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لى مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسانعرض إ  

٢٠١٠بمناسبة الدورة الثانیة عشرة للمراجعة الدوریة الشاملة   
 سوریا

  
بمناسبة المراجعة في سوریا في إطار عملیة المراجعة الدوریة الشاملة لمجلس حقوق اإلنسان، یرّكز : مقدمة

ا وعملھا على إتمام الحقوق االقتصادیة ھذا العرض على حفاظ سوریا على التزاماتھا واحترامھا وحمایتھ
وھو یعرض ویحّلل البیانات الرئیسیة المتعّلقة بالحق بمستوى معیشي الئق والحق في العمل . واالجتماعیة

ویأخذ التقریر في االعتبار الفوارق اإلقلیمیة والفوارق بین . والصّحة والتعلیم والحق في الضمان االجتماعي
وقد قامت المنظمات المدرجة . جموعًة من التوصیات بشأن اإلجراءات التصحیحیةالجنَسین، كما یتضّمن م

  . في المرفق ببحث وإعداد ھذا التقریر
 

 الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة في سوریا تحقیقخلفیة حول 
 

على العھد الدولي  ١٩٦٩صادقت الجمھوریة العربیة السوریة في الحادي والعشرین من نیسان  .1
وھو لمن . قوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وأحرزت تقدمًا جیدًا بعدٍد من مؤشرات التنمیةالخاص بالح

رّحبت  ٢٠١٠لألمم المتحدة  وأنھ في العام التطور االیجابي أن تتعاون سوریا مع آلیات اإلجراءات الخاصة 
والُمَقرر الخاص ) ٢٠١٠یلول أ ٧آب إلى  ٢٩من (سوریا بزیارة الُمَقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء 

مع ذلك، من الضروري ترجمة جمیع و). ٢٠١٠تشرین الثاني  ١٤إلى  ٧ن م(المعني بالحق في الصّحة 
  . التوصیات التي وردت من المقررین الخاصین في أعمال شاملة وملموسة وفّعالة في أقرب وقٍت ممكن

 
ّیات مما بتعلیق حقوق اإلنسان والحر ١٩٦٣ر تسّببت حالة الطوارئ التي بدأت منذ الثامن من آذا .2

جعل منھا سببًا أساسیًا النتھاك حقوق اإلنسان وتدھور عملیة بناء نظام سیاسي دیموقراطي أساسي لتحقیق 
وُتَقّید حالة الطوارئ الحقوق اإلجرائیة الالزمة من أجل المطالبة بكامل . الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة

وقد شارك غیاب آلیات المحاسبة والشفافیة والدیموقراطیة وسیادة . تماعیة والثقافیةالحقوق االقتصادیة واالج
وقد أعاق  .والتعبیر في البالد وتكوین الجمعیات القانون في سوریا بالتأثیر سلبًا على المشاركة وحریة التجمع

نتیجًة لذلك، نشھد حاالت . قوقه الحذلك أیضًا ضمانات المحاكمة العادلة وُسُبل المعالجة القانونیة النتھاك ھذ
عّدة من االنتھاكات الثانویة كاالعتقاالت التعّسفّیة واالحتجاز والتعذیب واالضطھاد وغیرھا من أشكال 

   . المعاملة السیئة تجاه المدافعین عن حقوق اإلنسان من ِقَبل رجال األمن
 
القائم على  ٩٣/١٩٥٨ن تعطي الضوابط الصارمة على المجتمع المدني، كذلك من خالل القانو .3

ؤون االجتماعیة والعمل ھیئة اإلداریة الممثلة بوزارة الشالمنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات الخاصة، ال
تمع المدني، بما ضع المجویمنع ھذا الو. القدرة على رفض االعتراف بالجمعیات وتسجیلھا من دون أّي سبب

ونتیجًة لذلك، دعا عدد من . عب دوٍر فّعال وكفؤمدافعین عن حقوق اإلنسان، من لفیھ من منظمات و
مجموعات المجتمع المدني خالل ھذا العام خصوصًا إلى وضع حدٍّ لحالة الطوارئ التي دامت ما یقارب 

 .1نصف القرن من الزمن
 

                                                
 1 -ednews/afp/article/ALeqM5jVJSMH9FyXYejUJhttp://www.google.com/host

MoOUniMK6CBg?docId=CNG.08dc880232fd4c049d2f1a10f4641409.cf1  
، سلطاتھا حول الطبیعة شبھ الدائمة لحالة الطوارئ ٤٤خالل دورتھا ال ٢٠١٠أثارت لجنة مناھضة التعذیب عددًا من الشؤون في العام 

) المصدر(رقابة القضائیة، وحرمانھا من الحقوق األساسیة والحریات الطارئة المرتبطة بقوات أمن خارج ال
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.SYR.CO.1.pdf   
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 القیود المزید من على الرغم من التطّور المحقق، لقد قاد التركیز على شؤون األمن والدفاع إلى .4
القسم األكبر (الدولة على تحقیق االلتزامات تدریجیًا في مجال الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة  على قدرات

  . 2)ما زال مخصصًا للدفاع الوطني%) ١٠(من الموارد الوطنیة السوریة 
 
. ما زالت التفاوتات المناطقیة الكبیرة والتمییز بین الجنَسین وعدم المساواة موجودة في سوریا .5

المساواة في القوانین والممارسة على مختلف األصعدة، علمًا بأّن المساواة أمر یتعّھد الدستور ویستمر عدم 
أما التمییز ضّد المرأة فما زال یتجّلى عبر أموٍر كالزواج والطالق واإلرث وغیرھا من األمور . 3بضمانھ

كتخفیف الجزاء في الجرائم التابعة لألحوال الشخصیة والقانون الجزائي الذي یحتوي على أحكام تمییزیة 
  .التي یرتكبھا الرجال باسم الدفاع عن الشرف

 
، وھذا ما واالقتصادیة، مما یؤثر بالتمكین ال تزال المرأة خارج عملیات اتخاذ القرارات السیاسیة .6

جدیر الو. من قیمة مؤشر التنمیة البشریة% ٩٦٫٤یؤّكده مؤشر التنمیة المتعّلق بالجنس في سوریا وقدره 
وإضافًة إلى ذلك، توجد عوامل عّدة خارج  .4بمعّدل أفضل من ذلكیتمّتع  ١٥٥بلد من أصل  ١٤٥لذكر أّن با

تحقیق المساواة بین الجنَسین مثل العادات المجال العام تضع حواجز اجتماعیة في الحیاة الخاصة، مما یعیق 
   .ة في المجتمعالثقافیة األبویة ووجھات النظر التقلیدیة والتوقعات حول دور المرأ

 
باإلضافة إلى الفوارق بین المرأة والرجل، ھناك عدد من األدلة حول مستویات افتقار سوریا إلى  .7

تحقیق الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة مقارنًة مع مجموع السكان، مثل الفوارق الدینیة والعرقیة وضد 
اب الجنسیة والتوثیق بین الالجئین عقبات وتخلق مشكلة غی .الفئات الضعیفة كالالجئین والعمال المھاجرین

خطیرة في الحصول على الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة األساسیة وفي الحصول على ھویة وأوراق 
رسمیة كوثیقة الوالدة وسندات الملكیة وشھادات الزواج القانونیة، إضافًة إلى غیرھا من الحواجز الحائلة 

  .  ام القانوندون تحقیق المساواة في المعاملة أم
 
، إضافًة إلى أكبر عدد من 5ملیون الجئ فلسطیني وفقًا لالنرواالنصف وتستضیف سوریا ما یقارب  .8

ملیون الجئ على األقل وفقًا للمنظمة الدولیة لالجئین، نقًال عن اإلحصاءات  ١٫٢الالجئین العراقیین، 
 ١٩٥١ولم تصّدق سوریا بعد على اتفاقیة . 6الصادرة عن المفوضیة العلیا لالجئین التابعة لألمم المتحدة

التي من شأنھا أن تعطي عدة حقوق اقتصادیة  ١٩٦٧المتعلقة بوضع الالجئین وبروتوكول االتفاقیة في 
وأوراق واجتماعیة لالجئین كالحق في العمل والسكن والتعلیم العام والوصول إلى المحاكم واإلغاثة العامة 

في غیاب ھذه الحقوق القانونیة ومع المدخرات الشخصیة  .جتماعيالھویة ووثائق السفر والضمان اال
  . 7إلى أكبر قدر من الحمایة االجتماعیة وحاجًةالمحدودة، یشّكل الالجؤون أكثر الفئات ضعفًا 

 
 
 
                                                

حسابات الجیش "ملیار دوالر  ٢ملیار دوالر، كانت میزانیة الدفاع توازي  ١٣٫٧وازي عندما كانت المیزانیة الكاملة ت ٢٠٠٩في العام   2
متوفر على ) ٢٠١٠أیلول  ٢٢(لحسني حاسباني " ضحیة السیاسیین: اللبناني

?fa=show&article=41611http://www.carnegieendowment.org/arb/ )و ) ٢٠١٠آذار  ١٢األخیرة في   الزیارة
me.com/main.php?c=3&cg=3&t=1&id=29039-http://www.bi.  

  ١٩٧٣من دستور العام  ٢٥المادة   3
  ق والواجباتالمواطنون سواسیة أمام القانون في الحقو 3
  تؤّمن الدولة مبدأ تكافؤ الفرص للمواطنین 4
  :٢٠٠٩ -تقاریر التنمیة البشریة التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي: المصدر 4
)es/country_fact_sheets/cty_fs_SYR.htmlhttp://hdrstats.undp.org/en/countri  
  5 http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=253  
 6 east/syria-work/middle-we-national.org/wherehttp://www.refugeesinter  
 7 http://www.unhcr.org/pages/49e486a76.html  
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تدعو الشبكة ومركز الحقوق االقتصادیة فریق العمل والمجلس إلى حّث الحكومة السوریة 
  : على

  
عزیز الشفافیة والمشاركة في عملیات صنع السیاسات على مختلف رفع حالة الطوارئ وت .9

  . المستویات، وتعزیز الوصول إلى المعلومات وحمایة القانون للحق في الوصول إلى المعلومات
 

تطبیق المساواة الشكلیة والموضوعیة للمرأة وخصوصًا فیما یتعّلق بقانون األحوال الشخصیة  .10
  . والقانون الجنائي) لألطفال إلخ المیراث والحق بإعطاء الجنسیة(
 

التصدیق على البروتوكول االختیاري الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة  .11
  . واالجتماعیة والثقافیة

 
  . ١٩٦٧المتعلقة بوضع الالجئین وبروتوكولھا لعام  ١٩٥١التصدیق على اتفاقیة العام  .12

 
ؤسسات الخاصة وإصدار قانون دیموقراطي یحترم حول المنظمات والم ٩٣/١٩٥٨إصالح القانون  .13

 . الحق في التنظیم، ال سیما الحق في تكوین الجمعیات
 

 مستوى معیشي الئق الحصول علىالحق في : أوًال
  

 ٢٠٠٣/٢٠٠٤ على الرغم من تمّیز سوریا بانخفاض عدد الفقراء بنسبة الُخمس وفقًا إلحصاء .14
یتناسب مع األھداف اإلنمائیة لأللفیة، وعلى الرغم من من بما  ١٩٩٦/١٩٩٧مقارنًة مع معّدل إحصاء 

 ناطق، ما زال عدد من الم8%١١ة لفقر الوطني بدوالرین یومیًا بنسبانخفاض عدد الذین یعیشون دون خط ا
وانخفض المعّدل . 9)خصوصًا في مناطق الشمال والشرق والضواحي(یعاني من الفقر الشدید أكثر من غیره 

، ٢٠٠٦/٢٠٠٧و ١٩٩٦/١٩٩٧بین العام % ٩٫٩إلى % ١٢٫٦من مدقع في المناطق المدنّیةالوطني للفقر ال
ویترك ذلك فجوًة كبیرة بین . 10في المناطق الریفیة% ١٥٫١إلى % ١٦بینما انخفضت ھذه النسبة فقط من 

أجل  المناطق الریفیة والمدنیة في حین أّن الحرمان المستمر والمزمن من الموارد والقدرات الالزمة من
  . زداد في المناطق الریفیةق في الحصول على مستوى عیش الئق یالتمّتع الكامل بالح

 
مفّصلة غیر متاحة بسھولة، بما أن توثیق الفقر في سوریا ضعیف جدًا وأّن البیانات اإلحصائیة ال .15

  ى ذائي عللغرفاھیة البشریة على الصعید الوطني الصورة المعّقدة للفقر وانعدام األمن اتخفي مؤشرات ال
   . الصعید المحّلي خصوصًا في المناطق الریفیة

 
وقد وضع نمو المباني غیر الرسمیة حول المدن الكبیرة والمدن األخرى مثل دمشق وحلب ضغوطًا  .16

 ق الریفیة بسبب التصّحر إلى أنماطفقد أّدى التدھور البیئي وفقدان سبل العیش في المناط. على البیئة المدنیة
 انمب ٢٠٩فھناك ما ُیقدَّر بـ. 11"تمّدن الفقر"لداخلیة من المناطق الریفیة إلى المدن، مما أّدى إلى من الھجرة ا

وغالبًا ما . من سكان المدن% ٣٠ھكتار، أي ما یقارب سكن  ٢٦٦٠٠في سوریا في منطقة من  ةغیر رسمی
 كما. من الحقوق كالحق في الصّحة تفتقر ھذه المباني غیر القانونیة إلى البنیة األساسیة الالزمة لتحقیق مزید

                                                
  ٢٠٠٥وفقًا لتقریر سوریا حول األھداف اإلنمائیة لأللفیة في العام   8
 9 syria-in-http://www.undp.org.sy/index.php/mdgs/mdgs  
 10 syria-in-http://www.undp.org.sy/index.php/mdgs/mdgs   
 11 -but-school-in-kids-more-has-syria-report-http://content.undp.org/go/newsroom/2010/september/mdg

degradation.en-environmental-suffers  
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عوائق قانونیة أخرى تساھم في تفاقم ھ، في غیاب التملیك القانوني لألراضي، یواجھ ھؤالء السكان إّن
یة الكافیة ذات األسعار لذا، ال یزال على الحكومة أن تعالج قضایا المساكن الشعب. إقصائھم االجتماعي

 . ي السكنالمعقولة ضمن مقاربة قائمة على الحق ف
  

إلى  ١٩٩٠في العام % ٥٥ازدادت نسبة السكان الذین یستخدمون النظام الصّحي من نسبة  .17
في % ٩٥، إال أن الفوارق الكبیرة بین المناطق المدنیة والریفیة ما زالت تشّكل ٢٠٠٩في العام % ٨٢٫٤

  . 12في المناطق الریفیة% ٦٥المناطق المدنیة و
 

أنشأت  وقدى اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بما أّن سوریا دولة موّقعة عل .18
، أسھم ٢٠١٠واعتمدت الخطة الوطنیة لإلعاقة في العام  ٢٠٠٤المجلس الوطني لشؤون اإلعاقة في العام 

تعیق التطبیق ولكّن بعض العوامل ما زالت . ذلك في إبراز تقّدم البالد في األمور المتعّلقة بذوي االحتیاجات
مثل نقص البیانات المتعّلقة بالمعاقین واالفتقار إلى القدرات  13لكامل التفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا

المؤسسات العامة لدعم المعوقین والموارد  عن طریق المنظمات غیر الحكومیة أوالتقنیة في الدولة سواء 
كبیرة بین الخدمات في المناطق المدنیة ھناك فوارق (المالیة لتأمین الدعم للمعوقین في المناطق الریفیة 

أقل عدد من الخدمات موجود في الجزء الشرقي للبالد حیث جمیع (، والتفاوتات بین المحافظات )والریفیة
 ). مؤشرات التنمیة أقّل من المعّدل الوطني

 
تدعو الشبكة ومركز الحقوق االقتصادیة فریق العمل والمجلس إلى حّث الحكومة السوریة 

   :على
  

اعتماد استراتیجیة نمو غیر تمییزیة، قائمة على الحقوق ولصالح الفقراء، تھدف إلى تحقیق معدل  .19
مرتفع من نمو الناتج المحلي اإلجمالي برفع مستوى المساواة في توزیع الدخل والحّد من تفّشي الفقر 

  . ومعالجة انتھاكات الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة بین الفئات الضعیفة
 

طاء أولویة االھتمام إلى الفوارق اإلقلیمیة المتبقیة في الخطة الجدیدة لتطویر االقتصاد السوري إع .20
 . ٢٠١١التي ستبدأ في العام 

 
وضع االستراتیجیات التي تمّكن توافر البیانات المفصلة بدّقة حول موارد األسرة وسھولة الوصول  .21

ین وتؤّمن الخرائط التي تبّین انعدام األمن الغذائي وتحّسن إلیھا، والتي تتضّمن الفوارق االقلیمیة وبین الجنَس
عّزز القدرة على إدماج النھج القائم على الحقوق في سیاسات تدریجي واالمتثال لعدم التمییز وتمراقبة العمل ال

   . الحكومة وبرامجھا لمعالجة مختلف أنواع الضعف
 

جیة الوطنیة لإلسكان، بما في ذلك زیادة تطویر ووضع نھج قائم على الحقوق متعّلق باالستراتی .22
االستثمار في مجال السكن االجتماعي بأسعار معقولة ومناسبة، باإلضافة إلى وضع استراتیجیة لمعالجة 

   . قضیة التشّرد وأطفال الشوارع وإعطاء األولویة في ذلك إلى تلبیة احتیاجات الفئات الضعیفة
 

وسھولة الوصول إلیھا في جمیع المناطق المدنیة  ضمان توافر المیاه ومرافق الصرف الصحي .23
والریفیة وتعزیز الرابط بین النفقات العامة والمساعدات إلزالة السیاسات المستھدفة، مع األخذ بعین االعتبار 

  . الفوارق اإلقلیمیة والفوارق بین الجنَسین
 

                                                
 12 syria-in-http://undp.org.sy/index.php/mdgs/mdgs   

    (UNICEF www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/study/UNICEF.docاالطالع على الموقع   13
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لتدابیر التي تضمن التنفیذ مع مجموعة من اآللیات العملیة وا ٢٠١٠محاذاة الخطة الوطنیة لإلعاقة  .24
  . الفّعال، ال سیما معالجة نقص البیانات والقدرات التقنیة والموارد المالیة غیر الكافیة والتفاوت بین المناطق

 
 الحق في التعلیم: ثانیًا

 
م من الدستور، إّن التعلیم حقٌّ تكفلھ الدولة، فالتعلیم االبتدائي إلزامي وجمیع التعلی ٣٧وفقًا للمادة  .25

إلى الخدمات الوصول ب المتعلق بعدالوتدّل المؤشرات على مستوى التقدم المحرز فیما یتعّلق ب. مجاني
. 14نوعّیة التعلیم التي ال تزال بحاجة إلى جھوٍد إضافّیةب المتعلق عدالبلقي الضوء على ت أیضًا اھّنلكالتعلیمیة، 

  . وینطبق ھذا أیضًا على مستوى التعلیم الجامعي
 

إلى  ١٩٩٥في العام % ٩٥٫٤ت سوریا المعّدل الصافي لاللتحاق بالمدارس االبتدائیة من لقد زاد .26
إال أنھ ال یزال ھناك تفاوت كبیر بین المناطق المختلفة فیما یتعّلق بإكمال المرحلة . ٢٠٠٤في العام % ٩٨

لصف السادس، یصل ھذا من الفتیة والفتیات السوریین یصلون إلى ا% ٩٣ففي حین أّن . االبتدائیة من التعلیم
  . 15في بعض المناطق الشمالیة في البالد، وخصوصًا في محافظة حلب% ٧٦الرقم الـ 

 
 ١٥فالمعّدل الوطني لألمّیة بین النساء الالتي یبلغن . التفاوت بین الجنَسن أمٌر واضح في التعلیم .27

في البلدان % ٤٦٫٩ة ومعّدل في البلدان النامی% ٣٠٫٤مقارنًة مع معّدل  ٢٠٠٦في العام % ٢٢عامًا كان 
ودیر % ٣٨٫٢والحسكة % ٤٣٫٦إال أن ھذا المعّدل قد یتضاعف في بعض المحافظات كالرقة . 16العربّیة
شر ًا وما فوق أمّیات، في حین أّن ُععام ١٥وكذلك، أكثر من ربع اإلناث اللواتي یبلغن . 17%٤٠٫٨الزوار 

ثم إّن الذكور یمیلون إلى مواصلة تعلیمھم العالي أكثر . یینعامًا وما فوق فقط أّم ١٥الذكور الذین یبلغن الـ
  . 18%)٨١(ور في المستوى الجامعي قًا لما أظھره معّدل اإلناث والذكمن اإلناث وف

 
 ٤٩٫١٣٢(على الرغم من الزیادة الكبیرة في عدد األطفال العراقیین الملتحقین بالمدارس السوریة  .28

، ھناك قلٌق من أّن عددًا منھم غیر مسّجل أو )لوزارة التربیة والتعلیموفقًا  ٢٠٠٧/٢٠٠٨في العام الدراسي 
، والمدارس المكتظة )خصوصًا في الصّفین العاشر والثاني عشر(ترك التعلیم بسبب عدم وجود الوثائق 

األطفال والصعوبات في المناھج الدراسیة الوطنیة السوریة والصدمات  ةلاوالصعوبات المالیة وعم
 . 19النفسیة

  
  
  
 
 

                                                
 14 syria-in-tp://www.undp.org.sy/index.php/mdgs/mdgsht   
   syria-in-http://www.undp.org.sy/index.php/mdgs/mdgs؛ ٢٠٠٩التقاریر القطریة لألھداف اإلنمائیة لأللفیة،  15 

ریا على قصد مشاركة المرأة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، سوریا، متوفر على الحالة االقتصادیة لتركیز سو  16
http://www.undp.org.sy/files/rebort%20english_1%20pdf.pdf   

  متوفرة على ٢١المرأة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، سوریا، الصفحة  الحالة االقتصادیة لتركیز سوریا على قصد مشاركة  17
http://www.undp.org.sy/files/rebort%20english_1%20pdf.pdf   

  متوفرة على ٢١، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، سوریا، الصفحة الحالة االقتصادیة لتركیز سوریا على قصد مشاركة المرأة  18
http://www.undp.org.sy/files/rebort%20english_1%20pdf.pdf   

  ، متوفر على ٢٠٠٨سوریا، آب إحداثیات النفوضیة العلیا لالجئین التابعة لألمم المتحدة حول   19
-http://www.un.org.sy/forms/publications/files/UNHCR%20Syria%20Update_August%202008%20

%20FINAL.pdf   
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تدعو الشبكة ومركز الحقوق االقتصادیة فریق العمل والمجلس إلى حّث الحكومة السوریة 
 : على

  
ارس والحفاظ علیھا، الحّد من التسّرب تركیز جھود اإلصالح على زیادة معدالت االلتحاق بالمد .29

نمیة الموارد البشریة وضمان وصول الفئات المستبعدة إلى التعلیم، بما في ذلك الالجئین، علمًا بأّن نھج ت
  . ولویةاألیشّكل 

 
معالجة نوعّیة التعلیم المقّدمة إلى الطالب السوریین في جمیع الستویات، من المرحلة االبتدائیة إلى  .30

  . الجامعة، ووضع جدول أعمال إلصالح المناھج الدراسیة
 

صولھم على التعلیم اتخاذ تدابیر ملموسة لتعزیز حقوق المرأة والطفل وحمایتھا، خاصًة لتسھیل ح .31
 .باعتباره شرطًا أساسیًا للنمو والتنمیة، وإعطاء األولویة لتوفیر برامج تنمیة الطفولة المبكرة في ھذا الصدد

  
 الحق في العمل: ثالثًا

 
لقد فشلت سیاسات التوظیف والعمل الحكومیة في معالجة البطالة والعقبات التي تحول دون تحقیق  .32

  . 20)٢٠٠٩في العام % (٨حوالي : مواطنین، فمعّدل البطالة ما زال عالیًاالحق في العمل لجمیع ال
 

باإلضافة إلى معدالت البطالة المرتفعة، ما زالت التفاوتات اإلقلیمیة وبین الجنَسین التي تمنع  .33
 تكفل"من الدستور تنص على أن  ٤٥وفي حین أّن المادة . المواطنین من التمتع الكامل بالحق في العمل قائمة

سیة واالجتماعیة والثقافیة ّعالة في الحیاة السیاالدولة للمرأة جمیع الفرص التي تتیح لھا المشاركة الكاملة والف
أي نوع من  ١١٩و ٩٥و ٧٥و ٢یحظر من خالل المواد ) ٢٠١٠(، وأّن قانون العمل المعّدل "واالقتصادیة

  .  ق بالحق في العملالتمییز، إال أّنھ یتّم انتھاك مسألة عدم التمییز فیما یتعّل
 

في العام . 21%٣٠و% ١٨٫٤بین  القوى العاملةتتراوح األرقام المسّجلة لمشاركة المرأة في  .34
لدى % ٨٢٫١مقارنًة مع % ٢٢سنة  ٦٤و ١٥بین  القوى العاملة النساء المشاركات في ، كانت نسبة٢٠٠٨
العاطلین ، إّن توزیع نسبة )٢٠١٠عام بیانات النصف األول لل(ووفقًا للمكتب الوطني لإلحصاءات . 22الرجال

ة، للرجال من نفس الفئة العمری% ١٦و) سنة ٢٤إلى  ٢٠(للنساء % ٢٦٫٧الذین عملوا سابقًا ھي عن العمل 
   . 23للرجال من نفس الفئة العمریة% ٢٣٫١و )سنة ٢٩إلى  ٢٥(للنساء % ٣٢٫٦و
 

قبل القیود التي وضعتھا الدولة،  نال زالت نشاطات اتحادات العمل المستقلة في سوریا معرَقَلة م .35
والتي تشرف على عملیة االنتخابات داخل االتحاد العام لنقابات العّمال الموجودة التي تعمل تحت نظام نقابي 

، إال أن )١٩٤٨( ٨٧اتفاقیة العمل الدولیة رقم على ) ١٩٦٠في (وعلى الرغم من مصادقة سوریا . واحد
تنتھك من األحكام حول الحریة في تكوین الجمعیات وحمایة حق التنظیم الممارسة في ھذا المجال ال زالت 

  . النقابي
 

                                                
 20 -due-is-unemployment-news/13370-business-2011/712-today.com/index.php/january-http://www.syria

says-nistermi-awareness-job-of-lack-to   
  :الشعبة اإلحصائیة في األمم المتحدة: المصدر: عدد المصدر األخیر  21

http://unstats.un.org/unsd/default.htm  
syriahttp://data.un.org/Search.aspx?q=  

  ٢٠١١شباط  ١٨إحصائیات البنك الدولي حول الجنَسین، الشرق األوسط وشمال إفریقیا، الزیارة األخیرة في   22
 23 visited February 18,2011 1/TAB37.htm last-http://www.cbssyr.org/work/2010/semi  
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ھاجرین غیر العرب في معلى الرغم من الجھود التي تبذلھا الدولة مؤخرًا لتحسین أوضاع العمال ال .36
ما یخص حقوقھم في حریة تكوین الجمعیات، بما في ذلك من خالل إدراج األحكام ذات الصلة في القانون 

، ال توجد معلومات أو إحصاءات كافیة بشأن تدفقات الھجرة وغیرھا من القضایا ٢٠٠٠للعام  ٢٥رقم 
  . 24المتعلقة بالھجرة والضروریة لفھم وضع العمال المھاجرین إلى سوریا

 
على الرغم من توقیع سوریا على اتفاقیات منظمة العمل الدولیة بشأن عمالة األطفال ومن أّن التعلیم  .37

سنة كانوا یعملون في سوریا في العام  ١٤و ٥من األطفال بین % ٤حتى سّن الخامسة عشر، إال أّن  إلزامّي
 ٢٢و ١٣والشباب الذین یعیشون في فقر بین  األطفال وإضافًة إلى ذلك، یشّكل الالجئین العراقیین. ٢٠٠٦25
المدارس وال سیما في ویؤّثر ذلك في المعّدالت المنخفضة لاللتحاق ب. من القوى العاملة 26%١٨سنة، 

وإضافًة إلى ذلك، من شأن العدد الكبیر ألطفال الشوارع أن یزید من . المرحلتین الثانویة والتعلیم العالي
  . احتمال بیع األطفال واستخدامھم في الدعارة والمواد اإلباحّیة

 
ریقیا، ال سیما معظم الخدم العاملین في المنازل ھم من النساء ویأتین من جنوب شرق آسیا وشرق إف .38

وھّن یواجھن مستویات عّدة من التمییز الجنسي والعرقي كما یتّم ا والفیلیبین والصومال وأثیوبیا، اندونیسی
إذ " الخفى"مة بسبب عملھم في وھّن غالبًا ما ال یملكن القدرة على المساو. بسبب طبیعة عملھّن ھناستضعاف

ساعات طویلة من : إنھن یواجھن ظروف صعبة في العملثم . 27یعملن في عزلة المنازل وخصوصیتھا أنھّن
، أجور منخفضة، عدم وجود إجازات، إساءة جسدیة وجنسیة ولفظیة ونفسّیة، بعددھاالعمل، ال یمكن التنّبؤ 

الصعوبة في اإلبالغ عن االنتھاكات للسلطة السوریة والسعي إلى االنتصاف، التدابیر غیر المشروعة 
م التسدید، القیود على حریاتھم، مصادرة جوازات سفرھم أو وثائق أخرى تحدد المتعّلقة بالرواتب كعد

وھو أمر یحظره القانون السوري واالتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العّمال المھاجرین وأفراد (ھویتھن 
  .  28)أسرھم

 
ور وغیره نظیم الحّد األدنى لألجبھدف ت ١٠/١٢/٢٠٠٠في  ٢٤على الرغم من تعدیل القانون رقم  .39

ل الدائمین أو المؤقتین، بما فیھم العّمال المنزلیین، إال أّن ظروف عمل العّمال من قضایا العمالة للعّما
عقٌد قاعدة أو آلیة إلنفاذ عقود العمل الموّقعة في بلدان  وال یوجد. المنزلیین ال زالت خاضعة لعقودھم

  .29أخرى
 

قوقھم في العمل، فھو ممنوع على ما ُیَقّدر بملیون انتھاكات ھاّمة لحویواجھ الالجؤون في سوریا  .40
أما متوسط البطالة . 30الجئ عراقي العمل رسمیًا في سوریا مما یضعھم أمام صعوبات للحصول على الدخل

 . 31بین الرجال% ٥٢٫٩بین النساء و% ٨٠٫٧وھو یشمل معدل % ٥٦٫٣بین الالجئین العراقیین فھو 

                                                
  .CMW/C/SYR/CO/1، ٢٠٠٨المالحظات الختامیة للجنة حمایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد ُأَسرھم،   24
  ، یونیسف٢٠٠٦حالة أطفال العالم،   25
، ٢٠٠٦ئین العراقیین في سوریا، یونیسف وبرنامج األغذیة العالمي، آذار تقییم المفوضیة العلیا لالجئین التابعة لألمم المتحدة لوضع الالج  26

   http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp119686.pdfمتوفر على 
إلى أّن الحكومة السوریة أصدرت مرسومین لتحسین تنظیم وكاالت التوظیف ومنح  ٢٠١١تقریر العالمي لھیومن رایتس ووتش یشیر ال  27

، ولكن من الناحیة العملیة ھناك نقص في وضع حّد لإلساءة والسخرة وارتفاع االتجار باإلنسان العاملین مزید من الحمایة من االستغالل
)2011/syria-report-http://www.hrw.org/en/world(  

  ، متوفر على ٢٠١٠، ٤، رقم ١٣وصول المرأة إلى الحمایة االجتماعیة في سوریا، الجریدة األوروبیة للخدمات االجتماعیة، المجّلد   28
http://www.eurojournals.com/ejss_13_4_10.pdf   

  ، متوفر على٢٠١٠، ٤، رقم ١٣وصول المرأة إلى الحمایة االجتماعیة في سوریا، الجریدة األوروبیة للخدمات االجتماعیة، المجّلد  29
ls.com/ejss_13_4_10.pdfhttp://www.eurojourna   

: ٢٠٠٩االستقصاءات الدیموغرافیة والصحیة، آذار : المصدر  30 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACN441.pdf 
www.measuredhs.com  وwww.usaid.gov  . ٢٠٠٩كانون األول ١(الالجئین العراقیین المسجلین لدى المفوضیة العلیا لالجئین :(

إحداثیات المفوضیة العلیا : المصدر) عائلة ١٣٫٢٦٦( ٣٥٫٥٠٣: ٢٠٠٩المجموع المسّجل في )+ عائلة ٧١٫١٠٧(شخص  ٢١٨٫٣٦٣
  http://un.org.sy/forms/publications/files/Winter_Update_2010.pdf) ٢٠١٠شتاء (لالجئین حول سوریا 
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صادیة فریق العمل والمجلس إلى حّث الحكومة السوریة تدعو الشبكة ومركز الحقوق االقت

  : على
 

من أجل  ١١٩و ٩٥، ٧٥، ٢وتحدیدًا المواد  ٢٠١٠ضمان اإلنفاذ الكامل لقانون العمل الجدید  .41
واألجور وضمان تعزیز المساواة وتمكین المرأة مع التركیز القضاء على التمییز الجنسي في فرص العمل 

  . یة المعززة للمرأة والمساواة في أماكن العملعلى تعزیز الفرص االقتصاد
 

القیام باإلصالحات الضروریة لضمان تمكین العمال وأصحاب العمل بالحق في تأسیس النقابات  .42
والجمعیات، ولتمكین األعضاء في االتحاد العام لنقابات العمال من وضع دساتیرھا وأنظمتھا وانتخاب 

 ٨٧ة وصیاغة البرامج وفقًا التفاقیة العمل الدولیة رقم واألنشطریة تامة وتننظیم اإلدارة ممثیلھم بح
)١٩٤٨  .(  
 

المتعلقة بالھجرة من  ٩٧االنضمام واتخاذ التدابیر الالزمة لتنفیذ اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم  .43
العام في ) أحكام تكمیلیة(المتعلقة بالعّمال المھاجرین  ١٤٣واالتفاقیة رقم  ١٩٤٩أجل العمل في العام 

١٩٧٥ .  
 

، على جمیع وفقًا لھذه االتفاقیة. حّیز التنفیذ  ٢٠١٠نیة السوریة لإلعاقة، نیسان وضع الخطة الوط .44
  .  على األقّل من موظفیھا من ذوي االحتیاجات الخاصة %٢الشركات أن یكون 

 
نیف معالجة نقص توافر البیانات عن عدد العمال المھاجرین والتعاقد المستمّر من خالل التص .45

  . إضافًة إلى آلیات المراقبة ،والتحدیث الدوري للمعلومات وإنشاء قاعدة بیانات جیدة للعمل
 

ضمان تطبیق مواد اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة وبروتوكول منع القمع  .46
ھریب ت، وبروتوكول مكافحة )١٣/١٢/٢٠٠٠(ومعاقبة االتجار باألشخاص، خصوصًا النساء واألطفال 

تفاقیة المتعّلقة بالسخرة أو العمل اإللزامي واال) ١٣/١٢/٢٠٠٠(المھاجرین عن طریق البّر والبحر 
من أجل احترام حقوق العمال المنزلیین ) ٢٣/١٠/١٩٥٨(واتفاقیة إلغاء العمل القسري ) ٢٦/٠٧/١٩٦٠(

األجانب وتفعیل إشراف وزارة العمل على عملیات توظیف العامالت المنزلیة وعلى ظروف العمل، فضًال 
  .  عن ممارسات وكاالت التوظیف

 
ان توافر دور الحضانة وقدرة تحّمل تكالیفھا مع األخذ بعین االعتبار أن آثار ارتفاع معّدل ضم .47

الخصوبة على مشاركة المرأة في االقتصاد قد یخّفض من أجل تحقیق توازن في العمل والحیاة، علمًا بأّنھ 
إال أّن ) ٢٠٠٤( ١٤٧٥إلى ) ١٩٩٥( ١٠٣٧على الرغم من العدد اإلجمالي لدور الحضانة الذي ارتفع من 

تي تؤمنھا المنظمات رتفاع یعّد لصالح الحضانات الخاصة على حساب حضانات القطاع العام وتلك الھذا اال
الوصول إلى ھذه  32غیر الحكومیة، حیث یعیق عدم التوازن بین الدخل وتكلفة االنتساب إلى الحضانة

  . األخیرة
 

                                                                                                                                            
، ٢٠٠٦ذار تقییم المفوضیة العلیا لالجئین والیونیسف وبرنامج األغذیة العالمي حول وضع الالجئین العراقیین في سوریا، آ: المصدر  31

  p119686.pdfhttp://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wf (متوفر على 
  تركیز على مشاركة النساء في االقتصاد : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الوضع االقتصادي في سوریا  32
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ومعالجة مسألة استخدام عمالة  ٢٠١٠ل الجدید من قانون العم ١١٣ضمان التنفیذ الكامل للمادة  .48
األطفال مع إلقاء الضوء على حمایة وتأھیل عمالة األطفال ودعم األطفال وتسھیل دخولھم إلى المدارس، ال 

 . سیما في المناطق الریفیة
 

 الحّق في الصّحة: رابعًا
 

جمالي في حین أن اإلمن الناتج المحلي % ٤ ٢٠٠٨بلغ إجمالي اإلنفاق على الصحة في العام  .49
من % ٥٢، و%٤٨اإلنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئویة من مجموع اإلنفاق على الصحة ھو 

، وبلغت میزانیة وزارة %٦، بلغت النفقات العامة للحكومة على الصحة ٢٠٠٨في العام . النفقات الخارجیة
بلدان الدخل جدًا بالنسبة لمعدل  وھو رقم منخفض 33%٤٫١الصّحة كنسبة مئویة من میزانیة الحكومة 

  %. ٨٫٢المتوسط وھو 
 

على الرغم من المؤشرات الصحیة االیجابیة، یبقى عدد من األمور مثل عدم التوافر وسھولة  .50
في سوریا، وخصوصًا  ما زالت تشكل تحدیاتالوصول، نوعیة الخدمات الصحّیة بین الفئات الضعیفة التي 

  . 34ال تزال غیر مالئمة ةالطبی اتلتحتیة والعالجفي المناطق الریفیة حیث البنى ا
 

إّن كفاءة وفّعالّیة نظام الصّحة العامة رھٌن بالدوران السریع للموظفین الماھرین، غیاب التنسیق  .51
بین مختلف إدارات وزارة الصّحة، االفتقار إلى المھارات اإلداریة الكافیة، تدّني مستوى الممّرضین الكافي 

  . 35دین الطبیین وسوء توزیع الموارد البشریةالمؤّھلین والمساع
 

ملیون الجئ عراقي ال تغطي  ١٫٥توفیر خدمات رعایة صحّیة شاملة تصل إلى بسوریا  التزامإّن  .52
الذین یعانون من حاالت طبیة سیئة ) ٢٠٠٧(من الالجئین العراقیین % ١٩الحاالت المسّجلة ألكثر من 

وال تعترف الحكومة بحاالت الفئات الضعیفة األخرى التي . 36ةكاألمراض المزمنة أو االضطرابات النفسی
تحتاج إلى المساعدة الخاصة ضمن الوسط السوري نفسھ، ویرجع ذلك أساسًا إلى نقص البیانات عن العوامل 

  . 37مجموعات معّینة من السكان داخلالدیموغرافیة التي یمكن أن تكشف عن القضایا الصحّیة 
 

وھناك إحصائیات قلیلة (القائم على نوع الجنس  لعنفّیة السوریة بمسألة اال تھتّم السیاسات الصح .53
وإضافًة إلى ذلك، ال تزال الحقوق الجنسیة واإلنجابیة . 38، مما یؤثر سلبًا على صّحة المرأة)حول ھذا الشأن

                                                
  المكتب اإلقلیمي لشرق المتوسط: المصدر  33

.asp?Ctry=egyhttp://www.emro.who.int/emrinfo/index   
ذكره أیضًا المقرر الخاص لألمم المتحدة بشأن الحق في الصحة، متوفر على   34

ngID=Ehttp://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10532&La والمصدر ، :
 ٢٠٠٤آنا غالدو،  -الرعایة االجتماعیة في دول حوض البحر المتوسط، الجمھوریة العربیة السوریة

D/UNPAN018931.pdfhttp://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CAIME  
توصیات صندوق األمم المتحدة للسكان، أعّده المدیر التنفیذي لتقدیم المساعدة إلى حكومة الجمھوریة العربیة السوریة   35

)(DP/FPA/SYR/6 ،٢٠٠١آب  ١٥ ،www.unpfa.org البحر المتوسط، ، كما ھو وارد في الرعایة االجتماعیة في دول حوض
، متوفر على ٢٠٠٤الجمھوریة العربیة السوریة، آنا غالدو 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CAIMED/UNPAN018931.pdf  
  ، متوفر على ٢٠٠٨ة العلیا لالجئین حول سوریا، آب إحداثیات المفوضی 36

-http://www.un.org.sy/forms/publications/files/UNHCR%20Syria%20Update_August%202008%20
df%20FINAL.p   

 37 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10533&LangID=E   
  المقرر الخاص بشأن الحّق في الصّحة،   38

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10532&LangID=E   
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  . مھملة في سوریا
 

شریة والسیدا بأكملھ موضوع نقص المناعة الباللواتي یعین ) سنة ٢٤إلى  ١٥من (إّن نسبة الشابات  .54
. 39، مما یشیر إلى غیاب التوعیة الصّحیة حول موضوع الجنس واإلنجاب٢٠٠٦في العام % ٧٫٢لم یتَخّط الـ

ما أّنھ ال یتم اإلبالغ عن عدد وال زال التعامل مع نقص المناعة البشریة والسیدا یتّم على أنھ من المحّرمات، ك
بواسطة التدخالت انب الحكومة لمواجھتھ یجیة واضحة من جضحایا ھذا المرض، فضًال عن غیاب استرات

 . 40والتسھیالت المناسبة
 

لكّل  ٧٥والدة، ومعّدل الوالدة لدى المراھقین  ١٠٠٫٠٠٠لكّل  ٤٦ال تزال نسبة وفیات األمھات  .55
 وھناك تفاوتات إقلیمیة كبیرة في معّدل انتشار. والدة وھو واحد من أعلى األرقام في غرب آسیا ١٫٠٠٠
 . الحمل ومعّدل وفیات األمھات ووسائل الوالدات الصحّیةمنع وسائل 

 
تدعو الشبكة ومركز الحقوق االقتصادیة فریق العمل والمجلس إلى حّث الحكومة السوریة 

  : على
  

إنشاء استراتیجیة صحّیة شاملة في مجاَلي الجنس واإلنجاب واعتماد برامج لمنع وفیات واعتالل  .56
ك توفیر خدمات قائمة على المجتمع من أجل التغّلب على نقص الوعي وتعزیز التعلیم األمھات، بما في ذل

عن التثقیف  ، فضًال41وتمكین المرأة حول صّحة األمھات، ال سیما في ما یتعّلق برعایة ما بعد الوالدة
  . سائل منع الحملالجنسي والوصول إلى و

 
لمفّصلة من أجل تقدیم خدمة أفضل تمكین توافر وسھولة الحصول على البیانات الصحّیة ا .57

  . الحتیاجات الفئات الضعیفة وذات االحتیاجات الخاصة
 

الموارد البنى التحتیة  للصّحة في البالد، إضافًة إلى  تخصیص موارد إضافیة من أجل تحسین .58
 البشریة والمشاركة في صنع السیاسات الصحّیة، مع ضمان أّن اإلصالحات الصحّیة الجاریة تأخذ بعین
  . االعتبار حقوق النساء واألطفال والتفاوتات اإلقلیمیة

 
المتعّلق بالعنف القائم على نوع الجنس، مع إیالء االھتمام إلى حمایة معالجة ُبعد الحق في الصّحة  .59

  . 42حقوق النساء والوقایة والعالج وإعادة التأھیل من العنف القائم على نوع الجنس
 

 ماعيالحّق في الضمان االجت: خامسًا
 

، إّن ھیكلیة سوق العمل السوریة المؤّلفة من عدد كبیر من فرص العمل في االقتصاد غیر الرسمي .60
وغالبیة ھؤالء ھم من النساء اللواتي یتعّرضن في . تترك غالبیة العاملین بدون حمایة الضمان االجتماعي

اجم عن حاجاتھّن إلى البحث عن معظم األحیان إلى المخاطر المالیة واالقتصادیة واالجتماعیة والضعف الن

                                                
  mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspxhttp//:إحصائیات األمم المتحدة حول أھداف األلفیة اإلنمائیة 39 
 40 http://www.unfpa.org.sy/en/scontent.aspx?s=10   

كما نقلھ المقرر الخاص حول الحق في الصّحة   41
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10532&LangID=E   

  كما نقلھ الُمقّرر الخاص حول الحق في الصّحة  42
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10532&LangID=E   
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وما زالت طبیعة ھذا االستبعاد تزداد مع ازدیاد حجم السوق السوریة التي تمتّص . 43فرص العمل والمداخیل
  . 44من سوق القوى العاملة% ٤٥) ٢٠١٠(حالیًا 

 
ھذا معاملًة متساویة للرجال والنساء في جمیع مواده، إال أّن تطبیق  الضمان االجتماعيیعطي قانون  .61

كثیر في القطاع االجتماعي یغّطي أكثر ب الضمانبالنسبة إلى النساء، وفي حین أّن . القانون ال زال ضعیفًا
والقطاع %) ٦٫٧(نساء أقّل بكثیر من تغطیة الرجال في القطاع الرسمي الخاص العام، إال  أّن تغطیة ال

  . 45)فقط% ١(الخاص غیر الرسمي 
 

حقوق العمل والحمایة  عن فئاتالعات العمل السوریة عددًا من تستبعد تشریوفي الوقت الحاضر،  .62
، العّمال غیر )غالبیتھم من الذكور(، الحرفیین والصیادین )غالبیتھم من اإلناث(العّمال المنزلیین : االجتماعیة

د عّبرت وق. 46الرسمیین، عّمال األسرة، العمال الزاعیین المؤقتین والعّمال غیر المواطنین بمن فیھم الالجئین
اللجنة المعنّیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة أیضًا عن قلقھا في ھذا الشأن في مالحظاتھا على 

التفاوت في توفیر اإلعانات االجتماعیة وتعویضات الحوادث للمواطنین "حول  ٢٠٠١سوریا في العام 
 . 47"السوریین والالجئین وعدیمي الجنسیة

  
الحقوق االقتصادیة فریق العمل والمجلس إلى حّث الحكومة السوریة تدعو الشبكة ومركز 

 :على
 

وضع استراتیجیة وطنیة للضمان االجتماعي استنادًا إلى عملیة الحوار االجتماعي الوطني وإصالح  .63
  . نظام الحمایة االجتماعیة مع وضع آلیات التنفیذ المناسبة

 
ل، بما في ذلك أكثر الفئات افئات العّم توسیع نطاق تغطیة الضمان االجتماعي لیشمل جمیع .64

 . المستبعدة والتي تفتقر إلى األمن، وذلك دون التمییز على أي أساس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                
المتوّفر على   ٢٠١٠، ٤، رقم ١٣وصول النساء إلى الحمایة االجتماعیة في سوریا، الجریدة األوروبیة للخدمات االجتماعیة، المجّلد   43

http://www.eurojournals.com/ejss_13_4_10.pdf   
 44 sector-informal-the-formalize-help-to-project-a-http://www.undp.org.sy/index.php/news/484  

في وصول المرأة إلى الحمایة االجتماعیة في سوریا، الجریدة األوروبیة للخدمات  ٢٠٠٤-٢٠٠٣دراسة حول دخل األسرة واإلنفاق   45
   pdfhttp://www.eurojournals.com/ejss_13_4.10_المتوّفر على  ٢٠١٠، ٤، رقم ١٣الصحّیة، المجّلد 

في وصول المرأة إلى الحمایة االجتماعیة في سوریا، الجریدة األوروبیة للخدمات  ٢٠٠٤-٢٠٠٣دراسة حول دخل األسرة واإلنفاق  46
   m/ejss_13_4_10.pdfhttp://www.eurojournals.coالمتوّفر على  ٢٠١٠، ٤، رقم ١٣الصحّیة، المجّلد 

 47 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.C.12.1.Add.63.En?Opendocument   
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 ملحق
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