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   اللجة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
ــة        ــة العربي ــاا للجمة لو ــدللج الر ــر ال ــة باــقر التقرو املالحظــاا ااتامي

 الس لوة*
  
( CEDAW/C/SYR/2لجمة لوة العربية السـ لوة   نظرا اللجنة يف التقرور الدللج الراا ل - 1

 CEDAW/C/SR.1223 انظــر  2111مت ز/و ليــ   1، املعقــ نيتيف يف 1221ل  1221يف جلســتيةا 
، بينمـا  CEDAW/C/SYR/Q/2قائمة اللجنة الااملة للقضاوا لاملسـائ  يف ال ييقـة   ترني . ل1224) ل

 .CEDAW/C/SYR/Q/2/Add.1ترني لنيلني اجلمة لوة العربية الس لوة يف ال ييقة 
  

 مقدمة -ألف  
تقدِّل اللجنة تقـدورا  بالاـا  تقـدل الدللـة اليفـرل يف ال قـس املنايـه تقروررـا الـدللج           - 2

الرــاا للنيلنيرــا اايفيــة علــى قائمــة القضــاوا لاملســائ  الــل ارحةــا الفروــ  العامــ   يمــا ق ــ     
تعـر  أوضـا  عـن تقـدوررا الاـدود      الدللة، على الرغم من الزناع املسلح الدائر يف ال لد. لري 

ــد  تقــدل           ــ  الاــف ج. أس أر اللجنــة تقيــف لع ــة اليفــرل لترحــه ب يان ــد الدلل حلضــ ل ل 
 معل ماا لنيا  على بعض األيئلة الل ارحتةا اللجنة شف وا  أيناء احل ال.

لترين اللجنة على الدللة اليفرل إلوفانيرا ل دا  ل يع املست ى، ترأيـ  ننـدة الاـما ،     - 1
ورة الاؤلر اسجتماعيـة. لقـد ضـم ال  ـد لئيسـلئ اايئـة السـ لوة لاـؤلر األيـرة لاس ـاني           لز

العــا  النســائي الســ لج، باإلضــا ة أو اــرليف لــ زالة العــدل، لم ــانيلة نســاء يــ لوا مــن أجــ  
السال ، لال عرـة الدائمـة للجمة لوـة العربيـة السـ لوة لـدى مكتـه األمـم املتحـدة لاملنظمـاا           

 رخرى يف جنيف.الدللية األ
 
 

 (.2111مت ز/و لي   11 -حزورار/و ني   11اعتمدت  اللجنة يف نيللهتا الرامنة لاامسيف   * 
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 اجل انه اإلجيابية -باء  
يف  2112ترحــه اللجنــة بالت ــدو  علــى املعارــداا الدلليــة التاليــة منــ  النظــر عــا     - 1

 (:CEDAW/C/SYR/1التقرور األليل للدللة اليفرل  
ــا        أ(  ــالج، يف ع ــا اسرختي ــة لبرلت ن ا ــ ش األشــياا علج اإلعاق ــة حق اتفاقي
 ؛2112
تحـــدة ملكا حــة اجلرظـــة املنظمــة، لبرلت نـــ ل منــع لقمـــع    اتفاقيــة األمــم امل     ( 

لمعاق ة اسجتال باألشياا، لخباصـة النسـاء لاألافـال، املكمـ  لتلـف استفاقيـة، لبرلت نـ ل        
مكا حــة هتروــه املةــاجرون عــن اروــ  الــو لال حــر لاجلــ  املكمــ  لالتفاقيــة نفســةا، يف عــا     

2112. 
  

 نيلر تنفي  استفاقية تنفي ا   عاس الع ام  لال ع باا الل   ل  -جيم  
تــرى اللجنــة أر الــزناع املســلح املســتمر لمــدى العنــف املمــالالن علــى املــرأة واــكالر   - 5

 دوا  لتنفي  استفاقيـة. أس أاـا تـرى أوضـا  أر تنفيـ  استفاقيـة، س يـيما يف ألقـاا الـزناع، رـ            
اما  نامال  لأمكار التمتـع اـا. للـ لف،    أنرر الضماناا  عالية لكفالة احترا  حق ش املرأة احتر

 ث اللجنة الدللة اليفرل على تنفي  الت صياا ال النية يف ر ه املالحظاا ااتاميـة نمسـقلة   
عاا ألل وة عالية للتع ئة ال انية لالدعم الدليل. لهتيه اللجنة بالدللة اليفـرل أر تـ يل، عنـد    

املتعلقـة ب ضـع املـرأة     11للت صية العامة لقم تنفي  ر ه املالحظاا ااتامية، اسعت ال ال اجه 
يف يياش منع نا   الزناعاا، لحـاسا الـزناع لمـا بعـد الـزناع، لعلـف بآناـاء سليـة تنسـي           
رخاصة تاالك  يةا مجيع املؤيساا احلك مية املعنية علـى مجيـع املسـت واا، ل لـش الاـعه،      

صــحا  امل ــلحة الــدللي ر  ل ــالش افا ظــاا، لالقضــاء، لأصــحا  امل ــلحة،  ــن  ــيةم أ  
 ال ون ودعم ر حاليا  الدللة اليفرل يف ي يلةا حن  يال  شام  نيائم.

  
 نيلاعي القل  الرئيسية، لالت صياا -نيال  

  لش الاعه  
تادني اللجنـة علـى الـدلل احلايـم الـ ج تضـيفلع بـ  السـليفة التاـروعية يف نفالـة            - 6

ــة باــ   قر عالقتــةا بالوملــانييف، املعتمــد يف الــدللة  التنفيــ  التــا  لالتفاقيــة  انظــر بيــار اللجن
(. لرـي تــدع   لـش الاـعه أو الــاع التـداب  الالزمــة     2111ااامسـة لاأللبعـيف، عــا    

 .لتنفي  ر ه املالحظاا ااتامية من اآلر لحىت  ترة تقدل التقرور املق     جه استفاقية
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 السياش العا   
لح املســتمر يف الدللــة اليفــرل مــن أيــر مــدمر علــى أر اللجنــة ورلعةــا مــا للــزناع املســ - 2

املدنييف، لس ييما النساء لالفتياا. لوسالل اللجنة القل  أزاء التقـالور امليفـرنية عـن ااجمـاا     
الل ُتاالـن علـى املـدنييف، لايـتيدا  الق ـف اجلـ ج، لالواميـ  املتفجـرة، لرجمـاا ااـالر،           

األغ وة لالرعاوة اليف ية، للمنـاا  افاصـرة، أضـا ة     لاحلرمار من املع نة اإلنسانية الل من ق ي 
أو مجلـــة أمـــ ل، تاـــم  العنـــف اجلنســـي، لزلاج األافـــال لالـــزلاج القســـرج، لالتعـــ وه، 
لحاسا اسحتجاز التعسفي، لحـاسا ارختيفـال النسـاء لالفتيـاا مـن جانـه مجيـع أاـرال         

تةا اااصـة عـن األعمـال    الزناع. لري تعر  عن أيفةا لعد  اعترال الدللة اليفـرل  سـؤللي  
الل من ر ا الق ي    جه القان ر اإلنساا الدليل لالقـان ر الـدليل حلقـ ش اإلنسـار. لبينمـا      
ــقيرر بــالزناع تــقيرا  مفراــا ،      ــقر النســاء لالفتيــاا وت تالحــا اللجنــة اعتــرال الدللــة اليفــرل ب

التمييــز املتريــب، ق ــ  وســاللرا القلــ  ألر الرنــ ني العــا  يف اجلةــ ني الراميــة أو القضــاء علــى   
الزناع، ضد املرأة، الـ ج ونتـةف التزامـاا الدللـة اليفـرل املقـرلة   جـه استفاقيـة، مـا بـر            
وسارم مسامهة ن  ة يف التفاقم احلايل للتمييز لالعنف ضد النساء لالفتياا يف الدللـة اليفـرل   

 من جانه أارال الزناع نا ة.
ــة اليفــرل علــى أر تع   - 1 ــة الدلل ــال لأر تر ــع    ــث اللجن لــن  ــ لا  لقفــا  إلاــالش الن

احل ال القائم يف مجيع املناا . لت نِّر اللجنة الدللة اليفرل بقر التزاماهتـا   جـه اتفاقيـة    
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،  ـا  يةـا العنـف امل جـ  أو النسـاء لالفتيـاا،       

ع، نمـا رـ  مـ يف يف ت صـيتةا العامـة      غ  قابلة لالنتقاا لتظـ  يـالوة أينـاء حـاسا الـزنا     
مـن استفاقيـة.    2املتعلقـة باسلتزامـاا األيايـية للـدلل األاـرال   جـه املـانية         21لقم 

ا ونيف ــ  مــن أحكــا  يف رــ ه احلــاسا  ــتكمــ  لتــ نِّر اللجنــة أوضــا  بــقر أحكــا  استفاقيــة 
ي الـدليل. ل ـث الدللـة    لالقان ر الدليل لالجئيف لالقـان ر اجلنـائ   القان ر اإلنساا الدليل

 اليفرل على ما ولي:
القـــان ر اإلنســـاا الـــدليل استفاقيـــة لالتقيـــد بالتزاماهتـــا املقـــرلة   جـــه   أ( 

لالقان ر الدليل لالجئيف لالقان ر اجلنائي الـدليل لضـمار ياوـة النسـاء لالفتيـاا   جـه       
 ال ك ك القان نية، بيفروقة متكاملة؛تلف 

مم املتحدة،  ـا  يةـا مف ضـية األمـم املتحـدة السـامية       السما  لكياناا األ   ( 
حلقــ ش اإلنســار، بال صــ ل باــك  مســتق  أو مجيــع املنــاا  لتمكينــةا مــن لصــد لت ييــ   
انتــةاناا حقــ ش اإلنســار املرتك ــة ضــد املــدنييف،  ــن  ــيةم النســاء لالفتيــاا، للتحدوــد  

 مدارا لنيفاقةا الكامليف؛
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كا حة اإل الا من العقا  مكا حة  عالة، لللتقيـد  الاع التداب  الالزمة مل  ج( 
بالتزامةا  نع اسنتةاناا اجلسيمة حلق ش اإلنسار لاجلرائم املرتك ة حب  النسـاء لالفتيـاا   
من جانه الق اا احلك مية لامليلياياا املنتس ة اا لمـن جانـه اجلماعـاا املسـلحة غـ       

علــى لمقاضــاة مرتك يةــا لمعاق تــةم،  احلك ميــة، لللتحقيــ  يف رــ ه اسنتــةاناا لاجلــرائم
 الدللية.ي ي  التقيد باملعاو  

 
 النساء املارنياا نيارخليا  لغ رن ان حيتاج ر أو املساعدة اإلنسانية  

 تعر  اللجنة عن قلقةا أزاء ما ولي: - 2
(، الــ ج االــه  يــ  ا لــش  2111  2112عــد  تنفيــ  قــرال  لــش األمــن    أ( 

مالوـيف شـي     11سـانية بسـرعة لأمـار لنيلر ع ائـ  أو أنرـر مـن       ب ص ل املسـاعداا اإلن 
مالوـيف ماـرني    6.1حيتاج ر املساعدة جرَّاء الزناع اجلالج يف الدللة اليفرل،  لرـؤسء بينـةم   

ــاا  افاصــرة، بينمــا و جــد نــر  مــن      211 111نيارخلــي ل  ــةم ماــانيلة املن شــي  س ظكن
 الالجئيف يف ال لدار ا اللة(؛

غل ية العظمى من السكار الـ ون حيتـاج ر املسـاعدة اإلنسـانية نسـاء       ن ر األ   ( 
 ل تياا؛
أشالة تقـالور مسـتمرة أو أر النسـاء لالفتيـاا السـ لواا املاـرنياا نيارخليـا           ج( 

ــال        ــزلاج األاف ــف اجلنســي لاسيــتاالل اجلنســي لل ــا  معرضــاا باــدة مليــاار العن لرخالجي
 علف.لالزلاج القسرج، أل وتعرضن  عليا  لك  

د، حســ ما ت ــيئن وتــ نِّر اللجنــة بــقر استفاقيــة تنيف ــ  يف مجيــع مراحــ  نيللة التاــر  - 11
 . ل ث اللجنة الدللة اليفرل على ما ولي:11ت صيتةا العامة لقم 

ــع األمــم املتحــدة لضــمار لصــ ل املســاعداا اإلنســانية        أ(  ــا  م ــالر الت التع
وــة العربيــة الســ لوة، ب يــائ  تاــم   بســرعة لأمــار لنيلر ع ائــ  أو مجيــع أحنــاء اجلمة ل 

( 2111  2112 لــش األمــن  اإلعــالر  ــ لا  عــن لقــف إلاــالش النــال، امترــاس  لقــرالجئ
 (، باإلضا ة أو القرالاا لاستفاقاا التالية اما؛2111  2165 ل

معاجلـــة امليـــاار افـــدنية لاسحتياجـــاا اااصـــة  يتلـــف  ئـــاا النســـاء     ( 
ليا  الل ايت خيضعن ألشكال متعدنية من التمييز،  ن  ـيةن األلامـ    لالفتياا املارنياا نيارخ

 اا؛لالنساء علاا اإلعاقة لاملسنئ
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الاع تداب  عملية ملنع مجيع أشـكال العنـف ضـد النسـاء لالفتيـاا،  ـا يف         ج( 
علف العنف اجلنسـي لاسيـتاالل اجلنسـي، أضـا ة أو املماليـاا الضـالة، الـل مـن ق يـ           

 ضمار ياوتةن؛للالزلاج القسرج، ل زلاج األافال
سلياا املساءلة يف مجيع أمانن التارني، لمتكيف الضحاوا مـن    ني(  ضمار لج ني 

 احل  ل   لا  على اادماا اليف ية.
جلماعاا املسـلحة غـ  احلك ميـة الـل لقإعـس أعـالر اسلتـزا         أو االلجنة  يفلهلت - 11

لتسةي  أو ال املسـاعداا اإلنسـانية أر تتقيـد بـ      الدليل اإلنساا املتعل  بالتقيد بالقان ر 
 عمال  على تيس  ح  ل املدنييف، س ييما النساء لاألافال، على املع نة اإلنسانية.

األمـم املتحـدة   القل  أزاء نق  التم و  لاملـ الني يف أاـال نـداءاا    اللجنة لوسالل  - 12
ي هتيه بـا تمع الـدليل أر وكفـ     اإلنسانية ال انيلة ألج  اجلمة لوة العربية الس لوة، لر

احترا  نا ة أعالنات  املتعلقة بالتوع احتراما  تاما  لتقدل مسامهاا أضا ية لتل ية املتيفل اا 
 العاجلة للمتضرلون، س ييما النساء لالفتياا.

 
 املرأة لالسال  لاألمن  

ــد نظمــس يف تاــرون ال     - 11 ــة ق ــة أر لزالة الاــؤلر اسجتماعي ــاا/ن  مو تالحــا اللجن ر
حلقة عم  ملناقاة نيلل املرأة يف عملية بناء السال  لعملية أعانية ال نـاء، يف أاـال قـرال     2111

ــاور  2111  1125 لــش األمــن  . لمــع علــف، 2111(، لأعق ــةا مــؤمتر يف نــان ر الراا/ون
 وسالل اللجنة القل  لألي ا  التالية:

نسـاء بـالزاا مـن املنتميـاا أو      ألر العملية مل تكن جامعة متاما  لايـت عدا   أ( 
 ا تمع املدا؛

ألر األصـ اا النسـائية املتن عــة قـد ُرماــس مـن املاــالنة الفعالـة اجلــانية يف         ( 
 جة ني التفالض إلحالل السال ، الل من ق ي  مؤمتر جنيف الراا املتعل  بس لوا؛

ــة م        ج(  ــرأة ماــالنة جــانية يف أاــال جــامع بكا  ــدلر ماــالنة امل ــ  ب راحــ  ألن
ــدم         ــن ُت ــة، ل ــة لامل ــاحلة ال اني ــة اسنتقالي ــاا العدال ــتعم ، لنــ ا يف سلي ــيلئ الســال  لال عمل
ألل واا املرأة لرخواهتا املت لدة عن الزناع أنيماجا  تاما ، حس ما تقتضـي استفاقيـة لقـرال  لـش     

 (، اا ظكن أر وؤنيج أو انتكان العمليتيف.2111  1125األمن 
باـقر التـداب  اااصـة املؤقتـة لت صــيتةا      25نـة بت صـيتةا العامـة لقـم     تـ نِّر اللج  - 11

 ، ل ث الدللة اليفرل على ما ولي:11العامة لقم 
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أحياء مفالضاا السال ؛ لضمار ماالنة جانية جامعـة للنسـاء املؤمنـاا      أ( 
 يتلف اآللاء السيايية يف مجيع مراح  عملية السال  لمجيـع م ـانيلاا الـتعم ، لنـ لف     

على مست ى الاع القرال، على ال ـعيدون الـ اين    عملياا العدالة اسنتقالية، لس ييما يف
 1لافلي، لل لف ون اي الاع تداب  رخاصة مؤقتة، مر  أقرال نظا  احل  ، ا قـا  للمـانية   

 ( من استفاقية؛1 
ــاا       (  ــاء قــدلاا للنســاء الســاعياا أو املاــالنة يف عملي ــرام  بن أعــداني ب
 لالتعم  لالعدالة اسنتقالية؛ السال 

ت    الفرا للنساء لمنظماا ا تمع املـدا للمسـامهة يف عمليـة السـال        ج( 
ال يــااة لضــمار لالت ــال بفروــ  نجةــاا مســتقلة، ب يــائ  مــن ق يــ  أناــاء قنــاة  عالــة 

 التنسي  لم انيلاا ماترنة تستةدل أنيلاج ألل واا النساء؛
ــة التقنيــد  ــدنيا  علــى عــد   ني(  ــة  مجيــع   قابلي احلقــ ش املقــرلة   جــه استفاقي

 للتفالض، لاعتماني ايتراتيجية ملنع أوة نكسة حلق ش املرأة يف مفالضاا السال ؛
أحيــاء عمليــة ييايــية راني ــة أو بنــاء يــال  شــام  نيائــم لاملاــالنة  يةــا،    رـ( 

  ر؛األيش لدظقرااية شاملة تضر  ج للرا يف ييانية القانلر ه عملية ُتريي 
ضــمار ماــالنة املــرأة يف عمليــة جامعــة تســتةدل لضــع رخيفــة العمــ           ل( 

ــن    ــرال  لــش األم ــ  ق ــة لتنفي ــف   2111  1125ال اني ــ  تل ــة لتنفي ــرالاا الالحق ( لالق
ون اــي اـا، متاــيا  مــع التزاماهتــا   جــه استفاقيــة   ،لأع تفعــ  الدللــة اليفــرل علــف .اايفـة 

ــدلج   عجــ   ــة، أر ت ــة واــم  مجيــع احلقــ ش   لرــ ه املالحظــاا ااتامي ا  للمســالاة اجل ررو
 ال النية يف استفاقية ضمانا  ملعاجلة احتياجاا املرأة لألل واهتا باك  مالئم؛

ــة        ز(  ــة لميزاني ــا  مرجعي ــ  عاا أاــال زمــين لاضــح لنق لضــع رخالاــة ارو
مراعية للمنظ ل اجلنساا عمال  على تنفي  رخيفـة العمـ  ال انيـة، للضـع مؤشـراا لرصـد       

سلياا للمساءلة.تنفي ر  ا بانتظا ، لت    
 

 التحفظاا  
 15ل  2ترحه اللجنة بـالتزا  الدللـة اليفـرل  ـدنيا  بسـحه  فظاهتـا علـى املـانيتيف          - 15
( مـن استفاقيـة. للكـن القلـ  وسـاللرا نظـرا  لعـد  النظـر حـىت اآلر يف يـحه التحفظـاا            1 

ــ اني     ــى امل ــة اليفــرل عل ــدى الدلل ــة ل  16  ج( ل  ني( ل  ل( ل  ز( ل( 1  16( ل 2  2املت قي
 (.1  22( ل 2 
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ــا  علــى لجــ  الســرعة بايــتكمال   أو اللجنــة  يفلــهت - 16 ــة اليفــرل القي ــالالدلل  ةعملي
يفلـه  ( من استفاقيـة. نمـا ت  1  15ل  2على املانيتيف  االدارخلية الرامية أو يحه  فظاهت

ة، مراعيــة يف علــف بيــار الدللــة اليفــرل مراجعــة  فظاهتــا املت قيــة علــى استفاقيــاللجنــة أو 
(، اـدل يـح ةا   1221اللجنة باقر التحفظاا  املعتمد يف الدللة التايعة عاـرة، عـا    

 مجيعا .
 

 اإلاال الديت لج لالق انيف التمييزوة  
تكرن امل ـدأ الريـي القائـ  باملسـالاة      2112من نييت ل  11تالحا اللجنة أر املانية  - 12

 يز. أس أر اللجنة وساللرا القل  أزاء ما ولي:بيف امل اانيف الس لويف نيلر متي
 من استفاقية؛ 1عد  لج ني تعروف للتمييز ضد املرأة وتماشى مع املانية   أ( 
ــز املــانية    (  ــة  ــدنيا ، لرــ ا لضــع     1تعزو مــن الديــت ل لق اعــد اليف ائــف الدوني

لـى حسـا  حقـ ش    ييزود تعقيد لتقرخ  اجلة ني الرامية أو القضاء على التمييـز ضـد املـرأة، ع   
 املرأة؛

األحكــا  التمييزوــة ضــد املــرأة يف دتلــف مــ اني قــان ر العق بــاا  مرــال علــف   ج( 
ــ اني  ــ اني     511ل  511ل  125-121امل ــف امل ــال عل ــ ال الاي ــية  مر ــان ر األح  12(، لق

 من قان ر اجلنسية؛ 1(؛ لاملانية 161ل  15ل  21ل  12 ل
املستمرة جلميـع التاـروعاا، ل قـا     عد  لج ني معل ماا مف لة عن املراجعة   ني( 
من الديت ل، س ييما  يمـا وتعلـ  بتعـدو  أل ألاـاء أوـة أحكـا  قان نيـة متيئـز ضـد           151للمانية 
 املرأة.
 :،  ا ولييف املراجعة املستمرة لتاروعاهتا ،ت صي اللجنة الدللة اليفرل بقر تق   - 11

قر املســالاة بــيف املــرأة  ديــت ل ل/أل يف تاــروعاهتا أحكامــا  باــ  التــدلج يف   أ( 
لالرج  ل ظر التمييز امل اشر لغ  امل اشر ضد املرأة يف ا اليف العـا  لااـاا، أضـا ة أو    

 من الديت ل؛ 2 ل 1لمانيتيف ل قا  لالن  على جزاءاا، 
 من الديت ل لجعلةا ميفابقة ألحكا  استفاقية؛ 1تعدل املانية    ( 
ــ  ج(  ــة   يتلاـ ــا  التمييزوـ ــع األحكـ ــان ر  مجيـ ــاا، لقـ ــان ر العق بـ ــ النية يف قـ الـ

األح ال الاي ية، لقان ر اجلنسـية، لغـ  علـف مـن التاـروعاا لاللـ ائح لالت جيةـاا        
 عاا ال لة.
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 اآللية ال انية للنة ض باملرأة  
وسالل اللجنة القل  أزاء لفيض مزنلـة اآلليـة ال انيـة للنـة ض بـاملرأة  اايئـة السـ لوة         - 12

لـةا تابعـة لـ زالة الاـؤلر اسجتماعيـة. لرـي  ـي  علمـا  باإلوضـاحاا          لاؤلر األيـرة( لجع 
املقدمة من الدللة اليفرل أيناء احل ال لمفانيرا أر اايئة املـ ن لة ت ـ ر حقـ ش املـرأة، لرـي      
ترحه جبة ني اايئة للت ـدج ملـا للـزناع مـن تـقي  يـلا علـى املـرأة. أس أر اللجنـة قلقـة لعـد             

 جامعة يف ر ا ال دني.لج ني ايتراتيجية شاملة 
ت نِّر اللجنة بقر تفضي  نيلل املرأة التقليدج ب صفةا حاملة لألافال علـى نيللرـا    - 21

ناي  لصاح ة حقـ ش وتنـام مـع غـرض استفاقيـة  املتمرـ  يف النـة ض ب ضـع املـرأة(.          
سلية لانية  عالة لبالدع ة، ت صـي ا  6لمتاشيا  مع الت صية العامة لقم  للجنـة  املتعلقة بآجياني 

 الدللة اليفرل  ا ولي:
تعزوز قدلة اايئة الس لوة لاؤلر األيرة حبيث ت  ح مدا عا  أياييا  عـن    أ( 

النة ض باملرأة أيناء عمليلئ بناء السال  لالتعم ، من رخالل ل ي  م الني باـروة لتقنيـة   
تنفيـ را؛  لمالية نا ية، لضمار مااللهتا  عليا  باقر لضع السياياا العامـة لت ـميمةا ل  

 لتعزوز نيللرا التنسيقي على مجيع املست واا احلك مية، س ييما على ال عيد ال زالج؛
اعتماني رخيفة لانية لتقييم لمعاجلة التقي  السلا للزناع على حيـاة النسـاء      ( 

ــن      ــش األم ــرال  ل ــة للق ــا  لالتفاقي ــاا، ل ق ــ    2111  1125لالفتي ــا وضــمن التنفي   ،)
ن رخالل ميزانياا مراعية للمنظ ل اجلنسـاا، للصـد لتقيـيم منـتظميف     الفعال ا ه اايفة م

 لتنفي را ايتنانيا  أو مؤشراا لسلياا للمساءلة.
 

 ال  ل النميفية لاملمالياا الضالة  
ــ لة       - 21 ــة املتجـ ــ ل النميفيـ ــة لال ـ ــف األب وـ ــتمرال امل اقـ ــ  أزاء ايـ ــة القلـ ــالل اللجنـ وسـ
مجيعةــا متيئــز ضــد املــرأة لتــدل ت عيتــةا نيارخــ  األيــرة خيــ  بــقنيلال املــرأة لمســؤللياهتا، ل  يمــا

لا تمع لتقيئد يف ااوة امليفال حق قةـا املقـرلة   جـه استفاقيـة. لوسـالل اللجنـة القلـ  أزاء        
 ولي: ما

ــة        أ(  ــة اليفــرل لبعــض األ ــا  الرقا ي ــة بــيف اإلاــال القــان ا للدلل ال ــلة الق و
لاج األافــال ل/أل الــزلاج القســرج لمــا وســمى  الســل ية لأنيامــة االيــاا ضــالة مــن ق يــ  ز 

 ، أضا ة أو أشكال أرخرى من العنف ضد املرأة؛“جرائم الارل”
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تفاقم أير ال  ل النميفية اجلنسانية السـل ية علـى حيـاة النسـاء لاألافـال أينـاء          ( 
الزناع، جرَّاء اا ل من التعـرض لالرختيفـال أل اسغت ـا  أل ااـ ل مـن التاـة  باأليـرة        

 دما ولقى الق ض على نساء تلف األيرة ل تياهتا؛عن
الـدلل الــ ج تقـ   بــ  اجلماعــاا املسـلحة غــ  احلك ميــة  يمـا خيــت  بآنيامــة       ج( 

لمفاقمة نيلل املـرأة التـابع يف ا تمـع بفـرض ق اعـد يـل ك صـالمة علـى املـرأة يف املنـاا  الـل            
و دللر  تالى تسـارم يف   وـ    تسييفر عليةا تلف اجلماعاا؛ لنيلل الزعماء الدونييف ال ون 

 املرأة أو شيء لأو يلعة.
  ث اللجنة الدللة اليفرل على ما ولي: - 22

مـن استفاقيـة، تسـتةدل     5ل  2اعتماني ايتراتيجية شاملة، ا قا  للمانيتيف   أ( 
القضاء على مجيع املمالياا الضالة لال  ل النميفيـة السـل ية الـل تـدل نيلل املـرأة التـابع       

تمع، لتام  بالضرللة جة ني ت عية تستةدل اجلمة ل لليـائ  اإلعـال  لالزعمـاء    يف ا 
 الدونييف لا تمعييف، لعلف بالتعالر مع ا تمع املدا لاملنظماا النسائية؛

تقيــيم أيــر تفــاقم ال ــ ل النميفيــة الســل ية لامل اقــف األب وــة لالتقليدوــة            ( 
ايــة التقيــيش الفكــرج لعمليــة أعــداني التــداب  الرايــية علــى املــرأة أينــاء الــزناع، لعلــف ب

التاروعية لالتداب  السياياتية اااني ة أو القضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف مجيـع  ـاسا      
 احلياة للتحقي  مسالاة جنسانية ج رروة عقه الزناع.

، تيفلــه اللجنـة أو اجلماعــاا املســلحة غــ   11لمتاـيا  مــع الت صــية العامـة لقــم    - 21
 ك مية أر  تر  حق ش اإلنسار املقرلة للمرأة ل قا  لالتفاقية.احل
 

 ما ُوسمَّى جرائم الارل  
وسالل اللجنـة القلـ  أزاء األحكـا  التمييزوـة الـ النية يف قـان ر العق بـاا الـل تسـمح           - 21

للجنـاة بايتحضـال حجـة الـد اع عـن الاــرل نظـرل دفـف يف القضـاوا املتعلقـة  ـا وســمى           
نما وساللرا القلـ  أزاء التعـدو  اجلزئـي للمـانية      .(212 ل 122 املانيتار “ جرائم الارل”

ــم     511 ــاا ب ايــيفة املريــ   لق ــان ر العق ب ــا  الظــرلل    ،1/2111مــن ق ــم متام ــ ج مل ول ال
رـ ا الق يـ . نـ لف، وسـالل اللجنـة القلـ  أزاء       اا مرتك   اجلرائم الل مـن   حت امليففة الل ُو

 لة يف الدللة اليفرل لأزاء عد  اإلبالغ عنةا يف معظم احلاسا.انتاال ر ه املمالية الضا
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 ت صي اللجنة الدللة اليفرل  ا ولي: - 25
ــ اني    أ(  ــاا لضــمار عــد     511ل  212ل  122ألاــاء امل ــان ر العق ب مــن ق

 بالد اع عن الِعرض نظرل دفف؛“ جرائم الارل”احتجاج مرتكا ما وسمى 
، “جـرائم الاـرل  ”ا  يف حالـة مـا وسـمى    القضاء على اإل ـالا مـن العقـ      ( 

ب يائ  شىت تام  تعزوز تعروف اجلرائم الـل مـن رـ ا الق يـ  لالتحقيـ   يةـا، أضـا ة أو        
 مقاضاة اجلناة لمعاق تةم؛

ضمار ياوة األ ـراني الـ ون و لاـ ر عـن مرـ  رـ ه اجلـرائم، لنـ ا النسـاء            ج( 
 املعرضاا للسق   ضحاوا ملر  ر ه اجلرائم.

 
 ضد املرأة يف حاسا الزناع العنف  

 ي  اللجنة علما  بقر الدللة اليفرل تـدلن مسـقلة أنيلاج حكـم يف قـان ر العق بـاا       - 26
باــقر العنــف اجلنســي، س يــيما اسغت ــا  نجرظــة حــر . لوســالل اللجنــة قلــ  بــالم أزاء    

لقلـ   . لوسـاللرا ا 2111تفاقم العنف ضد النساء يف الدللة اليفرل منـ  ناـ   الـزناع عـا      
 أزاء ما ولي:

املعل مـاا املقدمــة مـن الدللــة اليفــرل القائلـة بــقر النسـاء معرئضــاا مليــاار       أ( 
العنف املرتكه من جانـه اجلماعـاا املسـلحة لاحلك ميـة س مـن جانـه القـ اا احلك ميـة،         
لرــ ه معل مــاا تتنــاقض مــع التقــالور الــل ت يــ  بايــتمرال شــىت أشــكال العنــف ضــد املــرأة،   

إلو اء ال دا، لاسغت ـا ، الـل ترتك ـةا القـ اا احلك ميـة لامليلياـياا املنتسـ ة اـا          يةا ا  ا
 أيناء عملياا التفتيش املزنيل لعند نقا  التفتيش، لن لف يف مرانز اسحتجاز؛

اسنيعـــاءاا امل يقـــة باـــقر العنـــف اجلنســـي ضـــد املـــرأة، لس يـــيما أعمـــال      ( 
 حة غ  احلك مية؛اسغت ا  الل ترتك ةا اجلماعاا املسل

زوــانية عــدني امل يــ  مــن احلــاسا الــل تكــ ر  يةــا النســاء لالفتيــاا ضــحاوا       ج( 
جلرائم أرخ  الررـائن، لالا ـه، لاسرختيفـال، لاسرختفـاء القسـرج، لاسعتقـال التعسـفي الـل         

 ترتك ةا أارال الزناع نا ة ليفله  دوة أل أاالش يرا  يجناء؛
وتعل  جبة ني الدللة اليفـرل لت ييـ  حـاسا     عد  لج ني معل ماا نا ية  يما  ني( 

العنف اجلنسـي الـل مـا برحـس  ـدا أينـاء الـزناع؛ لشـي ع اإل ـالا مـن العقـا  يف غيـا              
التحقي  مـع مـرتكا مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة أينـاء الـزناع، س يـيما العنـف اجلنسـي،             

 لعد  أمكار اللج ء أو العدالة لجو أضرال الضحاوا؛



CEDAW/C/SYR/CO/2 
 

 

14-58201 11/23 

 

لج ني رخدماا لعاوة صحية لنفسـية منايـ ة لضـحاوا العنـف، س يـيما       عد   رـ( 
 ضحاوا العنف اجلنسي.

ال ـانيلة عـن اللجنـة،  ـث اللجنـة       11متاشيا  مع استفاقية لالت صـية العامـة لقـم     - 22
 الدللة اليفرل على ما ولي:

حظر مجيع أشكال العنف ضد املـرأة س يـيما العنـف اجلنسـي، مـن جانـه         أ( 
ــ ل     القــ اا  ــة، لب ــة لامليلياــياا املنتســ ة اــا لاجلماعــاا املســلحة غــ  احلك مي احلك مي

 اجلة ني ملنع تلف األشكال؛
تعدو  قـان ر العق بـاا حبيـث تنـدلج  يـ  أحكـا  باـقر العنـف اجلنسـي،             ( 

 ييما اسغت ا  ب صف  جرظة حر ، متاشيا  مع املعاو  الدللية؛ س
ــع حــاسا العنــ     ج(  ــ  يف مجي ــا حــاسا العنــف      التحقي ــرأة،  ــا  ية ف ضــد امل

اجلنســي املرتكــه مــن جانــه القــ اا احلك ميــة لامليلياــياا املنتســ ة اــا لاجلماعــاا          
 املسلحة غ  احلك مية، لمقاضاة اجلناة يف مجيع احلاسا لمعاق تةم؛

القيــا   ــ لا  بآصــدال ألامــر قيانيوــة أو القــ اا احلك ميــة  ظــر العنــف           ني( 
لمســاءلة مــرتكا علــف العنــف امل جــ نيون يف صــف  ةا، لعلــف امترــاس    اجلنســي لتعــرئض ل

ــن    ــش األم ــرال  ل ــنح مســؤليل     2111  2116لق ــل مت ــاء األحكــا  التاــروعية ال (؛ لألا
، متاـيا   62/2111ل  11/1262الدللة ح انة من املقاضـاة، س يـيما املريـ ميف لقـم     

، A/HRC/19/11للدللـة اليفـرل    مع الت صياا املقدمة أيناء اسيتعراض الـدللج الاـام    
 (؛2-111الفقرة 
ــة، لاعتمــاني أجــراءاا        رـ(  ــاا أو العدال ــة جلــ ء النســاء لالفتي ضــمار أمكاني

مراعيــة للمنظــ ل اجلنســاا ألجــ  التحقيــ  يف العنــف اجلنســي؛ لأجــراء تــدلوه لاعتمــاني    
دلة مدلناا يل ك لبرلت نـ سا مراعيـة للمنظـ ل اجلنسـاا للاـراة لاجلـيش؛ لبنـاء قـ        

 القضاء لضمار ايتقالل  لحيدت  لنزارت ؛
ضمار ح  ل النساء ضحاوا العنف اجلنسي على العالج اليفـا الاـام ،     ل( 

اسجتماعي، ال ج وقدم  أرخ ـائي ر صـحي ر    -لالرعاوة ال حية العقلية لالدعم النفسي 
ــ ،  ضــال  عــن أم     ــدلو ا  منايــ ا  سنتاــال العنــف اجلنســي لمعاجلــة ع اق  ــة مــدلب ر ت كاني

اسيتفانية بفح ا اليفه الارعي؛ لالتمان املساعدة من لناسا األمم املتحدة لريئاهتـا  
 املناي ة يف ر ا ال دني؛



 CEDAW/C/SYR/CO/2 

 

12/23 14-58201 

 

جو حمدا للتح سا وسـتجيه لالحتياجـاا الـل     تزلود الضحاوا بتداب   ز( 
، تنفرني اا املرأة، لمعاجلة ألجـ  اإلجحـال اايكليـة الـل وتقيـش عليةـا العنـف ضـد املـرأة         

 ييما العنف اجلنسي، لمنع تكراله؛ س
ضمار ار  الا اغ  املتعلقة بالعنف اجلنسـي يف لقـس م كـر لبايـتمرال        ( 

ــة امليفــال، انعكايــا  منايــ ا      ــة الســال  لانعكايــةا، يف ااو ــاش للســال ؛   يف عملي يف أج اتف
 لم اصلة ل ض أشكال العف  عن مرتكا اجلرائم اجلنسانية، س ييما العنف اجلنسي.

ال انيلة عن اللجنة، ت صـي اللجنـة اجلماعـاا     11متاشيا  مع الت صية العامة لقم  - 21
املســلحة غــ  احلك ميــة بــقر تلتــز  بالتقيئــد بق اعــد الســل ك املتعلقــة حبماوــة حقــ ش املــرأة    

 لحظر مجيع أشكال العنف اجلنساا، س ييما العنف اجلنسي.
 

 األنايفة النسائية  
تعر  اللجنـة عـن قلقةـا الاـدود أزاء امليـاار الـل علـس تتعـرض اـا املـدا عاا عـن             - 22

حق ش اإلنسار املقـرلة للمـرأة لالنسـاء املاـتاالا بتقـدل املع نـة اإلنسـانية  الناشـيفاا( منـ           
 لرا القل  ب ج  رخاا أزاء ما ولي:نا   الزناع. لوسال

التقـــالور املســـتمرة الـــل تاـــ  أو تعـــرئض الناشـــيفاا لالحتجـــاز التعســـفي،   أ( 
لاإلو اء ال دا، لالعنف اجلنسي من جانه الق اا احلك مية لامليلياـياا املنتسـ ة اـا بسـ ه     

ســلحة غــ   ماــالنتةن يف األناــيفة الســلمية، لتقــدل الرعاوــة اليف يــة أل ــراني اجلماعــاا امل       
احلك ميــة، لتقــدل املع نــة اإلنســانية للمــدنييف أل تقــدظةا، يف بعــض احلــاسا، ملــا ُوــدعى أاــا   

 أنايفة منارضة للحك مة وق   اا أقالان ال ن ل؛
التقــالور املســتمرة الــل تاــ  أو أر معظــم الناشــيفاا الالئــي احتجــزر بتــةم     ( 

(، ليف رــ ا الســياش 12/2112ان ر لقــم اإللرــا ،   جــه قــان ر مكا حــة اإللرــا   القــ 
ــا ، الــ النية يف         ــ  اإللر ــة، لمت و ــا ، لاجلماعــاا اإللرابي ــال اإللر ــة ألعم ــالوف العام التع

، س يـيما األيـر اجلنسـاا ملرـ  رـ ه التعـالوف العامـة، اـا وسـفر عـن           12/2112القان ر لقم 
 تعرئض الناشيفاا ألشكال أو اء ل رش جنسانية؛

معل مــاا باــقر عــدني الناشــيفاا افتجــزاا بتــةم اإللرــا  يف   اس تقــال أو  ج( 
الدللة اليفرل لالنساء الالئي جرا مقاضاهتن لصدلا ضدرن أحكـا  مـن حمكمـة مكا حـة     

 اإللرا ؛
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ألامر حظر السفر الل  رضتةا احلك مة على الناشـيفاا، لمنـةن مالـن غـانيلر       ني( 
سا الل ل ض  يةـا املمرلـ ر القن ـلي ر    الدللة اليفرل التمايا  لألمن لياوة أللاحةن، لاحلا

 للدللة اليفرل جتدود ج ازاا يفر الناشيفاا أيناء لج نيرن بااالج.
  ث اللجنة الدللة اليفرل على ما ولي: - 11

ــلمية        أ(  ــيفة يـ ــالناا يف أناـ ــاء املاـ ــاز النسـ ــاا احتجـ ــع عمليـ ــف مجيـ لقـ
، لضـمار عـد  تعـرئض    لأنسانية، لاإل ـراج عـن مجيـع الناشـيفاا الالئـي احتجـزر تعسـفيا        

املفرج عنةن   جـه قـان ر للعفـ  ايفـر أعـانية احتجـازرن مـرة أرخـرى أل لضـعةن  ـس           
 املراق ة؛
ــ ،       (  ــة التنقـ ــيما احلـــ  يف حروـ ــيفاا، س يـ ــار للناشـ ضـــمار حقـــ ش اإلنسـ

لالتعــ  ، لاسجتمــاع لتكــ ون اجلمعيــاا، لاحلروــة لالســالمة الاي ــية، لاللجــ ء أو        
 العدالة؛
اجمـــاا لغ رـــا مــن أشـــكال اإلوـــ اء املرتكــه ضـــد الناشـــيفاا   منــع ا   ج( 

ــة إلاــاء اإل ــالا مــن       ــداب   عال ــةم، لالــاع ت لالتحقيــ   يةــا لمقاضــاة املــرتك يف لمعاق ت
 العقا   يما خيت   ر  ر ه األ عال؛

ــم      ني(  ــان ر لق ــان ر مكا حــة اإللرــا   الق (، س يــيما 12/2112تعــدو  ق
ماعاا اإللرابية، لمت و  اإللرا ، لعلـف لضـمار ميفابقتـ     تعروف  ألعمال اإللرا ، لاجل

ألحكا  استفاقية لال ك ك الدللية األرخرى املتعلقة حبق ش اإلنسار، الل مـن ق يـ  العةـد    
الــدليل ااــاا بــاحلق ش املدنيــة لالسيايــية، لضــمار عــد  امتــداني نيفاقــ ، يف ال اقــع، أو    

 تاّك  ألرابا ؛ أنايفة س
ق يف للاصــدون نيللــييف مســتقليف حماوــدون بآمكانيــة ال صــ ل  الســما  ملــرا  رـ( 

 املنظم غ  املعلن أو مجيع مرا   اسحتجاز؛
اإل  ـــا  عـــن عـــدني النســـاء افتجـــزاا بتـــةم اإللرـــا ، لضـــمار حـــ    ل( 

 املايالا أما  حمكمة مكا حة اإللرا  يف افانمة العانيلة.
 

 العنف ضد املرأة  
قر شي ع العنف ضد املـرأة، س يـيما العنـف العـائلي، لباـقر      وسالل اللجنة القل  با - 11
 ولي: ما

 عد  لج ني تاروع شام  وتعل  بالعنف العائلي؛  أ( 
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عــد  لجــ ني أحكــا  صــرحية يف قــان ر العق بــاا تــؤيِّم اسغت ــا  الزلجــي،     ( 
مـن قـان ر العق بـاا، لغـم      511، لاملـانية  1/2111أضا ة أو ايـتمرال أعفـاء املريـ   لقـم     

 ، املات  يف من العق بة أعا تزلج ا ضحاوارم؛1/2111تعدولةا باملري   لقم 
تكرال التـقرخ  يف أناـاء لحـدة ياوـة األيـرة لقلـة عـدني املالجـ  املي  ـة            ج( 

 للنساء ضحاوا العنف.
املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة، ت صـي       12لاللجنة، أع تـ نِّر بت صـيتةا العامـة لقـم      - 12

 ولي: الدللة اليفرل  ا
اعتماني تاروع شام  ظنع العنف العـائلي لوؤهـ  لوـ  ر احلماوـة لاملسـاعدة        أ( 

 لالدعم للضحاوا؛
من قان ر العق باا لتعـدو  قـان ر العق بـاا مـن أجـ        511ألااء املانية    ( 

 تقييم اسغت ا  يف نا ة الظرلل، لتقييم اسغت ا  الزلجي تقييما  صرحيا ؛
ــ  بآناــاء لحــ   ج(  ــة األيــرة، لضــمار لجــ ني عــدني نــال مــن    التعجي دة ياو

املالجــ  للنســاء ضــحاوا العنــف يف شــىت أحنــاء الدللــة اليفــرل، لتعزوــز رخــدماا نــ  مــن   
الدعم اليفا لالدعم النفسي للضحاوا، الل من ق ي  رخدماا املاـ لة لالتقريـ ، لضـمار    

 ت    م الني نا ية ملر  ر ه اادماا للصد ج نيهتا لصدا  منتظما .
 

 سجتال بالنساء لايتاالان يف ال ااءا  
 ي  اللجنة علما  بقر الدللة اليفرل قد اعتمدا قان ر منـع اسجتـال بال اـر  القـان ر      - 11

(، الــ ج جيــرئ  اسجتــال بال اــر. أس أر القلــ  وســاللرا ألر اسجتــال بالنســاء         1/2111لقــم  
الم ألر النسـاء لالفتيـاا يف نا ـة    لالفتياا ما بر  وزنياني أينـاء الـزناع. لوسـالل اللجنـة قلـ  بـ      

مراحــ  نيللة التاــرود وتعرضــن بدلجــة شــدودة مليــاار اسجتــال، املتيفــي يف صــ لة زلاج،      
 لتحقي  أغراض اسيتاالل اجلنسي.

 ت صي اللجنة الدللة اليفرل  ا ولي: - 11
يــ  بــآقرال رخيفــة لانيــة ملكا حــة اسجتــال بال اــر لم اصــلة جة نيرــا   جالتع  أ( 
ماوـة لاملسـاعدة لضـحاوا اسجتـال بال اـر لبـرام  إلعـانية اإلنيمـاج، بالتعـالر مـع           لت    احل

 األمم املتحدة؛
، بآصـدال لـ ائح جتعـ  مـن     1/2111ضمار التنفي  الفعـال للقـان ر لقـم       ( 

 املمكن تفعيل ؛
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منع ما وت   ب لف من انتةاناا حلق ش اإلنسار  دا يف أاـال لسوتـةا     ج( 
، يـ اء التك تـةا   اسنتـةاناا عاق ـة املتـاجرون بال اـر لمـرتكا تلـف      القضائية لمقاضاة لم

تـداب  ياوـة رخاصـة للنسـاء لالفتيـاا، س يـيما       اعتمـاني  يليفاا عامة أل جةاا رخاصـة، ل 
 املارنياا نيارخليا  أل الالجئاا؛

لت صـــ  أو اتفاقـــاا ينائيـــة أل أقليميـــة  لمـــع ال لـــدار ا ـــاللة  الت اصـــ   ني( 
ماوـة  حلالر ملنـع اسجتـال بالنسـاء لالفتيـاا، يف عـرلل التاـرني، ل      لأشكال أرخرى مـن التعـ  

 ر ان لتيس  مقاضاة اجلناة.حق ش النساء لالفتياا املتاجال
 

 املاالنة يف احلياة السيايية لاحلياة العامة  
 ي  اللجنة علما  باملعل ماا املقدمة من الدللة اليفرل  يما خيـت  بتمريـ  النسـاء يف     - 15

يف املائـة يف السـلف الدبل مايـي، مـرال (.      15يف املائـة يف القضـاء ل    21احلكـم    شىت  ـاسا 
 أر اللجنة وساللرا القل  أزاء ما ولي: أس

يف املائـة ملـدة تربـ  علـى      12جتمُّد نس ة متريـ  النسـاء يف  لـش الاـعه عنـد        أ( 
 يف املائة؛ 1و أ 11عقد من الزمن، لاخنفاض ر ماالنة النساء يف ال عائف احلك مية من 

اسخنفاض العا  يف مست ى ماالنة النساء يف احلياة السيايية لاحلياة العامـة،     ( 
س يــيما يف مناصــه الــاع القــرال جبميــع ال ــعد، جــرَّاء ايــتمرال امل اقــف التقليدوــة لاألب وــة    

 حيد من ماالنة املرأة؛اا ب دني نيلل املرأة يف ا تمع، 
ــ  للمــــرأ     ج(  ــد  لجــــ ني ح ــ ــاا  املريــــ   لقــــم    عــ ة يف قــــان ر اسنتيابــ

 (؛111/2111(، لقان ر األحزا  السيايية  املري   لقم 111/2111
القي ني املفرلضة على أنااء املنظماا النسائية لمنظماا ا تمـع املـدا جـرَّاء      ني( 

 ع ام  عدودة، تام  التقرخ  الادود يف اعتماني قان ر اجلمعياا.
 اليفرل  ا ولي:ت صي اللجنة الدللة  - 16

ات ــاع ييايــاا مت اصــلة تســتةدل تعزوــز ماــالنة املــرأة ماــالنة تامــة     أ( 
لعلى قد  املسالاة يف الاع القرال ناـر  مـن شـرل  الدظقراايـة يف مجيـع منـاحي احليـاة        
العامة لاحلياة السيايية على نـ  مـن ال ـعيد الـ اين لال ـعيد اإلقليمـي لال ـعيد افلـي         

( مــن استفاقيــة  1  1م  الــاع تــداب  رخاصــة مؤقتــة ل قــا  للمــانية      ب يــائ  عدوــدة، تاــ  
 ال انيلة عن اللجنة؛ 25لالت صية العامة لقم 
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( لقـان ر األحـزا    111/2111تعدو  قان ر اسنتياباا  املري   لقم    ( 
يف املائة علـى األقـ     11( إلنيلاج ح   مقدالرا 111/2111السيايية  املري   لقم 

   لش الاعه ل الش افا ظاا؛لتمري  النساء يف
اعتمــاني قــان ر اجلمعيــاا لضــمار عــد  لجــ ني قيــ ني تتعــالض مــع املعــاو     ج( 

الدللية املتعلقة حبق ش اإلنسـار  يمـا خيـت  بآناـاء منظمـاا نسـائية لمنظمـاا للمجتمـع         
مسـتقلة   املدا، لمتكِّن املرأة من اسشتراك حبروة يف احلياة السيايية لاحليـاة العامـة، ب ـ لة   

عــن احلك مــة، ليف بيئــة م اتيــة وســ نيرا اسحتــرا  التــا  حلروتــةا يف التعــ   ليف تكــ ون          
 اجلمعياا ليف اسجتماع؛

تنفي  أنايفة للت عية  ا سشتراك املرأة يف الاع القرال، س ييما نمرشـحة    ني( 
الـل  ـ ل    لننارخ ة، من أمهية بالنس ة للمجتمع نك ، ادل القضاء على امل اقف األب وة

 نيلر ماالنة املرأة يف علف.
 

 اجلنسية  
مـن قـان ر اجلنسـية     1تقر اللجنة باايف اا الل رخيفتةا الدللة اليفـرل لتعـدو  املـانية     - 12

ال ج ظـنح اجلنسـية    12/2111( باإلضا ة أو تنفي  املري   لقم 226/1262 املري   لقم 
 أزاء ما ولي:لألنراني الس لويف. أس أر اللجنة وساللرا القل  

مـن قـان ر اجلنسـية  املريـ        1تكرال التقرخ  الادود يف اعتماني تعدو  املانية   أ( 
( املق  ني ب  أس ت  ح النساء الس لواا لألسنيرن بال جنسـية. ليف يـياش   226/1262لقم 

نيون الزناع، األير السلا لعد  منح اجلنسية للنساء لالفتياا لأافاان،  ن  يةم األافال امل لـ  
نتيجة لالغت ا  لجةاني النكا  لزلاج األافال ل/أل الـزلاج القسـرج، نتيجـة حلرمـاام مـن      
اادماا الل وقت ر تقدظةا على امل اانيف، لزوـانية دـاار أوـ اء النسـاء لالفتيـاا يف عـرلل       

 التارود؛
الـ ج ظـنح اجلنسـية لألنـراني السـ لويف       12/2111ُب ء تنفي  املريـ   لقـم      ( 
 عدود من النساء املتعيف ايتفانيهتن من علف املري   عدظاا اجلنسية.لن ر ال

املتعلقــة باملســالاة يف الــزلاج لالعالقــاا  21تــ نِّر اللجنــة بت صــيتةا العامــة لقــم  - 11
 ، ل ث الدللة اليفرل على ما ولي:11األيروة لت صيتةا العامة لقم 
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(، لس يـيما  226/1262التعدو  الف لج لقان ر اجلنسية  املري   لقـم    أ( 
، لضمار متتع النسـاء لالرجـال علـى قـد  املسـالاة حبقـ ش احتيـاز اجلنسـية لنقلـةا          1املانية 

 من استفاقية، لضمار تنفي ه؛ 2لاسحتفاظ اا لتاي را، ل قا  للمانية 
لضمار مش لـ  األنـراني السـ لويف     12/2111التنفي  التا  للمري   لقم    ( 

 نسية، س ييما النساء لالفتياا لألسنيرن؛ال ون ما زال ا بدلر ج
ضمار ح  النساء لالفتياا املتضرلاا من الزناع يف احل  ل علـى نا ـة     ج( 

ــائ        ال يــائ  الاي ــية نــي ظاليــن حقــ قةن،  ــا  يةــا حقةــن يف امــتالك مرــ  رــ ه ال ي
رض جـ  ملرـ  رـ ه ال يـائ  نيلر  ـ     االع سيـت دال ال انيلة بقيائةن، لضـمار اإلصـدال أل ا  

شرل  غ  معق لة، من ق ي  اقتضاء عـ نية النسـاء لالفتيـاا املاـرنياا أو جةـة أقامتـةن       
 األصلية للح  ل على مر  ر ه ال يائ .

 
 التعليم لال حة  

تعر  اللجنـة عـن قلقةـا أزاء مسـت ى اإلرخـالل بتـ    ااـدماا األيايـية، س يـيما           - 12
ل حية اجلنسية لاإلجنابية،  ضال  عن مسـت ى تـدم    التعليم لالرعاوة ال حية،  ا  يةا الرعاوة ا

ال نية األيايية التعليمية لاليف ية أيناء الزناع. لوساللرا القل  أزاء التقالور املسـتمرة الـل تاـ     
أو تعمــد ايــتةدال املــدالن لاملعلمــيف لاملرا ــ  ال ــحية لالعــامليف با ــال ال ــحي مــن ق ــ   

علـى جةـ ني الدللـة اليفـرل اااني ـة أو م اصـلة تقـدل مرـ           أارال الزناع نا ة. لترين اللجنة
 ر ه اادماا، لغم احلالة الل متر   دوا . أس أر القل  وساللرا أزاء ما ولي:

زوانية املعدسا املرتفعة  عال  لتسر  الفتيـاا مـن املـدالن، بـاسقترار بتفـاقم        أ( 
انية حاسا زلاج األافـال ل/أل الـزلاج   امل اقف األب وة لال  ل النميفية امل ج نية من ق   لزو

 القسرج؛
التحدواا الل و اجةةا اليفـال ، س يـيما الاـاباا، يف املنـاا  افاصـرة أل         ( 

املناا  ال اقعة رخالج يييفرة احلك مة،  يما وتعل  بآمكانيـة اسيـتفانية مـن الـوام  اااني ـة أو      
 م اصلة تعليمةم؛

فيـ  املنـة  الدلايـي العـانيج يف نا ـة املـدالن       ال ع باا الل ُت اجالـ  عنـد تن    ج( 
 الس لوة املناقة يف أح ال التارني ليف املناا  ااالجة عن يييفرة احلك مة؛

ــاسقترار       ني(  ــاا، ب ــدر ل احلــانيا يف األلضــاع ال ــحية العامــة للنســاء لالفتي الت
الاا لالـاع القـرالاا   بتفاقم امل اقف التمييزوة الل تقيد ايتقاللية املرأة  يمـا خيـت  بتـ ين اايـ    
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املتعلقة بال حة اجلنسية لاإلجنابية، لالتقي  السلا على اسجتارـاا اإلجيابيـة الـل نانـس قائمـة      
 ق   الزناع، الل من ق ي  حاسا النق  يف معدسا ال  ياا؛

التقــالور الــل تاــ  أو أر النســاء احل امــ  املقيمــاا يف املنــاا  ااالجــة عــن   رـ( 
ك مة ُوحرمن من أمكانية احل  ل على الرعاوة اليف يـة، أضـا ة أو القيـ ني املفرلضـة     يييفرة احل

من جانه الدللة اليفـرل علـى اإلمـدانياا اليف يـة لاجلراحيـة لاملع نـة املي  ـة إلليـااا أو         
 املناا  افاصرة، لر ه نلةا ع ام  ألغمس النساء على ال سنية يف عرلل غ  سمنة؛

ــد  أمكــار ح ــ ل ا    ل(  ــى رخــدماا     ع ــاا ضــحاوا اسغت ــا  عل لنســاء لالفتي
الرعاوــة ال ــحية لالنفســية،  ــا يف علــف رخــدماا منــع احلمــ  لاإلجةــاض اآلمــن يف حــاسا    
اليف الئ. ليف ر ا السياش، وسالل اللجنة القل  أوضا  ألر اإلجةاض غ  مارلع أس يف حالـة  

 تعرئض حياة األ  للييفر؛
فرلضــة علــى قـدلة الدللــة اليفـرل علــى مســاعدة   القيـ ني املاليــة لالتنسـيقية امل    ز( 

 السكار املع زون لنيعمةم ب  لة نا ية.
 ت صي اللجنة الدللة اليفرل  ا ولي: - 11

ضمار اإليراع بآصـال  لأعـانية بنـاء ال نيـة األيايـية التعليميـة لاليف يـة،          أ( 
لالعـامليف  للقف ااجماا على املناآا الـل مـن رـ ا الق يـ ، لأاـاء ايـتةدال املعلمـيف        

يف احلق  اليفا، أضا ة أو ضمار اإليراع بالتحقي  مع مـرتكا مرـ  رـ ه األعمـال،  ـن      
  يةم أ راني الق اا احلك مية لامليلياياا املنتس ة للحك مة، لمقاضاهتم لمعاق تةم؛

أعداني برام  للفتياا املتضرلاا من الزناع الالئـي تسـربن مـن املـدالن،        ( 
 نية قيدرن باملدالن أل اجلامعاا حاملا انتةى الزناع؛ألج  ضمار أمكار أعا

تنســي  اجلةــ ني مــع أصــحا  امل ــلحة املنايــ يف لضــمار ايــتيدا  املنــة     ج( 
الدلايـي السـ لج العــانيج يف مجيـع املــدالن الـل قايئــد  يةـا األافــال السـ لو ر، س يــيما       

 ال ناا،  ا يف علف قيدرم يف ال لدار ا اللة؛
يفـاع ال ــحي ملنـع زوــانية الـنق  يف ااــدماا ال ـحية افــدلنية     تعزوـز الق   ني( 

 عال ،  ا  يةـا رخـدماا ال ـحة اجلنسـية لاإلجنابيـة لاملعل مـاا املتاحـة للنسـاء، أضـا ة أو          
 21زوانية التـدر ل يف لضـعةن ال ـحي، مـع أوـالء املراعـاة ال اج ـة للت صـية العامـة لقـم           

 ال انيلة عن اللجنة باقر املرأة لال حة؛
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أوــالء األلل وــة إلمكانيــة احل ــ ل علــى رخــدماا لعاوــة صــحة األمةــاا،    رـ(  
 يةا رخدماا ت ليد النساء احل ام  على أوـدج أ ـراني مةـرة، لعلـف ب ـرل النظـر عـن          ا

 مكار أقامة املرأة؛
الت يع يف أي ا  السما  باإلجةاض لكـي واـم ، علـى لجـ  التحدوـد،        ل( 

ةيـة باـقر الرعاوـة الالحقـة لضجةـاض، لضـمار       حاسا اسغت ا ، لأعـداني م ـانيئ ت جي  
سمنة؛  أمكانية ح  ل النساء الالئي حيملن نتيجة لالغت ا  على رخدماا أجةاض 

ــاا        ز(  ــتميف أو املنظمـ ــلحة املنـ ــحا  امل ـ ــع أصـ ــيفة مـ ــة األناـ ــي  نا ـ تنسـ
يف  اإلنسانية لاإل ائية لتقميف امل الني املالية للضـمار لجـ ني اـ  شـام  س ُوحـِدا ازنيلاجـا       

اجلة ني  يداّا التعليم لال ـحة لوت اصـ  مـع نا ـة اجلمـ ع السـكانية املتضـرلة،  ـا  يةـا          
 اجلم ع امل ج نية يف املناا  افاصرة ليف املناا  ااالجة عن يييفرة احلك مة.

 
  را العمالة لالفرا اسقت انيوة للنساء املتضرلاا من الزناع  

التمييــز يف  ــال العمالــة ضــد املــرأة الســاب  للــزناع  زال القلــ  وســالل اللجنــة أزاء  مــا - 11
يف املائة مـن القـ ى العاملـة(. أس أنـ  نظـرا  للـزناع الـدائر يف الدللـة          12 النساء س ظرلن ي ى 

اليفرل، وسالل اللجنة قل  شدود أزاء أح ال املرأة الل ت ـ ح حبكـم األمـر ال اقـع لبـة لأليـر       
ــ  الرئيســي أليــرهتا   ــة اليفــرل قــد نفلــس ال عــائف    املعياــية لالعائ . لرــي تالحــا أر الدلل

ــدرخ        ــة لأاــا تنفــ  ماــالوع مــدلئة لل ــاا للنســاء املســتيدماا يف املؤيســاا احلك مي لاملرت 
 لبرام  للتدلوه املةين لرباا األير املعياية املتقيراا بالزناع.

أة يف  ـال  تكرل اللجنة ت صياهتا السابقة  يما خيت  بالقضاء على التمييز ضد املـر  - 12
(. لرى ت صي الدللة اليفرل، ل قـا  للت صـية   12الفقرة  CEDAW/C/SYR/CO/1العمالة  

 ال انيلة عن اللجنة،  ا ولي: 11العامة لقم 
تعزوز جة نيرا لتزلود النساء املتضرلاا بسـ ه الـزناع،  ـا  ـيةن النسـاء        أ( 

مسـتدامة ل عاجلـة نا ـة     علاا اإلعاقة لاأللام  للباا األير املعياية، بفـرا اقت ـانيوة  
 احل اجز احلائلة نيلر ماالنة املرأة على قد  املسالاة يف ي ش العم  معاجلة  عالة؛

أعداني ايتراتيجياا أنعاش اقت انيج تعزز املسالاة بيف اجلنسـيف باعت الرـا      ( 
 شراا  مس قا  سزما  سقت اني مستدا   يما بعد الزناع.
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 النساء الروفياا  
اللجنة القلـ  أزاء احلالـة احلرجـة للنسـاء الروفيـاا، الالئـي وـتحملن غال ـا  ع ئـا           وسالل  - 11

أيق  من الالز  يف حـاسا الـزناع بسـ ه املدالمـة علـى انتـةاك حقـ قةن يف اإلنتاجيـة ليـ            
الرزش لأمكانية احل  ل على األلاضي. نما وسالل القل  اللجنة أزاء انعدا  املعل ماا باـقر  

ةدل مســاعدة لنيعــم النســاء الروفيــاا املتضــرلاا بســ ه الــزناع يف الدللــة   أوــة م ــانيلة تســت
 اليفرل.

  ث اللجنة الدللة اليفرل على ما ولي: - 11
أوالء اسرتما  ال اجه أو تقي  الزناع تقي ا  يل يا  على النساء الروفيـاا،    أ( 

يايـية علـى   لضمار معاجلة اسحتياجـاا الالئـي ونفـرنير اـا لح ـ ان علـى ااـدماا األ       
 قد  املسالاة مع الا ؛

ت ميم أنايفة معينة لدعم  را متكيف النساء الروفياا اقت انيوا  لضـمار     ( 
 أشرانةن يف ت ميم اسيتراتيجياا لالوام  ليف لصدرا.

 
 العالقاا الزلجية لاأليروة  

ــ انيف األحــ ال        - 15 ــ  ق ــاقم تنفي ــزناع وف ــاء ال ــ  يف أين ــ  ألن ــة القل الاي ــية وســالل اللجن
التمييزوة نيلل النساء لالفتياا التابع يف ا تمـع. ليف رـ ا السـياش، وسـاللرا القلـ  باـدة أزاء       

 ما ولي:
زوانية عدني حـاسا زلاج األافـال ل/أل الـزلاج القسـرج حبجـة زوـانية ياوـة          أ( 

 الفتياا لتقلي  الضا  املايل على األير، األمر ال ج وسفر غال ا  عن اسغت ا ؛
ل ع باا الل ت اجةةا النساء املتزلجـاا الالئـي اعُتـو أزلاجةـن مفقـ نيون      ا   ( 

يف يــ ي  الفــرال مــن املنــاا  املتضــرلة بســ ه الــزناع، لمعةــن أافــاان، لعلــف جــراء القيــ ني   
 املتعلقة حبضانة األافال الل س تسمح ان بالسفر مع أافاان نيلر م ا قة األ  أل ال صي.

 اليفرل  ا ولي: ت صي اللجنة الدللة - 16
ألاــاء نا ــة األحكــا  التمييزوــة الــ النية يف قــان ر األحــ ال الاي ــية،          أ( 

ييما األحكا  املت لة بعد  تكا ؤ حق ش املرأة لالرج   يما خيت  بالزلاج، لاليفـالش،   س
 لال صاوة، لامل اا، لتعدني الزلجاا، لزلاج األافال ل/أل الزلاج القسرج؛
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لجـ  السـرعة لضـمار التنفيـ  الفعـال لت جيةـاا لزالة        الاع تـداب  علـى     ( 
الدارخلية اااني ة أو تيس  يـفر النسـاء مـع ألسنيرـن نيلر أعر األ  أل ال صـي، لضـمار       

 عد  م اجةة النساء أوة عق اا ب لقرااية يف ر ا ال دني.
 

 ( من استفاقية1  21الولت ن ل اسرختيالج لتعدو  املانية   
ــة ال - 12 ــالج   تاـــجع اللجنـ دللـــة اليفـــرل علـــى الت ـــدو  علـــى الولت نـــ ل اسرختيـ

( من استفاقية، املتعلقة ب قـس اجتمـاع اللجنـة،    1  21لالتفاقية، لعلى ق  ل تعدو  املانية 
 بقيرع ما ظكن.

 أعالر لمنةاج عم  بيجيف  
ــيجيف يف       - 11 ــةاج عمــ  ب ــة اليفــرل أر تســتيد  أعــالر لمن ــة أو الدلل ــه اللجن تيفل

 أو تنفي  أحكا  استفاقية. جة نيرا الرامية
 

 2115األردال اإل ائية لأللفية لاإلاال اإل ائي ملا بعد عا    
تدع  اللجنة أو أنيماج منظـ ل جنسـاا، ل قـا  ألحكـا  استفاقيـة، يف مجيـع اجلةـ ني         - 12

 .2115الرامية أو  قي  األردال اإل ائية لأللفية ليف اإلاال اإل ائي ملا بعد عا  
 

 التعميم  
ت نِّر اللجنة بـالتزا  الدللـة اليفـرل بالتنفيـ  املنـةجي املسـتمر ألحكـا  استفاقيـة.          - 51

لرـــي  ـــث الدللـــة اليفـــرل علـــى أوـــالء اسرتمـــا ، علـــى يـــ ي  األلل وـــة، لتنفيـــ  رـــ ه  
املالحظاا ااتاميـة لالت صـياا يف الفتـرة املمتـدة مـن اآلر لحـىت تقـدل التقروـر الـدللج          

، تيفله اللجنة تعمـيم رـ ه املالحظـاا ااتاميـة يف ت قيـس منايـه، باللاـة        املق  . لل لف
الريية للدللة اليفرل، لت   أو مؤيساا الدللة املناي ة علـى نا ـة األصـعدة  ال ـعيد     
ــ زالاا ل لــش         ــة لال ــيما احلك م ــي، لال ــعيد افلــي(، س ي ــ اين، لال ــعيد اإلقليم ال

كيف لتنفيـ را تنفيـ ا  تامـا . لرـي تاـجع الدللـة       الاعه ل الش افا ظـاا لالقضـاء، للـتم   
اليفرل على التعالر مع نا ة أصحا  امل لحة املعنييف، الـ ون مـن ق يـ  لابيفـاا ألبـا       
ــاا        ــاا النســانية لاجلامع ــ ش اإلنســار لاملنظم ــاا حق ــة لمنظم ــاا العمالي العمــ  لالنقاب

ــة  لمؤيســاا ال حــ ا لليــائ  اإلعــال . لرــي ت صــي بتعمــيم رــ ه املالحظــاا    ااتامي
ب  لة مناي ة على صـعيد ا تمـع افلـي، نـي وتسـي تنفيـ را. لأضـا ة أو علـف، تيفلـه          
اللجنــــة أو الدللــــة اليفــــرل أر ت اصــــ  تعمــــيم استفاقيــــة لبرلت ن اــــا اسرختيــــالج        
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لاسجتــةانياا القضــائية عاا ال ــلة، أضــا ة أو الت صــياا العامــة ال ــانيلة عــن اللجنــة،  
 ة.على أصحا  امل لحة نا 

 
 املساعدة التقنية  

ت صي اللجنة بـقر تنظـر الدللـة اليفـرل يف التمـان املسـاعدة الدلليـة لاسيـتفانية          - 51
من املساعدة التقنية يف أعداني لتنفيـ  برنـام  شـام  وسـتةدل تنفيـ  الت صـياا املـ ن لة        
ــة اليفــرل أر ت اصــ  تعالاــا مــع       ــة أو الدلل ــة نكــ . نمــا تيفلــه اللجن أعــاله لاستفاقي

 اسا منظ مة األمم املتحدة املتي  ة لبرا ةا.لن
 الت دو  على املعارداا األرخرى  

ــة الرئيســية      - 52 ــة اليفــرل أو ال ــك ك الدللي ــقر انضــما  الدلل ــة علمــا  ب  ــي  اللجن
شقن  أر وعزز متتع النساء  ا ان مـن حقـ ش اإلنسـار     نم (1 التسعة املتعلقة حبق ش اإلنسار

مناحي احلياة. لل لف، تاجع اللجنة الدللة اليفـرل علـى النظـر     لحق ش أيايية يف نا ة
يف الت ــدو  علــى استفاقيــة الدلليــة حلماوــة مجيــع األشــياا مــن اسرختفــاء القســرج، الــل  

 ت  ح ار ا   يةا حىت اآلر. مل
 

 متابعة املالحظاا ااتامية  
ــة اليفــرل أر تقــد ، يف غضــ ر يــنة لاحــدة، م    - 51 ــة أو الدلل عل مــاا تيفلــه اللجن

 أ( ل   (،  11رخيفيــة باــقر التــداب  املتيــ ة لتنفيــ  الت صــياا الــ النية يف الفقــراا        
  ج( ال النية أعاله. 11  ج( ل  ني( ل 22 ل 16 ل
 

 أعداني التقرور املق    
ــ         - 51 ــث يف مت ز/و لي ــدللج الرال ــا ال ــدل تقرورر ــة اليفــرل أو تق ــة الدلل ــدع  اللجن ت

2111. 

__________ 

العةــد الــدليل ااــاا بــاحلق ش اسقت ــانيوة لاسجتماعيــة لالرقا يــة، لالعةــد الــدليل ااــاا بــاحلق ش املدنيــة    (1  
ــز العن ــرج، لاتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع       ــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التميي ــة الدللي لالسيايــية، لاستفاقي

ــة منارضــة التعــ وه لغــ ه مــن      ــز ضــد املــرأة، لاتفاقي ــة القايــية أل  أشــكال التميي ــة أل العق ب ضــرل  املعامل
الالأنسانية أل املةينة، لاتفاقية حق ش اليفف ، لاستفاقية الدللية حلماوة حق ش مجيع العمـال املةـاجرون لأ ـراني    
أيررم، لاستفاقية الدللية حلماوة مجيع األشياا مـن اسرختفـاء القسـرج، لاتفاقيـة حقـ ش األشـياا علج       

 اإلعاقة.
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دللة اليفرل أر تت ع امل انيئ الت جيةية املنسقة لتقـدل التقـالور   تيفله اللجنة أو ال - 55
  جــه املعارــداا الدلليــة حلقــ ش اإلنســار،  ــا يف علــف م ــانيئ ت جيةيــة لتقــدل لييقــة    

 .(Corr.1 ل HRI/MC/2006/3أيايية م حدة لليائ  رخاصة  عارداا بعينةا  
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