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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

تقرير املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بـأعلى مـستوى                 
  ممكن من الصحة البدنية والعقلية، السيد آناند غروفر

  إضافة    

  *البعثة إىل اجلمهورية العربية السورية    
  موجز    

حبق كل إنسان يف التمتع     يتضمن هذا التقرير النتائج اليت خلص إليها املقرر اخلاص املعين             
إثر الزيارة اليت قـام هبـا إىل        ") احلق يف الصحة  ("بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية        

، واليت زار خالهلا    ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ إىل   ٧اجلمهورية العربية السورية يف الفترة من       
  . دمشق وحلب واحلسكة، كما يتضمن توصياته بشأهنا

 إىل إنفاذ احلـق يف الـصحة،        سوريةالغرض من البعثة حبث الكيفية اليت تسعى هبا         وكان    
والوقوف على التدابري اليت تتخذها إلعمال هذا احلق بنجاح، وعلى العقبات اليت تواجههـا علـى                

وقد ركّزت البعثة على القضايا املتعلقة باحلصول على الرعاية الـصحية،           . الصعيدين الوطين والدويل  
وتقصى املقرر اخلاص أيضاً    . من جانب اجلماعات الضعيفة واملهّمشة واألشخاص احملتجزين      وخاصة  

وخيتم املقرر  . القضايا املتعلقة بصحة املرأة، مبا يف ذلك صحة األم، وتنظيم األسرة، والعنف اجلنساين            
  .ها طوال البعثةاخلاص تقريره بتقدمي جمموعة من التوصيات املتعلقة بكل من اجملاالت اليت مت النظر في

  
__________ 

أما التقرير ذاته، املرفق باملوجز، فيعمم باللغة العربية وباللغة         . ُيعمم موجز هذا التقرير جبميع اللغات الرمسية        *  
 .اليت قُدم هبا فقط
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  املرفق

تقرير املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بـأعلى مـستوى                 
ممكن من الصحة البدنية والعقلية عن بعثتـه إىل اجلمهوريـة العربيـة             

  السورية
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٣  ٥-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٨-٦  .................................................................حملة تارخيية  - ثانياً  
  ٤  ٢٠-٩  ...............................................لقانوين الدويل والوطيناإلطار ا  - ثالثاً  
  ٧  ٢٧-٢١  .............................................................النظام الصحي  - رابعاً  

  ١٠  ٥٤-٢٨  .........................................................صحة املرأة والطفل  - خامساً  
  ١٠  ٣٥-٢٨  ........................................................صحة املرأة  - ألف     
  ١٢  ٤٢-٣٦  .........................................................صحة األم  -  باء     
  ١٤  ٤٤-٤٣  ......................................................تنظيم األسرة  - جيم     
  ١٥  ٤٩-٤٥  ................................العنف اجلنساين والعنف داخل األسرة  - دال     
  ١٧  ٥٠  ...................................................... الطفلصحة  -  هاء     
  ١٧  ٥٤-٥١  ............................................................التغذية  -  واو     

  ١٩  ٧١-٥٥  ........................احلق يف الصحة، واألشخاص العدميو اجلنسية والالجئون  - سادساً  
  ٢٠  ٦٤-٥٨  .................................................األكراد السوريون  - ألف     
  ٢٢  ٧١-٦٥  .........................................................الالجئون  -  باء     

  ٢٤  ٧٩-٧٢  .......................................احلق يف الصحة واألشخاص احملتجزون  - سابعاً  
  ٢٦  ٨٤-٨٠  ....................................................ياتاالستنتاجات والتوص  - ثامناً  
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  مقدمة  - أوالً
قام املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة                 -١

زيـارة  ب") احلق يف الـصحة   "أو  " احلق يف أعلى مستوى ممكن من الصحة      ("البدنية والعقلية   
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ٧اجلمهورية العربية السورية يف الفترة من 

 عام يف عدد من القضايا املتعلقة بالتمتع باحلق يف الصحة، إالّ  وجهوقد نظرت البعثة ب     -٢
ىل الرعاية واخلدمات والسلع    إعلى فرص وصول اجلماعات املهّمشة      بوجه خاص   أهنا ركزت   

  .ظم الصحية يف إعمال احلق يف الصحةواملرافق الصحية، وعلى الُن
ملقرر اخلاص بالتعاون الوثيق مـع وزارة اخلارجيـة       ومت إعداد جدول أعمال زيارة ا       -٣

. وتضمنت البعثة إجراء زيارات حملافظيت حلب واحلسكة. ومكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة    
ويعرب املقرر اخلاص عن االمتنان ملا لقيه من تعاون ومساعدة قّيمني قبل البعثـة وأثناءهـا                

  .وبعدها
ثة، بوزير الصحة، الدكتور رضا سـعيد؛ ووزيـر         البعأثناء  واجتمع املقرر اخلاص،      -٤

الدولة للشؤون اخلارجية، فيصل مقداد، ونائب وزير التعليم العايل، نزار الضاهر؛ ووزيـرة             
الشؤون االجتماعية والعمل، دياال احلاج عارف، وعدد من كبار املـسؤولني احلكـوميني             

  .لية ومنظمات اجملتمع املدين عن ممثلي املنظمات الدو،وممثلي منظمات مهنيي الصحة فضالً
ويعرب املقرر اخلاص عن خالص شكره جلميع األشخاص الذين التقاهم لتعـاوهنم              -٥

  . معهزاملمتا

  حملة تارخيية  - ثانياً  
 إثر تقسيم اإلمرباطورية العثمانية ١٩٢٠ العربية املستقلة يف عام     سوريةأنشئت مملكة     -٦

          / على االستقالل مـن فرنـسا يف نيـسان         سوريةيف هناية احلرب العاملية األوىل وحصلت       
، أعـاد حـزب   ١٩٦٣مارس /ويف آذار.  وأنشأت بعيد ذلك مجهورية برملانية١٩٤٦أبريل  

البعث العريب االشتراكي إنشاء اجلمهورية العربية السورية اليت حكمها الرئيس حافظ األسد            
وتعـّد  . ذلك العام رئيساً للـبالد    بنه بشار األسد يف     ا وقد خلفه    ٢٠٠٠حىت وفاته يف عام     

 اليوم من البلدان ذات الدخل املنخفض إىل املتوسط، ويعتمد اقتـصادها، بالدرجـة              سورية
 حبـسب   ١١١ يف املرتبة    سوريةوصّنفت  . األوىل، على الزراعة والنفط والصناعة والسياحة     

تفع هـذا الـرقم     وار )١(٢٠١٠ بلداً يف عام     ١٦٩ة البشرية من بني     ـالدليل القياسي للتنمي  
__________ 

مسارات متهيدية للتنمية   : الثروة احلقيقية لألمم  : ٢٠١٠تقرير التنمية البشرية    ألمم املتحدة اإلمنائي،    برنامج ا  )١(
 ).٢٠١٠نيويورك،  (البشرية
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 يف  سـورية ومع ذلك، ال تـزال       .)٢(٢٠١٠ و ١٩٨٠ يف املائة سنوياً بني عامي       ٠,٨بنسبة  
  .مستوى أدىن من املتوسط اإلقليمي للدول العربية

ومت يف  .  الدولة بتوفري خدمات الرعاية االجتماعية     ١٩٧٣لزم الدستور السوري لعام     وُي  -٧
فري املنافع األساسية، ومنها الرعاية الـصحية، وذلـك        ملحوظ يف تو   مالعقود املاضية حتقيق تقد   

 الرعاية الطبية بصورة جمانية تقريباً      سوريةوتوفّر  . املؤشرات الصحية الرئيسية تقريباً   حبسب مجيع   
اليت تتقاضـاها   لألتعاب  ملواطنيها يف العيادات احلكومية واملراكز الصحية، وتفرض حداً أعلى          

 اليت تتراوح بني تقدمي الـدواء       ،ك على مجيع مستويات الرعاية    وينطبق ذل . املستشفيات اخلاصة 
يف احلاالت الطارئة، والقبول يف املستشفيات، واملتابعة السريرية، وغـسل الكلـى، وإجـراء              

ويستند برنامج الصحة العامة السوري إىل الرعاية الصحية األساسية وينفّذ          . العمليات اجلراحية 
غري أن البىن التحتية واخلدمات الصحية يف املناطق الريفية         . افظةعلى مستوى القرية والناحية واحمل    

علـى  زال اإلنفاق على الرعاية الصحية منخفضاً نسبياً، إذ مل ينفـق             وما. ما زالت غري كافية   
وال يوجد   )٣(٢٠٠٨ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للبلد يف عام           ٣,٢وى  الرعاية الصحية س  

الرعاية الصحية اليت يوفّرهـا القطـاع       يف العادة   خيتار الناس   وني صحي،    نظام تأم  سوريةلدى  
 العمل خبطة   ٢٠١٠أبريل  /وبدأ يف نيسان  . اخلاص، إذا كانت لديهم القدرة على حتمل تكاليفها       

 ومن املقرر توسـيع نطاقهـا يف   ، موظف عمومي ٧٥٠ ٠٠٠لصاحل زهاء   للصحة االجتماعية   
  .املوظفني العمومينياملستقبل ليشمل املتقاعدين وأسر 

ويثين املقرر اخلاص على احلكومة السورية لوضعها إستراتيجية منّسقة طويلة األجل             -٨
. متتد فترة مخس سنوات لضمان حصول مجيع السوريني على الرعاية الصحية العالية اجلـودة           

وهتدف هذه اخلطة إىل حتديث القطاع الصحي يف البلد وحتسني توفري اخلـدمات الـصحية               
جودهتا، وتطوير اإلدارة، وحتديث قطاع الصحة من الناحية التكنولوجية، وضمان قدر أكرب            و

  .من التخطيط واإلشراف

  اإلطار القانوين الدويل والوطين  - ثالثاً  
 على عّدة صكوك دولية حلقوق اإلنسان تقّر بالتمتع باحلق يف الصحة         سوريةصّدقت    -٩

تصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص       العهد الدويل اخلاص باحلقوق االق     :وهي
 واتفاقيـة   ، القضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري       ة واتفاقي ،باحلقوق املدنية والسياسية  

 واالتفاقية املتعلقة حبقوق    ، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        ،حقوق الطفل 
العمال املهاجرين مجيع تفاقية الدولية حلماية حقوق     وانضمت إىل اال  . األشخاص ذوي اإلعاقة  

__________ 

 .املرجع نفسه )٢(

، متاحـة مـن املوقـع       ٢٠٠٨منظمة الصحة العاملية، قاعدة بيانات احلسابات القومية اخلاصة بالـصحة،            )٣(
http://www.emro.who.int/emrinfo/index.aspx?Ctry=syr. 
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وأفراد أسرهم واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو             
  .املهينة، إالّ أهنا مل تصّدق عليهما بعد

ويقوم النظام القانوين السوري على مزيج من القانون العثمـاين والقـانون املـدين                -١٠
ا كان النظام القانوين السوري مزدوجاً، فإنه يلزم، لكي تكون املعاهدات الدولية وملّ. فرنسيال

  .قابلة لإلنفاذ، إدراج هذه املعاهدات يف القانون احمللي من خالل سّن التشريعات
 مت اعتماد   إال أنه  أعاله،   ة صّدقت على الصكوك املبّين    سوريةأن  األمور املشجعة   من  و  -١١

هذه املعاهدات مع إبداء حتفظات ميكن يف بعض احلاالت أن تقّوض روح تلـك              الكثري من   
فعلى سبيل املثال، أبدت احلكومة السورية . الصكوك اليت مت مبوجبها حتديد االلتزامات الدولية

يف البداية حتفظات خمتلفة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، إذ رأت                
ومن األمـور املـشجعة     . اً معينة ال تتفق مع القوانني احمللية ومع الشريعة        أهنا تتضمن أحكام  

مالحظة أنه قد مت منذ ذلك احلني سحب هذه التحفظات، وال سيما التحفظـات املتـصلة                
 من االتفاقية، اليت تتعلق بالتزام الدولة الطرف بالسعي إىل إزالة التمييز ضد املـرأة               ٢باملادة  

  .)٤(جبميع أشكاله
           / آذار ١٣، املعتمـد يف     سـورية ن دسـتور    أن يالحـظ أ   ّر املقرر اخلاص    وقد سَ   -١٢

 الرعايـة   ٤٦املـادة   فتكفل  . ، يتضمن حكماً يتعلق بالتمتع باحلق يف الصحة       ١٩٧٣مارس  
ويقـع  . الصحية لكل مواطن وأسرته يف احلاالت الطارئة واملرض والعجز واليتم وكرب السن           

م حبماية صحة املواطنني وتوفري وسائل احلماية والعـالج واألدويـة           احلكومة التزا عاتق  على  
الدولة أيضاً اخلدمات الثقافية واالجتماعية والصحية، وتتعهد بوجه خـاص          وتكفل  . )٥(هلم

وعالوة على ذلك، تنص على أن من واجـب          .)٦(بتوفري هذه اخلدمات على مستوى القرية     
وهو أمر ال بّد منه للتمتع جبميـع حقـوق          ،  )٧(مبدأ تكافؤ الفرص للمواطنني   ضمان  الدولة  
، ١٩٦٣إالّ أنه جتب اإلشارة إىل أن هناك قانون طوارئ ال يزال سارياً منذ عـام                . اإلنسان

ق بالفعل الكثري من الضمانات الدستورية املتاحة للسوريني، مبـا فيهـا            وأن هذا القانون يعلِّ   
ألهلية وغريها من مجاعات اجملتمع املدين،      الضمانات ذات األمهية البالغة لتشكيل اجلماعات ا      

  .هذه اجلماعات أمهية جوهرية لوضع سياسات صحية فّعالة تقوم على احلقوقلكل من و

__________ 

)٤ ( CEDAW, “Anti-Discrimination Committee Applauds Syria’s Decision to Withdraw Reservations to 

Women’s Treaty, Urges Amending Domestic Law to Reflect Commitments”, press release, 24 May 

2007 (Committee on Elimination of Discrimination against Women, 785th and 786th meetings). 
 .٤٦، املادة ١٩٧٣دستور اجلمهورية العربية السورية لعام  )٥(

 .٤٧املرجع نفسه، املادة  )٦(

 ).٤(٢٥املرجع نفسه، املادة  )٧(
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 من العهـد الـدويل اخلـاص        ١٢ويستند التحليل الوارد يف هذا التقرير إىل املادة           -١٣
ن يف التمتع بأعلى مستوى     حبق كل إنسا  "باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت تقّر       

ويقتضي ذلك ضمان تـوفّر املرافـق والـسلع         ". من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه     
  .واخلدمات الصحية امليّسرة واملقبولة واجلّيدة النوعية لكل إنسان

فيطلب .  التزامات الدول األطراف مبوجب احلق يف الصحة       ١٤ويفّصل التعليق العام      -١٤
لزم الدول باالمتناع عن    وشرط االحترام يُ  .  احلق يف الصحة ومحايته وإنفاذه     من الدول احترام  

شرط احلماية يقتضي من الدول منع أطراف ثالثة        أن  عرقلة التمتع باحلق يف الصحة، يف حني        
اإلعمال "يشمل مفهوم   فأما شرط إنفاذ احلق يف الصحة،       . من عرقلة التمتع باحلق يف الصحة     

لنهوض باحلق يف   ل من الدول األطراف التعهد باختاذ التدابري املناسبة         ، الذي يقتضي  "التدرجيي
على مبدأ جوهري هو مبدأ عدم التراجع، الذي حيظر على الدول القيـام             ينطوي  الصحة، و 

  .بأنشطة تؤدي إىل التراجع عن املكاسب اليت حتققت بالفعل فيما يتعلق هبذا احلق
 عنصران أساسيان من عناصر القـانون الـدويل         وعدم التمييز واملساواة يف املعاملة      -١٥

فيجـب  . حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه             
ويف الوقت ذاتـه،  . على الدول أن تضمن أن يكون النظام الصحي متاحاً للجميع بدون متييز    

طفال وكبار السن واألشخاص    لالحتياجات احملّددة للنساء واأل   هذا النظام   ستجيب  يجيب أن   
وإن الدول، بتطبيقها هذين املبدأين األساسيني حلقوق اإلنسان،        . إخلالذين يعيشون يف الفقر،     

أي مبدأ املساواة ومبدأ عدم التمييز، تضمن تساوي فرص الوصول إىل الرعايـة الـصحية               
  .للمحرومني وغري احملرومني على السواء

ـ  اليت تعترب ضعيفة والفئات اليت ميكـن أن مي         اعاتموبغية معاجلة احتياجات اجل     -١٦ ز يَّ
ضدها، جيب أن تتوفر معلومات وافية حتّدد هوية هذه اجلماعات ومواطن ضعفها املتعلقـة              

 بيانات مفّصلة على حنو مناسب حبسب األصل اإلثين واجلـنس          عويقتضي ذلك مج  . بالصحة
وإن التزام احلكومة الـسورية بتـوفري   . ن من حتديد التمييز احملتمل   والسن وغري ذلك، مبا ميكِّ    

إالّ أنه على الرغم من     . الرعاية الصحية جلميع املواطنني على حنو غري متييزي أمر يستحق الثناء          
أن املؤشرات الصحية املتوفرة قد تكون إجيابية فإن االفتقار إىل بيانات مفـّصلة حيـول دون                

وفّر إمكانية احلصول على مثـل هـذه        وما مل تت  . إجراء تقييم كامل لقطاع الصحة السوري     
  .تقريباً حتديد ما إذا كان هناك مشكالت معينة قائمةفإنه يستحيل البيانات 

أن مجع البيانات ينبغي أن يكون أكثر مشـوالً وأن  اعتقاداً قوياً  ويعتقد املقرر اخلاص      -١٧
 على حنو غري    يتضمن طائفة أوسع من املؤشرات الدميوغرافية لضمان توفري اخلدمات الصحية         

وال يبدو أن مجع مثل هذه البيانات، يف حد ذاته، خيالف أحكام الدستور السوري،              . متييزي
ومن شأن مجع هذه البيانات أن يتيح       . الذي حيظر التمييز على أساس العرق أو األصل اإلثين        

 للحكومة تكوين صورة أوضح عّما إذا كان حيدث متييز من هذا القبيل وأن تتخذ اخلطوات              
  .الالزمة ملعاجلته
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اجملتمعات احمللية والتشاور معها عنصراً أساسياً مـن عناصـر احلـق يف             إشراك  عّد  يو  -١٨
ضمن تراعي،  وإذا كان ينبغي الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية املتعلقة بالصحة أن           . الصحة

هم اجملتمعات  فإن من الضروري، لكي تس    ،  )٨(مجلة أمور، مبدأي عدم التمييز واملشاركة الشعبية      
 وضع السياسات، أن تتمكن هذه اجملتمعات مـن         ةاحمللية إسهاماً حقيقياً وقابالً للقياس يف عملي      

وإن . اإلدالء برأيها بشأن القضايا اليت تعتربها هامة وأن تقّدم مالحظاهتا بشأن عمل احلكومـة             
ـ         سني تقـدمي  من مصلحة أي دولة يف األجل الطويل أخذ هذه األصوات يف االعتبار بغيـة حت

  .اخلدمات الصحية والتمكّن، يف هناية املطاف، من الوفاء بالتزامها بإنفاذ احلق يف الصحة
وبسبب استمرار حالة الطوارئ اليت أعلنتها احلكومة يف الستينات من القرن املاضي،              -١٩

فإن حرية التجمع وحرية تكوين اجلمعيات وحرية التعبري مقيدة داخل سورية، وهو أمر لـه               
تدعو احلكومة أعضاء اجملتمع     ونادراً ما . كبري على التمتع باحلق يف الصحة     بشكل حمتوم تأثري    

إىل املشاركة يف وضع السياسات     عن احلكومة   املدين أو منظمات اجملتمع احمللي املستقلة كلياً        
حلدة بوجه خاص فيما يتعلق     بااجملتمع  مشاركة  وتتسم مشكلة عدم كفاية     . والربامج الصحية 

ويشكل ذلك أيضاً أحد دواعي القلق اخلاصة       . العرقيةالفئات الضعيفة، كالنساء واألقليات     ب
إشراكه  فيه متكني املريض و    اإليدز، وهو مرض يعدّ   /فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري     

زال، حلسن احلظ،     بوجه خاص، على الرغم من أن معدل انتشار املرض ما          أمرين ضروريني 
  .يةمنخفضاً يف سور

مستوى من الصحة ميكن بلوغـه، مـن        أعلى  إن الضمانات السورية املتعلقة بتوفري        -٢٠
حيث أوجه احلماية املنصوص عليها يف الدستور واملشار إليها أعاله، هي ضمانات تـستحق              

. وسورية هي أحد أربعة بلدان فقط يف العامل تكفل احلصول على األدوية يف دستورها             . الثناء
إحراز تقدم فيما يتعلق جبميع املؤشرات الصحية الرئيسية تقريباً، مبا يف ذلـك  بوجه عام، مت   و

هات بشكل كبري، فأصـبحت يف طريقهـا إىل بلـوغ    خفض معدالت وفيات الرضع واألم 
 فإن املقرر اخلاص حيث احلكومة على اختاذ املزيد من          ،ومع ذلك . )٩(األهداف اإلمنائية لأللفية  

 األساسيني إلعمال احلق يف     -ز مبدأي عدم التمييز واملشاركة      اخلطوات العملية لضمان تعزي   
  . بشكل فعال والتقيد هبما-الصحة 

  النظام الصحي  -رابعاً   
إن التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه ليس فقط قضية من قضايا حقوق                -٢١

 ، الفقـر   واحلـد مـن    ، أيضاً عنصر أساسي من عناصر التنمية املستدامة       واإلنسان، وإمنا ه  
__________ 

)٨( E/C.12/2000/4 ٥٤، الفقرة. 

)٩( UNDP, Syrian Arab Republic Third Country Millennium Development Goals Report 2010 ـ ر ، انظ
http://www.undp.org.sy/files/FINAL253.pdf. 
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لنظم الصحية الفعالة واملتكاملة، اليت     اوإن الدول، بإنشائها وتعزيزها     . واالزدهار االقتصادي 
تعترب أساسية للتمتع باحلق يف الصحة، تضمن التنمية املستدامة واحلد من الفقر وحتسني صحة              

نت النظم  ولئن كا . األفراد، مبا يف ذلك احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه            
األفراد واجملتمعات  رفاه  الصحية تثري عدداً من القضايا التقنية، فإن هنج احلق يف الصحة يضع             

توفري إمكانية احلصول على    أي  العمليات،  حسب ب يهتم ف  والسكان يف صميم اهتماماته، وال    
م ، وإمنا يهتم بالنتائج أيضاً، أي كيفية ضـمان عـد          خدمات اإلصحاح األدوية أو املياه أو     

  .التمييز، واملشاركة، والشفافية، واحترام الفوارق الثقافية، وما إىل ذلك
تحسني النظـام  عمل كبري ل   يف العقود الثالثة املاضية، ب     ،وقد قامت احلكومة السورية     -٢٢

 وتدير احلكومة شبكة من العيادات واملراكز الصحية اليت توفر الرعاية الصحية        .الصحي ككل 
ونتيجة لذلك، فإن معدل الوصول إىل خدمات الرعاية الـصحية يف           . افةاجملانية للمواطنني ك  

 يف املائة مـن الـسكان       ١٠٠تتوفر ملا يقرب من     أُفيد بأنه   و. صفوف السكان مرتفع جداً   
احلصول على خدمات الرعاية الصحية، احلضرية والريفية على السواء، وأنه تتـوفر            إمكانية  

وعالوة على ذلـك، فـإن إمكانيـة        .  نسمة ١٠ ٠٠٠وحدة للرعاية الصحية األولية لكل      
خلدمات الصحية مثرية لإلعجاب؛ فقد أُبلغ املقرر اخلاص بأن الوصـول           إىل ا الوصول املادي   

 املوجودة يف سورية، حىت يف املناطق النائية واملناطق         ١٩    إىل أي مستشفى من املستشفيات ال     
  .يتطلب أكثر من ساعة بالسيارة الريفية، ال

زال منخفضاً نسبياً وقد أخذ يتنـاقص يف         ن اإلنفاق على الرعاية الصحية ما     على أ   -٢٣
 ٣,٢ إىل  ٢٠٠٥  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام        ٤,٦السنوات األخرية إذ هبط من      

غري كاٍف، وخاصـة يف     ، بشكل واضح،     وقد أصبح هذا األمر    .)١٠(٢٠٠٨ يف املائة يف عام   
 يف املائة سنوياً؛ ويـضاف إىل ذلـك أن   ٢,٤٥من بقي حنو    ضوء معدل منو السكان، الذي    

 الجئ يلتمسون الرعاية الصحية يف سورية، األمر الذي يلقـي عبئـاً             ٥٥٠ ٠٠٠هناك حنو   
، برحابة صدر، الستقبال    وعلى الرغم من أن استعداد احلكومة السورية      . إضافياً على املوارد  

لية من األولوية للقضايا االجتماعية، مهـا       درجة عا بشكل واضح،   وإيواء الالجئني وإيالءها    
لكال املواطنني  حتسني النواتج الصحية تستمر يفأمران يستحقان الثناء، فإن من غري احملتمل أن 

ويأمل املقرر اخلاص أن يعاد النظر يف متويل        . يتوفر لذلك التمويل الكايف    وغري املواطنني إذا مل   
  .بلغ بذلك خالل بعثته كما أُهذا القطاع يف اخلطة اخلمسية املقبلة،

وأحد الشواغل املالحظة خبصوص نظام الرعاية الصحية يف سورية هو احملافظة على              -٢٤
وعلى الرغم من أن احلـصول      . صحية ذات جودة كافية ومستدمية ملواطنيها     رعاية  خدمات  

 حتدياً  على خدمات الرعاية الصحية ميّسر جداً لكوهنا خدمات جمانية، فإن هذا األمر يشكل            

__________ 

)١٠( World Bank, Expenditure on Health (percentage of GDP), World Development Indicators 

database انظر ،http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. 
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توجد يف سورية حالياً حاجة إىل       وال. للمحافظة على توفري رعاية صحية ذات جودة مقبولة       
منو القطاع اخلاص غري املـنظم إىل حـد   ، وإن تعليم طيب مستمروال إىل اعتماد مستشفيات   

  .)١١(منو القطاع العاميتجاوز زال  كبري ما
يف البداية على املوظفني العمـوميني       األخذ بنظام التأمني الصحي املقترح تطبيقه     إن    -٢٥

 فرص احلصول على سلع وخدمات الرعاية الصحية، على الرغم من ةفقط، قد يؤدي إىل زياد 
ومن هذه الشواغل حقيقة أن اإلنفـاق اخلـاص       . هإبداء بعض الشواغل فيما يتعلق باألخذ ب      

ة الصحية اليت يوفرها دد له سقف عند معدالت معينة، األمر الذي جيعل الرعاي التكميلي قد حُ  
القطاع اخلاص ميسورة نسبياً ألولئك الذين يفضلون اللجوء إليها والذين يقدرون على ذلك،      

وهذا األمر ينفي بالفعل احلاجة إىل التأمني يف معظم         . )١٢(ويقلل من الضغط على النظام العام     
 ميكن بشأهنا اسـتخدام     احلاالت، إال فيما يتعلق باألحداث الطبية غري املتوقعة واملكلفة، اليت         

وتبقى معرفة الكيفية اليت سيؤدي هبا األخـذ بنظـام          . التأمني بشكل فعال كإجراء تكميلي    
التأمني الشامل إىل زيادة إمكانية احلصول على اخلدمات فعلياً، فضالً عن حتـسني جـودة               

  .اخلدمات املتاحة
ر اخلاص حيث على أن     وبصرف النظر عن منوذج التأمني الصحي املقترح، فإن املقر          -٢٦
وعلى سبيل املثال، أُبلـغ  .  بصورة استباقية احتياجات أفقر أفراد اجملتمع وأكثرهم هتميشاً   لىبت

. قرار مرحب بـه   ذا  تقدمي الرعاية الصحية األولية جماناً، وه     ستتم مواصلة   املقرر اخلاص بأنه    
ة إىل األخذ بآليات دائمة     ينفي احلاج  ويف هناية األمر، إن األخذ بنظام تأمني أو غري ذلك لن          

  .ملراقبة اجلودة يف كل من القطاعني العام واخلاص
 يف  ٦، كانت   ١٩٧٠ ففي عام . والصناعة الصيدالنية هي أحد أمثلة النجاح يف سورية         -٢٧

 ٩٠أصبحت  ،  ٢٠٠٥ ولكن يف عام  .  يف املائة تستورد   ٩٤املائة فقط من األدوية تصنع حملياً و      
وسورية اآلن أحد البلدان الرئيسية     . )١٣( يف املائة تستورد   ١٠نع حملياً و  تصمن األدوية   يف املائة   

تبدأ إال  بيد أن سورية مل . املصدرة لألدوية األساسية إىل منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا        
ويقتـضي  . منذ فترة قصرية بإجراء مفاوضات أولية لالنضمام إىل منظمة التجـارة العامليـة       

تفـاق  اللتجارة العاملية تغيري قانون امللكية الفكرية لديها ليتماشى مع ا         انضمامها إىل منظمة ا   
وجيب على احلكومة   . (TRIPS) حقوق امللكية الفكرية  من  اجلوانب املتصلة بالتجارة    املتعلق ب 

الـيت  السورية أن تضمن خالل هذه العملية االستفادة من مجيع جوانب املرونـة املناسـبة               
ملتعلق بامللكية الفكرية كي تضمن عدم إضعاف قطاعها احلايل املنتج          اجلديد ا يتضمنها قانوهنا   

__________ 

)١١( H. Bashour and A. Abdulsalam, “Syrian Women’s Preferences for Birth Attendant and Birth 

Place”, Birth, vol. 32, No. 1 (2005), pp. 20-26. 
)١٢( B. Al-Khatib, “Can Private Health Insurance Improve Health Care in Syria?” Indiana University 

School of Medicine (2006), p. 30. 
)١٣( B. Al-Khatib, “Health Profile of Syria, 2006”, Indiana University School of Medicine, 2006. p. 34. 
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العالية اجلودة داخل سورية    الكلفة و توفري األدوية املنخفضة    يف  لألدوية اجلنيسة حبيث يستمر     
  .واملنطقة األوسع

  صحة املرأة والطفل  -خامساً  

  صحة املرأة  -ألف   
 عليه يف صكوك دولية خمتلفة، منـها        احلق يف الصحة، فيما يتصل باملرأة، منصوص        -٢٨

 الدول األطراف باختـاذ     ١٢لزم املادة   وُت. اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
الرعاية حلصول على خدمات    اضمان  بغية  مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة         
تـوفري  ضمان  وحتث كذلك الدول على     الصحية، مبا فيها اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة،        

  .اإلرضاعواخلدمات املناسبة للمرأة فيما يتصل باحلمل والتغذية املناسبة أثناء احلمل 
 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضاً        ١٤ويشري التعليق العام      -٢٩

رأة يف الصحة، والقـضاء علـى       إىل احلاجة إىل تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز حق امل         
ل تتعلـق   وينبغي أن تشتمل هذه االستراتيجية على عمليات تـدخُّ        . التمييز املمارس ضدها  

بالوقاية من األمراض اليت تتعرض هلا املرأة ومعاجلتها، فضالً عن سياسات تتعلق بتوفري إمكانية 
اجلنسية الصحة  لك خدمات   امليسورة، مبا يف ذ   واحلصول على الرعاية الصحية العالية اجلودة       

وعالوة على ذلك، يشري التعليق العام إىل أنه ينبغي للدولة أن حتمي املرأة             . والصحة اإلجنابية 
 والعنف املرتيل، وأن    هاتسيما وفيات األم   من املخاطر الصحية اخلاصة اليت تتعرض هلا، وال       

  . الصحة اجلنسية واإلجنابيةتزيل احلواجز املتعلقة بالتعليم واإلعالم، مبا يف ذلك يف جمايل
ميكن فصلها عن احلق يف      الصحة اجلنسية واإلجنابية عناصر ال    املتعلقة ب قوق  احلوتعترب    -٣٠

ويف أعقاب املؤمتر الدويل املعين بالسكان والتنمية الذي عقـد يف القـاهرة يف              . )١٤(الصحة
أن رب  عُتا،  ١٩٩٥ ني يف عام   واملؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة الذي عقد يف بيج         ١٩٩٤ عام

 للمرأة، إىل جانب القـدرة      آمنةاحلق يف الصحة اإلجنابية يشمل توفري حياة جنسية مرضية و         
  .إذا كانت ترغب يف اإلجناب وحتديد وقته وتواتره على اإلجناب وحرية تقرير ما

متـساوون أمـام القـانون يف احلقـوق         "وينص دستور سورية على أن املواطنني         -٣١
مجيع الفرص اليت تتيح هلا املسامهة الفعالـة         "، ويكفل للمرأة صراحةً   )٢٥املادة  " (جباتالواو

وبالرغم مـن   ). ٤٥ املادة" (والكاملة يف احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية      
 يتقاضون نفس األجر لقاء ،هذه الضمانة الدستورية ومن حقيقة أن الرجال والنساء يف سورية

زال يشعر بالقلق إزاء استمرار املشكالت املتعلقـة         ام بنفس العمل، فإن املقرر اخلاص ما      القي
__________ 

 .٢٠٠٣/٢٨قرار جلنة حقوق اإلنسان  )١٤(
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 وهي مشكالت تترتب عليها، يف هناية املطاف،        ،باالستثمار يف املرأة ومتكني املرأة يف سورية      
  .آثار تتصل بالصحة

 إلنسان، مثـل احلـق يف  أخرى ل ويتوقف احلق يف الصحة أيضاً على إعمال حقوق           -٣٢
 يف املائة من الـسكان      ٢٠فقرابة  .  ويرتبط حتقيقه ارتباطاً وثيقاً خبطر الفقر يف سورية        ،التعليم

الفقراء أميون، كما أن الفقر، بدوره، شديد جداً لدى السكان األميني، ومعدالته مرتفعـة              
إىل وتوجد حلقة مفرغة يف سورية ويف العامل، يؤدي فيها الفقـر         . )١٥(أكثر يف املناطق الريفية   

 أوسـاط   اخنفاض التحصيل العلمي، والعكس بالعكس، وهذا األمر ملحوظ بوجه خاص يف          
الفتيات الفقريات  ارتياد  لتفاعل بني الفقر ونوع اجلنس إىل اخنفاض معدالت         ويؤدي ا . النساء

  .)١٦(لمدارس، وارتفاع معدالت األميةل
قوة العاملة مقارنة   وتشارك النساء الشابات يف سورية بنسبة تقل عن النصف يف ال            - ٣٣

 يف املائة   ٧٣وإن حنو   . )١٧(بالرجال الشباب، ويعانني بنسبة تقرب من الضعف من البطالة        
إال أن معدالت النشاط يف أوساط النساء       . ٢٩ ل ا من النساء غري ناشطات اقتصادياً يف سن      

 يف املائـة    ٨٠ يف املائة و   ٣٦(اللوايت أهنني تعليمهن االبتدائي وما بعد الثانوي أعلى بكثري          
وتشري هذه األرقام إىل جمال واحد فقط يتسم فيه التحصيل العلمي للمرأة . )١٨()على التوايل
  .بأمهية فائقة

يف الظروف، يف هناية األمر، أثر ضار على صحة املرأة بطرق شـىت تـشمل،        هلذه  و  -٣٤
؛ واحلد  مجلة أمور، احلد من القدرة على احلصول على معلومات تتعلق بالصحة وعلى فهمها            

د املالية املتاحة للوصول إىل خدمات وسلع الرعاية الصحية؛ واحلد من قدرة الدولة             رمن املوا 
ربط أيضاً  وقد مت   . وما إىل ذلك  تعليم مناسب خاص بالصحة اجلنسية واإلجنابية،       على توفري   

ت بارتفـاع معـدالت وفيـا     اخلاص بالصحة اجلنسية واإلجنابية     االفتقار النسيب إىل التعليم     
عن شاغل يتمثل يف أن الشباب     وأعرب  . جنسياً واألمراض املنقولة    ، والزواج املبكر  ،هاتاألم

  . )١٩(العاً على هذه األمور من نظرائهم يف بلدان أخرى يف املنطقةطّايف سورية أقل 
أن التعليم لمدارس يثري القلق بوجه خاص نظراً إىل  لإلناث  ارتياد ا واخنفاض معدالت     -٣٥

وإن .  يف سياق النظام املدرسـي     ،حيدث حيدث، أكثر ما  حة اجلنسية واإلجنابية    اخلاص بالص 

__________ 

 .٧، الصفحة )٢٠٠٥دمشق  (٢٠٠٤-١٩٩٦: الفقر يف سوريةحدة اإلمنائي، برنامج األمم املت )١٥(
 .٨املرجع نفسه، الصفحة  )١٦(
ورقة عمـل ملبـادرة     " األبعاد االقتصادية واملؤسسية  : استبعاد الشباب يف سورية   "نادر قباين ونورا كامل،      )١٧(

 .١، الصفحة )٢٠٠٧سبتمرب /أيلول (٤، رقم شباب الشرق األوسط
 .٦ة املرجع نفسه، الصفح )١٨(
)١٩( J. DeJong et al,, “Young People’s Sexual and Reproductive Health in the Middle East and North 

Africa”, Population Reference Bureau, 2007, p. 2. 
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عزوف الشباب يف املنطقة عن التماس معلومات حول األمور اجلنسية واإلجناب من والديهم،             
يف التربيـة اجلنـسية     وعدم استعداد الوالدين ملناقشة األمور اجلنسية، يزيدان من أمهية توفري           

لك أيضاً فيما يتعلق باحلصول على معلومـات أخـرى ذات صـلة             ويصح ذ  .)٢٠(املدارس
بالصحة، وخاصة املعلومات املتعلقة بالغذاء والتغذية، وهذا ما سيناقش يف سياق صحة الطفل          

  ).٤٥ انظر الفقرة(

  صحة األم  -باء   
 وفـاة   ٥٨    ر ب  يف سورية قدّ   هاتمن األمور املشجعة مالحظة أن معدل وفيات األم         -٣٦

ـ  ١٣٠    ، ما ميثل اخنفاضاً كبرياً عن معـدل ال        ٢٠٠٨ يف عام  والدة   ١٠٠ ٠٠٠لكل    ذي ال
وعلى الرغم من أن سورية تتجه حنو       . )٢١(٢٠٠٥ قدرته أفرقة مشتركة بني الوكاالت يف عام      

 من األهداف اإلمنائية لأللفية، فإن اجملال األكرب للتحسني يتعلـق بارتفـاع             ٥حتقيق اهلدف   
 على ٢٠٠٨  والدات لكل امرأة يف عام  ٣,٨د بقي هذا املعدل     وق. معدل اخلصوبة يف سورية   

وميثل ارتفاع معدل اخلصوبة    . الرغم من أن االجتاه العام كان حنو إجراء املزيد من التخفيض          
، وإن الفشل يف احتواء معـدل       )٢٢(هات معدالت وفيات األم   ازديادخطراً مستقالً يتمثل يف     

 التقدم احملرز يف زيادة احلد من معـدل وفيـات           ض للخطر اخلصوبة اإلمجايل يف سورية يعرّ    
 والدة لكل   ٥٩,٥زال   وعالوة على ذلك، فإن معدل اخلصوبة لدى املراهقات ما        . هاتاألم

  . )٢٣( سنة، وهو أعلى من املتوسط اإلقليمي١٩ و١٥ألف امرأة يتراوح عمرها بني 
ية والريفية فيمـا    يزال هناك فارق كبري بني املراكز احلضر       اليضاف إىل ذلك أنه     و  -٣٧

بشكل خـاص يف جمـال      جلي  يتعلق جبميع النواتج ذات الصلة بالصحة، ولكن هذا الفارق          
       يف البلـد إذ    هـات   أعلى معدل لوفيات األم   سجل يف الرقة    وعلى سبيل املثال،    . صحة األم 

 والدة طفل حي، يف حني أن أدىن معدل سجل يف حمافظة ١٠٠ ٠٠٠ وفاة لكل ٧٨,٢٥بلغ 
تشمل األسباب الكامنة وراء هذا الفارق يف النواتج        بعض  و. )٢٤( وفاة ٣٣,٠٨، وبلغ   دمشق

نوقش يف الفرع السابق، ونسبة عالية من الوالدات يف   مستويات اقتصادية وتعليمية، على حنو ما     
 يف املائة من الوالدات     ١٠٠وباملثل، فإن   . املرتل، والوالدات اليت تتم على يد قابالت تقليديات       

__________ 

 .املرجع نفسه )٢٠(
 ).٦٨، الصفحة ٢٠١٠جنيف،  (٢٠١٠ اإلحصاءات الصحية العامليةمنظمة الصحة العاملية،  )٢١(
)٢٢( C. Ronsmans and W. Graham, “Maternal Mortality: who, when, where and why” Lancet, vol. 368, 

No. 9542 (2006), p. 1189 
)٢٣( World Bank, “World Development Indicators”, 2008  ــر  -http://data.worldbank.org/data، انظ

catalog/world-development-indicators . 
" التقرير الوطين الثالث لألهداف التنموية لأللفية يف اجلمهورية العربية السورية         "اجلمهورية العربية السورية،     )٢٤(

 .http://www.undp.org.sy/files/FINAL253.pdf؛ انظر ٣٧، الصفحة )٢٠١٠(
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 يف املائة مـن الـوالدات يف        ٨٠رطوس تتم على يد عاملني صحيني مهرة، مقارنة بنحو          يف ط 
ا جيب القيام به،    مم زال هناك الكثري   وهذه األرقام مشجعة ولكنها تدل على أنه ما       . )٢٥(احلسكة

  .املباعدة بني الوالدات وغري ذلك من أساليب تنظيم األسرةمبا يف ذلك تشجيع 
. ة ازدياد إدراك النساء احلوامل للرعاية السابقة للـوالدة       خلاص مبالحظ وقد ُسرَّ املقرر ا     -٣٨

قبل الوالدة، يف حني    للرعاية   يف املائة من النساء بزيارة واحدة على األقل          ٨٤وتقوم حالياً حنو    
 يف املائـة    ٧٠,٩ بينت أن    ١٩٩٣ و ٢٠٠١ أن االستقصاءات اليت أُجريت يف سورية يف عامي       

 يف املائة فقط من     ٤٢إال أن   . )٢٦(اء على التوايل قمن مبثل هذه الزيارات       يف املائة من النس    ٥٠و
. )٢٧(٢٠٠٩-٢٠٠٠ سابقة للوالدة على األقل خالل الفتـرة      رعاية   زيارات   ٤النساء أجرين   

 وقد يتطلب إعادة حبث النظم املـستخدمة يف         ،وُيبني ذلك احلاجة إىل مزيد من التغطية الشاملة       
  .احلوامل بصورة مناسبة طوال فترة احلملضمان متابعة مجيع النساء 

يـادة احلـصول   اعتزام البلد زويشعر املقرر اخلاص أيضاً بالقلق ألنه على الرغم من     -٣٩
على الرعاية السابقة للوالدة وتعزيز الرعاية الصحية املناسبة خالل احلمل، فإن الفترة اليت تلي              

املزيد من العمل من أجل ضـمان       ألمر  تلقى نفس القدر من االهتمام، ويقتضي ا       الوالدة ال 
ويوجد حالياً شح يف البيانات املتعلقة بـوزن      . استمرار متتع األم والطفل بالصحة بعد الوالدة      

 من األطفـال يولـدون اآلن يف مرافـق          ٧٠,٤األطفال عند الوالدة؛ وعلى الرغم من أن        
ة حاجـة إىل وضـع      ومث. )٢٨( يف املائة منهم فقط يوزنون عند الوالدة       ٤٧,٩مؤسسية، فإن   

بعد الوالدة، فضالً عـن      واستخدام املزيد من املؤشرات املتعلقة بالرعاية الصحية يف فترة ما         
وسـريحب  ). فيما يتعلق، مثالً، بالوضع التغذوي لـألم      (مجع بيانات مفّصلة يف هذا الشأن       

ـ         ، بوجه خاص،    املقرر اخلاص  دن بوضع برامج ضمن اجملتمعات احمللية لألمهات الـاليت ول
حديثاً، ميكن أن تؤدي إىل متكني أولئك النساء، وضمان عدم إمهال صحتهن بسبب ازديـاد       

  .بعد الوالدة التركيز على أطفاهلن يف فترة ما
السوري ببعض املبادرات الواعدة بوجه خاص، مبـا يف         ئي  حتاد النسا الوقد اضطلع ا    -٤٠

. د منها يف املنـاطق الريفيـة       مركزاً صحياً معدة خصيصاً للنساء، ويقع عد       ٢٦ذلك إنشاء   
وينبغي أن تنظر احلكومة السورية يف القيام خبطوات إضافية لتحسني صحة األم، مثل تدعيم              
الدقيق حبامض الفوليك، إىل جانب الربنامج احلايل للتدعيم باحلديد، وتعزيز أساليب أخـرى          

غم من اجلهود املبذولة    وبالر. زال يشكل مشكلة كبرية يف املنطقة      ملكافحة فقر الدم، الذي ما    
__________ 

" التقرير الوطين الثالث لألهداف التنموية لأللفية يف اجلمهورية العربية السورية         "ورية العربية السورية،    اجلمه )٢٥(
 .http://www.undp.org.sy/files/FINAL253.pdf؛ انظر ٣٨، الصفحة )٢٠١٠(

)٢٦( B. Al-Khatib, “Health Profile of Syria, 2006”, Indiana University School of Medicine, 2006. p. 26. 
 .٩٤، الصفحة )٢٠١٠جنيف،  (٢٠١٠ة العاملية يحصاءات الصحاإلمنظمة الصحة العاملية،  )٢٧(
اجلمهورية العربية السورية، املسح العنقـودي      "املكتب املركزي لإلحصاء ومنظمة األمم املتحدة للطفولة،         )٢٨(

 .٣٠ و٦الصفحتان ) ٢٠٠٨فرباير /شباط" (٢٠٠٦ات تعدد املؤشرامل
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ملعاجلته، فإن معدل انتشار فقر الدم املصحوب بنقص احلديد يف أوسـاط النـساء يف سـن              
، األمر الذي ينطوي على خطر فيما يتعلـق حبـدوث         )٢٩( يف املائة  ٤٠ ةبازال قر  اإلجناب ما 

اعفاته إىل جانب مـض ) وهو أحد األسباب الرئيسية لوفاة األم (نزيف يف فترة ما بعد الوالدة       
  .الصحية العامة

ففـي  . املقرر اخلاص القلق إزاء كرب عدد الزجيـات املبكـرة يف سـورية            يساور  و  -٤١
.  يف املائة من النساء املتزوجات قد تزوجن قبل سن الثامنة عشرة           ١٨، كان حنو    ٢٠٠٦ عام

 سـنة   ١٩ و ١٥غري أن هذا املعدل تناقص وأن نسبة النساء اللوايت يتراوح عمـرهن بـني               
على أن اآلثار الصحية . تطور جدير بالثناءوهذا . )٣٠( يف املائة١٠تزوجات حالياً تبلغ حنو  وامل

الـذي قـد يـؤدي،      (املترتبة على زواج األطفال والزواج املبكر تشتمل على احلمل املبكر           
وعلى احلد من فـرص التعلـيم       ) بدوره، إىل االنعزال االجتماعي وإىل تعريض النماء للخطر       

هين، وهذان األمران يعيقان كالمها بصورة مباشرة وغري مباشرة التمتع الكامـل            والتدريب امل 
  .الصحةيف احلق ب

وعالوة على ذلك، أُبلغ املقرر اخلاص بأنه جيري النظر يف خفض احلد األدىن لـسن                 -٤٢
حـوال الشخـصية    األويف الوقت احلايل، حيدد قانون      .  سنة ١٥الزواج بالنسبة لإلناث إىل     

إال أن املقرر اخلاص    .  سنة لإلناث  ١٧ سنة للذكور و   ١٨     األدىن لسن الزواج ب    احلدالسوري  
 من هاتني السّنني عن طريق تقدمي طلـب         يشعر بالقلق إزاء إمكانية عقد الزواج يف سن أدىن        

 مـن اتفاقيـة     ١٦ وتنص املادة . )٣١() على التوايل  ١٣    ال أو   ١٥    يف سن ال  (إىل أحد القضاة    
ل التمييز ضد املرأة، اليت تتعلق باحلق يف احلماية من زواج الطفـل،             القضاء على مجيع أشكا   

تخـذ مجيـع اإلجـراءات      يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قـانوين، وتُ          ال "أنهعلى  
غري أن حتفظات سورية ...".   للزواجيامنها، لتحديد سن دني الضرورية، مبا يف ذلك التشريع

شجع املقرر اخلاص احلكومة بقوة علـى سـحب هـذه           زالت قائمة، وي   على هذه املادة ما   
  .التحفظات بصورة عاجلة

  تنظيم األسرة  -جيم   
 يف املائـة،    ٥٨,٣تبلغ نسبة انتشار وسائل منع احلمل يف أوساط النساء املتزوجات             -٤٣

وختتلف نسبة استخدام هذه الوسائل اختالفاً كـبرياً        . وهي نسبة أعلى من املتوسط اإلقليمي     

__________ 

)٢٩( K. Bagchi, “Iron Deficiency Anaemia – an old enemy” La Revue de Santé de la Méditerranée 

orientale, vol 10, No. 6 (2004), p. 756. 
ملسح العنقـودي   اجلمهورية العربية السورية، ا   "املكتب املركزي لإلحصاء ومنظمة األمم املتحدة للطفولة،         )٣٠(

 .١١١، الصفحة )٢٠٠٨فرباير /شباط" (٢٠٠٦املتعدد املؤشرات 
)٣١( J. Nasir, The Islamic Law of Personal Status, 2nd ed. (London, Graham & Trotman, 1990) p. 48. 
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 يف  ٣٣,٧(وأدىن نسبة يف الرقـة      )  يف املائة  ٧٤,٩( أعلى نسبة يف السويداء      -ظات  بني احملاف 
 يف املائة من    ٧٠ويستخدم حنو   .  وترتبط أيضاً ارتباطاً قوياً مبستوى التحصيل العلمي       -) املائة

يف املائة من النساء اللوايت      ٦٥,٣النساء اللوايت أمتمن التعليم العايل وسائل منع احلمل، مقابل          
 يف  ٤٥,٢ يف املائة من النساء اللوايت أمتمن التعليم االبتدائي و         ٥٧,٥متمن التعليم الثانوي، و   أ

وهذه األرقام تبني أمهية التعليم وتؤكد أنه يلزم . )٣٢(يتلقني أي تعليم املائة من النساء اللوايت مل
  . الوالداتفيما يتعلق بتشجيع تنظيم األسرة وأساليب التحكم يفالقيام باملزيد من العمل 

. )٣٣( يف املائـة   ١١اة حالياً إىل وسائل منع احلمل قرابة        وتبلغ نسبة احلاجة غري امللبّ      -٤٤
خدمات تنظيم األسرة بصورة ناجحة يف كل أرجاء البلد، جيـب           االستفادة من   وبغية زيادة   

 فعلى  .النساء، وأن تشجع عمليات التدّخل املناسبة ثقافياً      لع على أفضليات    تطّعلى الدولة أن    
أكثر أساليب منع احلمل شعبية لدى النساء املتزوجات يف سورية هو اللولب            إن  سبيل املثال،   

 يف املائة من النساء، بينما تبلغ نسبة استخدام حبوب منـع            ٢٥,٧الرمحي، الذي تستخدمه    
يف تنمية  بصورة نشطة   وينبغي أن تسهل احلكومة مشاركة النساء       . )٣٤( يف املائة  ١٢,٩احلمل  
  .مات املناسبة بشأن تنظيم األسرةاخلد

  يالعنف اجلنساين والعنف األسر  -دال   
القلق إزاء االفتقار إىل الوعي داخل احلكومة واجملتمـع         شديد  املقرر اخلاص   ساور  ي  -٤٥
وعلى الرغم من أن العنف اجلنساين ميكـن أن يـشمل           .  فيما يتعلق بالعنف اجلنساين    عامةً

فت العنف اجلنساين املوّجه ضد املرأة بأنـه        ألمم املتحدة عرَّ  أشخاصاً أياً كان جنسهم، فإن ا     
أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء                "

من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية، مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيـل أو                 
أما . )٣٥("حلرية، سواء حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة        ر أو احلرمان التعسفي من ا     سالق

اء علـى   كبار الـسن، واالعتـد    ف تعريفاً أوسع وميكن أن يشمل       العنف األسري فقد عرَّ   
  . وكذلك العنف بني األزواج،األطفال

وغريهـا مـن    " القتل دفاعاً عن الشرف   أعمال  "على الرغم من أن نسبة انتشار       و  -٤٦
ـ        سورية يف    املوّجهة ضد املرأة أدىن    أشكال العنف البالغ    ه منها يف عموم املنطقة، فإنه يقّدر أن

__________ 

دي املسح العنقـو  اجلمهورية العربية السورية،    "املكتب املركزي لإلحصاء ومنظمة األمم املتحدة للطفولة،         )٣٢(
 .٩٠، الصفحة )٢٠٠٨فرباير /شباط" (٢٠٠٦املتعدد املؤشرات 

املسح العنقـودي   اجلمهورية العربية السورية،    "املكتب املركزي لإلحصاء ومنظمة األمم املتحدة للطفولة،         )٣٣(
 .٩١، الصفحة )٢٠٠٨فرباير /شباط" (٢٠٠٦املتعدد املؤشرات 

اجلمهورية العربية السورية، املسح العنقـودي      "لة،  املكتب املركزي لإلحصاء ومنظمة األمم املتحدة للطفو       )٣٤(
 .٩٠، الصفحة )٢٠٠٨فرباير /شباط" (٢٠٠٦تعدد املؤشرات امل

)٣٥( A/RES/48/104. 
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ونظـراً إىل    )٣٦(سورية يف   "دفاعاً عن الشرف  " عملية قتل    ٢٠٠و ٤٠سنوياً ما بني    ُيرتكب  
قّر على نطاق ر نطاق هذه املشكالت، وإن كان ُييعدم وجود بيانات رمسية، من الصعب تقد    

 أن  ٢٠٠٦اسة أجراها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عـام          وقد بينت در  . واسع بوجودها 
ومـن  . )٣٧( قد تعّرضت العتداء بدين    سوريةواحدة تقريباً من كل أربع نساء متزوجات يف         

وقد الحظ  .  أي اهتمام باملرة    مل تولَ  واملقلق أن هذه القضايا قد أوليت القليل من االهتمام، أ         
ه، أنه عندما يثار موضوع العنف اجلنساين، فإن إجابات  مع األسف، طوال بعثت،املقرر اخلاص

  .م عن ضالل أو سوء اطّالعنخمتلف األطراف الفاعلة كثرياً ما ت
وأُبلغ املقرر اخلاص خالل البعثة أنه مت النظر يف إنشاء وحدة حلماية األسرة إىل جانب                 -٤٧

وى القليل من التقدم يف هذا      إنشاء مراكز يف احملافظات لرصد العنف املرتيل، ولكن مل ُيحرز س          
ومن غري الواضح حىت اآلن ما هي اإلدارة احلكومية اليت ستتوىل املسؤولية عن إنـشائها               . اجملال

ويلزم إنشاء آلية لإلبالغ عن العنـف       . وإدارهتا، وكذلك إعداد خطة ترمي إىل التوعية بعملها       
ك، من الواضح أنه يلـزم      وإىل جانب ذل  . واختاذ إجراءات بشأنه، بوصف ذلك مسألة عاجلة      

  .إجراء إصالح تشريعي نظراً إىل عدد الثغرات والتناقضات املوجودة يف التشريعات احلالية
 ينص على محاية املرأة من التحرش       ١٩٤٩وعلى الرغم من أن قانون العقوبات لعام          -٤٨

ـ  القليل من األحكام اليت     وجد سوى   يوالعنف اللفظيني والبدنيني، فإنه ال       رأة مـن   حتمي امل
ّر املقرر اخلاص   وقد سَ . العنف يف اإلطار املرتيل أو غريه من أطر العالقات احلميمة أو العائلية           

العقوبة عندما يكون عمل اجلاين نامجاً عن سوء        إسقاط  ، املتعلقة ب  ٥٤٨أن يالحظ أن املادة     
جييز " ئم الشرف جبرا"سلوك املرأة املعنية املزعوم، قد ألغيت مؤخراً، وأنه مت سّن حكم يتعلق             

إالّ أن املادة البديلة ما زالت جتيـز ختفيـف          . لى اجلاين بالسجن ملدة سبع سنوات     احلكم ع 
العقوبة، وهو أمر يبعث على القلق، وهناك مواد أخرى ما زالت قائمة وتتعلق بالعنف الذي               
حيدث يف حالة أبرم فيها عقد زواج مع اجلاين وال يوجد فيها جمال لتوجيه هتم أو جيري فيها                  

  . تقصري مدتهختفيف احلكم أو
وبغية معاجلة قضية العنف اجلنساين معاجلة شاملة، يقتضي األمر إجراء أكثر من تغيري         -٤٩

وال ميكن إحداث تغيريات طويلة األجل يف املواقف إالّ عنـدما           . تشريعي لضمان محاية املرأة   
ومرتكيب العنف  ضحايا  يف لوقاية   وينبغي إيالء االهتمام الوا   . يتم اإلقرار باملشكلة يف حد ذاهتا     

وجيب ضمان وصول الضحايا إىل العدالـة       . ومعاجلتهم وإعادة تأهيلهم  على السواء   اجلنساين  
من خالل إنشاء عمليات ملعاجلة هذه القضية مباشرة، وتشجيع املبادرات التربوية اهلادفة إىل             

 راسخاً بأن   ويعتقد املقرر اخلاص اعتقاداً   . التوعية بالعنف اجلنساين واألسري وبآثاره األوسع     

__________ 

 .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٨، "جرائم الشرف"ال لالستثناءات يف : سورية"هيومن رايتس ووتش،  )٣٦(

)٣٧( K. Zoepf, “Syria’s First Study of Violence Against Women Breaks Taboo”, New York Times, 10 

April 2006. 
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القضايا املتعلقة بالعنف اجلنساين واألسري ينبغي أن تعاجل بصورة مستعجلة، وحيث احلكومة            
  .على القيام بذلك

  صحة الطفل  -هاء   
.  على مدى العقود املاضية    سوريةمت حتقيق بعض التقّدم اهلام يف جمال صحة الطفل يف             -٥٠

، )٣٨( وفاة لكل ألف مولود حي     ١٦ب خلامسة  وقد قّدر مؤخراً معدل وفيات األطفال دون سن ا        
ويبلغ معدل وفيات الرّضـع     ،  )٣٩(١٩٩٣ يف عام    ٤١,٧ق البالغ   ـإذ اخنفض من املعدل الساب    

ويقّدر  )٤٠(١٩٩٠ يف عام    ٣٠ وفاة لكل ألف مولود حي، إذ اخنفض هذا املعدل من            ١٤حالياً  
ات تتماشى مع األهـداف     وكل هذه االجناز  . ١٩٨٠ يف املائة منذ عام      ٧٥خنفض بنسبة   اأنه  

عـامل  "، وخطة العمل    ٢٠٠٠سبتمرب  /اإلمنائية لأللفية املتعلقة بصحة الطفل، املعتمدة يف أيلول       
           / دولة من الدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة يف أيـار    ١٨٩ اليت اعتمدهتا    "لألطفالصاحل  
 تتعلق، مرة أخـرى،  يةسوروإن أكثر الشواغل إحلاحاً خبصوص صحة الطفل يف   . ٢٠٠٢مايو  

  .باحملّددات األساسية للصحة، وعلى األخص، احلصول على الغذاء واألمن الغذائي

  التغذية  -واو   
وقـد  . أحد املشكالت الرئيسية املتعلقة بصحة األطفـال      التقزم  يعّد سوء التغذية و     -٥١

وأ جفاف نشأت هذه املشكلة، بالدرجة األوىل، نتيجة للجفاف الذي حدث مؤخراً، وهو أس     
 على مدى أربعة عقود لفترة ثالث سنوات متتالية ويتوقع أن يستمر للـسنة              سوريةشهدته  
 ٩٥ أكثر من    - سوريةوعلى الرغم من أن املشكلة تتركز أساساً يف املناطق الريفية من            . الرابعة

ذلك فإهنا مع  )٤١(يف املائة من األشخاص املتأثرين هم من حمافظات احلسكة ودير الزور والرقه 
وإن ارتفاع أسعار األغذية والوقود، إىل جانب       . مشكلة تلزم معاجلتها على املستوى الوطين     

استمرار آثار األزمة املالية العاملية، جيعل أضعف شرائح الشعب خارج هذه احملافظات عرضة             
  .للخطر أيضاً

ايـة  وقد أدى نقص األغذية يف املناطق اليت تأثرت مباشرة باجلفاف، إىل عـدم كف               -٥٢
 يف املائة مـن     ٨٠وكانت األغذية اليت يتناوهلا     . تغذيةالمن األغذية وإىل سوء     الكمية املتناولة   

__________ 

 .٤٧، الصفحة )٢٠١٠جنيف،  (٢٠١٠ اإلحصاءات الصحية العامليةمنظمة الصحة العاملية،  )٣٨(

" التقرير الوطين الثالث لألهداف التنموية لأللفية يف اجلمهورية العربية السورية         "اجلمهورية العربية السورية،     )٣٩(
 ؛ انظر ٣٠، الصفحة )٢٠١٠(

 .٤٩الصفحة ) ٢٠١٠جنيف،  (٢٠١٠اإلحصاءات الصحية العاملية لصحة العاملية، منظمة ا )٤٠(

)٤١( United Nations, “Syria Drought Response Plan 2009-2010: Mid-Term Review” (February 

2010), p. 1. 



A/HRC/17/25/Add.3 

GE.11-12195 18 

األسر اليت قّيمتها األمم املتحدة تتألف فقط من اخلبز والشاي احمللّى وكانت وجبات األطفال              
أعمارهم  من األطفال الذين تتراوح      ٤٢ويف الرقة، كان زهاء     . )٤٢(تقتصر على وجبتني يومياً   

وعالوة على ذلك، لوحظـت، يف املنـاطق        . )٤٣( سنة مصابني بفقر الدم    ١٢ سنوات و  ٦بني  
املتأثرة باجلفاف، زيادة يف عدد األطفال الذين يأتون إىل املراكز الطبية ليعاجلوا من األمـراض               

ارهم وأفاد األخصائيون الطبيون الـذين استـش      . )٤٤(املنقولة باملياه، واألمراض املتصلة بالتغذية    
ومها مرضان نامجان عن عـدم       (راملقرر اخلاص خالل البعثة بأن انتشار السغل والكواشيوركو       

بشكل ملحوظ منـذ    أيضاً  قد ازداد   ) املتناول من الربوتني، على التوايل    املقدار  كفاية التغذية و  
طة هبا هي   طويلة األجل لسوء التغذية وهلذه األمراض املرتب      الوإن العقابيل الصحية    . بداية اجلفاف 

  .عقابيل عميقة وتشمل، يف مجلة أمور، القصور املناعي، وتأخر النمّو، وتأخر النماء الذهين
 مسجلون حالياً سوريةيف مجيع أحناء    يف املائة من األطفال دون اخلامسة        ١٠وحوايل    -٥٣

 ٢٢، بلغت نسبة انتشار التقزم املعتـدل      ٢٠٠٦ويف عام   . )٤٥(بوصفهم أطفاالً ناقصي الوزن   
وهاتـان  . )٤٦( يف املائة من األطفال شديدي التقزم بالنسبة إىل سـّنهم          ١٠رب  يف املائة، واعتُ  

املشكلتان املتعلقتان بالتغذية تبّينان أن احلق يف الصحة مرتبط ارتباطاً وثيقـاً بـالكثري مـن                
فتوفري مقدار كـاٍف    . احلقوق، وال سيما بإعمال احلق يف الغذاء، ويتوقف على هذه احلقوق          

على أن ذلك ال يعين جمرد ضمان       .  األغذية السليمة والتغذية أمر حيوي إلعمال هذا احلق        من
توفري كمية كافية من األغذية لألشخاص احملتاجني إليها وإمنا ينبغي بذل املزيد من اجلهـود               

، وال سيما األمهات، فيما يتعلـق باالحتياجـات التغذويـة للرّضـع        األسرلضمان تثقيف   
 البيانات إىل أن أطفال األمهات اللوايت التحقن بالتعليم الثانوي أو العـايل             وتشري. واألطفال

  .)٤٧(أقل عرضة لنقص الوزن والتقزم مقارنة بأطفال األمهات اللوايت مل يتلقني أي تعليم
لتعزيز تغذية الرّضـع،  القيام باملزيد من العمل    ويشري املقرر اخلاص أيضاً إىل ضرورة         -٥٤

ومن دواعي القلق بشكل خاص أن عـدداً        . بيعية لغاية سن الستة أشهر    وخاصة الرضاعة الط  
ومن : من املفاهيم اخلاطئة الشائعة يؤدي إىل تكرار أمناط من سوء التغذية يف أوساط األطفال             

__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة  )٤٢(
)٤٣( United Nations, “Syria Drought Response Plan 2009” (August, 2009), p. 9. 
)٤٤( United Nations, “Syria Drought Response Plan 2009-2010: Mid-Term Review” (February 2010), 

p. 11. 
 .٢٣، الصفحة )٢٠١٠جنيف، (، ٢٠١٠اإلحصاءات الصحية العاملية منظمة الصحة العاملية،  )٤٥(
سورية، املسح العنقـودي    اجلمهورية العربية ال  "املكتب املركزي لإلحصاء ومنظمة األمم املتحدة للطفولة،         )٤٦(

 .٦، الصفحة )٢٠٠٨فرباير /شباط" (٢٠٠٦املتعدد املؤشرات 
اجلمهورية العربية السورية، املسح العنقـودي      "املكتب املركزي لإلحصاء ومنظمة األمم املتحدة للطفولة،         )٤٧(

 .٢٦، الصفحة )٢٠٠٨فرباير /شباط" (٢٠٠٦املتعدد املؤشرات 
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وال تزيد النـسبة املئويـة      . )٤٨( ممارسة شرب الشاي من سن الرضاعة فصاعداً       ، مثالً ،ذلك
 يف ٢٥ شهراً على حنو ١١ل  مناسبة منذ الوالدة حىت سن ا  لألطفال الذين حيصلون على تغذية    

املائة، كما أن نسبة الرّضع الذين يقل عمرهم عن ستة أشهر والذين يعتمدون على الرضاعة               
وهنا أيضاً، توجد فوارق ملحوظة يف      . )٤٩( يف املائة  ٢٩ ال تزيد على     سوريةالطبيعية فقط يف    

ية أفضل النواتج فيما يتعلق بالتغذية املناسبة بني سـّن         النواتج بني احملافظات، إذ تسجل الالذق     
ومـن األمـور   . )٥٠() يف املائة١٦(، واحلسكة أسوأ النواتج ) يف املائة  ٣٧( شهراً   ١١صفر و 

 إالّ أنه يلزم بذل جهود لتوسيع نطاق هذا         ،املشجعة أنه مت مؤخراً وضع برنامج ملراقبة التغذية       
ة يف احملافظات الواقعـة يف مشـال        ـ هبذه املشكلة، وخاص   الربنامج مبا يتيح اإلحاطة الشاملة    

  .شرقي البلد

   اجلنسية والالجئونو واألشخاص العدمي،احلق يف الصحة  -سادساً  
وبينما يـشكل   . سورية هي موطن لعشرات من اجلماعات اإلثنية واللغوية والثقافية          -٥٥

ماعـات األخـرى، مثـل       يف املائة من السكان، فإن هناك الكثري من اجل         ٨٠العرب حوايل   
وإىل جانـب فئـات     . األكراد السوريني، واألتراك، والدروز، تشكل أقليات ال يستهان هبا        

سوريني، تؤوي سورية حالياً املاليني من الالجـئني        رعايا   اليت يعترب أعضاؤها     ،األقليات هذه 
  .الذين قدموا من األراضي الفلسطينية احملتلة والعراق والصومال وأمكنة أخرى

ويقضي مبدأ عدم التمييز بأن تكون مجيع اخلدمات والسلع واملرافق الصحية متاحة              -٥٦
للجميع، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخلياً والسكان الذين يشكلون أقلية، واألشـخاص           

زعم أنـه   غري أن املقرر اخلاص تلقى شهادات شخصية تفيد مبمارسة متييز يُ          .  اجلنسية والعدمي
  .)٥١(اإلثين أو املركزاألصل  أساسيقوم على 

 سوري عدميي   ٣٠٠ ٠٠٠زهاء  : وسيبحث هذا الفرع مجاعتني من تلك اجلماعات        -٥٧
اجلنسية، وماليني الالجئني العراقيني الذين فروا إىل سورية يف أعقاب غزو الواليات املتحدة              

النظـر  ويكفل دستور سورية املساواة يف الوضع جلميع الناس، بصرف          . ٢٠٠٣للعراق عام   
عن خلفيتهم، وال جييز التمييز ألي سبب من األسباب عندما يتعلق األمـر بتـوفري الـسلع                 

__________ 

)٤٨( R. Sixsmith, “Alongside Syrian health workers, UNICEF battles varied causes of malnutrition”, 18 

August 2010 . متاح منhttp://origin-www.unicef.org/infobycountry/syria_55611.html. 
اجلمهورية العربية السورية، املسح العنقـودي      "م املتحدة للطفولة،    املكتب املركزي لإلحصاء ومنظمة األم     )٤٩(

 .٣٠-٢٩، الصفحتان )٢٠٠٨فرباير /شباط" (٢٠٠٦املتعدد املؤشرات 
اجلمهورية العربية السورية، املسح العنقـودي       "،املكتب املركزي لإلحصاء ومنظمة األمم املتحدة للطفولة       )٥٠(

 .٣٠ة ، الصفح)٢٠٠٨فرباير /شباط" (٢٠٠٦املتعدد املؤشرات 
)٥١( E/C.12/1/Add.63 ٢٣ و١٥ و١٣، الفقرات. 
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أنه ال تتاح يف بعض األحيان لعدد       مع األسف،   ويالحظ املقرر اخلاص،    . واخلدمات الصحية 
من األشخاص غري املواطنني إمكانية احلصول على الرعاية والسلع واخلدمات الصحية علـى             

  . السوريني، وذلك بسبب وضعهملرعايا مع اقدم املساواة

  األكراد السوريون  - ألف  
 مليون كردي يف مجيع أحناء العـامل،        ٣٠ إىل   ٢٥بلغ املقرر اخلاص بأن هناك حنو       أُ  -٥٨

ويف . وأهنم يشكلون إحدى أكرب اجلماعات اإلثنية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيـا            
اطورية العثمانية السابقة وتركت السكان األكراد       معاهدة لوزان اإلمرب   ت، قسم ١٩٢٣عام  

ونتيجة لذلك، توجد اليوم أقليات كردية كـبرية يف العـراق           . بال دولة تتمتع باحلكم الذايت    
جمع رمسياً أو تتاح من قبل احلكومة بيانـات         ويف سورية، ال تُ   . )٥٢(وإيران وتركيا وسورية  

حلصول على أرقام دقيقة فيما يتعلـق        اإلثين، ولذا، فإن من الصعب ا       األصل مفصلة حسب 
إال أن التقديرات تشري إىل أن األكـراد يف     . بعدد األكراد السوريني أو أية مجاعة أقلية أخرى       

  .)٥٣( يف املائة من السكان١٥ إىل ٨سورية ميثلون حنو 
وأبلغ املسؤولون السوريون املقرر اخلاص يف مناسبات عديدة أثناء البعثة بأن األكراد              -٥٩
غري أن الكثري   . املون بوجه عام يف سورية معاملة ال ختتلف عن معاملة السوريني اآلخرين           يع

عة كبرية من األكراد العـدميي اجلنـسية        امن هذه املصادر تقر يف الوقت نفسه بأن هناك مج         
صعوبات كبرية يف احلصول على الرعاية والسلع واخلدمات الـصحية          غالباً  الذين يواجهون   
إىل وثائق اهلوية الالزمة أو حليازهتم وثيقة تبني بوضـوح          جلنسية والفتقارهم   لكوهنم عدميي ا  

  .وضعهم كأشخاص عدميي اجلنسية
، "التعريب"وقد بدأت احلكومة، يف الستينات من القرن املاضي، عملية تعرف باسم              -٦٠

. أحناء سـورية ترمي إىل توسيع نفوذ التقاليد الثقافية اللغوية العربية وتأكيد أسبقيتها يف مجيع        
 بإجراء إحـصاء مرجتـل      ١٩٦٢ذه العملية، قامت احلكومة يف عام       ـوكإجراء تكميلي هل  

ونتيجة هلذا اإلحصاء، مت جتريد مـا  . )٥٤("إحصاء احلسكة "م  ـيعرف بصورة غري رمسية باس    
. )٥٥( كردي من جنسيتهم السورية وأصبحوا فعلياً بال جنسية        ١٥٠ ٠٠٠ و ١٢٠ ٠٠٠بني  

دخلـوا  بعينـهم  السكان األكـراد  هؤالء سورية هذا العمل باالدعاء أن وبررت احلكومة ال 
ومع ذلك، . بصورة غري شرعية إىل سورية من تركيا وبالتايل، فإهنم ال يعتربون رعايا سوريني     

__________ 

)٥٢( Refugees International, Buried Alive: Stateless Kurds in Syria, January 2006, p.1. 
 .املرجع نفسه )٥٣(
)٥٤( Harriet Montgomery, The Kurds of Syria: An Existence Denied, European Centre for Kurdish 

Studies, 2005, p. 9. 
 . نفسهاملرجع )٥٥(
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هناك أمثلة عديدة مستمدة من الفترة اليت تلت إحصاء احلسكة مباشرة مت فيها، حىت ضـمن                
وقد منت أعداد هذه اجملموعـة اآلن إىل        .  وضع جنسية خمتلفاً   إطار األسر النواتية، منح أناس    

  .)٥٦(؛ وهذا ليس سوى تقدير٣٠٠ ٠٠٠قرابة 
األجانـب  وتوجد يف سورية جمموعتان من األكراد العدميي اجلنسية تعرفان باسـم              -٦١
 شخص، بطاقـات    ٢٠٠ ٠٠٠، الذين يبلغ عددهم حنو      األجانبوقد ُمنح   . )٥٧(املكتومنيو

تيح هلم االستفادة، إىل حد ما، من مرافق وسلع وخدمات صحية مماثلة بوجـه    هوية محراء، ت  
، الذين يـشكلون اجملموعـة      املكتومونأما  . عام لتلك املتاحة لغريهم من املواطنني السوريني      

         شخص، فإهنم يشكلون مبعث قلق أكـرب ألهنـم          ١٠٠ ٠٠٠املتبقية والبالغ عددهم زهاء     
ية على اإلطالق، وبالتايل، فإن حصوهلم علـى الرعايـة والـسلع            ال ميلكون أية وثيقة هو    

وكما أشري سابقاً، من الصعب جداً تقـدير احلجـم احلقيقـي            . واخلدمات الصحية حمدود  
  .للسكان املتأثرين، نظراً إىل عدم وجود بيانات مفصلة

لحصول على  والتقارير املتعلقة مبعرفة ما إذا كانت حيازة وثيقة هوية أمراً ضرورياً ل             -٦٢
ويف حني أنه ال يبدو أن      . األحيانكثري من   السلع واخلدمات الصحية هي تقارير متناقضة يف        

من الواجب إبراز وثيقة هوية للحصول على رعاية طارئة يف مراكز الصحة العامة، فإنه ُيفاد               
عايـة  والر) أي عالج األمراض املزمنة والسرطان وغريها     (غالباً بأن أنواع العالج التخصصية      

وقد سأل املقرر اخلاص مراراً املوظفني، يف الزيارات اليت أجراها ملرافق الرعايـة             . غري متاحة 
األولية يف حلب واحلسكة، عما إذا كان من الضروري حيازة وثيقة هوية ألغـراض تلقـي                

حيازة قد ال يكون مطلوباً     ه  ويف حني أن  . العالج، وكان جواب املوظفني يف كل مرة بالنفي       
ألغراض احلصول على عالج يف مراكز الرعاية الصحية العامة السورية حبد ذاهتا،             هوية   وثيقة

فإن عدم حيازة مثل وثيقة اهلوية هذه قد يثري يف حاالت خمتلفة عقبة كبرية أمام احلصول على              
ففي حالة وقوع حادث مرور مثالً، سُيطلب إبراز وثيقـة هويـة ألجـل              . الرعاية الصحية 

وبالتايل، فإن األشخاص الذين ليست لـديهم       . اية الصحية وإعداد تقرير   احلصول على الرع  
 ،وسيكونون عرضة للتمييـز   " غري سوريني "وثيقة تثبت هويتهم سيعتربون بسهولة أكراداً و      

  .شأهنم شأن حالة الكثري من السكان الذين يشكلون أقلية
على التمتع حبقوق أخرى ترتبط     واالفتقار إىل وثائق اهلوية كثرياً ما يؤثر تأثرياً سلبياً            -٦٣

وقد ذكرت احلكومة السورية، يف التقرير الذي قدمته        . ارتباطاً وثيقاً بالتمتع باحلق يف الصحة     
إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أنه يلزم، لتسجيل األطفـال يف             

 حائزان على اجلنسية أو يقيمان بصورة       املدارس االبتدائية، إبراز وثيقة تثبت أن والدي الطفل       

__________ 

 .٤٨، الفقرة .A/HRC/16/49/Add.2انظر  )٥٦(
 .املرجع نفسه )٥٧(
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وعالوة على ذلك، ال يسمح لألشخاص العدميي اجلنسية بالعمـل يف           . )٥٨(شرعية يف سورية  
ومن الواضح أن للقيود واحلدود املفروضة على التعليم والعمل وغريها من العوامـل             . سورية

 ذلك، يشري املقرر اخلـاص      وفضالً عن . ذات الصلة تأثرياً سلبياً على التمتع باحلق يف الصحة        
إىل أنه مبوجب القانون العريف الدويل لكل إنسان احلق يف اجلنسية واحلق يف عـدم حرمانـه                 

  .)٥٩(بصورة تعسفية من اجلنسية
وقد أقرت احلكومة السورية، وال سيما رئيس اجلمهورية، مراراً باحلالة فيمـا يتعلـق       -٦٤

أيضاً أنه يعتزم تـسوية     الرئيس  اهلوية وذكر   باألشخاص الذين ال ميلكون أي شكل من أشكال         
تخذ فوراً إجراءات ملموسة    ويشيد املقرر اخلاص هبذه االلتزامات ويأمل يف أن تُ        . )٦٠(هذه احلالة 

ويرى املقرر اخلاص   . لتحسني حالة العديد من األشخاص الذين أعيق متتعهم باحلقوق األساسية         
 سيكون له تأثري إجيايب هائل على متتـع         أن تصحيح هذا الوضع قد يتطلب بعض الوقت ولكن        

  .ق يف الصحةمئات اآلالف من األشخاص متتعاً كامالً حبقوق اإلنسان، مبا فيها احل

  الالجئون  - باء  
، مثل الالجئني الفلـسطينيني     جداًبصدر رحب   الالجئني  تارخيياً، استقبلت سورية      -٦٥

موطناً ألكثر مـن مليـون الجـئ        وكان البلد، منذ أواسط القرن العشرين،       . والصوماليني
ويقدَّر أن أكثر من مليون عراقي فروا من العـراق          . فلسطيين والكثري من اجلماعات األخرى    

ويف كل من هـذه     . )٦١(٢٠٠٣إىل سورية منذ غزو العراق بقيادة الواليات املتحدة يف عام           
قامـت   وما تالها من نزاع طـائفي،        ٢٠٠٣احلاالت، وخباصة بعد حرب العراق يف عام        

سورية بعمل جدير بالثناء يضمن متتع هذه اجلماعات باحلق يف الصحة بـالنظر إىل املـوارد                
  .احملدودة املتوفرة لديها

 ١٢٦ ٠٠٠وقد سجلت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني حالياً قرابة   -٦٦
 عدد الالجئني يف    وهذا الرقم هو، بالطبع، أقل من األرقام اليت وصل إليها         . )٦٢(الجئ عراقي 

ومع ذلك فـإن    . فترات الذروة واليت كانت أعلى بكثري قبل مخس إىل ست سنوات خلت           
__________ 

)٥٨( E/C.12/2001/SR.34 ٣٠، الفقرة. 
، حمكمـة   يني وبوسيكو ضد اجلمهورية الدومينيكية    قضية   من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، و      ١٥املادة   )٥٩(

 .١٣٠لسلسلة جيم، رقم ، ا٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٨وق اإلنسان، احلكم املؤرخ البلدان األمريكية حلق
 .٢٠٠٧يوليه / متوز١٧، خطاب الوالية الثانيةبشار األسد،  )٦٠(
)٦١( Ashraf al-Khalidi, Victor Tanner, and Sophia Hoffmann , “Iraqi Refugees in the Syrian Arab 

Republic: A Field-Based Snapshot,” Brookings Institution-University of Bern Project on Internal 

Displacement, 11 June 2007. 
)٦٢( UNHCR, “2011 UNHCR country operations profile - Syrian Arab Republic, 2011 UNHCR 

planning figures for the Syrian Arab Republic”. 
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     عدد املسجلني حالياً يقل كثرياً، وفق معظم احلسابات، عن العدد الفعلي للعـراقيني الـذين               
 يـؤدي  ، األمر الذيحمكمة إىل حد مافاحلدود بني البلدين ما زالت غري      . ما زالوا يف سورية   

إىل تنقل مستمر للناس بني البلدين، وإن كان هذا التنقل يتم كله تقريبـاً مـن العـراق إىل                
  .سورية
هناك و.  مشكالت أمام احلكومة السورية    ةويطرح حجم السكان الالجئني يف سوري       -٦٧

العـريب  فيقوم اهلالل األمحر    . من وطأة هذه املشكالت   شبكة دعم دويل واسعة ختفف جزئياً       
ي ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بتوفري اخلدمات الصحية لالجئني العراقيني           السور

وتدعم املفوضية بشكل كـبري، ماليـاً،       . يف مراكز حملية أُنشئت جزئياً هلذا الغرض بالذات       
 ٢٥الرعاية املقدَّمة يف تلك املرافق وال يدفع العراقيون، ما داموا مسجلني لدى املفوضية، سوى               

وأبلغ املوظفـون يف هـذه      . لقاء االستشارة الواحدة  )  سنتاً أمريكياً تقريباً   ٥٠(سورية  لرية  
املراكز املقرر اخلاص بأنه ميكن للعراقيني أيضاً أن يلتمسوا الرعاية اخلارجية يف مرافق الرعاية              

  .السورينيالرعايا الصحية العامة السورية، شأهنم شأن 
 الصحية األولية يوفر حـالً مؤقتـاً لكـثري مـن            وعلى الرغم من أن نظام الرعاية       -٦٨

إىل حلول طويلة األجـل هلـذه       حىت اآلن   فتقر جداً   ُي املشكالت املتعلقة بتلك الرعاية، فإنه    
، األمـر   سوريةوعلى سبيل املثال، ال ُتمنح رخص عمل لالجئني وطاليب اللجوء يف            . احلالة

ويقـيم  . )٦٣(لبية احتياجاهتم األساسـية   الذي جيعلهم يعتمدون كلياً على املساعدة الدولية لت       
وإن عـدم   .  اآلن يف املدن بعد أن كانوا يقيمون يف املخيمات         ةالالجئون العراقيون يف سوري   

  .اندماجهم يف اجملتمعوصوهلم وقدرهتم على العمل تشكل عقبة جدية أمام 
، فـإن   وبينما ميكن معاجلة تقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية بالشكل املناسب           -٦٩

نفقات غالباً  املراكز التابعة ملفوضية شؤون الالجئني واهلالل األمحر العريب السوري ال تغطي            
وهناك أمثلة كثرية علـى     . الكثري من اإلجراءات والسلع واألجهزة الطبية املكلفة والضرورية       

الجئني حيتاجون إىل أطراف اصطناعية وغريها من األجهزة واإلجـراءات الطبيـة املكلفـة              
الكلفة ات والسلع باهظة    ـاد على اإلحسان واهلبات ألن هذه اخلدم      ـويضطرون إىل االعتم  

  .)٦٤(تغطيها برامج املساعدة الدوليةال 
وبوجه عام، إن الدعم الذي قدمته احلكومة السورية يف جمال توفري الرعاية والـسلع                -٧٠

 يستحق  ةيعيشون يف سوري  واخلدمات الصحية للعدد الكبري جداً من السكان العراقيني الذين          

__________ 

)٦٣( World Food Programme/United Nations High Commissioner for Refugees/Syrian Arab 

Red Crescent/Syrian State Planning Commission Joint Mission, Refugees in Syria, June 

2009, p. 3. 

حرقة االنتظـار للحـصول علـى األطـراف          ... ةالالجئون العراقيون يف سوري   "شبكة األنباء اإلنسانية،     )٦٤(
 .٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول ١٠" االصطناعية
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تقـدمي  الدعم اللوجسيت هلؤالء األشخاص من خالل       قامت الدولة، ليس فقط بتوفري      و. الثناء
 مراكز اهلالل األمحر العريب السوري ومفوضية شؤون الالجئني وتيسري عمـل          املساعدة إىل   

ة العامة الـسورية    ن يف مرافق الرعاي   يوإهنا تسمح بأن ُيعاجل العراق    هذه املراكز، بل تقول أيضاً      
  .عاجل هبا السوريون، وبصورة جمانية تقريباً ُيبنفس الطريقة اليت

ونظراً إىل استمرار عدم االستقرار والعنف يف العراق، فإن نسبة عدد العراقيني الذين               -٧١
وبصرف النظر عن السبب، فإنه جيـب إجيـاد         . يعودون إىل العراق ما زالت منخفضة جداً      

لضمان حصول العراقيني على الرعاية الصحية إذا ما قـرروا البقـاء يف             حلول طويلة األجل    
، فإن الزيادة اإلضافية يف عدد      سوريةوبالنظر إىل معدالت اخلصوبة املرتفعة للغاية يف        . ةسوري

السكان النامجة عن وجود العراقيني سوف تضع عبئاً إضافياً على كاهل نظام الصحة العامة               
  .املُجهد أصالً

   واألشخاص احملتجزون،احلق يف الصحة  -سابعاً   
 الزيارة اليت قام هبا لـسجن       ايود املقرر اخلاص أن يشكر احلكومة السورية لتسهيله         -٧٢

نظام السجون السوري أصـبح     مما يتسم ببالغ األمهية أن      و. عدرا يف دمشق، ومرافقه الطبية    
الحظاته وحتليله على متتـع     وسيقصر املقرر اخلاص م   . بصورة تدرجيية متاحاً للتفحُّص الدويل    

 املقرر اخلـاص  دويو. عن نطاق واليتهأن خيرج األشخاص احملتجزين باحلق يف الصحة، دون      
أن يشجع احلكومة السورية على توجيه دعوات إىل مكلفني آخـرين بواليـات يف إطـار                

  .اإلجراءات اخلاصة وإتاحة فرص مماثلة هلم يف املستقبل
 الصحة، ضمنياً، عدم التمييز ضد األشخاص املـسجونني         ويقتضي التمتع باحلق يف     -٧٣

 إىل أنه يقع على     ١٤ويشري التعليق العام    . وأن يتلقى هؤالء رعاية خاصة بالنظر إىل ضعفهم       
حقوق السجناء واحملتجـزين وغريهـم مـن        يقضي باحترام   عاتق الدولة التزام قانوين حمدد      

ومبا . ع عن إنفاذ أو تشجيع ممارسات متييزية       وهذا االلتزام يشمل االمتنا    املعتقلني،األشخاص  
  .لدولة، فإن هذا األمر ينطبق عليهم طوال فترة احلبسلكاملة السيطرة لأن السجناء خيضعون ل

ملعاملة السجناء، وهي جمموعة مبادئ توجيهية متفق عليها    الدنيا  القواعد النموذجية   و  -٧٤
ها من أشكال االحتجاز، تشري أيضاً إىل       دولياً تتعلق باألشخاص احملتجزين يف السجون وغري      

 ٢٦ إىل   ٢٢وتنص القواعد من    . )٦٥(مستوى الرعاية الصحية الذي ينبغي أن يتلقاه املسجونون       
وتنص القواعد  . بوضوح على أنه ينبغي للسجون اتباع إجراءات معينة وتوفري خدمات معينة          

جون، وعلى وجوب فحص  على وجوب توفّر أطباء بشريني وأطباء أسنان مؤهلني خلدمة الس         

__________ 

 .١٩٥٥أغسطس /آب ٣٠، املة السجناءالقواعد النموذجية الدنيا ملعاألمم املتحدة،  )٦٥(
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السجناء لدى دخوهلم السجن، وبعد ذلك حيثما كان ذلك ضرورياً، وأن يقـدم األطبـاء               
  .تقريراً عن أوضاع السجن إىل املدير؛ وغري ذلك من األمور املماثلة

وهناك وزارات حكومية متعددة مسؤولة عن توفري الرعايـة والـسلع واخلـدمات         -٧٥
وزارتا الداخلية والصحة العاملني الطبيني، ووزارة الـشؤون        فتوفر  . الصحية لنظام السجون  

وقد قدَّم املوظفون مباشرةً إىل املقرر اخلـاص        . االجتماعية خدمات األخصائيني االجتماعيني   
  .ل الرعاية الصحية يف السجونامجيع املعلومات املتعلقة بعم

 يتسع بوجه   - ق سجن عدرا يف دمش    -والسجن الذي ُسِمح للمقرر اخلاص بزيارته         -٧٦
مهنياً طبياً   ٢٥ويوجد  .  شخص يف أي وقت معني     ٨ ٠٠٠ و ٧ ٠٠٠عام لعدد يتراوح بني     

طبيبان عامان، وثالثة أطباء : ويتألف عمال الرعاية الصحية هؤالء على النحو التايل. يف املوقع
مـن   وزارة الصحة؛ وجمموعة     ا ممرضاً توفرهم وزارة الداخلية؛ وطبيبان توفرمه      ١٦أسنان، و 

ومن بني األخصائيني طبيب قلب، وطبيب عيون، . األخصائيني املتناوبني على العمل يف املرفق   
أطباء آخرون، ومجيعهم يزورون املستشفى بصورة منفصلة يف أيام خمتلفـة           ووطبيب نفسي،   

  .من األسبوع
وإضافة إىل ذلك، لدى السجن ثالثة فنيي خمتربات ووحدة أشعة للتشخيص داخـل           -٧٧

 ويف حالة الطوارئ، لدى السجن أربع سيارات إسعاف تنقل السجناء إىل املركـز              .السجن
ويوجد أيضاً يف السجن طبيب طوارئ موجـود      . الصحي الواقع بالقرب من السجن للعالج     

ـ و.  حالة طوارئ يومياً   ٢٥ إىل   ١٥وأُفيد بأن هناك بوجه عام       .يف كل األوقات    ارةوفر وز ت
  .ني اجتماعيني يف املوقع لتلبية احتياجات السجناء اليوميةالشؤون االجتماعية مخسة أخصائي

وتشكل بعض األوضاع واحلاالت اليت وصفها العاملون الطبيون يف السجن مبعـث              -٧٨
فعلى سبيل املثال، ال يوجد فحـص طـيب         . النموذجية الدنيا لقواعد  قلق، وخاصة يف ضوء ا    

اخلاص أن هذا الفحـص الـروتيين       ويف رأي املقرر    . اعتيادي للسجناء لدى دخوهلم السجن    
وعـالوة  . ضروري لتحديد االحتياجات الصحية لألشخاص املسجونني حتديداً دقيقاً ووافياً        

على ذلك، فإن األشخاص الذين يتعاطون املخدرات ُيعزلون بشكل ال مربر له عـن بـاقي                
قـى  ويف حال وجود سجناء مثليني، فإن موظفي السجن يتبعون إجراء عـزل يتل            . السجناء

نفسياً وُيعزلون عن باقي السجناء بسبب ميلهم اجلنـسي أو          " عالجاً"خالله هؤالء السجناء    
ويف كل من هذه احلاالت يتعزز الوصم ويتم التمييز ضد احملتجـزين          . هويتهم اجلنسية ال غري   

احلق يف الصحة من دون تلقي فائدة صـحية         بالضعفاء وينجم عن ذلك احلرمان من التمتع        
  .ذات معىن

وال يتوفر سوى القليل من املعلومات فيما يتعلق باألوضاع الـصحية يف الـسجون                -٧٩
وقد كانت املرافق اليت ُسمح للمقرر اخلاص برؤيتها، وإن كانت حمدودة، يف وضع             . السورية

. يقدَّم للمرضى عالج مناسب يتماشى بوجه عام مع احلق يف الصحة          كان  و. جيد بوجه عام  
وبوجه عام، يـود    .  جير نقاش مع السجناء يف ظروف تكفل السرية        وجتب اإلشارة إىل أنه مل    
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مال احلق يف الصحة يف     إلعاملقرر اخلاص أن يشجع احلكومة السورية على إجراء تقييم أدق           
  .السجون السورية

  االستنتاجات والتوصيات  -ثامناً   
، أُعجب املقرر اخلاص بالتقدم الذي مت إحرازه يف جمـال صـحة األم والطفـل                -٨٠

وخاصةً بالنظر إىل القيود املتعلقة باملوارد اليت تواجهها احلكومة، إىل جانب حتديات مثـل   
ملحوظـة  مكاسب  يما يتعلق بوفيات األطفال     فاليت حتققت   كاسب  وامل. اجلفاف املستمر 

على أنه يبقـى مـن      . بشكل خاص وتتجاوز املرامي احملدَّدة يف األهداف اإلمنائية لأللفية        
 زال يلزم القيام باملزيد من األمور، وخاصة يف جماالت رئيسية مثل التغذية             ما الواضح أنه 

  .وتنظيم األسرة ومتكني املرأة
وتتسم مشاركة اجملتمع يف اختاذ القرارات، وهي عنصر أساسي من عناصر إطار              -٨١

ـ احلق يف الصحة، بأمهية بالغة يف حتقيق مكاسب طويلة األجـل يف              ،ساسـية األاالت اجمل
املبـادرات الـيت    أن  كما  .  يف زيادة خفض معدالت وفيات األمهات واألطفال       وخاصةً

يوجهها ويقودها اجملتمع وهتدف إىل التوعية هبذه املشكالت ومكافحتها بأساليب مناسبة           
ويصح ذلك بوجه خاص يف جمال معاجلة التفاوت املـستمر يف           . بأمهية حيوية تتسم  ثقافياً  

وحيث املقرر اخلاص احلكومـة علـى النظـر يف          . حلضريةالنواتج بني املراكز الريفية وا    
  :التوصيات التالية املتعلقة بنظام الرعاية الصحية برمته

مجع بيانات شاملة ومفصلة لضمان عدم حرمان أية مجاعات عرقيـة أو              )أ(  
  مجاعات أقلية بعينها أو التمييز ضدها فيما يتصل باحلصول على خدمات الرعاية الصحية؛

 اجملتمع من املشاركة يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية من خـالل    متكني  )ب(  
إشراك منظمات اجملتمع املدين بصورة نشطة يف وضع السياسات املتعلقة بالـصحة علـى    

  مجيع مستويات احلكم؛
إعادة النظر يف احلاجة إىل اإلبقاء على حالة الطوارئ، اليت مـا زالـت                )ج(  

مـشاركة  وضي، بالنظر إىل آثارها السلبية على تنظيم        قائمة منذ الستينات من القرن املا     
  اجملتمع املدين يف وضع السياسات املتعلقة بالصحة؛

ـ ضمان محاية إمكانية احلصول على األدوية من خالل وضع خطة     )د(   دمج ل
املرونة املناسبة اليت يتضمنها االتفاق املتعلق باجلوانـب املتـصلة          أشكال  واستخدام مجيع   
  قوق امللكية الفكرية يف ضوء االنضمام املمكن إىل منظمة التجارة العاملية؛بالتجارة من ح

طط التأمني اخلاص املقترح، مبساعدة مـن       ألثر خم إجراء عمليات تقييم      )ه(  
  .الشركاء الدوليني
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وحيث املقرر اخلاص احلكومة على النظر يف التوصيات التالية يف جمال صحة املرأة               -٨٢
  :والطفل

فيذ مناهج تعليم متسقة وعلى نطاق البلد يف جمـال الـصحة            وضع وتن   )أ(  
جنابية ُتقدَّم يف املراحل األخرية من التعليم االبتدائي واملراحـل األوىل مـن             اإلاجلنسية و 

  التعليم الثانوي؛
زيادة اجلهود من أجل سد الفجوة القائمة بني معدالت التحاق الذكور             )ب(  

  بأكمله؛واإلناث باملدارس يف نظام التعليم 
الشروع يف برامج   إصالح تشريعي يتعلق بالزواج املبكر و     القيام بإجراء     )ج(  

  التوعية هبذه املسألة؛تستهدف 
زيادة اجلهود الحتواء معدل اخلصوبة الوطين، وخاصة من خالل تنفيـذ         )د(  
  تشارك يف تصميمها املرأة؛وشاملة تكون تنظيم أسرة لخدمات 
ارات الرعاية السابقة للوالدة اليت تقـوم هبـا         السعي إىل زيادة عدد زي      )ه(  

  النساء أثناء احلمل والنظر يف إنشاء آلية لضمان توفري املتابعة املناسبة للمرضى؛
استثمار املزيد من املوارد يف جمال توفري الرعاية الصحية خالل الفترة اليت   )و(  

املـرأة  دف إىل إشراك    هتتعقب الوالدة ووضع آليات تتيح إشراك اجملتمع يف وضع برامج           
  ومتكينها؛
السعي إىل التعديل الفوري ألحكام قانون العقوبات اليت متيز ضد املرأة،             )ز(  

  .وال سيما األحكام املتعلقة حباالت العنف اجلنساين أو األسري
إجراء حبوث لتقصي انتشار وطبيعة العنف اجلنساين واألسري على نطاق     )ح(  

  شكلة واختاذ اخلطوات ملعاجلتها؛البلد، بغية اكتشاف نطاق امل
اختاذ خطوات عاجلة ملعاجلة القضايا املتعلقة بسوء التغذية يف مجيع أحناء             )ط(  

البلد، وخاصة لدى األطفال، من خالل توفري الغذاء ألكثر اجلماعات املتأثرة باجلفـاف             
ـ هتميشاً وضعفاً، ومن خالل وضع برامج تعليم على نطاق البلد تتعلق بتغذيـة ا              ع لرّض

  .واألطفال
مـا يتعلـق    وحيث املقرر اخلاص احلكومة على النظر يف التوصـيات التاليـة في             -٨٣

  :الضعيفة واملهمشةباجلماعات 
منح اجلنسية جلميع األكراد السوريني العدميي اجلنسية من أجل ضـمان            )أ(  

ذلك، أمور منها حصوهلم على خدمات الرعاية الصحية بدون عوائق، والقيام، يف انتظار             
بإعطاء مجيع األشخاص العدميي اجلنسية أشكاالً من اهلوية تكفي حلصوهلم علـى مجيـع              

  خدمات الرعاية الصحية اليت حيتاجون إليها؛
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، بصفة مؤقتة على    تغيري االشتراطات املتعلقة بالسماح للعراقيني بالعمل       )ب(  
  ة؛ الدولة واملنظمات الدولين العبء عفيف سورية، من أجل ختفياألقل، 

التماس املساعدة يف احلصول على املزيد من التمويل اخلارجي لـضمان             )ج(  
 وخاصة فيما يتعلق باإلجراءات الطبية الباهظة الكلفة وغـري          ،تلبية احتياجات الالجئني  

  .املتعلقة هبماالختيارية 
وحيث املقرر اخلاص اجلمهورية العربية السورية على النظر يف التوصيات التاليـة              -٨٤
  :ا يتعلق باألشخاص املسجونني وبالصحة يف السجونفيم

التصديق بصورة عاجلة على اتفاقية مناهـضة التعـذيب وبرتوكوهلـا             )أ(  
  االختياري؛

 فيما يتعلق بصحة الـسجناء      لنيةمجع وإصدار بيانات شاملة بصورة ع     و  )ب(  
  وخدمات الرعاية الصحية املقدمة هلم؛

ة يف السجون وغريها مـن مراكـز         للحال دقالسماح بإجراء تقييم أ   و  )ج(  
واليات ذوي الصلة يف إطار اإلجراءات      الاالحتجاز يف سورية من خالل دعوة املكلفني ب       

  .اخلاصة

        


