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SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 

 الجزء األول
 اإلنجازات والتحديات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةلمحة عامة عن 

 

، عملت حكومة الجمهورية العربية   1970استمرارًا للعمل الوطني الداعم لقضايا المرأة، والذي بدأ في سورية منذ عام             
تها ي تحول دون مشارآ  ت عمل بكين الذي يدعو لتعزيز مكانة المرأة وإزالة جميع العوائق ال       بمنهاجالسورية، من خالل التزامها   

 وتبني مفاهيم العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة لتحقيق التنمية المستدامة، على        في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة ةفعالال
اللجنة "التي خرج بها المؤتمر المذآور موضع التنفيذ، بدءًا بتشكيل   اإلجراءات التي من شأنها وضع النتائج والتوصيات   ذاتخا

في  وانتهاء بلجان المرأة  ، المعنية المنظمات والنقابات والجمعيات  والتي تشارك فيها الوزارات    و1995 عام "الوطنية للمرأة  
تنمية المرأة  ومديريات وجهات  ووحدات  ،محامية  آلجنة المرأة العاملة ولجنة المرأة المهندسة ولجنة المرأة ال      ،العديد من النقابات 

 . والمكتب المرآزي لإلحصاء  ، وهيئة تخطيط الدولة  ، ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل    ،في وزارة الزراعة التي تشكلت 

لوطنية  وضع اإلستراتيجية اب ، بالتعاون مع الجهات الحكومية واألهلية المعنية،  1996 اللجنة الوطنية للمرأة في عام   وقامت
 (  تم تبنيها من قبل الحكومة ودمجها في الخطة الخمسية التاسعة و، 2005للمرأة في الجمهورية العربية السورية حتى عام   

 ، التي تضمنت ألول مرة فصًال خاصًا بتمكين المرأة السورية، وترجمتها إلى خطط عمل وطنية وقطاعية        )2001-2005
 .م الحاصلتضمنت آليات الرصد ومؤشرات قياس التقد 

 آما نفذت المرحلة الثانية في .بعد بكين  قامت اللجنة الوطنية بتنفيذ المرحلة األولى من مشروع ما1997-1996وفي الفترة 
هدفت المرحلة الثانية إلى دعم   و. آان االتحاد العام النسائي الجهة التنفيذية األساسية لهذا المشروع   ، حيث 2001-1999الفترة 

 و إعادة هيكلية اللجنة الوطنية للمرأة      بناء القدرات المؤسساتية، والدمج الجندري، والتطوير االستراتيجي،   والقدرات الوطنية   
 . الجمعيات األهلية، وإجراء دراسات التدقيق الجندري وغيرها   تفعيل دور، وووضع نظام داخلي لها  

، إذ أآدت على    الرئيس بشار األسد  السيد في عهد ات موفي الوقت نفسه، احتلت قضية تمكين المرأة حيزًا هامًا في بيانات الحكو  
 هااالستمرار في دعم الخطوات المطلوبة لتعميق دور المرأة السورية، وتطوير إسهامها في بناء المجتمع، وتعزيز تطور   "

 ، تنظيمهاحماية الطفولة، وتعزيز دور األسرة آخلية أساسية في المجتمع وتطوير مفهوم   "، وآذلك على  "الفكري واالجتماعي
االجتماعية، و  الصحية وتحديث التعليم والتدريب المهني، وتفعيل مكاتب التشغيل، وإصالح نظام األجور، وتوسيع الخدمات    

، ورفع مستوى األعمال   وتفعيل دورها وتعزيز رعاية األيتام والمسنين والمعوقين وغيرهم، واالهتمام بالجمعيات األهلية   
تعديل القوانين التي أظهرت الحاجة      "البيانات نفس االهتمام لموضوع    هذه   آما أولت ". جتماعيةالتطوعية في مجال الخدمات اال   

 ."ضرورة تعديلها وإعداد مشاريع قوانين وتشريعات جديدة   

. "تفعيل دور المرأة في األسرة والمجتمع"في أهدافها العامة على  ) 2005-2001(ومن جهتها أآدت الخطة الخمسية التاسعة  
الحد من    ) 2زيادة مشارآة المرأة في الحياة العامة ومواقع اتخاذ القرار       ) 1: "ي سياساتها وإجراءاتها فيما أآدت، على  وأآدت ف

 ".تنمية الوعي بالقضايا السكانية والبيئية ) 3التسرب في التعليم األساسي 

   وتمكين المرأة، يجية في مجال النمو السكاني وأفردت الخطة المذآورة بابًا خاصًا بالسكان والقوى العاملة تضمن أهدافًا استرات        
 :هاتضمن الباب المذآور أهدافًا استراتيجية أهم   و. ودعا إلى إدماج المتغيرات السكانية في خطط التنمية   

 .تعزيز مشارآة وفعالية المرأة في التنمية االقتصادية، وزيادة نسبة اإلناث في القوى العاملة   �
 . التنفيذية والتشريعية والقضائية تعزيز مشارآة المرأة في السلطات   �
 .الترآيز على الحقوق األساسية لألسرة بما فيها المرأة والرجل    •
 .أميتها تمكين المرأة ثقافيًا واجتماعيًا والعمل على محو   •
 .التكافؤ بين الجنسين وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها واالضطالع بواجباتها   •

 :  نصت عليها الخطة لتحقيق األهداف المذآورة  و آان من أهم السياسات واإلجراءات التي 

 .تطوير القوانين واألنظمة التي تتعلق بالصحة اإلنجابية وحقوق المرأة    �
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تفعيل دور اإلعالم بكل وسائله لرفع مستوى الوعي لدى المرأة في مختلف الجوانب االجتماعية والثقافية والقانونية   �
 .المتعلقة بحقوقها وواجباتها

 .اإلناث من التعليم األساسيالحد من تسرب   •
 

أما على صعيد المرأة في الخطط القطاعية، فقد تمت ترجمة األهداف والتوجهات العامة إلى استراتيجيات وسياسات قطاعية في   
، ومسودة   فعلى سبيل المثال تم وضع استراتيجية تنمية المرأة الريفية، واستراتيجية الصحة اإلنجابية       . مختلف المجاالت

 .، التي تفرد فصًال خاصًا بتمكين المرأة)2025-2000(تيجية الوطنية للسكان  االسترا

وستعتمد   .  لسابقتها في االهتمام بقضايا المرأة  ًا والتي ستكون امتداد )2010 -2005(م حاليا اإلعداد للخطة الخمسية العاشرة    توي
مع ضرورة اإلشارة إلى أن هذه األهداف ليست جديدة على   على النتائج، آخذة األهداف التنموية لأللفية الثالثة بعين االعتبار،    

في التعليم األساسي، وحصة النساء العامالت    (أجندة العمل التنموي الوطني وخاصة تلك المتعلقة بإنقاص الفجوة بين الجنسين          
كن الجديد هو أن الخطة       ، ول)في األعمال غير الزراعية، ونسبة المقاعد التي تحتلها النساء في المجالس التشريعية الوطنية      

 . والتقييم في ضوء المؤشرات والمقاييس العالمية   عمل لتحديد نسب المشارآة والمتابعة   ستعتمد آليات 

 2002 للعام 330 المرسوم التشريعي  صدور  ها ، نجد أن أهم 2000لمرأة السورية منذ عام    اإلنجازات المتحققة ل وبالعودة إلى   
 التمييز ضد المرأة، والعديد من التشريعات الهادفة إلى إلغاء التميز مثل قانون       جميع أشكال اتفاقية إلغاءاوالذي صادق على    

 2002 لعام 53والمرسوم التشريعي  ) 2001 لعام 78القانون  (لورثتها الشرعيين التقاعدي معاشها توريث المرأة العاملة ل  
 ).2000التي صدرت منذ عام  ولتشريعات المتعلقة بالمرأة  ا  حول 1 نظر ملحقا ( األجروالذي زاد مدة إجازة األمومة المدفوعة    

ودورها  " لشؤون األسرة  الهيئة السورية  "أولى اهتمامًا خاصًا بمشروع    هذه التشريعات في مجلس الشعب، الذي  ةلقد تمت مناقش
 مع المؤسسات  في النهوض بمختلف جوانب حياة األسرة السورية، وتعزيز دورها في عملية التنمية عبر تطوير تفاعلها 

 بعض التعديالت  ، تم إدخالطرح العديد من التساؤالت واآلراء    ووبعد مداوالت مستفيضة حول المشروع      . والهيئات ذات الصلة  
 20/12/2003 تاريخ 42قانون  ("لشؤون األسرة  الهيئة السورية  "على مواد المشروع قبل أن يصدر على شكل قانون بتأسيس    

 ).2 أنظر الملحق   –

 اعتمادات مالية تعمل لتحقيق هذا الهدف بتخصيص   التي، بتحقيق العدالة بين الجنسين في موازنتها العامة هتمام الدولة نعكس اوي
 المرأة في بعض المؤسسات مثل هيئة  لوحدات  ةمخصصإضافة إلى االعتمادات ال  لالتحاد النسائي تضاف إلى إيراداته الذاتية،  
من مجمل % 4.1، والتي تبلغ   منظمة المرأة العربية  مخصصات  ، وأيضًانقاباتتخطيط الدولة، ولجان المرأة في بعض ال     

 ولكن ميزانيتها ،والبد من اإلشارة إلى وجود بعض البرامج التي تخدم قضية تقليص الفجوة بين الجنسيين . ميزانية المنظمة
 و   افة ووزارة التربية واالتحاد النسائي  تشارك فيه وزارة الثقتالذي " محو أمية اإلناث"تتداخل بين عدة جهات، مثل برنامج   

فقانون توريث .  إضافيةنفقاتآما أن إصدار تشريعات إلغاء التميز ضد المرأة يرتب على الخزينة     . بعض المنظمات الدولية 
لجدير    ومن ا . من ميزانية مؤسسة التأمينات االجتماعية % 10تصل إلى    زيادةيرتب لورثتها الشرعيين المرأة لمعاشها التقاعدي   

فعلى سبيل المثال ازدادت موازنة    . 2000 تحقيق العدالة بين الجنسين ازدادت بشكل واضح منذ عام   اتمخصص بالذآر أن
 إلى 2002عام % 21.57، وموازنة التنمية االجتماعية من 2003-1999 خالل الفترة% 67.32اإلتحاد النسائي بمقدار 

 .2003عام % 44.56

 التخفيف من هذه اآلثار ومواجهة  بهدفسورية التي تتعرض بشكل متزايد إلى تأثير رياح العولمة، الوطنية في  جهود  ال تتواصل 
اإلصالح  وتيرة   على تسريع  2000عملت سورية منذ عام   فقد  .ياالقتصاد خاصة في المجال   ،وتمكين المرأة تحدياتها 

يجاد البنية المؤسساتية الداعمة لقطاع      إالستثمار و من خالل إصدار العديد من التشريعات المحفزة على ا     االقتصادي واإلداري
وفي مجال المعلوماتية تم وضع االستراتيجية الوطنية للمعلوماتية التي تهدف إلى إيصال تكنولوجيا المعلومات إلى      . األعمال
وفي   ). 3نظر الملحق أ ("شبكة المعرفة الريفية"آما قامت بعض المشاريع إليصال المعلوماتية إلى الريف مثل مشروع   . الجميع
مؤسسة تطوير وتفعيل دور المرأة   إنشاء  2003عام في نيسان  تم  تشجيع إنشاء المشاريع االستثمارية النسوية الصغيرة، مجال

 تهدف إلى تفعيل مشارآة المرأة السورية في عملية   وهي منظمة غير حكومية،)4ملحق رقم  ( "مورد"في التنمية االقتصادية 
 تأسيس الصندوق      2001آما تم في تموز عام  . من خالل تقديم االستشارات والتوجيه إلى المشاريع النسوية  ،اديةالتنمية االقتص

، وهو منظمة غير حكومية تقوم على مبدأ االعتماد على الذات في تعزيز  )5أنظر الملحق " (فردوس "السوري لتنمية الريف 
 .التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات الريفية 

أما بالنسبة للمرأة السورية تحت االحتالل في مرتفعات الجوالن وتلك النازحة إلى المناطق السورية، فإنها تحصل على الدعم     
األول هو مساعدة المرأة النازحة ضمن البرامج المختلفة التي يشرف عليها االتحاد النسائي وتسهيل دراسة         : بطريقين أساسيين

للجنة النسائية التي تشكلت في   ا  سواء عبر  ،لسورية، والثاني هو الدعم المقدم ألهالي الجوالن      طلبة الجوالن في الجامعات ا  
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 عبر القانون الذي اعتبر المعلمين والمستخدمين الذين فصلتهم سلطات         و أ،1986الجوالن بالتنسيق مع اإلتحاد النسائي عام    
 .م من الوطن األم، سورية االحتالل من المدارس، قائمين على رأس عملهم ويتقاضون رواتبه  

 موضوع بناء الشراآات مع المنظمات غير الحكومية وهيئات     سورية،يمتزايد ف التي تحظى باهتمام الموضوعات   ومن 
ويأتي في هذا السياق إنشاء الوحدة السكانية في وزارة      .  والسيما تلك التي تفرد حيزًا هامًا لقضايا تمكين المرأة  ،المجتمع المدني 

 الوطنية للجمعيات األهلية    قدرات ال بناء  فيالجمعيات األهلية القضايا السكانية وتفعيل دور   جتماعية والعمل المعنية ب  الشؤون اال  
 مع     والتنسيق آما ازداد التشارك   . لتدقيق الجندري لوزارة الشؤون االجتماعية      بإعداد دراسة عن ا   في مجال الجندر، وقامت  

 والتي تساهم في تمثيل سيدات   ،دات األعمال في غرف الصناعة والتجارة السورية     حيث تم إنشاء لجان سي،القطاع الخاص
، وتساهم في  في مجال إنشاء المشاريع االقتصادية ، وتمنحهن فرص التدريب والتأهيل محليًا وخارجيًا اتالسوري  األعمال 

 .التشبيك مع سيدات األعمال في مختلف أنحاء العالم 

اإلطار نشاط رابطة  هذا ويأتي في   .في مجال تمكين المرأةظمات األهلية والناشطات النسائيات  ومن المالحظ ازدياد نشاط المن  
من  وقامت بإعداد العديد    . التي شارآت، بصفتها منظمة غير حكومية، في مؤتمر بكين)6انظر الملحق  (تا النساء السوري

نظمت حملة ساهمت في دعم مصادقة  آما .ندريورشات العمل لرفع مستوى الوعي بمنهاج عمل بكين وتعميم المفهوم الج 
 . أشكال التمييز ضد المرأة جميعسورية على اتفاقية إلغاء 
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 الجزء الثاني
 الدورة هاالتقدم المحرز في تنفيذ مجاالت االهتمام الحاسمة في منهاج عمل بكين والمبادرات واإلجراءات األخرى التي حددت

 ة العامة الثالثة والعشرين للجمعياالستثنائية
 

حققت سورية العديد من اإلنجازات في مجال تنفيذ منهاج عمل بكين ونالت المرأة السورية العديد من المكتسبات في مجاالت    
عدة وتعزز اهتمام القيادة السياسية بدفع عملية التنمية والسيما تعزيز دور المرأة وتمكينها من خالل اهتمام السيد الرئيس      

ووقعت سورية   .  مناحي الحياةجميعالنشاطات التي تهدف إلى النهوض بواقع المرأة وتعزيز دورها في        ورعاية عقيلته لمعظم  
 والتي تبنت سد الفجوات النوعية وتحقيق   ،على العديد من وثائق األمم المتحدة التي عقدت خالل تسعينيات القرن العشرين  

لذي تم إيالئه   اا قي المؤتمرات الدولية، وخاصة مؤتمر بكين، و  وتابعت تنفيذ االلتزامات التي وقعته ،المساواة بين الجنسين   
انظر ( وبتحسن المؤشرات التنموية الوطنية  ،ك المؤتمرات ل خاصًا وانعكس ذلك باعتماد سورية للمؤشرات الدولية لت اهتمامًا

 ).ج-7ب، -7أ، -7 الملحق رقم 

 إلى منظمة المرأة  مثل باالنضمام الداعم لقضايا المرأة والمت  شارة إلى مشارآة سورية في العمل العربي المشتركاإلو البد من 
 بها بدءا من مؤتمر قمة المرأة العربية   ، والمشارآة بجميع النشاطات المتعلقة ،)2002 لعام 257المرسوم التشريعي(العربية 

مر قمة المرأة العربية   ، إلى مؤتلالتفاقية المبدئي   المشروع والذي تم فيه عرض   ،2000  أول  تشرين20-18الذي عقد في  
 ومؤتمر قمة المرأة العربية الثاني ، وتم فيه الموافقة على الصيغة النهائية لالتفاقية  2001االستثنائي الذي عقد في المغرب عام 

 دولة عربية على اتفاقية إقامة منظمة المرأة العربية ومنها  13 والذي وافقت فيه 2002ين الثاني ر األول من تشن فيفي عما
 شباط    في األول من عقيلة السيد الرئيس،   األسد وأخيرا عقد منتدى المرأة والتربية في سورية تحت رعاية السيدة أسماء      . وريةس

 . بعيد المرأة العربيةواالحتفال  العربية  ةالمرأ  والذي تزامن مع التصديق على الميثاق الداخلي لمنظمة     ،2003

 ،)2001 نيسان 30-27 البحرين  ( المرأة والقانون     المتعلقة بشؤون المرأة مثل   ةآما شارآت سورية في جميع المنتديات الفكري
 ، )2001شرين أول  1 –أيلول   30 األردن( المهجر المرأة في بلد ،)2001ان ر حزي1 -أيار  31تونس (المرأة والسياسة   
-2 سورية (المرأة والتربيةو ،)2002 نيسان 28-27الكويت ( واالقتصاد المرأة ،)2002 شباط 3-2أبو ظبي (المرأة واإلعالم  

 ).2004 آذار 9-7لبنان ( ، المرأة العربية و النزاعات المسلحة    )2003 شباط 3

 تم إعداد الخطة الخمسية التاسعة، التي تمثل أداة       ،التنميةففي مجال . آما حققت سورية إنجازات هامة في العديد من الميادين 
 والتحول  ،القتصادي العام، في إطار توجهات اإلصالح والتحديث االقتصادي واالجتماعي  استشرافية وإطارًا تنظيميًا للنشاط ا 

إصالحات جوهرية في البنى  نحو تتضمن الخطة توجهات   و.  واعتماد نهج التخطيط التأشيري    ،التدريجي نحو آليات السوق  
 .السياسات االقتصادية الكلية والقطاعيـة  و
المعلومات    مجتمعلالنتقال نحوتوجه لدى مختلف القطاعات الوطنية   ال يتعزز، صاالتفي مجال تكنولوجيا المعلومات واالت  و

 قارب على   الذي  حيث يجري ترآيب مشروع الشبكة الداخلية .مية بأتمتة أعمالهاالمؤسسات الحكو حيث بدأت بعض الوزارات و 
 . تجريبيلبشك  تجهيزاته، وبدأ العمل فيه من% 90 تم ترآيب وصل إلى دمشق و  االنتهاء، حيث

دخال تقانات إلاستراتيجية  بوضع) يونسكو( التربية بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم قامت وزارةفقد 
 ثالث  عبرالمعلوماتية تدريجيًا  تعميم تعليم مادة، من خالل التعليم األساسي والثانوي    واالتصاالت في جميع مراحل يةالمعلومات

 .مديريات التربية، وربط شبكة الوزارة مع اإلنترنت مع  مدرسة 1000 إلى ربط منهاف آل مراحل تهد

العالمية التي تعمل على إقامة تجمعات " World Links"وفي نفس اإلطار يأتي المشروع الذي تنفذه في سورية مؤسسة 
 بهدف تحسين الحصيلة التعليمية ومساعدة الشباب    تعليمية على االنترنيت لطلبة ومدرسي المرحلة الثانوية في جميع أنحاء العالم 

ويقوم جوهر البرنامج على إدخال تكنولوجيا  . على تطوير مهارات اقتصاد المعرفة العالمي، وتعزيز التواصل الثقافي فيما بينهم
درب على الكتابة، المعلوماتية واالتصاالت في العملية التعليمية، وذلك إلشراك الطلبة في تبادل المشاريع البحثية، والت     

 .والتجارب العلمية، والمعالم الجغرافية والتاريخية مع زمالئهم في جميع أرجاء العالم  

 : ما يليWorld Linksولتحقيق ذلك تقدم  

 .برامج مكثفة لتطوير األداء المهني للمدرسين  -
 .تسهيل عملية التواصل عبر االنترنيت بين المدارس المشارآة في جميع أنحاء العالم   -
 .قديم الدعم التربوي محليًا للمدارس المشارآة ت -
 .إجراء عمليات تقييم مكثفة لألساتذة والطلبة على حد سواء    -
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 .تقديم وسائل إضافية للدعم عبر المؤسسات والوآاالت األخرى   -

ستخدام  على تدريب المعلمين على اال" فردوس" شهرًا، ستقوم بمساعدة وزارة التربية ومؤسسة  12وخالل فترة المشروع وهي 
 .الفعال لتكنولوجيا المعلوماتية واالتصاالت بما يسهل عملية تواصل الطالب السوريين مع زمالئهم في المنطقة     

سورية، أهمها البرنامج الوطني لنشر المعلوماتية، وبرامج    تم إحداث برامج عديدة للتوعية ونشر الثقافة المعلوماتية في   و
 الذي تنفذه   الخاصة، وبرنامج التدريب الجوال  للمعلوماتية، والمعاهد ومراآز التدريب التدريب لدى الجمعية العلمية السورية 

 وقد. ة وتدريس المعلوماتية في الكليات غير التخصصي،)SHERN (الشبكة السورية للبحث والتعليم العالي  مشروعو ،فردوس
 الجامعة االفتراضية السورية  إنشاءعنها   ونتج2002انطلقت في سورية مبادرة وطنية للتعليم الجامعي عن بعد وذلك في أيار 

 .بها في الشرق األوسط التي تعتبر األولى من نوعها والوحيدة المعترف  

وسائل االتصاالت الحديثة،   ومن النفاذ إلى االنترنيت  أبنائه تمكين و في الريف السوري،وبهدف محو األمية المعلوماتية  
 وذلك بالتعاون بين وزارة      ، في ثالث قرى"شبكة المعرفة الريفية" افتتاح 2004ي عام  تم ف، مجاالت الحياة لاستخدامها في آ و

 شبكة جزء من مبادرة مجتمع المعرفة التي حددتها الو. UNDP اإلنمائي األمم المتحدة  االتصاالت والتقانة وبرنامج 
، وهي عبارة عن مجموعة من مراآز النفاذ المنتشرة في جميع  االتصاالت و ية المعلوماتاتورية لتقاناالستراتيجية الس 

 :المحافظات السورية بهدف تقديم مجموعة من الخدمات التي تصب في مجال محو األمية المعلوماتية، وتحقيق أهداف هامة مثل   

 .ة، وتشجيع المرأة الريفية على ممارسة المعلوماتية  نشر المعلوماتية لشرائح واسعة، والسيما في المناطق الريفي  •
بناء بنية تحتية مؤهلة لالستفادة من تقانات المعلوماتية ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية، وتأمين جميع    •

 ).إلخ .. طابعات، وماسحات الضوئية وفاآس وآالت النسخ وهاتف للعموم    (المستلزمات الضرورية  
 .ة جديدة في مجال المعلوماتية واالتصاالت  خلق فرص عمل إضافي •
 .والتدريب األساسي بما فيه التعلم على الكمبيوتر وتعلم اللغة اإلنكليزية. تدريب وتأهيل مزودي خدمات االنترنت •
توسيع آفاق مستخدمي المعلوماتية وحثهم على استخدام االنترنت في آافة مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية    •

 .ةوالثقافي
 .تأمين الدورات التدريبية المتطورة لبرامج وأنظمة تشغيل الكمبيوتر     •

مشروع المراآز الثقافية ) 2 مراآز نفاذ ريفية 4 إلنشاء ICT4 DEVمشروع ) 1: ويتمحور عمل الشبكة على ثالثة محاور
 التنمية الريفية التي تقدم معلومات تهم مشروع مراآز) 3 ناديًا لالنترنيت في المراآز الثقافية لعدد من المدن السورية   20 ءإلنشا

 .أبناء الريف السوري وترتبط بأعمالهم وترفع من وعيهم الثقافي واالجتماعي 

نصت الخطة   ، فقد ) إناث2.53 ذآور و 3.32(من سكان سورية % 5.86، الذين يمثلون نسبة  المسّنين رعايةوفي مجال 
وأآدت على  .  الخدمات الصحية والترفيهية الالئقة  جميععاية المسنين، تؤمن  الخمسية التاسعة في أهدافها على إقامة مراآز لر  

ات عفاءاإلاإلعانات وووالخارجي   الداخلي   الجمعيات األهلية التطوعية التي تساهم في رعاية المسنين، عبر التدريب    دعم
 . في المجتمعمشارآتهمتشجيع ون    على التعريف بدور المسني  ضمن هذا التوجه وتعمل وزارة الشؤون االجتماعية   .الضريبية

ندوات وطنية حول     تنظيم  –تقرير حول أوضاع المسنين في سورية      إعداد  : تم تنفيذ النشاطات التالية في األعوام الماضية    حيث
 إصدار المرسوم   - االحتفال بالسنة الدولية للمسنين  - لهم تأسيس أندية جديدة تقدم الخدمات االجتماعية  -صحة المسنين 

مشروع   إعداد -، ومقرها دمشق لرابطة العربية لكبار السنبتصديق النظام األساسي ل  18/2/2003تاريخ / 15/تشريعي رقم ال
 . الخاص بإحداث مراآز رعاية العجزة والمسنين   20تعديل القانون 

 والمنظمات الشعبية  وزارات ال تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المسنين برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من     1994وتم عام 
 لوضع االستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين، ومتابعة تنفيذ الخطط           ، وذلك  والهيئات األهلية المعنية 

تحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي    ، بهدف 2012 استوحت من خطة العمل العربية للمسنين حتى عام       التي  الموضوعة 
التوعية  أوضاعهم، و  إجراء البحوث والدراسات حول     ، و الرعاية النفسية ووسائل الرفاهية لهم   تأمين، ووالصحي للمسنين  

 .بهم، وتعديل التشريعات الخاصة هم واحتياجاتهمبقضايا

 تابعة لنقابة جمعية ترقق العظام لدى السيدات حيث يوجد   المختلفة مشكلة الجهات الوطنية اهتمامالت ن التي  الهامة ومن القضايا
 باإلضافة إلى وجود مجموعة من الناشطات في المجتمع يعملن على رفع مستوى الوعي لدى         ،طباء تعنى بهذا الموضوع  األ

 .النساء حول طرق اآتشاف المرض والوقاية منه وعالجه 

  بكين، فيمكن إلقاء الضوء على بعضتنفيذ مجاالت االهتمام الحاسمة في منهاجأما عن مدى اهتمام الحكومة السورية ب
 : التالية التي حصلت ضمن المحاور اإلنجازات
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 المرأة واالقتصادمحور ) 1
وتعمل الحكومة    . أولت سورية اهتماما خاصا لالرتقاء بواقع المرأة وفتحت أمامها أبواب العمل والمشارآة في التنمية الشاملة      

، ومعدل مساهمة المرأة في    2005نهاية عام % 20.1 إلى 2000عام % 18.3 نسبة اإلناث في قوة العمل من  على رفع
 .2005عام % 13.3إلى % 12النشاط االقتصادي من حوالي  

آفاءتها    على رفع والترآيزرآزت األهداف االستراتيجية للخطة الخمسية التاسعة على توفير فرص عمل المرأة الريفية        و
 حيث  ،من األعمال الزراعية% 70اهم بأآثر من ومن الجدير بالذآر أن المرأة السورية تس .وتأهيلها في مواضيع األمن الغذائي 

لمزيد من المعلومات ، انظر    ( .2000عام  % 58.8 إلى  1994عام  % 28.4 نسبة العامالت في الزراعة من  ارتفعت
 ) 8-الملحق 

الل  المشاريع الخاصة من خ  اعتمدت السياسات واإلجراءات المتخذة على إعطاء المرأة فرصة إدارة ،ولتحقيق هذه األهداف
المالي والعيني لألسر الفقيرة   المرأة، والدعم المباشر     وتشجيع المشاريع المحلية والصندوق الدوار لقروض     ،رفع مستوى وعيها

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل،   ( وذلك عبر الوزارات المختصة   ،أطفال معاقون أو مسنون التي تعيلها المرأة أو التي فيها
 . والجمعيات األهلية، والمنظمات الدولية   ) طيط الدولة  وهيئة تخ وزارة الزراعة، 

 32,550 إلى 2000دورة عام   2,565وشملت األهداف االستراتيجية للخطة أيضا زيادة دورات التدريب المهني للمرأة من       
 الالزمة  والوسائل   الشروط  لتوفير  والسعي ، وإعداد وتنفيذ برامج تبادل الخبرات بين صاحبات األعمال   ،2005دورة عام 

مساواتها في فرص العمل وتملك     والتأآيد على،لوصول المرأة إلى حقوقها الكاملة في ممارسة مختلف األنشطة االقتصادية   
الفني والمهني والتقني للمرأة العاملة، وتقديم الدعم الالزم للمشاريع         األرض والموارد ومصادر التمويل، ورفع مستوى األداء      

 المشاريع   تلك ودراسة جدوى   الميّسرة  من خالل تسهيل الحصول على القروض   ،تقوم المرأة بها والمتوسطة التي    الصغيرة 
 .وتسويق منتجاتها

اعتماد وإدامة سياسات اقتصاد آلي واستراتيجيات إنمائية تهتم باحتياجات وجهود  " حول 1-للهدف االستراتيجي ألف وتحقيقًا 
 استراتيجيات التنمية في سورية أولوية لمكافحة الفقر عند الرجال والنساء   تعطي،"التي تعيش تحت وطأة الفقر وخاصة المرأة 

العمل وتعزيز إمكانية الحصول على الفرص االقتصادية، مع االهتمام بتطوير القطاعات االقتصادية      عبر توفير فرص
التقرير الوطني ألهداف  وقد أظهرت مؤشرات . الريف  وتبني سياسات منصفة تعزز مستوى التنمية البشرية في ،المختلفة

 تعمل بشكل مستمر لتحسين األوضاع المعيشية للعاملين في الدولة من  الجمهورية العربية السوريةالتنمية األلفية أن حكومة 
 .خالل زيادة األجور ومراجعة القانون األساسي للعاملين في الدولة    

على القوى   قت حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب    والتي خل ،ستيعاب األعداد المتزايدة الداخلة إلى سوق العمل      وال
 وتفعيل أآبر لدور مكاتب التشغيل والبحث عن     بدأت الحكومة بتوسيع نشاط مكافحة البطالة،العاملة وارتفاعًا في نسبة البطالة

 مجموعة من األنشطة    لتمويل وتنفيذ  1"هيئة مكافحة البطالة "مشروع   إطالق  أهم الخطوات في   تمثلت حيث .استثمارات جديدة 
آبر أو التي تقام في المناطق الريفية أ فرص عمل تخلق للمشاريع التي  مع إعطاء األولوية اإلنتاجية والخدمية التي تولد الدخل    

رفع نسبة المنحة والهبة في مشاريع الصناعات اليدوية التقليدية في األرياف والمشاريع  صالحية  الهيئة ومنحت  .والصحراوية 
 :وتشمل نشاطات البرنامج .  للمرأة والشباب  الموجهة

    المشروعات اإلنتاجية الزراعية والصناعية الصغيرة. 
    الصناعات اليدوية واآللية وخاصة منها التقليدية في األرياف. 
  المشاريع الصديقة للبيئة. 
      التدريب وإعادة التأهيل وخاصة في مجاالت التقنيات الحديثة وتكنولوجيا االتصال والمعلومات. 
     المشروعات الموجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة. 

 90في السنة األولى وألفًا  50( ألف فرصة عمل  440 حوالي البرنامج الذي سُينفذ على مدى خمس سنوات ويتوقع أن يخلق
من األنشطة  وقد نفذت الهيئة منذ تأسيسها حتى اآلن عددًا .) في الخامسة70 في الرابعة و120 في الثالثة و110في الثانية و

التي تأخذ قضايا الجندر بعين االعتبار، نذآر منها على سبيل المثال ال الحصر االتفاقات الموقعة مع وحدة تنمية المرأة الريفية  
50يقدم ) س للقرض الواحد . ألف ل  100بمعدل ( ألف قرض أسري سنويًا 25في وزارة الزراعة، والتي تقضي بتمويل الهيئة   

يات اللواتي يستطعن الحصول على القرض بعد تلقي التدريب على المفاهيم األساسية للجدوى االقتصادية    منها للنساء الريف% 
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وتشكل النساء  .  امرأة 22608 حوالي   2004 الهيئة حتى نهاية نيسان خدماتلنساء المستفيدات من  ا وقد بلغ عدد   . للمشاريع
 .في المشروعات الصغيرة % 20 ب، والتدري مشاريع  المشروعات األسرية ومن% 4المستفيدات نسبة 

في وزارة الزراعة، والتي تهدف، عبر توليها  " وحدة تنمية المرأة الريفية " إحداث  2000وتم في نفس اإلطار في بداية العام 
 :مسؤولية القيام بجميع نشاطات المرأة في وزارة الزراعة، إلى دعم المرأة الريفية السورية من خالل     

 .في عملية إعداد وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج وزارة الزراعة    دمج المرأة الريفية    (أ
ب زيادة وعي أصحاب القرار والمخططين المشرفين على البرامج ضمن الوزارة والمؤسسات األخرى بأهمية دمج              (

 .قضايا المرأة في مسار التنمية
ت  .ةتدريب آوادر الوزارة على آيفية دمج المرأة الريفية أثناء تنفيذ البرامج المختلف    (
ث ، وآذلك مع )إلخ.. إرشاد زراعي، تأهيل وتدريب (إنشاء شبكات االتصال والتنسيق بين مختلف مديريات الوزارة  (

 ).إلخ.. االتحاد النسائي، المكتب المرآزي لإلحصاء، وزارة الشؤون  (الهيئات المعنية خارج الوزارة 
ج  .تنمية مهارات المرأة الريفية على إدارة موارد األسرة    (
ح  .دراسات الميدانية حول واقع المرأة الريفية بهدف سد الفجوة الحالية في المعلومات حول هذا الحقل        تنفيذ ال (
خ  .التأهيل في مجال االقتصاد المنزلي ) 2التدريب على التقنيات الزراعية ) 1: النهوض بكفاءات المرأة عن طريق   (
 .إعداد برامج االقتصاد المنزلي الريفي وفق احتياجات المرأة الريفية      (د
 .جمع المعلومات حول أنشطة الوحدة ونشرها ضمن دوريات مختلفة     (ذ
ر توجيه زيادة الدخل نحو تحسين   ) 2زيادة دخلها وتنويع مصادره ) 1: تطوير نوعية حياة األسرة الريفية من خالل (

 الواقع االجتماعي والصحي والتعليمي والغذائي    

 من خالل برنامج احتياجات التنمية األساسية بالعمل  على تحسين      )5-انظر الملحق    ( و في اإلطار نفسه ، تقوم منظمة فردوس 
طرق التنمية في الريف السوري عبر تجاوز طرق العمل االجتماعي التقليدية، واعتماد فكرة المشارآة في صنع القرار وتنفيذ        

. لثقافية للعائالت والقرى آكل المشاريع، استنادًا إلى نهج فردوس في االهتمام بمجمل الحاجات االقتصادية واالجتماعية وا
ويهدف البرنامج إلى خلق المبادرات واإلبداع على المستوى العملي وذلك بمساعدة الناس على تحديد أولوياتهم، وشحذ مهاراتهم             

وهو يقدم قروضًا صغيرة إلى أبناء القرى لمساعدتهم على البدء بمشاريعهم الخاصة أو تطوير  . وإمكاناتهم لخدمة مجتمعهم
وهناك . حيث تطلب فردوس من منسقيها في آل محافظة ترشيح عدد من القرى آخذين بعين االعتبار عدة معايير      . قائم منهاال

 :خمسة مبادئ أساسية تستند هذه اآللية 

 .رفع معنويات المقترض لزيادة إمكانية تسديد القرض  -
 .موافقة لجنة تنمية القرية على حصول تلك المشاريع على القروض   -
 .ن مدة القرض قصيرة وطريقة التسديد بمبالغ صغيرة تعكس االلتزام   أن تكو -
 .إعطاء المقترض مدة سماح قبل المباشرة بالتسديد  -
 .رفع سوية المبادرة عند األفراد عبر تقديم قروض بدون فائدة   -
 

وقام . وري قرية من الريف الس/ 98/ألف نسمة في / 155/وقد استفاد من هذه المشاريع التنموية على ما يزيد عن  
وفي %. 100مليون ليرة سورية بنسبة  / 120/أسرة، بتسديد القروض البالغة  / 3153/المستفيدون من القروض، وعددهم    

 .مليون ليرة سورية/ 5.22/ تم تنفيذ مشاريع للتنمية األساسية بقيمة 2002عام 

دارية بغية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة   تنقيح القوانين والممارسات اإل  "حول 2-الهدف االستراتيجي ألفوانسجامًا مع 
  الحصول على   تضمنت تشريعات العمل أحكاما تضمن للمرأة العاملة المساواة في    ،"وسبل حصولها إلى الموارد االقتصادية   

 المرأة  وتعطي ،رس قاعدة األجر المتساوي للعمل المتساوي   تك و،  في القطاعين العام والخاصالتدريب المهني و فرص العمل
في األعمال الخطرة والضارة صحيا أو أخالقيا  ليَال  تشغيل النساء وتحظرحقوقًا خاصة لحماية صحتها الجسمية واإلنجابية، 

وجوب   و ،حماية المرأة الريفية العاملة في الزراعة   أآدت القوانين بشكل خاص على    قد و. انسجاما مع معايير العمل الدولية  
صدر العديد من القوانين والتشريعات التي هدفت    و .واألمومة ورعاية الطفولة عامالت ألطفال األمهات ال دور حضانة  إحداث

و يعتبر هذا  . التقاعديها المرأة الحق في توريث راتب  وإعطاء ، رفع المدة الزمنية إلجازة األمومة مثلإلى حماية المرأة العاملة  
 لعام 149قم ر وقانون التجارة )40  و46المادتين   (نون المدني  منح القااألمر استمرارا للمناخ الوطني الداع للمرأة المتجسد ب      

 المرأة في سورية األهلية القانونية الكاملة البرام العقود وحيازة الممتلكات وممارسة المهن والتجارة وإدارة      )15المادة ( 1949
 .األعمال والمرافعة أمام المحاآم دونما تمييز بينها وبين الرجل 
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، "بتزويد المرأة بإمكانية الوصول إلى آليات ومؤسسات االئتمان واالدخار   " المتعلق 3-ستراتيجي ألف للهدف االتحقيقًا و
 وشروط العمل والسيطرة على الموارد        التوظيفبتعزيز حقوق المرأة االقتصادية بما فيها   " المتعلق 1-والهدف واو 
 :ن وزارة الزراعة وبعض المؤسسات الدولية المانحة مثل     ، تم تنفيذ العديد من المشاريع التي تمت بالتعاون بي "االقتصادية

إلى دعم صغار ) WFP(برنامج األغذية العالمي  بالتعاون مع يهدف المشروع الذي تم  : "دعم صغار المزارعين" مشروع )1
 ألف هكتار في منطقة الحزام 24مزارعي التشجير المثمر في مناطق الهطول المطري المنخفض وذلك عبر استصالح    

ين ومربي األغنام في المناطق   عراباإلضافة إلى دعم صغار المز. األخضر وجبل الحص وتحويلها إلى مزارع أشجار مثمرة 
ويسعى المشروع إلى تنمية المرأة الريفية من خالل  .  ألف أسرة38ويبلغ عدد المستفيدين منه  . الهامشية واألراضي المتدهورة 

 : تنفيذ األنشطة التالية  2003 آذار 15ية، حيث تم ابتداء من يبتدرالدورات   المحو أمية النساء وإقامة 

 . بدوية لمرحلتي التأسيس والتثبيت  امرأة 2,400 منها استفاد ، دورة تدريبية لمحو أمية النساء  122 •
 والبيئية   والحقوقية في المجاالت الصحية والتغذية   وتوعيتهن دورة تدريبية لتطوير مهارات نساء البادية    17 •

 .يات المنزل والعناية بالقطيع والتصنيع الغذائي   واقتصاد

 . امرأة بدوية خالل المرحلة الحالية   8,000صل عدد المستفيدات من هذا المشروع إلى     يومن الخطط أن   

 وإقامة دورات تدريب مهني وتطوير المهارات الزراعية للعامالت في المشاتل، وإقامة نشاطات لتوليد الدخل     

وزارة الزراعة بالتعاون مع    من قبل 1996الذي بدأ عام ": القيادية واالستثمارية لدى النساء تنمية الروح "مشروع ) 2
واعتبارًا من  .  وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية        ،)UNIFEM(صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة    

دة تنمية المرأة الريفية ضمن مشروع التمكين االقتصادي للمرأة      مع وحفي هذا المشروع   اليونيفيم نشاطاتها تابعت 1999عام 
 – مستوى الفنيين العاملين في التمكين االقتصادي –مستوى أصحاب القرار : ثالث مستوياتفي  وذلك ،في وزارة الزراعة 

ان منخفضًا بسبب عدم وقد أظهر تقييم المشروع أن عدد النساء اللواتي بدأن مشاريع خاصة بهن آ  . مستوى النساء الريفيات
 .تلبية المصارف لطلباتهن على القروض، ولكن ذلك ال يقلل من أهمية النجاح المحقق   

لتطوير المشاريع االستثمارية النسوية،   ) IFADالصندوق الدولي للتنمية الزراعية       ( إيفاد بالتعاون   برامج وزارة الزراعة  ) 3
 :أهمهامن و

تعزيز مشارآة المرأة في عملية التنمية   ) 1:  الذي رآزت أهدافه على  الوسطىالتنمية في المنطقة الساحلية و   مشروع  (أ
تدريب الريفيات على اآتساب ) 3تدريب العاملين في مجال اإلرشاد والمرأة الريفية     ) 2واتخاذ القرار االقتصادي   

) 4وآذلك في مجال الزراعة    المهارات الالزمة لبناء المشاريع المولدة للدخل في مجال تصنيع الغذاء والصحة والخياطة،             
 357 تدريب 2002وقد أنجز المشروع حتى نهاية  . تقديم القروض للنساء الراغبات في تأسيس مشاريع خاصة بهن

 امرأة في مجاالت الصحة ومحو األمية   19,175مهندسة في مجاالت االقتصاد المنزلي وإعداد المدربات وتدريب    
 قرضًا صغيرًا نقديًا أو   797 تأسيس المشاريع الزراعية الخاصة بهن ومنح     امرأة على 60واإلنتاج الزراعي وتدريب  

 ).إلخ..  ماآينات خياطة، تجهيزات تربية النحل، أبقار(عينيًا 

من تنمية للمراعي )  مليون هكتار3( الذي هدف إلى إعادة بناء الطاقة اإلنتاجية لموارد البادية   تنمية البادية مشروع  (ب
ويولي المشروع اهتمامًا باألنشطة المدرة للدخل         . قامة البنية التحتية وتطوير المجتمع المحلي    والثروة الحيوانية وإ   

 حيث نفذ المشروع العديد من   . مسائل الصحة واإلنجاب حول التدريب باإلضافة إلى ،آالخياطة والتريكو وتصنيع الغذاء  
ء في عضوية آافة لجان إدارة المراعي المحسنة       مستفيدة وتارك النسا 8,550 استفاد منها  ،الدورات في هذه المجاالت  

 %.60وتساهم في تنفيذ مكون إعادة تأهيل المراعي بنسبة ال تقل عن   

 قرضًا لبناء المشاريع الصغيرة المولدة      943 الذي أحدث مؤسسة تمويلية ريفية قدمت حتى اآلن   جبل الحص مشروع (ت
 . مشروعًا329المشروع للدخل وبلغ عدد المشاريع النسوية التي حصلت على قروض      

تسهيل سبل وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد والعمالة واألسواق           " حول 2-الهدف االستراتيجي واو  وتطبيقًا 
أصبحت جميع الوفود الرسمية    آما ). مثًالفي حمص (غرف الصناعة بعض في مجلس إدارة  السورية   تشارك المرأة  ،"التجارية

السيد   فمثًال شكلت سيدات األعمال نصف وفد األعمال الذي رافق    . خارج تضم سيدات أعمال سوريات  لرجال األعمال إلى ال 
 .2002عام   إلى المملكة المتحدة وعقيلته خالل زيارتهما رئيس الجمهورية 

ؤسسة  تم تأسيس م" تعزيز القدرة االقتصادية والشبكات التجارية للنساء،"حول  4-الهدف االستراتيجي واووتماشيًا مع 
تهدف إلى تفعيل وتطوير مشارآة  غير ربحية آمنظمة غير حكومية  ) 4 –انظر ملحق     (  2003في نيسان عام " مورد"
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أعمال تغطي المدن السورية وتقدم       من خالل بناء شبكة حاضنات المرأة السورية في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية      
   دولية  شبكة معلومات ارتباطها المباشر مع  ، مستفيدة من القائمة والناشئة  ع النسوية  استشارات فنية وإدارية وقانونية للمشاري 

لخلق فرص عمل جديدة وضمان والدة المشاريع       المجال واسعاً    ذلكسيفتحو . أنحاء العالمجميعًا في بلد 290لها فروع في 
 .الفعالة في نمو وتطوير االقتصاد الوطني  بشكل ناجح وقادر على المساهمة

 .التوظيف والترقية والتدريب المهني    التمييز في تواجه  زال ت ال ا إال أنه ،نجازات في مشارآة المرأة في سوق العمل  اإل رغمو
  تؤدي الجزء الكبير من األعمال غير   المرأةال تزالو .العمل بهذا الخصوص ال يزال ضعيفا   آما وأن التنفيذ الفعال لتشريعات 

 . السياسات والخطط هذا األمر بعين االعتبار   و حيث ال يأخذ واضع ،راعةوالسيما في الزالمدفوعة األجر  

 : في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجالاالستمرارومن أهم التوصيات في سبيل   

 بعين االعتبار من قبل الخطط    هاالعمل على توفير الدراسات والبيانات التي ترآز على المرأة الريفية وأخذ احتياجات          •
 .والمساعدات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والمانحون الدوليون     التنموية، 

توفير فرص عمل للمرأة الريفية والعمل بشكل خاص على رفع آفاءتها وتأهيلها في معالجة مواضيع األمن الغذائي وإنتاج      •
 .الغذاء

توسيع قاعدة المستفيدين من األسر الفقيرة  تطوير برنامج المعونات النقدية من خالل إعادة النظر بمعايير أهلية المستحقين و  •
 .بما يضمن عدالة أآبر وتغطية أشمل  

 .تشجيع مشاريع المجتمعات المحلية والصندوق الدوار لقروض المرأة إلعطاء المرأة فرص إدارة المشاريع        •
ات يقيمها دور (2005 دورة عام 2350 إلى 2000 دورة في عام 2,565رفع عدد دورات التدريب المهني للمرأة من  •

 ).االتحاد العام النسائي 
 .إعداد وتنفيذ البرامج لتبادل الخبرات بين صاحبات األعمال    •
 لها مكان العمل والخدمات المشترآة في خدمة    وتوفرإقامة الحاضنات الصناعية الكفيلة بتقديم النصيحة والتدريب للمرأة     •

 . التمويل والتكنولوجيا والخدمات المهنية       مصادرالوصول إلى  باإلضافة إلى توفير ،واحدة وتكلفة مناسبة 
السعي لتعزيز األدوات والشروط الالزمة لوصول المرأة إلى حقوقها الكاملة في ممارسة مختلف األنشطة االقتصادية      •

 .والتأآيد على مساواتها في فرص العمل وتملك األرض والموارد ومصادر التمويل     
 .لمرأة العاملة  رفع مستوى األداء الفني والمهني والتقني ل •
 تسهيل الحصول على القروض بفوائد مخفضة ودارسة      عبر  الصغيرة والمتوسطة     النسوية تقديم الدعم الالزم للمشاريع   •

 ). منتجات غذائية، بالستيك، تريكو،سجاد(ع وتسويق منتجاتها الصناعية والزراعية    يراجدوى المش
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 :المرأة والصحةمحور ) 2
 ومؤتمر بكين إلى اتخاذ خطوات جادة    1994 المؤتمر العالمي للسكان بتوصياتأة والتزامها  أدى اهتمام سورية بصحة المر

التي وضعت أهدافا تنسجم مع أهداف المؤتمرات العالمية ومع    " االستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية  "آان أهمها إنجاز 
 .2020-2001 وزارة الصحة للفترة   واستراتيجية  االستراتيجية الوطنية للسكان  

وال بد من اإلشارة إلى تطور المؤشرات الصحية المتعلقة بالمرأة وغيرها من المؤشرات الصحية فقد انخفض معدل وفيات        
  143 و 1993 عام  107 لكل مائة ألف والدة حية بعد أن آان      65.4، إلى 2002األمهات، حسب مسح األسرة والطفل لعام   

 خالل الخمس عشرة سنة السابقة، للمسح إي     18.1 باأللف إلى  24ضع من وانخفض معدل وفيات األطفال الر  . 1990لعام 
حيث  %46.6وازدادت نسبة السيدات المتزوجات اللواتي يمارسن تنظيم األسرة إلى بمقدار       . في المتوسط سنوياً  % 1.6بنسبة 

 )  9-انظر ملحق  %. ( 40 هي 1993آانت النسبة المسجلة في مسح صحة األم والطفل في عام  
مشروع "ي هذا السياق بدأت الحكومة برنامجًا واسعًا بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان، آان من أهم مشاريعه           وف

في المناطق    والسيما، ر خدمات ومعلومات إنجابية عالية الجودة  يالجاري حتى اآلن، والذي يهدف إلى توف   " الصحة اإلنجابية 
 .نفيذها ضمن مجال الصحة اإلنجابية ومن األنشطة الهامة التي تم ت  . النائية

زيادة إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية والمعلومات والخدمات ذات        ب" المتعلق 1-الهدف االستراتيجي جيم في مجال 
 ذاتر خدمات يلتوفمختلفة  منطقة 25 ضمن  صحيًا مرآزًا277اختيار ، تم "الصلة بحيث تكون مالئمة وذات نوعية جيدة 

آشف ووسائل تنظيم األسرة بما فيها ترآيب اللوالب، و ،)العناية قبل الوالدة وبعدها  (يدة تتضمن األمومة اآلمنة نوعية ج
خدمات اإلحالة المتعلقة    إضافة إلى، سرطان الثدي وعنق الرحم     المبكر عن كشف ال و، األمراض المنتقلة بالجنس  ومعالجة

 :ومن المشاريع المتميزة في هذا اإلطار. هقاتتقديم االستشارة للمرا بخدمات الصحة اإلنجابية، و 
من الوالدات في سورية    %63.9أن  1993عام "  األم والطفل صحةمسح"أظهرت دراسة  : مشروع مراآز التوليد الطبيعي

 :لتقديم الخدمات التالية   مرآزا للتوليد الطبيعي،  35 لذلك تمت إقامةتتم في المنازل، 

 .رة الحملالرعاية والتثقيف الصحي طوال فت    �
 . إلى المشافي المتخصصةاستقبال جميع الوالدات إلجراء الطبيعي منها وإحالة غير الطبيعي  •
 .رعاية األم والوليد أثناء فترة النفاس من خالل الزيارات المنزلية   •

دت باألجهزة زووتم تحسين مراآز اإلحالة التابعة لها   و ،ها وزارة الصحة  تدورات نظم  ضمن لقابالت واألطباء  اودربت طواقم  
لمعلومات مزود بمشعرات الصحة   ل استحداث نظام جديد   وتم تحسين نظم اإلدارة  و .وسيارات اإلسعاف واألدوية الالزمة  

 بياناتلتسهيل العمل وإعطاء ) تقارير-سجالت-بطاقات(الحالي آما تم تغيير نظام المعلومات . يهب الطاقم عليدرتاإلنجابية و
 ما يزيد عن  ي أجر2003 ففي عام .المراآز إقباال من السيدات بسبب نوعية الخدمات ومجانيتهاوقد القت هذه . ذات مصداقية

ويراعى عند إنشاء مرآز التوليد الطبيعي عدة عوامل منها تغطية سكانية تؤمن عدد          .  والدة دون أية حالة وفاة والدية      8,000
آما أعطيت . آز الصحي لالستفادة من خدماته األخرى قرب من المروالتوفر الكادر على مدار الساعة،    ووالدات مناسب، 

 ةقد توسع نطاق خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة، وأصبح فحص اللطاخة المهبلية    .األولوية حتى اآلن للمناطق النائية 
 .متوفرًا في أغلب المراآز

ات األخيرة، انعكس ذلك من خالل أنشطة عديدة         للخدمات المقدمة خاصة في السنو   الجيدة  تم االهتمام بالنوعية ،من جهة ثانية
 :أهمها

خارجية   بناء القدرات الوطنية في مجال الصحة اإلنجابية، فقد أرسل العديد من األطباء والقابالت إلتباع دورات     •
 آما أرسل طاقم أيضا للتدريب على نظم اإلمداد    . مجال التقنيات المتقدمة في الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرةفي
 .التموين المتعلق بهذا المجال في الخارج   و

 ، ونفذ ذلك في  بدأ مؤخرًا إدماج مفاهيم الصحة اإلنجابية في مناهج آليات الطب ، حيثليا التدريب القبتعزيز •
 .معاهد القبالة والتمريض  

تشارة     اللوالب واالس ترآيب وعلى مهارات ،لصحة اإلنجابية ا خدمات على عدد جيد من القابالت واألطباء  تدريب  •
 .تدريب العديد من المخبريين على تحضير وفحص اللطاخات المهبلية   و ،والتواصل مع المريضات   

 هذا  ب العاملين فييتدرو تأمين وسائل تنظيم األسرة لجميع المراآز الصحية، عبر تعزيز نظام اإلمداد والتموين   •
 .مجالال
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على  العمل ويجري .ية وطرق البحث الصحي  تقوية مواضيع اإلدارة الصح  عبرتعزيز نظام المراقبة الوطنية  •
وقد استعين بخبراء  .  وتعزيز بناء القدرات العاملة فيه"مرآز البحوث والدراسات السكانية والصحة "إنشاء 

 .دورية للمديريات والمراآز  التفقدية الجوالت لل إضافة دوليين، 
خاصة أن زواج األقارب شائع   ، )إلخ .. توعية  الفحص الطبي، التثقيف وال (إقامة نظام لتقديم خدمات ما قبل الزواج  •

 ). في محافظة واحدةبدأ العمل به تجريبيًا(في سورية 
 التعاون مع الجمعية السورية     مثلاالهتمام بالقطاع الخاص الذي يقدم نسبة عالية من خدمات الصحة اإلنجابية،       •

 .للمولدين والنسائيين   
 بناء للبحوث وسيتم إنشاء .س فريق للتحضير للبحث وطرقه  حيث تأس،الصحة اإلنجابية  وتعزيز بحوث السكان  •

 .بوزارة الصحة   ملحق
التعاون مع القطاع األهلي الناشط في مجال الصحة اإلنجابية، وبشكل خاص الجمعية السورية لتنظيم األسرة التي     •

 حمالت توعية  تنظم ، آماوالصحة اإلنجابية  إذ تدير عدة عيادات تقدم خدمات تنظيم األسرة ،تقوم بنشاطات مهمة
 . وتثقيف واسعة خاصة للشباب والمراهقين من الجنسين  

 الكشف ذ برنامجينفتم ت، "تعزيز البرامج الوقائية التي تحسن صحة المرأة   "المتعلق بـ 2-الهدف االستراتيجي جيم وتماشيًا مع 
رام عن طريق زيادة     وت الناجمة عن هذه األ  خفض الوفيا الذي يهدف إلى   ،)الثدي-عنق الرحم(المبكر عن السرطان عند المرأة  
 تم في سياق البرنامج اتخاذ وقد . على األقل قبل تعميم الخدمةمرة واحدة   تقّصي اإلصابةوالوعي حول عالمات السرطان  

 :اإلجراءات التالية 

اءتها  المراآز الصحية على تقديم خدمات إجراء اللطاخة المهبلية وقر     آوادر تدريب  2003تم في نهاية عام  �
 .وتحويلها بسرعة للتشريح المرضي 

،   عدد من المراآز الصحية بأجهزة تنظير عنق الرحم وتدريب األطباء األخصائيين على إجراء التنظير     تزويد •
 .وتوزيع أجهزة الكي باآلزوت السائل 

 .جمع إحصائيات حول الخدمات المقدمة بغرض مراقبة البرنامج وتقييمه   •
 . ذاتي لسرطان الثدي وإعداد مطويات مناسبة     تدريب السيدات على الفحص ال  •
 .إجراء فحص دوري سنوي ضمن المرآز الصحي واإلحالة للتصوير الشعاعي عند اللزوم    •
 .تجهيز عدد من مراآز اإلحالة بأجهزة تصوير ثدي شعاعي •

ة تخصص جزءًا آبيرًا  وهي منظمة إنسانية غير ربحي " الجمعية السورية لمكافحة السرطان  "والبد هنا من اإلشارة إلى نشاط    
 .من نشاطها لزيادة وعي النساء بسرطانات الجهاز التناسلي، وتقدم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بشكل مجاني  

تم إجراء العديد من    ، "تشجيع البحوث ونشر المعلومات عن صحة المرأة    " حول 4-الهدف االستراتيجي جيم مجال وفي 
 :الدراسات والبحوث منها  

 1999المتعدد األغراض عام    المسح  •
 2002مسح صحة األسرة عام   •
ومسح االحتياجات غير الملباة في مجال الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة الذي نفذته جمعية تنظيم األسرة السورية       •

 .1997 عام
 .)قيد التنفيذ (بحث حول الوفيات الوالدية    •
 .)2003(ة لصحة اإلنجابي في ميدان القطاع الخاص  ا ممارسة  حولدراسة  •
 .)2003( المتوفرة في المراآز  مواد اإلعالم والتثقيف واالتصال  دراسة عن تأثير  •
 .)2003( لرجال في القرى الصحيةوممارسات ا دراسة حول المعرفة وسلوك    •
 .1999دراسة حول أثر التدريب على معارف ومواقف وممارسات الدايات ورضا المستفيدات من الخدمة،    •
 .2001وليدية في الوالدة الطبيعية في مشافي سورية،   دراسة الممارسات الت  •
 .2001 تطور الحالة الصحية والصحة اإلنجابية خالل عقد التسعينات،    •
 .2003تقييم معرفة واتجاهات المراهقين حول الصحة اإلنجابية لدى طالب المدارس الثانوية،      •
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  بدراسات آمية و نوعية حول قضايا الصحة  آما يقوم قسم طب المجتمع في جامعة دمشق بالتعاون مع دار التوليد 
 : اإلنجابية ، نذآر منها على سبيل المثال 

 .أنماط و محددات الرعاية في أقسام التوليد في سورية   •
 عوامل الخطورة المحددة لإلجهاض العفوي لدى السيدات السوريات         •
 الشدة النفسية و اإلجهاض العفوي     •
 عوامل الخطورة للتشوهات الوالدية       •

 
 .    من الجدير بالذآر أن معظم هذه الدراسات قد تم نشرها في مجالت و ودوريات عربية و أجنبية    و

بعقد اجتماعات دورية بمعدل مرتين في العام، " الجمعية السورية للمولدين النسائيين    "وتقوم وزارة الصحة بالتعاون مع  
أخالقيات   وأورام المبيض، وسرطانات عنق الرحم،  و، لدراسة أوراق علمية تتناول قضايا الصحة اإلنجابية آاإلجهاض  

 . المهنة 
 :  العمل على ومن أهم التوصيات في سبيل االستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجال  

 .تنمية القوى البشرية للقطاع الصحي من خالل توفير التدريب بمستوياته المختلفة  •
 .ع العاماالرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة في القطا  •
 :تعزيز التعاون والتنسيق بين آافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الصحة اإلنجابية من خالل •

 .تعزيز دور القطاع الخاص واعتباره مكمًال للقطاع العام وخاصة في مجال الصحة اإلنجابية  (1
 .بيةتعزيز مشارآة المجتمع المحلي في عملية التخطيط والتنفيذ لتحقيق أهداف الصحة اإلنجا    (2

 .تطوير البحث العلمي الطبي حول الصحة اإلنجابية وتوفير المعلومات السكانية والصحية المتعلقة بهذا المجال     •
دعم المراآز الصحية في المناطق النائية، وتأمين األعداد الكافية من العاملين الصحيين وخاصة القابالت     •

 .والطبيبات 
 . جميع المراآز الصحية وتغطي آافة الفئات المستهدفة توسيع مكونات خدمات الصحة اإلنجابية آي تشمل  •
 .تعزيز طرائق ومضمون التواصل مع المواطن من خالل اإلعالم والتثقيف الصحي وخاصة بين الشباب       •
مساعدة األزواج على تلبية الصحة اإلنجابية في إطار الوالدية المسؤولة وعلى الحد من حاالت الحمل غير             •

 .ت التوعيةالمرغوب فيه من خالل حمال
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 والتدريبالمرأة محور ) 3
،  ي ومجاني في مرحلة التعليم األساسي لزام التعليم في سورية مضمون للجنسين على قدم المساواة في جميع المراحل، وهو إ    

% 47.2 إلى 1970عام % 35مما أعطى الطفلة والمرأة السورية فرصة التعليم ورفع نسبة الطالبات في المرحلة االبتدائية من            
في المرحلة الثانوية، ولنفس الفترة     % 49.1إلى  % 23في المرحلة اإلعدادية ومن    % 45.9إلى % 26، ومن 2002عام 

ال تزال   ورغم التطور الحاصل   . 2002عام % 46.1 إلى 1998عام % 42.4وارتفعت نسبة الطالبات الجامعيات من  . الزمنية
ولهذا خطت الدولة      . اضحة في مستوى التعليم والسيما في المناطق الريفيةنسبة األمية أعلى بين اإلناث، وال تزال الهوة و  

 نظام التعليم آخذة بعين االعتبار توصيات مؤتمر بكين ومؤتمر التعليم للجميع وتحديث خطوات جدية في مجال إصالح 
 )10انظر ملحق  ( 1999والمؤتمر الثاني لتطوير التعليم  

 الذي دمج    32 القانون  2002، صدر في عام "تكافؤ فرص التعليمضمان ب"لمتعلق  ا1-للهدف االستراتيجي باء تحقيقًا  �
 1981 لعام  35 مع التأآيد على تطبيق القانون  ،األساسيهي التعليم    في مرحلة واحدة مرحلتي التعليم االبتدائي واإلعدادي 

وقد . ديمقراطية التعليمتحقيق ى طريق ويشكل هذا اإلنجاز خطوة عل. حول إلزامية ومجانية التعليم في المرحلة المذآورة 
 .)حملة اإلجازة الجامعية  (اتخذت جميع اإلجراءات الالزمة لتأمين الجهاز التعليمي من معلمي الفئة األولى 

 والمتضمن إحداث   2001 عام 466/8/9حيث صدر المرسوم   : إدخال اإلرشاد النفسي واالجتماعي التربوي إلى المدارس    •
آما تم إنجاز دليل اإلرشاد    . واالجتماعي لصفوف الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي   وظيفة المرشد النفسي  

 .االجتماعي وإقامة دورات تدريب محلية

 .إعادة التأهيل التربوي للمعلمين وخريجي المعاهد المتوسطة     •

 مختلف  دورة في 161 أنجزت 2002-2001 فضمن خطة العام :تدريب المدرسين القائمين على رأس عملهم  •
 . مدرسًا ومدرسة12,610وبلغ عدد المتدربين فيها   . االختصاصات

 ).بدءَا من الصف السابع األساسي ( إدخال اللغة األجنبية بدءَا من الصف األول في مرحلة التعليم األساسي واللغة الثانية      •

 .التوسع في تعليم المعلوماتية في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي  •

بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مشروع تجريب لدمج المعوقين وذوي االحتياجات الخاصة من الجنسين   يجري حاليًا و �
في التعليم اإللزامي والبدء بإدخال مفاهيم ومصفوفات الدمج والحاجات الخاصة في الكتب الجديدة وإعداد دليل تدريبي              

 .للمعلمين بهذا الخصوص  

آفالة تكافؤ الفرص التعليمية والتدريبية في النظام التعليمي ومشارآة المرأة مشارآة       " حول ضمان  د-1-الهدف باء وعلى صعيد  
إلى % 64من ) 2002-1990( خالل الفترة ة التدريسي ألطر ، ازدادت نسبة اإلناث إلى مجموع ا "متساوية في اإلدارة التعليمية 

في التعليم الثانوي   % 47إلى % 23الثانوي، ومن  في التعليم اإلعدادي و % 49إلى % 43في التعليم االبتدائي، ومن % 67
من مجموع الهيئة  % 22.9في المعاهد المتوسطة، أما في التعليم الجامعي فقد وصلت النسبة إلى   % 47إلى % 30المهني، ومن 

 .التعليمية

 المتعلقة بـ    )ج (2-باء لمادة  وتحديدًا ا  " بالقضاء على األمية بين النساء " المتعلق   ج-2-الهدف االستراتيجي باء  وفي مجال تحقيق 
 وزارة التربية بالتعاون  ، بدأت"إزالة الفجوة القائمة بين الجنسين في مجال اإللمام األساسي والوظيفي بالقراءة والكتابة   "

 من  المتسرباتتعليم الفتياتل  سنوات 5ًا مدته  مشروع 2002-2001والتنسيق مع منظمة اليونيسيف في مطلع العام الدراسي   
وذلك عن طريق       )  حلب،إدلب  ، الحسكة، الرقة ،دير الزور ( في المحافظات الشمالية والشرقية   ) سنة17ـ10( العمرية ةالفئ

 وذلك في مرحلة التعليم  ).تعليم غير نظامي(وخارجه داخل أوقات الدوام الرسمي      )  تلميذة20-10(افتتاح شعب خاصة بهن 
 .األساسي

تم تشكيل فريق عمل  ،في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية   الفتيات المتسربات  مسح ميداني لمعرفة أعداد  فبعد إجراء
 أنجزها المشروع  ومن أهم الخطوات التي    .مرآزي وفرق عمل محلية في المحافظات المعنية للمتابعة واإلشراف والتدريب 

 :حتى اآلن

 .لمشروعان في لمعلمات اللواتي سيعمل  او المحلية لفرق العمل ة ت تدريبيادورتنظيم  •
 . تسمح باجتياز عامين دراسيين في سنة واحدة التيإعداد المناهج المكثفة     •
 .)، إلخ أحرف ممغنطة،ألواح مغناطيسية (تأمين وسائل تعليمية مساعدة والقرطاسية مجانًا،  وتوزيع الكتب  •
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حلب    في  شعبة 18 -الرقة  في  شعب10 -الحسكة  في  شعبة 43 )2003-2002(في مطلع العام الدراسي   ت افتتح •
 .إدلبفي  شعبة 25 -
 . اإلشراف والمتابعة الدائمة  بهدفجوالت ميدانية على الشعب من قبل أعضاء الفريق المحلي    تنظيم  �

وجود عدة مستويات في الشعبة     -  الدوام عن متابعةالفتيات تعيق  المواسم الزراعية     :المعوقات التي تواجه تطبيق المشروع  وأهم 
 عودة الفتيات إلى   ال تحبذ التيو التقاليد  العادات بعض الزواج المبكر و  - لمعلماتواقلة الحوافز للفتيات ر و الفق– الواحدة  
 .المدرسة

تخفيض معدالت األمية بين النساء مع الترآيز على المرأة الريفية والمهاجرة والمعاقة      "المتعلقة بـِ    أ-2-الهدف باء وضمن نفس 
رغم حياة  التعليم متابعة فتاة البادية بل تسمحوهي تجربة نوعية ، مدارس البادية المتنقلة فيذ مشروع  تم البدء بتن، فقد"والمشردة 

هذه المدارس مختلطة     و.)خيمة/آرفان 21 ،متنقلة 43 ،ثابتة 344( مدارس 408 مدارس البادية  عدديبلغ و .التنقل المستمر
وهناك مدرسة داخلية    . تأو الخيمة، يتنقل مع العشيرة أينما رحل   معلم وحيد مقيم داخل الكرفان ، في آل منها لكال الجنسين
 وهناك تجربة العام الدراسي المنزلق الذي       .تؤمن اإلقامة للطلبة الذين يصعب عليهم التنقل مع المدارس المتنقلة     للذآور فقط  

 .يمتاز بالمرونة  من حيث بدايته ونهايته وفقَا للموسم الزراعي للريف 
نوعي  تم تطوير منهاج ، فقد"حث الراشدين واألسر على التعلم  " المتعلقة بـ )هـ (2-باء تحديدًا المادة   و وضمن نفس الهدف 

 2/4/2002تاريخ / 16/بالتعاون مع وزارة التربية  استنادَا للقانون رقم    برنامج تعليم الكبار الذي تشرف عليه وزارة الثقافة  ل
 :على النحو التالي  لموآلة للمجلس األعلى لمحو األمية    الذي أناط بوزارتي الثقافة والتربية المهام ا 

  3 ساعة لمدة ثالثة أشهر بمعدل  200ويهدف إلى محو األمية األبجدية ويخصص له ): التأسيس(المستوى األول   (1
 .حصص في اليوم

ت الثقافية ويهدف إلى تثبيت مهارات القراءة المكتسبة والحفاظ عليها وتقديم الخبرا ): المتابعة(المستوى الثاني  (2
 . حصص في اليوم3 ساعة لمدة ثالثة أشهر بمعدل    200األولية، ويخصص له  

 ساعة  312ويهدف إلى ترسيخ مهارات القراءة وتطوير الخبرات الثقافية، ويخصص له   ): اإلآمال(المستوى الثالث   (3
 . حصص في اليوم4 أشهر حد أدنى وبمعدل   4لمدة 

 دارسًا فأآثر، ويجوز في المناطق النائية أو مضارب البدو افتتاح        15وفر يتم افتتاح صف محو األمية للكبار عند ت   (4
 .صف بأقل من النصاب المذآور

) أ (4-وتحديدًا المادة باء   "  وتدريب غير قائمين على التمييز إيجاد تعليم "المتعلق بِـ  4-الهدف االستراتيجي باء  أما في مجال 
تطوير   فقد عملت سورية على  ،"والب النمطية المستندة إلى الهوية الجنسية   صوغ مناهج دراسية خالية من الق"المتعلقة بـِ 

 تنظيم العديد من الدراسات وورشات العمل حول     2000تم اعتبارًا من عام حيث . عبر إدخال مفاهيم الجندرالمناهج المدرسية  
 الموجهون األولون بإعداد مصفوفات عن     لمناهج المرحلتين األساسية والثانوية، قام  مراجعة عامة  وبعد تنفيذ  .هذا الموضوع  

وقد قامت وزارة التربية خالل السنتين .  أشكال التمييز ضد المرأةجميعمفاهيم الجندر مستمدة من اتفاقية القضاء على 
 :األخيرتين بإدخال التجديدات التالية  

 .إدخال مفاهيم اتفاقية حقوق المرأة في الكتب المدرسية ) 1
 . للجنسين  هني من حيث اختيار مهن نوعية جديدة تستجيب للتطور التقني وحاجات سوق العمل  تطوير التعليم الم ) 2
 .إدخال التربية السكانية والتربية البيئية في المناهج  ) 3
 .إعداد نشرات وملصقات حول تعليم الفتيات  ) 4
 .تأليف آتب تعليم الفتيات المتسربات) 5
 .لمدرسية تحديث صورة المرأة في المناهج والكتب ا ) 6

 – )رسامة، شاعرة، طبيبة( أدوار ومهن عصرية  تصويرها في : الجديدة للمرأة في الكتب المدرسية   ةاألمثلة عن الصور  من و
 – دورها الحرآة العلمية والفكرية  – دور المرأة في النضال التحرري – الزراعية المنزلية واألعمال مشارآتها مع الرجل في 

مرأة في العمل والتملك والتصرف بمالها وإبداء الرأي والتعليم وآذلك مكانة المرأة في           شرح موقف اإلسالم حول حق ال 
 .إلخ.. المسيحية

و انطالقا من اهتمام سورية بتعزيز العالقة بين التربية والمرأة، ومن أهمية التربية في تحديد مكانة المرأة في المجتمع، عقدت     
 :وآان من أهم أهداف المنتدى  ". وطن وتنمية: امرأة وتربية"، تحت شعار 2003ام سورية منتدى المرأة والتربية في بداية الع  

 .تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في العالقة بين المرأة والتربية        �
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 .تطوير مكانة المرأة في النظم التربوية العربية وتعزيز دورها في عملية التربية والتنمية المستدامة    •
 . العربية في مجال التربية وتبادل الخبرات والتجارب  اإلطالع على واقع المرأة  �

 :و آان من أهم محاور المنتدى 

 .المرأة والتنشئة األسرية ودورها في بناء الشخصية العربية    �
 .المرأة ودورها في معالجة قضايا الناشئة   �
 .التربية والثقافة الشعبية �
 .المرأة والتعليم النظامي    �

 : خبيرًا من مختلف البالد العربية، وناقشت ثالث مواضيع هي   50ستديرة ضمت آما رافق أعمال المنتدى، طاولة م 

 المفهوم الجديد للتربية وبيان الفرق بين التربية و التعليم     �
 .التحديات التي يواجهها اإلنسان العربي في الوقت الحاضر   �
 .آيف نحافظ على القيم المكتسبة في الوقت نفسه نواآب التطور  •

 .لعربية في بناء وترسيخ الشخصية العربية آيف تساهم المرأة ا  �
و قد صدر عن المنتدى مجموعة من التوصيات آان من أهمها ضرورة الترآيز على رفع نسب التحاق اإلناث في التعليم          
النظامي، ومضاعفة جهود محو األمية، وتعزيز دور المرشدين، وتنقية المناهج التربوية في التعليم النظامي وغير النظامي من           

 .األدوار النمطية السلبية للمرأة والرجل وقد وضعت معظم هذه التوصيات موضع التنفيذ        
،  "تعزيز الحق في التعليم والتدريب على مدى العمر للبنات والنساء "المتعلق بـِ  6-الهدف االستراتيجي باء وعلى صعيد 

يمية والتدريبية المؤدية إلى اآتساب الفتيات والنساء     ضمان إعداد مجموعة واسعة من البرامج التعل    " القاضي بـ الهدف أوتحديدًا  
إيجاد برامج مرنة للتعليم والتدريب وإعادة التدريب من      " القاضي بـ  والهدف ج " باستمرار المعارف والمهارات الالزمة للحياة  

ففي .  في وزارة الزراعةيمكن الحديث عن تجربة رائدة ونوعية هي وحدة تنمية المرأة الريفية     ، "أجل التعليم على مدى العمر 
 : وحده قامت الوحدة بتنفيذ النشاطات التالية 2002عام 

 والذي حدد أهم مشاآل الريف السوري في مجال رعاية الطفولة واألمومة،    ،لمرأة الريفيةلإعداد البرنامج اإلرشادي   -
 .ب اقتصادية وسكانية أخرىوالسكن الريفي، وتنظيم األسرة، ومحو األمية، والرعاية االجتماعية إضافة إلى جوان  

 . دراسات ميدانية حول احتياجات المرأة في المجتمعات المحلية لمختلف المناطق السورية   5  تنفيذتنفيذ أو المشارآة في  -
 . ندوة وورشة عمل محلية وخارجية حول مختلف قضايا الجندر  18المشارآة في فعاليات  -
وبلغ عدد    .  زيارة منزلية38,739 بيان عملي و  1,444 ندوة و  2,738في مجال تنمية المهارات النسوية، نفذت الوحدة     -

 . امرأة436,412المستفيدات من هذه األنشطة 
ونفذت .  مهندسة من المحافظات السورية34وفي مجال التدريب، تم تنفيذ دورتين مرآزيتين للمهندسات شارآت فيهما  -

 دورة تدريبية 286يس المشاريع الصغيرة، باإلضافة إلى  فالحة حول تأس744 دورة تدريبية حضرتها 25الوحدة أيضًا  
 . فالحات3905 دورة قصيرة شارآت بها  215 فالحة و5561طويلة شارآت بها 

حق    : ددًا مثل  ح التعليمية التي تصدر على شكل مطويات تعالج آل واحدة منها موضوعًا م      " اعرفي حقوقك "إصدار سلسلة    -
 . مطويات5اآلن وقد صدر حتى  . إلخ.. اإلرث، حق العمل

 23 دورات وطنية و 9تنفيذ ) 2003-1999(وتم بالتعاون مع المنظمات العربية واألجنبية المتواجدة في سورية، خالل الفترة  
 – مواضيع الجندر والتنمية  –مفاهيم الجندر وتمكين المرأة : عالجتها هذه النشاطات وآانت أهم المواضيع التي  . دورة تدريبية

 تنمية المهارات اإلدارية وتحليل    - حقوق المرأة والعنف   – حقوق المرأة واتفاقية سيداو    –والنازحة / يفية حقوق المرأة الر   
 . مراجعة االستراتيجية الوطنية للمرأة في سورية  – اإلنترنيت والبريد اإلليكتروني –قضايا الجندر 

 : ا المجال العمل على و من أهم التوصيات في سبيل االستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذ  

 .استيعاب جميع األطفال في صفوف المرحلة االبتدائية واالرتقاء بنوعية التعليم •
 .األمية وتسرب اإلناث من التعليم األساسي وخصوصًا في المناطق الريفية  الحد من   •
 .تشجيع المرأة على إتباع الدورات التعليمية والتثقيفية الكفيلة ببناء األسرة بشكل سليم     •
 .ضمين البرامج اإلرشادية ضرورة تعليم الفتيات على األقل إلى مستوى التعليم اإللزامي  ت •
 .تشجيع الريفيات الراغبات في متابعة التعليم ما بعد اإللزامي وإيالئهن العناية لكافية لالرتقاء بواقعهن  •
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 .مراحل التعليماستثمار اإلنترنت بما يخدم القضية التعليمية والتوسع في إدخال المعلوماتية في     •
إدخال االختصاصات الجديدة إلى الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة المتعلقة بقضايا المرأة ودورها في           �

 .الحياة االقتصادية واالجتماعية 
 . وحاجات سوق العمل ، ومتطلبات التنمية والتكنولوجية،  تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وفقًا للمستجدات العلمية  •
 . الناحية العلمية والتربوية    من مدرسي المواد التجارية والمدرسات المساعدات للفنون النسوية     آفاءةرفع  •
 . بدءاًَ من رياض األطفال  إدخال مادة التربية المهنية على شكل أنشطة في المدارس   •
 .العمل على دمج مفاهيم الجندر في مختلف المناهج التعليمية  •
 .منهاج التعليمتغيير الصورة النمطية للمرأة في   •
 ومؤلفي ومؤلفات الكتب المدرسية والمعلمين   ، في موضوع الجندر للجان المشرفة على المناهج  رفع الكفاءات •

 .والمعلمات
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المرأة والبيئةمحور ) 4  
 من الوزارات والمنظمات الشعبية وغرف الصناعة والتجارة         ًا الذي يضم في عضويته عدد    ، مجلس حماية البيئة يتولى 
 وتهدف الخطة االستراتيجية الوطنية إلى ترسيخ البعد      . وضع السياسة الوطنية وتنسيق جميع النشاطات البيئية   ،ت المهنيةوالنقابا

 مديريات 9آما تم إحداث  . تطبيق السياسات البيئية ل محافظة 12 للبيئة في اتالبيئي في جميع السياسات حيث تم تأسيس مديري
 .2002لعام / 50/ رقم ةإقرار قانون البيئويئة، مرآزية في الهيئة العامة لشؤون الب  

 

دمج االهتمامات والمنظورات التي تراعي الفوارق بين الجنسين في سياسات   "حول 2-الهدف االستراتيجي آاف وفي مجال 
لدولي   تعزيز وإنشاء آليات على الصعيد الوطني واإلقليمي وا  " حول 3-والهدف االستراتيجي آاف  " وبرامج التنمية المستدامة

لتقييم أثر السياسات اإلنمائية والبيئية على المرأة، فقد تبنت الخطة الخمسية التاسعة في أهدافها العامة موضوع حماية البيئة،    
وأآدت على تنمية   . واالستخدام المستدام للموارد، وإيجاد توازن بين عناصر البيئة والسكان، وتشجيع الطاقات النظيفة والمتجددة   

سلبًا بسبب الجهل   : يا السكانية والبيئة وزيادة مشارآة المرأة نظرًا لدورها المحوري سلبًا وإيجابًا في مجال البيئة         الوعي بالقضا
 الموارد المتاحة، وإيجابًا عن طريق التوعية بضرورة نهجها منهجًا سليمًا في  استخداموتدني الوعي بالممارسات الخاطئة في  

 . تلك الموارد  استخدام

 

 فقد" إشراك المرأة إشراآًا فعاًال في صنع القرارات البيئية على جميع المستويات     "حول 1-لهدف االستراتيجي آاف اوفي مجال 
المشاريع التنموية الهادفة إلى مكافحة التصحر وإنشاء    عدد من  تم وضع آليات عمل لتحقيق مشارآة المرأة في إعداد ومتابعة      

تم تمثيل المرأة في اللجنة الفنية والتوجيهية     و . تحمي الغابات وتمنع فالحتهاالحزام األخضر وتعزيز تطبيق األنظمة التي
 أيام تنظيمبمشارآة االتحاد النسائي  وتم  . في مديرية األراضي بوزارة البيئة ها وزيادة تمثيل،لبرنامج الوطني لمكافحة التصحر ل

 التي أسفرت عن تحريج  ، حمالت التشجير وآذلك  ،التوعية حول الشجرة وأهميتها في الحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر   
استهدف المرأة الريفية بمشارآة وحدة تنمية       الذي   ،هدف مشروع تنمية المجتمعات المحليةيو. مناطق واسعة من األراضي 

 الموارد البيئية     إلى رفع الوعي البيئي والحفاظ على،االتحاد العام للفالحين واالتحاد العام النسائي  بالتعاون مع المرأة الريفية  
 .استمراره لألجيال القادمة وأهمية التنوع الحيوي   و

 رصد  وغيره من المنظمات الشعبية،    وتم من خالل الندوات والدورات التدريبية واأليام البيئية التي أقامها االتحاد العام النسائي        
الناجم عن مختلف النشاطات الزراعية والصناعية      ومتابعة التشريعات واألنظمة الخاصة بحماية البيئة والحد من التلوث البيئي      

 .والسياحية واالستخدامات المختلفة للطاقة ووسائل الري   

 

وعملت المنظمات الشعبية األخرى مثل االتحاد الوطني لطلبة سورية على المساهمة مع الجهات البيئية المعنية في تكوين   
 حيث بلغت نسبة ،ارد الطبيعية وذلك في المعسكرات اإلنتاجية البيئية     الوعي البيئي ونشر المفاهيم الخاصة بالحفاظ على المو     

 جميع المناهج  العديد من اإلجراءات إلدخال المفاهيم البيئية ضمن   اتخاذتم آما %. 40الطالبات المشارآات في النشاطات البيئية  
 .التعليمية

إدارة   و ،لتعامل مع التكنولوجيا الحديثة  اعلى مهارات   تدريب المرأة بهدفتم إقامة العديد من الدورات حول إدارة البيئة     و
 مشارآة المرأة في وآذلك بهدف تعزيزوالحفاظ على التنوع البيئي والتعامل مع الموارد الطبيعية   وضمان استدامتها،  الموارد  

 .اإلستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع الحيوي    

 

تأسيس  2002عام  فقد تم . دورها الحقيقي في العمل البيئي الوطني  بدأت المنظمات غير الحكومية تأخذمن جهة أخرى،
 من المشاريع مثل حماية نهر  ًاعدد ونفذت الجمعية .  التي تهدف إلى رفع وعي المواطنين بقضايا البيئة   الجمعية السورية للبيئة

 مدارس في دمشق   8الذي استهدف    ومشروع نشر الوعي البيئي    ، ومشروع الحديقة البيئية  ،  والحملة الوطنية للنظافة   ،بردى
إضافة إلى    ، دورًا آبيرًا في هذا المجال   جمعية أصدقاء دمشقتلعب آما . القديمة بالتعاون مع منظمة موفيموندو اإليطالية  

 . وسواها في حلب وحمص وحماه والسويداء  وجمعية الحياة البرية جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة  
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تعزيز وإنشاء آليات على آل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي لتقييم    " المتعلق بـ 3-راتيجي آافالهدف االستوفي مجال 
بتقديم المساعدة التقنية للمرأة والسيما في " المتعلق بالبند أوتحديدًا قيما يتعلق " أثر السياسات اإلنمائية والبيئية على المرأة

 افتتاح ، فقد تم"رة والصناعة لضمان مواصلة العمل على تنمية الموارد البشرية     قطاعات الزراعة والمشاريع الصغيرة والتجا 
 مشروع  ، والذي يأتي ضمن  في محمية التليلة قرب مدينة تدمر بهدف احتواء تدهور البادية السورية      "مرآز التوعية البيئية"

 وحتى  2000 / 2000–1996( على مرحلتينينفذ   وهو . تأهيل المراعي وإقامة محمية طبيعية للحياة البرية في البادية السورية    
رآز ي و. وبتمويل من الحكومة اإليطالية  ، بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة   ،)اليوم

 -جتماعية   تطوير اإلرشاد والدراسات اال  - تحسين المراعي وإدارتها  -التدريب والتأهيل   :المشروع على أربعة محاور هي  
 .إعادة الحياة البرية والتنوع الحيوي     

 
ومن أهم النشاطات المتعلقة بالمرأة البدوية والمنفذة من خالل المشروع في مجال تحسين المهارات و مدرات الدخل وفقا     

 :  الحتياجات محددة

لنساء البدويات وتحديد    إعداد دراسة اقتصادية واجتماعية ألوضاع المربين في منطقة عمل المشروع، وتقييم وضع ا       •
 .احتياجاتهن ووضعهن آمنتجات ضمن المجتمع البدوي 

 دورة للنساء البدويات في مجاالت محو األمية والتوعية البيئية وتعليم الخياطة والتطريز والمشاريع المولدة                11إقامة  •
ث بلغ عدد المستفيدات من     للدخل، وذلك ضمن تجمعات األراك والعباسية والمنبطح الموجودة ضمن محمية التليلة حي           

 . امرأة45هذه الدورات   
 .  إنتاج مطويات إرشادية للمرأة مثل مطوية أهمية مدرات الدخل للمرأة البدوية      •

 
 :أما في مجال الوعي البيئي

 تحضير مواد إرشادية  بهدف رفع مستوى الوعي في مجال إدارة الموارد و الحفاظ عليها       �
 النساء البدويات بهدف اإلطالع على المشروع و نشاطاته و لفت نظر المرأة البدوية      القيام  بأيام حقلية لمجموعة من �

 ألهمية التوازن البيئي و أهمية إعادة تأهيل المراعي     
 المشارآة في ورشات العمل التي أقامها المشروع إلشراك المجتمع البدوي في نشاطات المشروع    �
 التنموية المقامة و قد ضمت    عطالع على المحكيات و المشاري   مشارآة في رحالت علمية خارجية إلى األردن لإل  �

  فتيات من جمعيات أرك و العباسية و المنبطح   4الرحلة 
  فتاة من جمعيات أرك و العباسية14القيام برحالت علمية داخلية إلى جبل الحص و قد ضمت الرجلة      �

 
 
 

 :ن في هذا المجالو من أهم التوصيات في سبيل االستمرار في تطبيق منهاج عمل بكي  

o   رفع التوعية البيئية وخاصة بين النساء. 
o بالدراسات واألبحاث وبرامج التوعية البيئية لقيام ل الدعم الالزم للمنظمات األهلية غير الحكومية   توفير. 
o          تنمية القدارت البشرية ورفع المهارات في مجال البيئة مع الترآيز على النساء وخاصة مهارات التخطيط والبيئة 

 .وتقييم األثر البيئي
o  فعالة بين الجهات المعنية بتخطيط الموارد البيئية والمحافظة عليها    عمل  آلية وإيجادالتنسيق تعزيز. 
o  دمج العمل البيئي في خطط التنمية. 
o   البيانات والمعلومات والمؤشرات اإلحصائية البيئية   العمل على توفير. 
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 المرأة في مواقع صنع القرارمحور ) 5
وشمل ذلك تواجدها في مواقع صنع القرار في      . سورية قفزة نوعية في نيل حقوقها التي أآد عليها الدستور    في  المرأة حققت

المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية وفي التعليم والعمل والتنمية الشاملة، بما فيها حق تقلد المناصب      
 .الترشيح إلى المجالس التشريعية والبلدية والمحلية والنقابية والمهنية     و العليا واالقتراع واالنتخاب 

غم أن الحياة   رو.  المواطنين نساء ورجاالً جميع حق االنتخاب والترشيح ل 1973 لعام 26أعطى قانون االنتخابات رقم  لقد 
حيث بلغت  1973عام  األول التشريعي  في الدورال إ مجلس الشعب ندخلي أن النساء لم  إال 1919النيابية في سورية بدأت عام 

 و هي نسبة تعتبر متقدمة جدا على   2007-2003( في الدور الثامن  %12لكن هذه النسبة وصلت إلى      و%. 2.3نسبتهن 
 . المستوى العالمي و العربي 

عدة حقائب حكومة  ومنذ ذلك الحين استلمت المرأة السورية     . ، وهي وزيرة الثقافة1976آما عينت أول وزيرة في الحكومة عام 
 عام 4 إلى 1990 عام 2أما معاونات الوزراء فتضاعف عددهن من  . آالتعليم العالي والشؤون االجتماعية والعمل والمغتربين  

 منصب 23 منصب مدير فرعي، و47 منصب معاون مدير عام، و27 امرأة منصب مدير عام، و21، إضافة إلى تسلم 2003
 .إلخ. .معاون مدير فرعي، وعميدة آلية  

ثم تطور العمل الدبلوماسي فكان للمرأة دور فاعل فيه، حيث  . 1953دخلت أول امرأة بشكل رسمي في السلك الدبلوماسي عام     
 عينت أول سفيرة في 1988وفي عام %. 9.5، أي بنسبة قدرها  1994 امرأة عام   27بلغ عدد النساء العامالت في هذا السلك     

حاليًا، حيث يوجد ثالث سفيرات في آل من روما،  % 11، ووصلت إلى   %9.8مشارآة ، وأصبحت نسبة ال )بلجيكا(الخارج 
 .باريس وأثينا

ومجالس  % 4.5ومجالس البلديات   % 8.7 المحلية حيث بلغت نسبتهن في مجالس المحافظات    وارتفع عدد النساء في اإلدارة  
 بلغت في فعلى سبيل المثال،. لمنظمات الشعبية االتحادات المهنية وا آما ازدادت في %. 1.3ومجالس القرى  % 2.1البلدات  

 .2004في العام % 20.1ونقابة المهندسين % 24.7اإلتحاد الوطني لطلبة سورية   

 وفي ، %13.38 أي بنسبة 170 وتنامي دورها حتى أصبح عدد القاضيات 1975 القضاء عام  السورية سلك دخلت المرأة  
% 14.47 محامية دولة وهن يشكلن نسبة   33آما يوجد في سورية . النقضمختلف المستويات من محاآم الصلح حتى محكمة  

آما تم تعيين المرأة في أعلى  .  مساعدة عدلية والعديد من العامالت في السلك الحقوقي    250وهناك . من مجموع محامي الدولة
 .1998منصب في القضاء وهو نائب عام الجمهورية ألول مرة عام 

 

 :ل االستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجالو من أهم التوصيات في سبي  

 . مشارآتها في الحياة العامةويعارض دور المرأة داخل األسرة    الذي يحصر الموروث الثقافي السلبي تغيير  �
 .تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في رفع وعي واهتمام ومشارآة المرأة في الحياة العامة و تعزيز �
 .نغماس في الهموم الخاصةعدم االآتفاء باال الهتمام بالشأن العام و اعلى  النساء تشجيع �
 . ضمن استراتيجيات وخطط وآليات مناسبة،توفير شروط اإلفادة من الكفاءات النسائية إلشغال المناصب الهامة  •
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 المرأة والقانونمحور ) 6
 

آما أفرد للمرأة مادة خاصة     . ين دونما أي تمييز  آرس الدستور السوري المساواة في الحقوق والحريات والواجبات بين المواطن          
 العوائق التي تمنع من مشارآتها في عملية   آل الفرص وإزالة جميعها ئ التي أآدت على تحرير المرأة وإعطا 45المادة هي 

 فيلقانونية الكاملة المرأة في سورية األهلية ا القانون المدني وقانون التجارة ومنح .2التنمية االقتصادية والجتماعية والثقافية
برام العقود وحيازة الممتلكات وممارسة المهن والتجارة وإدارة األعمال والمرافعة أمام المحاآم دونما تمييز بينها وبين الرجل           إ

 .متى بلغت سن الرشد القانونية

. تساوي للعمل الواحد   آما ساوت قوانين العمل بين المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص، وآرست قاعدة األجر الم        
وأعطت المرأة حقوقا خاصة تضمن صحتها الجسمية واإلنجابية، انسجاما مع معايير العمل الدولية التي تضمنتها اتفاقيات      

وتضمن القوانين عدم فصل األم العاملة    . منظمة العمل الدولية حول حماية النساء العامالت ومراعاة ظروفهن الصحية والعائلية      
 .آما تعطيها حق التعويض العائلي عن أوالدها . مومة أو المرض بسبب الوضع أو الحمل  خالل فترة األ

 خطوة هامة في سعي سورية   2002-9-25لقد جاء التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ      
،  أهم القوانين التي صدرت في السنوات السابقة) 1(حق يبين الملو. إلى تنفيذ قرارات بكين والدورة االستثنائية للجمعية العمومية  

 .بهدف تعزيز مكانة المرأة السورية  

 

 :ومن أهم التوصيات في سبيل االستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجال  

ئقا حقيقيا قف عاتلمرأة و النظرة النمطية لكرس تاألعراف والتقاليد والممارسات االجتماعية السلبية  العمل على تعديل  •
 .أمام تقدمها ومساواتها

 .شاسعة بين القانون والواقع التطبيقي   ال هوة ال إنقاص •
 .التطبيق الجيد لبعض القوانين المنصفة من النواحي اإلدارية والقضائية    ضمان  •
 .المرأة بحقوقها توعية  •

وري ومع الكثير من الحقوق   والتي تتعارض مع الدستور الس ، مواد تمييزية ضد المرأةتتضمنالقوانين التي مراجعة  �
 .والعمل على تعديلها  التي نالتها المرأة السورية في مختلف الميادين،  

  

                                                 
 وتعمل على إزالة القيود التي تمنع ،تكفل الدولة للمرأة جميع فرص المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية " 2

 ."تطورها ومشارآتها في بناء المجتمع
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 المرأة واإلعالممحور ) 7
 وصنع القرارات في وسائط    زيادة مشارآة المرأة وتحسين فرصها في التعبير عن آرائها  " حول 1-الهدف ياء على صعيد   

، فقد تعزز دور المرأة في تلك الوسائل وذلك من خالل تسلم عدد من السيدات            " من خاللها اإلعالم وتكنولوجيا االتصال الجديدة  
خالل السنوات   )% 20-15(آما ازداد عدد الصحفيات في جميع الصحف والمجالت بنسبة       . وزارة اإلعالم مناصب إدارية في  

اء في إعداد وتقديم البرامج وإجراء التحقيقات    أما نسبة النس . من أعضاء اتحاد الصحفيين% 38وتشكل النساء  . الخمس األخيرة
  %.50الصحفية فتتجاوز 

وآلها  " المرأة العربية  "ويتولى االتحاد النسائي إعداد برنامج تلفزيوني أسبوعي وبرنامج إذاعي يومي إضافة إلى إصدار مجلة         
إحصاءات حول المرأة والرجل في       "ر نشرة بعنوان   اصدتم إ آما  .قنوات تتناول شؤون المرأة ودورها في بناء المجتمع     

أهم البيانات والمؤشرات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية المستخلصة من نتائج التعداد السكاني          تتضمن  ،"سورية
 آما .جميع الجبهات علىسورية مقارنة بالرجل ال ما أحرزته المرأة حول ،والمسوح المتخصصة والمصادر اإلحصائية المتاحة   

 . ، وهي مجلة غير دورية تعنى بالحرآة النسائية وقضايا المرأة في سورية "نون النسوة "طة النساء السوريات مجلة  تصدر راب

  الذي عقد في أبو ظبي  ، قمة المرأة العربية  ر شارآت سورية ممثلة بوفد من اإلتحاد العام النسائي في المنتدى الرابع لمؤتم      وقد
 وتم خالله عرض الورقة السورية التي بينت أهمية    ،" فضاء إعالمي متفاعلنحو"، تحت شعار 2002 شباط 3-2 بتاريخ

 آما  .)من السوريات يتابعن المسلسالت السورية  % 92(اإلعالم في التأثير على تكوين الوعي المجتمعي وخاصة لدى النساء    
 من شأنها تعزيز العالقة  التييات خلصت إلى توص و ،ور اإلعالم في إبراز الصورة النمطية والسلبية في غالب األحيان    دبينت 

 .اإليجابية بين المرأة واإلعالم 

، يتزايد ترآيز "تشجيع تقديم صورة متوازنة وغير نمطية للمرأة في وسائل اإلعالم " حول 2-الهدف االستراتيجي ياء  في مجال
 االستراتيجية الوطنية للمرأة    وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة في سورية على نشر البرامج الخاصة بمحاور        

 ، هي األولي من نوعها في سورية، حملةتنظيم تم ،2003 عام "منتدى المرأة والتربية "انعقاد  بالتزامن مع ف).محاور بكين(
وعرضت في الشوارع وفي    الفئات االجتماعية لدى جميع  خاصًا اهتمامًا القت  والتي ،للمرأة على األمثال الشعبية المضادة   

 تعديل األفكار السلبية التي آرستها بعض  ورآزت الحملة على ضرورة . تم إنتاجها على شكل تقويم سنوي، وعقد المنتدىمكان 
األفكار الصالحة التي تتضمنها تلك األمثال وتعديل الخاطئة منها      أخذ وذلك عبر   المرأة،  حول الشعبية المتوارثة والسيما   األمثال

 وتم في الوقت نفسه إنتاج برنامج تلفزيوني باسم ثغرات،  .اتهم الثقافية دالالتها ومغازيهامختلف مستويبلناس ا بطريقة يفهم
إلى إلقاء الضوء على أهم قضايا المرأة السورية ومشاآلها االجتماعية  )  دقائق10-5(وهدف من خالل لقطات سريعة 

 ).الجنسية، عمل المرأة، الصورة النمطية للمرأة وغيرها     (

 تعزز خطوة ملموسة  ويعتبر هذا التكريم   . مجتمعهن المحلي  في خدمةمتميزةد من النساء الالتي قمن بأعمال    تم تكريم عدآما 
في    أصبحت النساء المكرمات نماذج تحتذى لنساء الوطنلها، حيثساهم في رسم صورة جديدة  تمكانة المرأة في المجتمع و

آما تم الترآيز في حفل افتتاح .  المجاالت جميع  في المرأة تضطلع به  يمكن أن  عكس التقدير الكبير للدور الذي     تالعمل العام و 
 .المنتدى على إعطاء الصورة اإليجابية للمرأة من خالل عرض صور مضيئة لنساء سوريات من التاريخ العربي السوري     

 

 وصندوق األمم المتحدة   عالماإل في تجسيد العدالة والمساواة بين الجنسين، تم بالتعاون بين وزارة    اإلعالموتأآيدًا على دور  
وخصصت هذه الجائزة  ،  جائزة سنوية ألفضل األعمال األدبية التي تخاطب الحقوق اإلنجابية وقضايا النساء تخصيص للسكان 
 . لقضية الزواج المبكر 2003في عام 

 

 :ومن أهم التوصيات في سبيل االستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجال  

الجماهيري  وعي الرفع مستوى إلعالم آأداة للتغير االجتماعي ولتعزيز الصورة اإليجابية للمرأة و   توظيف وسائل ا  •
 .المرأةبقضايا 

 .دعوة وسائل اإلعالم للترآيز على إزالة آل أشكال العنف ضد المرأة      •
 .استخدام برامج إعالمية متطورة تحت المرأة على التعليم ومحو األمية    •
 . العام يفي تكوين الرأرفع سورية مشارآة المرأة  •
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 إلى توجيه اهتمامهم إلنجاز أعمال توضح أدوار المرأة        ندعوة آتاب النصوص والمخرجين في اإلذاعة والتلفزيو   •
 .المختلفة في الحياة

 .إعطاء المرأة اإلعالمية فرص متساوية مع الرجال للوصول إلى مواقع صنع القرار      •
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 محور المرأة والعنف) 8
 

اتخاذ  " المتعلق بـ  1-الهدف االستراتيجي دال ت التي قامت بها الجمهورية العربية السورية في مجال    تتمثل أهم الخطوا 
 ":إجراءات متكاملة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه   

توفير الحماية القانونية للمرأة في سورية لناحية المعاقبة على االعتداءات الواقعة عليها في قانون العقوبات السوري         �
آما يعاقب . ذي يعاقب على التحرش الجنسي، وعلى مجرد عرض عمل مناف للحياء، أو توجيه آالم مناف للحشمة ال

على سفاح القربى، والخطف، والفحشاء، وعلى فض البكارة مع وعد بالزواج، والحض على الفجور، وهتك العرض،     
وتطال مرتكبي هذه الجرائم   . الجنسيومداعبة القاصر، واالغتصاب، والخطف، وجميع أنواع العنف الجسدي أو    

 سنة إذا   15 سنة حبس إذا وقع االغتصاب على طفلة دون الثانية عشر، وال تنقص عن  21عقوبات شديدة تصل إلى 
وتترآز هذه المواد في الباب التاسع المتعلق بالجرائم المخلة        . آانت المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشر من عمرها  

 ).506، 505، 504، 502، 497، 496، 495، 493، 492، 491، 489، 476(عام باألخالق واآلداب ال 
حمى المشرع المرأة في مواجهة تجارة الجنس واالستغالل الجنسي في قانون مكافحة الدعارة، حيث عاقب آل من      •

ك من  حرض شخصًا، ذآرًا آان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وآذل       
 .استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة أو استبقاه بالقوة في محل الدعارة        

صادقت سورية على جميع صكوك حقوق اإلنسان الدولية التي تتصل بالعنف ضد المرأة، حيث صادقت على الميثاق             •
ميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،      الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى ال 

 .وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
ومن أجل زيادة  . تقام سنويًا العديد من الندوات والمحاضرات لتوعية النساء بحقوقهن ومساعدتهن على حل مشاآلهن    •

تنشر الصحف والمجالت المحلية المقاالت والدراسات حول          الوعي بالعنف ضد المرأة بوصفه انتهاآًا لحقوق اإلنسان،      
 .هذه الظاهرة 

يقوم االتحاد العام النسائي في سورية بجميع فروعه في المحافظات ومن خالل مكاتبه القانونية بتقديم اإلرشاد    •
د النفسي والقانوني    وتقدم جمعية تنظيم األسرة المساعدة واإلرشا   . والتوعية والمساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف     

 .آما تقدم جميع العلوم النفسية اإلرشاد والمساعدة النفسية لهن    . لهذه الضحايا 
مرآزًا، بعضها حكومي وآخر / 15/ويبلغ عدد هذه المراآز / 18/يوجد في سورية مراآز إيواء للفتيات تحت سن  •

 تبرعات نقدية وعينية من بعض غير حكومي، وتمول من قبل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وتحصل على      
اغتصاب، خطف، تشرد، تسول،   (وتساعد هذه المراآز الفتيات اللواتي يتعرضن للعنف      . المنظمات الدولية والمحلية   

آما ويوجد    . من خالل تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية وإعادة التأهيل ومتابعة التحصيل الدراسي        ..) دعارة 
مأوى للنساء والفتيات يقدم اإلقامة والعون الصحي والنفسي والتأهيلي للفتيات   " الراعي الصالحراهبات "في جمعية 

 .والنساء المعنفات
 

دراسة أسباب ونتائج العنف الموجه ضد المرأة، وفعالية التدابير الوقائية في       " المتعلق بـ 2 -الهدف االستراتيجي دال وفي مجال 
 :، تم القيام بما يلي"هذا الصدد  

 .صدر عن االتحاد النسائي السوري دراسة حول العنف ضد المرأة ونشرت نتائجها وعقدت ندوات حول هذه الدراسة           �
آما وقدم عدد من المختصين في الجامعات السورية العديد من الدراسات الميدانية حول العنف ضد المرأة بشكل عام                 •

 .والعنف األسري بشكل خاص
 .ة دراسة بحث ميدانية حول العنف األسري وقامت بنشر نتائجها ونفذت جمعية المبادرة االجتماعي •
 .قدمت العديد من الناشطات والخبرات في قضايا األسرة عدد من الدراسات وتم نشر نتائجها في الصحف المحلية       •

 

 : ومن أهم المقترحات لتعزيز العمل الوطني في هذا المجال   

رأة والرجل واعتبار العنف ضد المرأة شأنًا خاصًا يدخل ضمن         العمل على تغير الصورة النمطية لدور آل من الم       (1
 .الخصوصية العائلية، مما يصعب معه الحصول على معلومات حقيقية حول هذه الظاهرة    

 .إجراء دراسات شاملة معمقة حول هذه الظاهرة وإيجاد إحصاءات رسمية توثق العنف وأسبابه وأنواعه ونتائجه      (2
 .لمعنفات وبرامج آافية إلعادة تأهيل الضحايا بكوادر مدربة   توفير مراآز إيواء للنساء ا (3
 . توفير مراآز استماع وإرشاد قانوني ونفسي الستقبال النساء والفتيات الضحايا  (4
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تعديل بعض المواد القانونية التي فيها تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات السوري، والعمل على وضع نص قانوني    (5
 ويعالج هذا األمر رغم النص في قانون العقوبات السوري بشكل عام على معاقبة االعتداء     يعاقب على العنف األسري

 .الجنسي والجسدي على جميع المواطنين نساء ورجال   
 ضرورة صياغة البرامج آافية تهدف إلى زيادة معرفة وفهم أسباب ونتائج وآليات العنف ضد المرأة بين الموظفين      (6

 العاملون  ن المشكلة من موظفي الشرطة، والقضاء، واألطباء واألخصائيين االجتماعيي    المسؤولين عن التعامل مع هذه   
 .في المراآز والجمعيات األهلية ذات الصلة  

 .تخصيص موارد آافية في الموازنات الحكومية لمتابعة األنشطة المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة   (7
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 محور المرأة الطفلة) 9
 

 : اتخذتها سورية تحقيقًا ألهداف هذا المحور نذآر   من أهم اإلجراءات التي
، ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ  13/6/1993تاريخ / 8/المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم     �

14/8/1993. 
 .1999 لعام 1023تشكيل اللجنة العليا للطفولة في سورية بموجب القرار رقم    •
يذ اإلعالن العالمي حول بقاء الطفل وحمايته ونمائه، واعتبر بمثابة خطة وطنية شاملة    وضع منهاج عمل وطني لتنف •

 .لحماية حقوق األطفال وتحسين أوضاعهم ونمائهم ومستقبلهم 
 

، عقد المؤتمر  "تعزيز وحماية حقوق الطفلة وزيادة الوعي باحتياجاتها وإمكانياتها   " حول 3-الهدف االستراتيجي الم وفي مجال 
 : والذي آان من أهدافه  2004 شباط 9-8للطفولة في سورية بتاريخ   الوطني  
 .قراءة تحليلية لواقع الطفل العربي السوري والمشاآل التي يعاني منها بهدف استنباط الحلول المناسبة       �
 العمل على بناء طفل سوري مبدع، قادر على التعامل مع العصر ومستجداته، لجهة تمكينه من امتالك مهارات الحياة  •

 .األساسية في التفكير والتحليل والحوار واالستماع وقبول الراي اآلخر، وآذلك من خالل تنمية إيمانه بالعمل الجماعي    
وطرح المؤتمر، الذي اعتمد منهج تلبية حقوق الطفل وليس تلبية حاجاته فقط، العديد من النقاط الهامة التي آانت مغيبة حتى      

 :وقت قريب مثل
 جنوح األحداث؛ (1
 ف ضد األطفال بما فيه العنف األسري؛ العن (2
 االستغالل الجنسي لألطفال؛  (3
 .مشاآل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة واألطفال المحرومين من الرعاية األسرية   (4

رفع مستوى الوعي المجتمعي لضمان رفاه   "، و "مراجعة القوانين المتعلقة بالطفل  "وقد اعتمد المؤتمر توصيات هامة في مجال    
العمل على إنشاء مرصد وطني للطفولة إضافة إلى مراآز متخصصة في مجاالت الصحة والغذاء والعنف        "و " طفلوبقاء ال

 ". رفع جودة الخدمات المقدمة للطفل وخاصة ثقافة الطفل والطفولة المبكرة والفئات المهمشة     "، و "والتقاليد والبيئة 
 

، تم تعديل "ضد البنات في مجال التعليم وتنمية المهارات والتدريبالقضاء على التمييز  " القاضي بـ 4-الهدف الموفي مجال 
المناهج الدراسية والمواد التعليمية لناحية إزالة الصورة واألفكار النمطية حول المرأة والفتاة، وأدخلت مفاهيم جديدة تصور        

ل مفاهيم الجندر ومفاهيم االتفاقات آما طورت سورية المناهج التعليمية عبر إدخا . المرأة والفتاة في مهن وأدوار عصرية  
وتم تشجيع المؤسسات التعليمية ووسائل     . الدولية حول حقوق المرأة والطفل والتربية السكانية والبيئية إلى الكتب المدرسية         

أو  آما يمنع أي استخدام لألطفال في مواد إباحية   . اإلعالم على اعتماد ونشر صور متوازنة غير نمطية عن البنات والبنين   
وتم تنظيم دورات وورشات عمل لتدريب المدرسين والمدرسات على مفاهيم الجندر، وأعدت نشرات وملصقات       . مشاهد عنفية

 .حول الموضوع 
 الذي دمج مرحلتي التعليم االبتدائي  2003 لعام 32وفي نفس اإلطار وبهدف تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم، صدر القانون رقم 

وقد ازدادت نسبة اإلناث في التعليم بكافة مراحله، رغم أن األمية ال  . حدة هي مرحلة التعليم األساسي واإلعدادي في مرحلة وا 
آما تم اتخاذ خطوات هامة لمكافحة ظاهرة . تزال منتشرة بين البنات منتشرة أآثر منها بين البنين، والسيما في المناطق الريفية

 .أعاله" محور المرأة والتدريب  "ليم الفتيات المتسربات، وهذا ما عرضه تسرب الفتيات من التعليم وتأليف آتب خاصة لتع
 

وتسهيال للمساواة في توفير الخدمات واألجهزة المالئمة للفتيات ذوي االحتياجات الخاصة، تقوم معاهد حكومية وجمعيات أهلية   
ندة لألسر التي لديها فتيات ذوي احتياجات   في سورية بتوفير تلك الخدمات واألجهزة للبنات المعوقات، وتقدم خدمات دعم ومسا   

 .خاصة
 

،  "القضاء على االستغالل االقتصادي لعمل األطفال وحماية الفتيات الصغيرات في العمل" حول 6-الهدف الموفي مجال 
قتصادي، فقد  من اتفاقية حقوق الطفل ومع معايير العمل الدولية لحماية األطفال من االستغالل اال     32وآذلك تماشيا مع المادة   

 بعد أن آان في  2002منعت قوانين العمل السورية تشغيل األحداث قبل إتمام الخامسة عشرة وفقا لتعديل قوانين العمل عام       
وأعطى القانون الحق لوزير العمل والشؤون االجتماعية بتحديد التعليمات التي تمنع        . السابق يسمح بتشغيلهم بعد الثانية عشرة

آما ويمنع تشغيل األحداث ليال ما بين الساعة السابعة مساءًا والسادسة        .  سن السادسة عشرة في أعمال معينة   تشغيل األحداث قبل 
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ويقوم مفتشون مختصون من وزارة العمل والشؤون االجتماعية بمراقبة تطبيق القانون واتخاذ التدابير وفرص     . صباحًا
 .العقوبات بحق أرباب العمل المخالفين

 
، حمى قانون العقوبات السوري األطفال من العنف بكافة  "استئصال العنف الموجه ضد الطفلة   " حول 7- المللهدفوتحقيقًا 

(أنواعه بما فيه االعتداءات الجنسية، وشدد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، إذا وقعت على القاصرين، والسيما في المواد   
آما حمى القانون ذاته   . ون العقوبات آما ذآرنا أعالهمن قان) 489-491-492-493-495-496-497-502-504-505

 ).500-484-481-479-478(األطفال من الخطف والنقل غير المشروع في المواد    

 

 :ومن أهم التوصيات في سبيل االستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجال  

فية، والسيما تلك التي تفضل تعليم الذآور على   تغيير العادات والتقاليد والموروث الثقافي وخاصة في المناطق الري   (1
 .اإلناث والزواج المبكر وما ينجم عنه من ترك الفتيات للتعليم وتسربهن من المدارس  

من قانون األحوال الشخصية، والذي يشجع بعض األولياء بتزويج      / 18/تعديل سن الزواج المنصوص عليه في المادة       (2
ما يؤدي إلى التسرب من التعليم وما ينجم عن ذلك من آثار صحية ونفسية بناتهن بدءا من سن الثالثة عشرة، م

 .واجتماعية ضارة
 .متابعة إدخال مفاهيم الجندر بالشكل األمثل في المناهج التعليمية  (3
 .القيام بالتأهيل الكافي للمدرسين والمدرسات حول مفاهيم الجندر  (4
 .الثانويردم الهوة بين الذآور واإلناث في التعليم اإلعدادي و     (5
 .تشجيع األنشطة الالصفية المتعلقة بالمواطنة وحقوق اإلنسان   (6
تعزيز مشارآة النساء بشكل آاف في صنع السياسات التعليمية على مستوى عل مع الرغم من زيادة مشارآتهن في  (7

اليب  الجهاز التعليمي بشكل ملحوظ األمر الذي يؤثر على عدم لحظ تطور ملموس لقضايا الجندر في مناهج وأس   
 .التعليم

 ليرة 500معالجة قصور النص القانوني الذي يعاقب األولياء في حال عدم إلحاق األبناء في التعليم اإللزامي بغرامة      (8
 .والتأآيد على فرضه على جميع الحاالت المخالفة .  ليرة سورية في حال التكرار1000سورية وتزداد إلى   
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 محور المرأة والنزاعات المسلحة ) 10
 المتعلق   البند أ، وخاصة "تشجيع أشكال حل النزاعات بدون عنف " حول 3-الهدف اإلستراتيجي هاءال تحقيق في مج

، وقعت سوريا  "بالتصديق على االتفاقيات الدولية التي تتضمن أحكاما تتعلق بحماية المرأة والطفل في النزاعات المسلحة     "
 .14/11/1983توآول األول في    والبر2/11/1953وصدقت على اتفاقيات جنيف األربعة في  

 

وضع برامج تدريبية لجميع الموظفين ذوي الصلة بالوعي القانوني       " المتعلق بـ  ز-3-هاءأما فيما يتعلق بالهدف اإلستراتيجي  
قامت سوريا بعدة خطوات فيما يتعلق بنشر  ، فقد "اإلنساني والوعي بحقوق اإلنسان، بما يهدف إلى منع أعمال العنف ضد المرأة 

 :لوعي القانوني اإلنساني والوعي بحقوق اإلنسان وأهمها  ا

 إلرسال ضباط من القوات المسلحة  1994تم التعاون بين الحكومة السورية واللجنة الدولية للصليب األحمر منذ        (1
ا وقوات الشرطة إلى دورات تدريبية حول القانون الدولي اإلنساني، وآذلك للتعريف بقواعد ومبادئ القانون واحترامه              

 .زمن النزاعات
ويتم في آلية الحقوق في  . يتم حاليًا دراسة فكرة إدراج برنامج التعريف بالتعاون الدولي اإلنساني في المناهج السورية      (2

 .جامعة حلب تدريس القانون الدولي اإلنساني آمقرر منفصل في السنة الثانية   
 

م الكامل لمبادئ القانون اإلنساني الدولي في النزاعات المسلحة          االحترا" المتعلق بـ   ب-3-بالهدف اإلستراتيجي هاء وفيما يتعلق 
 :فلقد تم إنجاز ما يلي

. اقترح أعضاء مجلس الشعب إنشاء لجنة فرعية حول القانون الدولي اإلنساني متفرعة من لجنة القانون الدولي العام     (1
 المرأة بشكل خاص وتؤدي إلى      آل هذه الخطوات تهدف إلى الحد من أعمال العنف خالل النزاعات المسلحة وضد           

 .احترام اتفاقيات جنيف وعدم انتهاآها
 تم في الجمهورية العربية السورية إنشاء اللجنة الوطنية لتطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني في           2004في آذار  (2

 ذات مسؤوليات  وهي تجمع بين الوزارات والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية وأجهزة أخرى . التشريعات الوطنية 
ويعد إنشاء هذه اللجنة خطوة حاسمة نحو ضمان تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، وتعبيرًا عن             . أو خبرة في مجال التنفيذ 

آما . مجهود حقيقي يرمي إلى توفير الضمانات األساسية الممنوحة لضحايا النزاعات المسلحة وخاصة النساء والفتيات    
 .بالتزاماتها األساسية من أجل احترام القانون الدولي اإلنساني وضمان تطبيقه   يعكس حرص الدولة على الوفاء   

 
، وقعت "تخفيض النفقات العسكرية المفرطة والحد من توفر األسلحة "   المتعلق بـ2–الهدف االستراتيجي هاء وعلى صعيد 

آما وقعت ". جية والتوآسينية وتدميرها حظر تطوير وإنتاج وتخزين األسلحة البيولو  " على اتفاقية 1972 نيسان 14سورية في 
في " حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية وألية أغراض عدائية أخرى " على اتفاقية 1977 آب 4في 

 .الهاي

 

 ،"لسالمإقامة برامج تعليمية وتدريبية للبنات والبنين عمًال على إيجاد ثقافة ا"  حولد-4-الهدف االستراتيجي هاءوفي مجال 
دورة    " الشبكة اللبنانية لحل النزاعات ومهارات التواصل  "أقامت لجنة الشباب في جمعية تنظيم األسرة السورية، بالتعاون مع  

وآان معظم الحضور من الشباب وجرى الترآيز على مفهوم السالم والمهارات         .  حول حل النزاعات   2001 عام ةتدريبي
 . هذا الهدف المطلوبة لبناء تحالفات تخدم تحقيق 

 

حيث تم تنظيم معرض فني . 2001التي انطلقت في سورية عام " النساء والحرب "أخيرًا سهلت الحكومة السورية نشاط حملة   
آما نظمت اللجنة الدولية     .  رسام ونحات سوري، وآرس نصف ريعه للنساء الفلسطينيات في األراضي المحتلة  35لحوالي  

وشارك في هذا الحدث عدد من المتخصصين في       . أسبوعًا ثقافيًا عن النساء والحرب   في دمشق،  2002للصليب األحمر عام  
 .أمور المرأة من آتاب وآاتبات من جميع البلدان العربية    

 

، بوفد عالي      2004 آذار 9-7وشارآت سورية في منتدى المرأة العربية والنزاعات المسلحة والذي عقد في بيروت بتاريخ      
. يلة السيد الرئيس ومجموعة من السيدات السوريات الناشطات في قضايا المرأة والنزاعات المسلحة       المستوى تجسد بمشارآة عق 
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وعرض الوفد السوري ورقتي عمل تحدثت األولى عن تأثير النزاعات المسلحة على الوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي              
آما تم توزيع آتاب مصور عن واقعة عبور العرائس الحدود      . للمرأة العربية، وعرضت الثانية واقع المرأة العربية في الجوالن      

إلى الجوالن المحتل، حيث تقوم حكومة الجمهورية العربية السورية، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، بتقديم آافة     
 .التسهيالت لعبور العرائس، والمشايخ، والطالب للدراسة في آافة األراضي السورية       

 

 : التوصيات في سبيل االستمرار في تطبيق منهاج عمل بكين في هذا المجال  ومن أهم

تمكين المرأة السورية من لعب دور هام في مباحثات السالم ألنها تعبر بصورة آاملة وحقيقية عن معاناة وحاجات   •
 .المرأة خالل النزاعات المسلحة  

 . لمعاناة المرأة تحت االحتالل اإلسرائيلي في الجوالن   استخدام وسائل اإلعالم باللغة األجنبية لنقل الصورة الكاملة    •
 .االستمرار في التدريب في المواضيع التي من شأنها تعزيز ثقافة السالم  •
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التنمية المؤسسية: الجزء الثالث  
 

ومن أهم المحطات     .تطوير اإلطار المؤسساتي الهادف إلى تنفيذ منهاج عمل بكين    بذلت سورية جهودًا ملموسة في    
 يمكن الحديث عنها في هذا االتجاه، إعداد خطة التنمية اإلدارية التي تأتي استكماًال لعملية التطوير والتحديث           التي

الهدف االستراتيجي  ، الذي يأتي ضمن السعي إلى تحقيق"األسرة الهيئة السورية لشؤون  "تأسيس  الجارية في سورية
سيجري الحديث عن الخطة ( ."ة وهيئات حكومية أخرىاستحداث أو تعزيز أجهزة وطني " الذي يدعو إلى  1–حاء 

 ).والهيئة بالتفصيل في القسم الرابع من التقرير
 ، وإلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء األربعة ، حيث تم دمج ثالث وزاراتبنية الحكومةشمل اإلصالح اإلداري  قد و

ط  يخطتعباء رئاسة الوزراء وتفرغ الحكومة لل للتقليل من أ ، وذلكن العام لرئاسة مجلس الوزراء يوإحداث منصب األم 
 .تسريع خطوات اإلصالح اإلداري  و ،االستراتيجي

الوطني لإلدارة    إحداث هيئة عامة علمية ذات طابع إداري باسم المعهد    ومن أجل إعداد الكوادر اإلدارية المؤهلة، تم         
 تلفة في مجال علوم اإلدارة العامة بما   االختصاصات المخ من اإلدارية طر األإعداد وتأهيل وتدريب    هدفبالعامة 

 .يخدم خطط تطوير وتحديث اإلدارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة    
وفي سبيل دعم اإلصالح اإلداري واالستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، تقوم الحكومة السورية      

 بتنفيذ مشروع يهدف إلى دعم جهود الحكومة السورية في تطوير    ياإلنمائوبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة  
النظام اإلداري في القطاعين االقتصادي واالجتماعي من خالل عدة نشاطات تتضمن وضع خطة وطنية وبناء    
قدرات لوحدة التطوير اإلداري التي ستكون مقدمة للتطوير اإلداري الشامل في سورية وأيضًا من خالل تطبيق       

وسيقوم هذا المشروع بتقديم التدريب والتأهيل على أسس التنمية  . دارة الحديثة في عدد من الوزارات  طرق اإل
 .اإلدارية وعلى إدارة نظم المعلومات والمساعدة التقنية الخبيرة لتعزيز مهارات وأداء الموارد البشرية          

 

بكين، منهاج ضوء المرحلة الثانية من   على اللجنة الوطنية للمرأة واقع ب النظر   إعادة نفسهتم في اإلطار آما 
 :التي أصبحت على الشكل التالي   إعادة هيكلية اللجنة   وترتب على ذلك 

 .االتحاد العام النسائي  (1
 – الخارجية   – هيئة تخطيط الدولة    – الصحة   -الشؤون االجتماعية والعمل      (الوزارات المتعلقة بشؤون المرأة      (2

 – االقتصاد والتجارة الخارجية     – الصناعة  –لدولة لشؤون التنمية اإلدارية       ا– البيئة  – التعليم العالي  -الثقافة 
 ). العدل  - الداخلية   –األوقاف 

 – نقابة المحامين –ل الجنة المرأة العاملة في االتحاد العام لنقابات العم(المنظمات الشعبية والنقابات المهنية  (3
 –الصناعة  و ن سيدات األعمال في غرف التجارة  ا لج-ين  نقابة المعلم– اتحاد الفالحين  –مة شبيبة الثورة  ظمن

 ).الجمعيات األهلية العاملة في مجال المرأة
 . عن مراآز الدراسات والبحوث في الجامعة وعن المكتب المرآزي لإلحصاء   ممثلين (4

 

 :وتم تحديد مهام اللجنة بما يلي

 بوضع الخطط والبرامج     2005ة المرأة لعام متابعة تنفيذ اإلستراتيجيات الوطنية للمرأة بما فيها إستراتيجي •
 .التنفيذية السنوية ألعمالها 

 .التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية واألهلية العاملة في مجال دعم وتفعيل دور المرأة       •
 فعاليات مختلفة وورشات عمل لتقييم اإلنجازات والصعوبات  عبر  بواقع المرأة النهوضاقتراح وتنفيذ برامج  •

 .ووضع الحلول الالزمة لها   
 .رفعها إلى الجهات المعنيةو واقتراح التعديالت  ذات الصلة  دراسة القوانين   •
 .دراسة االتفاقيات المتعلقة بشؤون المرأة ورفع المقترحات حولها إلى الجهات المعنية    •
ؤونها محليًا وعربيًا    اإلسهام والمشارآة في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعنى بقضايا المرأة وش           •

 .ودولياً 
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إجراء الدراسات والمسوح وجمع البيانات وتوثيق المعلومات بالتعاون مع الجهات المهتمة بقضايا المرأة محليًا       •
 .وعربيًا ودولياً 

تشكيل مكاتب مختصة بما و المؤسسات الرسمية واألهلية المعنية،    متابعة أعمال شبكة االتصال الجندري في     •
 .ور االستراتيجية الوطنيةينسجم مع محا

 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات   اللجنة الوطنية للسكانوباإلضافة إلى ذلك تم تشكيل 
 توجيه وإقرار استراتيجية التحفيز السكاني واستراتيجيات اإلعالم والتثقيف واالتصال      بهدفوالمنظمات الشعبية   

تم أيضًا تشكيل لجنة فنية استشارية برئاسة آما . صحة اإلنجابية والنوع االجتماعي  للمعنيين في القضايا السكانية وال 
هيئة تخطيط الدولة وعضوية عدد من الوزارات تتولى من حملة أمور تجميع وتصنيف الدراسات والبيانات حول              

التنسيق ما بين البرامج    الجهات المعنية وجميعالقضايا السكانية والصحة اإلنجابية والنوع االجتماعي التي تعدها     
 .التعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان والمنظمات العربية واإلقليمية األخرى    ب الفرعية المنفذة 

وفي إطار برنامج التعاون بين صندوق األمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة، تم تشكيل لجنة التسيير لبرنامج الصحة            
عداد   إل المذآورلبرنامج  ل وتم أيضًا تشكيل اللجنة الفنية    .مج الصحة اإلنجابيةاإلنجابية والتي تشرف على نشاطات برنا 

برتوآوالت وإرشادات خدمات الصحة اإلنجابية والمساعدة في تحضير المناهج والمواد التدريبية المختلفة واقتراح    
رافية على خدمات الصحة   مع خطة العمل والمشارآة فسي النشاطات اإلش  لتتالءمالتعديالت إلستراتيجيات التطبيق 

 .اإلنجابية التي تقدمها القطاعات الصحية 

 االجتماعية في وزارة الشؤون    تي تأسستالوحدة السكانية ال    وقد تمت اإلشارة في األقسام األولى لهذا التقرير إلى   
ارة الزراعة،  وز(وحدات تنمية المرأة على مستوى الوزارات     ، وآذلك   والعمل بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان     

وتم  . ) هيئة تخطيط الدولة، المكتب المرآزي لإلحصاء  ،وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وزارة التعليم العالي     
تنمية المرأة الريفية في وزارة    وحدة "وتنفذها هذه الوحدات والسيما    استعراض بعض المشاريع الهامة التي نفذتها

 ."الزراعة

جتماعي في خطط عمل الوزارات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، تم إحداث     قضايا النوع االإدماج  وبغية
ضمن المؤسسات التي يعملون   مسؤولية تنسيق برامج الجندر   وهم آوادر يتولون  "ضباط اتصال النوع االجتماعي "

 مجال النوع االجتماعي   صياغة خطة وطنية لبناء القدرات فيوترافق ذلك مع  . الوطنية للمرأة  عمل اللجنة  آلية بها مع
تحليل الموازنة    - اإلحصاءات والدراسات والمناهج   بما فيه  التخطيط التنموي   إدخال مفهوم الجندر إلى : رآزت على

إدماج النوع االجتماعي في الصحة اإلنجابية      - مأسسة النوع االجتماعي   - لتنمية من منظور النوع االجتماعي   ا طوخط
 العديد من ورشات   تنظيموتم بدعم من المنظمات الدولية    .ة والتخطيط على أساس الحقوق   مع اعتماد منهاج دورة الحيا

 .في المجاالت المذآورة أعاله  هموبناء قدرات المذآورين تدريب ضباط االتصال  بهدف الدورات   و العمل 

ة التعداد    تأسيس وحدة إعداد اإلحصاءات حسب النوع االجتماعي في مديري       1997 السياق، تم في عام  نفسوفي 
 وتحديث إنشاء في  الوحدة المذآورة     مهاموتترآز .واإلحصاء السكاني واالجتماعي في المكتب المرآزي لإلحصاء 

 . باستخدام نتائج المسوح والتعدادات المنفذة في المكتب    بالجندرقاعدة للبيانات والمؤشرات المتعلقة   

 

مؤشرات الجندر   " إعداد دراسة بعنوان  2001 تم في عام ولضمان رصد اإلنجازات المتعلقة بتنفيذ منهاج عمل بكين، 
 وذلك في إطار المرحلة  "الالزمة لقياس ومتابعة األنشطة المنفذة بعد مؤتمر بكين في الجمهورية العربية السورية

بالتعاون  ) ماليونفي( تنفذه صندوق األمم المتحدة للمرأة      ، والذي الثانية من المشروع اإلقليمي لمتابعة أنشطة ما بعد بكين  
مع االتحاد العام النسائي للمساهمة في تطوير القدرات والمهارات الوطنية الخاصة بالمرأة والبناء المؤسساتي والدمج          

 مساعدة الجهات الحكومية والمنظمات الشعبية على استخدام مؤشرات النوع     إلى  الدراسةوتهدف  .الجندري
د تضمنت هذه   ق و. تنفيذ خطط النهوض بالمرأة بعد مؤتمر بكيناالجتماعي في قياس ومتابعة التطور الحاصل في 

الدراسة عرض المؤشرات حسب النوع االجتماعي في تسعة محاور حسب المضامين االستراتيجية المتعلقة بتمكين        
رأة   محور الم - محور المرأة والتعليم   - المحور االجتماعي والمرأة  -محور المرأة والقانون   : (المرأة في سورية وهي 

 محور المرأة  - محور المرأة واالقتصاد - محور المرأة ومواقع اتخاذ القرار   - محور المرأة واإلعالم -والبيئية 
 ). محور المرأة وحقوق اإلنسان -والصحة  

قياس المساواة    " المكتب المرآزي لإلحصاء بالتعاون مع االتحاد العام النسائي واليونفيم مشروع  نفسه ينفذفي السياقو
 وقد تم إعداد استبيان لدراسة    . باستخدام اإلحصاءات المصنفة حسب النوع االجتماعي  " مجال النوع االجتماعيفي
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  إلىآذلك  يهدف المشروع   و. واستبيان لدراسة موضوع العنف ضد المرأة    ، للمكتب المرآزي لإلحصاء الجندري بعد ال
 االقتصاد الرسمي : في ثالث مجاالت أساسيةدريةالجن   المساواة المستخدمة في قياستحديث المؤشرات واإلحصاءات  

 . والمرأة واتخاذ القرار  ، العنف ضد المرأة  ،وغير الرسمي

 

المتعلق بتوفير ونشر بيانات مفصلة حسب الجنس ألغراض التخطيط   3-حاءالهدف االستراتيجي تماشيًا مع و
 وبالتعاون مع اللجنة االقتصادية    "تماعي مشروع تطوير اإلحصاءات المصنفة حسب النوع االج    " تنفيذوالتقييم، تم 

هدف هذا   و .ومع هيئة تخطيط الدولة ) UNDP(وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ) إسكوا(واالجتماعية لغربي أسيا 
 :المشروع إلى 

حصاءات المبوبة حسب النوع االجتماعي في  أهمية اإل والباحثين ب  ةالسياس وصناعحصائيين اإل وعي تعزيز •
 .ت والبرامجوضع السياسا 

 . االهتمام األساسية وتقييم مدى توفر البياناتمجاالتتحديد  •
دراجها في قاعدة البيانات المتعلقة بالمرأة والرجل وذلك باستخدام البيانات التي        إل تمهيدًااستكمال اإلحصاءات   •

 .أعدت خالل تنفيذ المشروع

نقص هذا النوع  تزال تعاني البعض المجاالت  فإنملحوظ في اإلحصاءات حسب النوع االجتماعي ال تحسن ورغم ال
 :، مثلبياناتال من

نسبة العامالت حسب الحالة االجتماعية وعدد األطفال،       ، نسبة العامالت في القطاع الزراعي (المجال االقتصادي   -
 )إلخ  ..  يترآن العمل بعد الزواج، نسبة العامالت في البرامج التدريبية في القطاع الزراعي  مننسبة 

 )هاسفرو التوفير واالستثمار، تربية األطفال، عمل الزوجة   حولإحصاءات (اتخاذ القرار همة المرأة في مسا -
 من خدمات مراآز ضحايا العنف، عدد وفيات العنف األسري بين النساء  المستفيداتنسبة (العنف ضد المرأة   -

 .)والبنات، التشريعات ضد مرتكبي جرائم العنف 

 

قات المؤسساتية والمادية التي ما تزال تعيق عملية الدمج الجندري، هنالك العديد من     ولكن باإلضافة إلى المعو
 :المعوقات األخرى نذآر منها على سبيل المثال

 .التي تعزز األدوار النمطية للرجل والمرأة   ) العادات واألعراف والتقاليد   (األنماط االجتماعية والثقافية السائدة   �
حظًا للوصول إلى مواقع صنع القرار مما يؤدي إلى ضعف           تمثيل الفئات األقلعدم اعتماد نظام الحصص لدعم      �

 .تمثيل المرأة في المناصب السياسية العليا التنفيذية والمنتخبة  
 .انتشار األمية عند النساء من جهة وضعف وعيهن بحقوقهن القانونية والسياسية واالجتماعية من جهة أخرى  •
 .ممارسة أدوارها بفعالية  لمشروعات التأهيلية لتثقيف المرأة وتدريبها على  عدم آفاية البرامج التدريبية وا  •
 .في التخطيط وتنفيذ المهام لدى الجهات المسؤولة    نقص الكفاءة والخبرة واألهلية  •



32 

 التحديات الرئيسية والتدابير المتخذة لمواجهتها: الجزء الرابع
 

 : واالجتماعي بعض التحديات أهمهايواجه سورية خالل عملية التطوير والتحديث االقتصادي    
وقد جاء إعداد خطة    .   تطوير أداء المؤسسات العامة من إنتاجية وخدمية لمواجهة تحديات عصر المعلومات   :أوَال

 :وتترآز محاور هذه الخطة على   . التنمية اإلدارية آخطوة حاسمة في هذا االتجاه 
 تطوير الموارد البشرية   �
 . الوظائف واإلجراءات  تبسيط التنظيم الهيكلي وتوصيف  •
 .تطوير قوانين وأنظمة عمل األجهزة العامة  •
 . واالتصاالت ية المعلوماتاتاألتمتة اإلدارية وتوطين تقان •

 ".ثقافة الخدمة العامة "استخدام األساليب العلمية في اإلدارة وتبني مفهوم  نشر الثقافة اإلدارية و �
 :وتنص آلية التنفيذ على الخطوات التالية  

وتكون اللجنة برئاسة رئيس     . نة عليا للتنمية اإلدارية واالقتصادية وأمانة سر متفرغة تابعة لها    تشكيل لج (أ
مجلس الوزراء وعضوية وزراء االقتصاد، والمالية، واإلدارة المحلية، والتربية، والمواصالت، والشؤون          

" هيئة التنمية اإلدارية"س االجتماعية، والزراعة، والداخلية، واإلعالم، وهيئة تخطيط الدولة إضافة لرئي        
تنفيذ وتقييمها خطوات ال متابعة  وإقرار مشروع الخطة والبرنامج التنفيذي،  العليا  لجنة ال تتولى  و .لدى تشكيلها

 .فرق العمل وتقييمهالإقرار الخطوط العامة   و اتخاذ قرارات التمويل،  ووتصحيح االنحرافات،
ب مذآورة أعاله ويرأس آل فريق أحد أعضاء اللجنة   يتفرع عن اللجنة خمسة فرق عمل حسب المحاور ال (

آما يتفرع عن آل فريق عدد من مجموعات العمل حسب  . العليا، ويخصص له مقر في إحدى الجهات العامة  
 .الحاجة

ت  .تجتمع مجموعات العمل أسبوعيًا وفرق العمل مرة آل أسبوعين واللجنة العليا شهريًا لمتابعة العمل     (
محاورها بشكل مرن، ويفوض رؤساء فرق العمل بعقد النفقة ضمن حدود     توزع موازنة الخطة على   (ث

 .الموازنة دون المرور بالقنوات التقليدية   

 عامًال من حملة اإلجازات  140وعلى صعيد المستلزمات المادية والبشرية، يتوقع أن يحتاج تنفيذ البرنامج إلى  
إلى االستعانة بأصحاب االختصاص واألطر المتوفرة    من حملة شهادات المعاهد المتوسطة، إضافة      143الجامعية، و

أما الموازنة التقديرية التي لم تحدد بعد فسيتم التوجيه بأن تخصص الجهات العامة    . في المؤسسات المعنية بالتنفيذ 
 .المعنية مبالغ، باإلضافة إلى محاولة تأمين تمويل من القطاع الخاص والمانحين الدوليين  

اإلصالحات المنفذة في مستوى اإلدارة     :  عشرة مؤشرات لقياس مدى التقدم الحاصل، أهمها   وقد تم تحديد أآثر من  
العليا، عدد الذين يخضعون لدورات تدريبية، عدد الجهات التي يتم إعادة النظر بإحداثها، عدد الجهات التي تنجز             

 . إلخ ..وتطبق أنظمة تقييم األداء، عدد الجهات التي تصدر دليل المنتجات والخدمات   

والتي  "األسرة الهيئة السورية لشؤون "تأسيس  ب2003للعام / 42/القانون رقم وضمن هذا السياق، يأتي صدور     
)   نساء و رجاال و أطفاال    (  و خاصة أن األسرة السورية     تسريع النهوض بواقع األسرة السورية وتمكينها    تهدف إلى

ذا االهتمام الذي ترجم بإنشاء عدد من الجمعيات األهلية والمنظمات        آانت و ماتزال موضع اهتمام القيادة السياسية  ، ه  
و لقد لحظت حكومة الجمهورية  .    الشعبية آجمعية تنظيم األسرة السورية و اإلتحاد النسائي و شبيبة الثورة و غيرها 

ى  توحيد هذه الجهود     العربية السورية في ظل حرآة التحديث والتطوير وخاصة اإلصالح اإلدراي الفاعلة  الحاجة إل  
الوطنية و التنسيق فيما بينها في سبيل وضع السياسات واالستراتيجيات و الخطط الوطنية المتعلقة باألسرة و متابعة             

و تعمل هذه الجهة أيضا   )  اإلدارة المعتمدة على النتائج ( وتقيم تنفيذها آخذين بعين االعتبار أحدث الطرائق الدولية  
آما تعمل على تفعيل العالقة بين  .   لوطنية في جهدها الحثيث تجاه تطوير العمل المؤسساتي   على مساندة الجهات ا  

 .   :األسرة السورية و الجهات الحكومية و غير الحكومية الفاعلة في قضايا األسرة من خالل   

 .جوانبال  من جميع تحسين مستوى حياة األسرة •
 .واألهلية المعنية الرسمية  ر تفاعلها مع المؤسسات تعزيز دور األسرة في عملية التنمية من خالل تطوي •
 .اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بشؤون األسرة   •
 .متكاملة للعناية باألسرة وتعزيز دور المرأة  وضع برامج وسياسات  •

 :وتتألف الهيئة التي تتبع لرئيس مجلس الوزراء من المكاتب التالية   
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 . ذات الصلة   المساهمة في وضع الخطط الوطنية   ، و والدراسات إجراء المسوح :مكتب األبحاث والتخطيط) 1
 هاتزويد - تزويد الجهات المعنية بالخدمات الفنية لتحسين األداء :مكتب التطوير المؤسساتي وصياغة السياسات) 2

 .بالمعلومات والخبرات الفنية الالزمة لوضع سياسات واستراتيجيات تعزيز وضع األسرة   
 . وإصدار األدلة   عداد  وإ،مدربينال  وتدريب ، دورات تدريبية عامة ومتخصصة تنظيم:تمرمكتب التدريب المس) 3
 .الحديثة تقنيات الاستخدام  باألسرة حول معلومات ال اتخدم تقديم :مكتب المعلومات) 4
ئج تعديل الخطط وفقًا لنتا  -المخططة  مؤشرات المتابعة تنفيذ الخطط الوطنية ضمن    :مكتب المتابعة والتقييم) 5

 .يم النهائي لهذه الخطط لالستفادة منها في وضع خطط جديدة يإجراء التق - المتابعة
 .المكتب المالي واإلداري) 6

 

 تولمعالجة هذا التحدي، تم  .في سوريةئمة مع النمو السكاني تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية المتوا  :ثانيَا
 التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو االقتصادي          االستراتيجية الوطنية للسكان   مسودة   صياغة 

جميع واالجتماعي وتعزيز المساواة في مجال النوع االجتماعي من خالل وتعزيز مساهمة المرأة ومشارآتها في 
 .المجاالت

المرأة ثقافيًا واجتماعيا ولقد  صنفت األهداف اإلستراتيجية في مجال زيادة مساهمة المرأة في قوة العمل ورفع مستوى  
وتعزيز مفهوم الصحة اإلنجابية ودمج مفاهيم الجندر في التعليم وسيتم ذلك من خالل تعزيز مفهوم المشارآة بين   

 . القطاع الحكومي والمجتمع المدني وتعزيز دور اإلعالم والنهوض بنوعية الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية      

 :خاتمة
ى الحرص الذي تظهره حكومة الجمهورية العربية السورية في تنفيذ منهاج عمل بكين من حيث    يعكس هذا التقرير مد 

ي تحول   ت ال القانونية واإلجرائية  إزالة العوائق  عبر  تبني مفاهيم النوع االجتماعي والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة   
ل لجميع القطاعات والمنظمات الحكومية وغير    تحقيق التنمية المستدامة، وعبر إفساح المجا     ةفعالالتها  دون مشارآ

آما يؤآد مدى التزام الحكومة السورية باتخاذ آل ما من شأنه وضع أهداف     . الحكومية للمساهمة في هذه العملية 
وهو يظهر أنه رغم آل  . إعالن ومنهاج عمل بكين والدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة موضع التنفيذ   

 المحققة على هذا الصعيد ال يزال أمام المجتمع بكل فئاته أشواط طويلة البد من قطعها للوصول إلى الحالة         اإلنجازات
 .المثلى من تمكين المرأة ومشارآتها الندية للرجل في بناء سورية القرن الحادي والعشرين    
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 -1-ملحق
 2004 -2000التشريعات المتعلقة بالمرأة الصادرة خالل األعوام 

 
 الرقم التاريخ مونالمض

 2000التشريعات الصادرة عام 
 24 2000 .، بحيث يمنع منعًا باتًا تشغيل األحداث قبل إتمام الخامسة عشرة1959 لعام 91تعديل بعض أحكام قانون العمل 

 34 2000 . الخامسة عشرة بحيث يمنع تشغيل األحداث في العمل الزراعي قبل إتمام  1958 لعام 134تعديل قانون العالقات الزراعية رقم  
 2001التشريعات الصادرة عام 

/وبموجب المادة /). ب/و / أ/الفقرة / 9/المادة ( سنة 20 سنة وخدمة 50 سنة، أو بعمر 15 سنة، وبعد خدمة 55استحقاق المرأة المعاش التقاعدي بعمر  
يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق األنصبة ألوالدها  : " وتنص على1959لعام / 92/إلى القانون / 22/من القانون أضيفت مادة جديدة برقم / 35

من القانون إعطاء ميزة للمؤمن عليها التي تنجب / 12/آما تضمنت المادة ". وزوجها وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين 
 . حال ترآها العمل خالل ستة أشهر من إنجاب الطفل األول  في% 11من متوسط أجرها بدًال من % 15الطفل األول، بحيث تتقاضى  

 1 آانون31
2001 78 

 2002التشريعات الصادرة عام 
، وجعلها إلزامية ومجانية، دون تمييز بين الجنسين في شروط القبول    "التعليم األساسي "في مرحلة واحدة هي   ) االبتدائية واإلعدادية (دمج مرحلتي التعليم  

 32 2002 .والتسجيل

 42 2002 ".حقوق الطفل الصادرة عن هيئة األمم المتحدة    "تصديق البروتوآولين االختيارين الملحقين باتفاقية   
 – للثالث 100 – للثاني 150 - ليرة سورية للولد األول  200:  ليرة سورية لزوجة واحدة، وتعويض األوالد الذي أصبح  300زيادة التعويض العائلي إلى 

 . بعد الثالث لبقية األوالد25
 أيار 13

2002 33 

 أيار 13 .يومًا للمولود الثالث   / 75/يومًا للمولود الثاني   / 90 /-يومًا للمولود األول   / 120/زيادة مدة إجازة األمومة المدفوعة األجر إلى    
2002  35 

/ 9/والمادة  / 2/المادة : ييز ضد المرأة مع التخفيضات على  المصادقة على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم  
)  ز- و- د-ج(البند األول الفقرات   / 16/الفقرة المتعلقة بحرية التنقل والسكن، والمادة    ) 15(والمادة  . الفقرة الثانية المتعلقة بمنح األطفال جنسية األم 

 حول األثر -البند الثاني/ 16/ والمادة -ند فسخه فيما يخص بالوالية والنسب والنفقة والتبني المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وع  
الفقرة األولى المتعلقة بالتحكم بين الدول في حال حصول   / 29/القانوني لخطوبة الطفل أو زواجه لتعارضها مع أحكام الشريعة اإلسالمية وآذلك المادة     

 .نزاع بينها

 أيلول 26
2002 330 

 آب 10 .7/2002/ 15تصديق اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ  
2002 257 

 2003التشريعات الصادرة عام 
 13 2003 . بخصوص زيادة التعويض العائلي 1952 لعام 143تعديل المرسوم التشريعي  

تنتهي مدة الحضانة بإآمال الغالم الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من        : "والتي أصبحت آما يلي/ 134/من القانون رقم  / 19/تعديل المادة  
 "عمرها

 1 آانون31
1975 18 

 1 آانون20 .إحداث الهيئة السورية لألسرة  
2003 42 
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 52 2003 .رفع مستوى سن المساءلة الجزائية للحدث حتى إتمام العاشرة  

 2004التشريعات الصادرة عام 
 24  2004 .تعويضات إضافية على رواتبهم)  الحسكة- دير الزور - الرقة-حلب(ين في وظائف تعليمية في مدارس المناطق النائية في محافظات منح العامل
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 2-ملحق

 2003لعام   42القانون رقم 

 

السورية لشؤون   الهيئة "تسمى   هيئة عامةبإحداث القاضي  و ، 2،3 لعام 42 القانون رقم  األسد أصدر السيد الرئيس بشار    
 . وترتبط برئيس مجلس الوزراء واإلداري واالستقالل المالي     مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية االعتبارية ،"األسرة

   . البشرية   في جهود التنمية اإلسهام السورية وتمكينها بشكل أفضل من   األسرةعملية النهوض بواقع   وتهدف الهيئة إلى تسريع 

   :وفيما يلي نص القانون

  هجري1424 /10 /20 وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ     ، أحكام الدستور  بناء على،يس الجمهوريةرئ
 :يلي  يصدر ما،ميالدي 2،3 /12/ 14

   : 1المادة 

  مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية"الهيئة السورية لشؤون األسرة"السورية هيئة عامة تسمى  تحدث في الجمهورية العربية
 .االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة  

   : 2المادة 

 . في جهود التنمية البشرية اإلسهام وتمكينها بشكل أفضل من عملية النهوض بواقع األسرة السورية   تهدف الهيئة إلى تسريع
   : وتعمل في هذا السبيل على 

   . حفاظ على هويتها وقيمها تماسكها وال حماية األسرة وتعميق (أ
ب    . األسرة بجوانبها المختلفة  تحسين مستوى الحياة لدى   (
ت  عملية التنمية من خالل تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة بشؤون      تعزيز دور األسرة في  (

   . األسرة الرسمية وغير الرسمية 
ث    . صلة بشؤون األسرة بما يخدم أهداف الهيئة   العربية والدولية ذات ال     التعاون مع الهيئات  (
ج    . التشريعات المتعلقة بشؤون األسرة   اقتراح تعديل (

   : 3المادة 

 :تتكون الهيئة من

   . الهيئة رئاسة (أ
ب    . أعضاء مجلس إدارة من ثمانية   (
ت    . الجهاز اإلداري (

   : 4المادة 

  أمام رئيس مجلس الوزراء مباشرة، وًالبمرسوم، ويرأس مجلس اإلدارة، ويكون مسؤ  يسمى رئيس الهيئة (أ
   . ويتقاضى تعويض التمثيل المخصص للوزراء 

ب    . اإلدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس الهيئة  يسمى أعضاء مجلس  (
ت  الهيئات التدريسية المتفرغين في الجامعة السورية لعضوية مجلس اإلدارة، فيتقاضى      سمي أحد أعضاء   إذا (

التعويض من ميزانية    يعادل تعويض التفرغ الذي آان يتقاضاه، ويصرف هذا  إلى راتبه تعويضا بديالً ضافةإ
   . الهيئة

  :5المادة 

   : المهام والصالحيات التالية  يمارس مجلس اإلدارة  )  1

   . التنموية واالستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون األسرة        اقتراح السياسات (أ
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ب    . الميداني والخطة السنوية ألعمال الهيئة     وضع خطط التواصل    (
ت    . الهيئة في المؤتمرات أو الندوات أو الهيئات العلمية     اقتراح تسمية ممثلي (
ث    . التقديرية السنوية للهيئة   اقتراح مشروع الموازنة  (
ج    . لوزراء المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من رئيس مجلس ا    إعداد التقارير   (
ح    .  الخاصة بشؤون األسرة وتوزيعها على الجهات المعنية   واألبحاث إعداد الدراسات    (
خ    . والهيئات الوطنية الرسمية وغير الرسمية والجمعيات المعنية بما يخدم شؤون األسرة      التعاون مع المؤسسات   (
من  هذه اللجان والفرق ومدد عملها بقرار   ميدان شؤون األسرة وتسمية أعضائها، وتحدد مهام     تشكيل لجان وفرق عمل في (د

   . مجلس اإلدارة 
   .  النافذةواألنظمة  وفق القوانين   قبول الهبات والتبرعات  (ذ

للنظر في  )، ت، ث ب،أ( في البنود إليها يرفع رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، الخطط والبرامج والتقارير المشار    )2
   . اعتمادها

  :6المادة 

   . آل شهر وآلما دعت الحاجة  لس اإلدارة مرة يجتمع مج (1
  . المجلس بمن فيهم الرئيسألعضاء المطلقة األغلبية اإلدارة قانونيا اال بحضور   يعتبر اجتماع مجلسال  (2
 يرجح الجانب الذي    األصوات الحاضرين، وفي حال تساوي األعضاء بأآثرية عدد أصوات  تتخذ قرارات المجلس  (3

   . معه الرئيس صوت

 :7دة الما

   : مجلس اإلدارة المهام والصالحيات التالية     يتولى رئيس الهيئة رئيس

   . اإلدارة واللجان المشكلة    متابعة أعمال مجلس  (أ
ب    . الهيئة من المنح والهبات والتبرعات   العمل على تنمية موارد  (
ت    . دعوة مجلس اإلدارة إلى االجتماعات الدورية وغير الدورية     (
ث     .هيئة العلمية واإلدارية والمالية وتمثيلها أمام القضاء والنيابة عنها لدى الغير    ال  على أعمال اإلشراف (
ج    .  على أعمالهم واإلشراف  الهيئة في حدود المالك   تعيين العاملين في   (
ح    . السنوية للهيئة على مجلس اإلدارة    إعداد وعرض الموازنة     (

  :8المادة 

 تمتع بصالحيات الوزير بالنسبة للعاملين في الهيئة وفي جميع شؤونها  الصرف المختص، وي  رئيس مجلس اإلدارة هو آمر   
   . المالية واإلدارية  

 :9المادة 

   . مجلس اإلدارة بتولي مهامه وصالحياته في حال غيابه   يفوض رئيس الهيئة أحد أعضاء 

 :10المادة 

   .  وتعديالته1985 لعام 1 رقم  للعاملين في الدولة  األساسي القانون  ألحكامالهيئة  يخضع جميع العاملين في

 :11المادة 

   : الموازنة العامة للدولة، وتتألف الموارد المالية للهيئة من        يحدث للهيئة فرع مستقل في

   . الدولة للهيئة في الموازنة العامة     التي تخصصهااإلعانات (أ
ب    . المنقولة وغير المنقولة   ريع أموال الهيئة  (
ت    . البرامج التي تديرها الهيئة والمشاريع و  عوائد الصناديق    (
ث    .  النافذة واألنظمةوالمنح التي تسمح بها القوانين    التبرعات والهبات  (

 :12المادة 
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   . ويصدر النظام المالي للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء    يصدر مالك الهيئة بمرسوم، 

 :13المادة 

هذه    ، ويتم تصديقلألجور دة المدة دون التقيد بالحدود القصوى       أو اختصاصيين بعقود عمل محد  للهيئة أن تتعاقد مع خبراء
   . العقود بقرار من رئيس مجلس الوزراء 

 :14المادة 

   . المرآزي للرقابة المالية تخضع الهيئة لرقابة الجهاز

 

 

 :15المادة 

ح التي ترد إلى الهيئة من   الالزمة لتحقيق أهدافها وآذلك المعونات والتبرعات والهبات والمن   تعفى مستوردات الهيئة (1
   . جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمرآية  

   .  من الجهات العامة أليالمقررة  تتمتع الهيئة بالتسهيالت (2

 :16المادة 

التعويض    الشهري المقطوع ويتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة هذا األجر من %50شهريا يعادل  يتقاضى رئيس الهيئة تعويضا
   .  الشهري المقطوعاألجر من %30بنسبة 

 :17المادة 

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

 :18المادة 

 .الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ النشر   ينشر هذا القانون في 

 

   .  ميالدي 2003 /12 /20هجري  1424/ 10 /26دمشق في 

   رئيس الجمهورية 

    األسدبشار 
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 3-ملحق
 شبكة المعرفة الريفية

وسائل االتصاالت الحديثة،  ومن النفاذ إلى االنترنيت أبنائه تمكين و في الريف السوري،بهدف محو األمية المعلوماتية 
 وذلك بالتعاون بين وزارة      ،قرى في ثالث "شبكة المعرفة الريفية" افتتاح 2004 تم في عام ، مجاالت الحياة لاستخدامها في آ و

 شبكة جزء من مبادرة مجتمع المعرفة التي حددتها الو. UNDP اإلنمائي األمم المتحدة  االتصاالت والتقانة وبرنامج 
 مجموعة من مراآز النفاذ المنتشرة في جميع  ، وهي عبارة عناالتصاالت و ية المعلوماتاتاالستراتيجية السورية لتقان 

 .المحافظات السورية لتقديم الخدمات التي تصب في مجال محو األمية المعلوماتية 

 :وتتمثل أهداف الشبكة بما يلي  

توسيع وتعزيز استخدام وانتشار المعلوماتية لشرائح واسعة من المواطنين، والسيما الذين يسكنون في المناطق الريفية     •
 .ائيةوالن

 .بناء بيئة مؤهلة لالستفادة من تلك التقانات ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية   •
 .خلق فرص عمل إضافية جديدة في مجال المعلوماتية واالتصاالت   •
 .تدريب وتعليم ودعم الطبقات االجتماعية آافة والسيما الفقيرة منها، وتشجيع المرأة الريفية على ممارسة المعلوماتية  •
 .ع الجاهزية االلكترونية في الريف عن طريق توسيع شعبية الوصول إلى االنترنت   رف •
 .تدريب وتأهيل تخصصي لمزودي خدمات االنترنت  •
 www.reefnet.gov.sy) المجتمع المحلي(توفير بوابة  •
النترنت في آافة مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية  توسيع آفاق مستخدمي المعلوماتية وحثهم على استخدام ا  •

 .والثقافية
 .القضاء على األمية المعلوماتية •
 .تأمين االتصال باالنترنت آنافذة إلى العالم الخارجي  •
تأمين جميع الخدمات المتعلقة باالتصاالت والمعلوماتية بما فيها استخدام الطابعات الليزيرية والملونة والماسحات     •

 .وئية والفاآس وآالت النسخ وهاتف للعموم   الض
 . وتعلم اللغة اإلنكليزية MS OFFICEتأمين الدورات التدريبية األساسية بما فيها التعلم على الكمبيوتر   •
 .تأمين الدورات التدريبية المتطورة لبرامج وأنظمة تشغيل الكمبيوتر     •

 
 :ويتمحور عمل الشبكة على ثالثة محاور 

 . مراآز نفاذ ريفية4نشاء  إلICT4 DEVمشروع ) 1
 . ناديًا لالنترنيت في المراآز الثقافية لعدد من المدن السورية  20 ءمشروع المراآز الثقافية إلنشا) 2
مشروع مراآز التنمية الريفية التي تقدم معلومات تهم أبناء الريف السوري وترتبط بأعمالهم وترفع من وعيهم   ) 3

 .الثقافي واالجتماعي
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 4-ملحق
 سسة موردمؤ

 

، بدعم ورعاية آريمة من السيدة أسماء األسد عقيلة السيد رئيس الجمهورية، بهدف   2003هي مؤسسة غير حكومية أنشئت عام 
االجتماعية عبر تقديم جميع وسائل الدعم الممكنة للمشاريع   -تفعيل وتطوير مشارآة المرأة السورية في عملية التنمية االقتصادية  

 .جديدة النسوية القائمة وال 

وهي تمثل آافة سيدات األعمال السوريات اللواتي يعملن ويقمن في سورية وخارجها ولهن اهتمام في تطوير وتنمية االقتصاد      
 .السوري

 :فيما يلي" مورد"تتلخص أهداف 
 .مساعدة النساء اللواتي يملكن أفكارًا عملية قابلة للتطبيق على تأسيس مشاريع خاصة بهن وإدارتها     (1
ساء وتأهيلهن على آيفية بناء المشاريع الجديدة، بدءًا بالتخطيط وبلورة األفكار في خطة عمل محددة وانتهاًء       تدريب الن (2

 .بإقالع المشروع ودخوله مرحلة اإلنتاج الفعلي، مرورًا بالتنظيم والتمويل واألمور اإلدارية والقانوينة     
 .نسوية من استشارات فنية وتشييك وغيرها توظيف جميع األدوات واإلمكانات الالزمة إلنجاح المشاريع ال  (3
تقديم آل عون ممكن للنساء اللواتي لديهن باألساس مشاريع اقتصادية، من أجل تطوير مشاريعهن وتحديثها عبر تشجيعهن        (4

على تبني التكنولوجيا الحديثة واألساليب اإلدارية العصرية، ومساعدتهن على تجاوز الثغرات والتدريب على إدارة         
 . الطارئة وحلهااألزمات

على ضرورة الربط بين التنمية االقتصادية وتحقيق مفهوم العدالة والمساواة بين الجنسين بما يعنيه من توزيع      " مورد"وترآز 
وتؤآد   . صحيح لألدوار االقتصادية واالجتماعية، وإلغاء آافة أشكال التمييز على  أساس الفوارق الجسدية بين المرأة والرجل           

ني أبدًا الدعوة إلى خلق عالمين لألعمال، واحد للرجل وآخر للمرأة، ألن عالم األعمال وحد يدخله الجميع ويقوده           أن ذلك ال يع
 .ذوو القدرات الخالقة بغض النظر عن جنسهم   

 . عضوًا، تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين قابلة للتجديد 11تدار المؤسسة من قبل مجلس إدارة يتألف من    

في سياق العمل على تجسيد األهداف المذآورة أعاله، هو حاضنات األعمال، ويتلخص        " مورد"ملي أطلقته وأول مشروع ع  
هذا المشروع الحيوي بإنشاء حاضنة أعمال مستقلة تقدم االستشارات والتوجيه للمشاريع الجديدة الناشئة في سورية بهدف     

. تقل والمساهمة الفعالة في نمو وتطوير االقتصاد الوطني  مساعدتها على أن تصبح مشاريع رابحة قادرة على النشاط المس  
 :وتغطي المساعدة التي تقدمها الحاضنة جميع مراحل عملية التأسيس، والتي تتضمن   

 .صياغة رسالة الشرآة ورؤيتها وأهدافها العامة البعيدة المدى     -
 ).الخ... إنتاج، تسويق( الميدانية تإعداد االستراتيجية العامة واالستراتيجيا    -
 .بناء الهيكلية التنظيمية التي تبين المناصب الرئيسية بوضوح  -
 .الشروع في عملية توظيف الكادر المطلوب لنشاط الشرآة   -
 .وضع خطة العمل العامة التي ستتفرع عنها الخطة التفصيلية القصيرة المدى    -

 .ح وأعطت آائنًا اقتصاديًا سليمًا ومعافىويستمر الدعم حتى مرحلة التخرج التي تعني أن والدة المشروع الجديد قد تمت بنجا   

يعتبر هذا المشروع خطوة أولى على طريق بناء شبكة من حاضنات األعمال تغطي آافة المدن السورية من أجل تحفيز        
وتعزز فرص . القدرات الكامنة لدى سيدات األعمال السوريات وترجمتها إلى أنشطة اقتصادية ناجحة وقادرة على المنافسة

 . المرأة السورية في عالم األعمال  اندماج

 .وطبعًا سيجري العمل على ربط هذه الشبكة مع الشبكات الدولية لالستفادة من خبرات اآلخرين ومعلوماتهم    

 :وتترآز الخدمات التي تقدمها الحاضنة في المجاالت التالية

 ).الخ.. ية، استشارات مالية، دعم فنيمسح المشاريع القائمة وتقييمها، دراسات الجدوى، استشارات إدار   (االستشارات  �
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تقديم المعلومات االقتصادية الدقيقة وفي الوقت المناسب سواء من ناحية المعطيات الرقمية     (المعلومات االقتصادية  •
والدراسات أم من ناحية الفرض التجارية المتوفرة، اإلجابة على استفسارات المشاريع الجديدة في المجاالت القانونية          

 ).الخ...رية واإلحصائية والتجا
دورات تدريب عامة، دورات متخصصة، ورشات عمل، ندوات ومؤتمرات محلية      (التدريب والتطوير اإلداري     •

 ).الخ..وخارجية
تنظيم البعثات االقتصادية الميدانية، عملية مسح األسواق، تحليل حرآة التجارة (تنشيط االستثمار وترويج الصادرات   •

 ).المستوردين والمستثمرين / ة في اجتماعات المصدرينواالستثمارات، المشارآ

تشكل فرصة أمام المرأة السورية للمشارآة في النظام االقتصادي الجديد الذي أخذت بوادره          " مورد"وهكذا فإن مؤسسة   
من االقتصاد   بالتشكل في سورية، والذي يتميز بسرعة التطور التكنولوجي بما فيه االستخدام المتزايد لإلنترنت، واالنتقال        

التصنيعي الكمي إلى االقتصاد الخدمي النوعي الذي يوفر للمرأة فرصًا واسعة للعمل في بيئة تالئم أمور العمل المنزلي، وزيادة              
 .أهمية المعرفة والخبرة في تحسين جودة األداء االقتصادي وفعاليته  
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 5-ملحق
 )فردوس(الصندوق السوري لتنمية الريف 

 

 بهدف دعم 2001حية ترعاها السيدة أسماء األسد عقيلة السيد رئيس الجمهورية، أطلقت في تموز عام      مؤسسة أهلية غير رب  
التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة وتنمية التجمعات السكانية في الريف السوري مع ترآيز خاص على تمكين المرأة       

 وتتبنى في هذا المجال استراتيجية تفاعلية تقوم على   تلى الذا تقوم فردوس على مبدأ االعتماد ع  . الريفية واالرتقاء بوعيها
تحسين األداء الفردي من خالل اآلليات  " جوهرهاتنموية، وتستند إلى فلسفة  "مساعدة الناس آي يساعدوا أنفسهم "مفهوم 

قوية وتعزيز مقدرة  آل ذلك ضمن رؤية واضحة تعتمد على ت. "واالستراتيجيات التي تصوغها المجموعات المستهدفة بأنفسها
 .األفراد والمجتمعات الصغيرة، مع ترآيز خاص على االحتفاظ بالهوية االجتماعية والثقافية والتراثية لهذه المجتمعات   

مع تقرير األمم ) تطوير االستثمار، التنمية االجتماعية والثقافية، التنمية البيئية (تتماشى نشاطات فردوس في محاورها الثالثة 
إقامة شراآة دولية من أجل    "و "      استئصال الفقر والجوع الشديدين    "فهي تسعى إلى ". أهداف التنمية األلفية  "ل المتحدة حو 
وتتضافر هذه البرامج   ". تحقيق تعليم ابتدائي شامل"آما تساعد برامجها التعليمية والتدريبية في تحقيق الهدف الثاني  ". التطوير

هذا في حين تساعد األعداد     . في سوريا" تعزيز المساواة بين الجنسين وتحرير المرأة  "مع مشاريع التمويل الفردية من أجل 
، و  "رعاية صحة األم "و " التقليل من وفيات األطفال: "المتزايدة من مراآزها الصحية على تحقيق األهداف الثالثة المتبقية        

 ".حماية البيئة"
 :ن االستراتيجيات العامة، أهمها ولضمان استدامة عملية التنمية تتبنى فردوس عددًا م   

اإلشراف على نشاطات التنمية من قبل فرق مدربة ومنظمة بشكل جيد، بحيث يتم تحديد مهارات القرويين وتطويرها        �
 .مع ترآيز خاص على اإلدارة 

 .المشارآة من قبل المستفيدين في تصميم وتنفيذ آل برنامج مع دعم فني يقدمه فريق فردوس �
 . المحلية آنتيجة للنشاط التنموي اتحديث التكنولوجي  �
 .القيام ببحث مستمر للتأآيد على الديناميكية المؤسساتية في مواجهة المشاآل المستهدفة    �
 .التناغم بين عملية التنمية واألبعاد الثقافية واالقتصادية والروحية في المجتمعات المعنية   �

لتحقيق   ) إلخ.. منظمات أهلية، شرآات، مانحين دوليين  (وتعمل فردوس بشكل وثيق مع هيئات حكومية وجهات غير حكومية  
أهدافها األساسية في تحسين حياة التجمعات الريفية والمساهمة وتنفيذ مشاريع البنى التحتية بالتعاون مع السكان المحليين بغية    

السوري، وإلقامة مشاريع صغيرة  آما تقدم فردوس الدعم للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في الريف      . رفع مستوى الخدمات 
 .من شأنها توفير فرص عمل للسكان

 :ويقوم منهجها األساسي على التدخل في مستويين 

 .تقديم الدعم الالزم لدمج التنمية الريفية مع االقتصاد الوطني وجهود التطوير المؤسساتي        -
 .تنفيذ مشاريع رائدة في بعض القرى المختارة -

 :دامة على تبني فردوس لعدد من المفاهيم أهمها  ويعتمد تحقيق النتائج المست
مشارآة سكان القرى المختارة في تشخيص المشاآل التي تعيق األداء االقتصادي السليم، وصياغة الحلول الممكنة ووضع      �

 .البرامج المالئمة 
الس المحلية والمنظمات    بناء الشراآات بين مختلف الفرقاء المعنيين بعملية التنمية بمن فيهم المؤسسات الحكومية والمج   •

 .غير الحكومية والبرامج األخرى المشابهة وآذلك مع المؤسسات الدولية     
 .الشروع في عملية تطوير مرنة تقوم على التقييم المستمر •
التأآيد على نقل المعارف إلى المجتمعات القروية لمساعدتها على المضي في العملية التنموية باالعتماد على نفسها          •

 .ومواردها
 .التأآيد على استخدام الموارد المتوفرة محليًا في عملية التنمية التي تشمل الحقول الثالث المذآورة أعاله         •

 :تعتمد فردوس في نشاطها على مستويين

 :مستوى المحافظة) 1
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دعم ويعمل على ) صحة، تعليم، زراعة، المرأة والطفل  (يتكون من ممثلي القطاعات الخدمية المختلفة  : القطاع الداعم  �
 .الجهود التي يقوم بها المجتمع  

وهو الشخص الذي يشرف على متابعة أعمال القرى في المحافظة باإلضافة إلى تعاونه مع القطاع الداعم في      : المنسق �
 .تفعيل األنشطة التنموية 

 :مستوى القرية) 2

لداعم، وتعمل على تسريع   تتألف من رئيس وأعضاء يمثلون الفئات التي يتكون منها فريق القطاع ا   : لجنة التنمية �
 ).اإلدارة المجتمعية(تطوير األوضاع الخدمية والمعيشية حسب ما تراه القرية     

وينسق مع رئيس لجنة . وهو الشخص الذي يترأس لجنة التنمية وتنتخب من قبل أهالي القرية: رئيس لجنة التنمية •
 .القرية ضمن المحافظة 

 :ومن أهم البرامج التي أطلقتها فردوس  

يهدف البرنامج إلى تحسين طرق التنمية في الريف السوري عبر تجاوز طرق العمل  : مج احتياجات التنمية األساسيةبرنا
االجتماعي التقليدية، واعتماد فكرة المشارآة في صنع القرار وتنفيذ المشاريع، استنادًا إلى نهج فردوس في االهتمام بمجمل   

ويهدف البرنامج إلى خلق المبادرات واإلبداع على المستوى      . ة للعائالت والقرى آكلالحاجات االقتصادية واالجتماعية والثقافي
وهو يقدم قروضًا صغيرة إلى . العملي وذلك بمساعدة الناس على تحديد أولوياتهم، وشحذ مهاراتهم وإمكاناتهم لخدمة مجتمعهم    

حيث تطلب فردوس من منسقيها في آل محافظة   . نهاأبناء القرى لمساعدتهم على البدء بمشاريعهم الخاصة أو تطوير القائم م      
 :وهناك خمسة مبادئ أساسية تستند هذه اآللية . ترشيح عدد من القرى آخذين بعين االعتبار عدة معايير  

 .رفع معنويات المقترض لزيادة إمكانية تسديد القرض  -
 .موافقة لجنة تنمية القرية على حصول تلك المشاريع على القروض   -
 .القرض قصيرة وطريقة التسديد بمبالغ صغيرة تعكس االلتزام  أن تكون مدة   -
 .إعطاء المقترض مدة سماح قبل المباشرة بالتسديد  -
 .رفع سوية المبادرة عند األفراد عبر تقديم قروض بدون فائدة   -

ام المستفيدون  وق. قرية من الريف السوري/ 98/ألف نسمة في  / 155/وقد استفاد من هذه المشاريع التنموية على ما يزيد عن    
 تم 2002وفي عام %. 100مليون ليرة سورية بنسبة / 120/أسرة، بتسديد القروض البالغة  / 3153/من القروض، وعددهم 

 .مليون ليرة سورية/ 5.22/تنفيذ مشاريع للتنمية األساسية بقيمة 

وقد أطلق منها اثنان حتى .  واالتصاالتوهدفها األساسي هو التدريب على تكنولوجيا المعلوماتية: مراآز المعلومات المتنقلة
ويمتلك المرآز عددًا من أجهزة الكمبيوتر . س للمرآز الواحد ويجري العمل على إطالق مرآز ثالث. مليون ل5اآلن بكلفة 

ويستطيع الدخول إلى شبكة االنترنيت في أي مكان . موصولة على شبكة ومجهزة بأحدث البرمجيات التعليمية وبمولد آهربائي
ويقوم المرآز ). حوالي عشرين(ويقدم المرآز، الذي يرافقه أستاذ متفرغ، خدماته إلى عدد من القرى . بمجرد توفر خط هاتفي

 200 قرية آل أسبوع مقدمًا خدماته إلى 18وهذا يعني أن باستطاعته أن يزور .  ساعتينة قرى آل يوم ولمد3-2بزيارة 
 شعبية آبيرة بين القرويين الذين آانوا يضطرون قبلها للسفر إلى المدن ويدفعون ولقد أثبتت هذه المراآز المتنقلة. شخصًا

األسعار السائدة في تلك المدن من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة، بينما ال تكلف الدورة التي يقدمها المرآز المتنقل 
 .س. ل150سوى )  حصة18( أسابيع 3ومدتها 

بر المكتبة المتنقلة، وهي األولى من نوعها في سورية، أحد برامج المنوعات التي تنظمها فردوس تعت: برنامج المكتبة المتنقلة
 بهدف تشجيع القراءة في األرياف 2003 تموز أطلقت المكتبة األولى فيوقد . بهدف تطوير المستوى التعليمي للمناطق الريفية

وقد وقعت فردوس مؤخرًا . ا على شكل مكتبة تعير الكتب للقرويينوالمكتبة المتنقلة عبارة عن سيارة باص تم تحويله  . السورية
 .اتفاقية مع الحكومة اليابانية لتمويل المكتبة المتنقلة الثانية لخدمة السكان القرويين في محافظة القنيطرة   

وتتوقع فردوس . ألطفالوغالبًا ما ترافق المكتبة المتنقلة فرقة من المسرحيين الصغار الذين يقدمون عروضًا مقتبسة من آتب ا
 .أن يترك البرنامج تأثيرًا آبيرًا على الحياة والفكرية للمجتمعات القروية 

تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج فردوس الرامي إلى تلبية االحتياجات التنموية األساسية       : عيادة سنية متنقلة في القنيطرة 
سكان المحليين، ويخطط إلنشاء المزيد من المراآز الصحية وإعادة          ويدار البرنامج بالتعاون مع ال   . للمناطق الريفية السورية  

 . نسمة7,250وستقدم العيادة خدماتها لست قرى يقطنها حوالي  . تجهيز القائمة منها
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ويتوقع أن تؤدي العيادة، التي تم تجهيزها بالتعاون مع إحدى شرآات القطاع الخاص، إلى تحسين العادات الصحية للمناطق             
تخفيض نفقات العالج، وزيادة الوعي بأهمية الصحة السّنية التي وصفتها إحدى الدراسات بأنها إحدى أآثر المشاآل       الريفية، و

 .الصحية إلحاحًا في المجتمعات القروية 

2003 حزيران 25 اشهر اعتبارًا من 3وهو جزء من برامج فردوس الخاصة بالشباب، واستمر : مشروع تنمية المدارس
استبيانًا خاصًا يرآز على مقاييس األمان في آل مدرسة وعلى " فردوس"معات األآثر حاجة لذلك، وضعت ولتحديد المجت. 

سعت الدراسة أيضًا لتحديد درجة التعاون المتوقعة من هذه . البيئة والخدمات باإلضافة إلى تسهيالت أوقات الفراغ
فردوس بزيارات ميدانية "ختيار القرى األآثر حاجة، قامت وبعد ا. المجتمعات، وقدرتها على التنظيم الذاتي وإدارة المهام

القرى بالخبرات وبتمويل جزئي لتحسين البنية التحتية " فردوس"وبعد ذلك، زودت . آجزء من التقييم النهائي للمشروع
ع عددًا من تضمنت الئحة مانحي المشرو. للمدارس، بينما ساهم القرويون بالوقت والجهد والمال الستكمال هذه المشاريع

 .شرآات القطاع الخاص، وبالتعاون مع وزارة التربية وأفراد المجتمع والسلطات المحلية
وقد شارآت تسع مدارس في المشروع، حيث عمل القرويون والمؤسسات الحكومية طوال فترة الصيف في رصف 

. لمالعب وطالء البناء واألثاث الخاص بالمدرسةالباحات، وتبديل النوافذ، وإعادة بناء دورات المياه، آما قاموا أيضًا ببناء ا
 .وعندما عاد الطالب للسنة الدراسية الجديدة، وجدوا أن مدارسهم قد تغيرت بشكل آامل

حيث تقدم فردوس منحًا دراسية لبعض المتفوقين في الثانوية العامة بهدف مساعدتهم على متابعة تحصيلهم   : تكريم المتفوقين  
 .الجامعي

 

 المستفيدون من قروض فردوس: جدول إحصائي
 

original المجموع حلب حماه الالذقية القنيطرة إدلب  حمص  
المستفيدون 2066 393 118 193 115 283 667 297
 ذآور 1641 358 78 155 110 251 525 164
 إناث 425 35 40 38 5 32 142 133
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 6-ملحق

 رياترابطة النساء السو
 ومحاور منهاج عمل بكين

 المتاحة على توعية المجتمع عامة والمرأة خاصة بحقوقها وواجباتها،       ت، وهي تعمل ضمن اإلمكانا  1948تأسست الرابطة عام   
منطلقة من شرعة حقوق اإلنسان والدستور السوري والقوانين المدنية غير التمييزية، وأيضًا من واقع المرأة السورية في ميادين                

 .عمل والتعليم ال

شارآت رابطة النساء السوريات في أعمال التحضير لمؤتمر بكين مع اللجنة التحضيرية السورية، آما ساهمت في العديد من  
وآان للرابطة دور هام في إعداد الدراسات واألبحاث لرصد آل المواد             . الدراسات وورش العمل التي خرجت بعد هذا المؤتمر      

األحوال الشخصية للطوائف آافة، الجنسية، العقوبات، العالقات الزراعية، التأمينات    (القوانين السورية التمييزية ضد المرأة في  
آما شارآت في العديد من المؤتمرات، الندوات وورشات العمل المقامة في مناطق عدة حول          ). االجتماعية، التأمين والمعاش

 . المواضيع المذآورة  

وم الجندر بالتعاون مع مرآز األبحاث والتدريب على التمييز في بيروت، وبدعم صندوق    تبنت رابطة النساء السوريات مفه
آما عملت على نشر العديد من المقاالت حول مفهوم الجندر وعالقته بالتنمية، والنظرة المجتمعية النمطية  . األمم المتحدة للسكان 

 .وفي الصحف السورية  " نون النسوة "لكل من الرجل والمرأة في مجلة   

 2005وأقامت الرابطة ورشات عمل لإلعالميين واإلعالميات حول هذا مفهوم الجندر واالستراتيجية الوطنية للمرأة حتى   
وأعدت دراسة حول صورة المرأة في      .  في الجمهورية العربية السورية 2005 ولغاية 2001والخطة الخمسية للمرأة من    

، إضافة إلى العديد من الدراسات والمشارآات في ورشات العمل   2004ول لعام  اإلعالم، قدمتها في اجتماع اللجنة الوطنية األ
 .حول قضايا الجندر والعنف ضد المرأة، وفي المسيرة العالمية للنساء ضد الفقر     

ونستطيع القول إن التوعية المجتمعية رغم صعوبتها والمدى الزمني الطويل الذي تحتاجه إال أن عمل الرابطة في أوساط        
 .ع األهلي استطاع أن يؤسس لمجموعات مناصرة لقضايا المرأة  المجتم

أعدت الربطة دراسة حول اإلصالح التعليمي والتعليم الفني النسوي، وشارآت في الندوة التلفزيونية التي ترافقت مع مؤتمر      
آما عرضت . ء بين النجومالمرأة والتربية، حول صورة المرأة في المناهج التعليمية وفي برنامج نساء متميزات وبرنامج نسا       

 .الرابطة إمكانية دعم لجنة مطابقة المناهج التعليمية لمفهوم الجندر إال أنه لم يتم التجاوب من قبل اللجنة  

وبعد مؤتمر بكين تناولت الرابطة حقوق المرأة انطالقًا من حقوق اإلنسان وساهمت في نشر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان    
 .البة بتعديل آل القوانين التمييزية ضد المرأة    واعتمدته آأساس للمط 

أما فيما يتعلق بمواقع اتخاذ القرار فقد أقامت الرابطة عددًا من الورشات حول مفهوم القيادة وآليات اتخاذ القرار لكوادرها            
. يبي حول مفهوم القيادة والعديد من العامالت على قضايا المرأة في التجمعات النسوية أو اإلعالم وذلك اعتمادًا على دليل تدر       

 . آما أعدت دراسة حول مشارآة المرأة في عملية التنمية وآليات وتمكين النساء للوصول إلى مواقع صنع القرار      

وبالنسبة لمحور المرأة واالقتصاد، أقامت الرابطة ورشة عمل حول المرأة والعولمة وخرجت الورشة بعدد من األبحاث نشرت              
آما أقامت عددًا من الورشات حول مفهوم التنمية وإدماج المرأة في عملية التنمية والفرق بين النساء         ". نون النسوة"في مجلة 

 .والتنمية، والجندر والتنمية  

أما فيما يتعلق بمحور المرأة والسياسية فقد أعدت الرابطة دراسة حول مشارآة المرأة السورية في العمل السياسي ودراسة            
آما شارآت في ندوة أقامها المنتدى االجتماعي حول مشارآة المرأة في   . الحياة السياسية السورية  حول معوقات مشارآتها في 

 .الحياة السياسية 
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أ-7ملحق   
حقيق لقد وقعت سورية على العديد من وثائق األمم المتحدة التي عقدت خالل تسعينيات القرن العشرين وقد تبنت آل هذه المؤتمرات هدف سد الفجوات النوعية وت

آما تبنت المواثيق الصادرة عن تلك . آما تبنت المواثيق الصادرة عن تلك المؤتمرات هدف سد الفجوات النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين. المساواة بين الجنسين
:واضح في هذا الجدولآما هو ) 2000يونيفيم، تطور أوضاع النساء في العالم، (المؤتمرات األهداف التالية من أجل النهوض بالتنمية   

 

المؤشرات المعتمدة 
 3من قبل سورية

أهداف األلفية 
 للتنمية

(MDGs)  
10آوبنهاجن 9بكين 8جوهانسبرغ 7مونتيري 6ديربان 5فيينا 4مدريد 11القاهرة  12األهداف

× × 
  × 

 ×  × 
 

× 
 

× 
  

النساء % أن تصل 
في مواقع اتخاذ القرار 

في عام % 30إلى 
1995. 

× × 
 × × × × ×  ×  

أن يتم القضاء على 
الفقر المطلق في تاريخ 

 .تحدده آل حكومة
 2000على الحكومات تلبية االحتياجات األساسية التالية للسكان بحلول عام 

× ×  × ×  × × × × 
 

ة   ير الفرص توف
ول   ي الحص يع ف للجم
ي  يم األساس ى التعل عل
ا ال يقل عن        واستكمال م

                                                 
 .ربية السوريةالتقرير الوطني ألهداف التنمية لأللفية في الجمهورية الع 3

 
4 2002الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة   . 
5 1993المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان   . 
6 2001المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وآراهية األجانب   . 
7 2002المؤتمر الدولي لتمويل التنمية   . 
8 2002مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة   . 
9 1995لمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ا  . 
10 1980عام ) آوبنهاجن(المساواة والتنمية والسلم في : المؤتمر العالمي لعقد األمم المتحدة للمرأة  . 

 .1994 المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 11
 .2000تقرير اليونيفيم حول تطور أوضاع النساء في العالم، : المصدر 12
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المؤشرات المعتمدة 
 3من قبل سورية

أهداف األلفية 
 للتنمية

(MDGs)  
10آوبنهاجن 9بكين 8جوهانسبرغ 7مونتيري 6ديربان 5فيينا 4مدريد 11القاهرة  12األهداف

ال  % 80 ن األطف م
 للمرحلة االبتدائية

× ×  × ×  ×  ×  
ن  اواة بي يق المس تحق
يم  ي التعل ن ف النوعي

 .االبتدائي

× ×  ×   × × × × 
 

دالت  اض مع انخف
ع    ند الرض يات ع الوف

ن   ت س ال تح  5واألطف
ًا  ى الثلث قياس سنوات إل

ام  توى ع  أو 1999بمس
ى     لكل مولود   70 -50إل

ثر   ان أآ ا آ ي أيهم ح
 .انخفاضًا

× ×  ×   ×  ×  

يات   يض وف تخف
ف ا ى النص ات إل ألمه

ام  توى ع ًا بمس قياس
1990. 

× ×  ×   ×  ×  

دالت   يض مع تخف
ادة    تغذية الح وء ال س
والمتوسطة عند األطفال    

 سنوات إلى   5تحت سن     
ى    ياس إل ف بالق النص

 .1990مستوى عام 

× ×     ×  ×  

تويات    ع مس رف
ية   حة األساس الص
من     ا يتض يع، بم للجم
ا،  ة المالري مكافح
ا يات وانتش ر والوف

األمراض بما ال يقل عن     
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المؤشرات المعتمدة 
 3من قبل سورية

أهداف األلفية 
 للتنمية

(MDGs)  
10آوبنهاجن 9بكين 8جوهانسبرغ 7مونتيري 6ديربان 5فيينا 4مدريد 11القاهرة  12األهداف

تويات  % 20 ًا لمس قياس
ام  ي 1995ع ك ف  وذل

ار  % 75 ن األقط م
 .المصابة

× × ×  ×  ×    

ى اء عل أو / القض
راض   ي األم تحكم ف ال
ثل    ي تم ية الت الرئيس
ى  حية عل اآل ص مش

 .مستوى العالم

 ×         
يات   ق اإلمكان خل
ى    يع عل ول الجم لحص

 .المأوى المناسب
 2005بة بإنجاز ما يلي بحلول عام الحكومات مطال

× ×  × ×  ×   × 

ن    وات بي د الفج س
راحل    ي م ن ف النوعي
ي   يم االبتدائ التعل

 .والثانوي

×   ×    × × × 
بات   ة العق اء آاف إلغ
رامج  ترض ب ي تع الت

 .تنظيم األسرة

× ×  ×   ×   × 

بالنسبة لألقطار التي    
دالت  من مع تتض
متوسطة للوفيات، خفض   

يات األطف ل وف ى أق ال إل
ن  ت   50م م تح ن ه  ولم
ن   ل   5س ى أق نوات إل  س
 60/1000من 

ر  ×       ×   ط العم ع متوس رف
ا  ي به ار الت ي األقط ف
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المؤشرات المعتمدة 
 3من قبل سورية

أهداف األلفية 
 للتنمية

(MDGs)  
10آوبنهاجن 9بكين 8جوهانسبرغ 7مونتيري 6ديربان 5فيينا 4مدريد 11القاهرة  12األهداف

يات   دالت للوف ى مع أعل
 إلى أآثر 
 سنة وإلى ما     65من   

 سنة بالنسبة   70يزيد عن   
 .لألقطار األخرى

 2015الحكومات مطالبة بحلول عام 

ي  ×   ×  × ×  × × ير التعل م توف
 .االبتدائي للجميع

× ×  ×   ×   × 

دالت   ض مع خف
ل   ى أق ال إل يات األطف وف

ن   ل 35م  1000 لك
ود حي    ولمن هم   )1 (مول
 سنوات إلى    5تحت سن     

ن   ل م ود  45أق ل مول  لك
 ).2(حي

× ×     ×   × 

يع    درة لجم ير الق توف
م في سن اإلنجاب          من ه
ى  ول عل ي الحص ف
ال  ي مج رعاية ف ال
ن    ية م حة اإلنجاب الص

رعاية  خ رامج ال الل ب
 .الصحية األولية

× ×  ×   ×   × 
تويات   از مس إنج
يم  ن التعل اوية م متس

 .لألوالد والبنات

× ×  ×   ×   × 
يات   ض وف خف

ى  ات إل % 50األمه
 .إضافية

الوصول إلى متوسط            ×  
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المؤشرات المعتمدة 
 3من قبل سورية

أهداف األلفية 
 للتنمية

(MDGs)  
10آوبنهاجن 9بكين 8جوهانسبرغ 7مونتيري 6ديربان 5فيينا 4مدريد 11القاهرة  12األهداف

ى من       سنة 70للعمر أعل
بالنسبة لألقطار التي فيها    
يات   دالت وف ى مع أعل

ى   ى من   لألمهات وإل  أعل
 سنة بالنسبة لألقطار      75

 .األخرى
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ب -7-ملحق  
 

 *األهداف  المؤشرات المعتمدة في سورية 2000 2015

 1995أهداف عام    
- 

 
10.4 
 

 %30 نسبة النساء في مواقع اتخاذ القرار تصل الى -1 * نسبة النساء في مجلس الشعب -1

  * نسبة الوزيرات الى مجموع الوزراء -2 6 -
  القضاء على الفقر المطلق بتاريخ تحدده آل دولة-2   
 2000أهداف عام    

 "2000على الحكومات تلبية االحتياجات األساسية التالية للسكان بحلول عام "
من األطفال % 80 حصول الجميع على التعليم األساسي، واستكمال ما ال يقل عن -1 ** نسبة التسجيل الصافية في التعليم االبتدائي -1 98,7 100

 المرحلة االبتدائية
  ** نسبة التالميذ الذين يصلون الى الصف السادس -2 83,1 100
  تحقيق المساواة بين األوالد والبنات في التعليم االبتدائي-2 ** نسبة الفتيات الى الفتيان في التعليم االبتدائي -1 99,6 100
12 24 

)1999(
 ** معدل وفيات األطفال الرضع -1
 

 سنوات الى الثلث قياسا لمستوى عام 5 تخفيض معدالت وفيات الرضع واألطفال تحت -3
 ).    أيهما أآثر انخفاضا(  لكل ألف مولود حي 70-50 والى 1999

  ** معدل وفيات األطفال دون الخمس سنوات -2 20,2 13
  ** نسبة تحصين األطفال الرضع ضد الحصبة -3 90,3 99
32 71  

(1999)
 1990 تخفيض وفيات األمهات الى النصف قياسا بمستوى عام -4 ** نسبة وفيات األمهات -1

100 86,5 
(1999)

 نسبة الوالدات التي تتم باشراف عناصر صحية مؤهلة -2
** 

 

الى النصف بالقياس الى  سنوات 5 تخفيض معدالت سوء التغذية عند األطفال تحت -5 ** نسبة األطفال اللذين لديهم نحافة شديدة -1 0,8 0,4
 1990مستويات عام 

  ** نسبة األطفال اللذين لديهم نحافة متوسطة -2 3 1,5
  ** نسبة األطفال اللذين لديهم نقص وزن شديد -3 1,7 0,9
  ** نسبة األطفال اللذين لديهم نقص وزن متوسط -4 5,2 2,6
  ** نسبة األطفال اللذين لديهم نقص طول شديد -5 8,2  4,1
  ** نسبة األطفال اللذين لديهم نقص طول متوسط -6 10,6 5,3
 رفع مستويات الصحة األساسية للجميع، بما يتضمن مكافحة المالريا، والوفيات -6  عدد اصابات السل -1  

من األقطار % 75 في 1995قياسا لمستويات عام % 20وانتشار األمراض بما اليقل عن 
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 .المصابة
  **ات المالريا  عدد اصاب-2 6 
  ** عدد وفيات المالريا -3 5 
  ** عدد اصابات االيدز المسجلة -4 12 

  ** ألف نسمة 100/  نسبة االصابة بااليدز -5 0,07 0,08
 . القضاء على األمراض الرئيسية التي تمثل مشاآل صحية على مستوى العالم-7  نسبة االصابة بالسرطانات -1  
  ين بأمراض القلب واألوعية المزمنة نسبة المصاب-2  
   نسبة وفيات أمراض القلب واألوعية-3  
  خلق االمكانيات لحصول الجميع على المأوى المناسب-8 ** نسبة السكان المزودين بمياه شرب صحية   -1 84,2 92
  ** نسبة السكان المزودين بشبكة صرف صحي -2 71,8 85
  **ين على الحصول على سكن آمن   نسبة السكان القادر-3 96,1 -

 2005أهداف عام    
 "2005الحكومات مطالبة بانجاز ما يلي بحلول عام "

  سد الفجوات بين األوالد والبنات في مراحل التعليم االبتدائي والثانوي-1 ** نسبة الفتيات الى الفتيان في التعليم االبتدائي   -1 99,6 100
  **لى الفتيان في التعليم االعدادي  نسبة الفتيات ا-2 85 100
  ** نسبة الفتيات الى الفتيان في الثانوية العامة -3 96 100
  ** نسبة الفتيات الى الفتيان في الثانوية المهنية -4 103 100
  **سنة ) 24-15( نسبة المتعلمات الى المتعلمين -5 81 100
تنظيم األسرة   نسبة المراآز الصحية التي تقدم خدمات -1  100

*** 
  الغاء آافة العقبات التي تعترض برامج تنظيم األسرة -2

60 45,9 
(1999)

  *** بين األزواج     نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة-2

دوالر - نصيب الفرد من موازنة وزارة الصحة السنوية-3 18,6 
***** 

 

*****) دوالر أميرآي(  االنفاق الحكومي على الصحة -4 27   
12 24 

)1999(
 ** معدل وفيات األطفال الرضع -1
 

 في البلدان ذات المعدالت المتوسطة لوفيات األطفال، العمل على خفض وفيات األطفال -3
 60/1000 سنوات الى أقل من 5 ولمن هم تحت سن 50الى أقل من 

  ** معدل وفيات األطفال دون الخمس سنوات -2 20,2 13
  **صين األطفال الرضع ضد الحصبة  نسبة تح-3 - 99
 سنة والى 65 رفع متوسط العمر في الدول ذات أعلى معدالت للوفيات الى أآثر من -4 **** العمر المتوقع عند الوالدة للذآور -1 68,7 

 . سنة في الدول األخرى70أآثر من 
    
 2015أهداف عام    
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 "2015الحكومات مطالبة بحلول عام " 
  توفير التعليم االبتدائي للجميع-1 ** االبتدائية   نسبة التسجيل الصافية في المدارس-1 98,7 100
  ** نسبة التالميذ الذين يصلون الى الصف السادس -2 83,1 100
12 24 

)1999(
 ** معدل وفيات األطفال الرضع   -1
 

 45أقل من  مولود حي والى 1000 لكل 35 خفض معدالت وفيات األطفال الى أقل من -2
  سنوات 5 لمن هم تحت 1000لكل 

  ** معدل وفيات األطفال تحت سن الخامسة -2 20,2 13
  ** نسبة تحصين األطفال الرضع ضد الحصبة -3 - 99
 خدمات  توفير القدرة لجميع من هم في سن االنجاب للحصول على الرعاية في مجال-3 *** نسبة المراآز الصحية التي تقدم الخدمات -1  100

 .الصحة االنجابية من خالل برامج الرعاية الصحية األولية
 نسبة السيدات اللواتي يحصلن على رعاية ما بعد الوالدة -2  50

*** 
 

  تحقيق مستويات متساوية من التعليم لألوالد والبنات-4 ** نسبة الفتيات إلى الفتيان في التعليم االبتدائي -1 99,6 100
  **الفتيات الى الفتيان في التعليم االعدادي  نسبة -2 85 100
  ** نسبة الفتيات الى الفتيان في الثانوية العامة -3 96 100
  ** نسبة الفتيات الى الفتيان في الثانوية المهنية -4 103 100
  ** نسبة الفتيات الى الفتيان في التعليم الجامعي -5 81 100
  ) ** سنة24-15(تعلمين  نسبة المتعلمات الى الم-6 88 100
32 65,4 

)2001(
****، **  ألف والدة حية 100/  نسبة وفيات األمهات -1  اضافية % 50 خقض وفيات األمهات الى -5

99 70,9 
)2001(

  ***                   عدد مرات المتابعة أثناء الحمل  - -2

99 86,5 
)2001(

 صحي مؤهل  نسبة الوالدات التي أشرف عليها آادر-2
*** 

 

  *** نسبة الوالدات التي تلقت األم رعاية بعد والدتها -3  50
 سنة في الدول التي فيها معدالت عالية لوفيات 70 الوصول الى متوسط للعمر أعلى من -6 **** العمر المتوقع عند الوالدة للذآور -1 68,7 

 . سنة للدول األخرى75األمهات والى متوسط أعلى من 
  **** العمر المتوقع عند الوالدة لالناث -2 73,2 

 2000تقرير اليونيفيم حول تطور اوضاع النساء في العالم،  *  
 2003تقرير أهداف التنمية األلفية في الجمهورية العربية السورية،** 

  وزارة الصحة – 2015-2003االستراتيجية الوطنية للصحة االنجابية لألعوام   *** 
 2003 بيانات عام –الصحة على شبكة االنترنت   موقع وزارة **** 

 2002 -مسح صحة األسرة في الجمهورية العربية السورية  ***** 
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 ج -7-ملحق
 أهداف التنمية لأللفية في الجمهورية العربية السورية

 2003حزيران  األهداف الفرعية المؤشرات الوطنية 2000 2015
 األهداف األساسية

 الذين لديهم نحافة شديدةنسبة األطفال  0.8 0.4
 نسبة األطفال الذين لديهم نحافة متوسطة 3 1.5
 نسبة األطفال الذين لديهم نقص وزن شديد 1.7 0.9
 نسبة األطفال الذين لديهم نقص وزن متوسط 5.2 2.6
 نسبة األطفال الذين لديهم نقص طول شديد 8.2 4.1
 نسبة األطفال الذين لديهم نقص طول متوسط 10.6 5.3

  تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن
  دوالر واحد

  تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى
 النصف

 القضاء على الفقر المدقع والجوع

 نسبة التسجيل الصافية في المدارس 98.7 100
 نسبة التالميذ الذين يصلون إلى الصف السادس 83.1 100
 سنة) 24 - 15(نسبة المتعلمين من السكان  94.8 100

     ور أو واء الذآ ان، س ل مك ي آ ال ف ن األطف ة تمك آفال
اث  نهم، من إ   اإلن يم االبتدائي   م ام مرحلة التعل بحلول  تم

 2015عام 
 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

 نسبة الفتيات إلى الفتيان في التعليم االبتدائي 99.6 100
 نسبة الفتيات إلى الفتيان في التعليم اإلعدادي 85 100
 إلى الفتيان في الثانوية العامةنسبة الفتيات  96 100
 نسبة الفتيات إلى الفتيان في الثانوية المهنية 103 100
 نسبة الفتيات إلى الفتيان في التعليم الجامعي 81 100
 سنة ) 24 -15(نسبة المتعلمات إلى المتعلمين  88 100
 نسبة مشارآة النساء في قطاعات اإلنتاج المادي  6 15
 نسبة مشارآة النساء في قطاع خدمات اإلنتاج 11 20

نسبة مشارآة النساء في الخدمات الجماعية و  43 50
 االجتماعية 

 نسبة النساء في مجلس الشعب 10.4 -
 نسبة الوزيرات إلى مجموع الوزراء 6 -

نسين في التعليم االبتدائي    إزالة التفاوت بين الج  −
، 2005ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام      والثانوي 

عام  وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز
2015 

 تمكين المرأة   −

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين 
 المرأة

 معدل وفيات األطفال الرضع - 12
 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة - 13
 نسبة تحصين األطفال الرضع ضد الحصبة - 99

ة      − ن الخامس ال دون س يات األطف دل وف يض مع تخف
 تخفيض معدل وفيات األطفال  2015 - 1990 بين عامي ر الثلثينبمقدا

  ألف والدة حية 100/ نسبة وفيات األمهات - 32

نسبة الوالدات التي تمت بإشراف عناصر صحية  - 100
 مدربة

ية  − يات النفاس دل الوف ي (تخفيض مع ات ف يات األمه وف
دار ثالث ) سن اإلنجاب  اع بمق ن عامي ة أرب  - 1990 بي

2015 

 تحسين الصحة النفاسية
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   نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة - 60

 عدد إصابات اإليدز المسجلة  12 -

  ألف نسمة100/ نسبة اإلصابة باإليدز 0.07 -
رية − ناعة البش يروس نقص الم ار ف دز/وقف انتش  اإلي

 2015بحلول عام 

 عدد اإلصابات بالمالريا 6 -
 عدد الوفيات بالمالريا 5 -

 وقف انتشار المالريا وغيرها من األمراض الرئيسية −
 2015بحلول عام 

المناعة مكافحة فيروس نقص 
اإليدز والمالريا وغيرهما من /البشرية
 األمراض

 نسبة المناطق المغطاة بالغابات - -
 نسبة المناطق المحمية لحماية التنوع البيئي - -

/ سنة/ طن/انبعاث غاز ثاني أوآسيد الكربون  3.5 -
 شخص

 ج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامجإدما −
  القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية

 يةنسبة السكان المزودين بمياه شرب نق 84.2 92
ول       − نهم الحص ن ال يمك خاص الذي بة األش يض نس تخف

رب  ياه الش ى م ى النصف  عل ة إل ي  المأمون ن عام  بي
1990 - 2015 

 نسبة السكان المزودين بشبكة صرف صحي 71.8 85

ة السكان القادرين على الحصول على سكن نسب 96.1 -
 آمن

  نسمة1000/ توفر خط هاتف 103.1 200
  نسمة1000/ توفر آمبيوتر 16.3 30

ام  − ول ع ير بحل ين آب يق تحس ا ال 2020تحق ة م  لمعيش
ل عن    حتى عام مليون من سكان األحياء الفقيرة 100يق

2020 

 آفالة االستدامة البيئية
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50 
50 

68.9 
73.9 

سنة  من مجموع ) 24 -15(نسبة المتعطلين 
 المتعطلين

 سنة) 24 -15(نسبة بطالة اإلناث للذآور 

م ب    − ي يتس ام تجاري ومال ة نظ ي إقام تاح المضي ف االنف
يد  يز يشمل        والتق ه وعدم التمي بؤ ب ية للتن القواعد والقابل ب

ية،     يد، والتنم الحكم الرش تزاما ب  -وتخفيف وطأة الفقر  ال
  على الصعيد الوطني والصعيد العالمي

وا تشمل  − بلدان نم ل ال ياجات الخاصة ألق معالجة االحت
درة  بلدان نموا على الدخول معفاة من     ق ل ال صادرات أق

تعريف ية والخضوع للحصص؛ال رنامجا  ات الجمرآ وب
يف عبء الديون الواقع على البلدان الفقيرة        ززا لتخف مع

الديون ثقلة ب م  الم مية وتقدي ية الرس ون الثنائ اء الدي وإلغ
ية الرسمية بصورة أآثر سخاء     للبلدان  المساعدة اإلنمائ

  التي أعلنت التزامها بتخفيف وطأة الفقر
ة  − ياجات الخاص ة االحت احلية معالج ير الس بلدان غ لل

دول  ية الصغيرة الجزرية     وال عن طريق برنامج   (النام
الصغيرة الجزرية  العمل للتنمية المستدامة للدول النامية 

ية  رين للجمع ية والعش تثنائية الثان دورة االس تائج ال ون
  )العامة

ية باتخاذ       − بلدان النام ون ال املة لمشاآل دي  المعالجة الش
تويين ا  ى المس ير عل ل   تداب ل تحم ي لجع ي والدول لوطن

  ديونها ممكنا في المدى الطويل
             ية لوضع وتنفيذ استراتيجيات بلدان النام تعاون مع ال ال

  للشباب عمال الئقا ومنتجا تتيح
تعاون مع شرآات المستحضرات الصيدالنية إلتاحة  −  ال

  العقاقير األساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية

  أجل التنميةإقامة شراآة عالمية من 
 

  نسمة1000/ توفر خط هاتف 103.1 200

  نسمة1000/ توفر آمبيوتر 16.3 30

 التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات 
  الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصال
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 -8-ملحق 
 أهم المؤشرات االقتصادية 

 
 2002والقطاع والجنس لعام ) للمهنة الرئيسية(حالة العملية حسب ال)  سنة فأآثر15(توزيع المشتغلين -1
 

 القطاع
 عام خاص منظم خاص غير منظم أخرى المجموع

ذآو إناث مجموع ذآور إناث مجموع
 ر

 ذآور إناث مجموع ذآور إناث مجموع ذآور إناث مجموع

 الحالة العملية

40264
7 

1112
9 

39151
8 

607 130 477 79739 512 79227 32230
1 

1047
8 

31181
4 

 صاحب عمل 0 0 0

13324
48 

9364
7 

12392
01 

1244 838 406 44373
5 

1146
1 

43227
4 

88786
9 

8134
8 

80652
1 

 يعمل لحسابه 0 0 0

23001
18 

4112
57 

18888
61 

3992 766 322
6 

44835
3 

3311
4 

41523
9 

67896
2 

9521
1 

58375
1 

116881
1 

2821
66 

8866
45 

 يعمل بأجر

77812
1 

3706
32 

40748
9 

2173 773 140
0 

15878
4 

5815
5 

10062
9 

61716
4 

3117
04 

30546
0 

يعمل بدوت  0 0 0
 أجر لدى ذويه

8024 1708 6316 1109 0 110
9 

يعمل بدوت  0 0 0 4208 1508 5716 999 200 1199
أجر لدى الغير

48217
58 

8883
73 

39333
85 

9125 250
7 

661
8 

11318
10 

1034
42 

10283
68 

25120
12 

5002
58 

20117
54 

116881
1 

2821
66 

8866
45 

 المجموع
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 2002والقطاع والجنس لعام ) للمهنة الرئيسية(حسب الحالة العملية )  سنة فأآثر15(التوزيع النسبي للمشتغلين -2
 

 القطاع
 عام خاص منظم خاص غير منظم أخرى المجموع

ذآو إناث مجموع ذآور إناث مجموع
 ر

 ذآور إناث مجموع ذآور إناث مجموع ذآور إناث مجموع

 الحالة العملية

 صاحب عمل 0 0 0 15.5 2.1 12.8 7.7 0.5 7.0 7.2 5.2 6.7 10 1.3 8.4
27.6 10.5 31.5 13.6 33.

4 
 يعمل لحسابه 0 0 0 40.1 16.3 35.3 42.0 11.1 39.2 6.1

47.7 46.3 48 43.7 30.
6 

48.
7 

 يعمل بأجر 100 100 100 29.0 19.0 27.0 40.4 32.0 39.6

16.1 41.7 10.4 23.8 30.
8 

21.
2 

يعمل بدوت  0 0 0 15.2 62.3 24.6 9.8 56.2 14.0
 أجر لدى ذويه

0 0 0 12.2 0 16.
8 

يعمل بدوت  0 0 0 0 0 0 0 0 0
أجر لدى الغير

100 100 100 100 100 100  المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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 2002حسب أقسام النشاط االقتصادي والقطاع والجنس لعام   ) ثر سنة فأآ15(التوزيع النسبي للمشتغلين -3
 القطاع

 عام خاص منظم خاص غير منظم أخرى المجموع
ذآو إناث مجموع ذآور إناث مجموع

 ر
 ذآور إناث مجموع ذآور إناث مجموع ذآور إناث مجموع

النشاط 
 االقتصادي

14618
55 

5158
13 

84604
2 

4371 176
6 

260
5 

31975
2 

8711
1 

23264
1 

11098
22 

4228
47 

68697
5 

27910 4089 2382
1 

زراعة وصيد 
 وحراجة

66144
6 

5171
2 

60973
4 

1131 185 746 31907 8553 23354 51487
5 

2567
3 

48920
2 

113533 1730
1 

9623
2 

 الصناعة

63427
1 

8853 62541
8 

177 0 177 47974
2 

2179 47756
3 

71544 1639 69905 82808 5035 7777
3 

 بناء وتشييد

72442
0 

2186
5 

70255
5 

1677 0 167
7 

88847 1391 87456 61889
9 

1823
3 

60075
5 

14908 2241 1266
7 

تجارة وفنادق 
 ومطاعم

26488
1 

6005 25887
6 

952 203 749 17381
6 

667 17314
9 

42938 465 42473 47175 4670 4250
5 

نقل مواصالت

المال والتأمين  5910 4036 9946 42319 4602 46921 4273 0 4273 0 0 0 52502 8638 61140
 والعقارات

10137
44 

2754
89 

73825
5 

817 353 464 33474 3542 29932 10692
4 

2680
0 

80124 872529 2447
94 

6277
35 

 خدمات 

48217
57 

8883
75 

39333
82 

9125 250
7 

661
8 

11318
11 

1034
43 

10283
68 

25120
12 

5002
59 

20117
53 

116880
9 

2821
66 

8866
43 

 المجموع
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 2002حسب أقسام النشاط االقتصادي والقطاع والجنس لعام )  سنة فأآثر15(توزيع المشتغلين -4
 القطاع

 عام خاص منظم خاص غير منظم أخرى المجموع
ذآو إناث مجموع ذآور إناث مجموع

 ر
 ذآور إناث مجموع ذآور إناث مجموع ذآور إناث مجموع

النشاط 
 االقتصادي

30.3 58.1 24.1 47.9 70.
4 

39.
4 

زراعة وصيد  2.7 1.4 2.4 34.1 84.5 44.2 22.6 84.2 28.3
 وحراجة

13.7 5.8 15.5 12.4 7.4 14.
3 

 الصناعة 10.9 6.1 9.7 24.3 5.1 20.5 2.3 8.3 2.8

 بناء وتشييد 8.8 1.8 7.1 3.5 0.3 2.8 46.4 2.1 42.4 2.7 0 1.9 15.9 1 13.2
15 2.5 17.9 18.4 0 25.

3 
تجارة وفنادق  1.4 0.8 1.3 29.9 3.6 24.6 8.5 1.3 7.8

 ومطاعم
5.5 0.7 6.6 10.4 8.1 11.

3 
نقل مواصالت 4.8 1.7 4.0 2.1 0.1 1.7 16.8 0.6 15.4

المال والتأمين  0.7 1.4 0.9 2.1 0.9 1.9 0.4 0 1.4 0 1 0 1.3 1 1.3
 والعقارات

21 31 18.8 9 14.
1 

 خدمات  70.8 86.8 74.7 4.0 5.4 4.3 2.9 3.4 3.0 7.0

100 100 100 100 100 100  المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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 2002في القطاعين العام والخاص حسب فئات الرواتب والجنس لعام )  سنة فأآثر15(توزيع العاملين بأجر -5
 فئات الرواتب

 4001 5000-4001 6000-5001 7000-6001 8000-7001 9000-8001 +9001 مجموع
الجنس النشاط 

 االقتصادي
 ذ 114360 149826 153167 182949 136717 77921 71706 886646
 أ 33838 61372 62318 56748 43084 18659 6148 282167

 م 148198 211198 215485 239697 179801 96580 77854 1168813

 القطاع العام

 ذ 188956 119742 89898 61971 55965 20575 46643 583750
 أ 19767 62453 5849 1441 1457 1314 2930 95211

 م 208723 182195 95747 63412 57422 21889 49573 678961

 منظم

 ذ 116896 97388 81813 44738 34951 13442 26011 415239
 أ 25478 4629 1101 1239 518 0 149 33114

 م 142374 102017 82914 45977 35469 13442 26160 448353

 غير منظم

 ذ 305852 217130 171711 106709 90916 34017 72654 998989
 أ 45245 67082 6950 2680 1975 1314 3079 128325

 م 351097 284212 178661 109389 92891 35331 75733 1127314

مجموع القطاع 
 الخاص

 ذ 409 160 466 531 958 252 450 3226
 أ 0 203 0 166 209 187 0 765

 م 409 363 466 697 1167 439 450 3991

 أخرى

 ذ 420621 367116 325344 290189 228591 112190 144810 1888861
 أ 79083 128657 69268 59594 45268 20160 9227 411257

 م 499704 495773 394612 349783 273859 132350 154037 2300118

 المجموع العام

 
 
 
 
 2002م في القطاعين العام والخاص حسب فئات الرواتب والجنس لعا)  سنة فأآثر15(سبي للعاملين بأجر التوزيع الن-6

النشاط  فئات الرواتب
 االقتصادي

الجنس
 مجموع +9001 8001-9000 7001-8000 6001-7000 5001-6000 4001-5000 -4001

 100 8.1 8.8 15.4 15.4 20.6 16.9 12.9 ذ
 100 2.2 6.6 15.3 15.3 20.1 21.8 12 أ

 القطاع العام

 100 6.7 8.3 15.4 15.4 20.5 18.1 12.7 م
 100 8.0 3.5 9.6 9.6 10.6 20.5 32.4 ذ منظم
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  100 3.1 1.4 1.5 1.5 1.5 65.6 20.8 أ
 100 7.3 3.2 8.5 8.5 9.3 26.8 30.7 م
 100 6.3 3.2 8.4 8.4 10.8 23.5 28.2 ذ
 100 0.4 0 1.6 1.6 3.7 14 76.9 أ

 غير منظم

 100 5.8 3.0 7.9 7.9 10.3 22.8 31.8 م
 100 7.3 3.4 9.1 9.1 10.7 21.7 30.6 ذ
 100 2.4 1.0 1.5 1.5 2.1 52.3 35.3 أ

مجموع القطاع 
 الخاص

 100 6.7 3.1 8.2 8.2 9.7 25.2 31.1 م
 100 13.9 7.8 29.7 29.7 16.5 5 12.7 ذ
 100 0.0 24.4 27.3 27.3 21.7 26.5 0 أ

 أخرى

 100 11.3 11 29.2 29.2 17.5 9.1 10.2 م
 100 7.7 5.9 12.1 15.4 15.4 19.4 22.3 ذ
 100 2.2 4.9 11 14.5 14.5 31.3 19.2 أ

 المجموع العام

 100 6.7 5.8 1.9 15.2 15.2 21.6 21.7 م
 2002نتائج مسح قوة العمل لعام : المصدر
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 2002ت السن والجنس لعام توزيع المتعطلين حسب فئا-7
 فئات السن المجموع متعطل لم يسبق له العمل متعطل سبق له العمل

 مجموع إناث ذآور مجموع إناث ذآور مجموع إناث ذآور
15-19 26269 53246 79515 119455 56349 175804 145724 109595 255319 
20-24 45927 31669 77596 100424 65445 165869 146351 97114 243465 
25-29 10181 10855 21036 28628 31954 60582 38809 42809 81618 
30-34 3061 4439 7500 7050 13316 20366 10111 17755 27866 
35-39 2830 1537 4367 1746 7247 8993 4576 8784 13360 
40-44 1575 735 2310 265 2146 2411 1840 2881 4721 
45-49 1262 603 1865 128 737 865 1390 1340 2730 
50-54 1366 748 2114 0 151 151 1366 899 2265 
55-59 1490 135 1625 184 301 485 1674 436 2110 
60-64 1314 122 1436 481 150 631 1795 272 2067 
 2287 123 2164 252 0 252 2035 123 1912  فأآثر56

 637808 282008 355800 436409 177796 258613 201399 104212 97187 المجموع
  2003المكتب المرآزي لإلحصاء ، المجموعة اإلحصائية : المصدر 
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 9-ملحق
 بعض المؤشرات السكانية

 
 

 السكان حسب الجنس و فئات عمرية مختارة: 1جدول 
 

الذين عمرهم % 
  سنة وما فوق60

الذين تقل % 
15أعمارهم عن 

الذين تتراوح % 
 19-10أعمارهم بين 

 100/ امرأة
 رجل

 السكان باآلالف

 ذآور إناث    ذآور إناث
5 6.4 39.6 26.9 95.46 8571 8979

 
 معدل النمو السكاني: 2جدول 

 
 )2003-2000(معدل نمو السكان السنوي للفترة 

2.45% 
 

 
 مؤشرات الزواج و الحالة الزواجية:  3جدول 

 
  و سبق لهم الزواج19-15نسبة الذين أعمارهن بين  متوسط سنوات العزوبية لدى الزواج

 ذآور إناث ذآور إناث
26.9 95.46 8571 8979 

 PAPFAM 2002: المصدر
 

 مؤشرات حول األسرة المعيشية والخصوبة: 4جدول 
 

كل   لةمعدل الخصوبة العمري
 العمرية ةالفئ(  امرأة 1000

15-19 ( 2001 

( معدل الخصوبة الكلية 
 )والدة لكل امرأة

1996-2000 

نسبة استخدام وسائل 
 (%)تنظيم األسرة 
2003 

نسبة األسر التي 
ترأسها نساء 

(%) 

متوسط حجم 
األسرة 

2001المعيشية 
58 3.8 46.6 9 5.6 

 2003المجموعة اإلحصائية لعام : المصدر
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 9-حقمل
 بعض المؤشرات السكانية

 
 

 السكان حسب الجنس و فئات عمرية مختارة: 1جدول 
 

الذين عمرهم % 
  سنة وما فوق60

الذين تقل % 
15أعمارهم عن 

الذين تتراوح % 
 19-10أعمارهم بين 

 100/ امرأة
 رجل

 السكان باآلالف

 ذآور إناث    ذآور إناث
5 6.4 39.6 26.9 95.46 8571 8979

 
 معدل النمو السكاني: 2 جدول

 
 )2003-2000(معدل نمو السكان السنوي للفترة 

2.45% 
 

 
 مؤشرات الزواج و الحالة الزواجية:  3جدول 

 
  و سبق لهم الزواج19-15نسبة الذين أعمارهن بين  متوسط سنوات العزوبية لدى الزواج

 ذآور إناث ذآور إناث
26.9 95.46 8571 8979 

 PAPFAM 2002: المصدر
 

 مؤشرات حول األسرة المعيشية والخصوبة: 4جدول 
 

  لكل ةمعدل الخصوبة العمري
 العمرية ةالفئ(  امرأة 1000

15-19 ( 2001 

( معدل الخصوبة الكلية 
 )والدة لكل امرأة

1996-2000 

نسبة استخدام وسائل 
 (%)تنظيم األسرة 
2003 

نسبة األسر التي 
ترأسها نساء 

(%) 

متوسط حجم 
األسرة 

2001لمعيشية ا
58 3.8 46.6 9 5.6 

 2003المجموعة اإلحصائية لعام : المصدر
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 10-ملحق 
  التعليميةتأهم المؤشرا

 ) (%) سنة فأآثر15(نسبة األمية بين النساء والرجال ): 1(جدول 
 

المصد
  -1 :ر

نتائج 
تعداد  
السكا 
ن 

 المكتب المرآزي  /1995لعام ) سوق العمل ( نتائج مسح القوى العاملة -1. المكتب المرآزي لإلحصاء/ 1981، 1970لعامي 
 .2002 -2001 القوى العاملة  -4المكتب المرآزي لإلحصاء / 1999 نتائج المسح المتعدد األغراض عام   -3لإلحصاء 

 
  (%)1999حسب فئات السن عام )  سنة فأآثر15(نسبة األمية بين النساء والرجال ): 2(جدول 

 ) ن-ر(الفجوة  رجال نساء فئات السن
15- 19 6.3 2.7 -3.6 
20- 24 8.8 3.2 -5.6 
25- 29 14.1 3.7 -10.4 
30- 34 21.9 6.4 -15.5 
35- 39 31.6 8.0 -23.6 
40- 44 40.7 10.0 -30.7 
45- 49 48.1 12.6 -35.5 
50- 54 56.2 16.3 -39.9 
55- 59 65.2 19.9 -45.3 
60- 64 72.2 28.3 -43.9 
 36.8- 41.5 78.3  فأآثر65

 .المكتب المرآزي لإلحصاء/ 1999ح المتعدد األغراض عام      نتائج المس:المصدر
 

)4 (2001  )3 (1999 )2 (1995 )1 (1981 )1 (1970 الجنس 2002) 4( 
 21.3 22.2 26.3 31.6 62.9 80.0 نساء
 7.5 8.1 9.7 11.5 26.4 40.4 رجال

 13.8- 14.1- 16.6- 20.1- 36.5- 39.6- ) ن-ر(الفجوة 
 2.8 2.7 2.7 2.7 2.4 2.0 )ر/ن(نسبة التعادل 
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 رجل حسب المراحل التعليمية) 100(نسبة النساء لكل ): 3(جدول 
  

 ثانوي إعدادي ابتدائي السنوات
1970 53.9 53.5 29.3 
1980 72.4 56.1 58.8 
1990 85.2 69.7 75.4 
1999 88.6 85.2 92.8 
2002 89.8 85 96.9 

 
 (%)التوزيع النسبي لطالب مدارس ومراآز التدريب المهني حسب الجنس : )4(جدول 

  
 )ر/ ن(نسبة التعادل  ) ن-ر(الفجوة  (%)رجال  (%)نساء  السنوات
1980 38 62 24 0.6 
1990 47 53 6 0.9 
2000 49 51 2 1.0 

 
 (%)ليمية والجنس العاملين في جهاز التعليم والتدريس قبل الجامعي حسب المراحل التع): 5(جدول 

 
 2002 2000 1999 1980 1970 الجنس

      :المرحلة االبتدائية 
 67.2 65.7 63.6 52.8 38.5 نساء
 32.8 34.3 36.4 47.2 60.5 رجال

 100 100 100 100 100 المجموع 
 204.8 191 175 111 62  رجل100نسبة النساء لكل 

      :المرحلتان اإلعدادية والثانوية 
 49.5 48.2 43.2 32.1 21.3 نساء
 50.5 51.8 56.8 67.9 78.7 رجال

 100 100 100 100 100 المجموع 
 98 93 76 47 27  رجل100نسبة النساء لكل 

 
 



 68 

 (%)اإلنفاق الحكومي على تعليم اإلناث ): 6(جدول 
 من إجمالي اإلنفاق على التعليم في المرحلة%  المرحلة

 47.4 6 -1االبتدائية من  
 47.7 نوي العام الثا

 44.8 الثانوي المهني  
 47.2 المجموع

 وزارة التربية : المصدر
 

 نسبة الطالب في المرحلة االبتدائية): 7(جدول 
 

 نسبة الطالب في المرحلة االبتدائية
 إناث ذآور السنة
1970 65.0 35.0 
1980 58.0 42.0 
1990 54.0 46.0 
1999 53.0 47.0 
2000 53.0 47.0 
2001 52.8 47.2 
2002 52.8 47.2 

 
 نسبة الطالب في المرحلة اإلعدادية): 8(جدول 

 
 نسبة الطالب في المرحلة اإلعدادية

 إناث ذآور السنة
1970 74.0 26.0 
1980 64.0 36.0 
1990 59.0 41.0 
1999 54.0 46.0 
2000 54.1 45.9 
2001 54.5 45.5 
2002 54.1 45.9 
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 لطالب في المرحلة الثانويةنسبة ا): 9(الجدول 
 

 نسبة الطالب في المرحلة الثانوية
 إناث ذآور السنة
1970 77.0 23.0 
1980 63.0 37.0 
1990 57.0 43.0 
1999 52.0 48.0 
2000 50.9 49.1 
2001 51.0 49.0 
2002 50.9 49.1 

 
 

 )2002 -1998(نسبة الطالب الجامعين ) : 10(الجدول
 

 )2002 -1998(عيين نسبة الطالب الجام
 

 نسبة إناث نسبة ذآور المجموع إناث ذآور السنة
1998 78285 57617 135902 57.6 42.4 
1999 85262 66107 151369 56.3 43.7 
2000 87659 67478 155137 56.5 43.5 
2001 95011 77842 172853 55.0 45.0 
2002 102749 88001 190750 53.9 46.1 

 
 2003 -2002نسبة تفوق اإلناث على الذآور في بعض الكليات عام ): 11(الجدول 

 
 2003 -2002نسبة تفوق اإلناث على الذآور في بعض الكليات عام 

 
 االقتصاد الصيدلة الفنون التربية العلوم اآلداب  الكلية
 8 11 15 28 37 69 إناث
 4 5 2 6 19 23 ذآور

 12 16 17 34 56 92 المجموع
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