــع،    

 يئة العامة ملكافحـة   اهل: وعلى شكل مشاريع تنموية نفذت بالتعاون مع العديد من اجلهات مثل          
 ..... ـ اليونيفم ـ فردوس ) اليونسيف(البطالة ـ منظمة األمم املتحدة للطفولة 

 : وقد تضمنت اإلستراتيجية احملاور األساسية لتنمية املرأة وتعريفها حبقوقها وهي 
 املرأة واالقتصاد -أوالً 
 املرأة والصحة -ثانياً 

  األسرة املرأة والصحة اإلجنابية وتنظيم -أ  
 الطفولة واألمومة السليمة  -ب  
 السكن الريفي الصحي  -ج  
 الصحة والغذاء  -د  

 املرأة والتعليم  -ثالثاً 
  املرأة والبيئة -رابعاً 
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 املرأة واإلعالم  -خامساً 
 املرأة والقانون  -ادساً س

 املرأة واحملور االجتماعي   -سابعاً 
 ذ القرار حمور املرأة ومواقع اختا  -ثامناً 

 
 رأة الريفية يف األسرة واجملتمعموقع امل -  

رصدت الدراسات واملسوحات امليدانية اليت نفـذهتا وحـدة تنميـة املـرأة الريفيـة الواقـع                  
املعاشي اليت تعيشه املرأة يف الريف والظواهر االجتماعية اليت تؤثر هبا، والـيت قـد حترمهـا بكـثري                  

ظـاهرة الـزواج املبكـر ـ     ( تعليميـة والثقافيـة واالجتماعيـة مثـل    من األحيان من ممارسة حقوقها ال
 ).اخل.... تعدد الزوجات ـ األمية ـ غالء املهور ـ عادات اإلرث ـ عمالة املرأة غري املأجورة 

 
 التعليم -  

تبني بعض اإلحصائيات املوجودة يف قسم تنمية املرأة الريفية أن أكثر من ثلـث النسـاء         
، إال أن ٪٣٦مت اســتخدامهن خــارج املــرتل هــن أميــات، أي يشــكلن نســبة   الريفيــات اللــوايت 

 مـن إمجـايل النسـاء املسـتخدمات       ٪١٥النساء الريفيات اللوايت لديهن شهادة تعليم مهين ميـثلن          
 .  فقط من الذكور٪٤مقارنة مع 

وبالنســبة لإلنــاث اللــوايت مت اســتخدامهن يف املــرتل فــإن أعلــى نســبة هــي مــن اللــوايت     
 .  وتليهن اللوايت حيملن شهادة التعليم االبتدائي٪٢٩ن القراءة والكتابة يستطع

ونالحظ ارتفاع نسبة اإلناث الناشطات اقتصادياُ يف القطاع الزراعي بشكل ملحـوظ             
سـنة ويعـود سـبب ارتفـاع نسـبة عمـل املـرأة              ) ٢٤-٢٠(سنة و ) ١٥-٩(يف الفئتني العمريتني    

ن النساء يف هذا العمر هـن علـى الغالـب غـري متزوجـات          سنة إىل كو  ) ١٥-٩(يف الفئة األوىل    
 . أو ليس لديهن أطفال 

تظهــر احلالــة التعليميــة للعــاملني يف قطــاع الزراعــة يف املنــاطق الريفيــة، حبــد ذاهتــا، أن     
، أو ممـن يسـتطعن القـراءة والكتابـة          ٪٥٣ هن مـن األميـات متامـاً         ٪٧٨أغلبية النساء العامالت    

 ممـن حيملـن    ٪٣,٥أخريات ممن حيملن شـهادة التعلـيم االبتـدائي، و          ٪١٧، وهنالك   ٪٢٥فقط  
 .  ممن حيملن شهادة التعليم الثانوي٪١شهادة التعليم اإلعدادي، وأقل من 
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 عمالة املرأة يف الريف -  
إن العاملني يف القطاع الزراعي، وهو جزء من االقتصـاد الريفـي، خيضـعون خلصـائص                 

ــوحظ   ــز هــذا القطــاع حيــث ل ــاث غــري املتزوجــات العــامالت يف القطــاع الزراعــي    أن ا متي إلن
 أحريـات مـن املتزوجـات، وهـذا     ٪٣٠ من إمجايل العمالة النسائية، وهنـاك      ٪٦٢يشكلن نسبة   

 . يفسر النسبة األعلى من الفتيات الشابات يف قوة العمل النسائية
يــات كــذلك فــإن هــذا لــه مضــامني تتعلــق مســتويات التعلــيم، ولــوحظ أ، النســاء الريف 

أكثر قدرة على دمج عملهن خارج املرتل مع أعبائهن املرتلية، ويف العادة تقـوم البنـات األكـرب                  
سناً باملساعدة يف اإلنتاج الزراعي ويف القيام باألعمال املرتليـة، وهـذا مـا يـؤدي إىل أميـة أعلـى        

 . بني الفتيات الشابات وإىل معدالت أعلى لتسرهبن من املدارس
 

 كرالزواج املب -  
ومن الظواهر االجتماعية اليت رصدهتا بعض الدراسات اليت نفـذهتا وحـدة تنميـة املـرأة                 

الريفية ظاهرة الزواج املبكر للفتيات، حيث لوحظ أن زواج الفتاة املبكر مرتبط مبفهـوم سـائد                
لدى أبناء الريف وهو تكـريس دور املـرأة اإلجنـايب كـدور أساسـي، وبالتـايل اختصـار أدوارهـا                 

 . فة االجتماعية واالقتصادية والثقافيةاملختل
وفيما يلي بعض النسب املئوية اليت تعكس العمر عند الزواج لكـل مـن املـرأة والرجـل           

يف عينة مأخوذة من حمافظات يسود فيها الطابع الريفـي يف سـورية، حيـث نالحـظ أن الغالبيـة                     
نســبتهم يف العينــة  عــام، و٢٠العظمــى مــن أربــاب األســر هــم ممــن تزوجــوا يف عمــر أقــل مــن   

 عــام ميــثلن حــوايل ٢٠، يف حــني جنــد أن نســبة النســاء اللــوايت تــزوجن يف عمــر أقــل مــن ٪٣٥
 .  من العينة مما يؤكد انتشار هذه الظاهرة بني الفتيات٪٨٥
 

 مشاركة املرأة يف العمل الزراعي -  
 �لزراعـي مشـاركة املـرأة يف العمـل ا   � نفذت وحدة تنمية املرأة الريفية حبـث بعنـوان        

امرأة ريفية من خمتلـف حمافظـات القطـر، حيـث           / ١٥،٠٠٠/بشقيه احليواين والنبايت على عينة      
حمصول يـزرع يف القطـر، إضـافة إىل رصـد األعمـال       / ٦٣/رصد البحث عمل املرأة الريفية يف       

أة، اليت يقوم هبا الرجل مقابل عمل املرأة، وأيضاً رصد لألعمـال غـري الزراعيـة الـيت تؤديهـا املـر          
وخلصت النتائج إىل توضيح الفجوة النوعية يف العمل لكال اجلنسـني، وأكـدت النسـب املئويـة         
مشاركة املرأة يف كافة نشاطات خدمة احملاصيل الزراعية واألشـجار املثمـرة واخلضـار وخدمـة                
 احليوانات الزراعية، وقـد لـوحظ بـأن النسـبة املئويـة ارتفعـت كـثرياً بالنسـبة ملشـاركة املـرأة يف                       
العمل الزراعي خاصة بالنسبة لألعمال اليدوية اليت حتتـاج إىل وقـت طويـل وال تسـتخدم فيهـا                   
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املكننة الزراعية مثل عمليات احلصاد اليدوي والتعشـيب والتفريـد والصـناعات الغذائيـة املرتليـة       
 . باإلضافة إىل أعمال خدمة وتربية احليوانات الزراعية مثل التغذية والسقاية واحلالبة

بينما لوحظ اخنفاض نسبة مشاركة املرأة يف العمليات اآلليـة الـيت حتتـاج إىل اسـتخدام                  
اآليل أو الري أو التسميد أو املكافحة كـون هـذه األعمـال حتتـاج                املكننة الزراعية مثل احلصاد   

 . إىل جهد عضلي أكرب
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هرهتـا نتـائج البحـث ال       ومن خالل التقسيم املذكور لألدوار بني الرجل واملرأة الـيت أظ           
ميكننا أن هنمل وجـود فجـوة نوعيـة نتيجـة التخصـيص يف ممارسـة األعمـال الزراعيـة لكـل مـن                        

 . املرأة والرجل والنامجة عن التقسيم النوعي للعمل
 : فعلى سبيل املثال ال احلصر 

 ركة املرأة يف خدمة حمصول القطنمشا -  
ة الــيت تســاهم املــرأة فيهــا مســامهة عاليــة  يعتــرب القطــن مــن أهــم احملاصــيل اإلســتراتيجي  

ومبختلف العمليات، حيث أظهرت نتائج املسح أن نسبة املسامهة اإلمجاليـة للمـرأة يف حمصـول                
إن املرأة يف هذا اجملال ختـتص بالعمليـات اليدويـة           .  للرجال ٪٦٢,٥ مقابل   ٪٣٧,٥القطن هي   

ما نالحظ اخنفاض نسبة مسـامهة املـرأة        اليت حتتاج إىل صرب مثل الترقيع والتعشيب والتفريد، بين        
 . يف العمليات التقنية مثل إعداد األرض للزراعة واملكافحة والتسميد
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فقد كان للمـرأة ومـازال مسـامهة كـبرية يف هـذا احملصـول         وأما بالنسبة حملصول القمح    
بفضـل  عندما كان يعتمد على العمالة اليدوية وخاصة يف عملية البذر واحلصاد، ولكن حاليـاُ و     

انتشار اآلليات من بذارات وحصادات اختلفت نسبة مسـامهة املـرأة هبـذا احملصـول واخنفضـت                 
 . إىل حد ما لتحل اآللة مكان يد العمل النسائية خاصة

ولـوحظ مــن نتــائج البحــث أن نســبة مســامهة املــرأة مبحصــول القمــح وبشــكل إمجــايل   
ــع إىل   ٪٣٧ ــبة ترتفـ ــيلي جنـــد أن النسـ ــنيع القمـــح   ٪٨٩، ولكـــن بشـــكل تفصـ ــة تصـ يف عمليـ

 ..... ). اخلبز  الطحني الربغل ـ الفريكة ـ قشر القمح ـ(واملقصود به تصنيع 
املــرأة ومهامهــا املرتليــة الــيت إن عمليــات تصــنيع القمــح املختلفــة تعتــرب امتــداد ألعمــال  

 . يتدخل فيها الرجل بشكل مباشر ال
ة حمصــول الشــوندر كنســبة  هــذا وتــبني مــن نتــائج البحــث أن املــرأة تســاهم يف خدمــ   
 من العمليات اخلاصة مبحصول الشوندر، وبشكل تفصيلي جنـد أن املـرأة تسـاهم               ٪٤٣إمجالية  

مسامهة كبرية يف العمليات اليدوية واليت حتتاج إىل وقت طويل يف العمل مثـل التعشـيب الـذي               
، ٪٧٨رأة فيــه ، شــأنه شــأن الترقيــع الــيت تبلــغ مســامهة املــ ٪٨٣تبلــغ نســبة مســامهة املــرأة قيــه  

 مـن العمليـة، كمـا أهنـا تسـاهم بــ        ٪٧٨وكذلك التفريـد الـذي تسـاهم املـرأة فيـه أيضـاً بنسـبة                
 من العمـل يف تصـرمي الشـوندر وبـذره، بينمـا مسـامهتها يف قلـع احملصـول فبلغـت النسـبة                        ٪٦١
ــل إىل    ٪٥٣ ــل والترتي ــات التحمي ــدأت النســب باالخنفــاض يف عملي نظــرأً أن هــذه   ،٪٣٣، وب
يــة تتطلــب االحتكــاك مــع أشــخاص غربــاء واالنتقــال خــارج منطقــة اإلنتــاج وتشــارك يف العمل

، بينما تنخفض بشكل ملحوظ يف عمليات إعـداد األرض للزراعـة            ٪٢٧عملية التسميد بنسبة    
 . ٪٦ وتكاد تغيب يف عملية التسويق فبلغت ٪٧ والري ٪١٢ واملكافحة ٪١٣فبلغت 

ــرأة يف حمصــول ال     ــا عــن مشــاركة امل ــغوأم ــرب مــن احملاصــيل اإلســتراتيجية     تب ــذي يعت ال
اهلامة، والـيت تسـاهم املـرأة فيهـا مسـامهة فعالـة حيـث تبلـغ مسـامهتها بشـكل إمجـايل                       / النقدية/

، وجندها تـنخفض بـبعض العمليـات دون األخـرى وخاصـة اليدويـة منـها                 ٪٣٩مبحصول التبغ   
ــغ مســامهتها    ــث تبل ــة التعشــي ٪٦٤ يف شــك األوراق و٪٧٠حي ــة ٪٦٢ب و يف عملي  يف زراع

 .  يف عملية فرز األوراق٪٥٩ يف عملية القطاف و٪٦١الشتول و
 هبـذه العمليــة  ٪٥١هـذا وجنـد للمـرأة مســامهة ملحوظـة يف عمليـات التســميد إذ تبلـغ        

 .  يف جتفيف األوراق٪٤١و
والـذي تعتـرب سـورية مـن بـني           وأما بالنسـبة ملشـاركة املـرأة يف خدمـة أشـجار الزيتـون              

زيت الزيتون، وتساهم املرأة مسامهة ملحوظـة يف خدمـة شـجرة     عة األوىل يف إنتاج   الدول السب 
ــة    ــغ النســبة اإلمجالي ــون حيــث تبل ــات تفصــيلية جنــد أن    ٪٣١الزيت  للمحصــول، ولكــن كعملي
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ــغ     ــرز لتبل ــة الف ــع بعملي ــرأة ترتف ــة التصــنيع  ٪٦٢مســامهة امل  ٪٥٧ ويف التعشــيب ٪٥٨ وبعملي
ــة التعبئـــة والتوضـــ    ــذلك يف عمليـ ــاف ٪٥٥يب وكـ ــدأ مســـامهتها   ٪٥٥ ويف القطـ ، بينمـــا تبـ

ــراس     ــة الغ ــات زراع ــة ٪٣١ و٪٣٤ والتســميد ٪٤٠باالخنفــاض بعــض الشــيء يف عملي  لعملي
أن مسـامهة املـرأة منخفضـة         يف عملية إعداد األرض للزراعـة، ونلحـظ        ٪٢٩تأسيس البساتني و  

 . ٪٣رائة  واحل٪٧ والتقليم ٪٧ والتسويق ٪٨إىل حد كبري يف عمليات املكافحة 
 

 مشاركة املرأة يف رعاية احليوان  
 ات اخلاصة خبدمة ورعاية األبقارمشاركة املرأة يف أداء العملي -  

تعتـرب األبقــار مــن ملحقـات املــرتل الريفــي والعنايـة هبــا بشــكل رئيسـي مــن اختصــاص      
مـة، إذ تبلـغ     املرأة، فمعظـم األسـر الريفيـة تـريب األبقـار واملـرأة مسـؤولة عنـها مسـؤولية شـبه تا                     

 بشكل إمجـايل، وإذا حللنـا النشـاطات اخلاصـة بتربيـة             ٪٨٤مسامهتها يف رعاية وخدمة األبقار      
األبقــار نالحــظ أهنــا متخصصــة بتصــنيع مشــتقات احلليــب إىل ألبــان وأجبــان وقشــطة إذ تبلــغ   

، هـذا وتسـاهم املـرأة حـىت بالرعايـة الصـحية لألبقـار واإلشـراف                 ٪٩٩مسامهتها هبـذه العمليـة      
 . ٪٧٤لى مناعتها أو والدهتا بنسبة ع

تساهم املرأة بتسويق احلليب ومنتجاته بشكل مصنع أو خام وبشـكل أو بـآخر بنسـبة                 
، ونالحظ يف أغلب املناطق أن عملية التسويق للحليب ينـتج إمـا داخـل القريـة أو لتـاجر                  ٪٦٢

السبب جنـد أن مسـامهة      يأيت إىل القرية ليأخذ إنتاجها من احلليب ويسوقه خارج القرية، وهلذا            
املرأة يف عملية التسـويق بالنسـبة إلنتـاج احلليـب ارتفعـت عـن بـاقي املنتجـات الزراعيـة النباتيـة                

 . حيث اختلفت ظروف التسويق
 

  اخلاصة يف خدمة ورعاية األغناممشاركة املرأة يف أداء العمليات -  
م شــأهنا يف ذلــك شــأن تســاهم املــرأة مســامهة واضــحة وفعالــة يف تربيــة ورعايــة األغنــا  

ــغ مســامهتها بشــكل إمجــايل       ــار حيــث تبل ــة األبق ــة ورعاي ــبعض  ٪٦٣خدم ــها ختــتص ب ، ولكن
العمليات إذ جنـد أن املـرأة مسـؤولة مسـؤولية شـبه تامـة عـن عمليـة تصـنيع احلليـب إىل أجبـان                   

 مـن عمليـات حالبـة األغنـام     ٪٨٩ وتسـاهم بــ   ٪٩٦ومشتقاهتا، إذ تساهم هبذه العملية بنسـبة        
 وكـذلك تسـاهم املـرأة بتغذيـة         ٪٨٢ي مسؤولة مع بناهتا اإلناث عن تنظيف احلظائر بنسبة          وه

 . من هذه العملية ٪٦٦احليوان بنسبة 
 وتشـارك الرجـل بعمليـة اإلشـراف علـى الـوالدة             ٪٦٣كما أهنا تعـتين باملواليـد بنسـبة          

 . ٪٤٤ وتساهم بتسويق منتجات األغنام وتسويق األغنام نفسها بنسبة ٪٥٣بنسبة 
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 يف عمليــة ٪٣٧ وتســاهم بـــ ٪٤٠وكــذلك تســاهم بالرعايــة الصــحية لألغنــام بنســبة   
 . تسريب الغنم

 ليات اخلاصة بتربية دودة احلريرمشاركة املرأة يف أداء العم -  
تعتــرب تربيــة دودة احلريــر مــن األنشــطة الــيت تكــاد تنقــرض يف ســورية باســتثناء بعــض     

رأة مســامهة كــبرية وملحوظــة بالتربيــة فــاملرأة مســؤولة  احملافظــات مثــل محــاه وطرطــوس، وللمــ 
 عن عمليـة حتضـري غـرف التربيـة و           ٪٧١ عن عملية مراقبة التفقيس ومسؤولة عن        ٪٩٠بنسبة  
 يف عمليةحتضـري وتنظيـف غرفـة        ٪٦٩ عن هتيئة الوسط املناسب للشرانقة ومسـؤولة عـن           ٪٧٠

 يف عمليـة    ٪٦٧سؤولة عن   وكذلك م .  يف عملية حضانة   ٪٦٧احلضانة، وكذلك مسؤولة عن     
 يف عمليـة الشـرانق و       ٪٦١ يف عمليـة تغذيـة الريقـات و          ٪٦٥حضانة البيوض ورعايتها و عـن       

 يف ٪٥٢ يف مراقبـة احلـرارة والرطوبـة و    ٪٥٥و   يف تعبئة الشرانق   ٪٥٦تنخفض مسامهتها إىل    
 .  يف عملية التحميل والترتيل٪٤٠عملية التسويق و

 الزراعي الذي متارسه املرأة الريفية، والذي وأوضـحناه مـن           وباإلضافة إىل أعباء العمل    
خــالل النســب املئويــة املــذكورة أعــاله، فإننــا فيمــا يلــي نســلط الضــوء علــى بعــض املهــام الــيت  

ــد      ــة كتقلي ــال املرتلي ــرب األعم ــث تعت ــرتل حي ــرآة يف امل ــا امل ــرأة    تؤديه ــام امل ــاعي ضــمن مه اجتم
 . م ورعاية األطفالاألساسية مثل تنظيف املرتل وإعداد الطعا

 : كل ما سبق يقودنا إىل استخالص النقاط التالية 
معدالت النشاط االقتصادي لإلناث يف الريف أعلـى منـه يف احلضـر بسـبب أن عمالـة                   - 

 النساء تتركز يف الريف أكثر منها يف املدن 
ل البطالـة   معدل البطالة بني اإلناث الريفيات أعلى منه بني الـذكور الـريفيني، وهنـا تقـ                - 

 بني النساء الريفيات املتعلمات بسبب ارتباط النساء باألدوار التقليدية
 عمالة النساء بالزراعة ضمن العمالة األسرية مرتفعة ألهنا عمالة غري مأجورة  - 
 ارتفاع العمالة املؤقتة للنساء يف العمل الزراعي  - 
 ة ارتفاع األمية بني النساء اللوايت يعملن يف الزراع - 
 زيادة تسرب الفتيات يف املرحلة اإلعدادية والثانوية  - 
 التدريب املهين الزراعي موجه يف معظمه للرجال  - 
 كثرة األعباء امللقاة على عاتق املرأة برعاية احليوانات والدواجن  - 
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 كثرة األعباء امللقاة على عاتق املرأة يف األعمال املرتلية املختلفة  - 
 مات وخاصة الصرف الصحي ومياه البيوت نقص يف اخلد - 
 اخنفاض ملكية النساء لألرض  - 
عدم قدرة املرأة على اختاذ القرار فيما يتعلق بالعـدد املرغـوب مـن األطفـال أو بكيفيـة                    - 

 .التصرف بدخل األسر أو باألمور االقتصادية
 

 السياسيات االقتصادية والزراعيةدور املرأة الريفية يف تطوير   
 مــن قــوة العمــل الريفيــة، ويصــل معــدل املشــاركة    ٪٢٨,٤ل النســاء الريفيــات تشــك 

ســنة، وتصــنف معظــم النســاء علــى ) ٢٤-٢٠(ســنة و ) ١٥-٩(أقصــاه يف الفئــتني العمــريتني 
من السكان اإلناث يف سن العاشرة ومـا فـوق مقارنـة مـع              ) ٪٩٠(أهنن غري ناشطات اقتصادياً     

يوت بني مـا يسـمني بغـري الناشـطات مـن السـكان        من الذكور، وتصل نسبة ربات الب    ٪٣٤,٥
 .  يف املناطق الريفية٪٦٦اإلناث إىل 

إن معظم اإلحصائيات ال تأخذ بعـني االعتبـار القيمـة االقتصـادية لعمـل املـرأة املـرتيل،                    
متييــزاً يف حسـاب معـدالت النشـاط االقتصـادي لإلنـاث، فــإذا       األمـر الـذي مـن شـأنه أن خيلـق     

ــا  ر قيمــة عمــل املــرأة املــرتيل إضــافة إىل عملــها يف احليــاة العامــة وجــدنا أن    أخــذنا بعــني االعتب
ــاء         ــار أثن ــو أخــذت بعــني االعتب ــد ارتفعــت بشــكل ملحــوظ ل ــاث ق األنشــطة االقتصــادية لإلن

 . اإلحصائيات
كمــا هــو معــروف أن للمــرأة الريفيــة يف ســورية أدواراً متعــددة إجنابيــة واجتماعيــة          

 . قوة العمل وهن يضطلعن باألعمال املرتلية والعناية باألطفالوإنتاجية والنساء يسهمن يف 
ــة     ــريفيني  ٪٣٨بلــغ معــدالت النشــاط االقتصــادي يف املنــاطق الريفي  جملمــل الســكان ال

 . ٪٦٥,٥ وبالنسبة للذكور ٪١٠,٢حيث تصل بالنسبة لإلناث إىل 
ــة        ــات أقصــاه يف الالذقي ــاث الريفي ــدالت النشــاط لإلن ــغ مع  ٪١٦,٥ ومحــاه ٪٢٢تبل

ــاط    ٪١٤,٥وطرطـــوس  ــراوح معـــدالت النشـ ــة األخـــرى فتتـ ــاطق الريفيـ ــبة للمنـ ــا بالنسـ  ، أمـ
 . ٪٩ و ٪٥االقتصادي لإلناث ما بني 

وتظهر معدالت التأنيث أي نسبة اإلناث إىل الذكور أن اإلناث الريفيـات الناشـطات                
اها يف املنـاطق     من إمجايل الذكور الناشطني، وتصل معدالت التأنيث أقصـ         ٪٢٦اقتصادياً ميثلن   

 . ٪٣٥، محاه ومحص والالذقية وطرطوس حوايل ٪٤١الريفية يف السويداء 
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 أن معـدل النشـاط االقتصـادي    ١٩٩٥وتشري تقديرات مسح القوة العاملة بالعينة لعام   
 .  لإلناث٪٣٣,٤ للذكور و ٪ ٨٣,٧الكلي يف الريف 

 
 شاركة يف التخطيط التنمويان املثيل النساء الريفيات يف احلكومة واهليئات واللجمت  

إن متثيل النساء الريفيات يف احلكومة هو متثيل حمدود ويكون متثيلـها حمصـور يف بعـض اللجـان                   
 . التنموية على مستوى القرى يف الريف واليت تعمل على مبدأ اجملتمع احمللي والنهج التشاركي

 التقدم احملرز  -ثالثا  
 اُب وتعليم املرأة الريفية حمليريتد  

نشــط جهــات عديــدة يف جمــال تــدريب وتعلــيم املــرأة الريفيــة مــن أمههــا االحتــاد العــام ت 
ومــؤخراً بــدأ االحتــاد العــام للفالحــني . النســائي ووحــدة تنميــة املــرأة الريفيــة يف وزارة الزراعــة

 . ينشط هبذا اجملال
 

 ٢٠٠٣-١٩٩٤منجزات االحتاد العام النسائي يف التدريب 
 

 
نــــــــــــدوات

 صحية
ــابيع  أســــ
 صحية

نــــــــدوات  
 زراعية

دورات
 زراعية

ــارات  زيــ
 مرتلية 

نشــــرات 
 صحية

دورات 
 صحية

٢٨٦ ٧٥٣٩ ٣٠ ٢٧٩١ ٦٢٢ ١٣٥٤٤ ١٩٩٨ -١٩٩٤ - 
٩ ١٠٩٨ - ٦٢٧٩ ٤٥ ١٩٩٥ ٧٨٩ ١٣١٣١ ٢٠٠٣-١٩٩

 
قد تناولت هذه األنشطة مواضيع هامـة لتعريـف املـرأة حبقوقهـا إذ تناولـت النـدوات                  و 

 : املواضيع التالية
 ثقيف الصحي لألمهات  - 
 البيئة واحلياة  - 
 دور األسرة يف مكافحة اإليدز  - 
 عوز اليود وخماطره على اجلنس البشري  - 
 خطورة املخدرات  - 
 اإلرضاع الوالدي  - 
 الصحة والسالمة املهنية  - 
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 : يف حني تناولت الدورات املواضيع التالية
 دورها التنموي  املرأة يف محاية البيئة وتعزيز  - 
 تأهيل املرشدات البيئيات يف رعاية ومحاية احليوان  - 
 دور املرأة يف صحة البيئة  - 
 خطورة املخدرات والوقاية منها  - 
 االقتصاد املرتيل الريفي  - 
 الوقاية من اإليدز وأمراض اجلنس  - 
 الصحة اإلجنابية وأمهية اإلرشاد والتواصل  - 
 ية حول مشكلة املخدرات تأهيل قيادات شباب - 
 التثقيف الصحي الغذائي  - 
 التوعية البيئية  - 

 
 ١٩٩٩-١٩٩٤دورة تدريبية بني عـامي      / ١٣٠١٤/من اجلدير بالذكر أنه مت تنفيذ       و 
اخلياطة ـ التريكو ـ اآللة الكاتبة ـ الرسم على احلرير ـ الزجاج والفخار ـ ورد بأنواعـه       (يف جمال 

 ...). غباين ـ صنع القش ـ تقشيش الكراسي ـ شك النول ـ تصفيف شعر ـ تطريز أ
 

 :وأما يف جمال حمو األمية فقد نفذ االحتاد النسائي
 

  دراسة٩١٢٣٤  صف٥٠٨٠ صفوف مرحلة األساسي
  دراسة٣١٩٩٢  صف٢٠٤٥ صفوف مرحلة املتابعة

 
ة املـرأة   ضف إىل ذلك املشاريع النوعية اليت نفـذها االحتـاد العـام النسـائي هبـدف تنميـ                 أ 

 : الريفية نذكر منها على سبيل املثال وليس احلصر
ع تنمية املراة الريفية يف جبل احلص بالتعاون مـع وزارة الزراعـة وبرنـامج األمـم      مشرو - 

 املتحدة اإلمنائي 
بالتعـاون مـع وزارة     ) القـدموس والصفصـافة   (مشروع تنمية املرأة الريفيـة يف طرطـوس          - 

 ) اليونسيف(تحدة للطفولة الثقافة ومنظمة األمم امل
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مشروع الرقة لتأهيل املرأة الريفية وتدريبـها وإكسـاهبا املعـارف واملهـارات احلياتيـة يف                 - 
 منطقة معدان 

 
  يف جمال تدريب املرأة الريفيةما منجزات االحتاد العام للفالحنيوأ  

للفالحـني بتنفيـذ   قوم قسم املرأة الريفيـة يف مكتـب التأهيـل والتـدريب باالحتـاد العـام             ي 
دورات تدريبية قصرية يف االحتادات الفالحية الفرعية، وهتدف هـذه الـدورات إىل رفـع كفـاءة                
املرأة الريفية يف جمال اإلنتـاج وزيـادة التوعيـة الصـحية وترشـيد جهودهـا ودفعهـا بفعاليـة أكـرب                      

 . للمشاركة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف القطر
م يف كـل احتـاد فالحـي فرعـي علـى تنفيـذ أربعـة دورات تدريبيـة                   وتتضمن خطة القس   

 . يوماً/ ٤٥/قصرية مدة كل منها أسبوع، ودورة على اخلياطة مدهتا 
وتشتمل على موضوعات وحماضرات هذه الدورات على رعاية وصحة األم والطفـل،           

رفيـة واخلياطـة    وتنظيم األسرة والصحة اإلجنابية، إضافة إىل مواضيع عملية علـى الصـناعات احل            
 . والتطريز والفنون النسوية، والصناعات الغذائية واألجبان واأللبان

 
 : وفيما يلي جدول يبني عدد هذه الدورات املنفذة سنوياً يف التنظيم الفالحي

 ٥٢ :عدد الدورات القصرية املنفذة
 ١٠٤٠ : عدد املتدربات

 ١٣ : عدد دورات اخلياطة
 ٢٦٠ : عدد املتدربات

 
ــدورات      ويف جمــ  ــدد ال ــراة يف هــذا اجملــال بع ــة جنمــل نشــاطات امل ال دورات حمــو األمي

 . متدربة/ ٢٣٨٩/دورة وبلغ عدد املتدربات / ١٢٤/
 

 يف تدريب وتعليم املرأة الريفيةر وحدة تنمية املرأة الريفية دو  
عمل وحدة تنمية املـرأة الريفيـة ضـمن خطـة نشـاطاهتا السـنوية علـى تنفيـذ مجلـة مـن                       ت 

ــامج         األن ــا يف الربن ــة حســب وروده ــرأة الريفي ــة مشــكالت امل ــك ملعاجل ــادية، وذل شــطة اإلرش
 :  األنشطة التالية٢٠٠٤اإلرشادي فعلى سبيل املثال ال احلصر نفذت الوحدة لعام 
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 املستفيدات العدد البيان

 ٣٦٤٢٩ ٢٧٦١ الندوات
 ١٥٥٩٠ ١١٨٩ البيانات العملية 
 ٨٢٠٣٧ ٣٧٦٩١ الزيارات املرتلية 

 ٥٤٣٩ ٢٨٤ الدورات الطويلة 
 ٤٠٦٨ ٢٣١ الدورات القصرية 

 
 نساء الريفياتسيد استراتيجية املرأة الريفية إىل برامج عمل لتلبية احتياجات الجت  

تعمل وحـدة تنميـة املـرأة الريفيـة يف وزارة الزراعـة واإلصـالح الزراعـي وفـق                    -أ  
 حمافظــات القطــر، وهــو الربنــامج اإلرشــادي  برنــامج لتلبيــة احتياجــات املــرأة الريفيــة يف كافــة  

اخلـاص بتنميــة املــرأة الريفيــة، وهـو جتســيد حملــاور اإلســتراتيجية لتنميـة املــرأة الريفيــة إىل بــرامج    
 . عمل

ويتألف الربنامج من عدة حماور يتناول كل حمور فيها جانباً خاصـاً مـن جوانـب املـرأة                   
 . املرتل أو داخله الريفية سواء عملها خارج

ويعاجل كل حمور مجلـة مـن املشـاكل الـيت تعـاين منـها املـرأة، وذلـك مـن خـالل حتديـد                      
نسب املشكالت اليت تتعلق بكل حمور، مث وضع اخلطـط اإلرشـادية املوجهـة للمـرأة الريفيـة يف                   

 . كل منطقة حسب نسب املشاكل الواردة يف الربنامج اإلرشادي
ــدوات ودورات ومحــالت و      ــذه اخلطــط ن ــة احتياجــات   حيــث تتضــمن ه ــك لتغطي ذل

النســـاء الريفيـــات يف خمتلـــف اجملـــاالت وفيمـــا يلـــي نـــبني احملـــاور الـــيت يتـــألف منـــها الربنـــامج 
 : اإلرشادي

 الربنامج اإلرشادي اخلاص بالغذاء والتغذية  - 
 الربنامج اإلرشادي اخلاص برعاية الطفولة واألمومة  - 
 الربنامج اإلرشادي اخلاص بالسكن الريفي  - 
 لربنامج اإلرشادي اخلاص باألنسجة واملالبس ا - 
 الربنامج اإلرشادي اخلاص بتنظيم األسرة  - 
 الربنامج اإلرشادي اخلاص بتربية ورعاية احليوان - 
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 الربنامج اإلرشادي اخلاص مبحو األمية والرعاية االجتماعية  - 
 الربنامج اإلرشادي اخلاص باإلدارة املرتلية  - 
 ادي اخلاص باحلديقة املرتلية الربنامج اإلرش - 
 الربنامج اإلرشادي اخلاص باملشاكل الزراعية - 
 الربنامج اإلرشادي اخلاص بالصناعات الريفية  - 

باإلضافة إىل العمل يف الربنامج اإلرشادي فإن املشـاريع التنمويـة الـيت تنفـذها الوحـدة                  
يـتم تنفيـذها بوضـع برنـامج     ) ونسـيف الفـاو ـ اليـونفيم ـ الي    (بالتعاون مـع اجلهـات املمولـة مثـل     

خاص يف كل مشروع لتلبية احتياجات املرأة الريفية ويتم وضع خطـة وموازنـة لكـل مشـروع                  
 .  من موازنة املشروع ٪٣٠ملكون املرأة الريفية حبيث ال تقل املوازنة املخصصة هلا عن 

 مـع اجلهـات     ونذكر من األمثلة على املشاريع اليت نفـذهتا وزارة الزراعـة بالتعـاون             
 : املختلفة ما يلي

 مشروع الشبكة الفنية للمشاريع الصغرية بالتعاون مع اليونيفيم  - 
 مشروع إدماج املرأة الريفية يف التنمية الريفية الزراعية بالتعاون مع الفاو  - 
اتفاق التعاون مع اهليئة العامة ملكافحة البطالة إلعطاء قـروض للنسـاء الريفيـات بقيمـة                 - 

 مليار لرية سورية / ١٧,٥/
 مشروع التمكني االقتصادي للمرأة بالتعاون مع اليونيفيم  - 
 رسم خارطة الفقر الريفي بالتعاون مع إيفاد  - 
 مشروع مشاركة املرأة يف اجملتمع احمللي بالتعاون مع اإلسكوا  - 
 مشروع تنمية اجملتمعات احمللية بالتعاون مع اإلسكوا  - 
 ادي اخلابور األدىن بالتعاون مع اهليئة العامة ملكافحة البطالة مشروع تنمية و - 

أضف إىل ذلك مشاريع تنفذها وزارة الزراعة فيها مكون خـاص بتنميـة املـرأة الريفيـة                  
 : تقوم الوحدة باإلشراف الفين على تنفيذه وهي

 مشروع املنطقة اجلنوبية  - 
 مشروع املنطقة الساحلية والوسطى  - 
 مية البادية مشروع تن - 
 مشروع التنمية الزراعية جببل احلص  - 
 مشروع التنمية الريفية بإدلب  - 
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 ثالث عشرالفصل ال
 املساواة بني الرجل واملرأة أمام القانون  
 )١٥املادة (  

 مــن هــذه املــادة لتعارضــها مــع  ) ٤(حتفظــت اجلمهوريــة العربيــة الســوري علــى البنــد   
 .الشريعة اإلسالمية

 
 طار الدستورياإل -أوال  

والفصــل الرابــع مــن دســتور  . إن املســاواة بــني اجلنســني هــو مبــدأ دســتوري مكفــول   
 :  على ذلك٤٥ � ٢٧ � ٢٦ � ٢٥ ينص يف مواده ١٩٧٣اجلمهورية العربية السورية لعام 

 
 ٢٥املادة 

احلرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصية وحتافظ على كرامتـهم             - ١
 .وأمنهم

 .سيادة القانون مبدأ أساسي يف اجملتمع والدولة - ٢
 .املواطنون متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات - ٣
 .تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني - ٤
 

 ٢٦املادة 
ــة        ــة والثقافي ــاة السياســية واالقتصــادية واالجتماعي ــواطن حــق اإلســهام يف احلي لكــل م

 .لكوينظم القانون ذ
 

 ٢٧املادة 
 .ميارس املواطنون حقوقهم ويتمتعون حبرياهتم وفقاً للقانون 

 
 ٤٥املادة 

تكفــل الدولــة للمــرأة مجيــع الفــرص الــيت تتــيح هلــا املســامهة الفعالــة والكاملــة يف احليــاة  
ــا         ــع تطوره ــيت متن ــود ال ــة القي ــى إزال ــة واالقتصــادية وتعمــل عل ــة والثقافي السياســية واالجتماعي

 . يف بناء اجملتمع العريب االشتراكيومشاركتها
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وهــذه املبــادئ الدســتورية حتــدد فحــوى املعــايري الــيت تعمــل علــى احتــرام املســاواة بــني  
 .اجلنسني وكذلك تعترف باألهلية القانونية للمرأة

 
 اإلطار القانوين -ثانيا  

 ١٩٥٣لعـــام / ٥٩/قـــانون األحـــوال الشخصـــية الصـــادر باملرســـوم التشـــريعي رقـــم   
ــم   ومذك ــانون رقـ ــدل بالقـ ــاحية املعـ ــه اإليضـ ــام / ٣٤/رتـ ــدالً  ١٩٧٥لعـ ــة معـ ــبابه املوجبـ  وأسـ

 :ومضبوطاً على األصل
 

 ١٤٨املادة 
 .يس لألم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إال بإذن أبيه - ١ 
لألم احلاضنة أن تسافر باحملضون بعد انقضاء عدهتا دون إذن الـويل إىل بلـدهتا                - ٢ 

 .د نكاحهااليت جرى فيها عق
وهلا أن تسافر به داخل القطر إىل البلد اليت تقيم فيها أو إىل البلدة الـيت تعمـل                   - ٣ 

 .فيها لدى أي جهة من اجلهات شريطة أن يكون أحد أقارهبا من احملارم يف تلك البلدة
 

 التقدم احملرز -ثالثا  
جملــس لقــد أجــرت اهليئــة الســورية لشــؤون األســرة أربــع ورشــات عمــل مــع أعضــاء    

الشعب، ومع رجال الدين من أجل رفع التحفظات املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشـكال               
 ).سيداو(التمييز ضد املرأة 

 .٥/١/٢٠٠٥الورشة األوىل يف إدلب  :فكانت
 .١٣/١/٢٠٠٥الورشة الثانية يف دمشق  
 .١٦/١/٢٠٠٥الورشة الثالثة يف طرطوس  
 .٣/٢/٢٠٠٥الورشة الرابعة يف حلب  
ليسـت متعارضـة مـع      / ١٥/ولقد خلصت هذه الورش إىل أن الفقرة الرابعة من املـادة             

الشريعة اإلسالمية يف رأي رجال الدين، إذ إن الفقهـاء مـن احلنفيـة واملالكيـة واحلنبليـة اعتـربوا                
أن للمرأة احلـق يف أن تشـترط اختيـار إقامتـها وسـفرها يف العقـد وعنـد ذلـك متلـك هـذا احلـق                           

أمــا حريــة اختيــار حمــل اإلقامــة  .  ذكــر ذلــك يف العقــد إســقاطاً ضــمنياً هلــذا احلــق واعتــرب عــدم
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فاألصل أنه اختيار الزوج ألنه امللزم شرعاً بالنفقة ومع ذلك فللمرأة االمتناع عن السـكىن الـيت        
 .خيتارها زوجها وحينئذ تسقط النفقة

ئدة وميكـن تغـيري     وإن تقييد سفر املرأة سـابقاً كـان بسـبب الظـروف االجتماعيـة السـا                
 .حكمه بتغيري زمانه

ــة املشــاركني     ات مــن أعضــاء جملــس الشــعب علــى   / وكانــت اخلالصــة موافقــة أغلبي
 .سحب التحفظ إذ ال توجد مالحظات من الناحية الشرعية أو القانونية

كما قامـت اجلمعيـات بعقـد ورش عمـل مـن أجـل رفـع الـتحفظ عـن هـذه املـادة مـع                           
ال دين، وخلُصت مجيع هذه الـورش إىل ضـرورة رفـع الـتحفظ عـن                املعنيني من حقوقيني ورج   

 .هذه املادة
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 الفصل الرابع عشر
 الزواج  
 )١٦املادة (  

والبنـد الثـاين مـن املـادة        /  و � ز   �ج  / حتفظت اجلمهوريـة العربيـة السـورية علـى الفقـرة            
 وذلك لتعارضها مع الشريعة اإلسالمية/ ١٦/

 
 /١٦/الفقرة ج من املادة   

 
 اإلطار الدستوري -أوال  

 ٢٥املادة 
احلرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصـية وحتـافظ علـى              - ١ 

 .كرامتهم وأمنهم
 .سيادة القانون مبدأ أساسي يف اجملتمع والدولة - ٢ 
 .املواطنون متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات - ٣ 
 .رص بني املواطننيتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الف - ٤ 

 
 اإلطار القانوين -ثانيا  

 ١٩٥٣لعـام    /٥٩/ الصـادر باملرسـوم التشـريعي رقـم          قانون األحوال الشخصـية   نظّم  ي 
املوجبـــة معـــدالً   وأســـبابه١٩٧٥لعـــام / ٣٤/واملعـــدل بالقـــانون رقـــم  ومذكراتـــه اإليضـــاحية

 بدءاً من اخلطوبة مث الـزواج        املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية    املسائل  األصل ومضبوطاً على 
وكل ما يتعلّـق بـأمور الـوالدة والطـالق والوصـية واملواريـث ويسـتند يف أحكامـه إىل الشـريعة                      
اإلسالمية ويستثىن من تطبيق أحكـام هـذا القـانون بعـض املسـائل املتعلقـة بـالطوائف املسـيحية                    

 ).٣٠٨ � ٣٠٧ - ٣٠٦( واليهودية والطائفة الدرزية وفق ما نصت عليه املواد
 

 /٣٠٦/املادة 
 :تطبق أحكام هذا القانون على مجيع السوريني سوى ما تستثنيه املادتان التاليتان 
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 /٣٠٧/املادة 
 :ال يعترب بالنسبة للطائفة الدرزية ما خيالف األحكام التالية 
 .يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد � أ 
 .تال جيوز تعدد الزوجا -ب 
 .ال تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة -ج 
إذا تزوج شخص بنتاً على أهنا بكـر مث ظهـر أهنـا ثّيـب فـإن كـان عاملـاً بـذلك                    -د 

قبل دخوله هبا فليس لـه حـق املطالبـة بشـيء مـن املهـر أو اجلهـاز، وإن مل يعلـم بـذلك إال بعـد                      
قائهـا يف عصـمته، ولـه اسـترجاع كامـل املهـر             الدخول هبا فله استرجاع نصف املهر إذا أراد إب        

 .واجلهاز إن ثبت أن فّض البكارة كان بسبب الزنا وأراد تطليقها
إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيبـاً وطلبـت التفريـق منـه كـان هلـا أن تسـتبقي              

 .ما قبضته من مهر وجهاز
 مـا دفعـه مـن مهـر          إذا حكم على الزوجة بالزنا فللزوج تطليقهـا واسـترجاع          - هـ 

إذا حكــم الــزوج بالزنــا فللزوجــة طلــب التفريــق وأخــذ كامــل مهرهــا     ومــا بقــي مــن جهــاز، 
 .املؤجل

 .ال يقع الطالق إال حبكم القاضي وبتقرير منه - و 
 .ال جيوز عودة املطلقة إىل عصمة مطلقها - ز 
 .تنفذ الوصية للوارث ولغريه بالثلث وبأكثر منه - ح 
توىف قبل وفاة مورثـه تقـوم فروعـه مقامـه ويأخـذ نصـيبه كمـا لـو                   إن الفرع امل   - ط 
 .كان حياً

 
 ٣٠٨املادة 

يطبق بالنسـبة إىل الطوائـف املسـيحية مـا لـدى كـل طائفـة مـن أحكـام تشـريعية دينيـة                        
تتعلــق يف اخلطبــة وشــروط الــزواج وعقــده، واملتابعــة والنفقــة الزوجيــة ونفقــة الصــغري وبطــالن  

 .واحلضانة) الدوطة(اطه ويف البائنة الزواج وحله وانفكاك رب
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 األحوال الشخصية للروم األرثوذكسقانون   
 /١٣/املاّدة   

  :يشترط لعقد الزواج ما يلي 
   .أهلية طاليب الزواج ورضامها إذا كانا راشدين -أ  

 
 /٦٢/املاّدة 

 .للزوجني فقط أن يتقدما بدعوى انفكاك الزواج 
 

 /٦٨/املاّدة 
 . املتضررين أن يطلب طالق اآلخرألي من الزوجني 

 
 جمموعة قوانني الكنائس الشرقية  

 /٨١٧/املاّدة 
 فعل إرادة به يتعاهد الرجـل واملـرأة تعاهـداً ال رجـوع فيـه،                يالرضى الزواج : ١البند   

  .على أن يقدم كل واحٍد منهما ذاته لآلخر، ويقبل اآلخر إلقامة الزواج
  ."ع أن تقوم مقام هذا الرضى ما من قوة بشرية تستطي:٢البند  

 
 /٨٢٥/املاّدة 

ال يصح الزواج إذا أكره الشخص عليه بـالقوة أو اخلـوف الشـديد الـواقعني عليـه مـن                     
  .اخلارج وإن عن غري قصد، فُيضطر، للتخلص منهما، أن خيتار الزواج

 
 /١٣٦٠/املادة 

 :هم أهل لشكوى الزواج� 
ــل العــدل، إذا أُع - ٢، الزوجــان - ١  ــبطالن ومل يكــن مــن املمكــِن أو    وكي ــن ال ل

  .املفيد تصحيُح الزواج
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 حوال الشخصية للسريان األرثوذكسقانون األ  
 /١٨/املاّدة 

ال يصح عقد الزواج ما مل يقم به الكاهن اجملـاز هلـذا الغـرض مـن مطـران األبرشـية أو                   
 .جنينائبه يف أثناء غياب األول بعد أن يتحقق من الرضا التام وأهلية الزو

 
 /٥٤/املادة 

 .يتم فسخ عقد الزواج أو الطالق بناء على األسباب اآلتية بعد طلب أحد الزوجني 
 

 ة األرثوذكسيةيقانون األحوال الشخصية للطائفة األرمن  
 /١٤/املاّدة 

 .ال زواج بدون اتفاق.. يتم عقد الزواج باتفاق الطرفني احلر والصريح 
 

 كم املذهبية اإلجنيليةقانون األحوال الشخصية للمحا  
 /٢٢/املاّدة 

 . املتبادلورضائهمايتم الزواج بتمام حرية املتعاقدين  
يف ) املهـر (وإن قانون األحوال الشخصية للطوائف املسيحية ينظم مسـألة املهـر ولكنـه      

 .الواقع غري موجود
 

 /٣٥/املادة 
 .يبطل الزواج حبكم هذه احملكمة وبطلب أحد املتعاقدين 

 
 /٤٠ /املادة

 .ب أحد الزوجني وحبكم من احملكمةيفسخ الزواج بطل 
ويف كل األحوال فـإن الـزوج ملـزم بـدفع النفقـة لزوجتـه مقيمـة معـه أو منفصـلة عنـه                         

ألي سبب ال ذنب هلا فيه وكذلك أثناء دعوى البطالن أو اهلجـر أو الفسـخ وهـي غـري ملزمـة                     
ــها    ــذنب من ــالرد يف حــال ثبــت أن الســبب ب ــوانني . ب ــع ق  األحــوال الشخصــية للطوائــف  ومجي

 .املسيحية تنص على هذه النفقة
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 املهر  
  املســيحية ولكنــه يف الواقــع ةاملهــر مــنظم يف معظــم قــوانني األحــوال الشخصــية للطائفــ 

 .غري موجود
 

 األحوال الشخصية للطائفة الدرزيةقانون   
 ن فـإ  اه والـيت مبقتضـا    ١٦٩ وهو يشمل على أحكام املادة       ١٩٤٨ شباط   ٢٤ صدر يف  

 .الفرع املتوىف قبل مؤرثه حتل فروعه مقامه
قانون األحوال الشخصية للطائفة الدرزيـة املعمـول بـه أحـال عنـد عـدم وجـود الـنص                     

 .- املذهب احلنفي -فيه قاضي املذهب على أحكام الشرع اإلسالمي 
  عند الدروز إال يف حالة الوفاة عـن غـري        - املذهب احلنفي    � اإلرث الشرعي    قال يطب  

 .وصية أو يف حال بطالهنا
 

 ١٧١املادة 
وحيث إن احملاكم املذهبية الدرزية يتوجب عليهـا دون خيـار أو تقـدير تطبيـق أحكـام         

ــار     ــيت ال تتع ــة ال ــايل النصــوص القانوني ــي وبالت ــذهب احلنف ــذا   ضامل ــع الشــرع اإلســالمي وه  م
يــة يف تطبيــق أحكــام  عليــه اجتــهاد احملــاكم الشــرعية الســنية وكــذلك احملــاكم اجلعفر راســتق مــا

 )  إال بعد وفاء الدينثرإال (املذهب اجلعفري 
وصية الدرزي تصح بكامل التركة أو ببعضها لوارث أو لغري وارث من شـخص بـالغ       

 .عاقل خمتار وأهل للتربع ولو كان املوصي قي سن الشيخوخة
  للطائفة الدرزية من قانون األحوال الشخصية١٥٧أحكام املادة   

 املوصي قبل الزواج مث تـزوج ورزق ولـدا أو أوصـى بعـد الـزواج ومل يكـن                    إذا أوصى  
 .له ولد مث رزق ولداً تبطل وصيته

أما إذا مل يرزق ولداً وكانت الوصية قبل الزواج فتنفـذ الوصـية بعـد أن يعطـى الـزوج                 
 .أو الزوجة الفرض الشرعي من التركة

 :هذا يعين 
ولداً هبذه احلالة تنفذ الوصـية وفقـاً ملضـموهنا          إذا أوصى املوصي بعد الزواج ومل يرزق         

 .فإذا كانت حترم زوج املوصي يف اإلرث فال يرث شيئاً
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ــد        ــداً فتنفــذ الوصــية بعــد أن يأخــذ الول ــزواج ورزق ول  أمــا إذا أوصــى املتــوىف بعــد ال
 .الفرض الشرعي

يعطـى  إذا أوصى املتوىف قبـل الـزواج مث تـزوج ومل يـرزق بولـد فتنفـذ الوصـية بعـد أن                        
 .الزوج أو الزوجة الفرض الشرعي

ــوزع التركــة حبســب الفريضــة        ــاة مــن غــري وصــية أو يف حــال بطالهنــا ت يف حــال الوف
 .الشرعية
 إذ أن إرادة املوصــي وحــدها تنشــئ الوصــية :األصــل لصــحة الوصــية إرادة املوصــي 

يـة  صـية العاد وإن مـا يفـرق الوصـية العاديـة والوصـية املسـجلة مـن الوجهـة القانونيـة هـو أن الو          
تنفــذ إال عنــد صــدور احلكــم بصــحتها بينمــا الوصــية املســجلة نافــذة بــدون حكــم القاضــي   ال

 .بصحتها
 

 سقوط احلق بالوصية  
على املوصى هلم أو أحدهم أن يراجع القاضـي بطلـب احلكـم بصـحة الوصـية يف مـدة            

 .سنتني من تاريخ وفاة املوصي وان مل يفعل سقط حقه باملطالبة بالوصية
 

 الرجوع عن الوصية أو تعديلها  
ــالعربة يف اإليصــاء إلرادة املوصــي        ــها، ف ــدرزي الرجــوع عــن وصــيته أو تعديل حيــق لل
 .األخرية

 
 ١٩٥٣لعـام   / ٥٩/باملرسـوم التشـريعي رقـم        ن األحوال الشخصية السوري الصادر    قانو

ــة ١٩٧٥لعــام / ٣٤/بالقــانون رقــم  املعــدل ومذكرتــه اإليضــاحية عــدالً م وأســبابه املوجب
 ومضبوطاً على األصل

 /١/املادة 
ــاة املشــتركة        ــه شــرعاً غايتــه إنشــاء رابطــة احلي الــزواج عقــد بــني رجــل وامــرأة حتــل ل
 .والنسل

 
 /٥/املادة 

  .ينعقد الزواج بإجياب من أحد العاقدين وقبول اآلخر 
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واجبـات لكـل منـهما جتـاه اآلخـر          الزواج هو عقد بني رجـل وامـرأة يرتـب حقوقـاً و            ف 
ميكن أن ينعقد إالّ بالقبول من الطرفني وأمام موظف خمتص لـه احلـق قانونـاً بإجرائـه ويـتم                     وال

مـن عقـد الـزواج إىل دائـرة األحـوال املدنيـة        تسجيله يف سجل خاص رمسـي ومث يرسـل نسـخة      
 .للتسجيل

 
 /٤٥/ة املاد

يسجل املساعد الـزواج يف سـجله املخصـوص ويبعـث بصـورة عنـه لـدائرة األحـوال                   � 
 .�من تاريخ الزواج نية خالل عشرة أياماملد

 .وال يوجد لدينا إال هذا النوع من املؤسسات الزوجية  
أن توكـــل وليهـــا وهنـــا ال بـــد مـــن اإلشـــارة إىل أن املـــرأة املســـلمة البالغـــة تســـتطيع   

الـويل يف الـزواج هـو       � : ذاتـه  مـن القـانون   / ٢١/املـاّدة   حسـب مـا جـاء يف        الـويل   لتزوجيها، و 
  .� على ترتيب اإلرث بشرط أن يكون حمرماًالعصبة بنفسه

 -�٢ /:١٨/كما ويشترط لتزويج الفتاة الصغرية موافقة الويل وهو ما جـاء يف املـادة        
  .�إذا كان الويل هو األب أو اجلد اشترطت موافقته

ذلك يســتطيع الــويل فســخ زواج الكــبرية يف حــال عــدم حتقــق شــرط الكفــاءة يف    كــو 
إذا زوجت الكبرية نفسها من غـري موافقـة الـويل      � :٢٧ املادة    عليه  وفق ما نّصت   الزوج وهذا 

 . �إالّ فللويل طلب فسخ النكاح فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد و
 

 املهر  
 ٥٣ املادة

 .أو نفي أصالً جيب للزوجة املهر مبجرد العقد الصحيح سواء أمسي عند العقد أم مل يسم
 ٥٤املادة   

 .وال ألكثرهال حد ألقل املهر  - ١ 
 .كل ما صّح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً - ٢ 
يعترب مهر املرأة ديناً ممتـازاً يـأيت يف الترتيـب بعـد ديـن النفقـة املسـتحقة املشـار                      - ٣ 

 .من القانون املدين) ١١٢٠(إليه يف املادة 
بـت  ملن يدعي التواطؤ أو الصورية يف املهر املسمى إثبـات ذلـك أصـوالً فـإذا ث           - ٤ 

 .أحدمها حدد القاضي مهر املثل ما مل يثبت املهر املسمى احلقيقي
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يعترب كـل ديـن يـرد يف وثـائق الـزواج أو الطـالق مـن الـديون الثابتـة بالكتابـة                        - ٥ 
مــن قــانون أصــول احملاكمــات الصــادر باملرســوم  ) ٤٦٨(ومشــموالً بــالفقرة األوىل مــن املــادة  

 املهـر املؤجـل مسـتحق األداء إال بانقضـاء العـدة       وال يعتـرب  . ١٩٥٢لعـام   / ٨٤/التشريعي رقـم    
 .وفق ما يقرره القاضي يف الوثيقة

 
 ٥٥املادة 

 .جيوز تعجيل املهر أو تأجيله كالً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف 
 

 ٥٦املادة 
 التأجيــل يف املهــر ينصــرف إىل حــني البينونــة أو الوفــاة مــا مل يــنص يف العقــد علــى           
 .أجل آخر

 
 ٥٧ادة امل

ال يعتد بأي زيادة أو إنقاص من املهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيـام الزوجيـة أو يف                   
عدة الطالق، وتعترب باطلة مـا مل جتـر أمـام القاضـي، ويلتحـق أي مـن هـذه التصـرفات اجلاريـة                        

 .أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج اآلخر
 

 ٥٨املادة 
 حيح ووقع الطالق قبل الدخول واخللـوة الصـحيحة وجـب           إذا مسي مهر يف العقد الص      

 .نصف املهر
 

 ٥٩املادة 
إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول واخللوة الصـحيحة سـقط املهـر                 

 .كله
 

 ٦٠املادة 
املهر حق للزوجة وال تربأ ذمة الـزوج منـه إال بدفعـه إليهـا بالـذات إن كانـت              - ١ 

 .توكل يف وثيقة العقد وكيالً خاصاً بقبضهكاملة األهلية ما مل 
 ال تســري علــى املهــر املعجــل أحكــام التقــادم ولــو حــرر بــه ســند مــا دامــت      - ٢ 

 .الزوجية قائمة
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 ٦١املادة 
 .جيب مهر املثل يف العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية - ١ 
 .ذ جتب املتعةإذا وقع الطالق قبل الدخول واخللوة الصحيحة فعندئ - ٢ 

 
 ٦٢املادة 

ويعتـرب فيهـا حـال الـزوج علـى أن           املتعة هي كسوة مثل املرأة عنـد اخلـروج مـن بيتـها               
 .تزيد عن نصف مهر املثل ال
 

 ٦٣املادة 
إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد مل يسم فيه مهر فللمرأة مهر املثل، وإذا كـان مسـمى               
 .من املسمى ومهر املثل فلها األقل

 
 ٦٤املادة 

إذا تزوج الرجـل يف مـرض موتـه مبهـر أزيـد مـن مهـر املثـل جيـري علـى الزيـادة حكـم                
 .الوصية

 
 تعّدد الزوجات  

 /١٧/ة املاد
والــذي يــنص / ٣٤/ بالقــانون رقــم ١٩٧٥وفقــاً للتعــديل القــانوين الــذي حصــل عــام  

غ شـرعي   أن ال يأذن للمتزوج بأن يتزوج علـى امرأتـه إالّ إذا كـان لديـه مسـو                  للقاضي" :على
 ". على نفقتهمااًوكان الزوج قادر

قيـده بقيـود    ومنـا حـدده  إ نظـام التعـدد   ئاإلسـالم مل ينشـ   وهنا البد من اإلشارة إىل أن        
. بعـض ظــروف احليـاة الـيت يكثــر هبـا اليتــامى و حيتـاجون إىل أب يرعــاهم     جـد ضـيقة ملواجهــة   

 :يقول اهللا تعاىل
ا طـاب لكـم مـن النسـاء مـثىن وثـالث             وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتـامى فـانكحوا مـ          ( 

ذا خيـف   إفـ  ). أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولـوا         ،أال تعدلوا فواحدة   ورباع فإن خفتم  
من تبعات حرم على الرجل أن يتزوج بـأكثر مـن واحـدة،              اجلور وعدم الوفاء مبا يترتب عليها     

ليـه الـزواج حـىت تتحقـق لـه          ف اجلور بعجزه عن القيـام حبـق املـرأة الواحـدة، حيـرم ع              يبل إذا خ  
 :)من سورة النساء ١٢٩ يةاآل (وجل يقول اهللا عز .القدرة عليه
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ولــن تســتطيعوا أن تعــدلوا بــني النســاء ولــو حرصــتم فــال متيلــوا كــل امليــل فتــذروها     ( 
  .) رحيماًن تصلحوا وتتقوا فان اهللا كان غفوراًأكاملعلقة و
ــة الكرميــ     ــا جنــد أن املشــرع غــض النظــر عــن اآلي ــة  ) ١٢٩(ة وهن ــواردة يف اآلي فلــن ال

ن السيدة خدجية رضـي اهللا عنـها        ومعلوم أ . املذكورة جازمة بأنه ال ميكن العدل بني الزوجات       
علــى وعاشــرها بــاملعروف، ورزق منــها األوالد والبنــات، رســول اهللا هــي أول امــرأة تزوجهــا 

مـن أن العـادة جـرت       الـرغم   علـى   فارق السن بينهما، ومل يتزوج عليها حىت ماتت،         من  رغم  ال
يف بــالد العــرب بــأن يتخــذ الرجــل لنفســه عــدة زوجــات ضــاربا بــذلك املثــل علــى أن الزوجــة 

ن يسري عليها اإلنسان يف احلياة العادية وذلك ملا حيملـه التعـدد             أالواحدة هي القاعدة اليت جيب      
   .من مساس بكرامة األسرة وظلم يف حقها

 
 حوال الشخصية السورييف قانون األحاالت احنالل الزواج   

 الوفاة والتبعة املالية للوفاة - أوالً
 يكــون للمــرأة املتــوىف عنــها زوجهــا معجــل ومؤجــل املهــر و يعتــرب هــذا مــن الــديون       

 .املمتازة للتركة
ترث الزوجة املتوىف عنها زوجها حسب الشريعة اإلسـالمية والقـانون، شـريطة الـدين                

 نفسه أي ال توارث مع اختالف الدين 
 . الربع إذا مل يكن هلا ولد أو بنت 
 .الثمن إذا كان هلا ولد أو بنت 
ونشري إىل أنه ال أحد يدفع املرأة للزواج من أخ زوجهـا املتـوىف، وإمنـا يوجـد حـاالت            

 .قليلة يف الريف السوري وال ميكن أن نسميها ظاهرة
 

 الطالق وحاالته وتبعاته املالية -ثانيا   
 املخالعة  

ائي بني الزوج والزوجة إلهناء العالقة الزوجيـة، وحيـق ألي مـن الـزوجني             هو عقد رض   
وضع ما يريد من الشـروط غـري املخالفـة للنظـام العـام، ولـو وضـع شـرط خمـالف للنظـام العـام                          

 .تسري املخالعة ويبطل الشرط فقط
 وتكون تبعته املالية حسب االتفاق، وغالباً ما تتنازل املرأة عـن كامـل حقوقهـا مقابـل                 
 :وحتكمه املواد التالية. املخالعة
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 ٩٥املادة 
 .يشترط لصحة املخالعة أن يكون الزوج أهالً إليقاع الطالق واملرأة حمالً له - ١ 
املرأة اليت مل تبلغ سن الرشد إذا خولعت ال تلتزم ببـدل اخللـع إال مبوافقـة ويل                   - ٢ 

 .املال
 

 ٩٦املادة 
 .املخالعة قبل قبول اآلخرلكل من الطرفني الرجوع عن إجيابه يف  

 
 ٩٧املادة 

 .كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدالً يف اخللع 
 

 ٩٨املادة 
إذا كانت املخالعة على مال غري املهر لزم أداؤه وبرئت ذمـة املتخـالعني مـن كـل حـق                     

 .يتعلق باملهر والنفقة الزوجية
 

 ٩٩املادة 
لعـة يكـون كـل منـهما بريئـاً مـن حقـوق اآلخـر                إذا مل يسّم املتخالعان شيئاً وقت املخا       

 .باملهر والنفقة الزوجية
 

 ١٠٠املادة 
 إذا صرح املتخالعـان بنفـي البـدل كانـت املخالعـة يف حكـم الطـالق احملـض ووقـع هبـا                        

 .طلقة رجعية
 

 ١٠١املادة 
يف عقـد    نفقة العدة ال تسقط وال يربأ الزوج املخـالع منـها إال إذا نـص عليهـا صـراحة                   

 .العةاملخ
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 ١٠٢املادة 
إذا اشترط يف املخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمسـاك               - ١ 

أمه لـه مـدة معلومـة وإنفاقهـا عليـه فتزوجـت أو تركـت الولـد يرجـع الـزوج علـى الزوجـة مبـا                            
 .يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن املدة الباقية

العـة أو أعسـرت فيمـا بعـد جيـرب األب علـى              إذا كانت األم معسرة وقـت املخ       - ٢ 
 .له على األم نفقة الولد وتكون ديناً

 
 ١٠٣املادة 

إذا اشترط الرجل يف املخالعة إمساك الولد عنده مدة احلضانة صـحت املخالعـة وبطـل           
الشرط وكان حلاضـنته الشـرعية أخـذه منـه ويلـزم أبـوه بنفقتـه وأجـرة حضـانته إن كـان الولـد                  

 .فقرياً
 

 ١٠٤ املادة
 .ال جيري التقاص بني نفقة الولد املستحقة على أبيه ودين األب على احلاضنة 

 
 :يتم التفريق حباالت حددها القانون وهي: التفريق

 
 جنون  - :التفريق للعلل 
 علل مانعة للدخول  -   
 .عدم املعرفة قبل العقد -  :شريطة 
ملعاجلــة عــدم القــدرة علــى معاجلتــه، ويف حــال القــدرة علــى ا -   

يأخذ فرصة ال تتجاوز السنة فـإذا مل تـزل العلـة فـرق بينـهما            
وحتكمـه املـواد    . بطالق بائن مع كامل احلقوق املالية للمـرأة       

 :التالية
 

 ١٠٥املادة 
 :للزوجة طلب التفريق بينها وبني زوجها يف احلالتني التاليتني 
 .ها هي منهاإذا كان فيه إحدى العلل املانعة من الدخول بشرط سالمت - ١ 
 .إذا جن الزوج بعد العقد - ٢ 
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 ١٠٦املادة 
يسقط حـق املـرأة يف طلـب التفريـق بسـبب العلـل املبينـة يف املـادة السـابقة إذا               - ١ 

 .علمت هبا قبل العقد أو رضيت هبا بعده
 .على أن حق التفريق بسبب العنة ال يسقط حبال - ٢  

 
 ١٠٧املادة 

 غــري قابلــة للــزوال يفــرق القاضــي بــني  )١٠٥(ملــادة يف اإذا كانــت العلــل املــذكورة  
الزوجني يف احلال وإن كان زواهلا ممكناً يؤجل الدعوى مـدة مناسـبة ال تتجـاوز السـنة فـإذا مل                     

 .تزل العلة فرق بينهما
 

 ١٠٨املادة 
 .طالق بائن :التفريق للعلة 
 السجن - :التفريق للغيبة 
 السفر -   
الســجن ألكثــر مــن ثــالث ســنوات أو الغائــب عنــها   جيــوز للزوجــة احملكــوم زوجهــا ب  

زوجها طلب التفريق بعد سنة من الغياب أو السفر ولكن هذا طـالق رجعـي أي حيـق للـزوج                    
 .مراجعة زوجته إذا عاد خالل مدة العدة

 . املالية املترتبة على عقد الزواجويكون للزوجة يف هذه احلالة كامل احلقوق  
 ١٠٩املادة  
زوج بـال عـذر مقبـول أو حكـم بعقوبـة السـجن أكثـر مـن ثـالث                    إذا غاب الـ    - ١ 

سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إىل القاضـي التفريـق ولـو كـان                    
 .له مال تستطيع اإلنفاق منه

هــذا التفريــق طــالق رجعــي فــإذا رجــع الغائــب أو أطلــق الســجني واملــرأة يف    - ٢ 
 .العدة حق له مراجعتها

 
 يق لعدم اإلنفاقالتفر  

 .إذا مل يكن له مال ظاهر - 
 .مل يثبت عجزه عن النفقة - 

05-51775 117 
 



CEDAW/C/SYR/1
 

إذا أثبت عجزه عن النفقـة أمهلـه القاضـي مـدة ال تتجـاوز الثالثـة أشـهر فـإذا مل ينفـق                       
فرق القاضي بينهما وهنا التفريق يقع رجعياً إذا أثبت الـزوج يسـاره واسـتعداده للنفقـة خـالل                   

 .  احلقوق املالية املذكورة يف عقد الزواجفترة العدة، ويترتب عليه
 

 ١١٠املادة 
جيوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج احلاضر عن اإلنفـاق علـى زوجتـه                - ١ 

 .ومل يكن له مال ظاهر ومل يثبت عجزه عن النفقة
إن أثبــت عجــزه أو كــان غائبــاً أمهلــه القاضــي مــدة مناســبة ال تتجــاوز ثالثــة   - ٢ 

 .نفق فرق القاضي بينهماأشهر فإن مل ي
 

 ١١١املادة 
تفريق القاضي لعدم اإلنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته يف العـدة بشـرط أن     

 .يثبت يساره ويستعد لإلنفاق
 

 التفريق للشقاق  
ذلك يف حال ادعاء أحد الزوجني إضرار اآلخـر بـه مبـا ال يسـتطاع معـه دوام العشـرة                       

إذا مل يثبت الضرر يؤجـل القاضـي احملاكمـة مـدة ال تقـل عـن شـهر           وعليه أن يثبت اإلضرار، و    
للمصاحلة، فإذا أصر املدعي على الشكوى ومل يتم الصلح عني القاضي حكمـني مـن األقـارب               

 . من األباعد فان مل يوجد من يصلح للمهمة يتم تعيني حكمني
الـزوجني  ومهمة احلكمـني االجتمـاع بـالزوجني و بـذل اجلهـد الكـايف لإلصـالح بـني                    

ويف حال العجز وكانـت اإلسـاءة أو أكثرهـا مـن الـزوج قـرر التفريـق بطلقـة بائنـة، وإذا كـان                         
أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قرر التفريـق علـى متـام املهـر أو علـى قسـم منـه يتناسـب             

 . ومدى اإلساءة
ن ويكون التقرير غـري معلـل و للقاضـي أن يأخـذ بـه أو يرفضـه ويعـني حكمـني آخـري                        

 . وكمرة أخرية
وهنا نالحـظ يف حالـة التفريـق صـالحيات احملكمـني املطلقـة يف تقـدير اإلسـاءة حيـث                      

مث عاد املشرع وأعطى القاضي سلطته املطلقـة يف قبـول التقريـر             ،  يأيت تقرير احلكمني غري معلل    
ني احلكمـ   وكمرة أخرية، وبالتايل يكون تقريـر      أو رفضه و تعيني حكمني آخرين من قبله أيضاً        
 . حق املرأة و حتديد نسبة اإلساءةغري املعلل يف هذه املرة هو الفاصل يف تقدير
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مع األخذ بعني االعتبار بأن احلكمني مها دائماً من الذكور والقاضي كـذلك وبالتـايل                
 .إلساءة من منظور الرجل فقطتكون هنا رؤية ا

 
 ١١٢املادة 

ال يســتطاع معــه دوام العشــرة إذا ادعــى أحــد الــزوجني إضــرار اآلخــر بــه مبــا  - ١ 
 .جيوز له أن يطلب من القاضي التفريق

ــرب هــذا        - ٢  ــهما ويعت ــرق بين إذا ثبــت اإلضــرار وعجــز القاضــي عــن اإلصــالح ف
 .التفريق طلقة بائنة

ــالً         - ٣  ــل عــن شــهر أم ــدة ال تق ــة م ــت الضــرر يؤجــل القاضــي احملاكم إذا مل يثب
تم الصــلح عــني القاضــي حكمــني مــن أهــل  باملصــاحلة فــإن أصــر املــدعي علــى الشــكوى ومل يــ 

الزوجني وإال ممن يرى القاضي فيه قدرة على اإلصـالح بينـهما وحلفهمـا ميينـاً علـى أن يقومـا                     
 .مبهمتهما بعدل وأمانة

 
 ١١٣املادة 

على احلكمني أن يتعرفا أسباب الشقاق بني الزوجني وأن جيمعامهـا يف جملـس               - ١ 
 .وجان ومن يقرر دعوته احلكمانحتت إشراف لقاضي ال حيضره إال الز

 .امتناع أحد الزوجني عن حضور هذا اجمللس بعد تبليغه ال يؤثر يف التحكيم - ٢ 
 

 ١١٤املادة 
يبذل احلكمـان جهـدمها يف اإلصـالح بـني الـزوجني فـإذا عجـزا عنـه وكانـت                   - ١ 

 .اإلساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة
ة أو أكثرهـا مـن الزوجـة أو مشـتركة بينـهما قـررا التفريـق        وإن كانت اإلسـاء    - ٢ 

 .بني الزوجني على متام املهر أو على قسم منه يتناسب ومدى اإلساءة
للحكمني أن يقررا التفريق بني الزوجني مـع عـدم اإلسـاءة مـن أحـدمها علـى                   - ٣ 

كمـني  براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لـدى احل                
 .استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته

 إذا اختلف احلكمان حكّم القاضي غريمها أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحـاً              - ٤ 
 .وحلفه اليمني
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 ١١٥املادة 
على احلكمني أن يرفعا تقريرمها إىل القاضـي وال جيـب أن يكـون معلـالً وللقاضـي أن                     

 . ويعني يف هذه احلالة وللمرة األخرية حكمني آخرينحيكم مبقتضاه أو يرفض التقرير
 

 الطالق التعسفي  
 املرأة مهددة على الدوام بالطالق ال تدري مىت وملاذا، فهـو طـالق بـإرادة منفـردة مـن             

 .قبل الزوج 
ــزوج متعســف يف طالقهــا دون ســبب        ــبني للقاضــي أن ال ــه وت ــق الرجــل زوجت إذا طل

بــؤس وفاقــة جــاز للقاضــي أن حيكــم هلــا علــى مطلقهــا   معقــول وأن الزوجــة سيصــيبها بــذلك  
حبسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض ال يتجاوز نفقة ثـالث سـنوات ألمثاهلـا فـوق نفقـة العـدة                    

 .وللقاضي أن جيعل دفع هذا التعويض مجلة أو شهريا مبقتضى احلال
 ٢٢/١٢/٩٦٩ تــاريخ ٥١٤ قــرار ٥١٣كمــا جــاء يف اجتــهاد حمكمــة الــنقض أســاس  

 ). املطلق تعسفيا بالتعويض إال إذا كانت املطلقة فقريةال يلزم(
وهنا نعود ونالحظ السلطة التقديرية املطلقـة للقاضـي يف إلـزام الرجـل بـالتعويض عـن              

 .الطالق التعسفي
 

 ١١٦املادة 
من باشر سبباً من أسـباب البينونـة يف مـرض موتـه أو يف حالـة يغلـب يف مثلـها اهلـالك                

ومات يف ذلك املرض أو يف تلك احلالة واملرأة يف العدة فإهنا تـرث منـه   طائعاً بال رضى زوجته   
 .بشرط أن تستمر أهليتها لإلرث من وقت اإلبانة إىل املوت

 
 ١١٧املادة 

إذا طلق الرجل زوجتـه وتـبني للقاضـي أن الـزوج متعسـف يف طالقهـا دون مـا سـبب                 
حيكــم هلــا علــى مطلقهــا  معقــول وأن الزوجــة سيصــيبها بــذلك بــؤس وفاقــة جــاز للقاضــي أن   

حبسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض ال يتجـاوز مبلـغ نفقـة ثـالث سـنوات ألمثاهلـا فـوق نفقـة                  
 .العدة، وللقاضي أن جيعل دفع هذا التعويض مجلة أو شهرياً حبسب مقتضى احلال
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 آثار احنالل الزواج  
 ١١٨املادة 

ــزوج أن يراجــع م    - ١  ــة ولل ــل الزوجي ــدة  الطــالق الرجعــي ال يزي ــاء الع ــه أثن طلقت
 .بالقول أو الفعل وال يسقط هذا احلق باإلسقاط

 .تبني املرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطالق الرجعي - ٢ 
 

 ١١٩املادة 
 .الطالق البائن دون الثالث يزيل الزوجية حاالً وال مينع من جتديد عقد الزواج 

 
 ١٢٠املادة 

ــة حــا    ــوافر    الطــالق املكمــل للــثالث يزيــل الزوجي ــد العقــد مــا مل تت ــع مــن جتدي الً ومين
 .من هذا القانون) ٣٦(الشروط املبينة يف املادة 

 
 والعدة هلا حاالت  

 ١٢١املادة 
 :عدة املرأة غري احلامل للطالق أو الفسخ كما يلي 
ثالث حيضات كامالت ملـن حتـيض وال تسـمع دعـوى املـرأة بانقضـائها قبـل                   - ١ 

 .أو الفسخمضي ثالثة أشهر على الطالق 
سنة كاملـة ملمتـدة الطهـر الـيت مل جيئهـا احلـيض أو جاءهـا مث انقطـع ومل تبلـغ                        - ٢ 
 .سن اليأس
 .ثالثة أشهر لآليسة - ٣ 

 
 ١٢٢املادة 

 .العدة يف الزواج الفاسد بعد الدخول جتري عليها أحكام املادة السابقة 
 

 ١٢٣املادة 
 .عدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 
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 ١٢٤املادة 
 .عدة احلامل تستمر إىل وضع محلها أو إسقاطه مستبيناً بعض األعضاء 

 
 ١٢٥املادة 

 تبدأ العدة مـن تـاريخ الطـالق أو الوفـاة أو الفسـخ أو التفريـق القضـائي أو املفارقـة يف                
 .النكاح الفاسد

 
 ١٢٦املادة 

 .ال تلتزم العدة قبل الدخول واخللوة الصحيحة إال للوفاة 
 

 ١٢٧املادة 
 الرجعـي تنقـل إىل عـدة الوفـاة          إذا تويف الزوج وكانت املـرأة يف عـدة الطـالق           - ١ 

 .يسحب ما مضى وال
 .إذا تويف وهي يف عدة البينونة تعتد بأبعد األجلني من عدة الوفاة أو البينونة - ٢ 

 
 حضانة األطفال

ــد ال     ــا بع ــزوج القطــللمــرأة املســلمة حــق حضــانة أطفاهل ــا يف حــال   شــريطة أال تت  أم
ــزوج يف حــال زواجــه،        ــن ال ــها،بينما ال تســقط ع ــا فتســقط احلضــانة عن ــزم األب زواجه  ويل

وقـد جـرى تعـديل لقـانون األحـوال الشخصـية يف          . باإلنفاق على األطفال خالل مّدة احلضانة     
 حيـث أصــبح سـن احلضــانة   ١٨ لناحيـة رفــع سـن احلضــانة بالقـانون رقــم    ٢٠٠٣سـورية عــام  

تنتهي مدة احلضانة بإكمال الغالم الثالثة عشـرة مـن عمـره    " :لطالق كالتايلكأحقية لألم بعد ا   
 ليس لـألم احلـق بالسـفر باحملضـون          هأنإىل  ولكن هنا نشري     ."والبنت اخلامسة عشرة من عمرها    

 :وحتكمها املواد التالية. دون موافقة األب أو الويل
 

 ١٣٧املادة 
 .ة على صيانة الولد صحة وخلقاًيشترط ألهلية احلضانة البلوغ والعقل والقدر 

 
 ١٣٨املادة 

 .زواج احلاضنة بغري قريب حمرم من احملضون يسقط حضانتها 
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 ١٣٩املادة 
حـــق احلضـــانة لـــألم فألمهـــا وإن علـــت، فـــألم األب وإن علـــت، فلألخـــت   - ١ 

الشــقيقة؛ فلألخــت ألم، فلألخــت ألب، فلبنــت الشــقيقة، فبنــت األخــت ألم، فبنــت األخــت   
 .االت، فللعمات هبذا الترتيب، مث للعصبات من الذكور على ترتيب اإلرثألب، فللخ

ــت تــؤمن         - ٢  ــها إذا كان ــا بســبب عمل ال يســقط حــق احلاضــنة حبضــانة أوالده
 .رعايتهم والعناية هبم بطريقة مقبولة

للحاضــن أمــاً كانــت أو جــدة ألم أن تطلــب مــن القاضــي تســليمها الصــغري،    - ٣ 
 التسـليم دون قضـاء خصـومة بعـد التأكـد مـن قرابتـها بوثيقـة مـن                    وعلى القاضي أن يقرر هـذا     

أمانة السجل املدين ويقرر أيضاً للصغري نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً هبا وجيـري تنفيـذ قـرار                   
القاضي من قبل دائرة التنفيذ املختصة وملن يعارض يف التسـليم أو يف النفقـة وجوبـاً أو مقـداراً                     

ملختصــة باالدعــاء للــتظلم مــن هــذا القــرار وختضــع الــدعوى إلجــراءات  أن يتقــدم إىل احملكمــة ا
وطرق الطعن يف األحكام الشرعية وال يؤثر رفع هذه الـدعوى علـى تنفيـذ القـرار املـذكور إال                    

 .حني صدور حكم مربم
 

 ١٤٠املادة 
 .إذا تعدد أصحاب حق احلضانة فللقاضي حق اختيار األصلح 

 
 ١٤١املادة 

 .ذا زال سبب سقوطهيعود حق احلضانة إ 
 

 ١٤٢املادة 
 .أجرة احلضانة على املكلف بنفقة الصغري وتقدر حبسب حال املكلف هبا 

 
 ١٤٣املادة 

 .ال تستحق األم أجرة للحضانة يف حال قيام الزوجية أو يف عدة الطالق 
 

 ١٤٤املادة 
د إذا كــان املكلــف بــأجرة احلضــانة معســراً عــاجزاً عنــها وتــربع حبضــانة الصــغري أحــ     

 .حمارمه خريت احلاضنة بني إمساكه بال أجرة وتسليمه ملن تربع
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 ١٤٥املادة 
إذا نشزت املرأة وكان األوالد فوق اخلامسة كان للقاضي وضعهم عنـد أي الـزوجني                

 .شاء على أن يالحظ يف ذلك مصلحة األوالد باالستناد إىل سبب موجب
 

 ١٤٦املادة 
 الثـة عشـرة مـن عمـره والبنـت اخلامسـة عشـرة              تنتهي مـدة احلضـانة بإكمـال الغـالم الث          
 .من عمرها

 
 ١٤٧املادة 

إذا كان الويل غري األب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند األصـلح مـن         - ١ 
 .األم أو الويل أو من يقوم مقامهما حىت تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصيب سن الرشد

امها تلزم بالنفقة ما دامـت قـادرة        م مق ويف حال ضم الولد إىل األم أو من تقو         - ٢ 
 .على ذلك
إذا ثبت أن الويل ولو أباً، غري مـأمون علـى الصـغري أو الصـغرية، يسـلمان إىل                    - ٣ 

 .من يليه يف الوالية، وذلك دون إخالل حبكم الفقرة األوىل من هذه املادة
 

 ١٤٨املادة 
 .بيهليس لألم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إال بإذن أ - ١ 
لألم احلاضنة أن تسافر باحملضون بعد انقضاء عدهتا دون إذن الـويل إىل بلـدهتا                - ٢ 

 .اليت جرى فيها عقد نكاحها
وهلــا أن تســافر بــه داخــل القطــر إىل البلــدة الــيت تقــيم فيهــا أو إىل البلــدة الــيت   - ٣ 

رم مقيمـاً يف  تعمل فيها لدى أي جهـة مـن اجلهـات العامـة شـريطة أن يكـون أحـد أقارهبـا احملـا             
 .تلك البلدة

 .السابقتني/ ٣ و ٢/ متلك اجلدة ألم نفس احلق املعطى بالفقرتني  - ٤ 
لكل من األبوين رؤية أوالده املوجودين لدى اآلخـر دوريـاً يف مكـان وجـود                  - ٥ 

احملضون وعند املعارضة يف ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمني هذا احلق وتعيني طريقـة تنفيـذه فـوراً             
ــها أن     دون حا جــة إىل حكــم مــن حمــاكم األســاس وعلــى مــن يعــارض يف اإلراءة أو يف طريقت

ــادة     �يراجــع احملكمــة   ــق علــى مــن خيــالف أمــر القاضــي أحكــام امل ــانون  ) ٤٨٢( ويطب مــن ق
 .العقوبات
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 ١٤٩ادة امل

 .إذا كانت احلاضنة غري األم فليس هلا السفر بالولد إال بإذن وليه 
 

 ١٥٠املادة 
 .افر بالولد يف مدة حضانته إال بإذن حاضنتهليس لألب أن يس 

 
 ١٥١املادة 

لويل األنثى احملرم أن يضمها إىل بيتـه إذا كانـت دون األربعـني مـن العمـر ولـو كانـت                    
 .ثيباً، فإذا متردت عن متابعته بغري حق فال نفقة هلا عليه

 
 املرياث  

ــانون األحــوال الشخصــية   ــدأ علــى ا  اإلرث يف ق ــديين   يعتمــد مــن حيــث املب ــنص ال ل
 :وتنظمه املواد التالية) القرآن(

 
 ٢٦٠املادة 

 .ُيستحق اإلرث مبوت املورث أو باعتباره ميتاً حبكم القاضي - ١ 
جيــب الســتحقاق اإلرث حتقــق حيــاة الــوارث وقــت مــوت املــورث أو وقــت   - ٢ 

ــه مــا نــص عليــه يف املــ      ــاً ويكــون احلمــل مســتحقاً لــإلرث إذا تــوافر في ادة احلكــم باعتبــاره ميت
)٢٣٦.( 

 
 ٢٦١املادة 

إذا مات اثنان ومل يعلم أيهما مات أوالً فال استحقاق ألحدمها يف تركـة اآلخـر سـواء           
 .أكان موهتما يف حادث واحد أم ال

 ٢٦٢املادة 
 :يؤدى من التركة حبسب الترتيب اآليت -١ 
ــدر          )أ(  ــدفن بالق ــوت إىل ال ــن امل ــه م ــه نفقت ــن تلزم ــت وم ــز املي ــي لتجهي ــا يكف م

 .شروعامل
 .ديون امليت )ب( 
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 .الوصية الواجبة )ج( 
 .الوصية االختيارية )د( 
 .املواريث حبسب ترتيبها يف هذا القانون )هـ( 
 :إذا مل يوجد ورثة قضى من التركة بالترتيب اآليت - ٢ 
 .استحقاق من أقر له امليت بنسب على غريه )أ( 
 .الوصيةما أوصى به فيما زاد على احلد الذي تنفذ فيه  )ب( 
 .إذا مل يوجد أحد من هؤالء آلت التركة أو ما بقي منها إىل اخلزانة العامة - ٣ 
 :يف أسباب اإلرث وموانعه وطرائقه 

 
 ٢٦٣املادة 

 .أسباب اإلرث ـ الزوجية والقرابة - ١ 
 .لإلرث ثالث طرائق ـ الفريضة املقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم - ٢ 
 . بطريق الفرضيكون اإلرث بالزوجية - ٣ 

 
 رث بطريقة الفريضةاإل   

 � اجلـدة أم األم وإن علـت   � األخـت ألم     � األم   �الزوجـة   : ن ترث بالفرض هـي    م 
 .اجلدة أم األب وإن علت

 
 ٢٦٥املادة 

ض سهم مقدر للوارث يف التركة ويبدأ يف التوريـث بأصـحاب الفـروض               الغر - ١ 
 :وهم

 البنات بنـات  �األخت ألم، الزوج، الزوجة    ألب، اجلد العصيب وإن عال، األخ ألم،        ا 
 .االبن وإن نزل، األخوات ألب وأم، األخوات ألب، األم، اجلدة الثابتة وإن علت

 رث بطريق العصوبة النسبيةاإل   
 .هي القرابة من جهة األب 
كـل رجـل لـيس بينـه وبـني امليـت يف سلسـلة النسـب الـذي                   (العصبات النسبية للميت     

 ).ةيصله بامليت امرأ
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 اإلرث حبق الرحم   

 حالة الزوجة يف اإلرث 
 :الزوجة من الورثة الذين ال يرثون إال بالفرض وهلا يف فرضها حالتان 
أن يكون فرضها الربع فيما إذا مل يكن لزوجها املتوىف ولد وال ولـد ابـن وان                  - ١ 

 .نزل والولد يشمل االبن والبنت وولد االبن
لك فيما إذا كان لزوجهـا املتـوىف ولـد أو ولـد ابـن       أن يكون فرضها الثمن وذ     - ٢ 

 .أو بنت سواء كان ولده من زوجته هذه أم من غريها لكن بشرط أن يكون وارثاً
يف حال تعدد الزوجات يشتركن مجيعهن يف فـرض زوجـة واحـدة ويقتسـمن                - ٣ 

 ولـد أو  الربع على التساوي يف حال عدم وجود ولد له ويقتسمن الثمن بالتساوي إذا كان لـه               
 .ولد ابن أو بنت

 
 املطلقة طالقاً رجعياً 
إذا ماتت أو مات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدهتا منـه سـواء طلقهـا وهـو سـليم أو            

 .وهو مريض مرض املوت فإهنا ترث عنه
أما إذا كان طالقاً بائناً فال توارث بينهما يف هذه احلالة سـواء أكـان سـليماً أم مريضـاً           

ذا حصـل الطــالق بغــري رضـا الزوجــة وكانـت مــا تــزال يف العـدة ففــي هــذه     مـرض املــوت إال إ 
 .احلالة ترث عنه

 
 حالة الزوج يف اإلرث 
 .للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد االبن وان نزل - ١ 
 .للزوج فرض الربع مع وجود الولد أو ولد االبن وان نزل - ٢ 

 
 حالة األم واجلدة يف اإلرث   

 مع الولد أو ولد االبن وان نزل أو مـع اثـنني فـأكثر مـن األخـوة                 لألم السدس  - ١ 
 .أو األخوات

هلــا الثلــث يف غــري هــذه األحــوال، غــري أهنــا إذا اجتمعــت مــع أحــد الــزوجني    - ٢ 
 .واألب فقط كان هلل ثلث ما بقي بعدد فرض أحد الزوجني
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 قرابـة   للجدة أو اجلدات السدس وتقسم بينهن على السواء ال فـرق بـني ذات              - ٣ 
 .أو قرابتني

 
 حالة األخت يف اإلرث 
ــوين  - ١    األخــت الشــقيقة فرضــها نصــف التركــة وذلــك مشــروط    :األخــت ألب

 :بثالث شروط
 .أن تكون واحدة )أ( 
أن ال يكون معها من يعصبها، األخ يعصب األخـت ويـرث مجيـع التركـة إذا            )ب( 
 .انفرد

 .بن وابن االبن وباألب وباجلدأالّ يكون بني الورثة من حيجبها، حتجب باال )ج( 
 . لألخت ألب النصف عند عدم وجود األخت الشقيقة:األخت ألب - ٢ 
 هلم الثلثان عند عدم وجود البنـات الصـلبيات أو بنـات            :أختان ألبوين فأكثر   - ٣ 

 .االبن وعدم وجود أخ ألبوين معهن أو األب أو اجلد
وجــود أخ ألب معهــن وعــدم   هلــم الثلثــان عنــد عــدم  :األختــان ألب فــأكثر - ٤ 

 .وجود أخ أو أخت ألبوين أو األب أو اجلد
 

 حالة االبنة يف اإلرث 
 .البنت الصلبية ترث النصف إذا انفردت عمن يساويها أو عمن يعصبها - ١ 
 .بنت االبن عند فقد الصلبية الواحدة وال معصب هلا ترث النصف - ٢ 
 .رثن الثلثنيبنتان فأكثر عند عدم وجود االبن معهن ي - ٣ 
فلـها  ن كانـت واحـدة      إن كـن نسـاء فـوق اثنـتني فلـهن ثلثـا مـا تـرك و                 إف: ( قال تعاىل  
 ).النصف

بنتا ابن فأكثر هلم نفس احلكم يف الثلثني من التركـة عنـد عـدم وجـود البنـتني                - ٤ 
 .الصلبيتني وعدم وجود ابن االبن الذي بدرجتهن

 
 ٢٩٧املادة 

 .قاً للذكر مثل حظ االنثينييف مرياث ذوي األرحام مطل - ١ 
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 .إذا وجد منهم واحد فقط استقل باملرياث ذكراً كان أو أنثى - ٢ 
ال عربة لتعدد جهـات القرابـة فـيهم إال إذا تعـدد بـه اجلانـب فكـان الشـخص                      - ٣ 

 .من جانب األب وجانب األم معاً
 

 ١٦من مادة / و / الفقرة   
 اإلطار الدستوري   

 
 ٢٥املادة 

ة حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصـية وحتـافظ علـى             احلري - ١ 
 .كرامتهم وأمنهم

 .سيادة القانون مبدأ أساسي يف اجملتمع والدولة - ٢ 
 .املواطنون متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات - ٣ 
 .تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني - ٤ 

 
 اإلطار القانوين  

 األب واألصــول والفــروع مــن الدرجــة الرابعــة مــن طــرف األب هــم أصــحاب   يعتــرب 
 التاليـة مـن قـانون األحـوال         ما نصـت عليـه املـواد       على األطفال وهو   الوالية والوصاية والقوامة  

 ومذكرتـه اإليضـاحية     ١٩٥٣لعـام   / ٥٩/الشخصية السوري الصادر باملرسوم التشـريعي رقـم         
 : وأسبابه املوجبة معدالً ومضبوطاً على األصل١٩٧٥لعام / ٣٤/املعدل بالقانون رقم 

 
 ١٧٠املادة 

 لألب مث للجد العصيب والية علـى نفـس القاصـر ومالـه ومهـا ملتزمـان القيـام                    - ١ 
 .هبا

واليـة علـى نفسـه      ) ٢١(لغريمها من األقارب حبسب الترتيـب املـبني يف املـادة             - ٢ 
 .دون ماله
ــة النفســية ســلطة ال  - ٣  ــه إىل  يــدخل يف الوالي ــيم والتوجي تأديــب والتطبيــب والتعل

 .حرفة اكتسابية واملوافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر
يعترب امتنـاع الـويل عـن إمتـام تعلـيم الصـغري حـىت هنايـة املرحلـة اإللزاميـة سـبباً                        - ٤ 

 . حلضانتهاإلسقاط واليته وتعترب معارضة احلاضنة أو تقصريها يف تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً
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 ١٧١املادة 

إذا اشترط املتربع مبال للقاصر عدم تصرف وليـه بـه تعـني احملكمـة وصـياً خاصـاً علـى                 
 .هذا املال

 
 الوالية على املال  

 ١٧٢املادة 
لألب وللجد العصيب عند عدمه دون غريمها واليـة علـى مـال القاصـر حفظـاً وتصـرفاً                    
 .واستثماراً
األب واجلد العصيب مـا مل تثبـت خيانتـه أو سـوء تصـرفاته               ال يرتع مال القاصر من يد        

ــه إال بــإذن       فيــه ولــيس ألحــدمها التــربع مبــال القاصــر أو مبنافعــه أصــالً وال بيــع عقــاره أو رهن
 .القاضي بعد حتقق املسوغ

 
 ١٧٣املادة 

إذا أصبحت أموال القاصر يف خطر بسبب سوء تصرف الـويل أو ألي سـبب آخـر أو          
 .لمحكمة أن ترتع واليته أو حتد منهاخيف عليها منه فل

وجيـوز للقاضـي أن يعهـد إىل حاضـنة القاصـر بـبعض أعمـال الـويل الشـرعي املاليــة إذا           
 .حتقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك وبعد مساع أقوال الويل

 
 ١٧٤املادة 

ــه         ــل وتعرضــت باعتقال ــه أو اعتق ــوداً أو حجــر علي ــويل مفق ــرب ال ــة إذا اعت تقــف الوالي
 .حة القاصر للضياع ويعني للقاصر وصي مؤقت إذا مل يكن له ويل آخرمصل

 
 ١٧٥املادة 

تعــني احملكمــة وصــياً خاصــاً عنــد تعــارض مصــلحة القاصــر مــع مصــلحة وليــه أو عنــد   
 .تعارض مصاحل القاصرين بعضها مع بعض

نون ومينع القانون تبين األطفال ويستعاض عنه بنظام رعايـة األطفـال اللقطـاء وفقـاً لقـا               
 وتــنظم شــؤون الرعايــة مــن قبــل وزارة الشــؤون      ١٩٧٠لعــام / ١٠٧/رقــم  رعايــة اللقطــاء 

الجتماعية والعمل حيث هلا احلق بتسليم األطفال إىل عائلة للرعاية والتعلـيم دون احلـق بأخـذ                 ا
 .اسم العائلة
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أّما بالنسبة للطوائف املسيحية فاألمر خيتلف ففي الطوائـف الكاثوليكيـة ولـدى معظـم                
وقـد ورد يف  . لطوائف املسيحية غري الكاثوليكية فإن الوالية إّمـا مشـتركة وإّمـا لـألب مث لـألم             ا

ــة، الفصــل الســادس       ــف الكاثوليكي ــانون األحــوال الشخصــية للطوائ ــة  �ق  يف الســلطة الوالدي
 :١٣٨حىت  ١١٩وحراسة األوالد حىت بلوغهم سن الرشد، املواد 

 
 /١١٩/املادة 

ــلطة الوالديــة، أو ا   لواليــة األبويــة هــي جممــوع حقــوق الوالــدين علــى أوالدهــم        الس
جباهتم حنوهم يف النفس ويف املال، إىل أن يدركوا سن الرشـد، سـواء أكـان هـؤالء األوالد                  اوو

 . صحيحمن زواج شرعي أم من تّنب
 

 /١٢٣/املادة 
اإلرضاع خيتص باألم، أّما سائر حقوق وواجبـات السـلطة الوالديـة فمحصـور مبـدئياً                 

. إىل األم عند سقوط حقه فيها أو حرمانه منها بشرط أن تكـون األم أهـالً                ب لكنها تنتقل  باأل
 .وتتثبت احملكمة من أهليتها هذه ومتنحها إعالماً بانتقال هذه السلطة إليها

 جند أن مفهوم الوالية خيتلف بـني ديـن وآخـر وبـني طائفـة وأخـرى فالسـلطة          ومن هنا  
املذكورة أعاله هي للوالـدين معـاً حـىت بلـوغ           / ١٢٣/ حبسب املاّدة    الوالدية أو الوالية األبوية،   

وقد حـددت   . أوالدمها سن الرشد، وهي حمصورة مبدئياً باألب ما مل تسقط عنه أو حيرم منها             
احلـاالت  / ١٢٩/ احلاالت اليت تسقط عن األب واليتـه فيهـا، كمـا حـددت املـاّدة                 ١٢٨املاّدة  

ا أن حتـرم األب مـن سـلطته علـى أوالده، ومـن بينـها إذا                 اليت ميكـن للمحكمـة الروحيـة بسـببه        
ولكـن هـذا   . كان هذا األب هو الذي قد تسبب بـبطالن الـزواج، أو بـنقض العيشـة املشـتركة         

إالّ أن القـانونني الصـادرين      . من قـانون األحـوال الشخصـية      / ٣٠٨/القانون معطل بفعل املادة     
 .د فيهما فصل الوالية وقد صدق عليهماحديثاً للروم األرثوذكس وللسريان األرثوذكس ور

وكذلك بالنسـبة للتـبين فعلـى الـرغم مـن أنـه ال يصـح إالّ بقـرار مـن احملكمـة الكنسـية                       
ــه إالّ ألســباب      يصــدقه مطــران األبرشــية،  ــرغم مــن أن احملــاكم الكنســية ال تســمح ب ــى ال وعل

حتقـق الشـروط املطلوبـة      صوابية، وملصلحة بّينة للمتبىن، وبعد التأكد من حسن سـرية املتـبين، و            
إال أن القــوانني اخلاصــة بــه غــري  يف قــوانني األحــوال الشخصــية اخلاّصــة بكــل طائفــة،    واملبّينــة

معمول هبا يف سورية لتعارضـها مـع النظـام العـام للدولـة والتشـريع النافـذ املسـتند إىل الشـريعة                       
 .اإلسالمية
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 /١٦/من املادة / ز / الفقرة   
 ورياإلطار الدست -أوال   

 
 ٢٥املادة 

احلرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصـية وحتـافظ علـى              - ١ 
 .كرامتهم وأمنهم

 .سيادة القانون مبدأ أساسي يف اجملتمع والدولة - ٢ 
 .املواطنون متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات - ٣ 
 .تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني - ٤ 

 
 اإلطار القانون -ثانيا   

 قيودهـا املدنيـة     لكـن تنتقـل   حتتفظ املرأة يف سورية بامسها واسـم عائلتـها بعـد الـزواج و              
إىل اسم عائلة الزوج ومجيع النساء يف سورية حيتفظن باسـم عائلتـهن األصـلية بعـد الـزواج أي             

زوج ولــيس فــإن األطفــال خيضــعون إىل اســم عائلــة الــ  يف الوقــت ذاتــه ولكــن . ٪١٠٠بنســبة 
 .للمرأة حق إعطاء اسم عائلتها ألطفاهلا على اإلطالق

 مـن قـانون األحـوال الشخصـية السـوري الصـادر باملرسـوم التشـريعي رقـم                   ٤٥املادة   
ــه اإليضــاحية املعــدل بالقــانون رقــم   ١٩٥٣لعــام / ٥٩/  وأســبابه ١٩٧٥لعــام / ٣٤/ ومذكرت

 :املوجبة معدالً ومضبوطاً على األصل
ــدائرة    يســجل املســ - ١  ــه ل ــزواج يف ســجله املخصــوص ويبعــث بصــورة عن اعد ال

 .األحوال املدنية خالل عشرة أيام من تاريخ الزواج
تغين هذه الصورة عن إخبار الطرفني دائـرة األحـوال املدنيـة بـالزواج ويكـون                 - ٢ 

 .املساعد مسؤوالً عن إمهال إرسال الصورة
درة بتثبيـت الـزواج والطـالق    تطبق الطريقة نفسها يف تسـجيل األحكـام الصـا          - ٣ 

والنسب ووفـاة املفقـود، ويقـوم أمـني السـجل املـدين بتـدوين ذلـك يف السـجالت املخصوصـة                      
 .دون حاجة إىل أي إجراء آخر

 
 ٧٣املادة 

 .يسقط حق الزوجة يف النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها 
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 ١٤/٦/١٩٣٦ تـاريخ  /٣٢/كما جاء قانون العمـل املوحـد باملرسـوم التشـريعي رقـم             
 :كل ما يتعلق بتشغيل النساء

 
 ١٣٠املادة 

مع عدم اإلخالل بأحكام املواد التاليـة تسـري علـى النسـاء العـامالت مجيـع النصـوص                  
 .املنظمة لتشغيل العمل دون متييز يف العمل الواحد بينهم

 
 ١٣١املادة 

والسـابعة صـباحاً إال يف      ال جيوز تشغيل النساء يف الفترة مـا بـني السـاعة الثامنـة مسـاء                  
األحــوال واألعمــال واملناســبات الــيت يصــدر بتحديــدها قــرار مــن وزيــر الشــؤون االجتماعيــة     

 .والعمل
 

 ١٣٢املادة 
ال جيوز تشغيل النساء يف األعمال الضارة صحياً أو أخالقياً وكـذلك األعمـال الشـاقة        

 .ماعية والعملأو غريها من األعمال اليت حتدد بقرار من وزير الشؤون االجت
وتنفيذاً ألحكام هاتني املادتني فقد صدر قرار وزير الشؤون االجتماعيـة والعمـل رقـم                
 .٢٦/٨/١٩٥٩ تاريخ ٤١٦

 
 /١٦/البند الثاين من املادة   
 اإلطار الدستوري -أوال   

 ٤٤املادة 
 .األسرة هي خلية اجملتمع األساسية وحتميها الدولة - ١ 
 وتشجع عليه وتعمل على املادية واالجتماعية اليت تعوقـه          حتمي الدولة الزواج   - ٢ 

 .وحتمي األمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر هلم الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم
 

 اإلطار القانوين -ثانيا   
 زواج األطفال

ة سن األهلية القانونية وفقـاً للدسـتور السـوري ومجيـع القـوانني املدنيـة هـو سـن الثامنـ                     
) للمسـلمني (ويف قـانون األحـوال الشخصـية         .بـني الـذكر واألنثـى      عشرة للجنسني دومنـا متييـز     
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تكمـل أهليـة الـزواج يف الفـىت بتمـام الثامنـة عشـرة               " : كما يلـي   ١٦حدد سن الزواج يف املادة      
 ". من العمرةويف الفتاة بتمام السابعة عشر

 :ليعلى ما ي/ ١٨/يف مادته ذاته وباملقابل نص القانون  
إذا ادعى املراهق البلوغ بعد إكماله اخلامسـة عشـرة أو املراهقـة بعـد إكماهلـا                  - ١ 

 .الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن القاضي إذا تبني له صدق دعوامها واحتمال جسميهما
 .إذا كان الويل هو األب أو اجلد اشترطت موافقته - ٢ 
فقة الويل وتبقـى هـذه املـاّدة وسـيلة         مبعىن أن للقاضي احلق يف زواج األطفال شرط موا         

 حيـث وخاّصـة يف املنـاطق الريفيـة         هلؤالء األولياء الذين يقومون بتـزويج بنـاهتم بأعمـار صـغرية           
تــزال ظــاهرة الــزواج املبكــر موجــودة يف بعــض البيئــات االجتماعيــة الــيت حتكمهــا عــادات    مــا

 .وتقاليد تقتضي تزويج الفتاة بعمر صغري
 

 طالق قانونياًتسجيل الزواج وال  
تسجيل الزواج والطالق بداية لدى احملكمة الشـرعية بالنسـبة للمسـلمني    بيلزم القانون    

وكذلك لدى الكنيسة بالنسبة للمسيحيني وجيب أن ترسـل مجيـع معـامالت الـزواج والطـالق                 
إىل السجالت املدنية لدى دائرة األحوال املدنية يف كل حمافظـة حـىت يعتـرب الـزواج أو الطـالق                    

ــاّدة     ــد نصــت امل ــاً وق ــم     ٣٨قانوني ــة رق ــوال املدني ــانون األح ــن ق ــام ٣٧٦ م ــى١٩٧٥ لع  : عل
 ". ما مل يسجال يف السجالت املدنيةنييعترب الزواج والطالق قانوني ال"

 التقدم احملرز -ثالثا   
لقــد أجــرت اهليئــة الســورية لشــؤون األســرة أربــع ورشــات عمــل مــع أعضــاء جملــس     

ن أجل رفع التحفظات املتعلقة باتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال             الشعب ومع رجال الدين م    
 ).سيداو(التمييز ضد املرأة 

 .٥/١/٢٠٠٥الورشة األوىل يف إدلب  :فكانت 
 .١٣/١/٢٠٠٥الورشة الثانية يف دمشق   
 .١٦/١/٢٠٠٥الورشة الثالثة يف طرطوس   
 .٣/٢/٢٠٠٥الورشة الرابعة يف حلب   
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/ ز/وافقة أغلبية املشـاركني إىل رفـع الـتحفظ عـن الفقـرة             ولقد خلصت هذه الورش مب     
لوجـود آراء فقهيـة جتـدمها    ) و-ج(، وإبقاء التحفظ علـى الفقـرتني   /١٦/من املادة   / ٢/والبند  

 .متعارضتني مع أحكام الشريعة اإلسالمية
كمـــا قامـــت اهليئـــة بتشـــكيل جلنـــة مـــن اخلـــرباء القـــانونيني لدراســـة قـــانون األحـــوال  

كمـا قـام خـرباء قـانونيني بدراسـة املـواد املتعلقـة مبـا                . ضع مشـروع لقـانون أسـرة      الشخصية وو 
 . يف قانون العقوبات ومت اقتراح مشروع لتعديلها�جرائم الشرف�يسمى 

كما قامت اجلمعيات األهلية واملنظمات الشعبية بعقد ورش عمل ملناقشـة التحفظـات             
 :على رفعها نذكر منها السورية والعمل

عملت منظمة االحتاد العـام النسـائي علـى عقـد عشـرات الـورش               : عام النسائي حاد ال  - 
يف خمتلــف حمافظــات القطــر ملناقشــة التحفظــات الســورية، وقــد خلصــت إىل ضــرورة   

وإشراك رجـال الـدين املتنـورين يف شـرح          / ١٦/إعادة النظر يف التحفظات على املادة       
 .مدى تعارضها أو توافقها مع الشريعة اإلسالمية

ــة  -  ــات األهلي ــة  : اجلمعي ــات األهلي ــة �رابطــة النســاء الســوريات  (قامــت اجلمعي  مجعي
ــادرة الســورية   ــرأة   �املب ــة دعــم قضــايا امل ــة ســيداو  � جلن ــد مــن  ...)  جلن بعقــد العدي

 .الندوات وورش العمل من أجل رفع التحفظات عن االتفاقية

 


