
  قــوقدائــرة الـحـ

 مقتطفات من التوصيات العامة
 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 
 

  13التوصية العامة رقم 
 )1989(الدورة الثامنة 

  تساوي أجور األعمال المتساویة القيمة 

توصي الدول األطراف في اتفاقية القضاء على ... 
  :جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما یلي

تفاقية القضاء على جميع أشكال توخيا لتنفيذ ا  .1
التمييز ضد المرأة تنفيذا آامال، ینبغي تشجيع 
الدول التي لم تصدق بعد على االتفاقية رقم 

 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، على 100
  القيام بذلك؛

ینبغي لها النظر في دراسة ووضع واعتماد نظم   .2
لتقييم الوظائف تستند إلى معایير عدم التحيز 

حد الجنسين، وتيسر المقارنة بين قيمة أل
الوظائف المختلفة في طبيعتها والتي تسود 
المرأة فيها في الوقت الحاضر، وقيمة الوظائف 
التي یسود فيها الرجال في الوقت الحاضر، 
وإدراج النتائج المتحصلة من ذلك في التقاریر 
التي تقدمها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على 

  لمرأة؛التمييز ضد ا
ینبغي لها أن تدعم، ما أمكنها، إنشاء  أجهزة   .3

للتنفيذ، وأن تشجع الجهود التي تبذلها أطراف 
االتفاقات الجماعية حيث تنطبق هذه االتفاقات، 
لضمان تطبيق مبدأ تساوي أجور األعمال 

   .المتساویة القيمة

 14التوصية العامة رقم 
  )1990(الدورة التاسعة  

  ختان اإلناث

  : الدول األطراف بما یلييتوص
أن تتخذ تدابير مالئمة وفعالة بغية القضاء على   )أ(

  ...ممارسة ختان اإلناث، 
  

ة ـــــــة الوطنيــا الصحيــاتهـأن تضّمن سياس )ب(
استراتيجيات مالئمة تهدف إلى القضاء على 
. ختان اإلناث في الرعایة الصحية العامة

 إیكال ویمكن أن تشمل هذه االستراتيجيات
مسؤولية خاصة إلى الموظفين الصحيين، بمن 
فيهم القابلة التقليدیة، بشرح اآلثار الضارة التي 

   ...تنجم عن ختان اإلناث؛
أن تضّمن تقاریرها إلى اللجنة معلومات   )د(

 من اتفاقية القضاء 12 و10بموجب المادتين 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن 

  .ضاء على ختان اإلناثالتدابير المتخذة للق

  16التوصية العامة رقم 
  )1991(ة الدورة العاشر

 العامالت بال أجر في المشاریع األسریة 
  في الریف والحضر

  : الدول األطراف بما یليتوصي
إدراج معلومات في تقاریرها المرفوعة إلى   )أ(

اللجنة، بشأن الحالة القانونية واالجتماعية 
جر في المشاریع ال أـللنساء العامالت ب

  األسریة؛
جمـع بيانات إحصائية عن النساء الالتي    )ب(

یعملن بال أجر، ودون ضمان اجتماعي، ودون 
استحقاقات اجتماعية في المشاریع التي یمتلكها 

راد األسرة، وإدراج هذه البيانات ـواحد من أف
  في تقریر الدولة المرفوع إلى اللجنة؛

ضمان دفع األجر اتخاذ الخطوات الالزمة ل )ج(
والتأمين االجتماعي واالستحقاقات االجتماعية 
للنساء الالتي یعملن دون الحصول على هذه 
االستحقاقات في المشاریع التي یمتلكها واحد 

 .من أفراد األسرة
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  19التوصية العامة رقم 
  )1992(الدورة الحادیة عشرة 
  العنف ضد المرأة

  تعليقات عامة...  
.  من االتفاقية التمييز ضد المرأة1ة تعرف الماد  .6

ویشمل هذا التعریف العنف القائم على أساس 
 أي العنف الموجه ضد المرأة - نوع الجنس

بسبب آونها امرأة أو العنف الذي یمس المرأة 
ویشمل األعمال التي تلحق . على نحو جائر

ضررا أو ألما جسدیا أو عقليا أو جنسيا بها، 
، واإلآراه وسائر أشكال والتهدید بهذه األعمال
والعنف القائم على أساس . الحرمان من الحریة

نوع الجنس قد یخرق أحكاما محددة من 
االتفاقية بصرف النظر عما اذا آانت تلك 

  .األحكام ذآرت العنف صراحة أم لم تذآره
والعنف القائم على أساس نوع الجنس الذي ینال   .7

ات من تمتع المرأة بحقوق اإلنسان والحری
األساسية بموجب القانون الدولي العمومي أو 
بمقتضى اتفاقيات محددة لحقوق اإلنسان، أو 
یبطل تمتعها بتلك الحقوق والحریات، یعتبر 

   ... من االتفاقية1تمييزا في إطار معنى المادة 
على أنه یجدر التأآيد على أن التمييز في   .9

االتفاقية ال یقتصر على أعمال من الحكومات 
). 5و) و(2و) هـ(2انظر المواد (باسمها أو 

من االتفاقية تطالب ) هـ(2مثال ذلك أن المادة 
الدول األطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة 
للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي 

ویقضي القانون . شخص أو منظمة أو مؤسسة
الدولي العمومي وعهود معينة لحقوق اإلنسان 

لة الدول أیضا عن األعمال بإمكانية مساء
الخاصة إذا لم تتصرف بالجدیة الواجبة لمنع 
انتهاآات الحقوق أو الستقصاء ومعاقبة جرائم 

  .العنف وتقدیم تعویض

  التعليقات على أحكام محددة في االتفاقية

  )ج(10 و5و) هـ(2المواد ... 

إن المواقف التقليدیة التي تعتبر المرأة تابعة  .11
دور نمطي یكرس الممارسات للرجل أو ذات 

الشائعة التي تنطوي على العنف أو اإلآراه، 
مثل العنف وإساءة التصرف في األسرة، 
والزواج باإلآراه، والوفيات بسبب المهر الذي 
تدفعه الزوجة، والهجمات بإلقاء الحوامض، 

وأوجه التعصب والممارسات . وختان اإلناث
نس على هذه قد تبرر العنف القائم على نوع الج

. أساس أنه شكل من حمایة المرأة أو التحكم فيها
واألثر الذي یترآه هذا العنف في سالمة المرأة 
جسدیا ونفسيا یحرمها من المساواة في التمتع 
بحقوق اإلنسان والحریات األساسية، ومن 

وفي حين أن هذا التعليق . ممارستها والعلم بها
یتناول أساسا العنف الفعلي أو التهدید 
باستعماله، فإن النتائج التي تنطوي عليها هذه 
األشكال من العنف القائم على أساس نوع 
الجنس تساعد على إبقاء المرأة في أدوار تابعة، 
وتساعد على انخفاض مستوى اشتراآها 
السياسي، وعلى انخفاض مستوى تعليمها 

  .ومهاراتها وفرص عملها
ة آما تساهم هذه المواقف في نشر اإلباحي. 12

وتصویر المرأة واستغاللها تجاریا باعتبارها 
وهذا بدوره . أدوات جنسية وليست بشرا سویا

  .یسهم في العنف القائم على أساس نوع الجنس

  6المادة 

 من الدول األطراف أن تتخذ 6تطلب المادة . 13
تدابير لمكافحة جميع أشكال االتجار بالمرأة 

  .واستغالل دعارة المرأة
قر والبطالة من فرص االتجار ویزید الف  .14

وباإلضافة إلى األشكال المعهودة . بالمرأة
لالتجار، هناك أشكال جدیدة لالستغالل الجنسي 
مثل السياحة الجنسية، وتوظيف العاملين في 
المنازل من البلدان النامية للعمل في العالم 
المتقدم النمو، والزیجات المنظمة بين نساء 

وهذه . ين األجانبالعالم النامي والمواطن
الممارسات ال تتمشى مع تساوي المرأة في 
. التمتع بالحقوق، ومع احترام حقوقها وآرامتها

فهي تضع المرأة في خطر خاص من العنف 
  ...وإساءة المعاملة

وآثيرا ما تؤدي الحروب والمنازعات المسلحة  .16
واحتالل األراضي إلى زیادة البغاء واالتجار 
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ء الجنسي عليهن، مما یستدعي بالنساء واالعتدا
  .تدابير وقائية وجزائية معينة

  11المادة 

یمكن أن تحدث إساءة بالغة إلى المساواة في  .17
العمالة عندما تتعرض المرأة لعنف أساسه نوع 
  .الجنس، مثل المضایقة الجنسية في مكان العمل

وتشمل المضایقة الجنسية أي سلوك مقيت   .18
 مثل المالمسات البدنية ومتعمد أساسه الجنس،

والعروض المادیة، والمالحظات ذات الطابع 
الجنسي، وعرض المواد اإلباحية والمطالب 

ویمكن أن . الجنسية سواء بالقول أو بالفعل
یكون هذا السلوك مهينا ویتسبب في مشكلة 
للصحة والسالمة؛ وهو تمييزي عندما تعتقد 
لى المرأة ألسباب معقولة أن اعتراضها یسيء إ

وضعها في العمل بما في ذلك توظيفها أو 
  .ترقيتها، أو عندما یخلق بيئة عمل معادیة

  12المادة 

وتوجد في بعض الدول ممارسات تقليدیة   .20... 
تدوم بفعل الثقافة والتقاليد وهي ضارة بصحة 

ومن جملة هذه الممارسات . النساء واألطفال
القيود الغذائية التي تفرض على الحوامل، 

فضيل الذآور من األطفال، وختان اإلناث أو وت
  .بتر أجزاء من األعضاء التناسلية

  14المادة 

تتعرض المرأة الریفية لخطر العنف القائم على  .21
أساس نوع الجنس نتيجة الستمرار المواقف 

وهذه . التقليدیة فيما یتعلق بدور المرأة آتابع
المواقف تترسخ في آثير من المجتمعات 

وتتعرض فتيات المجتمعات الریفية . الریفية
لخطر عنف خاص والستغالل جنسي عندما 
یغادرن المجتمع الریفي بحثا عن العمالة في 

  .المدن

  )5والمادة  (16المادة 

إن للتعقيم أو اإلجهاض القسریين أثرا سيئا   .22
على الصحة الجسدیة والنفسية للمرأة، وفيهما 

الها والفترة انتهاك لحقوقها في أن تقرر عدد أطف
  .بين إنجاب طفل وآخر

والعنف األسري من أشد أشكال العنف ضد   .23
. وهو یسود في جميع المجتمعات. المرأة خبثا

وفي إطار العالقات األسریة تتعرض النساء من 
جميع األعمار للعنف بجميع أنواعه، بما في 
ذلك الضرب، واالغتصاب، وغيره من أشكال 

ف النفسي وغيره من االعتداء الجنسي، والعن
. أشكال العنف التي ترسخها المواقف التقليدیة

وعدم االستقالل االقتصادي یرغم آثير من 
وتحلل . النساء على البقاء في عالقات عنف

الرجال من مسؤولياتهم األسریة یمكن أن یعتبر 
وهذه األشكال . شكال من أشكال العنف واإلآراه

من العنف تعرض صحة المرأة للخطر 
تضعف قدرتها على المشارآة في حياة األسرة و

  .والحياة العامة على أساس من المساواة

  توصيات محددة

وفي ضوء هذه التعليقات، توصي اللجنة   .24
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بما 

  :یلي
ینبغي للدول األطراف أن تتخذ تدابير   )أ(

مناسبة وفعالة للتغلب على جميع أشكال 
ف القائم على أساس نوع الجنس، سواء العن

  آان عمال عاما أو خاصا؛
ینبغي أن تضمن الدول األطراف أن تتيح  )ب(

القوانين التي تناهض العنف وإساءة 
المعاملة في األسرة، واالغتصاب، 
واالعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف 
القائم على أساس نوع الجنس، حمایة آافية 

رام سالمتهن لجميع النساء، واحت
وینبغي توفير خدمات الوقایة . وآرامتهن

آما أن تدریب . والدعم المناسبة للضحایا
العاملين في القضاء وفي إنفاذ القوانين 
وغيرهم من الموظفين الحكوميين على 
اإلحساس بتمایز الجنسين أمر أساسي 

  لفعالية تنفيذ االتفاقية؛
ینبغي أن تشجع الدول األطراف جمع  )ج(

صائيات والبحوث عن مدى حدوث اإلح
العنف وأسبابه وآثاره، وعن فعالية 
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اإلجراءات المتخذة لمنع العنف والتصدي 
  له؛

ینبغي اتخاذ تدابير فعالة تكفل احترام   )د(
وسائط اإلعالم الجماهيري للمرأة وتشجيع 

  احترامها؛
ینبغي أن تحدد الدول األطراف في  )هـ(

تقاریرها طبيعة ونطاق المواقف 
األعراف والممارسات التي تدیم العنف و

. ضد المرأة، وتبين نوع العنف الذي تسببه
وینبغي أن تبلغ عن التدابير المتخذة للتغلب 

  على العنف وأثر هذه التدابير؛
ینبغي اتخاذ تدابير فعالة للتغلب على هذه   )و(

وینبغي أن تستحدث . المواقف والممارسات
لجماهيري الدول برامج للتثقيف واإلعالم ا

للمساعدة في القضاء على أوجه التحامل 
 3التوصية رقم (التي تعرقل مساواة المرأة 

  ؛)1987لعام 
من الضروري اتخاذ تدابير وقائية وعقابية  )ز(

محددة للتغلب على االتجار بالمرأة 
  واالستغالل الجنسي؛

ینبغي أن تصف تقاریر الدول األطراف  )ح(
بير الوقایة نطاق جميع هذه المشاآل وتدا

 بما في ذلك األحكام -وإعادة التأهيل 
 المتخذة لحمایة المرأة التي تعمل -الجزائية 

في البغاء أو تتعرض لالتجار واألشكال 
آما ینبغي . األخرى من االستغالل الجنسي
  وصف فعالية هذه اإلجراءات؛

ینبغي آفالة إجراءات التظلم وسبل  )ط(
  لتعویض؛االنتصاف الفعالة بما في ذلك ا

ینبغي للدول األطراف أن تضّمن تقاریرها  )ي(
معلومات عن المضایقة الجنسية، وعن 
التدابير المتخذة لحمایة المرأة من المضایقة 
الجنسية وغير ذلك من أشكال العنف أو 

  اإلآراه في مكان العمل؛
ینبغي للدول األطراف أن تنشئ أو تدعم  )ك(

ألسري الخدمات التي تقدم لضحایا العنف ا
واالغتصاب واالعتداء الجنسي وغير ذلك 
من أشكال العنف القائم على أساس نوع 
الجنس، بما فيها خدمات المأوى، وتدریب 
موظفي الصحة تدریبًا خاصًا، وإعادة 

  التأهيل، وتقدیم المشورة؛
ینبغي للدول األطراف أن تتخذ التدابير  )ل(

للتغلب على هذه الممارسات وأن تأخذ في 

بار توصيات اللجنة بشأن ختان االعت
لدى اإلبالغ عن ) 14التوصية رقم (اإلناث 

  المسائل المتعلقة بالصحة؛
ینبغي للدول األطراف أن تكفل اتخاذ   )م(

تدابير لمنع اإلآراه فيما یتعلق بالخصوبة 
واإلنجاب، وأن تكفل عدم اضطرار المرأة 
إلى اللجوء إلى اإلجراءات الطبية غير 

جهاض غير المشروع بسبب المأمونة آاإل
االفتقار إلى الخدمات المناسبة فيما یتعلق 

  بالتحكم في الخصوبة؛
ینبغي أن تذآر الدول األطراف في  )ن(

تقاریرها مدى حدوث هذه المشاآل وأن 
  تشير إلى التدابير التي اتخذت وأثرها؛

ینبغي للدول األطراف أن تكفل وضع  )س(
 متناول الخدمات المقدمة لضحایا العنف في

المرأة الریفية وأن توفر عند االقتضاء 
  خدمات خاصة للمجتمعات المنعزلة؛ 

ینبغي أن تشتمل تدابير حمایة أولئك من  )ع(
العنف على توفير فرص التدریب والعمالة 
ورصد ظروف العمالة بالنسبة للعامالت 

  في المنازل؛
ینبغي أن تبلغ الدول األطراف عن  )ف(

لها المرأة الریفية، األخطار التي تتعرض 
ومدى وطبيعة العنف واإلساءة اللذین 
یتعرضن لهما، وحاجتهن للدعم وغيره من 
الخدمات وقدرتهن على الحصول عليها، 
وعن فعالية التدابير الرامية إلى التغلب 

  على العنف؛
وتشمل التدابير الالزمة للتغلب على  )ص(

  :العنف األسري ما یلي
ند االقتضاء فرض عقوبات جنائية ع ‘1‘

ووسائل انتصاف مدنية في حالة 
  حدوث العنف المنزلي؛

سن تشریعات إلبطال دفاع الشرف  ‘2‘
فيما یتعلق باالعتداء على إحدى أفراد 

  قتلها؛  األسرة اإلناث أو 
تقدیم الخدمات التي تكفل سالمة وأمن  ‘3‘

ضحایا العنف األسري، بما فيها 
وإعادة   المأوى وبرامج اإلرشاد 

  هيل؛التأ
وضع برامج إلعادة التأهيل خاصة  ‘4‘

  بمرتكبي العنف المنزلي؛
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دعم الخدمات المقدمة لألسر التي  ‘5‘
حدثت فيها حوادث السفاح أو االعتداء 

  الجنسي؛
وینبغي للدول األطراف أن تبلغ عن مدى  )ق(

حدوث العنف المنزلي واالعتداء الجنسي، 
ية وعن التدابير الوقائية والعقابية والعالج

  المتخذة؛
وینبغي أن تتخذ الدول جميع التدابير  )ر(

القانونية وغيرها من التدابير الالزمة 
لتوفير حمایة فعالة للنساء من العنف القائم 
على أساس نوع الجنس، والتي تشمل، في 

  :جملة أمور أخرى، ما یلي
اتخاذ التدابير القانونية الفعالة، بما فيها  ‘1‘

بل االنتصاف الجزاءات الجنائية وس
المدنية، واألحكام التعویضية لحمایة 
المرأة من جميع أنواع العنف، بما في 
ذلك، في جملة أمور أخرى، العنف 

المعاملة داخل األسرة،   وإساءة 
واالعتداء الجنسي والمضایقة الجنسية 

  في مكان العمل؛
اتخاذ التدابير الوقائية، بما في ذلك  ‘2‘

والتثقيف برامج اإلعالم الجماهيري 
بشأن   الرامية إلى تغيير المواقف 

دور الرجال والمرأة ومرآز آل 
  منهما؛

اتخاذ تدابير الحمایة، بما في ذلك  ‘3‘
توفير خدمات المأوى واإلرشاد 

الالئي   وإعادة التأهيل والدعم للنساء 
یقعن ضحية للعنف أو یتعرضن لخطر 

  العنف؛
 وینبغي أن تبلغ الدول األطراف عن جميع )ش(

أشكال العنف القائم على أساس نوع 
الجنس، وأن تحتوي تقاریرها على جميع 
البيانات المتاحة عن حدوث آل شكل من 
أشكال العنف، وعن آثار هذا العنف على 

  النساء الالئي یقعن ضحية له؛
ینبغي أن تحتوي تقاریر الدول األطراف  )ت(

على معلومات عن التدابير القانونية 
 والحمایة التي اتخذت وتدابير الوقایة

للتغلب على العنف ضد المرأة، وعن فعالية 
 .هذه التدابير

  

  21التوصية العامة رقم 
 )1994( الدورة الثالثة عشرة

  المساواة في الزواج والعالقات األسریة 

  خلفية... 

وإذ قررت اللجنة لذلك أن تحتفل بالسنة الدولية  ... 
اد من االتفاقية لألسرة، فإنها تود أن تحلل ثالث مو

  :لها أهمية خاصة من حيث مرآز المرأة في األسرة

  التعليق ... 9المادة 

الجنسية ال غنى عنها للمشارآة الكاملة في   .6
وعموما، تعطي الدولة الجنسية . المجتمع

ویمكن اآتساب الجنسية . للمولودین في البلد
أیضا باإلقامة أو منحها ألسباب إنسانية مثل 

وعندما ال تتمتع المرأة بمرآز . سيةانعدام الجن
الرعية أو المواطنة، فإنها تحرم من  حق 
التصویت أو التقدم لشغل وظيفة عامة، وقد 
تحرم من المنافع العامة ومن اختيار محل 

وینبغي أن تكون المرأة الراشدة قادرة . إقامتها
على تغيير جنسيتها، وینبغي عدم التعسف في 

 فسخ الزواج أو تغيير إلغائها بسبب الزواج أو
  .الزوج أو األب لجنسيته

  التعليق ... 15المادة 

عندما تكون المرأة غير قادرة على إبرام عقد   .7
على اإلطالق أو ال تستطيع الحصول على 
ائتمان مالي، أو ال تستطيع ذلك إال بموافقة أو 
ضمان من زوجها أو من ذآر من أقربائها، 

وأي قيد . قانونيتكون محرومة من االستقالل ال
من هذا النوع یمنعها من االنفراد بحيازة الملكية 
ویمنعها من اإلدارة القانونية ألعمالها التجاریة 
الخاصة، ومن إبرام أي شكل آخر من أشكال 

وهذه القيود تحد بشكل خطير من قدرة . العقود
  .المرأة على إعالة نفسها ومن هم في آنفها

قانون حق المرأة في في بعض البلدان، یقيد ال  .8
إقامة الدعاوى أو یقيده عدم استطاعتها 
الحصول على المشورة القانونية أو التماس 

وفي دول أخرى، یكون . اإلنصاف من المحكمة
لمرآزها آشاهدة أو لشهادتها احترام أو وزن 
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وهذه . أقل من احترام أو وزن شهادة الرجل
القوانين أو األعراف تحد فعال من حق المرأة 
في السعي إلى الحصول على نصيبها العادل 
من األموال أو في االحتفاظ بها، وتقلل مكانتها 
آعضو مستقل ومسؤول وموضع تقدیر في 

وعندما تسمح البلدان لقوانينها بأن . مجتمعها
تقيد األهلية القانونية للمرأة أو تسمح لألفراد أو 
المؤسسات بذلك، فإنها تحرم المرأة من حقوقها 

مساواة مع الرجل، وتقيد قدرتها على في ال
  .إعالة نفسها ومن هم في آنفها

وینبغي أن تكون المرأة الراشدة قادرة على ...   .9
تغيير موطنها بإرادتها، مثل جنسيتها، بصرف 

وأي تقييد لحق . النظر عن حالتها الزوجية
المرأة في اختيار موطنها على قدم المساواة مع 

 إلى المحاآم في البلد الرجل قد یحد من وصولها
الذي تقيم فيه أو یمنعها من دخول أو مغادرة 

  .البلد بحریة وبحكم حقها الشخصي
ینبغي السماح للنساء المهاجرات الالئي یعشن . 10

و یعملن مؤقتا في بلد آخر بالتمتع بنفس حقوق 
الرجال في حق جلب أزواجهن أو شرآائهن أو 

  .أطفالهن لالنضمام إليهن

  التعليق ... 16المادة 

  الحياة العامة والخاصة

شهد التاریخ اختالفا في النظر إلى النشاط . 11
اإلنساني العام والخاص، وجرى تنظيمه تبعا 

وفي جميع المجتمعات، آانت أنشطة . لذلك
المرأة التي تؤدي دورها التقليدي في الحياة 
الخاصة أو المنزلية، تعتبر في منزلة أدنى منذ 

  .زمن طویل
وحيث أن هذه األنشطة ال تقدر بثمن لبقاء . 12

المجتمع، فال یمكن تبریر األخذ بقوانين أو 
   ...أعراف مختلفة أو تمييزیة إزاءها

  تعدد الزوجات... 

تعدد الزوجات یخالف حق المرأة في ... . 14
المساواة بالرجل، وقد تكون له نتائج عاطفية 
ومالية خطيرة عليها وعلى من تعولهم إلى حد 

 ستوجب عدم تشجيع هذه الزیجات وحظرهای
...  

  )ب(و) أ(1)1(، 16المادة 

إن حق المرأة في اختيار زوجها وفي   .16... 
التزوج بحریة هو حق أساسي لحياتها 

وتبين دراسة . ولكرامتها ومساواتها آانسان
تقاریر الدول األطراف وجود بلدان تسمح 

زویج المرأة أو إعادة تزویجها قسرا بناء على بت
العرف أو المعتقدات الدینية أو األصول العرقية 

وهناك بلدان أخرى . لجماعات معينة من الناس
تسمح بتدبير زواج المرأة لقاء المال أو نيل 
الحظوة، وفي بلدان أخرى، یرغم الفقر المرأة 
. على الزواج من أجنبي سعيا لألمان المالي

ب صون حق المرأة في الموافقة على مبدأ ویج
الزواج وموعده والشخص الذي تتزوجه، وإنفاذ 
ذلك قانونا، رهنا بقيود معقولة على هذا الحق 
تستند مثال إلى حداثة سن المرأة أو قرابة الدم 

  .التي تربطها بالشریك

  )ج)(1 (16المادة 

 ولهذه التفاوتات في القوانين والممارسات ... .17
لقة بالزواج عواقب واسعة المدى على المتع

المرأة، وتقيد دائما حقوقها في تساوي المرآز 
وهذه القيود آثيرا ما . والمسؤولية داخل الزواج

تؤدي إلى إعطاء الزوج مرآز رب األسرة 
وصاحب الكلمة األولى في اتخاذ القرارات، 

   ...وبالتالي تخالف أحكام االتفاقية

  )و(و) د)(1 (16المادة 

، )ب (5تعترف معظم الدول وفقا لنص المادة . 19
بمبدأ تقاسم الوالدین المسؤولية تجاه أطفالهما 

وقد أدرج . من حيث الرعایة والحمایة واإلعالة
إیالء مصالح الطفل الفضلى  " المبدأ القائل ب
قرار (في اتفاقية حقوق الطفل " االعتبار األول

ه ، ویبدو أن)، المرفق44/52الجمعية العامة 
بيد أن . أصبح مقبوال على الصعيد العالمي

بعض البلدان ال تلتزم، في الممارسة العملية، ال 
تلتزم بمبدأ منح الوالدین مرآزا متساویا ال سيما 

ومن ثم فإن األطفال . إذا آانا غير متزوجين
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الذین تثمرهم روابط من هذا القبيل ال یتمتعون 
 دوما بنفس الوضع الذي یتمتع به األطفال
المولودون في آنف الزوجية، آما أن الكثير من 
اآلباء ال یشارآون في مسؤولية رعایة أطفالهم 
وحمایتهم وإعالتهم إذا آانت األمهات مطلقات 

  .أو یعشن منفصالت
والحقوق والمسؤوليات المشترآة المنصوص . 20

عليها في االتفاقية یجب إنفاذها بحكم القانون، 
لمفاهيم القانونية وحسب االقتضاء، من خالل ا

. المتصلة بالوالیة والقوامة والوصایة والتبني
وینبغي للدول األطراف أن تكفل بموجب 
قوانينها، المساواة بين الوالدین، بغض النظر 
عن حالتهما الزوجية وعما إذا آانا یعيشان مع 
أطفالهما أم ال في الحقوق والمسؤوليات تجاه 

  .أطفالهما

  )هـ)(1 (16المادة 

تؤثر مسؤوليات المرأة المتعلقة بالحمل وتربية  .21
األطفال على حقها في الحصول على التعليم 
والعمل وغير ذلك من األنشطة المتصلة 

آما أن تلك المسؤوليات . بتطورها الشخصي
. تلقي على عاتق المرأة أعباء مجحفة من العمل

وعدد األطفال والفترة بين إنجاب طفل وآخر 
لى حياة المرأة ویؤثران أیضا لهما أثر مماثل ع

على صحتها البدنية والعقلية، وآذلك على 
ولهذه األسباب یحق للمرأة أن . صحة أطفالها

تقرر عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل 
  .وآخر

وتكشف بعض التقاریر عن ممارسات قسریة . 22
تترك في المرأة آثارا خطيرة، مثل الحمل أو 

ولئن آان . بارياإلجهاض أو التعقيم اإلج
ُیفضل اتخاذ قرار إنجاب األطفال من عدمه 
بالتشاور مع الزوج أو الشریك، فيجب مع ذلك 
أال یقيد الزوج أو الوالد أو الشریك أو الحكومة 

وآيما تتخذ المرأة . الحق في اتخاذ هذا القرار
قرارا مستنيرا بشأن وسائل منع الحمل المأمونة 

 لها معلومات والموثوق فيها، یجب أن تتوفر
عن وسائل منع الحمل وعن استخدامها، وأن 
یكفل لها الحصول على الثقافة الجنسية 
وخدمات تنظيم األسرة، حسبما تنص على ذلك 

  .من االتفاقية) ح(10المادة 

  )ح)(1(16المادة 

للمرأة المساواة مع ) 1(15وتضمن المادة   .26... 
وحق المرأة في حيازة . الرجل أمام القانون

لممتلكات وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها ا
هو المحور الذي یدور حوله حق المرأة في 
التمتع باالستقالل المالي، وفي آثير من البلدان 
سيكون لهذا الحق أهمية حاسمة فيما یتعلق 
بقدرة المرأة على آسب عيشها وعلى توفير 

  .سكن مالئم وتغذیة آافية لنفسها وألسرتها
ان التي یجري فيها تنفيذ برنامج في البلد. 27

لإلصالح الزراعي أو إعادة توزیع لألرض 
فيما بين الفئات ذات األصول العرقية المختلفة، 
ینبغي أن یراعى بدقة حق المرأة، بغض النظر 
عن حالتها الزوجية، في أن تمتلك حصة من 
مثل هذه األرض المُُعاد توزیعها مساویة لحصة 

  .الرجل
ون أو عرف یعطي الرجل حقا في  أي قان... .28

حصة من الممتلكات أآبر من حصة المرأة عند 
إنهاء الزواج أو عالقة المعاشرة بحكم الواقع أو 
عند وفاة قریب، إنما هو قانون تمييزي وسوف 
یكون له تأثير خطير على استطاعة المرأة 
عمليا طالق زوجها، وإعالة نفسها أو أسرتها، 

  .مستقلوالعيش في آرامة آشخص 

  ...الممتلكات الزوجية 

  اإلرث

ینبغي لتقاریر الدول األطراف أن تتضمن . 34
تعليقات على األحكام القانونية أو العرفية 
المتعلقة بقوانين اإلرث من حيث تأثيرها على 
مرآز المرأة آما هو منصوص على ذلك في 
االتفاقية وفي قرار المجلس االقتصادي 

، الذي یوصي )34 -د ( دال 884واالجتماعي 
فيه المجلس الدول بضمان أن یكون للرجل 
والمرأة اللذین تجمعهما نفس الدرجة من القرابة 
بشخص متوفي الحق في الحصول على 
حصص متساویة في الترآة، والحق في مرتبة 

وهذه األحكام لم . متساویة في ترتيب الورثة
  .تنفذ عموما
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وانينها وهناك العدید من البلدان التي تؤدي ق. 35
وممارساتها المتعلقة باإلرث والممتلكات إلى 

ونتيجة لهذه المعاملة . تمييز خطير ضد المرأة
غير المتكافئة یمكن أن تحصل الزوجة على 
حصة من ممتلكات الزوج أو األب عند الوفاة، 
أصغر مما یحصل عليه الرجال األرامل 

وفي بعض األحوال، تمنح . واألبناء الذآور
 محدودة ومقيدة فال تحصل إال المرأة حقوق

وفي آثير من . على إیراد من أمالك المتوفي
األحيان، ال تراعى في حقوق النساء األرامل 
في اإلرث مبادئ المساواة في حيازة الممتلكات 

وهذه األحكام تخالف . المكتسبة أثناء الزواج
  .االتفاقية وال بد من إلغائها

  )2(16المادة 

 الحد األدنى لسن الزواج  وجوب أن یكون... .36
عندما  ...  سنة لكل من الرجل والمرأة18هو 

یتزوج القّصر، وال سيما الفتيات وینجبن 
أطفاال، فإن صحتهن یمكن أن تتضرر ویمكن 

ونتيجة لذلك، یصبح . أن یتعطل تعليمهن
  .استقاللهن االقتصادي مقيدا

وهذا ال یؤثر على المرأة شخصيا فحسب بل . 37
ن تنمية مهاراتها واستقاللها ویقلل یحد أیضا م

من فرص حصولها على العمل، ومن ثم یؤثر 
  .تأثيرا ضارا على أسرتها ومجتمعها المحلي

وتحدد بعض البلدان سنا لزواج الرجل تختلف . 38
مثل تلك األحكام ال بد  ... عن سن زواج المرأة

   ...من إلغائها

   ...التوصيات

  التحفظات

زعاج آثرة الدول األطراف الحظت اللجنة بان. 41
 آلها أو 16التي أدخلت تحفظات على المادة 

   ...جزء منها
 24 و3 و2وتمشيا بوجه خاص مع المواد . 43... 

بالذات، تطلب اللجنة من جميع الدول األطراف 
أن تسعى إلى الوصول تدریجيا إلى مرحلة یقوم 
فيها آل بلد، من خالل النبذ الصارم لألفكار 

دم مساواة المرأة بالرجل في المنزل، القائلة بع

 15 و9بسحب تحفظاته وبخاصة على المواد 
  . من االتفاقية16و
وتطلب اللجنة، وبخاصة على أساس . 47... 

 من االتفاقية، أن تبذل تلك الدول 2 و1المادتين 
األطراف الجهود الالزمة لدراسة الحالة القائمة 

دث فعال فيما یتعلق بهذه القضایا وأن تستح
التدابير الالزمة في تشریعاتها الوطنية التي ال 

  .تزال تتضمن أحكاما تمييزیة ضد المرأة

  تشجيع االمتثال لالتفاقية... 

باالستعانة بالتعليقات الواردة في هذه التوصية . 50
، 24 و3 و2العامة، وحسبما تقضي به المواد 

ینبغي للدول األطراف أن تستحدث تدابير 
 الكامل لمبادئ االتفاقية، ال لتشجيع االمتثال

سيما عندما یتعارض القانون الدیني أو الخاص 
  .أو العرف مع تلك المبادئ

  24التوصية العامة رقم 
  12المادة  )1999(الدورة العشرون 

  صحة المرأة -تفاقية االمن 

وبينما یمكن أن تؤدي االختالفات البيولوجية . 6... 
ات في الحالة بين المرأة والرجل إلى اختالف

الصحية، توجد عوامل اجتماعية تحدد الحالة 
الصحية للمرأة والرجل ویمكن أن تتباین فيما 

ولهذا السبب، ینبغي إیالء . بين النساء أنفسهن
اهتمام خاص إلى االحتياجات والحقوق الصحية 
للمرأة التي تنتمي إلى فئات ضعيفة ومحرومة، 

داخليا، مثل المهاجرات والالجئات والمشردات 
والطفالت، والمسنات، والممارسات للدعارة، 
والنساء المنتميات إلى الشعوب األصلية، 

 .والمعوقات جسدیا أو عقليا
وتالحظ اللجنة أن اإلعمال التام لحق المرأة في . 7

الصحة ال یمكن أن یتحقق إال حين تفي الدول 
األطراف بالتزامها باحترام وحمایة وتعزیز 

سي في الصحة التغذویة طوال حق المرأة األسا
فترات حياتها عن طریق اإلمداد باألغذیة 
. المأمونة المغذیة المالئمة للظروف المحلية

وتحقيقا لهذه الغایة، ینبغي للدول األطراف أن 
تتخذ الخطوات الالزمة لتيسير إمكانية الوصول 
مادیا واقتصادیا إلى الموارد اإلنتاجية، ال سيما 
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 بطرق أخرى على تلبية للریفيات، والعمل
االحتياجات التغذویة الخاصة لجميع النساء 

  .الالئي تشملهن والیاتها

  12المادة 

  العناصر الرئيسية

  )1 (12المادة 

تعتبر الدول األطراف بحكم وضعها أفضل من   .9
یستطيع تقدیم التقاریر عن أهم المسائل الصحية 

 ومن ثم فلكي. التي تؤثر على المرأة في بلدانها
تتمكن اللجنة من تقييم ما إذا آانت التدابير 
الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في 
ميدان الرعایة الصحية تدابير مناسبة، یجب أن 
تقدم الدول األطراف بشأن تشریعاتها وخططها 
وسياساتها الصحية المتعلقة بالمرأة تقاریر 
تتضمن بيانات موثوقة ومبوبة حسب الجنس 

 ویجب أن تبرهن التقاریر المقدمة إلى ...بشأن 
اللجنة على أن التشریعات والخطط والسياسات 
الصحية مستندة إلى بحوث علمية وأخالقية 
وإلى تقييم للحالة الصحية واالحتياجات الصحية 
للمرأة في البلد المعني وتراعي أي تباینات إثنية 
أو إقليمية أو مجتمعية أو أي ممارسات مبنية 

  .دین أو التقاليد أو الثقافةعلى ال
وتعتبر التدابير الرامية إلى القضاء على . 11... 

التمييز ضد المرأة غير مناسبة إذا آان نظام 
الرعایة الصحية مفتقرا إلى الخدمات الالزمة 
للوقایة من األمراض التي ال تصيب إال المرأة 

وإنه . وللكشف عن تلك األمراض ومعالجتها
 أن ترفض الدولة الطرف أن لمن قبيل التمييز

تكفل قانونا للمرأة أداء خدمات معينة في مجال 
   ...الصحة اإلنجابية

وینبغي للدول األطراف أن تقدم تقاریر عن . 12
آيفية معالجة سياسات الرعایة الصحية 
وتدابيرها للحقوق الصحية للمرأة من منظور 
احتياجات المرأة وشواغلها، وآيفية معالجتها 

والعوامل المميزة التي تختلف في حالة للسمات 
 :المرأة عن حالة الرجل، وذلك من قبيل

العوامل البيولوجية المختلفة في حالة المرأة عن   )أ(
  ...حالة الرجل

 االقتصادیة التي تختلف - العوامل االجتماعية   )ب(
في حالة النساء بوجه عام وبعض فئاتهن بوجه 

  ...خاص
 االجتماعية التي تختلف في -العوامل النفسانية  )ج(

حالة المرأة عن حالة الرجل، وتشمل اإلصابة 
باالآتئاب عموما واالآتئاب فيما بعد الوالدة 

  ...بوجه خاص، وغير ذلك من األحوال النفسية
والواجب الذي تتحمله الدول األطراف بأن . 13

تضمن للمرأة، على أساس المساواة مع الرجل، 
عایة الصحية الحصول على خدمات الر

والتثقيف، یعني ضمنا االلتزام باحترام حقوق 
المرأة في الرعایة الصحية وحمایة تلك الحقوق 

  ...والوفاء بها
وااللتزام باحترام الحقوق یقتضي من الدول . 14

األطراف أن تمتنع عن إعاقة ما تفعله المرأة 
 . ..سعيا إلى بلوغ أهدافها الصحية

قوق المتصلة بصحة المرأة وااللتزام بحمایة الح. 15
یقتضي من الدول األطراف ومن وآالئها 
ومسؤوليها اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع 
انتهاك تلك الحقوق من جانب األشخاص 
العادیين والمنظمات، وفرض الجزاءات على 

ولما آان العنف القائم على أساس . مرتكبيها
الجنس یمثل قضية صحية ذات أهمية حاسمة 

 :للمرأة، ینبغي للدول األطراف أن تكفلبالنسبة 
 سن القوانين وإنفاذها بفعالية ورسم السياسات  )أ(

 للتصدي للعنف ضد المرأة واالعتداء ...
  ...الجنسي على الطفالت 

التدریب الذي یراعي الفوارق بين الجنسين  )ب(
لتمكين العاملين في مجال الرعایة الصحية من 

تبة على العنف اآتشاف ومعالجة اآلثار المتر
  ...القائم على أساس الجنس

سن القوانين التي تحظر تشویه األعضاء   )د(
الجنسية لإلناث وزواج الطفالت، وإنفاذ تلك 

  .القوانين على نحو فعال
وواجب الوفاء بالحقوق یضع على آاهل . 17... 

الدول األطراف التزاما باتخاذ التدابير 
لميزنية التشریعية والقضائية واإلداریة وا

واالقتصادیة، وغيرها من التدابير المناسبة، إلى 
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أقصى حد تسمح به مواردها المتاحة، لكفالة 
  ...تمتع المرأة بحقوقها في الرعایة الصحية

متالزمة /لقضایا فيروس نقص المناعة البشریة. 18
نقص المناعة المكتسب وغير ذلك من 
األمراض المنقولة باالتصال الجنسي أهمية 

 بالنسبة لحقوق المرأة والمراهقة في آبرى
ففي آثير من البلدان، تفتقر . الصحة الجنسية

المراهقة والمرأة إلى إمكانية التوصل بشكل 
آاف إلى المعلومات والخدمات الالزمة لضمان 

ونتيجة لعالقات عدم تكافؤ . الصحة الجنسية
القوى القائم على أساس الجنس، غالبا ما تعجز 

قة عن رفض ممارسة الجنس أو المرأة والمراه
التمسك بالممارسات الجنسية المأمونة 

آما أن الممارسات التقليدیة . والمسؤولة
الضارة، من قبيل تشویه األعضاء الجنسية 
لإلناث وتعدد الزوجات، فضال عن االغتصاب 
في إطار الزواج، قد تعرض الفتيات والنساء 
لمخاطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة 

متالزمة نقص المناعة المكتسب وغير /ةالبشری
. ذلك من األمراض المنقولة باالتصال الجنسي

آما أن النساء الممارسات للدعارة یتعرضن 
وینبغي للدول األطراف . بشدة لهذه األمراض

أن تكفل، دون تحيز أو تمييز، الحق في 
الحصول على المعلومات والتربية والخدمات 

يع النساء المتصلة بالصحة الجنسية لجم
والفتيات، بمن فيهن من جرى االتجار بهن، 
حتى ولو آن غير مقيمات في البلد بطریقة 

وعلى وجه التحدید، ینبغي للدول . قانونية
األطراف أن تكفل للمراهقات والمراهقين الحق 
في التربية الصحية الجنسية واإلنجابية، على 
أیدي أفراد حاصلين على تدریب مالئم، وذلك 

ر برامج مرسومة خصيصا تحترم الحق في إطا
 .في الخصوصية والسریة

وللمرأة الحق في أن تحصل من موظفين . 20... 
مدربين تدریبا سليما على معلومات آاملة عن 
الخيارات المتاحة لها لدى الموافقة على تلقي 
العالج أو إجراء البحوث، بما في ذلك الفوائد 

أن تنجم واآلثار الضارة المحتملة التي یمكن 
  .عن اإلجراءات المقترحة، والبدائل المتاحة

وینبغي أن تقدم الدول األطراف تقاریر عن . 21
التدابير المتخذة إلزالة الحواجز التي تجابه 

المرأة في مجال الحصول على خدمات الرعایة 
الصحية وعن التدابير التي اتخذتها لكفالة 
حصول المرأة في حدود القدرة على تلك 

وهذه الحواجز . ت في الوقت المناسبالخدما
تشمل المتطلبات أو الشروط التي تنتقص من 
إمكانية حصول المرأة على تلك الخدمات، مثل 
ارتفاع رسوم خدمات الرعایة الصحية، 
واشتراط الموافقة األولية من الزوج أو الوالد أو 
سلطات المستشفيات، وُبعد المسافة عن المرافق 

سائل نقل عام مریحة الصحية، وعدم توفر و
 .وميسورة

 ولذلك، ینبغي أن تتخذ الدول األطراف .... 24... 
التدابير المالئمة لتكفل للمسنات الحصول على 
الخدمات الصحية لمعالجة العاهات وحاالت 

  .العجز المرتبطة بالشيخوخة
 وینبغي أن تتخذ الدول األطراف التدابير ... .25

ت الصحية المالئمة لتكفل مراعاة الخدما
الحتياجات المعوقات واحترامها لحقوقهن 

 .اإلنسانية ولكرامتهن

  )2(12المادة 

 وتالحظ اللجنة أن من واجب الدول .... 27 ...
األطراف أن تكفل حق المرأة في األمومة 
المأمونة وخدمات الوالدة الطارئة وأن 
تخصص لهذه الخدمات أقصى قدر من الموارد 

 .المتاحة

   ذات الصلة في االتفاقيةالمواد األخرى

ُتحث الدول األطراف على أن تدرك، فيمـا . 28
تقدمـه مــن تقاریـر عــن التدابيـر المتخـذة 

، ارتباط تلك المادة بمواد 12لالمتثـال للمادة 
أخرى في االتفاقية لهـا تأثير على صحـة 

 )ب (5  ...وتشمل هذه المــواد األخرى. المـرأة
  ...11 المادة ... 10المادة من ) ح( الفقرة ...

 )هـ( 1والفقرة ...  14من المادة ) ب (2الفقرة 
  ... 16من المادة 
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  توصيات للحكومات لتتخذ إجراءات

ینبغي أن تنفذ الدول األطراف استراتيجية . 29
. وطنية شاملة لتعزیز صحة المرأة طيلة حياتها

ویتضمن ذلك تدخالت ترمي إلى الوقایة من 
الجها، ومنع الظروف التي تؤثر األمراض وع

في المرأة والتصدي لها، فضال عن التصدي 
للعنف الموّجه ضد المرأة، آما ترمي هذه 
التدخالت إلى آفالة حق المرأة العام في 
الحصول على جميع أشكال الرعایة الصحية 
الجيدة والممكن تحمل تكاليفها، بما في ذلك 

 .الخدمات الصحية الجنسية واإلنجابية
وینبغي أن تخصص الدول األطراف ميزانية . 30

وموارد إداریة بشریة آافية، للتأآد من أن 
الرعایة الصحية التي تتلقاها المرأة تحظى 
بنصيب من الميزانية الصحية العامة مماثل 
لنصيب الرعایة الصحية التي یتلقاها الرجل، 
على أن توضع في االعتبار االحتياجات 

 .منهماالصحية المختلفة لكل 

 :آما ینبغي، بصفة خاصة، للدول األطراف. 31
أن تضع منظورا جنسانيا في صميم سياساتها   )أ(

وبرامجها التي تؤثر في صحة المرأة، وأن 
تشرك المرأة في التخطيط لهذه السياسات 
والبرامج وتنفيذها ورصدها، وفي توفير 

 الخدمات الصحية للمرأة؛
التي تعوق أن تكفل إزالة جميع الحواجز  )ب(

  ة، ـحيـات الصـدمـى الخـلـرأة عـمـول الــصــح
  
  
  

والتعليم، والمعلومات، في جميع المجاالت بما 
في ذلك مجال الصحة الجنسية واإلنجابية، 
وبصفة خاصة تخصيص موارد للبرامج 
الموجهة إلى المراهقات لمنع وعالج األمراض 
المنقولة باالتصال الجنسي، بما فيها فيروس 

متالزمة نقص المناعة /المناعة البشریةنقص 
 البشریة؛

 أن تعطى األولویة لمنع الحمل غير المرغوب )ج(
فيه، عن طریق تنظيم األسرة والتثقيف الجنسي 
وخفض معدالت وفيات األمهات بفضل خدمات 
. األمومة المأمونة والمساعدة قبل الوالدة

وینبغي القيام، آلما أمكن، بتعدیل التشریعات 
تجرم اإلجهاض، بغية سحب التدابير التي 

العقابية المفروضة على النساء الالئي یجري 
 إجهاضهن؛

أن تراقب أنشطة المنظمات العامة وغير   )د(
الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات صحية 
للمرأة، للتأآد من تكافؤ فرص الوصول ونوعية 

 الرعایة الصحية؛ 
صحية أن تقتضي أن تكون جميع الخدمات ال )هـ(

مطابقة للحقوق اإلنسانية للمرأة، بما فيها 
حقوقها في االستقالل الذاتي، والخصوصية، 

 والسریة، والموافقة الواعية، واالختيار؛ 
أن تتأآد من أن مناهج تدریب العاملين   )و(

الصحيين تتضمن دورات دراسية شاملة، 
وإلزامية، تراعي الفوارق بين الجنسين تتناول 

وقها اإلنسانية، ال سيما العنف صحة المرأة وحق
  .على أساس الجنس

 
  
 

 


