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I. االمقددمة 
في شهھرر مايیوو لعامم ٬2014، ااستضافتت االرراابططة االددووليیة للمررأأةة منن أأجلل االسالمم وواالحرريیة 
(WILPF) ووررشة عملل حضررهھھھا 28 ممثال للمررأأةة االسوورريیة منن منظظماتت االمجتمع االمددني 
وواالناشططاتت٬، ووذذلكك بالتعاوونن مع منظظمة ماددرريي وواالمنظظمة االددووليیة غيیرر االرربحيیة لددعمم حقووقق االمررأأةة 
(IWHR) في جامعة مدديینة نيیوويیوورركك (CUNY) كليیة االحقووقق٬، ووخبررااء ددووليیيینن آآخرريینن٬، في 
بيیررووتت٬، لبنانن. ووكانتت ووررشة االعملل هھھھذذهه تهھددفف إإلى مووااصلة االجهھوودد بيینن االرراابططة االددووليیة للمررأأةة 
منن أأجلل االسالمم وواالحرريیة (WILPF) وورراابططة االنساء االسوورريیاتت (SWL) لددعمم منظظماتت االمررأأةة 
االسوورريیة وواالناشططيینن االذذيینن يیسعوونن إلنهھاء االصررااعع االمسلح في سوورريیا٬، ووتعززيیزز أأصووااتهھمم في 
االددفاعع عنن تلكك االحقووقق في االمحافلل االددووليیة االمقامة بغررضض االددفاعع عنن حقووقق ااإلنسانن٬، وومنن أأجلل 
ضمانن مشارركتهھا االفعالة في عمليیاتت االعدداالة ااالنتقاليیة. كما سعوواا إإلى االووصوولل إإلى ااألهھھھدداافف 
االمشترركة ذذااتت ططابع االحرريیة وواالمساووااةة وواالمساءلة ووااإلنصافف في حاالتت االعنفف االقائمم على أأساسس 
االنووعع ااالجتماعي ووتغيیيیرر االسيیاساتت. ووفي هھھھذذاا االصدددد٬، قددمم االمشارركوونن في ووررشة االعملل تقرريیرراا 
بدديیال رردداا على االتقرريیرر االددوورريي االثاني للحكوومة االسوورريیة إإلى لجنة ااألممم االمتحددةة االمعنيیة بالقضاء 
على االتميیيیزز ضدد االمررأأةة. ووفي ووقتت الحقق تمتت تررجمة االتقرريیرر ووتقدديیمهھ إإلى االلجنة في شهھرر 

يیووليیوو لعامم 2014. 
ووعلى صعيیدد آآخرر٬، صاددقتت سوورريیا على ااتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 
(CEDAW) في أأبرريیلل عامم ٬2003، ووأأصبحتت ملززمة بالتقيیدد بمعايیيیررهھھھا منن أأجلل حمايیة حقووقق 
االنساء وواالفتيیاتت. كما ووثقق االتقرريیرر االبدديیلل االمعدد منن قبلل منظظماتت حقووقق االمررأأةة االسوورريیة وواالحلفاء 
االددووليیيینن اانتهھاكاتت عدديیددةة للحقووقق االووااررددةة في ااالتفاقيیة٬، االعدديیدد منهھا كانتت تحددثث قبلل االنززااعع 
االمسلح في سوورريیا٬، إإال أأنهھا تفاقمتت منذذ ذذلكك االحيینن. ووتضمنن االتقرريیرر االبدديیلل أأيیضا االتووصيیاتت 
االمقتررحة إإلى االلجنة٬، بعضض تلكك االتووصيیاتت تمم ووضعهھا أأثناء متابعة االمالحظظاتت االختاميیة للجنة 
لعامم 2007 (COS)٬، وواالبعضض ااآلخرر يیتعلقق بمجاالتت تثيیرر مخاووفف تتعلقق بحقووقق ااإلنسانن 

ناتجة منن االنززااعع االمسلح االذذيي يیجتاحح سوورريیا منذذ عامم 2011. 

نظظررتت االلجنة في االتقرريیرر االددوورريي االثاني االمقددمم منن االحكوومة االسوورريیة في ااجتماعاتهھا ررقمم 1227 
ووررقمم ٬1228، خاللل جلستهھا االثامنة وواالخمسيینن االمنعقددةة بتارريیخ االرراابع منن يیووليیوو لعامم ٬2014، 
ووكذذلكك االتقرريیرر االبدديیلل االمقددمم منن قبلل االمنظظماتت االنسوويیة٬، كما أأقررتت مالحظظاتت ختاميیة جدديیددةة في 
18 يیووليیوو 2014. ووفي االقسمم االثالثث منن هھھھذذاا االتقرريیرر٬، تمم ووضع مقاررنة ووتفاضلل بيینن االتووصيیاتت 
االتي قددمتهھا منظظماتت االددفاعع عنن حقووقق االمررأأةة في االتقرريیرر االبدديیلل لهھمم مع االتووصيیاتت االووااررددةة في 
االمالحظظاتت االختاميیة للجنة لعامم 2014. ووفي ظظلل ااستمرراارر جهھوودد االددفاعع٬، تقوومم االمنظظماتت 
االنسوويیة االسوورريیة وواالناشططاتت االسوورريیاتت بتقيیيیمم جميیع االمالحظظاتت االختاميیة االصاددررةة عامم 2014 
سيیتمم ااستخدداامهھا ووإإعططاؤؤهھھھا ااألوولوويیة في خططووااتهھمم االمقبلة. ووتشيیرر االمالحظظاتت االختاميیة للجنة لعامم 



2014 إإلى االنقاطط االتي تتماشى فيیهھا أأوولوويیاتت االمجتمع االددوولي مع أأوولوويیاتت االمجمووعاتت االمحليیة 
للددفاعع عنن حقووقق االمررأأةة. كما أأنهھا تسلطط االضووء على االمناططقق االتي ال تحظظى باهھھھتمامم كافف 

ووتتططلبب مززيیدداا منن االمناصررةة. 

يیتضمنن االتقرريیرر االبدديیلل للمررأأةة ستت مجاالتت ررئيیسيیة: أأ) االعنفف ضدد االمررأأةة وواالمماررساتت االثقافيیة 
االتميیيیززيیة االمؤؤذذيیة ووااألفكارر االنمططيیة٬، بب) االشؤؤوونن ااإلنسانيیة٬، جج) ضمانن االمساووااةة في االحيیاةة 
االسيیاسيیة وواالعامة٬، ووعمليیاتت االسالمم٬، دد) قانوونن االجنسيیة٬، هه) ضمانن االحصوولل على االررعايیة 
االصحيیة٬، وو) ضمانن االمساووااةة في ظظلل االقانوونن (االقانوونن االجنائي ووقانوونن ااألسررةة ووقانوونن االملكيیة). 
وويیقاررنن هھھھذذاا االتقرريیرر االتووصيیاتت االووااررددةة في كلل منن االتقرريیرر االبدديیلل وواالتووصيیاتت االووااررددةة في 

االمالحظظاتت االختاميیة لعامم 2014 في كلل منن هھھھذذهه االفئاتت. 

II. االملخصص االتنفيیذذيي 

في عامم ٬2007، أأططلقتت لجنة االقضاء على االتميیيیزز ضدد االمررأأةة (االلجنة) جوولتهھا ااألوولى منن 
االمالحظظاتت االختاميیة (COS) إإلى االجمهھوورريیة االعرربيیة االسوورريیة٬، مططالبة االحكوومة بووضع حدد 
النتهھاكاتت حقووقق ااالنسانن االممنهھجة االمنتشررةة وو االقائمة على أأساسس االنووعع ااالجتماعي في سوورريیا. 
ووقدد كانن ااألسلووبب االجيیدد االذذيي تمم كتابة هھھھذذهه االمالحظظاتت االختاميیة بهھ بمثابة أأساسس للمساووااةة بيینن 
االجنسيینن٬، ووأأددررجتت االمنظظماتت االنسائيیة االسوورريیة ووحلفائهھما االعدديیدد منن تلكك االنقاطط في تقارريیررهھھھا 
االبدديیلة لعامم 2014 االمررسلة إإلى االلجنة. كما ااستنددتت االلجنة أأيیضا على مالحظظاتهھا االختاميیة لعامم 
2007 في صيیاغة مالحظظاتهھا االختاميیة لعامم ٬2014، ووووجددتت أأنن االنساء وواالفتيیاتت االسوورريیاتت ال 
تززلنن يیووااجهھنن االعدديیدد منن االتحدديیاتت نفسهھا٬، ووكلل ذذلكك يیخالفف االتززااماتت سوورريیا بمووجبب ااتفاقيیة 
االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة (CEDAW). وويیتمثلل االفاررقق االكبيیرر بيینن 
مجمووعتي االمالحظظاتت االختاميیة في االترركيیزز االجدديیدد في عامم 2014 على االمخاووفف ااإلنسانيیة 
االناجمة عنن االصررااعع االذذيي اانددلع في ماررسس عامم 2011. وونتيیجة للترركيیزز على اانتهھاكاتت حقووقق 
ااإلنسانن االقائمة على االجنسس في سيیاقق االصررااعع٬، ااززددااددتت االمالحظظاتت االختاميیة لعامم 2014 إإلى 

االضعفف. 

ووفي عامم ٬2014، أأعرربتت االلجنة عنن قلقهھا إإززااء تززاايیدد االعدديیدد منن أأنووااعع االعنفف االقائمم على ااساسس 
االنووعع ااالجتماعي وواالتميیيیزز٬، وواالتي كانتت مووجووددةة في سوورريیا منن قبلل عنددما أأصددررتت االمالحظظاتت 
االختاميیة لعامم ٬2007، خاللل االصررااعع٬، في حيینن أأصبحتت االنساء وواالفتيیاتت أأكثرر عررضة للخططرر 
نتيیجة االنززووحح وواالظظررووفف ااألخررىى ذذااتت االصلة بالنززااعع االددموويي االدداائرر. ووتططالبب ااألقسامم االجدديیددةة 
في االمالحظظاتت االختاميیة لعامم 2014 االحكوومة االسوورريیة بضمانن مشارركة االمررأأةة على قددمم االمساووااةة 
في مفاووضاتت االسالمم ووااألمنن٬، وواالتصدديي للعنفف االجنسي ووغيیررهه منن أأنووااعع االعنفف االمماررسس ضدد 
االنساء وواالفتيیاتت منن قبلل االقووااتت االحكووميیة وواالعناصرر االمسلحة ااألخررىى٬، ووحمايیة االمشرردديینن ددااخليیا 
منن االنساء ووغيیررهھھھمم منن االسكانن االذذيینن هھھھمم في حاجة إإلى مساعددااتت إإنسانيیة. ووعندد تسليیطط االضووء 
على اانتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن االمررتبططة بالنززااعع وواالقائمم على أأساسس االجنسس٬، أأغفلتت االمالحظظاتت 



االختاميیة لعامم 2014 عدددد صغيیرر منن تووصيیاتت االمجمووعاتت االنسائيیة االوواارردد في االتقرريیرر االبدديیلل 
لهھمم٬، وواالتي أأثاررتهھا االلجنة في االمالحظظاتت االختاميیة لعامم 2007. على سبيیلل االمثالل٬، ضغططتت 
االلجنة على االحكوومة االسوورريیة لززيیاددةة االووعي االبررلماني وواالررأأيي االعامم بالحاجة إإلى ااإلصالحح 

االقانووني في مالحظظاتهھا االختاميیة لعامم ٬2007، إإال أأنهھا لمم تكرررر هھھھذذاا ااالقتررااحح في عامم 2014. 

ووبشكلل عامم٬، ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، كانتت تووصيیاتت االلجنة ددااعمة بقووةة لتلكك االمنظظماتت االنسائيیة 
االسوورريیة٬، ووحلفائهھمم االددووليیيینن االمقتررحيینن في تقرريیررهھھھمم االبدديیلل لعامم 2014. ووقدد ترركززتت ااالختالفاتت 
االمحددووددةة بيینن االمالحظظاتت االختاميیة للجنة وواالنقاطط االتي أأثيیررتت في االتقرريیرر االبدديیلل للجماعاتت 
االنسائيیة في االغالبب على ددررجة االتفاصيیلل بشأنن إإجررااءااتت تنفيیذذ كلل منن االتووصيیاتت االتي قددمتهھا 
االلجنة. ووتددعمم بعضض االمالحظظاتت االختاميیة للجنة تووصيیاتت االجماعاتت االنسائيیة االتي تحدددد تدداابيیرر 
تنفيیذذ أأكثرر تحدديیدداا منن تلكك االتي ووررددتت في االتقرريیرر االبدديیلل٬، في حيینن تددعمم بعضض االمالحظظاتت 

االختاميیة ااألخررىى تووصيیاتت االتقرريیرر االبدديیلل بشكلل كبيیرر٬، وولكنهھا تتجاهھھھلل تووجيیهھاتت االتنفيیذذ. 

كما كشفتت االمقاررنة بيینن االتقرريیرر االبدديیلل وواالمالحظظاتت االختاميیة أأيیضا عنن عدددد قليیلل منن نقاطط 
ااالختالفف. على سبيیلل االمثالل٬، أأخفقتت االلجنة في االتعبيیرر عنن االددعمم االكاملل لددعووةة االجماعاتت 
االنسائيیة للووصوولل غيیرر االمقيیدد إإلى ووسائلل منع االحملل٬، فضال عنن حمالتت االتووعيیة االعامة بشأنن 
ضررووررةة إإجررااء إإصالحاتت قانوونيیة معيینة. وويیبددوو أأنن بعضض االسهھوو في االمالحظظاتت االختاميیة نابع 
منن ترركيیزز االلجنة على االقضايیا ااإلنسانيیة االعاجلة وواالملحة. على سبيیلل االمثالل٬، لمم تعرربب االلجنة 
عنن مططالبة االجماعاتت االنسائيیة لسوورريیا بتقدديیمم معلووماتت عنن ااإلصابة باألمررااضض٬، وواالظظررووفف 
االخططررةة على صحة االمررأأةة٬، وواالتغذذيیة٬، ووتوواافرر االتدداابيیرر االووقائيیة وواالعالجيیة ووفعاليیتهھا منن حيیثث 
االتكلفة. ووبددال منن ذذلكك٬، أأثاررتت مخاووفهھمم إإززااء االحصوولل االررعايیة االصحيیة ضررووررةة إإعططاء سهھوولة 

االووصوولل االفوورريي وواالشاملل للخددماتت ااألوولوويیة على تقيیيیمم ااالحتيیاجاتت. 

ووإإضافة إإلى ذذلكك٬، رركززتت االمالحظظاتت االختاميیة ترركيیززاا شدديیدًداا على االعنفف االجنسي ووغيیررهه منن 
أأشكالل االعنفف االقائمم على أأساسس االجنسس٬، ووخاصة بالنسبة للنساء االمتضرررريینن منن االصررااعع٬، ااألمرر 
االذذيي يیعكسس مباشررةة االترركيیزز في االتقرريیرر االبدديیلل. ووقدد أأثيیررتت االمخاووفف االخاصة بالتأثيیرر االضارر 
للصررااعع االدداائرر على حقووقق االنساء وواالفتيیاتت في جميیع نقاطط االمالحظظاتت االختاميیة. ووقدد ااتسعتت 
ااألقسامم هه) ضمانن االحصوولل على االررعايیة االصحيیة وو أأ) االعنفف ضدد االمررأأةة وواالمماررساتت االثقافيیة 
االتميیيیززيیة االضاررةة ووااألفكارر االنمططيیة٬، لتشملل تحدديیاتت جدديیددةة يیووااجهھهھا االنساء االفتيیاتت في هھھھذذهه 
االمناططقق نتيیجة للصررااعع. كما أأضيیفتت أأقسامم جدديیددةة لمعالجة االمخاووفف ااإلنسانيیة ووددمج االمررأأةة في 
عمليیة االسالمم على ووجهھ االتحدديیدد. االقسمم أأ) بشأنن االعنفف ضدد االمررأأةة٬، وواالقسمم دد) بشأنن قانوونن 
االجنسيیة االتميیيیززيي٬، ووأأشاررتت إإلى أأنن االمررأأةة عررضة للمخاططرر في حاالتت االنززااعع٬، ووتحدديیدداا ااآلثارر 
االضاررةة االمتززاايیددةة للقوواانيینن االتميیيیززيیة وواالسيیاساتت وواالمووااقفف. إإال أأنن االقسمم وو) ضمانن االمساووااةة في 
ظظلل االقانوونن (االقانوونن االجنائي ووقانوونن ااألسررةة ووقانوونن االملكيیة) لمم يیتغيیرر إإلى حدد كبيیرر منن عامم 

2007 إإلى عامم 2014 وولمم يیططررأأ عليیهھ أأيي تووسيیع بمعلووماتت ذذااتت االصلة بالصررااعع. 



III. االتحليیلل االمقاررنن 

االعنفف ضدد االمررأأةة وواالمماررساتت االثقافيیة االتميیيیززيیة االضاررةة ووااألفكارر االنمططيیة اا.

يیتفاقمم االعنفف االقائمم على أأساسس االنووعع ااالجتماعي في سوورريیا منن خاللل االقوواانيینن االتميیيیززيیة 
وواالمماررساتت االتقليیدديیة االتي تحدد بشكلل كبيیرر منن قددررةة االمررأأةة على مماررسة حقووقهھا ااألساسيیة 
. ووهھھھناكك عاددااتت ااجتماعيیة سيیئة للغايیة ووأأفكارر نمططيیة ررااسخة وومووااقفف أأبوويیة ووااسعة  1بحرريیة

٬، ووتساهھھھمم في تفاقمم االعنفف االقائمم  2االنططاقق تقيیدد حرركة االمررأأةة ووتمكيینهھا في جميیع مجاالتت االمجتمع

. ووفي تقرريیررهھھھمم االبدديیلل عنن االقضاء على  3على أأساسس االنووعع ااالجتماعي وواالتميیيیزز أأثناء االصررااعع

جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة (CEDAW) ططلبتت االمنظظماتت االنسائيیة االسوورريیة منن االلجنة 
االمعنيیة بالقضاء على االتميیيیزز ضدد االمررأأةة (االلجنة) أأنن تططالبب االحكوومة االسوورريیة بمووااجهھة تلكك 
االعاددااتت ااالجتماعيیة االسيیئة االتي تفاقمم مشكلة االعنفف االقائمم على أأساسس االنووعع ااالجتماعي٬، فضال 
عنن عددمم تحميیلهھمم االمسؤؤووليیة لفتررةة ططوويیلة٬، مشيیررةة إإلى أأنن هھھھذذهه االططررقق أأددتت إإلى تفاقمم االعنفف 
وواالتميیيیزز ضدد االنساء خاللل االصررااعع. ووفي االمالحظظاتت االختاميیة (COS) االمووصى بهھا٬، ناشددوواا 
سوورريیا بتنفيیذذ ضوواابطط االحمايیة االالززمة٬، ووتمكيینن االنساء ضحايیا االعنفف االقائمم على أأساسس االنووعع 
ااالجتماعي وواالجنسيیة منن االووصوولل ااآلمنن للخددماتت. ووررددتت االلجنة بإصدداارر مالحظظاتت ختاميیة 
ددااعمة قوويیة لمعالجة كلل منن االعنفف ضدد االمررأأةة٬، وواالمماررساتت االتقليیدديیة االتميیيیززيیة ووااألفكارر 

االنمططيیة. 

توصيات مجموعات املرأة السورية إلى اللجنة 

في تقرريیررهھھھمم االبدديیلل٬، ططلبتت االجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة منن االلجنة مططالبة االحكوومة االسوورريیة 
بالتصدديي للعنفف االقائمم على أأساسس االجنسس٬، سووااء االمررتكبة منن قبلل االددوولة أأوو االجهھاتت االفاعلة منن 
. كما  4غيیرر االددوولل٬، فضال عنن االمعايیيیرر ووااألنماطط االثقافيیة االكامنة ووررااء ااستمرراارر هھھھذذاا االعنفف

ووصفوواا االططررقق االتي تؤؤدديي فيیهھا ااألفكارر االنمططيیة االقائمة على أأساسس االجنسس وواالعاددااتت االسيیئة 

1 االمؤؤسسة االددووليیة لحقووقق االمررأأةة في جامعة مدديینة نيیوويیوورركك٬، كليیة االقانوونن٬، ماددرريي٬، وواالرراابططة االنسائيیة للسالمم االددوولي وواالحرريیة٬، االسعي 

نحوو االمساءلة وواالمططالبة بالتغيیيیرر: تقرريیرر عنن اانتهھاكاتت حقووقق االمررأأةة في سوورريیا قبلل ووأأثناء االنززااعع٬، وورردد على االتقرريیرر االددوورريي االثاني 
يیووليیوو 1 للجمهھوورريیة االعرربيیة االسوورريیة مقددمم إإلى لجنة ااألممم االمتحددةة االمعنيیة بالقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة٬، بتارريیخ 

.["٬2014، [يیشارر إإليیهھا فيیما يیلي بـ "االتقرريیرر االبدديیلل

2 إإلى 17 16 ررااجع االبنوودد منن

3 إإلى 5 4 ررااجع االبنوودد منن

4 12  ررااجع االبندد



االمحيیططة بالعنفف االجنسي إإلى تفاقمم تأثيیرر االصررااعع على االنساء وواالفتيیاتت٬، ووززيیاددةة االعنفف االذذيي 
. ووططالبوواا سوورريیا أأيیضا بإعططاء مززيیدداا منن ااألوولوويیة لمعالجة جميیع أأشكالل االعنفف ضدد  5يیووااجهھوونهھ

 ،٬ 6االنساء وواالفتيیاتت٬، ووإإددررااكك االعنفف االقائمم على أأساسس االنووعع ااالجتماعي وواالتميیيیزز بيینن االجنسيینن

ووسعوواا أأيیضا إإلى تشرريیع قانوونن لحظظرر االعنفف االقائمم على أأساسس االجنسس٬، بما في ذذلكك االعنفف 
. هھھھذذاا إإلى جانبب أأنهھمم  7االمنززلي٬، وومالحقة وومعاقبة االجناةة٬، بغيیة تحقيیقق إإصالحاتت عاجلة للضحايیا

أأددررجوواا مططالبة االحكوومة االسوورريیة باالعترراافف بددووررهھھھا في ااستمرراارريیة االعنفف االقائمم على أأساسس 
االنووعع ااالجتماعي ووغيیرر ذذلكك منن ااألعمالل االووحشيیة في االنززااعع٬، وواالعملل على إإنهھاء أأنماطط 
وومماررساتت هھھھذذاا االعنفف على االفوورر٬، ووتووفيیرر االعدداالة للضحايیا٬، بما في ذذلكك سبلل االعدداالة االقانوونيیة 
لمساءلة االجناةة٬، ووكذذلكك االحصوولل على االررعايیة االططبيیة االمناسبة االتي تررااعي ااالختالفاتت بيینن 
. كما ططالبوواا االحكوومة االسوورريیة ليیسس فقطط بمنع جميیع أأشكالل االعنفف االقائمم على  8االجنسيینن للناجيینن

أأساسس االنووعع ااالجتماعي وواالتحقيیقق فيیهھا وواالمعاقبة عليیهھا٬، بلل ططالبوواا أأيیضا بمررااقبة ووتووثيیقق االعنفف 
 . 9االقائمم على أأساسس االنووعع ااالجتماعي وواالمسائلة عليیهھا

ووفي هھھھذذاا االصدددد٬، ططالبتت االجماعاتت االنسائيیة أأيیضا االحكوومة االسوورريیة بمعالجة االمووااقفف االنمططيیة 
بشأنن أأددوواارر وومسؤؤووليیاتت كلل منن االمررأأةة وواالررجلل٬، بما في ذذلكك ااألنماطط االثقافيیة ووااألعرراافف االتي 
تدديیمم االتميیيیزز ضدد االنساء وواالفتيیاتت. ووتحقيیقا لهھذذهه االغايیة٬، سعوواا لتنفيیذذ ووررصدد تدداابيیرر شاملة مثلل 
االتووعيیة وواالحمالتت االتثقيیفيیة لتغيیيیرر ااألددوواارر االنمططيیة االمقبوولة على نططاقق ووااسع بيینن االررجلل وواالمررأأةة 
في االمجتمع االسوورريي٬، بما في ذذلكك على سبيیلل االمثالل٬، تلكك االتدداابيیرر االمتعلقة بالمسؤؤووليیاتت االمنززليیة 
. ووأأصرروواا أأيیضا على أأنن تقددمم االحكوومة إإحصائيیاتت ووبيیاناتت كميیة خاصة بحالة االمررأأةة  10ووااألسرريیة

مصنفة حسبب االنووعع ااالجتماعي وواالعمرر٬، وواالمناططقق االرريیفيیة وواالحضارريیة لتقيیيیمم أأثرر االتدداابيیرر االمتخذذةة 
 . 11على االمساووااةة االفعليیة للمررأأةة

مقارنة املالحظات الختامية للجنة بالتوصيات املقترحة 

5 5  ررااجع االبندد

6 11  ررااجع االبندد

7 43  ررااجع االبندد

8 11  ررااجع االبندد

9 في االبندد 12 1 االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

10 11 ررااجع االبندد

11 نفسس االمررجع 



تعكسس مخاووفف االلجنة ووتؤؤكدد االمخاووفف االتي أأثاررتهھا االمجمووعاتت االنسائيیة االسوورريیة. ووتختلفف 
مالحظظاتهھا االختاميیة٬، في جززء كبيیرر منهھا٬، فقطط عنن االتقرريیرر االبدديیلل في أأنن بعضض تووصيیاتت االلجنة 
تووفرر تفاصيیلل أأكثرر تحدديیدداا بشأنن تنفيیذذ مقتررحاتت االجماعاتت االنسائيیة. ووأأعرربتت االلجنة عنن قلقهھا 
إإززااء اانتشارر االمووااقفف ووااألفكارر االنمططيیة ااألبوويیة في سوورريیا فيیما يیتعلقق بأددوواارر وومسؤؤووليیاتت االمررأأةة٬، 
ووووجددوواا أأنهھمم "يیتحاملوونن ضدد االمررأأةة٬، وويیعملوونن على إإدداامة تبعيیتهھا ددااخلل ااألسررةة وواالمجتمع٬، ووفي 
. كما حددددتت "االعالقة االقوويیة" بيینن  12نهھايیة االمططافف يیقيیددوونن حقووقهھا االمنصووصص عليیهھا في ااالتفاقيیة"

ااإلططارر االقانووني االسوورريي٬، ووأأنماططهھ االثقافيیة االسلبيیة ووأأفكاررهه االنمططيیة االسلبيیة٬، وواانتشارر االعنفف االقائمم 
على أأساسس االنووعع ااالجتماعي٬، مشيیررةة إإلى االططرريیقة االتي تفاقمتت بهھا هھھھذذهه ااألعرراافف وواالقوواانيینن 
. هھھھذذاا إإضافة إإلى أأنن االلجنة قدد أأكددتت على  13ااالجتماعيیة منن آآثارر االنززااعع على االنساء وواالفتيیاتت

مخاووفف االجماعاتت االنسائيیة بشانن االططررقق االتي يُیبعدد بهھا االتططررفف االدديیني ووااألعرراافف االمحافظظة 
االنساء عنن االمشارركة في االحيیاةة االعامة. وومع ذذلكك٬، فقدد قددمتت مالحظظاتت أأكثرر تحدديیدداا بشأنن 
االجهھاتت االمسؤؤوولة٬، ووأأثاررتت مشكلة " إإدداامة االجماعاتت االمسلحة منن غيیرر االددوولل []" للددوورر االثانوويي 
للمررأأةة منن خاللل "مددووناتت قووااعدد سلووكك صاررمة على االنساء في االمناططقق االخاضعة لسيیططررتهھا٬،" 

 . 14وواالززعماء االدديینيیيینن االذذيینن يیصددرروونن االفتاووىى االتي تسهھمم [] في تهھميیشش ووتسليیع االمررأأةة " 

ووعلى صعيیدد آآخرر٬، أأكددتت االلجنة االتووصيیاتت االمقتررحة في االتقرريیرر االبدديیلل بشأنن االعنفف االقائمم على 
أأساسس االنووعع ااالجتماعي وواالذذيي تررتكبهھ االجهھاتت االحكووميیة ووغيیرر االحكووميیة٬، مططالبة سوورريیا بمنعهھا 
ووحظظررهھھھا وواالتحقيیقق فيیهھا وومقاضاةة وومعاقبة االعنفف ضدد االمررأأةة٬، بما في ذذلكك االعنفف االجنسي 
االمررتكبب منن قبلل االقووااتت االحكووميیة وو االميیليیشيیاتت االتابعة لهھا وواالجماعاتت االمسلحة االغيیرر تابعة 
. ووططالبتت أأيیضا٬، على ووجهھ االتحدديیدد٬، االجماعاتت االمسلحة منن غيیرر االددوولل باحترراامم حقووقق  15لهھا

. ووبناء على تووصيیاتت االجماعاتت االنسائيیة٬، ططالبتت االلجنة االحكوومة بتعططيیلل  16االمررأأةة ووفقا لالتفاقيیة

ااألحكامم االتشرريیعيیة االتي تمنح االحصانة لمووظظفي االددوولة٬، ووال سيیما االموواادد 14/1969 
وو69/2008. 

12 االمالحظظاتت االختاميیة: االجمهھوورريیة االعرربيیة االسوورريیة٬، ٬،(.Comm) (CEDAW) ااتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

يیشارر إإليیهھا فيیما يیلي باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل] ٬،CEDAW/C/SYR/CO/2 (2014) االفقررةة ٬21، ووثيیقة ااألممم االمتحددةة ررقمم 
.["؛ االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014(CEDAW) االتميیيیزز ضدد االمررأأةة

13 (أأ)٬، وو 21 (بب) 21   ررااجع االفقررةة

14 االحاشيیة (CEDAW) االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 2014 االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 

٬12، االفقررةة 21 (جج) االتقرريیرر االبدديیلل٬، وواالحاشيیة ررقمم 17 

15 االحاشيیة (CEDAW) االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 2014 االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 

(٬12، االفقررةة 27 (أأ) وو 27 (جج

16 23   ررااجع االفقررةة



وولكي تعكسس تووصيیاتت االتقرريیرر االبدديیلل٬، ططالبتت االلجنة أأيیضا سوورريیا بضمانن حصوولل االنساء 
. ووططالبتت  17وواالفتيیاتت ضحايیا االعنفف االجنسي على االعالجج االططبي وواالنفسي االمناسبب االشاملل

بحصوولل االنساء وواالفتيیاتت على االعدداالة٬، ووططلبتت منن االحكوومة أأنن تتبنى بررووتووكووالتت شررططيیة 
. ووللتأكيیدد على مططالبة  18ووعسكرريیة تررااعي االفووااررقق بيینن االجنسيینن وومددووناتت قووااعدد االسلووكك

االجماعاتت االنسائيیة بالمساءلة٬، ووسبلل ااالنتصافف وواالجبرر االتعوويیضي عنن االعنفف االجنسي االقائمم على 
أأساسس االجنسس٬، ططالبتت االمالحظظاتت االختاميیة للجنة بتططبيیقق شكلل منن أأشكالل االعدداالة االتحوويیليیة االتي 

منن شأنهھا معالجة االحاالتت االفرردديیة أأثناء تغيیيیرر االمعايیيیرر ااالجتماعيیة: 

تززوويیدد االضحايیا بتدداابيیرر تعوويیضض تحوويیليیة تستجيیبب لالحتيیاجاتت االمحددددةة للمررأأةة ووتعالج عددمم 
االمساووااةة االهھيیكليیة االتي تقووضض االعنفف ضدد االمررأأةة٬، ووخاصة االعنفف االجنسي وومنع تكرراارر مثلل هھھھذذاا 

 . 19االعنفف

ووفيیما يیتعلقق باإلططارر االقانووني االسوورريي٬، أأكددتت االلجنة على مططالبة االجماعة االنسائيیة باصدداارر 
تشرريیع شاملل لمنع ووتجرريیمم االعنفف ااألسرريي ووتووفيیرر االحمايیة وواالمساعددةة وواالددعمم للضحايیا. كما 
ططالبتت بإجررااء تعدديیالتت على قانوونن االعقووباتت بغررضض تجرريیمم ااالغتصابب االززووجي٬، ووجعلل 
. ووعلى صعيیدد آآخرر أأكددتت االلجنة قلقق االمجمووعاتت االنسائيیة االسوورريیة  20ااالغتصابب جرريیمة حرربب

. هھھھذذاا إإلى جانبب أأنن االتقرريیرر  21إإززااء تعررضض االنساء وواالفتيیاتت االسوورريیاتت لالتجارر في سيیاقق االصررااعع

االبدديیلل االصاددرر عنن االجماعاتت االنسائيیة ططالبب سوورريیا "بتبني سيیاساتت تررااعي االفووااررقق بيینن 
االجنسيینن ووحمايیة االنساء وواالفتيیاتت منن ااالستغاللل االجنسي [وو] ااالتجارر بالبشرر". ووقددمتت االلجنة 
تووصيیاتت أأكثرر تحدديیدداا فيیما يیتعلقق باالتجارر٬، ُمططالبًة سوورريیا بمقاضاةة وومعاقبة االمتاجرريینن٬، ووتووفيیرر 
االحمايیة وواالمساعددةة لضحايیا ااالتجارر٬، ووااالنخررااطط مع االددوولل االمجاووررةة في االتووصلل إإلى ااتفاقيیاتت 

 . 22ثنائيیة أأوو إإقليیميیة ووغيیررهھھھا منن أأشكالل االتعاوونن في سيیاقق االتهھجيیرر

17 االحاشيیة (CEDAW) االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 2014 االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 

(٬12، االفقررةة 27 (وو 

18 (هھھھـ) 27   ررااجع االفقررةة

19(ررااجع االفقررةة   27 (زز 

20 .أأ)٬، 32 (بب) 27 بب) 32   ررااجع االفقررةة

21 االحاشيیة (CEDAW) االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 2014 االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 

.٬12، االفقررةة ٬33، االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة ررقمم 1 في 5

22 االحاشيیة (CEDAW) االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 2014 االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 

.(٬12، االفقررةة 34 (أأ)٬، 34 (جج)٬، وو 34 (دد



ووال يیتططررقق االتقرريیرر االبدديیلل للجماعاتت االنسائيیة في مسألة عددمم االمساووااةة بيینن االجنسيینن في سووقق 
 . 23االعملل وواالتي تنبع منن ااألفكارر االنمططيیة االسلبيیة االقائمة على أأساسس االنووعع بشأنن أأددوواارر ااألسررةة

وومع ذذلكك٬، جعلتت االلجنة حقووقق االعملل وواالتووظظيیفف للنساء محوورر ترركيیزز في االمالحظظاتت االختاميیة 
لعامم 2014. ووأأكددتت على أأنن "تفضيیلل االددوورر االتقليیدديي للمررأأةة كحاملة لألططفالل على ددووررهھھھا كأفرراادد 
. ووأأقررتت  24ووأأصحابب حقووقق تتعاررضض مع االغررضض منن ااالتفاقيیة االمبررمة لتعززيیزز مكانة االمررأأةة"

أأيیضا االتميیيیزز ضدد االمررأأةة في االعملل في االفتررةة ما قبلل االصررااعع٬، وواالووضع ااألكثرر اانتشارراا للمررأأةة في 
 . 25ااآلوونة ااألخيیررةة٬، حيیثث أأصبحتت "بحكمم ااألمرر االووااقع ررباتت منززلل وومعيیليینن أأساسيیيینن ألسررهھھھمم"

كما ططالبب االلجنة سوورريیا بالقضاء على االتميیيیزز ضدد االمررأأةة في االعملل ااززاالة االعوواائقق االتي تحوولل 
. ووعالووةة على ذذلكك٬، أأصررتت االلجنة على ضررووررةة أأنن  26ددوونن االمشارركة االعاددلة في سووقق االعملل

تضع سوورريیا ااستررااتيیجيیاتت اانتعاشش ااقتصادديي تهھددفف إإلى "تعززيیزز االمساووااةة بيینن االجنسيینن كشررطط 
27ضرروورريي القتصادد مستدداامم في مررحلة ما بعدد االصررااعع." 

ووقدد ررددتت االلجنة مؤؤيیددةة لددعووةة االجماعاتت االنسائيیة بتنفيیذذ حمالتت تووعوويیة ووتثقيیفيیة لتغيیيیرر ااألددوواارر 
االنمططيیة االمقبوولة على نططاقق ووااسع لكلل منن االررجلل وواالمررأأةة في االمجتمع االسوورريي. ووططالبتت االلجنة 
سوورريیا باعتمادد إإستررااتيیجيیة شاملة بالتعاوونن مع االمجتمع االمددني وواالمنظظماتت االنسائيیة٬، بما في ذذلكك 
. ووفي  28االجهھوودد االتي تستهھددفف االجمهھوورر االعامم٬، ووووسائلل ااإلعالمم٬، وواالقيیاددااتت االدديینيیة وواالمجتمعيیة

االووقتت نفسهھ٬، لمم تؤؤكدد االلجنة مباشررةة ددعووةة االجماعاتت االنسائيیة بالحصوولل على ااإلحصائيیاتت 
وواالبيیاناتت االكميیة االخاصة بتقيیيیمم االظظلمم٬، فلمم تططالبب بإجررااء تقيیيیمم عامم لتأثيیرر ااألفكارر االنمططيیة االسلبيیة 
االقائمة على أأساسس االجنسس في سيیاقق االصررااعع. وومنن أأجلل تقدديیمم تدداابيیرر تشرريیعيیة ووسيیاسيیة تهھددفف 
إإلى االقضاء على االتميیيیزز ضدد االمررأأةة٬، وو"تحقيیقق االمساووااةة االفعليیة بيینن االجنسيینن في أأعقابب 

23 يیصفف االتقرريیرر االبدديیلل االططررقق االتي تؤؤدديي بهھا االظظررووفف ااالقتصادديیة االصعبة وواالصررااعاتت إإلى تززاايیدد نتائجهھا االسلبيیة على االشبابب٬، 

مووضحا أأنهھ في حيینن أأنن ااألططفالل غالبا ما يیكوونوواا عررضة لخططرر عمالة ااألططفالل كنتيیجة لذذلكك٬، إإال أأنن االفتيیاتت غالبا ما ُتمنع منن االعملل 
في 39 1 بسببب االقيیوودد االثقافيیة على حرركتهھمم٬، ووبددال منن ذذلكك ززااددتت منن تعررضهھمم للززووااجج االمبكرر. االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

24 االحاشيیة (CEDAW) االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 2014 االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 

.٬12، االفقررةة 20

25 41  ررااجع االبندد

26 (أأ) وو (بب) 42 ٬، 42  ررااجع االبندد

27 االحاشيیة (CEDAW) االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 2014 االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 

.(٬12، االفقررةة 42 (بب

28 (أأ) 22  ررااجع االبندد



االصررااعع"٬، ططابتت االلجنة سوورريیا "بإجررااء تقيیيیمم ألثرر تفاقمم ااألفكارر االنمططيیة االسلبيیة وواالمووااقفف 
 . 29ااألبوويیة وواالتقليیدديیة االررااسخة االتي تؤؤثرر على االنساء خاللل االصررااعع "

ووباختصارر٬، أأكددتت االلجنة بأغلبيیة ساحقة ووددعمتت مخاووفف االمجمووعاتت االنسائيیة االسوورريیة 
ووتووصيیاتهھا بشأنن االمعايیيیرر االثقافيیة االتميیيیززيیة وواالعنفف االمتفشي االقائمم على أأساسس االجنسس. ووبصررفف 
االنظظرر عنن إإغفالل االمالحظظاتت االختاميیة للمططالبة ببيیاناتت ررقميیة مفصلة عنن عددمم االمساووااةة بيینن 
االجنسيینن٬، نتجتت االفررووقق االصغيیررةة بيینن االتقرريیرر االبدديیلل وواالمالحظظاتت االختاميیة في هھھھذذهه االمناططقق في 

االمقامم ااألوولل عنن تعززيیزز االلجنة لتووصيیاتت االجماعاتت االنسائيیة بجعلهھا أأكثرر تحدديیدداا ووتفصيیال. 

بب. االقضايیا ااإلنسانيیة  

ررغمم ااستبعاددهھھھا منن محاددثاتت االسالمم االررسميیة٬، إإال أأنن منظظماتت االمررأأةة االسوورريیة ما ززاالتت تدداافع عنن 
حقووقهھا بيینن مختلفف االفئاتت االططائفيیة لمعالجة االمخاووفف ااإلنسانيیة االحاليیة٬، ووكذذلكك ااإلعرراابب عنن 

مخاووفهھا للجنة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة (CEDAW) في تقرريیررهھھھا االبدديیلل. 
ووقدد ووضعتت هھھھذذهه االمنظظماتت ثالثث مططالبب أأساسيیة٬، جميیعهھا مووجهھة نحوو ااألططرراافف االمسلحة في 

االمجتمع االددوولي: "االووقفف االفوورريي إلططالقق االنارر ووتقدديیمم االمساعددااتت ااإلنسانيیة ددوونن قيیوودد إإلى 
االسكانن االمحاصرريینن وومجتمعاتت االالجئيینن االسوورريیيینن ووااإلفررااجج االفوورريي عنن االمعتقليینن منن قبلل 
30جميیع أأططرراافف االصررااعع."  كما تضمنن تقرريیررهھھھا أأيیضا تووصيیاتت بمحاسبة جميیع منن ااررتكبوواا 

اانتهھاكاتت لحقووقق ااإلنسانن٬، ووقيیامم ددوولة سوورريیا باتخاذذ ااإلجررااءااتت لمنع مززيیدد منن ااالنتهھاكاتت. ووقدد 
ااستجابتت االلجنة لهھذذاا االتقرريیرر بتووجيیهھ نددااءااتت ووااضحة للحكوومة االسوورريیة إلعالنن ووقفف إإططالقق 

االنارر ووررفع االحصارر وواالسماحح بمرروورر االمساعددااتت ااإلنسانيیة للشعبب االسوورريي االمحاصرر وواالتصدديي 
31النتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن االمررتكبة منن قبلل االحكوومة ووااألططرراافف االمسلحة غيیرر االحكووميیة.  

32ووططالبتت بإططالقق صررااحح االناشططاتت االالتي ااعتقلنن بصووررةة تعسفيیة٬،  ووناشددتت االمجتمع االددوولي 

33بتقدديیمم االمساعددااتت ااإلنسانيیة.  

لمم يیشملل تعززيیزز االلجنة نددااءااتت االجماعاتت االنسائيیة للحكوومة بتنفيیذذ االتووصيیاتت االمقددمة منن قبلل 
االكيیاناتت ااألخررىى االتابعة لألممم االمتحددةة – ووبصفة خاصة لجنة ااألممم االمتحددةة االددووليیة االمستقلة 
لتقصي االحقائقق في االجهھوورريیة االعرربيیة االسوورريیة (لجنة تقصي االحقائقق (COI)) وولجنة ااألممم 

29 (أأ) 22  ررااجع االبندد

30  .ررقمم ٬1، االبندد 16 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

31  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 10 (أأ أعاله

32  .(أأ) 30 راجع الفقرة
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االمتحددةة لمناهھھھضة االتعذذيیبب (CAT) – أأوو منن خاللل مباددررةة االمررأأةة االسوورريیة منن أأجلل االسالمم 
وواالدديیمقررااططيیة (SWIPD). ووبإغفالل تلكك االنددااءااتت٬، أأهھھھملتت االلجنة بعضض االتووصيیاتت االتفصيیليیة 

للجماعاتت االنسائيیة بشأنن آآليیاتت االتووصلل إإلى ووقفف إإططالقق االنارر٬، إإضافة إإلى تنفيیذذ عمليیاتت 
االمساءلة االمتعلقة بحقووقق ااإلنسانن. وومع ذذلكك٬، فإنن االعدديیدد منن مالحظظاتهھا االختاميیة تعزززز إإلى حدد 

كبيیرر بالفعلل أأوو تنقلل صددىى ااالقتررااحاتت االمضمنة في هھھھذذهه االووثائقق فيیما يیتعلقق بمعالجة ااألززمة 
ااإلنسانيیة االقائمة في سوورريیا ووآآثاررهھھھا على االنساء وواالفتيیاتت.  

توصيات الجماعات النسائية السورية املقدمة إلى اللجنة  

ووجهھتت منظظماتت االمررأأةة االسوورريیة نددااءااتهھا للجنة لمططالبة ددوولة سوورريیا باتخاذذ ااإلجررااءااتت االووااررددةة 
  ،٬(SWIPD) 34في االووثيیقة االختاميیة لمباددررةة االمررأأةة االسوورريیة منن أأجلل االسالمم وواالدديیمقررااططيیة

بشكلل جززئي منن خاللل تنفيیذذ االووقفف االفوورريي إلططالقق االنارر ووررفع االحصارر للسماحح بتقدديیمم 
االمساعددااتت ااإلنسانيیة وواالططبيیة في االووقتت االمناسبب لجميیع االمناططقق االمتضررررةة تحتت إإشرراافف لجنة 

35مستقلة.  كما حثتت االلجنة أأيیضا على مططالبة االددوولة بتنفيیذذ االتووصيیاتت االمنصووصص عليیهھا في 

االمالحظظاتت االختاميیة للجنة مناهھھھضة االتعذذيیبب (CAT) بسوورريیا. ووددعتت االلجنة االختاميیة لمناهھھھضة 
االتعذذيیبب (CAT) إإلى حثث االددوولة على إإقامة لجنة تقصي حقائقق مستقلة بشأنن ااالددعاءااتت 

بانتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن االمررتكبة منن قبلل قووااتت ااألمنن االتابعة للددوولة وواالمجمووعاتت االمسلحة 
36للتحقيیقق في هھھھذذهه ااالددعاءااتت وومحاكمة وومعاقبة مررتكبي االجرراائمم في قضايیا ااالنتهھاكاتت.  

ووقدد سعتت االجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة أأيیضا إإلى أأنن تعززيیزز االلجنة نددااءااتهھا للددوولة منن أأجلل تنفيیذذ 
تووصيیاتت لجنة ااألممم االمتحددةة االددووليیة االمستقلة لتقصي االحقائقق في االجمهھوورريیة االعرربيیة االسوورريیة 

لجميیع ااألططرراافف االمتناززعة. ووتتضمنن هھھھذذهه االنددااءااتت ددعووةة ااألططرراافف االمتناززعة إإلى ضمانن سالمة 
ووأأمنن االمددنيیيینن ووتووفيیرر االحمايیة للعامليینن في االقططاعع االططبي وومووظظفي ااإلغاثة وواالمعاملة ااآلددميیة 

للمعتقليینن ووتسهھيیلل مرروورر موواادد ااإلغاثة ووضمانن حفظظ ااألددلة االمادديیة على اانتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن 
37وواالجرراائمم االددووليیة.  

املالحظات الختامية للجنة  

34 .ررقمم ٬12، االبندد 19-20 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة 

35 .12 راجع البند  

36 .12 راجع البند  
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أأووال ووقبلل كلل شيء٬، حثتت االلجنة في مالحظظاتهھا االختاميیة ددوولة سوورريیا على إإعالنن ووقفف إإططالقق 
38االنارر ووررفع االحصارر عنن جميیع االمناططقق بشكلل فوورريي.  كما ذذّكررتت االددوولة االططررفف بأنن حقووقق 

ااإلنسانن أأمرر غيیرر قابلل للتفاووضض٬، بما في ذذلكك أأثناء االصررااعع٬، ووعلى االددوولة االتقيیدد بالتززااماتهھا 
39بمووجبب االقانوونن ااإلنساني االددوولي ووقانوونن االالجئيینن وواالقانوونن االجنائي.  وولهھذذاا االغررضض٬، ططالبتت 

االددوولة بمكافحة ااإلفالتت منن عقووبة اانتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن وواالتصدديي لمررتكبي هھھھذذهه ااالنتهھاكاتت 
وومحاكمتهھمم وواالتحقيیقق معهھمم وومعاقبتهھمم سووااء كانوواا تابعيینن للحكوومة أأوو لمجمووعاتت مسلحة ووفقا 
40للمعايیيیرر االددووليیة.  كما ددعتت أأيیضا جميیع االمجمووعاتت االمسلحة غيیرر االحكووميیة "االتي ووقعتت 

على إإعالنن االتعهھدد بااللتززاامم بالقانوونن ااإلنساني االددوولي ووتيیسيیرر تقدديیمم االمساعددةة ااإلنسانيیة اااللتززاامم 
41بذذلكك٬،" ووضمانن سالمة االمررأأةة بما يیتوواافقق مع هھھھذذهه االمعايیيیرر.  

قامتت االلجنة بالضغطط على ددوولة سوورريیا للسماحح لمررااقبيینن مستقليینن بالووصوولل إإلى جميیع مرراافقق 
42ااالعتقالل٬،  وواالسماحح للهھيیئاتت االتابعة لألممم االمتحددةة بالووصوولل إإلى جميیع أأنحاء سوورريیا حتى يیتثنى 

43لهھمم تووثيیقق مددىى اانتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن االمررتكبة ضدد االمددنيیيینن٬، بما في ذذلكك االنساء وواالفتيیاتت.  

ووددعتت االلجنة ددوولة سوورريیا إإلى االتعاوونن االكاملل مع ااألممم االمتحددةة لضمانن "االووصوولل ااإلنساني 
44االسرريیع ووااآلمنن ووددوونن عوواائقق إإلى جميیع أأنحاء سوورريیا."  ووقدد أأثاررتت مخاووفهھا بشأنن االمخاططرر 

االمتززاايیددةة االتي تووااجهھهھا االنساء وواالفتيیاتت على االصعيیدد االددااخلي٬، ووووجهھتت نددااءااتهھا للحكوومة بتووفيیرر 
االحمايیة لهھمم منن مختلفف أأشكالل االعنفف االقائمم على أأساسس االجنسس ووتلبيیة ااحتيیاجاتت هھھھذذهه االجماعاتت 

45االمعررضة لمختلفف أأشكالل االتميیيیزز٬، بما في ذذلكك ااألررااملل وواالنساء االمعووقاتت وواالمسناتت.  كما 

أأكددتت االلجنة بإيیجازز على ددوورر االمجتمع االددوولي في معالجة ااألززمة ااإلنسانيیة في سوورريیا معرربة عنن 
قلقهھا إإززااء االنقصص في تموويیلل عمليیة االنددااء ااإلنساني منن قبلل ااألممم االمتحددةة لسوورريیا. ووططالبتت 
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االمجتمع االددوولي بسدد ثغررةة االمساعددةة ااإلنسانيیة للسكانن االسوورريیيینن االمتضرررريینن منن االصررااعع ووذذلكك 
46منن خاللل االووفاء بالتعهھددااتت االحاليیة ووتقدديیمم مززيیدد منن ااإلسهھاماتت.  

ووقدد أأددررجتت االلجنة في مالحظظاتهھا االختاميیة (COs) قسما خاصا بانتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن 
االمررتكبة ضدد االناشططاتت٬، بما في ذذلكك االمدداافعيینن عنن حقووقق ااإلنسانن وومووظظفي ااإلغاثة ااإلنسانيیة. 

ووأأثاررتت مخاووفهھا بشأنن مددىى االمعاناةة االتي يیتعررضض لهھا االناشططاتت بسببب ااالعتقاالتت االسرريیة 
وواالتعسفيیة. وواالعنفف االجسدديي وواالجنسي منن قبلل ااألططرراافف االمسلحة. كما اانتقددتت أأيیضا االتذذررعع 

بقوواانيینن مكافحة ااإلررهھھھابب االغامضة وواالفضفاضة الستهھدداافف االناشططاتت٬، ووأأعرربتت عنن قلقهھا إإززااء 
47حظظرر االسفرر ضدد االناشططاتت.  ووووجهھتت االلجنة نددااءااتهھا للحكوومة لكفالة حقووقق ااإلنسانن 

للناشططاتت٬، بما في ذذلكك حقووقهھمم في "حرريیة االتنقلل وواالتعبيیرر عنن االررأأيي ووااالجتماعع ووتشكيیلل 
االجمعيیاتت ووحقهھمم في االجنسيیة وواالحرريیة وواالسالمة االشخصيیة إإضافة إإلى االحصوولل على االعدداالة." 
48 حثتت االلجنة أأيیضا ددوولة سوورريیا على االتووقفف عنن ااعتقالل االناشططاتت ووإإططالقق سررااحح االمعتقليینن 

بشكلل تعسفي ووتعدديیلل قانوونن مكافحة ااإلررهھھھابب حتى يیتوواافقق مع االمعاهھھھددااتت االددووليیة لحقووقق 
ااإلنسانن٬، وواالسماحح بالمررااقبة االمستقلة لمرراافقق ااالعتقالل ووضمانن االمحاكمة االعاددلة لجميیع 

49االمعتقالتت االذذيینن يیمثلوونن أأمامم محكمة مكافحة ااإلررهھھھابب.  

مقارنة املالحظات الختامية للجنة بالتوصيات املقترحة  

50كررررتت االلجنة بقووةة نددااءااتت االجماعاتت االنسائيیة بووقفف إإططالقق االنارر االفوورريي ووإإنهھاء االحصارر.  

ووقددمتت ددعما شامال لمعظظمم االتووصيیاتت االووااررددةة في االتقرريیرر االبدديیلل بشأنن االقضايیا ااإلنسانيیة. وولمم 
تكرررر ااقتررااحاتت االجماعاتت االنسائيیة بأنن تنفذذ ددوولة سوورريیا بعضض تووصيیاتت لجنة ااألممم االمتحددةة 

لمناهھھھضة االتعذذيیبب (CAT) وولجنة تقصي االحقائقق (COI) أأوو مباددررةة االمررأأةة االسوورريیة منن أأجلل 
االسالمم وواالدديیمقررااططيیة (SWIPD). وومع ذذلكك٬، أأووضحتت مالحظظاتهھا االختاميیة االعدديیدد منن تووصيیاتت 

لجنة تقصي االحقائقق (COI) ووقددمتت ددعما شامال لتووصيیاتت لجنة ااألممم االمتحددةة لمناهھھھضة 
االتعذذيیبب (CAT) ررغمم إإغفالهھا لبعضض االتووجيیهھاتت االتنفيیذذيیة االمحددددةة منن قبلل لجنة ااألممم االمتحددةة 

لمناهھھھضة االتعذذيیبب (CAT). كما ُتذذِكرر االلجنة بأنن على ددوولة سوورريیا اااللتززاامم بالقانوونن االددوولي 
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51لحقووقق ااإلنسانن وواالقانوونن ااإلنساني وواالقانوونن االجنائي٬، حتى في أأووقاتت االصررااعع٬،  ووتتصررفف 

بصفتهھا جهھة جامعة لبعضض االتووصيیاتت ااألكثرر تحدديیدداا منن تقرريیرر االجماعاتت االنسائيیة االتي أأغفلتهھا 
االلجنة. ووبالمثلل٬، فيیما يیتعلقق بالووثيیقة االختاميیة لمباددررةة االمررأأةة االسوورريیة منن أأجلل االسالمم 

وواالدديیمقررااططيیة (SWIPD)٬، تقددمم االمالحظظاتت االختاميیة للجنة بعضض االددعمم االشاملل للتووصيیاتت 
بشأنن االقضايیا ااإلنسانيیة االحاليیة٬، إإال أأنهھا تغفلل بعضض ااإلجررااءااتت االتنفيیذذيیة لمباددررةة االمررأأةة االسوورريیة 

  .(SWIPD) منن أأجلل االسالمم وواالدديیمقررااططيیة

ووأأددررجتت االلجنة مالحظظاتت جدديیددةة بشأنن االمجاالتت ذذااتت االصلة االتي لمم تبيینهھا االجماعاتت االنسائيیة 
في تقرريیررهھھھا بصفة خاصة. فعلى سبيیلل االمثالل٬، قامتت االلجنة بالضغطط على االددوولة لحمايیة 

االمجمووعاتت االتي تووااجهھ االعدديیدد منن تحدديیاتت االتميیيیزز بما في ذذلكك ااألررااملل وواالنساء االمعووقاتت 
52وواالمسناتت.  كما أأددررجتت االلجنة قسما أأساسيیا مخصصا لحمايیة حقووقق ااإلنسانن االمتعلقة 

53بالناشططاتت.  وواالجدديیرر بالذذكرر أأنن االلجنة قامتت بتووجيیهھ نددااءااتت للمجتمع االددوولي ووددعووتهھ للووفاء 

54بتعهھددااتهھ بالمساعددااتت ااإلنسانيیة وواالموواارردد ووتقدديیمم تعهھددااتت جدديیددةة للشعبب االسوورريي.  

ووفي قسمهھا االخاصص بالناشططاتت٬، قامتت االلجنة بتووجيیهھ االنددااءااتت التخاذذ ااإلجررااءااتت االتنفيیذذيیة لتعززيیزز 
حقووقق االمعتقليینن. ووهھھھناكك مالحظظتانن منن مالحظظاتهھا االختاميیة (COs) بشأنن ااألشخاصص االمعتقليینن 

أأكثرر تفصيیال ووتحدديیدداا منن االمالحظظاتت االتي ااقتررحتهھا منظظماتت االمررأأةة في تقرريیررهھھھا االبدديیلل. وومنن 
ناحيیة أأخررىى٬، رركززتت االلجنة في االمالحظظاتت االختاميیة في هھھھذذاا االصدددد بشكلل أأكبرر على االمعتقالتت 

ووبصفة خاصة االناشططاتت منهھنن في االووقتت االذذيي تنططبقق فيیهھ تووصيیاتت االجماعاتت االنسائيیة على 
جميیع االمعتقليینن. على سبيیلل االمثالل٬، قامتت االلجنة بتووجيیهھ االنددااء لإلفررااجج عنن االناشططاتت االمعتقالتت 
بشكلل تعسفي ووططلبتت منن االددوولة ااإلفصاحح عنن عدددد االنساء االالتي ااعتقلنن بتهھمم ااإلررهھھھابب وومنحهھنن 

55محاكمة عاددلة.  ووقدد ططالبب تقرريیرر االمررأأةة االبدديیلل بالمعاملة ااآلددميیة ووااإلفررااجج عنن جميع 

56االمعتقليینن االذذيینن ااعتقلوواا منن قبلل أأططرراافف االصررااعع٬،  ووليیسس فقطط االنساء؛ إإال أأنهھ لمم يیتضمنن أأيي 

تووصيیاتت محددددةة بشأنن هھھھذذاا ااإلفصاحح وواالمحاكمة االعاددلة. ووفيیما يیتعلقق بمعاملة االمعتقليینن بشكلل 
عامم٬، ططلبتت االلجنة منن االددوولة االسماحح للمررااقبيینن االمستقليینن وواالمحايیدديینن بالووصوولل غيیرر االمعلنن 

51  .نفس املرجع

52  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم 12 االفقررةة 10 (بب أعاله

53  .(وو – دد)٬، 30 (أأ – أأ) 20 راجع الفقرة

54  .12 راجع الفقرة

55  .(أأ) وو (وو) 30 راجع البند

56  .ررقمم ٬1، االبندد ٬13، 16 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة



57لجميیع مرراافقق ااالعتقالل٬، ااألمرر االذذيي ناددتت بهھ أأيیضا االجماعاتت االنسائيیة.  كما ااتخذذتت االلجنة 

خططووةة إإضافيیة أأبعدد منن االتقرريیرر االبدديیلل للجماعاتت االنسائيیة٬، ووططالبتت بإعاددةة صيیاغة االقانوونن لمنع 
بعضض ااالعتقاالتت االتعسفيیة. ووبصفة خاصة٬، حثتت االددوولة على تعدديیلل قانوونن مكافحة ااإلررهھھھابب 

58لضمانن عددمم سرريیانن االقانوونن على ااألنشططة االتي ال تمثلل إإررهھھھابا في االووااقع.  

ووررغمم عددمم تضميینن االلجنة ااقتررااحح االجماعاتت االنسائيیة بتنفيیذذ االددوولة تووصيیاتت لجنة تقصي االحقائقق 
(COI)٬، إإال أأنهھا بالفعلل قامتت بتضميینن بعضض االتووصيیاتت االفرردديیة للهھيیئاتت. فمثال٬، ناددتت االلجنة 

بالمررااقبة االمستقلة لمرراافقق ااالعتقالل ووتووصيیلل االمساعددااتت ااإلنسانيیة ددوونن عوواائقق كما فعلتت 
59تووصيیاتت لجنة تقصي االحقائقق (COI).  ووجهھتت لجنة تقصي االحقائقق (COI) نددااًء عاما 

ألططرراافف االصررااعع بعددمم إإخضاعع ااألشخاصص للتعذذيیبب أأوو االعنفف االجنسي أأوو االمعاملة االووحشيیة أأوو 
60غيیرر ااآلددميیة أأوو االمهھيینة.  ووعززززتت االلجنة هھھھذذاا االنددااء منن خاللل تووصيیاتهھا ااألكثرر تفصيیال 

61لمووااجهھة اانتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن وواالتحقيیقق ووااإلنصافف فيیهھا بشكلل عامم٬،  ررغمم أأنن لغتهھا إإلى حدد 

ما تخصص بالذذكرر االنساء وواالفتيیاتت. ووما لمم تقمم االلجنة بتضميینهھ منن تووصيیاتت لجنة تقصي االحقائقق 
62(COI) هھھھوو ددعووةة ااألططرراافف االمتناززعة إإلى ااالحتفاظظ بأددلة مادديیة للمحاكماتت االجنائيیة االددووليیة٬،  

ررغمم أأنن ما أأووصتت بهھ االلجنة فيیما يیتعلقق بالعنفف االجنسي هھھھوو أأنن تضمنن االددوولة خضووعع االضحايیا 
63منن االنساء للططبب االشررعي.  ووخاررجج إإططارر هھھھذذاا ااالختالفف٬، تعزززز االمالحظظاتت االختاميیة 

(COs) للجنة تووصيیاتت االمالحظظاتت االختاميیة االتي قامتت االجماعاتت االنسائيیة بتضميینهھا في 
تقرريیررهھھھا االبدديیلل. 

57  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم 12 االفقررةة 30 (هھھھـ أعاله

58  راجع البند 30 (دد). 

59  االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة أعاله ررقمم ٬1، االبندد ٬12، 13؛ االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة 

االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة (CEDAW)٬، االحاشيیة أعاله ررقمم ٬12، االفقررةة 10 (أأ)٬، 30 (هھھھـ). 

60  .ررقمم ٬1، االبندد 12 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

61 مثالل٬، االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

(CEDAW)٬، االحاشيیة أعاله ررقمم ٬12، االفقررةة 8 (أأ) – (جج)٬، 10 (جج). 

62  .ررقمم ٬1، االبندد 13 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة 

63  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 27 (وو أعاله 



ووفيیما يیتعلقق بالتووصيیاتت ااإلنسانيیة منن خاللل مباددررةة االمررأأةة االسوورريیة منن أأجلل االسالمم وواالدديیمقررااططيیة 
(SWIPD)٬، كررررتت االلجنة نددااءااتت مباددررةة االمررأأةة االسوورريیة منن أأجلل االسالمم وواالدديیمقررااططيیة 

(SWIPD) لووقفف إإططالقق االنارر االفوورريي٬، كما أأكددتت على أأهھھھميیة قرراارر مجلسس ااألمنن ررقمم ٬1325، 
64 االذذيي ططالبتت مباددررةة االمررأأةة االسوورريیة منن أأجلل االسالمم وواالدديیمقررااططيیة (SWIPD) االددوولة 

بتنفيیذذهه. ووحثتت االلجنة بصفة خاصة االددوولة على ضمانن مشارركة االمررأأةة االشاملة في تططوويیرر ووتنفيیذذ 
65خططة االعملل االووططنيیة لتنفيیذذ قرراارر مجلسس ااألمنن ررقمم 1325 (2000) ووما تالهه منن قررااررااتت. "  

ووال تتضمنن االمالحظظاتت االختاميیة (COs) ددعووةة مباددررةة االمررأأةة االسوورريیة منن أأجلل االسالمم 
وواالدديیمقررااططيیة (SWIPD) االددوولة باتباعع بيیانن جنيیفف 1. وومع ذذلكك٬، تتضمنن هھھھذذهه االمالحظظاتت 
بالفعلل عددةة نقاطط أأساسيیة منن بيیانن جنيیفف 1 بشأنن االقضايیا ااإلنسانيیة٬، بما في ذذلكك نددااءااتت ووقفف 
إإططالقق االنارر ووصوولل االمساعددااتت ااإلنسانيیة ددوونن عوواائقق. ووفيیما يیتعلقق بعددمم ذذكرر االبيیانن بالكاملل٬، 

قامتت االلجنة بحذذفف بعضض تووجيیهھاتت االبيیانن ااألساسيیة االمتعلقة بعمليیة ااالنتقالل إإلى االسالمم٬، كتأسيیسس 
66هھھھيیئة اانتقاليیة محايیددةة ٬،  إإال أأنن ااألمرر ما ززاالل مقصوورراا على تووجيیهھاتت االبيیانن االمتعلقة بتلبيیة 

ااالحتيیاجاتت ااإلنسانيیة.  

قامتت االلجنة أأيیضا بإغفالل تووصيیاتت االجماعاتت االنسائيیة االمتعلقة بالتززاامم االحكوومة بتووجيیهھيینن منن 
االتووجيیهھاتت االختاميیة للجنة ااألممم االمتحددةة لمناهھھھضة االتعذذيیبب (CAT) لعامم ٬2012، بما في ذذلكك 

ددعووةة االحكوومة إلنشاء لجنة مستقلة للتحقيیقق في اانتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن االمررتكبة منن قبلل قووااتت 
ااألمنن االتابعة للددوولة. وومنن ناحيیة أأخررىى٬، ررغمم االحاجة إإلى تفاصيیلل تووصيیتانن منن تووصيیاتت لجنة 

ااألممم االمتحددةة لمناهھھھضة االتعذذيیبب (CAT)٬، إإال أأنن االمالحظظاتت االختاميیة للجنة تعزززز هھھھذذهه 
االتووصيیاتت بشكلل شاملل. فعلى سبيیلل االمثالل٬، ددعتت االلجنة ددوولة سوورريیا إإلى ااتخاذذ كافة ااإلجررااءااتت 

67لمنع اانتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن وومحاكمة مررتكبيیهھا وواالتحقيیقق معهھمم وومعاقبتهھمم٬،  ووررغمم عددمم 

ااشتمالهھا على تووجيیهھاتت أأكثرر تحدديیدداا لتنفيیذذ ذذلكك٬، إإال أأنن ذذلكك يیعتبرر نقططة بدداايیة مووصى بهھا منن قبلل 
  .(CAT) لجنة ااألممم االمتحددةة لمناهھھھضة االتعذذيیبب

وولمم تقمم االلجنة بتضميینن بعضض نددااءااتت لجنة ااألممم االمتحددةة لمناهھھھضة االتعذذيیبب (CAT) بووقفف 
االقووااتت االحكووميیة االمتهھمة بانتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن وواالتحقيیقق معهھا ووصووال إإلى قمة االتسلسلل 

االقيیادديي ووإإجررااء االمحاكمة االعاددلة للمتهھميینن منهھمم ووحمايیة ااألشخاصص االمتعاوونيینن في هھھھذذهه 

64  .(بب) 20 13،٬ راجع الفقرة

65  .(هھھھـ)14 راجع الفقرة

http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/  66 :بيیانن جنيیفف٬، ٬2، ٬3، متووفرر على االرراابطط االتالي

FinalCommuniqueActionGroupforSyria.pdf.

67  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 8 (جج أعاله 

http://www.un.org/news/dh/infocus/syria/finalcommuniqueactiongroupforsyria.pdf


68االتحقيیقاتت.  وومنن ناحيیة أأخررىى٬، فإنن تووصيیاتت االلجنة االمقددمة إإلى االددوولة لمنع اانتهھاكاتت حقووقق 

ااإلنسانن وومحاكمة مررتكبيیهھا وواالتحقيیقق معهھمم وومعاقبتهھمم٬، ووبصفة خاصة االعنفف٬، بما في ذذلكك االعنفف 
االجنسي االمررتكبب ضدد االنساء وواالفتيیاتت منن قبلل االقووااتت االحكووميیة وواالمليیشيیاتت االتابعة لهھا وومنن قبلل 

69االمجمووعاتت االمسلحة غيیرر االحكووميیة٬،  تقددمم ددعما شامال للنقاطط ااألساسيیة في تووصيیاتت لجنة 

ااألممم االمتحددةة لمناهھھھضة االتعذذيیبب (CAT). عالووةة على ذذلكك٬، فإنن ددعووتهھا االمووجهھة لددوولة سوورريیا 
70لضمانن االحصوولل على االعدداالة بصفة عاملة بالنسبة للنساء وواالفتيیاتت  يیمكنن أأنن تفهھمم على أأنهھا 

تعزززز عمليیة االتحقيیقق ووصووال إإلى قمة االتسلسلل االقيیادديي ووحمايیة االشهھوودد٬، إإلخ.٬، على ااألقلل فيیما 
يیتعلقق بالذذيینن ااررتكبوواا اانتهھاكاتت حقووقق إإنسانن ضدد االنساء وواالفتيیاتت. ووبصفة خاصة االعنفف االجنسي 

االذذيي لمم تشرر إإليیهھ أأيي منن تووصيیتي لجنة ااألممم االمتحددةة لمناهھھھضة االتعذذيیبب (CAT)٬، حيیثث ددعتت 
االددوولة إإلى إإلغاء ااألحكامم االتشرريیعيیة االتي تمنح االحصانة لمررتكبي االجرراائمم منن مووظظفي االددوولة 

71ووإإصدداارر ااألوواامرر لقووااتهھا لووقفف االعنفف االجنسي وومحاسبة مررتكبي االجرراائمم.   

جج. االمساووااةة في االحيیاةة االسيیاسيیة وواالعامة ووفي عمليیاتت االسالمم  

تدداافع االمررأأةة االسوورريیة عنن حقهھا االتمثيیلي في مفاووضاتت االسالمم ووكذذلكك في االعمليیاتت االسيیاسيیة 
االمحليیة مع إإددررااكك أأنن مشارركتهھا االحقيیقيیة وواالفعالة تعدد منن ااألموورر ااألساسيیة لتحقيیقق االسالمم االدداائمم 
في سوورريیا. ووقدد أأووضحتت االجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة ووحلفائهھا هھھھذذهه االقضيیة في تقرريیررهھھھا االبدديیلل 

إإلى االلجنة٬، حيیثث ططالبتت بمشارركة االمررأأةة االهھاددفة في مفاووضاتت االسالمم ووعمليیاتت االسالمم ذذااتت 
االصلة وواالهھيیئاتت االحكووميیة ااالنتقاليیة ووفي االسيیاسة ااالنتخابيیة على كافة االمستوويیاتت االحكووميیة. 
ووااستجابتت االلجنة لذذلكك بالتأكيیدد على مالحظظاتت االجماعاتت االنسائيیة بشأنن غيیابب االمررأأةة خاللل 

عمليیاتت االمفاووضاتت وواانخفاضض تمثيیلهھا بشكلل كبيیرر في االحيیاةة االسيیاسيیة االمحليیة وواالعامة. ووررغمم 
إإغفالل االلجنة لبعضض تفاصيیلل االتقارريیرر االبدديیلة االمتعلقة بجعلل ااستررااتيیجيیاتت إإجررااء مفاووضاتت 

االسالمم شاملة للجنسيینن٬، إإال أأنن االمالحظظاتت االختاميیة للجنة ما ززاالتت ددااعمة لتووصيیاتت االجماعاتت 
االنسائيیة في االمفاووضاتت وواالمناصبب االحكووميیة االتي يیتمم شغلهھا باالنتخابب وواالتعيیيینن.  

68  .ررقمم ٬1، االبندد 12 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

69  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 8 (جج)٬، 27 (جج أعاله

70  .(هھھھـ) 27 راجع الفقرة

71  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 8 (جج)٬، 27 (جج أعاله



توصيات الجماعات النسائية السورية للجنة  

في تقرريیررهھھھا االبدديیلل٬، ططالبتت االجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة وواالناشططاتت بتنفيیذذ االحكوومة للتووصيیاتت 
االمنصووصص عليیهھا بمباددررةة االمررأأةة االسوورريیة منن أأجلل االسالمم وواالدديیمقررااططيیة (SWIPD) االتي ناددتت 
بتضميینن أأصووااتت االنساء وواالمنظظووررااتت االقائمة على أأساسس االنووعع في مفاووضاتت االسالمم وواالعمليیاتت 
ااالنتقاليیة. ووحثتت ووثيیقة مباددررةة االمررأأةة االسوورريیة منن أأجلل االسالمم وواالدديیمقررااططيیة (SWIPD) ددوولة 

سوورريیا على االووفاء بالتززااماتهھا بمووجبب االقانوونن االددوولي فيیما يیتعلقق بووضع االمررأأةة في االصررااعع 
االمسلح ووتنفيیذذ قرراارر مجلسس ااألمنن ررقمم 1325 وواالقررااررااتت االالحقة ذذااتت االصلة. كما ددعتت 

االمجتمع االددوولي ووأأططرراافف االتفاووضض إإلى ضمانن "االمشارركة االفعالة للمررأأةة في جميیع االفررقق ووااللجانن 
72بنسبة ال تقلل عنن 30% خاللل مددةة عمليیة االتفاووضض."  ووقامتت ببيیانن مشارركة االمررأأةة االهھاددفة في 

االعمليیة االسيیاسيیة ااالنتقاليیة بالكاملل٬، بما في ذذلكك "تشكيیلل االهھيیئاتت االحكووميیة ااالنتقاليیة وولجانن 
صيیاغة االددستوورر ووصيیاغة قانوونن ااالنتخاباتت ووآآليیاتت االعدداالة ااالنتقاليیة ووااإلددااررةة االمحليیة ووااللجانن 

73االمحليیة للسالمم االمددني."   

ووقدد أأووضحتت ووثيیقة مباددررةة االمررأأةة االسوورريیة منن أأجلل االسالمم وواالدديیمقررااططيیة (SWIPD) االخططووااتت 
االخاصة االتي يیتعيینن على االحكوومة ااتخاذذهھھھا لتحقيیقق مشارركة االمررأأةة االهھاددفة كتعيیيینن مستشارر 

للشؤؤوونن االجنسانيیة بأيي فرريیقق ووساططة٬، ووإإتاحة فررصص االتووااصلل مع االمررأأةة وومنظظماتت االمجتمع 
االمددني لتمكيینن تنسيیقق ووتعززيیزز قددررااتت االمررأأةة وواالمجتمع االمددني فيیما يیتعلقق بمهھاررااتت االتفاووضض 

74ووبناء االسالمم.  كما أأووصتت االلجنة بددعووةة ددوولة سوورريیا لووقفف إإططالقق االنارر ووااتباعع بيیانن جنيیفف 1 

"كأساسس للتووصلل إإلى حلل سيیاسي وونقططة اانططالقق لعمليیة االتفاووضض االتي تهھددفف إإلى بناء سالمم 
75شاملل وومستدديیمم٬، ووتضع حجرر أأساسس للددوولة يیقوومم على االمووااططنة ووقووااعدد االقانوونن."  ووسعتت إإلى 

ررفضض أأيي حلل سيیاسي قائمم على أأساسس "االعررقق أأوو االططائفيیة أأوو االدديینن أأوو االتووااززنن االعسكرريي على 
76ااألررضض٬، ووذذلكك لحمايیة سالمة ااألررااضي االسوورريیة ووووحددةة شعبهھا."  

أأووضح االتقرريیرر االبدديیلل لجماعاتت حقووقق ااإلنسانن االنسائيیة بشكلل تفصيیلي االحدد ااألددنى لمشارركة 
االمررأأةة في االمناصبب االحكووميیة االحاليیة االتي يیتمم شغلهھا باالنتخابب وواالتعيیيینن٬، ووبصفة خاصة على 

72  .ررقمم ٬1، االبندد 19 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

73  .19 راجع البند

74  .ررقمم ٬1، االبندد 20 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

75  .ررقمم ٬1، االبندد 20 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

76  راجع البند 20. 



77االمستووىى االبررلماني وواالقضائي.  ووتلبيیة لذذلكك٬، ططالبتت االجماعاتت االنسائيیة االددوولة بتنفيیذذ ددعووةة 

االلجنة لعامم 2007 االمتعلقة باإلجررااءااتت االخاصة االمؤؤقتة٬، بما في ذذلكك ااستخدداامم االحصصص االنسبيیة 
لززيیاددةة نسبة تمثيیلل االمررأأةة في االهھيیئاتت االتي يیتمم شغلهھا على أأساسس ااالنتخابب وواالتعيیيینن في جميیع 

78مجاالتت االحيیاةة االعامة.  كما ددعتت االددوولة إلنشاء حمالتت االتووعيیة بشأنن أأهھھھميیة مشارركة االمررأأةة 

79في عمليیة صناعة االقرراارر.  

مقارنة املالحظات الختامية للجنة بالتوصيات املقترحة  

تووضح االمالحظظاتت االختاميیة للجنة لعامم 2014 أأوولوويیاتت منظظماتت االمررأأةة االمتعلقة بالمساووااةة في 
االحيیاةة االسيیاسيیة وواالعامة ووفي عمليیاتت االسالمم. كما أأكددتت على ااالتهھاماتت االمووجهھة منن قبلل 

االجماعاتت االنسائيیة بأنن أأصووااتت االمررأأةة تمم تهھميیشهھا بعيیدداا عنن االمشارركة االهھاددفة في عمليیة بناء 
80االسالمم وواالعمليیاتت ااالنتقاليیة.  ووأأشارر االتقرريیرر االبدديیلل إإلى أأنهھ ررغمم ااددعاء ددوولة سوورريیا بعكسس 

ذذلكك٬، إإال أأنن مجرردد تووااجدد عدددد قليیلل منن االنساء في االمناصبب االعليیا ال يیضمنن في االحقيیقة ططرريیقا 
81لمشارركة االمررأأةة منن خاللل االمجتمع االمددني في مفاووضاتت االسالمم.  ووقدد عززززتت االمالحظظاتت 

االختاميیة هھھھذذاا االتأكيیدد٬، حيیثث تقرر بأنهھ "بددوونن مشارركة هھھھاددفة ووشاملة للمررأأةة في جميیع مررااحلل 
عمليیاتت االسالمم ووإإعاددةة ااإلعمارر٬، ووكذذلكك االعدداالة ااالنتقاليیة ووآآليیاتت االمصالحة االووططنيیة٬، فإنن أأوولوويیاتت 
82االمررأأةة ووخبررااتهھا في االصررااعع لنن تددمج بالكاملل [...] ووقدد تؤؤدديي إإلى اانتكاسس هھھھذذهه االعمليیاتت."  

ووااستجابة لذذلكك٬، ددعتت االلجنة ددوولة سوورريیا إإلى إإحيیاء عمليیة االسالمم ووإإشررااكك االمررأأةة بشكلل هھھھاددفف 
في جميیع مررااحلل مفاووضاتت االسالمم٬، "ووجميیع مباددررااتت إإعاددةة ااإلعمارر٬، ووكذذلكك في عمليیاتت االعدداالة 
83ااالنتقاليیة٬، ووبصفة خاصة على مستووىى صنع االقرراارر على االصعيیدد االووططني وواالمحلي."  ووتحقيیقا 

77  .19-17 راجع البند

78  .20 راجع البند

79  .20 راجع البند

80  راجع البند ٬16، 17؛ االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز 

ضدد االمررأأةة (CEDAW)٬، االحاشيیة أعاله ررقمم ٬12، االفقررةة 13. 

81  االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة أعاله ررقمم ٬1، االبندد 18.

82  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 13 (بب) وو (جج أعاله

83  .(أأ) 14 راجع الفقرة  



84لهھذذاا االغررضض٬، ناددتت باتخاذذ "إإجررااءااتت خاصة مؤؤقتة مثلل االحصصص االنسبيیة."  في االووقتت االذذيي 

لمم تنادديي فيیهھ بنسبة محددددةة لتمثيیلل االمررأأةة٬، وومع ذذلكك٬، قددمتت مالحظظاتهھا االختاميیة ددعما شامال 
لمططالبب ووثيیقة مباددررةة االمررأأةة االسوورريیة منن أأجلل االسالمم وواالدديیمقررااططيیة (SWIPD) ااألكثرر تحدديیدداا 
وواالتي تنادديي بمشارركة االمررأأةة "في جميیع فررقق وولجانن االتفاووضض بنسبة ال تقلل عنن 30% خاللل مددةة 

85عمليیة االتفاووضض.  وويیعتبرر ذذلكك منن ااألموورر االووااقعيیة حيیثث ناددتت االمالحظظاتت االختاميیة بصفة 

خاصة بمشارركة االمررأأةة "االهھاددفة"٬، وواالتي تشيیرر إإلى االمشارركة االررمززيیة على أأقلل تقدديیرر.  

ااستجابتت االلجنة أأيیضا لنددااء االجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة االمووجهھ إإلى االحكوومة االسوورريیة "لتعززيیزز 
قددررااتت االناشططاتت االسوورريیاتت وومنظظماتت االمجتمع االمددني في مجاالتت االتفاووضض وومهھاررااتت بناء 

86االسالمم."  ووناددتت بتططوويیرر برراامج االمررأأةة لبناء االسالمم االتي تسعى للمشارركة في عمليیاتت االسالمم 

87وواالعدداالة ااالنتقاليیة.  كما أأكددتت أأيیضا منن خاللل إإصررااررهھھھا على مططالبة االحكوومة االسوورريیة باتباعع 

88ااستررااتيیجيیة لمنع أأيي اانتكاساتت في حقووقق االمررأأةة في مفاووضاتت االسالمم.  ووأأنن أأحدد أأهھھھدداافف 

مشارركة االمررأأةة هھھھوو تحسيینن ووحمايیة حقووقق االمررأأةة في االنتائج االمتفاووضض عليیهھا حسبب ما أأشارر 
89االتقرريیرر االبدديیلل.  

ووقددمتت االلجنة تووصيیاتت أأكثرر تفصيیال بشأنن االتنفيیذذ ااستجابة للنددااء االعامم للمنظظماتت االنسائيیة االمووجهھ 
90إإلى االددوولة لاللتززاامم بالتززااماتهھا بمووجبب قرراارر ااألمنن ررقمم 1325 وواالقررااررااتت االالحقة.  ووددعتت 

االلجنة ددوولة سوورريیا إإلى ضمانن مشارركة االمررأأةة االشاملة في تططوويیرر ووتنفيیذذ خططة االعملل االووططنيیة 
91لتنفيیذذ قرراارر ااألمنن ررقمم 1325 وواالقررااررااتت االالحقة.  ووحثتت أأيیضا االددوولة على "ووضع خرريیططة 

84  .نفس املرجع

85  .ررقمم ٬1، االبندد 19 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة 

86  .20 راجع البند

87  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

ررقمم ٬12، االفقررةة 13 أعاله

88  .(جج) 14 راجع الفقرة 

89  .ررقمم ٬1، االبندد ٬15، 16 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

90  .19 راجع البند 

91  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 
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ططرريیقق ذذااتت إإططارر ززمني ووااضح وومعايیيیرر قيیاسيیة ووميیززاانيیة مررااعيیة للمنظظوورر االجنساني لتنفيیذذ خططة 
92االعملل االووططنيیة؛ ووووضع مؤؤشررااتت للمررااقبة االمنتظظمة لتنفيیذذهھھھا؛ ووووضع آآليیاتت للمساءلة."  

قددمتت االلجنة أأيیضا ددعمهھا االشاملل لنددااءااتت االجماعاتت االنسائيیة بووجوودد قنووااتت ااتصالل لتمكيینن االعملل 
االمشترركك وواالتنسيیقق مع منظظماتت االمررأأةة وواالمجتمع االمددني. إإال أأنهھا لمم تشملل بالددعمم االتووصيیاتت 
 (SWIPD) االمنصووصص عليیهھا بووثيیقة مباددررةة االمررأأةة االسوورريیة منن أأجلل االسالمم وواالدديیمقررااططيیة
93بشأنن مستشارريي االشؤؤوونن االجنسانيیة بسوورريیا في فررقق االووساططة.  وومنن ناحيیة أأخررىى٬، ددعتت 

االلجنة االددوولة إإلى "إإتاحة االفررصة أأمامم منظظماتت االمررأأةة وواالمجتمع االمددني للمساهھھھمة في عمليیة 
االسالمم كأططرراافف فاعلة مستقلة٬، على سبيیلل االمثالل٬، بإنشاء قنووااتت ااتصالل فعالة بيینهھا ووبيینن فررقق 

94االووساططة لضمانن عمليیة االتنسيیقق وواالمباددررااتت االمشترركة لتضميینن أأوولوويیاتت االمررأأةة."  كما ددعتت 

أأيیضا االددوولة إإلى تعززيیزز قددررااتت االهھيیئة االسوورريیة لشؤؤوونن ااألسررةة وواالسكانن بحيیثث تصبح االمدداافع 
95ااألساسي عنن تعززيیزز االمررأأةة خاللل عمليیة بناء االسالمم ووعمليیاتت إإعاددةة ااإلعمارر.  ووأأووصتت بأنهھ 

يیجبب على االددوولة تززوويیدد هھھھذذهه االهھيیئة بالموواارردد االكافيیة ووضمانن "االتشاوورر معهھا بشكلل فعالل بشأنن 
صيیاغة ووتصميیمم ووتنفيیذذ االسيیاساتت االعامة؛ ووتعززيیزز ددووررهھھھا االتنسيیقي على كافة االمستوويیاتت 

96االحكووميیة٬، ووبصفة خاصة على االصعيیدد االووززاارريي."   

ررغمم عددمم قيیامم االلجنة بددعووةة االددوولة إإلى ااتباعع ااتفاقيیة جنيیفف ٬1، إإال أأنن ندداائهھا كانن مووجهھا للددوولة 
بإحيیاء وواالمشارركة في االعمليیة االسيیاسيیة االتي تهھددفف إإلى بناء سالمم شاملل وودداائمم ووتضع حجرر 

97ااألساسس لدديیمقررااططيیة شاملة متأصلة في سيیاددةة االقانوونن٬،"  ووتشيیرر إإلى االعدديیدد منن االمباددئئ 

98ااألساسيیة لبيیانن جنيیفف 1.  وونظظرراا لعددمم ددعووتهھا إإلى ااتباعع هھھھذذاا االبيیانن٬، أأغفلتت االلجنة بعضض 

تووصيیاتت االبيیانن ااألكثرر تفصيیال للتووصلل إإلى االسالمم مثلل حمايیة حرريیة تجوولل االصحفيیيینن وواالتعاوونن 

92  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 14 (وو أعاله 

93  .ررقمم ٬1، االبندد 20 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

94  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 14 (بب أعاله

95  .(أأ) 20 راجع الفقرة 

96  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 20 (أأ أعاله 

97  .(دد) 14 راجع الفقرة  

98  :مجمووعة االعملل منن أأجلل سوورريیا٬،  ااألممم االمتحددةة٬، االبيیانن االختامي٬، 30 يیوونيیوو ٬2012، متووفرر على االرراابطط االتالي  

http://www.un.org/News/dh/infocus/Syria/FinalCommuniqueActionGroupforSyria.pdf.

http://www.un.org/news/dh/infocus/syria/finalcommuniqueactiongroupforsyria.pdf


99مع بعثة إإشرراافف ااألممم االمتحددةة غيیرر االنشططة في سوورريیا.  لمم تتضمنن ددعووةة االلجنة نددااءااتت 

مباددررةة االمررأأةة االسوورريیة منن أأجلل االسالمم وواالدديیمقررااططيیة (SWIPD) االمووجهھة إإلى االددوولة لررفضض 
أأيي حلوولل سيیاسيیة قائمة على االعررقق أأوو االططائفيیة أأوو االدديینن أأوو االتووااززنن االعسكرريي. ووررغمم هھھھذذهه 

ااإلغفاالتت٬، تعزززز االمالحظظاتت االختاميیة للجنة في مجملهھا بقووةة ااألهھھھدداافف ااألووسع نططاقا للجماعاتت 
االنسائيیة لززيیاددةة االمشارركة في مفاووضاتت االسالمم وواالعمليیاتت ااالنتقاليیة ووتقدديیمم ااستررااتيیجيیاتت االتنفيیذذ 

االمتعلقة بالعدديیدد منن تووصيیاتت سيیاستهھمم.  

تتوواافقق االمالحظظاتت االختاميیة بشكلل ووثيیقق مع تووصيیاتت االجماعاتت االنسائيیة االتي تططالبب بمشارركة 
االمررأأةة في االحيیاةة االعامة وواالسيیاسيیة. ووقدد عبررتت االلجنة عنن قلقهھا إإززااء االرركوودد في مستووىى تمثيیلل 
االمررأأةة في مجلسس االشعبب بنسبة 12 في االمائة وواانخفاضض مشارركتهھا في االمناصبب االحكووميیة منن 

10100 في االمائة إإلى 8 في االمائة٬،  "وواالمستووىى االعامم االمنخفضض لمشارركة االمررأأةة في االحيیاةة 

101االسيیاسيیة وواالعامة ووال سيیما في مناصبب صنع االقرراارر على كافة االمستوويیاتت."  كما عبررتت عنن 

قلقهھا أأيیضا إإززااء غيیابب االحصصص االنسبيیة في االقانوونن ااالنتخابي ووقانوونن ااألحززاابب االسيیاسيیة وواالقيیوودد 
102االمستمررةة االمفررووضة على تأسيیسس منظظماتت االمررأأةة وواالمجتمع االمددني.  ووتمشيیا مع تووصيیاتت 

االمررأأةة وومالحظظاتهھا االختاميیة لعامم ٬2007، ددعتت االلجنة االحكوومة إإلى "تبني سيیاساتت تهھددفف إإلى 
تعززيیزز االمشارركة االكاملة وواالعاددلة للمررأأةة في صناعة االقرراارر كمططلبب دديیمووقررااططي في كافة مجاالتت 
االحيیاةة االعامة وواالسيیاسيیة ... ووذذلكك باتخاذذ إإجررااءااتت خاصة مؤؤقتة منن بيینن أأموورر أأخررىى ووفقا للماددةة 
4103 (1) منن ااالتفاقيیة وو ... االتووصيیاتت االعامة ررقمم 25."  ووأأووصتت االحكوومة االسوورريیة بتعدديیلل 

قانوونهھا ااالنتخابي ووقانوونن ااألحززاابب االسيیاسيیة لتضميینن حصصص نسبيیة تبلغ 30 في االمائة على 
104ااألقلل منن نسبة تمثيیلل االمررأأةة في مجلسس االشعبب وواالمجالسس االمحليیة.  

105ووحسبب ما أأووصتت بهھ االمنظظماتت االنسائيیة٬،  كررررتت االلجنة ددعووتهھا في عامم 2007 لددوولة 

سوورريیا "لتنفيیذذ أأنشططة االتووعيیة بشأنن أأهھھھميیة مشارركة االمررأأةة في صناعة االقرراارر بشكلل عامم٬، ووبصفة 

99  نفس املرجع

100  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 35 (أأ أعاله

101  .(بب) 35 راجع الفقرة  

102  .(بب - دد) 14 راجع الفقرة  

103  .(أأ) 36 راجع الفقرة  

104  .(أأ) وو (بب) 36 راجع الفقرة  

105  .ررقمم ٬1، االبندد 20 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة



106خاصة كمررشحيینن وومصووتيینن."  ووتمشيیا مع تووصيیاتت االمررأأةة وومالحظظاتهھا االختاميیة لعامم 

٬2007، حثتت االلجنة أأيیضا سوورريیا على ااتخاذذ إإجررااءااتت خاصة بمؤؤقتة بما في ذذلكك ااستخدداامم 
107االحصصص االنسبيیة لززيیاددةة نسبة تمثيیلل االمررأأةة في االهھيیئاتت االتي يیتمم شغلهھا باالنتخابب وواالتعيیيینن.  

كما عززززتت االلجنة نددااء االجماعاتت االنسائيیة بالمشارركة االسيیاسيیة منن خاللل االحثث على االتغيیيیرر 
االقانووني ااإلضافي االذذيي لمم يیشرر إإليیهھ االتقرريیرر االبدديیلل. حيیثث ناددتت بإقرراارر "مشررووعع قانوونن خاصص 

بالجمعيیاتت لضمانن عددمم ووجوودد قيیوودد على تأسيیسس منظظماتت االمررأأةة وواالمجتمع االمددني تتعاررضض مع 
108االمعايیيیرر االددووليیة لحقووقق ااإلنسانن."    

دد. قانوونن االجنسيیة  

قبلل اانددالعع االصررااعع االحالي بقليیلل٬، قامتت االحرركاتت االنسائيیة االددااعيیة إإلى االمساووااةة بيینن االجنسيینن 
بحملة إللغاء ااألحكامم االقانوونيیة االتميیيیززيیة االمتبعة منن قبلل االددوولة وواالتي تنكرر حقووقق االمساووااةة 

االخاصة بالمررأأةة االسوورريیة في نقلل جنسيیتهھا ألططفالهھا. ووأأثاررتت االجماعاتت االنسائيیة هھھھذذهه االقضايیا في 
تقرريیررهھھھا االبدديیلل التفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة (CEDAW)٬، ووأأثبتتت 

ااآلثارر االتي أأضررتت على ووجهھ االتحدديیدد بالالجئاتت االسوورريیاتت ووأأططفالهھنن خاللل االصررااعع االمسلح. 
ووفي مالحظظاتهھا االختاميیة٬، كررررتت االلجنة ططلبب االجماعاتت االنسائيیة بأنن تقوومم االددوولة بتعدديیلل قوواانيینهھا 

لضمانن االحقووقق االمتساوويیة للمررأأةة فيیما يیتعلقق بالجنسيیة. وواالمططلبب االووحيیدد االذذيي لمم تقمم االلجنة 
بتضميینهھ هھھھوو االتووصيیة بأنن تقوومم االددوولة بررفع االووعي االبررلماني وواالعامم بالحاجة إإلى إإعاددةة صيیاغة 

االقانوونن٬، ووهھھھوو أأحدد االتووصيیاتت االمقددمة في عامم ٬2007، وولكنهھا أأغفلتهھ في تقرريیرر عامم 2014. 
ووبعيیدداا عنن هھھھذذهه ااإلغفاالتت٬، قددمتت االمالحظظاتت االختاميیة ددعما قوويیا لمططالبب االجماعاتت االنسائيیة٬، 

ووكذذلكك عززززتهھا باثنيینن منن االتفاصيیلل ااإلضافيیة االمتعلقة بعمليیة االتنفيیذذ.  

توصيات الجماعات النسائية املقدمة إلى اللجنة 

في تقرريیررهھھھا االبدديیلل االمقددمم إإلى االلجنة٬، حثتت االجماعاتت االنسائيیة االلجنة على مططالبة االددوولة بسنن 
قوواانيینن مططررووحة للبحثث منن شأنهھا تعدديیلل ااألحكامم االتميیيیززيیة في االمررسوومم بقانوونن ررقمم 276 منن 

قانوونن االجنسيیة االسوورريیة لعامم 1969 لمنح االمررأأةة حقووقا متساوويیة في نقلل ووااستبقاء جنسيیتهھا. 
ووبمووجبب االماددةة ررقمم 3 منن هھھھذذاا االقانوونن٬، فإنن ااألططفالل االذذيینن يیوولددوونن منن أأمم سوورريیة ووأأبب غيیرر 

106  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 36 (دد أعاله

107  .(أأ) 14 راجع الفقرة  

108  .(جج) 36 راجع الفقرة  



سوورريي ال يیحملوونن االجنسيیة االسوورريیة٬، في حيینن أأنن ااألططفالل االذذيینن يیوولددوونن منن أأبب سوورريي يیختلفف 
ووضعهھمم تلقائيیا كما أأووضحتت االجماعاتت االنسائيیة٬، مما يیعوودد بالضرررر على االمررأأةة االسوورريیة 

109ووأأططفالهھا٬، خاصة االالجئاتت منهھنن.  ووقدد أأشاررتت إإلى أأنن ااألططفالل االذذيینن يیوولددوونن ألمم سوورريیة 

ووأأبب غيیرر سوورريي قدد يیترركوونن بال جنسيیة في حالل مووتت ااألبب أأوو االططالقق أأوو فسخ االززووااجج مما 
110يیؤؤدديي إإلى ااالستبعادد ااالجتماعي ووااالقتصادديي لهھمم.  كما ططالبتت هھھھذذهه االجماعاتت بعددوولل االددوولة 

عنن هھھھذذاا االقيیدد إإلى االماددةة 9 منن ااتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 
111(CEDAW)٬، وواالذذيي تدداافع االددوولة منن خاللهھ عنن قانوونن االجنسيیة االتميیيیززيي٬،  ووددعتت االددوولة 

112إإلى ررفع االووعي االعامم وواالبررلماني حوولل أأهھھھميیة ااإلصالحح االقانووني.  ووقدد أأعرربتت االجماعاتت 

االنسائيیة االسوورريیة عنن قلقهھا بتقرريیررهھھھا االبدديیلل إإززااء ااآلثارر االضاررةة االمتررتبة على قوواانيینن االجنسيیة 
االتميیيیززيیة االمفررووضة على ااألقليیاتت االسوورريیة ال سيیما االمررسوومم ررقمم 93 االذذيي جعلل 120.000 

113كرردديیا سوورريیا بال جنسيیة في عامم 1962.   

املالحظات الختامية للجنة  

ددعتت االلجنة ددوولة سوورريیا إإلى االتعدديیلل االفوورريي لقانوونن االجنسيیة وومنح االمررأأةة حقووقا متساوويیة لنقلل 
ووتغيیيیرر ووااستبقاء وواالحصوولل على االجنسيیة ووفقا للماددةة 9 منن ااتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل 

114االتميیيیزز ضدد االمررأأةة (CEDAW).  ووقدد عبررتت عنن قلقهھا تجاهه ااآلثارر االسلبيیة االمتررتبة على 

ااألحكامم االتميیيیززيیة ال سيیما االمتعلقة منهھا بالفتيیاتت وواالنساء ووأأططفالهھنن االمتضرررريینن منن االصررااعع. 
115 كما ددعتت االلجنة االددوولة إإلى مررااجعة جميیع تحفظظاتهھا االمتبقيیة مع االتعهھدد بالنظظرر في سحبهھا٬، 

116عبررتت أأيیضا عنن قلقهھا االمتصاعدد بصفة خاصة إإززااء تقيیيیدد االماددةة 9 (2).  ووفيیما يیتعلقق 

109  .ررقمم ٬1، االبندد 22 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

110  .22 راجع البند

111  ٬،(CEDAW) التقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

.CEDAW/C/SYR/2 (2012) ووثيیقة ااألممم االمتحددةة ٬،50 

112  .ررقمم ٬1، االبندد 25 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

113  .ررقمم ٬1، االبندد 23 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

114  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 38 (أأ أعاله

115  .(أأ) 37 راجع الفقرة  

116  .وو 16 15 راجع الفقرة  



باألقليیاتت منن أأكرراادد سوورريیا٬، أأعرربتت االلجنة عنن قلقهھا إإززااء تباططؤؤ االحكوومة في تنفيیذذ االمررسوومم ررقمم 
49117 لعامم ٬2011، االذذيي قدد يیمنح االجنسيیة لجميیع ااألكرراادد االسوورريیيینن.  ووحثتت االددوولة على تنفيیذذهه 

بالكاملل٬، "ووذذلكك لضمانن أأنن يیشملل جميیع ااألكرراادد االسوورريیيینن االذذيینن ما ززلوواا ال يیحملوونن االجنسيیة٬، 
118ووبصفة خاصة االنساء وواالفتيیاتت ووأأططفالهھنن."   

ووووجهھتت االلجنة أأيیضا ددعووتهھا إإلى االددوولة بأنن تكفلل للنساء وواالفتيیاتت االمتضررررااتت منن االصررااعع 
119حقهھنن في االووثائقق االشخصيیة االالززمة٬،  مووضحة أأنن االنساء وواالفتيیاتت لهھنن االحقق في االحصوولل 

120على االووثائقق بأسمائهھنن االخاصة ووفي ااإلصدداارر االفوورريي للووثائقق أأوو ااستبدداالهھا.  ووططالبتت سوورريیا 

بووقفف مماررسة فررضض شررووطط غيیرر معقوولة على االمررأأةة للحصوولل على ووثائقهھا االشخصيیة مثلل 
121شررطط عووددةة االنساء وواالفتيیاتت إإلى مكانن إإقامتهھمم ااألصلي للحصوولل على االووثائقق االالززمة.  

مقارنة املالحظات الختامية للجنة بالتوصيات املقترحة  

قددمتت االلجنة ددعمهھا االقوويي لمططالبب االجماعاتت االنسائيیة بتعدديیلل قانوونن االجنسيیة لمنح االمررأأةة حقووقا 
متساوويیة٬، ووووجهھتت ندداائهھا للددوولة بفعلل ذذلكك في مووضعيینن مختلفيینن في مالحظظاتهھا االختاميیة٬، كما 
122ووجهھتت ندداائهھا للددوولة بتنفيیذذ االقانوونن فوورر تعدديیلهھ.  ووأأووضحتت االلجنة في مالحظظاتهھا االختاميیة 

مخاووفف االجماعاتت االنسائيیة تجاهه ااآلثارر االسلبيیة النعدداامم االجنسيیة االمتررتبة على قانوونن االجنسيیة٬، 
123ووبصفة خاصة فيیما يیتعلقق بالفتيیاتت وواالنساء ووأأططفالهھمم االمتضرررريینن منن االصررااعع.  ووعززززتت 

االلجنة أأيیضا نددااء االجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة االمووجهھ إإلى االحكوومة بالعددوولل عنن قيیووددهھھھا إإلى االماددةة 
9 (2) منن ااتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة (CEDAW)٬، وواالذذيي تدداافع 
124االددوولة منن خاللهھ عنن قانوونن االجنسيیة االتميیيیززيي بناًء على ااالددعاء بسيیاددةة االددوولة.  ووفي أأحدد 

االنقاطط فقطط لمم تكرررر االلجنة مططالبب االجماعاتت االنسائيیة٬، وواالتي كانتت تووصي بأنن تقوومم االددوولة بررفع 
االووعي االبررلماني وواالعامم تجاهه إإصالحح االقوواانيینن االتميیيیززيیة.  

117  .(بب) 37 راجع الفقرة  

118  .(بب) 37 راجع الفقرة  

119  .(جج) 38 راجع الفقرة  

120  نفس املرجع

121  نفس املرجع

122  (جج)٬، 37 وو 38 (أأ) 18 راجع الفقرة 

123  .(أأ) 37 راجع الفقرة

124  .وو 16 15 راجع الفقرة 



ووفي إإططارر مططالبتهھا بحقق االمررأأةة االسوورريیة االمتضررررةة منن االصررااعع في االحصوولل على االووثائقق 
االالززمة لنفسهھا ووألططفالهھا٬، أأكددتت االلجنة على االعناصرر االخاصة بالمشاكلل االناشئة عنن قانوونن 
االجنسيیة وواالتي لمم يیشرر إإليیهھا االتقرريیرر االبدديیلل. ووفي االووقتت االذذيي أأثارر فيیهھ االتقرريیرر االبدديیلل قضيیة 

االتميیيیزز في قانوونن االجنسيیة٬، ططالبتت االلجنة بكال أأمرريینن هھھھما تعدديیلل هھھھذذاا االقانوونن ووططالبتت االددوولة بأنن 
تكفلل للنساء وواالفتيیاتت االمتضررررااتت منن االصررااعع االحقق في االحصوولل على االووثائقق االالززمة 

125لمماررسة حقووقهھمم."  ووحثتت االحكوومة على تسهھيیلل االحصوولل على االووثائقق االقانوونيیة ووإإززاالة 

126االعوواائقق أأمامم االنساء وواالفتيیاتت االناززحاتت.   

قامتت االلجنة أأيیضا بالضغطط على االددوولة لتعدديیلل قوواانيینهھا االتي تسببتت في عددمم حصوولل االشعبب 
االكرردديي على االجنسيیة. ووأأعرربتت االجماعاتت االنسائيیة عنن قلقهھا إإززااء هھھھذذهه االقوواانيینن٬، وولكنهھا في 

127االحقيیقة لمم تقددمم تووصيیاتت معيینة بشأنهھا.  ووخاللل تووجيیهھ هھھھذذهه االددعووةة٬، رركززتت االلجنة على أأحكامم 

مختلفة في االقانوونن تختلفف عنن تلكك االتي رركززتت عليیهھا االجماعاتت االنسائيیة في تقرريیررهھھھا االبدديیلل. 
حيیثث أأثاررتت االجماعاتت االنسائيیة قضيیة االمررسوومم ررقمم 93 االذذيي يیجعلل ااألكرراادد بال جنسيیة٬، وولكنهھا 

لمم تشرر إإلى االمررسوومم ررقمم 49 االذذيي رركززتت عليیهھ االلجنة بشكلل كبيیرر. حيیثث ططالبتت االلجنة ددوولة 
سوورريیا بتنفيیذذ االمررسوومم ررقمم 49 االذذيي يیمنح االجنسيیة لألكرراادد عدديیمي االجنسيیة٬، وواالذذيي لمم تنفذذهه 

128االددوولة بشكلل كاملل حتى ااآلنن.   

هھھھـ. ضمانن االحصوولل على االررعايیة االصحيیة  

هھھھناكك االعدديیدد منن االعووااملل االتي تحوولل ددوونن حصوولل االمررأأةة على االررعايیة االصحيیة في سوورريیا٬، بما 
في ذذلكك ااالستبعادد ااالجتماعي وواالخووفف منن االعارر وواالفقرر ووإإخفاقق االحكوومة االسوورريیة في إإددااررةة 

االبرراامج االملززمة بمقتضى االقانوونن االددوولي٬، ووفي ااآلوونة ااألخيیررةة٬، أأصبحتت االعقباتت االمتعلقة 
129بالصررااعع تحوولل ددوونن االحصوولل على االررعايیة االصحيیة.  ووقدد أأووضحتت االجماعاتت االنسائيیة 

للجنة بشكلل تفصيیلي كيیفف أأضرر االصررااعع بالبنيیة االتحتيیة االصحيیة االهھشة بالفعلل في سوورريیا مما 
يیحوولل ددوونن حصوولل االشعبب االسوورريي على االررعايیة االصحيیة٬، ووما يیحملهھ هھھھذذاا االصررااعع منن آآثارر 

125  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 38 (جج أعاله

126  .(جج) 38 راجع الفقرة

127  .ررقمم ٬1، االبندد 23 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

128  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 38 (بب أعاله

129  .ررقمم ٬1، االبندد 16 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة



130خططررةة بصفة خاصة على االنساء وواالفتيیاتت.  ووأأووصتت االلجنة بحصوولل االجميیع على االررعايیة 

االصحيیة االمالئمة بالنسبة للنساء وواالفتيیاتت في سوورريیا٬، بما في ذذلكك االحصوولل على االررعايیة االصحيیة 
ااإلنجابيیة. ووناددتت أأيیضا بحمالتت االتووعيیة وواالمأووىى وواالخددماتت لضحايیا االعنفف منن االنساء٬، ووجمع 

131االبيیاناتت االمتعلقة بصحة االمررأأةة في سوورريیا.  ووأأعرربتت االلجنة عنن قلقهھا بشأنن تددميیرر االبنيیة 

االتحتيیة االططبيیة؛ ووااالنقططاعع االكاملل للخددماتت االصحيیة٬، ال سيیما االخددماتت االصحيیة ااإلنجابيیة؛ ووكذذلكك 
132نقصص االخددماتت لضحايیا االعنفف منن االنساء.  ووأأكددتت االمالحظظاتت االختاميیة (COs) بشكلل 

شاملل على جميیع تووصيیاتت االمررأأةة تقرريیبا. كما ططالبتت االلجنة أأيیضا بووضع حدد لتددميیرر االبنيیة 
133االتحتيیة االصحيیة٬،  ووهھھھي أأحدد االتووصيیاتت االتي لمم يیثررهھھھا االتقرريیرر االبدديیلل٬، ررغمم تناوولهھ حقائقق 

تفصيیليیة حوولل مستووىى االتددميیرر. وولمم تقددمم االلجنة تووصيیاتت معيینة لززيیاددةة فررصص االووصوولل إإلى 
ووسائلل منن االحملل وواالبيیاناتت االصحيیة. وومع ذذلكك٬، قدد تحتفظظ االلجنة بذذلكك في ددعووتهھا االشاملة لددوولة 

سوورريیا لتعززيیزز االررعايیة االصحيیة وواالحصوولل على االخددماتت٬، بما في ذذلكك االررعايیة االصحيیة ااإلنجابيیة 
134وومنع االتددهھھھوورر االمستمرر في االووضع االصحي للمررأأةة.   

توصيات الجماعات النسائية السورية املقدمة إلى اللجنة  

أأووضحتت االجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة في تقرريیررهھھھا االبدديیلل كيیفف ضاعفف االصررااعع تفاقمم االصررااعع 
بالفعلل إإلى االحدد االذذيي ضعفتت فيیهھ فررصص حصوولل االنساء وواالفتيیاتت االسوورريیاتت على االررعايیة 

االصحيیة. ووأأشاررتت إإلى أأنن االنظظامم االحكوومي االتابع للددوولة وواالعناصرر االمسلحة غيیرر االحكووميیة قامتت 
بشنن هھھھجماتت ااستهھددفتت االمستشفيیاتت وواالمرراافقق االصحيیة وواالعامليینن في االمجالل االططبي. ووقدد حالل 

ذذلكك ددوونن االحصوولل على االررعايیة االصحيیة لكثيیرر منن ااألشخاصص بما في ذذلكك االنساء وواالفتيیاتت االذذيینن 
135عانوواا منن االعنفف االجنسي وويیووااجهھوونن بالفعلل عقباتت تتعلقق بالخشيیة منن االعارر.  ووقدد بيینن 

االتقرريیرر االبدديیلل بالظظررووفف االمررووعة االتي ااضططررتت فيیهھا االنساء وواالفتيیاتت إإلى االووالددةة نتيیجة لنقصص 
136االمرراافقق االصحيیة ووعددمم كفايیة االخددماتت.   

130  .32-26 راجع البند

131  .33 32،٬ راجع البند

132  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.ررقمم ٬12، االفقررةة 39 أعاله

133  .(أأ) 40 راجع الفقرة

134  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 40 (دد أعاله
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ووقدد عززززتت جماعاتت حقووقق ااإلنسانن االنسائيیة ووحلفائهھا نددااء االلجنة بحصوولل االجميیع على مجمووعة 
متكاملة منن خددماتت االررعايیة االصحيیة بأسعارر معقوولة لجميیع االنساء االسوورريیاتت٬، بما في ذذلكك 

137خددماتت االصحة االجنسيیة ووااإلنجابيیة.  ووأأكددتت على أأنن خددماتت االصحة االجنسيیة ووااإلنجابيیة٬، 

بما في ذذلكك ووسائلل منع االحملل يیجبب أأنن تتاحح بشكلل أأكثرر للمررأأةة في جميیع أأنحاء االبالدد٬، ووبصفة 
138خاصة في االمناططقق االرريیفيیة.  ووططالبتت باتخاذذ إإجررااءااتت للتعليیمم وواالتووعيیة في شتى أأنحاء االبالدد 

لضمانن تعليیمم االمررأأةة في االمناططقق االعمرراانيیة وواالرريیفيیة بشأنن حقهھا في االحصوولل على خددماتت 
139االصحة االجنسيیة ووااإلنجابيیة وواالووصوولل بسهھوولة إإلى هھھھذذهه االخددماتت.  ووناددتت بسنن تشرريیعاتت 

140الستئصالل االقيیوودد االمفررووضة على حقووقق االمررأأةة في إإجررااء عمليیاتت ااإلجهھاضض.  كما ططالبتت 

االجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة االددوولة بتقدديیمم تقرريیرر عنن االتشرريیعاتت االصحيیة ووخطططط ووسيیاساتت 
االمررأأةة٬، إإضافة إإلى االبيیاناتت االمووثووقة االمتعلقة بمددىى تأثيیرر ووخططووررةة ااألمررااضض ووخططووررةة االووضع 

141على صحة ووتغذذيیة االمررأأةة ووعلى إإمكانيیة إإتاحة فعاليیة تكلفة االتدداابيیرر االووقائيیة وواالعالجيیة.  ووفي 

االنهھايیة٬، ووجهھتت االددعووةة إإلى تصميیمم ووتنفيیذذ خططة لتأسيیسس عدددد كافف منن االمالجئ وواالخددماتت 
142للضحايیا االناززحيینن جررااء االصررااعع ووكذذلكك ضحايیا االعنفف ضدد االمررأأةة في جميیع أأنحاء سوورريیا.   

مقارنة املالحظات الختامية للجنة بالتوصيات املقترحة  

فيیما يیتعلقق بحقق االمررأأةة في االررعايیة االصحيیة٬، تقددمم االمالحظظاتت االختاميیة للجنة ددعما شامال لكافة 
االتووصيیاتت االتي أأددررجتهھا االجماعاتت االنسائيیة في تقرريیررهھھھا االبدديیلل تقرريیبا. ووأأقررتت االلجنة ووسلططتت 

االضووء على خددماتت االررعايیة االصحيیة االمحددووددةة للمررأأةة في سوورريیا٬، ووططالبتت االحكوومة بمنع تددني 
143هھھھذذهه االخددماتت إإلى حدد كبيیرر في ظظلل االصررااعع االدداائرر.  ووكررررتت نددااء االجماعاتت االنسائيیة 

االسوورريیة باتخاذذ إإجررااءااتت لضمانن حصوولل االجميیع على االررعايیة االصحيیة٬، بما في ذذلكك خددماتت 
االصحة االجنسيیة ووااإلنجابيیة٬، ووذذلكك منن خاللل حثث االددوولة على تعززيیزز قططاعهھا االصحي ال سيیما 
خددماتت االصحة االجنسيیة ووااإلنجابيیة٬، ووذذلكك لمنع مززيیدد منن االتددهھھھوورر في االووضع االصحي للمررأأةة. 

137  .32 راجع البند

138  .33 راجع البند

139  .33 راجع البند

140  .32 راجع البند

141  .33 راجع البند

142  .33 راجع البند

143  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 40 (دد أعاله



144 ووعوولتت االلجنة على تقارريیرر االجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة بشأنن عددمم حصوولل االمررأأةة االحاملل 

على االخددماتت االصحيیة بسببب االصررااعع االقائمم ووحصارر االنظظامم٬، ووأأووضحتت بشكلل تفصيیلي أأحدد 
االتووصيیاتت االتي كانتت أأقلل ووضووحا بكثيیرر في االنددااءااتت االعامة بالتقرريیرر االبدديیلل للحصوولل على 

145خددماتت وومعلووماتت االصحة االجنسيیة ووااإلنجابيیة٬، وويیشملل ذذلكك االمررأأةة في االمناططقق االرريیفيیة.  

ووعبررتت عنن قلقهھا إإززااء نقصص خددماتت االررعايیة االصحيیة لألمهھاتت٬، بما في ذذلكك خددماتت االمررأأةة 
146االحاملل في االمناططقق االمووجووددةة تحدديیدداا خاررجج نططاقق سيیططررةة االنظظامم٬،  ووحثتت سوورريیا على ووضع 

147ذذلكك ااألمرر على قائمة ااألوولوويیاتت بغضض االنظظرر عنن مكانن تووااجدد االنساء االمرريیضاتت.   

قددمتت االلجنة ددعما شامال لمططالبب االجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة االمووجهھة إإلى االحكوومة االسوورريیة 
لتصميیمم ووتنفيیذذ خططة لتأسيیسس ما يیكفي منن االمالجئ وواالخددماتت للضحايیا االناززحيینن بسببب االصررااعع 

148ووكذذلكك ضحايیا االعنفف ضدد االمررأأةة في جميیع أأنحاء سوورريیا.  ووعززززتت االمالحظظاتت االختاميیة 

بشكلل كبيیرر االمططالبة بررعايیة صحيیة تررااعي االفووااررقق بيینن االجنسيینن لضحايیا االعنفف االقائمم على 
149أأساسس االجنسس ووااألعمالل االووحشيیة ااألخررىى خاللل االصررااعع٬،  ووكذذلكك االمططالبة بموواارردد كافيیة 

150لتقدديیمم االررعايیة االططبيیة وواالنفسيیة االشاملة لضحايیا االعنفف االقائمم على أأساسس االجنسس.  ووعبررتت 

االلجنة عنن قلقهھا إإززااء عددمم ووجوودد ما يیكفي منن خددماتت االررعايیة االصحيیة وواالنفسيیة لضحايیا االعنفف٬، 
بما في ذذلكك على ووجهھ االتحدديیدد ضحايیا ااالغتصابب منن االنساء وواالفتيیاتت االذذيینن يیحتاجوونن إإلى ووسائلل 

151منع االحملل في حاالتت االططووااررئئ ووخددماتت ااإلجهھاضض ااآلمنن.  ووأأدداانتت االتأخيیررااتت في إإنشاء 

152ووحددةة حمايیة ااألسررةة االسوورريیة٬، ووقلة أأعدداادد مالجئ ضحايیا االعنفف منن االنساء.  ووططالبتت بعدددد 

كافف منن االمالجئ ووخددماتت االددعمم االططبي وواالنفسي االمعززززةة لضحايیا االعنفف منن االنساء٬، بما في 

144  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 40 (دد أعاله

145  .ررقمم ٬1، االبندد ٬32، 33 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

146  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 39 (هھھھـ أعاله

147  .(هھھھـ) 40 راجع الفقرة

148  .ررقمم ٬1، االبندد 33 أعاله ؛ االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة30 راجع الفقرة

149  .ررقمم ٬1، االبندد 11 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

150  .ررقمم ٬1، االبندد 44 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

151  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 26 (هھھھـ)٬، 39 (وو أعاله 

152  .(جج) 31 راجع الفقرة



153ذذلكك تقدديیمم االمشووررةة لتووفيیرر االموواارردد بهھا بشكلل مالئمم وومررااقبة جووددتهھا بانتظظامم.  ووبتعززيیزز نددااء 

االجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة بتووفيیرر االررعايیة االمالئمة٬، أأووضحتت االلجنة بأنهھ يیتعيینن على االددوولة 
ضمانن حصوولل ضحايیا االعنفف االجنسي منن االنساء على االعالجج االططبي االشاملل وواالررعايیة االصحيیة 

لألمهھاتت وواالددعمم االنفسي االذذيي يیتمم تقدديیمهھ منن قبلل االمهھنيیيینن االصحيیيینن االمددرربيینن بشكلل مناسبب 
154للكشفف عنن االعنفف االجنسي وومعالجة آآثاررهه ووكذذلكك االحصوولل على ااختبارر االططبب االشررعي."  

ووقدد حثتت االلجنة ددوولة سوورريیا على ططلبب االمساعددةة منن االووكاالتت وواالهھيیئاتت االتابعة لألممم االمتحددةة 
155للقيیامم بذذلكك.   

ووفيیما يیتعلقق بقضيیة تددميیرر االبنيیة االتحتيیة االصحيیة٬، عوولتت االلجنة على االمخاووفف االتي تمم إإثاررتهھا في 
االتقرريیرر االبدديیلل وواالمططالبب االمعرربب عنهھا وواالمستووجبة إلقامة االددعووىى. ووفي االووقتت االذذيي أأووضحتت 

فيیهھ جماعاتت حقووقق االمررأأةة االسوورريیة ووحلفائهھا ددررجة االضرررر االذذيي أأحددثهھ االنظظامم وواالمجمووعاتت 
156االمسلحة في االبنيیة االتحتيیة االصحيیة في سوورريیا٬،  لمم تقددمم تووصيیة محددددةة ذذااتت صلة في هھھھذذاا 

االصدددد. وومنن ناحيیة أأخررىى٬، أأكددتت االلجنة على نتائج االجماعاتت االنسائيیة ووحثتت االددوولة على 
إإصالحح االمرراافقق االططبيیة وواالتعليیميیة ووووقفف االهھجماتت على االمرراافقق٬، ووضمانن االتحقيیقق مع مررتكبي 

157االجرراائمم وومعاقبتهھمم٬، بما في ذذلكك االعامليینن في االجيیشش وومووظظفي االحكوومة.   

ووررغمم إإغفالل االددعووةة االمباشررةة التخاذذ إإجررااءااتت لررفع االووعي٬، قامتت االلجنة بتقدديیمم ددعمم شاملل لنددااء 
االجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة بززيیاددةة ووعي االمررأأةة بحقهھا في خددماتت االصحة االجنسيیة ووااإلنجابيیة٬، 

158 ووذذلكك بتضميینن حقق ووصوولل االمررأأةة إإلى االمعلووماتت االتي تعتبرر جززًءاا منن نددااءهھھھا للددوولة لتعززيیزز 

قططاعهھا االصحي. ووحثتت ددوولة سوورريیا على تعززيیزز االقططاعع االصحي لمنع مززيیدد منن االعجزز في 
االخددماتت االصحيیة االمحددووددةة٬، بما في ذذلكك خددماتت االصحة االجنسيیة ووااإلنجابيیة وواالمعلووماتت االمتاحة 

159للمررأأةة."   

153  .(جج) 32 راجع الفقرة

154  .(وو) 27 راجع الفقرة

155  .نفس املرجع

156  .ررقمم ٬1، االبندد 27-29 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

157  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 40 (أأ أعاله

158  .ررقمم ٬1، االبندد 33 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

159  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 40 (دد أعاله



ووقدد قددمتت االلجنة بعضض االددعمم لمططالبب االجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة االمووجهھة إإلى االحكوومة 
االسوورريیة بتنفيیذذ كافة ااإلجررااءااتت االالززمة٬، بما في ذذلكك سنن االقوواانيینن للتخلصص منن االقيیوودد االمفررووضة 

على عمليیاتت ااإلجهھاضض. ووددعتت ددوولة سوورريیا إإلى "تووسيیع نططاقق ااألسسس االتي تسمح بعمليیاتت 
ااإلجهھاضض لتشملل بصفة خاصة حاالتت ااالغتصابب ووإإعدداادد ااإلررشاددااتت االتووجيیهھيیة بشأنن االررعايیة 

بعدد عمليیاتت ااإلجهھاضض لضمانن حرريیة ووصوولل االمررأأةة االحاملل نتيیجة لالغتصابب إإلى خددماتت 
160ااإلجهھاضض ااآلمنن."  ووررغمم تأكيیدد االلجنة على حرريیة االووصوولل إإلى خددماتت ااإلجهھاضض في 

حاالتت ااالغتصابب٬، إإال أأنن لغة االتووصيیاتت يیمكنن تفسيیررهھھھا على أأنهھا حثث للحكوومة االسوورريیة على 
االسماحح بعمليیاتت ااإلجهھاضض في االحاالتت ااألخررىى أأيیضا. 

لمم تقمم االلجنة بإددررااجج بعضض االتفاصيیلل في نقططتيینن منن االتووصيیاتت االووااررددةة في االتقرريیرر االبدديیلل. 
ووعبررتت عنن قلقهھا بشأنن نقصص ووسائلل منع االحملل للمررأأةة ووضحايیا ااالغتصابب في حاالتت 

161االططووااررئئ٬،  إإال أأنهھا لمم تددررجج مالحظظة ختاميیة لمعالجة عددمم توواافرر ووسائلل منع االحملل بشكلل 

162عامم٬، ااألمرر االذذيي كانتت تسعى إإليیهھ جماعاتت حقووقق االمررأأةة.  لمم تقمم أأيیضا بنقلل نددااء االجماعاتت 

االنسائيیة للددوولة بتقدديیمم تقرريیرر حوولل خططططهھا ووسيیاساتهھا االصحيیة بشأنن االمررأأةة ااستنادًداا إإلى االبيیاناتت 
االمووثووقة االمتعلقة بعووااملل االنتائج االصحيیة ووتوواافرر االخددماتت االصحيیة؛ كما لمم تقمم بتضميینن االمططالبة 

163بحمالتت االتووعيیة بحقق االمررأأةة في االحصوولل على االررعايیة االصحيیة االجنسيیة ووااإلنجابيیة.  

وويیمكنن االقوولل جددال بأنن االلجنة ااحتفظظتت بمططالباتت االجماعاتت االنسائيیة بحقق االووصوولل إإلى ووسائلل 
منع االحملل وواالتقارريیرر االقائمة على بيیاناتت مووثووقة في تووصيیاتهھا ااألكثرر عمووميیة للددوولة بتعززيیزز 

قططاعهھا االصحي٬، بما في ذذلكك مجالل خددماتت االصحة االجنسيیة ووااإلنجابيیة وومنع مززيیدد منن االتددهھھھوورر 
164في االووضع االصحي للمررأأةة.    

وو. ضمانن االمساووااةة بمووجبب االقانوونن (االقانوونن االجنائي ووقانوونن ااألسررةة ووقانوونن االملكيیة) 

في تقرريیررهھھھا االبدديیلل لعامم 2014 االمقددمم إإلى لجنة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 
(CEDAW)٬، سعتت االجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة إإلى االحصوولل على ددعمم االلجنة لضمانن مساووااةة 

االمررأأةة بمووجبب االقانوونن. ووتجاووززتت تووصيیاتهھا مجاالتت االقانوونن االجنائي ووقانوونن ااألسررةة ووقانوونن 
االملكيیة٬، وورركزز جززء كبيیرر منن مططالبهھا على أأنن تقوومم االددوولة بتنفيیذذ االمالحظظاتت االختاميیة للجنة لعامم 

160  .(وو) 40 راجع الفقرة

161  .(وو) 39 راجع الفقرة

162  .ررقمم ٬1، االبندد 33 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

163  .نفس املرجع

164  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 40 (دد أعاله



2007165.  ووعززززتت االلجنة جميیع االتووصيیاتت االخاصة بالمررأأةة٬، ررغمم ااختالفف ددررجة االتفاصيیلل 

في بعضض منن مالحظظاتهھا االختاميیة بشأنن عمليیة االتنفيیذذ أأكثرر منن ااالقتررااحاتت االمقددمة منن قبلل 
االجماعاتت االنسائيیة. أأددررجتت االلجنة أأيیضا نددااًءاا شامال باإلصالحح االددستوورريي وواالتشرريیعي لتعززيیزز 

االمساووااةة بمووجبب االقانوونن قددرر ااإلمكانن٬، ووهھھھوو أأمرر لمم يیتضمنهھ االتقرريیرر االبدديیلل.  

توصيات الجماعات النسائية السورية املقدمة إلى اللجنة  

رركزز االقسمم ااألخيیرر منن االتقرريیرر االبدديیلل للجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة على اااللتززااماتت االقانوونيیة لددوولة 
سوورريیا بضمانن مساووااةة االمررأأةة بمووجبب االقانوونن. حيیثث أأشاررتت االجماعاتت االنسائيیة إإلى أأنن ااتفاقيیة 
االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة (CEDAW) تلززمم االددوولة بـ "ااتخاذذ ااإلجررااءااتت 

االالززمة لمنع االتميیيیزز ضدد االمررأأةة منن خاللل ممثليینن منن كال االقططاعيینن االحكوومي وواالخاصص٬،" 
ووأأووضحتت أأنن هھھھذذهه ااإلجررااءااتت يیجبب أأنن تشملل االمساووااةة في االددستوورر االووططني ووكذذلكك االقوواانيینن 

166وواالسيیاساتت االمحليیة.  ووبيینتت ااألحكامم االتميیيیززيیة في االقوواانيینن االسوورريیة٬، ال سيیما في مجاالتت 

االعنفف االقائمم على أأساسس االجنسس ووقانوونن ااألسررةة ووقانوونن االملكيیة؛ ووأأووضحتت مددىى اافتقارر االنظظامم 
167االقانووني إإلى أأحكامم تكفلل حقووقق ااإلنسانن للمررأأةة.    

ووقدد ووجهھ تقرريیررهھھھا االبدديیلل ددعووةة االددوولة لسنن ووتعدديیلل االقوواانيینن لمنع وومووااجهھة االعنفف ضدد االمررأأةة٬، 
وورركزز على االحاجة إإلى االحمايیة في مجاالتت االعنفف ااألسرريي أأوو في إإططارر االززووااجج أأوو ااالغتصابب 
168أأوو جرراائمم االشررفف وواالززووااجج باإلكررااهه في سنن مبكررةة.  ووناددتت االجماعاتت االنسائيیة بسنن قوواانيینن 

لمووااجهھة االعنفف ضدد االمررأأةة٬، ووبصفة خاصة االعنفف ااألسرريي لتعززيیزز ااإلنصافف االفوورريي ووحمايیة 
169االضحايیا وومحاكمة وومعاقبة مررتكبي االجرراائمم.  ووططالبتت ددوولة سوورريیا ددوونن تأخيیرر بإلغاء 

ااألحكامم االقانوونيیة االتي تستثني ااالغتصابب االززووجي منن تعرريیفف ااالغتصابب وواالتي تفررضض أأحكاما 
170مخففة على االمغتصبيینن االذذيینن يیتززووجوونن ضحايیاهھھھمم.  ططالبتت هھھھذذهه االجماعاتت أأيیضا االددوولة 

171بإلغاء قانوونن االعقووباتت ررقمم 548 االذذيي يیسمح بعقووباتت مخففة على جرراائمم االشررفف.  كما حثتت 

165  .ررقمم ٬1، االبندد ٬43، 44 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

166  .ررقمم ٬1، االبندد 34 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة
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171  .نفس املرجع 



172االلجنة على ترردديیدد نددااءااتهھا االسابقة بمنع ووإإلغاء ززووااجج االقاصررااتت٬، ال سيیما االالجئيینن.  ووقامتت 

االجماعاتت االنسائيیة بالضغطط على االددوولة التخاذذ إإجررااءااتت للتحقيیقق وواالمحاكمة في قضايیا االفووااررقق 
بيینن االجنسيینن للمحافظظة على االسرريیة ووتجنبب االصددماتت مجدددداا ووووصماتت االعارر في حاالتت االعنفف 
173االقائمم  على أأساسس االنووعع ااالجتماعي.  أأووضح االتقرريیرر االبدديیلل أأيیضا أأساليیبب االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

منن خاللل أأحكامم قانوونن ااألحوواالل االشخصيیة االمتعلقة بالططالقق ووتقسيیمم االممتلكاتت في حالل االططالقق 
175ووقانوونن االووررااثة٬،  ووأأووصتت االحكوومة بإلغاء ااألحكامم االتميیيیززيیة.    174

مقارنة املالحظات الختامية للجنة بالتوصيات املقترحة  

قددمتت لجنة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة (CEDAW) ددعما قوويیا لنددااء 
منظظماتت حقووقق ااإلنسانن االنسائيیة بمعالجة جميیع ااألحكامم االتميیيیززيیة االتي تمنح حقووقا غيیرر متساوويیة 

للررجلل وواالمررأأةة بمووجبب االقانوونن. ووططالبتت ددوولة سوورريیا بإلغاء جميیع ااألحكامم االتميیيیززيیة بقانوونن 
176ااألحوواالل االشخصيیة٬،  وواالذذيي يیعتبرر مصددرراا لكثيیرر منن حاالتت عددمم االمساووااةة االحاليیة في قوواانيینن 

االززووااجج وواالططالقق وواالقوواانيینن وواالسيیاساتت االمتعلقة بززووااجج االقاصررااتت وواالززووااجج باإلكررااهه. ووفيیما يیتعلقق 
بالعنفف االقائمم على أأساسس االجنسس٬، رركززتت االلجنة على ذذااتت االمجاالتت في قانوونن االعقووباتت وواالتي 

نصص عليیهھا االتقرريیرر االبدديیلل: ااألحكامم االتي تجيیزز ااالغتصابب االززووجي ووااألحكامم االتي تسمح بتخفيیفف 
االعقووبة على االمغتصبيینن االذذيینن يیتززووجوونن ضحايیاهھھھمم٬، ووااألحكامم االتي تجيیزز تخفيیفف االعقووبة على 

177جرراائمم االشررفف.  ووقددمتت مززيیدداا منن االتفاصيیلل االتنفيیذذيیة في تووصيیاتهھا بشأنن جرراائمم االشررفف أأكثرر 

مما تضمنهھ االتقرريیرر االبدديیلل٬، وولكنهھا قددمتت تفاصيیلل في مططالبتهھا للددوولة بمووااجهھة ززووااجج االقاصررااتت 
وو/أأوو االززووااجج باإلكررااهه أأقلل منن االتفاصيیلل االووااررددةة في االتقرريیرر االبدديیلل وواالمططالبب االددستوورريیة.  

ووكما أأووصى االتقرريیرر االبدديیلل للجماعاتت االنسائيیة٬، ططالبتت االلجنة االددوولة بتجرريیمم جميیع عمليیاتت 
178ااالغتصابب٬، بما في ذذلكك ااالغتصابب االززووجي.  كررررتت االلجنة أأيیضا نددااء االجماعاتت االنسائيیة 

172  .نفس املرجع

173  .نفس املرجع

174  .42 41،٬ راجع البند

175  .ررقمم ٬1، االبندد 44 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

176  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 46 (أأ أعاله

177  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 25 (أأ)٬، 32 (بب أعاله 

178  .(بب) 32 راجع الفقرة



للددوولة بإلغاء االماددةة ٬508، االتي تسمح بفررضض عقووبة مخففة على االمغتصبيینن االذذيینن يیتززووجوونن 
179ضحايیاهھھھمم.  ووجدديیرر بالذذكرر٬، أأنهھا حثتت االددوولة على إإددررااجج ااالغتصابب على أأنهھ جرريیمة حرربب 

180في قانوونن االعقووباتت.  وولمم تنادديي االجماعاتت االنسائيیة بهھذذاا على ووجهھ االتحدديیدد٬، ررغمم إإشاررتهھا إإلى 

أأنن قوواانيینن ااالغتصابب االمختصة يیجبب أأنن تنصص على "حظظرر وواالمحاكمة وواالمعاقبة ووااإلنصافف في 
181عمليیاتت ااالغتصابب خاللل االصررااعع وواالسالمم."   

182كررررتت االلجنة أأيیضا االنددااء بإلغاء االماددةة ٬548،  ووهھھھي ماددةة جدديیددةة تمم سنهھا في عامم 2009 

تفررضض االعقووبة في حاالتت جرراائمم االشررفف ووهھھھي عقووبة مخففة إإلى حدد كبيیرر عنن االقتلل االعمدد. 
ووترركزز االماددةة 548 على االررجلل االذذيي يیقتلل أأوو "يیصيیبب بغيیرر عمدد" اامررأأةة لتووررططهھا في "فعلل 

183جنسي غيیرر مشررووعع."  ووعززززتت االلجنة تووصيیاتت االجماعاتت االنسائيیة منن خاللل االمططالبة 

بإلغاء حكميینن إإضافيیيینن في هھھھذذاا االصدددد لمم يیذذكررهھھھما االتقرريیرر االبدديیلل٬، ووهھھھما االماددةة 192 وو ٬242، 
184 وواالتي تتيیح كلل منهھا لنظظامم االعدداالة مززيیدداا منن االمرروونة في فررضض عقووباتت مخففة على ما 

186يیسمى بجرراائمم االشررفف٬،  "إإضافة إإلى محاكمة وومعاقبة مررتكبي االجرراائمم٬،"  ووحثتت االددوولة  185

على حمايیة ااألشخاصص االذذيینن يیقووموونن باإلبالغغ عنن جرراائمم االشررفف وواالمعررضيینن ألنن يیصبحوواا 
187ضحايیا لهھذذهه االجرراائمم.  

179  .نفس املرجع

180  .(بب) 27 راجع الفقرة

181  .ررقمم ٬1، االبندد 11 أعاله االتقرريیرر االبدديیلل٬، االحاشيیة

182  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 25 (أأ أعاله 

http://  183 ٬،هھھھيیوومانن رراايیتسس ووووتشش٬، سوورريیا: ال ااستثناءااتت لـ "جرراائمم االشررفف"٬، 28 يیووليیوو ٬2009، بيیانن صحفي

 www.hrw.org/news/2009/07/28/syria-no-exceptions-honor-killings،تارريیخ آآخرر ددخوولل: 20 فبرراايیرر ٬
 2014.

184  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 25 (أأ أعاله

http://  185 ٬،هھھھيیوومانن رراايیتسس ووووتشش٬، سوورريیا: ال ااستثناءااتت لـ "جرراائمم االشررفف"٬، 28 يیووليیوو ٬2009، بيیانن صحفي

 www.hrw.org/news/2009/07/28/syria-no-exceptions-honor-killings،تارريیخ آآخرر ددخوولل: 20 فبرراايیرر ٬
2014.
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ووقدد قددمتت االمالحظظاتت االختاميیة للجنة ددعمهھا لمططالبب االجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة االتي تططالبب 
االددوولة بضمانن ااتخاذذ إإجررااءااتت لمررااعاةة االفووااررقق بيینن االجنسيینن خاللل عمليیاتت االتحقيیقق في االعنفف 

ووااالغتصابب االقائمم على أأساسس االجنسس. ووططالبتت االحكوومة "باتخاذذ إإجررااءااتت لمررااعاةة االفووااررقق بيینن 
االجنسيینن للتحقيیقق في  االعنفف االجنسي؛ ووإإجررااء االتددرريیباتت ووتبني مددووناتت قووااعدد االسلووكك لمررااعاةة 

188االفووااررقق بيینن االجنسيینن ووبررووتووكووالتت للشررططة وواالجيیشش."  ووقامتت بتضميینن االمططالبة ببناء 

189االقددررااتت االقضائيیة لضمانن حيیادديیتهھ ووااستقالليیتهھ ووااستقامتهھ.  كررررتت االلجنة أأيیضا نددااء 

االجماعاتت االنسائيیة االسوورريیة بتووفيیرر االررعايیة االصحيیة االمالئمة٬، بما في ذذلكك االصحة االنفسيیة 
190وواالخددماتت ااألخررىى لضحايیا االعنفف االجنسي.  ووعززززتت االمططالبب مضيیفة بأنن االررعايیة االصحيیة 

يیجبب "تقدديیمهھا منن قبلل االمهھنيیيینن االصحيیيینن االذذيینن تمم تددرريیبهھمم بشكلل مالئمم للكشفف عنن االعنفف 
االجنسي وومعالجة آآثاررهه إإضافة إإلى االحصوولل على ااختبارر االططبب االشررعي؛ ووططلبب االمساعددةة منن 

191االووكاالتت وواالهھيیئاتت االتابعة لألممم االمتحددةة في هھھھذذاا االصدددد."   

ووفي مجاالتت قانوونن ااألسررةة وواالموواارريیثث٬، عززززتت االمالحظظاتت االختاميیة للجنة بشكلل عامم تووصيیاتت 
االجماعاتت االنسائيیة٬، وولكنهھا لمم تقددمم تووجيیهھاتت معيینة للحكوومة بشأنن ااألحكامم االتي يیجبب إإلغاؤؤهھھھا أأوو 

تغيیيیررهھھھا. ووووجهھتت االلجنة نددااًء شامال بإلغاء أأيي أأحكامم تميیيیززيیة في قانوونن ااألحوواالل االشخصيیة٬، 
"ووبصفة خاصة االتي تتعلقق منهھا بالحقووقق غيیرر االمتساوويیة بيینن االمررأأةة وواالررجلل في االززووااجج وواالططالقق 
192وواالحضانة وواالميیررااثث وواالززووااجج االمتعدددد ووززووااجج االقاصررااتت وو/أأوو االززووااجج باإلكررااهه."  إإال أأنهھا لمم 

تنصص على االتغيیيیررااتت االتي يیجبب إإجررااؤؤهھھھا٬، وولمم تبيینهھا بقائمة ااالهھھھتماماتت االتي سبقتت تووصيیاتهھا 
االمحددددةة. ووقددمم االتقرريیرر االبدديیلل تفاصيیلل بشأنن ااألحكامم االتميیيیززيیة في إإططارر قانوونن االعالقاتت ااألسرريیة 
ووقانوونن االموواارريیثث االذذيي يیجبب إإصالحهھ. ووأأعرربتت االلجنة عنن مخاووفهھا بشأنن ززيیاددةة حاالتت ززووااجج 
االقاصررااتت وواالززووااجج باإلكررااهه نتيیجة لالعتقادد بأنهھ يیجبب تززوويیج االبناتت لحمايیتهھمم أأوو ألسبابب ماليیة٬، 

193ووغالبا ما يیؤؤدديي ذذلكك إإلى ااالغتصابب.  كما قامتت بالضغطط على ددوولة سوورريیا التخاذذ 

ااإلجررااءااتت االالززمة "لضمانن االتنفيیذذ االفعالل لتووجيیهھاتت ووززااررةة االددااخليیة االتي تهھددفف إإلى تسهھيیلل سفرر 

188  .(هھھھـ) 27 راجع الفقرة

189  .نفس املرجع 

190  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 27 (وو أعاله

191  االحاشيیة ٬،(CEDAW) االمالحظظاتت االختاميیة االسوورريیة لعامم 2014 االخاصة باتفاقيیة االقضاء على جميیع أأشكالل االتميیيیزز ضدد االمررأأةة 

.(ررقمم ٬12، االفقررةة 27 (وو أعاله

192  .(أأ) 46 راجع الفقرة

193  .(أأ) 45 راجع الفقرة



194االمررأأةة مع أأططفالهھا ددوونن االحصوولل على إإذذنن منن ااألبب أأوو وولي ااألمرر٬،"  ووهھھھوو أأحدد مجاالتت 

االتميیيیزز االتي لمم تقددمم االجماعاتت االنسائيیة تقرريیرراا بشأنهھ.  

أأددررجتت االلجنة قسما خاصا للمططالبة بتحسيینن االددستوورر االسوورريي. ووفي االووقتت االذذيي أأشاررتت فيیهھ 
االجماعاتت االنسائيیة إإلى أأنن االددوولة ملززمة بضمانن االمساووااةة في االددستوورر٬، لمم تقددمم هھھھذذهه االجماعاتت 
تووصيیاتت محددددةة في هھھھذذاا االصدددد.  ووددعتت االلجنة االددوولة إإلى تعدديیلل االماددةة 3 منن االددستوورر٬، مما 

195يیسمح بقانوونن دديیني حالي لتنقيیح قوواانيینن االبالدد٬، وواالعملل على توواافقهھا مع ااالتفاقيیة.  حثتت االلجنة 

أأيیضا ددوولة سوورريیا على ووضع أأحكامم جدديیددةة بشأنن االمساووااةة في ددستووررهھھھا وو/أأوو تشرريیعاتهھا وومنع 
196االتميیيیزز على كال االمستوويیيینن االعامم وواالخاصص سووااء بشكلل مباشرر أأوو غيیرر مباشرر.  ووفي إإططارر 

ددعووتهھا االعامة للعملل٬، ططالبتت االلجنة االددوولة "بإلغاء جميیع ااألحكامم االتميیيیززيیة لقانوونن االعقووباتت 
ووقانوونن ااألحوواالل االشخصيیة بسوورريیا ووقانوونن االجنسيیة وواالتشرريیعاتت ذذااتت االصلة ووااللوواائح 

197وواالتووجيیهھاتت." 

194  .(بب) 46 راجع الفقرة

195  .(بب) 18 راجع الفقرة

196  .(أأ) 18 راجع الفقرة

197  .(جج) 18 راجع الفقرة


