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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    

 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال   ١٦توصــية عامــة بــشأن املــادة      
زواج والعالقـات   ــى ال ـة املترتبة عل  ـاآلثار االقتصادي (رأة  ــد امل ـــيز ض ـالتمي

  )اُألسرية وعلى فسخ الزواج وإهناء العالقات األسرية
    

  ساسيةمعلومات أ  -أوال   
يـــنص اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنـــسان علـــى أن األســـرة هـــي الوحـــدة األساســـية     - ١

واألسرة أيـضا بنيـان     . وهي بنيان اجتماعي وقانوين، ولدى كثريين هي بنيان ديين        . )أ(للمجتمع
 اهلياكـل األسـرية، والتقـسيم اجملنـَسن     وقد أثبتت حبـوث الـسوق املتعلقـة باألسـرة أن       . اقتصادي

للعمل داخل األسرة، وقوانني األسرة، تؤثر كلها على الرفـاه االقتـصادي للمـرأة بقـدر ال يقـل                   
ففي الواقع أن املرأة كثريا مـا تكـون غـري متمتعـة     . عن تأثري هياكل سوق العمل وقوانني العمل     

ــصادية ألســ     ــالثروات واملكاســب االقت ــساواة ب ــدم امل ــى ق ــوق   عل ــة تف ــادة تكلف ــد ع رهتا، وتتكب
يتكبده الرجـل يف حالـة اهنيـار األسـرة، وميكـن أن يـؤدي هبـا الترمُّـل إىل الـسقوط يف وهـدة               ما

ــان       ــضاءل أو تنعــدم شــبكة األم ــال، وخباصــة حيثمــا تت ــوز، خــصوصا إذا كانــت ذات أطف الع
  .االقتصادي اليت توفرها الدولة

سـاس الـذي تقـوم عليـه مجيـع ضـروب التمييـز              وعدم املـساواة يف إطـار األسـرة هـو األ            - ٢
ويتـبني مـن دراسـة      . األخرى ضد املرأة، وكثريا ما يتم تربيـره باسـم العقائـد والتقاليـد والثقافـة               

لتقــارير الــدول األطــراف أن حقــوق شــريكي الــزواج ومــسؤولياهتما يف دول عديــدة حتكمهــا   
أو عرقيـة، أو مـزيج مـا مـن تلــك     مبـادئ قانونيـة مدنيـة أو عرفيـة، أو شـرائع وممارسـات دينيـة        

  .القوانني واملمارسات، وهي متيز ضد املرأة وال تنصاع للمبادئ املنصوص عليها يف االتفاقية
 
  

 ).٣ (١٦، املادة )٣-د( ألف ٢١٧لقرار ا  )أ(  
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ــة         - ٣ ــستبقي مثــل هــذه الترتيبــات القانوني ــدول األطــراف الــيت ت وقــد أبــدى كــثري مــن ال
ــادتني    ــى جممــل امل ــهما ٢ و ١٦حتفظــات عل ــى أجــزاء من ــد أشــارت اللجنــ .  أو عل ــة وق ة املعني

بالقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة مـــرات متكـــررة مـــع القلـــق إىل املـــدى الـــذي بلغتـــه هـــذه 
وقـد  . التحفظات، اليت تعتربها اللجنة باطلة لكوهنا غري متـسقة مـع هـدف االتفاقيـة ومقـصدها                

دأبت اللجنة علـى دعـــوة هـــذه الـدول األطـــراف إىل سـحب حتفظاهتـــا وكفالــــة أن تكـــون                      
هـــا القانونية، ســواء أكانــت مدنية أم دينية أم عرفية أم عرقيـة أم مزجيـا ممـا سـبق، موافقـة                نظم

  . خصوصا١٦لالتفاقية عموما وللمادة 
وما برح القلق يتـزايد لدى اللجنة فيما يتعلق بالنتائج االقتصادية املترتبـة علـى الـزواج                  - ٤

يت يف بعض البلدان إىل أنه يف حـني أن          وقد خلصت حبوث أجر   . والطالق واالنفصال والوفاة  
أو االنفــصال تكــون عــادة قليلــة /خــسائر الــدخل الــيت تــصيب الرجــال بعــد حــدوث الطــالق و

نسبيا، إن مل تكن ال ُتذكر، فإن عديـدا مـن النـساء يـواجهن عندئـذ اخنفاضـا ضـخما يف دخـل           
ويف مجيـع أحنـاء     . جـدت أسرهن املعيشية ويزداد اعتمادهن على برامج الرعاية االجتماعية إن وُ         

ويتـأثر وضـع املـرأة      . العامل، يبلغ احتمال الفقر ذروته يف حالة األسر املعيشية الـيت تعيلـها نـساء              
حتمــا بــالتطورات العامليــة، مــن قبيــل اقتــصاد الــسوق ومــا يعتريــه مــن أزمــات؛ وتزايــد التحــاق 

واسـتمرار انعـدام املـساواة     النساء بالقوة العاملة بأجر وتركُّزهن يف الوظائف املنخفضة األجـر؛           
يف الدخل داخل الدول وفيما بينها؛ والتـزايد يف معدالت الطالق ويف العالقات القائمـة حبكـم               
الواقع؛ وإعادة صوغ نظم الضمان االجتماعي أو بدء نظم جديدة هلـذا الـضمان؛ واألهـم مـن                  

أة مـن مـسامهات يف حتقيـق    وعلى الرغم مما تقدمه املـر  . هذا كله استمرار معاناة املرأة من الفقر      
رفاه األسرة، فإن تدين وضعها االقتصادي يـسري يف بنيـة العالقـات اُألسـرية جبميـع مراحلـها،                

  .وكثريا ما يكون ذلك بسبب مسؤوليتها عن املعالني
وبصرف النظر عن التنوع اهلائل يف الترتيبات االقتصادية اُألسرية، تتماثـل جتربـة املـرأة               - ٥

ــدا  ــا يف البل ــسواء مــن حيــث أن وضــعها      عموم ــى ال ــدخل عل ــة ال ــدخل واملرتفع ن املنخفــضة ال
االقتــصادي يكــون أســوأ مــن وضــع الرجــل يف إطــار العالقــات اُألســرية وعقــب انفــصام هــذه   

ــات ــع       . العالقـ ــسني الوضـ ــدف إىل حتـ ــا هتـ ــا أهنـ ــرض امسيـ ــاعي، املفتـ ــضمان االجتمـ ــم الـ ونظـ
  .ةاالقتصادي، قد تنطوي هي األخرى على متييز ضد املرأ

  
  مقصد التوصية العامة ونطاقها  -ثانيا   

 من االتفاقيـة علـى وجـوب القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة عنـد بـدء                      ١٦تنص املادة     - ٦
، اعتمـدت اللجنـة املعنيـة    ١٩٩٤ويف عـام  . الزواج وخالله ولـدى انقـضائه بـالطالق أو الوفـاة     

 أســهبت يف إيــضاح جوانــب ، الــيت٢١بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة التوصــية العامــة رقــم  
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 أن  ٢١وتالحـظ التوصـية العامـة رقـم         . ١٥ و   ٩ وكذلك عالقتها باملـادتني      ١٦عديدة للمادة   
ــادة  ــه    ) ح) (١ (١٦امل ــزواج والحنالل ــصادية لل ــاد االقت ــدا إىل األبع ــشري حتدي ــذه  . ت ــستند ه وت

ــة يف التوصــية العامــة رقــم     ــادئ املبين العامــة األخــرى ، والتوصــيات ٢١التوصــية العامــة إىل املب
وهــي تتــذرَّع بتعريــف  . ، والــسوابق الفقهيــة للجنــة ٢٧الــصلة، مــن قبيــل التوصــية رقــم    ذات

 من االتفاقية، وهتيب بالدول األطراف أن تتخذ تـدابري قانونيـة وعلـى          ١التمييز الوارد يف املادة     
وهـي  . ٢٨ من االتفاقية والتوصية العامة رقـم        ٢صعيد السياسات وفقا للمطلوب طبقا للمادة       

، ٢١تراعي أيضاً التطورات االجتماعية والقانونية اليت طرأت منذ اعتماد التوصـية العامـة رقـم                
أو عالقـات االقتـران     / و املعاشـرة مثل َسن بعض الدول األطراف قوانَني تتعلق بتوثيـق عالقـات            

  .اتحبكم الواقع، إضافة إىل زيادة أعداد املتزاوجني الذين يعيشون يف إطار هذه العالق
واستحقاق املرأة للمساواة يف إطار األسرة أمر معترف عامليا، وهو ما تبيِّنه التعليقــات                - ٧

 ٢٨التعليــق العــام رقــم : العامــــة ذات الــصلــة للــهيئات األخــــرى ملعاهــدات حقــــوق اإلنــسان 
ــرأة      ــساواة يف احلقـــوق بـــني الرجـــل واملـ ــة حبقـــوق اإلنـــسان بـــشأن املـ ــة املعنيـ ــة (للجنـ وخباصـ

ــراتال  بــشأن محايــة األســرة، واحلــق يف الــزواج،     ١٩؛ والتعليــق العــام رقــم   )٢٧ إىل ٢٣ فق
ــم      ــام رق ــق الع ــزوجني؛ والتعلي ــني ال ــساواة ب ــة    ١٦وامل ــصادية واالجتماعي ــوق االقت ــة احلق  للجن

ــرأة يف حـــق التمتـــع جبميـــع احلقـــوق االقتـــصادية      ــة بـــشأن املـــساواة بـــني الرجـــل واملـ والثقافيـ
 بــشأن عــدم التمييــز يف ٢٠؛ والتعليــق العــام رقــم )٢٧وخباصــة الفقــرة (ة واالجتماعيــة والثقافيــ

وهناك وثائق سياسية عاملية هامـة، مـن قبيـل منـهاج            . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 واألهــــداف اإلمنائيـــــة لأللفيــة، تــشري هــــي األخــــرى إلـــى املــساواة يف إطــار   )ب(عمــل بــيجني

  .)ج( أساسياًاألسرة بوصفها مبدأً
وما خلصت إليه اللجنة بصورة مطـردة هـو أن القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يـستلزم               - ٨

وقـد  . من الـدول األطـراف أن تكفـل املـساواة اجلوهريـة فـضال عـن كفالتـها للمـساواة الـشكلية                     
تتحقــق املــساواة الــشكلية باعتمــاد قــوانني وسياســات حمايــدة جنــسانيا، ظاهرهــا معاملــة الرجــل   

أما املساواة اجلوهرية فـال ميكـن أن تتحقـق إال عنـدما تـتفحص الـدول              . واملرأة على قدم املساواة   
األطراف تطبيق القـوانني والـسياسات واآلثـار املترتبـة عليهـا وتتأكـد مـن أهنـا تكفـل املـساواة يف                 

د االقتـصادية  وفيما يتعلق باألبعـا . الواقع الفعلي، مع املساءلة يف حاالت حرمان املرأة أو إقصائها   
 حتقيـق املـساواة اجلوهريـة أن يتنـاول أمـورا            يـستهدف املتصلة بالعالقات األسرية، يلزم ألي هنـج        

من قبيل التمييز يف التعليم والعمالـة، ومـدى التوافـق بـني متطلبـات العمـل واحتياجـات األسـرة،                     
  .مرأةوتأثريات التنميط اجلنساين واألدوار اجلنسانية على األهلية االقتصادية لل

 
  

منـشورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بـيجني،           )ب(  
  .٦١، املرفق الثاين، الفقــرة ١، الفصل األول، القرار A.96.IV.13)رقم املبيع 

ــرار    )ج(   ــر القــــ ــض ٥٥/٢انظــــ ــر أيــــ ــشـــ، وانظــــ ــدف  ــا مــــ ــة، اهلــــ ــا٣روع األلفيــــ ـــف ح، متــــ ــع ـــــ ي املوقــــ
http://www.unmillenniumproject.org/goals/index.htm.  
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وستكون هذه التوصية العامة مبثابة دليل تسترشد بـه الـدول األطـراف يف التوصـل إىل                   - ٩
نظام يكفل املساواة حبكم القانون وحبكم الواقع جيعل املنافع والتكـاليف االقتـصادية للعالقـات               

. دية املترتبة على انقضائها موزعة على قدم املساواة بني الرجل واملـرأة           األسرية والنتائج االقتصا  
ــذ مــن جانــب        ــار املتعلــق بتقيــيم التنفي ــتحدد التوصــية املعي ــراف يف االتفاقيــة   وس ــدول األط ال

  .يتصل باملساواة االقتصادية يف إطار األسرة فيما
  

  اإلطار الدستوري والقانوين  -ثالثا   
 األطر القانونيـة لعـدد مـن الـدول األطـراف تـنص علـى أن قـوانني                   ال تزال الدساتري أو     - ١٠

املتـصلة بـالزواج والطـالق وتوزيـع ممتلكـات الزوجيـة واملـرياث والوصـاية                (األحوال الشخصية   
مستثناة مـن اخلـضوع لألحكـام الدسـتورية الـيت حتظـر التمييـز،               ) والتبين وما إىل ذلك من أمور     

اختــصاص الطوائــف العرقيــة والدينيــة داخــل الدولــة جتعــل مــسائل األحــوال الشخــصية مــن  أو
ويف هـذه احلـاالت، ال تـوفر األحكـام الدسـتورية املتعلقـة بتـوفري احلمايـة                  . الطرف كي تقررها  

ــزواج يف ظــل           ــة لل ــار التمييزي ــن اآلث ــرأة م ــة للم ــز احلماي ــساواة ومكافحــة التميي ــدم امل ــى ق عل
ــة  ــة والــشرائع الديني ـــر تتــضمن  واعتمــدت بعــض. املمارســات العرفي ـــراف دساتيـ  الــدول األطـ

ــن          ــنقح أو تعتمــد م ــها مل ُت ــز ولكن ــدم التميي ــساواة وع ــدم امل ــى ق ــة عل ـــر احلماي ــا لتوفيـ أحكام
التشريعات ما يزيل اجلوانب التمييزية لنظمها القانونية املتعلقة باألسرة، سواء أكانـت حمكومـة              

ومجيـع  .  القـوانني واملمارسـات   بقانون مدين أم شـريعة دينيـة أم ُعـرف عرقـي أم أي مـزيج مـن                 
 ١٦ و   ١٥ و   ٥، ومعهـا املـواد      ٢هذه اُألطر الدسـتورية والقانونيـة أطـر متييزيـة، تنتـهك املـادة               

  .من االتفاقية
وينبغي للدول األطراف أن تضمن املساواة بني املـرأة والرجـل يف دسـاتريها وأن تزيـل                   - ١١

ـــة الق    ـــا محايــ ـــة مؤداهــ ـــاءات دستوريــ ـــة    أي استثنـــ ـــة املتعلقـــ ــات التمييزيــ ـــن واملمارسـ وانيـــ
  .بالعالقات اُألسرية أو احلفاظ على هذه القوانني واملمارسات

  
  تعدُّد النظم القانونية املتعلقة باألسرة    

ــوانني األحــوال            - ١٢ ــل ق ــة متعــددة جتع ــم قانوني ــراف نظ ــدى بعــض الــدول األط توجــد ل
ض عناصـر اهلويـة، مـن قبيـل االنتمـاء العرقـي             الشخصية السارية على األفراد ختتلف حسب بعـ       

وبعض هذه الدول، ولكن ليس كلها، لديها أيـضا قـانون مـدين ميكـن أن ينطبـق يف              . أو الديين 
بيـد أن األفـراد يف بعـض الـدول قـد ال يتـوافر       . ظروف معينة أو طبقا الختيار األطـراف املعنيـة       

  .مدة على اهلويةهلم من خيار سوى تطبيق قوانني األحوال الشخصية املعت
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ويتباين مـدى حريـة األفـراد يف اختيـار شـكل ممارسـتهم الدينيـة أو العرفيـة والتــزامهم                       - ١٣
ــوانني       ــز ضــد املــرأة املتــضمن يف ق ــهم يف حتــدي التميي ــديين أو العــريف، وكــذلك مــدى حريت ال

  .وأعراف دولتهم أو طائفتهم
ني وأعراف األحـوال الشخـصية   وقد دأبت اللجنة على اإلعراب عن القلق من أن قوان           - ١٤

املعتمدة على اهلوية ُتدمي التمييز ضد املرأة، ومـن أن اإلبقـاء علـى تعـدد الـنظم القانونيـة هـو يف              
ويتفـاقم هـذا التمييـز بفعـل انعـدام االختيـار الفـردي بـشأن تطبيـق                  . حد ذاته متييزي ضد املـرأة     

  .قوانني وأعراف بعينها أو التقيد هبا
األطراف أن تعتمد مـدونات خطيـة بـشأن األسـرة أو قـوانني لألحـوال                وينبغي للدول     - ١٥

الشخصية تنص على املساواة بني الزوجني أو الـشريكني بـصرف النظـر عـن اهلويـة أو الطائفـة                    
ويف حالـة االفتقـار إىل      . الدينية أو العرقية لكل منهما، وفقا لالتفاقية وللتوصيات العامـة للجنـة           

أن تكفـل منظومـة قـوانني األحـوال الشخـصية االختيـار الفـردي        قانون موحـد لألسـرة، ينبغـي       
بــشأن تطبيــق الــشريعة الدينيــة أو العــرف العرقــي أو القــانون املــدين يف أي مرحلــة مــن مراحــل 

وينبغي أن يتجسد يف قوانني األحوال الشخـصية املبـدأ األساسـي للمـساواة بـني املـرأة                  . العالقة
ا تامــا مــع أحكــام االتفاقيــة بغيــة القــضاء علــى مجيــع   والرجــل، وينبغــي جعلــها متوائمــة تواؤمــ 

  .أشكال التمييز ضد املرأة يف مجيع األمور املتصلة بالزواج والعالقات اُألسرية
  

  األشكال املختلفة لألسرة  -رابعا   
، بــأن اُألســر ميكــن أن تتخــذ  ١٣، الفقــرة ٢١ُتــسلِّم اللجنــة يف التوصــية العامــة رقــم    - ١٦

علــى ”د علــى االلتـــزام باملــساواة داخــل اُألســرة يف إطــار مجيــع الــنظم،  أشــكاال كــثرية، وُتــشدِّ
  .‘‘صعيد القانون ويف احلياة اخلاصة على السواء

وتؤكد بيانات صادرة عن كيانات أخرى يف منظومة األمم املتحدة هـذا الفهـم الـذي                  - ١٧
وتعتـرف اللجنـة املعنيـة       .)د(“جيب أن ُيفهم باملعين الواسع للكلمـة      ‘ اُألسرة’ مفهوم”مفاده أن   

. “األشـكال املختلفـة لألسـرة    ”، بــ    ٢٨ من تعليقها العـام رقـم        ٢٧الفقرة  حبقوق اإلنسان، يف    
األســرة تتخــذ ”ويؤكــد األمــني العــام يف تقريــره بــشأن االحتفــال بالــسنة الدوليــة لألســرة أن    

  .)هـ(“أشكاال وتضطلع بوظائف ختتلف من بلد آلخر وداخل البلد الواحد
صدي للجوانـب التمييزيـة علـى أسـاس         ويقع على عـاتق الـدول األطـراف االلتـزام بالتـ             - ١٨

وجيـب  . اجلنس ونوع اجلنس فيما خيـص مجيـع األشـكال املختلفـة لألسـرة والعالقـات األسـرية                 
 
  

ــق العــام رقــم     )د(   ــة والثقافيــة بــشأن احلــق يف الــسكن الالئــق        ٤التعلي ــصادية واالجتماعي ــة احلقــوق االقت  للجن
  .٦، الفقرة )االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق ) ١( ١١ املادة(

 .١٤، الفقرة A/50/370  )هـ(  
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عليها أن جتابه التقاليد واملواقف ذات الطبيعة األبويـة وأن تتـيح إخـضاع القـوانني والـسياسات                  
ـــاملتعلق ـــة باألسـ ـــرة للتمحــيص بنفــ ـــة الــيت ُتولـــــس الدرجـ ـــ للجوانىـ ـــالعام”ب ـــ ــاة “ ةــ للحي

  .الفردية واجملتمعية
وميكن إبرام الزواج عن طريق جمموعة متنوعـة مـن األعـراف واالحتفـاالت والطقـوس         - ١٩

أمـا اعتمـاد الـزواج املـدين فهـو للدولـة علـى وجـه احلـصر،                  . اليت قد تكون معتمدة مـن الدولـة       
. حتـددها الـشريعة الدينيـة     ) شـعائر (ء شـعرية    وُيربم الـزواج الـديين عـن طريـق أدا         . ويتم تسجيله 

  .حتددها أعراف الطائفة اليت ينتمي إليها الطرفان) طقوس(وينعقد الزواج العريف بأداء طقس 
وميكـن  . وبعض الدول ال تـشترط تـسجيل الـزواج الـديين والعـريف لالعتـراف بـصحته                  - ٢٠

أو إقـرارات الـشهود بإمتـام       إثبات حاالت الزواج غري املـسجلة عـن طريـق تقـدمي عقـد الـزواج                 
  .الطقوس أو بوسائل أخرى، حسبما تقتضيه الظروف ذات الصلة

وبعض الدول األطراف اليت تعترف بالزواج املتعدد الزوجات، إما طبقا لشريعة دينيـة                - ٢١
وإمــا طبقــا لقــانون عرفــــي، تتــيح أيــضا الــــزواج املدنــــي، وهــــو زواج بزوجــة واحــــدة حبكــم  

ثما مل يكن الزواج املدين متاحا، قد ال جتـد املـرأة يف اجملتمعـات الـيت متـارس تعـدد                     وحي. تعريفه
الزوجات أمامها من سبيل سوى الدخول يف زجيـة ُيحتمـل علـى األقـل أن تـصبح، إن مل تكـن           

وقد خلـصت اللجنـة     . قد أصبحــت بالفعل، زجية متعددة الزوجات، بصرف النظر عن رغبتها         
عــدم ” إىل أن تعـــــدد الزوجـــــات منــاف لالتفاقيـــــة وجيــب  ٢١ة رقــــم فــــي التوصيــــة العامــــ

  .‘‘تشجيعه وحظره
ويف بعــض الــدول األطــراف، جييــز القــانون أيــضا حــاالت املعاشــرة املــسجلة وينــشئ      - ٢٢

وقد تتيح الـدول اسـتحقاقات اجتماعيـة وضـريبية بـدرجات            . حقوقا ومسؤوليات بني الطرفني   
  .ة املسجلةمتفاوتة حلاالت املعاشر

أما عالقات االقتران حبكم الواقع فهي ال تسجَّل وال تنجم عنـها أي حقـوق يف أكثـر                     - ٢٣
ــا      . احلــاالت ــع وتقــرر هلــا حقوق ــران حبكــم الواق ـــعالقات االقت ــدول تعتــرف ب ــد أن بعــض ال بي

  .ومسؤوليات مكافئة قد ختتلف من حيث نطاقها وعمقها
غـري مقبولـة قانونيـا أو اجتماعيـا       ) املثليـة اجلـنس   أي املعاشـرة    (وبعض أشكال املعاشرة      - ٢٤

غري أنه حيثمـا كانـت هـذه العالقـات معترفـا هبـا،              . أو ثقافيا يف عدد كبري من الدول األطراف       
ســواء بوصــفها اقترانــا حبكــم الواقــع أو معاشــرة مــسجلة أو زواجــا، ينبغــي للدولــة الطــرف أن 

  .القاتتكفل محاية احلقوق االقتصادية للنساء يف تلك الع
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  العرفية غري املسجلة/الزجيات الدينية    
إن تسجيل الزواج حيمي حقوق الزوجني فيما يتعلق باملمتلكات لدى انقضاء الـزواج               - ٢٥

وُتلــزم االتفاقيــة الــدول األطــراف بوضــع نظــام لتــسجيل الــــزواج وإعمــال . بالوفــاة أو الطــالق
الـدول األطـراف إمـا ال تـشترط قوانينـها تـسجيل             إال أن كثرياً مـــن      . هـــذا النظام إعماال تامــا   

الزواج أو ال يطبق هذا الشرط إن ُوجد، وينبغـي يف هـذه احلـاالت عـدم معاقبـة األفـراد الـذين          
سيما يف احلاالت اليت يكون فيها التسجيل أمرا صعبا لقلـة الـوعي              يتخلفون عن التسجيل، وال   

  .وغياب البنية األساسية
اف أن جتعل تـسجيل الـزواج فرضـا قانونيـا وأن تـضطلع بأنـشطة                وينبغي للدول األطر    - ٢٦

وجيب أن تكفل التنفيذ عن طريـق التعريـف مبتطلبـات      . توعية فعالة من أجل حتقيق هذا اهلدف      
التسجيل وأن توفر البنية األساسية اليت جتعل التسجيل متاحاً جلميـع األشـخاص ضـمن واليتـها       

تيح إمكانية إثبات الزواج بوسائل غري التـسجيل حيثمـا          وينبغي للدول األطراف أن ت    . اإلقليمية
وجيب على الدولة أن حتمي حقوق النساء يف إطار هذه الزجيـات،            . كانت الظروف تربر ذلك   

  .بصرف النظر عن وضع الزجية من حيث التسجيل
  

  تعدد الزوجات    
 بــأن ، الــيت تفيــد٢١ مــن توصــيتها العامــة رقــم  ١٤كــد اللجنــة مــن جديــد الفقــرة  ؤت  - ٢٧
تعدد الزوجات ينايف حق املرأة يف املساواة مع الرجل، وميكـن أن تكـون لـه عواقـب عاطفيـة                   ”

وماليــة خطــرية عليهــا وعلــى مــن تعــوهلم إىل حــد يــستوجب عــدم تــشجيع هــذه الزجيــات            
ومنذ أن اعُتمدت هذه التوصية العامة، تالحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة تعـدد             . “وحظرها

ــة إىل  . د مـــن الـــدول األطـــراف الزوجـــات يف العديـــ ــا اخلتاميـ وأشـــارت اللجنـــة يف مالحظاهتـ
ــرأة       ــصادي للمـ ــاه االقتـ ــسان والرفـ ــوق اإلنـ ــى حقـ ــات علـ ــدد الزوجـ ــرية لتعـ ــداعيات اخلطـ التـ

  .وألوالدها، ومن مث ظلت تنادي بإلغائه
وينبغي أن تتخذ الدول األطراف كـل مـا يلـزم مـن تـدابري تـشريعية وسياسـاتية إللغـاء                       - ٢٨
فـإن ممارسـة تعـدد الزوجـات ال تـزال سـارية يف العديـد                ’’ومع ذلـك،    . ة تعدد الزوجات  ممارس

، كمــا أوردت اللجنــة يف ‘‘مــن الــدول األطــراف، كمــا أن الكــثري مــن النــساء يعــشن ضــرائر   
لى ذلك، ينبغي للدول األطـراف أن تتخـذ التـدابري الالزمـة لـضمان      وبناء ع. ٢٧توصيتها رقم  

  .محاية احلقوق االقتصادية للنساء الالئي يعشن حالياً يف زجيات متعددة الزوجات
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  الشراكات املسجَّلة     
جيب على الدول األطراف اليت جتيز الشراكات املسجلة أن تكفل املساواة يف احلقـوق                - ٢٩

ة بني الشريكني يف املسائل االقتصادية اليت تتناوهلا التـشريعات املتعلقـة هبـذه              والواجبات واملعامل 
ــشراكات ــدول       . ال ــضيه اخــتالف احلــال، يف ال ــا يقت ــاه، مــع م ــواردة أدن ــق التوصــيات ال وتنطب

  .األطراف اليت تعترف بالشراكات املسجلة يف نظامها القانوين
  

  عالقات االقتران القائمة حبكم الواقع    
ويوجــد لــدى . ل النــساء يف عالقـات اقتــران قائمــة حبكـم الواقــع ألســباب خمتلفـة   تـدخ   - ٣٠

بعض الدول إطـار قـانوين لالعتـراف بعالقـات االقتـران القائمـة حبكـم الواقـع يف وقـت معـني،                       
وإذا مل توجـد هـذه األطـر، ميكـن         . كأن يكون ذلك عند وفاة أحد الشريكني أو فسخ العالقـة          

صادية عنــدما تنتــهي عالقــة املعاشــرة، خــصوصاً ملــا تكــون املــرأة  أن تتعــرض املــرأة ملخــاطر اقتــ
  .مسامهة يف إعالة األسرة وبناء الثروة

 أن القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف      ٢١وقد قررت اللجنة يف توصيتها العامـة رقـم        - ٣١
ـــزامات الــدول األطــراف مبوجــب املــادة       حــاالت االقتــران القائمــة حبكــم الواقــع جــزء مــن الت

ويف الــدول األطــراف الــيت توجــد فيهــا هــذه احلــاالت، توصــي اللجنــة، فيمــا يتعلــق   ). ١( ١٦
ــشريكني متزوجــا مــن شــخص آخــر أو يف شــراكة        ــيت ال يكــون فيهــا أي مــن ال بالعالقــات ال
مسجلة مع شخص آخر، بأن تراعـي الدولـة الطـرف وضـع النـساء يف هـذه احلـاالت، ووضـع                      

القــات، وأن تتخــذ التــدابري الالزمــة حلمايــة حقــوقهم األطفــال النــاجم عــن هــذا النــوع مــن الع
ويف البلــدان الــيت يعتــرف فيهــا القــانون بعالقــات االقتــران القائمــة حبكــم الواقــع،   . االقتــصادية

  .تنطبق التوصيات الواردة أدناه، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال
  

  اجلوانب االقتصادية لتكوين األسرة  -خامسا  
فر الـدول األطـراف لألفـراد املقـدمني علـى الـزواج معلومـات عـن النتـائج                   ينبغي أن تو    - ٣٢

وحيثمـا كانـت    . االقتصادية املترتبة على عالقة الزواج وعلى انقضائها بفعل الطـالق أو الوفـاة            
  .الدولة الطرف جتيز الشراكات املسجلة، ينبغي تزويد األفراد باملعلومات نفسها

  
  الدفع أو التفضيل كشرط للزواج    

 أن بعـض الـدول األطـراف    ٢١ من التوصـية العامـة رقـم         ١٦تالحظ اللجنة يف الفقرة       - ٣٣
، ويف ذلــك انتــهاك حلــق املــرأة يف اختيــار  ‘‘جتيــز ترتيــب الــزواج بواســطة الــدفع أو التفــضيل ’’

تشري إىل بعض املعامالت الـيت يـدفع فيهـا العـريس      “ الدفع أو التفضيل  ”وعبارة  . زوجها حبرية 
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روس أو أسرهتا نقـودا أو سـلعا أو ماشـية، أو تـدفع العـروس أو أسـرهتا مثـل ذلـك           أو أسرته للع  
وال ينبغي يف أي حال من األحوال أن يكون ذلـك شـرطا لـصحة الـزواج،                 . للعريس أو أسرته  

  .وال ينبغي للدولة الطرف أن تعترف مبثل هذه االتفاقات بوصفها قابلة لإلنفاذ
  

  لزواج وبعده االتفاقات املربمة قبل ا: العقود    
ال جيوز يف بعض الُنظُم إمتام الزواج أو غريه من أشكال االقتران املعترف هبـا إال بعقـد               - ٣٤

وجتيز بعـض الـُنظُم خيـار إبـرام اتفاقـات تعاقديـة بـشأن املمتلكـات، قبـل الـزواج أو يف                  . خطي
 ممــا كانــت وجيــب أن تتــيقن الــدول مــن أن ذلــك لــن يــؤدي إىل متتــع املــرأة حبمايــة أقــل. أثنائــه

ســتتمتع بــه مبوجــب تــدابري الــزواج االعتياديــة أو املفترضــة، بــسبب جــسامة عــدم التكــافؤ يف     
  .املساومة قوة
وينبغي للدول األطراف اليت تتيح إمكانية إبرام ترتيبات تعاقديـة خاصـة تتعلـق بتوزيـع                  - ٣٥

بري الالزمـة لـضمان   ممتلكات الزوجية وغريها من املمتلكات بعد انقضاء الزواج، أن تتخذ التدا 
عدم التمييز واحترام النظام العام ومنع استغالل عدم التكافؤ يف قوة املساومة، وأن حتمـي كـال           

وميكـن أن تـشمل هـذه التـدابري     . من الزوجني من إساءة استعمال السلطة يف إبرام تلك العقـود   
ــرى مـــ        ــكال أخـ ــضاعها ألشـ ــة أو إخـ ــات خطيـ ــك االتفاقـ ــون تلـ ــتراط أن تكـ ــة اشـ ن الوقائيـ

االشتراطات الرمسية، وإجازة إبطاهلا بأثر رجعي أو فرض اجلرب املايل أو غري ذلك مـن ضـروب                 
  .اجلرب إذا تبني أن العقد مشوٌب بالتعسف

  
  اجلوانب االقتصادية أثناء العالقة   -سادسا  

. حيــتفظ عــدد مــن الــدول األطــراف بــنظم متييزيــة إلدارة املمتلكــات يف فتــرة الزوجيــة    - ٣٦
عــضها بقــوانني تــنص علــى أن الرجــل هــو رب األســرة، ولــذا ُتــسند إليــه أيــضا دور   وحيــتفظ ب

  .الوكيل االقتصادي الوحيد
ويف األوضاع اليت يكون فيها نظام امللكية املشتركة هو الُعـرف املعمـول بـه، ممـا يعـين                     - ٣٧

 تلـك   امسيا أن للمـرأة نـصف ممتلكـات الزوجيـة، قـد ال يتـوافر للمـرأة مـع ذلـك احلـق يف إدارة                        
ويف كثري من الُنظُم القانونية، ميكن أن حتتفظ املرأة باحلق يف إدارة املمتلكـات الـيت               . املمتلكات

متتلكها بـصفتها الفرديـة، وجيـوز هلـا أن حتـصل علـى ممتلكـات منفـصلة إضـافية وأن تـديرها يف             
ي قـد ُتعتـرب     غري أن املمتلكات اليت حتصل عليها املـرأة نتيجـة لنـشاطها االقتـصاد             . فترة الزوجية 

ورمبـا يكـون    . مملوكة لبيـت الزوجيـة، وقـد ال ُيعتـرف للمـرأة بـاحلق يف إدارة تلـك املمتلكـات                   
  .احلال كذلك حىت بالنسبة لألجور اليت ختص املرأة
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وينبغي للدول األطراف أن تتيح لكال الزوجني فرصا متكافئة لالستفادة من ممتلكـات               - ٣٨
 هلــا أن تكفــل مــساواة املــرأة مــع الرجــل يف حــق امــتالك  وينبغــي. الزوجيــة ومــن أهليــة إدارهتــا

  .ممتلكات منفصلة أو غري زوجية واقتنائها وإدارهتا والتصرف فيها والتمتع هبا
  

  النتائج االقتصادية واملالية املترتبة على انقضاء العالقات   -سابعا   
  أسباب الطالق وآثاره املالية    

. باشرة بني أسباب الطالق واآلثار املالية املترتبة عليـه        تقيم بعض الُنظم القانونية صلة م       - ٣٩
وقـد  . فُنظُم الطالق املربر بوقوع اخلطـأ قـد جتعـل احلقـوق املاليـة مـشروطة بعـدم وقـوع اخلطـأ               

ويف كـثري مـن الـُنظُم       .  الزوج استغالل هـذه الـُنظُم إلبطـال أي التـزام مـايل جتـاه الزوجـة                 يئيس
.  للزوجة اليت ُيقضى بطالقها بناء على وقوع اخلطـأ مـن جانبـها      القانونية، ال ُيمنح الدعم املايل    

وقد تشمل ُنظُم الطالق املربر بوقوع اخلطأ معايري إلثبات اخلطأ ختتلف بـني الـزوج والزوجـة،                 
كأن ُيشترط كأسـاس للطـالق إثبـات وقـوع مـستوى مـن اخليانـة الزوجيـة مـن جانـب الـزوج                      

يف أكثـر احلـاالت، تـؤدي اُألطـر االقتـصادية املبنيـة             و. يفوق املستوى املشترط يف حالة الزوجـة      
  .على وقوع اخلطأ إىل إحلاق الضرر بالزوجة، اليت هي عادة الطرف املعال ماليا يف الزواج

  :وينبغي للدول األطراف أن تقوم مبا يلي  - ٤٠
سد تنقيح القواعد اليت تربط بني أسباب الطالق والنتائج املالية املترتبـة عليـه، وذلـك لـ                  •  

الفرص اليت يستغلها األزواج إلساءة اسـتغالل هـذه القواعـد، فيفلتـون بـذلك مـن أي                  
  التزامات مالية تقع عليهم جتاه زوجاهتم؛

تنقيح القواعد املتعلقة بـالطالق املـربر بوقـوع اخلطـأ إلتاحـة التعـويض عـن املـسامهات                     •  
  اليت قدمتها الزوجة يف الرفاه االقتصادي لألسرة أثناء الزواج؛

ــشترط كأســاس        •   ــزوج والزوجــة، كــأن ُي ــايري اخلطــأ بــني ال القــضاء علــى اخــتالف مع
للطالق إثبات وقوع مستوى من اخليانـة الزوجيـة مـن جانـب الـزوج يفـوق املـستوى                   

  .املشترط يف حالة الزوجة
وتلزم بعض النظم القانونية الزوجة أو أسرهتا بأن تعيد إىل الـزوج أي منـافع اقتـصادية                   - ٤١

 دفــع أو تفــضيل، أو أي مــدفوعات أخــرى الــيت كانــت عنــصرا مــن العناصــر املكونــة يف شــكل
وينبغـي للـدول األطـراف      . للزواج، وال تفرض متطلبات اقتصادية متساوية على الزوج املطلِّـق         

أن تلغي أي شـرط إجرائـي متعلـق باملـدفوعات الالزمـة للحـصول علـى الطـالق مـن الـشروط                       
  .جة بالتساوياليت ال تنطبق على الزوج والزو
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وينبغي أن تكفل الدول األطراف فصل املبادئ واإلجراءات املتعلقة بفك رباط عالقـة             - ٤٢
وينبغـي  . الزواج عن املبادئ واإلجراءات املرتبطـة باجلوانـب االقتـصادية النقـضاء هـذه العالقـة               

ليف التقاضـي  توفري املساعدة القانونيـة باجملـان للنـساء اللـوايت ال ميلكـن وسـائل يـدفعن هبـا تكـا                    
وأتعـاب احملـامني، كـيال ُتـضطر أي امـرأة إىل التنـازل عـن حقوقهـا االقتـصادية للحـصول علـى            

  .الطالق
  

  انقضاء العالقة باالنفصال والطالق    
ميكن بوجه عام إدراج معظـم القـوانني واألعـراف واملمارسـات املتـصلة باآلثـار املاليـة                    - ٤٣

. لكــات، وترتيبــات اإلعالــة بعــد الطــالق أو االنفــصال توزيــع املمت: النقــضاء الــزواج يف فئــتني
وكثريا ما تكون ُنظُم توزيع املمتلكات واإلعالة بعد انقضاء الزواج تنطوي على حمابـاة الـزوج                
بــصرف النظــر عمــا إذا كانــت القــوانني تبــدو حمايــدة، بــسبب االفتراضــات الـُمجنــسنة املتــصلة 

دم كفايـة االعتـراف باملـسامهات غـري املاليـة،           بتصنيف ممتلكات الزوجية اخلاضعة للقسمة، وعـ      
. وافتقـــار املـــرأة لألهليـــة القانونيـــة الالزمـــة إلدارة املمتلكـــات، واألدوار األســـرية الـُمجنـــسنة 

ــرة         ــرتل األس ــتعمال م ــصلة باس ــراف واملمارســات املت ــوانني واألع ــإن الق ــك، ف وإضــافة إىل ذل
 علـى الوضـع االقتـصادي للمـرأة يف مـا بعـد              ومنقوالهتا بعد انقضاء العالقة، تؤثر تأثريا واضحا      

  .انقضاء العالقة
وقد ُتحرم املرأة من التمتع حبقوق امللكية لعـدم االعتـراف هلـا بأهليـة التملـك أو إدارة                     - ٤٤

املمتلكــات، أو ألن نظــام امللكيــة ال يعتــرب أن املمتلكــات احملــصَّل عليهــا أثنــاء الــزواج خاضــعة   
ا يكـون انقطـاع املـرأة عـن الدراسـة وتركهـا العمـل وحتملـها                 وكـثريا مـ   . للقسمة بـني الطـرفني    

) تكلفـة الفرصـة البديلـة   (مسؤوليات رعاية األطفال حائال بينها وبني العثور على عمل مـستقر       
كمـــا متنـــع هـــذه العوامـــل االجتماعيـــة . بـــأجرة تكفـــي إلعالـــة أســـرهتا بعـــد انقـــضاء العالقـــة 

لكية املنفصلة من أن تضيف ممتلكات إىل ممتلكاهتـا         واالقتصادية املرأة اليت تعيش يف ظل نظام امل       
  . الفردية يف فترة الزوجية

واملبــدأ التــوجيهي يف هــذا الــصدد أن يتحمــل كــال الطــرفني علــى قــدم املــساواة املزايــا    - ٤٥
وال ينبغـي أن يـؤدي تقـسيم األدوار واملهـام       . واملساوئ االقتصادية املتصلة بالعالقة وبانقضائها    

  .ايش الزوجني إىل عواقب اقتصادية ضارة بأي من الطرفنيخالل فترة تع
أو االنفـصال،   /والدول األطراف ُملزمة بتحقيق املساواة بني الطرفني، لـدى الطـالق و             - ٤٦

وينبغي للدول األطـراف أن     . فيما يتعلق بقسمة مجيع املمتلكات احملصل عليها يف فترة الزوجية         
مبا فيها املـسامهات غـري املاليـة، ذات الـصلة باملمتلكـات             تعترف بقيمة املسامهات غري املباشرة،      

  .احملصل عليها يف فترة الزوجية
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ــة      - ٤٧ ــة القانونيــة الــشكلية والواقعي وينبغــي للــدول األطــراف أن تكفــل املــساواة يف األهلي
ولتحقيق املساواة بـشقيها الـشكلي واجلـوهري فيمـا يتعلـق حبقـوق              . للتملك وإدارة املمتلكات  

  :دى انقضاء الزواج، تشجَّع الدول األطراف بقوة على كفالة ما يليامللكية ل
االعتراف حبقـوق االنتفـاع مـن املمتلكـات املتـصلة بكـسب العـيش أو فـرض تعـويض                      •  

  عن املمتلكات ذات الصلة بسبل كسب العيش؛
  السكن املالئم للتعويض عن استعمال مرتل األسرة؛  •  
امللكيــة املــشتركة، امللكيــة املنفــصلة، (املتاحــة للــزوجني املــساواة يف إطــار ُنظُــم امللكيــة   •  

، واحلق يف اختيار نظام امللكية، وفهم النتائج املترتبة علـى كـل نظـام               )امللكية املزدوجة 
  من هذه الُنظُم؛ 

إدراج حـــساب القيمـــة احلاليـــة للتعـــويض املؤجـــل واملعـــاش التقاعـــدي وغريمهـــا مـــن   •  
لنامجة عن املسامهات املقدمة يف فترة الزوجيـة، مثـل          مدفوعات ما بعد انقضاء العالقة ا     

بوليــصات التــأمني علــى احليــاة، باعتبــار ذلــك جــزءاً مــن ممتلكــات الزوجيــة اخلاضــعة    
  للقسمة؛

تقييم املـسامهة غـري املاليـة يف ممتلكـات الزوجيـة اخلاضـعة للقـسمة، مبـا يف ذلـك القيـام                         •  
ــة باألســرة، والفــرص االقتــ    ــاء البيــت والعناي ــة  بأعب ــسامهات املادي ــضائعة، وامل صادية ال

املاديــة يف التطــور الــوظيفي للــزوج ويف أنــشطته االقتــصادية األخــرى ويف تنميــة   وغــري
  رأمساله البشري؛

ــق التكــافؤ يف           •   ــة لتحقي ــزواج طريق ــضاء ال ــد انق ــدفوعات بع ــزوج م ــسديد ال ــار ت اعتب
  .املالية اآلثار

دراســـات للـــسياسات بـــشأن الوضـــع  وينبغـــي للـــدول األطـــراف أن ُتجـــري حبوثـــا و   - ٤٨
االقتـــصادي للمـــرأة داخـــل األســـرة ولـــدى انقـــضاء العالقـــات األســـرية، وأن تنـــشر نتائجهـــا 

  .ُميسَّرة بأشكال
  

  حقوق امللكية بعد الوفاة    
ُتحرم األرملة يف العديد من الدول األطراف، حبكـم القـانون أو العـرف، مـن املـساواة                    - ٤٩

ويكفـل  . عرضها للضعف من الناحيـة االقتـصادية عنـد وفـاة الـزوج            يف املرياث مع األرمل، مما ي     
بعــض الــنظم القانونيــة مــن الناحيــة الــشكلية تزويــد األرملــة بوســائل أخــرى تكفــل هلــا األمــن    
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االقتصادي، كأن يكون ذلك من خالل مدفوعات إعالة مقدمـة مـن األقـارب الـذكور أو مـن                
  .فذ من الناحية العمليةمات قد ال تناغري أن هذه االلتز. تركة املتوىف

ومــن األشــكال العرفيــة حليــازة األراضــي مــا يقيــد إمكانيــة شــراء األفــراد لألراضــي أو    - ٥٠
نقلهم حيازهتا، وقد ختضع فيها األراضي حلق االنتفاع فقـط، حـىت إذا تـويف الـزوج طُلـب مـن                     

تـوىف حـىت    الزوجة أو الزوجات أن تترك أرضـه أو اشـُترط عليهـا أن تتـزوج مـن أحـد إخـوة امل                     
وقد يشكل وجـود ذريـة أو عـدم وجودهـا عـامال رئيـسيا يف شـروط الـزواج                    . تظل يف األرض  

ــسمَّى    . هــذه ــا ُي ــدول األطــراف مل ــد مــن املمتلكــات ”وتتعــرض األرامــل يف بعــض ال “ التجري
، حيث يعمد أقارب الزوج املتوفَّى، متـذرعني حبقـوق عرفيـة،            “االستيالء على املمتلكات  ” أو

رملة وأطفاهلا من املمتلكات احملـصل عليهـا يف فتـرة الزوجيـة، مبـا فيهـا املمتلكـات             إىل جتريد األ  
وُيخــرج أقــارب املتــوىف األرملــة مــن مــرتل األســرة . الــيت ال حيوزهــا الزوجــان مبوجــب العــرف

ويستولون على مجيع املنقوالت، مث ُيغفلون ما يلقيه العـرف نفـسه علـى عـاتقهم مـن مـسؤولية              
ويف بعــض الــدول األطــراف، ُتهمــش األرملــة أو ُتبعــد إىل جمتمــع . أطفاهلــاعــن إعالــة األرملــة و

  .جمتمعها غري
املعاشـــات التقاعديـــة (وتـــؤدي حقـــوق الوراثـــة يف مـــدفوعات الـــضمان االجتمـــاعي    - ٥١

ــة  ــة القائمــة علــى االكتتــاب دورا كــبريا يف    )ومــدفوعات اإلعاق ، ويف ُنظُــم املعاشــات التقاعدي
والـدول  .  فيها الزوجان مبالغ كبرية يف هذه الُنظُم أثناء فتـرة العالقـة  الدول األطراف اليت يدفع  

ــرأة يف اســتحقاقات األزواج واســتحقات         ــساواة بــني الرجــل وامل ــراف ملزمــة بكفالــة امل األط
  .الوراثة من نظم الضمان االجتماعي واملعاشات التقاعدية

ألطـراف إمكانيـة اسـتخدام    وتقيد القوانني واملمارسات املعمـول هبـا يف بعـض الـدول ا            - ٥٢
والـدول األطـراف    . الوصية لتجاوز القوانني واألعراف التمييزية وزيادة حصة املرأة يف املـرياث          

ملزمة بأن تعتمد قوانني تتعلق بكتابة الوصية اليت تكفل املساواة يف احلقوق بـني املـرأة والرجـل       
  .سواء من موقع املوصي أو الوارث أو ذي احلقوق

األطراف ملزمة بأن تعتمد لتنظيم اإلرث يف غياب الوصية قوانني تتطـابق مـع              والدول    - ٥٣
  :وينبغي هلذه القوانني أن تكفل ما يلي. مبادئ االتفاقية

  معاملة الورثة من اإلناث والذكور على قدم املساواة؛  •  
عدم تعليق اإلرث العريف يف حقوق استخدام األراضي أو ملكيتها على شـرط الـزواج                 •  

ري مــن أخ للــزوج املتــوفَّى أو مــن أي شــخص آخــر، أو علــى وجــود أو عــدم    القــس
  وجود أطفال قصَّر من الزواج ذي الصلة؛
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  حظر حرمان األرملة واألرمل من املرياث؛  •  
وكفالـة املالحقـة القـضائية      “ االستيالء على املمتلكات  /التجريد من املمتلكات  ”جترمي    •  

  .بملرتكيب تلك األفعال على النحو الواج
  

  التحفظات  -ثامنا   
عـن   )و( بـشأن التحفظـات علـى االتفاقيـة        ١٩٩٨أعربت اللجنـة يف بياهنـا الـصادر عـام             - ٥٤

  :، الحظت بالتحديد ما يلي٦ففي الفقرة . تهاقلقها من عدد التحفظات وطبيع
.  تتــضمنان األحكــام األساســية يف االتفاقيــة١٦ و ٢تــرى اللجنــة أن املــادتني     

ومــع أن بعــض الــدول األطــراف ســحبت حتفظاهتــا علــى هــاتني املــادتني، فــإن اللجنــة   
ــى        ــديت علـ ــيت أُبـ ــات الـ ــاق التحفظـ ــدد ونطـ ــة إزاء عـ ــصورة خاصـ ــالقلق بـ ــشعر بـ تـ

  .دتنياملا هاتني
  : ما يلي١٧، أعلنت اللجنة على وجه التحديد يف الفقرة ١٦وفيما يتعلق باملادة 

ــوانني          ــة وال القـــ ــة أو الثقافيـــ ــة أو الدينيـــ ــات التقليديـــ ــن للممارســـ ال ميكـــ
السياسات احملليـة غـري املتمـشية مـع االتفاقيـة أن تـربر االنتـهاكات الـيت حتـدث هلـا،                أو

، ١٦ مــن أن التحفظــات الــيت ُتبــدى علــى املــادة   كمــا أن اللجنــة ال تــزال علــى يقــني 
ألسباب وطنيـة أو تتـصل بالتقاليـد أو الـدين أو الثقافـة، هـي حتفظـات ال تتمـشى مـع                       

  .االتفاقية وغري جائزة ولذا ينبغي استعراضها أو تعديلها أو سحبها
ـأنه منـذ  وفيما يتعلق بالتحفظات املتصلة بالـشرائع واملمارسـات الدينيـة، تقـّر اللجنـة بـ                - ٥٥
، قامت عـدة دول أطـراف بتعـديل قوانينـها هبـدف حتقيـق املـساواة يف بعـضٍ علـى                      ١٩٩٨عام  

 وال تــزال اللجنــة توصــي بــأن تأخــذ الــدول األطــراف . األقــل مــن جوانــب العالقــات األســرية 
االعتبـار جتـارب البلـدان الـيت هلـا خلفيـة دينيــة وُنظُـم قانونيـة مماثلـة والـيت عـدَّلت تــشريعاهتا             يف
 حملليــة بنجــاح لتتماشــى مــع االلتزامــات املنبثقــة عــن الــصكوك الدوليــة الـــُملزمة قانونيــا، بغيــة   ا

  .)ز(سحب التحفظات
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