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 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

 )تابع ( من االتفاقية١٨
) تـــابع(التقريـــر األوَّيل للجمهوريـــة العربيـــة الـــسورية  

)CEDAW/C/SYR/1 ؛CEDAW/C/SYR/Q/1 و Add.1( 
بــدعوة مــن الرئيــسة، جلــس أعــضاء وفــد اجلمهوريــة    - ١

 .العربية السورية إىل مائدة اللجنة
 )تابع (٨ و ٧املادتان 

قالـت إن   ): اجلمهورية العربية الـسورية   (السيدة غامن    - ٢
احلكومة قررت قبل ثـالث سـنوات حتـديث قـانون اجلمعيـات             

وحتقيقـاً هلـذه الغايـة،      .  عالقتـها بـاجملتمع املـدين      من أجل تعزيـز   
أجرت اهليئة الـسورية لـشؤون األسـرة، الـيت تعمـل يف شـراكة               
مــــع املنظمــــات غــــري احلكوميــــة، واحلكومتــــان الــــسويدية      

وقُـــدِّمت . والربيطانيـــة واالحتـــاد األورويب استعراضـــاً للقـــانون
ظـر  مسّودة أّوليـة للـنص اجلديـد إىل مكتـب رئـيس الـوزراء للن              

ــة  ــيغة هنائيـ ــرياً إعـــداد صـ ــا ومت أخـ ــة . فيهـ ــافت أن مرحلـ وأضـ
االنتقال احلالية إىل اقتصاد السوق وزيادة الالمركزيـة سـاعدتا          
. علـــى إجـــراء نقـــاش عـــام وحيـــوي عـــن دور اجملتمـــع املـــدين

وأعربت عن شعورها بأن حركـة اإلصـالح يف سـوريا سـوف             
تسود وأكدت على أن أي تدابري إصـالحية سـوف تتـسق مـع           

 .املعايري الدولية ذات الصلة
وقالــت إن اســتمرار وجــود القوالــب النمطيــة القائمــة  - ٣

علــى نــوع اجلــنس يعــين أنــه ال يــزال مــن الــصعب علــى املــرأة   
ومــع أن احلكومــة قــد . الــسورية أن تــدخل الــساحة الــسياسية

اختذت عدداً من اخلطـوات لتـشجيع مـشاركة املـرأة يف احليـاة              
يف ذلك عقد سلسلة من حلقـات العمـل         السياسية والعامة، مبا    

 الــربط قنيــاتعــن مجلــة أمــور مــن بينــها املهــارات القياديــة وت  
الشبكي وإنشاء املزيد من مرافـق رعايـة الطفولـة، ينبغـي بـذل              

وتتمتــع املــرأة .  نــسائية مــؤثِّرةىاملزيــد مــن اجلهــود إلجيــاد قــو 

 يف انتخابـات هيئـات ُصـنع        للترشـيح والرجل حبقوق متـساوية     
ــة لعــام    القــرا ــرغم مــن أن االنتخابــات الربملاني ر ولكــن علــى ال

ــه مل يــتم    ٢٠٠٧ ــادة يف عــدد املرشــحات، فإن  قــد شــهدت زي
ــرأة  ــاب أي امـ ــع إىل   . انتخـ ــذا املوقـــف يرجـ ــا أن هـ ويف رأيهـ

أكثـر ممـا يرجـع إىل مواقـف         اإلنتخابية  النقص يف متويل احلملة     
ل أن تعمـ  وأعربـت عـن أملـها يف        . متييزية من جانـب النـاخبني     

ــة     ــنظم االنتخابــات احمللي التعــديالت األخــرية للتــشريع الــذي ي
 .على تشجيع مشاركة املرأة

 ٩املادة 
رّحـب بقيـام اجملتمـع املـدين بـإجراء        : السيد فلنترمـان   - ٤

 مـن  ٢مناقشة واسعة بشأن حتفّظ الدولة الطـرف علـى الفقـرة      
، وأعرب عـن األمـل يف أن يـتم سـحب هـذا الـتحفظ                ٩املادة  

يــستبعد غـري أن هــذا الـتحفظ ينبغـي أال    . بل القريـب يف املـستق 
عديل للقوانني اليت تنظّم نقل اجلنسية العربية الـسورية،         تإجراء  

وقـال إنـه يـود أن يعـرف مـا إذا         . واليت تتبع حاليـاً منطـاً حزبيـاً       
كان تشريع الدولة الطـرف بـشأن اجلنـسية قـد ُنفِّـذ بالكامـل،               

ــل الق     واعــد الــيت تــنظم   خاصــة وأن العديــد مــن أحكامــه، مث
اكتــساب اجلنــسية عــن طريــق الــزواج والتجــنُّس، ُتَعــد متييزيــة  

 .بشكل واضح جتاه املرأة
تــساءلت يف معــرض إشــارهتا : أبيــار-الــسيدة كــوكر - ٥

 مـــــــــن تقريـــــــــر الدولـــــــــة الطـــــــــرف  ٤٧إىل الـــــــــصفحة 
)CEDAW/C/SYR/1 (  ــذك ــت امل ــا إذا كان ــتمس  ة رعّم ــيت تل ال

ــديل  ــادة تع ــانون اجلنــ  ) أ (٣امل ــن ق ــشروع  م ــسورية وم سية ال
 علـى  ان مـن هـذا القـانون ينطويـ        ٣القانون بشأن تعديل املـادة      

ــد     ــا إذا كانـــت املقترحـــات ذات الـــصلة قـ نفـــس اهلـــدف ومـ
 .اعُتمدت

تساءلت عّمـا إذا كانـت احلكومـة قـد          : السيدة سيغا  - ٦
أجرت أية استقصاءات لتحديد عـدد األطفـال املتـضررين مـن            

 .نسيةاألحكام التمييزية لقانون اجل
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أشـارت إىل أنـه يف بلـدان        : زرداين-السيد بلميهوب  - ٧
إسالمية أخرى، مبا يف ذلك اجلزائر واملغـرب وتـونس ومـصر،            

وحثـت احلكومـة    . حيق لألمهـات نقـل جنـسياهتن إىل أطفـاهلن         
علــى اختــاذ التــدابري الالزمــة لــضمان متتــع املــرأة الــسورية هبــذا   

 ٢لـى املـادة     وقالت إن سـحب حتفـظ الدولـة الطـرف ع          . احلق
ــى      ــا عل ــسحب حتفظه ــق ل ــد الطري ــة ينبغــي أن ميّه مــن االتفاقي

 .٩ من املادة ٢الفقرة 
قالـت إن   ): اجلمهورية العربية الـسورية    (السيدة أسد  - ٨

 علـى أسـاس   ٩ من املـادة  ٢سوريا أعلنت حتفظها على الفقرة     
ويف ظـل قـانون اجلنـسية،    . أهنا تتعارض مع الشريعة اإلسـالمية  

املولــودين علــى األراضــي الــسورية احلــصول علــى حيــق جلميــع 
غـري أنـه عنـدما تتـزوج امـرأة سـورية            . اجلنسية العربية السورية  

مـــن أجـــنيب وحتـــصل علـــى جنـــسيته، فإهنـــا تـــستطيع اســـتعادة 
جنــسيتها الــسورية إذا تقــدمت بطلــب إىل الــسلطات املختــصة 

وباستطاعة املـرأة األجنبيـة الـيت       . خالل عام واحد من زواجها    
وج من رجل سوري أن تكتسب جنسيته إذا عاشت علـى           تتز

األراضي السورية مدة عامني وإذا وافقت الـسلطات املختـصة          
 .على ذلك

وبينما يكتسب األطفال جمهولو اآلباء املولودون علـى     - ٩
ــاً    ــسورية تلقائي ــة ال ــسية العربي ــسورية اجلن ، ال حيــق األراضــي ال

ومـن أجـل    . نلألمهات الـسوريات نقـل جنـسياهتن إىل أطفـاهل         
تصحيح هذا الوضع التمييـزي وضـمان سـحب الـتحفظ علـى             

، أجرت اهليئة السورية لـشؤون األسـرة،        ٩ من املادة    ٢الفقرة  
بالتعاون مع منظمات اجملتمـع املـدين، حبوثـاً ونظمـت حلقـات             

وقالــت رّداً علــى  . عمــل، غــري أن هــذه اجلهــود مل ُتثمــر بعــد  
د لـدى احلكومـة أي      سؤال وجَّهتـه الـسيدة سـايغا إنـه ال توجـ           

 .بيانات عن عدد األطفال املتضررين
ــامن  - ١٠ ــسيدة غ ــسورية   (ال ــة ال ــة العربي ــا ): اجلمهوري بينم

ــابع     ــسية ذات طـ ــانون اجلنـ ــام يف قـ ــدة أحكـ ــأن عـ اعترفـــت بـ

ــضيات       ــن املقتـ ــر عـ ــام تعبِّـ ــذه األحكـ ــدت أن هـ ــزي، أكـ متييـ
وخاصــــة الــــشواغل بــــشأن العــــدد الكــــبري مــــن  (الــــسياسية 

وينبغـــي أال ) تزوجـــات مـــن رجـــال ســـورينيالفلـــسطينيات امل
ــرأة      ــة إخــضاع امل ــة احلكوم ــى رغب ــل عل ــا دلي ــى أهن ــسَّر عل . ُتفَ

والواقــع أن رئــيس الــوزراء طلــب مــن اهليئــة الــسورية لــشؤون  
األسرة مـؤخراً تقـدمي اقتـراح يقـضي مبعاملـة طلبـات احلـصول               

 . كل حالة على حدةى اجلنسية السورية على أن تؤخذعل
ــسيدة كــوكر    ورّداً ع - ١١ ــه ال ــسؤال الــذي وجهت  –لــى ال

 تعـديالً علـى     اًاقَترحـ املذكرة ومشروع القـانون     آبيا، قالت إن    
ومل يــتم بعـد اعتمــاد  . مــن قـانون اجلنـسية  ) أ (٣صـياغة املـادة   
 .هذه املقترحات

 ١٠املادة 
ــنغري  - ١٢ ــسيدة أروشــا دوم ــة  : ال ــد أن أشــادت بالدول بع

ــد ال    ــن أجــل تزوي ــا م ــة الطــرف جلهوده ــصنف لجن ــات م ة ببيان
ودقيقة عن معدالت االلتحاق باملدارس واجلامعات، تـساءلت        

 ٢٠٠٢عن السبب يف أن أمية النساء قد زادت يف الفتـرة بـني             
تفـاع مـستويات األميـة      وفضالً عن هـذا، نظـراً الر      . ٢٠٠٦و  

، فإهنـا تـود أن تعـرف        بني النساء فوق سن اخلامسة والعـشرين      
 .مج لتعليم الكبارما إذا كانت احلكومة تقّدم برا

وأخرياً، بينما زاد املعدل العام اللتحاق الفتيـات، فـإن     - ١٣
األرقام اخلاصة بـالتعليم االبتـدائي ظلّـت ثابتـة تقريبـاً منـذ عـام          

ومن أجـل التحقـق مـن األسـباب الـيت أدت إىل هـذا               . ١٩٩٩
املوقف، فإهنا سوف تكـون ممتنـة لـو حـصلت علـى معلومـات               

ــدال  ــر تفـــصيالً عـــن معـ ــة  أكثـ ــاطق الريفيـ ــاق يف املنـ ت االلتحـ
 .واحلضرية

قالـت إن   ): اجلمهورية العربية الـسورية    (السيدة غامن  - ١٤
الزيادة الواضحة يف معدل األمية بني اإلناث يف الفتـرة مـا بـني              

ــّدم يف التقنيــــــات  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ ــا ُتعــــــزى إىل التقــــ  رمبــــ
وقـد وضـعت    . اإلحصائية وليست إىل زيادة يف القيم احلقيقيـة       
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من مـضي  ال بد كومة عدداً من برامج تعليم الكبار، ولكن  احل
ــؤيت  ــل أن تـ ــا بعـــض الوقـــت قبـ ــود مثارهـ ــذه اجلهـ ــوفِّر .  هـ وتـ

املنظمــات غــري احلكوميــة أيــضاً فــصوالً حملــو األميــة يف املنــاطق  
 .الريفية، وحتصل النساء على حوافز للمشاركة

 ١١املادة 
 الطـرف   بـذلت الدولـة   قالـت إنـه بينمـا       : السيدة باتن  - ١٥

جهوداً كبرية للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف جمـال العمالـة،            
. فإهنا تشعر بالقلق من تنفيذ قانون العمالـة يف القطـاع اخلـاص           

ل ا تود أن تعرف ما إذا كانت إدارات تفتيش  العمـ      وقالت إهن 
تضم عدداً كافياً من املوظفني وما إذا كان لدى احلكومـة أي            

شريعات العمالـة لكـي تتـضّمن عقوبـات      نية إلعادة النظر يف تـ     
وأضافت أن حل املنازعات العماليـة      . مالئمة عن عدم االلتزام   

تـساءل عّمـا إذا كانـت قـد         تُتَعد عمليـة مطّولـة، ولـذلك فإهنـا          
وهل يتلقى القضاة الذين ينظـرون      . اُتخذت أي تدابري عالجية   

يف مثل هذه املنازعات تـدريباً متخصـصا، وكـم عـدد القـضايا          
 ُعرَضــت أمــام احملــاكم املختــصة؟ وهــل مــن حــق النــساء    الــيت

 مثـــل هــذه الــدعاوى احلـــصول علــى مـــساعدة   الــاليت ُيقمــن   
 ةي؟قانون
وقالت إن التقريـر مل يتحـدث عـن مـسألة الفجـوة يف               - ١٦

وسـوف يكـون مـن املفيـد معرفـة       . األجور بـني الرجـل واملـرأة      
ف وتـود أن تعـر    . كيفية رصد هذه املسألة يف القطـاع اخلـاص        

املزيد أيضاً عن التدابري املتخذة حلماية العاملني يف القطاع غـري      
وأخــرياً، بعــد أن الحظــت عــدم وجــود عالقــة فيمــا   . الرمســي

يبدو بني عدد النـساء امللتحقـات باملؤسـسات التعليميـة وعـدد             
النــساء العــامالت يف ســوق العمــل، تــساءلت عّمــا إذا كانــت  

ــا   ــد وضــعت أي اســتراتيجيات لزي ــساء  احلكومــة ق دة عــدد الن
العامالت يف القطاع اخلاص والقضاء على أي متييز مهين قـائم           

 .وهل مت حبث اختاذ تدابري خاصة مؤقتة؟. على نوع اجلنس

عــادت ): اجلمهوريــة العربيــة الــسورية (الــسيدة غــامن - ١٧
إىل مــسألة التعلــيم، فقالــت إن معــدالت االلتحــاق للفتيــات      

ى االستبيان اخلاص بـإعالن  والنساء قد وردت يف رّد بلدها عل   
 . سنوات١٠بيجني بعد مضي 

قالـت إن   ): اجلمهورية العربية الـسورية    (السيدة أسد  - ١٨
ويكفـل قـانون   . الدستور السوري يكفـل حـق العمـل للجميـع     

العمل والتـشريعات األخـرى املتعلقـة بالعمـل املـساواة املطلقـة             
توجــد وفــضالً عــن هــذا، . بــني الرجــل واملــرأة يف جمــال العمــل
ــن    ــوانني عـ ــذه القـ ــام يف هـ ــايب ”أحكـ ــز اإلجيـ ــذه “التمييـ  وهـ

بـات ميكـن    األحكام حتظر تكليـف النـساء احلـامالت بأيـة واج          
ومبوجــب خمتلــف قــوانني العمــل . أن ُتعــرِّض صــحتهن للخطــر

املعمول هبـا، حتـصل املـرأة علـى إجـازة أمومـة مدفوعـة األجـر                 
العمـال،  وفيمـا يتعلـق بتعـويض       .  يوماً ١٢٠ إىل   ٩٠مدهتا من   

انون ميكــن جلميــع العمــال، مبــا يف ذلــك النــساء، التــذرع بالقــ  
 . املتعلقة بالعملاتمبالنسبة للتظل. طلباً لالنتصاف

قالـت إن   ): اجلمهورية العربية الـسورية    (السيدة غامن  - ١٩
ــاد     عــدد النــساء العــامالت يف القطــاع اخلــاص آخــذ يف االزدي

ــاع يواجــ      ــذا القط ــى ه ــانون عل ــق الق ه صــعوبات ولكــن تطبي
ــدها   ــسبياً يف بل ــه ن ــسبب حداثت ــد اختــذت وزارة العمــل   . ب وق

ــق      ــضمان التطبي ــادرات ل ــة عــدداً مــن املب ــشؤون االجتماعي وال
ولتــضييق الفجــوة بــني   . الفّعــال للقــانون يف القطــاع اخلــاص   

اجلنسني، أجرت وزارة اخلارجية، بالتعاون مع صندوق األمـم         
يــة راجعــة اإلجتماع دراســة خاصــة باملاملتحــدة اإلمنــائي للمــرأة

. وتعاونت معها منظمة العمـل الدوليـة يف جمـال بنـاء القـدرات           
ــة بالعمــل خــالل      يو ــضايا املتعلق ــن الق ــصدي للكــثري م ــزم الت ل

مرحلة االنتقال من اقتصاد ُيدار مركزياً إىل اقتصاد موجَّه حنـو    
. وهذه القضايا حتظى باألولويـة مـن جانـب احلكومـة          السوق،  

تم احلكومة بـشكل خـاص بنظـام الـضمان          ويف هذا السياق، هت   
ــأمني   . االجتمــاعي وشــبكة األمــان  ــادرات لت وقــد اُتخــذت مب

وصول املرأة إىل مرافـق العمـل ومـساعدهتن علـى تـرك العمـل                
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ل وظـائف يف    أصـبحت املـرأة منظَّمـة مهنيـاً وتـشغ         و. التقليدي
وتقــوم شخــصيات . غــرفيت التجــارة والــصناعة يف كــل حمافظــة

ك الــسيدة األوىل، بتــشجيع املــرأة بــصورة مــسؤولة، مبــا يف ذلــ
ــشاركة بدرجــة أكــرب     ــى امل ــة عل ــاليف جمــإجيابي ومت . ال األعم

 مـساعدة املـرأة   إنشاء عدة هياكـل حلـضانة األعمـال مـن أجـل         
ت وفـضالً عـن هـذا، اسـتهل       . مرتليـة على القيام بأعمال جتارية     

ــور    وزارة ــاة املنظـ ــيم مراعـ ــوداً لتعمـ ــارة جهـ ــصاد والتجـ  االقتـ
 .اة اجلنسايناملساو
 ١٢املادة 
أشـــارت إىل أن اإلجهـــاض حمظـــور : الـــسيدة بيغـــوم - ٢٠

ويعاِقــب القــانون املــرأة الــيت تقــوم . مبوجــب القــانون الــسوري
ــذلك     إب ــة وكـ ــصورة طوعيـ ــوب بـ ــري املرغـ ــها غـ ــاض محلـ جهـ

األشــخاص الــذين جيــرون عمليــات اإلجهــاض، يف حــني أن      
 وأضـافت   .الرجال املسؤولني عـن احلمـل يفلتـون مـن العقـاب           

أن القــانون ُيَعــد متييزيــاً ويتعــّين تعديلــه ملعاقبــة الرجــال الــذين    
تسببوا يف احلمل غـري املرغـوب وتـوفري الـدعم القـانوين للمـرأة        

 .اليت ترغب يف إهناء احلمل غري املرغوب
ــة    - ٢١ ــاك أي محــالت توعي ــا إذا كانــت هن وتــساءلت عّم

إذا كانــت وقالــت إهنــا تريــد أن تعــرف أيــضاً مــا . عــن اإليــدز
اجلمهورية العربية الـسورية قـد حـددت التحـديات واملـشاكل            
ــصحية بــني املنــاطق الريفيــة        ــا يتعلــق بتوزيــع اخلــدمات ال فيم
واحلـــضرية ومـــا هـــي اخلطـــوات الـــيت تتخـــذ لـــضمان عدالـــة   

 .التوزيع
ــسي  - ٢٢ ــسيدة زو أك ــاال ــن الفجــوة   : واو كي ــساءلت ع ت

وفري خـدمات مـا     املوجودة بني املنـاطق الريفيـة واحلـضرية يف تـ          
ــة بعـــد الـــوالدة   ــواطنني . قبـــل الـــوالدة والرعايـ ــراً ألن املـ ونظـ

السوريني يتمتعون بالعالج الطيب اجملـاين، فإهنـا تـود أن تعـرف             
ما هـي التـدابري الـيت تنـوي احلكومـة اختاذهـا لـضمان حـصول                 

املرأة الريفية على نفس اجلـودة مـن العـالج الـيت حتـصل عليهـا                
 .نظريهتا احلضرية

ومع أن القـانون الـسوري يعاِقـب أي شـخص يـرّوج              - ٢٣
ــسهِّل     ــا أو يــ ــا أو حيوزهــ ــرة أو يبيعهــ ــيم األســ ــائل تنظــ لوســ
ــا حيظــــر اإلجهــــاض، جــــاء يف التقريــــر أن    اســــتخدامها كمــ
ــائل       ــتخدام وس ــى اس ــشجع عل ــسورية ت ــة ال ــة العربي اجلمهوري

ــرة  ــيم األس ــق     . تنظ ــا يتعل ــي فيم ــف الفعل ــن املوق ــساءلت ع وت
 .بتنظيم األسرة

قالــت إن التقريــر أشــار إىل وجــود  : الــسيدة ديريــان - ٢٤
ــدمي اخلــدمات       ــني القطــاعني اخلــاص واحلكــومي يف تق ــوتر ب ت
الــصحية بــسبب التكلفــة، بالنــسبة لألفــراد وللدولــة علــى حــٍد  

وتساءلت عـن اخلطـط املوجـودة لـضمان حـصول كـل             . سواء
فرد على اخلدمات الصحية، بصرف النظر عن التكلفة، أو مـا           

ت قد أُجريت أي استقـصاءات لتقـدير أثـر خصخـصة            إذا كان 
مـن الـذي سـوف يعجـز        اخلدمات الـصحية عـن طريـق حتديـد          

وفـضالً عـن هـذا، قالـت        . عن احلصول على اخلدمات اخلاصة    
إهنا تريد أن تعرف مـا هـي اخلـدمات الـيت متـت خصخـصتها،                

ــشرية إىل ــر   أنم ــدان    ر اخلــدمات األكث ــن البل ــة يف كــثري م حبي
صخصتها، مع ترك اخلـدمات الـيت تتطلـب         األخرى قد متت خ   

 .استثماراً رأمسالياً كبرياً للحكومة
الـيت تعـوق    وانتقلت إىل العوامل االجتماعية والثقافيـة        - ٢٥

احلــصول علــى اخلــدمات الــصحية، وأشــارت إىل أنــه ال يــزال  
يتعــّين علــى املــرأة احلــصول علــى موافقــة الــزوج لكــي تغــادر    

ن تكون برفقة الزوج عندما تريـد       املرتل وأنه جيب على املرأة أ     
احلصول على اخلدمات الصحية، وتساءلت عّمـا جيـري عملـه           

وتـساءلت أيـضاً عّمـا جيـري عملـه لزيـادة            . لعالج هـذه احلالـة    
ــا  ــساءلة وحتـــسني كفـ ــة   املـ ــدمون رعايـ ــذين يقـ ــوظفني الـ ءة املـ

 .احلاالت الطارئة، خاصة يف التوليد
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قالـت إن   ): سوريةاجلمهورية العربية الـ    (السيدة غامن  - ٢٦
 وتـشري دراسـة أجريـت بالتعـاون       . اإلجهاض حمظـور يف بلـدها     

ــسكان اىل     ــم املتحــدة لل ــع صــندوق األم ــن   م ــرب م ــا يق أن م
وحتـدث  .  عملية إجهاض غري شرعية ُتجرى كل عام       ٣ ٠٠٠

معظم حاالت احلمل غـري املرغـوب فيـه إمـا ألن املـرأة جاهلـة                
وقـد  . ات صـحيحة  بطرق تنظيم األسرة أو أهنا مل تتلـق معلومـ         
والواقع أن احلظـر    . اُتخذ عدد من املبادرات ملعاجلة هذه احلالة      

القانوين على تنظيم األسرة ليس فعَّـاالً كمـا أن وسـائل تنظـيم              
ويتمثـل التحـدي يف تـصميم       . نطاق واسـع  على  األسرة متاحة   

برامج اتصال من شأهنا التصدي ألي أفكار خاطئة قد تتكـون        
 .نظيم األسرة وتشجيع استخدامهالدى األفراد عن طرق ت

اإليــدز مل /وأضــافت أن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية - ٢٧
ومــع هــذا فقــد مت  . يــشكل حــىت اآلن قــضية كــبرية يف بلــدها  

ــة       ــريوس نقـــص املناعـ ــة بفـ ــربامج للتوعيـ ــن الـ ــدد مـ ــع عـ وضـ
اإليـــدز وتـــوفري خـــدمات الكـــشف املبكـــر باجملـــان،  /البـــشرية

وع التربيــــة اجلنــــسية  موضــــويف حــــني أن. وخاصــــة للبغايــــا
موضوع بالغ احلساسية، فقد ُبذلت جهود لزيـادة الـوعي بـني            

ــدز وفريوســ   ــشباب مبــرض اإلي ــرامج   . هال ــضاً ب وقــد أعــدت أي
 .تعليمية موجهة إىل اجلنود

وفيمــا يتعلــق بفجــوة الرعايــة الــصحية بــني املنــاطق        - ٢٨
الريفيــة واحلــضرية، تــستطيع مجيــع املراكــز الــصحية يف خمتلــف 

 البلــد تقــدمي خــدمات رعايــة التوليــد حلــاالت الــوالدة       أحنــاء
وهـذه املراكـز مـزودة بعربـات إسـعاف لنقـل النـساء              . الطبيعية

ــشفى     ــرب مستـ ــصة إىل أقـ ــدمات متخصـ ــتطلنب خـ ــاليت يـ . الـ
 هوأضافت أن احلصول على خدمات التوليـد الطارئـة ال ُتعرقلـ           

 منا حاالت النقص يف البنية األساسـية، مثـل  مواقف املوظفني وإ  
ــنقص هــذه     ــذل جهــود ملعاجلــة حــاالت ال . رداءة الطــرق، وُتب

وفــضالً عــن هــذا، ُعقــد العديــد مــن حلقــات العمــل التدريبيــة  
وال . لتحسني نوعية موظفي املراكـز الـصحية وزيـادة قـدراهتم          

حتصل كثري من النساء على خدمات ما قبـل الـوالدة ألهنـن ال              

 للتوعيـة   يدركن أهنن حباجة إىل هذه اخلدمات؛ وُتبـذل جهـود         
وفــضالً عــن هــذا، يوجــد برنــامج للزيــارات   . يف هــذا الــصدد

املرتليــة حــىت يتــسىن للمــرأة يف املنــاطق الريفيــة احلــصول علــى    
وقـــد مت تزويـــد القـــابالت التقليـــديات . الرعايـــة قبـــل الـــوالدة

 .تدريبهن على املبادئ األساسية للنظافةبأطقم طبية ومت 
ــاص، اختـــ   - ٢٩ ــاع اخلـ ــق بالقطـ ــا يتعلـ ــة وفيمـ ذت احلكومـ

ــادرة لوضــع ممارســة    ــة    مب ــساء حتــت مظل ــراض الن ــد وأم التولي
وحتقيقــاً هلــذه الغايــة، أقامــت وزارة الــصحة . الــصحة اإلجنابيــة

أمــراض و اكة مــع الرابطــة الــسورية ألخــصائيات التوليــد   شــر
وقالـت إن  . النساء للترويج لألمومة السليمة والصحة اإلجنابيـة   

ى جــدول األعمــال  الــصحية ليــست علــ تخصخــصة اخلــدما
وتواصل احلكومة إصرارها على تقدمي مجيـع خـدمات الرعايـة           

 باجملــــان جلميــــع ،الــــصحية، مبــــا يف ذلــــك الرعايــــة اإلجنابيــــة
 .املواطنني

وأضافت أن االستقالل الشخصي للمـرأة فيمـا يتعلـق           - ٣٠
باحلصول على خدمات الرعاية الـصحية يتوقـف علـى طبقتـها            

 أمهية كـبرية بالنـسبة للحكومـة        وهذه مسألة ذات  . االجتماعية
الـــيت اختـــذت عـــدداً مـــن املبـــادرات جلعـــل خـــدمات الـــصحة  

خـــاص وجتـــري جتربـــة برنـــامج   . اإلجنابيـــة متاحـــة للجميـــع  
بالتــصديق احلكــومي يف إحــدى احملافظــات لــضمان اســتيفاء      

 .مجيع املراكز الصحية للمعايري الدولية
ل إنـه   قـا ): اجلمهورية العربيـة الـسورية     (السيد حسن  - ٣١

ــصحية     ــة ال ــامج حكــومي لتقــدمي خــدمات الرعاي مت وضــع برن
وهـذا  . للمناطق الريفية مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي     

 . قرية ويزداد العدد كل يوم٣ ٠٠٠الربنامج يشمل قرابة 
قالـت إنـه    ): اجلمهورية العربية السورية   (السيدة غامن  - ٣٢

مـة، فإهنـا ليـست املـسألة        بينما ُتعد الصحة اإلجنابيـة مـسألة مه       
فقــد أجريــت دراســة  . الــصحية الوحيــدة الــيت تواجههــا املــرأة 

نوعية عن التمكني الصحي للمرأة ألن هناك الكثري من قـضايا           
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ــرأة إىل جانــب      ــسبة للم ــة بالن ــصحية األخــرى املهم ــة ال الرعاي
 .الرعاية املتاحة

 
 ١٤املادة 
الريفيـة  الحظت من التقريـر أن املـرأة        : السيدة سيمز  - ٣٣

تقوم باألعمال البدنية يف حـني يعمـل الرجـل الريفـي بالزراعـة              
وقالـت إن بـرامج املـساعدة الكـثرية     . املميكنة بـصورة متزايـدة   

املوجودة للمرأة الريفية تعمل فقط على تعزيز األدوار النمطيـة          
ألدوار حـىت ال تظـل   وينبغي مراعاة عـدم متجيـد هـذه ا    . للمرأة

 فاملرأة السورية، مثل املرأة يف مجيـع أحنـاء      .مكاهنااملرأة حبيسة   
ــار    ــا فـــرص لالختيـ العـــامل، حباجـــة إىل التعلـــيم حـــىت تتـــاح هلـ

بـدالً مـن الـسماح للرجـل        وتتمكن من حتديـد دورهـا اخلـاص         
 .بالقيام بذلك

قالـت إن التقريـر حيتـوي علـى بيانــات     : الـسيدة بـاتن   - ٣٤
ساءلت عـن   كثرية عن األنشطة االقتصادية للمـرأة الريفيـة، وتـ         

اجلهود اليت ُتبذل إلدراج هذه البيانـات يف األرقـام االقتـصادية            
وأضافت أن الكثري من بـرامج التـدريب املـذكورة يف           . الوطنية

التقريــر بــرامج مفيــدة، ولكــن ال توجــد أي بيانــات عــن عــدد  
النساء الاليت استفدن منها يف الواقع؛ وتساءلت عّمـا إذا كـان            

ت اخلاصــة هبــذه الــربامج يف التقريــر  مــن املمكــن إدراج البيانــا 
وأضـافت أهنـا تريـد أن تعـرف أيـضاً مـا هـي             . القادم هلذا البلد  

بــرامج االتــصال الــيت مت وضــعها لتعريــف املــرأة الريفيــة األميــة  
ــالربامج املتاحــة هلــا ومــا هــي املــساعدة الــيت ُتقــّدم هلــا لكــي      ب

 .تستفيد من هذه الربامج
ــنع   - ٣٥ ــساواة يف صـ ــية  وقالـــت إن املـ ــد أساسـ ــرار ُتعـ القـ

وبعد أن الحظت من التقريـر أنـه ال توجـد أي            . لتمكني املرأة 
امرأة ريفيـة يف احلكومـة، تـساءلت عّمـا جيـري عملـه إلشـراك               
املرأة الريفية يف صنع القرار على مجيع املستويات، مبا يف ذلـك            

احلكومة، وما إذا كان من املمكن اختاذ بعض التـدابري اخلاصـة     
 .قاً هلذه الغايةاملؤقتة حتقي

وأضافت أن التقرير ال حيتوي على أي معلومات عـن           - ٣٦
وتـساءلت عمـا جيـري عملـه        .  اخلـاص  املرأة اليت تعمل حلساهبا   

لتشجيع ودعم العمالة الذاتية للمرأة وتنميـة املـشاريع الـصغرية         
وكـــذلك مـــا هـــي التـــدابري امللموســـة الـــيت اُتخـــذت لتـــسهيل  

 .اتحصوهلن على القروض واالئتمان
ــان  - ٣٧ ــسيدة ت ــاً    : ال ــدالً عالي ــر مع ــر ُيظهِ ــت إن التقري قال

وتـساءلت  . لألمية بصورة مزعجـة فيمـا بـني النـساء الريفيـات           
عّما إذا كانت قد ُبذلت أي جهود لتشجيع الرجـال واألوالد           
علــى املــسامهة يف العمــل املــرتيل، حــىت يــصبح لــدى النــساء        

 .والفتيات مزيد من الوقت للتعلم والتطور
وأضافت أن أحد املشاكل الرئيسية الـيت تواجـه املـرأة            - ٣٨

ــزواج املبكــر    ــل يف ال ــة تتمث ــرى أن   . الريفي ــد أســعدها أن ت وق
جملس الشعب قد وافق على ضرورة رفع التحفظ على الفقـرة           

.  مـن االتفاقيـة الـيت تـشري إىل زواج األطفـال            ١٦ من املـادة     ٢
ــاك أي      ــت هنــ ــا إذا كانــ ــساءلت عّمــ ــصدد، تــ ــذا الــ  ويف هــ
ــا إذا   إحـــصاءات عـــن زواج األطفـــال يف املنـــاطق الريفيـــة ومـ
كانت قد اُتخذت أي خطوات لتعريف اجملتمع الريفـي بـاألثر           

 .السليب ملثل هذه الزجيات على منو الفتيات
ــات     - ٣٩ ــضمن معلوم ــر ال يت ــد أن الحظــت أن التقري وبع

عن اجلرائم اليت ُترتكَب ضـد املـرأة الريفيـة، تـساءلت عّمـا إذا               
ل هـذه اجلـرائم علـى وجـه          قد ُبذلت أي جهود ملنع مثـ       كانت
قالت إهنا تريد أن تعرف أيضاً مـا إذا كـان العنـف             و. التحديد

ــر       ــة، وإذا كــان األم ــات الريفي ــشكلة يف اجملتمع ــل م ــرتيل ميث امل
وفيمـا يتعلـق مبلكيـة      . كذلك، مـا الـذي مت عملـه للتـصدي لـه           

يت ميــتلكن املــرأة لــألرض، طلبــت أرقامــاً عــن عــدد النــساء الــال
أيضاً عّمـا إذا كانـت املـرأة حتـتفظ حبقوقهـا            وتساءلت  . أراضٍ

ــا إذا كــان هلــا احلــق يف أن تــرث     ــزواج، وم يف األرض بعــد ال
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األرض بعــد وفــاة أحــد اآلبــاء، ومــا إذا كــان لــدى املــرأة أي    
 .حقوق يف أراضي الزوج بعد وفاته

أرادت أن تعـرف مـا إذا كانـت ُتبـذل     : الـسيدة بـاتن   - ٤٠
 إلدراج األنشطة االقتـصادية ومـسامهة املـرأة الريفيـة يف            جهود

ــة  ــام الوطنيـ ــذ   . األرقـ ــة بتنفيـ ــام وزارة الزراعـ ــني أن قيـ ويف حـ
دورات تدريبية وحلقات عمل باالشتراك مـع وكـاالت األمـم      

ــداملتحــدة ــستحق الثناء، عمــال يع ــضل إدراج    ي ــن األف كــان م
ــذه        ــن ه ــل م ــتفدن بالفع ــاليت اس ــساء ال ــدد الن ــن ع ــات ع  بيان

وتــساءلت عّمــا إذا كانــت هنــاك أي بــرامج توعيــة  . املــشاريع
ــة الفــرص       ــى معرف ــة عل ــرية واألمي ــة الفق ــرأة الريفي ــساعدة امل مل

وعلى ضوء الشرط الوارد يف املادة      . املتاحة هلا لتحسني حياهتا   
 من االتفاقية وهو وجوب مشاركة املرأة الريفية يف وضـع           ١٤

ات، تـساءلت عّمـا إذا      وتنفيذ خطط التنمية على مجيع املـستوي      
كانــت احلكومــة تنظــر يف اختــاذ أي مبــادرات، مبــا يف ذلــك       

ــسماح للمــرأة     ــة، مــن شــأهنا ال ــدابري خاصــة مؤقت  باملــشاركةت
وتـساءلت أيـضاً عّمـا إذا كانـت         . بصورة أكرب يف صنع القرار    

ــاص ويف      ــساهبا اخلـ ــرأة حلـ ــل املـ ــدعم عمـ ــدابري لـ ــاك أي تـ هنـ
ــها مـــن ا  ــة ومتكينـ حلـــصول علـــى األراضـــي  املـــشاريع التجاريـ

 .واالئتمانات
قالــت إن مــستوى األميــة املرتفــع فيمــا  : الــسيدة تــان - ٤١

بني النساء الريفيات رمبا يعزى إىل أنه يتعـّين علـيهن العمـل يف           
وإذا أمكـن تثقيـف الرجـال واألوالد        . الزراعة ورعايـة األسـرة    

لتحمل نـصيب متكـافئ مـن الواجبـات املرتليـة، فـسوف يتـاح          
. لوقـــت أمـــام النـــساء والفتيـــات للـــتعلم والتطـــّورمزيـــد مـــن ا

. وتساءلت عّما إذا كانت قد ُبذلت أي جهود يف هذا االجتـاه      
وفيما يتعلق بزواج الفتيات يف سن مبكـرة يف املنـاطق الريفيـة،       
الحظــت مــع التقــدير أن جملــس الــشعب وافــق علــى ضــرورة    

.  مــن االتفاقيــة١٦ مـن املــادة  ٢سـحب الــتحفظ علــى الفقــرة  
اءلت عّمــا إذا كانــت هنــاك أي أرقــام عــن عــدد زجيــات  وتــس

وحـدة تطـوير املـرأة      األطفال يف املناطق الريفية وما إذا كانـت         

الريفيــة تتخــذ أي خطــوات لتعريــف اآلبــاء واألوصــياء بــاألثر   
وتساءلت أيضاً عّمـا إذا     . الضار لزواج الفتيات يف سن مبكرة     

رَتكـب ضـد    كانت هنـاك أي أرقـام متاحـة عـن اجلـرائم الـيت تُ              
ــشكلة يف       ــل م ــرتيل ميث ــف امل ــا إذا كــان العن ــة، وم ــرأة الريفي امل

لريفية، وإذا كان األمر كذلك، فمـا هـي اجلهـود الـيت      املناطق ا 
وأخـرياً، تـساءلت عـن عـدد النـساء الـاليت       . ُتبذل للتصدي هلـا   

ميتلكن أراضٍ يف املنـاطق الريفيـة وعـن حقـوق اإلرث اخلاصـة              
 .هبا
قالـت إنـه    ): مهورية العربية السورية  اجل (السيدة غامن  - ٤٢

ــام     ــة يف ع ــة عمــل إقليمي  لبحــث طــرق  ٢٠٠٥مت تنظــيم حلق
هـــا فرصـــة متـــساوية للحـــصول علـــى     متكـــني املـــرأة وإعطاء 

وقـــد أُعـــدت مـــشاريع كـــثرية ملـــساعدة املـــرأة  . التكنولوجيـــا
ــروض،       ــضمانات الق ــدها ب ــشروع لتزوي ــها م ــن بين ــة، م الريفي

رأة، ومـشروع آخـر ينفـذه        امـ  ٣٤ ٠٠٠منـها   واليت استفادت   
ــة اســتفاد   ــة الزراعي ــدويل للتنمي ــه تالــصندوق ال  ١٢ ٠٠٠ من

ــا وبرنـــامج األمـــم    ــا حكومـــة إيطاليـ امـــرأة، ومـــشاريع ترعاهـ
وقــد أنــشئت أيــضاً  . املتحــدة اإلمنــائي ضــمن مــشاريع أخــرى 

مراكــز لألعمــال الريفيــة لتــوفري الــدعم التكنولــوجي واإلداري 
مــرأة، مبــساعدة مــن منظمــات   والقــانوين والتمويــل الــصغري لل 

مت تنفيــذ مــشروع أخــرياً و. دوليــة مــن بينــها االحتــاد األورويب 
ت اسـتراتيجية للمراجعـة     كما ُوضـعَ  خاص مبسح الفقر الريفي     

ــة ــرات    اإلجتماعيـ ــد الثغـ ــل حتديـ ــن أجـ ــة مـ ــاطق الريفيـ  يف املنـ
 .اجلنسانية واختاذ اإلجراءات التصحيحية

 املــرأة نــصف مــا  وفيمــا يتعلــق مبــرياث األرض، تــرث  - ٤٣
ناحيــة وألن  الرجــل، وذلــك بــسبب التقاليــد مــن حيــصل عليــه

. كثرياً من النساء يفتقرن إىل املعرفـة الالزمـة لتأكيـد حقـوقهن          
ـــ  ــذا ُتب ــة   وهلـ ــسالت التليفزيونيـ ــق املسلـ ــن طريـ ــود عـ ، ذل جهـ

. واملـــسارح الـــشعبية، ووســـائل أخـــرى لزيـــادة الـــوعي العـــام 
ة قويـة بـني الـزواج       وأخرياً، تأكد بـشكل واضـح وجـود عالقـ         

، نظــراً ألن كــثرياً مــن الفتيــات يتــسربن مــن      املبكــر واألميــة 
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وهلـذا ُتبـذل جهـود إلنـشاء مـدارس          . املدرسة ويفضلن الزواج  
أكثر مراعـاة للثقافـة، بـل وفـرض عقوبـات علـى اآلبـاء الـذين                 

 .يتركون أبناءهم يتسربون من املدرسة
 قـال إن    ):اجلمهوريـة العربيـة الـسورية      (السيد حسن  - ٤٤

فقــد أظهــرت إحــدى  . مــشكلة الــزواج املبكــر ليــست شــائعة 
 ١٦ كـان    ١٩٩٢ الـزواج يف عـام        متوسط سـن   الدراسات أن 

ــات و   ــاً للفتي ــبني مــن دراســة    ١٩عام ــا ت ــألوالد، بينم ــاً ل  عام
أجريــت بعــد بــضع ســنوات أن هــذه األرقــام قــد ارتفعــت إىل  

 . لألوالد، وهذا يشري إىل اجتاه إجيايب٢٤ للفتيات و ٢١
 ١٦ و ١٥املادتان 

ــا إذا كــان  : كــاداري-الــسيدة هــالربن - ٤٥ تــساءلت عّم
باستطاعة الوفد تقدمي مشروع قانون األسرة املقترح إلصـالح         

ــة  . قـــانون األحـــوال الشخـــصية  ــها يف إزالـ وأعربـــت عـــن أملـ
األحكــام التمييزيــة للقــانون، خاصــة تلــك الــيت تتعلــق بــاإلرث 

تعويض للزوج من جانـب     الطالق بالتراضي مقابل    (واملخالعة  
 املـرأة قـد     توقالت إهنـا تريـد أن تعـرف مـا إذا كانـ            ). الزوجة

 وعـدم توافقهـا مـع       ١٦شاركت يف املناقشات املتعلقـة باملـادة        
الشريعة اإلسالمية وما إذا كانت هناك أي احتمـاالت لألخـذ           

ــة يف حالــة الطــالق  ــالقوانني املدني ــا إذا  . ب وتــساءلت أيــضاً عّم
كــيم بواســطة األقــارب يف حالــة االنفــصال كانــت عمليــة التح

ــرأة ضــمن احملكِّمــني      ــضمان إشــراك امل ــا ل ــذين ميكــن تغيريه ال
 .يكونون من الرجال يف معظم األحوال

 ٣٠٧أشارت إىل النص الوارد يف املـادة     : السيدة تان  - ٤٦
ــزوج    ) هـــ( ــانون األحــوال الشخــصية والــذي يــسمح لل مــن ق

 واســتعادة مــا دفعــه هلــا مــن لزنــابتطليــق الزوجــة إذا اُتهَِمــت با
، والــذي يــسمح للزوجــة بطلــب االنفــصال واحلــصول صــداق

فهـل  . فقط على مؤخر الصداق بالكامل إذا اُتهم الزوج بالزنا        
ــة إىل إذن الــــزوج إذا أرادت   ــة حباجــ يعــــين ذلــــك أن الزوجــ

تعـدد الزوجــات حمظــور  أن الطـالق؟ كــذلك علـى الــرغم مــن   

حـوال الشخـصية، فـإن    مـن قـانون األ    ) ب (٣٠٧وفقاً للمـادة    
هنــاك دالئــل تــشري إىل أنــه ال يــزال موجــوداً يف اجلمهوريــة        

وتــساءلت عّمــا إذا كانــت هنــاك أي أرقــام  . العربيــة الــسورية
أو تنفــي هــذا االّدعــاء ومــا إذا كانــت مجيــع النــساء يف   تــدعم 

وبعد أن أشـارت    .  يتمتعن بنفس احلقوق   الزوجاتحالة تعدد   
  تعـد ل الشخـصية املتعلقـة بـاإلرث     إىل أن أحكام قانون األحوا    

 متييزيـــة ضـــد املـــرأة، تـــساءلت عّمـــا إذا ا أحكامـــيف حقيقتـــها
ســتعيد النظــر يف القــانون لكــي حتــصل املــرأة  كانــت احلكومــة 

علـــى معاملـــة متـــساوية ومـــا إذا كـــان القـــانون الـــذي جتـــري 
 . من االتفاقية١٦ و ١٥صياغته سوف يتقيد باملادتني 

ــوب  - ٤٧ ــسيدة بلميهـ ــار   : اينزرد-الـ ــن اإلطـ ــألت عـ سـ
هـل هنـاك سـجالت      : القانوين الذي ُيطَبَّق علـى املـرأة املـسلمة        

إذا كــان نفــس زواج خمتلفــة للمــسلمني وغــري املــسلمني؛ ومــا  
ــم يف  ــه احلكـ ــي ميكنـ ــزواج   القاضـ ــسبة لـ ــالق بالنـ ــضايا الطـ  قـ

املـــسلمني أو غـــري املـــسلمني أو مـــا إذا كانـــت هنـــاك حمـــاكم  
يف يراعى املبـدأ الـذي يـنص        وكمتخصصة للزجيات املختلفة؛    

 .على أن مجيع املواطنني يتساوون أمام القانون
قالـت إن   ): اجلمهورية العربية الـسورية    (السيدة أسد  - ٤٨

قــانون األحــوال الشخــصية يتــضمن بعــض األحكــام التمييزيــة  
ــة     ــد يتــسق مــع االتفاقيــات الدولي وأن مــشروع القــانون اجلدي

ونظـراً ألن القـانون     . قـات والتزامات بلدها مبوجب هذه االتفا    
. ال يزال قيد اإلعداد فإنـه ال ميكـن إتاحـة املـسّودة اخلاصـة بـه                

طـالق بالتراضـي يتفـق عليـه كـل مـن       وقالت إن املخالعـة هـي     
 ويف حــني أن إمكانيــة إدخــال قــانون مــدين لقــضايا  .الــزوجني

الطالق ليست موضع حبث، فإن قانون األسرة اجلديد سـوف          
ويـتم تعـيني األقـارب كمحكِّمـني        . مـع يشمل مجيع فئـات اجملت    

يف حالـــة اخلالفـــات الزوجيـــة، ألن اهلـــدف هـــو التوفيـــق بـــني 
وإذا تعــذر . الــزوجني مــن أجــل احلفــاظ علــى متاســك األســرة 

ــم      ــارب القــادرين، يقــوم القاضــي بتعــيني حمكّ إجيــاد أحــد األق
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ــر ــساطة أن   . آخـ ــي ببـ ــن للقاضـ ــه ميكـ ــع فإنـ ــشل اجلميـ وإذا فـ
 .يصادق على الطالق

وفيما يتعلق بقانون اإلرث، فعلى الرغم من أن بعض           - ٤٩
أحكامــه متييزيــة، إال أنــه ال ميكــن إلغاؤهــا بــسهولة أو حــىت       

وقـال إن املـادة     . تعديلها ألهنا مستمدة من الـشريعة اإلسـالمية       
ــع    ٣٠٦ ــصية تـــسري علـــى مجيـ ــوال الشخـ ــانون األحـ ــن قـ  مـ

جـد هلـا    املواطنني باستثناء الطوائف الدرزيـة واملـسيحية الـيت تو         
ــيت متــس هــذه       ــور ال ــع األم ــيت هتــتم جبمي ــا اخلاصــة وال حماكمه

وبالنسبة لألمـور الـيت ال تـدخل يف اختـصاص هـذه             . الطوائف
احملاكم، يستطيع أصحاب الشكاوى التقدم بطلب إىل حمكمـة         
عاديـة بوصـفهم مـواطنني ســوريني ولـيس بوصـفهم مــسلمني،      
ــيهم الــــشريعة    ــوال ســــوف ُتطَبــــق علــ ويف غــــري هــــذه األحــ

 .اإلسالمية
أوضـحت  ): اجلمهورية العربية السورية   (السيدة غامن  - ٥٠

أنه يف ظل الشريعة اإلسالمية، وبـصرف النظـر عـن أي أمـوال        
حتصل عليهـا املـرأة مـن صـداقها، أو مـن أي إرث أو وظيفـة،                 

ــزواج    ــاء ال وإذا . ُيَعــد الــزوج مــسؤوالً عــن مجيــع النفقــات أثن
ى مــساندة مــن أبيهــا أو كانــت املــرأة غــري متزوجــة، فإهنــا تلقــ 

ــرأة    . شــقيقها ــدأت امل ــر بعــد أن ب وهــذا الوضــع آخــذ يف التغيُّ
“ نــصف اإلرث”تكــسب مزيــداً مــن األمــوال، ولكــن قــانون 

ــه إال باإلشــارة إىل      ــشريعة ال ميكــن فهم ــه يف ال ــصوص علي املن
 .العالقات املالية السائدة بني الرجل واملرأة

شـروط يف عقـد     ويف ظل الشريعة، حيق للمـرأة وضـع          - ٥١
ق أو متنـع زوجهـا مـن االقتـران          الزواج تعطيهـا احلـق يف الطـال       

ولكن كثرياً من النساء جيهلن هذا احلق ويـرى         . زوجة أخرى ب
كثري من الرجال أن السماح للمرأة بوضع مثل هـذه الـشروط            

وتعـدد الزوجـات لـيس    . يف عقد الزواج ينتقص من رجولتـهم      
وحيثمـــا . يــة الــسورية  شــائعاً بــأي حــال يف اجلمهوريـــة العرب   

يوجــد تعــدد الزوجــات، فــإن الــشريعة تقتــضي مــن الرجــل أن 

وهـذه  . يكون قادراً مالياً وجسمانياً على االقتران بزوجة ثانية       
القواعد بطبيعة احلال يـصعب حتويلـها إىل ممارسـة، ألن النـاس             
متيــل إىل اخللــط بــني مــا هــو تقليــدي وديــين، كمــا يتــضح مــن  

المية ال تتخــذ مجيعهــا نفــس املواقــف حقيقــة أن البلــدان اإلســ
وقــد يكــون مــن املستــصوب . بالنــسبة ملختلــف مــواد االتفاقيــة

جلميع السلطات الدينية اإلسالمية أن تتوصل إىل اتفـاق حـول           
ما يعَترب من الشريعة وما يعتـرب جمـرد ممارسـات تقليديـة أصـبح                

وبالنــسبة جلميــع . ُينظــر إليهــا علــى أهنــا مقدســة مبــرور الوقــت
القضايا، فـإن اهلـدف هـو حتقيـق تقـدم مطـرد عـن طريـق                 هذه  

مناشـــدة رجـــال الـــدين ذوي العقـــول املتفتحـــة بـــأن يأخـــذوا  
متكــني املـــرأة داخـــل  بالتفاســري املـــستنرية للــشريعة مـــن أجـــل   

. األسرة، وهو شرط ضروري لتمكينها يف اجملتمع بشكل عـام         
وهناك العديد من النساء اخلبريات يف الـشريعة يقمـن بـدور يف          

 .هذا الصدد
ــايغا - ٥٢ ــادة  : الـــسيدة سـ ــتحفظ علـــى املـ  ٩قالـــت إن الـ

املتعلقة باجلنسية ُيعد انتهاكاً ليس فقط حلقوق األم وإمنا أيـضاً           
حلقوق الطفل، ألنه حيرم الطفل من احلق يف اجلنـسية الـسورية            

وأضافت أنه يلزم أيضاً املزيـد      . عندما يكون األب غري سوري    
جنــة الوطنيــة للقــانون اإلنــساين مــن اإليــضاح بــشأن جهــود الل

 .الدويل ملواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية
قالـــت إنـــه مـــن املهـــم  : شـــيلينغ - الـــسيدة شـــوب - ٥٣

اســتخدام كــل مــن االتفاقيــة ونتــائج إعــالن بــيجني، فاالتفاقيــة 
ــاً واإلعــالن برنــاجمي  ــد  . ُملزِمــة قانون وســوف يكــون مــن املفي

قدير األثر اجلنـساين سـوف يـتم قبـل تنفيـذ      معرفة ما إذا كان ت 
سياسات الالمركزية واقتصاد السوق، ومـا إذا كـان مـشروع           
القــانون اخلــاص باملــساواة بــني اجلنــسني يتــضمن حكمــاً عــن    
ــة، ومــا هــي الــشروط احملــددة لتــسجيل     التــدابري اخلاصــة املؤقت

 .الرابطات النسائية وفقاً لقانون اجلمعيات اجلديد
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قالت إنه تلزم تـدابري ملواجهـة اآلثـار         : ريانالسيدة دي  - ٥٤
أة اليت ختتار الـذهاب إىل دور       الشخصية اليت قد تتعرض هلا املر     

ونظـراً ألنـه مل تـرد أي        .  اخلاصة بضحايا العنـف املـرتيل      اإليواء
ــة الــصحية     شــكاوى مــن جانــب النــساء يف ظــل قــانون الرعاي

ن يطبـق   وقانون العمل، فإنه ينبغـي عـدم االفتـراض بـأن القـانو            
ــة   وســوف يكــون مــن  . بــصورة صــحيحة يف املمارســة الواقعي

صـة بـالعنف ضـد      املفيد أيضاً معرفة ما إذا كانت الدراسـة اخلا        
 .، وما إذا كانت هذه الدراسة متاحةاملرأة تشمل الالجئات

خـذ  سألت عـن اخلطـوات الـيت ُتت       : شوتيكولالسيدة   - ٥٥
ا وزارة الـشؤون     اليت تديره  لتحسني واقع املرأة يف دور اإليواء     

االجتماعية والعمل وما إذا كان نشر املعلومـات عـن االتفاقيـة           
جلنـــسية أو أعـــضاء  يـــستهدف النـــساء والفتيـــات عـــدميات ا   

ويبـدو أيـضاً أنـه سـوف يكـون مـن الـسهل              . األقليات العرقيـة  
 مــن قــانون  ٤٨٩مــن املــادة  “ غــري زوجتــه ”حــذف عبــارة  

 .العقوبات، والذي يشمل العنف اجلنسي
قالـت إنـه    ): اجلمهورية العربية السورية   (السيدة غامن  - ٥٦

 مـن منظــور الطفـل وكــذلك مـن منظــور    ٩بينمـا تفـسر املــادة   
األم، فــإن الــتحفظ علــى هــذه املــادة هــو يف هنايــة املطــاف ذو   
طــــابع سياســــي وال ميكــــن معاجلتــــها إىل أن ُتَحــــل القــــضايا 

ولــيس هنــاك شــك يف أن اللجنــة  . الــسياسية الــيت تقــوم عليهــا 
الوطنيــة للقــانون اإلنــساين الــدويل مل تكــن فّعالــة كمــا ينبغــي،  

. بـيجني إىل جانـب االتفاقيـة      إعالن  وأنه ينبغي استخدام نتائج     
ــر     ــة عـــن أثـ ــرة دراسـ ــة الـــسورية لـــشؤون األسـ وُتجـــري اهليئـ

 يوجد قانون عن املساواة بـني     وال. االقتصاد اجلديد على املرأة   
ــ ــانون لألســ  نيساجلن ــاك مــشروع ق ــضمن ، ولكــن هن رة، ال يت

أما مسألة العواقـب احملتملـة      . حكماً عن التدابري اخلاصة املؤقتة    
تتم معاجلتها عـن     للنساء الاليت يذهنب إىل دور اإليواء ف       بالنسبة

ولـيس  . طريق اخلدمات االستـشارية لألسـرة والـدعم القـانوين         
اهلدف هو إبعاد النساء عن عائالهتن، ولكـن اهلـدف هـو حـل              

النـساء الـاليت   ويـتم التـصدي ملـسألة      . األسـرة املشكلة يف إطار    

. ال ميكنهن تقـدمي شـكاوى قانونيـة عـن طريـق بـرامج تدريبيـة         
فقد أجرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني دراسـات      
عن العنف ضد الالجئات، كمـا أن النـصوص الكاملـة جلميـع             

وتقدَّم اخلدمات أيـضاً    . الدراسات السورية متاحة عند الطلب    
ة وللـــسكان عـــدميي اجلنـــسية، مبـــساندة مـــن عرقيـــليـــات اللألق

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيـسيف، خاصـة يف املنطقـة           
. الشمالية الشرقية من البلد حيث يقيم معظـم هـؤالء الـسكان           

 مـن   ٤٨٩مـن املـادة     “ غـري زوجتـه   ”وقالت إن حذف عبـارة      
دف واهلـ . قانون العقوبات مسألة أسـهل يف القـول مـن العمـل           

هو إحداث تغيري يف توازن القوى التقليدي الذي يـتحكم فيـه            
ولـيس كـل شـيء ميكـن عملـه علـى            . الرجال يف نطاق الزواج   

 .الفور، ويلزم أن يكون اإلصالح تدرجيياً
ــسة - ٥٧ ــشكر إىل   :الرئيــ ــه الــ ــي توجيــ ــه ينبغــ  قالــــت إنــ

 ٢اجلمهورية العربية السورية لـسحب التحفظـات علـى املـادة            
) ز (١، وعلــى الفقــرة ١٥ مــن املــادة ٤لفقــرة بكاملــها حــىت ا

ــرة  ــادة  ٢والفقـ ــن املـ ــراع    . ١٦ مـ ــم اإلسـ ــن املهـ ــه مـ ــري أنـ غـ
ــى      ــصديق عل ــة والت ــاخلطوات حنــو ســحب التحفظــات املتبقي ب
الربوتوكول االختيـاري ومواءمـة التـشريع الـوطين مـع أحكـام             

 .االتفاقية
 .١٥/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


