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اجللـسة  يف غياب السيدة سيمونوفيتش، تولت رئاسـة         
 .، املقررةالسيدة ديريام

 .١٠/١٠افُتتحت اجللسة الساعة  

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         
 )تابع (االتفاقية من ١٨

 (CEDAW/C/SUR/3التقرير الدوري الثالث لـسورينام       
 Add.1) و CEDAW/C/SUR/Q/3و 

 أماكنـه د سـورينام    فـ  و اختـذ : بناء علـى دعـوة الرئيـسة       - ١
 .اللجنةاجتماعات على طاولة 

قـدم التقريـر، فقـال      ): سـورينام  (السيد جومانبـاكس   - ٢
واغل الـيت أعربـت     إن سورينام بذلت جهودا جادة ملعاجلة الـش       
، A/57/38 (Supp.)عنــها اللجنــة مــن قبــل الــواردة يف الوثيقــة   

ــع، مــع صــياغة مقترحــات لتعــديل     ــاين، الفــصل الراب اجلــزء الث
ومت تعريـف   . التشريعات التمييزية استنادا إىل توصـيات اللجنـة       

ــتور الـــسورينامي   ــرة (التمييـــز يف كـــل مـــن الدسـ  مـــن ٢الفقـ
كمــا نــص ).  مكــررا١٢٦املــادة (والقــانون اجلنــائي ) ٨ املــادة

 مــن ٢الفقــرة (الدســتور علــى املــساواة بــني الرجــل واملــرأة      
ــادة ــوع     )٣٥ امل ــى أســاس ن ــز عل ــى التميي ، مــع حظــر عــام عل

ــة   ــشريعات الوطنيــ ــنس يف التــ ــدل  . اجلــ ــشأت وزارة العــ وأنــ
ــة      ــات، مبــا يف ذلــك تقوي ــانون العقوب ــة لتنقــيح ق والــشرطة جلن

اجلــزاءات املتعلقــة بــالعنف تعريــف العنــف ضــد املــرأة وزيــادة  
وســيتم أيــضا صــياغة أحكــام حمــددة حلمايــة الــصبية  . والتمييــز

والفتيـــات والقـــصَّر والتـــصدي لالغتـــصاب يف إطـــار الـــزواج  
 .واالجتار بالبشر والدعارة

ــضى قـــائال إن   - ٣ ــةومـ  ســـتقوم بتوســـيع  وزارة الداخليـ
صالحيات جلنـة التـشريع اجلنـساين، الـيت تـضم مـسؤولني مـن               

رات املعنية فضال عـن أكـادمييني وممـثلني للمنظمـات غـري             الوزا
وســيكون للجنــة وضــع دائــم مــع قيــام      . احلكوميــة النــسائية 

. املكتب الوطين للسياسات اجلنسانية بالعمل كأمانـة عامـة هلـا          

ــايري       ــوطين يف ضــوء املع ــشريع ال ــار الت ــها اختب وســتكون واليت
ــضرورية   ــديالت الـ ــراح التعـ ــة واقتـ ــتعمل الل. الدوليـ ــة وسـ جنـ

بالتعــاون الوثيــق مــع اللجنــة املعنيــة باالجتــار بالنــساء وجلنـــة        
حقــوق اإلنـــسان يف بلـــده، واهليئتـــان تابعتـــان لـــوزارة العـــدل  

ورشــة العمــل الــيت عقــدها مركــز     وأشــار إىل أن . والــشرطة
، أوصـت   ٢٠٠٧يناير  /حقوق اإلنسان للمرأة يف كانون الثاين     

 إىل الربوتوكـول    بضرورة أن تنظر سورينام جبدية يف االنضمام      
االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد   

، إىل جانــب مراكــز ٢٠٠٧وسيــشارك املركــز يف عــام . املــرأة
ــة   يف مناقـــشة بـــشأن هـــذه املـــسألة  ،التنـــسيق اجلنـــسانية العامـ

 .وزارة الداخليةتستضيفها 

ــدين أثــرت       - ٤ ــع امل ــع اجملتم ــشاورات م ــار إىل أن امل وأش
حيث انطلقت خطة العمل اجلنسانية املتكاملـة للفتـرة         التقرير،  
 لتتوافــق مـــع إنــشاء فـــرع للمكتــب الـــوطين    ٢٠١٠-٢٠٠٦

ــيكرياي    ــة ن ــسانية يف منطق ــسياسات اجلن ــشمل جمــاالت  . لل وت
ــات مؤســسية       ــدة ترتيب ــة احملــددة مبوجــب اخلطــة اجلدي األولوي
لتحسني تطوير السياسات اجلنسانية والقـضاء علـى الفقـر مـن             

ئم على نوع اجلنس وختطـيط اقتـصادي كلـي لزيـادة            منظور قا 
مشاركة املرأة يف سـوق العمـل واملـشاركة علـى قـدم املـساواة           
ــال      ــة يف جمــ ــكوك قانونيــ ــتحداث صــ ــرار واســ ــنع القــ يف صــ

 .السياسات لتعزيز حقوق اإلنسان

وقــال إن اإلجــراءات احلكوميــة يف الــسنوات القادمــة   - ٥
ائلي والعنـــف ســـتركز أيـــضا علـــى القـــضاء علـــى العنـــف العـــ 

اجلنسي، وزيادة مشاركة املرأة يف التعليم واحلـد مـن القوالـب            
النمطية القائمة على نوع اجلنس يف توزيع األعمـال، وكـذلك        
تعزيز الرعايـة الـصحية األوليـة مبعاجلـة قـضايا الـصحة اجلنـسية               

. اإليــدز واالنتحــار/واإلجنابيــة وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
 حتــسني ٢٠١٠-٢٠٠٦رى للفتــرة وتــشمل األولويــات األخــ 

وصول املرأة إىل تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت والقـضاء          
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علــى القوالــب النمطيــة اجلنــسانية يف وســائط اإلعــالم وحتقيــق  
 .التوازن بني اجلنسني يف صنع القرارات املتعلقة بالبيئة

وتـابع قــائال إن املكتــب الــوطين للــسياسات اجلنــسانية   - ٦
حتـديث عملياتـه ويعتـزم إنـشاء أفـرع لـه يف       يعكف حاليا على  

ولديـه سـبعة مـوظفني، مـن بينـهم اثـنني مـن              . املناطق األخـرى  
وسـيتم قريبـا شـغل مناصـب متخصـصة          . نيكرياياملوظفني يف   

وأضـاف  . خمتلفة وسيتم تعيني عدد من النساء يف إجراء إجيـايب       
أن جلنـــة التـــشريع اجلنـــساين أوصـــت مبـــشاريع قـــوانني بـــشأن 

ــازة األ ــزواج واملعاشــات      إج ــار ال ــرة خــارج إط ــة واملعاش موم
التقاعديـــة والعنـــف العـــائلي وقـــانون الـــزواج وقـــانون العمـــل 

 .والبيئة ووسائط اإلعالم وترد تفاصيلها يف التقرير

ــسورينام      - ٧ ــسنوات ل ــددة ال ــة متع ــة التنمي ــال إن خط وق
 تستند إىل األهداف اإلمنائية لأللفية وموجهـة    ٢٠١٠-٢٠٠٦

تمـع نزيـه وعـادل يـضمن حقـوق اإلنـسان وتـوفري             حنو إقامة جم  
واألمهيـة اخلاصـة لتعلـيم حقـوق       . الضمانات األساسية للجميع  

اإلنـــسان معتـــرف هبـــا داخـــل جامعـــة ســـورينام ويف املـــدارس 
 .الثانوية وكذلك من جانب املنظمات غري احلكومية

وأردف قائال إن احلكومة أبرزت أمهية معاجلة العنـف          - ٨
وتعكـف حاليـا جلنـة      . ة ذات الصلة باملخـدرات    العائلي واجلرمي 

قضائية خاصة على مراجعـة التـشريعات يف هـذا اجملـال جلعلـها         
ومن بـني التـدابري اجلـاري النظـر         . متماشية مع أحكام االتفاقية   

فيها إنشاء مكتب لشؤون املـرأة والطفـل يعـاجل مـسألة العنـف              
ن وإىل أ . العائلي ويعمل كجهة تنسيق ومركـز دعـم للـضحايا         

يتم اعتماد مشروع القانون املتعلق بالتحرش اجلنسي، أنـشأت         
وزارة العدل والشرطة جلنة للشكاوى تتلقـى شـكاوى األفـراد      

 .كما جيري إنشاء مكتب ألمني املظامل. وتصدر اجلزاءات

 ١٩٧٣وأشـــار إىل أن قـــانون الـــزواج الـــصادر عـــام   - ٩
نون ، ليحل حمـل قـا     ٢٠٠٣يونيه  /دخل حيز التنفيذ يف حزيران    

ــة، أصــبح   . الــزواج اآلســيوي ومبوجــب قــانون األحــوال املدني

ــورينام     ــزواج يف سـ ــسن الـ ــانوين لـ ــد األدىن القـ ــا ١٧احلـ  عامـ
كمــا دخــل حيــز التنفيــذ يف    .  عامــا للفتيــات ١٥لــألوالد و 

 قانون بشأن االجتـار باألشـخاص، حيـث         ٢٠٠٦أبريل  /نيسان
مـن   عاما بالـسجن     ١٦زادت عقوبة االجتار بالقصَّر حتت سن       

ويف جمــال الــصحة، متــت صــياغة .  ســنوات١٠ ســنوات إىل ٨
ــة وجيــري     ــصحة اإلجنابي ــسية وال ــصحة اجلن سياســة يف جمــايل ال

وُتبذل أيضا جهـود لتحـسني مجـع        . تنفيذ خطة لرعاية األمومة   
ــات ــة      . البيان ــى خطــة اســتراتيجية وطني ــة عل ــد متــت املوافق وق
/  بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية٢٠٠٨-٢٠٠٤للفتــرة 
 .اإليدز

ومثة دليل آخر على التزام احلكومـة بالوفـاء بالتزاماهتـا            - ١٠
املنظـور اجلنـساين يف أنـشطة       مراعـاة   مبوجب االتفاقيـة، إدمـاج      

ومت توجيــه خطــة قطــاع التعلــيم حنــو حتقيــق  . اإلنتــاج والتنميــة
وعـالوة  . مراعاة تعميم املنظور اجلنساين على كافة املستويات      

عـن تعـيني مزيـد مـن        إلعـالن   ره ل على ذلك، أعرب عـن سـرو      
النساء لشغل مناصب رفيعة املستوى يف السلكني الدبلوماسـي         

وأشـار  . والقنصلي وأنه أصـبح لـدى سـورينام مخـس سـفريات        
 يف ٢٥ يف املائــة مــن أعــضاء جملــس الــوزراء و ١٨إىل أن حنــو 

املائة من أعضاء اجلمعيـة الوطنيـة مـن النـساء أيـضا فـضال عـن                 
ائمني بأعمـال الكتبـة يف اجلمعيـة الوطنيـة مـن            مجيع الكتبة والق  

كمــا مت مــؤخرا يف اجلمعيــة الوطنيــة إنــشاء جلنــة . النــساء أيــضا
وجيـري تعـيني مزيـد مـن النـساء          . خاصة معنيـة بـاملرأة والطفـل      

 . املستويات التشريعية والتنفيذية الصغرىعلى

وأعلن أن حكومة االئتالف اجلديـدة املنتخبـة يف عـام            - ١١
من تلبيــة االحتياجــات احملــددة للمــرأة مبزيــد مــن  ستــض٢٠٠٥

وأشار إىل أنه على الرغم مـن عـدم وجـود           . املساندة السياسية 
حصص خاصة لضمان انتخاب مزيد من النـساء، فـإن للمـرأة            

وأضــاف أن تــشريعا . حريــة االنــضمام إىل أي حــزب سياســي
جديدا يتعلق بإدراج اسم أُسرة املرأة قبل الزواج إىل كـشوف           

ساري املفعول يف االنتخابـات الـيت سـتجري        تراع سيصبح   االق
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وأضــاف أن ســورينام ملتزمــة بتحــسني ســبل . ٢٠١٠يف عــام 
ــق املــساواة بــني      ــرأة يف ســورينام والعمــل علــى حتقي معيــشة امل

 .اجلنسني

 ٦ إىل ١املواد من 

ــان  - ١٢ ــسيد فلنترمـ ــة   : الـ ــضاحا ملوقـــف الدولـ ــب إيـ طلـ
 االختيـاري ومزيـدا     الطرف بشأن التـصديق علـى الربوتوكـول       

ــة يف       ــام االتفاقي ــاج أحك ــصيلية حــول إدم ــات التف ــن املعلوم م
عــن أيــضا ســأل و. التــشريع احمللــي ومركــز االتفاقيــة ونــشرها 

 ،املهــام ذات األولويــة أمــام اللجنــة الوطنيــة للتــشريع اجلنــساين 
وهــل مت وضــع أيــة أُطــر زمنيــة إللغــاء القــوانني التمييزيــة وهــل  

ــشروع يف اختــاذ   ــهوض    جيــري ال ــز الن ــة لتعزي ــدابري إجيابي ــة ت  أي
 .باملرأة

قالت إن اللجنـة طلبـت      :  كاداري -السيدة هلربين    - ١٣
مزيدا من املعلومات عن تشكيل اجلهاز الوطين لتنفيـذ أحكـام           

وأضافت أن لديها انطباع عـام بـأن        . االتفاقية ومركزه ومتويله  
ا  تنفيــذه وتــساءلت عمــا إذجيــريمــا يــتم التعهــد بــه أكثــر ممــا  

 ٢٠٠٥-٢٠٠٠كانت خطة العمل اجلنسانية املتكاملة للفتـرة        
وأشـارت إىل أنـه ملـا كـان إصـالح       . حققت أية نتائج ملموسة   

، ١٩٩٣قــانون العقوبــات الــسورينامي يرجــع تارخيــه إىل عــام 
فال بد أن يكون الوفد يف وضع يتيح له أن يبيِّن اإلطار الـزمين              

مــن بينــها مــا يتــصل العتمــاد التعــديالت املتعلقــة حبملــة أمــور 
هــل ميكــن أن يعــين عــدم ورود أيــة ســألت و. بــالعنف العــائلي

شكاوى مـن التمييـز حـسب نـوع اجلـنس أنـه ال يتـاح للمـرأة                  
 فرصة احلصول على مساعدة قانونية كافية؟

 كفـــلناشـــدت الدولـــة الطـــرف أن ت: الـــسيدة شـــني - ١٤
 تقدمي تقريرها الرابع واخلامس اجملمعني يف موعـديهما، وقالـت         

كمـا أن   . إهنا حمبطة لعدم إحراز تقدم على مدى فترة اإلبـالغ         
 للقلــق بوجــه خــاص، حيــث  تــدعوخطــى اإلصــالح القــانوين  

ــتعني  مــا ــسابقة   زال ي ــة ال تكــرار مــا ورد يف التعليقــات اخلتامي

، اجلـــزء (A/57/38 (Supp.)للجنـــة بـــشأن القـــوانني التمييزيـــة 
أن املبــادرات كمــا يبــدو ). ٤١الثــاين، الفــصل الرابــع، الفقــرة 

يف هـــذا الـــصدد تـــأيت مـــن جانـــب منظمـــات غـــري حكوميـــة   
 .ومنظمات دولية

وقالــت إنـــه ينبغـــي أن يبـــيِّن وفـــد ســـورينام مـــا هـــي   - ١٥
ــة     ــود احلكومـ ــل جهـ ــيت تعرقـ ــددة الـ ــل احملـ ــافت و. العوامـ أضـ

ــام لإلحـــصاءات   أن ــا يكـــون املكتـــب العـ قـــد احتـــرق يف رمبـ
ــع، ــد وســـ     الواقـ ــة أن جتـ ــسؤولية احلكومـ ــها مـ ــة لكنـ يلة بديلـ
وأخـريا، فإهنـا سـوف تقـدِّر احلـصول          . البيانـات الوطنيـة    جلمع

علـــى أيـــة معلومـــات بـــشأن وضـــع حقـــوق املـــرأة يف اجملتمـــع 
أهنــا تتنــاول هــذه املــسألة يف ضــوء إىل ت شــاروأ. الــسورينامي

احلكومــة يف خطــة عملــها اجلنــسانية املتكاملــة للفتــرة   اعتــراف
 إنــسان مــن حقــوق” بــأن حقــوق املــرأة هــي ٢٠٠٥-٢٠٠٠

غري أن حقوق املرأة هي حقوق إنسان أساسـية        . “نوع خاص 
 .وليست حقوقا من نوع خاص

أعربت عن األمل يف أن     : شيلينغ -السيدة سكوب    - ١٦
يقدم التقرير القادم للدولـة الطـرف مزيـدا مـن املعلومـات عـن               
السياسات واخلطط الـواردة يف التقريـر احلـايل وعـن الكيانـات             

ــذاملــشاركة يف ال ــا إذا كانــت    . تنفي ــة م ــود معرف وقالــت إهنــا ت
. توجـد إرادة سياســية للتــصديق علـى الربوتوكــول االختيــاري  

ال تقتــصر املناقــشة يف هــذا الــصدد علــى املنظمــات وطالبــت بــأ
غري احلكومية؛ بل جيب أن تـتم مناقـشة هـذه املـسألة مـن قبـل                 

 .الربملان والوزارات احلكومية

ــود املـــ  - ١٧ ساواة بـــني اجلنـــسني وأضـــافت تقـــول إن جهـ
ــدو     ــا يب ــرب فيم ــسان تعت ــرتبط مبــ  وحقــوق اإلن ــودا ت سألتني جه

املــساواة بــني والواقــع أن اجلهــود املبذولــة يف جمــال . منفــصلتني
ــسني  ــسان      اجلن ــوق اإلن ــي حلق ــن اإلطــار الكل ــشكل جــزءا م ت

للمرأة استنادا إىل االتفاقية، وينبغي أن تكون مجيع الـسياسات    
.  الصلة موجهـة طبقـا هلـذا املفهـوم         والربامج واملؤسسات ذات  
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وقـد  . وقالت إهنا قلقة أيضا ألنه ُينظر إىل النساء كفئة ضـعيفة          
تقوض هـذه الفكـرة املفهـوم القائـل بـأن املـرأة الـيت تنتمـي إىل                  
فئــات ضــعيفة كاألقليــات اإلثنيــة أو املعــوقني ميكــن أن تكــون  

 .ضحية متييز مضاعف

ــسانية املت   - ١٨ ــة وجمــاالت  ورحبــت خبطــة العمــل اجلن كامل
غــري أهنــا طلبــت مزيــدا مــن  . األولويــة العــشر الــيت مت حتديــدها

ــل و     ــة العم ــذ خط ــن تنفي ــات ع ــن  املعلوم ــوات ســألت ع اخلط
 والـوزارات  ،اإلجيابية اليت سيتم اختاذها واُألطر الزمنية املتوخاة      

احلكوميــة الــيت ســتتوىل املــسؤولية عــن كــل جمــال مــن جمــاالت  
بأكملــه علــى عــاتق املكتــب    العــبء ، وهــل ســيقع  األولويــة

 ؟الوطين للسياسات اجلنسانية

بعد أن رحبت بإنشاء شبكة ملراكـز       : السيدة نيوبوير  - ١٩
التنسيق اجلنسانية، قالت إن بوسع املكتب الـوطين للـسياسات          
اجلنسانية القيام بـدور هـام يف تنميـة اخلـربة اجلنـسانية ويف بنـاء        

يف الـــسياسات القـــدرة علـــى إدمـــاج املـــساواة بـــني اجلنـــسني  
وأضـافت أنـه ميكـن      . والربامج على كافـة مـستويات احلكومـة       

اختاذ هنج مزدوج املسار لتحقيق املساواة بني اجلنسني، يـشمل          
ــن        ــاملرأة م ــهوض ب ــدابري حمــددة يف جمــاالت حامســة للن اختــاذ ت
جهــة، ورصــد وتقيــيم عمليــة مراعــاة تعمــيم املنظــور اجلنــساين 

 .من جهة أخرى

ــذا الغـــرض، - ٢٠ ــم   وهلـ  مـــن املطلـــوب إنـــشاء هيكـــل دائـ
مشترك بني الـوزارات، يـضم ممـثلني جملـاالت الـسياسات ذات             

أن وقالـت إهنـا تـود       . الصلة تكون هلم صالحيات اختاذ القـرار      
ــام       ــزام سياســي قــوي يــضمن قي ــاك الت ــا إذا كــان هن تعــرف م
شبكة مراكز التنسيق اجلنسانية مبهامها كهيكـل دائـم للتنـسيق           

وما مل تكن تلك الشبكة مل تعمل بعد علـى          والتعاون املنهجي   
 .لك يف املستقبليتم ذأن يف هذا النحو، فإهنا تأمل 

قــــال إن ممثلــــي ): ســــورينام (الــــسيد جومانبــــاكس - ٢١
ــة يــــشاركون يف مناقــــشات اجملتمــــع املــــدين بــــشأن    احلكومــ

ــاري  ــول االختيــ ــاقش   . الربوتوكــ ــضا أن ينــ ــرر أيــ ــن املقــ ومــ
املنظمـــات غـــري احلكوميـــة مراكـــز التنـــسيق اجلنـــساين و ممثلـــو

ــب   ــستقبل القريــ ــاري يف املــ ــول االختيــ ــتقدم . الربوتوكــ وســ
 .التوصيات إىل احلكومة استنادا إىل تلك املناقشات

وأضاف قائال إنه مت نشر االتفاقية يف اجلريـدة الوطنيـة           - ٢٢
. لكنـــها مل تطبـــق مباشـــرة يف القـــانون الـــوطين . ١٩٩٢عـــام 

صكوك التـشريعية القائمـة     ولذلك يتعني إجراء تعـديالت يف الـ       
ومع ذلـك، ميكـن     . وهذه العملية جارية حاليا   . ليتسىن تنفيذها 

ــا      ــة إذا رأى القاضــي املعــين أن أحكامه ــا يف احملكم ــذرع هب الت
ــا     ــيت ينظــر فيه ــضية ال ــى الق ــسري عل ــة  . ت وأشــار إىل أن املهم

الرئيسية للجنة التشريعات اجلنسانية، اليت تتألف مـن مـوظفني           
 املــستوى وممــثلني للمنظمــات غــري احلكوميــة عمــوميني رفيعــي

وخرباء من جامعـة سـورينام، هـي تزويـد احلكومـة مبـدخالت              
وأضاف أن عمليـة صـنع      . تتعلق بالتعديالت التشريعية الالزمة   

القوانني عملية مطولة حيث يتعني مراجعة كل قـانون وإقـراره           
. علــى مــستويات عديــدة قبــل أن يعتمــده الربملــان ويــتم نــشره 

إنــه يتفــق مــع الــرأي القائــل بــضرورة اإلســراع هبــذه        وقــال 
 .العملية

وقـــال إن اجلهـــاز الـــوطين املعـــين بـــاملرأة يتكـــون مـــن  - ٢٣
املكتــــب الــــوطين للــــسياسات اجلنــــسانية ومراكــــز التنــــسيق  

ويــشرف علــى   . اجلنــسانية وغريمهــا مــن أصــحاب املــصلحة    
لديـه سـبعة مـوظفني ويتلقـى        اجلهـاز    و ،التنسيق وزير الداخليـة   

وباإلضـافة  . ضا دعما من مسؤولني آخـرين رفيعـي املـستوى         أي
ــدد خطــة       ــل، حت ــذكورة بالفع ــشر امل ــة الع ــاالت األولوي إىل جم
العمل اجلنسانية املتكاملة أنشطة بعينها تتوىل تنفيـذها وزارات         

. حكوميــة معينــة وهلــا أُطــر زمنيــة    خمصــصة ومنظمــات غــري   
 هـذا   ويعمل املكتب الوطين للـسياسات اجلنـسانية كمنـسق يف         

 .الشأن، لكنه ال يشارك يف تنفيذ األنشطة الفردية
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ــام     - ٢٤ ــذ أحكـ ــة بتنفيـ ــورينام ملتزمـ ــائال إن سـ ــضى قـ ومـ
فهـي  . االتفاقية لكنها تواجـه صـعوبات خمتلفـة يف هـذا الـصدد            

. تفتقـر إىل خــرباء تـشريعيني يف جمــايل مجـع البيانــات والتحليــل   
 عنـد   ومثة مـشكلة أخـرى هـي فقـدان قـدر كـبري مـن البيانـات                

احتراق املبىن الذي كـان يـضم مكتـب اإلحـصاءات العامـة يف              
. ومــع ذلــك عــاد املكتــب ليعمــل مــن جديــد      . ٢٠٠٣عــام 

وأمكن استعادة بعض البيانات من أنظمـة بديلـة ومتـاح حاليـا             
ــرة مــن    ــسانية للفت  يف عــدد ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٢إحــصاءات جن

 .من اجملاالت

ــه مت بنجـــاح تنفيـــذ حنـــو   - ٢٥ ــة مـــن  يف امل٦٠وقـــال إنـ ائـ
األنـــــشطة احملـــــددة يف خطـــــة العمـــــل اجلنـــــسانية املتكاملـــــة 

ــرة ــاقي يف اخلطـــة اجلديـــدة    ٢٠٠٥-٢٠٠٠ للفتـ  وأُدمـــج البـ
ــسيدة   ). ٢٠١٠-٢٠٠٦( ــا الـ ــة الـــيت أثارهتـ وردا علـــى النقطـ

 شيلينغ، قال إنه من الطبيعي أن تعترب حقوق املـرأة           -سكوب  
 غـري أن احلكومـة تـسعى      . كجزء مـن حقـوق اإلنـسان عمومـا        

 .لدعم فئات حمددة من النساء يف حاجة إىل اهتمام خاص

قالت إنه جيـري حاليـا      ): سورينام (السيدة موهانالل  - ٢٦
تقويــة نظــام إدارة الــشؤون اجلنــسانية مــن خــالل تــوفري مرافــق 

واملكتـــب الـــوطين للـــسياسات . اإلنترنـــت وبـــرامج التـــدريب
ملـة، هـو    اجلنسانية، بوصفه منسقا خلطة العمل اجلنسانية املتكا      

املسؤول عـن حتديـد أصـحاب املـصلحة، طبقـا لبنـود الـسياسة               
ــشأن،     ــذا الـ ــات يف هـ ــورات واالختناقـ ــد التطـ ــة، وحتديـ العامـ
وتقدمي املشورة التقنية والدعم إىل الـشركاء يف التنفيـذ، ومجـع            

ــيم   ــد مــن   . البيانــات ألغــراض الرصــد والتقي وجــار تعــيني مزي
وزارة ولــدى . لعمــلاملــوظفني للمــساعدة علــى القيــام بأعبــاء ا

 ميزانيـــة خاصـــة لألنـــشطة ذات الـــصلة بالـــشؤون     الداخليـــة
 .اجلنسانية

ردا علـــى ســـؤال ): ســـورينام (الـــسيد جومانبـــاكس - ٢٧
حول العالقة بني املكتـب الـوطين للـسياسات اجلنـسانية وجلنـة             

التـــشريع اجلنـــساين قـــال إن املكتـــب يعمـــل كأمانـــة عامـــة        
وفيمـا يتعلـق   . ير الداخليةوكالمها خيضعان مباشرة لوز  .للجنة

بالفترة اليت تغطيها التقارير املقدمـة إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء             
على التمييز ضد املرأة، قـال إن التقريـر القـادم سـيغطي الفتـرة               

ومــع ذلــك، ميكــن يف . ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٢أبريــل /مــن نيــسان
الوقــت نفــسه تقــدمي معلومــات إىل اللجنــة تتعلــق بــالفترة مــن   

 .٢٠٠٦ديسمرب / إىل كانون األول٢٠٠٢يل أبر/نيسان

قالـــت إن  ): ســـورينام  ( كاليـــن-الـــسيدة توبنـــغ   - ٢٨
احلكومــة تبــذل جهــودا كــبرية، بالتعــاون مــع اجملتمــع املــدين،    

لكــن عــدم إحــراز نتــائج  . للوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــة 
ملموسة والتأخري يف تقـدمي التقـارير يرجعـان جزئيـا إىل نقـص              

وسترحب حكومتها مبـساعدة اجملتمـع الـدويل يف هـذا           املوارد،  
وطمأنت اللجنـة بـأن التقريـر القـادم سـيكون موجهـا             . الصدد

 .على حنو أكرب حنو تناول النتائج

قالــت إهنــا تالحــظ، طبقــا للتقريــر أن : الــسيدة صــيغا - ٢٩
. التـــشريع الـــوطين ال يـــشمل القـــضاء علـــى أوجـــه التعـــصب  

لنمطيـــة أحـــد املتطلبـــات كـــان القـــضاء علـــى القوالـــب ا وملـــا
األساسية لالتفاقية، فإن احلكومـة ملزمـة باختـاذ إجـراء يف هـذا          

وأضـــافت أن اللجنـــة أوصـــت يف تعليقاهتـــا اخلتاميـــة  . الـــصدد
الـــسابقة بـــضرورة أن تبـــذل الدولـــة الطـــرف جهـــودا لزيـــادة  
ــساء والرجــال ووســائط اإلعــالم باحلاجــة إىل     ــة بــني الن التوعي

 وســـألت عـــن اخلطـــوات اجلـــاري .حماربـــة القوالـــب النمطيـــة
اختاذها لتغيري املواقف، ال سيما بـني الرجـال، حـول دور كـل              
جنس وكيف تعتزم احلكومة تعزيز إمكانـات وسـائط اإلعـالم       

 .يف القضاء على القوالب النمطية

ــسيدة بيمنتــل  - ٣٠ ــسيدة صــيغا إزاء  : ال رددت شــواغل ال
والـــب الـــنقص الواضـــح يف اإلجـــراءات احلكوميـــة حملاربـــة الق 

وطلبت تفاصيل حـول مـضمون مـشروعي القـانونني          . النمطية
، حيـث مل تقـدم الدولـة         والعنـف اجلنـسي    بشأن العنف العائلي  



CEDAW/C/SR.769 (A)  
 

07-22043 7 
 

. الطـــرف تلـــك املعلومـــات يف ردودهـــا علـــى قائمـــة املـــسائل
وطلبــت أيــضا مزيــدا مــن املعلومــات عــن عمليــة النقــاش الــيت   

ــتم بعــد . انوننيدارت حــول مــشروعي القــ   وســألت ملــاذا مل ي
ا، مــا هــي اآلليــات   تقــدميهما إىل الربملــان؟ ورهنــا باعتمادمهــ   

األخرى القائمة لإلبالغ عـن حـاالت العنـف العـائلي والعنـف            
ــة      ــضحايا وإدانـ ــة الـ ــريطة محايـ ــا، شـ ــق فيهـ ــسي والتحقيـ اجلنـ

 مرتكبيها؟

 الطرف  قالت إن التزام الدولة   :  أبياه -السيدة كوكر    - ٣١
بالقضاء على القوالب النمطية والتعصب له نفـس األمهيـة شـأن            

وال ينبغي أن حتول التقاليـد      . التزاماهتا األخرى مبوجب االتفاقية   
الثقافية دون مشاركة احلكومات يف اختاذ اإلجراء الالزم حيـث          
أن هلا دور أساسي للقيام به يف النهوض باملرأة ال جيب أن ُيترك     

ــدين  ــة وحــدمها للمجتمــع امل وأعربــت عــن  .  واملنظمــات الدولي
ــائج الـــيت    ــر إىل النتـ ــارة يف التقريـ ــة إشـ ــدم ورود أيـ األســـف لعـ
أســفرت عنــها األنــشطة املبلــغ عنــها حملاربــة العنــف ضــد املــرأة    

وســألت . وحثــت علــى تفــادي هــذا اإلغفــال يف التقريــر القــادم
عمـــا مت بـــشأن مـــشروعي القـــانونني الـــوارد ذكرمهـــا يف ردود  

ومــــاذا ) ٩، صــــفحة (CEDAW/C/SUR/Q/3/Add.1 ســــورينام
ــضمنان ــضا      . يت ــدير أي ــي التق ــن دواع ــيكون م ــه س وأضــافت أن

احلصول على معلومات حول أية دراسة مت االضـطالع هبـا عـن             
ــرأة يف ســورينام، مــع إشــارة خاصــة إىل شــكل      العنــف ضــد امل

 .غ عنهاالدراسة وعدد احلاالت املبلّ

شجع أن يـتم حتديـد      قالت إنـه مـن املـ      : السيدة سيمز  - ٣٢
بيــد أن التحــدي هــو . حقــوق اإلنــسان لتــشمل حقــوق املــرأة 

وأشارت إىل أنه مل يـتم إيـالء اهتمـام          . ترمجة النظرية إىل عمل   
كــاف يف التقريــر مبــسألة االجتــار باألشــخاص، وهــي مــشكلة   
رئيــسية يف منطقــة بلــدان البحــر الكــارييب ومرتبطــة مبــسأليت       

وأعربـت عـن    . اإليـدز /لبـشرية الدعارة وفريوس نقـص املناعـة ا      
األســـف لعـــدم وجـــود إحـــصاءات يف هـــذا الـــصدد والـــنقص 

. الواضــح يف وجــود أيــة تــدابري جديــة ملعاجلــة تلــك املــسألة       

وأضـــافت أنـــه يلـــزم وجـــود قـــوانني قويـــة حلمايـــة املـــرأة مـــن 
االســتغالل اجلنــسي، ال ســيما يف ظــل وجــود الــشركات عــرب  

ــتهداف مر   ــت باسـ ــد، وطالبـ ــة يف البلـ ــدعارة  الوطنيـ ــي الـ وجـ
 .والرجال الذين يستغلون خدمات العاهرات

شــــددت بـــدورها علــــى مــــسؤولية  : الـــسيدة جــــرب  - ٣٣
ويشمل ذلـك العمـل علـى تنميـة         . احلكومة عن تنفيذ االتفاقية   

التوعية بأحكامها يف صفوف السكان وكذلك داخل اجلمعيـة        
وأضـافت أن احلكومـة حـرة يف اسـتئجار مستـشارين            . الوطنية

. ريرها، الـذي، رغـم ذلـك، يظـل حتـت مـسؤوليتها            لصياغة تق 
، (CEDAW/C/SUR/3وأعربت عن أسـفها ملـا ورد يف التقريـر          

عن أن القضاء على أوجه التعصب لـيس مـدرجا      ) ١٢صفحة  
وقالت إن اللجنة ستغدو ممتنة للحصول علـى        . يف تشريع البلد  

ــيما بــالنظر إىل       ــشأن االجتــار باألشــخاص، ال س إحــصاءات ب
وسألت مـا إذا كـان ميكـن    .  للفقر يف سورينام  حدوث ارتفاع 

إدراج تلك اإلحصاءات يف التقريـر الـدوري القـادم، ال سـيما             
ــضا        ــت أي ــسكان األصــليني، وطلب ــن ال ــساء م ــق بالن ــا يتعل فيم
معلومــات عــن مــشروعي القــانونني بــشأن العنــف ضــد املــرأة   

 .واالجتار باألشخاص

ك بـأن   قـال إنـه يـدر     ): سـورينام  (السيد جومانباكس  - ٣٤
وأضـاف  . مسؤولية احلكومـة أن تتخـذ تـدابري لتنفيـذ االتفاقيـة           

إن وزارة العــدل والــشرطة اعتمــدت مــؤخرا لــوائح جديــدة      
بــشأن االجتــار باألشــخاص، مت مبوجبــها تقــدمي ثــالث حــاالت  
إىل احملاكم؛ وُحكم يف إحداها باإلدانة بينمـا ال تـزال احلالتـان             

 .األخرتان قيد النظر

قالـــت إن  ): ســـورينام  ( كاليـــن-نـــغ  الـــسيدة توب - ٣٥
احلكومــة قــدمت دعمهــا لــربامج املعلومــات والتثقيــف املتعلقــة 
مبحاربـــة القوالـــب النمطيـــة اجلنـــسانية، ال ســـيما مـــن خـــالل  

ويف حــني تعتــرف احلكومــة مبــسؤوليتها عــن . تلفزيــون الدولــة
ــا ترحـــب بـــدعم اجملتمـــع املـــدين   ــرأة، فإهنـ . تعزيـــز حقـــوق املـ
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ــة أنـــ   ــافت أن منظمـ ــري    وأضـ ــة غـ ــي منظمـ ــصحة، وهـ صار الـ
حكومية، قامت، بالتعـاون مـع وزارة الـصحة، بإصـدار تقريـر            
عـــن العنـــف ضـــد املـــرأة يف ســـورينام، ومـــن املمكـــن إتاحـــة   

 .البيانات الواردة فيه للجنة

قــال إن مــشروع  ): ســورينام (الــسيد جومانبــاكس  - ٣٦
القانون األول يتألف من التعديالت الـيت أُدخلـت علـى قـانون             

ــرأة     الع ــف ضــد امل ــا للعن ــشمل تعريف ــات وي ــا  يقوب ــابق تقريب ط
لتعريــف الــوارد يف االتفاقيــة املــشتركة بــني األمــريكتني بــشأن ا

العنف ضد املـرأة واملعاقبـة والقـضاء عليـه، والـذي مت اعتمـاده               
ــام    ــارا ع ــيم دو ب ــى جــزاءات أشــد    . ٢٠٠٢يف بيل ــنص عل وي

ات يف  وطأة للمذنبني ويضع قواعد جلمع األدلة ويـدخل تغـيري         
وأما مشروع القـانون    . إجراءات التحقيق اليت تتوالها الشرطة    

الثاين، فقد وضعه مركز حقوق املـرأة، ومت تقدميـه مباشـرة إىل             
وأضاف أنه ملا كـان مـشروع القـانون       . وزارة العدل والشرطة  

يـستطيع   ، فإنـه ال  وزارة الداخليـة  املشار إليـه مل يـصل بعـد إىل          
حولـه، لكنـه يأمـل يف أن يـتمكن          تقدمي أيـة معلومـات إضـافية        

وأشـار إىل أن عمليـة مجـع        . من القيام بذلك يف التقريـر القـادم       
يـستطيع بعـد     بيانات عـن سـكان املـارون قـد بـدأت، لكنـه ال             

 .اإلبالغ عن أية أرقام

قال إنـه علـى الـرغم مـن         ): سورينام (السيد الندفيلد  - ٣٧
ءات عــدم وجــود ذكــر لــه يف التقريــر، اختــذت احلكومــة إجــرا 

ــة التعــــصب اجلنــــساين  ــيم . ملكافحــ وأضــــاف أن وزارة التعلــ
بالتعاون مع صندوق األمـم املتحـدة للـسكان نفـذت مـشاريع             

وفيمـا يتعلـق باالجتـار      . يف املدارس بشأن املساواة بني اجلنسني     
بالنــساء، ال ســيما يف صــفوف الــسكان املــارون، مل يــتم بعــد    

ــشاط ب    ــاك اخنفــاض يف هــذا الن ــشريع، لكــن هن فــضل وضــع ت
الداخل أكثر يـسرا  الوصول إىل  وأصبح  . تعزيز تواجد الشرطة  

كان عليه الوضع سابقا يف الثمانينيات والتـسعينيات عنـدما     مما  
حالت احلروب الداخلية دون ممارسـة احلكومـة سـيطرهتا علـى            

املنطقـة ضـرورة    الداخل؛ وعالوة على ذلك، فقد قـرر حكَّـام          

وأعــرب . تعــدين املنطقــةأن يغــادر املغــامرون مــن املــشتغلني بال
 .عن األسف ألنه ال يستطيع تقدمي بيانات بشأن هذه املسألة

قــال إنـــه يأمــل يف اختــاذ التـــدابري    : الــسيد فلنترمــان   - ٣٨
ــا للتــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري حيــث    املالئمــة قريب

سـورينام  قيام تعد هناك على ما يبدو أية عقبات حتول دون       مل
فاقيــة غــري ســارية املفعــول مباشــرة يف  وملــا كانــت االت. بــذلك

ــوانني      ــى الق ــة الطــرف وليــست هلــا األســبقية عل ــشريع الدول ت
الداخلية، فإنه من األمهية مبكان أن تقوم سورينام بإلغـاء مجيـع            

وفضال عـن ذلـك، ال ينبغـي أن       . األحكام التمييزية يف قوانينها   
 بـل  تعريف أعضاء اهليئـة القـضائية باالتفاقيـة   األمر على يقتصر  
وأعرب عن التقدير إلدمـاج     . بتوصيات اللجنة بالتعريف  أيضا  

هنج يف مـشروع قـانون املـساواة يف املعاملـة يقـوم علـى أسـاس                 
ــا ــه    مـ ــر بأنـ ــه يف التقريـ ــارة إليـ ــايب ”وردت اإلشـ ــز إجيـ . “متييـ

ــارة    ــذا املــــصطلح بعبــ ــة هــ ــأن تــــستبدل احلكومــ وأوصــــى بــ
بــار ، وبــضرورة أن تأخــذ بعــني االعت “خاصــة مؤقتــة تــدابري”

وأعــرب عــن الرغبــة يف  .  للجنــة٢٥الواجــب التوصــية العامــة  
معرفة اإلطار الـزمين املتوقـع العتمـاد مـشروع القـانون املـشار              

 .إليه آنفا

رحبــت بــإدراج التعريــف الــوارد يف : الــسيدة بيمنتــل - ٣٩
اتفاقية بيليم دو بارا يف مشروع القانون املتعلق بالعنف، الذي          

ريكــا الالتينيــة ومنطقــة الكــارييب يف   أمهيتــه بالنــسبة ألمكمــنت
ــع العنــف و   ــى من ــزه عل ــان تركي ــات  بي ــة وآلي ــسياسات العام ال

وحثت علـى أن يعكـس مـشروع القـانون أيـضا            . القضاء عليه 
 .روح القانون والنقاط الرئيسية اجملسدة يف تلك االتفاقية

ــكوب   - ٤٠ ــسيدة سـ ــيلينغ-الـ ــن  :  شـ ــدا مـ ــت مزيـ طلبـ
املتعلـق باملـساواة يف املعاملـة،       املعلومات عـن مـشروع القـانون        

وأعربــت عــن . ال ســيما فيمــا يتــصل بالتــدابري اخلاصــة املؤقتــة  
القلــق حــول اســتخدام مستــشارين خــارجيني لــصياغة تقــارير   

ــرف  ــة الطـ ــالحات   . الدولـ ــيط اإلصـ ــتم ختطـ ــأن يـ وطالبـــت بـ
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التشريعية الضرورية يف إطار االتفاقية، مما يستلزم توجيه انتبـاه           
ــسؤولني   ــع املـ ــا   مجيـ ــا هبـ ــهم علمـ ــا وإحاطتـ ــوميني إليهـ . احلكـ

وتساءلت كيف ميكن أن يصبح هـؤالء املـسؤولني احلكـوميني           
علــى معرفــة بأحكامهــا أو التمــاس وضــعها موضــع التنفيــذ إذا  

 .كانت مسؤولية رصدها تقع على عاتق خرباء خارجيني

رحبـت بوجـود ميزانيـة      :  كاداري -السيدة هلربين    - ٤١
وسـألت مـا إذا   . سياسات اجلنسانيةمستقلة للمكتب الوطين لل   

كــان القــانون يكفــل تلــك امليزانيــة أم أنــه يــتعني التفــاوض مــن 
دواعــي ضــافت أنــه ســيكون مــن  وأ. جديــد بــشأهنا كــل ســنة 

تقـدير اللجنـة تفـسري عـدم احتكـام امـرأة واحـدة إىل االتفاقيــة        
وتساءلت عما تقوم به احلكومـة      . حىت اآلن أمام احملاكم احمللية    

نــساء علــى االســتفادة مــن الــضمانات الــيت تقــدمها  لتــشجيع ال
 .االتفاقية، ال سيما من خالل خطة لتقدمي املساعدة القانونية

أثنــت علــى احلكومــة بــسبب خطتــها : الــسيدة صــيغا - ٤٢
ــدعم حقــوق املــرأة    وســألت . املوجهــة حنــو وســائل اإلعــالم ل

ــا ــوطين      عمـ ــب الـ ــة املكتـ ــراء إلحاطـ ــاك أي إجـ ــان هنـ إذا كـ
نـــسانية علمـــا بالتـــدابري ذات الـــصلة بالـــشؤون للـــسياسات اجل

 أو املــشاركة وزارة الداخليــةاجلنــسانية املتخــذة خــارج نطــاق 
يف وضــعها، ومــن بينــها مــشاريع القــوانني بــشأن العنــف ضــد   

 .املرأة

قالت إن تقرير الدولة الطرف سـيكون       : السيدة شني  - ٤٣
 أكثر فائدة للجنة فيما لو توىل إعـداده مـسؤولون حكوميـون،           

ورحبـت  . ابريقـ حىت ولو جاء ذلك علـى حـساب كتابـة أقـل             
بتعاون احلكومة مع املنظمـات غـري احلكوميـة، لكنـها شـددت            
ــا    ــة دائمـ ــادرة يف تنفيـــذ االتفاقيـ ــرورة أن تكـــون املبـ علـــى ضـ

 .مسؤولية السلطات الوطنية

قـــال إن مـــوظفي ): ســـورينام (الـــسيد جومانبـــاكس - ٤٤
ال حقوق اإلنـسان مبـا يف    السلك القضائي يتلقون تدريبا يف جم     

ذلك مكونات الصكوك الدولية ومن بينها االتفاقية وما يتعلق         

وأضاف أن املنظمـات النـسائية ومـن        . مبسألة العنف ضد املرأة   
بينها مركز حقوق املرأة ومؤسـسة إيقـاف العنـف ضـد املـرأة،          

كمــا قــدم . ســاعدت يف إعــداد منــهاج تلــك الــربامج التدريبيــة
ــرأة   ــز حقـــوق املـ ــة إىل هيئـــات  مركـ ــة تدريبيـ ــادئ توجيهيـ مبـ

وأضـاف أن مـشروع قـانون       . الشرطة بشأن املسائل اجلنـسانية    
املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة ال يزال جيري استعراضـه           
من قبـل وزارة العـدل، لكـن حكومتـه تـدرك ضـرورة اعتمـاد                

وأشـار إىل أن مــشروع  . ذلـك القـانون يف أسـرع وقـت ممكـن     
 بنـدا يـدعو إلنـشاء هيئـة للتحقيـق يف حـاالت              القانون يتـضمن  

 .يدعي فيها رجال أو نساء بانتهاك حقوقهم من قبل اإلدارة

وقال إنه حييط علما بالتوصية بأن يكون مـن األفـضل            - ٤٥
اإلشارة إىل التدابري اخلاصة املؤقتة وهو املصطلح املـستخدم يف          

ــذي يبــ       ــز اإلجيــايب، ال ــن مــصطلح التميي ــة، بــدال م دو االتفاقي
وأضاف أيضا أن مـشروع قـانون املـساواة سـيعكس           . متناقضا

أحكـــام اتفاقيـــة بيلـــيم دو بـــارا كمـــا ستعكـــسها املالحظـــات 
أمـــا فيمـــا يتعلـــق مبـــسألة دعـــوة . التفـــسريية املرفقـــة بالقـــانون

مستـــشار خـــارجي لـــصياغة التقريـــر الـــدوري القـــادم للدولـــة 
ممـثلني  الطرف، فقد طمأن اللجنة بأن فريقا موازيا يتـألف مـن    

رفيعـــي املـــستوى مـــن وزارات خمتلفـــة وكـــذلك مـــن مراكـــز  
ــشة     ــسؤولية مناقـ ــيتولون مـ ــذين سـ ــم الـ ــساين هـ ــسيق اجلنـ التنـ

وعلـى الـرغم    . املقترحات املتعلقة بالتقرير القادم مـع املستـشار       
مــن أن التوصــيات الــسابقة للجنــة مل يــتم نــشرها علــى نطــاق   

ــى اجلمهــور، فقــد    ــوزار جــواســع عل ــى ال ــا عل ات رى توزيعه
وسـوف يـتعني   . ومراكز التنسيق اجلنساين وأصحاب املـصلحة     

على املستشار أيضا أن يأخذ يف االعتبار تلك التوصيات أثنـاء           
وعند اكتمـال التقريـر، سـيتم تقدميـه إىل          . إعداد التقرير القادم  

 .الوزارات وجملس الوزراء واجلمعية الوطنية الستعراضه

ـــ   - ٤٦ ــة املكتـــب ال ــار إىل أن ميزانيـ ــسياسات وأشـ وطين للـ
اجلنــسانية يــتم ختصيــصها ســنويا وجيــري حتديــدها اســتنادا إىل   

وهـذه  . األنـشطة املتوقـع أن يـضطلع هبـا املكتـب خـالل الـسنة       
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وأضاف أنه ليس لديـه أيـة   . امليزانية قد تزايدت بصورة مطردة   
معلومــات عــن مــشروع القــانون املقــدم مــن جانــب مركــز        

 أن املكتــب الــوطين غــري. حقــوق املــرأة بــشأن العنــف العــائلي 
للـــسياسات اجلنـــسانية يبقـــى علـــى علـــم بـــالتطورات املتعلقـــة 
باملـــسائل اجلنـــسانية، عـــن طريـــق مراكـــز تنـــسيق الـــشؤون       

ويتعــاون املكتــب مــع وزارة    . ، علــى ســبيل املثــال  اجلنــسانية
العدل بشأن صـياغة أحكـام قـانون العقوبـات املتعلقـة بـالعنف            

 .العائلي

قالــــت إن ): ســــورينام (كاليــــن-الــــسيدة توبنــــغ  - ٤٧
ــصلحة اآلخــرين      ــان وأصــحاب امل ــها وعــضوات الربمل حكومت
ــاري     ــة التــصديق علــى الربوتوكــول االختي يــستعرضون إمكاني

 وأعربت عـن األمـل يف إحـراز تقـدم يف هـذا الـشأن                ؛لالتفاقية
كمـا أن حكومتـها ملتزمـة       . حبلول موعد تقدمي التقريـر القـادم      

دو بارا وبالقضاء على العنـف ضـد        بالتنفيذ التام التفاقية بيليم     
وأعــادت إىل األذهــان أن وفــدها حاليــا عــضو يف جلنــة  . املــرأة

مركز املـرأة ويـشارك بنـشاط يف املناقـشات الـيت جتريهـا شـعبة                
النهوض باملرأة التابعة لألمم املتحدة ملسألة العنف ضـد النـساء           
والفتيات الصغار ويتعاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك             

اإليـدز ومنظمـات اجملتمـع      /ملعين بفريوس نقص املناعة البـشرية     ا
 شـخص   ٣ ٠٠٠املدين ملكافحة اإليدز الذي أصاب أكثر من        

 . يف املائة منهم من النساء٤٠يف سورينام، أكثر من 

 ٩ إىل ٧املواد من 

قالت إنه على الرغم من زيادة عدد       : السيدة نيوبوير  - ٤٨
ــات عــ    ــات يف انتخاب ــساء املنتخب ــل  ٢٠٠٥ام الن ــزال متثي ، ال ي

املــرأة ضــعيفا يف املناصــب الــيت تــتم بــالتعيني، ومثــال ذلــك أنــه 
ومـن مث   . أية امرأة يف منصب مفوضـة عامـة للمنطقـة         توجد   ال

ــاذ      ــسياسية يف اختـ ــر اإلرادة الـ ــة أن ُتظهـ ــى احلكومـ ــب علـ جيـ
وســألت . خطـوات لزيــادة عـدد النــساء يف مناصـب املــسؤولية   

االعتبار نتائج الدراسة الـيت أجراهـا       عما إذا كانت ستؤخذ يف      

حمفــل النــساء الربملانيــات عــن إمكانيــة فــرض حــصص للنــساء؛ 
وأضافت أنه من املمكـن اعتبـار احلـصص تـدبريا مؤقتـا خاصـا               

وأشـــارت إىل أنـــه  . مـــن االتفاقيـــة ) ١ (٤١مبوجـــب املـــادة  
سيكون من دواعي الترحيب أيضا تقدمي مزيـد مـن املعلومـات            

 للتـدابري املعتمـدة لتحـسني متثيـل النـساء مـن        عن اآلثار العمليـة   
 .السكان األصليني والنساء من األقليات العنصرية

أعربت عن القلق الخنفاض معدالت     : السيدة بيمنتل  - ٤٩
متثيــل املــرأة يف احليــاة العامــة واحليــاة الــسياسية وعلــى مــستوى 

أحاطت علما بالعقبـات الـيت حتـول        وأضافت أهنا   . صنع القرار 
ــ ــها    دون اشــ ــن بينــ ــر، ومــ ــفها يف التقريــ ــوارد وصــ تراكها الــ

املسؤوليات العائليـة ونقـص مرافـق رعايـة الطفـل وعـدم اختـاذ               
إجـــراء مـــن جانـــب احلكومـــة واألحـــزاب الـــسياسية يف هـــذا  

وأضافت أن عـدد النـساء يف املناصـب رفيعـة املـستوى          . الشأن
يبدو أنـه قـد اخنفـض فعـال منـذ التقريـر الـسابق، ولـذلك فإهنـا                   

معلومـات عـن أيـة خطـوات اختـذهتا الدولـة الطـرف أو              تطلب  
آليات  أنشأهتا لزيادة متثيل املرأة علـى مـستويات صـنع القـرار              

وسـألت  . وبيان نوع جنس املرشحني علـى القـوائم االنتخابيـة         
أيضا عن الـسبب يف عـدم تـصنيف املعلومـات الرمسيـة املتعلقـة               

 .بالعملية االنتخابية والتصويت حسب نوع اجلنس

تـــساءل عمـــا إذا كانـــت الدولـــة  : الـــسيد فلنترمـــان - ٥٠
الطرف تعتزم إلغاء األحكام التمييزية احلالية املتعلق حبـق املـرأة           
يف احلــــصول علــــى اجلنــــسية، مبــــا يف ذلــــك احلــــق يف تغــــيري 

وأضــاف أنــه علــى الــرغم مــن أن االتفاقيــة عمومــا   . جنــسيتها
ى علــليــست ســارية املفعــول يف الدولــة الطــرف، فإنــه يقتــرح   

بوضـوح  منـها   ، القـصد    ٩منح إعفاء فيمـا يتعلـق باملـادة         األقل  
 .منح الرجل واملرأة حقوقا متساوية يف جمال اجلنسية

ــاكس  - ٥١ ــسيد جومانب ــه  ): ســورينام (ال ــال إن حكومت ق
تدرك بالطبع احلاجة إىل زيادة متثيل املرأة علـى مـستوى صـنع              

ــة املــوظفني يف املــ    ــا أغلبي ــرأة حالي ــشكل امل ستويات القــرار؛ وت
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ــدنيا و   ــة الــ ــطة   ٤٥الوظيفيــ ــستويات املتوســ ــة يف املــ  يف املائــ
ــا    ٣٠ و ــة العلي ــستويات الوظيفي ــة يف امل ــا  . يف املائ وســيتم قريب

ــى      ــا يف ذلــك عل ــرأة يف املناصــب رفيعــة املــستوى، مب تعــيني امل
أمـا مناصـب املفوضـني    . مستوى مدير عام ووكيـل مـدير عـام       

خاصـــة ألن القوالـــب العـــامني للمنـــاطق، فإهنـــا متثـــل مـــشكلة 
ــد، ومعظــم      ــة للبل ــاطق الداخلي ــشكلة كــربى يف املن ــة م النمطي
النــساء األكفــاء يفــضلن غالبــا البقــاء يف العاصــمة حيــث تتــاح  

ومـع ذلـك، هنـاك عـدد مـن النـساء         . مدارس أفـضل ألطفـاهلن    
يف وظائف أدىن قليال من وظيفـة مفـوض عـام للمنطقـة، ومـن               

ــا   ــة بعـــضهن قريبـ ــتم ترقيـ ــار إىل أن وزارة .احملتمـــل أن تـ  وأشـ
التنمية اإلقليمية، املسؤولة عن تعـيني مفوضـي املنـاطق، تـدرك            

 .جيدا تلك املشكلة

قالـت إن قـانون     ): سورينام ( كالين -السيدة توبنغ    - ٥٢
 اجلديد سيتـضمن أحكامـا متـنح الرجـل واملـرأة            ةاألحوال املدني 

ــه       ــن املؤســف أن ــسياهتم؛ ولكــن م ــيري جن ــساوية لتغ ــا مت حقوق
ــد جــاهزا     ســيمر ــانون اجلدي ــصبح الق ــل أن ي  بعــض الوقــت قب

وأضـــافت أنـــه ســـيكون علـــى املـــرأة املرشـــحة يف  . لالعتمـــاد
 أن ختتــار ظهــور اســم زوجهــا أو اســم ٢٠١٠انتخابــات عــام 

 .عائلتها جبانبها يف القوائم وأوراق االقتراع

مـــن قـــال إن األقليـــة ): ســـورينام (الـــسيد الندفيلـــد - ٥٣
ــة يف احلك  ــارون ممثل ــن     امل ــالث وزراء م ــاك ث ــة، فهن ــة احلالي وم

ارون يف  مـن املـ   امـرأة   هنـاك أيـضا     املارون، مـن بينـهم امـرأة، و       
. منصب األمني الدائم وأخرى يف منصب وكيل األمني الـدائم     

ولألقليــات مــن املــارون والــسكان األصــليني عــشرة مقاعــد يف 
الربملان، مـن بينـهم امـرأة مـن الـسكان األصـليني وثالثـة نـساء            

وأنــشأ رئــيس اجلمهوريــة جلنــة وزاريــة مــشتركة . ارونمــن املــ
لتقدمي املشورة إليـه بـشأن مـسألة احلقـوق املتعلقـة باألراضـي،              
وتــــشارك وزارة التخطــــيط والتعــــاون اإلمنــــائي يف مــــشروع  
لتشجيع احلـوار مـع أصـحاب املـصلحة بـشأن مـسألة احلقـوق               
يف األراضي وأنشأت طوائف السكان األصليني واملارون جلنـة         

. م ممثلني للمـرأة، لتنـسيق املناقـشات مـع اللجنـة احلكوميـة             تض
إن وتنــاول مــسألة متثيــل املــرأة يف الــسلك الدبلوماســي، فقــال  

تسعة من الذين مت تعيينهم مؤخرا يف الـسلك الدبلوماسـي مـن             
ومخـسة مـن املعينـات مـن        .  رؤساء بعثات  ٥النساء، من بينهم    

 اجلديــدة لــدى طائفــة املــارون، مــن بينــهم امــرأة هــي الــسفرية 
 .ترينيداد وتوباغو

رحبـــت بالزيـــادات يف متثيـــل نـــساء : الـــسيدة ســـيمز - ٥٤
األقليـات، لكنــها شـددت علــى أن احلكومـة واحلــزب احلــاكم    
ــة     ــد وللمعارضـ ــال للبلـ ــدمي مثـ ــسؤولية تقـ ــتحمالن مـ ــا يـ حاليـ

.  يف املائـة للمـرأة     ٣٠السياسية، من خالل تنفيذ حصة نسبتها       
يف املناقـشات اجلاريـة مـع املـارون     ينبغـي،  وعالوة على ذلـك،    

وجمتمعات السكان األصـليني، حيـث تـسود القوالـب النمطيـة            
ــى احلاجــة إىل ضــمان حــصول      ــة عل ــا، أن تؤكــد احلكوم غالب

 .املرأة على متثيل متكافئ مع الرجل

 .٠٠/١٣ُرفعت اجللسة الساعة  

 


