
 

 ٤٠٣ العامين والمحامينان خاص بالقضاة والمدعين دليل بشأن حقوق اإلنس: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 الفصل الحادي عشر .......

في مجال إقامة  حقوق المرأة
............................ العدل

 األهداف المتوخاة 

تعريف المشاركين بالمشاكل المحددة المتصلة بحقوق اإلنسان التي تواجهها المرأة في  • 
  مختلف مجاالت الحياة

  لتي تستهدف حماية حقوق المرأةاطالع المشاركين على القواعد القانونية الدولية ا •
تنمية وعي المشاركين بما لهم من إمكانات بوصفهم قضاة ومدعين عامين ومحامين  •

 للمساهمة في تحسين حماية حقوق المرأة

 

 أسئلة 

  ما هي التشريعات التي تحمي حقوق المرأة في البلد الذي تعملون فيه؟ • 
  وهل ترون أن هذه التشريعات تنفذ بفعالية؟ •
  ما هي المشاكل المحددة التي تواجه المرأة في البلد الذي تعملون فيه؟ •
هل هذه المشاكل راجعة إلى نواحي نقص في الحماية القانونية للمرأة أو إلى تقصير في  •

  تنفيذ القواعد القانونية القائمة؟
عملون هل هناك أية عوامل أخرى يمكن أن تفسر المشاكل التي تواجه المرأة في البلد الذي ت •

  فيه؟
 إذا كانت هناك مشاكل فما هي؟ •

 هل تواجه الطفلة أية مشاكل محددة في البلد الذي تعملون فيه؟ •

 إذا كان األمر كذلك فما هي هذه المشاكل وما هو سببها الجذري؟ •

 كيف يعالج القانون المشاكل المحددة التي تواجه الطفلة وإلى أي حد يعالجها؟ •

دعين عامين ومحامين لتحسين حماية حقوق المرأة في البلد ما الذي يمكنكم عمله كقضاة وم •
 الذي تعملون فيه؟
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 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
  ١٩٤٥ميثاق األمم المتحدة،  •
  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  •
  ١٩٦٦فية، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا •
  ١٩٤٩اتفاقية قمع االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير،  •
  ١٩٥٣االتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة،  •
  ١٩٥٧االتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة،  •
  ١٩٦٢اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج،  •
  ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،  •
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء  •

  ٢٠٠٠وفي الصور اإلباحية، 
  ١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  •
  ١٩٩٩البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  •
  ١٩٦٠ لمناهضة التمييز في مجال التعليم، اتفاقية اليونسكو •
  ١٩٩٨نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  •
  ٢٠٠٠اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  •
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار في األشخاص وال سيما النساء واألطفال الملحق  •

  ٢٠٠٠هضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، باتفاقية األمم المتحدة لمنا
*****  

  ١٩٩٣النظام األساسي للمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة،  •
  ١٩٩٤النظام األساسي للمحكمة الدولية الخاصة برواندا،  •

*****  
  ١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  •
  ١٩٩٣إعالن القضاء على العنف ضد المرأة،  •
  ١٩٩٣مل فيينا، إعالن وبرنامج ع •
  ١٩٩٥إعالن بيكين ومنطلقات العمل،  •

  الصكوك اإلقليمية
  ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •
  ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  •
  ١٩٩٤اتفاقية البلدان األمريكية لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة،  •
 ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  •
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 مقدمة  .١

والحقوق . إن قانون حقوق اإلنسان الدولي ككل ينطبق، بطبيعة الحال انطباقا تاماً على المرأة            
بيد أنه  . الموصوفة في الفصول األخرى من هذا الدليل هي لذلك ذات عالقة بالمرأة باألحداث من اإلناث              

نات وجد أن من الضرورة بمكان، للتصدي بطريقة        مثلما تشهد بذلك القائمة أعاله من المعاهدات واإلعال       
أكثر فعالية لالنتهاكات الخطيرة والمتعددة لحقوق المرأة التي لم تزل تحدث في أغلبية البلدان، بمـا فـي         
ذلك الممارسات التمييزية الواسعة النطاق، وضع وثائق قانونية منفصلة محددة بحسب نوع الجنس تؤكد              

وعلى حين أن المرأة حققت في بعض البلدان خطوات عمالقة صـوب            . مرأةعلى االحتياجات الخاصة لل   
تأمين الحماية المتزايدة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك الحق في المساواة مع الرجل في مجاالت مثل قانون                 
األسرة وقانون اإلرث وفي الحصول على التعليم والرعاية الصحية المالئمة وسوق العمل إال أن أغلبيـة                

فعلى سبيل المثال ال يسمح لهن      . ء ما زلن يعانين من انتهاكات أبسط حقوق اإلنسان التي يتمتعن بها           النسا
في جميع األحوال من أن يتزوجن بحرية أو يطلقن بالشروط نفسها التي يطلق بها الرجال وفـي بعـض            

يـاة والحريـة   وحق المرأة فـي الح . البلدان هن ال يتمتعن بحقوق متساوية مع الرجل من حيث الميراث      
الشخصية واألمان على شخصها بما في ذلك الحق في الصحة غالبا ما تنتهك من خالل العنف المحلـي                  
والممارسة على صعيد المؤسسات والمجتمع المحلي كحاالت القتل المتصلة بالمهر والقتل دفاعـا عـن               

عالوة علـى   . بغاء القسري الشرف، والضرب والعنف الجنسي والممارسات التقليدية واالتجار بالنساء وال        
وقـد  . ذلك يمكن أن تحرم المرأة من حقها في التعليم وحتى من معظم خدمات الرعاية الصحية األساسية               

والتمييز ضد األنثى أحياناً    . يخضعن لنظام متشدد في اللباس يمكن أن يسفر خرقه عن عقوبة بدنية شديدة            
ئي السابق للوالدة الذي قد يفضي إلى اإلجهـاض إذا          ما يحدث حتى قبل الوالدة في شكل االختبار االنتقا        

  .كان الجنين أنثى
وخطورة هذه االنتهاكات تزيدها تعقيداً حقيقة أن العديد من الضحايا يعانين من الفقر أو الفقر                

فهن ال يمكنهن استئجار خدمات     . المدقع ويفتقرن إلى الوسائل المالية للخروج من األوضاع التي يعانينها         
على سبيل المثال، لمساعدتهن على المطالبة بحقوقهن وحتى في حالة ما إذا استطعن ذلـك فـإن                 محام،  

النظام القانوني غالباً ما ال يعير حقوق المرأة نفس الوزن الذي يعيره لحقوق الرجل أو حقـوق الطبقـة                   
يلقى على عاتق   وقد يكون النظام القانوني متحيزا بشكل مجحف لفائدة الرجل بحيث           . الثرية في المجتمع  

عالوة على ذلك أحيانا مـا      . المرأة عبء إثبات ال طاقة لها به في حاالت العنف بما في ذلك االغتصاب             
  .تتعرض المحاميات الالئي يمثلن النساء بطرق شتى للتهديد وحتى للقتل

 والحالة القانونية والوقائعية للمرأة هي حالة هشة بصورة خاصة في كثير من الحاالت بالنظر             
ولـذلك فـإن    . إلى وضعها كمهاجرة أو الجئة أو مشردة أو لمجرد انتمائها إلى أقلية إثنيـة أو عرقيـة                

  . الحكومات وأعضاء المهن القانونية عليهم واجب مالزمة اليقظة إلى مشاكل كهذه وتعيين الحلول الممكنة
لباً ما يفسران وإن العزوف عن تشجيع وحماية حقوق المرأة حماية فعالة والتقصير في ذلك غا         

 بالخوف من أن مثل هذه الحقوق تشكل تهديداً للقيم والمصالح االجتماعيـة المقبولـة               - ولو بال مبرر     -
 ولكن تهميش المرأة هذا لـه آثار مدمرة وتكاليف اجتماعية ومالية تتخطى حياة المـرأة الفـرد                 ١عموما

ن عملية اتخاذ القرارات التي من شأنها أن        المعنية؛ بل هي تؤثر على المجتمع ككل ألن المرأة مستبعدة م          
  .تمكنها من أن تؤدي دوراً بناء في بناء المجتمع المحلي الخالي من الخوف والحاجة والتعصب

اكسفورد، مطبعة اكسفورد /نيويورك( الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ٢٠٠٠تقرير التنمية البشرية لعام  حول هذه القضية انظر ١                                                           
  .٣٠، الصفحة )٢٠٠٠الجامعية، 
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ألخرى في حصن منيع مـن انتهاكـات        اوالمرأة التي تعيش في البلدان الصناعية ليست هي         
لة في النظام والمواقف السائدة وقد تتأثر من        فقد تواجه هذه المرأة مجموعة من المشاكل المتأص       . حقوقها

  .التمييز الذي غالبا ما يكون تمييزاً غير مباشر
*****  

وهكذا فإن المرأة غالباً ما تجد نفسها حبيسة دائرة مفرغة اجتماعية وثقافية ودينية وسياسـية               
 ذلك الخروج تحتاج إلى     فلكي تتمكن المرأة من   . وقانونية وقد يتعذر عليها الخروج من هذه الدائرة وحدها        

أمور منها دعم الجهات القانونية المستقلة والمحايدة ذات الدراية بقانون حقوق اإلنسان الدولي وتطبيقاتـه               
وتعزيز الوعي بين القضاة والمدعين     . على المرأة والقادرة على ممارسة مسؤولياتها بحذق ودون خوف        

تهك أبسط الحقوق األساسية للمرأة والطفلة يشكل خطـوة         العامين والمحامين للقوانين والممارسات التي تن     
  .مهمة صوب الظفر بعالج تشتد الحاجة إليه بأدوات للتعويض لفائدة النصف اآلخر من البشرية

*****  
والمشاكل التي ينطوي عليها تعزيز وحماية حقوق المرأة متنوعة وعديدة ويجب التصدي لها             

على أبرز بعض المسائل المحيـرة التـي تواجـه المـرأة            في عمق في هذا الفصل الذي سوف يقتصر         
وسوف يبدأ هذا الفصل بوصف عام لحقوق المرأة في الشخصية          . واالستجابة التي يوفرها القانون الدولي    

القانونية ثم ينظر بعد ذلك في حق المرأة في المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية التـي يوفرهـا                   
قسام الالحقة بحقوق المرأة في أن تُحترم حياتها وسالمتها البدنية والعقليـة؛ وحـق              وستُعنى األ . القانون

المرأة في عدم التعرض لالستعباد وتجارة الرقيق والسخرة والعمل االجباري واالتجار في النساء وحـق               
.  العامـة  المرأة في المساواة فيما يتعلق بالزواج والمسائل المدنية ومن حيث المشاركة في إدارة الشؤون             

وبعد التعرض لبعض ميادين القانون األخرى التي يكون فيها التمييز على أساس الجنس شائعا سيصـف                
. الفصل بإيجاز حق المرأة في الحصول على تعويض فعال بما في ذلك حقها في الوصول إلى المحـاكم                 

لمرأة، وسـيختتم الفصـل     وأخيراً، سيتم التأكيد على دور ذوي المهن القانونية في تعزيز وحماية حقوق ا            
وستتم اإلشارة، حيثما تكون هناك عالقة بالموضوع إلى القضايا المتعلقـة           . ببعض المالحظات الختامية  

  .بنوع الجنس التي تناولتها فصول أخرى من هذا الدليل
*****  

ومما له أهمية مماثلة، أن حقوق المرأة في مجاالت االستخدام والصحة والحقوق األخرى ذات              
ة بالميادين االجتماعية واالقتصادية والثقافية لن ينظر فيها في هذا السياق، ألسباب ضـيق الحيـز                الصل

المنشور رقـم   وبدال من ذلك سيوفر     . بالرغم من أن بعض اإلشارات التي في محلها ستتم من حين آلخر           
لمتصلة بحق المـرأة    ولالطالع على المزيد من الموارد ا     .  قائمة قصيرة بالوثائق القانونية ذات الصلة      ١

  . الذي يتضمن قائمة بأهم الكتب والتقارير والمواقع على الشبكة العالمية٢المنشور رقم انظر 
  

 حق المرأة في الشخصية القانونية  .٢

إن الحق في االعتراف للشخص بوصفه شخصا أمام القانون يرسي األساس لحق المرأة فـي               
قضائية حق أصيل   / وعلى الرغم من أن الحق في شخصية قانونية        .التمتع بكامل حقوق اإلنسان وحرياته    

 من العهد الدولي    ١٦ في المادة    بصريح العبارة الواضحة  في قانون حقوق اإلنسان الدولي، فقد تم إدراجه         
عالوة علـى ذلـك     .  من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان     ٣الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة      

من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ال يمكن لهذا        ) ٢(٢٧من العهد الدولي والمادة     ) ٢(٤ة  وعمال بالماد 
الحق في أي ظرف من الظروف أن يقيد في أزمنة الطوارئ العامة،وحق المرأة في الشخصية القانونيـة                 
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لحرب أو مـا    يجب بعبارة أخرى، أن يحترم في أوقات السلم وفي أزمنة ا          . على قدم المساواة مع الرجل    
  .يشبه الحرب

 ١٦ومثلما شددت على ذك اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، فإن حق كل شخص بمقتضى المادة    
في أن يعترف به في كل مكان بوصفه شخصاً أمام القانون لـه داللته الخاصة بالنسبة للمرأة التي ترى                  

  إلى ذلك اللجنة،  ومثلما أشارت ٢"هذا الحق يختصر ألسباب الجنس أو الوضع العائلي
يعني هذا الحق أهلية المرأة للملكية وإلبرام العقود ولممارسة الحقوق المدنية األخـرى ال           "

ويعني ضمنا كـذلك    . يمكن تقييدها على أساس الوضع العائلي أو أي أساس تمييزي آخر          
أن المرأة التي ال يمكن أن تعامل معاملة األشياء التي ستُعطى هي ومـا يملكـه الـزوج                  

  ٣".لمتوفى إلى األسرةا

والشخصية القانونية تعني أيضاً أنه يجب أن يتاح للمرأة الوصول الكامل والـذي ال يعوقـه                
عائق إلى المؤسسات القانونية السائدة في بلدها ألغراض الدفاع عن حقوقها والحصول على تعويض أو               

  ٤.إعادة للحقوق في الحاالت التي تكون فيها هذه الحقوق قد انتهكت

وهذا الحق مطلق . للمرأة الحق في شخصية قانونية على أساس متساو مع الرجل
 .ويجب ضمانه في كافة الظروف وفي جميع األزمنة

  

فيحق المرأة في المساواة أمام القانون والمساواة          .٣
 التمتع بحمايته

  

  ميثاق األمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان  ١-٣
تحقيـق التعـاون   "من ميثاق األمم المتحدة أن أحد أغراض هذه المنظمة هو        ) ٣(١تفيد المادة   

الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيـز              
عرق احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطالقاً بال تمييز بسبب ال  

والمبدأ نفسه في المساواة بين المـرأة       ). الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف    " (، أو اللغة أو الدين    الجنسأو  
وعلى المستوى الدولي ُأدرج حظر التمييز      ). ج(٧٦و) ج(٥٥و) ب)(١(١٣والرجل وارد كذلك في المواد      
ـ       ٢بسبب الجنس الحقا في المادة        مـن   ٢٦و) ١(٤و) ١(٢واد   من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والم

من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق         ) ٢(٢العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة        
 من كال العهدين تتعهد الدول األطـراف صـراحة          ٣االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبمقتضى المادة      

لرجل والتمتع بكافة الحقوق التـي يضـمنها        باإلضافة إلى ذلك بتأمين التساوي في الحقوق بين المرأة وا         
  .العهدان كالهما

  

مجموعة ، HRI/GEN/1/Rev.5الوارد في وثيقة األمم المتحدة )  التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة-  ٣المادة  (٢٨ام رقم  التعليق الع٢                                                           
مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم   يشار إليها أدناه ب( التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

  .١٩، الفقرة ١٧١الصفحة ، )ةالمتحد
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٣
  .١٠، في الفرع أدناهمن هذا الموضوع  انظر المزيد ٤
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  ١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،   ٢-٣
اتفاقية القضاء على جميع أشـكال      أصبح التمييز القائم على أساس الجنس بؤرة التركيز في          

 بلغ  ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٠وحتى  . ١٩٨١سبتمبر  / أيلول ٣ التي بدأ نفاذها في      ١٩٧٩التمييز ضد المرأة،    
إعالن القضاء على التمييز ضد     وقد سبق هذه االتفاقية     .  دولة ١٦٨عدد الدول األطراف في هذه االتفاقية       

وأصبحت االتفاقية أداة قانونية مهمة لتعزيز حمايـة        . ١٩٦٧، الذي أعلنته الجمعية العامة في عام        المرأة
وتتم مراجعة تنفيذ أحكامها من قبل لجنة القضاء على         . مم المتحدة الحقوق المتساوية للمرأة داخل إطار األ     

  . التمييز ضد المرأة
  : ما يلي١وألغراض االتفاقية، تورد المادة 

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييـد       " التمييز ضد المرأة  "ألغراض هذه االتفاقية يعني مصطلح      "
و إحباط االعتـراف للمـرأة      يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أ          

بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة            
، أو توهين أو إحباط تمتعهـا بهـذه الحقـوق أو            أو في أي ميدان آخر    والثقافية والمدنية   

  .) مضافالتشديد ("ممارستها لها

  ، يشمل هذا التمييز أيضاًومثلما أوضحت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
العنف القائم على أساس الجنس أي العنف الموجه ضد المرأة بحكم أنها امـرأة أو الـذي                 

وهو يشمل األعمال التي توقع األذى البدني أو النفسي         . يمس المرأة على نحو ال متناسب     
وب أو الجنسي أو المعاناة أو التهديد بتلك األعمال أو اإلكراه أو غيـر ذلـك مـن ضـر          

  ٥."الحرمان من الحرية

العنف المبنـي علـى     "ومن المهم مالحظة أن هذا التفسير الواسع لمصطلح التمييز يعني أن            
أساس الجنس قد ينتهك أحكاما محددة في االتفاقية، بغض النظر عما إذا كانت تلك األحكام تشير صراحة                 

  ٦."أو ال تشير إلى العنف
المرأة إلى حد يتخطى الفئات التقليدية لحقوق اإلنسان        على هذا النحو، يمتد حظر التمييز ضد        

ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير "من ناحية أخرى . ليشمل ميادين أخرى يمكن أن يحدث فيها التمييز      
 بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ بـه هـذه            الفعليةخاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة      

يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهـداف التكـافؤ فـي الفـرص               "ناحية أخرى   من  ". االتفاقية
  )).١(٤المادة " (والمعاملة

ومن األهمية بمكان أيضاً اإلشارة إلى أنه، على عكس االتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع                
، ))١(١المـادة   " (عامـة ميدان الحيـاة ال   "أشكال التمييز العنصري، التي تكتفي باإلشارة إلى التمييز في          

التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ميدان للتطبيق أوسع وهي تغطي أفعاال تندرج فـي                 
  وكما شددت على ذلك لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة،. نطاق الحياة الخاصة

و تتخذ باسمها   بموجب االتفاقية، ال يقتصر التمييز على األعمال التي تتخذها الحكومات أ          "
 تدعو االتفاقية   )  ه(٢على سبيل المثال، وبموجب المادة      ). ٥و) و(٢،  )هـ(٢انظر المواد   (

كافة الدول األطراف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من              
وبموجب القانون الدولي العام وعهـود حقـوق        . جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة      

ن المحددة، يمكن أن تكون الدول مسؤولة عن تدابير خاصة تتخذ إذا امتنعت هـذه               اإلنسا

  .٦، الفقرة ٢١٦، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )العنف ضد المرأة (١٩ التعليق العام رقم ٥                                                           
  .فقرة المرجع نفسه، ونفس الصفحة وال٦
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الدول عن التصرف باليقظة الواجبة لمنع انتهاكات حقوق اإلنسان أو لتحـري ومعاقبـة              
  ٧."تدابير العنف ولتقديم تعويض

علـى أن تنـتهج، بكـل       " من االتفاقية، تتفق الدول األطراف بشكل أخص         ٢وبموجب المادة   
لوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لهذه الغاية تتعهد               ا

  :بالقيام بما يلي
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرى إذا لم                

تحقيق العملي لهذا المبدأ من خالل التشريع وغيره        يكن هذا المبدأ قد ُأدمج فيها حتى اآلن، وكفالة ال         
 ؛))أ(٢المادة (، "من الوسائل المناسبة

اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظـر                " 
 ؛))ب(٢المادة " (كل تمييز ضد المرأة

 الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمـرأة،       فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع        " 
" عن طريق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخرى في البلد، من أي عمل تمييـزي              

 ؛))ج (٢المادة(

االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصـرف السـلطات                " 
 ؛))د(٢المادة  ("والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام

اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمـة أو                 " 
 ؛)) ه(٢المادة " (مؤسسة

اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القـائم مـن القـوانين                  " 
 ؛))و(٢المادة " (تمييزاً ضد المرأةواألنظمة واألعراف والممارسات التي تشكل 

  )).ز(٢المادة " (إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة" 
وتوفر المواد الالحقة مزيداً من التفاصيل المتعلقة بالتزامات الدول األطراف بالقضـاء علـى              

  :التمييز ضد المرأة والتي تشمل ما يلي
تماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء علـى التحيـزات            تغيير األنماط االج  " 

والعادات العرفية وكل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسـين أدنـى أو                
 ؛))أ(٥المادة " (أعلى من الجنس اآلخر أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة

ما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، واالعتراف بكون تنشئة         كفالة تضمين التربية العائلية فه    " 
األطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين األبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفـال هـي                

 ؛))ب(٥المادة " (االعتبار األساسي في جميع الحاالت

ة جميع أشكال االتجـار بـالمرأة   جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافح   "اتخاذ   
والقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، ) ٦المادة " (واستغالل بغاء المرأة

المـادة  (الرعاية الصحية   في  و،  )١١المادة  (العمل  في  و،  )١٠المادة  (التعليم  في  و) ٨ و ٧المادتان  (
وكفالة تطبيق االتفاقيـة    ) ١٣المادة  (لحياة االجتماعية   وسائر المجاالت االقتصادية ومجاالت ا    ) ١٢

  ).١٤المادة (على المرأة في المناطق الريفية 

وفيما يخص المسؤولية الممكن أن تتحملها الدول بموجب قانون حقوق اإلنسان الدولي عن تصرفات . ٩، الفقرة ٢١٧ المرجع نفسه، الصفحة ٧                                                           
  . والفصل الخامس عشر٩- ٢األشخاص العاديين انظر أيضا الفصل األول، القسم الفرعي 
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وعلى حين أن العديد من مواد االتفاقية صيغت بوصفها اعتبارات قانونية عامة تتحملها الدول              
البعض اآلخر من المـواد     للقضاء على التمييز ضد المرأة إال أن        " كافة التدابير المناسبة  "األطراف باتخاذ   

  :حددت بشكل واضح الحقوق الواجب ضمانها على أساس من المساواة للرجل والمرأة من قبل ما يلي
تتمتع المرأة، في جملة أمور، بشروط متساوية في التوجيه الـوظيفي والمهنـي،             : الحق في التعليم   

ية وغيرها مـن ضـروب      وااللتحاق بالدراسات وتتمتع بنفس الفرص للحصول على المنح الدراس        
 ؛)١٠المادة (المساعدة المادية 

الحق في التمتع بنفس فرص العمالة واالختيار الحر للمهنة ونوع العمل والحق في المسـاواة فـي                  
 ؛)١١المادة (األجر وفي الضمان االجتماعي والحق في الحماية الصحية وسالمة ظروف العمل 

 على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك        الحق في المنافع العائلية والحق في الحصول       
من أشكال االئتمان المالي والحق في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضـية وفـي               

 ؛)١٣المادة (جميع جوانب الحياة الثقافية 

حق المرأة الريفية في المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمـائي علـى جميـع المسـتويات،                  
الستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي، والحصول على جميع أنـواع التـدريب           وا

والتعليم الرسمي وغير الرسمي، وتنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات، والمشـاركة فـي             
جميع األنشطة المجتمعية، وفرصة الحصول على االئتمانات والقروض الزراعية، والتمتع بظروف           

  ).١٤المادة ( مالئمة معيشية
بالمساواة مـع   "وأخيراً تفرض االتفاقية واجبا محدداً على الدول األطراف بأن تعترف للمرأة            

، ))٢(و) ١(١٥المادة  (واألهلية القانونية، في الشؤون المدنية، مماثلة ألهلية الرجل،         " الرجل أمام القانون  
عدداً من الحقوق المتصلة بـالزواج      " رأة والرجل على أساس من المساواة بين الم     "وتقتضي منها أن تكفل     

  .وسيتم تناول مغزى عدد من هذه االلتزامات بمزيد من التفصيل أدناه). ١٦المادة (واألسرة 
وسيتم النظر في األقسام المناسبة الواردة أدناه في المعاهدات العالمية األخـرى ذات العالقـة               

  .من حيث التمتع بحقوق محددةبالموضوع الهادفة إلى تأمين مساواة المرأة 
  

  معاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية  ٣-٣
 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، والمادة        ٢على الصعيد اإلقليمي، تنص المادة      

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسـان والجـزء         ١٤ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، والمادة        ١
، جميعهـا علـى حقـوق       ١٩٩٦لعام  ) المنقح( من الميثاق االجتماعي األوروبي      -ة هاء   الخامس، الماد 

 ٢٦وعلى غرار المادة . الجنسوحريات مبينة في هذه المعاهدات يجب التمتع بها دون تمييز على أساس 
وبية  من االتفاقية األور   ١٢من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتضمن البروتوكول رقم           

لحقوق اإلنسان حظراً عاماً ومستقالً للتمييز على بعض من األسس ال صلة لـه بالتمتع بـالحقوق التـي      
 قامت قبرص وجورجيـا دون      ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٨من ناحية أخرى واعتبارا من      . تضمنها المعاهدة 

وتجدر اإلشارة إلى   . سواهما بالتصديق على هذا البروتوكول الذي يحتاج إلى تصديقات عشرة ليبدأ نفاذه           
 من االتفاقية األوروبيـة يـرتبط بـالتمتع بـالحقوق           ١٤أن الحكم المتعلق بعدم التمييز الوارد في المادة         

والحريات التي تضمنها االتفاقية وبروتوكوالتها اإلضافية مما ليس لها وجود مستقل عن تلـك الحقـوق                
  .والحريات

 ٢٤اق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمادة  من الميث٣باإلضافة إلى ذلك، تضمن المادة 
  .من االتفاقية األمريكية الحق في المساواة أمام القانون والحق في التساوي بحمايته
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  معنى مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بين المرأة والرجل  ٤-٣

 وهناك إشارات ترد     ببعض من التعمق المعنى العام للمساواة وعدم التمييز        ١٣يتناول الفصل   
ولذلك . في ذلك الفصل لألمثلة ذات العالقة بالموضوع من السوابق القضائية الدولية والتعليقات القانونية            

فإن هذا الفصل سيلخص المعنى العام لمفهوم المساواة في المعاملة وعدم التمييز في قانون حقوق اإلنسان                
الرصد الدولية القضية المحددة المتعلقة بالمسـاواة بـين         الدولي ثم يبحث الكيفية التي عالجت بها هيئات         

  .الجنسين
  

  المعنى العام للمساواة وعدم التمييز ١-٤-٣
بجانب المسـاواة أمـام القـانون       "شددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على أن عدم التمييز          

 بيد أن ٨."ية حقوق اإلنسانوالتساوي في حمايته دون أي تمييز يشكل المبدأ األساسي والعام المتصلة بحما
التمييز بين األشخاص والمجموعات من األشخاص ال يمكن اعتبار كافة ضروبه تمييزا بالمعنى الحقيقي              

وهذه الحقيقة مستقاة من السوابق القضائية المتسقة لهيئات الرصد الدولية التـي تفيـد بـأن                . لهذه الكلمة 
 أن تكون معقولـة، وتُفـرض لغـرض موضـوعي           حاالت التمييز بين األشخاص يمكن أن تُبرر شرط       

وما يخص أيضاً الحقوق المتساوية التي تتمتـع        (والسمات التي تشترك فيها السوابق القضائية       . ومشروع
، للجنة المعنية بحقوق اإلنسان ومحكمة البلدان األمريكية والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان            )بها المرأة 

صل الثالث عشر في ضوء بعض أكثر األحكام تفصيال وحجيـة بشـأن             ملخصة على النحو التالي في الف     
  :مفهوم المساواة في المعاملة وعدم التمييز

إن مبدأ المساواة وعدم التمييز ال يعني أن كافة حاالت التمييز بين البشر هي غير 
 .قانونية بمقتضى القانون الدولي

  :فحاالت المفاضلة مشروعة ومن ثم هي قانونية بشرط
تتوخى غرضاً مشروعاً مثل العمل اإليجابي بغية التصدي ألوجه التفاوت أن  •

  الواقع
 .أن تكون معقولة بالنظر إلى غرضها المشروع •

واألغراض المدعاة للمفاضلة في المعاملة التي ال يمكن تبريرها موضوعيا والتدابير 
تتعارض التي ال تتناسب مع الغرض المشروع الذي يتحقق هي تدابير غير قانونية و

 .مع قانون حقوق اإلنسان الدولي

ولتأمين الحق في المساواة قد تضطر الدول إلى معاملة األشخاص الذين تختلف 
  .حاالتهم اختالفاً كبيراً معاملة أساسها المفاضلة

 

  
هذا التفسير األساسي هو نقطة االنطالق بالنسبة ألي عضو من أعضاء المهن القانونية الـذي               

ظر في مزاعم التمييز في ممارسة الحقوق والحريات بما في ذلك الشـكاوي المتعلقـة               يكون عليه أن ين   
  .بالتمييز القائم على أساس نوع الجنس

  

  .١، الفقرة ١٣٤ الصفحة ،لتعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةمجموعة ا ،)عدم التمييز (١٨ انظر التعليق العام رقم ٨                                                           
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  معنى المساواة بين المرأة والرجل ٢-٤-٣
بالرغم من أن مبدأ المساواة وعدم التمييز في معاهدات حقوق اإلنسان عامة مبدأ محايد مـن                

طبق على قدم المساواة على التمييز المزعوم سواء كان مصـدره المـرأة أو              ناحية نوع الجنس إذ أنه ي     
 رئي أن من الضروري، كما تقدمت مالحظته، إدراج أحكام محددة في العهدين الـدوليين تشـدد                 ،الرجل

على التزام الدول بكفالة التساوي في الحقوق بين المرأة والرجل في التمتع بجميع الحقوق التي تضـمنها                 
  .لمعاهدتينكل من ا

ففي حالة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعتقد اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، على             
عكس االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على أشكال التمييـز               

  ،"تُعنى فقط بحاالت التمييز على أسس محددة"ضد المرأة التي 
كما هو مستخدم في العهد ينبغي أن يفهم على أنه يعني ضـمناً أي              " التمييز"طلح  إن مص "

تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أي أساس كالعرق أو اللون أو الجـنس أو                  
اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً كان أو غير سياسي أو األصل القومي أو اإلثني ويستهدف                

عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو          أو يستتبع تعطيل أو     
  ٩."ممارستها من قبل كافة األشخاص على قدم المساواة

على هذا النحو للجنة المعنية بحقوق اإلنسان اختصاص في مجال التصدي لمسـائل التمييـز               
  .ريينميدانه أوسع من ميادين اللجان التي تشرف على تنفيذ المعاهدتين األخ

 من ٣وفيما يتعلق بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل كما هو منصوص عليها في المادة     
  العهد فهي تعني، وفقاً للجنة، 

ينبغي أن يتمتع كافة أفراد البشر بالحقوق التي يوفرها لهم العهد على قدم من المسـاواة                "
 حرم أي شـخص مـن التمتـع         واألثر التام المترتب على هذا الحكم ينتفي متى       . وبرمتها

وبناء على ذلك ينبغي للـدول أن       . الكامل وعلى أساس من المساواة بأي حق من الحقوق        
  ١٠."تكفل للرجل وللمرأة على حد سواء التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد

  وااللتزام بكفالة الحقوق الواردة في العهد دون تمييز

الخطوات الالزمة لتمكين كل شخص من األشخاص من        يقتضي من الدول أن تتخذ كافة       "
وهذه الخطوات تشمل إزالة الحواجز التي تعترض سبيل التمتع بتلك          . التمتع بتلك الحقوق  

الحقوق وتثقيف السكان والموظفين الحكوميين في مجال حقوق اإلنسان وتعديل التشـريع            
والدولـة الطـرف    . في العهد المحلي على النحو الذي يساعد على إنفاذ التعهدات الواردة          

مطالبة ليس فقط باعتماد تدابير للحماية بل وكذلك تدابير إيجابية في كافة المجاالت لتحقيق              
  ١١".تمكين المرأة على النحو الفعال والمتساوي

 من العهد تمنحان الدول األطـراف واليـة         ٣ و ٢باإلضافة إلى ذلك ترى اللجنة أن المادتين        
ضرورية بما في ذلك حظر التمييز على أساس الجـنس ووضـع حـد للتـدابير       اتخاذ كافة الخطوات ال   "

  ١٢."، التي تعطل التمتع بالحقوق على قدم المساواةفي القطاعين العام والخاص على السواءالتمييزية 
  :وتضيف اللجنة في هذا الصدد

  .٧، الفقرة ١٣٥ المرجع نفسه، الصفحة ٩                                                           
  .٢، الفقرة ١٦٨، الصفحة ) المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة- ٣المادة  (٢٨ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٠
  .٣، الفقرة ١٦٨ المرجع نفسه، الصفحة ١١
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٤، الفقرة ١٦٨جع نفسه، الصفحة  المر١٢
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د والتـاريخ   إن الالمساواة في تمتع المرأة بحقوقها في جميع أنحاء العالم متجذر في التقالي            "
والدور الثانوي المنوط بالمرأة في بعـض البلـدان         . والثقافة بما في ذلك المواقف الدينية     

ويتعـين  . يوضحه تواتر حاالت انتقاء جنس المولود قبل والدته وإجهاض األجنة اإلناث          
على الدول األطراف أن تكفل عدم استخدام المواقف التقليديـة والتاريخيـة والدينيـة أو               

ة لتبرير انتهاكات حقوق المرأة في المساواة أمام القانون وتمتعها علـى قـدم مـن                الثقافي
  ١٣".المساواة بكافة الحقوق المنصوص عليها في العهد

والواجب القانوني الملقى على عاتق الدول األطراف والمتمثل في كفالة التمتع التام والكامـل              
. أة يغطي على هذا النحو كافة قطاعـات المجتمـع         بالحقوق بالنسبة للجميع وخاصة بالنسبة للرجل والمر      

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االلتزام فوري وليس متدرجاً وال متوقفا على مـوارد متاحـة لـدى الـدول                    
  . األطراف المعنية

*****  
ولم تقم اللجنة التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، حتـى                 

وأفضل مصادر المعلومات بشأن فهم     . من االتفاقية في حد ذاتها    ١اقتراح عام بشأن المادة     اآلن، بتقديم أي    
هي لذلك تعليقاتها على التقـارير المقدمـة مـن الـدول األطـراف              " التمييز ضد المرأة  "اللجنة لمفهوم   

  .وتوصياتها العامة بشأن مسائل محددة
التمييز بالمفهوم المقصود في    "نة، بأن   ويكفي التذكير في هذا الصدد، كما أشارت إلى ذلك اللج         

.  ولكنه يمتد ليشمل الكيانات الخاصة     ١٤."االتفاقية ال يقتصر على إجراء تتخذه الحكومات أو يتخذ باسمها         
 من االتفاقية التي تفرض على الـدول        ٥و) و(٢و(    ه(٢وتشير اللجنة، مساندة لوجهة نظرها، إلى المواد        

للقضاء على التمييز ضد المرأة مـن       "ل في اتخاذ كافة التدابير المالئمة       األطراف الواجب القانوني المتمث   
وتعديل القوانين واللوائح والعادات والممارسات القائمة فضالً عـن         " قبل أي شخص أو منظمة أو منشأة      

  ١٥.النماذج االجتماعية واالقتصادية التي تشكل تمييزا ضد المرأة
الدول األطراف في هذه االتفاقية عليها أيضاً واجـب         وهذه األحكام القانونية تبين بوضوح أن       

قانوني يتمثل في اتخاذ خطوات إيجابية محددة في جميع ميادين المجتمع التي تشهد تمييزا أساسه نـوع                 
الجنس بما في ذلك الخطوات اإليجابية لتغيير الممارسات التمييزية المتأصلة في القطاع الخـاص حيـث                

  .نتيجة لجملة من األمور منها العنفتكابد المرأة معاناة شاقة 
*****  

وهناك بيان مهم بالمبادئ والسياسة العامة، وإن يكن غير ملزم قانونا في حد ذاتـه أال وهـو                  
 اللذان اعتمدا باإلجماع من قبل الدول المشاركة في المؤتمر العالمي لحقـوق             إعالن وبرنامج عمل فيينا   

ن فإن حقوق اإلنسان للمرأة وللطفلة حقوق ال تقبل التصـرف           ؛ ووفقاً لهذا اإلعال   ١٩٩٣اإلنسان في عام    
مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلـى      "و". وهي تكمل حقوق اإلنسان العالمية وتعتبر جزءاً ال يتجزأ منها         

قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على المسـتويات الوطنيـة              
 بالنسبة  أهداف ذات أولوية  والدولية والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس هي           واإلقليمية  

 اعتمد هو اآلخر باإلجماع من قبل الدول المشـاركة،          وإعالن ومنطلقات عمل بيكين    ١٦".للمجتمع الدولي 
اجه مشاركة  إزالة جميع العراقيل التي تو    " من منطوقه تبين أن الغرض منه في جملة أمور هو            ١والفقرة  

  .٥، الفقرة ١٦٩-١٦٨ المرجع نفسه، الصفحتان ١٣                                                           
  .٩، الفقرة ٢١٧، الصفحة )العنف ضد المرأة (١٩ المرجع نفسه، التوصية العامة رقم ١٤
  ).٢-٣قسم الفرعي ال( المرجع نفسه، لالطالع على تفاصيل هذه األحكام القانونية انظر أعاله ١٥
وأقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة . ، الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١٨، الجزء األول، الفقرة A/CONF.157/23 انظر وثيقة األمم المتحدة ١٦

  .١٩٩٣ديسمبر / كانون األول٢٠ المؤرخ ٤٨/١٢١في وقت الحق اإلعالن وتوصياته بدون تصويت بموجب القرار 
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ان في مجال إقامة العدلحقوق اإلنس  ٤١٤

المرأة مشاركة فعلية في كافة مجاالت الحياة العامة والخاصة من خالل اإلسـهام الكامـل وعلـى قـدم                   
  ١٧".المساواة في اتخاذ القرارات االقتصادية واالجتماعية والثقافية

*****  
 وباعتبار أن حكومات العالم تتحمل واجباً قانونياً شامالً في القضاء على التمييز القـائم علـى               

نوع الجنس في بلدانها يتحمل القضاة والمدعون العامون والمحامون مسؤولية مهنية في بحث االدعاءات              
بحدوث االنتهاكات للحق في المساواة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس، بغض النظـر عـن منشـأ                  

  .التمييز المزعوم

الحق في المساواة وهذا . للمرأة الحق في المساواة بينها وبين الرجل أمام القانون
 .القانونية مستقل عن الحالة المدنية للمرأة

  .ومنع التمييز القائم على أساس الجنس يشمل العنف القائم على أساس الجنس
وحق المرأة في المساواة القانونية بينها وبين الرجل يعني أن الدول مطالبة بالقضاء 

رأة في القطاعين العام على جميع ضروب التمييز القانونية والوقائعية ضد الم
ويعني أيضاً أن الدول ملتزمة بواجب اتخاذ كافة اإلجراءات . والخاص على السواء

المالئمة وذلك كحد أدنى، من أجل تعديل العادات والتقاليد المحلية الممكن أن تعوق 
 .إعمال حق المرأة في المساواة بصورة تامة

  

متها البدنيةحق المرأة فـي أن تحترم حياتها وسال        .٤
 والعقلية

  

  األحكام القانونية ذات الصلة  ١-٤
للمرأة الحق في أن تُحترم حياتها والحق في أال تتعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية               
أو الالإنسانية أو المهينة وحقها في الحرية واألمان على شخصها كما تضمنه كافـة معاهـدات حقـوق                  

 ٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمـواد           ٩ و ٧ و ٦واد  مثل الم (اإلنسان العامة   
 من االتفاقية األمريكية لحقوق     ٧ و ٥ و ٤ من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، والمواد         ٦ و ٥و

  ١٨.) من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان٥ و٣ و٢اإلنسان والمواد 
 بالعنف ضد المرأة تتمثـل فـي        بصريح العبارة  الوحيدة التي تُعنى     والوثيقة القانونية العالمية  

 الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمـم المتحـدة فـي عـام             اإلعالن على القضاء على العنف ضد المرأة      
  : والذي ينص على ما يلي١٩٩٣١٩

 وتم تأييد هذا اإلعالن الحقا من ؛formtpla/gjinbei/daw/womenwatch/org.un.wwwلى نص إعالن بيكين ومنطلقات العمل انظر  لالطالع ع١٧                                                           
ولالطالع على معلومات بشأن . ١٩٩٥ديسمبر / كانون األول٨ المؤرخ في ٥٠/٤٢قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة دون تصويت بمقتضى القرار 

  .5beijing/confer/womenwatch/org.un.www/، انظر ١٩٩٥ة للجمعية العامة التي قيمت التقدم المحرز منذ مؤتمر بيكين لعام الدورة االستثنائي
  . لالطالع على ما يتعلق بهذه المسائل انظر الفصلين الخامس والثامن من هذا الدليل١٨
  .١٩٩٣ ديسمبر/ كانون األول٢٠ المعتمد في ٤٨/١٠٤ قرار الجمعية العامة ١٩
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أي فعل يتسم بالعنف القائم على أساس الجنس الـذي          ‘ العنف ضد المرأة  ‘يعني مصطلح   "
، أو من المحتمل أن يسفر، عن األذى البدني أو الجنسي أو النفسـاني أو المعانـاة                 يسفر

بالنسبة للمرأة، بما في ذلك التهديدات بمثل هذه األفعال والقسر أو الحرمان التعسفي مـن               
  ".الحرية سواء حدث في الشؤون العامة أو الشؤون الخاصة في الحياة

ويفهم أنه يشمل ما يلي على      .  من اإلعالن  ٢ي المادة   والعنف ضد المرأة ُأكسب معنى واسعاً ف      
  :سبيل الذكر ال الحصر

العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في األسرة بما في ذلـك الضـرب                )أ"(
واإلساءة الجنسية للطفلة في البيت والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الـزوج لزوجتـه             

لممارسات التقليدية الضارة بـالمرأة والعنـف       وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث وسائر ا     
  خارج نطاق الزوجية والعنف المتصل باالستغالل؛

العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث داخل المجتمع المحلي عموما بما في              )ب(
ذلك االغتصاب واإلساءة الجنسية والمضايقة الجنسـية والتخويـف أثنـاء العمـل فـي               

  ا من األماكن واالتجار بالمرأة والبغاء القسري؛المؤسسات التربوية وغيره

  ".والعنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه أو تقره الدولة أينما حدث  )ج(

 من اإلعالن، بشكل محدود، ما يتضح بالفعل من التطبيق العام لقانون حقـوق              ٣وتؤكد المادة   
لى قدم المساواة بجميع حقوق اإلنسان والحريات       أن المرأة يحق لها التمتع والحماية ع      "اإلنسان الدولي أي    

وتجدر ". األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر            
اإلشارة إلى أن القائمة المحددة، التي يسلم بأنها ليست جامعة ومانعة، ال تتضمن إشارة إلى حقوق مهمة                 

أي والمعتقد والدين والتعبير والتنقل وهي حقوق بدونها ال يحتمل أن تكون المرأة قادرة             من قبيل حرية الر   
  .على المطالبة بحقوقها مطالبة فعالة

ويحدد اإلعالن أيضاً تدابير ينبغي أن تتخذها كل دولة من الدول بجانب األجهزة والوكـاالت               
ضد المرأة في المجالين العـام والخـاص        المتخصصة التابعة لألمم المتحدة من أجل القضاء على العنف          

  ).٥-٤المادتان (على حد سواء 
وعلى الرغم من كونه غير ملزم قانونا إال أن اإلعالن في حد ذاته يوفر دليالً قوياً علـى أن                   
األفعال العنيفة التي يصفها تشكل تعديا على قانون حقوق اإلنسان الدولي من قبل الدول األعضـاء فـي                  

ويمكن لهذا اإلعالن أن يكون مفيدا في تفسير األحكام ذات العالقة المتضمنة في القـانون               . األمم المتحدة 
  .الدولي والقانون الوطني والهادفة إلى حماية سالمة المرأة البدنية والنفسية

 بالعنف القـائم علـى أسـاس        صراحة وبوضوح وعلى حين أن ليس هناك أي معاهدة تُعنى         
وضحت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، كما هو مالحظ في القسم            الجنس على المستوى العالمي، أ    

 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز        ١ أعاله، أن تعريف التمييز الوارد في المادة         ٢-٣الفرعي  
ضد المرأة يغطي أيضا العنف القائم على أساس الجنس، بالرغم من أن األحكام التي تتضمنها االتفاقية ال                 

 من االتفاقية بوصفها تشـترط      ١٦ و ١٢ و ١١ و ٥ و ٢كما أن اللجنة فسرت المواد      . ر صراحة العنف  تذك
أن تتخذ إجراءات لحماية المرأة من العنف أياً كان نوعه يحدث داخل األسرة أو في               "من الدول األطراف    

أن العنف القائم   " وترى اللجنة كذلك     ٢٠".مكان العمل أو في أي مجال آخر من مجاالت الحياة االجتماعية          
على أساس الجنس شكل من أشكال التمييز الذي يثبط بشكل جدي قدرة المرأة علـى التمتـع بـالحقوق                   

الذي يعطل أو ينفي تمتع المرأة بحقوق " وهذا العنف ٢١".والحريات استناداً إلى المساواة بينها وبين الرجل

  .٢٠٩ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )العنف ضد المرأة (١٢ التوصية العامة رقم ٢٠                                                           
  .١، الفقرة ٢١٦، الصفحة )العنف ضد المرأة (١٩ المرجع نفسه، التوصية العامة رقم ٢١
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 بمقتضى اتفاقيات حقوق اإلنسان هو تمييـز        اإلنسان والحريات األساسية بموجب القانون الدولي العام أو       
  ٢٢". من االتفاقية١بالمعنى المقصود في المادة 

*****  
وحتى اآلن هناك معاهدة واحدة تُعنى بشكل حصري بالمشكلة المتفشية والمتمثلة في العنـف              

ي تـدعى    والت اتفاقية البلدان األمريكية لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة        ضد المرأة أال وهي     
. ١٩٩٤والتي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة البلدان األمريكية فـي عـام            " اتفاقية بيليم دو بارا   "أيضاً  

  : من هذه االتفاقية٢ووفقاً للمادة 
  :يفهم العنف ضد المرأة على أنه يشمل العنف البدني والجنسي والنفسي"

أو داخل أي عالقة أخرى     الذي يحدث داخل األسرة أو في نطاق الوحدة المنزلية            -أ
رابطة بين األشخاص سواء اشترك مقترف العنف أو لم يشترك في اإلقامـة فـي نفـس                 
المكان الذي تقيم فيه المرأة بما في ذلك، في جملة أشياء، االغتصاب والضرب واالعتداء              

  الجنسي؛

الذي يحدث داخل المجتمع المحلي ويقترفه شخص، بما في ذلك، في جملة أمور،               -ب
غتصاب واالعتداء الجنسي والتعذيب واالتجار فـي األشـخاص، والبغـاء القسـري،             اال

واالختطاف والمضايقة الجنسية في مكان العمل فضالً عن المؤسسات التعليمية والمرافق           
  الصحية أو أي مكان آخر؛

 تؤيده الدولة أو وكالؤها بغض النظر عن المكان الـذي يحـدث             ووالذي تقترفه أ    -ج
  ".فيه

"  االتفاقية أن لكل امرأة الحق في أالّ تتعرض للعنف في المجالين العـام والخـاص               وتضيف
الحقـوق المدنيـة    " العنف ضد المرأة يمنع وينفـي ممارسـة       "وتعترف الدول األطراف بأن     ) ٣المادة  (

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في صكوك حقـوق اإلنسـان اإلقليميـة              
  ).٥المادة (التي يحق للمرأة أن تتمتع بها " الممارسة الحرة والتامة"لية، ووالدو

... الحق  " من االتفاقية، يشكل حق المرأة في عدم التعرض للعنف أموراً منها             ٦ووفقا للمادة   
الحق في النهوض بمستواها وفي تعليمها بعيداً عن نماذج         "و" في أال تتعرض ألي شكل من أشكال التمييز       

  ".ك النمطية والممارسات االجتماعية والثقافية القائمة على مفاهيم الدونية أو التهميشالسلو
 )٧المادة  " (دون تأخير " ترسيان تدابير يلزم على الدول األطراف أن تتخذها إما           ٨ و ٧والمادتان  

  :دابيروعند اتخاذ هذه الت. بغية منع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة) ٨المادة " (تدريجيا"أو 
تضع الدول األطراف في االعتبار الخاص ضعف المرأة إزاء العنف بحكم أمـور منهـا               "

وينبغي إيـالء   . خلفيتها العرقية أو اإلثنية أو مركزها كامرأة مهاجرة أو الجئة أو مشردة           
نفس االعتبار للمرأة التي تتعرض للعنف وهي حامل أو معوقة أو قاصـرة أو مسـنة أو                 

 االقتصادية أو تأثرت بمفعول نزاع مسلح أو مجردة من          -االجتماعية  مجردة من الناحية    
  ".الحرية

سبقت اإلشارة إليها في    (وهذا الحكم يمثل اعترافا مهما بهشاشة مجموعات خاصة من النساء           
الالئي يعتبر وضعهن دراميا بشكل خاص ولذلك هن بحاجة إلى حماية خاصة مـن أصـحاب                ) المقدمة

  .ء أعمال العنفالمهن القانونية إزا
أمثلة على الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها العنف تأثيراً سلبياً على التمتع بعدد تورد التوصية العامة أيضاً . ٧، الفقرة ٢١٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢                                                           

وتوفر قائمة بالتوصيات المحددة الصادرة عن الدول األطراف والهادفة إلى ) ٥(١٦ و١٤ و١٢ و١١ و٦من الحقوق مثل تلك الواردة في المواد 
  .التغلب على العنف القائم على أساس الجنس
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لكل امرأة الحق في أن تحترم حياتها وسالمتها البدنية والعقلية على قدم من المساواة 
 .مع الرجل

العنف القائم على أساس الجنس والتهديدات بذلك العنف محظورة بموجب قانون 
  .حقوق اإلنسان الدولي سواء كأفعال تحدث في المجال العام أو المجال الخاص

 المرأة يعطل أو ينفي حقها في أن تتمتع بالحقوق والحريات على إن العنف ضد
  .أساس المساواة مع الرجل

والمرأة التي تكون في وضع يتسم بالضعف أو الهشاشة يجب إيالؤها عناية خاصة 
 .وحماية من أفعال العنف

  

  الحق في الحياة  ٢-٤
ف إلى حد ما، فإن القاعدة      في حين أن األحكام الواردة في شتى معاهدات حقوق اإلنسان تختل          

األساسية المشتركة بينها هي أن المرأة، شأنها كشأن الرجل، لها الحق في أال تُحرم بشكل تعسـفي مـن                   
 من الميثـاق األفريقـي      ٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة          ٦المادة  (الحياة  

 مـن االتفاقيـة     ٢ية األمريكية لحقوق اإلنسان والمـادة        من االتفاق  ٤لحقوق اإلنسان والشعوب، والمادة     
من اتفاقية البلدان األمريكية لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد         ) أ(٤والمادة  ). األوروبية لحقوق اإلنسان  

  ".الحق في أن تُحترم حياتها"المرأة تنص على أن لكل امرأة 
من االتفاقية  ) ٥(٤ الدولي والمادة    من العهد ) ٥(٦، تتضمن المادة    عقوبة اإلعدام وفيما يخص   

ال يعني فيها التمتـع     "األمريكية لحقوق اإلنسان حكما خاصا يمنع تطبيقها على المرأة الحامل وهي حالة             
  ٢٣".المعاملة المتماثلة في جميع األحوال... بالحقوق والحريات على أساس من المساواة 

 مـن   ٦الذي تضمنه المادة    " صيل في الحياة  الحق األ "وتذكر اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن       
تتطلب من الدول اعتماد تدابير     "وأن حمايته   " ال يمكن فهمه الفهم الصحيح على نحو تقييدي       "العهد الدولي   

أنـه يكـون مـن      " وترى اللجنة أيضاً مستندة إلى هذا التفسير العريض، على سبيل المثـال              ٢٤".إيجابية
افة التدابير الممكنة للحد من وفيات الرضع وللزيادة فـي العمـر            المستصوب أن تتخذ الدول األطراف ك     

  ٢٥".المتوقع خاصة باعتماد تدابير للقضاء على سوء التغذية واألوبئة
  

  االختطاف والقتل ١-٢-٤
إن العنف الموجه ضد المرأة والذي ينطوي على االختطاف والقتل وكذلك القتل خارج نطاق              

عنف محظور حظراً باتاً بطبيعة الحال بموجب قانون حقوق اإلنسـان  القانون على أيدي قوات األمن هو    
وسواء ارتكب هذا العنف من قبل موظفي تابعين للحكومة أو أفراد في أسرة يجب التحقيق فـي                 . الدولي

باإلضافة إلى ذلك على عاتق الحكومات واجب قـانوني         . مثل هذه األفعال غير القانونية والمعاقبة عليها      
  ٢٦.ن الدولي للحؤول دون وقوع هذه األفعالبموجب القانو

  .٨، الفقرة ١٣٥ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )عدم التمييز (١٨نية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم اللجنة المع ٢٣                                                           
  .٥، الفقرة ١١٥، الصفحة )٦المادة  (٦ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ٢٤
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٢٥
  .مات في منع وتحري ومعالجة التعديات على حقوق اإلنسان، انظر الفصل الخامس عشر من هذا الدليل فيما يخص واجب الحكو٢٦
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بالنظر إلى مستوى العنف    "وأعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها في حالة المكسيك           
الموجه ضد المرأة بما في ذلك الحاالت العديدة المبلغ عنها والمتمثلة في االختطاف والقتل والتي لم تـؤد     

  تعين على الدولة الطرف؛ وي"إلى اعتقال أو محاكمة مقترفيها
أن تتخذ التدابير الفعالة لحماية أمن المرأة وتأمين عدم تعرضها لضغوط تردعها مـن              "

التبليغ بتلك االنتهاكات وكفالة التحقيق في جميع االدعاءات المتعلقة بالتجاوزات وتقديم           
  ٢٧".مقترفيها إلى العدالة

بما فـي   "ذي تواجهه المرأة في فنزويال      وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء مستوى العنف ال        
ذلك الحاالت العديدة المبلغ عنها والمتعلقة باالختطاف والقتل التي لم تسفر عن اعتقـال أو مالحقـة أي                  

ذاكرة أن هـذه    " بوجوب اتخاذ تدابير فعالة لضمان سالمة المرأة      "وأوصت الدولة الطرف    ". مسؤول عنها 
  ٢٨. من االتفاقية٦المادة في إطار " هموما جدية"المسألة تطرح 

*****  
رأت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن الممارسـة         ،  فاليسكيز رودريغيز وفي قضية   

لالتفاقية األمريكيـة لحقـوق     " خرقاً جذرياً "المتصلة باختفاء األشخاص تنتهك العديد من األحكام وتشكل         
التي تنبثق من مفهوم الكرامة اإلنسانية وأبسط المبادئ        تخلياً فاضحاً عن القيم     "اإلنسان من حيث إنها تبين      

 وبالنسبة لدولة طـرف تتحمـل مسـؤولية         ٢٩".التي تتبناها منظومة البلدان األمريكية وتتضمنها االتفاقية      
بموجب االتفاقية عن حالة اختفاء مزعومة ليس هناك أي تأكيد بوجود ما يدل علـى أن الدولـة نفسـها                    

ما هو حاسم هو معرفة ما إذا كان انتهـاك الحقـوق          "ومثلما ذكرت المحكمة    . مسؤولة مباشرة عن الفعل   
التي تعترف بها االتفاقية قد حدث بتأييد أو بتواطؤ من الحكومة أو ما إذا كانت الدولة قد سمحت بحدوث                   

، وبعبارة أخرى فـإن علـى الدولـة         "الفعل دون اتخاذ إجراءات لمنعه أو لمعاقبة من هم مسؤولون عنه          
جبا قانونيا باتخاذ خطوات معقولة لمنع انتهاكات حقوق اإلنسان والستخدام الوسـائل التـي تملكهـا                وا"

لالضطالع بتحقيق جدي في االنتهاكات التي اقترفت في نطاق واليتها القضائية والتعرف على من هـم                
ليات القانونية التي    والمسؤو ٣٠".مسؤولون وإنزال العقوبة المناسبة بهم وكفالة التعويض المالئم للضحية        ال

تتحملها الدول بعيدة المدى على الرغم من جواز عدم تورطها مباشرة، على سبيل المثال، في عمليـات                 
ولالطالع على مزيد من المعلومات بشأن واجب الدول في منع انتهاكات حقـوق اإلنسـان               . االختطاف

  .مس عشر من هذا الدليلوالتحقيق فيها والمعاقبة عليها وتعويض ضحاياها انظر الفصل الخا
  

  "الشرف"العنف المتصل بالمهر والقتل باسم  ٢-٢-٤
في بعض البلدان، تُطالَب أسرة العروس بدفع مهر ألسرة العريس ويحدد مبلغ هـذا المهـر                

فإذا لم يدفع المهر لسبب من األسباب أو إذا رئي أن مبلغه ضئيل جداً فقد               . باالتفاق بين األسرتين كلتيهما   
على ذلك عنف يستهدف العروس وفي بعض المجتمعات المحلية يمكن أن تحرق العروس حية أو               يترتب  

 والقتـل باسـم     ٣١.أن تشوه خلقتها باستخدام الحامض الكبريتي إما على يد زوجها أو على يـد أسـرته               
رأة التي  إذ يقوم فرد من األفراد الذكور في األسرة بقتل البنت أو الم           . يحدث في عدد من البلدان    " الشرف"
يعتبر مبرراً لوضع حد لحياتها؛ أو كبديل لذلك يمكن لشخص من خارج            " خطأ"في سلوكها وهو    " ضلت"

  .دائرة األسرة أن يؤجر القتراف هذه الجريمة
  .٣٢٨، الفقرة ٦٤، الصفحة )المجلد األول (A/54/40 الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٧                                                           

  .١٧، الفقرة ٥٢، الصفحة )لمجلد األولا (A/56/49 الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٨
٢٩ I-A Court HR, Velàsquez Rodríguez Case, Judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 149, para. 158.  
  .١٧٤- ١٧٣، الفقرتان ١٥٥-١٥٤ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٠
   Carin Benninger-Budel and Anne-Laurence Lacroix, Violence against Women – A Report انظر، على سبيل المثال، مؤلف ٣١

(Geneva, World Organization against Torture (OMCT), 1999), pp. 119-120.  
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*****  
مـن  ) ج(١٠ و ٥و) و(٢وقد بينت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يخص المـواد             

المواقف التقليدية التي تنظر إلى المـرأة نظـرة         "ييز ضد المرأة أن     اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم     
التبعية للرجل أو بوصفها تتحمل أدواراً نمطية تؤبد هذه الممارسات المتفشية التي تنطوي على العنف أو                
اإلكراه مثل العنف األسري واإلساءة للمرأة والزواج القسري وحاالت القتل المرتبطة بالمهر واالعتـداء              

وهذه األفكار المسبقة والممارسات قد تبرر      .  األشخاص باستعمال الحوامض الكيميائية وختان اإلناث      على
وأثر ذلـك العنـف علـى       . العنف القائم على أساس الجنس كشكل من أشكال حماية المرأة أو مراقبتها           

لحقوق والحريـات   السالمة البدنية والعقلية للمرأة يتمثل في الحرمان من التمتع على قـدم المسـاواة بـا               
  ٣٢".األساسية وممارسة هذه الحقوق ومعرفتها

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء العنف الذي يستهدف المرأة في كل من األردن والعراق فـي                
 من القانون الجنائي األردني على سـبيل المثـال، فـإن     ٣٤٠؛ فبموجب المادة    "الشرف"شكل القتل باسم    

على " وحثت اللجنة األردن     ٣٣"فهو معذور "التي ضبطت متلبسة بالزنا      امرأته   يؤذيالرجل الذي يقتل أو     
 والقيام بأنشطة رفع مستوى الـوعي التـي تجعـل    ٣٤٠توفير كل الدعم الممكن للمسارعة بإلغاء المادة   

 وبما أن النساء في األردن المهددات بالقتل باسم         ٣٤."عمالً ال مقبوالً اجتماعيا وخلقياً    " القتل باسم الشرف  "
أن تتخذ الخطـوات التـي تكفـل        "يودعن السجن حماية لهن حثت اللجنة أيضاً الحكومة على          " شرفال"

بوجـه خـاص    " وحثت اللجنة العراق     ٣٥".االستعاضة باالحتجاز الحمائي بغيره من أنواع الحماية للمرأة       
 كشأن سـائر    على إدانة واستئصال القتل باسم الشرف وكفالة مالحقة هذه الجرائم والمعاقبة عليها شأنها            

  ٣٦."جرائم القتل
*****  

لحقيقـة  "وأعربت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها، في حالة األردن،            
  ٣٧".أن الجرائم التي ترتكب ضد المرأة باسم الشرف ال يعاقب عليها أحد

  
  تشويه الجهاز التناسلي لإلناث ٣-٢-٤

سة شائعة في بعض بقاع العالم وقـد تترتـب عليهـا            إن تشويه الجهاز التناسلي لإلناث ممار     
عواقب خطيرة جداً على صحة البنت وقد تتسبب في بعض األحيان في الوفاة من جراء اسـتخدام أدوات                  

وقـد قامـت منظمـة      . جراحية غير معقمة أو بسبب رداءة الشروط الصحية التي تكتنف عملية التدخل           
  ٣٨.فيه لألنثى تشويه جهازها التناسليالصحة العالمية بتوثيق األذى الذي يتسبب 

وقد أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة الدول األطراف في اتفاقية القضـاء علـى                
سن تشريعات وتنفيذها الفعال الذي يمنـع تشـويه         "جميع أشكال التمييز ضد المرأة بأن تكفل هذه الدول          

باتخاذ اإلجراءات المالئمة والفعالة للقضـاء       " وأوصت الدول األطراف كذلك    ٣٩."الجهاز التناسلي لألنثى  
  "ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي". على ممارسة ختان اإلناث

  .١١، الفقرة ٢١٨-٢١٧الفقرتان ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )العنف ضد المرأة (١٩ انظر التوصية العامة رقم ٣٢                                                           
  ).العراق (١٩٣، الفقرة ٦٩، والصفحة )األردن (١٧٨، الفقرة ٢٠، الصفحة A/55/38 الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٣٣
  .١٧٩، الفقرة ٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ٣٤
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٣٥
  .١٩٤، الفقرة ٦٩ المرجع نفسه، الصفحة ٣٦
  .٢٣٦، الفقرة ٥١، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21) المتحدة  وثيقة األمم٣٧
  .١المنشور رقم  وكذلك اإلشارات الواردة في int.who.www/:  انظر على العموم موقع منظمة الصحة العالمية٣٨
  ).د(١٥، الفقرة ٢٤٨ الصفحة ،مم المتحدةمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األ)  المرأة والصحة- ١٢المادة  (٢٤انظر التوصية العامة رقم  ٣٩
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 جمع ونشر البيانات األساسية المتعلقة بالممارسات التقليدية؛ 

دعم المنظمات النسائية العاملة في ميدان القضاء على ختان اإلناث وسائر الممارسـات الضـارة                
 بالمرأة؛

تشجيع السياسيين والمهنيين ورجال الدين وقادة المجتمع المحلي على جميع المستويات بما في ذلك               
 وسائط اإلعالم والفنون على التعاون في التأثير في المواقف تجاه استئصال ختان اإلناث؛

 البحث بشأن األخذ بالبرامج التعليمية والتدريبية المالئمة والحلقات الدراسية القائمة على أساس نتائج   
 المشاكل المتولدة عن ختان اإلناث؛

تضمين السياسات الصحية الوطنية االستراتيجيات المالئمة الهادفة إلى استئصال ختان اإلناث فـي              
  ٤٠.مجال الرعاية الصحية العامة

 ١٩٩٦وفيما يخص مصر رحبت اللجنة بالمرسوم الصادر عن وزارة الصـحة فـي عـام                
ه الجهاز التناسلي لإلناث ولكنها أعربت مع ذلك عن قلقها إزاء االفتقار            والقاضي بفرض حظر على تشوي    
  ٤١.للمعلومات بشأن تنفيذ هذا المرسوم

  
  اإلجهاض ٤-٢-٤

ال تتناول صراحة مسألة اإلجهاض في معاهدات حقوق اإلنسان الدولية العامة ولكـن المـادة               
يجب أن يحميه القانون وذلك     "في الحياة   من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تنص على أن الحق          )١(٤

وهو حكم يبدو أنه يستبعد اللجـوء الـال مشـروط إلـى             " من اللحظة التي يبدأ فيها الخلق، على العموم       
ومن ناحية أخرى تم الدفع بأن القوانين التقييدية بشـكل          . اإلجهاض حتى أثناء األسابيع األولى من الحمل      

تعرض حياة وصحة المرأة الحامل للخطر إن لجأت هذه المرأة إلى           ال مبرر لـه المتعلقة باإلجهاض قد       
  .التخلص من الحمل بطريقة سرية

*****  
 من العهد الدولي الخاص     ٦وبحثت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان هذه القضية في إطار المادة           
م كافـة عمليـات     تجـري "بالحقوق المدنية والسياسية فذكرت، فيما يتعلق بحالة معينة في غواتيماال، أن            

اإلجهاض، المصحوب بعقوبات شديدة يفرضها التشريع الساري إال في حالة تعرض حياة األم للخطـر،               
يفضي إلى مشاكل خطيرة خاصة في ضوء التقارير التي ال مجال للطعن فيها المتعلقة بالتأثير الخطيـر                 

، "لومات بشأن تخطيط األسرة   على وفيات األمهات من جراء حاالت اإلجهاض السري واالفتقار إلى المع          
  :وفي نظر اللجنة أن الدولة الطرف تتحمل لذلك واجب

الذي تتمتـع بـه المـرأة       ) ٦المادة  (اعتماد اإلجراءات الالزمة لضمان الحق في الحياة        "
الحامل التي تقرر التخلص من الجنين وذلك بتزويدها بما يلزم من المعلومات والمـوارد              

ر العـام    للنص على إجازة استثناءات من الحظ      ريعات القائمة لضمان حقوقها وتعديل التش   
  ٤٢."رحظلكافة حاالت اإلجهاض، اللهم أن تكون حياة األم في 

وأشارت اللجنة كذلك إلى أن تشريع كوستاريكا بشأن اإلجهاض ينبغي أن يعدل بحيث يسـمح               
ما أن التشـريع البيـروي       ك ٤٣.باستثناءات للحظر العام المفروض على التخلص من الحمل في ذلك البلد          

  ).ب(و) أ(، الفقرتان الفرعيتان ٢١٢-٢١١، الصفحتان )ختان اإلناث (١٤ المرجع نفسه، التوصية العامة رقم ٤٠                                                           
  .٣٤٨، الفقرة ٣٦، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٤١
  .١٩، الفقرة ٩٦، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، ق الرسمية للجمعية العامةالوثائ وثيقة األمم المتحدة، ٤٢
  .٢٨٠، الفقرة ٥٥، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٤٣
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هو اآلخر بالنسبة للجنة نظراً ألنه يعاقب على عمليات اإلجهاض ولو كـان الحمـل نتيجـة                 " مثار قلق "
وقد كررت اللجنة، بعد أن الحظت أن اإلجهاض السري يظل هو السبب الرئيسي في وفيات               . الغتصاب

 من  ٧ و ٦ و ٣ال تتمشى مع المواد     "انونية   تأكيدها من جديد بأن مثل هذه األحكام الق        ٤٤،األمهات في بيرو  
بأن تُعدل تلك التشريعات بحيث تقر استثناءات من الحظر والعقاب المفروضـين علـى              "وأوصت  " العهد

  ٤٥."اإلجهاض
من أن حظر اإلجهـاض     "وأبدت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة قلقها في حالة األردن            

ودعت الحكومـة   " لحمل إلى االغتصاب أو مضاجعة المحارم     يطبق كذلك على الحاالت التي يعزى فيها ا       
  ٤٦."إلى وضع تدابير تشريعية تسمح باإلجهاض المأمون لضحايا االغتصاب ومضاجعة المحارم"

  
  وفيات األطفال والعمر المتوقع ٥-٢-٤

بينت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، استناداً إلى فهمها الواسع النطاق للحق في الحيـاة ولمـا                
ترتب على ذلك الحق من مسؤوليات الدول األطراف عن العمل اإليجابي لحمايته، بما في ذلك الواجـب                 ي

اآلنف الذكر باتخاذ تدابير للحد من وفيات الرضع وزيادة العمر المتوقع، باإلشارة إلى حالـة جمهوريـة                 
 الواجب أن تتخذها هذه الدولـة       قلقة بالغ القلق إزاء انعدام التدابير     "كوريا الديمقراطية الشعبية، أنها تظل      

الطرف لمعالجة الوضع الغذائي والتغذوي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واالفتقار إلى التدابير             
المتخذة للتصدي، بالتعاون مع المجتمع الدولي، ألسباب وعواقب الجفاف وغيره من الكوارث الطبيعيـة              

 وهذا الواجب الملقى علـى عـاتق الـدول    ٤٧".بلد في التسعيناتالتي أثرت تأثيرا سلبيا بالغا في سكان ال      
 من العهد باتخاذ تدابير إيجابية للحد من وفيات الرضع والزيادة فـي العمـر               ٦األطراف بمقتضى المادة    

المتوقع بالتصدي لألسباب الجذرية للمشاكل التي تمس دورة حياة السكان مهم بصورة خاصة في حالـة                
ئي غالبا ما يتحملن عبئاً شديد الوطأة في أوقات ندرة الغذاء وعدم كفايـة الرعايـة                النساء والطفالت الال  

ولذلك يجب أن يتاح للنساء ولألطفال في جميع األوقات الحصول على الغذاء والرعاية الصحية              . الصحية
  .على قدم المساواة مع الرجال

 .يجب احترام حق المرأة في الحياة في جميع األوقات

  .تحمل واجب قانوني إيجابي بأن تحمي حياة المرأةعلى الدول 
 تحريما ل والقتل خارج نطاق القانون محرمإن العنف بما في ذلك االختطاف واالغتيا

  .باتا في جميع األوقات
أعمال يحظرها قطعا القانون الدولي " الشرف"إن العنف المرتبط بالمهر أو القتل باسم 
  .بتهم من طرف الدولة المعنيةويجب منعها ومالحقة مرتكبيها ومعاق

إن تشويه األعضاء التناسلية لألنثى ضار بصحتها وبحياة المرأة وهو مناقض للقانون 
  .وعلى الدول واجب اتخاذ التدابير المالئمة والفعالة الستئصال هذه الممارسة. الدولي

 ولمنع وفيات األمهات يجب أن تنص التشريعات الوطنية، كحد أدنى، على إمكانية
اإلجهاض في حاالت تكون، على سبيل المثال، صحة المرأة في خطر وفي حاالت 

  .االغتصاب أو مضاجعة المحارم

  .٢٠، الفقرة ٤٨لصفحة ، ا)المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٤٤                                                           
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٤٥
  .١٨١-١٨٠، الفقرتان ٢٠، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٤٦
  .١٢، الفقرة ١٠٠، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٤٧
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  .ال يجوز أن تفرض عقوبة اإلعدام على المرأة الحامل
على الدول مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي باتخاذ تدابير إيجابية للحد من 

توقع عن طريق التصدي لألسباب الجذرية وفيات الرضع والزيادة في العمر الم
 .وتمكين المرأة من الحصول على قدم المساواة على الغذاء والرعاية الصحية

  

الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو               ٣-٤
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

ي في جميع األوقـات بعـدم التعـرض         تتمتع المرأة بالحق األساسي المتمثل في التمتع الفعل       
 من العهد   ٧انظر المادة   (للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة             

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو               
 من الميثاق األفريقي لحقـوق اإلنسـان والشـعوب،          ٥مهينة، والمادة   العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ال     

 من اتفاقية البلـدان األمريكيـة لمنـع         ٤من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، والمادة       ) ٢ (٥والمادة  
 من االتفاقية األوروبية لحقـوق اإلنسـان واالتفاقيـة          ٣ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة، والمادة       

والحق في عدم التعـرض للتعـذيب       ". ة لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية والمهينة       األوروبي
وغيره من ضروب المعاملة السيئة يجب أن يكفل في جميع األوقات وال يمكن تقييـده أثنـاء الطـوارئ                

من االتفاقيـة   ) ٢(١٥ من االتفاقية األمريكية والمادة   ) ٢(٢٧من العهد الدولي، المادة     ) ٢(٤المادة  (العامة  
  ).األوروبية

وإن هذا الفصل سوف ينظر، بدون أن يكون جامعا ومانعاً بأي طريقة من الطرق، في العنف                
  .الذي يستهدف المرأة على المستوى المؤسسي والمنزلي والمجتمعي

  
  العنف ضد المرأة المجردة من حريتها ١-٣-٤

 بحقيقـة أن المـرأة      بشكل صريح وواضح   ال تعترف معاهدات حقوق اإلنسان الدولية العامة      
المجردة من حريتها تجد نفسها في وضع هش للغاية ولذلك هي بحاجة إلى حماية خاصة من العنف مثل                  

مـن  ) أ(٧وليس هناك سـوى المـادة       . التعدي الجنسي عليها من جانب المسؤولين العاملين في السجون        
 العنف ضد المرأة التي تتعهد فيهـا الـدول األطـراف            اتفاقية البلدان األمريكية لمنع ومعاقبة واستئصال     

باإلحجام عن تعاطي أي فعل أو ممارسة تنطوي على العنف ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات فيهـا                 
والمسؤولين والموظفين والوكالء والمؤسسات تصرفا يتفق مع واجب منع ومعاقبة واستئصال العنف ضد             

  .المرأة
من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق        ) ١(١٠زين، تنص المادة    وفيما يتعلق بمعاملة المحتج   

يعامل جميع المجردين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم        "المدنية والسياسية، بوجه أكثر تحديدا، على أن        
من االتفاقية األمريكية  ) ٢(٥وعلى غرار هذه المادة، تنص المادة       " الكرامة األصيلة في الشخص اإلنساني    

يعامل جميع األشخاص المجردين من حريتهم معاملة تحترم الكرامة المتأصـلة           "سان على أن    لحقوق اإلن 
  :من قواعد األمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء) أ(٨وأخيراً ووفقا للقاعدة ". في اإلنسان

وحين تكون هناك مؤسسة    . يسجن الرجال والنساء، بقدر اإلمكان، في مؤسسات منفصلة       "
جنسين على السواء يتحتم أن يكون مجموع األماكن المخصصة للنساء منفصـال            تستقبل ال 

  ".كلياً
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بيد . وقاعدة فصل فئات السجناء هذه، إن طبقت تطبيقا صارماً، تساعد على حماية السجينات            
أنهن يبقين معرضات لالعتداء عليهن من قبل المسؤولين العاملين في السجن وحراس السجن خاصة إن                

  .ن الرجالكان هؤالء م
*****  

ثم إن هيئات الرصد الدولية أولت حتى اآلن اهتماما نسبياً قليالً لمشكلة االعتداء على النسـاء                
بيد أن اللجنة المعنية بحقـوق      . أثناء وجودهن في حراسة الشرطة أو حينما يخضعن للحرمان من الحرية          

 يجب عليها أن توفر كل المعلومـات        الدول األطراف "، على أن    ٢٨اإلنسان تشدد، في التعليق العام رقم       
. المتعلقة بكفالة حماية حقوق األشخاص المجردين من حريتهم على قدم من المساواة بين الرجل والمرأة              

ويتعين على الدول األطراف، بوجه خاص، أن تبلغ بما إذا كانت المرأة والرجل يسـجنان فـي أمـاكن                   
ويتعين على الدول أيضـاً أن      .  قبل حارسات نساء   منفصلة وما إذا كانت السجينات تخضعن لحراسة من       

 عن البالغين وبشأن    المتهمات اإلناث من األحداث   تقدم تقارير بشأن االمتثال للقاعدة القائلة بوجوب فصل         
أي تفرقة في المعاملة بين الذكور واإلناث المجردين من حريتهم مثل إمكانية المشاركة في برامج إعادة                

 المرأة الحامل المجردة من حريتها    وينبغي أن تحظى    . كانية زيارة األزواج واألسرة   التأهيل والتربية وإم  
بمعاملة إنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في شخصها في جميع األوقات وال سيما أثناء الوالدة وأثنـاء                

  ٤٨".قيامها برعاية المواليد
ن العديد من االدعاءات المتعلقة     وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، على سبيل المثال، أ         

باغتصاب وتعذيب النساء المحتجزات في المكسيك وفنزويال على أيدي قوات األمن في ذلك البلدين تثير               
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ولذلك يتوجب على           ٧بالنظر إلى المادة    " قلقا جديا "

 لضمان سالمة النساء وتأمين عدم إخضاعهم لضغوط إلثنـائهن          أن تتخذ إجراءات فعالة   "الدول األطراف   
عن تبليغ تلك االنتهاكات وتأمين التحقيق في كافة التجاوزات المزعومة وتقديم الـذين اقترفوهـا إلـى                 

  ٤٩."العدالة
*****  

وقد بدأت لجنة مناهضة التعذيب مؤخرا في توجيه طلب إلى الدول األطـراف فـي اتفاقيـة                 
األمـاكن المدنيـة والعسـكرية      "تزويدها ببيانات مفصلة بحسب نوع الجـنس حـول          مناهضة التعذيب ل  

المخصصة لالحتجاز وكذلك مراكز احتجاز األحداث وغيرها من المؤسسات التي يمكن أن يتعرض فيها              
 وقد أعربت اللجنة عند بحثها للتقرير األولي المقدم من كازاخستان           ٥٠."األفراد للتعذيب أو لسوء المعاملة    

افتقار التقرير إلى المعلومات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تمس النساء والفتيات،            "قلقها إزاء   عن  
خاصة بالنظر لتزايد معدالت سجن اإلناث واالدعاءات المتعلقة بالمعاملة السيئة التي تلقاها النساء أثنـاء               

 االدعاءات القائلة بـأن المحتجـزات        وفي حالة كندا، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء        ٥١."احتجاز الشرطة 
عوملن بخشونة وبطريقة ال تليق من قبل سلطات الدولة الطرف وأن العديد من التوصيات الواردة فـي                 "

  ٥٢."تقرير أربور ما زالت تنتظر التنفيذ

الصفحة ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، ) المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل- ٣المادة  (٢٨ التوصية العامة رقم ٤٨                                                           
  .والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف. ١٥، الفقرة ١٧٠
المجلد  (A/56/40، و)المكسيك (٣٢٨، الفقرة ٦٤، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٤٩

؛ والمقطع المستشهد به مأخوذ من التقرير المتعلق بفنزويال ولكن محتوياته مماثلة للمحتويات التي )فنزويال (١٧، الفقرة ٥٢، الصفحة )األول
  .يتضمنها التقرير المتعلق بالمكسيك

  ).م(١٢٩، الفقرة ٥٥، الصفحة A/56/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامةزاخستان، وثيقة األمم المتحدة،  انظر على سبيل المثال، فيما يتعلق بكا٥٠
  ).ي(١٢٨، الفقرة ٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ٥١
، في كنغستونلجنة التحقيق في بعض األحداث التي شهدتها سجون النساء : التقرير المشار إليه هو؛ )ب(٥٨، الفقرة ٢٦ المرجع نفسه، الصفحة ٥٢

  .١٩٩٦األونورابل لويز أربور، كندا، : المفوض
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وأعربت لجنة مناهضة التعذيب مرة ثانية عن قلقها فيما يتعلق بحالة الواليات المتحدة بشـأن               
ى أنها تنطوي على االعتداء الجنسي على المحتجزات والسجينات ارتكبهـا موظفـو إنفـاذ               حاالت يدع "

المحتجزات والسجينات يحتفظ بهن في كثيـر مـن         "؛ وفي نظر اللجنة أن      "القوانين والعاملون في السجن   
 وأوصت اللجنة على العموم بأن تتخذ الدولـة الطـرف           ٥٣".األحيان في ظروف مهينة وحاطة بالكرامة     

خطوات الالزمة لتأمين التحقيق في شأن أولئك الذين ينتهكون االتفاقية ومالحقتهم ومعـاقبتهم خاصـة               ال"
 وفي حالة هولندا أبدت اللجنة قلقهـا        ٥٤".أولئك الذين تكون دوافعهم تمييزية أو إلرضاء رغائبهم الجنسية        

  ٥٥).ذ القوانينأي من بين الموظفين المكلفين بإنفا" (عدم كفاية الموظفات العامالت"إزاء 
وأعربت اللجنة عن قلقها، عندما بحث التقرير الدوري الثالث لمصر، إزاء االدعاء الصـادر              

 أمن الدولة،   مباحثمعاملة السجينات على أيدي الشرطة و     "عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بشأن       
االعتداء بغيـة الحصـول علـى       هذه المعاملة التي تنطوي أحيانا على االعتداء الجنسي أو التهديد بهذا            

بأن تتخذ خطوات فعالـة     "؛ ولذلك أوصت اللجنة     "معلومات تتصل بأزواجهن أو غيرهم من أفراد األسرة       
 أمن الدولة كـأداة    مباحثلحماية النساء من التهديد باالعتداء عليهن جنسياً من قبل الشرطة والعاملين في             

  ٥٦".للحصول منهن على معلومات
*****  

لى مزيد من المعلومات المتعلقة بالسوابق القضائية بشأن االغتصـاب بوصـفه            ولالطالع ع 
  .، من هذا الدليل١-٣-٢تعذيبا انظر الفصل الثامن، القسم الفرعي 

*****  
ومن األهمية الحيوية بمكان أن يولي القضاة والمدعون العامون والمحامون اهتمامـا بالغـاً              

ات وأن يقوموا ببحث االدعاءات المتعلقة بسوء المعاملة، بما         باالحتياجات الخاصة بوضع النساء المحتجز    
في ذلك االعتداء الجنسي، مع تحليهم باليقظة والفعالية واالنتباه ألي عالمة من عالمات التعذيب أو سائر                

  .أنواع سوء المعاملة التي تلقاها المرأة التي ربما ال تجرؤ على التبليغ عن مقترفي ذلك العنف
  

  بات غير القانونيةالعقو ٢-٣-٤
 ال يتصل باألفعـال التـي       ٧الحظر الوارد في المادة     "ترى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن       

باإلضـافة  ". تتسبب في األلم البدني فحسب بل يتصل أيضاً باألفعال التي تسبب المعاناة النفسية للضحية             
البدني، بما في ذلك العقاب المفـرط       أنه يجب توسيع نطاق  الحظر ليشمل العقاب         "إلى ذلك ترى اللجنة     

 ووجهة النظر هذه أيدتها قضـية  ٥٧".الذي يؤمر به جزءاً على جريمة أو بوصفه إجراءاً تربوياً أو تأديبياً      
، حيث صدر على صاحب البالغ حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما مع األشغال الشاقة وُأمر                أوسبورن

ية سالحاً نارياًُ وبسبب عمليات قطع الطريـق وتعمـده           المتالكه بصورة غير قانون    جلداتبضربه عشر 
طبيعة الجريمة  "في هذه القضية أنه، بغض النظر عن        " من رأي اللجنة الراسخ   "وكان  . إلحاق األذى بغيره  

فإن العقوبة البدنيـة تشـكل      ... الواجب أن يعاقب عليها مرتكبها وأيا كانت درجة الوحشية المتسمة بها            
 من العهد، التي انتهكت على      ٧ على العكس من المادة      "سية أو ال إنسانية أو مهينة     معاملة أو عقوبة قا   

  ).د(١٧٩، الفقرة ٣٢، الصفحة A/55/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٥٣                                                           
  ).ب(١٨٠، الفقرة ٣٢ المرجع نفسه، الصفحة ٥٤
  ).أ(١٨٧، الفقرة ٣٤ المرجع نفسه، الصفحة ٥٥
  .٢١٢ و٢٠٩، الفقرتان ٢٣، الصفحة A/54/44، وثائق الرسمية للجمعية العامةال وثيقة األمم المتحدة، ٥٦
  .٥، الفقرة ١٣٩ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )٧المادة  (٢٠ التعليق العام رقم ٥٧
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متقيدة بواجب االمتناع عن تنفيذ الحكم القاضي بجلـد السـيد           " وأبلغت اللجنة الحكومة بأنها      ٥٨.هذا النحو 
إلغاء األحكام  يتعين عليها كفالة عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل ب         "وباإلضافة إلى ذلك    " أوسبورن

  ٥٩".التشريعية التي تسمح بالعقوبة البدنية
*****  

من حيث  " باإللغاء السريع للعقوبة البدنية   "وفيما يخص ناميبيا، أوصت لجنة مناهضة التعذيب        
  ٦٠.إنه ال يزال ممكنا قانونا بموجب القوانين الناميبية فرض مثل هذه العقوبة

*****  
، بطبيعة الحال، على النساء الالئي يتعرضن، على سبيل         وحظر العقوبة البدنية تنطبق بالمثل    

، كما توضح ذلك حالتان اثنتان يرد وصفهما        بلباس معين يلبسنه  المثال، للجلد أو للرجم إن هن لم يتقيدن         
ولذلك طلبت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان من الدول األطراف تزويدها بمعلومات في تقاريرهـا              . أدناه

مشددة على أن مثل هذه     " دة تتعلق باللباس الواجب على المرأة أن تضعه خارج بيتها         عن أي الئحة محد   "
المتضمنة في العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة         " قد تنطوي على انتهاك لعدد من الحقوق      "اللوائح  

لتـان التـالي     والحا ٦١".إذا ما فُرضت العقوبة البدنية بغية تنفيذ مثل هذه الالئحة          "٧والسياسية مثل المادة    
ذكرهما ينطويان على إمكانية فرض عقوبة بدنية بسبب ارتكاب جريمة الزنا ُأثيرتا فـي إطـار اتفاقيـة                  

والنتيجة التي أسفرت عنهـا هاتـان       . مناهضة التعذيب واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على التوالي       
وضـروب  " التعذيب"في معالجتها لمفهوم    القضيتان بينت أن هناك اتساقاً فيما بين هيئات الرصد الدولية           

  .أخرى من سوء المعاملة التي يحرمها قانون حقوق اإلنسان الدولي
*****  

وقد تكون لالجئات ولملتمسات اللجوء مصلحة في عدم العودة إلى بلـدهن األصـلي بسـبب                
وفـي حالـة    . ةالمخاطر الممكن أن يواجهنها بتعريضهن، على سبيل المثال، للتعذيب أو للعقوبة القاسـي            

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينـة يلـزم                 
  :التي نصها كاآلتي) ١(٣النظر في هذه اإلمكانية في إطار المادة 

 أو تسلمه   ")أن ترده ("أن تعيده   ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو             -١"
، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأنه سيكون في خطر             إلى دولة أخرى  
  .التعرض للتعذيب

تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسـباب متـوافرة، جميـع                -٢
االعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة االنطباق، وجود نمط ثابت من االنتهاكات              

  .الجماعية لحقوق اإلنسان في الدولة المعنيةالفادحة أو الصارخة أو 

  : بالعبارات التالية٣وقد وصفت لجنة مناهضة التعذيب تحديد الخطر الذي يواجه في إطار المادة 

الوثائق ، والواردة في وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠٠مارس / آذار١٥اآلراء المعتمدة في  (أسبورن ضد جامايكا. ج، ٧٥٩/١٩٩٧ البالغ رقم ٥٨                                                           
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١- ٩، الفقرة ١٣٨، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40 الرسمية للجمعية العامة

  .١١، الفقرة ١٣٨ المرجع نفسه، الصفحة ٥٩
 .٢٥٠، الفقرة ٣٧صفحة ، الA/55/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٦٠
 الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، ) التساوي في الحقوق بين المرأة والرجل- ٣المادة  (٢٨ التعليق العام رقم ٦١

 ٩ بشأن عدم التمييز؛ والمادة ٢٦المادة : ومن المواد األخرى الواردة في العهد والجائز أن تنتهك بسبب لوائح تفرض لباسا معينا. ١٣، الفقرة ١٨٠
التي تضمن  "١٣؛ والمادة "إذا ُأخضعت حركة التنقل لقيد من هذا القبيل "١٢؛ والمادة "حين يعاقب على عدم التقيد بالئحة من اللوائح باالحتجاز(

خضاع المرأة لشروط تتصل باللباس الذي حينما يتم إ "١٩ و١٨؛ والمادتان "لكافة األشخاص الحق في الخصوصيات دون تدخل تعسفي أو ال قانوني
حين تكون الشروط المتصلة باللباس متعارضة مع الثقافة  "٢٧؛ وأخيراً المادة "تضعه والذي ال يتمشى مع ديانتها أو مع حقها في التعبير عن نفسها

  ".التي تتبناها المرأة
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بيد أن الغرض من تحديد الخطر هو تبين ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصيا خطر                "
على ذلك أن وجود نمط متسق مـن        ويترتب  . التعرض للتعذيب في البلد الذي ستعود إليه      

االنتهاكات الجسيمة والفاضحة والجماعية لحقوق اإلنسان في بلد ال يشكل في حـد ذاتـه               
أساساً كافياً للفصل فيما إذا كان شخص بعينه سيكون في خطر التعرض للتعـذيب إثـر                
 عودته إلى ذلك البلد؛ بل يجب أن تتوفر ُأسس إضافية تبين أن الفـرد المعنـي سـيكون                 

وبالمثل فإن غياب نموذج متسق من االنتهاكـات الجسـيمة لحقـوق            . شخصياً في خطر  
اإلنسان ال يعني أنه ال يمكن اعتبار الشخص في خطر التعرض للتعذيب فـي الظـروف                

  ٦٢".المحددة التي تكتنف وضعه

 وفي هذه الحالة بعينها، طلبت صاحبة البالغ وهي مواطنة إيرانية، اللجوء في السويد لنفسـها              
لجنـة  أرملة شهيد وهي بهذه الصفة أيـدت وأشـرفت علـى          "وبينت صاحبة البالغ أنها كانت      . ولولدها
ارتكبت جريمة الزنا وحكـم     " وأنها   متعة؛ وادعت عالوة على ذلك أنها ُأجبرت على عقد زواج           "الشهداء

نـة مناهضـة     وبالرغم من أن الحكومة السويدية شككت في موثوقية أقوالها حكمت لج           ٦٣".عليها بالرجم 
 من االتفاقية، باالمتناع عن إعادة      ٣التزام، وفقا للمادة    "التعذيب لفائدتها وقررت أن الدولة الطرف عليها        

صاحبة البالغ قسراً إلى جمهورية إيران اإلسالمية أو إلى أي بلد آخر قد تتعرض فيه لخطر الطـرد أو                   
النحو سلمت اللجنة بأن صاحبة البالغ ستواجه        وعلى هذا    ٦٤".اإلعادة منها إلى جمهورية إيران اإلسالمية     

وأشارت اللجنة في القرار    . خطر الحكم عليها بالرجم بسبب جريمة الزنا إن هي عادت إلى بلدها األصلي            
الذي توصلت إليه إلى تقرير صادر عن الممثل الخاص لألمم المتحدة المعني بحالة حقوق اإلنسان فـي                 

والتي تؤكد  " التقارير المتعددة الواردة من المنظمات غير الحكومية      "لى  جمهورية إيران اإلسالمية وكذلك إ    
  ٦٥.أن متزوجات حكم عليهن مؤخراً باإلعدام عن طريق رجمهن بسبب جريمة الزنا

*****  
 من االتفاقيـة األوروبيـة      ٣ التي ُأثيرت في إطار المادة       - جاباريوالوضع المتصل بقضية    

سـتتعرض  "يث إن صاحبتها، وهي مواطنة إيرانية ادعـت بأنهـا            قضية مماثلة من ح    -لحقوق اإلنسان   
إلى جمهوريـة إيـران     " لخطر حقيقي يتمثل في سوء معاملتها وإعدامها رجماً إن هي ُأبعدت من تركيا            

 ولما كانت صاحبة البالغ ملتحقة بكلية للسكرتارية في جمهورية إيران اإلسـالمية التقـت               ٦٦.اإلسالمية
 فترة قررا الزواج ولكن أسرة صديقها اعترضت على هذا الزواج وتزوج هـو              صدفة رجالً أحبته، وبعد   

من امرأة أخرى؛ بيد أن صاحبة البالغ وصديقها السابق ظال يلتقيان بغرض الجماع إلى أن تم إيقافهمـا                  
 وخضعت صاحبة الطلب لفحص على فرجها وهي قيـد          ٦٧.في يوم من األيام من طرف الشرطة فاعتقال       

م اإلفراج عنها في نهاية المطاف بمساعدة من أسرتها؛ وقد دخلت تركيا بصورة غيـر               االحتجاز ولكن ت  
 وتـم   ٦٨.قانونية ثم حاولت السفر إلى كندا عبر فرنسا حيث تم ضبطها مستخدمة جواز سفر كندي مزور               

ة وعلى إثر رجوعها إلى تركيا، منحتها مفوضية األمم المتحدة السامي         . من بعد ذلك إعادتها إلى اسطنبول     

، والواردة في وثيقة األمم المتحدة، )٢٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٤ اآلراء المعتمدة في (ضد السويد. س. أ، ١٤٩/١٩٩٩ انظر البالغ رقم ٦٢                                                           
  .٣-٨، والفقرة ١٨٥-١٨٤، الصفحتان A/56/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة

  .٤-٨، الفقرة ١٨٥ المرجع نفسه، الصفحة ٦٣
  .٩ و٥-٨، الفقرة ١٨٦-١٨٥ المرجع نفسه، الصفحتان ٦٤
  .٧-٨فقرة ، ال١٨٥ المرجع نفسه، الصفحة ٦٥
٦٢ Eur. Court HR, Case of Jabari v. Turkey, Judgment of 11 July 2000, para. 3   والنص المستخدم هو ذلك الذي هو معروض على موقع

  .int.coe.echr.wwwالويب الخاص بالمحكمة
  .١١-٩ المرجع نفسه، الفقرات ٦٧
  .١٤- ١٢ المرجع نفسه، الفقرات ٦٨
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على أساس أن خوفاً مبرراً كان ينتابها من االضطهاد إن هي ُأعيدت إلى             "لشؤون الالجئين مركز الالجئة     
  ٦٩."إيران وكانت تواجه خطر التعرض لعقوبة الإنسانية كالموت رجماً أو جلداً

  :وذكرت المحكمة األوروبية بسوابقها القضائية المقررة التي تفيد ما يلي
 ومن ثم تـأتي     ٣ة بطرد شخص قد يثير مسالة تندرج في إطار المادة         إن قيام دولة متعاقد   "

مسؤولية تلك الدولة في إطار االتفاقية حيث توافرت أسس عديدة لالعتقاد بأن الشـخص              
 فـي   ٣المعني إن هو طرد سيواجه خطرا حقيقياً يتمثل في التعرض لمعاملة منافية للمادة              

 واجب عدم طرد ذلـك      ٣ف تقتضي المادة    وفي هذه الظرو  . البلد المستقبل لذلك الشخص   
  ٧٠".الشخص المعني إلى ذلك البلد

  ومن الملفت لالنتباه أن المحكمة أضافت قولها إن
 تنطوي على قيمة من أهم القـيم األساسـية فـي مجتمـع              ٣بالنظر إلى حقيقة أن المادة      "

 الالإنسـانية أو    ديمقراطي وتمنع بعبارات مطلقة التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو          
المهينة، فال بد إذن من إجراء الفحص الدقيق الالزم الدعاء الشخص بأن طرده إلى بلـد                

  ٧١."٣ثالث سيعرضه للمعاملة التي تحظرها المادة 

بأن السلطات في البلـد الـذي       "وفي القضية المعروضة على المحكمة، لم تقتنع هذه األخيرة          
وتبعـا لـذلك   " اً الدعاء صاحب البالغ بما في ذلك إمكانية مجادلته      تولى اإلجابة أجرت تقييما جادا وهادف     

الوزن الواجب لالستنتاج الذي توصلت إليه مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بشأن             "أولت  
؛ وقد أجرت المفوضية "ادعاء صاحبة البالغ حين قيمت بنفسها الخطر الذي ستواجهه إن نُفذ قرار طردها

مع صاحبة البالغ وُأتيحت لها فرصة اختبار موثوقية مخاوفها وحقيقة روايتها لإلجراءات الجنائية             مقابلة  "
لم تكن  " وأخيراً، ذكرت المحكمة أنها      ٧٢."التي بوشرت ضدها في إيران بسبب جريمة الزنا التي ارتكبتها         

إلى حد أن سلوك الزاني لـم       مقتنعة بأن الحالة السائدة في البلد الذي تنتمي إليه صاحبة البالغ قد تطور              
، بما أن رجم الزانيـة ظـل        "يعد يعتبر عمالً مشيناً يستوجب العقوبة بمقتضى قوانين الشريعة اإلسالمية         

خطـر حقيقـي    "وجـود   " ما يثبت " وبالتالي، تبينت المحكمة     ٧٣.معموال به رسميا وقد تلجأ إليه السلطات      
وأن طردها إلى   " هي عادت إلى إيران   ...  إن   ٣مادة  تواجهه صاحبة البالغ في التعرض لمعاملة منافية لل       

  ٧٤.ذلك البلد من شأنه أن يشكل انتهاكا لتلك المادة
  

  العنف ضد المرأة والطفلة داخل األسر والمجتمع المحلي عموماً ٣-٣-٤
إن العنف، بما فيه التعدي الجنسي على المرأة والطفلة، ظاهرة معهـودة فـي األسـر والمـدارس                  

لي عموماً وممارستها تعتبر فوق كل شيء خرقا واضحاً لشتى أحكام قانون حقوق اإلنسان الدولي               والمجتمع المح 
وبالرغم من أن الشطر الكبير     . من قبيل الحق في عدم التعرض لسوء المعاملة والحق في األمان على الشخص            

  .أجل استئصالهمن هذا العنف يحدث في البيوت إال أن الحكومات تتحمل مسؤولية العمل المتيقظ من 
*****  

  .١٨ المرجع نفسه، الفقرة ٦٩                                                           
  .٣٨ المرجع نفسه، الفقرة ٧٠
  .٣٩ المرجع نفسه، الفقرة ٧١
  .٤١- ٤٠ المرجع نفسه، الفقرتان ٧٢
  .٤١ المرجع نفسه، الفقرة ٧٣
  .٤٢ المرجع نفسه، الفقرة ٧٤
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وفي هذا الصدد، أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بقيام الـدول األطـراف فـي                 
باتخاذ التدابير المالئمة والفعالة للتغلب على كافـة        "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة         

وأنه يتعين عليها أيضاً، في جملـة       " أشكال العنف القائم على أساس الجنس في المجالين العام أو الخاص          
  :أمور

ت لمناهضة العنف األسري والتعدي الجنسي علـى        سنأن تعمل على جعل القوانين التي       "
الغير واالغتصاب وسائر أشكال العنف القائم على أساس الجنس توفر الحماية المالئمـة             

ت الحمايـة والـدعم     وينبغي أن تتاح خدما   . لكافة النساء وتحترم سالمة أبدانهن وكرامتهم     
ويعتبر التدريب الهادف إلى توعية السلطات القضـائية والمـوظفين          . لضحايا هذا العنف  

المكلفين بإنفاذ القوانين وسائر الموظفين العموميين بمسائل المرأة أمـراً أساسـياً لتنفيـذ              
  ٧٥."االتفاقية على النحو الفعال

صورة " العراق، على سبيل المثال، تقديم       وعمالً بالتوصيات التي تقدمت بها، طلبت اللجنة من       
شاملة فيما يخص العنف ضد المرأة في هذه الدولة الطرف، بما في ذلك المعلومات بشـأن التشـريعات                  
والبيانات اإلحصائية حول أنواع وتواتر العنف ضد المرأة وردود الفعل على ذلك العنف الصادرة عـن                

طات القضائية، والعمال االجتماعيين والعـاملين علـى تـوفير          الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والسل    
على تشجيع ودعم إنشاء مرافق للنساء ضحايا العنف المنزلي من قبل           "وحثت الحكومة   ". الرعاية الصحية 

الخطوط الهاتفية الساخنة والمالجئ للنساء الالئي يتعرضن للضرب وتنظيم حملة تنادي بعـدم التسـامح               
رض لـه المرأة وذلك من أجل االرتقاء بمسـتوى الـوعي بالمشـكلة وضـرورة               إزاء العنف الذي تتع   

  ٧٦."مكافحتها بصورة فعالة
على إيالء أولوية عالية للتدابير الراميـة إلـى         "وحثت اللجنة أيضاً حكومة جمهورية مولدوفا       

 العنـف   التصدي للعنف ضد المرأة داخل األسرة وفي المجتمع وعلى االعتراف بأن ذلك العنف، بما فيه              
؛ ودعت اللجنـة الحكومـة      "المنزلي، يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان التي تتمتع بها المرأة بموجب االتفاقية          

إلى تأمين ما يجعل ذلك العنف يشكل جريمة تستوجب العقاب بموجب القانون الجنائي ومالحقـة مـن                 "
اح للنساء ضحايا العنف الوسائل     يرتكب ذلك العنف وإنزال العقوبة به بما يلزم من الشدة والسرعة وأن تت            

بأن تتخذ تـدابير لكفالـة      " وأوصت كذلك    ٧٧".الفورية لجبر ما يلحق بهن من ضرر ولتوفير الحماية لهن         
التوعية الكاملة التي تستهدف الموظفين العموميين، وال سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القـوانين والهيئـة               

أن تضطلع  "وأخيراً دعت الحكومة إلى     " ف الذي يستهدف المرأة   القضائية، توعية تامة بجميع أشكال العن     
بتدابير لشحذ الوعي بما في ذلك تنظيم حملة إلشاعة عدم التسامح إزاء تلك االنتهاكات وجعلها مرفوضة                

  ٧٨".اجتماعياً وأخالقياً
وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء العنف الذي يرتكب ضد المرأة               

لكـي  " من القانون الجنائي     ١١٨ي ليتوانيا، وخاصة العنف المنزلي، وحثت الحكومة على تعديل المادة           ف
علـى مواصـلة    "وحثت كذلك الحكومة    " يحدد بصراحة االغتصاب بوصفه مضاجعة امرأة دون موافقتها       

ة والمحـامين   إيالء انتباه جدي للعنف المنزلي ضد المرأة بوسائل منها التدريب الجاري لموظفي الشرط            
 وأخيراً أوصت   ٧٩."والقضاة مستقبال ومن خالل الوصول الميسر للمحاكم المتاح لضحايا العنف المنزلي          

  ).ب(و) أ(٢٤ ، الفقرة٢١٩، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )العنف ضد المرأة (١٩التوصية العامة رقم  ٧٥                                                           
  .١٩٠، الفقرة ٦٨، الصفحة A/55/34، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٧٦
  .١٠٢، الفقرة ٥٩ المرجع نفسه، الصفحة ٧٧
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٧٨
  .١٥٤، الفقرة ٦٤ المرجع نفسه، الصفحة ٧٩
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باألخذ بقانون محدد يمنع العنف المنزلي الذي يستهدف المرأة والـذي مـن شـأنه أن يـوفر الحمايـة                    "
  ٨٠".والحصول على المساعدة القانونية والملجأ

عنف ضد المرأة في رومانيا قضية شغلت بال اللجنة فضـالً عـن             كذلك كان تزايد مستوى ال    
انعدام التشريع الذي يجرم العنف المنزلي، بما في ذلك االغتصاب الزوجي، واالعتراف بالـدفاع عمـا                "

في القانون الجنائي، الذي يلغي المسؤولية الجنائية عن المغتصب إذا كانـت            " الزواج اإلصالحي "يسمى  
تشـريع يتعلـق    "؛ وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً من عـدم وجـود            "بل التزوج به  الضحية المغتصبة تق  

لخطر ارتفاع  " وأخيراً أعربت اللجنة عن قلقها في حالة الهند بشأن تعرض المرأة             ٨١."بالمضايقة الجنسية 
"  تشهد انتفاضات مسـلحة    مناطقمستويات العنف واالغتصاب والمضايقة الجنسية واإلهانة والتعذيب في         

باستعراض التشريع المتعلق بمنع اإلرهاب والقانون المتعلق باألحكـام الخاصـة           "ذلك أوصت اللجنة    ول
بحيث ال تحول السلطات الخاصة الممنوحة لقوات األمن دون إجـراء التحقيقـات             ... بالقوات المسلحة   

  ٨٢."قيفومالحقة أفعال العنف ضد المرأة في المناطق التي تشهد نزاعات وأثناء االحتجاز والتو
*****  

. القطـاع الخـاص   وركزت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أيضاً على العنف ضد المرأة في            
وفيما يتعلق بكمبوديا، على سبيل المثال، أعربت اللجنة عن قلقها من أن االغتصاب الجنسي ال يشكل في                 

 المنزلي؛ وفي رأي اللجنة     ذلك البلد جريمة وأن السلطات ال توفر الدعم للنساء الالئي يشتكين من العنف            
أن تأخذ بتدابير لتمكين المرأة من التماس الحماية القانونية الفعالة فـي حالـة              "أنه ينبغي للدولة الطرف     

لكون العنف ضد المرأة والعنف المنزلـي بوجـه         " وأعربت اللجنة أيضا عن انشغالها       ٨٣."العنف المنزلي 
بأن تتخذ كافة التدابير الضرورية، بما في ذلك سـن          "، وأوصت   "خاص آخذان في التنامي في كوستاريكا     

  ٨٤."التشريعات المالئمة، لحماية المرأة في هذه المجاالت
حكم قانوني يعفي المغتصب من المسؤولية      "وأعربت اللجنة عن انشغالها إزاء استمرار وجود        

 لها أن تلغي فوراً هـذا       ينبغي"في فنزويال، وأضافت اللجنة أن الدولة الطرف        " الجنائية إذا تزوج ضحيته   
 من العهد آخذة بعين االعتبار الخـاص  ٢٤و) ٣(٢ و٢٦ و ٢٣ و ٧ و ٣التشريع الذي ال يتوافق مع المواد       

 وُأبدي القلق نفسه فيما يخـص التشـريع السـائد فـي             ٨٥."السن المبكرة الممكن فيها أن تتزوج الفتيات      
م التسليم بأن جريمة االغتصاب قـد ارتكبـت         لكي يت " نزيهة"غواتيماال الذي يقتضي من المرأة أن تكون        

 ٣أن تلغي فوراً هذا التشريع الذي ال يتمشى مع المواد           "بالفعل؛ وأبلغت اللجنة الدولة الطرف بأن عليها        
  ٨٦."من العهد) ٣(٢ و٢٦ و٢٣و

*****  
أن مشكلة العنف المنزلي ضد     " بقلق"والحظت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

 وفيما يخص منغوليا، بينت     ٨٧."ال يعالج معالجة كافية وأن االغتصاب الزوجي ال يجرم        "مرأة في مصر    ال
أنها منشغلة بالغ االنشغال إزاء اآلثار الضارة التي تلحق بالمرأة والمترتبة على القـيم التقليديـة                "اللجنة  

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٨٠                                                           
  .٣٠٦، الفقرة ٨٠المرجع نفسه، الصفحة  ٨١
أو تؤيده الدولة في أوقات النزاع المسلح /العنف ضد المرأة الذي تقترفه و"فيما يخص بقضية . ٧٢-٧١، الفقرتان ١١ المرجع نفسه، الصفحة ٨٢
رير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد  تق-العنف ضد المرأة ، E/CN.4/2001/73انظر، على سبيل المثال، وثيقة األمم المتحدة )" ١٩٩٧/٢٠٠٠(

  .٤٥، الصفحة المرأة، أسبابه وعواقبه، السيدة كوماراسوامي
  .٣٠٩، الفقرة ٦٠، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٨٨
  .٢٨١، الفقرة ٥٥ المرجع نفسه، الصفحة ٨٤
  .٢٠، الفقرة ٥٢، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  وثيقة األمم المتحدة٨٥
  .٢٤، الفقرة ٩٧ المرجع نفسه، الصفحة ٨٦
  .١٦٢، الفقرة ٤١، الصفحة E/2001/22/E/C.12/2000/21 وثيقة األمم المتحدة ٨٧
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 التظلم المتاحة لضـحايا العنـف       انعدام المرافق وعدم كفاية وسائل    "وشجبت  " والممارسات السائدة والفقر  
تنظيم حمالت عامة لشحذ    "، الذي رأى أنه يمس ثلث النساء في البلد؛ وحثت اللجنة الحكومة على              "المحلي

 ٨٨."الوعي بالعنف المنزلي ولتجريم اغتصاب الزوجات وتوفير المأوى وسبل التظلم المالئمة للضـحايا            
  ٨٩.كان مثار قلق في حالة البرتغال" ف الزوجيظاهرة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العن"وإن 

*****  
فيما  ضد هولندا    ص و سوأصدرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان حكما مهما في قضية          

بواجبات الدول المتعاقدة األطراف في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسـان أن تـؤمن لضـحايا               يتعلق  
 والقضية تتعلـق باسـتحالة      ".الحماية العملية والفعالة  "ن  التجاوزات التي يتسبب فيها األشخاص العاديو     

إقامة الدعوى الجنائية ضد المقترف المزعوم للعدوان الجنسي الذي استهدفت لـه فتاة معوقة عقليا وهي               
وكان الفاعل المزعوم هو صهر المديرة القائمة على شؤون الدار الخاصة إليواء المعـوقين              . ساآلنسة  

 قادرة على تقديم شكوى بنفسها      سورأت الشرطة أن اآلنسة     . يث كانت الفتيات يقمن   عقليا من األطفال ح   
ومن ثم مـا    . وبما أن عمرها يزيد على الست عشرة سنة فإن شكوى األب ال يمكن أن تعتبر بديالً لذلك                

  ٩٠. سمن أحد مخول قانوناً برفع شكوى جنائية باسم اآلنسة 
  :وذكرت المحكمة ما يلي

 هو أساساً حماية الفرد من التدخل التعسفي الذي تمارسه          ٨وضوع المادة   بالرغم من أن م   "
: السلطات العامة ال تقتصر هذه المادة على جبر الدولة على االمتناع عن ذلـك التـدخل               

باإلضافة إلى هذا التعهد السلبي األولي، قد تكون هناك التزامات إيجابيـة متأصـلة فـي                
وقد تنطوي هذه االلتزامـات علـى       ... الحياة األسرية   االحترام الفعلي للحياة الخاصة أو      

اعتماد تدابير تستهدف تأمين حماية الحياة الخاصة حتى في مجال عالقات األفراد بعضهم             
  ٩١."ببعض

  :وعليه فقد تبينت المحكمة
أن الحماية التي يمنحها القانون المدني في حالة الفعل غير المشروع من نوع ما تعرضت ”

وهذه حالة تكون فيها القيم األساسية والجوانب المهمة في         . ماية ال تكفي  ح سلـه اآلنسة   
والرادع الفعال ال غنى عنه في هذا المجـال وال يمكـن أن             . الحياة الخاصة محل رهان   

يتحقق إال من خالل األحكام القانونية الجنائية؛ والواقع أن مثل هذه األحكام تنظم في العادة               
  ٩٢."مسألة كهذه

 كان هناك عـائق إجرائـي إلقامـة         سى أنه بالنسبة ألشخاص في وضع اآلنسة        وبالنظر إل 
الدعوى الجنائية ضد المعتدي المزعوم، انتهت المحكمة إلى أن القانون الجنائي الهولندي ال يوفر لآلنسة               

ة خلصت المحكم " وأخذا بعين االعتبار طبيعة الفعل غير المشروع المعني       "؛  "الحماية العملية والفعالة   "س
  ٩٣. من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان٨ ضحية انتهاك للمادة سإلى أن اآلنسة 

 وهـي   ضد المملكة المتحدة  . ألفوهناك قضية مشهورة أخرى في هذا الصدد أال وهي قضية           
قضية برغم أنها تتعلق بتعرض طفل للضرب على يدي زوج أمه إال أن لها آثاراً مهمة هـي األخـرى                    

فصاحب الدعوى الذي كان يبلغ من العمـر آنئـذ تسـع            . لدول المتعلق بحماية الطفالت   بالنسبة لواجب ا  
  .٢٨١، الفقرة ٥٦، والصفحة ٢٧٠، الفقرة ٥٥ المرجع نفسه، الصفحة ٨٨                                                           

  .٤١٤، الفقرة ٧٢المرجع نفسه، الصفحة  ٨٩
٩٠ Eur. Court HR, Case of X and Y v. the Netherlands, Judgment of 26 March 1985, Series A, No. 91, pp. 8-9, paras. 9-13.  
  .٢٣، الفقرة ١١ المرجع نفسه، الصفحة ٩١
  .٢٧، الفقرة ١٣ المرجع نفسه، الصفحة ٩٢
  .٣٠، الفقرة ١٤، والصفحة ٢٧، الفقرة ١٣ المرجع نفسه، الصفحة ٩٣
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أنه ضرب بعصا استخدمت بقوة كبيرة أكثر من        ... تبين لطبيب األطفال المستشار بعد الفحص       "سنوات،  
اقية  من االتف  ٣وفي نظر المحكمة أن هذه المعاملة تصل إلى مستوى الشدة التي تمنعها المادة              " مرة واحدة 

معرفة ما إذا كان ينبغي     " ولذلك فإن المسالة التي كان يجب الفصل فيها هي           ٩٤.األوروبية لحقوق اإلنسان  
 ورأت  ٩٥." عن ضرب صاحب الـدعوى مـن قبـل زوج أمـه            ٣اعتبار الدولة مسؤولة بموجب المادة      

  :المحكمة
ي أن تؤمن لكل     من االتفاقية يقتض   ١أن التزام األطراف السامية المتعاقدة بموجب المادة        "

 بعين االعتبار   ةفرد يخضع لواليتها القضائية الحقوق والحريات المحددة في االتفاقية، آخذ         
، التي تلزم الدول باتخاذ تدابير تستهدف كفالة عدم تعرض أي فرد من األفـراد               ٣المادة  

ية أو  الخاضعين لواليتها القضائية للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـان             
ويحق لألطفال وغيـرهم     ... بما في ذلك المعاملة الصادرة من األفراد العاديين       المهينة،  

من األفراد الضعفاء أن يحظوا بحماية من الدولة تتمثل في ردع فاعل ضد الخروق الجدية 
  ٩٦."التي تنال من كرامة الشخص

مة باالعتداء علـى طفـل      دفاعا لدرء ته  "وبمقتضى القانون اإلنكليزي فإن هذه المسالة شكلت        
على االدعاء أن يبرهن بما ال يـدع مجـاال          "و" العقوبة المعقولة "بالقول إن المعاملة قيد النظر هي بمثابة        

وبالرغم من أن صاحب الدعوى قد تعـرض        " معقوال للشك أن االعتداء تخطى حدود العقوبة المشروعة       
 من االتفاقية، إال أن زوج أمه       ٣ نطاق المادة    لمعاملة رئي أنها على جانب كاف من الشدة لكي تندرج في          

 ولذلك فإن من رأي المحكمة أن القانون لم يوفر الحماية الكافية لصـاحب              ٩٧.برئ من قبل هيئة المحلفين    
  ٩٨. من االتفاقية٣الدعوى وهذا التقصير شكل انتهاكا للمادة 

حقوق اإلنسان انظـر    ولالطالع على مزيد من المعلومات بشأن واجب الدول توفير الحماية ل          
  .الفصل الخامس عشر أدناه

  
  العنف ضد المرأة بوصفه من الجرائم بحق اإلنسانية وجرائم الحرب  ٤-٤

من النظـام   ) ز(و) و(٥وختاماً من األهمية بمكان اإلشارة في هذا السياق إلى أنه وفقاً للمادة             
من النظام األساسي للمحكمـة     ) ز(و) و(٣األساسي للمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة والمادة        

 عندما ترتكب هاتان    التعذيب واالغتصاب يشكالن جريمة بحق اإلنسانية     الدولية الخاصة برواندا يرى أن      
 من النظـام األساسـي      ٤باإلضافة إلى ذلك وعمالً بالمادة      . الجريمتان ضد أي مدني أثناء النزاع المسلح      

لهذه المحكمة سلطة مالحقة األشخاص الـذين ارتبكـوا أو أمـروا            للمحكمة الدولية الخاصة برواندا فإن      
 بما في ذلـك البروتوكـول   ١٩٤٩ المشتركة بين اتفاقيات جنيڤ لعام    ٣بارتكاب انتهاكات خطيرة للمادة     

تنص صراحة على أن هذه االنتهاكـات تشـمل         ) ح(و) هـ(٤والمادة  . ١٩٧٧اإلضافي الملحق بها لعام     
امة اإلنسانية وال سيما المعاملة المهينة أو الحاطـة بالكرامـة واالغتصـاب             التعدي الصارخ على الكر   "

بما في ذلك التهديدات بارتكاب مثل هذه       " والبغاء القسري وأي شكل من أشكال االعتداء الذي يأباه الخلق         
  .األفعال

يمـة  الجر فإن مفهوم    ١٩٩٨ من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام         ٧ووفقا للمادة   
 ال يشمل أفعاال من قبيل القتل واإلبادة الجماعية واالسترقاق والتعذيب واإلبعـاد والنقـل               بحق اإلنسانية 

                                                           ٩٤ Eur. Court HR, Case of A v. the United Kingdom, Judgment of 23 September 1998, Reports 1998-VI, p. 2699, para. 21.  
  .٢٢، الفقرة ٢٦٩٩ المرجع نفسه، الصفحة ٩٥
  .و مضافوالخط الغليظ للتأكيد وه.  المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٩٦
  .٢٣، الفقرة ٢٧٠٠-٢٦٩٩ المرجع نفسه، الصفحتان ٩٧
  .٢٤، الفقرة ٢٧٠٠ المرجع نفسه، الصفحة ٩٨
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القسري للسكان فحسب بل إنه يسري أيضاً على االغتصاب واالسترقاق الجنسي والبغاء الجبري والحمل              
)). ز(٧المـادة   " (ي خطورتـه  أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي المماثل ف        "القهري والتعقيم القسري    

كجزء مـن هجـوم   "يفترض ارتكابها " جريمة بحق اإلنسانية "ومن ناحية أخرى ولكي تشكل هذه األفعال        
جرائم ومثل هذه األفعال قد تشكل      ". واسع النطاق ومنتظم يستهدف السكان المدنيين مع العلم بهذا الهجوم         

‘ ٢٢‘)ب)(٢(٨المـادة   (لية علـى حـد سـواء         خطيرة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدو       حرب
  ).على التوالي‘ ٦‘)هـ(و

ولالطالع على المزيد من المعلومات بشأن حماية حقوق اإلنسان في أوقات األزمات انظـر              
  ".بإقامة العدل أثناء حاالت الطوارئ"الفصل السادس عشر المتعلق 

لقاسية أو الالإنسانية أو للمرأة الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة ا
 .المهينة في جميع األوقات، بما في ذلك أوقات الطوارئ

ويجب أن تُعامل المرأة المجردة من حريتها بكرامة وأن تُمنح حماية خاصة من 
  .العنف واإلساءة الجنسية إليها

إن القانون الدولي يحرم العقوبة البدنية ويحرمها أيضاً عندما يتم إنزالها بالمرأة 
  .ألسباب جريمة الزنا أو بسبب خرق نُظم لباس معينة

ال ينبغي إعادة امرأة إلى بلد يتهددها فيه خطر تعرضها للتعذيب أو لغيره من 
  .ضروب المعاملة المنافية للقانون الدولي

. إن العنف المنزلي والمجتمعي الذي تتعرض لـه المرأة مناف للقانون الدولي
 يملي عليها اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على جميع والدول تتحمل واجباً قانونياً

  .أشكال العنف المبني على أساس الجنس في المجتمع
ويقتضي هذا الواجب أموراً منها قيام الدولة بتوفير الحماية الكافية والفعالة بموجب 

 .القانون الجنائي لضحايا العنف الذي يرتكبه األفراد العاديون

  

أة في عدم التعرض لالسـترقاق وتجـارةحق المر   .٥
الرقيق والسخرة والعمل الجبري واالتجار في المرأة

على الرغم من أن البحث في مفاهيم االسترقاق وتجارة الرقيق واالستعباد والسخرة والعمـل              
لموا الجبري يخرج عن نطاق هذا الدليل إال أن من األهمية بمكان بالنسبة ألصحاب المهن القانونية أن يع                

أن هناك أحكاما قانونية دولية تُحرم هذه الممارسات التي هي ما تزال قائمة في العديد من البلدان علـى                   
ومثل هذه الممارسات ترتبط غالباً بطرق عديدة باالتجـار فـي           . العكس مما يعتقده الكثير من األشخاص     

 والسخرة والعمل الجبري واالتجار     ومفاهيم االسترقاق وتجارة الرقيق   . النساء واألطفال وبالبغاء القسري   
في النساء بما في ذلك االتجار فيهن بغرض استعبادهن واستغاللهن في البغاء هي مفاهيم مترابطة ترابطاً                
ال فكاك منه في الواقع العملي وهناك الكثير من الصعوبات التي يمكن أن تنشأ حـين يتعلـق بتطبيـق                    

 وعلى إثر استعراض أهم األحكام القانونية سيركز هذا القسـم           .المبادئ القانونية ذات العالقة بالموضوع    
اهتمامه على الظاهرة الخطيرة والمتزايدة االنتشار المتمثلة في االتجار بالمرأة التي أصبحت بالغة الحدة              

  .في أوروبا منذ انهيار االتحاد السوفياتي وفتح الحدود
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  األحكام القانونية ذات الصلة  ١-٥
  

   وتجارة الرقيق واالستعباداالسترقاق ١-١-٥
مـن العهـد    ) ١(٨المادة  ( محرم بموجب معاهدات حقوق اإلنسان العامة جميعها         االسترقاق

 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسـان والشـعوب،         ٥الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة       
مـن االتفاقيـة األوروبيـة لحقـوق        ) ١(٤من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، والمادة       ) ١(٦والمادة  
 مـن الميثـاق     ٥من العهد، والمـادة     ) ١(٨محظورة صراحة بمقتضى المادة      وتجارة الرقيق ). اإلنسان

من العهد والمادة   ) ٢(٨ محرم بمقتضى المادة     دواالستبعا. من االتفاقية األمريكية  ) ١(٦األفريقي والمادة   
  .من االتفاقية األوروبية) ١(٤من االتفاقية األمريكية والمادة ) ١(٦

 المعدلة بمقتضى بروتوكول    ١٩٢٦وهذه الممارسات محرمة بمقتضى اتفاقية االسترقاق لعام        
 واالتفاقية التكميلية بشأن القضاء على الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشـبيهة             ١٩٥٣عام  

ع وقمع االسترقاق وتجارة الرقيـق فـإن         تُعنى بمن  ١٩٢٦وعلى حين أن اتفاقية عام      . ١٩٥٦بالرق لعام   
 مهمة هي األخرى من حيث إنها تُعنى صراحة هي األخرى، بأمور منها، األعـراف               ١٩٥٦اتفاقية عام   

 تقتضي مـن    ١والمادة  . والعبودية والزواج القسري ألغراض المال    إسار الدين،   والممارسات من قبيل    
ة وغير التشريعية القابلة للتنفيـذ العملـي والضـرورية          الدول األطراف أن تتخذ جميع التدابير التشريعي      

  :للوصول تدريجيا وبالسرعة المكنة إلى إبطال األعراف والممارسات التالية
إسار الدين، ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماتـه                )أ"(

قيمة المنصفة لهـذه    الشخصية أو خدمات شخص تابع لـه ضمانا لدين عليه، إذا كانت ال           
  الخدمات ال تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددة؛

، ويراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عـن               سخرةال  )ب(
طريق االتفاق، بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينـة لهـذا                

   عوض، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه؛الشخص بعوض أو بال

  :أي من األعراف أو الممارسات التي بموجبها  )ج(

يصدر الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعـالً، دون أن تملـك حـق                ‘١‘  
الرفض، ولقاء بدل مالي أو عيني يدفع ألبويها أو للوصـي عليهـا أو ألسـرتها أو ألي                  

  شخص آخر أو أية مجموعة أشخاص أخرى؛

يتمتع الزوج أو أسرته أو قبيلته بحق نقل زوجته إلى شخص آخر، لقاء               ‘٢‘  
  ثمن أو عوض آخر؛

  تغدو المرأة، لدى وفاة زوجها، إرثاً ينتقل إلى شخص آخر؛  ‘٣‘  

أي من األعراف أو الممارسات التي يسمح بموجبها ألحد األبوين أو لكليهمـا، أو                )د(
 عشرة إلى شخص آخر لقاء عوض أو بـال          للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة      

  ."عوض، على قصد استغالل الطفل أو المراهق أو استغالل عمله

 في كافة األوقـات   والحق في عدم التعرض لالسترقاق وتجارة الرقيق والعبودية واجب كفالته           
ـ      ) ٢(٤المادة  (وعدم التقيد به غير جائز في حاالت الطوارئ العامة           الحقوق من العهد الدولي الخـاص ب

مـن االتفاقيـة    ) ٢(١٥من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة       ) ٢(٢٧المدنية والسياسية، والمادة    
  ).األوروبية
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  السخرة والعمل الجبري ٢-١-٥
 محرمان صراحة بثالث من أربع معاهدات عامة لحقوق اإلنسان،          السخرة والعمل الجبري   إن

مـن االتفاقيـة    ) ٢(٦لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة       من العهد الدو  ) ٣(٨وبالذات المادة   
ومثل هـذه الممارسـات     . من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان    ) ٢(٤األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة     

واتفاقية منظمة  ) ٢٩رقم   (١٩٣٠محظورة كذلك بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالسخرة،          
ومعاهدات حقوق اإلنسان الـثالث العامـة واتفاقيـة         ). ١٠٥رقم   (١٩٥٧ولية إللغاء السخرة،    العمل الد 

خدمات من قبيل الخدمـة     " السخرة والعمل الجبري  " تستبعد من تعريف     ١٩٣٠منظمة العمل الدولية لعام     
خـدمات التـي   العسكرية على سبيل المثال التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من االلتزامات المدنية العادية أو ال              

وجميع نواحي هذا الحظر يجب أن تطبق دون        . يمكن أن يطلب أداؤها في حاالت الطوارئ أو الكوارث        
  .تمييز على المرأة

  
  االتجار بالمرأة ٣-١-٥

 لقمع االتجار باألشخاص واستغالل بغاء الغير تتفـق         ١٩٤٩ من اتفاقية عام     ١بموجب المادة   
  : شخص يقوم، إرضاء ألهواء آخرالدول األطراف على إنزال العقاب بأي

بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله، على قصد الدعارة، حتى برضاء هـذا                )١"(
  الشخص؛

  ".باستغالل دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص  )٢(

  :وتتفق الدول األطراف، كذلك، على إنزال العقاب بكل شخص

عن علم، بتمويلـه أو المشـاركة فـي         يملك أو يدير ماخوراً للدعارة، أو يقوم،          )١"(
  تمويله؛

يؤجر أو يستأجر، كلياً أو جزئياً، وعن علم، مبنى أو مكاناً آخر الستغالل دعارة                )٢(
  ".الغير

  ).٩-٨المادتان (وتعتبر هذه الجرائم موجبة لتسليم من يرتكبها إلى دولة أخرى 
 من اتفاقية القضـاء علـى       ٦ باإلضافة إلى ذلك، فإن الدول األطراف مطالبة، بموجب المادة        

التمييز ضد المرأة، باتخاذ كافة التدابير المالئمة، بما في ذلك التشريعات الالزمة، لقمـع كافـة أشـكال                  
  .االتجار بالمرأة واستغالل بغائها

البروتوكـول المتعلـق    ومن المعاهدات الدولية األخرى ذات العالقة المحتملة في هذا الميدان           
االتجار في األشخاص، وخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمـم المتحـدة            بمنع وقمع ومعاقبة    

نـوفمبر  / تشرين الثـاني   ١٥ الذي اعتمدته الجمعية العامة في       ،لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية    
وهذا البروتوكـول، شـأنه كشـأن       . ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون األول  ١٣ وفُتح باب التوقيع عليه في       ٢٠٠٠
 مـن   ١٧المادة  ( تصديقاً عليه قبل أن يبدأ نفاذه وال يمكن أن يبدأ نفاذه قبل االتفاقية               ٤٠قية، يقتضي   االتفا

 بلغ عدد الدول التي صدقت على االتفاقيـة أربـع           ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥وحتى  ). البروتوكول
  ).بولندا وموناكو ونيجيريا ويوغوسالفيا(دول ال غير هي 

أن تتخذ الدول األطراف جميع التدابير      " من اتفاقية حقوق الطفل على       ٣٥ة  وأخيراً، تنص الماد  
المالئمة الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف لمنع اختطاف األطفال أو بيعهم أو االتجار بهم ألي غرض               

 والتطور المهم األخير فيما يخص االتجار باألطفال، بمن فيهم        ". من األغراض أو بأي شكل من األشكال      
بوجه خاص الطفلة، يكمن في البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع األطفـال                
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وبالرغم من  . ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١٨واستغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحية الذي بدأ نفاذه في           
طة بين االتجار باألطفال وبـيعهم      أن نص البروتوكول ال يشير تحديداً إلى االتجار باألطفال، إال أن الراب           

واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية هي عالقة مباشرة؛ آخذا بعـين االعتبـار حقيقـة أن                  
واضعي البروتوكول كانوا يأملون أن يفرض هذا البروتوكول نفسه كأداة إضافية في مكافحة االتجار في               

، وقعـت علـى البروتوكـول       ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٨ى   وحت ٩٩."األطفال وما يتصل به من استغالل لهم      
  . دولة١٧االختياري 

  
  ممارسة الرق والسخرة والعمل الجبري واالتجار في المرأة  ٢-٥

إن األشكال العلنية أو المقنعة من االسترقاق والسخرة والعمل الجبري واالتجار فـي المـرأة               
  .مصدر قلق لهيئات الرصد الدوليةوفي األطفال ممارسات يحرمها القانون وهي تشكل باستمرار 

وقد شددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في معرض تحليلها لاللتزامات القانونيـة المترتبـة              
 من العهد الدولي لحقوق اإلنسان، على أنه ينبغي للدول األطراف أن تبلغها بما اتخذته من                ٨على المادة     

. ل داخل البلد أو عبر الحدود وكذلك بشأن البغاء القسري         للقضاء على االتجار في المرأة واألطفا     "تدابير  
ويجب عليها أيضاً أن تقدم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية المرأة والطفل بما في ذلك المـرأة                  

والـدول  . والطفل األجنبيان، من االسترقاق المقنّع في شكل خدمة شخصية محلية أو غيرها من الخدمات             
تدب فيها النساء واألطفال ومنها يؤخذون والدول األطراف التي تتلقى هـؤالء النسـاء              األطراف التي ين  

واألطفال ينبغي لها أن توفر معلومات عن التدابير الوطنية أو الدولية التي اتخذتها لمنع انتهـاك حقـوق                  
  ١٠٠".المرأة والطفل

مات المتعلقة باالتجـار    وقد أعلنت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها الشديد إزاء المعلو          
بالمرأة إلى فنزويال خاصة من البلدان المجاورة لها وندرة المعلومات من الدولة الطرف بشأن أبعاد هذه                

يمكنها االعتمـاد علـى     ( والحظت اللجنة أيضا أن كرواتيا       ١٠١.المشكلة والتدابير التي اتخذت لمكافحتها    
السائد فيها لمكافحة ممارسة االتجار في المرأة، وعبـر         جملة من التدابير التي يتضمنها القانون الجنائي        

؛ بيد أنها أعربت عن أسفها ألنه بالرغم من التقارير          "إقليمها، خاصة ألغراض استغالل المرأة في الجنس      
المتداولة عن مدى شيوع هذه الممارسة وخطورتها لم ترد معلومات بشأن الخطوات الفعلية التي اتخذت               

  :ولذلك يتعين على الدولة الطرف ما يلي. تورطينلمالحقة األشخاص الم
اتخاذ الخطوات المالئمة لمكافحة هذه الممارسة، التي تشكل انتهاكاً للعديد مـن الحقـوق              "

 فـي عـدم التعـرض للعبوديـة         ٨الواردة في العهد، بما في ذلك الحق بموجب المـادة           
  ١٠٢".والقنانة

مقررا وطنيـا مسـتقال يعنـى       "ولندا بتعيين   وقد رحبت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بقيام ه       
، ولكن تبقى اللجنـة مـع       "باالتجار في األشخاص منوطة به سلطات التحقيق والبحث المالئمين الالزمين         

إزاء التقارير الواردة باستمرار بشأن االستغالل الجنسي ألعداد كبيرة من النساء األجنبيات في             "ذلك قلقة   
 من العهد، فـإن     ٢٦ و ٨ و ٣هذا االستغالل يثير مسائل في إطار المواد        ، وحيث إن مثل     "الدولة الطرف 

بكافة الوسائل الضرورية لتحقيق تحسن     "الدولة الطرف يتعين عليها كذلك أن تكفل تزويد المقرر الوطني           

  .٨، الفقرة ٣ الصفحة ،االتجار في النساء والبنات، تقرير من األمين العام، E/CN.4/2001/72 وثيقة األمم المتحدة، ٩٩                                                           
الصفحة ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )لحقوق بين الرجل والمرأة المساواة في ا- ٣المادة  (٢٨ التوصية العامة رقم ١٠٠
  .١٢، الفقرة ١٧٠
  .١٦، الفقرة ٥١، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٠١
  .١٢، الفقرة ٦٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٢
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 وكانت اللجنة أكثر صراحة فيما يخص حالة االتجار في النساء في            ١٠٣."واقعي وملموس في هذا المجال    
التشيكية مما يثير قلقاً عميقاً نظرا ألن الدولة الطرف هي في آن واحد البلد المنشأ وبلد العبور               الجمهورية  

  :وأوصت اللجنة بما يلي. والبلد المستقبلة
يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير حازمة لمكافحة هذه الممارسة، التـي تشـكل               "

 ٨ والحق بمقتضى المادة     ٣في ذلك المادة    انتهاكا للعديد من الحقوق الواردة في العهد، بما         
ويتعين على الدولة الطرف أيضا أن تدعم البرامج        . سخرةفي عدم التعرض لالسترقاق وال    

الهادفة إلى تحسين ما يقدم من مساعدة إلى المرأة في الظروف الصعبة وال سيما بالنسـبة               
ولـة الطـرف بغـرض      للنساء القادمات من بلدان أخرى والالئي جيء بهن إلى إقليم الد          

وينبغي اتخاذ تدابير حازمة لمنع هذا الشكل من االتجار في األشـخاص وفـرض              . البغاء
ويجب تقديم الحماية للمرأة التي     . جزاءات على أولئك الذين يستغلون المرأة بهذه الطريقة       

هي ضحية هذا النوع من االتجار حتى يكون لها مكان تلجأ إليه وفرصة تتاح لها لتشـهد                 
وترغب اللجنـة فـي أن   . األشخاص المسؤولين في محاكمة قضائية جنائية أو مدنية      على  

  ١٠٤."تحاط علماً بالتدابير التي اتخذت وبنتائج هذه التدابير

*****  
وأشارت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  إلى أن الفقر والبطالة يضاعفان فرص االتجار 

ستغالل الجنسي باإلضافة إلى األشكال القائمة والمتمثلة في         وقد برزت أشكال جديدة من اال      ١٠٥.في المرأة 
كالسياحة الجنسية وتوظيف النساء من البلدان النامية كعامالت في البيوت في البلدان            "االتجار باألشخاص   

وهـذه  . المتقدمة، وحاالت الزواج المنظم بين نساء من البلدان النامية وأزواج مـن الرعايـا األجانـب               
وهـي ممارسـات    .  تتوافق مع تمتع المرأة بحقوق متساوية ومع احترام حقوقها وكرامتها          الممارسات ال 

  ١٠٦."عرضت المرأة لخطر كبير يتمثل في العنف واإلساءة إليها
الفقر والبطالة يجبران العديد من النسـاء بمـن فـيهن           "وتالحظ اللجنة باإلضافة إلى ذلك أن       

 بشكل خاص للعنف بسبب وضعهن الذي ينزع إلى تهميشهن          والبغايا عرضة . الفتيات، على تعاطي البغاء   
وهن بحاجة إلى حماية القوانين لهن من االغتصـاب         . وهو وضع يكون في بعض األحيان مخالفا للقانون       

  ١٠٧."ومن غيره من أشكال العنف
الحروب والنزاعات المسلحة واحتالل البلدان غالباً مـا        "وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن        

لى تزايد البغاء واالتجار في النساء واالعتداء الجنسي على المرأة وهي أوضاع تتطلـب تـدابير                تؤدي إ 
هشاً بشكل خاص في أوقات النزاعات المسلحة       " وبما أن وضع المرأة يكون       ١٠٨."حمائية وجزائية محددة  

 الدولي الخـاص    أوصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أيضاً الدول األطراف في العهد         " الداخلية والدولية 
بكافة التدابير التي تتخذها في ظل هذه األوضاع لحماية المرأة من           "بالحقوق المدنية والسياسية بأن تُبلغها      

  ١٠٩."االغتصاب واالختطاف وسائر أشكال العنف القائم على أساس الجنس
وحثت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أوزبكستان على توفير المزيد مـن المعلومـات               

أن تـدابير   " وعن التقدم المحرز في هذا المجال؛ ورأت اللجنة          الفتاةوالبيانات عن حالة االتجار بالمرأة و     
  .١٠، الفقرة ٧٩، الصفحة  المرجع نفسه١٠٣                                                           

واالتجار في األشخاص مسألة تثير القلق الجاد لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الصفحة . ١٣، الفقرة ٨٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٤
  .٢٦، الفقرة ١٠٤
  .١٤، الفقرة ٢١٨الصفحة ، متحدةمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم ال، )العنف ضد المرأة (١٩ التوصية العامة رقم ١٠٥
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة١٠٦
  .١٥، الفقرة ٢١٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٧
  .١٦، الفقرة ٢١٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٨
  .٨، الفقرة ١٦٩، الصفحة ) المساوواة في الحقوق بين المرأة والرجل- ٣المادة  (٢٨ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٠٩
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شاملة ينبغي أن تستنبط ويؤخذ بها بغية معالجة المشكلة معالجة فعالة، بما في ذلك منع من هم مسؤولون                  
 اللجنة أيضا قلقها بشأن النسـاء        وأبدت ١١٠."عن االتجار بالمرأة وإعادة إدماجهم في المجتمع ومالحقتهم       

والالئي يخشين الطرد إلى بلدانهن األصلية ويفتقـرن        "غير األوروبيات في هولندا الالئي تم االتجار بهن         
على كفالة حصول النساء موضع     "وحثت حكومة هولندا    ". إلى الحماية الفعالة من حكوماتهن إثر عودتهن      

بلدانهن األصـلية أو علـى مـنحهن اللجـوء أو اعتبـارهن             االتجار على ما يحتجن إليه من حماية في         
  ١١١."الجئات

*****  
 في  ١٩٩٨ورحبت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتماد الئحة الهجرة لعام           

العمل لمدة سنة واحدة للنساء ضحايا االتجار بالمرأة الالئي         /إيطاليا التي بمقتضاها منحت رخصة اإلقامة     
شف عن هوية من يستغلهن، هذا إلى جانب تجريم االتجار بالمرأة المهاجرة بموجـب القـانون                يقبلن الك 
ومن ناحية أخرى، تظل اللجنة قلقة بسبب أبعاد االتجار فـي المـرأة وفـي األطفـال داخـل                   . الجنائي
  ١١٢.إيطاليا

 . والقاري.والسخرة والعمل الجبري التعرض للرق وتجارة الرق للنساء الحق في عدم

ذلك ال يجوز إخضاع المرأة ألي نوع من أنواع االسترقاق أو الممارسات الشبيهة ول
بالرق مثل البغاء والعمل المنزلي أو غيره من األعمال التي يمكن أن تشكل استرقاقاً 

  .مقنّعاً أو قنانة
  . تحريما قاطعاًوبالفتاةويحرم القانون الدولي االتجار بالمرأة 

 واالتجار في المرأة  والقريخرة والعمل الجبريوالرق وتجارة الرقيق والس
، هي ممارسات يجب المعاقبة عليها في القانون الوطني، الفتياتواألطفال، بمن فيهم 

ويجب مالحقة من هم مسؤولون عن هذه األفعال الال قانونية مالحقة حازمة 
  .ومعاقبتهن من قبل السلطات الوطنية
ير فورية ومالئمة وفعالة لمكافحة هذه وعلى الدول واجب قانوني باتخاذ تداب

الممارسات الالقانونية على جميع المستويات، بوسائل منها التعاون الدولي وتوفير 
 .العون المالئم والمساعدة للضحايا بمن فيهم الرعايا األجانب

  

  .١٧٩، الفقرة ٢١، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١١٠                                                           
  .٢١٢- ٢١١، الفقرتان ٦٦ المرجع نفسه، الصفحة ١١١
  .١٢١، الفقرة ٣٦، والصفحة ١٠٩، الفقرة ٣٤، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21) وثيقة األمم المتحدة، ١١٢
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 الحق في المساواة في مجال الزواج  .٦
  

ج بحرية وفي أن تؤسـس      حق المرأة التي تنوي الزواج في أن تتزو         ١-٦
  أسرة

إن حق المرأة والرجل اللذين بلغا سن الزواج في أن يتزوجا ويؤسسا أسرة، حق تعترف بـه                 
من االتفاقية األمريكية ) ٢(١٧من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة       ) ٢(٢٣المادة  

 من االتفاقية األوروبيـة     ١٢والمادة  ") تؤسس"ن  بدالً م " تربي أسرة "التي تستخدم عبارة    (لحقوق اإلنسان   
من االتفاقية األمريكيـة لحقـوق      ) ٣(١٧من العهد الدولي والمادة     ) ٣(٢٣وتنص المادة   . لحقوق اإلنسان 

ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين اللذين يزمعان الزواج رضـاء            "اإلنسان باإلضافة إلى ذلك على أنه       
رغم من أن النص األوروبي ال يشير صراحة إلى حقيقة أن الـزواج يجـب أن                وبال" كامالً ال إكراه فيه   

الخط الغليظ للتأكيـد وهـو      " (في التزوج  الحق "ينعقد بحرية إال أن هذه الحرية واردة ضمناً في التعبير           
 من العهد حتى    ١٤الذي يجب أن يفسر في ضوء الحكم المتعلق بعدم التمييز الوارد في المادة              ). مضاف

  .ن المساواة أمام القانون بين المرأة والرجل في التمتع بهذا الحقتؤم
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة واجبـات الـدول               ١٦وتحدد المادة   

التمييز ضد المرأة في كافة المسـائل المتصـلة بـالزواج والعالقـات             "فيما يخص القضاء على     األطراف  
 تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أموراً منها الحق نفسه في عقد              وهي مطالبة بأن  ". األسرية

الزواج والحق نفسه في أن تختار بحرية زوجها وأال ينعقد الزواج إال برضاها وبموافقتها الحـرة والتامـة       
  )).ب(و) أ)(١(١٦المادة (

رضا بالزواج، والحـد    الاتفاقية  وهناك معاهدة دولية أخرى لها أهميتها في هذا الصدد وهي           
 ١٩٦٢ التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في عـام           األدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج     

وتنطوي االتفاقية على أمور منها التعهـدات القانونيـة         . ١٩٦٤ديسمبر  / كانون األول  ٩وبدأ نفاذها في    
  :التالي ذكرها

ين رضاء كامالً ال إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصـيهما          ال ينعقد الزواج قانونا إال برضا الطرف      " 
بعد تأمين العالنية الالزمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقاً ألحكـام              

 ؛))١(١المادة " (القانون

عقد وال ين . باتخاذ التدابير التشريعية الالزمة لتعيين حد أدنى لسن الزواج        ... تقوم الدول األطراف    " 
قانوناً زواج من هم دون هذه السن، ما لم تقرر السلطة المختصة اإلعفاء من شرط السن ألسـباب                  

  ).٢المادة " (جدية، لمصلحة الطرفين اللذين ينويان الزواج
*****  

والعوامل التي يمكن أن تؤثر على أهلية المرأة في اتخاذ قرار مبني عن دراية وال إكراه فيه                 
ما سيرد بيانه أدناه، انخفاض الحد األدنى للسن بالنسبة للمرأة على النحـو الـذي               بأن تتزوج تشمل، مثل   
 من العهـد    ٢٣ومثلما بينت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان فيما يخص تفسير المادة           . يتعارض مع القانون  

ة من جانـب المـرأ    " الموافقة الحرة والكاملة على الزواج    "الدولي، هناك عوامل أخرى يمكن أن تقوض        
وجود مواقف اجتماعية تنزع إلى تهميش النسـاء ضـحايا االغتصـاب وفـي              "وتتمثل هذه العوامل في     

القوانين التي تسمح للمغتصب بزوال مسؤوليته      "فضالً عن   " ممارسة ضغوط عليهن للموافقة على الزواج     
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حق اإلنسان  "ن   والحظت اللجنة أيضاً أ    ١١٣."الجنائية أو بالتخفيف منها إذا هو قبل أن يتزوج من ضحيته          
في اختيار زوجه قد تقيده القوانين والممارسات التي تمنع زواج امرأة تدين بدين معين من رجل ال ديـن                

  ١١٤."لـه أو يعتنق ديناً مختلفاً
*****  

حق "وفيما يتعلق بمسألة الموافقة الحرة، شددت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على أن               
 أن تعقد بحرية زواجا أساسي بالنسبة لحياتها وكرامتها والمسـاواة بينهـا             المرأة في اختيار زوجها وفي    

 من ناحية أخرى وعلى حين أن معظم البلدان أبلغـت بـأن دسـاتيرها               ١١٥."وبين الرجل بوصفها إنساناً   
إال أن العـادات والتقاليـد      "وقوانينها الوطنية تتقيد باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة            

ودراسة التقارير الواردة من الدول األطراف كشفت       ". دم إنفاذ هذه القوانين في الواقع تخالف االتفاقية       وع
  :عن فئات بلدان ثالث هي

 والمعتقدات الدينيـة    العاداتالبلدان التي تسمح بالزواج االجباري أو بالتزوج من جديد استنادا إلى             
 واألصل العرقي لمجموعات معينة من األشخاص؛

 لدان التي تسمح بأن يتم الترتيب لزواج المرأة لقاء مقابل أو ترقية؛الب 

 ١١٦."الحاالت التي يجبر فيها الفقر المرأة على الزواج من مواطنين أجانب لغرض األمن المالي 

حق المرأة متى ستتزوج وإذا ما كانت سـتتزوج وممـن           "وتضيف اللجنة في هذا الصدد أن       
لقيود معقولة تستند على سبيل المثـال إلـى         " وال ينبغي أن يخضع إال       ".ستتزوج يجب أن يحميه القانون    

  ١١٧."صغر سن المرأة أو إلى صلة الرحم التي بينها وبين الشريك
*****  

مـن  ) ج)(٢(١٠إزاء المـادة    "وأعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها البالغ          
بين مواطن من تونغا ومواطن من غيرها تحكمـه         قانون الهجرة في تونغا الذي يفيد أن الحق في الزواج           

مـن  ) د(٥وهو شرط يمكن أن يشكل خرقا للمـادة         " موافقة خطية تصدر عن الموظف الرئيسي للهجرة      
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، التي تضمن أموراً منها التمتع بـالحق فـي الـزواج                  

  ١١٨. اللون أو األصل القومي أو العرقيواختيار الزوج دون تفريق بسبب العرق أو
*****  

انزعاجها إزاء ترسيخ المواقـف     "وأعربت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن        
عودة التقليد القديم   "والحظت في هذا الصدد مع القلق العميق        " التقليدية من المرأة في المجتمع القيرغيزي     

وأوصت بأن تواصل الدولة الطرف تنفيـذها       ". ي اختطاف العروس  إلى الظهور من جديد وهو المتمثل ف      
  ١١٩.بشكل أنشط للقانون المتعلق بهذه الظاهرة

  
 الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، ) المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل- ٢٣المادة  (٢٨رقم  التعليق العام ١١٣                                                           

  .٢٤، الفقرة ١٧٢
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١١٤
  .١٦، الفقرة ٢٢٦حة ، الصف)المساواة في الزواج وفي العالقات األسرية (٢١ المرجع نفسه، التوصية العامة رقم ١١٥
  .١٦- ١٥، الفقرتان ٢٢٦ المرجع نفسه، الصفحة ١١٦
  .١٦، الفقرة ٢٢٦ المرجع نفسه، الصفحة ١١٧
  .١٨٢، الفقرة ٣٨، الصفحة A/55/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١١٨
  .٣٥٨، الفقرة ٥٤، والصفحة ٣٤٤ الفقرة ،٦٤، الصفحة )(E/2001/22/E/C.12/2000/21 وثيقة األمم المتحدة، ١١٩
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  الزيجات القائمة على تعدد الزوجات ١-١-٦
المساواة في المعاملة فيما يخص الحق في الزواج يعني         "تفيد اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن       

وهو تمييز غيـر  . وتعدد الزوجات ينتهك كرامة المرأة. ع هذا المبدأضمناً أن تعدد الزوجات ال يتمشى م    
 وفيما يخص الحالة السائدة في غـابون،        ١٢٠"وبالتالي ينبغي إلغاؤه حيثما لم يزل قائماً      . مقبول ضد المرأة  

تعدد الزوجات ال يتماشى مع التساوي في المعاملة فيما يخص الحق فـي             "كررت اللجنة رأيها القائل بأن      
أن تؤمن عدم وجود أي تمييز قائم على أساس العرف في مسـائل مثـل               "ويجب على الحكومة    ". جالزوا
  ١٢١."تعدد الزوجات وحذف المادة ذات الصلة بذلك من القانون المدني" ويجب إلغاء"؛ "الزواج

*****  
مناٍف لحق  "وبينت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن الزواج القائم على تعدد الزوجات              

لمرأة في المساواة بينها وبين الرجل ويمكن أن تترتب عليه آثار عاطفية ومالية بليغة الخطـورة عليهـا    ا
؛ والبلدان التي تسمح بالزواج القائم على       "وعلى أطفالها وينبغي عدم تشجيع مثل هذه الزيجات وتحريمها        

 هذا النحـو لـيس فقـط        تعدد الزوجات بالرغم من الحقوق في المساواة المضمونة دستوريا تخرق على          
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز        ) أ(٥الحقوق الدستورية للمرأة بل هي تخرق أيضاً المادة         

ضد المرأة، التي تقتضي من الدول األطراف أن تُعدل نماذج السلوك االجتماعي والثقافي للرجل والمرأة               
لذلك عبرت اللجنة عـن قلقهـا إزاء اسـتمرار           و ١٢٢.بغية القضاء على التمييز القائم على أساس الجنس       

الترخيص القانوني بتعدد الزوجات في مصر وحثت الحكومة على أن تتخذ تدابير لمنع هـذه الممارسـة                 
بالعمل صوب إلغاء الممارسة المتمثلة فـي       " كما أوصت بوركينا فاسو      ٢١.١٢٣وفقاً لتوصيتها العامة رقم     

يرمي إلى تغيير المواقف القائمـة مـن تعـدد          ... جهداً شامالً   "وأن تبذل الدولة الطرف     " تعدد الزوجات 
  ١٢٤."الزوجات وبخاصة تثقيف المرأة وتعريفها بحقوقها وبكيفية االستفادة من ممارسة هذه الحقوق

  
  سن الزواج ٢-١-٦

على الرغم من الحد األدنى لسن الزواج هو عامل يمكن أن يمنع المرأة من اتخـاذ قرارهـا                  
من اتفاقية  ) ٢(١٦بيد أن المادة    . فإن المعاهدات الدولية ال تحدد سناً دنيا في هذا الشأن         بحرية في الزواج    

  :القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على ما يلي
ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخـذ جميـع اإلجـراءات                 -٢""

ن دنيا للزواج ولجعل تسجيل الزواج في الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد س      
  ".سجل رسمي أمراً إلزامياً

*****  
 من العهـد الـدولي الخـاص        ٢٣وذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في تفسيرها للمادة         

  :بالحقوق المدنية والسياسية، أن هذه المادة

الصفحتان ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، ) المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل-٣المادة  (٢٨ التعليق العام رقم ١٢٠                                                           
  .٢٤، الفقرة ١٧٣-١٧٢
  .٩، الفقرة ٤٣-٤٢، الصفحتان )المجلد األول( A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٢١
  .١٤، الفقرة ٢٢٦الصفحة ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١التوصية العامة رقم  ١٢٢
  .٣٥٥-٣٥٤، الفقرتان ٣٧، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٢٣
  .٢٨٢، الفقرة ٣٨، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٢٤
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أن تكون تلك السن    ال تحدد سناً معينة للزواج سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة ولكن ينبغي             "
كفيلة بتمكين الطرفين الراغبين في الزواج من إبداء موافقته الشخصية الحـرة والكاملـة              

  ١٢٥."بالشكل الذي يحدده القانون ووفقا لما يضعه من شروط

متوافقة مع الممارسـة التامـة لسـائر        "ومثل هذه األحكام يجب، عالوة على ذلك، أن تكون          
  ١٢٦.ل الحق في حرية التفكير والوجدان والدينمث" الحقوق التي يضمنها العهد

 سنة بالنسبة للفتيات    ١٤والحظت اللجنة فيما يخص فنزويال أن الحد األدنى لسن الزواج هو            
مثل هذه السن يمكن خفضها بال حدود بالنسبة للفتيات في حالة الحمـل أو              " سنة بالنسبة للفتيان وأن      ١٦و

 من المادة   ١يتعلق بوفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة        وهذه مسألة أثارت مشاكل فيما      " الوالدة
باإلضافة إلى ذلك ترى اللجنة، أن الزواج في سن مبكرة كهذه ال يبدو متمشياً مع               .  بحماية القاصرين  ٢٤

ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضـاء           " من العهد التي تنص على أنه        ٢٣المادة  
 وشككت اللجنة في تمشي التشريع المتعلق بالحـد األدنـى لسـن الـزواج فـي                 ١٢٧."ال إكراه فيه  كامالً  

الجمهورية العربية السورية مع العهد، حيث أن السن المسموح بالزواج فيها هي السابعة عشرة بالنسـبة                
ة بالنسـبة   يمكن أن يخفضها القاضي إلى الخامسة عشر      "للفتيات والثامنة عشرة بالنسبة للفتيان وهي سن        

 ورئي أن هذا التشريع يثير مشـاكل علـى          ١٢٨."للفتيان والثالثة عشرة بالنسبة للفتيات بموافقة من األب       
 ٢٣ و ٣صعيد االمتثال للعهد، وطُلب من الدولة الطرف تعديل تشريعها ليصبح متمشياً مع أحكام المواد               

 الخامسة عشرة بالنسبة للفتيـات       كما طُلب من موناكو، حيث السن القانونية للزواج محددة عند          ٢٤.١٢٩و
تعديل تشريعها لكفالة معاملة الفتيان والفتيات على قدم المساواة بجعل الحد           "والثامنة عشرة بالنسبة للفتيان     

  ١٣٠."األدنى لسن الزواج هو الثامنة عشرة بغض النظر عن نوع الجنس
*****  

من اتفاقيـة   ) ٢(١٦ع المادة   وكما أشارت إلى ذلك لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، تمن          
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فضالً عن األحكام ذات الصلة من اتفاقية حقـوق الطفـل                  

؛ وفي رأي   "الدول األطراف من السماح أو اإلجازة لزواج أن يعقد بين أشخاص لم يبلغوا سن الرشد بعد               "
 وبما  ١٣١" الثامنة عشرة للرجال والنساء على حد سواء       الحد األدنى لسن الزواج ينبغي أن يكون      "اللجنة أن   

فال ينبغي أن يسمح بالزواج قبل أن يبلغا        "عندما يتزوجان   " يتحمالن مسؤوليات مهمة  "أن الرجل والمرأة    
 وينبغي إلغاء القوانين التي تنص على سن مختلفـة للـزواج بالنسـبة      ١٣٢."سن الرشد واألهلية للتصرف   

  ١٣٣.للمرأة وللرجل
نة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها من ارتفاع عدد الزيجـات المبكـرة               وأعربت لج 

بأن تعدل الحكومة القانون المتعلق بالحد األدنى       "للفتيات في مصر، خاصة في المناطق الريفية وأوصت         
 وفيمـا يخـص     ١٣٤."لسن الزواج لمنع الزيجات المبكرة، تمشياً مع التزاماتها كدولة طرف في االتفاقية           

الختالف سن الزواج المقررة في قانون األسرة بالنسبة        "هورية مولدوفا، أعربت اللجنة أيضاً عن قلقها        جم
  .٤ الفقرة ،١٣٨ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )٢٣المادة  (١٩ التعليق العام رقم ١٢٥                                                           

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٢٦
  .١٨، الفقرة ٥٢، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٢٧
  .٢٠، الفقرة ٧٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٨
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٢٩
  .١٢، الفقرة ٩١ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٠
  .٣٦، الفقرة ٢٣٠-٢٢٩الصفحتان ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )في الزواج والعالقات األسريةالمساواة  (٢١التوصية العامة رقم  ١٣١
  .٣٦، الفقرة ٢٢٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٢
  .٣٨، الفقرة ٢٣٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٣
  .٣٥٣-٣٥٢، الفقرتان ٣٦صفحة ، الA/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٣٤
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. من االتفاقيـة  ) ٢(١٦، وهذا ال يتمشى مع المادة       "للفتيان وللفتيات واالعتراف الرسمي بزواج الطفالت     
ق بسن الزواج للمرأة وللرجل يتمشى تمشياً       بأن تتخذ الحكومة تدابير لجعل التشريع المتعل      "ولذلك أوصت   

على " وأخيراً حثت اللجنة مالديف      ١٣٥."٢١التوصية العامة رقم    ... كلياً مع االتفاقية آخذة بعين االعتبار       
األخذ بقوانين تضع حداً أدنى لسن الزواج وبرامج أخرى تمنع الزواج المبكـر تمشـياً مـع التزامـات                   

  ١٣٦."االتفاقية
  

  ونية وواقعية أخرى تواجه الحق في الزواج بحريةعوائق قان ٣-١-٦
أبدت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان قلقها من أن الزيجات في كمبوديا تتقـرر مـن طـرف                 
الوالدين وحثت الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتأمين احترام القوانين التـي تحـرم الـزواج بـدون              

  ١٣٧.الموافقة الكاملة والحرة من الزوجين
ك أن غياب الطالق في ظل القانون الشيلي يمكن أن يشكل ما يشـبه االنتهـــاك        ورأت كذل 

من العهد التي تفيد أن للرجل والمرأة اللذين هما في سن الزواج الحـق فـي أن يتزوجـا                   ) ٢(٢٣للمادة  
 ...خاضعة بصورة دائمة لقوانين الملكية التمييزيـة        "وهذا التشريع يترك المرأة المتزوجة      . ويكونا أسرة 

  ١٣٨."حتى عندما تنحل عقدة الزواج بشكل ال رجعة فيه
عنـد بحثهـا للتقريـرين      " مع إبداء موافقتها  "والحظت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة        

أن مشروع قانون خاص بالزواج، يسمح الزواج بين المسيحية         "الدوريين الخامس والسادس عشر لقبرص      
مسلم قد حظي بموافقة مجلس الوزراء وعرض علـى مجلـس           األرثوذكسية اليونانية والتركية األصل ال    

 وتحريم الزيجات بين األشخاص من ديانات مختلفة ال يشكل انتهاكـا للحـق فـي                ١٣٩."لتشريعهالنواب  
  .الزواج بحرية فحسب ولكنه يخرق أيضاً الحق في حرية التدين

*****  
راطية على سن تشريعات وحثت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة جمهورية الكونغو الديمق

الممارسات التقليدية واألعراف التي تنتهك الحقوق األساسية للمرأة مثل المهر وإجبار أخ المتوفى             "تحرم  
  ١٤٠."على الزواج من زوجة أخيه وتعدد الزوجات والزواج القسري

  
  القيود التي تُفرض على التزوج من جديد ٤-١-٦

ال، من أجل أن تتقيد بالتزاماتها بموجـب المــواد         حثت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان فنزوي     
على تعديل كافة قوانينها التي لم تزل       " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،         ٢٦ و ٣ و ٢

تمييزية إزاء المرأة، بما فيها تلك المتصلة بالزنا والحظر المفروض على الزواج لمدة عشرة أشهر بعـد                 
 وفيما يخص اليابان، بينت اللجنة أن الحظر الذي مدته ستة أشهر والذي             ١٤١."لسابقانحالل عقدة الزواج ا   

 مـن   ٢٦ و ٣ و ٢يفرض على المرأة بعد انحالل عقدة الزواج أو إبطاله هو حظر ال يتمشى مع المـواد                 

  .١١٤-١١٣، الفقرتان ٦١-٦٠، الصفحتان A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٣٥                                                           
  .١٣٦، الفقرة ١٧، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٣٦
  .٣٠٩، الفقرة ٦٠، الصفحة )المجلد األول (A/54/40،  للجمعية العامةالوثائق الرسمية وثيقة األمم المتحدة، ١٣٧
  .٢١٣، الفقرة ٤٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٨
  .٣٦٤، الفقرة ٤٩، الصفحة A/56/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٣٩
  .٢١٦-٢١٥، الفقرتان ٢٣، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٤٠
  .٣٢، الفقرة ٥٣، الصفحة )المجلد األول (A/56/49، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٤١
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 وبينت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن قانون لكسمبرغ الذي يقضي بأن على األرملة                ١٤٢.العهد
  ١٤٣."مفارقة تاريخية"لمطلقة أن تنتظر مدة ثالثمائة يوم قبل أن يسمح لهما بالزواج من جديد يشكل أو ا

*****  
 اشتكى صاحب الدعوى من أن حظر إعادة الزواج الذي مدتـه            ضد سويسرا . فوفي قضية   

تفاقيـة   مـن اال   ١٢ثالث سنوات والذي فرضته عليه المحكمة المدنية المحلية لمدينة لوزان ينتهك المادة             
وقد أشارت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، في الحكم الذي أصدرته، إلى           . األوروبية لحقوق اإلنسان  

يعطي الحـق فـي      "١٢أن ممارسة الرجل والمرأة لحقهما في الزواج وتكوين أسرة الذي تضمنه المادة             
  وهو حق" التبعات الشخصية واالجتماعية والقانونية

ية للدول المتعاقدة ولكن القيود التي تفرض عليه ال يجب أن تقيد أو             خاضع للقوانين الوطن  "
  ١٤٤.تحد من هذا الحق على النحو أو إلى الحد الذي يعطل هذا الحق في جوهره

  :وأشارت المحكمة بعد ذلك إلى أن
تظهر، في جميع البلدان األعضاء في مجلس أوروبا، بمظهر الشروط وهـي            " القيود"هذه  "

والقواعد السابقة تتصل أساساً بعالنية الـزواج       . جرائية أو موضوعية  مجسدة في قواعد إ   
على حين أن القواعد األخيرة تتصل بالدرجـة األولـى باألهليـة والموافقـة وبعـض                 

  ١٤٥."العراقيل

وبعد عرض مطول لألسباب المنطقية الحظت فيه المحكمة أن فترة االنتظار لم تعد قائمة في               
خلصـت  " االتفاقية يجب أن تفسر في ضوء األوضـاع الراهنـة         " بأن   الدول المتعاقدة األخرى وذكرت   

اإلجراء محل النزاع، الذي يمس جوهر الحق في الزواج، ال يتناسب والهدف المشروع             "المحكمة إلى أن    
 ١٤٦. من االتفاقية١٢ولذلك هو ينتهك المادة " المتوخى

  
  تسجيل عقود الزواج ٥-١-٦

ضا بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقـود         تتعهد الدول األطراف في اتفاقية الر     
بتسجيل السلطة المختصة لجميع عقود الزواج فـي سـجل          " من هذه االتفاقية     ٣الزواج، بمقتضى المادة    

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على عاتق الدول            ) ٢(١٦ووفقاً للمادة   ". رسمي
لجعل تسجيل الـزواج فـي سـجل        ... تتخذ جميع اإلجراءات الضرورية     "األطراف واجب قانوني بأن     

  .وال ترد أحكام مماثلة في بقية المعاهدات المتعلقة بحقوق اإلنسان". رسمي أمراً إلزامياً
أنـه ينبغـي للـدول      ) ٢(١٦وبينت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يخص المادة           

الزيجات سواء تمت وفقاً لإلجـراءات المدنيـة أو العـرف أو            أن تشترط أيضاً تسجيل جميع      "األطراف  
ويمكن للدولة من ثم تأمين االمتثال لالتفاقية وإقرار المساواة بين الشريكين، ووضع حد أدنـى               . الشريعة

 ١٤٧"لسن الزواج، ومنع التزوج من امرأتين في آن واحد أو تعدد الزوجات، وحمايـة حقـوق األطفـال                 
فتعذر "؛  "الهند لم تنشئ بعد نظاما شامالً وإلزاميا لتسجيل الوالدات والزيجات         "أن  وأبدت اللجنة قلقها من     

  .١٥٨، الفقرة ٣٨، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٤٢                                                           
  .٤٠٦، الفقرة ٤١، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامةلمتحدة،  وثيقة األمم ا١٤٣
١٤٤ Eur. Court HR, Case of F. v. Switzerland, judgment of 18 December 1987, Series A, No. 128, p. 16, para. 32.  
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٤٥
بأن استقرار الزواج "وسلمت المحكمة في األسباب المنطقية التي ساقتها . ٤٠، الفقرة ١٩ والصفحة ٣٣ ، الفقرة١٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٦

  .٣٦، الفقرة ١٧، الصفحة "فيما إذا كانت األداة المستخدمة مالئمة لتحقيق ذلك الغرض"ولكنها شككت ". غرض مشروع وهو في صالح العامة
  .٣٩، الفقرة ٢٣٠ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة) زواج وحق تكوين أسرةالمساواة في ال (٢١ التعليق العام رقم ١٤٧
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إثبات هذه األحداث البالغة األهمية بواسطة مستندات يمنع التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي الفتيات مـن                
  ١٤٨."االستغالل الجنسي واالتجار فيهن ومن عمل األطفال والزواج القسري أو المبكر

*****  
 مـن   ٢٣وفيما يتعلق بهذه القضية اكتفت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بالتسليم، وفقا للمـادة              

دولة من الدول أن يقام الزواج، الذي يـتم         "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بأن اشتراط         
لمدني ليس مما يتعارض مع     االحتفال به وفقا للحقوق الدينية، أو أن يؤكد ويسجل كذلك بموجب القانون ا            

  ١٤٩."العهد
  

  معنى الحق في تأسيس أسرة ٦-١-٦
من العهد الـدولي الخـاص      ) ٢(٢٣إن الحق في تأسيس أسرة، كما سبق بيانه، تضمنه المادة           

وتقتضـي المـادة    . من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان     ) ٢(١٧بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة     
على "ة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من الدول األطراف أن تكفل              من اتفاقي ) هـ)(١(١٦

نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عـدد أطفالهـا            " "أساس المساواة بين الرجل والمرأة    
ـ               ةوالمباعدة بين الوالدات وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارس

  ".هذه الحقوق
*****  

تعني ضـمناً، مـن     "من العهد الدولي    ) ٢(٢٣وترى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن المادة        
فعندما تتبنى الدول األطراف سياسة تخطيط األسرة ال بد لهذه          . حيث المبدأ، إمكانية التناسل والعيش معاً     

 وفي  ١٥٠."ص، أال تكون تمييزية أو إجبارية     السياسات أن تكون متوافقة مع أحكام العهد وينبغي، بوجه خا         
تعني ضمناً اعتماد تدابير مالئمة على المستوى المحلـي وبحسـب           "نظر اللجنة، أن إمكانية العيش معاً       

الحالة في آن واحد بالتعاون مع الدول األخرى لتأمين وحدة األسر أو لم شملها، خاصـة حينمـا يكـون                 
  ١٥١."صادية أو ما شابههاأفرادها مشتتين ألسباب سياسية أو اقت

*****  
يحق للمرأة  "وتبين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن األسباب التي من أجلها              

ـ )(١(١٦بمقتضى المادة   " أن تقرر عدد األطفال الذين تريد أن تنجبهم والمباعدة بين والداتهم            مـن   )ـه
المسؤوليات التي عليهن أن يتحملنهـا      "تكمن في أن    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة         

في تربية األطفال تؤثر على حقهن في الحصول على التعليم والعمـل واألنشـطة المتصـلة بتنميتهـا                  
فعدد األطفال الـذين تنجـبهم      . وهي أيضا تلقي بأعباء عمل على كاهل المرأة غير متساوية         . الشخصية

 حياة المرأة ويؤثران كذلك في صحتها البدنية والعقلية فضالً عـن            والمباعدة بين والداتهم لهما أثر على     
القرارات المتعلقة بمـا إذا كانـت       " وتبدي اللجنة باإلضافة إلى ذلك الرأي القائل بأن          ١٥٢."صحة أطفالهن 

تريد اإلنجاب أو عدمه وإن كان يفضل أن تتخذ بالتشاور مع الزوج أو الشريك، ال يجب مـع ذلـك أن                     

  .٦٢، الفقرة ١٠، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٤٨                                                           
  .٤، الفقرة ١٣٨ الصفحة ،ألمم المتحدةمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن ا ،)٢٣المادة  (١٩ التعليق العام رقم ١٤٩
  .٥، الفقرة ١٣٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٠
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة١٥١
  .٢١، الفقرة ٢٢٧الصفحة ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١التعليق العام رقم  ١٥٢
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كأن تكون على سبيل المثـال مـن خـالل          " لى الزوج أو األب أو الشريك أو الحكومة       تكون مقصورة ع  
  ١٥٣.الحمل القسري واإلجهاض أو التعقيم

*****  
 أعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقهـا إزاء          ،تخطيط األسرة اإلجباري  وفيما يخص   

خاصة من بين نساء السكان األصليين في        "التقارير الواردة والمتعلقة بالتعقيم اإلجباري الذي تشهده بيرو،       
ويترتب على ذلـك أن مـن       ". المناطق الريفية والنساء المنتميات إلى أشد القطاعات االجتماعية هشاشة        

أن تتخذ التدابير الالزمة لتؤمن إبقاء النساء الالئي تُجرى لهن عمليـات جراحيـة              "واجب الدولة الطرف    
 وفيما يخـص االدعـاءات      ١٥٤."ويبدين موافقتهن على ذلك بحرية    للتخلص من الحمل على علم تام بذلك        

المماثلة المتعلقة بالنساء المنتميات إلى األقليات العرقية الجبلية في فييت نام ورفض الدولة الطرف لهن،               
المتعلقة بتأثير سياساتها المكرسة لتخطيط     "بينت لجنة القضاء على التمييز العرقي أنها ترحب بالمعلومات          

 وبينـت   ١٥٥."ة على التمتع بالحقوق اإلنجابية التي يتمتع بها األشخاص المنتمون إلى هذه األقليات            األسر
التمييز العنصري ال يؤثر على الدوام تأثيراً متساويا في المرأة والرجل           "هذه اللجنة األخيرة بوضوح أن      

كشكل من أشكال   "  األصليين التعقيم القسري للنساء من السكان    "وتذكر في هذا السياق أن      ". وبالشكل نفسه 
ولذلك سوف تسعى اللجنة    ". يمكن أن يوجه ضد المرأة تحديدا بسبب نوع جنسها        "التمييز العنصري الذي    

ألن تضع في االعتبار العوامل المرتبطة بنوع الجنس أو القضايا التي يمكن أن تكون مرتبطة               "في عملها   
  ١٥٦."بالتمييز العنصري

 بموافقتهن الكاملة والحرة على أساس من المساواة بينها للنساء الحق في عقد الزواج
والقانون الدولي يحرم الزيجات القسرية ويجب تحريم هذه الزيجات . وبين الرجال

 .ويصدق الشيء نفسه على المهر وغيره من التقاليد المماثلة. على المستوى الوطني

ية أن تبرر الزيجات لذلك ال ينبغي السماح للتقاليد واألعراف والمعتقدات الدين
  .القسرية في ظل القانون الدولي

وبالمثل يحرم القانون الدولي تعدد الزوجات ألنه ينتهك مبدأ المساواة بين المرأة 
  .والرجل

والسن القانونية للزواج إذا ما حددت في مستوى جد منخفض جاز أن تنتهك مبدأ 
اج هي الثامنة عشرة للمرأة الموافقة الحرة؛ ويحبذ أن تكون السن القانونية للزو

  .وللرجل على حد سواء
وإن عدم وجود الطالق في ظل القانون الوطني ينتهك الحق في التزوج وتأسيس 

والحظر المؤقت الذي يفرض على الزواج من جديد يتعارض مع القانون . أسرة
  .الدولي

وذلك . ينبغي أن تدون في سجل رسمي كافة الزيجات سواء كانت مدنية أو دينية
التسجيل يعتبر في جملة أمور ال غنى عنه للحؤول دون الزيجات القسرية والتزوج 

  .بامرأتين أو أكثر من ذلك من النساء
ويعني الحق في تأسيس أسرة، في جملة أمور، أن للمرأة الحق في أن تقرر عدد 

  .٢٢، الفقرة ٢٢٧مرجع نفسه، الصفحة  ال١٥٣                                                           
  .٢١، الفقرة ٤٨، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٥٤
  .٤١٧، الفقرة ٦٩، الصفحة A/56/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٥٥
 الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )بعاد المتصلة بنوع الجنس في التمييز العنصرياأل (٢٥ التوصية العامة رقم ١٥٦
  .٣- ١، الفقرات ١٩٤
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رم ويح. األطفال والمباعدة بين والداتهم، ويفضل أن يكون ذلك بالتشاور مع شريكها
 .القانون الدولي تخطيط األسرة اإللزامي من قبيل التعقيم الجبري

  

  التساوي في الحقوق من حيث قوانين الجنسية  ٢-٦
 االتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة     ١٩٥٧اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام        

  :راف بموجب االتفاقية على ما يليوتتفق الدول األط. ١٩٥٨أغسطس / آب١١وبدأ نفاذ هذه االتفاقية في 
توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه ال يجوز النعقاد الزواج أو انحالله بين أحد مواطنيها وبين                 " 

أجنبي، وال لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية، أن يكون بصورة آلية ذا أثر على جنسـية                 
 ؛)١المادة" (الزوجة

عاقدة على أنه ال يجوز الكتساب أحد مواطنيها باختيار جنسية دولة أخـرى،             توافق كل من الدول المت     
 ؛)٢المادة " (وال لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته، أن يمنع زوجة هذا المواطن من االحتفاظ بجنسيتها

توافق كل من الدول المتعاقدة على أن لألجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها، إذا طلبـت ذلـك، أن                  " 
ويجوز إخضاع منح هذه الجنسـية      . نسية زوجها، من خالل إجراء تجنس امتيازي خاص       تكتسب ج 

  )).١(٣المادة " (للقيود التي تفرضها مصلحة األمن القومي أو النظام العام
 من اتفاقية القضـاء     ٩وفيما يتعلق بمسألة التساوي في الحقوق في مجال الجنسية تنص المادة            

  :أة على ما يليعلى جميع أشكال التمييز ضد المر
تمنح الدول األطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو              -١""

وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبي، أو على           . تغييرها أو االحتفاظ بها   
تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو تصبح بال جنسية،              

  . أن تفرض عليها جنسية الزوجأو

  ".تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما  -٢"

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية ال يشـير             ٢٣وبالرغم من أن المادة     
ال ينبغي أن يحدث تمييز قائم  "صراحة إلى حق المساواة من حيث قوانين الجنسية، إال أن اللجنة بينت أنه           
  ١٥٧."على أساس نوع الجنس فيما يخص اكتساب أو فقدان الجنسية بحكم الزواج

ويترتب علـى   " حماية المجتمع والدولة لها   "من االتفاقية لألسرة الحق في      ) ١(٢٣وتعطي المادة   
ييز المستند على سـبيل     تكون هذه الحماية متساوية أي مجردة من التم       " من العهد أن     ٢٦ و ٣و) ١(٢المواد  

 إلى موريشيوس التـي فرضـت       دخول وفي حاالت القيود القانونية المتصلة بال      ١٥٨."المثال إلى نوع الجنس   
على األزواج األجانب لنساء من موريشيوس لكن دون أن تفرض على الزوجات األجنبيات لرجـال مـن                 

مييزي إزاء النساء الالئي ينتمين إلـى      موريشيوس، خلصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن هذا التشريع ت         
 من العهد مقرونة    ٢٦ و ٣و) ١(٢موريشيوس وال يمكن أن يبرر بشروط أمنية؛ ولذلك هناك انتهاك للمواد            

 والتشريع المطعـون فيـه      ١٥٩. منه فيما يخص أصحاب البالغات المشاركين الثالثة المتزوجين        ٢٣بالمادة  
  .٧، الفقرة ١٣٨، الصفحة )٢٣المادة  (١٩ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٥٧                                                           

 ٩اآلراء المعتمدة في ( خريات من موريشيوس ضد موريشيوس من النساء األ١٩ جيفرا و-شيرين أوميرودي ، ٣٥/١٩٧٨ البالغ رقم ١٥٨
الدورات من (نخبة من القرارات المتخذة بمقتضى البروتوكول االختياري ، CCPR.C/IP/1الوارد في وثيقة األمم المتحدة ) ١٩٨١أبريل /نيسان

  .٢و‘ ٢‘٢و) ب(٢-٩، الفقرة ٧١ الصفحة ،)الثانية إلى السادسة عشرة
  .٤ و٣‘ ٢‘٢) ب(٢-٩، الفقرة ٧١، الصفحة  المرجع نفسه١٥٩
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 ٤٤٧ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

وحدهن الذين سيكون لهن الحق في الدخول الحـر إلـى           يعني ضمنا أن زوجات الرجال من موريشيوس        
موريشيوس والتمتع بالحصانة من الطرد على حين أن األزواج األجانب ال بد لهم من تقديم طلب إلى وزير                  
الداخلية للحصول على ترخيص باإلقامة وفي حالة رفض هذا الترخيص ال يمكن لهم بأي حال أن يتظلموا                 

التي ) ١(١٧ من العهد مقرونتين بالمادة      ٣و) ١(٢ القضية تنتهك لذلك المادة       وهذه ١٦٠.أمام محكمة قانونية  
يميـز  "والحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن القـانون         . تضمن في جملة أمور الحق في تأسيس أسرة       

وهذا يمس الضحايا المزعومين في تمتعهم بحق من حقوقهم؛ وحيث          " بشكل ضار باالستناد إلى نوع الجنس     
  ١٦١.لهذا التفريق فإن الحكم اآلنف الذكر قد انتهك" تبرير كاف"يقدم أي لم 

*****  
أمرا ذا أهميـة حاسـمة      "ومثلما أشارت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تعتبر الجنسية           

بدون حصول المرء على مركز رعايا البلد أو مواطنيه         "نظرا ألنه   " بالنسبة للمشاركة الكاملة في المجتمع    
لمرأة من الحق في التصويت ومن الترشح للمناصب العامة وقد تحرم أيضاً من الحصـول علـى                 تحرم ا 

أنه ينبغي أن يكون في وسع المرأة تغييـر جنسـيتها وال            " وهي ترى    ١٦٢."المزايا العامة واختيار اإلقامة   
  ١٦٣."ينبغي استبعادها بسبب الزواج أو انحالله أو بسبب أن زوجها أو أباها قد غيرا جنسيتهما

أن يعامل الزوجان اللذان يتزوجان أجانب معاملة أساسها المساواة فـي           "وأوصت اللجنة غينيا    
عدة القانونية القائلة بـأن جنسـية       القاوحثت الحكومة على تأمين األخذ بمفهوم       " اللوائح الناظمة للجنسية  

لفين والذين يولدون   حتى تضمن لألطفال الذين هم من أبوين من أصلين مخت          "األبوين تقرر جنسية الطفل   
قـانون  " وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها من        ١٦٤."خارج البلد يمكنهم احتياز الجنسية من جهة أمهم الغينية        

" الجنسية األردني يمنع المرأة األردنية من تمرير جنسيتها إلى أطفالها إن هي تزوجت من غير األردنـي          
  ١٦٥."مفارقة"وهو وضع يعتبر في حد ذاته 

قانون الجنسية السائد في العراق والقائم على المبدأ        "عربت عن قلقها أيضا إزاء      ونفس اللجنة أ  
القائل بأن أفراد األسرة ينبغي أن يكونوا من نفس الجنسية وال يحق ألحد أن يكـون صـاحب جنسـية                    

رها مزدوجة أو يفقد جنسيته وال يعطي المرأة حقا مستقال في احتياز أو تغيير أو استبقاء جنسيتها أو تمري                 
 ١٦ و ٩وكذلك  ) ز(و) و(٢ولذلك أوصت اللجنة الحكومة بأن تسحب تحفظها على المادتين          ". إلى أطفالها 

  ١٦٦.من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لكي تؤمن التنفيذ الكامل لهذه االتفاقية
*****  

ي التمييزي للمرأة فيمـا     عن القلق إزاء الوضع القانون    أعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان      و
باعتماد تشريع يعطي الرجل والمرأة الحق نفسه فـي         "يخص نقل جنسية بلدها موناكو وأوصت هذا البلد         

  ١٦٧. من العهد٢٦ و٣وهذه المشكلة تثير هموما في إطار المادتين ". نقل الجنسية إلى األطفال
*****  

  .٢-٧، الفقرة ٦٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٠                                                           
  .٨‘ ١‘٢) ب(٢-٩، الفقرة ٧٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٦١
  .٦الفقرة ، ٢٢٣ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١التوصية العامة رقم  ١٦٢
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٦٣
  .٧٥، الفقرة ٥٤؛ انظر أيضا ما يتعلق بسنغافورة، الصفحة ١٢٥، الفقرة ٥٨، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ١٦٤
وأعربت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية . ١٧٢، الفقرة ١٩لصفحة ، اA/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٦٥

  .٢٣٤، الفقرة ٥٠، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21)والثقافية عن قلقها فيما يخص القانون نفسه؛ انظر وثيقة األمم المتحدة 
  .١٨٨-١٨٧، الفقرتان ٦٨، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٦٦
  .١٠، الفقرة ٩٠، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٦٧
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ان في مجال إقامة العدلحقوق اإلنس  ٤٤٨

قانون الجنسية الذي يمنـع األم      "وأعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء          
 ونتيجة للتعديل الذي أجري، فإن حق       ١٦٨."المصرية المتزوجة من أجنبي من تمرير جنسيتها إلى أطفالها        

الزوج األجنبي في احتياز صفة المواطنة التي يتمتع بها الزوج القبرصي معترف به لكال الزوجين حيث                
 كما رحبت بالتعديل الذي ُأدخل      ١٦٩."يتهما إلى أطفالهما  أن من الحق المتساوي لكال الزوجين تمرير جنس       "

الحقوق الالمتساوية التي يتمتع بها الرجل والمـرأة    " على التشريع اآليسلندي والذي تناول       ١٩٩٨في عام   
  ١٧٠."فيما يتعلق بتجنيس أطفالهما وإلغاء شرط تبني ما يدل على نسبه اآليسلندي كشرط للتجنيس

مثلة على التمييز القائم على أساس الجنس، انظر الفصل الثالـث           ولالطالع على المزيد من األ    
  .عشر من هذا الدليل

  
  التساوي في الحق في اختيار اسم  ٣-٦

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة تطالـب            ) ز)(١(١٦بموجب المادة   
بما في ذلك الحق في  اختيـار        نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة،      "الدول األطراف قانونا أن تؤمن      
لكـل  "ووفقاً للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة يعني هذا الحكم أن            ". اسم األسرة والمهنة ونوع العمل    

من الشريكين الحق في اختيار اسمه ومن ثم يحفظ فرديته وهويته في المجتمع المحلي مما يميـز ذلـك                   
مرأة ملزمة قانونا أو بحكم العرف بتغيير اسمها عنـد          وعندما تكون ال  . الشخص عن بقية أفراد المجتمع    

  ١٧١."الزواج أو عند انحالله فإنها حينئذ تحرم من هذه الحقوق
*****  

 من العهـد الـدولي الخـاص        ٢٣وذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، فيما يخص المادة         
 اسمه العـائلي األصـلي أو   حق كل من الزوجين في أن يحتفظا باستخدام       "بالحقوق المدنية والسياسية أن     

ينبغـي للـدول    " وأنـه    ١٧٢."يشترك على قدم من المساواة في اختيار لقب عائلي جديد ينبغي أن يصان            
حق كل زوج من الزوجين     ... األطراف أن تكفل تجنب حدوث تمييز قائم على أساس الجنس فيما يخص             

قدم من المساواة فـي اختيـار اسـم         في االحتفاظ باستخدام اسمه العائلي األصلي أو في أن يشارك على            
" األهلية في أن تنقل جنسية األبوين إلى األطفـال        " ويجب على الدول األطراف أن تكفل        ١٧٣."عائلي جديد 

  ١٧٤.على أساس من عدم التمييز
*****  

القانون المتعلـق بجـوازات     "وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها من أن            
لى أنه ال يجوز للمرأة المتزوجة أن تحتفظ باسمها العائلي في جواز سـفرها إال              السفر الجامايكي ينص ع   

إذا كانت تصر على ذلك أو ألسباب مهنية وأن مالحظة ستوضع في جواز سفرها في تلـك الحـالتين،                   
ودعت اللجنة الحكومة إلى أن تعمل على تغيير القـانون          ". بخصوص اسم زوجها وحقيقة كونها متزوجة     

من اتفاقية القضاء على جميع أشـكال       ) ز)(١(١٦وازات السفر فيها ليصبح متمشيا مع المادة        المتعلق بج 
وأعربت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية . ٢٨٨، الفقرة ٥٢، الصفحة A/56/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٦٨                                                           

كما أعربت لجنة القضاء ). ١٥٩، الفقرة ٤٠، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21)وثيقة األمم المتحدة (الثقافية عن قلقها إزاء القانون نفسه و
  ).٣٣٠، الفقرة ٣٥، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة، (على التمييز ضد المرأة عن نفس هذا القلق 

  .٢٦٣، الفقرة ٤٩، الصفحة A/56/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٦٩
  .١٥٠، الفقرة ٣٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٠
  .٢٤ الفقرة ،٢٢٨الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ،)المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١التوصية العامة رقم  ١٧١
  .٧، الفقرة ١٣٨، الصفحة )٢٣المادة  (١٩ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٧٢
  .٢٥، الفقرة ١٧٣، الصفحة ) المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة- ٣المادة  (٢٦ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٧٣
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٧٤



  حقوق المرأة في مجال إقامة العدل- الفصل الحادي عشر 

 ٤٤٩ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 وتعتقد اللجنة أن القانون الجديد السائد في هولندا المتعلق باألسماء ينتهـك هـذا               ١٧٥.التمييز ضد المرأة  
 يتعذر االتفاق بين    الحكم نفسه، خاصة من حيث أنه يمنح األب القرار النهائي في إعطاء ابنه اسماً عندما              

  ١٧٦.ولذلك طلبت اللجنة من الحكومة العمل على جعل هذا القانون متوافقاً مع االتفاقية. األبوين

تتمتع المرأة والرجل، في ظل القانون الدولي، بالحقوق المتساوية من حيث قوانين 
 وهذا يعني أن الرجل والمرأة اللذين يتزوجان من أجانب يجب أن يعامال. الجنسية

 .معاملة متساوية ويكون لهما الحقوق المتساوية في نقل جنسيتهما إلى أطفالهما

 .وفي ظل القانون الدولي تتمتع المرأة والرجل بحق اختيار اسم عائلي

  

تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخالل قيام الـزواج            ٤-٦
  ولدى انحالله

  
  ألحكام القانونية ذات الصلةا ١-٤-٦

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة       ) ٤(٢٣دول األطراف مطالبة، بموجب المادة      إن ال 
بأن تتخذ تدابير مناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهمـا          "والسياسية، بأن تتخذ خطوات مالئمة      

 لحقـوق   من االتفاقيـة األمريكيـة    ) ٤(١٧وتشير المادة   ". لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله      
على الدول األطراف أن تتخذ خطوات مناسبة لكفالة التساوي في الحقوق           "اإلنسان في هذا الصدد إلى أن       

". والموازنة المالئمة بين مسؤوليات الزوجين فيما يخص التزوج وأثناء الزواج وفي حالة انحالل الزواج             
يتمتع الزوجـان   "وق اإلنسان تذكر أن      الملحق باالتفاقية األوروبية لحق    ٧ من البروتوكول رقم     ٥والمادة  

بالمساواة بينهما في الحقوق والواجبات المنبثقة عن القانون الخاص وفي عالقاتهمـا بأطفالهمـا خـالل                
والمعاهدات ثالثتها تسلم بوجوب وضع حكم خاص يتعلق        ". التزوج وأثناء قيام الزواج وفي حالة انحالله      

 مـن اتفاقيـة     ١٦ب األحكام األكثر تفصيال الواردة في المادة        وبموج. باألطفال في حالة انحالل الزواج    
على قدم من المسـاواة     "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تطالب الدول األطراف بأن تؤمن             

  ":بين المرأة والرجل
 ؛))ج)(١(١٦المادة " (نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند انحالله" 

 األمـور   غض النظر عن حالتهما الزوجيـة، فـي       وليات بوصفهما أبوين، وب   نفس الحقوق والمسؤ  " 
 ؛))د)(١(١٦المادة " (المتعلقة بأطفالهما وفي جميع األحوال، يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول

نفس الحقوق والمسؤوليات، فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنـيهم، أو مـا               " 
األعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع األحـوال يكـون              شابه ذلك من    

 ؛))و)(١(١٦المادة (لمصلحة األطفال االعتبار األول 

نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع             " 
  )).ح)(١(١٦مادة ال" (بها والتصرف فيها سواء مجاناً أو بمقابل

  

  .٢١٤-٢١٣، الفقرتان ٢٤، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامةدة،  وثيقة األمم المتح١٧٥                                                           
  .٢٢٤- ٢٢٣، الفقرتان ٦٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٦
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  لفهم العام لمبدأ المساواة في الحقوق والمسؤولياتا ٢-٤-٦
يتعين أن  "من العهد الدولي، أنه     ) ٤(٢٣تبين اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، فيما يخص المادة         

ونطاق هذه المسـاواة    . يتمتع الزوجان، أثناء زواجهما، بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات داخل األسرة         
مل كافة المسائل الناجمة عن العالقة القائمة بينهما مثل اختيار مكان اإلقامة وإدارة شؤون البيت وتعليم                يش

وتطبق هذه المساواة باستمرار على الترتيبات المتعلقة باالنفصـال قانونـا أو            . األطفال وإدارة األصول  
ية فيما يتعلق بأسس وإجـراءات      وجوب تحريم المعاملة التمييز   " وترى اللجنة    ١٧٧".بانحالل عقدة الزواج  

االنفصال أو الطالق أو رعاية األطفال أو اإلعالة أو النفقة أو حقوق الزيارة أو فقدان أو استعادة السلطة                  
  ١٧٨."األبوية، وذلك أخذاً بعين االعتبار المصلحة الفضلى لألطفال في هذا الصدد

 شددت على حقيقة أنه لكي تفي        حيث ٢٨وتوسعت اللجنة في هذه اآلراء في تعليقها العام رقم          
يجب عليها أن تكفل انطواء النظام الخاص بـالزواج         ) "٤(٢٣الدول األطراف بواجباتها بمقتضى المادة      

على حقوق والتزامات متساوية لكال الزوجين فيما يخص الوصاية على األطفال ورعايتهم وتعليم األطفال              
ء كانت هذه األموال مشتركة أو أمواال ينفرد بملكيتها أحد          وملكية وإدارة األموال سوا   ... الديني والخلقي   

ويتوجب على الدول األطراف أن تكفل باإلضافة إلى ذلك تجنب التمييز المبني على أسـاس               ". الزوجين
تعني ضمناً المساواة أثناء الزواج أن الـزوج والزوجـة          "وباختصار  . الجنس فيما يتعلق بحقوق اإلقامة    

  ١٧٩."على قدم المساواة في المسؤولية والسلطة داخل األسرةينبغي لهما االشتراك 
*****  

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد         ) ج)(١(١٦وأوضحت اللجنة فهمها للمادة     
المرأة فبينت أن العديد من البلدان تعتمد، في النص على حقوق ومسـؤوليات الشـريكين فـي الحيـاة                   

لعام والقوانين الدينية والعرفية بدالً مـن االمتثـال لمبـادئ واردة فـي        الزوجية، تطبيق مبادئ القانون ا    
وفي نظر اللجنة أن هذه االختالفات في القانون وفي الممارسة لها عواقب بليغة التـأثير علـى                 . االتفاقية

المرأة حيث تقيد بشكل دائم حقوقها في التساوي في المركز والمسؤولية أثناء الزواج بجعل الرجل هـو                 
  ١٨٠.يس األسرة والمسؤول األول عن اتخاذ القرارات مما يخالف االتفاقيةرئ

وسوف يتم، قدر المستطاع، إيالء مختلف مقومات المساواة في الحقوق والمسـؤوليات بـين              
  .الزوجين اهتماما خاصا في األقسام الفرعية التالية

  
  لتساوي في الحق في اتخاذ القراراتا ٣-٤-٦

 من القانون المدني    ١٩٦ و ١٨٢قوق اإلنسان عن قلقها إزاء المادتين       أعربت اللجنة المعنية بح   
وتعطيه الحق في اختيار مكـان      " على أن الزوج هو رئيس األسرة     "لموناكو، اللتين تنصان على التوالي      

وطلبت اللجنة من الدولة الطرف إلغاء تلك األحكام وتأمين المساواة الفعلية بين الرجـل              . إقامة الزوجين 
  ١٨١."والمرأة

*****  
وعلى حين سلّمت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بأهميـة األسـرة بوصـفها وحـدة                 

المفهوم الذي تنطوي عليه القيم "اجتماعية أساسية أبدت في الوقت نفسه قلقها، فيما يخص سنغافورة، إزاء           
  .٨، الفقرة ١٣٨، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )٢٣المادة  (١٩ التعليق العام رقم ١٧٧                                                           

  .٩، الفقرة ١٣٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٨
  .٢٥، الفقرة ١٧٣، الصفحة ) المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل- ٣المادة  (٢٨ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٧٩
  .١٧، الفقرة ٢٢٦، الصفحة )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١ المرجع نفسه، التوصية العامة رقم ١٨٠
  .٩، الفقرة ٩٠، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، ائق الرسمية للجمعية العامةالوث وثيقة األمم المتحدة، ١٨١
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في رئيس الوحدة األسرية،    اآلسيوية المتعلقة باألسرة، بما في ذلك إعطاء الزوج المركز القانوني المتمثل            
والذي يمكن أن يفسر على أنه يؤبد األدوار الجنسانية النمطية داخـل األسـرة ويقـوي التمييـز ضـد                    

  ١٨٢."المرأة
  

  لتساوي في الحقوق والمسؤوليات األبويةا ٤-٤-٦
من اتفاقية  ) و(و) د)(١(١٦وفيما يتعلق بتقاسم الحقوق والمسؤوليات األبوية المحددة في المادة          

تعزيزها قانونا وعند االقتضاء مـن      "لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تبين اللجنة أنه ينبغي            ا
ويتعين على الدول األطراف    . خالل المفاهيم القانونية المتمثلة في القوامة ووالية األمر والوصاية والتبني         

وجية وما إذا كانـا يعيشـان مـع         أن تكفل بواسطة قوانينها كون األبوين، بغض النظر عن حالتهما الز          
 وتـذكر   ١٨٣."األطفال أو ال يعيشان معهم أن يتقاسما بالتساوي الحقوق والمسـؤوليات تجـاه أطفالهمـا              

باإلضافة إلى ذلك أنه، بالرغم من أن معظم الدول تعترف بالمسؤولية المشتركة لألبـوين عـن رعايـة                  
 يتقيد عملياً بهذا المبدأ خاصة حينما يكون األبوان وحماية وإعالة أطفالهما إال أن البعض من هذه الدول ال

فإن األطفال الذين يولدون في ظل هذه العالقة الزوجية ال يتمتعـون فـي              "ونتيجة لذلك،   . غير متزوجين 
جميع الحاالت بالوضع نفسه الذي يتمتع به األطفال الذين يولدون في كنف الزوجية وفي الحاالت التـي                 

ات أو يعشن بمفردهن فإن الكثير من اآلباء ال يقاسمهن مسؤولية رعاية األطفال             تكون فيها األمهات مطلق   
  ١٨٤."وحمايتهم وإعالتهم

*****  
وأعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها إزاء الطبيعة التمييزية التي تتسم بها المـادة               

وأوصت الدولـة الطـرف     " لالتي تمنح األب سلطة أبوية على األطفا      " من القانون المدني لموناكو      ٣٠١
  ١٨٥.بإلغاء هذا الحكم

  
  لتساوي في الحقوق المتعلقة بأمالك الزوجينا ٥-٤-٦

من العهد الدولي تقتضي من الدول األطراف، وفقا للجنة المعنية          ) ٤(٢٣بالنظر إلى أن المادة     
لكال الـزوجين   بحقوق اإلنسان، كفالة نظام زواج ينطوي على المساواة في الحقوق وااللتزامات بالنسبة             

فيما يخص الملكية أو إدارة الممتلكات، سواء كانت ممتلكات مشتركة أو ممتلكات ينفرد بها أحد الزوجين                
يتعين على الدول األطراف أن تستعرض تشريعاتها لتكفل تمتع المرأة المتزوجة بالحقوق المتساوية فيما              "

طبيعة الحال الحق المتساوي فـي أن تمثـل          وللمرأة ب  ١٨٦."يخص ملكية وإدارة الممتلكات، عند االقتضاء     
 التي  أتو ديل أفيالنال  وفيما يخص هذه المسألة، انظر قضية       . أمام المحاكم الممتلكات العائدة إلى الزوجين     

  . أدناه وفي الفصل الثالث عشر١٠ينظر فيها في القسم 
*****  

التي يتمتع بها األزواج    وتشير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن الحقوق المتساوية            
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة          ) ح)(١(١٦فيما يتعلق بالملكية بمقتضى المادة      

التي يرد فيها التزام على عاتق الدول بإعطاء        "من االتفاقية   ) ٢(١٥تتداخل مع األحكام الواردة في المادة       
  .٧٩، الفقرة ٥٤، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٨٢                                                           

  .٢٠، الفقرة ٢٢٧ الصفحة ة عن األمم المتحدة،مجموعة التوصيات العامة الصادر، )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١التوصية العامة رقم  ١٨٣
  .١٩، الفقرة ٢٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٤
  .٩، الفقرة ٩٠، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٨٥
 الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )أة المساواة في الحقوق بين الرجل والمر- ٣المادة  (٢٨ التعليق العام رقم ١٨٦
  .٢٥، الفقرة ١٧٣



  حقوق المرأة في مجال إقامة العدل- الفصل الحادي عشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ان في مجال إقامة العدلحقوق اإلنس  ٤٥٢

 ١٨٧). أدنـاه  ٧انظر كذلك القسم    " (م العقود وإدارة الممتلكات   المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرا      
هناك بلداناً ال تعترف بذلك الحق للمرأة في أن تملك          "أما فيما يتعلق بممتلكات الزوجين فتالحظ اللجنة أن         

حصة مساوية من الممتلكات لحصة الرجل أثناء الزواج أو عالقة قائمة بحكم الواقع وعندما ينحل ذلـك                 
وهناك بلدان عديدة تعترف بذلك الحق ولكن قدرة المـرأة الفعليـة علـى              . تنتهي تلك العالقة  الزواج أو   

  ١٨٨."ممارسته قد تكون محدودة بحكم السوابق القانونية أو األعراف
حتى عندما تمنح هذه الحقوق القانونية للمرأة وتعمل المحاكم علـى           "وتالحظ اللجنة كذلك أنه     

. ت التي تملكها المرأة أثناء الزواج أو عند الطالق تدار من قبـل الرجـل              إنفاذها يمكن أن تكون الممتلكا    
 دول عديدة، بما فيها الدول التي تأخذ بنظام الملكية المشتركة ليس هناك شرط قانوني يقتضـي أن                  فيو

تستشار المرأة عند بيع أو التصرف على نحو آخر في ملكية يملكها الطرفان أثناء زواجهما أو قيام عالقة 
  ١٨٩."وهذا يحد من قدرة المرأة على ضبط التصرف في الملكية أو الدخل المتأتي منها. اقعية بينهماو

ما تشهده بعض البلدان، أثناء قسمة      "كما تشير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى حقيقة           
يازهـا خـالل    ممتلكات الزوجين، من تشديد أكبر موجه إلى المساهمات المالية في الملكية التي تـم احت              

الزواج والمساهمات األخرى مثل تربية األطفال ورعاية األقـارب المسـنين واالضـطالع بالواجبـات               
وهذه المساهمات غير المالية التي تقدمها الزوجة في أغلب األحيان تمكّن الزوجة من تحقيـق               . المنزلية

  ١٩٠."مالية ثقالً متساوياًوعليه ينبغي منح المساهمات المالية وغير ال. دخل والزيادة في األصول
الملكية التي تتراكم أثناء وجود عالقة قائمة في الواقع،         "وتالحظ اللجنة باإلضافة إلى ذلك أن       

 نفس المعاملة التي تحظى بها الملكية التي يتم احتيازها أثنـاء            - قانوناً   -في كثير من البلدان، ال تُعامل       
قى المرأة على الدوام حصة أقل بكثير من الحصة التي يتلقاهـا            وإذا ما انتهت العالقة القائمة، تتل     . الزواج
والقوانين واألعراف المتعلقة بالملكية والتي تميز بهذه الطريقة ضد المرأة المتزوجـة أو غيـر               . شريكها

  ١٩١."المتزوجة لها أطفال أو بدونهم ينبغي إلغاؤها وعدم تشجيعها
حينما تطلب الطالق بإنهاء عقد الزواج مـن        "وأخيراً الحظت اللجنة بقلق أن المرأة المصرية        

 يجب في جميع الحاالت أن تتنازل عـن         ٢٠٠٠ الصادر سنة    ١ بمقتضى القانون رقم      الخلع جهة واحدة 
وقد أوصت اللجنة الحكومة بأن تنظر في تنقيح هذا القانون          ". حقوقها في المقابل المالي بما في ذلك المهر       

  ١٩٢.ي ضد المرأةبغية القضاء على هذا التمييز المال
  

  لتساوي في الحق في مهنة وحرفةا ٦-٤-٦
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، علـى            ) ز)(١(١٦بمقتضى المادة   
تكفل نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيـار             "الدول األطراف واجب أن     

تُعتبـر األسـرة    " ذكرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة         ومثلما". اسم األسرة والمهنة ونوع العمل    
. المستقرة هي األسرة التي ترتكز على أساس مبادئ اإلنصاف والعدل وتحقيق كل فرد من األفراد لذاته               

ولذا يتعين أن يحصل كل شريك على حق اختيار مهنة أو وظيفة موائمة لقدراته ومؤهالته وتطلعاته كما                 
  ١٩٣."من االتفاقية) ج(و) أ(١١المادة هو منصوص عليه في 

  .٢٥، الفقرة ٢٢٨، الصفحة )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١ المرجع نفسه، التوصية العامة رقم ١٨٧                                                           
  .٣٠، الفقرة ٢٢٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٨
  .٣١لفقرة ، ا٢٢٩-٢٢٨ المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٩
  .٣٢، الفقرة ٢٢٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٠
  .٣٣، الفقرة ٢٢٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٩١
  .٣٢٩-٣٢٨، الفقرتان ٣٥، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٩٢
  .٢٤، الفقرة ٢٢٨، الصفحة ة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةمجموع، )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١التوصية العامة رقم  ١٩٣
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  لمرأة التي تعاشر رجالً ترتبط به في الواقعا ٧-٤-٦

فـي  "فيما يخص المرأة التي تعاشر رجالً ترتبط به في الواقع تذكر لجنة حقـوق اإلنسـان                 
أن من األهمية بمكان قبـول مفهـوم األشـكال          ] من العهد الدولي   [٢٣اعترافها باألسرة في سياق المادة      

لمختلفة لألسرة بما في ذلك الزوجان اللذان لم ينعقد بينهما زواج وأطفالهما واألبوان غيـر المتـزوجين                 ا
 وحول الموضوع نفسه، تـرى لجنـة        ١٩٤."وأبناؤهما وضمان المعاملة المتساوية للمرأة في هذه السياقات       

 الـدول، وحتـى     شكل ومفهوم األسرة يمكن أن يختلـف بـاختالف        "القضاء على التمييز ضد المرأة أن       
وأياً كان الشكل الذي تتخذه األسرة، وأياً كان النظام القـانوني، أو الـدين أو               . المناطق داخل نفس الدولة   

العرف أو التقليد السائد في البلد، يجب أن تتفق معاملة المرأة في األسـرة علـى الصـعيدين القـانوني                    
 من اتفاقية القضاء على جميـع       ٢ترطه المادة   ، كما تش  "والخاص مع مبادئ المساواة والعدالة لكل الناس      

ينبغي أن تحظى بـالمركز الـذي       " والمرأة التي ترتبط برجل بحكم الواقع        ١٩٥.أشكال التمييز ضد المرأة   
. يساوي بينها وبين الرجل سواء في الحياة األسرية أو في تقاسم الدخل واألصول التي يحميهـا القـانون                 

وق والمسؤوليات المتساوية بينها وبين الرجل في مجـال رعايـة           والمفروض أن تشترك المرأة في الحق     
  ١٩٦."وتربية األطفال المعالين أو أفراد األسرة

  
  لمساواة فيما يخص الطالقا ٨-٤-٦

مـن العهـد    ) ٤(٢٣تالحظ اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في معرض شرحها لمعنى المادة           
المساواة فيما يخـص    "الدول األطراف واجب تأمين     الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن على        

 فاألسس التي يقوم عليها الطالق وإبطال الزواج ينبغـي أن           .مما يستبعد إمكانية الطالق   انحالل الزواج   
تكون هي نفسها بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء فضالً عن القرارات المتعلقة بتوزيـع الممتلكـات                 

والفصل في ضرورة بقاء الصلة بين األطفال واألب غير الوصي ينبغي           . الوالنفقة والوصاية على األطف   
  ١٩٧."أن تستند إلى اعتبارات متساوية

  
  لتساوي في حق اإلرث بين الزوجينا ٩-٤-٦

أنه ينبغي أن تحظى المرأة أيضاً بالمساواة مع الرجل في          "ترى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان      
فيما يخص بـالحق فـي      " (نه انحالل الزواج سببه وفاة أحد الزوجين      الحقوق المتعلقة باإلرث عندما يكو    

  ١٩٨.)٢-٧اإلرث عموماً انظر القسم الفرعي أدناه 
*****  

وتشير لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى أن هناك العديد من البلدان التي                
ونتيجة لهـذه   .  تمييز خطير ضد المرأة    يسفر فيها القانون والممارسة المتعلقان بالميراث والممتلكات عن       

المعاملة الالمتساوية، قد تتلقى المرأة حصة من ممتلكات الزوج أو األب عند وفاتهما أصغر من الحصة                
وفي بعض الحاالت، تُمنح المرأة حقوقاً محدودة وتخضع للرقابـة          . التي يتلقاها الزوج األرمل أو األبناء     

والحقوق في الميراث بالنسبة لألرامل ال تعكـس فـي أغلـب            . لمتوفىوال تتلقى دخالً إال من ممتلكات ا      

  .٢٧، الفقرة ١٧٣، الصفحة ) التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة- ٣المادة  (٢٨ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٩٤                                                           
  .١٣، الفقرة ٢٢٦، الصفحة )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١ المرجع نفسه، التوصية العامة رقم ١٩٥
  .١٨، الفقرة ٢٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٦
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٢٦، الفقرة ١٧٣، الصفحة ) المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل- ٣المادة  (٢٨المرجع نفسه، التعليق العام رقم  ١٩٧
  . المرجع نفسه١٩٨



  حقوق المرأة في مجال إقامة العدل- الفصل الحادي عشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ان في مجال إقامة العدلحقوق اإلنس  ٤٥٤

ومثل هذه األحكـام تخـالف      . األحيان مبادئ التساوي في ملكية األموال التي يتم احتيازها أثناء الزواج          
  ١٩٩."االتفاقية وينبغي إلغاؤها

*****  
نماذج "م تزل هناك    وأعربت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها من أنه ل          

خاصة على صعيد قانون األحوال الشخصية فضـالً عـن          "في التشريع المغربي    " تمييز ضد المرأة باقية   
  ٢٠٠."قانون الميراث

للمرأة والرجل حقوق متساوية فيما يخص الزواج وأثناءه وعند انحالله وبعبارة 
ئة عن العالقة أخرى لهما نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يخص كافة المسائل الناش

 .القائمة بينهما مثل اإلقامة واالقتصاد واألصول واألطفال

وللنساء المتزوجات نفس الحق شأنهن كشأن أزواجهن في اختيار وممارسة مهنة 
  .وحرفة تالئمان قدراتهن

. ويسلّم القانون الدولي بشتى أشكال الحياة األسرية بما في ذلك األزواج بال عقد
ر رجالً وتكون صاحبة لـه بحكم الواقع ينبغي أن تتمتع بنفس والمرأة التي تُعاش

. الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يخص الحياة األسرية وتقاسم األمالك والدخل
  .ويجب حماية هذه الحقوق بقانون

ويحرم . للمرأة والرجل، بمقتضى القانون الدولي، حقوق متساوية فيما يخص الطالق
  . زوج لزوجتهالقانون الدولي طالق 

   .وللمرأة حق متساو في الميراث عندما ينحل الزواج بسبب وفاة الزوج
 

الحق على قدم المساواة فـي األهليـة القانونيــة  .٧
 في المسائل المدنية

  

  التساوي في حقوق إدارة األمالك وإبرام العقود  ١-٧
ي الشخصية القانونية علـى قـدم       مثلما تقدمت اإلشارة إليه في بداية هذا الفصل للمرأة حق ف          

وبطبيعة الحال، ال تغطي هذه الشخصية القانونية الشؤون األسرية فحسب بل تمتـد             . المساواة مع الرجل  
وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ترد هـذه          . لتشمل المسائل المدنية على العموم    
) ٢(١٥وتـنص المـادة     . ن الحق في الشخصية القانونية     التي تضم  ١٦المساواة واردة ضمناً في المادة      

  :من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ما يلي) ٣(و
تمنح الدول األطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلـة ألهليـة               -٢"

أة، بوجه خاص،   وتكفل للمر . الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك األهلية        
حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهمـا علـى قـدم               

  .المساواة في جميع مراحل اإلجراءات القضائية
  .٣٥، الفقرة ٢٢٩، الصفحة )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١رقم  المرجع نفسه، التعليق العام ١٩٩                                                           

  .٥٢٧، الفقرة ٨٤، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21) وثيقة األمم المتحدة، ٢٠٠
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تتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصـكوك الخاصـة               -٣
  ".قانونية للمرأة باطلة والغيةالتي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من األهلية ال

عندما يتعذر على   "وتذكر لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في تفسيرها لهذه األحكام، أنه             
المرأة إبرام عقد من العقود أو الحصول على قرض مالي أو ال يمكنها أن تفعل ذلـك إال بموافقـة مـن                      

.  فإنها تُحرم عندئذ من االستقالل الذاتي القانوني       زوجها أو بموافقة أو ضمان قريب من األقرباء الذكور،        
وأي تقييد من هذا القبيل يمنعها من احتياز أموال تكون هي مالكتها الوحيدة ويمنعها من اإلدارة القانونية                 

 منومثل هذه التقييدات تحد بشكل خطير       . ألعمالها التجارية أو من إبرام أي شكل آخر من أشكال العقود          
  ٢٠١."لى القيام بشؤونها بنفسها وشؤون معاليهاقدرة المرأة ع

وقد حثت اللجنة األردن على إلغاء قانون يمنع المرأة من إبرام العقود باسمها هي ألن ذلـك                 
الحظر ال يتوافق مع المركز القانوني للمرأة بموجب الدستور األردني واتفاقية القضاء على جميع أشكال               

مـن التمييـز    "ة الكونغو الديمقراطية أعربت اللجنة عن قلقها         وفي حالة جمهوري   ٢٠٢.التمييز ضد المرأة  
قانونا وعلى صعيد الواقع ضد المرأة فيما يخص الحق في العمل ال سيما اشتراط الترخيص من الـزوج                  

ويجب أن تعـدل هـذه القـوانين        ". لحصول زوجته على عمل بأجر وخفض األجر أثناء إجازة األمومة         
 ٢٠٣. من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة          ١١ع المادة   التمييزية لكي تصبح متمشية م    

بالرغم من أن القانون المتعلـق      "وفيما يخص الحالة في بوركينا فاصو، أبدت اللجنة نفسها قلقها من أنه             
باإلصالح العقاري الذي يقر المساواة بين المرأة والرجل فيما يخص األراضي، إال أن هنـاك نـواحي                 

ولذلك أوصت الدولـة الطـرف      ". عض الحقوق العرفية التي تعوق من جديد تنفيذ هذا القانون         تعصب وب 
بتشجيع الخدمات المعنية على أن تؤخذ بعين االعتبار حقوق النساء في الملكية وأن تزودهن بما يلزم من                 "

  ٢٠٤."االئتمان
*****  

 بحقوق اإلنسان أن حق كل      وفيما يخص مسألة االستقالل الذاتي القانوني، تذكر اللجنة المعنية        
 فـي   -في أن يعترف لـه     " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         ١٦فرد بموجب المادة    

 بالشخصية القانونية ويهتم بشكل خاص بالمرأة التي غالباً ما ترى هذا الحق ينتقص بسـبب                -كل مكان   
لحق يعني ضمناً أنه ال ينبغي أن تقيد أهلية المـرأة           أن هذا ا  "، واللجنة ترى    "نوع جنسها أو حالتها المدنية    

للملكية أو إلبرام عقود أو لممارسة حقوق مدنية أخرى على أساس مركزها كزوجة أو أي أساس تمييزي                 
 ولذلك تشعر اللجنة ببالغ القلق أن القانون العام والعرفي في ليسوتو يسمح بالتمييز ضد المـرأة        ٢٠٥."آخر

أن حقوق الميراث والملكية للمرأة، بموجب القانون       "والحظت اللجنة مع القلق     . رةبمعاملتها بوصفها قاص  
العرفي، مقيدة تقييداً شديداً وأنه ال يجوز للمرأة سواء بموجب القانون العرفي أو القانون العام، أن تبـرم                  

". العقود أو تفتح حسابات مصرفية أو تحصل على قروض أو تطلب جواز سفر بدون إذن مـن الـزوج                  
على اتخاذ تدابير إللغاء أو تعديل هذه القوانين التمييزية وللقضاء على           "ولذلك حثت اللجنة الدولة الطرف      

  ٢٠٦. من العهد٢٦ و٣التي تنتهك المادتين " هذه الممارسات التمييزية
*****  

  .٧، الفقرة ٢٢٤ الصفحة ،حدةمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المت، )التساوي في الزواج والعالقات األسرية (٢١التوصية العامة رقم  ٢٠١                                                           
  .١٧٣-١٧٢، الفقرتان ١٩، الصفحة A/55/38 الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٠٢
  .٢٢٦- ٢٢٥، الفقرتان ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٣
  .٢٧٨- ٢٧٧، الفقرتان ٢٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٤
 الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )اة في الحقوق بين الرجل والمرأة المساو- ٣المادة  (٢٨ التعليق العام رقم ٢٠٥
  .١٩، الفقرة ١٧١
  .٢٥٣، الفقرة ٥٢، الصفحة )المجلد األول (A/54/30 الوثاق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٠٦
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قلقها العميق من أن حكومـة      "وقد أعربت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن         
كاميرون لم تشرع بعد في إدخال اإلصالحات القانونية الالزمة إللغاء القوانين التي تبقي علـى مركـز           ال

المرأة القانوني الالمتكافئ لمركز الرجل خاصة فيما يتعلق بالقانون المدني والقانون التجاري المتصـلين              
ار اإلفالس مما يحد من قدرة بأمور منها الحق في الملكية والقوانين المتعلقة بالحصول على قروض وإشه  

يتعارضان تعارضاً صارخاً   "وهذان القانونان في نظر اللجنة      ". المرأة على الحصول على وسائل اإلنتاج     
الخاص بالحقوق االقتصـادية    [مع األحكام غير التمييزية والمتعلقة بالمعاملة المتساوية الواردة في العهد           

دستور الكاميرون الذي عدل مـؤخراً والـذي يسـند الحقـوق            وهي ال تتوافق و   ] واالجتماعية والثقافية 
ولذلك أوصت اللجنة الدولة الطرف بإلغاء كافة األحكام الواردة ". المتساوية التي يتمتع بها كافة المواطنين

  ٢٠٧.في القانونين المدني والتجاري والتي تميز ضد المرأة
  

  المساواة في الحق في اإلرث عموماً  ٢-٧
 بحقوق تتساوى   تحظى في المساواة أمام القانون أن المرأة ال بد لها من أن             يترتب على الحق  

من ) ح)(١(١٦ومثلما تمت اإلشارة إليه أعاله فيما يخص المادة         .  هي والرجل فيما يتعلق بالميراث     فيها
أي "فـإن   ) ١(١٥اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما هي مفسرة في ضوء المـادة                

نون أو عرف يمنح الرجل حقاً في الحصول على قسط أوفر عند انحالل الزواج أو العالقة القائمة بحكم                قا
الواقع أو عند وفاة قريب هو قانون تمييزي وتترتب عليه آثار خطيرة بالنسبة لقدرة المرأة العملية علـى                  

" وجميع هذه الحقـوق   " ٢٠٨."تطليق زوجها وإعالة نفسها بنفسها والعيش في كنف الكرامة كشخص مستقل          
  ٢٠٩."ينبغي ضمانها بغض النظر عن مركز المرأة كزوجة" متساوية نصبةبما فيها الحق في أن ترث أ

من إسار الدين   "وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها مما يمارس في الهند              
لفاضح لعمـل المـرأة ولمـا    والحرمان من الحقوق في الميراث فيما يتعلق باألراضي نتيجة لالستغالل ا       

ودعت الحكومة إلى القيام على سبيل االستعجال باستعراض القوانين المتعلقة بـالميراث            ". تعانيه من فقر  
من أن  " وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها       ٢١٠."وتأمين حصول المرأة الريفية على قطع األراضي واالئتمان       

  ٢١١." حقوق في الميراثيضر بما للمرأة من... عدم تسجيل عقود الزواج قد 
*****  

يجب أن تستعرض تشريعها وممارسـاتها      "وذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن غابون        
وأن " بغية كفالة تمتع المرأة بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل، بما في ذلك حقوق الملكية والميـراث                

 ٢١٢."ائل من قبيل الزواج والطالق والميـراث ال يكون هناك أي تمييز يستند إلى القوانين العرفية في مس          "
في عدد من المجـاالت منهـا       "كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الالمساواة بين المرأة والرجل            

بأن تُكثف جهودها لضـمان تمتـع       "في الجماهيرية العربية الليبية وأوصت تلك الدولة الطرف         " الميراث
  ٢١٣."نسان تمتعاً كامالً على قدم المساواةالمرأة والرجل بما لهما من حقوق اإل

*****  

  .٣٤٦، الفقرة ٦٠، والصفحة ٣٢٧، الفقرة ٥٨، الصفحة E/2000/22 (E/C.12/1999/11) وثيقة األمم المتحدة ٢٠٧                                                           
  .٢٨، الفقرة ٢٢٨ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ،)المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١التعليق العام رقم  ٢٠٨
  .٢٩، الفقرة ٢٢٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٩
  .٨٤-٨٢، الفقرات ١٢، الصفحة A/55/38، وثائق الرسمية للجمعية العامةال وثيقة األمم المتحدة، ٢١٠
  .٦٢، الفقرة ١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢١١
  .٩، الفقرة ٤٣-٤٢، الصفحتان )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢١٢
  .١٣٧، الفقرة ٣٥، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، عية العامةالوثائق الرسمية للجم وثيقة األمم المتحدة، ٢١٣



  حقوق المرأة في مجال إقامة العدل- الفصل الحادي عشر 

 ٤٥٧ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

وأعلنت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها مـن أن القـوانين المتعلقـة       
أن اإلناث ال يحق لهن الحصول سوى على نصف ما يحق للذكور            "بالميراث في تونس تقضي بما مفاده       

  ٢١٤".في مجال الميراث

وهذا . هلية القانونية المتساوية مع الرجل في المسائل المدنيةللمرأة الحق في األ
يعني، على سبيل المثال، أن المرأة يجب أن تؤمن لها حقوق متساوية في الملكية 

وفي إدارة الممتلكات وأن تُبرم العقود وتحصل على القروض وأن يسمح لها بالعمل 
 .بدون تصريح من زوجها أو من أي قريب آخر

ستقالل الذاتي القانوني المتساوي يعني أيضاً أن للمرأة الحق أن ترث والحق في اال
  .مع الرجل على قدم من المساواة الكاملة

 .وال ينبغي أن يسمح لألعراف والتقاليد بأن تنتقص من التمتع الفعلي بهذه الحقوق

  

الحق في المشاركة على قدم المسـاواة فـي إدارة  .٨ 
  االنتخابات العامة بما في ذلكالشؤون

  

  األحكام القانونية ذات الصلة  ١-٨
يكـون لكـل    " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن           ٢٥تنص المادة   

، الحقوق التالية التي يجب أن تتاح لــه         ٢مواطن، دون أي وجه من وجود التمييز المذكورة في المادة           
  :فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة

أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختـارون               )أ"(
  بحرية؛

أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجري دوريا باالقتراع العام وعلى قـدم               )ب(
  المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إدارة الناخبين؛

م المساواة عموماً مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة فـي  أن تتاح لـه، على قد     )ج(
  ".بلده

  : من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ما يلي٧وتنص المادة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحيـاة              "

  :ل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق فيالسياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكف

التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخـاب لجميـع             )أ(
  الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛

المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف              )ب(
  جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛العامة، وتأدية 

  .١٧٣، الفقرة ٣٩، والصفحة ١٦٥، الفقرة ٣٨- ٣٧، الصفحتان E/2000/22 (E/C.12/1999/11) وثيقة األمم المتحدة، ٢١٤                                                           
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ان في مجال إقامة العدلحقوق اإلنس  ٤٥٨

المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسـية              )ج(
  ".للبلد

  : من نفس المعاهدة على ما يلي٨وتنص المادة 
 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجـل،             "

ودون أي تمييز فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشـتراك فـي أعمـال               
  ".المنظمات الدولية

االتفاقيـة بشـأن الحقـوق      وهناك معاهدة عالمية أخرى لها أهميتها في هذا الصدد أال وهي            
ـ      ١٩٥٣، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة فـي عـام            السياسية للمرأة   ٧ي   وبـدأ نفاذهـا ف

على قدم المساواة مع    "وهي معاهدة قصيرة تنص على الحقوق التالية الواجب كفالتها          . ١٩٥٤يوليه  /تموز
  ":الرجل دون أي تمييز

 ؛)المادة األولى(الحق في التصويت في كافة االنتخابات  

المادة (الحق في األهلية ألن تُنتخب في كافة الهيئات المنتخبة عموماً، المنشأة بموجب قانون وطني                
 ؛)الثانية

  ).المادة الثالثة(الحق في شغل منصب عام وممارسة كافة الوظائف العامة  
*****  

 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان الحـق فـي           ٢٣وعلى الصعيد اإلقليمي، تكفل المادة      
طـاق  المشاركة على قدم المساواة في إدارة الشؤون العامة والحق في التصويت وفي أن تُنتخـب فـي ن                 

 ١٣والحق في أن تصوت وفي أن تنتخب ليس مضمونا صراحة بموجب المادة       ". انتخابات دورية حقيقية  "
من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ولكنها تعترف بالفعل بالحق في المشاركة الحرة في إدارة               

 ١٣وتنص المـادة    ". م القانون إما مباشرة أو من خالل ممثلين يختارون بحرية وفقاً ألحكا         "المواطن لبلده   
. من الميثاق أيضاً على الحق في الوصول على قدم المساواة إلى مناصب الخدمـة العامـة فـي البلـد                   

تتعهد األطـراف   " الملحق باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان       ١ من البروتوكول رقم     ٣وبمقتضى المادة   
منية فاصلة معقولة بواسطة االقتراع السـري وفـي         المتعاقدة السامية بإجراء انتخابات حرة في فترات ز       

 مـن   ١٤وتقتضي المـادة    ". ظل شروط تؤمن التعبير الحر عن رأي الناس في اختيار الهيئة التشريعية           
  .االتفاقية ضمان ممارسة هذا الحق دون تمييز بين الرجل والمرأة

*****  
عامة، بما فيها حق اإلنسان     ولذلك يتضح أن حق المرأة في المشاركة المتساوية في الشؤون ال          

بيد أن هذا الحق المهم ال يمكـن        . في أن يصوت وفي أن ينتخب متجذر في قانون حقوق اإلنسان الدولي           
  ٢١٥.أن يناقش بتفصيل في هذا السياق، بل سوف يقتصر على وصف موجز لسماته األساسية

  

مجموعة التعليقات العامة ، )٢٥المادة  (٢٥قم  من العهد الدولي انظر التعليق العام ر٢٥ لالطالع على المزيد من التفاصيل بشأن تفسير المادة ٢١٥                                                           
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، انظر التوصية ٨-٧وبشأن المادتين . ١٦٢-١٥٧ الصفحات ،الصادرة عن األمم المتحدة

  .٢٤٤- ٢٣٣الصفحات ) الحياة السياسية والعامة (٢٣العامة رقم 
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 ٤٥٩ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة            ٢٥تفسير المادة     ٢-٨
  اسيةوالسي

 لُب الحكـم الـديمقراطي      ٢٥تمثل المادة   "كما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان         
 وتبعـاً   ٢١٦.ويجب ضمانه دون تمييز يقوم على الجنس      " المستند إلى موافقة الشعب وامتثاالً لمبادئ العهد      

  :ساواة مع الرجللذلك يجب أن تتمتع المرأة، في جملة أمور، بالحقوق التالي ذكرها على قدم الم
ويغطي هذا  . الحق في ممارسة السلطة السياسية، وبخاصة السلطات التشريعية والتنفيذية واإلدارية          

 ويمكن ممارسته، على سبيل  - المحلية واإلقليمية والوطنية والدولية      -الحق جميع مستويات اإلدارة     
 ٢١٧؛المثال، من خالل العضوية في هيئة تشريعية أو بشغل منصب تنفيذي

الحق في ممارسة نفوذ عن طريق المناقشة العامة والحوار مع الممثلين أو عـن طريـق أهليتهـا                   
 ٢١٨؛"وهذه المشاركة مدعومة بتأمين حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. "لتشكيل منظمات

مين أساسية لتـأ  ... إن االنتخابات الدورية الحقيقية     . "الحق في التصويت أو في الترشح لالنتخابات       
 ٢١٩؛"مساءلة الممثلين عن ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية المنوطة بهم

شروط أساسية للممارسة الفعلية للحق     "الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات التي هي           
 ٢٢٠؛"في التصويت ويجب حمايتها حماية تامة

وكفالة الوصول على   . خدمة العامة في الوصول على قدم المساواة العامة إلى مناصب ال        ... الحق  " 
قدم المساواة العامة ومعايير وعمليات التعيين والترقية والتوقيف والطرد يجب أن تكون موضوعية             

  ٢٢١."ومعقولة
وتبينت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، من ناحية أخرى، باالستناد إلى خبرتهـا الطويلـة أن               

. ال ينفذ تنفيذا كامالً في كل مكان على أسـاس المسـاواة           الحق في االشتراك في تسيير الشؤون العامة        "
 على قدم   ٢٥ويجب على الدول األطراف العمل على أن يضمن القانون للمرأة الحقوق الواردة في المادة               

المساواة مع الرجل وأن تتخذ تدابير فعالة وإيجابية لتعزيز وكفالة مشاركة المرأة فـي تسـيير الشـؤون             
والتدابير الفعالة التي تتخـذها الـدول       . العامة بما في ذلك العمل اإليجابي المالئم      العامة وفي المناصب    

األطراف لكفالة الحق لجميع األشخاص في التصويت وتمكينهم من ممارسة ذلك الحق ال ينبغي أن تكون                
  ٢٢٢."تدابير تمييزية مبنية على ُأسس الجنس

 التقدم ُأحرز في تحقيق المساواة للمـرأة        وبينما تسلّم اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بأن بعض       
من أن تمثيل المرأة في البرلمان وفي المناصب        "في الحياة السياسية والعامة في كرواتيا إال أنها تبقى قلقة           

ولذلك حثت الدولة الطرف على بـذل       ". منخفضاً] ال يزال [الرسمية العليا بما في ذلك المناصب القضائية        
ثيل المرأة في القطاع العام عن طريق اتخاذ التدابير اإليجابية المالئمـة عنـد              قصارى الجهد لتحسين تم   

 وقُدمت توصية   ٢٢٣." من العهد الدولي   ٢٦ و ٣الضرورة وفاء من هذه الدول بالتزاماتها بموجب المادتين         

  .٣ و١، الفقرتان ١٥٧، الصفحة )٢٥المادة  (٢٥م رقم  المرجع نفسه، التعليق العا٢١٦                                                           
  .٦-٥، الفقرتان ١٥٨-١٥٧ المرجع نفسه، الصفحتان ٢١٧
  .٨، الفقرة ١٥٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٨
  .٩، الفقرة ١٥٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٩
  .١٢، الفقرة ١٥٩ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٠
  .٢٣، الفقرة ١٦١ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢١
  .٢٩، الفقرة ١٧٤-١٧٣، الصفحتان ) المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة-٣المادة  (٢٨ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ٢٢٢
  .٢١، الفقرة ٦٩، الصفحة )المجلد األول (A/56/40 الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٢٣



  حقوق المرأة في مجال إقامة العدل- الفصل الحادي عشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ان في مجال إقامة العدلحقوق اإلنس  ٤٦٠

 عن  مماثلة إلى الجمهورية التشيكية بالنظر إلى انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية فضالً             
  ٢٢٤.عدم كفاية تمثيلها في المستويات األعلى من اإلدارة في البلد

  
 من اتفاقية القضـاء علــى جميـع أشـكال          ٨ و ٧تفسير المادتين     ٣-٨

  التمييز ضد المرأة
أعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن وجهات نظرها بشأن كيفية تفسير المـادتين               

الحياة " بشأن   ٢٣شكال التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم          من اتفاقية القضاء على جميع أ      ٨ و ٧
 باتخاذ تدابير مالئمـة للقضـاء       ٧وفيما يتعلق بالتزام الدول األطراف بمقتضى المادة        ". السياسية والعامة 

  : على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، بينت اللجنة أن هذا االلتزام
الحياة العامة والسياسية وال يقتصر على المجـاالت المحـددة فـي            يشمل كافة مجاالت    "

. والحياة السياسية والعامة لبلد من البلدان مفهوم واسـع        ). ج(و) ب(و) أ(الفقرات الفرعية   
وهو يشير إلى ممارسة السلطة السياسية وبخاصة ممارسة السلطات التشريعية والقضائية           

كافة نواحي اإلدارة العامة ورسم وتنفيذ السياسات       ويغطي المصطلح   . والتنفيذية واإلدارية 
ويغطي هذا المفهوم أيضاً جوانـب      . على المستويات الدولية والوطنية واإلقليمية والمحلية     

متعددة من المجتمع المدني، بما في ذلك المجالس العامة والمجـالس المحليـة وأنشـطة               
ـ          ات المهنيـة أو الصـناعية      المنظمات من قبيل األحزاب السياسـية والنقابـات والجمعي

والمنظمات النسائية والمنظمات القائمة على أساس المجتمع المحلي وغيرها من المنظمات           
  ٢٢٥."المعنية بالحياة العامة والسياسية

  :وتذكر اللجنة باإلضافة إلى ذلك أنه
لكي تكون هذه المساواة فعالة ال بد من أن تتحقق في إطار نظام سياسي يتمتع ضمنه كل                 "

اطن بالحق في التصويت وفي أن ينتخب من خالل انتخابات دورية حقة تُـنظم علـى                مو
أساس االقتراع العام والسري على النحو الذي يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخب كما              

 مـن العهـد     ٢٥المادة  ... هو منصوص عليه في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، مثل          
  ٢٢٦."السياسيةالدولي الخاص بالحقوق المدنية و

يجب أن تتمتع بـه     " على أساس المساواة مع الرجل    "وحق المرأة في أن تصوت وأن تُنتخب        
تواجه باستمرار مصاعب في    "بيد أن تجربة اللجنة تفيد أن المرأة في العديد من األمم            . قانوناً وفي الواقع  
حمله المرأة والقيود الماليـة     بالنظر إلى عوامل من قبيل عبء العمل المزدوج الذي تت         " ممارسة هذا الحق  

، والنفوذ الذي يمارسه الرجل علـى أصـوات المـرأة           "والتقاليد والنماذج النمطية االجتماعية والثقافية    "
والقيود المفروضة على حرية المـرأة      ) وهي ممارسات ينبغي الحؤول دونها    (وتحكمه في هذه األصوات     

  ٢٢٧.في التنقل
فإن مـن   ) ب(٧سياسات الحكومة كما تضمنه المادة      وفيما يتعلق بحق المشاركة في صياغة       

  :واجب الدول األطراف
كفالة حق المرأة في أن تشارك مشاركة تامة وفي أن تُمثل في صياغة السياسات العامة في جميع                 " 

 ؛"القطاعات وعلى كافة المستويات
المجلد  (A/54/40 الوثائق الرسمية للجمعية العامةوفيما يخص رومانيا انظر وثيقة األمم المتحدة، . ١٢، الفقرة ٨٦ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٤                                                           

  .٣٦٦، الفقرة ٦٩، الصفحة )األول
  .٥، الفقرة ٢٣٤ الصفحة مجموعة التعليقات الصادرة عن األمم المتحدة،، )الحياة العامة والسياسية (٢٣ التوصية العامة رقم ٢٢٥
  .٦، الفقرة ٢٣٤ه، الصفحة  المرجع نفس٢٢٦
  .٢٠-١٨، الفقرات ٢٣٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٧
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توى في اتخـاذ    أن تقوم، حيث يندرج ذلك في نطاق سيطرتها، بتعيين النساء ألداء دور عالي المس             " 
القرارات وأن تتشاور، بطبيعة الحال مع المجموعات التي تمثل تمثـيالً عامـاً اآلراء والمصـالح                

 ؛"النسائية واألخذ بما تسديه تلك المجموعات من مشورة

أن تؤمن تحديد الحواجز التي تعترض مشاركة المرأة مشاركة كاملـة فـي صـياغة السياسـات                 " 
  ٢٢٨."لب على تلك الحواجزالحكومية وأن تعمل على التغ

وفيما يتعلق بالحق في احتالل المناصب العامة وأداء الوظائف العامة جميعها األمـر الـذي               
أن المـرأة   "وفقاً للجنـة    " يبرهن فحص تقارير الدول األطراف    "من االتفاقية،   ) ب(٧تضمنه أيضاً المادة    

في اإلدارة العامة وفي النظامين القضائي      مستبعدة من المناصب العليا في الوزارات وفي الخدمة المدنية و         
المرأة من ممارسة السلطات الملكية ومن العمـل        " وفي بعض الحاالت يستبعد القانون أيضاً        ٢٢٩."والعدلي

بوصفهن قضاة في المحاكم الدينية والتقليدية المنوطة باختصاصات تمارس باسم الدولة كما هي مستبعدة              
وتخـالف  ... وهذه األحكام تميز ضد المـرأة       . في الشؤون العسكرية  تماماً من المشاركة مشاركة كاملة      

  ٢٣٠."مبادئ االتفاقية
فإن الحكومات ملزمة بتأمين وجود المـرأة علـى كافـة           " من االتفاقية    ٨وفيما يتعلق بالمادة    

المسائل االقتصادية والعسكرية فـي الدبلوماسـية       ] مثل[المستويات وفي جميع مجاالت الشؤون الدولية       
". عددة األطراف والثنائية على حد سواء وفي الوفود الرسمية إلى المـؤتمرات الدوليـة واإلقليميـة               المت

يبدو جلياً أن المرأة ممثلة تمثيالً ناقصاً نقصاً جسـيماً فـي الخدمـة الدبلوماسـية                " وبحسب خبرة اللجنة  
من البعثات الدائمة لدى    وأن العديد   " والشؤون الخارجية لمعظم الحكومات وال سيما في أعلى المستويات        

 ٢٣١. المناصب العليـا   منهن عدد قليل جداً     يحتلالمنظمات الدولية ال تضم أي امرأة من بين دبلوماسييها و         
فقد عقدت الدول األطراف التزاماً بأن تتخذ جميع التدابير المالئمة بما فيها سـن التشـريعات                "ومع ذلك   
  ٢٣٢.ة من االتفاقي٨ و٧لالمتثال للمادتين " المناسبة

انخفـاض مشـاركة النسـاء    "وفيما يخص الحالة في الهند، أعربت اللجنة عـن قلقهـا إزاء             
 وبصـدد   ٢٣٣."المؤهالت في الهيئات اإلدارية والقضائية بما في ذلك محاكم األسرة أو محـاكم الصـلح              

يدعم إبقاء  المتعلقة بالمشاركة السياسية    ) أ(٧التحفظ على المادة    "المالديف أعربت اللجنة عن قلقها من أن        
  ٢٣٤."األحكام التشريعية التي تستبعد المرأة من منصب رئيس البالد ونائب رئيسه

للمرأة الحق في المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في تسيير الشؤون السياسية 
 .لبلدها ولها الحق في القيام بذلك إما مباشرة أو عن طريق من تختاره بحرية ليمثلها

تصويت وفي أن تُنتخب على قدم المساواة مع الرجل في كافة وللمرأة الحق في ال
  .االنتخابات واالستفتاءات التي تُنظم

وتتمتع المرأة بحق مساو لحق الرجل في احتالل المناصب العامة وفي أداء الوظائف 
  .الحكومية على جميع المستويات

  .اسة الحكوميةوتتمتع المرأة بحق المشاركة على قدم المساواة في رسم وتنفيذ السي
  .٢٧-٢٥، الفقرات ٢٤٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٨                                                           

  .٣٠، الفقرة ٢٣٩ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٩
  .٣١، الفقرة ٢٣٩ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٠
  .٣٧-٣٥، الفقرات ٢٤٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢١
  .٤٢- ٤١، الفقرتان ٢٤١صفحة  المرجع نفسه، ال٢٣٢
  .٨٠، الفقرة ١٢، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٣٣
  .١٣٠، الفقرة ١٧، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٣٤
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وتتمتع المرأة بحق مساو لحق الرجل في المشاركة في المناقشات العامة إما بنفسها 
أو عن طريق مجموعة متنوعة من المنظمات وهو حق يفترض تمتعها الفعلي أيضاً 

  .بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
 من أجل تمثيل ويجب على الدول أن تكفل للمرأة فرصة مكافئة لما يتاح للرجل

  .حكومتها على المستوى الدولي
والحق في المشاركة على قدم المساواة في تسيير الشؤون العامة والسياسية للبلد 
يشكل حجر الزاوية في مجتمع ديمقراطي يستند إلى احترام الرغبة المعبر عنها 

 .بحرية التي تحدو األشخاص المعنيين

  

بحقـوقم المسـاواة    حق المرأة في التمتع على قد       .٩
 اإلنسان األخرى

إن حق المرأة في التمتع على قدم المساواة بحقوق اإلنسان ليس، بطبيعة األمر، مقصوراً علـى                
ولكنها تغطي مجموعة حقوق اإلنسـان        ببعض التفصيل فيما تقدم من فصول      الحقوق التي تم التصدي لها    

ي أن جميع الحقوق، سواء كانت مدنية أو سياسية أو          وهذا يعن والحريات األساسية المضمونة دولياً برمتها      
وكما سيأتي بيانه فـي     . اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية يجب أن تُكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل             

الفصل الرابع عشر أدناه جميع هذه الحقوق مترابطة ومتداخلة بشكل ال انفصال فيه ولذلك هي تعتمد على                  
ويترتب على ذلك منطقيا أن حقوق المرأة ال يمكن ضـمانها بصـورة             .  تنفيذا كامالً  بعضها البعض لتنفذ  

كاملة وإمكانات المرأة بوصفها عنصراً إيجابياً في بناء عالم آمن ومسالم ومزدهر ال يمكن تأمينها علـى                 
وللـدور  النحو المالئم دون توخي نهج كلي في معالجة الحقوق والحريات التي يحق للمرأة أن تتمتع بها                 

  .الذي لها مصلحة مشروعة في أن تؤديه على الصعد المحلي واإلقليمي والوطني والدولي
باإلضافة إلى هذه الحقوق التي سبقت معالجتها، هناك بعض الحقوق اإلضافية المدرجة أدنـاه              

تعتبر جامعة أو   وهذه القائمة ال    . والتي يعتبر التمتع بها على قدم المساواة ذا أهمية خاصة بالنسبة للمرأة           
فهي ال تشمل على سبيل المثال حق المرأة في التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة               . مانعة

التي يحميها قانون حقوق اإلنسان الدولي مثل الحق في المساواة في ميدان االستخدام والحصول على أجر   
ل على الرعاية الصحية التي تتسم بأهميـة        مساو لقاء عمل مساو والحق بالتساوي مع الرجل في الحصو         

وللحصول على مزيد من المعلومات فيما يخص تمتع المرأة بالحقوق االقتصادية           . أساسية في نماء الطفلة   
واالجتماعية والثقافية انظر التوصيات ذات الصلة الصادرة عن لجنة الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة              

  .ز ضد المرأة والعمل الذي اضطلعت به منظمة العمل الدوليةوالثقافية ولجنة القضاء على التميي
ولذلك فإن هذا القسم سوف يقتصر على التمتع على قدم المساواة بحريـة التنقـل واإلقامـة                 
والحرية في الخصوصيات وحرية التفكير والوجدان والمعتقد والدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيـات             

  .والتجمع والحق في التعليم
  

  حرية التنقل واإلقامة  ١-٩
مـن  ) ٤(١٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمـادة           ١٢تضمن المادة   

 من الميثاق األفريقي لحقـوق اإلنسـان        ١٢اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة          
 لالتفاقيـة   ٤ من البروتوكول رقم     ٢مادة   من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان وال      ٢٢والشعوب والمادة   
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ويمكن، من حيـث المبـدأ،      . األوروبية لحقوق اإلنسان الحق على قدم المساواة في حرية التنقل واإلقامة          
 مـن العهـد الـدولي       ٣(١٢تقييد هذا الحق باالستناد إلى بعض اُألسس كتلك التي ورد بيانها في المادة              

 الملحـق   ٤من البروتوكـول رقـم      ) ٣(٢ية لحقوق اإلنسان والمادة     من االتفاقية األمريك  ) ٣(٢٢والمادة  
  .باالتفاقية األوروبية

*****  
حماية الحقوق التـي    "فوفقاً للجنة المعنية بحقوق اإلنسان، يجب على الدول األطراف أن تكفل            

. يين من التدخل ليس فقط من قبل السلطات العامة ولكن حتى من قبل األفـراد العـاد                ١٢تضمنها المادة   
فعلى سبيل المثال من قبيل ما ال يتوافق مع         . وفي حالة المرأة، تتصف حماية هذا االلتزام بأهمية خاصة        

 أن يخضع، بحكم القانون، أو الممارسة، حق المرأة في التنقل بحرية وفي اختيار              ١٢ من المادة    ١الفقرة  
فـي آن واحـد علـى المـرأة          وهذا ينطبق    ٢٣٥."مكان إقامتها لقرار شخص آخر بما في ذلك أقرباؤها        

المتزوجة وعلى البنت البالغة اللتين ال تحتاجان ال إلى موافقة الزوج وال إلى موافقة األبوين وال موافقـة                  
أي شخص آخر لكي تسافر كلتاهما بحرية أو تحصال على جواز سفر أو أي وثيقة أخرى يتم استصدارها  

مـن  ) ٣(١٢ شأنه أن يتعـارض مـع المـادة          وأي شرط قانوني أو مفروض بحكم الواقع من       . باسمها
تبينـت اللجنـة فـي العديـد مـن      " وفي معرض بحثها للتقارير المقدمة من الدول األطراف،          ٢٣٦.العهد

المناسبات أن التدابير الرامية إلى منع المرأة من التنقل بحرية ومن ترك بلدها بشـرط حصـولها علـى         
 وعلى وجه أكثر تحديداً، أعربت اللجنـة، علـى          ٢٣٧."١٢ موافقة أو مرافق ذكر لها يشكل انتهاكاً للمادة       

سبيل المثال، عن قلقها إزاء عدم المساواة بين المرأة والرجل في مجال حرية التنقـل فـي الجماهيريـة                   
العربية الليبية وطلبت من الحكومة أن تكثف جهودها من أجل ضمان المساواة الكاملة في هـذا المجـال                  

  ٢٣٨.وغيره من المجاالت
*****  

القانون األردني يحرم على المـرأة      "والحظت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بقلق أن          
، وهي قيود تراها غير متمشية مع المركـز القـانوني للمـرأة             "السفر بمفردها واختيار مكان إقامتها    ... 

  ٢٣٩.حدبموجب الدستور األردني واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في آن وا

 .للمرأة الحق في حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة على قدم المساواة مع الرجل

  .ال أحد يملك الحق لكي يمنع المرأة البالغة من السفر أو اختيار مكان إقامتها
 .ما من عرف أو تقليد هناك يمكن أن يبرر تقييد هذا الحق

  

  الحق في الخصوصيات  ٢-٩
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ١٧ حياة الفرد تحميه المادة      إن الحق في حماية خصوصيات    

 من االتفاقيـة    ٨من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة       ) ٢(١١بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة   
  .األوروبية لحقوق اإلنسان

  .٦، الفقرة ١٦٤الصفحة ،جموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةم، ) حرية التنقل- ١٢المادة  (٢٧ التعليق العام رقم ٢٣٥                                                           
  .١٦، الفقرة ١٧١-١٧٠، الصفحتان ) المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة- ٣المادة  (٢٨ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ٢٣٦
  .١٨، الفقرة ١٦٦حة ، الصف) حرية التنقل- ١٢المادة  (٢٧ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ٢٣٧
  .١٣٧، الفقرة ٣٥، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٣٨
  .١٧٢، الفقرة ١٩، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٣٩
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وكمثال على التدخل المبني على أساس نوع الجنس في حق المرأة فـي أن تُحتـرم حياتهـا                  
الحالة التي تؤخذ فيها في االعتبار الحياة الجنسية للمرأة في البت في مدى ما لها مـن حقـوق                   "صة  الخا

وهناك مجال آخر يمكن أن يشهد تقصيراً من الدول         . قانونية وحماية بما في ذلك الحماية من االغتصاب       
حيث يكون هناك شـرط     في احترام الحياة الخاصة للمرأة ويتصل بوظائفها اإلنجابية، على سبيل المثال،            

الترخيص من الزوج في اتخاذ قرار بشأن التعقيم، وحيث تفرض شروط عامة لتعقيم المرأة كأن يكـون                 
لها عدد معين من األطفال أو تكون ذات سن معينة أو حيث تفرض الدول واجباً قانونيا علـى األطبـاء                    

  ٢٤٠."ا المرأة بعملية إجهاضوغيرهم من الموظفين الصحيين بالتبليغ عن الحاالت التي تقوم فيه
*****  

 أعاله فإن حق المرأة في أن تُحترم حياتها الخاصة ٣-٣-٤ومثلما هو مبين في القسم الفرعي   
تقتضي من الدول، في جملة أمور، اتخاذ تدابير عملية وفعالة مثل إتاحة إمكانية رفع دعوى جنائية ضـد            

  .مقترفي االعتداءات الجنسية

وهذا الحق يجب . ترم حياتها الخاصة شأنها كشأن الرجلللمرأة الحق في أن تح
 . ضمانه بالفعل

والحياة اإلنجابية للمرأة تشكل جزءاً من مجالها الخاص وهي صاحبة الحق النهائي 
 .في التصرف فيه

  

حرية التفكير والوجدان والمعتقد والدين والرأي والتعبيـر وتكـوين           ٣-٩
  الجمعيات والتجمع

ير والوجدان والمعتقد والدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيـات والتجمـع           تشكل حرية التفك  
 من العهد الدولي    ٢٢ و ٢١ و ١٩ و ١٨وهذه الحريات تضمنها المواد     . حجر الزاوية في مجتمع ديمقراطي    

 من الميثاق األفريقي لحقـوق اإلنسـان والشـعوب،          ١١-٨الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد      
 مـن االتفاقيـة     ١١-٩ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان والمـواد          ١٦ و ١٥ و ١٣و ١٢والمواد  

  .األوروبية لحقوق اإلنسان
ووفقاً للجنة المعنية بحقوق اإلنسان يتوجب على الدول األطراف في العهد الـدولي أن تتخـذ                

أو معتقد يختاره اإلنسان    التدابير الالزمة لتأمين كون حريات الفكر والوجدان والدين وحرية اعتناق دين            
مضمونة ومحميـة فـي     "بما في ذلك الحرية في تغيير دينه أو معتقده أو في التعبير عن دينه أو معتقده                 

". القانون وفي الممارسة العملية بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء وعلى قدم من المساواة دون تمييز               
ال يجب أن تخضع لتقييدات غير تلك التي يـأذن بهـا            " من العهد    ١٨وهذه الحريات التي تحميها المادة      

، قواعد تشترط الحصول على رخصة من أطراف ثالثـة، أو           في جملة أمور  العهد وال ينبغي أن تقيدها،      
 في تبرير التمييز ضد المرأة      ١٨وال يجوز االعتداد بالمادة     . تدخال من اآلباء واألزواج واألخوة وغيرهم     

  ٢٤١."والوجدان والدينباإلشارة إلى حرية الفكر 
 أعاله، تتسم حرية التعبير والتجمع وتكـوين الجمعيـات بأهميـة            ٨وكما هو مبين في الفرع      

وهـذه  . أساسية لتمكين المرأة من المشاركة مشاركة فعلية في الحياة العامة بالتساوي بينها وبين الرجـل              

 الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )ة في الحقوق بين الرجل والمرأة المساوا- ٣المادة  (٢٨ التعليق العام رقم ٢٤٠                                                           
  .٢٠، الفقرة ١٧١
  .٢١، الفقرة ١٧٢ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤١
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ات التي تفرض على ممارسـتها ال       والتقييد. الحريات يجب كفالتها بالفعل للمرأة وللرجل على حد سواء        
  .يجب أن تتسم بالتمييز ضد المرأة

ولالطالع على المزيد من التفسيرات الموضوعية لحرية التفكير والوجدان والـدين والـرأي             
  .والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، انظر الفصل الثاني عشر من هذا الدليل

 والمعتقد والدين والرأي والتعبير للمرأة الحق في ممارسة حرية التفكير والوجدان
وال يحق ألحد . وتكوين الجمعيات والتجمع على قدم من المساواة بينها وبين الرجل

 .أن يتدخل في ممارسة المرأة الحرة لهذه الحريات

والتقييدات المفروضة على ممارسة هذه الحريات يجب أن تحترم الشروط 
وهذه التقييدات ال يجب أن تكون . دوليالمنصوص عليها في قانون حقوق اإلنسان ال

 .تمييزية

  

  الحق في التعليم  ٤-٩
 من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـادية            ١٣إن الحق في التعليم تضمنه المادة       

 ١٧ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمـادة             ١٠واالجتماعية والثقافية، والمادة    
 من البروتوكول االختياري الملحق باالتفاقيـة       ١٣يقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمادة      من الميثاق األفر  

وبموجب هذه المعاهـدات    . األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
ـ      . يجب أن يضمن الحق في التعليم دون تمييز بسبب الجنس          كو لعـام   عالوة على ذلك فإن اتفاقية اليونس

 تستهدف القضاء على    ١٩٦٢مايو  / أيار ٢٢ لمناهضة التمييز في مجال التعليم، التي بدأ نفاذها في           ١٩٦٠
  .التمييز عموماً بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس في ميدان التعليم

*****  
نجازات التي  أنه بالرغم من اإل   "والحظت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق        

 في الحصول على التعليم بين الفتيات والفتيان وارتفـاع          عدم المساواة حققتها مصر في ميدان التعليم فإن       
". نسب التسرب الخاصة باألطفال وارتفاع معدالت األمية بين البالغين وخاصة النساء ما تـزال قائمـة               

ية واالجتماعية والثقافية التـي هـي       وحثت الحكومة على االضطالع بتدابير للتصدي للعوامل االقتصاد       
 وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن الحالة السائدة في قيرغيزستان           ٢٤٢.السبب الجذري في هذه المشاكل    

التي يضطر فيها األطفال إلى التخلي عن الدراسة لتوفير القوت ألسرهم وحالة الفتيات تبعث على الجزع                
يحد من فرصه إحياء تقاليد الزواج المبكر وتدني الرغبة في          أن حصولها على التعليم     "بوجه خاص حيث    

  ٢٤٣."الحصول على تعليم رسمي
*****  

األطفال الذين يولدون ألمهـات     "وأعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن          
  ٢٤٤."مصريات وآباء أجانب يواجهون التمييز في ميدان التعليم
*****  

  .١٨٢، الفقرة ٤٣، والصفحة ١٦٦، الفقرة ٤١، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21) وثيقة األمم المتحدة، ٢٤٢                                                           
  .٣٥١، الفقرة ٦٤نفسه، الصفحة  المرجع ٢٤٣
  .٢٨٨، الفقرة ٥٢، الصفحة A/56/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٤٤
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إنـه  "اإلنسان عن قلقها إزاء الحالة السائدة في زامبيا حيـث           وأعربت اللجنة المعنية بحقوق     
على صعيد القانون والواقع موضوعاً للتمييـز       ] المرأة[بالرغم من بعض نواحي التقدم التي سجلت، تظل         

ولذلك أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض تشريعها بحيـث تكفـل            ". خاصة فيما يتصل بالتعليم   
  ٢٤٥."الواقعية الكاملة للمرأة في جميع جوانب الحياة والعالقات االقتصاديةالمساواة القانونية و"

*****  
تقييد قبول اشتراك النساء فـي      "وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها بشأن           

من اتفاقية القضاء   ) ج(و) ب(١٠في ميانمار األمر الذي يتنافى والمادة       " بعض الدورات في التعليم العالي    
على تعديل السياسات المتعلقـة بتقييـد القبـول         "وحثت الحكومة   . على جميع أشكال التمييز ضد المرأة     

مالحظة أن المرأة نفسها يجب أن تكون صاحبة الحق في أن تقرر أي المواضيع ترغب فـي دراسـتها                   
م تظل اللجنة    وبرغم الجهود التي تبذلها حكومة الكاميرون في مجال التعلي         ٢٤٦."وأي المهن تود ممارستها   

إزاء انخفاض معدل المتعلمات وارتفاع مستوى التسرب في صفوف اإلنـاث وانخفـاض مسـتوى               "قلقة  
على تكثيف جهودها لتعزيز حصول المرأة على       "وشجعت الحكومة   ". انخراط اإلناث في التعليم األساسي    

 وأعربت اللجنة أيضاً ٢٤٧."ثالتعليم األساسي والثانوي وتطوير برامج تُكرس خصيصاً للحد من أمية اإلنا      
عن قلقها النتشار األمية بين النساء في بوروندي وانخفاض مستوى التحاق الفتيات بالمدارس خاصة في               

التعليم مفتاح للتمكين للمرأة وأن انخفاض مستويات التعليم بـين النسـاء            "والحظت أن   . المناطق الريفية 
مواصلة " ولذلك حثت الحكومة على      ٢٤٨."لتنمية الوطنية يظل واحداً من أهم العراقيل التي تعترض سبيل ا        

بذل جهودها لتحسين وصول الفتيات إلى كافـة المسـتويات التعليميـة والحيلولـة دون تخلـيهن عـن              
  ٢٤٩."الدراسة

للفتيات والنساء الحق في الحصول على قدم المساواة مع الفتيان والرجال على التعليم 
 . والعاليبجميع مستوياته االبتدائي والثانوي

وللمرأة، بمقتضى قانون حقوق اإلنسان الدولي، الحق في أن تختار المواضيع التي 
وال ينبغي أن تكون هناك قيود . تريد أن تدرسها والمهن التي ترغب في أن تمارسها

  .مبنية على أساس نوع الجنس في الحصول على التعليم العالي
علياً بحقوق اإلنسان األخرى ولمساعدتها والتعليم أساسي لكفالة تمتع المرأة تمتعاً ف
 .على أن تلعب دوراً بناء في تنمية بلدها

  

  .٢٠٧، الفقرة ٤١؛ والصفحة ١٩٥، الفقرة ٤٠، الصفحة A/51/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٤٥                                                           
  .١٢٦-١٢٥، الفقرتان ٥، الصفحة ذA/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٤٦
  .٥٨-٥٧، الفقرتان ٥٦ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤٧
  .٥٧، الفقرة ١٠، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٤٨
  .٥٨، الفقرة ١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤٩
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حق المرأة في التظلم الفعال بمـا فـي ذلـك الحق  .١٠
 في الوصول إلى المحاكم وفي المحاكمة القانونية

حقـوقهم  إن الواجب القانوني المتمثل في توفير سبيل فعال للتظلم لألشخاص الـذين تُنتهـك               
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمـادة         ) ٣(٢وحرياتهم منصوص عليه في المادة      

 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان       ٢٥من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، والمادة        ) أ(٧
من اتفاقية القضاء على جميـع      ) ج( و )ب(٢والمادة  .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ١٣والمادة  

باتخاذ المناسب مـن    "أشكال التمييز ضد المرأة  تتضمن أحكاما بشأن الواجبات القانونية للدول األطراف             
التدابير التشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل ضروب التمييز ضـد                 

  ". المرأة على قدم المساواة مع الرجلوإقرار الحماية القانونية لحقوق"؛ "المرأة
 من االتفاقيـة    ٦ من االتفاقية األمريكية، والمادة      ٨ من العهد الدولي والمادة      ١٤كما أن المادة    

األوروبية تشتمل على ضمانات المحاكمة المشروعة التي يجب أن تُكفل لكل شخص دون تمييز على أي                
من االتفاقية األمريكية والمادة    ١من العهد، والمادة    ) ١(١٤ و ٣، و )١(٢راجع المادة   (أساس كالجنس مثالً    

 ومثلما سيرد بيانه أدناه فإن هذه األحكام تكفل أيضاً الوصول إلى المحاكم أو     ).  من االتفاقية األوروبية   ١٤
  ٢٥٠.بعبارة أخرى الوصول إلى العدالة

ي الفصل الخـامس    وبالرغم من أن مسألة توافر سبل التظلم المحلية ستُعالج ببعض التعمق ف           
تنبغـي  " بحماية وإنصاف ضحايا انتهاكات حقـوق اإلنسـان       "عشر من هذا الدليل وهو الفصل المتعلق        

اإلشارة في هذا السياق إلى أن النساء ربما يجدن أنفسهن في العديد من الحاالت في مواجهة أوضاع غير                  
ل فرصة الوصول إلى المحـاكم أو ال        مؤاتية في المطالبة بحقوقهن، حيث قد ال تتاح لهن على سبيل المثا           

ولذلك طلبت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان مـن        . يتمكن من االستفادة من ضمانات المحاكمة المشروعة      
  :الدول األطراف في العهد الدولي تزويدها بمعلومات في تقاريرها عن النقاط التالي ذكرها

 ؛"صول المباشر والتلقائي إلى المحاكمما إذا كانت هناك أحكام قانونية تمنع المرأة من الو" 

 ؛"ما إذا كان بوسع المرأة أن تُدلي بشهادتها كشاهدة على قدم المساواة مع الرجل" 

ما إذا كانت هناك تدابير قد اتخذت لكفالة الحصول على قدم المساواة على المساعدة القانونيـة وال                 " 
 ؛"سيما فيما يخص المسائل األسرية

 ٢عض فئات النساء المجردات من التمتع بمبدإ افتراض البراءة بمقتضى الفقرة            ما إذا كانت هناك ب    " 
 ٢٥١." وبشأن التدابير التي اتخذت لوضع حد لهذه األوضاع١٤من المادة 

 توضح المعضلة التي يمكن أن تواجه النسـاء الالتـي ال            ل ضد بيرو  اأتو ديل أفيالن  وقضية  
والقضية تتعلق بامرأة من بيرو تملك عمـارتين اثنتـين          . ةيتمتعن بالوصول على قدم المساواة إلى العدال      

للسكنى في مدينة ليما لم تتمكن، بقرار نهائي صادر عن المحكمة العليا، من مالحقة المسـتأجرين بغيـة                  
 من القانون المدني البيروي     ١٦٨استعادة اإليجارات التي فات موعد سدادها ولم تسدد حيث تقضي المادة            

 المساواة في الحقوق بين - ٣المادة ( الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ٢٨ من العهد، انظر التعليق العام رقم ١٤مادة  فيما يخص ال٢٥٠                                                           
  .١٨، الفقرة ١٧١، تجميع للتعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، الصفحة )الرجل والمرأة

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٢٥١
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 ووفقا للجنـة المعنيـة      ٢٥٢. الذي يحق لـه أن يمثل ممتلكات الزوجين أمام المحاكم         بأن زوج المرأة هو   
  :بحقوق اإلنسان ينتهك هذا الوضع األحكام التالية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لم  الزوجة"التي تضمن لكافة األشخاص المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية ألن           ) ١(١٤المادة   
 ؛"تتمتع بالمساواة بينها وبين زوجها ألغراض رفع دعوى أمام المحكمة

، التي تقتضي من الدول كفالة المساواة بين الرجل والمرأة في الحق فـي التمتـع بكافـة                  ٣المادة   
الناس جميعاً سواء أمام    " التي تنص على أن      ٢٦الحقوق المدنية والسياسية المحددة في العهد والمادة        

واللجنة رأت أن تطبيـق المـادة       ". ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته        القانون  
أسفر عن حرمانها من المساواة أمام المحاكم       " من القانون المدني البيروي على صاحبة البالغ         ١٦٨

 ٢٥٣."وشكل تمييزاً قائماً على أساس الجنس

*****  
إيـري  ول إلى المحاكم أال وهي قضية       وهناك قضية أخرى مهمة توضح حق المرأة في الوص        

وفي هذه الحالة زعمت السـيد إيـري        .  تولت النظر فيها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان       ضد آيرلندا 
نظـراً ألن   "من االتفاقية األوروبية لحقـوق اإلنسـان،        ) ١(٦حصول انتهاك بالنظر ألمور منها المادة       

وى قضائية أمام المحكمة العليا لغـرض التمـاس فصـلها           التكاليف الباهظة للتقاضي تمنعها من رفع دع      
عن زوجها الذي كان مدمنا على الكحول ويهددها في كثير من األحيان وتتعرض أحياناً للعنـف                " قضائياً

 ولم تكن هنـاك فـي ذلـك الوقـت     ٢٥٤.وقد ُأدين زوجها مرة بسبب اعتدائه عليها. البدني الذي يمارسه  
دا سواء لغرض التماس االنفصال القضائي أو لغرض أي مسـألة مدنيـة             مساعدة قانونية متاحة في آيرلن    

  ٢٥٥.أخرى
ورأت المحكمة، أنه بما أن الفصل قضائيا بينها وبين زوجها وسيلة من وسـائل االنتصـاف                
المنصوص عليها في القانون اآليرلندي، فينبغي أن يكون متاحا ألي شـخص مقتنـع بتـوفر الشـروط                  

 وردت المحكمة على ادعاء الحكومة بالقول إن صـاحبة الـدعوى            ٢٥٦.ونالمنصوص عليها في هذا القان    
حرة في اللجوء إلـى تلـك   "كانت في الحقيقة تتمتع بإمكانية الوصول إلى المحكمة العليا حيث إنها كانت            

  ":المحكمة دون مساعدة من محام
تفاقيـة أن   والمقصود باال . إن المحكمة ال ترى هذه اإلمكانية، في حد ذاتها، حاسمة للمسألة          "

وهـذا  ... تضمن الحقوق التي هي عملية وفعالة وليس الحقوق التي هي نظرية أو وهمية              
األمر يصدق بصورة خاصة على الحق في الوصول إلى المحاكم بالنظر إلى ما يحتله الحق               

ولذلك يجب التأكـد ممـا إذا       ... في محاكمة منصفة من مكانة بارزة في مجتمع ديمقراطي          
يدة إيري أمام المحكمة العليا دون مساعدة من محام يكون مثوالً لـه جـدواه              كان مثول الس  

  ٢٥٧."من حيث معرفة ما إذا كانت ستتمكن من عرض قضيتها على النحو السليم والمرضي

من غير المحتمل أن تتمكن السيدة إيري من رفع دعواهـا علـى النحـو    "ورأت المحكمة أن    
 مثول شخص أمام المحكمة العليا ال يوفر لصاحب الدعوى الحـق            ولذلك انتهت إلى أن إمكانية    . المجدي

الفعلي في الوصول إلى المحاكم وأنه ال يشكل، من ثم، سبيال محليا للتظلم بالمفهوم المقصود في المـادة                  

، والواردة في وثيقة األمم )١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٨اآلراء المعتمدة في  (ل ضد بيرواأتو ديل أفيالن. ج، ٢٠٢،١٩٨٦رقم  البالغ ٢٥٢                                                           
  .١- ٢ و١، الفقرتان ١٩٦، الصفحة A/44/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 

  .٢- ١٠ و١- ١٠، الفقرتان ١٩٩-١٩٨ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٥٣
٢٥٤ Eur. Court HR, Case of Airey v. Ireland, judgment of 9 October 1979, Series A, No. 32, p. 12, para. 20, and p. 6, para. 8.  
  .١١، الفقرة ٧المرجع نفسه، الصفحة  ٢٥٥
  .٢٣، الفقرة ١٢المرجع نفسه، الصفحة  ٢٥٦
  .٢٤، الفقرة ١٣-١٢المرجع نفسه، الصفحتان  ٢٥٧
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 ٤٦٩ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 بيد أن هذا االستنتاج ال يعني أن الدولة ملزمة بتوفير المساعدة القانونيـة              ٢٥٨. من االتفاقية األوروبية   ٢٦
قد تُجبر في بعض األحيان الدولة على توفير        ) "١(٦بل إن المادة    " بحق مدني "نية لكل نزاع يتصل     المجا

مساعدة من محام حينما يتبين أن تلك المساعدة ال غنى عنها من أجل الوصول الفعلي إلى المحاكم إمـا                   
ي فـي بعـض الـدول       ألن التمثيل القانوني أصبح أمراً الزماً كما هو معمول به بمقتضى القانون المحل            

 وفـي قضـية     ٢٥٩."المتعاقدة فيما يخص أنواع شتى من التقاضي أو بحكم تشعب اإلجراءات أو القضية            
لم تتمتع بالحق الفعلي    "من االتفاقية قد انتهكت ألن صاحبة الدعوى        ) ١(٦إيري تبينت المحكمة أن المادة      

  ٢٦٠."ضائيفي الوصول إلى المحكمة العليا لغرض التماس قرار باالنفصال الق
*****  

وفيما يخص توافر سبل التظلم، دعت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة حكومة بـيالروس               
إلى توفير سبل تظلم مالئمة للمرأة للحصول على التعويض السهل عما تتعرض لـه من تمييز مباشـر أو       "

التظلم بما في ذلك الوصول     تحسين السبل التي تمكّن المرأة من       "و" غير مباشر خاصة في مجال االستخدام     
إلى المحاكم وتيسير المساعدة القانونية المقدمة إلى المرأة والشروع في حملة غرضها القضاء على الجهـل                

 ٢٦٢.للنساء ضـحايا العنـف    " بتوفير سبل التظلم القانونية   " وأوصت اللجنة حكومة الكاميرون      ٢٦١."بالقانون
قت ممكن، بسن تشريع مناهض للعنف، خاصة ضـد         وطلبت من حكومة أوزبكستان أن تقوم، في أقرب و        

العنف المنزلي، بما في ذلك اغتصاب الزوج لزوجته وكفالة النص على أن العنف ضد المرأة والفتاة يشكل                 
جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وأن يتاح سبيل الوصول الفوري للنساء وللفتيات ضحايا العنـف مـن                 

 وأعربت عن القلق أيضاً إزاء جامايكا، حيث ال تتاح للمرأة سـبل             ٢٦٣."ةأجل التظلم والحصول على الحماي    
  ٢٦٤."بالرغم من أن الدستور الجامايكي يضمن الحق في المساواة لكافة المواطنين" التظلم الدستورية

للمرأة بمقتضى قانون حقوق اإلنسان الدولي الحق في الوصول إلى العدالة والحق في 
 .مساواة مع الرجلمحاكمة قانونية على قدم ال

وهذا يعني، بوجه خاص، أنه يجب أن يتاح للمرأة الوصول إلى سبل التظلم المحلية 
وهذا . الفعالة، بما في ذلك الوصول الفعلي إلى المحاكم بغرض المطالبة بحقوقهن

ينطبق على كافة االنتهاكات المدعى بها لما لهن من حقوق اإلنسان ولكنه يتسم 
  .الت التي يدعى فيها تعرض شخصهن للعنفخاصة في الحابأهمية 

الحق في الوصول إلى /ولكفالة الممارسة الفعلية للحق في الوصول إلى المحاكم
  .العدالة قد يلقى على عاتق الدول االلتزام قانوناً بتوفير المساعدة القانونية

ق وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون حقوق اإلنسان الدولي تنطب
وهذا يعني، في جملة أمور، أن الشهادة التي . على المرأة والرجل على حد سواء

تُدلي بها المرأة يجب إعارتها األهمية نفسها التي تكسيها الشهادة التي يدلي بها الرجل 
وأن تقيم كلتا الشهادتين على نفس األساس ويجب أن يسمح لكافة النساء باالستفادة 

 .ةمن مبدأ افتراض البراء

  
  .٢٤، الفقرة ١٣-١٢ه، الصفحتان المرجع نفس ٢٥٨                                                           

  .٢٨، الفقرة ١٦-١٥المرجع نفسه، الصفحتان  ٢٥٩
  .٢٨، الفقرة ١٦المرجع نفسه، الصفحة  ٢٦٠
  .٣٦٠، الفقرة ٣٧، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٢٦١
  .٥٠، الفقرة ٥٥المرجع نفسه، الصفحة  ٢٦٢
  .١٧٧، الفقرة ٣١، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة المتحدة، وثيقة األمم ٢٦٣
  .٢١١، الفقرة ٢٤المرجع نفسه، الصفحة  ٢٦٤



  حقوق المرأة في مجال إقامة العدل- الفصل الحادي عشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ان في مجال إقامة العدلحقوق اإلنس  ٤٧٠

ـ دور القضاة والمدعين العامين والمحـامين         .١١ يـف
كفالـة حماية حقوق المرأة

إن الدور الذي يؤديه القضاة والمدعون العامون والمحامون في حماية حقوق اإلنسان عمومـاً              
ن يتسم في جميع األوقات بأهمية حاسمة ولكن الدور الذي يؤديه أصحاب المهن القانونية أو ينبغي لهـم أ                 

 لـه أهميته الخاصة في البيئة االجتماعية والثقافية التـي ال يكـون             والفتاةيؤدوه في حماية حقوق المرأة      
فيها للمرأة أي ملجأ تلجأ إليه اللتماس الحماية والتظلم مما تتعرض لـه حقوقها األساسية من انتهاكـات                 

  .بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس
لمدعين العامين والمحامين واجب خاص في كافة األوقات بالتزام اليقظة وعلى عاتق القضاة وا

إزاء أي عالمة تظهر من عالمات العنف الذي تتعرض لـه المرأة سواء كان هذا العنف صادراً علـى                  
الدولة أو تجيزه األعراف أو تتسامح إزاءه الدولة أو العنف المجتمعي أو العنف الذي يمارسـه األفـراد                  

ويجب إعمال الحماية القانونية للمرأة بشكل دقيق في وجه العادات الدينية أو الثقافية أو المحلية               . العاديون
  .التي يمكن أن ال تأخذ بالفكرة القائلة بأن حياة المرأة لها نفس قيمة حياة الرجل

والدور الحاسم الذي يلعبه القضاة والمدعون العامون والمحامون ذو نطاق واسـع، بطبيعـة              
طائفة بأسرها من حقوق اإلنسان الملخصة في هـذا         كل  إذ هو يشمل    .  ويتخطى العنف ضد المرأة    الحال،

الفصل، بما في ذلك، على سبيل المثال الجوانب العديدة من المساواة المتصلة بالزواج والطالق ورعايـة                
ئمـة طويلـة مـن      باإلضافة إلى ذلك يغطي هذا الدور قا      . األطفال والمشاركة في الحياة العامة والتعليم     

  .الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ال يتسع الحيز لمعالجتها في هذا السياق
بيد أنه من األهمية الكبيرة بمكان أن يقوم أصحاب المهن القانونية، عند تنـاولهم الدعـاءات                

توخي نهـج كلـي فـي       بانتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس، ب            
معالجة الحقوق الفردية ألن الترابط بين الحقوق التي يضمنها قانون حقوق اإلنسان الدولي يبرز، كما تم                

 .بيانه في هذا الفصل، بوضوح خاص من خالل أي تحليل للحقوق التي تتمتع بها المرأة

  

 مالحظات ختامية  .١٢

إلنسان وأن للمرأة الحـق فـي االعتـراف         بين هذا الفصل أن حقوق المرأة هي من حقوق ا         
القانوني الكامل لها بتلك الحقوق بموجب قانون حقوق اإلنسان الدولي ويجب أن تُعامل على قدم المساواة                

بيد أن الوضع الهش الذي تحتله العديد من النساء في العالم والذي يجعل التمتع بالعديد مـن                 . مع الرجل 
ي إلى نشوء مسؤولية خاصة جداً يتحملها أصحاب المهن القانونية فـي            حقوق اإلنسان أمراً وهمياً، يفض    

وإذا ُأريد لحقوق اإلنسان أن تصبح واقعـاً فـي المسـتقبل            . البلد وهيئات الرصد الدولية على حد سواء      
بالنسبة لألكثرية من النساء في العالم فال بد من أن تُبذل جهود متضافرة على كافة المستويات لتمكيـنهن                  

من ممارسة حقوقهن دون خوف من أن يتعرضن للضرب أو القتل أو للرفض االجتماعي في أفضل                فعال  
  .األحوال
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