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بنا ًء على الت صيات الصاد ة عـة لنـة القضـاء علـى كافـة أشـكال التمييـز ضـد املـرأة
(سيدا ) ،تا ثخ  ،2014/7/4اليت البت في ا اللجنـة ( الفقـرة  ،)53احلك مـة السـ ثة
أد تقدم غض د عام احد مـة تـا ثخ امتماع ـا ،معل مـات عيـة عـة ايعـ ات املت ـذة
لتنفيــذ الت صــيات ال ـ ا دة الفقــرات ( 14أ)( 27 16 ،ج) (د)( 30 ،ج) ،نبــية
ما ثلي:

أ الً :الفقرة ( /14أ) مة املالحظات ايتامية:
ت صــية اللجنــة حـ ل إحيــاء مفا ضــات الســالم ،ضــماد املرــا كة الفعالــة الرــاملة
بالنسبة للنساء الاليت ثُم لة م ات النظر السياسية امل تلفـة مجيـع مراحـم عمليـة السـالم،
عمليــات العدالــة االنتقاليــة ،اصــة علــى
إعــادة اإلعمــا مجيــع املبــاد ات ،كــذل
مست ى صنع القـرا  ،علـى الصـعيدثة الـ حمل ا لـي ،اقتـراا اعتمـاد تـدابؤ اصـة م قتـة،
م م نظام احلصص (الك تا) ،فقاً للمادة  )1( 4مـة االتفاقيـة ،تعـ ثر بـرامق القـد ات الـيت
تسعى للمرا كة م م هذه العمليات.
قامت اهليئة الس ثة لرـ د األسـرة السـكاد بالتعـا د مـع الـع الرـعر ،بـ مراء
د اســة ح ـ ل نظــام احلصــص (الك تــا) ،قــد لصــت الد اســة إي ام عــة مــة الت صــيات،
أمه ــا ،بنــاء اســتراتيجية نيــة عمليــة لتعزثــز مرــا كة النســاء انــالع املنت بــة املناصــر
التنفيذثـة عـت تنميـة قـد ات النسـاء السـ ثات كينـ ة ،العمـم علـى حترثـرهة مـة القيـ د
انــاالت كافــة ،مرامعــة امل ـ اد التمييزثــة القــان د ضــدهة
االمتماعيــة املع قــة لــذل
تعدثلـ ا ،إضـافة لتعزثــز فـرر مرـا كت ة لــدث ة علـى أك ــر مـة مسـت ى ،مــة قبـم مجيــع
ال ات ذات الصلة بذل :
أ-

على صعيد اهليئة الس ثة لألسرة السكاد:

بدأت اهليئة الس ثة لألسرة السكاد باختاذ مجلة مة ايعـ ات التـدابؤ ،باملرـا كة
مع م ات نية (حك مية مدنية) ،مة أمم تنفيذ مضم د الت صية ،حيث تق م بـ:
 ضع إحصائية حقيقيـة عـة نسـبة مرـا كة املـرأة مجيـع انـالع املنت بـة اهليئـاتاصـة بـذل  ،تـ فر معل مـات عـة تعـ
اإلدا ات التنفيذثة الع امة ،إعداد حبـ
مرـــا كة املـــرأة احليـــاة العامـــة الم ثـــة العربيـــة الســ ثة ،اصـــة ـــم
الظر ف الراهنة.
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 إقامة ش عمم لدعم ترجيع النقابات االحتادات المعيات (م سسـات انتمـعاملــد كافــة) علــى ت ـ فؤ الفــرر لــتمك النســاء مــة ال صــ ل إي هيئالــا العليــا،
االع إدا لا.
 تعــ ثر قــد ات النســاء اختــاذ القــرا ات التعــبؤ عــة الــرأ  ،تعــ ثر معــا ف ةم ا الة اإلدا ثة ،مة الل مرا ثع تنم ثة برامق تد ثر تع ثر إدا .
 العمم مع احلك مة على زثـادة فـرر النسـاءتب ء امل اقع القيادثة امل سسات كافة.

اكتسـاق القـد ات القيادثـة ،مـة

 الترجيع (باملرا كة مع احلك مة م سسات انتمع املـد ) علـى إحـدا مزثـد مـةاملنظمــات غــؤ احلك ميــة ،الــيت تعــو بتنرــيط د النســاء انتمــع ،تســعى لتــذليم
مـني كـ املـرأة مـة مما سـة د هـا الكامـم
كافة القي د املع قـات ،الـيت تقـ
انتمـــع ،قـــد كـــاد رمـــع (السـ ـ ثات ســـيدات الســـالم) أ ل ايعـ ـ ات علـــى
هـــذا العرثـــب ،بالتعـــا د بــ زا ة الرــ د االمتماعيـــة اهليئـــة الســ ثة لرــ د
األسرة السكاد.
احليـاة العامـة ،عـت االتفـاا مـع امل سسـات
 ترجيع النساء على مزثد مة االخنـرااإلعالميــة ال نيــة ،لزثــادة مســاحة التغعيــة اإلعالميــة تســليط الض ـ ء علــى الــد
املتنــامي للس ـ ثات الرــلد ال ـ حمل العــام ،ترعــى اهليئــة الس ـ ثة لرـ د األســرة
السـكاد برنااـًا تلفزث نيـاً ،مــزء كـبؤ مـة إلتـ اه اإلعالمــي ثُركـز علـى تفعيــم د
املرأة انتمع ،إضافة إي برامق إذاعية تلفزث نية ثرعاها االحتاد النسـائي تسـت دف
الغرض نفسني.
 قامت اهليئة على مـدا العـام املاضـي ( )2015/7/1-2014/8/1بـ مراء د اسـاتش عمــم مــع كافــة ال ــات ذات الصــلة ،ضــع مقترحــات لقـ ان  ،أ تعــدثم
قــ ـ ان حاليــــة نافــــذة (النفقــــة  -احلصــــانة  -النســــية  )......اصــــة بالنســــاء
احتيامالم.
نــد ات تد ثبيــة
 تقــيم اهليئــة برــكم دمرا كة النساء على خمتل األصعدة.

شــات عمــم لتعزثــز الــ عي بلمهيــة

 إحــدا حــدة حلماثــة النســاء املعنفــات ،عــر العمــم علــى ر يزهــا حاليـاً ،ضــعالالئحة الدا لية لعمل ا ،مت قع افتتاح ا معلع العام القادم.
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 قامــت اهليئــة السـ ثة لرـ د األســرة الســكاد بالتعــا د مــع مع ــد منيـ حلقـ ااإلنســاد عــامي  ،2011-2010بعقــد سلســلة مــة الــد ات ملم ـ ل عــة مجيــع
زا ات الد لـــة ،في ـــا أفـــراد مـــة قــ ى األمـــة الـــدا لي ،للتعرثــ حبقــ ا املـــرأة
التد ثر على إعداد التقرثر الد يل للجنة مناقرة القضاء علـى كافـة أشـكال التمييـز
ضد املرأة.
ق  -على صعيد الع الرعر:
قــام الــع الرــعر ،باختــاذ ام عــة مــة اإلمــراءات الكفيلــة بتعزثــز د الس ـ ثات
احلياة النيابية العامة ،هي:
 تركيم لنة لد اسة مجيع الترـرثعات املتعلقـة بـاملرأة تع ثرهـا قـا زقـب إزالـة مجيـعاملع قــات أمــام النســاء لتعزثــز مرــا كت ة خمتلـ نـ احي احليــاة العامــة ،السياســية
االقتصادثة االمتماعية.
 ت سيع م ام صالحيات لنة حق ا املرأة األسرة العفم الع الرعر ،لتقـ مب ضع اآلليات املناسبة ،لتحقيب مرـا كة أكـت للنسـاء انـالع املنت بـة اإلدا ات
التنفيذثة.
 تلســيع (ام عــة النســاء التملانيــات) ،ق ام ــا التملانيــات الــع الرــعر ،للعمــمعلــى ضــع أمنــدة ثتفــب علي ــا ،لــدعم تعزثــز مرــا كة املــرأة انــالع املنت بــة
التنفيذثـة ،ترــكم (انم عــة) قاعــدة عمــم حقيقيــة ،تقــيم عالقــات ق ثــة مــع كافــة
األم زة ال نية اياصة باملرأة إضافة ملنظمات انتمع املد  ،غؤها.
ج  -على الصعيد السياسي:
غالبـًا مــا ترــكم األحــزاق السياســية ،األداة األك ــر تــلثؤًا فعاليــة ،الــيت كــة عتهــا
الترشـــل للمجـــالع املنت بـــة ،بالتـــايل تعمـــم احلك مـــة الســـ ثة عـــت أذ ع ـــا التنفيذثـــة
( زا ة الر د االمتماعية ،اهليئة الس ثة لر د األسرة السـكاد ،إضـافة لالحتـاد النسـائي
العام) على دعم ترجيع األحزاق السياسية ق تل أ ياف ا ،مة أمم اعتمـاد تـدابؤ اصـة
هبا ،لدف إي:
 -زثادة عدد النساء

ق ائم مرشحي األحزاق للمجالع املنت بة.

 زثادة يم املرأة املناصر اهليئات القيادثة لألحزاق ،دعم ا مساعدلا تقـدتس يالت اصة هلا عمل ا.
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 إنراء شبكة دعم للمرشحات االنت ابـات النيابيـة ،اـالع الغـدا ة ا ليـة كافـةانـالع املنت بــة ،للنســاء املنت بـات أثضـاً ،ذلـ هبـدف حتسـ معــدالت الــتمك
االستقعاق االستبقاء (االستمرا ثة).
رــــد اإلشــــا ة هــــذا انــــال ،إي أنــــني بعــــد صــــد األحــــزاق قــــم ()100
لعــام ( ،)2011مت تــر يص عرــرة أحــزاق مدثــدة ،مــة بين ـ ا حزبــاد ترأس ـ ما ســيدتاد،
حزق ثالث ثرغم نائر ئيع احلزق سيدة ،كما تركم النساء نسـبة ( 35-25املائـة)
مة أعضاء األحزاق ،ت كد األنظمة الدا لية هلذه األحزاق علـى كـ املـرأة إشـراك ا
احلياة السياسية ،أمهية ت لي ا قيادثة على خمتل مست ثالا احلزق.
ذات اإل ا  ،قامت اهليئة السـ ثة لرـ د األسـرة السـكاد ب عـداد دليـم عمـم
لبناء قد ات النساء الراغبـات العمـم اـال انتمـع األهلـي امل ـتم برـ د املـرأة ،تضـمة
مبــادا العدالــة االنتقاليــة ،قــرا ات الــع األمــة ذات الصــلة بــاملرأة الن ــزاعات املســلحة،
كما تضمة شرحاً التفاقية القضاء على كافة التمييز ضد املرأة مـ مزًا عـة التعليقـات العامـة
ذات الصلة قـد تـد بت عليـني هـذه المعيـات ،ز علـى نعـاا اسـع ،لالسـتفادة منـني
ت سيع املعرفة هذا انال نررها.
كما قام االحتاد العام النسائي بتـد ثر ( )2500سـيدة علـى م ـا ات الت اصـم ،مـة
الل ( )20د ة أقيمت معظم ا افظات الس ثة.

ثانياً :الفقرة (  )16مة املالحظات ايتامية:
بينــت زا ة العــدل مــة ــالل أث ــا امل مــني إي زا ة ايا ميــة املغتــرب  ،تضــمنني
كتاق م مني إي إدا ة املنظمات الد لية امل رات بتا ثخ ( ،)2014/2/24أنني ليع هنالـ
مــانع مــة فــع التحفظــات عــة املــادة ( )2بعــد أد مت تعــدثم عــدد مــة مـ اد قــان د العق بــات
باملرس م ( )1لعام  ،2011بالنسبة لبعض الرائم امل لة باأل الا اآلداق العامة.
أما بالنسبة للمادة ( )15مة الفقرة ( ،)4ف دَّ املادة ال تتعـا ض مـع القـ ان السـ ثة
النافذة اياصة باملرأة ،ذل فب احلاالت التالية:
 نل الق ان الس ثة املـرأة العازبـة احلرثـة الكاملـة السـفر التنقـم دا ـمأ اضي الم ثة العربية الس ثة د د احلص ل على م افقة أحد.
 للمــرأة املتز مــة احلــب التنقــم الســفر دا ــم أ اضــي الما م ا د د م افقة الز ج.
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 للمــرأة املتز مـــة احلـــبم افقة الز ج.

الســـفر دا ـــم أ اضـــي الم

ثـــة العربيـــة الســ ثة د د

 ال زــب للمــرأة املتز مــة التنقــم الســفر بل فاهلــا ــا ج أ اضــي الم ثــة العربيــةالس ـ ثة بــد د م افقــة الــز ج ،ذل ـ حرص ـًا علــى مصــلحة العفــم ،الــيت تقتضــي
اعـى الد مـة
إشراف يل أمره عليني منعقة إقامتـني ،علمـًا أدَّ القـان د السـ
األ ي مصلحة العفم الفضلى.
ثقـ م ـم الظـر ف الراهنـة الـيت
هذا مع اإلشا ة إي أد القضاء الررعي السـ
ر هبا البالد ،ب ععاء صاثة م قتة لألم حال غياق األق ،تسـمل هلـا بالسـفر التنقـم هبـم
دا م ا ج أ اضي الم ثة العربية الس ثة د د م افقة يل أمـرهم ذلـ حفا ـًا علـى
حيالم ،قد منل القضاء الررعي منذ عام  2012حىت هناثة عام  ،2014مئـات ال صـاثات
امل قتة لألم ات الس ثة على أبنائ ة ،م غياق الز ج ،كمـا قـام االحتـاد النسـائي بتقـد
مقترا لتعدثم فقرة احدة مة املادة ( )276لعام  1969لقـان د النسـية ،ثتضـمة التعـدثم
املقترا منل ال نسية ألبناء األم الس ثة ،ه قيد الد اسة مة ال ات امل تصة ذات الصلة.
أمــا فيمــا ثتعلــب حبرثــة ســكة املــرأة املتز مــة ف ــي حالــة زكم ــا قــان د األحــ ال
الر صـــية قـــم ( )59لعـــام  1953املعـــدل بالقـــان د قـــم ( )34لعـــام  1975املـــ اد
عـام  ،2012الـذ أكـد أد األسـرة هـي نـ اة
( )70-56منني أحكام الدست الس
انتمــع ،الــر القــان د باحلفــاا علــى كياهنــا تق ثــة أ اصــرها ،معــم امبـًا علــى الد لــة
العمم على إزالة العقبات كل ا اليت تع ا الز اج ،لدد اس األسرة.
هذا مع اإلشا ة إي أد قان د األح ال الر صية الس  ،منل احلب ب ضع مـا ترـاء
عقــد الــز اج ،تتعلـب بالســكة الســفر املمتلكــات املادثـة غــؤ ذلـ  ،حــىت
مـة شــر
حق ا تعليب نفس ا د د م افقة الز ج.

ثال اً :الفقرة ( /)27ج ( +د) مة املالحظات ايتامية:
الم ثــة العربيــة السـ ثة تعاقــر علــى مـرائم االعتــداء النســي بكافــة
القـ ان
عق بــات مزائيــة
أشــكالني ،اصــة ال اقعــة علــى النســاء األ فــال ،فــرض القــان د السـ
على مرتكبي ا.
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تلتــزم ق ـ ات الــير الرــر ة األمــة هبــذه الق ـ ان  ،الــيت تنــيط بــالير الرــر ة
األمة م ام تلم سالمة البالد ضد أ عد اد ،ت مر علـي م تـ فؤ األمـة احلفـاا علـى
السالمة العامة محاثة امل ا ن مة أ اعتداء على األ اا األعراض األم ال ،حتـت ائلـة
ا اسبة املسلكية الزائية ،تبعـًا للفعـم املرتكـر ،فقـًا لقـان د العق بـات العسـكر  ،الـذ
ثُردد العق بة م م هذه احلاالت.
كما ثد س أفراد الـير قـ ى األمـة الـدا لي فـ التحـاق م بايدمـة ،العدثـد مـة
املقــر ات القان نيــة ،تتضــمة م اضــيع ذات صــلة حبقـ ا اإلنســاد القــان د الــد يل اإلنســا ،
كما قامت زا ة الدا لية بعقد سلسـلة مـة الـد ات ألفـراد قـ ى األمـة الـدا لي ،للتـد ق
على حق ا اإلنساد ضع هلا أك ر مة ( )400ضابط ،كمـا قـام املع ـد ب عـداد مـد ب مـة
ضبا زا ة الدا لية للتد ثر على حق ا اإلنساد.
قامت زا يت الدا لية الدفا باالشـترا مـع بع ـة اللجنـة الد ليـة للصـلير األمحـر
عــامي ( )2011-2010بعقــد شــات عمــم د ات تد ثبيــة لنرــر ثقافــة القــان د الــد يل
اإلنسا ب م في إنفاذ القان د.
الصـاد باملرسـ م الترـرثعي قـم ( )148لعـام 1949
هذا ثُعاقر القان د الس
تعدثالتــني علــى مــرائم االعتــداء النســي م اضــع عــدة ،كمــا فــرض املرس ـ م الترــرثعي
قــم ( )20لعــام  2013املعــدل لقــان د العق بــات ايــار ر ــة عـ األشـ ار ،عق بــة
األشغال الراقة امل بدة على كم مة ع ش صاً حا مًا إثاه حرثتني ،بقصـد مـل ق سياسـي
أ ماد أ بقصد ال ل أ االنتقام أ ألسباق ائفية أ بقصد املعالبة بفدثة ،شـدد العق بـة
إي اإلعدام حال قيام الفاعم باالعتداء منسياً على انحمل عليني.
كما عدلت املادة ( )489مة قان د العق بات لتصبل على الركم التايل:
مـــة أكـــره غـــؤ ز مـــني ،بـــالعن
الراقة امل بدة.

أ الت دثـــد علـــى المـــا  ،ع قـــر باألشـــغال

تك د العق بة اإلعدام إذا:
 مل ثتم املعتدى عليني ايامسة عرر مة عمره؛ -قع الرم حتت لدثد السالا.
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ابعاً :الفقرة (  )30ج مة املالحظات ايتامية:
عمليات العن ضد املرأة األماكة اليت تقع حتت سيعرة الد لـة تـتم املعاقبـة علي ـا
إلاسبة الفاعل فقاً للق ان األنظمة الم ثة العربية الس ثة ،كما ال ث مد ما نـع
املرأة املعنفة مة سل العرثب القان د لالدعاء على الر ص الـذ ا تكـر فعـم العنـ أمـام
ال ات امل تصة ،فقاً للمادة ( )3مة قان د أص ل ا اكمات الزائية.
أما املنا ب الـيت تقـع حتـت سـيعرة الماعـات اإل هابيـة املسـلحة ،هنالـ حـاالت
عن مت ت ثيق ا مة قبم م ات متعددة ،حك ميـة أهليـة أمميـة ،م ـم ـ اهر م ـاد النكـاا
تز ثق القاصرات خميمـات د ل الـ ا مـرائم االغتصـاق االرـا بالبرـر االسـتغالل
النسي ،اصةً النساء األ فال ،االرا باألعضاء البررثة ،كما صـدت مـرائم قتـم عمـد
حبب النساء ألسباق خمتلفة.
كما ت مد صع بة ضبط م م هذه الرائم لعز ف الك ؤ مة الضـحاثا علـى تقـد
شك ى أ االدعاء حبب الناة مة انم عات املسلحة ألسـباق تتعلـب انـر امتماعيـة نظـرًا
لعبيعــة هــذا الن ـ مــة الــرائم تعلق ــا بالســمعة إضــافة إي اي ـ ف مــة انتقــام انم عــات
املسلحة مة الضحاثا أ ذ ث ا ،قد ضبعت السلعات امل تصة عـددًا مـة النـاة مت التحقيـب
مع ــم إحالتـ م إي املرمــع امل ــتص ،كمــا قامــت زا ة الرـ د االمتماعيــة ب ضــع الفتيــات
املعتدى علي ة مراكز محاثة بعد أد للد إي الد لة أما الفاعل د فـال كـة ال صـ ل إلـي م
املا ال ثزال د منا ب ا مة عة سيعرة الير العريب الس .
فيمــا ثتعلــب باألفعــال املنسـ بة إي أفــراد الــير األمــة ،فقــد مت ترــكيم لنــة حتقيــب
مرـــتركة مـــة زا ة الــدفا زا ة الدا ليـــة ،بـــاألمر اإلدا ( )11047الصـــاد بتـــا ثخ
( )2011/8/16الصاد عة زثر الدفا  ،أعيـد ترـكيل ا بـاألمر اإلدا ( )1187تـا ثخ
 ،2015/2/1م مت ا التحقيب الركا ى املقدمة مة قبم امل ا ن إي زثـر الدا ليـة حبـب
أفراد الير األمة الل تنفيذ م ام م .ترفع اللجنة نتائق حتقيقالا إي القضاء امل تص فـ
االنت اء مة التحقيب.
أكد األمر اإلدا قيام كافة القادة العسكرث األمني  ،بتقد التسـ يالت الالزمـة
كلـ ا إلحــاا عمــم اللجنــة ،هــي مســتمرة عملـ ا ،قــد عالــت العدثــد مــة الرــكا ى،
حتيم الفاعل مة عناصر الير الق ى األمنية إي القضاء امل تص.
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