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 قدمةم

 والشعوب (اللجنة اإلنسان لحقوق األفریقیة اللجنة یسر

 (د)7المادة   على العام التعلیق ھذا أن تعتمد األفریقیة)

 اإلنسان لحقوق األفریقي المیثاق بروتوكول من

(بروتوكول  أفریقیا في المرأة حقوق بشأن والشعوب

 .مابوتو)

 2003 عام في اعتماده تم الذي مابوتو، إن بروتوكول

 المیثاق یكّمل ، 2005عام في التنفیذ حیز ودخل

األفریقي)  والشعوب (المیثاق اإلنسان لحقوق األفریقي

 في المرأة لحقوق الجوھریة الحمایة توسیع خالل من

 حقوق على صراحة النص خالل من ذلك ویتم .أفریقیا

 حقوقھا عن فضالً  والملكیة، األرض في للمرأة متساویة

 .الزواج في المتساویة

 الدول تُدعى مابوتو، بروتوكول من (د)7المادة   بموجب

 النساء تمتع لضمان مناسبة تشریعات سن إلى األطراف
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 الطالق أو االنفصال حاالت في الحقوق بنفس والرجال

 من التأكد علیھا یتعین الصدد، ھذا وفي الزواج. فسخ أو

 الزواج، بطالنأو الطالق أو االنفصال حالة في ..."أنھ

 منصفال التقاسم في الحق والرجل للمرأة یكون

 ."الزواج عن ةجمالنا المشتركة للممتلكات

 المرأة حقوق تفسیر حول إرشادات العام التعلیق ھذا یقدم

 من للتأكد الزواج، بطالن أو الطالق أو االنفصال أثناء

 العادلة التقاسم في الحق لھم والنساء الرجال أن

للمادة   وفقًا الزواج عن الناشئة المشتركة للممتلكات

االلتزامات كذلك یحدد  و مابوتو بروتوكول من (د)7

الشاملة والمحددة للدول األطراف تجاه تعزیز االدماج 

من بروتوكول مابوتو في القوانین  (د)7الفعال للمادة 

 المحلیة وتطبیقھا.

 للنھوض مختلفة خاصة آلیات األفریقیة اللجنة أنشأت

 اآللیات ھذه اإلنسان. ومن بحقوق تتعلق محددة بقضایا

أفریقیا.  في المرأة بحقوق المعنیة الخاصة المقررة
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 التعلیق ھذا تطویر في المقررة الخاصة القیادة وتولت

 في المرأة حق بشأن 262 القرار العتماد وفقًا العام

 والقرار ،2013 عام في اإلنتاجیة والموارد األرض

 من (د)7المادة  على عامة تعلیقات تطویر بشأن 401

  مابوتو. بروتوكول

 المؤسسات مع المقررة الخاصة بالتشاور عملت وھكذا

 قدموا الذین اآلخرین المصلحة وأصحاب الحكومیة

 خالل ومن االجتماعات المباشرة في قیّمة مالحظات

 .اإللكترونیة المساھمات

 لجمیع امتنانھا عن تعرب أن األفریقیة اللجنة وتود

 شاركوا الذین اآلخرین المصلحة وأصحاب شركائھا

 .العام التعلیق ھذا تطویر في بكامل اإلخالص

 أسواجبور لوسي المفوضة

 أفریقیا في المرأة بحقوق المعنیة الخاصة المقررة
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 العام التعلیق ھذا ونطاق أوال.  ھدف

 ضعیف وضع في أنفسھن القارة في النساء تجد .1

 واالقتصادیة االجتماعیة بحقوقھن التمتع حیث من

 وصول الرجال. ولدیھن مع المساواة قدم على

 القوة الملكیة. إن دینامیات بحقوق وتمتع محدود

 والھیاكل الجنسین، بین العالقات في المتكافئة غیر

 التمییزیة والثقافیة االجتماعیة والممارسات

 من االقتصادي تعتبر، التمكین إلى المرأة وافتقار

 حقوق على تؤثر رئیسیة عوامل أخرى، أمور بین

 .أفریقیا في الملكیة في المرأة

 الملكیة حقوق في المساواة عدم من المرأة تعاني .2

 االنفصال. أثناء أو والطالق الزواج وقت في

 اقتصادي قرار اتخاذ سلطة یمارسن الزواج،

 كبیرا جزء األسرة. وبما أن معدومة في أو محدودة

 واألدوار العمل المنزلي من یأتي مساھمتھن من

 قیمة ذات األدوار ھذه اعتبار یتم فال اإلنجابیة،
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 للقیم اعتبار أي إعطاء یتم وال اقتصادیة

 .األدوار لھذه االقتصادیة

الزواج.  فسخ عند الضعیف المرأة وضع یتزاید .3

 أخرى أجزاء في الحال ھو كما أفریقیا، في فالنساء

 الحاد التمییز من تضررا األكثر ھن العالم، من

 بعد الملكیة حقوق مسائل في المساواة وعدم

 آثار من متناسب غیر بشكل ویعانین الزواج

 والقمعیة، التمییزیة والتقالید والعادات القوانین

 مثل الممتلكات على بالحصول یتعلق فیما خاصة

  تقلیدیا، .علیھا واألراضي والسیطرة المساكن

 على الرجال الملكیة حقوق مؤسسات تُفضل

 في الملكیة قوانین تعامل ذلك، على النساء. عالوة

 أسرة أرباب أنھم على الرجال البلدان من العدید

 .األسرة ممتلكات على الكاملة بالسیطرة یتمتعون

 التمییزیة القوانین انتشار الخصوص، وجھ على .4

 حقوق انتھاك إلى أدت التي القانونیة والعملیات
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 الزواج فسخ أو والطالق االنفصال أثناء الملكیة

 كبیر قلق مصدر المرأة على ذلك وتأثیرإفریقیا  في

 من عدًدا أن من الرغم األفریقیة. على القارة في

 تضمن األفریقیة الدول مختلف في التشریعات

 فإن والملكیة، التمییز وعدم المساواة في الحق

 الممارسات وكذلك األخرى واألعراف التشریعات

 ھذا في الجنسین بین المساواة عدمترسخ  األبویة

  الصدد. 

في أجزاء كثیرة من أفریقیا، تم تقویض مساھمة  .5

المرأة في حیازة الممتلكات الزوجیة باستمرار من 

 :خالل، من بین أمور أخرى

 بین تمیز تسجیل وممارسات قوانین )أ

 المرأة تثني أو الواقع في الجنسین، وتحظر

 والممتلكات واألراضي المساكن امتالك عن

 تعطي أو زوجھا، مع األخرى باالشتراك
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 واألراضي المساكن لتسجیل األفضلیة

 ؛ الذكر فقط الزوج باسم والممتلكات

 یمنح الذي الزوجیة، السلطة مفھوم تطبیق )ب

 زوجتھ ممتلكات إدارة سلطة فقط الزوج

 ؛ المشتركة ممتلكاتھما أو/و

 النساء على تملي التي الجنسانیة المسؤولیات )ج

 والحفاظ األسرة لرعایة مواردھن استخدام

 مواردھم الرجال یستخدم بینما المنزل على

 و ؛ الممتلكات القتناء

 الدینیة والممارسات العرفیة القواعد تطبیق )د

 السلبیة.

 المیثاق في األطراف الدول فإن نفسھ، الوقت وفي .6

 (المیثاق والشعوب اإلنسان لحقوق األفریقي

 بضمان 3 و 2 المادتین بموجب ملزمة األفریقي)

 ونساءً  رجاالً  - األشخاص جمیع بین المساواة

من  18 لحقوقھم. المادة  المتساویة الحمایة وضمان

المیثاق األفریقي تضمن على وجھ التحدید القضاء 
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على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة وتحث الدول 

 األطراف على ضمان حمایتھا.

 من 3 و 2 المادتان رتوف مماثل، سیاق وفي .7

التمییز.  من للمرأة الحمایة أیًضا مابوتو بروتوكول

األطراف  الدول على یتعین أنھ على 2 المادة تنص

 خالل من المرأة ضد التمییز أشكال جمیع مكافحة"

 وغیرھا المناسبة والمؤسسیة التشریعیة التدابیر

 امرأة لكل"أن  على 3 المادة . تنص"التدابیر من

 اإلنسان في المتأصلة الكرامة في الحق

 والقانونیة اإلنسانیة بحقوقھا واالعتراف

 ."وحمایتھا

 21 و 7 و 6 المواد تحتوي ، ذلك إلى باإلضافة .8

 للحقوق شامل نظام على مابوتو بروتوكول من

 في بما ، الزواج في المرأة بھا تتمتع أن یجب التي

 األفریقي المیثاق یضمن الزوجات. كما تعدد ذلك

 . 14 المادة خالل من الملكیة في الحق
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 یجب األطراف الدول أن على 6 تنص المادة بینما .9

 متساویة بحقوق والرجل المرأة تمتع" تضمن أن

 تلزم الزواج، في متساوین كشریكین إلیھما ویُنظر

 مناسبة تشریعات بسن األطراف الدول 7 المادة

 في الحقوق بنفس والرجال النساء تمتع لضمان

 الزواج. وتنص فسخ أو االنفصال، أوالطالق حالة

 أن الدول على الفرعیة (د) المادة ضمن كذلك

 في الحق والرجل للمرأة علیھا أن تضمن  یتعین

 عن الناشئة المشتركة للممتلكات عادل تقاسم

 فسخ أو الطالق أو االنفصال حالة الزواج في

 ." الزواج

 تحمي التي القانونیة التطورات ھذه من الرغم على .10

 عند أو الزواج أثناء الحقوق سیما ال المرأة، حقوق

 یزال ال الزواج، فسخ أو الطالق أو االنفصال

 المرأة ضد سائدین المساواة وعدم المنھجي التمییز

 .والممارسة القانون في
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 من مزید إعطاء ھو العام التعلیق ھذا من الھدف .11

 وال الزواج، في للمرأة الملكیة حقوق حول التفسیر

 فسخ أو الطالق أو االنفصال أوقات في سیما

 حول إرشادات یقدم فإنھ النحو، ھذا على الزواج.

 أو الطالق أو االنفصال أثناء المرأة حقوق تفسیر

 إلى الخصوص وجھ على الزواج. ویسعى فسخ

 التقاسم في للحق الجدیدة للحمایة محتوى توفیر

 الزواج عن الناشئة المشتركة العادل للممتلكات

ویقدم ھذا  مابوتو.  بروتوكول من (د)7  للمادة وفقًا

 تقاسم كیفیة حول إرشادات التعلیق العام أیضا

 مع تتفق وبطریقة عادل بشكل الزوجیة الممتلكات

 .والرجل المرأة بین الجوھریة المساواة فكرة

 في والتوسع الوضوح أیًضا العام التعلیق یوفر  .12

 معیار وضع أجل من للدول القانونیة االلتزامات

اإلنسان  حقوق مبادئ على قائم القارة مستوى على

 من وغیرھا والمؤسسیة التشریعیة التدابیر یصف

 األطراف الدول تتخذھا أن ینبغي التي التدابیر
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 عند الزوجین لممتلكات العادل التقاسم إلنفاذ

 الدول الزواج. وتلتزم وفسخ والطالق االنفصال

 الھیاكل في جذریة تغییرات بإحداث األطراف

 والسیاسیة واالقتصادیة االجتماعیة والعالقات

 على تشجع التي العوامل فعال تعالج بشكل بطریقة

 الھیكلیة المساواة وعدم األبویة والسلطة التمییز

 الزوجیة للممتلكات العادل التقاسم تعوق التي

 .بالمرأة یضر بشكل

 

  العام التعلیق ھذا لوضع القانوني األساس
 ومعنى نطاق تفسیر مھمة تقع ذلك، على عالوة .13

 ومیثاق مابوتو بروتوكول في الواردة األحكام

 اللجنة عاتق على التوالي، على األفریقي، الطفل

 .1(اللجنة) والشعوب اإلنسان لحقوق األفریقیة

                                                      
 للمفوضیة تأذن األفریقي، المیثاق من (ب) )1 (45 )المادة  1

 القانونیة المشاكل حل إلى تھدف وقواعد مبادئ ووضع بصیاغة
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  الرئیسیة المصطلحات تعریف

 :العام التعلیق ألغراض .14

 تكوینھ تاریخ من الزواج إبطال ھو الزواج "بطالن"

 .قضائي بحكم

 قوانین بموجب قضائي بأمر الزواج إنھاء ھو"الطالق"

 .الدولة

 التي الزوجیة الممتلكات تقسیم ھو "قسیم المنصفالت"

 المادي االعتراف أساس على الممتلكات نصف عن تزید

 الذي الملكیة بحقوق التمتع في المساواة عدم من بكل

 النقدیة غیر والمساھمة الزواج، أثناء المرأة تحملتھ

 .واألسرة المنزل في للمرأة

                                                      
 تبني قد التي األساسیة والحریات والشعوب اإلنسان بحقوق المتعلقة

 .أساسھا على تشریعاتھا األفریقیة الحكومات
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 الملكیة نظام إلى شیرت "في الملكیة مشاركة كاملة"

 والدخل األصول جمیع تصبح بموجبھ الذي الزوجیة

 ملكیة الزواج أثناء والمكتسبة الزواج أثناء المحصل

 .للزوجین مشتركة

 "الزواج عن الناجمة المشتركة الممتلكات"

 المكتسبة الممتلكات جمیع تشمل )"الزوجیة األصول"(

سندھا.  یحمل عمن النظر بغض الزواج، فترة خالل

 عن الناجمة الممتلكات " تفسیر إلى النظر وینبغي

الملكیة المشتركة  نظام في الزواج منظور من  "الزواج

 .في الزواج

 الرسمیة وغیر الرسمیة القرانات بھ یُقصد "واجالز"

 فوق، فما عاًما 18 سن من والنساء الرجال بین

 أو عرف أو قانوني نظام أي بموجب بھا والمعترف

 .دین أو مجتمعیة ممارسة
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 المساھمات إلى تشیر "النقدیة غیر المساھمات"

 غیر جھود خالل من مدتھ وأثناء الزواج إلى المقدمة

 بما األجر مدفوعة غیر رعایة وأعمال األجر مدفوعة

 األطفال الحصر، رعایة ال المثال سبیل على ذلك، في

 األرض وزراعة األسرة منزل ورعایة القصر

 .نقدیة غیر مساھمة أخرى أي أو وتحسینھا،

 على ینطوي ال الزوجین بین ھو فصل "االنفصال"

 سبیل (على معینة ولكنھ یؤدي إلى ترتیبات الزواج، فسخ

 بھا تأمر األطفال) حضانة أو الزوجیة النفقة المثال،

 .المحكمة

 الذي المساواة شكل إلى یشیر "الجوھریة المساواة" 

 وتسعى الرسمیة المساواة تتجاوز تدابیر اعتماد یتطلب

 االجتماعیة العوائق وإزالة ؛ الحالي الحرمان معالجة إلى

 ؛ بالحقوق المتساوي للتمتع والثقافیة واالقتصادیة

 تعزیز إلى یؤدي والعنف، مما التحیزو الوصم ومعالجة
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 االجتماعیة لألعراف الھیكلي التغییر وتحقیق المشاركة

 .والقانون والثقافة

 أفریقیا في الملكیة حقوق و أنظمة الزواج  ثانیا.

 أمام تحدیات تخلق التي العوامل من العدید ھناك .15

 الزواج أثناء الملكیة بحقوق الكامل المرأة تمتع

 القانونیة األنظمة تنوع ھذه فسخھ. وتشمل وعند

 تتصورھا التي المتباینة والمعاییر الزواج بشأن

 بمعاملة یتعلق فیما للزواج المختلفة القانونیة النظم

 والمواقف الزواج فسخ وعند الزواج في المرأة

 في والمرأة الرجل بین المساواة بشأن االجتماعیة

 الزواج تنظم المؤسسات التي تشكل التي الزواج

 بالمساھمة االعتراف وعدم فسخھ وقت ذلك في بما

 .اإلنجابي العمل في للمرأة المادیة

 من مختلفة بأشكال یُعترف أفریقیا، أنحاء جمیع في .16

 القانون بموجب الزیجات یتم الزیجات. ھذه

 بموجب وھناك زیجات العرفي، والقانون المدني،
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 بموجب ومعظمھا الدینیة، والزیجات القوانین

 ھناك ھؤالء، إلى اإلسالمیة. باإلضافة الشریعة

 أنھم إال الزواج، طقوس یؤدوا لم أنھم رغم أزواج

البعض  ھمبعض ونتحملوی لسنوات یتعایشون

 اتسلطال بعض تعترف ال وزوجة. ھنا، كزوج

 ال وبالتالي كزواج، الزیجات ھذه بمثل القضائیة

 أي في حدود الحمایة أشكال من شكل أي تقدم

 ھناكوبعده.  قرانال ھذا أثناء مستحقة ملكیة حقوق

 الطالق منح أجل من اتباعھا یجب إجراءات أیًضا

 .یستحقھ الذي والرسمي القانوني االعتراف

 یجب الزواج، قانون بموجب الحاالت، معظم في .17

 باألھلیة الزواج وقت الطرفین كال یتمتع أن

 یجب الطالق، حالة البعض. في بعضھماب للزواج

 الممتلكات تقاسم وترتیبات الطالق أسباب تكون أن

الموضوعة.  القانونیة اإلجراءات مع متوافقة

 أیًضا شائعة اإلسالمیة الشریعة بموجب الزیجات

 الزیجات ھذه مثل تكون أن ویمكن القارة في
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 تجاه االجتماعیة المواقف الزوجات. إن متعددة

 تقوم الذي الزواج في المرأة دور وخاصة الزواج

 بشكل تؤثر الدینیة أو المدنیة الزیجات ھذه علیھ

 أو الطالق أثناء للمرأة الملكیة حقوق على مباشر

 .الزواج فسخ أو االنفصال

 على الطرفان یتفق أن یجب  ،العرفیة الزیجات في .18

 كال یوافق أن ویجب وزوجة، كزوج مًعا العیش

الزواج.  إتمام یجبكما  الزواج على الطرفین

 الزوجات متعدد العرفي الزواج یكون أن یمكن

 العرفیة الزیجات تحویل یمكن ذلك، أیًضا. ومع

 المتعدد الزواج تحویل وبالتالي نظامیة زیجات إلى

 یتعلق أحادي. عندما زواج احتماال، إلى الزوجات

 تبًعا الطالق أسباب تختلف قد بالطالق، األمر

 یترتب أن شأنھ من معینة، وھذا ألعراف مجموعة

 الزوجین ممتلكات توزیع على وخیمة عواقب علیھ

 .الزواج بطالن أو الطالق أو االنفصال وقت في
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 بروتوكول من (د)6 المادة أن من الرغم على .19

 فإن القانون، في المسجل بالزواج تعترف مابوتو

 في أنھ تظھر األفریقیة الدول معظم في الممارسة

 والزیجات المدنیة الزیجات تسجیل یتم الغالب

 في الزیجات غالبیة فإن ذلك فقط، ومع الدینیة

 یمثل مسجلة. وھذا غیر عرفیة زیجات ھي أفریقیا

 لتوزیع عادلة عملیات وتنفیذ لتنظیم تحدیات

 أو الطالق أو االنفصال عند الزوجیة ممتلكات

 .بطالنال

 عموًما إفریقیا في الملكیة أنظمة أشكال تبدو .20

 الزوجین كال من أن (بمعنى الجنسین بین محایدة

 فإن ذلك، ممتلكات). ومع یحصل على أن یمكن

 على والزوجي، االجتماعي السیاق في التنفیذ

 المنزل، داخل والعالقات الجنسین أدوار خلفیة

 مواتٍ  غیر وضع في الزوجات جعل إلى یمیل

 من الرغم بأزواجھن. أیًضا،على مقارنة

 ممتلكات الحصول على في المرأة بحق االعتراف



18 

 القانون بموجب الزوجة، تكون ما غالبًا باسمھا،

 العمل ومطلوب منھا زوجھا، من معالة العرفي،

 بھذه المكتسبة والممتلكات أجلھ، من أو زوجھا مع

 من الرغم الفردیة. على ممتلكاتھ ھي المساعدة

 تزال ال االقتصادیة، الظروف في التغییر

 في تفشل الحالیة العرفیة أو القانونیة الممارسات

 األحیان، من كثیر فيالمرأة.  ملكیة حقوق حمایة

 الطالق لتقدیر عند الزوجین ممتلكات توزیع یُترك

 الزواج فسخ عن المسؤولة المؤسسات أو المحاكم

التي  المؤسسات ھذهبما أن المعني. و البلد في

 ودور للزواج التقلیدیة المفاھیم في التزال غارقة

 إلى تمیل فإنھا الزواج، أثناء ومساھمتھا المرأة

 معظم في المرأة تضر توزیع أنظمة تطبیق

 .الحاالت

 من كبیًرا عدًدا الزوجیة الملكیة حقوق تغطي .21

 القانون یمنحھا التي المصالح أو الحقوق

 إلى الزوج. یشیر وضع یشغلون الذین لألشخاص
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 الممتلكات في الزوجان بھا یتمتع التي الحقوق

 في بما الزواج، أثناء أو الزواج لغرض المتراكمة

 التصرف أو استخدامھا أو الممتلكات كسب ذلك

 الملكیة. ومن نقل أو الرھن أو االستثمار أو فیھا

 حتى الزوجان علیھا حصل التي الممتلكات فإن ثم،

 یمكن زواجھما تعزیز ألغراض الزواج قبل

 الممتلكات زوجیة. وكذلك ملكیة اعتبارھا

 .فائدة الزوجینلالستخدام و الزواج أثناء المكتسبة

 الزوجیة الملكیة حقوق للمرأة، تعتبر بالنسبة .22

 أثناء خاصة أھمیة ذات الزوجیة الملكیة وأنظمة

 الطالق. إنھا سیاق في أھمیة وتزداد الزواج

 .للمرأة واالجتماعیة االقتصادیة للرفاھیة ضروریة

 بالغ أمر الملكیة بحقوق العادل المرأة تمتع إن .23

 الرفاھیة في ألھمیتھا فقط لیس للمرأة األھمیة

 ألن أیًضا ولكن للمرأة واالقتصادیة االجتماعیة

 اآلن كبیر قلق مصدر ھذا أصبح .تستحقھ المرأة
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 وعیًا ھناك ألن المرأة حقوق حول الخطاب في

 المنزل في المرأة مساھمة تقدیر بضرورة متزایًدا

 أیضا النقدیة. وھناك المساھمة تعادل أنھا على

 من یمّكنھا وضع في المرأة یجعل متزاید اتجاه

 حیازة في كبیر بشكل والمساھمة العیش لقمة كسب

 مع لألسرة االقتصادي والرفاه الممتلكات

 المساھمة عن تحمل مسؤولیات في االستمرار

 المنزل. من في تقدمھا التي النقدیة غیر اإلنجابیة

 على القدرة اكتسبت قد المرأة أن بما أنھ بھ المسلم

، فإن ما تستحقھ لدى الممتلكات حیازة في المساھمة

 .أھمیة رثالطالق أصبح أك

 وقت في الملكیة حقوق مع التعامل كیفیة إن .24

 بالغ أمر الزواج بطالن أو االنفصال أو الطالق

 ملكیة حقوق انتھاكات تكون أن األھمیة. یمكن

 التمییزیة والممارسات القوانین عن الناتجة المرأة

 مقدمة الزواج فسخ أو الطالق أو االنفصال عند

 الحمایة النساء. بدون من لكثیر والعوز للفقر
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 من (د)7المادة   بشأن والوضوح الكافیة، القانونیة

 في النساء مساھمات ستظل مابوتو، بروتوكول

 مطالباتھن وستظل باستمرار، مرئیة غیر الزواج

 بسبب تتقوض الزوجیة بالممتلكات المشروعة

 والتي جنسانیاً  المتحیزة والممارسات األعراف

 .الممتلكات تخصیص قرارات في الذكور تفضل

 الوصول یمكن وطني تشریع وجود عدم حالة في .25

 ضمان أجل من للتقاضي وقابل للتنفیذ، وقابل إلیھ،

 بموجب المتساویة المرأة بحقوق الفعال التمتع

 النظر بغض مابوتو بروتوكول من (د)7المادة 

 التعلیق ھذا أحكام مع یتفق وبما الزواج شكل عن

 بالتزاماتھا تفي أن للدول األطراف یمكن ال العام،

 في المرأة حقوق إلعمال والدولیة اإلقلیمیة

 بموجب الدول واجبات التمییز. إن وعدم المساواة

 یتعلق فیما مابوتو بروتوكول من (د)7المادة 

 من تتطلب والوفاء والتعزیز والحمایة باالحترام

 ومدروسة إیجابیة إجراءات اتخاذ األطراف الدول
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 أو االنفصال تحاال في  النساء، تمتع لضمان

 بحقھن في التقاسم الزواج، فسخ أو الطالق

 .المشتركة للممتلكات المنصف

 المعیاري اإلطار ثالثا.

 امتداد ھي مابوتو بروتوكول (د) من7المادة  .26

 في علیھا المنصوص األساسیة الحقوق لمختلف

 التي المختلفة الحقوق مابوتو. ھذه بروتوكول

 (د) من7للمادة   المعیاري األساس تشكل

 .مناقشتھا أدناه تتم مابوتو بروتوكول

 التمییز وعدم المساواة في الحق

 من كل في علیھ منصوص المساواة في الحق .27

 مابوتو. تشكل وبروتوكول األفریقي المیثاق

 في الواردة المساواة حمایة أحكام 18 و 3 المادتان

 المیثاق من 3 المادة األفریقي. تنص المیثاق

 :لھا كأساس على المساواة جوھرھا في األفریقي
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 أمام األشخاص جمیع بین المساواة على تنص فھي

 .القانون بموجب المتساویة والحمایة القانون

 الحمایة بأن القائلة النظر وجھة اللجنة تبنت .28

 المیثاق من 3 المادة بموجب للقانون المتساویة

في  األشخاص جمیع حق تتمثل في األفریقي

 وأن والمحاكم القانون إلى بشأن الوصول المساواة

 القانون قبل من المساواة قدم على لتھمعامتم می

 والموضوعیة. في اإلجرائیة الناحیة من والمحاكم

 عادلة، فإن محاكمة في الحق من قریبة أنھا حین

 في المساواة على خاص بشكل تنطبق 3 المادة

 بعدم ضمان إنھا للعدالة. أساسي كعنصر المعاملة

 نفس من األشخاص من فئة أو شخص أي حرمان

 بھا یتمتع والتي القوانین توفرھا التي الحمایة
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 في األخرى الطبقات أو اآلخرون األشخاص

 .2وممتلكاتھم وحریتھم حیاتھم في مماثلة ظروف

 على األفریقي المیثاق من 18 المادة تنص كما .29

 حق حمایة على التركیز خالل من متساویة حمایة

 ) على3(  18 المادة األسرة. وتنص داخل المرأة

 على القضاء الدولة تكفل أن على الخصوص وجھ

 المرأة حقوق حمایة وتكفل المرأة ضد تمییز كل

 اإلعالنات في علیھ المنصوص النحو على والطفل

 .الدولیة واالتفاقیات

 تسعى التي الحقوق قائمة مابوتو بروتوكول یضع .30

 أیًضا ولكن الرسمیة المساواة ضمان إلى فقط لیس

 على ذلك، ھام. وبناءً  بشكل للمرأة یةفعلال المساواة

 من واسعة مجموعة على البروتوكول ینص

                                                      
 عن نیابةسبیلغ وماك & دیتشوانیلو  277/2003  -رقم  البالغ  2

 .بوتسوانا ضد لیھلوھونولو بیرنارد كوبیدي
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 على یتعین التي الحمایة وتدابیر االستحقاقات

 إلغاء ألغراض للمرأة ضمانھا قانونًا الدول

 اإلنسان بحقوق المرأة تمتع تعیق التي الظروف

 بروتوكول اآلخرین. یفرض مع المساواة قدم على

 الدول على التزاًما (1)  2المادة  بموجب مابوتو

 ضد التمییز أشكال جمیع "بمكافحة األطراف 

 والمؤسسیة التشریعیة التدابیر خالل من المرأة

 الصدد، ھذا . وفي"التدابیر من وغیرھا المناسبة

مبدأ المساواة بین  ماجإد علیھا (أ) یتعین

في دساتیرھا  والرجل المرأة

 – بعد إذا لم یتم القیام بذلك – األخرى تشریعاتھاو

 (ب. ھا على نحو فعالطبیقت وضمان

بما  ،مناسبةال تنظیمیةالتشریعیة والتدابیر ال اعتماد

الرامیة لمنع وكبح جمیع  التدابیر تلك ذلك في

الضارة التي الممارسات خاصة أشكال التمییز و

، العامة للخطر المرأة ورفاھیتھا تعرض صحة

منظور نوع  ماجإد) ؛ (ج وتنفیذھا على نحو فعال

القرارات السیاسیة والتشریعات  الجنس في
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في وكذلك  ،اإلنمائیة والخطط والبرامج واألنشطة

 اإلجراءاتد) أخذ  (جمیع مجاالت الحیاة األخرى؛

 یستمر التي المجاالت في واإلیجابیة التصحیحیة

 وفي القانون على صعید المرأة ضد التمییز فیھا

 .الواقع"

 بروتوكول من (2) 2المادة  تلزم ذلك، على عالوة .31

 أشكال جمیع وإدانة بحظر األطراف الدول مابوتو

 حقوق على سلبا تؤثر التي الضارة الممارسات

 على القضاء إلى وتدعو  للمرأة، اإلنسان

 على القائمة النمطیة والقوالب الثقافیة الممارسات

 إلى الجنسین. باإلضافة مختلف دونیة أو تفوق

 تنص التي 9 المادة مثل أخرى أحكام ھناك ذلك،

نظام للحكم قائم على المشاركة، ومشاركة  على

 والمادة 12 والمادة ،في العملیة السیاسیة المرأة

 في الفرص تكافؤ بضمان الدول تلزمان اللتان 13

 المساواة أھداف مع تفقی بما توظیفوال التعلیم

 .الجوھریة
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 الحق على 2 المادة في مابوتو بروتوكول ینص .32

 باتخاذ األطراف الدول ویُلزم التمییز عدم في

 أوضحت وقد 3 التمییز. من المرأة لحمایة تدابیر

 التمییز إلى یھدف فعل أي أنھ على التمییز اللجنة

 على یقوم الذي التفضیل أو التقیید أو االستبعاد أو

 اللغة أو الجنس أو اللون أو العرق مثل أساس أي

 أو السیاسي غیر أو السیاسي الرأي أو الدین أو

 المولد أو الملكیة أو االجتماعي أو القومي األصل

 أو إبطال إلى یؤدي أو یھدف آخر وضع أي أو

 أو والحریات الحقوق بجمیع االعتراف إعاقة

                                                      
أو  إبعاد أو تمییز " أيالمرأة ضد التمییز مابوتو بروتوكول یعّرف 3

تقیید، أو أي معاملة تمییزیة على أساس الجنس، تستھدف أو ینتج 
للمرأة بحقوق اإلنسان والحریات عنھا إضعاف أو إبطال االعتراف 

بغض النظر عن حالتھا االجتماعیة،  میادین الحیاة األساسیة في جمیع
أو تضعف أو تبطل تمتع المرأة أو ممارستھا لحقوق اإلنسان 

 والحریات األساسیة؛
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 األشخاص، جمیع قبل من ممارستھا أو بھا التمتع

  ."4المساواة قدم على

a( الملكیة في الحق 

 دون الملكیة في الحقاألفریقي  المیثاق یضمن .33

 الدول ویفوض ، 14و 2 المادتین خالل من تمییز،

 ضد التمییز أشكال جمیع على بالقضاء األطراف

الملكیة.  ذلك في بما المرأة حقوق وحمایة المرأة

 جمیع مابوتو بروتوكول (ج) من 19 المادة تلزم

الموارد  إلى المرأة وصول تعزیزاألطراف ب الدول

 في حقھم وتضمن علیھا والسیطرة اإلنتاجیة

 .5 الملكیة

                                                      
 أعاله  3 رجع الوارد في الحاشیةملا  4
 امتالك في المرأة حق اإلنسان لحقوق الدولي القانون یضمن 5

 ،اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن(تمییز دون الممتلكات وإدارة
 ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة ، 17 و 2 المادتان

 ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء لجنة تشدد). 15 المادة المرأ،
 في متساویة بحقوق الزوجین كال یتمتع ، الزواج في أنھ على المرأة
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 فحسب، التملك في الحق الملكیة في الحق یشمل ال .34

 ممتلكات إلى في "الوصول الحق أیًضا یشمل بل

 الممتلكات بھذه التمتع انتھاك من والتحرر الفرد

 الحرة الحیازة أیًضا ولكن  بھا، الضرر إلحاق أو

 فیھا، والتحكم واستخدامھا الممتلكات لھذه

 وردوكما  .6مناسبة" المالك یراھا التي بالطریقة

أعاله، یستلزم ھذا الحق أن تكون المرأة في وضع 

یمّكنھا من ممارسة اتخاذ القرار بشأن استخدام 

 قلھا.الممتلكات أو التخلص منھا أو رھنھا أو ن

                                                      
 بھا والتمتع ھاتدبیرو وإدارتھا وحیازتھا الممتلكات قتناءا"

 على القضاء اتفاقیة من )1( 15 المادة تضمن ."فیھا والتصرف
 أمام والرجل المرأة بین المساواة المرأة ضد التمییز أشكال جمیع

 الحقوق مع المادة ھذه في علیھا المنصوص الحقوق تتداخل .القانون
 المرأة بمنح الدول یُلزم حیث وتكملھا،  )2( 15  المادة في الواردة
 .الممتلكات وإدارة العقود إبرام في متساویة حقوقًا

 األقلیات حقوق ومجموعة )(كینیا األقلیات حقوق تنمیة مركز ، 6
 .46 الفقرة كینیا، ضد )األندورویس رعایة مجلس عن نیابة(
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b( الزواج في المساواة في الحق 

 الدول مابوتو بروتوكول من 6 المادة تطالب  .35

بحقوق  والرجل المرأة تمتع بضمان األطراف

 في الزواج متساوین متساویة واعتبارھما شریكین

 ،تكفلل المناسبة وطنیةلالتشریعیة ا واتخاذ التدابیر

 الزواج نظام اختیار یتم أن أخرى، أمور بین من

 فترة وخالل (ھـ) 6 (المادة فیما بینھما باالتفاق

الحق في اكتساب  في الحق للمرأة یكون الزواج،

بكامل  وتدبیرھاممتلكاتھا الخاصة بھا وإدارتھا 

 .7 (ي)) 6 المادة الحریة

                                                      
 المساواةتدعم  المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیةإن   7

 واسع معیاًرا االتفاقیة تقدموواألسرة.  المجتمع في والرجل المرأة بین
 األسریة، والعالقات الزواج في والرجل المرأة بین للمساواة النطاق

 السیداو لجنة أكدت ، 1994عام في . 16 و 9 المادتین في وتحدیداً 
 الزواج في المساواة بشأن 21 رقم العامة توصیتھا في الحق ھذا كذلك

 والتقالید الثقافة أھمیة السیداو لجنة أدركت ھنا، ة.یاألسروالعالقات 
 في تلعبھ الذي المھم والدور والنساء الرجال وسلوك تفكیر تشكیل في

 .النساء قبل من األساسیة للحقوق الكامل اإلعمال من الحد
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باتخاذ  الدول مابوتو بروتوكول من 7 المادة تطالب .36

المرأة  مناسبة لضمان تمتعالتدابیر التشریعیة ال

في حال االنفصال أو  بنفس الحقوق الرجلو

  .الزواج بطالن الطالق أو

 العدید في القانونیة النظم أن األفریقیة اللجنة تالحظ .37

 الشركاء ومسؤولیات حقوق على تنص البلدان من

 أو القانونیة المبادئ تطبیق أساس على المتزوجین

 بالمواقف تسترشد التي العرفیة أو الدینیة القواعد

المرأة.  دور بشأن التمییزیة والثقافیة االجتماعیة

 المحلیة القوانین فیھا تعزز ال التي الحاالت فيو

 واسعة عواقب للمرأة، ھناك الزواج في المساواة

 في المساواة في حقوقھا ثابت بشكل تقید النطاق

 ما في نطاق الزواج. وغالباً  والمسؤولیة الوضع
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 انتصاف سبل وجود عدم إلى القیود ھذه تؤدي

 .الوضع لتصحیح للمرأة محلیة قانونیة

 والحقوق والمبادئ مابوتو بروتوكول یھدف .38

 القوانین تغییر إلى فیھ علیھا المنصوص

 قبل الزواج تحكم التي والمؤسسات والممارسات

  الزیجات. تكوین وبعد وأثناء

c(  منصفال التقاسم 

 أو االنفصال حالة في أنھ (د) على 7 المادة تنص .39

 والرجل للمرأة یكون الزواج، بطالنأو الطالق

 المشتركة مواللألمنصف ال التقاسم في الحق

(د) 7المادة  قراءة ینبغي الوالزواج.  عن ةجمالنا

 یلزم ، الذي7  المادة من السابق الجزء عن بمعزل

 بنفس والمرأة الرجل تمتع بضمان األطراف الدول

 بطالن أو الطالق أو االنفصال حالة في الحقوق

 مع تتفق بطریقة تفسیرھا یجب وبالتالي الزواج

 .المبدأ ھذا
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 النحو على "العادل التقاسم"فكرة  إلى النظر ینبغي .40

 منظور من (د) 7المادة  في علیھ المنصوص

 المساواة مفھوم الجوھریة. یعترف المساواة

 إذا إال المساواة تحقیق یمكن ال بأنھ الجوھریة

 الصلة ذات الحكومیة التدخالت استجابت

 والدینیة واالجتماعیة التاریخیة للظروف

 ممارسة على تؤثر التي واالقتصادیة والسیاسیة

 المجتمعات من كجزء بھا وتمتعھم لحقوقھم األفراد

 المساواة نھج إلیھا. ویتطلب ینتمون التي

 بأن الدول تعترف أن الصدد ھذا في الموضوعیة

 تدابیر تنفذ وأن متكافئ غیر وضع في المرأة

 أثناء الملكیة في حقوقھا ضمان إلى تھدف خاصة

 فإن الزواج. وبالتالي، فسخ أو الطالق أو االنفصال

 االستحقاقات توفیر تستلزم الجوھریة المساواة

 إلى باإلضافة المحرومین المجتمع ألفراد والحمایة

 على للجمیع المتاحة الحمایة وأوجھ االستحقاقات

 والحمایة االستحقاقات ھذه المساواة. تھدف قدم

 إلى الجوھریة المساواة تتطلبھا التي اإلضافیة
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 المتساوي التمتع تعوق التي الظروف تصحیح

 المحرومین المجتمع أفراد وتمكین بالحقوق

 التمتع من مابوتو) بروتوكول سیاق في (النساء

 مع المساواة قدم وعلى كامل بشكل بحقوقھم

 .اآلخرین

 المساواة. االول أشكال من شكلین تقدم بین ما یمیز .41

 إلى تدعو التي الرسمیة أو االسمیة المساواةھو

 ألن سواء حد على والنساء الرجال معاملة

 ھو القانون. واآلخر في متساوون الجنسین

 تأثیر طبیعة على تركز التي الجوھریة المساواة

 وقدرتھا المرأة حیاة على تطبیقھا أو معینة قوانین

 بھا الخاصة اإلنسان حقوق إلى الوصول على

 .المساواة قدم وعلى كامل بشكل بھا والتمتع

 السیاسیة العوامل بسبب األفریقي، السیاق في .42

 تؤدي ال قد أعاله، المذكورة والتاریخیة والثقافیة

 بالضرورة سواء حد على والنساء الرجال معاملة
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 لیست اللعب أرضیة ألن الجنسین بین المساواة إلى

 موضوعیة كمساواة المساواة فصیاغة متساویة.

 المساواة احدى األھداف المنشودة. تقر ھي

 بأن األساسیة، مستویاتھا أبسط الموضوعیة، في

 ولم تضمن ال ذاتھا حد في المعاملة في المساواة

 تكافؤ أو متساویة نتائج تحقیق الواقع في تضمن

 في القانون یأخذ أن یجب لذلك، نتیجة الفرص؛ في

 ضرًرا تشكل التي الصلة ذات االختالفات راالعتبا

 القوانین، شكل عكس معینة. على مجموعة أو لفرد

 التمتع على اھتمامھا یةجوھرال تركز المساواة

 تحقیق تعیق التي العوامل وكشف بالحق الفعلي

 .الواقع في المساواة

 بالتالي العام التعلیق ھذا یوفر السیاق، ھذا في .43

 من (د) 7 المادة بموجب العادلة للمشاركة فرصة

 تقسیم أنھا على تفسیرھا لیتم مابوتو بروتوكول

 نصف عن تزید التي الزوجیة الممتلكات

 من لكل المادي االعتراف أساس على الممتلكات
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 الذي الملكیة بحقوق التمتع في المساواة عدم

 النقدیة غیر والمساھمة الزواج أثناء المرأة تحملتھ

 المساواة سیاق في واألسرة المنزل في للمرأة

 وضمان الظلم تفادي ھو ذلك من یة. والھدففعلال

 جمیع مراعاة مع والمرأة الرجل بین المساواة

 .الزوجیة الممتلكات حیازة في المساھمة أشكال

 لـ لمنصفا بالتقاسم المتعلق المحتوى ) د(

 "الزواج عن اجمةالن المشتركة اتكلممتلا"

 ھذا في موضح ھو كما العادل التقاسم مضمون إن .44

 بالدور الواجب االعتراف یستلزم العام التعلیق

 التي المساھمات یشمل الذي للمرأة اإلنجابي

 التي والرعایة والعمل الوقت خالل من یقدمنھا

 التقاسم نطاق تحدید األسرة. عند في تستثمرھا

 أكان سواء الزواج، مدة مراعاة ینبغي العادل،

 أو االنفصال، سبب أو أطفاًال، ینجبان الزوجان
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 یتحملھا التي والمسؤولیة الزواج، فسخ أو الطالق،

 .الزوجین من كل

 الزواج من الناشئة المشتركة الملكیة تتكون .45

 الممتلكات جمیع من العام التعلیق ھذا ألغراض

 الموروثة العائلیة األراضي ذلك في بما المكتسبة

 یتم لم ما الزواج عیش فترة أثناء الزوجین قبل من

 أو الدولة تشریع بموجب صراحة استثناؤھا

 .عقد بموجب

  الزواج، قبل المكتسبة الممتلكات تقسیم یجوز ال .46

 الضرر وتعویضات والمیراث وكذلك الھدایا

األصول  ھذه اعتبار ویمكن الزوجین، أحد لصالح

 قبل من معھا التعامل یتم لم ما معفاةالطالق  عند

 أنھا ممتلكات على الزواج فترة أثناء الزوجین

 .مشتركة
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  الزوجیة الممتلكات في المرأة مساھمة ھـ)  

 على یجب الجوھریة، المساواة لذلك، ولضمان .47

 باألشكال كامل بشكل أن تعترف األطراف الدول

 االقتصادي الرفاه في المرأة لمساھمة العدیدة

 بھذه الكامل االعتراف تضمن وأن ألسرتھا

 فسخ أو الطالق أو االنفصال حاالت في المساھمة

 تطویر في الزوجات ذلك مساھمة ویشمل الزواج. 

 غیر عملھن خالل من والممتلكات األراضي

 أن األطفال. یجب رعایة وكذلك األجر مدفوع

 مع ةمشتركال الملكیة لنظام الدول تطبیق یتماشى

 (د). 7 المادة متطلبات تفعیل

 ةنظماأل سیاق  في الطالق في المرأة حقوق حمایة و)  
 التعددیة القانونیة

 من حاالت لدیھا أفریقیا في البلدان من العدید .48

 من كال تشمل متعددة، أو مزدوجة قانونیة أنظمة
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 تتعارض أال والعرفیة. ویجب القانونیة النظم

 المساواة مع والدینیة والتقلیدیة العرفیة الممارسات

 یةجوھرال المساواة سیما وال والرجل، المرأة بین

 .النساء على تطبیقھا في

 األسرة قانون أنظمة على المترتبة اآلثار تشیر .49

 موحد قانوني معیار إلى الحاجة إلى التعددیة

 فیما مابوتو بروتوكول أحكام مع یتوافق ومتناسق

 السلطة وإلغاء الزوجیة الملكیة بنظام یتعلق

 مختلف في النساء جمیع حمایة أجل الزوجیة. من

 نفس األطراف الدول تمنح أن المھم من الزیجات،

 تعدد ذلك في (بما العرفیة للزیجات الحقوق

 تماشیا الواقع)، بحكم األحادي والزواج الزوجات

 .مابوتو بروتوكول من (ج) 6 المادة مع

 بروتوكول من (2) 2المادة  مع یتماشى وھذا .50

تتعھد " األطراف الدول أن على تنص التي مابوتو

على تعدیل األنماط االجتماعیة والثقافیة  بالعمل
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لسلوك المرأة والرجل، بھدف تحقیق القضاء على 

الممارسات الثقافیة والعادات الضارة وكل 

الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي 

من الجنسین أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على 

أدوار نمطیة للمرأة والرجل، وذلك من خالل 

جیات التعلیم واإلعالم والتربیة استراتی

 ." واالتصاالت

 الدول التزامات  رابعا

 التشریعیة التدابیر )أ

 تناسق تضمن أن األطراف الدول على یجب .51

 الحقوق بالكامل تُفّعل وأن المحلي القانوني إطارھا

 ذلك في بما الزوجیة، الملكیة في للمرأة المتساویة

 یتضمن أن یجب الذي القانون، إصالح خالل من

 ؛ الزوجیة الملكیة ألنظمة ومتكافئًا واضًحا تدوینًا

 التعایش على والقضاء ؛ التمییزیة القوانین وإلغاء
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 ؛ بالمرأة تضر التي المتعددة الزواج معاییر بین

 مع المدني والقانون األسرة قوانین ومواءمة

 بقضایا یتعلق فیما سیما ال مابوتو، بروتوكول

 الزواج. كما فسخ أو واالنفصال والطالق الزواج

 الملكیة بنزع التھدید كون تضمن أن للدول ینبغي

 .القانون علیھ یعاقب االنفصال أو الطالق حالة في

 وتنفذ تسن أن األطراف الدول على یجب .52

 وقابلة للتنفیذ قابلة المنال سھلة واضحة تشریعات

 بحقوق الفعال التمتع ضمان أجل من للمقاضاة

 ھذا أحكام مع یتفق بما (د)،7المادة  بموجب المرأة

 على یجب التشریع، ھذا من وكجزء. العام التعلیق

 المیزانیة في اعتمادات ورصد توفیر أیًضا الدول

 مع یتماشى بما القانوني واإلصالح الفعال للتنفیذ

 .العام التعلیق أحكام

 الممتلكات فعرّ تُ  أن األطراف للدول ینبغي .53

 ممتلكات أو أرض أي إلى تشیر أنھا على الزوجیة
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 بجھود الزواج أثناء علیھا الحصول یتم شخصیة

. كلیھما أو الزوجین ألحد مباشرة غیر أو مباشرة

 الزوجین بین بالتساوي الزوجین ممتلكات قسمتُ 

  . بطالن الزواج أو االنفصال أو الطالق عند

 بقیمة تعترف أن األطراف للدول ینبغي .54

 الزواج في المالیة وغیر المباشرة غیر المساھمات

 ھذه تخول بحیث الزوجیة، الممتلكات واكتساب

 على الحصول حق الزوجة / للزوج المساھمات

 أثناء المكتسبة الممتلكات في متساویة حصة

 عدم تضمن أن األطراف للدول الزواج. كما ینبغي

 أطفال لدیھن لیس الالتي النساء ضد التمییز

 واألرامل والمسنات اإلعاقة ذوات والنساء

 لخصم یتعرضن قد الالتي النساء من وغیرھن

 تجاھلھا، أو الزواج في المالیة غیر مساھماتھن

 المشتركة الملكیة في المساواة في بحقھن وتمتعھن

 .الزواج عن ةجمالنا
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 شروط وجود تضمن أن األطراف للدول ینبغي .55

 الممتلكات بیع أو نقل علىموافقة لل واضحة

 الحرة الخطیة الموافقة اشتراط خالل من الزوجیة

  الزوجین. من والمستنیرة والمسبقة

 االنتصاف وسبل العدالة إلى الوصول )ب

 قضائیة عملیات إنشاء األطراف الدول من یُطلب .56

 لتمكین وغیرھا وتقلیدیة وإداریة قضائیة وشبھ

علیھ.  اإلنصاف والحصول إلى الوصول من المرأة

 الفعال الوصول توفیر األطراف الدول على یجبو

 في بما الطالق، إجراءات أثناء للنساء قضاءال إلى

 والنساء أطفال، لدیھن لیس اللواتي النساء ذلك

 والنساء  واألرامل، والمسنات، اإلعاقة، ذوات

 والنساء الریفیة المناطق في یعشن الالتي

لتخفیض قیمة  عرضة یكن قد الالتي األخریات

 تقدیم الزواج. یجب في المالیة غیر مساھماتھن

 یمتلكن ال اللواتي للنساء مجانیة قانونیة مساعدة
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 المحاماة، وأتعاب المحكمة تكالیف لدفع وسائل

 اللواتي للنساء متاحةالمساعدة  تكون أن ویجب

 عدم لضمان وذلك الریفیة، المناطق في یعشن

 حقوقھا عن التنازل على امرأة أي إجبار

 حقھا وحمایة الطالق على للحصول االقتصادیة

 على القانونیة المساعدة تُفھم أن الملكیة. یجب في

القانوني،  التمثیل تشمل أنھا على واسع نطاق

 القانونیة، واالستشارات القانونیة، والمساعدة

 البدیل الحل وآلیات ، والتثقیف القانونیْین والتعلیم

 ھذا . وفيالتصالحیة العدالة وعملیات للنزاعات،

 للمنازعات البدیلة الحلول تشجیع ینبغي الصدد،

 الوصول یمكن التي بالمعلومات المرأة وتزوید

 .للمحاكم القانوني والتوجیھ إلیھا

 تدریب تضمن أن األطراف للدول ینبغي كما .57

 حقوق على واإلداریین القضائیین الموظفین

 المتساویة الحقوق وكذلك للمرأة الزوجیة الملكیة

 واالنفصال والطالق الزواج سیاق في للمرأة
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 المؤسسات ھذه لدى یكون أن الزواج. یجب وفسخ

 من وغیرھا كافیة وفنیة وبشریة مالیة موارد

 وأن فعال بشكل االنتصاف سبل لتوفیر الموارد

 الجنسین بین المساواة بشأن تامة معرفةلدیھا  تكون

 من غیرھا أو القضائیة العملیات في وتطبیقھا

 .اإلنصاف إجراءات

 التوعیة )ج

 الوعي، زیادةبادر بت أن األطراف للدول ینبغي .58

 والعادات الممارسات بشكل فعال تغییر تشجع وأن

 واالنفصال والطالق بالزواج المتعلقة التمییزیة

 بالمعاملة یتعلق فیما سیما ال الزواج، وفسخ

 .الزوجیة ممتلكاتھا وسلب للمرأة التمییزیة

  والتدریب القدرات بناء )د

 أصحاب قدرة بناء تضمن أن للدول أیضا ینبغي .59

 ضمان إلى الحاجة فھم على المعنیین المصلحة
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 الممتلكات من جزًءا المرأة مساھمة اعتبار

 االنفصال. كما أو الطالق عند الزواج من المستمدة

 الجوھریة. كما المساواة مبدأ على تدریبھم ینبغي

 .العام التعلیق ھذا تبین في

 تھیئة الدول على یجب سبق، ما كل بموجب .60

 غیر الفاعلة للجھات الدعم وتقدیم الظروف

 المدني المجتمع منظمات ذلك في بما الحكومیة

 وبناء والتوعیة المناصرة أنشطة في للمشاركة

مما یساعد على  أخرى، أمور بین من القدرات

 المساواة تعیق التي والممارسات الظروف إزالة

 الطالق عندو الزواج أثناء بالحقوق المرأة تمتع في

 .والفسخ واالنفصال

 الكافیة المالیة الموارد توفیر )ه

 كافیة موارد األطراف الدول تخصص أن ینبغي .61

 القوانین بشأن اإلعالمیة للحمالت المیزانیة في
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 في ذلك في بما الزوجیة، الملكیة بأنظمة المتعلقة

 في المتساویة المرأة وحقوق الریفیة، المناطق

 الزواج. وفسخ الطالق وعند الزواج

 قبل من الدوریة التقاریر لتقدیم االمتثال )و

 األطراف الدول

 من )1(26 للمادة وفقًا األطراف، الدول تلتزم .62

 في الدوریة، تقاریرھا بتقدیم  مابوتو، بروتوكول

 التشریعیة اإلجراءات عن المناسب، الوقت

 اإلعمال أجل من اتخذتھا التي التدابیر من وغیرھا

المذكور.  الصك في بھا المعترف للحقوق الكامل

 التعلیق ھذا االعتبار في التقاریر تأخذ أن یجبو

 اعتمدتھا التي التوجیھیة للمبادئ تمتثل وأن العام

 .الغرض لھذا األفریقیة اللجنة

 الدوریة تقاریرھا في األطراف الدول تُدرج .63

 المتخذة التدابیر عن معلومات اللجنة إلى المقدمة

 المیثاق من 3 المادة بموجب التزاماتھا لتنفیذ

 حاالت في للمرأة متساویة حمایة لتوفیر األفریقي
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 لھذا وفقًاالزواج  بطالن أو الطالق أو االنفصال

 بما معلومات، األطراف الدول العام. تقدم التعلیق

 حسب المصنفة والكمیة النوعیة البیانات ذلك في

 وعوامل واإلعاقة والجنسیة والجنس العمر

 :یلي ما بشأن أخرى رئیسیة

 حقوق على ینص الذي المحلي التشریع .أ

 ذات التدابیر ذلك في بما الزوجیة، الملكیة في المرأة

 .التشریعات ھذه بتنفیذ الصلة

 حالة في للمرأة المتاحة الشكاوى آلیات .ب

 الشكاوى وعدد الزواج بطالن أو الطالق أو االنفصال

 ؛ الشكاوى تلك ونتائج الواردة

حاالت االنفصال  في للمرأة المتاحة الحمایة .ج

 و ؛ الزواج بطالن أو أوالطالق

الخطوات المتخذة لتنفیذ األحكام الصادرة  .د

عن المحاكم الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة وآلیات حقوق 

  .اإلنسان
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