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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة الثامنة والثالثون

   ٢٠٠٧يونيه /حزيران ١ - مايو/أيار ١٤
الردود على قائمـة القـضايا واملـسائل املتعلقـة بـالنظر يف التقـارير األوليـة                   

 للجمهورية العربية السورية
 

املعنيـــة بالقـــضاء علـــى التمييـــز لجنـــة الرية علـــى أســـئلة أجوبـــة احلكومـــة الـــسو  
 املرأة ضد

 :السؤال الثاين  

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن عمليــة إعــداد التقريــر، مبــا ذلــك بيــان مــا إذا كانــت    - 
سيما املنظمات النسائية، قد استـشريت خـالل فتـرة           املنظمات غري احلكومية، وال   

ه وقدمته إىل الربملـان أو أي سـلطة رفيعـة      كانت احلكومة قد أقرت    ااإلعداد، وما إذ  
  املستوى معينة

مت إعداد التقرير األويل للجمهورية العربيـة الـسورية مـن قبـل جلنـة وطنيـة تـضم ممـثلني               - 
 وبعض اجلمعيات األهلية العاملة على قضايا املـرأة وعـدد   املعنيةعن اجلهات احلكومية    

 .ممن اخلرباء الوطنيني يف القانون واإلعال

وقــد مت رفــع التقريــر إىل وزارة اخلارجيــة وفــق األنظمــة النافــذة يف ســورية، إضــافة إىل  
توزيعــه علــى مجيــع أعــضاء جملــس الــشعب والفعاليــات اإلعالميــة واجلمعيــات األهليــة ومجيــع    

 .وزارات ومؤسسات الدولة

 

 .أعيد أصدارها ألسباب فنية * 
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 :السؤال الثالث  

ئة السورية لشؤون األسرة أوصت برفـع مجيـع التحفظـات        أن اهلي  يشري التقرير إىل   - 
، ١٦مــن املــادة ) و(و ) ج( الــتحفظ علــى البنــدينماعــداالــسورية علــى االتفاقيــة 

، وإىل أن املـسألة أحيلـت إىل املكتـب القـانوين            ٢٩مـن املـادة     ) أ (١وعلى الفقـرة    
قدم يرجى بيان الت   ،)٣٦ ،٥٦ ،١٦الصفحات  (للحكومة السورية إلبداء الرأي     

  احملرز يف هذا الصدد

ــرحجتــري دراســة   -  ــل    مقت ــشؤون األســرة مــن قب ــسورية ل ــة ال ــصة   اهليئ ــوزارات املخت ال
وكـذلك طلـب بعـض املرجعيـات الفقهيـة، الختـاذ قـرار              ) األوقاف، العدل، اخلارجية  (

 .يف هذا الصدد
 

 :السؤال الرابع  

ــة مــصنفة حــسب اجلــن     -  ــر معلومــات إحــصائية كافي ــورد التقري  تس واجملموعــامل ي
ــة ــة، وال  العرقي ــشمولة باالتفاقي ــشأن اجملــاالت امل ــيم والعمــل     ب ســيما جمــاالت التعل
  يرجى تقدمي هذه املعلومات والصحة

يــصدر املكتــب املركــزي لإلحــصاء اجملموعــة اإلحــصائية الــسنوية ومجيعهــا مــصنفة         - 
 .)ل جداول إحصائية يف جماالت التعليم والعم-١-مرفق رقم( حسب اجلنس فقط

 
 : السؤال اخلامس  

يرجــى تقــدمي   )٧الــصفحة( العرقيــة لــسكان ســورية   ةيــشري التقريــر إىل التعدديــ   - 
 بعـض اجملموعـات العرقيـة يـواجهن أشـكاالً           نلنـساء مـ   ا كانـت املعلومات عمـا إذا     

 ابري ملعاجلة هذا التمييز متعددة من التمييز وعما إذا كانت قد اختذت تد

 وكذلك مجيـع القـوانني والتـشريعات الـسورية ال متيـز             ١٩٧٣م  إن الدستور الدائم لعا    - 
 بــني األشــخاص املتمــتعني باجلنــسية العربيــة الــسورية مــن حيــث احلقــوق والواجبــات   

إمنـا يقـوم التمييـز نتيجـة        /العرقي، اإلثين / خيتلف وضع املرأة السورية تبعاً النتمائها      وال
الرجـل، وكـذلك نتيجـة بعـض املـواد          النظرة النمطية اجملتمعيـة ألدوار كـل مـن املـرأة و           

 .التمييزية يف بعض القوانني
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 ):٢-١املادتني( السؤال السادس   

يرجى إيضاح ما إذا كانت املعاهدات الدولية يف إطار النظام القانوين السوري هلـا             - 
، وتقدمي معلومات عن القضايا املرفوعة أمام احملـاكم         الوطنيةاألولوية على القوانني    

   فيها االحتجاج بأحكام االتفاقية، إن وجد، وعن نتائج هذه القضاياواليت مت

ــادة  -  ــاً للم ــسوري   / ٢٥/ وفق ــدين ال ــانون امل ــن الق ــة بعــد    : )١(م ــات الدولي ــإن االتفاقي ف
تــصديقها مــن قبــل اجلمهوريــة العربيــة الــسورية تعتــرب مقدمــة علــى القــوانني الــسورية   

 يوجـــد لـــدينا بيانـــات عـــن مـــدى وال ، ماعـــدا التحفظـــات علـــى االتفاقيـــاتةاملرعيـــ
ام ـاســتخدامها يف احملــاكم، وســتقوم اهليئــة الــسورية لــشؤون األســرة يف خطتــها لعــ        

ات والقــضاة علــى اتفاقيــة القــضاء علــى  / بتنفيــذ مــشروع تــدريب للمحــاميني ٢٠٠٧
الســتخدامها يف املرافعــات  ضــد املــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل  مجيــع أشــكال التمييــز 

 .والتحكيم
 

 : ؤال السابعالس  

يرجى بيان سبل االنتصاف املتاحة للنساء الاليت يـشتكني مـن التمييـز القـائم علـى             - 
ــات      ــك اآللي ــا يف ذل ــستقلةأســاس اجلــنس، مب ــامل    (امل ــني املظ ــل أم ــن قبي ــدمي ) م وتق

  معلومات إحصائية عن جلوء النساء لسبل االنتصاف هذه

ى اخــتالف تــسمياهتا والتقاضــي وفــق  اللجــوء إىل احملــاكم علــ تــستطيع املــرأة الــسورية - 
درجات التقاضي العادية إللغاء أي قـرار إداري ينطـوي علـى نـوع مـن التمييـز سـواء                     
ــة أو أي جهــة مــن جهــات القطــاع اخلــاص،      كــان صــادرا عــن جهــة رمسيــة يف الدول

وكذلك يضمن قانون األحـوال الشخـصية للمـرأة          وتستطيع كذلك املطالبة بالتعويض   
وضمن هـذا اإلطـار تتقـدم النـساء          أمام احملاكم الشرعية  ) الطالق(ق  احلق بطلب التفري  

وال يوجــد يف ســورية آليــة تــدعى أمــني املظــامل   يوميــاً بقــضاياهن أمــام خمتلــف احملــاكم
 .يوجد مكتب شكاوى جلميع املواطنني يف رئاسة اجلمهورية إمنا

ى تظلمـات   كما تتلقـى منظمـة االحتـاد العـام النـسائي الـسوري عـرب مكاتـب الـشكاو                   
 فوزارة األوقــا(كمــا تعمــل اجلهــات احلكوميــة املعنيــة   املناســبةتالنــساء وتقــدم هلــن املــشورا

على التوعية اجملتمعية عرب إقامة النـدوات       )  اإلعالم - التربية   - الشؤون االجتماعية    - العدل   -
 .وورش العمل حول حقوق املرأة السورية

                                                         
إال حيث ال يوجد نص علـى خـالف ذلـك يف قـانون     ) ٢٤، ٢٣( السابقةال تسري أحكام املواد : ٢٥مادة  )١( 

 .خاص، أو معاهدة دولية نافذة يف سورية
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 : السؤال الثامن  

) الربملـان (ن االحتاد العام النسائي قدم مذكرة إىل جملس الشعب         يشري التقرير إىل أ    - 
 وان رابطـة النـساء الـسوريات قـدمت مـذكرة            القـوانني لتعديل املـواد التمييزيـة يف       

ــذكرة قــدمت إىل    ــسية وأن امل ــانون اجلن ــوزراء وهــي اآلن يف  " لتعــديل ق جملــس ال
ــاش األخــرية   ــصفحتان " ( مراحــل النق ــر   )١٧-١٦ال ــشري التقري ــضاً إىل أن وي أي

عـــضواً مـــن أعـــضاء جملـــس الـــشعب قـــدموا مـــشروع قـــانون حـــول تعـــديل  ٣٥
الثالثــة مــن قــانون اجلنــسية الــسوري، كمــا أدرج يف جــدول أعمــال اجمللــس  املــادة

وعــالوة علــى  )١٩الــصفحة (٢٠٠٤يونيــه /  حزيــران- مــايو/ خــالل دورة أيــام
متييزيــة واقترحــت ذلــك، راجعــت اهليئــة الــسورية لــشؤون األســرة أيــضاً قــوانني    

يرجــى بيــان التعــديالت  )١٧صــفحة (إدخــال تعــديالت هلــا أوســن قــوانني جديــدة
والقوانني اجلديدة املوصى هبا وبيان اإلجراءات اليت اختذها جملس الشعب وجملس           
  الوزراء يف هذا الصدد واجلدول الزمين املتوقع ألي إصالح قانوين مزمع إجراؤه

ية يف ضـرورة مراجعـة القـوانني املتعلقـة بـاملرأة مـن خـالل                 احلكومـة الـسور     اهتمام برز - 
ســيتم تعــديل القــوانني (: اخلطــة اخلمــسية العاشــرة يف فــصل متكــني املــرأة إذ جــاء فيهــا

والتشريعات وتطبيق اإلجراءات املتكاملة ملنع اإلهانة الشخـصية وممارسـة العنـف ضـد              
ريعات الوطنيـة مبـا ينـسجم       املرأة واحلد منه، وكـذلك حتـديث وتطـوير القـوانني والتـش            

 وإصـدار قـانون مـدين لألسـرة         ، أشكال التمييز ضد املرأة    مجيعمع اتفاقية القضاء على     
يــضمن حقــوق أفرادهــا ويكــرس املــساواة الفعليــة بــني املــرأة والرجــل ويــوفر احلمايــة    
للنساء من العنف ويساهم باحلد من التقاليـد والعـادات الباليـة الـيت تعيـق مـسامهتها يف        

 .)اء جمتمع متحرر وعصري ودميقراطيبن

 اهليئة مسودة لقانون أسرة حديث ومسودة لقانون الطفل وستقوم خـالل            تكما أعد  
حول قـوانني األسـرة   /احلكومية واألهلية/ بعقد ورشيت عمل مع مجيع اجلهات املعنية   ٢٠٠٧عام

هـات املعنيـة ليـتم    للوصول إىل مشروع متكامـل تتقـدم بـه اهليئـة إىل اجل      ) دراسة مقارنة (العربية  
إقراره يف جملس الشعب، وحتضر وزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة القتـراح مـشروع قـانون                  

 إقـرار جملـس الـشعب    ٢٠٠٦وقد مت مـؤخراً يف هنايـة عـام     جديد للجمعيات وقانون لألحداث  
الــذي مت مبوجبــه  ٢٠٠٦لعــام ) ٣١(لقــانون األحــوال الشخــصية للطوائــف الكاثوليكيــة رقــم  

 .ر التعديالت فيما يتعلق بأمور احلضانة واإلرث والتبين وغريها لصاحل املرأةإقرا

بد من اإلشـارة إىل تنـامي دور اجلمعيـات غـري احلكوميـة مـن أجـل تعـديل قـانون                       وال 
أسرة عصري تتحقـق فيـه املـساواة بـني الرجـل واملـرأة، كـذلك             اجلنسية واقتراح تشكيل قانون   
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قـانون مجعيـات يـساعد        وإعـداد مـشروع    “سيداو”فظات عن دور هذه املنظمات يف رفع التح     
يف توفري البيئـة املناسـبة والداعمـة لتعميـق إسـهام اجلمعيـات يف عمليـة النـهوض بواقـع املـرأة يف                       

 حلــني ٢٠٠٨أن يــتم إقـرار بعــض هــذه املـشاريع يف عــام    ويتوقــع  اجلمهوريـة العربيــة الـسورية  
سباب املوجبة للتعـديالت املقترحـة مـن قبـل مجيـع            استكمال مناقشتها مع الرأي العام وبيان األ      

 .اجلهات املذكورة
 

 :السؤال التاسع  

يرجى تقدمي معلومات عن وضع اهليئة السورية لشؤون األسرة والدور املنـوط هبـا        - 
، وهـل التمـست     ٢٠٠٣ هلـا منـذ إنـشائها يف عـام         املتاحـة واملوارد البـشرية واملاليـة      

ساعدة التقنيـة واملاليـة مـن الكيانـات املتخصـصة           احلكومة أو فكرت يف التماس املـ      
 التابعة لألمم املتحدة، وخباصة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؟ 

 ٢٠٠٣لعام ) ٤٢(سرة بالقانون رقم تأسست اهليئة السورية لشؤون األ - 

 مىن غامن رئيسة اهليئة ورئيسة جملس اإلدارة:  د:يرأسها 

اإلسـتراتيجية، األحبـاث،   (نية أعضاء خـرباء يف اجملـاالت   يتكون من مثا   :جملس اإلدارة 
 )املعلوماتية، األسرة

 ٢١ :عدد املوظفني 

األســرة الــسورية   هتــدف اهليئــة إىل تــسريع عمليــة النــهوض بواقــع       :أهدافها 
 ومتكينها بشكل أفضل من اإلسهام يف جهود التنمية البشرية 

 : وتعمل يف هذا السبيل على 

 ،وتعميق متاسكها واحلفاظ على هويتها وقيمهامحاية األسرة  • 

 ،حتسني مستوى احلياة لدى األسرة جبوانبها املختلفة • 

املؤسـسات واهليئـات    تعزيز دور األسرة يف عملية التنمية من خالل تطوير تفاعلـها مـع   • 
 ،الوطنية ذات الصلة بشؤون األسرة الرمسية وغري الرمسية

خيـــدم    والدوليـــة ذات الـــصلة بـــشؤون األســـرة مبـــا     التعـــاون مـــع اهليئـــات العربيـــة     • 
 ،اهليئة أهداف

 ،اقتراح تعديل التشريعات املتعلقة بشؤون األسرة • 
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ــق ( ــني        : -٢-مرفـ ــوطين بكـ ــر الـ ــة التقريـ ــاء مراجعـ ــذلك الرجـ ــة، وكـ ــداث اهليئـ ــانون إحـ قـ
 .)حول أنشطة اهليئة منذ مباشرهتا العمل/ ١٢+بكني/وحتديثه ١٠+

املالية للهيئة السورية لشؤون األسرة، فهـي تعتمـد بـشكل رئيـسي             بالنسبة للموارد   أما   
كمـا أن   على املوارد املالية احلكوميـة وهلـا خمصـصات مـن امليزانيـة العامـة للدولـة، كـأي وزارة                  

احلكومة السورية تشجع وتتـبىن املـشاريع الوطنيـة وتوافـق علـى دعـم منظمـات األمـم املتحـدة                     
 حـدة للـسكان، اليـونيفيم وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             مثل اليونيسيف، صـندوق األمـم املت      

 .وقد نفّذت اهليئة عدداً من املشاريع املمولة من قبل هذه املنظمات
 

 :السؤال العاشر  

إزالــة ” لتنفيــذ بنــود االتفاقيــة يف ســورية “النتــائج امللموســة ”يــذكر التقريــر أن مــن - 
 “فــال مــن املنــاهج املدرســيةبعــض الــصور النمطيــة للمــرأة والرجــل وكــذلك األط 

، وان احلكومــة اختــذت تــدابري للعمــل علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور )٣٠الــصفحة(
اجلنساين يف املناهج الدراسية، مـن خـالل تعـديل الـصورة النمطيـة لـدور كـل مـن                    

ويـشري التقريـر أيـضاً إىل أن وزارة التربيـة تعمـل حاليـاً علـى         )٤٦(املرأة والرجل  
ل تدريبيـة ملـؤلفي الكتـب املدرسـية حـول املنظـور اجلنـساين               التخطيط حللقات عمـ   

، وأن جهود وزارة اإلعالم تركزت علـى نـشر وتعزيـز الـوعي مـن                )٦٧الصفحة(
 اإلعالمية كافة، خاصة فيمـا يتعلـق حبقـوق     نخالل تدريب كبار العاملني يف امليادي     

ــرأة  ــصفحة(امل ــة الــ   ) ٣٢ال صور يرجــى اإلشــارة إىل أي تقــدم آخــر أحــرز يف إزال
  النمطية من الكتب املدرسية ويف وسائل اإلعالم

تعمل وزارة التربية اآلن على إجناز عمـل نـوعي لتطـوير املنـاهج الدراسـية مـن مرحلـة                     - 
 يف اتفاقيـة إلغـاء كـل    د متـت مراعـاة إدخـال مـا ور    وقـد رياض األطفال حـىت الثانويـة،      

ــرأة    ــز ضــد امل ــاهيم(أشــكال التميي ــايري واملخر) املف ــة والوحــدات  يف املع جــات التعليمي
فعلـى سـبيل املثـال        هبدف حتديث صورة املـرأة يف املنـاهج والكتـب املدرسـية            ةالدراسي

ويف جدول مادة اللغة العربية مت التركيز على مفاهيم حقوق املرأة يف التعليم، وتعـديل               
األمنـــاط االجتماعيـــة والثقافيـــة لـــسلوك الرجـــل واملـــرأة، ومـــشاركة املـــرأة يف اجملتمـــع 
والقــضاء علــى أي مفهــوم منطــي للرجــل واملــرأة، ومــشاركة املــرأة يف اإلعــالم، ودور   

ــة      ــى الرعاي ــة يف احلــصول عل ــرأة يف األســرة، وحــق الطفل ــار   (امل ــيم الكب يف كتــب تعل
ــسربات   ــات املتـ ــب الفتيـ ــاحلقوق     )وكتـ ــع بـ ــرأي والتمتـ ــداء الـ ــصل بإبـ ــاهيم تتـ ، ومفـ

 مفهــوم مييــز بــني دور كــل مــن  والواجبــات املتــساوية مــع الرجــل، والقــضاء علــى أي 
الرجل واملرأة، واحلق يف الرعاية الصحية، ومتكني املرأة من حرية الفكـر وإبـداء الـرأي      
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ــام  ( ــيم العـ ــة التعلـ ــة العربيـ ــانوي ) يف كتـــب اللغـ  مـــن األول األساســـي إىل الثالـــث الثـ
قامت اهليئة السورية بإعداد شـجرة احلقـوق لكـل مـن املـرأة والطفـل وقـد تبنتـها                     كما
، وجيـــري /٢٠٠٨-٢٠٠٧/زارة التربيـــة وســـوف تعتمـــدها خـــالل العـــام الدراســـيو

، وإعـداد   )لإلناث والذكور (اً تطوير املناهج يف مجيع فروع التعليم املهين والتقين          ــحالي
وأصـبح مـن حـق الـذكور         وثيقة املعايري الوطنية هلذه املناهج من قبـل اللجـان املختـصة           

ــصا   ــين اخت ــيم الف ــساب إىل التعل ــدد     االنت ــغ ع ــث بل ــس، حي ص خياطــة وصــناعة املالب
، ويف صــناعة املالبــس بلــغ ٢ ٢١١ واإلنــاث ٢٥٠الــذكور يف مهنــة خياطــة املالبــس 

وبلـغ عـدد اإلنـاث يف الثانويـة          ٨١١ بينما ارتفع عنـد اإلنـاث ليبلـغ          ٣٤عدد الذكور   
زالــت الفنــون النــسوية اختــصاصا مرغوبــاً   أي مــا٥٦٩ والــذكور ٣٠ ٣٣٢النــسوية 

 .ناثاإل عند

ــة      ومتــت ترمجــة   ــضايا التنمي ــسورية بق ــة ال ــة العربي اهتمــام وزارة اإلعــالم يف اجلمهوري
ومت  مديريـة لإلعـالم التنمـوي ضـمن وزارة اإلعـالم           بعامة، ومـن بينـها قـضايا املـرأة، بإحـداث          

 يف  ٨٠تشكيل جلنة فنية إعالمية متخصـصة بقـضايا الطفولـة واملـرأة وتتمثـل فيهـا املـرأة بنـسبة                     
 تقريباً، ومهمتها متابعة مجيع القضايا املتعلقـة بـاملرأة وتـسليط الـضوء عليهـا بـشكل دقيـق                    ةاملائ

إضـافة إىل تـشكيل    وعلمي، يربز مكانة املرأة يف اجملتمـع والتحـديات املاثلـة أمـام تعزيـز دورهـا             
ايا جلنة وطنية إعالمية خاصة بقضايا الطفولة واملرأة وتتمثل فيها مجيـع اجلهـات العاملـة يف قـض                 

وجــرى  ســتراتيجية إعالميــة خاصــة بــاملرأة والطفولــة وضــع مــسودة ااملــرأة وهــدفها األساســي 
إضــافة إىل عقــد  ختــصيص جــائزة ســنوية ألفــضل األعمــال اإلعالميــة الــيت تعــاجل قــضايا املــرأة    

الندوات التخصصية مع مجيع اجلهات العاملة يف قضايا املرأة هبدف التنـسيق مـع تلـك اجلهـات         
ــسلبية       ملعاجلــة إعال ــاهيم ال ــى املف ــضوء عل ــسليط ال ــرأة، تأخــذ باحلــسبان ت ــع امل ــة أفــضل لواق مي

ومت إعــداد وإنتــاج بعــض الفواصــل التلفزيونيــة الــيت تعــاجل مــشاكل  والنمطيــة للمــرأة يف اجملتمــع
الزواج املبكر وأثره على املرأة واجملتمـع، والنمـو الـسكاين املرتفـع وانعكاسـاته الـسلبية، وتعـدد              

ــاج مخــسة       الزوجــات، و ــك، إضــافة إىل إنت ــرأة وصــحتها وغــري ذل ــانون، وعمــل امل ــرأة والق امل
 . تلفزيونية تعاجل قضايا املرأة والتنمية“سبوتات”
 

 :السؤال احلادي العاشر  

تكشف دراسة عن العنف املرتيل يف سورية أجرهتا اهليئة الـسورية لـشؤون األسـرة                - 
يف املائة تقريباً  ٢٥إلمنائي للمرأة أن  األمم املتحدة اصندوقمؤخراً بدعم مايل من 

ويرجى بيان ما إذا كان جيري النظر يف وضـع     من النساء تعرضن للعنف يف البيت     
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قانون بشأن العنف املرتيل وما هـي التـدابري األخـرى الـيت تتخـذها احلكومـة حاليـاً                   
 ملكافحة العنف املرتيل؟

 الــيت ســتعمل وفقهــا   لحــددت اخلطــة اخلمــسية العاشــرة الــسياسات وخطــط العمــ       - 
 بقــضايا النــوع االجتمــاعي واملــرأة حيــث املتعلقــةهــدف إصــالح التــشريعات  لتحقيــق

 :يف اخلطة جاء

سيتم اختاذ اخلطوات الضرورية إلصـدار تـشريعات جديـدة وتعـديل مـا هـو                ”  
قائم حبيث يـضمن املـساواة وفـق النـوع االجتمـاعي مبـا يـتالءم مـع خـصوصية اجملتمـع                      

 .املعايري واالتفاقات الدولية اليت صادقت عليها سورية والتزمت هباالسوري ويراعي 

ــوع           ــضايا النـ ــاة قـ ــق مبراعـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــشريعات قطاعيـ ــدار تـ ــيجري إصـ سـ
االجتماعي يف الـسياسات والـربامج وقـوانني امللكيـة والعمـل واألنظمـة الـضريبية، مـن                  

 .أجل إعطاء املرأة مكانة مميزة يف إطار ذلك

 القــوانني الوضــعية بــربامج هتــدف إىل تعريــف النــساء بتلــك   ســيجري إقــرانو  
احلقــوق القانونيــة املمنوحــة هلــن وأمهيــة ممارســة تلــك احلقــوق والــدفاع عنــها ومتكــني   
النــساء اللــوايت ميــارس العنــف ضــدهن مــن الوصــول إىل آليــات العدالــة واإلعــالم عــن   

 والتقاليـد الـيت     التجاوزات للحصول على حقوقهن بالكامل وبدون التذرع بـاألعراف        
 .“قد يقدمها الرجل ملمارسة العنف على املرأة

كمــا قامــت اهليئــة الــسورية لــشؤون األســرة ومنظمــة االحتــاد العــام النــسائي واملكتــب   
بدراسـة هـذه    /اليـونيفيم /املركزي لإلحصاء، وبدعم من صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة           

ليت نفذت دراسة ميدانية تشمل كل أنواع العنـف         حبيث تعد سورية من أوائل الدول ا       الظاهرة
ولقـد مشلـت     لتلقي الضوء على أشكال العنـف املمـارس ضـد املـرأة وحجمـه وأسـبابه وعواقبـه                 

ــة   ــة املعنون ــة الــسورية   ”الدراســة امليداني ــة العربي ــة “العنــف الواقــع علــى املــرأة يف اجلمهوري  عين
 من خمتلف احملافظـات ضـمن بيانـات         أسرة يف احلضر والريف    ١ ٨٩١عشوائية من األسر تبلغ     

أوضـــحت نتـــائج الدراســـة أن  و،اجملـــرى عليـــه البحـــثعامـــة عـــن األســـرة والـــسكن والفـــرد 
 من أفـراد العينـة سـبق هلـن أن تعرضـن لنـوع مـن أنـواع العنـف، وكانـت هـذه                      يف املائة  ١٩,٧

 .النسبة أعلى عند الريفيات

 ) ملخص عن الدراسة والتوصيات-٣ -مرفق (
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 :لثاين عشرالسؤال ا  

النساء الاليت يتعرضن   [سورية ال تزال تفتقر إىل دور إليواء        ”يشري التقرير إىل أن      - 
يرجى بيان اخلطـط املتعلقـة بإنـشاء دور إليـواء النـساء              )٤٧ الصفحة (“]للضرب

وهــل تنظــر  الــاليت يتعرضــن للــضرب والعراقيــل الــيت تعتــرض ســبيلها حــىت اآلن   
 الدعم املايل لراهبات الراعي الصاحل اللـوايت يـدرن          احلكومة السورية يف أمر تقدمي    
 ن ضحايا سوء املعاملة يف سورية؟دارا واحدة إليواء النساء م

حلظت اخلطة اخلمسية العاشرة للدولة احلاجة إىل إنـشاء مـآو بـشكل مـوازٍ إلجـراءات         - 
 مجيع اجلهـات    تطوير اخلطة الوطنية حلماية املرأة اليت أعدهتا اهليئة السورية بالتعاون مع          

احلكوميــة املعنيــة والــشعبية واألهليــة، وقــد احتــوت اخلطــة علــى إنــشاء مــآو ومراكــز    
 والعمـل   ة،كمـا تقـوم حاليـاً وزارة الـشؤون االجتماعيـ           استماع للنساء ضحايا العنـف    

ــة   ــرأة ”بالتعــاون مــع مجعي ــساء   “تطــوير دور امل ــة الن ــوايت  علــى إقامــة مركــز حلماي الل
ــذا لل خيــضعن للعنــف  ــشاء مركــزين    وتنفي ــوزارة بإن خطــة اخلمــسية العاشــرة ســتقوم ال

 .لإلرشاد األسري بغية الوقاية من انتشار هذه الظاهرة يف سورية

ــوايت حباجــة        ــساء الل ــصاحل الن ــات الراعــي ال ــستقبل مــأوى راهب ــراهن، ي ويف الوقــت ال
جتمــاعي، محايــة مــن العنــف املــرتيل، ويقــدم املــأوى للنــساء املعّنفــات الــدعم النفــسي واال     إىل

ــد، إىل      ــن جدي ــدماج يف اجملتمــع م ــى االن ــساعدهتن عل ــهن وم ــساعد يف متكين ــب عمــل  وي  جان
 .اجلمعيات األهلية

كما حلظت اهليئة السورية ضمن اخلطة الوطنية حلماية الطفل اليت مت إقرارهـا مـن قبـل                  
 ٢٠٠٥أكتـوبر  /تـشرين األول  ٢احلكومة الـسورية وحبـضور الـسيد رئـيس اجلمهوريـة بتـاريخ           

، حلظت بناء مركزين حلماية األسرة سيتم تنفيـذ مركـز يف            ٢٠٠٦وبدئ بتنفيذها يف أول عام      
 .٢٠٠٨ يف مدينة دمشق والثاين سيتم إنشاؤه يف مدينة حلب عام ٢٠٠٧عام 

ــع اللجــان        وال  ــصاحل يف مجي ــات الراعــي ال ــشرك راهب ــة ت ــد مــن اإلشــارة إىل أن اهليئ ب
ل واملـرأة، وتعتمـد الراهبـات علـى دعـم الكنيـسة التابعـة               إلعداد اخلطط فيما يتعلق حبماية الطف     

 .هلا وفق األنظمة املتبعة يف سورية وعلى بعض الدعم من املنظمات الدولية املاحنة
 

 :السؤال الثالث العاشر  

ــة        -  ــواد املتعلق ــانونيني قامــت بدراســة امل ــن اخلــرباء الق ــة م ــر إىل أن جلن ــشري التقري ي
ــا ــسمى  مب ــشرفجــرائم ”ي ــها     يف“ال ــات واقترحــت مــشروعاً لتعديل ــانون العقوب  ق
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، يرجى بيان التعـديل املقتـرح مـع اإلشـارة إىل احلـال الـيت بلغهـا                  )١٣٦الصفحة  (
  اآلن واجلدول الزمين املرتقب إلصالح هذه األحكام

، “جـرائم الـشرف   ”مـن القـانون اجلزائـي ال تعاقـب علـى مـا يـسمى              ) ٥٤٨(إن املادة    • 
ملادة أساس عمل اجلهـات احلكوميـة والـشعبية واملنظمـات           ولذلك تشكل تعديل هذه ا    

غري احلكومية، إضافة إىل موقع نساء سورية الذي قام حبملة وطنية علـى املوقـع حـول                 
 مع توثيق للفتيات ضحايا هذه املادة من قانون العقوبـات ومحلـة تـصويت               ٥٤٨املادة  

قدمتـهم وزيـر األوقـاف      إللغائها، واستفتاء مشل عددا كبريا من أصحاب القـرار ويف م          
واملفيت العام للجمهوريـة، وقـد أكـد األغلبيـة علـى ضـرورة تعـديل هـذه املـادة وجتـرمي                      

وكذلك أعّد االحتاد العام النسائي دراسة متكاملة حول جـرائم الـشرف وكـل      الفاعل
مـن إثبـات وإدعـاء      ) ٥٤٨ -٤٧٥ -٤٧٣(ما يتعلـق هبـا مـن إجـراءات تتعلـق بـاملواد              

 ٢٠٠٦ مــايو/ أيــار٣١ مت عــرض الدراســة علــى وزيــر العــدل يف وقــد وإدانــة وعقــاب
كما أعدت اهليئة السورية لشؤون األسـرة مـشروع تعـديل للمـواد التمييزيـة يف قـانون        
ــات         ــن اجله ــدد م ــضوية ع ــة وع ــة وزارة اخلارجي ــة برئاس ــشكيل جلن ــات، ومت ت العقوب

 هيئـة ختطـيط الدولـة    األوقـاف،  اهليئة السورية، الـشؤون االجتماعيـة،  (احلكومية املعنية 
لدراسة املـواد التمييزيـة يف قـانون العقوبـات وإعـداد مـشروع التعـديل                ) ووزارة العدل 

 .الالزم
 

 :السؤال الرابع عشر  

غري أنـه مل تتخـذ      " يشري التقرير إىل أن هناك نصوصاً قانونية جترم التحرش اجلنسي          - 
 الفرديـة هلـذه املـشكلة    تدابري تذكر يف هذا الـصدد، وتلجـأ النـساء عـادةً للحلـول          

اإلشــارة وتقــدمي تفاصــيل عــن ســبل  ، يرجــى إيــضاح هــذه)٧٣-٢١الــصفحتان (
االنتــصاف الــيت ميكــن للنــساء الالئــي يتعرضــن للتحــرش اجلنــسي احلــصول عليهــا 

  بسهولة واليت يلجأن إليها يف هذا اجملال

إال أن هــذا كمـا مت ذكــره يف التقريـر فالقــانون يعاقــب بـشدة علــى التحـرش اجلنــسي،      - 
األمر حباجة إىل توعية أفراد اجملتمع بضرورة اللجوء إىل القضاء حلماية الضحية، كـون              
املرأة ال تلجأ إىل القضاء خشية النظرة اجملتمعية هلا، وقد حلـظ مسلـسل تلفزيـوين هـذا                  

 . إىل القضاءءاألمر وبني أن اجملتمع ال يؤيد بأغلبيته اللجو

العمــل هــي املــسؤولة عــن إعــادة تأهيــل النــساء الــاليت   ووزارة الــشؤون االجتماعيــة و 
 .تعّرضن لالعتداء اجلنسي، وذلك بغرض متكينهّن من إعادة االندماج الصحي باجملتمع
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 :السؤال اخلامس عشر  

رجى تقدمي معلومات عن أعداد النساء الالئـي يـنقلن مـن سـورية وعربهـا وإليهـا                  ي - 
  بقصد االجتار هبن

لعربيــة الــسورية وانــضمت إىل العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة        اجلمهوريــة اوقعــت - 
ـــاملتعلق ــرق بكــل أشــكاله،  ةة باالجتــار باألشــخاص أو اســتغالل بغــاء الغــري وحماربــ   ـ  ال
ذه االتفاقيــات تتــضمن بروتوكــول تعــديل اتفاقيــة قمــع االجتــار بالنــساء واألطفــال ـوهــ

ــف   ــة يف جني ــول ٣٠املربم ــبتمرب /أيل ــورك  (١٩٢١س ــ ١٢نيوي ــاينت ــوفمرب /شرين الث ن
مت قبول االتفاقية الدولية لقمـع     و ،١٩٤٧نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٧وذلك يف   ) ١٩٤٧

ــار      ــع االجتـ ــة قمـ ــا انـــضمت التفاقيـ ــال، كمـ ــساء واألطفـ ــشروع بالنـ ــري املـ ــار غـ االجتـ
وانـضمت إىل   ،  )١٩٥٠مـارس   /آذار ١٢نيويـورك   (باألشخاص واستغالل بغـاء الغـري       

 واملعدلـة بـالربوتوكول احملـرر       ١٩٢٦يونيه  /حزيران ٢٥جنيف  اتفاقية الرق املوقعة يف     
ــول ٧يف مقــر األمــم املتحــدة   ــة  ، و١٩٥٣ســبتمرب /أيل ــة التكميلي انــضمت إىل االتفاقي

ــالرق     ــارة الرقيـــق واألعـــراف واملمارســـات الـــشبيهة بـ  جنيـــف -إلبطـــال الـــرق وجتـ
ل هــذه ، وهــذا كلــه خــالل فتــرة وجيــزة مــن إبــرام أو تعــدي  ١٩٥٦ســبتمرب /أيلــول ٧

 .االتفاقيات

ــة     ومــؤخرا   ــة الدولي ــسورية علــى االنــضمام إىل االتفاقي ــة ال ــة العربي صــادقت اجلمهوري
حلماية مجيع حقوق العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم املعتمـدة مـن قبـل اجلمعيـة العامـة لألمـم                     

 وذلـك   ١٩٩٠ديـسمرب   /كـانون األول   ١٨ املـؤرخ يف     ٤٥/١٥٨املتحدة مبوجب قرارهـا رقـم       
و حىت اآلن ال تعترب سـورية مركـز          ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ١٠تاريخ  /٢٤/ املرسوم رقم    مبوجب

ــار     ــة لالجتـ ــبكة عامليـ ــه ال يوجـــد أي نـــشاط ألي شـ ــار باألشـــخاص، والواقـــع أنـ عبـــور لالجتـ
باألشخاص، غري أن احلكومة الـسورية تبـذل جمهـوداً ملحوظـاً ملواجهـة التحـديات الناجتـة عـن                    

، /العــراق ،لبنــان/ أنّ ســورية حماطــة بــدول جــوار غــري مــستقرة الوضــع اجلغــرايف للبلــد، حيــث
 .وواقع الغزو واحلرب يولّد تصرفات غري صحية، مبا فيما ظاهرة االجتار بالنساء والدعارة

 )٢٠٠٦- ٢٠٠٥من سورية خالل األعوام بيان بعدد النساء اللوايت مت ترحيلهن : ٤-مرفق(
 

 :السؤال السادس عشر  

 مبوجب قانون مكافحة الـدعارة  “يعاقب على االجتار بالنساء  ” ىل أنه يشري التقرير إ   - 
يرجـــى بيـــان مـــا إذا كانـــت  )٤٨الـــصفحة ) (١٩٦١لعـــام  ١٠القـــانون رقـــم (

 ملكافحــة االجتــار باألشــخاص وبيــان التــدابري  حمــدداحلكومــة تنظــر يف ســن تــشريع 
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الــشرطة املتخــذة لتــوفري التــدريب املتخــصص يف جمــال االجتــار باألشــخاص ألفــراد 
 وحرس احلدود وأعضاء اهليئة القضائية؟ 

ذي ـــــوال) ١٩٦١لعـــام / ١٠/القـــانون رقـــم (إىل جانـــب قـــانون مكافحـــة الـــدعارة   - 
 ٥١١٤اقب علــى قــضايا الــدعارة وحــاالت االجتــار، جــاء املرســوم الــوزاري رقــم ــــيع

هبـا   القاضـي بإنـشاء اللجنـة الوطنيـة املنـوط            ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول  ٢٠بتاريخ   الصادر
ــى مكافحــة جــرائم االجتــار باألشــخاص،        ــانون متكامــل يعمــل عل حتــضري مــشروع ق

ومت إعـداد املـشروع مـن        ولوضع القواعد الناظمـة ملكاتـب تـشغيل العـاملني يف املنـازل            
قبــل وزارة اخلارجيــة حــول مواجهــة االجتــار باألشــخاص يف القــوانني والتــشريعات        

اجلهــات احلكوميــة املعنيــة ملناقــشة  الــسورية، مــع تــشكيل جلنــة قانونيــة مــن عــدد مــن   
 وزارة  ةاملشروع، وجرى عقد طاولة مستديرة نظمتها منظمـة اهلجـرة الدوليـة وبرعايـ             

تقــدمي املــساعدة ”حتــت عنــوان ) ٢٠٠٦نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٨ خالداخليــة بتــاري
، واســتكملت “ حملاربــة االجتــار باألشــخاصتللحكومــة الــسورية يف تطــوير التــشريعا

ينـاير  /كانون الثـاين   ٣٠-٢٩ه الورشة يف الورشة الثانية اليت عقدت بتاريخ         أعمال هذ 
تـــشرين  ٢١ بتـــاريخ ٨١إضـــافةً إىل ذلـــك جـــاء املرســـوم الـــوزاري رقـــم       ٢٠٠٧
 . الناظم ملكاتب تشغيل العامالت يف املنازل يف سورية٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

 
 :السؤال السابع عشر  

 املتخذة من أجل إعادة تأهيل ومحاية النساء من      يرجى تقدمي معلومات عن التدابري     - 
 الدعارة وغريه من أشـكال االسـتغالل اجلنـسي،       بغرضضحايا االجتار باألشخاص    

  مبا يف ذلك بيان مدى فعالية هذه التدابري

إن وزارة الــشؤون االجتماعيــة والعمــل هــي املــسؤولة عــن مراكــز إصــالح األحــداث    - 
جلاحنـات، بالتعـاون مـع بعـض اجلمعيـات األهليـة الـيت              اجلاحنني ومراكـز إعـادة تأهيـل ا       

تساعد يف إعادة تأهيـل النـساء الـاليت تعّرضـن لالعتـداء اجلنـسي أو االجتـار أو جـرائم                     
ومــن خــالل  الــدعارة، وذلــك بغــرض متكينــهّن مــن إعــادة االنــدماج الــصحي بــاجملتمع
رض الـدعارة   متابعة اإلحصاءات يف املعاهد مل يلحظ حـاالت تـذكر حـول االجتـار بغـ               

ويــتم التعــاون مــع اجلمعيــات األهليــة ملتابعــة احلــاالت إن وجــدت يف أمــاكن الــسكن   
نظـراً   واإلجراءات املتبعة من أجل احلماية و إعادة التأهيل حمدودة         لتقدمي الدعم الالزم  

وتقتــصر علــى حــاالت فرديــة  لعــدم وجــود ظــاهرة االجتــار بالنــساء ألغــراض الــدعارة 
ــاهرة  ال ــشكل ظ ــا ت ــا     وبالت ــة للمنظم ــا التابع ــيت ســبق ذكره ــز ال ــإن املراك ــري تيل ف  غ

احلكومية واليت تشرف عليها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل هي نفـسها الـيت هتـتم              
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هبذه املشاكل، بغض النظر عن مصدرها، إىل جانـب دور راهبـات الراعـي الـصاحل يف                 
 .تأمني املأوى وتقدمي اخلدمات هلن

 
 : السؤال الثامن عشر  

ــإن اخلطــة اخلمــسية التاســعة      -  ــر ف حــددت ) ٢٠٠٥- ٢٠٠١(اســتنادا إىل التقري
ري ـــ غ )٤١الصفحة  ( يف املائة كحد أدىن لنسبة مشاركة املرأة يف صنع القرار          ٣٠

 يف املائـــة يف جملـــس ١٢(أن مـــشاركة املـــرأة يف صـــنع القـــرار ال تـــزال منخفـــضة 
، فمـا هـي التـدابري       )٥٣- ٥٢الـصفحتان   ) ( يف املائة يف جملس الوزراء     ٧الشعب  

العملية املتخذة مبا فيها التدابري املؤقتة اخلاصة مثل حتديد حصص أو وضع حـوافز              
  من االتفاقية؟ ٤ من املادة ١لبلوغ هذا اهلدف، مع مراعاة الفقرة

إن اجلهود املبذولة من قبل احلكومة الـسورية للوصـول إىل حتقيـق هـذا اهلـدف كانـت                    - 
) ٢٠١٠-٢٠٠٦( الدولــة اخلمــسية العاشــرة لألعــوام    جــاءت خطــة  كــبرية، حيــث 

سـتراتيجية  اوخصصت مكّوناً خاصاً للمرأة وأكدت علـى ذات النـسبة، كمـا جـاءت               
هادفــةً لزيــادة مــشاركة املــرأة لتــصل ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(تقــدم املــرأة الــسورية لألعــوام 

كل  وذلـك بـشكل متـواز مـع عمليـة متكينـها مـن املنافـسة بـش                   يف املائـة   ٣٠ى نـسبة    ـإل
 .عادل للوصول إىل فرص العمل

 :أما التقدم احملرز على صعيد وصول النساء إىل مواقع صنع القرار 

 املرسـوم   قـــ  وف للـشؤون الثقافيـة   تعيني الدكتورة جناح العطار نائبـاً لـرئيس اجلمهوريـة            * 
ة أول ـــــ وبـــذلك تكـــون سوري٢٠٠٦مـــارس /آذار ٢٣ بتـــاريخ ١١٢الرئاســـي رقـــم 

 .ت هذه اآلفاق أمام املرأة يف الوطن العريبة عربية فتحـــدول

توجــد يف احلكومــة حاليــاً وزيرتــان، وزيــرة املغتــربني الــدكتورة بثينــة شــعبان ووزيــرة    * 
الشؤون االجتماعية والعمل الدكتورة دياال احلـاج عـارف كمـا تـرأس اهليئـة الـسورية                 

 . مىن غامنةلشؤون األسرة الدكتور

ة ـــ  سـابقاً كوليـت خـوري مستـشارة ثقافي         جملس الـشعب  عينت السيدة األديبة وعضو      * 
 .٢٠٠٦  يف عاميف القصر اجلمهوري

،  يف املائــة١١ويف اجملــال الدبلوماســي بلغــت النــسبة املئويــة ملنــصب ســفرية يف ســورية  * 
ــة ١٤،٦٦ونــــسبة عــــدد الدبلوماســــيات   ــام  يف املائــ  تقــــدم ملــــسابقة ٢٠٠٣ويف عــ

ــيني  ــيني  ٣٧٠الدبلوماســ ــحاً، مت تعــ ــهم  ٢٣ مرشــ ــياً منــ ــية، ١٢ دبلوماســ  دبلوماســ
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بلـغ عـدد     و شغلت املـرأة يف وزارة اخلارجيـة منـصب معـاون وزيـر ومـدير إدارة،                وقد
 . أربع سفريات٢٠٠٥-٢٠٠٠ام وعأالسفريات خالل 

ة يف مكتـب جملـس الـشعب أمينـة للـسر، وأعيـد انتخاهبـا        سـيد قد انتخبت ألول مـرة   و * 
ــا  ٢٠٠٦-٢٠٠٤ ألعــوامل ــرأة يف اللجــان الدائمــة يف اجمللــس    خيــص متثفيمــاأم ــل امل ي

 جلنة، فإن مجيع النساء يف اجمللس مـشاركات يف جلنـة أو أكثـر، وتـشارك              ١٢وعددها  
 .)اهليئات القيادية يف اللجان الدائمة(ثالث نساء يف مكاتب اللجان 

 ٨,٧  يف اإلدارة احمللية حيـث بلغـت نـسبتهن يف جمـالس احملافظـات              النساءوارتفع عدد    * 
ــة يف ــديات   املائ ــة٤,٥وجمــالس البل ــدات   يف املائ ــة٢,١ وجمــالس البل  وجمــالس  يف املائ

 . يف املائة١,٣القرى 

 ويف نقابـة املهندسـني       يف املائة  ٧ ٢٤وقد بلغت النسبة يف االحتاد الوطين لطلبة سورية          * 
 وتشغل سـيدة موقـع نائـب نقيـب املهندسـني، وتتمثـل املـرأة يف جملـس           يف املائة  ٢٠,١

كمـــا مت  )٢٠٠٦ ( يف املائـــة٨ ويف املـــؤمتر العـــام بنـــسبة  يف املائـــة١٠نقابـــة بنـــسبة ال
انتخاب امرأة يف املكتب التنفيـذي الحتـاد نقابـات العمـال ألول مـرة وكـذلك رئيـسة                   

 .للجنة املرأة العاملة

ــة   *  ــصناعة والتجــارة  ”كمــا مت تأســيس جلن ــع “ســيدات األعمــال يف غــرف ال  يف مجي
ــر،   ــام   أصــبحتوحمافظــات القط ــسبتهن حــىت ع ــة١٠ ،٢٠٠٤ ن ــن رجــال   يف املائ  م

، كمـا أن الـبعض مـن سـيدات األعمـال يـشغلن موقـع عـضو جملـس إدارة يف                      األعمال
 .غرف الصناعة والتجارة

لقد أوىل املؤمتر العاشر حلزب البعث العـريب االشـتراكي أمهيـة كـبرية لقـضايا النـهوض                   * 
ال أمامهـا لتوسـيع وتعميـق مـشاركتها يف     باملرأة وأصـدر توصـية مـن أجـل إفـساح اجملـ           

 .احلزب والدولة وبشكل متكافئ مع مشاركة الرجل

ارتفع عدد عضوات اللجنة املركزيـة حلـزب البعـث العـريب االشـتراكي يف انتخابـات                 و 
 عــضواً، بعــد أن كــان  ٩٤ عــضواً مــن أصــل  ١٨ إىل ٢٠٠٥املــؤمتر القطــري العاشــر يف عــام  

ت ـوانتخبـ  ٢٠٠٠ انتخابات املؤمتر القطري التاسع يف عـام          عضواً يف  ٩٠عضواً من أصل     ١٥
 ســيدة، وهــي أول ٢٠٠٥الــسيدة شــهناز فــاكوش عــضواً يف القيــادة القطريــة للحــزب يف عــام 

ــذا امل ــعتـــستلم هـ ــستويات  وقـ ــددة املـ ــة متعـ ــاً حزبيـ ــا انتخبـــت ، ، بعـــد أن مارســـت مهامـ كمـ
 .سالفة ديب رئيسة للجنة الرقابة والتفتيش احلزبية السيدة
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جتدر اإلشارة إىل أن السيدة وصال فرحـة بكـداش قـد انتخبـت أمينـة عامـة للحـزب                    و * 
ــول عــام     ــذ شــهر أيل ــسوري من ــشيوعي ال ، وأصــبحت فيمــا بعــد عــضواً يف   ١٩٩٥ال

 .ادة املركزية للجبهة الوطنية التقدميةــالقي

وكذلك األمر يف عدد من األحزاب الـسورية، حيـث أفـرد احلـزب الـشيوعي                  
، وازداد عـدد  )٢٠٠٦(ال خاصـا بقـضية املـرأة يف وثـائق مـؤمتره العاشـر               السوري فـص  

عضوات اللجنة املركزية فيه من مخس إىل تسع عـضوات، وانتخبـت سـيدة عـضوا يف                 
 .املكتب السياسي

كما قامت اهليئة السورية بعقد مثاين ندوات حول املرأة ومواقـع صـنع القـرار يف مثانيـة         * 
 .٢٠٠٦ املرأة العاملي ناسبة يومحمافظات سورية مب

ــق ( ــدوات  :٥-مرفـ ــة للنـ ــة اإلعالميـ ــق (، ) التغطيـ ــساء يف   :٦-مرفـ ــسامهة النـ ــسبة مـ ــبني نـ  يـ
 )القرار مواقع

 
 :السؤال التاسع عشر  

، “متواضـع ” يعترف التقرير بأن عدد السوريات الالئي يعملـن باملنظمـات الدوليـة     - 
مـرأة يف اجملتمـع والـيت غالبـاً         يعـود إىل األدوار النمطيـة لل      "غري أنه يـذكر أن ذلـك        

، يرجى بيان مـا إذا كانـت هـذه          )٥٧الصفحة  " ( حتد من حركة املرأة وسفرها     ما
ــة تق  ـــالــصور النمطي ــة  ـ  مــشاركة املــرأة يف جمــاالت أخــرى مثــل   أمــاموم أيــضاً عقب

اجملاالت الـسياسية واالقتـصادية، وبيـان أن تـدابري ملموسـة جيـري اختاذهـا لتـذليل                  
  هذه العقبات

تــشغل النــساء يف ســورية مراكــز صــنع القــرار يف املنظمــات الدوليــة، وهــذه املناصــب    - 
كمثــال نــذكر أن خنبــة مــن النــساء   ختتلــف كــثرياً عــن األشــكال النمطيــة لعمــل املــرأة 

ــم املتحــدة         ــوظفي صــندوق األم ــن م ــة م ــسبة مرتفع ــشكلن ن ــسوريات املتعلمــات ي ال
 .موظفات) ٧(يوجد ) ١١(للسكان، فمن بني العدد الكامل للموظفني وهو 

وكـذلك   ومن املوظفات املذكورات اثنتان برتبة مستشار وثالث برتبة مسؤول برامج          
نــسبة التمثيــل تعتــرب عاليــة يف مراكــز صــنع القــرار يف كــل مــن برنــامج األمــم املتحــدة للطفولــة  

 .اإلمنائي ومنظمة اهلجرة الدوليةوبرنامج األمم املتحدة 
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 :السؤال العشرون  

 معلومـات عـن املـستوى التعليمـي للفتيـات والـشابات مـن األقليـات                 ى تقـدمي  يرج 
  العرقية ويف املناطق الريفية، وعما يتاح هلن من فرص االلتحاق بالتعليم

تعمـــل احلكومـــة الـــسورية علـــى عـــدم التمييـــز بـــني املـــواطنني وفقـــاً لدســـتور الـــبالد    - 
دستور والقـانون دومنـا متييـز بـسبب         الدائم،فعلى صعيد التعليم فإن املساواة مكفولة بال      

 أو الــدين أو الــرأي الــسياسي أو األصــل القــومي  ةالعــرق أو اللــون أو اجلــنس أو اللغــ 
األسـباب وهنـاك منـهاج تعليمـي        االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غري ذلـك مـن             أو

 أمـا مـشكلة التـسرب      يتم تدريسه يف املدارس الـسورية جلميـع املـواطنني دومنـا اسـتثناء             
واألمية فهي مشاكل ختـص منـاطق معينـة يف سـورية، ، لـذلك أولـت اخلطـة اخلمـسية                     
العاشرة اهتماًما كبًريا هبذه املناطق وأعطتها األولوية وشكلت جلنـة مـن الـوزراء جلهـة                

 .ختصيص املوارد املالية والبشرية لتنمية هذه املناطق وسد الفجوات

اين هلـا وتكليفهـا برئاسـة اللجنـة الفنيـة           وقامت اهليئـة الـسورية، بعـد نقـل امللـف الـسك             
للـــسكان، قامـــت بالتعـــاون مـــع هيئـــة ختطـــيط الدولـــة واملكتـــب املركـــزي لإلحـــصاء بإعـــداد 

ات حول املناطق األكثر فقـراً ملعرفـة االحتياجـات واألولويـات اخلاصـة هبـا، لكـي تـضع                    ــدراس
 .ذه املناطقية لتلبية احتياجات هاحلكومة السورية خطط العمل وفق اخلطة اخلمس

 
 :السؤال احلادي والعشرون  

 يف املائـة،    ٦٤,٤يبني التقرير أن نسبة املعلمات يف مرحلة التعليم األساسي بلغت            - 
ــساء ســوى    ــشكل الن ــيم    ١٥يف حــني ال ت ــة التعل ــة مــن املدرســني يف مرحل  يف املائ

 حكوميـة مـشجعة لـسد هـذه         تاالفتقار إىل سياسا  ”اجلامعي، وأن ذلك ناجم عن      
يرجــى بيــان التــدابري الــيت جيــري النظــر يف اختاذهــا لــسد    )٦٥الــصفحة (“جــوةالف
  اهلوة هذه

 اجلداول املرفقة ارتفاع نسبة مسامهة املرأة يف سلك التعليم اجلامعي، علـى الـرغم               تبني - 
ــرأة الــسورية،         ــسورية وامل ــوح احلكومــة ال ــستوى طم ــسبة مازالــت دون م ــن أن الن م

ــسبة الطالبــات  كمــا ــا يف    أن ارتفــاع ن ــساء تلقائي ــيم اجلــامعي ســيزيد عــدد الن  يف التعل
وهذا ما الحظته اخلطـة اخلمـسية العاشـرة يف فـصل متكـني املـرأة يف                  التعليم باجلامعات 

 .رفع نسبة مسامهة املرأة يف مواقع صنع القرار يف مجيع اجملاالت

 ) البيانات للتعليم يف اجلامعات السورية ويف اهليئات التعليمية:٧-مرفق (
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 :السؤال الثاين والعشرون  

 عن مشاركة املرآة يف القوى العاملـة، مبـا يف ذلـك مـشاركة     معلوماتيرجى تقدمي    - 
  املرآة يف القطاع غري الرمسي

 :يبني اجلدول التايل نسبة مشاركة النساء يف سوق العمل - 
  

 الذكور اإلناث القطاع

 ٤٨,٥ ٢٣,٥ احلكومي
 ٢٨,٤ ٥٧,٨ اخلاص

   
  

 :السؤال الثالث والعشرون  

مل يسبق التقدم بأي شكوى عن أي متيز يف جمال العمل على            ”يشري التقرير إىل أنه      - 
 “أساس نوع اجلنس، وهذا يعين أن القوانني مطبقة كليـا يف سـوق العمـل النظـامي          

 عـادة  رغري أن التقرير ميضي موضـحا أن مكاتـب التوظيـف ال تـوف          )٦٩الصفحة(
 “نال يتحرجـو  ”ء املسجالت فيها، وان كثرياً من أربـاب العمـل           فرص عمل للنسا  

من خمالفة أحكام قانون العمل نظـرا لـضعف تنفيـذ هـذه األحكـام، وأن إجـراءات         
التقاضي، إن بدأت، فهي بطيئة وتدوم لسنوات ويستغلها أربـاب العمـل إلرهـاق              

ى اختاذهـا   يرجـى بيـان التـدابري امللموسـة املتـوخ          )٧٤الـصفحة (العمال والعامالت   
  لكفالة االمتثال ألحكام قانون العمل وحتسني سبل وصول النساء إىل العدالة

، علــى املــساواة بــني اجلنــسني يف ١٩٥٩ لعــام ٩١يــنّص قــانون العمــل، القــانون رقــم   - 
وبغـض النظـر عـن اجلـنس فـإن توزيـع          احلقـوق والواجبـات    يففرص العمل، واملساواة    

ميـة والتقنيـة، وكـذلك بالنـسبة ملكاتـب التـشغيل الـيت             الوظائف قائم على الكفـاءة العل     
إضــافة إىل ، تــوفر فــرص متــساوية لإلنــاث والــذكور حبــسب أســبقية تــسجيلهم لــديها  

بأوضــاع املــرأة العاملــة يف القطــاع اخلــاص، لــضمان عــدم ذلــك يوجــد اهتمــام متزايــد 
ن تالعـــب أربـــاب العمـــل بـــالقوانني، ويف هـــذا اإلطـــار تقـــوم وزارة العمـــل والـــشؤو 
. االجتماعيــة بتــدريب مــراقيب العمــل وتأهيلــهم لتمكينــهم مــن أداء عملــهم املطلــوب   

وكــذلك تعمــل جلــان املــرأة العاملــة علــى توعيــة العــامالت حبقــوقهن عــرب العديــد مــن   
وإضـــافةً إىل ذلـــك، فـــإن األدوات القانونيـــة متـــوفرة لكـــال . النـــدوات وورش العمـــل

 بطيئة نتيجة للروتني وعـدم أمتتـة اإلدارات         اجلنسني، غري أن اإلجراءات عادةً ما تكون      
ولكــن إىل اآلن مل يــتم تــسجيل أيــة شــكوى لــدى القــضاء بــسبب العنــف املــبين علــى   
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كما جتري دراسة بعنـوان اثـر العوامـل الدميغرافيـة           . النوع االجتماعي يف أماكن العمل    
 هتــدف إىل واالجتماعيــة والتنظيميــة واملؤســسية الرئيــسية يف اجتاهــات املــرأة املوظفــة،  

تبيــان أثــر العوامــل الرئيــسية ذات العالقــة علــى اجتاهــات املوظفــات الــسوريات يف         
منظمات األعمال يف القطاع اخلاص، والنظر يف العوامـل املـساعدة علـى تـضييق اهلـوة                 

 .يف املمارسات اإلدارية غري الداعمة لتوظيف قدرات املرأة
 

  :السؤال الرابع والعشرون  

" الـضارة صـحيا أو أخالقيـا      " املـرأة يف األعمـال       لتقريـر، حيظـر اشـتغا     استناد إىل ال   - 
ــويف ســاعات معينــة مــن  ) ٢١الــصفحة( يرجــى تقــدمي قائمــة   )٦٨الــصفحة (لاللي

كاملة بالوظائف اليت حيظـر علـى املـرأة العمـل فيهـا واإلشـارة إىل مـا إذا كـان قـد                       
كـام مـن قـانون العمـل        أجري تقييم لآلثار التمييزية اليت ميكن أن ختلفها هذه األح         

 علـى عمـل املـرآة، وتقـدمي تفاصـيل عـن أي تقيـيم مـن هـذا القبيـل،                      ١٩٥٩لعام  
  ة من االتفاقي١١من املادة ) ب) (١(والسيما يف ضوء الفقرة 

ينص قانون العمل على أنه تسري على النساء والرجال نفـس شـروط العمـل، غـري أن          - 
هقــة جلــسدها أو الــضارة بــاجلنني يف حــال القــانون حيظــر عمــل النــساء يف األعمــال املر

مــن هــذه األعمــال كــل مــا يتعلـق مبجــال العمــل يف الــصناعات الثقيلــة مــا عــدا   احلمـل 
العمـل يف املنـاجم واملقـالع، والعمـل يف أفـران صـهر املعـادن        : ومنـها  األعمال املكتبيـة، 

. الوالزجــاج، وصــناعة املــواد املتفجــرة واملفرقعــات وغريهــا مــن أصــناف هــذه األعمــ 
ومينع عمل احلوامل واملرضـعات يف أعمـال تعرضـهّن للتمـاس مـع املـواد الـيت هلـا تـأثري                      

 .)سواء جّرها أو دفعها(على اجلنني أو املواد الكيماوية أو األمحال الثقيلة 

كمــا حيظــر القــانون تكليــف النــساء يف املناوبــات الليليــة بــني الــساعة العاشــرة مــساًء      
 :عمال التاليةوالسابعة صباحاً، ماعدا األ

 .الطبيبات واملمرضات والقابالت وعامالت املستشفيات واملصحات والعيادات - 

 .العامالت يف دوائر الربيد والربق واهلاتف - 

 .املضيفات والعامالت يف املطارات وشركات الطريان - 

 .عالم من تلفزيون وإذاعة وصحافةالعامالت يف جمال اإل - 

 .ن بالعمل لتاليف خسارة حمققة يف مواد معرضة للتلف السريعالنساء اللوايت يكلف - 

 .العامالت يف املطاعم واملشارب - 
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 .املمثالت املساعدات يف املسارح والفرق التمثيلية - 

 .الفنانات - 

 .واجلدير بالذكر بأن جلان الرقابة تقوم حبمالهتا يومياً للتأكد من تطبيق القانون 

 )حملظورة قائمة األعمال ا:٨-مرفق(
 

 : السؤال اخلامس والعشرون  

 تـشريع يـنص علـى أمنـاط وظيفيـة           “١” لدى سـورية     ديشري التقرير إىل أنه ال يوج      - 
 بني العمل وبني املسؤوليات العائلية، مثل تقاسم        اجلمعمرنة تتيح للرجال والنساء     

جني  تقاسـم الـزو    “٣” إجازة األبـوة؛     “٢” الدائم بدوام جزئي،     لالوظيفية أو العم  
وعـالوة علـى ذلـك، يـشري التقريـر إىل أن مرافـق               )٧٢الـصفحة   (إلجازة األمومة   

رعايــة الطفولــة يف الــبالد متنــاثرة وغــري منظمــة وال تفــي باالحتياجــات القائمــة        
يرجــى بيــان التــدابري الــيت جيــري تنفيــذها للتغلــب علــى العقبــات    )٧٢الــصفحة (

  القائمة يف وجه تكافؤ فرص املرأة يف سوق العمل

ــسؤوليات متــساوية بــني الرجــال والنــساء،           ــم أن قــانون العمــل ال يــنّص علــى م رغ
خيــص األعبــاء املرتليــة، كمــا أنــه ال يعطــي إجــازة األمومــة إال لألمهــات، والقــانون أيــضاً   فيمــا
 ألعمال بنـصف دوام، غـري   يشترعيسّهل اجلمع بني املسؤوليات املرتلية وأعباء العمل، كأن         ال

 . لفرص العمل مضمون بالقانون والدستورةي بني النساء والرجال بالنسبأنّ مبدأ التساو

أما فيما يتعلق بتوفري دور رعاية األطفال، ومن أجل تـسهيل املواءمـة بـني مـسؤوليات                  
العمل واألعباء املرتلية، وحتقيقاً لألهداف االستراتيجية للدولة، تعـّد اآلن جلنـة املـرأة يف االحتـاد          

مال إحصائية عن عدد دور احلضانة اليت متّ افتتاحها وعـدد املربيـات واألسـّرة               العام لنقابات الع  
إنــشاء دور حــضانة  ، علــى)٩١(كــذلك يــنّص قــانون العمــل، قــانون  مــع اقتراحــات تطويرهــا

، وازداد عـدد دور  مائـة عاملـة فـأكثر يف مكـان واحـد          لألطفال يف أماكن العمـل حيـث تعمـل          
 دكمـا يوجـ    نة يف أغلبيـة الـوزارات ومؤسـسات الدولـة         احلضانة حيث يوجد حاليـاً دور حـضا       

 .لالحتاد العام النسائي السوري عدد كبري من دور احلضانة ورياض األطفال

 بإصــدار وتوزيــع أربــع دراســات وتنظــيم حماضــرات حــول “مــورد”قامــت مؤســسة و 
 - “ة العائلـة  ميزانيـ -  إجراءات لسالمة العائلة- العمل من املرتل”(قضايا املرأة لزيادة الوعي     

 اجتماعيـة حـول     -، كما قامت بإصدار دراسـة اقتـصادية         )“تسع خطوات يف تربية األطفال    ”
دراسـة  ) مـورد (وأجـرت     وغريهـا،  وضع املرأة السورية واملؤسسات الداعمـة للمـرأة والقـوانني         

 باعتبارهــا جــزء مــن األعمــال غــري املرئيــة، وأشــارت  “مــسامهة املــرأة يف الــدخل املــرتيل ”عــن 
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اســة إىل خمــاطر العمــل غــري املــأجور وإىل واقــع العــامالت يف املــرتل يف املــدن واألريــاف،     الدر
 أمهيـــة نـــشر الـــوعي حـــول األدوار اجلندريـــة وضـــرورة تقامسهـــا بـــني  ىلإوخلـــصت الدراســـة 

 .والنساء الرجال

 :السؤال السادس والعشرون  

 غــري الرمســي، يــشري التقريــر إىل وجــود قــوة عاملــة نــسائية كــبرية يف ســوق العمــل - 
فمـا هـي التـدابري الـيت تتخـذ أو يتـوخى             . حيث تنعدم الرقابة واحلماية االجتماعيـة     

 واالجتماعية للنساء يف سـوق العمـل غـري الرمسيـة،            القانونيةاختاذها لكفالة احلماية    
  يقمن بأعمال تعاقدية أو بأعمال بالقطعة؟وكذلك للنساء الاليت

 جبميـع أشـكاهلا، العامـة واخلاصـة ولـه سـلطة علـى               إن قانون العمل ينظم سوق العمـل       - 
ــبق           ــا س ــسوق، وكم ــذه ال ــوفرة يف ه ــل املت ــرص العم ــنظم ف ــا ي ــات، كم كــل القطاع

ا، فإن قـانون العمـل يـنص علـى املـساواة يف احلقـوق والواجبـات بـني الرجـال                     ــوذكرن
 والنساء ماعدا األعمال املمنوع على النساء أن تعمل هبـا ألسـباب صـحية أو ألسـباب             

األمان، باإلضافة إىل ذلك ال جيوز على اإلطالق إدخـال أي شـرط علـى عقـد العمـل                   
 .يتعارض مع نصوص قانون العمل

 
 :)١٢املادة(السؤال السابع والعشرون   

يرجى بيان مـا إذا كانـت الـربامج القائمـة ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                      - 
نت قد وضـعت تـدابري وقائيـة خاصـة           إذا كا  وماتتضمن منظوراً جنسانياً    / اإليدز/

  موجهة للنساء

إن مجيع االستراتيجيات والربامج الرامية إىل مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة املكتـسب                 - 
تراعي اعتبـارات النـوع االجتمـاعي، وهـذه الـربامج خمصـصة للرعايـة الـصحية األوليـة                 

كمــا يوجـد برنــامج  . والـصحة اإلجنابيـة واإلرشــاد وبـرامج الوقايــة والتحليـل الطـوعي     
ملكافحة اإليدز بإشراف وزارة الصحة بالتعاون مع منظمـة الـصحة العامليـة و اجلهـات         
ــة، ويعمــل هــذا املــشروع علــى تقــدمي اخلــدمات الالزمــة      ــشعبية واألهلي ــة وال احلكومي
ــي          ــا يوجــد خــط ســاخن لتلق ــشرات صــحية، كم ــة وإصــدار ن ــدوات توعي ــة ن وإقام

ويـزداد نـشاط اجلهـات      . مركزية لرصد احلـاالت   التساؤالت وطلب املشورات وخمابر     
غري احلكومية يف نشر الوعي الصحي كوسيلة هامـة مـن وسـائل الوقايـة مـن اإلصـابة،             
وكمثال على هذا النشاط املستمر جلمعية تنظـيم األسـرة مـن خـالل عقـد العديـد مـن                    

تهدف الندوات لنشر التوعيـة بقـضايا الـصحة اإلجنابيـة، والورشـات التدريبيـة الـيت تـس          
 .الشباب من اجلنسني
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 :السؤال الثامن والعشرون  

يشري التقرير إىل أن السيدات مـا زلـن حباجـة إىل موافقـة أزواجهـن ملغـادرة املـرتل                     - 
ملرافقتهن إىل الدائرة الصحية ،كما أن عـدم اخـذ رغبـات الـسيدات باحلـسبان                 أو

يرجــى بيــان ) ٨٦الــصفحة( املتاحــة اخلــدماتقــد متــنعهن مــن اســتخدام عديــد مــن 
التدابري املزمـع اختاذهـا لتـذليل العقبـات الـيت تعيـق سـبل وصـول املـرأة إىل مرافـق                      

   منهااالرعاية الصحية واستفادهت

ــة الــسورية بالتعــاون مــع وزارة الــصحة واالحتــاد العــام النــسائي الــسوري      -  قامــت اهليئ
سد الفجـوات   بدراسة حول متكني املرأة صحياً، وذلك بغيـة وضـع اآلليـات الالزمـة لـ               

اليت ظهرت يف الدراسة، ومنها العوامل املذكورة يف التقرير، كما تقوم منظمة االحتـاد              
ــة      ــاطق الريفي ــساء وخباصــة يف املن ــع الن ــة إىل مجي ــربامج توعي ــيم    ب ــة تنظ وكــذلك مجعي

األسرة، ومؤخراً عملت اهليئة بالتعاون مع وزارة األوقاف علـى إقامـة ورشـات عمـل                
ــان يف  ــة     مــع أئمــة األدي ــصحة اإلجنابي ــرويج ملفــاهيم ال ــة الت ــع حمافظــات القطــر بغي  مجي

 .ومسؤولية كال الوالدين عن هذا األمر
 

 :السؤال التاسع والعشرون  

 يعــانني مــن ارتفــاع معــدالت البطالــة  ت التقريــر، فــإن النــساء الريفيــا اســتنادا إىل - 
دم التمتـع  واألمية، وعدم احلصول على التدريب املهين وعدم ملكيـة األرض، وعـ    

 الـــصفحتان (ةفيمـــا يتعلـــق بـــاألمور العائليـــة واالقتـــصادي بـــاحلق يف اختـــاذ القـــرار
ــة      )٩٧-٩٦ ــة يف وزارة الزراع ــرأة الريفي ــة امل ــر إىل أن وحــدة تنمي ــشري التقري وي

جيـسد كمحـاور إسـتراتيجية تنميـة املـرأة         ”واإلصالح الزراعي تعمل وفـق برنـامج        
يرجى تفصيل التدابري امللموسة اليت جيري       )٢١الصفحة( “الريفية إىل برامج عمل   

ملعاجلة ) مبا يف ذلك يف إطار الربنامج اليت تنفذه وحدة تنمية املرأة الريفية( اختاذها 
  املشاكل اليت تواجهها املرأة الريفية وبيان ملا هذه التدابري من آثار

 املــرأة الريفيــة الــيت تم وزارة الزراعــة بتنميــة املــرأة الريفيــة مــن خــالل مديريــة تنميــة  هتــ - 
اعتمـدت برنـامج القـروض     ، كماومدربنياعتمدت برنامج تدرييب مع دليل للتدريب 

ــصغرية ومولــــت   ــن   ا) ٢٧ ٠٠٠(الــ ــر مــ ــة وخلقــــت أكثــ ــرأة فالحــ ) ٣٠ ٠٠٠(مــ
 .عمل فرصة

تضمنت االسـتراتيجية الوطنيـة لتنميـة املـرأة الريفيـة يف القـسم اخلـاص بـاملرأة والتعلـيم                     
أمــا القــسم اخلــاص بــاملرأة واالقتــصاد فقــد ركــز علــى ضــرورة   ن حمــو األميــةبرناجمــا خاصــا عــ
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ــرأة  ــع أداء املـ ــة   التـــدريب لرفـ ــا الزراعيـ ــتخدام التكنولوجيـ ــها السـ ــة وتأهيلـ ــا قـــسم  الريفيـ وأمـ
ــرأة ــة         امل ــة األرض الزراعي ــا يف ملكي ــة حبقه ــرأة الريفي ــة امل ــة توعي ــد أشــار إىل أمهي ــانون فق والق
 .من احلقوق وغريها

لى صعيد ما مت إجنازه، فقد نفذت وحدة تنمية املرأة الريفية العديـد مـن مـشاريع     أما ع  
متكني املرأة، ومنها نفذ بدعم من املنظمات الدولية، وأثبـت هـذا االسـتثمار فعاليتـه يف حتـسني                    

 .احلالة االجتماعية واالقتصادية للمستفيدات من املشروع
 

 :السؤال الثالثون  

 أغلب مـواد قـانون األحـوال الشخـصية هـي مـواد متييزيـة إىل             يشري التقرير إىل أن    - 
وجيري العمل حاليـاً علـى اقتـراح قـانون أسـرة حـديث يـضمن حقوقـاً                  " حد كبري   

يرجى تقدمي معلومات عـن نطـاق هـذه          )٢٢الصفحة  " ( متساوية للمرأة والرجل  
  هااالقتراحات وتقيدها املرتقب باالتفاقية واإلطار الزمين املتوقع للبت في

ن اخلطــة اخلمــسية العاشــرة أكــدت علــى ضــرورة مراجعــة        بــأوذكرنــاكمــا ســبق   - 
ــانون     ــاملرأة وصــوالً إىل ق ــة ب ــشريعات املتعلق ــداد    أســرةالت ــصدد مت إع ــذا ال ــدين وهب  م

مــشروع للقــانون مــن قبــل اهليئــة الــسورية وســيتم مناقــشته مــع مجيــع اجلهــات املعنيــة    
 وتقدميه إىل اجلهات املختصة لدراسـته ومـن         ليتم صياغة املشروع  / احلكومية واألهلية /

مث رفعــه إىل جملــس الــشعب، واالقتراحــات املتــضمنة يف املــشروع تتوجــه حنــو املــساواة 
 .تبني الرجل واملرأة يف الواجبات واملسؤوليا

 
 :السؤال احلادي والثالثون  

اقيـة  يرجى بيان ما أحرز من تقدم يف التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري لالتف               - 
  أو االنضمام إليه

لقد تضمن اقتراح رفع التحفظـات عـن االتفاقيـة الـذي رفعتـه اهليئـة الـسورية لـشؤون                     - 
 املــصادقة علــى الربوتوكــول  بــاقتراحاألســرة إىل رئاســة جملــس الــوزراء فقــرة خاصــة   

االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة املعتمــد مــن قبــل    
تــشرين  ١٥املــؤرخ يف / ٥٤/٤عامــة لألمــم املتحــدة مبوجــب قرارهــا رقــم   اجلمعيــة ال

ــوبر /األول ــى عــدد مــن اجلهــات        ١٩٩٩أكت ــد عرضــه عل ــه بع ــتم النظــر ب وســوف ي
 .وزارة اخلارجيةوزارة العدل، /احلكومية املعنية 
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 املرفقــــــات
 ١ مرفق رقم  
  التعليميةتأهم املؤشرا  

 ١جدول 
 )يف املائة) ( سنة فأكثر١٥(الرجال نسبة األمية بني النساء و

 

 
ــامي    - ١ :املــصدر ــسكان لع ــداد ال ــائج تع ــة   - ٢ املكتــب املركــزي لإلحــصاء /١٩٨١، ١٩٧٠نت ــائج مــسح القــوى العامل ) ســوق العمــل ( نت

العاملـة   القوى   - ٤املكتب املركزي لإلحصاء    /١٩٩٩ نتائج املسح املتعدد األغراض عام       - ٣املكتب املركزي لإلحصاء    /١٩٩٥ لعام
٢٠٠٢ -٢٠٠١  

 
 ٢جدول 

 ١٩٩٩حـسب فئـات الـسن عـام     )  سـنة فـأكثر  ١٥(نسبة األميـة بـني النـساء والرجـال          
 )املائة يف(
 

 ) ن‐ر(الفجوة  رجال نساء فئات السن

٣,٦- ٢,٧ ٦,٣ ١٩ -١٥ 
٥,٦- ٣,٢ ٨,٨ ٢٤ -٢٠ 
١٠,٤- ٣,٧ ١٤,١ ٢٩ -٢٥ 
١٥,٥- ٦,٤ ٢١,٩ ٣٤ -٣٠ 
٢٣,٦- ٨,٠ ٣١,٦ ٣٩ -٣٥ 
٣٠,٧- ١٠,٠ ٤٠,٧ ٤٤ -٤٠ 
٣٥,٥- ١٢,٦ ٤٨,١ ٤٩ -٤٥ 
٣٩,٩- ١٦,٣ ٥٦,٢ ٥٤ -٥٠ 
٤٥,٣- ١٩,٩ ٦٥,٢ ٥٩ -٥٥ 
٤٣,٩- ٢٨,٣ ٧٢,٢ ٦٤ -٦٠ 
 ٣٦,٨- ٤١,٥ ٧٨,٣  فأكثر٦٥

 
  املكتب املركزي لإلحصاء/ ١٩٩٩نتائج املسح املتعدد األغراض عام  :املصدر 

 ٢٠٠٦ )٤ (٢٠٠٢ )٤ (٢٠٠١  )٣ (١٩٩٩ )٢ (١٩٩٥ )١ (١٩٨١ )١ (١٩٧٠ اجلنس

 ٢٤,٢ ٢١,٣ ٢٢,٢ ٢٦,٣ ٣١,٦ ٦٢,٩ ٨٠,٠ نساء
 ٩ ٧,٥ ٨,١ ٩,٧ ١١,٥ ٢٦,٤ ٤٠,٤ رجال

 ١٥,٢.- ١٣,٨- ١٤,١- ١٦,٦- ٢٠,١- ٣٦,٥- ٣٩,٦- ) ن-ر(الفجوة 
 ٢,٧ ٢,٨ ٢,٧ ٢,٧ ٢,٧ ٢,٤ ٢,٠ )ر/ن(ل نسبة التعاد
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 ٣اجلدول 

 ٢٠٠٦حـسب فئـات الـسن عـام     )  سـنة فـأكثر  ١٥(اء والرجـال  نسبة األميـة بـني النـس        
 )املائة يف(
 

 ) ن‐ر(الفجوة  رجال نساء فئات السن

١,١- ٣,٦ ٤,٨ ١٩ -١٥ 
٤,٤- ٤,٥ ٨,٩ ٢٤ -٢٠ 
٧,٤- ٤,٦ ١٢,١ ٢٩ -٢٥ 
١١,٨- ٤,٤ ١٦,٢ ٣٤ -٣٠ 
١٦,٤- ٦,٣ ٢٢,٧ ٣٩ -٣٥ 
٢٣,٤- ٧,٠ ٣٠,٤ ٤٤ -٤٠ 
٣١,٩- ٩,٢ ٤١,١ ٤٩ -٤٥ 
٣٩,٢- ١٣,٧ ٥٣,٠ ٥٤ -٥٠ 
٤٧,٠- ١٦,٣ ٦٣,٣ ٥٩ -٥٥ 
٤٦,٤- ٢٢,٩ ٦٩,٣ ٦٤ -٦٠ 
 ٣٤,٠- ٤٤,٠ ٧٨,٠  فأكثر٦٥

  
  املكتب املركزي لإلحصاء/  الربع الثاين٢٠٠٦نتائج مسح قوة العمل  :املصدر 

  
 ٤اجلدول 

 رجل حسب املراحل التعليمية) ١٠٠(نسبة النساء لكل   
 

 ثانوي ديإعدا ابتدائي السنوات

٢٩,٣ ٥٣,٥ ٥٣,٩ ١٩٧٠ 
٥٨,٨ ٥٦,١ ٧٢,٤ ١٩٨٠ 
٧٥,٤ ٦٩,٧ ٨٥,٢ ١٩٩٠ 
٩٢,٨ ٨٥,٢ ٨٨,٦ ١٩٩٩ 
٩٦,٩ ٨٥ ٨٩,٨ ٢٠٠٢ 
١٠٢,١ ٨٧,٥ ٩٢ ٢٠٠٥ 
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 ٥اجلدول 
 )يف املائة(التوزيع النسيب لطالب مدارس ومراكز التدريب املهين حسب اجلنس   

 
 )ر/ ن(نسبة التعادل  ) ن‐ر(الفجوة  ) املائةيف(رجال  )يف املائة(نساء  السنوات

٠,٦ ٢٤ ٦٢ ٣٨ ١٩٨٠ 
٠,٩ ٦ ٥٣ ٤٧ ١٩٩٠ 
١,٠ ٢ ٥١ ٤٩ ٢٠٠٠ 
٠,٨ ١٢,٦ ٥٦,٣ ٤٣,٧ ٢٠٠٥ 

  
 ٦ اجلدول

العــاملني يف جهــاز التعلــيم والتــدريس قبــل اجلــامعي حــسب املراحــل التعليميــة واجلــنس     
 )املائة يف(
 

  *٢٠٠٥ ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٨٠ ١٩٧٠ اجلنس

       :املرحلة االبتدائية
 ٦٤,٥ ٦٧,٢ ٦٥,٧ ٦٣,٦ ٥٢,٨ ٣٨,٥ نساء
 ٣٥,٥ ٣٢,٨ ٣٤,٣ ٣٦,٤ ٤٧,٢ ٦٠,٥ رجال

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اجملموع 
 ١٨١,٩ ٢٠٤,٨ ١٩١ ١٧٥ ١١١ ٦٢  رجل١٠٠نسبة النساء لكل 

       :املرحلتان اإلعدادية والثانوية
 ٤٥,٨ ٤٩,٥ ٤٨,٢ ٤٣,٢ ٣٢,١ ٢١,٣ نساء
 ٥٤,٢ ٥٠,٥ ٥١,٨ ٥٦,٨ ٦٧,٩ ٧٨,٧ رجال

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اجملموع 
 ٨٥,١ ٩٨ ٩٣ ٧٦ ٤٧ ٢٧  رجل١٠٠نسبة النساء لكل 
  

 ٧ اجلدول
 )يف املائة(اإلنفاق احلكومي على تعليم اإلناث   

 
 ةيف املائة من إمجايل اإلنفاق على التعليم يف املرحل املرحلة

 ٤٧,٤ ٦ -١االبتدائية من 
 ٤٧,٧ الثانوي العام
 ٤٤,٨ الثانوي املهين

 ٤٧,٢ اجملموع 
 
 وزارة التربية :املصدر 
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 ٨اجلدول 

 يةبتدائنسبة الطالب يف املرحلة اإل  
 

 إناث ذكور السنة

٣٥,٠ ٦٥,٠ ١٩٧٠ 
٤٢,٠ ٥٨,٠ ١٩٨٠ 
٤٦,٠ ٥٤,٠ ١٩٩٠ 
٤٧,٠ ٥٣,٠ ١٩٩٩ 
٤٧,٠ ٥٣,٠ ٢٠٠٠ 
٤٧,٢ ٥٢,٨ ٢٠٠١ 
٤٧,٢ ٥٢,٨ ٢٠٠٢ 
٤٧,٩ ٥٢,١ ٢٠٠٥ 

  
 ٩اجلدول 

 إلعداديةنسبة الطالب يف املرحلة ا  
 

 إناث ذكور السنة

٢٦,٠ ٧٤,٠ ١٩٧٠ 
٣٦,٠ ٦٤,٠ ١٩٨٠ 
٤١,٠ ٥٩,٠ ١٩٩٠ 
٤٦,٠ ٥٤,٠ ١٩٩٩ 
٤٥,٩ ٥٤,١ ٢٠٠٠ 
٤٥,٥ ٥٤,٥ ٢٠٠١ 
٤٥,٩ ٥٤,١ ٢٠٠٢ 
٤٦,٨ ٥٣,٢ ٢٠٠٥ 
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 ١٠اجلدول 
 نسبة الطالب يف املرحلة الثانوية  

 
 إناث ذكور السنة

٢٣,٠ ٧٧,٠ ١٩٧٠ 
٣٧,٠ ٦٣,٠ ١٩٨٠ 
٤٣,٠ ٥٧,٠ ١٩٩٠ 
٤٨,٠ ٥٢,٠ ١٩٩٩ 
٤٩,١ ٥٠,٩ ٢٠٠٠ 
٤٩,٠ ٥١,٠ ٢٠٠١ 
٤٩,١ ٥٠,٩ ٢٠٠٢ 
٥٠,٥ ٤٩,٥ ٢٠٠٥ 

  
 ١١اجلدول 

 )٢٠٠٢ -١٩٩٨(نسبة الطالب اجلامعني   
 

 نسبة إناث نسبة ذكور موعاجمل إناث ذكور السنة

٧٨ ٢٨٥ ١٩٩٨  ٥٧ ٦١٧  ١٣٥ ٩٠٢  ٤٢,٤ ٥٧,٦ 
٨٥ ٢٦٢ ١٩٩٩  ٦٦ ١٠٧  ١٥١ ٣٦٩  ٤٣,٧ ٥٦,٣ 
٨٧ ٦٥٩ ٢٠٠٠  ٦٧ ٤٧٨  ١٥٥ ١٣٧  ٤٣,٥ ٥٦,٥ 
٩٥ ٠١١ ٢٠٠١  ٧٧ ٨٤٢  ١٧٢ ٨٥٣  ٤٥,٠ ٥٥,٠ 
١٠٢ ٧٤٩ ٢٠٠٢  ٨٨ ٠٠١  ١٩٠ ٧٥٠  ٤٦,١ ٥٣,٩ 
٢٤٣ ٠٤٩  *٢٠٠٥  ٢١٠ ٤٥٦  ٤٥٣ ٥٠٥  ٤٦,٤ ٥٣,٦ 

 
  )جامعات+ معاهد (الطالب يف التعليم العايل  * 

 
 ١٢اجلدول 

 ٢٠٠٣ -٢٠٠٢نسبة تفوق اإلناث على الذكور يف بعض الكليات عام   
 

 االقتصاد الصيدلة الفنون التربية العلوم اآلداب  الكلية

 ٨ ١١ ١٥ ٢٨ ٣٧ ٦٩ إناث
 ٤ ٥ ٢ ٦ ١٩ ٢٣ ذكور

 ١٢ ١٦ ١٧ ٣٤ ٥٦ ٩٢اجملموع 
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 دورة - ٢٠٠٦ ســنة فــأكثر حــسب احلالــة العمليــة للمهنــة الرئيــسية والقطــاع واجلــنس لعــام     ١٥ العمــالتوزيــع   
 يونيه/حزيران

 
 أخرى غري منظم خاص منظم حكومي 
 اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر 

 ٧٦٧ ٤٥٣ ١٧٥ ١٥ ٥٩٢ ٤٣٨ ٢٩٧ ٠٧٥٣٧ ٢٢٣١ ٤٤٧٣٦ ٧٣٦١٦٤ ٧١١٣ ١٦٠ ٠٢٢ ٣٦٤٢٥٢ ٦٥٨١٠ ٢٤١ صاحب عمل

 ٨٨٩ ٢٩٠ ١ ٠٠٤ ٥٩ ٨٨٥ ١٥٠ ١ ٢٩١ ٨٦٤٢١٣ ٤٢٧١٩ ٢٦١١٩٣ ٥٣٥٥٤٢ ٧٢٥١٦ ٥٢٥ ٣٣٧ ٦٥٠٤٥٤ ٧٣٢٢٢ ٤٣١ يعمل حلسابه

 ١٣٧ ٨٠٧ ٢ ٧٤٠ ٤٤٢ ٣٩٧ ٣٦٤ ٢ ٨٦٥ ٣٩٢٤٤ ٤٧٣٥ ٤٥٠٣٩ ٥٨١٧٢٧ ٨٦٨٣٧ ٦٨٩ ٥٥١ ٤٢٧٧٠٠ ١٢٥٦٤ ٢٧١٦٣٦ ٣٣٤ ٣٤٠١ ٩٣٢٣٣٥ ٩٩٨ يعمل بأجر

 ٢٠٧ ٤٤٦ ٦٦٤ ١٤٥ ٥٤٤ ٣٠٠ ١٦٥ ٩٧٥٢٣٣ ١٩٠١٠٢ ٢٣٣١٣٠ ٦٠٧١٣٠ ٦٢٦٢٥ ١٠٤ ٨٠٩ ٠٨١٨٢ ٧٢٨١٧ ٦٥ يعمل لدى األسرة

 ٦٩٦ ١٢ ٣٧٧ ١ ٣١٩ ١١ ٤١١ ٤٥٦٧٠٨٧٠٢١ ١١٦٣٣٩٧ ٧ ٨٣٠ ٤٩٤٣٣٦٣ ٣ أخرى

 ٦٩٦ ٩٢٩ ٤ ٩٥٩ ٦٦٣ ٧٣٧ ٢٦٥ ٤ ٠٢٩ ٠٠٨٥٣٠ ٠٢١١٣٠ ٨٤٦٤٠٠ ٥٧١ ٧٩٨١ ٠٤٧٨٣ ٤٨٨ ١ ٥٥٠ ٤٩٣ ٨١٣١ ٧٣٧١١٤ ٣٧٨ ٢٧١١ ٣٣٤ ٣٤٠١ ٩٣٢٣٣٥ ٩٩٨ اجملموع 
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 - ٢٠٠٦نـة الرئيـسية والقطـاع واجلـنس لعـام       سـنة فـأكثر حـسب احلالـة العمليـة للمه       ١٥ عماللالنسيب ل توزيع  ال  
 يونيه/دورة حزيران

 
    أخرى غري منظم خاص منظم حكومي 

 اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر 
 يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة ائةيف امل يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة 

 ٩,٢ ٢,٣ ١٠,٣ ١٠,٨٤,٥١٠,٥٩,١٠,٨٧,٠ ١٧,٥٩,٠١٦,٩... صاحب عمل

 ٢٤,٥ ٨,٩ ٢٧,٠ ٣٥,٣١٩,٧٣٤,٥٤٨,٤١٥,٣٤٠,٢ ٣١,٣١٩,٧٣٠,٤... يعمل حلسابه

 ٥٦,٩ ٦٦,٧ ٥٥,٤ ٤٦,٤٤٤,٨٤٦,٣٩,٩٤,١٨,٥ ١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠٤٦,١٥٦,١٤٦,٩ يعمل بأجر

 ٩,١ ٢١,٩ ٧,٠ ٧,٠٣٠,٦٨,٣٣٢,٥٧٩,٢٤٤,٠ ٤,٨١٤,٩٥,٥... سرةأليعمل لدى ا

 ٠,٣ ٠,٢ ٠,٣ ٠,٥٠,٤٠,٥٠,٢٠,٥٠,٣ ٠,٣٠,٣٠,٣... أخرى

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠ ١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠ اجملموع 
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 دورة - ٢٠٠٦للمهنة الرئيـسية والقطـاع واجلـنس لعـام        نشاط االقتصادي    سنة فأكثر حسب ال    ١٥ العمالتوزيع    
 يونيه/حزيران

  
    أخرى غري منظم خاص منظم حكومي 

 اجملموع أنثى ذكر اجملموع نثىأ ذكر اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر 
 يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة 

٢٠٩ ٥٢٨ ٢٢٢ ٧٦١ ٢١٩ ٤٣٠٣٩٥ ٧٨٩١١٩ ٢١٥٢٧٥ ١٠٥٤٠٨ ١١٠٥٦ ٣٥٢ ٤٢٦ ٨٧٨١٣٤ ٥٤٧٢٦ ٨٩٠١٠٧ ١١٥٣٢ ٧٧٦٧ ٢٥زراعة وحراجة  ٩٧٠ ٧٥٠  

٥١ ١٧٧ ٦٨٩ ٦٩٠ ٢٢٩ ١٦٠٢٩ ٠٦٩٣ ٢٧٩٢٦ ٧٠٣١٣٩ ٥٧٦١٠ ١٢٨ ٢٣٧ ١٥٢٤٥٢ ٠٨٤٢٤ ١٢٢٤٢٨ ١٦٢١٢١ ٩٦٠١٣ ١٠٧صناعة  ٧٤١ ٨٦٦  

٣ ٤٧٢ ٧٣٣ ٦٤٧ ٧٨٣ ٧٨٣١٩ ٦٠١١٩ ٤١٢٥١٧ ١٩٠٢ ٥١٥ ٠٣٧ ٠٦١٩١ ٩٧٦١ ٧٨٤٨٩ ٧٨٤٢٢ ٢٢بناء وتشييد  ٦٥١ ٢٠٥  

٣٠ ٨٨٣ ١٩٨ ٧٥٠ ٢١٩ ٨٦٢٤٧ ٣٥٨٣ ٩٣٩٤٣ ٠٢٦٢٠٦ ٩١٣٦ ٢٠٠ ٧٨٥ ٣٩٣٥١١ ٣٩٢١٩ ١٣٨٤٩٢ ٦٠٣١٥ ٥٣٥١ ١٣فنادق ومطاعم  ٧٨١ ٠٨١  

٦ ٩٥٦ ٩٣٣ ٣٣٩ ٨٨٦ ٨٨٦١٩ ١٦٤١٩ ٤٧٤٦٩٠١٩٩ ١٩٨ ٤٤٢ ٧٨٣٧٩ ٦٥٩٢ ٣٩٦٧٦ ٤٨٣٤٨ ٩١٣٣ ٤٤نقل مواصالت  ٣٤٦ ٨٨٩  

١٠ ٥٦١ ٨٠٤ ١١١ ١٨٦ ٨٣٦٣٥٠٤ ٠١٩٣ ٠١٩٢٧ ٢٧ ٩٣٩ ٧٧٥٧٦ ١٦٤٧ ٢٢٠٦٩ ٤٣٦١٤ ٧٨٥٢ ١١مال وتأمين وعقارات  ١٢٢ ٣٦٥  

٣٥١ ٣٨١ ١٥٧ ٩٦٤ ٥٠٧ ٢٠٧١٤ ٣٠٠٣ ٦٢٩١١ ٨٦٣٧٣ ٧٦٦٧ ٦٥ ٦٨٤ ٧٧٠١٤٧ ٩١٤٣٢ ٧٢٠١١٤ ٠٧٩ ٥٤١١ ١٧٨٣٠٧ ٧٧٢خدمات  ١ ٣١٥ ٥٣٩  

٦٦٣ ٩٥٩ ٧٣٧ ٢٦٥ ٤ ٠٢٩ ٠٠٨٥٣٠ ٠٢١١٣٠ ٨٤٦٤٠٠ ٥٧١ ٧٩٨١ ٠٤٧٨٣ ٤٨٨ ١ ٥٥٠ ٤٩٣ ٨١٣١ ٧٣٧١١٤ ٣٧٨ ٢٧١١ ٣٣٤ ٣٤٠١ ٩٣٢٣٣٥ ٩٩٨ المجموع  ٤ ٩٢٩ ٦٩٦  
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ــع ال   ــسيب لتوزيـ ــاللالنـ ــسب ال  ١٥ عمـ ــأكثر حـ ــنة فـ ــصادي   سـ ــشاط االقتـ ــنس   نـ ــاع واجلـ ــسية والقطـ ــة الرئيـ للمهنـ
 يونيه/ان دورة حزير- ٢٠٠٦ لعام

  
    أخرى غري منظم خاص منظم حكومي 

 اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر 
 يف املائة يف املائة املائةيف  يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة 

 ١٩,٧ ٣١,٦ ١٧,٨ ٢٣,٧٦٧,٠٢٦,٠٦٨,٩٩١,٩٧٤,٦ ٢,٦٢,١٢,٥٧,٨٢٣,٤٩,٠زراعة وحراجة

 ١٥,٠ ٧,٧ ١٦,٢ ٨,٦١٢,٨٨,٩٦,٥٢,٤٥,٥ ١٠,٨٣,٩٩,١٣١,٠٢١,٠٣٠,٣صناعة

 ١٣,٢ ٠,٥ ١٥,٢ ٣٤,٦٢,٩٣٢,٩٤,٩.٣,٧ ٢,٣.١,٧٦,٥٠,٩٦,١بناء وتشييد

 ١٥,٨ ٤,٧ ١٧,٦ ١٣,٥٧,٢١٣,٢١٠,٨٣,٠٨,٩ ١,٤٠,٥١,١٣٥,٧١٦,٩٣٤,٣فنادق ومطاعم

 ٧,٠ ١,٠ ٨,٠ ١٣,٣٠,٨١٢,٧٥,٠.٣,٨ ٤,٥١,٠٣,٦٥,٦٢,٤٥,٣نقل مواصالت

مال وتأمين 
وعقارات

٢,٥ ١,٦ ٢,٦ ١,٨.١,٧١,٠٠,٣٠,٨ ١,٢٠,٧١,١٥,٠٦,٨٥,٢ 

 ٢٦,٧ ٥٢,٩ ٢٢,٦ ٤,٤٩,٤٤,٧٢,٨٢,٥٢,٧ ٧٧,٣٩١,٧٨٠,٩٨,٣٢٨,٥٩,٩اتخدم

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠ ١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠ المجموع
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 سنة فأكثر حسب فئات األجور الـشهرية للمهنـة الرئيـسية والقطـاع             ١٥توزيع العمال     
 يونيه/حزيران دورة - ٢٠٠٦ لعام واجلنس

 

  
أقل من 
٣ ٠٠٠ 

٣ ٠٠٠- 
-٣ ٩٩٩ 

٤ ٠٠٠- 
٤ ٩٩٩ 

٥ ٠٠٠- 
٥ ٩٩٩ 

٦ ٠٠٠ -
 اجملموع غري مبني ٧٠٠٠+ ٦ ٩٩٩

 ٩٣٢ ٩٩٨ ٦٣٠ ٥ ٤٤٤ ٦٩٦٨٠٧ ٢٢٧٨٣ ١٤٨٣٥ ٩٤٣٢٥ ١٢ ٨٤٣ ٢٨ ذكر 

 ٣٤٠ ٣٣٥ ٩٤٩ ١ ٣٩٦ ٨٤٤٢٨٢ ٢٧١٢٩ ٢٩٩١١ ٧٥٤٦ ٨٢٧ ٢ أنثى حكومي

 ٢٧١ ٣٣٤ ١ ٥٧٩ ٧ ٨٤٠ ٠٨٩ ٥٤١١ ٤٩٨١١٣ ٤٤٧٤٦ ٦٩٧٣١ ١٣ ٦٧٠ ٣١ اجملموع    

 ١٢٥ ٦٣٦ ٠٧٧ ١ ٢٠٠ ٩٧٩٣٢١ ٩٧٧١٠٨ ٧٤٩٧١ ٦٤٠٧١ ٣٦ ٥٠٤ ٢٤ ذكر 

 ٤٢٧ ٦٤  ٨٨٣ ٣٠٩١٨ ٦٥١٧ ٧١٥١٤ ٢٨٨١٠ ٨ ٥٨٠ ٤ أنثى خفض منظم

 ٥٥١ ٧٠٠ ٠٧٧ ١ ٠٨٢ ٢٨٨٣٤٠ ٦٢٨١١٦ ٤٦٤٨٦ ٩٢٨٨٢ ٤٤ ٠٨٤ ٢٩ اجملموع    

 ٨٦٨ ٦٨٩ ٢١٠ ٢ ١٩٣ ٩١٧٣٧٨ ٣٩١١٢٨ ٩٧٦٨١ ٦٧٥٥٣ ٣١ ٥٠٧ ١٣ ذكر 

 ٥٨١ ٣٧  ٥٠١ ٤٢٥٥ ٥٥٧٣ ١٩٤٨ ٦٧٨٨ ٨ ٢٢٦ ٣ أنثى غري منظم

 ٤٥٠ ٧٢٧ ٢١٠ ٢ ٦٩٤ ٣٤٢٣٨٣ ٩٤٨١٣٢ ١٧٠٨٩ ٣٥٣٦٢ ٤٠ ٧٣٣ ١٦ اجملموع    

 ٤٧٣ ٣٩ ٨٩٩ ٥٥٢ ٦٦٧٢٢ ٥٠١٧ ٤٧١٢ ٣٤٣٤ ٠٤١ ١ ذكر 

 ٣٩٢ ٥ ٥٦٠ ٧٢١ ٤٠٠١ ٣٣٩٦٨٧١ ٦٨٧ أنثى أخرى

 ٨٦٥ ٤٤ ٤٥٩ ١ ٢٧٢ ٠٦٦٢٤ ١٨٨٩ ٨٠٩٣ ٣٤٣٤ ٧٢٧ ١    اجملموع 

 ٣٩٧ ٣٦٤ ٢ ٨١٥ ٩ ٣٨٨ ٥٢٩ ٢٥٨١ ٠٩٦٣٢٩ ٣٤٤١٩١ ٦٠٢١٥٥ ٨١ ٨٩٤ ٦٧ ذكر 

 ٧٤٠ ٤٤٢ ٥٠٩ ٢ ٥٠١ ٩٧٨٣٠٨ ١٦٦٤١ ٥٤٧٣٥ ٧١٩٢٥ ١٧ ٣٢٠ ١١ أنثى 

 ١٣٧ ٨٠٧ ٢ ٣٢٤ ١٢ ٨٨٩ ٨٣٧ ٢٣٧١ ٢٦١٣٧١ ٨٩١٢٢٦ ٣٢١١٨٠ ٩٩ ٢١٤ ٧٩    اجملموع 
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 سنة فأكثر حسب فئات األجـور الـشهرية للمهنـة الرئيـسية             ١٥التوزيع النسيب للعمال      
 يونيه /حزيران دورة - ٢٠٠٦والقطاع واجلنس لعام 

 

  
أقل من 
٣ ٠٠٠ 

٣ ٠٠٠- 
-٣ ٩٩٩ 

٤ ٠٠٠- 
٤ ٩٩٩ 

٥ ٠٠٠- 
٥ ٩٩٩ 

٦ ٠٠٠ -
 اجملموع غري مبني ٧٠٠٠+ ٦ ٩٩٩

 يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة يف املائة  

 ١٠٠,٠ ٠,٦ ٨٠,٨ ٨,٤ ٣,٥ ٢,٥ ١,٣ ٢,٩ ذكر 

 ١٠٠,٠ ٠,٦ ٨٤,٢ ٨,٩ ٣,٤ ١,٩ ٠,٢ ٠,٨ أنثى حكومي

 ١٠٠,٠ ٠,٦ ٨١,٧ ٨,٥ ٣,٥ ٢,٤ ١,٠ ٢,٤    اجملموع 

 ١٠٠,٠ ٠,٢ ٥٠,٥ ١٧,١ ١١,٣ ١١,٣ ٥,٨ ٣,٩ ذكر 

 ١٠٠,٠ . ٢٩,٣ ١١,٣ ٢٢,٧ ١٦,٦ ١٢,٩ ٧,١ أنثى خفض منظم

 ١٠٠,٠ ٠,٢ ٤٨,٥ ١٦,٦ ١٢,٤ ١١,٨ ٦,٤ ٤,٢    اجملموع 

 ١٠٠,٠ ٠,٣ ٥٤,٨ ١٨,٧ ١١,٨ ٧,٨ ٤,٦ ٢,٠ ذكر 

 ١٠٠,٠ . ١٤,٦ ٩,١ ٢٢,٨ ٢١,٨ ٢٣,١ ٨,٦ أنثى غري منظم

 ١٠٠,٠ ٠,٣ ٥٢,٧ ١٨,٢ ١٢,٤ ٨,٥ ٥,٥ ٢,٣    اجملموع 

 ١٠٠,٠ ٢,٣ ٥٧,١ ١٩,٤ ٦,٣ ١١,٣ ٠,٩ ٢,٦ ذكر 

 ١٠٠,٠ ١٠,٤ ٣١,٩ ٢٦,٠ ١٢,٧ ٦,٣ . ١٢,٧ أنثى أخرى

 ١٠٠,٠ ٣,٣ ٥٤,١ ٢٠,٢ ٧,١ ١٠,٧ ٠,٨ ٣,٩    اجملموع 

 ١٠٠,٠ ٠,٤ ٦٤,٧ ١٣,٩ ٨,١ ٦,٦ ٣,٥ ٢,٩ ذكر 

 ١٠٠,٠ ٠,٦ ٦٩,٧ ٩,٥ ٧,٩ ٥,٨ ٤,٠ ٢,٦ أنثى 

 ١٠٠,٠ ٠,٤ ٦٥,٥ ١٣,٢ ٨,١ ٦,٤ ٣,٥ ٢,٨ اجملموع 
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 - ٢٠٠٦ سنة فأكثر حسب فئات السن واجلـنس لعـام           ١٥توزيع العاطلني عن العمل       
 يونيه/حزيراندورة 

 
    متعطل مل يسبق له العمل متعطل سبق له العمل 

 اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر 

٩٤٢ ١٠٤ ١١٥ ٣٣ ٨٢٦ ٨٦٦٧١ ٧١١٩٤ ١٥٥٣١ ٠٧٦٦٣ ١٠ ٤٠٤ ٦٧٢١ ٨ ١٩ - ١٥ 
٢٠٥ ١٧٠ ٩٦٦ ٧٧ ٢٣٩ ٢٨٢٩٢ ٨٨٥١٥١ ٣٩٦٧١ ٩٢٣٧٩ ١٨ ٠٨١ ٨٤٢٦ ١٢ ٢٤ - ٢٠ 
٩١٢ ١٠٧ ٦٩٩ ٥٢ ٢١٢ ١١٤٥٥ ٨٧٧٨٦ ٢٣٧٤٥ ٧٩٨٤٠ ٢١ ٨٢٢ ٩٧٦٦ ١٤ ٢٩ - ٢٥ 
٢٥٥ ٣٩ ٢٠٨ ٢٠ ٠٤٦ ٢٣٥١٩ ١٤٧٣٠ ٠٨٨١٨ ٠١٩١٢ ٩ ٠٦١ ٩٥٨٢ ٦ ٣٤ - ٣٠ 
٦٠٠ ١٧ ٥٤٦ ١٠ ٠٥٣ ٤١٢٧ ٦٢٩١٠ ٧٨٣٨ ١٨٧١ ٧ ٩١٧ ٢٧٠١ ٥ ٣٩ - ٣٥ 
٠٥٩ ٩ ١٥٦ ٥ ٩٠٣ ٥٣٩٣ ١٢٢٥ ٤١٧٤ ٥٢٠١ ٣ ٠٣٤ ٤٨٥١ ٢ ٤٤ - ٤٠ 
٤٤٤ ٥ ٢٤٧ ١ ١٩٧ ٥٠٨٤ ١٦٥٣٤٣١ ٩٣٥١ ٣ ٠٣٢٩٠٤ ٣ ٤٩ - ٤٥ 
٦٣٧ ٢ ٧٧٧ ٨٦٠ ٢٨٣١ ٥٠٦٧٧٧٢ ٣٥٤١ ٣٥٤ ٥٤ - ٥٠ 
٨٥٠ ١ ٣٨٨ ٤٦٢ ٤٦٢٣٨٨٣٨٨١ ١ ٤٦٢ ١ ٥٩ - ٥٥ 
٢٥١ ١  ٢٥١ ٢٥١١ ١ ٢٥١ ١ ٦٤ - ٦٠ 
+ ٦٩١  ٦٩١٦٩١ ٦٩١  ٦٥ 

 ٨٤٥ ٤٦٠ ١٠٤ ٢٠٢ ٧٤١ ٦٢٨٢٥٨ ٨٨٠٣٨٢ ٧٤٨١٨١ ٢١٦٢٠٠ ٧٨ ٢٢٤ ٩٩٣٢٠ ٥٧ اجملموع   
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 سـنة فـأكثر حـسب فئـات الـسن واجلـنس لعـام               ١٥ عن العمل    التوزيع النسيب للعاطلني    
 يونيه/حزيران دورة - ٢٠٠٦

 
    متعطل مل يسبق له العمل متعطل سبق له العمل 

 اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر اجملموع أنثى ذكر 

 ٪٪٪٪٪٪٪٪٪

٢٢,٨ ١٦,٤ ١٢,٩٣١,٥١٧,٤٢٤,٨٢٧,٨ ١٥,٠٦,٩ ١٩ - ١٥ 
٣٦,٩ ٣٨,٦ ٢٤,٢٣٩,٦٣٩,٥٣٩,٥٣٥,٦ ٢٢,١٣٠,١ ٢٤ - ٢٠ 
٢٣,٤ ٢٦,١ ٢٧,٩٢٠,٠٢٥,٢٢٢,٥٢١,٣ ٢٥,٨٣٣,٧ ٢٩ - ٢٥ 
٨,٥ ١٠,٠ ١١,٥٦,٠١٠,٠٧,٩٧,٤ ١٢,٠١٠,٢ ٣٤ - ٣٠ 
٣,٨ ٥,٢ ٩,٢٠,٩٤,٧٢,٧٢,٧ ٩,١٩,٥ ٣٩ - ٣٥ 
٢,٠ ٢,٦ ٤,٥٠,٧٢,٣١,٤١,٥ ٤,٣٥,١ ٤٤ - ٤٠ 
١,٢ ٠,٦ ٥,٠٠,٦٠,٢٠,٤١,٦ ٥,٢٤,٥ ٤٩ - ٤٥ 
٠,٦ ٠,٤ ٠,٥٠,٨٠,٤٠,٦٠,٧ ٠,٦ ٥٤ - ٥٠ 
٠,٤ ٠,٢ ١,٩٠,٢٠,١٠,٦ ٢,٥ ٥٩ - ٥٥ 
٠,٣  ١,٦٠,٥ ٢,٢ ٦٤ - ٦٠ 
+ ٠,١  ٠,٩٠,٣ ١,٢  ٦٥ 

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠ ١٠٠,٠١٠٠,٠ اجملموع   
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 ٢قم مرفق ر
 القاضـي بإحـداث اهليئـة    ٢٠٠٣لعـام  / ٤٢/للقانون رقـم   النص الكامل  

 السورية لشؤون األسرة
 سوريا  

 القاضـي بإحـداث   ٢٠٠٣للعـام   ٤٢أصدر الـسيد الـرئيس بـشار األسـد القـانون رقـم        :دمشق
وتتمتـع بالشخـصية االعتباريـة     هيئة عامة تسمى اهليئـة الـسورية لـشؤون األسـرة مقرهـا دمـشق      

وهتــدف اهليئــة إىل تــسريع عمليــة  .ســتقالل املــايل واإلداري وتــرتبط بــرئيس جملــس الــوزراءواال
 .سهام يف جهود التنمية البشريةمن اإل النهوض بواقع األسرة السورية ومتكينها بشكل أفضل

   : ٤٢وفيما يلي نص القانون رقم  
 

 ٤٢القانون رقم   

 مـا أقـره جملـس الـشعب يف جلـسته      وعلـى  رئيس اجلمهورية بناء على أحكام الدسـتور  
 :ميالدي يصدر ما يلي ٢٠٠٣/ ١٢ /١٤ هجري ١٤٢٤ /١٠ /٢٠املنعقدة بتاريخ 

 
 :١املادة   

عامة تسمى اهليئـة الـسورية لـشؤون األسـرة      حتدث يف اجلمهورية العربية السورية هيئة 
بط بـرئيس جملـس   تواالسـتقالل املـايل واإلداري وتـر    مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية االعتبارية

 .الوزراء مباشرة
 

 :٢املادة   

 ومتكينـها بـشكل أفـضل     األسرة السورية  هتدف اهليئة إىل تسريع عملية النهوض بواقع 
   . من اإلسهام يف جهود التنمية البشرية

 :وتعمل يف هذا السبيل على 

 .كها واحلفاظ على هويتها وقيمهامحاية األسرة وتعميق متاس • 

 . لدى األسرة جبوانبها املختلفةوى احلياةحتسني مست • 

املؤسـسات واهليئـات    تعزيز دور األسرة يف عملية التنمية من خالل تطوير تفاعلـها مـع   • 
 .ن األسرة الرمسية وغري الرمسيةالوطنية ذات الصلة بشؤو
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خيــدم أهــداف  التعــاون مــع اهليئــات العربيــة والدوليــة ذات الــصلة بــشؤون األســرة مبــا  • 
 .اهليئة

  . اقتراح تعديل التشريعات املتعلقة بشؤون األسرة • 
 

 :٣املادة   

 :تتكون اهليئة من 

 .رئاسة اهليئة • 

 .جملس إدارة من مثانية أعضاء • 

 .اجلهاز اإلداري • 
 

 :٤املادة   

أمـام رئـيس    ويكـون مـسؤوال  ..  ويـرأس جملـس اإلدارة  ..  يسمى رئيس اهليئة مبرسـوم  • 
 . تعويض التمثيل املخصص للوزراءويتقاضى..  رةجملس الوزراء مباش

اقتــراح  بنــاء علــى..  يــسمى أعــضاء جملــس اإلدارة بقــرار مــن رئــيس جملــس الــوزراء   • 
 .اهليئة رئيس

الـسورية لعـضوية جملـس     إذا مسي أحد أعضاء اهليئـات التدريـسية املتفـرغني يف اجلامعـة     • 
التفـرغ الـذي كـان      يعـادل تعـويض   فيتقاضى إضافة إىل راتبه تعويضا بـديال  ..دارةإلا

 .يض من ميزانية اهليئةويصرف هذا التعو..  يتقاضاه
 

 :٥املادة   

 :ارة املهام والصالحيات التاليةميارس جملس اإلد • 

الــسياسات التنمويــة واالســتراتيجيات الوطنيــة واخلطــط والــربامج املتعلقــة    اقتــراح -  
 .سرةألبشؤون ا

 .اين واخلطة السنوية ألعمال اهليئةوضع خطط التواصل امليد -  

 .تسمية ممثلي اهليئة يف املؤمترات أو الندوات أو اهليئات العلمية اقتراح -  

 .وازنة التقديرية السنوية للهيئةمشروع امل اقتراح -  

 .اخلطط والربامج املعتمدة من رئيس جملس الوزراء إعداد التقارير املتعلقة بتنفيذ -   
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 .اخلاصة بشؤون األسرة وتوزيعها على اجلهات املعنية اسات واألحباثإعداد الدر -  

واهليئـات الوطنيـة الرمسيـة وغـري الرمسيـة واجلمعيـات املعنيـة         التعاون مع املؤسـسات  -  
 .خيدم شؤون األسرة مبا

وحتـدد  ..  تشكيل جلـان وفـرق عمـل يف ميـدان شـؤون األسـرة وتـسمية أعـضائها                  -  
 . ومدد عملها بقرار من جملس اإلدارةاللجان والفرق مهام هذه

 .وفق القوانني واألنظمة النافذة قبول اهلبات والتربعات -  

والتقـارير املـشار إليهـا     اخلطـط والـربامج  .. يرفع رئيس اهليئة إىل رئـيس جملـس الـوزراء    • 
 .للنظر يف اعتمادها) أ ب ج د (يف البنود

 
 :٦املادة   

   . هر وكلما دعت احلاجةجيتمع جملس اإلدارة مرة كل ش • 

ألعـضاء اجمللـس مبـن     ال يعترب اجتماع جملس اإلدارة قانونيا إال حبضور األغلبيـة املطلقـة   • 
   . فيهم الرئيس

تـساوي   ويف حـال .. تتخذ قرارات اجمللس بأكثريـة عـدد أصـوات األعـضاء احلاضـرين      • 
  .األصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه الرئيس

 
 :٧املادة   

 :املهام والصالحيات التالية وىل رئيس اهليئة رئيس جملس اإلدارةيت 

   . متابعة أعمال جملس اإلدارة واللجان املشكلة • 

   . العمل على تنمية موارد اهليئة من املنح واهلبات والتربعات • 

  .دعوة جملس اإلدارة إىل االجتماعات الدورية وغري الدورية • 

أمام القضاء والنيابـة عنـها    يئة العلمية واإلدارية واملالية ومتثيلهااإلشراف على أعمال اهل • 
   . لدى الغري

   . تعيني العاملني يف اهليئة يف حدود املالك واإلشراف على أعماهلم • 

   . إعداد وعرض املوازنة السنوية للهيئة على جملس اإلدارة • 
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  :٨املادة   

ويتمتـع بـصالحيات الـوزير بالنـسبة      ..خـتص رئـيس جملـس اإلدارة هـو آمـر الـصرف امل      
   . واإلدارية للعاملني يف اهليئة ويف مجيع شؤوهنا املالية

 
 :٩املادة   

  .بتويل مهامه وصالحياته يف حال غيابه يفوض رئيس اهليئة أحد أعضاء جملس اإلدارة 
 

 :١٠املادة   

 ١ملني يف الدولـة رقـم   القـانون األساسـي للعـا    خيضع مجيـع العـاملني يف اهليئـة ألحكـام     
   .  وتعديالته١٩٨٥لعام 

ــة       ــة للدول ــة العام ــستقل يف املوازن ــرع م ــة ف ــألف.. ال حيــدث للهيئ ــة   وتت ــوارد املالي امل
 :من للهيئة

   . اإلعانات اليت ختصصها الدولة للهيئة يف املوازنة العامة • 

   . ريع أموال اهليئة املنقولة وغري املنقولة • 

   . يق واملشاريع والربامج اليت تديرها اهليئةعوائد الصناد • 

   . النافذة التربعات واهلبات واملنح اليت تسمح هبا القوانني واألنظمة • 
 

 :١٢املادة   

ــوم   ــة مبرسـ ــام.. يـــصدر مـــالك اهليئـ ــصدر النظـ ــيس    ويـ ــن رئـ ــرار مـ ــة بقـ ــايل للهيئـ املـ
 .الوزراء جملس

 
 :١٣املادة   

ــد مــع خــرباء أو     ــة أن تتعاق ــصاصينيللهيئ ــد    اخت ــدة دون التقي بعقــود عمــل حمــددة امل
 .بقرار من رئيس جملس الوزراء ويتم تصديق هذه العقود..  باحلدود القصوى لألجور

 
 :١٤املادة   

   . للرقابة املالية ختضع اهليئة لرقابة اجلهاز املركزي 
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   : ١٥املادة   

والتربعـات واهلبـات     املعوناتتعفى مستوردات اهليئة الالزمة لتحقيق أهدافها وكذلك • 
   . الرسوم اجلمركية واملنح اليت ترد إىل اهليئة من مجيع الضرائب والرسوم مبا فيها

   . تتمتع اهليئة بالتسهيالت املقررة ألي من اجلهات العامة • 
 

 :١٦املادة   

ع ئـة مـن األجـر الـشهري املقطـو         اامليف   ٥٠ يتقاضى رئيس اهليئة تعويضا شهريا يعادل      
  ائة من األجر الشهري املقطوعامل يف ٣٠ دارة هذا التعويض بنسبةإلويتقاضى أعضاء جملس ا

 
 :١٧املادة   

   . الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يصدر رئيس جملس الوزراء الصكوك األخرى 
 

 :١٨املادة   

  .اريخ النشرويعترب نافذا بعد ستني يوما من ت ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية 
 

   ميالدي٢٠/١٢/٢٠٠٣     هجري ٢٦/١٠/١٤٢٤ :دمشق يف
  
 رئيس اجلمهورية
 بشار األسد
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 خطة اهليئة السورية  
 

 اإلجناز املؤشر اخلطة اخلمسية العاشرة هدف اهليئة

 إطار قانوين حيدد مكونات األسرة -١
 
 
 
معاجلة كـل مـن مكونـات األسـرة جبميـع          -٢

 أبعاده

ــة  حتـــــــديث -١ اهلياكـــــــل التنظيميـــــ
ملؤسسات الدولة وحتويلـها إىل هيئـات       

 .رشيقة فعالة وعملية
 
ــات  -٢ ــسياسات واهليئـــ  حتـــــديث الـــ

التشريعية والقانونية وآليـة صـنع القـرار        
 وطرق تنفيذه

عاميم وقرارات رئاسـة جملـس الـوزراء        ت 
/)٣٧٠٥/٣٩٤٢/٤٤١٨/٥٠٨٠/

٦٧٧( 
 

 مكـون  وضع خطط عمل مستقلة لكل   
  ةمن مكونات األسر

 التطوير املؤسسايت
 ضمان اخلربة الرفيعة - 
 تعزيز منهج اجلمع بني التخصصات - 
 توسيع الشراكات والتحالفات - 
 ستمرار يف حتسني اإلدارةالا - 
ــن خــالل     -  ــرارات م حتــسني اختــاذ الق

 توفري املعلومات

   

    
   
    ضمان اخلربة الرفيعة

 
 تنمية املوارد البشرية - 

 
ــشرية   -  ــوارد البــــ ــوير املــــ تطــــ

ــارات   ــاءات واملهــــــ والكفــــــ
الشخــــــصية علــــــى مجيــــــع    

 .املستويات

عــــدد الــــدورات  - ١
 التدريبية

ــوظفني   - ٢ ــدد املــ عــ
املتـــــدربني مـــــن  

 اجلنسني

 تأهيل لغوي ومعلومايت اهليئة - ١
  
تــــدريب ختصــــصي ملــــوظفي  - ٢

ــات    ــض اجلهــــ ــة وبعــــ اهليئــــ
 احلكومية

 
ــومي   -   ــاء نظــام وطــين لتق  أداء بن

 اريع ومتابعة التنفيذاملش
 القيام بتقومي السياسات - 
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 تعزيز منهج اجلمع بني التخصصات

 التحدي

 )انظر امللحق(الترويج للمنهج مع احملافظة على اهليكل التنظيمي التخصصي  - ١ 

 تعزيز عالقات العمل التعاونية وإضفاء الطابع الرمسي هلا - ٢ 
  
 أجـــل  وضـــع تعزيـــز القـــدرات مـــن - ١

األولويـــــات والتخطـــــيط والرصـــــد 
ــدد    ــع تعــــ ــمن واقــــ ــيم ضــــ والتقيــــ

 التخصصات
تعزيز اآلليات الفعالة بـني املـديريات        - ٢

من أجل تيسري التعاون والـشراكات       
 داخل املديريات وفيما بينها

  
ــة    -  ــهجيات إداريـــ ــاع منـــ إتبـــ

حديثـة تعتمـد علـى التفــويض    
ــمن    ــة ضــ ــسيق واملتابعــ والتنــ

قــاييس  الــدوائر مــع وضــع امل  
ــرات  ــاس  واملؤشـ ــة لقيـ الالزمـ

 اإلنتاجية واألداء
توصــيف الوظــائف بالتفــصيل  - 

وبيان املخرجات لكل وظيفة    
وبيــــــان عالقــــــة الوظــــــائف 

باإلضـافة إىل حتديـد     . ببعضها
طرق قياس تأثريهـا يف تطـوير       
املــــــسلك الــــــوظيفي لكــــــل 
موظف واحتياجاتـه التدريبيـة     

 والتنموية

ئــة مــع وضــع اســتراتيجية متكاملــة للهي  
 اخلطة السنوية

 تطوير اهليكل التنظيمي - 
تصميم مناذج لكل الفعاليـات      - 

تــدريب، (الــيت تلــزم يف اهليئــة 
 ..)سفر، إجازة

وضع استراتيجيات جامعة ضـمن واقـع تعـدد         
 التخصصات بني مديريات اهليئة

   

    تعزيز اآلليات الفعالة بني املديريات
 توسيع الشراكات والتحالفات

  
ــ - ١ ــة  فيمــ ا يتعلــــق باجلهــــات احلكوميــ

 األخرى
/  احلكوميـة فيما يتعلق باجلهـات غـري      - ٢

 منظمات اجملتمع األهلي
 .فيما يتعلق بالقطاع اخلاص - ٣
لــــق ياملنظمـــات اإلقليميــــة  فيمـــا يتع  - ٤

 والدولية

  
 اللتزام بالنهج التشاركا - 
يتطلـــــب اقتـــــصاد الـــــسوق    - 

املـسؤوليات  اإلجتماعي تعدد   
ــشمل الق ــاص  لتـــ ــاع اخلـــ طـــ

ــة واملنظمــات  و اإلدارات احمللي
ــة وتـــشكيالت غـــري ا حلكوميـ

 اجملتمع األهلي
ــاء  الا -  نفتـــاح علـــى العـــامل وبنـ

ــى   ــاون دويل علـ ــات تعـ عالقـ
أساس تشاركي حتترم املصاحل    

ــتفادة إلاملتبادلـــة وتـــضمن ا سـ
 املثلى من فرص هذا التعاون

تعزيز دور التعـاون الـدويل يف      - 
ــة  ــصا عمليــ ــة االقتــ دية التنميــ

 واالجتماعية

ــيم    -  ــاهم مــع وزارة التعل ــذكرة تف م
 العايل

مــذكرة التفــاهم مــع هيئــة ختطــيط   -
 الدولة

 بة تقرير بكني -
ــ - ذكرة التفـــــاهم مـــــع اإلحتـــــاد مـــ

 النسائي
ــة   ــل يف الالذقيـ ــة الطفـ ــة ( احتفاليـ غرفـ

تـصاالت،  الالتجارة والـصناعة، أريبـا ل     
 )شركة جود

ــشق    ــل يف دمــ ــة الطفــ ــا (احتفاليــ أريبــ
 صاالتتالل

 :التعاون مع
UNICEF 
UNIFEM 

UNFPA 
Euro-Med Youth     
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    االستمرار يف حتسني اإلدارة

تــصميم مجيــع بــرامج اهليئــة وفــق أهــداف  -
 حمددة وإطار زمين

اعتمــــاد االستــــشراف املــــستقبلي  -
 كإطار مرجعي

  

تطبيق نظام تقييم أكثر مشوالً مبا يف ذلـك         -
 يتإجراءات التقييم الذا

ــال     - ــادل وفع ــيم ع ــام تقي وضــع نظ
ألداء مـــــوظفي اجلهـــــات العامـــــة 
ــألداء    ــايري ل ــاييس ومع ــشمل مق وي
باإلضــــــافة إىل وضــــــع احلــــــوافز 
والروادع املناسـبة مـع صـالحيات       
تطبيقهــا ضــمن اللــوائح والقــوانني  

 املوضوعية

  

ــة    - ــذ نظــم داعمــة ومؤمتت اســتحداث وتنفي
 يف جمال احملاسبة واإلدارة املاليتني

طبيق آلية ماليـة جديـدة مدعومـة         ت -
 بنظام مايل موحد ومترابط

  

تطبيق أحدث تقنيات للمعلومـات      - إجياد نظام اتصاالت وأرشفة إلكتروين -
 واالتصاالت

  

 حتسني اختاذ القرارات من خالل توفري املعلومات

ــرة    ــز أحبـــاث ودراســـات لألسـ إحـــداث مركـ
   ومكوناهتا

 إحداث وحدة إحصائية تابعة للهيئة

تـــــــوفري هيكليـــــــة ووظـــــــائف  -
 وقدرات مؤسـسية    ومسؤوليات

جديـــدة لألجهـــزة التخطيطيـــة   
   املركزية واإلقليمية واحمللية

 صياغة ومتابعة تطبيق االستراتيجيات الفرعية
 :حمور السكان - ١

 الشباب   
    املسنني   
 حمور األسرة - ٢

 متكني املرأة   
    الطفولة   
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 ٣قم مرفق ر
 دراسة حول العنف ضد املرأة  

 
قامت اهليئة السورية لشؤون األسرة ومنظمة االحتاد العـام النـسائي واملكتـب املركـزي            

. بدراسة هذه الظـاهرة   / اليونيفيم/لإلحصاء، وبدعم من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة         
 أنواع العنف لتلقي الـضوء      وتعد سورية من أوائل الدول اليت نفذت دراسة ميدانية تشمل كل          

على أشكال العنف املمارس ضد املرأة وحجمـه وأسـبابه وعواقبـه، ولتـساهم يف تـشكيل رؤيـة        
منهجية واضحة متكن املهـتمني حبقـوق املـرأة وحقـوق اإلنـسان يف مؤسـسات الدولـة واجملتمـع                    

فري أرضية قانونيـة أكثـر   من العمل على تغيري املعادلة القائمة والناظمة لعالقة املرأة باجملتمع، وتو       
عدالً واتساقاً مع املبادئ واملعايري األساسية حلقوق اإلنسان، بل وأكثـر انـسجاماً مـع الدسـتور                 
السوري فيما يكفله من حقوق وواجبات متساوية جلميع املواطنني واختاذ اإلجـراءات الكفيلـة              

ا كي تـستعيد ثقتـها بنفـسها     بردم الفجوة من خالل تطوير وتنفيذ برامج حلماية املرأة، ومتكينه         
 .كمواطنة كاملة األهلية تؤدي واجباهتا وتنال حقوقها كاملة غري منقوصة

العنف الواقـع علـى املـرأة يف اجلمهوريـة العربيـة           ”ولقد مشلت الدراسة امليدانية املعنونة       
ــسورية ــغ    “ال ــن األســر تبل ــشوائية م ــة ع ــف    / ١٨٩١/ عين ــن خمتل ــف م أســرة يف احلــضر والري
 .اجملرى البحث عليهات ضمن بيانات عامة عن األسرة والسكن والفرد احملافظ

 ن أن تعرضــ يف املائــة مــن أفــراد العينــة ســبق هلــن١٩,٧أوضــحت نتــائج الدراســة أن و 
 .وكانت هذه النسبة أعلى عند الريفيات. لنوع من أنواع العنف

 : إىل املقترحات التالية٢٠٠٦وتوصلت الدراسة اليت أجنزت عام  

ثيف محالت التوعية بـني أوسـاط الرجـال والنـساء معـاً بأمهيـة احتـرام كرامـة املـرأة                     تك * 
ومكانتــها، وحــسن التعامــل معهــا، وباآلثــار الــسلبية والعواقــب الوخيمــة النامجــة عــن   

 .امتهاهنا واإلساءة إىل شخصيتها وإىل كل من األسرة واجملتمع

 .ون األذى باملرأةتشديد العقوبات الرادعة حبق املعتدين الذين يلحق * 

التوســع يف تــضمني منــاهج التعلــيم يف خمتلــف املراحــل معلومــات ومعــارف مــن شــأهنا   * 
تعزيــز قــيم العدالــة واملــساواة بـــني اجلنــسني يف خمتلــف اجملــاالت، وأمهيــة املـــشاركة         
والتعــاون بينــهما ملــا فيــه مــصلحة األســرة واجملتمــع، وتعــديل النظــرة والــسلوك حيــال    

 .ية لكل من الرجل و املرأةاألدوار التقليد
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إجياد أماكن خاصة إليواء النساء اللوايت يتعرضن للعنف والضغوط الصعبة، وال جيـدن              * 
مالذاً آمناً، أو من ينفق عليهن، وإعادة تأهيلهن من مجيع النـواحي، وتقـدمي اخلـدمات                

ة مـن   واملساعدات الالزمة هلن من خالل إنشاء صندوق خاص باملرأة املعنفة واملتـضرر           
 .جماهبة ظروف احلياة القاسية

استمرار القيام بالبحوث امليدانية والدراسـات التحليليـة لتتبـع قيـاس املـتغريات الطارئـة                 * 
على خمتلـف أشـكال وصـور العنـف ضـد املـرأة، وتـشخيص أسـبابه وانعكاسـاته علـى                     

 .املرأة واألسرة واجملتمع

ة والشعبية مـن أجـل إلغـاء التحفظـات          مواصلة العمل مع مجيع اجلهات الرمسية واألهلي       * 
 ).سيداو(ع أشكال التمييز ضد املرأة يعلى بعض بنود اتفاقية القضاء على مج

السعي إىل تنفيذ اخلطـة الوطنيـة حلمايـة املـرأة مـن العنـف بالتعـاون مـع اهليئـة الـسورية                      * 
 .لشؤون األسرة واجلهات املعنية

لـى عاتقهـا مهمـة معاجلـة االحنرافـات          إنشاء مراكز عالجية تـضم متخصـصني تأخـذ ع          * 
 .السلوكية وحاالت األزمات النفسية واالضطرابات لدى النساء

ســتمرار بالتنــسيق مــع اجلهــات املعنيــة مــن أجــل رفــع مــستوى األداء عنــد الــشرطة   الا * 
النسائية بشكل خاص، وتزويدها باملهـارات الالزمـة حـول كيفيـة التعامـل مـع النـساء                  

 .يف ظروفهن اخلاصة

ستمرار بالتواصل مع النساء والفتيات داخل السجون ومعاهـد اإلصـالح مـن أجـل               الا * 
توجيههن وإرشادهن، وتوفري الرعاية الـصحية واالجتماعيـة، وتعزيـز عمليـة إدمـاجهن       

 .باجملتمع

الــسعي مـــع وزارة األوقــاف إلبـــراز مكانــة املـــرأة يف اإلســالم مـــن خــالل اخلطـــاب       * 
 .املتنور الديين

ز على اخلطاب اإلعالمي إلظهار أثر العنف الواقـع علـى املـرأة ونتائجـه الـسلبية                 التركي * 
 .على األسرة واجملتمع وبالتنسيق والتعاون مع اجلهات املختصة
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 ٤مرفق رقم 
 بيانات بعدد النساء اللوايت مت ترحيلهن خارج البالد  

 
 أردنيات لبنانيات أجانب عراقيات مغربيات

 دعارة

خمالفــــــــة 
ت تعليمــا
 دعارة إدارية

خمالفـــــــة 
تعليمات 
 دعارة إدارية

خمالفـــــــة 
تعليمات 
 دعارة إدارية

خمالفـــــــة 
تعليمات 
 دعارة إدارية

خمالفـــــــة 
تعليمات 
 إدارية

 ٢ صفر ٢٠ صفر ٩ ١ ١٣٠ ٣٩ ٨١ ١٣
  

وفيما يلي بيـان بعـدد النـساء العربيـات واألجنبيـات اللـوايت ارتكـنب بعـض اجلـرائم يف                      
 ومت ترحيلـهن خـارج    ٢٠٠٦نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٢٢ حـىت تـاريخ      ٢٠٠٦ام  القطر خالل ع  

 . القطر بعد تقدميهن إىل القضاء
 

 أردنيات لبنانيات أجانب عراقيات مغربيات

 دعارة

خمالفــــــــة 
تعليمــات 
 دعارة إدارية

خمالفـــــــة 
تعليمات 
 دعارة إدارية

خمالفـــــــة 
تعليمات 
 دعارة إدارية

خمالفـــــــة 
تعليمات 
 دعارة إدارية

لفـــــــة خما
تعليمات 
 إدارية

 ١ ١ ١٣ صفر ١ ٢ ١١٦ ١٣ ٨٩ ٨
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 *٥مرفق رقم 
 التغطية اإلعالمية  

 

 

 . إىل أعضاء اللجنة باللغة اليت ورد هبا٥سيتاح املرفق  * 
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 ٦مرفق رقم 
 ٢٠٠٦عدد اإلناث يف مواقع صنع القرار يف اجلامعات األربعة لعام   

 
 رئيس قسم يدنائب عم عميد رئيس جامعة 

 ١٣ ٢ ٢ صفر جامعة دمشق
 ٩ ٥ صفر صفر جامعة حلب
 ١٦ ٢ ٢ صفر جامعة تشرين
 ٥ ٣ صفر صفر جامعة البعث

     
  
 .وزارة التعليم العايل :املصدر 
  

 ٢٠٠٦عدد ونسبة اإلناث والذكور يف اجلامعة لعام   
 

 اجملموع ذكور إناث

١ ٠٤٥ ٨٦٣ ١٨٢ 
١٠٠ ٪ ٨٢,٦ ٪ ١٧,٤ ٪

   
  
 .وزارة التعليم العايل :املصدر 
  

 ٢٠٠٦عدد اإلناث والذكور يف اهليئة التعليمية لعام   
 

  إناث  ذكور اجلنس

 النسبة العدد النسبة العدداملرتبة العلمية

 ٪٨,٠ ٩٥ ٪٩٢,٠ ١ ٠٩١ أستاذ
 ٪٩,٥ ١٣٩ ٪٩٠,٥ ١ ٣١٥ أستاذ مساعد

 ٪١٧,٨ ٣٦٥ ٪٨٢,٢ ١ ٦٩١ مدرس
 ٪٣٢,٣ ٣٠ ٪٦٧,٧ ٦٣ مدرس تعليم عايل

 ٪٣٧,٨ ٠٨٥١ ٪٦٢,٢ ١ ٧٨٨ معيد
     
 
 ). وهي قيد الصدور من املكتب املركزي لإلحصاء٢٠٠٥إحصاءات وزارة التعليم العايل لعام  :املصدر 
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 ٧مرفق رقم 
 تشغيل النساء  
 ٣٩املادة   

 : آليتينظم عمل النساء يف الوظائف اإلنتاجية حسب ا 

 : مينع تشغيل النساء يف الصناعات واألعمال اآلتية )أ( 

ــع األعمــال املتعلقــة باســتخراج      - ١  ــاجم واملقــالع واحملــاجر ويف مجي العمــل يف املن
 .املعادن واحلجارة

 . العمل يف أفران صهر املعادن والزجاج - ٢ 

 . تفضيض املرايا بواسطة الزئبق - ٣ 

 .  واملفرقعات والعمال املرتبطة هباصناعة املواد املتفجرة - ٤ 

 .أعمال اللحام باألوكسجني واالستيلني والقوس الكهربائية - ٥ 

 ). البطاريات( العمل يف صناعة وإصالح املدخرات الكهربائية - ٦ 

ــه وخالئط      - ٧  ــع الرصــاص أو مركبات ــاس م ــا مت ــيت فيه ــال ال ـــاألعم ة والعمــل يف ـ
 .تنظيف أماكنها

 . تصناعة األسفل - ٨ 

ـــع األمســـــــصن - ٩  ـــدة املــــستخرجة مــــن املــــواد الربازي ــــ ـــة أو روث البهائــــ م، ــــ
 .ام، والدماءـــوالعظ

ــطمها،     - ١٠  ــات، وســ ــم احليوانــ ــع حلــ ــلخها، وتقطيــ ــات، وســ تقــــصيب احليوانــ
 . اشحمه إذابة

 .العمل يف املذابح وأعمال حتضري اجللود - ١١ 

قة، النــساء اللــوايت يقمــن بأعمــال إداريــة  الــساب) آ(يــستثىن ممــا ورد يف الفقــرة )ب( 
 .ومكتبية
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 ٩٤املادة   

املـواد الـيت هلـا     مينع تشغيل النساء احلوامل، واملرضعات يف أعمال تعرضهن للتماس مع      
 املـواد ذات النـشاط      وتأثري على منو اجلنيني، والوليد، وتكوهنما، مثل املواد الكيميائية اخلطـرة أ           

 . واملواد املشملة عليه) c6h6(يتعرضن فيها للبرتول  اإلشعاعي،ويف األعمال اليت
 

 ٩٥املادة   

ــة اجملهــضة،        ــرة احلمــل، للتمــاس مــع املــواد الكيميائي مينــع تعــريض النــساء، وخــالل فت
 .قيامهن حبمل أي ثقل يتجاوز عشرة كيلو غرامات أو
 

 ٩٦املادة   

يزيــد علــى حــدود   مينــع تــشغيل النــساء يف محــل األثقــال أوجرهــا أو دفعهــا، فيمــا         
 :التالية األوزان

 
  كغ١٥  محل األثقال-أ 

  كغ ٥٠  دفع األثقال أوجرها على عربة ذات عجلة واحدة -ب 
  كغ ١٢٠  دفع األثقال أو جرها على عربة ذات عجلتني -ت 
  كغ ٥٠٠  دفع األثقال على القضبان -ث 

   
 ٩٧املادة   

ل، أي بـني الـساعة العاشـرة مـساًء والـساعة            مينع تكليـف النـساء العمـل يف ورديـة الليـ            
 :السابعة صباحاً ويستثىن من ذلك

 . والعياداتالطبيبات واملمرضات والقابالت وعامالت املستشفيات واملصحات - ١ 

 .العامالت يف دوائر الربيد والربق اهلاتف - ٢ 

 . املضيفات والعامالت يف املطارات وشركات الطريان - ٣ 

 ). اإلذاعة...التلفزيون...الصحافة(  جمال اإلعالمالعمالت يف - ٤ 

النــساء اللــوايت يكلفــن بالعمــل لــتاليف خــسارة حمققــة يف مــواد معرضــة للتلــف  - ٥ 
 . السريع

 . العامالت يف املطاعم واملشارب - ٦ 
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 .املمثالت املساعدات يف املسارح والفرق التمثيلية - ٧ 

 . الفنانات - ٨ 
 

 ٩٨املادة   

نـسخة مـن نظـام       ة العامة يف حال تشغيلها للنساء، أن تضع يف أمكنة العمـل           على اجله  
 . تشغيل النساء

 
 ٩٩املادة   

وخاصـة احلوامـل     على اجلهة العامـة إجـراء الفحـص الطـيب الـدوري للنـساء العـامالت                
ــرار رئاســة جملــس الــوزراء رقــم         / ٢٢٧٧/ واملرضــعات وإحــداث ريــاض األطفــال عمــالً بق

 .١٩٨٧ لعام
 

 ١٠٠ادة امل  

فيما عدا األعمـال املبينـة يف املـواد الـسابقة وكـذلك األعمـال املتعلقـة بـدور احلـضانة،             
 .تسري على الرجال دون متييز تسري على النساء مجيع األحكام والشروط اليت

 
 

 


