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يف غيــــاب الــــسيدة ســــيمونوفيتش، تولــــت الــــسيدة   
 .، املقررة، رئاسة اجللسةدياريام

 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة  

ــدول األطــراف مبوجــب      النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن ال
 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة

ــسورينا     ــث ل ــدوري الثال ــر ال  CEDAW/C/SUR/3( مالتقري
 )CEDAW/C/SUR/Q/3/Add.1 و CEDAW/C/SUR/Q/3 و

 بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفـد سـورينام         - ١
 .إىل طاولة اللجنة

 
 )تابع (٩ إىل ٧املواد من 

 أن احلكومـة    إىل أشـارت :  شـيلينغ  -السيدة شـوب     - ٢
 يف إعــداد التقريــر التـــايل،    خــبريا استـــشاريا تــشرك وي أن تنــ 

وسألت يف هذا الصدد كيف سيتلقى هـذا اخلـبري االستـشاري            
املعلومـــات وإىل أي مـــدى ســـتمارس احلكومـــة الرقابـــة أثنـــاء  

 .إعداد التقرير

قــال إن منــسقي  ):  ســورينام (الــسيد جومانبــاكس  - ٣
ات، وهـذه   الشؤون اجلنسانية سـيقدمون معلومـات إىل الـوزار        

 .ستحيلها بعدئذ إىل اخلبري االستشاري
 

 ١٤ إىل ١٠املواد 

 ١٠يف معــرض اإلشــارة إىل املــادة  : الــسيدة ســيمس - ٤
 يف املائـة فقـط مـن الفتيـات          ٦٠من االتفاقيـة، قالـت إن زهـاء         

يلتحقن باملدارس يف املناطق الداخلية مـن البلـد، وسـألت مـاذا            
يف املنـاطق الداخليـة     تفعل احلكومـة لكفالـة حـصول الطالبـات          

 .من البلد على مستوى تعليمي جيد

قال إنه فوجئ لدى رؤيته جـداول       : السيد فلينترمان  - ٥
التقرير الـيت تظهـر أن عـدد الطالبـات يفـوق عـدد الطـالب يف                 

وذكر أنـه مبوجـب القـوانني احلاليـة فـإن           . مرحلة التعليم العايل  
ف إىل تقـدمي    الـيت هتـد   واألنشطة اليت تقـوم هبـا خمتلـف الفئـات           

ــسية ومعلومــات تتعلــق بتنظــيم األســرة أنــشطة غــري     ثقافــة جن
. قانونية، وسأل إن كان هناك إطار زمين لتغـيري هـذه القـوانني           

ــالعودة إىل املدرســة،     ورحــب بتــشجيع األمهــات املراهقــات ب
وســـأل ملـــاذا ال تـــستطيع الفتيـــات احلوامـــل أن يـــستفدن مـــن 

ــراءات املتخـــذ   ــا اإلجـ ــا، ومـ ة لـــدعم الطالبـــات الـــسياسة ذاهتـ
 .احلوامــل يف مجاعــة املــارون ويف جمتمعــات الــسكان األصــليني

ــه يوجــد رســم       ــه جمــاين، فإن ــيم ُيفتــرض بأن ــال مــع أن التعل وق
تسجيل ضئيل، وسأل كيف يؤثر ذلك علـى األسـر الـيت فيهـا              

وطلب مزيدا من املعلومـات بـشأن اجلهـود الراميـة إىل         . فتيات
وقال يبـدو   .  الكتب املدرسية  إزالة الصور النمطية، وخاصة يف    

ــل        ــل العم ــوم مبجم ــيت تق ــي ال ــة ه ــري احلكومي أن املنظمــات غ
املتعلق بتوفري تعليم مـستمر، وسـأل إن كانـت لـدى احلكومـة              
خطط لكي تصبح أكثـر نـشاطا يف تـوفري تعلـيم مـدى احليـاة،                

 .األمر الذي يعترب هاما للنساء على حنو خاص

 مـن   ١١ املادة   أشارت إىل : شيلينغ - السيدة شوب  - ٦
االتفاقية فشددت على أمهية البيانـات اإلحـصائية، الـيت بـدوهنا            
يتعذر رؤية الـصورة احلقيقيـة املتعلقـة حبالـة املـرأة باملقارنـة مـع          

ويف معـــرض إشـــارهتا إىل أن . الرجـــل ويتعـــذر رصـــد التمييـــز
مكتب اإلحـصاء العـام يف سـورينام قـد احتـرق علـى مـا يبـدو               

كومــة علــى أن تطلــب مــساعدات  ، حثــت احل٢٠٠٣يف عــام 
مــن اجلهــات املاحنــة الثنائيــة أو الوكــاالت الدوليــة إلعــادة بنــاء 

ــام  ــدين خمصــصات    . ذلــك املكتــب اهل ــا دهــشت لت وقالــت إهن
ــل     ــة وزارة العمـ ــوزارات، وخاصـ ــبعض الـ ــة بـ ــة املتعلقـ امليزانيـ
والتطــوير التكنولــوجي والبيئــة، الــيت تــؤدي دورا رئيــسيا يف      

وطلبـت مـن احلكومـة      . مل لـدى املـرأة    رصد وحتسني حالة الع   
 مـع   ، حـسب الـوزارات    ،أن تقدم جدوال مبخصصات امليزانيـة     

 .اإلشارة إىل املكونات اجلنسانية
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ويف معــرض إشــارهتا إىل أن ســورينام مل تــصادق بعــد   - ٧
على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت تتماشـى مـع            

ن األيــسر إدمــاج مــمل يكــن تــساءلت عمــا إذا االتفاقيــة، هــذه 
ــذه  ــوانني العمــل  ه ــة يف ق ــىاالتفاقي ــر  .  وكف ــت إن التقري وقال

. أشار إىل نشاط سابق يف جمال محاية حقوق النساء العـامالت          
ويف معـــرض . وســـألت إن كـــان مثـــة متابعـــة لـــذلك النـــشاط 

ــراح إنــشاء صــندوق لتمويــل إجــازة األمومــة،     إشــارهتا إىل اقت
وقالـت إن العـبء    .  سألت كيف سيتم متويـل هـذا الـصندوق        

الــذي تفرضــه هــذه اخلطــة علــى الــشركات التجاريــة الــصغرية  
بعـــض وحـــدها إذ ختـــصص لـــيس مـــشكلة خاصـــة بـــسورينام 
 .الشركاتهذا النوع من الدول إعانات من الدولة لتعويض 

ــسيدة شــني  - ٨ ــة ملختلــف    : ال ســألت إن كــان مثــة متابع
هـا يف  ورقات البحث املتعلقة مبسائل سياسات العمل املشار إلي 

وطلبــت مزيــدا مــن املعلومــات عــن القــوانني املتعلقــة   . التقريــر
ويف .  وبرعايــة األطفــال،بــالتحرش اجلنــسي يف أمــاكن العمــل 

ــننب   ــورينام يتجـ ــساء يف سـ ــارهتا إىل أن النـ ــى معـــرض إشـ ، علـ
ــدو،  مــا ــرامج التــدريب  يب ــة يف ب العمــل، علــى املواضــيع التقني

بعـد أن تنـهي هـذا       سألت ما نوع الوظائف اليت تشغلها املـرأة         
ــوافز     ــة تنـــوي تقـــدمي حـ ــا إذا كانـــت احلكومـ ــدريب وفيمـ التـ

. لتشجيع النساء على الدخول يف جمـاالت غـري تقليديـة وتقنيـة            
وطلبــت كــذلك مزيــدا مــن املعلومــات بــشأن التــدريب الــذي  

 .يقدم إىل النساء من األقليات

 يف معرض إشـارهتا إىل املـادة        ،الحظت: السيدة غابر  - ٩
تفاقيــة، أن البيانــات املتعلقــة باخلــدمات الــصحية      مــن اال١٢

هـي  وسألت مـا   . وطلبت معلومات حديثة أكثر   نوعا ما   قدمية  
اإلجراءات املتبعة لزيادة عدد األسر املعيشية الـيت لـديها تـأمني            

. األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةســورينام حتقيــق  ولكفالــة ،صــحي
ــات األ    ــدالت وفي ــاع مع ــرض إشــارهتا إىل ارتف ــات ويف مع مه

أثنــاء النفــاس، ســألت مــا هــي اخلطــط الــيت لــدى احلكومــة         
ــة     ــاطق الريفي ــة، وخاصــة يف املن ــذه احلال ــت . لتحــسني ه وطلب

كذلك مزيدا مـن املعلومـات عـن الـسبل الـيت تتبعهـا احلكومـة                
إلزالة الصور النمطية يف الـتفكري، الـيت ختلّـف أثـرا سـلبيا علـى              

دا من املعلومـات    وأخريا، طلبت مزي  . مشاريع الصحة اإلجنابية  
ــساء،     ــاة يف صـــفوف النـ ــراض الـــيت تـــؤدي إىل الوفـ عـــن األمـ

تلميــذات  عــن ســوء التغذيــة وفقــر الــدم يف صــفوف  وكــذلك
 .املدارس

أعربت عن قلقها بشأن البيان الوارد      : السيدة بيمنتل  - ١٠
حباجة للحـصول   ال تكون   أن املرأة املتزوجة    ومؤداه  يف التقرير   

ولكــن دة مــن الرعايــة الــصحية، علــى موافقــة زوجهــا لالســتفا
ويف هـذا   . يطلب منها إشراك زوجها يف مسائل تنظيم األسـرة        

اجملال، حثـت احلكومـة علـى دراسـة توصـيات اللجنـة العامـة،               
 بـــشأن فـــريوس نقـــص املناعـــة    ١٥وخاصـــة التوصـــية رقـــم   

وقالـت إن   .  بـشأن الـصحة    ٢٤اإليدز والتوصـية رقـم      /البشرية
، وذلـك ألن    ه إشـكاليات  بـ وضع سـورينام بـشأن منـع احلمـل          

التثقيف واملعلومات املتعلقة هبذا املوضوع أمر غـري قـانوين مـع            
ومبـا أن  . أن وسائل منع احلمل واملعلومـات املتعلقـة هبـا متاحـة        

أفضل وسيلة للتقليل مـن اإلصـابة بفـريوس         الرفاالت  استخدام  
نقـــص املناعـــة البـــشرية، فـــإن تـــوفر هـــذه األدوات جـــوهري   

اإليـدز، الـذي يعتـرب ثـاين أكثـر          /فريوسالبة بـ  للتقليل من اإلصا  
وأخريا، أعربـت عـن     . أسباب الوفاة شيوعا يف صفوف النساء     

، فيمـا يبـدو،   قلقها بشأن بيـان ورد يف التقريـر ينحـي بالالئمـة      
 .فريوس يف القرىالعلى البغايا النتشار 

بـــصفتها إحـــدى أعـــضاء اللجنـــة  حتـــدثت : الرئيـــسة - ١١
ــا يبـــدو إىل يـــشري فقالـــت إن التقريـــر ف أن معـــدل وفيـــات يمـ

 التقريــر ومبــا أن. األمهــات أثنــاء النفــاس قــد يكــون يف ازديــاد 
قــد ممــا حــدد أيــضا بعــض نقــاط الــضعف يف اخلدمــة الــصحية  

 -سهم يف ارتفــاع معــدل وفيــات األمهــات أثنــاء النفــاس      يــ
إذا عمـا    سـألت    -صعوبة املواصالت، وعـدم تـوفر نقـل الـدم           

ــدوائر إذا كانــت عمــا مــر وكانــت هنــاك خطــط ملعاجلــة األ  ال



CEDAW/C/SR.770 (A)

 

4 07-22055 
 

ســرية عــن أســباب وفيــات األمهــات  حتريــات الــصحية جتــري 
 .أثناء النفاس

ووفقا للتقرير، فإن استخدام وسائل منـع احلمـل يقـل            - ١٢
ــساء ذوات ا   ــدى الن ــايف األدىن بكــثري ل ــستوى الثق وســألت . مل

هي الـربامج القائمـة الـيت ترمـي إىل نـشر الـوعي السـتخدام            ما
النـساء، وفيمـا    هـؤالء   حلمـل وتقبلـها يف صـفوف        وسائل منع ا  

وأضــافت أن . إذا كــان التــأمني الــصحي يغطــي موانــع احلمــل 
 .واضحا يف التقريرليس هذا األمر 

مـــا إذا كانـــت البيانـــات املتعلقـــة بوفيـــات عوســـألت  - ١٣
األمهــات أثنــاء النفــاس ذات الــصلة باإلجهــاض غــري اآلمــن       

 مـــصنفة حـــسب إذا كانـــت هـــذه املعلومـــاتعمـــا ومتاحـــة، 
أو الـسكان األصـليني      و احلـضرية،  الفئات مثل املناطق الريفية أ    

، فقــد ٤-١٢وأخــريا، قالــت إنــه وفقــا للجــدول  . املــارون أو
ــساء    ــة مــن الن ــسبة عالي ــة ”بفعــل توفيــت ن ، “أســباب خارجي

مبـا أنـه يفهـم عـادة بأهنـا تعـين            و. وطلبت توضيحا هلذه العبارة   
ت إن كـان ذلـك يـشري     تـساءل فقـد عنف، الحوادث أو أعمال  

 .عنف ضد النساءاليف التقرير إىل أعمال 

أشــارت إىل أن النــساء الريفيــات   : الــسيدة ســيمس  - ١٤
والنساء الاليت يعشن يف املناطق الداخليـة ال حيظـني باخلـدمات            

عـالوة علـى   . املطلوبة، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـالتعليم والـصحة          
هــي لدينيــة  اLobi Foundation  لــويببمــا أن مؤســسةفذلــك، 

متـأثرة بعامـل    دمات، فقـد تكـون إحـصاءاهتا        اخلاليت تقدم هلن    
والحظــت مــثال بأنــه توجــد إحــصاءات بــشأن  . القــيم الدينيــة

استخدام املرأة املتزوجة لوسائل منـع احلمـل والتعقـيم، إال أنـه             
ال توجد إحصاءات تتعلق بالنـساء غـري املتزوجـات وتـساءلت            

 يقـــيم غـــري املتـــزوجني املؤســـسة ال تقبـــل أنتلـــك إن كانـــت 
 .عالقات جنسية

ــة، قالــت     - ١٥ ــوارد الوطني ــة وامل ــق بالبيئ ــه يف إوفيمــا يتعل ن
حني تتمتع احلكومة من الناحية القانونية حبـق التـصرف بكافـة           

ــديها       ــإن لـ ــد، فـ ــة يف البلـ ــوارد الطبيعيـ ــة واملـ ــروات املعدنيـ الثـ
وســألت إن . مــسؤولية أخالقيــة أيــضا جتــاه ســكاهنا األصــليني  

 النـــساء مـــن طائفـــة املـــارون يـــشاركن يف املناقـــشات  كانـــت
واملفاوضات الدائرة حول ما حيدث جملـتمعهن احمللـي ومـا هـي             

املـــوارد  القـــدوم وباســـتغالل   الـــشركات الـــيت يـــسمح هلـــا ب   
 .بالشراكة مع احلكومة

إىل أن التقريـر يقـدم      أشارت  : أبياه - السيدة كوكر  - ١٦
جلـة بعـض الـصعوبات      معلومات عن بعض التدابري املتخـذة ملعا      

اليت تواجه الريفيات، فيما يتعلق بـدخوهلن املـدارس، والرعايـة           
مل يتحــدث كــثريا لكنــه الــصحية، وامليــاه والــصرف الــصحي، 

وأعربـــت عـــن أملـــها بإمكانيـــة تـــصويب هـــذا  . عـــن النتـــائج
 .اإلسقاط يف التقرير التايل

ووفقا للتقرير، فقد انتقلت مسؤولية الرعايـة الـصحية          - ١٧
ــة إىل  يف  ــاطق الداخلي ــة ال”املن ــةالبعث ــن   “طبي ــيس م ــه ل ، إال أن

الواضـــح إن كانـــت تلـــك منظمـــة خاصـــة أم منظمـــة غـــري       
ــة    ــها جماني ــا إذا كانــت خدمت ــة، وفيم ــر  . حكومي وّوجــه التقري

الــصحية، جمــال اخلدمــة أيــضا االنتبــاه إىل وجــود صــعوبات يف 
وســـألت مـــا هـــي . مـــن قبيـــل نقـــص عـــدد األطبـــاء واملرافـــق 

لـــيت اختـــذت لتحـــسني حالـــة الرعايـــة الـــصحية يف اخلطـــوات ا
 .املناطق الريفية

ــة حــصول النــساء علــى أراض،    - ١٨ وباإلشــارة إىل إمكاني
ســألت كــم عــدد النــساء الــاليت ُمــنحن صــكوك ملكيــة أراض  

وأخريا، ويف معرض إشـارهتا     . “األرض للمرأة ”منذ بدء محلة    
وأفـراد  إىل منح امتيازات التعدين وقطع األشجار إىل شركات  

ليــسوا مــن الــسكان األصــليني يف منــاطق التعــدين أو الغابــات   
السكان الريفيني، سألت ماذا تفعـل   يش  عسبل  وأن هذا يهدد    

 .احلكومة لكفالة محاية سبل عيش هؤالء

 ذكــــر أن وزارة :)ســــورينام (الــــسيد جومانبــــاكس - ١٩
، إىل يف مجلة أمـور هتدف  التعليم أعدت خطة تعليمية قطاعية،      
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وتـضم  . إدماج املنظور اجلنـساين وإزالـة الـصور النمطيـة         تعزيز  
ملـساعدة  املتخذة أيضا أحكاما تتعلق حبمل املراهقات والتدابري       

ومل تعتمــد اخلطــة . األمهــات املراهقــات الســتئناف دراســتهن 
 .باستعراضهااملعلمني بعد ويقوم احتاد 

، فإن أحدا مل يعاقـب،      قانون العقوبات وبرغم أحكام    - ٢٠
. نـع احلمـل   تتعلـق مب  معلومـات   أفشى  العملية، ألنه   مارسة  يف امل 

عمليــات إجهــاض تــستند إلجــراء ومل يعاقــب أي مــن األطبــاء 
إال أنــه بــسبب القواعــد املتعلقــة بالــسرية  . إىل مؤشــرات طبيــة

 .الطبية، كان من الصعوبة مبكان مجع بيانات عن اإلجهاض

ــه تُ  - ٢١ ــحيح أنــ ــسجيل يف وصــ ــوم تــ ــع طلــــب رســ  مجيــ
مـن  التالميـذ   انتقـال   مستويات التعليم، وأن الرسوم تـزداد مـع         

ــرى   ــة إىل أخـ ــاممرحلـ ــييف النظـ ــذي  .  التعليمـ ــد الـ ــا الوالـ أمـ
يستطيع أن يسدد الرسوم فيمكنه أن يقـدم طلبـا إىل الدولـة              ال

 .ملساعدته

قالــــت إن ): ســــورينام (كلــــني - الــــسيدة توبينــــغ - ٢٢
علقــة مبعــدالت الوفيــات    خمتلــف األســئلة املت لــىاإلجابــات ع

ــداف       ــذ األه ــدم يف ســياق تنفي ــال ســوف تق ــية واألطف النفاس
واسـتجابة لتوصـية مـن منظمـة األمـم املتحـدة        .اإلمنائية لأللفيـة 

ــة، وضــعت احلكومــة نظامــا لرصــد خمتلــف املؤشــرات     للطفول
املتعلقة باألطفـال؛ وقـد نـشرت النتـائج يف احلوليـة اإلحـصائية              

وأشــارت إىل أن  .م لإلحــصاءاتالــيت يــصدرها املكتــب العــا 
احلكومة تقوم، مبساعدة اليونيسيف ومـصرف التنميـة للبلـدان          

ــدا   ــة هولن ــة وحكوم ــا منحــا  األمريكي ــدم إليه ــيت تق ــذ  ال ، بتنفي
ــال      ــصحية لألطفــ ــة الــ ــسني الرعايــ ــي إىل حتــ ــات ترمــ سياســ

  .وتعليمهم

يف اخلتام، عقبت على التعليقات اليت أديل هبـا بـشأن           و - ٢٣
منظمة غـري   بل  إهنا ليست مؤسسة دينية     فقالت   مؤسسة لويب، 

  .وثيق مع احلكومةالتعاون الحكومية تعمل ب

اليت تقتـرن   أقر باملصاعب   ): سورينام (السيد الندفلد  - ٢٤
لكنــه . بتــوفري اخلــدمات التعليميــة يف املنــاطق النائيــة مــن البلــد 

 قــدم ىلمــشاريع الــصغرلأوضــح أن برنــامج االحتــاد األورويب 
ترة املشمولة بـالتقرير أمـواال لبنـاء عـدد مـن املـدارس             خالل الف 
مــن احلــوافز جمموعــة ، وأن احلكومــة أدخلــت  البلــديف داخــل
 ىلإساكن بــدون إجيــار جلــذب املعلمــني املــا تــوفري نــهاملاليــة، م

وعالوة على ذلك، أُنشئ يف بروكوبونـدو أول   .تلك املدارس
ق يــوفر املــسكن واملرافـــ   وهــو مكتـــب جــامع   -مركــز نــواة   

نائيــة، كمــا أُدخلــت فــصول    النــاطق املالتعليميــة للطلبــة مــن   
 .دراسية مسائية لألمهات

، أن عمــل املراهقــات ميثــل مــشكلة كــربىوأشــار إىل  - ٢٥
 البلد؛ مـضيفا أن احلكومـة تنكـب، بالتـشارك         خاصة يف داخل  

عدد مـن مـشاريع التوعيـة،       على  ،  “مؤسسة البعثة الطبية  ”مع  
دراســة تــأثري التقاليــد علــى هــذه  االستفاضــة يفغــري أنــه جيــب 

ــاق أخــرى،      ــاب آف ــه، يف غي ــاهرة ألن ــثريا الظ ــر إىل  ك ــا ينظ م
الفتيات اللوايت أهنـني دراسـتهن االبتدائيـة علـى أهنـن راشـدات              

ولتحــسني صــحة  .ومــن مث يعتــربن جــاهزات ملرحلــة األمومــة 
ت التقليــديات مــن املــارون األمهــات، تلقــى عــدد مــن القــابال 

يف تنظــــيم دورة  رة الــــصحة مــــؤخراوزاشــــرعت ، وتــــدريبا
 . أربع سنواتامدهتللتدريب يف املرحلة الثالثة على القبالة 

ــائال - ٢٦ ــسرة   وأردف ق ــصحية متي ــة ال  إن خــدمات الرعاي
ألصـلية  للمارون وجمموعات أخرى من الـشعوب ا       دون مقابل 

؛ وتعتـزم وزارة الـصحة إدخـال        واألسر ذات الدخل املنخفض   
صحي يف إطـار اخلطـة اإلمنائيـة املتعـددة         برنامج عـام للتـأمني الـ      

وتقـدم وسـائل ملنـع احلمـل        . ٢٠١١-٢٠٠٦السنوات للفتـرة    
املارون ونساء الـشعوب األصـلية، رغـم احلاجـة     نساء   إىل   جمانا

وقــد أتــت  .إىل اختــاذ تــدابري إضــافية لزيــادة معــدل اســتعماهلا 
اخنفــضت قــد ف :قــضاء علــى املالريــا أكلــهابذولــة للهــود املاجل

 اهتمام متزايـد  هناك أيضاو . يف املائة٧٥ املرض بنسبة حاالت
 .ةالتقليدياألدوية باستعمال 
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رئـــــيس قـــــال إن األراضـــــي، بـــــصدد احلقـــــوق يف و - ٢٧
ــة  ــة لدراســة أأنــشأ اجلمهوري . مــضي قــدماللالــسبل فــضل جلن

تــألف مــن زعمــاء   مــع هيئــة مماثلــة   ســتتعاون هــذه اللجنــة  و
 .الشعوب األصلية احملليني

قــال إن مناقــشات ): ســورينام( جومانبــاكس الــسيد - ٢٨
ثالثية بشأن متويل إجازة األبوين، مبـشاركة احلكومـة وأربـاب     

الدولـة  أضـاف أن    و .العمل والنقابات العمالية، ال تزال جارية     
متيــل إىل األســر لكــن  مــن مرافــق رعايــة األطفــال، عــدداتــدير 

 يف مواقـــع ملؤســـسات اخلاصـــة، الـــيت توجـــد عمومـــااتفـــضيل 
فقـال إن تعزيزهـا يقتـضي أن        عمالـة املـرأة،     أما بـصدد     .أفضل

، من بني أشـياء   تنصمشاريع قوانني عمل جديدة  تكون هناك   
 .مرافق صحية مالئمةتوفري أخرى، على 

، قـال   نتـل  على السؤال الذي طرحته الـسيدة بيم       وردا - ٢٩
يف الـسنوات األخـرية    من البغايـا بـدأن يعملـن       إن عددا متزايدا  
وس نقــــص املناعــــة ريا يــــساهم يف انتــــشار فــــيف القــــرى، ممــــ

 قيــد التنفيــذ إصــالح شــامل  بالفعــلويوجــد  .اإليــدز/البــشرية
سـتقدم تفاصـيل إضـافية يف التقريـر         و. لقطاع الرعايـة الـصحية    

 .الدوري املقبل

أن تنفــذ أن مــن الــضروري  أكــدت : نيالــسيدة شــ  - ٣٠
ــامتنفيــــــذا االتفاقيــــــة  ف  لتحقيــــــق األهــــــداال وفعــــــاالكــــ

 .لأللفية اإلمنائية

افت أن على كـل بلـد       أض: شيلينغ - السيدة شوب  - ٣١
 .لتخطـيط اإلمنـائي   يف ا حقـوق اإلنـسان     يراعـي    أن ينتهج هنجا  

ويف هــذا الــصدد، وجهــت انتبــاه الدولــة الطــرف إىل نــشرة       
ــة      أصــدرها صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة واحلكوم

ن خـاص علـى جوانـب حقـوق اإلنـسا       بوجـه   األملانية، شددت   
 .يف األهداف اإلمنائية لأللفية

ود  من االتفاقية، قالـت إهنـا تـ       ١١وباإلشارة إىل املادة     - ٣٢
أن تعــرف مــا إذا كــان مــشروع القــانون املتعلــق باملــساواة يف   

وســألت  .القطــاع اخلــاصينطبــق علــى معاملــة الرجــل واملــرأة 
حلكومة معلومات بشأن مواقف كل     لدى ا  عما إذا كان     أيضا

  .املختلفة إزاء املرأة يف مكان العمللعرقية ااجملموعات 

ــالــــــــسيدة بيم - ٣٣ انتــــــــشار أشــــــــارت إىل أن : لنتــــــ
ــريوس ــرده إىل   /الف ــدز يف القــوى م ــسها،   اإلي ــاء نف ظــاهرة البغ
ــيس  ــا إىل ولـ ــرادى البغايـ ــاه إىل   .فـ ــت االنتبـ ــاقض الووجهـ تنـ

بأنه مل يتم بعـد  الذي يفيد واضح بني البيان الوارد يف التقرير     ال
إعانــات احلكومــة لوســائل منــع احلمــل والتعليقــات الــيت تــوفري 

 .أدىل هبا أعضاء الوفد

علــى الـصلة بــني الوفيــات  يف ختــام كلمتـها  ددت وشـ  - ٣٤
ــساءلت النفاســية واإلجهــاض، و  ــة أن  ت كيــف ميكــن للحكوم

يف  ىجتــرتكــون علــى يقــني مــن أن كــل عمليــات اإلجهــاض   
ــة    ــات اإلجهــاض غــري القانوني ــشفيات إذ أن عملي  ســرية املست

وقالت إن هناك حاجة إىل املزيد من البحث يف هـذا   .بطبيعتها
  .اجملال

اجلهود الــيت تبــذهلا الدولــة بــأقــرت : سالــسيدة ســيم - ٣٥
كــل اجملموعــات  الثقافيــة لسالمة الــالطــرف لــضمان احتــرام   

وصـــف احتفـــاالت  إزاء العرقيـــة، لكنـــها أبـــدت انزعاجهـــا    
هد ون، خاصة أهنا تش   اخلصوبة اليت ينظمها املارون الساراماكي    

ومبا أن سـورينام  .  عاما ١٨عن  أعمارهم  تقل  مشاركة أطفال   
جيــب عليهــا مبقتــضاها طــرف يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الــيت  

أي ممارســـات تنتـــهك حقـــوق الفتيـــان والفتيـــات دون حتـــرمي 
السن القانونية، فإهنا تتساءل عما إذا كانـت احلكومـة اختـذت            

 .الوضعهذا أي خطوات ملعاجلة 

علــــى قــــال ردا ): ســــورينام (الــــسيد جومانبــــاكس - ٣٦
مـشروع  بـشأن  شـيلينغ   - السيدة شوبالذي طرحته   سؤال  ال

العمـل  إن  واملـرأة،   القانون املتعلـق باملـساواة يف معاملـة الرجـل           
للحكومـة  سىن  جار إلنشاء جملس اجتماعي واقتصادي لكي يت      
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ع والنقابــات وأربــاب العمــل مناقــشة مــسألة التطبيــق يف القطــا
 .كذلكاخلاص 

ــى وردا - ٣٧ ــ عل ــه  سؤال ال ــذي طرحت ــال إن  ال ــسة، ق الرئي
غـري   .مشمولة بالتأمني الصحيال تزال غري وسائل منع احلمل 

أن احلكومــة توفرهــا دون مقابــل للبعثــة الطبيــة واملــارون وملــن  
الــيت يــتم توفريهــا عــن تلــك تعــني نائيــة والنــاطق امليعيــشون يف 

 قــائال بأنــه رغــم القبــول  خــتم كالمــهو .مؤســسة لــويبطريــق 
ــستحيل      ــن املـ ــرية فمـ ــاض سـ ــات إجهـ ــإجراء عمليـ ــا بـ عمومـ

 .هبذا الشأنبيانات أي احلصول على 

أجــاب علــى الــسؤال    ): ســورينام (الــسيد الندفلــد  - ٣٨
للمـارون  التناسلي  أن السلوك    بش سالذي طرحته السيدة سيم   

مـاد هنـج متكامـل      تراماكيني، وقال إن احلكومـة حتـاول اع       السا
 .ى إىل توعيتهم خبيارات بديلةتسعو

قالت إن منتـدى    ): سورينام (كلني - السيدة توبينغ  - ٣٩
ــة،      ــة لأللفي ــشة األهــداف اإلمنائي للمجتمــع املــدين ســيعقد ملناق

 . من املعلوماتأكرب قدر ممكنتاح مبشاركة احلكومة، وسي

 يف اللجنـة، وسـألت      ها عـضوا  تحتدثت بـصف  : الرئيسة - ٤٠
ــا إذا كانــت احلكومــ ع مــشروع نطــاق ة ســتنظر يف توســيع  م

القانون املتعلـق باملـساواة يف معاملـة الرجـل واملـرأة يف القطـاع               
وفيمـا يتعلـق بـصعوبة احلـصول      .العام ليـشمل القطـاع اخلـاص   

بيانات بشأن عمليـات اإلجهـاض الـسرية، اقترحـت أن           العلى  
طبـــاء تـــوفري تقـــديرات إمجاليـــة يطلـــب مـــن املستـــشفيات واأل

 .العمليات هلذه
 

 ١٦ و ١٥املادتان 

القـوانني  عـن ماهيـة     سـألت   : أبيـاه  - السيدة كـوكر   - ٤١
حتليـل التقريـر الـذي نـشرته وزارة         عقب  اليت اتضح أهنا متييزية     

قياسـا  الذي تضمن نتائج اختبار للتـشريعات الوطنيـة         الداخلية  
وأثنت على احلكومة إللغائها قـانون   .إىل اتفاقيات دولية معينة

ولكنــها تــساءلت ملــاذا ال ميكــن رفــع ســن  الــزواج اآلســيوي، 
  عاما جلعله متماشـيا    ١٨من الفتيان والفتيات إىل     الزواج لكل   

 .مع اتفاقية حقوق الطفل

الحظــت أن تنقــيح قــانون الــزواج    : الــسيدة ســايغا  - ٤٢
املعنيـــة لجنـــة التوصـــيات لتوصـــيات اللجنـــة أو يـــستجيب ل ال
واج جـزء   احلـد األدىن لـسن الـز      هـل   سألت  فـ قوق اإلنسان،   حب

مــن القــانون املــدين أو قــانون الــزواج ومــا هــي اآلثــار املترتبــة   
، أعربت عن رغبتـها  يف اخلتامو .على إلغاء ذلك القانونعمليا 

 كمـا    عامـا  ١٧الـزواج للفتيـان هـو       يف معرفة ما إذا كان سـن        
ــو مفــسر يف البيــان الــشفوي أ    مــبني  كمــا هــو   عامــا١٨ مه

 .التقرير يف

 الـسؤال    علـى  أجاب): سورينام( السيد جومانباكس  - ٤٣
أبيـاه، وقـال إن اللجنـة املعنيـة          - الذي طرحته الـسيدة كـوكر     

قـوانني  بالتشريع اجلنساين أوصت بإلغاء األحكـام التمييزيـة يف          
 متنع املرأة من    يتضمن قيودا قانون املوظفني، الذي    معينة، منها   

ــغل  ــة  شـ ــانون   مناصـــب معينـ ــل، وقـ ــزواج أو احلمـ ــسبب الـ بـ
 الذي يرغم النساء املدرجـة أمسـاؤهن علـى قـوائم            االنتخابات،

أزواجهــن، علــى حتديــد هويــاهتن باســتخدام أمســاء     االقتــراع 
النقـل إىل  علـى نفقـات    النـساء   يعوض  ال  وقانون املرور، الذي    

  .، وقد مت هلا ذلكوظيفة جديدةمكان آخر ملباشرة 

 على سؤال السيدة سايغا، قال إن قانون الـزواج   وردا - ٤٤
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن      .ل إال أحكـام القـانون املـدين   ال يعد

ــزواج        ــانون ال ــن ق ــذي يتكــون م ــزواج اآلســيوي، ال ــانون ال ق
ــزواج اإلســالمي، أُ   ــانون ال ــدي وق ــر اهلن  ولكــن ١٩٧٣عــام ق

احملـدد  إن سـن الـزواج      ختم كلمته قـائال،     و. نفاذه البتة يبدأ   مل
ــا ل ــو  حالي ــان ه ــا١٧لفتي ــيح     عام ــشروع لتنق ، ولكــن آخــر م

 عامـا لكـل     ١٨قانون املدين مشل اقتراحا برفع هذا السن إىل         ال
  .من الفتيان والفتيات
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ــايغا  - ٤٥ ــسيدة سـ ــد   : الـ ــها يف أن يعتمـ ــن أملـ أعربـــت عـ
 .مشروع تنقيح القانون املدين يف أقرب وقت ممكن

قالـت إن إقـرار احلكومـة باحلاجـة إىل دمـج            : الرئيسة - ٤٦
وحثت الوفـد علـى     شجع  أمر م  اجلنسانية   ااالتفاقية يف سياسته  

 .ج االتفاقية يف القانون الداخليمالسعي إىل د

 .٠٥/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


