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تقديــم  :
رأة العربـية وتعزيز رأة العـربية منـذ إنشائها عـام ٢٠٠٣م مجموعـة من األهداف لتمكـ ا تبنت منـظمة ا
رأة العربية. إضافة إلى تركيزها يادين; كركيزة  أساسيـة لتقدم اجملتمع العربي والنهوض با قدراتها في كافة ا
رأة في شـتركـة في الشأن الـعام الـعربي والـدولي لدى تنـاول قضـايا ا واقف الـعربـية ا على أهـميـة تنسـيق ا
احملافل اإلقليميـة والدولية وكذلك التنسيق ب جهود وسياسـات وخطط الدول العربية الرامية لتطوير وضع
ـنـظـمـة من أجل حتـقـيق ذلك عـلى الـتـعـاون مع الـعـديـد من ـرأة الـعـربـيـة وتـعـزيـز إسـهـامـاتـهـا. وقـد عـمـلت ا ا
رأة ـنظـمات اإلقـليـميـة والدولـية. ويـأتي إعداد مـؤشرات اتـفاقـية الـقضاء عـلى جـميع أشـكال الـتمـييـز ضد ا ا
ـائي للـمرأة تـحدة اإل ـرأة وصنـدوق األ ا كأحـد أوجه التـعاون مع كل من جـامعـة الدول الـعربـية/ إدارة ا

"اليونيفيم".
رأة في جامعة الدول العـربية مجموعة من األهداف من بينها العمل على تفعيل أواصر كما تبنت إدارة ا
تحدة ذات الصلة واقتراح اخلطط والبرامج واألنشطة التعاون مع الهيئات اإلقليمية والدولية وأجهزة األ ا
ـرأة الـعربـيـة. ومن التـوصيـات الـصادرة لـتـعزيـز أواصر الـتـعاون بـ هذه الـتي تـهدف إلى الـنـهوض بـأوضاع ا
رأة بـإنشاء جلنة اخلبراء االستشـارية التفاقية القضاء على جـميع أشكال التمييز ضد ؤسسات توصية جلنة ا ا
ـتـحدة ـرأة الـعـربـيـة وصـنـدوق األ ا ـرأة عـام ٢٠٠٨م عـلى أن تـشـارك في عـضـويـتـهـا كل من مـنـظـمـة ا ا

ائي للمرأة "اليونيفيم".  اإل
نـطقـة العـربيـة بهدف رأة اإلنسـانيـة من أبرز الـبرامج الـتي تنـفذهـا "اليـونيفـيم" في ا ويعـتبـر برنـامج حقـوق ا
تعزيز احلـقوق اإلنسانيـة للمرأة والقضـاء على جميع أشكال الـتمييز ضدهـا. وفي إطار دعم أواصر التعاون
مع الـهيـئات اإلقلـيمـية إلجنـاز أهداف الـبرنامج وقـعت "اليـونيـفيم" مـذكرة تفـاهم مع جامـعة الـدول العـربية في

رأة العربية. مايو/أيار٢٠٠٦م وبروتوكول تعاون في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٦م مع منظمة ا

ـيًا حلـقوق رأة "سـيـداو" في جوهـرهـا إعالنًا عـا وتـعـتبـر اتـفاقـيـة القـضاء عـلى جـميـع أشكـال التـمـييـز ضـد ا
عـايير الـدولية رأة ليس كـافيًـا لضمـان حمـاية حقـوقها حـسب ا ـرأة; فهي تـعتمـد على أن الـتسلـيم بإنـسانيـة ا ا
احلـاليـة وآليات حـقوق اإلنسـان. وقد جمـعت في بنـودها وفي اتفـاقية واحـدة شامـلة ب جـميع التـعهدات
تحـدة في مضمار التمييـز القائم على أساس اجلنس; لتكفل لـلمرأة التمتع باحلقوق التي أقرتها مواثيق األ ا
الـدينـية والـسـياسـيـة واالقتـصـادية والـثقـافـية. كـمـا رسخت مـجـموعـة من اإلجـراءات التي يـتـع عـلى الدول
ـسـاواة بـ الرجـال والـنـسـاء; من هـنا جنـد أن تـعـهـد الـدول ال يقـتـصـر عـلى الـسعي اتـباعـهـا من أجل حتـقـيق ا
ا يـتجـاوزها إلى احليـاة اخلاصـة ضمن العـائلة. هـذا إضافـة إلى تخويل ـساواة في احليـاة العـامة وإ لتحـقيق ا
ارسة احلقوق رأة. ومن آليات  ساواة ب الرجل وا الدول اتباع سياسات التمييـز اإليجابي حتى يتم حتقيق ا
الـواردة في اتـفـاقـيـة الـسـيـداو من الـنـاحـيـة الـقـانـونـيـة تـقـد تـقـاريـر سـنـويـة إلى األمـ الـعـام حـول اإلجراءات

 . ساواة ب اجلنس التشريعية والقضائية واإلدارية الهادفة إلى ضمان حتقيق ا
رأة ومن ب هذا وقد صادقت معظم الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

الـ ٢٢ دولة األعضاء في جامعة الدول العربية صادقت ٢٠ دولة على اتفاقية "السيداو" أو انضمت إليها كما
التزمت فلسـط بها وكانت مصر هي أولى الدول العربية التي صـادقت على االتفاقية تليها اليمن وتونس
والعراق وليبيا وقد جاءت كافة هذه التصديقات قبل عام ١٩٩٠م أما آخر الدول التي صدقت أو انضمت

إلى االتفاقية فهي موريتانيا والبحرين وسوريا واإلمارات العربية وعُمان وقطر وفلسط بعد عام ٢٠٠٠م.
رأة الـعـربيـة بالـتـعاون مع جـامعـة الـدول العـربيـة والـيونـيفـيم بـالعـمل عـلى تطـوير وقـد بادرت مـنـظمـة ا
ـرأة بحيـث تكون ذات مـؤشرات تـتعـلق بكل بـند من مـواد اتفـاقيـة القـضاء عـلى جمـيع أشكـال العـنف ضد ا
ـبـادرات اإلقلـيـمـيـة لـتـخاطب ـؤشرات عـلى حتـفـيـز ا ـنـطقـة الـعـربـيـة. ويؤمَـل أن يعـمل تـطـويـر هـذه ا صـلـة بـا

نطقة العربية. رأة في ا مشكالت وقضايا عامة تهم ا
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نـظمات الثالث هذا وقد  اتبـاع النهج الـتشاركي في إعـداد مؤشرات اتفـاقية "الـسيداو" حيث تـعاونت ا
ؤشرات الكمية والنوعية التي  ناقشة مسوَّدة وثيقة ا شارك من الدول العربية  على ترشيح مجموعة من ا
ؤشرات في اجـتماع عُقد لهذه الغاية إعدادهـا من قبل اخلبير الرئيس وقد  على مـدى يوم مراجعة تلك ا
نظمة سودة إلى جميع أعضاء اجمللس التنفيذي  رأة العربية. إضافة إلى ذلك فقد  إرسال ا في مقر منظمة ا
الحظـاتهم. و بعد ذلك عقد عدة اجتمـاعات للجنة اخلبراء في مقر نظمة  راجعتـها وتزويد ا رأة العربية  ا

الحظات التي قُدمت من الدول وتعديل الوثيقة في صيغتها اخلتامية. راجعة ا رأة العربية  منظمة ا
كن احتسـابها عن طريق عمليـات إحصائية تب ؤشرات التي يـتضمنها التـقرير هي قيم معياريـة رقمية  وا

ـؤشرات عن احلـالـة الواحـدة كـلمـا أمـكن كشف ـثال نـسـبة انـتـشـار ظاهـرة مـا. وكلـمـا تعـددت ا عـلى سبـيل ا
ا جـوانب متـعددة ومـستـويات مـتنـوعة مـنهـا بشـكل يـعطي صـورة واضحـة عن الواقع بـإيجـابيـاته وسلـبيـاته; 
ـشروعـات التي سـتنفـذها; لـتحـقيق األهداف يـسهم في مسـاعدة راسـمي السـياسـيات على حتـديد الـبرامج وا
الـرامية إلى حتقـيق الرخاء في اجملتـمع إضافة إلى تعـزيز وعيهم بـحقيقـة الوضع احلالي ورصده ومـتابعته على
ؤشرات كأدوات للتحـليل; لالستفادة منـها في التخطيط بوصـفها تعبيرًا ستويـات اخملتلفة وتوظيف تـلك ا ا

عن أولويات اجملتمع. 
رأة كتـبة حقوق ا نـظمات العـربية نؤكد أنـها إضافة نـوعية  هـمة ب أيدي ا ونحن إذ نضع هذه الـوثيقة ا
اإلنسانية وسـتسهم في إغنـاء العديد من الـدراسات والبحوث والـتقارير وخـاصة التقاريـر الوطنيـة التفاقية

رأة. القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا
همـة كما نتقـدم بالشكر ونتقدم بـالشكر والتـقدير للدكـتورة هيفـاء أبو غزالة على إعـدادها لهذه الوثـيقة ا

والتقدير للخبراء من الدول العربية ونثمن عاليًا جهود أعضاء اجمللس التنفيذي على مراجعتهم لها.
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رأة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

رأة? اذا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

ي حلــقـوق اإلنــسـان الــصــادر عـام ١٩٤٨م أول صك دولي يــفــصل حـقــوق األفـراد يــعـتــبــر اإلعالن الـعــا
دنية واحلقوق االقتصادية. وحرياتهم. ويتضمن ٣٠ مادة تشتمل على كرامة الفرد واحلقوق السياسية وا

ويشجع اإلعالن على احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس جميعًا.
ي إلى معـاهدات دولـية حتـمي حقـوقًا مـعيـنة. تـحدة عـلى تـرجمـة مبـاد اإلعالن العـا وقـد عمـلت األ ا
ويـوجـد حــالـيًـا أكــثـر من سـتــ مـعـاهــدة تـعـالج قــضـايـا حلــقـوق اإلنـســان مـثل: وضع الـالجـئـ واإلبـادة
ساواة وعدم الـتمييز عاهـدات على مفهـومي ا اجلماعيـة والقانون اإلنـساني. وتستـند كل معاهـدة من هذه ا
ـرأة في التمتع ي الذي يؤكد أن عـلى الدول األطراف ضمان تـكافؤ حق الرجل وا الواردين في اإلعالن العـا
ساواة دنية والـسياسيـة ضمانًا بـشأن ا نح الـعهد الدولـي اخلاص باحلقـوق ا بينـة فيهمـا. كما  بكـافة احلقـوق ا
وجـبه تتـعهـد الدول األطراف بـأن حتظـر قوانـينـها أي تمـييـز وأن تضـمن جلمـيع األشخاص أمـام القانـون و

تساوية الفعَّالة من التمييز. احلماية ا
ـتحدة للمساواة وعدم التمييـز واألحكام الدولية العديدة التي تكفل ذلك إال ورغم صدور ميثاق األ ا
سـاواة مع الرجل فـيمـا يتـعلق بـحقـوق اإلنسان; ومن رأة بـا ـيثاق ال تـكفي لـضمـان تمـتع ا أنه ثـبت أن رؤية ا
ـرأة. وقد مـهد هذا أجل ذلـك  في عام ١٩٦٧م اعـتمـاد اجملتـمع الدولي إلعالن الـقضـاء على الـتمـييـز ضد ا
ـرأة واعتمـادها عام ١٩٧٩م لزم إلى وضع اتـفاقيـة القضـاء على جمـيع أشكال الـعنف ضد ا اإلعالن غيـر ا
حـيث  وضعـها في صك يـحـتوي عـلى أحكـام تـقتـضي الـقضـاء على الـتـميـيز الـقائـم على أسـاس اجلنس في

دنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. مجال احلقوق ا
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. (CEDAW)   معروفة باتفاقية كوبنهاجن أو السيداو -
تحدة في ١٨ ديسمبر/كانون األول عام ١٩٧٩م.  - تبنتها اجلمعية العمومية لأل ا

- دخلت حيز التنفيذ في ٣/٩/١٩٨٩م بعد تلقي التصديقات العشرين الالزمة.
- فصارت جزءًا من القانون الدولي حلقوق اإلنسان.

رأة.  يًا حلقوق ا - تعتبر في جوهرها إعالنًا عا
رأة. ثابة تشريع دولي شامل للمعايير القانونية حلقوق ا - كما تعتبر 

رأة وتعزيز مساواتها بالرجل.  - تنص على مبدأ القضاء على التمييز ضد ا
- شَكَّلَ تبني هذه االتفاقية عالمة فارقة في تاريخ احلقوق اإلنسانية للمرأة. 

تاريخ اعتماد االتفاقية:

رأة تحدة عام ١٩٧٩م اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا يعتبر اعتماد اجلمعية العامـة لأل ا
بادرات جلنة تتويجًا لعقود من اجلهـود الدولية الرامية إلى حمـاية حقوق النساء في العالم. وكـان ذلك نتيجة 

تحدة عام ١٩٤٦م.  تحدة هذه الهيئة التي  إنشاؤها داخل منظومة األ ا رأة التابعة لأل ا وضع ا
ي رأة واإلعالن الـعا تـحدة الـتي تؤكـد علـى تكـافؤ حـقوق الـرجل وا وانطالقًـا من أحـكام مـيثـاق األ ا
ـرأة في التمـتع بكافـة حقوق اإلنـسان دون أي تمـييز أعدت حلقوق اإلنـسان الذي يؤكـد على حق الرجل وا
عـاهدات من أهمـها اتفاقـية احلقوق الـسياسية رأة ما ب عـام ١٩٤٩م وعام ١٩٦٢م عددًا من ا جلنـة وضع ا
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تزوجة عام ١٩٥٧م واتفاقية الرضا بالزواج واحلد األدنى لسن رأة ا للمرأة عام ١٩٥٢م واتفاقية جنسية ا
ـرأة اإلنسـانـيـة. وبدأت الـزواج وتسـجـيل عـقـود الزواج لـعـام ١٩٦٢م. وجـميـعـهـا صـكوك عـززت حـقـوق ا
ـرأة لعام ١٩٦٧م والذي يـجمع في طياته اللَّـجنة في عام ١٩٦٥م بـإعداد إعالن القضـاء على التمـييز ضد ا
ـرأة ورغـم ذلك إال أن هـذا اإلعالن لم يــكن مـعــاهـدة; وبـالــتـالي لـم يـنـشئ ـتــكـافــئـة لـلــرجل وا احلــقـوق ا

التزامات تتقيد بها الدول.

رأة في عام ١٩٧٦م بالـنظر في إعداد معـاهدة تمنح اإلعالن قـوة ملزمة حيث  وقد قامت جلنـة وضع ا
ي األول عام ١٩٧٥م. وقد ؤتمـر العا ـية التي  اعتمـادها في ا ـعاهدة في خطة الـعمل العا التـرحيب بهذه ا
بادرة تـرحيبًا مـن اجلمعيـة العامة رأة. والقـت هذ ا دعت اخلطـة إلى إعداد اتفاقـية للـقضاء على الـتميـيز ضد ا
تـحدة لـلمـرأة. و اعتـماد اتـفاقـية الـقضاء التي أعـلنت الـفتـرة من عام ١٩٧٦م إلى عـام ١٩٨٥م عقـد األ ا
تـحدة حـيث أعربت رأة في عـام ١٩٧٩م من قِبَل اجلـمعـية الـعامـة لأل ا عـلى جمـيع أشكـال التـميـيز ضـد ا

اجلمعية العامة في قرار االعتماد عن األمل في وضعها حيز التنفيذ في وقت مبكر.

نـتصف العقد الـذي عقد في كوبنـهاجن عام ١٩٨٠م وقعت أربع وستون ي  ـؤتمر العا وخالل انعقاد ا
دولة عـلى االتـفاقـيـة في احـتفـال خـاص ودخـلت االتفـاقـيـة حيـز الـنفـاذ عـام ١٩٨١م بـعد أن قـدمت دولـتان
عـايـير الـقـانونـية تـحـدة الهـادفـة إلى توثـيق وتـدوين ا وثـائق الـتصـديق عـليـهـا وبالـتـالي تكـللـت جهـود األ ا
رأة بـشـكل قـانوني. وبـلغ عـدد الدول الـعـربيـة الـتي انـضمت إلى االتـفـاقيـة ٢٠ دولـة ب ـوضـوعة لـصـالح ا ا

مصادقة وتوقيع.

ما هي االتفاقية? 
رأة "سيداو" معاهدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا
ـرأة ووقـف الـتـمــيـيــز ضـدهــا ومـســاواتـهـا دولـيــة مـكــرسـة حلــقـوق ا
ا حتـتويه من بالـرجل. وهي اتـفاقيـة مهـمة وخـاصة بـحقـوق النـساء 
رأة حق لـزمة قـانـونًا إلى مـنح ا (٣٠) مـادة تـدعو الـعالم بـصيـغـتهـا ا
دنية وإلى سـاواة في احلياة السياسـية والعامة ومنحـها احلقوق ا ا
تكافؤ فرص التحاقها بالتعليم وفرص التوظيف واألجر. اعتمدتها
ـتـحدة وعـرضـتـهـا للـتـوقـيع والـتـصديق في اجلـمـعـية الـعـامـة لأل ا
ديــســمـــبــر/كــانــون األول عـــام ١٩٧٩م و بــدء الــعـــمل بــهــا في
سبتمبـر/أيلول عام ١٩٨١م. اهتـمت االتفاقيـة بكل جوانب شئون

رأة وكل مناحي حياتها. ا
وقـد سمـحت االتفـاقيـة للـدول بإبـداء التـحفـظات والـتحفـظ هو ما
تـبديـه أية دولـة من عـدم قبـول أو إقـرار عـند تـوقـيعـهـا أية مـعـاهدة أو
اتفـاقيـة وذلك يستـثنـيهـا من األثر القـانوني عـند تطـبيق أحـكام هذه
ادة ـيز االتفاقية وأحد أهم االلتزامات هو مطابقة التـشريعات الوطنية مع أحكام االتفاقية. فا االتفاقية. وما 
(٢) مـنها تـوضح أنه عند الـتصديق عـلى االتفـاقية عـلى الدولة مـراجعة قـوانينـها الوطنـية وإجراء الـتعديالت
الالزمة; وذلك لـضمان تنفـيذ احلقوق التي تكـفلها االتفـاقية والقضـاء على التميـيز الذي هو مدخل أساسي

±≥±¥

v² « WOÝUÝ_« ¡ÈœU³*«
∫ WO UHðô« UNM  oKDMð

● أن مفهوم الكرامة اإلنسانية هو
فهوم الذى يجب تـبنيه عند مناقشة ا

رأة. حقوق ا
ساواة ● أنها تـقوم عـلى مفهـوم ا
ـرأة  وب الـنـساء فى ب الـرجل وا
الشرائح االجـتماعـية اخملتـلفة  وب

النساء داخل كل شريحة.
رأة من السـياسات ● أنـها حتمـى ا
الــتى قــد تــؤثــر ســلـبــاً عــلــيــهــا مـثل

اإلجراءات االقتصادية.
● أنـهـا مجـمـوعـة حـقوق مـقـبـولة
كــحـقــوق إنــسـانــيـة دون احلــاجـة إلى

تبريرها.



رأة احلمـاية التي جتعلها مارسة العنف. وبـإدخال الدول التحفظـات على جوهر وروح االتفاقيـة فإنها حترم ا
طالبة بحقوقها.  قادرة على ا

ـادة (٢) الـتي تتـضمن صـداقيـتـها وخـاصة ا إن إبداء الـتحـفـظات وتـعددهـا له تـأثيـر في فـقدان االتـفاقـيـة 
ـرأة من ـادة من شـأنه حـرمـان ا أحـكـامًـا  أسـاسـيـة في االتـفـاقـيـة وأداء الـغـرض مـنـهـا. فـوضع الـتـحـفظ عـلى ا
ـساواة بـالـرجل وتـقـيـد التـزام الـدولـة بـاتـخاذ خـطـوات أسـاسـيـة للـقـضـاء عـلى الـتمـيـيـز ومـراجـعة قـوانـيـنـها ا
ـادت (١٥) و(١٦) - الـلت تـتعـلقان بـاألمور اخلـاصة والـشخصـية - له تـأثير وتشـريعـاتهـا. والتحـفظ على ا

رأة والطفل واألسرة بشكل عام.  سلبي في كثير من األحيان على حقوق ا
ورغم أن االتــفـــاقــيــة والــقــوانـــ الــدولــيــة تــســـمح لــلــدول بــإبــداء
التـحفـظات عنـد تصـديقهـا على أيـة اتفاقـية إال أن هـذه التحـفظات
ـرأة من العـنف; لـذا البـد من مـراجـعة من شـأنـهـا إضعـاف حـمـايـة ا
هذه التحفظات من أجل تـفعيل حقيقي لالتفاقية والبد كذلك من

ا يتماشى وروح االتفاقية. مطابقة التشريعات الوطنية 
ـرأة اإلشـراف عـلى مدى وتـتـولى جلـنـة الـقضـاء عـلى الـتـمـييـز ضـد ا
وفـاء الدول األطراف في كل من اتفاقـية القضاء عـلى جميع أشكال
لحق بها اخلاص بتقد رأة والبـروتوكول االختياري ا التمييز ضد ا

شكاوى من قبل األفراد واجلماعات. 
ووفقًا لالتفاقية فإنه على الـدول األطراف أن تقدم للجنة تـقارير عن التدابير اخملتلـفة التي اتخذتها إلنفاذ
أحكام االتفاقية وعن التقدم احملرز بهذا الصدد وذلك في غضون سنة من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة

عنية وكذلك كل أربع سنوات وكلمـا طلبت اللَّجنة ذلك وعلى الدولة أن توضح في تقاريرها العوامل ا
قـررة في االتفاقية. وتـقوم اللَّجـنة بفحص هـذه التقارير والصعاب الـتي تؤثر على مدى وفـائها بااللـتزامات ا

وإعداد مالحظاتها بهذا اخلصوص. 
ـقدمـة من قـبل أو نيـابة عن أفـراد أو مجـمـوعات أفـراد خاضـع وللَّـجنـة تـلقي والـنظـر في الـرسائل ا

ـلـحق باالتـفاقـية بـدعوى أنـهم ضحـايا انـتهـاك تلك الـدولة لواليـة دولة طـرف في البـروتوكـول االختـياري ا
الـطرف ألي من احلـقوق احملددة في االتـفاقـية. كمـا أنه للـجنة إذا مـا تلـقت معلـومات مـوثوقة تـدل على وقوع
نـصوص عليها في انتـهاكات جسيمـة أو منتظمـة من جانب دولة طرف في البـروتوكول االختياري لـلحقوق ا
االتفـاقيـة أن تـدعو الـدولـة الطـرف إلى الـتعـاون بـهذا اخلـصـوص ولهـا أن تـع عـضـوًا أو أكثـر من أعـضائـها
لتـقد تقرير إليـها بهذا الشـأن على وجه االستعجال ويـجوز أن يتضمن الـتحري القيام بـزيارة إلقليم الدولة

وافقتها.  الطرف متى استلزم األمر ذلك و
رأة ـكانة اخلـلقـية الـرفيـعة والكـفاءة الـعالـية في مـيدان حـقوق ا وتـتكـون اللَّـجنـة من ٢٣ خبـيرًا من ذوى ا
ـبدأ الـتوزيع تنـتخـبهم الـدول األطـراف من ب مـواطنـيهـا ويـعمـلون بـصفـتـهم الشـخصـية مع إيالء االعـتـبار 

اجلغرافي العادل ولتمثيل مختلف األشكال احلضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسة. 
عاهدات الـدولية حلقوق رأة عن سـائر الهيئـات اإلشرافية عـلى ا وتختلف جلـنة القضاء عـلى التميـيز ضد ا
: األولى أن عضـويـة هذه الـلَّجـنة مـنذ تـاريخ إنشـائـها في عـام ١٩٨٢م قد اقـتصـر على اإلنـسـان من ناحـيتـ
الـنساء فـيمـا عدا عضـو واحد. والثـانيـة تتعـلق بكـون عضويـة معظم تـلك الهـيئات يـغلب عـليهـا أهل احملاماة
والـقضـاء فـيـمـا يـنـتـمي أعـضاء جلـنـة الـسـيـداو إلى جـمـيع اجملـاالت حيـث تضـم في عضـويـتـهـا تـخـصـصات

مختلفة مثل: االقتصاد وحقوق اإلنسان والعلوم اإلنسانية.
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( أي تـفـرقـة أو استـبـعـاد أو تـقـيـيد
يـتم عـلى أسـاس اجلـنس ويـكـون من
آثـاره أو أغراضه النـيل من االعتراف
ـارستها على قدم رأة وتـمتعها أو  با
ـسـاواة مع الـرجل لــكـافـة حـقـوقـهـا ا
اإلنـســانـيـة واحلــريـات األســاسـيـة في
ــيــاديـن الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديـة ا



تـحـدة - جـمـيـع مـجاالت ويـغـطـي الـتـقريـر الـسـنـوي لـلـجـنـة - والـذي تـقـدمه إلـى اجلـمعـيـة الـعـامـة لـأل ا
نـشاطها. وعنـيت اللَّجنة بـاعتماد توصـيات عامة تلـقي فيها مزيـدًا من الضوء على األحكـام والقواعد الواردة
ـوضوعـات ذات الصـلة. وقـد شهـد عمل الـلَّجـنـة على هـذا الصـعيـد تطـورًا ملـحوظًـا حيث في االتفـاقـية وا
اتـسمت التـوصيات الـعامة األخـيرة لـلجنـة بالعـمق والتفـصيل. وتولـي اللَّجـنة عنـاية ألعمـال الهيـئات اخملتـلفة

تحدة ذات الصلة.  عنية بحقوق اإلنسان وبشكل خاص هيئات األ ا ا
ـرأة على عـنيـ بحـقوق اإلنـسان بـشكل عـام وحقوق ا وتـلقى أعـمال الـلَّجـنة اهـتمـامًا خـاصًا من جـانب ا
رأة في ـتعلـقة بحـقوق ا ـا تشغـله االتفاقـية من مركـز خاص ضمن الـنصوص ا وجه اخلصـوص; وذلك نظرًا 

رأة.  القانون الدولي حلقوق اإلنسان; حيث يشار إليها عن حق بالشرعة الدولية حلقوق ا
على خالف االتفاقـيات الدوليـة األخرى حلقوق اإلنسـان تنفرد اتـفاقية الـقضاء على جـميع أشكال الـتمييز
رأة بالـنص على مدة انعـقاد اللَّجـنة اإلشرافيـة على مدى وفاء الـدول األطراف بالتـزاماتها جتـاه االتفاقية ضد ا
ادة رقم (٢٠) من االتـفاقية عـلى أن "جتتمع اللَّـجنة فترة ـرأة) حيث تنص ا (جلـنة القضـاء على التمـييز ضد ا
ا قـدمة وفـقًا لـلمـادة رقم (١٨) من هذه االتـفاقـية." ونـظرًا  ال تـزيد عن أسـبوعـ سنـويًّا لـلنـظر في الـتقـارير ا
ترتب على االلتزام بهذا النص من تـراكم للتقارير التي يجب أن تنـظر فيها اللَّجنة فـقد اعتمد اجتماع الدول
د فـترة ـادة. كمـا حـصلت الـلَّجـنـة على إذن من اجلـمـعيـة العـامـة  األطـراف في االتـفاقـية تـعـديالً لنص تـلك ا
اجـتـمـاعـاتهـا بـحـيث تَـعـقـد دورتـ مـدة كل منـهـمـا ثالثـة أسـابـيع وتُـعـقـد هاتـان الـدورتـان غـالـبًـا في شـهري

تحدة في جنيف. قر األ ا فبراير/شباط ويولية/تموز 
ـرأة في كل جلسة من جلـساتها عددًا من الـتقارير الدورية هذا وتـستعرض جلنة الـقضاء على التـمييز ضد ا
رأة بشأن الـتدابير التـشريعية واإلدارية والـقضائية وسـواها من التدابير قـدمة من الدول األطراف في اتفـاقية ا ا

التي اتـخذتـها لتـنفـيذ أحكـام االتفـاقية. وتـفحص الـلَّجنـة تقـارير الدول األطـراف في العـلن طارحة األسـئلة
ثلي احلكومات ومبدية تعليقاتها واستخالصاتها بشأن تنفيذ هذه احلكومات ألحكام االتفاقية. على 

محتويات االتفاقية:
رأة في جـميع مـناحي احلـياة السـياسـية واالجـتمـاعية سـاواة ب الـرجل وا حتـدد االتفـاقيـة تدابـير لـتحقـيق ا
ـعـاهـدات والـصـكوك نـصـوص عـلـيـها في ا واالقـتـصـادية والـثـقـافـيـة كمـا أنـهـا تـتـجاوز حـدود الـضـمـانـات ا
ساواة وتكافؤ الفرص. وتلزم االتفاقية الدول األطراف بالقضاء على التمييز وجودة فيما يتعلق با القانونية ا
رأة وذلك عن طريق تـدابير قانونيـة وسياسية عامـة وتدابير برامجيـة كما يشمل االلتـزام كافة التدابير ضد ا

رأة من قبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. للقضاء على التمييز ضد ا
هذا وتنقسم االتفاقية إلى ستة أقسام:

رأة بـأنه: "أي تفرقة أو اسـتبعاد رأة): تعـرف االتفاقيـة التميـيز ضد ا ادة رقم (١) رقم (١) (تعريف التـمييز ضـد ا ادة ا ا
أو تقـيـيد يـتم عـلى أساس اجلـنس ويـكـون من آثاره أو أغـراضه الـنيل من االعـتـراف للـمـرأة بهـذه احلـقوق أو

ارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية"  تمتعها بها و
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رأة من خالل ـنـاسـبة لـتـقـدم ا ـواد (١) إلى (٦) اتخـاذ كـافـة التـدابـير ا عـلى الـدول األطـراف في ا
إجـراءات قانـونية وإداريـة . وقد اعتـمدت االتـفاقيـة على الـقاعدة الـقانونـية األسـاسية  وهي " الـقضاء
ـساواة في ـبدأ ا رأة يـشكل انـتهـاكاً  رأة بـجمـيع أشكـاله ومـظاهـره" التـميـيز ضـد ا عـلى التـميـيز ضـد ا

احلقوق واحترام كرامة اإلنسان .



ادة رقم (٢) (الـتـزامـات الـدول األطراف فـيـمـا يـخـتص بالـقـضـاء عـلى الـتمـيـيـز) الـدول األطراف ادة رقم (٢) وتـلـزم ا وتـلـزم ا
رأة فـي دساتـيـرهـا الـوطـنـية أو تـشـريـعـاتـها ـسـاواة بـ الـرجل وا ـرأة وجتـسـيد مـبـدأ ا بـشـجب الـتـميـيـز ضـد ا
ـرأة وإقرار احلمـاية القـانونية ا في ذلك اجلـزاءات حلظر الـتميـيز ضد ا األخـرى. واتخاذ تـدابير تـشريعـية 
ارسة ـؤسسات واالمتـناع عن االضطالع بـأي عمل أو  من الـتميـيز عن طريق احملاكم الـوطنيـة وغيرها من ا
ؤسـسات العـامة وفقًـا لذلك أيضًـا إضافة إلى اتـخاذ جميع رأة وكـفالة تـصرف السـلطات وا تـمييزيـة ضد ا
مارسـات التي تشكل التدابيـر التشريـعية أو التـدابير األخرى الالزمـة لتعديل الـقوان واألنظـمة واألعراف وا

رأة.  رأة أو إلغائها وإلغاء أحكام قانون العقوبات التي تشكل تمييزًا ضد ا تمييزًا ضد ا
يادين لـكفالـة تطور ـناسبـة في جمـيع ا ادة رقم (٣) على الـدول األطراف أن تتـخذ كل التـدابير ا ادة رقم (٣) وتؤكد ا وتؤكد ا

 . رأة وتقدمها الكامل ا
ـؤقتة) فتـدعو الدول األطـراف إلى اتخاذ تدابـير خاصة ادة رقم (٤) فيما يـتعلق (بـالتدابيـر اخلاصة ا ادة رقم (٤)وأما ا وأما ا
رأة وتـكون من قبـيل اإلجراءات اإليـجابيـة لن يعتـبر تمـييزاً. سـاواة الفعـلية بـ الرجل وا مؤقتـة تعجل بـا
ا وجدت أوجه الالمساواة وإن كان من غير اجلائز أن تؤدي كن اإلبقاء عليها طا ؤقتة  وهذه التدابير اخلاصة ا
إلى اإلبقاء على معـايير غير مـتكافئة أو مـنفصلة كـما يجب وقف العمل بـهذه التدابيـر عندما يتـحقق التكافؤ

عاملة لكليهما. وال يعتبر من قبيل التمييز اتخاذ تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة. في الفرص وا
مارسات الـعرفية) الـدول األطراف في االتفاقـية إلى العمل تـعلقة (بـالتحيـزات وا ادة رقم (٥) ا ادة رقم (٥)وتدعو ا وتدعو ا
مارسات القائمة على رأة; بهدف القـضاء على ا اط االجتماعية والثقافـية لسلوك الرجل وا على تـعديل األ
األدوار النـمطيـة لكال اجلنسـ أو على تدني أي من اجلـنس أو تفـوقه. كما يـجب على الدول األطراف أن
شتركة لكل تكفل احتـواء التربية األسرية على تـفهم سليم لألمومة بوصـفها وظيفة اجتمـاعية وللمسئـولية ا

من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم. 

رأة) من الدول األطراف أن تتخذ التدابير ادة رقم (٦) حول (االجتار بالنساء واستغالل دعارة ا ادة رقم (٦)وتطلب ا وتطلب ا
رأة.  ا في ذلك التشريع لقمع االجتار بالنساء و استغالل دعارة ا ناسبة  ا

رأة في احليـاة العامة والـسياسـية) من الدول األطراف الـقضاء على ادة رقم (٧) حول (حـقوق ا ادة رقم (٧)لب ا وتطوتطلب ا
ا يكـفل للمرأة احلق في الـتصويت واألهلـية لالنتخاب رأة في احليـاة العامة واحلـياة السيـاسية  التميـيز ضد ا
سـاواة مع الـرجل واالشتـراك في صيـاغة سـياسـة احلكـومة وشـغل الوظـائف العـامة إضـافة إلى على قـدم ا
ـنـظـمـات غـيـر احلكـومـيـة والـرابـطات سـاواة مع الـرجل في ا ـرأة لالشـتـراك عـلى قـدم ا الـعـمل علـى تمـكـ ا

هنية.  اجلماهيرية والسياسية التي من قبيل النقابات والرابطات ا
ـرأة فـرصـة مـتـكـافـئـة مع فـرصــة الـرجل لـتـمـثـيل حـكـومـتـهـا ـادة رقم (٨) عـلى ضـرورة مــنح ا ـادة رقم (٨) وأكـدت ا وأكـدت ا

نظمة الدولية وما يرتبط بها من منظمات ووكاالت متخصصة وصناديق وبرامج.  واالشتراك في أعمال ا
ـرأة حقًّا مساويًـا حلق الرجل في اكتساب ادة رقم (٩) حول (اجلنسيـة) من الدول األطراف منح ا ادة رقم (٩)تطلب ا تطلب ا
رأة من أجنبي أو تغيير جنسية جنسيتها أو االحتفاظ بها أو تغييرها إضافة إلى ضمان أال يترتب على زواج ا
رأة أو زوجها أثنـاء الزواج تأثر جنـسيتهـا تلقائـيًّا. وينبغي أال يـنطوي الزواج عـلى فرض جنسـية الزوج على ا
ـرأة حـقًّا مـسـاويًا حلق ـادة من الدول األطـراف أن تـضمن مـنح ا رأة بال جـنـسـية. كـمـا تقـتـضي ا عـلى جـعل ا

الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. 
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ـرأة في مـجـال احلـيـاة الـسـيـاسـيـة ـواد(٧) إلى (٩)  بـحـمـايـة حـقــوق ا تـتـعـهــد الـدول االطـراف من ا
ـرأة ـســاواة مع الــرجل  كـمــا تـمــنح ا ــرأة احلق في االنــتـخــاب عـلى أســاس من ا والــعـامــة  ومـنح ا



ـرأة في مـيدان ـادة رقم (١٠) ) حـول (الـتـعـلـيم) من الـدول األطـراف الـقـضاء عـلى الـتـمـيـيـز ضـد ا ـادة رقم (١٠تـطـلب ا تـطـلب ا
هني والتعليم العالي رحلة السابقة للمدرسة إضافة إلى التعليم التقني وا راحل وفي ا التعليم في جميع ا
ـنـاطق احلضـرية ـهـني.وتؤكـد على ضـرورة تـوفيـر نفـس الفـرص للـنسـاء والـفتـيات في ا والـتـدريب التـقني وا
ـادة على ضرورة القضاء على األدوار النمطـية في مجال التعليم بوسائل والريـفية على السواء كما تؤكد ا
ـدرسية. وإتاحة الفرص لـلنساء والفتيات تشمل: تشجيع الـتعليم اخملتلط وتنـقيح كتب الدراسة والبرامج ا
منوحـة للرجـال والفتيـان وتتاح لـهن نفس الفرص ـنح الدراسيـة للفـرص ا نح الـتعلـيمية وا لالسـتفادة من ا
ستمـر ال سيما البـرامج التي تهدف إلى تضـييق الفجوة التـعليميـة الفاصلة ب لالسـتفادة من برامج التـعليم ا

رأة.  الرجل وا
ادة رقم (١١) حول (الـعمل) أنه على الدول األطـراف اتخاذ جمـيع التدابـير الالزمة للـقضاء على ادة رقم (١١) تؤكد ا تؤكد ا
سـاواة إضـافة إلى احلق في رأة احلق في الـعـمل على أسـاس ا رأة في مـيـدان العـمل. ومـنح ا الـتمـيـيز ضـد ا
هـني والتدريب هنـة والعـمل واألمن الوظيـفي والتـدريب ا التمـتع بنـفس فرص الـتوظيف وحـرية اخـتيـار ا
ا في ذلك ـسـاواة في األجـر  ـرأة في ا ـادة إلى ضـرورة اتـخاذ خـطـوات لـضـمان حق ا والـتـأهـيل. وتـدعو ا
عاملة ساواة في ا عاملة فيما يتعلق بالعمل متعادل القيمة وكذلك ا ساواة في ا االستحقاقات واحلق في ا
رأة احلق في الـضمـان االجتـماعي على ادة أيضًـا على مـنح ا فـيما يـختص بـتقـييم نوعـية الـعمل. كـما تـنص ا
ـا في ذلك حــمـايـتــهـا عـنـد ــسـاواة مع الـرجل واحلـق في الـوقـايــة الـصـحــيـة وسالمـة ظــروف الـعـمـل  قـدم ا

رأة في مجال العـمل بسبب الزواج أو األمومـة ومنها حظر نع الـتمييز ضـد ا اإلجناب. واتـخاذ تدابير مـعينة 
. وأيضًا بإدخال الفصل بسـبب احلمل أو إجازة األمومة أو احلـالة الزوجية مع فـرض جزاءات على اخملالفـ
ـرأة الـوظيـفـة الـتي تشـغـلـها أو ـاثـلـة دون أن تفـقـد ا نـظـام إجـازة األمومـة مـدفـوعة األجـر أو مـزايـا اجتـمـاعـية 

أقدميتها أو العالوات االجتماعية. 
رأة ادة رقم (١٢) حول لصحة) الدول األطراف بضرورة اتخـاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد ا ادة رقم (١٢) وتلزم ا وتلزم ا
سـاواة احلصول عـلى خدمات الـرعاية في ميـدان الرعـاية الصـحية من أجل أن تـضمن لـها على أسـاس من ا
تـعلـقة بـتنظـيم األسرة. كـما تطـلب من الدول األطـراف أن تكفل لـلمـرأة عند ا فيـها اخلـدمات ا الصـحيـة 
االقتضاء خدمات مجانية فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة. وتزويدها بالتغذية الكافية أثناء

احلمل والرضاعة. 
ادة رقم (١٣) حول (احلياة االقـتصادية واالجتـماعية) من الدول األطـراف القضاء على الـتمييز ادة رقم (١٣) وتطلب ا وتطلب ا
ـمـنـوحـة لـلـرجل فـيـمـا يخـتص ـرأة نـفس احلـقـوق ا ـرأة في احلـيـاة االقـتـصـادية واالجـتـمـاعـيـة ومـنح ا ضـد ا
ـصـرفيـة والـرهـون العـقـاريـة وغـير ذلك مـن أشكـال االئـتـمان بـاالستـحـقـاقـات االجتـمـاعـية والـقـروض ا
ـمـنوحـة لـلرجل فـيـما يـخـتص باالشـتـراك باألنـشـطة الـتـرويحـية ـرأة بنـفس احلـقوق ا ـالي. وضـرورة تمـتع ا ا

واأللعاب الرياضية وفي جميع جوانب احلياة الثقافية. 
ــرأة الـريــفـيــة) الـدول األطــراف بـأن تـضـع في اعـتــبـارهـا ـادة رقم (١٤) ١٤) حــول (الـتــمـيــيـز ضـد ا ـادة رقم (وتـلــزم ا وتـلــزم ا
همة الـتي تؤديها في تأمـ أسباب البـقاء االقتصادي ـرأة الريفيـة واألدوار ا ـشكالت اخلاصة الـتي تواجهها ا ا
ادة من الـدول األطراف أن ا في ذلك عـملـهـا في قطـاعات االقـتصـاد غيـر النـقديـة. كمـا تطـلب ا ألسـرتهـا 
ـرأة الريفـية وأن تكـفل مشـاركتهـا في التنـمية الـريفـية واستـفادتهـا منهـا على قدم تـطبق االتفـاقية كـكل على ا
ـشـاركـة في إعـداد وتـنـفــيـذ خـطط الـتـنـمـيـة ـسـاواة مع الـرجل. وأن يـكـون لــلـمـرأة الـريـفـيـة نـفس احلـق في ا ا
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ـواد (١٠) إلى (١٤) بـالـقـضـاء عـلى الـتـمـيـيـز في الـتـعـلـيم والـعـمل تـلـتـزم الـدول األطـراف من ا
رأة الريفية . إضافة إلى حقوق ا والصحة وفي احلياة االجتماعية االقتصادية والثقافية 



االقتـصاديـة واالجتـماعـيـة وإمكـانيـة االستـفادة من مـرافق الرعـاية الـصحـية الـكافـية واالسـتفـادة من برامج
سـاعدة الـذاتية الـضمـان االجتـماعي واحلـصول عـلى جمـيع أنـواع التـدريب والتـعلـيم وتنـظيم جـماعـات ا
والـتـعاونـيـات واالشـتراك في األنـشـطـة اجملتـمـعيـة. وفـرصـة احلصـول عـلى االئـتمـانـات والـقروض الـزراعـية
رأة الـريـفيـة حـقوقًـا متـسـاوية مع ـعـاملـة في مـشروعـات اإلصالح الـزراعي. إضافـة إلى مـنح ا ـساواة في ا وا
ياه حـقوق الرجل للـتمتع بظـروف معيـشية مالئمـة وال سيمـا فيما يـتعلق باإلسـكان والكـهرباء وإمدادهـا با

والنقل.

سـاواة مع الرجل ـساواة أمـام القـانون وفي الـزواج وقانـون األسرة) عـلى ا ادة رقم (١٥) ١٥) حول (ا ادة رقم (ا تؤكـتؤكـد د ا
ـا في ذلك احلق في إبـرام الـعـقود وإدارة ـاثلـة ألهـلـيـة الـرجل  ـرأة أهـليـة قـانـونـيـة  أمـام الـقـانـون ومـنح ا
تـبـعة في مـتـلكـات وتـلقي مـعـاملـة مـساويـة لـلمـعـاملـة الـتي يلـقـاها الـرجل في جـميع مـراحل اإلجـراءات ا ا

احملاكم والهيئات القضائية. 

رأة ادة رقم (١٦) ادة رقم (١٦) حول (الزواج والعالقات األسرية) الدول األطراف بالقضاء على التمييز ضد ا وتلزم اوتلزم ا
منوح للرجل في عقد الزواج على أساس رأة نفس احلق ا فيما يتعلق بالزواج والعالقات األسرية ومنح ا
سـئوليـات أثنـاء الزواج وعنـد فسخه الرضـا الكامـل واحلق في اختيـار الزوج. إضافـة إلى نفس احلـقوق وا
سـئـوليـات كوالـدة ونـفس احلقـوق الـتي تتـيح لـها أن تـقـرر بحـرية عـدد أطـفالـهـا والفـترة ونفس احلـقـوق وا

عـلـومات والـتثـقيف والـوسـائل الكـفيـلة بـتـمكـينـها من الفـاصلـة ب إجنـاب طفـل وآخر وفي احلـصول عـلى ا
ارسة هذه احلقوق.

رأة) بهدف النظر في تنفيذ االتفاقية. حيث ادة رقم (١٧) بإنشاء (جلنة القضاء على التمـييز ضد ا ادة رقم (١٧) ق ا تتعلتتعلق ا
شمولة باالتفاقية. ورغم كـانة األدبية الرفيعة واالقتدار في اجملاالت ا تتكون اللَّجنة من ٢٣ خبيرًا من ذوي ا
أن أعـضاء الـلَّجـنة ترشـحهم وتـنتـخبـهم الدول األطـراف باالتـفاقـية فـإنهم يـعمـلون بـصفـتهم الـشخـصية وال

ثلون احلكومات. 
تعـلق بتقد التقـارير) بضرورة التزام الـدول األطراف في االتفاقية ادة رقم (١٨) حول (االلتزام ا ادة رقم (١٨) تؤكد ا تؤكد ا
بـتـقـد تـقـريـرهـا خالل سـنـة واحـدة من بـدء نـفـاذ االتـفـاقـيـة وكل أربع سـنـوات بـعـد ذلك أو كـلـمـا طـلـبت

اللَّجنة. يتضمن تقريرًا عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير إلنفاذ أحكام االتفاقية. 
ادة رقم (٢١) بجواز هامها في حـ تقضي ا واد من (١٩ إلى ٢٢) من االتـفاقية بأداء اللَّجـنة  واد من (١٩ إلى ٢٢)وتتعلق ا وتتعلق ا

علومات الواردة من الدول األطراف. قترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير وا تقدم اللَّجنة 
رأة) سـاواة ب الـرجل وا ـادتان رقم (٢٣) ورقم (٢٤) (األحـكام األكـثر تـيسـيرًا لـتـحقـيق ا ـادتان رقم (٢٣) ورقم (٢٤) كمـا تقـضي ا كمـا تقـضي ا
رأة تكون قد وردت ساواة ب الرجل وا س أي أحكام تكون أكثر تيسيرًا لتحقيق ا بأنه ليس في االتفاقية ما 
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رأة في األ ـعـنيـة بـهـا جلنـة الـقـضاء عـلى الـتـميـيـز ضـد ا يـتـضمن اجلـزء اخلـامس األمـور اإلجـرائيـة ا
ـتحـدة من حـيث كيـفـية انـتـخاب أعـضـائهـا  وفـترة عـضويـتـهم في الـلجـنـة  واعتـماد نـظـام داخلي ا

خاص بها وعدد اجتماعاتها .
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ـساواة للمرأة مع الـرجل أمام القانون  وضوعيـة اخلتامية في اجلـزء الرابع لتتـضمن توفير ا ترد األحـكام ا
ارستها حلقوقها القانونية  وعلى وجه اخلصوص في ميدان األحوال الشخصية واألسرية . وفي 



ادتان الدول األطراف في التشريعات احمللية أو في االتفاقات الدولية السارية بالنسبة للدولة الطرف. وتلزم ا
ـعـترف بـها في بـاتـخاذ جـميـع ما يـلزم من تـدابـير عـلى الـصعـيد الـوطـني لتـحـقيق اإلعـمـال الكـامل للـحـقوق ا

االتفاقية.

ـعـاهدة) أحـكامًـا بـشأن االشـتراك في واد من رقم (٢٥) إلى رقم (٢٧) حول (االشـتراك في ا واد من رقم (٢٥) إلى رقم (٢٧) وتـتضـمن ا وتـتضـمن ا
عاهدة وإجراءات إعادة النظر.  ا

ادة رقم (٢٨) حول (التحـفظات) للدول األطـراف أن تتحفظ على بـنود في االتفاقيـة ولكنها ال ادة رقم (٢٨) وجتيز ا وجتيز ا
وضـوع االتفـاقيـة وغرضـها. ويـجوز سـحب الـتحـفظـات في أي وقت بتـوجيه ـنـافيـة  تـسمح بـالتـحفـظات ا

عنى إلى األم العام.  إشعار بهذا ا
ادة رقم (٢٩) حـول (التحكـيم) بعـرض أي نزاع ينشـأ ب دولتـ أو أكثر من دولـت من الدول ادة رقم (٢٩)وتطـلب ا وتطـلب ا
فاوضات وإذا لم تتمكن األطراف من االتفاق كن تسويته عن طريق ا األطراف حول تفسير االتفاقية وال 
ادة رقم (٢٩) وال يـحـال النـزاع إلى محـكمـة العـدل الـدوليـة للـفصل فـيه. ويجـوز إبـداء التـحفـظات عـلى ا

تكون الدول األطراف األخرى ملزَمة بذلك احلكم إزاء أية دولة طرف أبدت حتفظًا من هذا القبيل. 
ادة رقم (٣٠) على تساوي نصـوص االتفاقية اإلسبانية واإلنكليزيـة والروسية والصينية والعربية ادة رقم (٣٠) وتؤكد ا وتؤكد ا

تحدة. والفرنسية وعلى إيداع تلك النصوص لدى األم العام لأل ا

آليات عمل جلنة السيداو لضمان تنفيذ االتفاقية
مـنـذ أن عـقـدت اللَّـجـنـة دورتـهـا األولى عـام ١٩٨٢م وهـي تـبـذل جهـودًا مـتـضـافـرة لـوضع آلـيـات عـمل

مناسبة وتطوير هذه األساليب ال يزال مستمرًا ومنها ما يلي:
قدمة: ١-النظر في التقارير ا

ادة رقم (١٨) من االتفاقية على الدول األطراف الـتزامًا بتقد التقارير فالدول ملزمة بأن تقدم تفرض ا
عـنية وبعد ذلك تقدم تقريرًا تقريرًا عن تنفيذ االتفاقـية في غضون سنة واحدة من بدء النـفاذ بالنسبة للدول ا
عـنيـة بالـقضاء ـوجب االتفـاقيـة وهي اللَّـجنـة ا نـشأة  راقـبة ا كل أربع سنـوات أو كلـما طـلبت ذلك هـيئـة ا
رأة. وينـبغي أن تب الدول في هذه الـتقارير ما اتخـذته من تدابير إلنفـاذ أحكام االتفاقية. على التمـييز ضد ا
ـثـلي الدولـة الـطـرف وتسـتـكـشف مـعهم اجملـاالت الـتي تـستـلـزم مـزيدًا من وتـناقش الـلَّـجـنة هـذه الـتـقاريـر مع 

اإلجراءات. 
باد التوجيهية: ٢-ا

ساعدة تـبنت جلنـة السيـداو مباد إرشـادية عامـة بخصـوص شكل ومحـتوى التـقارير األولـية والدوريـة; 
بـاد العـامة لـلتـقاريـر األوليـة عام ١٩٨٣م وأُعـيد الـنظـر فيـها في الـدول على إعـداد تقـاريرهـا. و وضع ا

. عدلة أن تُعد التقارير األولية في جزئ باد في صيغتها ا عامي ١٩٩٥م و١٩٩٦م وتتطلب هذه ا

٣-استراتيجة تشجيع الدول على تقد تقاريرها: 
اتـخـذت الــلَّـجـنـة عـددًا من الـتـدابـيــر لـتـشـجـيع الـدول الـتي تـأخــرت في إعـداد تـقـاريـرهـا الـدوريـة وذلك
بالسماح لها بتجميعهـا في وثيقة واحدة. حيث ترسل رئيسة اللَّجنة رسائل تذكيرية إلى الدول األطراف التي
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ـواد من(٢٥) إلى (٣٠) أحـكـاما بـشـأن االشـتراك فـي االتفـاقـيـة وإجراءات إعـادة الـنـظر وتتـضـمن ا
طابقة تـشريعاتهـا أو اتخاذ تشـريعات جديدة لـتحقيق كامل والـنصوص ذات العالقة  وتـتعهد الـدول 

للحقوق احملددة في االتفاقية .



تحدة على تقد الدعم الفني لتلبية تأخرت في تقد تقاريرها األولية ألكثر من خمسة أعوام وحتث األ ا
تعلقة بتقد التقارير. طلبات الدول في تنفيذ التزاماتها ا

٤-تقد مقترحات وتوصيات عامة:

ـادة رقم (٢١) من االتفـاقيـة عـلى أن للَّـجنـة أن تـقدم مـقتـرحات وتـوصيـات عـامة بـناء عـلى دراسة تـنص ا
ـعلومات الواردة من الـدول األطراف. وتعد الـلَّجنة تـوصيات عامة بـشأن مواد االتفـاقية ويحدد الـتقارير وا
سـائل التي تـود الـلَّجـنـة أن يجـري تنـاولـها في تـقاريـر الـدول األطراف وكـانت آخر تـوصـية عـامة معـظمـهـا ا
أصدرتـها الـلَّـجنـة عـام ٢٠٠٨م حيث اعـتـمدت الـلَّـجنـة الـتوصـيـة العـامة رقـم (٢٦) حول الـنسـاء الـعامالت

هاجرات. ا
٥-التعليقات اخلتامية:

تـعتمـد اللَّـجنـة تعـليقـات ختـاميـة بشـأن التقـارير الـتي تنـظر فـيها مـن الدول األطراف ولـهذا الـغرض تـعقد
سائل الرئيسة التي يتع تناولها في اللَّجنة جلسة مغلقة بعد احلـوار الذي جتريه مع كل دولة طرف للنظر في ا
ـقدمة لـلدولـة. وتتبع الـتعـليقـات اخلتـامية شـكالً موحـدًا وتتضـمن توصـية تتـعلق بـنشر الـتعلـيقـات اخلتامـية ا
التعليقـات اخلتامية على نطاق واسع وتـوصية بالتاريخ الذي يـتع فيه تقد التقـرير الدوري التالي للدولة.
هتمة وتدرج في التقرير السنوي هذا وحتال التعليقات اخلتامية إلى الـدولة الطرف وتتاح جلميع األطراف ا

قدم إلى اجلمعية العامة. ا
تحدة: ٦-التفاعل مع وكاالت األ ا

تحدة للتعاون معها في عملها. تخصصة لأل ا وجهت اللَّجنة الدعوة منذ دورتها الثانية إلى الوكاالت ا
ثلو تحدة إلى تقد تقاريرها بشأن الدول األطراف ويُدعى  تخصصة في األ ا وتدعو اللَّجنة الوكاالت ا

هذه الـهـيـئات إلى إلـقـاء كـلمـة أمـام الـلَّجـنـة في جـلـسة مـغـلـقة في بـدايـة كل دورة من دوراتـها (وقـد اعـتـمدت
ـتحـدة بغيـة تعـزيز تـعاونـها معـها). هـذا وتوصي جلـنة اخلـبراء بأن الـلَّجنـة مبـاد توجـيهـية بشـأن تقـارير األ ا

نظمات غير احلكومية في نشر معلومات بشأن االتفاقية وبشأن عمل اللَّجنة. تحدة مع ا تتعاون األ ا
٧-البيانات التي تعتمدها:

بهدف مساعدة الدول األطراف في االتفاقية تعتمد اللَّجنة بيانات يقصد منها توضيح موقفها فيما يتصل
بتطورات ومسـائل دولية رئيـسة تؤثر في تنـفيذ االتفاقـية. وتتناول هـذه البيانـات مسائل من قبيل الـتحفظات
رأة في العراق والتضامن سنات وحالة ا والتمييز القائم على اجلنس والتميـيز العنصري والتمييز ضد ا

رأة األفغانية. مع ا
نظمات غير احلكومية: ٨-مشاركة ا

نظمات غيـر احلكومية الوطنية والدولية إلى تقد معلومات قطرية محددة عن الدول ثلي ا تدعو اللَّجنة 
نظمات أن تقـدم تقاريرها مكتوبة في أي ـكن لهذه ا األطراف التي تكون تقاريرهـا معروضة على اللَّجنة. و
وقت وإن كان يفضل أن يـكون قبل انعقاد الدورة أو اجتماع الفـريق العامل وتخصص اللَّجنة وقتًا في كل
نظمات غير احلكومية ـثلي ا دورة من دوراتها - عادة في بـداية األسبوع األول والثاني من الدورة - لتمك 
نظمات ـثلي ا تحدة على تـيسير حضور  نظمات الدولـية واأل ا من تقـد تقارير شفويـة وتشجع اللَّجنـة ا

غير احلكومية دورات اللَّجنة.

شترك ب الدول:  ٩- اإلجراء ا
ادة رقم (٢٩) من االتفاقية على إمكانية قيام دولت أو أكثر من دولت من الدول األطراف بإحالة تنص ا
كن إحالته إلى محكمة تعلقة بتفسير االتفـاقية وتنفيذها إلى التحكيم وإذا لم تـتم تسوية النزاع  نازعـات ا ا
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الـعـدل الدولـيـة. وتـمـنح االتفـاقـيـة لـلدول األطـراف احلق صـراحـة في أن تـعـلن لـدى التـوقـيع أو الـتـصديق أو
االنـضـمـام أنـهـا ال تـعـد نـفسـهـا مـلـزمـة بـهـذا احلـكم. وقد قـدم عـدد من الـدول حتـفـظـات من هـذا الـقـبـيل أما

شترك ب الدول فإنه لم يُستخدم بتاتًا حتى اآلن.  اإلجراء ا

١٠-البروتوكول االختياري لالتفاقية:
يـنص البـروتوكـول االختـياري لالتـفاقيـة أيضًـا على إجـراءين للـتنـفيذ مـتاحـ للـدولة الـتي تكـون طرفًا في
تعـلق بالتـحقيق. حـيث تخلو ـتعلق بـرسائل األفراد واإلجـراء ا االتـفاقية والـبروتوكـول معًا وهـما اإلجراء ا

ادة رقم (٢٩).  االتفاقية من أي نص يجيز التظلم الفردي باستثناء ما ورد في ا
ي لأل ثالن الـوثيقـة اخلتامـية للـمؤتمـر العا وقد أوصى إعالن ?ينا وخـطة العـمل لعام ١٩٩٣م - الـلَّذَان 

تحدة حلقوق اإلنسان - بدراسة تبني بروتوكول اختياري ملحق باالتفاقية. ا
ـرأة بضم عنـاصر البـروتوكول حـيث تبنت الـلَّجنـة عام ١٩٩٥م اقتـراحًا من قـبل اللَّجـنة اخلاصـة بأوضاع ا
االخـتـيـاري كـمـلحق بـاالتـفـاقـيـة واسـتطالع آراء الـدول األطـراف عـلـيه. ويـسـمح البـروتـوكـول االخـتـياري
لألفراد واجملـموعات من الـدول األطراف بـتقـد الشكـاوى إلى اللَّـجنة عـند وقـوع انتـهاك ألحكـام االتفـاقية.
بـادرة إلى فـتح حتـقيق في الـدولـة الـطرف حـول أيـة انتـهـاكات كـمـا يخـول الـبـروتوكـول االخـتيـاري الـلَّـجنـةَ بـا

جسمية أو غيرها ألحكام االتفاقية في تلك الدول.
ومـنذ بدء سـريان البـروتوكـول االختيـاري في ديسـمبر/كـانون األول عام ٢٠٠٠م والـلَّجـنة تخـصص وقتًا
ـوجـبه. وقـد عـينت الـلَّـجـنـة لهـذا الـغـرض فـريقًـا عـامالً من خـمـسة ـسـائل الـنـاشئـة  في كل دورة لـلـنـظر في ا
وذجية تستخدم عند وجب الـبروتوكول وأعد الفريق العامل استـمارة  أشخـاص للعناية بالرسائل الواردة 

تعلقة بأسلوب عمله. تقد الرسائل كما اتخذ فريق العمل عددًا من القرارات ا
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رأة (جلنة السيداو) جلنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

راقـبة رأة وهي هـيئـة خبـراء مكـلفـة  تنص االتـفاقـية عـلى إنشـاء جلنـة مـعنـية بـالقـضاء عـلى التـميـيز ضـد ا
تنفـيذها. وتـتألف اللَّـجنة الـتي اجتمـعت للمـرة األولى سنة ١٩٨٢م من ٢٣ عـضوًا جاءوا من شـتى أنحاء
العالم ويتحـملون مسـئولية رصد الـتقدم الذي حترزه الـدول في تنفيـذ االتفاقية حـيث ترصد اللَّجـنة التقدم
رأة في البـلدان األطراف في االتفاقية وذلك عن طـريق النظر في التقـارير. ومنذ اعتماد تحقق في وضع ا ا
البروتوكول االختياري لالتـفاقية أصبح بوسع اللَّجـنة أيضًا تلقي شكاوى فـردية أو شكاوى مجموعات من
كن فرادى النـساء من الدول التي قبلـت البروتوكول وأصبح بـوسعها أيضًـا النظر في تلك الـشكاوى. كما 
ـنتـظم ألحكـام االتفـاقية في الـبروتـوكول الـلَّجنـة من الشـروع في حتقـيقـات بشـأن حاالت االنتـهاك اجلـسيم وا

الدول التي قبلت هذا اإلجراء. 
تحدة ادة رقم (١٧) من االتفـاقية. وتُعـتبر اللَّجـنة واحدة من هيـئات األ ا وجب ا وقد  إنـشاء اللَّجـنة 
تحـدة كما يتم يـزانية العـادية لأل ا وجب مـعاهدات حـقوق اإلنسان. وتـموَّل اللَّجـنة من ا الست القـائمة 
ُحـرَز في تنفيذ أحكام وظف والكوادر الالزمة لـلقيام بعمـلها. والهدف من اللَّجـنة دراسة التقدم ا دعمها بـا

االتفاقية. 
وتـتكـون الـلَّجـنـة من ٢٣ خـبيـرًا يـتم انتـخـابـهم باالقـتـراع السـري من قـائـمة أشـخـاص مرشـحـ من الدول
األعـضاء; حـيث يحق لـكل دولة أن تـرشح شخـصًـا واحدًا من مـواطنـيهـا. وتدعـو االتفـاقيـة إلى األخذ بـع

االعتـبـار الـتـوزيع اجلغـرافي لألعـضـاء عـنـد االنتـخـاب. وبـالـرغم من أن األعضـاء تـرشـحـهم دولـهم إال أنهم
ثل لدولهم. يعملون بصفتهم الشخصية بوصفهم خبراء مستقلون وليس بوصفهم 
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ـكن أن يـعاد انـتـخابـهم في اجـتـماعـات الـدول األطراف وتـكون مـدة انـتخـاب األعـضـاء أربع سنـوات و
تـحـدة كل سنـتـ حيث تـصوت الـدول األطـراف النتـخاب بـاالتفـاقـية الـتي يدعـو إلـيهـا األمـ العـام لأل ا

لء الشواغر الطارئة. ويالحظ أن معظم أعضاء اللَّجنة من النساء. نصف أعضاء اللَّجنة و
هذا ويـقـضي الـنظـام الـداخلـي للـجـنة بـأن تـنـتخب من بـ أعـضـائهـا رئـيـسًا وثالثـة نـواب لـلرئـيس ومـقررًا
دة كتب حيث يتم انتخابهم  واحدًا مع األخذ بع االعـتبار التمثيل اجلغرافي ويُعد هـؤالء هم أعضاء ا
عامـ ويجـوز إعادة انتـخابـهم. وتمـثل رئيسـة اللـجنة بـاإلضافـة إلى رئاسة الـلجـنة واإلشراف عـلى عمـلها
ـرأة وجلـنة حـقوق تـحـدة اخملتـلـفة  فـهي تـمثل الـلَّـجنـة في اجـتـماعـات جلـنة ا الـلـجنـة في اجـتمـاعـات األ ا
اإلنسـان واللَّجـنة التـابعـة للجـميعـة العامـة كما تـشترك الـرئيسـة في االجتمـاع السنـوي لرؤساء هـيئات األ

وجب معاهدات حقوق اإلنسان. نشأة  تحدة ا ا
مهام اللَّجنة: 

ادة ـنضـمة إلى االتـفاقـية. كـما خـولت ا مـن أهم مهـام اللَّـجنـة دراسة الـتقـارير الـتي تقـدم من قـبل الدول ا
رقم (٢١) مـن االتفاقـية اللَّـجنة سـلطة تـقد مقـترحات وتـوصيـات عامة بـناء على دراسـة التقـارير الواردة من
ـوجب البـروتوكـول االختـياري الـدول األعـضاء. كـما تـشمل مـهام الـلَّجـنة تـلقى وبـحث التـماسـات األفراد 
كن تعلقة بانتهاكات الدول األطراف بالبروتوكول االختياري. و لالتفاقية إضافة إلى التحقيق في االدلة ا

تلخيص أهم مهام اللَّجنة فيما يلي:
●  رصد ومراقبة تطبيق االتفاقية.

●  تلقى التقارير حول نفاذ أحكام االتفاقية وعن التقدم احملرز في تطبيقها.
●  دارسة التقارير واإلجراءات التي اتخذتها الدول; ومن ثم طرح تساؤالت للدول.

نظمات األهلية غير احلكومية. ●  تلقى التقارير من ا
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تاحة. صادر ا علومات من كافة ا ●  تقصي احلقائق وا
وجب البروتوكول االختياري. يدانية  عاينة ا ●  ا

الحظات اخلتامية (مهمة للتقرير البديل القادم). ●  إصدار ا
وجب البروتوكول).  ●  تلقى الشكاوى الفردية (

آلية عمل اللَّجنة:
ـدة ال تزيد عن أسبوع سنويًا وحـاليًا أصبحت اللَّجنة ادة رقم (٢٠)  جتتـمع اللَّجنة في العادة حسب ا
جتـتمع مـرت في العـام حيث تعـقد دورتـ سنويًـا مدة كل منـهما ثالثـة أسابـيع وعادة يتم عـقد اجتـماعات

اللَّجنة في شهر ديسمبر/كانون األول ويونية/حزيران أو يولية/تموز من كل عام. 
ويـنبـثق عن اللَّجـنة فريق عـمل يتـألف من أربعة إلى خـمسـة من أعضاء الـلَّجنـة حيث يـجتمع الـفريق قبل
ـتعـلـقة بـالـتقـارير ـوضوعـات واألسـئلـة ا الـدورة من أجل اإلعداد الجـتـماع الـلَّـجنـة ويـهتم بـإعـداد قوائم بـا
ُعدة من قِـبَل الفريق لـلدول األطـراف التي ستـنظر فـيهـا اللَّجـنة في تلك الـدورة حيث تُـحال قوائم األسـئلـة ا
طلوب منـها تقد تقاريرها مكتـوبة إلى األمانة مقدمًا لكي يتسنى ا قبل الدورة إلى الدول األطراف ا العـامل 
هـا إلى أعضـاء اللَّجـنة قـبل الدورة الـتي سيجـري فيـها بحث ـتحدة الـرسمـية وتـقد تـرجمـتها إلى لـغات األ ا

التقارير ذات الصلة وذلك على النحو التالي:
تعلقة بالتقارير التي ستنظر اللَّجنة ا قبل الدورة قائمة قصيرة بالقضايا واألسئلة ا ● يعد الفريق العامل 

قبلة. فيها في دورتها ا
دة خـمسـة أيام في جـلسـات مغـلقة مـن أجل إعداد القـوائم التي ● يجـتمع الـفريق العـامل قبل الـدورة 

تتضمن القضايا واألسئلة التي ستتاح للدول األطراف.
نـظمات غير احلكومية لتقد معلومات إلى الفريق العامل ما قبل ثلي ا ● يتم دعوة الهيئات الدولية و

الدورة.
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عـنـيـة في غـضون أسـبـوع من انـتهـاء الـفـريق الـعامل من ● تـرسل قـوائم األسـئلـة إلى الـدول األطـراف ا
عمله.

● تدعى الـدول األطـراف إلى تقـد ردودهـا في غضـون سـتة أسـابيع مـن ذلك. وتعـمم األسـئلـة على
أعضاء اللَّجنة.

وضوع وينبغي أن ال يتجاوز ●  ينبغي أن يكون رد الدولة على األسئلة مقتضبًا ودقيقًا وعلى صلة با
عدد الصفحات ٣٠ صفحة.

نـقح للـجنة فـيما وقد قـامت اللَّجـنة في الـدورة الرابعـة والعـشرين عام ٢٠٠١م بـاعتـماد النـظام الـداخلي ا
ـنظـمـة إلجـراءات الـلَّـجـنـة. حـيث تـقـتـضي هذه يـتـعـلق بـالبـروتـوكـول االخـتـيـاري. ويـشـمل ذلك الـقـواعـد ا
وجب الـبروتوكـول االختياري. ساعـدتها عـلى إجناز عملـها  اإلجراءات تـعي فـرق عمل ومقررين لـلجنـة 
وقد عيـنت اللَّجـنة في دورتهـا الرابعـة والعشـرين فريقًـا عامالً دائمًـا معنـياً بالـبروتوكـول االختيـاري يتألف من

خمسة أعضاء.

منسقو اللَّجنة:
ـتـحدة عـاهـدات ومع اآللـيات األخـرى لأل ا ـنـشـأة  بـهـدف تسـيـيـر عمـل اللَّـجـنـة مع الهـيـئـات األخرى ا
قـررة اخلـاصة بـالعـنف ضد اعـتمـدت اللَّـجنـة تـعيـ منـسقـ لـلعـمل مع تلـك الهـيئـات - ومن هذه الـهـيئـات ا
ـتحـدة للـسكان ـرأة: منـظمـة العـمل الدوليـة واليـونيـفيم والـيونيـسيف والـيونـسكـو وصندوق األ ا ا

ية - كما  تعي منسقٍ لالتصال باالحتاد األوروبي الدولي. ومنظمة الصحة العا
أمانة اللَّجنة:

تواجدة في مقر رأة - والـتي هي جزء من إدارة الشئون االقتـصادية واالجتماعـية ا تقوم شعبـة النهوض با
همة األمانة العامة الفـنية خلدمة اللَّجنة وهي تقدم اخلـدمات التقنية واالستشارية إلى الدول تـحدة -  األ ا

األطراف باالتفاقية بشأن تنفيذها.
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الدول األطراف في االتفاقية

تصـبح الـدولة طـرفًـا في االتـفاقـيـة عنـدمـا تقـوم بـالتـصـديق علـيـها أو
االنضـمام إلـيهـا وبذلك يـتبـ للـمجـتمع الـدولي تقـيدهـا بااللـتزام
الـقـانونـي القـاضي بـاتخـاذ كـافـة التـدابـيـر للـقـضاء عـلى الـتـميـيـز ضد
ــادة رقم (٢٥) من االتــفــاقـيــة بــأن بـاب الــتــوقـيع ــرأة وتــقـضي ا ا
مفتـوح جلميع الدول وبأنها تخـضع للتصديق إضافة إلى أن باب

االنضمام مفتوح جلميع الدول.

ماذا يعني التوقيع على االتفاقية?
إن الدول الـتي توقع على االتفاقية ليست ملزمـة قانونًا بإنفاذ أحكامها ولـكن التوقيع يشير إلى نية الدولة
ـعاهـدة. كـمـا أن الـتـوقيع يـنـشئ الـتـزاما لـدى الـدول بـاالمـتـناع عن أي تـصـرف يـتـعارض مع على االلـتـزام بـا
صادقـة تمكن الدول من حشد الدعم على الصعيد الوطني عاهدة وأهدافهـا. والفترة الواقعة ب التوقيع وا ا

وافقة عليها كما تمكنها من إدخال أية تغييرات على تشريعاتها الوطنية لتنفيذ أحكام االتفاقية. باجتاه ا

ماذا يعني التصديق على االتفاقية?
تعـتـبر الـدولـة مصـدقـة على االتـفـاقيـة عـندمـا تودع صـك التـصديـق على االتـفـاقيـة لدى األمـ الـعام لأل
سـتوى الـوطني فـيكون في تـحدة ويُـعد هـذا تصـديقًـا على الـصعيـد الدولي. أمـا بالـنسـبة لـلتـصديق عـلى ا ا

ان. العادة مسئولية البر
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هي مـعـاهــدة بـ دولـتـ أو أكـثـر
وقـعة علـيها قـتضاهـا الدول ا تلـتزم 
بالتـزامات قانونية مـحددة. ومخالفة
أي بـنــد من بــنــود االتـفــاقــيــة يـوجب

ساءلة على الدولة اخملالفة . ا



ماذا يعني االنضمام إلى االتفاقية? 

ـتحـدة وعلى تـصبح الـدول منـضـمة إلى االتـفاقـية عـندمـا تودع صك الـتـصديق لـدى األم الـعام لأل ا
خالف الـتصديق فإن االنـضمام ال يقـتضي أن يسبـقه التوقيع ولـلتصديق واالنـضمام نفس األثـر القانوني;

قررة في االتفاقية. فعندما تصبح الدولة طرفًا في االتفاقية فإنها تصبح ملزمة قانونيًا بتنفيذ االلتزامات ا

ما هي التحفظات?

ادة رقم (٢٨) للدول األعضاء بـالتحفظ على جزء أو أجزاء من االتفاقية وذلك عن طريق إعالن تتيح ا
رسمي من قبل الدولة بأنهـا ال تقبل االلتزام بجزء أو أجـزاء منها. هذا وقد أبدت بـعض الدول حتفظات بشأن
بعض مواد االتفاقية ويعود بعض هذه التحفظات إلى القانون الوطني أو التقاليد أو الثقافة في تلك الدولة.
ويـجـوز أليـة دولـة صـدقت عـلى االتـفـاقـيـة أو انـضـمت إلـيـهـا أن تـسـحب تـلك الـتـحـفـظـات ويـنـبـغي تـدوين

االنسحاب ثم توقيعه من قبل رئيس الدولة أو من شخص يتمتع بصالحيات لهذا الغرض.

≥µ

مصادقة أو انضمام الدول العربية إلى اتفاقية السيداو 

من ب الـ ٢٢ دولة األعـضاء في جامعـة الدول العربيـة صادقت ٢٠ دولة على اتـفاقية الـسيداو أو انضمت
إليـها. كـما الـتـزمت فلـسطـ بـها. وكـانت مصـر هي أولى الـدول العـربيـة الـتي صادقت عـلى االتفـاقـية تـليـها
الـيـمن وتـونس والعـراق ولـيبـيـا وقـد جاءت كـافـة هذه الـتـصـديقـات قـبل عـام ١٩٩٠م أما آخـر الـدول التي
صدقت أو انـضمت إلى االتفـاقية فـهي موريتـانيا والـبحريـن وسوريا واإلمـارات العربـية وعمـان وقطر وكان

ذلك بعد عام ٢٠٠٠م.
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األردن
اإلمـــــــــــــارات
الــــــبـــــحــــــرين
تــــــــــــــــــــــونــس
اجلـــــــــــزائـــــــــــر
جــــــيــــــبــــــوتي
الــــســـعــــوديـــة
مـــوريــــتـــانـــيـــا
ســــــــــــوريـــــــــــا

تصديق
انضمام
انضمام
تصديق
انضمام
انضمام
تصديق
انضمام
انضمام

1980 / 12 / 3

1980 / 7 / 24

2000 / 9 / 7

1992 / 7 / 1

2004 / 10 / 6

2002 / 6 / 18

1985 / 9 / 20

1996 / 5 / 22

1998 / 12 / 2

2000 / 9 / 7

2001 / 5 / 10

2003 / 3 / 28

1986 / 8 / 13

1992 / 7 / 31

2002 / 7 / 18

1985 / 10 / 20

1996 / 6 / 21

1999 / 1 / 1

2000 / 10 / 7

2003 / 4 / 27

1986 / 9 / 12

م

م

مم
م
م
م
م
م
مم

م
م
م
م
م

م
م م

م
م
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عـــــــــــــمــــــــــــان
الـــــــــكـــــــــويت
لـــــــــبــــــــــنـــــــــان
لــــــــيــــــــبــــــــيـــــــا
مــــــــــــــصـــــــــــــر
ـــــــــــغــــــــــرب ا
الـــــــــــــيــــــــــــمـن
جــزر الـــقــمــر
قــــــــــــــــطـــــــــــــــر
فـــــلــــســـــطــــ

انضمام
انضمام
انضمام
انضمام
تصديق
انضمام
انضمام
انضمام
انضمام
مرسوم
رئاسي
وافقة با
على
االتفاقية

1980 / 7 / 16

2006 / 2 / 7

1994 / 9 / 2

1997 / 4 / 21

1989 / 5 / 16

1981 / 9 / 18

1993 / 6 / 21

1984 / 5 / 30

1994 / 10 / 31

2009

2009

1994 / 10 / 2

1997 / 5 / 21

1989 / 6 / 15

1981 / 10 / 18

1993 / 7 / 21

1984 / 6 / 29

م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

م
م
م
م
م
م

الدول العربية والتحفظات على اتفاقية السيداو

أبدت بعض الدول الـعربية حتفـظاتها عـلى االتفاقيـة وذلك استنادًا إلى تعـارضها مع تشـريعاتهـا الوطنية
ـلـكة الـبحـرين التي انـضـمت إلى االتفـاقيـة في يونـيـة/حزيـران ٢٠٠٢م وأبدت حتـفظـها ومن هـذه الدول : 
ـادة رقم ــادة رقم (١٦) وا ــادة رقم (١٥)  الـفــقـرة ٤  وا ـادة رقـم (٩) الـفــقـرة  ٢و  ا ــادة رقم (٢) وا عـلى ا
ادة رقم (١٥) الفقرة رقم ٤ ادة رقم ( ٩) الفـقرة رقم ٢ وا ادة رقم (٢) وا (٢٩) الفقـرة ١). اجلزائر (ا
ادة رقم (٧) ـادة رقم (٢٩) الـفـقرة رقم (١). الـكـويت والـتي أبـدت حتفـظًـا عـلى ا ـادة رقم (١٦) وا وا
الفقرة رقم ١; وذلك ألن الـدستور الكويتي كـان يقصر حق التـرشيح واالنتخاب عـلى الذكور فقط. غير أنه
رأة الكـويتية على حق الـتصويت والتـرشيح وذلك في االنتخـابات األخيرة لـزم رفع هذا التحفظ. بحـصول ا
ـغـرب ـادة رقم (٢٩) الــفـقــرة رقم ١ . ا ـادة رقم (٩) الــفـقــرة رقم ٢ وا كــمـا حتــفـظت الــكـويت عــلى ا
ادة رقم (١٦) الفقرة رقم ١ (ج) و(ح) و(د) ـادة رقم (٩) الفقرة رقم ٢ وا وتونس اللـتان حتفظتا على ا
واد مع ـادة رقم (٢٩). أما الدول الـتي استنـدت حتفظـاتها إلى تـعارض ا و(ز) و(و) والـفقرة رقم (١) من ا

ادة رقم (١٦) الفقـرة رقم ١(و) ليبيا  الشريـعة اإلسالمية فمـنها: البحـرين ومصر والعراق والـكويت ا
ملكة العربية السعودية حتفظًا عامًا على كامل االتفاقية استنادًا إلى الشريعة اإلسالمية.  سوريا. وأبدت ا

تـأني لـلتـحفـظات يـشيـر إلى أن الـدول العـربيـة ال تعـارض لب مبـاد االتـفاقـية ولـكنـها غـير إن التـقيـيم ا
ادة رقم (١٦) ـعينة في قوانينـها ومعظم الدول العـربية حتفظت على ا واد ا راغبة في االلتزام بـتغيير بعض ا

بصفة خاصة فيما يتعلق بحقوق الرجال والنساء داخل نطاق األسرة. 
ادة رقم يز االتفاقية وأحد أهم االلتزامات فيها هو مطابقة التشريعات الوطنية مع أحكام االتفاقية. فا ما 
صدقة مراجعة قوانينها الوطنية وإجراء (٢) منها توضح أنه عند التصديق على االتفاقية يكون على الدول ا
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التعـديالت الالزمة; وذلك لضمـان تنفيـذ احلقوق التي تـكفلهـا االتفاقيـة والقضاء عـلى التميـيز الذي هو
رأة مـارسة الـعـنف. وبإدخـال الـدول التـحـفظـات علـى جوهـر وروح االتفـاقـية فـإنـها حتـرم ا مـدخل أساسـي 

طالبة بحقوقها.  احلماية التي جتعلها قادرة على ا
غرب - اجلزائر- تونس -ليبيا - مصر - لبنان هذا وقد صادق على هذه االتفاقية ٢٠ دولة عربية هي: ا
ـتـحدة - - األردن- السـعـوديـة - العـراق - الـكـويت - اليـمن- جـزر الـقمـر-مـوريـتانـيـا- اإلمارات الـعـربـية ا
وافقة على االتفاقية. جيبوتي - البحرين- سوريا- سلطنة عمان - قطر وفلسط بصدور مرسوم رئاسي با
ومعـظم الدول الـعربـية حتـفظت على مـواد من االتفـاقيـة تعـد مواد أساسـية ومـحوريـة فيهـا وقد انـحسرت

واد الست التالية:  التحفظات العربية على االتفاقية في ا
ادة رقم (٢)  وتتعلق بحـظر التمييز في الـدساتير والتشريـعات الوطنية حتفـظت عليها: العراق- ادة رقم (٢)ا ● ا

اجلزائر- ليبيا- مصر - البحرين - سوريا. 
ادة رقم (٧) وتتعلق باحلياة السياسية والعامة حتفظت عليها :الكويت.  ادة رقم (٧) ا ● ا

ادة رقم (٩) وتـتـعلق بـقوانـ اجلـنسـية حتـفـظت علـيـها :األردن- اجلـزائر - الـعـراق -لبـنان- - ادة رقم (٩) ا ● ا
الكويت- تونس - مصر - السعودية - البحرين - سوريا - سلطنة عمان. 

ـسـاواة أمــام الـقـانـون حتـفـظت عـلـيـهـا: األردن - اجلـزائـر- تـونس - رقم (١٥) وتـتـعـلق بـا ادة  ادة رقم (١٥)ا ● ا
الـبـحريـن - سوريـا - سـلطـنـة عمـان. هـذا وقد رفـعت األردن عـام ٢٠٠٩م التـحـفظ على الـبـند رقم

ادة رقم (١٥). (٤) من ا
ادة رقم (١٦) وتتعلق بالزواج والعالقات األسرية (أغلب الدول).  ادة رقم (١٦) ا ● ا

ادة رقم (٢٩) وتتعلق بالتحكيم ب الدول (أغلب الدول). ادة رقم (٢٩)  ا ● ا

≥π

اجلدول ١-١ : حتـفـظات الـدول الـعربـيـة على اتـفـاقيـة الـقضـاء عـلى جمـيع أشـكال
وافقة. رأة وفقًا لسنة التصديق أو ا التمييز ضد ا
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موريتانيا *

األردن

اجلزائر

جزر القمر
العراق

الكويت

غرب ا

تونس

لبنان

ليبيا

1980/12/3

_

_

_

_

_

1980/6/24

_

_

2001/5/10

انضمــام
1992/7/1

1996/5/22

انضمام
1994/10/31

1986/8/13

انضمام
1994/9/2

انضمام
1993/6/21

انضمام
1985/9/20

1997/4/21

انضمام
1989/5/16

انضمام

_

2

_

2

(و)  (ز)
_

2

_

_

2

_

_

_

_

7

(أ)
_

_

_

_

2/9

2/9

_

1/9

2/9

2/9

2/9

2/9

2/9

_

4/15

4/15

_

_

_

4/15

4/15

_

_

_

1/29

_

1/29

1/29

1/29

(ح)
1/29

1/29

_

3

5

_

4

4

5

4

3

2

1/6

(ج)  (د)  (ز)
16

_

16

1/16

(و)
16

1/16

(ج)  (د)  (و)  (ز)
1/16

(ج)  (د)  (و)  (ز)
1/16

(ج)  (د)

م

م

م

م
م

م

م

م

م

م

م

م



ادة ٢  :دة ٢  : حول اإلجراءات غير التمييزية.  اا ا
ادة ٧  : حول احلياة العامة والسياسية. ادة ٧  :ا ا

ادة ٩  : حول اجلنسية.  ادة ٩  :ا ا
دنية وحرية اختيار السكن.  ساواة أمام القانون والشئون ا ادة ١٥: حول ا ادة ١٥:ا ا

ساواة في الزواج واحلياة األسرية. ادة ١٦: حول ا ادة ١٦:ا ا
ادة ٢٩: حول التحكيم ب الدول والرجوع إلى محكمة العدل الدولية. ادة ٢٩:ا ا

ملكة العربية السعودية وعمان بشكل عام على جميع البنود التي تعارض الشريعة اإلسالمية.                                     * لقد حتفظت ا
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مصر

اليمن

جيبوتي
السعودية *

البحرين
سوريا

اإلمارات 
عمان *

قطر 
فلسط

1980/7/16

_

_

2000/9/8

2002/6/18

_

2004/10/6

2009

2009

1981/9/18

مصادقـة
1984/5/30

انضمام
1998/12/2

2000/9/7

مصادقـة
2002/7/18

2002/2/25

2006/2/7

انضمام
انضمام

مرسوم رئاسي
وافقة على با
االتفاقية

2

_

_

_

2

2

(و)

2 (أ)

_

_

_

_

_

_

_

2/9

_

_

2/9

2/9

2/9

2/9

2/9

2/9

_

_

_

_

4/15

4/15

2/15

4/15

1/15
4/15

1/29

1/29

_

1/29

1/29

2/16

1/29

1/29

1/29

4

1

2

5

4

16

_

_

_

16

1/16

(ج)  (د)  (و)  (ز)

1/16
(أ  و)

م

م

م

م

م
م

م

م

م
م

م
م

م

إلزامية تقد التقارير
ـادة رقم (١٨) من االتـفـاقـيـة بـتـقــد تـقـاريـر وطـنـيـة حـول الـتـدابـيـر واإلجـراءات ــوجب ا تـتـعـهـد الـدول 
التشـريعية والقضائية واإلدارية التي تبنـتها لتفعيل االتفاقية وحول الصـعوبات التي واجهتها خالل تطبيقها
صـادقة على االتـفاقـية أو االنضـمام إلـيها ويـتوجب عـلى الدول األعضـاء بعد وذلك خالل عام واحـد من ا
ذلك تــقـد تـقـاريـر دوريـة في مــدة ال تـتـجـاوز أربع سـنـوات أو عــنـدمـا تـطـلب الـلَّــجـنـة ذلك. وتـقـدم الـدولـة
تحـدة الذي يحولهـا بدوره إلى جلنة الـقضاء على جـميع أشكال التـمييز ضد تـقاريرها إلى األمـ العام لأل ا

رأة لدراستها. ا
ـنضـمة بـتقـد تقـاريرهـا كـان اآلليـة الوحـيدة لـتطـبيق االتـفاقـية حـتى عام ١٩٩٩م هذا وإن الـزام الدول ا
ـوجب هذا وفي عـام ١٩٩٥م تبـنت الـلَّـجنـة اقـتـراحًا يـضم عـنـاصر الـبـروتـوكول االخـتـيـاري حيث يـسـمح 
االقـتراح لـألفراد واجملـموعـات من الـدول األطـراف بتـقـد الشـكـاوى إلى اللَّـجـنة عـنـد وقوع انـتـهاك ألحـكام

االتفاقية.
ثل أكـثـر من مجـرد عـمل رسمي لـلـدول األطراف فـإعداد الـتـقاريـر يـلعب دور الـقوة إن تـقد الـتقـاريـر 
راجعـة القـوان والسـياسات احملركـة للـتغيـير داخل الـدول األطراف نفـسها كـما يـوفر إعداد الـتقـارير فرصـة 
ـعايـير الـتي تنص عـليـهـا االتفـاقيـة كمـا تفـسح اجملال أمـام مراقـبة ـمارسـات بهـدف حتـديد مـدى االلتـزام با وا
وحتـديـد وتـقيـيم االسـتـراتيـجـيـات التي  اعـتـمـادها والـتي تـنـادي بهـا االتـفـاقيـة. كـمـا أن تقـد الـتقـاريـر يـتيح

الفرصة للتقدير الدقيق للمشكالت التي تعوق تطبيق االتفاقية. 
بـاإلضـافة إلى اتـفـاقيـة الـسيـداو والـتوصـيـات العـامـة الصـادرة عن الـلَّجـنـة فإن حتـلـيل ما تـضـمنـته الـوثائق
ـائيـة لأللـفـيـة واالستـراتـيـجيـة الـوطـنيـة لـلـمرأة إن ـرأة واألهـداف اإل الـدولـيـة والوطـنـيـة اخلاصـة بـحـقوق ا

وجدت إضافة إلى الدراسات اإلحصائية الرسمية من شأنه مساعدة الدول على إعداد تقاريرها.
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هذا وإن عـمليـة منـاقشة الـتقـارير من قِبَل الـلَّجنـة توفـر للدولـة منـبرًا حيـاديًا للـحوار مع هـيئة مـستـقلة تـمامًا
وجب ـسـاعـدة البـنَّـاءة بحـيث تـتـمكـن الدول من الـوفـاء بـالتـزمـاتهـا الـتي قـطعـتـهـا  ينـحـصـر همـهـا في تـقد ا

االتفاقية.
ويسـاعد االلـتزام بـتقد الـتقـارير وفقًـا لالتفـاقيـة الدول األطراف عـلى الوفـاء بالـتزاماتـها األخـرى ويتيح
فرصـة تقييم ما حتقق من التزامات أكثر مـن كونه مجرد مسألة إجرائية. وكمـا أشارت اللَّجنة اخلاصة باحلقوق

االقتصادية واالجتماعية والثقافية في مالحظتها رقم -١-١٩٨٩ فإن لتقد التقارير أهدافا مختلفة منها ما يلي:
● تمـك اللَّجنـة والدول األطراف نفسـها من تطوير فهـم أفضل للمشـكالت التي تواجههـا في حتقيقها

ألهداف االتفاقية.
ـعلـومات وتـطويـر فـهم أفضل لـلمـشكالت ● تمـكـ اللَّـجنـة والدول األطـراف مـجتـمعـة من تبـادل ا

شتركة التي تواجهها الدول. ا
● توفير قاعدة تستطيع الدول األطراف واللَّجنة على أساسها تقييم ما مدى وفاء الدول بالتزماتها.

● إفـساح اجملال أمـام الرقابـة العلنـية الدقـيقة لـلسيـاسات احلكومـية وتشـجيع مخـتلف قطـاعات اجملتمع
على االنخراط في صياغة هذه السياسات ومراجعتها.

● تزويد الدول األطراف بـاألساس الذي ستقيم عـليه سياسات واضحـة الصياغة وأهداف تـتحدد فيها
األولويات بصورة تتسق وأحكام االتفاقية.

نتظمة من قبل الدول األطراف لألوضاع الفـعلية فيما يخص كل حكم من األحكام راقبـة ا ● ضمان ا
التي تنص عليها االتفاقية.

● مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية والتدابير اإلدارية واإلجرائية وللممارسات العملية. 
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قدمة: النظر في التقارير ا

● تـدعـو الـلَّـجـنـة عـادة ثمـاني دول أطـراف لـتـقـد تـقـاريرهـا في كل
دورة من الدورات التي تستغرق ثالثة أسابيع.

● أثناء عملية االختيار تعطي اللَّجنة األفضلية للتقارير التي لم تقدم
لفترة طويلة أو للتقارير األولية.

● تراعي اللَّجنـة حتقيق التوازن في اخـتيار التقـارير من حيث العامل
اجلغرافي وغيره من العوامل.

● عادة ما تخـتار اللَّجنـة التقارير قـبل دورت من النظر فـيها وتنظر
أيضًا في مزيج من التقارير األولية والدورية في كل دورة.

إعداد التقارير:

رأة مباد استرشادية عامة بخصوص شكل ومحتوى تبنت جلنة القضاء على جميع أشكال الـتمييز ضد ا
ساعدة الدول األطراف في إعداد تقاريرهـا الوطنية بصورة تسمح للجنة والدول التقارير األولـية والدورية; 
ـباد العامة لـلتقارير األولـية للمرة األطراف بـالتوصل إلى صورة كامـلة عن تطبيق االتـفاقية. وقد  وضع ا
عدلة ـباد في صيـغتهـا ا األولى عام ١٩٨٣م وأعيـد النظـر فيهـا عامي ١٩٩٥م و١٩٩٦م. وتتـطلب هذه ا

أن تعد التقارير األولية في جزأين.
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ساواة ب الرجل ●  إدخال مبـدأ ا
رأة فى نظامها القانوني . وا
●  إلـغاء كـافة الـقـوان الـتى تمـيز

. ب اجلنس
●   تــبــني قــوانــ مـنــاســبــة تــمـنع

رأة. التمييز ضد ا
●   ضـمان إزالة جمـيع أعمال التـمييز
ــرأة من قـــبل األشـــخــاص ضـــد ا

ؤسسات  . نظمات وا وا



أوالً : التقارير األولية وتتكون من جزأين:
وجب الصيغة التي   اعـتمادها للتقارير اجلزء األولاجلزء األول من التـقرير: يتوجب إعداد اجلزء األول من التـقرير 

عني. باد العامة بحيث تعرض وصفًا لكافة مناحي احلياة في البلد ا في ا
بـاد الـعـامة بـهـدف تـخـفيف الـعبء عـلى الـدول األطـراف في أكـثر من اتـفـاقـية وقـد جـرى توحـيـد هـذه ا
ـتحدة ـها إلى مـركز األ ا بـاد إلى إعداد وثـيقة أسـاسيـة يجـري تقد تتـطلب إعـداد التـقاريـر. وتدعو هـذه ا
شرفة على االتفاقيات عند النظر حلقوق اإلنسان في جنـيف الذي يتولى توزيعها على كل جلنة من اللجـان ا
عنيـة. هذا ومن الضروري أن حتتوي هذه الوثيقـة األساسية النواة على معلومات في التـقرير اخلاص بالدولة ا
وجـبه حـمـاية حـقوق عـامـة حول األراضي والـسـكان والـهـيكل الـسـياسي واإلطـار الـقانـوني الـعام الـذي تـتم 
ؤشرات االجتماعية واالقتصادية اإلنسان فيها. وهـو جزء عام يتضمن معلومات عن اخلصائص السـكانية وا
والثقافية وكذلك نسبة البطالة والتـعليم إضافة إلى شرح النظام القانوني للدولة وتنظيم السلطات وحقوق

اإلنسان داخل النظام القانوني.
اجلزء الـثانياجلزء الـثاني من التـقريـر: يتم في هذا اجلـزء تقـد معلـومات مـحددة وفقًـا لكل مادة مـن مواد االتفـاقية مع

اإلشارة إلى ما يلي:
● األحكام الدستورية والتشريعية واإلدارية التي اتخذتها الدولة من أجل تنفيذ االتفاقية.

● اختالف الوضع من أجل تطبيق االتفاقية.
نظمات غير احلكومية ومدى مشاركتها في وضع اخلطط. ●  أوضاع ا

● الصعوبات والعقبات التي حتول دون تطبيق االتفاقية.
● التحفظات على مـواد االتفاقية واخلطوات الـتي اتخذتها الدولة من أجل الـقضاء على  األسباب التي

دعت إلى وضع التحفظات.
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ثانيًا : التقارير الثانية والدورية:
يجب أن تـتـضمن الـتـقـارير أيـة صـعوبـات أو انـتكـاسـات حدثت فـي الفـتـرة الواقـعـة ما بـ مـناقـشـة التـقـرير
السـابق وموعـد تقد الـتقـرير األخيـر. كمـا يجب أن تأخـذ الدول مـحاضر جـلسـات اللَّجـنة ازاء الـتقريـر بع

االعتـبار وأن يـتضمـن أية تدخالت قـانونـية اتخـذتهـا الدول من أجل تطـبيق االتـفاقيـة والنـجاحات الـفعـلية
التي أسهمت في تفعيل مشاركة النساء في احلياة العامة. 

هذا وتوصى االتفاقيـة في مبادئها اإلرشادية العامة بأن ال تقتصـر التقارير على مجرد إيراد قوائم باالتفاقيات
ا تضمنها معلومات تدلل على كيفية جتلي هذه والنصوص القانونية التي جرى تبنيها في السنوات األخيرة وإ
النـصوص في احلقوق االقتصادية والسياسـية واالجتماعية كما يتـوجب على البلدان األطراف أن تقدم بيانات

مصنفة حسب اجلنس في كافة اجملاالت التي تغطيها االتفاقية والتوصيات العامة التي أقرتها اللَّجنة.
باد العـامة الدول األطراف إلى تقد نسخ من النصوص وتدعو ا
التشريـعية والقضـائية واإلدارية الـرئيسة التي جتـري اإلشارة إليها في
عـنى آخر فإن التـقريـر بحـيث تمـكن اللَّـجنـة من االطالع علـيهـا. 
ـكن فـهـمـها دون عـلى الـتـقـريـر أن يـشـتـمل عـلى مـعـلـومـات كـافـيـة 

الرجوع إلى النص.

ثالثًا : التقارير االستثنائية:
تدعـو اللَّجـنةُ في بعض األحـيان الدولَ إلى تـقد تقاريـر استثـنائية
كن التقريـر االستثنائي الـلَّجنة من حتصيـل وبحث  معلومات عن و
االنـتـهــاك الـفـعـلي أو احملـتـمل لـلـحـقـوق اإلنـسـانـيـة لـلـمـرأة وهـنـاك

معياران للتقرير االستثنائي وهما:
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يسهم تقد التقارير في  :
- مـراجـعـة شـامـلـة لـلـتـشـريـعات
الوطنية والتدابير واإلجراءات
ـمـارسات الـعـملـيـة لضـمان وا
ـنتظمة من قبل الدول راقبة ا ا

األطراف لتنفيذ االتفاقية  .
- تــوفــيــر قــاعــدة تــمــكن الــدول
واللجنة من تقييم ما حققته من
تـقـدم نـحـو الـوفـاء بـالـتـزامـاتـهـا

التي حددتها االتفاقية .



● ضـرورة وجود معـلومات مـوثوقة ووافـية تبـ حدوث انتـهاكات جـسميـة أو منتـظمة حلـقوق اإلنسان
قررة للمرأة. ا

رأة بسبب جنسها. ● أن تكون االنتهاكات بسبب جنساني أو موجهة ضد ا
وحتدد الـلَّـجـنة الـدورات الـتي تُعـرض فـيهـا الـتـقاريـر االسـتثـنـائيـة ويـنبـغي أال تـتـناول هـذه الـتقـاريـر سوى
اجملاالت الـتي طلب من الدولة الطرف أن تركز انتـباهها عليها. وهذه التـقارير ليست بديالً عن التقرير األولي

أو التقارير الدورية للدولة الطرف ما لم تقرر اللَّجنة خالف ذلك.

رابعًا: تقارير الظل:
ـرأة في اجملـتــمع والـتي أغـفـلـتـهـا ـسـائل احلـســاسـة الـتي تـواجه ا يــلـقى تـقـريـر الـظل الـضــوء عـلى حـجم ا
ـقررة لـلحـكومـات حتى مـعرفة ـرسلـة إليـها في اجلـلسات ا احلكـومات. وتـقرأ جلـنة الـسيداو جـميع الـتقـارير ا

شرعية وصحة هذه التقارير.
عنـدما تـتلـقى جلنـة سيـداو تقـارير الـدول الدوريـة فإنـها- وبـحكـم عدم مـعرفـتهـا بالـوقائع الـفعـليـة في تلك
امهـا بدقائق البنـية القانونـية لنظم تلك الـدول - تكون مؤهلـة جزئياً فقط لـتفنيد هـذه التقارير الدول وعدم إ

والرد عليها.
ـوازية لـلمـؤسسـات النـسويـة احلقـوقيـة لتـقو وتـفنـيد تـقاريـر الدول لـذا فإن الـلجـنة تـعتـمد عـلى التـقاريـر ا
وازية هـذه مبنـية على وقـائع ومعطـيات محـدده وموثقه أو أنـها كانت الدوريـة ولكن إذا لم تكن الـتقاريـر ا
ضعيفة أو ركيكة في حتليلها القانوني احلقوقي فإنها تفقد فائدتها ومصداقيتها لغايات اعتماد اللجنة عليها.
وبالـعكس يكـون األمر إذا مـا توافرت مـقومـات الدقة والـقانـونية فـإن اللجـنة تـنحو إلى تـبني بل وتـتبنى

احلجج والتوصيات التي حتملها هذه التقارير.
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عرض التقارير أمام اللَّجنة:
ـكن وصفـها ـرأة إلى إقـامة عالقـة مع احلـكومـات  تسـعى جلـنة الـقضـاء عـلى جمـيع أشـكال الـتـميـيـز ضد ا
عـلومـات واخلـبرات واألفـكار بـ اللَّـجنـة ووفد بـاحلوار الـبـناء أثـناء الـنظـر في التـقاريـر حـيث يجـري تبـادل ا
ـشتـرك لتـطبـيق االتفـاقيـة في الدولـة صاحـبة الـتقـرير وعـندمـا تقـدم إحدى الدول الدولـة في جو من الـعمل ا
نحه ثل الدولة التي تتولى عرض التقرير و تقريرها األول للجنة يبدأ رئيس اللَّـجنة خالل االجتماع بتقد 

مدة ثالث دقيقة لعرض تقرير بلده على النحو التالي:
● تكرس اللَّجنة جلست عامت (مدة كل منهما ثالث ساعات) للنظر في التقارير األولية.

ثلو الدول إلى اإلدالء بتعليقات استهاللية ال تتجاوز ٣٠ دقيقة. ● يدعى 
واد (١ ٢ ٧ ٨ ١٥ ● يبدأ النظر في التقارير األوليةالتقارير األولية على أساس كل مادة على حدة. باستثناء ا

١٦) التي يُنظر فيها في شكل مجموعات.
● يعقب مجمـوعة األسئلة التي يـطرحها اخلبراء أجـوبة الدول األطراف ثم تليـها مجموعة أخرى من

واد جميعًا. األسئلة واألجوبة إلى أن تستوفي ا
٢) وأية مالحظات عامة يرغبون فيها.  ادت (١ ● باستطاعة اخلبراء أن يُضَمنوا أسئلتهم بشأن ا

قدمة للتـقارير الدوريةللتـقارير الدورية بتعلـيقات استـهاللية ال تتجـاوز ٣٠ دقيقة عـند النظر ● تُدعى الدول األطـراف ا
في التقارير الدورية.

ـوضوعـة لالتفـاقية ● في التـقاريـر الدوريـة جتمع أسئـلة اخلـبراء في مـجمـوعات وفـقًا لألبواب األربـعة ا
(األبواب األول: (١- ٦) الثاني: (٧- ٩) الثالث: (١٠-١٤) الرابع : (١٥-١٦).

● بعد أن يُدلي عدة خبراء بـأسئلة في إطار اجملموعـة تتاح الفرصة للدولـة الطرف للرد. ويعقب ذلك
جولة ثالثة من األسئلة والردود إلى أن تتم تغطية جميع اجملموعات.
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● يسعى اخلبراء إلـى تفادي تكرار األسئلة والتدخل في إطار كل مـجموعة ويسعون إلى التركيز على
ا قبل الدورة. القضايا التي حددها الفريق العامل 

طروحة بطريقة مقـتضبة ودقيقة ومباشرة وقد ● خالل احلوار تـقدر اللَّجنة رد الدولة على األسئـلة ا
الئـمة طـرح أسـئلـة لـلمـتابـعـة أو قد يـشـار إليـهـا في التـعـليـقات يـنـتج عن األجوبـة الـناقـصـة أو غيـر ا

اخلتامية.
● في احلاالت التي تـتجاوز فـيها التـقارير أو الردود عـلى قائمـة األسئلة الـعدد األقصى لـلصفحـات يثير

رونة في التقارير األولية. كن تطبيق بعض ا الرئيس هذا اجلانب و
● تقتصر مداخالت اخلبراء أثناء احلوارعلى مدة تتراوح ب ثالث إلى خمس دقائق.

ثلي الدولة الطرف. ● ال يتم النظر في تقرير ما في غياب 
ادة ـوجب أحكام الفـقرة رقم (ب) من ا ● قد تطـلب اللَّجـنة من إحدى الـدول تقد تـقارير اسـتثنـائية 

رقم (١٨) من االتفاقية.
● تعـتمـد اللَّـجنـة تعلـيقـات ختـاميـة بشـأن التـقارير الـتي تنـظر فـيهـا من الدول األطـراف; ولهـذا الغرض
ـسائل الرئـيسة التي تـعقد اللَّـجنة جـلسة مـغلقـة بعد احلـوار الذي جتريه مع كل دولـة طرف للـنظر في ا

قدمة للدولة. يتع تناولها في التعليقات اخلتامية ا
● تتـبع التعـليقات اخلـتامية شـكالً موحدًا وتتـضمن توصيـة تتعلق بـنشر التـعليقـات اخلتاميـة على نطاق

واسع وتوصية بالتاريخ الذي يتع فيه تقد التقرير الدوري التالي للدولة.
هـتـمة وتـدرج في الـتقـرير ● حتال الـتعـلـيقـات اخلـتامـيـة إلى الدولـة الـطرف وتـتـاح جلمـيع األطـراف ا

قدم إلى اجلمعية العامة. السنوي ا
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التحفظات على االتفاقية:

ـتــعــلــقـة بــقــانـون ــادة رقم (١٩) من اتــفـاقــيــة فــيـيــنــا ا ● تــســمح ا
ـعاهدات لـلدول بـإبداء حتفظ فـي وقت التصـديق على مـعاهدة ا

ما أو االنضمام إليها. 

● ويهدف الـسماح لـلدول بإبداء الـتحفظـات إلى استثنـائها من األثر
ـعــاهـدة أو تـعـديل هـذا الــقـانـوني ألحـكــام بـعـيـنـهــا من أحـكـام ا

األثر في تطبيق االتفاقية على تلك الدولة.

ادة رقم (٢٨) من االتفاقية بالتصديق أو االنضمام رهنًا بالتحفظات. ● تسمح ا
● أبدت بعض الدول العربية حتفظاتها; وذلك استنادًا إلى تعارضها مع تشريعاتها الوطنية. 

ـادة رقم (١٦) بصفة خاصة فيما يتـعلق بحقوق الرجال والنساء ● حتفـظت معظم الدول العربية على ا
داخل نطاق األسرة.

● على كل دولة أوردت حتفظات جوهرية أن تورد معلومات حول التحفظات على االتفاقية.
● على الدولة أن تشير إلى  األسباب الداعية إلى اعتبار حتفظها أمرًا ضروريًّا.

● على الـدولة التـي أدخلت حتفـظات عامـة ال تخص مادة بـعيـنها من مـواد االتفاقـية أو حتفـظات على
٣) أن تبذل جهودًا خاصة لبيان آثار هذه التحفظات في تقاريرها. واد (٢ ا
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طرف واحـد مهما كـانت صياغته أو
تـســمـيـتـه تُـدلي به دولــة مـا  لـدى
توقيـعها معـاهدة أو تصـديقها عـليها
أو قــبـولــهـا لـهــا أو إقـرارهــا إيـاهـا أو

انضمامها إليها".



ؤشرات التقارير الوطنية وا

رأة العـربية ـكن دعم الدول العـربية فـي إعداد تقـاريرها الـوطنيـة ومتابـعة تـنفيـذها بادرت مـنظمـة ا حتى 
بالتعـاون مع جامعة الدول العربـية واليونيفيـم إلى إعداد مؤشرات التفاقيـة القضاء على جميع أشـكال التمييز
ـرأة. حـيث إن تـطويـر مـؤشرات نـوعـية وكـمـية من شـأنه مـساعـدة الـدول العـربـية عـلى إعـداد تقـاريـرها ضد ا
ـصـادقـة على الوطـنـيـة وتقـيـيم بـرامجـهـا وعـملـهـا بـاجتاه تـنـفـيذ الـتـزامـاتهـا الـتي تـعهـدت بـهـا عنـد الـتـوقيع وا

االتفاقية وتقييم التقدم الذي أحرزته والعمل نحو حتقيق االلتزام بها طبقًا لالتفاقية.
إن من شـأن تطويـر مؤشرات إقلـيميـة للمـنطقة الـعربيـة التفاقيـة سيداو واسـتخدامهـا من قبل الدول الـعربية
األعـضاء في جـامـعة الـدول العـربـية والـدول األطـراف في االتفـاقيـة أن يـشكل مـبـادرة مهـمة لـتـعزيـز قدرات
كن للـمؤشرات كذلك أن نظمـات غير احلكومـية للعـمل معًا في سبـيل تطبيـق االتفاقية. كـما  احلكومـات وا
الحـظات اخلـتامـية لـلجـنة الـتابـعة لالتـفاقـية تـوفر مـعلـومات مـهمـة حول الـتقـدم الذي تَـحقـق في شكل دمج ا
وحتـويـلـهـا إلى مـبادرات وطـنـيـة. ويـكـون ذلك ذا مـعـنى خـاص كـمـمـارسـة مـوازيـة ألشـكـال أخـرى من إنـفاذ

عاهدة.  ا
نـظـمـات غـير كـمـا أن تـطويـر مـؤشـرات إقـلـيمـيـة لـلـمنـطـقـة الـعربـيـة من شـأنه تـعـزيز قـدرات احلـكـومـات وا
سـئول ؤشـرات من شأنه أيـضًا تزويـد ا احلـكومـية للـعمل مـعا عـلى تنفـيذ الـتزاماتـها في االتـفاقيـة. وتطـوير ا

رأة اإلنسـانية والـقضاء عـلى جميع أشـكال التـمييز تـابعة حـالة حقـوق ا ناسـبة  باالسـتراتيجـيات واآلليـات ا
ضدها; من أجل العمل على وضع اإلجراءات الوقائية للحد من العنف.
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ؤشـرات أدوات فاعـلة ومـهمـة في الـتخـطيط االقـتصـادي واالجتـماعي واتـخاذ هـذا وتعـد اإلحصـاءات وا
ؤشر بأنه وصف إحصائي يوضح كيفية وظروف احلياة االجتماعية القرارات والسياسات التنموية. ويعرف ا
ـشـاركــة والـتـفـاعل لــلـحـيـاة ــؤشـرات في مـراقـبــة ورصـد وتـقـيــيم ا واالقــتـصـاديـة فـي مـجـتـمع مــا. وتـسـهم ا
ؤشرات أدوات االجتماعية لإلنـسان واجملتمع بشكل مستـمر وعبر سلسلة زمـنية متتابعة; ولـهذا السبب تعد ا

مهمة في رصد وتقييم اجلهد التنموي.

ؤشرات: تطور استخدام ا
تعلقة ؤشرات ا ؤشرات االقتصادية خصوصًا تلك ا انصب معظم االهتمام قبل بداية السبعـينات على ا
بالناجت اإلجمـالي احمللي وأنظمة احلسـابات الوطنية والسـبب في ذلك يعود إلى تركيـز التنمية في ذلك الوقت

على النمو االقتصادي وتطوير البنية التحتية.
ؤشرات وخالل السبعـينات وأوائل الثمـانينات  الـتركيز عـلى التنميـة البشريـة والدعوة إلى ما يـسمى با
ؤشرات االجتـماعية لـتتكامل االجتـماعية الـتي تركز على الـصحة والتـعليم والعـمالة والسـكان و تطويـر ا
ـؤشرات االقـتصاديـة في غرض محـدد يتصل بـالدفاع عن الـقضـايا االجتـماعيـة ولم تتم منـاقشة مـسألة مع ا

بكرة. فهوم في تلك الفترة ا هتم بهذا ا اجلندر سوى لدى عدد ضئيل من ا
شـاركـة وتـلك الدالـة عـلى الـنوع ومـنذ مـنـتـصف الثـمـانـينـات  تـركـيز قـوي عـلى مـؤشـرات التـمـكـ وا
االجـتمـاعي األمـر الذي عـكس تـبدالً آخـر في أولـويـات التـنـميـة. وقـد ساعـدت إعـادة ترتـيب األولـويات
واالعتـراف بـالـنـسـاء كـمـسهـمـات في الـتـنـمـية عـلى تـكـريس الـداللـة اجلـنـدرية كـشـرط ضـروري لـبـدء اجلـهود
ـنظـمات ـرأة التـابـعة  ـنظـمـات النـسائـية واهـتـمام اخملـتصـ في تـنمـية ا الـتنـمويـة. وكان لـلـتأيـيد الـذي قـدمته ا

فصلة حسب اجلندر. عطيات ا علومات وا التنمية أبلغ األثر في تأكيد قيمة ا
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مؤشرات إعداد التقارير الوطنية:

ــؤشـرات مـعـلــومـات وبـيــانـات مـحــددة حـول كل حـكم من تـقـدم ا
أحكام االتفاقية وبخاصة ما يلي:

● األحـكـام الـدستـوريـة والـتـشريـعـيـة واإلداريـة وأية تـدابـيـر أخرى
فعول. سارية ا

ؤسـسـات التي أقـيمت مـنذ ● الـتطـورات التي حـصـلت والبـرامج وا
وضع االتفاقية موضع التنفيذ.

● أيـة مـعـلـومـات أخــرى حـول مـا حتـقق من تـقــدم نـحـو حتـقـيق هـذه
احلقوق.

قارنة مع الوضع التشريعي. ● الوضع الفعلي با
● أية قيود أو محددات يفرضها القانون أو األعراف أو التقاليد على التمتع بكل حق من احلقوق.

رأة في كل مجال  اختياره. ؤشرات الدالة على تقدم ا ● حتديد ا
صـادر الرسميـة وغير الرسمـية التي بوسعـها توفير مـعلومات وبـيانات كميـة ونوعية عن تلك ● تعي ا

ؤشرات. ا
ؤشرات: صياغة ا

ؤشـرات من أجل حتديد الـوضع الراهن ورصـده وتتبعـه ووضع عالمات للـتنفـيذ والتـطور نحو تستـخدم ا
قصود وتوضيح مدى التطور وحتقق النتائج. التغيير إضافة إلى توضيح التغيير ا
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تسهم آلية إعداد التقارير فيما يلى: 
●  دراسة التقدم احملرز منذ التقرير األخير .
●  تـقد مـعلومـات ومؤشرات عن

واد . تنفيذ كل مادة من ا
●  توفير بيانات دقيقة حسب نوع اجلنس .
●  تسليط الضوء على ما تبقى من عقبات .

ـؤشـرات بـطـريق تـشـاركـيـة بــحـيث تـتـواءم مع األهـداف وتـتـضـمن مـؤشـرات كـمـيـة هــذا ويـنـبـغي تـطـويـر ا
ؤشرات مفصلة حسب النوع االجتماعي. ونوعية وتكون جميع ا

ؤشرات ؤشرات بسهولة االسـتخدام والفهم وأن تكون ا ؤشرات أن تـتصف ا ومن أهم معـايير اختيار ا
ـؤشرات القـضايا التي وردت قلـيلة العـدد إضافة إلى ضـرورة الدقة من الـناحية الـتقنـية وأن جتسـد صياغة ا
كن قـياسهـا أو مقـارنتـها بـغيـرها في مـراحل الحقـة وتنـتهي هذه رأة; حـتى  في الـوثائق األسـاسيـة حلقـوق ا

راجعة بوضع ما يلي: ا
● الئحـة عامة تـتضـمن حقوقًـا مطـلوبة ومـصنـفة ضمن الـقضـايا األساسـية التـي يجب أن تطـول أعمال

رأة. القضاء على التمييز ضد ا
رادة. ؤشرات ذات الداللة في اجملاالت ا ● جدول موحد يشتمل على ا

ؤشرات. وثوق القادر على اإلسهام في بناء ا صدر ا ● تعي اجلهات الرسمية التي تتمتع بصفة ا
ؤشرات. ● صياغة ا

ؤشرات وأدوارها: وظائف ا
ـعرفية من خالل مـا توفره من بـيانات وقيم ؤشرات أدوارًا ووظائـف مختلـفة ومنهـا الوظائف ا تـؤدي ا
ـعرفة بـنواحٍ مختـلفة في اجملـتمع. إضافة إلى وما تـقدمه من مقـارنات بحيث تـشكل قاعـدة معلومـات تعزز ا
وظيفة تنـموية من خالل الكشف عن مـعلومات حتتاج إلى تـدخل سريع على مستويـات صنع القرار وتسهم
ؤشرات أيضًا في لعب وظيفة إرشاديـة إعالمية حيث تعلم الناس وترشدهم حيال ما يحصل من تطورات ا
ومتغيرات تقـتضي منهم تغييرًا في اجتـاهاتهم االجتماعيـة بهدف احملافظة على استـقرار اجملتمع. وأخيرًا تسهم
ؤسسـات اخملتلـفة بهـدف إدخال تعـديل أو تغيـير على ـؤشرات في لعب وظـيفة رقـابية من خالل تـقيـيم أداء ا ا

ؤسسة من أجل بناء أساليب عمل مالئمة. عتمدة في ا أساليب وآليات العمل ا
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ـؤشـــرات: أنـواع ا
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- مؤشرات سهلة القياس نسبيًا .

- قياسات رقمية قابلة للتغير
راجعة مثال:مثال:عدد النساء الالتي يقمن 

رأة احلامل .            مراكز العناية با

ؤشرات الكمية:  ا
شـاركة في ـؤشرات الـكمـية عـلى العـدد مثل نـسب التـعلـيم ونسب وفـيات األمـهات ونـسب ا ـؤشرات الـكمـيةا تركز ا
القوة العاملة وأعداد عملـيات التنفيذ الناجح. ويجب تـفكيك البيانات اخلاصة بالـنوع االجتماعي وحتليلها
ـتسـاوية ومدى رأة باحلـقوق ا ـؤشرات الـكمـية معـلومـات حول مـدى تمـتع ا طـبقًـا لتـلك البـيانات. وتـوفر ا

رتكز على النوع االجتماعي. إنهاء التمييز ا
ؤشرات النوعية: ا

ؤسـسيـة والبرامج ـؤشرات الـكمـية وتركـز على الـتشـريع والتـرتيبـات ا النـوعية أوسع من ا ـؤشرات  ـؤشرات النـوعيةا ا
ثال  شـار إليهـا في كل بند من بنـود اتفاقيـة سيداو. وعلى سـبيل ا فضـية إلى تطبـيق احلقوق ا والسيـاسات ا
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- مـؤشـرات أصـعب قـيـاسًا  خـصـوصًـا فـيـما
يتـعلق بالـعمليـات االجتمـاعية الـتي تتطلب
تاكيدًا أكبر على التحليل النوعي لقياسها .

- تتصل بإدراك الناس ووجهات نظرهم .
ـتعـلقة بـالتـغيـرات الطـارئة على مثال:مثال:اآلراء ا
            الـعالقــــات االجـتـمـاعـيــــة والـســـلـطـة 

وقـع.             وا

ـؤشرات إلـى سيـاسـات اجـتـمـاعيـة وحـكـومـيـة أخرى مـثل الـسـيـاسـات اخلاصـة بـالـتـعـليم تـشـير سـيـاسـة ا
ؤسسـات التعلـيميـة أو حصص النسـاء في الهيـئات التشـريعية اإللزامي وحصص األطـفال من البـنات في ا
ساعدة ؤشرات الـبرامجـية إلى تدخالت مـثل خدمـات ا احمللـية والوطـنية وفي مـواقع صنع القـرار. وتشيـر ا
ـدعـومـة وبرامج الـتـشريـعـيـة ومالجئ الـنـساء من ضـحـايـا الـعنف وبـرامج الـتـعـلـيم القـانـونـيـة واألغذيـة ا
القـروض الـصـغيـرة ومـقـاعد خـدمـة الـنسـاء واألطـفـال في مـراكز الـشـرطـة واخلدمـات الـسـريعـة لـلـمرأة في

راكز الصحية.  ستشفيات وا ا
ؤشرات النـوعية معلومات حول ثل هـذه القوان والبرامج هو مؤشـر نوعي. وتوفر ا تعلق  إن الوجود ا
اإلجراءات الـتي تتـخذهـا احلكومـة والتـقدم احلاصـل في العمل بـاجتاه حتـقيق مـعاييـر حقـوق اإلنسان بـالنـسبة
ؤشرات إلى أي مدى وفَّت احلكومة بتـعهداتها كطرف من أطراف الدول التي صادقت للمرأة. وتشـير تلك ا
ـكن للمؤشرات النوعـية أن جتمع بالعدد أيضًا رأة. و على اتفاقية الـقضاء على جميع أشكـال التمييز ضد ا
ـؤشرات الـنوعيـة والكـمية كن اجلـمع ب ا رأة; لـذلك  كن تـطوير مـؤشر نـوعي رقمي لـتأكـيد وضع ا كمـا 
رأة بحقوقها وحول القضاء على التمييز مثال على ذلك عدد القوان التي التي توفر معلومات حول تمتع ا
رأة الـعـاملـة وعدد دور الـرعـاية الـتي تـلجـأ إليـهـا النـسـاء الالتي يتـعـرضن للـعـنف في منـطـقة مـا على حتـمي ا

ستويات الوطنية. ا
ـشـاركة في تـقـاريـر اتفـاقـيـة القـضـاء علـى جمـيع أشـكال مـؤشرات الـتـمكـ وا

رأة : التمييز ضد ا
رأة إجراء وجب اتـفاقية القـضاء على جميع أشـكال التميـيز ضد ا تـقتضي شروط إعداد الـتقارير الوطـنية 
. إال أن هذه االتفـاقية مـهمـة أيضًا بـالنسـبة للـمؤشرات الـدالة على  ـكانة الـنساء في بـلد معـ مراجـعة شامـلة 

µ∂



الـنوع االجتماعي ألنـها تفترض رفع تـقارير عن اجملاالت الـثقافية والـقانونية والـسياسية الـتي ال تطولها أي
ؤشرات الدالة على اجلندر كاإلحصاءات السكانية مثالً. عتادة التي تؤخذ منها ا من اآلليات ا

ـرأة من الـدول وتــطـلب الـتـوصـيـتـان (١٢ ١٤) في اتـفــاقـيـة الـقـضـاء عـلى جـمـيع أشــكـال الـتـمـيـيـز ضـد ا
رأة. وتـعكس االتفاقيـة بذلك تغير الـفهم احلاصل بشأن سبل األطراف إدراج معـلومات تتعلق بـالعنف ضد ا
ـرأة. وال تكـتفي االتـفاقـية بـطلب سـرد جمـيع القـوان سـاواة ب اجلـنسـ ال سيـما حـقوق ا الـتـوصل إلى ا

. إال أن ـساواة ب الـنوع بل تـتعداهـا إلى رفع تقاريـر إحصائـية حول تـأثير تـطبيق تـلك القوان ـتعلـقة با ا
ــرأة وتـمـكـيـنـهـا ـعـلـومـات الـكـافــيـة في مـجـال حـقـوق ا الـتـقـاريــر الـتي تـرفـعـهـا الــدول األطـراف تـفـتـقـر إلـى ا

ومشاركتها. 
ـعـلـومـات الـدالـة عـلى الـنـوع االجـتـمـاعي في مـجـاالت الـتـمـك هـذا وتـعـد اتـفـاقـيـة الـسـيـداو آلـية جلـمع ا

طلوبة  األخرى. شاركة والعنف وهو ما نفتقده في اإلحصاءات ا وا
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االتفاقية األساسية وأمثلة على مؤشرات التزام الدولة

 بتطبيقها  على النطاق احمللي
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ـساواة 1) الدسـتور والـقـوان الـوطنـيـة بهـا مواد خـاصـة با
ب اجلنس في احلقوق اخملتلفة.

2) يوجد ما ينص بالتشريعات على إمكانية إحداث توافق

ب االتفاقية والتشريعات الوطنية.
W Ëb « Â«e² «  «dýR

1)  وجـود دراســات عن تــأثـيــر الـقــوانـ الــتي تــمـيــز ضـد

رأة. ا

2) عدد احملـاكم التي تلـتزم بتـنفيـذ مباد عـدم التمـييز ضد

رأة. ا

رأة. تداولة التي تتناول التمييز ضد ا 3) عدد القضايا ا

رأة.  4)  وجود عقوبات توقع عند التمييز ضد ا

5)  وجود مكاتب شكاوى. 

 

 : (1) …œU*«
يُعـرف التمـييز بأنه "أيَّـة تفرقـة أو استبعـاد أو تقيـيد يتم على

أساس اجلنس".

 : (2) …œU*« 
عن الــتـزامـات الـدول األطـراف بـالـقـضــاء عـلى الـتـمـيـيـز

ا يلي : وتلزمها 
رأة. -  شجب التمييز ضد ا

ساواة بـ اجلنـس في دسـاتيرهـا الوطـنية - جتـسيـد مبـدأ ا
وتشريعاتها.

- اتخاذ تدابير تشريعية مثل اجلزاءات حلظر التمييز. 
- إقـرار احلـمـايـة الـقـانـونـيـة من الـتـمـيـيـز عن طـريق احملـاكم

ؤسسات. الوطنية وغيرها من ا
رأة وضـمان التزام - االمتنـاع عن أي عمل تميـيزي ضد ا

ؤسسات العامة بذلك. السلطات وا
رأة ـناسـبة لـلقضـاء على الـتمـييـز ضد ا -  اتخاذ الـتدابـير ا

من جانب أي شخص أو مؤسسة. 
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ـارسـات تـؤكـد مـشـاركة 1) وجـود سـياسـات - قـوانـ -
رأة وتطوير وضعها. ا

ــرأة الــســيــاســيــة 2) وجــود إجــراءات تــســهل مــشـــاركــة ا

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .
Â«e² ô«  «dýR

. ساواة ب اجلنس 1) وجود سياسات تؤكد العدالة وا

رأة األم أو احلـامل (ضمان صحة 2) وجود تدابـير حتمي ا

رأة في مكان العمل). ا

∫Â«e² ô«  «dýR

مارسات النمطية . 1) وجود تدابير تغير من ا

رأة . ارسات  تعرقل  تقدم ا 2) وجود 

رأة من العنف األسري  . 3) وجود قوان حتمي ا

- اتخـاذ التـدابيـر الـتشـريعـية واألخـرى الالزمـة لتـعديل أو
ـمـارسـات التي إلغـاء الـقـوانـ واألنـظمـة واألعـراف وا
ــرأة  وإلــغـــاء أحــكــام قــانــون تــشــكـل تــمــيــيـــزًا ضــد ا

رأة. العقوبات التي تشكل تمييزًا ضد ا
 : (3) …œU*«

ـنـاسـبـة في - عـلى الــدول األطـراف اتـخـاذ كل الـتـدابــيـر ا
رأة وتقدمها. يادين لكفالة تطور ا جميع ا

∫ (4) …œU*«

ـساواة الفعـلية ب ؤقتة الـتي تعجل با - التـدابير اخلاصـة ا
رأة والرجل هي إجـراءات إيجابيـة  وال تعتبـر تمييزًا ا
ـا كان هـناك تـميـيزًا  ويوقف ـكن االبقـاء علـيهـا طا و
عاملة العمل بـها عندمـا يتحقق التـكافؤ في الفـرص  وا

- تدابير حماية األمومة ال تعتبر تمييزًا .
 ∫ (5) …œU*«

ــاط االجــتــمــاعــيــة - عــلى الــدول األطــراف أن تــعــدل األ
ـرأة لـلـقـضاء عـلى األدوار والـثـقـافـيـة لـسـلـوك الـرجل وا

النمطية أو تدني أي جنس أو تفوقه على اآلخر .
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تاجرة في النساء . 1) وجود قوان حتارب ا

∫Â«e² ô«  «dýR
تساوي . 1)  وجود قوان تسمح بالتصويت ا

2) عدد النساء العضوات في األحزاب السياسية.

3) شروط الترشح واحدة للنساء والرجال.

رشحات. 4) نسبة النساء ا

دني. 5) نسبة مشاركة النساء في منظمات اجملتمع ا

6) نسبة النساء الالتي ترأسن أجهزة حكومية. 

∫Â«e² ô«  «dýR

1)  نسبة النساء السفيرات.

نظمات الدولية. 2) نسبة النساء في مناصب عليا في ا

ـــرأة عـــلى أن حتـــصل عـــلى 3) وجـــود بـــرامج تـــســـاعـــد ا

وظائف دولية .

- عــلى الـدول األطــراف أن تـتــنـاول في الـتــربـيــة األسـريـة
تفهمًا سليمًا لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية وعلى

اجلنس مسئولية مشتركة في تنشئة األطفال.
 ∫ (6) …œU*«

ا في ذلك ناسبة  - على الدول األعضاء اتخاذ التدابير ا
رأة.  التشريع لقمع االجتار بالنساء واستغالل  دعارة ا

 ∫ (7) …œU*«

رأة في - على الدول األطراف القضاء عـلى التمييز ضد ا
احلياة العـامة والسياسـية وتكفل للـمرأة حق التصويت
والــتـــرشح وشــغـل الــوظــائـف الــعــامـــة واالشــتــراك في

صياغة سياسة احلكومة.
ـــســاواة في ــرأة من االشـــتــراك عـــلى قــدم ا -  تـــمــكـــ ا

هنية. نظمات غير احلكومية والنقابات والروابط ا ا

 ∫ (8) …œU*«

رأة فـرصًا مـتساويـة لتـمثيـل حكومـتهـا واالشتراك - مـنح ا
تحدة أو غيرها. نظمات الدولية لأل ا في أعمال ا
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1) وجـود تــشـريـعــات تـسـمح لـلــمـرأة بـإعــطـاء جـنـســيـتـهـا

ألوالدها .

2) وجود عـوامل اجـتـماعـيـة أو ثقـافـية أو أقـتـصاديـة تـمنع
رأة من التمتع بحقوقها اخلاصة باجلنسية  . ا

∫Â«e² ô«  «dýR

1) معدل األمية ب النساء مقارنة بالرجال. 

2) نسبة الفتيات الالتي استكملن مراحل التعليم اخملتلفة. 

3) نسبة الفتيات في الكليات اخملتلفة.

4) وجود برامج للبنات الالتي تسربن من التعليم.

 ∫ (9) …œU*«

ــرأة نــفـس احلق في اكــتــســاب جــنــســيــتــهـا أو - تــمــنح ا
رأة االحـتـفـاظ بهـا أو تـغيـيـرها. وأال يـنـتج عن زواج ا
من أجنـبي أو تغـيـير جـنسـية زوجـهـا أثنـاء زواجهـما تـأثر
جـنــسـيـتــهـا تـلـقــائـيًـا وأال يــنـطـوي الــزواج عـلى فـرض

رأة بال جنسية.  رأة أو جعل ا جنسية الزوج على ا
رأة حقًا مساويًا للرجل بخصوص جنسية أطفالها. - منح ا

∫ (10) …œU*« 

رأة في - على الدول األطراف الـقضاء على التـمييز ضد ا
ـهني درسـي والتـعلـيم الـعام والـتـقني وا التـعـليم (قـبل ا

والتدريب).
ناهج - توفير للنساء والـفتيات في الريف واحلضر  نفس ا
الدراسية واالمتحانات وهيئات تدريس وأبنية ومعدات

ستوى.  بنفس ا
- الـقــضـاء عـلى اسـتـخـدام الـقـوالب الـنـمـطـيـة وتـشـجـيع

ناهج. التعليم اخملتلط وتنقيح الكتب وا
نح الدراسية. تساوية لالستفادة من ا - الفرص ا

تسربات من التعليم. - تقليل عدد ا
- فـرص مـتــسـاويـة لـلــمـشـاركــة في األنـشـطـة الــريـاضـيـة
والوصول إلى معلومات تربوية مثل تنظيم األسرة.
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رأة في أماكن العمل. نع التمييز ضد ا 1) وجود تدابير 

2) نسبة النساء في قوة العمل.

3) نسبة النساء الالتي يعملن كل الوقت أو بعضه.

4) وجود وظائف مقصورة على الرجال أو النساء. 

∫Â«e² ô«  «dýR

رأة احلامل من الفصل. 1) وجود قوان حتمي ا

رأة العاملة. 2) وجود دور حضانة ألبناء ا

3) وجـود قـوانـ أو تـدابـيـر حـمـايـة من الـتـحرش اجلـنـسي

للمرأة العاملة. 
واليد. 4)  توافر إجازات لألم واألب لرعاية األطفال ا

∫Â«e² ô«  «dýR

1) نسبة وفيات األمهات.

2) وجـود رعايـة صحـية مـجانـية لـلمـرأة أثنـاء احلمـل وبعد
الوالدة.

تاحة للمرأة . راكز الصحية ا 3) عدد ا

∫ (11) …œU*«
رأة 1- تـلزم الـدول األطراف لـلقـضاء عـلى التـميـيز ضـد ا

في ميدان العمل.
ــتـــســاوي في الــعــمل والــتـــمــتع بــنــفس فــرص - احلق ا
ــهـنــة والــعـمل واألمن الـتــوظــيف وحــريـة اخــتـيــار ا

هني. الوظيفي واالستحقاقات والتدريب ا
عاملة في ساواة في ا تساوي وا رأة في األجر ا - حق ا

العمل متساوي القيمة وفي تقييم نوعية العمل. 
∫  (11) …œU*«

ـتــسـاوي في الــضـمــان االجـتــمـاعي وفي ــرأة ا 2-حق ا

ـا فـيـهـا الـوقـايـة الــصـحـيـة وسالمــة ظـروف الـعـمـل 
حماية وظيفة اإلجناب.

رأة بسبب الزواج أو األمومة (حظر الفصل). - عدم التمييز ضد ا
- إدخال نظام إجازة األمومة مدفوعة األجر أو  مزايا أخرى. 

- توفير الدعم لـتمك الوالدين من اجلـمع ب مسئوليات
ـسئـوليـات األسريـة فضالً عن االشـتراك في الـعمل وا

احلياة العامة.
- مراجعة التشريعات الوقائية بهدف حتديثها.

 ∫ (12) …œU*«
- عـلى الدول األطـراف اتخـاذ تدابيـر للـقضاء عـلى التـميـيز ضد
رأة في مـجال الـصحة; حـتي نحصل عـلى خدمات الـرعاية ا

ا فيها خدمات تنظيم األسرة. الصحية بشكل متساوٍ 
- كفل خـدمات مجـانيـة فيـما يـتعـلق باحلـمل والوالدة وفـترة مـا بعد

رأة بالتغذية الكافية أثناء احلمل والوالدة.  الوالدة وتزويد ا
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1) وجود نظام ضمان اجتماعى .

2) حق متساوٍ للمرأة والرجل في احلصول على القروض  .

∫ Â«e² ô«  «dýR

رأة الريفية. 1) وجود برامج لتنمية ا

شتركات في مؤسسات تنموية. 2) نسبة النساء الريفيات ا

3) توافر خدمات تنظيم األسرة في الريف.

4) نسبة ملكية النساء  لألراضي الزراعية.

5) وجود أسواق متاحة للمرأة الريفية لبيع منتاجاتها .

∫ Â«e² ô«  «dýR

دنية . عامالت ا رأة في ا 1) وجود قوان ال تميز ضد ا

 ∫ (13) …œU*«
ـرأة نـفس احلــقـوق فـيــمـا يـخص االسـتــحـقـاقـات - مــنح ا
ـصرفية والرهون العقارية االجتماعية والقروض ا

الي. وغيرها من االئتمان ا
-  نفس احلقوق اخلاصة باالشتراك في األنشطة الترويحية

واأللعاب الرياضية واحلياة الثقافية.
 ∫ (14) …œU*«

رأة شـاكل التي تواجـهها ا -  أن تراعي الـدول األطراف ا
الريفيـة واألدوار الهامة التي تـؤديها وتكفـل مشاركتها

في التنمية الريفية.
ائي واالستفادة - احلق في مشاركتها في إعداد  وتنفيذ التخطيط اإل
من مــرافق الــرعــايـة الــصــحــيــة وبــرامج الــضــمــان االجــتـمــاعي

واحلصول على التعليم والتدريب وتنظيم التعاونيات. 
رأة الـريفيـة على االئتـمان والقروض - فرصـة حصول ا
ناسبة الزراعيـة وتسهيالت الـتسويق والتكـنولوجيـا ا

ومشاريع اإلصالح الزراعي والتوط الريفي.
- نفس احلقوق لـلتمتع بـظروف معيشيـة مالئمة وخاصة
ـــــيــــاه في مـــــجـــــال اإلســـــكـــــان واإلصـــــحـــــاح وا

والكهرباء والنقل واالتصاالت. 
∫ (15) …œU*«

ــاثـلـة ومـن حـقــهـا إبـرام ــرأة أهـلــيـة قــانـونــيـة  - تــمـنح ا
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2) نسـبة الـنـساء والـرجال الـذين يـحصـلـون على خـدمات
قانونية.

3) إمكانية وصول النساء والرجال إلى العدالة .
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1) وجود قوان لألسرة واألحوال الشخصية .

2) وجود تشريعات خاصة بسن الزواج. 

طلقة. رأة ا 3) وجود قوان حتمي ا

متلكات . 4) وجود قوان متساوية إلدارة ا

عـامـلة في مـتـلـكات وتـلـقي نـفس ا العـقـود وإدارة ا
إجراءات احملاكم والهيئات القضائية.

- تُــلــغي أي عـقــود أو صــكـوك يُــراد بـهــا تــقـيــيــد األهـلــيـة
القانونية للمرأة.

نح لـلـمرأة مـثل الـرجل حـرية االنـتـقال واخـتـيار مـكان  -
السكن واإلقامة.  

»*œU… (16) ∫ الزواج واالسرة

- لــلــمــرأة نــفس احلــقــوق في عــقــد الــزواج عــلـى أسـاس
الــرضــا واحلق فـي اخــتــيــار الـــزوج ونــفس احلــقــوق
سئولـيات أثناء الزواج وعنـد فسخه ونفس احلقوق وا
سئوليات كوالدة ونفس احلقوق في تقرير مصيرها وا
ـبـاعدة بحـريـة ومسـئـوليـة عـدد األطفـال وفـترات ا
ــعــلــومـات والــتــثــقـيـف ووسـائل وفي احلــصـول عــلى ا

ارسة هذه احلقوق. تمكينها من 
ا في ذلك - نفس احلقـوق الشخـصية  للـزوج والزوجة 
ـلـكـية. اخـتـيـار اسم األسـرة والـوظـيفـة ومـا يـتـعـلق بـا
ويـــجب أال يـــكـــون خلـــطـــبــة الـــطـــفل أو زواجـه أي أثــر
ا في قـانـوني ويـجب اتـخاذ اإلجـراءات الـضـروريـة 
ذلك حتـديـد سن أدنى للـزواج وجـعل تسـجـيل الزواج

في السجل الرسمي أمرًا إلزاميًا. 



رأة جدول يب محتويات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

ادة 1) .) . ادة تمييز (ا - ال- التمييز (ا
- الـتــزام الــدول األطـراف فــيـمــا يـخص   - الـتــزام الــدول األطـراف فــيـمــا يـخص   

   القضاء على التمييز (مادة    القضاء على التمييز (مادة 2) .) .
- - احلقوق واحلريات األساسية (مادة احلقوق واحلريات األساسية (مادة 3) .) .

- اإلجراءات اخلاصة(مادة - اإلجراءات اخلاصة(مادة 4) .) .
اط االجتماعية (مادة 5) .) . اط االجتماعية (مادة - األ - األ

رأة (مادة 6) .) . رأة (مادة - االجتار با - االجتار با
- احلياة السياسية (مادة - احلياة السياسية (مادة 7) .) .

- التمثيل الدولي (مادة - التمثيل الدولي (مادة 8 ) . ) .
- اجلنسية (مادة - اجلنسية (مادة 9) .) .
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- التعليم (مادة- التعليم (مادة 10) .) .
- العمل (مادة - العمل (مادة 11) .) .

- الصحة (مادة - الصحة (مادة 12) .) .
نافع االقتصادية/االجتماعية(مادة 13) ) . نافع االقتصادية/االجتماعية(مادة ا - - ا

رأة الريفية (مادة 14) .) . رأة الريفية (مادة - ا - ا
دنية (مادة 15) .) . دنية (مادة - احلقوق ا - احلقوق ا

- الزواج/العالقات األسرية (مادة - الزواج/العالقات األسرية (مادة 16) .) .
- جلنة القضاء على التمييز(مادة - جلنة القضاء على التمييز(مادة 17)  .)  .

- التقارير الوطنية (مادة - التقارير الوطنية (مادة 18) .) .

مؤشرات كمية ونوعية التفاقية القضاء على جميع 

رأة أشكال التمييز ضد ا
ديباجـة االتفاقية:

عاهدات الدولـية األخرى إلى أن القضاء على التمييز ضد تحدة وا تشير الديـباجة إلى إعالن مثياق األ ا
ـتحـدة. وتـؤكد الـديـباجـة أنه على ـباد األسـاسـية لأل ا ـرأة وتـعزيـز مسـاواتـها بـالرجـل ينـدرجان ضـمن ا ا
ـساواة في احلـقوق ـبدأي ا الرغـم من وجود الـعديـد من الصـكـوك الدولـية فال يـزال التـمـييـز يشـكل انتـهـاكًا 
ثل أحد أهم العقبات التي حتول دون رأة  واحترام كرامة اإلنسان. كما تشدد الديـباجة على أن التمييز ضد ا
ـسـاواة مع الـرجـل وفي جـمـيع مـنـاحي احلـيـاة الـسـيـاسـيـة ـرأة في جـمــيع مـنـاحي احلـيـاة عـلى قـدم ا مـشـاركـة ا
و وتقدم اجملتمع واألسرة وجهود التنمية وقضايا واالجتماعية واالقتصادية والثقافية إضافة إلى أنه يعوق 

السالم ورفاه العالم.

رأة: ادة رقم (١ ) التمييز ضد ا ا

رأة"  أي تفرقـة أو استبعاد أو تقـييد يتم على أساس ألغراض هذه االتفـاقية يعني مـصطلح  التميـيز ضد ا
اجلنس ويكون من آثارة أو أغراضه تـوه أو إحباط االعتراف لـلمرأة بحقوق اإلنـسان واحلريات األساسية
دنيـة أو في أي ميدان آخر أو تـوه أو إحباط يادين الـسياسـية واالقتصـادية واالجتمـاعية والـثقافيـة وا في ا
سـاواة بينـها وب ـارستـها لهـا بصرف الـنظر عـن حالتـها الزوجـية وعلـى أساس ا تمـتعـها بهـذه احلقوق أو 

الرجل.
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ادة رقم (٢) (التزام الدول األطراف فيما يخص بالقضاء على التمييز): ا

نـاسبة ـرأة وتتفق عـلى أن تنـتهج بكل الـوسائل ا تـشجب الدول األطـراف جميع أشـكال الـتميـيز ضد ا
ا يلي: رأة  وحتقيقًا لذلك تتعهد بالقيام  ودون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد ا

نـاسبـة األخرى إذا لم رأة فـي دساتـيرهـا الوطـنيـة أو تشـريعـاتهـا ا سـاواة ب الـرجل وا ( أ ) إدمـاج مبـدأ ا
بدأ من خالل التشريع وغيره بدأ قـد أدمج فيها حتى اآلن وكفالة التحقيق الـعملي لهذا ا يكن هذا ا

ناسبة. من الوسائل ا
ا في ذلك مـا يناسب من جزاءات- حلظر كل ناسب من الـتدابير- تشـريعية وغير تـشريعية  (ب) اتخاذ ا

رأة. تمييز ضد ا
ساواة مع الرجل وضـمان احلماية الفعَّالة للمرأة عن رأة على قدم ا (ج) فرض حماية قـانونية حلقوق ا

ؤسسات العامة األخرى في البلد من أي عمل تمييزي. طريق احملاكم ذات االختصاص وا
ـرأة وكـفـالـة تـصـرف الـسـلـطـات ـارسـة تـمـيـيـزيـة ضـد ا (د) االمــتـنـاع عن مـبـاشـرة أي عـمل تـمـيـيـزي أو 

ا يتفق وهذا االلتزام. ؤسسات العامة  وا
ـرأة من جـانب أي شخص أو مـنـظـمة أو نـاسـبـة للـقـضـاء علـى التـمـيـيز ضـد ا (هـ) اتخـاذ جـمـيع التـدابـيـر ا

مؤسسة.
ـا في ذلك الـتـشـريـعي مـنـهـا لتـغـيـيـر أو إبـطـال الـقـائم من الـقـوان نـاسـبـة  (و) اتـخـاذ جـمـيع الـتـدابـيـر ا

رأة. مارسات التي تشكل تمييزًا ضد ا واألنظمة واألعراف وا
رأة. (ز) إلغاء جميع األحكام اجلزائية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد ا
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رأة. وهي تتـصل بـالـتوصـيات رأة. بـا هـذه مـواد عامـة حول تـعـريف التـمـييـز وحـقو تـعـريف التـمـييـز وحـقوق اق اإلنـسـان اخلاصـةإلنـسـان اخلاصـة بـا
رأة التوصية العامة رقم العامة للجـنة التابعة لالتفاقية ¤التوصيـة العامة رقم (١٩) حول العنف ضـد ا
ا رأة من العنف الـتوصية العامة رقم (١٧) حـول النساء العامالت بال أجر‹ .و (١٢) حول حـماية ا
ادت (١) و(٢) ادة رقم (٦) فإن ا ـرأة باستثنـاء ا أن االتفاقـية ال تشمل مـواد معينة حـول العنف ضد ا
رأة. وغـالبًـا ما يـشار إلى الـتوصـية الـعامة رقم (١٩) تُـستـخدمـان من قِبَل الـلَّجـنة خملـاطبة الـعنف ضـد ا
لعـام ١٩٩٢م والتي اتخذتـها جلنة االتفـاقية في مالحظـاتها اخلتامـية وهي التوصـية التي عززها إعالن

رأة عام ١٩٩٣م. تحدة حول العنف ضد ا األ ا

:(٢ : مؤشرات نوعية للمواد (١ أوالً
نع التـمييـز القائم علـى أساس اجلنس بالـنسبـة للنسـاء والفتـيات في جميع ● وجـود ضمانات تـشريعـية 

مراحل العمر. 
بدأ من رأة والـرجل في التشريـعات كافة وضـمان التطـبيق العمـلي لهذا ا ساواة ب ا ● جتـسيد مبـدأ ا

الئمة. خالل القانون والوسائل األخرى ا
● إلغاء أو تعديل التشريعات والتدابير التي تميز على أساس اجلنس.

دنية واجلنائية وفي مجال العمل.  مارسات القانونية في اجملاالت ا ● إزالة التمييز من ا
رأة. كافحة العنف ضد ا ● وجود تدابير 

●  وجود مواد قانونية تعد التعذيب وأشكال العنف  األخرى انتهاكًا للحقوق األساسية.
● وجود مواد تشريعية تمكن احملاكم من الرجوع إلى اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل.

رتـكبي ● وجـود أحكـام قائـمة عـلى بيـنـات وإجراءات قـانونـية تـضمن الـقيـام بتـحـقيق فـعَّال ومـقاضـاة 
رأة. أعمال عنف ضد ا
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ارسـة مهـنـية جتـعل من  اإلبالغ عن أيـة إساءة مـعامـلة أو تـبـني سيـاسات غـيـر تمـييـزية ● وجود قـوانـ 
إجبارية.

● وجود مواد تشريعية تمكن من الوصول إلى اخلدمات القانونية.
ـظالم ● وجـود ترتـيبـات مـؤسسـية وإجـراءات لتـقد الـشكـاوى مثـل جلان حـقوق اإلنـسان وتـلقي ا

ستوى الوطني.  على ا
رأة في التشريعات.  ● قياس مدى تضم مفهوم التمييز ضد ا

رأة في احلماية القانونية.  ساواه ب الرجل وا ● قياس مدى حتقيق ا
رأة في أجهزة الدولة.  عنية بالتاكيد على عدم التمييز ضد ا ● وجود اآلليات ا

رأة في حالة وجوده. عنية بالقضاء على التمييز ضد ا ● وجود التدابير واآلليات ا
رأة.  ● رصد ما يتم تغيره في السياسات العامة للدولة من شبه تمييز ضد ا

● وجود آليات تتيح للمرأة اإلبالغ عن أى تمييز يحدث ضدها في أى مجال. 
● تـخـصيص مـوارد بـشريـة ومـالـية لـتـطبـيق الـقـانون وخـدمـات دعم الطب الـشـرعي وغـير ذلك من

ترتبة على ذلك. قاضاة ا رأة وا خدمات مطلوبة للتحقيق في العنف ضد ا
شـروعات ● سيـاسات الـعمل اإليـجابي مـثل احلصص (الـكوتـات) ورصد احـتيـاجات الـنسـاء في ا

شروعات. اإلسكانية واألراضي عند رسم ا
رأة. ● إنشاء هيئات رئيسة خاصة بدمج النوع االجتماعي أو وزارات مسئولة عن شئون ا

رأة ● تـعلـيم حقـوق اإلنسـان وطرح بـرامج لتـوعيـة اجلمـهور فـيمـا يتـعلق بـحقـوق اإلنسـان اخلاصـة با
واتفاقية سيداو.
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علم ؤسسات القانـونية ومؤسسات التثقـيف الطبي كدورات تدريب ا ● وجود بـرامج دراسية في ا
والشرطة واجليش على اتفاقية السيداو.

ـؤسسـات التعـليمـية والـنساء في نـقابات دارس وا ● وجود برامج الـقيـادة التي تسـتهدف الـفتـيات في ا
رأة. العمال حول اتفاقية سيداو وحول حقوق ا

رأة حق الوصول إلى اخلدمات القانونية لتقد الشكاوى حول ● وجود برامج مساعدة قانونية تمـنح ا
انتهاك احلقوق األساسية.

ـؤسـسـات الـدبـلـومـاسـيـة ● وجـود بـرامج تـثـقـيـفـيـة حـول اتـفـاقـيــة سـيـداو وحـول حـقـوق اإلنـسـان في ا
واإلدارية والتدريبية.

هددات به. ● وجود دور االيواء واالستشارات وخدمات الدمج للنساء الالتي عان من العنف أو ا
علم على اتفاقية سيداو كجزء من استمرار التثقيف. ● وجود تدريب للقضاة وا

:(٢ ثانيًا: مؤشرات كمية للمواد (١
ـرأة كاالعـتداء اجلـنـسي والتـعذيب وإصـابات احلـروق التي تـعالج في ● عدد قـضايـا العـنف ضد ا

ستشفيات إلخ. ا
فـهـوم الذي ورد في ـرأة بـحسـب ا ـنـظورة أمـام احملـاكم والتـي تتـضـمن تمـيـيـزًا ضد ا ● عدد الـقـضايـا ا

االتفاقية. 
● قضايا احملاكم وشكاوى التعذيب واالغتصاب في مؤسسات الرعاية.

رأة وقـضايا الـتمـييز عـلى أساس الـنوع االجتـماعي الـتي  التحـقيق فـيها ● عدد قـضايا الـعنف ضـد ا
وعدد القضايا التي تنتظر التحقيق أو التي رُفعت دعاوى ناجحة بشأنها.

● نسبة النساء والفتيات الالتي تعرضن لعنف جسدي. 
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● عـدد القضـايا التي تـمت فيهـا اإلشارة إلى اتفـاقية الـقضاء عـلى جمـيع أشكال الـتميـيز العـنصري ضد
رأة. رأة والتي  استخدامها لتطوير التشريعات حول حقوق ا ا

● وجود معلومات حول الطرد بالقوة (من البيت أو األرض).
ـسـتـشـفـيـات الـتي تـوفـر تـسـهـيالت لـلـتـعـرف عـلى حـاالت الـعـنف احملـلي ومـعـاجلـتـهـا وعـلى ● عـدد ا

سنات. اإلساءات اجلنسية لألطفال والنساء واإلساءة إلى النساء ا
● عــدد مــوظــفي الــطب الــشــرعي الــذيـن  تــدريــبــهم عــلى إجــراءات الــطب الــشــرعي ذات الــصــلــة

رأة. بالتحقيقات ورفع دعاوى العنف ضد ا
● عدد حاالت الطالق التي سجلت على أساس القسوة والعنف.

ؤسسات رأة أو باتفاقية سيداو وتلك التي تستخدم في التثقيف وا ● نسبة النشرات اخلاصة بحقوق ا
التثقيفية.

:(٢ ثالثًا: مؤشرات نوعية وكمية للمواد (١
دني التي تضم برامج تدريب وتثقيف حول حقوق نظمات غير احلكومية ومنظمات اجملتمع ا ● عدد ا

اإلنسان بشأن اتفاقية سيداو.
تعلقة بـحقوق اإلنسان بشأن اتفاقية سيـداو التي  تنفيذها للمهني ● عدد بـرامج التثقيف والتدريب ا

ؤسسات الشرطية والصحية واالجتماعية. العامل في ا
● عدد دور اإليواء وتسهيالت إعادة الدمج للنساء الالتي عان من العنف أو كن ضحايا له.

ادة رقم (٣): احلقوق واحلريات األساسية:  ا
ـيـاديـن الـسـيـاسـيـة واالجـتــمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة ـيــادين - وال سـيـمـا ا تـتـخــذ الـدول األطـراف في جـمـيع ا
; وذلك  رأة وتقـدمها الـكامل ـا في ذلك التشـريعى منـها لكـفالة تطـور ا نـاسبة  والـثقافـية- كل التـدابير ا
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ـسـاواة مع الرجل. ـارسـة حقـوق اإلنـسان واحلـريـات األسـاسيـة والـتمـتع بـهـا على أسـاس ا لتـضـمن لهـا 
ساواة بينها وب الرجل. بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس ا

هذه مـواد عامة حول احلقـوق واحلريات األسـاسية. احلقـوق واحلريات األسـاسية. وهي تـتصل بـالتوصـيات الـعامة لـلجـنة التـابعة
عـوقات والتـوصية الـعامة لالتفـاقية والـتي حتمل األرقام ¤الـتوصيـة العامـة رقم (١٨) حول النـساء ا
ـرأة في احلـياة ـرأة والـتـوصيـة الـعـامـة رقم (٢٣) حـول الـتـمـيـيـز ضـد ا رقم (١٩) حـول الـعـنف ضـد ا

السياسية‹ .

أوالً : مؤشرات نوعية:
ا في ذلك األمـن واحلمـاية ـرأة  ـتعـلـقة بـا ● وجـود مواد في الـتـشريع تـمـنع انتـهـاك حقـوق اإلنـسان ا

اجلسدية ضد جميع أشكال العنف.
● وجود أنظمة حتول دون التمييز في إشغال الوظائف على أساس النوع االجتماعي.

تساوي لكل من الوالدين واألرملة في قوان الضمان االجتماعي. ● االعتراف بالوضع ا
رأة كنتـيجة لتبـني الدولة لسـياسات عامة بـذاتها في جميع ● قـياس مدى التقـدم والتطور الـذي حترزه ا

اجملاالت.
ؤسـات العـامة وفي ارسـات فعـليـة تمـييـزية في إشـغـال الوظـائف في االدارت الرسـميـة وا ● وجـود 

الترفيع والترقية واالستفادة من فرص التدريب والتأهيل.
ـا يـخـلق إطارًا ● وجود بـرامج مـدعـومـة من اجملتـمع احملـلي تـتعـلق بـالـتثـقـيف بـشـأن حقـوق اإلنـسان; 

عايير االعتيادية على ضوء اتفاقية سيداو. لدراسة ومراجعة ا
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ثانيًا: مؤشرات كمية:
● عدد القوان التي تتضارب أو تتواءم مع اتفاقية سيداو وحتديد تنوع مداها وتطبيقها.

● نسبة النساء في الوظائف العامة.
ؤسسات الرسمية والعامة. ● نسبة النساء الالتي يشغلن مناصب صنع القرار في ا

ثالثًا: مؤشرات نوعية وكمية:
رأة في إطار اتفاقية سيداو. ● عدد البرامج التي تركز على تدريب النساء والفتيات على حقوق ا

ادة رقم (٤): اإلجراءات اخلاصة: ا
ـساواة الـفعـلية بـ الرجل ١- ال يعـتبـر اتخـاذ الدول األطـراف تدابـير خـاصة مـؤقتـة تسـتهـدف التـعجـيل با
عنى الـذي تأخـذ به هذه االتـفاقـية ولكـنه يجب أال يـستـتبع عـلى أي نحـو اإلبقاء رأة تـميـيزًا بـا وا
على معايير غير متكافئة أو منفصلة كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى حتققت أهداف التكافؤ

عاملة. في الفرص وا
ا في ذلك تلك التدابير الواردة ٢- ال يعد اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة 

في هذه االتفاقية إجراءً تمييزيًا.

هذا قـسم عام يتعـلق بإجراءات مؤقـتة خاصة وبعـمل إيجابي هدفه حتـقيق مساواة مـهمة حسب ما
ادت (٣ و٥) ألغراض ذات صلة بهذا األمر. ادت (١ و٢) على ا تنص عليه اتفاقية سيداو. وقد  تقد ا
ادة أهمـية بالـنسبة لـتوصيات الـلَّجنـة العامة لالتـفاقية ¤الـتوصية الـعامة رقم (٨) حـول تدابير لـهذه ا
ادة رقم (٤) من ـرأة حلكـومتـها والتـوصيـة العـامة رقم (٢٥) حـول الفقـرة رقم (أ) من ا دعم تمـثيل ا

ؤقتة‹ . تعلقة بالتدابير اخلاصة ا االتفاقية ا
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أوالً: مؤشرات نوعية:
ـسـاواة وتـمـنع الـتمـيـيـز وحتـدد إجـراءات خـاصة ● وجود مـواد مـعـيـنـة في الـتـشريـعـات تـنص عـلى ا

مؤقتة.
دني. ؤقتة على منظمات اجملتمع ا ● وجود مواد تشريعية حول إمكانية تطبيق مفهوم اإلجراءات اخلاصة ا

● وجود التشريعات التي تكفل حماية األمومة والطفولة.
● مدى التزام قانون األحزاب بإدراج نسبة من النساء في القوائم االنتخابية لألحزاب.

ؤقتة. ارسة مهنية تسهل أو تشجع اإلجراءات اخلاصة ا ● وجود قوان 
ؤقـتة وتطبيقها  ● وجود ترتيبات مـؤسسية كاللجـان التي ترصد عمليـات تَبَني اإلجراءات اخلاصة ا

وضمان عمليات تدقيق األمور ذات الصلة بالنوع االجتماعي.
رأة بصفة عامة.  ساواه الفعلية ب الرجل وا ● تبنى الدولة لتدابير مؤقتة للتعجيل با

● تبنى الدولة لسياسة عامة حتقق مبدأ تكافؤ الفرص بصفة دائمة. 
ؤقتة. الية لتطبيق اإلجراءات اخلاصة ا وارد ا ● تخصيص ا

● وجـود سـياسـات الـعمل اإليـجـابي مـثل احلصص (الـكـوتـات) وتخـصـيص أراض لالستـعـماالت
اخلاصة بالنساء.

تـعـلقـة بـاإلجراءات اخلـاصة الحظـات اخلـتامـيـة التفـاقـية سـيـداو ا ● وجـود ترتـيـبات مـؤسـسيـة لـدمج ا
ؤقتة في التخطيط الوطني ووضع السياسات. ا

رأة أو برامج الـعلوم السـياسية على مـستوى التـخرج التي تخاطب ● التـثقيف القـانوني ودراسات ا
ؤقتة بالنسبة للنوع االجتماعي. وتقيم اإلجراءات اخلاصة ا

ؤقتة. تعلقة باإلجراءات اخلاصة ا واد التشريعية ا ● وجود خدمات قانونية تسهل تطبيق ا
ؤقتة. ● استخدام اتفاقية سيداو في تدريب القضاة واحملام على اإلجراءات اخلاصة ا
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ثانيًا: مؤشرات كمية:
ـؤقتـة أو تـغطـيـها تـلك اإلجـراءات مثل: ● عـدد الـقطـاعـات التي تـنـطبق عـلـيهـا اإلجـراءات اخلاصـة ا

رأة في صناعة القرار. الصحة والتعليم وا
ؤقتة. ساواة بسبب اإلجراءات اخلاصة ا ● عدد اجملاالت التي حتققت فيها ا

ثالثًا: مؤشرات كمية ونوعية:
ؤقتة أو تطبقها. ؤسسات العامة واخلاصة التي تتبنى اإلجراءات اخلاصة ا ● عدد ا

● عدد برامج التثقيف التي تساعد على زيادة مقدار جتميع البيانات اخلاصة بالنوع االجتماعي.
● عدد برامج التـثقيف في مـواد معينـة (كالقانـون والعلـوم السياسـية) التي تخـاطب اإلجراءات اخلاصة

ؤقتة وتقيمها. ا

اط االجتماعية: ادة رقم (٥): األ ا
ناسبة لتحقيق ما يلي: تتخذ الدول األطراف جميع التدابير ا

ـرأة; بـهدف حتـقيـق القـضاء عـلى الـتحـيزات ـاط االجتـمـاعيـة والثـقـافيـة لـسلـوك الرجل وا ( أ )  تغـيـير األ
ـمـارسات األخـرى الـقائـمـة عـلى االعتـقـاد بـكون أي من اجلـنـس أدنى أو والـعادات الـعـرفيـة وكل ا

رأة. طية للرجل وا أعلى من اآلخر أو على أدوار 
(ب) كفالة تضم التربية العائلية فهمًا سليمًا لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية واالعتراف بكون تنشئة
األطـفال وتـربيـتهم مـسئـولية مـشتـركة بـ األبوين عـلى أن يكـون مفـهومًـا أن مصـلحـة األطفال هي

االعتبار األساسي في جميع احلاالت.

∑µ

ادتـان بالتـوصيـات العـامة لـلجنـة اتفـاقيـة سيداو ¤التوصـية الـعامـة رقم (٣) اخلاصة تـتعـلق هاتـان ا
مارس رأة من الـعنف ا رأة التوصـية العامـة رقم (١٢) اخلاصة بحـماية ا تـعلقة بـا فـاهيم النمـطية ا با
ضـدها وتضـم التـقارير الـدورية معـلومات حـوله التـوصية الـعامة رقم (١٩) اخلـاصة بالـعنف ضد

ساواة في الزواج وفي العالقات األسرية‹ . رأة والتوصية العامة رقم (٢١) حول ا ا

: مؤشرات نوعية: أوالً
صلحة األفضل للطفل وحقوق الوالدين. ● وجود تشريع أو قانون يراعي ا

● وجود تشريع أو قانون يعترف بحقوق األم ويحدد مسئولياتها في حالة غياب األب.
تساوي للطفل اللقيط. ●  وجود مواد قانونية تعترف بالوضع ا

اط االجـتماعية والثـقافية السائدة ● وجود سياسـات لتخصيص موارد (مـالية وبشرية) لـدعم تغيير األ
جتاه مسئولية تربية وتنشئة األطفال.

واءمة ب االتفاقية والتشريعات.  ● وجود برامج ومشروعات توعوية وتربوية تعمل على ا
رأة. ● وجود رسائل إعالمية موجهة لتغيير النظرة النمطية لدور ا

رأة. ناهج التعليمية وتنقيتها من أي تمييز ضد ا ● مدى قيام وزارة التعليم بتعديل ا
رأة. ساواة ب الرجل وا ● وجود برامج تلفزيونية وإذاعية تخاطب قضايا ا

ثانيًا:مؤشرات كمية:
ادة رقم (٥).  ا يتالءم مع ا ● عدد التشريعات التي تمت إضافتها أو  تعديلها 

صلحة األطفال. تساوية للجنس فيما يتعلق  ● عدد التشريعات احلالية التي تعترف باحلقوق ا
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ثالثًا:مؤشرات كمية ونوعية:
اط االجتماعية السلبية.  بكرة الهادفة إلى تغيير  األ ● عدد البرامج التطويرية للطفولة ا

ـراكـز الـتي تـركـز عـلى تـدريب األوالد والـبـنـات عـلى خـطـوات األدوار االجـتـمـاعـيـة اخملـتـلـفة ● عـدد ا
القائمة على النوع االجتماعي.

رأة: ادة رقم (٦): االجتار با ا
كافحة جميع أشكال االجتار ا في ذلك التشريعي منها -  ناسبة -  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير ا

رأة. رأة واستغالل بغاء ا با

ادة لهـا صلة بالتوصيات العـامة للجنة االتفاقية ¤التوصية الـعامة رقم (١٩) اخلاصة بالعنف هذه ا
هاجرة‹ . رأة الالجئة ا رأة ورقم (٢٦) حول ا ضد ا

أوالً: مؤشرات نوعية:
تاجرة واالستغالل اجلنسي للنساء والفتيات. ● وجود تشريعات وقوان وإجراءات تمنع ا

ـرأة واســتـغالل األطـفـال في ●  وجــود تـشـريع يـفــرض عـقـوبـة رادعـة عــلى اسـتـخـدام الــعـنف ضـد ا
ـتعمد لفيـروس اإليدز واألمراض التي تنـتقل عن طريق االتصال الدعارة أو أماكن الـبغاء والنقل ا

اجلنسي.
تاجرة بالنساء والفتيات عبر احلدود. تابعة ومنع ا ● وجود قوان وإجراءات هجرة توفر آليات 

كافحة تهريب البشر خاصة النساء واألطفال. ● وجود إجراءات عمل وطنية 
تاجرة غير الشرعية.  نع ا الية  وارد البشرية وا ● تخصيص ا
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تابعة تطبيق القانون ومراجعتة. ● وجود ترتيبات مؤسسية 
سئولي الهجرة.  ● وجود تدريب مكثف بشأن النوع االجتماعي للعامل على تطبيق القانون  و

تاجرة غير الشرعية. ● وجود برامج تثقيف وتوعية للجمهور بشأن إجراءات منع ا
● توافر إجراءات للحد من زواج الفتيات الصغيرات.

● توافر دور اإليواء وخدمات إعادة إدماج النساء والفتيات الالتى  استغاللهن في الدعارة.
● خدمـات تثـقيف صحـية حـول الوقايـة من فيـروس اإليدز واألمـراض التي تنـتقل عن طـريق االتصال

اجلنسي وطرق اكتشافها ومعاجلتها.
كافحة االجتار بالبشر. عنية  ● وجود برامج تدريبية للعامل باألجهزة ا

ثانيًا: مؤشرات كمية:
● عدد دور اإليواء التي  فتحها لضحايا االجتار بالبشر.

شروعة التي  التحقيق فيها أو التي رفعت دعاوى بشأنها. تاجرة غير ا ● عدد قضايا ا
توافرة لضحايا االجتار بالبشر. ساعدة القانونية ا ● عدد تسهيالت ا

نع االستغالل اجلنسي للنساء واألطفال. ● عدد التشريعات التى  تعديلها 
● نـسبـة العـامـل فى تـطبـيق قـوان الـهجـرة الـذين  تدريـبهم عـلى كـيفـية الـتـعامل مع حـاالت االجتار

بالبشر.

ثالثًا: مؤشرات كمية ونوعية:
● عدد برامج التثقيف الصحي حول الوقاية من مرض اإليدز.

تاجرة غير الشرعية . ● عدد برامج التثقيف والتوعية بشأن ا
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ادة رقم (٧): احلياة السياسية: ا
رأة في احليـاة السيـاسية والـعامة نـاسبـة للقـضاء على الـتميـيز ضـد ا تتـخذ الـدول األطراف جمـيع التدابـير ا

ساواة مع الرجل احلق في:  للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم ا
( أ ) الـتـصـويت في جـمـيع االنـتخـابـات واالسـتـفـتـاءات العـامـة واألهـلـيـة لالنـتخـاب جلـمـيع الـهـيـئـات التي

ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام.
ـشاركة فـي صياغـة سيـاسة احلـكومـة وفي تنـفيـذ هذه الـسيـاسة وفي شـغل الوظـائف العـامة على (ب) ا

ستويات احلكومية. جميع ا
شاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم باحلياة العامة والسياسية للبلد. (ج) ا

شاركة الـسياسية والوصـول إلى صنع القرار على وجه اخلصوص. وهي ذات ادة ا تخـاطب هذه ا
رأة في أهمية بـالنسبة للتوصيات الـعامة للجنة االتفاقية ¤التوصية العـامة رقم (٢٣) حول التمييز ضد ا

Æ ›كفولة لتجاوز العقبات ؤقتة ا احلياة السياسية والعامة ومدة االنعقاد والتدابير ا

أوالً: مؤشرات نوعية:
ـرأة في احليـاة السيـاسيـة مثل قـانون تـنظـيم عمل األحزاب شـاركة ا ● وجود تـشريعـات ذات صلـة 

وقانون االنتخاب وقانون البلديات إلخ.
● توافر نظام التمييز اإليجابي (الكوتا) في قانون االنتخاب والتشريعات ذات الصلة.

انية أو البلدية. ● وجود كوتا معينة إلزامية أو تفضيلية للنساء في االنتخابات البر
● نوع احلقائب التي تسند إلى النساء مقارنة بالرجال في احلكومة.
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● التصويت في االنتخابات الوطنية والبلدية واحمللية.
● الوصول إلى عضوية اجملالس التشريعية.

ـانية دني لـتأهيل الـنسـاء لالنتـخابات الـبر ● وجود بـرامج تأهيـليـة وتدريـبية تـقدمـها منـظمـات اجملتـمع ا
واحمللية.

نـظمات اإلقلـيمية والـدولية وبرامج ● وجود مشروعـات توعية ومـناصرة ودعم يتـم تنفيـذها من قِبَل ا
رأة. تمك ا

ثانيًا: مؤشرات كمية:
انات الوطنية والهيئات اإلقليمية والسلطات البلدية واحمللية. ● عدد النساء الالتي انتخ للبر

درجات في الـقوائم االنتـخابيـة لألحزاب السـياسيـة على مسـتوى االنتـخابات الـوطنية ● عـدد النسـاء ا
واإلقليمية.

شاركة النسائية في التصويت باالنتخابات النيابية والبلدية. ● نسبة ا
واقع التنفيذية الرفيعة في اخلدمة العامة. ● عدد النساء في مجلس الوزراء وفي ا

● عـدد النسـاء الالتي يتـبوأن مـناصب صـنع قرار ومـراكز تـنفـيذية رفـيعـة في القـطاعـات اخلاصـة وقطاع
الشركات والقطاع غير احلكومي.

ثالثًا : مؤشرات كمية ونوعية:
انية واحمللية. رشحات لالنتخابات البر وجهة للنساء ا ● عدد برامج التأهيل والتدريب ا

ناصرة للمرشحات في االنتخابات. شروعات والبرامج الهادفة إلى حشد الدعم وا ● عدد ا
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ادة رقم (٨) ( التمثيل الدولي) ا
ساواة مع الرجل ودون أي تمييز - ـناسبة لتكفل للمرأة - على قدم ا تتخذ الدول األطراف جميع التدابير ا

نظمات الدولية. ستوى الدولي واالشتراك في أعمال ا فرصة تمثيل حكوماتها على ا

ـرأة ومشـاركـتهـا في العـمل الـدبلـومـاسي والعـمل على ـادة بشـكل خـاص وصول ا تـخاطـب هذه ا
ستوى الدولي. ولها أهمية خاصة بالنسبة للتوصيات العامة للجنة االتفاقية ¤التوصية العامة رقم (٨) ا
ـرأة حلكـومتـها والـتوصيـة العـامة رقم (١٠) حـول التـرويج لالتفـاقيـة ونشر حـول تدابيـر دعم تمـثيل ا
ـرأة فـي احلـيـاة الـسـيـاسـيـة والـعـامـة ومدة الـتـوصـيـة الـعـامـة رقـم (٢٣) حـول التـمـيـيـز ضـد ا الـتـقـاريـر

كفولة لتجاوز العقبات‹. ؤقتة ا االنعقاد والتدابير ا

: مؤشرات نوعية: أوالً

سـاواة والعـمل اإليجـابي أو اإلجراءات اخلـاصة الـتي تسـهل وصول ● وجـود مواد قـانونـية خـاصة بـا
ناصب دولية. راكز الدبلوماسية والترشح  رأة إلى ا ا

ناصب الدولية. رأة التي تتعلق بالقطاع الدبلوماسي وا تساوية للرجل وا ● تشريع لتأكيد الفرص ا
ناصب صادقة التي تـوفر الشفـافية في اختيـار أشخاص  صـادقة احلكوميـة أو غيرها من إجـراءات ا ● ا

دبلوماسية وتعيينهم فيها.
ـصـادقـة الـتي تـوفـر الـشـفـافـية فـي تـرشيـح األشـخاص ـصـادقـة احلـكـومـيـة أو غـيـرهـا من إجـراءات ا ● ا

ناصب الدولية. النتخابهم لعضوية جلان متابعة االتفاقيات الدولية وا
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● وجود خـطط توظيف وترويج للمناصب الـدبلوماسية التي ترتـكز على أساس االستحقاق أو على
أساس مـخاطبة الفوارق ب النوعـ االجتماعي في اخلدمة الـدبلوماسية من خالل اتخاذ إجراءات

خاصة مؤقتة.
شاركة النسائية. ● وجود معاهد تدريب دبلوماسي حتقق الوصول إلى التدريب ومتابعة ا

شاركة النسائية في هذا اجملال. ● إنشاء آليات متابعة ا
● وجود برامج تدريب خدمية وبرامج تدريب للنساء بعد التخرج في مجال اخلدمة الدبلوماسية.

رأة عـلى اخـتـيار اخلـدمة ـكن أن تـدرب ا ● وجـود برامج تـثـقيـفـية في مـجـال الشـئـون الدولـيـة والتي 
الدبلوماسية والعمل الدولي كمسار حياة .

نـاصرة ومتابـعة عمـلية تعـي أشخاص في رأة على أعمـال الدعم وا ● وجود  برامج لتـطوير قـدرة ا
ناصب الدولية. جلان متابعة اتفاقيات حقوق اإلنسان وغير ذلك من ا

ثانيًا: مؤشرات كمية:
● نسبة النساء السفيرات.

رشحـات لالنتخـاب كأعضـاء في جلان مـتابعـة االتفاقـيات الدولـية أو لشـغل مناصب ● عـدد النسـاء ا
دولية.

نتخبات في جلان متابعة االتفاقيات الدولية. ● عدد النساء ا
ناصب الدولية. ● عدد النساء في ا

● نسبة النساء في اخلدمة الدبلـوماسية الالتي حصلن على فرص لدراسات ما بعد التخرج أو التدريب
اخلاص.

ثالثًا: مؤشرات كمية ونوعية:
● عدد برامج التدريب والتثقيف للنساء في السلك الدبلوماسي.
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ادة رقم (٩): اجلنسية: ا

رأة حقوقًا مساوية حلقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو االحتفاظ ١-تمنح الدول األطراف ا
بـهـا. وتـضـمن بـوجه خـاص أال يتـرتب عـلى الـزواج من أجـنـبي أو عـلى تـغـيـير الـزوج جلـنـسـيـته أثـناء
الزواج أن تتغير تلقائيًا جنسية الزوجة أو أن تصبح بال جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

رأة حقًا مساويًا حلق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. ٢-تمنح الدول األطراف ا

ساواة في ـادة بالتـوصيات الـعامـة للجـنة االتفـاقية ¤التوصـية العـامة رقم (٢١) حـول ا تتعـلق هذه ا
رأة‹. ٢) حول إلغاء جميع أشكال التمييز ضد ا ادتان (١ الزواج وفي العالقات العامة وا

: مؤشرات نوعية: أوالً
تزوجة من غير جنسيتها احلق في إعطاء جنسيتها  ألوالدها. رأة ا ● وجود تشريع يعطي ا

رأة في اكتساب اجلنسية. ساواة ب الرجل وا ● وجود تشريع يضمن ا
تزوجة حقوقًا مساوية للرجل في إعطاء جنسيتها ألطفالها. رأة ا ● وجود حكم قانوني يعطي ا

تزوجة. رأة ا ● وجود أحكام إدارية بشأن منح جنسية اطفال ا
● وجـود ســيـاسـات حــول مـنح األطــفـال حــقـهم من مــيـراث أمـهـم الـتي حتــمل جـنــسـيـة مــخـتــلـفـة عن

جنسيتهم.
ؤازرة لقضية منح األطفال جنسية والدتهم. ● وجود برامج حلشد الدعم وا

تزوجة. رأة ا نظمات غير احلكومية حول جنسية أطفال ا ● وجود برامج إثارة الوعي التي تعقدها ا
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ثانيًا: مؤشرات كمية:
● عدد قـضايـا احملـاكم التي جنـحت النـساء في حتـدي ما انـطـوت علـيه من أخطـاء في منح الـتأشـيرات أو

ادة رقم (٩). ا يتضارب مع ا قرارات اجلنسية 
ـتـزوج مـن غـير ـتـزوجـات من جـنـسـيـة مـخـتـلـفـة مـقـارنـة مع نـسـبـة الـرجـال ا ● عـدد ونـسـبـة النـسـاء ا

جنسيتهم.

ثالثًا: مؤشرات كمية ونوعية:
● عدد الندوات والدورات التي عقدت حول حق األطفال في حمل جنسية والدتهم.

● عدد البرامج التلفزيونية واإلعالمية التي تناولت موضوع حق األطفال في جنسية أمهم. 

ادة رقم (١٠): التعليم: ا

ـرأة; لـكي تكـفل لـها حـقـوقًا نـاسـبة لـلـقـضاء عـلى الـتمـيـيز ضـد ا تـتخـذ الـدول األطراف جـمـيع الـتدابـيـر ا
ـسـاواة بـ الـرجل مـسـاويـة حلـقـوق الـرجـل في مـيـدان الـتـربـيـة وبــوجه خـاص لـكي تـكـفل - عــلى أسـاس ا

رأة: وا
هـني وااللتـحاق بـالدراسات واحلـصول عـلى الدرجات ( أ ) شـروط متسـاوية في الـتوجـيه الوظـيفي وا
نـاطق الريـفيـة واحلضـرية عـلى السواء. ـؤسسـات التعـليـميـة على اخـتالف فئـاتهـا في ا العـلمـية في ا
ـهني والتـعليم الـتقني ساواة مـكفولـة في مرحـلة احلضـانة وفي التـعليم الـعام والتـقني وا وتكون هـذه ا

هني. العالي وكذلك في جميع أنواع التدريب ا
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درسـ وفي نوعية ـناهج الدراسـية وفي االمتـحانات وفي مـستويـات مؤهالت ا (ب) الـتساوي في ا
عدات الدراسية. رافق وا ا

ـرأة والرجل في جمـيع مراحل التعـليم بجـميع أشكاله عن طي عن دور ا (ج) القـضاء على أي مـفهوم 
طـريق تشجـيع التعـليم اخملتـلط وغيره مـن أنواع التـعليم الـتي تساعـد في حتقيق هـذا الهدف وال سـيما

درسية وتكييف أساليب التعليم. عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج ا
نح واإلعانات الدراسية  األخرى. (د) التساوي في فرص احلصول على ا

ا في ذلك برامج تـعليم الـكبار ومـحو األمية (ه) التسـاوي في فرص اإلفادة من برامـج مواصلة الـتعلـيم 
الوظـيفي وال سـيمـا البـرامج الـتي تهـدف إلى التـعجـيل بقـدر اإلمـكان بـتضـييق أي فـجوة في الـتعـليم

رأة. قائمة ب الرجل وا
ـدرسة قبل (و) خـفض معدالت تـرك الطالـبات لـلدراسة وتـنظيم بـرامج للـفتيـات والنسـاء الالتي تركن ا

األوان.
شاركة النشطة في األلعاب الرياضية والتربية البدنية. (ز) التساوي في فرص ا

ا في (ح) إمكـانيـة احلصـول على مـعلـومات تـربويـة محـددة تسـاعد عـلى كفـالة صـحة األسـر ورفاهـتهـا 
علومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرة. ذلك ا

ـجال التوصيـات العامة لـلجنة اتفـاقية سيداو ¤التوصـية العامة رقم (١٩) حول ادة لـها صلة  هذه ا
رأة والتوصية العامة رقم (١٤) حول ختان االناث‹ . العنف ضد ا
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أوالً : مؤشرات نوعية:
● وجود مواد محددة في التشريع تمنع التمييز في التعليم على أساس العرق أو النوع االجتماعي.

ي في التحاق الفتيات والفتيان ستوى العا ● وجود مواد محددة في قانون التعليم تـعزز الوصول إلى ا
دارس. با

● وجود نصوص في قانون التعليم تؤكد على التعليم اإللزامي للبنات واألوالد.
سـتويـات للـبنات/ ● وجـود نص في قانـون التـعلـيم حول تـوفيـر الدولة لـلفـرص التـعلـيميـة في جمـيع ا

األوالد.
تحدة حول حقوق الطفل. صادقة على اتفاقية األ ا ● ا

● وجود ترتيبات مؤسسية لتطبيق تشريع التعليم اإللزامي.
● تعزيز فرص التعليم العادلة للبنات/النساء واألوالد/الرجال.

ـدرسـية ●  وجـود سـيـاسـات تـوفـر حـوافـز لـتسـهـيل حـصـول الـبـنـات واألوالد عـلى الـتـعـلـيم والـكـتب ا
اجملانية.

شاركة التعليمية. ساواة ب اجلنس في ا ● وجود إجراءات إيجابية للتقليل من عدم ا
مارسات التعليمية.  ناهج والكتب الدراسية وا ساواة في النوع االجتماعي من خالل ا ● تعزيز ا

هني. ● تعزيز مشاركة النساء في برامج غير تقليدية في التدريب ا
ناهج الدراسية. ● دمج الصحة اإلجنابية والثقافة اجلنسية في ا

درسة. ● وجود برامج تعليم غير رسمية للبنات واألوالد خارج إطار ا
● وجود برامج محددة لزيادة حصول البنات والنساء على التعليم.

● توفير التعليم لألطفال الذين يعانون من إعاقات.
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هنية. ● وجود برامج حتفيزية لزيادة التحاق النساء ببرامج التدريب الفنية وا
 . علم والتربوي ● طرح برامج حساسة للنوع االجتماعي لفئات ا

تواجدات في مناصب عليا في اإلدارات التربوية. ● وجود برامج لزيادة نسبة النساء ا
ام تدنية جدًا في اإل ـستويات ا ● وجود بـرامج محو األمية واألمية الوظيـفية لألميات وللنساء ذوات ا

بالقراءة والكتابة.
● وجود بـرامج تعليم الكبار لتلبيـة احتياجات معينة للنـساء مثل: الصحة ومهارات توليد الدخل

بادرة والقيادة. والثقة بالنفس وروح ا
ثانيًا: مؤشرات كمية:

● معدالت البقاء على مقاعد الدراسة في التعليم اإللزامي.
رحلة اإللزامية والثانوية. ● معدالت التسرب من ا

هنية. دارس الثانوية في التخصصات العلمية وا ئوية للبنات في ا ● النسبة ا
ئوية للبنات في برامج محو األمية. ● النسبة ا

ؤسسات  األخرى. دارس وا عوق في ا عوقات من ب األطفال ا ئوية للبنات ا ● النسبة ا
هني والتعليم الفني. ئوية للنساء في معاهد التدريب ا ● النسبة ا

ـعاهد التعليمية ذات الـبرامج التي تعتمد منهاجًا يـعتمد على تعليم النساء ئوية للمدارس وا ● النسبة ا
مهارات محددة.

رأة. ● نسبة طلبة اجلامعات في برامج الدراسات اخلاصة با
ـئـويـة لـلـبـنـات مـن إجـمـالي الـنـاجـحـ في االمـتـحـانـات الـتـنـافـسـيـة لـلـبـعـثـات عـلى جـمـيع ● الـنـسـبـة ا

ستويات.  ا
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ئوية للنساء من ب خريجي اجلامعات في التخصصات اخملتلفة. ● النسبة ا
ام بالقراءة والكتابة حسب مستويات التحصيل العلمي للسكان حسب اجلنس. ● مستويات اإل

دارس. ديرين في ا دارس إلى ا ● نسبة مديرات ا
● نسبة العميدات ونائبات العمداء في الكليات. 

ئوية للنساء في مجالس اجلامعات. ● النسبة ا
ئوية للنساء رئيسات وعضوات هيئات التدريس في اجلامعات. ● النسبة ا

ئوية للنساء في اللجان/الهيئات/اجملالس اخملتصة بصنع القرار/االستشارات. ● النسبة ا

ثالثًا: مؤشرات كمية ونوعية:
رأة. ● عدد األنشطة الرياضية/األلعاب التي تشارك فيها ا

● عدد سياقات الدراسات النسوية/تعليم النوع االجتماعي في اجلامعات.
ستـندة إلى اجملتـمع احمللي التي تـوفر للنـساء برامج مـحو األمية/ نظـمات ا ـنظمات الـنسويـة/ا ● عدد ا

التعليم.

ادة رقم (١١): العمل: ا
رأة في ميـدان العمل; لكي ـناسبة لـلقضـاء على التمـييز ضـد ا ١- تتـخذ الدول األطراف جـميع التـدابير ا

رأة - نفس احلقوق وال سيما: ساواة ب الرجل وا تكفل لها - على أساس ا
( أ ) احلق في العمل بوصفه حقًّا ثابتًا جلميع البشر.

ـا في ذلـك تـطــبــيق مـعــايــيـر اخــتــيـار واحــدة في شــئـون (ب) احلـق في الـتــمــتع بــنـفس فــرص الــعـمــالــة 
االستخدام.
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هنـة ونوع الـعمل واحلق في الـترقـية واألمن عـلى العـمل وفي جمـيع مزايا (ج) احلق في حـرية اخـتيـار ا
ـا في ذلك الـتـلـمـذة احلـرفـية ـهـني  وشـروط اخلـدمـة واحلق في تـلـقى الـتـدريب وإعـادة الـتـدريب ا

تكرر. تقدم والتدريب ا هني ا والتدريب ا
عـاملـة فـيمـا يتـعلق ـسـاواة في ا ا في ذلك االسـتـحقـاقات واحلق في ا ـساواة في األجـر  (د) احلق في ا

عاملة في تقييم نوعية العمل. ساواة في ا ساوية وكذلك ا بالعمل ذي القيمة ا
رض والعجز والشيخوخة (ه) احلق في الضمان االجتـماعي وال سيما في حاالت التقاعد والبـطالة وا

وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل. وكذلك احلق في إجازة مدفوعة األجر.
ا في ذلك حماية وظيفة اإلجناب. (و) احلق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل 

رأة بسبب الزواج أو األمومة وضمانًا حلقها الفعلي في العمل تتخذ الدول نع التمييز ضد ا ٢- توخيًا 
ناسبة: األطراف التدابير ا

( أ ) حظر الفـصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتـمييز في الفصل من العمل على أساس
. احلالة الزوجية مع فرض جزاءات على اخملالف

اثـلة دون فـقـدان للـعمل ـزايـا اجتـماعـيـة  ـشفـوعة  (ب) إدخـال نظـام إجـازة األمومـة مدفـوعة األجـر أو ا
السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية.

سـانـدة الالزمـة لـتمـكـ الـوالدين مـن اجلمع بـ االلـتـزامات (ج) تـشـجـيع تـوفيـر اخلـدمـات االجتـمـاعـيـة ا
شاركة في احلـياة العامة والسيما عن طريق تـشجيع إنشاء وتنمية العائلية وب مسئـوليات العمل وا

شبكة من مرافق رعاية األطفال.
(د) توفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل في األعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
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ادة استعراضًا دوريًا في ضوء شمولة بهذه ا ـسائل ا تصلة با ٣- يجب أن تستعرض الـتشريعات الوقائية ا
عرفة العلمية والتكنولوجية وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء. ا

ادة لها أهمية بالنسبة للتوصيات العامة للجنة اتفاقية سيداو ¤التوصية العامة رقم (١٢) حول هذه ا
ـرأة من الـعنـف ضدهـا وتضـمـ التـقـارير الـدوريـة معـلـومات حـوله والـتوصـيـة العـامة رقم حمـاية ا
ـتساوي والتـوصية العـامة رقم (١٦) حول النـساء العامالت بال تساوي لـلعمل ا (١٣) حول األجـر ا
ـشـروعـات الـعـائــلـيـة الـريـفـيـة واحلـضـريـة والـتـوصــيـة الـعـامـة رقم (١٧) حـول قـيـاس كـمـيـة أجـر في ا

نزلية النسائية غير مدفوعة األجر وحسابها واحتسابها في الناجت القومي اإلجمالي‹ . النشاطات ا

أوالً : مؤشرات نوعية:
رأة في العمل كحق من حقوق اإلنسان. ● وجود مواد محددة في القانون تضمن حق ا

تساوية للنساء والرجال.  ● وجود نصوص محددة في قوان العمل تضمن فرص العمل ا
هنية. ● وجود نصوص محددة في التشريعات حول احلق في تكوين اجلمعيات والنقابات ا

● وجود نصوص في التشريعات العمالية لضمان ما يلي في القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي:
❒ احلد األدنى لسن االلتحاق بالعمل للنساء والرجال.

زايا وبدل العمل اإلضافي والعالوات ب ساواة في احلصول على الـرواتب و األجور وا ❒ ا
العامل والعامالت. 

❒ اإلجازات مدفوعة األجر وغير مدفوعة األجر
❒ األمن الوظيفي.

هنة والتعويض عنها. ❒ احلماية ضد مخاطر ا
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ناجم. شروعة وا ❒ تقييد توظيف النساء في األعمال الليلية واألعمال غير ا
❒ شروط إنهاء اخلدمة.

تساوية في التدريب والتأهيل واالبتعاث. ❒ الفرص ا
● وجود نـصوص في التـشريعـات العمـاليـة حول إجازات األمـومة وفتـرات اإلرضاع واحلمـاية ضد

الطرد من اخلدمة خالل إجازة األمومة.
ساواة مع الرجل. رأة في احلصول على الضمان االجتماعي على أساس ا ● ضمان حقوق ا

رأة في مواقع العمل. عاجلة التحرش اجلنسي والعنف ضد ا ● وجود تشريعات 
تعلقة بالعمل. صادقة على االتفاقيات الدولية ا ● ا

هاجرين. ستقبلة لهم حلماية العمال ا صدرة للعمال والدول ا ● وجود اتفاقيات ثنائية ب البلدان ا
ـسـاواة في األجـر ـهـنـيـة حـول ا ـفـاوضـات مع الـنـقـابــات ا ● وجـود سـيـاســات لـلـدولـة فـيـمـا يـتـعـلـق بـا

كافآت.  وا
هني وسوق العمل.  ● وجود سياسات للقضاء على التمييز ب اجلنس في التوظيف والتوجيه ا

● وجود سياسات لتوفير حصول النساء العامالت حلسابهن اخلاص على تسهيالت ائتمانية.
ـهـاجـرات في الـتـوظـيف والـتـدريب واحلـصـول عـلى حـقـوق ـسـاعـدة الـعـامالت ا ● وجـود سـيـاسـات 

متساوية مع الرجل في عقود العمل.
سئوليات األسرية. اط عمل مرنة وخدمات لتمك النساء من اجلمع ب العمل وا ● توفير أ

● وجود سياسات تسمح بسن تطوعية للتقاعد لكل من النساء والرجال.
● وجود سياسات تتعلق بإسهام النساء والرجال في صناديق التقاعد وصناديق االدخار.
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● وجود ضمان اجتماعي لألبوين الوحيدين واألرامل.
● وجـود سيـاسـات تـقرهـا الـدولـة وأصحـاب الـعـمل حلـمايـة الـنـساء من االنـتـهـاك اجلنـسي أو الـتـحرش

اجلنسي في مكان العمل.
شروعات الصغيرة. رأة في ا ● وجود برامج ريادية لتسهيل مشاركة ا

ـعـلـومـات بـهـدف زيادة ـسـتنـد إلـى تكـنـولـوجـيـا ا ـرأة في الـتـدريب ا ● وجـود بـرامج لـزيـادة مـشـاركـة ا
إمكانيات الوصول إلى فرص عمل مجزية.

صروفات أو ● وجود مشروعات دعـم للنساء العـامالت الالتي يتم االستغنـاء عنهن بسبب تـخفيض ا
ا في ذلك برامج إعادة التدريب. تقاعدات قسريًا  ا

ستند إلى النوع االجتماعي في مكان العمل. ● وجود برامج دعم ضحايا العنف ا
تدني من خالل برامج مكافحة الفقر. ساعدة العامل ذوي الدخل ا ● وجود برامج 

● وجود برامج لتوعية النساء بحقوقهن االقتصادية. 
● توافر بيانات مفصلة حسب النوع االجتماعي متعلقة بالنساء العامالت. 

ثانيًا: مؤشرات كمية:
رتبطة بالعمر لكل من الذكور واإلناث. شاركة ا ● معدالت ا

ئوية للنساء في القوة العاملة. ● النسبة ا
● معدالت بطالة اإلناث والذكور.

● نسبة العامل حلسابهم اخلاص في إجمالي القوة العاملة النسائية.
هاجرات العامالت في اخلارج. ئوية للنساء ا ● النسبة ا

ئوية للنساء في القوى العاملة في األنشطة االقتصادية اخملتلقة. ● النسبة ا
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رأة العاملة في الناجت احمللي اإلجمالي. ئوية إلسهام ا ● النسبة ا
● عدد النساء العامالت الالتي حصلن على قروض صغيرة.

● متوسط األجور النقدية للعامل حسب النشاط االقتصادي.
ـزارعات ـسـتفـيـدات من خـطط الـتـأمـ في الـقطـاع غـيـر الـرسـمي مـثل: ا ـئـوية لـلـنـسـاء ا ● الـنـسـبـة ا

والعامالت حلسابهن اخلاص.
ئوية ألصحاب العمل الذين يوفرون خدمات لرعاية الطفل وساعات إرضاع لألمهات. ● النسبة ا

نتسب لها. هنية مقارنة بنسبة الرجال العامل ا نتسبات للنقابات ا ئوية للنساء العامالت ا ● النسبة ا
هنية. تواجدات في مراكز صنع القرار في النقابات ا ئوية للنساء ا ● النسبة ا
رأة في مجال العمل. تعلقة بالتمييز ضد ا ● عدد قضايا احلقوق األساسية ا

● عدد قضايا االنتهاك والتحرش اجلنسي في مكان العمل.

ثالثًا: مؤشرات كمية ونوعية:

هارات وبرامج العمل احلر للنساء. نظمات غير احلكومية التي تنظم برامج تدريب ا ● عدد ا
نظمات غير احلكومية التي تقدم قروضًا صغيرة للنساء العامالت. ● عدد ا

ادة رقم (١٢): الصحة: ا
رأة في ميدان الرعاية الصحية ناسبة للقضاء على الـتمييز ضد ا ١- تتخذ الدول األطراف جـميع التدابير ا
ـرأة - احلـصول عـلى خـدمات الـرعـاية ـسـاواة بـ الرجل وا من أجل أن تـضـمن لهـا - عـلى أساس ا

تعلقة بتنظيم األسرة. ا في ذلك اخلدمات ا الصحية 
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ادة تكفل الدول األطـراف للمرأة خدمات مـناسبة فيما ٢- بالرغم من أحكام الفـقرة رقم (١) من هذه ا
يـتـعلق بـاحلمل والـوالدة وفتـرة ما بـعد الـوالدة موفـرةً لـها خـدمات مـجانـية عـند االقـتضـاء وكذلك

تغذية كافية أثناء احلمل واإلرضاع.

رتبط ـناسبة للـقضاء على التـمييز ا ادة رقم (١٢) من اتفاقيـة سيداو إلى جميع اإلجراءات ا تشيـر ا
ـساواة في الوصـول إلى اخلدمـات مع التـأكيد بـصورة خـاصة على رأة ولـتحـقيق ا بالعـنايـة بصـحة ا
تـعلـقة بـالرعايـة في فتـرة ما بـعد الوالدة ادة بـصورة خـاصة إلى اخلـدمات ا تنـظيم األسـرة. كمـا تشـير ا
وأثنـاءها وقـبلـها وبـاخلدمات اجملـانيـة والتـغذيـة خالل فتـرة األمومـة. وهنـاك إشارة إلى فـيروس نقص
ا لها من نزلية;  نـاعة البشرية (مرض اإليدز) في سيـاق الصحة اإلجنابية وأساليب احلـياة واألجواء ا ا

تطلبات الصحية في ظل  أوضاع خاصة.  تأثيرات على الصحة وا
ادة لها أهمية بالنسبة للتوصيات العامة للجنة اتفاقية سيداو ¤التوصية العامة رقم (١٢) حول هذه ا
مـارس ضدها وتضم التقـارير الدورية معلومات حـوله والتوصية العامة رأة من العنف ا حماية ا
ـرأة في رقم (١٤) حــول خـتــان اإلنــاث والـتــوصـيــة الــعـامــة رقم (١٥) حـول جتــنب الــتـمــيــيـز ضــد ا

Æ ›تعلقة بالوقاية من اإليدز االستراتيجات الوطنية ا

أوالً : مؤشرات نوعية:
سـاواة والقـضاء ● وجـود سيـاسات صـحيـة تضـمن الـوصول إلى الـرعايـة الصـحيـة وتقـليص عـدم ا

على التمييز.
● وجود سياسات للصحة اإلجنابية تمكن الرجال والنساء من الوصول إلى خدمات تنظيم األسرة.

ساواة ب اجلنس في التغذية على مستوى األسرة. ● وجود سياسات تغذية تضمن ا
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ـهاجـرات والنـساء في عـرضات لـفيـروس األيدز مـثل: النـساء ا ● وجـود سيـاسات حلـمايـة النـساء ا
سلحة والالجئات. مناطق النزاعات ا

تعـلقة ● تـطوير الـسيـاسات التي تـتعلـق بدور القـطاع الصـحي والقـائم عـلى توفـير الرعـاية الصـحيـة ا
بالعنف ضد النساء. 

عرضات لالجتار.  ● وجود سياسات متعلقة بتوفير الرعاية الصحية للنساء والفتيات ا
مـارسـات التـقلـيديـة التي تـلحـق الضـرر باحلـالة الـصحـية لـلنـساء كـافحـة ا ● وجود سـيـاسات مـتعـلقـة 

والفتيات.
ـتـخـصـصـات في اجملـال ● تـوفـيــر الـتـدريب وفـرص الـتـعـلـيم والــتـقـدم في مـجـال الـعـمل لـلــعـامالت وا

الصحي. 
ـسـتـويـات بـ مـخـتـلف فـئات ـرأة في مـنـاهج وبـرامج الـتدريـب علـى جمـيع ا ● إدراج قـضـايـا صـحـة ا

هن الطبية. أصحاب ا
علومات.  ● تطوير شبكة واسعة من خدمات الصحة اإلجنابية والتعليم والوصول إلى ا

رضعات. ● وضع وتطبيق برامج تغذية للنساء احلوامل وا
واد الغذائية على مستوى ● وجود بـرامج توعية وتثقيف تعزز العدالـة ب اجلنس فيما يتعلق بـتوزيع ا

بكرة. راهقة والطفولة ا األسرة وبخاصة خالل فترات احلمل وا
ستند للنوع ● وجود برامج صحية توفر خدمات للضحـايا من البنات والنساء الالتي يتعرضن للعنف ا

االجتماعي.
عـوقات النساء الالتي هاجرات ا ● توافر اخلـدمات الصحيـة للنساء في أوضـاع خاصة مثل النـساء ا

سلحة. يتأثرن بالنزاعات ا
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ثانيًا: مؤشرات كمية:
● نسبة النساء والفتيات الالتي يحصلن على خدمات الرعاية الصحية األولية.

تزوجات الالتي يستخدمن وسائل تنظيم األسرة. ● نسبة النساء ا
زمنة حسب فئات العمر والنوع االجتماعي. ● نسبة انتشار األمراض ا

● نسبة انتشار اإلعاقة حسب اجلنس.
● نسبة وفيات األمهات واألطفال الرضع.

● معدل البقاء على احلياة للذكور واإلناث.
● نسبة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية

ثالثًا: مؤشرات كمية ونوعية:
وجه لتثقيف النساء وتوعيتهن حول صحتهن وتغذيتهن. ● عدد البرامج ا

وجه للنساء والرجال حول تنظيم األسرة. ● عدد الدورات والبرامج اإلعالمية ا
ناعة (اإليدز). ● عدد برامج التوعية حول مرض نقص ا

نافع االقتصادية واالجتماعية: ادة رقم (١٣): ا ا

رأة في اجملاالت  األخـرى للحياة ناسبـة للقضاء عـلى التميـيز ضد ا تـتخذ الدول األطراف جـميع التدابـير ا
ـرأة - نـفس احلـقوق وال ـسـاواة بـ الـرجل وا االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة لكى تـكـفل لـهـا - عـلى أسـاس ا

سيما: 
( ا )   احلق في االستحقاقات العائلية.
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الي. صرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال االئتمان ا (ب) احلق في احلصول على القروض ا
(ج)  احلق في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية وفي جميع جوانب احلياة الثقافية.

ـتـعـلـقة ـجـاالت الـتـوصـيـات الـعـامـة التـفـاقـيـة سـيداو ¤الـتـوصـيـة رقم (١٦) ا ـادة لـهـا صـلـة  هـذه ا
ـتـكـافـئة ـنـزلـيـة غـيـر ا ـتـعـلـقـة بـقـيـاس كـمـيـة األنشـطـة ا بـالـعامـالت بال أجـر والتـوصـيـة رقم (١٧) ا

رأة‹. والتوصية رقم (١٩) حول العنف ضد ا

أوالً : مؤشرات نوعية:
● وجود صندوق للضمان االجتماعي. 

دنية يحفظ حقوق النساء في مواقع العمل الرسمية. ● وجود نظام للخدمة ا
ـصـرفـيـة والـرهـون الـعـقـاريـة وغـيـر ذلك من أشـكـال االئـتـمـان ● احلق في احلـصـول عـلى الـقـروض ا

الي. ا
ساواة في النوع االجتماعي. ● وجود صندوق تقاعد يراعي ا

شاركة النساء في العمل.  ● وجود سياسات مناسبة  وضعها 
راة في اإلدارت العامة. كافحة التمييز ضد ا ● السياسات واالجراءات التي وضعت 

خالفة أو بتعرض إحدى النساء لإلساءة. ● اإلجراءات التي تتخذها وزارة العمل لدى إبالغها 
شروعات التي  تنفيذها لتعريف النساء بحقوقهن االقتصادية.  ● عدد البرامج وا

● عدد مؤسسات اإلقراض التي تقدم خدمات توعية للنساء حول آلية حصولهن على القروض.
وجه للفتيات والنساء. ؤسسات الرياضية والثقافية ا ● عدد ا
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ثانيًا: مؤشرات كمية:
شروعات صغيرة. ● عدد النساء الالتي حصلن على قروض 

هنية. نتسبات للنقابات ا ● عدد النساء ا
ــوزعـات عــلى قـطــاعـات الــنـشــاط االقـتــصـادي احلــكـومي واخلــاص والـصــنـاعي ● عــدد الـنــسـاء ا

والتجاري واخلدمي. 
ناصب الـعليا ومـستويـات صنع القـرار في مؤسسـات الدولة االقـتصادية ● نسـبة النـساء العـامالت في ا

احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص.
ثالثًا: مؤشرات كمية ونوعية:

شروعات.  شروعات الصغيرة حول آلية إدارة ا تاحة لصاحبات ا ● عدد الدورات ا
شروعاتهن . وجه للنساء والفتيات حول آلية احلصول على قروض  ● عدد البرامج اإلعالمية ا

رأة الريفية: ادة رقم (١٤): ا ا
رأة الريفـية واألدوار الهامة التي شاكل اخلـاصة التي تواجهـها ا ١ . تضع الدول األطراف في اعـتبارها ا
ـا في ذلك عـملـها في قـطـاعات االقـتـصاد غـير تؤديـهـا في توفـيـر أسبـاب البـقـاء اقتـصـاديًّا ألسـرتـها 
ـناطق رأة في ا نـاسبـة لكـفـالة تـطبـيق أحـكام هـذه االتفـاقيـة عـلى ا الـنقـدية وتـتخـذ جـميع الـتدابـيـر ا

الريفية.
ناطق الريـفية لكي رأة فـي ا نـاسبة للـقضاء عـلى التميـيز ضد ا ٢ . تتـخذ الدول األطراف جـميع التـدابير ا
ـرأة - أن تشـارك في التنـميـة الريـفيـة وتسـتفـيد مـنها ـساواة بـ الرجل وا تـكفل لـها - عـلى أساس ا

وتكفل للريفية بوجه خاص احلق في:
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ستويات. ائي على جميع ا شاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإل (  أ ) ا
ـعـلومـات والـنـصـائح واخلـدمات ـا في ذلك ا الئـمـة  ( ب) الـوصـول إلى تـسهـيالت الـرعـايـة الـصحـيـة ا

تعلقة بتنظيم األسرة. ا
( ج) االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي.

ـا في ذلك ما يـتـصل منه ( د) احلـصـول على جـمـيع أنواع الـتـدريب والتـعـليم الـرسمـي وغيـر الرسـمي 
حو األمية الوظيفي وكذلك التمـتع خصوصًا بكافة اخلدمات اجملتمعية واإلرشادية وذلك لتحقق

زيادة كفاءتها التقنية.
ـساعـدة الـذاتيـة والتـعـاونيـات; من أجل احلـصول عـلى فـرص اقتـصاديـة مـكافـئة ( هـ)  تـنـظيم جـماعـات ا

لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل حلسابهن اخلاص.
شاركة في جميع األنشطة اجملتمعية. ( و) ا

ناسبة ( ز) فرصة الوصول إلى االئتمانـات والقروض الزراعية وتسهـيالت التسوية والتكنـولوجيا ا
ــعــامــلــة في مــشــاريع إصـالح األراضي واإلصالح الــزراعي وكــذلك في مــشــاريع ــســاواة في ا وا

التوط الريفي.
ـرافق الـصـحـيـة واإلمداد ( ح) الـتـمـتع بظـروف مـعـيـشـة مالئـمة وال سـيـمـا فـيـما يـتـعـلق بـاإلسـكان وا

واصالت. اء والنقل وا بالكهرباء وا

جـاالت التوصـيات العـامة التـفاقيـة سيداو والـتي حتمل األرقام (٣ ٩ ١١ ـادة لها صـلة  هذه ا
١٣ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ و٢١).
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أوالً : مؤشرات نوعية:

رأة الريفية. ● وجود تشريعات تضمن حقوق ا
رأة الريفية. ● وجود تشريعات حتمي عمل ومنتجات ا

رأة الريفية على القروض الريفية. ● وجود تشريعات لدعم حصول ا
ناسبة. رأة الريفية على الرعاية الصحية والتعليمية ا ● وجود تشريعات تدعم حصول ا

رأة في تخطيط التنمية وتطبيق ورصد برامج التنمية الريفية. ● وجود سياسات لتحقيق مشاركة ا
● وجود سياسات تفي باحتياجات محددة للنساء في القطاع الريفي.

رأة في امتالك األراضي في القطاع الريفي. ● وجود سياسات لضمان حقوق ا
● وجود سياسات لتوسيع فرص التوظيف بأجر في البيئة الريفية.

شروعات في قطاعات الزراعة والصناعة واخلدمات. ● وجود سياسات لترويج تطوير ا
ناطق الريفية إلى االئتمان والتكنولوجيا واألسواق. ● وجود سياسات لتسهيل وصول نساء ا

صـرفي الريفـي وبنوك النـساء واجلمـاعات التـي تساعد ● تعـزيز العـمل التعـاوني الريفي والـعمل ا
نفسها بنفسها.

● حشد النساء من أجل تنظيم أنفسهن كجماعات مستقلة.
ناطق الـريفيـة كقادة لـلمجتـمع وكفاعـل في منـظمات مـستندة إلى ●  مـشاركة النـساء والرجـال في ا

اجملتمع احمللي.
ام الـوظـيفي بـالـقراءة ● وجود سـيـاسـات لرفع مـسـتويـات تـعلـيم الـنـساء في قـطـاع الريف وتـقـويـة اإل

والكتابة لدى النساء األميات.
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● زيادة إمكانيات وصول النساء إلى خدمات اإلرشاد الزراعي ومهاراته الفنية.
● وجود سياسات توسيع الرعاية الصحية وخدمات واستشارات تنظيم األسرة في القطاع الريفي.
أوى ومصادر ● وجود سـياسات لتعـزيز البنيـة التحتيـة الريفية كـمًّا ونوعًا في مجـاالت اإلسكان وا

ياه اآلمنة. ا
ناطق الريفية.  ائية ريفية ترفع مهارات ودخول النساء وأسرهن في ا ● وجود برامج إ

واد هارات; لتوسـيع الدور االقتصادي للـمرأة في القطاع الـريفي في تصنيع ا ● وجود برامج تطويـر ا
ضافة والصناعات الريفية. نتجات الزراعية ذات القيمة ا الغذائية وا

شاركة النساء في برامج اإلرشاد الزراعي في القرى. ● وجود برامج 
رتبطـة ببنوك مـحلية تـديرها نسـاء واجلمعيات ● إمكان الـوصول إلى االئتمـانات والبنوك الـنسائيـة ا

التعاونية الريفية واجلماعات التي تساعد نفسها.
درسة. ● وجود مراكز حلضانة ورعاية أطفال األمهات العامالت في مرحلة ما قبل ا

رأة الريفية في وضع وتنفيذ خطط التنمية االجتماعية االقتصادية. ● مشاركة ا

ثانيًا: مؤشرات كمية:

ناطق الريفية. تلكات النساء في ا ● حجم 
. تلكن أراضٍ ناطق الريفية الالتي  ئوية للنساء في ا ● النسبة ا
تلكن منازل. ناطق الريفية الالتي  ئوية للنساء في ا ● النسبة ا

لكن حسابات مصرفية وحسابات توفير. ناطق الريفية الالتي  ئوية للنساء في ا ● النسبة ا
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شاركـات في: برامج اإلرشـاد الزراعي والـتدريب على نـاطق الريـفيـة ا ـئوية لـلنـساء في ا ● الـنسـبة ا
زارع والتكنولوجيا الصناعية مثل الصناعات الريفية. يكنة في ا ا

ا في ذلك اخلدمة والصيانة. ●  وجود برامج مهارات الكمبيوتر 
شروعات الريفية. ئوية للنساء في تنمية ا ● النسبة ا

ئوية للنساء في برامج االئتمان. ● النسبة ا
● عدد مراكز االتصال التي تشارك فيها النساء.

ئويـة لألسر في القطاع الـريفي التي تتوافر لـها إمكانيات ● إمكـان الوصول إلى البنيـة التحتية. الـنسبة ا
ياه اآلمنة والكهرباء وكافة اخلدمات  األخرى. الوصول إلى: ا

ثالثًا: مؤشرات كمية ونوعية:
تكاملة. ● عدد برامج التنمية الريفية ا

ناطق الريفية.  ائية الريفية لرفع مهارات ودخول النساء وأسرهن في ا ● عدد البرامج اإل
ناطق الريفية. ● وجود البرامج التي تستهدف االرتقاء باالقتصاد في ا

دنية: ادة رقم (١٥): احلقوق ا ا

ساواة مع الرجل أمام القانون. ١ . تعترف الدول األطراف للمرأة با
اثلة ألهلـية الرجل وتساوي بينها وبينه دنية أهلـية قانونية  رأة في الشئون ا ٢ . تمـنح الدول األطراف ا
ـارسة تلك األهـلية وتـكفل للـمرأة بـوجه خاص حقـوقًا مسـاوية حلقـوق الرجل في إبرام في فرص 

ساواة في جميع مراحل اإلجراءات القضائية.  متلكات وتعاملهما على قدم ا العقود وإدارة ا
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٣ . تـتـفق الدول األطـراف عـلى اعتـبـار جمـيع الـعقـود وسـائر أنـواع الـصكـوك اخلـاصة الـتي يـكـون لهـا أثر
قانونى يستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية. 

ـتصل بـحركـة األشخاص ـرأة نفس احلـقوق فـيمـا يتـعلق بـالتـشريع ا ٤ . تمـنح الدول األطـراف الرجل وا
وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

ـجاالت الـتوصـيات الـعـامة التـفاقـية سـيداو ¤التـوصيـة رقم (١٧) حول قـياس ـادة لهـا صلـة  هذه ا
تساوية نـزلية التي تـقوم بها الـنساء وتقـديرها ورقم (١٣) حول تـساوي أجور األعمـال ا األنـشطة ا

Æ ›ؤقتة ورقم (٥) حول التدابير اخلاصة ا

أوالً : مؤشرات نوعية:
نع التمييز على أساس اجلنس.  ● وجود ضمانات تشريعية 

● تعديل التشريعات االقتصادية التي تميز على أساس اجلنس.
الية. عامالت التجارية وا ● وجود تشريعات تعطي نفس األهلية للنساء في ا

دنية. مارسات القانونية في اجملاالت ا ● إزالة التمييز من ا
رأة. ● وجود آليات فعَّالة للتحقق من انتهاكات حقوق اإلنسان التي يتم ارتكابها ضد ا

الية. عامالت التجارية وا رأة في ا ● وجود تدابير وسياسات حلماية ا
● وجـود بـرامج تـعلـيم وتـدريب في مـجـال حـقـوق اإلنـسان لـلـمـرأة ولـلـعامـلـ في اإلدارت الـتـجـارية

الية. وا
دنية والقانونية. ● وجود برامج حلشد الدعم للتعريف بحقوق النساء ا
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ثانيًا: مؤشرات كمية:
عروضة أمام احملاكم. دنية ا رأة ا تصلة بحقوق ا ● عدد القضايا ا

دنية ضد أحد اجلنس التي تنظرها احملاكم من اإلدارت الرسمية. ● عدد حاالت التمييز في احلقوق ا

ثالثًا: مؤشرات كمية ونوعية:
دنية. شروعات الهادفة إلى توعية النساء بحقوقهن ا ● عدد البرامج وا

رأة القانونية. الية حول حقوق ا دنية وا وجهة للعامل في اإلدارات ا شروعات ا ● عدد البرامج وا

ادة رقم (١٦): الزواج والعالقات األسرية:  ا

تعـلقة ـرأة في كافة األمـور ا ـناسبـة للقـضاء على الـتميـيز ضد ا ١- تتخـذ الدول األطراف جـميع التـدابير ا
رأة: ساواة ب الرجل وا بالزواج والعالقات العائلية وبوجه خاص تضمن - على أساس ا

( أ ) نفس احلق في عقد الزواج.
(ب) نفس احلق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل.

سئوليات أثناء الزواج وعند فسخه. (ج) نفس احلقوق وا
تعلقة سئولـيات بوصفهـما أبوين - بغض النـظر عن حالتهـما الزوجية - في األمـور ا (د) نفس احلـقوق وا

صلحة األطفال االعتبار األول. بأطفالهما. وفي جميع األحوال يكون 
(هـ) نفس احلقوق في أن تقرر بحرية وبإدراك للنتائج عدد أطفالها والفاصل ب الطفل والذي يليه

ارسة هذه احلقوق. وفي احلصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من 
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سـئوليات فيما يـتعلق بالوالية والقـوامة والوصاية على األطفـال وتبنيهم أو ما شابه (و) نفس احلقوق وا
ــفـاهـيم في الــتـشـريع الــوطـني. وفي جـمــيع األحـوال يـكـون ذلك من األعـراف حــ تـوجـد هـذه ا

صلحة األطفال االعتبار األول.
ـهـنـة ونـوع ـا في ذلك احلـق في اخـتـيـار اسم األســرة وا (ز) نــفس احلـقـوق الـشــخـصـيـة لـلــزوج والـزوجـة 

العمل.
ـمتـلكـات واإلشراف عـليـها وإدارتـها ـلكـية وحـيازة ا (ح) نفس احلـقوق لـكال الزوجـ فيـما يـتـعلق 

والتمتع بها والتصرف فيها سواء بال مقابل أو مقابل عوض.
ا في ذلك ٢- ال يكـون خلـطبـة الـطفل أو زواجه أي أثـر قـانوني وتُـتَّخـذ جـميع اإلجـراءات الـضروريـة 

التشريعي منها لتحديد سن أدنى للزواج وجلعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا.

واد تـتعلق بالـتوصيات العـامة للجـنة االتفاقـية والتي حتمل األرقام (٤ ٦ ٩ ١٢ ١٣ هذه ا
١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ و٢٤).

أوالً : مؤشرات نوعية:
بكر وحتديد سن أدنى للزواج. نع الزواج ا ● وجود تشريع وإصالح قانوني 

وافقة على الزواج متطلبًا أساسيًا للزواج.  ● وجود تشريع يجعل ا
● وجود قوان تضمن للمرأة التعويض في حالة الطالق التعسفي.

نزل الزوجية بعد فسخ عقد الزواج. رأة في العيش  ● وجود قوان تؤمن حق ا
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رأة حقوقًا في الرعاية والوصاية على األطفال. ● وجود قوان تعطي ا
● وجود قوان تفـرض مسئوليات مـتساوية جتاه دعم األبـوين واألطفال مع األخذ باالعتـبار الكفاية

قدرة على االستمرار. االقتصادية للمرأة وا
● وجود قوان تسمح للمرأة بأن حتمل اسمها إذا اختارت ذلك.

● وجود قوان تسمح للمرأة بالطالق على أساس تعرضها للعنف. 
● وجود مواد تنص على دمج االستشارات العائلية بقوان الطالق.

● تشريع إنشاء صندوق للنفقة.
● إنشاء محاكم عائلية التخاذ إجراءات قانونية سريعة تبت في النزاعات الزوجية.

● وجود موارد بشرية ومالية لدمج االستشارات في عمليات الفصل القضائي أو التسويات العائلية.
يالد والزواج. ناطق اخملتلفة لتسجيل حاالت ا كن الوصول إليها في ا ● إنشاء تسهيالت 

مارس في هذه احملاكم. كثف حول النوع االجتماعي لقضاة ومحامي احملاكم العائلية ا ● التدريب ا
ستشاري العائالت. كثف بشأن اجلندر  ● التدريب ا

رأة واتفاقية سيداو وقضايا التمييز. ● وجود برامج تثقيف عام حول حقوق ا
قدم للطفل أو ● صيـاغة قواعد مقبولة بشكل عام لـتطبيقها على مجاالت القانـون العائلي كالدعم ا

األبوين.

ثانيًا: مؤشرات كمية:
● عدد القضايا التي يتقرر فيها منح إعانة أو نفقة للزوجة واألطفال.

● عدد النساء الالتي حصلن على حسابات في البنوك كمواطنات مستقالت.
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سجلة. معدل حاالت الزواج والطالق ا
معدل كرار الزواج .

عدد النساء الالتي خصصت لهن أراض أو سكن من الدولة.
قـاضاة بناءً على سجالت اخلدمات الصحية ـنزلي التي  التحقيق فيها أو ا عدد حاالت العنف ا

  وسجالت احملاكم وسجالت اخلدمات القانونية.
ساعدة القانونية اجملانية والتوعية القانونية للمرأة. شورة العائلية وا راكز التي تعرض ا عدد ا

نطوية على تمييز. عدد قضايا احملاكم التي تتحدى السياسات والقوان ا

ثالثًا: مؤشرات كمية ونوعية:
رأة في األسرة. ● عدد الدراسات التي جترى حول حقوق ا

رأة في قانون األسرة/ العائلة/ األحول الشخصية. تعلقة بالتوعية بحقوق ا ● عدد البرامج ا
وجهه للقضاة واحملام والعامل في األجهزة القضائية. ● عدد البرامج التدريبية ا

● عدد مكاتب اإلرشاد األسري في احملاكم ومنظمات حماية األسرة. 

±∞∑

●

●
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لحق رقم (١) ا
مصطلحات

اتفاقية:
هي معاهدة رسمية ب الدول حتدد واجبات الدول والتزاماتها وتعني أيضًا عهد أو اتفاق. ح تعتمد
وقعة على اجلمـعية العامة إحدى االتفاقيـات فهى بذلك تؤسس التزامات دولية واجـبة على الدول األعضاء ا

االتفاقية; وحيث توقع حكومة وطنية على اتفاقية تصبح مواد تلك االتفاقية جزءًا من تشريعاتها الداخلية.

اتفاق مُلزم: 

ـتعـاقدون طـواعيـةً بالـتزامهـم بحقـوق وواجبـات قانـونيـة يحـددونهـا بأنفـسهم. ومن هـو أن يقـر األطراف ا
ـواثيـق والبـروتـوكـوالت واإلعالنات ـعـاهـدات واالتفـاقـات وا لـزمـة االتـفـاقيـات وا االتـفـاقـات ا

ذكرات. ومذكرات التفاهم والتسويات الوقتية وتبادل ا

إعالن:

تحدة: كـمؤتمر فـيينا هـو وثيقـة ليست ملـزمة تقر مـعايير مـتفق علـيها وتنـشأ غالبًـا من مؤتمـرات األ ا
ـثالن نوعـ رئيـس من ي للـمرأة عـام ١٩٩٥م وهـما  حلـقوق اإلنـسان عـام ١٩٩٥م ومؤتـمر بـكـ العـا
نظمات ثلو ا ي حلقوق اإلنسان واآلخر كتبه  ثلو احلكومات وهو اإلعالن العا اإلعالنات األول كتبه 

تحدة إعالنات سارية لكنها ليست ملزمة. غير احلكومية. وغالبًا ما تصدر اجلمعية العامة لأل ا
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عهد: 
ـثـال تـتـضـمن الـشرعـة الـدولـيـة حلـقوق عـاهـدة واالتـفـاقـيـة. على سـبـيل ا هو اتـفـاق مـلـزم لـلـدول مثـل ا
ـدنـيـة والـسـيـاسـية والـعـهـد الـدولي لـلـحـقوق : الـعـهـد الـدولي لـلـحقـوق ا اإلنـسـان عـهـدين دولـيـ رئيـسـ

االقتصادية واالجتماعية والثقافية و اعتمادهما عام ١٩٦٦م. 

وثيقة:
هي وثيـقة قـانونيـة تسـتخدم لـوضع وحتديـد ومواءمة مـعايـير دوليـة حلقـوق اإلنسان مـثل: اتفـاقية الـقضاء

ـعـوقـ ـرأة واتـفـاقـيـة حـقـوق الـطـفل واتـفـاقـيـة حـقـوق األشـخـاص ا عـلى جـمـيع أشـكـال الـعـنف ضـد ا
نع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال. والبروتوكول اخلاص 

التحاق:
يـعني أن تلتـحق الدولة باتـفاقية وقعت عـليها دول أخـرى بالفعل ودخـلت حيز النـفاذ ويترتب على ذلك
نفس اآلثار القانونية للتصديق على االتفاقية غير أنه يكون بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ. وحتدد االتفاقية
نـفـسهـا شـروط االلتـحـاق بـها فـقـد جتيـز االتـفاقـيـة االلتـحـاق لكـافـة الـدول أو تقـصـره على عـدد مـحدد من

الدول.

التحفظ:
يكون التحفظ عـلى اتفاقية أو معاهـدة أو عهد بأن تعلن الدولـة عدم موافقتها عـلى االلتزام بواحد أو أكثر
من البـنود. ويـكون ذلك على نـحو مؤقت; وذلـك ح تعـجز الدول عن إدراك الـبند مـحل التـحفظ لكـنها
ـكن إبداء الـتحفظ عـند الـتوقيع عـلى االتفـاقية أو عـند الـتصديق  ـبدأ عـلى االلتزام به و تـوافق من حيث ا
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كن أن يتعارض التحفظ مع الغرض األساسي صادقة عليها أو قبولها أو االلتحاق بها. وال  عليها أو ا
من االتفاقية وهدفها العام. وقد حتظر معاهدة إبداء التحفظات أو تقصر التحفظ على بنود محددة فقط.

التصديق:

ا جاء صـادقة علـيها هـو الفعل الـذي تتخذه الـدولة إلعالن قبـولها االلـتزام  ـعاهدة أو ا التـصديق على ا
ـعـاهدات مـتـعـددة األطـراف صراحـةً عـلى الـدول األعـضـاء أن تعـلن قـبـولـها ـعـاهـدة وتشـتـرط أغـلب ا في ا

وافقة. صادقة أو التصديق أو ا االلتزام بالتوقيع با

التوصيات:

عاهـدات موجهة لـلدول األطراف وعـادةً ما تتـضمن وجهـة نظر الـلَّجنـة في االلتزامات تصـدرها آليـات ا
وجب االتفاقية. فروضة  ا

التوقيع:

هـو أول خطـوة للـمصـادقة عـلى مـعاهـدة. ويعـد توقـيع الدولـة على نص إعالن أو اتـفاقـية أو أحـد العـهود
تضمنة في الوثيقة واحترام فلسفتها ومعناها بدون أية واجبات قانونية. باد ا وعدًا منها بااللتزام با

بروتوكول اختياري:

الـبروتوكـول االختياري لالتـفاقيـة هو معـاهدة متـعددة األطراف لـلدول أن تصـدق عليـها أو تلـتحق بها.
ويكون الغرض منها تأكيد هدف مع من أهداف االتفاقية أو اإلسهام في تنفيذ فقراتها.
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آلية:
ـراقبة إعمـال وثيقة مـعينة وعادة مـا تُنشأ اآللـية في الوثيـقة التي تراقـب إعمالها. هي جهة أو جلـنة تقوم 
ادة رقم (١٧) من وجب ا رأة التي تأسست  ومثال هذا جلنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا
رأة وأمـثلـة أخرى كـمجلـس حقـوق اإلنسان ومـناصب اتفـاقيـة القـضاء عـلى جمـيع أشكـال التـميـيز ضـد ا

. قررين اخلاص ا

الدول األطراف:
تحدة. الدول األعضاء في منظمة األ ا

تحدة: ميثاق األ ا
ـتحـدة وهي التي حتـدد األهداف ووظـائف الدول األطراف ومـسئـوليـاتها.  ـعنى آخـر اتفاقـية األ ا
تـبـنـيهـا في سـان فـرانـسـيـسـكـو عـام ١٩٤٥م من قِـبَل ٥٠ دولـة مـؤسـسـة إال أن كل الـدول األعضـاء في األ

يثاق. تحدة وافقت على ما جاء في هذا ا ا

: (CEDAW) رأة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا
نع الـتـميـيـز ضد  تـبنـيـها عـام ١٩٧٩م وأصـبحت نـافـذة عام ١٩٨١م. وهـي أول اتفـاق قـانوني مـلـزم 

رأة والرجل.  ساواة ب ا وجبها باتخاذ إجراءات إيجابية لتفعيل ا رأة. وتلتزم الدول  ا

اتفاقية حقوق الطفل :
 تبنيها عام ١٩٨٩م وأصـبحت نافذة عام ١٩٩٠م. وتلزم االتـفاقية الدول األعضاء بـالتزامات قانونية

دنية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية. حلماية حقوق الطفل ا
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مثل اخلاص: ا
تـحدة وقـد يـكون مـعـنيًـا بـقضـية أو أحـد اإلجراءات اخلـاصـة يعـ مـباشـرة من قـبل األم الـعـام لأل ا

بدولة.

اإلجراءات اخلاصة: 
هي مسمى عـام يطلق على آليـات مجلس حقوق اإلنـسان لتناول أوضـاع حقوق اإلنسان في دولـة معينة
أو قـضية من قـضايـا حقـوق اإلنسان. وهـى طريقـة يتـمكن بـها اجملـلس من العمـل بصورة مـنتـظمـة خالل العام
مثل اخلاص أو قرر اخلـاص أو ا على قضـية في نطـاق اهتمـامها. وتـكون اآلليـة اخلاصة إمـا فردية مـثل ا

ستقل أو تكون جماعية مثل فرق العمل. اخلبير ا
وبـرغم تـنـوع مـهـام اآللـيـات اخلـاصـة إال أن مـهـمــتـهـا األسـاسـيـة تـتـلـخص في الـنـظـر في  أوضـاع حـقـوق
اإلنسـان في دولة مـعـينـة أو إقلـيم مـع أو في ظـاهرة حـقوقـيـة محـددة ومراقـبـتهـا وتقـد الـنصح بـشأنـها
والتـقرير عنها عالنية. ولهذا ينـقسم عمل اآلليات اخلاصة إلى آليات قطـرية أو آليات موضوعية. ويقومون
شورة بشأن التعـاون الفني والنظر في الشكاوى بأنشطة متنوعة مـنها إعداد الدراسات وتقد الـنصح وا
شاركـة في أنشطة دعوية عامـة. وتلتزم كافة اآلليات اخلـاصة بالتقرير عن أنـشطتها جمللس حقوق الفردية وا
راجعة طرق اإلنسان (جلنة حقـوق اإلنسان سابقًا) في جلسته السنوية. وحالـيًا يقوم مجلس حقوق اإلنسان 

عمل اآلليات اخلاصة. 

اجلمعية العامة:
تـحدة من أجل التداول وصنع السيـاسة العامة. تتألف اجلـمعية العامة هي اجلهاز التمثـيلي الرئيس باأل ا
ـتـحـدة حـيث يكـون لـكل دولـة عـضو بـاجلـمـعـية الـعـامـة صوت  ـمـثـلـة للـدول األعـضـاء باأل ا من الـوفود ا
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واحد. ويـلـزم في التـصويـت على قـضايـا مـهمـة ومـحددة - كـالقـرارات اخلـاصة بـاألمن والـسالم وانتـخاب
ـسائل  األخـرى فتـتـقرر بـأغلـبـية بـسيـطة أعضـاء مـجلس األمن - مـوافقـة أغـلبـية ثـلـثي الدول األعـضاء أمـا ا
(أغـلبـيـة أقل من ثلث األعـضـاء). وتقـوم اجلمـعـية الـعامـة بـاعتـمـاد االتفـاقيـات وإصـدار اإلعالنات اخلـاصة
بـحقـوق اإلنـسان ونـقـاش موضـوعـاتهـا اخملـتلـفـة وتأنـيب الـدول عـلى انتـهـاكات حـقـوق اإلنسـان. وتـعمل

تحدة. وجب ميثاق األ ا اجلمعية العامة 

تحدة:  اجمللس االقتصادي واالجتماعي باأل ا
ـسـاعدة اجلـمعـية الـعامـة في تـعزيـز التـعاون والـتـنمـية االقـتصـادية ـتحـدة التي تـقوم  هو أحـد أجهـزة األ ا
واالجتماعية على مستوى العالم. ويتكون من ٥٤ عضوًا تنتخبهم اجلمعية العامة لفترة ثالث سنوات. ويتم
مثَّـلة في اجمللس لـوالية مدتـها عام واحـد فقط. وينـعقد اجمللس اختيـار الرئيس من أصـغر أو أوسط القـوى ا
دة أربـعة أسـابيـع في يولـية/تـموز من كل عـام. غيـر أنه منـذ عام االقـتصـادي واالجتـماعي مـرة واحدة فـقط 
١٩٩٨م بدأ يعـقد اجتمـاعًا سنـويَّا آخر في إبريل/نـيسان يـلتقي فيه بـوزراء االقتصـاد الذين يترأسـون اللجان
األساسية بالبنك الـدولي وصندوق النقد الدولي. ويـعمل اجمللس االقتصادي واالجتـماعي كغيره من هيئات
ـشـورة لــلـدول األعـضـاء واعـتـمـاد الـتـوصـيـات ـعـلـومـات وتـقـد ا ـتـحـدة  األخـرى عـلى جــمع ا األ ا
تـحدة والدول األعضـاء وتنظيم نـظومة األ ا وباإلضافة لـهذا يجوز له الـتدخل في اتساق الـسياسة الـعامة 

نطقة التي ينشط فيها بشكل أكبر. وظائفها وهى ا

مجلس حقوق اإلنسان:
ـتـحدة عن مـراقـبة وحـمـاية سـئـولة بـاأل ا تـأسس بـدالً من جلنـة حـقـوق اإلنسـان بـوصفه اجلـهـة الرئـيـسـة ا
احلـقوق واحلـريات األساسـية. وذلك بـقرار اجلـمعـية العـامة رقم (٢٥١) لـعام ٢٠٠٦م الـصادر بـاإلجماع في 
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١٥ مارس/آذار ٢٠٠٦م وانعقدت أولى جلـساته في ١٩ و٣٠ من يونية/حزيران ٢٠٠٦م. واألمل معقود
علـيه أن يصـير جـهة أكـثر مـوضوعـية ومـصداقـية وفـاعلـية في شـجب انتـهاكـات حقـوق اإلنسـان على مـستوى

العالم بدالً من جلنة حقوق اإلنسان التي تأثر عملها كثيرًا بأمور السياسة الدولية.

مواثيق حقوق اإلنسان: 
ـلزمـة قـانـونًا ـعـاهـدات ا تـشـكل مـواثيق حـقـوق اإلنـسـان قسـمًـا كـبـيرًا من الـقـانـون الدولـي. ويُقـصـد بـها ا
للـدول أى االتفاقـيات والعـهود التـي تُحدد واجـباتهـا وتُطبق في أوقـات احلرب والسـلم وتُنظم الـتزامات

حقوق اإلنسان التي تتحملها جتاه األشخاص في نطاق واليتها وليس جتاه الدول  األخرى.

حقوق اإلنسان:
جرد كونهـم من أفراد األسرة البشرية وهي تمثل حقوق كل إنسان كفولة للبشر  هي احلقوق األصليـة ا
عنى أن الشخص ال ية وغير قابـلة للتصرف  في عيش حـياة تتسم باحلرية والكرامة. وحـقوق اإلنسان عا
كـنه الـتنـازل عـنـها ولـو بـإرادته كـما أنه ال يـجـوز لفـرد أو مـجـموعـة من األفـراد حـرمان أى فـرد من حـقوقه
كن اعتـبار حق من حقـوق اإلنسان أهم من حق ـعني أنهـا كل ال يتجـزأ أى ال  اإلنسانـية. وهي متـرابطة 
آخر; ألن أحدها يكـمل اآلخر ومتصل به. وهى بهـذا تعبر عن التزامـنا العميق بضـمان أن يتمتع كل شخص

باحلقوق واحلريات الالزمة للعيش بحرية وكرامة.

دنية والسياسية:  احلقوق ا
دنية: احلق ـساواة. ومن احلقـوق ا هي حقـوق اجليل األول وهى مجمـوعة حقـوق األفراد في احلرية وا
ـشــاركـة في احلـيـاة في الـعــبـادة واحلق في االعـتــقـاد وحـريـة الــتـعـبـيــر واحلق في االنـتــخـاب واحلق في ا

علومات. السياسية واحلق في ا
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بـينـما يـشار إلى احلـقوق االقـتصـادية واالجـتمـاعيـة والثقـافيـة بحـقوق اجلـيل الثـاني العـتبارهـا أحيـانًا أقل
أهمية من حقوق اجليل األول.

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: 

ـأكل هي احلـقـوق الـتي تـتـعــلق بـالـشـروط الالزمـة لـتــوفـيـر االحـتـيـاجـات اإلنـسـانــيـة األسـاسـيـة مـثل: ا
ربح.  أوى والتعليم والرعاية الصحية والعمل ا وا

اء وأعلى مستوى صحي ناسب والـغذاء وا وتشـتمل هذه احلقوق على احلق في التـعليم والسكن ا
. كن بلوغه واحلق في العمل وحقوق العمل باإلضافة للحقوق الثقافية لألقليات والسكان األصلي

احلقوق البيئية والثقافية والتنموية:

يطلق عليها أحيانًا اجليل الثالث من احلـقوق وتقر بحق الشعوب في بيئة آمنة وصحية واحلق في التنمية
الثقافية والسياسية واالقتصادية. 

ي حلقوق اإلنسان: اإلعالن العا

اعـتـمدته اجلـمعـية الـعامـة في الـعاشـر من ديسـمبـر/كـانون األول ١٩٤٨م وهـو أول وثيـقة تـكرس قـواعد
ي حلـقوق ـا جـاء باإلعـالن العـا ومـعـاييـر حـقـوق اإلنسـان. وقـد وافقـت الدول األعـضـاء كلـهـا عـلى اإلقرار 
رور اإلنـسان. وعـلى الرغم من أن الـغرض مـنه لم يكن اإللـزام اكتـسبت بـنوده احـترامًـا شديـدًا من الدول 

كن القول: إنه صار عرفًا دوليًا. الوقت حتى 
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يثاق:  وجب ا ُنشأة  آليات حقوق اإلنسان ا
ـتـحـدة لـتتـولى مـهـام حـقـوقـيـة واسـعـة الـنـطاق. وهي هى اجلـهـات التـي ينـص علـى إنشـائـهـا مـيـثـاق األ ا
وجب نـشـأة  تـخاطب جـمـيع األشخـاص وتـتحـدد قـراراتهـا بـتصـويت األغـلبـيـة. وبيـنـما تـهـدف اآلليـات ا
وجب معاهدات إلى نشـأة  يـثاق إلى تعزيـز حقوق اإلنسان مـثل مجلس حقـوق اإلنسان تهدف اآللـيات ا ا

عايير محددة لتلك احلقوق.   الوصول 

وجب معاهدات: نشأة  آليات حقوق اإلنسان ا
وجب اتفاقية الـقضاء على كافة وجب وثيقـة قانونية مـعينة مثل اللـجنة التي أُنشـئت  هي آليـات أُنشئت 
ـنـشأة ـرأة. وتـتولى هـذه اآللـيـات مـهـام أضيق نـطـاقًـا من تـلك الـتي تـتـوالها اآللـيـات ا أشـكـال الـتـميـيـز ضـد ا
ـعـاهـدة التي عـاهـدة) وال تـخاطب سـوى الـدول الـتي صـادقت على ا ـيثـاق (مـتـابعـة تـنـفيـذ بـنـود ا ـوجب ا
فـوضية نـشورة على مـوقع ا أنشـأتهـا وتُعتـمد قـراراتها بـاالتفـاق. ولتوضـيح هذا الـفارق تـصنف الوثـائق ا
وجب رأة حلقوق اإلنسان في قاعدت للبيانات: آليات منشأة  العليا للقضاء على كافة أشكال الـتمييز ضد ا
وجب مـعاهـدات. ويتمـثل الفـارق اجلوهري بـينـهما في أن األولى تـهدف إلى تـعزيز يثـاق وآليـات منشـأة  ا

عايير. ؤسسة إلى مراقبة تنفيذ ا حقوق اإلنسان بينما تهدف األخرى ا

جلان االتفاقيات:
راقبـة التزام الدول األطراف وجب معاهـدات حقوق اإلنسان األسـاسية  هى اللجـان التي أُنشئت رسمـيًا 
ـراقبة جـهود الدول فـي تنفـيذ نصوص عاهـدات. ويوجد حـاليًا سـبعة جلـان معاهـدات تعني  ـا توجبه تـلك ا
ـعـاهـدات األســاسـيـة حلـقـوق اإلنـسـان بـاإلضـافـة إلـى الـلَّـجـنـة الـتي سـوف تـؤسـس قـريـبًـا التـفـاقـيـة حـقـوق ا

عوق فور أن تدخل حيز النفاذ. األشخاص ا
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جلنة حقوق اإلنسان:
تحـدة ومنبـرها الدولي الوحـيد لتعـزيز حقوق اإلنـسان وحمايـتها  حتى ظلت هذه الـلجنة هى آلـية األ ا
ـجـلس حـقوق مـارس/آذار عـام ٢٠٠٦م ح صـوت أعـضـاء اجلمـعـيـة الـعامـة بـاإلجـمـاع على اسـتـبـدالـها 

تحدة. اإلنسان باأل ا

رأة: عنية بالقضاء على التمييز ضد ا اللَّجنة ا
رأة حـيث تراقب التزام البلدان األطراف في عنيـة بالقضاء على جميع أشـكال التمييز ضد ا هي اللَّجنة ا
لـحق بهـذه االتفـاقيـة كما رأة والـبروتـوكول االخـتيـاري ا اتـفاقـية الـقضاء عـلى جمـيع أشكـال التـميـيز ضـد ا

تستجيب للشكاوى التي يرفعها أفراد أو جماعات.
وقعة على االتفاقية تقد رأة يجب على الـدول ا وفقًـا التفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييز ضد ا
تقـارير للجـنة لتبـي اإلجراءات اخملتـلفة التي يـتم اتخاذها لـلتحقق من فـرض تنفيـذ االتفاقيـة ووصف التقدم

عنية. الذي يتحقق بهذا الصدد وذلك خالل سنة واحدة من دخول االتفاقية حيز النفاذ في الدولة ا

رأة:  جلنة حالة ا
تحدة لتحضير التوصيات حول تأسست عام ١٩٤٦م من قبل اجمللس االقتصادي واالجـتماعي في األ ا

. راقبة تطبيق إعالن وخطة عمل بك رأة في العالم و أوضاع ا

رأة:  جلنة القضاء على التمييز ضد ا
وجب اتفاقية القضـاء على جميع أشكال التمييز راقبة االتفاقـيات تأسست  هي جلنـة مكونة من ٢٣ عضوًا 

رأة  (CEDAW) .تقدم الدول األطراف تقاريرها للجنة حول اإلجراءات التي  اتخاذها لتطبيق االتفاقية. ضد ا
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: (DAW) رأة قسم تقدم ا
رأة ـرأة; لتحس وضع ا تـحدة بالعمل كجـهاز إداري للجنة وضع ا رأة التابع لأل ا يقوم قسم تقـدم ا

ونشر مساواة النوع ومفاهيم النوع في جميع أنحاء العالم. 
: (INSTRAW) رأة عهد الدولي لألبحاث والتدريب من أجل تقدم ا ا

رأة في عام عهد الدولي لألبـحاث والتدريب من أجل تقدم ا تـحدة تأسيس ا أقرت اجلـمعية العامة لأل ا
همة الـرئيسـة للمعـهد الدولي لألبـحاث والتدريب ي األول للمـرأة. وا ـؤتمر العـا ١٩٧٦م كأحد تـوصيات ا

علومات.  ي للمرأة من خالل أنشطة األبحاث والتدريب وتبادل ا رأة هي دعم التقدم العا من أجل تقدم ا
: (UNIFEM) ائي للمرأة تحدة اإل صندوق األ ا

تـحدة ـائي لـلمـرأة في عـام ١٩٧٦م كصـنـدوق تطـوعي من عـقـد األ ا ـتـحدة اإل تـأسس صـندوق األ ا
رأة. عززة لتقدم ا ادي والفني للبرامج واإلستراتيجيات ا للمرأة; وذلك لتقد الدعم ا

قررة اخلاصة بالعنف القائم على النساء:  ا
رأة أو الـتهـديـد به وهي األعمـال الـتي ترتـكب على قـرر اخلاص عـلى مـنع أعمـال العـنف ضـد ا يـعمـل ا
رأة نـظرًا لكـونها وجهـة ضد ا أسـاس النـوع. ويعرف هـذا النوع من الـعنف بـأنه أعمال الـعنف أو التـهديد بـه ا

رأة بشكل غير متكافئ. امرأة أو أعمال العنف التي تؤثر على ا
ناقشة العامة:  أيام ا

ادة رقم تنظمها جلنة السـيداو سنويًّا أثناء انعقاد جـلساتها الدورية حيث جتتـمع اللَّجنة في العادة حسب ا
دة ال تزيـد عن أسبوع سنويًّـا. وحاليًا أصبـحت اللَّجنة جتـتمع مرت في العـام حيث تعقد دورت   (٢٠)
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سـنـويًا مـدة كل مـنـهـمـا ثالثـة أسـابـيع. وعـادة يـتم عقـد اجـتـمـاعـات الـلَّـجـنة في شـهـر ديـسـمـبـر/كـانون األول
ثـلـو احلـكـومات ـنـاقـشـة  كـن أن يشـارك في اجـتـمـاعات ا ويونـيـة/حـزيـران أو يولـيـة/تـمـوز من كل عـام و
نـظمات غـير احلكـومية ثـلو ا ـتخصـصة و تـحدة وجهـاتها ووكـاالتها ا ومكاتب حـقوق اإلنسـان باأل ا
رأة. وللمـنظمات غير احلـكومية أن تتقـدم بتقرير موازٍ ومؤسـسات حقوق اإلنسان الـوطنية وخبراء حـقوق ا

أو تقرير الظل.

حقوق غير قابلة للتجزئة: 
ال يعد أي من حقوق اإلنسان أو أي مجموعة من احلقوق أكثر أهمية من احلقوق  األخرى. إن حقوق
ـكن االختيار بيـنها أو اخللط ب اإلنسـان واحلريات الرئيـسة تنهض وتسـقط معًا: فهي ليـست جزءا من قائمة 

مكوناتها.

رأة: حقوق ا
ـرأة إلى احلـقـوق الـقانـونـيـة واالجـتـمـاعيـة اإلنـسـانـيـة لـلمـرأة. فـفي جـمـيع اجملـتـمـعات مع تـشـير حـقـوق ا
استـثناءات قلـيلة تعـاني النساء من وضع اخلـضوع. وعلى الرغم من أنه  حتـقيق تقدم كـبير في بعض أجزاء
ـتـلكـات في أسوأ الـظروف من الـعالـم إال أنه ما زال يُـنظـر إلى الـنسـاء في منـاطق أخـرى عديـدة بوصـفهن 

ا يـجعـلهن "األقـلية" يـتبعن آبـائهن أو أزواجـهن. ورغم أن النـساء يـشكلـن أكثريـة عدديـة ب سـكان العـالم; 
ا يجب. األكبر عددًا إال أنهن يحظ بقوة سياسية واجتماعية-اقتصادية أضعف كثيرًا 

رأة:  العنف ضد ا
هـو "أي فعـل عنـيف قائم عـلى أسـاس اجلنس يـنـجم عنه أو يـحتـمل أن يـنجم عـنه أذى أو مـعانـاة للـمرأة 
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ـا في ذلك التهديـد باقتراف مثل هـذه الألفعال واإلكراه واحلرمـان التعسفي من بدنـيًّا أو جنسيًّـا أو نفسيًّا 
احلرية سواء وقع ذلـك في احلياة العامة أم اخلاصة ". 

ـرأة الـصـادر عن اجلمـعـية ي لـلـقـضاء عـلى الـعـنف ضد ا ـادة األولى من اإلعالن الـعا وذلك كـما عـرفـته ا
تحدة في ٢٠ ديسمبر/كانون أول عام ١٩٩٣م.  العامة لأل ا

ي الـرابع لـلـمـرأة في بـكـ / الـصـ عـام ـؤتـمـر الـعــا كـمـا ورد هـذا الـتـعـريـف في الـوثـيـقـة الـصـادرة عن ا
١٩٩٥م; إذ جـاء فـيهـا أن: "الـعـنف ضد الـنـسـاء هو أي عـنف مـرتـبط بنـوع اجلـنس يـؤدي على األرجح إلى
ـثل تلك األفعـال واحلرمان ا في ذلك التـهديد  وقوع ضرر جـسدي أو جـنسي أو نفـسي أو معانـاة للمـرأة 

من احلرية قسرًا أو تعسفًا سواء حدث ذلك في مكان عام أو في احليـاة اخلاصــة ". 

العنف األسري: 

ا له من سلطة مصطلح العنف األسري يعني "كل عنف يـقع في إطار العائلة ومن قبل أحد أفراد العائلة 
أو والية أو عالقة باجملني عليها". 

التمييز العنصري:

هو "أي تمييـز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يـقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي
أو االثني ويستهـدف أو يستتبع تعطـيل أو عرقلة االعتراف بحـقوق اإلنسان واحلريات األساسـية أو التمتع بها
ـيـدان الـسيـاسي أو االقـتـصـادي أو االجـتـمـاعي أو الـثقـافي أو في أي ـسـاواة في ا ـارستـهـا عـلى قـدم ا أو 

ميدان آخر من ميادين احلياة العامة".
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رأة: التمييز ضد ا

هـو "أي تـفــرقـة أو اسـتـبـعــاد أو تـقـيـيــد يـتم عـلى أســاس اجلـنس ويـكـون من آثــاره أو أغـراضه إحـبـاط
ـيـادين الـسيـاسـيـة واالقـتـصاديـة واالجـتـمـاعـية االعـتـراف لـلـمـرأة بحـقـوق اإلنـسـان واحلـريات األسـاسـيـة في ا
ارسـتـها لـها دنـيـة أو في أي ميـدان آخـر أو توهـ - أو إحبـاط - تـمتـعـها بـهذه احلـقـوق أو  والثـقافـيـة وا

ساواة بينها وب الرجل". بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس ا

نظور اجلنوسي: تعميم ا

تحـدة بتـعريف مـفهوم في يـوليـة/تمـوز عام ١٩٩٧م قـام اجمللس االقتـصادي واالجـتمـاعي التابـع لأل ا
نظور اجلنوسي على النحو التالي: تعميم ا

ا في ذلك نظور اجلنوسي هو عملـية لتقييم مضام أي نشاط مخطط له على الرجال والنساء  "تعميم ا
ستويات. إنها اسـتراتيجية تهدف التشريعات والسيـاسات أو البرامج في أي مجال من اجملاالت وفي كـافة ا
إلى جعل شـواغل الـنسـاء والرجـال وخـبراتـهم جزءًا أصـيالً من أي تـصمـيم أو تـطبـيق أو مراقـبـة وتقـييـمًا ألي
سياسات أو بـرامج في جميع اجملاالت الـسياسـية واالقتصـادية واالجتمـاعية; للـتحقق من أن الرجـال والنساء
نظور اجلنوسي ينـتفعون بصفة متساوية من أي نـشاط ومن أجل إنهاء التفاوت. إن الهدف النـهائي لتعميم ا

ساواة اجلنوسية. هو حتقيق ا
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لحق رقم (٢) ا
رأة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

إن الدول األطراف في هذه االتفاقية:إن الدول األطراف في هذه االتفاقية:
ـان بـحـقوق اإلنـسـان األساسـيـة وبـكرامـة الـفرد ـتـحدة يـؤكـد من جـديد اإل - إذ تلـحظ أن مـيـثاق األ ا

رأة في احلقوق  وقدره وبتساوي الرجل وا
ي حلـقـوق اإلنسـان يؤكـد مـبدأ عـدم جـواز التـميـيـز ويعـلن أن جـميع الـناس - إذ تلـحظ أن اإلعالن الـعا
يـولــدون أحـرارًا ومــتـســاوين في الـكــرامـة واحلــقـوق وأن لــكل إنــسـان حق الــتـمــتع بـجــمـيع احلــقـوق
ا في ذلك التمييز القائم على أساس اجلنس ذكور دون أي تمييز  واحلريات الواردة في اإلعالن ا

- إذ تـلـحظ أن عـلى الــدول األطـراف في الـعـهـديـن الـدولـيـ اخلـاصـ بـحــقـوق اإلنـسـان واجب ضـمـان
ـدنـية ـرأة في حق الـتـمـتع بـجـمـيع احلـقـوق االقـتصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة وا مـسـاواة الـرجل وا

والسياسية
تخـصصة التي ـتحدة والـوكاالت ا عقـودة برعاية األ ا - وإذ تأخذ بـع االعتبـار االتفاقـيات الدوليـة ا

رأة في احلقوق تشجع مساواة الرجل وا
تخصصة تـحدة والوكاالت ا -  وإذ تلـحظ أيضًا القرارات واإلعالنات والتوصـيات التي اعتمدتها األ ا

رأة في احلقوق ساواة الرجل وا للنهوض 
-  وإذ يساورها القلق مع ذلك; ألنه ال يزال هناك - على الرغم من تلك الصكوك اخملتلفة - تمييز واسع

رأة النطاق ضد ا
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سـاواة في احلقـوق واحتـرام كرامـة اإلنسان ـبدأي ا رأة يـشكل انـتهـاكًا  - وإذ تشـير إلى أن الـتمـييز ضـد ا
ـساواة مـع الرجل في حـياة بـلـدهمـا السـياسـيـة واالجتـماعـية رأة عـلى قدم ا ويـعد عـقـبة أمـام مشـاركـة ا
و رخاء اجملـتمع واألسـرة  ويزيد صـعوبـة التنـميـة الكامـلة إلمـكانات واالقتـصاديـة والثـقافيـة ويعـوق 

رأة في خدمة بلدها والبشرية ا
- وإذ يـسـاورهـا الـقـلق وهى تـرى الـنـسـاء في حـاالت الـفـقـر ال يـنـلن إال أدنى نـصـيب من الـغـذاء والـصـحة

والتعليم والتدريب وفرص العمالة واحلاجات األخرى
- وإذ تؤمن بـأن إقـامة الـنظـام االقـتصـادى الدولي اجلـديـد القـائم على اإلنـصـاف والعـدل سيـسـهم إسهـامًا

رأة ساواة ب الرجل وا بارزًا في النهوض با
- وإذ تنّوه أنه ال بد من استئـصال شأفة الفصل الـعنصرى وجميع أشكـال العنصرية والتـمييز العنصرى
واالسـتعـمـار اجلـديـد والعـدوان واالحـتالل األجـنـبي والـسيـطـرة األجـنـبيـة والـتـدخل في الـشـئون

الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعًا كامالً
-  وإذ جتـزم بأن من شـأن تعـزيز الـسلم واألمن الـدوليـ وتخفـيف حدة الـتوتـر الدولى وتـبادل الـتعاون
فيمـا ب جمـيع الدول بغض النـظر عن نظـمها االجتـماعيـة واالقتصاديـة ونزع السالح الـعام الكامل
ـساواة وال سـيمـا نـزع الـسالح النـووى في ظل رقـابـة دولـيـة صارمـة وفـعَّـالة وتـثـبـيت مـباد الـعـدل وا
تـبـادلـة في الـعالقـات بـ البـلـدان وإعـمـال حق الـشعـوب الـواقـعـة حتت الـسـيطـرة األجـنـبـية ـنـفـعـة ا وا
ـصـير واالسـتـقالل وكـذلك من شـأن احتـرام الـسـيادة واالسـتـعـماريـة واالحـتالل األجـنـبي في تقـريـر ا
الوطنـية والسالمـة اإلقليـمية الـنهوض بـالتقـدم االجتمـاعي والتنـمية واإلسـهام نتـيجة لـذلك في حتقيق

رأة ساواة الكاملة ب الرجل وا ا
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انًا منها بأن الـتنمية التامة والكاملة ألى بلد ورفاهية الـعالم وقضية السلم تتطلب جميعًا مشاركة - وإ
يادين كنة في جميع ا ساواة مع الرجل أقصى مشاركة  رأة على قدم ا ا

رأة الـعظـيم في رفـاهـية األسـرة وفي تـنمـية اجملـتـمع الذي لـم يعـترف به -  وإذ تـضع نصب عـيـنيـهـا دور ا
حتى اآلن عـلى نحو كامل واألهـمية االجتمـاعية لألمومـة ولدور الوالدين كلـيهما في األسـرة وتنشئة
رأة في اإلجناب ال يـجوز أن يكون أساسًا لـلتمييز بل إن تـنشئة األطفال األطفال. وإذ تدرك أن دور ا

رأة واجملتمع ككل سئولية ب الرجل وا تتطلب بدالً من ذلك تقاسم ا
ـرأة يـتـطـلب إحـداث تـغــيـيـر في الـدور الـتـقـلـيـدي ـسـاواة الـكـامـلـة بـ الــرجل وا - وإذ تـدرك أن حتـقــيق ا

رأة في اجملتمع واألسرة. للرجل وكذلك في دور ا
رأة وعـلى أن تتخذ باد الـواردة في إعالن القضاء عـلى التميـيز ضد ا -  قـد عقدت العـزم على تنفـيذ ا
لهذا الغـرض التدابير التي يتـطلبها القضـاء على هذا التمييـز بجميع أشكاله ومظـاهره; فقد اتفقت على

ما يلى: 

اجلـــزء ١ :

ادة رقم (١): ا
رأة " أى تفـرقة أو استبـعاد أو تقييـد يتم على أساس ألغراض هذه االتفـاقية يعـنى مصطلح " الـتمييـز ضد ا
اجلنس ويـكون من آثارة أو أغـراضه توه أو إحـباط االعتـراف للـمرأة بحـقوق اإلنسـان واحلريات األسـاسية
دنـية أو فـي أى ميـدان آخر أو تـوه - أو ـيادين الـسـياسـية واالقـتـصاديـة واالجتـمـاعيـة والثـقـافيـة وا في ا
ساواة ـارستـها لـها بـصرف الـنظر عن حـالتـها الـزوجيـة وعلى أسـاس ا إحـباط - تـمتـعهـا بهـذه احلقوق أو 

بينها وب الرجل.
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ادة رقم (٢): ا
نـاسبة ـرأة. وتتفق عـلى أن تنـتهج بكل الـوسائل ا تـشجب الدول األطـراف جميع أشـكال الـتميـيز ضد ا

ا يلى: رأة; وحتقيقًا لذلك تتعهد بالقيام  ودون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد ا

ـناسـبة  األخرى إذا لم ـرأة في دساتـيرهـا الوطنـية أو تـشريـعاتـها ا ـساواة بـ الرجل وا ( أ ) إدماج مـبدأ ا
بدأ من خالل التشريع وغيره بدأ قـد أُدمج فيها حتى اآلن. وكفالة التحقيق الـعملي لهذا ا يكن هذا ا

ناسبة. من الوسائل ا
ا في ذلك مـا يناسب من جزاءات حلظر كل ناسب من الـتدابير تشـريعية وغير تـشريعية  (ب) اتخاذ ا

رأة. تمييز ضد ا
ساواة مع الرجل وضـمان احلماية الفعَّالة للمرأة عن رأة على قدم ا (ج) فرض حماية قـانونية حلقوق ا

ؤسسات العامة األخرى في البلد من أى عمل تمييزي. طريق احملاكم ذات االختصاص وا
ـرأة وكـفـالـة تـصـرف الـسـلـطـات ـارسـة تـمـيـيـزيـة ضـد ا (د) االمــتـنـاع عن مـبـاشـرة أى عـمل تـمـيـيـزي أو 

ا يتفق وهذا االلتزام. ؤسسات العامة  وا
ـرأة من جـانب أى شخص أو مـنـظـمة أو نـاسـبـة للـقـضـاء علـى التـمـيـيز ضـد ا (هـ) اتخـاذ جـمـيع التـدابـيـر ا

مؤسسة.
ـا في ذلك الـتـشـريـعى مـنـهـا لتـغـيـيـر أو إبـطـال الـقـائم من الـقـوان نـاسـبـة  (و) اتـخـاذ جـمـيع الـتـدابـيـر ا

رأة.  مارسات التي تشكل تمييزًا ضد ا واألنظمة واألعراف وا
رأة. (ز) إلغاء جميع األحكام اجلزائية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد ا
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ادة رقم (٣): ا

يادين السياسيـة واالجتماعية واالقتصادية والثقافية يادين - وال سيما ا تتخذ الدول األطراف في جـميع ا
; وذلك لتضمن لها رأة وتقـدمها الكامل ا في ذلك التشريعى مـنها لكفالة تطور ا ناسبة  - كل التـدابير ا

ساواة مع الرجل. ارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتمتع بها على أساس ا

ادة رقم (٤):  ا
ساواة الـفعـليـة ب الرجل ١ . ال يـعتـبر اتـخاذ الـدول األطراف تدابـير خـاصة مـؤقتـة تستـهدف الـتعـجيل بـا
ـعنى الذى تـأخذ به هـذه االتفاقـية ولكـنه يجب أال يـستتـبع على أى نحـو اإلبقاء ـرأة تميـيزًا با وا
عـلى معـايـيـر غيـر مـتكـافـئـة أو منـفـصـلة كـمـا يجب وقـف العـمل بـهـذه التـدابـير مـتى حتـقـقت أهداف

عاملة. التكافؤ في الفرص وا
ـا في ذلك تـلك التـدابـير ٢ . ال يعـتـبر اتـخـاذ الدول األطـراف تـدابيـر خـاصة تـسـتهـدف حـمايـة األمـومة 

الواردة في هذه االتفاقية إجراءً تمييزيًا.

ادة رقم (٥): ا

ناسبة لتحقيق ما يلى:  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير ا

ـرأة; بـهـدف حتقـيق الـقضـاء عـلى التـحـيزات ـاط االجتـمـاعـية والـثـقافـيـة لسـلـوك الرجل وا ( أ ) تـغـييـر األ
ـمـارسـات األخـرى الـقائـمـة عـلى االعـتقـاد بـكـون أى من اجلـنـس أدنى أو والعـادات الـعـرفـية وكل ا

رأة. طية للرجل وا أعلى من  اآلخر أو على أدوار 

±≤∂



(ب) كفالة تضم التربية العائلية فهمًا سليمًا لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية واالعتراف بكون تنشئة
األطـفال وتـربيـتـهم مسـئولـية مـشـتركـة ب األبـوين. عـلى أن يكـون مفـهومًـا أن مـصلـحة األطـفال هى

االعتبار األساسى في جميع احلاالت.

ادة رقم (٦):  ا
كافحـة جميع أشكال االجتار ا في ذلك التشريعى مـنها  ناسبـة  تتخذ الـدول األطراف جميع التـدابير ا

رأة. رأة واستغالل بغاء ا با

اجلــزء  ٢ :

ادة رقم (٧): ا

ـرأة في احلياة الـسيـاسية والـعامة ناسـبة للـقضـاء على التـميـيز ضد ا تـتخذ الـدول األطراف جـميع التـدابيـر ا
ساواة مع الرجل - احلق في: للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة - على قدم ا

( أ ) التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة واألهلية لالنتخاب جلميع الهيئات التي ينتخب
أعضاؤها باالقتراع العام.

ـشاركـة في صـياغـة سيـاسـة احلكـومة وفـي تنـفيـذ هـذه السـياسـة وفي شـغل الوظـائف الـعامـة على (ب ) ا
ستويات احلكومية. جميع ا

شاركة في أية منظمات أو جمعيات غير حكومية تهتم باحلياة العامة والسياسية للبلد.  (ج) ا
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ادة رقم (٨): ا
سـاواة مع الرجل ودون أى ـنـاسبـة لتـكفـل للـمرأة - عـلى قـدم ا تتـخذ الـدول األطـراف جمـيع الـتدابـير ا

نظمات الدولية.  ستوى الدولي واالشتراك في أعمال ا تمييز - فرصة تمثيل حكوماتها على ا

ادة رقم (٩): ا
ـرأة حـقـوقًـا مـسـاويـة حلـقـوق الـرجـل في اكـتـسـاب جـنـسـيـتـهـا أو تـغـيـيـرهـا أو ١ . تــمـنح الـدول األطـراف ا
االحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبى أو على تغيير الزوج جلنسيته
أثناء الزواج أن تـتغير جنـسية الزوجـة تلقائـيًّا  أو أن تصبح بال جنـسية أو أن تفـرض عليهـا جنسية

الزوج. 
رأة حقًّا مساويًا حلق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. ٢ . تمنح الدول األطراف ا

اجلـــزء ٣:

ادة رقم (١٠): ا
رأة; لكى تكفل لها حقوقًا مساوية ناسبة للقضاء على التمـييز ضد ا تتخذ الدول األطراف جمـيع التدابير ا

رأة:  ساواة ب الرجل وا حلقوق الرجل في ميدان التربية وبوجه خاص لكى تكفل - على أساس ا
هـني وااللـتـحـاق بـالـدراسـات واحلـصـول عـلى الـدرجات ( أ ) شـروط مـتـسـاويـة في الـتـوجـيه الـوظـيفـي وا
ـناطق الـريـفيـة واحلضـريـة على الـسواء. ـؤسسـات الـتعـليـمـية عـلى اختـالف فئـاتهـا في ا الـعلـميـة في ا
هنى والـتعلـيم التقنى سـاواة مكفـولة في مرحـلة احلضـانة وفي التعـليم العـام والتقـنى وا وتـكون هذه ا

هني. العالى وكذلك في جميع أنواع التدريب ا
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درسـ وفي نوعية ـناهج الدراسـية وفي االمتـحانات وفي مـستويـات مؤهالت ا (ب) الـتساوى في ا
عدات الدراسية. رافق وا ا

ـرأة الرجل في جميع مراحل التعـليم بجميع أشكاله وذلك طي عن دور ا (ج) القـضاء على أى مفهوم 
عن طـريق تشجيع الـتعليـم اخملتلط وغيـره من أنواع التعـليم التي تسـاعد على حتقـيق هذا الهدف وال

درسية وتكييف أساليب التعليم. سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج ا
نح واإلعانات الدراسية األخرى. (د) التساوي في فرص احلصول على ا

ا في ذلك برامج تعليم الـكبار ومحو األمية (هـ) التساوي في فرص اإلفادة من برامـج مواصلة التعلـيم 
الـوظيفي وال سـيمـا البـرامج التي تـهدف إلى الـتعـجيل بـقدر اإلمكـان بتـضيـيق أى فجـوة في التـعليم

رأة. قائمة ب الرجل وا
ـدرسة قبل (و) خـفض معدالت تـرك الطالـبات لـلدراسة وتـنظيم بـرامج للـفتيـات والنسـاء الالتي تركن ا

األوان.
شاركة النشطة في األلعاب الرياضية والتربية البدنية. (ز) التساوى في فرص ا

ا في ذلك (ح) إمكانية احلصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاهها 
علومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرة. ا

ادة رقم (١١): ا

رأة في ميـدان العمل; لكى ناسـبة للقـضاء على التـمييـز ضد ا ١ . تتخـذ الدول األطراف جمـيع التدابـير ا
رأة- نفس احلقوق وال سيما: ساواة ب الرجل وا تكفل لها- على أساس ا
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(  أ  ) احلق في العمل بوصفه حقًّا ثابتًا جلميع البشر.
ـا في ذلك تــطــبـيق مــعــايـيــر اخـتــيــار واحـدة في شــئـون  (ب) احلق في الــتـمــتع بــنـفـس فـرص الــعـمــالــة 

االستخدام.
ـهـنة ونـوع العـمل واحلق في التـرقيـة واألمن في الـعمل وفي جـميع مـزايا ( ج ) احلق في حريـة اختـيار ا
ا في ذلك الـتـلـمذة احلـرفـية ـهـنى  وشـروط اخلـدمـة واحلق في تـلقى الـتـدريب وإعـادة التـدريب ا

تكرر. تقدم والتدريب ا هنى ا والتدريب ا
ـعـامـلـة فـيـما سـاواة في ا ـا في في ذلك االسـتـحـقاقـات واحلق فـي ا ـسـاواة في األجـر  د ) احلق في ا  )

عاملة في تقييم نوعية العمل. ساواة في ا ساوية وكذلك ا يتعلق بالعمل ذى القيمة ا
رض والعجز والشيخوخة ) احلق في الضمان االجتـماعي وال سيما في حاالت التقاعد والبـطالة وا ( هـ

وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل وكذلك احلق في إجازة مدفوعة األجر.

ا في ذلك حماية وظيفة اإلجناب. (  و ) احلق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل 

ـرأة بـسبب الـزواج أو األمـومة وضـمـانًـا حلقـهـا الفـعـلي في الـعمل; تـتـخذ ـنع الـتمـيـيـز ضد ا ٢ . تـوخـيًا 
ناسبة: الدول األطراف التدابير ا

( أ ) حلظر الفـصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتـمييز في الفصل من العمل على أساس
. احلالة الزوجية مع فرض جزاءات على اخملالف

اثـلة دون فـقدان لـلعمل زايا اجـتمـاعيـة  شـفوعـة  (ب) إلدخـال نظام إجـازة األمومـة مدفـوعة األجـر أو ا
السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية.
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ـسانـدة الالزمة لـتـمكـ الوالـدين من اجلمع بـ االلتـزامات ( ج ) لتـشجـيع توفـيـر اخلدمـات االجتـماعـية ا
شاركة في احلياة العـامة والسيما عن طريق تشجيع إنشاء شبكة العائلية وبـ مسئوليات العمل وا

من مرافق رعاية األطفال وتنميتها.
( د ) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل في األعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

ـادة استـعراضًـا دوريًا في شـمـولة بـهذه ا سـائل ا ـتصـلة بـا ٣ . يـجب أن تسـتـعرض الـتشـريعـات الوقـائيـة ا
عرفة العلمية والتكنولوجية وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء. ضوء ا

ادة رقم (١٢): ا
رأة في ميدان الرعاية الصحية ناسبة للقضاء على التمييز ضد ا ١ . تتخذ الدول األطراف جميع التدابير ا
ـرأة - احلـصول عـلى خـدمات الـرعـاية ـسـاواة بـ الرجل وا من أجل أن تـضـمن لهـا - عـلى أساس ا

تعلقة بتنظيم األسرة.  ا في ذلك اخلدمات ا الصحية 
ـادة تكفل الدول األطـراف للمـرأة خدمات مـناسبـة فيما ٢ . بالرغم من أحـكام الفـقرة رقم (١) من هذه ا
يتعلق باحلمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة موفرة لها خدمات مجانية عند االقتضاء وكذلك تغذية

كافية أثناء احلمل واإلرضاع. 

ادة رقم (١٣): ا
رأة في اجملاالت  األخـرى للحياة ناسبـة للقضاء عـلى التميـيز ضد ا تـتخذ الدول األطراف جـميع التدابـير ا
ـرأة - نفس احلـقوق  وال سـاواة ب الـرجل وا االقـتصـاديـة واالجتـماعـيـة; لكي تـكفل لـهـا - على أسـاس ا

سيما:
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( أ ) احلق في االستحقاقات العائلية .
الي . صرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال االئتمان ا (ب) احلق في احلصول على القروض ا

(ج) احلق في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية وفي جميع جوانب احلياة الثقافية.

ادة رقم (١٤): ا
ـرأة الـريفـيـة واألدوار الهـامـة التي ـشاكل اخلـاصـة الـتي تواجـهـها ا ١ . تـضع الـدول األطراف في اعـتـبارهـا ا
ا في ذلك عملها في قـطاعات االقتصاد غير النقدية تؤديـها في توفير أسباب البقاء اقتـصاديًا ألسرتها 

ناطق الريفية.  رأة في ا ناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه االتفاقية على ا وتتخذ جميع التدابير ا
ناطق الريفية; لكى رأة في ا ناسبة للـقضاء على التمييز ضـد ا ٢ . تتخذ الدول األطراف جميع التـدابير ا
ـرأة - أن تشـارك في التنـميـة الريـفيـة وتسـتفـيد مـنها ـساواة بـ الرجل وا تـكفل لـها - عـلى أساس ا

وتكفل لها بوجه خاص احلق في: 
ستويات. ائي على جميع ا شاركة في وضع التخطيط اإل ( أ ) ا

تعلقة علومات والنصائح واخلدمات ا ا في ذلك ا الئمة  (ب) الوصول إلى تسهيالت العناية الصحية ا
بتنظيم األسرة.

(ج) االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعى.
ا فـي ذلك ما يـتـصل منه (د) احلـصول عـلى جـميـع أنواع الـتـدريب والتـعـليم الـرسـمى وغـير الـرسـمى 
ـحـو األميـة الـوظـيـفي وكـذلك الـتـمـتع خـصـوصًـا بـكافـة اخلـدمـات اجملـتـمـعـيـة واإلرشـادية ; وذلك

لتحقق زيادة في كفاءتها التقنية.
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ـساعـدة الـذاتـية والـتـعـاونيـات; من أجل احلـصـول عـلى فرص اقـتـصـادية مـكـافـئة (هـ) تـنـظـيم جمـاعـات ا
لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل حلسابهن اخلاص.

شاركة في جميع األنشطة اجملتمعية. (و) ا
ناسبة (ز) فرصة احلصول علـى االئتمانات والقروض الزراعية وتسهيالت التـسوية والتكنولوجيا ا
ـعــامـلــة في مــشـاريع إصـالح األراضى واإلصالح الـزراعى وكــذلك في مــشـاريع ـســاواة في ا وا

التوط الريفي.
ـرفق الـصـحـيـة واإلمداد (ح) الـتـمـتع بـظـروف مـعـيـشـة مالئـمـة وال سـيـمـا فـيـمـا يـتـعـلق بـاإلسـكـان وا

واصالت. اء والنقل وا بالكهرباء وا

اجلـــزء ٤:

ادة رقم (١٥): ا
ساواة مع الرجل أمام القانون.  ١ . تعترف الدول األطراف للمرأة با

اثلة ألهلـية الرجل وتساوي بينها وبينه دنية أهلـية قانونية  رأة في الشئون ا ٢ . تمـنح الدول األطراف ا
ـارسة تـلك األهـليـة. وتـكفل لـلـمرأة بـوجه خـاص حقـوقًـا مسـاوية حلـقـوق الرجل في فـي فرص 
ـســاواة مع الــرجل في جــمــيع مـراحل ــمـتــلــكـات وتــعـامــلــهـا عــلى قــدم ا إبــرام الــعـقــود وإدارة ا

اإلجراءات القضائية.
٣ .   تـتفق الـدول األطراف عـلى اعتـبـار جمـيع العـقود وسـائر أنـواع الصـكوك اخلـاصة الـتي يكـون لهـا أثر

قانونى يستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية. 
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ـتصل بـحركـة األشخاص رأة نـفس احلقـوق فيـما يـتعلـق بالتـشريع ا ٤ .  تمـنح الدول األطراف الـرجل وا
وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

ادة رقم (١٦): ا
تعـلقة ـرأة في كافة األمـور ا نـاسبة لـلقضـاء على التـميـيز ضد ا ١- تتـخذ الدول األطـراف جميع الـتدابيـر ا

رأة: ساواة ب الرجل وا بالزواج والعالقات العائلية وبوجه خاص تضمن - على أساس ا
( أ ) نفس احلق في عقد الزواج.

(ب) نفس احلق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل.
سئوليات أثناء الزواج وعند فسخه. (ج) نفس احلقوق وا

سـئوليات للزوج بـوصفهما أبوين بـغض النظر عن حالتـهما الزوجية في األمور (د) نفس احلقوق وا
صلحة األطفال االعتبار األول. تعلقة بأطفالهما. وفي جميع األحوال يكون  ا

(هـ) نـفس احلـقـوق لـلـمرأة فـي أن تقـرر بـحـريـة وبـإدراك للـنـتـائج عـدد أطـفالـهـا والـفـاصل بـ الـطفل
ارسة ـعلومات والـتثقيف والـوسائل الكفـيلة بتـمكينـها من  والذى يليه وكـذلك في احلصول على ا

هذه احلقوق.
ـسئوليات فـيما يتعلق بـالوالية والقوامة والـوصاية على األطفال وتـبنيهم أو ما شابه (و) نفس احلقوق وا
ـفـاهــيم في الـتــشـريع الـوطــني. وفي جـمـيـع األحـوال يـكـون ذلك من األعــراف حـ تـوجـد هــذه ا

صلحة األطفال االعتبار األول.
ـهـنـة ونوع ـا في ذلك احلق في اخـتـيـار اسـم األسـرة وا (ز) نـفس احلـقـوق الـشـخـصـيـة لـلـزوج والـزوجـة 

العمل.
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متـلكات واإلشراف علـيها وإدارتها لكيـة وحيازة ا (ح) نفس احلـقوق لكال الزوج فـيما يتعـلق با
والتمتع بها والتصرف فيها سواء بال مقابل أو مقابل عوض.

ا في ذلك ٢- ال يكـون خلطـبـة الطـفل أو زواجه أى أثر قـانـونى وتتـخذ جـميـع اإلجراءات الـضروريـة - 
التشريعى منها - لتحديد سن أدنى للزواج وجلعل تسجيل الزواج في سجل رسمى أمرًا إلزاميًا. 

اجلـــزء ٥ :

ادة رقم (١٧):  ا
رأة (يشار ١ . من أجل دراسة التقدم احملـرز في تنفيذ هذه االتفـاقية تنشأ جلنه لـلقضاء على التمـييز ضد ا
إليها فيما يلى باسم اللَّجنة) تتألف عند بدء نفاذ االتفاقية من ثمانية عشر خبيرًا وبعد تصديق الدولة
كـانة اخللقية الطـرف اخلامسة والثالثـون عليها أو انـضمامها إلـيها من ثالثة وعشـرين خبيرًا من ذوى ا
ـيدان الذى تنطبق عليه هذه االتفـاقية تنتخبهم الدول األطراف من ب الرفـيعة والكفاءة العالية في ا

ـبدأ التوزيع اجلغرافي الـعادل ولتمثيل مواطنيـها ويعملون بـصفتهم الشخـصية مع إيالء االعتبار 
مختلف األشكال احلضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسة. 

٢ .  ينتخب أعضـاء اللَّجنة بـاالقتراع السري من قائـمة أشخاص ترشيـحهم الدول األطراف ولكل دولة
طرف أن ترشح شخصًا واحدًا من ب مواطنيها. 

٣ . يجرى االنتخاب األول بعـد ستة أشهر من تاريخ بـدء نفاذ هذه االتفاقـية. وقبل ثالثة أشهر على األقل
تـحـدة رسالـة إلى الدول األطـراف يـدعوهـا فيـها إلى من تاريـخ كل انتـخاب يـوجه األمـ العـام لأل ا
رشح تقـد ترشيحـاتها في غـضون شهرين ويـعد األم الـعام قائمـة ألفبـائية بجـميع األشخـاص ا

على هذا النحو مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كال منهم ويبلغها إلى الدول األطراف.
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٤ .  جترى انـتـخـابات أعـضـاء الـلَّجـنـة في اجـتمـاع لـلـدول األطراف يـدعـو إلـيه األم الـعـام في مـقر األ
تـحـدة. وفي ذلك االجـتمـاع - الـذى يشـكل اشـتراك ثـلـثى الدول األطـراف فـيه نصـابًـا قانـونـيًّا له - ا
رشـحـون الـذين يـحـصلـون عـلى أكـبـر عدد من ـنـتخـبـون لـعـضويـة الـلَّـجـنـة هم ا يـكون األشـخـاص ا

. صوت ثلى الدول األطراف احلاضرين وا األصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات 

ـنـتـخـب في ٥ .  ينـتـخب أعـضـاء الـلَّـجنـة لـفـتـرة مـدتهـا أربـعـة أعـوام. غـير أن فـتـرة تـسـعـة من األعضـاء ا
االنتخاب األول تنقضى بعد عام ويـقوم رئيس اللَّجنة بعد االنتخاب األول فورًا باختيار أسماء

هؤالء األعضاء التسعة بالقرعة. 

ادة بعد ٤) من هذه ا ٣ ٦ . يجرى انتخاب أعضاء اللَّجنة اإلضافي اخلمسة وفقًا ألحكام الفقرات (٢
نتخب بهذه . وتنتهى والية اثن من األعـضاء اإلضافي ا التصديق أو االنضـمام اخلامس والثالث

. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللَّجنة.  ناسبة بعد عام ا

لء الـشواغـر الطـارئة تـقوم الـدولـة الطـرف التي كف خـبيـرهـا عن العـمل كعـضـو في اللَّـجنـة بتـع  . ٧
وافقة اللَّجنة.  خبير آخر من ب مواطنيها رهنًا 

ـتـحدة بـاألحـكام ـوافقـة اجلـمـعيـة الـعامـة مـكافـآت تـدفع من موارد األ ا ٨ .  يـتلـقى أعـضاء الـلَّـجنـة 
نوطة باللَّجنة. سئوليات ا والشروط التي حتددها اجلمعية مع إيالء االعتبار ألهمية ا

ـتـحـدة مــا يـلـزم الـلَّــجـنـة من مـوظـفــ ومـرافق لالضـطالع بــصـورة فـعَّـالـة ٩ .  يـوفـر األمـ الــعـام لأل ا
وجب هذه االتفاقية.  نوطة بها  بالوظائف ا
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ادة رقم (١٨): ا

تحدة تقريرًا عما اتخذته من تدابير تشريعية ١ . تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى األم العام لأل ا
وقضـائية وإدارية وغـيرها من أجل إنفـاذ هذه االتفاقـية وعن التقـدم احملرز في هذا الصـدد كي تنظر

اللَّجنة في هذا التقرير وذلك: 
عنية. (أ )  في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة ا

(ب ) وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل وكذلك كلما طلبت اللَّجنة ذلك. 
قـررة في هذه ٢ . يـجوز أن تـبـ التـقـارير الـعوامـل والصـعاب الـتي تـؤثر عـلى مـدى الوفـاء بـااللتـزامـات ا

االتفاقية. 

ادة رقم (١٩): ا

١ . تعتمد اللَّجنة النظام الداخلى اخلاص بها. 
. ٢ . تنتخب اللَّجنة أعضاء مكتبها لفترة سنت

ادة رقم (٢٠):   ا

ـقدمة وفقًا للمادة ١ . جتتمع اللَّجنـة عادة على مدى فترة ال تزيد عـلى أسبوع سنويًّا لـلنظر في التقاريرا
رقم (١٨) من هذه االتفاقية. 

تحدة أو في أى مكان مناسب آخر حتدده اللَّجنة.  ٢ . تُعقد اجتماعات اللَّجنة عادة في مقر األ ا
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ادة رقم (٢١): ا
تـحدة بواسـطة اجمللـس االقتصادي ١ . تـقدم اللَّـجنة تـقريرًا سـنويًّا عن أعـمالهـا إلى اجلمعـية العـامة لأل ا
ـعـلـومات واالجـتمـاعي. ولـهـا أن تـقدم مـقـتـرحـات وتوصـيـات عـامة مـبـيـنـة على دراسـة الـتـقـارير وا
ـقترحـات والتوصـيات العـامة في تقـرير اللَّـجنة مـشفوعة الواردة من الدول األطـراف. وتدرج تلك ا

بتعليقات الدول األطراف إن وجدت.
رأة لغرض إعالمها.  ٢ . يحيل األم العام تقارير اللَّجنة إلى جلنة مركز ا

ادة رقم (٢٢): ا
ثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها. تخصصة أن توفد من  يحق للوكاالت ا

اجلــزء ٦:

ادة رقم (٢٣): ا
رأة تكون واردة: ساواة ب الرجل وا س أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق ا ليس في هذه االتفاقية ما 

(أ ) في تشريعات دولة طرف.
(ب ) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة. 

ادة رقم (٢٤): ا
تتـعهـد الدول األطـراف باتـخاذ جـميع مـا يلـزم من تدابـير عـلى الصـعيـد الوطـنى تسـتهـدف حتقيـق اإلعمال

عترف بها في هذه االتفاقية. الكامل للحقوق ا
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ادة رقم (٢٥): ا
١ . يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحًا جلميع الدول. 
تحدة وديعًا لهذه االتفاقية. ٢ . يسمى األم العام لأل ا

تحدة. ٣ .  تخضع هذه االتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى األم العام لأل ا
٤ . يـكون االنـضمـام إلى هذه االتفـاقيـة متـاحًا جلمـيع الدول. ويـقع االنضـمام بإيـداع صك إنضـمام لدى

تحدة. األم العام لأل ا

ادة رقم (٢٦): ا
١ . أليـة دولة طرف في أى وقت أن تطلب إعادة الـنظر في هذه االتفاقـية وذلك عن طريق إشعارٍ خَطيٍّ

تحدة.  يوجه إلى األم العام لأل ا
تحدة اخلطوات التي تتخذ عند اللزوم ازاء مثل هذا الطلب. ٢ .  تقرر اجلمعية العامة لأل ا

ادة رقم (٢٧): ا
١ . يبـدأ نفاذ هذه االتفاقية في الـيوم الثالث الذى يلى تاريخ إيداع صك الـتصديق أو االنضمام العشرين

تحدة. لدى األم العام لأل ا
٢ .  أمـا الـدول الـتي تـصدق عـلى هـذه االتـفـاقـيـة أو تنـضم إلـيـهـا بـعد إيـداع صك الـتـصـديق أو االنـضـمام
الـعـشــرين فـيـبـدأ نـفـاذ االتــفـاقـيـة إزاءهـا في الـيــوم الـثالثـ الـذى يـلى تــاريخ إيـداع هـذه الـدولـة صك

تصديقها أو انضمامها.
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ادة رقم (٢٨): ا
ـتحـدة نص التـحفـظـات التي تـبديـها الـدول وقت الـتصـديق أو االنضـمام ١ . يـتـلقى األمـ العـام لأل ا

ويقوم بتعميمها على جميع الدول. 
وضوع هذه االتفاقية وغرضها.  ٢ . ال يجوز إبداء أي حتفظ يكون منافيًا 

تحدة الذى عنى إلى األم العام لأل ا ٣ . يجوز سحب التحفظات في أى وقت بـتوجيه إشعار بهذا ا
فعول اعتبارًا من تاريخ تلقيه.  يقوم عندئذ بابالغ جميع الدول به. ويصبح هذا اإلشعار نافذ ا

ادة رقم (٢٩): ا
١ . يـعـرض لـلـتـحـكـيم أي خـالف بـ دولـتـ أو أكـثـر من الـدول األطـراف حـول تـفـسـيـر أو تـطـبـيق هـذه
ـفـاوضـات وذلك بـنــاء طـلب واحـدة من هـذه الـدول  فـإذا لم االتـفـاقـيـة وال يـسـوى عـن طـريق ا
يتـمكن األطـراف خالل ستة أشـهر من تـاريخ طلب الـتحكـيم من الوصـول إلى اتفاق عـلى تنـظيم أمر
الـتحـكيم جـاز ألى من أولئك األطراف إحـالة الـنزاع إلى مـحكمـة العـدل الدولـية بطـلب يقـدم وفقًا

للنظام األساسي للمحكمة.
٢ .  ألية دولة طرف أن تـعلن لدى توقـيع هذه االتفاقـية أو تصديـقها أو االنضـمام إليهـا أنها ال تعـد نفسها
ادة. وال تـكون الـدول األطراف األخـرى ملـزمة بـتلك الـفقرة إزاء مـلزمـة بالـفقرة رقم (١) مـن هذه ا

أية دولة طرف أبدت حتفظًا من هذا القبيل.
ادة أن تسحب هـذا التحفظ متى شاءت ٣ .  ألية دولة طرف أبدت حتفـظًا وفقًا للفـقرة رقم (٢) من هذه ا

تحدة.  بإشعار توجهه إلى األم العام لأل ا

±¥∞



ادة رقم (٣٠): ا
تودع هذه االتفاقية التي تتساوى في احلجية نصوصها باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينة والعربية

تحدة.  والفرنسية لدى األم العام لأل ا
فوضون حسب األصول بإمضاء هذه االتفاقية. وقعون أدناه ا وإثباتًا لذلك قام ا
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لحق رقم (٣)  ا
البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع

رأة أشكال التمييز ضد ا

رفق الثاني: ا

رأة:  البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

إن الدول األطراف في هذا البروتوكول

ـان بحقوق اإلنسـان األساسية وبـكرامة اإلنسان تحدة يـؤكد من جديد اإل -  إذ تالحظ أن ميثـاق األ ا
ا للرجال والنساء من حقوق متساوية  وقدره و

ي حلقـوق اإلنسان والـصكوك الـدولية األخـرى حلقوق اإلنـسان حتظر - وإذ تالحظ أيـضًا أن اإلعالن العـا
التمييز على أساس اجلنس

رأة (االتـفاقـية) الـتي تدين فـيها -  وإذ تشـير أيـضًا إلى اتـفاقـية القـضاء عـلى جمـيع أشكـال التـميـيز ضـد ا
الئمة ودون رأة بجمـيع أشكاله وتوافق عـلى أن تنتهج بـكل الطرق ا الدول األطراف الـتمييـزَ ضد ا

رأة تأخير سياسة للقضاء على التمييز ضد ا
سـاواة بجمـيع حقـوق اإلنسان رأة الـتام وعلى قـدم ا -  وإذ تعـيد تأكـيد تـصميـمهـا على ضـمان تمـتع ا
نع وقـوع انتهـاكات لهـذه احلقوق واحلـريات; فقـد اتفقت واحلريـات األساسيـة واتخاذ إجـراءات فعـالة 

على مايلي:
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ادة رقم (١):  ا
تـعترف الـدولة الطـرف في هذا البـروتوكول (الـدول األطراف) باخـتصاص جلـنة القـضاء على الـتميـيز ضد

قدمة وفقًا للمادة رقم (٢) والنظر فيها.  ا يتعلق بتلقي الرسائل ا رأة (اللَّجنة)  ا

ادة رقم (٢):  ا
يجـوز أن تُقـدم الـرسائل من قـبل - أو نيـابة عن - أفـراد أو مـجمـوعات أفـراد خاضـع لـوالية دولـة طرف
ويدَّعون أنهم ضـحايا انـتهاك تلك الـدولة الطرف ألي من احلـقوق احملددة في االتـفاقية. وحـيثما تـقدم رسالة
وافقتهم إال إذا اسـتطاع كاتب الـرسالة أن يبرر تـصرفه نيابة نيـابة عن أفراد أو مجمـوعات أفراد يكـون ذلك 

وافقة.  عنهم دون احلصول على تلك ا

ادة رقم (٣):  ا
تكون الرسـائل مكتـوبة وال تكـون غُفالً من االسم. وال تتـسلم اللَّجـنة أي رسالـة إذا كانت تتـعلق بدولة

طرف في االتفاقية ليست طرفًا في هذا البروتوكول. 

ادة رقم (٤):  ا
تـاحة قد ١- ال تـنظـر اللَّجـنة في أيـة رسالة مـا لم تكن قـد تأكدت من أن جـميع وسـائل االنتصـاف احمللـية ا
استنفذت إال إذا اسـتغرق تطبيق وسائل االنتصاف هذه أمـدًا طويالً بدرجة غير معقولة أو كان من

غير احملتمل أن حتقق انتصافًا فعَّاالً. 
٢- تعلن اللَّجنة عدم مقبولية الرسالة:
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ـقتضى ـسألـة نفسـها قـد سبق أن نظـرت فيـها اللَّـجنـة أو كانت أو مازالت مـحل دراسة  ( أ ) مـتى كانت ا
إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

( ب) متى كانت غير متفقة مع أحكام االتفاقية.
( ج) متى كانت بال أساس واضح أو كانت غير مدعمة ببراه كافية.

( د) متى شكلت إساءة الستعمال احلق في تقد الرسالة.
( هـ) متى كانت الـوقائع موضوع الرسالـة قد حدثت قبل بدء نـفاذ هذا البروتـوكول بالنسبـة للدولة الطرف

عنية إال إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ.  ا
ادة رقم (٥):  ا

١- يجـوز لـلـجـنـة في أي وقت بـعد اسـتالم رسـالـة مـا وقـبل الـتوصـل إلى قرار بـشـأن وجـاهـة مـوضوع
ـعنـية لـلنـظر عـلى سبـيل االستـعجـال; طلـبًا ألن تـتخـذ الدولة الـرسالـة أن حتيل إلى الـدولة الـطرف ا
كن إصالحـه على ضحيـة االنتهاك الـطرف تدابـير مؤقتـة حسب االقتضـاء; لتفـادي وقوع ضرر ال 

دعى أو ضحاياه. ا
ادة فـإن ذلك ال يعني ضمنًا ٢- عندما تـمارس اللَّجنة سـلطتها التـقديرية وفقًا لـلفقرة رقم (١) من هذه ا

اتخاذ قرار بشأن مقبولية الرسالة أو بشأن وجاهة موضوعها. 

ادة رقم (٦):  ا
وافـقة الفرد أو عنيـة ورهنًا  ١- ما لم تعـد اللَّجنـة الرسالة غـير مقبـولة دون الرجـوع إلى الدولة الطـرف ا
األفراد على الـكشف عن هويتـهم لتلك الـدولة الطـرف تتوخى الـلَّجنة الـسرية في عـرض أية رسالة

عنية.  وجب هذا البروتوكول على الدولة الطرف ا تقدم إليها 
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ـتلقـية إلى اللـجنة في غـضون ستـة أشهر تـفسيـرات أو بيانـات مكتـوبة توضَح ٢- تـقدم الدولـة الطرف ا
ا تـكون الـدولة الطـرف قد وفـرتهـا إن وجدت مثل سـألة وتوضَـح سبل االنتـصاف الـتي ر فـيهـا ا

تلك السبل. 

ادة رقم (٧):  ا

ـعلومـات التي تتـاح لها وجب هـذا البروتـوكول في ضوء جـميع ا ١- تـنظر الـلَّجنـة في الرسائـل الواردة. 
ـعنيـة شريطة من جانب األفراد أو مـجموعات األفـراد أو بالنـيابة عـنهم ومن جانب الـدولة الطرف ا

عنية.  علومات إلى األطراف ا إحالة هذه ا
وجب هذا البروتوكول.  قدمة  ٢- تعقد اللَّجنة جلسات مغلقة لدى دراسة الرسائل ا

٣- تـقوم اللَّجـنة بعـد دراسة الرسـالة بإحـالة آرائهـا بشأن الرسـالة مشـفوعة بـتوصيـاتها إن وجدت إلى
عنية.  األطراف ا

٤- تولي الدولة الطرف االعتبار الواجب آلراء اللَّـجنة مشفوعة بتوصياتها إن وجدت وتقدم إلى اللَّجنة
خالل ستة أشـهر ردًا مكـتوبًا يـتضمن مـعلومـات عن أي إجراء تكـون قد اتخـذته في ضوء آراء الـلَّجنة

وتوصياتها. 
٥- يجوز للجنة أن تدعـو الدولة الطرف إلى تقد معلـومات إضافية بشأن أية تـدابير تكون الدولة الطرف
ا في ذلك حـسبما تـراه اللَّجنـة مناسبًا قد اتخذتـها استجـابة آلراء اللَّجنـة وتوصياتـها إن وجدت 

ادة رقم (١٨) من االتفاقية.  وجب ا في التقارير الالحقة التي تقدمها الدولة الطرف 
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ادة رقم (٨): ا
١- إذا تلـقت اللَّجنة معلومات موثـوقة تدل على وقوع انتهاكات جسـيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف
نـصوص عـليـها في االتـفاقـيـة; تدعـو اللَّـجنـة تلك الـدولة الـطرف إلى الـتعـاون في فحص للـحقـوق ا

عنية لهذا الغرض.  علومات ا علومات وتقد مالحظات بشأن تلك ا ا
عنـية قد قـدمتها ا تكـون الدولة الـطرف ا ٢- يجـوز للجنـة أن تقوم آخـذة في اعتبـارها أية مالحظـات ر
وأية معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها بتعي عضو أو أكثر من أعضائها إلجراء حتر بهذا الشأن
وتـقد تـقريـر عـلى وجه االستـعـجال إلى الـلَّجـنـة. ويجـوز أن يتـضمـن التـحري الـقيـام بـزيارة إلقـليم

وافقتها.  الدولة الطرف متى استلزم األمر ذلك و
عنـية مشـفوعة ٣- تقوم الـلَّجنـة بعد دراسـة نتـائج ذلك التحـري بإحالـة تلك النـتائج إلى الـدولة الطـرف ا

بأية تعليقات أو توصيات. 
عـنـية في غـضـون ستـة أشـهر من تـلقـي النـتائج والـتـعلـيـقات والـتـوصيـات التي ٤- تـقوم الـدولة الـطـرف ا

أحالتها اللجنة بتقد مالحظات إلى اللجنة. 
٥- يـجـرى ذلك الـتـحـري بصـفـة سـريـة ويُـلـتـمس احلـصـول عـلى تـعـاون تـلك الـدولـة الـطرف فـي جمـيع

مراحل اإلجراءات. 

ادة رقم (٩):  ا
ادة رقم (١٨) وجب  ا قـدم  عـنية إلى أن تـدرج في تقريـرها ا ١- يجوز لـلجـنة أن تدعـو الدولة الـطرف ا
ــادة رقم (٨) من هـذا ـوجب ا من االتـفــاقـيــة تـفـاصــيل أيـة تــدابـيــر مـتـخــذة اسـتــجـابـة لــتـحــر أجـري 

البروتوكول. 
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ادة (٨-٤) أن تدعو الدولة شار إليها في ا ٢- يجوز للجنة عند االقتضاء بعـد انتهاء فترة الستة أشهر ا
تخذة استجابة لذلك التحري.  عنية إلى إبالغها بالتدابير ا الطرف ا

ادة رقم (١٠):  ا
١- يجوز للدولـة الطرف وقت توقيع هذا البروتوكول أو التـصديق عليه أو االنضمام إليه أن تعلن أنها

ادت (٨ و٩). نصوص عليها في ا ال تعترف باختصاص اللَّجنة ا
ـادة أن تـسـحب هـذا اإلعالن في أي ٢- أليـة دولـة طـرف تـصـدر إعـالنًـا وفـقًـا لـلـفـقـرة رقم (١) من هـذه ا

وقت بواسطة إشعار توجهه إلى األم العام. 

ادة رقم (١١): ا
نـاسبة لكفالة عدم تـعرض األفراد الذين يخضعون لـواليتها القضائية تتخذ الدولة الطـرف جميع التدابير ا

عاملة أو التخويف نتيجة لتراسلهم مع اللَّجنة عمالً بهذا البروتوكول.  لسوء ا

ادة رقم (١٢): ا
ـادة رقم (٢١) من االتـفاقـيـة مـوجـزًا لألنـشـطـة التي ـوجب  ا ـقـدم  تدرج الـلَّـجـنـة في تـقـريـرها الـسـنـوي ا

وجب هذا البروتوكول.  اضطلعت بها 

ادة رقم (١٣): ا
تتعهد كل دولة طرف بالتعريف على نطاق واسـع باالتفاقية وبهذا البروتوكول وبالدعاية لهما وبتيسير

تعلقة بتلك الدولة الطرف.  سائل ا احلصول على معلومات عن آراء اللَّجنة وتوصياتها وبخاصة بشأن ا
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ادة رقم (١٤): ا
وجب هذا البروتوكول.  سندة إليها  هام ا ارسة ا تضع اللَّجنة نظامها الداخلي الواجب اتباعه لدى 

ادة رقم (١٥): ا
١- هذا البروتـوكول مفتـوح للتوقـيع عليه من جـانب أية دولة تكـون قد وقعت االتفـاقية أو صدقت عـليها

أو انضمت إليها. 
٢- يـخـضع هذا الـبروتـوكـول للـتصـديق من جـانب أية دولـة تكـون قـد صدقت عـلى االتـفاقـية أو انـضمت

تحدة.  إليها. وتودع صكوك التصديق لدى األم العام لأل ا
٣- يـكون هذا البـروتوكول مفـتوحًا لالنـضمام إليه من جـانب أية دولة تكـون قد صدقت على االتـفاقية أو

انضمت إليها. 
تحدة.  ٤- يصير االنضمام نافذًا بإيداع صك االنضمام لدى األم العام لأل ا

ادة رقم (١٦):  ا
١- يـبدأ نـفاذ هـذا البروتـوكول بـعد ثالثة أشـهر من تـاريخ إيداع صك الـتصـديق أو االنضمـام العـاشر لدى

تحدة.  األم العام لأل ا
٢- يـبدأ نفاذ هذا الـبروتوكول بـالنسبة لـكل دولة تصدق علـيه أو تنضم إليه عـند دخوله حيز الـنفاذ بعد

ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها عليه أو انضمامها إليه. 
ادة رقم (١٧): ا

ال يسمح بأية حتفظات على هذا البروتوكول. 
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لحق رقم (٤)  ا
عناوين التوصيات العامة
الصادرة عن جلنة السيداو

تـضع الـلَّجـنـة توصـيـات عامـة بـشأن مـا تـتضـمـنه االتفـاقـية مـن مواد ومـوضـوعات شـامـلة لـعـدة قطـاعات.
ومـعـظم هـذه الـتـوصـيـات تـبـ مـا تـود الــلَّـجـنـة أن تـبـحـثه في تـقـاريـر الـدول األطـراف. والـهـدف مـنـهـا تـقـد
ادة رقم تـوجـيهـات تفـصيـلـية إلى الـدول األطراف بـشأن الـتـزاماتـها واخلـطوات الالزمـة لـذلك. حيث تـنص ا
عـلومـات الواردة من (٢١) على أن لـلجـنة أن تـقـدم مقـترحـات وتوصـيات عـامة بـناء عـلى دراسـة التـقاريـر وا
الـدول األطراف. وعادة مـا تب آراء الـلَّجنـة من محتـوى االلتـزامات التي تـضطلع بـها الدول بـوصفهـا أطرافًا

في االتفاقية. وفيما يلي عناوين هذه التوصيات:

التوصيات العامة الصادرة عن اللَّجنة:

رقم (١): مباد توجيهية لتقد التقارير.
رقم (٢): مباد توجيهية لتقد التقارير. 

رقم (٣): البرامج التعليمية واإلعالمية.
رقم (٤): التحفظات.

ؤقتة. رقم (٥): التدابير اخلاصة ا
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رقم (٦): األجهزة الوطنية الفعَّالة والدعاية.

وارد. رقم (٧): ا

رأة حلكومتها على الصعيد الدولي. رقم (٨): تمثيل ا

رقم (٩): البيانات اإلحصائية.

رقم (١٠): الذكرى العاشرة العتماد االتفاقية.

رقم (١١): اخلدمات االستشارية التقنية اخلاصة بتقد التقارير. 

رأة. رقم (١٢): العنف ضد ا

رقم (١٣): تساوي أجور األعمال متساوية القيمة.

رقم (١٤): ختان اإلناث.

كتسب ( االيدز) . ناعة ا رأة ومتالزمة نقص ا رقم (١٥): ا

شروعات األسرية في الريف واحلضر. رقم (١٦): العامالت بال أجر في ا

ـتـكـافـأة الـتي تـقـوم بـها ـنـزلـية غـيـر ا رقم (١٧): قـيـاس وتـقـدير كـمـيـة األنـشـطـة ا
النساء واالعتراف بهذه األنشطة في الناجت القومي اإلجمالي.

عوقات. رقم (١٨): النساء ا
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رأة. رقم (١٩): العنف ضد ا
رقم (٢٠): حتفظات.

ساواة في العالقات الزوجية واألسرية. رقم (٢١): ا
رقم (٢٢): عدد االجتماعات السنوية للجنة.
رأة في احلياة السياسية والعامة. رقم (٢٣): ا

رأة والصحة. رقم (٢٤): ا
ؤقتة. رقم (٢٥): التدابير اخلاصة ا
هاجرة.  رأة الالجئة ا رقم (٢٦): ا
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لحق رقم (٥) ا
النص الكامل للتوصيات العامة 

رأة  للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

التوصيات العامة

ادة رقم (٢١) مـن االتفـاقـيـة على أن لـلـجـنـة أن تقـدم مـقـترحـات وتـوصـيـات عامـة بـنـاء على ١ . تـنص  ا
ـعـتاد الـتـوصـيات الـعـامة إلى ـعـلـومات الـواردة من الـدول األطراف. وتُـوجَه في ا دراسـة التـقـارير وا
الدول األطراف وعـادة ما تب آراء اللَّـجنة في محتـوى االلتزامات التي تـضطلع بها الـدول بوصفها
سائل التي أطرافًا في االتفـاقية. وتعد اللَّـجنة توصيات عـامة بشأن مواد االتفـاقية ويحدد معـظمها ا
تود اللَّجنة أن يجري تناولـها في تقارير الدول األطراف وتسعى إلى تقد توجيه مفصل إلى الدول

وجب االتفاقية واخلطوات الالزمة لتطبيقها.  األطراف بشأن التزاماتها 
٢ . وفي ٣٠ يـنـاير/كـانـون الـثاني عـام ٢٠٠٤م كـانت الـلَّـجنـة قـد اعتـمـدت ٢٥ تـوصيـة عـامـة. وكانت
عتـمدة في الـدورات العشـر األولى للـجنـة مقتـضبـة وتناولت مـسائل من قـبيل مـحتوى التـوصيـات ا
ـعـقـودة في عـام الـتـقـاريـر والـتـحـفـظـات عـلى االتـفـاقـيـة ومـوارد الـلَّـجـنـة. وفي الـدورة الـعـاشـرة ا
ارسة تقد تـوصيات عامة بشأن أحكام بعـينها من االتفاقية وبشأن ١٩٩١م قررت الـلَّجنة أن تتبع 
سائل. وبعد ذلك القرار أصدرت اللَّجنة توصيات عامة وضوعات/ا العالقة ب مواد االتفاقية وا
مــفـصـلــة وشـامــلـة وفـرد لــلـدول األطـراف تــوجـيـهًــا واضـحًــا بـشـأن تــطـبـيـق االتـفـاقــيـة في حـاالت 
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رأة . رجع : دليل اليونيفم حول وضع ا ١  ا

ـسـاواة في الزواج ـرأة (رقم ١٩) وا مـعـيـنة. فـقـد اعـتُـمدت تـوصـيـات عـامـة شامـلـة بـشـأن العـنف ضـد ا
رأة في احلياة العامة (رقم ٢٣) واحلصول على الرعاية الصحية والعالقات الزوجية (رقم ٢١) وا

ؤقتة (رقم ٥).  (رقم ٢٤) والتدابير ا

٣ . وفي عـام ١٩٩٧م اعـتـمـدت الـلَّـجـنـة عـمـلـيـة من ثالث مـراحل إلعـداد الـتـوصـيـات الـعـامـة. وتتـألف
ـنـظمـات غـيـر احلـكومـيـة وغـيـرها من اجلـهـات بـشأن رحـلـة األولى من حـوار مـفتـوح بـ الـلَّـجنـة وا ا
تـخصـصة وغـيرها من هـيئـات منـظومـة األ احملتدة مـوضوع التـوصيـة العـامة. وتـشجع الوكـاالت ا
ــنـاقـشـة وتـقـد ورقـات غـيـر رسـمـيـة ـشـاركـة في هـذه ا ـنـظـمـات غـيـر احلــكـومـيـة عـلى ا فـضالً عن ا
لـلمـعلومـات األساسيـة. ويطلب فـي ذلك احل من أحد أعـضاء اللَّـجنة صـياغـة التوصـية العـامة التي
كـن أن توجه الـدعوة إلى أهل الـرأي للـمشـاركة في تنـاقش في الـدورة التـاليـة أو الالحقـة للـجنـة. و
نـقحـة. وفي يوليـة/تمـوز عام ٢٠٠٤م شرعت نـاقشة وتـعتـمد اللَّـجنـة في دورة مقـبلة الـصيـاغة ا ا

ادة رقم (٢) من االتفاقية١ .  قبلة بشأن ا اللَّجنة في العمل لوضع توصيتها العامة ا

رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا
الدورة اخلامسة¨ ١٩٨٦م
التوصية العامة رقم (١) 

ادة رقم (١٨) من االتـفاقيـة احلالـية القـائمـة حتى تاريخ ـوجب ا ـقدمة  ينبـغي أن تغـطي التـقارير األولـية ا
ها. ويـنبغي بـعد ذلك تقـد التقـارير مره كل أربع سـنوات على األقل بـعد حلـول موعد الـتقرير األول تقـد

تخذة لتذليل هذه العقبات.  على أن تشمل العوائق التي واجهت التنفيذ الكامل لالتفاقية والتدابير ا
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رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا
الدورة اخلامسة ¨ ١٩٨٧م
التوصية العامة رقم (٢)

ـرأة إذ تضع في اعـتـبارهـا أن اللَّـجـنة واجـهت في عـملـها عـنيـة بـالقـضـاء على الـتـميـيز ضـد ا إن الـلَّجـنـة ا
ـادة رقم (١٨) من ــوجب ا ــقـدمــة من الـدول األطـراف  صــعـوبـات تــرجع إلى أن بـعض الــتـقـاريــر األولـيـة ا
ـعنـية وفـقًـا للـمبـاد الـتوجـيهـية ; ـتاحـة في الدولـة الـطرف ا عـلومـات ا االتـفاقـيـة لم جتسـد على نـحـوٍ وافٍ ا

ا يلي : توصي 
ـباد ـادة رقم (١٨) من االتـفـاقـيـة ا ـقـتضـى ا ( أ ) أن تـتـبع الـدول األطـراف لـدى إعـدادهـا الـتـقـاريـر 

ـعتمـدة في أغسطس/آب عام ١٩٨٣م  (CEDAW/C/7) من حيث شكل الـتقارير التوجـيهيـة العامة ا
ومحتواها وموعدها.

ـعتمدة في عام ١٩٨٦م بالـصيغة التالـية: "ينبغي أن تغطي (ب ) أن تتبع الدول األطراف الـتوصية العامة ا
ـها. ـادة رقم (٨١) من االتفـاقـية احلـالة الـقـائمـة حتى تـاريخ تـقد ـوجب ا قـدمة  الـتقـارير األولـيـة ا
ويـنبغي بـعد ذلك تـقد الـتقاريـر مرة عـلى األقل كل أربع سنوات بـعد حـلول موعـد التـقرير األول
ـتـخذة لـتـذلـيل هذه عـلى أن تشـمل الـعـقبـات الـتي صـودفت الـتنـفـيـذ الكـامل لالتـفـاقيـة والـتـدابيـر ا

العقبات".
كملـة لتقـرير الدولة الـطرف إلى األمانة الـعامة قبل ثالثـة أشهر على علـومات اإلضافيـة ا (ج ) أن ترسل ا

األقل من انعقاد الدورة التي يكون مقررًا أن ينظر في التقارير أثناءها. 

رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا
الدورة اخلامسة ¨ ١٩٨٧م
التوصية العامة رقم (٣) 

عـنيـة بالـقضـاء على رأة إذ تـضع في اعـتبـارها أن الـلَّجـنة ا عنـية بـالقـضاء عـلى التـميـيز ضـد ا إن اللَّـجنـة ا
ـرأة قـد نـظــرت في ٣٤ تـقـريــرًا مـقـدمًـا مـن الـدول األطـراف مـنــذ عـام ١٩٨٣م وإذ تـضع في الـتــمـيـيـز ضــد ا
ـائية متـفاوته فإنـها تعرض اعتبارهـا كذلك أنه على الـرغم من ورود هذه التـقارير من دول ذات مسـتويات إ
رأة ناجـمة عن عوامل اجتماعـية وثقافية طـية جتاه ا مالمح متبـاينة الدرجات تشـير إلى وجود تصورات 
ـادة رقم (٥) من االتـفـاقـيـة; حتث جـمـيع الدول تكـرس الـتـمـيـيـز بـ اجلنـسـ وحتـول دون تـنـفـيذ أحـكـام  ا
األطـراف عـلى اعـتـمـاد بـرامج تــعـلـيـمـيـة وإعالمـيـة اعــتـمـادًا فـعَّـاالً يـسـاعـد في الــقـضـاء عـلى ألـوان الـتـحـامل

ساواة االجتماعية للمرأة على نحو تام.  مارسات احلالية التي تعرقل إعمال مبدأ ا وا
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رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا
الدورة السادسة ¨ ١٩٨٧م
التوصية العامة رقم (٤) 

رأة وقـد نـظـرت في تقـاريـر الدول األطـراف أثـناء انـعـقاد ـعـنيـة بـالقـضـاء عـلى التـمـييـز ضـد ا إن اللَّـجـنة ا
دوراتها وإذ تـعرب عن قلقـها إزاء العدد الـكبير من الـتحفـظات التي تتـنافى فيمـا يبدو مع هدف االتـفاقية
زمع عقده في نيويورك وغايتها ترحب بقرار الدول األطراف بأن تنظر في التحفظات في اجتماعها القادم ا
ـعـنيـة النـظر في هـذه التـحفـظات بـهدف عام ١٩٨٨م وتـقـترح لـهذه الـغايـة أن تعـيد جـميع الـدول األطراف ا

سحبها.

 

رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا
الدورة السابعة¨  ١٩٨٨م
التوصية العامة رقم (٥)

تدابير خاصة مؤقتة 

الحـظات االسـتهاللـية رأة إذ حتـيط علـمًـا بأن الـتقـارير وا عـنيـة بالـقضـاء عـلى التـميـيز ضـد ا إن اللَّـجنـة ا
ـقدمة من الدول األطراف تـكشف أنه رغم إحراز تقـدم مهم فيما يـتعلق بإلغـاء القوان التـمييزية أو والردود ا
تعديلهـا فما زالت هناك حاجـة التخاذ إجراءات لتـنفيذ االتفـاقية تنفيـذًا تامًّا بتنـفيذ تدابيـر تهدف إلى تعزيز

ساواة الفعلية ب الرجال والنساء. ا

ادة رقم (٤ أ) من االتـفاقـية توصـي بأن تـعمل الـدول األطراف علـى زيادة االستـفادة من وإذ تشـير إلـى ا
ـعامـلة الـتفـضـيلـية أو نـظم احلصص;  وذلك من أجل ؤقـتة مـثل العـمل اإليـجابي أو ا الـتـدابيـر اخلاصـة ا

رأة في التعليم واالقتصاد والسياسة والعمل.  زيادة إدماج ا
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رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا
الدورة السابعة ¨ ١٩٨٨م
التوصية العامة رقم (٦)

األجهزة الوطنية الفعالة والدعاية
رأة وقد نظرت في تقارير الدول األطراف في اتفاقية القضاء عنية بالقضاء على التمييز ضد ا إن اللَّجنة ا
ؤرخ تـحدة رقم (٤٢/٦٠) ا رأة وإذ تالحظ قـرار اجلمـعية الـعامـة لأل ا عـلى جميـع أشكال الـتمـييز ضـد ا

ا يلي: في٣٠ نوفمبر/تشرين الثاني١٩٨٧م توصي الدول األطراف 
ؤسـسات واإلجراءات الوطنيـة الفعَّالة على مـستوى حكومي رفيع مع ١- إقامـة و/أو تعزيز األجهزة وا

تخويلها ما يكفي من موارد والتزام وسلطة من أجل:
رأة. شورة بشأن آثار جميع السياسات احلكومية على ا ( أ) إسداء ا

رأة بشكل كامل. ( ب) رصد حالة ا
ـساعدة فـي رسم سياسـات جديدة لـلقضـاء على التـمييـز وتنفـيذ االستـراتيجـيات والتـدابير الـرامية ( ج) ا

إلى القضاء على التمييز تنفيذًا فعاالً.
ادة رقم وجب  ا قدمة من الدول األطراف  الئمة لضمان نشر االتفاقية والتقارير ا ٢- اتخاذ اخلطوات ا

عنية. (١٨) وتقارير اللَّجنة بلغات الدول ا
٣- التماس مساعدة األم العام وإدارة شئون اإلعالم في توفير ترجمات لالتفاقية ولتقارير اللَّجنة.

تخذة فيما يتعلق بهذه التوصيات في تقاريرها األولية وتقاريرها الدورية. ٤- إدراج اإلجراءات ا

رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا
الدورة السابعة¨  ١٩٨٨م
التوصية العامة رقم (٧)

ــوارد ا
ــرأة إذ تالحظ قــرارات اجلــمـعــيــة الـعــامـة (٤٠/٣٩ ـعــنـيــة بــالـقــضــاء عـلـى الـتــمـيــيــز ضـد ا إن الــلَّـجــنــة ا
و٤١/١٠٨) وعـلـى وجه اخلــصـوص الــفــقــرة رقم (١٤) من الــقــرار رقم (٤٢/٦٠) الــتي دعت الــلَّــجــنـة
ـقـبـلة لـلـجـنـة في فـيـينـا وإذ تـضع في اعـتـبـارهـا قرار والدول األطـراف إلى الـنـظـر في مـسـألة عـقـد الـدورات ا
اجلمعية الـعامة رقم (٤٢/١٠٥) وعلى وجه اخلصوص الفقـرة رقم (١١) منه التي تطلب من األم العام
تـحدة حلـقـوق اإلنسـان ومركـز التـنمـية االجـتمـاعيـة والشـئون اإلنـسانـية الـتابع تعـزيز الـتنـسيق بـ مركـز األ ا
لألمانة الـعامـة فيمـا يتعـلق بتـنفيـذ معاهـدات حقـوق اإلنسان وتـقد اخلدمـات إلى الهـيئة الـتعاهـدية; توصي

ا يلي: الدول األطراف 
ـقتـرحات الـداعـية إلى تـعـزيز الـتنـسـيق ب مـركز حـقـوق اإلنسـان في جـنيف ومـركز ١- أن تـواصل تـأييـد ا

التنمية االجتماعية والشئون اإلنسانية في فيينا فيما يتعلق بتقد اخلدمات إلى اللَّجنة.
قترحات الداعية إلى اجتماع اللَّجنة في نيويورك وفيينا. ٢- أن تؤيد ا

سـاعدتها الئـمة لضمـان إتاحة مـوارد وخدمات كافـية للـجنة و ٣- أن تتخـذ جميع اخلـطوات الالزمة وا
سـاعدة وجب االتـفـاقيـة وعلـى وجه اخلصـوص ضمـان تـوافر مـوظـف مـتفـرغـ  في أداء مـهامـهـا 

اللَّجنة في التحضير لدوراتها وفي أثناء انعقادها. 
واد الـتكـميـليـة إلى األمـانة في وقت مالئم يـسمـح بتـرجمـتهـا إلى اللـغات ٤- أن تـضمن تـقد الـتقـاريـر وا

كن توزيعها والنظر فيها من جانب اللَّجنة.  تحدة; بحيث  الرسمية لأل ا
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رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا
الدورة السابعة¨ ١٩٨٨م
التوصية العامة رقم (٨)

ادة رقم (٨) من االتفاقية تنفيذ  ا

قـدمة وفـقًا ـرأة وقد نـظرت فـي تقـارير الـدول األطـراف ا ـعنـيـة بالـقضـاء علـى التـميـيـز ضد ا إن اللَّـجـنة ا
ـباشرة وفقًـا للمادة رقم زيد من الـتدابير ا لـلمادة رقم (١٨) من االتفـاقية تـوصي الدول األطراف باتـخاذ ا
رأة - على قدم (٤) من االتفاقية; لكـفالة التنفيـذ التام للمادة رقم (٨) من االتفـاقية ولكفالة فـرص تمثيل ا
ـنـظـمـات ـسـتــوى الـدولي واالشـتـراك في أعـمـال ا ـسـاواة مع الـرجل ودون أي تـمـيــيـز - حلـكـومـتـهـا عـلى ا ا

الدولية. 

رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا

الدورة الثامنة ¨ ١٩٨٩م

التوصية العامة رقم (٩)

رأة  تعلقة بحالة ا البيانات اإلحصائية ا

علومات اإلحـصائية ضرورية رأة إذ تضع في اعتبـارها أن ا عنيـة بالقضاء عـلى التمييز ضـد ا إن اللَّـجنة ا
لـلغـايـة من أجل فـهم احلالـة الـفعـلـية لـلـمـرأة في كل دولة من الـدول األطـراف في االتـفاقـيـة وإذ الحظت أن
العـديد من الـدول األطراف الـتي تقـدم تقـاريرهـا لتـنظـر اللَّـجنـة فيـها ال تـوفر إحـصاءات; فإنـها تـوصي الدول
ـسئولـة عن تخطـيط تعدادات األطراف بأن تـبذل قصـارى جهـدها لضـمان قيـام دوائرها اإلحـصائيـة الوطـنية ا
ـكن جتزئة الـسكـان الوطنـية وغـيرها من االسـتقـصاءات االجتـماعـية واالقتـصاديـة بصيـاغة اسـتبانـاتها بـحيث 
ـئويـة; كي يتـمكـن مسـتعـملـو البـيانات ـطلـقة أو الـنسب ا البـيانـات حسب اجلـنس سواء من حـيث األعداد ا

ع الذي يهمهم.  رأة في القطاع ا تعلقة بحالة ا علومات ا هتمون من احلصول بسهولة على ا ا
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رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا
الدورة السابعة¨ ١٩٨٨م
التوصية العامة رقم (٨)

ادة رقم (٨) من االتفاقية تنفيذ  ا

قـدمة وفـقًا ـرأة وقد نـظرت فـي تقـارير الـدول األطـراف ا ـعنـيـة بالـقضـاء علـى التـميـيـز ضد ا إن اللَّـجـنة ا
ـباشرة وفقًـا للمادة رقم زيد من الـتدابير ا لـلمادة رقم (١٨) من االتفـاقية تـوصي الدول األطراف باتـخاذ ا
رأة - على قدم (٤) من االتفاقية; لكـفالة التنفيـذ التام للمادة رقم (٨) من االتفـاقية ولكفالة فـرص تمثيل ا
ـنـظـمـات ـسـتــوى الـدولي واالشـتـراك في أعـمـال ا ـسـاواة مع الـرجل ودون أي تـمـيــيـز - حلـكـومـتـهـا عـلى ا ا

الدولية. 

رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا

الدورة الثامنة ¨ ١٩٨٩م

التوصية العامة رقم (٩)

رأة  تعلقة بحالة ا البيانات اإلحصائية ا

علومات اإلحـصائية ضرورية رأة إذ تضع في اعتبـارها أن ا عنيـة بالقضاء عـلى التمييز ضـد ا إن اللَّـجنة ا
لـلغـايـة من أجل فـهم احلالـة الـفعـلـية لـلـمـرأة في كل دولة من الـدول األطـراف في االتـفاقـيـة وإذ الحظت أن
العـديد من الـدول األطراف الـتي تقـدم تقـاريرهـا لتـنظـر اللَّـجنـة فيـها ال تـوفر إحـصاءات; فإنـها تـوصي الدول
ـسئولـة عن تخطـيط تعدادات األطراف بأن تـبذل قصـارى جهـدها لضـمان قيـام دوائرها اإلحـصائيـة الوطـنية ا
ـكن جتزئة الـسكـان الوطنـية وغـيرها من االسـتقـصاءات االجتـماعـية واالقتـصاديـة بصيـاغة اسـتبانـاتها بـحيث 
ـئويـة; كي يتـمكـن مسـتعـملـو البـيانات ـطلـقة أو الـنسب ا البـيانـات حسب اجلـنس سواء من حـيث األعداد ا

ع الذي يهمهم.  رأة في القطاع ا تعلقة بحالة ا علومات ا هتمون من احلصول بسهولة على ا ا
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رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا

الدورة الثامنة ¨ ١٩٨٩م

التوصية العامة رقم (١٠)

رأة الذكرى العاشرة العتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

ـرأة إذ تـضع في اعـتبـارهـا أن ١٨ ديسـمـبر/كـانون األول عـنـية بـالـقضـاء علـى التـمـييـز ضد ا إن الـلَّجـنـة ا
رأة وإذ ١٩٨٩م يـوافق الذكرى الـسنوية الـعاشرة العـتماد اتـفاقيـة القضـاء على جمـيع أشكال الـتميـيز ضد ا
تضع في اعتبارهـا أيضًا أنه ثبت خالل هذه السـنوات العشر أن االتفـاقية هي واحدة من أكثر الـصكوك فاعلية
ـساواة ب اجلـنس في مـجتـمعات الـدول األعضاء وإذ تـشير تحـدة لتعـزيز ا ب تلك الـتي اعتـمدتهـا األ ا
إلى توصـيتها العامة رقم (٦) (الدورة الـسابعة عام ١٩٨٨م) بشأن األجهزة الـفعَّالة والدعاية توصي بأن

ناسبة الذكرى العاشرة العتماد االتفاقية في ما يلي: تنظر الدول األطراف 

ـا في ذلك تنـظيم مؤتـمرات وحـلقات دراسـية - للـدعاية التـفاقـية القـضاء على ١- االضـطالع ببرامج - 
رأة باللغات الرئيسة وتوفير معلومات عن االتفاقية. جميع أشكال التمييز ضد ا

ـتعـلـقة بـاالتـفـاقيـة وتـنفـيـذها ٢- دعوة مـنـظمـاتـهـا النـسـائيـة الـوطنـيـة إلى الـتعـاون في حـمالت الـدعايـة ا
ـنظـمات غيـر احلكومـية على الـصعيـد الوطني واإلقـليمي والـدولي على الدعـاية لالتفـاقية وتـشجيع ا

وتنفيذها.

ـادة رقم (٨) التي ـباد االتـفـاقيـة وخصـوصًا  ا ٣- تـشـجيع اتـخاذ إجـراءات لضـمان الـتـنفـيذ الـكامل 
تحدة.  تحدة ومنظومة األ ا رأة على جميع مستويات نشاط األ ا شاركة ا تتعلق 

٤-  الـطـلب إلى األم الـعام أن يـحي الـذكرى الـعاشـرة العتـمـاد االتفـاقيـة عن طريق الـقـيام بـالتـعاون مع
تعـلقة بـاالتفاقـية وتنـفيذها ـواد ا ـطبوعة وغـيرها من ا واد ا تـخصصـة بنشـر وتوزيع ا الـوكاالت ا
وارد تـحدة الـرسميـة وإعداد أفالم وثـائقـية تلـفزيـونيـة عن االتفاقـية وإتـاحة ا بجـميع لـغات األ ا
ـكتب األ ـرأة في مركـز الـتنـميـة االجتـماعـية والـشئـون اإلنـسانـية الـتابع  الالزمـة لشـعـبة الـنهـوض با
قـدمة من الدول األطراف بغية حتديث تقرير اللَّجنة تحدة في فييـنا; لكي تعد حتليالً للمعلومات ا ا
ي السـتـعـراض وتـقـيـيم ـؤتـمـر الـعـا  (A/CONF.116/13) ونـشـره حـيـث إنه نـشـر ألول مـره من أجل ا

ـسـاواة والـتـنـمـيـة والــسـلم الـذي عـقـد في نـيـروبي في عـام ــتـحـدة لـلـمـرأة: ا مـنـجـزات عـقـد األ ا
١٩٨٥م. 
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رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا

الدورة الثامنة¨ ١٩٨٩

التوصية العامة رقم (١١)

اخلدمات االستشارية التقنية اخلاصة بالتزامات تقد التقارير

ـرأة إذ تـضع في اعــتـبـارهـا أنه في ٣ مـارس/آذار عـام ــعـنـيـة بـالـقــضـاء عـلى الـتـمـيــيـز ضـد ا إن الـلَّـجـنـة ا
رأة وإذ تضع في ١٩٨٩م كانت ٩٦ دولة قد صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا
اعـتبارهـا أنه ورد حتى هـذا التـاريخ ٦٠ تقـريرًا أوليًـا و١٩ تقـريرًا دوريًا ثـانيًـا وإذ تالحظ أن ٣٦ تقـريرًا دوريًا
وجه ـها بحـلول ٣ مارس/آذار عام ١٩٨٩م ولـكنها لم تـرد بعد وإذ ترحب بـالطلب ا ثـانيًا حان مـوعد تقد
إلى األمــ الـعـام في الـفــقـرة رقم (٩) من قـرار اجلـمـعــيـة الـعـامـة رقـم (٤٣/١١٥) بـأن يـنـظم في حـدود
تـاحة ومع مراعاة أولويات بـرنامج اخلدمات االستـشارية مزيدًا من الـدورات التدريبيـة للبلدان التي وارد ا ا
تعـلقة بحقوق وجب الصكـوك الدولية ا تـعاني أشد الصعوبـات في الوفاء بالتـزاماتها اخلاصـة بتقد التقـارير 
ا شـروعات اخلاصـة باخلدمـات االستشاريـة التقـنية  اإلنسان; تـوصي الدول األطراف بـأن تشجع وتـساند ا
في ذلك احلـلقات الـدراسيـة التدريـبيـة وأن تتعـاون في هذا اجملـال من أجل مساعـدة الدول األطـراف - بناء

ادة رقم (١٨) من االتفاقية. وجب  ا على طلبها - على الوفاء بالتزاماتها اخلاصة بتقد التقارير 

رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا

الدورة الثامنة ¨ ١٩٨٩م

التوصية العامة رقم (١٢)

رأة العنف ضد ا
واد (٢ و٥ و١١ و١٢ و١٦) ـرأة إذ تضع في اعتـبارها أن ا عنـية بالـقضاء عـلى التميـيز ضد ا إن اللَّجـنة ا
رأة من أي فعل من أفعال العنف يقع داخل األسرة من االتفاقيـة تلزم الدول األطراف بالعمل على حمـاية ا
أو فـي مـكـان الــعـمل أو في أي مــجـال آخــر من احلـيـاة االجــتـمــاعـيـة وإذ تــضع في اعـتــبـارهــا قـرار اجملـلس
االقـتـصـادي واالجـتمـاعي رقم (١٩٨٨/٢٧); تـوصي الـدول األطـراف بـأن تورد فـي تقـاريـرهـا الـدورية إلى

اللَّجنة معلومات عما يلي:
ا في ذلك رأة من جمـيع أشكال الـعنف التي تقع عـليهـا احلياة اليـومية ( ١- التشـريع النافذ بـشأن حمـاية ا

العنف اجلنسي اإليذاء داخل األسرة التحرش اجلنسي في مكان العمل إلخ). 
تخذة الستئصال هذا العنف. ٢- التدابير  األخرى ا

٣- وجود خدمات مساندة للنساء الالتي يقعن ضحايا االعتداء أو اإليذاء.
رأة وعن النساء ضحايا العنف.  ٤- بيانات إحصائية عن جميع أنواع العنف التي تمارس ضد ا
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رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا

الدورة الثامنة ¨ ١٩٨٩م

التوصية العامة رقم (١٣)

تساوي أجور األعمال متساوية القيمة

رأة إذ تشـير إلى االتفـاقية رقم (١٠٠) الـصادرة من مـنظمة عنـية بالـقضاء عـلى التمـييز ضـد ا إن الـلَّجنـة ا
تكـافئة الـتي صدقت عـليها العمل الـدولية بـشأن تكـافؤ األجر لـلعامـل والعـامالت عن العمل ذي الـقيمـة ا
رأة وإذ تشير أيضًا األغلبية العظمى من الدول األطراف في اتفاقيـة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا
إلى أنــهـا قــد نـظـرت مــنـذ عـام ١٩٨٣م فـي ٥١ تـقـريــرًا أولـيًـا وخــمـسـة تــقـاريــر دوريـة ثـانــيـة واردة من الـدول
األطراف وإذ تـرى أنه رغم ما يرد في تقـارير الدول األطـراف من إشارة إلى أنه حتى بـعد قبول مـبدأ تساوي
أجـور األعمال متسـاوية القيمـة في تشريعات كـثير من البلـدان ال يزال يتع بـذل الكثير لضـمان تطبيق ذلك
ـبـدأ عمـليًـا; بـغيـة التـغـلب على الـفـصل ب اجلـنـس في سـوق العـمل; تـوصي الدول األطـراف في اتـفاقـية ا

ا يلي: رأة  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

رأة تنفـيذًا كامالً ينبـغي تشجيع الدول ١- توخيًا لتـنفيذ اتفـاقية القضـاء على جميع أشكـال التمييـز ضد ا
الـتي لم تـصـدق بـعد عـلى االتـفـاقـيـة رقم (١٠٠) الـصادرة عـن منـظـمـة الـعـمل الدولـيـة عـلى الـقـيام

بذلك.

٢- ينبغي لـها النظر فـي دراسة ووضع واعتماد نـظم لتقيـيم الوظائف تسـتند إلى معـايير عدم الـتحيز ألحد
رأة فـيهـا في الوقت ـقارنـة ب قـيمـة الوظـائف اخملتـلفـة في طبـيعـتهـا والتي تـسود ا اجلنـس وتـيسـير ا
تـحصلة من احلاضر وقيـمة الوظـائف التي يسـود فيهـا الرجال في الوقت احلـاضر وإدراج النـتائج ا

رأة.  عنية بالقضاء على التمييز ضد ا ذلك في التقارير التي تقدمها إلى اللَّجنة ا
٣- يـنـبـغي لـهـا أن تـدعم مـا أمـكـنـهـا إنـشـاء أجهـزة لـلـتـنـفـيـذ وأن تـشـجع اجلـهـود الـتي تـبـذلـهـا أطراف
االتفاقات اجلماعية حيث تنطبق هذه االتفاقات; لضمان تطبيق مبدأ تساوي أجور األعمال متساوية

القيمة. 
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رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا

الدورة التاسعة ¨ ١٩٩٠م

التوصية العامة رقم (١٤)

ختــان اإلنــاث

ـمارسات ارسـة ختـان اإلناث وا ـرأة إذ يقـلقـها اسـتمـرار  ـعنيـة بالـقضـاء على الـتمـييـز ضد ا إن الـلَّجـنة ا
رأة وإذ تالحظ بارتياح أن احلـكومات في البلدان الـتي توجد فيها هذه التقليـدية األخرى التي تضر بصـحة ا
تخصصـة مثل منظمة نظمات غيـر احلكومية والـوكاالت ا ـمارسات والتنظـيمات النسـائية الوطنيـة وا ا
نـع التمـييز تـحدة لـلطفـولة وكـذلك جلنة حـقوق اإلنـسان وجلنـتهـا الفرعـية  ية ومـنظـمة األ ا الصحـة العـا
ـمارسـات تقـلـيديـة مثل خـتان ـسألـة بعـد أن أدركت بـصورة خـاصة أن  وحـمايـة األقـليـات ال تزال مـهتـمـة با
اإلناث عواقب صحيـة وعواقب أخرى وخيمة على النساء واألطفـال. وبالدراسة التي أجراها الفريق العامل
ـمـارسات الـتـقـليـديـة التي تـؤثـر على صـحـة النـسـاء واألطفـال وبـالدراسـة الـتي أجراهـا الـفريق اخلاص عن ا
مارسات الـتقليدية وإذ تسلم بـأن النساء أنفسهن بـدأن يتخذن إجراءات مهمة من أجل العامل اخلاص عن ا
همة التي ـمارسات الضارة بصحة ورفاهة النساء واألطفـال واقتناعًا منها بأن اإلجراءات ا حتديد ومحاربة ا
ـهتمة باألمر باتخاذها بـحاجة إلى دعم وتشجيع من احلكومات وإذ تالحظ تقـوم النساء وسائر اجملموعات ا
ارسات ضارة من قبيل بقلق بالغ أن هناك ضـغوطًا حضارية وتقـليدية واقتصاديـة مستمرة تساعد عـلى إدامة 

ا يلي: ختان اإلناث توصي الدول األطراف 

ـكن أن تـتـضـمن هـذه ـارسـة خـتـان اإلنـاث و ( أ) أن تـتـخـذ تـدابـيـر مـالئـمـة وفـعَّـالـة بـغـيـة الـقـضـاء عـلى 
التدابير:

١- قيـام اجلامعـات أو اجلمـعيـات الطـبيـة أو جمعـيات الـتمـريض أو التـنظـيمات الـنسـائيـة الوطـنية أو
مارسات التقليدية. الهيئات  األخرى بجمع ونشر بيانات أساسية عن هذه ا

٢-  تقـد الدعم عـلى الصعـيدين الـوطني واحملـلي إلى التنـظيـمات النـسائـية التـي تعمل عـلى القـضاء على
مارسات الضارة بالنساء. ظاهرة ختان اإلناث وغيرها من ا

ا في ستويات  هني والزعماء الدين وزعماء اجملـتمعات احمللية على جميع ا ٣- تشجيع السيـاسي وا
ذلك الـعامـلون في وسائط اإلعالم والـفنـون على الـتعاون في سـبيل الـتأثـير على االجتـاهات الـرامية

إلى القضاء على ختان اإلناث.
شكالت التي ٤- األخـذ ببرامج تعـليمية وتـدريبية مالئـمة وعقد نـدوات تستنـد إلى نتائج البـحوث عن ا

تنشأ عن ختان اإلناث. 
( ب) أن تُضَمن سياسـاتها الصحية الوطنية استراتيـجيات مالئمة تهدف إلى القضاء على ختان اإلناث في
ـوظف كن أن تـشمل هذه االسـتراتيـجيات إيـكال مسـئوليـة خاصة إلى ا الـرعاية الـصحيـة العـامة. و

ن فيهم القابلة التقليدية بشرح اآلثار الضارة التي تنجم عن ختان اإلناث. الصحي 
ـتحـدة; لدعم نـاسـبة في مـنظـومة األ ا ـؤسسـات ا ـشورة من ا ـعلـومات وا ـساعـدة وا ( ج) أن تـطلب ا

مارسات التقليدية الضارة. ومساندة اجلهود اجلاري بذلها للقضاء على ا
ادتـ (١٠ و١٢) من اتفاقيـة القضـاء على جميع وجب ا ( د) أن تُضَمن تقـاريرها إلى الـلَّجنـة معلومـات 

تخذة للقضاء على ختان اإلناث.  رأة عن التدابير ا أشكال التمييز ضد ا
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رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا

الدورة التاسعة ¨ ١٩٩٠م

التوصية العامة رقم (١٥)
ـرأة في االسـتراتـيـجـيـات الـوطـنـيـة التـقـاء متـالزمة نـقص جتـنب الـتـمـيـيـز ضـد ا

كتسب ومكافحته ناعة ا ا
ـعلومـات التي وُجهَ انتـباههـا إليها عن ـرأة وقد نظرت في ا عنـية بالقـضاء على الـتميـيز ضد ا إن الـلَّجنـة ا
ـكتسب (اإليـدز) واالستراتـيجيات ناعة ا تالزمة نـقص ا ي  ترتبـة على كل من التـفشي العـا اآلثار احملـتملـة ا
واد الـتي أعدتها منظمة رأة حلقوقها وقد اطـلعت على التقارير وا ـارسة ا كافحـتها بالنسبة إلى  وضوعة  ا
ـنـاعة ـتـحـدة فيـمـا يـتـعـلق بفـيـروس نـقص ا ـيـة وغـيـرها من مـؤسـسـات وأجـهـزة وهيـئـات األ ا الـصـحـة العـا
ـتـرتـبة عـلى مـتالزمـة نقص رأة عـن اآلثار ا الـبشـريـة وبـصورة خـاصـة مـذكرة األمـ الـعـام إلى جلنـة مـركـز ا
رأة والـوثيـقة اخلـتامـية لـلمـشاورة الـدوليـة بشأن مـتالزمة كـتسب (اإليـدز) بالنـسبـة إلى النـهوض بـا ـناعـة ا ا
ـكتـسب (اإليدز) وحـقـوق اإلنسـان الـتي عقـدت في جيـنـيف في الفـتـرة من ٢٦-٢٨ يولـية/ ـناعـة ا نـقص ا
ـؤرخ في ٣١ يـة (ج.ص.ع) رقم (٤١-٤٢) ا تـمـوز عـام ١٩٨٩م وإذ تالحظ قـرار جـمـعـيـة الـصـحـة الـعـا
ناعـة البشرية صاب بفـيروس نقص ا مـايو/أيار عام ١٩٨٨م بشـأن جتنب التميـيز فيما يـتعلق باألشخـاص ا
كـتسب (اإليـدز) وقرار جلـنة حـقوق اإلنـسان رقم ـناعـة ا واألشخـاص الذين يـعاونـون من متالزمـة نقص ا
ـؤرخ في ٢ مـارس/آذار عـام ١٩٨٩م بـشـأن عـدم التـمـيـيـز في مـيدان الـصـحـة وبـصورة (١٩٨٩/١١) ا

ا يلي: كتسب (اإليدز); توصي  ناعة ا خاصة إعالن باريس عن النساء واألطفال ومتالزمة نقص ا

عـلـومـات من أجل زيـادة الوعي الـعـام بـخطـر اإلصـابة ( أ) أن تـكثف الـدول األطـراف جـهودهـا في نـشـر ا
كـتـسب (اإليـدز) والسـيمـا بـ صـفوف ـنـاعـة ا ـنـاعـة البـشـريـة ومـتالزمة نـقص ا بـفـيـروس نقص ا

ا لهما من آثار عليهم. النساء واألطفال 
كتسب (اإليدز) اهـتمامًا خاصًّا حلقوق ـناعة ا ـكافحة متالزمة نقص ا وضوعة  ( ب)  أن تولي البرامج ا
ـركزهـا األدنى متـرتبة في تصـلة بـالدور اإلجنـابي للـمرأة و وحاجـات النـساء واألطـفال ولـلعوامـل ا

ناعة البشرية.  ا يجعلها عرضة بشكل خاص لإلصابة بفيروس نقص ا بعض اجملتمعات; 
شـاركة الـفعـليـة للـنسـاء في الرعـاية الـصحـية األولـية وأن تـتخـذ تدابـير ( ج)  أن تكـفل الدول األطـراف ا
لتـوسيـع دورهن كمـوفرات لـهـذه الرعـاية وكـعـامالت صحـيات ومـثـقفـات في مـجال اتـقاء اإلصـابة

ناعة البشرية.  بفيروس نقص ا
ادة رقم (١٢) من االتـفاقـية مـعلـومات ـوجب ا قـدمة  ( د) أن تُضَـمن جمـيع الدول األطـراف تقـاريرهـا ا
ـتخـذة لتـلبـية ـرأة وعن اإلجراءات ا ـكتـسب (اإليدز) عـلى حالـة ا ـنـاعة ا عن آثـار متالزمـة نقص ا
ناعة ـتالزمة نقص ا ـرأة عند التصدي  ـنع التمييز بـصورة خاصة ضد ا صابات; و حاجات النـساء ا

كتسب (اإليدز).  ا
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رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا

الدورة العاشرة¨ ١٩٩١م

التوصية العامة رقم (١٦)

شاريع األسرية في الريف واحلضر العامالت بال أجر في ا

ادت (٢ج) و(١١ج د هـ) من رأة إذ تضع في اعتبارها ا عنية بالقـضاء على التمييز ضد ا إن اللَّجنة ا
ـرأة والـتـوصـية الـعـامـة رقم (٩) (الـدورة الـثـامـنـة عام اتـفـاقـيـة القـضـاء عـلى جـمـيع أشـكـال الـتـميـيـز ضـد ا
رأة وإذ تأخـذ في اعتبـارها أن هنـاك نسبـة عالية من ١٩٨٩م) بـشأن البـيانات اإلحـصائيـة فيمـا يتعـلق بحالـة ا
الـنـسـاء في الــدول األطـراف تـعـمل بال أجــر ودون ضـمـان اجـتـمـاعـي ودون اسـتـحـقـاقـات اجــتـمـاعـيـة في
عنية قدمة إلى الـلَّجنة ا تلـكها أحد الذكور من أفراد األسـرة وإذ تالحظ أن التقارير ا شاريع التي عادة ما  ا
شاريع األسرية شكلة اخلاصة بـالعامالت بال أجر في ا رأة ال تشير عـمومًا إلى ا بالقضاء على التمـييز ضد ا
ا ـرأة يتنـافى مع االتفـاقيـة توصي الـدول األطراف  وإذ تـؤكد أن الـعمل بال أجر يـشكل نـوعًا من اسـتغالل ا

يلي:

ـرفـوعـة إلى الـلَّجـنـة بـشـأن احلـالـة الـقـانـونيـة واالجـتـمـاعـيـة لـلـنـساء ( أ) إدراج مـعـلـومـات في تـقـاريـرهـا ا
شاريع األسرية. العامالت بال أجر في ا

( ب) جـمـع بـيــانــات إحـصــائــيـة عـن الـنــســاء الالتي يــعـمــلن بال أجــر ودون ضــمـان اجــتــمـاعي ودون
تـلكـها واحـد من أفراد األسـرة وإدراج هذه الـبيـانات في ـشاريع الـتي  اسـتحـقاقـات اجتـماعـية في ا

رفوع إلى اللَّجنة.  تقرير الدولة ا
( ج) اتخاذ اخلطوات الالزمـة لضمان دفع األجر والتـأم االجتماعي واالستـحقاقات االجتمـاعية للنساء
ــتـلـكـهـا واحـد من أفـراد ـشـاريع الـتي  الـالتي يـعـمـلن دون احلـصـول عــلى هـذه االسـتـحـقـاقــات في ا

األسرة. 
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رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا

الدورة العاشرة¨ ١٩٩١م

التوصية العامة رقم (١٧)

نزلية النسائية غير مدفوعة األجر واحتسابها قياس وحساب كمية النشاطات ا
في الناجت القومي اإلجمالي

ادة رقـم (١١) من اتفـاقـية ـرأة آخـذه في اعـتبـارهـا  ا إن جلنـة الـقـضاء عـلى جـمـيع أشكـال الـتـميـيـز ضد ا
رأة وإذ تـسـتذكـر الـفقـرة رقم (١٢٠) من اسـتراتـيـجيـات نـيروبي الـقضـاء عـلى جمـيع أشـكال الـتـمـييـز ضـد ا
ـنزلـية الـنسـائيـة غيـر مدفـوعة رأة. وتـأكيـدًا منـها عـلى أن قيـاس النـشـاطات ا اخلـاصة بـالتـطلـعات نـحو تـقـدم ا
األجـر الـتـي تـسـهم في الــتـنـمـيـة فـي كل بـلـد من الــبـلـدان وحـســاب كـمـيـتـهــا سـوف يـسـاعــد في بـيـان الـدور
االقتـصادي الفعـلي للمرأة. واقـتناعًا مـنها بأن مثـل هذا القيـاس وحساب الكـميات يقيـم أساسًا لصـياغة مزيد
ـرأة وإذ تالحظ منـاقشـات جلنـة اإلحصـاءات في جلـستـها احلـادية والـعشرين ـتصـلة بـتقدم ا من الـسيـاسات ا
راجعـة احلالية لـنظام احلسـابات الوطنـية وتطويـر اإلحصاءات اخلاصـة بالنساء; تـوصي أن تقوم الدول حول ا

ا يلي: األطراف 

رأة دون نزليـة التي تقوم بها ا ( أ) تشجيع ودعم البحـوث والدراسات التجريبـية لقياس وتقيـيم األنشطة ا
ـثــال - بـإجـراء دراسـات اسـتـقـصـائـيــة عن اسـتـغالل الـوقت كـجـزء من  أجـر; وذلك - عـلى سـبـيل ا

ـفصـلة حـسب نوع اجلنس نـزليـة وعن طريق جمـع اإلحصاءات ا برامـجها الـوطنـية بـشأن اإلحصـاءات ا
نزل وفي سوق العمل على السواء. ستنفذ في األنشطة في ا بشأن الوقت ا

رأة واستراتيجيات ( ب)  اتخاذ خطوات عمالً بـأحكام اتفاقية الـقضاء على جميع أشـكال التمييز ضـد ا
ـرأة دون أجر ـنـزلـيـة الـتي تـقـوم بـهـا ا ـرأة لـتـقـدير حـجم األنـشـطـة ا نـيـروبي الـتطـلـعـيـة لـلـنـهـوض بـا

وإدراجها في حسابات الناجت القومي اإلجمالي.
ـادة رقم (١٨) من االتفـاقـية مـعلـومات عن ـوجب ا قـدمة  ( ج)  الـعـمل على تـضـم تـقاريـر البـلـدان ا
ـنزلـية الـتي تُؤَدَّى دون أجر ـضطَلَع بـها لـقيـاس وتقـييم األنشـطة ا الـبحـوث والدراسات الـتجـريبـية ا
ضطَلَع بها دون أجر في احلسابات القومية.  نزلية ا وكذلك بشأن التقدم احملرز في إدماج األنشطة ا
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رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا

الدورة العاشرة ¨١٩٩١م

التوصية العامة رقم (١٨)

عوقـــات النساء ا

ادة رقم رأة إذ تـضع في اعتـبارهـا على وجه اخلـصوص  ا عـنيـة بالـقضـاء على التـميـيز ضـد ا إن الـلَّجنـة ا
ـرأة وقد نظـرت في ما يزيـد على ٦٠ تقـريرًا دوريًا (٣) من اتـفاقيـة القضـاء على جمـيع أشكال الـتميـيز ضد ا
عوقات وإذ مقدمًا من الدول األطراف وقد أدركت أن هذه التقارير تقدم معلومات قليلة جدًا عن النساء ا
عيشية اخلاصة عوقـات الالتي يعان من تمييز مضاعف يتصل بظروفهن ا يساورها القلق إزاء حالة النساء ا
رأة والتي تعـد فيهـا النساء وإذ تـشير إلى الفـقرة رقم (٢٩٦) من استـراتيجيـات نيروبي الـتطلـعية للـنهوض بـا
ي ـعـوقات فـئـة متـضررة حتـت عنـوان " مجـاالت االهـتمـام اخلـاص" وإذ تؤكـد دعـمهـا لبـرنـامج العـمل الـعا ا
ـعـوق (١٩٨٢م) تـوصي الـدول األطراف بـأن تـقدم فـي تقـاريـرها الـدوريـة معـلـومات عن الـنـساء بـشأن ا
ـساواة في ا في ذلك الـتـدابـير اخلـاصـة لـضمـان ا عـاجلـة حـالتـهن اخلـاصـة  تـخـذة  ـعـوقـات وعن التـدابـيـر ا ا
حـصولـهن عـلى الـتعـلـيم والوظـائف واخلـدمـات الصـحـية والـضـمان االجـتـمـاعي والتـأكـد من إمكـانـية

مشاركتهن في جميع مجاالت احلياة االجتماعية والثقافية. 

رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا

الدورة احلادية عشرة ¨ ١٩٩١م

التوصية العامة رقم (١٩)

رأة  العنف ضد ا

معلومات  أساسية:

ـرأة عـلى الـتـمتع ١- الـعـنف الـقـائم عـلى أسـاس نـوع اجلنـس هو شـكل من أشـكـال الـتـمـيـيز يـكـبح قـدرة ا
ساواة مع الرجل.  بحقوقها وحرياتها على أساس ا

٢- وكانـت اللجنـة قد أوصت الدول في عـام ١٩٨٩م بأن تدرج في تـقاريرهـا معلومـات عن العنف وعن
عاجلته ( التوصية العامة رقم ١٢ الدورة الثامنة). تخذة  التدابير ا

عـقودة في عام ١٩٩١م تـخصـيص جزء من الـدورة احلاديـة عشرة ٣- تـقرر في الـدورة العاشـرة للـجنـة ا
رأة ـتـصـلة بـالـعـنف ضـد ا ـواد ا ـادة رقم (٦) من االتـفـاقـيـة وسائـر ا إلجـراء مـناقـشـة ودراسـة بـشأن ا
ـؤتمـر عام ١٩٩٣م وضـوع اسـتعـدادا  ومـضـايقـتـها جـنسـيًّـا واستـغاللـها. ووقع االخـتـيار عـلى هـذا ا
ؤرخ ـعني بـحقـوق اإلنسـان الذي عقـدته اجلمـعيـة العـامة عـمالً بالـقرار رقم (٤٥/١٥٥) ا ي ا الـعا

١٨ ديسمبر/كانون األول عام ١٩٩٠م.
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٤- استنتـجت اللَّجنـة أن تقارير الدول األطـراف ال تعكس على نـحو كاف الصـلة الوثيـقة ب التـمييز ضد
ـرأة والـعنـف القـائم عـلى أسـاس نـوع اجلنس وانـتـهـاكـات حقـوق اإلنـسـان واحلريـات األسـاسـية  ا
ويـقتضي الـتنـفيذ الـكامل لالتـفاقيـة أن تتـخذ الدول تـدابيـر عملـية للـقضـاء على جمـيع أشكـال العنف

رأة.  ضد ا
٥- اقـتـرحت اللَّـجـنة عـلى الـدول األطراف أن تـراعي لـدى مراجـعـة قوانـينـهـا وسيـاسـاتهـا وعـند تـقد
قـتـضى االتـفـاقيـة الـتـعلـيـقـات التـالـيـة للـجـنـة بخـصـوص الـعنـف القـائم عـلى أسـاس نوع تقـاريـرهـا 

اجلنس.

تعليقـات عامــة: 

رأة ويـشمل هذا الـتعريف الـعنف القـائم على أساس ـادة رقم (١) من اتفـاقية التـمييـز ضد ا ٦- تُعَرَّف  ا
ـرأة على نـحو س ا رأة بـسبب كـونـها امـرأة أو العـنف الذي  وجه ضـد ا نـوع اجلـنس- أي العـنف ا
ًا جـسديًّـا أو عقـليًّـا أو جنـسـيًّا بـها والـتهـديد بـهذه جائـر. ويـشمل: األعـمال الـتي تلـحق ضـررًا أو أ
األعـمال واإلكراه وسـائر أشكـال احلرمـان من احلرية. والـعنف القـائم على أساس نـوع اجلنس قد
يـخـرق أحكـامًـا مـحددة من االتـفـاقـيـة بصـرف الـنـظر عـمـا إذا كـانت تـلك األحـكام قـد ذكـرت الـعنف

صراحة أم لم تذكره. 
ــرأة بـحـقـوق اإلنـسـان واحلـريـات ٧- والـعـنف الــقـائم عـلى أسـاس نـوع اجلـنـس والـذي يـنـال من تـمـتع ا
قـتـضى اتـفاقـيـات محـددة حلـقـوق اإلنسـان أو يـبطل ـوجب الـقـانون الـدولي الـعـام أو  األسـاسـية 
ـادة رقم (١) من االتفـاقيـة. وتشمل تمـتعـها بتـلك احلقـوق واحلريـات يعتـبر تـميـيزًا في إطار مـعني ا

هذه احلقوق واحلريات على ما يلي:

( أ) احلق في احلياة.
هينة. عاملة غير اإلنسانية أو العقوبة القاسية أو ا رأة للتعذيب أو ا ( ب) احلق في أال تخضع ا

سلحة الدولية أو الداخلية. وجب القواعد اإلنسانية وقت النزاعات ا تساوية  ( ج) احلق في احلماية ا
( د) احلق في حرية شخصها وأمنها.

تساوية أمام القانون. ( هـ) احلق في احلماية ا
ساواة في نطاق األسرة. ( و) احلق في ا

مكنة من الصحة اجلسدية والنفسية. ستويات ا ( ز) احلق في التمتع بأعلى ا
( ح) احلق في العمل في ظروف عادلة ومواتية.

٨- وتـنطبق االتـفاقية عـلى العنف الـذي ترتكـبة السـلطات الـعامة. وهـذا النوع من الـعنف قد يـخرق أيضاً
ـوجب االتـفـاقـيـات ـوجـب الـقـانـون الـدولي الـعـمـومي حلـقـوق اإلنـسـان و الـتـزامـات تـلك الـدولـة 

األخرى باإلضافة إلى كونه خرقًا لهذه االتفاقية.
٩- على أنه يـجدر الـتأكيـد على أن الـتميـيز في االتـفاقيـة ال يقـتصر عـلى أعمـال من احلكومـات أو باسـمها
ـادة ٢(هـ)من االتـفـاقـيــة تـطـالب الـدول األطـراف ـواد ٢(هـ(و) و (٥) مـثـال عـلـى ذلك أن  ا (انــظـر ا
رأة من جـانب أي شـخص أو مـنظـمة أو ـناسـبـة للـقضـاء عـلى التـمـييـز ضـد ا بـاتخـاذ جـميع الـتـدابيـر ا
مـؤسسـة. ويقـضي القـانون الـدولي العـمومي وعـهود مـعيـنة حلـقوق اإلنـسان بـإمكـانيـة مسـاءلة الدول
ـنع انـتـهـاكـات احلـقـوق أو السـتـقـصاء أيـضًـا عن األعـمـال اخلـاصـة إذا لم تـتـصـرف بـاجلـديـة الـواجـبـة 

ومعاقبة جرائم العنف وتقد تعويض. 
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التعليقات على أحكام محددة في االتفاقية

ادتان (٢) و(٣): ا
ـادتـان (٢) و(٣) الـتـزامًا شـامـالً بـالـقـضاء عـلـى الـتـمـييـز بـجـمـيـع أشكـالـة بـاإلضـافـة إلى ١٠-  تـفـرض ا

واد (٥) إلى (١٦). االلتزامات احملددة الواردة في ا

واد(٢هـ) و(٥) و(١٠ج): ا

مـارسات الشـائعة التي ـطي يكرس ا رأة تابعـة للرجل أو ذات دور  واقف التقـليديـة التي تعـد ا ١١- إن ا
تـنــطـوي عـلـى الـعـنـف أو اإلكـراه مــثل الـعــنف وإسـاءة الــتـصــرف في األسـرة والــزواج بـاإلكـراه
ـهر الـذي تدفـعه الزوجـة والهجـمات بـإلقـاء احلوامض وخـتان اإلناث. وأوجه والـوفيـات بسبب ا
مارسـات هذه قد تبرر الـعنف القائم على أسـاس نوع اجلنس; على أساس أنه شكل من التعصب وا
ـرأة جسديًّا ونـفسيًّا رأة أو الـتحكم فيـها. واألثر الـذي يتركه هذا الـعنف في سالمة ا أشكال حمـاية ا
ـارسـتهـا والـعـلم بـها سـاواة في الـتـمـتع بـحقـوق اإلنـسـان واحلـريات األسـاسـيـة ومن  يـحـرمـهـا من ا
كذلـك. وفي ح أن هذا الـتعـليق يـتناول أسـاسًا الـعنف الـفعلـي أو التهـديد بـاستعـمالـة فإن الـنتائج
رأة في التي تنطوي عليها هذه األشكال من العنف القائم على أساس نوع اجلنس تساعد على إبقاء ا
أدوار تـابعة وتساعـد على انخفـاض مستوى اشتـراكها السيـاسي وعلى انخفـاض مستوى تعـليمها

ومهاراتها وفرص عملها.
رأة واستغاللها جتاريًّـا باعتبارها أدوات جنسية واقف في نشر اإلباحيـة وتصوير ا ١٢- كمـا تسهم هذه ا

وليست بشرًا سويًا. وهذا بدوره يسهم في العنف القائم على أساس نوع اجلنس. 

ادة رقم (٦):  ا

رأة ـكـافـحـة جـمـيع أشـكـال االجتـار بـا ـادة رقم (٦) من الـدول األطـراف أن تـتـخـذ تدابـيـر  ١٣- تـطـلب  ا
رأة.  واستغالل دعارة ا

ـعـهودة لالجتـار هـناك ـرأة. وبـاإلضافـة إلى األشـكال ا ١٤- ويـزيد الـفـقر والـبـطالـة من فـرص االجتار بـا
ـنازل من أشـكـال جـديـدة لالسـتـغالل اجلـنسـي مثل: الـسـيـاحـة اجلـنـسيـة وتـوظـيف الـعـامـلـ في ا
ـواطـن ـنظـمـة بـ نـسـاء العـالم الـنـامي وا ـتقـدم والـزيـجـات ا البـلـدان الـنـامـية لـلـعـمل في الـعـالم ا

رأة في الـتمـتع باحلـقوق ومع احـترام حـقوقـها مـارسات ال تـتمـشى مع تسـاوي ا األجانب. وهـذه ا
عاملة.  رأة في خطر خاص من العنف وإساءة ا وكرامتها. فهي تضع ا

١٥- كما أن الفقر والـبطالة يرغمان كثـيرًا من النساء - ومنهن الـفتيات الصغيرات - عـلى البغاء. والبغايا
ـيل إلى وضعهن في بالـذات سريـعات التـعرض للـعنف; ألن مـركزهن الذي قـد يكـون غير مـشروع 
ـساواة في حـمـاية الـقوانـ لهن من االغـتـصاب وأشـكال الـعنف مـكـانة هـامشـية. وهن بـحـاجة إلى ا

األخرى.
سـلـحـة واحتالل األراضي إلى زيـادة الـبغـاء واالجتـار بالـنـساء نـازعـات ا ١٦- كثـيـرًا ما تـؤدي احلـروب وا

ا يستدعي تدابير وقائية وجزائية معينة.  واالعتداء اجلنسي عليهن; 

ادة رقم (١١):  ا

رأة لعـنف أساسه نوع اجلنس ساواة في الـعمالة عـندما تتـعرض ا كن أن حتـدث إساءة بالغـة إلى ا  -١٧
ضايقة اجلنسية في مكان العمل.  مثل ا
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المـسـات الــبـدنـيـة ــضـايـقـة اجلــنـسـيـة أي ســلـوك مـقـيـت ومـتـعـمــد أسـاسه اجلـنس مــثل ا ١٨- وتـشـمل ا
طـالب اجلـنسـية ـواد اإلباحـيـة وا الحظـات ذات الـطابع اجلـنسـي وعرض ا ـاديـة وا والـعروض ا
ـكن أن يــكـون هـذا الـسـلــوك مـهـيـنًــا ويـتـسـبب فـي مـشـكـلــة لـلـصـحـة سـواء بــالـقـول أو بـالــفـعل. و
رأة ألسـباب معقـولة أن اعتـراضها يـسيء إلى وضعها والسالمـة. وهو سلـوك تمييـزي عندمـا تعتـقد ا

ا في ذلك توظيفها أو ترقيتها أو عندما يخلق بيئة عمل معادية.  في العمل 

ادة رقم (١٢):   ا

ادة رقم (١٢) من الدول األطـراف أن تتـخذ التـدابيـر التي تضـمن احلصـول بالتـساوي على ١٩- تطـلب  ا
رأة تعرض صحتها وحياتها للخطر.  ارسة العنف ضد ا الرعاية الصحية; و

ـارسات تـقلـيديـة تدوم بفـعل الثـقافـة والتـقالـيد. وهي ضـارة بصـحة الـنساء ٢٠- تـوجد في بـعض الدول 
مـارسات القيود الـغذائية الـتي تفرض على احلوامل وتـفضيل الذكور واألطفال. ومن جـملة هذه ا

من األطفال وختان اإلناث أو بتر أجزاء من األعضاء التناسلية. 

ادة رقم (١٤):   ا

واقف الـتقليدية رأة الريفـية خلطر العـنف القائم على أساس نـوع اجلنس نتيجـة الستمرار ا ٢١- تتـعرض ا
واقف تترسخ في كثـير من اجملتمعات الريفـية. وتتعرض فتيات ـرأة كتابع. وهذه ا فيما يتعلق بدور ا
اجملـتمـعـات الريـفيـة خلـطر عـنف خاص والسـتـغالل جنـسي عـندمـا يغـادرن اجملـتمع الـريـفي بحـثًا عن

دن.  العمل في ا

ادة رقم (٥): ادة رقم (١٦) وا ا

٢٢- إن للـتعقيم أو لإلجهاض الـقسري أثرًا سيـئًا على الصحة اجلـسدية والنفسـية للمرأة وفيـهما انتهاك
حلقوقها في أن تقرر عدد أطفالها والفترة ب إجناب طفل وآخر.

رأة خبثًا. وهـو يسود في جميع اجملتمعات. وفي إطار ٢٣- العنف األسري من أشـد أشكال العنف ضد ا
ـا في ذلك الضرب العالقـات األسريـة تتعـرض النسـاء من جمـيع األعمار لـلعـنف بجمـيع أنواعه 
واالغـتصـاب وغـيره من أشـكـال االعتـداء اجلنـسي والـعنف الـنفـسي وغـيره من أشـكـال العـنف التي
ـواقف الـتقـليـديـة. وعدم االسـتقالل االقـتـصادي يـرغم الكـثـير من الـنسـاء عـلى البـقاء في تـرسخـها ا
ـكـن أن يـعـد شـكالً من أشـكـال الـعـنف عالقـات عـنف. وحتـلل الـرجــال من مـسـئـولـيـاتـهم األسـريـة 
شاركة في رأة للخطر وتضعف قدرتها على ا واإلكراه. وهذه األشكال من العنف تعرض صحة ا

ساواة.  حياة األسرة واحلياة العامة على أساس من ا

±∏≥±∏¥



توصيات محـددة 

ا يلي: رأة  عنية بالقضاء على التمييز ضد ا ٢٤- في ضوء هذه التعليقات توصي اللَّجنة ا
( أ) ينبغي علـى الدول األطراف أن تتخذ تـدابير مناسبـة وفعَّالة للتـغلب على جميع أشـكال العنف القائم

على أساس نوع اجلنس سواءً كان عمالً عامًّا أو خاصًّا.
ـعـامـلة في ( ب) يـنبـغي أن تـضـمن الـدول األطـراف أن تـتـيح الـقـوان الـتي تـنـاهض الـعـنف وإسـاءة ا
األسـرة واالغـتـصـاب واالعـتـداء اجلنـسي وغـيـره من أشـكـال الـعـنف الـقـائم عـلى أسـاس نوع
اجلنس; حـماية كافـية جلميع الـنساء واحتـرام سالمتهن وكرامـتهن. وينبـغي توفير خـدمات الوقاية
وظف ـناسبة للضحايا. كـما أن تدريب العامل في القضاء وإنـفاذ القوان وغيرهم من ا والدعم ا

احلكومي على اإلحساس بتمايز اجلنس أمر أساسي لفاعلية تنفيذ االتفاقية.
( ج) ينبـغي أن تشـجع الدول األطـراف جمع اإلحصـائيـات والبـحوث عن مدى حـدوث العـنف وأسبابه

نع العنف والتصدي له. تخذة  وآثاره وعن فاعلية اإلجراءات ا
( د) ينبغي اتخاذ تدابير فعَّالة تكفل احترام وسائط اإلعالم اجلماهيري للمرأة وتشجع احترامها.

مارسات التي تد واقف واألعراف وا ( هـ) يـنبغي أن حتدد الدول األطراف في تقاريرها طبـيعة ونطاق ا
تخـذة للتغلب على رأة وتب نوع الـعنف الذي تسبـبه. وينبغي أن تبلغ عن الـتدابير ا العـنف ضد ا

العنف وأثر هذه التدابير.
مارسات. وينبغي أن تستحدث الدول برامج واقف وا ( و) ينـبغي اتخاذ تدابير فعَّالة للتغلب عـلى هذه ا
رأة للـتثقيف واإلعالم اجلماهـيري; للمساعدة في الـقضاء على أوجه التحـامل التي تعرقل مساواة ا

التوصية رقم (٣) لعام ١٩٨٧م .

رأة واالستغالل اجلنسي. ( ز ) من الضروري اتخاذ تدابير وقائية وعقابية للتغلب على االجتار با
شاكل وتدابير الوقاية وإعادة التأهيل - ( ح) ينبغي أن تصف تقارير الدول األطراف نـطاق جميع هذه ا
ـرأة الـتي تـعـمل فـي الـبـغـاء أو تتـعـرض لـالجتار ـتـخذة حلـمـايـة ا ـا في ذلك األحـكـام اجلـزائـيـة- ا

واألشكال  األخرى من االستغالل اجلنسي. كما ينبغي وصف فاعلية هذه اإلجراءات.
ا في ذلك التعويض. ( ط) ينبغي كفالة إجراءات التظلم وسبل االنتصاف الفعَّالة 

ضـايقـة اجلنـسيـة وعن التـدابير ( ي) ينـبغي عـلى الدول األطـراف أن تُضَـمن تقـاريرهـا معـلومـات عن ا
ضايقة اجلنسية وغيرها من أشكال العنف أو اإلكراه في مكان العمل. رأة من ا تخذة حلماية ا ا

( ك) ينبـغي على الـدول األطراف أن تنـشئ - أو تدعم - اخلدمـات التي تـقدم لضـحايا الـعنف األسري
ا واالغتصاب واالعتـداء اجلنسي وغير ذلك من أشكال العـنف القائم على أساس نوع اجلنس 
شورة. أوى وتدريب موظفي الصحة تدريبًا خاصًّا وإعادة التأهيل وتقد ا في ذلك خدمات ا
مارسـات وأن تأخذ في االعتبار ( ل) ينـبغي على الدول األطراف أن تـتخذ التدابـير للتغـلب على هذه ا

تعلقة بالصحة. سائل ا توصيات اللَّجنة بشأن ختان اإلناث (التوصية رقم ١٤) لدى اإلبالغ عن ا
نع اإلكراه فيما يـتعلق باخلصوبة واإلجناب وأن ( م) ينبغي على الـدول األطراف أن تكفل اتخاذ تدابـير 
شروع ـأمونة كـاإلجهاض غـير ا رأة إلى اللـجوء إلى اإلجراءات الـطبيـة غير ا تكـفل عدم اضطـرار ا

ناسبة فيما يتعلق بالتحكم باخلصوبة. بسبب االفتقار إلى اخلدمات ا
ـشاكل وأن تشير إلى التدابير التي ( ن) ينبغي أن تذكر الـدول األطراف في تقاريرها مدى حدوث هذه ا

اتخذت وآثارها.
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رأة ـقـدمـة لـضـحـايا الـعـنـف في مـتـنـاول ا ( س) يـنـبغـي عـلى الـدول األطـراف أن تـكـفل وضع اخلـدمـات ا
نعزلة. الريفية وأن توفر عند االقتضاء خدمات خاصة للمجتمعات ا

( ع) يـنـبـغي أن تـشـتمل تـدابـيـر حـمـايـة أولـئك من الـعـنف عـلى تـوفيـر فـرص الـتـدريب والـعـمـالـة ورصد
نازل. ظروف العمالة بالنسبة للعامالت في ا

رأة الـريفـية ومـدى طبيـعة الـعنف ( ف) يـنبـغي أن تبـلغ الدول األطـراف عن األخطـار التي تـتعـرض لهـا ا
واإلسـاءة الـلـذين تـتعـرض لـهـمـا وحـاجتـهـا لـلـدعم وغـيـره من اخلـدمات وقـدرتـهـا عـلى احلـصول

عليها وعن فاعلية التدابير الرامية إلى التغلب على العنف.
( ص) وتشمل التدابير الالزمة للتغلب على العنف األسري ما يلي:

نزلي. ١- فرض عقوبات جنائية عند االقتضاء ووسائل انتصاف مدنية في حالة حدوث العنف ا
٢- سن الـتـشريـعات إلبـطال دفـاع الـشرف فـيمـا يتـعـلق باالعـتداء عـلى واحـدة من أفراد األسـرة اإلناث أو

قتلها.
أوى وبرامج اإلرشاد ـا في ذلك ا ٣- تقـد اخلدمات التي تـكفل سالمة وأمن ضـحايا الـعنف األسري 

وإعادة التأهيل.
نزلي.  رتكبي العنف ا ٤- وضع برامج إلعادة التأهيل خاصة 

قدمة لألسر التي حدثت فيها حوادث السفاح أو االعتداء اجلنسي. ٥- دعم اخلدمات ا
ـنـزلي واالعـتـداء اجلنـسي وعن ( ق) ويـنبـغي عـلى الـدول األطـراف أن تـبـلغ عن مـدى حدوث الـعـنف ا

تخذة. التدابير الوقائية والعقابية والعالجية ا

( ر) يـنبغي أن تتخذ الـدول جميع التدابـير القانونيـة وغيرها من التدابـير الالزمة لتوفـير حماية فعَّـالة للنساء
من العنف القائم على أساس نوع اجلنس والتي تشمل في جملة أمور أخرى مايلي:

ـدنـية واألحـكام ا فـيـها اجلـزاءات اجلـنائـيـة وسبل االنـتـصاف ا ١- اتـخاذ الـتـدابيـر الـقانـونـية الـفـعَّالـة - 
ا في ذلك - في جملـة أمور أخرى - العنف رأة من جمـيع أشكال العـنف  التعـويضية - حلـماية ا

ضايقة اجلنسية في مكان العمل.  عاملة داخل األسرة واالعتداء اجلنسي وا وإساءة ا
واقف ـا في ذلك برامج اإلعـالم اجلمـاهيـري والتـثقـيف الـراميـة إلى تغـييـر ا ٢- اتخـاذ التـدابيـر الـوقائـية 

رأة ومركز كل منهما.  بشأن دور الرجل وا
ـأوى واإلرشاد وإعادة التـأهيل والدعم لـلنساء ا في ذلك توفـير خدمات ا ٣- اتـخاذ تدابـير احلمايـة 

الالئي يقعن ضحية للعنف أو يتعرضن خلطر العنف. 
( ش) يـنـبـغي أن تـبـلـغ الـدول األطـرف عن جـمـيع أشــكـال الـعـنف الـقــائم عـلى أسـاس نـوع اجلـنس وأن
تاحة عن حدوث كل شكل من أشكال العنف وعن آثار هذا حتتوي تقاريرها على جميـع البيانات ا

العنف على النساء الالئي يقعن ضحية له. 
( ت) يـنـبـغي أن حتـتـوي تـقـاريـر الـدول األطـراف علـى مـعلـومـات عن الـتـدابـيـر الـقـانـونـيـة وتـدابـيـر الـوقـاية

رأة وعن فاعلية هذه التدابير.  واحلماية التي اتخذت للتغلب على ظاهرة العنف ضد ا
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رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا

الدورة احلادية عشرة ١٩٩٢م 

التوصية العامة رقم (٢٠)

حتفظات تتعلق باالتفاقية

رأة إلى القـرار الصادر عن االجـتماع الـرابع للدول ـعنيـة بالقـضاء على الـتميـيز ضـد ا ١- أشـارت اللَّجـنة ا
ـادة (٢٨-٢) التي رحـبت بهـا التوصـية الـعامة األطـراف بشـأن التـحفظـات على االتـفاقـية في إطار ا

رقم (٤) للجنة. 
ـعني بـحـقـوق اإلنسـان لـعام ١٩٩٣م أوصت ي ا ٢- وفـيـما يـتـعـلق باألعـمـال التـحـضـيريـة لـلمـؤتـمـر العـا

ا يلي: اللَّجنة الدول 
ـرأة واألثر ( أ) إثارة مـسـألة شـرعيـة التـحـفظـات علـى اتفـاقيـة القـضـاء على جـمـيع أشكـال التـمـييـز ضد ا
ـعـاهـدات  األخـرى اخلـاصـة بـحـقوق تـعـلـقـة بـا الـقـانـوني لـتـلك الـتـحـفـظـات في سـيـاق الـتـحـفـظـات ا

اإلنسان.
( ب) إعادة النظر في تلك التحفظات بغرض تعزيز تنفيذ جميع معاهدات حقوق اإلنسان.

رأة ( ج) النـظر في إدخال إجـراء بشـأن التحـفظـات على اتفـاقيـة القضـاء على جـميع أشكـال التـمييـز ضد ا
اثل ما هو متبع بالنسبة للمعاهدات  األخرى اخلاصة بحقوق اإلنسان. 

رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا
الدورة احلادية عشرة ١٩٩٤م 

التوصية العامة رقم (٢١)

ساواة في الزواج والعالقات األسرية  ا

ـرأة (قرار اجلـمـعـية الـعـامة رقم ٣٤/١٨٠ ١- تـؤكـد اتفـاقـيـة القـضـاء علـى جمـيع أشـكـال التـمـييـز ضـد ا
ـرأة والرجـل في حقـوق اإلنـسان في اجملـتـمع واألسـرة. وحتتل االتـفـاقيـة مـركزا ـساواة بـ ا ـرفق) ا ا

تعلقة بحقوق اإلنسان.  عاهدات الدولية ا مهمًا ب ا
رأة فيهـا. ومنها: اإلعالن ركـز ا ٢- وثمة اتفـاقيات وإعالنـات أخرى تعطي أيـضًا أهمـية بالغـة لألسرة و
ي حلقوق اإلنسان ]قرار اجلمعية العامة رقم ٢١٧ ألف (د-٣)[ والعهد الدولي اخلاص باحلقوق العا
رأة ـتـعـلـقـة بـجـنـسـيـة ا ـرفق[ واالتـفـاقـيـة ا ـدنـيـة والـسـيـاسـية ]الـقـرار رقم ٢٢٠٠ ألف (د- ٢١) ا ا
رفق[ اتفـاقية الـرضا بـالزواج واحلـد األدنى لسن الزواج تـزوجة ]القـرار رقم ١٠٤٠(د-١١) ا ا
رفق[ والـتـوصيـة الالحـقة لـهـا في هذا وتسـجيـل عقـود الزواج ]الـقـرار رقم ١٧٦٣ ألف (د-١٧) ا

رأة. الشأن ]القرار رقم ٢٠١٨ (د-٢٠)[ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض با
ـرأة غيـر القـابلة لـلتـصرف التي رأة بـحقوق ا ٣- وتـذكر اتـفاقـية القـضاء عـلى جميـع أشكال الـتمـييز ضـد ا
ــذكــورة أعاله ولــكـنــهــا تـذهـب إلى أبـعــد من ذلك وردت من قـبـل في االتــفـاقــيــات واإلعالنـات ا
هم في رأة وسـلوكـهمـا ودورهمـا ا فـتعـترف بـأهمـية الـثقـافة والـتقـاليـد في تشـكيل تـفكـير الـرجل وا

رأة للحقوق األساسية.  ارسة ا تقييم 
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خلفيـــة
٤- أعـلنت اجلـمعـيـة العـامة في قـرارها رقم (٤٤/٨٢) لـعام ١٩٩٤م سـنـة دوليـة لألسرة. وتـنتـهز الـلَّجـنة
هـذه الـفـرصـة لـتـؤكـد أهــمـيـة الـتـقـيـد بـاحلـقـوق األسـاسـيــة لـلـمـرأة داخل األسـرة بـاعـتـبـار ذلك أحـد

اإلجراءات التي تدعم وتشجع االحتفاالت التي ستنظم على الصعيد الوطني.
٥- وإذ قـررت اللَّـجنـة أن حتتـفل بالـسـنة الـدوليـة لألسرة فـإنهـا تود أن حتـلل ثالث مواد من االتـفاقـية لـها

رأة في األسرة: أهمية خاصة من حيث مركز ا

ادة رقم (٩):   ا

رأة حقًّـا مساويًا حلق الرجل في اكتسـاب جنسيتها أو تـغييرها أو االحتفاظ ١- تمنح الدول األطراف ا
بها. وتـضمن بوجه خـاص أال يترتب عـلى الزواج من أجنـبي أو تغيـير جنـسية الـزوج أثناء الزواج أن

تتغير تلقائيًّا جنسية الزوجة أو تصبح بال جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج. 
رأة حقًّا مساويًا حلق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.  ٢- تمنح الدول األطراف ا

التعليـــق
٦- اجلنسيـة ال غنى عنها لـلمشاركـة الكاملـة في اجملتمع. وعمومًـا تعطي الدولـة اجلنسيـة للمولودين في
ـكن اكتساب اجلـنسيـة أيضًا بـاإلقامة أو ألسـباب إنسـانية مـثل انعدام اجلـنسيـة. وعندما ال الـبلد. و
واطنة فإنهـا حترم من حق التصويت وحق التقـدم لشغل وظيفة عامة ركز الرعـية أو ا رأة  تتمتع ا

رأة الراشـدة قادرة على  نافع الـعامة ومن اخـتيار مـحل إقامتـها. وينـبغي أن تكـون ا وقد حترم مـن ا

تـغيـيـر جنـسيـتـها ويـنبـغي عدم الـتـعسف في إلـغائـهـا بسـبب الزواج أو فـسخ الـزواج أو تغـييـر الزوج أو
األب جلنسيته. 

ادة رقم (١٥):  ا
رأة والرجل أمام القانون. ١- تساوي الدول األطراف ب ا

ارسة اثلة ألهلية الرجل ونفس فرص  دنيـة أهلية قانونية  رأة في الشئون ا ٢- تمنح الدول األطراف ا
تلك األهلـية. وهي بوجه خاص تـعطي للمـرأة حقوقًا مسـاوية حلقوق الـرجل في إبرام العقود وإدارة

تبعة في احملاكم واجملالس القضائية.  ساواة في جميع مراحل اإلجراءات ا متلكات وتعاملها با ا
٣- توافق الـدول األطراف عـلى اعتـبار جـميع الـعقـود وسائـر أنواع الـصكـوك اخلاصـة التي لـها أثر قـانوني

يستهدف تقييد األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية. 
تـعلق بتنـقل األشخاص وحرية رأة نـفس احلقوق من حيث الـقانون ا ٤- تمنح الـدول األطراف الرجل وا

اختيار محل سكناهم وإقامتهم. 

التعليـــق
رأة غير قادرة على إبرام عقد على اإلطالق وال تـستطيع احلصول على ائتمان مالي ٧- عندما تكـون ا
وافقة أو ضمـان من زوجها أو من ذكر من أقربائها فـإنها تكون محرومة من أو ال تسـتطيع ذلك إال 
نـعها من اإلدارة ـلكـية و نـعهـا من االنفراد بـحيازة ا االسـتقالل القـانوني. وأي قـيد من هذا الـنوع 
القـانـونـية ألعـمـالـها الـتـجاريـة اخلـاصـة ومن إبرام أي شـكل من أشـكـال العـقـود. وهـذه القـيـوم حتد

رأة على إعالة نفسها ومن هم في كنفها.  بشكل خطير من قدرة ا
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ـرأة في إقامـة الدعاوى أو يـقيـده عدم استـطاعـتها احلـصول على ٨- في بـعض البـلدان يقـيد الـقانون حق ا
ـركـزها كـشـاهدة أو ـشـورة القـانـونيـة أو الـتـماس اإلنـصـاف من احملـكمـة. وفي دول أخـرى يكـون  ا
لشهادتـها احترام أو وزن أقل من احترام أو وزن شهادة الـرجل. وهذه القوان أو األعراف حتد فعالً
رأة في السـعي إلى احلصـول على نصـيبهـا العـادل من األموال أو في االحتـفاظ بهـا وتقلل من حق ا
مكانـتها كعـضو مستـقل ومسئول ومـوضع تقدير في مـجتمعـها. وعندمـا تسمح البـلدان لقوانـينها بأن
رأة من حقوقها في ؤسسات بذلك فإنها حترم ا تقيد األهلية القانونية للمرأة أو تسمح لألفراد أو ا

ساواة مع الرجل وتقيد قدرتها في إعالة نفسها ومن هم في كنفها.  ا

ـرء أن يـقـيم فيه وأن واطن فـي البـلـدان الـتي تأخـذ بـالـقانـون الـعـام يعـني الـبـلد الـذي يـعـتزم ا ٩- مـفـهـوم ا
ـواطن يعني في يـخضع لـسلطـته القـضائـية. ويكـتسب الـطفل في األصل مـوطنه من والـديه ولكن ا
سن الرشد البلد الذي يقيم فيه الشخص عادة ويعتزم اإلقامة فيه دائمًا. وكما هو احلال في اجلنسية
تبـ دراسة تقارير الـدول األطراف أنه ليس مسمـوحًا دائمًا للـمرأة قانونًا بـأن تختار موطـنها. وينبغي
ـرأة الراشـدة قادرة عـلى تغيـير مـوطنـها بـإرادتها مـثل جنـسيـتهـا بصرف الـنظـر عن حالـتها أن تـكون ا
سـاواة مع الرجل قد يـحد من وصـولها ـرأة في تغـيير مـوطنـها على قـدم ا الـزوجيـة. وأي تقيـيد حلق ا
ـنـعـهـا من دخـول أو مـغـادرة الـبـلـد بـحـريـة وبحـكـم حـقـها إلـى احملـاكم في الـبـلـد الـذي تـقـيم فـيه أو 

الشخصي. 
ـهـاجرات الالئي يـعـشن ويعـملـن مؤقـتًا في بـلـد آخر بـالـتمـتع بـنفس حـقوق ١٠- يـنبـغي الـسمـاح للـنـساء ا

الرجال في حق جلب أزواجهن أو شركائهن أو أطفالهن لالنضمام إليهن. 

ادة رقم (١٦): ا
تـعلقة رأة في كـافة األمور ا نـاسبة للـقضاء على الـتميـيز ضد ا ١ . تتـخذ الدول األطراف جـميع التدابـير ا

بالزواج والعالقات األسرية وتضمن بوجه خاص:
( أ) نفس احلق في التزوج.

( ب) نفس احلق في حرية اختيار الزوج وفي عدم إبرام عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل. 
سئوليات أثناء الزواج وعند فسخه. ( ج) نفس احلقوق وا

تعلقة بأطفالها سئوليات كوالدة بصرف الـنظر عن حالتها الزوجية في األمـور ا ( د) نفس احلـقوق وا
وفي كل األحوال تكون مصالح األطفال هي الراجحة. 

سئولية عدد أطفالها والفترة ب إجناب طفل وآخر و في ( ه) نفس احلقوق في أن تقرر بحرية وبشعور با
ارسة هذه احلقوق. علومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من  احلصول على ا

سـئوليات فيما يتعلق بالوالية والقـوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم أو ما شابه ( و) نفس احلقوق وا
فاهيم في الـتشريع الوطني; وفي جـميع األحوال تكـون مصلحة ذلك من األنظمـة ح توجد هـذه ا

األطفال هي الراجحة.
ـهــنـة ــا في ذلك احلق في اخــتـيــار اسم األســرة وا ( ز) نــفس احلـقــوق الــشـخــصـيــة لـلــزوج والــزوجـة 

والوظيفة.
متلكـات واإلشراف عليها وإدارتها لكـية وحيازة ا ( ح) نفس احلقوق لكال الزوج فيـما يتعلق با

والتمتع بها والتصرف فيها سواء بال مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة. 
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ا فيهـا التشريع ٢ . لـيس خلطبـة الطفل أو زواجه أي أثر قـانوني وتُتـخذ جميع اإلجـراءات الضروريـة - 
- لتحديد سن أدنى للزواج وجلعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا. 

التعليـــق 
احلياة العامة واخلاصة:

١١- شهـد التاريخ اخـتالفًا في الـنظـر إلى النـشاط اإلنـساني الـعام واخلاص وجـرى تنـظيـمه تبـعًا لذلك.
ـنزلـية رأة الـتي تـؤدي دورها الـتقـلـيدي في احلـيـاة اخلاصـة أو ا وفي جـميـع اجملتـمعـات كـانت أنشـطـة ا

تعتبر في منزلة أدنى منذ زمن طويل. 
ـكن تـبـريـر األخـذ بـقـوانـ أو أعـراف ١٢- وحـيث إن هـذه األنــشـطـة ال تـقـدر بـثـمن لـبـقـاء اجملـتـمـع; فال 
مـخـتـلـفــة أو تـمـيـيـزيـة إزاءهـا. وتــكـشف تـقـاريـر الـدول األطـراف أنـه مـازالت هـنـاك بـلـدان ال وجـود
ـوارد ومن التمـتع بتساوي رأة من تكـافؤ فرص احلـصول على ا للمـساواة فيـها قانـونًا. فهي تمـنع ا
رأة أدوارًا سـاواة قانونًا تسـند جميع اجملـتمعات إلى ا ركز في األسـرة واجملتمع. وحتى عـند وجود ا ا
ـساواة الـواردين بالذات في بدأي الـعدل وا مخـتلـفة تعـد أدنى مكـانة. وبهـذه الطـريقـة هناك انـتهـاك 

واد (٢ و٥ و٢٤) من االتفاقية.  ادة رقم (١٦) وأيضًا في ا ا

مختلف أشكال األسرة :
ـكن أن يختـلف شكل األسرة ومـفهومـها ب دولـة وأخرى بل ب مـنطقـة وأخرى داخل الدولة.  -١٣
وأيًّا كان شكلها وأيًّا كان النظام القانوني أو الدين أو العرف أو التقاليد داخل البلد يجب أن
ساواة والعدل ب رأة داخل األسرة سواء في القانون أو في احليـاة اخلاصة مع مبدأي ا تتفق معـاملة ا

ادة رقم (٢) من االتفاقية.  جميع الناس كما اشترطت ذلك ا

تعدد الزوجات: 
ـارس في عـدد من الـبلـدان. وتـعدد ١٤- تـكـشف أيـضًـا تقـاريـر الدول األطـراف عن أن تـعـدد الزوجـات 
سـاواة بالـرجل وقد تكـون له نتـائج عاطـفية ومـاليـة خطيـرة علـيها ـرأة في ا الزوجات يـخالف حق ا
وعلى من تعولـهم إلى حد يستوجب عدم تشجيع هذه الزيـجات وحظرها. وتالحظ اللَّجنة بقلق أن
بعض الـدول األطراف التـي تضمن دسـاتيرهـا تساوي احلـقوق تـسمح بتـعدد الزوجـات وفقًا لـقانون
األحوال الـشخـصية أو لـلقـانون الـعرفي. وهـذا ينتـهك احلقـوق الدسـتورية لـلمـرأة ويخـالف أحكام

ادة رقم (٥ أ) من االتفاقية. ا

ادة رقم ١٦ (١) ١ (أ) و(ب):  ا

١٥- رغم أن معـظم البلدان تفـيد بأن دساتـيرها وقوانـينها الـوطنية تتـقيد باالتـفاقية فـإن عرفها وتـقاليدها
وعدم تنفيذها لهذه القوان يخالف هذه االتفاقية فعالً. 

رأة في اخـتيـار زوجهـا وفي الـتزوج بـحريـة هو حـق أساسي حلـياتـها ولـكـرامتـها ومـساواتـها ١٦- إن حـق ا
ـرأة أو إعادة تـزويجـها كـإنسـان. وتبـ دراسة تـقاريـر الدول األطـراف وجود بـلـدان تسـمح بتـزيوج ا
ـعتقـدات الديـنيـة أو األصول العـرقيـة جلمـاعات معـينـة من النـاس. وهناك قسـرًا بنـاءً على الـعرف أو ا
رأة بسبب ال أو نيل احلظوة وفي بلـدان أخرى تُرغَم ا رأة لقـاء ا بلدان أخرى تسمح بـتدبير زواج ا
ـوافـقة عـلـى مـبدأ ـرأة فـي ا ـالي. ويـجب صـون حق ا الـفـقـر عـلى الـزواج من أجـنـبي سـعـيًـا لألمـان ا
الزواج ومـوعده والشـخص الذي تتـزوجه وإنفاذ ذلك قـانونًـا رهنًا بـقيود مـعقولـة على هذا احلق

رأة أو قرابة الدم التي تربطها بالشريك.  تستند مثال إلى حداثة سن ا
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ادة رقم  ١٦ (١) (ج):  ا
١٧- تـبـ دراسـة تـقـاريـر الـدول األطـراف أن كـثيـرًا من الـبـلـدان تـنص في نـظـمـهـا الـقـانـونـيـة عـلى حـقوق
ومسئوليـات الزوج اعتمادًا على تطبيق مباد الـقانون العام أو القانون الديني أو العرفي بدالً من
تـعـلقـة بـالزواج مـارسـات ا بـاد الـواردة في االتفـاقـية. ولـهـذه التـفـاوتـات في القـوانـ وا الـتـقيـد بـا
ـسـئـولـيـة داخل نـظام ـركـز وا ـرأة وتـقـيـد دائـمـاً حـقـوقـها فـي تسـاوي ا دى عـلى ا عـواقب واسـعـة ا
الزواج. وهذه القيود كثيـرًا ما تؤدي إلى إعطاء الزوج مركز رب األسرة وصاحب الكلمة األولى في

اتخاذ القرارات وبالتالي تخالف أحكام االتفاقية. 
ـعاشـرة بـحـكم الواقع ال تـلـقي عـمومًـا أيـة حمـايـة قـانونـيـة علـى اإلطالق. وينـبـغي اإلقرار ١٨- كمـا أن ا
ـركـز مع الـرجل سـواء في احلـيـاة األسريـة أو من ـرأة الـتي تـعـيش في ظل هـذه الـعالقـة في ا ـسـاواة ا
ـمــتـلــكـات. ويــنــبـغي أن يــتـســاوى هـؤالء الــنـســاء مع الــرجـال في حــقـوق حــيث تـقــاسم الــدخل وا

عال أو أفراد األسرة.  ومسئوليات رعاية وتربية األطفال ا

ادة رقم ١٦ (١) (د) و(و):   ا
سئولية جتاه أطفالهما من بدأ تقاسم الوالدين ا ادة رقم (٥ ب)  ١٩- تعترف معظم الدول وفقًا لنص  ا
ـبدأ الـقائل بـ "إيـالء مصـالح الطـفل الـفضـلى االعتـبار حـيث الرعـايـة واحلمـاية واإلعـالـة. وقد أدرج ا
رفق) ويـبدو أنه أصبح مقبوالً األول" في اتفاقية حقـوق الطفل (قرار اجلمعـية العامة رقم ٤٤/٥٢ ا
بدأ مـنح الوالـدين مركزًا ـمارسـة العمـليـة  ي. بيـد أن بعض البـلدان ال تـلتزم في ا على الـصعيـد العـا
. ومن ثم فإن األطفال الـذي تثمرهم روابط من هـذا القبيل متـساويًا ال سيـما إذا كانا غـير متزوجـ
ولودون في كنف الـزوجية كمـا أن الكثير  ال يتـمتعون دومًـا بنفس الوضع الـذي يتمتع به األطفـال ا

من اآلبـاء ال يشـاركون في مـسئولـية رعـاية أطـفالـهم وحمـايتـهم وإعالـتهم إذا كـانت األمهـات مطـلقات أو
يعشن منفصالت. 

نصوص عـليها في االتفاقـية يجب إنفاذها بـحكم القانون وحسب شـتركة ا سـئوليات ا ٢٠- احلقوق وا
تـصلـة بالـوالية والـقوامـة والوصـاية والـتبنـي. وينبـغي على فـاهيم الـقانـونيـة ا االقـتضـاء من خالل ا
ساواة ب الوالـدين بغض النظر عن حـالتهم الزوجية وجب قوانينهـا ا الدول األطراف أن تكفـل 

سئوليات جتاه أطفالهما.  وعما إذا كانا يعيشان مع أطفالهما أم ال في احلقوق وا

ادة رقم ١٦ (١) (هـ):   ا
ـتعلقـة باحلمل وتـربية األطفـال على حقـها في احلصول عـلى التعـليم والعمل رأة ا ٢١- تؤثـر مسئولـيات ا
رأة ـسئولـيات تلـقى على عائق ا ـتصلـة بتطورهـا الشخـصي. كما أن تلك ا وغير ذلك من األنـشطة ا
ـاثل على حـياة أعبـاء مجـحـفة من الـعـمل. وعدد األطـفال والـفـترة بـ إجناب طـفل وآخـر لهـما أثـر 
ـرأة ويؤثران أيضًـا على صحتهـا البدنيـة والعقلـية وكذلك على صحـة أطفالهـا; ولهذه  األسباب ا

يحق للمرأة أن تقرر عدد أطفالها والفترة ب إجناب طفل وآخر. 
رأة آثـارًا خطيرة مـثل احلمل أو اإلجهاض ارسـات قسرية تـترك في ا ٢٢- وتكـشف بعض التـقارير عن 
أو الـتعقـيم اإلجباري. ولـئن كان يفـضل اتخاذ قـرار إجناب األطفـال من عدمه بالـتشاور مع الزوج أو
الـشـريك فــيـجب من ذلك أال يــقـيـد الـزوج أو الــوالـد أو الـشــريك أو احلـكـومـة احلـق في اتـخـاذ هـذا
وثوق فـيها; يجب أن تتاح لها أمونة وا رأة قـرارًا مستنيرًا بشأن وسـائل احلمل ا القرار. وكي تتخذ ا
مـعلـومات عن وسـائل مـنع احلمل وعن اسـتـخدامـها وأن يُـكـفل لهـا احلصـول عـلى الثـقـافة اجلـنسـية

ادة رقم ١٠(ح) من االتفاقية.  وخدمات تنظيم األسرة حسبما تنص ا
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الئمة لتنظـيم النسل الطوعي دون قيود; حتسنت ٢٣- وثمـة اتفاق عام على أنه حيثما تـوافرت الوسائل ا
اؤهم ورفـاهـتهم. وفـضالً عن ذلك فإن تـلك اخلدمـات تؤدي صـحة جـميع أفـراد األسرة وحتـسن 
إلى حتـس نوعيـة حياة السكـان وصحتهم بوجـه عام. كما أن التـنظيم الطـوعي لنمو السـكان يساعد

ستدامة.  على صون البيئة وحتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ا

ادة رقم ١٦ (١) و(ز):   ا

ـسـتـقـرة هي األسـرة الـتي تـبنى عـلى مـبـاد اإلنـصـاف والـعـدل وحتـقيـق الذات لـكل من ٢٤- إن األسـرة ا
هـنة أو الـوظيفـة التي تـناسب قدراته أفرادهـا; ومن ثم يجب أن يـكون لكل شـريك احلق في اختـيار ا
ـادة رقم ١١ (أ) و(ج) من االتفاقـية. وفضالً ومـؤهالته وتطلـعاته على أفـضل وجه حسبـما تنص ا
عن ذلك ينبغي أن يكون لكل من الشريك احلق في اختيار اسمه الذي يحافظ على فرديته وهويته
ـوجب القانون أو العرف رأة  يزه عن غـيره من أفراد اجملتمع. وعنـدما تضطر ا في اجملتمع احمللي و

إلى تغيير اسمها عند الزواج أو فسخه فإنها حترم من هذه احلقوق. 

ادة رقم ١٦ (١) (ح):  ا

ادة رقم نصوص عـليها في ا ادة وتتكامل مع احلـقوق ا نصوص عـليها في هـذه ا ٢٥- تتداخل احلـقوق ا
رأة حقوقًا مسـاوية للرجل فيمـا يتعلق بالدخـول في التعاقدات وإبرام ـنح ا ١٥(٢) التي تلزم الدول 

متلكات.  العقود وإدارة ا
متلكات رأة في حيازة ا سـاواة مع الرجل أمام القانون. وحق ا ادة رقم ١٥(١) للمرأة ا ٢٦- وتضمن ا
ـرأة في التـمـتع باالسـتقالل  وإدارتهـا والـتمـتع بهـا والـتصـرف فـيهـا هو احملـور الـذي يدور حـوله حق ا

رأة على كسب عيشها الي وفي كثير من البلدان سيكون لهذا احلـق أهمية حاسمة فيما يتعلق بقدرة ا ا
وعلى توفير سكن مالئم وتغذية كافية لنفسها وألسرتها. 

٢٧- وفي الـبـلـدان الـتي يـجـري فيـهـا تـنـفـيـذ بـرنـامج اإلصالح الـزراعي أو إعـادة تـوزيع لألرض فـيـمـا ب
رأة بـغـض الـنـظر عـن حـالـتـها الـفـئـات ذات األصـول الـعرقـيـة اخملـتـلـفـة يـنـبـغي أن يـراعي بـدقـة حـق ا

عاد توزيعها مساوية حلصة الرجل.  الزوجية في أن تمتلك حصة من مثل هذه األرض ا
ـطلـقات وكـثيرات مـنهـن تتحـملن ٢٨- وتوجـد في معـظم البـلدان نـسبـة كبـيرة من الـنسـاء العـازبات أو ا
متلكات يقوم على أساس أن الرجل وحدهن مسئولية إعالة األسرة; ولذا فإن أي تمييز في تقسيم ا
ـسـئـولـية ـرأة واألطـفـال في أسـرته وأنه يـسـتطـيع ويـعـتـزم أن يؤدي ا ـسـئـول عن إعـالة ا وحـده هو ا
ـا هو تمييـز غير واقعي بـشكل واضح. وبالتالـي فإن أي قانون أو عرف يـعطي الرجل حقًّا بشرف إ
عاشرة بحكم الواقع أو عند رأة عند إنهاء الزواج أو عالقة ا متلكات أكبر من حصة ا في حصة من ا
رأة عـمليًّا الطالق ا هو قـانون تميـيزي وسوف يكون له تـأثير خطـير على استـطاعة ا وفـاة قريب إ

من زوجها وإعالة نفسها أو أسرتها والعيش في كرامة كشخص مستقل. 
٢٩- ينبغي ضمان جميع هذه احلقوق بصرف النظر عن احلالة الزوجية للمرأة. 

متلكات الزوجية: ا

متـلكات مساوية حلصة الزوج أثناء الزواج رأة في أن تمتلك حصة من ا ٣٠- ثمة بلدان ال تـعترف بحق ا
عاشـرة بحكم الواقع وعـند انتـهاء الزواج أو تلك الـعالقة. ويسلـم كثير من الـبلدان بذلك أو عالقـة ا

ارسته قد تكون مقيدة بسوابق قانونية أو بالعرف.  رأة عمليًّا على  احلق ولكن قدرة ا
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٣١- وحتى عـنـدما تـكـون هذه احلـقـوق القـانـونيـة ثـابتـة لـلمـرأة وتـقوم احملـاكم بـإنفـاذها فـإن الـرجل قد
رأة أثـناء الزواج أو عند الـطالق. وفي كثير من الدول مـتلكات التي تـملكها ا يكون هـو الذي يدير ا
شـتركة - ليس ثمة حكم قانوني يشترط استشارة لكية ا ا فيها تلك الـدول التي يوجد فيها نظام ا  -
ـعاشرة بـحكم الواقع أو لكـها الطـرفان أثنـاء الزواج أو عالقة ا ـمتلـكات التي كـان  رأة عـند بيع ا ا
ـرأة عـلـى مـراقبـة الـتـصـرف في ـمـتـلـكـات بـشـكل أخـر; وهـذا يـقـيـد قدرة ا عـنـد الـتـصـرف في تـلك ا

تحصل منها.  متلكات أو الدخل ا ا
تلكات الـزوجية إلى اإلسهامات ٣٢- وفي بعض الـبلدان يكون الـتركيز موجـهًا بدرجة أكبـر عند تقسـيم 
ا ينـتقص من قدر اإلسـهامات  األخـرى مثل تربـية األطفال ـكتسبـة أثناء الـزواج  لـكية ا الـية في ا ا
ـالي الـتي ـنـزلـيـة. وهـذه اإلسـهـامـات ذات الـطابـع غيـر ا ـسـنـ وأداء الـواجـبـات ا ورعـاية األقـربـاء ا
ـالـية. فـيجب إعـطاء تـقدمـهـا الزوجـة كثـيرًا مـا تـمكن الـزوج من كسـب الدخل ومن زيـادة األصول ا

الية نفس الوزن.  الية وغير ا اإلسهامات ا
ـعاشـرة بحـكم الواقع نفس ـمتـلكات الـتي تراكـمت أثناء ا ٣٣- وفي كثـير من البـلدان ال يـعامل القـانون ا
رأة كـتسبـة أثناء الـزواج. ففي جمـيع احلاالت تكـون احلصة الـتي حتصل علـيها ا ـمتلـكات ا مـعاملة ا
لكية التي عند انقطاع تلك العالقة أقل بكثيـر من حصة شريكها; ولذا ينبغي إبطال قوان وأعراف ا

تزوجة التي لديها أو ليس لديها أطفال.  تزوجة أو غير ا رأة ا تميز على هذا النحو ضد ا

اإلرث: 
تعلقة بقوان ٣٤- ينـبغي لتقارير الدول األطراف أن تُضَمَّن تعلـيقات على األحكام القانونية أو الـعرفية ا

ـرأة كـمـا هــو مـنـصـوص في االتـفــاقـيـة وفي قـرار اجملـلس  اإلرث من حــيث تـأثـيـرهـا عـلـى مـركـز ا

االقـتـصــادي واالجـتـمـاعـي رقم ٨٨٤ دال (د-٣٤) الـذي يـوصي فــيه اجملـلس الـدول بــضـمـان أن يـكـون
ـرأة الـلـذين جتـمـعهـمـا نـفس الـدرجـة من الـقـرابـة بـشـخص مـتوفـي احلق في احلـصـول على لـلـرجل وا
حـصص متـساويـة في التـركة واحلق في مـرتـبة مـتسـاوية في تـرتيب الـورثة وهـذه األحكـام لم تنـفذ

عمومًا. 
ـمتلكـات إلى تمييـز خطير ضد ارسـاتها باإلرث وا ٣٥- وهناك العـديد من البلـدان التي تؤدي قوانيـنها و
تلـكات الزوج أو ـكن أن حتصل الزوجـة على حصـة من  تكـافئة  عامـلة غيـر ا ـرأة; ونتيـجة لهـذه ا ا
ا يـحصل علـيه الرجال األرامل واألبنـاء الذكور. وفي بـعض األحوال تُمنح األب عنـد الوفاة أقل 
ـتوفى. وفي كثـير من األحيان رأة حـقوقًا محـدودة ومقيدة فـال حتصل إال على إيراد من أمالك ا ا
كـتـسبـة أثـناء ـمـتلـكـات ا سـاواة في حـيازة ا ال تُـراعَي في حقـوق الـنسـاء األرامل في اإلرث مـبـاد ا

الزواج وهذه األحكام تخالف االتفاقية وال بد من إلغائها. 
٣٦- يحث إعالن وبرنامج عـمل فيينا - الـذي عقد في فينـا في الفترة من ١٤ إلى ٢٥ يـونية/حزيران عام
ـمارسـات التي تمـيز ضد ١٩٩٣م - الدول عـلى إلغـاء القوانـ واألنظمـة القـائمة ونـبذ األعراف وا
ادة رقم ١٦ (٢) واألحكام الواردة في اتفاقية حقوق الطفل تمنع الدول الطفلة وتسبب لها أذى. وا
صـادقـة على صـحة األطـراف من السـمـاح بالـزواج لألشـخاص الـذين لم يـبلـغوا سن الـرشـد ومن ا
هذا الزواج. وفي سياق اتـفاقية حقوق الطفل فإن الطفل يـعني: "كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة من
ـنطـبق علـيه". وبصـرف النـظر عن عمـره ما لم يـكن سن الرشـد محـددًا بأقل مـن ذلك في القـانون ا
هذا الـتعـريف ومع أخـذ اللَّـجنـة أحكـام إعالن فيـينـا في االعتـبار فـهي ترى وجـوب أن يكـون احلد
ـرأة يـتـرتب عـليه ـرأة. ذلك أن زواج الـرجل وا األدنى لـسن الـزواج هـو ١٨ سنـة لـكل من الـرجل وا
مسـئوليـات مهـمة; وبالـتالي يـنبغـي أال يُسمح  لـهمـا بالزواج قـبل بلـوغ سن النضج الـكامل واألهـلية 
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ية بأنه عندما يتـزوج القصر وال سيما الفتيات وينج أطفاالً فإن للتصرف وتفيـد منظمة الصحة العا
كـن أن يتعطل تعلـيمهن; ونتيـجة لذلك يصبح اسـتقاللهن االقتصادي كن أن تتضرر و صحتـهن 

مقيدًا. 
رأة شخصـيًّا فحسب بل يحد أيضًـا من تنمية مهاراتـها واستقاللها ويقلل من ٣٧- وهذا ال يؤثر على ا

فرص حصولها على العمل; ومن ثم يؤثر تأثيرًا ضارًا على أسرتها ومجتمعها احمللي. 
ـا أن مـثل تـلك األحـكام ـرأة. و ٣٨- وحتـدد بـعض الـبـلدان سـنًّـا لـزواج الـرجل يـخـتـلف عن سن زواج ا
رأة يـختلف عـنه لدى الرجل أو تنطـوي على افتـراض خاطئ مؤداه أن مـعدل النـمو الفـكري لدى ا
أن طور النمو البدني والفكري عـند الزواج ال أهمية له; فال بد من إلغائها. وفي بلدان أخرى يُسمح
واعدة بالـزواج نيابة عن الـفتاة. ومثل تـلك التدابير ال بـقيام أفراد األسـرة بإجراء خطبـة الفتيـات أو با

رأة في أنت تختار شريكها بحرية. تخالف االتفاقية فحسب بل وتتعارض أيضًا مع حق ا
٣٩- ينبـغي على الدول األطراف أن تشـترط تسجيل جـميع الزيجات سـواء كانت بعقود مـدنية أو عقود
ساواة كن للدولـة أن تكفل االمتثـال لالتفاقيـة وأن تقيم ا عـرفية أو وفقـا للشرائع الديـنية. فبـذلك 
ب الشريك وتـضع حدًّا أدنى لسن الزواج وتمـنع اجلمع ب زوجت وتـعدد الزوجات وتكفل

حماية حقوق الطفل. 

التــوصيــات 
رأة:  العنف ضد ا

رأة في احليـاة األسرية تود الـلَّجنـة التأكيـد على أن ألحكـام التوصيـة العامة رقم ٤٠- بالنـظر إلى مكانـة ا
ـرأة من الـتـمـتع ـرأة أهـمـيـة كـبـرى في تـمـكـ ا ـتـعـلـقـة بـالــعـنف ضـد ا ١٩ (الـدورة احلـاديـة عـشـرة) ا
ـساواة مع الـرجل. وحتث الـلَّـجـنة الـدول األطـراف علـى االستـجـابة باحلـقـوق واحلـريات عـلى قـدم ا
لـتـلك التـوصـية الـعـامـة; حتى تـضـمن عدم تـعـرض الـنسـاء في احلـياة الـعـامـة واحليـاة األسـرية لـلـعنف

ارسة حقوقهن وحرياتهن كأفراد.  ا يعوق إلى حد كبير قدرتهن على  القائم على نوع اجلنس; 

التحفظات: 
ادة رقم (١٦) كلها أو ٤١-  الحظت اللَّجـنة بانزعاج كـثرة الدول األطراف الـتي أدخلت حتفظات عـلى ا
كن ادة رقم (٢) مدعيـة أن االمتثال  جـزء منها وال سـيما عنـد قيامهـا أيضًا بإبـداء حتفظات علـى ا
عـتقدات الثـقافية أو الـدينية أو على أن يـتعارض مع رؤية عـامة لألسرة تبـني ضمن جملـة أمور على ا

الوضع االقتصادي أو السياسي للبلد. 
٤٢- وكـثيـر من هذه الـبلـدان يؤمن بـالنـظام األبـوي لألسرة الـذي يحـابي األب أو الزوج أو االبن. وفي
ـتطـرفة أو الضـائقـة االقتـصادية بـعض البـلدان حـيث شجـعت اآلراء األصوليـة أو غيـرها من اآلراء ا
رأة في األسرة تدهـورًا حادًّا. وفي بلدان ة تـدهورت مكانـة ا على الـعودة إلى القيم والـتقاليـد القد
أخـرى يُـعـتـرف فـيـهــا بـأن اجملـتـمع احلـديث يـعـتـمـد في تـقـدمـه االقـتـصـادي وفي حتـقـيق الـصـالح الـعـام
للجـماعة على مشـاركة جميع البـالغ على حد سـواء بغض النظر عن نـوع اجلنس جرى نبذ هذه

تطرفة بصورة تدريجية. احملرمات واألفكار الرجعية أو ا
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ـواد (٢ و٣ و٢٤) تـطلب الـلَّجـنـة من جمـيع الـدول األطراف أن تـسعى ٤٣- وتمـشيًّـا بـوجه خاص مع ا
إلى الوصول تـدريجـيًّا إلى مـرحلة يـقوم فـيها كل بـلد من خالل الـنبذ الـصارم لألفـكار القـائلـة بعدم
ــواد (٩ و١٥ و١٦) من ـنــزل بــســحب حتــفــظــاته وبــخــاصــة عــلى ا ــرأة بــالــرجل فـي ا مـســاواة ا

االتفاقية.
ـرأة بالرجل وتقرها ٤٤- وينبغي عـلى الدول األطراف أن تنبذ بـحزم أية أفكار تـدعو إلى عدم مساواة ا
الـقوانـ أو الـشـرائع الديـنـيـة أو القـوانـ اخلـاصة أو األعـراف وأن تـسـعى إلى الوصـول إلى مـرحـلة

ادة رقم (١٦).  تسحب فيها التحفظات وبخاصة على ا
٤٥- والحـظت اللَّـجـنة عـلى أسـاس دراسـتهـا لـلتـقـاريـر الدوريـة األولـية والالحـقـة أنه في بـعض الدول
األطراف في االتفاقية التي صـدقت عليها أو انضمت إلـيها دون حتفظ هناك قوانـ معينة ال تتمشى

مع أحكام االتفاقية في الواقع وال سيما القوان التي تتناول األسرة. 
رأة عـلى أسـاس الـعرف ٤٦- وال تـزال قـوان تـلك الـدول تـتضـمن الـكـثـير من الـتـدابـيـر التي تـمـيـز ضـد ا
واد والـعادة والـتحـيز االجـتماعـي والثقـافي. وهذه الـدول بسـبب موقـفهـا احملدد فـيمـا يتـعلق بـهذه ا

رأة.  جتعل من الصعب على اللَّجنة أن تقيم وأن تفهم مركز ا
ادت (١ و٢) من االتفاقية أن تبذل تلك الدول األطراف ٤٧- وتطلب اللَّجنة وبخاصـة على أساس ا
اجلهـود الالزمة لدراسة احلالـة القائمة فعالً فـيما يتعـلق بهذه القضـايا وأن تستحـدث التدابير الالزمة

رأة.  في تشريعاتها الوطنية التي ال تزال تتضمن أحكامًا تمييزية ضد ا
٤٨- بـاالستـعـانة بـالـتـعلـيـقات الـواردة في هـذه الـتوصـيـة العـامـة ينـبـغي عـلى الدول األطـراف أن تُـضَمن

تقاريرها ما يلي:

بداه على االتفاقية وال سيما رحلة الـتي  بلوغها في سعي البلد إلى إزالة جميع التـحفظات ا (أ ) ذكر ا
ادة رقم (١٦). التحفظات على ا

ـواد (٩ و١٥ و١٦) ومـا إذا كـانت ـبـاد الـواردة في ا (ب ) تـبـيـان مـا إذا كـانت قـوانــيـنـهـا تُـراعَى فـيـهــا ا
عـوقات سببها الشريعـة الدينية أو القوان اخلاصة أو مراعاة القانون أو االمتثال لالتـفاقية يصطدمان 

العرف.

التشــريعـات: 
٤٩- يـنبـغي عـلى الـدول األطراف حـيـثمـا اقتـضى األمـر االمـتثـال لالتـفاقـيـة وبخـاصـة للـمواد (٩ و١٥

و١٦) وأن تسن التشريعات في هذا الصدد وتنفذها. 

تشجيع االمتثال لالتفاقية:
واد (٢ و٣ و٢٤) ٥٠- باالسـتعـانة بـالـتعـليـقات الـواردة في هـذه التـوصيـة العـامة وحـسـبمـا تقـضي به ا
بـاد االتفاقيـة ال سيما ينبغي عـلى الدول األطراف أن تسـتحدث تدابـير لتشـجيع االمتثـال الكامل 

 . باد عندما يتعارض القانون الديني أو اخلاص أو العرف مع تلك ا
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رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا
الدورة الرابعة عشرة ¨ ١٩٩٥م 

التوصية العامة رقم (٢٢)

ادة رقم (٢٠) من االتفاقية تعديل ا
ـرأة إذ تالحظ أن الدول األطـراف في اتـفاقـية الـقضـاء على ـعنـية بـالقـضاء عـلى الـتمـييـز ضد ا إن اللَّـجـنة ا
رأة سـتجـتمع بـناء عـلى طلب اجلـمعيـة العـامة في عـام ١٩٩٥م للـنظـر في تعديل جـميع أشـكال الـتمـييـز ضد ا
ـادة رقم (٢٠) من االتـفـاقيـة وإذ تـشـير إلى مـقـررهـا الـذي سبق أن اتـخـذته في دورتـهـا العـاشـرة الـقاضي ا
بـكـفـالـة الـفـاعـلـيـة في أعـمـالـهـا واحلـيـلـولـة دون حـدوث تـأخـيـر غـيـر مـسـتـحب في الـنـظـر فـي تـقـاريـر الدول
األطراف. وإذ تذكـر بأن االتفـاقية تشـكل أحد الصـكوك الدوليـة حلقوق اإلنـسان التي صدق عـليهـا أكبر عدد
من الـدول األطراف. وإذ تـرى أن مـواد االتفـاقـية تـتـناول مـا لـلمـرأة من حـقـوق اإلنسـان األسـاسيـة في جـميع
جوانب حياتهـا اليومية وفي جمـيع مجاالت اجملتمع والـدولة. وإذ تشعر بالـقلق إزاء عبء العمل الواقع على
الـلَّجنة من جـراء تزايد عـدد التصديـقات باإلضـافة إلى تراكم الـتقارير الـتي لم ينظـر فيها بـعد كمـا هو مب

رفق األول. وإذ تشعر بالقـلق أيضًا إزاء انقضاء فـترة طويلة من الوقت ب تـقد تقارير الدول األطراف في ا
ـا يؤدي إلى ضـرورة تقد الـدول معلـومات إضافـية ألجل اسـتكمـال تقاريـرها. وإذ تضع في والـنظر فـيها; 
رأة هـي الوحيـدة من هيئـات اإلشراف على مـعاهدات عنـية بـالقضـاء على التـمييـز ضد ا اعتـبارها أن الـلَّجنـة ا
حقوق اإلنسان التي حتدد اتفاقيتها من فترة اجتماعها وأن هذه الفترة هي أقصر فترة الجتماع أي من هيئات
ـفروض  ـرفق الثـاني. وإذ تالحظ أن الـقـيد ا اإلشـراف عـلى مـعاهـدات حـقوق اإلنـسـان كمـا هـو مبـ في ا

ـهامـها على على مـدة الدورات بـالشـكل الوارد في االتـفاقـية قد حتـول إلى عقـبة كـأداء تواجه أداء الـلَّجـنة 
نحو فعَّال في إطار االتفاقية.

ادة رقـم (٢٠) من االتفـاقـيـة فـيـما ١- تـوصي بـأن تـنظـر الـدول األطـراف بـعـ التـشـجـيع في أمـر تـعـديل ا
ـهامها دة اجتـماع اللَّجـنة حتى تمـكنها مـن االجتماع سـنويًّا وللـمدة الالزمة ألدائهـا الفعَّال  يتـعلق 

وجب إطار االتفاقية دون النص على أي تقييد بعينه باستثناء ما تقرره اجلمعية العامة.
٢- تـوصي أيضًا بـأن تأذن اجلـمعيـة العامـة للجـنة إلى ح إكـمال عمـلية الـتعديل بـأن جتتمع عـلى نحو
استثنائي في عـام ١٩٩٦م في دورت تمتد كل منهما ثالثة أسابيع ويسـبقها اجتماع الفرق العاملة

فيما قبل الدورة.
٣- توصي كذلك بأن يتلقى اجتماع الدول األطراف تقريرًا شفويًّا من رئيسة اللَّجنة بشأن الصعوبات التي

تصادفها اللَّجنة في أداء مهامها.
علـومات ذات الصـلة بعبء ٤- توصي بـأن يقدم األمـ العام إلى الـدول األطراف في اجتـماعـها جمـيع ا
ـشـابـهـة فيـمـا يـتـصل بـسـائـر هـيـئـات اإلشـراف عـلى مـعـاهـدات حـقوق ـعـلـومـات ا عـمل الـلَّـجـنـة وا

اإلنسان. 
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رأة . ٢  دليل إلعداد التقارير عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا
الدورة السادسة عشرة ١٩٩٧م
التوصية العامة رقم (٢٣)≥

ادة رقم  ٧ (احلياة السياسية والعامة) ا
رأة في احلياة الـسياسيـة والعامة لـلبلد ناسبـة للقضـاء على التمـييز ضـد ا تتـخذ الدول األطـراف التدابيـر ا

ساواة مع الرجل احلق في: وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم ا
 أ - التـصويت في جميع االنتخـابات واالستفتـاءات العامة وأهليـة انتخابهـا لعضوية جمـيع الهيئات التي

ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام. 
شاركة فـي صياغة سياسـة احلكومة وتنفـيذ هذه السيـاسة وشغل الوظائف العـامة وتأدية جميع ب- ا

ستويات احلكومية.  هام العامة على جميع ا ا
نظمات واجلمعيات غير احلكومية التي تعني باحلياة العامة والسياسية للبلد.  شاركة في ا ج- ا

معلومات  أساسية: 
رأة في احلـياة العامة لـبلد ما. وتنص ١- تولي االتفاقيـة عنايتـها للقضـاء على جميع أشـكال التميـيز ضد ا

االتفاقية في هذا الشأن على ما يلي:

ساواة في احلـقوق واحترام كـرامة اإلنسـان وعقبة بـدأي ا ـرأة شكل انتـهاكًا  " وإذ تشيـر أن التمـييز ضد ا
ـسـاواة مع الـرجل فـي حـيـاة بـلـدهـا الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة ـرأة عـلى قـدم ا أمـام مـشـاركـة ا
رأة في خدمة والثقافـية. ويحول دون رخـاء اجملتمع واألسرة ويـزيد من صعوبـة التنمـية الكامـلة إلمكانـات ا

بلدها والبشرية".
رأة في عملية صنع القرار وذلك ٢- وتكرر االتفاقية كذلك في ديباجتهـا التأكيد على أهمية مشاركة ا

على النحو التالي:
"واقتنـاعًا منها بأن الـتنمية التامـة والكاملة لبلـد ما ورفاهية العـالم وقضية السلم تتـطلب جميعًا أقصى

يادين".  ساواة مع الرجل في جميع ا رأة وعلى قدم ا كنة من جانب ا مشاركة 
رأة بأنه يعني: ادة رقم (١)  من االتفاقية يفسر مصطلح التمييز ضد ا ٣- عالوة على ذلك ففي ا

" أي تفرقـة أو استعـباد أو تقـييد يـتم على أساس اجلـنس ويكون من آثـاره أو أغراضه النـيل من االعتراف
يـادين السـياسـية ـرأة - بحـقوق اإلنـسان واحلـريات األسـاسيـة في ا لـلمـرأة - على أسـاس تسـاوي الرجل وا
ـدنيـة أو في أي ميـدان آخر أو إبـطال االعـتراف لـلمـرأة بهذه واالقـتصـادية واالجـتمـاعيـة والثـقافـية وا

ارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية".  احلقوق أو تمتعها بها و
رأة في احلياة العامة وتضع شاركة ا ٤- وتولي اتفاقيات وإعالنات وحتليالت دوليـة أخرى أهمية كبيرة 
ي حلقـوق اإلنسـان والعهـد الدولي اخلاص إطـارًا للـمعايـير الدولـية لـلمسـاواة. وبينـها اإلعالن الـعا
دنـية والسياسية واتـفاقية احلقوق السـياسية للمـرأة وإعالن فينا والفقرة رقم (١٣) من باحلقوق ا
إعالن ومنهـاج بيجـ والتوصـيتان الـعامتـان (٥ و٨) في إطار االتفـاقية والـتعلـيق العام رقم (٢٥)
عـنيـة بحـقوق اإلنـسان والـتوصـية الـتي اعتـمدهـا مجـلس االحتاد األوروبي  الـذي اعـتمـدته اللَّـجنـة ا
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تـوازنـة للـمرأة والـرجل في عمـلـية صـنع القـرار ووثيـقة الـلَّـجنـة األوروبيـة "كيف نـخلق ـشاركـة ا بـشأن ا
توازنًا ب اجلنس في مجال صنع القرار السياسي". 

رأة في ناسبة للقضاء على التمييز ضد ا ادة رقم (٧)  الدول األطراف باتخاذ جميع التدابير ا ٥- وتلزم ا
سـاواة مع الـرجل في احلـيـاة السـيـاسـية الـعـامة. احليـاة الـسـياسـيـة والـعامـة لـلـبلـد وكـفالـة تـمـتعـهـا بـا
ادة رقم (٧)  جـميع مـجاالت احليـاة العـامة والـسياسـية ولـيس مقـتصرًا ويـشمل االلـتزام احملـدد في ا
على اجملـاالت احملددة في الفقرات الفرعيـة (أ) و(ب) و(ج). واحلياة السياسية والعـامة لبلد ما مفهوم
ارسـات الـسلـطـات التـشـريعـية ـارسة الـسـلطـة الـسيـاسـية وخـاصـة  واسع الـنـطاق فـهـو يشـيـر إلى 
ــصـطـلح جــمـيع جـوانـب اإلدارة الـعـامــة وصـيـاغـة والـقـضــائـيـة والــتـنـفــيـذيـة واإلداريــة. ويـشـمل ا
ـفـهوم أيـضًا الـسيـاسـات وتنـفـيذهـا على الـصـعد: الـدولي والـوطني واإلقـلـيمي واحملـلي. ويـشمل ا
نـظمات من ا في ذلك الـهيـئات العـامة واجملـالس وأنشطـة ا دني  العـديد من جـوانب اجملتمـع ا
نـظـمـات النـسـائـية ـهنـيـة أو الـصنـاعـيـة وا قـبـيل: األحـزاب السـيـاسـية والـنـقـابات والـرابـطـات ا

عنية باحلياة العامة والسياسية.  نظمات ا نظمات اجملتمعية وغيرها من ا وا
ـساواة فعَّالـة تتوخى االتفاقـية وجوب أن يتم حتـقيقهـا في إطار نظام سـياسي يتمتع ٦- ولـكي تكون هذه ا
فـيه كل مـواطن باحلق في الـتصـويت وفي أن يُنـتـخب في انتـخابـات دورية نـزيهـة جتري عـلى أساس
العام و بـاالقتراع الـسري بطريـقة تضـمن التعبـير احلر عن إرادة جـمهور النـاخب وفق مـا تنص عليه
ي حلـقوق اإلنسان ـادة رقم (٢١)  من اإلعالن العا تلك الـصكوك الدولـية حلقـوق اإلنسان مثل ا

دنية والسياسية.  ادة رقم (٢٥)  من العهد الدولي اخلاصَّة باحلقوق ا وا
شاركة في احلياة العامة وصنع القرار  ساواة في الفرص وفي ا ٧- وقد دفع تشديد االتفاقية على أهـمية ا

ـادة رقم (٧) وأن تقـتـرح على الـدول األطـراف أن تأخـذ في االعـتبـار لدى الـلَّجـنـة إلى أن تسـتـعرض ا
بينة وجب االتفاقية التعليقات والتوصيات ا استعراضها لقوانينها وسياساتهـا ولدى تقد التقارير 

أدناه. 

التعليقات:
٨- ما انفك اجملاالن العام واخلاص من النـشاط البشري يعتبـران دومًا متميزين. وقد جرى تـنظيمهما وفقًا
ـرتبط بـاإلجنـاب وتربـية األطـفال. وتـعامل ـنزلي ا لـذلك. وقد اُسـند لـلمـرأة دائـمًا اجملـال اخلاص أو ا
هذه األنشطة في جميع اجملتمعات على أنها أقل درجة. وعلى عكس ذلك تشمل احلياة العامة التي
ـتلك الرجل تاريخـيًّا السيطرة في كل حتظى باالحـترام والتقدير طـائفة واسعة من األنـشطة العامة و

رأة وإخضاعها داخل اجملال اخلاص.  ارس سلطة تمكنه من حصر ا من اجملال العام واخلاص و
ـرأة في كـفالـة مـعيـشـة األسرة واجملـتـمع ومشـاركـتهـا في عـملـية ٩- ورغم الدور األسـاسي الـذي تؤديه ا
التـنمـية فـقد اسـتبـعدت من احلـياة الـسيـاسيـة وعمـليـة صنع الـقرار الـلتـ حتددان مع ذلك حـياتـهما
ـرأة وخـاصـة وقت األزمـات و طمس الـيـومـيـة ومسـتـقـبل اجلـمـاعات. وقـد  اسـتـبـعاد صـوت ا

مساهمتها وجتاربها. 
ـشاركـة في احليـاة العـامة كانت ـرأة على ا ١٠- وفي جـميع الـبلـدان فإن أهم الـعوامل الـتي تكـبح قدرة ا
عتقدات الدينية وانـعدام اخلدمات وتخلف الرجل عن تقاسم تتـمثل في اإلطار الثقافي للقـيم وا
ـتـصـلـة بـتـنـظـيم األسـرة ومـعـيـشـتـهـا وبـرعايـة األطـفـال وتـربـيـتـهم. وأدت الـتـقـالـيـد الـثـقـافـية هـام ا ا
رأة في مجاالت النشاط اخلاصة واستبعادها عتقدات الدينية في جميع البلدان دورًا في حصر ا وا

شاركة الفعَّالة في احلياة العامة.  من ا
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ـشاركة عـلى نحو أكـبر في حياة كـنها من ا ـنزلي أن  رأة من بعض أعـباء العمل ا ١١- ومن شأن إعفـاء ا
ـهمة ـرأة االقتـصادية لـلرجل غـالبًا مـا تمـنعهـا من اتخـاذ القرارات الـسيـاسية ا مـجتـمعهـا. وتبـعية ا
تمثل في العـمل وتبعيتها زدوج وا رأة ا شاركة على نحو فـعَّال في احلياة العامـة. وعبء ا ومن ا
االقتصادية إلى جانب طـول ساعات العمل أو عـدم مرونتها في اجملـال العام والسياسي كل ذلك

نعها من أداء دور أكثر فاعلية. 
ـرأة في احليـاة السـياسـية ا في ذلك الـقوالب الـتي تبـثهـا وسائل اإلعالم - دور ا ١٢- وحتـصر الـقوالـب - 
الـية والـتحكم ـسئـوليـة عن الشئـون ا في قـضايـا مثل البـيئـة واألطفـال والصحـة وتسـتبـعدها من ا
هن التي يختار من رأة في ا ـكن أن يخلق انخفاض درجة مشـاركة ا نازعات. و ـيزانية وحل ا با
بـينهـا السيـاسيون عقـبة أخرى. وفي الـبلدان الـتي تمسك فـيها الـزعيمات بـزمام السـلطة بـالفعل فإن
ذلك يــكـون بــفــضل نــفـوذ اآلبــاء أو األزواج أو األقــارب من الـذكــور ولــيس بــفـضل جنــاحــهـا في

ا لها من حق خاص.  االنتخابات 

النظم السياسية:
ـرأة والرجل في دساتير وقوان معظم البلدان وفي جميع الصكوك ساواة ب ا ١٣- جرى تأكيد مبدأ ا
ــسـاواة بـل تـعـززت ـاضــيـة ا ـرأة لم حتــقق في الـســنـوات اخلــمـســ ا الــدولـيــة. ومع ذلك فــإن ا
الالمـساواة بـخـفض مسـتـويات مـشاركـتـها في احلـيـاة العـامـة والسـياسـيـة. والسـيـاسات الـتي يـضعـها
فرده ال تعكس إال جزءًا من الـتجربة واإلمكانيات البشرية. الرجل وحدة والقرارات الـتي يتخذها 

ويتطلب التنظيم العادل والفعَّال للمجتمع إدماج أفراده ومشاركتهم. 
ـشــاركـة في احلــيـاة الــسـيــاسـيــة فـإن الـعــديـد مـن احلـواجـز  ـرأة حـق ا ــنح أي نـظــام سـيــاسي ا ١٤- وال 

االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيــة والـثـقـافـيـة الـتي الزالت تـواجـهـا تـقـيــد مـشـاركـتـهـا عـلى نـحـو خـطـيـر. وحـتى
رأة سـتقـرة تاريـخيًّـا أخفـقت في إدمـاج آراء ومصـالح نصف الـسكـان التي تـشكـله ا قـراطيـات ا الـد
ـرأة في احلياة الـعامة ومن عمـلية صنع سـاواة . واجملتمعـات التي تسـتبعد ا إدماجًا كامالً عـلى قدم ا
قراطـية معـنى حقيـقي وفعَّـال وتأثير ـفهوم الـد ـقراطيـة. ولن يكون  كن وصـفها بـأنها د الـقرار ال 
قـراطية ـفهوم الـد قـراطية ولن يـكون  كن وصـفهـا بأنهـا د دائم إذا كانت عـمليـة صنع الـقرار ال 
ـرأة مـعـنى حــقـيـقي وفـعـال وتـأثـيـر دائم إال إذا كـانت عـمـلــيـة صـنع الـقـرار الـسـيـاسي مـشـتـركـة بـ ا
ساواة. وتـب دراسة تقـارير الدول األطراف والرجل وتـأخذ بعـ االعتبار كال مـنهما عـلى قدم ا
ساواة في احلـياة العامـة وفي عملية رأة بـصورة كاملـة وعلى قدم ا أنه في البـلدان التي تشـارك فيها ا

صنع القرار يتحسن مدى إعمال حقوقها ومدى االمتثال لالتفاقية. 
تدابير خاصة مؤقتة:

١٥- بـالرغم من ضرورة إزالـة العـقبات الـقائمـة بحـكم القانـون فإن ذلك ال يكـفي; فعـدم حتقيق مـشاركة
ـمـارسـات ـكـن أن يـكـون غـيـر مـقـصـود; ونـتـيـجـة  ـسـاواة مع الـرجل  ـرأة بــالـكـامل وعـلى قـدم ا ا
ادة رقم (٤) تـشجع االتفاقية وإجراءات بالية تـعزز مركز الرجل بـصورة غير مقصـودة; فبموجب ا
ـادتـ (٧ و٨) عـلى الـنـحـو الكـامل. وفي عـلى اتـخـاذ تدابـيـر خـاصـة مـؤقـتـة بـغـية إعـمـال أحـكـام ا
ـساواة في احلـاالت الـتي وضـعت فـيهـا الـبـلدان اسـتـراتـيجـات مـؤقـتة فـعَّـالـة في محـاولـة لـتحـقـيق ا
ـشـاركـة  تـنفـيـذ طـائـفـة واسـعـة من الـتـدابـيـر مـنـهـا: تـعـيـ مـرشـحـات ومـسـاعـدتـهن مـالـيًّا ا
ــسـاواة في وتـدريـبــهن وتـعــديل اإلجـراءات االنــتـخــابـيــة وتـنــظـيم حــمالت تـســتـهـدف حتــقـيق ا
ـشاركـة وحتـديـد أهـداف وحـصص عـددية واتـخـاذ تـدابـيـر تهـدف إلى تـعـيـ نـسـاء في مـناصب ا
عـامـة مـثل: اجلهـاز الـقـضائي أو الـفـئـات الفـنـيـة  األخرى الـتي تـضـطلع بـدور أسـاسي في احلـياة 
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الـيومـية لـكل اجملتـمعات. وإزالـة العـقبـات رسمـيًّا واتخـاذ تدابـير خـاصة مؤقـتة لـتشـجيع مـشاركة كل من
ساواة في احلياة العامة جملـتمعاتهما بشروط مسبـقة أساسية لتحقيق مساواة ـرأة على قدم ا الرجل وا
حقـيقية في احلياة السياسية. بـيد أنه من أجل التغلب على هيمنة الـذكور على اجملاالت العامة هيمنة
ـرأة أيـضًا بـحـاجـة إلى الـتشـجـيع والـدعم من جـميع قـطـاعـات اجملـتمع; لـتـحـقيق دامت قـرونًا فـإن ا
شـاركـة الـتامـة والـفـعلـيـة. وهو تـشـجـيع ينـبـغي أن تـقوده الـدول األطـراف في االتـفاقـيـة وكذلك ا
سئولـون احلكوميون. ومن واجب الدول األطراف كفـالة أن تكون التدابير األحزاب الـسياسية وا
باد الـدستورية التي تضمن ساواة; فتتـمثل بالتالي ا ؤقتة مـصممة بوضوح لـدعم مبدأ ا اخلاصة ا

 . واطن ساواة جلميع ا ا
موجــــز: 

ـسألة احلرجة الـتي  التأكيـد عليها في مـنهاج عمل بـيج في الثغـرة القائمـة ب القانون ١٦- تتمثل ا
ـشـاركة. ـشـاركـة في احلـيـاة الـسيـاسـيـة بـوجه عـام مـقارنًـا بـواقع هـذه ا رأة في ا والواقع أي حـق ا
ائة (وهو ما يـسمى عمومًا الكتلة رأة ٣٠ إلى ٣٥ في ا وتُظـهر البحوث أنه إذا بلغت نسبـة مشاركة ا
احلـرجـة) يتـحـقق تأثـير فـعـلي في أسـلوب احلـياة الـسـياسـيـة وفي محـتـوى القـرارات ويتـم تنـشيط

احلياة السياسية. 
ساواة الكاملة مع ١٧- ومن أجل حتقيق تمثـيل واسع النطاق للمرأة في احلياة العامة يـجب أن تتوافر لها ا
ساواة ارسة السـلطة السياسـية واالقتصادية ويـجب أن تشارك مشاركة تـامة وعلى قدم ا الرجل في 
ـسـتــويـات وعـلى الـصــعـيـد الـوطــني والـدولي عـلى مـع الـرجل في صـنع الــقـرارات عـلى جـمــيع ا
ساواة والـتنمـية وإحالل السالم. إن وجود السـواء; حتى يتـسنى لها أن تـشارك في حتقـيق أهداف ا
قراطية حقة;  منظور يتـعلق بنوع اجلنس بالغ األهمية من أجل حتقيق هـذه األهداف وكفالة إقامة د

ـرأة في احليـاة العـامـة لالستـفادة من مـساهـمـتهـا ولكـفالـة حمـاية ولهـذه  األسبـاب من األسـاسي إشراك ا
مصاحلها لـلوفاء بضمان التـمتع بحقوق اإلنسـان كحق جلميع الناس بـصرف النظر عن نوع اجلنس.

رأة مشاركة تامة أمر أساسي ال لتمكينها فحسب بل أيضًا للنهوض باجملتمع ككل.  إن مشاركة ا
ادة رقم (٧)  الفقرة رقم (أ)]: احلق في التصويت وفي الترشح لالنتخاب [ا

الئمـة في دساتـيرهـا أو تشـريعـاتهـا لكـفالة تـمتع ١٨ -  تـلزم االتـفاقـية الـدول األطراف بـاتخـاذ اخلطـوات ا
ـسـاواة مع الرجل -  بـحق التـصـويت في جمـيع االنتـخـابات واالسـتفـتاءات رأة - عـلى أساس ا ا
الـعـامـة وفي أن تـرشح لالنـتـخـاب ويـجب أن يـكـون الـتـمـتع بـهـذه احلـقـوق قـانـونـيًـا وفـعـلـيًا عـلى

السواء. 
١٩- تظـهـر دراسة تـقاريـر الـدول األطراف أنه بـالـرغم من أن جمـيع هـذه الدول تـقـريبًـا اعتـمـدت أحكـامًا
ـساواة في احلق وفي ـرأة والرجل ا دستـورية أو غـير ذلك من األحـكام الـقانونـية تـمنح كال من ا
ـرأة ال تـزال تواجه صـعـوبات في الـتـصويـت في جمـيع االنـتخـابـات واالستـفـتاءات الـعـامة إال أن ا

ارسة هذا احلق في كثير من الدول. 
٢٠- تشمل العوامل التي حتول دون إعمال هذه احلقوق ما يلي:

ـرشـح وبـالـبـرامج الـسيـاسـيـة لألحزاب ـتـعـلقـة بـا ـعـلومـات ا ـرأة إلى ا  أ . كـثيـرًا مـا يـكون وصـول ا
وبـإجراءات الـتـصويت أقل مـنه بالـنسـبـة للـرجل. وهي معـلومـات تـزودها بـها احلـكومـات واألحزاب
ارسة رأة حلقها في الـتصويت  ارسـة ا همـة  األخرى التي حتول دون  السيـاسية وتشمل الـعوامل ا
ـامهـا بـالـقراءة والـكـتابـة وعـدم مـعرفـتـها ـا في ذلك عـدم إ ـسـاواة مع الرجل  كامـلـة وعلى قـدم ا
بادرات السـياسيـة والسياسـات من أثر على حـياتها. إن  وفهـمها للـنظم السـياسية أو مـا يترتب عـلى ا
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ـرأة ليست نعـها حق االنتـخاب يعـني أيضًا أن ا ـتاحـة للتـغييـر  سـئوليـات والفرص ا عدم فهم احلـقوق وا
دائمًا مسجلة لإلدالء بصوتها. 

ا الـية- أن يحد  ـتمثل في العـمل والضغوط ا رأة - وا زدوج الـذي ترزح حتته ا  ب. ومن شأن العبء ا
يتاح للمرأة من وقت أو فرص لكي تتابع احلمالت االنتخابية له حرية تامة في اإلدالء بصوتها. 

ارسـة حقها في رأة عن   ج. إن الـتقالـيد والقـوالب النمـطية االجـتماعيـة والثقـافية في بـلدان كثـيرة تثـني ا
التـصويت. وكثيـر من الرجال يؤثـرون على أصوات النـساء أو يتحـكمون فيـها من خالل اإلقناع أو

مارسات.  ا في ذلك التصويت بالنيابة عنهن. وينبغي منع أي من هذه ا باشر  الضغط ا
ـرأة في احلـياة الـعـامة أو الـسـياسـية  د. ومن بـ العـوامل األخـرى التي تـمـنع في بعض الـبـلدان مـشـاركة ا
واقف الـسـلبـية شـاركـة وا ـفروضـة عـلى حـريتـها فـي احلركـة وعلـى حقـهـا في ا جملـتمـعـها الـقـيود ا
ـرشحات وعـدم تأييده ـشاركة الـسياسـية للـمرأة أو إنعـدام ثقة جمـهور النـاخب في ا الـسائدة جتاه ا
ـشـاركـة في الـعـمل الـسيـاسي أمـرًا مـكـروهـا وتـتـجنب لـهن بـاإلضـافـة إلى ذلك تـعـد بـعض الـنسـاء ا

شاركة في احلمالت السياسية.  ا
رأة التي تمثل نصف مجموع تمثلة في أن ا ـفارقة ا ٢١- وتفسر هذه العوامل إلى حد ما على األقل ا
الـناخبـ ال تمارس سـلطـتها الـسياسـية وال تشـكل تكتالت من شـأنها أن تـعزز مصـاحلها أو تـغير

احلكومة أو تلغي السياسات التمييزية. 
ان واخـتـيـار الدوائـر آثـار مـهمـة عـلى نـسبـة الـنـساء ـقاعـد في الـبـر ٢٢- ولطـريـقـة التـصـويت وتـوزيع ا
قـراطية ـان. ويجب أن حتـتضن األحـزاب السيـاسيـة مبـاد تساوي الـفرص والـد نـتخـبات للـبر ا

رشح من الذكور واإلناث.  وأن تسعى إلى حتقيق التوازن في عدد ا

رأة باحلق في التصويت ينبغي أال يخضع لقيود أو شروط ال تنطبق على الرجل أو تكون ٢٣- إن تمتع ا
رأة. من ذلك مثالً أن قصر حق التصـويت على األشخاص الذين بلغوا لهـا آثار غير متناسبـة على ا
لكـية أو غيـر األمي لـيس أمرًا غير سـتوف لـلحد األدنى من شـرط ا مسـتوى تعـليمي مـع أو ا
رجح أيضًـا أن تترتب عليه معـقول فحسب بل قـد ينتهك ضـمان حقوق اإلنـسان للجمـيع. ومن ا

آثار غير متناسبة بالنسبة للمرأة وأن يتعارض بالتالي مع أحكام االتفاقية. 

ادة رقم (٧)  الفقرة رقم (ب)]: شاركة في صياغة سياسة احلكومة [ا احلق في ا
ـرأة في احلكومة على مسـتوى صياغة السـياسات منخفـضة بصورة عامة. ورغم ٢٤ -  مازالت مشاركة ا
رأة في ـساواة في بعض الـبلدان فـقد انخـفضت مشـاركة ا هم الذي  إحـرازه وحتقيق ا التقـدم ا

الواقع في بلدان كثيرة. 
ـشاركة ادة رقم (٧) الـفقرة رقم (ب) من الـدول األطراف أيضًـا أن تكفل لـلمرأة احلق في ا ٢٥- تـطلب ا
سـتويات. ومن الـتامـة والتـمثـيل في صيـاغة السـياسـة العـامة في جـميع الـقطـاعات وعـلى جمـيع ا
ـتعلـقة بـالفوارق بـ اجلنـس في األنشـطة الـرئيسـة وأن يسهم شأن ذلك أن ييـسر إدمـاج القضـايا ا

في حتديد منظور يراعي نوع اجلنس في رسم السياسة العامة. 
ناصب العليا رأة في ا ٢٦- تتحمل الدول األطـراف إذا كان ذلك في حدود إمكاناتها مسئولـية تعي ا
لصنع القرار وكذلك بطبيعة احلـال مسئولية التشاور مع اجلماعات التي تمثل على نطاق واسع

رأة ومصاحلها واألخذ بنصائحها.  آراء ا
شاركـة الكاملـة للمرأة ٢٧- وعـلى الدول األطراف الـتزام آخر وهو ضـمان حتديد احلـواجز التي تـعوق ا
في صيـاغة السيـاسة احلكـومية وتخـطيها. وتـشمل هذه احلـواجز االكتفـاء بالتـعي الرمـزي للمرأة 
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ثلة على نطاق رأة  ـشاركة. وعندما ال تكون ا رأة عن ا ألوفة التي تغني ا واقف الـتقليدية ا كما تشمل ا
ستويات العليا في احلكومة أو عندما ال تستشار بصورة كافية أو ال تستشار إطالقًا ال واسع في ا

تكون سياسة احلكومة شاملة وفعَّالة. 
ناصب الـرئيسـة الوزارية واإلدارية رأة فـي ا ٢٨- وفي ح تتـمتع الـدول األطراف عمـومًا بسلـطة تعـي ا
ـرأة فـي الـقـوائم احلـزبـيـة وتـرشـيـحـهـا تـتـحـمل األحـزاب الـسـيــاسـيـة أيـضًـا مـسـئـولـيـة ضـمـان إدراج ا
ـناطق التي يرجح أن تفوز فـيها باالنتـخابات. وينبغي أن تـسعى الدول األطراف أيضًا لالنتخاب في ا
ـسـاواة مع الرجل وأن تـأخذ ـرأة في الـهيـئات االسـتـشاريـة احلكـومـية عـلى قدم ا إلـى ضمـان تعـي ا
ـمـثلـة لـلـمرأة. وتـقع عـلى احلـكـومات هـذه الـهـيئـات في االعـتـبار حـسب االقـتـضـاء آراء اجلمـاعـات ا
واقف ـبادرات على قيادة وتـوجيه الرأي العام وعلـى تغيير ا مسئـولية  أساسيـة وهي تشجيع هذه ا

رأة في احلياة السياسية والعامة.  رأة أو التي ال حتبذ مشاركة ا التي تتسم بالتمييز ضد ا
رأة في تساوية من جانب ا شاركة ا ٢٩- وتشمل التدابير التي اتخذها عدد من الدول األطراف لضمان ا
ستـوى - كعضويـة الهيئـات االستشـارية احلكومـية - ما يلي: الوظائف الوزاريـة أو اإلدارية رفيـعة ا
رشحـة عنـد تسـاوي مؤهالت األشـخاص احملـتمل تـعيـينهم إقرار قـاعدة مـفادهـا ضرورة تـفضيـل ا
ـائـة من أعـضـاء هـيـئة واعتـمـاد قـاعـدة مـفـادهـا ضرورة أال يـشـكل أي من اجلـنـسـ أقل من ٤٠ في ا
نظمات عامة وتـخصيص حصـة للمرأة في مجـلس الوزراء وفي الوظائف الـعامة والتشـاور مع ا
ؤهالت لعـضوية الهـيئات والوظـائف العامة وإنـشاء واالحتفاظ ا يكـفل ترشيح النـساء ا النسائـية 
رأة تـمـهيـدًا لـتعـيـينـهـا في الهـيـئات والـوظائف بسـجالت لـهؤالء الـنـساء; من أجل تـسـهيل تـرشـيح ا
ناسبات ؤهالت وا نظمات عـلى ترشيح النسـاء ا العامة. وينـبغي أن تشجع الدول األطـراف هذه ا

لعضوية الهيئات االستشارية عند تعي أعضاء تلك الهيئات بناء على ترشيح منظمات خاصة.

ادة رقم (٧) الفقرة رقم (ب)]: هام العامة [ا حق شغل وظائف عامة وأداء جميع ا
ـناصب في الـوزارات واخلدمة رأة مـستـعبـدة من أعلى ا تثـبت دراسة تـقاريـر الدول األطـراف أن ا   - ٣٠
ناصب أو رأة في هذه ا دنية واإلدارة العامـة والقضاء وأنظمـة العدالة. ومن النادر أن تـع ا ا
أن تـصـبح ذات نــفـوذ فـيـهـا في حـ أن عـدد الـنـسـاء في بـعض الـدول أخـذ في االزديـاد في الـرتب
نـزل أو األسرة وهنَّ ال يشكلن إال أقليـة ضئيلة في مناصب رتـبطة عادة با الدنيا وفي الوظائف ا
عـنية بـالسـياسة االقـتصاديـة أو التـنميـة أو الشئـون السـياسيـة أو الدفاع أو بـعثات صنع الـقرار ا

سائل الدستورية والبت فيها.  نازعات أو تفسير ا صنع السالم أو تسوية ا
ارسـة السـلطات رأة في حـاالت محـددة من  ٣١- وتبـ دراسة تقـارير الـدول أيضًـا أن القـانون يـستثـني ا
وكل إليها االختـصاص بالنيابة عن لكية ومن الـعمل قاضيات في احملاكم الديـنية أو التقليـدية ا ا
ـرأة وحتـرم الـدول واالشـتـراك فـي اجلـيش مـشـاركـة تـامـة. وهـذه األحـكـام تـشـكل تـمـيـيـزًا ضـد ا
زايا التي تتـيحها مشـاركتها ومهـاراتها في هذه اجملاالت في حـياة مجتمـعها وتتعارض اجملتـمع من ا

مع مباد االتفاقية. 
ـنـظـمـات الـعـامـة والـسـيـاسـية ـنـظـمـات غـيـر احلكـومـيـة وا ـشـاركـة في ا حق ا

ادة رقم (٧) الفقرة رقم (ج)] : [ا
٣٢ -  تـبـ دراسـة تـقـاريـر الـدول األطـراف أنه في احلـاالت الـقـلــيـلـة الـتي تـقـدم فـيـهـا مـعـلـومـات مـتـعـلـقـة
ـرأة تتـركز في أدوار أقل تـأثيرًا ـا يجب أو أن ا رأة أقل  بـاألحزاب بـالسيـاسيـة يتـضح أن تمثـيل ا
ا كانت األحزاب السياسيـة تمثل أداة مهمة في مجاالت صنع القرار; لذا ينبغي أن من دور الرجل. و
رأة بـالكـامل وعلى قدم  تشـجع احلكومـات األحزاب الـسياسـية علـى أن تدرس إلى أي مدى تـشارك ا
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ساواة في أنشـطة األحزاب وأن تتولى    - إذا لم يكن األمر كذلك - حتديـد األسباب. وينبغي تشجيع ا
الية وغيرها; للتغلب وارد ا علومات وا األحزاب السياسية على اعتماد تدابير فـعَّالة تشمل توفير ا
تـكافئة للمرأة رأة وتمثيـلها بصورة كامـلة وضمان الفرص ا على العقـبات التي تعترض مـشاركة ا

والرجل في احلياة العملية; لتعمل كمسئولة في احلزب ولترشح لالنتخاب. 
٣٣- وتـشمل الـتدابـير التـي اعتمـدتهـا بعض األحـزاب السـياسـية تخـصيص حـد أدنى معـ أو نسـبة مـئوية
ـرشحـ من الذكور ـا يضـمن التـوازن ب عدد ا معـينـة من الوظـائف للمـرأة في هيـئتـها التـنفـيذية; 
ا يكفـل عدم القيـام بتخـصيص دوائر انتـخابيـة للمرأة واإلناث الـذين يتم تسـميتهم لالنـتخابـات و
ناصب فائدة لها في القائمة احلزبية وذلك بصفة دائمة. ويتع على تكون أقل مواتاة لها أو أقل ا
ؤقتـة. بصورة محددة في إطار تشريع ثل هذه الـتادبير اخلاصة ا الدول األطـراف أن تكفل السماح 

ناهضة التمييز أو ضمانات دستورية أخرى للمساواة. 
ـساواة ب بدأ ا نظـمات األخرى كـالنـقابات واألحـزاب السـياسيـة أن تعـبر عن التـزامهـا  ٣٤- ومن واجـب ا

اجلنس في دساتيرها وفي تطبيق تلك القواعد وفي تشكيل عضويتها بتمثيل متوازن ب اجلنس في
تسـاوية ومن مساهمات شاركة الكـاملة وا كن لهذه الهـيئات أن تفيـد من ا مـجالسها الـتنفيذية; حـتى 
رأة عـلى ـنـظـمـات أيـضًـا سـاحـة قـيـمـة لتـدريـب ا اجلـنـس فـي جـميـع قطـاعـات اجملـتـمع. وتـوفـر هـذه ا

نظمات غير احلكومية. شاركة والقيادة شأنها في ذلك شأن ا هارات السياسية وا اكتساب ا

ادة رقم ٨ (الصعيد الدولي): ا
سـاواة مع الرجل ودون أي نـاسبـة لـتكـفل للـمرأة - عـلى قـدم ا تـتـخذ الـدول األطراف جـميـع التـدابيـر ا

نظمات الدولية.  تمييز - فرصة تمثيل حكوماتها على الصعيد الدولي واالشتراك في أعمال ا

التعليقات: 

ـسـتـويـات وفي كل ـرأة عـلى جــمـيع ا ـادة رقم (٨) تـلـتـزم احلـكــومـات بـضـمـان وجـود ا ـوجب ا  -٣٥
سائل االقتصادية العسكرية في كل من الدبلوماسية اجملاالت الدولية وهذا يتطلب إشراكهـا في ا

ؤتمرات الدولية واإلقليمية.  تعددة وثنائية األطراف وكذلك في الوفود الرسمية إلى ا ا
ـثلـة تـمـثـيالً ناقـصًـا بـشكـل صارخ في الـسـلـك ـرأة  ٣٦- يـتضح من دراسـة تـقـاريـر الدول األطـراف أن ا

ـعـظم احلـكـومات. وال سـيـمـا في أعلى الـرتب. وقـد درجت الـعـادة على الـدبـلـومـاسي واخلارجي 
رأة في سفارات أقل أهمـية بالنسبـة للعالقات اخلارجـية للبلـد. وفي بعض احلاالت تتعرض تعيـ ا
ـتـصلـة بـوضـعـهـا العـائـلي. وفي حـاالت أخـرى ال تـتاح ـرأة لـلـتمـيـز عـنـد تـعيـيـنـهـا بسـبب الـقـيـود ا ا
اثلة. ـمنوحة للدبلومـاسي الذكور للمرأة الـتي تشغل مناصب  االستحقاقات الـزوجية والعائلية ا
ـرأة من فـرص االشـتـغـال بـالـعـمل الـدولي بـسـبب افـتـراضـات ويـتم في كـثـيـر من األحـيـان حـرمـان ا
ـعالـ داخل األسرة سـيمـنعـها من ا في ذلك االفـتراض بـأن رعايـة ا نـزليـة  سـئولـياتـهـا ا مـتعـلقـة 

 . قبول التعي
ـنظـمات الـدوليـة أية ٣٧- ليـس ب دبـلومـاسيي كـثيـر من الـبعـثات الـدائمـة لدى األ احملـتدة وغـيـرها من ا
امـرأة ويـوجـد عـدد قلـيل جـدًّا من الـنـسـاء في رتب عـالـيـة. وتـسـود احلـالـة نـفـسـهـا في اجـتـمـاعات
ـيـة. وقــد أصـبـحت مــؤتـمـرات اخلــبـراء الــتي حتـدد األهـداف واخلــطط واألولـويــات الـدولـيــة والـعــا
ـتحدة ومخـتلف الهـياكل االقتـصادية والسـياسيـة والعسكـرية على الـصعيد مـؤسسات منـظمة األ ا
اإلقليـمي جهات دوليـة عامة مهـمة في مجال الـتوظيف غيـر أن النساء بـق فيهـا أيضًا أقلـية مركزة

في مناصب من رتب دنيا. 
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شاركة تاحـة للمرأة والرجل لتمثيل احلكومات على الصعيد الدولي وا تساوية ا ٣٨- قليلة هي الفرص ا
نـظمـات الدوليـة وكثيـرًا ما يكـون ذلك نتـيجة عـدم وجود معـاييـر وعملـيات موضـوعية في عمل ا

ناصب ذات الصلة وفي الوفود الرسمية.  للتع والترقية في ا
نـظمـات الدوليـة ومساهـمتـها في أعمـالها رأة في ا عـاصر من أهمـية إشـراك ا ة الـعالم ا ٣٩- وتزيد عـو
ــسـاواة مع الـرجل. واحلــكـومـات مـلــزمـة بـإدمـاج مــنـظـور يـراعي نــوع اجلـنس وحـقـوق عـلى قـدم ا
ـرأة فـي جـدول أعـمـال جـمـيع الـهـيـئـات الــدولـيـة واتـخـاذ كـثـيـر من الـقـرارات اإلنـسـان اخلـاصـة بـا
نازعات والنفـقات العسكرية ونزع ية مثل: صـنع السالم وحل ا احلاسمة بشأن القضـايا العا
ـشـاركة عـونـة اخلـارجـيـة وإعادة الـهـيـكـلـة االقتـصـاديـة  السـالح النـووي والـتـنـمـية الـبـيـئـيـة وا
رأة ويقع هـذا في تنـاقص صارخ في مشـاركتـها في هذه اجملـاالت على الـصعيـد غير محـدودة من ا

احلكومي. 
فـاوضـات الـدولـية وأنـشـطـة حـفظ الـسالم وعلى ٤٠- وسيـؤدي إشـراك كـتـلة حـرجـة من الـنـساء فـي ا
صاحلـة االجتماعية ساعـدة اإلضافية وا سـتويات الدبلومـاسية الوقائيـة والوساطة وا جميع ا

ومفاوضات السالم ونظام العدالة اجلنائية الدولي إلى إحداث تغيير. 

التوصيــــات: 

 :(٨ ادتان (٧ ا

ـادتان بـاد االتفـاقيـة وال سيـما ا ٤١- ينـبغي أن تـكفل الـدول األطراف أمـتثـال دساتـيرهـا وتشـريعـاتهـا 
(٧ ٨) منها.

ـا فـيـهـا سن تشـريـعـات مـناسـبـة ألحـكام الئـمة  ٤٢- الـدول األطـراف ملـتـزمـة باتـخـاذ جـمـيع التـدابـيـر ا
دساتـيرها; لكفـالة عدم قيام منـظمات مثل األحزاب الـسياسية والـنقابات التي قـد ال تخضع مباشرة
ادت (٧ ٨). رأة ولكفالة احترامها للمباد الواردة في ا وجب االتفاقية بالتمييز ضد ا اللتزامات 
ـتساوي لـلمرأة في ٤٣- ينبـغي على الـدول األطراف أن حتدد وتـنفـذ تدابيـر خاصـة مؤقتـة تكفـل التمـثيل ا

ادت (٧ ٨). شمولة با يادين ا جميع ا
٨)  وأن ادت (٧ ٤٤- ينبـغي على الـدول األطراف أن توضح سـبب ونتـيجة إبـداء أية حتـفظات عـلى ا
تشـير إلى اجملاالت الـتي تعكس فـيها تـلك التحفـظات أية مـواقف تقلـيدية أو عـرقية أو خـطية جتاه
واقف. ـرأة في اجملـتـمع إضـافـة إلى اخلـطوات الـتي تـتـخـذهـا الـدول األطراف لـتـغـيـيـر تلـك ا دور ا
ويـنبغي علـى الدول األطراف أن تبـقى ضرورة التمـسك بتلك الـتحفظـات قيد االستـعراض الوثيق

وأن تدرج في تقاريرها جدوالً زمنيًّا لسحب تلك التحفظات. 
ـادة رقم (٧)  تشمل الـتدابير الـتي ينبـغي أن حتدد وتنفـذ وترصد ألغراض ٤٥- طـبقًا للـفقرة رقم (أ) من ا

فعالية التدابير الرامية إلى:
 أ . حتقيق توازن ب النساء والرجال الذين يشغلون مناصب عامة عن طريق االنتخاب. 

ارسته.  رأة حلقها في التصويت وأهمية هذا احلق وكيفية   ب. كفالة فهم ا
ا فـيهـا العـقبـات النـاشئـة عن األميـة واللـغة ـسـاواة   ج. كفـالة تـذلـيل العـقبـات التي تـقف في طريق ا

رأة. والفقر والعقبات التي تعوق حرية حترك ا
رأة احملرومة من هذه االمتيازات في أن تمارس حقها في التصويت وأن تنتخب.   د. مساعدة ا

شار إليها التدابير الرامية إلى كفالة ما يلي: ادة رقم (٧) تشمل التدابير ا ٤٦- وطبقًا للفقرة رقم (ب) من ا
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رأة  في صياغة سياسة احلكومة.  أ . تساوي تمثيل ا
تساوي في شغل الوظائف العامة.  مارسة احلق ا رأة  ب. تمتع ا

رأة تكون مفتوحة وخاضعة للطعن.  ارسات توظيف موجهة نحو ا  ج. اتباع 
شار إليها التدابير الرامية إلى: ادة رقم (٧) تشمل التدابير ا ٤٧- وطبقًا للفقرة رقم (ج) من ا

رأة. أ . كفالة سن تشريعات فعَّالة حتظر التمييز ضد ا
ـنـظمـات غيـر احلكـوميـة والرابـطـات العـامة والـسيـاسيـة على اعـتـماد اسـتراتـيجـيات تـشجع ب . تشـجيع ا

رأة في عملها.  تمثيل ومشاركة ا
ادة رقم (٧)  ينبغي على الدول األطراف القيام بالتالي: وجب ا ٤٨- وعند تقد تقرير 

ادة رقم (٧) .   أ. وصف األحكام القانونية اخلاصة بأعمال احلقوق الواردة في ا
 ب. تـقـد تـفـاصـيل عن أي قـيـود عـلى تـلك احلـقـوق سـواء كـانت نـاشـئـة عن أحـكـام قـانـونـيـة أو عن

ارسات تقليدية أو دينية أو ثقافية. 
ارسة تلك احلقوق.  تخذة والرامية إلى تذليل العقبات التي تقف في سبيل   ج. وصف التدابير ا

ئوية لـلنساء الالتـي يتمتعـن بهذه احلقوق  د. إدراج بيانـات إحصائيـة مصنفـة حسب اجلنس تظـهر النسـبة ا
قارنة مع الرجال.  با

ـرأة فيـها ـا في ذلك مـا يرتـبط منـهـا ببـرامج التـنمـيـة التي تـشارك ا  هـ. وصف أنـواع صيـاغة الـسيـاسات 
شاركة ومداها.  ومستوى تلك ا

ـنظمات الـنسائية ا في ذلك ا نـظمات غيـر احلكوميـة في بلدهن  و. وصف مـدى مشاركة الـنساء في ا
ادة رقم (٧).  وذلك في إطار الفقرة  رقم (ج) من ا

نظمات وأثر مشورتها على جميع مستويات صياغة ز. حتليل مدى كفالة الدولة الطرف استشارة تلك ا
وتنفيذ سياسة احلكومة. 

 ح. تقـد معلومـات عن التمـثيل النـاقص للنسـاء كعضـوات مسئـوالت في األحزاب السيـاسية والـنقابات
هنية وحتليل العوامل التي تسهم في ذلك.  ومنظمات أرباب العمل واجلمعيات ا

ادة رقم (٨): ا
٤٩- تشمل التدابير التي ينبغي أن حتدد وتنـفذ وترصد ألغراض حتقيق فاعلية التدابير الرامية إلى كفالة حتس

ا في ذلك الـلـجان الـرئيـسـة للـجـمعـية تـحـدة -  التـوازن بـ اجلنـسـ في عضـوية جـمـيع هيـئـات األ ا
ـعاهدات - نـشأة  الـعامـة واجمللس االقـتصـادي واالجتـماعي وهـيئـات اخلبـراء ومن ضمـنهـا الهـيئـات ا

رأة بصفة مقررة قطرية أو مقررة خاصة.  ستقلة أو تعي ا وفي التعيينات في الفرق العاملة ا
ادة رقم (٨) ينبغي على الدول األطراف: وجب ا ٥٠- وعند تقد تقرير 

ـئــويـة لـلـنـسـاء الــعـامالت في الـسـلك  أ. أن تـقـدم إحـصــائـيـات مـصـنـفــة حـسب اجلـنس تـظـهــر الـنـسـبـة ا
ا في شتغالت بصورة منتظمة في التمثيل الدولي أو العامالت بالنيابة عن الدولة  اخلارجي أو ا
ـهـام حـفظ السالم أو ؤتـمـرات الـدولـيـة وترشـيـحـهن  ذلك عـضـويـتهن فـي الوفـود احلـكـومـيـة إلى ا

تسوية النزاعات. ومعلومات عن أقدميتهن في القطاع ذي الصلة. 
ـناصب ـرأة في ا  ب. أن تـبـ اجلـهـود الـراميـة إلى وضع مـعـايـيـر وعـمـليـات مـوضـوعـيـة لـتعـيـ وتـرقـيـة ا

والوفود الرسمية ذات الصلة. 
تـعلـقة بااللـتزامات الـدوليـة للحـكومة ـعلـومات ا تخـذة لتـنشر عـلى نطاق واسع ا ج. أن تبـ اخلطـوات ا
رأة  ونشر الـوثائق الرسمـية التي تصدرهـا احملافل متعـددة األطراف وال سيمـا الهيئات التي تـمس ا

رأة. سئولة عن النهوض با احلكومية وغير احلكومية ا
رأة بـسبب أنشـطتهـا السيـاسية سـواء بصفـتها عـضوًا في منـظمة  د. أن تقـدم معلـومات عن التـمييـز ضد ا

نسائية أو غيرها. 
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رأة . ٣  دليل إلعداد التقارير عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

رأة جلنة القضاء على التمييز ضد ا
الدورة العشـرون ¨ ١٩٩٩م 

رأة والصحة التوصية العامة رقم (٢٤)≤ : ا

رأة في جلـستها العشـرين وفقًا للمادة رقم (١٢) ١- قررت جلنة الـقضاء على جمـيع أشكال التميـيز ضد ا
ا فيها ادة رقم (٢١) من االتفاقية مؤكدة بذلك أن الرعاية الصحية  للخروج بتوصية عامة تخص ا

رأة.  الصحة اإلجنابية هي حق أساسي في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

رأة ووضـعـهـا الصـحي. وتـلزم ـادة رقم (١٢) من االتـفـاقيـة ضـروري لصـحـة ا ٢- إن الـتـزام األطـراف با
ـرأة عنـد مـنـحـهـا حق االسـتفـادة من خـدمـات الـرعـاية الـدول األطراف بـالـقـضـاء عـلى الـتمـيـيـز ضـد ا
الـصحـية طـوال فترة حـياتـها وخـاصة في نـواحي تنظـيم األسرة واحلـمل والوالدة وفـترة مـا بعد
ادة رقم (١٨)  من االتـفاقـية ـقدمـة من الدول األطـراف وفق ا الـوالدة. هذا وتـشيـر دراسة الـتقـارير ا
رأة اإلجنـابيـة ذات أهمـية  أسـاسيـة عـند الـعمل عـلى حتسـ صحـتهـا وحالـتهـا العـامة. إلى أن صحـة ا
ـقـيـاس وتــهـدف الـتـوصـيـات الـعـامـة احلـالــيـة إلى تـعـزيـز فـهم الـلَّـجــنـة لـلـمـادة رقم (١٢) واخلـروج 
رأة عـلى حقها في أعـلى مستويـات الصحة; وذلك من أجـل منفعة لـلتخلص من الـتمييـز; حلصول ا

رأة.  هتمة بقضايا صحة ا الدول األطراف والدول ا

يـة هذه األهداف بـع االعتـبار; فـخالل التحـضير لـهذه التـوصية ـتحدة الـعا ٣- وتـأخذ مـؤتمرات األ ا
ؤتمر نعقد في عام ١٩٩٤م وا ي للسكان والتنمية ا ؤتمـر العا العامة أخذت اللَّجنة عام ١٩٩٣م ا
نعقد في عام ١٩٩٥م بعـ االعتبار. كما أشادت اللَّجنة أيضًا بعمل منظمة الصحة ي الرابع للمرأة ا العا
تحدة. هذا وقد تعاونت اللَّجنة مع عدد تحدة للسكان ومنظمات أخرى لأل ا ية ومنظمة األ ا العا

رأة في إعداد هذه التوصية.  نظمات غير احلكومية ذات اخلبرة في مجال صحة ا كبير من ا
ـتحـدة األخـرى بخـصـوص حق الصـحـة والشـروط الواجب ٤- تـشـير الـلَّـجنـة إلى اهـتمـام أدوات األ ا
يـثاق ي حلـقـوق اإلنسـان وا ـيـثاق الـعا تـوافـرها لـلحـصـول على صـحة جـيـدة. ومن هذه األدوات ا
دنـية والـسيـاسية ي للـحقـوق ا يثـاق العـا ي لـلحـقوق االقتـصاديـة واالجتـماعـية والـثقـافيـة وا الـعا

ي حلقوق الطفل واتفاقية التخلص من جميع أنواع التمييز.  يثاق العا وا
ـناعة ٥- تـشيـر اللَّـجنـة أيضًـا إلى توصـياتـها الـسابـقة بـخصـوص  ختـان اإلناث وفـيروس ومـرض نقص ا
رأة والتكافؤ في العالقات األسريـة. والتي بجميعها تعتبر عاقـة والعنف ضد ا رأة ا (اإليدز) وا

ادة رقم (١٢) من االتفاقية.  قضايا مهمة لالمتثال التام با
رأة والـرجل قد تـؤدي إلى فروق في احلـالة الـصحـية فـإن هناك ٦- في حـ أن الفـروق البـيولـوجيـة ب ا
عوامل اجتماعية حتدد احلالة الصحية للمرأة والرجل وقد تختلف من امرأة ألخرى; ولهذا السبب
ـرحلـة البـنت والـطفـلة ـهاجـرة والالجئـة وا ـرأة ا يجب االهـتـمام بـالفـئـات األقل حظًّـا مثل: ا

رأة العاجزة جسديَّا وعقليَّا.  رأة العاملة في البغاء وا والكبيرة في السن وا
رأة على حقوقها الصـحية الكاملة عندمـا تلتزم الدول األطراف باحترام كن حصـول ا ٧- تقر اللَّجنة أنه 
رأة اإلنسـاني األساسي في الـتغذيـة الصحـية طـيلة فـترة حيـاتها من خالل تـأم غذاء وحتسـ حق ا
سليم وصحي ومالئـم للظروف احمللـية; ولهذه الغـاية على الدول األطـراف اتخاذ خطوات من أجل 
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ناطق الريفية; وذلك للتأكد رأة في ا رأة ماديًّا واقتصاديًّا إلى مصادر منتجة خصوصًا ا تسهيل وصول ا
من تأم احلاجات الغذائية اخلاصة للمرأة في نطاق مسئوليتهم. 

ادة رقم (١٢): ا
ادة رقم (١٢) على ما يلي: ٨- تنص ا

رأة في  أ- "عـلى الدول األطـراف أن تـتخـذ جمـيع اإلجراءات لـلـقضـاء على جـميع أشـكـال التـميـيز ضـد ا
مجال الرعاية الصحية; للتأكد من سهولة الوصول خلدمات الرعاية الصحية والتي تشمل خدمات
ـرأة بالـرغم من نص الـفـقـرة  رقم (١) من هذه تـنـظيم األسـرة عـلى أسـاس يـساوي بـ الـرجل وا
تعلقة باحلمل الوالدة والفترة رأة من جميع اخلدمات ا ادة على الدول األطراف تأم استفادة ا ا
ماب الوالدات وتـوفير اخلدمات اجملانية عند اللـزوم باإلضافة إلى نظام غذائي مناسب خالل فترة

احلمل والرضاعة". 
رأة خالل فتـرة حياتـها وبنـاءً على أهداف  ب- تشـجيع الدول األطـراف على التـوجه إلى قضيـة صحـة ا
ـراهـقـات. هذا وسـيـتم عـرض حتـليل هـذه الـتوصـيـة الـعـامة يـجب الـعـمل مع الـبـنات مـن األطفـال وا

ادة رقم (١٢) خالل هذه التوصية".  اللَّجنة ألهم عناصر ا
ادة ١٢ (١): أهم عناصر ا

رأة في تابعـة وتقرير أهم الـقضايا الـصحية الـتي تؤثر على ا ٩- تـعتبر الـدول األطراف في أفضل أحوالـها 
تخذة للتخلص من التمييز ضد تلك الدولة; وبالتالي تستطيع اللَّجنة تقييم ما إذا كانت اإلجراءات ا
ــرأة في اجملـال الـصـحي مـنــاسـبـة أم ال. كـمـا يـجـب عـلى الـدول األطـراف تـقـد تــقـاريـر دقـيـقـة عن ا
رأة عـلى أن تكون بيانات مبنية على اجلنس عن  تعلقة با تشـريعاتها الصحية وخططها وسـياساتها ا

رأة وتـغـذيتـها ومـدى توافـر اإلجراءات ـنتـشرة الـتي تـؤثر عـلى صحـة ا األمـراض واألوضاع اخلـطـيرة ا
قـدمة لـلجنـة أن التـشريعـات الصـحية الوقـائية والـعالجيـة وتكلـفتـها. هـذا ويجب أن تظـهر الـتقاريـر ا
واخلـطط والـسـيـاسـات مـبـنـيــة عـلى أسس عـلـمـيـة وأخالقــيـة في الـبـحث والـتـقـيــيم لـلـحـالـة الـصـحـيـة
ـرأة في تلك الدولة وتأخذ بع االعتبار أي فروق عـرقية أو إقليمية أو اجتماعية أو واحتياجات ا

ارسات دينية أو ثقافية أو تقليدية. 
١٠- تشـجيع الدول األطـراف على أن ترفق في تـقاريرها مـعلومـات عن األمراض والظروف الـصحية
ـهـددة لـصـحـة الـنـسـاء أو مـجـمـوعـة مـعـيـنـة من الـنـسـاء دون الـرجـال بـاإلضـافـة إلى أيـة والـظـروف ا

معلومات عن أية مبادرات في هذا اجملال. 
رأة غـير مـناسـبة إذا كـان نـظام الـرعايـة الصـحيـة ال يضم ١١- تـعتـبـر إجراءات الـقضـاء على الـتمـييـز ضـد ا
رأة أو معـاجلتها. كـما يعد رفـض الدولة لتـوفير خدمـات الرعاية خدمات لرصـد األمراض اخلاصة بـا
ثال إذا رفض الـعاملون رأة اإلجنابـية نوعًـا من أنواع التـمييز. فـعلى سبـيل ا ـتعلـقة بصـحة ا الـصحية ا
في مجال اخلدمات الـصحية توفير هذه اخلدمات بسبب مـبادئهم فيجب أن تتخذ إجراءات للتأكد من

اثلة لدى عامل آخرين في احلال.  رأة على خدمات  أن حتصل ا
١٢- يجب أن تقدم الدول األطراف تقارير عن فهمها لكيفية تأثير سياسات وإجراءات اخلدمات الصحية
رأة  وكـيفية توجيه الفروق والعوامل رأة الصحية من منظـور احتياجات واهتمامات ا على حـقوق ا

رأة عن الرجل مثل:  التي تختلف فيها ا
ـرأة عن الرجل مـثل الدورة الـشهـرية الـعمل اإلجنابي  أ. العـوامل البيـولوجـية والـتي تخـتلف فـيها ا

نقولة عبر اجلنس مثال آخر. وفترة سن اليأس. كما تعد احتمالية تعرض النساء لألمراض ا
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ب. العوامل االقتصادية واالجتماعية والتي تختلف من امرأة ألخرى بشكل عام ومن مجموعة نساء
ـنزل ـرأة في ا ـسـاويـة في الـسـلـطـة بـ الـرجل وا إلى أخـرى بـشـكل خـاص مثـالً: العـالقات غـيـر ا
رأة وصـحتـها. وقد تـتعـرض النـساء إلى أنواع مـختـلفة من ومكـان العـمل قد تـؤثر سلـبًا عـلى تغـذية ا
ـراهقـات غـالبًـا عرضـة لإلساءة ـا قـد يؤثـر على صـحـتهن. وتـكون األطـفـال من اإلناث وا الـعنف; 
ا يعرضهن خملاطر جسدية ونفسية وحمل مبكر اجلنسية من قبل الرجال األكبر سنًّا وأفراد الـعائلة; 
مـارَسة - مثل تشويه األعضـاء التناسلية غير مرغوب به. هـذا وقد تُعَرض بعض العـادات والتقاليد ا

وت أو اإلعاقة.  األنثوية - اإلناث خلطر ا
رأة عن الرجل مثل: االكـتئاب بشكل  ج. تشـمل العوامل االجتمـاعية والنـفسية والتي تـختلف فيـها ا
عـام واكتـئـاب ما بـعد الـوالدة بـشكل خـاص بـاإلضافـة إلى عوامل نـفـسيـة أخـرى مثل تـلك التي

رضي.  تؤدي إلى اضطرابات في األكل كمرض نقص الشهية والشره ا
رأة من ـنع ا ـرضى قد يـؤثر عـلى الرجـال والنـساء فـإنه قد   د. بالـرغم من أن عدم احـترام خـصوصـية ا
ا قـد يؤثر سلـبًا على صـحتها ووضـعها الـعام. لهذا الـسبب تكون شـورة الصحيـة والعالج;  طلب ا
رأة أقل رغبة في طلب الرعاية الصحية ألمراض اجلهاز التناسلي أو منع احلمل أو اإلجهاض أو ا

في حاالت تعرضها لإلساءة اجلنسية أو اجلسدية. 
ساواة عـلومـات والتـعلـيم على أسـاس ا ١٣- من واجب الـدول األطراف تـأم اخلـدمات الـصحيـة وا
ـرأة في الـرعـاية الـصـحـية. هـذا وتـعد ا يـعـني احـترام وحـمـايـة وتأمـ حـقوق ا ـرأة;  ب الـرجل وا
الدول األطراف مسئـولة عن التأكد من أن التشريعات والسـياسات تتوافق مع هذه الواجبات الثالثة
ويجب عـليهـا أيضًا أن تطـبق نظامًـا قضائيًّـا فعَّاالً. فـأي فشل في هذه الـنواحي يشكل مـخالفـة للمادة

رقم (١٢).

رأة التي تسعى رأة وعدم وضع العراقيـل أمام ا ١٤- على الدول األطراف العـمل على احترام حقـوق ا
وراء أهـدافها الصـحية. ويجب أن تـقدم الدول األطـراف تقارير حـول تطبيق الـعامل في الـقطاعات
رأة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية فعلى اخلاصة والعامة مهامهم من ناحية احترام حق ا
ـرأة خلـدمات الـرعـايـة الصـحـية أو الـعـيادات ـثـال يجب أال حتـد الـدول األطـراف من وصول ا سبـيل ا
سـئول الـصحيـ أو ألنها التي تقـدم اخلدمات عـلى أساس أنهـا ال تمـلك إذن الزوج أو األهل أو ا
رأة للخدمات وانع األخرى التي حتد من وصول ا غير متزوجة أو لكونهـا امرأة وغير ذلك من ا
رأة أو مـثل الـقـوان الـتي تـضع بـعض الـعـقـوبات عـلى بـعض اإلجـراءات الـصـحـية الـتي حتـتـاجـهـا ا

تعاقب النساء الالتي يخضعن لهذه اإلجراءات. 
ثـليها ومسئوليها العمل تـعلقة بالصحة من الدول األطراف  رأة ا ١٥- يتـطلب االلتزام بحماية حقوق ا
ا أن وقف على منع - أو فرض - عـقوبات على مـنتهكي هـذه احلقوق من أشخـاص أو مؤسسات. 

رأة هو مسألة صحية مهمة للنساء فإن الدول األطراف يجب أن تتأكد من اآلتي: العنف ضد ا
ـواجهة العنف ستـشفيات;   أ. تنفيذ الـقوان وسن السـياسات التي تـتعلق بالرعـاية الصحـية وإجراءات ا

ناسبة.  رأة واالستغالل اجلنسي لإلناث من األطفال وتوفير اخلدمات الصحية ا ضد ا
ب. تدريب العامل في مجال الرعاية الصحية بطريقة حساسة للنوع االجتماعي; ليتمكنوا من مالحظة

رأة.  ضاعفات الصحية للعنف ضد ا وتدبر ا
ـنـاسـبـة والـعـادلـة عــلى كل من يـعـمل عـلى  ج. الــعـمل عـلى اسـتـقـبــال الـشـكـاوى وفـرض الـعـقـوبــات ا

رأة جنسيًّا أثناء فترة عالجها من قبل العامل في مجال الرعاية الصحية.  استغالل ا
بكر لإلناث من األطفال.  د. تنفيذ القوان التي تمنع  تشويه األعضاء التناسلية للمرأة والزواج ا
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١٦- يجب أن توفر الدول األطراف احلماية الكافية واخلدمات الصحية الكاملة لتشمل: رعاية النساء
ـشـكالت الـتي تـعـتـرضـهن وخـصـوصًـا الـنـسـاء الالتي يـعـشن ظـروفًـا صـعـبة مـثل وإرشـادهن في ا
ـسـلــحـة بـاإلضـافــة إلى الـنـسـاء أولـئك الـالتي يـعـشن في مــنـاطق حتت احلـصــار بـسـبب الـنــزاعـات ا

الالجئات. 
رأة الـدول األطـراف بـاتـخاذ إجـراءات تـشـريـعـية وقـانـونـيـة وإدارية ١٧- تلـزم مـهـمـة تنـفـيـذ حـقـوق ا

رأة عـلى كـافة حـقـوقهـا من الـرعايـة الـصحـية. واقـتصـاديـة وإجراءات أخـرى لـلتـأكد مـن حصـول ا
وتـقـد الدراسـات الـتي تـوضح نـسـبة الـوفـيـات الـعالـيـة لـلـمرأة فـي العـالم وعـدد األزواج الـراغـب

بــتـحـديـد نـسـلـهم ولـكن ال يــوجـد لـديـهم أو ال يـسـتـطـيـعـون احلــصـول عـلى وسـائل وقـائـيـة. لـلـدول
ـرأة على اخلدمات الصحية. األطراف فكرة عن عدم التقيـد بالتزاماتها وقوانـينها في سبيل حصول ا
ـرأة ـواجــهـة مـشـكالت ا هـذا وتـطـلـب الـلَّـجـنـة من الــدول األطـراف أن تـقـدم تـقـاريــر عن إجنـازاتـهـا 
ـكن جتـنـبـهـا مـثل: الـتـهـاب الـقـصـبـات ومـرض نـقص الـصـحـيـة والـتي تـنـشـأ حتـديـدًا عن أوضــاع 
ـتـزايـدة الــتي تـشـيــر إلى أن الـدول األطـراف تـتــخـلى عن هـذه ــنـاعـة. كـمــا تـهـتم الـلَّــجـنـة بـاألدلــة ا ا
كن للدول األطراف التـخلي عن مسئولياتها في االلتـزامات بأن حتيلها إلى مؤسـسات خاصة; إذ ال 
هـذه اجملاالت عن طريق توزيع أو نقل هذه الـصالحيات إلى مؤسسات الـقطاع اخلاص; لذلك يجب
ـؤسسات التي يتم على الـدول األطراف تقد تقـرير عن جهودهـا لتنظيم الـعمليـات احلكومية وكل ا
ـرأة. ويجب أن تشـمتل التـقارير من خاللهـا استـعمال صالحـيات األفراد في حـماية وتـعزيـز صحة ا
رأة من قـبل أطراف ـتخـذة لتـخفـيض انتـهاكـات حقـوق ا عـلى معـلومـات عن اإلجراءات اإليـجابـية ا

تخذة لتوفير هذه اخلدمات.  ثالثة وحماية صحتها واإلجراءات ا
ـراهقات في  رأة والفـتيات ا ـنقولـة جنسـيًّا أساسـية بالـنسـبة حلقـوق ا ١٨- تعد قـضايا اإليـدز واألمراض ا

ـعلـومات ـراهـقات والـنسـاء في الـكثـيـر من الدول عـلى ا سـياق الـصحـة اجلـنسـيـة. ورغم ذلك ال حتصل ا
رأة; الكافـية واخلدمات لـتأم صـحتهن اجلنـسية. ونـتيجة لـعدم التكـافؤ في العالقـات ب الرجل وا
راهقات في الغالب رفض العالقات اجلنسية أو اإلصرار على استخدام الوقاية. ال تستطيع النساء وا
وقد تُعَرض بعض العادات الضارة - مثل:  تشويه األعضاء التناسلية وتعدد الزوجات واالعتداء
رض اإليـدز وأمـراض أخـرى منـقـولة جـنـسـيًّا. هـذا وتـعد اجلـنـسي  على الـزوجـة - اإلنـاث والنـسـاء 
الـنـساء الـعـامالت في البـغـاء أكثـر عـرضة لـهـذه األمراض من غـيرهـن; فعـلى الـدول األطراف الـعمل
ُتاجَر بها رأة ا ا فيهن ا على إيـصال معلومات الصحة اجلنسيـة جلميع النساء والفتيات دون تمـييز 
حتى لـو لم تكن مقيـمة في الدولة إقـامة قانونـية. كما يـجب على الدول األطراف الـتأكد من حصول

راهقات عـلى التعلـيم الالزم عن الصحة اجلنـسية والتـناسلية من قـبل أشخاص مدرب راهـق وا ا
ومن خالل برامج خاصة حتترم حق اخلصوصية والسرية. 

١٩- يجب عـلى الدول األطراف الـتعريف من خالل الـتقاريـر بطرق االختـبار التي يـستعـملونـها لتـقييم ما
ادة ـرأة تستطيع  الوصول إلى الرعايـة الصحية بطريقة مسـاوية للرجل; إلثبات االلتزام با إذا كانت ا
رقم (١٢). كـما يـجب عـلى الـدول األطـراف أن تأخـذ بـعـ االعتـبـار عنـد تـطـبيـق هذه االخـتـبارات
ـادة رقم (١) من االتفاقيـة; وذلك كي حتتوي الـتقارير عـلى معلومـات عن تأثير الـسياسة الـصحية ا

رأة عند مقارنتها مع الرجل.  واإلجراءات والقوان والبروتوكوالت على ا
ـوافقة علـى العالج أو البحث من ـعلومـات الكامـلة عن خياراتـها با ٢٠- للمرأة احلـق في احلصول على ا
ـقـتـرحة ـدربـ ويـشـمل ذلك الـفـوائـد والـنـتـائج الـسلـبـيـة احملـتـمـلـة لإلجـراءات ا خـالل العـامـلـ ا

تاحة.  باإلضافة إلى البدائل ا
ـتخـذة بـهـدف إزالـة العـقـبـات التي  ٢١- يـجب عـلى الـدول األطراف أن تـقـدم تـقـارير حـول اإلجـراءات ا
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ـرأة على تـخـذة للـتأكـد من حـصول ا ـرأة في احلـصول عـلى الرعـايـة الصـحـية واإلجـراءات ا تـواجهـها ا
ـتطـلبات أو الـشروط الـتي تمـيز ضد اخلـدمات بـسرعـة مناسـبة وغـير مـكلفـة. تشـمتل الـعقبـات على ا
بدئية وافقـة ا ـرتفعة لـلرعاية الصـحية ومتطـلبات ا ـرأة وحصولها عـلى اخلدمات ذات األسعار ا ا
ـرافق الصحية وانـعدام وسائل النقل ستشفـيات والبعد عن ا من الزوج أو األهل أو مسئـولي ا

كلفة. ناسبة وغير ا العام ا
رأة تخذة لـلتأكـد من حصول ا ٢٢- يجـب على الدول األطراف أن تـقدم كذلك تـقارير عن اإلجـراءات ا
ـرأة وتعد هـذه اخلدمـات الطريـقة التي عـلى خدمات صـحيـة ذات مستـوى عالٍ ومـقبولـة من قبل ا
رأة وتضـمن سريتهـا وأنها حـساسة اجتاه ـرأة أعطت موافـقتها الـكاملـة وحتترم كرامـة ا تؤكد أن ا
احتيـاجاتها ووجـهة نظـرها. هذا ويـجب على الدول األطـراف أن ال تسمح بـاإلكراه مثل: الـتعقيم
ـتوارثـة جنـسيًّـا أو الفـحص اإلجبـاري للـحمـل عند ـوافقـة الفـحص اإلجبـاري لألمراض ا بدون ا

رأة في احلفاظ على كرامتها.  ا ينتهك حق ا التقدم لوظيفة; حيث إن هذا 
ـرأة إلى اخلـدمـات ٢٣- عـلى الــدول األطـراف أن حتـدد اإلجـراءات الــتي اتـخـذتــهـا لـلــتـأكـد من وصــول ا
ـناسب ـتـعلـقة بـتنـظيم األسـرة بشـكل خاص والـصحـة اجلنـسيـة واإلجنابـية بـشكل عـام في الوقت ا ا
ا في ذلك وذلك من خالل تقريرها. كما يجب االنتباه بشكل خاص للتثقيف الصحي للمراهق 

علومات واالستشارات اخلاصة بطرق التخطيط األسري.  ا
ـرأة تعتبر أكثر ـتوافرة للمرأة األكـبر سنًا; ليس فقط ألن ا ٢٤- إن اللَّجنـة مهتمة بوضع الـرعاية الصحية ا
من الـرجل عرضـة ألمـراض مـزمنـة مـثل مـرض هشـاشـة العـظـام واخلـرف ولكن ألنـهـا في الـغالب
ـناسبة تتحـمل مسئـولية الـزوج الذي يشـيخ; بالتـالي فإن على الـدول األطراف أن تتـخذ اإلجراءات ا

تصلة بالشيخوخة. رأة على اخلدمات الصحية اخلاصة باإلعاقات ا للتأكد من حصول ا

رأة عاقـة في جميـع األعمار عـادة في سبيل الـوصول إلى اخلدمـات الصحـية وتعـتبر ا ـرأة ا ٢٥- تعاني ا
عاناة. وهناك القليل من الفهم في الغالب التي تعاني من اضطرابات عقلية هي األكثر عرضة لتلك ا
رأة بنـسبة أكبـر بكثير من الـرجل نتيجة تنـوعة لالضطرابـات العقليـة التي تتعـرض لها ا عن اخلطورة ا
ـسـلح والـلـجـوء واألنـواع األخرى من للـتـفـريق بـنـاء علـى اجلنـس والعـنف والـفـقـر والـنزاع ا
ـنــاسـبـة لـلـتـأكـد من أن احلـرمـان االجــتـمـاعي; فـيـجب عـلـى الـدول األطـراف أن تـتـخـذ اإلجـراءات ا
رأة الـتي تـعـاني من إعـاقـات وحتـتـرم حـقـوقـهـا اإلنـسـانـية اخلـدمات الـصـحـيـة حـسـاسـة الحـتـيـاجـات ا

وكرامتها. 

ادة ١٢ (٢): ادة رقم ا ا
رأة ٢٦- يجب أن حتـتـوي التـقـارير عـلى اإلجـراءات الـتي تتـخـذها الـدول األطـراف للـتـأكد من حـصـول ا
ـتــعـلـقـة بـاحلـمل والـوالدة وفـتــرة مـا بـعـد الـوالدة. ويـجب أن تـرفق في ـنـاسـبـة ا عــلى اخلـدمـات ا
الـتـقـاريـر مـعـلـومـات عن تـأثـيـر هـذه اإلجـراءات عـلى خـفض الـوفـيـات في دولـهم بـشـكل عـام وفي

ستضعفة في مناطقهم ومجتمعاتهم بشكل خاص.  اجملموعات ا
٢٧- يـجب أن تُـضَمن الـدول األطـراف في تـقاريـرهـا كـيفـيـة تـقد اخلـدمـات اجملـانيـة عـنـد اللـزوم لـضـمان
حـمل ووالدة وفـترة مـا بعـد والدة آمنـة. تـعرضت الـكثـيـر من النـساء لـلـموت أو اإلعـاقة ألسـباب
متعلـقة باحلمل; ألنـها ال تستـطيع حتمل التـكاليف وال تسـتطيع الوصـول للخدمـات الضرورية التي
تشمل خـدمات  قـبل وخالل وبعـد احلمل. تشـير الـلَّجنـة إلى واجب الدول األطـراف في ضمان حق
كـنة من ـرأة في أمـومة آمـنة وخـدمـات تولـيد طـارئة; إذ يـجب أن تـعطي هـذه اخلدمـات أكبـر كـميـة  ا

مواردها. 
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تعلقة باالتفاقية واد  األخرى ا ا

ـادة رقم (١٢) عـلى الـدول األطـراف أن تـقر تـخـذة لاللـتـزام بـا ٢٨- عـنـد تـقـد تـقـريـر عن اإلجـراءات ا
ادة رقم ٥ ـواد تشـمل ا ـرأة. هذه ا ـتعـلـقة بـصحـة ا واد األخـرى في االتـفاقـية ا العالقـة الداخـلـية بـا
(ب) والـتي تـوجب على الـدول األطـراف الـتأكـد من أن الـتعـلـيم الـعائـلي يـشمـل فهـمًـا تامًّ لـلـحمل
ـادة رقم (١٠) الـتي تـوجب عــلى الـدول األطـراف تـأمـ الــتـعـلـيم بـشـكل كــحـالـة اجـتـمـاعــيـة وا
ـرأة من الوصـول إلى اخلـدمات الـصـحيـة بـسهـولـة أكبـر وتـخفـيض عدد مـتـساوٍ; وبـالـتالي تـمـك ا

ادة رقم ١٠ (٥) بـكر وا ـتخلـفات عن الـدراسة والتي تـكون في الـعادة نتـيجة احلـمل ا اإلناث ا
ـعلـومـات تـثقـيـفيـة مـحددة لـتـأم رأة والـطـفلـة  والتـي توجب عـلى الـدول األطراف تـأمـ وصـول ا

ادة رقم علومات والنصـائح اخلاصة بالتخطيط األسري وا ا في ذلك ا صحة وسالمة عـائالتهن 
ا في ذلك حمـاية الوضع ـرأة وسالمتهـا في ظروف العـمل  عنـية جـزئيًّا بـحمايـة صحة ا (١١) وا
اإلجنـابـي احلـمـايـة اخلـاصـة من األعــمـال الـتي تـشـكـل خـطـورة عـلى احلـمل وتــوفـيـر إجـازة أمـومـة
ـادة رقم (١٤) الــفـقـرة ٢ (ب) والــتي تـوجب عــلى الـدول األطــراف تـأمـ مــدفـوعـة األجــر وا

علـومات واالستشارات ا في ذلك ا رافق خدمات صـحية مناسـبة  ـناطق النائيـة  رأة في ا وصول ا
جـال التخـطيط األسري والفـقرة رقم (٥) التي تـوجب على الدول األطراف واخلدمـات اخلاصة 
ـسكن نـاسـبـة لتـوفـيـر ظـروف معـيـشـيـة منـاسـبـة للـمـرأة خـصـوصًا من نـاحـيـة ا اتـخـاذ اإلجـراءات ا

ـواصالت ووسائل االتـصال; حـيث إن جمـيع هذه  اء وا والـتصـريف الصـحي والكـهربـاء وا

ادة رقم (١٦) الـفقرة ١ (و) والتي نع األمراض وتـعزيز الـعناية الـصحية اجلـيدة وا اخلـدمات مهـمة 
رأة لديها نفس حـقوق الرجل في اتخاذ القرارات بحرية توجب على الدول األطـراف التأكد من أن ا
ـعلـومات والـتعـليم دة الـفاصـلة بـ الوالدات والـوصول إلى ا ومـسئـوليـة بشـأن عدد األطـفـال وا
ادة رقم (١٦) الـفـقرة رقم (٢) والـتي حتـرم خطـبة وزواج والـوسائـل التي حتـقق هـذه احلقـوق وا

بكرة.  األطفال وهو عامل مهم في منع األذى اجلسدي والنفسي الذي تسببه الوالدة ا

رأة طيلة حياتها. ويتضمن ٢٩- و ينبغي أن تنفذ الدول األطراف استراتيجيـة وطنية شاملة لتعزيز صحة ا
ـرأة ذلك تــدخالت تــرمي إلى الــوقــايــة من األمــراض وعالجــهــا ومــنع الــظــروف الــتي تــؤثــر فـي ا
رأة. كـما تـرمي هذه الـتدخالت إلى كـفالة وجه ضـد ا والـتصـدي لهـا فضالً عن الـتصـدي للعـنف ا
ا ـمكن حتمل تكالـيفها  رأة الـعام في احلصول عـلى جميع أشكال الـرعاية الصحـية اجليدة وا حق ا

في ذلك اخلدمات الصحية اجلنسية واإلجنابية.

٣٠- ويـنـبغي أن تـخـصص الـدول األطـراف ميـزانـيـة وموارد إداريـة وبـشـريـة كافـيـة لـلـتأكـد من أن الـرعـاية
اثل لنـصيب الرعـاية الصـحية يـزانية الـصحيـة العامـة  ـرأة حتظى بنـصيب من ا الصـحية الـتي تتلـقاها ا

التي يتلقاها الرجل على أن توضع في االعتبار االحتياجات الصحية اخملتلفة لكل منهما.

٣١- كما ينبغي بصفة خاصة للدول األطراف:

رأة ـرأة وأن تشرك ا ( أ )  أن تضع منظـورًا جنسـانيًا في صمـيم سياستـها وبرامـجها التي تـؤثر في صحة ا
في التخطيط لهذه السياسات والبرامج وفي تنفيذها ورصدها وفي توفير اخلدمات الصحية. 
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ـرأة عـلى اخلـدمـات الـصــحـيـة والـتـعـلـيم ( ب)  أن تـكـفل إزالـة جـمــيع احلـواجـز الـتي تـعـوق حــصـول ا
ـا في ذلك مـجال الـصحـة اجلنـسيـة واإلجنـابيـة وبصـفة خـاصة ـعلـومـات في جمـيع اجملاالت  وا
نقـولة باالتـصال اجلنسي ـنع وعالج األمراض ا ـراهقات  ـوجهة إلى ا تـخصيص مـوارد للبرامج ا

ناعة البشرية. ناعة البشرية/متالزمة نقص ا ا فيها فيروس نقص ا

رغوب فيه عن طريق تنـظيم األسرة والتثقيف اجلنسي وخفض نع احلمل غير ا ( ج) أن تعطى األولويـة 
ساعـدة قبل الوالدة. وينـبغي القيام أمـونة وا معـدالت وفيات األمهـات بفضل خدمـات األمومة ا
فروضة على كلما أمكن بتـعديل التشريعات الـتي جترم اإلجهاض بغية سـحب التدابير العقـابية ا

النساء الالئي يجري إجهاضهن. 

نظمات العامة وغيـر احلكومية واخلاصة التي تقدم خدمـات صحية للمرأة; للتأكد ( د) أن تراقب أنـشطة ا
من تكافؤ فرص الوصول ونوعية الرعاية الصحية.

ا في ذلك حقوقها ( هـ) أن تقتضي أن تكون جميع اخلدمات الصحيـة مطابقة للحقوق اإلنسانية للمرأة 
وافقة الواعية واالختيار. في االستقالل الذاتي واخلصوصية والسرية وا

( و) أن تتـأكد من أن مـناهج تـدريب العـاملـ الصـحيـ تتـضمن دورات دراسـية شـاملـة وإلزاميـة تراعي
رأة وحـقوقها اإلنـسانية السيـما العنف الـقائم على أساس الـفوارق ب اجلنـس وتتنـاول صحة ا

اجلنس. 
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الدورة الثالثون (٢٠٠٤م)
التوصية العامة رقم (٢٥)¥

تعلقة ادة رقم (٤)¨ ا بشأن الفقرة رقم (١) من ا
ؤقتة بالتدابير اخلاصة ا

مقدمــة: 
ادة رقم رأة في دورتهـا العشرين (١٩٩٩م) عمالً با عنيـة بالقضاء على التـميز ضد ا ١- قررت اللَّـجنة ا
ـادة رقم (٤) من (٢١) من االتـفـاقــيـة أن تـضع تـفـاصـيـل تـوصـيـة عـامـة بـشـأن الــفـقـرة رقم (١) من ا
رأة واعتزم أن تعـتمد التوصيـة في جملة أمور على اتـفاقية القـضاء على جميع أشكـال التمييز ضـد ا
ا في ذلك: التـوصيات العـامة رقم ٥ (الدورة السـابعة ١٩٨٨م) بشأن الـتوصيات الـعامة السـابقة 
ــادة رقم (٨) من ــؤقـتــة ورقم ٨ (الــدورة الــســابـعــة ١٩٨٨م) بــشـأن تــنــفــيـذ ا الــتــدابــيـر اخلــاصــة ا
ـرأة في احلـيـاة الـعـامة فـضالً عن االتـفـاقـيـة ورقم ٢٣ (الدورة الـسـادسـة عـشـرة ١٩٩٧م) بشـأن ا

تقارير الدول األطراف والتعليقات اخلتامية للجنة بشأن تلك التقارير. 
ادة رقم (٤); ٢- وبهذه التـوصية العامة تهدف الـلَّجنة إلى توضيح طبيـعة ومغزى الفقرة رقم (١) من ا
من أجل تـيـسـير وضـمـان اسـتفـادة الـدول األطـراف منـهـا اسـتفـادة تـامـة في تنـفـيـذ االتفـاقـيـة. واللَّـجـنة
تـشجع الدول األطـراف على تـرجمة هـذه التوصـية الـعامة إلى الـلغات الـوطنـية واحمللـية ونشـرها على 
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ا في ذلك الـهياكل اإلدارية نطاق واسع عـلى السلطـات التشريـعية والتـنفيذيـة والقضائـية للحـكومات 
يـة ورابطات ومـؤسسات ا في ذلك وسـائط اإلعالم والدوائر األكـاد ـدني  فـضالً عن اجملتمع ا

رأة.  حقوق اإلنسان وا

معلومات أساسية: هدف االتفاقية والغرض منها:
٣- االتفاقية هي صك دينامي. ومـنذ اعتماد االتفـاقية في عام ١٩٧٩م قامت اللَّجـنة وغيرها من اجلهات
الـفاعـلة علـى الصعـيدين الـوطني والـدولي باإلسـهام مـن خالل التـفكيـر التـقدمي في تـوضيح وتـفهم
كـافحة هذا ـرأة واألدوات الالزمة  ـواد االتفاقـية والطـابع احملدد للـتميـيز ضد ا وضوعي  ضمـون ا ا

التمييز. 
ـادة رقم (٤) ومغزاها يجب أن يـحددا في سياق الهدف والـغرض الشامل ٤- إن نطاق الفقرة (١) من ا

رأة القانونية رأة بغـية حتقيق مساواة ا لالتفـاقية اللذين هما القضاء على جمـيع أشكال التمييز ضد ا
والفعلية بالرجل في التمتع بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية اخلاصة بها. وعلى الدول األطراف
ـرأة  في عـدم الـتمـيـيـز ضـدها في االتفـاقـيـة الـتـزام قانـوني بـاحـتـرام وحمـايـة وتـعـزيز وإعـمـال حق ا
ـساواة القانونية رأة والنـهوض بها; لكي يتـسنى حتس موقفهـا إلى موقف تتمتع فيه با اء ا وضمان 

والفعلية بالرجل. 
عايير والقواعد القانونية الوطنية والدولية. وفي ستخدم في كثير من ا ٥- تتجاوز االتفاقية مفهوم التمييز ا
رأة من عـايـير والـقـواعد الـتمـيـيز عـلى أسـاس اجلنس وحتـمي الـرجل وا الوقت الـذي حتـظر فـيه هـذه ا
ـعامـلة الـتي تنـطوي عـلى أوجه تمـيـيز تـعسـفيـة وغيـر عادلـة و/أو ال مبـرر لهـا تركـز االتفـاقيـة على ا
رأة قد عانت وما زالت تعاني من مختلف أشكال التمييز لكونها امرأة. رأة مؤكدة أن ا التمييز ضد ا

وضـوعية ـواد ا ٦- إن قراءة للـمواد من ١ إلى ٥ و٢٤ مـعًا - وهي تـشكل اإلطار األسـاسي العـام جلميع ا
لالتـفاقـية - تـب أن ثـمة الـتزامـات ثالثـة أساسـية بـالنـسبـة جلـهود الـدول األطراف الـراميـة إلى القـضاء
رأة ويـنبـغي تنـفيذ هـذه االلتـزامات بأسـلوب مـتكامـل وأن يتسع نـطاقـها إلى ما علـى التمـييـز ضد ا
رأة والرجل وذلك على النحو عاملة ب ا ساواة في ا يتجاوز االلتزام القانوني الرسـمي اخلالص با

التالي:
ـرأة في ٧- أوالً: التـزام الـدول األطـراف هـو ضـمـان أال يـكـون هـنـاك تـميـيـز مـبـاشـر أو غـيـر مـبـاشـر ضد ا
رأة مـن التـميـيـز الذي تـرتـكبه الـسـلطـات الـعامـة أو السـلـطات الـقـضائـية أو قـوانيـنـها وأن حتـمي ا
ـنظـمـات أو الشـركات أو األشـخاص الـعاديـون في مـيداني األنـشطـة الـعامـة واألنشـطة اخلـاصة ا

ومن جـانب احملـاكم اخلـاصـة وكذلك عـن طريـق اجلزاءات وغـيـرهـا من وسـائل االنـتـصـاف. ثـانـيًا:
رأة الفعلي من خالل سيـاسات عامة وبرامج محددة وفعَّالة. التزام الدول األطـراف بتحس وضع ا
عاجلة العالقات اجلـنسانية السائدة ومعاجلـة استمرار القوالب النمطية ثالـثًا: التزام الدول األطراف 
رأة ال من خالل التصرفـات الفردية فحسب بل أيضًا في القـائمة على نوع اجلنس والتي تـؤثر على ا

ؤسسات القانونية واجملتمعية.  القانون أو الهياكل وا
ساواة الفعلية ٨- ومن رأي اللَّجنة أن اتباع نهج رسمي قانوني أو بـرنامجي خالص ليس كافيًا لتحقيق ا
لـلمـرأة بـالـرجل الـتي تـفـسـرهـا الـلَّـجـنـة بوصـفـهـا مـسـاواة مـوضـوعـيـة. وإضـافة إلـى ذلك تـتطـلب
ساواة في رأة بداية مـساوية وأن يجـري تمكيـنها بـتوفير بـيئة مسـاعدة لتحـقيق ا االتفـاقية أن تُعـطى ا
ـعاجلـة الـرجل بل يـجب أن تـؤخذ في ـرأة معـامـلـة مـطابـقـة  الـنتـائج. وال يـكـفي ضـمان أن تـعـامل ا
رأة والرجل. وحتت كونة اجتماعيَّا أو ثـقافيَّا فيما ب ا االعتـبار الفروق البيولوجية فـضالً عن تلك ا
عـاجلـة هـذه الـفـروق. والـسعي  رأة والـرجل بـشـكل غـيـر مـتـطابـق  بـعض الـظروف سـيـلـزم مـعـامـلـة ا
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وضـوعية يدعو أيـضًا إلى وضع استراتيـجية فعَّالـة تهدف إلى التغلب ساواة ا ـتمثل في ا لتـحقيق الهدف ا
رأة. وارد والسلطة ب الرجل وا على ضعف تمثيل النساء وإعادة توزيع ا

وضوعية. وهـذه النتائج قد سـاواة ا نطقي للـمساواة الفعـلية أو ا ـرادف ا سـاواة في النتائج هي ا ٩- إن ا
يـادين بـأعداد مـسـاوية ـرأة بـحـقوقـهـا في مخـتـلف ا تـكون ذات طـابع كـمي أو كـيفي أي أن تـتـمتع ا
ساواة في اتخاذ القرار بنفس القدر من النفوذ ستويات الدخل نفسها وا للرجل تقريبًا وأن تتمتع 

السياسي وأن تتمتع كذلك بعدم التعرض للعنف. 
سـاواة الذي تعاني منه رأة ما دامت األسبـاب األساسية للـتميز ضـدها ولعدم ا ١٠-  ولن يتحـسن وضع ا
رأة والـرجل يـجب أن يـنظـر إلـيهـا بـطريـقـة تشـمل جـميع لم تـعـالج بشـكل فـعَّال. إن حـيـاة كل من ا
الــظـروف احملـيـطـة ذات الــصـلـة ويـجب اعـتــمـاد تـدابـيـر تــهـدف إلى الـتـحـول احلــقـيـقي في الـفـرص
اط احلـياتـية والتي واألعـراف والنظـم بحيـث ال تصبـح قائمـة على الـنمـاذج الذكـورية لـلسـلطـة واأل

حددت تاريخيًا. 
١١- إن االحـتـيـاجـات واخلـبـرات الدائـمـة لـلـمـرأة الـتي حتـددهـا طبـيـعـتـهـا الـبـيولـوجـيـة يـنـبـغي أن تـمـيز عن
ـاضي أو في احلـاضـر من جانب ـرأة في ا احتـيـاجـاتهـا األخـرى الـتي قـد تكـون نـتيـجـة لـلتـمـيـز ضد ا
عنـاصر فـاعلـة فرديـة أو نتـيجـة إيدولـوجيـة نوع اجلـنس السـائدة أو نـتيـجة مـظاهـر هذا الـتميـيز في
الهيـاكل واألعراف االجتماعيـة والثقافيـة. وفي الوقت الذي تتخذ فـيه حاليًا خطـوات للقضاء على
رأة والرجل; رأة أو تختفي أو تصبح احتياجات لكل من ا رأة قد تتغير احتياجات ا التمييز ضد ا
سـاواة الفـعلـية أو ـوجهـة نحـو حتقـيق ا مـارسات ا تـواصل للـقوانـ والبـرامج وا ولـذا فـإن الرصـد ا
ـتطابقـة التي قد ال يكـون لها أي مبرر عـاملة غير ا وضوعيـة للمرأة هو أمـر الزم لتفادي اسـتمرار ا ا

بعد ذلك. 

ـوجه ضـدهن بـسبب ١٢- وثمـة فـئات من الـنـسـاء الالتي قد تـعـانـ - إضافـة إلى مـعانـاتـهن من الـتمـيـيز ا
كـونهن نـساء - من الـتميـيز مـتعـدد األشكـال القـائم على أسـباب إضـافيـة من قبـيل: العـنصر أو
الهـوية العـرقية أو الـدينيـة أو اإلعاقة أو الـسن أو الطبـقة أو الطـائفة االجـتماعيـة أو غير ذلك
من الـعوامـل. وهذا الـتـمـييـز قـد يـؤثـر على هـذه الـفـئات مـن النـسـاء بـصفـة  أسـاسـيـة أو يؤثـر عـلـيهن
بدرجـة مختـلفة أو بـأشكال مـختـلفة عن تـأثيره عـلى الرجل. وقد حتـتاج الدول األطـراف إلى اتخاذ
رأة وآثـاره السلـبية تدابـير خاصـة مؤقتـة ومحـددة للقـضاء على هـذا التـمييـز متعـدد األشكـال ضد ا

ضتعفة عليها.  ا
رأة هناك صكوك أخرى من الصكوك ١٣- وإضافة إلى اتفاقية القضاء على جـميع أشكال التمييز ضد ا
تحدة تـتضمن أحكامًا عتمدة في منـظومة األ ا الدولية حلـقوق اإلنسان ووثائق الـسياسات العامـة ا
ساواة. ويرد وصف هذه التدابير باستعمال اصطالحات ؤقتة لدعم حتقيق ا بشأن التدابير اخلاصة ا
عطيان لهذه التدابـير. وتأمل اللَّجنة في أن تسهم هذه عنى والتفسيـر ا مختلفة كما يختـلف أيضًا ا

ادة رقم (٤) في توضيح االصطالحات.  التوصية العامة بشأن الفقرة رقم (١) من ا
اضي واحلاضر ١٤- واالتفاقيـة تستهدف األبعـاد التمييزيـة للظروف اجملتمـعية والشفافيـة التي حدثت في ا
رأة بحـقوق اإلنسـان واحلريات األساسـية اخلاصة بـها. وهي تهـدف إلى القضاء والـتي تعوق تـمتع ا
ـساواة الفـعلية ا في ذلك الـقضاء عـلى أسباب ونـتائج عدم ا رأة  على جـميع أشكـال التمـييز ضـد ا
ـؤقتة وفقًـا لالتفاقـية هو أحد وضـوعية التـي تعاني منـها. وعلى ذلك فـإن تطبيـق التدابيـر اخلاصة ا ا
ـوضـوعـية لـلـمـرأة وليـس كاسـتـثـناء من قـاعـدتي عـدم التـمـيـيز ـسـاواة الفـعـلـية أو ا الـوسـائل لـبلـوغ ا

ساواة.  وا
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ؤقتـة في اتفاقيـة القضـاء على جميع أشـكال التـمييز مـغزى التـدابير اخلاصـة ا

رأة ونطاقها: ضد ا

ادة رقم (٤) الفقرة رقم (١): ا

رأة سـاواة الفعلـية ب الرجل وا ال يعتبر اتـخاذ الدول األطراف تـدابير خاصـة مؤقتة تسـتهدف التـعجيل با
كمـا حتدده هذه االتفاقيـة ولكنه يجب أال يستـتبع بأي حال كنـتيجة له اإلبقاء عـلى معايير غيـر متكافئة أو
عاملة قد حتققت.  منفصلة; كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص وا

ادة رقم (٤):  ( أ) العالقة ب الفقرت (١و٢) من ا

ادة رقـم (٤) وتلك ١٥- ثـمـة فـرق واضح بـ الـغـرض من "الـتدابـيـر اخلـاصـة" حتت الـفـقرة رقـم (١) من ا
ـادة رقم (٤) هو الـتعجـيل بتـحس وضع ـتعلـقة بـالفقـرة رقم (٢); فالـغرض من الـفقرة (١) من ا ا
وضوعية بالـرجل وإلحداث التغييـرات الهيكليـة واالجتماعية رأة لـتحقيق مساواتـها الفعليـة أو ا ا
رأة وكـذلك توفير اضـية والراهنـة للتـمييـز ضد ا والـثقافيـة الضروريـة لتصـحيح األشكـال واآلثار ا

تعويض للمرأة وهذه التدابير ذات طابع مؤقت. 
ـرأة والـرجل بـشـكل غـيـر مـتـطـابق بـسبب ـادة رقم (٤) عـلى مـعامـلـة ا ١٦- وتـنص الـفـقرة رقـم (٢) من ا
الفروق البيولوجية بينهما. وهذه التدابير ذات طابع دائم على األقل حتى يح الوقت الذي تبرر
ـادة رقم (١١) إجـراء ـشـار إلــيـهـا في الـفـقـرة  رقم (٣) من ا ـعـرفـة الــعـلـمـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة ا فـيه ا

استعراض لها. 

صطلحات الفنية:  ( ب) ا

ؤقتة" الواردة ١٧- تسـتخدم األعمال التحضيرية لالتفـاقية مصطلحات مختلفـة لوصف "التدابير اخلاصة ا
ادة رقم (٤). وقـد استخدمـت اللَّجنة نـفسها فـي توصياتـها العامـة السابقة في الـفقرة رقم (١) من ا
مـصـطلـحـات مـختـلـفـة. وتـساوي الـدول األطـراف في كـثـير من األحـيـان بـ "الـتدابـيـر اخلـاصة" في
معناها التصحيحي والتعـويضي والتعزيزي ومصطلحات "العمل اإليجابي" و"اإلجراءات اإليجابية"
ـصـطـلـحات من و"الـتـدابـيـر اإليـجـابـيـة" و" التـمـيـيـز الـعـكـسي" و" الـتـمـييـز اإليـجـابي". وتـظـهـر هـذه ا
ـمارسات التـي توجد في ظروف وطـنية مخـتلفة. وفي هـذه التوصيـة العامة ناقشـات ومختلف ا ا

ـمـارسـة اللَّـجـنـة في الـنـظر في تـقـاريـر الـدول األطـراف ال تسـتـخـدم الـلَّجـنـة إال مـصـطلح " ووفقًـا 
ادة رقم (٤).  ؤقتة" حسبما تدعو إليه الفقرة رقم (١) من ا التدابير اخلاصة ا

ادة رقم (٤):  ( ج) العناصر الرئيسة للفقرة رقم (١) من ا

ـادة رقم (٤) من جـانب الـدول ـوجب الـفـقــرة رقم (١) من ا ـتـخـذة  ١٨- ويـنــبـغي أن تـهـدف الـتـدابـيــر ا
ـيدان السياسي أو ساواة مع الرجل في ا رأة على قـدم ا األطراف إلى التـعجيل بتـحقيق مشـاركة ا
االقتـصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو أي مـيدان آخر. وتنظر اللَّجنـة إلى تطبيق هذه التدابير
ـؤقتة جزءًا من ال على أنه استـثناء من قـاعدة عدم الـتمييـز بل على أنه تأكـيد لكـون التدابيـر اخلاصة ا
وضـوعية ـساواة الـفعـليـة أو ا استـراتيـجيـة ضروريـة من جانب الـدول األطراف موجـهة إلى حتـقيق ا
لـلـمـرأة بـالـرجل في الـتـمـتع بـحـقـوق اإلنـسـان واحلـريـات األسـاسـيـة اخلـاصـة بـهـا. ورغم أن تـطـبـيق
ـاضي فإن التزام الدول األطراف رأة في ا ؤقتـة غالبًا ما يـعالج آثار التمـييز ضد ا التدابـير اخلاصة ا
وضوعية بالرجل ساواة الفعلية أو ا رأة والوصول به إلى موقف ا وجب االتفاقية بتحس وضع ا
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اضي. وترى الـلَّجنة أن هـو التزام قائم بـصرف النظـر عما إذا كـان هناك أي دليل عـلى حدوث تميـيز في ا
وجب االتفاقية ال تميز ضد الرجل.  الدول األطراف التي تعتمد وتنفذ هذه التدابير 

وجب الفقرة رقم تخذة  ؤقتة ا ١٩- وينبغي على الدول األطراف أن تميز بوضـوح ب التدابير اخلاصة ا
ـسـاواة الفـعلـية أو ـادة رقم (٤) - والرامـية إلـى تعـجيل حتـقيق هـدف مـحدد لـلمـرأة وهو ا (١) من ا
رأة والـطفـلة. ـعتـمدة لـتحـسـ حالـة ا وضـوعيـة أو غيـرها من الـسـياسـات االجتـماعـية الـعـامة ا ا
ولـيست كل التـدابير الـتي يحتـمل أن تكـون أو ستكـون مواتيـة للمـرأة هي تدابيـر خاصة مـؤقتة -
ـدنــيـة والــسـيــاســيـة واالقــتـصــاديـة وبـ تــوفــيـر الــظـروف الــعـامــة الالزمــة لـضــمـان احلــقــوق ا
واالجتـماعيـة والثـقافـية لـلمـرأة والطفـلة والـتي تهـدف إلى أن تكـفل لهـما حيـاة مفـعمـة بالـكرامة

ؤقتة.  كن القول إنها من التدابير اخلاصة ا وعدم التمييز; فهذه ال 
ـؤقت" لـهـذه الـتـدابـيـر اخلـاصة; ـادة رقم (٤) صـراحـة عـلى الـطـابع " ا ٢٠- وتـنص الـفـقـرة رقم (١) من ا
وعلى ذلك ينبـغي أال تعد هذه التدابير ضروريـة إلى األبد حتى وإن كان معنى "مؤقت" قد يؤدي
في الواقع إلى تـطبـيق هذه التـدابير لـفترة طـويلة مـن الزمن. وينـبغي أن حتدد مـدة سريان أي تـدبير
ـشكـلة مـحددة ولـيس بـفتـرة من الزمن سـبق تـعيـينـها. خاص مـؤقت بـنتـيجـته الوظـيـفيـة استـجابـة 

رجوة منها وتدوم لفترة من الزمن.  ؤقتة عندما تتحقق النتائج ا ويجب إنهاء التدابير اخلاصة ا
٢١- ومصطلح " خاصة" وإن كان يتمشى مع مقوالت حقوق اإلنسان فإنه يحتاج مع ذلك إلى أن يفسر
ـظهـر الضـعيف رأة والـفئـات الـتي تتـعرض لـلـتمـييـز  بـعنـايـة. فأحـيانًـا يؤدي اسـتـعمـالة إلى إظـهـار ا
الـقـابل لـلـتـأثـر بـسهـولـة والـذي يـحـتـاج إلى تـدابـير إضـافـيـة أو "خـاصـة" لـكي يـشـارك ويـتنـافس في
ادة رقم صـطلح "خـاصـة" في صيـاغـة الفـقـرة رقم (١) من ا ـعنـى احلقـيقـي  اجملـتمع. ومع ذلـك فا

(٤) هو أن التدابير تهدف إلى خدمة غرض محدد. 

ـمـارسـات ٢٢- ويـشـمل مـصـطـلح " تـدابـيـر" مـجـمـوعــة كـبـيـرة من مـخـتـلف األدوات والـسـيـاسـات وا
مارسـات التـنظيـمية من الـتشـريعيـة والتنـفيـذية واإلدارية وغـير ذلك من األدوات والـسياسـات وا
قبيل: برامج توسـيع نطاق وصول اخلدمـات أو برامج الدعم وتخصـيص و/أو إعادة تخصيص
سـتهـدفة ووضع أهداف ـعامـلة الـتفـضيلـية والـتوظـيف والتـعيـ والتـرقيـة للـفئـات ا وارد; وا ا
رقميـة مقـرونة بـجدول زمني ونـظم األنصـبة. وسـيتوقف اخـتيـار "تدبـير" معـ على الـظروف التي
ادة رقم (٤) وعلى الهدف احملدد الذي يهف إلى حتقيقه.  يجري فيها تطبيق الفقرة رقم (١) من ا
ؤهـالت وأحقـيـة الفـئـة أو األفراد ـؤقـتة قـد يـؤدي إلى مـناقـشـة  ٢٣- إن اعـتـماد وتـنـفيـذ الـتـدابيـر اخلـاصة ا
ـسـتـهـدفـ بـهــا وإلى حـجـة تـسـاق ضــد مـنح الـنـسـاء الالتي يــزعم أنـهن ذوات مـؤهالت أقل في ا
ـؤقـتة ـا كانت الـتـدابيـر اخلـاصة ا األفـضـليـة من الـرجال من قـبـيل السـيـاسة والـتـعـليم والـعـمالـة. و
ـؤهالت ـتـعـلـقـة بـا ـسـائل ا ـوضـوعـيـة فـإن ا ـسـاواة الـفـعـلـيـة أو ا تـهـدف إلى الـتـعـجـيل بـتـحـقـيق ا
واألحقية - وال سيـما في مجال العمالة في القطاع العـام واخلاص - حتتاج إلى استعراضها بعناية
من حـيث انـطـوائـهـا عـلى أي حتـيـز قـائم عـلى أسـاس نـوع اجلـنس ; أنـهـا مـحـددة مـعـيـاريَّـا وثـقـافـيَّا.
نـاصب العـامة والـسـياسـية ثـمة عـوامل أخرى وبـالنـسبـة للـتـع أو االخـتيـار أو االنتـخاب لـشـغل ا
قـراطية واالخـتيـار االنتـخابي قد ـا فيهـا تطـبيق مـباد العـدالة الـد خالفًـا للمـؤهالت واألحقـية 

يكون لها دور تؤديه. 
١) فيما ٢ ٣ ٥ واد (٢٤ ـادة رقم (٤) مقروءة باالقتـران مع ا ٢٤- ويلزم تطبـيق الفقرة رقم (١) من ا
ــواد (٦ إلى ١٦) الـتي تــنص عـلى أن تــقـوم الـدول األطــراف "بـاتــخـاذ جـمــيع الـتــدابـيـر يــتـعــلق بـا
الئمة"; وبالتالي ترى اللَّجـنة أن الدول األطراف ملزمة باعـتماد وتنفيذ تدابيـر خاصة مؤقتة فيما ا
ـواد  إذا أمكن بـيـان أن هـذه الـتـدابـيـر ضـرورية ومـالئمـة لـلـتـعـجـيل بـتـحـقيق يـتـعـلق بـأي من هـذه ا

وضوعية للمرأة.  ساواة الفعلية أو ا تمثل في حتقيق ا الهدف الشامل أو احملدد ا
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وجهة إلى الدول األطراف:  التوصيات ا

٢٥- يـنبـغي أن تتـضمن تـقاريـر الدول األطـراف معـلومـات عن اعتـماد  أو عـدم اعتـماد  تـدابيـر خاصة
ادة رقم (٤) مـن االتفـاقـيـة ويـفضل أن تـلـتـزم الـدول األطراف مـؤقـتـة وفقًـا لـلـفـقرة رقم (١) مـن ا

ؤقتة" لتفادي اخللط.  صطلح " التدابير اخلاصة ا
ؤقـتـة الـتي تهـدف إلى الـتـعـجيل ٢٦- ويـنـبغـي على الـدول األطـراف أن تـمـيز بـوضـوح الـتدابـيـر اخلـاصـة ا
وضـوعية للـمرأة وغير ذلك من الـسياسات ـساواة الفعـلية أو ا بتحقـيق هدف محدد يـتمثل في ا
رأة والطـفلة. وينـبغي على الدول األطراف أن نفـذة لتحسـ حالة ا عـتمدة وا االجـتماعية الـعامة ا
تراعي أنه ليست كل الـتدابير التي يحـتمل أن تكون منـاسبة للمرأة أو سـتكون كذلك تصلح ألن

تكون تدابير خاصة مؤقتة.
ـرأة في جـمـيع مـجـاالت احلـيـاة فـضالً عن ٢٧- ويـنـبـغي عـلى الـدول األطـراف أن حتـلل ظـروف حـالـة ا
ـسـاواة الفـعلـية أو ؤقـتـة لتـعجـيل حتـقيق ا سـتهـدف عـند تـطبـيـقهـا للـتدابـيـر اخلاصـة ا اجملـال احملـدد ا
ؤقتـة احملتمل فـيما يـتعلق بـهدف مع ـوضوعيـة للمـرأة. وينبغـي لها أن تقـيم أثر التـدابير اخلـاصة ا ا

ؤقتة التي تـرى أنها األكثر مالءمـة للتعجيل في ظروفـها الوطنيـة وأن تعتمد تلك الـتدابير اخلاصـة ا
وضوعية للمرأة.  ساواة الفعلية أو ا بتحقيق ا

٢٨- وينـبغي على الـدول األطراف أن توضح أسبـاب تفضيـل أحد أنواع التـدابير على اآلخـر وينبغي أن
يشـمل تبـرير تطـبيق هـذه التـدابير وصـفًا لـلحـالة احليـاتيـة الفـعليـة للـمرأة- أو لـفئة مـحددة من الـنساء
ا في ذلك الظروف والتأثيرات التي حتدد شكل حياتها الالتي يعان من التمييز متـعدد األشكال-  
وفـرصهـا والتي تـنوي الـدولة الـطرف حتسـ وضعـها بـشكل مـعجل بـتطـبيق هـذه التـدابيـر اخلاصة 

ـؤقتـة. وفي الوقت نـفـسه ينـبغي تـوضيح الـعالقـة ب هـذه التـدابيـر والتـدابـير واجلـهود الـعامـة الرامـية إلى ا
رأة.  حتس موقف ا

٢٩- وينـبغي على الدول األطراف أن تـوفر تفسيرات مـالئمة فيما يـتعلق بأية حـاالت ال تعتمد فـيها تدابير
جـرد تأكـيد انـعدام احلـيلـة أو بتـفسـير التـقاعس من خـاصة مـؤقتـة. وال يجـوز تبـرير هذه احلـاالت 
نظمات تأصلة في القطاع اخلاص أو ا خالل سيادة قوى سوقية أو سياسية مـعينة من قبيل تلك ا
ـادة رقم (٢) من االتفـاقية - اخلاصـة أو األحزاب الـسيـاسيـة. واللَّجـنة تـذكر الـدول األطراف أن ا
سـاءلة على الـدولة الطـرف فيمـا يتعلق واد األخرى - تـفرض ا والتي يـلزم أن تقـرأ مقتـرنة بجمـيع ا

بتصرفات هذه اجلهات الفاعلة. 
ندرجة حتت عدة مواد. فتحت ؤقتة ا ٣٠- ويجوز للدول األطراف أن تقدم تقاريـر عن التدابير اخلاصة ا
ادة رقم (٢) الدول األطراف مدعوة إلى تقد تقارير عن األساس القانوني أو غيره من األسس ا
. والـدول األطراف مـدعوة كذلك إلـى إعطاء تـفاصيل لـهذه التـدابيـر وتبريـرها الخـتيار نـهج مع
ؤقـتة وبصفـة خاصة ما إذا كـانت هذه التشـريعات التي عن أي تشريعـات تتعلق بـالتدابيـر اخلاصة ا

ؤقتة.  تنص على الطابع اإللزامي أو الطوعي للتدابير اخلاصة ا
٣١- ويـنـبـغي علـى الدول األطـراف أن تـدرج في دسـاتـيرهـا أو في تـشـريـعـاتهـا الـوطـنـية أحـكـامًـا تـسمح
ـؤقـتة. والـلَّـجـنة تـذكـر الـدول األطـراف بأن تـشـريـعات من قـبـيل قـوان باعـتـمـاد التـدابـيـر اخلاصـة ا
رأة ساواة ا تعلقة  ساواة في الفرص أو األوامر التنفيذية ا مناهضة التمييز الشاملـة أو قوان ا
ؤقـتة التي ينـبغي تطبـيقها لتـحقيق هدف أو أهداف ـكن أن توفر إرشادًا بـشأن نوع التدابـير اخلاصة ا
ـكن أيضًـا أن يـتـضمـنه تـشـريع محـدد بـشأن مـنصـوص عـلـيهـا في مـجـاالت معـيـنة. وهـذا اإلرشـاد 
ؤقتة تعلقة بعدم الـتمييز والتدابير اخلاصة ا العمـالة أو التعليم. وينبغي للتشـريعات ذات الصلة ا

ؤسسات اخلاصة.  نظمات وا أن تشمل اجلهات الفاعلة احلكومية فضالً عن ا
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كن أن تبنى ؤقتة  تـمثلة في أن التدابير اخلـاصة ا ٣٢- وتوجه اللَّجنة أنظار الـدول األطراف إلى احلقيقة ا
أيـضًا عـلى مراسـيم و/أو أوامر تـوجيـهيـة خاصـة بالـسيـاسات الـعامـة و/أو مبـاد توجـيهـية إدارية
تـضعـها وتـعـتمـدها الـسلـطـات التـنفـيذيـة الوطـنـية أو اإلقـليـميـة أو احملـليـة التـابعـة للـحـكومـة; لتـغطـية
ـدنـية ـؤقتـة اخلـدمة ا قـطـاعي العـمـالـة العـامـة والتـعـليم. ويـجـوز أن تشـمل هـذه الـتدابـيـر اخلاصـة ا
وميدان األنـشطة السياسـية وقطاعي التـعليم اخلاص والعمـالة. وتوجه اللَّجـنة كذلك أنظار الدول
ـتـمـثـلة فـي أن هذه الـتـدابـيـر يـجوز أن يـجـري الـتـفـاوض بشـأنـهـا أيـضًـا ب األطـراف إلى احلـقـيقـة ا

الـشـركـاء االجـتـمـاعـيـ لـقـطـاع الـعـمـالـة الـعـام أو اخلـاص أو أن تـطـبق بـشـكل تـطـوعي من جـانب
ؤسسات العامة أو اخلاصة واألحزاب السياسية.  نظمات وا ؤسسات التجارية أو ا ا

ـؤقتة حتـتاج إلى أن تُصَـمَّم وتُطَبَّق ـتعلـقة بالـتدابيـر اخلاصة ا ٣٣- وتـؤكد اللَّـجنة مـجددًا أن خـطط العمل ا
عـلومات األساسـية للطـبيعـة احملددة للمـشكلة قارنـة با وتُقَـيَّم في إطار الظروف الـوطنيـة احملددة وا
الـتي قـصد بـهـذه التـدابـيـر التـغـلب علـيـهـا. وتوصي الـلَّـجنـة بـأن تـوفر الـدول األطـراف في تقـاريـرها
تفاصـيل ألية خـطط عمل قد تـكون موجـهة نحـو خلق فرص وصـول للمـرأة والتغـلب على نقص
وارد والسـلطة في مـجاالت معـينة و/أو إلى بدء يادين أو إلى إعـادة توزيع ا تـمثيـلها في بـعض ا
ساواة الفعـلية. وينبغي تغـيير مؤسسي للـتغلب على التمـييز السابق أو احلالي والـتعجيل بتحـقيق ا
شار إلـيها تشمل أثارًا جانـبية سيئة مـحتملة غير للتقـارير أيضًا أن توضح ما إذا كـانت خطط العمل ا
رأة مـنهـا. وينـبغي أن تـورد الدول ـمكـنة حلـمايـة ا مـقصـودة لهـذه التـدابيـر فضـالً عن اإلجراءات ا
ؤقتـة وأن تقيم أسـباب احتـمال أي فشل في تـطبيق األطراف في تـقاريرهـا نتائج الـتدابـير اخلاصـة ا

هذه التدابير. 

ــؤسـسـات) ــؤسـسـة (أو ا ـادة رقم (٣) الــدول األطـراف مـدعــوة إلى تـقــد تـقــاريـر عن ا ٣٤- وحتت ا
ؤقتة. ويجوز أن تكون هذه سئولة عن تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم وإنفاذ هذه التدابير اخلاصة ا ا
رأة أو ؤسـسات وطـنـية قـائمـة أو مُعـتَـزَم إنشـاؤها من قـبـيل: وزارات شئـون ا سـئـوليـة مخـولـة  ا
كاتب رئـاسية أو أمنـاء مظالم أو غيـر ذلك من الكيانات ـرأة التابعـة لوزارات أو  إدارات شئون ا
ـطلـوبـة في تـصمـيم بـرامج مـحـددة ورصد ذات الـطـابع الـعام أو اخلـاص والـتي تـتـمثل واليـتـهـا ا
تنفـيذهـا وتقيـيم آثرهـا ونتائـجهـا. وتوصي اللَّـجنـة بأن تضـمن الدول األطـراف أن يكون لـلمرأة -
تـضـررة بـصـفـة خـاصـة - دور في تـصـمـيم وتـنـفـيـذ وتـقـييـم هذه بـصـفـة عـامـة والـفـئـات الـنـسـائـيـة ا
ـنظـمات غـير احلـكومـية دني وا الـبـرامج. وتوصى بـصفـة خاصـة بالـتعـاون والتـشاور مـع اجملتـمع ا

رأة.  مثلة خملتلف فئات ا ا
رأة تعلقة بحالة ا ٣٥- وتوجه اللَّجنة األنظار إلى توصيتها العامة رقم (٩) بشأن البيانات اإلحصائية ا

وتكـرر تـأكيـدها وتـوصي بـأن توفـر الدول األطـراف بـيانـات إحصـائـية مـوزعة وفـقًـا لنـوع اجلنس;
وضوعية للمرأة ومدى فاعلية ساواة الفعلية أو ا لكي يتسنى قياس مدى إحراز تقدم نحو حتقيق ا

ؤقتة.  التدابير اخلاصة ا
ـتخـذة في ميادين ؤقـتة ا ٣٦- وينـبغي على الـدول األطراف أن تـقدم تـقاريرهـا عن نوع الـتدابـير اخلـاصة ا
واد) ادة (ا واد) ذات الصلـة من االتفاقية. وينبغي أن يشمل اإلبالغ حتت ا ادة (ا وجب ا محددة 
ـسـتـهـدفــة احملـددة واجلـداول الـزمـنـيـة واألسـبـاب ذات الـصـلــة إشـارة إلى األهـداف واإلجنـازات ا
تـخذة لـتمـك الـنسـاء من الوصـول إلى هـذه التـدابير ـتعـلقـة باخـتيـار تدابـير مـعيـنة واخلـطوات ا ا
سـئـولة عن رصـد التـنفـيذ والـتقـدم. ومـطلـوب من الدول األطـراف أيضًـا أن تذكـر عدد ـؤسسـة ا وا
شـاركـة في ميـدان مـع  ـتأثـرات بـتدبـيـر ما والـعـدد الذي سـيـكـتسب فـرصـة للـوصـول وا الـنسـاء ا
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وارد والسـلطة الـتي تهدف إلى إعـادة توزيعـها على عـدد مع من بسـبب تدبيـر خاص مؤقت أو كـميـة ا
النساء وفي أي إطار زمني. 

٣٧- وتؤكد اللَّجـنة مجددًا توصياتـها العامة أرقام (٥ و٨ و٢٣) التـي أوصت فيها بتطبـيق التدابير اخلاصة
ـمـثالت ــؤقـتـة في مـيـادين الـتـعـلــيم واالقـتـصـاد والـسـيـاسـة والـعـمــالـة وفي مـجـال الـنـسـاء ا ا
نـظمـات الدولـية وفي مـجال احلـياة ـشاركـات في أعمـال ا حلـكومـاتهن عـلى الصـعيـد الدولي وا
السـياسية واحلـياة العامة. ويـنبغي على الـدول األطراف أن تكثف في حـدود ظروفها الـوطنية هذه
اجلـهود وال سـيمـا فيـما يـتعـلق بجـميع أوجـه التـعلـيم على جـميع الـصعـد فضالً عن جـميع أوجه
وصعـد التـدريب والعـمالـة والتـمثـيل في احليـاة العـامة واحلـياة الـسيـاسيـة. وتشـير الـلَّجـنة إلى أنه في
جمـيع احلاالت - وال سيـما في مجـال الصحـة- ينبـغي على الـدول األطراف أن تمـيز بعـناية في أي

ميدان ب التدابير ذات الطابع اجلاري والدائم وتلك التي لها طابع مؤقت. 
مارسات ؤقتـة للتعجيل بتعديل ا ٣٨- وتذكـر اللَّجنة الدول األطراف بأنه ينبغي اعـتماد التدابير اخلاصة ا
رأة أو تعمل في غـير صاحلها ـقولبة وأنـواع السلوك الـتي تميز ضـد ا واقف النـمطية ا الثقافـية وا
ـؤقـتة أيـضًـا أن تـنـفذ في مـجـاالت االئـتـمان والـقـضـاء عـلى كل ذلك. ويـنبـغي لـلـتـدابـير اخلـاصـة ا
والقروض والريـاضة والثـقافة والـترفيه والـوعي القانوني. وحـيثمـا كان ذلك ضروريًـا ينبغي

رأة الريفية.  ا في ذلك ا لهذه التدابير أن توجه نحو النساء اخلاضعات للتميز متعدد األشكال 
ـكنًا حتت جـميع مواد االتفـاقية; توصي ؤقتـة قد ال يكون  ٣٩- وبالرغم من أن تطـبيق التـدابير اخلاصـة ا
الـلَّـجـنـة بـأن ينـظـر في اعـتـمـادهـا وقـتـمـا يـنـطوي األمـر عـلى مـسـائل تـعـجـيل تـوفـيـر فـرص الـوصول
ـوارد من الــنـاحـيـة ـســاواة من نـاحـيــة وتـعـجـيل إعــادة تـوزيع الـســلـطـة وا لــلـمـشـاركــة عـلى قـدم ا
األخـرى وكذلك كـلـمـا أمـكن إظـهار أن هـذه الـتـدابـير سـتـكـون ضـروريـة وأكثـر مالءمـة لـلـظروف

السائدة. 

لحق رقم (٦)  ا
باد التوجيهية إلعداد التقارير ا

قدمــة:  ( أ) ا

ـتعـلقـة بإعـداد التـقاريـر التي أصـدرتها بـاد التـوجيـهيـة السـابقة ا بـاد التوجـيهـية مـحل ا أ-١ حتل هـذه ا
كن إغـفالها اآلن. وال رأة (CEDAW/C/7/Rev.3) والتي  عنيـة بالقضـاء على التمـييز ضد ا اللَّجنـة ا
باد الـتوجيهية على اإلجراءات التي تتخذها اللَّجنـة بشأن التقارير االستثنائية التي تكون تؤثر هذه ا
ادة رقم (٥٤٨) من الـنظام الداخلي للـجنة ومقررها ٢١/١ أوالً بـشأن التقارير مطلوبة ومـحكومة با

االستثنائية.

ـها بـعـد ٣١ ديسـمـبر/كـانون األول ـباد الـتوجـيـهيـة عـلى كافـة الـتقـارير الـتي يـتم تـقد أ-٢ تـسري هـذه ا
٢٠٠٠م.

بـاد التوجـيهـية عنـد إعداد التـقاريـر األولية وسـائر التـقارير أ-٣  يتعـ على الـدول األطراف اتبـاع هذه ا
الدورية الالحقة.

عـلومات زيـد من ا ـباد الـتوجـيهـية إلى تـقلـيص احتـياج الـلَّجـنة إلى طـلب ا أ-٤ سـيؤدي االلـتزام بـهذه ا
تـعلق بحقوق عـندما تشرع في الـنظر في أحد التـقارير; كمـا سيساعد الـلَّجنة على الـنظر في الوضع ا

ساواة.  اإلنسان في كل دولة طرف على قدم ا
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( ب) إطار العمل اخلاص باالتفاقية فيما يتعلق بالتقارير: 

تلـتـزم كل دولة طـرف عنـد التـصـديق على االتـفاقـيـة أو االنضـمام إلـيهـا وفقًـا لـلمـادة رقم (١٨) بتـقد
تقريـر مبدئي خالل عام من بـدء سريان االتفاقـية بالنـسبة إلى هذه الـدولة عن التدابـير التشـريعية أو الـقضائية
أو اإلدارية أو غـير ذلك من التـدابير الـتي تتخـذها لتـفعيل أحـكام االتفـاقية والـتقدم احملـرز في هذا الصدد.

على أن تقدم بعد ذلك تقارير دولية كل أربعة أعوام على األقل أو كلما تطلب اللَّجنة ذلك. 

( ج) توجيهات عامة بخصوص كافة التقارير: 

واد ـواد والتـوصيـات العامـة للـجنة:  لـدى إعداد الـتقـارير يجب أن تـوضع في االعتـبار أحـكام ا ج-١ ا
الـواردة في األجزاء أوالً وثانيًـا ورابعًا من االتـفاقية إلى جـانب التوصيـات العامة الـتي أقرتها الـلَّجنة

واد أو بشأن أي موضوع عاجلته االتفاقية. بشأن كل مادة من هذه ا
ج-٢ التـحفـظات واإلعالنات: يـتعـ إيضاح أي حتـفظ أو إعالن بشـأن أية مـادة من مواد االتفـاقيـة تقدمه
دولة طرف وتقـد تبرير الستـمرار ذلك. كما يتـع إيضاح األثر الـدقيق لكل حتفظ أو إعالن على
القوان والـسياسات الوطـنية على أن يؤخذ في االعـتبار بيان اللَّـجنة بشأن التـحفظات الذي أُقر في
دورتـهـا الـتـاسـعـة عـشـرة (انـظـر: ١.مـز٣٨/٥٣//ء اجلـزء الـثـاني الـفـصل األول الـفـرع ألف).
ـادت (٢ ادة بـعيـنهـا أو تتـصل با ويـنـبغي عـلى الدول األطـراف التي تـبدي حتـفظـات عامـة ال تـتعـلق 
و/أو ٣) أن تقـدم تقريرًا عن تأثير تلك الـتحفظات وتفسيرهـا. وينبغي على الدول األطراف أن تقدم
اثـلة في معـاهدات أخرى مـعلومـات عن أية حتـفظات أو إعالنـات تكون قـد أدخلـتها عـلى التزامـات 

حلقوق اإلنسان. 

ـادة رقم (٢١٨) - من االتـفـاقـيـة على إمـكـانـيـة اإلشـارة إلى الـعوامل ج-٣ الـعـوامل والـصـعوبـات: تـنص ا
والصعـوبات التي تؤثـر على مدى الوفـاء بااللتزامـات وفقًا لالتفـاقية. ويتـع تقد تـقرير يشـرح طبيعة
ومدى كل عـامل من تلك العوامل أو كل صعوبـة من تلك الصعوبات وأسبـابها في حالة وجودها.

تخذة للتغلب على تلك الصعوبات.  وينبغي أن يشتمل هذا التقرير على تفاصيل اخلطوات ا
ج-٤ الـبيـانات واإلحصـائيـات: ينـبغي أن يـشتمـل التقـرير عـلى بيـانات وإحـصائيـات كافـية مـوزعة حسب
ُحْرَز في تنفيذ اجلنس بالنسبة إلى كل مادة وإلى التوصيات العامة للجنة; لتمكينها من تقييم التقدم ا

االتفاقية.
ج-٥ الوثـيقة األساسية: عندما تنتـهي الدولة الطرف من إعداد الوثيقة األساسـية ستكون متاحة للجنة.
ويـنبـغي اسـتـكـمـالـها حـسب االقـتـضـاء في الـتقـريـر ال سـيـمـا فيـمـا يـتـعـلق بـاإلطـار الـقـانـوني الـعام

رفق رقم ١).  واإلعالم والدعاية (HRI/CORE/1) (ا

( د) محتويـات التقريـــر:

د-١ مالحظات عامة:
ارسـاتـها يعـد هـذا الـتقـريـر أول فرصـة تـسنح لـلـدولـة الطـرف إلطالع الـلَّجـنـة علـى مدى تـقـيد قـوانـينـهـا و

باالتفاقية التي  التصديق عليها. وينبغي للتقرير:
● أن يضع إطارًا دستوريًا وقانونيًّا وإداريًّا لتنفيذ االتفاقية. 

تخذة لتفعيل أحكام االتفاقية.  ● أن يشرح التدابير القانونية والعملية ا
ن هم داخل الدولة الطرف ُـحْرَز في كفالة تمتع أفـراد الشعب بأحكام االتفـاقية  ● أن يُظهر التقدم ا

ن يخضعون لسلطانها. أو 
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د-٢ محتويات التقرير: 
د-٢-١ يـنـبغي عـلى الـدولـة الـطـرف أن تـتعـامل عـلى نـحـو دقـيق مع كل مـادة عـلى حـدة في األجزاء أوالً
عايـير القـانونيـة لكن هذا غـير كافٍ; إذ وثـانيًا وثـالثًا ورابـعًا من االتفـاقية. ويـنبغي أن تـوصف ا
سـتـوى الـعـمـلي وتـأثـيـرها يـنـبـغي شـرح احلـالـة الـوقـائعـيـة ومـدى تـوافـر سـبل االنـتـصـاف علـى ا

وتنفيذها في حالة وقوع انتهاك ألحكام االتفاقية وإيراد أمثلة على ذلك.
د-٢-٢ ينبغي أن يشرح التقرير مايلي:

● إن كانت االتـفـاقيـة منـطبـقة بـشكل مـباشـر في القـوانـ احمللـية فـور التـصديق عـليـها أو إن كـانت قد
كن تطبيقها بصورة مباشرة.  أدمجت في الدستور الوطني أو في القانون احمللي بحيث 

● وهل كُفلت أحكام االتفاقية في الدستور أو غيره من القوان وإلى أي مدى? 
كـن االستنـاد إلى أحكـام االتفـاقيـة وتفـعيـلهـا أمام احملـاكم وساحات ● وإن لم تـكن قد أدمـجت هل 

القضاء والسلطات اإلدارية?
ادة رقم (٢) من االتـفاقـية مع حتديـد التدابـير القـانونيـة الرئيـسة التي اتـخذتهـا الدولة ● كيفـية تطـبيق ا
ـتـاحـة الــطـرف من أجل تـفــعـيل احلـقـوق الــتي تـنص عـلــيـهـا االتـفــاقـيـة ونـطــاق سـبل االنـتــصـاف ا

لألشخاص الذين قد تنتهك حقوقهم.
د-٢-٣ ينبغي تقد معلومات عن السلطات القضائية واإلدارية وغيرها من السلطات اخملتصة التي تملك

صالحية تنفيذ أحكام االتفاقية.
د-٢-٤ ينـبـغي أن يشـتمل الـتقـرير عـلى مـعلـومات عن أيـة مؤسـسة وطـنـية أو رسـميـة أو أية آلـية تـمارس
مـسئولـية تنـفيذ أحـكام االتـفاقيـة أو البت في الشـكاوى من وقـوع انتهـاكات لتـلك األحكام وأن

تتضمن أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد.

د-٢-٥ يـنبـغي أن يلخـص التقـرير أي مـحظورات أو قـيود حـتى وإن كانت ذات طبـيعـة مؤقتـة يفـرضها
ارسة أحكام االتـفاقية. وينبغي مارسة أو الـتقاليد أو أي صورة أخـرى تعرقل  القانون أو ا
ـنظمـات غير احلـكوميـة واجلمـعيات الـنسائـية ومدى مـشاركتـها في تنـفيذ أن يصف الـتقريـر حالة ا

االتفاقية وإعداد التقارير. 

د-٣ مرفقات التقرير:
د-٣-١ ينبغي أن يلخص الـتقرير نفسه اقتباسات كافية من النـصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة
أو مـخـتصـرات لتـلك النـصوص وغـيـرها من الـنصـوص التي تـضمن وتـوفـر سبل انـتصـاف تتـعلق

باحلقوق الواردة في االتفاقية. 
د-٣-٢  يـنبغي أن تـرفق بالتـقارير نـسخة من الـنصـوص ولن تستـنسخ تلك الـنصوص أو تـترجم لكـنها

ستتاح للجنة. 

( هـ) التقارير الدورية الالحقة:
هـ - ١ بـصورة عـامة يـنبـغي أن تركـز التـقاريـر الدوريـة الالحقـة للـدول األطراف عـلى الفـترة الـواقعـة ب

النظر في التقارير السـابقة لهذه الدول وعرض التـقارير احلالية. وينبغي لـهذه التقارير أن تنطلق من
منطلق هما:

الحظات اخلتامية (خاصة "الشواغل" و"التوصيات") على التقرير السابق. ● ا
ُـحْرَز في الـتنفـيذ اجلـاري لالتفاقـية داخل إقـليمـها أو واليـتها ● قيـام الدولـة الطرف بـالنـظر في الـتقدم ا
ـوجوديـن في إقلـيـمـهـا أو في إطار الـقـضـائيـة وفي الـتـمـتع بـأحكـام االتـفـاقـية من قـبل األشـخـاص ا

واليتها. 
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واد يتع هـ-٢ ينبغي تنظيم التقارير الـدورية حسب مواد االتفاقية. وإذا لم يكن ثمة جديد حتت هذه ا
ذكـر ذلك في التـقريـر. وينـبغي لـهذه الـتقـاريـر الدوريـة كذلك أن تـسلط الـضوء عـلى أية عـراقيل ال
ـسـاواة مع الـرجـل في احلـيـاة الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـية ـرأة عـلى قـدم ا تـزال قـائـمـة أمـام مـشـاركـة ا

واالقتصادية والثقافية للدول األطراف. 
ـتـعلـقـة بـإعـداد التـقـاريـر األولـية هـ-٣ يـنبـغي عـلى الـدولـة الـطرف أن تـرجع من جـديـد إلى الـتـوجيـهـات ا

رفقات بقدر ما تنطبق هذه التوجيهات أيضًا على التقارير الدورية. وا
سائل التالية: هـ-٤ قد توجد ظروف يبغي فيها تناول ا

ا يؤثـر على تنـفيذ ا يـكون قد حـدث في النهـج السيـاسي والقانـوني للدولـة الطـرف  ● تـغيـر أساسي ر
واد مادة مادة.  االتفاقية; وفي هذه احلالة قد يلزم وضع تقرير كامل يتناول ا

● اتخاذ تـدابيـر قانونـية أو إداريـة جديـدة تستـدعي إرفاق نـصوصهـا بالـتقريـر وكذلك إرفـاق نصوص
القرارات القضائية أو القرارات  األخرى. 

( و) البروتوكول االختياري:
و-١ إذا صـدقـت الـدولـة الـطـرف عـلى الـبـروتـوكـول االخـتـيـاري أو انـضـمت إلـيه وأصـدرت الـلَّـجـنـة آراء
تـسـتـتـبع تـوفـيـر ســبل انـتـصـاف أو تـعـرب عن أي قـلق آخـر فـيــمـا يـتـصل بـرسـالـة تـرد في إطـار ذلك
تخذة لتوفير سبل االنتصاف أو البروتوكول; ينبغي وضع تقرير يـتضمن معلومات عن اخلطوات ا

معاجلة هذا القلق وضمان أال يتكرر أي ظرف دفع إلى تقد هذه الرسالة. 
و-٢  إذا صدقت الدولة الطرف على البروتوكول االختياري أو انضمت إليه وقامت اللَّجنة بإجراء حتقيق
ادة رقم (٨) من هذا البروتوكول; ينبغي وضع تقرير يتضمن تفاصيل أي إجراء  اتخاذه عمالً با

امتثاالً لهذا التحقيق وكفالة أال تتكرر االنتهاكات التي دفعت إلى إجراء ذلك التحقيق. 

تحـدة من مؤتمرات ( ز) التدابـير الرامـية إلى تنفـيذ نتـائج ما تعقـده األ ا

واجتماعات قمة واستعراضات:

ـعني ي الرابع ا ـؤتمـر العـا ز-١ بـالنـظر إلى الـفقـرة رقم (٣٢٣) من منـهاج عـمل بيـج - الـذي اعتـمده ا
عـقود في سبتـمبر/أيلـول ١٩٩٥م - ينبـغي أن تتضمن الـتقارير األولـية والتقـارير الالحقة رأة ا با

ـتـخذة بـشـأن مـجاالت الـقـلق احلاسـمـة التي  لـلدول األطـراف مـعـلومـات عن تـنفـيـذ اإلجراءات ا
حتـديدهـا في مـنهـاج العـمل وعـددها ١٢ مـجاالً كـما يـنـبغي لـلتـقـارير أن تـتضـمن مـعلـومات عن
ـبادرات  األخـرى الـراميـة إلى تنـفيـذ إعالن ومـنهـاج عمل بـيـج الـتي وافقت تـنفـيـذ اإلجراءات وا
ساواة ب رأة عام ٢٠٠٠م: ا عنونة "ا عليها الدورة االستثنائية الثالثة والعشرون للجمعية العامة ا
عقودة في يونية/حزيران ٢٠٠٠م.  اجلنس والتنمية والسالم في القرن احلادي والعشرين" ا

ز-٢ ومـراعاة لألبعـاد اجلنسـانيـة لإلعالنات ومنـهاج الـعمل وبرامج الـعمل التـي اعتمـدتها مـؤتمرات األ
ـناهـضة ي  ؤتـمر الـعا تـحدة واجـتمـاعات قـمتـها والـدورات االستـثنـائيـة للـجمـعيـة العـامة (مـثل ا ا
ية الـعنـصريـة والتـميـيز الـعنصـري وكراهـية األجـانب وما يـتصل بـذلك من تعـصب واجلمـعيـة العـا
الـثانيـة للشـيخوخـة); ينبغـي أن تتضمن الـتقاريـر معلـومات عن تنـفيذ جـوانب محددة لـهذه الوثائق
ـوضوعات الـتي تعـاجلهـا ( ومنـها عـلى سبيل واد محـددة من االتفـاقيـة في ضوء ا تكـون متـصلـة 

سنات).  هاجرات وا ثال: العامالت وا ا

≤µπ≤∂∞



( ح) نظر اللَّجنة في التقارير:

ح-١ مالحظات عامة:
تـعتزم الـلَّجنـة أن يتخـذ النظـر في التقاريـر شكل منـاقشة بـناءة مع وفد الـدولة الطـرف; بهدف حتـس حالة

احلقوق التي تنص عليها االتفاقية في تلك الدولة. 

ح-٢ قائمة بالقضايا واألسئلة التي تتعلق بالتقارير الدورية:
ـوجودة حتت تصرفهـا قائمة بـالقضايـا أو األسئلة التي ـعلومات ا ستضع الـلَّجنة مسـبقًا بنـاءً على جميع ا
تشكل جـدول األعمال األساسي للنـظر في التقارير الـدورية. وسيتعـ على الدولة الطرف أن تـقوم مسبقًا
وقـبل أشهـر عديـدة من انـعقـاد الدورة الـتي ستـنظـر في الـتقـرير بـإعداد ردود حتـريريـة عـلى قائـمة الـقضـايا أو
درجة في القـائمة وأن يرد عـلى األسئلة األخرى سـائل ا األسـئلة. وينـبغي للوفد أي يـأتي مستعـدًا لتناول ا
عـلـومات مـسـتكـمـلة حـسب االقتـضـاء وذلك في إطـار الوقت اخملـصص لـلنـظر في الـتي يـوجهـهـا األعضـاء 

التقرير. 

ح-٣  وفد الدولة الطرف:
ادة رقم (١٨) وأن تؤكد على ضرورة ـوجب ا تود اللَّجنة أن تـؤكد قدرتها على أداء مـهامها أداءً فعَّاالً 
أن تفـيد الـدولـة الطـرف مقـدمة الـتقـرير إلى أقـصى حد من شـرط تـقد الـتقـارير; ولـذلك ينـبغي لـوفد الـدولة
الـطـرف أن يـضم أشـخاصًـا قـادرين من خالل مـعـرفـتـهم بـحالـة حـقـوق اإلنـسان فـي تلك الـدولـة وأهـلـيـتهم
لـشرحـها عـلى الرد عـلى أسئـلة الـلَّجـنة وتـعلـيقـاتهـا التـحريـرية والـشفـوية بشـأن مجـمل األحكـام الواردة في

االتفاقية. 

ح-٤ التعليقات اخلتامية:
ـناقشـة البـناءة مع الـوفد. وسوف بُعَيـد النـظر في الـتقريـر تنـشر الـلَّجنـة تعـليـقاتهـا اخلتـاميـة بشأن الـتقـرير وا
تدرج هذه الـتعليقات اخلـتامية في التقـرير السنوي الذي تـقدمه اللَّجنة إلى اجلـمعية العامـة; وتتوقع اللَّجنة من

 . ناقشة العام ناسبة بهدف اإلعالم وا الدولة الطرف أن تنشر هذه االستنتاجات بجميع اللغات ا

علومات اإلضافية: ح-٥ ا
علومات حتتفظ األمانة في أثناء النظر في التقارير يجوز للجنة أن تطلب أو للوفد أن يقدم مزيدًا من ا

سائل التي ينبغي تناولها في التقرير التالي.  الحظات حول هذه ا

( ط) شكل التقرير:
تـحدة الرسـميـة الست (اإلسبـانيـة أو اإلنكلـيزية أو ط-١ ينبـغي أن تقـدم التقـارير بـإحدى لغـات األ ا

الروسية أو الصينية أو العربية أو الفرنسية). ينبغي أن تقدم على الورق أو بشكل إلكتروني.

ط-٢ ينبغي أن تـكون التقـارير مختصـرة قدر اإلمكان فـينبغي أال يـتجاوز عدد صـفحات التـقارير األولية
١٠٠ صفحة وعدد صفحات التقارير الدورية ٧٠ صفحة.

ط-٣ ينبغي أن تكون الفقرات مرقمة ترقيمًا متتابعًا.

سافة ب األسطر مفردة. ط-٤ ينبغي أن تكون الوثيقة مطبوعة على ورق مقاس (A4) وأن تكون ا

ط-٥ ينبغي أن تطبع الوثيقة على وجه واحد من الورقة; لكي يتسنى استنساخها باألوفسيت.
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لحق رقم (٧) ا
الصكوك الدولية التي تتصف بأهمية معينة

بالنسبة للمرأة والفتاة
∫Â≤∞∞π ❏

تـحدة في ٢٠ يـونيـة/حزيران ٢٠٠٨م بـاإلجمـاع القرار رقم (١٨٢٠) اعتـمد مجـلس األمن التـابع لأل ا
ـا تـعـيش جـمـاعـات بـرمـتـهـا في ظل حـول االغـتـصـاب ويـقر صـراحـة بـاسـتـحـالـة حتـقـيق الـسالم واألمـن طا
ي بـتـكـثـيف جـهـود كـافـة أطــراف الـنـزاعـات من أجل حـمـايـة الـنـسـاء اإلرهـاب اجلـنـسي. ويـنـادي الـقــرار األ
ـستـهدفـة. ومن الواضح اآلن أن إنـهاء الـعـنف ضد الـنسـاء قد أصـبح حقًّـا وفعالً والـبنـات من الهـجـمات ا

تحدة. همة كاأل ا ؤسسات ا ثابة أولوية قصوي للحكومات وا
 ∫Â≤∞∞∞ ❏

عـاقـبـة عـلـيه: وهو ● بـروتـوكـول مـنع االجتار بـاألشـخـاص وبـخـاصـة النـسـاء واألطـفـال وقـمعـه وا
ـنـظـمـة عـبـر الـوطـنـيـة ويـراد به "مـنع ـة ا ـكـافـحـة اجلـر ـتـحـدة  بـروتـوكـول مـكـمل التـفـاقـيـة األ ا
ومكافحـة االجتار باألشـخاص وال سيـما بالنـساء واألطفـال وتيسيـر التعـاون الدولي ضد االجتار

الذي من هذا القبيل".
ــــرأة والـــــسالم واألمـن":  تــــبـــــني هـــــذا الــــقـــــرار في ٣١ ● قــــرار مـــــجــــلـس األمن رقـم (١٣٢٥) "ا
أكــتـوبـر/تـشـرين األول ٢٠٠٠م ويـحث الـقـرار كالً من مـجـلس األمن واألمـ الـعـام والـدول
ـنـظـمات  ـعنـيـة واجلـيش وا األعـضـاء وجـمـيع األطراف األخـرى (وهي: األطـراف الـفـاعـلـة ا

ـرأة في عمليات صنع شاركة ا تعلـقة  سائل ا اإلنسانـية واجملتمع احمللي) على أخـذ التدابير الالزمـة في ا
القـرار والـعمـلـيـات السـلـميـة والـقيـام بـدمج الـنوع االجـتـمـاعي في التـدريب وفي حـفظ الـسلم
ـتـحدة وآلـيات رأة إضـافة إلى إدمـاج الـنوع االجـتـماعي في جـمـيع أنظـمـة تقـارير األ ا وحمـايـة ا

تنفيذ البرامج.
∫Â ±πππ ❏

ـتعـلقـة بـحظـر أسوأ أشـكال عـمل األطفـال: وهي تقـتضي من اتـفـاقيـة منـظمـة العـمل الدول رقم (١٨٢) ا
قـبولة إلى صـدقة عـليهـا أن تقـضي في فترة قـصيـرة على بعض أشـكال عـمل األطفال اخلـطرة وغـير ا الدول ا

ـوضوع وهو الدليل رقم (٣) ـاني الدولي ومنظـمة العمل الدولـية بشأن ا حد بـعيد (انظـر دليل االحتاد البر
الصادر عام ٢٠٠٢م).

∫Â ±ππ≥ ❏

ـرأة ويــصـفه بـأنــة "آلـيــة من اآللـيـات ـرأة: وهــو يـعــرف الـعـنف ضــد ا إعالن الــقـضـاء عــلى الـعــنف ضـد ا
رأة وضع التبعية للرجل". االجتماعية احلاسمة التي يُفرض بها على ا

∫Â ±π∏π ❏

عاهدة الدولية األشمل فيما يختص بحقوق الطفل.  اتفاقية حقوق الطفل: وهي ا
∫Â ±π∑¥ ❏

سلحة: وهو يلقي الضوء على حقوق إعالن حماية النساء واألطفال في حاالت الـطوار والصراعات ا
سلح.  واحتياجات النساء واألطفال في أثناء الصراع ا
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∫Â ±π∑≥ ❏
سـماة "اتفاقـية السن األدنى": وهي حتدد نـطاقًا لألعمـار الدنيا اتفاقيـة منظمـة العمل الدولـية رقم (١٣٨) ا

التي ال ينبغي أن يعمل الطفل قبل بلوغها. 

∫Â±π∂∑ ❏

رأة بـإنكاره أو تـقييـده لتسـاويها في ـرأة: وهو يؤكـد "أن التمـييز ضـد ا إعالن القضـاء على التـميـيز ضد ا
ثل إجحافًا أساسيًّا ويشكل إهانة للكرامة اإلنسانية".  احلقوق مع الرجل 

∫Â ±π∂≤ ❏

اتـفـاقـيــة الـرضـا بـالـزواج واحلـد األدنى لـسن الـزواج وتـسـجـيـل عـقـود الـزواج: وهي تـقـضي بـعـدم إمـكـان
حدوث الزواج دون موافقة الطرف معًا. 

∫Â ±π∂∞ ❏

● الـعـهـد الـدولي اخلـاص باحلـقـوق االقـتـصاديـة واالجـتـمـاعـية والـثـقـافـية: وهـو يـلـزم الـدول األطراف
ـرأة والرجل في الـتمتع ـساواة ب ا بضمـان احلقـوق االقتصـادية واالجـتماعـية والـثقـافية ويـكفل ا

بتلك احلقوق. 
دنيـة والسياسيـة ويقتضي دنية والـسياسيـة: وهو يحدد احلـقوق ا ● العهد الـدولي اخلاص باحلقـوق ا

ساواة أمام القانون عند التمتع بهذه احلقوق.  ا
تحدة لـلتربـية والعلم ـنظمـة األ ا ؤتـمر العام  ● اتفاقـية مناهـضة التـمييز في الـتعلـيم: وقد اعتمـدها ا

رأة في التعليم.  والثقافة (اليونسكو) وهي تمهد السبيل لتكافؤ فرص الفتاة وا

∫Â ±πµ∏ ❏
هن): وهي تعـزز تساوي حـقوق الرجل تعـلقة بـالتمـييز (في الـتوظـيف وا اتفـاقية مـنظمـة العمل الـدوليـة ا

رأة في مكان العمل.  وا
∫Â ±πµ∑ ❏

ـرأة حقوقًـا مسـاوية في بدأ الـعام الـقائل بـأن للـرجل وا تـزوجة: وهي تـنص علـى ا ـرأة ا اتـفاقـية جـنسـية ا
اكتـساب اجلـنسيـة أو تغيـيرها أو االحـتفاظ بـها وتـقضي بأال يـؤثر تلـقائيًّـا في جنـسية الـزوجة عقـد الزواج ب

أحد رعايا الدولة وب أجنبي أو فسخ ذلك الزواج أو تغيير الزوج جلنسيته أثناء قيام الزوجية. 
∫Â ±πµ≤ ❏

ناصب اتفاقيـة احلقوق السيـاسية للـمرأة: وهي تلزم الـدول األعضاء بالـسماح للـمرأة بالتصـويت وتولي ا
ساواة مع الرجل.  العامة على قدم ا

∫Â ±πµ± ❏
تـعلق بـالتساوي ـمارسة ا بدأ وا ـساواة في األجر: وهي تقـرر ا تعـلقة با اتفـاقية مـنظمة الـعمل الدوليـة ا

تساوي في القيمة.  في األجر بخصوص العمل ا
∫Â ±π¥π ❏

اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغير: وهي تدعو إلى معاقبة من يقودون الغير للدعارة. 
∫Â ±π¥∏ ❏

ي حلقوق اإلنسان: وهو يحدد حقوق اإلنسان التي ينبغي أن يتمتع بها الكافة دون تمييز من اإلعالن العا
ا في ذلك التمييز بسبب اجلنس.  أي نوع 
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لحق رقم (٨) ا
رأة واثيق الدولية حلماية ا اآلليات وا

تحدة  (١٩٤٥م). ●   ميثاق األ ا
●    Charter of the United Nations, (1945).

ى حلقوق اإلنسان (١٩٤٨م). ●  اإلعالن العا
●    Universal Declaration of Human Rights, (1948).

●   اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغير (١٩٤٩م).
●  ● Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of

Others,(1949)  .
●  االتفاقية اخلاصة باحلقوق السياسية للمرأة (١٩٥٣م).

●  ● Convention on the Political Rights of women, (1953).
تزوجة (١٩٥٧م). رأة ا ●  االتفاقية اخلاصة بجنسية ا

●  ● Convention on the Nationality of Married Women, (1957).
ناهضة التمييز فى مجال التعليم (١٩٦٠م). ●  اتفاقية اليونسكو 

●  ● The UNESCO Convention against discrimination in Education, (1960).
●  اتفاقية الرضا بالزواج واحلد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج (١٩٦٢م).

●  ● Convention on Consent to Marriage Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages,

(1962)

دنية والسياسية (١٩٦٦م).  ●  العهد الدولى اخلاص باحلقوق ا
 ●    International Covenant on Civil and Political Rights, (1966).

●   العهد الدولى للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام (١٩٦٦م).
●    International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, (1966).

رأة (١٩٧٩م).  ●  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا
●    Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, (1979).

●   اتفاقية حقوق الطفل (١٩٨٩م).
●    Convention on the Rights of the Child, (1989).

●  إعالن وبرنامج عمل فيينا (١٩٩٣م).
●    Vienna Declaration and Programme of Action,  (12 July 1993).

●  النظام األساسى للمحكمة الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة (١٩٩٣م).
●    Statute of the International Tribunal of the Former Yugoslavia,  (25 May 1993).

رأة (١٩٩٣م).  ●  إعالن القضاء على العنف ضد ا
●    Declaration on the Elimination of Violence against Women, (20 Dec 1993).

●   النظام األساسى للمحكمة الدولية اخلاصة برواندا (١٩٩٤م). 
●    Statute of the International Criminal Tribunal of Rwanda, (8 November 1994). 

●   إعالن بيك ومنطلقات العمل (١٩٩٥م). 
●    Beijing Declaration and Platform of Action, (15 Sep 1995).

●   نظام روما األساسى للمحكمة اجلنائية الدولية (١٩٩٨م). 
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●    The Rome Statute of the International Criminal Court, (1998).
رأة (١٩٩٩م).  ●  البروتوكول االختيارى التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

●    Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women,

 (6 October 1999 ).

●  البـروتـوكـول االخـتـيارى التـفـاقـيـة حـقوق الـطـفل بـشـأن بـيع األطـفال واسـتـغالل األطـفـال فى الـبـغاء وفى
الصور     اإلباحية (٢٠٠٠م).

●    Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child

prostitution and child pornography, (25 May 2000). 

نظمة عبر الوطنية (٢٠٠٠م).  ة ا ناهضة اجلر تحدة  ● ●  اتفاقية األ ا
●   UN Convention against Transnational Organized Crime, (2000).
ـلحق بـاتفـاقية األ     ●   ●   بروتـوكول مـنع وقمع ومـعاقـبة االجتـار فى األشخـاص والسيمـا النـساء واألطـفال ا

نظمة عبر الوطنية (٢٠٠٠م). ة ا ناهضة اجلر تحدة       ا
●   Protocol to Prevent,  Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children,

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, (2000).
رأة والسالم واألمن. ●  قرار مجلس األمن رقم (١٣٢٥) لسنة ٢٠٠٠م بشأن ا

●   UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security, (2000).
تـحدة لعـام ٢٠٠٤م بشـأن القـضاء عـلى اجلرائم الـتى ترتـكب ضد الـنساء         ●  قرار اجلـمعـية الـعامـة لأل ا

    والفتيات باسم الشرف.
●  ●   Working towards the elimination of crimes against women and girls committed in the name of

honour,  (2004).

لحق رقم(٩) ا
وذجان لوثيقتي انضمام وتصديق

وذج وثيقة انضمام

( يوقعها رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية)

كان) يوم عـاهدة/االتفاقـية) قد ( أبـرمت/ اعتمدت/ فـتح باب التوقـيع عليهـا) في (ا حـيث إن ( عنوان ا
(التاريخ).

بــنـاء عـلـى ذلك فـإنـني أنــا (اسم ولـقب رئــيس الـدولـة أو رئــيس احلـكـومــة أو وزيـر اخلـارجــيـة) أعـلن أن
عاهـدة أو االتفاقية) سالـفة الذكر تنضم إلى نـفس هذه الوثيقة حكومة (اسم الدولـة) بعد أن درست (اسم ا

وتتعهد مخلصة بإعمال ما نصت عليه من أحكام وتنفيذها.

كان) يوم (التاريخ). وإثباتًا لذلك; فقد وقعت وثيقة االنضمام هذه في (ا

التوقيع   
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وذج وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة
( يوقعها رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية)

تصديق-قبول-موافقة

ـكان) يوم عـاهدة/ االتفـاقيـة) قد (أبرمت/ اعـتمدت/ فـتح باب التـوقيع علـيها) في (ا حيث إن (عـنوان ا
(التاريخ).

ذكورة قد  التوقيع عليها باسم حكومة (اسم الدولة) يوم (تاريخ). عاهدة/ االتفاقية) ا وحيث إن (ا

بناء عـلى ذلك فإنني أنا (اسـم ولقب رئيس الدولـة أو رئيس احلكومـة أو وزير اخلارجيـة) أعلن أن حكومة
عـاهـدة أو االتفـاقيـة) سـالفـة الذكـر (تـصدق عـلى/ تـقبل/ تـوافق على) (اسم الـدولـة) بعـد ان درست (اسم ا

نفس الوثيقة وتتعهد مخلصة بإعمال ما نصت عليه من أحكام وتنفيذها.

كان) يوم (التاريخ). وافقة) هذه في (ا وإثباتًا لذلك فقد وقعت وثيقة (التصديق/ القبول/ ا

التوقيع   

ـــــراجـــع ا

رأة - كتـيب سيـداو- د. هيـفاء أبـوغزالـة د. مايا ١-  اتـفاقـية الـقضاء عـلى جمـيع أشكـال التـميـيز ضـد ا
مرسي اليونيفيم -٢٠٠٧م.

ـرأة  دليل خـاص بإعـداد التـقارير عـن اتفاقـية الـقضـاء على جـميع أشكـال التـميـيز ضد ٢- تـقييم وضع ا
رأة. (IWRAW) - ترجمة اليونيفيم -٢٠٠٣م. رأة- شبكة العمل الدولية للعمل من أجل حقوق ا ا

ـاني الدولي- ـرأة- االحتـاد البـر ـانـي اتـفـاقـية الـقـضاء عـلى جـميـع أشكـال الـتمـيـيز ضـد ا ٣- دلـيل الـبر
٢٠٠٤م.

ؤشرات الدالة على النوع االجتماعي- اليونيفيم- ٢٠٠٤م. ٤- دليل ا
ـؤشـرات الـدالـة عـلى اجلـنـدر أهـمـيـتهـا وطـرائق عـمـلـهـا مـركـز األبـحـاث والـتـدريب حـول قـضـايا ٥- ا

التنمية- لبنان ٢٠٠٠م.
ؤشرات" - اليونيفيم فلسط -٢٠٠١م. ٦- دليل ورشة " مفهوم ا

٧- منهاج عمل بيج  ١٩٩٥م.
رأة السيداو- ١٩٩٥م. ٨- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا
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