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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة الثامنة والثالثون

    ٢٠٠٧يونيه / حزيران١ -مايو /أيار ١٤
اجلمهوريــة : رأةالتعليقــات اخلتاميــة للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــ   

 العربية السورية
 
يف ) CEDAW/C/SYR/1(لـسورية    للجمهورية العربية ا   نظرت اللجنة يف التقرير األويل     - ١

ــستيه ـــن ، ٧٨٨  و٧٨٧ا ــجلــ ــاملعقودتيــ ـــ أي٢٤ي ـفــ ــ/ارـــ ـــانظ (٢٠٠٧و ـمايــ ــوثيقتنيـــ  ر الــ
CEDAW/C/SR.787ــ). 788  و ـــوتـ ـــا واألسئلــة القـــضايـرد قائمـ ـــة الـــيت طرحتهــ ا اللجنـــة يف ــ

ــة ــة  CEDAW/C/SYR/Q/1 الوثيقــــــ ــة الــــــــسورية يف الوثيقــــــ ، وردود اجلمهوريــــــــة العربيــــــ
CEDAW/C/SYR/Q/1/Add.1. 

 
 مقدمة  

، الـذي اتـسم     تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف علـى تقـدميها لتقريرهـا األويل              - ٢
لمبـادئ التوجيهيـة للجنـة فيمـا يتعلـق بإعـداد التقـارير،              لاالمتثـال بـشكل عـام       بوجبودة التنظيم   

 .ارات إىل التوصيات العامة للجنةلكنه مل يتضمن إش
رســاهلا وفــدا رفيــع املــستوى، بقيــادة رئيــسة اهليئــة   إل بالدولــة الطــرف وتــشيد اللجنــة - ٣

 .اآللية الوطنية املعنية بالنهوض باملرأةوهذه اهليئة هي السورية لشؤون األسرة، 
وهتنــئ اللجنــة الدولــة الطــرف علــى جــودة بياهنــا االســتهاليل وردودهــا املكتوبــة علــى   - ٤

اء ريق العامل ملا قبل الدورة، وعلـى احلـوار الـصريح والبنّـ       قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارها الف     
للحالـة احلقيقيـة للمـرأة يف       املتعمقة  بني الوفد وأعضاء اللجنة وأتاح املزيد من الرؤى         دار  الذي  

 .اجلمهورية العربية السورية
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يئـات  عد من خالل عمليـة تـشاركية ضـمت ه         وتالحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير أُ       - ٥

 . ومنظمات غري حكوميةحكومية
 

 اجلوانب اإلجيابية  
) ٤ (١٥ و   ٢ا علـى املـواد      ــحتفظاهتلقرارها أن تسحب    ة الطرف   ــتشيد اللجنة بالدول   - ٦
 ).٢ (١٦و ) زاي) (١ (١٦ و
اهليئة السورية لشؤون األسـرة،     ‘ ١’: ما يلي الدولة الطرف على تأسيس     اللجنة  وهتنئ   - ٧

 .مديرية تنمية املرأة الريفية التابعة لوزارة الزراعة‘ ٢’املرأة، و كآلية وطنية معنية بالنهوض ب
ين أجــزاخلمــسيتني التاســعة والعاشــرة تــضمينها خطتيهــا لوتــثين علــى الدولــة الطــرف   - ٨

 .استراتيجية تنمية املرأة الريفيةعتمادها اليتعلقان بتمكني املرأة، و
 يف الفتيـــات والفتيـــان  بـــني وهتنـــئ اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى حتقيـــق التكـــافؤ       - ٩

 .الثانوي يمالتعل
 

 الرئيسية والتوصياتدواعي القلق   
ام االتفاقيـة   تشري إىل التزام الدولة الطرف بـأن تنفـذ مجيـع أحكـ            يف حني أن اللجنة      - ١٠

تــرى أن الــشواغل والتوصــيات احملــددة يف هــذه التعليقــات بــشكل منــهجي ومطــرد، فإهنــا 
 اهتمام الدولـة الطـرف، خـالل الفتـرة املمتـدة مـن اآلن وحـىت         اخلتامية تتطلب األولوية يف   
 تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تركيز اهتمامها على         ،وعليه. تقدمي التقرير الدوري التايل   

تلك اجملاالت عند تنفيذها لألنـشطة، وإىل التبليـغ عمـا يتخـذ مـن إجـراءات ويتحقـق مـن                     
 هــذه تعمــيمللجنــة الدولــة الطــرف أيــضا إىل  وتــدعو ا. ي التــايلرنتــائج يف تقريرهــا الــدو 

ــة عالتعليقــات اخل ــان  تامي ــصلة والربمل ــوزارات ذات ال ــع ال ــذها  لــى مجي ــة تنفي ، هبــدف كفال
 .كامل بشكل
 ٢أن تـسحـب حتفظاهتـــا علـى املـواد          ة الطـرف    ـــالدولبقــرار  ة  ــاللجنترحــب  ا  ــوبينم - ١١
حتفظــات الدولــة الطــرف ساورها بــشأن فــإن القلــق يــ، )٢ (١٦و ) ز) (١ (١٦و ) ٤ (١٥ و

 ).١ (٢٩، و )و(و ) د(و ) ج) (١ (١٦، و )٢ (٩املواد  على
التحفظـات علـى    سـحب   بإكمـال عمليـة     أن تسرع   الدولة الطرف   باللجنة  يب  وهت - ١٢

ــواد  ــداع الــصك الــضروري   )٢ (١٦و ) ز) (١ (١٦و ) ٤ (١٥ و ٢امل ، مــن خــالل إي
أن الطـرف أيـضا     وهتيـب بالدولـة     . ه الوديـع لالتفاقيـة    لـدى األمـني العـام، باعتبـار       لسحبها  
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، ١٦ و ٩، وخباصـة التحفظـات علـى املـادتني        وتسحبهامجيع التحفظات املتبقية    تستعرض  
 .االتفاقية وغرضهاالقصد من  مع  هذه التحفظاتلعدم اتساق

أن وبينمـــا تـــشيد اللجنـــة بـــالربامج احلاليـــة لرفـــع درجـــة الـــوعي باالتفاقيـــة وتالحـــظ  - ١٣
 علـى القـوانني الوطنيـة وميكـن االحتكـام إليهـا أمـام القـضاء،         حتظى باألولويـة الصكوك الدولية   

هنــا ُتعــرب عــن قلقهـــــا ألن أحكــام االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك التوصــيات العامــة للجنــة، ليــست  فإ
تتـصل  إىل احملاكم   معروفة على نطاق واسع يف البلــد ومل جير استخدامها بعد يف تقدمي دعاوى              

 .التمييز ضد املرأةب
برامج لرفع درجة الوعي والتدريب بشأن      أن تضع   الدولة الطرف   باللجنة  يب  وهت - ١٤

التمييز املباشر وغري املباشر ونطاقـه، وباملـساواة        عىن  أحكام االتفاقية، ال سيما فيما يتعلق مب      
لـد  وضـع أسـس قويـة يف الب   هبـدف  واحملـامني واملـدعني،   من أجل القـضاة  ،  شكال ومضمونا 

وتـدعو اللجنـة الدولـة      . لثقافة قانونية تدعم املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز ضد املـرأة          
وعي املرأة حبقوقها، من خالل برامج مستمرة حملو أميتها القانونية          حتسني  الطرف أيضا إىل    

االتفاقيـة  أن تنـشر  الدولـة الطـرف كـذلك      باللجنة  يب  وهت. وتقدمي املساعدة القانونية إليها   
، مبا يف ذلك الـوزارات  بني مجيع اجلهات املعنية التوصيات العامة للجنة على نطاق واسع       و

احلكومية، والربملانيون، والعاملون يف اجلهاز القـضائي، واألحـزاب الـسياسية، واملنظمـات             
 .، والقطاع اخلاص، وعامة اجلمهورغري احلكومية

ني املــرأة والرجــل وحظــر التمييــز  احلــق يف املــساواة بــ ألن وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا   - ١٥
 .يف الدستور أو أي قانون آخرمل يتجسدا املباشر وغري املباشر ضد املرأة 

نفذ االتفاقية بشكل كامل يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، توصـي اللجنـة               ولكي تُ  - ١٦
 ١املـادة    بأن ُيدرج يف الدستور، أو أي تشريع آخر ذي صلة، تعريـف للتمييـز يتـسق مـع                 

تتعلق باحلقوق املتساوية للمرأة بشكل يتـسق مـع         تضمينه أحكاما    االتفاقية، فضال عن     من
 ال شـام  اقانونـ أن تـسن وتطبـق      الطـرف   وهتيـب اللجنـة بالدولـة       .  مـن االتفاقيـة    )أ (٢ املادة

بشأن املساواة بني اجلنسني، يكون ملزما للقطـاعني العـام واخلـاص معـا، وإىل توعيـة املـرأة                   
وتوصي اللجنة أيـضا بـأن تـضع الدولـة الطـرف إجـراءات              . لك القانون حبقوقها مبوجب ذ  

مناســبة ألفعــال التمييــز ضــد املــرأة، وحتــدد جــزاءات لتقــدمي الــشكاوى املتعلقــة بــالتمييز، 
 .تصاف للمرأة اليت ُتنتهك حقوقهاوتكفل إتاحة سبل االن

 اسـتعراض القـوانني     وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها جلهود الدولة الطرف الراميـة إىل           - ١٧
التمييزيــة وتنقيحهــا، مبــا يف ذلــك األحكــام التمييزيــة يف قانوهنــا لألحــوال الشخــصية وقــانوين     
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عمليــة إصــالح القــوانني، وتالحــظ أن    فــإن القلــق يــساورها لتــأخر    العقوبــــــات واجلنــسية،  
 .مد بعدمل ُتعتالقوانني اليت صيغت تعديالت عديدة ال تزال يف طور الصياغة، وأن مشاريع 

وأن لعمليـة إصـالح قوانينـها،       عالية  أولوية  أن تويل   الدولة الطرف   باللجنة  يب  وهت - ١٨
بتعديــل أو إلغــاء التشريعــات التمييزيـة      ي واضح،   ــار زمن ــخل إط ار ود ــدون تأخي وم،  ــتق

 .األحكام التمييزية يف قانوهنـا لألحـوال الشخـصية وقـانوين العقوبـات واجلنـسية              مبا يشمل   
 الراميـة إىل   من اجلهودامزيدأن تبذل   الدولة الطرف   باللجنة  هتيب  ولتحقيق هذا الغرض،    

.  يف الربملان ووسـط عامـة اجلمهـور كـذلك          ،اإلصالحات القانونية ب التعجيلالتوعية بأمهية   
وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة زيادة دعمها لإلصالحات القانونية، من 

التعاون يف العمل مع الزعماء الدينيني وقادة اجملتمعات احمللية واحملـامني        خالل الشراكات و  
 .والقضاة، واالحتادات ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية للمرأة

تـشعر  هنــا   إفـومع أن اللجنـة حتـيط علمـا بإعـداد مـشروع خطـة وطنيـة حلمايـة املـرأة،                      - ١٩
م العنـف ضـد املـرأة،       ـريـ ـ تـشريعات حمـددة لتج     ّنـسـ وي علـى   ـنـطبالقلق لكون هذه اخلطة ال ت     

ــا ــف املنــ   مب ــك العن ــة  و. زيلـيف ذل ــساور اللجن ــق كــذلك  الي ــدة كــون لقل ــام ع ــانون يف أحك ق
تـشعر اللجنـة   و. بالعقوبات جتيز أعمال العنـف ضـد املـرأة عـن طريـق إعفـاء اجلنـاة مـن العقـا                

 مــن قــانون العقوبــات يــستثين ٤٨٩بــالقلق بوجــه خــاص لكــون تعريــف االغتــصاب يف املــادة  
 مــن قــانون العقوبــات تعفــي املغتــصب مــن  ٥٠٨االغتــصاب يف إطــار الــزواج؛ ولكــون املــادة  

ــادة     ــون املـ ــحيته؛ ولكـ ــزوج ضـ ــو تـ ــاب لـ ــان ٥٤٨العقـ ــن قـ ــرتكيب   مـ ــربئ مـ ــات تـ ون العقوبـ
 .“الشرف جرائم”
ولويـة عاليـة   ، الدولة الطرف على إيـالء أ ١٩وحتث اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة      - ٢٠

كفل التصدي لكافة أشكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات، إدراكـا              تـلوضع تدابري شاملة    
منها أن هـذا العنـف هـو شـكل مـن أشـكال التمييـز ضـد املـرأة ويـشكل انتـهاكا حلقوقهـا                          

وهتيب اللجنة بالدولـة الطـرف القيـام، يف أقـرب وقـت ممكـن،        .اإلنسانية مبوجب االتفاقية
زيل، كـي   ـيف ذلـك العنـف املنـ       اول العنـف ضـد املـرأة، مبـا        ـنـ ـتـن تشريعات ت  يلزم م   ما بسّن

تكفل أن يشكل العنف ضد املرأة جناية، وأن تتمكن النساء والفتيات ضحايا العنـف مـن                
تـدعو  و. مقاضـاة اجلنـاة ومعاقبتـهم   جترى ، وأن االوصول إىل سبل االنتصاف واحلماية فور 
ــوم، دون    ــة الطــرف أن تق ــة الدول ــانون    اللجن ــصلة يف ق ــديل األحكــام ذات ال ــأخري، بتع ت

الزواج مـن الـضحية      يـيف إطار الزواج، وكفالة أال يعف     العقوبات لكفالة جترمي االغتصاب     
يـستفيدوا مـن    يـستثىن مرتكبـو جـرائم الـشرف وال        وأال مرتكب االغتصاب من العقـاب،    

 تدابري يف جمال التثقيف فيذـنـتـتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بو. أي ختفيف يف العقوبة
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القــضاء، ومقــدمي يف املــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون، والعــاملني  مــن أجــل وإذكــاء الــوعي 
وذلـك  الرعاية الصحية، واألخصائيني االجتماعيني، وقادة اجملتمع احمللي، وعامة اجلمهور،          

لدولة وتطلب اللجنة من ا    .مان إدراكهم أن مجيع أشكال العنف ضد املرأة غري مقبولة         لض
الطــرف أن توافيهــا مبعلومــات يف تقريرهــا املقبــل عــن القــوانني والــسياسات املطبقــة الــيت     

 .ـرتتناول العنف ضد املرأة ومدى تأثري هذه التدابي
ــة تقــدّ   - ٢١ ــئن كانــت اللجن ــوفري    ول ــدعو إىل ت مالجــئ ر كــون اخلطــة اخلمــسية العاشــرة ت

لـشؤون االجتماعيـة تعمـل مـن أجـل          وخدمات املشورة للنساء ضحايا العنـف، وكـون وزارة ا         
ــشاء مركــزين لإلرشــاد          ــضرب، وختطــط إلن ــي يتعرضــن لل ــساء الالئ ــة الن ــشاء مركــز حلماي إن
األســري، فإهنــا تــشعر بــالقلق إزاء االفتقــار احلــاد إىل املــآوى واخلــدمات لــضحايا العنــف ضــد   

قـوق املـرأة يف النفقـة       تلك املتعلقة حب  ك ،يساورها القلق أيضا إزاء كون القوانني القائمة      و. املرأة
 . قد تعيق قدرة ضحايا العنف ضد املرأة على التماس احلماية يف املالجئ،والعمل
وتـوفر اخلـدمات    أن تقيم أعدادا كافية من املالجـئ        الدولة الطرف   باللجنة  يب  وهت - ٢٢

يف هــذا الــصدد، و. لــضحايا العنــف ضــد املــرأة يف شــىت أحنــاء اجلمهوريــة العربيــة الــسورية
اللجنة الدولـة الطـرف باسـتعراض قوانينـها وسياسـاهتا القائمـة لكفالـة عـدم تنـازل                   توصي  

. حقهـن يف النفقـة واملهـر      كالنساء الالئي يلجأن إىل املآوي عن حقوقهن القانونية األخرى          
أن تكفـل، يف حـال موافقـة النـساء الـضحايا علـى          كـذلك   الدولـة الطـرف     باللجنـة   وهتيب  

اعتـداءات  حـدوث   ي، ورصـد احلالـة للحـؤول دون         ـرة للجان ي، تقدمي املشو  ـمصاحلة اجلان 
ــل تفاصــيل       و. أخــرى ــا املقب ــا يف تقريره ــدم إليه ــة الطــرف أن تق ــة إىل الدول تطلــب اللجن

اخلدمات املقدمة لضحايا العنف، مبا يف ذلك تفاصيل عـن فـرص احلـصول علـى اخلـدمات                 
 .ونطاق تلك اخلدمات ومدى جناعتها

توكـول منـع وقمـع االجتـار     صديق الدولـة الطـرف علـى برو   ومـع أن اللجنـة ترحـب بتـ     - ٢٣
ملكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة        ، ا  واملعاقبة عليه  ، وخباصة النساء واألطفال   ،باألشخاص

ــة، وحتــيط علمــا بإعــداد مــشروع قــانون عــن االجتــار       اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطني
عـــاملن ضـــحايا االجتـــار واالســـتغالل ُيالنـــساء تـــشعر بـــالقلق إزاء كـــون فـإهنــــا باألشـــخاص، 
توجـد   رسلن إىل مراكز إصالح األحداث اجلاحنني، بينمـا ال        عاقنب على البغاء ويُ   كمجرمات ويُ 

 . إلعادة تأهيلهنأية تدابري
يف   مبـا   مـن االتفاقيـة تنفيـذا تامـا،        ٦ وحتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ املـادة        - ٢٤

 تـشريعات وطنيـة حمـددة وشـاملة تتعلـق بظـاهرة االجتـار               سـنّ ذلك عن طريق اإلسـراع يف       
ــ( ــة واملــساعدة الكــافي ـتكفــل معاقبــة املخــالفني وتوفــ ) احلــدود رـالــداخلي وعب ني تر احلماي
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إىل زيـادة جهودهـا علـى صـعيد         أن تعمـد    كذلك  الدولة الطرف   باللجنة  يب  هتو. للضحايا
 رـ والعبـور واملقـصد ملنـع االجتـار غيـ     التعـاون الـدويل واإلقليمـي والثنـائي مـع بلـدان املنـشأ       

حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى مجــع      و. املـشروع، وذلـك عـن طريـق تبـادل املعلومــات     
البيانــات الــواردة مــن الــشرطة واملــصادر الدوليــة وحتليلــها، وحماكمــة الــضالعني يف االجتــار 
ــة حقــوق اإلنــسان للنــساء والفتيــات الالئــي يقعــن ضــحايا هلــذا       ــة محاي ومعاقبتــهم، وكفال

سجن أو إرساهلن يف ذلك عن طريق كفالة عدم إيداع تلك النساء والفتيات ال        االجتار، مبا 
إلعـادة  الدولة الطرف باختاذ تـدابري      اللجنة  توصي  و .إىل مراكز إصالح األحداث اجلاحنني    

اللجنــة يــب هتو. ـادجمهن اجتماعيــلــالنــساء والفتيــات ضــحايا االســتغالل واالجتــار وتأهيــل 
 مجيــع التــدابري املالئمــة لقمــع اســتغالل املــرأة يف الــدعارة،أن تتخــذ أيــضا الدولـة الطــرف  ب

 .على الدعارةطلب الذكور بوسائل منها تثبيط 
نـسبة  املتمثـل يف أن تـصبح       ر اهلدف الـذي حددتـه الدولـة الطـرف           ومع أن اللجنة تقدِّ    - ٢٥

،  يف املائـة   ٣٠ النساء يف مستويات صنع القرار يف كلتـا اخلطـتني اخلمـسيتني التاسـعة والعاشـرة               
تمدة من أجل حتقيق هـذا اهلـدف، وإزاء اسـتمرار           تشعر بالقلق إزاء االفتقار إىل تدابري مع      فـإهنـا  
سـيما   صـنع القـرار، ال    مواقع  ي مستويات متثيل املرأة يف احلياة العامة واحلياة السياسية ويف           ـتدن

 .على صعيد جمالس البلديات والبلدات والقرى
وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري مطـردة، تـشمل تـدابري خاصـة                      - ٢٦

، وحتديـد   للجنـة ٢٥  من االتفاقية والتوصـية العامـة رقـم        ٤ من املادة    ١ا للفقرة   مؤقتة وفق 
أهــداف ملموســة وآجــال زمنيــة بغــرض التعجيــل بزيــادة متثيــل املــرأة يف اهليئــات الــيت متــأل 

يف ذلـك جمـالس البلـديات       وظائفها باالنتخاب أو التعيني يف مجيع جماالت احلياة العامة، مبـا          
األحــزاب القيــام أيــضا بتــشجيع  دعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل  تــو. والبلــدات والقــرى

 لىتوصي بأن تنفذ الدولة الطرف برامج تدريب عو.  احلصصالسياسية على اعتماد نظام
حتـث الدولـة    و. القيادات النـسائية احلاليـة واملـستقبلية      من أجل   القيادة ومهارات التفاوض    

شاركة املـرأة يف صـنع القـرار بالنـسبة     على تنفيـذ أنـشطة للتوعيـة بأمهيـة مـ       كذلك   الطرف
 .للمجتمع برمته

ــدِّ  - ٢٧ ــة تق ــيت  ومــع أن اللجن ــذهلا ر اجلهــود ال ــة الطــرف مــن  تب ــاهج  أالدول ــيح املن جــل تنق
تــشعر بــالقلق إزاء اســتمرار فـإهنـــا الدراســية وإزالــة الــصور النمطيــة عــن املــرأة والرجــل منــها،  

ــف القائمــة علــى ســلطة الرجــل وجتــ      عــن أدوار النــساء والرجــال   النمطيــة فكــار ر األذّـاملواق
عائقا كبريا أمام تنفيذ االتفاقيـة، وهـي        األفكار  تشكل هذه   و. ومسؤولياهتم يف األسرة واجملتمع   
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يف ذلـك سـوق العمـل واحليـاة      السبب اجلذري الختالل مركز املرأة يف عدد مـن اجملـاالت، مبـا     
 .السياسية والعامة

إزاء األدوار مواقـــف النمطيـــة التـــصدي للعلـــى وحتـــث اللجنـــة الدولـــة الطـــرف  - ٢٨
يف ذلـك األمنـاط واملعـايري الثقافيـة اخلفيـة الـيت              واملسؤوليات املنوطة بالنساء والرجـال، مبـا      

وهتيـب  . املباشـر ضـد النـساء والفتيـات يف مجيـع منـاحي حيـاهتن               رـالتمييز املباشر وغي  تدمي  
األدوار النمطيـة   يف  تغـيري   إلحـداث    تـدابري شـاملة   أن تنفذ وترصـد     الدولة الطرف   باللجنة  

يف ذلك عن طريق تعزيز تقاسم املسؤوليات  للرجال والنساء املقبولة على نطاق واسع، مبا
ينبغـي أن تـشمل هـذه التـدابري         و. لزلية واألسرية على قدم املساواة بني النساء والرجا       ـاملن

علـى   ،فتيــان الفتيـات وال  زيادة الوعي والقيام حبمالت تثقيفية ختاطب النـساء والرجـال، و          
انتماءاهتم الدينية، هبدف التخلص من األفكار النمطية املرتبطة باألدوار اجلنسانية اختالف 

 .من االتفاقية) أ( ٥ و) و( ٢املادتني التقليدية يف األسرة ويف اجملتمع، وذلك وفقا ألحكام 
 ةجنابيـ إل الـصحة ا رعاية بذهلا الدولة الطرف لتحسنيتاللجنة اجلهود اليت ومع مالحظة    - ٢٩

  الـصحية  الرعايـة لنـساء والفتيـات علـى       ا عـدم حـصول      إزاء ال تـزال تـشعر بـالقلق         فإهناللمرأة،  
 الـيت تنتمـي إىل   أن املـرأة كما تعرب اللجنة عـن القلـق مـن    . الريفيةاصة يف املناطق   خبو،  الكافية

 زوجهـا    احلصول علـى إذن    إىل العادة، يف   حتتاج،يف بعض مناطق البلد     طبقات اجتماعية معينة    
 .ةمرافق الصحلكي تتردد على 

لتحـسني وزيـادة فـرص      موجهـة   وتوصي اللجنة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف تـدابري              - ٣٠
 وفقـا للتوصـية   بالـصحة  املتصلة الصحية واخلدمات واملعلومات  الرعايةعلى  املرأة  حصول  

 خمتلفـة مـن   أجـزاء يف  املرأة  ت  حتياجاا تقييم   واستنادا إىل والصحة،  املرأة   بشأن   ٢٤العامة  
 يف  الطـرف، كمـا تـدعو اللجنـة الدولـة         . ومع انتمائها إىل طبقـات اجتماعيـة متفاوتـة        البلد  

ضمان وجود تكـافؤ يف نوعيـة   إىل   ،حتقيق المركزية احلكومة اليت جترى حاليا     سياق عملية   
 .املناطق هبا يف خمتلف املتصلةاخلدمات الصحية واخلدمات 

ــة عــن قلقهــا  وتعــرب الل - ٣١  العمــل،والرجــل يف ســوق املــرأة  الفــصل املهــين بــني  إزاءجن
يف املــرأة كمــا تــشعر بــالقلق إزاء تركــز  .  بــني النــساء والرجــال األجــور يف الفجــوةواســتمرار 

وتـشعر اللجنـة بـالقلق    .  أخـرى اسـتحقاقات  أي أون اجتمـاعي  ا ضمبدونالقطاع غري الرمسي    
كمـا يـساور    . األطفال رعايةعدم كفاية مرافق    من قبيل    ة،املرأ العقبات اليت تعترض عمل      إزاء

 .قانون العمل ال حيظر التحرش اجلنسيألن اللجنة قلق 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختـاذ تـدابري فعالـة يف سـوق العمـل الرمسيـة مـن            - ٣٢

ء  النـسا  أجـور  بـني    الفجـوة  وتـضييق وسـد      ورأسـيا،  أفقيـا    املهين،أجل القضاء على التمييز     
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عـدم  غري الرمسـي لـضمان   وضع أنظمة للقطاع كما تشجع الدولة الطرف على    . والرجال
. ســتحقاقاتااليف هــذا القطــاع وتــوفري الــضمان االجتمــاعي وغــريه مــن   اســتغالل املــرأة 

 وجودن  ا ذلك ضم  يف مبا   املرأة، عمل   أمام العقبات   إزالة إىلوتدعو اللجنة الدولة الطرف     
 الدولــة الطــرف تقــوموتوصــي اللجنــة بــأن . املنــاطق يف مجيــع  الطفــللرعايــةمرافــق كافيــة 

 .األحكام  هذهإنفاذ وضمان ، تتعلق بالتحرش اجلنسيبإضافة أحكام العمل،قانون بتنقيح 
 الشخــصية األحــوال قــانون إصــالحتقــوم بالدولــة الطــرف أن وبينمــا تالحــظ اللجنــة  - ٣٣

ــة ــة األحكــام إلزال ــه التمييزي ــا ، من ــالقلق  فإهن ــشعر ب ــأخإزاءت ــة  الت ــشأن  اإلصــالحر يف عملي وب
وتـشعر اللجنـة    . تدرجييـة  بطريقة   االضطالع به  ميكن   أن اإلصالح ذكرته الدولة الطرف من      ما

والرجــل يف الــزواج والطــالق  املــرأة  عــدم املــساواة يف احلقــوق بــني  إزاءبــالقلق بــصفة خاصــة  
دد الزوجــات ــــتعوجــود أن ــبــشوة ــالــسارين ــــب القوانيــــ مبوجواإلرث الــــاألطف ةــــوحــضان
 .ةالطفلوزواج 

 األحــوال لقــانون  شــامالإصــالحا بــأن جتــري وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف     - ٣٤
ــني الرجــل  يكفــل  الشخــصية، ــساواة ب ــرأة امل ــزواج والطــالق  وامل  واحلــضانةيف حقــوق ال
 بـأن تكفـل الدولـة    أيـضا  اللجنـة   يوتوصـ . ةلـ  الطف وزواجتعدد الزوجـات    ظر  حي و واإلرث

اشتراط تسجيل مجيـع الـوالدات والوفيـات        يشمل  ، مبا   املنقحةالطرف إنفاذ تلك القوانني     
 .الطالقوالزجيات وحاالت 

الدولة الطـرف علـى العمـل بالتعـاون مـع منظمـات اجملتمـع               لتشديد   اللجنة   ومع تقدير  - ٣٥
لقلق ألن  تـشعر بـا   فإهنـا    اجلمعيـات، تنقـيح قـانون     بـصدد   الدولة الطرف   أن  تالحظ  إذ   و ،املدين

 . وتشغيل منظمات اجملتمع املدينإنشاءالقانون املطبق حاليا يعوق 
مراجعـة  إجراء بـ بوسـائل منـها التعجيـل     الطرف، الدولة تكفلوتوصي اللجنة بأن     - ٣٦

منظمــات اجملتمــع املــدين واملنظمــات عــدم تقييــد إنــشاء وعمــل  ، لقــانون اجلمعيــاتســريعة
وبـصفة  . على العمل بـصورة مـستقلة عـن احلكومـة        ا  وتكفل قدرهت ،  احلكومية غري   النسائية
املنظمــات النــسائية  متكينيــة إلنــشاء حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تــوفري بيئــة خاصــة،

 .وتنفيذها ومنظمات حقوق اإلنسان وإتاحة مشاركتها الفعالة يف تعزيز االتفاقية
 املـرأة يف  عـن حالـة   ةافيـ إحـصائية ك وتشعر اللجنة بالقلق ألن التقريـر مل يقـدم بيانـات          - ٣٧

العمـر واملنـاطق    مـن قبيـل     حـسب عوامـل أخـرى       مفـصلة    ،االتفاقيـة تتناوهلـا    اليتمجيع اجملاالت   
ثـر التـدابري    أ معلومـات عـن      فراتـو  عدم   إزاءكما تشعر اللجنة بالقلق     . احلضريةاملناطق  و الريفية

 .االتفاقيةنواحي يف خمتلف املتحققة املتخذة والنتائج 
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ــة  هتيــبو - ٣٨ ــة الطــرف  باللجن ــات    أن الدول ــيالت وبيان ــل حتل ــا املقب ــدرج يف تقريره ت
املنـاطق  و الريفيـة حـسب نـوع اجلـنس والعمـر واملنـاطق           مفـصلة    املـرأة،  حالة عن   إحصائية
حققـة يف التنفيـذ العملـي ملـساواة         تثر التدابري املتخـذة والنتـائج امل      أ إىلتشري  وأن   احلضرية،

 . مساواة جوهريةملرأةا
ــاري        و - ٣٩ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ت

قـرب وقـت    أ يف   ،تقبـل أن   وعلـى    املـرأة،  التمييـز ضـد      أشـكال التفاقيه القـضاء علـى مجيـع        
 .اجتماع اللجنةفيما يتعلق مبوعد  االتفاقية، من ٢٠ من املادة ١ الفقرة تعديل ممكن،
تكفـل مــشاركة مجيـع الــوزارات واهليئــات   أن  الدولـة الطــرف  إىلوتطلـب اللجنــة   - ٤٠

 تقريرهـا  إعـداد  خـالل   احلكوميـة مـع املنظمـات غـري       وأن تتـشاور     العامة مـشاركة واسـعة،    
ن يف مناقـشة التقريـر قبـل تقدميـه        ا الربملـ  إشراكالدولة الطرف على    اللجنة  وتشجع  . املقبل
 .اللجنة إىل
يف تنفيـذ التزاماهتـا    كامـل  علـى حنـو   تـستعني   أن  وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى        - ٤١

 إىلن أحكام االتفاقية، وتطلب ان ومنهاج عمل بيجني اللذين يدعم إعالبمبقتضى االتفاقية   
 .يف تقريرها الدوري املقبلتلك املعلومات تدرج أن الدولة الطرف 

 لبلـوغ  ال غـىن عنـه   لالتفاقيـة التنفيذ الكامل والفعال أن على  أيضا  تشدد اللجنة   و - ٤٢
ــدعو . لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف واضــح وإىل جتــسيد  منظــور جنــساين إدمــاج إىلوهــي ت

 إىل لأللفيـة، وتطلـب      اإلمنائيـة  األهداف حتقيق   إىل الرامية االتفاقية يف مجيع اجلهود      حكامأل
 . يف تقريرها الدوري املقبل هذه املعلوماتتدرجأن الدولة الطرف 

الدوليـة  اإلنـسان    على صكوك حقوق     هاقتصديلوتثين اللجنة على الدولة الطرف       - ٤٣
يعـزز  االمتثـال لتلـك الـصكوك       األطـراف ب  الـدول   أن التـزام    وتالحظ  . )١(السبعةالرئيسية  

 . مجيع جوانب احلياةيف األساسيةواحلريات اإلنسان حبقوق املرأة متتع 
اجلمهوريـة   علـى نطـاق واسـع يف      اخلتاميـة نشر هذه التعليقات    ُتأن  وتطلب اللجنة    - ٤٤
، مبــن فــيهم املــسؤولون   لعربيــة الــسورية، إلطــالع شــعب اجلمهوريــة العربيــة الــسورية      ا

علـى  ،  اإلنسانومنظمات حقوق   النسائية  ن واملنظمات   و والربملاني والسياسيوناحلكوميون  
  األخـرى   وقانونـا للمـرأة، وكـذلك اخلطـوات        ال املساواة فعـ   لكفالةخذت  اخلطوات اليت اتُ  

__________ 
عهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  وال،العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة )١( 

 واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع ، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري ،والــسياسية
ــرأة    ــز ضــد امل ــة أو ال     ،أشــكال التميي ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــية   واتفاقي ــة القاس عقوب

 واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين               ،وق الطفـل   واتفاقية حقـ   ،املهينة الالإنسانية أو  أو
 .وأفراد أسرهم
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على القيام  تواصل  أن   الدولة الطرف    إىلوتطلب اللجنة   . لصدداليت يلزم اختاذها يف هذا ا     
ن لتوصـيات العامـة للجنـة وإعـال      اوبروتوكوهلـا االختيـاري و    االتفاقيـة   بنـشر   نطاق واسـع،    

املعنونـة   الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة،         ةيئومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنا     
 “السالم يف القرن احلـادي والعـشرين       والتنمية و  املساواة بني اجلنسني  : ٢٠٠٠عام  املرأة  ”

 .اإلنسان ومنظمات حقوق النسائيةملنظمات وخصوصا على ا
 الدولــة الطــرف أن تــستجيب يف تقريرهــا الــدوري املقبــل، يف إىلوتطلــب اللجنــة  - ٤٥
تـدعو  و. اخلتاميـة  هـذه التعليقـات   يفعنـها  املعـرب   للشواغل ، من االتفاقية١٨ املادة  إطار
بريــل أ/نا املقــرر تقدميــه يف نيــسالثــاين،تقريرهــا الــدوري إىل تقــدمي نـة الدولــة الطــرف  اللج

 يف  ،٢٠١٢بريـل   أ/نا الثالث الذي حيني موعد تقدميـه يف نيـس         الدوري وتقريرها   ،٢٠٠٨
 .٢٠١٢بريل أ/ناتقرير موحد يف نيس

 


