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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة السابعة والثالثون

   ٢٠٠٧فرباير /شباط ٢ -يناير / الثاينكانون ١٥
 سورينام: التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 
 يف جلـستيها  )CEDAW/C/SUR/3(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث لسورينام         - ١

ــودتني يف ٧٧٠ و ٧٦٩ ــاين ٢٥ املعقـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــر  (٢٠٠٧ينـ  CEDAW/C/SR.769انظـ
ــة    ). 770 و ــة يف الوثيقـــ ــئلة املطروحـــ ــة الـــــيت تـــــضم القـــــضايا واألســـ ــة اللجنـــ وتـــــرد قائمـــ

CEDAW/C/SUR/Q/3 وترد ردود سورينام يف الوثيقة ،CEDAW/C/SUR/Q/3/Add.1 . 
 

 مقدمة  

ة الطرف عن تقديرها لتقدمي تقريرهـا الـدوري الثالـث الـذي تقيـد               تعرب اللجنة للدول   - ٢
باملبــادئ التوجيهيــة الــيت حــددهتا اللجنــة إلعــداد التقــارير، غــري أهنــا أعربــت عــن أســفها لعــدم   
تضمنه قدرا كافيا من املعلومات املتعلقة بتنفيـذ أحكـام االتفاقيـة وعـدم إشـارته إىل التوصـيات                   

الـيت قدمتـها علـى    املكتوبـة  وتثين اللجنة على الدولة الطـرف للـردود     . العامة اليت قدمتها اللجنة   
قائمة القضايا واألسئلة الـيت طرحهـا الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة، وللعـرض الـشفوي الـذي                       
شرحت فيه التطورات األخرية اليت شـهدها تنفيـذ االتفاقيـة يف سـورينام، وعلـى أجوبتـها علـى          

 .للجنةاألسئلة الشفوية اليت وجهتها ا

وتثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف للوفـد الـذي أرسـلته برئاسـة مـديرة تنـسيق شـؤون                        - ٣
ذي جـرى   ن اللجنة احلوار الصريح والبّنـاء الـ       وتثّم. ية وزارة الشؤون الداخلية   املرأة داخل مدير  

 .بني الوفد وأعضاء اللجنة
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 اجلوانب اإلجيابية  

ــة باعتمــاد خطــة العمــل الكام    - ٤ ــشيد اللجن ــرة    ت ــساواة بــني اجلنــسني للفت ــة بامل ــة املتعلق ل
ــة، وبإنــشاء شــبكة مــن جهــات   ١٠، الــيت تــشتمل علــى  ٢٠١٠-٢٠٠٦  جمــاالت ذات أولوي

 .التنسيق املعنية باملسائل اجلنسانية يف خمتلف الوزارات

وترحب اللجنة بإعالن الوفد أن فترة والية اللجنة الوطنية املعنيـة بالتـشريعات اخلاصـة      - ٥
د وأن هـذه اللجنـة ستـصبح دائمـة وأن مهمتـها سـتتمثل بـصفة مـستمرة يف تقيـيم                      دم ستُ باملرأة

التشريعات الوطنية مـن حيـث تطابقهـا مـع االتفاقيـات الدوليـة ويف عـرض تعـديالت ملموسـة                     
 .على احلكومة إلدخاهلا على التشريعات

سات اجلنـسانية   وتشري اللجنة مع االرتياح إىل فتح فرع للمكتب الـوطين املعـين بالـسيا              - ٦
 .وترحب بإعالن الوفد أنه سيتم يف املستقبل فتح املزيد من هذه الفروع

وترحــب اللجنــة بتــصريح الوفــد أنــه ال توجــد أي عوائــق حتــول دون تــصديق الدولــة    - ٧
الطــرف يف املــستقبل علــى الربتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة القــضاء عــل مجيــع أشــكال    

 .التمييز ضد املرأة
 

 شواغل الرئيسية والتوصياتال  

 مجيــع أحكــام االتفاقيــة شري إىل واجــب الدولــة الطــرف تنفيــذ إن اللجنــة، بينمــا تــ - ٨
بشكل منهجي ومتواصل، تعتـرب أن الـشواغل والتوصـيات الـواردة يف التعليقـات اخلتاميـة           
 تقتضي من الدولة الطرف إيالءها األولوية يف الفترة الفاصلة بـني الوقـت احلاضـر وموعـد         

 إىل أن تركـز  اللجنة الدولـة الطـرف   دعو، تبناء على ذلكو. تقدمي التقرير الدوري القادم   
على تلك اجملـاالت يف األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا لتنفيـذ أحكـام االتفاقيـة، وأن تعـرض يف                       

وتـدعو  . تقريرها الدوري القادم ما اُتخذ مـن إجـراءات وحتقـق مـن نتـائج يف هـذا الـصدد             
إىل تقـدمي هـذه التعليقـات اخلتاميـة إىل مجيـع الـوزارات وإىل الربملـان                 أيـضا   الدولة الطـرف    

 .ضمانا لتنفيذها بأكملها

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم جعـل االتفاقيـة، علـى مـا يبـدو، جـزءا مـن التـشريعات              - ٩
. ١٩٩٣احمللية وعدم تطبيق أحكامها مباشرة، مع أن الدولة الطرف قد انضمت إليهـا يف عـام             

 ال سـيما    ،عر اللجنة بالقلق إزاء عدم انتشار املعرفة بأحكام االتفاقية على القدر الكايف           كما تش 
 .يف أوساط القضاة واحملامني واملدعني العامني وغالبية النساء يف سورينام أنفسهن

حتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء أولويـة عليـا للعمـل علـى تطبيـق االتفاقيـة                  و - ١٠
كمـا تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل اختـاذ التـدابري               . ام القـانوين احمللـي    حبذافريها يف النظـ   
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الالزمة لنشر معلومات عن االتفاقية وعن التوصيات العامة للجنة وإىل تنفيذ برامج توعية             
خمصــصة للمــدعني العــامني والقــضاة واحملــامني تغطــي مجيــع جوانــب االتفاقيــة الــيت تعنــيهم، 

كما .  قانونية تدعم املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز بينهما        حبيث تترسخ يف البالد ثقافة    
توصي بالقيام حبمـالت مـستمرة للتوعيـة وللتعريـف باملبـادئ القانونيـة تـستهدف النـساء،                  
السيما نساء الريف، واملنظمات غري احلكومية اليت تعىن مبـسائل النـساء، وذلـك لتـشجيع                

ري التــصحيحية املتــوافرة الــيت تعتمــد ملعاجلــة  النــساء علــى اإلفــادة مــن اإلجــراءات والتــداب 
 .انتهاكات ما لديهن من حقوق مبوجب االتفاقية، ولتمكينهن

وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء أحكام واردة يف القانون احمللـي تنطـوي علـى متييـز                   - ١١
عقوبـات،  ضد املرأة، من ضمنها بعض األحكام الواردة يف قـانون اجلنـسية واإلقامـة، وقـانون ال          

وتشري اللجنة إىل أنه، على الرغم من إجراء الدولة الطرف بعض التغـيريات،             . وقانون املوظفني 
وعلـى الـرغم مـن أن اللجنـة املعنيـة بالتـشريعات اجلنـسانية               . مثل إلغاء قانون الـزواج اآلسـيوي      

 يف أوصت بإدخال عدد من التعـديالت علـى القـوانني الـسارية واعتمـاد قـانون بـشأن املـساواة                
معاملة املرأة والرجل، كانت عملية إصالح القوانني بطيئة ومل حيرز أي تقـدم حقيقـي يف جمـال      

 .مساواة املرأة قانونا بالرجل

تشدد اللجنة من جديد على توصيتها اليت تدعو فيها الدولـة الطـرف إىل تعـديل                و - ١٢
ضمان تطـابق مجيـع     األحكام اليت تنطوي على متييز لتـصبح متفقـة مـع أحكـام االتفاقيـة ولـ                

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى القيـام بـشكل         . التشريعات الوطنية مع أحكام االتفاقية    
خاص بإلغـاء مـا يـرد يف قـانون اجلنـسية واإلقامـة وقـانون العقوبـات وقـانون املـوظفني مـن                        

كمــا حتثهــا علــى إيــالء أولويــة عليــا لالنتــهاء مــن إدخــال        . أحكــام تنطــوي علــى متييــز   
ــانون  اإلصــالحات ــى الق ــة عل ــسؤولني    .  الالزم ــة امل ــا لتوعي ــف جهوده ــدعوها إىل تكثي وت

ــة إ   ــان وأفــراد الــشعب بأمهي صــالح القــانون الــذي تــستوجب   الــرمسيني احلكــوميني والربمل
وتطلب اللجنة من الدولـة الطـرف احلـرص         .  من االتفاقية إجراءه بدون أي تأخري      ٢ املادة

املساواة يف معاملة املرأة والرجل ليشمل أفعال       على توسيع نطاق مشروع القانون املتعلق ب      
التمييــز الــيت متارســها اجلهــات الفاعلــة يف القطــاعني العــام واخلــاص وليتــضمن حكمــا عــن  

 . من االتفاقية٤ من املادة ١قرة التدابري اخلاصة املؤقتة، وفقا للف

واة بـني اجلنـسني   وإن اللجنة، بينما تالحظ اعتماد خطة العمـل الكاملـة املتعلقـة باملـسا           - ١٣
، وطائفة من اخلطـط والـسياسات العامـة والـربامج األخـرى الـيت ترمـي           ٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة  

إىل تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني، تـشعر بـالقلق إزاء عـدم تـوافر أي معلومـات عـن تنفيـذ هـذه                
 كمـا تـشعر بـالقلق إزاء عـدم تـضمن التقريـر            . اخلطط والسياسات العامة والربامج وعـن أثرهـا       
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بيانـات إحـصائية دقيقـة وموثوقـة مبوبـة حبـسب نـوع اجلـنس، األمـر الـذي جيعـل مـن الــصعب             
وهـي تـشعر   . تقييم حالة النساء الفعلية بالنسبة جلميع اجملاالت املشمولة باالتفاقية تقييمـا دقيقـا           

بـالقلق أيـضا ألن عـدم وجـود هـذه البيانـات يعيـق أيـضا تقيـيم مـا ختلفـه التـدابري الـيت تتخـذها               
 .ولة الطرف من أثر وما تتمخض عنه من نتائجالد

وضع نظام شامل جلمـع بيانـات مبوبـة         بتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اإلسراع       و - ١٤
حبــسب نــوع اجلــنس يف مجيــع اجملــاالت املــشمولة باالتفاقيــة، مــن أجــل تقيــيم حالــة النــساء  

عو الدولة الطرف إىل وتد. الفعلية والكشف عن تطور االجتاهات يف هذا اجملال عرب الزمن       
استخدام مؤشرات قابلة للقياس لرصد أثر اخلطط والسياسات العامة والربامج الـيت تنفـذ              
. لتعزيز املساواة بني اجلنسني والتقدم احملرز يف جمال حتقيق املساواة واقعا بني الرجل واملرأة

يـة الدوليـة لتنفيـذ      وتدعو الدولة الطرف إىل القيام، عند االقتضاء، بالتمـاس املـساعدة الفن           
وتشجع الدولة الطرف على استخدام هذه البيانـات        . عمليات مجع هذه البيانات وحتليلها    

ــز املــساواة بــني اجلنــسني، لــدى       ــائج الدراســات الــيت تعــد مــن أجــل تعزي واملؤشــرات ونت
. صــياغتها القــوانني واخلطــط والــسياسات العامــة والــربامج لتنفيــذ االتفاقيــة تنفيــذا فعــاال   

 اللجنة من الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها القـادم بيانـات وحتلـيالت إحـصائية،                وتطلب
مبوبة حبسب نوع اجلنس واملنطقة احلـضرية والريفيـة، يف مـا يتعلـق بأحكـام االتفاقيـة، مـع              

 حتقيــق املــساواة واقعــا بــني    اإلشــارة إىل أثــر مــا اُتخــذ مــن تــدابري وحتقــق مــن نتــائج يف       
 .واملرأة الرجل

اللجنة، بينما تالحـظ إقـرار الدولـة الطـرف بأمهيـة الـدور الـذي تؤديـه املنظمـات                    وإن   - ١٥
غري احلكومية اليت تعىن مبسائل املرأة، تشعر بالقلق إزاء اعتماد الدولة الطـرف، علـى مـا يبـدو،                 

 .ذه املنظمات يف تنفيذ االتفاقيةاعتمادا كثيفا على ه

إشـراك املنظمـات غـري احلكوميـة يف         إن اللجنة، بينما تشجع الدولة الطـرف علـى           - ١٦
مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك مرحلة صنع القـرار بـشكل دائـم ومـنظم، تـشدد                   
على أن الواجبات الواردة يف االتفاقية هي واجبات تقع على عاتق الدولة الطرف، وحتث              

وليات الدولــة الطــرف علــى ضــمان أن يكــون تنفيــذ االتفاقيــة جــزءا ال يتجــزأ مــن املــسؤ   
 .احلكومية العامة

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار املواقف األبويـة والقوالـب النمطيـة العميقـة         - ١٧
اجلذور السائدة بشأن أدوار املرأة والرجـل ومـسؤولياهتما يف األسـرة ويف اجملتمـع يف سـورينام،                  

 وتـدين مـشاركتها يف احليـاة        واليت تنعكس يف خيارات املرأة التعليمية وموقعها يف سوق العمـل          
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ويــساور اللجنــة القلــق إزاء اســتمرار القوالــب النمطيــة يف الكتــب املدرســية . الــسياسية والعامــة
 .واملناهج التعليمية

تطلب اللجنة من الدولة الطرف زيادة تدريب مالك املدرسني فيها علـى مـسائل              و - ١٨
هج التعليميـة للقـضاء علـى القوالـب         املساواة بني اجلنسني ومراجعة الكتب املدرسية واملنـا       

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى نـشر معلومـات         . النمطية املتعلقة بدور كل من اجلنسني     
عن االتفاقية يف النظام التعليمي، خباصة التثقيف حبقوق اإلنسان والتـدريب علـى الفـوارق        

ن أدوار املــرأة بــني اجلنــسني، وذلــك بغــرض تغــيري اآلراء واملواقــف النمطيــة الــسائدة بــشأ  
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل املـضي يف تـشجيع تنـوع اخليـارات التعليميـة                    . والرجل

كما حتـث الدولـة الطـرف علـى التـشجيع علـى فـتح حـوار عـام               . املتاحة للفتيان والفتيات  
بشأن اخليارات التعليمية اليت تتبناها الفتيات والنساء وبـشأن فرصـهن وحظـوظهن الحقـا               

وتوصي بالقيام حبمالت توعية ختصص للنساء والرجـال علـى حـد سـواء              . عمليف سوق ال  
وبتشجيع وسائل اإلعالم على تقدمي صور إجيابية عن املرأة وعن املساواة بني وضـع املـرأة                

 .والرجل ومسؤوليات كل منهما يف احلقلني اخلاص والعام

 يف سـورينام، مبـا يف ذلـك         وما زالت اللجنة قلقة إزاء انتشار ظاهرة العنـف ضـد املـرأة             - ١٩
كمـا أهنــا تــشعر بـالقلق إزاء عــدم تـوافر آخــر البيانــات املتعلقـة جبميــع أشــكال     . العنـف املنـــزيل 

وإن اللجنــة، بينمــا تـشري إىل مــشروعي القــانونني اللــذين وضــعتهما الدولــة  . العنـف ضــد املــرأة 
قترح إدخاهلا علـى القـانون   الطرف بشأن العنف املنـزيل واللذين أُدرج أحدمها يف التعديالت امل       

اجلزائي يف حني أن اآلخر يـشكل مـشروع قـانون بـشأن العنـف املنــزيل، تأسـف لعـدم وجـود                        
 . معلومات عن فحوامها وتشعر بالقلق للتأخر يف اعتمادمها

تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل تنفيـذ هنـج شـامل ومتـسق ملواجهـة العنـف ضـد                    و - ٢٠
نـــزيل، يــشمل اختــاذ تــدابري وقائيــة وتــوفري التــدريب ملــوظفي  املــرأة، مبــا يف ذلــك العنــف امل

القطاع العام، السـيما موظفـو إنفـاذ القـانون واجلهـاز القـضائي ومقـدمو خـدمات الرعايـة                    
الصحية واملرشدون االجتمـاعيون، مـن أجـل تعزيـز قـدراهتم علـى مكافحـة هـذه الظـاهرة                    

تطلب من الدولة الطرف العمل علـى       و. بطريقة تراعى فيها املرأة، وتوفري الدعم للضحايا      
وحتـث الدولـة الطـرف      . حماكمة ممارسي العنف ضد املرأة ومعاقبتهم بشكل جدي وسـريع         

على اإلسراع يف اعتماد مشروع القانون املتعلق بالعنف املنـزيل وتدعوها إىل كفالة تزويـد    
تصاف واحلماية مجيع النساء الالئي يقعن ضحايا العنف، مبن فيهن نساء الريف، بسبل االن          

 فضال عن املساعدة    ،ىالفورية، مبا يف ذلك إصدار أوامر احلماية، وبالعدد الكايف من املآو          
ــه          ــرأة وقمع ــع العنــف ضــد امل ــة ملن ــدان األمريكي ــة البل ــق واتفاقي ــا يتف ــك مب ــة، وذل القانوني
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وحتث الدولة الطرف على إعداد حبوث عن مسألة انتشار العنف ضـد املـرأة،      . واستئصاله
ا يف ذلــك العنـف املنـــزيل، وأســبابه وعواقبـه، لكــي تــستخدمها الدولـة الطــرف كأســاس    مبـ 

للتدخل بشكل شامل وحمدد األهداف وعلى إدراج نتـائج هـذه البحـوث وأثـر إجـراءات                 
 .املتابعة املتخذة يف هذا الشأن يف تقريرها الدوري القادم

 االجتـار باألشـخاص، مبـا يف        ومع أن اللجنة الحظت  بعـض التـدابري املتخـذة ملكافحـة             - ٢١
ذلك إنشاء جلنة معنية باالجتـار باألشـخاص، والتعـديالت الـيت أدخلـت علـى قـانون العقوبـات                   
فيمــا يتعلــق باالجتــار باألشــخاص، إال أهنــا قلقــة لعــدم ورود معلومــات خبــصوص املــدى الــذي  

.  ملعاجلة تلـك املـسألة   وصل إليه االجتار بالنساء والفتيات يف سورينام ولعدم اختاذ تدابري مناسبة          
واللجنة قلقـة أيـضا بـشأن اسـتغالل البغـاء يف املراكـز احلـضرية والريفيـة علـى الـسواء، وبـشأن                        

 .عدم بذل اجلهود ملكافحة تلك الظاهرة

ة الطــرف علــى اعتمــاد التــشريع الــالزم ووضــع اســتراتيجية  حتــث اللجنــة الدولــو - ٢٢
ــشمل  . شــاملة ملكافحــة ذلــك االجتــار وخطــة عمــل ملكافحــة تلــك الظــاهرة      وينبغــي أن ت

اخلطوات املتخذة مجع وحتليل البيانات، مبا فيها البيانات الواردة من الشرطة ومن املصادر             
ــع اال    ــدابري ملن ــة املتجــرين، وت ــة، ومقاضــاة ومعاقب ــل واإلدمــاج   الدولي جتــار وإلعــادة التأهي

وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة    . االجتماعي للنساء والفتيات الاليت يقعـن ضـحايا لالجتـار هبـن       
وحتـث اللجنـة   . الطرف أن تكفل املقاضاة واملعاقبة الفعالتني ألولئك الذين يستغلون البغاء    

لى أن تقوم، على وجـه      الدولة الطرف على اتباع هنج متكامل يف معاجلة مسألة البغاء، وع          
كمـا  . اخلصوص، بتوفري التعليم للنساء والفتيات وإتاحة البدائل االقتصادية هلن عن البغاء      

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تزويـدها، يف تقريرهـا القـادم، مبعلومـات وبيانـات شـاملة                 
نـع ومكافحـة   عن االجتار بالنساء والفتيات، وعن استغالل البغاء، وعـن التـدابري املتخـذة مل         

وتوصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف عناية       . هذه األنشطة، مبا يف ذلك أثر تلك التدابري       
 .خاصة، يف هذه األمور، حلالة نساء املارون

وبينما الحظـت اللجنـة مـا أفـاد بـه الوفـد، مـن أن املكتـب الـوطين املعـين بالـسياسات                         - ٢٣
اء جهـات تنـسيق معنيـة باملـسائل اجلنـسانية يف      اجلنسانية مير مبرحلة حتديث، كما الحظت إنـش  

خمتلف الوزارات، إال أهنا قلقة مـن أن املكتـب الـوطين املعـين بالـسياسات اجلنـسانية لـيس علـى            
علم كاف بالتدابري التشريعية والتدابري األخرى املتخذة لتعزيز املساواة بـني اجلنـسني، كمـا أنـه          

 القــدرة علــى اختــاذ القــرار، وإىل املــوارد املاليــة      ال يــزال يفتقــر إىل الــسلطات الكافيــة، وإىل   
والبشرية الالزمة للتنسيق الفعال لعمل احلكومة من أجل تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني والتنفيـذ                 

 .الكامل لالتفاقية
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كفالـة أن تكـون لـدى اآلليـة الوطنيـة للنـهوض                   - ٢٤
قدرة على اختاذ القرار، واملوارد املالية والبـشرية الـيت متكنـها            باملرأة السلطات الالزمة، وال   

من العمل على حنو فعال من أجل تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومتتـع املـرأة حبقوقهـا، وأن          
وتشجع اللجنة  . تضطلع بالتنسيق الفعال للمبادرات املتخذة يف مجيع القطاعات احلكومية        

ن جهــات التنــسيق املعنيــة باملــسائل اجلنــسانية بكــل  الدولــة الطــرف علــى كفالــة أن َتَتكــوَّ 
واحدة من الوزارات من موظفني كبار تربطهم صـالت مباشـرة بـصانعي القـرار، وروابـط       

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف        . مناسبة مع املكتب الـوطين املعـين بالـسياسات اجلنـسانية          
ات، مبـسألة املـساواة بـني    على توعية املـسؤولني واملـوظفني احلكـوميني، علـى مجيـع املـستوي           

 .اجلنسني وبناء قدراهتم يف هذا اجملال

 يف املائـة    ١٧,٦ورغم أن اللجنة الحظت زيـادة متثيـل املـرأة يف اجلمعيـة الوطنيـة، مـن                   - ٢٥
، إال أنـه يـساورها القلـق إزاء اسـتمرار ضـعف             ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٢٥ إىل   ٢٠٠٠يف عام   

السياسية ويف مناصب صنع القرار، مبا يف ذلك اجلمعيـة الوطنيـة،            متثيل النساء يف احلياة العامة و     
 .البلدية/واحلكومة، والسلك الدبلوماسي، واهليئات اإلقليمية واحمللية

وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري مطـردة، تـشمل تـدابري خاصـة                      - ٢٦
ــا للفقـــرة    امتني للجنـــة رقـــم مـــن االتفاقيـــة والتوصـــيتني العـــ ٤ مـــن املـــادة ١مؤقتـــة وفقـ

، بغرض التعجيل مبشاركة املرأة مشاركة كاملة وعلى قدم املساواة مع الرجل            ٢٥  و ٢٣
. يف اهليئــات الــيت متــأل وظائفهــا باالنتخــاب أو التعــيني، مبــا يف ذلــك علــى الــصعيد الــدويل  

وينبغــي أن متتــد هــذه التــدابري لتــشمل نــساء الــشعوب األصــلية ونــساء األقليــات العرقيــة   
وضــع نقــاط مرجعيــة وأهــداف حمــددة باألرقــام وجــداول زمنيــة،  : ى، وأن تتــضمناألخــر

وتنظيم برامج تدريبية بشأن مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية احلالية واملقبلة،           
وحتث كذلك الدولة الطرف على االضطالع . ورصد التقدم احملرز والنتائج احملققة بانتظام

شاركة املــرأة يف احليــاة العامــة والــسياسية ويف مــستويات صــنع حبمــالت للتوعيــة بأمهيــة مــ
 .القرار بالنسبة للمجتمع ككل

وال يزال القلـق يـساور اللجنـة بـشأن التمييـز ضـد النـساء يف جمـال التوظيـف، وبـصفة                        - ٢٧
خاصة فيما يتعلق بعدم توفر إجازة وضع مدفوعة األجر يف القطـاع اخلـاص، ال سـيما بالنـسبة                   

واللجنة قلقة أيـضا بـشأن مرافـق رعايـة األطفـال            . يت يعملن يف أعمال جتارية صغرية     للنساء الال 
كما أهنا قلقة بشأن التمييز املهين بني النـساء والرجـال   . اليت تفتقر إىل وجود نظام من أي نوع      

يف سوق العمل، واسـتمرار وجـود فجـوة يف األجـور، فـضال عـن ارتفـاع معـدالت البطالـة يف                       
 .صفوف النساء
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وتكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف جلميع النساء العـامالت ظـروف              - ٢٨
عمل مساوية لتلك اليت يتمتع هبـا الرجـل، تكـون خاليـة مـن التحـرش اجلنـسي، وتـشتمل                      
على استحقاقات الضمان االجتمـاعي وعلـى إجـازة وضـع مدفوعـة األجـر جلميـع النـساء                   

وتوصـي اللجنـة أيـضا بـأن        . أعمـال جتاريـة صـغرية     العامالت، مبا يف ذلك الاليت يعملـن يف         
. تقوم الدولة الطرف بتوفري عـدد كـاف مـن مرافـق رعايـة األطفـال ختـضع ملراقبـة اجلـودة                     

وتوصــي بتعزيــز اجلهــود للقــضاء علــى التمييــز املهــين ضــد املــرأة، الرأســي واألفقــي علــى   
رجل وسـدها، عـن طريـق       السواء، واعتماد تدابري لتضييق الفجوة يف األجور بني املرأة وال         

ــادة األجــور يف القطاعــات ذات الغالبيــة      ربــط نظــم تقيــيم الوظــائف يف القطــاع العــام بزي
كما توصي أيضا بتعزيز اجلهود لضمان حـصول املـرأة، مبـا يف             . النسائية، على سبيل املثال   

. ذلك نـساء الـشعوب األصـلية ونـساء األقليـات العرقيـة األخـرى، علـى التـدريب املهـين                    
ب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها التايل معلومات بـشأن التـدابري الـيت     وتطل

 .مت اختاذها

وتكــرر اللجنــة اإلعــراب عــن قلقهــا بــشأن أحكــام قــانون العقوبــات املتعلقــة بتنظــيم      - ٢٩
األسرة، مبا يف ذلك منع عرض وتقدمي وسائل منع احلمل، والقيود املفروضـة علـى اإلجهـاض،             

ــه  ــات    .  ال جيــري إنفــاذ تلــك األحكــام  رغــم أن ــق الرتفــاع معــدالت وفي ــة القل ــساور اللجن وي
ــاء النفــاس وانتــشار ظــاهرة احلمــل يف أوســاط املراهقــات     ــضا  . األمهــات أثن ــة أي وتكــرر اللجن

اإليــدز بــني /اإلعــراب عــن قلقهــا إزاء زيــادة معــدالت اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
 .لنساء يف املناطق الداخلية والريفيةالنساء والفتيات، مبن فيهن ا

وتكرر اللجنة توصيتها بإلغاء القوانني اليت تقيـد أنـشطة تنظـيم األسـرة وخـدمات                 - ٣٠
وحتـث الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري            . اإلجهاض، باعتبارها قـوانني عفـا عليهـا الـزمن         

ذلــك يف ملموســة لتعزيــز ورصــد حــصول النــساء علــى خــدمات الرعايــة الــصحية، مبــا يف  
يــة والتوصــية العامــة للجنــة رقــم   مــن االتفاق١٢املنــاطق الداخليــة والريفيــة، وفقــا للمــادة  

وتطلب من الدولة الطـرف تعزيـز التـدابري الراميـة إىل احليلولـة           . بشأن املرأة والصحة   ٢٤
وينبغـي هلـذه التـدابري أن    . دون وقوع احلمل غري املرغوب فيه، وخـصوصا بـني املراهقـات       

ة جمموعة شاملة من وسائل منع احلمل على نطاق واسـع ودون قيـود، وزيـادة                تشمل إتاح 
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمني تقريرهـا        . التثقيف والتوعية بشأن تنظيم األسرة    

املقبل معلومات مفصلة وإحصائية عن صحة املرأة وعن أثر التـدابري الـيت اختـذهتا لتحـسني                 
 خدمات الرعاية الصحية، مبا فيها تنظيم األسرة، وعـن          صحة املرأة وإمكانية حصوهلا على    

أثر تلك التدابري يف ختفـيض معـدالت وفيـات األمهـات أثنـاء النفـاس ومعـدالت احلمـل يف          
وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها للوقاية مـن فـريوس          . أوساط املراهقات 
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مات عن خمـاطره وطـرق انتقـال        اإليدز ومكافحته وحتسني نشر املعلو    /نقص املناعة البشرية  
وتوصي الدولة الطـرف بـأن تعمـم املنظـور اجلنـساين يف مجيـع سياسـاهتا وبراجمهـا                   . العدوى

وتـدعو الدولـة الطـرف إىل كفالـة التنفيـذ           . اإليـدز /املتعلقة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        
 معلومــات اإليــدز وتــوفري/الفعــال الســتراتيجياهتا املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   

 .اإليدز يف تقريرها املقبل/رأة وفريوس نقص املناعة البشريةمفصلة وإحصائية عن امل

وتكــرر اللجنــة اإلعــراب عــن قلقهــا إزاء احلالــة املترديــة للنــساء الريفيــات والنــساء يف    - ٣١
املنــاطق الداخليــة، وخــصوصا النــساء مــن اهلنــود احلمــر ونــساء املــارون، الــاليت ال تتــوفر هلــن     

كانية احلصول علـى مـا يكفـي مـن اخلـدمات الـصحية، والتعلـيم، وامليـاه النظيفـة، والـصرف                 إم
 .الصحي، وعلى االئتمانات وغري ذلك من املرافق واهلياكل األساسية

ــا         - ٣٢ ــا تام ــة الطــرف اهتمام ــويل الدول ــأن ت ــى توصــيتها ب ــد عل ــة التأكي وتكــرر اللجن
ق الداخليـة، وخـصوصا النـساء مـن اهلنـود           الحتياجات النساء الريفيات والنساء من املناط     

احلمر ونساء املارون، لضمان إمكانية حصوهلن على خدمات الرعاية الـصحية، والتعلـيم،             
واألمن االجتماعي، واملياه النظيفـة، والـصرف الـصحي، واألرض اخلـصبة، وفـرص توليـد              

م يف وتطلــب مــن الدولــة الطــرف أن تقــد . الــدخل، واملــشاركة يف عمليــات صــنع القــرار 
تقريرهــا املقبــل صــورة شــاملة للواقــع الــذي تعيــشه املــرأة الريفيــة يف مجيــع اجملــاالت الــيت     
تشملها االتفاقية وعن تأثري التدابري املتخذة والنتائج احملققة يف تنفيـذ الـسياسات والـربامج               

 .اليت تستهدف النهوض بوضع هذه النسوة

ــى      - ٣٣ ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ــاري  وت  الربوتوكــول االختي
التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وعلى القبول، يف أقرب وقـت ممكـن،      

 . من االتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١بالتعديل املدخل على الفقرة 

 وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تـستفيد، يف سـياق تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب                  - ٣٤
االتفاقية، استفادة تامة من إعالن ومنهاج عمـل بـيجني اللـذين يـدعمان أحكـام االتفاقيـة،                 
 .وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات يف هذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبل

وتشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه لبلـوغ          - ٣٥
وتـدعو إىل تعمـيم املنظـور اجلنـساين ومراعـاة أحكـام االتفاقيـة               . لأللفيـة األهداف اإلمنائيـة    

بــشكل جلــي يف مجيــع اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة، وتطلــب مــن الدولــة  
 .ن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلالطرف أن تدرج معلومات ع
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دوليـة الرئيـسية   وتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل صـكوك حقـوق اإلنـسان ال             -٣٦
 يعــزز مــن متتـــع النــساء حبقــوق اإلنــسان وباحلريــات األساســية يف مجيــع منــاحي   )١(الــسبعة
 املعاهدتني اللـتني    ولذا تشجع اللجنة حكومة سورينام على النظر يف التصديق على         . احلياة

 فيهمــا بعــد، ومهــا اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة    مل تــصبح طرفــا
قوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واالتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال                 الع أو

 .املهاجرين وأفراد أسرهم

وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف سـورينام حـىت                    - ٣٧
ائية يكون الناس، مبن فيهم املسؤولون احلكوميـون والـساسة والربملـانيون واملنظمـات النـس              

ومنظمات حقوق اإلنسان، على بينة بـاخلطوات املتخـذة مـن أجـل ضـمان املـساواة حبكـم                   
القــانون وحبكــم الواقــع بــني املــرأة والرجــل وبــاخلطوات األخــرى الــالزم اختاذهــا يف هــذا    

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل على نطـاق واسـع، وال سـيما لـدى                 . الصدد
حقــوق اإلنــسان، نــشر االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري   املنظمــات النــسائية ومنظمــات  

والتوصيات العامة للجنة وإعالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة                  
املـساواة بـني اجلنـسني، والتنميـة        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”شرين للجمعية العامة، املعنونـة      والع
 .“لسالم يف القرن احلادي والعشرينوا

 من االتفاقية، بالرد ١٨طلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم، مبوجب املادة وت - ٣٨
وتـدعو  . على الشواغل املعرب عنها يف هذه التعليقات اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبـل            

اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها الدوري الرابع، الذي كان من الواجب تقدميه              
مـــارس /قريرهــا الــدوري اخلـــامس، الواجــب تقدميــه يف آذار    ، وت٢٠٠٦مــارس  /يف آذار
 .٢٠١٠، يف تقرير واحد جامع للتقريرين عام ٢٠١٠

 

_________________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة       )١( 

يز العنصري، واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال            والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمي       
عقوبــة القاســية أو الالإنــسانية التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو ال  

 .املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أو


