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 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

 )تابع(من االتفاقية ١٨ املادة
ــسورية     ــة ال ــة العربي ــر املرحلــي األوَّيل للجمهوري التقري

)CEDAW/C/SYR/1              ،CEDAW/C/SYR/Q/1 ،
CEDAW/C/SYR/Q/1/Add.1( 

ــة      - ١ ــد اجلمهوري ــسة جلــس أعــضاء وف ــدعوة مــن الرئي ب
 .العربية السورية إىل مائدة اللجنة

قالـت يف   ): اجلمهورية العربيـة الـسورية     (السيدة غامن  - ٢
معـــرض تقـــدميها للتقريـــر األوَّيل للدولـــة الطـــرف، إن وفـــدها 

هــود الوطنيــة مـن أجــل تنفيــذ  يرحـب هبــذه الفرصــة لعـرض اجل  
االتفاقيــة واملــشاركة يف حــوار صــريح مــن شــأنه أن يــسهم يف  

ــسورية     ــرأة ال ــة امل ــة    حتــسني حال ــى مواجه ــضوء عل ــسلِّط ال وي
وُتعد اهليئة السورية لـشؤون األسـرة مـسؤولة عـن           . التحديات

ــع     ــة، ووضـ ــع االلتزامـــات الدوليـ ــة مـ ــوانني الوطنيـ تنـــسيق القـ
 اوميكنـه . ت الوطنية، ورصـد التنفيـذ     السياسات واالستراتيجيا 

ــضاً عــن      ــة أخــرى وهــي مــسؤولة أي ــات حكومي االتــصال هبيئ
التعــاون والتنــسيق مــع املنظمــات غــري احلكوميــة؛ ومــن شــأن    
الــشراكات القويــة بــني هــذه اهليئــات واملنظمــات أن تــسهم       

 .بدرجة كبرية يف حتقيق املساواة بني اجلنسني
رام التزاماتـــه وأضـــافت أن بلـــدها حيـــرص علـــى احتـــ  - ٣

ذ مبــادرات وتــدابري ملموســة الدوليــة احترامــاً كــامالً وقــد اختــ
ــذ ــةتنفي ــا املتعلقــة     . اً لالتفاقي ــها حتفظاهت ــد ســحبت حكومت وق
 ٢ مـن االتفاقيـة عـن حقـوق الطفـل كمـا أن املـادة                 ٢١باملادة  

 ١٦ من املـادة     ٢ و) ز (١ والفقرتان   ١٥ من املادة    ٤والفقرة  
صــل إىل مثــل وقــد مت التو.  البحــثيــدمــن االتفاقيــة ال تــزال ق

 من العناصـر    القرارات بعد جهد كبري بذلته طائفة واسعة      هذه  
ويلـــزم عمـــل الكـــثري لـــسحب . الفاعلـــة وأصـــحاب املـــصلحة

ون التحفظات الباقيـة ووضـع االتفاقيـة موضـع التنفيـذ يف القـان             

، جيري القيام حبملة إعالمية واسـعة  وحتقيقاً هلذه الغاية . الوطين
 .ع النقاش حول التحفظات املتبقيةلتشجي

ــوطنيني مــن املنظمــات      - ٤ ــق مــن اخلــرباء ال ــام فري وقــد ق
صياغة تقريـر بلـدها األويل      احلكومية واهليئات غري احلكوميـة بـ      

وحــضروا عــدداً مــن حلقــات العمــل املتخصــصة كجــزء مــن     
وقــد وزع التقريــر علــى نطــاق واســع مبــا يف   . عمليــة اإلعــداد

وفـضالً عـن    . تعليقـات اللـوزراء إلبـداء     ذلك أعضاء الربملـان وا    
عمـل لتوزيـع األسـئلة      نظَّمت هيئة شؤون األسـرة حلقـة        هذا،  

ونظـراً  . املتعلقة بتقريـر بلـدها املرحلـي األوَّيل وصـياغة الـردود           
مــن القــانون املــدين الــسوري تعتــرب االتفاقيــات   ٢٥ألن املــادة 

ــة مقدمــة علــى القــوانني الــسورية املرعيــة، فقــد أعــد    ت الدولي
اهليئة برناجماً تدريبياً للمحاكم السورية عن اسـتخدام االتفاقيـة          

 .كأداة وطنية
ــا يف ذلـــك     - ٥ ــرية، مبـ ــات األخـ ــد أوضـــحت الدراسـ وقـ

دراسة أعدهتا هيئة شؤون األسرة، مدى العنف الـذي تتعـرض          
وتتصدى اخلطة اخلمـسية العاشـرة لـضرورة       . له املرأة يف بلدها   

تــأمني مــأوى مالئــم ملــن    والقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة     
حيتاجون إليه، كما أعدت هيئـة شـؤون األسـرة خطـة وطنيـة،              
وقــام اجملتمــع املــدين بــدور قيــادي يف تــأمني املــأوى ومــساعدة  
النساء مـن ضـحايا العنـف، وقامـت الرابطـة الوطنيـة للنـهوض               

. ، بتمويــل مــن اليابــانة جديــدإقامــة دار إيــواءببــاملرأة مــؤخراً 
وقــد . املــدين يف حماربــة العنــف ضــد املــرأةويــزداد دور اجملتمــع 

 القتـل دفاعـا     تزعَّمت منظمة املـرأة الـسورية محلـة ضـد جـرائم           
 ، مـن قـانون العقوبـات      ٥٤٨ الشرف مطالبـة بإلغـاء املـادة         عن

بدعم من املفيت األكرب ووزارة الـشؤون الدينيـة؛ وقـد تقـدَّمت       
نظـر  اهليئة بعد ذلك مبقترح يف هذا الـصدد إىل وزارة العـدل لل            

وقد استهلت محلة إعالمية على نطـاق البلـد ضـد العنـف             . فيه
 .القائم على نوع اجلنس
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وقالــت إن اإلرادة الــسياسية قائمــة يف بلــدها لــتمكني   - ٦
املـرأة وزيــادة تواجـدها يف وظــائف صـنع القــرار، كمـا يتــضح     
مــن تعــيني إحــدى النــساء يف وظيفــة نائــب رئــيس اجلمهوريــة   

رت اهليئـة الـسورية لـشؤون األسـرة         وقد نـش  . للشؤون الثقافية 
دراسة عن التمكني السياسي للمرأة السورية ووضعت برناجمـاً        

عن القيادة النسائية وعن املشاركة السياسية، بالتعـاون        تدريبياً  
مــع االحتــاد العــام النــسائي الــسوري وصــندوق األمــم املتحــدة  

 .اإلمنائي للمرأة
دعم  لـــو. رأةويوجـــه االهتمـــام املتزايـــد إىل صـــحة املـــ - ٧
مدة ذاتياً فيمـا يتعلـق      لصحة اإلجنابية، أصبحت حكومتها معت    ا

ــائل م  ــد وسـ ــتراتيجية    بتوريـ ــى االسـ ــت علـ ــل ووافقـ ــع احلمـ نـ
وقـد اسـتهلت اهليئـة عـدداً        . السكانية الوطنية اليت أعدهتا اهليئـة     

مــن محــالت التوعيــة يف خمتلــف وســائل اإلعــالم عــن األمومــة   
 كما أُجريت حبـوث أخـرى عـن        املأمونة ومزايا تنظيم األسرة،   

ونظـراً إىل أن  . صحة املرأة وتنظيم األسرة يف خمتلف الـديانات    
التعليم يعترب أساسياً يف عملية متكني املـرأة، فقـد عملـت اهليئـة              
بــصورة وثيقــة مــع وزارة التربيــة إلدمــاج املفــاهيم الــيت تراعــي  
اجلنسانية يف املناهج الوطنيـة، كمـا تعاونـت مـع منظمـة األمـم         

ــة   ــسيف(املتحــدة للطفول ــة عــن   ) اليوني ــادئ توجيهي لوضــع مب
 .حقوق الطفل لآلباء واملدرسني

وقالــت إن اخلطــة اخلمــسية العاشــرة، الــيت خصــصت    - ٨
فصالً عن متكني املرأة قـد وضـعت أهـدافاً فيمـا يتعلـق بتعـديل            

وأضـافت أن   . خـصية القوانني، مبا يف ذلك قانون األحوال الش      
الـشرف وسـن احلـضانة مـسألتان يلـزم           جرائم القتل دفاعا عن   

 وقــد قامــت اهليئــة بــصياغة تعــديالت للقــوانني   االتــصدي هلمــ
ــا   ــر فيهـ ــها والنظـ ــسارية بغـــرض استعراضـ ــداد . الـ وجيـــري إعـ
ــاملرأة   ــة للنــــهوض بــ ــتراتيجية الوطنيــ ) ٢٠١١-٢٠٠٧(االســ

بالتعاون مـع صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، ويتلقـى               
. ألمور اجلنـسانية  يباً يف جمال التوعية با    درموظفو وزارة املالية ت   

وقامت وزارة الزراعـة بوضـع خريطـة عـن الفقـر الريفـي، مـن                

املـرأة الريفيـة، وعلـى أسـاس هـذه اخلريطـة،            وضـع   أجل حتليل   
قامت هيئة التخطيط الوطنية بإعداد املشروع الوطين ملكافحـة         

فـسه  ويف الوقـت ن   . الفقر ومتكني املرأة والربامج املتصلة بـذلك      
ُعقــد عــدد مــن حلقــات العمــل مــن أجــل تقيــيم وبنــاء القــدرة  

وتقـوم اخلطـة    . املؤسسية والتقنية للمرأة على املـستوى الـوطين       
ــة،      ــة االجتماعي ــق العدال ــى ضــرورة حتقي اخلمــسية العاشــرة عل
واليت ميكن أن تتحقق عن طريق التنمية االجتماعيـة مـع تـوافر             

دت اخلطـة جمـاالت   وحـد . بيئة قانونية مالئمة وأمـن اجتمـاعي     
ــدخل  ــة للت ــستويات علــى     . معيَّن ــع امل ــشاريع يف مجي ــز امل وترك

ــة     ــة االجتماعي املنطقــة الــشمالية الــشرقية الــيت حتتــاج إىل التنمي
 .واالقتصادية

وقالــت إن هنـــاك فــصالً واحـــداً يف اخلطــة اخلمـــسية     - ٩
ــدين   ــصفة   . العاشــرة خــصص للمجتمــع امل ــة ب وتعمــل احلكوم

جملتمـع املـدين، كمـا يتـضح مـن عملـها            مستمرة بالتعـاون مـع ا     
وقـد أقامـت    . فيما يتعلق بالتعديالت على القوانني ذات الصلة      

احلكومة واجملتمع املدين شراكة للنهوض بقـضايا املـرأة ووضـع          
ـــ  ــا تعاون ــدة، كمـ ــوانني جديـ ــداد اًقـ ــر امل يف إعـ ــدَّم إىل التقريـ قـ

رابطــة املــرأة الــسورية تقــدماً جديــداً يف  وقــد قطعــت . اللجنــة
 بعـــد مـــضي عـــشر إعـــالن بـــيجني”تقريرهـــا املـــوازي بـــشأن 

 .“سنوات
وفيمــا يتعلــق باالجتــار بالبــشر، صــدر مرســوم يف عــام   - ١٠

 يطالــب بــصياغة قــانون عــن تنظــيم وكــاالت العمالــة   ٢٠٠٥
وقـد مت إنـشاء جلنـة       . اخلاصة اليت تقوم بتصدير العمـال احمللـيني       

ــة الــسورية    ــوزارات واهليئ  لــشؤون تــضم ممــثلني عــن خمتلــف ال
األســرة ومتــت صــياغة مــشروع قــانون، بــدعم مــن املنظمــة        

 الـيت نظَّمـت عـدداً مـن حلقـات العمـل لبنـاء               ،الدولية للـهجرة  
وأضــافت أن . القــدرات وزيــادة الــوعي بالقــضايا ذات الــصلة 

 يف املائـــة مـــن الـــسكان هـــم مـــن الالجـــئني بـــسبب  ١٢حنـــو 
كـبرياً  األحداث األخرية يف لبنان والعـراق، ممـا يفـرض ضـغطاً             

وقالــت إن احلالــة  . علــى االقتــصاد والبنيــة األساســية لبلــدها    
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ــؤالء   ــسانية هل ــا    اإلن ــات مب ــرف احلكوم الالجــئني خطــرية وتعت
، وقد اختـذت كافـة اإلجـراءات الالزمـة          صعابيواجهونه من   

 .حلماية حقوق اإلنسان ومنع االجتار بالبشر
ــى      - ١١ ــرأة والقــضاء عل ــذل جهــود لتحــسني وضــع امل وتب
ــصادي     التمي ــاعي واقتـ ــي واجتمـ ــين وسياسـ ــياق وطـ ــز يف سـ يـ

ــين   ــياق ديـ ــذلك يف سـ ــات   . وكـ ــد االجتاهـ ــافت أن تزايـ وأضـ
احملافظة يف املنطقة قيَّدت من تقدُّم املرأة وفرضـت حتـدياً للقـيم         

وينبغي بـذل جهـود دوليـة لـضمان إشـراك املـرأة يف              . العلمانية
طيـة  ومع أن هناك عالقة راسخة بـني الدميقرا       . عمليات السالم 

ووضــع املــرأة، فإنــه ينبغــي الــسماح بإحــداث تغيُّــر دميقراطــي   
ويلـزم بـرامج لبنـاء القـدرات مـن          . بدالً مـن فـرض هـذا التغيُّـر        

أجل إعداد املـرأة للمـشاركة يف األنـشطة الـسياسية، باإلضـافة           
إىل الدعوة والتمكني؛ كما ينبغي استخدام آليات ملـشاركتها،         

 .مثل نظم احلصص
 اجتـــاه يفلـــدها اختـــذ اخلطـــوات األوىل   وقالـــت إن ب - ١٢

ــساواة بـــني اجلنـــسني  ــات  . املـ ــال لاللتزامـ ــافت أن االمتثـ وأضـ
ــول      ــداد اجملتمــع لقب ــة، وإع ــوانني الوطني ــة، وحتــديث الق الدولي

 التغـيري الـيت سـوف يـساندها التعـاون           دعامـات التغيري هي مـن     
 .مع اللجنة والدروس املستفادة من بلدان أخرى

 ٢ و١املادتان 
 رحبــت بـسحب حتفظــات معيَّنــة علــى  :الـسيدة جــرب  - ١٣

اإلجــراء القــانوين عــن االتفاقيــة وطلبــت املزيــد مــن املعلومــات 
ونظـراً ألن االتفاقيـات     . وعن خطة سحب التحفظات املتبقيـة     

ــرب مقدمــ   ــة تعت ــب    ةالدولي ــي تطل ــسورية، فه ــوانني ال ــى الق  عل
توضــيحاً فيمــا يتعلــق بالتعــديالت الــيت أدخلــت علــى القــوانني  

 الـــشرف، والتحـــرش  القتـــل دفاعـــا عـــنالـــيت تتنـــاول جـــرائم
وتـساءلت أيـضاً عمـا      . اجلنسي، وسن الزواج، وقوانني العمـل     

إذا كانــت اهليئــة الــسورية لــشؤون األســرة تعطــي األســـبقية       
 .لألسرة أو للمرأة من وجهة النظر القانونية

هنَّــــأت احلكومــــة :  كــــاداري–الــــسيدة هــــالربين  - ١٤
والحظــت أن متكــني . فظــات معيَّنــةعلــى ســحب حتالــسورية 

ــشؤون       ــسورية ل ــة ال ــرد ذكــره كأحــد أهــداف اهليئ ــرأة مل ي امل
األسرة وأن امسها فيمـا يبـدو يـوحي بـأن دور املـرأة يـدخل يف          

ــا يف األســرة   ــساء غــري    . إطــار دوره ــساءلت عــن وضــع الن وت
املتزوجات أو غريهن ممن يرغنب يف توسيع دورهن مبا يتجـاوز           

 إدخـــال إصـــالحات  ضـــرورةأشـــارت إىلو. وظيفـــة األمومـــة
تشريعية وإجراء مناقـشة جـادة حـول القـوانني القائمـة، مبـا يف               

ــة  ذلــك قــ  ــزز األدوار النمطي ــيت تع ــصاب ال ــسلبية وانني االغت  ال
وتساءلت عما إذا كانت توجد أي آلية خاصـة ميكـن           . للمرأة

 . للمظاملمتابعة حقوقها، مثل وجود أمنيللمرأة من خالهلا 
رحــب بــسحب التحفظــات علــى  : ترمــانند فلالــسي - ١٥

والحــظ أن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية مل تبــد أي  . االتفاقيــة
 مـــن العهـــد الـــدويل  ٢٣ مـــن املـــادة ٤ ةحتفـــظ بـــشأن الفقـــر

 ذلك فيمـا يتعلـق      تقوق املدنية والسياسية يف حني أنه فعل      للح
ــالفقرة  ــادة  ) ج (١ب ــيت صــيغت   ١٦مــن امل ــة، وال  مــن االتفاقي

إيـــضاحاً لنطـــاق التحفظـــات أيـــضاً وطلـــب . قـــةبـــنفس الطري
ونظــراً . ١٦مــن املــادة ) و (١و) د (١املتبقيــة علــى الفقــرتني  

ألن أسبقية االتفاقات الدوليـة والقـانون احمللـي قـد عوجلـت يف         
أحــد احملــاكم املدنيــة ولــيس عــن طريــق الدســتور، فإنــه يطلــب 

ادئ معلومات فيما يتعلق بأسـبقية االتفاقـات الدوليـة علـى املبـ            
وفضالً عن هـذا، تـساءل عمـا إذا كـان هنـاك أي              . الدستورية

ــسوري أحكامـــ     ــضاء الـ ــه القـ ــق فيـ ــة طبـ ــم للمحكمـ أو  اًحكـ
ــرى   ــات أخـ ــق   اتفاقـ ــا يتعلـ ــيما فيمـ ــسان، وال سـ ــوق اإلنـ حلقـ

 .باملساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة
 حتــدثت بوصــفها عــضواً يف اللجنــة فطلبــت :الرئيــسة - ١٦

 لـسحب التحفظـات بالفعـل وأشـارت إىل          إطاراً زمنياً واضحاً  
 وتــساءلت عمــا إذا .٢أمهيــة ســحب التحفظــات علــى املــادة   

ــد       ــاري ق ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــة الت ــت إمكاني كان
 بـالتمييز  تعريـف خـاص      دراج معلومات عن إ   ت وطلب وقشتن
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وفـضالً  .  مـن االتفاقيـة    ١ مـع املـادة      متاشـياً يف القانون الوطين،    
ومـات حديثـة عـن القـانون اجلديـد لـدعم            عن هذا، طلبت معل   

 . إجراءات التعاون مع املنظمات غري احلكومية
قالـت إن   ): اجلمهورية العربية الـسورية    (السيدة غامن  - ١٧

القرار املتعلق بسحب حتفظات الدولة الطرف على املـواد الـيت           
ش بالفعــل، وأن الوثــائق ذات الــصلة يف نــوقســبق ذكرهــا قــد 

وأضــافت أهنــا . جانــب رئــيس اجلمهوريــةانتظــار التوقيــع مــن 
تتوقع أن يستكمل اإلجراء اخلاص بـسحب التحفظـات املعنيـة        

 .٢٠٠٧قبل هناية عام 
وقالت إنه جيـري نقـاش بـشأن قـضية تعـديل القـوانني               - ١٨

غري أن العمليـة تتطلـب وقتـاً        . الوطنية لكي تتواءم مع االتفاقية    
لفة واجملموعـات   طويالً بسبب وجود الكثري من الديانات املخت      

وأضــافت أنــه جتــري مناقــشة    .  املــراد التــشاور معهــا  العرقيــة
كـذلك  . الـشرف  جرائم القتل دفاعا عن مشروع قانون بشأن 

بالتزامها مبوجب اخلطة اخلمسية احلالية بوضع      ت احلكومة   فأو
قانون لألسرة املدنيـة، وسـوف تتخـذ إجـراءات أخـرى بـشأنه         

 .يف الوقت املناسب
ا توافــق علــى أمهيــة العمــل مــن أجـــل      وأضــافت أهنــ   - ١٩

ســحب الــتحفظ املتعلــق بــزواج األطفــال، وهــي ظــاهرة أكثــر  
ــسود        ــث ت ــد حي ــذا البل ــدماً يف ه ــل تق ــاطق األق شــيوعاً يف املن

تغــيري أجــل وجيــري اإلعــداد حلملــة مــن . املمارســات التقليديــة
وتــسعى . لرجــل واملــرأةلالقــانون للمــساواة بــني ســن الــزواج  

ن طريـق   مثالً ع  املبكر،    عدم تشجيع الزواج   احلكومة أيضاً إىل  
 . من املدرسة الفتياتتسرباختاذ خطوات ملنع  

اهليئة السورية لشؤون األسرة هيئة مـستقلة       وقالت إن    - ٢٠
ووضــعها مياثــل وضــع . مــسؤولة مباشــرة أمــام رئــيس الــوزراء 

وميكنـــها : “أفقيـــة”الــوزارة، فيمـــا عـــدا أهنـــا تعمـــل بطريقـــة  
وهــي هتــتم  . وزارات واهليئــات احلكوميــة االتــصال جبميــع الــ  

ــاً متكــامالً ولكــن أيــضاً        ــا كيان ــيس فقــط باعتباره ــرة ل باألس

افظـة  كأفراد مـستقلني، وهـدفها متكـني أولئـك األفـراد مـع احمل             
ولتجنـب  . مهـا يف اجملتمـع الـسوري      أيضاً على بناء األسـرة وقي     

ظهور رد فعل متحفظ، فقد كان من األسهل عليهـا أن تقـدم             
اعتبارها هيئة هتتم بقضايا األسرة ولـيس فقـط بقـضايا           نفسها ب 

ومهمــــة اهليئــــة هــــي إعــــداد  . املــــرأة علــــى وجــــه التحديــــد 
ــرة    ــق باألسـ ــة تتعلـ ــات وطنيـ ــتراتيجيات وسياسـ ــري أن . اسـ غـ

أة والـــيت تقـــع علـــى اإلدارات املتعلقـــة بـــاملرمـــسؤولية التنفيـــذ 
ت يف كــل وزارة بغــرض ضــمان مراعــاة قــضايا املــرأة يف ئأنــش

 .االت التنمية الوطنيةكافة جم
 غتـصاب إلوقالت إهنا توافق على أن القانون املتعلق با        - ٢١

 . يف حاجة إىل تعـديل     ،، واملستمد من الشريعة   اج الزو يف إطار 
بطـيء  تقدم الوتبذل جهود إلجياد توافق لصاحل التغيري، غري أن    

 .كما هو احلال يف أمور أخرى
إنــشاء وظيفــة ة وأضــافت أهنــا توافــق أيــضاً علــى أمهيــ  - ٢٢
وال توجـد   . الـشكاوى املتعلقـة بـالتمييز      للمظامل للنظر يف     أمني

 حــىت اآلن يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، مثــل هــذه الوظيفــة
ويتنـــاول االحتـــاد العـــام . ي حبـــث فكـــرة إنـــشائهاولكـــن جيـــر

النسائي السوري يف الوقت احلاضر الشكاوى املتعلقة بـالتمييز         
يتـــصل باحملـــامني الـــذين ميكنـــهم القـــائم علـــى نـــوع اجلـــنس و

 .مساعدة املرأة
وقد طلبـت اهليئـة الـسورية لـشؤون األسـرة التـصديق              - ٢٣

على الربوتوكول االختياري لالتفاقية يف الوقـت الـذي طلبـت           
 وألن .فيه سحب التحفظات على االتفاقيـة الـيت سـبق ذكرهـا     

ولكـي ال تتـأثر    . سحب التحفظـات كانـت لـه األولويـة العليـا          
ــاء النظــــر يف   فــــرص ا التفــــاق علــــى هــــذه املــــسألة، مت إرجــ

 .الربوتوكول االختياري
 وقــد ُعقــدت حلقــات عمــل لزيــادة الــوعي باالتفاقيــة  - ٢٤

وسـوف ُتبـذَل جهـود      . نفيما بني أعضاء الربملان ورجال الـدي      



CEDAW/C/SR.785
 

6 07-35737 
 

ــة يف الوقـــت املناســـب لتوضـــيح كيـــف أن الربوتوكـــول    مماثلـ
 .االختياري ميكن أن يفيد املرأة السورية

قالـت إنـه    ): اجلمهورية العربية السورية   (السيدة أسد  - ٢٥
ــانون مت إعــداد مــشروع   ــساواة بــني الرجــل    ق ــد حيقــق امل جدي

ــرد ســــحب    ــاده مبجــ ــتم اعتمــ ــأمول أن يــ ــرأة، ومــــن املــ واملــ
وسـوف يـساوي مـشروع القـانون        . التحفظات على االتفاقيـة   

ــاً أخــرى       ــضمن أحكام ــزواج للمــرأة والرجــل ويت بــني ســن ال
لـق بوضـع املـرأة داخـل األسـرة، وحـضانة األطفـال،          خمتلفة تتع 

ومــن املقــرر تعــديل قــانون  . وحقــوق اإلقامــة للمــرأة األجنبيــة 
. األحوال الشخصية لتعزيز حقوق املرأة مبوجب عقـد الـزواج         

وهناك أيضاً خطط لتحـديث أحكـام القـانون اجلنـائي املتعلقـة              
 . واالجتار بالنساءاج الزو يف إطارغتصابإلبالزنا وا

قالـت إنـه    ): اجلمهورية العربية السورية   (السيدة غامن  - ٢٦
ــة علــــى    ــية لــــسحب التحفظــــات املتبقيــ ــد إرادة سياســ توجــ
االتفاقيــة، ولكــن هــذه العمليــة ســوف تكــون صــعبة ألن هــذه 

وجتـري مناقـشة    . التحفظات تتعلق بأحكام الشريعة اإلسـالمية     
 ومـــن بينـــهم املفـــيت األكـــرب ،جـــادة فيمـــا بـــني رجـــال الـــدين

. مهورية، لتصحيح تفسري اإلسالم فيما يتعلق بوضع املـرأة     للج
غـــري أنـــه . وأضــافت أن الدســـتور ال يتــضمن تعريفـــاً للتمييــز   

وتعتــرب . يتــضمن أحكامــاً عــن ضــمان تكــافؤ الفــرص للنــساء   
االتفاقيــــة ُملزَِمــــة يف اجلمهوريــــة العربيــــة الــــسورية مبوجــــب 

 .الدستور والقانون املدين على حٍد سواء
 ٣املادة 
 قالــت إنــه مــن املؤســف أن اهليئــة  :اســبارديدة غالــس - ٢٧

السورية لشؤون األسرة، وهـي اهليئـة الرئيـسية الـيت تعمـل مـن            
أجــل الــدفاع عــن حقــوق املــرأة، هتــتم باألســرة أكثــر ممــا هتــتم 

فاملرأة هلا دور تقوم بـه يف اجملتمـع         . باملرأة على وجه اخلصوص   
أيـضاً بـدور يف     خارج مسؤوليات األسرة، بينمـا يقـوم الرجـل          

وفيمــا يتعلــق بالتحفظــات علــى االتفاقيــة الــيت قــررت . األســرة

ســحبها بالفعــل، قالــت إهنــا ســوف تكــون ممتنــة لــو   احلكومــة 
ــة علــى الــسؤال الــذي ســبق توجيهــه فيمــا يتعلــق      تلقــت إجاب

. باإلجراءات األخرى الالزمة لالنتهاء من سـحب التحفظـات        
يت يف الربملــان؟ وعلـى ســبيل املثــال، هــل ســيتعني إجــراء تــصو 

، فإنــه ينبغــي علــى الدولــة الطــرف أن وإذا كــان األمــر كــذلك
توضح ما إذا كـان مـن احملتمـل أن يـتم ذلـك قبـل االنتخابـات           

ــام     ــا يف عـ ــّرر إجراؤهـ ــة املقـ ــت أيـــضاً  . ٢٠٠٧الربملانيـ وطلبـ
معلومــات حديثــة عــن التقــدُّم احملــَرز يف اجتــاه ســحب الــتحفّظ 

ساءلت عّمــا إذا كــان يوجــد وتــ. ٩ مــن املــادة ٢علــى الفقــرة 
للهيئة السورية لشؤون األسـرة ممثلـون يف خمتلـف منـاطق البلـد       
يتحملـــون مـــسؤولية الـــدفاع عـــن حقـــوق املـــرأة علـــى أرض  

وأخرياً، ينبغي للدولة الطرف أن توضح مـا إذا كانـت           . الواقع
هنــاك جلنــة برملانيــة هتــتم حبقــوق املــرأة علــى وجــه اخلــصوص،  

هـل يوجـد هليئـة شـؤون األسـرة أي           وإذا كان األمـر كـذلك،       
 .اتصال هبذه اللجنة

قالـت إهنـا تـتفهم أيـضاً رغبـة اهليئـة            : وراالسيدة نويبـ   - ٢٨
السورية لشؤون األسرة يف تفادي إثارة املعارضة علـى عملـها           
عن طريـق عـدم تـسليط الـضوء علـى هـدفها اخلـاص لتحـسني                 

اءلت غـري أهنـا تـس     . حالة املرأة وتركيز اهتمامهـا علـى األسـرة        
عن الرسالة اليت توجهها بشأن طبيعة عملـها وكيـف سـتحقق            

ــدافها  ــهوض      أه ــن أجــل الن ــا تعمــل م ــن صــراحة أهن إذا مل تعل
 .باملرأة
ــسياك  - ٢٩ ــسيدة زو أكـ ــن   وياالـ ــداً مـ ــضاً مزيـ  طلبـــت أيـ

املعلومات عن كيفية قيام اهليئة مبهمتها يف حتـسني وضـع املـرأة          
نــه علــى إئــة يقــال خــارج ســياق األســرة ونظــراً ألن وضــع اهلي

مستوى الوزارة، فإهنا تـود أن تعـرف مـا إذا كـان لـدى اهليئـة                 
سلطات حقيقية للتـأثري علـى صـنع القـرار الرمسـي فيمـا يتعلـق                

. بوضع املرأة يف اجملتمع أو ما إذا كانـت جمـرد هيئـة استـشارية              
ــدد أعــضاء        ــم ع ــضاً ك ــة الطــرف أي ــي أن توضــح الدول وينبغ

 .وقت أو بعض الوقتاللجنة الذين يعملون طول ال
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قالت إهنا سوف تكون ممتنة لـو تلقـت         : السيدة سيغا  - ٣٠
إجابة على السؤال الذي أثاره السيد فلينترمـان بـشأن القـضايا      

ــة   . املعروضــة أمــام احملــاكم  ــشاء اللجن وبعــد أن أشــارت إىل إن
الوطنية للقانون اإلنساين الدويل، طلبـت معلومـات عـن نتـائج            

ــهاكات حقــوق   ــسانرصــدها النت ــضاً عــن  . اإلن ــساءلت أي وت
املرحلـــة الـــيت مت بلوغهـــا يف املناقـــشات الـــدائرة بـــشأن إنـــشاء 
هياكـــل وطنيـــة حلقـــوق اإلنـــسان، ومـــىت ســـيتم إنـــشاء هـــذه  

هــل باســتطاعة األفــراد مــثالً : ااهلياكــل، ومــاذا ســيكون دورهــ
عرض قـضايا انتـهاكات حقـوق اإلنـسان أمـام هـذه اهلياكـل؟               

املعلومـات عـن دور هيئـة التخطـيط         وأخرياً، طلبت مزيداً مـن      
الوطنية وما إذا كانت هلا عالقات مـع اهليئـة الـسورية لـشؤون              

 .األسرة
تــساءلت عــن النظــام املوجـــود    :  شــوتيكال الــسيدة  - ٣١

لرصـــد تنفيـــذ االســـتراتيجيات الـــيت وضـــعتها اهليئـــة الـــسورية  
ــشؤون األســرة  ــام    . ل ــات أم ــد أن الحظــت أن أحــد العقب وبع
اليت وردت يف التقرير هـي عـدم معرفـة املـرأة            النهوض باملرأة و  

تساءلت عن التدابري اليت ُتتخـذ لتحـسني وعـي املـرأة        . حبقوقها
ــن        ــدفاع ع ــن أجــل ال ــة م ــتخدام االتفاقي ــى اس ــشجيعها عل وت

وأضـافت أن حلقـات العمـل واحللقـات الدراسـية ال         . حقوقها
 عـدم   بة أخرى ورد ذكرها يف التقريـر وهـي        وهناك عق . تكفي

ــانون وعــدم ترمجــة اخلطــط     وجــود آليــ  ــذ الق ات مالئمــة لتنفي
وقالت إهنا تود أن تعـرف كيـف       . والسياسات إىل واقع عملي   

وأخرياً، تـساءلت   . تعتزم الدولة الطرف التصدي هلذه املشكلة     
عن االختالفات املوجـودة بـني مكـوِّن اخلطـة اخلمـسية املتعلـق            

 .ةباملرأة ومكوِّن االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأ
قالـت إنـه    ): اجلمهورية العربية السورية   (السيدة غامن  - ٣٢

نظــراً ألن االتفاقيــة قــد مت التــصديق عليهــا مبوجــب مرســوم       
 –مجهــوري، فإنــه ميكــن ســحب التحفظــات بــنفس اإلجــراء   

وأضــافت أهنــا توافــق . وبعبــارة أخــرى، بــدون موافقــة الربملــان

 ٩ادة   من املـ   ٢أيضاً على ضرورة سحب التحفظ على الفقرة        
 .يف الوقت املناسب

وُتبــذَل اآلن جهــود لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني يف    - ٣٣
مجيع مناطق البلد عن طريق حتويل اهتمام اخلطط اإلمنائيـة مـن         

وسـوف يوجَّـه اهتمـام    . املستوى الوطين إىل املستوى اإلقليمي    
 .خاص إىل املناطق األكثر حرماناً

ة وطنيــة حلقــوق  ويــستمر النقــاش بــشأن إنــشاء هيئــ     - ٣٤
وال توجـد مثـل هـذه اهليئـة حـىت اآلن، ولكـن هنـاك                . اإلنسان

ــشائه  ــة واضــحة إلن ــسورية    . اني ــة ال ــه أن اهليئ ــا ال شــك في ومم
لشؤون األسرة سوف تقيم عالقات مع مثل هذه اهليئة مبجـرد           

وأضــافت أهنــا ال تعــرف حــىت اآلن مــا إذا كــان مــن  . إنــشائها
اإلنــسان علــى مثــل  عــرض قــضايا انتــهاكات حقــوق  املمكــن 
 .هذه اهليئة

وفيما يتعلق بعضوية اهليئـة الـسورية لـشؤون األسـرة،             - ٣٥
 حاليـاً،    هـي  فإن لدى رئيسة اهليئة، وهي الوظيفة الـيت تـشغلها         

سلطة الوزير، وهي مسؤولة أمام رئيس الوزراء وحتـضر مجيـع           
اجتماعــات جملــس الــوزراء بــشأن القــضايا املتعلقــة باألســرة       

ويوجــد لــدى اهليئــة جملــس إدارة يتكــون مــن . لواملــرأة والطفــ
ويوجد باهليئة أيضاً أربع إدارات تركِّـز علـى         . عدد من اخلرباء  

ــشؤون    ــوث، واإلدارة والـ ــسياسات، والبحـ ــتراتيجية والـ االسـ
ــصاالت   ــة، ووســائل اإلعــالم واالت ــي  . املالي ــدد الكل ــغ الع ويبل

اء  موظفاً، غري أن بعض األعمال ُتسَند إىل خـرب         ٢٠للموظفني  
ومهمـة اهليئـة    . وطنيني، كمـا تتعـاون اهليئـة مـع خـرباء دولـيني            

ــق       ــق حتقي ــن طري ــتراتيجيات ع ــسياسات واالس هــي صــياغة ال
االلتقــاء بــني املنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة الــيت تتــوفر   

وتتــاح للجمهــور فرصــة التعليــق . لــديها اخلــربة يف جمــال معــيَّن
مث . نتـهاء منـها   على هـذه الـسياسات واالسـتراتيجيات قبـل اال         

ُتعرض بعد ذلك على رئيس الـوزراء الـذي يقـدمها إىل جملـس         
 .الوزراء للموافقة عليها
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وأضــافت أن دور املــرأة يف األســرة بعيــد عــن اجلانــب  - ٣٦
والواقـع أن األولويـة العليـا    . الوحيد لقضايا املرأة اليت هتم اهليئة     

تـشارك  و. هي العمل من أجل التمكني السياسي للمرأة      للهيئة  
 .اهليئة أيضاً يف تنظيم محالت ملنع العنف ضد املرأة

ــة      - ٣٧ ــشطة احلكوم ــسية تغطــي أن ــة اخلم ــت إن اخلط وقال
أما االسـتراتيجية   . بكاملها وتشري إىل متكني املرأة كهدف عام      

 فهـي أكثـر تفـصيالً ومواجهـة صـوب           الوطنية للنـهوض بـاملرأة    
عيَّنـة مثـل الـصحة    العمل، إذ تشري إىل متكني املرأة يف جماالت م    

ــصاد  ــسياسات واالقتـ ــة الـــدورة    . والـ ــستند إىل نتيجـ وهـــي تـ
 بعد مـضي    بيجني( والعشرين للجمعية العامة     االستثنائية الثالثة 
 قابلــة للقيــاس لغــرض   وتتــضمَّن مؤشــرات  . )مخــس ســنوات 

وأضافت أن مديرية متكني املـرأة يف هيئـة         . رصد وتقييم التقّدم  
ــة مم   ــة هلــا وظيف ــرأة   التخطــيط الوطني ــة مــديريات امل ــة لوظيف اثل

وأخرياً، مت اختـاذ تـدابري لتقيـيم        . املوجودة يف وزارات احلكومة   
 .دور املرأة يف مواقع صنع القرار، مثل الربملانيات

قـال إن   ): اجلمهوريـة العربيـة الـسورية      (السيد حسن  - ٣٨
التحـــدي يتمثـــل يف الوصـــول إىل املـــرأة عنـــد أدىن مـــستويات 

ــسية لتحقيــق هــذا اهلــدف   وُيعــد ال. اجملتمــع ــيم وســيلة رئي . تعل
يف جهـود اهليئـات املـسؤولة عـن         . ويساهم عدد من الرابطـات    

ــع      ــاون م ــضاً بالتع ــيت تعمــل أي الوحــدات شــؤون األســرة، وال
وتقــدِّم املنظمــات . اجلنــسانية الــيت أنــشئت يف مجيــع الــوزارات

الدولية الـدعم هلـذه اجلهـود، وال سـيما جامعـة الـدول العربيـة                
وهنـاك عـدة مـشاريع      . ق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    وصندو

املــرأة الريفيــة، فيمــا يتعلــق وال ســيما . هتــدف إىل تعلــيم املــرأة
 .ويوجد اإلطار املؤسسي الالزم لذلك. حبقوقها ومتكينها

أبــرزت ): اجلمهوريــة العربيــة الــسورية (الــسيدة غــامن - ٣٩
 ة، وخاصـة   ألسـر  السورية لتنظيم ا   الدور الذي تقوم به اجلمعية    

العمــل الــذي يــستهدف الــشباب دون ســن العــشرين، والــذين 
 . يف املائة من السكان٥٠ميثّلون حنو 

 ٤٠ فقرة ٤املادة 
ــاور - ٤٠ ــسيدة نويبـ ــا   : الـ ــالقلق ألهنـ ــشعر بـ ــا تـ قالـــت إهنـ

الحظت عدم وجود أي إشارة من جانب الدولـة الطـرف إىل            
ــة   ــة املؤقتــ ــدابري اخلاصــ ــذكورة . التــ ــدابري املــ ــر فالتــ  يف التقريــ

)CEDAW/C/SYR/1 (    ال تـدخل ضـمن هـذه        ٤يف إطار املادة 
ــضمان       ــذت لـ ــوات اختـ ــرد خطـ ــدي جمـ ــا ال تتعـ ــة، إذ أهنـ الفئـ

فهل يوجـد أي مـن هـذه التـدابري يف اخلطـة اخلمـسية               . احلقوق
احلالية؟ وينبغي للحكومة أن تـضع أساسـاً قانونيـاً الختـاذ مثـل              

 .هذه التدابري
ــا إذا كانــت  :شــيلينغ-شــوبالــسيدة  - ٤١  تــساءلت عّم

. ميكن أن توفِّر األساس القانوين الـالزم  من الدستور ٢٥املادة  
وسوف يكون مـن املفيـد معرفـة مـا إذا كانـت االتفاقيـة حتتـل                 

الدستور يف النظام القانوين هلـذا البلـد؛        ترتيباً أعلى أو أدىن من      
وأثنـت  . فإذا كانت حتتل ترتيباً أعلى فلن تكون هناك مـشكلة         

 الدولة الطرف ليس فقط لسحب بعض التحفظات علـى          على
االتفاقية، ولكن أيـضاً للطريقـة الـيت اتبعتـها يف ذلـك، بإشـراك               

وتساءلت عن عـدد الالجئـات يف هـذا         . مجيع قطاعات اجملتمع  
 .البلد وعن الربامج اخلاصة اليت أُِعدت هلن

قالـت إنـه    ): اجلمهورية العربية السورية   (السيدة غامن  - ٤٢
. لتقاليد السورية تـتم االتفاقـات غالبـاً بـصورة شـفوية           حسب ا 

 يف املائـة للنــساء  ٢٠وهلـذا تقـرر بـصورة شـفوية حـصة بنـسبة       
يف قوائم املرشحني للربملان؛ وهناك أيضاً حـديث عـن إمكانيـة            

ويف بعـض اجملـاالت     . حتديد حصة للنساء يف االنتخابات احمللية     
 تعقيد األمور، كمـا     ميكن أن تتسبب التدابري اخلاصة املؤقتة يف      
ــة خاصــة ل   ــدما الُتمــست ميزاني ــع حــدث عن  احلمــل وســائل من

يقــدمها صــندوق حــىت ال يتعــّين االعتمــاد علــى املــساعدة الــيت 
ــه    . األمــم املتحــدة للــسكان  ــه مــن األســهل توجي ــيَّن أن فقــد تب
 صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، مـع           املدفوعات مباشـرة إىل   

ــة، مــن أجــل ضــمان جــو     إضــافة . دة اإلمــدادات رســم خدم
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وسوف ُيطلَب اعتماد تدابري خاصة مؤقتـة يف اخلطـة اخلمـسية            
 .العاشرة

قالت رّداً  ): اجلمهورية العربية السورية   (السيدة أسد  - ٤٣
على السؤال املتعلق بترتيب االتفاقية بالنسبة للقوانني الـسورية         
إن مجيــع الــصكوك الدوليــة الــيت صــّدقت عليهــا اجلمهوريــة       

 احملليــة وأنــه رية هلــا األســبقية علــى مجيــع القــواننيالعربيــة الــسو
 . مع الدستوربذلك ال يوجد أي تضارب

أّيـــد ): اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية (الـــسيد حـــسن - ٤٤
ذلك، مؤكِّداً أن الدسـتور حـّدد االجتـاه العـام ولـيس تفاصـيل               

 .التشريع السوري
 أحالـت الدولـة الطـرف إىل التوصـية العامـة             :الرئيسة - ٤٥
ــة رقــم  ل ــدابري    ٢٥لجن ــشأن اعتمــاد الت  الــيت تقــدِّم إرشــادات ب

 .اخلاصة املؤقتة
 ٥املادة 
ــاك أي   : الــسيدة بيغــوم  - ٤٦ ــا إذا كانــت هن ــساءلت عّم ت

. خطط إلصدار قوانني بشأن العنف املرتيل والعنف ضد املـرأة         
ــادة العــدد القليــل مــن      ــدابري لزي وحثّــت علــى ضــرورة اختــاذ ت

وتـساءلت عّمـا    . اء مـن ضـحايا العنـف      املتاحة للنس دوراإليواء  
تقــّدم خــدمات استــشارية ودعمــاً قانونيــاً إذا كانــت احلكومــة 

للــضحايا ومــا هــي اخلطــوات الــيت تتخــذها  واجتماعيــاً وطبيــاً 
 .حلماية حقوق املهاجرات، خاصة يف حاالت االجتار بالبشر

قالت إن إزالـة القوالـب النمطيـة عمليـة        : السيدة جرب  - ٤٧
د على تغيُّر يف العقليات، خاصة فيما بني صـانعي     طويلة وتعتم 

ويلزم وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة هلـذا الغـرض،         . القرار
فلـن تكفـي    . مع مراعاة وزن األعراف والتقاليد بشكل خاص      

مــــن زيونيــــة إلحــــداث الطفــــرة املطلوبــــة؛ و احلمــــالت التليف
الــضروري قيــام تعــاون بــني املنظمــات العربيــة واملؤســسات       

 الراعـــي راهبـــات”نيـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة مثـــل  الدي
 .“صاحلال

قالت إهنا تود أن تعرف مـا هـي أنـواع         : السيدة شني  - ٤٨
العنف اليت مشلتها الدراسة اليت أجرهتـا اهليئـة الـسورية لـشؤون             

فالتوصيات اليت تضمنتها فيمـا يتعلـق بإقامـة الـدعوى           . األسرة
ويـــة علـــى شـــكل وتلـــزم إشـــارة ق. ال تـــذهب إىل حـــٍد بعيـــد

عقوبات رادعة ومبـادئ توجيهيـة صـارمة، مـع تـوفري تـدريب              
ــشرطة واحملــامني   ــضباط ال واقترحــت ضــرورة اختــاذ  . خــاص ل

خطوات لتعميم النسخة العربيـة مـن الدراسـة املتعمقـة لألمـني             
) A/61/122/Add.1(العام عن مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة            
 عـن   ٢٠٠٨يف عـام    وضرورة تقدمي تقريـر إىل اجلمعيـة العامـة          

 .متابعة الدراسة يف اجلمهورية العربية السورية
قالـت رّداً   ): اجلمهورية العربية السورية   (السيدة غامن  - ٤٩

عـــن الـــسؤال املتعلـــق بالتـــأثري الـــسياسي الـــذي متارســـه اهليئـــة 
السورية لشؤون األسـرة إن دالئـل هـذا التـأثري تتمثـل يف عـدد                

.  سنوات من وجـود اهليئـة      التغيريات اليت أدخلت خالل ثالث    
ــن جانـــب     ــيِّم مـ ــدعم القـ ــاد علـــى الـ ــة االعتمـ ــستطيع اهليئـ وتـ

ــة    ــات الدينيـ ــالم واجلماعـ ــائل اإلعـ ــدقاء يف وسـ ــي . األصـ وهـ
تستفيد من شـراكتها مـع وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة يف               
تلبيــة احتياجــات عــدد كــبري مــن الالجــئني العــراقيني وغريهــم   

، كما أن منظمات اجملتمع املدين       هذا البلد  يفاملوجودين حالياً   
. تفعل الكثري من أجلهم عن طريق تقدمي الغذاء وتوفري املـأوى          

وقد مشلت الدراسة املشار إليها مجيـع أنـواع العنـف الرئيـسية،        
ــيت      ــستمرة ال ــار يف اجلهــود امل ــذ يف االعتب وهــذه الدراســة تؤَخ

يف ا تبــذهلا اهليئــة إلعــداد خطــة وطنيــة ملعاجلــة هــذه املــسألة، مبــ
ــواء   ــشاء دور اإلي ــدريب وإن ــك الت ــشارية  ذل  واخلــدمات االست

وجيـري االنتـهاء حاليـاً مـن إعـداد مـشروع            . وصياغة القـوانني  
قانون عن محاية الطفل قبل تقدميه إىل جملس الـوزراء للموافقـة            

. عليـه؛ وســوف يعقبـه مــشروع قـانون عــن العنـف ضــد املــرأة    
ا املوضـوع  وال تزال هناك حاجة إىل وضـع قـانون، ولكـن هـذ       

وجيـري  . مل يعد ُينظـر إليـه علـى األقـل علـى أنـه مـن احملرمـات                
إنشاء مراكز حلماية األسرة، ليس فقط من أجل النساء ولكـن    
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ــذين يعتــربون أيــضاً مــن ضــحايا   وأيــضاً مــن أجــل أطفــاهلن   ال
وقـد أُدخلـت االستـشارات اخلاصـة يف املراكـز           . العنف املـرتيل  

وينبغـي اسـتخدام    . اإليواءصحية وسوف تقّدم أيضاً يف دور       ال
 – مـن تليفزيـون ومـدارس وإعالنـات          –كل الوسائل املمكنة    

حملاربة االنتـهاكات والتمييـز واملعاملـة اجلـائرة الـيت تعـاين منـها               
 .املرأة، ولتشجيع النقاش حول هذه األمور

قالت إنه أحزهنا أن تعرف أنه برغم       : السيدة بيمنتال  - ٥٠
كوميـة ال   م من املنظمات غري احل    اجلهود الضخمة املبذولة بدع   
 الشرف تلقـى تـساحماً مـن جانـب          تزال جرائم القتل دفاعا عن    

من قـانون العقوبـات      ٥٤٨وحثّت على تعديل املادة     . القانون
وينبغـــي .  القـــانونب عليـــه يعاِقـــلكـــي تـــصبح فعـــال إجراميـــا

ــى     ــة للقــضاء عل ــسياسية الالزم ــة أن متــارس اإلرادة ال للحكوم
 جانــب مجيــع اإلهانــات األخــرى لكرامــة  هــذه املمارســة، إىل

ويلزم أن تعتمد احلكومـة هنجـاً شـامالً إزاء تنفيـذ مجيـع              . املرأة
ــدابري اجملــّزأة ال ميكــن أن تكــون     ــة، نظــراً ألن الت مــواد االتفاقي

ورّحبـت أيـضاً بـسحب الدولـة الطـرف          . فّعالة علـى اإلطـالق    
. لـوب للتحفظات وطالبتها باملـشاركة يف اإلجـراء العملـي املط         

وأخرياً، طلبت معلومات عن مضمون األنشطة اإلعالمية الـيت         
 .ُخصِّصت من أجلها مكافأة سنوية كما جاء يف الردود

ــاي  - ٥١ ــسيدة مـ ــيت   : لووالـ ــسينات الـ ــن التحـ ــساءلت عـ تـ
 .حتققت نتيجة عمل اهليئة، وال سيما يف حماربة العنف املرتيل

 قالـــت إن اللجنـــة قـــد علمـــت أن: الـــسيدة ديريـــان - ٥٢
العربية الـسورية   النساء من ضحايا العنف املرتيل يف اجلمهورية        

ر لإليواء أو احلصول علـى وظيفـة، ألن         يعجزن عن دخول دو   
ذلـــك يتطلـــب مغـــادرة بيـــت الزوجيـــة، غالبـــاً بـــدون موافقـــة 

ونتيجة لذلك، فإنه حيق للزوج إهناء مجيع االرتباطـات        . الزوج
ــةوميكــن أن تفقــد املــرأة مجيــع حقوقهــا يف ممت   . لكــات الزوجي

ــة     ــه ينبغــي إعــادة النظــر يف هــذه القــوانني التمييزي وأضــافت أن
 .وتعديلها

 حتدثت بوصفها عضواً يف اللجنـة، فرحَّبـت          :الرئيسة - ٥٣
حنــو إلغــاء بعــض األحكــام التمييزيــة يف قــانون   بالتقــدُّم احملــَرز 

ــادتني    ــساءلت عــن امل ــات وت ــانون  ٥٠٨ و ٤٨٩العقوب  مــن ق
ة واللـوم   يـ الزوجيف إطار غتـصاب   إلتنـاوالن ا  العقوبات، اللتني ت  

ــرأة   ــم امل ــة تظل ــصاب بطريق ــضاً  . يف حــاالت االغت ورّحبــت أي
باخلطط اخلاصـة بوضـع قـانون جديـد عـن العنـف املـرتيل ضـد                 
املــرأة وحثّــت احلكومــة علــى إعــادة النظــر يف التوصــية العامــة   

 . بشأن هذا املوضوع١٩للجنة رقم 
قالـت إن   ): عربية الـسورية  اجلمهورية ال  (السيدة غامن  - ٥٤

اهليئة السورية لـشؤون األسـرة نظّمـت تغطيـة إعالميـة موّسـعة         
ــة   وقــد مت تغــيري . ومناقــشات عامــة عــن قــضايا املــرأة واالتفاقي

املناهج املدرسـية إلزالـة القوالـب النمطيـة وتقـدمي قـصص عـن               
وأضـــافت أن املـــرأة  . املـــرأة املناضـــلة يف التـــاريخ واإلســـالم   

تعــرض للعنــف املــرتيل ال تستــشري زوجهــا عــن  الــسورية الــيت ت
ــها  ــيري مكــان إقامت ــا    . تغ ــانون وإمن ــزواج ال حيــدده الق وســن ال

وقد نظمت اهليئة مناقـشة مـع رجـال الـدين     . يتحدد باملمارسة 
ــا يف ذلــك ا    ــصاب، مب ــة االغت ــصابإلعــن تعريــف عقوب  يف غت

ة، وجيري إعداد مبـادئ توجيهيـة وطنيـة، مـع أنـه             ي الزوج إطار
ــضح  ــا    مل يت ــون عليه ــاع يوافق ــشاركني يف االجتم ــع امل أن مجي

 .متاماً
 ٦املادة 
الحظـــت أن الـــدعارة ليـــست : الـــسيدة شـــوتيكول - ٥٥

مــشروعة يف ســوريا، ولكــن العميــل ال يتحمــل أي مــسؤولية   
وتساءلت أيضاً عـن الـسبب يف أن املـرأة الـيت            . يف هذه العملية  

 إىل وليـست    حاإلصـال ُتعَتقَل بتهمة الدعارة ُترَسـل إىل مراكـز         
ورّحبت بتـصديق اجلمهوريـة العربيـة       .  لتلقي النصح  دور إيواء 

ــشر      ــار بالبـ ــشأن االجتـ ــالريمو بـ ــول بـ ــى بروتوكـ ــسورية علـ الـ
وتساءلت عّما إذا كانـت اهليئـة الوطنيـة الـيت ُشـكِّلَت للقـضاء               

 .سات قد حققت أية نتائجرعلى مثل هذه املما
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راســة حثّــت احلكومــة علــى د : أبيــا-الــسيدة كــوكر - ٥٦
ومعاجلة األسباب اليت تدفع املرأة إىل اختيار الـدعارة كوسـيلة           

وأشـارت إىل أنـه مبوجـب القـوانني اإلسـالمية           . لكسب الرزق 
حتتاج ضحية االغتصاب إىل عدد مـن الـشهود لتوجيـه االهتـام             
إىل املغَتِصب، وتساءلت عّما إذا كان قانون العقوبات يفـرض          

 .مثل هذه الشروط
قالـت إنـه    ): اجلمهورية العربية السورية   (السيدة غامن  - ٥٧

ــه إىل     ــشر لتقدميـ ــار بالبـ ــن االجتـ ــانون عـ ــشروع قـ ــداد مـ مت إعـ
ــداعرات   . الربملـــان ــا توافـــق علـــى أن إرســـال الـ وأضـــافت أهنـ

 ليس هو احلل األفـضل وسـوف        مراكز اإلصالح املتهمات إىل   
وبعـــد أن . تـــستطلع إمكانيـــة أخـــرى علـــى غـــرار مـــا اقُتـــرح 

ــدعارة  ــدها    الحظــت أن ال ــة يف بل  كانــت مــن املواضــيع احملّرم
ي يتــضمن حــىت وقــت قريــب، قالــت إنــه مت إعــداد فــيلم وثــائق

 إىل أنــواع األســئلة الــيت أثارهتــا  لقــاءات مــع البغايــا وإشــارات 
أهنــن قــد تعرضــن للعنــف يف إىل وتــشري معظــم البغايــا . اللجنــة

ــالبو نســـن مبكـــرة وأصـــبح  ن بكـــسب هن ضـــحية لرجـــال يطـ
 وتتاح للبغايـا خـدمات خمتلفـة، وال سـيما      .األموال من أجلهم  

وبالنسبة ملوضـوع دور    . الفحوصات الطبية واختبارات اإليدز   
الشريعة اإلسالمية، أشارت إىل أن اجلمهورية العربية الـسورية         
دولـــة علمانيـــة وأن الـــشريعة اإلســـالمية ال ُتطَبَّـــق يف مجيـــع      

ن ويف اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا اهليئـــة الـــسورية لـــشؤو . األحـــوال
األسرة من أجل حتسني الـسياسات والقـوانني املتعلقـة بـالعنف            
املرتيل وإيذاء املرأة، أجرت اهليئة مـشاورات مـع رجـال الـدين             

 .وخرباء قانونيني ودرست جتارب البلدان العربية األخرى
 ٨ و ٧املادتان 

ــسيدة - ٥٨ ــيلفا الـ ــاريس دا سـ ــة  :  تافـ ــت أن اخلطـ الحظـ
 يف املائـة مـن النـساء       ٣٠ ثيـل لتماخلمسية احلالية وضعت هدفاً     

 القـرار، ومـن الواضـح أن هـذا اهلـدف مل يـتم               هيئات صـنع  يف  
وتـساءلت عـن سـبب      . بلوغه، وال سيما على املـستوى احمللـي       

. وجــود مثــل هــذه الــصعوبات، خاصــة علــى املــستوى احمللــي   
ــرأة يف     ــدُّم املـ ــه تقـ ــق الـــيت تواجـ ــضاً عـــن العوائـ وتـــساءلت أيـ

وماسية ومـا هـي التـدابري الـيت ميكـن           األوساط األكادميية والدبل  
 .اختاذها إلزالة بعض هذه احلواجز

الحظت أن املـرأة الـسورية مطالبـة        : السيدة جاسربد  - ٥٩
 التعلــــيم االبتــــدائي لكــــي تتقــــدم إىل بإمتــــامبتقــــدمي شــــهادة 

. االنتخابات، وتساءلت عّما إذا كان الرجـال مطـالبون باملثـل          
إىل تقــدُّم عــدد أقــل مــن ويقــول التقريــر أن هــذا الــشرط أّدى 

املرشحات، وهو شكل من التمييز الواقعي ينبغي التصدي له،         
وقـد  . مثالً عن طريق تعزيز الفرص التعليمية للنـساء والفتيـات         

لريفيـة يف   مـرأة املمثَّلـة يف اجملـالس احملليـة وا         اتضح األثـر اهلـام لل     
وتـساءلت أيـضاً عـن اخلطـوات الـيت      . أماكن كـثرية مـن العـامل    

لزيـادة عـدد الطالبـات واألسـاتذة مـن النـساء يف التعلـيم               تتخذ  
 .العايل
لـى ضـمان    حثـت الوفـد ع    : غ شيلين –السيدة شوب    - ٦٠

ملــساواة بــني اجلنــسني أحكامــاً أن تــشمل أي قــوانني خاصــة با
تقضي باختاذ تدابري خاصة مؤقتة هتدف إىل زيادة عـدد النـساء    

 املعلومـات عـن     وطلبت املزيـد مـن    . يف احلياة العامة والسياسية   
قــــانون اجلمعيــــات املعــــدَّل، حيــــث أهنــــا علمــــت أن بعــــض 

وتساءلت أيـضاً عمـا إذا      . اجلمعيات النسائية ممنوعة من العمل    
كانت قد وضـعت أهـداف ومؤشـرات ختـص املـرأة يف اخلطـة               

 .اخلمسية
الحظـت أنـه يبـدو أن       :  زرداين –السيدة بلميهـوب     - ٦١

ويف هـذا   . األحزاب الـسياسية  املرأة ليست ممثلة متثيالً جيداً يف       
ــدويل حــدد هــدفاً     الــصدد، أشــارت إىل أن االحتــاد الربملــاين ال

ــو    ــب وهـ ــدى القريـ ــضوات   ٣٠أدىن يف املـ ــن العـ ــة مـ  يف املائـ
وهذا اهلـدف مفيـد كخطـوة أوىل، وإذا         . والقادة يف الربملانات  

حتقق فإنه سـوف يـساعد املـرأة علـى مقاومـة القـوانني املعاديـة              
وحثَّـــت . رأة كـــشريك كامـــل يف اجملتمـــعوتعزيـــز صـــورة املـــ
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. ل املــرأة يف الــسلطة القــضائيةيــاحلكومــة أيــضاً علــى تعزيــز متث 
ــن       ــن مـ ــدد ممكـ ــرب عـ ــع أكـ ــل رفـ ــن أجـ ــة مـ ورحبـــت باحلملـ

 .التحفظات على االتفاقية، إن مل يكن مجيعها
 .١٢,٥٥رفعت اجللسة الساعة  

 


