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: اإلهداء

 

 ،أهدي هذا العمل المتواضع إلى من احتضننً وربانً وعلمنً

إلى من سمح لً أن أصل إلى ما وصلت إلٌه، 

إلى الؽنٌة بثقافتها وثرواتها وبشعبها، 

إلى من فداها ملٌون ونصؾ شهٌد، 

... عظٌمإلى بلدي ال

الجزائر الجزائر  
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:شكر وتقدٌر  

 

 

أتقدم بجزٌل الشكر إلى كل من ساعدنً على إتمام هذه األطروحة وأخص بالذكر 

باإلضافة إلى أستاذي المشرؾ الدكتور بوؼزالة محمد ناصر، الذي كعادته لم ٌبخل 

على وقوفه بجانبً ومتابعته لكل  وكذلك علً بوقته وبمعلوماته وتوجٌهاته القٌمة

:  أبحاثً باهتمام تام وبتشجٌع دابم منذ بداٌتً فً العمل تحت إشرافه

 وؼرسا فً قلبً حب العلم والمثابرة؛  يشجعانن اذلالن اوالدي ووالدتً العزٌز -

زوجً الفاضل، الدكتور أحمد المـل الذي هٌؤ لً كل الظروؾ المالبمة للتفرغ  -

 ألبحاثً؛

بمثابة أبا الذي هو وفً للعابلة وال صدٌقال، الدكتور العساكر؛ كرٌمي الأستاذ -

ومكترثا، سهل لً االتصال بؤستاذي المشرؾ وتابع كل المراحل اإلدارٌة، من  امخلص

 .تسجٌل إلى تحدٌد موعد للمناقشة بكل اهتمام ومن دون ملل
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 :مقدمةال

أنشطة األمم المتحدة، بحٌث  تقع حقوق اإلنسان تقرٌبا فً بإرة اهتمامات كل

. جهودا كبٌرة لكفالة احترام وتعزٌز حقوق اإلنسان 1945بذلت هذه المنظمة مند عام 

فمن المعروؾ أنه أثناء مإتمر سان فرانسٌسكو الذي تم فٌه إقرار مٌثاق المنظمة 

، لكن لم ٌتم بحثه بسبب "ن الحقوق األساسٌة لإلنسانإعال"، تم اقتراح 1945عام 

. احتٌاجه إلى إعادة نظر تفصٌلٌة، أكثر مما كانت متاحة فً ذلك الوقت

لذلك أوصت اللجنة التحضٌرٌة لألمم المتحدة، والتً اجتمعت بعد انتهاء جلسات 

ه، مإتمر سان فرانسٌسكو أن ٌنشا المجلس االقتصادي واالجتماعً، فً أول دورة ل

.  لجنة لتعزٌز حقوق اإلنسان

لجنة لحقوق اإلنسان تطبٌقا للمادة  1946وهو ما فعله المجلس فعال بإنشابه عام 

من أجل تعزٌز حقوق "من المٌثاق والتً تنص على أن للمجلس أن ٌنشا لجانا  68

". اإلنسان

حقوق ولقد اعتبرت حقوق المرأة لفترة طوٌلة، جزءاَ ال ٌتجزأ من القانون الدولً ل

منذ نشؤتها على التوجه  حرصت، التً المتحدة األمماإلنسان، ولقد تجسد ذلك من خالل 

إلى التساوي فً الحقوق بٌن  مٌثاقها حقوق اإلنسان فؤشارت فً دٌباجة كٌدأالواحد فً ت

: 1948لسنة  اإلنسان لحقوق لمًالرجال والنساء وأكدت فً اإلعالن العا

 نوع أن لكل إنسان حق التمتع بجمٌع الحقوق والحرٌات دونما تمٌٌز من أي"

....". الجنس... والسٌما بسبب 

http://www.un.org/arabic/
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هذه الحقوق ال ٌشكل إنجازاً  بإنسانٌة مجرد التسلٌم نومع مرور الزمن، تبٌن بؤ

ضماناً كافٌاً لحماٌة هذه  أن ٌصبح ٌمكن ال دولٌاً على مستوى المرأة المحرومة كما أنه

وأن القواعد العامة لحماٌة حقوق اإلنسان ال تكفل لوحدها للنساء الحماٌة  الحقوق فعال

.  الالزمة

من هنا بدأت تتبلور فكرة إٌجاد قانون خاص لحماٌة النساء من كافة أشكال 

 1".القانون الدولً لحماٌة حقوق المرأة"التمٌٌز، ٌعرؾ بـ

متكاملة من اآللٌات التً تساعد فً محاربة التمٌٌز  سلسلةدت ونتٌجة لذلك، اعتم

كماً هابالً من  المتحدة األمم ضعتفو .من صعٌد وفً أكثر من بلد أكثر ضد المرأة على

ن القٌود من أجل تحسٌن أوضاع المرأة وتحرٌرها م الملزمة االتفاقٌات الدولٌة

 2:وهً علٌها المفروضة

 ؛1949 حظر البؽاء واستؽالله، سنة تفاقٌةا -

  ؛1952 الحقوق السٌاسٌة للمرأة، سنة تفاقٌةا -

 ؛1957 سنةجنسٌة المرأة المتزوجة وحقها باالحتفاظ بجنسٌتها األصلٌة،  تفاقٌةا -

 ؛1960 الٌونسكو ضد التمٌٌز فً التعلٌم، سنة تفاقٌةا -

 ؛1962 عً بالزواج والسن الدنٌا للزواج وتسجٌله، سنةالقبول الطو تفاقٌةا -

 1979.3 أشكال التمٌٌز ضد المرأة، سنةالقضاء على جمٌع  تفاقٌةا -

                                                
1 SIA SPILIOPOULOU Åkermark : Humain Rights of minority women, a manuel of international law, The Åland Islands Peace 

Institute in co-operation with the Åbo Akademi University Institute for Humain Rights, Finland 2000, p. 15. 

 .2005مارس /لبنان آذار/ سنة من النضال من أجل تكرٌس حقوق المرأة، مقال نشر فً جرٌدة األدٌب 60، 2005-1945أنظر مقالنا تحت عنوان، 2 

، رقم 1993رك، حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولٌة، المجلد األول، األمم المتحدة، نٌوٌو: للحصول على نص هذه االتفاقٌات أنظر 3

 .A.94.XIV-Vol.1, Part 1المبٌع

http://www.un.org/arabic/
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البروتوكول االختٌاري اإلضافً التفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد  -

. 1999 ، سنةمن قبل األفراد والجماعات ىالمرأة بشؤن تقدٌم شكاو

 هذا فً التفاقٌات الدولٌة الملزمة والتً باتت تشكل تشرٌعاً دولٌاً جانب هذه ا وإلى

 للمإتمرات كانت البٌانات الختامٌة، عدد كبٌر من الدولتصدٌق اإلطار بعد أن حظٌت ب

للمرأة  اإلنسانٌة فً تطور الحقوق ابارز االدولٌة األربعة التً عقدت لؽاٌة ٌومنا أثر

: ٌاتهاسواء فً أهدافها أو مضامٌنها أو آل

 توجٌه نحو 1976 فً العام مكسٌكو هدؾ المإتمر األول الذي عقد فً فقد -

عقد بكامله  تخصٌص المتحدة األمم إلى قضٌة المرأة وأسفر عن إعالن الدولً االهتمام

 ؛أوضاعها وتحسٌن من أجل المرأة (1985 -1976)

على  1980 فً العام كوبنهاؼن لمإتمر الدولً الثانً الذي عقد فًا وحرص -

للنصؾ الثانً من العقد بعد أن سلط األضواء على أهم المشاكل  عمل تبنً خطة

 ؛المرأة تواجهها التً والتحدٌات

فقد تبنى برنامجاً لتقدٌم المرأة  1985 الذي عقد فً العام مإتمر نٌروبً أما -

، دولة 120قت على هذا البرنامج دول كثٌرة لم تقل عن الــوقد واؾ ،2000 العام حتى

 ؛المرسومة لؽاٌة نهاٌة القرن اإلستراتٌجٌات بما فً ذلك

كان متمٌزاً فً ، 1995سنة  المإتمر الدولً الرابع للمرأة ببٌجٌن أن والواقع -

إذا أثار معظم القضاٌا )وفً مضامٌنه ، (كل دول العالم عن إذ حضره ممثلون)تمثٌله 

وفً ، (منها ووافق المشاركون فٌه على معظمها اإلشكالٌة التً تهم المرأة حتى القضاٌا

خطة عمل لخمس سنوات تهدؾ إلى المساواة والتنمٌة  تبنى إذ)برامجه للمستقبل أٌضاً 

 .(والسالم

http://www.un.org/arabic/
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 لتزاماتاواالتفاقٌات وما رافقها أو أعقبها من نقاشات و المإتمرات خالل هذه من

 ريالتؽًبٌنها،  من المسٌرة الدولٌة من أجل المرأة متؽٌرات أساسٌةشهدت ، وتعهدات

وال على  فقط على الصفة اإلعالنٌة قتصري لمالذي  لمرأةلحقوق ا القانونً وضعال فً

.  األدبً لألنظمة السٌاسٌة حٌال هذه الحقوق لتزاماال

 اآلن كتسبتقد ا لمرأةوفً هذا السٌاق، ذهب البعض إلى حد القول بؤن حقوق ا

أشكال التمٌٌز ضد القضاء على جمٌع  تفاقٌةعلى ا والسٌما مع التصدٌق المتزاٌد

 1 .لها المسإولٌة الدولٌة للدولة المخالفة مخالفة إلزامٌة قانونٌة تامة تثٌر أٌة، المرأة

لقد ترددت أؼلبٌة الدول العربٌة فً االنضمام إلى اتفاقٌة القضاء على جمٌع و

، ثم تلتها 1981السباقة فً التوقٌع علٌها سنة  مصرفكانت . ساءأشكال التمٌٌز ضد الن

فً  الجماهٌرٌة اللٌبٌة ،1986فً  العراق، 1985 فً تونس، فـ1984فً سنة  الٌمن

فً  الجزابر ،1994فً  الكوٌت ،1993فً  المؽرب ،1992فً  األردن ،1989

، 2001ٌتانٌا فً ، مور2000، المملكة العربٌة السعودٌة سنة 1997فً  لبنان ،1996

اإلمارات العربٌة المتحدة فً نهاٌة سنة ، ومإخرا 2002البحرٌن وسورٌا سنة 

إلى ؼاٌة ٌوم تحرٌر فإنها  أما قطر .2006شباط  7، وأخٌرا سلطنة عمان فً 2004

. واكب الدول العربٌة األخرىتلم  األطروحةهذه 

أصدرت العدٌد منها هذه االتفاقٌة،  علىه خالل مصادقة الدول العربٌة أن بٌد

كلٌاً أو  التفاقٌةهذه ا بنودبعض  تحفظات من شؤنها استبعاد تطبٌقت إعالنات أو أبد

أؼلبٌة هذه التحفظات استندت إلى الشرٌعة اإلسالمٌة، أو إلى كما أن . ااالنتقاص منه

 .االتفاقٌة مع التشرٌع الوطنً النافذ فٌها عدم تساوي أحكام فً

                                                
 :، عن شبكة المعلومات2004حزٌران / والممارسة، ٌونٌو إشكاالت المفاهٌم: حقوق المرأة شفٌق المصري   1

 http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php 

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
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، تكملة للموضوع الذي كنت قد تناولته فً بحث وحةاألطرٌعتبر موضوع هذه 

التشرٌعات الجزابرٌة  حقوق المرأة فً حماٌة: "الماجستٌر والذي كان تحت عنوان

وأحاول من خالل هذا العمل المتواضع، بسط ".  حقوق اإلنسان مقارنة مع اتفاقٌات

.  مجال أبحاثً لٌشمل وضعٌة حقوق المرأة فً نطاق عربً أوسع

الدول العربٌة، ارتؤٌت أن  حقوق المرأة فً وضعٌةتشعب موضوع ونظرا ل

اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال تحفظات الدول العربٌة على " أقتصر دراستً على 

، التً تعكس موقؾ هذه الدول من بعض الحقوق المنصوص "التمٌٌز ضد النساء 

. علٌها فً هذه االتفاقٌة

 علىالعربٌة  تحفظات الدول راسة موضوعمن أهم الدوافع التً دعتنً لد ولعل

: هذه االتفاقٌة

قلة البحوث القانونٌة التً تتناول وضعٌة حقوق المرأة فً الدول العربٌة بشكل  -

موضوعً، بحٌث الحظت بؤنه ٌسود على أؼلبٌة هذه البحوث تحلٌالت وتؤوٌالت 

سٌاسٌة أو إٌدٌولوجٌة؛  

صحٌحة عن حقوق المرأة فً  كثرة الدعاٌات المسٌبة والتً تظهر صورة ؼٌر -

 اإلسالم؛

ازدٌاد المطالبات النسابٌة فً أؼلبٌة الدول العربٌة من أجل تمتع النساء بحقوق  -

أكثر، ولكن فً المقابل احتجاج المعترضٌن على إعطاء المرأة حقوقها بؤحكام الشرٌعة 

  .اإلسالمٌة

عدٌد من الدول العربٌة فإن اإلصالحات القانونٌة التً قامت بها ال باإلضافة إلى ذلك -

خالل السنوات الخمس األخٌرة، تستدعً الدراسة والتعمق فً أسبابها وخلفٌاتها، فعلى 

سبٌل المثال، التحقت الكوٌت بالسٌاسات اإلصالحٌة فً مجال حقوق المرأة التً قامت 
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بها باقٌة الدول العربٌة األخرى، من خالل منحها مإخرا للنساء الكوٌتٌات حقوقهن 

. ٌاسٌةالس

كما تعتبر اإلصالحات القانونٌة التً قام بها المشرع الجزابري مإخرا عند تعدٌل 

قانون األحوال الشخصٌة وقانون الجنسٌة، من أهم التطورات القانونٌة التً شهدها 

 .العالم العربً

اتفاقٌة القضاء على العربٌة على  تحفظات الدولوعلٌه ستكون دراستنا لموضوع 

ما هً حقوق  :التالٌةة اإلشكالً ناإلجابة عمن خالل  تمٌٌز ضد النساءجمٌع أشكال ال

والتً ترفضها الدول العربٌة وتتحفظ علٌها؟  هذه االتفاقٌة المرأة المضمونة فً 

: ثانوٌة إشكالٌاتعدة  األساسٌة اإلشكالٌة هده نموٌتشعب 

كذلك، فهل هل لهذه التحفظات صلة بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة؟ وإذا كان األمر  -

تحفظات الدول العربٌة على هذه االتفاقٌة موحدة؟  

هل باستطاعة الدول العربٌة تجنب تطبٌق بعض أحكام االتفاقٌة بحجة تمٌزها  -

الثقافً وخاصة الدٌنً؟  

ما هو موقؾ الدول األخرى من تحفظات الدول العربٌة؟ وهل هذا الموقؾ  -

موحدا؟ 

وضوع وؼرض اتفاقٌة حقوق المرأة، وأخٌرا ما مدى مخالفة هذه التحفظات لم -

أي بعبارة أخرى هل تحفظات الدول العربٌة على هذه االتفاقٌة صحٌحة؟    

ولقد واجهتنً صعوبات متنوعة أثناء إعدادي لهذه األطروحة نظرا لنقص 

من جهة  وتشعبهته المراجع ذات الصلة بهذا الموضوع من جهة، ونظرا لصعوب

. أخرى
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لة هذه الدراسة، أن ٌكون تحلٌل المعلومات التً تمكنت ومع هذا فلقد أصررت طً

. من دون الوقوؾ عند االعتبارات اإلٌدٌولوجٌة أو السٌاسٌةتا من تجمٌعها قانونٌا بح

نظرا للكمٌة الهابلة من الدول التً أحاول إلقاء الضوء علٌها من خالل لكن و

م ٌكن باإلمكان اإلطالع على دراسة تحفظاتها، فإنه من األمانة العلمٌة أن أعترؾ بؤنه ل

جمٌع القوانٌن الداخلٌة المنظمة لمختلؾ المواضٌع التً تناولتها وذلك راجع لكثرتها من 

. جهة، ولعدم التمكن من الوصول إلٌها من جهة أخرى

 هذه االتفاقٌة علىلتحفظات الدول العربٌة  يباإلضافة إلى ذلك، فلقد كانت دراست

والمتمثلة فً  المعلوماتتحدة المتوفرة السٌما على شبكة مبنٌة على وثائق األمم الم

نصوص تحفظاتها التً قمنا بترجمتها من اللؽة الفرنسٌة إلى اللؽة العربٌة وكذا تقارٌر 

هذه الدول للجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة والمتوفرة كذلك باللؽة 

. الفرنسٌة

شكالٌات المطروحة أعاله ستكون بالقدر التساإالت واإل عنوعلٌه، فإن اإلجابة 

الذي سمحت به ظروؾ العمل وتوفر المصادر والمراجع على أمل أن ٌحقق آخرون ما 

.  أستطع تحقٌقهلم 

القٌام بدراسة مقارنة  ،متسلسلة بطرٌقةاإلشكالٌات وهذه  عن لإلجابة تولقد ارتؤي

الشرعة الدولٌة لحقوق  قابمة على منهجٌة تحلٌلٌة لحقوق المرأة المنصوص علٌها فً

، مستعرضة قدر اإلمكان لمواقؾ هذه الدول الدول العربٌة والتً تتحفظ علٌها المرأة

 :التقسٌم التالً ةومعتمد من هذه الحقوق وتطبٌقاتها على أرض الواقع

حقوق المرأة المضمونة فً اتفاقٌة القضاء على  األول البابفً دراسة بال تناولت

وتتمثل  ،ضد المرأة والتً ترفضها الدول العربٌة وتتحفظ علٌهاجمٌع أشكال التمٌٌز 

: هذه الحقوق فً
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الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة؛ وعلى رأسها حق المرأة فً المساواة بعض : (األولالفصل )

. المطلقة مع الرجل، وحقها فً التصوٌت والترشح

 .الحٌاة العابلٌةحقوق المرأة داخل األسرة والتً تتعلق بالزواج و: (الثانًالفصل )

التً دفعت بالدول العربٌة  األسباب للكشؾ عن، فلقد خصصته الثانً الباب أما

:  من خالل دراسة ،القانونٌة تهاقٌملى عبداء هذه التحفظات وإإلى 

عالقة تحفظات الدول العربٌة بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة لمعرفة ما إذا  :(األولالفصل )

ة تجنب تطبٌق بعض أحكام االتفاقٌة كان باستطاعة الدول العربً

  ؛بحجة تمٌزها الثقافً وخاصة الدٌنً

مدى صحة تحفظات الدول العربٌة على اتفاقٌة  لدراسة خصصته: (الثانًالفصل )

تحلٌل االعتراضات التً صدرت ضد هذه  عن طرٌق، المرأة

 .االتفاقٌة التحفظات، والبحث فً مدى مساسها بموضوع وؼرض

كون فً نهاٌة كل مبحث من المباحث األربعة التً تقوم علٌها ولقد قصدت أن ي

هذه الدراسة خالصة صؽٌرة أقٌم فٌها وضعٌة المرأة فً الدول العربٌة فً المجال 

الدول  إلى تقٌٌم وضعٌة حقوق المرأة فً الخاتمةفً  الذي ٌتناوله كل مبحث، ألتوصل

. اتوإبداء بعض المالحظات واالقتراحبصفة عامة، العربٌة 
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: األولالباب 

العربٌة  الدول قبل من علٌها المتحفظ المرأة حقوق
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الوحٌدة  دولٌةالوثٌقة اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد النساء ال تعتبر

حددتها فً إطار النظام و لنساءالحقوق الفردٌة لالتً نصت وبشكل دقٌق على كافة 

على أرض بٌن النساء والرجال الدولً لحقوق اإلنسان، محاولة تحقٌق المساواة الفعلٌة 

 .  وفً كل المجاالت الواقع

وتعتبر هذه االتفاقٌة ثمرة ثالثٌن عاما من العمل والتحضٌر من قبل اللجنة 

، 1946جتماعً فً عام الخاصة بوضع المرأة التً أنشؤها المجلس االقتصادي واال

من وضع هذه االتفاقٌة الشاملة التً تهتم بوضع المرأة  1979بحٌث تمكنت فً سنة 

 1.وترقٌة حقوقها

كانون /دٌسمبر 18هذه االتفاقٌة فً  الجمعٌة العامة لألمم المتحدةولقد اعتمدت 

أٌلول /سبتمبر 3دخلت حٌز التنفٌذ فً و، 34/80 بموجب القرار رقم ،1979األول 

  27.2، وفقا للفقرة األولى من مادتها 1981

 6مادة مقسمة على  30فقرة، و 16هذه االتفاقٌة من دٌباجة مقسمة إلى وتتشكل 

أجزاء، تناولت اإلجراءات التً ٌجب أن تتخذها الدول للحد من التمٌٌز ضد النساء فً 

مان مجموعة من الحقوق ٌجب أن تتمتع بها النساء فً كل ز مكرسةعدة مجاالت، 

 اجتماعٌة حقوق اقتصادٌة، وسٌاسٌةو حقوق مدنٌة ومكان، وتتمثل هذه الحقوق فً

. ثقافٌةو

                                                
1 Nations Unies, ABC des Nations Unies, département de l'information, New York, 1995, pp. 199-211. 

ٌبدأ نفاذ هذه االتفاقٌة فً الٌوم الثالثٌن الذي ٌلً تارٌخ إٌداع صك التصدٌق أو االنضمام العشرٌن لدى : " فقرة أولى من هذه اإلتفاقٌة 27تنص المادة   

". ٌن العام لألمم المتحدةاألم
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مكانة المرأة التً ترفع  مدنٌةالحقوق لقد نصت اتفاقٌة المرأة على مجموعة من الؾ

وأمام  ،مساوٌة له فً الحقوق والواجبات تجعلهاإلى مستوى مكانة الرجل فً المجتمع و

 .القانون

أول وأهم حق نصت علٌه هذه االتفاقٌة هو المساواة المطلقة بٌن النساء  لقد كانو

 االمادة الثانٌة والثالثة والخامسة منهفؤلزمت والرجال وحظر كافة أشكال التمٌٌز بٌنهما 

ل اإلجراءات الضرورٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة واتخاذ كالدول األطراؾ فٌها 

مرأة من التمتع بجمٌع حقوقها اإلنسانٌة وحرٌاتها من أجل تمكٌن الو لتحقٌق ذلك

مإقتة للتعجٌل  باتخاذ تدابٌر خاصةالرابعة تسمح المادة وابعد من ذلك . األساسٌة

. بالمساواة بٌن الرجل والمرأة

ضمان تساوي كما تلزم هذه االتفاقٌة فً المادة التاسعة منها الدول األطراؾ فٌها ب

أو تؽٌٌرها أو االحتفاظ تعلقة بجنسٌتهما وجنسٌة أطفالهما الرجل والمرأة فً الحقوق الم

  .بها

المساواة بلمرأة أضؾ إلى ذلك، تعترؾ المادة الخامسة عشر من هذه االتفاقٌة ل

فرص ممارسة تلك  ، وضمان نفسونٌةقانالهلٌة وفً التمتع باألمع الرجل أمام القانون، 

إبرام العقود وإدارة مجال ل فً لحقوق الرج من خالل منحها حقوق مساوٌة األهلٌة

على قدم المساواة مع الرجال فً جمٌع مراحل اإلجراءات ومعاملتها الممتلكات، 

فٌما ٌتعلق بالتشرٌع المتصل بحركة أو ، المتبعة فً المحاكم والهٌبات القضابٌة

 .األشخاص وحرٌة اختٌار محل سكناهم وإقامتهم

إلؽاء سة عشر منها، الدول األطراؾ فٌها بكما تلزم هذه االتفاقٌة فً المادة الساد

ضمان تساوي النساء فً ذلك من خالل التمٌٌز ضد المرأة فً العالقات العابلٌة، و

 .اختٌار الزوج بحرٌةفً الحقوق مع الرجال فً إبرام عقد الزواج و



 
 17 

كما برضا تام ال إكراه فٌه؛  وعلٌه فإن للمرأة بموجب هذه المادة الحق فً الزواج

 فً تحّملو خالل الزواج وعند فسخه لالحقوق والواجبات مع الرج سنؾ لها

. المتعلقة بؤطفالهما تالمسإولٌا

 نمهما كانت حالتهأبعد من ذلك فإن هذه االتفاقٌة تحمً األمهات وحقوقهن 

الثقافة والتقالٌد من خالل هذه المادة  مستهدفة ، أي أمهات متزوجات أو عزباء،العابلٌة

 . مإثرة فً تشكٌل األدوار النمطٌة للرجل والمرأة، والعالقات األسرٌةا قوى مباعتباره

ومن جهة أخرى تسعى هذه االتفاقٌة فً المادة السابعة، للقضاء على جمٌع أشكال 

التمٌٌز بٌن النساء والرجال فً مجال الحقوق السٌاسٌة والحٌاة العامة، فتضمن للمرأة 

تحمل  وحق ،ق االنتخاب وحق الترشحكالرجل فً اكتساب ح هاحقوق سٌاسٌة تجعل

وحق  المسإولٌة الجماعٌة والبرلمانٌة وحق االنتماء إلى األحزاب والنقابات والجمعٌات

 .إنشابها وتحمل المسإولٌة فٌها دون توجٌه أو وصاٌة من أحد

ولقد انضمت أؼلبٌة الدول العربٌة إلى اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز 

السٌما ما تعلق منها ببعض حقوق المرأة بتحفظ على بعض موادها،  ضد المرأة ولكن

. المدنٌة والسٌاسٌة أو بعض حقوقها العابلٌة

وٌعكس هذا التحفظ موقؾ هذه الدول من حقوق المرأة المنصوص علٌها فً تلك 

الحالً لدراسة موقؾ الدول العربٌة من بعض حقوق  البابخصص أس وعلٌه،. المواد

 :التقسٌم اآلتًفً اتفاقٌة المرأة، من خالل  المرأة الواردة

العربٌة على حقوق المرأة المدنٌة والسٌاسٌة  الدول تحفظ: األول الفصل

بٌن الجنسٌن  لمساواةلالتطبٌق المطلق تحفظ على ال: األول المبحث

تحفظ على حقوق المرأة السٌاسٌة ال: الثانً المبحث
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وق المرأة العائلٌة العربٌة على حق الدول تحفظ: الثانً الفصل

مفهوم حقوق المرأة العابلٌة فً اتفاقٌة المرأة : األول المبحث

مفهوم حقوق المرأة العابلٌة بالنسبة للدول العربٌة : الثانً المبحث
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:  األول الفصل

المدنٌة والسٌاسٌة المرأة العربٌة على حقوق  الدول تحفظ

بدأ المساواة بٌن الجنسٌن ترفض الدول العربٌة بصفة عامة التطبٌق المطلق لم

كما . كافة المجاالت التً جاء النص علٌها فً الشرعة الدولٌة لحقوق المرأة على

. ترفض الكوٌت والمملكة العربٌة السعودٌة االعتراؾ بالحقوق السٌاسٌة للمرأة

لهذه الحقوق من خالل التحفظ على مواد  رفضهاولقد عبرت هذه الدول عن 

وعلٌه،  .هاتنظمتنص علٌها والتً  مٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأةاتفاقٌة القضاء على ج

: التقسٌم اآلتً وفقعلى هاتٌن النقطتٌن  الفصلفً هذا  يستنحصر دراست

بٌن الجنسٌن  لمساواةلالتطبٌق المطلق تحفظ الدول العربٌة على : األول المبحث

ٌة تحفظ دولة عربٌة واحدة على حقوق المرأة السٌاس: الثانً المبحث

: األول المبحث

بٌن الجنسٌن  لمساواةلالتطبٌق المطلق على الدول العربٌة  تحفظ

لقد جاءت اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، مثل ما ٌدل علٌه 

اسمها، من أجل القضاء على التمٌٌز ضد النساء وتحقٌق المساواة بٌنها وبٌن الرجال 

. فً كافة المجاالت

منهاج  سب البعض، لم ٌعد مقبوالً بعد مرور عشر سنوات من اعتمادلذلك فإنه ح

عمل بٌجٌن ومضً خمس وعشرٌن عاماً من التصدٌق على اتفاقٌة المرأة ومرور سبع 
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ٌّز  وخمسٌن عاماً على التصدٌق على اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان، وجود قوانٌن تم

 1.عالنٌة ضد النساء

بٌن  مفهوم الحق فً المساواةالحالً لدراسة   المبحث تومن هذا المنطلق خصص

، معتمدٌن بتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن تزامالللاستجابة الدول العربٌة ومدى  ،الجنسٌن

 :التقسٌم اآلتً

  ؛بٌن الجنسٌن المساواةالحق فً مفهوم : األول المطلب

. ٌنمدى التزام الدول العربٌة بتحقٌق المساواة بٌن الجنس: الثانً المطلب

: األول المطلب

 الجنسٌنالمساواة بٌن الحق فً مفهوم  

تعبٌراً عن سٌاسات الحكومات، فهو الذي ٌعكس  ٌعتبر القانون أكثر األدوات

وعلى هذا األساس أوجبت اتفاقٌة القضاء على  .موقؾ الدول من بعض حقوق المرأة

ض اإلجراءات جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة على الدول األطراؾ فٌها باتخاذ بع

والتدابٌر لتعدٌل تشرٌعاتها الوطنٌة التمٌٌزٌة وجعلها متطابقة مع أحكام هذه االتفاقٌة 

.  من أجل تحقٌق المساواة الكاملة بٌن النساء والرجال

لتكرٌس المسٌرة الدولٌة وقبل الحدٌث عن هذه التدابٌر ألبؤس أن نتوقؾ عند 

 .المساواة بٌن النساء والرجالالحق فً 

 

 

                                                
 http://www.Women-machreq-maghreb.com/arabic/publications.htm: ، عن شبكة االنترنٌت5+ مإتمر بٌجٌن  1
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: رع األولالف

 بٌن الجنسٌن المساواةلتكرٌس الحق فً  الدولٌة المسٌرة 

مع حلول النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر، وتحدٌدا فً الفترة التً شهدت 

نهاٌة حروب طوٌلة وشرسة خاضتها دول أوروبٌة، برزت اهتمامات حضارٌة 

  .وإنسانٌة متعددة على الصعٌد العالمً ككل

بٌن األعراق النساء والرجال، ولٌة لتحقٌق المساواة، سواء بٌن المسٌرة الدوتعتبر 

واحدة من هذه  ...اللؽات أو األدٌان، اآلراء السٌاسٌة أو األصل القومً أو االجتماعً

 1.االهتمامات الحضارٌة كما هً فً حد ذاتها معركة طوٌلة ومتعبة

هً طرٌقة  تحقٌق المساواة بٌن النساء والرجالوعلى حد تعبٌر البعض فإن 

   .لمواكبة العصر وهً من مإشرات التحضر

لكن السإال الذي ٌطرح نفسه فً هذا المقام، ما هً مراحل اعتراؾ المجتمع 

الدولً بااللتزام بتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن، أو بعبارة أخرى ما هو اإلطار القانونً 

لمبدأ المساواة بٌن الجنسٌن؟ 

: واة بٌن الجنسٌنالمساللحق فً اإلطار القانونً  .1

أصبحت المساواة بٌن النساء والرجال مبدءا مقبوال من قبل كافة  1945فً عام 

 دول المجتمع الدولً بمجرد أن أصبح من أهم المبادئ المنصوص علٌها فً مٌثاق

. األمم المتحدة منظمة

                                                
 . 5، ص 1985تؽادٌر بٌضون، المرأة والحٌاة االجتماعٌة فً اإلسالم، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت   

2 Marie Ève Bernier, l'utilisation des réserves pour maintenir le statu quo dans les rôles traditionnels: une analyse, mémoire de 

maîtrise en droit privé, Université du Québec à Montréal, novembre 2004, p1. 
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تكرس  "عالمٌة"األمم المتحدة أول وثٌقة دولٌة  منظمةبالفعل، لقد كان مٌثاق 

: 2اواة بٌن النساء والرجال إذ تنص دٌباجته فً الفقرة المس

إن شعوب األمم المتحدة وإذ صممت على التؤكٌد على إٌمانها بالحقوق األساسٌة " 

كما ". لإلنسان وعلى الكرامة المتؤصلة فً اإلنسان، وعلى المساواة بٌن النساء والرجال

 1 .من هذا المٌثاق 56و 55 ، المادة3فقرة  1أكدت على هذا المبدأ كل من المادة 

، سنة صدور اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان، أعٌد التركٌز على 1948وفً 

: مبدأ المساواة بٌن النساء والرجال فً المادة األولى منه التً تنص

وتضٌؾ المادة ..". .ٌولد جمٌع الناس أحرارا متساوٌن فً الكرامة والحقوق"

بكافة الحقوق والحرٌات الواردة فً هذا اإلعالن دون لكل إنسان حق التمتع : "الثانٌة

."  كالتمٌٌز بسبب الجنس ...أي تمٌٌز

والعام بالمساواة بٌن النساء والرجال، " الخجول"ووراء هذا االعتراؾ الدولً 

كان مصٌر النساء الكفاح والسعً لسنوات طوٌلة من أجل تكرٌس حقوقهن فً كل 

ن الناتجة عن الحمل والحاجة إلى حماٌة خاصة المجاالت واالعتراؾ لهن بخصوصٌته

 2.ومراقبة صحٌة أكثر من الرجال

وعلى هذا األساس بدأت تتبلور فكرة تبنً اتفاقٌات دولٌة تحمً حقوق المرأة 

على وجه التحدٌد، بحٌث كانت من أهم انشؽاالت لجنة وضعٌة المرأة التابعة لألمم 

د القانون الدولً وجعله التزاما من المتحدة، هو ترسٌخ مبدأ المساواة فً قواع

.   االلتزامات الدولٌة

                                                
 . تصرؾبالترجمة من الفرنسً إلى اللؽة العربٌة    

2  La femme dans le monde in http://www.fraternet.com/femmes/art21.htm 

http://www.fraternet.com/femmes/art21.htm
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فً فكانت اتفاقٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة التً تبنتها الجمعٌة العامة لألمم المتحدة 

، أول وثٌقة دولٌة صادرة عن األمم المتحدة، تلزم الدول 1952كانون أول /دٌسمبر 20

 1.الرجال والنساء فً المجال السٌاسًاألطراؾ فٌها قانونٌا باحترام المساواة بٌن 

، تبنت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة اتفاقٌة جنسٌة المرأة 1957وفً سنة 

المتزوجة، وانصبت هذه االتفاقٌة على القضاء على التمٌٌز ضد النساء فً مجال 

.  الجنسٌة، بحٌث لم ٌكن النساء ٌتمتعن بنفس الحقوق كالرجال فً هذا المجال

بتارٌخ " الٌونسكو"ن منظمة األمم المتحدة للتربٌة والثقافة والعلوم كما صدر ع

وتجعل  تحظر التمٌٌز فً مجال التعلٌم تفاقٌةا، 1960األول  كانون/ دٌسمبر 14

 .المساواة بٌن الذكور واإلناث فً التعلم التزاما أساسٌا

جل ، صدرت اتفاقٌة الرضا بالزواج والحد األدنى للزواج من أ1962وفً سنة 

تحقٌق المساواة بٌن الزوجٌن فً إطار األسرة وجعل القوانٌن الوطنٌة أكثر عدال فً 

  .هذا المجال

كما أعٌد النص على االلتزام بتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن فً العهدٌن الدولٌٌن 

 16الخاصٌن بالحقوق المدنٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة والثقافٌة فً 

من العهد الدولً الخاص  1فقرة  2، بحٌث تنص المادة 1966 كانون أول/دٌسمبر

من العهد الدولً الخاص بالحقوق  2فقرة  2تقابلها المادة )بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة 

: (االقتصادٌة االجتماعٌة والثقافٌة

                                                
1 Nation Unies, recueil des traités, volume 193, p.135, voir aussi: Nations Unies, département de l`information, ABC des Nations 

Unies, op cit, pp. 211-212. 
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بها فٌه، وبكفالة  تتعهد كل دولة طرؾ فً هذا العهد باحترام الحقوق المعترؾ" 

والٌتها، دون أي تمٌٌز  ٌع األفراد الموجودٌن فً إقلٌمها والداخلٌن فًهذه الحقوق لجم

". (...) الجنس (...) بسبب

على ضرورة تحقٌق  على وجه التحدٌد، وتإكد المادة الثالثة من هذٌن العهدٌن

تتعهد الدول األطراؾ فً هذا العهد بكفالة " : المساواة بٌن النساء والرجال بنصهما

االقتصادٌة )نساء فً حق التمتع بجمٌع الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وال تساوى الرجال

  ".المنصوص علٌها فً هذا العهد (االجتماعٌة والثقافٌة

، فلقد تبنت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة اتفاقٌة القضاء على 1979أما فً سنة 

نسان بحٌث جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة،  والتً تعتبر باكورة أعمال لجنة حقوق اإل

. أصبحت أهم وثٌقة دولٌة تحمً النساء وتكرس لهن كافة حقوقهن فً كل المجاالت

قد وصفت  (اتفاقٌة المرأة)ولقد سبق لنا وأن ذكرنا فً المقدمة، بؤن هذه االتفاقٌة 

من قبل العدٌد من المإلفٌن بشرعة حقوق المرأة، ألنها تعكس اإلطار القانونً للمساواة 

 .رجالبٌن النساء وال

اتفاقٌة صادرة عن هذه  162من جملة وعلى مستوى منظمة العمل الدولٌة، ؾ

بالمرأة بصفة ربٌسٌة أو ثانوٌة، ستة منها تهدؾ إلى  اتفاقٌة تتعلق 12المنظمة، هناك 

 :مبدأ المساواة والقضاء على أشكال التمٌٌز فً الشؽل، وهً تكرٌس

 الصادرة سنة (حوادث الشؽل) بشؤن المساواة فً المعامالت 19االتفاقٌة رقم  -

 ؛1925

 ؛1951بشؤن المساواة فً األجور الصادرة سنة  100االتفاقٌة رقم  -

 ؛1958حول التمٌٌز فً مجال االستخدام والمهنة الصادرة سنة  111االتفاقٌة رقم  -
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سنة  الصادرة (الضمان االجتماعً)بشؤن المساواة فً المعامالت  118االتفاقٌة رقم  -

 ؛1962

بشؤن العالقات المهنٌة فً الوظٌفة العمومٌة الصادرة سنة  151ٌة رقم االتفاق -

 ؛1978

 بشؤن إتاحة الفرصة والمعاملة المتساوٌة للعمال من الرجال 156االتفاقٌة رقم  -

 .1981 والنساء من ذوي المسإولٌة العابلٌة الصادرة سنة

 :تعرٌف المساواة بٌن الجنسٌن  .2

حول التمٌٌز فً مجال االستخدام  111رقم ٌة اتفاقٌة منظمة العمل الدول فتعرّ 

 ،التمٌٌز أي االمساواة بنقٌضه ،فً المادة األولى منها 1958 والمهنة الصادرة سنة

:  على أنه

تكون من بٌن أثاره  ٌشمل كل تفرقة، إقصاء أو تفضٌل على أساس الجنس "

 ." وظٌؾالمساواة فً الفرص أو المعاملة فً مجال العمل والت إحباط أو توهٌن

أما المادة األولى من اتفاقٌة منظمة األمم المتحدة للتربٌة والثقافة والعلوم 

المتعلقة بحظر التمٌٌز فً مجال التعلٌم، فلقد أعطت للتمٌز ، و1960لسنة " الٌونسكو"

:  بحٌث تنص على أنه" إذالل"نفس التعرٌؾ بإضافة عبارة 

الجنس، وٌكون  (...)أساس أو تفضٌل على  إذاللٌشمل كل تفرقة، إقصاء، " 

موضوعه أو من بٌن أثاره إحباط أو توهٌن المساواة فً المعاملة فً مجال 

  ".(...)التعلٌم

أما اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة فلقد أعطت تعرٌفا أشمل 

:  للتمٌٌز بحٌث تنص المادة األولى منها
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فرقة أو استبعاد أو تقٌٌد ٌتم على أي ت" التمٌٌز ضد المرأة"ٌعنى مصطلح " 

أساس الجنس وٌكون من آثاره أو أؼراضه، توهٌن أو إحباط االعتراؾ للمرأة بحقوق 

اإلنسان والحرٌات األساسٌة فً المٌادٌن السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 

ممارستها  والمدنٌة أو فً أي مٌدان آخر، أو توهٌن أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو

. "لها، بصرؾ النظر عن حالتها الزوجٌة وعلى أساس المساواة بٌنها وبٌن الرجل

انطالقا من هذه المواد، فإن تحقٌق المساواة بٌن النساء والرجال مرهونا بالقضاء 

على كل أشكال التمٌٌز ضد النساء، فالمساواة مرتبطة إلى حد بعٌد بااللتزام بالقضاء 

.  اء فً كافة أشكاله وفً جمٌع المجاالتعلى التمٌٌز ضد النس

وعلى هذا األساس، ٌمكن تعرٌؾ المساواة بٌن الجنسٌن على أنها اعتراؾ للنساء 

بكافة الحقوق والحرٌات األساسٌة التً ٌتمتع بها الرجال فً المٌادٌن السٌاسٌة 

تراؾ لهن واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والمدنٌة أو فً أي مٌدان آخر، وكذا االع

. بالحق فً ممارسة هذه الحقوق مثلهن مثل الرجال

وتستوجب المساواة بٌن النساء والرجال معاملة النساء بنفس األسلوب الذي ٌعامل 

به الرجال من دون أي تمٌٌز، ألن المساواة بٌن الجنسٌن تستوجب النظر إلى النساء 

.  كؤفراد فً المجتمع ٌتمتعن بكرامة متؤصلة فٌهن

التمٌٌز ضد المرأة ٌشكل انتهاكا "  :، فإن7لدٌباجة اتفاقٌة المرأة فقرة ووفقا 

لمبدأي المساواة فً الحقوق واحترام كرامة اإلنسان، وٌعد عقبة أمام مشاركة المرأة، 

على قدم المساواة مع الرجل، فً حٌاة بلدهما السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة 

واألسرة، وٌزٌد من صعوبة التنمٌة الكاملة  والثقافٌة، وٌعوق نمو رخاء المجتمع

" .إلمكانات المرأة فً خدمة بلدها والبشرٌة
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فالتمٌٌز ضد النساء  ٌإدي إلى التحٌز االجتماعً  والثقافً  وكذا حرمان المرأة 

من حقوقها اإلنسانٌة األساسٌة، بما فٌها حقوقها فً الحماٌة القانونٌة والمساواة فً 

كذلك ٌمنع المرأة من تحقٌق . التعلٌم وحرٌة التنقل والتعبٌرالمعاملة فً العمل و

 1 .استقاللها االقتصادي

لذا أكدت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة على ضرورة تنشبة الشباب بروح السالم 

تعزٌز الحقوق المتساوٌة لكل : " والعدالة والحرٌة، والفهم واالحترام المتبادل، من أجل

كما كان الشعار الرسمً للذكرى الخمسٌن لإلعالن  2".األمم الكابنات البشرٌة ولكل

  3".كل حقوق اإلنسان للجمٌع: "العالمً لحقوق اإلنسان هو

، المساواة 2000سبتمبر  لأللفٌة فً  اعتبر إعالن مإتمر قمةومن جهة أخرى، 

 بالؽة األهمٌة فً محاربة الفقر بٌن الجنسٌن حق من حقوق اإلنسان األساسٌة، وهً فً

  4 .الحقٌقٌة للتنمٌة المستدامة ةزيوالجوع واألمراض، وكرك

وفً هذا المقام ٌجب اإلشارة إلى النظام األوروبً لحقوق اإلنسان الذي ال ٌعتبر 

من االتفاقٌة  14التفرقة أو عدم التمتع بنفس الطرٌقة بحقوق معترؾ بها فً المادة 

ا النظام نكون بصدد تمٌٌز إال فً ، تمٌٌزا، ألنه وفقا لهذ5األوروبٌة لحقوق اإلنسان

الحاالت التً ٌكون فٌها الفرد أو الجماعة قد ُعملوا معاملة أسوء من المعاملة التً 

  .تلقاها ؼٌرهم وذلك من دون سبب واضح

                                                
، عن شبكة اإلنترنت،  2005أٌار /ماٌو 11المرأة تستحق االحترام والكرامة : منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً   1

http://www.amnesty-arabic.org 

مثل السالم والفهم واالحترام المتبادل بٌن الشعوب، والذي تبنته الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  من اإلعالن الخاص بإشراب الشباب( 1)أنظر المبدأ رقم     

 .2ـ  37، بقرارها رقم 1965عام 

 .15، ص 1998ـ  1997، 1المفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان، الذكرى األربعٌن لمنظمة األمم المتحدة، رقم     

 //:http :  ، عن شبكة االنترنت2004أٌلول / ٌولٌو 8المرأة،   ، األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة وتعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌنفرٌدة ؼالم إسماعٌل 4 

www.un.org/arabic/ 

.. ي تمٌٌز أساسه الجنسال تخضع ممارسة الحقوق والحرٌات التً نصت علٌها هذه االتفاقٌة أل: "من االتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان 14تنص المادة  5

." 

http://www.amnesty-arabic.org/
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وحسب االجتهاد القضابً األوروبً فإن التفرقة لٌس بالضرورة تمٌٌز 

"distinguer n'est pas forcement une discrimination"  إال إذا كان ؼٌر مبررا

 1.بطرٌقة موضوعٌة ومعقولة

أي تمٌٌز أو تؽاٌر : " وٌوضح الدكتور أحمد أبو الوفاء هذا التوجه بالقول بؤن

تقرره الدولة بٌن ذوي األوضاع المتماثلة ٌجب أن ٌستند إلى أسس موضوعٌة معقولة، 

ن تبرٌر كاؾ ومعقول، األمر الذي ٌعنً أن التمٌٌز ٌتواجد إذا وجد الفرد نفسه دو

وعلى ؼٌر أسس موضوعٌة، ٌتم معاملته اقل من فرد آخر ٌتماثل معه فً الوضع 

 2".القانونً

فعملٌا قد ٌقود التطبٌق المتشدد لمبدأ المساواة إلى إجراءات قد تبدو وكؤنها ال 

... تعنً المساواة : " تحقق المساواة وٌعود سبب ذلك كما أوضحه احد الكتاب قابال 

املة متساوٌة فً أوضاع متشابهة، ولن تتحقق المساواة فً حال تطبٌق معاملة مع

 3.متساوٌة على أوضاع متناقضة

ومن الواضح أن لهذه النتٌجة أهمٌتها فٌما إذا كانت تخص أفراد ٌنتمون إلى أقلٌة 

ما وبخاصة إذا كان التطبٌق المتشدد للمساواة الصورٌة سٌجعلهم فً وضع ٌقال عنه 

". summus ius summa injuria" "ذا بؽى أشبه الباطلالحق إ"

                                                
1 Cour européenne des droits de l‘homme, affaire abdulaziz cebales et balkandali, 28 mai 1985, GA n°24§82, in Fréderic Sudre, 

droit international et européen des droits de l‘homme, Puf, 4ème éd., août 1999, p 302.  

د أبو الوفاء، الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان فً إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدولٌة المتخصصة، مجموعة محاضرات ألقٌت فً أحم. أنظر د    

 .143ص  ،2005تموز / والتً نظمها المعهد فً مدٌنة ستراسبورج ـ فرنسا خالل شهر ٌولٌو 36المعهد الدولً لحقوق اإلنسان خالل الدورة رقم 

3 B. G. RAMCHARAM, equality and nondiscrimination in the international Bill of Rights ed. L Henkin, New York, 1981, p. 253, in : 

 .61 -58، ص 2000محمد أمٌن المٌدانً، ترجمات فً الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان، مركز المعلومات والتؤهٌل لحقوق اإلنسان، . د
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فقد الحظت محكمة الدول  لحقوق اإلنساناألمرٌكً النظام أما فٌما ٌخص 

األمرٌكٌة لحقوق اإلنسان أن مبدأ المساواة، بما فٌه بٌن الرجال والنساء، ٌشكل مبدأ 

 jus cogens."1"تؤسٌسٌاً أساسٌاً للقانون الدولً العام، ٌعرؾ بالقانون القطعً 

: عالقة التمٌٌز ضد النساء بالعنف .3

ثمة ترابط لقد أثبتت الدراسات التً أجرٌت حول أسباب العنؾ ضد المرأة، بؤنه 

.  وثٌق بٌن التمٌٌز والعنؾ ضد المرأة

. القوانٌن والممارسات القابمة على التمٌٌز تفاقم من العنؾ ضد المرأة وتضاعفهؾ

لمرأة بشكل ؼٌر متناسب وبالتالً ٌمكن أن تصل إلى وتإثر بعض أشكال التمٌٌز على ا

 . حد العنؾ القابم على النوع االجتماعً

ٌجرد التمٌٌز المرأة من إمكاناتها وٌمكن أن ٌجعلها ؼٌر  فقد ،أضؾ إلى ذلك

 2.قادرة على اتخاذ خطوات فعالة لطلب الحماٌة أو الخروج من وضع ٌتسم بالعنؾ

مم المتحدة بشؤن القضاء على العنؾ ضد وفً هذا اإلطار ٌشٌر إعالن األ

، فً دٌباجته إلى الترابط بٌن العنؾ ضد المرأة والتمٌٌز فً تمتعها بحقوق 3المرأة

. اإلنسان

بؤن العنؾ ضد المرأة ٌمثل عقبة أمام تحقٌق المساواة هذا اإلعالن ٌقر كما 

ٌشكل انتهاكاً "و والتنفٌذ الكامل التفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة

".  لحقوق المرأة وحرٌاتها األساسٌة وٌعوق أو ٌلؽً تمتع المرأة بهذه الحقوق والحرٌات

                                                
 17، 18، السلسلة أ، الرقم OC-18ول األمرٌكٌة لحقوق اإلنسان، الوضع القضابً وحقوق العمال ؼٌر الشرعٌٌن، الرأي االستشاري محكمة الد   1

 .2003أٌلول /سبتمبر

 .منظمة العفو الدولٌة، المرجع السابق   2

المتحدة، بمن فً ذلك الدول العربٌة، أنظر تقرٌر المقرر  فً الجمعٌة العامة لألمم( بدون تصوٌت)باإلجماع  1993اعتُمد هذا اإلعالن فً العام    

 .28 ، الفقرة1996شباط /فبراٌر UN Doc. E/CN.4/1996/53 ،6الخاص المعنً بالعنؾ ضد المرأة، 



 
 30 

العنؾ ضد المرأة هو مظهر لعالقات قوى ؼٌر متكافبة "على أن كذلك وٌنص 

بٌن الرجل والمرأة عبر التارٌخ أدت إلى هٌمنة الرجل على المرأة وممارسته التمٌٌز 

دون نهوضها الكامل، وأن العنؾ ضد المرأة هو من اآللٌات ضدها واإلحالة 

." االجتماعٌة الحاسمة التً تفرض بها على المرأة وضعٌة التبعٌة والدونٌة للرجل

، العنؾ ضد 122اعتبر المإتمر الرابع حول النساء فً الفقرة ، وفً المقابل

ارة كذلك عن تعدي كحاجز لتحقٌق أهداؾ المساواة التنمٌة والسلم، وهو عب" النساء 

على الحقوق األساسٌة والحرٌات األساسٌة للنساء، وٌمنع النساء من التمتع بحقوقهن 

 ".جزبٌا أو كلٌا

لكً فً الكثٌر من الحاالت لرجال أمام ا ٌفسح المجالقد  النساءفالتمٌٌز ضد 

بل وفً المقا". شرعالعنؾ المُ "تسمٌة  البعض طلق علٌهأ، وهذا ما ٌعتدوا على النساء

. نمطالبة بحقوقهلعلى اترددهن إلى  النساءٌإدي العنؾ ضد قد 

وقد شددت لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة على العالقة المتبادلة الوثٌقة بٌن 

 : العنؾ ضد المرأة وبٌن التمٌٌز بحٌث صرحت بؤن

العنؾ القابم على النوع االجتماعً هو شكل من أشكال التمٌٌز ٌكبح بشكل جدي "

وٌضعؾ أو ... رة المرأة على التمتع بالحقوق والحرٌات على قدم المساواة مع الرجلقد

ٌبطل تمتع النساء بحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة المنصوص علٌها فً اتفاقٌات 

القانون الدولً العام واتفاقٌات حقوق اإلنسان وٌشكل تمٌٌزاً ضمن معنى المادة األولى 

 1".من االتفاقٌة

                                                
، مجموعة التعلٌقات 7و 1الفقرتان  (1992الدورة الحادٌة عشرة، )، العنؾ ضد المرأة 19لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، التوصٌة العامة رقم   1

 .UN Doc .HRI\GEN\1\Rev.7العامة والتوصٌات العامة التً اعتمدتها الهٌبات المشرفة على تنفٌذ اتفاقٌات حقوق اإلنسان، 



 
 31 

: لثانًاالفرع 

 الجنسٌنوسائل تحقٌق المساواة بٌن  

بمجرد انضمام الدول إلى اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، 

خصص الفقرة التالٌة لدراسة هذا أ، لذا سالقضاء على التمٌٌز ضد النساءٌنشؤ االلتزام ب

.  طبٌعة اإلجراءات التً ٌجب أن تتخذها هذه الدول ةااللتزام مبٌن

: القضاء على التمٌٌز ضد النساءااللتزام ب .1

التعدي على إذن تشكل نصؾ البشرٌة، فال ٌمكن ال ٌؽٌب عن أحد بؤن النساء 

 1.حقوق نصؾ البشرٌة وتعرٌضها للتمٌز، ألن قضٌة المرأة هً قضٌة البشرٌة بؤسرها

ء من هنا تتجلى أهمٌة الكفاح من أجل تحقٌق المساواة بٌن النساء والرجال والقضا

على التمٌٌز ضدهن فً كافة المجاالت، لكً ال ٌكون مستقبلنا حسب البعض امتدادا 

  2.للتخلؾ

مبدأ عدم التمٌٌز فً التمتع  وأ، المساواة فً الحقوق بٌن الرجال والنساءإن مبدأ 

، ٌشكل مبدأ أساسٌاً فً القانون الدولً لحقوق اإلنسان وٌرد فً بحقوق اإلنسان

.  انون والمعاٌٌر الدولٌة لحقوق اإلنسانالمجموعة الكاملة للق

                                                
آذار / مارس  8ي أنظر رسالة األمٌن العام السابق لألمم المتحدة الدكتور بطرس بطرس ؼالً إلى النساء، بمناسبة االحتفال بالٌوم العالمً للنساء ؾ   

: ، أنظر1993

Nations Unies, promotion de la femme, notes pour l'orateur, département de l'information, avril 1995, p 1. 

2 Mohammed Harbi, éditorial dans SOU'AL, les femmes dans le monde arabe, revue quadrimestrielle n°4, édité par l'association 

pour le développement de la culture et de la science dans le tiers monde, Paris 1983, p 8.  
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ولقد نشؤ االلتزام بالقضاء على التمٌٌز ضد النساء بمجرد اعتراؾ المجتمع 

الدولً للنساء بالحق فً المساواة فً التمتع بالحقوق والحرٌات األساسٌة وكذا 

. ممارستها

، بؤن الدول من مٌثاق األمم المتحدة 56والمادة  55وفً هذا المعنى، تعتبر المادة 

األطراؾ فً األمم المتحدة قد قبلت بااللتزام المعنوي والقانونً بتصحٌح التمٌٌز بٌن 

.  النساء والرجال فً المجاالت التً ال تتوفر فٌها المساواة بٌنهم

رؼبة فً تهٌبة دواعً االستقرار والرفاهٌة : " على أنه 55تنص المادة ؾ

بٌن األمم مإسسة على احترام المبدأ الذي الضرورٌٌن لقٌام عالقات سلمٌة وودٌة 

ٌقضً للشعوب بالتسوٌة فً الحقوق بٌن الشعوب وبؤن ٌكون لكل منها تقرٌر 

: مصٌرها، تعمل األمم المتحدة على

أن ٌشبع فً العالم احترام حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة للجمٌع بال  (ج

ومراعاة تلك . ن الرجال والنساءتمٌٌز بسبب الجنس أو اللؽة أو الدٌن، وال تفرٌق بً

". الحقوق والحرٌات

ٌتعهد جمٌع األعضاء بؤن ٌقوموا منفردٌن أو : " على أنه 56وتنص المادة 

مشتركٌن بما ٌجب علٌهم من عمل بالتعاون مع الهٌبة إلدراك المقاصد المنصوص 

". علٌها فً المادة الخامسة والخمسٌن

، إذ هو ٌتضمن الوفاء أحمد أبوومعنى هذا النص جد واضح حسب الدكتور 

دلٌل ذلك . التزامات قانونٌة جازمة من أجل احترام حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة
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أن ٌقوموا منفردٌن أو مشتركٌن بما ٌجب علٌهم " " ٌتعهد"مثل . األلفاظ التً استخدمها

 1".إلدراك المقاصد المنصوص علٌها فً المادة الخامسة والخمسٌن " ، "من عمل

: من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة 2ووفقا للمادة الثانٌة فقرة 

التشرٌعٌة أو ؼٌر التشرٌعٌة  تتعهد كل دولة طرؾ فً هذا العهد، إذا كانت تدابٌرها"

العهد، بؤن تتخذ، طبقا  القابمة ال تكفل فعال إعمال الحقوق المعترؾ بها فً هذا

لهذا اإلعمال من تدابٌر  كام هذا العهد، ما ٌكون ضرورٌاإلجراءاتها الدستورٌة وألح

 ".تشرٌعٌة أو ؼٌر تشرٌعٌة

واستنادا لهاتٌن الوثٌقتٌن الدولٌتٌن فإن الدول األطراؾ فٌهما قد تعهدت وقبلت 

بااللتزام المعنوي باتخاذ تدابٌر تشرٌعٌة أو ؼٌر تشرٌعٌة تكفل تحقٌق المساواة بٌن 

لتمٌٌز القابم بٌنهم فً المجاالت التً ال تتوفر فٌها المساواة النساء والرجال أو تصحح ا

. همابٌنهم بمجرد االنضمام إلً

كما ٌرد هذا المبدأ فً كل صك دولً وإقلٌمً ربٌسً آخر من صكوك حقوق 

، وٌنطبق على جمٌع الظروؾ دون استثناء ألنه جوهري جداً لدرجة أنه ٌشكل 2اإلنسان

تحت أي ظرؾ من الظروؾ  (االنتقاص منها)اإها أحد الحقوق التً ال ٌمكن إلػ

من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة  (1) 4المنصوص علٌها فً المادة 

 :التً تنص

والمعلن قٌامها رسمٌا،  فً حاالت الطوارئ االستثنابٌة التً تتهدد حٌاة األمة، "

التً ٌتطلبها الوضع،  لحدودٌجوز للدول األطراؾ فً هذا العهد أن تتخذ، فً أضٌق ا

تدابٌر ال تتقٌد بااللتزامات المترتبة علٌها بمقتضى هذا العهد، شرٌطة عدم منافاة هذه 
                                                

ي أحمد أبو الوفاء، الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان فً إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدولٌة المتخصصة، مجموعة محاضرات ألقٌت ؾ. أنظر د    

 .25ص  ،2005تموز / والتً نظمها المعهد فً مدٌنة ستراسبورج ـ فرنسا خالل شهر ٌولٌو 36إلنسان خالل الدورة رقم المعهد الدولً لحقوق ا

تتعهد كل دولة طرؾ فً هذا المٌثاق بؤن تكفل : " تنص المادة األولى من المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان، تحت عنوان الحقوق والحرٌات األساسٌة    

 ". الجنس)...( على أراضٌها وخاضع لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحرٌات الواردة فٌه دون أي تمٌٌز بسبب لكل إنسان موجود 
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الدولً وعدم انطوابها على  التدابٌر لاللتزامات األخرى المترتبة علٌها بمقتضى القانون

. الجنس (السٌما)تمٌٌز ٌكون مبرره 

ترتكز بصورة  التمٌٌز ضد المرأة،  فإنها أما اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال

على هذا االلتزام كان محددة على القضاء على التمٌٌز ضد النساء، إال أن طرٌقة نصها 

أقل حدة مقارنة مع مٌثاق األمم المتحدة والعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة 

" لمعنوي والقانونًااللتزام ا"تدل على  اتعبارعلى التوالً،  والسٌاسٌة اللذان استعمال

". التعهد " عبارة  و

تشجب الدول األطراؾ جمٌع أشكال : " فتنص المادة الثانٌة من اتفاقٌة المرأة 

على أن تنتهج، بكل الوسابل المناسبة ودون إبطاء، سٌاسة  وتتفقالتمٌٌز ضد المرأة، 

. " تستهدؾ القضاء على التمٌٌز ضد المرأة

نفس االتفاقٌة، نجد بؤن الدول األطراؾ فٌها قد من  24لكن بالرجوع إلى المادة 

تعهدت باتخاذ جمٌع التدابٌر الالزمة لتطبٌق الحقوق المعترؾ بها فً هذه االتفاقٌة 

تتعهد الدول األطراؾ باتخاذ جمٌع ما ٌلزم من تدابٌر على الصعٌد : " بحٌث تنص

. االتفاقٌة الوطنً تستهدؾ تحقٌق اإلعمال الكامل للحقوق المعترؾ بها فً هذه

 مجرد أنجلٌة مفادها بحقٌقة  ،سالفة الذكرالثانٌة ، تعكس المادة ومن جهة أخرى

ضمان  هو بمثابة التصدٌق على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة

 1.لحقوق التً تكفلها االتفاقٌة لجمٌع من هم ضمن والٌة الدولة الطرؾل

ما لم "على انه ٌإكد  1995عمل بكٌن للعام  إعالن وبرنامجأضؾ إلى ذلك فإن 

ٌُعترؾ على نحو تام بالحقوق اإلنسانٌة للمرأة، كما حددتها االتفاقٌات الدولٌة لحقوق 

                                                
تقوٌض حماٌة المرأة من العنؾ فً الشرق األوسط وشمال : منظمة العفو الدولٌة، تحفظات على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة   1

 http://www.ara.amnesty.orgأفرٌقٌا 

http://www.ara.amnesty.org/
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اإلنسان، خاصة اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة،  وتتم حماٌتها 

 1 ."ظل حبراً على ورقوتطبٌقها وتنفٌذها وإنفاذها على نحو فعال فإن هذه الحقوق ست

، تعهد زعماء 2000سبتمبر  لأللفٌة فً األمم المتحدة مإتمر قمة كما أنه وخالل

دول العالم من بٌنهم زعماء أؼلبٌة الدول العربٌة، على بذل الجهد لتحقٌق محلٌا وفً 

، طابفة من الؽاٌات واألهداؾ 2015، بقدوم العام األمم المتحدة فً كل البلدان األعضاء

 2 .اإلنمابٌة لأللفٌة من بٌنها القضاء على التمٌٌز ضد المرأة

وعلى هذا األساس أصبح االلتزام بالقضاء على التمٌٌز ضد النساء بالنسبة للدول 

فاقٌة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، السٌما الدول العربٌة، التزاما األطراؾ فً ات

، كونه ناتج عن هذه االتفاقٌة من جهة، وتعهدا محددا زمنٌا ٌجب الوفاء به بحلول ااتفاقً

.  لأللفٌة األمم المتحدة بموجب مإتمر قمة 2015 عام

: راءات القضاء على التمٌٌز ضد المرأةإج .2

األمم المتحدة هو دمج المرأة فً عملٌة اإلنماء وتعزٌز  منظمةإن إحدى أهداؾ 

.  ال نصفه هذا اإلنماء عن طرٌق المشاركة الفعلٌة للجنس البشري كله

وهذه  ،ن المساواة فً الحقوق تعنً إٌجاد فرص متكافبةومن هذا المنطلق فإ

. ال تكون إال إذا حذؾ التمٌٌز وحصلت المساواة الفعلٌةالفرص المتكافبة 

مما ال جدال فٌه أن وأمرا ضرورٌا،  المرأةالحماٌة الدولٌة لحقوق  وعلٌه، فإن

على اإلجراءات التً تتخذها كل دولة على  -فً نهاٌة المطاؾ –فاعلٌتها تتوقؾ 

  .الصعٌد الداخلً، ومن الناحٌة الواقعٌة، للوفاء بالتزاماتها

                                                
 :1995سبتمبر / أٌلول  15ٌن، المإتمر العالمً الرابع للمرأة، جإعالن وبرنامج عمل ب  1

Nations Unies, A/CONF.177/20/Add.1, paragraphe 218.  

 .فرٌدة ؼالم إسماعٌل، المرجع السابق 2 

http://www.un.org/arabic/
http://www.un.org/arabic/
http://www.un.org/arabic/
http://www.un.org/arabic/
http://www.un.org/arabic/
http://www.un.org/arabic/
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ٌعتبر التشرٌع من أهم المإشرات لقٌاس مدى التقدم فً تحقٌق المساواة بٌن و

أم ال، خاصة وأنه ال ٌمكن تطبٌق االتفاقٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان مباشرة  الجنسٌن

على إقلٌم الدول األطراؾ فٌها فً الكثٌر من الحاالت وفً أؼلبٌة األنظمة القانونٌة 

.  الدولٌة

رز ضرورة اتخاذ الدول األطراؾ فً االتفاقٌات الدولٌة وعلى هذا األساس تب

لحقوق اإلنسان، بعض اإلجراءات التشرٌعٌة من أجل النص فً قوانٌنها الداخلٌة على 

. االلتزامات المنصوص علٌها فً هذه االتفاقٌات

وفٌما ٌخص اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، فقد ذكرت 

ات ٌجب أن تتخذها الدول األطراؾ فٌها من أجل القضاء على مجموعة من اإلجراء

:  فً هذا اإلطار تنص المادة الثانٌة منهاؾ. التمٌٌز ضد المرأة

تشجب الدول األطراؾ جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، " 

رأة، بكل الوسابل المناسبة ودون إبطاء، سٌاسة تستهدؾ القضاء على التمٌٌز ضد الم

:  وتحقٌقا لذلك تتعهد بالقٌام بما ٌلً

إدماج مبدأ المساواة بٌن الرجل والمرأة فً دساتٌرها الوطنٌة أو تشرٌعاتها  ( أ)

المناسبة األخرى، إذا لم ٌكن هذا المبدأ قد أدمج فٌها حتى اآلن، وكفالة التحقٌق العملً 

لهذا المبدأ من خالل التشرٌع وؼٌره من الوسابل المناسبة، 

ذ المناسب من التدابٌر، تشرٌعٌة وؼٌر تشرٌعٌة، بما فً ذلك ما ٌناسب من اتخا ( ب)

 جزاءات، لحظر كل تمٌٌز ضد المرأة،
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فرض حماٌة قانونٌة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماٌة  ( ج)

الفعالة للمرأة، عن طرٌق المحاكم ذات االختصاص والمإسسات العامة األخرى فً 

 1ي عمل تمٌٌزي،البلد، من أ

االمتناع عن مباشرة أي عمل تمٌٌزي أو ممارسة تمٌٌزٌة ضد المرأة، وكفالة  (د)

تصرؾ السلطات والمإسسات العامة بما ٌتفق وهذا االلتزام؛ 

اتخاذ جمٌع التدابٌر المناسبة للقضاء على التمٌٌز ضد المرأة من جانب أي شخص  (هـ)

أو منظمة أو مإسسة، 

تدابٌر المناسبة، بما فً ذلك التشرٌعً منها، لتؽٌٌر أو إبطال القابم اتخاذ جمٌع ال (و)

من القوانٌن واألنظمة واألعراؾ والممارسات التً تشكل تمٌٌزا ضد المرأة، 

. إلؽاء جمٌع األحكام الجزابٌة الوطنٌة التً تشكل تمٌٌزا ضد المرأة (ي)

مً لحقوق اإلنسان وفً هذا المعنى، ورد فً الحصٌلة النهابٌة للمإتمر العال

ٌحث المإتمر العالمً الحكومات على أن تدرج فً قوانٌنها : " بفٌٌنا، الجزء الثالث

المحلٌة المعاٌٌر الواردة فً الصكوك الدولٌة لحقوق اإلنسان وعلى أن تعزز الهٌاكل 

والمإسسات الوطنٌة وأجهزة المجتمع التً تلعب دورا فً تعزٌز وحماٌة حقوق 

." اإلنسان

قا مما سبق، فإنه ٌقع على عاتق الدول األطراؾ فً اتفاقٌة المرأة اتخاذ انطال

. مجموعة من التدابٌر بعضها تشرٌعٌة والبعض األخر ؼٌر تشرٌعٌة

                                                
، بٌنما تنص النسخ المتداولة " une protection juridictionnelle : "نص هذه المادة باللؽة الفرنسٌة ٌتحدث عن حماٌة قضابٌة ٌجب اإلشارة إلى أن    

 ".حماٌة قانونٌة " المترجمة إلى اللؽة العربٌة على 
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خصوصا إذا كان المذهب الذي تتبناه  فهً تتمثلفٌما ٌخص التدابٌر التشرٌعٌة ؾ

: فًالدولة هو مذهب ثنابٌة القانون الدولً والداخلً 

بدأ المساواة بٌن الرجل والمرأة فً كل التشرٌعات الوطنٌة السٌما إدماج م -

أسمى وثٌقة قانونٌة فً الدولة، أي الدستور لما تكون نصوصه ؼٌر متطابقة مع 

االتفاقٌة أو ناقصة كعدم تضمنه على نص قانونً صرٌح ٌضمن المساواة على أساس 

؛ الجنس

جزابٌة الوطنٌة التمٌٌزٌة كما تشمل هذه اإلجراءات إلؽاء جمٌع األحكام ال -

وتؽٌٌر أو إبطال القوانٌن واألنظمة واألعراؾ والممارسات التً تشكل تمٌٌزا ضد 

المرأة، أبعد من ذلك على الدول األطراؾ فً هذه االتفاقٌة تقرٌر جزاءات على كل من 

. ٌخرق هذا المبدأ

العملً لمبدأ  أما فٌما ٌخص التدابٌر ؼٌر التشرٌعٌة فهً تتمثل فً كفالة التحقٌق

المساواة بٌن النساء والرجال، وضمان تصرؾ السلطات والمإسسات العامة بما ٌتفق 

. وهذا االلتزام

كما ٌستدعً لتحقٌق ذلك، تؤمٌن حماٌة قانونٌة وفعالة للمرأة عن طرٌق المحاكم، 

من خالل إصالح نظام العدالة والنظام القضابً لكً تفتح أمامها إمكانٌة الحصول على 

 1.قوقهاح

: فً التدابٌروتتمثل أهم هذه 

األمم المتحدة  منظمةإمكانٌة تطبٌق القواعد الدولٌة لحقوق اإلنسان الصادرة عن  -

 ؛الوطنٌةبواسطة المحاكم 

                                                
سواسٌة، العدد السابع والثامن، مركز القاهرة لدراسات محمد السٌد سعٌد، نحو رإٌة إستراتجٌة جدٌدة للحركة العربٌة لحقوق اإلنسان، مجلة . راجع د    

 .24،  ص 1996كانون ثانً /حقوق اإلنسان، أٌار
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توعٌة الرأي العام وجعله على صلة بالقواعد الدولٌة لحقوق اإلنسان الصادرة عن  -

 األمم المتحدة؛ منظمة

ال جرم أن احترام حقوق "  أحمد أبو الوفاءر وفً هذا المعنى ٌقول الدكتو

اإلنسان وحرٌاته األساسٌة ٌجب أن ٌتم لٌس فقط من الناحٌة القانونٌة وإنما أٌضا من 

ذلك أن حقوق اإلنسان هً فً نفس الوقت، أمر مقدس فً . الناحٌة الواقعٌة والفعلٌة

كما أن اإلنسان . ذاته ٌجب مراعاته دابما، وهً أمر نافع ٌجب عدم المساس به أبدا

. ٌجب أال ٌضطهده ؼٌره، وإنما ٌجب إلى حد ما أن ٌكون متحررا من سلطة اآلخرٌن

األمر الذي ٌعنً أن اإلنسان ٌجب أن ٌكون موضوع اهتمام ال ٌعرؾ التوقؾ وأولوٌة 

 1."أسمى ال تعرؾ الكلل، وال ٌشوبها أدنى ملل

التفاقٌة المرأة ال ٌقتصر على أبعد من ذلك، ٌجب التؤكٌد على أن التمٌٌز بالنسبة 

من هذه االتفاقٌة تطالب  (هـ)فً فقرتها  2أعمال من الحكومات أو باسمها، فالمادة 

الدول األطراؾ باتخاذ جمٌع التدابٌر المناسبة للقضاء على التمٌٌز ضد المرأة من 

.  جانب أي شخص أو منظمة أو مإسسة

ون الدولً العام واتفاقٌات معٌنة وحسب منظمة العفو الدولٌة، فإنه بموجب القان

لحقوق اإلنسان، من بٌنها اتفاقٌة المرأة، ٌمكن مساءلة الدول عن األعمال الخاصة 

أٌضاً إذا لم تتصرؾ بالجدٌة الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو الستقصاء ومعاقبة 

 2 .جرابم العنؾ وتقدٌم تعوٌض

: بؤنه ةاتفاقٌة المرأ من 4تضٌؾ المادة من جهة أخرى، و

                                                
: ، راجع كذلك12أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص . د    

 Dhommeaux, monismes et dualismes en droit international des droits de l'homme, AFDI, 1995, pp. 447-505.  

  .المرأة تستحق االحترام والكرامة، المرجع السابق: منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً   2
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ال ٌعتبر اتخاذ الدول األطراؾ تدابٌر خاصة مإقتة تستهدؾ التعجٌل بالمساواة " 

الفعلٌة بٌن الرجل والمرأة تمٌٌزا بالمعنى الذي تؤخذ به هذه االتفاقٌة، ولكنه ٌجب أال 

ٌستتبع، على أي نحو، اإلبقاء على معاٌٌر ؼٌر متكافبة أو منفصلة، كما ٌجب وقؾ 

ٌر متى تحققت أهداؾ التكافإ فً الفرص والمعاملة، كما ال ٌعتبر العمل بهذه التداب

اتخاذ الدول األطراؾ تدابٌر خاصة تستهدؾ حماٌة األمومة، بما فً ذلك تلك التدابٌر 

." الواردة فً هذه االتفاقٌة، إجراء تمٌٌزٌا

ٌستخلص من هذه المادة ولو ضمنٌا بؤن عدم التمٌٌز والمساواة بٌن النساء 

ال تحقق العدل بالضرورة ، لذا تسمح هذه االتفاقٌة فً حاالت محددة، للدول والرجال 

األطراؾ فٌها باتخاذ تدابٌر خاصة تستهدؾ التعجٌل بالمساواة الفعلٌة بٌن الرجل 

والمرأة، على أن تكون هذه التدابٌر مإقتة بحٌث ٌجب وقؾ العمل بها بمجرد تحقق 

. النساء والرجالأهداؾ التكافإ فً الفرص والمعاملة بٌن 

وفً تفسٌر اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة لهذه المادة، الحظت 

وضع النساء لن ٌتحسن طالما لم ٌتم التصدي الفعال لألسباب الكامنة وراء : "بؤن

وٌجب النظر إلى حٌاة النساء والرجال . التمٌٌز ضد المرأة، وعدم مساواتها بالرجل

اتخاذ تدابٌر لتحقٌق تحول حقٌقً فً الفرص والمإسسات واألنظمة، بطرٌقة قرٌنٌة، و

  1".بحٌث ال تعود قابمة على نماذج سلطوٌة وأنماط حٌاتٌة حددها الذكور عبر التارٌخ

من خالل اتخاذ هذه  المتوخاةمن هذه االتفاقٌة فإنها توضح األهداؾ  5أما المادة 

:  التدابٌر والمتمثلة فً تحقٌق ما ٌلً

                                                
كانون الثانً /، ٌناٌر(التدابٌر الخاصة المإقتة) 4من المادة  1الصادرة عن لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، الفقرة  25التوصٌة العامة رقم  1 

 .10، الفقرة 2004
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ٌر األنماط االجتماعٌة والثقافٌة لسلوك الرجل والمرأة، بهدؾ تحقٌق تؽً  ( أ)

القضاء على التحٌز والعادات العرفٌة وكل الممارسات األخرى القابمة على االعتقاد 

 بكون أي من الجنسٌن أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار نمطٌة للرجل والمرأة،

لألمومة بوصفها وظٌفة اجتماعٌة،  كفالة تضمٌن التربٌة العابلٌة فهما سلٌما ( ب)

االعتراؾ بكون تنشبة األطفال وتربٌتهم مسإولٌة مشتركة بٌن األبوٌن على أن ٌكون 

 .االعتبار األساسً فً جمٌع الحاالتمفهوما أن مصلحة األطفال هً 

أحرزته الدول األطراؾ فً هذه االتفاقٌة فٌما ٌخص  ومن أجل دراسة التقدم الذي

مٌٌز ضد المرأة، أنشبت لجنة مراقبة تنفٌذ هذه االتفاقٌة، وهً لجنة القضاء على الت

 1.القضاء على التمٌٌز ضد المرأة

من هذه االتفاقٌة، تتعهد الدول األطراؾ فٌها بالتقدٌم لهذه اللجنة  18ووفقا للمادة 

التً اتخذتها إلنفاذ أحكامها، وعن التقدم المحرز بهذا  تقارٌر عن التدابٌر المختلفة

سنة من بدء نفاذ االتفاقٌة بالنسبة للدولة المعنٌة وكذلك كل  لصدد، وذلك فً ؼضونا

اللجنة ذلك، وعلى الدولة أن توضح فً تقارٌرها العوامل  أربع سنوات، وكلما طلبت

وتقوم اللجنة . الوفاء بااللتزامات المقررة فً االتفاقٌة والصعاب التً تإثر على مدى

 .مالحظاتها بهذا الخصوص بفحص هذه التقارٌر وإعداد

: الثانً المطلب

مدى التزام الدول العربٌة بتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن  

إن االلتزام بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة من أجل تحقٌق مساواة حقٌقٌة بٌن 

الرجال والنساء وفقا لما جاء فً اتفاقٌة المرأة أو ؼٌرها من الوثابق الدولٌة  كل من

                                                
 .من اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة 17أنظر المادة     
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بٌجٌن ثمرة المإتمر الرابع حول النساء، هو  ضناها، خاصة منهاج عملالتً استعر

حكومات الدول، السٌما العربٌة من خالل  مجَرد حبر على ورق إذا لم تلتزم به فعال

. مراجعة قوانٌنها

الحالً لدراسة موقؾ الدول العربٌة من هذا االلتزام  المطلبلذا سنخصص 

  1.ٌذهإلجراءات التً اتخذتها من أجل تنؾاو

: الفرع األول

 موقف الدول العربية من االلتزام بالقضاء على التمييز ضد المرأة 

لم تقبل الكثٌر من الدول العربٌة االرتباط بنص المادة الثانٌة من اتفاقٌة القضاء 

على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة نتٌجة لما تحتوي علٌه من التزام واضح وصارم 

د المرأة بالوسابل التً سبق وأن بٌناها، فتحفظت على هذه بالقضاء على التمٌٌز ض

 :المادة كما سنرى

  :بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة تحفظ الدول العربٌة على االلتزام .1

لقد تحفظ على المادة الثانٌة من اتفاقٌة المرأة كل من الجزابر ومصر 

  2.نوالجماهٌرٌة اللٌبٌة والمؽرب وتونس والعراق وسورٌا والبحري

ففٌما ٌخص الجزابر فهً تقبل تطبٌق ترتٌبات هذه المادة بشرط أن ال تخالؾ 

. بنود قانون األحوال الشخصٌة الجزابري

                                                
خالل المإتمر السنوي األول لمركز دراسات وبحوث حقوق " تطبٌقات االلتزام بالقضاء على التمٌٌز ضد النساء فً الدول العربٌة: " أنظر مداخلتنا 1

 . 2006مارس  16 -14مصر، / ظمة الدستورٌة العربٌة الواقع والمؤمول، أسٌوط اإلنسان بجامعة أسٌوط، تحت عنوان، حقوق اإلنسان فً األن

 العام األمٌن لدى المودعة للتحفظات الرسمً النص على للحصول. عمان سلطنة وكدا المتحدة العربٌة اإلمارات دولة تحفظات على الحصول نستطع لم  

 إلى الفرنسً النص من الترجمة أن إلى اإلشارة مع ،www.unhchr.ch: http//: اإلنسان لحقوق ٌةالسام للمفوضٌةااللكترونً  الموقع راجع المتحدة، لألمم

 . تصرؾب العربً،
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 أما جمهورٌة مصر العربٌة فهً كذلك على استعداد لتنفٌذ ما جاء بفقرات هذه

 .المادة لكن بشرط أال ٌتعارض ذلك مع الشرٌعة اإلسالمٌة

اهٌرٌة اللٌبٌة التً تشترط من أجل تطبٌق هذه المادة نفس الشًء بالنسبة للجم

األخذ بالحسبان القواعد المبطلة المنصوص علٌها من قبل الشرٌعة اإلسالمٌة، فٌما 

ٌخص الحصة التً ٌجب أن ٌتحصل علٌها كل وارث من النساء أو الرجال من تركة 

. األشخاص المتوفون

قابل تطبٌق ترتٌبات هذه المادة  " أما المؽرب فلقد أصدر إعالنا ٌعتبر فٌه نفسه

على شرط أن ال تخالؾ أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة خاصة وأن بعض الترتٌبات فً 

قانون األحوال الشخصٌة المؽربً تعطً للنساء حقوقا مختلفة عن الحقوق الممنوحة 

للزوج، وهذه الحقوق ال ٌمكن مخالفتها أو تعدٌلها ألنها منبثقة من أحكام الشرٌعة 

سالمٌة التً من بٌن ما تسعى إلٌه تحقٌق التوازن بٌن األزواج من أجل الحفاظ اإل

  1."وتقوٌة الروابط العابلٌة

كما أعلنت تونس بؤنها لن تتخذ وفقا لهذه االتفاقٌة أي قرار إداري أو تشرٌعً 

.  مخالفا لمقتضٌات الفصل األول من الدستور التونسً

اإلسالم "..المادة األولى منه تنص على أن وبالرجوع إلى الدستور التونسً نجد 

، فمن هذا المنطلق فإن تحفظ تونس على هذه المادة مثل تحفظات الدول "دٌن الدولة

. التً سبقتها، مرتبط بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

فقط من هذه المادة، أي  (ي)و (و)أما العراق، فإنه ال ٌعتبر نفسه مرتبط بالفقرة 

باتخاذ تدابٌر لتؽٌٌر أو إبطال القوانٌن واألنظمة واألعراؾ ؼٌر مرتبط بااللتزام 

والممارسات التً تشكل تمٌٌزا ضد المرأة، وكذا إلؽاء جمٌع األحكام الجزابٌة الوطنٌة 

                                                
 .لقد تحفظ المؽرب على هذه المادة كذلك فٌما ٌخص انتقال العرش الملكً    
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التً تشكل تمٌٌزا ضدها، من دون أن ٌربط ذلك بالشرٌعة اإلسالمٌة أو بقانونه الداخلً 

. كما فعلت الدول العربٌة األخرى

ء بالنسبة لسورٌا بحٌث تحفظت على كل فقرات هذه المادة من دون نفس الشً

.  إعطاء مبرر أو توضٌح لذلك

وأخٌرا البحرٌن الذي هو اآلخر ٌقبل تطبٌق هذه المادة فً الحدود المنصوص 

. علٌها من قبل الشرٌعة اإلسالمٌة

م نستخلص من هذه التحفظات بؤن الدول العربٌة ترفض بصفة عامة تعمٌم االلتزا

بتحقٌق المساواة بٌن النساء والرجال على كافة المجاالت، فمنذ انعقاد المإتمرات 

، 1994الدولٌة حول حقوق اإلنسان، السٌما مإتمر القاهرة للسكان والتنمٌة لسنة 

الدول اإلسالمٌة من أجل إٌجاد بدٌل لمبدأ المساواة بٌن الجنسٌن ولقد  ةاتحدت مع باقً

اإلنصاؾ بٌن الجنسٌن، فهل هذا ممكن؟  إلى تؽٌٌره بمبدأ  تتوصل

: اإلنصاف كبدٌل لمبدأ المساواة بٌن الجنسٌن  .2

أبعد  .ومن ثم المساواة ٌرى البعض فً اإلنصاؾ الطرٌقة المثلى لتحقٌق العدالة،

من ذلك فهم ٌعتبرونه العدل بحد ذاته خاصة وأنه ٌطبق العدالة حسب الحاالت 

ٌن بطرٌقة مجردة وعامة ألنه ٌعتمد على السلطة ومعطٌات محددة ٌجنبنا تطبٌق القوان

.  التقدٌرٌة

وعلى هذا األساس فإن النساء فً الدول العربٌة حسب أنصار هذا الرأي، لسن 

 1.فً وضعٌة المساواة ولكن هن فً منظور النظام القانونً السابد، فً وضعٌة إنصاؾ

                                                
1 A. Lalande. Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 9ème édition, 1962, p.295  



 
 45 

ح وفد إٌرانً بؤنه ، أوض1995وخالل المإتمر الدولً الرابع للمرأة ببٌجٌن سنة 

رؼم تساوي النساء مع الرجال فٌما ٌخص الحقوق األساسٌة وفً الكرامة، تبقى 

مسإولٌاتهم وأدوارهم مختلفة وهذا ٌستلزم إٌجاد نظام ٌحقق للنساء اإلنصاؾ وٌؤخذ فً 

 . الحسبان أولوٌات واحتٌاجات النساء الخاصة

ن المإتمر الدولً الرابع واستجابة لمطالب الدول العربٌة اإلسالمٌة، نص إعال

تلتزم حكومات الدول المشتركة فً هذا المإتمر بإقرار : " 38حول النساء فً الفقرة 

بٌن  اإلنصافهذا البرنامج العمل وترجمته على أرض الواقع آخذٌن بالحسبان 

..". الجنسٌن

على الحكومات والمإسسات العمومٌة والقطاعات : "(د)195وتضٌؾ الفقرة 

ألحزاب السٌاسٌة والنقابات والمإسسات الخٌرٌة واألجهزة اإلقلٌمٌة وتحت الخاصة، ا

منح النساء ...اإلقلٌمٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة والدولٌة والمإسسات التعلٌمٌة

بٌن الجنسٌن من أجل ترقٌة عالقات العمل التمٌٌزٌة  ٌعنً باإلنصافوالرجال تكوٌن 

 1."ٌقة العمل أو اإلدارةواحترام االختالفات التً قد توجد فً طر

المساواة بؤن اإلنصاؾ بمثابة معرقل لتحقٌق مذهب ولكن فً المقابل ٌقول أنصار 

عن  اإلعالنات الصادرة المساواة بٌن الجنسٌن، ورؼم تقبله والنص علٌه مإخرا فً

المإتمرات الدولٌة لحقوق اإلنسان، فإنه ٌمس بؤسس ومبادئ حقوق اإلنسان، السٌما 

 2 .لمساس وعدم التصرؾ وعدم قابلٌة حقوق اإلنسان للتجزبةمبدأ عدم ا

                                                
1 Nations Unies,  rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes Beijing (chine) 4-15 septembre 1995, para. 195 (d), 

p102. 

2 Hafidha Chekir, Universalité et spécificité: autour des droits des femmes en Tunisie, communication présentée lors de la table 

ronde sur le libéralisme, républicain – les droits de la femme issue du foulard islamique, 21Novembre 2001, Université de Ferrara, 

Département des Sciences juridiques. 
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اإلنصاؾ ال ٌحقق العدل بالضرورة ألنه ٌرتكز بؤن أبعد من ذلك، فهم ٌعتبرون 

على معطٌات ؼٌر قانونٌة، وٌإدي هذا حسب اعتقادهم إلى معاملة تمٌٌزٌة ؼٌر 

ي منظمة متساوٌة من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر المساواة قطعٌة وقانونٌة وه

  1.ومحددة من قبل المشرع وفقا لمعاٌٌر مجردة

ومن هذا المنطلق، فإن قاعدة اإلنصاؾ حتى ولو كانت مجردة من كل اعتبارات 

فإنها بمجرد عمومٌتها وعدم النص علٌها  ،تمٌٌزٌة وترٌد الضمان للنساء كافة حقوقهن

بالتالً للتمٌٌز ضد ترك مجاال واسعا للسلطة التقدٌرٌة وتفً قواعد قانونٌة محددة 

  .المرأة

المساواة بؤن تحقٌق العدالة عن طرٌق اإلنصاؾ أمرا مذهب كما ٌعتبر أنصار 

الثقافٌة والحضارٌة، بحٌث  انسبٌا ألن مفهوم العدل مرتبط بقٌم الجماعة وبخصوصٌاته

إذا منحنا النساء حقوقهن على أساس مبدأ اإلنصاؾ فإنهن سٌحرمن من الكثٌر من 

. تً ال تعترؾ لهن بها التقالٌد والعادات والثقافة التً ٌعشن فٌهاالحقوق ال

وعلى هذا األساس ٌعتبر هذا الفرٌق اإلنصاؾ بؤنه وسٌلة بٌد الدول التً لها تقالٌد 

وثقافات تمٌٌزٌة وتعتبر نفسها متمٌزة دٌنٌا، لتبرر عدم منح النساء حقوقهن وتكون 

. بذلك قد مست بمبادئ عالمٌة حقوق اإلنسان

تعزٌز المساواة بٌن الرجل والمرأة :" وحسب منظمة هٌومن راٌتس ووتش فإن

فً الحقوق والكرامة اإلنسانٌة، وكذا السعً إلحقاق حقوق المرأة، هو نضال عالمً 

ٌستند إلى حقوق اإلنسان وسٌادة القانون، وٌقتضً منا جمٌعاً التكاتؾ والتضامن 

والقوانٌن المضرة بالمرأة والمجحفة  للتخلص من التقالٌد واألعراؾ والممارسات

بحقوقها؛ وهو كفاح من أجل حرٌة المرأة كً تتمتع بكامل حقوقها اإلنسانٌة ومساواتها 

                                                
1 Ch .Delphy, Égalité, équivalence et équité : 1a position de l'Etat français au regard du droit international. Nouvelles questions 

féministes, vol. 1, n. 6, 1995, p.5 
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وهذا النضال من أجل الحقوق اإلنسانٌة للمرأة ٌجب . مع الرجل دون اعتذار أو استبذان

ان وزمان، أن ٌدور محوره أساساً حول التؤكٌد على أهمٌة حٌاة المرأة فً كل مك

ومإدى هذا فً الواقع الفعلً هو التحرك من أجل وضع حد للتمٌٌز والعنؾ الذي 

 1".تقاسٌه المرأة

وحسب اعتقادنا، ال تحقق المساواة بٌن النساء والرجال فً بعض الحاالت العدل 

والرجل فً أمور كثٌرة راجعة أؼلبٌتها  المرأةبالضرورة، نظرا لالختالؾ القابم بٌن 

من اتفاقٌة المرأة بهذه  2فقرة  4ل واحد منهما، وكما رأٌنا لقد اعترفت المادة لطبٌعة ك

ال ٌعتبر اتخاذ الدول األطراؾ تدابٌر خاصة تستهدؾ  : "لما نصت ،الحقٌقة ولو ضمنٌا

  ."حماٌة األمومة، بما فً ذلك تلك التدابٌر الواردة فً هذه االتفاقٌة، إجراء تمٌٌزٌا

ال  (المساواةمذهب أنصار )إلى صوت هذا الفرٌق ومن أجل هذا أضم صوتً 

من أجل المطالبة بتطبٌق مبدأ المساواة بحذافٌره، وإنما لطلب تحدٌد وتوضٌح القواعد 

القانونٌة التً تكفل للنساء حقوقهن فً الدول العربٌة، من دون االستدالل بالثقافات 

. دهنوالتقالٌد المحلٌة لتجنٌب النساء من الوقوع فً التمٌٌز ض

:  الثانًالفرع 

اإلجراءات التي اتخذتها الدول العربية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين 

لقد امتثلت العدٌد من الدول لاللتزام بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة وقامت 

بتعدٌل قوانٌنها أو دساتٌرها، بحٌث أكثر من ثلثً دول العالم أؼلبٌتهم من دول أمرٌكا 

مت بتعدٌل تشرٌعاتها بطرٌقة تتماشى مع أحكام االتفاقٌة من أجل تحسٌن الالتٌنٌة قا

                                                
: 2003هٌومان راٌتس ووتش، النضال من أجل الحقوق اإلنسانٌة للمرأة،  منظمة  1

 http://www.hrw.org/arabic/info 
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وصول النساء إلى الثروة، وللتعلم ولتلقً العناٌة الصحٌة الالبقة بهن، وكذا تقوٌة 

. أدوارهن فً إطار أسرهن

ونؤخذ كمثال على هذه الدول فرنسا التً عدلت دستورها بحٌث أصبح ٌضمن 

سٌاسٌة أو الجمهورٌة التشٌكٌة التً وضعت قانونا للنساء حق الترشح لمناصب 

  1.لألحوال الشخصٌة ٌمنح النساء والرجال حقوقا وواجبات متساوٌة فً إطار األسرة

صراحة على مبدأ المساواة بٌن بعض الدول األوروبٌة لم تنص دساتٌر هذا، ومع 

األمر كذلك فً وإذا كان  .الدانمرك فلندا واللٌكسنبورغدستور النساء والرجال مثل 

فماذا عن التزام الدول العربٌة بتحقٌق المساواة بٌن النساء والرجال  ،الدول األوروبٌة

تحفظت على المادة الثانٌة من اتفاقٌة المرأة؟ أؼلبٌتها قد خاصة وأن 

وخالل . تتباٌن مكانة المرأة فً الدول العربٌة تباٌنا واسعا من مجتمع إلى آخر

م الدول العربٌة إصالحات خاصة تتعلق بحقوق المرأة، الماضً نفذت معظ العقد

  .متزاٌدة إزاء قضاٌا المساواة بٌن الرجال والنساء وأظهرت حساسٌة

أو فً عدة نظم ملكٌة العرب ولقد ساهم انتقال السلطة إلى جٌل جدٌد من القادة 

ت فقد وصلت فً السنوا. فً التؤكٌد على حقوق المرأة فً هذه الدول حتى جمهورٌة

الحكم فً البحرٌن واألردن والمؽرب وعمان وقطر  القلٌلة الماضٌة أجٌال جدٌدة إلى

  2.وسورٌا واإلمارات، وأظهرت التزاما بحقوق المرأة وبإصالح القوانٌن والتشرٌعات

                                                
1  Anne-Sophie Divanon,  traités/conventions, concernant les droits des femmes,  Parlement Européen, direction générale des 

études, document de travail, Série Droits des Femmes, FEMM 108 FR, Luxembourg, janvier 1999, p 59-79. 

 .حٌاة العامةالمرأة فً ال: برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة   
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أكثرٌة  من اتفاقٌة المرأة فإن 2ورؼم تحفظ أؼلبٌة الدول العربٌة على المادة 

لمساواة أمام القانون بلؽة واضحة مستقٌمة تقضً بؤن كل الدساتٌر العربٌة تضمن مبدأ ا

  1.سواسٌة أمام القانون" المواطنٌن"أو " الناس"

أضؾ إلى ذلك، هناك حركة تعدٌالت خجولة ومتفرقة تقوم بها هذه الدول من 

فً حدود المعطٌات التً تمكنا من وقت إلى آخر، ٌمكن التوسع فٌها فً النقطة التالٌة 

، مقسمٌن الدول العربٌة حسب موقعهم الجؽرافً خاصة وأن طرٌقة الحصول علٌها

 2.تطبٌق واحترام حقوق المرأة فً الدول العربٌة تختلؾ من منطقة إلى أخرى

 :ةشمال إفرٌقًالدول الفً تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن  .1

كل من الجزابر، مصر  إلجراءات التً اتخذتهاوسوؾ ندرس تحت هذا العنوان ا

 :من أجل القضاء على التمٌٌز ضد المرأة ة اللٌبٌة، المؽرب وتونسالجماهٌري

 3 :الجزائر فًتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن  /أ.1

، 4فٌما ٌخص الجزابر ووفقا لتقرٌرها الدوري الثانً للجنة المعنٌة بحقوق اإلنسان

نص وت. فإنها قد ألؽت القوانٌن التمٌٌزٌة ضد النساء بمجرد حصولها على استقاللها

من الدستور الحالً على أن كل المواطنٌن متساوٌن فً الحقوق والواجبات  29المادة 

.  والقوانٌن تحمٌهم بنفس القدر

                                                
 -47، ص 1995فاتح سمٌح عزام، ضمانات الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة فً الدساتٌر العربٌة، دراسة مقارنة، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،   

51. 

 .1987أنظر مختلؾ تقارٌر المنظمة العربٌة لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان فً الوطن العربً مند سنة   

جامعة  -الظروؾ العادٌة –ر بحثنا لنٌل شهادة الماجستٌر، حماٌة حقوق المرأة فً التشرٌعات الجزابرٌة مقارنة مع اتفاقٌات حقوق اإلنسان أنظ   

 . 55-4، ص 2000تشرٌن ثانً /الجزابر، كلٌة الحقوق، نوفمبر

4  Algérie, deuxième rapport périodique soumis par les Etats parties en vertu des articles 16 et 17 du pacte additif, 22 mai 2000, 

voir aussi, rapport initial de l'Algérie au comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, CEDAW/C/DZA/1 et 

corr.1 et add.1, le 27 janvier 1999, paragraphes 44-58.  
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كما أن القوانٌن المدنٌة الجنابٌة واإلدارٌة والقانون التجاري متطابقٌن مع الدستور 

. ومحترمٌن لمبدأ المساواة بٌن الجنسٌن

قرٌر دابما، عدة تدابٌر تشرٌعٌة السٌما بعد حسب هذا التاتخذت الجزابر ولقد 

انعقاد المإتمر العالمً الرابع حول النساء فً بٌجٌن، كما أحدثت عدة مناصب خاصة 

. وطنً للنساءالمجلس وعلى رأسها ال بالنساء وهٌبات تهتم بوضعٌة النساء 

لرجال ومع هذا ٌعترؾ الممثل الرسمً أمام هذه اللجنة بؤن المساواة بٌن النساء وا

ؼٌر مطبقة ومحترمة على أرض الواقع وهذا راجع بالدرجة األولى إلى العادات 

. والتقالٌد

تنتقد الفدرالٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان تقرٌر الجزابر األول على هذا األساس، و

نة مناهضة التمٌٌز ضد المرأة بشدة، وتعتبر أن الجزابر ال تحقق جالمقدم أمام ل

 2.1على أرض الواقع وتنتقد تحفظاتها على المادة  المساواة بٌن الجنسٌن

: مصر فًتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن  /ب.1

المواطنون لدى القانون سواء وهم : " من الدستور المصري 40تنص المادة 

.." متساوون فً الحقوق والواجبات العامة ال تمٌٌز بٌنهم فً ذلك بسبب الجنس

نضمام مصر التفاقٌة المرأة إلى مبادرة وعلى صعٌد العمل التشرٌعً، ساهم ا

المشرع المصري بإصدار التشرٌعات المواءمة لها سواء بتعدٌل التشرٌعات السارٌة أو 

ذلك سواء بالمراحل السابقة على التصدٌق على  استحداث تشرٌعات جدٌدة، ولقد تم

 .بعد التصدٌق علٌها االتفاقٌة من جانب مصر وفى أحوال أخرى

                                                
1 Rapport alternatif de la FIDH au rapport initial présenté par l'Algérie au Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des 

femmes, 19ème session 19 janvier- 5 février 1999. 
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مع هذه االتفاقٌة  لتتالءمع المصري بتعدٌل العدٌد من التشرٌعات فقد قام المشر

التعدٌالت الحاصلة على قانون األحزاب السٌاسٌة واالنتخاب  منها على سبٌل المثال

والقوانٌن المتعلقة باألحوال المدنٌة والعمل والعاملٌن المدنٌٌن  والعقوبات والطوارئ

 1 .بالدولة

على كثٌر من فً النظام القانونً المصري وحسب البعض لقد حصلت المرأة 

الحقوق حتى وصل الحال إلى أن نسمع بعض الرجال ٌنادون بمساواة الرجل بالمرأة، 

لكن على أرض الواقع خاصة فٌما ٌتعلق بكٌفٌة ممارسة هذه الحقوق فإن المرأة 

  2.المصرٌة تعانً من تمٌٌز ضدها

ة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز وفً هذا اإلطار اعترفت ممثلة مصر أمام اللجن

ضد النساء، بؤنه فً بعض الحاالت ٌكون من الصعب بما كان تطبٌق القوانٌن 

المصرٌة، التً تكرس المساواة بٌن النساء والرجال نظرا لبعض التقالٌد التً الزالت 

  3.متمسكة بها بعض القرى والمدن فً مصر مثل الصعٌد

من مصر وضع برامج توعٌة موجهة إلى  وعلى هذا األساس طلبت هذه اللجنة

كافة فبات المجتمع السٌما الرجال واتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تؽٌٌر التصرفات 

واالعتقادات المبنٌة على اعتبارات تمٌٌز بٌن الجنسٌن، السٌما عن دور ومسإولٌات 

إلعالم الرجال والنساء من خالل أوال تؽٌٌر النظرة إلى النساء عن طرٌق وسابل ا

  4 .كمرحلة مبدبٌة

                                                
األخرى،  نسان بالنسبة للدستور والقوانٌن المصرٌةلالتفاقٌات الدولٌة واإلقلٌمٌة لحقوق اإل المستشار سناء سٌد خلٌل الوضعٌة القانونٌة 1

http://www.ladis.com/ 

 /http://www.ladis.com، 2004آب /حقوق المرأة بالرجل فً مجتمعاتنا الشرقٌة؟ أؼسطس هل تساوت الدكتورة نجوى مجدي مجاهد 2

3  Troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de la République arabe d'Égypte (CEDAW/C/EGY/3 et 

CEDAW/ C/EGY/4 et 5) à ses 492e et 493e séances le 19 janvier 2001 (voir CEDAW/C/SR. 492 et 493). Para 318. 

 .335 -332المرجع السابق فقرة   

http://www.ladis.com/
http://www.ladis.com/
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: الجماهٌرٌة اللٌبٌة فًتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن  /ت.1

ٌكرس الدستور والمٌثاق األخضر اللٌبً مبدأ المساواة بٌن الجنسٌن بصرٌح 

العبارة، كما أن القوانٌن اللٌبٌة تحمً حقوق كل اللٌبٌٌن من دون تمٌٌز بٌن النساء 

ة الحٌاة االجتماعٌة الثقافٌة والمهنٌة والسٌاسٌة، أبعد والرجال فً مجال التعلٌم، الصح

. من ذلك فهً تضمن إجراءات لتطبٌق وضمان هذه الحقوق

موجة من التعدٌالت  1970ولقد شهدت القوانٌن اللٌبٌة فً المرحلة ما بعد 

واإلصالحات من أجل الحد من التمٌٌز ضد النساء فً مجال العمل وفً إطار الحقوق 

األساسٌة، كما ألؽٌت كل القوانٌن التمٌٌزٌة، ومع هذا تبقى هناك بعض االجتماعٌة 

 1 .التمٌٌز فً مجاالت محددة خاصة فً إطار األسرة

ومن هذا المنطلق اعتبرت المحكمة العلٌا اللٌبٌة مبدأ المساواة بٌن الجنسٌن مبدءا 

فع دعاوى أساسٌا ودستورٌا وسمحت للنساء اللواتً ٌتعرضن إلى تمٌٌز من أي نوع بر

 2.أمام المحاكم

ولقد شجعت لجنة القضاء على التمٌٌز ضد النساء الجماهٌرٌة اللٌبٌة على 

اإلجراءات القانونٌة التً اتخذتها من أجل دمج المرأة اللٌبٌة فً كل مجاالت التنمٌة 

 3.السٌما التربٌة وقوات الجٌش

                                                
  http://www.fraternet.com/femmes/art21:  منظمة العفو الدولٌة، عن شبكة االنترنٌت  

2  Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Jamahiriya arabe libyenne, 

Jamahiriya. 12/04/94. 126. le rapport initial de la Jamahiriya arabe libyenne (CEDAW/C/LIB/1 et Add.1) à ses 237e et 240e 

séances, tenues les 19 et 21 janvier 1994 (voir CEDAW/C/SR.237 et 240), para. 140-141. 

3 Op cit. para. 177-178. 

http://www.fraternet.com/femmes/art21
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ٌٌز ضد المرأة، فإنه ال ووفقا لممثل الجماهٌرٌة اللٌبٌة أمام لجنة القضاء على التم

ٌجب اعتبار كل تفرقة أو تمٌٌز بٌن أدوار الرجال والنساء من الناحٌة الموضوعٌة 

.  تمٌٌزا ضد النساء، كما أنه ٌرفض التفسٌر الحرفً التفاقٌة المرأة

من هذه  2ٌبرر تحفظات الدول اإلسالمٌة على المادة  وعلى هذا األساس

 1.االتفاقٌة

: مالحظات على الموقؾ اللٌبًوٌمكن إبداء بعض ال

نوافق رأي الممثل اللٌبً ألنه حسب اعتقادنا ال ٌمكن اعتبار التمٌٌز بٌن النساء  -

خاصة وأن والرجال فً بعض الحاالت مخالفا لمبدأ المساواة خاصة لما ٌكون اٌجابٌا، 

 . من اتفاقٌة المرأة 4ؼٌر مرفوض وفقا للمادة هذا 

الناطق باسم الدول العربٌة اإلسالمٌة، وٌعلل تحفظاتهم مع أن ٌعتبر الوفد اللٌبً نفسه  -

بعض تحفظات الدول العربٌة لم ٌكن مبنٌا على هذا المنطق، وإنما على اعتقادات 

 .وممارسات تقلٌدٌة تمٌٌزٌة ال تستحق الدفاع عنها أو حتى تقدٌم مبررات عنها

 2 :المغرب فًتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن  /ج.1

ستور المؽربً مبدأ المساواة بصفة عامة من دون اإلشارة بصرٌح ٌكرس الد

: من الدستور المؽربً 5العبارة إلى المساواة على أساس الجنس بحٌث تنص المادة 

".  جمٌع المؽاربة سواء أمام القانون"

                                                
1 Ibidem. 

من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة،  40ة المعنٌة بحقوق اإلنسان، التقرٌر الدوري الرابع للمؽرب وفقا للمادة اللجن  

CCPR/C/115/add.1   ،15 45 -36، فقرة 1997تشرٌن أول /أكتوبر. 
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الرجل والمرأة " من هذا الدستور على أن  8أما فً المجال السٌاسً فتنص المادة 

وهذا هو النص الدستوري الوحٌد المتعلق " تمتع بالحقوق السٌاسٌةمتساوٌان فً ال

 .صراحة بحظر التمٌٌز بٌن الجنسٌن

التربٌة والشؽل حق "من الدستور المؽربً على أن  13كما تنص المادة 

، وفً هذا اإلطار ال ٌتضمن تشرٌع العمل المؽربً أي حكم "للمواطنٌن على السواء

ز بٌن الرجل والمرأة بحٌث ٌتمتع جمٌع العاملٌن على ٌجٌز أي شكل من أشكال التمًٌ

قدم المساواة بنفس الحقوق، خاصة وأن المؽرب قد انظم إلى اتفاقٌتً منظمة العمل 

المتعلقتٌن على التوالً بالمساواة فً األجور وعدم التمٌٌز فً  111و 100الدولٌة رقم 

. االستخدام والمهن

لمؽربً مإخرا، بحٌث أصبح ٌحظر وعلى هذا األساس، عدل قانون العمل ا

ممارسة التمٌٌز بسبب الجنس بٌن العمال ألنه منافٌا لمبدأ تكافإ فرص العمل وممارسة 

:  منه 8المهن، فتنص المادة 

مما قد ٌكون من شؤنه  ...الجنس... ٌحظر التمٌٌز فً حق العمال على أساس " 

لعمالة أو المهنة، خاصة فٌما إلؽاء المساواة فً الفرص أو إساءة المعاملة فً مجال ا

..."    ٌتعلق بالتوظٌؾ أو تسٌٌر العمل أو توزٌعه والتدرٌب المهنً واألجور والترقٌة 

ولتطبٌق هذه المساواة أنشبت هٌبة تفتٌش العمل المعنٌة برصد تطبٌق أحكام 

. قانون العمل، وهذه الرقابة منوطة أٌضا بضباط الشرطة القضابٌة

إلى اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة فً  ومنذ انضمام المؽرب

فؤنشؤت . انتهجت المؽرب سٌاسة تقضً على التمٌٌز ضد المرأة ،1993حزٌران /ٌونٌه

فً نفس السنة وزارة خاصة بحقوق اإلنسان، تشكل وضعٌة المرأة أحد شواؼلها 

. الربٌسٌة
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عمل مع المنظمات النسابٌة، ولقد عقدت هذه الوزارة منذ إنشابها عدة اجتماعات 

ووضعت على إثرها إستراتجٌة عمل ترمً إلى تعزٌز حقوق المرأة فً جمٌع 

.  المٌادٌن، بالتعاون مع اإلدارات الوزارٌة المعنٌة

 كما كانت قضاٌا المرأة فٌما مضى تعتبر قضاٌا اجتماعٌة، لكن النهج الحالً

.  نسانالمؽرب ٌفضل ربط وضع المرأة بحقوق اإل المتبع فً

وتشكل المساواة بٌن الرجل والمرأة حسب التقرٌر الدوري الرابع للمؽرب إلى 

اللجنة المعنٌة بحقوق اإلنسان، أحد األهداؾ الكبرى للمؽرب، وٌجب أن تكون 

اإلجراءات المالبمة لتحقٌقها قابمة على مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة والصكوك الدولٌة 

  1.التً صادق علٌها المؽرب

: تونس فًتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن  /ح.1

مجموعة من التعدٌالت لصالح  1987لقد أدخلت تونس على تشرٌعاتها مند 

النساء، فكان أول انجازا قامت به فً هذا االتجاه، هو قانون األحوال الشخصٌة الذي 

. نظم األسرة من جدٌد على أساس المساواة القانونٌة

قد بدأت بتحضٌر الظروؾ المالبمة  1956ند ولقد كانت القوانٌن التونسٌة م

لتكرٌس المساواة الفعلٌة بٌن النساء والرجال على أرض الواقع فً المجاالت السٌاسٌة، 

 2.االقتصادٌة واالجتماعٌة

                                                
 .46فقرة . اللجنة المعنٌة بحقوق اإلنسان، ، المرجع السابق  

2  Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, contre Tunisie, A/50/38, para. 218-

277. 
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وتتصدر تونس جمٌع الدول العربٌة من حٌث أنها أكثر دولة تقدمٌة فً قضاٌا 

د أدت قاألحوال الشخصٌة التونسً  خاصة وأن اإلصالحات المتتابعة لقانون. المرأة

. تقرٌبا بٌن الجنسٌن إلى تحقٌق مساواة كاملة

االهتمام  كما التزمت الحكومة التونسٌة بإدماج المرأة فً التنمٌة البشرٌة من خالل

. بتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن

مركز المرأة فً المجتمع  وعلى الرؼم من أنه ما ٌزال هناك مجال لتحسٌن

فان سجل الحكومة فً هذا الصدد على حسب اعتقاد برنامج األمم المتحدة  التونسً،

 1.بمزٌد من التحسن مستقبال إلدارة الحكم فً الدول العربٌة، ٌساعد على التفاإل

 :فً دول الشرق األوسطتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن  .2

ن ولبنااألردن كل من  إلجراءات التً اتخذتهاوسوؾ ندرس تحت هذا العنوان ا

 :وسورٌا من أجل القضاء على التمٌٌز ضد المرأة

: تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن فً األردن /أ.2

لقد كرس الدستور األردنً المساواة بصفة عامة من دون تحدٌد المساواة بٌن 

األردنٌون أمام القانون سواء ال تمٌٌز بٌنهم فً : " 6الجنسٌن بحٌث تنص المادة 

." تلفوا فً العرق أو اللؽة أو الدٌنالحقوق والواجبات وان اخ

واستدراكا لهذا النقص، ٌنص المٌثاق الوطنً األردنً فً الفصل األول الفقرة 

األردنٌٌن رجاال ونساء أمام القانون سواء، ال تمٌٌز بٌنهم فً الحقوق : " الثامنة

."  والواجبات وان اختلفوا فً العرق واللؽة والدٌن

                                                
 .موجز عن تونس برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،    
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المتعلق بدولة القانون  (د)فقرة  3فصل الثانً البند كما أكد هذا المٌثاق فً ال

والتعددٌة السٌاسٌة، على تحقٌق المساواة والعدالة وتكافإ الفرص بٌن المواطنٌن رجاال 

. ونساء دون تمٌٌز

أبعد من ذلك، ٌعتبر المٌثاق األردنً المرأة شرٌكة للرجل فً تنمٌة المجتمع 

 1.ري والقانونً فً المساواةاألردنً وتطوٌره مما ٌقتضً حقها الدستو

وفٌما ٌخص القوانٌن واألنظمة األردنٌة، فلقد سوت بٌن النساء والرجال بصفة 

عامة وأعطت للمرأة األردنٌة كافة حقوقها، فقانون األحوال المدنٌة األردنً مثال ٌإكد 

على المساواة بٌن المرأة والرجل، ومع هذا ورؼم تكرٌس الدستور األردنً لمبدأ 

المواطنٌن، لم تنعكس تلك المساواة بعد بالكامل على جمٌع القوانٌن  اواة بٌن جمٌعالمس

 2.الوطنٌة

االجتماعً  لكن تدرس الحكومة األردنٌة حالٌا عدة تعدٌالت تشمل قانون الضمان

ومشروع  وقانون التقاعد المدنً، وقانون الجنسٌة، والالبحة المدنٌة للتؤمٌن الصحً،

.  المدنٌةقانون جدٌد لألحوال 

، تم تعدٌل التشرٌع المتصل بحق المرأة فً األمالك المإجرة، 1992 ومنذ عام

من أجل زٌادة حماٌة المرأة من إنهاء خدمتها بسبب الحمل، وكذلك  العمل وقانون

. المتعلقة باألمومة، بما فً ذلك إجازة األمومة لتوفٌر االستحقاقات

جنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة وفً هذا اإلطار شددت ممثلة األردن أمام ل

الخطى بفضل ما أبداه الملك الراحل حسٌن والملك  على أن اإلصالح التشرٌعً ٌسرع

                                                
 .1997تشرٌن ثانً /نوفمبر 10، (CEDAW/C/JOR/1)اء على التمٌٌز ضد المرأة، أنظر التقرٌر األولً لألردن أمام اللجنة المعنٌة بالقض    

 و  (CEDAW/C/JOR/1) والثانً المقدمٌن من األردن أنظر تعلٌق اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة على التقرٌرٌن األول    

(CEDAW/C/JOR/2)  انظر) 2000كانون الثانً  /ٌناٌر 26و  20المعقودة فً  456و  449و  448فً جلساتها CEDAW/C/SR.448  و  449و

 .A/55/38 القضاء علً جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة وقد ورد نص هذا التعلٌق فً الوثٌقة ، فٌما ٌتعلق بإعمالها اللتزاماتها تجاه اتفاقٌة456
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مستوى عال إلجراء ذلك اإلصالح واتخاذ تدابٌر  عبد هللا الثانً من إرادة سٌاسٌة على

. ضمن السٌاسة العامة من أجل المرأة

المرأة  األردن على استمرار التمٌٌز ضدأما على أرض الواقع فتدل التقارٌر عن 

فً  األردنٌة فً العدٌد من مجاالت حٌاتها كما ٌبقى العنؾ ضد النساء مشكلة ربٌسٌة

 1 .جمٌع أنحاء األردن

كما تنتقد اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة األردن من حٌث عدم 

تى وإذا كان المٌثاق الوطنً نص كل قوانٌنه على المساواة بٌن النساء والرجال، ح

. األردنً ٌنص على ذلك، فإنه ال ٌعتبر وثٌقة قانونٌة ملزمة

ومن أجل ذلك تطلب هذه اللجنة من السلطات األردنٌة وضع قوانٌن تحقق 

المساواة للنساء وتعتبر الممارسات الثقافٌة التمٌٌزٌة بحق المرأة ؼٌر قانونٌة كما تدعو 

بٌن الجنسٌن  ع على إدخال تعدٌل دستوري إلدراج المساواةاللجنة الحكومة إلى التشجً

  .من اتفاقٌة المرأة 1من الدستور بشكل ٌعكس تماما المادة  6فً المادة 

أضؾ إلى ذلك عبرت اللجنة على قلقها إزاء القانون الجنابً األردنً، خاصة 

حدى أقربابه منه التً ال تجرم الرجل الذي ٌقتل أو ٌجرح زوجته أو إ 340على المادة 

 2.فً حالة الدفاع عن الشرؾ

ولكن فً المقابل ذكرت ممثلة األردن أمام اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز 

قد اعتمدت برنامج للعمل  1993ضد المرأة، أن اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للمرأة لعام 

. الوطنً لتنفٌذ منهاج عمل بٌجٌن

                                                
 .موجز عن األردن ربٌة، برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول الع   1

والثانً المقدمٌن من األردن، المرجع السابق، أنظر كذلك برنامج األمم  أنظر تعلٌق اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة على التقرٌرٌن األول   

 .موجز عن األردن المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، 
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خطة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة  مإخرا فً" الجنسانً"إدراج المنظور  وٌدل

القطاعات  عن طرٌق إدراج القضاٌا المتعلقة بالمرأة فً جمٌع 2003-1999للفترة 

  .التً تؽطٌها الخطة، على التزام الحكومة األردنٌة بمنهاج عمل بٌجٌن

 1 :لبنان فًتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن   /ب.2

الوطنً التً أقرها النواب اللبنانٌون  من مقدمة وثٌقة الوفاق" ب"نصت الفقرة 

لبنان : " 1989/ 22/10فً لقابهم فً مدٌنة الطابؾ المملكة العربٌة السعودٌة، بتارٌخ 

ملتزم بمواثٌق منظمة األمم المتحدة واإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان وإن الدولة تجسد 

 2".هذه المبادئ فً جمٌع الحقوق والمجاالت دون استثناء

ت هذه المقدمة على أن لبنان جمهورٌة دٌمقراطٌة برلمانٌة تقوم على كما نص

احترام الحرٌات العامة وفً طلٌعتها حرٌة الرأي والمعتقد وعلى العدالة االجتماعٌة 

. والمساواة فً الحقوق والواجبات بٌن جمٌع المواطنٌن دون تماٌز أو تفضٌل

انٌٌن سواء لدى القانون وهم كل اللبن: " من الدستور اللبنانً 7وتضٌؾ المادة 

ٌتمتعون على السواء بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وٌتحملون الفرابض والواجبات العامة 

."  دون ما فرق بٌنهم

ولعل أوسع مخالفات تنال مبدأ المساواة بٌن المرأة والرجل فً المجال المدنً فً 

رسة التجارة دون رضا زوجها لبنان، هً عدم تمتع المرأة اللبنانٌة المتزوجة بؤهلٌة مما

.   من القانون التجاري 14-11الصرٌح أو الضمنً وفقا للمواد 

                                                

 .موجز عن لبنان المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، برنامج األمم    

 .9و 8، ص 1992الجمعٌة اللبنانٌة لحقوق اإلنسان، حالة حقوق اإلنسان فً لبنان، بٌروت    
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ولقد لعبت منظمات حقوق المرأة فً لبنان الدور الربٌسً فً حث الحكومة 

القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، وفً  اللبنانٌة على التصدٌق على اتفاقٌة

.  متابعة تنفٌذها

الهادفة إلى تحسٌن  2000-1997 للفترة" خطة العمل الوطنً"مة فوضعت الحكو

وضع المرأة فً لبنان وتمكٌن النساء ومواجهة التمٌٌز االجتماعً من خالل مشروعات 

.  فٌها تقدٌم قروض خاصة وصؽٌرة للنساء الفقٌرات متنوعة، بما

سٌن كما شكلت لجنة لشإون المرأة لإلشراؾ على تنفٌذ هذه الخطة ومن أجل تح

المساواة الكاملة بٌن الرجال والنساء،  وضع النساء، وهً لجنة حكومٌة التزامها تحقٌق

للنساء، وزٌادة فرص توفٌر العٌش الكرٌم  تهدؾ إلى ضمان حقوق اإلنسان بالنسبة

.  واآلمن للنساء

وطنً لتعلٌم النساء حقوقهن ولتقدٌم  ولقد قامت هذه اللجنة بتنفٌذ برنامج تثقٌؾ

 .اعٌة جدٌدة عن المرأةصور اجتم

: سورٌا فًتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن  /ج.2

وقد شجع الحزب، . 1963حكم حزب البعث العربً االشتراكً سورٌا منذ العام 

ٌستخدم النساء كقاعدة سٌاسٌة مساندة له، على تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن فنص  الذي

.  دستور سورٌا على المساواة بٌن الرجال والنساء

مدنٌة فً السنوات الثالثٌن الماضٌة بهدؾ تحقٌق  ولقد تم إصالح عدة قوانٌن

العدٌد من هذه اإلصالحات لم تطبق الن التقالٌد  ولكن. المساواة بٌن الذكور واإلناث

.  التشرٌعٌة أو الوضعٌة االجتماعٌة تمنع تطبٌق القوانٌن
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مشاركة النساء فً ولقد شملت المساواة بٌن الجنسٌن فً سورٌا حتى فً مجال 

السبعٌنات كان ٌتم تجنٌد النساء فً القوات المسلحة على نطاق  حمل السالح، ففً

وفً الوقت نفسه، تبقى سورٌا . تضم وحدة مظلٌات خاصة واسع، وكانت تلك القوات

 1.التقالٌد الدٌنٌة بلدا إسالمٌا ملتزما بقوة

ى تمٌٌز ضد المرأة، بحٌث إال أن قانون العقوبات السوري ٌحوي بنوداً تنطوي عل

ٌسمح بوقؾ تنفٌذ العقوبة القانونٌة على مرتكب جرٌمة االؼتصاب إذا ارتضى الزواج 

ٌُسمى بجرابم  ، مثل "الشرؾ"من ضحٌته، كما ٌتٌح استعمال الرأفة مع مرتكبً ما 

كما االعتداء على قرٌباتهم من النساء بالضرب أو القتل بدعوى سوء السلوك الجنسً؛ 

 2.المرأة الزانٌة بضعؾ عقوبة الرجل الزانً ُتعاقب

ومن أجل ذلك طالبت الحركة النسابٌة السورٌة بتعدٌل القوانٌن التً تمٌز الرجل 

البالد، ولكن أثارت هذه المطالبة حفٌظة العلماء المسلمٌن حٌن تتعلق  عن المرأة فً

ٌن أكدوا أن القانون أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، إال أن قانونٌٌن سوري بقضاٌا نصت علٌها

 3 .المرأة فً قضاٌا ال تتعلق باألحكام الشرعٌة السوري ٌنطوي على بعض التمٌٌز ضد

شإون  اللجنة الوطنٌة لمتابعة"وفً أعقاب مإتمر بكٌن شكلت الحكومة السورٌة 

سورٌا  ، ولقد تولت هذه اللجنة إعداد تقارٌر لألمم المتحدة حول تقدم"المرأة ما بعد بكٌن

المسؤلة  المساواة بٌن الجنسٌن، ورفعت التوصٌات إلى الحكومة السورٌة حول هذهنحو 

والحظت هذه اللجنة ضرورة العمل على تنفٌذ أفضل لإلصالحات التً تم تدوٌنها 

 4.قانونٌا

                                                
 .مسعود عكو، المرجع السابق ، راجع كذلكسورٌابرنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، موجز عن 1 

 .2005هٌومن راٌتس ووتش، منظمة مراقبة حقوق اإلنسان التقرٌر العالمً   2

 :، عن شبكة اإلنترنت2004تشرٌن ثانً/العربٌة نوفمبر الظلم القانونً للمرأة فً الدول مسعود عكو،3 
  http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php. 

 .سورٌاموجز عن  برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، 4 

http://www.pogar.org/arabic/countries/index.asp?cid=7
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
http://www.pogar.org/arabic/countries/index.asp?cid=7
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 :فً الدول الخلٌجٌةتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن   .3

ن البحرٌن مكل  إلجراءات التً اتخذتهاوسوؾ ندرس تحت هذا العنوان ا

والكوٌت وعمان وقطر والمملكة العربٌة السعودٌة واإلمارات من أجل القضاء على 

 : التمٌٌز ضد المرأة

 : 1البحرٌن فًتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن  /أ.3

لقد نص الدستور البحرٌنً صراحة على المساواة بٌن الرجال والنساء بحٌث 

واسٌة فً الكرامة اإلنسانٌة، وٌتساوي الناس س: "منه على ما ٌلً (18)تنص المادة 

المواطنون لدى القانون فً الحقوق والواجبات العامة، ال تمٌٌز بٌنهم فً ذلك بسبب 

".  الجنس أو األصل أو اللؽة أوالدٌن أو العقٌدة

الرعاٌة الصحٌة  كما تنص القوانٌن البحرٌنٌة على تكافإ الفرص فً مجاالت

.  واالجتماعٌة والتعلٌم والعمل

هذه القوانٌن بحٌث ما تزال المرأة عرضة  ولكن فً الواقع نادرا ما ٌتم تنفٌذ

 2.األجور والتوظٌؾ للكثٌر من التمٌٌز من جانب أصحاب العمل من حٌث

: أما مٌثاق العمل الوطنً فلم تذكر فٌه المساواة بٌن الجنسٌن صراحة عندما ٌنص

ق بحقوقهم وواجباتهم دون تمٌٌز جمٌع المواطنٌن متساوون أمام القانون فٌما ٌتعل"

". على أساس الساللة أو األصل أو اللؽة أو الدٌن أو المعتقد

                                                
برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً : ، راجع كذلكaldemokrati.org 2002 -2001تقرٌر أوضاع حقوق اإلنسان فً البحرٌن خالل 1 

 . المرجع السابق ، راجع كذلك مسعود عكو،البحرٌنموجز عن  الدول العربٌة، 

 .موجز عن البحرٌن برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، 2 

http://www.aldemokrati.org/
http://www.pogar.org/arabic/countries/index.asp?cid=7
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ونتساءل فً هذا المقام إذا كان ؼٌاب ذكر المساواة بٌن النساء والرجال فً هذه 

المادة قد جاء سهوا أم عن قصد؟   

تمٌٌز أٌاً وفً العموم ورؼم أن القوانٌن السارٌة فً مملكة البحرٌن ال تسوغ ال

كان نوعه، إال أن المجتمع ٌعانً من مشكلة التمٌٌز بسبب األعراؾ االجتماعٌة 

والسٌاسة االستعمارٌة السابقة التً فرقت بٌن الطوابؾ واألعراق على طرٌقة فرق 

 1.تسد

من التمٌٌز حٌث ٌتردد أصحاب األعمال عن العاملة كما تعانً المرأة البحرٌنٌة 

. قد ٌعرضه للخسارة فً حالة الحمل والوالدةتوظٌفها بحجة أن ذلك 

أضؾ إلى ذلك، ٌحجم أرباب العمل عن توظٌؾ النساء فً بعض مجاالت العمل 

. التً تتطلب العمل بنظام الدورات

أعلن األمٌر الشٌخ حمد بن عٌسى آل خلٌفة تشكٌل  2001آب / أؼسطس 22وفً 

ح للحكومة بخصوص شإون فً البحرٌن مهمته إسداء النص" األعلى للمرأة المجلس"

خبٌرا برباسة الشٌخة سبٌكة بنت إبراهٌم آل خلٌفة  14هذا المجلس من  وٌتؤلؾ. المرأة

. زوجة األمٌر

ووضعت وزارات التعلٌم والصحة والعمل والشإون االجتماعٌة والجمعٌات 

. سنوٌة وخمسٌة تهدؾ إلى تحسٌن وضع المرأة وتقدمها النسابٌة خططا

ؼٌر الحكومٌة فً البحرٌن بشؤن قضٌة العنؾ ضد المرأة،  كما نشطت المنظمات

ووضعت خطاً هاتفٌاً ساخناً فً متناول النساء اللواتً ٌتعرضن لالنتهاكات لالتصال 

                                                
 .المرجع السابق ، 2002 -2001تقرٌر أوضاع حقوق اإلنسان فً البحرٌن خالل  1
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به، وتسعى منظمات ؼٌر حكومٌة أخرى إلى فتح مالجا للنساء والعامالت المنـزلٌات 

 1.اللواتً ٌتعرضن لالنتهاكات

الدول العربٌة األكثر  الجهود البحرٌن فً مصاؾ وعلى هذا األساس رتبت هذه

 2.تقدما فً مجال قضاٌا المرأة والمساواة بٌن الجنسٌن

 :الكوٌت فًتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن  /ب.3

إن موقؾ المشرع الكوٌتً من المساواة أقل وضوحاً فً الدستور الكوٌتً فبٌنما 

سواسٌة فً الكرامة اإلنسانٌة وهم على أن الناس  29تنص النسخة العربٌة من المادة 

متساوون لدى القانون فً الحقوق والواجبات العامة، ال تمٌٌز بٌنهم فً ذلك بسبب 

وتستخدم لفظة الجنس و التً ٌمكن أن تفسر ". الجنس"األصل أو اللؽة أو الدٌن أو 

لدستور على أنها تعنً النوع االجتماعً أو العرق، إال أن النسخة اإلنجلٌزٌة الرسمٌة ل

".  العرق"ترجمتها إلى 

من الدستور الكوٌتً على أن  29ففً النسخة اإلنجلٌزٌة الرسمٌة، تنص المادة 

الناس سواسٌة فً الكرامة اإلنسانٌة وهم متساوون لدى القانون فً الحقوق والواجبات "

". العامة، ال تمٌٌز بٌنهم فً ذلك بسبب العرق أو األصل أو اللؽة أو الدٌن

ربت اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة عن قلقها إزاء ولقد أع

إلى اتخاذ "استمرار وجود التمٌٌز ضد المرأة فً مختلؾ القوانٌن ودعت الكوٌت 

خطوات عاجلة لدمج تعرٌؾ التمٌٌز ضد المرأة الوارد فً المادة األولى من االتفاقٌة 

 3.فً قانونها الوطنً

                                                
 .، المرجع السابق2005أٌار /ماٌو 11المرأة تستحق االحترام والكرامة : عفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجًمنظمة ال  1

 .المرجع السابق ،2002 -2001تقرٌر أوضاع حقوق اإلنسان فً البحرٌن خالل  2

: الكوٌت: لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، التعلٌقات الختامٌة3 

, paragraphe 1 . UN Doc. CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.4/Rev. 1 
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ٌت على اتخاذ جمٌع التدابٌر الضرورٌة لجعل تشرٌعاته كما حثت هذه اللجنة الكو

الوطنٌة متماشٌة مع مبادئ االتفاقٌة ونصوصها وإلؽاء الفروق فٌما ٌتعلق بالحقوق 

 1.والمسإولٌات بٌن النساء والرجال وتحقٌق المساواة الكاملة بٌن الجنسٌن

: سلطنة عمان فًتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن  /ج.3

المواطنون جمٌعهم سواسٌة "من دستور سلطنة عمان على أن  17تنص المادة 

لدى القانون فً الحقوق والواجبات العامة وال تمٌٌز بٌنهم فً ذلك بسبب الجنس أو 

". األصل أو اللون أو اللؽة أو الدٌن أو المذهب أو الموطن أو المركز االجتماعً

خلٌج بالنسبة إلى حقوق وتعتبر ُعمان واحدة من أكثر الدول تقدمٌة فً منطقة ال

المرأة، وهً تبرز كنموذج لبقٌة بلدان الخلٌج، بحٌث تمنح جمٌع القوانٌن واألنظمة 

النساء فرصا متكافبة فً مجاالت التجارة العمل والخدمة المدنٌة  العمانٌة القابمة

  2.والضمان االجتماعً

ءت نتابج هذا ومنذ السبعٌنات شجعت الحكومة الُعمانٌة بقوة تعلٌم اإلناث فجا

فً قوة العمل منخفضة،  ولكن مع هذا ما تزال مشاركة المرأة. مثٌرة لإلعجاب التشجٌع

.  كما ٌتواصل التمٌٌز ضد المرأة فً بعض المجاالت

مت فً  وفً تقٌٌمها لإلنجازات الوطنٌة والتحدٌات المتعلقة بااللتزامات التً قُدِّ

، أقرت 1995فً العام  (بكٌن)بٌجٌن  المإتمر العالمً الرابع للمرأة الذي عقد فً

                                                
 .UN Docالكوٌت، : تقرٌر المقرر الخاص المعنً بالعنؾ ضد المرأة، لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، التعلٌقات الختامٌة 1 

CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.4/Rev. 1الفقرة األولى ،. 

:  عن شبكة االنترنت. موجز عن ُعمان الحكم فً الدول العربٌة،  برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة 2 

http://www.pogar.org/arabic/contries/index. 
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عمان بؤن التمٌٌز القابم على النوع االجتماعً فً القانون والمجال القانونً ٌظل ٌشكل 

 1 .تحدٌاً ٌجب معالجته

: قطر فًتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن   /ح.3

الناس سواسٌة لدى القانون وال "من الدستور القطري على أن  35تنص المادة 

".  هم فً ذلك على اإلطالق بسبب الجنس أو العرق أو اللؽة أو الدٌنتمٌٌز بٌن

ولقد قام الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً بتحسٌن وضع المرأة بحٌث بادر منذ تولٌه 

كاملة،  ، إلى إطالق عملٌة االنتقال إلى الدٌمقراطٌة بمشاركة نسابٌة1995الحكم سنة 

.  العامة ودعا إلى إعطاء دور أكبر لإلناث فً الحٌاة

وعلى الرؼم من ارتباط النساء القطرٌات العمٌق بالتقالٌد، فإنهن ٌخطٌن خطوات 

  2.المساواة مع الرجال مثٌرة لإلعجاب نحو تحقٌق

أضؾ إلى ذلك، فقد باشر المجلس األعلى لشبون األسرة فً قطر بتنفٌذ برامج 

  3 .تهدؾ إلى نشر الوعً وتثقٌؾ المرأة حول حقوقها القانونٌة

: المملكة العربٌة السعودٌة فًتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن   /ه.3

المملكة العربٌة السعودٌة فقرة صرٌحة تتعلق بحظر التمٌٌز  ال ٌوجد فً دستور

ٌلتزم قانونها األساسً الصمت إزاء قضٌة المرأة وال ٌحتوي ، بحٌث 4بسبب الجنس

. على أٌة إشارة إلى المرأة أو المساواة

                                                
 .، المرجع السابق2005أٌار /ماٌو 11المرأة تستحق االحترام والكرامة : منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً  1

:       MacMag-Glip –Beijing +5: أنظر كذلك. موجز عن قطر امج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برن  2

http://www.macmag-glip.org/events&workshops-nationality.htm 

 .، المرجع السابق2005أٌار /ماٌو 11المرأة تستحق االحترام والكرامة : مجلس التعاون الخلٌجًمنظمة العفو الدولٌة، دول    3

 .51 -47فاتح سمٌح عزام، المرجع السابق، ص   

http://www.macmag-glip.org/events&workshops-nationality.htm
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" ٌداها ملوثان بالدم"العفو الدولٌة فإن المملكة العربٌة السعودٌة وحسب منظمة 

فٌما ٌخص وضعٌة النساء السعودٌات أو األجانب المقٌمات فٌها، لكونهن ضحاٌا عدم 

  1.تمٌٌز مشرع وسببه التقالٌد

ولقد تعرضت المملكة العربٌة السعودٌة لعدة انتقادات من دول ؼربٌة كثٌرة على 

المتحدة األمرٌكٌة فٌما ٌخص انتهاكات لحقوق اإلنسان بصفة عامة رأسها الوالٌات 

ولحقوق المرأة بصفة خاصة على أراضٌها، لكن لم تتقبل المملكة هذه االنتقادات 

واعتبرت بؤن أي إصالح سٌتم على مستوى حقوق اإلنسان، ال بد أن ٌكون من الداخل، 

   2.الشإون الداخلٌة للملكة أي من قبل النظام السعودي، رافضة أي تدخل خارجً فً

وتتصدى الجمعٌة الوطنٌة لحقوق اإلنسان فً السعودٌة لقضاٌا العنؾ ضد المرأة 

بشكل متزاٌد، وقد زاولت أنشطة وأقامت حلقات دراسٌة حول العنؾ المنـزلً والتوعٌة 

 .بحقوق اإلنسان الرامٌة إلى خلق ثقافة لحقوق اإلنسان

ٌجابٌة األخٌرة التً عرفتها المملكة هو المبادرة ومع هذا ومن بٌن التطورات اإل

الذي حظً بتؽطٌة إعالمٌة واسعة، والذي ٌشمل التركٌز على " الحوار الوطنً"بـ 

 3. حقوق المرأة

: اإلمارات فًتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن  /و.3

من دستور اإلمارات العربٌة المتحدة على أن جمٌع األفراد لدى  25تنص المادة 

نون سواء، وال تمٌٌز بٌن مواطنً االتحاد بسبب األصل أو الموطن أو العقٌدة القا

. الدٌنٌة أو المركز االجتماعً

                                                
  http://www.fraternet.com/femmes/art21:  منظمة العفو الدولٌة، عن شبكة االنترنٌت  

 .2005حزٌران /ٌونٌو 9أنظر تصرٌحات المسبولٌن السعودٌٌن بتارٌخ    

: منظمة العفو الدولٌة، حرمان المرأة السعودٌة من حقها فً التصوٌت، عن شبكة اإلنترنٌت 3

http://www.amnesty-arabic.org   

http://www.fraternet.com/femmes/art21
http://www.amnesty-arabic.org/
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ٌستخلص من هذا النص الدستوري العام والؽامض، بان أن المساواة بٌن الجنسٌن 

. ؼٌر مذكورة على وجه التحدٌد 

ضع اإلمارات ، لم ت1أضؾ إلى ذلك، ووفقا لما صدر عن منظمة العفو الدولٌة

  .(و)2حتى اآلن خططاً لتعدٌل قوانٌنها المحلٌة للقضاء على التمٌٌز بموجب المادة 

: الثانً المبحث

تحفظ على حقوق المرأة السٌاسٌة ال 

فبٌنما تضمن  ال تتمتع المرأة فً المجال السٌاسً فً الدول العربٌة بنفس الحقوق،

السٌاسٌة للمرأة  سٌة والمؽربٌة كل الحقوقعلى سبٌل المثال القوانٌن الجزابرٌة والتون

العلٌا، رفض  وتسمح لها بالمشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة وبتحمل المسإولٌات السٌاسٌة

وخاصة بحقها فً  القانون الكوٌتً لفترة طوٌلة االعتراؾ لها بحقوقها السٌاسٌة،

  .االنتخاب

بحث وعلٌه سنعرض فً هذا  م أة السٌاسٌة، الموقؾ الكوٌتً من حقوق المرال

ثم ننتقل لدراسة وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً باقً الدول العربٌة، من خالل 

ين ب ل مط : التالٌٌن ال

الكوٌت آخر دولة عربٌة تعترؾ للمرأة بحقوقها السٌاسٌة : األول المطلب

وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً الدول العربٌة : الثانً المطلب

: األول المطلب

 آخر دولة عربٌة تعترف للمرأة بحقوقها السٌاسٌة الكوٌت 

                                                
 .، المرجع السابق2005أٌار /ماٌو 11المرأة تستحق االحترام والكرامة : دولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجًمنظمة العفو ال   1
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لم تكن النساء فً كثٌر من دول العالم تتمتع بحقوق سٌاسٌة، بحٌث كانت 

تحرم نصؾ مواطنٌها من حق " ذكرٌة"المجتمعات فً هذا المجال بالذات مجتمعات 

  1.أساسً من حقوق اإلنسان

مجموعة من الوثابق األمم المتحدة منظمة وانطالق من هذا الوضع، أصدرت 

الدولٌة تلزم الدول األطراؾ فٌها بمنح النساء الحق فً التصوٌت وفً المشاركة فً 

 2.تسٌٌر الشإون العامة للبالد

وتتمثل هذه الوثابق فً اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان اتفاقٌة الحقوق السٌاسٌة 

را اتفاقٌة القضاء على للنساء، العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وأخً

. جمٌع أشكال التمٌٌز ضد النساء

التعرٌؾ بالحقوق السٌاسٌة كنقطة أولى، لالنتقال فً  المطلبنرٌد من خالل هذا 

النقطة الثانٌة إلى وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً الكوٌت موضحٌن سبب تحفظ 

.  هذه الدولة على هذا الحق

: األولالفرع 

سٌة مفهوم الحقوق السٌا

كل شخص له الحق : " 3للمرأة  تنص المادة األولى من اتفاقٌة الحقوق السٌاسٌة

فً المشاركة فً إدارة الشإون العامة لبالده والوصول فً ظروؾ متساوٌة إلى 

للنساء الحق فً التصوٌت فً كل االنتخابات " وتضٌؾ " الوظابؾ العامة فً دولته 
                                                
1 R. Ben Achour, femme et constitution, dams la non discrimination à l‘égard de la femme, entre la convention de Copenhague et le 

discours identitaire, Colloque Tunis, 13 - 16 Janvier 1988, UNESCO - CERP, imprimerie officielle de la république tunisienne, 1989, 

p 157.           

2 Nations Unies, droit de l‘homme et élections, op. cit, p 4,  

 .1954تموز /ٌولٌو 7ودخلت هذه االتفاقٌة حٌز التنفٌذ فً 1953آذار /مارس 31تبنت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة اتفاقٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً   3
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الترشح لكل الوظابؾ العامة المنتخبة وشؽل التً تنظم فً دولهن، كما لهن الحق فً 

." وظابؾ عامة ؼٌر منتخبة فً ظروؾ متساوٌة مع الرجال

األمم المتحدة اتفاقٌة خاصة بالحقوق السٌاسٌة للمرأة، أعادت  منظمةورؼم تبنً 

من خالل النص علٌها من جدٌد  1966التؤكٌد على الحقوق السٌاسٌة للنساء فً سنة 

: منه 25خاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، بحٌث تنص المادة فً العهد الدولً ال

ودون قٌود معقولة  (السٌما بسبب الجنس)لكل مواطن الحق والفرصة دون أي تمٌٌز " 

: فً

أن ٌشارك فً سٌر الحٌاة العامة إما مباشرة أو عن طرٌق ممثلٌن مختارٌن بحرٌة؛  ( أ)

ٌُنتخب فً انتخابات دورٌة أصلٌة وعامة و ( ب) على أساس من المساواة أن ٌنتخب و

على أن تتم االنتخابات بطرٌق االقتراع السري وأن تضمن التعبٌر الحر عن إرادة 

 ."الناخبٌن

ولقد نصت على هذا الحق كذلك، اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد 

: المرأة فً المادة السابعة منها كما ٌلً

ة للقضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسب" 

الحٌاة السٌاسٌة والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، 

: الحق فً

التصوٌت فً جمٌع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلٌة للترشح لجمٌع  (أ)

الهٌبات التً ٌنتخب أعضاإها باالقتراع العام، 

ي صٌاؼة سٌاسة الحكومة وفى تنفٌذ هذه السٌاسة، وفى شؽل الوظابؾ المشاركة ؾ (ب)

العامة، وتؤدٌة جمٌع المهام العامة على جمٌع المستوٌات الحكومٌة، 
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المشاركة فً أٌة منظمات وجمعٌات ؼٌر حكومٌة تهتم بالحٌاة العامة والسٌاسٌة  (ج)

." للبلد

فا للحقوق السٌاسٌة على انطالقا من هذه الوثابق الدولٌة، ٌمكن أن نضع تعري

:  النحو اآلتً

فً التصوٌت فً  (...)نقصد بالحقوق السٌاسٌة حق كل مواطن مهما كان جنسه 

كل االنتخابات التً تنظمها دولته واالستفتاءات العامة، وفً التمتع بؤهلٌة الترشح 

ة لجمٌع الهٌبات التً ٌنتخب أعضاإها باالقتراع العام، وحق كل مواطن فً المشارك

فً صٌاؼة وتنفٌذ السٌاسة الحكومٌة وفً سٌر الحٌاة العامة إما مباشرة أو عن طرٌق 

ممثلٌن مختارٌن بحرٌة وفى شؽل الوظابؾ العامة وتؤدٌة جمٌع المهام العامة على 

جمٌع المستوٌات الحكومٌة، كما تشمل على حق كل مواطن فً الترشح لكل المناصب 

ٌة وفً المشاركة فً إدارة الشإون العامة للبالد بمجرد العامة االنتخابٌة وؼٌر االنتخاب

.  أن تتوفر فٌه الشروط القانونٌة المرتبطة عادة بؤهلٌة ممارسة الحقوق السٌاسٌة

حقوقا تجعل المرأة "وٌعرؾ بعض الكتاب حقوق المرأة السٌاسٌة على أنها 

جماعٌة تحمل المسإولٌة ال كالرجل فً اكتساب حق االنتخاب وحق الترشح، وحق

وحق إنشابها وتحمل  والبرلمانٌة وحق االنتماء إلى األحزاب والنقابات والجمعٌات

المسإولٌة فٌها دون توجٌه من أحد، أو وصاٌة علٌها حتى تحصل على حقوقها 

واالجتماعٌة والثقافٌة والمدنٌة والسٌاسٌة المإدٌة إلى إدماج المرأة فً  االقتصادٌة

 1.ا هو الشؤن بالنسبة للرجلالمستدامة تماما كم التنمٌة

                                                
 :، عن شبكة اإلنترنت2004تشرٌن أول / محمد الحنفً، ومحمد الحنفً قضٌة المرأة قضٌة اإلنسان، أكتوبر 1 

  http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php. 

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
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ومن هذا المنطلق، تعتبر الحقوق السٌاسٌة للمرأة وسٌلة بٌدها، تساعدها على 

فرض وجودها والمساهمة فً بناء دولتها، كما تمنحها فرصة المشاركة فً تؽٌٌر توجه 

  1.السٌاسة العامة لدولتها لصالحها وذلك لتحقٌق مختلؾ حقوقها األخرى

للمرأة وفقا إلعالن األمم المتحدة لأللفٌة، حقوقا أساسٌة بالؽة  والحقوق السٌاسٌة

 2 .الحقٌقٌة األهمٌة فً محاربة الفقر والجوع واألمراض، وكركابز للتنمٌة المستدامة

التمثٌل الضبٌل أو عدم وجوده فً البرلمان "فهً تعتبر أما منظمة العفو الدولٌة، 

ا للنساء، وهو ٌعزز التصور السلبً للنساء والحٌاة العامة ومواقع صنع القرار، تهمٌش

كتابعات وٌسمح باستمرار األنماط الجامدة والفرضٌات االجتماعٌة والثقافٌة التً ٌمكن 

تحدٌها إذا تمكنت النساء من لعب دور أكبر فً الحٌاة العامة والسٌاسٌة، كما ٌعنً أن 

تدٌات صنع القرار، القضاٌا التً تهم المرأة ال تمثل أو تناقش بشكل صحٌح فً من

ٌُفضل فٌها الرجال عن  األمر الذي ٌكون له تؤثٌر خطٌر جداً فً المجتمعات التً 

 3 ."النساء

ونظرا ألهمٌة هذه الحقوق وكونها نقطة بداٌة تحقٌق كل حقوق المرأة األخرى، 

بدأ كفاح النساء من أجل الحصول على حقوقهن، فً أؼلب األحٌان بالمطالبة بممارسة 

السٌاسٌة، وعلى وجه التحدٌد الحق فً التصوٌت وفً الترشح لمناصب عامة  الحقوق

فما المقصود بالحق فً التصوٌت والحق فً الترشح لشؽل وظابؾ عامة . فً الدولة

 فً الدولة؟

 

                                                
سنة األولى أنظر مقالنا تحت عنوان، الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة للنساء بٌن الشرابع الوضعٌة واإلسالم، مجلة الجنان للبحث العلمً النصؾ سنوٌة، ال   

 .232 -222، ص 2005سبتمبر /العدد التجرٌبً أٌلول

 .المرأة، المرجع السابق إلنمابٌة لأللفٌة وتعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌنفرٌدة ؼالم إسماعٌل، األهداؾ ا 2 

 .، المرجع السابق2005أٌار /ماٌو 11المرأة تستحق االحترام والكرامة : منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً   3
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 :مفهوم الحق فً التصوٌت  .1

ٌشمل حق المرأة فً التصوٌت مشاركة المرأة بإعطاء رأٌها فً كل االنتخابات 

تنظمها دولتها سواء كانت انتخابات تشرٌعٌة أو رباسٌة أو استفتاءات عامة العامة التً 

وذلك وفقا للشروط التً ٌحددها القانون، على أن ال ٌقٌد هذا القانون األهلٌة السٌاسٌة 

. للمرأة العتبارات تمٌٌزٌة مبنٌة على عدم المساواة بٌن النساء والرجال

ٌُضمن هذا الحق دفعة واحدة، بل كان نتٌجة نضال وكفاح النساء عبر مختلؾ  ولم 

الدول واألزمنة بحٌث استطاعت فً مختلؾ دول العالم بواسطة المظاهرات 

واإلضرابات عن الطعام والنشاطات المكثفة لجماعات الضؽط النسابٌة الحصول على 

  1.هذا الحق بشكل تدرٌجً

الملتقون  الذي أقره" إعالن المشاعر"وٌرجع الفضل فً تكرٌس هذا الحق إلى 

سنة قبل  100، أي 1848تموز /ٌولٌو 19بنٌوٌورك فً  SENECA FALLSفً 

حق : ومن بٌن األمور التً أقرها هذا اإلعالن. صدور اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان

  2 .النساء فً اإلدالء برأٌهن

ولكن عند التصوٌت على هذا اإلعالن، حظٌت كل القرارات الناجمة عنه 

ا القرار الداعً للمساواة بٌن النساء والرجال فً التمتع بالحق فً باإلجماع ماعد

التصوٌت، ومحصلة لذلك لم تحصل المرأة على هذا الحق فً الوالٌات المتحدة 

إثر التعدٌل التاسع عشر  1920آب /أؼسطس 26عاما، أي فً  72األمرٌكٌة إال بعد 

                                                
مد مصطفى ؼنٌم، الجمعٌة المصرٌة لنشر المعرفة والثقافة العالمٌة،القاهرة دافٌد فورساٌث، حقوق اإلنسان والسٌاسة الدولٌة، ترجمة مح. أنظر د   

 . 17-16أنظر كذلك بحثنا لنٌل شهادة الماجستٌر، المرجع السابق، ص . 47، ص1993الطبعة العربٌة األولى، 

  :، أنظر كذلك15، ص 1998تموز /ٌولٌو 19ألول تشرٌع عن حقوق المرأة، جرٌدة الشرق األوسط،  150الذكرى الـ   2

Ney Bensadon : les droits de la femme des origines à nos jours, que sais je? presse Universitaires de France, 4éme édition, janvier 

1994, p 47. 
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فً عام  االتحاد السوفٌتًو فبرٌطانٌا 1915فً سنة للدستور األمرٌكً، ثم الدانمرك 

 1 .1919ثم ألمانٌا فً  1918

ولقد استؽرق تردد باقٌة الدول األوروبٌة والتمسك بالفكرة التً تجعل السٌاسة من 

ففً فرنسا مثال لم ٌمتد الحق فً التصوٌت . اختصاص الرجال فقط، ستة وتسعون سنة

نٌسان /أبرٌل 21ل فً إلى النساء إال بمقتضى المرسوم الذي أصدره الجنرال دٌؽو

، أما 1948، وكان ٌجب االنتظار فً بلجٌكا أربع سنوات أخرى أي فً 1944

وأخٌرا دولة لٌشتنشتاٌن  19712 نوفمبر 7سوٌسرا فلم تكرسه إال بمقتضى استفتاء 

Liechtenstein  3.لكً تمنح النساء هذا الحق 1984التً انتظرت إلى ؼاٌة عام 

العربٌة السٌما الشمال افرٌقٌة، كتونس الجزابر  أما فٌما ٌخص أؼلبٌة الدول

فلقد كرست هذا الحق بمجرد حصولها على االستقالل  ... المؽرب، الجماهٌرٌة اللٌبٌة

.  وجعلته من الحقوق المنصوص علٌها حتى فً الدستور

وٌجدر بنا فً هذا المقام، التوقؾ عند النضال الطوٌل الذي خاضته النساء 

.   حقوقهن السٌاسٌةالمصرٌات للتمتع ب

النساء من التمتع بالحقوق السٌاسٌة، ما  1923فلقد منع أول دستور مصري لسنة 

.  دفع بالحركات النسابٌة المصرٌة إلى االحتجاج

وفً أول دورة تشرٌعٌة للبرلمان المصري أرسلت السٌدة  1924وفً سنة 

من أجل لفت انتباه " اسٌةحقوق النساء السً"كتابا من تؤلٌفها تحت عنوان " منٌرة ثابت"

                                                
1 Ibidem. 

. دافٌد ب: تراع فً االنتخابات المحلٌة، أنظر ال تزال بعض النساء السوٌسرٌات فً المقاطعات الزراعٌة األلمانٌة محرومات من الحق فً االق  2

 .47فورساٌث، المرجع السابق، ص 

3 R. Ben Achour, femme et constitution, dams la non discrimination à l‘égard de la femme, entre la convention de Copenhague et le 

discours identitaire, Colloque Tunis, 13 - 16 Janvier 1988, UNESCO - CERP, imprimerie officielle de la république tunisienne, 1989, 

p 158 



 
 75 

النواب بؤن نصؾ المجتمع المصري ؼٌر ممثال فً البرلمان، فؤجابها سعد زؼلول 

بؤن كل النواب فً البرلمان المصري متزوجٌن وكل واحد منهم ٌمثل : "ساخرا

ألن الفكرة السابدة أنداك فً المجتمع المصري هو أن المرأة ال تنفصل فً ." زوجته

  1.اتها عن أبٌها، زوجها أو ابنهاقراراتها وفً تصرؾ

، حاولت النساء المصرٌات اقتحام البرلمان 1948شباط /فبراٌر 20وفً 

. المصري من أجل مناقشة إمكانٌة مشاركتهن فً البرلمان لكن باءت محاولتهن بالفشل

كانون أول من نفس السنة اقترح أحد النواب المصرٌٌن مشروع /وفً دٌسمبر

حقوقهن السٌاسٌة مستندا على مبدأ اإلنصاؾ، ألن المرأة حسب قانون ٌمنح النساء 

اعتقاده قد تحصلت على عدة حقوق منها األهلٌة القانونٌة المعترؾ لها بها فً مجال 

البٌع الهبة والوكالة، كما أشار إلى أن النساء تشكل نصؾ المجتمع المصري وأنها 

فإنه من ؼٌر العدل أن .. .أصبحت تحتل وظابؾ مهمة فً المجتمع كمحامٌات أطباء

تحرم هذه النساء المثقفات من الحق فً التصوٌت والترشح، بٌنما الذكور األمٌٌن 

.  ٌستطٌعون القٌام بذلك

ٌعطً للنساء الحق فً  اقدم نابب مصري آخر، مشروع 1949وفً سنة 

كرس االنتخاب والترشح مبنٌا هذه المرة على المادة الثالثة من الدستور المصري التً ت

.  المساواة بٌن النساء والرجال

ولقد ُرفض هذا المشروع كذلك بحجة أن الدستور المصري مستوحى من القانون 

من الدستور  6الفرنسً والبلجٌكً وأن مفهوم المساواة المنصوص علٌها فً المادة 

ال تقصد المساواة فً  (من الدستور المصري 3والتً تقابلها المادة )البلجٌكً حٌنها 

.  مجال السٌاسً بل فً المجال المدنً فقطال

                                                
1 Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, la femme au travail en droit musulman et arabe les acquis et les défis, in http: 

//www.go.to/nonviolence.htm 
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عقب مإتمر نسابً  1951فبراٌر سنة  19وفً مظاهرة وقعت بالقاهرة ٌوم 

وٌنص البند األول منها على . قدمت المتظاهرات مطالبهن إلى مجلس النواب والشٌوخ

تعدٌل المادة األولى من قانون االنتخابات ألنها ؼٌر دستورٌة إذ ٌجب أن : "ما ٌؤتً

  ".تعطً النساء كافة الحقوق السٌاسٌة على قدم المساواة مع الرجال

من أجل االعتراؾ  1952تموز /ٌولٌو 23فكان البد االنتظار إلى ؼاٌة ثورة 

هذا الحق إذ تنص المادة  1956بالحقوق السٌاسٌة للنساء، فكرس دستور مصر لسنة 

: منه 11

األسرة وعملها فً المجتمع تكفل الدولة التوفٌق بٌن واجبات المرأة نحو " 

ومساواتها بالرجل فً مٌادٌن الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة دون اإلخالل 

."  بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

الخاص بممارسة الحقوق  1956لسنة  73ولقد أكد على هذا الحق القانون رقم 

من هذا القانون فإن الرجال مسجلٌن على الدفاتر االنتخابٌة  4السٌاسٌة، ووفقا للمادة 

. بٌنما النساء فعلٌهن تقدٌم طلب قبل أن تسجلن (سنة18)بمجرد بلوؼهم سن الرشد 

بحٌث  73ُعدل القانون رقم  1979نة الصادر فً س 41وبموجب القانون رقم 

أصبحت النساء تسجلن تلقابٌا فً الدفاتر االنتخابٌة مثلهن مثل الرجال بمجرد بلوؼهن 

.  سن الرشد

مقعدا على األقل فً البرلمان من  31وفً نفس السنة كذلك، خصص للنساء 

ألؽً نظام  1986ولكن فً سنة . 2(1979لسنة  22قانون رقم )مقعدا  176أصل 

                                                
لتارٌخً لجهاد المرأة فً سبٌل نٌل حقوقها السٌاسٌة، المجلس النسائً اللبنانً، المرأة فً القوانٌن العربٌة فً ضوء الدكتورة زٌنب السبكً التطور ا  

، الطبعة األولى، 1974ماٌو / أٌار 31و 27االتفاقٌات الدولٌة الصادرة عن األمم المتحدة، دراسات وتوصٌات الحلقة الدراسٌة المنعقدة فً بٌروت ما بٌن 

 .425، ص 1975ماٌو / ٌاربٌروت أ

   .من المقاعد %17.6أي بنسبة     
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الكوتا فً البرلمان المصري بحجة اعتبار المرأة مساوٌة للرجل فً التصوٌت وفً 

  1.الترشح، ومع هذا أبقً على هذا النظام فً المجالس المحلٌة

 :مفهوم الحق فً إدارة الشؤون العامة فً الدولة .2

ٌعتبر هذا الحق من أبرز الحقوق السٌاسٌة للفرد ٌساعده على الشعور باالنتماء 

وبالمسإولٌة تجاهه، وعموما نجد أن كفالة هذا الحق تعنً أن ٌكون لكافة  لمجتمعه

األفراد دون تمٌٌز حق االشتراك إما مباشرة أو عن طرٌق هٌبات منتخبة انتخابا حرا 

 2.ونزٌها، فً إدارة الشإون العامة للبالد

وعلى هذا األساس، تتحقق مشاركة النساء فً إدارة الشإون العامة للبالد من 

الل منحها الحق فً الترشح لمناصب عامة انتخابٌة، والحق فً شؽل مناصب عامة خ

 : ؼٌر انتخابٌة نتوسع فً مفهومهما كما ٌلً

  :الحق فً الترشح لمناصب عامة انتخابٌة/ أ.2

إن دخول النساء إلى البرلمانات هو أكبر ضمان ألن تسمع أصواتهن، وفً هذا 

روع المبادئ العامة المتعلقة بالحرٌة وعدم التمٌٌز اإلطار، تنص المادة التاسعة من مش

فً مجال الحقوق السٌاسٌة، الذي أقرته اللجنة الفرعٌة لمحاربة اإلجراءات التمٌٌزٌة 

 3 :على أن 1962 وحماٌة األقلٌة فً

لكل مواطن الحق وتحت نفس الشروط فً الترشح للوظابؾ االنتخابٌة فً " 

". دولته

                                                
 .1981لسنة  50المعدل بموجب القانون رقم  1979لسنة  43قانون رقم     

قات العالن فرٌحة هٌام، حقوق اإلنسان فً الدول العربٌة، بٌن التعبٌر الذاتً واالستجابة للواقع الدولً، بحث ماجستٌر، معهد العلوم السٌاسٌة وب    

 .63، ص 1995 - 1996الدولٌة، الجزائر 

3 Nations Unies, droits de l‘homme et élection, op. cit. p 24. 
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من الحاالت وفً الكثٌر من الدول أن تتمتع النساء بالحق لكن قد ٌحدث فً الكثٌر 

فً الترشح لشؽل مقاعد فً الهٌبات المنتخبة سواء كانت مجالس تشرٌعٌة أو محلٌة، 

لكن على أرض الواقع ال ٌكون لها تمثٌال ٌلٌق بها داخل هذه الهٌبات، ألن الكلمة 

لذٌن ٌتحٌزون عادة إلى ممثل األخٌرة ترجع بالنهاٌة إلى أصحاب األصوات االنتخابٌة ا

. ذكر

وفً هذه الحالة تحث لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، والتً تشدد على 

أهمٌة مشاركة المرأة فً السٌاسة والحٌاة العامة عموماً، الدول على عدم االكتفاء 

ي بالنص قانوناً على المساواة فً التمثٌل، بل أٌضاً على التؤكد من تحقٌق المساواة ؾ

 1.التمثٌل عملٌاً 

تسمح اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة ومن أجل تحقٌق ذلك 

مثال، " الكوتا"باتخاذ إجراءات قانونٌة استثنابٌة لصالح النساء متمثلة فً إنشاء نظام 

ٌُخصص نسبة معٌنة على األقل من المقاعد البرلمانٌة للنساء من أجل تعجٌل  بحٌث 

وفً هذا اإلطار تحدد اللجنة أنه ٌنبؽً على الدول الفعلٌة بٌن الرجل والمرأة، بالمساواة 

تقٌٌم األثر المحتمل للتدابٌر االستثنابٌة المإقتة فٌما ٌتعلق بهدؾ معٌن ضمن إطارها " 

الوطنً واعتماد تدابٌر استثنابٌة مإقتة تعتبر أنها األنسب من أجل التعجٌل بتحقٌق 

 2."الجوهرٌة للنساءالمساواة الواقعٌة أو 

من شرعة حقوق  1فقرة  4وٌعتبر هذا اإلجراء متطابقا تماما مع نص المادة 

 : المرأة التً تقضً بـ

ال ٌعتبر اتخاذ الدول األطراؾ تدابٌر خاصة مإقتة تستهدؾ التعجٌل بالمساواة " 

ه ٌجب أال الفعلٌة بٌن الرجل والمرأة تمٌٌزا بالمعنى الذي تؤخذ به هذه االتفاقٌة، ولكن

                                                
 .16الفقرة ( الحٌاة والسٌاسٌة والعامة) 7، المادة 23لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، التوصٌة العامة     

 .27، اإلجراءات االستثنابٌة المإقتة، الفقرة 25العامة لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، التوصٌة     
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ٌستتبع، على أي نحو، اإلبقاء على معاٌٌر ؼٌر متكافبة أو منفصلة، كما ٌجب وقؾ 

 ."العمل بهذه التدابٌر متى تحققت أهداؾ التكافإ فً الفرص والمعاملة

  :الحق فً شغل مناصب عامة غٌر انتخابٌة/ ب.2

ة كبٌرة فً تستطٌع النساء من خالل المشاركة فً اتخاذ القرارات أن تساهم بفعالً

.  تؽٌٌر السٌاسات والممارسات التمٌٌزٌة بحقهن

وعلٌه، وضعت إستراتٌجٌة منظمة العمل الدولٌة لإلدماج من بٌن أهدافها 

 1".للنساء، ومشاركتهن فً اتخاذ القرارات استنفار واسع: "ومبادبها

من الحصٌلة  (ج)كما ركز على هذا الحق الجزء الثالث الفقرة الثانٌة حرؾ 

: ٌلً ماالذي ٌنص على  1993ابٌة للمإتمر العالمً بفٌٌنا النه

ٌحث المإتمر العالمً الحكومات والمنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة على تٌسٌر " 

وصول المرأة إلى مناصب اتخاذ القرارات وزٌادة مشاركتها فً عملٌة صنع 

  2."القرارات

من إعالن  (ب)رؾ ولقد أعٌد التركٌز على هذا الحق، بموجب التعهد الخامس ح

ضرورة تحقٌق تمثٌل متساو بٌن " وبرنامج عمل كوبنهاجن والذي ٌدور محتواه حول 

 3."القرار أخذالجنسٌن فً مٌادٌن 

ممكنا إال من خالل انخراط المرأة  هذا اإلجراءلن ٌكون لكن فً مقابل ذلك،  و

مسإولٌة فً كل النشاطات السٌاسٌة سواء كانت حزبٌة أو ؼٌر حزبٌة وتحملها ال

                                                
1 Bureau international du travail, travail le magazine de l‘OIT, n°12, mai/juin 1995, p 9. 

  1993الجزابر، سبتمبر 4، مجلة حقوق اإلنسان رقم 1993جوان 24إلى 14المرصد الوطنً لحقوق اإلنسان، خاص بفٌٌنا، من   

3 Nations Unies, déclaration et programme d‘action de Copenhague, sommet mondial pour le développement social,  6 - 12 mars 

1995, New York, 1995, p 22 
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والوطنٌة، ومن  األساسٌة فٌها، بل وقد ٌصل بها األمر إلى مستوى القٌادة المحلٌة

المسإولٌات  خاللها قد تتحمل المسإولٌات الجماعٌة والبرلمانٌة التً قد توصل إلى

 1.الحكومٌة

من برنامج عمل المإتمر العالمً الرابع للنساء على  191ولقد نصت الفقرة 

اب السٌاسٌة للنساء فً المشاركة فً االنتخابات كما أشادت ضرورة تشجٌع األحز

بالدور الذي قد تلعبه للقضاء على التمٌٌز ضدهن واستقطاب أكبر عدد ممكن منهن 

. سواء كن مجرد منخرطات أو مسٌرات لهذه األحزاب

من أهم الحقوق التً هً من كل ما سبق، ٌمكن التؤكٌد على أن الحقوق السٌاسٌة 

ع بها النساء ألن لوال مشاركة المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة وفً أخد ٌجب أن تتمت

. القرارات، ٌتضاعؾ وٌتفاقم التمٌٌز بٌن النساء والرجال

: وفً هذا المعنى صدر عن منظمة العفو الدولٌة ما ٌلً

ٌعنً تدنً مشاركة المرأة فً الحٌاة العامة أن القضاٌا التً تهمها بشكل خاص، " 

ٌٌز وؼٌرهما من أسباب العنؾ والمشاكل الناجمة عن قضاٌا األحوال مثل العنؾ والتم

الشخصٌة، ومكانة المرأة فً المجتمع سٌقل احتمال مناقشتها على المستوٌٌن التشرٌعً 

". والتنفٌذي

من المحتم ضمان تمكُّن النساء من المشاركة فً "كما ترى هذه المنظمة أنه 

ل، ألن الحٌاة العامة هً أحد المجاالت المهمة االنتخابات على قدم المساواة مع الرجا

 2 .التً تواجه فٌها النساء تمٌٌزاً 

                                                
 .محمد الحنفً المرجع السابق   

 .، المرجع السابق2005أٌار /ماٌو 11مة المرأة تستحق االحترام والكرا: منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً 2
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وعلى هذا األساس أوجبت اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة 

: الدول األطراؾ فٌها باتخاذ فً هذا المجال

أة وتقدمها كل التدابٌر المناسبة، بما فً ذلك التشرٌعٌة منها، لكفالة تطور المر" 

وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة والتمتع بها . الكاملٌن

. (3المادة )" على أساس المساواة مع الرجل

تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة لتكفل للمرأة، : " 8وتضٌؾ المادة 

متها على المستوى على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمٌٌز، فرصة تمثٌل حكو

." الدولً واالشتراك فً أعمال المنظمات الدولٌة

أما اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة، فلقد أصدرت توصٌة عامة 

تحدد من خاللها واجب الدول فً اتخاذ خطوات مناسبة لضمان تمتع النساء على قدم 

الدول مسإولٌة " مل بشكل خاص ، وُتحّ 1المساواة مع الرجال بكافة حقوقهن السٌاسٌة

: تحدٌد التدابٌر وتنفٌذها ومراقبتها من أجل

تحقٌق توازن بٌن النساء والرجال الذٌن ٌشؽلون مناصب عن طرٌق االنتخاب  -

 العام؛ 

 ضمان فهم المرأة لحقها فً التصوٌت وأهمٌة هذا الحق وكٌفٌة ممارسته؛ -

المساواة، بما فٌها تلك الناجمة عن التؤكد من تذلٌل العقبات التً تقؾ فً وجه  -

 األمٌة واللؽة والفقر والعراقٌل التً تحد من حرٌة تنقل المرأة؛

مساعدة النساء الالتً ٌواجهن مثل هذا الحرمان فً ممارسة حقهن فً التصوٌت  -

 والترشح لالنتخاب؛

                                                
 .(1997الدورة السادسة عشرة،  (الحٌاة السٌاسٌة والعامة) 7، المادة 23اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة، التوصٌة العامة رقم 1 
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 ضمان مساواة النساء فً التمثٌل فً عملٌة صٌاؼة سٌاسة الحكومة؛ -

 تع النساء فً ممارسة المساواة فً الحق فً شؽل منصب عام؛ضمان تم -

 التؤكد من أن عملٌات التوظٌؾ المخصصة للمرأة علنٌة وخاضعة لالستبناؾ؛ -

ضمان سن تشرٌع فعال ٌحظر التمٌٌز ضد المرأة؛  -

تشجٌع المنظمات ؼٌر الحكومٌة والجمعٌات العامة والسٌاسٌة على اعتماد  -

 ".ٌل النساء ومشاركتهن فً عملهااستراتٌجٌات تشجع تمث

 ؼاٌةألسؾ الزالت مشكلة عدم مشاركة النساء فً الحٌاة العامة قابمة إلى وللكن 

، السٌما فٌما ٌخص شؽلها وظابؾ عامة فً الدولة، مع أن دساتٌر والقوانٌن أٌامنا هذه

هذا  الداخلٌة فً الكثٌر من الدول تنص صراحة على المساواة بٌن النساء والرجال فً

لكن ماذا عن وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً الكوٌت؟ . المجال

: الثانًالفرع 

  فً الكوٌت وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة

لقد نجحت أؼلبٌة النساء فً الدول العربٌة فً الحصول على حقوقهن السٌاسٌة 

ذا الحق إلى مند سنٌن عدٌدة، فٌما عدا النساء الكوٌتٌات اللواتً حرمن من التمتع به

. 2005أٌار /ماٌو 18ؼاٌة 

بالفعل لقد كانت الكوٌت الدولة العربٌة الوحٌدة التً تحفظت على الحقوق 

من اتفاقٌة القضاء على جمٌع  (أ)فقرة  7السٌاسٌة للمرأة المنصوص علٌها فً المادة 

                                                
قوق المرأة فً العالم العربً، أمان، المركز العربً الدكتورة حفٌظة شقٌر االتفاقٌات الدولٌة وح: للمزٌد من المعلومات حول هذا الموضوع راجع1 

 .2003، تموز/ٌولٌو 17للمصادر و المعلومات حول العنؾ ضد المرأة 
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 ، وسوؾأشكال التمٌٌز ضد المرأة، كما تحفظت بعض الدول األوربٌة على هذه المادة

 7على المادة الدول األوربٌة تحفظات تحفظات الكوٌت باإلضافة إلى  فٌما ٌلً نعرض

  :لٌس إال من باب المقارنة

 :من اتفاقٌة حقوق المرأة 7تحفظ الكوٌت على المادة   .1

ٌشكل القانون الكوٌتً استثناءا بالنسبة لقوانٌن باقٌة الدول العربٌة وسابر دول 

ون الوحٌد الذي ٌشرع وٌنص صراحة على التمٌٌز بٌن النساء العالم، بحٌث ٌعتبر القان

.  والرجال فً مجال الحقوق السٌاسٌة

من اتفاقٌة القضاء على جمٌع  7وعلى هذا األساس تحفظت الكوٌت على المادة 

أنها ؼٌر متطابقة مع القانون االنتخابً الكوٌتً : " أشكال التمٌٌز ضد المرأة بحجة

."  بالترشح والتصوٌتالذي ٌسمح للرجال فقط 

إن التمٌٌز الممارس ضد النساء فً الكوٌت فٌما ٌتعلق بحقوقهن السٌاسٌة له 

ولقد سبق لنا وأن أشرنا بؤن الدستور الكوٌتً ٌإكد فً المادة . جذور قانونٌة راسخة

منه على المساواة بٌن النساء والرجال فً التمتع بالحقوق وتحمل الواجبات بصفة  29

. عامة

منه للتمتع بالحق فً الترشح  82ذلك ٌشترط الدستور الكوٌتً فً المادة ورؼم 

. لالنتخابات التشرٌعٌة توفر بعض الشروط منصوص علٌها فً قانون االنتخابات

، نجد (1962لسنة  35قانون رقم  )وبالرجوع إلى قانون االنتخابات الكوٌتً 

عٌة أن ٌكون ذكرا وتإكد على المادة األولى منه تشترط فً المرشح لالنتخابات التشري

. من نفس القانون 19ذلك المادة 
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فً الوقت الذي تعدت فٌه مطالب النساء األوروبٌات المستوى الوطنً وعلٌه و

النساء الكوٌتٌات محرومات لألسؾ لتشمل تمثٌال أكبر فً البرلمانات األوروبٌة، نجد 

لى أبسط الحقوق األساسٌة حتى من الحق فً التصوٌت، الذي ٌعتبر كما رأٌنا فً األع

.  التً ُتشعر األفراد بؤهمٌتهم وبمواطنتهم وبدورهم فً تؽٌٌر مجتمعاتهم إلى األفضل

المشاركة فً فً حق للحصول على الالكوٌتٌات  انطالقا من هذا الوضع، ناضلت

االنتخابات سوءا كمنتخبات أو كمرشحات منذ أكثر من ربع قرن من دون أن ٌستجاب 

تلك الحقوق منذ  مارستع أن النساء فً أؼلبٌة الدول العربٌة المجاورة قد لمطالبهن، م

. زمن بعٌد

فقد تحدت عدة ناشطات كوٌتٌات مرات عدٌدة هذا القانون فً المحكمة 

 .الدستورٌة، لكنها منٌت جمٌعها بالفشل

" لجنة شإون المرأة"العدٌد من التجمعات النسابٌة الكوٌتٌة مثل  كما بادرت

وؼٌرها من المنظمات التً ٌؽلب النساء على  "د الكوٌتً للجمعٌات النسابٌةاالتحا"و

المإتمرات لالحتجاج على استبعاد النساء عن  عضوٌتها، إلى تنظٌم الحمالت وعقد

التً كانت  "الجمعٌة النسابٌة الثقافٌة واالجتماعٌة"أبعد من ذلك، فإن . الساحة السٌاسٌة

ولت إلى داعٌة نشط لحقوق المرأة، خاصة فً فً األساس جمعٌة خٌرٌة، فلقد تح

 1.المجال السٌاسً

طلب  1985ولقد انضم إلى مسٌرة الكوٌتٌات مثقفٌن ورجال سٌاسة، ففً سنة 

أحد النواب الكوٌتٌٌن إزالة هذا التمٌٌز ومنح المرأة الحق فً الترشح فؤحٌل طلبه إلى 

فردت اللجنة عل . لترشح واالنتخابلجنة الفتوة لمعرفة ما إذا كان اإلسالم ٌبٌح للنساء ا

.  هذا الطلب بالنفً إذا اعتبرت اإلسالم ال ٌسمح للمرأة ممارسة حقوقها السٌاسٌة

                                                
 .موجز عن الكوٌت برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،   1
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االقتراع من اإلسالمٌٌن والتقلٌدٌٌن بؤن تعرٌض  وٌجادل معارضو حق المرأة فً

ا فؤدى هذ، 1التصوٌت سوؾ ٌقود إلى انحاللهن أخالقٌا النساء للحٌاة العامة من خالل

إلى مناقشات ملموسة فً الكوٌت وجمٌع دول الخلٌج العربً فٌما ٌتعلق بالحقوق 

.  السٌاسٌة للمرأة وقضٌة الوالٌة أو الوصاٌة

األمٌر الشٌخ جابر األحمد الصباح مرسوما ٌمنح  أصدر 1999ماٌو /وفً أٌار

قررة لسنة فً االنتخابات النٌابٌة الم بموجبه النساء حقوقا كاملة فً التصوٌت والترشح

المرسوم فً  ، ثم عرضه لمناقشة مجلس النواب، لكن عّطل مجلس األمة هذا2003

 30صوتا ضد و 32)من خالل تصوٌت متقارب  1999تشرٌن الثانً / نوفمبر 23

  2.(صوتا مع

ولقد قالت حٌنها السٌدة رٌؽان رالؾ، المدٌرة التنفٌذٌة لقسم حقوق المرأة فً 

: "Humain rights watch" "محقا" منظمة مراقبة حقوق اإلنسان

أنه لمن دواعً االستنكار أن القرن العشرٌن قد شارؾ على االنتهاء بٌنما ال " 

فقط من % 10تزال النساء محرومات من حقوق أساسٌة مثل الحق فً االنتخاب، إن 

المواطنٌن الكوٌتٌٌن ٌحظون بحق االنتخاب وهذا أمر إشكالً فً حد ذاته ولكن ال 

 3 ."ي امرأة بهذا الحق فً الكوٌت، وهذا أدهى وأمرتتمتع أ

 15وضلت هذه المسؤلة موضع خالؾ فً الكوٌت لفترة طوٌلة إلى ؼاٌة حٌازة 

كتلة مساندة لألمٌر الشٌخ جابر، فؤقرت الحكومة  وزٌرا على مقاعد نٌابٌة فشكلوا

.  2003تشرٌن األول /الكوٌتٌة مشروع قانون األمٌر فً أكتوبر

                                                
1 Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, la femme au travail en droit musulman et arabe les acquis et les défis, op. cit. 

2 MacMag-Glip – Publications – Beijing +5.htm 

  http://www.hrw.org/arabic/info: ، الكوٌت1999هٌومن راٌتس ووتش، منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، التقرٌر العالمً   
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ٌر الذي قدمته الكوٌت إلى لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً وفً التقر

عزمها على أن تطرح خالل الدورة "، كررت السلطات 2004كانون الثانً /ٌناٌر

 1."التشرٌعٌة المقبلة قانوناً ٌمنح النساء حقوقهن السٌاسٌة الكاملة

بٌة تعمل على جمعٌات المصالح العامة النسا: وقد اعترفت الحكومة الكوٌتٌة بؤن

تمكٌن المرأة وتعزٌز حقوقها بتنظٌم حمالت تهدؾ إلى إدخال تعدٌالت على التشرٌعات 

كما أنها تعمل على اجتثاث التمٌٌز والعنؾ ضد . التً تمٌز بٌن الرجال والنساء

 2."المرأة

وفً المقابل، أعربت لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة عن قلقها إزاء تقاعس 

ضمان مساواة المرأة بالرجل فً حق التصوٌت فً جمٌع االنتخابات "الكوٌت عن 

واالستفتاءات العامة، والسماح لها بترشٌح نفسها لعضوٌة جمٌع الهٌبات المنتخبة من 

.  الشعب

ورأت اللجنة أن افتقار المرأة إلى الحقوق السٌاسٌة ٌشكل قٌداً خطٌراً جداً على 

موساً على تمتعها بالحقوق األخرى التً تحمٌها حقوقها، ٌترك أٌضاً أثراً سلبٌاً مل

." االتفاقٌة

اتخاذ جمٌع الخطوات الضرورٌة، بوصفها "وعلٌه، دعت اللجنة الكوٌت إلى 

مسؤلة ملحة للؽاٌة، لوضع تشرٌع والتؤٌٌد الفعال العتماده لتعدٌل نصوص قانون 

ساواة ولضمان التقٌد االنتخاب القابمة على التمٌٌز تماشٌاً مع الضمانة الدستورٌة للم

 ".باالتفاقٌة

                                                
 الكوٌت: لختامٌة لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، التعلٌقات ا  

  UN Doc. CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.4/Rev. 1, para. 1.  

(: 10+ بٌجٌن )لمحة مختصرة حول تجربة الكوٌت فً تنفٌذ منهاج عمل بٌجٌن   

 http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/KUWAIT-English.pdf 

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/KUWAIT-English.pdf
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آلٌات دولٌة أخرى عن قلقها، السٌما لجنة الحقوق  أعربت ومن جهة ثانٌة

االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، إزاء استمرار التمٌٌز ضد المرأة فً الكوٌت، 

فٌما ٌتعلق بمشاركتها فً عملٌة صنع القرار السٌاسً، وخصوصاً فً "وبخاصة 

 1".الً عن تمتعها بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌةالبرلمان، فض

، صوت مجلس األمة فً قراءته األولً لصالح تعدٌل 2005نٌسان /وفً أبرٌل

المادة الثالثة من قانون المجلس البلدي لمنح المرأة حق التصوٌت والترشٌح فً 

مة الكوٌتً فً أخفق مجلس األ 2005أٌار /ماٌو 3و لكن فً . االنتخابات البلدٌة

. التصوٌت لصالح منح المرأة حقها فً المشاركة فً االنتخابات المحلٌة مرة أخرى

فكثفت الناشطات فً الكوٌت حملتهن خالل مداوالت مجلس األمة حول القضٌة 

وقمن بسلسلة من المظاهرات التً تدعو أعضاء المجلس إلى التصوٌت لمصلحة 

هذا القانون، وبهذا أخرا س األمة الكوٌتً ، أقر مجل2005ماٌو  18وفً  .المشروع

الشكل تكون الكوٌت آخر دولة عربٌة تعترؾ للنساء بالحق فً التصوٌت وفً الترشح 

.  لمناصب عامة انتخابٌة

التً اعتبرت حرمان المرأة الكوٌتٌة من  وباستعمال عبارات السٌدة رٌؽان رالؾ

شرٌن، أمرا خطٌرا وجسٌما جدا،  حقوقها السٌاسٌة فً السنوات األخٌرة من القرن الع

فإننا نرى بؤن الكوٌت قد واصلت تمٌٌزها ضد النساء فً المجال السٌاسً وكذا 

سنوات من بداٌة القرن الحادي  5حرمانهن من الشعور باالنتماء إلى مجتمعهن لمدة 

 .والعشرٌن

ٌل لكن بالمقابل، ٌجب االعتراؾ بؤن الكوٌت قد سمحت للنساء منذ زمن بعٌد بتشك

اتحاد الجمعٌات "جمعٌات وحركات نسابٌة، وأبعد من ذلك فهً تدعم أهمها مثل 

                                                
 .14، الفقرة 2004حزٌران /ٌونٌو UN Doc. E/C.12/1/Add.98 ،7: المالحظات الختامٌة للجنة الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، الكوٌت 1
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التً تعتبر المجموعة النسابٌة الوحٌدة التً ٌسمح لها بتمثٌل الكوٌت " الكوٌتٌة النسابٌة

.  عالمٌا

عدة مناصب حكومٌة، مع أن حضورهن على  كما تحتل النساء الكوٌتٌات

تشؽل  ففً وقت تحرٌر هذه األطروحة، هناك امرأة. وداالمستوٌات القٌادٌة العلٌا محد

امرأة  منصب وكٌل وزارة التربٌة، وهناك عدد من السفٌرات الكوٌتٌات، كما ترأس

  1.جامعة الكوٌت

 :من اتفاقٌة حقوق المرأة 7تحفظات الدول األوروبٌة على المادة   .2

فاقٌة القضاء على لقد تحفظت كل من اسبانٌا واٌرلندا على المادة الثالثة من ات

جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، كما تحفظت ألمانٌا وبلجٌكا على المادة السابعة من 

 2.هذه االتفاقٌة ألسباب ؼٌر األسباب التً احتجت بها الكوٌت

فحسب اسبانٌا فإنها ستطبق نص المادة الثالثة من اتفاقٌة المرأة من دون المساس 

كن أن تكون ُمسٌرة بطرٌقة جٌدة إال من قبل الرجال بطبٌعة بعض الوظابؾ التً ال ٌم

.  وأخرى من قبل النساء فقط، أبعد من ذلك فهً تستدل بقانونها الوطنً

: أما اٌرلندا فإنها تقبل تطبٌق المادة الثالثة لكن بتحفظ فٌما ٌخص

 عمل النساء المتزوجات فً الوظابؾ العامة؛  .1

 بعض الوظابؾ العامة؛المساواة بٌن النساء والرجال فٌما ٌخص   .2

                                                
 .كوٌتموجز عن ال برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،   1

 :للحصول على النص الرسمً لتحفظات الدول األوروبٌة على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، أنظر   
    Haut Commissariat aux droits de l'homme, http://www.ohchr.org/french/contact.htm 
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كما ال تعتبر طرد النساء من الوظابؾ العامة ألسباب موضوعٌة أو جسدٌة   .3

 .وعدم إلزامٌة التحاق النساء بوظٌفة المحلفٌن عمال تمٌٌزٌا

فٌما ٌخص مشاركة  (ب)وفٌما ٌخص ألمانٌا، فلقد تحفظت على المادة السابعة 

.   ٌسمح بذلكالنساء فً حمل السالح ألن القانون األلمانً ال

من دستور  60و 38أما بلجٌكا فإنها ال تقبل أن تمس هذه المادة بؤحكام المادة 

:  بلجٌكا فٌما ٌخص على التوالً

شؽل وظٌفة نابب ألنها من حق أبناء الملك واألمراء الذكور فقط؛  -

. حق ممارسة السلطات الملكٌة والتً هً كذلك حكرا للرجال فقط -

ركنا الكثٌرون فً استؽراب تحفظات هذه الدول انطالق مما سبق، قد ٌشا

لؽٌرها فٌما ٌخص احترام حقوق اإلنسان بصفة عامة " قدوة"خصوصا وأنها تعتبر 

.  وحقوق المرأة على وجه التحدٌد

وأؼرب من كل ذلك، العبارات التً استعملتها هذه الدول لتبرٌر تحفظاتها بحٌث 

وظابؾ ال ٌمكن أن تكون ُمسٌرة "بؤنه ٌوجد فاسبانٌا مثال تعترؾ . ال تخلو من التمٌٌز

، واٌرلندا التً لها نظرة خاصة للنساء المتزوجات "بطرٌقة جٌدة إال من قبل الرجال

فٌما ٌخص تقلدهم وظابؾ عامة، كما ال تعتبر طرد النساء ألسباب جسدٌة عمال 

.  تمٌٌزٌا

ألمراء الذكور تجعل شؽل وظٌفة نابب من حق أبناء الملك واوأخٌرا بلجٌكا التً 

، على األطروحةفقط، ومع هذا فلقد اعترضت كما سنرى فً الفصل الثانً من هذه 

 . من اتفاقٌة المرأة 7تحفظ الكوٌت على المادة 
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لقد عانت النساء األوروبٌات إلى زمن قرٌب جدا من التمٌٌز ضدهن فً وعموما، 

شٌة االنتخابات التشرٌعٌة المجال السٌاسً، ففً برٌطانٌا مثال، اعترفت وزٌرة سابقة ع

: وفازت فٌها العدٌد من النساء بؤن 1997التً انعقدت فً سنة 

مرحلة تارٌخٌة قد تجاوزناها ولن نرجع إلى الخلؾ، لقد حصلت تؽٌٌرات " 

جذرٌة فً بضعة أسابٌع فً برٌطانٌا بٌنما تطلب ذلك فً الماضً سنوات كثٌرة بل 

  1".وحتى عصور

ومنذ ذلك التارٌخ  1919لى البرلمان البرٌطانً فً سنة فلقد دخلت أول امرأة إ

نساء لكل فترة  6امرأة فقط تحصلت على مقعد فً البرلمان، أي بمعدل  166

. تشرٌعٌة

، أي بنسبة 659مقعدا من أصل  120فلقد فازت النساء بـ  1997أما فً سنة 

رٌطانٌا منذ وتعتبر هذه النسبة أكبر بخمس مرات من النسب المعتادة فً ب. 18.2%

نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة، كما أن هذه النسبة مرتٌن أكبر من نسبة نجاح النساء فً 

  .1992االنتخابات التشرٌعٌة لسنة 

وٌعود سبب نجاح النساء فً برٌطانٌا فً شؽل عدة مقاعد فً البرلمان إلى 

أحزاب نشاطهن السٌاسً، بحٌث بدأن حٌاتهن السٌاسٌة عن طرٌق االنخراط فً 

.  وحركات سٌاسٌة والترشح النتخابات المجالس المحلٌة

فربما هذه هً نقطة انطالق المشوار السٌاسً الذي من المفروض أن تتبعه 

. النساء عبر العالم من أجل أن ٌكون لهن تمثٌال أكبر على مستوى البرلمانات

                                                
1 International Herald Tribune op. cit, voir également: Anne-Sophie Divanon,  op.cit. p 83. 



 
 91 

لن تقل تؤثٌراً أما فٌما ٌعود إلى الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً العالم فإن األرقام 

 األمم المتحدة سلبٌاً على وضع المرأة بشكل عام بحٌث فً اإلحصاءات التً وزعتها

: على المشاركٌن فً مإتمر بٌجٌنػ ٌتبٌن أنه

حاالت تمارس المرأة حقوقها السٌاسٌة فً العالم بنسبة متدنٌة لم تزد فً أفضل ال -

  فقط؛% 15عن 

 سفٌرات؛ إال ست األمم المتحدة سفٌراً لدى 184وأنه ال ٌوجد الٌوم من بٌن   -

 كان هناك ستة بلدان فقط ترأس حكوماتها امرأة؛ 1993وأنه فً العام  -

كان  ٌزال فً ٌد الرجل سواء وأن القرار السٌاسً الوطنً واإلقلٌمً والدولً ال  -

 هذا الرجل سٌاسٌاً أم صناعٌاً أم عسكرٌاً أم خالؾ ذلك؛ 

النسابً فً المجالس التشرٌعٌة فً بعض دول أوروبا الشرقٌة قد تدنى  وأن التمثٌل -

فً رومانٌا مثال كان  1990األنظمة االشتراكٌة فٌها، ففً انتخابات  كثٌراً بعد انهٌار

 -وفً الفدرالٌة التشٌكٌة% 3.5فتقلص إلى % 33البرلمان  التمثٌل النسابً فً

وفً % 8.5إلى % 21وفً بلؽارٌا من   %6إلى % 29.5السالفٌة تقلص من 

.  %7إلى % 20.9هنؽارٌا من 

وٌستنتج أحد الباحثٌن أن هذا التدنً فً التمثٌل النسابً فً دول أوروبا الشرقٌة 

سً المفاجا وإنما إلى تؽٌٌر النظام السٌاسً وتخلفها السٌا لٌس عابداً إلى وضع المرأة

فً التمثٌل وعندما تؽٌر إلى نظام رأسمالً ؼٌر منضبط  الذي كان ٌفرض نسبة معقولة

ضاؼطة فً إطار اللعبة الرأسمالٌة  أصبح الرجال ٌسعون إلى شبه احتكارٌة سٌاسٌة

  1.الضاؼطة هً األخرى

                                                
 .شفٌق المصري، المرجع السابق 1 

http://www.un.org/arabic/
http://www.un.org/arabic/
http://www.un.org/arabic/
http://www.un.org/arabic/
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: الثانً المطلب

أة فً الدول العربٌة وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمر

لقد ساهمت حركات التحرر التً عرفتها أؼلبٌة الدول العربٌة على خلق نوع من 

. المواطنة عند النساء وزرع مبدأ المساواة بٌن الرجال والنساء فً المجال السٌاسً

النساء العربٌات فً مختلؾ الدول العربٌة، فٌما عدا الوضع ولقد ساعد هذا 

على حقوقهن السٌاسٌة من خالل تمتعهن بحق التصوٌت وحق الكوٌت، على الحصول 

  1.الترشح لمختلؾ االنتخابات التً تنظمها دولهن

الحالً لدراسة وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة  المطلبسنخصص وعلٌه فإننا 

فً باقً الدول العربٌة وفقا للمعطٌات التً تمكنا من الحصول علٌها، كما سنتوقؾ عند 

 2 :من باب المقارنة فقط السٌاسٌة للمرأة فً العالم الحقوقوضعٌة 

: األولالفرع 

 ةشمال إفرٌقًالعربٌة الدول الوضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً 

وسوؾ ندرس تحت هذا العنوان وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً كل من 

  :الجزابر، مصر الجماهٌرٌة اللٌبٌة، المؽرب وتونس

 

 

                                                
  :، عن الشبكة العربٌة لمعلومات حقوق اإلنسان"تخصٌص مقاعد للنساء فً الهٌاكل االنتخابٌة " أنظر مداخلة الدكتورة نفٌن مسعد فً مإتمر   1

www.hrinfo.org/egypt/ecwr/http:// 

 .أنظر مختلؾ تقارٌر المنظمة العربٌة لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان فً الوطن العربً، المرجع السابق   

http://www.hrinfo.org/egypt/ecwr/
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 1:ة للمرأة فً الجزائروضعٌة الحقوق السٌاسً .1

لقد ساعدت المشاركة الفعالة للنساء الجزابرٌات فً حرب التحرٌر المجٌدة، فً 

االعتراؾ لهن بكل حقوقهن السٌاسٌة كما جنبتهن أن ٌكن ضحٌا للمعطٌات ولألفكار 

. التقلٌدٌة التً كن عرضة لها مثٌلتهن فً الدول الؽربٌة

سٌة للمرأة وجعلتها من حقوق اإلنسان ولقد كرست الجزابر كافة الحقوق السٌا

 1963أٌلول /سبتمبر 8األساسٌة بحٌث نصت علٌها فً كل دساتٌرها، بدءا من دستور 

 بكاملها 42الذي خصص المادة  1976تشرٌن ثانً /نوفمبر 22ودستور  (13المادة )

". للمرأة ... ٌضمن الدستور كل الحقوق السٌاسٌة : " لحقوق النساء إذ تنص على أنه 

تشرٌن ثانً /نوفمبر 28كما نص على هذه الحقوق الدستور الحالً المإرخ فً 

 50.2، وذلك من خالل المادة 1996

ولقد أعادت مختلؾ القوانٌن الجزابرٌة المتعلقة بتنظٌم االنتخابات صٌاؼة هذه  

الحقوق الدستورٌة وأبعد من ذلك فلقد اعتبرت حق التصوٌت حقا وواجب فً ذات 

  3.الوقت

على ضوء هذه النصوص القانونٌة ٌحق للمرأة فً الجزابر مثلها مثل الرجال و

تقلد وظابؾ عامة فً الدولة، التصوٌت والترشح حتى للمناصب الرباسٌة، لها حق : فً

إنشاء أحزاب سٌاسٌة، جمعٌات ونقابات وترأسها، لها حق التعبٌر عن أرابها بكل حرٌة 

 4.نظٌم مظاهراتوبشتى الوسابل وكذا عقد اجتماعات وت

                                                
 . 27-15أنظر بحثنا لنٌل شهادة الماجستٌر، المرجع السابق، ص    

 .1989فٌفري  22من الدستور المعدل المإرخ فً  47تقابلها المادة    

 .18أنظر بحثنا لنٌل شهادة الماجستٌر، المرجع السابق، ص    

4 Algérie, deuxième rapport périodique soumis par les Etats parties au comité des droits économiques, sociaux et culturels en vertu 

de l'article 16 et 17 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux culturels, op. cit., para. 41. 
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أما على أرض الواقع، فان نسبة مشاركة النساء فً المجالس المنتخبة الزالت 

 قد شهدت 2002أحدث انتخابات تشرٌعٌة نظمت فً الجزابر سنة منخفضة مع أن 

من مجموع ) 25إلى  13من " المجلس الشعبً الوطنً"زٌادة فً عدد النساء أعضاء 

 1.(عضوا 389

ة علً بن فلٌس أربع نساء فً منصب وزٌرات وأربعة كما عٌن ربٌس الحكوم

 .، احتفظ أحمد أوٌحً بهن فً وزارته الحالٌة2003أٌار / وكٌالت وزارة، وفً ماٌو

عٌنت ألول مرة فً تارٌخ وفً عهد الربٌس الحالً السٌد عبد العزٌز بوتفلٌقة، 

. الجزابر امرأة فً منصب وال، وثالث ربٌسات هٌبة قضابٌة وسفٌرتٌن

 15من  2001آب / ما ارتفع عدد النساء اللواتً ٌتدربن كقضاة فً أؼسطس ك

  2.متدربٌن 404امرأة من مجموع  137إلى 

فً الجزابر  الحٌاة السٌاسٌة وفً األخٌر، ٌجب اإلشارة إلى أن مساهمة النساء فً

من خالل األحزاب السٌاسٌة النقابات والمنظمات ؼٌر الحكومٌة، أضؾ إلى  مهمة جدا

 3.تضم جمٌع األحزاب السٌاسٌة الربٌسٌة أقساما نسابٌةك، ذل

 

 

                                                
 .فقط% 6.42إلى % 3.34أي ارتفعت نسبة مشاركة النساء فً هذا المجلس من   1

: موجز عن الجزابر، راجع كذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،    2

Observations du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Algérie janvier 2005, in: 

http://www.aidh.org/femmes/images/cedaw-algérie.pdf 

3 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes : Algérie, 27/01/99. A/54/38, paras.41-

94. Vingtième session 19 janvier-5 février 1999, rapport initial de l'Algérie (CEDAW/C/DZA/1 et Corr.1 et Add.1) à ses 406e, 407e et 

412e séances, tenues les 21 et 26 janvier 1999 (voir CEDAW/C/SR.406, 407 et 412), para. 48-63. 
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 :وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً مصر .2

لقد كافحت النساء المصرٌات منذ استقاللهن، كما رأٌنا أعاله، من أجل الحصول 

من  1952تموز /ٌولٌو 23كان البد االنتظار إلى ؼاٌة ثورة على حقوقهن السٌاسٌة و

. هذه الحقوقأجل االعتراؾ لهن ب

تكفل الدولة  : "منه 11بحٌث تنص المادة  1956فكرسها دستور مصر لسنة 

التوفٌق بٌن واجبات المرأة نحو األسرة وعملها فً المجتمع ومساواتها بالرجل فً 

." مٌادٌن الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة دون اإلخالل بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

الواقع، نجد أن مشاركة النساء فً الحٌاة السٌاسٌة لكن بالرجوع إلى أرض 

ضبٌلة جدا ما دفع بالمإتمر الوطنً للنساء المصرٌات إلى تحفٌز النساء على بمصر 

.  سواء من خالل التصوٌت أو حتى الترشح 2000المشاركة بكثافة فً انتخابات سنة 

فً الحٌاة إلى وعً النساء المصرٌات بؤهمٌة مشاركتهن الوضع ولقد أدى هذا 

وٌظهر ذلك جلٌا من خالل ارتفاع نسبة المرشحات وحتى الفابزات، . العامة فً دولهن

نساء  5فازت منها  87كان عدد المرشحات لالنتخابات النٌابٌة  1995بحٌث فً سنة 

 1 .منها 7وفازت  120فلقد ارتفع عدد المرشحات إلى  2000فقط، أما فً سنة 

الحكومٌة الحالٌة إلى حرمان النساء من فرصة  السٌاسات أدت، ولكن بالمقابل

ٌُذكر أن استبعاد المرأة من العمل فً سلك القضاء لٌس منصوصاً علٌه  العمل كقضاة؛ و

فً القانون، ولكنه أمر ٌتعلق بالممارسة وٌمثل انتهاكاً للدستور المصري واللتزامات 

  2.مصر الدولٌة بعدم التمٌٌز بٌن الجنسٌن

                                                
1 Troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de la République arabe d'Égypte, Para. 312-358. 

 . 2005هٌومن راٌتس ووتش ، منظمة مراقبة حقوق اإلنسان التقرٌر العالمً   2
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وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للنساء " ة مناهضة التمٌٌز ضد المرأة وعلٌه، تعتبر لجن

فً مصر فً حالة سٌبة نتٌجة لالعتقادات التمٌٌزٌة التً مازالت سابدة فٌها، كما لم تجد 

عدد النساء اللواتً ٌشؽلن وظابؾ عامة كاؾ وتساءلت عن سبب عدم شؽل المرأة 

."  منصب قاض مع أن القانون المصري ال ٌمنع ذلك

حسب منظمة هٌومن راٌتس ووتش فإن السٌاسات الحكومٌة الحالٌة هً التً و

أدت إلى حرمان النساء من فرصة العمل كقضاة؛ وهذا ٌمثل انتهاكاً للدستور المصري 

  1.واللتزامات مصر الدولٌة فٌما ٌخص عدم التمٌٌز بٌن الجنسٌن

ن مصر اتخاذ وعلى هذا األساس طلبت لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة م

إجراءات تشرٌعٌة استثنابٌة من أجل ضمان مشاركة نسابٌة أكبر وإذا تطلب األمر 

لسنة  22إعادة تكرٌس نظام الكوتا مثل ما كان علٌه األمر بموجب القانون رقم 

، لكً ٌسمح لنسبة معٌنة من النساء فً مصر أن تصل إلى مناصب اتخاذ 1979

 2.القرار

المركز المصري لحقوق المرأة ضرورة تنسٌق وفً نفس السٌاق، استشعر 

 (الكوتا)الجهود والعمل المشترك لدعم وتنمٌة مشاركة المرأة وتخصٌص مقاعد للنساء 

فنظم . تمكنها من الوصول إلً تمثٌل ٌتالءم ومكانتها علً المستوٌات الوطنٌة والعربٌة

ٌل قانون لمناقشة تعد" تخصٌص مقاعد للنساء"مإتمر  2005نٌسان /أبرٌل 3فً 

 3.مباشرة الحقوق السٌاسٌة فً مصر

 

                                                
: ، مصر2005هٌومن راٌتس ووتش، منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، التقرٌر العالمً    

 http://www.hrw.org/arabic/info 

2 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes contre Egypte, Vingt-quatrième 

session, 15 janvier-2 février 2001. par. 340-341. 

  //:www.hrinfo.org/egypt/ecwr/http  :المركز المصري لحقوق المرأة، عن الشبكة العربٌة لمعلومات حقوق اإلنسان3  

http://www.hrinfo.org/egypt/ecwr/
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 :وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً الجماهٌرٌة اللٌبٌة .3

تتمتع النساء اللٌبٌات بكامل حقوقهن السٌاسٌة بحٌث لهن الحق فً االنتخاب وفً 

.  الترشح، كما لهن الحق فً شؽل مناصب عامة فً الدولة

ل من الجزابر ومصر من عدم ومع هذا فإنهن ٌعانٌن مثل نضٌراتهن فً ك

. ممارسة هذه الحقوق كما ٌجب على أرض الواقع

ولقد دفع هذا بالجماهٌرٌة اللٌبٌة باتخاذ إجراءات على مستوى السلطة التنفٌذٌة 

من أجل السماح للنساء بشؽل مناصب فً القضاء، وباالشتراك فً المإتمرات الشعبٌة 

.  كما أنشؤت أكادٌمٌة عسكرٌة للبنات

من ذلك، فإن األمٌن المساعد فً المإتمر الشعبً هً امرأة، ولقد كلفت على  أبعد

وجه التحدٌد باالهتمام بكل األمور التً تمس المرأة من حٌث وضع برامج تسمح 

. باندماج النساء فً كل مجاالت الحٌاة االجتماعٌة، الثقافٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة

. ى مناصب سٌاسٌة وطنٌة ودولٌةباإلضافة إلى ذلك تسهٌل وصول النساء إل

ومع هذا تنتقد لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة وضعٌة الحقوق السٌاسٌة 

: 1للمرأة فً الجماهٌرٌة اللٌبٌة لسببٌن

ٌجسد التمٌٌز بٌن النساء " patriarcal"تعتبر المجتمع اللٌبً مجتمع ذكوري   .1

القضاٌا التً تخص النساء فً  توالرجال وٌتجلى ذلك من خالل إعطاء صالحٌة الب

 إلى أجهزة خاصة مشكلة من نساء فقط؛

                                                
1 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Jamahiriya arabe libyenne, 

Jamahiriya. 12/04/94. 126. op. cit. 
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كما تنتقد اللجنة السٌاسة اللٌبٌة التً تجعل النساء على قدم المساواة مع   .2

الرجال فً مجال حمل السالح والمشاركة فً الحروب ولكن فً الحٌاة العادٌة حقوقهن 

 .السٌاسٌة مهدورة

سٌاسة من لجنة حقوق المرأة  موقؾنستؽرب بعد قراءة هذٌن االنتقادٌن، 

 ترك صالحٌة الفصل فً المسابل المتعلقة بالنساء إلى النساءالتً تالجماهٌرٌة اللٌبٌة 

فً األجهزة التشرٌعٌة  السٌماالؽاٌة من مشاركة النساء فً الحٌاة العامة  خاصة وأن

فعلٌا ا قيمساهمتها فً وضع سٌاسات وقوانٌن أكثر عدال وتحقلوأخذ القرار، هو 

كان على هذه اللجنة  لمساواة التً تطالب بها اتفاقٌة حقوق المرأة، ومن هذا المنطلقل

ع الجماهٌرٌة اللٌبٌة بدال من أن تنتقدها ألن هذه السٌاسة ٌنبؽً أن يتشج حسب اعتقادنا

. ٌةنموذجسٌاسة تكون 

 :وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً المغرب  .4

واطن المؽربً فً المشاركة مباشرة فً الشإون ٌكفل الدستور المؽربً حق الم

العامة للبلد أو عن طرٌق ممثلٌن عنه وقد دعم هذا الحق مإخرا بعد التعدٌل الدستوري 

. 1996أٌلول سبتمبر  13األخٌر فً 

وٌتمتع كل من الرجل والمرأة بالمساواة فً الحقوق السٌاسٌة إذ ٌحق لكل منهما 

:  من الدستور المؽربً التً تنص 8ا للمادة أن ٌنتخب أو أن ٌكون منتخبا وفق

، وتعتبر هذه المادة كما "الرجل والمرأة متساوٌان فً التمتع بالحقوق السٌاسٌة" 

رأٌنا فً المطلب السابق، النص الدستوري الوحٌد الذي ٌكرس المساواة بٌن النساء 

. والرجال صراحة

مؽاربة الحق فً تقلد لجمٌع ال:" من الدستور المؽربً فإنه 12وحسب المادة 

 ".الوظابؾ العامة
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ورؼم تؤكٌد الدستور المؽربً على الحقوق السٌاسٌة للمرأة على وجه التحدٌد، 

فإنه بالرجوع إلى أرض الواقع، نجد أن مشاركة النساء فً الحٌاة السٌاسٌة فً المؽرب 

ناولناها ضبٌلة جدا، وال تختلؾ على وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً الدول التً ت

  1.فً األعلى

 2:وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً تونس  .5

تتصدر تونس جمٌع الدول العربٌة من حٌث كونها أكثر دولة تقدمٌة عند وضع 

وٌتجسد ذالك كذلك فً التزام الحكومة التونسٌة . القوانٌن التً تهتم بقضاٌا المرأة

ومن . م بتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌنبإدماج المرأة فً التنمٌة البشرٌة من خالل االهتما

، أي عشرٌن سنة 1936جهة أخرى، فلقد أنشبت أول منظمة نسابٌة فً تونس فً سنة 

. قبل حصولها على االستقالل

ومع هذا تشؽل المرأة فً تونس عددا قلٌال نسبٌا من الوظابؾ الحكومٌة العلٌا 

لحكومٌة التً أسست ولكن هناك عدد من الهٌبات ا (الوزاري على المستوى% 3)

" وزارة المرأة والشإون العابلٌة: "المرأة من أهمها خصٌصا للتعامل مع شإون

".  المجلس الوطنً للمرأة واألسرة"و" والتنمٌة اللجنة الوطنٌة للمرأة"و

مقعدا من مجموع  21بـ  1999لعام  كما فازت المرأة فً االنتخابات النٌابٌة

وتعتبر هذه النسبة قرٌبة جدا من معدل نسبة %. 11.53مقعدا نٌابٌا، أي بنسبة  182

مشاركة النساء فً برلمانات الدول األخرى، السٌما األوروبٌة، بحٌث بلؽت هذه النسبة 

  3.%15، 2004فً سنة 

                                                
 .من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، المرجع السابق 40لمعنٌة بحقوق اإلنسان، التقرٌر الدوري الرابع للمؽرب وفقا للمادة اللجنة ا    

 .موجز عن تونس برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،   2

 .فرٌدة ؼالم إسماعٌل، المرجع السابق 3 
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المستوى المحلً فً تونس، أفضل  أبعد من ذلك، ٌعتبر مستوى تمثٌل المرأة على

المجالس البلدٌة  من أعضاء% 17منه على المستوى الوطنً حٌث تشكل النساء 

  .التونسٌة

عالوة على المإسسات الحكومٌة، فإن المرأة فً تونس، ممثلة سٌاسٌا عن طرٌق 

االتحاد الوطنً للمرأة "المجتمع المدنً، أكبر هذه الجماعات  عدد من جماعات

. وطنٌة ذات انتماء حكومً وتلقى الدعم من الحكومة وهو منظمة" التونسٌة

، "للنساء الدٌمقراطٌات الجمعٌة التونسٌة"ط هناك، جماعات أخرى مثل كما تنش 

.  التً تساهم بشكل فعال فً مناقشة قضاٌا المرأة وإثارة الرأي العام حولها

" مركز الدراسات والبحث والتوثٌق واإلعالم حول المرأة"تونس هً مقر  كما أن

. بٌةالدراسات النسابٌة فً المنطقة العر وهو من أهم مراكز

: الثانًالفرع 

 اسٌة للمرأة فً دول الشرق األوسطوضعٌة الحقوق السً

وسوؾ ندرس تحت هذا العنوان وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً كل من 

  :األردن، لبنان وسورٌة

 1:األردن وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً  .1

ة مجلس حق االنتخاب والترشح لعضوي 1974لقد منحت المرأة األردنٌة عام 

. 1982النواب، أما حقها فً عضوٌة المجالس البلدٌة والقروٌة فلقد قرر لها فً عام 

                                                
. 187 -145المرجع السابق،  فقرة  والثانً المقدمٌن من األردن أنظر تعلٌق اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة على التقرٌرٌن األول    

 .موجز عن األردن أنظر كذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، 
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من الدستور  6أما فٌما ٌخص تولً المناصب العامة فً الدولة، فلقد نصت المادة 

تكفل الدولة العمل والتعلٌم ضمن حدود إمكانٌاتها وتكفل : " األردنً على ما ٌلً

."  جمٌع األردنٌٌنالطمؤنٌنة وتكافإ الفرص ل

:  من الدستور على أن 22كما نصت المادة 

لكل أردنً حق تولً المناصب العامة وبالشروط المعٌنة بالقوانٌن أو األنظمة؛    ( أ)

التعٌٌن للوظابؾ العامة من دابمة ومإقتة فً الدولة واإلدارات والبلدٌات ٌكون  ( ب)

 ".على أساس الكفاءات والمإهالت

ردنٌة التً تحكم عمل الموظؾ والوظٌفة وعلى رأسها وفٌما ٌخص التشرٌعات األ

من  120الصادر بمقتضى المادة  1988لسنة  1نظام الخدمة المدنٌة، فإن القانون رقم 

الدستور األردنً، لم ٌمٌز بٌن الجنسٌن فً التعٌٌن والترفٌع ومستوى الوظابؾ اإلدارٌة 

. التً ٌتوالها الموظفون واإلدارٌون

األردنً على أن المرأة شرٌكة للرجل فً تنمٌة المجتمع األردنً كما أكد المٌثاق 

وتطوٌره مما ٌقتضً حقها الدستوري والقانونً فً المساواة وتمكٌنها من أخد دورها 

. الصحٌح فً بناء المجتمع وتقدمه

ولقد أعطت التشرٌعات األردنٌة المرأة حقوقها السٌاسٌة وهً الحقوق المترتبة 

و فردا ٌنتمً إلى دولة معٌنة بموجب الجنسٌة التً تحملها ولها على كونها مواطنة أ

.  المشاركة فً إدارة وتسٌٌر شإون الوطن

" ال ٌلً منصب الوزارة إال أردنً: " من الدستور 42ففً هذا المقام تنص المادة 

. وبالتالً فإن المرأة بحكم الجنسٌة ٌمكن أن تتولى الوزارة وأن تشارك السلطة التنفٌذٌة

. 1984و 1980د تولت المرأة األردنٌة منصبا وزارٌا فً عامً وق
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وعلٌه، أحرزت مشاركة المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة والعامة فً األردن تحسنا 

متواضعا خاصة مند التصدٌق على اتفاقٌة المرأة، حٌث أعاقت تقدم األنماط االجتماعٌة 

ٌرات، فؤصبحت تظهر النساء السابدة التً لم تنفتح بعد لتقبل تلك التؽً والثقافٌة

. معدالت الرجال باستمرار معدالت مشاركة فً االقتراع أعلى من

االنتخابً،  تقدما أقل فً الحصول على المنصب ولكن بالمقابل أحرزت المرأة

امرأة ولم تفز أٌة واحدة  17ترشحت  1997بحٌث اثر االنتخابات البرلمانٌة لسنة 

 .مجلس النواب د أي امرأة بٌن أعضاءمنها، ومنذ ذلك التارٌخ، ال توج

مختلؾ المجالس  لعضوٌةامرأة  99 ترشح ورؼم، 1999وفً انتخابات سنة 

. بمقاعد فٌهانساء فقط من الفوز  10، تمكنت ٌةالمحلٌة األردن

كما تبقى النساء فً األردن مستبعدات عن المناصب الحكومٌة إلى حد كبٌر، 

، أي بعد انضمام األردن إلى اتفاقٌة 1993د سنة فتقرٌبا كل الحكومات التً تشكلت بع

توجد فٌها إال وزٌرة واحدة فقط، أما الوزارة الحالٌة ففٌها وزٌرة واحدة  المرأة، ال

.  وثالث نساء من األعٌان

وألول مرة فً تارٌخ األردن كان نابب ربٌس  2000ومع هذا فإنه فً سنة 

كما ٌوجد فً . ن أعضاء الجهاز القضابًنساء م وهناك حالٌا كذلك سبع .الوزراء امرأة

 األردن أجهزة وطنٌة للنهوض بالمرأة عن طرٌق تسهٌل وصول آرابها على مستوى

. القاعدة الشعبٌة العرٌضة إلى صانعً القرارات

وحسب ممثلة األردن أمام اللجنة المعنٌة بالقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد 

فً الحٌاة العامة فً األردن بشكل أساسً إلى  المرأة، ٌرجع سبب عدم مشاركة المرأة

.  واالقتصادي السابد هناك الواقع السٌاسً
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أما اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة فإنها تعتبر عدم مشاركة 

النساء فً الحٌاة العامة فً األردن ٌشكل نوع من عدم التوازن السٌاسً، ومن أجل 

التعاون مع األحزاب السٌاسٌة والنقابات لزٌادة عدد تجنب ذلك تقترح على األردن 

" الكوتا"النساء المنتخبات وحتى المعٌنات فً وظابؾ عامة، كما تشجع تطبٌق نظام 

 1 .من اتفاقٌة المرأة 1فقرة  4وفقا للمادة 

وعلٌه ومن أجل تحقٌق أوسع مشاركة للنساء فً المجالس التشرٌعٌة، قُدمت 

ٌُطالب فٌها بإنشاء نظام عرٌضة توقٌعات إلى الحكو بحٌث " الكوتا"مة األردنٌة 

من المقاعد البرلمانٌة للنساء، لكن رفضت الحكومة % 20ٌُخصص على األقل 

. األردنٌة قبول ذلك المشروع

نشط فً  أما فٌما ٌخص المنظمات ؼٌر الحكومٌة الخاصة بالمرأة فهً تلعب دور

لقضاء على التمٌٌز ضد المرأة بصفة خاصة ولقد أثنت اللجنة المعنٌة با. الحٌاة العامة

من أجل دعم تعببة المرأة وتمكٌنها على كل من  على الجهود التً تبذلها تلك المنظمات

 .الصعٌد السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً

، 1999الملك عبد هللا الثانً العرش سنة  كما عمد النظام الملكً بقوة منذ تبوأ

واظهر اهتماما بالعمل على تحسٌن وضع المرأة فً  النسابٌة إلى حماٌة المنظمات

  .األردن

 اللجنة"ولتحقٌق أهداؾ األردن فً تطوٌر وضع المرأة، أسست الحكومة األردنٌة 

.  لإلشراؾ على البرامج والمشروعات" الوطنٌة للمرأة

                                                
1 Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, 22ème session, 17 janvier 4 février 2000, Observations 

finales Jordanie A/55/38. Para. 45. 
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وفً خصوص هذه اللجنة، أوصت لجنة حقوق المرأة بؤن تنظر الحكومة فً 

إرساء وجودها على أساس نص تشرٌعً ولٌس  ها عن طرٌقإمكانٌة تعزٌز دور

بموجب مرسوم فقط، كما طلبت من الحكومة األردنٌة أن تعزز قدرتها على صنع 

موارد بشرٌة ومالٌة كافٌة لها، وأن تمنح هذه اآللٌة والٌة  القرار وعلى اإلنفاذ وبتوفٌر

  1.لتلقً شكاوى تتعلق بالتمٌٌز

 2:لبنان مرأة فًوضعٌة الحقوق السٌاسٌة لل  .2

كل اللبنانٌٌن سواء لدى القانون وهم : " من الدستور اللبنانً 7تنص المادة 

ٌتمتعون على السواء بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وٌتحملون الفرابض والواجبات العامة 

إلى حد كبٌر عن  ومع هذا فإن المرأة فً لبنان ما زالت مستبعدة." دون ما فرق بٌنهم

ٌاسٌة رؼم الدور النشٌط والفعال الذي تلعبه فً مجال التعلٌم واالقتصاد المإسسات الس

.   وخاصة اإلعالم

، 2004فلقد وصلت أول امرأة فً تارٌخ لبنان إلى مناصب وزارٌة إال فً سنة 

أشهر، أما الوزارة الحالٌة  4حٌث عٌنت وزٌرتٌن فً حكومة عمر كرامً التً عاشت 

. ففٌها امرأة واحدة فقط

حزٌران /أٌار وٌونٌو /وصلت فً االنتخابات البلدٌة التً جرت فً ماٌوولقد 

من مجموع أعضاء % 1امرأة، أي ما ٌعادل  78إلى عضوٌة المجالس البلدٌة  1998

. هذه المجالس

                                                
1 Ibidem.  

 .موجز عن لبنان برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،    
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فً سنة  128نساء فقط بٌن أعضاء مجلس النواب الـ  كما كان هناك أربع

ألخٌرة، والتً أقٌمت فً شهر ، أما فً االنتخابات النٌابٌة اللبنانٌة ا2000

. نساء نواب 6، فلقد ارتفع هذا العدد إلى 2005حزٌران /ٌونٌو

، وهو ٌشكل 100أما فٌما ٌخص القضاء، فلقد ارتفع عدد القضاة اإلناث إلى 

وفً معهد القضاة تبلػ نسبة اإلناث حوالً الثلثٌن من . حالٌا ربع القضاء اللبنانً تقرٌبا

.  الذكور المتدرجٌن الثلث فقط المجموع وٌبقى للقضاة

النصؾ، ألن  2012ومن المتوقع أن تبلػ نسبة اإلناث من القضاة العاملٌن العام 

معظم القضاة الذٌن ٌدخلون إلى معهد القضاة هم من اإلناث، وألن الذٌن ٌحالون على 

لٌات التقاعد لبلوغ السن القانونٌة من القضاة هم من الرجال، كما أن معظم الطلبة فً ك

 1.الحقوق هم من اإلناث

أما لجنة شإون المرأة التً كما رأٌنا فً المطلب السابق، شكلتها الحكومة اللبنانٌة 

ومن أجل  2000-1997للفترة " خطة العمل الوطنً"من أجل اإلشراؾ على تنفٌذ 

الحكومة  تحسٌن وضع النساء، فلقد ساهمت إلى حد كبٌر فً زٌادة مشاركة المرأة فً

وطنً لتعلٌم النساء  كما قامت اللجنة بتنفٌذ برنامج تثقٌؾ. لٌة اتخاذ القراروفً عم

  .حقوقهن ولتقدٌم صور اجتماعٌة جدٌدة عن المرأة فً الحٌاة العامة

الحكومٌة فً لبنان جهودا طوعٌة مستمرة وملتزمة سعٌا  كما تبذل المنظمات ؼٌر

. ي المواطنٌن فً هذه القضٌةوتوسعة نطاق وع وراء القضاء على التمٌٌز ضد المرأة

.  تؤهٌل النساء اللبنانٌات وحماٌتهن ومساعدتهن أضؾ إلى ذلك، فهً تعمل على إعادة

                                                
شباط  24القضاء اللبنانً ٌتجه نحو التؤنٌث وثلثا طالب معهد القضاء إناث، مقال نشر فً جرٌدة األدٌب اللبنانٌة، الخمٌس القاضً طارق زٌادة،   

  .6، ص 378، العدد 2005
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وبعض هذه . منظمة ؼٌر حكومٌة 3000 وٌنشط فً لبنان حالٌا ما ٌزٌد على

منظمات أخرى بعض البرامج حول  المنظمات تهتم مباشرة بقضاٌا المرأة، بٌنما تضع

 .نشاطها الكلً المرأة من ضمن

  1:وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً سورٌا .3

أعطت سورٌا المرأة حق االنتخاب ولكن بشرط حصولها على  1949فً عام 

الشهادة االبتدابٌة، فكان هذا أول انتصار سٌاسً تتحصل علٌه المرأة فً الوطن العربً 

. كله

لى المجلس منحت المرأة حق الترشح والوصول إ 1953وفً دستور عام 

 1959النٌابً، ولكن ضاع هذا المكسب ولم تنل المرأة السورٌة حق الترشٌح إال عام 

. عندما تم االستفتاء على دستور الجمهورٌة العربٌة المتحدة المإقت

تكفل الدولة للمرأة جمٌع : " من الدستور السوري الحالً 45وتنص المادة 

كاملة فً الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة الفعالة وال الفرص التً تتٌح لها المساهمة

إزالة القٌود التً تمنع تطورها ومشاركتها فً بناء  والثقافٌة واالقتصادٌة وتعمل على

." المجتمع العربً االشتراكً

بحٌث استخدم  1963لقد حكم حزب البعث العربً االشتراكً سورٌا منذ العام و

ات كان ٌتم تجنٌد النساء فً القوات السبعٌن النساء كقاعدة سٌاسٌة مساندة له، ففً

 . تضم وحدة مظلٌات خاصة المسلحة على نطاق واسع، وكانت تلك القوات

                                                
  .المرجع السابق  مسعود عكو   ، راجع كذلكسورٌاموجز عن  برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، 1 

http://www.pogar.org/arabic/countries/index.asp?cid=7
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وفً الحكومة السورٌة الحالٌة، توجد وزٌرة واحدة هً السٌدة بثٌنة شعبان وزٌرة 

خمس العاملٌن فً الحكومة، لكن معظمهن ٌعملن فً  المؽتربٌن، وتشكل النساء نحو

.  وإدارٌة وظابؾ كتابٌة

وفً المقابل إن أكبر نسبة مشاركة النساء فً البرلمانات العربٌة موجودة فً 

 امرأة لعضوٌة مجلس 30انتخاب  2003بحٌث تم فً انتخابات % 12سورٌا وهً 

هدؾ "  اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للمرأة" ولقد حددت . عضوا 250الشعب المإلؾ من 

  .2005لقرار بحلول سنة من مناصب صنع ا%  30وصول النساء إلى 

وتكتسب النساء فً سورٌا أٌضا حق االلتحاق بالقوات المسلحة إذ تعمل حالٌا 

. أجهزة األمن والشرطة كما لسورٌا سفٌرة واحدة فً الخارج امرأة فً 414

وٌعتبر االتحاد النسابً العربً السوري المنظمة السٌاسٌة المركزٌة للمرأة فً 

. ٌد ابتالؾ من الجماعات النسابٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة على 1967سورٌا، أسس عام 

.  منظمة تؽطً كافة أنحاء البالد ولدٌه عدد كبٌر من األعضاء الناشطٌن وهو

لٌس جزءا من الحكومة على الصعٌد الرسمً، إال أن الدولة تقدم  ومع أن االتحاد

ي مجالً الطفولة المبكرة ولقد نفد االتحاد عددا من المشارٌع التنموٌة ؾ. له دعما كامال

. والتعلٌم

إال أن منح المرأة السورٌة حقوقها السٌاسٌة بعد نضالها الطوٌل ال ٌعنً أنها قد 

مارستها بشكل كامل، فقد وقفت فً وجهها قوى اجتماعٌة نصبت نفسها للدفاع عن 

خالق امتٌازات ومصالح مستمدة من واقع التخلؾ ومؽلقة بالؽٌرة الكاذبة على القٌم واأل

   .والدٌن

                                                
رة عن األمم ٌمن األعسر، المرأة والحقوق السٌاسٌة، أنظر المجلس النسابً اللبنانً، المرأة فً القوانٌن العربٌة فً ضوء االتفاقٌات الدولٌة الصاد   

 .425المتحدة، المرجع السابق، ص 
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تثنً األعراؾ االجتماعٌة العمٌقة الجذور المرأة السورٌة عن  من جهة أخرى،و

مجال الحٌاة العامة وعن تقدم المطالب سٌاسٌة وبٌنما شاركت قلة من النساء فً  دخول

قوة العمل وفً الحٌاة السٌاسٌة، فان ؼالبٌتهن العظمى تواصل إتباع نمط حٌاة تقلٌدي 

 .رأة عددا قلٌال من المناصب الحكومٌة العلٌاالم بحٌث تحتل

: الفرع الثالث

وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً الدول الخلٌجٌة   

 وسوؾ ندرس تحت هذا العنوان وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً كل من

 :البحرٌن، سلطنة عمان، قطر، المملكة العربٌة السعودٌة، واإلمارات

  1:البحرٌن للمرأة فًوضعٌة الحقوق السٌاسٌة  .1

بشؤن مباشرة الحقوق السٌاسٌة، الحقوق  2002لسنة  14لقد اختزل قانون رقم 

حق االنتخاب والترشح لالنتخابات البرلمانٌة، : "البحرٌن فً السٌاسٌة للمرأة فً

."  والمشاركة فً االستفتاءات التً ٌدعو لها جاللة الملك

فً الترشح  ٌات الحقالبحرٌن لنساءونتٌجة لهذه التؽٌرات السٌاسٌة، أصبح ل

البلدٌة لسنة  امرأة نفسها لالنتخابات 34للمناصب الحكومٌة وفً التصوٌت، فرشحت 

نساء  8مرشحا، وفً وقت الحق من نفس السنة، خاضت  320من بٌن  2002

مرشحا، ولكن لم تفز أي امرأة بمقعد فً هذه  174االنتخابات التشرٌعٌة من بٌن 

. االنتخابات

                                                
برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً : ، راجع كذلكaldemokrati.org 2002 -2001ضاع حقوق اإلنسان فً البحرٌن خالل تقرٌر أو 1

 .، المرجع السابق مسعود عكو   ، راجع كذلكالبحرٌن  موجز عن  الدول العربٌة، 

http://www.aldemokrati.org/
http://www.pogar.org/arabic/countries/index.asp?cid=7
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رجع البعض فشل النساء البحرٌنٌات فً الوصول إلى المراكز االنتخابٌة إلى وي

  .فً هذا المجتمع، وعدم تصوٌت المرأة ألختها المرأة" الذكوري"التحٌز 

وعلٌه، أعلن ربٌس الوزراء البحرٌنً، الشٌخ خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة فً 

كما قام الملك . رأةمجلس الشورى ستكون متاحة للم ، أن عضوٌة2000أٌار /ماٌو

 40الذي ٌضم  (مجلس استشاري معٌن) نساء أعضاء فً مجلس الشورى 6بتعٌٌن 

 1.(%15أي بنسبة )عضوا 

دور النساء البحرٌنٌات فً المإسسات الحكومٌة فً  ومن جهة أخرى، لقد ازداد

ٌعملن فً المكاتب الحكومٌة أو فً وظابؾ إدارٌة  السنوات األخٌرة، ولكن معظمهن

. وظابؾ حكومٌة علٌا دة، وال ٌحتل إال عدد قلٌل جدا منهنمساع

تعٌٌن أول امرأة بحرٌنٌة فً منصب وزاري على  2004نٌسان /لكن تّم فً إبرٌل

الصحة العامة، كما ُعٌنت وزٌرة ثانٌة للشإون االجتماعٌة فً  رأس وزارة

.  ، وقد رحبت الجمعٌات النسابٌة بهذا التعٌٌن2005شباط /فبراٌر

من قوة العمل المحلً، حٌث % 22لمقابل، تحتل النساء ما ٌقارب من وفً ا

ٌعملن فً مختلؾ الوظابؾ، لكن ٌالحظ أن المرأة ال تحتل مراكز قٌادٌة فً الدولة 

والقطاع الخاص بالشكل الذي ٌتناسب مع حجم مساهمتها فً سوق العمل والتطور 

.  الذي أحرزته فً جمٌع المجاالت

ٌة فٌما ٌخص تطوٌر المرأة والقضاء على كافة أشكال ومن الظواهر اإلٌجاب

التمٌٌز ضدها، تشكٌل المجلس األعلى للمرأة برباسة قرٌنة صاحب الجاللة الملك، 

وتشكٌل اإلتحاد النسابً مما سٌسهم بال شك فً الدفاع عن حقوق المرأة وتقدمها 

.  والقضاء على التمٌٌز ضدها

                                                
1 Ibidem. 
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مر صحفً أنه سٌباشر بتنفٌذ برنامج ولقد أعلن هذا المجلس مإخراً فً مإت

لتمكٌن النساء بهدؾ توعٌتهن قانونا وتمكٌنهن سٌاسٌاً استعداداً لالنتخابات المستقبلٌة 

. وتدرٌب النساء لتحسٌن قدرتهن على الدخول إلى سوق العمل

إضافة إلى ذلك، إن أجواء االنفتاح الذي تعٌشه البالد قد سمح بمناقشة صرٌحة 

 .والتمٌٌز ضدهن فً المجتمع والدولةألوضاع النساء 

 1:عمان وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً  .2

التً أتاحت للمرأة المشاركة فً الحٌاة  كانت عمان الدولة الخلٌجٌة األولى

وبواسطة االنتخابات  1994الرسمٌة عام  السٌاسٌة العامة بواسطة تعٌٌنها فً المناصب

. 1997بدءاً من العام 

للمّرة األولى لمجلس الشورى الذي ٌضم ثمانٌن عضواً  ب امرأتٌنفلقد تم انتخا

كما كانت االنتخابات النٌابٌة التً جرت فً . 1997والٌة عام  59ٌمّثلون الـ

أتاحت للمرأة حرٌة المشاركة من دون أي  أول انتخابات 2003تشرٌن األول /أكتوبر

  2.قٌود

من تسجٌل نفسها من مجموع ألؾ امرأة إثر هذه االنتخابات،  95ولقد تمكنت 

امرأة  5000ألؾ مواطن تسجلوا للتصوٌت، فارتفع عدد النساء المسجالت إلى  262

.  2000بانتخابات سنة  مقارنة

وعلى الرؼم من زٌادة مشاركة النساء العمانٌات فً االنتخابات، فإنهن قد فشلن 

حات ألول مرة حجم تمثٌلهن فً مجلس الشورى بحٌث لم تفز أي من المرش فً زٌادة

امرأة، لكن تم إعادة انتخاب المرشحتٌن اللتٌن كانتا من أعضاء مجلس  13 وعددهن

                                                
 .موجز عن ُعمان برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،  1 

 .%2.5أي بنسبة     
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المزٌد من النساء  الشورى السابق، مع أن التوقعات قبل االنتخابات حول انتخاب

. لعضوٌة مجلس الشورى كانت كبٌرة

 وهو مجلس)فً عمان تسع نساء أعضاًء فً مجلس الدولة  السلطانولقد عٌن 

 1999سبتمبر /امرأة فً منصب سفٌر فً أٌلول كما عٌن أول .(ثان استشاري معٌن

 .لتولً سفارة بالدها فً هولندا

، عٌن 28/2004، وبموجب المرسوم السلطانً 2004آذار /مارس 8وفً 

أول امرأة كوزٌرة للتعلٌم العالً، وعٌنت فٌما بعد امرأة ثانٌة كوزٌرة  السلطان قابوس

. ، ُعٌنت وزٌرة للتنمٌة االجتماعٌة2004تشرٌن األول /أكتوبر 20وفً . للسٌاحة

وعلٌه، تشؽل فً عمان حالٌا، ثالث نساء مناصب وزارٌة، كما عٌنت أول امرأة 

وتشكل النساء فً . كربٌسة للهٌبة العامة للصناعات الحرفٌة 2003آذار /مارس 3فً 

من الوظابؾ % 13الموظفٌن الحكومٌٌن كما تشؽل  من% 20سلطنة عمان حوالً 

. اإلدارٌة العلٌا

 1:قطر وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً .3

فً الحٌاة  ٌعارض أؼلبٌة المواطنٌن القطرٌٌن، أن تلعب المرأة دورا نشطا

كبار السن،  العامة، فرسخت الخلفٌة اإلسالمٌة التقلٌدٌة لألمة خصوصا فً أوساط

.  حقوق المرأةموقفا نقدٌا من التحدٌث على النمط الؽربً ومن 

ومع هذا فلقد قام الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً بتحسٌن وضع المرأة بحٌث بادر 

، إلى إطالق عملٌة االنتقال إلى الدٌمقراطٌة بمشاركة 1995منذ تولٌه الحكم سنة 

                                                
-http://www.Women: 5+ مإتمر بٌجٌن  أنظر كذلك .موجز عن قطر برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،   1

machreq-maghreb.com/arabic/publications.htm   
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نسابٌة كاملة، ودعا إلى إعطاء دور أكبر لإلناث فً الحٌاة العامة كما صّرح بؤن 

. بالمعتقدات التقلٌدٌة" ٌلطؾ"التؽٌٌر ٌجب أن 

وعلى الرؼم من ارتباط النساء القطرٌات بالتقالٌد، فإنهن ٌخطٌن خطوات مثٌرة 

ففً أول انتخابات عقدتها دولة قطر فً  .المساواة مع الرجال لإلعجاب نحو تحقٌق

من مجموع الناخبٌن، لكن من % 44، شكلت النساء 1999آذار /تارٌخها فً مارس

فً تقدٌم دعم كاؾ للمرشحات، بحٌث ترشحت ست نساء لعضوٌة المإسؾ أنهن فشلن 

  1.المجلس البلدي لكنهن لم ٌفزن بؤي مقعد

نٌسان   /إبرٌل 7أما فً االنتخابات الثانٌة للمجلس البلدي المركزي التً نظمت فً 

، فلقد فازت امرأة واحدة بالتزكٌة بعدما انسحب المرشحون الذكور من هذه 2004

. تارٌخ قطر ي تكون أول امرأة منتخبة فًاالنتخابات، لك

قطر العدٌد من المناصب الحكومٌة  وفً حقبة التسعٌنات، شؽلت النساء فً

.  1997و 1991بٌن عامً % 61الوظابؾ الحكومٌة بـ  فزادت نسبة مشاركتهن فً

كبٌرة لدخول  وٌرجع الفضل فً ذلك إلى الشٌخ حمد الذي أعطى للنساء فرصا

ٌّن امرأة فً منصب وزٌرة للتربٌة والتعلٌم فً أبرٌلالحكومة حتى أنه  نٌسان / ع

كما تشؽل شقٌقته منصب نابب . تلك الوزارة بعد أن كانت تشؽل منصب وكٌل 2003

  2".المجلس األعلى لشإون األسرة"ربٌس 

وتشجع األعراؾ . فقط من مجموع قوة العمل% 15وعموما، تشكل النساء 

وعلى الرؼم من ذلك، استطاعت النساء . فً البٌوت لبقاءاالجتماعٌة النساء بقوة على ا

.  واإلعالم تحقٌق نجاحات فً مجال التعلٌم والطب

                                                
 .ٌجب اإلشارة إلى أن هذا المجلس ٌتمتع بسلطة استشارٌة فقط  1

 .ة القانون الجدٌد لألحوال الشخصٌةٌتولى المجلس األعلى لشإون األسرة تنفٌذ برامج لتعلٌم المرأة لحقوقها القانونٌة بما فٌها حقوقها بموجب مسود  2
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 ولقد حمل الشٌخ حمد لواء الصحافة الحرة، فؤلؽى وزارة اإلعالم وسمح بازدهار

 الكثٌر من الجدل فً المنطقة" الجزٌرة"وقد أثارت محطة تلفزٌون . اإلعالم الخاص

 تاحها واستعدادها لمناقشة الموضوعات الخالفٌة، بما فٌها موضوع حقوقالعربٌة النؾ

. المرأة

وفً األخٌر نود أن نعرض األهداؾ اإلستراتٌجٌة التً حددتها الحكومة القطرٌة 

من أجل تنفٌذ منهاج عمل بٌجٌن الذي ٌتضمن فصالً كامالً عن المرأة فً مواقع 

:  السلطة وصنع القرار

ر واقع المرأة الحالً الذي ٌتسم بتواضع مساهمتها فً الحٌاة العمل على تؽًٌ. 1"

االجتماعٌة إلى وضع تستطٌع من خالله لعب دور المشارك الفاعل والمإثر فً حركة 

المجتمع وتطوٌره؛ 

السعً إلى تحقٌق مشاركة أوسع للمرأة فً هٌاكل السلطة ومواقع اتخاذ . 2

القرار؛ 

ٌم االجتماعٌة التً تحد من قبول مساهمة العمل على تعدٌل االتجاهات والق. 3

المرأة فً المشاركة بفعالٌة فً مشارٌع التنمٌة الشاملة؛ 

تؤكٌد القٌم والمبادئ العربٌة، واإلسالمٌة التً تعمل على تكامل أدوار المرأة . 4

 1." والرجل من أجل بناء مجتمع ٌتسم بالحداثة واألصالة

لجهود ما زالت فً مرحلة أولٌة، وما وحسب منظمة العفو الدولٌة، فإن هذه ا

 1.زالت هذه التحدٌات واضحة جداً ولم ٌتم بعد بلوغ األهداؾ المحددة

                                                
ونتابج الدورة االستثنابٌة الثالثة والعشرٌن للجمعٌة العامة ( 1995)رد دولة قطر على االستبٌان الموجه إلى الحكومات بشؤن تنفٌذ منهاج عمل بٌجٌن    

: 2004المجلس األعلى لشبون األسرة (. 2000)

 http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/QATAR-English.pdf 

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/QATAR-English.pdf
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  2:وضعٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً المملكة العربٌة السعودٌة .4

ال ٌمنع القانون االنتخابً السعودي صراحة المرأة من المشاركة فً االنتخابات، 

التً تشٌر فً اللؽة العربٌة إلى الرجال والنساء على   –"مواطن"بحٌث ٌستخدم كلمة 

.  فً اإلشارة إلى الذٌن ٌحق لهم التصوٌت –السواء 

العدٌد من صور التمٌٌز على أرض الواقع، ومع هذا تواجه المرأة السعودٌة 

. الخطٌرة فً الحٌاة العامة، بما فً ذلك التوظٌؾ

عٌة، توجد فً المملكة العربٌة ففٌما ٌخص مشاركة المرأة فً المجالس التشري

 عضوا فً مجلس الشورى 120من بٌن  كؤعضاء ؼٌر كاملٌنفقط  السعودٌة امرأتان

 3.مجلس وطنً استشاري معٌن من قبل الملك الذي ٌعتبر

ومن جهة أخرى، لم تنظم المملكة العربٌة السعودٌة أٌة انتخابات برلمانٌة، بحٌث 

، 2005شباط /ابات البلدٌة فً السعودٌة فً فبراٌربدأ العمل بنظام التصوٌت فً االنتخ

وتسمح هذه االنتخابات للناخبٌن باختٌار نصؾ أعضاء المجالس البلدٌة؛ أما النصؾ 

. اآلخر فتعٌنهم الحكومة وهذا تطوراً إٌجابٌاً 

ولكن من األسؾ أن تتعرض السعودٌات لإلقصاء التعسفً، فلقد بدأ التسجٌل لهذه 

واستبعد األمٌر منصور بن عبد العزٌز،  2004تشرٌن الثانً /راالنتخابات فً نوفمب

ربٌس اللجنة العامة لالنتخابات البلدٌة فً السعودٌة، النساء من المشاركة فً 

 4.التصوٌت، ومن ترشٌح أنفسهن لهذه االنتخابات

                                                                                                                                            
 .المرأة تستحق االحترام والكرامة، المرجع السابق: منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً   1

  .السعودٌةموجز عن  ة الحكم فً الدول العربٌة، برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدار 2 

 .المرأة تستحق االحترام والكرامة، المرجع السابق: منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً  3

 . المرجع السابق ٌة من حقها فً التصوٌت،منظمة العفو الدولٌة، حرمان المرأة السعود  4

http://www.pogar.org/arabic/countries/index.asp?cid=7
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فنددت الناشطات السعودٌات علناً بقرار استبعاد النساء من المشاركة فً 

ٌة، ورؼم هذا، أعلن وزٌر الداخلٌة األمٌر ناٌؾ بن عبد العزٌز فً االنتخابات البلد

ٌُسمح للنساء بالمشاركة فً االنتخابات قابالً  2004تشرٌن األول /أكتوبر : أنه لن 

، من دون أن ٌعطً أي توضٌح محدد لهذا "ال اعتقد أن مشاركة النساء ممكنة " 

ٌُسمح لهن بالتصوٌت .  الموقؾ كما لم ٌحدد متى س

أتوقع مشاركة النساء فً " ا ربٌس لجنة االنتخابات فلقد اكتفى بالقول أم

 1."االنتخابات فً المراحل المستقبلٌة، بعد إجراء دراسات لتقٌٌم ما إذا كانت مفٌدة أم ال

وحسب اعتقادنا، ٌعتبر هذا اإلقصاء التعسفً تقصٌرا بحق المرأة السعودٌة ألنه 

رتبطة بالمواطنة، كما هو انتهاكا واضحا ٌحرمها من ممارسة أبسط الحقوق الم

لاللتزامات المترتبة على المملكة العربٌة السعودٌة بموجب اتفاقٌة القضاء على كل 

أشكال التمٌٌز ضد المرأة، خاصة وأنها لم تتحفظ على المادة السابعة منها المتعلقة 

.  بالمشاركة السٌاسٌة

عٌنت  2000عام  امة ففً صٌؾأما فٌما ٌخص حق المرأة فً تقلد الوظابؾ الع

لشإون التعلٌم، ومن المإسؾ أن ٌكون هذا  األمٌرة الجوهرة آل سعود وكٌال مساعدا

.  المنصب أعلى منصب حكومً شؽلته امرأة فً تارٌخ المملكة

، ُسمح لثالث نساء بشؽل مناصب فً اللجنة التنفٌذٌة لجمعٌة 2003وفً العام 

.  حقوق اإلنسان فً السعودٌة

                                                
 . المرأة تستحق االحترام والكرامة المرجع السابق: منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً   1
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، انتخبت المرأة لعضوٌة مجلس إدارة نقابة الصحفٌٌن، بعد 2004العام وفً 

ضؽط كبٌر مارسته الناشطات للسماح للصحفٌات بالتصوٌت فً انتخابات نقابة 

.  الصحافة

، فً أعقاب دعوات أطلقتها نساء عدٌدات، 2004تشرٌن الثانً /وفً نوفمبر

مال حق التصوٌت فً انتخابات أعلنت وزارة التجارة السعودٌة أنها منحت نساء األع

.  ؼرفة التجارة والصناعة فً الرٌاض

ومن جهة أخرى ال ٌوجد حالٌا فً المملكة العربٌة السعودٌة أي نشاط سٌاسً 

وعلى هذا . نسابً منظم بحٌث ال ٌسمح للنساء بعقد اجتماعات عامة خاصة بهن

علنٌة أٌد فٌها زٌادة ربٌس الوزراء، بتصرٌحات  األساس أدلى األمٌر عبد هللا، نابب

 .دور المرأة فً الحٌاة العامة

بدأ الناشطون والمسبولون الحكومٌون فً اآلونة األخٌرة بإجراء مناقشات كما 

.  علنٌة فً اإلعالم حول كٌفٌة تعزٌز دور المرأة

، فً مإتمر الحوار الوطنً الثالث، الذي ركز 2004حزٌران /ٌونٌو 15وفً 

، التقى عدد من الناشطٌن والمسبولٌن الحكومٌٌن "ها وتعلٌمهاعلى حقوق المرأة وواجبات

توصٌة هدفت إلى  19فؤعد المشاركون مجموعة مإلفة من . لمناقشة حقوق المرأة

تعزٌز الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة للمرأة فً المملكة العربٌة السعودٌة، ُرفعت إلى ولً 

 1.العهد األمٌر عبد هللا

 

                                                
 .منظمة العفو الدولٌة، المرجع السابق  1
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 1:العربٌة اإلمارات مرأة فًوضعٌة الحقوق السٌاسٌة لل .5

ال توجد فً اإلمارات العربٌة قوانٌن تمنع المرأة من شؽل المناصب الحكومٌة 

تزال المرأة هناك معزولة إلى حد كبٌر عن اتخاذ القرارات، بحٌث  العلٌا، ومع هذا ما

.  قلٌال جدا من النساء شؽلن هذه المناصب عددا

، مثلها مثل المملكة العربٌة السعودٌة، لم ٌةاإلمارات العربوالجدٌر بالذكر هو أن 

تنظم حتى الٌوم انتخابات برلمانٌة أو بلدٌة، لذا لم تمنح الفرصة ال للرجال وال للنساء 

.  فً التصوٌت

زاٌد ربٌس  ، أعلنت الشٌخة فاطمة بنت مبارك، زوجة الشٌخ1998وفً سنة 

االتحادي لتدرٌبهن  الوطنًاالتحاد، أنه سٌتم تعٌٌن نساء بصفة مراقبات فً المجلس 

 . حتى ٌعٌن فً نهاٌة األمر كؤعضاء أصلٌٌن

، على رأس وزارة االقتصاد أول 2004تشرٌن الثانً /كما ُعٌن فً نوفمبر

الؽالبٌة العظمى من  وزٌرة فً تارٌخ اإلمارات العربٌة المتحدة، ومع ذلك، ما زالت

  .النساء اإلماراتٌات بعٌدة عن الحٌاة العامة

دراستنا لتحفظات الدول العربٌة على االلتزام بالقضاء على التمٌٌز ضد بعد 

النساء، ولمدى التزام هذه الدول بتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن، توصلنا إلى 

:  االستنتاجات اآلتٌة

لقد تحفظ على المادة الثانٌة من اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة  -

والجماهٌرٌة اللٌبٌة والمؽرب وتونس والعراق وسورٌا كل من الجزابر ومصر 

                                                
 .اإلماراتموجز عن  برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،  1 
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والبحرٌن، وٌرجع السبب فً ذلك إلى رفضهم بصفة عامة تعمٌم االلتزام بتحقٌق 

المساواة بٌن النساء والرجال على كافة المجاالت؛ 

لقد تحفظت هذه الدول الثمانٌة على هذه المادة بحجة عدم تطابقها مع أحكام الشرٌعة  -

 اإلسالمٌة؛ 

من اتفاقٌة المرأة فإن أكثرٌة الدساتٌر  2رؼم تحفظ أؼلبٌة الدول العربٌة على المادة  -

أو " الناس"العربٌة تضمن مبدأ المساواة أمام القانون بلؽة واضحة تقضً بؤن كل 

 سواسٌة أمام القانون؛" المواطنٌن"

ماراتً ال ٌوجد فً الدستور السعودي واللبنانً والسوري والمؽربً والتونسً واإل -

فقرة صرٌحة تتعلق بحظر التمٌٌز بسبب الجنس، أما باقً الدول العربٌة فلقد نصت 

 صراحة على المساواة بٌن النساء والرجال فً دساتٌرها؛

إن قوانٌن مختلؾ الدول العربٌة فً مجال الحقوق المدنٌة ال تقٌٌم تمٌٌزا بٌن النساء  -

عٌة النساء فً الدول العربٌة جد والرجال بصفة عامة، لكن على أرض الواقع فإن وض

مزرٌة وٌرجع بعض الكتاب ذلك إلى الرجال السٌاسٌٌن الذٌن ال ٌإمنون بحقوق المرأة 

وبالمساواة بٌن الجنسٌن، وٌستعملونها فقط من أجل إضفاء نوع من التجدٌد على 

  1خطبهم السٌاسٌة من أجل جلب اهتمام أكبر عدد ممكن من المعجبٌن؛

، من جهة، ومن عب التؤكد من مدى تطبٌق وإلزامٌة تلك القوانٌنكما أنه من الص -

تجد النساء فً الدول العربٌة نفسها محرومة من حقوقها المشروعة بحكم جهة أخرى 

المجتمعات السٌما فً  العادة والتقالٌد واألعراؾ وهو حرمان أصبح قاعدة فً معظم

    :2الدول الخلٌجٌة، وٌرجع البعض هذا التردي إلى

                                                
1 Mohammed Harbi, op. cit, pp. 7-8.  

 .محمد الحنفً قضٌة المرأة قضٌة اإلنسان، المرجع السابق   
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حقوق المرأة  وخاصة الدول الخلٌجٌة على هضم، صرار األنظمة االستبدادٌةإ .1

 وتبرٌر موقفها بالشرٌعة اإلسالمٌة؛ 

تعود الناس على هضم حقوق المرأة بسبب النظرة الدونٌة التً تعانً منها،  .2

السابد، وال ٌمكن اجتثاثه  وهذا التعود منتقال من جٌل إلى آخر من خالل النظام التربوي

 .بنظام تربوي نقٌضإال 

فً صفوؾ الناس بصفة عامة وفً صفوؾ المرأة " الحقوقً " تدنً الوعً  .3

بصفة خاصة، وهو ما ٌنتج عنه عدم معرفة تلك الحقوق وعدم الوعً بها بالتالً عدم 

 .المطالبة بها

لكن وعلى الرؼم من هذا، ٌجب االعتراؾ بوجود حركة إصالحات فً أؼلبٌة 

الشمال افرٌقٌة والشرق أوسطٌة، التً بادرت الكثٌر منها بإدخال الدول العربٌة السٌما 

 . تعدٌالت على مختلؾ قوانٌنها لجعلها أكثر عدال ومساواة

بٌد أنه حسب تقارٌر منظمة العفو الدولٌة، لم تتخذ حكومات فً الدول الخلٌجٌة 

 1 .أٌة تدابٌر خاصة مإقتة لمحاربة التمٌٌز ضد المرأة

، فلقد توصلنا الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً الدول العربٌة وضعٌةأما فٌما ٌخص 

: إلى النتائج التالٌة

تعتبر الكوٌت الدولة العربٌة الوحٌدة التً تحفظت على المادة السابعة من اتفاقٌة  -

القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة الخاصة بالحقوق السٌاسٌة، كما كانت 

ساء بممارسة حقوقهن السٌاسٌة السٌما الحق فً الكوٌت آخر دولة عربٌة تسمح للن

 ؛ 2005أٌار /ماٌو 18التصوٌت وذلك فً 

                                                
 .المرأة تستحق االحترام والكرامة المرجع السابق: منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً   1
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ال توجد قوانٌن قابمة على التمٌٌز فً المجال السٌاسً فً أؼلبٌة الدول العربٌة، ومع  -

هذا ٌظل تمثٌل النساء فً جمٌع هذه الدول متدنٌاً فً الحكومة وفً عملٌة صنع القرار 

رى، إن مشاركة النساء فً الحٌاة السٌاسٌة ال وجود لها فعلٌاً فً عموماً، ومن جهة أخ

كل من الكوٌت والمملكة العربٌة السعودٌة واإلمارات العربٌة المتحدة، ومحدودة للؽاٌة 

 فً الدول الخلٌجٌة األخرى؛ 

ثم % 12إن أكبر نسبة مشاركة النساء فً البرلمانات العربٌة موجودة فً سورٌا بـ  -

وهً نسبة قرٌبة نوعا ما من معدل نسبة مشاركة النساء فً % 11.5تلٌها تونس 

برلمانات دول العالم، ولكن فً المقابل نسبة مشاركة النساء فً برلمانات باقً الدول 

  1العربٌة فهً منخفضة جدا، إلى درجة المنعدمة، مثل ما هو علٌه الحال فً األردن؛

ظابؾ العامة ؼٌر االنتخابٌة فهً أما وضعٌة النساء فٌما ٌخص مشاركتهن فً الو -

لٌس أحسن بحٌث نادرا ما نجد نساء على رأس وزارات، وإن وجدن فعادة ما تكن 

  وزارات خدمات اجتماعٌة؛

وٌرجع البعض سبب تهمٌش المرأة على المستوى السٌاسً فً الدول العربٌة، إلى  -

تبر مساهمتها فً المجتمعات تجاه المرأة بحٌث تع النظرة الدونٌة السابدة فً هذه"

الحركة السٌاسٌة نشازا منها، مما ٌقتضً اختزال ممارستها السٌاسٌة فً اإلدالء 

لتؽلٌب جهة معٌنة على باقً الجهات المناهضة  بصوتها كلما كانت هناك انتخابات

تختفً فٌه، وتنشؽل بؤمور الحٌاة " جحرها" لالختٌارات القابمة، وبعد ذلك تعود إلى

                                                
، مإتمر اإلحصاءات التنمٌة وحقوق "وق السٌاسٌة للنساء فً الدول العربٌة اإلسالمٌةدور اإلحصاءات فً تقٌٌم الحق" أنظر مداخلتنا تحت عنوان    

 AISO 2000, Statistique, Développement et Droit de l'homme, Montreux 4-8 septembre:2000أٌلول /سبتمبر 8 -4اإلنسان، منترو سوٌسرا 

2000.  
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الظروؾ "، وكذا إلى 1.."مهندسة  كانت موظفة أو محامٌة أوالٌومٌة حتى وان 

 2."ٌصر تقلٌدٌاً على تصدرها السٌاسٌة واالقتصادٌة العامة التً ال ٌزال الرجل

بدا أن موضوع مشاركة المرأة بصنع القرار فً الدول العربٌة ما  5+وفً بٌجٌن  -

ة مؽاٌرة، وحدهما دولة ذلك المحور بطرٌق زال موضوعاً حّساساً، حٌث تناولت كل

كما % 30النساء بمراكز صنع القرار بنسبة  لبنان وسورٌا طالبتا بزٌادة نسبة مشاركة

أكدت الجزابر على أهمٌة مشاركة النساء فً السٌاسة والمجالس المنتخبة والحقب 

بعدها تدّنت حدة المطالبة، حٌث اكتفت مصر بدعوة . الوزارٌة والبعثات الدبلوماسٌة

تشمله من مكافحة لكل من اإلدمان على  بما)اركة فً الحٌاة العامة النساء للمش

أكدت على أهمٌة مشاركة النساء فً  أما البحرٌن فقد. (المخدرات واإلرهاب والتعّصب

باإلشارة إلى دور المرأة فً  خطط التنمٌة للمجتمعات المحلٌة، فً حٌن اكتفت عمان

خالل أبحاث تجرى حول  الموضوع من السٌاسة، داعٌة لتحسٌس الرسمٌٌن ألهمٌة هذا

 الموضوع؛

ولقد اعتبرت المقررة الخاصة السابقة المعنٌة بالعنؾ ضد المرأة وأسبابه ونتابجه  -

انخفاض نسبة المشاركة السٌاسٌة أحد المجاالت الربٌسٌة التً أعاقت تقدم المرأة فً 

 : الدول العربٌة معلنة

ٌعكس الفقر واألمٌة، واالنقسام بٌن الذي  –إن استمرار اإلجحاؾ فً المنطقة " 

ٌظل ٌستبعد الكثٌرٌن من الخطاب  –المدٌنة والرٌؾ وعدم المساواة بٌن الجنسٌن 

وعلى سبٌل . ونتٌجة لذلك، تجاوزت عملٌة التحرر السٌاسٌة أناساً عدٌدٌن. العام

ق المثال، فإنه فً إحدى الدول التً لدٌها جمعٌة وطنٌة منتخبة، ُتحرم النساء من ح

وفً دول أخرى، رؼم المساواة القانونٌة بٌن النساء والرجال . شؽل مناصب عامة

                                                
 .محمد الحنفً، المرجع السابق     

 .صري، المرجع السابقشفٌق الم 2 
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على صعٌد الحقوق السٌاسٌة، لدى النساء تمثٌل أدنى كثٌراً من الالزم فً جمٌع 

 1." المنظمات السٌاسٌة

وٌرتبط سبب العدد المحدود من النساء فً مواقع صنع القرار والبرلمان فً دول 

  2 :مة العفو الدولٌة بعدد من العواملالخلٌج، حسب منظ

هناك عدد قلٌل من النساء فً الوظابؾ العامة، ونتٌجة لذلك ال ُتمثل النساء فً  .1

حقول معٌنة أو تتدنى نسبة تمثٌلهن فٌها وبالتالً ٌقل احتمال وجودهن فً أدوار قٌادٌة 

 ومواقع السلطة فً هذه الحقول؛ 

الخلٌج النساء على التقاعد المبكر إذا رؼبن تشجع قوانٌن التقاعد المبكر فً دول  .2

بذلك، وبالتالً تتقاعد النساء العامالت باكراً فً أؼلب األحٌان، وهكذا ٌخسرن فرص 

 . الترقٌة وتبوء مناصب صنع القرار فً مهنهن

تثنً التقالٌد االجتماعٌة والثقافٌة النساء عن الترشح فً االنتخابات أو طرح  .3

لمناصب السٌاسٌة، وحتى عندما تترشحن لالنتخابات نادرا أنفسهن كمرشحات لشؽل ا

 . ما تفزن وإذا فزن فؽالباً ما ٌكون إال بعدد قلٌل من المقاعد

إن هشاشة المجتمع المدنً وقلة عدد المنظمات ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بالحقوق فً  .4

اإلنسان الدول الخلٌجٌة، وبخاصة منظمات حقوق اإلنسان، والؽٌاب العام لثقافة حقوق 

 . فٌها، ٌسهم أٌضاً فً هذا الؽٌاب لتمثٌل المرأة ومشاركتها

ساق المعترضون على مشاركة المرأة فً االنتخابات أسباباً ثقافٌة ودٌنٌة لحرمان  .5

المرأة من حقها فً التصوٌت والترشح فً االنتخابات أو تبوء مناصب مهمة، فالكوٌت 

                                                
، استُشهد به فً تقرٌر المقرر الخاص المعنً بالعنؾ ضد UNDP (2002) -لمزٌد من التفاصٌل انظر تقرٌر التنمٌة اإلقلٌمٌة العربٌة  1 

 .2003شباط /فبراٌر Add.1 E/CN.4/200 UN Doc.  ،27/3/75المرأة،

 .مرأة تستحق االحترام والكرامة، المرجع السابقال: منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً   2
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فً المناقشات المتعلقة بمشاركة المرأة  على وجه التحدٌد قد استخدمت مثل هذه الحجج

 . فً االنتخابات

 

 



 
 124 

 

: الثانً الفصل

 العربٌة على حقوق المرأة العائلٌة الدول تحفظ 

 

األسرة التً  تلعب المرأة دورا رابدا فً السٌر العادي للمجتمع، فهً ركٌزة

لسلوكهم، والحرٌصة  بدونها ال تقوم قابمة، وهً المربٌة األولى ألفرادها، والموجهة

العالقات التً  لتً تنسج شكلعلى سالمتهم من اآلفات التً قد ٌتعرضون لها، وهً ا

. تربط األسرة بالمجتمع

اقتصاد األسرة عن طرٌق العمل  باإلضافة إلى ذلك فً بناء كما تساهم المرأة

وعاملة على استفادة األسرة من  خارج البٌت، أو منظمة لهذا االقتصاد، وحرٌصة علٌه

وكل ما ٌمكن أن ...  الخدمات االجتماعٌة المختلفة كالتعلٌم والصحة والسكن، والتشؽٌل

تزداد اندماجا فً المجتمع  ٌإدي إلى رفع مستوى األسرة على جمٌع المستوٌات حتى

 1 .وٌسهل اندماج أفرادها فٌه

بوضع المرأة فً العابلة أوكل ما  ومع كل هذا، فإن القوانٌن العربٌة التً تتعلق

بعد من ذلك، ٌرى أ. ارتبط بها ال تؤخذ فً مجملها بعٌن االعتبار خصوصٌات المرأة

حسب طبٌعة  وبدرجات مختلفة" منزلة دونٌة"بعض الكتاب بؤنها تضع المرأة فً 

                                                
 .  محمد الحنفً قضٌة المرأة قضٌة اإلنسان، المرجع السابق: أنظر 1
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المجاالت، أضؾ إلى ذلك، فإنهم ال ٌجدون فً هذه القوانٌن قواعد تعتمد على المساواة 

 1 .الحقوق والواجبات وتعترؾ للمرأة والرجل بنفس

على مواد اتفاقٌة القضاء  ومن جهة أخرى لقد أبدت كل الدول العربٌة تحفظات

. على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة التً تنظم وضعٌة النساء داخل األسرة

الحالً للنظر فً وضعٌة المرأة العربٌة فً إطار الزواج  الفصللذا سنخصص 

 المبحثٌنأم ال من خالل " منزلة دونٌة " والحٌاة العابلٌة لمعرفة ما إذا كانت فعال 

: ٌنالتالً

مفهوم حقوق المرأة العابلٌة فً اتفاقٌة المرأة : األول حثالمب

مفهوم حقوق المرأة العابلٌة بالنسبة للدول العربٌة : الثانً المبحث

: األول المبحث

  مفهوم حقوق المرأة العائلٌة فً اتفاقٌة المرأة

لقد كانت قضٌة المرأة فً إطار األسرة وال زالت نقطة جدال وبٌن أخد ورد ما 

 اتفاقٌة مواد على العربٌة الدول أؼلبٌة تحفظت األساس هذا وعلى تقالٌد والتطور،بٌن ال

   .العابلٌة الحٌاة خالل الزوجٌن بٌن المساواة بتحقٌق المتعلقة المرأة

ولكً نلم بموقؾ هذه الدول حٌال حقوق المرأة فً هذا اإلطار ارتؤٌنا أن نوضح 

الثانً  المطلبطة بالزواج، لننتقل فً األول ماهٌة حقوق المرأة المرتب المطلبفً 

.  لدراسة ماهٌة حقوق وواجبات الوالدٌن على أطفالهما

                                                
 .الدكتورة حفٌظة شقٌر، االتفاقٌات الدولٌة وحقوق المرأة فً العالم العربً، المرجع السابق   

2 Voir: Sonya Dayan – Herzburn, les femmes un enjeu politique, paradoxes du féminin en Islam, in revue intersignes, n°2, 1991, p 

143. 
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حقوق المرأة المرتبطة بالزواج  : األول المطلب

حقوق وواجبات الوالدٌن على أطفالهما : الثانً المطلب

: األول المطلب

حقوق المرأة المرتبطة بالزواج 

تعلق باإلنسان وتمٌزه عن سواه فً األحوال الشخصٌة هً مجموعة أوصاؾ ت

 statut)ولقد أطلق الؽربٌون عبارة . المجتمع وهً مصدر حقوقه وواجباته

personnel)  على هذه األوصاؾ فؤخذنا هذه العبارة عنهم وترجمناها بعبارة األحوال

  .الشخصٌة

جدا ألنه مرتبط بالحٌاة الشخصٌة  احساس اتنظٌم عالقة الزواج أمر وٌعتبر

مس فً الكثٌر من الحاالت بمبادئ واعتقادات راد من جهة، وألنه من جهة أخرى يلألؾ

  .ن أفراد المجتمع عبر أزمنة بعٌدةاراسخة فً أده

 سعت األمم المتحدة إلى وضع مجموعةهذا الموضوع، المتمٌزة ل ألهمٌةلونظرا 

ماعٌة، النساء فً إطار هذه المإسسة االجتحقوق  الوثابق الدولٌة بهدؾ حماٌةمن 

. فٌهاتزامات على عاتق الدول األطراؾ لاالتقرٌر مجموعة من و

وتتمثل حقوق المرأة المرتبطة بالزواج فً الحقوق التً ٌجب أن ٌتمتع بها النساء 

 .العابلٌة المسإولٌاتفً الحقوق و تهنمساوابه، وكذا إنها عندالزواج وعند إبرام عقد 

 

                                                
ئً اللبنانً، أنظر لور مؽٌزل وضع المرأة فً قوانٌن األحوال الشخصٌة فً لبنان فً ضوء االتفاقٌات الدولٌة الصادرة عن األمم المتحدة، المجلس النسا   

أنظر كذلك الدكتورة سهٌر قلماوي، . 151 -125حدة، المرجع السابق، ص المرأة فً القوانٌن العربٌة فً ضوء االتفاقٌات الدولٌة الصادرة عن األمم المت

 .164وضع المرأة العربٌة فً قانون األحوال الشخصٌة فً مختلؾ األقطار العربٌة، المجلس النسائً اللبنانً، المرجع السابق، ص 
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: األولالفرع 

 د الزواج وعند إنهائهحقوق المرأة عند إبرام عق

ٌقول بعض الكتاب بؤن قانون األسرة هو فً حد ذاته قانون المرأة وبالتالً من 

المفروض أن ال ٌحتوي هذا القانون على ما ٌشكل تمٌٌزا ضد المرأة بل ٌجب أن ٌحقق 

لذا فإنه ٌتعٌن على الدول بمقتضى  1.لها المساواة الكاملة داخل مإسسة األسرة

إبرام عقد  عندضمان للنساء مجموعة من الحقوق ال، لحقوق اإلنسان الصكوك الدولٌة

. وكذا عند فسخه إذا تطلب األمر ذلكالزواج 

: حقوق المرأة عند إبرام عقد الزواج  .1

للنساء مجموعة من الحقوق ٌجب أن تضمن لهن عند إقبالهن على إبرام عقد 

لحقوق اإلنسان بدءا من ولقد نصت على هذه الحقوق مختلؾ الصكوك الدولٌة . الزواج

: ه على التوالًمن 2و 1فقرة  16تنص المادة اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان، بحٌث 

للرجل والمرأة متى بلؽا سن الزواج حق التزوج وتؤسٌس أسرة دون أي قٌد " 

ال ٌبرم عقد الزواج إال برضا الطرفٌن الراؼبٌن فً الزواج رضا " ، "بسبب الجنس

." ٌهكامل ال إكراه ؾ

القبول الطوعً بالزواج والسن الدنٌا للزواج وتسجٌله لسنة ووفقا التفاقٌة 

، فإنه كما ٌدل علٌه اسمها، ال ٌمكن أن ٌتم الزواج من دون الرضا الكامل 1964

، أبعد من ذلك تإكد المادة األولى من هذه االتفاقٌة على ضرورة والحر لكال الزوجٌن

. بحضور السلطة المختصة إلتمام الزواجورضا أن تعبر المرأة شخصٌا عن هذا ال

                                                
1 Peggy Hermann, L‘existence d‘une conception des droits de l‘homme propre aux Etats musulmans, DEA de droit international, 

Faculté de droit de Montpellier I, 1999 in, webmaster@memoireonline.com 

mailto:webmaster@memoireonline.com


 
 128 

كما تسعى هذه االتفاقٌة إلى التحقٌق من خالل القوانٌن والتشرٌعات الوطنٌة 

تلزم الدول  الزواج وعلى هذا األساس عقدحقوق متساوٌة لكل من الزوجٌن عند إبرام 

: األطراؾ فٌها بـ

دنى للزواج، وتمنع اإلجراءات التشرٌعٌة الالزمة من أجل تحدٌد سن أ اتخاذ -

 .األشخاص الذٌن لم ٌبلؽوا هذا السن من إبرام عقد الزواج

 .ٌجب أن تسجل كل عقود الزواج من قبل السلطات المختصة على سجل رسمً -

المادة فً العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وفً نفس السٌاق ٌنص 

النساء الذٌن فً سن الزواج ٌعترؾ بحق الرجال و: " على التوالً 3و 2فقرة  23

." ال ٌتم زواج بدون الرضا الكامل والحر لألطراؾ المقبلة علٌه "، " بتكوٌن أسرة

تتخذ الدول : " المرأةمن اتفاقٌة  (ب)و (أ)حرؾ  1فقرة  16 وتضٌؾ المادة

األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة للقضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً كافة األمور 

لزواج والعالقات العابلٌة، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بٌن المتعلقة با

نفس الحق فً حرٌة اختٌار الزوج، " ، " نفس الحق فً عقد الزواج: " الرجل والمرأة

. " وفى عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل

أي ال ٌكون لخطوبة الطفل أو زواجه : " أما الفقرة الثانٌة من هذه المادة فتنص

اثر قانونً، وتتخذ جمٌع اإلجراءات الضرورٌة، بما فً ذلك التشرٌعٌة منها، لتحدٌد 

."  سن أدنى للزواج ولجعل تسجٌل الزواج فً سجل رسمً أمرا إلزامٌا

استنادا على هذه الوثابق الدولٌة، فإن حقوق المرأة عند إبرام عقد الزواج هً 

خٌرا تسجٌل عقد الزواج، سنعرضها ضرورة بلوؼها سن الزواج، ورضاها بالزواج وأ

: تباعا
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: تحدٌد سن الزواج/ أ.1

تتمتع النساء بالحق فً الزواج وفً تؤسٌس األسرة مثلهن مثل الرجال، بمجرد 

، وهو حق معترؾ به كما رأٌنا من قبل مختلؾ الوثابق الدولٌة سن الزواج هنغوبل

.  لحقوق اإلنسان التً نظمت هذا المجال

، وفً هذا رفع سن الزواجمن أجل  الممختلؾ أنحاء العء فً لقد كافحت النساو

القبول الطوعً بالزواج والسن الدنٌا للزواج وتسجٌله الدول اإلطار، ألزمت اتفاقٌة 

اإلجراءات التشرٌعٌة الالزمة من أجل تحدٌد سن اتخاذ مجموعة من األطراؾ فٌها ب

. من إبرام عقد الزواج أدنى للزواج، ومنع األشخاص الذٌن لم ٌبلؽوا هذا السن

 وأبعد من ذلك، فلقد اعتبرت اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة

.  اثر قانونًخال من أي خطوبة الطفل أو زواجه 

لكن ومع هذا لم تحدد مختلؾ هذه الوثابق الدولٌة السن القانونً للزواج، بل و

.  لدول األطراؾ فٌهالمختلؾ ا" الشخصً " تركت هذه المسالة للتقدٌر 

وعلى هذا األساس فإن التزام الدول وفقا لهذه الوثابق الدولٌة، ٌكمن فقط فً 

تحدٌد السن األدنى للزواج ومنع زواج أو حتى إلؽاء زواج من لم ٌبلػ هذا السن 

. القانونً، مثل ما اشترطت اتفاقٌة المرأة

توصٌة الجمعٌة العامة لألمم  ولكن فً المقابل حددت 

سن خمسة  1965تشرٌن ثانً / ، المإرخة فً أول نوفمبر NU/Res2018(xx)متحدةال

  1.عشرة سنة كحد أدنى للزواج

                                                
1 N. Saadi: la femme et la loi en Algérie, collection dirigée par Fatima Mernissi, éd. Bouchène, Alger 1991, p 49. 
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 15من للزواج  السن األدنى فلقد رفعت، 1989 اتفاقٌة حقوق الطفل لسنة أما

.  سنة 18سنة إلى 

حماٌة البنات من اإلقبال  إلىتحدٌد سن األدنى للزواج األساسً ل ٌرجع السببو

لى الزواج فً سن مبكر وتحمل المسإولٌات واألعباء العابلٌة فً عمر مفترض فٌه ع

ٌعتبر الزواج واإلنجاب عاملٌن مباشرٌن إلٌقاؾ البنات أن تكن تزاولن دراستهن بحٌث 

 1.مواصلة تعلٌمهن عن والنساء

: الرضا بالزواج  /ب.1

ما بالك لما ٌكون بصفة عامة، ؾ صحة العقودٌعتبر الرضا من األركان األساسٌة ل

.  عقد الزواجممٌزة مثل ما هو علٌه الحال بالنسبة لأهمٌة  وهذا العقد ذ

العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة وووفقا لإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان 

وكذا شرعة  القبول الطوعً بالزواج والسن الدنٌا للزواج وتسجٌلهاتفاقٌة و والسٌاسٌة

ضرورٌا لكً ٌصح الزواج، صفها طرفا فً عقد وب ،المرأة رضاحقوق المرأة، فإن 

. وٌتم وٌرتب أثاره القانونٌةهذا العقد 

: وكامال حرا شخصٌاكما تشترط هذه الوثابق الدولٌة أن ٌكون رضا المرأة 

السلطة المختصة إلتمام شخصٌا، بمعنى أن تعبر عنه المرأة بنفسها أمام  رضا -

 .مثال أو ولٌا، من دون أن ٌكون لدٌها مالزواج

أما المقصود من وراء الرضا الحر، فهو أن ال تخضع المرأة ألي ضؽط أو تؤثٌر  -

 .مسببه عند إفصاحها بنٌة قبول الزواج أو رفضه مهما كان نوعه أو

                                                
1 Nations Unies, la promotion de la femme, notes pour l‘orateur, op. cit, p 44. 
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، الذي ٌعتبر بؤنه شكل من (الزواج باإلكراه)وتثٌر ممارسة الزواج القسري 

فكتبت المقررة الخاصة السابقة لألمم أشكال العنؾ ضد المرأة، بواعث قلق متزاٌدة 

: المتحدة المعنٌة بالعنؾ ضد المرأة تقول عنه

ٌستخدم األهل واألقرباء الضؽط القاسً واالبتزاز العاطفً إلجبار فتاة صؽٌرة  "

وٌمكن لألشكال األكثر تطرفاً من هذا الضؽط واالبتزاز . على القبول بزواج ال ترٌده

ؾ والسجن والعنؾ البدنً واالؼتصاب وفً بعض أن تنطوي على التهدٌد والخط

وهو ٌشكل انتهاكاً لمعاٌٌر حقوق اإلنسان المعترؾ بها دولٌاً وال ... الحاالت القتل 

وبٌنما ٌتعرض الرجال والنساء على السواء . ٌمكن تبرٌره على أسس دٌنٌة أو ثقافٌة

 1."المرأة لتجربة الزواج القسري، إال أنه ٌنظر إلٌه أساساً كقضٌة عنؾ ضد

 بهذا ٌتعلق ما بكل راضٌة الزوجة تكون أن بمعنى كما ٌجب أن ٌكون الرضا كامال، -

 .الزواج مٌعاد تحدٌد ؼاٌة إلى الزوج اختٌار من ابتداء العقد،

 على بالقضاء المعنٌة اللجنة قالت الزوج، اختٌار فً المرأة حق ٌخص وفٌما

 شرٌكها، اختٌار فً المرأة حق تقٌٌد اولتح أن للدول ٌجوز ال"  أنه المرأة ضد التمٌٌز

: بؤن صرحت كما ،"األخالقٌة األسس أو الدٌنٌة المعتقدات أو العادات على بناءً 

حق المرأة فً اختٌار الزوج وإبرام عقد الزواج بحرٌة ٌتسم بؤهمٌة محورٌة " 

ثالً إلى مع مراعاة قٌود معقولة تستند م (وأنه)فً حٌاتها وكرامتها ومساواتها كإنسانة 

سن المرأة أو صلة القربى بشرٌكها، ٌجب حماٌة حق المرأة فً اختٌار متى تتزوج وما 

 2. "إذا كانت ستتزوج وبمن تتزوج وإنفاذه قانونٌاً 

                                                
. UN Docالممارسات الثقافٌة فً العابلة التً تتسم بالعنؾ ضد المرأة، : تقرٌر المقرر الخاص المعنً بالعنؾ ضد المرأة السٌدة رادٌكا كوماراسوامً  1

E/CN.4/2002/83 ،31 57، الفقرة 2002كانون الثانً /ٌناٌر. 

 16الفقرات  (1994الدورة الثالثة عشرة، )، المساواة فً الزواج والعالقات العابلٌة 21اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة، التوصٌة العامة  2

  .47-41و
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ولكن لألسؾ ال ُتمنع النساء فقط من الزواج من الشخص الذي ٌخترنه، بل 

ط علٌهن من ٌتعرضن فً بعض الحاالت للزواج القسري، من خالل ممارسة الضػ

جانب عابالتهن للزواج من شخص ضد إرادتهن، وهذا كما سبق لنا ذكره ٌمس بؤهم 

 1.أركان عقد الزواج وٌإدي إلى إبطاله

 :تسجٌل عقد الزواج / ج.1 

ونسب  زواجهنإن تسجٌل عقود الزواج عبارة عن حق وضمانة بٌد النساء لٌثبتن 

. علٌه من جهة أخرىأبنابهن من جهة، ولٌتمتعن بالحقوق التً تنجر 

القبول الطوعً بالزواج من اتفاقٌة  المادة الثالثة نصت همٌة هذا اإلجراءنظرا ألو

ضرورة توثٌق كل عقود الزواج من قبل السلطة  " :على والسن الدنٌا للزواج وتسجٌله

." المختصة فوق دفتر رسمً

 ٌز ضد المرأةاتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمً من 2فقرة  16للمادة  ووفقا

جمٌع اإلجراءات الضرورٌة، "فإنه ٌقع على عاتق الدول األطراؾ فٌها االلتزام باتخاذ 

" .بما فً ذلك التشرٌعٌة منها لجعل تسجٌل الزواج فً سجل رسمً أمرا إلزامٌا

للزواج العرفً الذي لقد نشؤ االلتزام بتسجٌل عقود الزواج من أجل وضع حدا و

لبنات ؼٌر بالؽات السن القانونً للزواج، وٌعود علٌهن بنتابج عادة ما ٌتم لما تكون ا

سلبٌة فٌما ٌخص حقوقهن كزوجات، أبعد من ذلك فإنه ٌمس كذلك بحقوق أطفالهن تجاه 

 2.والدهم

 

                                                
  .أة تستحق االحترام والكرامة، المرجع السابقالمر: منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً  1

المجلس اإلسالمً األعلى ملتقى دولً فً قضاٌا المرأة و " الزواج العرفً وأثاره على األسرة الجزائرٌة : " األستاذ رفٌق العلوي: راجع فً ذلك   

 .   1999أكتوبر  13-11اإلسالم بٌن المبادئ اإلسالمٌة ومعالجة القوانٌن الوضعٌة، الجزائر 



 
 133 

: حق المرأة فً إنهاء الزواج  .2

تلجؤ بعض النساء إلى إنهاء الزواج أي إلى طلب الطالق بالرؼم من عواقبه 

 وانعدمت كل سبل االتفاق بٌنهما، مع زوجهامواصلة العٌش  ٌهاعلإذا تعذر  السلبٌة،

خاصة لما ٌكون فً بعض الحاالت هو الوسٌلة الوحٌدة للهروب من العنؾ بسبب عدم 

. توفٌر بعض الدول الحماٌة الالزمة لضحاٌا العنؾ القابم على النوع االجتماعً

الطالق من جانب الذكر،  وتعتبر مختلؾ االتفاقٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان سالفة

خرقا لمبدأ المساواة بٌن النساء والرجال فٌما ٌخص  (خاصة من جانب الزوج)واحد 

ٌجرد المرأة من إمكاناتها وٌمكن ، وأن التمٌٌز فً هذا المجال قد حل الرابطة الزوجٌة

أن ٌجعلها ؼٌر قادرة على اتخاذ خطوات فعالة لطلب الحماٌة أو الخروج من وضع 

 1 .ال مساواة ٌتسم بـ

من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان  1فقرة  16وفً هذا اإلطار تقرر المادة 

  ."للرجل والمرأة حقوق متساوٌة عند انحالل عقد الزواج"

العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة على حقوق أبعد من ذلك ٌنص 

إذا وقع ذلك، بحٌث جاء فً  الزواج وٌلزم الدول بحماٌة األطفال الزوجٌن عند فسخ

: 4فقرة  23المادة 

على الدول األطراؾ فً العهد الحالً اتخاذ الخطوات المناسبة لتؤمٌن المساواة فً  "

الزواج، وٌجب النص فً حالة الفسخ على الحماٌة  الحقوق والمسإولٌات عند فسخ

 ."الالزمة لألطفال

                                                
 .منظمة العفو الدولٌة، المرجع السابق  1
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بحقوق اإلنسان أنه ٌجب أن تظل وتعلٌقاً على هذه المادة، صرحت اللجنة المعنٌة 

تنطبق على الترتٌبات المتعلقة باالنفصال القانونً أو فسخ " المساواة بٌن الزوجٌن 

وٌجب حظر أٌة معاملة قابمة على التمٌٌز فٌما ٌتعلق بؤسس وإجراءات ... الزواج 

 1..."االنفصال أو الطالق

الدول  ألزمت، فلقد أما اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة

: ، على(ج) 1ة فقر 16ة مادالمن خالل  فٌهااألطراؾ 

اتخاذ جمٌع التدابٌر المناسبة لضمان على أساس التساوي بٌن الرجال والنساء " 

"  .نفس الحقوق والمسإولٌات عند فسخ الزواج

من هذه االتفاقٌة، كما سبق لنا توضٌحه فً المبحث  2وبالرجوع إلى المادة 

فإنه ٌقع على عاتق الدول األطراؾ فً اتفاقٌة المرأة اتخاذ مجموعة من ، السابق

من أجل الضمان للنساء  التدابٌر بعضها تشرٌعٌة والبعض األخر ؼٌر تشرٌعٌة

.  والرجال نفس الحقوق والمسإولٌات عند فسخ عقد الزواج

ة توفٌر للنساء أوسع حمايلمن الضروري وضع قواعد قانونٌة ملزمة ل كما أنه

، فً إطار األسرة تقٌهن من العواقب المحتملة عند سوء قٌام العالقة الزوجٌةممكنة 

. هافً حالة انحالل للحفاظ على حقوقهنو

لكن الجدٌر بالذكر فً هذا المقام بؤن كل الوثابق الدولٌة التً تحدثنا عنها فً 

ل العالقة لم توضح المقصود بالحقوق التً ٌجب أن توفر للنساء عند انحالاألعلى، 

.  فً حقوق مادٌة وأخرى معنوٌةذه الحقوق ه ٌمكن حصروحسب اعتقادنا ، الزوجٌة

                                                
 .9-8، الفقرتان 1990تموز /ٌولٌو 27، (العائلة) 23المادة : 19اللجنة المعنٌة بحقوق اإلنسان التعلٌق العام    
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فؤما الحقوق المادٌة فهً تلك الحقوق التً ٌتحصل علٌها النساء من جراء الطالق 

أما الحقوق المعنوٌة فهً تتمثل فً إسناد ... ومرتبطة بالمال كالنفقة التعوٌض والسكن

. حضانة األطفال ألمهم

: الثانًالفرع 

العائلٌة المسؤولٌات فً الحقوق وحق المرأة فً المساواة 

الزوجٌن خالل الزواج بحقوق ومسإولٌات متساوٌة فً إطار ٌجب أن ٌتمتع 

ال بؤس أن نتوقؾ عند مفهوم المسإولٌات ، وقبل التطرق لهذه الحقوق والحٌاة العابلٌة

. العابلة وفقا للوثابق الدولٌة لحقوق اإلنسان

 :المفهوم الغربً للعائلة .1

الوحدة الطبٌعٌة  "من قبل الوثابق الدولٌة لحقوق اإلنسان  األسرةلقد اعُتبرت 

 1."األساسٌة للمجتمع ولها حق التمتع بحماٌة المجتمع والدولة

أبعد من ذلك فلقد ربطت اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة 

إحداث تؽٌٌر فً الدور التقلٌدي  بضرورةرجل والمرأة تحقٌق المساواة الكاملة بٌن ال

 2.للرجل وكذلك فً دور المرأة فً المجتمع واألسرة

ومع هذا، ٌعتبر الفرد فً المجتمعات الؽربٌة هو المكون األساسً للمجتمع، أما 

فً المجتمعات العربٌة فإن األسرة هً الخلٌة األساسٌة للمجتمع، وانطالقا من هذا 

                                                
 .ص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌةفقرة أولى من العهد الدولً الخا 23فقرة ثالثة من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان، والمادة  16أنظر المادة  1

 .من دٌباجة اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة 15أنظر الفقرة   2
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 لذا فإن تهتم باألسرة ككٌان ولٌس باألفراد المكونٌن لهاالعربٌة الدول  المفهوم فإن

 1.حقوق المرأة داخل األسرة هً عبارة عن حقوق الزوجة أو األم

ومن جهة أخرى، هناك اختالؾ وتعارض فً وجهة نظر الدول العربٌة والدول 

برز والتعارض  ، ولقد تجسد هذافٌها م مإسسة األسرة ومكانة المرأةومفهالؽربٌة فً 

فً  وتكرر بروزه 1994فً مإتمر السكان والتنمٌة الذي عقد فً القاهرة فً العام 

 .1995سنة مإتمر بٌجٌن 

حول " مفاهٌمً"تعارضاً  لقد شهد المإتمر الدولً الرابع للمرأة ببٌجٌنبالفعل 

الموقؾ  التعارض فً اختالؾ النظر إلى العابلة بٌن، ولقد تمثل هذا مفهوم األسرة ذاتها

والموقؾ اآلخر الؽربً  ،رإٌة إسالمٌة كاثولٌكٌة مشتركة من جهة الدٌنً الذي شهد

. تركٌزاً على الحرٌات الفردٌة للمرأة من جهة أخرى العام الذي شهد

العام مإسسة مقدسة لها روابطها الروحٌة ولٌس  فالعابلة فً المفهوم الدٌنً

لذلك فهً ذات ، عامة ولٌس الفردٌة النفسٌة فقطال االجتماعٌة فقط ولها أركانها األخالقٌة

وال التصرؾ حٌاله وهً المإسسة التً  مقام قٌمً مكرس ال ٌجوز االستهتار به

. المجتمع من خالل إنجاب صحً ورعاٌة سلٌمة ٌشارك فٌها الرجل والمرأة فً بناء

: للعابلة (الدٌنً الخلقً)ومن هذا المنطلق فإن المفهوم العربً 

 مع ؼرضها األساسً وهو اإلنجاب تعارضبلة من جنس واحد ألنها تٌرفض العا -

 ؛والتربٌة وتنتفً كذلك مع ؼرضها الدٌنً، الخلقً

                                                
1 Sommet de la femme arabe, 10 avril 2003, in: http://www.macmag-glip.org/events&workshops-nationality.htm  

http://www.macmag-glip.org/events&workshops-nationality.htm
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من " متحررة"أن ٌسمح بؤنماط مستقلة و ةسقدالعابلة الم ةٌرفض من خالل رابط -

الفردي كما ٌرفض أي رابط عابلً ؼٌر منتظم بقواعده الدٌنٌة العامة وإن كان  السلوك

 ؛مدنٌاً  عقده

 ؛ٌرفض من خالل الرابط ذاته حاالت فردٌة فً التبنً والرعاٌة وما إلى ذلك -

 ٌرفض كذلك مخالفة النصوص الدٌنٌة الصرٌحة التً تولت مباشرة بعض القضاٌا -

  .المتعلقة بؤحوال المرأة الشخصٌة من إرث ووصٌة وؼٌرهما

نه الختامً إلى وألن مإتمر بٌجٌنػ شهد هذا التعارض بٌن الموقفٌن اضطر بٌا

بٌنهما فً صٌاؼة ؼامضة حٌناً وخجولة حٌناً آخر وكان القصد من كل ذلك  التوفٌق

أي محاولة االلتفاؾ حول الخالؾ وإن كان ذلك على حساب أي : وواضحاً  معروفاً 

  1.موقؾ حاسم ونهابً

صون حرٌة الفكر "وعلى هذا األساس مثالً دعا البٌان الختامً من جهة إلى 

ومن جهة أخرى دعا إلى السماح للنساء والفتٌات بالممارسة الكاملة " والدٌن والمعتقد

وأصر من جهة على اصدرا بعض التوصٌات التً اعتبرها جرٌبة وفاعلة ، لحقوقهن

. أخرى أن هذه التوصٌات ؼٌر ملزمة للحكومات المشاركة ولكنه أقر من جهة

نه سمح للحكومات ببعض البٌان الختامً بتبن كامل لخطة العمل ولك طالبكما 

تنظٌم األسرة ولكنه حظر اإلجهاض كوسٌلة  التحفظات عن بعض البنود وأصر على

 .ومصٌرها إلرادة المرأة لهذا التنظٌم أو حتى كؤداة عابدة فً قرارها

                                                
 .  شفٌق المصري، المرجع السابق1 
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وحٌال هذه التسوٌات التً اضطر مإتمر بٌجٌن إلى اعتمادها من أجل استٌعاب 

ٌبٌحه  جدوى حظر الشًء وقبول ماعن ٌم نتساءل الخالفات أو اإلشكاالت فً المفاه

  فً الوقت نفسه؟

 :العائلٌةوالمسؤولٌات الحقوق مفهوم  .2

الدول األطراؾ على اتخاذ جمٌع : " من اتفاقٌة المرأة (ج) 1فقرة  16تلزم المادة 

وبوجه خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة نفس ... التدابٌر المناسبة 

  1".ات أثناء الزواجالحقوق والمسإولً

تسعى : " بؤن (أ)أبعد من ذلك ٌنص إعالن كوبنهاجن فً االلتزام الخامس حرؾ 

الدول إلى إصالح العقلٌات، المإسسات القوانٌن والممارسات التً تمس بالكرامة 

 2".اإلنسانٌة، وتقؾ كعابق على تحقٌق المساواة والعدل داخل األسرة والمجتمع

ثٌقتٌن الدولٌتٌن، فإنه ٌقع على عاتق الدول االلتزام باتخاذ وانطالقا من هاتٌن الو

كل التدابٌر الممكنة سوءا كانت تشرٌعٌة أو ؼٌر تشرٌعٌة، السٌما إصالح القوانٌن 

والمإسسات والممارسات والعقلٌات التً تمس بالكرامة اإلنسانٌة، من أجل التوفٌر 

رجال فً إطار األسرة، والتحقٌق للنساء نفس الحقوق والمسإولٌات التً ٌتمتع بها ال

. لهن العدل داخل األسرة وحتى المجتمع

: وتتمثل الحقوق والمسإولٌات التً ٌجب أن توفر للزوجٌن بالتساوي أثناء الزواج فً

التمتع بنفس الحقوق والواجبات األسرٌة،  -

. التمتع بنفس الحقوق والمسإولٌات فً كل ما ٌتعلق بؤطفالهما -

                                                
 .من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة 4فقرة  23من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان، والمادة  1فقرة  16أنظر المادة    

 . 1995مارس  12  -6أنظر القمة العالمٌة من أجل التنمٌة االجتماعٌة،    
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رة التالٌة لدراسة الحقوق والواجبات األسرٌة للزوجٌن فقط، أما لذا سنخصص الفق

حقوقهما ومسإولٌاتهما فٌما ٌتعلق بؤطفالهما فسنتكون موضوع الفرع المقبل نظرا 

.  ألهمٌتها وتشعبها

: الحقوق والواجبات األسرٌة للزوجٌن  .3

ء على إن الطرٌقة المثالٌة لتحقٌق العدل والمساواة داخل األسرة هو ضمان للنسا

قدم المساواة مع الرجال، نفس الحقوق والواجبات األسرٌة، ومن أجل تحقٌق ذلك تسعى 

العدٌد من المإسسات الدولٌة المتخصصة إلى المناشدة بهذه المساواة وجعلها من بٌن 

  .األساسٌةمبادبها 

إستراتٌجٌتها لإلدماج، إلى  وفً هذا اإلطار، تسعى منظمة العمل الدولٌة من خالل

  1.ل التقسٌم المتكافا للمسإولٌات العابلٌة بٌن النساء والرجال من بٌن مبادبهاجع

كما دعا إعالن بكٌن الدول إلى تحقٌق المساواة فً المسإولٌات بٌن النساء 

بوصفها ضرورٌة لرفاهٌة الزوجٌن وأسرتٌهما، ولكونها وسٌلة لتحقٌق  والرجال

 2.الدٌمقراطٌة

الحقوق ى جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة ولقد حددت اتفاقٌة القضاء عل

التً تنص على التوالً على  (ح) (ز) (هـ) 1فقرة  16فً المادة  والواجبات األسرٌة

  :ما ٌلً

نفس الحقوق فً أن تقرر، بحرٌة وبإدراك للنتابج، عدد أطفالها والفاصل بٌن الطفل  -

كفٌلة بتمكٌنها من والذي ٌلٌه، وفى الحصول على المعلومات والتثقٌؾ والوسابل ال

ممارسة هذه الحقوق، 

                                                
1 Bureau international du travail, op. cit, p 9. 

 .15ٌن، المرجع السابق، الفقرة جإعالن ب   
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نفس الحقوق الشخصٌة للزوج والزوجة، بما فً ذلك الحق فً اختٌار اسم األسرة  -

 والمهنة ونوع العمل،

نفس الحقوق لكال الزوجٌن فٌما ٌتعلق بملكٌة وحٌازة الممتلكات واإلشراؾ علٌها  -

. قابل عوضوإدارتها والتمتع بها والتصرؾ فٌها، سواء بال مقابل أو م

من هذه االتفاقٌة، للنساء حقوقا مساوٌة  1فقرة  9وأبعد من ذلك تضمن المادة 

فً حال زواجهن بجنسٌتهن  اكتساب أو تؽٌٌر أو االحتفاظلحقوق الرجال فٌما ٌخص 

: من أجانب بحٌث تنص على ما ٌلً

أو تمنح الدول األطراؾ المرأة حقوقا مساوٌة لحقوق الرجل فً اكتساب جنسٌتها " 

وتضمن بوجه خاص أال ٌترتب على الزواج من أجنبً، أو . تؽٌٌرها أو االحتفاظ بها

على تؽٌٌر الزوج لجنسٌته أثناء الزواج، أن تتؽٌر تلقابٌا جنسٌة الزوجة، أو أن تصبح 

 1."بال جنسٌة، أو أن تفرض علٌها جنسٌة الزوج

حق المرأة أو وزٌادة إلى هذه الحقوق، ٌمكن إضافة حقٌن آخرٌن متمثلٌن فً 

الزوجة فً معاملة حسنة وحقها فً اتخاذ قرارات تخصها بكل حرٌة من بٌنها حق 

 .التنقل

 :حق الزوجة فً معاملة حسنة/ أ.3

ٌعتبر العنؾ ضد المرأة وفقا إلعالن األمم المتحدة بشؤن القضاء على العنؾ ضد 

اقٌة القضاء على جمٌع المرأة، بمثابة عقبة أمام تحقٌق المساواة والتنفٌذ الكامل التؾ

ٌشكل انتهاكاً لحقوق المرأة وحرٌاتها األساسٌة وٌعوق أو "أشكال التمٌٌز ضد المرأة و

                                                
ال الزواج وال انحالله بٌن مواطنٌن وأجانب، وال تؽٌٌر الزوج لجنسٌته خالل الزواج، ٌجب أن : من اتفاقٌة جنسٌة المرأة المتزوجة 3و 2و 1وفقا للمادة   1

 .مرأة، كما أن األجنبٌة المتزوجة من مواطن تستطع بمجرد طلبها اكتساب جنسٌة زوجها وفقا للشروط المنصوص علٌها فً القانونٌإثر على جنسٌة ال
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، فما بالك إذا كان هذا العنؾ ممارس داخل "ٌلؽً تمتع المرأة بهذه الحقوق والحرٌات

األسرة، الخلٌة األساسٌة للمجتمع؟  

النوع االجتماعً ضد المرأة فً  وفً هذا إطار لقد جرى تحدٌد العنؾ القابم على

العنؾ الذي ٌرتكب فً محٌط المنـزل وٌستهدؾ النساء بسبب دورهن "المنـزل بؤنه 

ضمن ذلك المحٌط أو العنؾ الذي ٌقصد به أن ٌإثر بصورة مباشرة وسلبٌة على 

 1."النساء فً المحٌط المنـزلً

على القضاء على  ومن هذا المنطلق، تلزم اتفاقٌة المرأة الدول األطراؾ فٌها

العنؾ ضد النساء من قبل أزواجهن أو األعضاء اآلخرٌن فً العابلة، بحٌث ٌترتب 

مسإولٌة بذل الجهد الواجب والالزم لحماٌة جمٌع " منها  2علٌهم بموجب المادة 

األشخاص الخاضعٌن لوالٌتها القضابٌة السٌما النساء، من انتهاك حقوقهم على أٌدي 

" .شخصٌة حتى ولو كان ذلك فً إطار األسرة أفراد ٌتصرفون بصفة

النوع "إضافة إلى ذلك، تحمً هذه االتفاقٌة النساء من التمٌٌز القابم على 

ومن القٌود التً تمارس علٌها كؤمهات وكزوجات، خاصة فٌما ٌتعلق " االجتماعً

 2.بممارسة السلطة الذكرٌة، وقلة احترام كرامتهن الشخصٌة

حق التنقل واختٌار محل ) :اذ قرارات تخصها بكل حرٌةحق الزوجة فً اتخ/ ب.3

 (قامةاإل

 (...)نفس الحقوق " التً تقرر للزوجٌن  (ح) 1فقرة  16ٌستخلص من المادة 

فٌما ٌتعلق بملكٌة وحٌازة الممتلكات واإلشراؾ علٌها وإدارتها والتمتع بها والتصرؾ 

                                                
 .84تقرٌر المقرر الخاص المعنً بالعنؾ ضد المرأة، المرجع السابق، الفقرة   

 . ام والكرامة، المرجع السابقالمرأة تستحق االحتر: منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً  2



 
 142 

خاذ قرارات تخصهن بكل ، حق النساء فً ات"فٌها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

. حرٌة

وٌشمل هذا الحق حق الزوجة فً االمتالك بكل حرٌة، وحقها فً اإلشراؾ على 

هذه الممتلكات وإدارتها والتمتع بها والتصرؾ فٌها من دون أن تكون ملزمة بالرجوع 

إلى زوجها أو تخضع من قبله ألي قٌد كان، كما ٌنتج عن ممارسة هذا الحق، حرٌة 

.  ختٌار مقر سكناهن وفً التنقلفً االنساء 

من اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال  4فقرة  15وفً هذا اإلطار تنص المادة 

: التمٌٌز ضد المرأة

تمنح الدول األطراؾ الرجل والمرأة نفس الحقوق فٌما ٌتعلق بالتشرٌع المتصل " 

." بحركة األشخاص وحرٌة اختٌار محل سكناهم وإقامتهم

ا من بٌن أهم وإقامته ااختٌار محل سكناهفً التنقل وفً  وٌعتبر حق المرأة

أبعد من ذلك، ٌعتبر البعض بؤن القٌود المفروضة الحقوق التً كرستها اتفاقٌة المرأة، 

على حرٌة تنقل المرأة ممارسة قابمة على التمٌٌز ٌمكن أن تصل إلى مستوى العنؾ 

 1.القابم على النوع االجتماعً

المعنً بالعنؾ ضد المرأة، وهو خبٌر مستقل عٌنته لجنة ووفقاً للمقرر الخاص 

العنؾ القابم على النوع االجتماعً داخل "حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، فإن 

   2."القٌود المفروضة على حرٌة تنقل المرأة (كذلك)العابلة ٌشمل 

 

                                                
 .منظمة العفو الدولٌة، المرجع السابق  1

 .84تقرٌر المقرر الخاص المعنً بالعنؾ ضد المرأة، المرجع السابق، الفقرة    
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: الثانً المطلب

حقوق وواجبات الوالدٌن على أطفالهما  

الوثابق الدولٌة لحقوق اإلنسان بٌن األم واألب فً كل ما ٌتعلق  لم تمٌز مختلؾ

بؤطفالهما، بحٌث سوت بٌنهما فً الحقوق والواجبات المرتبطة بؤوالدهما، كما سوت 

 : بٌنهما فٌما ٌخص منح جنسٌتهما ألوالدهما، كما سنرى

: األولالفرع 

 فً الحقوق والمسؤولٌات على أطفالهما مساواة الوالدٌن

ص اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان والعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة لقد ن

سالفتٌن الذكر، على المساواة بٌن الزوجٌن فً  23و 16والسٌاسٌة فً كل من المادة 

الحقوق والمسإولٌات أثناء الزواج بصفة عامة، من دون تحدٌد فقرة خاصة لحقوق 

. الوالدٌن ومسإولٌاتهما على أطفالهما

، العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌةمن  23ٌقاً على المادة وتعل

: صرحت اللجنة المعنٌة بحقوق اإلنسان أنه

... خالل الزواج، ٌجب أن ٌتمتع الزوجٌن بحقوق ومسإولٌات متساوٌة فً العابلة " 

نفقة، بالوصاٌة على األطفال وال... وتظل هذه المساواة تنطبق على الترتٌبات المتعلقة

وحقوق الزٌارة أو فقدان السلطة األبوٌة أو استردادها، على أن نضع نصب أعٌننا 

 1."المصالح العلٌا لألطفال فً هذا الصدد

                                                
 .9-8، الفقرتان 1990تموز /ٌولٌو 27، (العائلة) 23المادة : 19لجنة حقوق اإلنسان التعلٌق العام    
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أما اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، فلقد اعترفت فً الفقرة 

رأة فً اإلنجاب ال من دٌباجتها باألهمٌة االجتماعٌة لألمومة، واعتبرت أن دور الم 14

: ٌجب أن ٌكون عابقا على تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن، بحٌث تنص

وإذ تدرك أن دور المرأة فً اإلنجاب ال ٌجوز أن ٌكون أساسا للتمٌٌز بل إن تنشبة " 

." األطفال تتطلب بدال من ذلك تقاسم المسإولٌة بٌن الرجل والمرأة والمجتمع ككل

: من هذه االتفاقٌة (ب)فقرة  5أبعد من ذلك تضٌؾ المادة 

تضمٌن التربٌة العابلٌة فهما  (لكفالة)تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة " 

االعتراؾ بكون تنشبة األطفال وتربٌتهم  (و)سلٌما لألمومة بوصفها وظٌفة اجتماعٌة، 

عتبار مسإولٌة مشتركة بٌن األبوٌن على أن ٌكون مفهوما أن مصلحة األطفال هً اال

."  األساسً فً جمٌع الحاالت

من هذه االتفاقٌة فلقد توسعت فً شرح الحقوق والمسبولٌات التً  16أما المادة 

ٌجب أن ٌتمتع بها، لٌس فقط الزوجان على أطفالهما، وإنما األبوٌن مهما كانت حالتهما 

. الزوجٌة

امة والوصاٌة وتتمثل هذه الحقوق فً المساواة بٌن األبوٌن فً حق الوالٌة والقو

 :والتبنً واختٌار اسم العابلة، سنتوسع فٌها كما ٌلً

 :فً الوالٌة والقوامة والوصاٌة والتبنً حق الوالدٌن .1

من اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة  1فقرة  16تنص المادة 

: على التوالً (د)و (ح) 1فً الفقرة 
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مناسبة للقضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً كافة تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر ال" 

األمور المتعلقة بالزواج والعالقات العابلٌة، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة 

: بٌن الرجل والمرأة

نفس الحقوق والمسإولٌات بوصفهما أبوٌن، بؽض النظر عن حالتهما الزوجٌة،  (ح)

فً األمور المتعلقة بؤطفالهما،  

وق والمسإولٌات فٌما ٌتعلق بالوالٌة والقوامة والوصاٌة على األطفال نفس الحق (د)

." وتبنٌهم، أو ما شابه ذلك من األعراؾ، حٌن توجد هذه المفاهٌم فً التشرٌع الوطنً

انطالق من هذه المادة، فإن اتفاقٌة المرأة تعترؾ لكال الوالدٌن، ولو كانا ؼٌر 

د، بالحق فً التمتع بالسلطة األبوٌة متزوجٌن، أو منفصلٌن، أو حتى من جنس واح

. على أطفالهما فً كل األمور المتعلقة بهم من والٌة وقوامة ووصاٌة وتبنً

من قبل الوالدٌن على  "إدارة  ممارسة" والسلطة األبوٌة هً عبارة عن سلطة 

أطفالهما إلى ؼاٌة بلوؼهم سن الرشد أو تحررهم أو زواجهم، وتقتضً هذه السلطة 

طفال األمن، العناٌة، وحماٌة نفسٌة كما تشمل على حقوق وواجبات الضمان لأل

، وذلك كله بهدؾ تحقٌق حاجٌاتهم وتلبٌة لمصالحهم الحضانة والمتابعة والتربٌة

 1.األساسٌة المختلفة

من اتفاقٌة الطفل على أن ٌكون للطفل منذ والدته  7المادة وفً هذا اإلطار تإكد 

: من هذه االتفاقٌة 18المادة لشرعٌٌن، وتضٌؾ الحق فً تلقً رعاٌة والدٌه ا

                                                
1 Jean LAGADEC, le nouveau guide pratique du droit, édition Solar, Paris 1994, p 62. 
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لألم ولألب مسبولٌة مشتركة فٌما ٌخص تربٌة األطفال وضمان تطورهم، وتقع هذه " 

 (وصً)المسبولٌة على عاتق والدٌهم أو فً حالة عدم توفرهم إلى ممثلهم القانونً 

."  وٌجب أن ٌكون تصرفهم فً المصلحة العلٌا للطفل

من هذه االتفاقٌة مرة أخرى على ضرورة مراعاة  1رة فق 3وتإكد المادة 

فً جمٌع اإلجراءات المتعلقة باألطفال والتً : " على أنهمصلحة األطفال بحٌث تنص 

تتخذها مإسسات الرفاه االجتماعً والهٌبات العامة ذات الصلة، بما فٌها المحاكم 

" .سً فٌهاالقضابٌة، ٌجب أن تشكل المصالح الفضلى للطفل االعتبار األسا

المشار إلٌها فً المادة أعاله من " المصالح الفضلى للطفل " وعلٌه فإن مفهوم 

اتفاقٌة حقوق الطفل ٌشكل أٌضاً مبدأ أساسٌاً استندت علٌه شرعة حقوق المرأة بحٌث 

وفى جمٌع األحوال، : " 16من المادة  (د)و (ح) 1نهاٌة الفقرة تنص بشكل خاص 

 ."بار األولٌكون لمصلحة األطفال االعت

 :فً منح االسم العائلً حق الوالدٌن .2

من اتفاقٌة المرأة للزوج والزوجة نفس الحقوق  (ز) 1فقرة  16تمنح المادة 

. الشخصٌة، بما فً ذلك الحق فً اختٌار اسم األسرة

وٌرتب حق الزوجٌن فً اختٌار اسم العابلة أثاره على األطفال بحٌث ٌكون لألم 

فً منح اسم عابلتها ألطفالها، أي ٌصبحوا ٌنتسبون ألمهم بدال وفقا لهذه المادة الحق 

.  هميمن أن ٌنتسبوا ألب

فً مجال  مفترق جدٌدولقد شكل هذا الحق عشٌة المصادقة على اتفاقٌة المرأة، 

.  حقوق المرأة السٌما فً إطار األسرة



 
 147 

الها أم ال أما اتفاقٌة الطفل فإنها لم تحدد إذا كان باستطاعة األم منح اسمها ألطؾ

ٌسجل الطفل بعد والدته فوراً وٌكون له الحق منذ : " على أن 7بحٌث تنص فً المادة 

. سنوات بعد صدور اتفاقٌة المرأة 10مع أن هذه االتفاقٌة قد صدرت " والدته فً اسم

: الفرع الثانً

 فً منح جنسٌتهما ألطفالهما مساواة الوالدٌن

تً تربط المواطنٌن بدولهم، بحٌث ٌصبح لكل الرابطة القانونٌة التلك الجنسٌة هً 

من ٌتمتع بجنسٌة دولة معٌنة الحق فً أن تحمً هذه الدولة حقوقه ومصالحه، كما تكفل 

له ممارسة كل الحقوق التً قررتها مختلؾ االتفاقٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان، أي الحق 

... فً التعلم فً العمل فً الصحة فً ممارسة الحقوق السٌاسٌة

قد كان الزواج ما بٌن األجانب فً القدٌم ٌنشا نوع من الالمساواة ما بٌن ل

 الزوجٌن فٌما ٌخص منح الجنسٌة ألطفالهما، وٌرتب هذا التمٌٌز أثاره على األطفال

كذلك بحٌث ٌمس بطرٌقة ملحوظة فً حقوقهم داخل الدولة التً تحمل أمهم جنسٌتها، 

. خاصة لما ٌكونون مقٌمٌن فٌها

مالٌاً وٌواجهون قٌوداً شدٌدة على حرٌة تنقلهن والقٌام بؤنشطتهم الٌومٌة، فٌعانون 

وكموظفٌن ٌعاملون كعمال أجانب حٌث ُتفرض قٌود على إقامتهم وتوظٌفهم وعلى 

. المزاٌا األخرى التً تتعلق بعملهم، مثل حقوق التقاعد

ألنه  كما ٌواجهون عواقب مالٌة مشابهة عندما ٌحتاجون إلى الرعاٌة الصحٌة

ٌنبؽً علٌهم فً أؼلب األحٌان دفع مبلػ محدد من المال للحصول على الخدمات 

.  الصحٌة
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أما إذا كانوا مقٌمٌن خارج الدولة التً تحمل أمهم جنسٌتها، فهم ٌخضعون لنفس 

الشروط التً ٌخضع لها األجانب من حٌث طلب تؤشٌرة الدخول، وتقٌٌد مدة إقامتهم فً 

لهذا التمٌٌز أثارا بالؽة علٌهم وعلى أمهم لما ٌكون والدٌهم وقد ٌكون . هذه الدولة

.  منفصلٌن، وتكون الحضانة مسنودة لوالدهم

ومند المصادقة على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، أصبح 

  .لألم المتزوجة بؤجنبً، الحق فً منح جنسٌتها ألطفالها من دون شرط وال قٌد

تمنح الدول األطراؾ : " من اتفاقٌة المرأة 2فقرة  9تنص المادة  وفً هذا المعنى

 ."المرأة حقا مساوٌا لحق الرجل فٌما ٌتعلق بجنسٌة أطفالهما

بؤنه ٌنبؽً : " وفً تعلٌقها على هذا الحق قضت اللجنة المعنٌة بحقوق اإلنسان

ن فٌما ضمان تضمٌن نظام الزواج حقوق وواجبات متساوٌة لكال الزوجً"على الدول 

القدرة على نقل جنسٌة أي من  (بما فً ذلك)ٌتعلق بالوصاٌة على األطفال ورعاٌتهم 

 1".الوالدٌن إلى األطفال

المواطنة حق " اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة فلقد اعتبرت أما 

 2 .أساسً ٌجب أن ٌتمتع به فً ظروؾ متساوٌة الرجل والمرأة

من  9والمادة  16مساواة التً تناشدها وتحمٌها المادة ٌتضح مما سبق بؤن ال

فً أؼلب الحاالت على  اتفاقٌة المرأة فٌما ٌخص الحقوق والواجبات العابلٌة، تنصب

القضاء على بعض الممارسات الثقافٌة والدٌنٌة والتً ٌستعصى تحقٌق المساواة بٌن 

.  النساء والرجال من دون تؽٌٌر األوضاع القابمة

                                                
 .المرأة تستحق االحترام والكرامة، المرجع السابق: منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً  1

2 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes: Algérie, 27 janvier 1999, paragraphes 

83-84. 
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فإن محرري اتفاقٌة المرأة قد اعتبروا التؽٌٌر فً هذا المجال ضروري ومع هذا 

وال مفر منه إذا طمحنا بتحقٌق المساواة الكاملة بٌن النساء والرجال، السٌما داخل 

. األسرة

ومن جهة أخرى، أعربت اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة عن 

الثقافٌة أو الدٌنٌة تمنع التقٌد بهذا الشرط، قلقها من أن بعض الدول أكدت أن العوامل 

إبداء الحزم فً عدم تشجٌع أٌة مفاهٌم لعدم المساواة بٌن المرأة "ودعت الدول إلى 

 1..." والرجل تإكدها القوانٌن أو الشرابع الدٌنٌة أو الخاصة أو العادات والتقالٌد

راءات التً سبق لنا وعلٌه، على الدول األطراؾ فً هذه االتفاقٌة، اتخاذ كل اإلج

وأن وضحناها فً المبحث األول من هذا الفصل، من أجل القضاء على التمٌٌز ضد 

النساء وتعدٌل القوانٌن والتشرٌعات السارٌة فً مجال الزواج واألسرة إذا كانت تسمح 

 2.بالتمٌٌز ضد النساء

سن الدنٌا القبول الطوعً بالزواج والوالجدٌر بالذكر فً هذا المقام بؤن اتفاقٌة 

وتتمثل هذه اإلجراءات فً تقدٌم . قد أنشؤت إجراءات لمراقبة تطبٌقها للزواج وتسجٌله

الدول األطراؾ فٌها تقارٌر دورٌة كل خمس سنوات إلى األمٌن العام لألمم المتحدة 

توضح فٌها التدابٌر القانونٌة التً اتخذتها من أجل تطبٌق أحكام هذه االتفاقٌة، ولكن 

قٌة المرأة حٌز التنفٌذ، أصبحت اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد بدخول اتفا

.   من ٌنظر فً هذه التقارٌرهً المرأة 

وانطالق من كل ما سبق، نتساءل عن مدى التزام الدول العربٌة بؤحكام اتفاقٌة 

القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة فٌما ٌخص حقوق وواجبات النساء 
                                                

 16الفقرات  (1994الدورة الثالثة عشرة، )، المساواة فً الزواج والعالقات العابلٌة 21اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة، التوصٌة العامة  1

  .47-41و

2 Nations Unies, discrimination à l'égard des femmes, convention et le Comité, Nations Unies, fiche d'information n° 22 Genève, 

février 1995, p. 32. 
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إن اإلجابة على هذا السإال ستكون موضوع نقاش  الزواج وبالعابلة ؟المرتبطة ب

: اآلتً المبحث

: الثانً المبحث

مفهوم حقوق المرأة العائلٌة بالنسبة للدول العربٌة 

ٌلخص بعض الكتاب وضعٌة النساء فً قوانٌن األحوال الشخصٌة العربٌة بؤنها 

ضعن تحت وصاٌة الولً عند وضعٌة القاصر، ألنهن دابما فً موقؾ تمٌٌز بحٌث ٌو

إبرام عقد زواجهن، ٌلزمن بطاعة أزواجهن خالل قٌام العالقة الزوجٌة ومحرومات 

كما أنهن معرضات لالمساواة عند انحالل . من ممارسة أي سلطة قانونٌة على أطفالهن

عقد الزواج أو عند حصولهن على حصصهن من التركة ومحرومات من الزواج بؤحد 

  1.معرضات لفقدان جنسٌتهنمن ؼٌر دٌنهن و

أبعد من ذلك، إن وضعٌة النساء فً الدول العربٌة حسب البعض، فً درجة أسفل 

أضؾ إلى ذلك، لم . من الدرجة التً قررتها لها مختلؾ االتفاقٌات الدولٌة لحقوق المرأة

تتردد هذه الدول على وضع تحفظات كلما تبنت األمم المتحدة اتفاقٌة تعنً بحماٌة 

 2. المرأة فً هذا المجالحقوق 

إبراز موقؾ  المبحث الرد على هذه االدعاءات من خاللنرٌد من خالل هذا 

الدول العربٌة من حقوق المرأة المرتبطة بالزواج والعابلة، لكن قبل ذلك ال بؤس أن 

، نتوقؾ عند وضعٌة المرأة فً األسرة فً الوثابق العربٌة واإلسالمٌة لحقوق اإلنسان

: م التالًوفق التقسً

                                                
1 S. Nouredine, op. cit. P 70-73. 

2 Peggy Hermann, op. cit.  
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حقوق المرأة العابلٌة فً الوثابق العربٌة واإلسالمٌة لحقوق اإلنسان : األول المطلب

 موقؾ الدول العربٌة من حقوق المرأة العابلٌة: الثانً المطلب

: األول المطلب

حقوق المرأة العائلٌة فً الوثائق العربٌة واإلسالمٌة لحقوق اإلنسان 

ٌة لحقوق اإلنسان مجموعة الوثابق الدولٌة نقصد بالوثابق العربٌة واإلسالم

الخاصة بحقوق اإلنسان والصادرة من قبل منظمات دولٌة إسالمٌة أو عربٌة، كمنظمة 

. المإتمر اإلسالمً وجامعة الدول العربٌة وما إلى ذلك

ومن دون الدخول فً تفاصٌل النزاع القابم حول وجود نظام عربً أو إسالمً 

حقوق المرأة المرتبطة بالزواج  فإننا سندرس تحت هذا العنوان، 1لحقوق اإلنسان أم ال

باإلضافة إلى ذلك سنعرض من وبالعابلة فً مختلؾ هذه الوثابق العربٌة واإلسالمٌة 

. باب المقارنة فقط، موقؾ النظام األوروبً لحقوق اإلنسان من هذه الحقوق

: الفرع األول

 إلسالمٌةحقوق المرأة العائلٌة فً الوثائق العربٌة وا

، صادرة عن ثالث منظمات "إسالمٌة"سنتوقؾ فً هذا المقام عند ثالث وثابق 

الصادر عن )وهً البٌان العالمً لحقوق اإلنسان فً اإلسالم  مختلفة عربٌة إسالمٌة

الصادر )، وإعالن القاهرة لحقوق اإلنسان فً اإلسالم (المجلس اإلسالمً األوروبً

الصادر عن ) ومسودة المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان ،(اإلسالمًعن منظمة المإتمر 

                                                
ٌامه، راجع فً ذلك محاضرات ٌعترض بعض الكتاب على فكرة وجود نظاما عربً أو إسالمً لحقوق اإلنسان نظرا لعدم توفر فٌه الشروط الالزمة لق   

 .1999تموز /الدكتور محمد أمٌن المٌدانً، النظام األوروبً لحماٌة حقوق اإلنسان، المعهد الدولً لحقوق اإلنسان، ستراسبورغ فرنسا ٌولٌو
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بحٌث هناك كم هابال من  ،على سبٌل المثال ال الحصر (جامعة الدول العربٌة

. اإلعالنات حول حقوق اإلنسان صادرة عن منظمات دولٌة إسالمٌة أو عربٌة

 :البٌان العالمً لحقوق اإلنسان فً اإلسالم حقوق المرأة العائلٌة فً .1

البٌان العالمً لحقوق اإلنسان فً اإلسالم عن المجلس اإلسالمً لقد صدر 

، وٌتشكل هذا البٌان من 1981تشرٌن ثانً /سبتمبر 19األوروبً فً لندن فً 

. توجٌهات عامة للدول األعضاء فٌه فً مجال حقوق اإلنسان

األسرة هً العامل األساسً فً : " وفً تعرٌفه لألسرة، تنص المادة الخامسة منه

ٌن المجتمع، الزواج هو أساس تكوٌنها، النساء والرجال لهم الحق فً الزواج، وال تكو

." ٌمكن تقٌٌد ممارسة هذا الحق ألسباب العرق، اللون، الجنسٌة

والجدٌر بالذكر فً هذا المقام هو أن هذه المادة قد نسٌت أو باألحرى تناست 

ٌع، ال ٌسمح اإلسالم للمسلمات اإلشارة إلى القٌد المرتبط بالدٌن، بحٌث كما ٌعلم الجم

.  بالزواج بؽٌر مسلم، وهذا راجع حسب اعتقادنا لتجنب التعرض لالنتقاد

المرأة مساوٌة للرجل فً الكرامة اإلنسانٌة حقوقها " منه فهً تجعل  6أما المادة 

معادلة لواجباتها، لها الشخصٌة المدنٌة ومسإولٌتها المالٌة المستقلة، والحق فً 

من هذه المادة  (ب)، ولكن تضٌؾ الفقرة " باالسم العابلً وبالروابط العابلٌةاالحتفاظ 

." الزوج له مسإولٌة االعتناء بالعابلة والمسبول عن حماٌتها"

بمجرد  " (أ)فقرة  7وفٌما ٌخص حقوق األطفال على والدٌهم، تنص المادة 

فٌما ٌخص الوالدة، كل طفل له حقوق على والدٌه، على المجتمع وعلى الدولة 

، كما تقرر هذه المادة لألم والجنٌن "حضانته، تربٌته واالهتمام به مادٌا صحٌا ومعنوٌا

.  حماٌة ومعاملة خاصة
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: " (ب)أما فٌما ٌخص حق الوالدٌن على األطفال، تنص هذه المادة فً الفقرة 

هم اآلباء أو من ٌنوب علٌهم لهم الحق فً اختٌار تربٌة أطفالهم بشرط مراعاة مصالح

." ومستقبلهم، على ضوء القٌم المعنوٌة وقواعد الشرٌعة اإلسالمٌة

للوالدٌن حقوق على أطفالهما، وكل : " بؤن 7من المادة  (ج)وتضٌؾ الفقرة 

."  أعضاء األسرة لهم حقوق على والدٌهم، وفقا ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

تربٌة أطفالهن اد، بؤن األمهات ال ٌستطعن تقرٌر طرٌقة وٌستخلص من هذه الم

وٌكون ذلك بموجب اإلنابة، مع أنه من المفروض .. إال فً حالة وفاة اآلباء أو ؼٌابهم

أن ٌمارس هذا الحق بطرٌقة مشتركة فٌما بٌنهما، وهذا ما عرض هذه المادة النتقادات 

 1.جدٌة

لكل فرد الحق فً إطار الشرٌعة : " 12أما فً مجال التنقل، تنص المادة 

." فً التنقل بحرٌة وفً اختٌار مقر سكناه داخل وخارج دولته ...اإلسالمٌة

، "فً إطار الشرٌعة اإلسالمٌة " ٌفهم ضمنٌا من هذه المادة، انطالق من العبارة 

بؤن النساء ؼٌر معنٌات بالحق فً اختٌار مقر سكناهم بذات الحرٌة التً ٌتمتع بها 

 . الرجال

 :حقوق اإلنسان فً اإلسالمإعالن القاهرة ل حقوق المرأة العائلٌة فً .2

لقد صدر إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان فً اإلسالم من قبل منظمة المإتمر 

. ، محاوال إعطاء مبادئ حقوق اإلنسان طابعا دٌنٌا1990آب /أؼسطس 5اإلسالمً فً 

                                                
1 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh :  Déclaration islamique des droits de l‘Homme comparée à la déclaration Universelle, Conférence 

donnée au colloque Diritti umani e diritti dei populi per una famiglia di nazioni, organisé par l'Istituto Veritatis Splendor et l'Unione 

giuristi cattolici italiana, Bologna, 9 et 10 mars 200, voir : http://go.to/nonviolence, voir également: Peggy Hermann, op.cit. 

http://go.to/nonviolence
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"  :عالنمن هذا اإل 5ففٌما ٌخص الحق فً الزواج وفً بناء أسرة، تنص المادة 

للرجال . األساسٌة لبناء المجتمع، والزواج هو أساس تكوٌنها تشكل األسرة الخلٌة

 1."وللنساء الحق فً الزواج من دون أي قٌد السٌما بسبب العرق، اللون، أو الجنسٌة

 5وٌمكن القٌام بنفس المالحظة التً قمنا بها فً األعلى، عند الحدٌث على المادة 

ي لم تشر إلى القٌد المرتبط بالدٌن، من البٌان العالمً لحقوق اإلنسان فً اإلسالم الت

. لنإكد مرة ثانٌة بؤن عدم اإلشارة إلٌه لم ٌكن سهوا بل مقصودا

هذا  من 4المادة وفٌما ٌخص حقوق وواجبات الزوجٌن داخل األسرة، تنص 

، وهو اعتراؾ "العابلة ربٌسٌجب أن تكون الكلمة األخٌرة للرجل ألنه هو : "عالناإل

وتقابل سلطة الزوج داخل األسرة واجب الزوجة . زوجته صرٌح بسلطة الزوج على

. بطاعته

ٌولد العنؾ ضد النساء، ألنه واجب الطاعة وفً هذا اإلطار ٌنتقد بعض الكتاب 

داخل األسرة وٌمارسونها عن طرٌق العنؾ " سلطتهم"بحٌث ٌستؽل ؼالب األزواج 

 2.معتبرٌن ذلك أمرا طبٌعٌا

نوعا ما فً االعتراؾ للرجال بهذا " خجولة" عالن فهًهذا اإلمن  9أما المادة 

ٌشترك كل أفراد األسرة فً المسإولٌات داخل األسرة، كل واحد على : " الحق بقولها

." قدر استطاعته وطبقا لطبٌعة تكوٌنه

عترؾ للمرأة يعالن وفٌما ٌخص حق المرأة فً فسخ العالقة الزوجٌة، فإن هذا اإل

لها الحق فً طلب التطلٌق أمام المحكمة فً إطار  بالحق فً الخلع مقابل تعوٌض كما"

                                                
 .الترجمة من النص الفرنسً إلى العربً بتصرؾ    

2 Amel A. femmes battues, SOS détresse, journal demain l'Algérie, 31 juillet – 1 août 1998, n° 132, p6. 



 
 155 

ٌمكن إبداء و، (20المادة )" الشروط المنصوص علٌها فً أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

:  بعض المالحظات على هذه المادة

. تعطً هذه المادة للنساء حق فسخ عقد الزواج بموجب طلب التطلٌق أو الخلع فقط .1

فً )الق إذا توافرت شروط معٌنة فً الزوج والتطلٌق هو حق المرأة فً طلب الط

وهو ممارسة تنطبق بصورة  تحول دون إمكانٌة قٌام الرابطة الزوجٌة، (ؼالب األوقات

 ربٌسٌة على الحاالت التً تقدم فٌها الزوجة طلباً للطالق أمام المحاكم؛ 

فك الرابطة الزوجٌة أو خلع نفسها من فً أما الخلع فٌتمثل فً حق المرأة 

كتعوٌض على الضرر  شرٌطة أن تدفع له مال ، عندما ال تتوفر شروط التطلٌق،ازوجه

 ؛ 1الذي قد تحدثه له

على هذا الشروط التً تستطٌع فٌها المرأة طلب التطلٌق، وهذه المادة ال تحدد  .2

لكل دولة عربٌة إسالمٌة طرٌقتها فً تنظٌم ذلك، فكان ٌنتظر من هذا  األساس فإنه

 ؛الموقؾ ولكنه لم ٌفعلاإلعالن أن ٌحسم فً 

طلب الطالق من دون أن تتوافر شروط بٌسمح هذا اإلعالن بطرٌقة ضمنٌة للرجل  .3

 . معٌنة ومن دون أن ٌترتب عن ذلك أثار مالٌة

 2 :المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان حقوق المرأة العائلٌة فً .3

بٌن لم ٌنص مٌثاق الدول العربٌة على مبادئ حقوق اإلنسان، وٌعتبر ذلك من 

الثؽرات الكثٌرة التً اتسم بها هذا المٌثاق وسبب من بٌن األسباب األساسٌة التً دفعت 

                                                
 .76 -73ٌر، المرجع السابق، ص أنظر بحثنا لنٌل شهادة الماجست   

2 Mohammed Amin AL MIDANI, les droits de l'homme et l'islam: textes des organisations arabes et islamiques, association des 

publications de la Faculté de théologie Protestante Université Marc Bloch de Strasbour-12, 2003, p. 17.  
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بالعدٌد من الكتاب إلى الحدٌث عن أزمة جامعة الدول العربٌة مقارنة مع المنظمات 

. اإلقلٌمٌة األخرى، السٌما االتحاد األوروبً وحتى منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة

 102نى مجلس جامعة الدول العربٌة اثر جلسته رقم تب الوضع، لهذا واستدراكا

، المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان ،1994أٌلول /سبتمبر 15المنعقدة بالقاهرة فً 

  .5437بموجب القرار رقم 

ولقد صدر هذا المٌثاق بعد مناقشات واجتماعات متعددة دامت أربع وثالثون سنة، 

  1.نا هذاومع هذا لم ٌدخل حٌز التنفٌذ إلى ؼاٌة ٌوم

" من هذا المٌثاق على أنه  (أ)33وفٌما ٌخص الحق فً الزواج، تنص المادة 

للرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتؤسٌس أسرة وفق شروط 

." وأركان الزواج، وال ٌنعقد الزواج إال برضا الطرفٌن رضاًء كامالً ال إكراه فٌه

للتشرٌعات والقوانٌن الداخلٌة للدول العربٌة لكن فً المقابل تسمح هذه المادة 

. بتنظٌم حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخالل قٌامه ولدى انحالله

وفً معرض تعلٌقها على مسودة المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان، أعربت منظمة 

كفل المساواة العفو الدولٌة عن قلقها من أن التشرٌع الوطنً فً بعض الحاالت قد ال ي

.  بٌن الرجال والنساء

عموماً فً بعض الدول العربٌة، " قواعد وشروط الزواج"أضؾ إلى ذلك، فإن 

وقد ٌكون . على نحو ٌلحق ضرراً شدٌداً بمصلحة المرأة"السٌما الدول الخلٌجٌة، تعمل 

                                                
، راجع 8-5، ص 1990نادر فرجانً، نحو مٌثاق عربً لحقوق اإلنسان، المعهد العربً لحقوق اإلنسان، تونس . للمزٌد من المعلومات، راجع د   

: محمد أمٌن المٌدانً. كذلك، د

Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'homme, Thèse pour le Doctorat d'Etat en Droit, 

Université de Strasbourg III, octobre 1987, pp. 322-323. Voir également  Mohammed Amin AL MIDANI, les droits de l'homme et 

l'islam: textes des organisations arabes et islamiques, p. 25. 
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ا للمرأة بالزواج إشكالٌاً جداً فً ظروؾ اجتماعٌة تكون فٌه" الرضاء الحر والكامل"

على الفتٌات والنساء متعارؾ علٌها عموماً  (وبخاصة أولٌاء األمور)سٌطرة العابالت 

 1 ."وتشكل مفهوماً محورٌاً فً األنظمة القانونٌة للزواج

كل شخص له الحق فً : " من هذا المٌثاق 20ما فً مجال التنقل، تنص المادة أ

." التنقل بحرٌة واختٌار مقر سكناه وفقا للقوانٌن السارٌة

وٌمكن إبداء نفس المالحظات على هذه المادة، ألنها هً األخرى تترك للقوانٌن 

. الداخلٌة مجاال واسعا لتحدٌد حركة النساء

: الثانًالفرع 

 حقوق المرأة العائلٌة فً النظام األوروبً لحقوق اإلنسان

ول لقد تركت االتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة لقوانٌن الد

األعضاء فٌها مجاال واسعا لتنظٌم األمور المتعلقة بالزواج، بدءا من تحدٌد سن الزواج 

: منها 12بحٌث تنص المادة ... إلى إجراءات التسجٌل

للرجل والمرأة فً سن البلوغ حق الزواج وتكوٌن أسرة حسب القوانٌن الوطنٌة " 

."  التً تنظم هذا الحق

التحاد األوروبً نفس الحقوق فٌما ٌخص إبرام وفً العموم للنساء والرجال فً ا

عقد الزواج، فٌما عدا دولة اللٌكسمبورغ بحٌث ال تستطع النساء عقد زواج جدٌد إال 

                                                
 . المرأة تستحق االحترام والكرامة، المرجع السابق: لخلٌجًمنظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون ا  1
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بعد وفاة الزوج، أو بعد الطالق، إال فً  (أشهر 10أي حوالً )ٌوما  300بعد مرور 

 1 .الحالة التً تكون قد وضعت مولود قبل نهاٌة تلك المدة

بٌه هذا القٌد بقٌد العدة عند الدول اإلسالمٌة لكن مدتها أطول من مدة وٌمكن تش

.  المقررة للنساء فً اإلسالم عند الطالق أو وفاة أزواجهن العدة

كما أن للزوجات فً الدول األوروبٌة بصفة عامة نفس الحقوق الشخصٌة التً 

:  ٌتمتع بها أزواجهن ومن بٌن هذه الحقوق الشخصٌة

ر وبحرٌة العمل أم ال، الحق فً اختٌا -

 الحق فً شؽل وظٌفة عامة، -

 الحق فً تؽٌٌر الجنسٌة، -

 حق الزوجة فً االقتراض على اسمها ومن دون موافقة زوجها، -

 الحق فً اختٌار المعتقد، -

تستطٌع الزوجة إذا أرادت االحتفاظ باسمها أما فٌما ٌخص نقل االسم العابلً  -

األوروبٌة ٌجعل اسم األب أولى من  إلى األطفال، فإن العرؾ فً أؼلبٌة الدول

 2 .اسم األم فً أرجح الحاالت

وبصفة عامة حق الزوجة فً اتخاذ قرارات تخصها من دون الرجوع إلى رأي  -

 أو موافقة زوجها،

                                                
1 Anne Sophie Divanon, op. cit, p 86. 

2 Anne-Sophie Divanon,  op. cit, p 59-79. 



 
 159 

أما فٌما ٌخص حقوق الوالدٌن على األطفال، فإن الرجال والنساء فً أؼلبٌة الدول 

بات فٌما ٌخص الوالٌة والقوامة الوصاٌة األوروبٌة لهم مبدبٌا نفس الحقوق والواج

. الحضانة وتبنً األطفال

لكن فٌما ٌخص حضانة األطفال عند انحالل العالقة الزوجٌة فإنها تعود فً 

أؼلبٌة الدول األوروبٌة إلى األمهات، لكن فً المقابل هناك موجة متزاٌدة من األحكام 

 .القضابٌة التً أصبحت تمنح اآلباء هذا الحق

ي مجال الجنسٌة، فلقد أصبح للنساء فً كل الدول األوروبٌة نفس الحقوق أما ؾ

كما للرجال فٌما ٌخص اكتساب تؽٌٌر أو االحتفاظ بالجنسٌة وبالتالً ال الزواج مع 

. أجنبً وال تؽٌٌر جنسٌة الزوج أثناء الزواج ٌإدي بالزوجة إلى تؽٌٌر جنسٌتها

هن فإن تشرٌعات الدول فٌما ٌخص حق النساء فً منح جنسٌتهن ألطفالو

. األوروبٌة تختلؾ ولٌست موحدة فً هذا المجال

ففً حٌن تعطً بعض الدول األوروبٌة لألم واألب مهما كانت حالتهما المدنٌة، 

نفس الحق فٌما ٌخص نقل  (طفل طبٌعً أو شرعً)ومهما كانت وضعٌة الطفل 

ل الدانمرك والسوٌد جنسٌتهما ألطفالهما، تعطً فً المقابل دول أوروبٌة أخرى، مث

 1.لألم فقط حق نقل جنسٌتها ألطفالها لما ٌولدوا خارج إطار عالقة الزواج

وفً األخٌر نرى بؤنه من الضروري التوقؾ عند تحفظات بعض الدول 

اتفاقٌة )األوروبٌة على اتفاقٌة القبول الطوعً بالزواج والسن الدنٌا للزواج وتسجٌله 

: لى جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، وعلى اتفاقٌة القضاء ع(1964

 :1964تحفظات الدول األوروبٌة على اتفاقٌة  .1

                                                
1 Anne Sophie Divanon, op cit, p74. 
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لقد تحفظت كل من الدانمرك، فلنداه، الٌونان، برٌطانٌا، السوٌد على المادة األولى 

:  التً تنص على 1964اتفاقٌة  من 2الفقرة 

دلٌل بؤن ال ٌشترط حضور أحد أطراؾ العقد إذا كانت السلطة المختصة لدٌها ال" 

الظروؾ استثنابٌة وأن الطرؾ األخر قد عبر عن قبوله أمام سلطة مختصة ووفقا 

." للقانون وأنه لم ٌعدل عنه

ولعل تحفظ هذه الدول على هذه المادة حسب اعتقادنا ٌرجع ألسباب متعلقة 

بالهجرة، إذ فً الكثٌر من الحاالت ٌلجؤ األجانب المتجنسٌن والمقٌمٌن فً هذه الدول 

ضار أزواجهم من دولهم األصلٌة وٌطالبون لهن بالحق فً اإلقامة على أساس عقد بإح

. الزواج

وعلٌه ٌمكننا انتقاد الممارسات التً تقوم بها سلطات بعض الدول األوروبٌة فٌما 

ٌخص رفض اإلقامة ألزواج المهاجرٌن بحجة تنظٌم الهجرة، ألن هذا الرفض ٌمس 

المتمثالن فً الحق فً تكوٌن أسرة والحق فً  بحقٌن أساسٌٌن من حقوق اإلنسان و

 .التنقل

: 1979تحفظات الدول األوروبٌة على اتفاقٌة  .2

من اتفاقٌة القضاء على  1(د)و (ح)1فقرة  16لقد تحفظت اٌرلندا على المادة 

تحقٌق أهداؾ هذه الفقرات من المادة " جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة ألنها تعتبر بؤن 

ن ٌمنح القانون للرجال نفس الحقوق التً ٌمنحها للنساء فٌما ٌخص ال ٌستوجب أ 16

." الوصاٌة والحضانة والتبنً بالنسبة لألطفال المولودٌن خارج إطار الزواج

                                                
..." لنظر عن حالتهما الزوجٌة، فً األمور المتعلقة بأطفالهمانفس الحقوق والمسؤولٌات بوصفهما أبوٌن، بؽض ا: " اللتان تمنحان الوالدٌن على التوالً   

فاهٌم فً نفس الحقوق والمسؤولٌات فٌما ٌتعلق بالوالٌة والقوامة والوصاٌة على األطفال وتبنٌهم، أو ما شابه ذلك من األعراؾ، حٌن توجد هذه الم" ، 

 ..." التشرٌع الوطنً
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 من شرعة المرأة 3على المادة كما رأٌنا فً المبحث السابق،  كما تحفظت اٌرلندا

دٌن، والسٌما المٌادٌن السٌاسٌة فً جمٌع المٌا "ذ اتخلزم الدول األطراؾ فٌها باتالتً 

منها،  ةواالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة، كل التدابٌر المناسبة، بما فً ذلك التشرٌعً

لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملٌن وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان 

طبٌقها بحٌث تقبل ت، "والحرٌات األساسٌة والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل

 ". عمل النساء المتزوجات فً الوظابؾ العامة لكن بتحفظ فٌما ٌخص

التً تعطً لألبوٌٌن  (ح) 1فقرة  16والمادة  5أما فرنسا فلقد تحفظت على المادة 

ال تفسر هذه المواد : " فً األمور المتعلقة بؤطفالهما، بحٌث  نفس الحقوق والمسإولٌات

ة األبوٌة فً الحالة التً تعترؾ بها القوانٌن على أنها تعطً للوالدٌن نفس السلط

. "  الفرنسٌة بممارسة تلك السلطة ألحد األبوٌن فقط

نفس الحقوق  "التً تعطً  (ز) 1فقرة  16كما تتحفظ فرنسا على المادة 

الشخصٌة للزوج والزوجة بما فً ذلك الحق فً اختٌار اسم األسرة والمهنة ونوع 

تؽٌر اسمها بمجرد الزواج فٌصبح اسمها على اسم زوجها ألن الزوجة بفرنسا ي" العمل 

. حتى من دون أن تطلب ذلك

حقوق المرأة المرتبطة بالزواج من الدول األوروبٌة  موقؾهذا باختصار عن 

  ؟منهاالدول العربٌة  موقؾوبالعابلة، لكن ماذا عن 
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: الثانً المطلب

موقف الدول العربٌة من حقوق المرأة العائلٌة 

استطاعت أن تنشا قد ن المرأة فً بعض األسر فً الدول العربٌة صحٌح أ

مركزا جدٌدا بفضل التعلٌم وامتالك المعرفة واالندماج فً سوق العمل وتحقٌق الترقٌة 

فلقد كان  (..األب، األم، األخ)المهنٌة، مما هز أركان المراكز القدٌمة ألفراد األسرة 

ا وتؤكدت بفضل اعتماد على ابنتها العاملة بدال من أثار ذلك مثال أن األم تعززت مكانته

من اعتمادها على أبنابها أو زوجها، األمر الذي خلق توازن نسبٌا بٌن المرأة والرجل 

. داخل األسرة

ؼٌر أن هذه الظاهرة على قدر صحتها لٌست عامة، ذلك أن نسبة كبٌرة من 

 عالٌةشهادات  نواقتنابه نمكانة اجتماعٌة بفضل تعلمه نالنساء لم تستطعن وان اكتسب

 1.داخل األسرة نمن وضعه نفً العمل أن تؽٌر نونجاحه

ومن جهة أخرى لم تكن أؼلبٌة الدول العربٌة بمثابة الدول الراعٌة لحقوق هذه 

من قبل األعراؾ والتقالٌد المحلٌة، خاصة وأن أؼلبٌتها قد تحفظت " الفبة المستضعفة"

 :رتبطة بالزواج وبالعابلة كما سنرىعلى مواد اتفاقٌة حقوق المرأة الم

 

 

 

                                                
نساء وجهات نظر مختلفة : " مع، االزدواجٌة والعنؾ المعنوي، فً فعالٌات الملتقى الوطنً حول المرأةمحمد حمداوي، المرأة بٌن األسرة والمجت   

 .25، ص 1998تشرٌن ثانً / ، طبع وزارة التضامن االجتماعً، نوفمبر1998آذار /مارس 4-3وتعددٌة أفكار، الجزائر 
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: األولالفرع 

تحفظ أغلبٌة الدول العربٌة على حقوق المرأة العائلٌة 

من اتفاقٌة المرأة، لكن بالمقابل  16لقد تحفظت أؼلبٌة الدول العربٌة على المادة 

: سنستعرض ذلك كاألتً 9و 15تحفظ عدد قلٌل منها فقط على المادة 

 

: من اتفاقٌة المرأة 16عربٌة على المادة تحفظ أغلبٌة الدول ال .1

فٌما عدا اإلمارات العربٌة المتحدة والٌمن، وكذا المملكة العربٌة السعودٌة 

ومورٌتانٌا اللتان أبدٌتا تحفظات عامة على كل ما ٌخالؾ أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، 

سنورد هذه من اتفاقٌة المرأة،  16فإن أؼلبٌة الدول العربٌة قد تحفظت على المادة 

. التحفظات محترمٌن دابما التقسٌم الجؽرافً

 :16على المادة  ةشمال إفرٌقًالعربٌة الدول التحفظات / أ.1

من اتفاقٌة القضاء  16إفرٌقٌة على المادة العربٌة الشمال لقد تحفظت كل الدول 

. على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، فٌما عدا مورٌتانٌا

من دون توضٌح سبب ذلك،  16د تحفظت على كل المادة فبالنسبة للجزابر، فلق

تعلن حكومة الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة أن أحكام : " مكتفٌة فقط بما ٌلً

المتعلقة بالمساواة بٌن الرجل والمرأة فً جمٌع المسابل المترتبة عن الزواج  16المادة 

"   .ع أحكام قانون األسرة الجزابريأثناء الزواج وعند االنفصال ال ٌجب أن تتعارض م

من العهد الدولً الخاص بالحقوق  4فقرة  23المادة وبالرجوع إلى تحفظها على 

من  16التً تنص كما رأٌنا على نفس الحقوق الواردة فً المادة  ،المدنٌة والسٌاسٌة
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من  23دة الحكومة الجزابرٌة تفسر أحكام الفقرة الرابعة من الما: "فإناتفاقٌة المرأة،  

العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة السٌاسٌة، والمتعلقة بحقوق ومسإولٌات 

 1.الجزابري الزوجٌن، بما ال ٌخالؾ المبادئ األساسٌة للنظام القانونً

أما مصر والمؽرب فلقد توسعا فً شرح أسباب تحفظهما، بحٌث أكدت مصر 

الل بما تكفله الشرٌعة اإلسالمٌة ٌكون االلتزام بتلك المادة دون إخ " أنعلى ضرورة 

بما ٌحقق التوازن العادل بٌنهما وذلك مراعاة  للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج

من قدسٌة مستمدة من العقابد الدٌنٌة الراسخة  لما تقوم علٌه العالقات الزوجٌة فً مصر

ا هذه العالقات بؤن من أهم األسس التً تقوم علٌه التً ال ٌجوز الخروج علٌها، واعتبار

نحو من التكامل الذي ٌحقق المساواة الحقٌقٌة بٌن  التقابل بٌن الحقوق والواجبات على

الشكلٌة التً ال تحقق للزوجة مصلحة نافعة من  الزوجٌن بدالً من مظاهر المساواة

أن أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة تفرض على الزوج  الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بقٌود، ذلك

علٌها من ماله إنفاقاً كامالً ثم أداء نفقة لها عند  لصداق المناسب للزوجة واإلنفاقأداء ا

بحقوقها الكاملة على أموالها وال تلتزم باإلنفاق منها  الطالق فً حٌن تحتفظ الزوجة

حق الزوجة فً الطالق بؤن أوجبت أن ٌكون ذلك  على نفسها ولذلك قٌدت الشرٌعة

." القٌد على الزوج مثل هذابحكم القضاء فً حٌن لم ٌضع 

من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان، قال ممثل  16وعند التصوٌت على المادة 

:  مصر

فً مصر كما فً أؼلبٌة الدول اإلسالمٌة، هناك بعض القٌود والحدود فٌما " 

ٌخص زواج المرأة المسلمة مع رجل من دٌن آخر، هذه القٌود من طبٌعة دٌنٌة، وبما 

ومن جهة أخرى، . ة من روح الدٌن اإلسالمً، فال ٌمكن لهذه الدول تجاهلهاأنها منبثق

                                                
1 Nations Unies, traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général, état au 31 décembre 1995, New York, 1996, chapitre 

IV 5, p 118. 
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ال تمس هذه القٌود بالضمٌر العالمً مثلما تفعل القٌود المتعلقة بجنسٌة الزوج أو عرقه 

أو دٌنه كما هو علٌه الحال فً بعض الدول والتً هً محظورة فً مصر وؼٌر 

 1 ."موجودة حتى على أرض الواقع

خاصة ما تعلق منها بالمساواة  16على كل المادة ب فهو كذلك ٌتحفظ أما المؽر

بٌن الرجل والمرأة فٌما ٌخص الحقوق والواجبات خالل الزواج، واثر انحالله ألن 

المساواة فً هذا المجال مخالفة ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة التً تضمن لكال الزوجٌن 

. الحفاظ على قدسٌة روابط الزواج حقوق وواجبات فً إطار متوازن ومتكامل من أجل

وٌوضح المؽرب بؤن الشرٌعة اإلسالمٌة تلزم الزوج بتقدٌم المهر خالل عقد 

كما ٌلتزم الزوج بعد . الزواج وٌعتنً بالعابلة مادٌا بٌنما ال تلزم الزوجة بالقٌام بذلك

بالحرٌة الطالق بدفع النفقة الؽذابٌة بٌنما تتمتع الزوجة خالل الزواج أو بعد فسخه، 

المطلقة فً إدارة ممتلكاتها من دون أن ٌمارس علٌها الزوج مراقبة ألنه ال ٌملك أي 

وعلى هذا األساس، ال تمنح الشرٌعة اإلسالمٌة النساء الحق ، سلطة على هذه الممتلكات

. فً طلب الطالق إال بحكم قضابً

وق الزوجٌن على موقؾ المؽرب من حق اإلطالعولكن من الالفت لالنتباه أنه بعد 

من العهد  23داخل األسرة، نرى أنه ٌناقض نفسه عندما ٌمتنع عن التحفظ على المادة 

الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والتً كما رأٌنا تنص على نفس الحقوق 

. من شرعة المرأة 16الواردة فً المادة 

، 16ن المادة أما لٌبٌا وتونس فلقد تحفظتا على بعض أجزاء الفقرة األولى م

فً إطار الحقوق المضمونة للنساء من  (ح)و (ج) 1فقرة  16تطبق لٌبٌا المادة بحٌث 

. قبل الشرٌعة اإلسالمٌة

                                                
1 Sommet de la femme arabe, op. cit.  
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، (د )(ح )(ج) 1فقرة  16ال تعتبر نفسها مرتبطة بالمادة  "فإنها تونس وبالنسبة ل

لشخصٌة فإنهما ال ٌجب أن ٌكونا مخالفان لمقتضٌات قانون األحوال ا (ي)و (ز)أما 

 ."الخاص بمنح االسم العابلً لألطفال وكذا اكتساب الملكٌة عن طرٌق المٌراث

 :16تحفظات دول الشرق األوسط على المادة / ب.1

من اتفاقٌة القضاء على جمٌع  16لقد تحفظت كل دول الشرق األوسط على المادة 

ٌقٌة، جاءت الشمال افرالعربٌة أشكال التمٌٌز ضد المرأة، وهً بخالؾ بعض الدول 

. أؼلبٌة تحفظاتها عامة وؼٌر مبررة

، بحٌث ٌإكد على ضرورة 16عتبر نفسه مرتبط بالمادة يال فهو لعراق فبالنسبة ل

حكام الشرٌعة اإلسالمٌة من حٌث الحقوق التً قررتها لصالح ألهذه المادة  ةخالؾعدم م

. وجٌنالنساء بمقابل واجبات الزوج، والتً تحقق نوع من التوازن بٌن الز

. (ز)و (ح )(ج) 1فقرة  16على صٌاؼة المادة أما األردن فلقد اكتفت بالتحفظ 

خاصة ، (د )(ح )(ج)1فقرة  16المادة نفس الشًء بالنسبة للبنان بحٌث ٌتحفظ على 

 1فقرة  16، وأخٌرا سورٌا التً تتحفظ على المادة فٌما ٌتعلق باختٌار االسم العابلً

لخطوبة الطفل أو زواجه بسبب فٌما ٌخص اآلثار القانونٌة  2والفقرة  (ز )(د )(ح )(ج)

 .مخالفتها ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

 :16تحفظات الدول الخلٌجٌة على المادة / ج.1

من بٌن الخمس دول الخلٌجٌة األطراؾ فً اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال 

من اتفاقٌة  16مادة التمٌٌز ضد المرأة، فإن البحرٌن والكوٌت فقط من تحفظتا على ال

 1.المرأة

                                                
 . مع اإلشارة إلى أنه لم نستطع الحصول على تحفظات دولة اإلمارات العربٌة المتحدة   



 
 167 

تطبٌقها فً " بحٌث ترٌد  16البحرٌن فلقد تحفظت على كل المادة فبالنسبة لدولة 

." حدود أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

 (د) فقرة 16ال تعتبر نفسها مرتبطة بالمادة " التً نفس الشًء بالنسبة للكوٌت 

بالوالٌة والقوامة والوصاٌة على المتعلقة بنفس الحقوق والمسإولٌات فٌما ٌتعلق وفقط 

األطفال وتبنٌهم، أو ما شابه ذلك من األعراؾ، حٌن توجد هذه المفاهٌم فً التشرٌع 

الوطنً، ألنها مخالفة ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، خاصة وأن اإلسالم دٌن الدولة فً 

 ."الكوٌت

: من اتفاقٌة المرأة 15تحفظ بعض الدول العربٌة على المادة  .2

من اتفاقٌة القضاء على  4فقرة  15حفظت خمس دول عربٌة فقط على المادة لقد ت

والتً تتعلق بحق المرأة فً اختٌار مقر إقامتها  جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة

.   ومسكنها، وبصفة عامة كانت تبرٌراتها، إن وجدت، تدور حول نفس الموضوع

حكومة  تعلن: " ظ كما ٌلًفكان نص التحؾ فلقد تحفظت الجزابر على هذه المادة

 من المادة 4الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة أنه ال ٌجب تفسٌر أحكام الفقرة 

السٌما تلك التً تتعلق بحق المرأة فً اختٌار مقر إقامتها ومسكنها بمفهوم  15

.  ٌتعارض مع أحكام الفصل الرابع من قانون األسرة الجزابري

رابع من قانون األسرة الجزابري آنذاك، والذي جاء تحت الفصل الوبالرجوع إلى 

، منه تلزم الزوجة بطاعة زوجها 37عنوان حقوق وواجبات الزوجٌٌن، نجد بؤن المادة 

. وعلى هذا األساس فإن حق المرأة فً التنقل مرتبط بواجبها فً طاعة زوجها

تبر نفسه بحٌث ال ٌع" إعالن"أما المؽرب فلقد تحفظ على هذه المادة بموجب 

خاصة ما ٌتعلق بإمكانٌة المرأة فً اختٌار مقر سكناها  4فقرة  15مرتبط بالمادة 
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من قانون  36و  34هذه وفقا لما جاء فً المادة  4فقرة  15وإقامتها كما تطبق المادة 

.   األحوال الشخصٌة المؽربً

فاقٌة ألنه بموجب ات: " كما ٌلًنفس الشًء بالنسبة لتونس التً أصدرت إعالنا 

خاصة ما تعلق منها بحق  4فقرة  15فٌٌنا لقانون المعاهدات، تعلن تونس بؤن المادة 

المرأة فً اختٌار مقر سكناها وإقامتها ال ٌجب أن تفسر بما ٌخالؾ مقتضٌات الفصل 

. من مدونة األحوال الشخصٌة اللذان ٌنظمان هذه المسؤلة 61و 23

المرأة ٌجب أن تقٌٌم مع  "ة ألن وأخٌرا األردن التً تتحفظ على هذه الماد

. ، والبحرٌن الذي لم ٌقدم تبرٌر على ذلك"زوجها

وفً العموم، ورؼم عدم تبرٌر هذه الدول بطرٌقة واضحة ومباشرة أسباب 

تحفظها على هذه المادة، فإن السبب الحقٌقً والوحٌد لذلك ٌرجع إلى اعتبار مختلؾ 

الدول التً لم تتحفظ على هذه المادة،  ما فٌهقوانٌن األحوال الشخصٌة للدول العربٌة، بم

الزوج هو ربٌس العابلة، وهذا ٌولد واجب الطاعة من قبل الزوجة، التً ٌجب أن تقٌم 

. معه على حد تعبٌر األردن

: البعض ٌقول كما إذ االنتقادات، من العدٌد إلى الطاعة واجب تعرض ولقد

" كفاشً" التصرؾ إلى بك دفعي درجة منك أقل بؤنه مقتنع وأنت شخص مع العٌش"

  .القانون فً التفوق هذا مثل على ٌنص لما أسهل ٌكون واألمر" الٌوم طوال

 

 

                                                
1 Anne Marie Lizin, le renouveau, Tunis, févier 1992, cité par, Leila ASLAOUI: Misogyne du pouvoir et violence intégriste, un même 

combat contre les femmes, dans les femmes de méditerranée, politique, religion, travail, op.cit.p18. 
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 :من اتفاقٌة المرأة 9تحفظ بعض الدول العربٌة على المادة  .3

التً تمنح المرأة حقاً متساوٌاً  2فقرة  9إن سبب تحفظ الدول العربٌة على المادة 

انتساب األطفال  بفكرةفالها، مرتبط بالدرجة األولى ٌتعلق بجنسٌة أط مع الرجل فٌما

. إلى اآلباء الشرعٌٌن فً مختلؾ الدول العربٌة، ولو لم تصرح به بعض هذه التحفظات

تتحفظ الجزابر على : " فإذا رجعنا إلى نص التحفظ الجزابري، فمضمونه كاألتً

الجنسٌة الجزابري  بسبب عدم تطابقها مع بنود قانون 9من المادة  2ترتٌبات الفقرة 

". وقانون األحوال الشخصٌة الجزابري

بالفعل لقد كان قانون الجنسٌة الجزابري بتارٌخ المصادقة على هذه االتفاقٌة، ال 

: ٌسمح لألطفال باكتساب جنسٌة األم إال فً الحاالت اآلتٌة

إذا كان والده مجهول أو عدٌم الجنسٌة،  -

ٌة وأب أجنبً ولد هو كذلك فً إذا ولد الطفل فً الجزابر من أم جزابر -

 .الجزابر

إذا ولد الطفل فً الجزابر من أم جزابرٌة ومن أب جزابري ولد خارج اإلقلٌم  -

من قانون الجنسٌة  26إال فً حالة رفض وزارة العدل وفقا للمادة ... " الجزابري 

 ."الجزابري

ب ذلك لكً ال ٌسب 9الفقرة الثانٌة من المادة  أما مصر فلقد تحفظت على نص

أبٌه، وذلك تفادٌاً الكتساب الجنسٌتٌن  باكتساب الطفل الناتج عن زواج لجنسٌة" إخالل 

بمستقبله، إذ أن اكتساب الطفل لجنسٌة  فً حالة اختالؾ جنسٌة األبوٌٌن اتقاء لألضرار

المساواة بٌن الرجل والمرأة إذ  أبٌه هو أنسب األوضاع له وال مساس فً ذلك بمبد

." انتساب أطفالهما لجنسٌة األب المرأة فً حالة زواجها من أجنبً على المؤلوؾ موافقة
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ألن قانون "  2فقرة  9نفس الشًء بالنسبة للمؽرب الذي ٌتحفظ على المادة 

: الجنسٌة المؽربً ال ٌسمح للطفل من اكتساب جنسٌة أمه إال فً حالة ما إذا كان

أب عدٌم الجنسٌة بشرط  األب مجهول مهما كان المكان الذي ٌولد فٌه، أو من  -

أن ٌولد فً المؽرب من أجل ضمان الحق فً الجنسٌة لكل األطفال، 

كما ٌمكن أن ٌكتسب الجنسٌة الطفل الذي ٌولد فً المؽرب من أم مؽربٌة   -

بشرط كذلك أن ٌكون ... ومن أب أجنبً، بشرط أن ٌطلبها سنتٌن قبل بلوؼه سن الرشد

. ة وقانونٌة فً المؽربلدٌه بتارٌخ تقدٌم الطلب إقامة عادي

من دون تقدٌم توضٌح أو  2أما لبنان وسورٌا فلقد تحفظا على هذه المادة فقرة 

 9تبرٌر، نفس الشًء بالنسبة للعراق التً تعدى تحفظها هذه الفقرة لٌشمل كل المادة 

. من اتفاقٌة المرأة

عودٌة وفٌما ٌخص دول الخلٌج فلقد تحفظ كل من البحرٌن والمملكة العربٌة الس

من دون تقدٌم تبرٌر، وأخٌرا الكوٌت الذي برر ذلك بمخالفة هذه  2فقرة  9على المادة 

 .المادة لقانون الجنسٌة الكوٌتً الذي ٌكتسب الطفل بموجبه على جنسٌة والده

: الثانًالفرع 

وضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً الدول العربٌة 

اج وبالعابلة فً الدول العربٌة لقد تعرضت وضعٌة حقوق المرأة المرتبطة بالزو

لكثٌر من االنتقادات، سوءا من قبل اللجنة المعنٌة بحقوق اإلنسان، أو اللجنة المعنٌة 
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بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة، وكذلك المنظمات ؼٌر الحكومٌة المختصة بمجال 

  1.فً مجال حقوق اإلنسان فً هذه الدول الناشطونحقوق اإلنسان أو حتى 

  :هذه الوضعٌة محترمٌن دابما الموقع الجؽرافً لهذه الدول وسنعرض

 :ةشمال إفرٌقًالعربٌة الدول الوضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً  .1

لقد تحسنت وضعٌة المرأة داخل العابلة فً منطقة شمال إفرٌقٌا فً السنوات 

انٌنها الشمال إفرٌقٌة قوالعربٌة الماضٌة بطرٌقة ملحوظة، بحٌث عدلت أؼلبٌة الدول 

 :لألحوال الشخصٌة لكً تكون أكثر عدال بالنسبة للنساء، كما سنرى

: وضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً الجزائر/ أ.1

ٌجعل المرأة دابما تابعة  1984لقد كان قانون األحوال الشخصٌة الجزابري لعام 

للرجل، سواء فً دورها كزوجة أو كؤم وهذا متعارض مع روح اتفاقٌة المرأة 

. لتزامات الناجمة عنهاواال

كان ٌمنح هذا القانون للزوج رتبة ربٌس العابلة وٌترتب عن هذا عدة أثار كما 

: قانونٌة ٌمكن حصرها فٌما ٌلً

 ٌنسب االبن لوالده، .1

 ٌمنح األب البنه جنسٌته، .2

 لألب حق الوصاٌة على أوالده القصر، .3

 زوجته، على نًالقانو الوصً هو الزوج القانون هذا ٌعتبر كان ذلك إلى أضؾ .4

. شروط دون من وبالطالق الزوجات بتعدد له وٌسمح

                                                
 .العربً المرجع السابق أنظر مختلؾ تقارٌر المنظمة العربٌة لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان فً الوطن   
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المتعلقة بمنح المرأة  2فقرة  9وعلى هذا األساس تحفظت الجزابر على المادة 

التً تعطً  16ٌتعلق بجنسٌة أطفالها، والمادة  حقاً متساوٌاً مع حق الرجل فٌما

المرتبطة بحق المرأة  4ة فقر 15للزوجٌن حقوق متساوٌة فً إطار األسرة، و المادة 

. فً اختٌار مقر سكناها واإلقامة

لكن بالمقابل، ٌعتبر الوفد الرسمً الجزابري أمام اللجنة المعنٌة بالقضاء على 

التمٌٌز ضد المرأة، بؤن النساء فً الجزابر على أرض الواقع لهن الحق فً التنقل 

ات للسفر واإلقامة أمام والمشاركة فً اختٌار مقر سكناهن، خاصة العامالت المضطر

.... أماكن شؽلهن كالقضاة، األطباء

، أما نسبة 1%الـ  1995كما لم تتعدى نسبة تعدد الزوجات فً الجزابر فً سنة 

 1%. 13.2الطالق فكانت تقدر بـ 

أن أخطر تحفظ قامت به  "ولقد اعتبرت الفٌدرالٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان، 

فاقٌة حقوق المرأة، وهذا ٌعنً أن المرأة الجزابرٌة من ات 16الجزابر هو على المادة 

مهما كان عمرها ال تستطع الموافقة لوحدها على زواجها، كما ال تستطع أن تطلب 

الطالق إال فً حاالت متعسرة، أما الرجل فله الحق فً طلب الطالق من دون أن ٌكون 

 2 ."له سببا معٌنا، وله حق ممارسة الوصاٌة لوحده على أطفاله

أما فٌما ٌخص اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة، فلقد عبرت عن 

الذي ٌسمح بتعدد الزوجات " قلقها فٌما ٌخص قانون األحوال الشخصٌة الجزابري 

كما  ...وٌحتوي على ممارسات ثقافٌة تمس بالمساواة بٌن الجنسٌن وذات مفهوم نمطً 

هو الرضا بالزواج والمساواة عند الطالق، ٌحرم النساء من حق أساسً عند الزواج و
                                                
1 Faouzi Adel, ― femmes et mariage ‖, dans l‘actes de l‘atelier femmes et développement, Alger  18-21 Octobre 1994, éd CRASC, 

ORAN, Août 1995,  p 71. 

2 Rapport alternatif de la FIDH au rapport initial présenté par l'Algérie au comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des 

femmes, op. cit. 
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والتقسٌم المتساوي للمسإولٌات داخل األسرة وفً تربٌة األطفال، ومشاركة األب فً 

 1.الحق فً الوصاٌة على األطفال

أبعد من كل ذلك ٌحرم هذا القانون النساء فً الجزابر حسب هذه اللجنة دابما، من 

تشجع الجزابر على السٌر نحو تعدٌل فهً ٌه وعل " الكرامة وفً االحترام" حقهن فً 

 2 .هذا القانون وجعله ٌتماشى مع اتفاقٌة المرأة

ونتٌجة لكل هذه االنتقادات والرتفاع أصوات المعترضٌن داخل الجزابر على هذا 

 :عدة تعدٌالت كما سنرى 2005القانون، أدخل المشرع الجزابري علٌه سنة 

 3 :قانون األسرة الجزائري المعدل

الذي قام به المشرع الجزابري على قانون األحوال الشخصٌة لقد جاء التعدٌل 

  :بعدة تؽٌٌرات اٌجابٌة، قررت كلها لمصلحة المرأة، ٌمكن أن نلخصها فً النقاط اآلتٌة

جزابر على ركن الرضاء عند إبرام عقد الزواج بحٌث كانت تنص أكد المشرع ال -

الزواج هو عقد ٌتم بٌن رجل وامرأة على الوجه " على أن  1984من قانون  4المادة 

ٌتم بٌن رجل وامرأة على  رضائًالزواج هو عقد " فؤصبحت تنص على أن " الشرعً

ساء من أن ٌكن ضحٌة ، ولقد أضٌفت هذه العبارة من أجل حماٌة الن"الوجه الشرعً

 لزواج تعسفً؛

                                                
1 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes: Algérie, 27 janvier 1999, paragraphes 

75 - 92. 

: موجز عن الجزابر، أنظر كذلك رة الحكم فً الدول العربٌة، برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدا 2 

Observations du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Algérie janvier 2005, in: 

http://www.aidh.org/femmes/images/cedaw-algérie.pdf 

 .، الذي ٌتضمن قانون األسرة المتمم والمعدل2005أٌار /ماٌو 4المإرخ فً  09-05أنظر القانون رقم   3
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من التعدٌل الجدٌد،  6لم تصبح الفاتحة كافٌة إلبرام عقد الزواج، بل تشترط المادة  -

إلتمام عقد الزواج أن ٌتم قراءة الفاتحة فً مجلس العقد، باإلضافة إلى توافر ركن 

ون الرضا، وعلى هذا األساس لم ٌصبح ألولٌاء النساء القدرة على تزوٌجهن من د

 رضابهن بواسطة قراءة الفاتحة فقط؛

 19إلى  18من التعدٌل الجدٌد، أهلٌة الزواج بالنسبة للمرأة من  7لقد رفعت المادة  -

 19سنة وخفضت إلى  21سنة، كما سوتها بؤهلٌة الرجل، بحٌث كانت هذه األخٌرة 

 سنة؛

حالة مكرر المقبالن على الزواج أن ٌقدما للموثق أو ضابط ال 7ألزمت المادة  -

أشهر تثبت  3المدنٌة من أجل أن ٌقوم بتحرٌر عقد الزواج، وثٌقة طبٌة ال تزٌد على 

خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد ٌشكل خطرا ٌتعارض مع القصد من الزواج، 

ولقد أراد المشرع الجزابري من خالل إضافة هذا الشرط الشكلً إلتمام عقد الزواج، 

 لصحٌة التً ٌفرضها العصر؛مواكبة المستجدات االجتماعٌة وا

من التعدٌل، للرجل الحق فً الزواج بؤكثر  8لقد أبقى المشرع الجزابري فً المادة  -

من امرأة فً حدود الشرٌعة اإلسالمٌة، ولكنه نظم هذا الحق من خالل فرض موافقة 

 من ضبط محضر وكدا الالحقة، وٌتم إثبات ذلك بموجب (أو السابقات)الزوجة السابقة 

بعد أن ٌتؤكد من موافقة الزوجات المعنٌات من جهة،  الشخصٌة، األحوال اضًق قبل

ومن قدرة الزوج على توفٌر العدل والشروط المادٌة الضرورٌة للحٌاة الزوجٌة من 

 جهة أخرى؛

مكرر من التعدٌل الجدٌد للزوجة التً تقع ضحٌة تدلٌس الزوج  8سمحت المادة  -

 ضده للمطالبة بالتطلٌق؛ عند إعادة الزواج، رفع دعوى قضابٌة
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أصبح ركن الرضا هو الركن األساسً إلبرام عقد الزواج بحٌث ٌإدي عدم توفره  -

، أما أهلٌة الزواج والصداق وحضور الولً (المعدلة 33المادة )إلى إبطال هذا العقد 

مكرر  9والمادة  9والشاهدان وانعدام موانع الشرعٌة للزواج، فلقد اعتبرتهم المادة 

تمام هذا العقد، ٌإدي عدم توفرهم إلى فسخ العقد قبل الدخول وإثباته بعد شروط إل

 الدخول؛

من التعدٌل الجدٌد للولً بتولً زواج القصر فقط، امرأة كانت  11سمحت المادة  -

 أو رجل، وعلٌه ألؽٌت سلطته فً تزوٌج المرأة الراشدة؛

ألب منع بنته البكر من من قانون األسرة القدٌم التً كانت تسمح ل 12ألؽٌت المادة  -

المعدلة الولً  13الزواج إذا كان فً المنع مصلحة للبنت، أضؾ إلى ذلك منعت المادة 

 من إجبار القاصرة على الزواج؛

المعدلة للمرأة حق اشتراط عند عقد الزواج عدم تعدد الزوجات  19أضافت المادة  -

 وحقها فً العمل؛  

انون القدٌم التً كانت تفرض على الزوجة من الق 39ألؽى التعدٌل الجدٌد المادة  -

منه الزوجٌن  36طاعة زوجها باعتباره ربٌس العابلة، وفً المقابل، ألزمت المادة 

على المعاملة بالمعروؾ وتبادل االحترام والمودة والرحمة وكدا التشاور فً تسٌٌر 

 شإون األسرة؛

العلمٌة إلثبات من هذا التعدٌل للقاضً اللجوء إلى الطرق  40سمحت المادة  -

 النسب؛

منح هذا التعدٌل للمرأة حق طلب التعوٌض فً حال تعسؾ الزوج فً الطالق  -

 توافق عدمالشقاق المستمر و لسبب القاضً أمام الطالق طلب فً حق؛ وال(52المادة )

 ؛ (53المادة ) معا العٌش إمكانٌة عدم أو الطباع
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 ؛(67المادة )الحضانة ال ٌجعل هذا التعدٌل عمل النساء أحد أسباب سقوط  -

األب فً حالة الطالق، أن ٌوفر لألم سكنا مالبما لكً تمارس  72تلزم المادة  -

 57الحضانة، وإن تعذر ذلك فعلٌه دفع بدل اإلٌجار، أضؾ إلى ذلك، تسمح المادة 

مكرر للقاضً الفصل على وجه االستعجال بموجب أمر على عرٌضة فً جمٌع 

 تعلق منها بالمسكن أو النفقة؛التدابٌر المإقتة السٌما ما 

 وفاة بعد القصر أطفالها على الوصاٌة حق لألم التعدٌل، هذا من 87 المادة تعطً -

 المستعجلة؛ باألمور ٌتعلق فٌما مانع حصول عند أو ؼٌابه حالة فً وحتى األب،

 الحق للنساء ٌعطً أصبح بحٌث الجزابري الجنسٌة قانون ُعدل أخرى، جهة ومن -

  .شرط أو قٌد دون من ألطفالهن تهنجنسٌا منح فً

 :وضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً مصر/ ب.1

الجنسٌة بعض اإلصالحات خالل بشهدت القوانٌن المصرٌة المتعلقة باألسرة و

إال أن ثمة ضرورة التخاذ خطوات إضافٌة من أجل تعدٌل القوانٌن . السنوات األخٌرة

، ومحاكمة من ٌمارسون أعمال العنؾ التً تنطوي على تمٌٌز ضد النساء والفتٌات

ضد المرأة بسبب جنسها، ومنح النساء والفتٌات كامل حقوق المواطنة على قدم 

. المساواة مع الرجال

وقد كان من شؤن قوانٌن األحوال الشخصٌة التً تنطوي على التمٌٌز، والتً تنظم 

لمرأة كمواطن من أمور الزواج والطالق وحضانة األطفال والمٌراث، أن ترسخ مكانة ا

.  الدرجة الثانٌة فً نطاق الحٌاة الخاصة وأن تقلص وضعها القانونً

فعلى سبٌل المثال، تإدي القوانٌن والسٌاسات التمٌٌزٌة المتعلقة بالطالق إلى 

إهدار قدرة كثٌر من النساء، بما فً ذلك من ٌرتبطن بعالقات تنطوي على اإلٌذاء، 
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ٌنما تترك أخرٌات ٌعانٌن فً حالة من عدم على مجرد السعً لطلب الطالق، ب

 1.االستقرار القانونً لسنوات

ومن جهة أخرى، ال ٌكفل قانون العقوبات المصري منع حوادث العنؾ فً إطار 

األسرة أو معاقبة مرتكبٌها على نحو فعال، أما الشرطة فال تتعاطؾ عادًة مع شكاوى 

. النساء والفتٌات المعتدى علٌهن

ٌمنع القانون المصري النساء المصرٌات من منح جنسٌاتهن  سٌة،وفً مجال الجن

ألزواجهن األجانب، وفً المقابل الرجال المصرٌٌن لهم الحق فً منح جنسٌتهم 

. لزوجاتهم األجانب

إال أن أحد أهم اإلنجازات بالنسبة لمساواة النساء مع الرجال فً مصر، هو إقرار 

 26فً  1قانون رقم حوال الشخصٌة المصري للقانون الجدٌد لأل مجلس الشعب

من  (الخلع)للمرأة الحصول على الطالق  ، الذي ٌتٌح2000 كانون الثانً عام/ٌناٌر

 إذا تخلت عن حقوقها المالٌة وأعادت إلى زوجها. دون أن ٌثبتن وجود عٌب فً الزوج

 2.مقدم الصداق

مرأة وهو كما تبنى البرلمان المصري قانونا جدٌدا ٌقضً على التمٌٌز ضد ال

، ولقد جاء هذا القانون تطبٌقا التفاقٌة حقوق الطفل بحٌث 1996لسنة  12قانون رقم 

ٌقرر تدابٌر خاصة لحماٌة األمهات واألطفال، كما ٌضمن للنساء حقوقا كؤمهات 

. وعامالت

من قانون العقوبات المصري التً كانت تسقط التهمة على  291كما ألؽٌت المادة 

. اب بمجرد زواجه من الضحٌةمقترؾ جرٌمة االؼتص

                                                
 .168-167إبراهٌم محمد العنانً، المرجع السابق، ص . د   

 .، المرجع السابق5+ مإتمر بٌجٌن  2
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لكن ومع هذا فلقد عبرت اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة عن قلقها 

بحٌث ال تستطع النساء بموجبه المطالبة  2000لسنة  1إزاء طرٌقة تطبٌق القانون رقم 

اس وعلى هذا األس. بالخلع إال بعد التنازل عن حقوقهم المادٌة السٌما النفقة والمهر

تطلب اللجنة من مصر بتعدٌل هذا القانون للقضاء على التمٌٌز ذا الطابع المالً تجاه 

 1.النساء

كما عبرت اللجنة عن قلقها فٌما ٌخص اإلبقاء على نظام تعدد الزوجات بمصر 

السالؾ الذكر، لم ٌلؽٌه بل أعاد تنظٌم المسابل المادٌة المتعلقة  1خاصة وأن قانون رقم 

. به فقط

اللجنة من مصر تعدٌل القانون الذي ٌنظم السن القانونً للزواج من أجل  وطلبت

القضاء على الزواج المبكر وفقا لاللتزام الذي ارتبطت به مصر بمجرد االنضمام إلى 

. اتفاقٌة المرأة

المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة بؤنه على الرؼم من كما الحظت اللجنة 

المساواة بٌن النساء والرجال وٌمنح االتفاقٌات الدولٌة أن الدستور المصري ٌضمن 

مرتبة أسمى من المرتبة التً ٌضعها فٌها القانون، فإنه الزال هناك ممارسات 

ومفهوم نمطً فٌما ٌخص دور المرأة والرجل داخل األسرة والمجتمع وهذا " ذكورٌة"

  .ٌعرقل التطبٌق الكامل لالتفاقٌة

،  أشارت ممثلة مصر أمام هذه اللجنة إلى التعدٌالت وإجابة على هذه االنتقادات

التً أدخلت فً القوانٌن المصرٌة لصالح النساء وكذا اإلصالحات المإسساتٌة وفً 

: الممارسات

                                                
1 Troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de la République arabe d'Égypte, Para. 316-355. 
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ففٌما ٌخص النظام القانونً، هناك عدة قوانٌن مرتبطة باألسرة قد عدلت لصالح   -

النساء؛ 

بموجب مرسوم رباسً  2000 شباط/كما أنشا مجلس وطنً للنساء فً فبراٌر  -

كؤول مإسسة سٌاسٌة من أجل تحرٌر وترقٌة حقوق المرأة ومتابعة تطبٌق االتفاقٌة 

 .وكذا السٌاسات التً لها تؤثٌر على الحٌاة السٌاسٌة للنساء

ولقد قامت اللجنة التشرٌعٌة للمجلس الوطنً للنساء فً مصر بدراسة قانون  -

تستطٌع النساء المصرٌات المتزوجات بؤجانب الجنسٌة المصري وأوصى أن ٌعدل لكً 

  1.أن ٌمنحن جنسٌتهن ألطفالهن

ولكن ورؼم كل هذه التعدٌالت التً أدخلت على القوانٌن المصرٌة، ترى بعض 

المنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تعنً بحقوق اإلنسان، بؤنه ثمة ضرورة التخاذ خطوات 

تمٌٌز ضد النساء والفتٌات، ومحاكمة إضافٌة من أجل تعدٌل القوانٌن التً تنطوي على 

من ٌمارسون أعمال العنؾ ضد المرأة بسبب جنسها، ومنح النساء والفتٌات كامل 

  2.حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجال

 :وضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً الجماهٌرٌة اللٌبٌة/ ج.1

ها أمام اللجنة المعنٌة تعتبر المرأة فً الجماهٌرٌة اللٌبٌة على حد تعبٌر ممثل

العنصر األساسً للمجتمع اللٌبً، : " بالقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة

وهً متساوٌة مع الرجل أمام القانون، لها نفس الحقوق فٌما ٌخص حضانة األطفال، 

                                                
1 Observations du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Egypte, para. 313. 

 .هٌومن راٌتس ووتش، المرجع السابق   
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وهً شرٌكة الرجل فً الحٌاة المدنٌة الثقافٌة واالجتماعٌة، لها الحق فً تحرٌر 

  1."فة مستقلة عن زوجها كما لها الحق فً اختٌار زوجهاوصاٌتها بص

سنة الماضٌة مقارنة مع ما  25بالفعل، لقد تحسنت وضعٌة النساء فً لٌبٌا فً الـ 

كان علٌه الوضع فً المنطقة، فؤصبحت المرأة حاضرة فً كل المجاالت، وتتمتع 

  .بمساواة مبنٌة على قواعد متٌنة

الجماهٌرٌة اللٌبٌة،  بة لمساواة النساء مع الرجال فًأهم اإلنجازات بالنس ومن بٌن

هو أن القاعدة السارٌة هناك هً وحدة الزواج أما تعدد الزوجات فهو مسموح به لكن 

. ٌشكل استثناءا بحٌث أصبح فً حالة تراجع

أضؾ إلى ذلك ٌشترط القانون اللٌبً من الزوج لكً ٌستطٌع الزواج مرة ثانٌة أن 

ة الكتابٌة من قبل زوجته السابقة أو ترخٌص من قبل المحكمة، كما ٌتحصل على الموافق

ٌشترط من الزوج أن ٌكون بصحة جٌدة وأن تكون وضعٌته المادٌة تسمح له بإعادة 

  .الزواج

وفٌما ٌخص التبنً فإن لٌبٌا تسمح بحضانة األطفال لكن على شرط أن ٌبقى 

طفال ماعدا أسماء اآلباء الطفل ٌحمل اسمه، ألن اإلسالم ٌمنع إعطاء اسم لأل

.  الشرعٌٌن

أما فٌما ٌخص المٌراث فإن لٌبٌا ال ترى فً قانون األحوال الشخصٌة اللٌبً 

تمٌٌزا ضد النساء لما ٌقرر للبنات نصؾ ما ٌقرره للذكور من التركة، ألن البنت ؼٌر 

. ملزمة بواجب اإلنفاق

 

                                                
1 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Jamahiriya arabe libyenne, para. 172. 
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  :وضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً المغرب/ د.1

 8دونة األحوال الشخصٌة المؽربٌة حماٌة األسرة وتنظٌمها، فتنص المادة تكفل م

ولقد عدلت . سنة 15سنة أما النساء فهً  18منها على أن أهلٌة الرجال للزواج هً 

. سنة 20فع سن الزواج للرجال والنساء إلى ت، لٌر1992هذه المادة فً سنة 

الصادر  743-93-1ون رقم ، تم تعدٌل هذه المدونة بموجب القان1993وفً عام 

: ، بحٌث أدخلت علٌها عدة إصالحات من أهمها1993سبتمبر /أٌلول 10فً 

 4التشدٌد على ضرورة موافقة المرأة عند إبرام عقد الزواج، فؤصبحت تنص المادة  -

ٌتم الزواج بطرٌقة صحٌحة عندما ٌعرب الطرفان عن قبولهما بالعبارات : " منها

 ."ي عبارة أخرى ٌقبلها العرؾالمعتادة أو عن طرٌق أ

سمحت للمرأة بتزوٌج نفسها بنفسها أو بتوكٌل ولً من اختٌارها لهذا الؽرض؛   -

ألؽت الزواج القسري الذي كان ال ٌزال ممارسا فً المؽرب، فتنص المادة من هذا  -

ال ٌمكن الولً أن ٌزوجها إال ... الوالٌة فً الزواج حق تتمتع به المرأة: " 12التعدٌل 

، فهً تنص على ضرورة تدخل القاضً إذا 13أما المادة ". إذا فوضته لهذا الؽرض

. اعترض الولً بصورة تعسفٌة على الزواج

لجمٌع المواطنٌن حرٌة " من الدستور المؽربً  9أبعد من ذلك، تكفل المادة 

وعلٌه، ٌتمتع المؽاربة رجاال ". التجول وحرٌة االستقرار فً جمٌع أرجاء المملكة 

 1.ساء بحرٌة السفر إلى الخارج ومؽادرة األراضً الوطنٌة والعودة إلٌهاون

                                                
 .45-36اللجنة المعنٌة بحقوق اإلنسان، التقرٌر الدوري الرابع للمؽرب، المرجع السابق، فقرة    
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أما المساواة فً الحقوق والواجبات بٌن الزوجٌن خالل الزواج أو عند انحالله، 

فال ٌمكن تحقٌقها بالشكل الكامل حسب ما قال ممثل المؽرب أمام اللجنة المعنٌة بحقوق 

إلى الشرٌعة اإلسالمٌة التً تختلؾ مفاهٌمها اإلنسان، ألن األسرة فً المؽرب تستند 

.  بعض الشًء فً هذا الشؤن

إضافة إلى كل ما سبق، ٌنظم قانون األحوال الشخصٌة المؽربً حماٌة الطفل عن 

حماٌة الطفل : " من هذا القانون إلى 97طرٌق الحضانة، وتهدؾ الحضانة وفقا للمادة 

..." ه والسهر على مصالحه قدر اإلمكان من كل ما قد ٌضر به وإلى تربٌت

وٌتحمل األبوٌن فً المؽرب الحضانة خالل فترة الزواج، أما فً حالة حل 

:  الزواج، فٌحدد القانون ترتٌبا حسب الوالٌة لألشخاص الذٌن ٌتمتعون بها

ٌبدأ هذا الترتٌب باألم حتى ولو كانت من أهل الكتاب، ثم األب ثم أعضاء األسرة 

النص، وتجدر اإلشارة فً هذا الصدد إلى أن تعدٌل عام  حسب الترتٌب الذي حدده

. قد أدخل األب فً هذا الترتٌب بعد أن كان اسمه ؼٌر وارد فً هذه القابمة 1993

وفً كل األحوال ٌنص القانون على ضرورة دفع األب للنفقة تتحدد وفقا لموارد 

. الزوج ووضع الزوجة وتكالٌؾ الحٌاة

من  119راءات دفع النفقة بعد تعدٌل المادة إج 1993ولقد عجل إصالح عام 

من قانون اإلجراءات المدنٌة وجعل من هذا  179قانون األحوال الشخصٌة والمادة 

. من قانون االلتزامات والعقود 1248كما عدلت المادة . الدٌن دٌنا ممتازا

 وٌعٌش المؽرب فً السنوات األخٌرة، حالة توتر شدٌد بٌن قوى المجتمع المدنً

 "الخطة الوطنٌة إلدماج المرأة فً التنمٌة"ر انقسامها النصفً تجاه ما أطلق علٌه إث
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التً أعدتها كتابة الدولة المكلفة بالرعاٌة االجتماعٌة والطفولة واألسرة، وأُعلن عنها 

 1999.1مارس  19فً 

ومنذ ذلك التارٌخ واالصطفاؾ مع الخطة أو ضدها ٌزداد حدة ووضوًحا؛ ففً 

ٌصر واضعو الخطة ومناصروها أن األهداؾ األساسٌة للخطة هً  الوقت الذي

االجتماعٌة واالقتصادٌة للمرأة، وتحسٌن الوضع القانونً، والقضاء  النهوض بالوضعٌة

التمٌٌز، ووضع سٌاسة فعالة للصحة اإلنجابٌة، وإدماج النساء فً  على جمٌع أشكال

قلٌص الفقر وأوضاع االستؽالل عبر تشجٌع االندماج المهنً، وت التنمٌة االقتصادٌة

 .تعٌشها النساء وعدم االستقرار التً

ًٌا، وكذا تموٌلها من  فإن معارضً الخطة ٌسجلون علٌها اعتمادها نهًجا أوروب

جهات أجنبٌة، وتبنٌها لخطة دولٌة، وضربها عرض الحابط بمبادئ الشرٌعة  طرؾ

.  جات والوالٌة فً الزواجوتعالٌمها، خاصة فً قضاٌا الطالق وتعدد الزو اإلسالمٌة

للخطة من داخل الحكومة، إذ عبرت اللجنة العلمٌة  ولقد انبعث أول صوت رافض

 اإلسالمٌة عن موقفها السلبً مما احتوته الخطة، التً شكلتها وزارة األوقاؾ والشبون

ا ٌبٌن وجوه مخالفة الخطة لتعالٌم الشرٌعة ًٌ  اإلسالمٌة، وأصدرت هذه اللجنة تقرًٌرا واف

 مدونة األحوال الشخصٌةالذي ٌطؽى على وخاصة اجتهادات المذهب المالكً 

. المؽربٌة

، كما "بالال وطنٌة"إن عنصر اإلقصاء دفع التٌارات اإلسالمٌة إلى وصؾ الخطة 

الخطة انخراطها الكامل فً المشروع الؽربً الرامً إلى تدمٌر مإسسة  أخذ على

. قٌة والجنسٌةاالنحالل والفوضى األخال األسرة وإشاعة

                                                
: ، عن2004تموز  /ٌولٌو 29نور الدٌن بن مالك كرشً، المرأة المؽربٌة بٌن الحكومة والعلماء،  1 

 http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php 

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
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وٌشدد اإلسالمٌون فً النهاٌة على عنصر التموٌل األجنبً، فتنفٌذ الخطة سٌمول 

سواد " طرؾ االتحاد األوروبً والبنك الدولً وهإالء لن ٌدفعوا األموال من أجل  من

  .وإنما إلنجاح مخططاتهم الؽربٌة" المرأة المؽربٌة  عٌون

بدأت تتعالى أصوات منادٌة بحلول وسط بعد أن وصلت المعركة الكالمٌة ذروتها 

الجوانب المضٌبة فً أطروحات الجانبٌن مركزة على أن المؽرب بلد إسالمً ال  تجمع

هوٌته تحت أي إؼراء مادي، خاصة وأن المجتمعات الؽربٌة فشلت فً أن  ٌمكن تبدٌل

فً المستوى الحٌاة األسرٌة، وبالوقت ذاته ال ٌمكن االستمرار  تشكل النموذج على

 1.االجتماعً الذي تعانً منه المرأة وضعٌة الظلم والقهر

 :وضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً تونس/ ه.1

تتصدر تونس جمٌع الدول العربٌة كونها أكثر دولة تقدمٌة فً قضاٌا المرأة، 

بحٌث أدت اإلصالحات المتتابعة لقانون األحوال الشخصٌة التونسً إلى تحقٌق مساواة 

.  ا بٌن الجنسٌنتقرٌب كاملة

ولقد التزمت مختلؾ الحكومات التونسٌة بإدماج المرأة فً التنمٌة البشرٌة من 

االهتمام بتحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن، وعلى الرؼم من أنه ما ٌزال هناك مجال  خالل

مركز المرأة فً المجتمع التونسً، فان سجل الحكومة فً هذا الصدد ٌساعد  لتحسٌن

  .ٌد من التحسن مستقبالبمز على التفاإل

األحوال الشخصٌة للمرأة فً تونس مساوٌة بوجه عام ألحوال الرجل، وال و

األحوال الشخصٌة إشارات صرٌحة إلى اإلسالم، مع أن القٌم اإلسالمٌة  ٌحتوي قانون

.  لعبت دورا كبٌرا فً صٌاؼته

                                                
 .نور الدٌن بن مالك كرشً، المرجع السابق 1 
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ز عن وقد سعت الحكومة التونسٌة إلى تطوٌر مرحلة جدٌدة من االجتهاد تتمً

الشرٌعة اإلسالمٌة المطبقة فً دول إسالمٌة أخرى، وتضمن االجتهاد الجدٌد 

إصالحات تإسس للمساواة بٌن الجنسٌن فً مجاالت الزواج والطالق وحضانة األطفال 

 .1والحرٌة االجتماعٌة للمرأة

فلقد اعترؾ قانون األحوال الشخصٌة التونسً بخالؾ قوانٌن األحوال الشخصٌة 

ول العربٌة اإلسالمٌة للنساء بحقوق كثٌرة، فالنساء التونسٌات ٌتمتعن منذ لباقٌة الد

.  االستقالل بحقوقهن فً إطار األسرة

، بوضع 1956آب /فلقد قامت الحكومة التونسٌة بعد االستقالل فً أؼسطس

قانون لألحوال الشخصٌة قبل وضع دستور، بحٌث وضع هذا األخٌر ثالث سنوات بعد 

 1959.2ال الشخصٌة أي فً سنة وضع قانون األحو

:  ولقد قام هذا القانون بما ٌلً

 .أكد على ضرورة توفر شرط الرضا الكامل لطرفً عقد الزواج إلتمامه   -

ألؽى هذا القانون حق الرجال فً تعدد الزوجات، واشترط منهم إلبرام عقد   -

الزواج العرفً الزواج أن ال ٌكونوا مرتبطٌن بعقد زواج سابق، كما ٌحظر هذا القانون 

وإذا تبٌن بؤن الزوج . لذا ٌستوجب تسجٌل كل عقود الزواج فً السجالت المدنٌة

 متزوجا بؤكثر من واحدة فإنه سٌتعرض لعقوبات، 

ٌعتمد هذا القانون نظام الفصل بٌن ذمة الزوجٌن بحٌث كل من الزوجٌن   -

 ٌمنع هذا القانون وال. ٌحتفظ بؤمالكه وبحق إدارتها، وكل واحد منهما مسبول عن دٌونه

                                                
 .موجز عن تونس برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،   1

2 Hafidha Chekîr, Universalité et spécificité: autour des droits des femmes en Tunisie, op. cit. 
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الزوجٌن من االتفاق على اختٌار نظام الذمة المشتركة عند إبرام عقد الزواج، لكن 

  1نادرا ما ٌحدث ذلك،

وبموجب هذا القانون، أصبحت األسرة فً تونس مرتبطة بروابط مبنٌة على   -

طفال، أساس االحترام المتبادل والتعاون بٌن الزوجٌن فً كل المجاالت السٌما تربٌة األ

من خالل إلزام الزوجة باإلنفاق على العابلة إذا كانت وضعٌتها المادٌة مٌسرة، وإلؽاء 

. التزامها بالطاعة

ألؽى الطالق التعسفً من طرؾ الزوج ووضع بداله نظام الطالق القضابً،    -

منه مثال أن ٌتم الطالق  30كما ألؽى كل أنواع الضؽوطات الزوجٌة، فتشترط المادة 

محكمة وبموجب حكم قضابً بطلب من أحد الزوجٌن، وهذا حسب البعض أمام ال

عبارة عن حماٌة لمصالح الزوجة، ومن بٌن ما استحدث هذا القانون كذلك هو أنه فً 

 2حالة الطالق ترجع حضانة األطفال إلى األم،

، 1956كما ألؽٌت المحاكم الدٌنٌة فً تونس بمجرد االستقالل أي فً سنة   -

وانٌن والمإسسات ذات الصبؽة الدٌنٌة ووضع قانون لألحوال كما أصلحت الق

. الشخصٌة واحدا وموحدا لكل التونسٌٌن مهما كان دٌنهم

، ألنه حسب رأٌهم، ٌضع النساء فً 3ومع هذا ٌنتقد بعض الكتاب هذا القانون

: موضع ال مساواة باللجوء أو باالختفاء وراء أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة فٌما ٌخص

المهر على أرض الواقع من بٌن شروط إبرام عقد الزواج، لكن لم ٌحدد  الزال -

قانون األحوال الشخصٌة مقداره، ولقد اعتبرت اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد 

                                                
1 Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, observations finales, contre Tunisie, A/50/38, para. 218-277. 

2 Jemaa Fethi, femmes et droits fondamentaux, UNESCO- CERP: non-discrimination à l‘égard des femmes, entre la convention de 

Copenhague, le droit interne tunisien et le discours identitaire, op.cit, p 177. 

3 Hafidha Chekîr, op. cit. 
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المرأة اإلبقاء على نظام المهر فً تونس تمٌزا ضد المرأة ألنه عبارة عن عملٌة شراء 

  1 .للنساء

الذات، نرٌد أن نذكر بموقؾ اللجنة المعنٌة بالقضاء وفٌما ٌخص هذه النقطة ب

على التمٌٌز ضد المرأة لما عبرت عن قلقها تجاه التزام المرأة فً مصر بالتنازل عن 

. حقها فً المهر لكً تستطٌع طلب الخلع

فانطالقا من هذٌن الموقفٌن المتناقضٌن، كان من الصعب علٌنا تكوٌن فكرة 

من المهر بحٌث إذا كانت ال ترى ضرورة فً اشتراطه واضحة عن موقؾ هذه اللجنة 

إلتمام عقد الزواج، فلماذا ترى أنه من الضروري تركه بحوزة المرأة بعد مطالبتها 

 بالخلع؟

الزال قانون األحوال الشخصٌة فً تونس ٌجعل من الزوج ربٌسا للعابلة،   -

ى التمٌٌز ضد المرأة،  على أمل كما أشارت ممثلة تونس أمام اللجنة المعنٌة بالقضاء عل

أن تساعد االستقاللٌة المادٌة للنساء أن تتحسن وضعٌتهن داخل األسرة وٌصبح الزوج 

مجرد سند مادي لهن؛ 

ألنه ٌقرر الالمساواة فً اإلرث، بحٌث ٌقوم نظام التركة على أسس الشرٌعة   -

 اإلسالمٌة، فترث بالتالً اإلناث أقل من الذكور؛ 

ن األحوال الشخصٌة التونسً المسلمة من الزواج بؽٌر من قانو 5تمنع المادة  -

، صدر قرار وزاري 1973تشرٌن ثانً / نوفمبر 5مسلم إال إذا اعتنق اإلسالم، وفً 

 ٌلزم القضاة برفض أي زواج قابم بٌن مسلمة وؼٌر مسلم؛

                                                
1 Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, op cit, para. 218-277. 



 
 188 

ومن جهة أخرى، ورؼم اعتبار تونس الدولة العربٌة الوحٌدة التً ٌضمن  -

شخصٌة للنساء مساواة قانونٌة مع الرجال، فإن تحفظاتها على المادة قانونها لألحوال ال

.  هً نفسها تحفظات الدول العربٌة اإلسالمٌة األخرى 16

أما اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة فلقد اعترفت بؤن ضمان 

وحماٌة المكتسبات وحقوق المرأة فً تونس تعتبر من الثوابت بالنسبة للحكومة 

التونسٌة، ولكن فً المقابل عبرت عن قلقها تجاه تحفظ تونس، ولو من خالل إعالن 

، بحٌث من صٌاؼة ذلك اإلعالن ٌظهر بؤن تونس لٌس لدٌها نٌة 15عام، عن المادة 

.  تعدٌل قانونها فً هذا المجال فً المستقبل

بحن ولقد كان جواب ممثلة تونس أمام هذه اللجنة هو أن النساء فً تونس لم تص

ملزمات باإلقامة فً مكان معٌن إال فً حالة ما إذا كن حاضنات ألطفال فً عمر 

مدرسً، من جهة، ومن جهة أخرى لقد تم انضمام تونس إلى اتفاقٌة المرأة فً ظروؾ 

اجتماعٌة وسٌاسٌة ممٌزة، وفً فترة عرفت فٌها تونس ظهور موجة األفكار المتحفظة 

. والتقلٌدٌة المتطرفة

ممثلة تونس بؤن دولتها تتجه نحو تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن ولو كما أضافت 

 1.بخطوات بطٌبة، وأنه سٌتم حتما مراجعة هذه التحفظات فً مستقبل قرٌب

كذلك، ألن القانون التونسً  1979من اتفاقٌة  9ولقد تحفظت تونس على المادة 

أطفالها لكن فً  للجنسٌة أنداك كان ٌحرم المرأة التونسٌة من منح جنسٌتها إلى

من قانون الجنسٌة، وأصبح للمرأة الحق فً منح  12، عدلت المادة 1993تموز /ٌولٌو

وعلى هذا . جنسٌتها إلى أطفالها المولودٌن من أب أجنبً لكن ٌشترط رضا الزوجٌن

. األساس تقول ممثلة تونس بؤنه سٌتم من المفروض سحب هذا التحفظ كذلك

                                                
1 Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, observations finales contre Tunisie, paragraphe 222. 
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عدٌالت على قانون األحوال الشخصٌة التونسً آخر ت 1993كما أدخل فً سنة 

. التونسً والمقاٌٌس الدولٌة لحقوق اإلنسان من أجل تحقٌق التطابق الكامل بٌن القانون

أنه تخل عن القٌم اإلسالمٌة بل تطوٌر لهذه  وال ٌنظر مإٌدو اإلصالحات إلى هذا على

.  القٌم لكً تتالءم مع العصر الحدٌث

صالحات صعوبات فً التطبٌق على أرض الواقع عند ومع هذا تواجه هذه اإل

. تعارضها مع األعراؾ والتقالٌد االجتماعٌة

: وضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً دول الشرق األوسط  .2

سوؾ ندرس تحت هذا العنوان وضعٌة حقوق المرأة داخل األسرة فً كل من 

: األردن، لبنان وسورٌة، دابما وفقا للمعطٌات المتوفرة

 :ضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً األردنو /أ.2

عند تقدٌم األردن لتوضٌحاتها أمام اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة 

  1:عن أسباب تحفظاتها على اتفاقٌة المرأة قالت

: 4فقرة  15بالنسبة للمادة 

ثل إن هذا الحق ؼٌر معطى للمرأة فً األردن كون األردن بلدا إسالمٌا ومنح م" 

هذا الحق ال ٌمكن إعطاإه للنساء باعتباره مخالفا لتعالٌم اإلسالم الذي ٌعتبر دٌن 

الدولة، بحٌث ٌحرم على المرأة السفر لوحدها حتى إلى بٌت هللا بقصد الحج، فهً إما 

. أن تكون مع محرم، أو مع عصبة من النساء المعروفات بالصالح

                                                
 .أنظر التقرٌر األولً لألردن أمام اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة   
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الحرٌة باختٌار مكان مسكنها وإقامتها  لذا فال ٌمكن منح المرأة مثل هذا الحق وال

على اعتبار أنها حسب دٌن الدولة تابعة لزوجها وال ٌمكن أن تختار السكن لوحدها 

."  سواء كانت متزوجة أم عزباء

: 16بالنسبة للمادة 

هذه المادة لها عالقة بقانون األحوال الشخصٌة األردنً، وهو قانون مقتبس من " 

. له الفقه اإلسالمً وتطبٌقا

إن قانون األحوال الشخصٌة ٌعدل بٌن الرجل والمرأة وهذه مواد من قانون 

 : األحوال الشخصٌة تبٌن حق المرأة فً الزواج والرفض والنفقة والطالق

من قانون األحوال الشخصٌة األردنً بٌن الرجل والمرأة من  4فلقد سوت المادة 

. حٌث العدول عن الخطوبة

وٌج البكر من قبل القاضً إذا كان عضل الولً دون كما ٌسمح هذا القانون تز

سبب مشروع لما ٌكون من ترٌد الزواج معه كفإ ولكن إذا كان العضل من األب أو 

. سنة من عمرها 18الجد فال مجال لموافقتها على طلبها بالزواج ممن ترٌد ما لم تتمم 

إذا كان خاطبها  سنة 18ٌمنع إجراء العقد على امرأة لم تكتمل : " 7وتنص المادة 

" ٌكبرها بؤكثر من عشرٌن سنة إال بعد أن ٌتحقق القاضً رضابها واختٌارها

أو حتى  15، 10ٌفهم من هذه المادة، بؤنه إذا كان الخاطب ٌتجاوز المخطوبة بـ 

سنة فإنه ال ٌوجد ما ٌلزم القاضً من التحقق من رضاها، وٌشكل هذا خرقا جسٌما  19

. لزواجلشرط الرضا والموافقة با

ال ٌشترط موافقة الولً فً زواج المرأة : " من هذا القانون 13وتضٌؾ المادة 

 ."سنة 18الثٌب العاقلة المتجاوزة من العمر 
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للزوجة حق تطلٌق : " 87وفٌما ٌخص حق المرأة فً طلب الطالق تنص المادة 

." نفسها بنفسها فً حالة اشتراط ذلك فً عقد الزواج خطٌا

تعطً للمرأة الحق فً التفرٌق إذا كانت سالمة من كل عٌب  116و 113المادة 

أما المادة . ٌحول دون القٌام بالواجبات الزوجٌة مع وجود عٌب بالزواج ٌحول دونها

. ، فتنص على التعوٌض فً حالة ما طلقها زوجها تعسفٌا134

اواة كما نوهت ممثلة األردن أمام هذه اللجنة بؤن قانون األحوال المدنٌة ٌإكد المس

وبالنسبة للعالقات األسرٌة، ٌتمسك األردن بمبادئ الشرٌعة . والرجل بٌن المرأة

ولكن بٌنما هناك نص على حق المرأة فً تقرٌر شروطها فً عقد  اإلسالمٌة السمحة،

وقد بدأت حمالت، السٌما من جانب المنظمات . ذلك الحكم الزواج، نادرا ما استخدم

  .عً المرأة بتلك الحقوق واستخدامها لهاو ؼٌر الحكومٌة، من أجل زٌادة

وانطالقا من هذه التوضٌحات قامت اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد 

 1:المرأة بجملة من المالحظات

تالحظ اللجنة أن قانون األحوال الشخصٌة األردنً ال ٌعترؾ بحق المرأة فً  -

وقها عند الطالق، أو بحقوقها اختٌار اسم األسرة أو اختٌار مهنتها أو عملها، أو بحق

 . بوصفها أحد األبوٌن ومسإولٌاتها

. تعدد الزوجات وتالحظ اللجنة بقلق أٌضا أن القانون األردنً ٌعترؾ بممارسة -

تدعو اللجنة الحكومة إلى تعدٌل قانون األحوال الشخصٌة بشكل ٌجعله ٌعترؾ  -

ٌتعلق  ها عند الطالق، وفٌمابحقوق المرأة فً اختٌار اسم عابلتها ومهنتها، وكذلك بحقوق

 . بمسإولٌاتها بوصفها أحد األبوٌن

                                                
 .456و 449والثانً المقدمٌن من األردن الفقرة  رٌرٌن األولأنظر تعلٌق اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة على التق 1 
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القانون والسٌاسات المتصلة بتعدد  وتدعو اللجنة الحكومة إلى إعادة النظر فً -

االتفاقٌة والدستور والعالقات  الزوجات بؽٌة القضاء على تلك الممارسة تماشٌا مع

 . االجتماعٌة المتطورة فً البلد

نقل  لق ألن قانون الجنسٌة األردنً ٌحرم المرأة األردنٌة منوتشعر اللجنة بالق -

 وتنطوي هذه الحالة على مفارقة. جنسٌتها إلى أوالدها إذا كان زوجها ؼٌر أردنً

 تارٌخٌة فً الوقت الذي ٌحرز فٌه األردن خطوات كبٌرة فً التطور االقتصادي

من مختلؾ الجنسٌات والدٌمقراطً وفً الوقت الذي أصبح فٌه الزواج بٌن األشخاص 

 . شابعا بصورة متزاٌدة أمرا

باسمها، ومن  وتالحظ أٌضا أن القانون األردنً ٌحرم المرأة من إبرام عقود -

حقوق المرأة  وتعتبر اللجنة ذلك قٌودا على. السفر بمفردها، ومن اختٌار مكان إقامتها

 .ةتتعارض مع مركز المرأة القانونً فً الدستور األردنً وفً االتفاقً

 2-9وتالحظ اللجنة بقلـــق أن األردن أعربت عن تحفظات على المادتٌن  -

أٌضا بإعادة النظر فً  المتعلقتٌن بهذه المسابل لذا توصً اللجنة الحكومة 4-15و

  .،  بهدؾ سحبها(ز)و  (د)و  (ج) 16تحفظاتها على المواد 

متعارضٌن تعرض النظام الملكً األردنً إلى الشد باتجاهٌن ومن جهة أخرى، 

فمنذ . متنافسة حول قضاٌا تتعلق بمكانة المرأة فً البالد من جانب قوى سٌاسٌة

االنفتاح السٌاسً فً البالد من التعببة لدى اإلسالمٌٌن  منتصؾ الثمانٌنات، زاد

وحققت الحكومة األردنٌة فً السنوات األخٌرة . المرأة المحافظٌن ولدى جماعات حقوق

 .المعارضة اإلسالمٌة رؼم منإصالحات تدرٌجٌة على ال

فلقد انضم األردن إلى اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة 

. ، مع تحفظه على ما ٌتعارض منها مع الشرعٌة اإلسالمٌة1992سنة  وصادق علٌها
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الحكومٌون، فً تقرٌرهم حول تقدم األردن فً مجال اعتماد تلك  وذكر المسبولون

، بؤنهم ٌعملون على تضٌٌق 2000ٌناٌر /فً كانون الثانً أعدوهاالتفاقٌة والذي 

وقانون األحوال الشخصٌة اإلسالمً، وأنهم ٌؤملون باعتماد  "االتفاقٌة"التعارض بٌن 

.  بالكامل" االتفاقٌة"

ولقد اتخذت األردن بعض التدابٌر القانونٌة للقضاء على بعض صور التمٌٌز ضد 

مات الخاصة بالحالة المدنٌة خاصة ما ٌتعلق بتسلٌم المرأة، فلقد تم تعدٌل التنظً

جوازات السفر بحٌث أصبح ٌسمح للنساء المطلقات أو األرامل فً األردن أن ٌسجلن 

. كربٌسات عابلتهن

األحوال الشخصٌة الخاصة بالمرأة، فلقد أضحت رمزا للنزاع  أما بالنسبة لقضاٌا

ن الصعوبة بمكان إصالح قوانٌن األحوال وبالتالً، كان م بٌن القوى الدٌنٌة والعلمانٌة

.  الشخصٌة

، قوانٌن تنص 1991فعلى سبٌل المثال، لقد أصدر البرلمان األردنً فً سنة 

و  2001وأثناء حل البرلمان بٌن عامً  .على التوزٌع ؼٌر المتكافا للثروة عند الطالق

ن بحقوق قانون ٌتعلقا انتهزت الحكومة األردنٌة الفرصة لتمرٌر مشروعً 2003

.  المرأة

فٌها الطالق، بٌنما  فؤعطى مشروع القانون األول المرأة حق رفع دعوى تطلب

صارمة على  أعطى مشروع القانون الثانً للمحاكم حرٌة أكبر فً تطبٌق عقوبات

.  مرتكبً جرابم الشرؾ أو العرض

ن أدخال على قانو لكن مجلس النواب الجدٌد آنذاك، رفض هذٌن التعدٌلٌن اللذٌن

.  األحوال الشخصٌة وقانون العقوبات
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 16الزواج للذكور واإلناث من  ومع هذا وبموجب القانون الجدٌد تم رفع سن

ذلك، حصلت النساء  وعالوة على. سنة للجنسٌن 18سنة على التوالً إلى  15و

بالجنسٌة  األردنٌات المتزوجات من رجال ؼٌر أردنٌٌن على حق تمتع أطفالهن

 1.األردنٌة

 :وضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً لبنان/ ب.2

لقد كفل الدستور اللبنانً لكل طابفة احترام القوانٌن المتعلقة بؤحوالها الشخصٌة 

.  بحٌث ٌخضع اللبنانٌون لقوانٌن الطابفة التً ٌنتمون إلٌها ولمحاكم هذه الطابفة

ة ر الصادر عن المفوضً.ل 60ولقد حددت هذه الطوابؾ بموجب القرار رقم 

 17ر تارٌخ .ل 146والمعدل بالقرار  1936مارس /آذار 13الفرنسٌة العلٌا بتارٌخ 

إذ نص فً المادة األولى منه على أن الطوابؾ المعترؾ  1938نوفمبر / تشرٌن ثانً

بها قانونا كطوابؾ ذات نظام شخصً هً الطوابؾ التارٌخٌة التً حدد تنظٌمها 

    .طابفة 18ومحاكمها وشرابعها فً صك تشرٌعً، وهً 

وعلٌه، ٌشكل عدم وحدة التشرٌع فً مواد األحوال الشخصٌة وتعدده تبعا لعدد 

الطوابؾ فً لبنان، مساسا واضحا بمبدأ المساواة بٌن المواطنٌن، نساء أو رجاال، فً 

 3.مٌادٌن الزواج واإلرث وؼٌر ذلك من القوانٌن

صالح ٌإدي إلى وضع من أجل ذلك، نادت بعض الجماعات النسابٌة اللبنانٌة بإ

ولكن أظهر مجلس . عام للزواج المدنً ٌوحد جمٌع الزٌجات فً إطاره قانون اختٌاري

 4 .لهذا االقتراح حالت دون عرضه علٌه للنظر فٌه النواب معارضة شدٌدة

                                                
 .موجز عن األردن برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،   1

 .126أنظر لور مؽٌزل، المرجع السابق، ص    

 .19و 18السابق، ص الجمعٌة اللبنانٌة لحقوق اإلنسان، حالة حقوق اإلنسان فً لبنان، المرجع    

 .موجز عن لبنان برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،   4
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ولعل أوسع المخالفات التً تمس بمبدأ المساواة بٌن المرأة والرجل فً إطار 

: األسرة فً لبنان هً

ع المرأة اللبنانٌة المتزوجة بؤهلٌة ممارسة التجارة دون رضا زوجها ال تتمت -

، (من قانون التجارة 14 -11المواد )الصرٌح أو الضمنً 

ال ٌستفٌد األوالد من جنسٌة والدتهم اللبنانٌة إال فً حالتٌن مذكورتٌن حصرا  -

 :فً قانون الجنسٌة اللبنانً

من القرار رقم  2المادة  )أبٌه  الولد ؼٌر الشرعً فً حال اعترفت به أمه قبل .1

 (1925كانون الثانً / أٌار  19لسنة  15

 . الولد الشرعً القاصر فً حال اكتسبت أمه الجنسٌة اللبنانٌة بعد وفاة والده .2

مع اإلشارة إلى أن قانون الجنسٌة اللبنانً ٌحرم من هذا الحق المرأة اللبنانٌة التً 

نبً أو التً استعادت جنسٌتها اللبنانٌة بعد وفاة بقٌت على جنسٌتها رؼم اقترانها من أج

 1.زوجها

 2 :وضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً سورٌا/ ج.2

 44تلعب العابلة دورا مهما فً المجتمع السوري، وعلى هذا األساس تنص المادة 

."  األسرة هً خلٌة المجتمع األساسٌة وتحمٌها الدولة: " من الدستور 1فقرة 

                                                
 .الجمعٌة اللبنانٌة لحقوق اإلنسان، المرجع السابق   

ابق، و برنامج األمم المتحدة ، راجع كذلك، مسعود عكو، المرجع الس2005هٌومن راٌتس ووتش، منظمة مراقبة حقوق اإلنسان التقرٌر العالمً  2

 . موجز عن سورٌا اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، 
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تحمً الدولة الزواج وتشجع علٌه وتعمل على : " من هذه المادة 2وتضٌؾ الفقرة 

التً تعوقه وتحمً األمومة والطفولة وترعى النشء  إزالة العقبات المادٌة واالجتماعٌة

 ."لتنمٌة ملكاتهم والشباب وتوفر لهم الظروؾ المناسبة

مبحث كما ٌكفل الدستور السوري المساواة بٌن الرجال والنساء كما رأٌنا فً ال

السابق، إال أن قوانٌن األحوال الشخصٌة، التً تحددها الشرٌعة اإلسالمٌة، وكذلك 

.  قانون العقوبات، تحوي بنوداً تنطوي على تمٌٌز ضد المرأة

رؼبت امرأة ٌزٌد عمرها  فٌنص القانون السوري لألحوال الشخصٌة على أنه إذا

ًّ أ 17على  ذلك الزواج، فإن لم  مرها فًسنة بالزواج فعلى القاضً أن ٌؤخذ رأي ول

ًّ األمر فً خالل مهلة محددة أو إذا أظهر اعتراضا ؼٌر شرعً ٌعمد  ٌعترض ول

.  القاضً إلى إتمام إجراءات الزواج طالما أن الزوج مإهل للزواج

وٌنص هذا القانون كذلك، على أنه فً حال تزوجت امرأة راشدة من دون موافقة 

ًّ أمرها ٌحق لولً األمر طل إبطال الزواج إذا لم ٌكن زوج ابنته مإهل للزواج  بول

  .المرأة ولكن ال ٌمكن إبطال الزواج إذا حملت

وٌحق للرجل بموجب القانون السوري كذلك، أن ٌطلب منع زوجته من السفر 

.  للخارج، كما ٌنطوي هذا القانون على تمٌٌز ضد المرأة فٌما ٌخص الطالق

ؾ تنفٌذ العقوبة القانونٌة على مرتكب جرٌمة أما قانون العقوبات فهو ٌسمح بوق

االؼتصاب إذا ارتضى الزواج من ضحٌته، كما ٌتٌح استعمال الرأفة مع مرتكبً ما 

، مثل االعتداء على قرٌباتهم من النساء بالضرب أو القتل "الشرؾ"ٌُسمى بجرابم 

وبة الرجل بدعوى سوء السلوك الجنسً، أبعد من ذلك، ُتعاقب المرأة الزانٌة بضعؾ عق

  .الزانً
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وفً هذا المجال، ٌجب اإلشارة إلى أن العنؾ المنزلً فً سورٌا من األمور 

المؤلوفة، وأن الحكومة ال تبذل جهداً كافٌاً لمكافحته أو رعاٌة ضحاٌاه، وفقا لتقارٌر 

  1.منظمات حقوق اإلنسان

، بحٌث ومن جهة أخرى تحرم المرأة السورٌة من الحق فً نقل جنسٌتها ألطفالها

ٌعطً قانون الجنسٌة السوري للرجال فقط حق منح جنسٌتهم ألطفالهم، حتى لو كانت 

السورٌات المتزوجات من رجال ؼٌر سورٌٌن، فإن  زوجتهم ؼٌر سورٌة، أما النساء

ٌُعاَملون فً  القانون السوري ٌعتبر أبناءهن ملحقٌن بآبابهم وٌحملون جنسٌتهم، وبالتالً 

. أو األجانب، من حٌث أحكام اإلقامة وؼٌرها ٌر السورٌٌنسورٌة معاملة العرب غ

وعلى هذا األساس، انطلقت فً سورٌة حملة نسابٌة من أجل تعدٌل قانون 

السورٌة الحق فً منح جنسٌتها ألطفالها لما ٌكون  الجنسٌة السوري بإعطاء المرأة

  .والدهم ؼٌر سوري

ت السورٌة، طالبة وقد نشرت ناشطات سورٌات عرٌضة فً مختلؾ المحافظا

والرجال على السواء بالتوقٌع علٌها، دعماً لحق المرأة السورٌة فً أن ٌحمل  من النساء

   2 .جنسٌتها بؽض النظر عن جنسٌة األب أبناإها

 بٌاناً ُوزع على وسابل"  اللجنة الوطنٌة لرابطة النساء السورٌات "وأصدرت 

واتهن بالرجال لحصول أوالدهن على النساء السورٌات مسا "اإلعالم، جاء فٌه طلب 

إلى "  أبناء وبنات سورٌة "، ودعت الرابطة " الجنسٌة السورٌة أسوة بالرجال

النساء من ، وطالبت خاصة 2003نهاٌة العام  المشاركة فً حملة التواقٌع التً بدأتها

  .حملةهذه البالمساهمة فً  السورٌات المتزوجات من ؼٌر السورٌٌن

                                                
 .هٌومن راٌتس ووتش، المرجع السابق 1

 .، المرجع السابق مسعود عكو 2 
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نابباً فً مجلس الشعب السوري، الذٌن  35العرٌضة على توقٌع ولقد حصلت هذه 

مذكرة لمجلس الشعب ٌطالبون فٌها  لم ٌكتفوا بالتوقٌع فقط على هذه العرٌضة بل قدموا

فً األفق ما ٌشٌر إلى احتمال تعدٌل  بتعدٌل قانون الجنسٌة السوري، إال أنه لٌس هناك

  .قانونهذا ال

ن القانون السوري ٌنطوي على بعض التمٌٌز ضد ولقد أكد قانونٌٌن سورٌٌن بؤ

المرأة فً قضاٌا ال تتعلق بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، ومنها قانون الجنسٌة السوري 

  ."ٌُعَرؾ أصل شرعً لتمٌٌز الرجل عن المرأة فٌه الذي ال"

كما أكد أحد المحامٌن السورٌٌن الناشط فً حقوق اإلنسان، األستاذ أنور البنً، 

ل هذا القانون بالذات ال ٌصطدم بالشرٌعة اإلسالمٌة، وإنما ٌكرس العدل الذي أن تعدي

المطالِبة بتعدٌل  دعا إلٌه اإلسالم، كما حث العلماء المسلمٌن فً سورٌا على دعم الحملة

. قانون الجنسٌة فً البالد

وفً األخٌر ٌجب اإلشارة إلى حاالت شاذة فً سورٌا حٌث ال تمنح الجنسٌة 

المواطنات السورٌات الالبً ٌتزوجن من أكراد سورٌٌن معروفون  بناءالسورٌة أل

فً األوراق " عزباء"، وأبعد من ذلك تكتب عبارة "مكتومٌن"بتسمٌة أجانب أو 

 1.الرسمٌة لهذه المواطنات رؼم أنهن متزوجات ولهن أطفال

: وضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً الدول الخلٌجٌة  .3

ة فً منطقة الخلٌج جد متردٌة كما سنرى من خالل وضعٌة المرأة داخل األسر

عرض هذه الوضعٌة فً كل من البحرٌن والكوٌت وقطر والمملكة العربٌة السعودٌة 

 :واإلمارات والٌمن

                                                
 .مسعود عكو، المرجع السابق 1 
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 :وضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً البحرٌن/ أ.3

وال ٌوجد توحٌد فً . تحدد الشرٌعة اإلسالمٌة األحوال الشخصٌة للمرأة البحرٌنٌة

قانون األحوال الشخصٌة للطابفة السّنٌة والطابفة الشٌعة، فالنساء  تشرٌع فٌما ٌخصال

المساواة فٌما ٌخص المٌراث والطالق مقارنة بؤقرانهن  الشٌعٌات ٌعاملن بقدر أكبر من

ٌّات .  السن

الحق فً التملك وفً تمثٌل أنفسهن فً المحاكم، والحق  وللنساء من كال الطابفتٌن

 1.بحرٌة، والعمل فً القطاعٌن العام والخاص خارج البالدفً السفر إلى 

وهناك فً البحرٌن حمالت لتوحٌد قانون األحوال الشخصٌة تقوم بها المنظمات 

وفً اآلونة األخٌرة عمل المجلس األعلى لشبون . ؼٌر الحكومٌة النسابٌة البحرٌنٌة

لبا من الحكومة المرأة فً البحرٌن على وضع مسودة قانون لألحوال الشخصٌة، طا

 2.اتخاذ التدابٌر المناسبة لعرض المسودة على المجلس التشرٌعً

من قانون الجنسٌة البحرٌنً  4أما فٌما ٌخص الحق فً الجنسٌة، فتنص المادة 

ٌتبع الطفل جنسٌة والدته إذا كان والده مجهوالً، أو لٌس لدٌه : " على أن 1963لسنة 

." جنسٌة محددة

ومة البحرٌن فً التجنٌس انتقادات واسعة من حٌث أنها لم أثارت سٌاسة حكولقد 

تطبق نتٌجة لخطة تشرٌعٌة واضحة مما ٌخل بالتالً بالتركٌبة السكانٌة واالجتماعٌة 

.  للبالد

ومع هذا فلقد تم منح الجنسٌة البحرٌنٌة لبعض أبناء وبنات البحرٌنٌات 

ات األجنبٌات الحاضنات المتزوجات من أجانب كما منحت الجنسٌة البحرٌنٌة لألمه

                                                
 .موجز عن البحرٌن  برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،  1

 . المرأة تستحق االحترام والكرامة، المرجع السابق: منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً  2
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ألبناء بحرٌنٌٌن فً حالة وفاة األب، إال أن ذلك لم ٌستند إلى قانون واضح بل بموجب 

 1.قرار ملكً

ورؼم أن مثل هذه الحاالت ٌمكن حلها عن طرٌق قرار ملكً أو تنفٌذي، فإن 

 . النساء فً القانون البحرٌنً ال ٌتمتعن بحق واضح فً نقل جنسٌتهن إلى أطفالهن

 :وضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً الكوٌت/ ب.3

أساسا بقانون  ما تزال المرأة الكوٌتٌة تواجه عدم المساواة القانونٌة فٌما ٌتعلق

األحوال الشخصٌة السٌما فً األمور المرتبطة بالزواج والطالق والمٌراث، كما 

ون للنساء القواعد بٌن الطابفة الشٌعٌة والسنٌة بحٌث ٌعطً هذا القان تختلؾ هذه

ٌّات  2 .الشٌعٌات حقوق أكثر مقارنة مع النساء السن

: وفً مجال الحقوق المرتبطة بالجنسٌة، ٌنص قانون الجنسٌة الكوٌتً على أن

 ."الرجل هو من ٌحدد جنسٌة أطفاله"

، دعت اللجنة المعنٌة بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة 2000وفً العام 

ى أسس ال تقوم على التمٌٌز وضمان معاملة أولبك الذٌن الكوٌت إلى منح الجنسٌة عل

 3.ٌُمنحون الجنسٌة الكوٌتٌة على قدم المساواة مع ؼٌرهم من المواطنٌن الكوٌتٌٌن

أما لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، فلقد أعربت فً مالحظاتها الختامٌة 

ٌٌز ضد المرأة فً ، عن قلقها إزاء استمرار وجود التم2004حول الكوٌت فً العام 

                                                
 .2002 -2001تقرٌر أوضاع حقوق اإلنسان فً البحرٌن خالل   1

 .وٌتموجز عن الك برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،   2

 .480، 478الكوٌت، الفقرتان . المالحظات الختامٌة للجنة حقوق اإلنسان   
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مختلؾ القوانٌن، بما فٌها قانون الجنسٌة، ودعت الكوٌت إلى تعدٌل النصوص القابمة 

 1.على التمٌٌز أو إلؽابها لتضمن التقٌد بنصوص االتفاقٌة

: وضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً قطر/ ج.3

. تطؽى أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة على قانون األحوال الشخصٌة للمرأة فً قطر

فٌنص هذا قانون على سبٌل المثال على أن مٌراث المرأة أقل بمرتٌن من مٌراث 

. الرجل

أبعد من ذلك، ٌجب أن تحصل المرأة القطرٌة على إذن من ولً أمرها من 

 2 .سٌارة الذكور كً تحصل على رخصة قٌادة

فإن هذا قانون ٌعطى للمرأة حضانة األطفال الصؽار فقط  أما فً حاالت الطالق،

ولكن على أرض الواقع، تمارس . شرعا ٌنما ٌكون األطفال األكبر سنا من حق الوالدب

. المحاكم القطرٌة حرٌة التصرؾ بالنسبة للحضانة بحٌث لها كامل السلطة التقدٌرٌة

وانطالقا من هذا الوضع، اقترح مشروع لتعدٌل هذا القانون، ٌتضمن بعض 

وهً تشمل إلزام الطرؾ الذي ٌرٌد . قالخطوات التً تقٌد الحق التلقابً فً الطال

ممارسة حقه، وهو بصورة شبه ثابتة الرجل، بالتوجه إلى المحكمة وشرح أسباب 

  3.رؼبته بالطالق وحضور خدمة للوساطة والمصالحة قبل الطالق

أضؾ إلى ذلك وفً الحالة التً ٌكون فٌها الطالق من قبل الرجال، ٌستحق للمرأة 

:  ضما ٌلً على سبٌل التعوي

فً أعقاب الطالق؛   (العدة)نفقة خاصة لمدة ثالثة أشهر  .1

                                                
 .2-21الكوٌت، الفقرتان : لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، التعلٌقات الختامٌة  

 .موجز عن قطر برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،   2

 .دولٌة، المرجع السابقمنظمة العفو ال  3
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نفقة لألطفال، أثناء وجودهم مع والدتهم؛   .2

  .سكن كاٍؾ فً حال وجود أطفال .3

 1995فً العام %  31,9وتشٌر حكومة قطر إلى ارتفاع معدالت الطالق بـ 

جهها التحدٌات الربٌسٌة التً توا" ، فالطالق هو أحد 2002فً العام %  31,1و

: وصرحت أنه". العابالت القطرٌة ووضع المرأة فً العابلة 

فً ضوء مجموعة الظروؾ المترتبة على الطالق والتً تكون المرأة فٌها أكثر " 

عرضة لتحمل تبعاتها سواء من حٌث العناٌة باألطفال وتربٌتهم، أو من حٌث اآلثار 

هذا المجال ٌإثر على قدراتها االقتصادٌة واالجتماعٌة، فإن المرأة تواجه تحدٌاً فً 

 1."وطاقاتها النفسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة

وقد . أما فً مجال الجنسٌة، فالجنسٌة القطرٌة ال تمنح إال عبر والد قطري

أوصت لجنة حقوق الطفل بؤن تكفل قطر حق الطفل فً الحصول على الجنسٌة بدون 

 2 .من اتفاقٌة حقوق الطفل 7و 2ٌن تمٌٌز على أساس جنس أحد الوالدٌن، وفقاً للمادت

 :وضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة/ د.3

تقع المسابل القانونٌة المتعلقة بالنساء فً المملكة العربٌة السعودٌة عادة فً نطاق 

. التً تعتمد أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة كؤساس لقراراتها سلطة المحاكم اإلسالمٌة

النهابً للقانون اإلسالمً فً السعودٌة بموافقة  التفسٌر" مجلس كبار العلماء"وٌعطً 

.  الملك

                                                
ونتٌجة الدورة االستثنابٌة الثالثة والعشرٌن للجمعٌة العامة  (1995)رد دولة قطر على االستبٌان الموجه إلى الحكومات حول تنفٌذ منهاج عمل بٌجٌن  1 

: 2004، المجلس األعلى لشبون األسرة (2000)

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/QATAR-English.pdf 

  .المرأة تستحق االحترام والكرامة، المرجع السابق: منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً  2

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/QATAR-English.pdf
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لإلسالم كثٌرا دور المرأة فً األسرة  ولقد قلّص تفسٌر الحكومة السعودٌة

والمجتمع، فٌستطٌع الرجل مثال الحصول على الطالق بمجرد طلبه ذلك، أما المرأة فال 

.  تعانً من التمٌٌز الشدٌد ومن قٌود تعوق حقوقهاتستطع الحصول علٌه بسهولة بحٌث 

وبالرؼم من أن بعض النساء ٌتولٌن مناصب مهنٌة فً المستشفٌات والمدارس 

والبنوك والمكاتب وؼٌرها، فإنهن ال ٌستطعن الحصول على رخصة قٌادة سٌارة بحٌث 

بٌان حكومً أصدر المجلس األعلى للعلماء فتوى ُتحرم النساء قٌادة السٌارات وأعقبها 

 1.ٌإٌد الفتوى وٌحذر النساء من مؽبة عدم احترامها

بٌد أن المعارضة للتحرٌم آخذة فً االزدٌاد مع انفتاح االقتصاد وانضمام مزٌد 

  .من النساء إلى القوى العاملة

ومن جهة أخرى، ٌفرض القانون فً المملكة العربٌة السعودٌة بشكل خاص، 

ل المرأة، كما تشمل هذه القٌود الحظر القانونً على العدٌد من القٌود على حرٌة تنق

حصول النساء على وظابؾ بدون إذن خطً من قرٌب ذكر أو مؽادرة البالد بدون 

 وٌجب أن تحصلن على .(زوج أو قرٌب ذكر ال ٌجوز الزواج منه)صحبة محرم 

 2.موافقة خطٌة من أحد أفراد أسرتهن الذكور لكً تتلقٌن العالج الطبً

لم تتحفظ المملكة العربٌة السعودٌة كؽٌرها من الدول العربٌة على المادة  ومع هذا

، وٌرجع سبب ذلك حسب اعتقادنا، إلى اعتبارها بؤن نص هذه المادة ٌمكن 4فقرة  15

. إدخاله ضمن التحفظ العام الذي قامت به على كل ما ٌخالؾ أحكام الشرٌعة

ٌة، بموجب قانون الجنسٌة أما فً مجال الجنسٌة، فقد كانت المرأة السعود

السعودي الذي تم إلؽاإه، تجازؾ بفقدان جنسٌتها السعودٌة إذا تزوجت من شخص ؼٌر 

                                                
أجري فً المملكة العربٌة السعودٌة حول مدى طموح النساء السعودٌات بقٌادة  ،  نتٌجة سبر أراء2005حزٌران /لقد تم اإلعالن فً شهر ٌونٌو   

 .بالمائة منهن ال تردن القٌام بذلك 96السٌارة، وتبٌن من خالله أن 

 .موجز عن السعودٌة برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،   2
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مواطن، ولقد عدلت السعودٌة هذا القانون، بٌد أن القانون الجدٌد ال ٌعطً المرأة حق 

. منح جنسٌتها ألطفالها

السعودٌة على المادة وفً هذا المقام، ٌجب اإلشارة إلى أن تحفظ المملكة العربٌة 

من اتفاقٌة المرأة لم ٌكن مرتبط بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، ألنه كما سبق لنا وأن  9

. وضحنا، لقد تحفظت المملكة بصفة عامة على كل ما ٌخالؾ أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

على وجه التحدٌد هو تؤكٌدا منها بان  9وعلٌه فإن تحفظ المملكة على المادة 

المادة لٌس له عالقة بالشرٌعة اإلسالمٌة، بل بممارسات سابدة فً المجتمع  أحكام هذه

.   السعودي والمملكة ؼٌر جاهزة للتنازل علٌها

إلى تشكٌل هٌبة وطنٌة  العربٌة السعودٌةوعموما لقد ازدادت المطالبة فً المملكة 

المرأة، للتعامل مع شإون المرأة والعابلة وصٌاؼة مٌثاق وطنً للتعامل مع حقوق 

.  ضمن إطار قواعد قابمة على الشرٌعة، وواجبات المرأة ودورها فً العابلة والمجتمع

كما ازدادت المطالبة بإنشاء أقسام للنساء فً المحاكم لتسوٌة القضاٌا العابلٌة، 

 1.ولتعزٌز حصول النساء على العدل، وجعل تعلٌم المرأة مناسباً للطلب فً سوق العمل

المسبولون الحكومٌون فً السنوات األخٌرة مسؤلة إعطاء  قشومن جهة أخرى، نا

وستكون هذه أول خطوة باتجاه االستقالل القانونً للنساء . أوراق هوٌة شخصٌة للنساء

تكون هذه على أمل أن  2.عن أزواجهن أو آبابهن من خالل فصل هوٌاتهن الشخصٌة

حقوقا أخرى تزٌد وقروضا مصرفٌة، و الخطوة أساسا لمنح النساء جوازات سفر،

 .استقاللهن الذاتً

 

                                                
 . المرأة تستحق االحترام والكرامة، المرجع السابق: التعاون الخلٌجً منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس 1

 .برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، المرجع السابق  2
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 :وضعٌة حقوق المرأة العائلٌة فً اإلمارات/ ه.3

تنظم أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة األحوال الشخصٌة للنساء فً اإلمارات، وتتبع 

العربٌة المتحدة التفسٌر اإلسالمً الذي ٌسمح للرجال بتعدد الزوجات  اإلمارات

. ، وبالطالق من دون حكم قضابًوباشتراط ولً المرأة إلتمام الزواج

المرأة المطلقة حق حضانة األطفال حتى سن السابعة،  ففً حاالت الطالق، تمنح

. قانونٌا من حق الوالد بٌنما تصبح حضانتهم بعد ذلك السن

 أما فً مجال الزواج، فإن النساء المسلمات تمنعن من الزواج من رجال ؼٌر

بالزواج من نساء ؼٌر مسلمات، ففً سنة  مسلمٌن، بٌنما ٌسمح للرجال المسلمٌن

من الزٌجات فً اإلمارات بٌن رجال مسلمٌن ونساء ؼٌر %  28 كانت 1998

.  مسلمات

المسلمات فقط من ٌمنعن من مؽادرة  وأخٌرا فً مجال التنقل، فإن النساء

 1.العربٌة المتحدة من دون إذن أولٌاء أمورهن اإلمارات

 :لٌة فً الٌمنوضعٌة حقوق المرأة العائ/ و.3

" إحراج"حسب منظمة العفو الدولٌة، فإن الٌمن ٌتجاهل بكل وضوح ومن دون 

المواطنات الٌمنٌات، فلقد حددت الحكومة الٌمنٌة الحد األدنى للزواج بالنسبة للبنات بـ 

سنة  12سنة، لكن على أرض الواقع فإنه ٌسمح لهن من الزواج إبتداءا من السن  15

. بإرادة األب فقط

                                                
 .موجز عن اإلمارات، أنظر كذلك، منظمة العفو الدولٌة، المرجع السابق برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة،   1
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ألن  لقد أدى هذا إلى ارتفاع نسبة األمٌة عند الطفالت اللواتً فً سن العاشرةو

أؼلبٌتهن تجبرن على التخلً على كراسً الدراسة من أجل تحضٌر أنفسهن على أن 

. ٌكن زوجات صالحات، ألن القانون الٌمنً ٌلزم الزوجة أن تطٌع زوجها

السٌما الحٌاة العامة، فإنه وبما أن النساء فً الٌمن ؼاببات على كل المستوٌات 

ال ٌوجد أمل بؤن تتحسن األوضاع هناك وأن تتمتع  حسب اعتقاد منظمة العفو الدولٌة،

 1.النساء فً المستقبل بمساواة مع الرجال

وانطالقا من هذا الوضع، استؽربنا كٌفٌة انضمام الٌمن إلى اتفاقٌة القضاء على 

ة، بحٌث كانت ثانً دولة تنظم إلى هذه جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة بهذه السرع

 .الجزابرأو  المؽربأو  تونس، قبل العدٌد من الدول السٌما 1984االتفاقٌة فً سنة 

ومن جهة أخرى لم تقم الٌمن بؤي تحفظ على هذه االتفاقٌة متعلقا بالمواد التً 

به كان  أثارت جدال بٌن مختلؾ الدول العربٌة اإلسالمٌة، فالتحفظ الوحٌد الذي قامت

التً تتعلق بطرٌقة حل النزاعات بٌن أطراؾ  29الفقرة األولى من المادة حول 

 2.االتفاقٌة

لقد تمٌزت القوانٌن العربٌة عن القوانٌن الؽربٌة من حٌث عدم إدماج األمور 

المتعلقة باألحوال الشخصٌة فً القانون المدنً، وإنما فً قانونا خاصا أطلق علٌه اسم 

. وال الشخصٌةقانون األح

                                                
1 Amnesty international, situation des femmes au Yémen, in http://www.fraternet.com  

ؾ ٌعرض للتحكٌم أي خالؾ بٌن دولتٌن أو أكثر من الدول األطرا: " من اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة 1فقرة  29تنص المادة    

فإذا لم ٌتمكن األطراؾ، خالل ستة اشهر . حول تفسٌر أو تطبٌق هذه االتفاقٌة ال ٌسوى عن طرٌق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول

الدولٌة بطلب ٌقدم من تارٌخ طلب التحكٌم، من الوصول إلى اتفاق على تنظٌم أمر التحكٌم، جاز ألي من أولئك األطراؾ إحالة النزاع إلى محكمة العدل 

 ."وفقا للنظام األساسً للمحكمة

http://www.fraternet.com/
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ولقد جاء هذا الفصل نتٌجة العتبار قانون األحوال الشخصٌة نسٌج وحده ٌختلؾ 

عن سابر القوانٌن السٌاسٌة واالقتصادٌة والجنابٌة والتجارٌة والدولٌة وؼٌرها، فهو 

ٌحكم عالقات إنسانٌة شخصٌة إلى حد بعٌد، علٌها عماد المجتمع كله، وهً عالقة 

. ة فً المجتمع، أي األسرةأفراد الخلٌة األساسً

ومن جهة أخرى، توصلنا من خالل هذا المبحث إلى اإلثبات بؤن نقطة االختالؾ 

األساسٌة بٌن النظرة الؽربٌة والنظرة العربٌة هً بالدرجة األولى حول حقوق المرأة 

فً إطار األسرة، خاصة وأن الشرٌعة اإلسالمٌة تنظم األحوال الشخصٌة فً كل الدول 

، أبعد من ذلك فلقد تعدى التعارض بٌن هذه الدول لٌشمل مفهوم األسرة فً حد العربٌة

. ذاته

من اتفاقٌة  16ومن هذا المنطلق، تحفظت أؼلبٌة الدول العربٌة على المادة 

المرأة، فٌما عدا اإلمارات العربٌة المتحدة والٌمن، وكذا المملكة العربٌة السعودٌة 

ت عامة على كل ما ٌخالؾ أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، أما ومورٌتانٌا اللتان أبدٌتا تحفظا

. فلم تتحفظ علٌها الدول العربٌة بذات القدر 9والمادة  4فقرة  15المادة 

: وفً العموم ٌمكن إبداء المالحظات اآلتٌة

تشترط أؼلبٌة الدول العربٌة حضور ولً المرأة إلتمام عقد الزواج، ولقد استعمل  .1

 ؛الزواجعلى الحاالت ومن الدول لحرمان أو إجبار النساء هذا الشرط فً كثٌر من 

 ؛تعتبر السلطة األبوٌة فً الدول العربٌة من اختصاص األب فقط .2

تعترؾ كل الدول العربٌة للرجال بالحق فً طلب الطالق من دون شروط أو  .3

قٌود سوءا كان ذلك بحكم قضابً أو من دون حكم قضابً، أما النساء فعلٌهن تقدٌم 

  ؛مام المحاكم بعد استٌفاء بعض الشروططلبا أ
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الناجمة عن بعض المشاكل  ٌحصلن على الطالق أو ٌطلبنه تواجه النساء اللواتً .4

التمٌٌز القانونً واالجتماعً والثقافً، وتتمثل هذه المشاكل فً العنؾ والصعوبات 

صفة لهذه المالٌة والصعوبات المتعلقة بالحضانة وانعدام الحماٌة الفعالة والحلول المن

المشاكل؛ 

، الحصول على حضانة األطفال، الدول العربٌةٌحق للنساء المطلقات فً أؼلبٌة   .5

تبعاً لسن األطفال وبصرؾ النظر عما إذا ُطلِّقن على أساس الطالق أو التطلٌق للضرر 

وٌختلؾ سن األطفال بموجب هذا الحق من مذهب . أو الخلع أو أي سبب آخر للطالق

عاماً  13ظم الحاالت ٌجب أن ٌبقى الصبً مع والدته حتى سن وفً مع. إلى آخر

عاماً، وعندها ٌمكن لوالدهما أن ٌطلب الوصاٌة على األطفال  15والبنت حتى سن 

وٌحصل علٌها، 

ٌستعمل الرجال حقهم فً الطالق فً الدول الخلٌجٌة بطرٌقة تعسفٌة، بحٌث  .6

ٌعترؾ بعض و ٌجات،من جمٌع الز%  35و%  25ٌتراوح معدل الطالق ما بٌن 

خاصة وأن " االزدراء بالنساء " المسبولٌن فً هذه الدول بؤنهم عاجزون عن منع هذا 

  1المحاكم لٌست مخولة بوضع حدا لممارسة الطالق؛

ٌّد حرٌة حركة النساء ساري المفعول فً  ما زال هناك عدد من .7 القوانٌن التً تق

كاألردن وسورٌا  "متقدمة " دول وحق الوصاٌة حتى فً  الدول العربٌة، كحق السفر

ولبنان، فً حٌن أن بلدان أخرى كالبحرٌن ودول شمال إفرٌقٌا تفرض قٌوداً أقل فٌما 

 ؛ٌتعلّق بسفر النساء

تواجه النساء فً بعض الدول الخلٌجٌة، قٌوداً قابمة على التمٌٌز على حرٌة  .8

عمان تحتاج تنقلهن عندما ٌقدمن طلبات للحصول على جواز سفر، ففً البحرٌن و

                                                
 . المرأة تستحق االحترام والكرامة، المرجع السابق: منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً  1
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المرأة إلى إذن خطً من زوجها أو ولً أمرها للحصول على جواز سفر وتكون هذه 

 الموافقة مطلوبة قانونٌاً أما فً السعودٌة ٌنبع هذا الشرط من الممارسات أو العادات؛

ال تستطع النساء المتزوجات بؤجانب فً أؼلبٌة الدول العربٌة أن تمنحن جنسٌتهن  .9

تونس األردن ومإخرا الجزابر، وهذا التمٌٌز كما رأٌنا ٌتعدى ألطفالهن، فٌما عدا 

من المواطنة الفعلٌة بما تشمله من  نحقوق أطفالهن ألنهم ٌحرمو لىالنساء لٌإثر ع

وأمام هذه ... حقوق متعلقة بالتعلٌم والصحة والحق فً الملكٌة العقارٌة أو اإلرث

ي تقدمت به بعض الدول العربٌة وعلى الوضعٌة التمٌٌزٌة فإنه ال ٌمكن تقبل التبرٌر الذ

رأسها مصر، التً ادعت أن عدم منح المرأة حق نقل جنسٌتها ألطفالها قد قرر للحفاظ 

 ؛على المصالح العلٌا لألطفال

تشكل قوانٌن الجنسٌة فً كل الدول الخلٌجٌة تمٌٌزاً ضد المرأة أضؾ إلى ذلك  .10

ن فً معظم هذه الدول، ٌواجهن فإن النساء اللواتً ٌرؼبن فً الزواج من ؼٌر مواط

قرارات إدارٌة تقتضً منهن الحصول على ترخٌص من السلطات بمنحهن اإلذن 

بالزواج من ؼٌر المواطنٌن؛  

لم تبد أي حكومة من حكومات الدول الخلٌجٌة استعدادها لتعدٌل قوانٌن الجنسٌة  .11

 لمعالجة التمٌٌز ضد أطفال النساء الخلٌجٌات المتزوجات من أجانب؛

لكن ٌجب االعتراؾ فً األخٌر بؤن الدول العربٌة قد أصلحت نوعا ما وضعٌة  .12

النساء وٌختلؾ هذا اإلصالح من دولة إلى أخرى، بل من منطقة إلى أخرى بحٌث 

ٌمكن ترتٌب دول شمال إفرٌقٌا فً المرتبة األولى من حٌث كمٌة وطبٌعة التعدٌالت 

 .ل األسرةالتً قامت بها من أجل تحسٌن وضعٌة المرأة داخ
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القانونٌة   تهاوقٌم الدول العربٌة على اتفاقٌة المرأة حفظتأسباب 
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إلى أن الدول العربٌة ترفض بشدة  األطروحةاألول من هذه  البابلقد توصلنا فً 

نصوص علٌها فً الشرعة الدولٌة لحقوق المرأة، السٌما ما بعض حقوق المرأة الم

ارتبط منها بالحالة الشخصٌة للمرأة وبوضعٌتها داخل األسرة، وهذا ما ٌفسر تحفظاتها 

. على كل مواد اتفاقٌة المرأة التً ُتعنى بهذا المجال

 العاداتأضؾ إلى ذلك، تتحكم فً وضعٌة النساء فً هذه الدول مجموعة من 

ؾ الدٌنٌة، تحتم على كل من عالج قضٌة المرأة االنطالق من قاعدة موحدة هً واألعرا

قاعدة الشرٌعة اإلسالمٌة فً انسجامها أو تعارضها مع ؼاٌة التحدٌث باالستناد إلى 

خطوتٌن ممٌزتٌن ربما تقودان إلى إظهار المقارنة بٌن حال المرأة فً الؽرب وبعد 

نٌة وبٌن القانون األساسً الذي ٌسٌر وفقه اإلنسان العدٌد من التطورات المادٌة واإلنسا

  1.الشرٌفة العربً والمتمثل فً القرآن والسنة النبوٌة

كشؾ العالقة الباب األول من هذا  الفصلوانطالقا من هذا الوضع، نرٌد فً 

وأحكام الشرٌعة  الشرعة الدولٌة لحقوق المرأةالقابمة بٌن تحفظات الدول العربٌة على 

القٌمة القانونٌة لهذه التحفظات، وذلك الثانً إلى دراسة الفصل ة، لننتقل فً اإلسالمً

: من خالل التقسٌم التالً

الدول العربٌة على اتفاقٌة المرأة  ظتحف أسباب: األول الفصل

 ربط الدول العربٌة تحفظاتها بالشرٌعة اإلسالمٌة: األول المبحث

 الدٌنٌةتها الثقافٌة وتمسك الدول اإلسالمٌة بخصوصً: الثانً المبحث

  الدول العربٌة على اتفاقٌة المرأة اتتحفظالقٌمة القانونٌة ل: الثانً الفصل

 الدول العربٌة االعتراضات الصادرة ضد تحفظات :ولاأل المبحث

ة المرأة  اتفاقًبموضوع وؼرض  مدى مساس تحفظات الدول العربٌة: الثانً المبحث

                                                
 .15جع تؽادٌر بٌضون، المرجع السابق، ص را   
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: األول الفصل

العربٌة على اتفاقٌة المرأة الدول  أسباب تحفظ

المرأة بحجة أنها تخالؾ  اتفاقٌةلقد تحفظت أؼلبٌة الدول العربٌة على بعض مواد 

لدراسة هذه  الفصلاألول من هذا  المبحثأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، لذا سنخصص 

تمسك الدول الثانً فسٌدور موضوعه حول إمكانٌة  المبحثالنقطة بالذات، أما 

خاصة وأن حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق المرأة على  مٌزها الدٌنًاإلسالمٌة بت

: ، وذلك وفق التقسٌم اآلتًوجه التحدٌد، باتت حقوقا عالمٌة

ربط الدول العربٌة تحفظاتها بالشرٌعة اإلسالمٌة : األول المبحث

  بخصوصٌتها الثقافٌة و الدٌنٌة تمسك الدول اإلسالمٌة: الثانً المبحث

: األول المبحث

ربط الدول العربٌة تحفظاتها بالشرٌعة اإلسالمٌة 

ونظرة الدول  (اإلسالمٌة)هناك خالؾ مفاهٌمً قابم بٌن نظرة الدول العربٌة 

لبعض حقوق المرأة، السٌما ما ارتبط منها بالحالة  (المجسدة فً اتفاقٌة المرأة)الؽربٌة 

. الشخصٌة للمرأة وبوضعٌتها داخل األسرة

 (اإلسالمٌة)ختالؾ على أرض الواقع بتحفظ الدول العربٌة ولقد ترجم هذا اال

. على كل مواد اتفاقٌة المرأة التً اعتبرتها منافٌة ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

الحالً دراسة مدى ارتباط تحفظات هذه الدول بؤحكام  بحثنرٌد من خالل الم

: الشرٌعة اإلسالمٌة معتمدٌن التقسٌم التالً
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ة صرٌحة أو ضمنٌة للشرٌعة اإلسالمٌة إشار: األول المطلب

موقؾ اإلسالم من الحقوق المتحفظ علٌها : الثانً المطلب

: األول المطلب

إشارة صرٌحة أو ضمنٌة للشرٌعة اإلسالمٌة 

، الشرعة الدولٌة لحقوق المرأةعند تصفحنا لمختلؾ تحفظات الدول العربٌة على 

لفة، مفادها أن الدول العربٌة تتحفظ لفت انتباهنا عبارة تتكرر دابما، ولو بصٌػ مخت

على الترتٌبات المخالفة ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، وأنه فً حال ما وقع تعارض بٌن 

. أحكام االتفاقٌة والشرٌعة اإلسالمٌة، فإن هذه األخٌرة هً التً تطبق

: كما الحظنا وجود فبتٌن من التحفظات وهو ما قسم الدول العربٌة إلى مجموعتٌن

عة أشارت صراحة إلى الشرٌعة اإلسالمٌة كسبب للتحفظ على هذه االتفاقٌة، مجمو

ومجموعة أخرى اختفت وراء قوانٌنها الداخلٌة عند التحفظ مع أن هذه القوانٌن 

 1.مستوحاة من الشرٌعة اإلسالمٌة

: األولالفرع 

إشارة صرٌحة للشرٌعة اإلسالمٌة 

ى بعض مواد اتفاقٌة القضاء لقد تحفظت ثمانٌة دول عربٌة بطرٌقة صرٌحة عل

.  على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة التً تتعارض مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

                                                
رسالة قسم الدراسات والبحوث فً " Le courrier du GERI"أنظر مقالنا تحت عنوان، التحفظات على حقوق المرأة والشرٌعة اإلسالمٌة، نشر فً 1 

 . 2004سبتمبر /اإلسالمٌات، التابع لجامعة مارك بلوك، ستراسبورغ، فرنسا أٌلول
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وتتمثل هذه الدول فً مصر والجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة والمؽرب ومورٌتانٌا 

. وأخٌرا المملكة العربٌة السعودٌةالبحرٌن والعراق وسورٌا و

من اتفاقٌة  16والمادة  2ى كل من المادة ففٌما ٌخص مصر، فلقد تحفظت عل

المرأة فً األجزاء التً تخالفان فٌها أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، فورد فً تحفظها على 

المادة  جمهورٌة مصر العربٌة على استعداد لتنفٌذ ما جاء بفقرات هذه: "أن 2المادة 

 ."لكن بشرط أال ٌتعارض ذلك مع الشرٌعة اإلسالمٌة

فلقد ترددت فٌه عبارات كثٌرة تشٌر مباشرة إلى  16لى المادة أما تحفظها ع

ٌكون ذلك دون إخالل بما تكفله الشرٌعة ل: " اإلسالم كسبب لتحفظها بحٌث ٌنص

مراعاة لما تقوم علٌه العالقات ... اإلسالمٌة للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج 

الراسخة التً ال ٌجوز الخروج من قدسٌة مستمدة من العقابد الدٌنٌة  الزوجٌة فً مصر

أن أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة تفرض على الزوج أداء الصداق المناسب  ذلك... علٌها 

... " لذلك قٌدت الشرٌعة...  للزوجة واإلنفاق

وعند انضمام مصر إلى العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة لعام 

 بار أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة وعدممع األخذ فً االعت: " بما ٌلً، صرحت 1966

. " تعارضها معها

تشترط من أجل تطبٌق المادة الثانٌة من اتفاقٌة  أما الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة فهً

األخذ بالحسبان القواعد المبطلة المنصوص علٌها من قبل الشرٌعة اإلسالمٌة، : " المرأة

من النساء أو الرجال من  فٌما ٌخص الحصة التً ٌجب أن ٌتحصل علٌها كل وارث

.  تركة األشخاص المتوفون
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الجماهٌرٌة العربٌة من هذه االتفاقٌة، فإن  16وفٌما ٌخص تحفظها على المادة 

فً إطار الحقوق المضمونة للنساء " فقط  (ح)و (ج)فقرة  16تقبل تطبٌق المادة  اللٌبٌة

." من قبل الشرٌعة اإلسالمٌة

بكل أجزاء االتفاقٌة بشرط أن ال تخالؾ أحكام " وبالنسبة لمورٌتانٌا فهً تقبل 

." الشرٌعة اإلسالمٌة والدستور المورٌتانً

إذ ٌنص تحفظه على ، أعاله 2أبعد من ذلك، وضع المؽرب شرطا لتطبٌق المادة 

على شرط أن  حكومة مملكة المؽرب تعلن قبولها تطبٌق أحكام المادة الثانٌة،: "ما ٌلً

اإلسالمٌة خاصة وأن بعض الترتٌبات فً قانون األحوال ال تخالؾ أحكام الشرٌعة 

الشخصٌة المؽربً تعطً للنساء حقوقا مختلفة عن الحقوق الممنوحة للزوج، وهذه 

 1 ..."الحقوق ال ٌمكن مخالفتها أو تعدٌلها ألنها منبثقة من أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة 

والشرح التً تقدمت  تقرٌبا بنفس الصٌاؼة 16كما تحفظ المؽرب على كل المادة 

ألن المساواة فً هذا المجال مخالفة ألحكام " .. بهما مصر، بحٌث جاء فً تحفظه 

الشرٌعة اإلسالمٌة تلزم الزوج بتقدٌم " وٌوضح المؽرب بؤن .. " الشرٌعة اإلسالمٌة

وعلى هذا األساس، ال تمنح الشرٌعة اإلسالمٌة النساء ... المهر خالل عقد الزواج 

..." ب الطالق إال بحكم قضابًالحق فً طل

، وفٌما ٌخص هذه المادة فإن 16أما العراق، فإنه ال ٌعتبر نفسه مرتبط بالمادة 

تحفظه مرتبط بالشرٌعة اإلسالمٌة إذ ال ٌجب أن تخالؾ هذه المادة أحكام الشرٌعة 

اإلسالمٌة من حٌث الحقوق التً قررتها لصالح النساء بمقابل واجبات الزوج، والتً 

. ق نوع من التوازن بٌن الزوجٌنتحق

                                                
 .المؽرب تحفظا ألنه ٌستبعد األثر القانونً ألحكام هذه المادةٌعتبر إعالن  1 
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، ولكن بالنسبة لهذه الفقرة 2و 1فقرة  16سورٌا كذلك قد تحفظت على المادة 

فٌما ٌخص اآلثار  2فقرة  16تتحفظ سورٌا على المادة : " األخٌرة ٌقول نص تحفظها

". لخطوبة الطفل أو زواجه بسبب مخالفتها ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌةالقانونٌة 

من المادة  1من هذا التحفظ ٌمكن استنتاج بؤن سورٌا ال تعتبر الفقرة  وانطالقا

مخالفة ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة ألنها عندما تحفظت علٌها لم تحدد ذلك، وإذا كان  16

 األمر كذلك، نتساءل عن أسباب تحفظها على هذه المادة؟

نصوص علٌها من ٌقبل تطبٌق هذه المادة فً الحدود الم" بالنسبة للبحرٌن فهو و

". قبل الشرٌعة اإلسالمٌة

، ألنها على حد تعبٌر نص 1فقط (د)فقرة  16لكوٌت فلقد تحفظت على المادة أما ا

، أي "متعارضة مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، وكون اإلسالم دٌن الدولة" التحفظ

. مصدر قانونها

ؼٌر  16المادة  هذه، فإن (د)وٌستخلص من التحفظ الكوٌتً أنه فٌما عدا الفقرة 

متعارضة مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، وكما رأٌنا فإن هذا لم ٌكن موقؾ باقٌة الدول 

 .العربٌة التً درسنا تحفظاتها أعاله

تحفظت المملكة العربٌة السعودٌة صراحة على حقوق المرأة المخالفة وأخٌرا 

ء على جمٌع أشكال ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة بحٌث ٌنص تحفظها على اتفاقٌة القضا

فً حال وقوع تعارض بٌن أحكام هذه االتفاقٌة مع : " التمٌٌز ضد النساء على ما ٌلً

." القانون اإلسالمً، فإن السعودٌة ال تجد نفسها ملزمة بتطبٌق هذه األحكام المتعارضة

                                                
األعراؾ، حٌن تمنح هذه الفقرة للوالدٌن نفس الحقوق والمسؤولٌات فٌما ٌتعلق بالوالٌة والقوامة والوصاٌة على األطفال وتبنٌهم، أو ما شابه ذلك من   

 .توجد هذه المفاهٌم فً التشرٌع الوطنً
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: الفرع الثانً

إشارة ضمنٌة للشرٌعة اإلسالمٌة 

اله، فإن الجزابر، واألردن، ولبنان، على ؼرار الدول التً درسنا تحفظاتها أع

ألحكام الشرٌعة المرأة وتونس، لم تشر تحفظاتها بصفة مباشرة على مخالفة اتفاقٌة 

ٌُستخلص منها  .ذلك اإلسالمٌة، بل 

من العهد الدولً الخاص  4فقرة  23فبالنسبة للجزابر، فإن تفسٌرها للمادة 

ال ٌجب أن ٌتعارض : "واجبات الزوجٌنبالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، والمتعلقة بحقوق و

 1".مع الركابز األساسٌة للنظام القانونً الجزابري

من اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد  16وتقابل هذه المادة، المادة 

حٌث نص التحفظ . النساء، التً تنظم هً األخرى حقوق الزوجٌن وواجباتهما

:  الجزابري علٌها كاآلتً

الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، تعلن أن ترتٌبات المادة  إن حكومة" 

المتعلقة بالمساواة بٌن الرجال والنساء فً كل ما ٌتعلق بالزواج، خالله، وانحالله،  16

". ال ٌجب أن تخالؾ قانون األسرة الجزابري

 4قرة ؾ 15، والمادة 2الفقرة  9كما تحفظت الجزابر على المادة الثانٌة والمادة 

. ، بحجة أنها تتعارض مع قانون األسرة والجنسٌةالمرأةمن اتفاقٌة 

: وٌمكن إبداء بعض المالحظات على تحفظات الجزابر

                                                
، بدال مه تحفظ، مع أن مضمىن هذا اإلعالن هى تحفظ بىصفه ٌهدف إلى استبعاد وتغٍٍز األثز القاوىوً "إعالن تفسٍزي"ر عبارة لقد استعملت الجزائ  

. لبعض أحكام هذه االتفاقٍت
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فقرة  23الذي تحدث عنه نص التحفظ على المادة " النظام القانونً الجزابري "إن  . 

لقد تبٌن و. ، إنما ٌتجسد فً قانون األسرة الجزابري، الذي ٌنظم األحوال الشخصٌة4

، حٌث كان نص التحفظ أوضح، باإلشارة إلى 16لنا هذا من خالل التحفظ على المادة 

 .قانون األسرة

إن قانون األسرة الجزابري مستوحى من مبادئ وأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، كما أن  .2

الشرٌعة اإلسالمٌة بصفة عامة هً إحدى مصادر القانون الجزابري، لذا فإن إشارة 

عند التحفظ على العهد الدولً " قانون األسرة"أو إلى " النظام القانونً"ى الجزابر إل

، هو عبارة عن إشارة بطرٌقة ؼٌر المرأةالخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، واتفاقٌة 

 .مباشرة للشرٌعة اإلسالمٌة

، حسب اعتقادنا، مبالؽا فٌه، إذ كٌؾ ٌمكن مطالبة 16إن نص التحفظ على المادة  .3

 دولٌة أن تتماشى مع نص قانونً داخلً؟اتفاقٌة 

من  16والمادة  2بالنسبة لمصر، التً كما رأٌنا أعاله قد تحفظت على المادة أما 

 9باإلشارة إلى الشرٌعة اإلسالمٌة كسبب مباشر، فلقد تحفظت على المادة المرأة اتفاقٌة 

نها الداخلً مثل ما من االتفاقٌة بدون اإلشارة إلٌها كسبب لذلك، وال حتى لقانو 2فقرة 

. فعلت الجزابر، بل اكتفت فقط بتبرٌر موقفها

وٌمكن القٌام بنفس المالحظة على تحفظات المؽرب ألنه ٌعد من بٌن الدول التً 

من  16والمادة  2أشارت صراحة إلى الشرٌعة اإلسالمٌة عند التحفظ على المادة 

، 15 من المادة 4على الفقرة ، لكن ومع ذلك، فلقد اكتفى عند التحفظ المرأةاتفاقٌة 

، باإلشارة على التوالً إلى قانون األحوال الشخصٌة، وقانون 9من المادة  2والفقرة 

. الجنسٌة المستوحٌان من الشرٌعة اإلسالمٌة
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 المرأةأما تونس، فهً كالجزابر، ٌعود السبب ؼٌر المباشر لتحفظها على اتفاقٌة 

 (د)(ح)(ج)حرؾ  1فقرة  16نس على المادة فلقد تحفظت تو. إلى الشرٌعة اإلسالمٌة

، بحجة أنها تتعارض مع قانونها لألحوال الشخصٌة، وقانون األحوال (ي)(ز)

 1.الشخصٌة التونسً مستوحى من مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة

ٌجب أن ال ُتفسر "، وقالت بؤنها 4الفقرة  15كما تحفظت تونس على المادة 

". من قانون األحوال الشخصٌة 61، والفصل 23 بطرٌقة تتعارض مع ترتٌبات الفصل

فقط من  (ي)و (و)أما العراق، فإنه ال ٌعتبر نفسه مرتبط بالمادة الثانٌة فقرة 

اتفاقٌة المرأة، أي ؼٌر مرتبط بااللتزام باتخاذ تدابٌر لتؽٌٌر أو إبطال القوانٌن واألنظمة 

إلؽاء جمٌع األحكام واألعراؾ والممارسات التً تشكل تمٌٌزا ضد المرأة، وكذا 

من دون أن ٌربط ذلك  9وكذلك المادة الجزابٌة الوطنٌة التً تشكل تمٌٌزا ضدها، 

كما فعلت الدول العربٌة  أو حتى ٌفسر موقفهبالشرٌعة اإلسالمٌة أو بقانونه الداخلً 

 2.األخرى

نفس الوضع بالنسبة لدولة األردن، التً عددت المواد التً تحفظت علٌها، دون 

ارة لقانونها الداخلً وال للشرٌعة اإلسالمٌة كسب لذلك، مع أن المواد التً تحفظت اإلش

. علٌها هً نفسها التً تحفظت علٌها الدول العربٌة األخرى

الفقرة  16، والمادة 2فقرة  9وتتمثل المواد التً تحفظت علٌها األردن فً المادة 

. 4فقرة  15األولى وأخٌرا المادة 

                                                
ستثناء األثر القانونً تُعتبر اإلعالنات الصادرة من قبل المؽرب وتونس عند انضمامهما إلى شرعة حقوق المرأة تحفظات، ألنهما قصدا من خاللها ا  1

األمور " 24لجنة حقوق اإلنسان، التعلٌق العام رقم : لبعض أحكام هذه االتفاقٌة وعلٌه فإنها تخضع لنفس األحكام التً تطبق على التحفظات، راجع فً ذلك

ام إلٌها، أو تلك المتعلقة باإلعالنات بمقتضى المادة المتعلقة بالتحفظات التً أبدٌت لدى تصدٌق العهد أو البروتوكوالت االختٌارٌة الملحقة به، أو االنضم

  :novembre 1994, paragraphe 3. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, Nations Unies 4"     من العهد 41

م بالفقرتٌن األول من هذه األطروحة، قد رفض االلتزا بابٌجب اإلشارة إلى أن العراق، على ؼرار الجزائر ومصر ودول أخرى، كما رأٌنا فً ال  

 .9األولى والثانٌة من المادة 
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، 9ن، فهو اآلخر قد أبدى تحفظات على الفقرة الثانٌة من المادة أما بالنسبة للبنا

.  دون تبرٌر تحفظه (د )(ح)(ج)البنود  16والفقرة األولى من المادة 

والمثال اللبنانً ٌستدعً التوقؾ عنده، فلبنان من الدول العربٌة التً تتمٌز بقانون 

 18ٌعٌش فً لبنان  فكما رأٌنا فً الفصل األول من هذه األطروحة،. داخلً خاص

طابفة دٌنٌة مختلفة، مما دفع بالمشرع اللبنانً إلى تشرٌع قوانٌن خاصة بكل طابفة 

.  دٌنٌة

، نجد الطابفة المسلمة التً تنقسم بدورها إلى سنة 18ومن بٌن هذه الطوابؾ الــ 

وٌطبق على هذه الطوابؾ قانون مستوحى من . وشٌعة ودروز واسماعلٌٌن والعلوٌٌن

.  ة اإلسالمٌة وفقا لكل طابفةالشرٌع

وعلٌه فإن لبنان قد تحفظ، وبطرٌقة ؼٌر مباشرة، على المواد التً ال تتوافق مع 

ٌُنظم األحوال الشخصٌة للطابفة المسلمة . قانونه الداخلً الذي 

من دون تبرٌر  (ز )(د )(ح )(ج) 1فقرة  16أما سورٌا فلقد تحفظت على المادة 

. أو تفسٌر

من اتفاقٌة  7وٌت الدولة العربٌة الوحٌدة التً تحفظت على المادة ولقد كانت الك

القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد النساء، والمتعلقة بالحقوق السٌاسٌة للمرأة، 

والكوٌت كما أشرنا إلٌه أعاله، . مبررة ذلك بمعارضة هذه المادة لقانونها االنتخابً

. لسن قوانٌنه الداخلٌةٌعتبر اإلسالم دٌنا للدولة، وٌعتمد علٌه 

الفقرة الثانٌة، دابما بسبب معارضتها لقانون  9 كما تحفظ الكوٌت على المادة

المؽرب والعراق وسورٌا، اتبع صٌؽتٌن للتحفظ، كمصر و الكوٌتو. الجنسٌة الكوٌتً

صٌؽة مباشرة تشٌر إلى الشرٌعة اإلسالمٌة بصراحة، وصٌؽة ؼٌر مباشرة ترتكز على 

. ي، الذي كما رأٌنا، مستوحى من الشرٌعة اإلسالمٌةالقانون الداخل
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ونظرا الرتباط تحفظات كل الدول العربٌة سوءا صراحة أو ضمنٌا بؤحكام 

الشرٌعة اإلسالمٌة، رأٌنا أنه من الضروري التوقؾ عند مكانة اإلسالم فً النظام 

 :القانونً لهذه الدول

: الفرع  الثالث

م الداخلً للدول العربٌة فً النظامكانة الشرٌعة اإلسالمٌة 

تنص أؼلبٌة دساتٌر الدول العربٌة على أن اإلسالم دٌنا للدولة، وال ٌفوت أحدا منا 

بؤن مكانة الدستور فً مختلؾ األنظمة القانونٌة الداخلٌة، تكون عادة فً قمة هرمها، 

.  وهذا ما ٌعرؾ بمبدأ سمو الدستور

القانونً، أن كل القوانٌن الوطنٌة، وٌنتج عن اعتبار الدستور فً قمة هرم النظام 

بما فٌها قانون األحوال الشخصٌة وحتى المعاهدات المصادق علٌها، ٌجب أن تحترمه 

. وتكون متماشٌة مع أحكامه وال ٌجوز لها مخالفته

فً دساتٌر الدول " اإلسالم دٌنا للدولة"ومن هذا المنطلق، ٌعنً النص على أن 

جرد شعار، كما هو تذكٌر وتؤكٌد على أن الشرٌعة العربٌة بؤنه مبدءا مهما لٌس م

احترام اإلسالمٌة تشكل مصدرا دستورٌا وتشرٌعٌا لقوانٌن تلك الدول، مما ٌستوجب 

أحكامها عند سن مختلؾ القوانٌن، وأخذها فً الحسبان عند المصادقة على أٌة اتفاقٌة 

  1.دولٌة

لى الشرٌعة اإلسالمٌة بصفة ولكن مع هذا ال ترجع قوانٌن أؼلبٌة الدول العربٌة إ

مطلقة وحتمٌة فً كثٌر من األمور، فالشرٌعة اإلسالمٌة فً الدول الشمال اإلفرٌقٌة 

وحتى الشرق أوسطٌة، ال تنظم كل المجاالت بحٌث تشرٌعاتها متحررة من أٌة إشارة 

                                                
 .69،  ص 1993، الجزابر 2عمر إسماعٌل سعد هللا، مدخل فً القانون الدولً لحقوق اإلنسان، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ط. د: أنظر فً ذلك  1
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إلى اإلسالم سوءا ضمنٌا أو صراحة فً أؼلبٌة المجاالت، فٌما عدا مجال األحوال 

  .ٌةالشخص

لقد أدت هذه الممارسة إلى انتقاد هذه الدول ألنها ترجع إلى أحكام الشرٌعة و

اإلسالمٌة لما ٌتعلق األمر ببعض حقوق المرأة فً إطار األسرة، لكن لما ٌتعلق األمر 

، أو فٌما ٌخص بعض (الحدود)بمسابل جنابٌة كتقرٌر العقوبات الجسدٌة لبعض الجرابم 

تتجاهل أؼلبٌتها، أحكام ... ي تسمح بالقروض بالفابدة، االستثمارالقوانٌن االقتصادٌة الت

 1.الشرٌعة اإلسالمٌة

أبعد من ذلك فلقد اعتبر هذا التوجه الذي اتبعته الكثٌر من الدول العربٌة، بمثابة 

و باحترام حقوق اإلنسان " العصرنة"تمزق وتردد تتخبط فٌه هذه الدول ألنها مطالبة بـ 

  2.ومعطلة بالدٌن دون أن تلتزم بكافة أحكامه لكنها لم تحققهما،

وفً العموم ٌمكن استعراض مكانة الشرٌعة اإلسالمٌة فً األنظمة القانونٌة 

: لبعض الدول العربٌة

ففٌما ٌتعلق بالجزابر، فلقد اعُتمدت الشرٌعة اإلسالمٌة كدٌن للدولة فً كل 

اإلسالم " ، تقضً بؤن 1963الدساتٌر التً وضعتها، فنجد المادة الرابعة من دستور 

، نفس النص أُعٌد التركٌز علٌه فً المادة الثانٌة من كل من دستور "دٌن للدولة 

 .، كما فً التعدٌل الدستوري األخٌر1989، دستور 1976

ومن جهة أخرى، ٌرتكز المشرع الجزابري مثله مثل مشرعً الدول اإلسالمٌة 

خصوصا عندما ٌتعلق األمر بحالة ؼٌر العلمانٌة، عند سنه لمختلؾ القوانٌن، 

  1.األشخاص واألسرة، على الشرٌعة اإلسالمٌة

                                                
1 Hafidha Chekîr, op. cit. 

2 Voir Sana Ben Achour - Slim Laghmani, droit international, droit interne et droit musulman,  pp 68-70. 
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كما تجعل المادة األولى من القانون المدنً الجزابري الشرٌعة اإلسالمٌة المصدر 

 .الثانً الذي ٌلتزم به القاضً عند الفصل فً النزاعات المطروحة أمامه

م كدٌنا للدولة، ولكن فً ذات أما بالنسبة لتونس، فصحٌح أنها تعترؾ باإلسال

الوقت ال ٌإثر هذا على قوانٌنها، كما أن دستورها صامت ال ٌزودنا بتوضٌحات فً 

هذا المجال، وعلى هذا األساس ٌنتقد بعض الكتاب تونس ألنها اكتفت فقط باإلعالم بؤن 

 2.اإلسالم دٌنا للدولة

زدواجٌة، بحٌث هو وفٌما ٌخص قانون األحوال الشخصٌة التونسً، فهو ٌتسم باال

. مستوحى من الشرٌعة اإلسالمٌة من جهة، وٌحاول االبتعاد عنها من جهة أخرى

وقانون األحوال الشخصٌة التونسً هو فً الحقٌقة، ثمرة سٌاسة الربٌس التونسً 

. الراحل الحبٌب بورقٌبة، الذي حاول إعطاء تونس طابع علمانً فً ظروؾ إسالمٌة

ألخٌرة من حكمه، إلى إعادة تنظٌم النظام التشرٌعً فسعى خالل العشر سنوات ا

التونسً على حساب النظام الدٌنً، ولقد حول هذا تونس، إلى دولة عربٌة متفتحة 

. وتقدمٌة

، تراجعت تونس 1987لكن بوصول زٌن العابدٌن بن علً إلى الحكم فً عام 

 3.كتاب الؽربٌٌننوعا ما وتشبثت بؤصولها العربٌة اإلسالمٌة، على حد تعبٌر بعض ال

أما األردن فإن الشرٌعة اإلسالمٌة فٌها لٌست مجرد مصدر للقواعد القانونٌة 

فحسب، وإنما مجموعة من القواعد التً تطبق مباشرة فً بعض المجاالت، فٌنص 

  ."تطبق المحاكم الشرعٌة قواعد الشرٌعة اإلسالمٌة: " الدستور األردنً

                                                                                                                                            
 .89 -83انظر بحثنا لنٌل شهادة الماجستٌر، المرجع السابق، ص    

2 Peggy Hermann, op. cit 

3 Ibidem. 
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عطون أهمٌة كبٌرة للشرٌعة اإلسالمٌة، وفٌما ٌخص الٌمن، عمان، ومصر فهم ي

أما سورٌا فهً ال تنص على اإلسالم فً  بحٌث استوحت منها تشرٌعاتها الوطنٌة،

 1.الدستور إال من أجل تحدٌد بؤن ربٌس الجمهورٌة ٌجب أن ٌكون مسلما

ووفقا للمادة الثانٌة من الدستور البحرٌنً، فإن اإلسالم دٌن الدولة، وتحدد المادة 

القانون ٌنظم مختلؾ أنواع التربٌة الدٌنٌة والوطنٌة على شتى : " بؤن منه 7

  2 ."المستوٌات

، وهذا ما "الشرٌعة اإلسالمٌة المصدر األساسً للتشرٌع " أما فً الكوٌت فتعتبر 

من اتفاقٌة المرأة المتعلقة بالحقوق  7حتى على المادة " المفرط" ٌفسر سبب تحفظه 

. السٌاسٌة للنساء

ٌخص المملكة العربٌة السعودٌة، فلقد نص النظام األساسً للسلطة المإرخ وفٌما 

دستور المملكة العربٌة السعودٌة " فً المادة األولى منه بؤن  1992آذار /مارس 1فً 

القرآن والسنة هما مصدرا " ، وأضافت المادة السابعة منه "هو القرآن والسنة

 3".السلطة

عربٌة السعودٌة القاعدة األساسٌة التً ٌجب أن وٌشكل هذا المبدأ فً المملكة ال

ٌمتثل لها كل النظام األساسً وجمٌع القوانٌن األخرى وحتى القضاء، فالمادة السادسة 

".  ٌخضع القضاء ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة"تإكد على أن 

وعلٌه، فإن كل القواعد القانونٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة تخضع ألحكام 

لكرٌم والسنة، نفس الشًء بالنسبة لقواعد حقوق اإلنسان التً ٌجب أن تفسر القرآن ا

                                                
1 Abdelfattah Amor, constitution et religion dans les Etats musulmans, 03 décembre 1999, in  http://www.univ-tlse1.fr/index.html 

2 Comité contre la torture, examens des rapports présentés par le Bahreïn, C/47/add.4 octobre 2004, paragraphe 41.  

3 Abdelfattah Amor, op. cit. 

http://www.univ-tlse1.fr/index.html
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ال ٌستطع أن ٌسمح بؤي " الوضعً"فً إطار أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، والقانون 

 1.مخالفة ألحكامها

وبخالؾ دول شمال افرٌقٌة ودول الشرق األوسط كما رأٌنا فً األعلى، فإن 

لعربٌة السعودٌة تحكم كل المجاالت لٌس األحوال الشرٌعة اإلسالمٌة فً المملكة ا

.  الشخصٌة فحسب

هكذا إذن فإن أحد العناصر الحاسمة فً أدوار المرأة فً المجتمع فً الدول 

العربٌة هو وضع الشرٌعة فً الدولة، وبصفة عامة، إن دساتٌر أؼلبٌة هذه الدول تجعل 

ٌن الوضعٌة ألحكام الشرٌعة فً من اإلسالم دٌنا للدولة فقط، من دون أن تخضع القوان

. مجاالت كثٌرة

على أساس  وباستثناء تونس، تقرر كل الدول العربٌة األحوال الشخصٌة للمرأة

كبٌر فً  الشرٌعة، ولكنها تتبنى تفسٌرات مختلفة للشرٌعة ما ٌإدي إلى تباٌن إقلٌمً

.  قوانٌن األحوال الشخصٌة

هذه الدول إلى اللجنة المعنٌة ومن جهة أخرى، تظهر التقارٌر التً قدمتها 

بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة عن مدى تقدمها فً مجال تنفٌذ اتفاقٌة المرأة، خاصة 

وأن عدة حكومات عربٌة قد قامت بخطوات إلصالح قوانٌن األحوال الشخصٌة بما 

 2.ٌتالءم مع تعزٌز مكانة المرأة السٌما فً إطار األسرة

وال الشخصٌة فً الدول العربٌة، تتؤرجح اآلراء وفٌما ٌخص وضع قوانٌن األح

 3:بٌن ثالث تٌارات تٌار علمانً، تٌار موضوعً وتٌار وجدناه معتدل

                                                
1 Peggy Hermann,op. cit. 

  .المرأة فً الحٌاة العامة: متحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌةبرنامج األمم ال 2 

3 Peggy Hermann, ,op. cit.  
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فؤما التٌار العلمانً، فهو ٌؤمل أن ٌتم القضاء على القواعد اإلسالمٌة السارٌة فً 

مختلؾ األنظمة القانونٌة العربٌة واإلسالمٌة بصفة نهابٌة ابتدءا من النصوص 

الدستورٌة التً تكرس اإلسالم كدٌنا للدولة، لكً تحل بدالها القوانٌن الوضعٌة العلمانٌة 

. الؽربٌة

وٌمكن انتقاد هذا التٌار من حٌث أن أنصاره متؤثرٌن إلى حد بعٌد بالنظرة الؽربٌة 

. لحقوق اإلنسان وبالحرٌات العامة وبصفة عامة بالثقافة الؽربٌة من دون قٌد أو تعدٌل

تٌار الموضوعً فإنه ٌدعو إلى تطبٌق القاعدة القانونٌة الوضعٌة على الشكل أما ال

: الذي قننت فٌه من قبل الدولة، حتى ولو كانت ذات مصدرا إسالمً، وذلك لسببٌن

ضرورة تدوٌن القواعد اإلسالمٌة، خاصة وأنه ٌتم فً الكثٌر من الحاالت  -

أو تستعمل اآلٌات القرآنٌة  إعطاء تفسٌرات وتؤوٌالت للقرآن والسنة ؼٌر صحٌحة،

 .واألحادٌث النبوٌة الشرٌفة خارج اإلطار التً أنزلت من أجله

هناك قوانٌن قلٌلة مخالفة لتعالٌم اإلسالم فال ٌجب التنازل أو رفض كل القواعد  -

  .القانونٌة الؽربٌة بحجة أن بعضها ٌخالؾ النصوص اإلسالمٌة

إلسالم مع التطور، وعلى هذا األساس وبالنسبة للتٌار المعتدل، فهو ٌإمن بؤن ا

ٌحاول بعض المفكرٌن التوفٌق بٌن األحكام الواردة فً اإلسالم وحقوق اإلنسان 

المعترؾ بها عالمٌا، وذلك بالدعوة إلى البحث المعمق فً مضامٌن ومدلوالت األحكام 

الشرعٌة للنظر فً إمكانٌة تكٌٌفها مع مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة بحٌث ال تكون 

مناقضة لتعالٌم اإلسالم، وفً نفس الوقت تتواءم مع ما ٌصبوا إلٌه المجتمع من تطور 

  1.وازدهار

                                                
، مركز دراسات الوحدة العربٌة،أنظر كذلك، 26محمد عابد الجباري، الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان، قضاٌا الفكر العربً، سلسلة الثقافة القومٌة رقم . د  

 .43ٌام، المرجع السابق، ص بن فرٌحة ه



 
 227 

بؤن  المفكر التقدمً واإلصالحً التونسًوفً هذا المقام، ٌذكرنا الطاهر حداد 

: اإلسالم ٌعتمد على سنة التدرٌج فً تشرٌع أحكامه حسب الطوق، لذا فإنه ٌعتبر بؤنه

واة االجتماعٌة بٌن الرجل والمرأة عند توفر أسبابها بتطور الزمن ٌمكن تطبٌق المسا"

خاصة وأنه . ... ما دام اإلسالم ٌرمً فً جوهره إلى العدالة التامة وروح الحق األعلى

لٌس هناك ما ٌنص أو ٌدل على أن ما وصل إلٌه التدرٌج فً حٌاة النبً، هو نهاٌة 

ٌج مرتبطا بما للمسابل المتدرج فٌها من المؤمول الذي لٌس بعده نهاٌة ما دام التدر

صعوبة ٌمكن دفعها عن قرب أو وعورة تستدعً تطور األخالق واالستعدادات بتطور 

 1."أو الرق... كمسالة الخمر... الزمن، وفً اإلسالم أمثلة واضحة من هذا القبٌل

بؤن " فرج فوده ما ذهب إلٌه الطاهر حداد بحٌث ٌقول فً هذا الصدد . وٌإٌد د

اإلسالم كان محددا وقاطعا وجامعا ومانعا فٌما ٌخص العقٌدة والعبادة، بٌنما ترك 

مساحة واسعة لالجتهاد فٌما خال ذلك من شبون الدنٌا وأمور الحٌاة، داخل إطار هذه 

المساحة تتنوع الرإى وتختلؾ االجتهادات وتتباعد المسافات أٌضا، وأوضح مثال 

ق أٌضا بحقوق اإلنسان، ٌتمثل فً موقؾ اإلسالم ٌمكن أن نذكره على ذلك، وهو متعل

من الرق، بحٌث ال خالؾ على أنه أحله وال خالؾ أٌضا على أنه شجع على العتق وال 

شك أن اإلسالم قد تناسق فً ذلك تماما مع حركة التارٌخ، فسمح به حٌن كان جزءا من 

دٌان الثالث لم تحرمه مسٌرة الحٌاة وواقع العصر الذي ال ٌستقٌم إال به، وبدٌهً أن األ

اتساقا مع الواقع وضروراته، بٌد أن اإلسالم فً حثه على العتق، وفً جوهره القابم 

على المساواة بٌن البشر، كان ٌفتح الباب واسعا أمام عصور قادمة، ٌجد المسلمون فٌها 

  2..."تناسقا بٌن جوهر اإلسالم وروحه وبٌن جوهر عصور الحضارة وروحها

بصعوبة التوصل : " ي فإنه ٌعترؾ فٌما ٌتعلق بتفسٌر اآلٌات القرآنٌةأما الطهطاو

إلى شروحات مطلقة، لذا ال ٌمكن وصؾ ما قام به رواد القرن التاسع عشر على أنه 

                                                
 .44، ص 1998الطاهر حداد، امرأتنا فً الشرٌعة والمجتمع، صامد للنشر والتوزٌع، تونس مارس     

 .43بن فرٌحة هٌام، المرجع السابق، ص    
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تفسٌر حقٌقً ونهابً، وإنما استخدام جدٌد سعوا من جرابه لتؤمٌن تالإم معٌن مع 

ٌنٌة لم ٌكن لرواد القرن التاسع عشر ؼاٌتً التحدٌث والتطور، أو أنه تحقٌق لتؽطٌة د

  1 .قدره على التحرك من دونها

، نرى أنه من اإلسالم مع التطورعلٌه وبعدما توصلنا إلى اعتبار بؤن و

 .أن نتوقؾ عند موقؾ اإلسالم من الحقوق المتحفظ علٌهاالضروري 

: الثانً المطلب

موقف اإلسالم من الحقوق المتحفظ علٌها 

مجاالت االختالؾ بٌن الؽرب والدول المرأة إحدى حقوق ة تشكل حماٌة وترقً

   .وفً مفهومهاإلى هذه الحقوق فً النظرة  ااإلسالمٌة، بسبب التباٌن الموجود بٌنهم

إن كانت المساواة : " وفً هذا اإلطار ٌقول الدكتور محمد سعٌد رمضان البوطً

جتماعٌة واحدة، فٌتحرك ، أن ٌصب الرجال والنساء فً قوالب ا(لدى الؽرب)المنشودة 

الكل بنسق واحد، وٌسكنوا فً مٌقات وعلى نظام واحد، وتتكافؤ فٌهم الجسوم واألحجام، 

وٌنطلق الكل إلى واجبات محددة واحدة، ثم ٌتقلب الكل فً نعٌم مكرر لحقوق ال تخضع 

ألي تنوع أو تماٌز، بحٌث تسقط مما بٌنهم فوارق القدرات واإلمكانات، وٌظهر الجمٌع 

إن كانت المساواة : أقول.. وكؤنهم أحجار مرصوفة فً حجم واحد وتربٌعات واحدة

المنشودة لدٌهم هً هذه المساواة اآللٌة الحرفٌة، فبوسعهم أن ٌنشدوها وٌبحثوا عنها 

 3."فٌما تنتجه المخارط اآللٌة فقط

                                                
 .15الطهطاوي، األعمال الكاملة عن تؽادٌر بٌضون، المرجع السابق، ص     

2 Sami A. A. Abu Sahleih, droit de l‘homme conflictuel, entre l‘occident et islam, revue Algérienne des sciences juridiques 

économiques et politiques, volume XXXI N° 1 / 1993, p 43. 

 .95، ص 1996الدكتور محمد سعٌد رمضان البوطً، المرأة بٌن طؽٌان النظام الؽربً ولطابؾ التشرٌع الربانً، دار الفكر، دمشق،    
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استعراض مفهوم المساواة بٌن الجنسٌن فً اإلسالم  المطلبنرٌد من خالل هذا 

دراسة تؤثٌر العادات والتقالٌد  وقؾ هذا األخٌر من الحقوق السٌاسٌة للمرأة لننتقل إلىوم

  :واألعراؾ فً وضع القوانٌن العربٌة كما ٌلً

: األولالفرع 

مفهوم المساواة فً اإلسالم 

لقد كانت المرأة فً الحضارات القدٌمة، مستضعفة مهضومة الحقوق مسلوبة 

م فانتشلها من هذه األوضاع السٌبة، وأعلى مكانتها، ورفع حتى جاء اإلسال... اإلرادة 

عنها الكثٌر من الظلم الذي كانت تتعرض له، وجعلها تشعر بكٌانها كانسان مثل الرجال 

 1.سواء بسواء، وضمن لها حقوقها المشروعة

وإنسانٌتها وأهلٌتها ألداء رسالة  كما وضع المٌزان الحق فً إقراره لكرامة المرأة

حولها التقدٌر واالحترام الالبق بها  فً المجتمع، وأعطاها مكانة عالٌة لتجد ممنسامٌة 

واجبات، وشابة ٌصان عرضها من عبث  كؤم مربٌة لألجٌال، وزوجة لها حقوق وعلٌها

. العابثٌن وأصحاب الشهوات

                                                
جعفر . بإشراؾ د (12)محمود حمدي زقزوق، اإلسالم وقضاٌا المرأة، رابطة الجامعات اإلسالمٌة، اإلسالم وحقوق المرأة، سلسلة فكر المواجهة . د  1

: ، أنظر كذلك28 -15، ص 2004عبد السالم، الطبعة األولى 

. 68ـ 59، ص 1951نجى، الطبعة األولى، مصر، ـ محمد عبد المنعم خفاجى، اإلسالم وحقوق اإلنسان، مكتبة الخا

. 22ـ  19ـ اإلمام محمد أبو زهرة، العالقات الدولٌة فً اإلسالم، دار الفكر العربً، القاهرة، ص 

اسات حقوق الحق قدٌم، وثابق حقوق اإلنسان فً الثقافة اإلسالمٌة، مركز القاهرة لدر:  ـ نصر حامد أبو زٌد، صالح الدٌن الجورشً، الباقر العفٌؾ

. 147، ص 2000اإلنسان، القاهرة، 

ٌسري محمد أرشد، حقوق اإلنسان فً ضوء الحدٌث النبوي، كتاب األمة، سلسلة دورٌة تصدر كل شهرٌن عن وزارة األوقاؾ والشإون اإلسالمٌة، . ـ أ

 .100ـ  94، ص 2006، السنة السادسة والعشرون،  114قطر، العدد 



 
 230 

ولقد عنى القرآن الكرٌم بشإون المرأة فً كثٌر من سوره، حتى عرفت إحدى 

سورة : ساء الكبرى، وعرفت أخرى بسورة النساء الصؽرى وهماالسور بسورة الن

. النساء وسورة الطالق

هذا ٌدل على أن للمرأة مكانة عظٌمة فً " وحسب السٌد أحمد المخزنجً فإن 

نظر اإلسالم، وأنها مكانة لم تحظ بمثلها المرأة فً أي شرٌعة أخرى، بل وال فً أي 

 1."هذا مجتمع إنسانً على مر العصور حتى ٌومنا

ِعمران رب إنً َنذرُت لك ما فً بطنً  ةإذ قالت امرأ ﴿: ولقد قال هللا تعالى

راً فتقبَّل منً إنك أنت السمٌع العلٌم فلما وضعتها قالت رِب إنً ووضعُتها أُنثى   ◊ُمحرَّ

ٌُتها مرٌم وإنً أُعٌُذها بك وُذرٌتها  وهللا أعلم بما وضعت ولٌس الذكر كاألنثى وإنً سمَّ

  2.﴾فتقبَّلها رُبها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا  ◊شٌطان الرجٌممن ال

ولقد كرمنا بنً آدم وحملناهم فً البر والبحر ورزقناهم من  ﴿: وٌقول كذلك

 3.﴾ الطٌبات وفضلناهم على كثٌر من خلقنا تفضٌال

ٌتضح من هاتٌن اآلٌتٌن الكرٌمتٌن بؤن كرامة المرأة فً اإلسالم هً جزء من 

اإلنسانٌة، فاإلسالم ال ٌنظر إلى المرأة كامرأة والى الرجل كرجل، وإنما ٌنظر  الكرامة

. إلى كرامة إنسانٌة تشمل الجانبٌن

ومن جهة أخرى، فإنه من بٌن المبادئ السامٌة التً أرستها الشرٌعة اإلسالمٌة 

 مبدأ المساواة بٌن الناس جمٌعا، فكانت نظرتها إلى اإلنسان باعتباره بشرا فحسب ال

                                                
 :  ، عن شبكة اإلنترنت2004آب /قوق المرأة فً المساواة والمٌراث، أؼسطسالسٌد أحمد المخزنجً، ح 1  

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php 

 .37و 36و 35سورة آل عمران اآلٌة  2  

 .70سورة اإلسراء اآلٌة  3  

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
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ٌمٌزه عن سابر أفراد جنسه أو طبقته التً ٌنتمً إلٌها أو ما لدٌه من ثروة أو جاه وإنما 

  1.البشر ٌتفاضلون بشًء واحد وهو تقوى هللا عّز وجل

ٌا أٌها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى  ﴿: وفً هذا المعنى ٌقول عّز وجل

كما ٌشٌر إلى ذلك  2.﴾أتقاكموجعلناكم شعوبا وقبابل لتعارفوا، إن أكرمكم عند هللا 

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مإمن ﴿: 97القرآن الكرٌم فً سورة النحل اآلٌة 

 .﴾فلنحٌٌنه حٌاة طٌبة ولنجزٌنهم أجرهم بؤحسن ما كانوا ٌعملون

ٌا أٌها الناس اتقوا ربكم الذي  ﴿: وٌقول كذلك فً اآلٌة األولى من سورة النساء

  . ﴾وخلق منها زوجها، وبث منهما رجاال كثٌرا ونساءخلقكم من نفس واحدة 

هو الذي خلقكم من نفس واحدة ﴿: 189وٌقول كذلك فً سورة األعراؾ اآلٌة 

 .﴾وجعل منها زوجها لٌسكن إلٌها

بؤن الرجل والمرأة ٌنبتان من أصل واحد مما  ٌستخلص من هذه اآلٌات الكرٌمة،و

أبعد من ذلك فإن . لطبٌعة والدور والمهماتٌعنً أنهما متساوٌان فً األصل والنشؤة وا

من حٌث إنسانٌتهم الواحدة وكرامتهم فً اإلسالم ال ٌساوي فقط بٌن المرأة والرجل 

وإنما أٌضا فً تبادل الحاجة وتبقى صفة التفضٌل  تحمل الواجبات وممارسة الحقوق

  .الوحٌدة الموجودة بٌنهما هً التقوى

                                                
 كلٌة الجنان، جامعة الخن، سعٌد مصطفى الدكتور األستاذ بإشراؾ دكتوراه، أطروحة واإلٌمان، الفسق بٌن المرأة السعودي، هٌثم فراس محمد أنظر   

 والواجبات وقالحق عثمان، رأفت محمد. د: كذلك أنظر ،7 ص ،2005 ابرٌل/نٌسان لبنان، طرابلس اإلسالمٌة، الدراسات قسم اإلنسانٌة، والعلوم اآلداب

 .33 ص ،1991 الضٌاء، دار اإلسالم، فً الدولٌة والعالقات

 .13سورة الحجرات اآلٌة 2  

محمد رأفت . ، د34، ص 2001، القاهرة 17أنظر هٌثم مناع، اإلسالم وحقوق المرأة، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، مبادرات فكرٌة رقم   

:  ذلكأنظر ك 33عثمان، المرجع السابق، ص 

Mokhatar Aniba, lslam et droit de homme , éd Nadjib, 1990, p 10. 
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وٌان تماما فً االعتبار اإلنسانً، ولٌس ألي فالرجل والمرأة فً اإلسالم متسا

ولقد ﴿والكرامة التً منحها هللا لإلنسان فً قوله . منهما مٌزة على اآلخر فً هذا الصدد

وعندما ٌتحدث القرآن . ، هً كرامة للرجل والمرأة على حد السواء﴾كرمنا بنً آدم

  .اعن اإلنسان أو عن بنً آدم فإنه ٌقصد الرجل والمرأة مع الكرٌم

، دعوة صرٌحة من هللا 2وعلى هذا األساس، فإن هذه اآلٌات حسب بعض الكتاب

عّز وجل للقضاء على الشعور الذكوري المتماٌز الذي خلقته ظروؾ وعصور ؼابرة 

. وخص على االعتراؾ بؤن للمرأة حقوقا هً الحقوق نفسها التً ٌتمتع بها الرجل

  كر أو أنثى وٌضطهد النساء؟وعلٌه كٌؾ ٌعقل أن ٌكرم اإلسالم اإلنسان، ذ

ومن جهة أخرى، سوت األحادٌث النبوٌة الشرٌفة بٌن الرجل والمرأة بحٌث ٌقول 

الناس كؤسنان المشط الواحد، ال فضل لعربً على عجمً إال : " (ص)رسول هللا 

 3."النساء شقابق الرجال لهن مثل الذي علٌهن بالمعروؾ: " وٌقول كذلك." بالتقوى

ن فإن الناس جمٌعا متساوون بما فً ذلك النساء ين الحدٌثيذوانطالقا من ه

فهو ٌوضح لنا المساواة والتماثل، " شقابق " والرجال، أضؾ إلى ذلك، فالوصؾ بكلمة 

فالرجال والنساء أمام هللا سواء ال فرق بٌنهما إال فً العمل الصالح الذي ٌقدمه كل 

 4.منهما

ٌعنً من هذا أن الكل سواء أمام القضاء " وٌقول الدكتور العجالنً فً تفسٌرهما 

فاإلسالم دٌن الوحدة بٌن العبادة المعاملة والعقٌدة والشرٌعة ... وفً طلب المناصب

والروحٌات والمادٌات والقٌم االقتصادٌة، والقٌم المعنوٌة والدنٌا واآلخرة واألرض 

حدوده والسماء، وعن تلك الوحدة الكبرى تصدر تشرٌعاته وفرابضه وتوجهاته و
                                                

 .  15محمود حمدي زقزوق، ص . د   

 .63 ، أنظر كذلك، هٌثم مناع، المرجع السابق، ص49راجع تؽادٌر بٌضون، المرجع السابق، ص   

 .16لمرجع السابق، ص محمود حمدي زقزوق، ا. ، عن د61، ص1رواه أبو داود فً كتاب الطهارة، ج   

 .  16محمود حمدي زقزوق، المرجع السابق ، ص . د   
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وقواعد فً سٌاسة الحكم وسٌاسة المال وفً توزٌع المؽانم وفً الحقوق والواجبات 

  1 ."وفً ذلك األمل الكبٌر تنطوي سابر األجزاء والتفصٌالت

وفً ذلك األصل كذلك تندرج حسب اعتقادنا، قضٌة المرأة والرجل من ضمن 

، فٌما خص عالقتهما منظور واحد ونهج ٌكفل التعاون الصحٌح والسلٌم بٌن الجنسٌن

. اإلنسانٌة الخاصة من جهة ومهماتهما من جهة أخرى

فبالقدر نفسه الذي حارب به الدٌن اإلسالمً الظلم واالضطهاد اإلنسانً 

واالجتماعً، حارب أٌضا العبودٌة الجنسٌة القابمة على احتقار المرأة والتقلٌل من 

التً لم ولن ٌرفعها إلٌها قانون دٌنً شانها فرفعها إلى المكانة االجتماعٌة واإلنسانٌة 

 2.آخر أو مدنً

اإلسالم قد " وحسب السٌد قطب فً كتابه العدالة االجتماعٌة فً اإلسالم، فإن 

كفل للمرأة مساواة تامة مع الرجل من حٌث الجنس والحقوق اإلنسانٌة ولم ٌقرر 

التبعة، مما ال ٌإثر التفاضل إال فً بعض المالبسات المتعلقة باالستعداد أو الدربة أو 

على حقٌقة الوضع اإلنسانً للجنسٌن، فحٌثما تساوي االستعداد والدربة والتبعة تساوٌا 

 3." وحٌثما اختلفا فً شًء من ذلك كان التفاوت بحسبه

بؤن المساواة بٌن النساء والرجال ؼٌر معترؾ  4ومن هذا المنطلق ٌقول البعض

مٌة، ألن القرآن الكرٌم قد أّكد فً عدة مناسبات بها وال تتماشى وأحكام الشرٌعة اإلسال

 تفوق الرجل على المرأة، فهل هذا القول سدٌد؟

                                                
 .38-35، ص 1965، بٌروت 2العجالنً منٌر، عبقرٌة اإلسالم فً أصول الحكم، دار الكتاب الجدٌد، ط . د    

 .48-45راجع تؽادٌر بٌضون، المرجع السابق، ص     

 .، المرجع السابق عن مسعود عكو 3  

4 Voir à ce sujet :  

- Wassyla Tamzali, la non discrimination à l‘égard des femmes, entre la convention de Copenhague le droit interne tunisien et le 

discours identitaire, colloque de Tunis, op, cit., p 23, 



 
 234 

 :المرأة فً اإلسالم بٌن المساواة والتفاوت .1

إذا تصفحنا النصوص الدٌنٌة سنجد أنها تجنح إلى تكرٌس المساواة بٌن الرجل 

ي بعض المحطات التً الرجل على النساء، لذلك سنقؾ ؾ" قوامة" والمرأة مع مراعاة 

قد ٌبدو لبعضهم أنه السبب فً  فضل هللا عز وجل فٌها الرجل على المرأة تفضٌالً 

غ هذا التفضٌل على مستوى  إلحاق الرجل الضرر بالمرأة، دون البحث عن مسوِّ

 .الظاهر، وعلى مستوى جانب من الحكمة اإللهٌة فٌه

ولهن مثل  ﴿:  228ة اآلٌة فالقوامة التً تحدث عنها عّز جالله فً سورة البقر

الرجال ﴿: 34وفً سورة النساء اآلٌة  ﴾الذي علٌهن بالمعروؾ وللرجال علٌهن درجة

كثٌرا  ،﴾وبما أنفقوا من أموالهم  قوامون على النساء بما فّضل هللا بعضهم على بعض

  1.ما ٌساء فهمها وتستعمل كوسٌلة لمهاجمة اإلسالم

تقوم على مبدأٌن : " بؤنها  الواحد وافًعلى عبد لدكتور افٌقول فً شؤنها 

عادلٌن أولهما  مبدأ أساسً قامت علٌه مختلؾ الدٌموقراطٌات والدساتٌر  أساسٌٌن

ٌُشرؾ" الحدٌثة والذي مضمونه أنه  ٌُنفق  ما ثانٌهما فهو ؛ أ"من ٌدفع ٌراقب"، أو "من 

ا تحتج إلى العاطفة أن القوامة أو القٌادة تحتاج إلى اإلدراك والتفكٌر والتؤمل أكثر مم

. والوجدان وسرعة االنفعال التً تمٌز شخصٌة النساء بوصفهن أمهات وحاضنات

وٌعتبر هذا الوضع قاعدة عامة تقبل بالطبع االستثناء، وعلٌه ومن منطلق أن التشرٌع 

  2".ٌقتضً أن ٌكون على العام ولٌس على الشاذ فإن هذه القوامة مبررة قانونا

بؤن القوامة التً "  :الدكتور محمد سعٌد رمضان البوطً لوفً نفس السٌاق ٌقو

أخبر عنها بٌان هللا عّز وجل، قوامة إدارة ورعاٌة، ال قوامة تسلط وتحكم، ومصدر 
                                                                                                                                            
- Jemaa Fethi, femmes et droits fondamentaux, colloque de Tunis, op. cit, p 178, 

- Gille Lebreton, libertés publiques et droits de l‘homme, ARMON COLIN, 2éme éd., 1996, p 111. 

 .86و 85أنظر بحثنا لنٌل شهادة الماجستٌر، ص   

 .51ـ  50على عبد الواحد وافً، حقوق اإلنسان فً اإلسالم، دراسات إسالمٌة، مطبعة الرسالة، مصر، ص . د  
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اختٌار الرجل لها أفضلٌة صالحٌته لها من جانب وتحمله لمسإولٌة اإلنفاق علٌها من 

  1."جانب آخر، والنظام العالمً ٌقول من ٌنفق ٌشرؾ

أما التفاوت الذي تحدث عنه سبحانه وتعالى فً بعض اآلٌات القرآنٌة "  ضٌؾوي

ناظر " فهو تفاوت فً القدرات، الملكات، االختصاص واإلمكانات، فالتساوي المبدبً 

إلى وحدة اإلنسانٌة فٌما بٌنهم جمٌعا، والتفاوت التطبٌقً، ناظر إلى الحكمة الربانٌة 

 2."فً القدرات وٌتنوعوا فً الخصابص والملكات التً اقتضت بعد ذلك أن ٌتفاوتوا

هً العدل "فالتسوٌة بٌن الحقوق والواجبات على حد تعبٌر السٌد أحمد المخزنجً 

الذي فرضته الفلسفة القرآنٌة للمرأة، وهو وضع المرأة فً موضعها الصحٌح من 

أن الرجل : اللجاجة الفارؼة أن ٌقال الطبٌعة ومن المجتمع، ومن الحٌاة الفردٌة، فمن

  3 ."والمرأة سواء، فً جمٌع الحقوق وجمٌع الواجبات

فاإلسالم قد سوى بٌن النساء والرجال من حٌث إنسانٌتهم الواحدة وكرامتهم فً 

ام على المرأة بموجب ما فضله به هللا  4الواجبات وممارسة الحقوق، تحمل فالرجل قوَّ

المسإولٌة الكبرى، وؼٌرها من  البٌولوجً والفسٌولوجً، وتحمل على مستوى التكوٌن

هذا التفضٌل تقابله ضمانات شرعٌة تحمً  ومن جهة أخرى فإن. الخصابص األخرى

ل بها المرأة من سوء فهم الرجل للهدؾ من الحقوق  5 .التً فُضِّ

بالفعل، لقد احتاطت الشرٌعة اإلسالمٌة للحاالت التً ٌسًء فٌها الرجال استعمال 

وة الرجل البدنٌة والعقلٌة وشعوره بتفضٌله عن المرأة فً القوامة، بحٌث قد تإدي ق

                                                
 .104محمد سعٌد رمضان البوطً، المرجع السابق، ص . د   

 .95الدكتور محمد سعٌد رمضان البوطً، المرجع السابق، ص    

 .السٌد أحمد المخزنجً، المرجع السابق3  

 Mokhatar Aniba, op. cit , 1990, p 10: أنظر كذلك 33محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص . أنظر د   

: اإلسالمً، عن شبكة اإلنترنٌت هل حقوق المرأة مهضومة فً التشرٌع بوجمعة جمً. د.أ 5  

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php   

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
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وعاشروهن  ﴿: 19بعض األمور، إلى ظلمها، فقال تعالى فً سورة النساء اآلٌة 

.  ﴾ بالمعروؾ

ما جرى به : " حسب الدكتور عبد الكرٌم زٌدان هو" بالمعروؾ"والمقصود 

نساء، وما ٌلٌق بكل عرؾ الناس مما ٌعتبرونه من حسن المعاشرة وتؤلفه طبابع ال

ومع األمر الشرعً الصرٌح ... زوجة بحسب حالها وبشرط أن ال ٌستنكر ذلك شرعا

فً القرآن والسنة بمعاشرة األزواج زوجاتهم بالمعروؾ، فإن اإلسالم حث على 

 1 ..."االلتزام بهذا األمر والقٌام بهذا الواجب

وٌة شرٌفة دعا فٌها النبً وباإلضافة إلى هذه اآلٌة الكرٌمة هناك عدة أحادٌث نب

حسنة، تضمن كرامتها وحقوقها  صلى هللا علٌه وسلم المسلم إلى معاملة المرأة معاملة

خٌركم خٌركم ألهله، وأنا " وقال أٌضا " استوصوا بالنساء خٌرا: "(ص)العامة، فٌقول 

 فاتقوا هللا"فً حجة الوداع  (ص)قال كما ". خٌاركم خٌاركم لنسابكم"، "خٌركم ألهلً

  2."فً النساء

، فإن قوامة الرجل على المرأة فً اإلسالم قوامة رحٌمة قابمة على المودة وعلٌه

والمحبة واإلرشاد، وهً مقٌدة بقٌود كثٌرة تحفظ للمرأة كرامتها وتصون حقوقها 

رعاٌة ومحبة مخلصة ولٌست بسلطان  ألنهاوتحقق مصلحتها على خٌر وجه، 

 .لٌست بسٌطرة وال استبدادو وإرشادمفروض، كما هً تدبٌر 

 

 

                                                
 .233 -225، ص 1993مإسسة الرسالة، الطبعة األولى، الجزء السابع، بٌروت  أنظر الدكتور عبد الكرٌم زٌدان، المفصل فً أحكام المرأة،   

ٌسري محمد أرشد، حقوق اإلنسان فً ضوء الحدٌث النبوي، كتاب األمة، سلسلة دورٌة تصدر كل شهرٌن عن . انظر تقدٌم عمر عبٌد حسنه لكتاب أ 2

 .34، ص 2006دسة والعشرون، ، السنة السا114وزارة األوقاؾ والشإون اإلسالمٌة، قطر، العدد 
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: الحقوق التً شرعها اإلسالم للمرأة فً إطار األسرة .2

لقد دعم اإلسالم األسرة وقواها وربطها برباط مقدس شرٌؾ، وبعث فٌها الحب 

وأساس األسرة فً اإلسالم هو المرأة والرجل وقد . والتعاون والمودة واإلخالص

   1.مقدسة هً رابطة الزواج جمعهما هللا عز وجل لؽرض عظٌم وفً ظل رابطة

سٌقؾ فً إطار األسرة، فإنه من ٌتتبع التشرٌع اإلسالمً فً مجال حقوق المرأة و

اإلسالم راعى خصابص األنوثة والفرق البٌولوجً  على حقٌقة جلٌلة، وهً أن

ماً فً  ع قوانٌن وضوابط تجعل الرجل مكرَّ والفسٌولوجً بٌن الرجل والمرأة، فشرَّ

مة فً موقعها،موقعه، والمرأ وجعل بٌنهما مودة ورحمة واحتراماً متبادالً ٌإدي  ة مكرَّ

. استمرار العالقة الزوجٌة بٌنهما إلى تقاسم المسإولٌة بٌنهما طٌلة

فلقد سوى اإلسالم بٌن الرجل والمرأة فً الحقوق المدنٌة بمختلؾ أنواعها، 

فرق فً ذلك بٌن وضعها  فؤعطى المرأة الحقوق المدنٌة نفسها التً أعطاها الرجل، ال

 .الزواج ووضعها من بعده من قبل

فمن قبل الزواج ٌكون للمرأة فً نظر اإلسالم شخصٌتها المدنٌة المستقلة عن 

شخصٌة أبٌها أو من هً تحت رعاٌته، فإن كانت بالؽة ٌحق لها أن تتعاقد وتتحمل 

لٌها أن ٌتصرؾ وتتصرؾ فٌما تملك، وال ٌحق لو االلتزامات وتملك العقار والمنقول

إذا أذنت له بذلك، أو وكلته فً إجراء عقد  أي تصرؾ قانونً فً شًء من أموالها إال

 2 .تلؽً وكالته وتوكل ؼٌره إذا شاءت باإلنابة عنها، وفً هذه الحال ٌحق لها أن

                                                
بمهرها وبنفقتها وال ٌتم عقد الزواج فً اإلسالم إال بعد خطوات دقٌقة الهدؾ األول منها إعزاز المرأة ورفع مكانتها، منها كفاءة الرجل وحده والتزامه  1

.   111ـ110، المرجع السابق، ص محمد عبد المنعم خفاجى. ونفقة أوالدها وبحسن معاملتها ورعاٌتها، للمزٌد من التفاصٌل أنظر د

 

 .  بوجمعة جمً، المرجع السابق. د.أ 2 
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وٌجٌز اإلسالم لها كذلك أن تختار الزوج الذي ترٌده اختٌاراً حراً، أبعد من ذلك، 

 أن تزوج البالؽة العاقلة من دون رضاها، وإذا كانت ثٌباً فالبد من اإلسالم ٌحظر

رضاها فً صورة صرٌحة، وإن كانت بكراً اكتفى بما ٌدل على رضاها كسكوتها عند 

 .رأٌها أخذ

تظل  وال ٌفقد الزواج المرأة اسمها وال أهلٌتها فً التعاقد، وال حقها فً التملك، بل

ظة باسمها واسم أسرتها، وبكامل حقوقها المدنٌة المرأة المسلمة بعد زواجها محتؾ

وبؤهلٌتها فً تحمل االلتزامات، وإجراء مختلؾ العقود، من بٌع وشراء ورهن وهبة 

 .وما إلى ذلك... ووصٌة

 فالمرأة المتزوجة فً اإلسالم لها شخصٌتها المدنٌة الكاملة وثروتها الخاصة

ٌة زوجها وثروته وذمته، وال ٌجوز وذمتها المالٌة، وهً فً هذا كله مستقلة عن شخص

للزوج أن ٌؤخذ شٌباً من مالها، سواء قل ذلك أو كثر لقوله تعالى فً سورة النساء اآلٌة 

20  :

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتٌتم إحداهن قنطاراً فال تؤخذوا منه شٌباً  ﴿

 .﴾ بهتاناً وإثما مبٌنا أتؤخذونه

األسرة وفً تربٌة األطفال، وال ٌعقل أن تستقٌم كما أن المرأة شرٌكة للرجل فً 

حٌاة أسرة دون مشاركة اٌجابٌة من الطرفٌن، وإال اختلت موازٌن األسرة وانعكس أثر 

  .ذلك سلبا على األطفال

ففٌما ٌخص مسإولٌات الزوجٌن فً إطار األسرة، فلقد قسمها اإلسالم فٌما بٌنهما 

كما فً قول  ، 2"كات، االختصاص واإلمكانات تفاوت فً القدرات، الملال" وفقا لمبدأ 

                                                
 .  17محمود حمدي زقزوق، المرجع السابق، ص . د   

 .95الدكتور محمد سعٌد رمضان البوطً، المرجع السابق، ص     
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والرجل راع فً .. كلكم راع وكلكم مسبول عن رعٌته : " النبً صلى هللا علٌه وسلم

.. أهله ومسبول عن رعٌته، والمرأة راعٌة على مال زوجها ومسبولة عن رعٌتها 

 1."وكلكم مسبول عن رعٌته

أفراد أسرتها أمام هللا عز وجل وعلٌه، فإنه ال تقل مسإولٌة المرأة المسلمة عن 

عن مسإولٌة الرجل، بل قد تكون مسبولٌة المرأة أكبر من مسبولٌة الرجل لما تعلم من 

خفاٌا أوالدها الذٌن ٌعٌشون معها وقتا أطول وقد ٌطلعونها على ما ال ٌطلعون علٌه 

  .األب

الرسول  فً اإلسالم هً التً ورد فٌها قول" األم " أضؾ إلى ذلك، فإن المرأة 

: ، وتستحق أن ٌرد فٌها الحدٌث النبوي الشرٌؾ"أقدام األمهات  الجنة تحت " (ص)

صحابتً؟ قال أمك، قٌل ثم من ؟ فقال أمك قٌل ثم من؟ قال أمك  من أحق الناس بحسن"

. المرأة على الرجل ، وٌكرس هذا الحدٌث بشكل واضح أفضلٌة"قٌل ثم من ؟ قال أبوك

ن تكون لها نفس مكانة الرجل وفً المساواة الكاملة كما كما تستحق المرأة األم أ

وال تنهرهما وقل لهما  وال تقل لهما أؾ ﴿: 23فً قوله تعالى فً سورة اإلسراء اآلٌة 

  .﴾ووصٌنا اإلنسان بوالدٌه﴿ :14، وجاء أٌضا فً سورة لقمان اآلٌة ﴾ قوال كرٌما

كرامتها، وأشركها مع وعلٌه، فلقد ضمن اإلسالم للمرأة كل حقوقها، وَحفَِظ 

الرجل فً تحمل المسإولٌة لتكون عضواً عامالً فً األسرة، وفً المجتمع، لُتسهم فً 

تحقٌق متطلبات البشر عبر التارٌخ، فالمرأة فً اإلسالم تشكل عمق اإلنسانٌة بكل ما 

  3.لهذا المفهوم من داللة ؼٌر محدودة ال بالزمان وال بالمكان

                                                
 .237رواه البخاري ومسلم عن موالي ملٌانً بؽدادي، المرجع السابق ، ص     

، 2003الهاشمً، شخصٌة المرأة المسلمة كما ٌصوؼها اإلسالم فً الكتاب والسنة، دار النشر اإلسالمٌة، الطبعة السادسة، بٌروت لبنان  محمد علً. د   

 .63ص 

 .  بوجمعة، المرجع السابق. د.أ 3   



 
 240 

مساواة دٌنٌة وتشرٌعٌة فً النظر إلى كل من حقوق  كما سعى اإلسالم لتحقٌق

وعمل على حفظ حقها فً اإلرث والتملك . المرأة وواجباتها، وحقوق الرجل وواجباته

والتصرؾ االقتصادي وهذا ال ٌمكن إال أن ٌكون ترجمة فعلٌة لالحترام الذي ٌحمله 

.  اإلسالم فعال لصفة المرأة اإلنسانٌة

ٌا أٌها الناس اتقوا  ﴿: ى فً اآلٌة األولى من سورة النساءولما ٌقول سبحانه وتعال

، ﴾ ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجاال كثٌرا ونساء

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ﴿: 189وفً سورة األعراؾ اآلٌة 

 ،﴾  جعل لكم من أنفسكم أزواجاوهللا ﴿: 72، وكذلك فً سورة النحل اآلٌة ﴾ لٌسكن إلٌها

فإنه ٌكون بذلك قد رفع المرأة إلى أن تكون الشطر اآلخر للنفس الواحدة التً تجمعها 

 1.مع الرجل

: و من دون أن تطالب بها وفً األخٌر نورد بعض الحقوق التً أعطاها اإلسالم للمرأة

الحق فً الحٌاة وتحرٌم وأد البنات؛  /1

بؤموالها فلها أن تبٌع وتشتري وتتصدق من أموالها كما حق الملكٌة والتصرؾ / 2

تشاء، وإذا كانت عاملة فهً تستطٌع أن تتصرؾ بمالها وتنفق منه بالطرٌقة التً ترٌد 

  وفقا ألحكام الشرعٌة اإلسالمٌة؛

 حق الموافقة على الخاطب أو رفضه؛/ 3

حق مفارقة الزوج؛  / 5

قٌد حرٌة الزوج فً الطالق؛ / 4

 2 .وما إلى ذلك.. مرأة حقها فً اإلرث ونظم المٌراث أعطى ال/ 5

                                                
 .49راجع تؽادٌر بٌضون، المرجع السابق، ص     

 .127  -79ص ،1997 الجزابر البلٌدة، الكتاب، قصر إلسالمٌة،ا الشرٌعة فً المرأة حقوق بؽدادي، ملٌانً موالي   
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وهكذا نجد أن الدٌن اإلسالمً الحنٌؾ ٌساوي بٌن الرجل والمرأة مع مراعاة 

قوامة الرجل فً جوانب معٌنة وأفضلٌة المرأة على الرجل انطالقا من خصوصٌتها 

. كؤم

وحتى فً وٌعتبر هذا الموقؾ متقدما كثٌرا على ما كان سابدا قبل اإلسالم 

عصرنا الحالً، ولكن من المإسؾ أنه لم تعمل به الدول العربٌة، ولم تكرسه على 

أرض الواقع إال نادرا، بل أن التشرٌعات العربٌة بصفة عامة، تكرس أفضلٌة الرجل 

. المرأة على

وعلٌه، فإن سبب التمٌٌز الذي كرسته بعض القوانٌن العربٌة ما هو إال نتاج 

واألعراؾ السابدة فً أؼلبٌة الدول العربٌة، والتً هً فً الحقٌقة للعادات والتقالٌد 

 .وال عبرة فٌها بما ورد فً الكتاب والسنة امتدادا لما كان سابدا فً العصر الجاهلً

: رد اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة عن المساواة فً اإلسالم .3

د المرأة تحفظات الدول العربٌة تستؽرب اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ض

حتى ولو كان " على كل ما ٌخالؾ أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، ألنها تعتبر اإلسالم 

 1500ٌكرس المساواة فً الحقوق وفً كرامة اإلنسان، فلقد تجاوزه الوقت بؤكثر من 

  ".سنة، وبالتالً فهو ؼٌر ثابت

أعلن أعضاء هذه اللجنة بؤنه وإثر دراسة التقرٌر الدوري للجماهٌرٌة اللٌبٌة، 

ٌجب اتخاذ سٌاسة للقضاء على التمٌٌز ضد النساء من أجل تحقٌق المساواة حتى ولو "

، كما عبروا عن رفضهم لفكرة أن تكون " كانت تمس بمسابل دٌنٌة أو إٌدٌولوجٌة

االلتزامات الواردة فً قواعد قانونٌة دولٌة ضحٌة تؤوٌالت وتفسٌرات مختلفة حسب 

.  ئ الدٌنٌة والتقالٌد وأعراؾ كل دولةالمباد
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ولو منحت الشرٌعة اإلسالمٌة المرأة حقوقا، " أبعد من ذلك، فإنهم ٌضٌفون بؤن 

فإن المشكل األساسً ٌكمن فً تفسٌر أحكامها، وأن األدٌان علٌها أن تتطور مع مرور 

تطور عصور، وهذا قد أدى إلى عدم  3الوقت ولكن االجتهاد قد أُقفل مند أكثر من 

بعض األدوار الدٌنٌة منذ ذلك الوقت، وبالتالً ال ٌمكن أن نطبق قواعد قدٌمة بعدة 

عصور على قضاٌا الساعة، خاصة وأنه فً بعض الدول تم تفسٌر الشرٌعة اإلسالمٌة 

  1 ."بطرٌقة تقدمٌة باإلرادة السٌاسٌة لبعض الحكام

قوم بقراءة عرفت كٌؾ ت"ومن جهة أخرى، تشجع هذه اللجنة تونس ألنها 

، أي سنة حصولها على االستقالل، بدأت تشرٌعاتها 1956دٌنامٌكٌة لإلسالم، ومند 

بخلق الظروؾ الالزمة لتحقٌق المساواة فً الوضعٌة القانونٌة للنساء فً شتى 

 2." المجاالت السٌما داخل األسرة بؤسلوب تدرٌجً

ساس ٌجب السعً ٌسمح القرآن باالجتهاد وعلى هذا األ" وتقول فً فقرة أخرى 

من أجل إعطاء تفسٌر متسامح للشرٌعة بطرٌقة ال تعرقل ترقٌة المرأة، ولهذا الؽرض، 

اقترح أعضاء اللجنة، إعادة تفسٌر القرآن على ضوء أحكام هذه االتفاقٌة والواقع 

 3.االجتماعً الحالً

ا بؤن تبٌن لن" تفسٌر القرآن على ضوء االتفاقٌة " انطالقا من اقتراح اللجنة بـ 

الحوار ما بٌن الؽرب والدول اإلسالمٌة ال زال حوار عقٌم، خاصة وأن الدول 

اإلسالمٌة تنادي بخصوصٌة دٌنٌة وتصر على تمٌزها الدٌنً وسمو أحكام الشرٌعة 

. اإلسالمٌة على االتفاقٌة ألنها من وحً إلهً

                                                
1 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Jamahiriya arabe libyenne, para. 132 - 

135. 

2 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, contre Tunisie, para. 219. 

3 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Jamahiriya arabe libyenne,  op. cit.  

para. 132. 
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الكٌفٌة وعلى هذا األساس نتصور بؤن استجابة الدول العربٌة لهذه اللجنة بهذه 

.  التً تطالبها بها ؼٌر ممكن، بل حتى مستحٌل

رفض تقارٌر بؤن الدول اإلسالمٌة متضامنة فً  كما ٌجب التذكٌر فً هذا المقام

، على حد تعبٌرها لجنة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد النساء، التً تنتقد فٌها

 1".إطار األسرة الحقوق القلٌلة التً تمنحها الشرٌعة اإلسالمٌة للنساء فً"

: الفرع الثانً

سالم من الحقوق السٌاسٌة للمرأة موقف اإل

إثر مطالبة النساء المصرٌات بتعدٌل القانون الذي ٌمنع النساء من  1952فً سنة 

الترشح لالنتخابات البرلمانٌة فتح نقاش فً مصر حول حقوق السٌاسٌة للمرأة فً 

خص الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً اإلسالم، اإلسالم ولقد اختلؾ الفقهاء فً مصر فٌما ي

وانقسموا إلى فرٌقٌن؛ فرٌق ٌنكر للمرأة حقوقها السٌاسٌة، وفرٌق ثانً ٌرى بؤن 

 .اإلسالم لم ٌحرم المرأة من التمتع بالحقوق السٌاسٌة

 2 :الفرٌق الذي ٌنكر الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً اإلسالم .1

لم ٌعط المرأة حقوقا سٌاسٌة مقدمٌن ٌعتبر بعض الفقهاء المسلمٌن بؤن اإلسالم 

:  مجموعة من الحجج نستعرضها كاألتً

                                                
عمر صدوق، دراسة فً مصادر حقوق اإلنسان، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر جوان  .للجمعٌة العامة لألمم المتحدة، عن د 42أمام الدورة     

 .42-41، ص 1995

الشواربً الحقوق السٌاسٌة . ؛ أ447 -445، ص 1980، الكوٌت 2صقر، األسرة تحت رؤٌة اإلسالم، مؤسسة الصباح، مجلد . أ: راجع فً ذلك   

الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً اإلسالم والفكر والتشرٌع المعاصر، دار النهضة . ؛ جعفر م79 -55، ص 1987هرة للمرأة فً اإلسالم، منشأة المعارؾ، القا

: ، عن58-34، ص 46-42،ص 1987العربٌة، القاهرة 

 Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, la femme au travail en droit musulman et arabe les acquis et les défis, in http: 

//www.go.to/nonviolence.htm 
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الرجال قوامون على النساء بما فّضل هللا بعضهم على ﴿: لقوله سبحانه وتعالى . 

المرأة ال تستطع أن بؤن  ،هذه اآلٌة الكرٌمة علىاستنادا ٌعتبر هذا الفرٌق  1.﴾بعض

 ة فً التحكم فً الرجال؛  تكون على رأس أي وظٌفة عامة تخولها السلط

ال تتمتع المرأة بالحق فً التصوٌت، ألنه إذا منحناها هذا الحق ٌجب أن نمنحها  .2

 . كذلك الحق على التعرؾ على المرشحٌن، وهذا ؼٌر وارد بالنسبة ألنصار هذا الرأي

أبعد من ذلك، فإنهم ٌرون بؤنه لو تمنح النساء الحق فً التصوٌت فإنهن سٌتجرأن  .3

طالبة بحقوق أكثر، السٌما الحق فً الترشح وبالتالً المشاركة فً وضع على الم

القوانٌن والسهر على تطبٌقها وهذا ممنوع فً اإلسالم، ألن حسب رأٌهم، الرجل أفضل 

من النساء والرجل خٌر من المرأة ولهذا كانت النبوة مخصصة للرجال وكذلك الملك 

 2؛" فلح قوم ولوا أمرهم امرأةلن ي ": األعظم استنادا إلى الحدٌث الشرٌؾ

تعتبر النساء فً اإلسالم أقل شؤن من الرجال فً الكثٌر من الحاالت، ألنهن ال  .4

تستطعن اإلمامة، وال طلب الطالق، كما ال تستطعن السفر لوحدهن أو الزواج من دون 

اٌا وإذا كان األمر كذلك فً أبسط أمور الحٌاة العادٌة، فما بالك فً القض... رأي ولٌهن

 المرتبطة بمصٌر األمة؛ 

كما ٌرجع أنصار هذا الرأي سبب عدم إمكانٌة ممارسة المرأة حقوقها السٌاسٌة إلى  .5

كما . طبٌعتها الحساسة نتٌجة للمهام التً خلقت من أجلها أي األمومة وتربٌة األطفال

 ٌعتبرون خصوصٌة المرأة فٌما ٌتعلق بالدورة الشهرٌة وبالحمل أسبابا لضعؾ قدرتها

فً تكوٌن رأي سدٌد والمدافعة علٌه؛ 

                                                
 .34سورة النساء اآلٌة     

 .491، ص 1938أنظر تفسٌر القرآن الكرٌم البن كثٌر، دار المعرفة، الجزء األول، بٌروت لبنان     
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أضؾ إلى ذلك، ٌمنع أنصار هذا الموقؾ النساء من االختالط بالرجال وحسب  .6

اعتقادهم السٌاسة تستوجب االختالط؛  

إن األولوٌة فً التوظٌؾ فً الوظابؾ السٌاسٌة : "وٌقول الشٌخ محمد الؽزالً .7

فإنه ٌستثنً النساء من المهام  أما مصطفى السٌاعً،." واإلدارٌة ٌجب أن تكون للرجال

السٌاسٌة ألنه ٌرى فً ذلك إفساد للمجتمع وألنه مخالفا آلداب اإلسالم وٌشكل خطورة 

على األسرة، كما ٌرجع ذلك إلى طبٌعة المرأة التً تنظر إلى األمور بطرٌقة عاطفٌة، 

سبة وٌعطً كمثال النساء السوٌسرٌات بحٌث ترفض المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة بن

 1.بحسب قوله، 95%

 2 :الفرٌق الذي ٌعتبر أن اإلسالم ٌمنح المرأة حقوقها السٌاسٌة .2

ومن جهة أخرى ٌرى فرٌق آخر من المفكرٌن العرب بؤنه على العكس منح 

: اإلسالم النساء كافة حقوقهن السٌاسٌة مستندٌن على الحجج اآلتٌة

رأة بالحقوق السٌاسٌة بعد تفحص الحجج التً تقدم بها المعترضٌن عن تمتع الم . 

اتضح أنه ال ٌوجد نصوص تشرٌعٌة صرٌحة تمنع المرأة من ممارسة حقوقها 

السٌاسٌة، فبالتالً ال ٌحق لهم تبرٌر موقفهم بالدٌن اإلسالمً خاصة وأن سنة رسول 

لمشاركة فً شتى األمور السٌاسٌة احكٌمة وعادلة، وأباحت للنساء  (ص)هللا 

لك أزمان انتشر فٌها الفساد والبالء ونتٌجة لذلك االنتشار، والجهادٌة، ثم جاءت بعد ذ

                                                
1 Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEH , op. cit. 

: محمد عمارة، اإلسالم وحقوق اإلنسان. ، ود70ـ  67، ص 1986نان، محمد الصادق عفٌفً، اإلسالم والعالقات الدولٌة، دار الرابد العربً، بٌروت لب 2

، أنظر كذلك مقالنا تحت عنوان، الحقوق المدنٌة 86ـ  82، ص 1985، مطابع الرسالة، الكوٌت، 89ضرورات ال حقوق، سلسة عالم المعرفة رقم 

 .229 -227والسٌاسٌة للنساء بٌن الشرابع الوضعٌة واإلسالم، المرجع السابق، ص 
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أخد الناس ٌبعدون نساءهم عن المشاركة فً األمور العامة والسٌما السٌاسٌة 

 1 .والعسكرٌة، وترست تقالٌد كثٌرة فً هذا المجال فؽدت المرأة شبه سجٌنة

شرع فً مجال ألن اآلٌة الكرٌمة التً تجعل من الرجال قوامون على النساء لم ت .2

 الحقوق السٌاسٌة وإنما فً مجال الحٌاة العابلٌة وفً إطار الزواج كما رأٌنا فً األعلى؛ 

له ظروفه " لن ٌفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " ألن الحدٌث النبوي الشرٌؾ  .3

، ولقد استنتج منه الفقهاء أن المرأة ال تلى على الرجال والٌة عامة بمعنى 2الخاصة

الخالفة، مع أنه ال ٌمكن تعمٌمه وجعله قاعدة عامة تحرم بموجبها  رباسة الدولة أو

 .النساء من حقوقها السٌاسٌة

ومن جهة أخرى، ال ٌجب أن ٌؽٌب عن ذهننا أن القران الكرٌم قد أثنى على ملكة 

وهذا أمر له داللة هامة تعبر . سبا فً سورة النمل، وامتدح حكمتها فً معالجة األمور

رآن الكرٌم للمرأة وكفاءتها وحسن تصرفها وهً فً أعلى منصب عن مدى تقدٌر الق

.   فً الدولة

وكذا الخلفاء الراشدٌن  (ص)إذا رجعنا إلى التارٌخ فإنه ٌتبٌن بؤن الرسول األكرم  .4

كانوا ٌشاورون النساء فً أمور شتى، بحٌث كلؾ سٌدنا عمر امرأة لتشؽل منصب 

جال من أجل االنتقام من قتلة الخلٌفة أالؾ ر 3، كما قادت امرأة جٌشا من "شرطٌة"

 عثمان بن عفان؛

المرأة الحق فً االنتخاب، أي المشاركة فً إدارة الحكم من اإلسالم أعطى لقد  .5

خالل اإلدالء برأٌها، عن طرٌق منحها الحق فً المباٌعة ألن المرأة طرفا إٌجابٌا فً 

ٌقول عز وجل فً لتها، ؾالمجتمع تتفاعل مع الحٌاة العامة وتشارك فً حسن إدارة دو

                                                
 . 252 -177أنظر محمد فراس هٌثم السعودي، المرأة بٌن الفسق واإلٌمان، المرجع السابق، ص   1

 .21محمود حمدي زقزوق، المرجع السابق، ص . أن أهل فارس ملكوا علٌهم بنت كسري، أنظر د( ص)عندما بلػ النبً    
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ٌا أٌها النبً إذا جاءك المإمنات ٌباٌعنك على أن ال  ﴿: 12سورة الممتحنة، اآلٌة 

ٌشركن باهلل شٌبا وال ٌسرقن وال ٌزنٌن وال ٌقتلن أوالدهن وال ٌؤتٌن ببهتان ٌفترٌنه بٌن 

ر أٌدٌهن وأرجلهن وال ٌعصٌنك فً معروؾ، فباٌعهن واستؽفر لهن هللا، إن هللا ؼفو

 .﴾ رحٌم

كما أعطى اإلسالم للنساء الحق فً األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر لقوله 

والمإمنون والمإمنات بعضهم أولٌاء بعض ٌؤمرون ﴿: 71فً سورة التوبة اآلٌة  تعالى

 .﴾بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر

كل ما كان بالٌد أو بالقول أو : وٌدخل ضمن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر

والجدٌر . وما إلى ذلك... الكتابة من انتقاد الحكام، إسداء النصٌحة إلٌهم، إرشادهم

لم ٌمنع امرأة من  (ر)بالذكر فً هذا المقام هو أن أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب 

: مقاطعته لتصحح ما قاله فٌما ٌخص مسؤلة المهر، أبعد من ذلك فقد اعترؾ قابال

 1؛"امرأة أصابت وأخطؤ عمر"

للنساء بالذهاب إلى المساجد، والمساجد فً ذلك الوقت لم تكن  (ص)د سمح النبً لق .6

 مجرد أماكن للعبادة وإنما لالجتماعات السٌاسٌة كذلك؛ 

حرمان المرأة من ممارسة حقوقها السٌاسٌة مخالؾ لتعالٌم القرآن الكرٌم الذي  .7

ي التفكٌر لتصل إلى ٌكرس المساواة بٌن النساء والرجال؛ فللمرأة فً اإلسالم الحق ؾ

النساء فً األخذ عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حتى  الرأي القوٌم، ولقد شاركت

ؼلبنا علٌك الرجال، فاجعل لنا ٌوما من نفسك، كما جعلت لهم،  ٌا رسول هللا لقد: قلن له

 2.فٌه فجعل لهن ٌوماً وعظهن

                                                
 .162 -158موالي ملٌانً بؽدادي، المرجع السابق، ص     

 .237ملٌانً بؽدادي، المرجع السابق، ص موالي    
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تعالت  ( عنهمارضً هللا)أوس بن الصامت  مع زوجها خولة بن ثعلبة وفً قصة .8

المرأة  درجات الفكر النسابً، وحرٌة القول وحق التعبٌر، ومدى احترام اإلسالم لرأي

 حتى إنه سبحانه وتعال جعل شكواها تشرٌعاً عاماً فً حكم الظهار، على نحو ما جاء

قد سمع هللا قول التً تجادلك فً زوجها وتشتكً إلى  ﴿: فً سورة المجادلة اآلٌة األولى

  1.﴾ٌسمع تحاوركما إن هللا سمٌع بصٌر وهللا هللا

ٌحق للمرأة أن تمارس  وعلى أساس هذه الحجج ٌرى أنصار هذا الفرٌق بؤنه

الحٌاة السٌاسٌة كما ٌحلو لها ضمن ضوابط شرعٌة إسالمٌة صارمة، وفً حالة 

خروجها عن تلك الضوابط تمنع من الممارسة ال ألنه ال ٌجوز للمرأة أن تمارس 

السٌاسٌة بل ألن المرأة فً هذه الحالة لم تتقٌد بقواعد الممارسة الشرعٌة، الشإون 

  .فلٌس الحظر على مجرد الممارسة وإنما الحظر ٌكون على صورة هذه الممارسة

وعلٌه فإنه من ؼٌر المعقول حرمان المرأة من ممارسة حقوقها السٌاسٌة بحجة 

تخلق المرأة بالعادات االجتماعٌة  عدم تقلٌد الؽرب فقط، إذ ٌمكن تجنب ذلك عن طرٌق

. والهوٌة العربٌة المسلمة من أجل تحقٌق العدل والمساواة

كما ٌضٌفون بؤنه من ؼٌر العدل حرمان المرأة من التمتع بحقوقها السٌاسٌة فً 

الوقت الذي تساهم فٌه بترقٌة المجتمع وتشارك فً حروب التحرٌر، خاصة وأنها قد 

تها فً اتخاذ قرارات مهمة فً ظروؾ جد صعبة وكمثال أثبتت عبر العصور إمكانً

على ذلك هاجر والدة النبً إسماعٌل، العذراء مرٌم، السٌدة خدٌجة زوجة الرسول 

...  األكرم

وفً األخٌر نرٌد أن نذكر بما قالته السٌدة هدى الشعراوي خالل مإتمر الوحدة 

هد على أنفسنا بإتباع مثال النساء لقد أخدنا الع: " 1923الدولٌة للنساء المنعقد فً روما 

                                                
 .السٌد أحمد المخزنجً، المرجع السابق 1  

 . 178أنظر محمد فراس هٌثم السعودي، المرأة بٌن الفسق واإلٌمان، المرجع السابق، ص   2
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األوروبٌات من أجل تحرٌر النساء فً مصر وتطبٌق بؤمانة البرنامج االجتماعً 

". واإلنسانً للوحدة الدولٌة للنساء

وتضٌؾ مجٌبة على االتهامات التً وجهت للحركة النسابٌة المصرٌة، السٌما 

ة وللتقلٌد األعمى للنساء تشجٌعها لتحرر المرأة المصرٌة من كل القٌود األخالقً

كثٌر هم من لم ٌستوعبوا المبدأ األساسً للوحدة الدولٌة للنساء التً : " األوروبٌات بؤن

تنادي بالمساواة فً الحقوق السٌاسٌة، ضنا منهم بؤن النساء ٌردن التخلً عن الحجاب 

أة ترٌد ومع أنه فً الحقٌقة فإن المر.. ومنافسة الرجال فً المجال السٌاسً والعمل 

فقط الحصول على حقوقها على مستوى السلطة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة من أجل المساهمة 

فً إصالح الوضع االجتماعً االقتصادي والسٌاسً، السٌما ما ٌمس بوضعٌة النساء 

 1.."واألطفال

: الفرع الثالث

موقف الوثائق اإلسالمٌة من الحقوق السٌاسٌة للمرأة 

ن القاهرة لحقوق اإلنسان فً اإلسالم الصادر من قبل من إعال 11وفقا للمادة 

كل فرد عضو فً : " ، فإن1990آب /أؼسطس 5منظمة المإتمر اإلسالمً فً 

المجموعة اإلسالمٌة له الحق فً تقلد مسإولٌات ووظابؾ عامة، بمجرد أن تتوافر فٌه 

ق أو الشروط المنصوص علٌها فً القانون اإلسالمً من دون أي تمٌٌز سببه العر

."  المستوى االجتماعً

                                                
1 Huda shaârawi, apercu biographique, dans revue Sou'al, op. cit. p 21. 
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ولقد أثارت هذه المادة جدال كبٌرا ألنها ؼامضة ولم تعط موقفا واضحا بخصوص 

وبالتالً لم تجب على اإلشكالٌة المطروحة فً . الحقوق السٌاسٌة للمرأة فً اإلسالم

.  الدول اإلسالمٌة حول هذا الموضوع

المادة بؤن هذا اإلعالن ال ومع هذا فانه حسب اعتقادنا ٌمكن االستخالص من هذه 

: ٌسمح بالتمٌٌز بسبب الجنس فً المجال السٌاسً وذلك لألسباب اآلتٌة

فرد تتوافر فٌه الشروط " ألنه أعطى الحق فً تقلد مسإولٌات ووظابؾ عامة لكل  -

، وكنا قد توصلنا أعاله إلى أن اإلسالم لم "المنصوص علٌها فً القانون اإلسالمً

تع بالحقوق السٌاسٌة، وأن الممارسات الموجودة فً كثٌر من دول ٌحرم المرأة من التم

الخلٌج ممارسات مرتبطة باألعراؾ المحلٌة لٌس لها عالقة بؤحكام اإلسالم، وبالتالً 

وفً ضوء هذا اإلعالن هً عبارة عن تمٌٌز بحق المرأة، وإذا كان األمر كذلك 

  ام؟فنتساءل عن الجدوى من النص على هذا الحق بهذا اإلبه

إن إحالة تحدٌد الشروط الواجب توافرها فً المرشحٌن للمناصب السٌاسٌة إلى  -

الشرٌعة اإلسالمٌة عبارة عن تهرب ونقل عبء الفصل فً الموضوع الجتهاد كل 

دولة، من أجل ربما انضمام أكبر عدد ممكن من الدول اإلسالمٌة إلٌه من جهة، ومن 

 .سان من جهة أخرىأجل مساٌرة الوثابق الدولٌة لحقوق اإلن

نفس األسلوب اتبعه إعالن جامعة الدول العربٌة بحٌث تملص هو اآلخر من 

 19الفصل فً الموضوع وترك ذلك للقوانٌن الداخلٌة للدول العربٌة، من خالل المادة 

األهلٌة السٌاسٌة هً حق ٌتمتع به كل مواطن راشد : " منه التً تقضً بما ٌلً

".  القانونٌمارسها وفقا لما ٌقضً به 

." كل مواطن له الحق فً الترشح لمناصب عامة فً دولته: " 33وتضٌؾ المادة 

من دون توضٌح أو تحدٌد ما إذا كانت النساء العربٌات معنٌات بهذا الحق أم ال؟ 
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إن سكوت وثابق حقوق اإلنسان اإلسالمٌة أو العربٌة عن حقوق المرأة السٌاسٌة 

ع وإبقاء للممارسات التمٌٌزٌة ضد النساء فً الدول هو حسب اعتقادنا، عبارة عن تشجً

.  العربٌة

فبدال أن تصدر هذه الوثابق من أجل تصحٌح النظرة حول دور المرأة فً الحٌاة 

العامة، فمن المإسؾ أن تقع هً األخرى، تحت تؤثٌر األفكار الرجعٌة التً قامت مع 

فحٌن كما  (اإلسالمٌة)ٌة مرور العصور بتقلٌص دور ومكانة النساء فً الدول العرب

رأٌنا، شكل اإلسالم ثورة حقٌقٌة بالنسبة لحقوق المرأة التً اعترؾ لها بها القرآن 

. والسنة

ومن هنا نتساءل عن الدور الذي لعبته العادات والتقالٌد واألعراؾ عند وضع 

 القوانٌن العربٌة؟

العادلة والتمٌٌزٌة  لقد حّملت أؼلبٌة الدول العربٌة اإلسالم مسإولٌة الوضعٌة ؼٌر

التً تعانً منها النساء فً هذه الدول، بٌنما السبب الحقٌقً فً ذلك عابد إلى ممارسات 

اجتماعٌة وثقافٌة سابدة فً بعض الدول اإلسالمٌة ٌّدعون بؤن ذلك أساسه اإلسالم، 

 وٌؽتنمون الفرصة للتمٌٌز بٌن النساء والرجال حتى فً العقوبات المقررة لنفس األفعال

 1.اإلجرامٌة

فألسباب متعددة ومتشعبة ساد المجتمعات اإلسالمٌة عرؾ اجتماعً ال ٌقوم على 

أي تشرٌع دٌنً، ؼٌر أنه قد ٌحمل من الفعالٌة ما ٌساوي أو ٌفوق النص المقدس 

الصرٌح، فلم ٌتضمن القرآن مثال أٌة دعوة لحرمان المرأة من حقوقها السٌاسٌة لكنه هو 

  2.الشابع

                                                
1 Sommet de la femme arabe, op. cit. 

 .99، ص 1977زٌعور علٌن التحلٌل النفسً للذات العربٌة، دار الطلٌعة بٌروت    
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لماذا ٌضن المسلمٌن بؤن هذه األعراؾ ال : " رى، ٌتساءل قاسم أمٌنومن جهة أخ

تتؽٌر وال تتحول وأنه ٌجب أن ٌحتفظوا بها أبدٌا ؟ لماذا ٌخضع لها مع أن اإلسالم 

ٌحب التؽٌٌر والتحول؟ وٌضٌؾ، من المإسؾ أن تجتاح أعراؾ الحضارات التً 

المرأة فً مكانة لم تضعها  ؼزت الدول اإلسالمٌة قٌم وعادات هذه الدول التً وضعت

 1."من قبلها أي حضارة أخرى

ما ٌخدش كرامة اإلنسان بصفة عامة، " وفً نفس المعنى ٌقول محمد الحنفً أن 

وكرامة المرأة بصفة خاصة هو إلؽاء إنسانٌتها فً العادات والتقالٌد واألعراؾ، وفً 

باسم ... امة والخاصة والسٌاسة وفً القوانٌن الع االجتماع والثقافة وفً االقتصاد

العقٌدة فً الكثٌر من األحٌان، وٌتجسد إلؽاء اإلنسانٌة فً النظرة الدونٌة التً تتجسد 

 التعامل مع المرأة على أنها دون مستوى الرجل ابتدءا بمإسسة األسرة وانتهاء فً

 2 ."بالقوانٌن ومرورا بالممارسة الٌومٌة للمجتمع حتى وان كان هدا الرجل معتوها

قد عبرت اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة فً عدة مناسبات عند ول

التعلٌق على القرارات الدورٌة للدول األطراؾ فٌها، عن قلقها حول اللجوء الدابم من 

قبل الدول اإلسالمٌة إلى مبادئ اإلسالم والخصوصٌات الثقافٌة من أجل تبرٌر التخلؾ 

: " لتطور العام للمجتمع، وأوصت على وجه التحدٌدفً وضعٌة المرأة مقارنة مع ا

باتخاذ اإلجراءات الالزمة لكً ال تعرقل األعراؾ الدٌنٌة والثقافٌة ترقٌة المرأة فً 

  3 ."المجتمع

: " أما الحصٌلة النهابٌة للمإتمر العالمً لحقوق اإلنسان بفٌٌنا، فلقد شددت على

مة العدل وإزالة أي تضارب ٌمكن أن ٌنشا القضاء على التحٌز القابم على الجنس فً إقا

                                                
1 Kassem Amin, extrait de la libération de la femme, 1899, dans la revue SOU'AL, op. cit. p. 15. 

 .محمد الحنفً ، المرجع السابق    

3 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes: Algérie, paragraphes 71-73. 
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بٌن حقوق المرأة واآلثار الضارة المترتبة على بعض الممارسات التقلٌدٌة أو العرفٌة، 

 1..."والتعصب الثقافً والتطرؾ الدٌنً

: الثانً المبحث

 الدٌنٌةالدول اإلسالمٌة بخصوصٌتها الثقافٌة و تمسك

للجوء إلٌها فً كل القضاٌا المتعلقة تمس اإلشارة إلى الشرٌعة اإلسالمٌة أو ا

لذا فإن  ،2بالنساء داخل األسرة حسب بعض الكتاب بمبدأ عالمٌة حقوق اإلنسان

اإلشكالٌة التً سٌدور حولها النقاش فً الفقرات القادمة، هو معرفة ما إذا كان 

دئ باستطاعة الدول اإلسالمٌة االحتجاج بخصوصٌاتها الدٌنٌة، لعدم االمتثال لبعض مبا

حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة، خصوصا وأن هذه المبادئ 

 تطمح ألن تكون عالمٌة ؟ 

: مطلبٌنإلى  المبحثوسنقسم هذا 

االعتراؾ العالمً بحقوق اإلنسان   :األولالمطلب 

 الدول اإلسالمٌة بخصوصٌاتها تمسك :الثانًالمطلب 

                                                
 ".تكافؤ المرأة فً المركز وفً حقوق اإلنسان"تحت عنوان  ( ج) 3الجزء   أنظر    

2 Hafidha Chekîr, op. cit. 
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: األول المطلب

 ق اإلنسان االعتراف العالمً بحقـو

نرٌد فً هذا الفرع إلقاء الضوء على مبدأ أساسً جدا لتحقٌق الحماٌة الدولٌة 

من خالل التطرق لمفهومه، ثم " عالمٌة حقوق اإلنسان"لحقوق اإلنسان وهو مبدأ 

البحث فً مدى تحقٌقه على أرض الواقع، لنعرض فً األخٌر موقؾ الدول العربٌة 

.  منه

: األولالفرع 

ة حقوق اإلنسان مفهوم عالمً

عالمٌة حقوق اإلنسان هو مبدأ هام جدا ٌوجه طرٌقة النظر إلى حقوق اإلنسان 

والحرٌات األساسٌة، ومفاده أن كل حقوق اإلنسان بما فٌهم حقوق المرأة، تتجاوز 

المجتمع  وتفوق الحدود السٌاسٌة، الجؽرافٌة، اللؽوٌة وحتى الدٌنٌة والثقافٌة فٌصبح

 1.حقوق اإلنسان الدولً ساحة لتطبٌق

فتعرٌؾ حقوق اإلنسان فً القانون الدولً المعاصر ٌسلم منذ البداٌة بعالمٌة 

حقوق اإلنسان، وعلى هذا األساس كانت أول وثٌقة دولٌة ُتعنى بحقوق اإلنسان، تحت 

.  اسم اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان

فسه حٌثما كان وترجع هذه التسمٌة إلى الفكرة التً مفادها بؤن اإلنسان هو ن

وحٌثما وجد، فبالتالً ٌجب أن ٌتمتع بنفس الحقوق والحرٌات، فنصت المادة األولى من 

:  اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان

                                                
1 Nations Unie, discrimination à l‘égard des femmes, la convention et le comité, op. cit., p IV, Gertrude Mongelle, op. cit., p 6, Jean 

Rivera, les libertés publique, Puf, Tome 1, 1984, p 109. 
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ٌولد جمٌع الناس أحرارا متساوٌن فً الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقال " 

  ."وضمٌرا وعلٌهم أن ٌعامل بعضهم بعضا بروح اإلخاء

فإن الحقوق المضمونة فً " أحد واضعً هذا اإلعالن  René Cassinوحسب 

... هذا اإلعالن هً عالمٌة من حٌث الوحً، االمتداد، المحتوى، مجال التطبٌق، القوة

   1."فهً تهتم مباشرة بحقوق الكابن البشري مهما كان المجتمع الذي ٌعٌش فٌه

هوم حقوق اإلنسان، هناك حدس بعدم إمكانٌة فً عمق مؾ: " Jean Riveraوٌقول 

  2."االنتقاص من الكابن البشري فً أي بٌبة اجتماعٌة كان

فالعالمٌة تحث على انه فً أي مكان وجدنا ٌجب النظر إلى اإلنسان كإنسان، 

لٌس  1789إن اإلعالن الفرنسً لسنة :" Frédéric Sudreوعلى هذا األساس ٌقول 

مهما كانت جنسٌته، " إنسان" الفرنسٌٌن فقط، وإنما لكل  إعالنا موجها للمواطنٌن

  3 ..."الرقعة الجؽرافٌة التً ٌعٌش فٌها

إن : " من اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات 6تنص الفقرة  وفً هذا السٌاق كذلك،

الدول األطراؾ فً هذه االتفاقٌة، وإذ تضع نصب عٌنٌها مبادئ القانون الدولً التً 

اٌالء االحترام والمراعاة العالمٌٌن لحقوق .. األمم المتحدة، مثل  ٌتضمنها مٌثاق

." اإلنسان وللحرٌات األساسٌة للناس جمٌعا

والجدٌر بالذكر، هو أن عالمٌة حقوق اإلنسان قد أخدت دفعة كبٌرة من خالل 

 15إلى  14فً الفترة من  بفٌٌنا الذي انعقد لحقوق اإلنسانالثانً العالمً  المإتمر

، بحٌث دافعت الدول الؽربٌة عن عمومٌة وعالمٌة مفهوم حقوق 1993تموز /ٌونٌو

الجزء فٌنص ، العالمٌةاإلنسان ونجحت فً الحصول على موافقة المإتمر على مبدأ 

                                                
1 René Cassin, l'homme sujet de droit international et la protection universelle de l'homme, Mélange George Scèlle, la technique et 

les principes du droit public, LGDJ, 1950, Tome 1, p 77, in Frédéric Sudre, op. cit. p 41.   

2 Jean Rivera, Rapport général, les droits de l'homme droits collectifs ou droits individuels? LGDJ, 1980, p 23. 

3 Frédéric Sudre, op. cit. p 41.  
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ال تقبل الطبٌعة : "من الحصٌلة النهابٌة لهذا المإتمر على أنه الثانً الفقرة األولى

." العالمٌة لهذه الحقوق والحرٌات أي نقاش

وٌفهم من هذه الفقرة بؤنه مهما كان هناك تماٌز بٌن لؽات وتقالٌد وثقافات مختلؾ 

األجناس، فإن عالمٌة حقوق اإلنسان هً ضرورة توضع فوق كل االعتبارات ألن 

لٌست من اختصاص دولة معٌنة  "حقوق اإلنسان كما ٌقول محمد عالل سً ناصر 

 1".وإنما من اختصاص مجموعة الدول

ٌشكك البعض فً عالمٌة حقوق اإلنسان ما دفع بنا للتساإل حول ما إذا ومع هذا 

كانت حقوق اإلنسان عالمٌة أو تسٌر نحو العالمٌة؟ 

: الفرع الثانً

حقوق اإلنسان عالمٌة أو تسعى إلى العالمٌة؟ 

ٌعتبر البعض بؤن مفهوم عالمٌة حقوق اإلنسان ؼٌر مقبول ومعترؾ به من قبل 

ن لم تتوصل بعد إلى العالمٌة التً ٌدعونها ألنها تواجه مشكالت الجمٌع، فحقوق اإلنسا

  .حقٌقٌة نظرا الختالؾ الثقافات ومعاٌٌر القٌم واألخالق بٌن الدول واألمم

أنه من األحسن االعتراؾ "  Patrick Waschmanneوعلى هذا األساس ٌقول 

 2".مٌٌزبؤن حقوق اإلنسان لٌست عالمٌة بل موجهة لكل كابن بشري من دون ت

فإذا نظرنا إلى حقوق اإلنسان على أنها تلك الحقوق التً تولد مع الكابن البشري 

مهما كان جنسه أو انتمابه العرقً، فؤكٌد هً حقوق لصٌقة بشخصه وعالمٌة بل 

                                                
1 Mohamed – Allal Sinaceur, Islam et droit de l‘homme, dans les dimensions universelles des droits de l‘homme, volume I, publié 

avec le concours de l‘UNESCO, Bruxelles 1990, p 149. 

2 Patrick Waschmanne, les droits de l'homme, connaissance du droit, 2ème édition, Dalloz, 1995, p45. 
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وكونٌة، أما إذا نظرنا إلٌها على أنها تلك الحقوق المنصوص علٌها فً هذه الوثابق 

       1.ؼٌر عالمٌة، وإنما ؼربٌة المنشؤ أو المصدر الدولٌة فهً من هذا المنطلق

إن اإلعالن العالمً من صنع ؼربً "  Frédéric Sudreوفً نفس المعنى، ٌقول 

بطرٌقة انفرادٌة والتؤكٌد على العالمٌة هو التؤكٌد على أن المفهوم الؽربً مفهوم 

 européoالؽربً  -عالمً، وهذا عبارة عن إشباع لإلحساس بالتفوق األوروبً

occidental-o-centrisme".2 

فً الصراع من أجل حماٌة : " بحٌث ٌقول Augustin Macheretوٌإكد على هذا 

حقوق اإلنسان، ال ٌستطع الؽربٌون تجاهل حقٌقة وجود هذه المعارضة، كما ٌجب أن 

أو اإلٌدٌولوجً أو الثقافً عند البحث فً " ethnocentrisme"ٌتجنبوا البؽض العرقً 

 3.اب عدم احترام حقوق اإلنسان فً بعض المناطق الجؽرافٌةأسب

بالفعل تعكس الوثابق الدولٌة لحقوق اإلنسان النظرة الؽربٌة فً مجاالت عدٌدة، 

السٌما مجال الملكٌة الفردٌة، الحق فً المعتقد الحقوق المرتبطة بالزواج، مفهوم 

... األسرة

نظمات حقوق اإلنسان، السٌما أضؾ إلى ذلك فإن بعض المواقؾ التً تتبناها م

الضمٌر العالمً الذي ٌراقب حقوق  "منظمة العفو الدولٌة التً ٌعتبرها البعض بمثابة 

، مواقؾ متحٌزة للنظرة الؽربٌة لحقوق اإلنسان، وٌزداد هذا التحٌز بدرجة "اإلنسان

  4 .التمدد التً ٌؤخذها المفهوم لدى رإوس المنظمات المعنٌة بالموضوع

                                                
 .15ـ  14أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص . راجع فً ذلك د   

2 Frédéric Sudre, op. cit. p 42.   

3 Augustin Macheret, préface, dans les actes du 1ère Colloque interuniversitaire de Fribourg, Suisse 1984, p10. 

، ص 1999، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة 1حدود التؽٌٌر، دراسات حقوق اإلنسان، رقم أحمد مسلمانً، حقوق اإلنسان فً لٌبٌا     

20. 
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نتساءل كٌؾ ٌمكن االدعاء بوجود مفهوم عالمً لحقوق اإلنسان ونحن  ومن هنا

نعلم بؤن أؼلبٌة الوثابق الدولٌة هً ثمرة ظروؾ تارٌخٌة ؼربٌة متجاهلة خصوصٌات 

الثقافات والحضارات الباقٌة؟ 

أبعد من ذلك، فإن الدول الؽربٌة نفسها ترفض احترام بعض حقوق اإلنسان 

فقرة األخٌرة من دٌباجة اتفاقٌة حماٌة حقوق اإلنسان فلقد ورد فً ال" العالمٌة"

التً تحثها روح واحدة " والحرٌات األساسٌة األوروبٌة بؤن حكومات الدول األوروبٌة 

قد )ولها تراث مشترك من المثل والتقالٌد السٌاسٌة واحترام الحرٌة وسٌادة القانون 

الحقوق  لبعضضمان الجماعً على اتخاذ التدابٌر األولٌة الكفٌلة بتحقٌق ال (عزمت

". المنصوص علٌها فً اإلعالن العالمً

وعلى هذا األساس، فإنه من حق الدول التً لم تشارك فً وضع هذه الوثابق أن 

تحترم وتطبق القواعد التً ال تجدها مخالفة لتقالٌدهم الراسخة، حتى ولو كانت هذه 

  .الحقوق ؼٌر قابلة للتصرؾ

ن أساس المشكل ٌرجع إلى طرٌقة وضع قواعد فإ Nicolas Politisوحسب 

وضعت بطرٌقة لم تراعى فٌها أفاق حقوق اإلنسان، فكانت " القانون الدولً بحٌث 

الدولة ذات السٌادة، عبارة عن قفص من حدٌد بالنسبة لرعاٌاها، ال تمكنهم االتصال 

للقانون الدولً ، فوفقا للمفهوم التقلٌدي " قانونٌا مع الخارج إال من خالل قضبان ضٌقة

والعالقات الدولٌة، فإن مسؤلة حقوق اإلنسان هً من االختصاص المطلق للدولة، 

بحٌث ٌكون الحاكم هو المسبول عن حماٌتها، أضؾ إلى ذلك فإن ؼٌاب الشخصٌة 

االهتمام  علىالدولٌة لألفراد عامال أخر ٌعٌق من الناحٌة النظرٌة القانون الدولً 

 1.بالمصالح الفردٌة

 

                                                
1 Frédéric Sudre, p 24.  
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: رع الثالثالف

موقف الدول اإلسالمٌة من عالمٌة حقوق اإلنسان 

تشكك الدول اإلسالمٌة بصفة عامة فً عالمٌة حقوق اإلنسان، ألن األساس 

القانونً لهذه العالمٌة والمتمثل فً الوثابق الدولٌة لحقوق اإلنسان، ٌحتوي على بعض 

. المبادئ المناقضة للمبادئ وللقوانٌن ولألعراؾ اإلسالمٌة

ولقد دفع ذلك بهذه الدول إلى عدم الشعور بارتباطها بهذه الوثابق خاصة وأنها لم 

تشارك فً وضعها من جهة، وألنها لٌس علٌها أي وقعة أو سلطة بحكم وفابها لإلسالم 

 1.من جهة أخرى

وفً عدة مناسبات عبر ممثلٌن الدول اإلسالمٌة أمام األمم المتحدة عن 

نظرة الؽربٌة والنظرة اإلسالمٌة لحقوق اإلنسان، ففً هذا االختالفات القابمة بٌن ال

:  ، أمام لجنة حقوق اإلنسان1982المقام، ٌقول ممثل إٌران فً سنة 

إن اإلعالن العالمً والعهدٌن الدولٌٌن، هما نتاج الدول الؽربٌة اللٌبرالٌة " 

برٌالٌة الؽربٌة بالدرجة األولى، ففً تارٌخ تبنٌهم كان ٌشكل األنظمة االستعمارٌة االم

أؼلبٌة المجتمع الدولً، ولكن األؼلبٌة الحالٌة مشكلة من دول حدٌثة النشؤة من القارة 

وإرث فلسفً إٌدٌولوجً وثقافً عرٌق، وعلى " بمخزون"اإلفرٌقٌة واألسٌوٌة تتمتع 

هذا األساس، ٌجب تعدٌل اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان، ألنه وثٌقة علمانٌة وؼربٌة، 

ل محله وثٌقة دولٌة أخرى تكون مقبولة عالمٌا، وبالتالً ٌسهل تطبٌقها عالمٌا، وإحال

وعلى الدول الؽربٌة التخلً عن تثبتها بالثقافة التقلٌدٌة والسعً من أجل وضع نظرة 

 2."جدٌدة فً مجال حقوق اإلنسان

                                                
1 Peggy Hermann, op. Cit. 

2 Ibidem.    
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 أما الدول العربٌة، فلقد كانت مقسمة فٌما ٌخص اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان،

ثم اتفقت شٌبا فشٌبا على العهدٌن الدولٌٌن وعلى العالمٌة التً تناشد بها وثابق األمم 

 1.المتحدة لحقوق اإلنسان، ولكن مع هذا بقٌت عندهم نوع من الممانعة والحذر

وٌرجع السبب فً ذلك إلى نص اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان فً حد ذاته، 

ر بؤن هذه الوثٌقة متعارضة مع تعالٌم اإلسالم، ألن بحٌث تبٌن لهذه الدول فً بداٌة األم

مصدر وجود الحقوق المنصوص علٌها فٌها لٌس إلهٌا وإنما هو منبثق عن إرادة 

الجمعٌة العامة لألمم المتحدة، ولكن فً المقابل، إن الكرامة المطلقة التً كرستها هذه 

عل هذه الدول تقبل بها الوثٌقة، اعترؾ بها اإلسالم لإلنسان مند عصور قدٌمة، ما ج

  2 .تدرٌجٌا بؽض النظر عن مصدرها اإلسالمً أم ال

وبموجب خطاب ألقاه األمٌر البحرٌنً، الشٌخ حمد بن عٌسى آل خلٌفة بمناسبة 

العٌد الرابع والخمسٌن لإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان، أكد بؤن هذا اإلعالن الذي 

العرٌضة لحماٌة وترقٌة حقوق اإلنسان فً قبلت به شعوب دول العالم، ٌتضمن المبادئ 

كل الدول وفً كل المجاالت، وٌشكل طرٌقا موحدا تتبعه كل الشعوب واألمم بهدؾ 

 3 ."تشجٌع االعتراؾ والدفاع عن هذه الحقوق، على مؤوى من أي تمٌٌز أو ظلم

وٌعتبر هذا التصرٌح اعترافا صرٌحا ورسمٌا من قبل دولة البحرٌن بعالمٌة 

نسان فً كل المجاالت من دون تحدٌد، والمإسؾ أن ٌكون مثل هذا الخطاب حقوق اإل

مجرد شعارات ٌرفعها قادة الدول العربٌة من دون الشعور بااللتزام بتنفٌذ وتحقٌق هذه 

العالمٌة، إذ كما رأٌنا أوضاع المرأة فً البحرٌن لٌست بحالة جٌدة، السٌما على أرض 

. الواقع

                                                
1 Paul Tavernier, l'ONU et l'affirmation de l'universalité des droits de l'homme, revue trimestrielle des droits de l'homme, 31, 1997, 

pp. 379-393. 

2 Peggy Hermann, op. Cit. 

3 Comité contre la torture, examens des rapports présentés par le Bahreïn, C/47/add.4 octobre 2004, paragraphe 41.  
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مة الدستورٌة العلٌا فً مصر اإلعالن العالمً وصفت المحكومن جهة أخرى، 

  1".تراث إنسانً" بؤنهم  1966لحقوق اإلنسان، والعهدٌن الدولٌٌن لعام 

أما المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان فتنص دٌباجته على تمسك الدول العربٌة 

اسٌة باإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان والعهدٌن الدولٌٌن الخاصٌن بالحقوق المدنٌة السً

واالقتصادٌة االجتماعٌة والثقافٌة، فحٌن تسكت عن ذكرهم اإلعالنات اإلسالمٌة 

. المختلفة

وفً العموم إن الدول اإلسالمٌة ال ترفض مبدأ عالمٌة حقوق اإلنسان بصفة 

قطعٌة، وإنما تجعله نسبٌا، بحٌث لم تشكك فً األهداؾ التً ترٌد تحقٌقها هذه الوثابق 

على حد تعبٌر نص اإلعالن " المثل المشتركة التً ٌجب تحقٌقها" الدولٌة والمتمثلة فً

العالمً لحقوق اإلنسان، وعلى الرؼم من التفسٌرات والتطبٌقات المختلفة لهذه الوثابق، 

فإن الدول اإلسالمٌة ال زالت ترى فً هذه الوثابق قٌما ٌجب االلتزام بتحقٌقها 

 2.وتطبٌقها

المبدأ، وإنما مرفوضة من حٌث إدماجها  فحقوق اإلنسان ؼٌر مرفوضة من حٌث

كلٌا ومن حٌث طرٌقة تفسٌرها، خاصة وأن الدول العربٌة اإلسالمٌة تعتبر بؤن اإلسالم 

. فً حد ذاته نظام كامل لحماٌة حقوق اإلنسان

فعالمٌة حقوق اإلنسان معرضة إلى االنهٌار أمام اإلسالم الذي فً نفس الوقت هو 

م كل مجاالت اإلنسان السٌما المادٌة والروحٌة والدٌنٌة مسامح وشامل ومهٌبا لتنظً

والسٌاسٌة، خاصة وأن الدول اإلسالمٌة تعتبر بؤنه من المفروض أن ٌكون اإلسالم من 

. ٌطالب بالعالمٌة

                                                
كانون ثانً /ٌناٌر 16فً  3، الجرٌدة الرسمٌة، عدد 1997كانون ثانً /ٌناٌر 4ق دستورٌة، جلسة  17لسنة  47المحكمة فً القضٌة رقم  راجع حكم  1

، ص 1997، عن الدكتور أحمد أبو الوفا، مسابل القانون الدولً والعالقات الدولٌة فً أحكام القضاء المصري، المجلة المصرٌة للقانون الدولً، 1997

 . 290ـ  233

2 Antonio Cassese, les droits de l'Homme sont-ils véritablement universels? Revue universelle des droits de l'homme, 1989, Vol.1, 

p.13-18. 
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وهذا ٌوضح سبب تفسٌر الدول العربٌة للوثابق الدولٌة لحقوق اإلنسان التً تناشد 

  1.سالمٌةبالعالمٌة على ضوء أحكام الشرٌعة اإل

هل عالمٌة حقوق "  Augustin Macheretوأمام هذا الجدال العقٌم ٌتساءل 

اإلنسان هً حلم الدول الؽربٌة التً تتجاهل الثقافات الباقٌة ونمط حٌاتهم؟ ٌكون 

الجواب على هذا السإال بالنفً إذا اعتبرنا بؤن عالمٌة حقوق اإلنسان هو هدؾ فً حد 

ع بعض، وعلى هذا األساس، فإن اإلعالن العالمً لحقوق ذاته تحققه كل المجتمعات م

اإلنسان مجرد نقطة انطالق، وحتى إذا كان المفهوم العالمً لحقوق اإلنسان ؼٌر 

 2.محقق، فإنه ال ٌمكن نفً وجود حقوق إنسان عالمٌة

الذي " noyau dur" "النواة الصلب" بالفعل هناك إجماع دولً حول عالمٌة 

لملزم فً كل مكان وزمان وظروؾ، بحٌث تدرٌجٌا ظهر هذا النواة ٌشكل الحد األدنى ا

. من القٌم والحقوق المعترؾ بها من قبل كل الدول

حقوق مإسسة، : "هً Frédéric Sudreوالنواة الصلب لحقوق اإلنسان حسب 

ملتصقة بالكرامة اإلنسانٌة، ؼٌر قابلة للتنازل مبنٌة على قٌم موجودة مبدبٌا فً كل 

 3".ي ونظام اجتماعًتراث ثقاؾ

فالنواة الصلب لحقوق اإلنسان، هً تلك المجموعة من الحقوق المطبقة على كل 

.  األشخاص مهما كانت الظروؾ، الزمان والمكان

ولكن فً المقابل، ٌجب أن ال ننسى مبدأ آخر نصت علٌه المإتمرات الدولٌة 

فاده بؤنه ال ٌمكن والذي م" عدم تجزبة حقوق اإلنسان"لحقوق اإلنسان، وهو مبدأ 

                                                
1 Peggy Hermann, op. Cit. 

2 Augustin Macheret, préface, dans les actes du 1ère Colloque interuniversitaire de Fribourg, Suisse 1984, p10. 

3 Frédéric Sudre, pp. 91-94.  
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تجزبة حقوق اإلنسان باعتبار البعض منها مهم وإلزامً وحتى عالمً، واستبعاد تطبٌق 

  1 .البعض األخر، ألن كل هذه الحقوق متؤصلة بذات اإلنسان

ففً هذا اإلطار، ٌنص الجزء الثانً الفقرة الثالثة من الحصٌلة النهابٌة للمإتمر 

 قابلة غٌرو عالمٌةجمٌع حقوق اإلنسان " لى أن العالمً لحقوق اإلنسان بفٌٌنا ع

وفً حٌن أنه ٌجب أن توضع فً االعتبار أهمٌة ... ومترابطة ومتشابكة  للتجزئة

، فإن من الدٌنٌةالخاصٌات الوطنٌة واإلقلٌمٌة ومختلؾ الخلفٌات التارٌخٌة والثقافٌة و

ٌة، تعزٌز وحماٌة واجب الدول، بصرؾ النظر عن نظمها السٌاسٌة االقتصادٌة والثقاؾ

 ".جمٌع حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة 

وأمام صرامة مختلؾ وثابق األمم المتحدة بؤن تحترم حقوق اإلنسان عالمٌا 

نتساءل عن مدى إمكانٌة الدول اإلسالمٌة االحتجاج بتمٌزها الثقافً والدٌنً فً مواجهة 

هذا المبدأ األساسً؟ 

: الثانً المطلب

 المٌة بخصوصٌاتهاالدول اإلس تمسك 

حقوق اإلنسان لٌست فقط محترمة بطرٌقة " فإن  Antonio Cassesseحسب 

مختلفة من قبل مختلؾ الدول، وإنما مصممة كذالك بطرٌقة مختلفة وأن الجهد العالمً 

: لتوحٌد حقوق اإلنسان لم ٌعط ثماره بعد وهذا راجع لعدة أسباب وهً

ن، هناك اختالؾ عمٌق فً تصور حقوق اإلنسا -

 هناك اختالؾ آخر مرتبط بالثقافات واألدٌان المختلفة، -

هناك اختالؾ أساسٌا والمتمثل فً االلتزام بالتطبٌق الصارم لالتفاقٌات  -

 1."الدولٌة

                                                
1 Peggy Hermann, op. Cit. 
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من خالل هذه النقاط الثالث سنستعرض فً الفقرات التالٌة خصوصٌة الدول 

 :اإلسالمٌة وتمسكها بتمٌزها الدٌنً

: األولالفرع 

مختلفة لحقوق اإلنسان التصورات ال

حسب بعض الكتاب الؽربٌون، فإن مصدر حقوق اإلنسان ٌرجع إلى الحضارة 

الٌونانٌة القدٌمة، أما الكتاب المسلمٌن فهم ٌصرون على أن مصدر مبادئ حقوق 

اإلنسان هو اإلسالم، وتم نقلها إلى الؽرب عن طرٌق ؼزو أندلسٌا عبر الحروب 

 2 .الصلٌبٌة

ربً، فإن مفهوم حقوق اإلنسان قد ولد فً الؽرب، فكان ذلك فً فوفقا للتصور الػ

مجال الفكر القانونً والسٌاسً ابتدءا من القرن السابع عشر فً انجلترا وفرنسا 

.  والوالٌات المتحدة

فؤدت كتابات عدد من الفالسفة وفقهاء القانون أمثال جروسٌوس ولوك ومنتسكٌو 

ة اإلنسان، وهً النظرة التً قادت إلى وجٌفرسون إلى ظهور نظرة جدٌدة لطبٌع

المسلمات األساسٌة فً إعالن االستقالل وفً إعالن حقوق اإلنسان والمواطن والتً 

من بٌنها حق ... مزودٌن بحقوق ال ٌمكن إنكارها... خلق الناس جمٌعا متساوٌن" تقول 

 3 ."الحٌاة والحرٌة وحق السعً لتحقٌق السعادة

عشرة والثامن عشر ٌمثالن المرحلة التارٌخٌة التً  وإذا كان القرنان السابع

شهدت صٌاؼة وبلورة مفهوم الحقوق الطبٌعٌة لإلنسان فقد شهد القرن العشرٌن بسطا 

                                                                                                                                            
1 Ibidem.    

2 Peggy Hermann, op. cit. 

 .17-16أحمد مسلمانً، المرجع السابق، ص    



 
 265 

لنطاق المفهوم وتؤسٌسه فً مجموعة من الوثابق الدولٌة، على رأسها اإلعالن العالمً 

  .لحقوق اإلنسان

ٌرى اإلسالم قد قرر حقوق اإلنسان  أما التصور اإلسالمً لحقوق اإلنسان، فإنه

على نحو ٌفوق االتجاهات الوضعٌة التً عرفها الفكر القانونً قدٌما وحدٌثا وتفوق 

. إذ شمل كافة الحقوق للرجال والنساء... علٌها

الؽرب قد دأب على التبجح بوضع " وحسب بعض أنصار هذا التصور فإن 

ٌتبجح بالدفاع عن حقوق المرأة  كما أنه قوانٌن وبٌانات تضبط ممارسة اإلنسان لحقوقه،

ٌِّبت فً سلوك  وحقوق الطفل خاصة، معتقداً أنه السبَّاق إلى هذه المكرمات، التً ُؼ

مهندسو هذه الشعارات والقوانٌن  المجتمعات البشرٌة وقوانٌنها وأعرافها، وقد تعمد

بمظلتهم فً ومسبباته لٌنزلوا  المنظمة لهذه الحقوق أن ٌقفزوا على مصادر هضمها

ه منذ أن صدع الرسول صلى هللا علٌه وسلم بما أُمر  ساح اإلسالم الذي ٌعارض وٌشوَّ

  1."به

بالفعل لقد سوى اإلسالم كما رأٌنا، بٌن النساء والرجال من حٌث إنسانٌتهم 

الواحدة وكرامتهم فً تحمل الواجبات وممارسة الحقوق، وأبعد من ذلك، ترى بعض 

ن مختلؾ اتفاقٌات حقوق اإلنسان قد استقت مبادبها من دٌننا الكتاب ٌإكدون على أ

  2 .الحنٌؾ

حقوق اإلنسان :" 3العجالنً فً كتابه عبقرٌة اإلسالم فً أصول الحكم. فٌقول د

فً مصطلح الفقهاء والسٌاسٌٌن هً هذه المبادئ الرفٌعة التً تسمى حرٌة الرجل 

الد الدٌمقراطٌٌن بكتابتها فً وحٌاته وتصون كرامته وسمعته وقد تواصى رجال الب

م الفرنسٌون أنهم أول شعب وٌزع...مقدمة الدساتٌر لٌذكرها الناس دابما وٌكرموها

، األمرٌكٌون أٌضا ٌتنافسون على الزعم "األخوة  -المساواة  -وهً الحرٌة ... أوجدها

                                                
 .  محمد الحنفً، المرجع السابق 1

 .Mokhatar Aniba, p 10:لكأنظر كذ 33محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص . أنظر د   

 .35-38العجالنً منٌر، ص . د   
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ن نفسه باعتبار أن الوثٌقة األولى التً حملت هذه المفاهٌم تعود إلى وثٌقة إعال

  ."1776االستقالل األمرٌكً بتارٌخ 

أن اإلسالم هو السباق فً حماٌة : " وٌضٌؾ فً رده على مثل هذه المزاعم

، "الناس سواسٌة كؤسنان المشط: " حقوق المرأة، لقول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

.. .القٌم المعنوٌة... فاإلسالم دٌن". ال فضل لعربً على أعجمً إنما الفضل بالتقوى"

وعن ذلك تصدر تشرٌعاته وفرابضه وتوجهاته وحدوده وقواعد فً سٌاسة الحكم 

." وسٌاسة المال وفً توزٌع المؽانم وفً الحقوق والواجبات

ومن جهة أخرى فإن لحقوق اإلنسان عدة مصادر معترؾ بها من بٌنها المصادر 

تكن درجة ونسبة  الدٌنٌة، السٌما الشرٌعة اإلسالمٌة بالنسبة للدول اإلسالمٌة، مهما

  .اعتماد التشرٌعات الوطنٌة لهذه المصادر رسمٌا

ومن هذا المنطلق ٌعتبر أنصار التصور اإلسالمً، بؤن حقوق اإلنسان فً 

وإنما ... اإلسالم لٌست منحة من أي شخص مهما تكن مكانته حاكما أو مشرعا أو منفذا

حقوق ال تقبل الحذؾ أو هً حقوق واجبة وملزمة بحكم مصدرها اإللهً ومن ثم، فهً 

وهً حقوق أبدٌة لجمٌع بنً اإلنسانٌة عبر ... النسخ أو التعدٌل أو التعطٌل أو التنازل

 1.الزمكانٌة الكاملة

: الفرع الثانً

 تمسك الدول اإلسالمٌة بخصوصٌتها الدٌنٌة والثقافٌة

ها من الثابت أن لكل أمة حضارتها وثقافتها وتقالٌدها وعاداتها وأعرافها ونظم

لذلك فان التؽاٌر الثقافً أو الدٌنً، أمر ثابت ال ٌمكن . التً قد تختلؾ عن أمة أخرى

إنكاره، حتى ولو كان له انعكاسات سلبٌة على مسؤلة حقوق اإلنسان والحرٌات 

. األساسٌة
                                                

 .39، ص 1995عمر صدوق، دراسة فً مصادر حقوق اإلنسان، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر . د    
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فمفهوم حقوق اإلنسان مقٌد فً المكان وفً الزمان بعدة عوامل تارٌخٌة، سٌاسٌة 

قافٌة وحتى دٌنٌة، ومن ثم، فإن المحتوى الحقٌقً لهذه الحقوق اقتصادٌة، اجتماعٌة ث

  1.ٌقبل عدة تؤوٌالت كما تختلؾ سبل تحقٌقها

كما أن األمم والشعوب قد ٌتوافر بٌنها قاسم مشترك من القٌم والحقوق والحرٌات 

ومع هذا هناك بعض االختالفات التً قد تتواجد بخصوص هذه . التً ٌجب احترامها

.  األمور

الجدٌر بالذكر، أن القرآن الكرٌم قد أشار إلى فكرة التؽاٌر بٌن األمم والشعوب، و

. 48سورة المابدة اآلٌة  ﴾ لكل جعلنا منكم ِشرَعةٌة وِمنهاجاً  ﴿: خصوصا فً قوله تعالى

وعلٌه، فلقد توحدت الدول اإلسالمٌة ودولة الفاتٌكان فً المطالبة باحترام تماٌزهم 

ضع مختلؾ الوثابق الدولٌة لحقوق اإلنسان، السٌما ما تعلق منها الثقافً والدٌنً عند و

  .بحالة األشخاص واألحوال الشخصٌة

وفً الواقع، إن هذا التماٌز ٌعكس اختالؾ المجتمعات والتصورات حول حقوق 

اإلنسان، ومن هذا المنطلق ال تستوجب عالمٌة حقوق اإلنسان حسب بعض الكتاب، أن 

  3.مبادئ حقوق اإلنسان بنفس الطرٌقة مهما كانت الظروؾتحترم وتطبق كل الدول 

اعتبر اإلعالن العالمً الخاص بالتؽاٌر الثقافً الذي تبناه من جهة أخرى، فلقد و

، التؽاٌر الثقافً مٌراث مشترك لإلنسانٌة، وأبعد من ذلك، قرر 2001الٌونسكو عام 

  .ضمانات للتؽاٌر الثقافًمنه على أن حقوق اإلنسان تشكل  4هذا اإلعالن فً المادة 

                                                
فً عصر العولمة، تنظٌم ، الٌوم الدراسً حول موضوع حقوق اإلنسان "حقوق اإلنسان عالمٌة أو تتجه نحو العالمٌة" أنظر مداخلتنا تحت عنوان    

    http:// www.jinan.edu.lb: ، على موقع جامعة الجنان2005أٌار / ماٌو 6لبنان،  –جامعة الجنان ونقابة المحامٌن لمحافظة الشمال، طرابلس 

2 Alya Cherif Chammari, «Un bilan mitigé mais... "no going back"», Fédération international des droits de l‗Homme 

<http://www.fidh.org/intgouv/ onu/beij 

3 Peggy Hermann, op. cit. 

 .125أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص . د    
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حول  2003لسنة  58/167كما أكدت الجمعٌة العامة لألمم فً قرارها رقم 

حقوق اإلنسان والتؽاٌر الثقافً، على أن الحوار بٌن الثقافات ٌثري الفهم المشترك 

. لحقوق اإلنسان، وأن التعددٌة الثقافٌة تعزز الحقوق الثقافٌة

جة مٌثاق الحقوق األساسٌة لالتحاد األوروبً جاء فً دٌبا ومن جهة أخرى، فلقد

المتمثلة فً )أن االتحاد ٌساهم فً المحافظة وفً تطوٌر القٌم المشتركة  2000لسنة 

مع ( الكرامة اإلنسانٌة، والحرٌة والمساواة والتضامن والدٌمقراطٌة وسٌادة القانون

. احترام تؽاٌر الثقافات والتقالٌد لشعوب أوربا

نادر فرجانً عضو مجلس إدارة المعهد العربً لحقوق ٌرفض وعلٌه ٌستؽرب و

، محاولة بعض الدول فرض هٌمنتها الثقافٌة على الدول األخرى 1اإلنسان فً تونس

 : السٌما فً مجال حقوق اإلنسان، بحٌث ٌقول

بوجه عام فؤنا مع الخصوصٌة التً تإدي لتعزٌز الهوٌة العربٌة دونما انؽالق " 

لخصوصٌة فً سٌاق تفاعل خالق مع منجزات الحضارة البشرٌة، على الذات بل مع ا

األصل أن حقوق اإلنسان مسالة .... فً إطار مشروع للنهضة فً الوطن العربً

عالمٌة بامتٌاز فالحقوق المعنٌة تترتب لإلنسان لمجرد كونه إنسانا، بؽض النظر عن 

لكن .. وق اإلنسانأي خصابص، حٌث المساواة هً المبدأ األساس الناظم لمفهوم حق

أنها لم تنتج من مشاركة .. ٌرد على إطالق صبؽة العالمٌة على مبادئ حقوق اإلنسان 

فاعلة للجماعات البشرٌة فً صٌاؼتها على قدم المساواة، بل كان للدول الؽربٌة 

المصنعة الدور الربٌسً فً بلورتها، مما أضفى على الشرعة الدولٌة قٌم الحضارة 

ومن ثم انطوى أسلوب صٌاؼتها على بدور .. ة على النظام الدولًالؽربٌة المهٌمن

تناقض بٌن نصوصها وبٌن بعض القٌم والمعاٌٌر الثقافٌة السابدة فً مناطق مختلفة من 

.. " العالم، وخصوصٌة واقع هذه المناطق وتطلعاتها

                                                
 .2الدكتور نادر فرجانً، المرجع السابق، ص     
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هذا " :، فإنه ٌدفع بالحوار إلى أبعد من ذلك حٌنما ٌقولالوفاء أحمد أبو أما الدكتور

أمر ؼٌر مقبول، فالدول تسلم بضرورة المحافظة على التؽاٌر الموجود فً النباتات 

فلماذا . والحٌوانات، بل وتسعى بكل ما تملك لمنع انقراض األشٌاء المهددة باالنقراض

  1ال ترٌد تلك الدول االعتراؾ بالتؽاٌر الثقافً؟

خصوصٌة كل منطقة وٌمكن االعتبار بؤن منظمة األمم المتحدة قد أدركت 

المجموعات اإلقلٌمٌة فً إطار هذه  1977جؽرافٌة بحٌث ناشدت الجمعٌة العامة عام 

المنظمة الدولٌة الستصدار مواثٌق إقلٌمٌة لحقوق اإلنسان، باعتبار أن هذه المواثٌق 

تدعم حركة حقوق اإلنسان على صعٌد العالم، عن طرٌق ؼرسها فً البٌبة الثقافٌة 

قلٌمٌة، مما ٌوفر لها درجة أعلى من الفعالٌة فً الدفاع عن حقوق والمإسسات اإل

  .اإلنسان فً الدول المنظمة إلى المجموعات اإلقلٌمٌة

ولقد لعبت األنظمة اإلقلٌمٌة ومازالت تلعب دورا ال ٌستهان به فً مجال تعزٌز 

قٌق كفالة واحترام حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة على الصعٌد اإلقلٌمً، وفً تح

تالإم وتطبٌق الحماٌة العالمٌة لحقوق اإلنسان فً النطاق اإلقلٌمً االجتماعً 

 2 .والتارٌخً والثقافً واإلنسانً واإلٌدٌولوجً والعقابدي الخاص بكل منطقة على حدة

عن مجلس جامعة  1998وٌستوقفنا فً هذا الصدد، القرار الذي صدر فً سنة 

سترشادٌة فً مجال وضع معاٌٌر لعالمٌة حقوق الدول العربٌة والذي ٌضع الخطوط اال

اإلنسان، تؤخذ فً االعتبار االختالفات الدٌنٌة والثقافٌة واالجتماعٌة لكافة الشعوب وأثر 

 3 :ذلك فً التشرٌعات العربٌة، من بٌنها

التمسك بالخصوصٌات الدٌنٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التً تشكل موروثات "  -

 فاهٌم العالمٌة المشتركة لحقوق اإلنسان؛وروافد تسهم فً إثراء الم

                                                
 .125ـ 123أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص . د    

 .18ابق، ص أحمد أبو الوفاء، المرجع الس. راجع د   

 .1998أٌلول /سبتمبر 17الصادر بتارٌخ  5819، قرار رقم 11مجلس جامعة الدول العربٌة، الدورة    
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األخذ بحقوق اإلنسان بمفهومها الشامل والعادل ومن كل جوانبها المدنٌة  -

 والسٌاسٌة وكذلك االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة؛

التمسك بالسمات الخصوصٌة والقٌم األصٌلة فً كل مجتمع ال ٌعنً االؼتراب  -

 الحضاري أو االنؽالق على الذات؛

دم استخدام حقوق اإلنسان ذرٌعة للتدخل فً الشبون الداخلٌة للدول ع -

 واالنتقاص من سٌادتها الوطنٌة؛

ضرورة التزام المجتمع الدولً بتناول مسالة حقوق اإلنسان على نحو ٌقوم  -

 على الموضوعٌة وٌشمل كافة الدول دون انتقابٌة وال تمٌٌز؛

ان مستوحاة من القٌم اإلنسانٌة االتفاق على مفاهٌم عربٌة موحدة لحقوق اإلنس -

 الرفٌعة للشرٌعة اإلسالمٌة؛

التؤكٌد على عدم اإلخالل بااللتزامات المنصوص علٌها فً مٌثاق األمم  -

المتحدة، ومبادئ القانون الدولً، مع عدم التعسؾ فً استخدام تدابٌر تإدي إلى انتهاك 

 1."حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة

همة العربٌة فً بلورة مفهوم عالمٌة حقوق اإلنسان، وانطالقا من هذه المسا

نخلص بالقول بؤن االختالؾ بٌن الثقافات واألدٌان لٌس حاجزا أو عامال سلبٌا بل هو 

عامال اٌجابٌا ٌساهم فً تحقٌق عالمٌة حقوق اإلنسان، فالتنوع ٌولد انسجام بٌن مختلؾ 

ي، واالحترام العالمً لحقوق األنظمة القانونٌة المعترؾ بها من قبل المجتمع الدول

اإلنسان ال ٌمكن الحفاظ علٌه وتحقٌقه من دون مساهمة كل ثقافة وكل حضارة من أجل 

  .تحقٌق وحدة المجتمع العالمً وانصهاره

                                                

 .3أنظر ملخص عن هذا القرار فً الملحق رقم 1 
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ولقد اعترؾ العدٌد من الكتاب حتى الؽربٌٌن، بؤنه من الضروري االعتراؾ 

المٌة لحقوق اإلنسان من دون أي بتمٌز الؽٌر والسماح لهم بالمساهمة فً بناء نظرة ع

 1.خضوع

حقوق اإلنسان ال ٌمكن أن تكون عالمٌة إال " فإن  Patrice Meyer Bish فحسب 

فً االختالؾ الثقافً، ومن هذا المنطلق، فهو ٌقترح أن ٌتم كشؾ الحقوق األساسٌة 

للكابن البشري، الموضوعة عن طرٌق إجماع معنوي دولً، وفً نفس الوقت، 

وأنه من الضروري .. الصارم للخصوصٌة الثقافٌة من أجل تحدٌد هذه الحقوق االحترام

تعجٌل عملٌة كشؾ القٌم الخاصة لكل ثقافة، وإال كان التدخل الدولً عقم بل حتى 

 2. "عنٌؾ

فهو ٌإكد على ثوابت موجودة بؤشكال مختلفة فً كل  Augustin Macheretأما 

لضعٌؾ من تعسؾ القوي، الحق فً الكرامة المجتمعات، المتمثلة السٌما فً إنصاؾ ا

 3..." واحترام الكابن البشري من احتقار األفراد أو الجماعات

انطالقا من كل هذه اآلراء، توصلنا إلى القول بؤنه ٌجب التؤكٌد على ضرورة أن 

ٌؤخذ الطابع العالمً لحقوق اإلنسان باالعتبار التمٌز الثقافً والدٌنً لكل الدول 

ن الخصوصٌة أمر واقعً ال ٌمكن تجاهلها بتحالٌل أكادٌمٌة قابمة على والحضارات أل

أدلة وأسس قانونٌة، كما ٌجب التؤكٌد من جهة أخرى، على تفوق القٌم المشتركة لكل 

. البشرٌة

 

                                                
1 Peggy Hermann, op. Cit. 

2 Patrice Meyer Bish, une affirmation double: les droits de l'homme ne peuvent être universels que dans la diversité de culture, 

Universalité des droits de l'homme et diversité des cultures, dans les actes du 1ère Colloque interuniversitaire de Fribourg,  Suisse 

1984, p 13.  

3 Augustin Macheret, préface dans Universalité des droits de l'homme et diversité des cultures, dans les actes du 1ère Colloque 

interuniversitaire de Fribourg, , p10. 
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: الفرع الثالث

 االختالف حول التطبٌق الصارم لالتفاقٌات الدولٌة

لعام، التزام الدول بتحقٌق من بٌن االلتزامات التً قررها القانون الدولً ا

إذ من المعلوم أن حقوق اإلنسان، وإن كانت ذات ، االحترام الفعلً لحقوق اإلنسان

 1.طبٌعة عالمٌة، إال أن مسبولٌة تطبٌقها ٌكون ـ فً المقام األول ـ داخل كل دولة

تفضل ولكن ترفض الدول اإلسالمٌة األخذ بهذا االلتزام وتطبٌقه بحذافٌره بل 

 :، كما سنرىاقٌات خاصة بهاوضع اتؾ

:  االلتزام بتحقٌق االحترام الفعلً لحقوق اإلنسان .1

ٌقع على عاتق الدول بموجب القانون الدولً العام، االلتزام بتحقٌق االحترام 

: الفعلً لحقوق اإلنسان، وٌرجع هذا االلتزام لعدة أسباب

تثور السٌما فً  ألن الدولة هً التً ٌخاطبها القانون الدولً بخصوص أٌة مسؤلة -

 مجال حقوق اإلنسان؛

ألن الدولة هً التً تملك فً ٌدها مكنات السلطة العامة ومفاتٌح مؽالٌق حقوق  -

 اإلنسان؛ 

وأخٌر ألن الدولة هً التً ٌطبق فوق إقلٌمها كل ما ٌتعلق بحقوق المواطنٌن  -

 2."وحرٌاتهم

فً العهد الدولً  وفً هذا المعنى، تقول لجنة حقوق اإلنسان أن الحقوق المذكورة

الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، ٌملكها الناس الذٌن ٌعٌشون فً إقلٌم الدولة، 

وبالتالً فان القانون الدولً ال ٌسمح للدولة التً صادقت أو انضمت إلى العهد أو 

                                                
 .15ـ  14أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص . د    

 .219  -217أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص . د    
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ورثته أن تنهٌه أو تنسحب منه، خصوصا وأن العهد ال ٌتضمن نصا صرٌحا ٌبٌح ذلك 

   1.نسحاباإلنهاء أو اال

ومن هذا المنطلق فإن الدول ملزمة باتخاذ كافة اإلجراءات الداخلٌة التً تكفل 

تنفٌذ وتطبٌق المعاهدات الدولٌة بصفة عامة، واالتفاقٌات الدولٌة الخاصة بحقوق 

اإلنسان على وجه التحدٌد، كما تلتزم السلطة التنفٌذٌة وؼٌرها من السلطات الداخلٌة 

المعاهدات واحترامها، ولذلك قٌل انه ٌجب تنفٌذ المعاهدات الدولٌة األخرى فٌها بتطبٌق 

  2".تشؽل الذمة العامة للدولة وهً تعد قانونا سامٌا للبالد"باعتبار كونها 

وٌعتبر هذا االلتزام التطبٌق العملً أو النتٌجة المنطقٌة لسمو القانون الدولً على 

لقاعدة الوفاء بالعهد، ذلك أنه ال ٌجوز القانون الداخلً، وهو من جهة أخرى أثر الزم 

.  للدول أن تثٌر نصوص قانونها الداخلً لكً تبرر عدم تنفٌذها لمعاهدة ترتبط بها

وٌستخلص من كل ما سبق، بؤن الدول ملزمة بتؽٌٌر قوانٌنها وأنظمتها الداخلٌة 

دولٌة السٌما فً إذا كانت ؼٌر مطابقة لتعهداتها الدولٌة، لجعلها متوافقة مع التزاماتها ال

 :وٌرجع الفقهاء ذلك لعدة أسباب. مجال حقوق اإلنسان

 ومبدأ أن التراضً ملزم؛" Pacta sunt servanda " قاعدة الوفاء بالعهد  . 

 مبدأ سمو القانون الدولً على القانون الداخلً؛ .2

الخاصة بقانون المعاهدات  1969من اتفاقٌة فٌٌنا لعام  27وفقا لما قررته المادة  .3

تً تنص على أنه ال ٌجوز للدولة أن تتذرع بقوانٌنها الداخلٌة لتهرب من التزاماتها وال

 . الدولٌة، أو لتبرٌر عدم تنفٌذها لمعاهدة ما

ومن ذلك أٌضا قرار الصادر عن الجمعٌة العامة لمنظمة األمم المتحدة فً عام  .4

لطفل، وان ذلك التشرٌع ال ٌكفً بذاته لمنع انتهاكات حقوق ا: " والذي أكد أن 1996

                                                
1 CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/ev.1 (1997). 

 .132لوفاء، المرجع السابق، ص أحمد أبو ا. د    
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ٌقتضً تعهدا سٌاسٌا قوٌا، وان الحكومات ٌجب أن تطبق قوانٌنها وتكمل إجراءاتها 

التشرٌعٌة بإحداث فعل قوي فً مجاالت تنفٌذ القانون وإدارة العدالة وفً برامجها 

 1 ."االجتماعٌة والتعلٌمٌة والصحة العامة

من المعلوم أن الدولة " أنه  وٌقول الدكتور أحمد أبو الوفا تعلٌقا على هذه األسباب

: التً تصبح طرفا فً أي اتفاق ٌتعلق بحقوق اإلنسان ٌقع علٌها ثالث التزامات أساسٌة

ضرورة جعل تشرٌعها الداخلً وسٌاستها الوطنٌة متوابمة مع االلتزامات  -

 . الدولٌة التً تنص علٌها المعاهدة

لتً تكفلها القوانٌن وٌكون ذلك بتدخل المشرع الوطنً كلما كانت الحقوق ا

الوطنٌة ال تتفق وتلك المقررة فً االتفاقٌات الدولٌة، أو باتخاذ السلطات المختصة 

 لإلجراءات الكفٌلة بتنفٌذ نصوص االتفاق الدولً على الصعٌد الداخلً؛

أن تصبح مسبولة أمام رعاٌاها، وأمام الدول األخرى األطراؾ فً االتفاقٌة  -

 ن تطبٌقها؛وأمام المجتمع الدولً ع

 2 ."ٌقع على عاتق الدول بعض االلتزامات التً ٌجب علٌها تنفٌذها -

ما مدى : انطالقا من كل ما سبق، هناك سإال ٌطرح نفسه بنفسه والمتمثل فً

التزام الدول العربٌة بالتطبٌق الصارم لالتفاقٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان، أو باألحرى 

تطبٌق حقوق اإلنسان  فٌما ٌخصرعاٌاها  تجاه ما مدى شعور هذه الدول بالمسإولٌة

 العالمٌة؟

 

 

                                                
 .1996عام  51/77الجمعٌة العامة لمنظمة األمم المتحدة، القرار رقم     

 .133ـ 132أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص . د    
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: نحو وضع اتفاقٌات خاصة بهااإلسالمٌة اتجاه الدول  .2

ال ٌشكل مبدأ العالمٌة عابقا بالنسبة للدول العربٌة اإلسالمٌة، وإنما المشكل مرتبط 

هزة بضرورة التزام هذه الدول بالتطبٌق الصارم لالتفاقٌات الدولٌة وكذلك السماح ألج

. األمم المتحدة فً مراقبة تطبٌق هذه القواعد

فً " الؽربٌة"وهذا ٌشكل مشكال من ناحٌتٌن، فمن جهة ٌسمح لهذه المإسسات 

التدخل فً الشإون الداخلٌة لهذه الدول، ومن جهة أخرى، إحساس هذه الدول 

 1.باستمرارٌة سٌطرة القوى االستعمارٌة علٌها

اإلسالمٌة إلى وضع مجموعة من  –بٌة ومن هذا المنطلق سعت الدول العر

الوثابق اإلسالمٌة لحماٌة حقوق اإلنسان، سوءا على نطاق الدول اإلسالمٌة أو العربٌة، 

  :وتتمثل هذه الوثابق فً

؛ (1979رابطة العالم اإلسالمً )إعالن حقوق اإلنسان وواجباته فً اإلسالم  . 

ندن وهما البٌان إعالنان صادران عن المجلس اإلسالمً األوروبً فً ل  .2

والبٌان العالمً لحقوق اإلنسان فً اإلسالم  1980نٌسان /ابرٌل 12اإلسالمً العالمً 

 ؛1981تشرٌن ثانً /سبتمبر 19

إعالنان صادران عن منظمة المإتمر اإلسالمً، األول فً مدٌنة الطابؾ  .3

ق ، وهو مشروع وثٌقة حقو1981كانون ثانً /المملكة العربٌة السعودٌة، فً ٌناٌر

اإلنسان فً اإلسالم، والثانً هو إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان فً اإلسالم الصادر فً 

 ؛1990آب /أؼسطس 5

                                                
: ، راجع كذلك22-17ص  أحمد مسلمانً،     

Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh :Déclaration islamique des droits de l‘Homme comparée à la déclaration Universelle, op. cit. Peggy 

Hermann, op.cit. 
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المإتمر الخامس لحقوق اإلنسان )مشروع إعالن حقوق اإلنسان فً اإلسالم  .4

 ؛(1989فً طهران 

 ؛1980إعالن صادر عن مإتمر الكوٌت  .5

 ؛1985إعالن تونس  .6

 ؛1986إعالن القانونٌٌن العرب  .7

 ؛1988اإلعالن اللٌبً  .8

 ؛1990إعالن المؽرب  .9

 ؛1994إعالن جامعة الدول العربٌة  .0 

. الوثٌقة الخضراء لحقوق اإلنسان فً عصر الجماهٌر .  

فً البٌان العالمً حسب اعتقادنا فقط والمتمثلة  أهم هذه الوثابقوسنتوقؾ عند 

م وإعالن القاهرة لحقوق اإلنسان فً اإلسالم، مشروع وثٌقة حقوق اإلنسان فً اإلسال

لحقوق اإلنسان فً اإلسالم وإعالن جامعة الدول العربٌة وأخٌرا المحاولة اللٌبٌة 

 :المتمثلة فً الوثٌقة الخضراء لحقوق اإلنسان فً عصر الجماهٌر كما ٌلً

 :البٌان العالمً لحقوق اإلنسان فً اإلسالم/ أ.2

در عن المجلس اإلسالمً ٌتشكل البٌان العالمً لحقوق اإلنسان فً اإلسالم الصا

من توجٌهات عامة للدول  1981تشرٌن ثانً /سبتمبر 19األوروبً فً لندن فً 

الدور الحضاري " األعضاء فٌه فً مجال حقوق اإلنسان، وهو ٌعٌد التؤكٌد على 

والتارٌخً لألمة اإلسالمٌة، أحسن أمة خلقها عز وجل، أعطت البشرٌة حضارة عالمٌة 

 ."معتدلة
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ة األولى من هذا البٌان على المساواة بٌن الجنسٌن فً الكرامة، وتنص الماد

كل الناس سواسٌة فً الكرامة البشرٌة وفً  (أ): " الواجبات والمسإولٌات فقط بقولها

 .." تحقٌق الواجبات والمسإولٌات من دون تمٌٌز، السٌما الجنس

منهم، ال كل الناس عباد هللا وهو ٌفضل من ٌكون أنفع  " (ب)وتضٌؾ الفقرة 

ٌجب : " منه 24وتنص المادة  ."أفضلٌة ألحدهم على الثانً إال بالتقوى والعمل الصالح

أن تطبق كل الحقوق والحرٌات المنصوص علٌها فً هذه الوثٌقة وفقا ألحكام الشرٌعة 

." اإلسالمٌة

وكخالصة لهاتٌن المادتٌن، فإن البٌان العالمً لحقوق اإلنسان فً اإلسالم، 

ساواة بٌن النساء والرجال فً الكرامة وفً االلتزامات، أما فٌما ٌخص ٌعترؾ بالم

المساواة بٌنهما فً الحقوق، فهو ٌحٌل بعبارة عامة إلى الشرٌعة اإلسالمٌة من دون 

. الفصل فً الموضوع

وٌعتبر هذا األسلوب، كما سبق لنا وأن الحظنا فً عدة مناسبات، أسلوب طاؼً 

. ٌة أو العربٌة لحقوق اإلنسانعلى أؼلبٌة الوثابق اإلسالم

 :إعالنا المؤتمر اإلسالمً/ ب.2

ٌجد مشروع وثٌقة حقوق اإلنسان فً اإلسالم وإعالن القاهرة لحقوق اإلنسان فً 

اإلسالم بصفة عامة، مصدرهما فً القرآن والسنة، السٌما مشروع وثٌقة حقوق 

دٌنة الطابؾ بالمملكة اإلنسان فً اإلسالم الصادر عن منظمة المإتمر اإلسالمً فً م

. 1981العربٌة السعودٌة فً 

فٌحتوي هذا المشروع على عدة فقرات فً دٌباجته تشٌر إلى أن حقوق اإلنسان 

 1 :لها مصدرا إلهً، فلقد جاء فً دٌباجته

                                                
ذه النسخة هً لقد فضلنا ترجمة النسخة الفرنسٌة لهذا اإلعالن بدال من الرجوع مباشرة إلى النسخة العربٌة، ألنه كما سنرى النسختٌن مختلفتٌن والن ه   

 . المتداولة عند الدول الؽربٌة
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.. إٌمانا بؤن هللا هو المسٌطر على كل شًء حً فً هذه الحٌاة الدنٌا واآلخرة" 

ر قادر على رسم الطرٌق األمثل من أجل تؤمٌن خدمة إٌمانا بؤن الذكاء البشري ؼً

.. نضع هذا اإلعالن، باسم اإلسالم.. نحن المسلمٌن.. الحٌاة، من دون أن ٌتلقى توجٌه 

.. حقوق اإلنسان كما ٌمكن أن نستخلصها من القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة

أي حذؾ أو تعدٌل ألنها فإن هذه الحقوق حقوقا أبدٌة ال تقبل  (وعلى هذا األساس)

..." حقوقا وضعها الخالق، وال ٌستطع المخلوق أي كان أن ٌلؽٌها أو ٌهاجمها

انطالقا من العبارات التً استعملها هذا اإلعالن، تبٌن لنا بؤنه ٌرمً إلى التؤكٌد 

على تمٌزه عن باقٌة الوثابق الدولٌة لحقوق اإلنسان كونه ذو مصدر إلهً فبالتالً أبدي 

. ابل لإللؽاء وال لالنتقادؼٌر ق

ومن جهة أخرى، الحظنا بؤنه ٌسعى إلى أبعد من ذلك من خالل وضع نفسه 

:  موضع الوثٌقة المكملة لما قد بادرت به وثابق األمم المتحدة، عندما ٌنص على

إتمام الجهود التً بدلتها اإلنسانٌة من أجل إبراز حقوق اإلنسان فً العصور " 

النات واالتفاقٌات المتبناة من قبل الجمعٌة العامة لألمم المتحدة من الحدٌثة السٌما اإلع

.."   أجل حماٌة اإلنسان من القوات العنٌفة، والتؤكٌد على حرٌته وحقوقه فً الحٌاة

أما إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان فً اإلسالم الصادر عن منضمة المإتمر 

 14جته بؤن اإلسالم قد قدم مند ، فلقد ورد فً دٌبا1990آب /أؼسطس 5اإلسالمً فً 

قرن تشرٌع مثالً لحقوق اإلنسان ٌضمن الحفاظ على الكرامة اإلنسانٌة والقضاء على 

.  االستؽالل، القمع و الالمساواة

كما ورد فً هذا اإلعالن بؤن الحضارة اإلسالمٌة قد منحت البشرٌة حضارة 

ة فً اإلسالم تعتبر جزء من وأن الحقوق األساسٌة والحرٌات العالمً.. عالمٌة متزنة

. الدٌن اإلسالمً
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وفٌما ٌخص اإلشارة إلى األمم المتحدة أو إلى الوثابق الدولٌة لحقوق اإلنسان 

:  األخرى، فلقد اختفت تماما فً هذا اإلعالن، بحٌث من بٌن ما نصت علٌه دٌباجته

ن، ٌساهم فً الجهود التً بدلتها البشرٌة فٌما ٌخص ضمان حقوق اإلنسا" .. 

حماٌته من االستؽالل والحفاظ والتؤكٌد على حرٌته وحقه فً الحٌاة والكرامة وفقا 

."  ألحكام الشرٌعة

: اإلعالن العربً لحقوق اإلنسان/ ج.2

 102إن إعالن جامعة الدول العربٌة الذي تبناه مجلس الجامعة اثر جلسته رقم 

ابق اإلسالمٌة سالفة الذكر، ، بخالؾ الوث1994أٌلول /سبتمبر 15المنعقدة بالقاهرة فً 

ٌؤخذ من جهة بالمبادئ اإلسالمٌة " تصورا ملطفا: "ٌُقدم على حد تعبٌر بعض الكتاب

   .ومن جهة أخرى بالقواعد التً كرستها األمم المتحدة

تحقٌقا للمبادئ الخالدة التً أرستها الشرٌعة اإلسالمٌة " فلقد ورد فً دٌباجته 

للقٌم "، وٌشٌر كذلك "ي المساواة واألخوة بٌن البشروالدٌانات السماوٌة األخرى ؾ

التً أرستها األمة العربٌة عبر تارٌخها الطوٌل، كما ٌإكد على " والمبادئ اإلنسانٌة

العهدٌن األمم المتحدة واإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان وأحكام منظمة مبادئ مٌثاق "

". قتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌةبشؤن الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والحقوق اال الدولٌٌن

والجدٌر بالذكر، بؤن هذا اإلعالن قد أخد وقتا قٌاسٌا حتى ٌوضع بحٌث استؽرق 

سنة على صدوره من دون أن ٌدخل حٌز  16، ومع هذا فلقد مر أربع وثالثون سنةذلك 

 2.التنفٌذ، نظرا لعدم انضمام العدد المطلوب من الدول إلٌه، أي سبع دول عربٌة

 

 

                                                
1 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh : op. Cit. 

 .8-5نادر فرجانً، المرجع السابق، ص . للمزٌد من المعلومات حول إعالن جامعة الدول العربٌة، راجع د  2
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: الوثٌقة الخضراء لحقوق اإلنسان فً عصر الجماهٌر/ د.2

وثٌقة خاصة بحقوق اإلنسان،  1989تنفرد لٌبٌا بٌن دول كثٌرة بإصدار فً سنة 

". الوثٌقة الخضراء لحقوق اإلنسان فً عصر الجماهٌر" وهً 

وٌفسر اسم الوثٌقة جانبا كبٌرا من الرإٌة اللٌبٌة لحقوق اإلنسان إذ أنه ال ٌراها 

لعصر الجماهٌرٌة " لسٌاق العام المعروؾ عالمٌا، ولكن فً سٌاق الرإٌة اللٌبٌة فً ا

". والنظام الجماهٌري

وبالرؼم من توقٌع لٌبٌا على العهدٌن الدولٌٌن واتفاقٌات حقوق اإلنسان المختلفة، 

من بٌنها اتفاقٌة المرأة، فإن الرإٌة اللٌبٌة الرسمٌة ترى فً الوثٌقة الخضراء مٌثاقا 

. ٌا جدٌدا لحقوق اإلنسان بدال من المٌثاق الذي وضعته األمم المتحدةدول

اللجنة العربٌة لحقوق "أبعد من ذلك، تشكلت فً العاصمة اللٌبٌة، طرابلس، 

لتبشر بالرإٌة اللٌبٌة التً ٌطرحها الربٌس اللٌبً، معمر " اإلنسان فً عصر الجماهٌر

ثة، وكثٌرا ما ترجع هذه اللجنة تعزٌز القدافً، لحقوق اإلنسان فً إطار النظرة الثال

.  حقوق اإلنسان فً لٌبٌا إلى قٌام سلطة الشعب وسٌادة عصر الجماهٌر

أما الزعٌم اللٌبً، الربٌس معمر القدافً نفسه، فقد أعلن مرارا عن تؤٌٌده لحقوق 

فنادى بحق المرأة فً الطالق وفً ... اإلنسان وعن رفضه لكافة أشكال الظلم والعبودٌة

. ٌازة العصمة، وحقها فً منع تعدد الزوجاتح

وحسب بعض المحللٌن فإن هذا االستعراض النظري الموحً باالرتٌاح لٌس 

انطلقت فً المقابل " الحقوق"صادقا بإجماله فبنفس السهولة التً انطلقت بها كلمات 

  1.أوجه االنتهاكات لحقوق اإلنسان

 

                                                
 .41أحمد مسلمانً، المرجع السابق، ص : راجع    
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: االنتقادات التً وجهت لهذه الوثائق/ ه.2

د وجهت للوثابق العربٌة واإلسالمٌة لحقوق اإلنسان عدة انتقادات نلخصها فٌما لق

: ٌلً

ال ٌوجد فً هذه الوثابق اإلسالمٌة حقوقا ؼٌر منصوص علٌها فً االتفاقٌات الدولٌة  -

. لحقوق اإلنسان، أو ذات مصدر إسالمً

لحقوق فالمشكل لٌس فً عدم االعتراؾ بهذه الحقوق وإنما فً طرٌقة تفسٌر هذه ا

والتً تخضع لقواعد إسالمٌة، فهذه اإلعالنات تعترؾ بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، 

الحقوق االجتماعٌة االقتصادٌة والثقافٌة وتكرس قواعد خاصة بالقانون الدولً اإلنسانً 

وبعض من قضاٌا القانون الدولً للتنمٌة، وتقرر بعض االلتزامات لبعض األشخاص 

وكل هذه الحقوق موجودة فً وثابق القانون الدولً لحقوق ... الطبٌعٌة والمعنوٌة

اإلنسان، لكن ٌكون اإلسالم فً هذه الوثابق المرجع الوحٌد، والشرٌعة اإلسالمٌة أسمى 

 1.من هذه الحقوق التً ال بؤس أن تحتفظ بطابعها العالمً

كان انشؽال محرري هذه الوثابق هو االعتراؾ بمجموعة الحقوق الموجودة فً  -

أو " المحترمة" "فً إطار"أو " باتفاق"أو " بحدود"ثابق الدولٌة لحقوق اإلنسان، لكن الو

 للشرٌعة اإلسالمٌة،" ... ؼٌر المخالفة"

تدعً هذه الوثابق اإلسالمٌة بؤنها عالمٌة ولكن عند التمعن فٌها، نجدها موجهة  -

 .للمسلمٌن فقط

إعالن جامعة الدول العربٌة ال تتمتع هذه الوثابق بؤي قٌمة قانونٌة، حتى ولو كان  -

دول عربٌة إلٌه، ألنه لم تدخل أي وثٌقة إسالمٌة حٌز  7سٌصبح اتفاقٌة بعد انضمام 

  .التنفٌذ

                                                
1 Peggy Hermann,op. cit. 
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تحقٌق أهداؾ : " والؽاٌة من وضع هذه اإلعالنات على حد تعبٌر أبو السحلٌه هً

 إعالنٌة ولٌس من أجل تطبٌقها، بحٌث أراد محرروا هذه الوثابق أن تكون وثابق

ممتازة ال ٌشوبها عٌوب ولكن فً المقابل نسوا أهم شًء وهً وسٌلة تطبٌقها وتنفٌذها، 

حتى ... فالعبرة لٌست بعدد الوثابق أو الصٌاؼة التً حررت بها وإنما فً فعالٌتها

سوى لجنة تتلقى تقارٌر  41المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان فإنه ال ٌقرر فً المادة 

.   فٌها بعد مضً سنة من انضمام هذه الدول إلٌهادورٌة من الدول األطراؾ 

اإلظهار لؽٌر المسلمٌن بؤن المسلمٌن كذلك " وٌضٌؾ بؤن الؽاٌة منها كذلك هو 

ٌعرفون حقوق اإلنسان، وٌتبٌن هذا بشكل جلٌا من خالل إعالن المجلس اإلسالمً 

ٌة رسمٌة، ، بحٌث تتداول هذه الوثٌقة بثالث لؽات وهً لؽة عرب1981األوروبً لسنة 

ولؽتٌن فرنسٌة وانجلٌزٌة مختصرة ومختلفتان عن األولى فً أمور كثٌرة، وعلى هذا 

األساس هناك خطابٌن، خطاب ملزم موجه إلى المواطنٌن المسلمٌن، وخطاب موجه 

لمن ال ٌفهم اللؽة العربٌة، واألخطر من ذلك هو أنه لم ٌتم اإلشارة إلى وجود مثل هذا 

   1.االختالؾ

ع الصكوك التً تصدرها منظمة المإتمر اإلسالمً أو جامعة الدول العربٌة ال تستط -

، 2من مٌثاق األمم المتحدة أن تخالؾ مبادبه 103والمادة  1فقرة  52بموجب المادة 

كما أنها ال تستطع أن تخرق القواعد اآلمرة للقانون الدولً العام، مما ٌجعل صكوكها 

 .هذا ٌعرقل أعمال هذه المنظماتتابعة لنظام قانونً ٌعلوها مرتبة، و

سالمً أو العربً لحقوق اإل" النظام " وحسب اعتقادنا، هناك تناقض كبٌر فً  -

اإلنسان، كونه من جهة ٌركز على مصدره اإللهً الملزم وؼٌر قابل للتؤوٌل واإللؽاء، 

  .ومن جهة أخرى لم ٌدخل وال إعالن من هذه اإلعالنات الكثٌرة حٌز التنفٌذ

 

                                                
1 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh : op. Cit. 

ٌن على ضرورة تطابق االتفاقٌات اإلقلٌمٌة المختلفة مع مبادئ و أهداؾ منظمة األمم المتحدة، و أنه فً حالة وجود اختالؾ بٌن تنص هاتٌن المادت    

 .أحكام هذه االتفاقٌات و مٌثاق األمم المتحدة، فإن أحكام هذا األخٌر هً من تأخذ فً الحسبان
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راستنا ألسباب تحفظ الدول العربٌة على بعض الحقوق الواردة فً اتفاقٌة بعد د

: المرأة، توصلنا إلى االستنتاجات اآلتٌة

:  فٌما ٌخص تبرٌرات الدول العربٌة لتحفظاتها. 1

فبتٌن من  ربطت كل الدول العربٌة تحفظاتها بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، وهناك -

مجموعة نصت صراحة على الشرٌعة : إلى مجموعتٌنالتحفظات ما قسم الدول العربٌة 

اإلسالمٌة كسبب للتحفظ على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، 

ومجموعة أخرى اختفت وراء قوانٌنها الداخلٌة عند التحفظ على هذه االتفاقٌة مع أن 

، هذه القوانٌن مستوحاة من الشرٌعة اإلسالمٌة

تمس "لة العربٌة الوحٌدة التً لم تتحفظ على مواد اتفاقٌة المرأة التً تعتبر الٌمن الدو -

مع أن الشرٌعة اإلسالمٌة تشكل مصدرا دستورٌا وتشرٌعٌا " بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

 لقوانٌنها،

إن تحفظات الدول العربٌة لم تكن موحدة، بل كانت فً كثٌر من الحاالت متناقضة،  -

دول كذلك تعتبر  8مخالفة ألحكام الشرٌعة، و 2ن المادة دول فقط بؤ 8بحٌث اعتبرت 

 16،1دولة بالنسبة للمادة  11مخالفة ألحكامها و 2فقرة  9المادة 

وعلٌه فلقد تبٌن لنا بؤنه ال ٌوجد إجماع عربً على اعتبار مادة معٌنة، أو حتى فقرة  -

اتفقت كلها على عدم  معٌنة، مخالفة ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، مع أن الدول العربٌة قد

 . تطبٌق المواد المخالفة ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

 

 

                                                
، الجزابر ومصر والمؽرب والعراق واألردن ولبنان 2لعراق وسورٌا والبحرٌن بالنسبة للمادة الجزابر ومصر والجماهٌرٌة اللٌبٌة والمؽرب وتونس وا1 

، والجزابر ومصر والجماهٌرٌة اللٌبٌة والمؽرب وتونس والعراق واألردن ولبنان وسورٌا والبحرٌن والكوٌت بالنسبة 9والكوٌت والسعودٌة بالنسبة للمادة 

 .16للمادة 
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: أما فٌما ٌخص موقف اإلسالم من الحقوق المتحفظ عٌها .1

لقد سوى اإلسالم بٌن النساء والرجال من حٌث إنسانٌتهم الواحدة وكرامتهم فً تحمل  

سالم، فهو تفاوت فً أما التفاوت الذي انتقد من أجله اإل الواجبات وممارسة الحقوق، 

 لرجل والمرأة مع فاإلسالم ٌسوي بٌن ا الملكات، االختصاص واإلمكانات، القدرات، 

مراعاة قوامة الرجل فً جوانب معٌنة وأفضلٌة المرأة على الرجل انطالقا من 

خصوصٌتها كؤم؛ 

ٌة لقد حّملت أؼلبٌة الدول العربٌة اإلسالم مسإولٌة الوضعٌة ؼٌر العادلة والتمٌٌز  -

، بٌنما السبب الحقٌقً فً ذلك عابد إلى ممارسات اجتماعٌة فٌهاالتً تعانً منها النساء 

هذه  بؤن اإلسالم أساس، وعلٌه فإن هذه الدول تدعً الدولتلك وثقافٌة سابدة فً بعض 

ؼتنم الفرصة للتمٌٌز بٌن النساء والرجال حتى فً العقوبات المقررة ت، والممارسات

 .، مع أن اإلسالم برٌبا من ذلكرامٌةلنفس األفعال اإلج

ومن جهة أخرى، ال ترجع قوانٌن أؼلبٌة الدول العربٌة إلى الشرٌعة اإلسالمٌة   -

العربٌة بصفة مطلقة وحتمٌة فً كثٌر من األمور، فالشرٌعة اإلسالمٌة فً الدول 

 الشمال إفرٌقٌة وحتى الشرق أوسطٌة، ال تنظم كل المجاالت بحٌث تشرٌعاتها متحررة

من أٌة إشارة إلى اإلسالم سوءا ضمنٌا أو صراحة فً أؼلبٌة المجاالت، فٌما عدا مجال 

 األحوال الشخصٌة،

وبالنسبة لإلشكالٌة التً طرحناها حول عالمٌة حقوق اإلنسان وخصوصٌة الدول . 3

 :العربٌة، فلقد توصلنا إلى ما ٌلً

الثقافات ومعاٌٌر القٌم  لعالمٌة نظرا الختالؾإلى الم تتوصل حقوق اإلنسان بعد  -

واألخالق بٌن الدول واألمم، وعلٌه اعتبر البعض بؤن حقوق اإلنسان لٌست عالمٌة بل 

موجهة لكل كابن بشري من دون تمٌٌز، 
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أما فٌما ٌخص الدول اإلسالمٌة فهً بصفة عامة تشكك فً عالمٌة حقوق اإلنسان،  -

لوثابق الدولٌة لحقوق اإلنسان، ٌحتوي ألن األساس القانونً لهذه العالمٌة والمتمثل فً ا

على بعض المبادئ المناقضة للمبادئ وللقوانٌن ولألعراؾ اإلسالمٌة من جهة، وألنها 

لم تشارك فً وضعها من جهة أخرى،  

ومن هذا المنطلق، تتمسك الدول اإلسالمٌة بتمٌزها وخصوصٌتها الدٌنٌة والثقافٌة  -

وأن ٌسمح لها بالمساهمة فً بناء نظرة  وتطالب بؤن ٌعترؾ لها بهذه الخصوصٌة

صدر عن وكردة فعل لهذا الموقؾ، عالمٌة لحقوق اإلنسان من دون أي خضوع، 

وثٌقة تعنً بحقوق اإلنسان ولكن ال تتمتع هذه  11المنظمات اإلسالمٌة والعربٌة 

         .الوثابق بؤي قٌمة قانونٌة ألنه لم تدخل أي وثٌقة منها حٌز التنفٌذ
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: الثانً الفصل

الدول العربٌة على اتفاقٌة المرأة  القانونٌة لتحفظات القٌمة

 

الدول تحفظات توصلنا من خالل كل ما سبق إلى حقٌقة جلٌة، ومفادها أن  دلق

وعلى  من هذه االتفاقٌة، انصبت على مواد معٌنةقد حقوق المرأة ة اتفاقًعلى العربٌة 

فً  السٌما افق مع مقتضٌات الشرٌعة اإلسالمٌةوجه التحدٌد على األحكام التً ال تتو

.  مجال األحوال الشخصٌة

قد استعملت التحفظ كوسٌلة قانونٌة تتٌح لها المجال للتعبٌر عن اإلسالمٌة فالدول 

 . ن ٌعترؾ لها بهاأالتً لطالما طالبت ب تمٌزها وخصوصٌتها الدٌنٌة والثقافٌة

القٌمة القانونٌة من هذه األطروحة، األخٌر  الفصلوعلٌه، سنتناول بالدراسة فً 

واألسس التً  قابلتها التً عتراضاتاالول عند األ المبحثفً  التوقؾبلهذه التحفظات 

من خالل دراسة صحتها الثانً إلى الحسم فً مدى  المبحثبنٌت علٌها، لكً نصل فً 

: ، متبعٌن التقسٌم اآلتًة المرأةتفاقًمدى مساسها بموضوع وؼرض ا

 الدول العربٌة تحفظات االعتراضات الصادرة ضد :ولاأل المبحث

ة المرأة اتفاقًمدى مساس تحفظات الدول العربٌة بموضوع وؼرض : الثانً المبحث
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: ولاأل بحثالم

 الدول العربٌة تحفظات االعتراضات الصادرة ضد

ٌعتبر االعتراض الوسٌلة القانونٌة الوحٌدة التً تستعملها الدول األطراؾ فً 

كما ٌعد أهم آلٌة قانونٌة لمراقبة مدى صحة . ما للتصدي للتحفظات التً ترفضها اتفاقٌة

. التحفظات

ات التً تكون طرفا لدول بالشعور بؤنها معنٌة باحترام االتفاقًلٌسمح فاالعتراض 

بحٌث أنه من الصالح وبالسهر على جعل الدول األطراؾ األخرى تحترمها، فٌها، 

فً االتفاقٌات الدولٌة أن تحترم وتطبق هذه األخٌرة، المشترك لكل الدول األطراؾ 

 .خاصة لما تكون قد قبلت بمحض إرادتها االنضمام إلٌها

فٌٌنا المتعلقة بقانون  من اتفاقٌة 5فقرة  20المادة  وفً هذا المعنى تنص

، وما لم تنص المعاهدة على حكم 4و 2فً تطبٌق الفقرتٌن  : "1969لسنة  المعاهدات

ر التحفظ مقبوال من دولة ما إذا لم تكن قد أثارت أي اعتراض علٌه قبل مخالؾ، ٌعتب

انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على إشعارها به أو فً تارٌخ تعبٌرها عن موافقتها على 

 1.االلتزام بالمعاهدة، وٌإخذ بالتارٌخ الالحق ألي من هذٌن التارٌخٌن

، مجموعة من وق المرأةحقة اتفاقًولقد صدر ضد تحفظات الدول العربٌة على 

وعلى هذا األساس سنخصص . االعتراضات جاءت أؼلبٌتها من قبل الدول األوروبٌة

الثانً إلى المطلب األول لدراسة مضامٌن هذه االعتراضات، لكً نتوصل فً المطلب 

: ، معتمدٌن التقسٌم التالًالقٌام ببعض االستنتاجات والمالحظات علٌه

                                                
حٌن ٌتبٌن من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها أن : " على ما ٌلً على ما ٌلًمن هذه االتفاقٌة  4و 2تنص الفقرتٌن  1

فً ؼٌر  (...)تطبٌق المعاهدة بكاملها بٌن جمٌع األطراؾ شرط أساسً لموافقة كل منهم على االلتزام بالمعاهدة، ٌتطلب التحفظ قبول جمٌع األطراؾ 

قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى ٌجعل من الدولة المتحفظة  (أ): الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالؾ، فإنالحاالت التً تتناولها 

ة أخرى اعتراض دولة متعاقد (ب)بٌنهما؛  طرفا فً المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة األخرى إذا كانت المعاهدة نافذة بٌن هاتٌن الدولتٌن أو متى بدأ نفاذها

." ذا القصدعلى تحفظ ما ال ٌمنع بدء نفاذ المعاهدة بٌن الدولة المعترضة والدولة المتحفظة إال إذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقٌض ه
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 ل األوروبٌة والمكسٌك على تحفظات الدول العربٌةاعتراض الدو :األول المطلب

 ازدواجٌة وعدم توافق االعتراضات: الثانًالمطلب 

: األول المطلب

 اعتراض الدول األوروبٌة والمكسٌك على تحفظات الدول العربٌة

لكً نلم بكل االعتراضات الصادرة ضد تحفظات الدول العربٌة على اتفاقٌة 

وري تصنٌفها بحسب الدول التً ُوجهت إلٌها، خصوصا المرأة، رأٌنا أنه من الضر

وأنها كما سنرى جاءت موجهة لدول محددة ولٌس نتٌجة للتحفظ على مواد معٌنة من 

 1.االتفاقٌة، محترمٌن التقسٌم نفسه، أي الجؽرافً

: األولالفرع 

 ةشمال إفرٌقًالعربٌة الدول الاالعتراضات الصادرة ضد تحفظات 

ة إلٌه، فإن تحفظات دول شمال إفرٌقٌا تتشابه إلى حد بعٌد كما سبق لنا اإلشار

السٌما من حٌث المواد المنصبة علٌها، لذا فمن المفترض أن تكون االعتراضات التً 

 :صدرت ضدها متشابهة، هذا ما سنحاول اإللقاء الضوء علٌه فً الفقرات التالٌة

  :االعتراضات الصادرة ضد تحفظات الجزائر  .1

زابر المرتبة السادسة فٌما ٌخص عدد الدول التً اعترضت على لقد احتلت الج

بالفعل لقد اعترضت ستة دول أوروبٌة على تحفظات الجزابر وتتمثل هذه . تحفظاتها

 :الدول فً ألمانٌا هولندا النروٌج، السوٌد، البرتؽال والدانمرك، نلخصها فٌما ٌلً

                                                
: لحقوق اإلنسانللحصول على النص الرسمً لالعتراضات المودعة لدى األمٌن العام لألمم المتحدة، راجع الموقع الرسمً للمفوضٌة السامٌة    

//www.unhchr.ch: httpمع اإلشارة إلى أن الترجمة من النص الفرنسً إلى العربً، تحت تصرفنا ، . 
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، ألنها لم تؤخذ "طالبة بهاقابلة للم"تحفظات الجزابر ؼٌر  ألمانٌالقد اعتبرت 

بالحسبان النظام القانونً المعترؾ به للنساء ولألطفال فً النظام القانونً األلمانً وكذا 

.  فً اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد النساء

، فلقد رأت فً هذه التحفظات وسٌلة تحاول الجزابر من خاللها تحدٌد هولنداأما 

االتفاقٌة، ألنها أشارت للمبادئ العامة لقانونها الوطنً وإلى  مسإولٌاتها تجاه هذه

وبحسب هولندا دابما، فإن هذه التحفظات تثٌر الشك فٌما ٌخص التزام . دستورها

الجزابر بموضوع وؼرض هذه االتفاقٌة  فبالتالً تخرق أسس القانون الدولً 

.  للمعاهدات

فقرة  15، المادة (و)الفقرة  2وعلٌه، تعتبر هولندا تحفظ الجزابر على المادة 

ؼٌر متطابق مع موضوع وؼرض هذه  16وأخٌرا المادة  (2فقرة ) 9، المادة (4)

 .االتفاقٌة

كل إعالن تقصد من ورابه الدولة الطرؾ،  فلقد اعتبرت النروٌجوفٌما ٌخصا 

لوطنً المسإولٌات التً تلزمها بها االتفاقٌة واالحتجاج بالمبادئ العامة لقانونها ا تحدٌد

، ٌضع هذه الدولة فً موضع شك من حٌث التزامها بموضوع وؼرض هذه "الدٌنً"أو 

.  االتفاقٌة، كما ٌعرضها إلى خرق أسس القانون الدولً للمعاهدات

أبعد من ذلك، تذكرنا النروٌج بؤنه ال ٌمكن للدول بموجب هذا القانون، االحتجاج 

كما تعتبر . تهم المنبثقة عن اتفاقٌة مابقانونهم الداخلً لتبرٌر عدم التزامهم بواجبا

تحفظات الجزابر على بعض ترتٌبات االتفاقٌة، عامة لدرجة أنها ؼٌر متماشٌة مع 

من  2، فقرة  28موضوعها وؼرضها، وهذا ٌعرضها للبطالن بموجب المادة 

 .االتفاقٌة

بحٌث اعتبرت  الدانمركو البرتغال السوٌدونفس النتٌجة توصلت إلٌها كل من 

لتحفظات الجزابرٌة تمس بموضوع وؼرض اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ا

. منها 2فقرة  28ضد المرأة فبالتالً ؼٌر صحٌحة وفقا للمادة 
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وعلٌه، فلقد اتحدت كل االعتراضات الصادرة ضد تحفظات الجزابر فً فكرة 

" موضوع"واحدة مفادها، أن هذه التحفظات ؼٌر مسموح بها، وأنها مخالفة لـ

ولكن وبالرؼم من ذلك، لم تمنع كل من ألمانٌا، هولندا . هذه االتفاقٌة" غرض"و

والنروٌج دخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ فٌما بٌنها وما بٌن الجزابر وحتى من دون أن 

. تشترط منها مراجعة تحفظاتها

 :االعتراضات الصادرة ضد تحفظات مصر .2

عن أؼلبٌة مصر  ، وما ٌمٌزفحسبدول التحفظ المصري أربع  علىلقد اعتراض 

الدول العربٌة األخرى هو أن دولة ؼٌر أروبٌة قد انضمت إلى مجموعة الدول 

.  االمعترضة على تحفظاته

 16والمادة  9على التحفظ المصري على المادة  المكسٌكبالفعل، لقد اعترضت 

ستنتاج بؤنها ، ألنه بعد دراسة قامت بها حول هذه التحفظات، توصلت إلى اال1فحسب

ؼٌر متطابقة مع موضوع وؼرض اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد 

 .منها 2فقرة  28المرأة، فبالتالً، ؼٌر قانونٌة وفقا للمادة 

وحسب المكسٌك، فإن تطبٌق ما نص علٌه هذا التحفظ على أرض الواقع، سٌإدي 

ت به هذه ءخالفا لكل ماجاحتما إلى إقامة تمٌٌز ضد النساء بسبب جنسهم، وهذا م

.  االتفاقٌة

وتضٌؾ المكسٌك مذكرة مصر، بؤن مبدأ المساواة بٌن الرجال والنساء ومبدأ عدم 

من مٌثاق األمم المتحدة،  (3و 2)فقرة  1التمٌٌز بسبب الجنس، مكرسٌن فً المادة 

والمادة  (1)فقرة  2من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان والمادة  16والمادة  2والمادة 

 3، والمادة (2)فقرة  2من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، والمادة  3

من العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة، االجتماعٌة والثقافٌة، التً تعتبر مصر 

. طرفا فٌها
                                                

 . 1، أنظر الملحق رقم 16والمادة  2فقرة  9والمادة  2لقد تحفظت مصر على المادة     



 
 291 

وعلى هذا األساس، تستخلص المكسٌك، بؤن تحفظ مصر على نفس المبادئ التً 

تفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد النساء، عبارة عن خرق جاءت بها ا

. اللتزامات دولٌة اتفاقٌة كانت قد قبلت بها مصر سابقا

أي )كل تحفظات مصر  ااعتبرتفإنهما على ؼرار المكسٌك، ، هولنداوالسوٌد  أما

مع موضوع وؼرض  ةؼٌر متطابق ،(16وعلى المادة  9و  2على المادة  هاتحفظ

 .منها 2فقرة  28اقٌة وفقا للمادة االتؾ

على كل تحفظات مصر وأكدت على عدم  ألمانٌافلقد اعترضت أبعد من ذلك، 

إمكانٌة مصر المطالبة بها من أجل تبرٌر الممارسات القانونٌة التً ال تؤخذ بعٌن 

االعتبار الوضعٌة القانونٌة المعترؾ بها للنساء ولألطفال فً الجمهورٌة الفدرالٌة 

.  مانٌة وفً هذه االتفاقٌةاألل

وعلٌه، فلقد توصلت كل االعتراضات الصادرة ضد التحفظات المصرٌة على 

اتفاقٌة المرأة، إلى اعتبارها ؼٌر متطابقة مع موضوعها وؼرضها فبالتالً ؼٌر قانونٌة 

 .منها 2فقرة  28وفقا للمادة 

 :االعتراضات الصادرة ضد تحفظات الجماهٌرٌة اللٌبٌة .3

الجماهٌرٌة اللٌبٌة بالمرتبة الخامسة فٌما ٌخص عدد الدول التً لقد حظٌت 

ألمانٌا، : اعترضت على تحفظاتها، وتتمثل هذه الدول فً سبع دول أروبٌة، وهً

 .الدانمرك، فلنداه، النروٌج، هولندا والسوٌد، ودولة ؼٌر أروبٌة متمثلة فً المكسٌك

ا وأكدت على عدم إمكانٌتها فلقد اعترضت على تحفظات لٌبً ،أللمانٌا فبالنسبة

المطالبة بها من أجل تبرٌر الممارسات القانونٌة التً ال تؤخذ بعٌن االعتبار الوضعٌة 

القانونٌة المعترؾ بها للنساء ولألطفال فً الجمهورٌة الفدرالٌة األلمانٌة وفً هذه 

. االتفاقٌة
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س بالمبدأ العام ، فإنه ٌجب تطبٌق التحفظ اللٌبً من دون المساالدانمركومن رأي 

لتفسٌر المعاهدات، الذي ال ٌسمح ألطراؾ اتفاقٌة ما باالحتجاج بقانونهم الداخلً لتبرٌر 

.  رفضهم تطبٌق هذه االتفاقٌة

فإنها لم تكن من رأي الدانمرك إذ اعتبرت التحفظات اللٌبٌة ؼٌر  فلنداهأما 

ز ضد النساء متطابقة مع موضوع وؼرض اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمًٌ

ومع هذا تقبل دخول االتفاقٌة فٌما بٌنها وبٌن الجماهٌرٌة . وبالتالً ؼٌر قابلة للتطبٌق

. اللٌبٌة من دون أي شرط محدد

على التحفظات اللٌبٌة وتوصلت إلى نفس النتٌجة التً  المكسٌككما اعترضت 

تطابقة مع توصلت إلٌها بعد دراسة التحفظات المصرٌة، بمعنى أنها اعتبرتها ؼٌر م

موضوع وؼرض اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد النساء، فبالتالً، ؼٌر 

.  منها 2فقرة  28قانونٌة وفقا للمادة 

كما اعتبرت المكسٌك بؤن تطبٌق ما نص علٌه هذا التحفظ على أرض الواقع 

جاءت به سٌإدي حتما إلى إقامة تمٌٌزا ضد النساء بسبب جنسهم، وهذا مخالفا لكل ما 

  1.هذه االتفاقٌة ووثابق دولٌة أخرى تعتبر الجماهٌرٌة اللٌبٌة طرفا فٌها

وعلى هذا األساس، اعتبرت المكسٌك التحفظات اللٌبٌة على نفس المبادئ التً 

جاءت بها اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد النساء، عبارة عن خرق 

. بها الجماهٌرٌة اللٌبٌة سابقااللتزامات دولٌة اتفاقٌة كانت قد قبلت 

، فلقد اعتبرت إشارة لٌبٌا إلى ضرورة تطابق أحكام االتفاقٌة مع النروٌجأما 

أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة فٌما ٌخص األحوال الشخصٌة، إشارة عامة ؼٌر متطابقة مع 

.  موضوع وؼرض اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد النساء

                                                
 .العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة، االجتماعٌة والثقافٌةمٌثاق األمم المتحدة، العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، و   
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لٌلها، مشٌرة إلى أنه ٌقع على عاتق الدول التً تنضم إلى وتواصل النروٌج تح

هذه االتفاقٌة، االلتزام باتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل القضاء على كل أشكال 

كما أن كل تحفظ ترٌد من خالله الدولة الطرؾ فً هذه االتفاقٌة . التمٌٌز ضد النساء

عة اإلسالمٌة، وٌكون هذا التحفظ تحدٌد مسإولٌتها تجاهها عن طرٌق اإلشارة إلى الشري

قابل للتؤوٌل، للتعدٌل وإلى تطبٌق انتقابً من قبل مختلؾ الدول التً تنظم إلى مبادئ 

.  اإلسالم، مثٌرا للشك بالنسبة اللتزام هذه الدولة بموضوع وؼرض هذه االتفاقٌة

وهذا بحسب النروٌج دابما، قد ٌإدي إلى المساس بؤسس القانون الدولً 

وأنه من صالح كل الدول أن ٌكون موضوع وؼرض االتفاقٌات التً . داتللمعاه

قررت بمحض إرادتها أن تكون طرفا فٌها محترمان من قبل كل الدول األطراؾ 

. األخرى

، فلقد اكتفتا باعتبار تحفظات الجماهٌرٌة اللٌبٌة ؼٌر متطابقة السوٌدو هولنداأما 

. منها 2قرة ؾ 28مع موضوع وهدؾ االتفاقٌة وفقا للمادة 

 :االعتراضات الصادرة ضد تحفظات مورٌتانٌا .4

لقد احتلت مورٌتانٌا المرتبة الثالثة فٌما ٌخص عدد الدول التً اعترضت على 

تحفظاتها، إذ اعترضت علٌها تسع دول أروبٌة وهً برٌطانٌا ألمانٌا النمسا الدانمرك 

: فلنداه النروٌج هولندا البرتؽال والسوٌد نلخصها فٌما ٌلً

فهً تعتبر تحفظ مورٌتانٌا على اتفاقٌة القضاء على جمٌع  برٌطانٌاففٌما ٌخص 

أشكال التمٌٌز ضد النساء، خاصة لما أحال بطرٌقة عامة إلى القانون المورٌتانً، من 

دون تحدٌد مداه، ؼٌر واضح وال ٌسمح لباقٌة الدول األطراؾ فً هذه االتفاقٌة، 

. ه الدولة االلتزامات المنصوص علٌها فٌهامعرفة الكٌفٌة التً قبلت بها هذب
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فإن تحفظ مورٌتانٌا على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال  أللمانٌاوبالنسبة 

التمٌٌز ضد المرأة ٌدخل الشك فٌما ٌخص نٌتها فً التنصل من االلتزامات التً 

. تفرضها علٌها هذه االتفاقٌة، لذا تعتبره متعارض مع موضوعها وهدفها

فإنها ترى بؤنه فً ؼٌاب توضٌحات وشروح إضافٌة عن هذا التحفظ،  ساالنمأما 

بالشك فٌما ٌخص التزام مورٌتانٌا بهذه االتفاقٌة، السٌما عندما تحٌل إلى  ٌدفعفإنه 

 28الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون الداخلً المورٌتانً، وعلى هذا األساس ووفقا للمادة 

تحفظ بالنسبة للنمسا كذلك، متعارض مع موضوع من اتفاقٌة المرأة فإن هذا ال 2فقرة 

. وؼرض هذه االتفاقٌة فبالتالً ؼٌر مسموح به

كذلك بؤن التحفظات العامة التً تحٌل إلى الشرٌعة اإلسالمٌة  الدانمركوٌرى 

والدستور تتسم بعدم التحدٌد والؽموض، وعلى هذا األساس فهً ؼٌر مسموح بها ومن 

.  ؼٌر أثر قانونً

على التحفظ المورٌتانً بحٌث توصلتا  النروٌجو فلنداهاض قامت به نفس االعتر

إلى اعتباره عاما خاصة لما ٌحٌل إلى القوانٌن الدٌنٌة أو إلى قوانٌن وطنٌة من دون 

تحدٌد مداه، ما جعله ال ٌسمح للدول األطراؾ األخرى فً هذه االتفاقٌة معرفة إلى أي 

كامها، وعلى هذا أساس تثٌر هذه التحفظات مدى تعتبر هذه الدولة نفسها مرتبطة بؤح

.  شكوك جدٌة فٌما ٌخص نٌة مورٌتانٌا باالمتثال اللتزاماتها وفقا لهذه االتفاقٌة

أضؾ إلى ذلك، تعتبر فلنداه والنروٌج بؤن هذه التحفظات تخضع للمبدأ العام 

التذرع  لتفسٌر المعاهدات، والذي بموجبه ال تستطع الدول األطراؾ فً اتفاقٌة معٌنة

 28بؤحكام قانونها الداخلً من أجل تبرٌر عدم التزامها بهذه االتفاقٌة، وبموجب المادة 

. فإن التحفظات المتعارضة مع موضوع وؼرض االتفاقٌة مرفوضة 2فقرة 

فهما تعتبران التحفظ الذي ٌحٌل إلى الشرٌعة اإلسالمٌة وإلى  لبرتغالوا هولنداأما 

ى تحدٌد االلتزامات التً تفرضها اتفاقٌة المرأة وٌثٌر الشك القانون المورٌتانً ٌهدؾ إل
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منها، وهو  2فقرة  28فٌما ٌخص ارتباط هذه الدولة بموضوعها وؼرضها وفقا للمادة 

. ٌمس بؤسس النظام الدولً لالتفاقٌات كذلك

وعلى هذا األساس اعتبرتا هذا التحفظ متعارض مع موضوع وؼرض االتفاقٌة 

االتفاقٌة بطرٌقة جدٌة وأبعد من ذلك فهو ٌستثنً بعض أحكام هذه ألنه ٌحد من تطبٌق 

. االتفاقٌة باالستناد على مفاهٌم ؼٌر واضحة

صوتها إلى صوت الدول األوروبٌة السابقة بحٌث تعتبر هذا  السوٌدوأخٌرا تضم 

التحفظ عاما ؼٌر محددا خاصة عندما ٌحٌل إلى أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون 

المورٌتانً، وأنه ال ٌحدد أي من المواد مقصودة بهذا التحفظ وال مداه، فهو الداخلً 

. بالتالً ٌدخل الشك جدٌا فٌما ٌخص ارتباط مورٌتانٌا بموضوع وؼرض االتفاقٌة

ووفقا للقانون الدولً العرفً المدون فً اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات فإنه ؼٌر 

. وؼرض االتفاقٌة مسموح بالقٌام بتحفظات مخالفة لموضوع

وفً األخٌر، ال ٌفوتنا أن نذكر بؤنه فٌما عدا النمسا الدانمرك والنروٌج فإن هذه 

االعتراضات لم تمنع دخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ فٌما بٌن الدول المعترضة األخرى وما 

  1.بٌن مورٌتانٌا من دون أن تشترط منها مراجعة تحفظاتها

هذه الدول قد اتحدت كلها فً فكرة واحدة مفادها،  وهذا الفت لالنتباه خاصة وأن

أن هذه التحفظات عامة، تدخل الشك فٌما ٌخص نٌة مورٌتانٌا فً التنصل من 

هذه " غرض"و" موضوع"االلتزامات التً تفرضها علٌها هذه االتفاقٌة، وأنها مخالفة لـ

 االتفاقٌة فبالتالً ؼٌر مسموح بها؟ 

 

 

                                                
دة النظر فً هذا طلبت النمسا الدانمرك والنروٌج أن تدخل االتفاقٌة كلٌا فٌما بٌنها وما بٌن مورٌتانٌا، أبعد من ذلك ٌطلب الدانمرك من مورٌتانٌا إعا 1 

 .التحفظ
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 :ت المغرباالعتراضات الصادرة ضد تحفظا  .5

لم تكن تحفظات المؽرب على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد 

النساء، مختلفة عن باقٌة تحفظات الدول العربٌة األخرى، ومع هذا لم تعترض علٌها 

.  هولنداإال دولة أوروبٌة واحدة والمتمثلة فً 

ترتٌبات المادة فلقد اعتبرت هولندا اإلعالن الذي ٌقبل المؽرب من خالله تطبٌق 

من االتفاقٌة، بشرط أن ال تتعارض مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، إعالنا مخالفا  2

.  لموضوع وؼرض هذه االتفاقٌة

 (4)فقرة  15، المادة (2)فقرة  9كما اعتبرت هولندا تحفظ المؽرب على المادة 

. منها 2 فقرة 28ؼٌر متطابق مع موضوع وؼرض االتفاقٌة وفقا للمادة  16والمادة 

 :االعتراضات الصادرة ضد تحفظات تونس  .6

لقد اعترضت ثالث دول فقط على تحفظات تونس على اتفاقٌة القضاء على جمٌع 

أشكال التمٌٌز ضد النساء، وتتمثل هذه الدول فً ألمانٌا، هولندا والسوٌد نلخصها فٌما 

 : ٌلً

فقرة  9لى المادة ، فلقد اعترضت على تحفظات وإعالنات تونس عأللمانٌابالنسبة 

كما أكدت على عدم إمكانٌة تونس المطالبة بها من . 16والمادة  4فقرة  15، المادة 2

أجل تبرٌر الممارسات القانونٌة التً ال تؤخذ بعٌن االعتبار الوضعٌة القانونٌة المعترؾ 

.  بها للنساء ولألطفال فً الجمهورٌة الفدرالٌة األلمانٌة وفً هذه االتفاقٌة

، فإنها تعتبر التحفظات التونسٌة مخالفة لموضوع وؼرض االتفاقٌة ولنداهأما 

التً ترى فً تطبٌق لسوٌد نفس االعتراض قامت به ا. منها 2فقرة  28بموجب المادة 

هذه التحفظات على أرض الواقع، وسٌلة لخلق تمٌٌزا ضد النساء بسبب الجنس، وخرقا 

.  ألحكام االتفاقٌة
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تحقٌق مبادئ المساواة بٌن النساء والرجال وعدم التمٌٌز  كما ٌذكرنا السوٌد بؤن

بٌن الجنسٌن، ٌدخل ضمن أهداؾ األمم المتحدة المنصوص علٌها فً المٌثاق واإلعالن 

. العالمً لحقوق اإلنسان ومختلؾ االتفاقٌات التً تعتبر تونس طرفا فٌها

الدول على وفً األخٌر، ال ٌفوتنا أن نذكر بؤنه على الرؼم من اعتراض هذه 

تحفظات تونس، فإن هذا لم ٌمنعها من تقرٌر دخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ فٌما بٌنها وبٌن 

.  فٌما عدا السوٌد التً سكتت عن ذلكتونس من دون أي شرط أو قٌد، 

: الثانًالفرع 

االعتراضات الصادرة ضد تحفظات دول الشرق األوسط 

حقوق المرأة مجموعة فاقٌة اتلقد صدر ضد تحفظات دول الشرق األوسط على 

 :هابلة من االعتراضات نلخصها كما ٌلً

 :االعتراضات الصادرة ضد تحفظات العراق  .1

التحفظات العراقٌة ثالث دول فقط، والعراق كمصر ولٌبٌا شكل  علىلقد اعترض 

.  استثناءا من حٌث اعترض المكسٌك على تحفظاته

لعراقٌة وتوصلت إلى نفس على كل التحفظات ا المكسٌكبالفعل لقد اعترضت 

النتٌجة التً توصلت إلٌها بعد دراسة التحفظات المصرٌة واللٌبٌة، بمعنى أنها اعتبرتها 

ؼٌر متطابقة مع موضوع وؼرض اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد 

 .منها 2فقرة  28النساء، فبالتالً، ؼٌر قانونٌة وفقا للمادة 



 
 298 

نص علٌه هذا التحفظ على أرض الواقع، سٌإدي  وحسب المكسٌك، فإن تطبٌق ما

حتما إلى إقامة تمٌٌزا ضد النساء بسبب جنسهم، وهذا مخالفا لكل ما جاءت به هذه 

  1.االتفاقٌة ووثابق دولٌة أخرى تعتبر العراق طرفا فٌها

وعلى هذا األساس، تستخلص المكسٌك، بؤن التحفظ العراقً على نفس المبادئ 

اقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد النساء، عبارة عن خرق التً جاءت بها اتؾ

. اللتزامات دولٌة اتفاقٌة كان قد قبل بها العراق سابقا

، فلقد اكتفتا باعتبار كل تحفظات العراق ؼٌر متطابقة مع السوٌدو هولنداأما 

.  منها 2فقرة  28موضوع وهدؾ االتفاقٌة وفقا للمادة 

اعتبارها ؼٌر فً تراضات الصادرة ضد تحفظات العراق وعلٌه، فلقد اتحدت االع

متطابقة مع موضوع وؼرض اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد النساء، 

.  منها 2فقرة  28فبالتالً، ؼٌر قانونٌة وفقا للمادة 

المعترضة لدخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ فٌما الثالث الدول هذه ومع هذا لم تشترط 

 .بٌن العراق، مراجعة العراق لهذه التحفظاتبٌنها وما 

 :االعتراضات الصادرة ضد تحفظات األردن  .2

لم تكن التحفظات األردنٌة على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد 

النساء، مختلفة عن باقٌة التحفظات العربٌة األخرى، ومع هذا لم تعترض علٌها إال 

. دولة أوروبٌة واحدة وهً السوٌد

 15، المادة 2فقرة  9على التحفظات األردنٌة على المادة  السوٌدولقد اعترضت 

، واعتبرتها ؼٌر متطابقة مع موضوع وؼرض (ج، ح، ز)حرؾ  16والمادة  (4)فقرة 

. منها 2فقرة  28اتفاقٌة المرأة، وفقا لما جاء فً نص المادة 

                                                
 .بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، والعهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة، االجتماعٌة والثقافٌةمٌثاق األمم المتحدة، العهد الدولً الخاص    
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 :االعتراضات الصادرة ضد تحفظات لبنان  .3

النمسا، هولندا، : فظ اللبنانً أربع دول أروبٌة فقط وهًلقد اعترض على التح

 . الدانمرك والسوٌد

، فإنها تعتبر التحفظات التً تحدد من ورابها الدول االلتزامات للنمسافبالنسبة 

التً تقع على عاتقها عند االنضمام إلى اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد 

ومن دون أي تحدٌد إلى قانونها الداخلً، تحفظات النساء، والتً تشٌر بطرٌقة عامة 

ؼامضة، تدخل الشك فٌما ٌخص نٌة لبنان فً االلتزام بتحقٌق موضوع وؼرض 

.  االتفاقٌة

وتعتبر النمسا كذلك، بؤن التحفظ العام الذي قامت به لبنان والذي ال تحدد من 

ق أسس القانون خالله الترتٌبات المعنٌة بهذه التحفظات وال مداها، ٌساهم فً خر

وبموجب هذا القانون، فإن التحفظات التً ٌراد من خالل تطبٌقها . الدولً للمعاهدات

السماح للدولة التً قامت بها التنصل من االلتزامات األساسٌة لتحقٌق موضوع 

. وؼرض االتفاقٌة، تحفظات ؼٌر مقبولة

من ؼٌر  وعلى هذا األساس، ونتٌجة لعمومٌة هذا التحفظ، ترى النمسا بؤنه

الممكن معرفة ما إذا كانت مقبولة فً نظر القانون الدولً أو ال، من أجل ذلك تطلب 

وفً كل األحوال تعتبر النمسا هذه االتفاقٌة . من لبنان، تقدٌم توضٌحات حول تحفظاتها

.  نافذة كلٌة فٌما بٌنها وما بٌن لبنان

مخالفة لموضوع وؼرض  فلقد اعتبرتا كل التحفظات اللبنانٌة السوٌدو هولنداأما 

فً انضمام لبنان  الدانمركمنها، أبعد من ذلك ٌشك  2فقرة  28االتفاقٌة استنادا للمادة 

من أجل . إلى موضوع وؼرض اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد النساء

.  ذلك تدعً هذه الدول لبنان إلى إعادة النظر فً تحفظاتها



 
 300 

رة ضد تحفظات لبنان بصفة عامة فً فكرة وعلٌه، تتحد االعتراضات الصاد

" موضوع"واحدة مفادها، أن هذه التحفظات ؼٌر مسموح بها، وأنها مخالفة لـ

أبعد من ذلك تعتبر النمسا هذا التحفظ عاما ومن دون أي . اتفاقٌة المرأة" غرض"و

تحدٌد، ٌبعد تطبٌق التزاما مهما جدا نصت علٌه اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال 

. تمٌٌز ضد النساء، وهو االلتزام بعدم التمٌٌزال

: االعتراضات الصادرة ضد تحفظات سورٌا  .4

لقد اعترض على تحفظات سورٌا على اتفاقٌة المرأة إحدى عشرة دولة أوروبٌة، 

فاحتلت سورٌا  .اٌطالٌا ورومانٌامن بٌنها دولتٌن لم تعترضا إال على تحفظاتها، وهً 

.  ٌخص عدد الدول التً اعترضت على تحفظاتهابذلك المرتبة الثانٌة فٌما 

، فلقد اعتبرتا تحفظات سورٌا بؤنها تإدي إلى الحد من النمساو ألمانٌاففٌما ٌخص 

االلتزامات التً تقررها هذه االتفاقٌة خاصة فٌما ٌتعلق بؤحكام أساسٌة فً اتفاقٌة 

ة عنها، وعلى هذا المرأة، ما ٌدخل الشك فً نٌة سورٌا فً احترام االلتزامات الناجم

. األساس تعتبرانها ؼٌر متماشٌة مع موضوعها وؼرضها

أضؾ إلى ذلك، تعتبر النمسا بؤنه فً ؼٌاب توضٌحات وشروح إضافٌة عن 

التً تحٌل إلى الشرٌعة اإلسالمٌة، من دون وضع  2فقرة  16تحفظها على المادة 

. بهذه االتفاقٌة تحدٌد للتحفظ، فإنه ٌولد الشك لدٌها فٌما ٌخص التزام سورٌا

عبارة عن التفاؾ حول االلتزام  2فإنها تعتبر التحفظ على المادة  الدانمركأما 

بعدم التمٌٌز والذي ٌعتبر موضوع االتفاقٌة، وٌعتبر كذلك بؤن تحفظ عام بهذا الشكل 

على مادة أساسٌة من االتفاقٌة، ٌدخل الشك فٌما ٌخص إرادة الحكومة السورٌة فً تنفٌذ 

. تها وفقا لهذه االتفاقٌةالتزاما
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ومن جهة أخرى، تالحظ الدانمرك بؤنه من بٌن أثار تحفظات سورٌا على اتفاقٌة 

، إقامة تمٌٌز ضد النساء وهذا ٌخالؾ موضوعها 2المرأة، بما فٌهم التحفظ على المادة 

.  وؼرضها، لذا تطلب من سورٌا إعادة النظر فً تحفظاتها

ٌا مخالفة لموضوع وؼرض االتفاقٌة ألنها تمس أٌضا تعتبر تحفظات سور اسبانٌا

وتعتبر كذلك التحفظ على المادة . بالتزامات أساسٌة منصوص علٌها فً اتفاقٌة المرأة

باإلحالة إلى الشرٌعة اإلسالمٌة من دون تقدٌم توضٌحات، مثٌرا للشك فٌما ٌخص  16

. نٌة هذه الدولة فً االلتزام بؤحكام هذه االتفاقٌة

، توصلت إلى اعتبار التحفظات العامة التً فلنداهدقٌقة قامت بها وبعد دراسة 

قامت بها سورٌا والتً تحٌل إلى القوانٌن الدٌنٌة أو إلى قوانٌن وطنٌة من دون تحدٌد 

مداها، ال تسمح للدول األطراؾ األخرى فً هذه االتفاقٌة، معرفة إلى أي مدى تعتبر 

هذا أساس تثٌر هذه التحفظات شكوك جدٌة  هذه الدولة نفسها مرتبطة بؤحكامها، وعلى

.  فٌما ٌخص نٌة سورٌا باالمتثال اللتزاماتها وفقا لهذه االتفاقٌة

وتضٌؾ فلنداه بؤن هذه التحفظات تخضع للمبدأ العام لتفسٌر المعاهدات، والذي 

بموجبه ال تستطع الدول األطراؾ فً اتفاقٌة معٌنة التمسك بؤحكام قانونها الداخلً من 

  .تبرٌر عدم التزامها بهذه االتفاقٌة أجل

أبعد من ذلك فإن فلنداه تعتبر تحفظ سورٌا قد انصب على أهم مواد اتفاقٌة المرأة 

والتً تتعلق بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة، وهذا ما ٌجعل هذه التحفظات مخالفة 

 فإن أي تحفظ ٌمس بموضوع 2فقرة  28لموضوع وؼرض االتفاقٌة ووفقا للمادة 

. وؼرض االتفاقٌة هو مرفوض

من  2فهً ترى بؤن سورٌا قد سمحت لنفسها بعدم تطبٌق المادة  فرنساأما 

االتفاقٌة وأنها قد قامت بتحفظ عام ٌحد من اآلثار القانونٌة لهذه المادة، وعلى هذا 

. األساس، تعترض فرنسا على هذا التحفظ ألنه ٌمس بموضوع وؼرض هذه االتفاقٌة
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والمادة  4فقرة  15المادة  2فقرة  9سا على تحفظ سورٌا على المادة كما تعترض فرن

. من دون تبرٌر 2و 1فقرة  16

فإن تحفظات سورٌا متعارضة مع موضوع وؼرض اتفاقٌة المرأة  اٌطالٌاوحسب 

ألنها تنقص من االلتزامات المنصوص علٌها فً هذه االتفاقٌة والتً قررت من أجل 

 2فقرة  16أما فٌما ٌخص تحفظ سورٌا على المادة . فٌها تطبٌق فعال للحقوق المقررة

والتً تحٌل إلى أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، فتعتبرها اٌطالٌا بؤنها ستحد من المسإولٌات 

وااللتزامات التً ترتبها هذه االتفاقٌة، ومن هذا المنطلق تثٌر شكوك جدٌة فٌما ٌخص 

. ند االنضمام إلى هذه االتفاقٌةمداها الحقٌقً وااللتزام الذي اتخذته سورٌا ع

أٌضا تعتبر تحفظات سورٌا معارضة لموضوع وؼرض االتفاقٌة، خاصة  هولندا

لما تحٌل إلى الشرٌعة اإلسالمٌة، ألنها تعتبرها محاولة للحد من االلتزامات التً تقع 

على عاتق سورٌا عند االنضمام إلى هذه االتفاقٌة، لذا فهً تدخل الشك فٌما ٌخص 

. امها بموضوع وؼرض االتفاقٌة وتمس بؤسس القانون الدولً االتفاقًالتز

فإن تحفظات سورٌا متعارضة مع موضوع وؼرض االتفاقٌة  رومانٌاوحسب 

فإنها  برٌطانٌاأما . 1969من اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات لسنة  19وفقا للمادة 

االتفاقٌة ولكن من دون تعترؾ بان تحفظات سورٌا موجهة إلى فقرات محددة من مواد 

. أن توضح لباقً الدول األطراؾ إلى أي حد قبلت سورٌا بؤحكام هذه االتفاقٌة

من المواد األساسٌة فً االتفاقٌة والتحفظ العام  2المادة  السوٌدوأخٌرا تعتبر 

علٌها ٌدخل شكوكا جدٌة فٌما ٌخص ارتباط سورٌا بموضوع وؼرض االتفاقٌة، أما 

فإنهم سٌخلقون  1فقرة  16والمادة  4فقرة  15والمادة  2فقرة  9 التحفظ على المادة

عند تطبٌقهم وضعٌة تمٌٌز ضد النساء بسبب الجنس، وهذا مخالؾ لموضوع وؼرض 

. االتفاقٌة كذلك

وعلٌه وبصفة عامة، تتحد كل هذه االعتراضات فً اعتبار التحفظات السورٌة 

وأنها مخالفة لموضوعها وؼرضها  تحد من االلتزامات التً تقررها هذه االتفاقٌة
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خاصة فٌما ٌتعلق بؤحكام أساسٌة فً اتفاقٌة المرأة وأنها تدخل الشك فً عزم سورٌا 

. على احترام االلتزامات الناجمة عنها فبالتالً ؼٌر مسموح بها

ومع هذا تقبل الدول المعترضة على هذه التحفظات دخول االتفاقٌة فٌما بٌنها وما 

ن شرط أو قٌد، فٌما عدا السوٌد وفلنداه اللتان اشترطتا أن تدخل بٌن سورٌا من دو

االتفاقٌة كما هً من دون االستدالل بهذه التحفظات أو الدانمرك التً طلبت من سورٌا 

. إعادة النظر فٌها

: الفرع الثالث

لصادرة ضد تحفظات الدول الخلٌجٌة االعتراضات ا

البحرٌن الكوٌت والمملكة العربٌة لقد صدر ضد تحفظات الدول الخلٌجٌة السٌما 

:  السعودٌة اعتراضات كثٌرة، سنحاول اإللقاء الضوء علٌها كما سٌلً

 :االعتراضات الصادرة ضد تحفظات البحرٌن  .1

لقد احتلت البحرٌن المرتبة الثالثة فٌما ٌخص عدد الدول األوروبٌة التً 

التً لم تعترض إال  اعترضت على تحفظاتها، والذي هو تسع دول من بٌنها الٌونان

وبهذا تكون قد حظٌت تحفظات البحرٌن بنفس االهتمام الذي حظٌت به . على تحفظاتها

التحفظات المورٌتانٌة، ولكن كما سنرى لٌس من قبل نفس الدول وال من أجل نفس 

.  األسباب

 : وفً العموم ٌمكن تلخٌص هذه االعتراضات فٌما ٌلً

ٌدخل الشك فٌما  16والمادة  2المادة  فإن تحفظ البحرٌن على ألمانٌاحسب 

ٌخص نٌتها فً تحقٌق االلتزامات الناجمة عن االتفاقٌة، لذا فإن ألمانٌا تعتبره متعارضا 

. مع موضوعها وهدفها
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بؤن تحفظها العام على هاتٌن المادتٌن من دون  النمساأضؾ إلى ذلك، ترى 

هما، ٌدخل الشك فً التزام تفسٌرات إضافٌة تحدد بوضوح مدى ارتباط البحرٌن بتطبٌق

 2فقرة  28البحرٌن بهذه االتفاقٌة خاصة لما ٌحٌل إلى الشرٌعة اإلسالمٌة، ووفقا للمادة 

من اتفاقٌة المرأة وكذا القانون الدولً العرفً المدون فً اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات، 

.  فإنه ال ٌقبل أي تحفظ مخالفا لموضوع وؼرض االتفاقٌة

التً تحٌل  16والمادة  2فهً تعتبر تحفظات البحرٌن على المادة  مركالدانأما 

إلى الشرٌعة اإلسالمٌة ؼٌر محددة وؼامضة وعلى هذا األساس فهً ؼٌر مسموح بها 

.  ومن ؼٌر أثر قانونً

فإن التحفظات العامة التً قامت بها البحرٌن والتً تحٌل إلى  لفلنداهوبالنسبة 

وانٌن وطنٌة من دون تحدٌد مداها، ال تسمح للدول األطراؾ القوانٌن الدٌنٌة أو إلى ق

األخرى فً هذه االتفاقٌة معرفة إلى أي مدى تعتبر هذه الدولة نفسها مرتبطة بؤحكامها، 

وعلى هذا أساس تثٌر هذه التحفظات شكوك جدٌة فٌما ٌخص نٌة البحرٌن فً االمتثال 

.  اللتزاماتها وفقا لهذه االتفاقٌة

فإن فلنداه تعتبر تحفظ البحرٌن قد انصب على أهم مواد اتفاقٌة أبعد من ذلك 

المرأة والتً تتعلق بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة، وهذا ما ٌجعل هذه التحفظات 

. منها 2فقرة  28مخالفة لموضوع وؼرض االتفاقٌة وؼٌر مسموح بها وفقا للمادة 

من االتفاقٌة بؤحكام  16والمادة  2فإنها تعتبر ربط تطبٌق المادة  فرنساأما 

الشرٌعة اإلسالمٌة عاما وؼٌر محددا ال ٌسمح بمعرفة التعدٌالت التً أدخلت على 

االلتزامات الواردة فً هاتٌن المادتٌن، وتحفظات بهذا الشكل تمنع أحكام االتفاقٌة من 

. إحداث اآلثار الالزمة فهً بالتالً تمس بموضوعها وؼرضها

عاما وؼٌر  16و  2التً تعتبر التحفظ على المادة  نللٌونانفس الشًء بالنسبة 

فهذا النوع  2فقرة  28محددا ومتعارضا مع موضوع وؼرض االتفاقٌة، ووفقا للمادة 

.  من التحفظ ؼٌر مسموح به
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عاما خاصة لما  2فإنها تعتبر تحفظ البحرٌن على المادة  برٌطانٌاوفٌما ٌخص 

نطاقا لذلك وأنه ال ٌوضح لباقٌة الدول ٌشٌر إلى القانون الداخلً من دون تحدٌد 

. األطراؾ إلى أي درجة قبلت البحرٌن بااللتزامات المنصوص علٌها فً اتفاقٌة المرأة

ى فإنها تعتبر تحفظات البحرٌن ال تحدد المسإولٌات التً تقع عل السوٌدأما 

د بموجب هذه االتفاقٌة، وتدخل الشك فً التزامها بموضوعها وؼرضها ما ق عاتقها

.  يٌمس أسس القانون الدولً االتفاق

كما تضٌؾ بؤنه فً ؼٌاب توضٌح إضافً، فإن هذا التحفظ الذي ال ٌحدد بوضوح 

كٌؾ سوؾ ٌستثنى تطبٌق ترتٌبات من هذه االتفاقٌة، ٌدخل الشك جدٌا فً التزام هذه 

. الدولة بموضوعها وؼرضها

فإن  4فقرة  15دة والما 2فقرة  9أما فٌما ٌخص تحفظ البحرٌن على المادة 

معتبرة هذه التحفظات متعارضة  هولنداوتنضم إلٌها . فرنسا تعترض من دون تبرٌر

. مع موضوع وؼرض االتفاقٌة

أما الدانمرك فإنها تعتبر هذه التحفظات اقصاًءا اللتزام من االلتزامات األساسٌة 

. فً االتفاقٌة، ما ٌجعلها ؼٌر متطابقة مع موضوعها وؼرضها

نٌا والنمسا كذلك، سٌإدي هذا التحفظ ال محال إلى خلق ظروؾ وحسب ألما

. تمٌٌزٌة ضد النساء بسبب الجنس، وهذا كذلك متعارض مع موضوع وؼرض االتفاقٌة

ٌبعد  4فقرة  15والمادة  2فقرة  9وتقول السوٌد بؤن تحفظ البحرٌن على المادة 

االتفاقٌة، خاصة  من دون شك التزام بعدم التمٌٌز وهذا ٌتعارض مع موضوع وؼرض

وأن مبدأ المساواة وعدم التمٌٌز منصوص علٌهما فً مٌثاق األمم المتحدة واإلعالن 

. العالمً لحقوق اإلنسان

وكخالصة لكل ما سبق، ٌمكن اعتبار الدول المعترضة على تحفظات البحرٌن قد 

" موضوع"اتفقت على اعتبار هذه التحفظات ؼٌر محددة وؼامضة ومخالفة لـ
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هذه االتفاقٌة وأنها تدخل الشك فٌما ٌخص نٌة البحرٌن فً تحقٌق االلتزامات  "غرض"و

 الدانمركبل وأبعد من ذلك تعتبرها . المنصوص علٌها فٌها، فبالتالً ؼٌر مسموح بها

.  من ؼٌر أثر قانونً

ومع هذا فإنه من الالفت لالنتباه أنه فٌماعدا السوٌد وفلنداه والنمسا فإن هذه الدول 

ضة لم تمنع دخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ فٌما بٌنها وما بٌن البحرٌن كما لم تشترط المعتر

منها مراجعة تحفظاتها؟ 

 :االعتراضات الصادرة ضد تحفظات الكوٌت .2

لقد صدر ضد التحفظ الكوٌتً على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد 

 : فٌما ٌلً النساء، اعتراضات من قبل ثمانً دول أوروبٌة نلخصها

بالتزام الدول األطراؾ فً هذه  فلنداه، تذكر 7فبالنسبة لتحفظه على المادة 

االتفاقٌة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للقضاء على التمٌٌز ضد النساء فً المجال 

كما تعتبر فلنداه هذه المادة، أساسٌة بحٌث ٌعتبر تطبٌقها مهما جدا ومرتبطا . السٌاسً

.  قٌةبموضوع وؼرض االتفا

إلى  2فقرة  9وعلى هذا األساس أخضعت التحفظ على هذه المادة وعلى المادة 

المبدأ العام الخاص باحترام االتفاقٌات، والذي ال ٌمكن بموجبه االحتجاج بالقانون 

. الداخلً للتنصل من االلتزامات المنصوص علٌها فً هذه االتفاقٌة

، ترى فلنداه بؤنه ؼٌر (د)ة فقر 16أما فٌما ٌخص تحفظ الكوٌت على المادة 

واضح وؼٌر محدد، والتحفظات العامة، حسب اعتقادها، تمس بركابز االتفاقٌات 

الدولٌة لحقوق اإلنسان من جهة، كما أن الصٌؽة الحالٌة للتحفظات الكوٌتٌة ؼٌر 

وهذا ٌزرع . متطابقة بصورة واضحة مع موضوع وؼرض االتفاقٌة، من جهة أخرى

.  الكوٌت فً االلتزام باحترام وبتطبٌق االتفاقٌة الشك فٌما ٌخص نٌة
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، ترفض فلنداه قبول كل التحفظات 2 فقرة 28وعلى هذا األساس، ووفقا للمادة 

الكوٌتٌة، وتعتبرها خالٌة من كل أثر قانونً، أبعد من ذلك تطلب من الكوٌت 

. مراجعتها

الحد من الدول  افإنه ٌعتبر التحفظات التً ترٌد من خالله النروٌج أما

المسإولٌات التً تقررها هذه االتفاقٌة واالستدالل بالمبادئ العامة لقانونها الداخلً، 

ثٌر الشك فً نٌة الكوٌت فً االلتزام بؤحكام تتمس بركابز القانون الدولً االتفاقً، كما 

.  هذه االتفاقٌة

ضوع فلقد اعتبرتا التحفظات الكوٌتٌة ؼٌر متطابقة مع مو السوٌدو هولنداأما 

لكن لم تعترضا على . منها 2فقرة  28وؼرض االتفاقٌة وفقا لما جاء فً نص المادة 

 البرتغال، وبلجٌكا بٌنما اعتبرت. دخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ فٌما بٌنهما والكوٌت

فقط، مخالفا  (د)حرؾ  16والمادة  (أ)حرؾ  7التحفظ الكوٌتً على المادة  النمساو

. لموضوع وهدؾ االتفاقٌة

على تحفظات الكوٌت واعتبرتها منصبة على  الدانمركوفً األخٌر، اعترضت 

أحكام أساسٌة من االتفاقٌة، وفً هذا السٌاق، تذكرنا بالمبدأ العام الذي كرسه قانون 

المعاهدات والذي ال ٌجوز بموجبه للدول االحتجاج بقوانٌنهم الداخلٌة للتملص من 

 . قٌات الدولٌةااللتزامات التً تفرضها علٌها االتفا

هذا التحفظ ؼٌر متطابق مع موضوع  الدانمركوعلى هذا األساس اعتبرت 

وؼرض االتفاقٌة بالتالً ؼٌر مقبول فً نظر القانون الدولً، كما اعتبرت بؤن باب 

االعتراضات علٌه تبقى مفتوحة حتى بعد انتهاء المدة القانونٌة المنصوص علٌها فً 

 .االتفاقٌة
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 :درة ضد تحفظات المملكة العربٌة السعودٌةاالعتراضات الصا  .3

تحفظ المملكة العربٌة السعودٌة حصة األسد من حٌث عدد الدول التً  ناللقد 

دولة أوروبٌة، فاحتلت المملكة العربٌة السعودٌة  12اعترضت علٌه، والذي وصل إلى 

. مرتبة الصدارة مقارنة مع الدول العربٌة األخرى

ة الدول األوربٌة على تحفظات المملكة العربٌة بالفعل، لقد اعترضت أؼلبً

، سوءا على الشطر الذي ٌجعل الشرٌعة اإلسالمٌة أسمى من االتفاقٌة أو 1السعودٌة

وعلٌه سنتوسع فً هذه االعتراضات معتمدٌن التقسٌم . 9من المادة  2حتى على الفقرة 

:   التالً

شرٌعة اإلسالمٌة أسمى من اعتراضات الدول األوروبٌة على التحفظ الذي ٌجعل ال -

 ،1979اتفاقٌة 

. اعتراضات الدول األوروبٌة على التحفظ المتعلق بالجنسٌة -

اعتراضات الدول األوروبٌة على التحفظ الذي ٌجعل الشرٌعة اإلسالمٌة أسمى / أ.3

: 1979من اتفاقٌة 

 ، فإن التحفظات الخاصة بمطابقة ترتٌبات االتفاقٌة مع قواعدألمانٌامن رأي 

الشرٌعة اإلسالمٌة، تثٌر الشك فٌما ٌخص إرادة المملكة العربٌة السعودٌة فً احترام 

وعلٌه، اعتبرت ألمانٌا هذه التحفظات ؼٌر متطابقة مع موضوع وؼرض . هذه االتفاقٌة

.  االتفاقٌة

، فإنها ترى بؤن تحفظ المملكة العربٌة السعودٌة على كل ترتٌبات النمساأما 

، ال ٌشٌر بوضوح إلى الترتٌبات "القانون اإلسالمً "تطابقة مع قواعد االتفاقٌة ؼٌر الم

                                                
 . لقد اعترضت تقرٌبا كل الدول األوروبٌة على تحفظات المملكة العربٌة السعودٌة، فٌما عدا بلجٌكا الٌونان اٌطالٌا ورومانٌا    
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من جهة، و " portée illimitée"الموجه إلٌها هذه التحفظات، مما ٌجعله ؼٌر محدد 

ٌدفع بالتساإل ما إذا كانت المملكة تلتزم بهذه االتفاقٌة من جهة أخرى؟  

على معرفة مدى قبوله  وتضٌؾ بؤن عمومٌة هذا التحفظ ال ٌساعد بصفة قطعٌة

وعلى هذا األساس، ال تقبل النمسا هذا . من وجهة نظر القانون الدولً رفضهمن 

إال . التحفظ ألنها تجد فً تطبٌقه عدم االلتزام بتحقٌق موضوع وؼرض هذه االتفاقٌة

فً حالة ما إذا أثبتت السعودٌة عكس ذلك عند تطبٌق هذه التحفظات على أرض 

 .الواقع

طع كل سبل الشك، تطلب النمسا من المملكة العربٌة السعودٌة تقدٌم ومن أجل ق

وفً انتظار أن توضح اآلثار القانونٌة لتحفظاتها . توضٌحات إضافٌة على تحفظاتها

على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد النساء، تعتبر النمسا هذه التحفظات 

 .لتحقٌق موضوع وؼرض االتفاقٌةال تمس بؤي ترتٌبة من الترتٌبات األساسٌة 

كذلك تعتبران هذا التحفظ عاما وؼٌر محددا من حٌث المدى  هولنداو الدانمرك

أبعد من ذلك، ترى هولندا فً هذا التحفظ تحدٌدا للمسإولٌات تجاه هذه . والطبٌعة

ولقد اتفقت الدانمرك وهولندا مع باقٌة الدول األوروبٌة األخرى، فً اعتبار . االتفاقٌة

هذا التحفظ مخالفا لموضوع وؼرض هذه االتفاقٌة، فبالتالً ؼٌر مقبول ومن دون أثر 

. فً نظر القانون الدولً االتفاقً

، فإن المملكة العربٌة السعودٌة قد أشارت فً تحفظها إلى إلسبانٌاوبالنسبة 

القانون اإلسالمً بصفة عامة ومن ؼٌر توضٌح، مما ٌثٌر شكوك الدول األطراؾ 

كما أنها . فٌما ٌخص الطرٌقة التً ستلتزم بها السعودٌة الحترام هذه االتفاقٌةاألخرى 

تنصب على كل بنود االتفاقٌة لتحدد وتستبعد تطبٌقها بطرٌقة جدٌة كلما تعارضت مع 

وعلى هذا األساس تعتبر إسبانٌا هذا التحفظ ؼٌر متطابق مع . أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

 .منها 2فقرة  28فقا للمادة موضوع وؼرض هذه االتفاقٌة و



 
 310 

، فإنها تذكر بؤن االنضمام إلى اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز فلنداهأما 

ٌُلزم الدول باتخاذ إجراءات من أجل القضاء على التمٌٌز ضد النساء فً  ضد النساء، 

أنها  وتعتبر الفقرة األولى من تحفظ المملكة العربٌة السعودٌة. كل أشكاله وتطبٌقاته

وهذا ال . تشٌر بطرٌقة عامة ودون تحدٌد إلى قانونها الداخلً وإلى الشرٌعة اإلسالمٌة

ٌدخل الشك فً نٌتها بل أبعد من ذلك  ا االلتزامٌوضح مدى التزام السعودٌة بتطبٌق هذ

.  بصفة عامة االتفاقٌةهذه فً الخضوع لاللتزامات التً تقررها 

مبادئ العامة لتفسٌر المعاهدات، فإنه ال ٌجوز كما تشٌر فلنداه إلى أنه بموجب ال

 .ألطراؾ اتفاقٌة ما االستدالل بقوانٌنهم الداخلٌة لتبرٌر عدم التزامهم بتطبٌق أحكامها

كذلك تجدان هذا التحفظ عاما وؼٌر محددا، بحٌث ال ٌسمح  فرنساو برٌطانٌا

ها إلٌها هذا للدول األطراؾ األخرى معرفة أي ترتٌبة من ترتٌبات االتفاقٌة موج

وتضٌؾ فرنسا بؤن التحفظات التً تؤتً على هذا الشكل قد تفرغ أحكام هذه . التحفظ

 .االتفاقٌة من كل أثارها

اللتان تعتبران التحفظ السعودي بؤنه  السوٌدو اٌرلنداعبرت عنه  الموقؾنفس 

عاما وؼٌر محددا، بحٌث ال ٌوضح الترتٌبات المعنٌة بالتحفظ، كما ال ٌضع حدا 

ان فً إرادة المملكة كمن أجل هذا، تشك. المسموح بها" dérogations"الستثناءات ل

العربٌة السعودٌة فً االلتزام بموضوع وؼرض االتفاقٌة، ألنهما تعتبران هذا النوع من 

.  التحفظ ٌمس بؤحكام القانون الدولً االتفاقً

موضوع وؼرض هذا التحفظ محدودا وناقصا، ما ٌجعله مخالفا ل النروٌجوٌعتبر 

، فإنها مثلها مثل الدول األوروبٌة األخرى، تشك فً رؼبة البرتغالأما . االتفاقٌة

المملكة العربٌة السعودٌة فً تطبٌق هذه االتفاقٌة وترى احتجاجها بؤحكام الشرٌعة 

مخالفا لموضوع وؼرض االتفاقٌة، خاصة  (الذي اعتبرته عاما وؼٌر محددا)اإلسالمٌة 
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كل االتفاقٌة من جهة، و ٌستبعد تطبٌق االتفاقٌة بطرٌقة واضحة،  وأن تحفظها ٌشمل

 . من جهة أخرى

: اعتراضات الدول األوروبٌة على التحفظ المتعلق بالجنسٌة/ ب.3

 2فقرة  9تحفظ المملكة العربٌة السعودٌة على المادة  "، فإن ألمانٌامن رأي 

ٌة ممٌزة، وٌعتبر التحفظ علٌه ٌهدؾ إلى إبعاد إحدى االلتزامات بعدم التمٌٌز ذا أهم

  ."مخالفا لروح هذه االتفاقٌة

إلى هذا الرأي بحٌث اعتبرت استبعاد التزام  فرنساوفلنداه  النمساكما انضمت 

من االلتزامات األساسٌة المنصوص علٌها فً هذه االتفاقٌة ؼٌر متطابق مع موضوعها 

 .وؼرضها

استبعاد التزام بعدم التمٌٌز بهذه ، فلقد اعتبرتا البرتغالو اٌرلنداوفٌما ٌخص 

." منها 2فقرة 28األهمٌة ٌجعل تحفظ السعودٌة مخالفا لروح هذه االتفاقٌة وفقا للمادة 

كما تذكر اٌرلندا المملكة العربٌة السعودٌة، بااللتزامات التً تنشؤ بعد التوقٌع على هذه 

للقضاء على التمٌٌز ضد االتفاقٌة والمتمثلة فً االلتزام باتخاذ اإلجراءات الالزمة 

. النساء فً كل أشكاله ومظاهره

فهً تعتبر هذا التحفظ طرٌقة للتملص من االلتزام بعدم التمٌٌز،  الدانمرك،أما 

وأن موضوع اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد النساء هو االلتزام بعدم 

من أجل ذلك، تطلب  .التمٌٌز، ما ٌجعل التحفظ علٌه مخالؾ لروح ومعنى االتفاقٌة

.  الدانمرك من المملكة العربٌة السعودٌة مراجعة كل تحفظاتها

إلى الدول األوروبٌة األخرى فً اعتبار التحفظ السعودي  هولنداو النروٌجٌنضم 

مخالفا لموضوع وؼرض االتفاقٌة بالتالً ؼٌر قانونً، ألنه  2فقرة  9على المادة 

.  تسعى للقضاء على التمٌٌز ضد النساء أساسٌة من االتفاقٌة فقرةموجه إلى 
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وفً األخٌر، ال ٌفوتنا أن نذكر بؤنه على الرؼم من اعتراض كل هذه الدول 

األوروبٌة على تحفظات المملكة العربٌة السعودٌة سواء فٌما ٌخص الشطر المتعلق 

ول بالشرٌعة اإلسالمٌة أو المتعلق بالجنسٌة، فإن هذا لم ٌمنع هذه الدول من تقرٌر دخ

السوٌد، الدانمرك النروٌج االتفاقٌة حٌز التنفٌذ فٌما بٌنها وما بٌن السعودٌة، فٌما عدا 

التً اشترطت لدخول االتفاقٌة فٌما بٌنها عدم األخذ بعٌن االعتبار هذه  وفلنداه

 .التحفظات

: الثانً المطلب

ازدواجٌة وعدم توافق االعتراضات 

تحفظات الدول العربٌة على اتفاقٌة  بعد إلمامنا بكل االعتراضات الصادرة ضد

المرأة، الحظنا بؤنها تتسم بالطابع االزدواجً من جهة وأنها ؼٌر متوافقة من جهة 

وعلٌه، نرٌد من خالل هذا الفرع إلقاء الضوء على هاتٌن النقطتٌن والقٌام . أخرى

  : ببعض المالحظات على هذه االعتراضات

: األولالفرع 

 ض على تحفظات الدول العربٌةاالزدواجٌة فً االعترا

لقد تمٌزت االعتراضات الصادرة ضد تحفظات الدول العربٌة باالزدواجٌة، 

بحٌث فً العدٌد من الحاالت المسنا تراجع بعض الدول المعترضة عن مواقفها أو 

ممارسة هذه الدول لحقها فً االعتراض بصور مختلفة، واألمثلة على ذلك كما سنرى 

:  كثٌرة
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:  جٌة فً االعتراضات األلمانٌةاالزدوا  .1

لقد اعترضت ألمانٌا على تحفظات الجزابر ومصر والجماهٌرٌة اللٌبٌة 

و تكون بذلك . ومورٌتانٌا وتونس وسورٌا والبحرٌن والمملكة العربٌة السعودٌة فحسب

قد أقصت كل من المؽرب العراق األردن ولبنان من قابمة الدول التً اعترضت على 

أن هذه الدول قد تحفظت بصفة عامة على نفس المواد التً تحفظت تحفظاتها، مع 

  1.علٌها تلك الدول

ومن جهة أخرى ٌرجع سبب اعتراض ألمانٌا على التحفظات الجزابرٌة 

والمصرٌة واللٌبٌة والتونسٌة لعدم أخدها باالعتبار الوضعٌة القانونٌة المعترؾ بها 

أللمانٌة وفً اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال للنساء ولألطفال فً الجمهورٌة الفدرالٌة ا

. التمٌٌز ضد المرأة

بٌنما أساس اعتراضها على تحفظات كل من سورٌا والبحرٌن والمملكة العربٌة 

، فهو اعتبارها بؤنها ستحد من التزامات أساسٌة (2فقرة  9فٌما ٌخص المادة )السعودٌة 

.  ة ضد النساء بسبب الجنستقررها هذه االتفاقٌة وألنها ستخلق ظروؾ تمٌٌزي

من هنا نتساءل هل تحفظات الجزابر ومصر والجماهٌرٌة اللٌبٌة وتونس على 

 نفس هذه المواد، حسب ألمانٌا، ال ٌإدي إلى نفس النتٌجة؟

 :االزدواجٌة فً اعتراضات النمسا  .2

شمال افرٌقٌة واحدة والمتمثلة فً عربٌة لقد اعترضت النمسا على تحفظات دولة 

نٌا، وعلى تحفظات دولتٌن فقط من الدول الشرق األوسط وهما لبنان وسورٌا مورٌتا

                                                
 . 1أنظر الملحق رقم     



 
 314 

وأخٌرا على تحفظات الدول الخلٌجٌة الثالث، أي على تحفظات البحرٌن والكوٌت 

. والمملكة العربٌة السعودٌة

وفٌما ٌخص سبب أو أساس اعتراض النمسا على هذه التحفظات واآلثار المترتبة 

. ب الدول ولٌس حسب المواد المتحفظ علٌهاعن ذلك، فهً تختلؾ حس

فإذا أخدنا تحفظات سورٌا والكوٌت والبحرٌن وكدا تحفظات المملكة العربٌة 

، فلقد اعترضت علٌها النمسا واعتبرتها تستبعد التزاما 2فقرة  9السعودٌة على المادة 

تطابقة مع أساسٌا من االلتزامات المنصوص علٌها فً اتفاقٌة المرأة، فبالتالً ؼٌر م

. موضوعها وؼرضها، ولكن ومع هذا لم ترتب على ذلك أي أثار قانونٌة

أما فٌما ٌخص اعتراض النمسا على تحفظات كل من المملكة العربٌة السعودٌة 

التً تحٌل إلى أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة وتحفظات لبنان، فلقد لفت انتباهنا اهتمامها 

بؤنها ستتابع ذلك  "إذ ذكر نص اعتراضها بتطبٌق هذه االتفاقٌة على أراضٌهما، 

، ما دفعنا إلى "باهتمام قبل أن تعطً إجابة نهابٌة حول قبولها أو ال لهذه التحفظات

التساإل عن سبب عدم منح باقٌة الدول العربٌة التً اعترضت على تحفظاتها، السٌما 

مورٌتانٌا، نفس الفرصة؟    

 :االزدواجٌة فً االعتراضات الفلندٌة  .3

قد أقصت فلنداه الجزابر وتونس ومصر والمؽرب والعراق واألردن ولبنان من ل

ومن جهة أخرى فإن اعتراضات فلنداه . قابمة الدول التً اعترضت على تحفظاتها

على تحفظات سورٌا والبحرٌن والمملكة العربٌة السعودٌة والكوٌت، مختلفة من حٌث 

ا عاكسة تماما موقؾ هذه الدولة األسباب وكدا من حٌث اآلثار التً تترتب علٌه

. المتؽٌر
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، 2فقرة  9فلقد اعتبرت فلنداه تحفظات المملكة العربٌة السعودٌة على المادة 

وتحفظات سورٌا والبحرٌن والجماهٌرٌة اللٌبٌة قد انصبت على التزام أساسً من 

 االلتزامات المنصوص علٌها فً هذه االتفاقٌة، وهذا ما ٌجعلها مخالفة لموضوعها

ومع هذا لم ترتب علٌها أي أثر قانونً . وؼرضها فبالتالً مرفوضة وؼٌر مسموح بها

.  ولم تشترط لدخول االتفاقٌة فٌما بٌنها وبٌنهم أي شرط أو قٌد معٌن

 9وعلى المادة  7ولكن وفً المقابل، أخضعت فلنداه تحفظ الكوٌت على المادة 

اص باحترام االتفاقٌات والذي بموجبه من اتفاقٌة المرأة إلى المبدأ العام الخ 2فقرة 

من هذه االتفاقٌة ٌعتبر خالٌا من كل أثر قانونً وؼٌر قابل  2فقرة  28وبموجب المادة 

.  للتطبٌق، وعلٌه تطلب من الكوٌت مراجعته

إذا : ٌدفعنا هذا الموقؾ الصارم من التحفظات الكوٌتٌة إلى طرح السإال اآلتً

ذه المواد بهذه الصرامة، فلماذا لم تعترض على كانت فلنداه ترفض التحفظ على ه

تحفظات الدول العربٌة األخرى على هذه المواد، ومن جهة أخرى لماذا لم ترتب على 

 التحفظات التً اعترضت علٌها نفس اآلثار القانونٌة؟

:  ازدواجٌة فً االعتراضات الفرنسٌة  .4

لعربٌة السعودٌة لقد اعترضت فرنسا على تحفظات سورٌا والبحرٌن والمملكة ا

من اتفاقٌة المرأة، فلقد  2ففٌما ٌخص اعتراضها على تحفظ سورٌا على المادة . فحسب

كما اعترضت على تحفظ سورٌا وتحفظ . اعتبرته بؤنه ٌمس بموضوعها وؼرضها

من دون تقدٌم  2و 1فقرة  16والمادة  4فقرة  15المادة  2فقرة  9البحرٌن على المادة 

. أي تبرٌر
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، فلقد 2فقرة  9ٌخص تحفظ المملكة العربٌة السعودٌة على المادة  أما فٌما

اعتبرته استبعادا اللتزام أساسٌا من االلتزامات المنصوص علٌها فً هذه االتفاقٌة 

 .فبالتالً ؼٌر متطابق مع موضوعها وؼرضها

وانطالقا من هذه االعتراضات المختصرة، فإنه ٌمكن االستنتاج بؤن فرنسا قد 

والمادة  4فقرة  15والمادة  2فقرة  9والمادة  2ن مجرد التحفظ على المادة اعتبرت بؤ

.  من اتفاقٌة المرأة، ٌمس بموضوعها وؼرضها 2أو 1فقرة  16

وعلٌه وإذا كان موقؾ فرنسا من هذه المواد على هذا الشكل، فإننا نتساءل لماذا 

د؟ لم تعترض على كل التحفظات العربٌة التً انصبت على هذه الموا

:  ازدواجٌة فً االعتراضات الهولندٌة  .5

لقد اعترضت هولندا وبشكل منتظم، على تحفظات كل الدول العربٌة مستثنٌة 

ووفقا لنصوص اعتراضاتها، فإن هولندا قد اعتبرت . تحفظات دولة واحدة وهً األردن

كل التحفظات العربٌة مخالفة لموضوع وؼرض االتفاقٌة ألنها موجهة إلى أحكام 

ٌة فٌها، فبالتالً ؼٌر مقبولة ومن دون أثر فً نظر هذه االتفاقٌة وفً نظر القانون أساس

. الدولً االتفاقً كذلك

وانطالقا من هذا الموقؾ الموحد فٌما ٌخص سبب رفضها للتحفظات العربٌة 

واآلثار التً رتبتها عن ذلك، فإن اإلقصاء ؼٌر المبرر لتحفظات األردن التً كما رأٌنا 

ع تحفظات الدول العربٌة األخرى، السٌما من حٌث المواد المنصبة علٌها، متشابهة م

 . هو حسب اعتقادنا ازدواجٌة فً االعتراض
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: السوٌدٌة ازدواجٌة فً االعتراضات  .6

لقد اعترضت السوٌد مثل هولندا على تقرٌبا تحفظات كل الدول العربٌة على 

 ممؽرب، مع أن هذه األخٌرة لاتفاقٌة المرأة، مستثنٌة تحفظات دولة واحدة وهً ال

. تختلؾ عن تحفظات باقٌة الدول العربٌة

ومن جهة أخرى، استثنت السوٌد عند اعتراضها على تحفظ المملكة العربٌة 

بٌنما فً . من قابمة المواد التً تعترض على تحفظ السعودٌة علٌها 9السعودٌة، المادة 

التً اعترضت على التحفظ األردنً المقابل، كانت السوٌد الدولة األوروبٌة الوحٌدة 

. 9السٌما على المادة 

 9ولقد بررت السوٌد سبب اعتراضها على تحفظات الدول العربٌة على المادة 

فً بعض  -من اتفاقٌة المرأة، بقولها أن التحفظ علٌها مخالفا لموضوع وؼرض، و

.  حتى لروح االتفاقٌة -األحٌان

استثنت السوٌد المؽرب ولم تعترض على إذا كان األمر كذلك، فنتساءل لماذا 

تحفظاته، و ومن جهة أخرى نتساءل لماذا لم تعترض على التحفظ السعودي على هذه 

؟  المادة

إن هذا السلوك ٌضعنا أمام احتمالٌن، االحتمال األول هو أن السوٌد قد تراجعت 

اد بؤن السوٌد لم أما االحتمال الثانً فٌقودنا إلى االعتق 1.سنة 14عن موقفها بعد مرور 

ترد االعتراض على التحفظ السعودي على هذه المادة ألنه لٌس له عالقة مباشرة 

وفً كلتا الحالتٌن، ٌمكن اعتبار االعتراض السوٌدي بؤنه . بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

. ٌتمٌز باالزدواجٌة

                                                
أٌار /كانون ثانً 27، بٌنما اعتراضها على التحفظ السعودي كان فً 1987آذار /مارس 17لى التحفظ المصري والتونسً فً لقد اعترضت السوٌد ع   

2001. 
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 :النروٌجٌة ازدواجٌة فً االعتراضات  .7

نس ودول الشرق األوسط والبحرٌن من لقد استثنت النروٌج مصر والمؽرب وتو

. قابمة الدول التً اعترضت على تحفظاتها

لقد تمٌز االعتراض النروٌجً على التحفظ اللٌبً، عن باقٌة  ،ولكن فً المقابل

اعتراضات الدول األخرى، بمنهاج تحلٌلً مفصل ودقٌق، قد ٌفهم منه بؤنه موجه لكل 

رٌعة اإلسالمٌة كسبب للتحفظ أو حتى التً الدول العربٌة التً أشارت صراحة إلى الش

 . لم تشر إلٌها صراحة

: " وللتذكٌر فلقد اعتبرت النروٌج وهً بصدد االعتراض على التحفظ اللٌبً بؤن

كل تحفظ ترٌد من خالله الدولة الطرؾ فً هذه االتفاقٌة تحدٌد مسإولٌتها تجاهها  ...

هذا التحفظ قابل للتؤوٌل، للتعدٌل عن طرٌق اإلشارة إلى الشرٌعة اإلسالمٌة، وٌكون 

وإلى تطبٌق انتقابً من قبل مختلؾ الدول التً تنظم إلى مبادئ اإلسالم، مثٌرا للشك 

  ".بالنسبة اللتزام هذه الدولة بموضوع وؼرض هذه االتفاقٌة

وعلٌه نتساءل هل ٌمكن اعتبار هذه الطرٌقة فً االعتراض، وسٌلة لدمج كل 

ع التحفظات اللٌبٌة والتً صدرت بعد تارٌخ هذا االعتراض أي التحفظات التً تتشابه م

؟  1990تموز / ٌولٌو 16فً 

ومن جهة أخرى، لقد أكدت النروٌج عند االعتراض على تحفظات المملكة 

ذات أهمٌة كبٌرة، واعتبرت التحفظ علٌها  2فقرة  9العربٌة السعودٌة، بؤن المادة 

القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد مخالؾ لموضوع وؼرض وحتى لروح اتفاقٌة 

.  النساء فبالتالً ؼٌر قانونً

وإذا كان األمر كذلك، فنتساءل لماذا لم تعترض على تحفظات باقٌة الدول العربٌة 

المذكورة أعاله على هذه المادة على األقل؟ 
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: ازدواجٌة فً االعتراضات الدانمركٌة  .8

واللٌبٌة والمورٌتانٌة والسورٌة  لقد اعترضت الدانمرك على التحفظات الجزابرٌة

 9و 7والمادة  2واللبنانٌة وعلى تحفظات كل الدول الخلٌجٌة فحسب، معتبرة المادة 

ٌة فً االتفاقٌة بحٌث ٌعتبر التحفظ علٌها  من المواد األساس 16و المادة  4فقرة  15و

وجب مخالفا لموضوعها وؼرضها وحتى لروحها فبالتالً ال ٌرتب أي أثر قانونً بم

. من هذه االتفاقٌة والقانون الدولً االتفاقً 2فقرة  28المادة 

وانطالقا من هذا الموقؾ نتساءل لماذا لم تعترض السوٌد إذن على تحفظات 

؟ على هذه المواد مصر والمؽرب وتونس والعراق واألردن

من لبنان وسورٌا والمملكة العربٌة  ومن جهة أخرى، لقد طلبت الدانمرك

عادة النظر فً تحفظاتها، لكن فً المقابل، لم تطلب من بعض الدول العربٌة السعودٌة إ

.   األخرى، وعلى وجه التحدٌد مورٌتانٌا أو الجماهٌرٌة اللٌبٌة القٌام بذالك

أبعد من ذلك فلقد اعتبرت الدانمرك بؤن باب االعتراضات على التحفظات 

. ٌة المنصوص علٌها فً االتفاقٌةالكوٌتٌة تبقى مفتوحة حتى بعد انتهاء المدة القانون

وعلٌه نجد بؤن هذا الموقؾ الصارم من تحفظات لبنان وسورٌا والكوٌت والمملكة 

 العربٌة السعودٌة دون سواها الفت للنظر؟

: المكسٌكٌة ازدواجٌة فً االعتراضات  .9

لقد تمٌزت تحفظات مصر والعراق والجماهٌرٌة اللٌبٌة عن أؼلبٌة تحفظات الدول 

.  األخرى من حٌث اعتراض دولة ؼٌر أروبٌة علٌها، أي المكسٌك العربٌة

وفً هذا المقام، لقد لفتت انتباهنا الدراسة القانونٌة التفصٌلٌة التً قامت بها 

المكسٌك على تحفظات هذه الدول الثالث، ولكن نتساءل لماذا كانت هذه الدراسة قابمة 
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فقط، بٌنما شملت  16والمادة  9دة على جزءا فقط من التحفظات المصرٌة أي على الما

كل التحفظات اللٌبٌة والعراقٌة ؟  

كما نتساءل لماذا لم ٌتوصل المكسٌك إلى نفس النتٌجة بالنسبة لنفس التحفظات، إذ 

، اعتبر التحفظ العراقً واللٌبً على 2فحٌن سكت عن التحفظ المصري على المادة 

على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد  هذه المادة، ٌمس بموضوع وؼرض اتفاقٌة القضاء

النساء ؟  

ومن جهة أخرى نتساءل، لماذا كانت هذه الدراسة من نصٌب التحفظ المصري، 

 العراقً واللٌبً فقط ولم تعمم لتشمل التحفظات المشابهة لها ؟

: الثانًالفرع 

عدم توافق االعتراضات الصادرة ضد التحفظات العربٌة 

ات الدول العربٌة موقفا موحدا فٌما ٌخص لم ٌكن للدول المعترضة على تحفظ

أساس االعتراض على هذه التحفظات أو درجة خطورتها، ولقد تجلى ذلك بوضوح من 

خالل عدم إعطاء الدول المعترضة ذات األهمٌة لتحفظات متشابهة، أو من خالل تقدٌم 

  .تبرٌرات متباٌنة عن أسباب هذه االعتراضات

تالٌة إبراز هذا التفاوت الموجود بٌن وعلٌه نرٌد من خالل الفقرات ال

 : االعتراضات الصادرة ضد تحفظات الدول العربٌة
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  :لم تلقى نفس التحفظات العربٌة نفس االعتراضات  .1

بعد دراستنا لالعتراضات التً صدرت ضد تحفظات الدول العربٌة على اتفاقٌة 

بالتالً نفس الكمٌة من المرأة، لفت انتباهنا عدم حصولها على نفس القدر من االهتمام و

. االعتراضات

فلقد اعتبرت ؼالبٌة الدول األوروبٌة التحفظ السعودي والبحرٌنً والكوٌتً 

مخالؾ لموضوع وؼرض وحتى لروح اتفاقٌة  16والمادة  9و 2والسوري على المادة 

القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، بٌنما تحفظ باقٌة الدول العربٌة على هذه 

 1 .مواد لم ٌجد نفس االهتمامال

لقٌت تحفظاتها على اتفاقٌة  فإذا أخذنا المملكة العربٌة السعودٌة كمثال،  فلقد

كبٌرة من االعتراضات بحٌث وصل عدد الدول التً اعترض علٌها " موجة"المرأة 

 8دول وأخٌرا الكوٌت  9دولة أوروبٌة، أما سورٌا فعشر دول، والبحرٌن  12 إلى

. دول

د الدول الذي اعترض على التحفظ المصري واللبنانً أو العراقً أما عد

دول بالنسبة لمصر ولبنان،  4والتونسً على نفس هذه المواد فهو قلٌل جدا بحٌث كان 

. دول بالنسبة للعراق وتونس 3و

لقد تحفظ المؽرب واألردن كما رأٌنا فً الفصل األول من هذه أبعد من ذلك ؾ

تفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة التً على نفس مواد ا األطروحة

تحفظت علٌها ؼالبٌة الدول العربٌة األخرى السٌما الشمال افرٌقٌة، ومع ذلك، فإن 

فقط من اعترض على تحفظ  السوٌدهولندا فقط من اعترض على تحفظ المؽرب، و

. األردن

                                                
 .( 2) الملحق أنظر    
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لتً قامت بها كل دولة وإذا قلبنا االتجاه، أي إذا نظرنا إلى عدد االعتراضات ا

أوروبٌة، فإن اسبانٌا لم تعترض إال على التحفظ السوري والسعودي، إٌطالٌا ورومانٌا 

من جهتهما لم تعترضا إال على التحفظ السوري، بلجٌكا اعترضت على التحفظ الكوٌتً 

فحسب و اٌرلندا إال على التحفظ السعودي، وأخٌرا لم تعترض الٌونان إال على التحفظ 

. بحرٌنًال

والالفت لالنتباه كذلك، هو أن هولندا قد اعترضت بانتظام على تحفظات كل 

الدول العربٌة مستثنٌة دولة واحدة وهً األردن، نفس الشًء بالنسبة للسوٌد التً 

. استثنت المؽرب من قابمة الدول التً اعترضت على تحفظاتها

ة المتشابهة على نفس وأمام هذه الوضعٌة، أي عدم حصول تحفظات الدول العربً

القدر من االهتمام فبالتالً من االعتراض، فإن االستنتاج الوحٌد الذي تمكنا من 

الوصول إلٌه، هو أن الدول المعترضة على هذه التحفظات لم تستطع أن توحد موقفها 

فٌما ٌخص أهمٌة مادة معٌنة من اتفاقٌة المرأة، أو فٌما ٌخص مساس تحفظ دولة عربٌة 

 .وضوع وؼرض هذه االتفاقٌةمعٌنة بم

:  انتقاد اإلحالة العامة إلى أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة .2

لم تتفق الدول األوروبٌة، كما رأٌنا أعاله على اعتبار مادة معٌنة من مواد 

المرأة مهمة وأساسٌة لدرجة أنها تعترض على كل تحفظ ٌعدل  الشرعة الدولٌة لحقوق

ذه الدول على انتقاد اإلحالة العامة إلى أحكام لقد اتفقت هؾومع هذا، . من أحكامها

. الشرٌعة اإلسالمٌة ولٌس فكرة اإلحالة إلٌها فً حد ذاتها

فبرٌطانٌا مثال لم تعترض على إشارة مورٌتانٌا إلى الشرٌعة اإلسالمٌة كسبب 

للتحفظ وإنما على إشارتها إلى قانونها الداخلً الذي اعتبرتها إشارة عامة ؼٌر واضحة 
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ال تسمح لباقٌة الدول األطراؾ فً هذه االتفاقٌة، معرفة الكٌفٌة التً قبلت بها بحٌث 

. هذه الدولة االلتزامات المنصوص علٌها فٌها

كما أن االعتراض البرٌطانً على التحفظات السعودٌة والسورٌة والبحرٌنٌة 

نظرا كذلك لم تكن مبنٌة على أساس إشارة هذه الدول إلى الشرٌعة اإلسالمٌة وإنما 

فالمؤخذ البرٌطانً الوحٌد على تحفظات البحرٌن، على سبٌل المثال، . لصٌؽتها العامة

هً أنها لم تكن واضحة وهذا ما ٌفسر عدم اعتبارها متعارضة مع موضوع وؼرض 

. االتفاقٌة أو ؼٌر مسموح بها مثل ما فعلت الدول األوروبٌة األخرى

نٌا والبحرٌن والمملكة العربٌة وفً المقابل اعتبرت الدانمرك تحفظات مورٌتا

السعودٌة ؼٌر مسموح بها ومن ؼٌر أثر قانونً ال ألنها تحٌل إلى الشرٌعة اإلسالمٌة 

. وإنما ألنها عامة ؼٌر محددة وؼامضة

نفس الشًء بالنسبة لهولندا والبرتؽال واسبانٌا الالتً تعتبر التحفظات التً تحٌل 

مفاهٌم ؼٌر واضحة بهدؾ تحدٌد االلتزامات إلى الشرٌعة اإلسالمٌة باالستناد على 

المنصوص علٌها فً اتفاقٌة المرأة، تحفظات ؼٌر مشروعة وتمس بموضوع وؼرض 

. هذه االتفاقٌة وحتى بؤسس النظام الدولً لالتفاقٌات

واٌرلندا وفلنداه، فإن اإلحالة العامة إلى  والنمسا والسوٌد وفرنسا وبالنسبة للنروٌج

 1.المٌة فٌما ٌخص األحوال الشخصٌة، إحالة ناقصة وؼٌر محددةأحكام الشرٌعة اإلس

أبعد من ذلك تواصل النروٌج تحلٌلها لتعتبرها قابلة للتؤوٌل، للتعدٌل وإلى تطبٌق انتقابً 

. من قبل مختلؾ الدول التً تنظم إلى مبادئ اإلسالم

                                                
ٌعة اإلسالمٌة محدودا، لكن لقد كانت النروٌج الدولة األوروبٌة الوحٌدة التً اعتبرت تحفظ المملكة العربٌة السعودٌة على الترتٌبات المخالفة ألحكام الشر  

 .ومع هذا اتفقت مع الدول األوروبٌة األخرى على اعتباره مخالؾ لموضوع وؼرض االتفاقٌة



 
 324 

ر وعلٌه اتفقت كل هذه الدول على اعتبار هذه التحفظات العامة تحفظات ؼً 

متطابقة مع موضوع وؼرض اتفاقٌة المرأة، فبالتالً ؼٌر صحٌحة وتمس بؤسس 

القانون الدولً للمعاهدات ألنها ال تحدد أي من المواد مقصودة بهذا التحفظ كما ال 

  1.المسموح بها" dérogations"تضع حدا لالستثناءات 

ول بؤنه من أجل قطع كل سبل الشك، على الد النمساأضؾ إلى ذلك، ترى 

العربٌة التً أحالت بطرٌقة عامة إلى أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، السٌما مورٌتانٌا 

. وسورٌا والبحرٌن والمملكة العربٌة السعودٌة تقدٌم توضٌحات إضافٌة على تحفظاتها

وانطالقا من كل ما سبق فإن اعتراضات مختلؾ الدول األوروبٌة على تحفظات 

امة التً تحٌل بها هذه الدول إلى أحكام الشرٌعة الدول العربٌة تنتقد الطرٌقة الع

.  اإلسالمٌة ولٌس فكرة اعتبار الشرٌعة اإلسالمٌة أسمى من االتفاقٌة

من هنا نتساءل، هل ٌفهم من صٌاؼة هذه االعتراضات بؤن الدول األوروبٌة 

تعترؾ ضمنٌا بخصوصٌة الدول العربٌة وبتمٌزها الثقافً والدٌنً وبالتالً اعترافا 

نٌا بإمكانٌة التحفظ على أحكام االتفاقٌة التً تخالؾ الشرٌعة اإلسالمٌة لكن بؤسلوب ضم

 2محددا وواضحا كما فعلت المؽرب؟

ومن جهة أخرى، لقد اعترضت ألمانٌا على تحفظات الجزابر ومصر وتونس 

ولقد سبق لنا . والجماهٌرٌة اللٌبٌة واعتبرتها ؼٌر مسموح بها فً نظر القانون األلمانً

.  فً االعتراض على التحفظات الؽرٌبة والممٌزةوأن لفتنا االنتباه حول هذه الطرٌقة 

                                                
فقط، " ؼٌر مسموح بها"فحٌن باقٌة الدول المعترضة اعتبرتها " مرفوضة"لقد كانت فلنداه الدولة األوروبٌة الوحٌد التً اعتبرت تحفظات مورٌتانٌا  1

باإلضافة إلى أنها تحدد اآلثار القانونٌة التً تترتب عن عدم " ؼٌر مسموح بها"تشمل العبارة األولى، أي عبارة " مرفوضة"إن عبارة  وحسب اعتقادنا

 .السماح بها

 .كما سبق لنا اإلشارة إلٌه، فلقد اعترضت هولندا على تحفظات المؽرب فقط 2
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فإذا كان أللمانٌا الحق فً اعتبار قانونها أساسا لالعتراض على التحفظات 

العربٌة على اتفاقٌة المرأة، فما الذي ٌمنع الدول العربٌة من اعتبار الشرٌعة اإلسالمٌة 

جعلها بالتالً أسمى من كل االتفاقٌات الدولٌة؟ نموذجا لتحقٌق المساواة و

هذا إذن باختصار موقؾ المجتمع الدولً أو باألحرى، الدول األوروبٌة 

مدى صحة هذا  والمكسٌك، من تحفظات الدول العربٌة على اتفاقٌة المرأة، لكن ما

الموقؾ، أو بعبارة أخرى هل هذه التحفظات تمس فعال بموضوع وؼرض اتفاقٌة 

على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة؟ إن اإلجابة على هذا السإال ستكون  القضاء

 :موضوع المطلب األخٌر من هذه الدراسة

: الثانً المبحث

 مدى مساس تحفظات الدول العربٌة بموضوع وغرض اتفاقٌة المرأة

وجدت العدٌد من الدول نفسها مجبرة على المصادقة على االتفاقٌات الدولٌة لقد 

نسان، من أهمها اتفاقٌة المرأة، من أجل مواكبة التوجه الدولً نحو تدوٌل لحقوق اإل

العالقات الدولٌة من جهة ونتٌجة لتحول المجتمع الدولً إلى قرٌة كوكبٌة من جهة 

  1.أخرى

وعلٌه، فإن انضمام الدول إلى االتفاقٌات الدولٌة عبارة عن تنازل على جزء من 

لحقوق وااللتزامات الناتجة عنها، والتً فً ؼالب السٌادة، ألنها ملزمة باحترام ا

 2.األحٌان ال تراعً الحقابق المحلٌة

                                                
فً الملتقى العلمً الدولً حول الدٌمقراطٌات " بٌن الضؽوطات الداخلٌة والخارجٌة: لعربٌةالدٌمقراطٌة فً الدول ا" أنظر مداخلتنا تحت عنوان  1 

 24و 23قسم العلوم السٌاسٌة بجامعة قاصدي مرباح، ورقلة / الصاعدة عوامل التعثر وضرورة اإلصالح، الذي نظمته كلٌة الحقوق والعلوم االقتصادٌة

 .2005نوفمبر 

2 Marie Ève Bernier, op. cit, p23. 
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وعندما تجد هذه الدول نفسها ؼٌر قادرة على تطبٌق هذه االتفاقٌات بالشكل التً 

هً علٌه، تحاول التخفٌؾ من االلتزامات التً تنص علٌها من خالل التحفظ على 

 1.على احترامها المواد التً ال تجد نفسها قادرة

ولقد تحفظت الدول العربٌة كما رأٌنا على مواد محددة من الشرعة الدولٌة لحقوق 

دولة أوروبٌة والمكسٌك ضد هذه التحفظات بحجة أنها  16المرأة، وبالمقابل اعترضت 

.  ةتفاقًؼٌر صحٌحة وتمس بموضوع وؼرض هذه اال

، من خالل "دعاءات اال" دراسة مدى صحة هذه  المبحثنرٌد من خالل هذا 

المرأة، لكً نتوصل إلى تكوٌن فكرة حقوق  اتفاقٌةالتطرق لشروط التحفظ على 

، ةتفاقًواضحة حول مدى مساس تحفظات الدول العربٌة بموضوع وؼرض هذه اال

: معتمدٌن التقسٌم التالً

المرأة حقوق  اتفاقٌةشروط التحفظ على : األول المطلب

ة المرأة اتفاقًمخالفة لموضوع وؼرض  تحفظات عربٌة: الثانً المطلب

: األول المطلب

المرأة حقوق اتفاقٌة شروط التحفظ على  

تنص اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة كؽٌرها من االتفاقٌات 

الدولٌة لحقوق اإلنسان على شروط صحة التحفظ علٌها، ولكن قبل التطرق إلى 

الشروط  التوقؾ عند نرى أنه من الضروريفاقٌة، التً وضعتها هذه االتالشروط 

. العامة للتحفظ فً القانون الدولً العام

                                                
1 Ibidem. p3. 
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 1مفهوم التحفظ:األولالفرع 

ؾ المادة تُ  ، 1969لسنة  من اتفاقٌة فٌٌنا المتعلقة بقانون المعاهدات (د)فقرة  2عرِّ

ره دولة ما إعالن من جانب واحد، أٌا كانت صٌؽته أو تسمٌته، تصد" : نهأالتحفظ على 

عند توقٌعها أو تصدٌقها أو قبولها أو إقرارها أو إنضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به 

استبعاد أو تؽٌٌر األثر القانونً لبعض أحكام المعاهدة من حٌث سرٌانها على تلك 

 " .الدولة

الدول  إحدىتصرٌح صادر عن  ٌستخلص من هذه المادة بؤن التحفظ عبارة عن

عن رؼباتها ، هاااللتزام ببالتعبٌر عن الرضا عند هدة ما، تعرب فٌه المشتركة فً معا

جالء ما ٌكتنؾ من ؼموض وهو ٌعد  أوتعدٌل مرماه  أو أحكامها بؤحدالتقٌد  فً عدم

. اعدة العامة المبٌنة فً المعاهدةالق شذوذا عن

ة على االتفاقٌات أو المعاهدات الدولً التحفظهذا التعرٌؾ الدقٌق فإن فً ضوء و

. تحفظ تفسٌري وأ تحفظ باالستبعادوهما : نوعانبموجب القانون الدولً العام 

فهو ذلك التحفظ الذي تقصد من ورابه الدولة تحفظ باالستبعاد، ففٌما ٌتعلق بال

أو جزبٌا؛ أما  استبعاد تطبٌق الحكم المضمون فً النص المتحفظ علٌه كلٌةالمتحفظة 

بنود االتفاقٌة ضع إطار أو معنى معٌنا لتطبٌق ٌقتصر ؼرضه على وؾتفسٌري التحفظ ال

  2.على الدولة المتحفظة الدولٌة

                                                
:  للمزٌد من المعلومات حول النظرٌة العامة للتحفظات، راجع الكتب الكثٌرة فً مجال القانون الدولً العام، السٌما  

Susane Bastid, les traités dans la vie internationale, conclusion et effets, collection droit international, éd. ECONOMICA, Paris 

1985, pp. 71-85.  

 -8 إبراهٌم محمد العنانً، المبادئ التً تحكم تنفٌذ اتفاقٌات حقوق اإلنسان فً مصر، حقوق اإلنسان فً مصر، مداوالت الملتقى الفكري األول. أنظر د   

 .171-163، ص 1990، القاهرة 1، المنظمة العربٌة لحقوق اإلنسان، دار المستقبل العربً ط1988كانون أول / دٌسمبر 9
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أما فٌما ٌخص القواعد التً تحكم التحفظات فهً بصفة عامة تدور حول نقطتٌن 

وقت التعبٌر  أساسٌتٌن والمتمثلتٌن فً مضمون التحفظ واآلثار المترتبة عنه وفً

  1.علٌه

فصل ثار المترتبة عنه فهً عادة عبارة عن ـ ففٌما ٌخص مضمون التحفظ واآل

جزء من المعاهدة عن مجموعها لتعدٌل األثر القانونً لهذا الجزء، سواء بالزٌادة أو 

من اتفاقٌة  21نصت المادة أو الجزبً؛ وفً هذا المعنى  كلًالالنقصان أو باستبعاده ب

حفظات واالعتراضات اآلثار القانونٌة للتوالتً جاءت تحت عنوان  ،سالفة الذكر فٌٌنا

 : ، على ما ٌلًعلٌها

 23، و20، و19ٌكون للتحفظ المبدى فً مواجهة طرؾ آخر وفقاً للمواد  -1" 

: اآلثار اآلتٌة

ٌعدل بالنسبة للدولة المتحفظة فً عالقاتها بالطرؾ اآلخر نصوص المعاهدة  (أ)

التً ٌتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ٌنص علٌه؛ 

وص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرؾ فً عالقاته بالدولة ٌعدل نفس النص (ب)

. المتحفظة

ال ٌعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة لألطراؾ األخرى فً عالقاتها  -2

. ببعضها البعض

إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ فً دخول المعاهدة حٌز التنفٌذ بٌنها  -3

ن الدولتٌن النصوص التً ٌتعلق بها التحفظ إلى وبٌن الدولة المتحفظة، فال تسري بـً

" .الحد الذي ٌنص علٌه

                                                
 .120أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص . د    
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فهو حسب المادة الثانٌة من نفس ، ـ أما فٌما ٌخص وقت التعبٌر عن التحفظ 

توقٌعها أو  وقت ، أيااللتزام بالمعاهدةبٌجب أن ٌتم وقت التعبٌر عن الرضا االتفاقٌة، 

أو  توقٌعمع العلم بؤن ال .إلٌها نضماماالأو قبولها أو إقرارها أو  علٌها تصدٌقال

إلى المعاهدات الدولٌة هً صور من صور  نضماماالقبول أو إقرار أو ال وأ تصدٌقال

 1 .إقرار المعاهدات الدولٌة على المستوى الدولً بحسب األحكام الدستورٌة لكل دولة

ٌقصد بـ : "من اتفاقٌة فٌٌنا سالفة الذكر (ب)فقرة  2المادة وفً هذا المعنى تنص 

اإلجراء الدولً المسمى كذلك، " االنضمام"و " الموافقة"و " القبول"و" التصدٌق"

"  .والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولً رضاها االلتزام بالمعاهدة

ثٌر ي، تفسٌريأو  تحفظ باالستبعادوبصفة عامة فإن التحفظ، مهما كان نوعه، أي 

تجزبة أحكام : منها كثٌرة عملٌة  ترتبة عنه مشاكلمن حٌث المضمون واآلثار الم

المعاهدة حٌث لن تعود األطراؾ المتعاقدة ملزمة بنفس المقتضٌات مما ٌترتب علٌه 

 2.ؼٌاب الوحدة

                                                
اإلبرام الذي  وال تتفاجؤ به فً حالة إتباع أسلوب التوقٌع المإجل، أما التحفظ عند ٌكون التحفظ عند التوقٌع عادة معلوما من قبل جمٌع الدول الموقعة 1

ة األمرٌكٌة تتبع النظام الرباسً وتضطر بالتالً إلى مراعاة االختصاصات الدستورٌة التً ٌعتبر ممارسة أمرٌكٌة بالدرجة األولى ألن الوالٌات المتحد

اآلمر الواقع فؤما إن تقبل  هذا األسلوب خطٌرة، الن التحفظ ٌتم بعد انتهاء المفاوضات وتصبح الدولة الموقعة أمام ٌتمتع بها مجلس الشٌوخ ؼٌر أن مساوئ

شد التحفظات خطورة خاصة فً االتفاقات المفتوحة، ألنه ٌتم بعد أن تدخل االتفاقٌة حٌز النفاذ أفهو  التحفظ عند االنضمام بالمعاهدة أو ترفضها برمتها، أما

  .المعاهدة صفتها النهابٌة وتكتسب

من إتفاقٌة فٌٌنا  2و 1فقرة  23 أما فٌما ٌخص اإلجراءات التً ٌجب إتباعها إلبداء التحفظات السٌما الشكل الذي ٌجب أن تكون علٌه، فإنه حسب المادة 2

ٌجب أن ٌبدى التحفظ، والقبول الصرٌح به  (1): " فٌه التحفظ، بحٌث تنص ٌجب أن تكون مكتوبة فً وثٌقة خاصة قد ٌتنوع شكلها تبعا للوقت الذي ٌتم

إذا أبدى التحفظ وقت التوقٌع على  (2)المعاهدة؛  واالعتراض علٌه كتابة وأن ٌوجه إلى الدول المتعاقدة والدول األخرى المخولة بؤن تصبح أطرافاً فً

فً مثل هذه الحال المعاهدة الخاضعة للتصدٌق أو القبول أو الموافقة فٌجب أن تثبته الدولة المتحفظة رسمٌاً لدى التعبٌر عن رضاها االلتزام بالمعاهدة و

. ٌعتبر التحفظ قد تم من تارٌخ تثبٌته



 
 330 

فعٌنت فً  التحفظات، األمم المتحدة فً التعمق فً مفهومولقد دفع هذا منظمة 

دٌم دراسة معمقة حول كمقرر خاص من أجل تق" Alain PELLET"السٌد  1994سنة 

  1.التحفظ

 1986و 1978، 1969وانطالقا من تعرٌفات اتفاقٌة فٌنا لقانون المعاهدات لسنة 

وكذا طرٌقة ممارسة وسٌلة التحفظ واستعمالها على أرض الواقع، توصل هذا المقرر 

:  إلى التعرٌؾ اآلتً للتحفظ

طرٌقة تحرٌره  نعنً بالتحفظ إعالن من جانب واحد مهما كانت تسمٌته أو" 

وقت التوقٌع، التصدٌق، أو القبول أو الموافقة أو  (أو منظمة دولٌة)صادر من قبل دولة 

حٌن االنضمام إلى اتفاقٌة ما ترٌد من خالله استثناء أو تعدٌل األثر القانونً لبعض 

  2:وٌترتب عن هذا التعرٌؾ النتابج التالٌة ."أحكام االتفاقٌة عند تطبٌقها علٌها

التحفظ على شكل إعالن من جانب واحد سببه فً الكثٌر من الحاالت ٌكون  . 

المتحفظة فً المفاوضات التً سبقت وضع  (أو المنظمة الدولٌة)عدم مشاركة الدولة 

إلبعاد عنها تطبٌق بعض أحكام االتفاقٌة التً كانت قد رفضتها أثناء االتفاقٌة أو 

وفً المقابل ال  3.كام هذه االتفاقٌةمن دون أن ٌإخذ برأٌها وٌدرج ضمن أح المفاوضات

  4 .ٌمنع هذا الدول التً ترٌد القٌام بنفس التحفظ من وضع تحفظ جماعً

بالتحفظ وقت التوقٌع أو التصدٌق  (أو المنظمات الدولٌة)ٌجب أن تقوم الدول  .2

أو القبول أو الموافقة أو حٌن االنضمام إلى اتفاقٌة ما، وتحدٌد وقت القٌام بالتحفظ جاء 

  .من أجل الحد من التحفظات العشوابٌة التً ال تحترم وقتا معٌنا

                                                
1 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquantième session, Doc. off. CDI, 53èmesess., supp. 

no10, Doc. NU A/53/10 (1998) paragraphe 190. 

2 Ibidem.  paragraphe 490.  

3 Voir Susane Bastid, op cit, pp. 71-75.  

4 Rapport de la Commission du droit international, op. cit,  paragraphe 497. 
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أو المنظمة )ٌنتج عن التحفظ تقٌٌد نطاق تطبٌق االتفاقٌة على تلك الدولة  .3

 .(الدولٌة

على هذا التحفظ،  (أو المنظمة الدولٌة)مهما كانت التسمٌة التً تطلقها الدولة  .4

فإذا كان ٌراد . لمعرفة ما إذا كان تحفظ أم الفانه ٌجب الرجوع دابما إلى أثاره القانونٌة 

 . منه تقٌٌد نطاق االتفاقٌات الدولٌة فهو حتما تحفظ

قد  (أو المنظمات الدولٌة)انطالق من هذه النتابج، ٌمكن معرفة ما إذا كانت الدول 

أبدت تحفظات أم مجرد إعالنات،  ألنه فً الكثٌر من الحاالت تخفً الدول تحفظاتها 

 .سمٌات مختلفة، خوفا من ردة فعل المجتمع الدولًمن خالل ت

كثٌراً ما  بالذات، أنه فً مجال حقوق اإلنسانوفً هذا السٌاق فإنه قد لوحظ 

تستثنً الدول التً تنضم إلى معاهدات حقوق اإلنسان نفسها من األثر القانونً ألحكام 

ل هذا األثر، عن طرٌق  أن هذا اإلجراء ٌقع  ، على الرؼم من"اإلعالن"بعٌنها، أو تعدِّ

.  ضمن حدود التعرٌؾ المذكور أعاله للتحفظ

ٌوضح كٌفٌة فهم دولة ما لحكم ما  ابٌانٌجب أن ٌكون عبارة عن مجرد  اإلعالنؾ

أن ال ٌستثنً الدولة من األثر القانونً  من حٌث المبدأكذلك أو تفسٌرها له، وٌنبؽً له 

له هو عبارة عن تقنٌة تخول الدول ما رأٌنا كالتحفظ الذي بخالؾ . لذاك الحكم أو ٌعدِّ

 .التحرر من جزء من االلتزامات الناتجة عن االتفاقٌات الدولٌة

 :أعلنت لجنة حقوق اإلنسان ما ٌلًومن أجل تجنب أي خلط بٌن هذٌن المفهومٌن 

لٌس من السهل دابماً تمٌٌز التحفظ عن اإلعالن فً ما ٌتعلق بفهم دولة ما لتؤوٌل أحد "

وٌنبؽً إعارة االهتمام لمقصد الدولة، ولٌس . ، أو عن بٌان سٌاسً تدلً بهاألحكام

فإذا ما قُصد ببٌان ما، بؽض النظر عن اسمه أو عنوانه، استثناء األثر . لصٌؽة اإلجراء
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ل  القانونً لمعاهدة ما أو تعدٌل هذا األثر، فً تطبٌق المعاهدة على الدولة، فإنه ٌشكِّ

 1."تحفظاً 

 اتفاقٌةبفسٌر بالقدر نفسه على التحفظات أو اإلعالنات المتعلقة وٌنطبق هذا الت

بمعنى أنه ٌجب أن ٌإخذ بعٌن االعتبار نٌة الدول األطراؾ فً هذه . حقوق المرأة

االتفاقٌة فً تقٌٌد أو استثناء اآلثار القانونٌة لبعض أحكامها مهما كانت التسمٌة التً 

 . أطلقت على هذا التصرؾ

السٌما الجزابر، الكوٌت، لبنان وتونس والمؽرب، التً  العربٌة وعلٌه فإن الدول

استعملت مصطلح اإلعالن بدال من التحفظ مع أنها تستثنً نفسها من تطبٌق بعض بنود 

أو تعدل منها، لن تؽٌر شٌبا من وضعها أو من اعتبارها دولة متحفظة  االتفاقٌةهذه 

. على هذه االتفاقٌة

: الثانًالفرع 

مة للتحفظ فً القانون الدولً العام الشروط العا

إبداء ب، 1969من اتفاقٌة فٌٌنا المتعلقة بقانون المعاهدات لسنة  19تسمح المادة 

: تحفظ فً وقت توقٌع معاهدة ما أو قبولها أو إقرارها أو االنضمام إلٌها، ما لم

تحظر هذه المعاهدة هذا التحفظ؛ أو  (أ)"

أن توضع إال تحفظات محددة لٌس من تنص المعاهدة على أنه ال ٌجوز  (ب)

بٌنها التحفظ موضوع البحث؛ أو 

                                                
األمور المتعلقة بالتحفظات التً أبدٌت لدى تصدٌق العهد أو البروتوكوالت االختٌارٌة الملحقة به، أو : 24أنظر لجنة حقوق اإلنسان، التعلٌق العام رقم   1

: من العهد 41االنضمام إلٌها، أو تلك المتعلقة باإلعالنات بمقتضى المادة 

 4 novembre 1994, paragraphe 3. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, Nations Unies:  
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، منافٌا (ب)و (أ)ٌمكن التحفظ، فً الحاالت التً ال تنص علٌها الفقرتان  (ج)

." لموضوع المعاهدة وهدفها

األمم المتحدة، فإننا سنجد منظمة رجعنا إلى الوثابق الدولٌة الصادرة عن ما وإذا 

: ص إمكانٌة وضع تحفظات على النصوص التً تضمنتهاخفٌما ي مختلفةمواقفها 

فهناك وثابق تقرر عدم جواز وضع تحفظات على مواد بعٌنها فً االتفاقٌة، من  -

لكل دولة وقت : " بحٌث نصت 1فقرة  8ذلك اتفاقٌة جنسٌة المرأة المتزوجة فً المادة 

التفاقٌة، عدا التوقٌع أو التصدٌق أو االنضمام أن تضع تحفظات على أي مادة من ا

. 2و 1المادتٌن 

من ذلك االتفاقٌة التكمٌلٌة بخصوص : والبعض اآلخر ٌمنع وضع تحفظات البتة  -

والتً نصت  (1956)إلؽاء الرق وتجارة الرقٌق واألنظمة والممارسات المشابهة للرق 

 ."ال ٌمكن وضع تحفظات على هذه االتفاقٌة: " على أن 9فً المادة 

من ذلك اتفاقٌة الحقوق : من دون شرط أو قٌد تحفظمح بالتسوهناك طابفة أخرى   -

فً حالة ما إذا وضعت أٌة دولة تحفظا : " منها 7السٌاسٌة للمرأة، بحٌث تنص المادة 

على أي من مواد هذه االتفاقٌة، ٌخطر السكرتٌر العام نص التحفظ لكل الدول األطراؾ 

ؾ نفس النص أنه إذا اعترضت وٌضً، " أو التً ٌمكن أن تصبح أطرافا فً االتفاقٌة

 ."دولة على التحفظ، فإن اتفاقٌة ال تدخل حٌز النفاذ بٌنها وبٌن الدولة واضعة التحفظ

ٌنص الملحق االختٌاري الثانً للعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة   -

منه عدم جواز قبول  2إذ تقرر المادة . على جواز وضع تحفظ لٌسري فً وقت معٌن

تحفظ إال ذلك الذي ٌتعلق بتطبٌق عقوبة اإلعدام وقت الحرب نتٌجة اإلدانة بارتكاب أي 

 .جرٌمة عسكرٌة خطٌرة جدا ترتكب وقت الحرب
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وأخٌرا تقرر بعض االتفاقٌات الدولٌة عدم جواز وضع التحفظات التً تتعارض   -

 51مع موضوع وؼرض الحماٌة المقررة لحقوق اإلنسان، مثل ما نصت علٌه المادة 

ال ٌمكن السماح بؤي تحفظ ٌتعارض مع : " 1989من اتفاقٌة حقوق الطفل لسنة  2فقرة 

 ".موضوع وؼرض هذه االتفاقٌة

وٌنعكس هذا المبدأ األخٌر، فً أحكام محددة ٌمكن العثور علٌها فً معظم 

حقوق الشرعة الدولٌة ل وعلى نحو محدد، المعاهدات الدولٌة الربٌسٌة لحقوق اإلنسان

: كما سنرىالمرأة 

: الفرع الثالث

 غرض اتفاقٌة المرأةببموضوع أو  حظر التحفظات التً تمس

تحضر مختلؾ الوثابق الدولٌة لحقوق المرأة بما فٌهم شرعة حقوق المرأة 

، إعالن وبرنامج عمل بكٌن والحصٌلة النهابٌة للمإتمر العالمً لحقوق اإلنسان أو

. المرأة التحفظات التً تمس بموضوع أو ؼرض اتفاقٌة

من اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد  (2) 28المادة فلقد جاء فً 

ال ٌجوز إبداء أي تحفظ ٌكون منافٌاً لموضوع هذه االتفاقٌة : " النساء، على أنه

  ."وؼرضها

نصت الحصٌلة النهابٌة للمإتمر العالمً لحقوق اإلنسان، الجزء الثالث فقرة كما 

 (تحفظاتال ال تكون)ٌشجع المإتمر العالمً الدول على أن "  :مكرر على ما ٌلً 4

مع موضوع  (متنافٌة) تبدٌها على الصكوك الدولٌة المتعلقة بحقوق اإلنسانالتً 

المعاهدة ذات الصلة والؽرض منها، وأن تستعرض بانتظام أي تحفظات بقصد سحبها 

". 
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 (د)و (ج) 230فقرتان الفً  إعالن وبرنامج عمل بكٌنورد فً  أبعد من ذلك فلقد

ضمان أن ال تكون أي من التحفظات منافٌا لموضوع ب : "الدول بما ٌلً تتعهدبؤن 

االتفاقٌة وؼرضها، أو ؼٌر متماشٌة مع القانون الدولً للمعاهدات، ومراجعتها بانتظام 

بؽرض سحبها؛ وسحب التحفظات المنافٌة لموضوع اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال 

." المرأة وؼرضها، أو تلك التً ال تتماشى مع القانون الدولً للمعاهداتالتمٌٌز ضد 

، فإن الشرعة الدولٌة لحقوق المرأة ال الوثابق الدولٌةمما قد ورد فً هذه  نطالقاا

تحظر التحفظ على بعض موادها، وإنما تحظر التحفظات التً تكون متناقضة ومنافٌة 

. لموضوعها ولؽرضها

بؤؼلبٌة الدول األطراؾ فً هذه االتفاقٌة " المشروط " ص ولقد أدى هذا الترخً

علٌها، الشًء الذي أثار اهتمام " المفرط"بما فٌهم الدول العربٌة اإلسالمٌة، إلى التحفظ 

الجمعٌة العامة لألمم المتحدة واللجنة المعنٌة بوضعٌة المرأة، ولجنة القضاء على 

فطلبت الجمعٌة . ا فً مرات عدٌدةالتمٌٌز ضد المرأة، بحٌث نظرت فً مدى شرعٌته

. العامة من األمٌن العام لألمم المتحدة القٌام بدراسة حول هذا الموضوع

ولقد توصل األمٌن العام لألمم المتحدة إلى وضع تقرٌر تقدم به إلى الجمعٌة 

العامة لألمم المتحدة أشار فٌه إلى أن اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد 

 1.د لقٌت تحفظات كثٌرة مقارنة مع اتفاقٌات حقوق اإلنسان األخرىالمرأة ق

ومن جهة أخرى، اعترؾ األمٌن العام لألمم المتحدة بؤن لجنة القضاء على 

التمٌٌز ضد المرأة لٌس لها صالحٌة قبول أو رفض التحفظات، بحٌث تقتصر مهامها 

                                                
1 Nations Unies, Distr. GENERALE E/CN.4/Sub.2/1996/20, 11juin 1996. 
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لتزامات التً وافقت فقط فً دراسة مداهم والنظر فً مدى إمكانٌة الدول تحقٌق اال

 1.علٌها

ٌتطلب لتنفٌذ الشرعة الدولٌة لحقوق المرأة، أن تحترم الدول فً المقابل، ولكن 

. األطراؾ التعلٌقات والتوصٌات العامة والخاصة للجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة

صٌات فعندما تصدق الدول على هذه االتفاقٌة، فإنها تقبل بتمتع اللجنة بسلطة إصدار تو

.  عامة لتؤوٌل االتفاقٌة

من اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال  1 فقرة 21تنص المادة فً هذا اإلطار و

م اللجنة تقرٌراً سنوٌاً عن أعمالها إلى الجمعٌة : " التمٌٌز ضد المرأة، على أن  تقدِّ

 ولها أن تقدم مقترحات وتوصٌات عامة مبنٌة على دراسة (...)العامة لألمم المتحدة 

."  التقارٌر والمعلومات الواردة من الدول األطراؾ

وعلٌه، فإن المالحظات الختامٌة والتوصٌات العامة التً تصدرها لجنة االتفاقٌة 

تشكل وسٌلة مهمة ومعتمدة لفهم طبٌعة التزامات الدول بمقتضى االتفاقٌة، سواء 

 2.بالعالقة مع دول بعٌنها، أم بوجه عام

القضاء على التمٌٌز ضد المرأة بمراجعة مبادبها  وفً ضوء هذا، قامت لجنة

التوجٌهٌة لتقدٌم التقارٌر من جانب الدول األطراؾ بؽرض ضمان إطالعها بانتظام 

وأصبحت تطلب من الدول تقدٌم بعض  على المعلومات المتعلقة بالتحفظات،

 3:وتتمثل هذه التوضٌحات .التوضٌحات

                                                
1 Op. cit. paragraphe 7. 

 .UN Docرٌر ألمانة السر، لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، التحفظات على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، تق  2

CEDAW/C/1997/4 ،12 1996تشرٌن الثانً /نوفمبر. 

3 Nations Unies, op. cit, paragraphe 7, voir également Rapport du Comité sur l‗élimination de la discrimination à l‗égard des 

femmes, Doc. off. AG NU, 49ème session, supplément. N° 38, Doc. NU A/49/38 (1994) pp. 13-15. 
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 ؛أسباب وضعهاتبرٌر لهذه الدولة و فً شرح مدى أهمٌة هذه التحفظات بالنسبة . 

أو  من اتفاقٌة حقوق المرأة 2فقرة  28التحقق من تطابق هذه التحفظات مع المادة  .2

 ؛تحفظات قامت بها على اتفاقٌات حقوق اإلنسان األخرىمع 

 ؛سٌاستها الداخلٌة وأعلى قوانٌنها السٌما  توضٌح أثار هذه التحفظات على الواقع .3

 أثار هذه التحفظات؛ توضٌح كٌفٌة الحد من .4

تحدٌد المدة الزمنٌة التً تستدعً أو  تراجع عن هذه التحفظاتتشجٌع الدول على ال .5

 .لسحبها

ٌنبؽً تفسٌر أي تحفظ على أي مادة من مواد  " :وتطلب اللجنة تحدٌداً ما ٌلً

ومع . االتفاقٌة، أو إعالن بشؤنها، وتبرٌر مواصلة الحفاظ علٌه من جانب الدولة الطرؾ

خذ فً الحسبان بٌان اللجنة بشؤن التحفظات، الذي تبنته فً دورتها التاسعة عشرة، األ

ر بدقة، األثر المترتب على أي تحفظ أو إعالن بالنسبة للقانون والسٌاسة  ٌُفسَّ ٌجب أن 

 1.الوطنٌٌن

بإبداء التحفظات  تسمح المرأة قد وعلى هذا األساس اعترفت اللجنة بؤن اتفاقٌة

ن أكبر عدد ممكن من الدول من أن ٌصبح أطرافاً فٌها، بشرط أن ال حتى ٌتمكعلٌها 

 .التحفظات منافٌة لموضوع وؼرض هذه االتفاقٌةهذه تكون 

 الفصل صالحٌة لها لٌس إلٌه أعاله، اإلشارة لنا سبق وكما ،اللجنة هذه أن ؼٌر

ونظراً لكون هذه  وعلٌه التحفظ على شرعة حقوق المرأة، مدى تحقق شروط فً

التً تضبط التحفظ علٌها هو أن  الوسٌلة الوحٌدة تفاقٌة اتفاقٌة متعددة األطراؾ، فإناال

. هافً حسبانها ردة فعل الدول األطراؾ األخرى إزاء تحفظات ةتحفظمتؤخذ كل دولة 

                                                
1  A/53/38/ Revue 1, 2ème partie, chapitre I, section A. 
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السابق فً اعتراضات الدول األوربٌة والمكسٌك على  المبحثولقد توسعنا فً 

ة المرأة، وتوصلنا إلى أن هذه الدول قد اتفقت ولو تحفظات الدول العربٌة على اتفاقً

بطرٌقة ؼٌر موحدة، على اعتبارها مخالفة لموضوع وؼرض هذه االتفاقٌة، فهل هذا 

 :صحٌحا ؟ هذا ما سنحاول اإلجابة علٌه فً الفرع اآلتً

: الثانً المطلب

ة المرأة اتفاقًتحفظات عربٌة مخالفة لموضوع وغرض  

على أنه من الضروري تجنب  1995عمل بكٌن للعام  إعالن وبرنامجلقد أكد 

، اللجوء إلى التحفظات، إلى أقصى حد ممكن، من أجل حماٌة الحقوق اإلنسانٌة للمرأة

  :الوثٌقة على أنهفشددت هذه 

ٌُعترؾ على نحو تام بالحقوق اإلنسانٌة للمرأة، كما حددتها االتفاقٌات " ما لم 

تها وتطبٌقها وتنفٌذها وإنفاذها على نحو فعال عبر الدولٌة لحقوق اإلنسان، وتتم حماي

إدماجها فً القانون الوطنً، ومن خالل الممارسة الوطنٌة فً القوانٌن العابلٌة والمدنٌة 

والجزابٌة والعمالٌة والتجارٌة، وكذلك القواعد واألنظمة اإلدارٌة، فإن هذه الحقوق 

 1".ستظل حبراً على ورق

حقٌقة وضعٌة النساء فً  شرعة حقوق المرأةت على التحفظا تكشؾبالفعل، لقد 

عبارة عن اعتراؾ بعدم  موادهاالكثٌر من الدول، ألن التحفظ على إحدى مواد من 

 .تحقٌق المساواة بٌن النساء والرجال فً المجال التً تنظمه تلك المادة

                                                
 Nations Unies, A/CONF.177/20/Add.1, paragraphe :1995سبتمبر / أٌلول  15ٌن، المإتمر العالمً الرابع للمرأة ، جإعالن وبرنامج عمل ب  1

218.  
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تحفظات الدول العربٌة على اتفاقٌة المرأة فإنها تعكس الموقؾ أما بالنسبة ل

. الرسمً لهذه الدول من بعض الحقوق المضمونة فً هذه االتفاقٌة

ولقد انتقدت الدول األوروبٌة والمكسٌك التحفظات العربٌة من حٌث أنها عامة 

وؼٌر محددة وتمس بموضوع وؼرض اتفاقٌة حقوق المرأة، من هنا نتساءل هل هذا 

: قاط التالٌةصحٌحا؟ هذا ما سنحاول اإللقاء الضوء علٌه فً الن" االدعاء"

: األولالفرع 

 وغٌر محددة تحفظات عربٌة عامة

لم تتعرض مختلؾ االتفاقٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان، بما فٌها اتفاقٌة المرأة، إلى 

ومع هذا تعتبر اللجنة المعنٌة بوضعٌة المرأة بؤن التحفظ العام . حالة التحفظات العامة

   1.االتفاقٌة لكن بطرٌقة ملتوٌة على اتفاقٌة ما وكؤنه تحفظ على كل مواد تلك

وحسب التقرٌر الذي تقدم به األمٌن العام لألمم المتحدة إلى الجمعٌة العامة لألمم 

المتحدة فإن التحفظات العامة تحد بشكل ملحوظ بااللتزامات الناتجة عن اتفاقٌة القضاء 

    2.على التمٌٌز ضد المرأة وتمس بتحقٌق أهدافها

، (1993فً دورتها الثالثة عشرة، فً )لى التمٌٌز ضد المرأة أما لجنة القضاء ع

فلقد اتفقت مع وجهة نظر المإتمر العالمً لحقوق اإلنسان، حٌث تم تبنً إعالن 

.  (1993)وبرنامج عمل فٌنا 

                                                
1Commission de la condition de la femme, Préparatif de la session extraordinaire de l'Assemble générale intitulé —Les femmes en 

l'an 2000: "égalités entre les sexes, développement et paix pour XXIème siècle", Doc. off. Commission de la condition de la femme, 

3èmesession, Doc. Nations Unies E/CN.6/2000/PC/CRP.1 (2000), en ligne: <http://www.un.org/womenwatch.html> 

2 Nations Unies, op. cit, paragraphe 4. 
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ٌنبؽً على الدول النظر فً تحدٌد نطاق  : "وعلٌه فلقد اعتبرت هذه اللجنة بؤنه

ت حقوق اإلنسان، وصٌاؼة أٌة تحفظات بؤكبر قدر أٌة تحفظات تعلنها على اتفاقٌا

 1"... ممكن من الدقة، وتضٌٌق نطاقها قدر اإلمكان

وباإلضافة إلى ذلك، نصت الحصٌلة النهابٌة للمإتمر العالمً لحقوق اإلنسان، 

  2 :مكرر على ما ٌلً 4الجزء الثالث فقرة 

أي تحفظات تبدٌها ٌشجع المإتمر العالمً الدول على أن تنظر فً تحدٌد مدى " 

على الصكوك الدولٌة المتعلقة بحقوق اإلنسان، وأن تضع صٌؽة أي تحفظات بصورة 

 ". ...دقٌقة وضٌقة قدر اإلمكان 

 (د)و (ج) 230الفقرتان فً  إعالن وبرنامج عمل بكٌنورد فً  أبعد من ذلك فلقد

ٌة القضاء على تقٌٌد نطاق أي تحفظات تبدٌها على اتفاق : "بؤن تتعهد الدول بما ٌلً

جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة؛ وصٌاؼة أي تحفظات من مثل هذه على نحو دقٌق 

  "(...) وضٌق قدر اإلمكان

المرأة التحفظات العربٌة ؼٌر  المعنٌة بوضعٌةلجنة الومن جهة أخرى، انتقدت 

المحددة من حٌث الوقت ألنها ال تشر إلى إمكانٌة سحبها حٌن تعدٌل التشرٌعات 

  3.اخلٌة، فتبقى مفتوحة من حٌث الزمان ما ٌجعلنا نعتقد بؤنها دابمةالد

وهذا ال ٌعنً بؤن التحفظات التً ٌشار فٌها صراحة إلى إمكانٌة التراجع عنها 

عند توافر الشروط التشرٌعٌة الداخلٌة، تحفظات دابما صحٌحة، إذ فً هذه الحالة ٌجب 

.  التؤكد من احترام الدول لهذا االلتزام

                                                
: طرق ووسائل استؽالل عمل اللجنة، تقرٌر ألمانة السر: لجنة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة   

Nations Unies, CEDAW/C/1994/6, 30 novembre 1993, paragraphes 3-7. 

 .111المرصد الوطنً لحقوق اإلنسان، خاص بفٌٌنا، المرجع السابق، ص    

3 Marie Ève Bernier, p23.  
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 "تعهد" نطالقا مما ورد فً هذه الوثابق الدولٌة، التً كما رأٌنا حرصت على او

انتقدت منظمة العفو الدولٌة ، على نحو دقٌق وضٌق هاصٌاؼة تحفظاتعلى  الدول

التحفظات العربٌة المصاؼة بعبارات عامة ألنها ال تتماشى مع توصٌات لجنة القضاء 

التحفظات : " وتقول بؤن. ج عمل بكٌنإعالن وبرنامال على التمٌٌز ضد المرأة و

واإلعالنات المصاؼة بعبارات عامة تعوق تقوٌم ما لها من أثر حقٌقً على المرأة، 

 1."والسٌما بالعالقة مع العنؾ ومع األسباب الكامنة وراء إبدابها

لٌس عدد المواد المتحفظ علٌها وال حجم نص " أظؾ إلى ذلك، ٌقول البعض بؤنه 

م، المهم هو أن ال تكون هذه التحفظات عامة ؼٌر محددة من حٌث التحفظ الذي ٌه

وتكمن خطورة التحفظات العامة أو ....الوقت أو تنصب على مادة مهمة فً االتفاقٌة

التً لٌست محددة من حٌث الزمان أو التً تمس مواد أساسٌة من اتفاقٌة حقوق المرأة، 

التمٌٌز والمساواة بٌن الجنسٌن من فً عدم معرفة مدى التزام هذه الدول بمبدبً عدم 

كما ٌعتبر . جهة، وهً ؼٌر واضحة وتتؽٌر حسب الظروؾ واإلقلٌم الذي تطبق فٌه

 2."استعمالها المفرط تعسؾ فً استعمال الحق

وعلى هذا األساس اعترضت أؼلبٌة الدول األوروبٌة والمكسٌك على تحفظات 

مورٌتانٌا فظات الجماهٌرٌة اللٌبٌة والدول العربٌة العامة، وعلى وجه التحدٌد على تح

، واعتبرتها ؼٌر مقبولة من حٌث طبٌعتها وسورٌا والبحرٌن والمملكة العربٌة السعودٌة

ؼٌر  هاأنو ألنها تطبق على كل االتفاقٌة من دون تحدٌد مادة بذاتها أو فقرة معٌنة

ٌة التً قبلت بها سمح لباقٌة الدول األطراؾ فً هذه االتفاقٌة، معرفة الكٌؾتوال  ةواضح

. هذه الدول االلتزامات المنصوص علٌها فٌها

                                                
تقوٌض حماٌة المرأة من العنؾ فً الشرق األوسط وشمال : منظمة العفو الدولٌة، تحفظات على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة  1

 http://www.ara.amnesty.org: أفرٌقٌا

2 Sabine Bouet-Devrière, La question des réserves à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 

des femmes : les dangers d'une négation légitimée des droits de la femme, (1999) Cahiers Reimois, en ligne: 

 <http://www.univ_reims.fr/Labos/CERI/les_droits_de_la_femme_en_question.htm> 

http://www.ara.amnesty.org/
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، اعتبرت هذه الدول المعترضة بؤن التحفظات العربٌة العامة ال أبعد من ذلك

التً  ربًاتسمح بمعرفة سببها الفعلً وتإدي بالتالً إلى عجز مطلق عن تحدٌد التد

أن هذه أٌضا ب ا الحظتكم. اتخذتها هذه الدول من أجل حماٌة وتكرٌس حقوق المرأة

تعرقل حتما تطبٌق االتفاقٌة بطرٌقة جدٌة، خاصة وأنها تستثنً التحفظات العامة س

. بعض أحكامها باالستناد على مفاهٌم ؼٌر واضحة

: الفرع الثانً

 الدول العربٌة على موضوع وغرض اتفاقٌة المرأةتحفظ 

ة القضاء على بحسب بعض الكتاب، كانت تحفظات الدول العربٌة على اتفاقً

األول من  الفصلجمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة مرتقبة، ألنها انصبت كما رأٌنا فً 

، على مواد معٌنة أي على األحكام التً ال تتوافق مع مقتضٌات الشرٌعة األطروحةهذه 

 1.اإلسالمٌة، وعلى وجه التحدٌد مجال األحوال الشخصٌة

موضوع وؼرض هذه االتفاقٌة وأن ن تحفظات هذه الدول مخالفة لوكما ٌعتبر

الدول العربٌة تستعمل اإلسالم كمجرد ذرٌعة لتبرٌر رفضها تطبٌق المساواة بٌن النساء 

والرجال التً جاءت بها مختلؾ اتفاقٌات حقوق اإلنسان، وأن الحقٌقة ؼٌر ذلك، ألن 

تً ال السبب الحقٌقً لهذه التحفظات، حسب اعتقادهم، ٌكمن فً العادات والتقالٌد ال

 2.زالت تتخبط فٌها هذه الدول

وٌعلل هإالء الكتاب رأٌهم بعدم إجماع الدول العربٌة على اعتبار مادة معٌنة 

مخالفة لتعالٌم اإلسالم، إذ تحفظاتهم ؼٌر موحدة كما سبق لنا توضٌحه فً عدة 

بؤن الدول العربٌة لٌست الدول الوحٌدة التً  ٌإكدونفإنهم أضؾ إلى ذلك، . مناسبات

                                                
1 Ramdane Babadji, et jean Robert Henry, op. cit., pp 85. 

2 Voir Soukaina Bouraoui, op cit., p 31. 
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، هً المواد األكثر 1979من اتفاقٌة  16، 9، 11، 5حفظت على هذه المواد، فالمواد ت

الدول  قدمتهارفضا من قبل الدول حتى ؼٌر المسلمة، مع أنها ال تقدم نفس الحجج التً 

 1.العربٌة

لقد توسعنا فً المطلب السابق فً اعتراضات الدول األوربٌة ؾومن جهة أخرى، 

لدول العربٌة على اتفاقٌة المرأة، وتوصلنا إلى أن هذه الدول والمكسٌك على تحفظات ا

قد اتفقت ولو بطرٌقة ؼٌر موحدة، على اعتبارها مخالفة لموضوع وؼرض هذه 

. االتفاقٌة

وبالتالً فإنه للجواب على السإال المطروح أي مدى صحة تحفظات الدول 

رأة، ٌجدر بنا البحث عن العربٌة على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد الم

موضوع وؼرض هذه االتفاقٌة ؟ فعال ما إذا كانت تخالؾ 

الذي ترتكز علٌه مختلؾ االتفاقٌات "  الغرض" أو "  الموضوع" إن معٌار 

للحد من وقعة التحفظات، هو فً حقٌقة األمر من ابتكار محكمة العدل الدولٌة  الدولٌة

، والمتعلق بصحة 1951ماٌو /أٌار 28رخ فً فً رأٌها االستشاري الشهٌر المإ

 2 .الخاصة بالوقاٌة وقمع جرٌمة اإلبادة الجماعٌة 1948التحفظات على اتفاقٌة 

ولكن ٌترك هذان المعٌاران المجال واسعا أمام الدول فً تقدٌر ما ٌعتبر 

فً لذا نجد قضاة محكمة العدل الدولٌة قد تقبلوهما . التفاقٌة ما" ؼرضا"أو " موضوعا"

تلك القضٌة بصعوبة وتردد، الشًء الذي ٌفسر سبب وجود خمسة أراء مضادة 

(AvisDissidents) 3 .مرفقة بالحكم 

                                                
1Soukaina Bouraoui, op cit., p 30 – 35. 

2 Philippe Bretton, op, cit., pp 117-118. 

3 Slim Laghmani, op. cit., p 97. 
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كما انتقد هذٌن المعٌارٌن من قبل لجنة القانون الدولً، إذ اعتبرتهما ؼٌر 

موضوعٌان وؼٌر دقٌقان، فؤصدرت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة إجابة على هذا 

ا أعفت فٌه كل أجهزة األمم المتحدة من البحث فً معناهما، تاركة بذلك الموقؾ، قرار

للدول مسإولٌة تصرفاتها وهذا األمر لم ٌزعج على البتة هذه األخٌرة، بل على العكس 

 1.اسُتقبل بكثٌر من االرتٌاح

وٌرجع سبب صدور مثل هذا القرار من قبل الجمعٌة العامة لألمم المتحدة، إلى 

لمتجانسة للمجتمع الدولً، إذ كان من الضروري جمع أكبر عدد ممكن الطبٌعة ؼٌر ا

من الدول وراء اتفاقٌة معٌنة، ولن ٌكون ذلك ممكنا إال من خالل السماح لهذه الدول 

بإبداء بعض التحفظات وتقٌٌد أحكام بعض الترتٌبات ولكن ضمن شروط وقٌود 

 . محدودة

ؼرض أو "جوهرها ألنه ما قد ٌعتبر لكن قد ُتفرغ هذه اإلمكانٌة االتفاقٌات من 

 .بالنسبة لدولة ما قد ال ٌعتبر كذلك عند أخرى، والعكس صحٌح" موضوع االتفاقٌة

أما بالنسبة التفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد النساء، فربما ٌمكن 

اعتبار موضوعها وؼرضها ٌدوران حول تشجٌع وحث الدول األطراؾ فٌها على 

المساواة بٌن النساء والرجال والقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز فً شتى تحقٌق مبدأ 

المجاالت والنص على هذا المبدأ فً قوانٌنها الداخلٌة، إذ كما ٌقال تعتبر هذه االتفاقٌة 

  2.الوثٌقة الدولٌة النموذجٌة لتكرٌس المساواة بٌن الجنسٌن

دنا بشًء كون اتفاقٌة المرأة إذا كانت هذه الرإٌة صحٌحة إلى حد ما، فإنها ال تفً

، فالذي قد 163المادة تحث على تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن من دٌباجتها إلى ؼاٌة 
                                                

 .1952كانون ثانً /أٌار 12المؤرخ فً  598 (VI)القرار رقم    

2 Wassyla Tamzali, op. cit., p 21. 

 حٌز االتفاقٌة هذه دخول تصدٌق، من اإلجرابٌة، باألمورى التمٌٌز ضد المرأة و بانشاء لجنة القضاء عل تتعلق( 30 إلى 17 من) المواد باقً ألن    

 .النفاذ
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ٌساعدنا فً تحلٌلنا هذا، هو تحدٌد مواد معٌنة ٌمكن اعتبارها نواة هذه االتفاقٌة، فهل 

ٌمكن القٌام بذلك؟ 

ي المادة الثانٌة، التً كما حسب األمم المتحدة، فإن أهم مادة فً اتفاقٌة المرأة ه

رأٌنا تضع على عاتق الدول االلتزام بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة، فالتحفظ علٌها 

. إذن ٌعتبر خرقا لموضوع وؼرض هذه االتفاقٌة

وانطالقا من هذا، فإن تحفظات أؼلبٌة الدول العربٌة على المادة الثانٌة من اتفاقٌة 

، ولو وبصٌاؼة ؼٌر مباشرة مثل ما 1ضد المرأة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز

فعلت  مورٌتانٌا والمملكة العربٌة السعودٌة، تحفظات ؼٌر صحٌحة ألنها تمس 

بموضوع وؼرض هذه االتفاقٌة من جهة، وألنها كما رأٌنا عامة وؼٌر محددة من جهة 

. أخرى

ؼرض معظم تحفظات الدول العربٌة تتعلق ب"وحسب منظمة العفو الدولٌة فإن 

وهذا ٌشمل تحفظات تتعلق . االتفاقٌة نفسها، أي القضاء على التمٌٌز وحماٌة المرأة منه

بطبٌعة الواجبات المترتبة على الدول األطراؾ، وؼٌرها من النصوص األساسٌة 

وهذه التحفظات، مقرونة بالقوانٌن والممارسات القابمة على . لالتفاقٌة المتعلقة بالمساواة

حقوق المرأة التً تشكل محور االتفاقٌة  (توهٌن)ٌر مباشر فً تقوٌض التمٌٌز، لها تؤث

والتً تهدؾ إلى ضمانها، بما فٌها الحماٌة من العنؾ والتمٌٌز، وقدرة النساء على 

 2" .الحصول على العدل أو االنتصاؾ

أما اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة، فلقد شددت بصورة متكررة 

ؼً على الدول أن تضع بعٌن االعتبار التؤثٌر اإلجمالً لكل تحفظ على على أنه ٌنب

وشددت . تماسك االتفاقٌة لتحدٌد ما إذا كان التحفظ منسجماً مع هدؾ االتفاقٌة وؼرضها

                                                
 .1من اتفاقٌة المرأة، أنظر الملحق رقم  2تعتبر لبنان واألردن والكوٌت الدول العربٌة الوحٌدة التً لم تتحفظ على المادة     

 .، المرجع السابق11أة تستحق االحترام والكرامة المر: منظمة العفو الدولٌة، دول مجلس التعاون الخلٌجً   2
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اللتٌن كانتا موضوعاً للتحفظات على نطاق واسع من  16و 2أٌضاً على أن المادتٌن 

  .ي االتفاقٌةقبل الدول العربٌة، هما نصان أساسٌان ؾ

ٌمس بؤهداؾ  هو اآلخر بؤن التحفظ العامهذه اللجنة اعتبرت أبعد من ذلك فلقد 

االتفاقٌة، وعلى هذا األساس فكل دولة قامت بتحفظ عام ٌعتبر تحفظها مرفوضا، ولكن 

 1.اللجنة النتابج المترتبة عن هذا الرفضهذه فً المقابل لم تذكر 

نٌة هذه اللجنة ترتٌب أثار على التحفظات سبب عدم إمكاحسب اعتقادنا وٌرجع 

  .اسبق لنا الحدٌث عنه والتًؼٌر المشروعة، إلى الصالحٌات المحدودة التً تتمتع بها 

أما فٌما ٌخص دور أجهزة الرقابة على معاهدات حقوق اإلنسان بصفة عامة، فلقد 

أنها  اعترض المقرر الخاص للجنة القانون الدولً على قول لجنة حقوق اإلنسان

وقد انتهت لجنة القانون الدولً . القاضً الوحٌد لتقدٌر مدى شرعٌة التحفظات

 :بخصوص دور هذه األجهزة الرقابٌة إلى القول

جل القٌام بوظابفها، أن أأنه فً حالة سكوت المعاهدة ٌكون لهذه األجهزة، من  . 

ا تصدر مالحظات أو توصٌات، خصوصا بالنسبة لمشروعٌة التحفظات التً تضعه

 2الدول؛

تقترح اللجنة وضع نصوص صرٌحة فً المعاهدات الشارعة، خصوصا  .2

معاهدات حقوق اإلنسان، أو إضافة بروتوكوالت إلى المعاهدات القابمة، إذا كانت 

 الدول األطراؾ ترؼب فً إعطاء األجهزة الرقابٌة سلطة لتقدٌر شرعٌة التحفظات؛

                                                
1 Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Jamahiriya arabe libyenne, op. cit. 

para. 132. 

 :تحفظات على العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة فًالذي تبنته لجنة حقوق اإلنسان بخصوص ال (25) 2أنظر التعلٌق العام رقم  2

Nations Unies, Document CCPR/C/21/Rev.1/add.6 (1994), voir également Rapport de la commission de droit international, 

Assemblée générale, document officiel supplémentaire  n° 10 (A/52/10), 1997, p. 88-101, 106-108. 
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 .تؤخذ بعٌن االعتبار توصٌاتها على الدول أن تتعاون مع األجهزة الرقابٌة وأن .3

بؤنه ال ٌوجد جهاز خاص فً األمم المتحدة بالذات وٌجب أن نذكر فً هذا المقام 

لم ٌحدد القانون الدولً اآلثار المترتبة عن عدم كما ٌهتم بقبول أو رفض التحفظات، 

ن مشروعٌة التحفظات، كإلؽاء إجراء التصدٌق، أو دخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ من دو

 1 .التحفظ

ٌبقى الحل الوحٌد بٌد الدول األطراؾ األخرى فً هذه الوضع، وانطالقا من هذا 

خاصة  ،االتفاقٌة هو االعتراض على التحفظات التً تمس بموضوع وؼرض االتفاقٌة

فً كشؾ مدى أهمٌة بعض الترتٌبات واعتبارها موضوع أو  اعتراضهاقد ٌساهم وأنه 

 .ؼرض االتفاقٌات الدولٌة

هذا الصدد، هناك رأي قانونً قدم من قبل فرع االتفاقٌات بمكتب الشإون  وفً

:  الخارجٌة باألمانة العامة لألمم المتحدة ٌنص على أنه

ٌمكن اعتبار بؤن تحفظا ما ٌمس بؽرض أو موضوع اتفاقٌة القضاء على كل " 

ن الدول على األقل م (3/2)أشكال التمٌٌز العنصري، لما ٌلقى اعتراضا من قبل ثلثً 

 2".األطراؾ فٌها 

ٌجعل االعتراض فً نظر القانون الدولً التحفظات ؼٌر سارٌة المفعول بٌن كما 

لكنه ال ٌإثر على دخول االتفاقٌات حٌز النفاذ ، فقط الدولة المتحفظة والدولة المعترضة

                                                
1Conseil de l‗Europe, Comité ad hoc des conseillers juridiques sur le droit international public et Groupe de spécialistes sur les 

réserves aux traités internationaux, 2ème  réunion, Rapport de réunion 1998 par. 36 et 37, 

http://www.legal.coe.int/international/docs/1998/ DI_S_RIT%281998%2910F.pdf>  

2 Voir Hafidha Chekir, les réserves de la Tunisie, dans colloque de Tunis, op. cit. pp 53-54. 
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بٌن الدولة المتحفظة والدولة المعترضة إال إذا أعلنت هذه األخٌرة بطرٌقة رسمٌة 

 1.س ذلكعك

لكن من الصعب أن ٌلعب االعتراض فً مجال حقوق اإلنسان، نفس الدور الذي 

قد ٌلعبه فً مجاالت أخرى من مجاالت القانون الدولً العام، ألن اتفاقٌات حقوق 

اإلنسان ال تخلق التزامات متبادلة بٌن الدول وبالتالً ال ٌمكن تطبٌق قاعدة المعاملة 

  2.بالمثل علٌها

ك، فإن اتفاقٌات حقوق اإلنسان بما فٌها اتفاقٌة المرأة، ال تنظم أضؾ إلى ذل

العالقات بٌن الدول فٌما بٌنهم، وإنما وجدت لحماٌة حقوق رعاٌا تلك الدول من 

 3 .تجاوزاتهم، فإن االعتراضات فً هذا المجال ال تضر الدول المتحفظة بشًء

ت الدبلوماسٌة التً ومن جهة أخرى ٌرى البعض بان االعتراض قد ٌمس بالعالقا

، وهذا ما ٌفسر حسب اعتقادنا سبب 4تربط الدولة المعترضة والدولة المتحفظة

االزدواجٌة فً االعتراض على تحفظات الدول العربٌة من جهة، وسبب عدم النص 

. على نتابج االعتراض على هذه التحفظات من جهة أخرى

لجنة القضاء على  فلقد شجعتولكن و بالرؼم من عدم فعالٌة االعتراضات 

التمٌٌز ضد المرأة الدول التً اعترضت على التحفظات على اتفاقٌة المرأة بالقٌام 

                                                
أخرى على تحفظ ما ال ٌمنع بدء  اعتراض دولة متعاقدة: " 1969من اتفاقٌة فٌٌنا المتعلقة بقانون المعاهدات لسنة  (ب)حرؾ  4فقرة  20تنص المادة  1

و  3فقرة  21وتضٌؾ  المادة " نفاذ المعاهدة بٌن الدولة المعترضة والدولة المتحفظة إال إذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقٌض هذا القصد

على التحفظ فً دخول المعاهدة حٌز التنفٌذ بٌنها وبٌن الدولة إذا لم تمانع الدولة المعترضة "(3): 1969من اتفاقٌة فٌٌنا المتعلقة بقانون المعاهدات لسنة  4

إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ فً دخول  (4)المتحفظة، فال تسري بـٌن الدولتٌن النصوص التً ٌتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ٌنص علٌه، 

 .(2)و (1)اآلثار المنصوص عنها فً الفقرتٌن المعاهدة حٌز التنفٌذ بٌنها وبٌن الدولة المتحفظة ٌكون للتحفظ 

2 Rapport du Comité sur l‗élimination de la discrimination à l‗égard des femmes, Doc. off. AG NU, 49ème session, p. 13-15. 

3 Ramdane Babadji, et Jean Robert Henry, op. cit., p 83. 

4 Récapitulatif ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d‗instruments Internationaux aux droits de 

l‗homme, Doc. NU HRI/GEN/1/Rev.6 (2003) p. 170, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/ 
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بمحادثات ثنابٌة من أجل إٌجاد حلول قد تقنع الدول المتحفظة على مراجعة تحفظاتها 

 1.العامة أو المخالفة لموضوع وؼرض االتفاقٌة

إال أن  لى التمٌٌز ضد المرأةلجنة القضاء ع ما كان على، كل ما سبقفً ضوء و

التً أدخلت تحفظات عامة ال تشٌر إلى فً اتفاقٌة المرأة ومن الدول األطراؾ تطلب 

، أن ترفع تقرٌراً بشؤن هذه التحفظات 3أو /و 2مادة بعٌنها، أو موجهة إلى المادتٌن 

 .وتفسٌرها

تتصل  كما طلبت منهم تزوٌدها بالمعلومات المتعلقة بؤي تحفظات أو إعالنات

بالتزامات مماثلة فً معاهدات أخرى لحقوق اإلنسان ٌمكن أن تكون قد أودعتها 

مجموعة المبادئ التوجٌهٌة المتعلقة بشكل ومحتوى التقارٌر الواجب تقدٌمها من قبل 

  .الدول األطراؾ إلى هٌبات المعاهدات الدولٌة لحقوق اإلنسان

تفاقٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان ولكن نتساءل لماذا ٌسمح للدول بالتحفظ على اال

حقوق المرأة على وجه التحدٌد مع أن هذا اإلجراء القانونً كما  اتفاقٌةبوجه عام وعلى 

هذه االتفاقٌات الدولٌة ذات البعد اإلنسانً العالمً؟ أحكام  ءجزرأٌنا ي

: الفرع الثالث

 المرأة اتفاقٌةقبول التحفظات على  أسباب

 1969من اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات لسنة فقرة أولى  20 المادةتنص 

ال ٌتطلب التحفظ الذي تجٌزه : " بؤنه" قبول التحفظات واالعتراض علٌها"المعنونة بـ 

                                                
1 Nations Unies, Distr. GENERALE E/CN.4/Sub.2/1996/20, 11juin 1996, paragraphe 16. 

2 Document des Nations Unies, HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2, 5 mai 2003. 
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المعاهدة صراحة أي قبول الحق من الدول المتعاقدة األخرى ما لم تنص المعاهدة على 

" .ذلك

ٌر الحاالت التً فً غ: " من نفس المادة (أ)وتضٌؾ الفقرة الرابعة حرؾ 

قبول التحفظ  :تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالؾ، فإن

من دولة متعاقدة أخرى ٌجعل من الدولة المتحفظة طرفا فً المعاهدة بالنسبة إلى تلك 

." الدولة األخرى إذا كانت المعاهدة نافذة بٌن هاتٌن الدولتٌن أو متى بدأ نفاذها بٌنهما

انطالقا من هذه المادة فإن تحفظ الدول على االتفاقٌات الدولٌة بصفة عامة، ال 

ٌستدعً قبول الدول األطراؾ األخرى لهذا التحفظ، إال إذا نصت االتفاقٌة على ؼٌر 

ذلك، كما أنه ال ٌإثر على دخول االتفاقٌة حٌز النفاذ بالنسبة للدول المتحفظة التً تعتبر 

. مثل الدول التً لم تبدي تحفظاتلك فً ذطرفا فٌها، مثلها 

تشترط لقبول التحفظ ، ال نجدها الدولٌة لحقوق المرأةوبالرجوع إلى نص الشرعة 

، وإنما تشترط لصحة التحفظ علٌها، كما األخرىاألطراؾ الدولة على بنودها موافقة 

المادة سنرى فً أوانه، أن ال ٌكون التحفظ مخالفا لموضوعها وؼرضها، بحٌث تنص 

ٌجوز إبداء أي تحفظ ٌكون منافٌاً لموضوع هذه  ال : "على أنه هامن 2فقرة  28

." االتفاقٌة وؼرضها

المرجوة من خالل السماح  األهداؾما هً ولما كان األمر كذلك، نتساءل    

حقوق اإلنسان بصفة عامة وعلى هذه الشرعة الدولٌة لعلى االتفاقٌات  لتحفظللدول با

؟ علٌه من حقوق أساسٌة لحٌاة المرأة رؼم ما تنص بصفة خاصة

فً القانون الدولً  رفضها هو المبدأ الشابع وأعلى التحفظات  االعتراضكان  لقد

تقنٌن  فؤصبحالقاعدة حول هذه ، الزمن مع مرور قانونالهذا تطور العام، ؼٌر أن 

. هو المبدأ السابدالتحفظات وقبولها 
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بول التحفظات عدٌدة وٌتمثل أهمها فً وحسب فقهاء القانون الدولً، فإن أهداؾ ق

أكثر المعاهدات الدولٌة فقبول تحفظات الدول جعل هداؾ العلٌا للمعاهدات، األخدمة 

تشمل أكبر عدد من الدول خاصة فً القضاٌا العالمٌة التً بحٌث أصبحت  مرونة

 . كمسؤلة حقوق اإلنسان تخص المجتمع اإلنسانً وشعوب األرض

صٌاؼة التحفظات  إلىاتجهت الدول  إذ 1945منذ سنة  ٌةاألهمقد برزت هذه لو

الوسٌلة  فالتحفظ هو .حٌز التنفٌذ الالزم لدخول المعاهدة األدنىلتضمن اشتراك الحد 

متعددة  إلى مختلؾ االتفاقٌات الدولٌة االنضمام القانونٌة الوحٌدة التً تكفل تسهٌل

بحرٌة تامة فً اختٌار األحكام ، ألن الدول تشعر شارعة اتباعتبارها معاهد األطراؾ

  .والبنود التً تطبق علٌها

الرأي إلى هذا التسهٌل فً مجال اتفاقٌات حقوق اإلنسان،  وٌرجع الفضل فً   

حول صحة  1951 أٌار 28بتارٌخ محكمة العدل الدولٌة  أصدرته الذي االستشاري

الجنس  جرٌمة ابادة الخاصة بمكافحة 1948 األولكانون  9التحفظات المتعلقة باتفاقٌة 

: الذي استند عند السماح بإبداء التحفظات على هذه االتفاقٌة على ،البشري

المتعددة األطراؾ، وسهولة الطرق المتبعة فً عقدها، وإلى  االتفاقٌاتمرونة "

وقد . "رؼبة الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً إشراك أكبر عدد ممكن من الدول فٌها

 1952.1 كانون الثانً 12هذا الرأي بتصوٌتها علٌه بتارٌخ  أٌدت الجمعٌة العامة

ظروؾ  حترامأما الهدؾ الثانً لقبول التحفظ على االتفاقٌات الدولٌة فهو راجع ال

 بإبداء التحفظات على االتفاقٌات الدولٌةالمختلفة، فالسماح وعقٌدة األمم والشعوب أ

كما ٌجعلها فً ، المجتمع الدولًمركزها أو دورها فً ٌساعد الدول على اإلبقاء على 

                                                
   :محكمة العدل الدولٌة، الرأي االستشاري المتعلق بالتحفظ على اتفاقٌة اإلبادة الجماعٌة، أنظر فً ذلك    

Slim Laghmani, répertoire élémentaire de jurisprudence internationale, imprimerie officielle de la république tunisienne Tunis 1993, 

p 96. 
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بما ال ٌناسبها، إضافة إلى أن حق التحفظ ٌعنً تخلصها من  االلتزامحل من 

دون  اتفاقٌةمن أجل الدخول فً معاهدة أو  االقتصادٌة وأالسٌاسٌة  اتالضؽوط

 .رؼبتها

تقدم بعض ؾ ،حقوق اإلنسان إلى تحقٌق العالمٌةاتفاقٌات  تسعى أبعد من ذلك،

وهذا ما وصلت إلٌه محكمة العدل الدولٌة  .ت من خالل السماح بالتحفظ علٌهاالتسهٌال

سالؾ  بادة الجنس البشرياتحرٌم الخاص بالتحفظ على معاهدة  االستشاري هارأيفً 

. الذكر

جمٌع دول العالم الٌوم تمارس التحفظات بصدد مختلؾ  ونتٌجة لذلك فإن

ن تلك االتفاقٌات تسمح بذلك، دون أن ٌإثر ، لما تكولحقوق اإلنسان االتفاقٌات الدولٌة

ال فً تنفٌذ المعاهدات وال فً التزامات الدول بشكل عام، ودورها فً المجتمع  هذا

. الدولً

أما فٌما ٌخص أسباب قبول التحفظات على اتفاقٌة المرأة على وجه التحدٌد، فهً 

أحد أهمٌة هذه  ال تختلؾ عن األسباب التً ذكرناها فً األعلى، بحٌث ال ٌخفى عن

االتفاقٌة من جهة، وال كمٌة ونوعٌة المواضٌع الشابكة التً تلقً الضوء علٌها من جهة 

. أخرى

وعلٌه ونظرا لما لهذه االتفاقٌة من دور أساسً فً حماٌة وترقٌة حقوق المرأة 

فً كل أنحاء العالم، فإن السماح بالتحفظ على بعض بنودها ٌسهل انضمام الدول إلٌها 

. من االمتناع عن القٌام بذلكبدال 

ومن جهة أخرى فإن محرري هذه االتفاقٌة على علم تام بؤن المواضٌع التً 

تطرقت لها جد حساسة وتمس بطرٌقة مباشرة بالمعتقدات وبالمكونات األساسٌة لتشكٌلة 

. ، وأن أؼلبٌة قوانٌن دول العالم ملٌبة باألحكام التمٌٌزٌة فً حق المرأةاألمم والشعوب
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بإبداء تحفظات على بعض تفاقٌة للدول االسمحت هذه ، ومن هذا المنطلق 

أحكامها التً ال تمس بموضوعها وؼرضها فً انتظار تعدٌل قوانٌنها لكً تصبح 

 3فقرة  28، طبقا لما جاء فً المادة متماشٌة تماما معها ومن ثم سحب هذه التحفظات

توجٌه إشعار بهذا المعنى إلى ٌجوز سحب التحفظات فً أي وقت ب: "منها التً تنص

وٌصبح هذا . األمٌن العام لألمم المتحدة، الذي ٌقوم عندبذ بإبالغ جمٌع الدول به

 1".اإلشعار نافذ المفعول اعتبارا من تارٌخ تلقٌه

وفً هذا المعنى ٌطلب إعالن ومنهاج عمل بٌجٌن من الدول األطراؾ فً    

التحفظات بشكل دوري بهدؾ سحبها؛  استعراض"الشرعة الدولٌة لحقوق المرأة بـ 

وسحب التحفظات التً تتناقض مع موضوع اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز 

 2."ضد المرأة والؽرض منها، أو التً تتعارض بشكل آخر مع قانون المعاهدات الدولً

فقرة أولى من اتفاقٌة  22، فإن المادة قانون المعاهدات الدولًوبالرجوع إلى  

وبدون اشتراط  فً أي وقت كان هاسحب تحفظاتٌنا لقانون المعاهدات تسمح للدول بفً

ما لم تنص المعاهدة على خالؾ "  اتهاتحفظبرضا الدولة التً كانت قد قبلت لذلك 

 3".ذلك

سحب وبما أن اتفاقٌة المرأة لم تنص على خالؾ ذلك، بل بالعكس شجعت على 

فإن التحفظ على هذه االتفاقٌة وكؤنه مرحلة  أعاله، 3فقرة  28فً المادة التحفظات 

انتقالٌة لجؤت إلٌها تقرٌبا كل الدول المنظمة إلٌها فً انتظار تعدٌل تشرٌعاتها ومن ثم 

.  تصحٌح وضعٌة المراة

                                                
 -التً قبلته  -ال ٌحدث سحبه أي اثر إال بعد موافقة الدول المتعاقدة  ؼٌر أن التحفظ بعد قبول األطراؾ اآلخرٌن له ٌصبح عمال اتفاقٌاً مما ٌقتضً أن 1

 . التحفظات له ٌتجاهل األساس التعاقدي لعملٌةومن ثم فان النص على جواز سحبه دون موافقة من قب على هذا السحب،

(. ج)حرؾ  230، فقرة  أنظر إعالن ومنهاج عمل بٌجٌن، المرجع السابق  

." ٌجب أن ٌبدى سحب التحفظ أو االعتراض على التحفظ كتابة: "من اتفاقٌة فٌٌنا 4فقرة  23تنص المادة   3
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وفً األخٌر، ال ٌفوتنا أن نذكر بؤنه فٌما عدا الجزابر وتونس ومصر التً تحدثت 

فإن باقٌة الدول العربٌة األخرى لم توضح عن سحب تحفظاتها فً المستقبل القرٌب، 

 .موقفها من هذا الموضوع
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إبراز موقؾ المجتمع الدولً وكذا مختلؾ الوثابق الدولٌة  الفصللقد أردنا فً هذا 

من تحفظات الدول العربٌة على اتفاقٌة المرأة، من خالل دراسة االعتراضات التً 

ؾ اتفاقٌة المرأة من جهة صدرت ضدها من جهة، ولمدى مساسها بموضوع وهد

. أخرى

ففٌما ٌخص االعتراضات التً صدرت ضد تحفظات الدول العربٌة، فلقد  -

: توصلنا إلى عدة نتائج وهً

ألمانٌا، النمسا، : دول أروبٌة وهً 16صدرت هذه االعتراضات من قبل   . 

وٌج، البرتؽال، الدانمرك، هولندا، إسبانٌا، فلنداه، برٌطانٌا، فرنسا، اٌرلندا، السوٌد، النر

 بلجٌكا، اٌطالٌا، الٌونان، ورومانٌا، باإلضافة إلى دولة ؼٌر أروبٌة متمثلة فً المكسٌك؛ 

لم تكن االعتراضات الموجهة إلى تحفظات الدول العربٌة موحدة، بحٌث لم   .2

فإذا أخدنا كمثال، . تحض التحفظات العربٌة المنصبة على نفس المادة بنفس االعتراض

، "مصر والعراق"، "كالجزابر والمؽرب"متشابهة إلى حد كبٌر،  تحفظات عربٌة

، لوجدنا االعتراضات "المملكة العربٌة السعودٌة ومورٌتانٌا"، "سورٌا والبحرٌن"

مختلفة سوءا من حٌث المضمون أو من حٌث الدول التً قامت ضد تحفظاتها الموجهة 

 باالعتراض؛ 

فس القدر من االهتمام، بحٌث لم تعتبر لم تقابل التحفظات العربٌة المتشابهة بن  .3

كل المواد التً تحفظت علٌها الدول العربٌة مهمة من جهة، ومن جهة أخرى، فلقد 

اعترضت بعض الدول األوروبٌة على تحفظ دول معٌنة ولم تعترض على تحفظ مماثل 

من هنا استنتجنا بؤن االعتراضات كانت موجهة إلى دول . إذا صدر من دول أخرى

 .ولٌس إلى تحفظات محددة معٌنة
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لم تكن هذه االعتراضات ضد فكرة سمو الشرٌعة اإلسالمٌة على االتفاقٌة   .4

وإنما ضد عمومٌة بعض التحفظات التً تحٌل إلى أحكامها، كما أن سكوت العدٌد من 

الدول األوروبٌة على تحفظات مصر وتونس وخاصة األردن والمؽرب مع أنها هً 

عض مواد االتفاقٌة بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة ٌثٌر عدة األخرى قد ربطت تطبٌق ب

 : تساإالت

هل تعتبر الدول األوروبٌة هذه التحفظات صحٌحة ؟ أو هً طرٌقة منها لتشجٌع 

هذه الدول فً التوجه إلى حماٌة حقوق المرأة، معتبرة ذلك خطوة جٌدة ال ٌجب انتقادها 

ٌلق انضمام المملكة العربٌة السعودٌة لماذا لم تساءلنا علٌها؟ إذا كان األمر كذلك، 

 ومورٌتانٌا لهذه االتفاقٌة نفس الترحٌب؟ 

تحفظات العربٌة تحفظات عامة الدول المعترضة على اعتبار اللقد اتفقت   .5

 بؽرض وموضوع االتفاقٌة؛ تمسوؼٌر محددة النطاق، فبالتالً 

رضة وأخٌرا نتساءل عن أهمٌة االعتراض عندما ال تشترط الدول المعت  .6

لدخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ فٌما بٌنها وبٌن الدولة المتحفظة، إلؽاء هذا التحفظ أو 

 مراجعته ؟ 

أما فٌما ٌخص موقؾ الوثابق الدولٌة من التحفظات العربٌة على اتفاقٌة المرأة  -

كما  أو بعبارة أخرى ما مدى مساس هذه التحفظات بموضوع وؼرض هذه االتفاقٌة،

: فلقد توصلنا إلى النتابج التالٌة لمعترضة،الدول ا" ادعت"

تحفظات ال العفو الدولٌةاعتبرت لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، ومنظمة لقد . 

العربٌة التً أحالت بصفة عامة إلى الشرٌعة اإلسالمٌة، تحفظات عامة وؼٌر محددة 

 بؽرض وموضوع االتفاقٌة؛ تمسالنطاق، فبالتالً 
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التً انصبت على االلتزام بالقضاء على التمٌٌز ضد النساء التحفظات  كما تعتبر.2

، أو ؼٌرها من المواد األساسٌة لالتفاقٌة المتعلقة 2المنصوص علٌه فً المادة 

من اتفاقٌة  2فقرة  28تحفظات ؼٌر مشروعة وفقا للمادة ، 16السٌما المادة  بالمساواة،

 المرأة؛

لقوانٌن العربٌة والممارسات القابمة وعلٌه فإن تحفظات الدول العربٌة، مقرونة با.3

على التمٌٌز، لها تؤثٌر مباشر وسلبً على حقوق المرأة العربٌة وقدرتها على الحصول 

تحفظات على أرض الواقع، سٌإدي حتما إلى التطبٌق هذه ؾ .على العدل أو اإلنصاؾ

 ٌة؛ إقامة تمٌٌز ضد النساء بسبب جنسهم، وهذا مخالفا لكل ماجات به هذه االتفاق

، "statu quo"تبقً على وضع النساء القابم فً الدول العربٌة  هذه التحفظات نأكما .4

، إلى اعتبارها وسٌلة للتهرب من هذه التحفظاتما دفع بالدول التً اعترضت على 

، والقضاء على التمٌٌز بٌن الجنسٌنتحقٌق المساواة : ، على رأسهابعض االلتزامات

 .ضد المرأة

هذا فإن تحفظات الدول العربٌة ؼٌر متطابقة مع موضوع وؼرض وانطالقا من كل .5

اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة فبالتالً ؼٌر مسموح بها وفقا للمادة 

. منها 2فقرة  28

ومع هذا لم ٌكن بوسع لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، إال أن تطلب من 

أن ترفع تقرٌراً بشؤن هذه ة، بما فٌهم الدول العربٌة، الدول المتحفظة على اتفاقٌة المرأ

الدول التً اعترضت على التحفظات على اتفاقٌة  وكذا تشجٌع، التحفظات وتفسٌرها

. ، من بٌنها سحب هذه التحفظاتالمرأة بالقٌام بمحادثات ثنابٌة من أجل إٌجاد حلول
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: الخاتمة

 

 حقوق المرأة، اتفاقٌة على ةدراسة تحفظات الدول العربً أردنا من خالللقد 

فكانت  فً هذه االتفاقٌة،كشؾ موقؾ هذه الدول من بعض الحقوق المنصوص علٌها 

النتٌجة األساسٌة التً توصلنا إلٌها هو رفض هذه الدول التطبٌق المطلق لمبدأ المساواة 

ل بٌن الجنسٌن، ورفضها كذلك لبعض الحقوق التً أقرتها هذه االتفاقٌة للنساء فً مجا

.   األحوال الشخصٌة أو داخل األسرة، وربط ذلك الرفض بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

، الدول العربٌةؼٌر مرفوضة من قبل  من حٌث المبدأ حقوق المرأةوعلٌه فإن 

وإنما مرفوضة من حٌث إدماجها كلٌا ومن حٌث طرٌقة تفسٌرها، خاصة وأن الدول 

. حد ذاته نظام كامل لحماٌة حقوق اإلنسان العربٌة واإلسالمٌة تعتبر بؤن اإلسالم فً

ولكن عند التوسع فً تحفظات كل دولة عربٌة على حدى، وفً كٌفٌة تطبٌقها 

لحقوق المرأة على أراضٌها، الحظنا بان هناك تفاوت كبٌر فٌما بٌن هذه الدول فٌما 

مع ٌخص معاملتها للمرأة، وكذلك فٌما ٌخص نظرتها لها ولدورها ومكانتها فً المجت

. وحتى فً األسرة

وانطالقا من هذه الوضعٌة، واستنادا كذلك على موقؾ الشرٌعة اإلسالمٌة من 

بعض الحقوق التً تحفظت علٌها الدول العربٌة، السٌما مبدأ المساواة بٌن الجنسٌن 

ومكانة المرأة فً األسرة والحقوق السٌاسٌة للمرأة، توصلنا إلى االستنتاج بؤن حقوق 

لالعتقادات وللعادات التً تتحكم فً كل " ضحٌة"سؾ لألول العربٌة هً المرأة فً الد

شكل ثورة حقٌقٌة بالنسبة لحقوق المرأة التً  كما رأٌنا اإلسالممنطقة منها، ألن 

.  اعترؾ لها بها القرآن والسنة
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وعلى هذا األساس نرى بؤنه من الضروري أن تقوم الدول العربٌة ببعض 

:    توى الداخلً االنفرادي أو على المستوى الجماعًاإلصالحات سواء على المس

ة اإلصالحات التً ٌجب أن تقوم بها كل دولة عربٌة على حد :أوال

تنطوي قوانٌن بعض الدول العربٌة السٌما الخلٌجٌة والشرق أوسطٌة، على 

المرأة فً قضاٌا ال تتعلق بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، وعلى طلٌعتها  التمٌٌز ضد

ٌر التً ال تنص صراحة على المساواة بٌن المواطنٌن رجاال ونساء، وكذلك الدسات

. قوانٌن العقوبات والجنسٌة والقوانٌن التً تنظم األحوال الشخصٌة

وفً المقابل هناك دول عربٌة أخرى، وعلى رأسها الجزابر، قامت بإصالحات 

عالة للنساء من دون جذرٌة من أجل أن توفر قوانٌنها التً تنظم هذه المجاالت حماٌة ؾ

. أي ٌشكل ذلك خرقا لمبادئ وألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

 : وعلٌه نقترح ما ٌلً

أن تنص دساتٌر كل من األردن ولبنان وسورٌا والمؽرب وتونس واإلمارات على  .1

المساواة بٌن الجنسٌن صراحة، لكً ٌكون لهذا المبدأ أساسا دستورٌا ٌضفً على 

تطبٌقه الصفة اإللزامٌة؛ 

تعدٌل أو إلؽاء القوانٌن واألنظمة والعادات والممارسات الحالٌة التً تشكل تمٌٌزاً  .2

 :، وعلى سبٌل التحدٌدضد المرأة

تعدٌل قوانٌن العقوبات التً تحتوي على مواد تصوغ التمٌٌز ضد النساء، كالسماح  -

من بوقؾ تنفٌذ العقوبة القانونٌة على مرتكب جرٌمة االؼتصاب إذا ارتضى الزواج 

ٌُسمى بجرابم  ، أو ُتعاقب "الشرؾ"ضحٌته، أو إتاحة استعمال الرأفة مع مرتكبً ما 

... المرأة الزانٌة بضعؾ عقوبة الرجل الزانً
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تعدٌل القوانٌن التً تنظم المجال السٌاسً، كقوانٌن االنتخابات أو األحزاب  -

نتخاب وفً السٌاسٌة أو ما إلى ذلك، بحٌث تصبح تعترؾ صراحة للنساء بالحق فً اال

 .الترشح وفً شؽل مناصب عامة فً الدولة

تعدٌل قوانٌن الجنسٌة بحٌث تصبح تسمح للنساء اللواتً ٌتزوجن مع أجانب بنقل  -

 .جنستهن إلى أطفالهن من دون شرط أو قٌد

تعدٌل قوانٌن األحوال الشخصٌة بحٌث تصبح تضمن للنساء حماٌة أفضل داخل  -

المرأة والرجل كركن أساسً إلتمام عقد الزواج،  األسرة، من خالل التركٌز على رضا

إعادة تنظٌم تعدد الزوجات والطالق والحضانة بكٌفٌة ال تظلم فٌها المرأة وتكون 

 . عرضة لتمٌٌز

ولعل التعدٌل الذي أدخله المشرع الجزابري على قانون األسرة هو أكبر دلٌل على 

المتعلقة باألحوال الشخصٌة من إمكانٌة تطبٌق أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة فً األمور 

 .   دون إقامة تمٌٌز ضد النساء

وضع برامج توعٌة لتؽٌٌر النظرة إلى النساء موجهة إلى كافة فبات المجتمع،  .3

واتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تؽٌٌر التصرفات واالعتقادات المبنٌة على 

ال والنساء من خالل اعتبارات تمٌٌز بٌن الجنسٌن، السٌما عن دور ومسإولٌات الرج

.  أوال البرامج المدرسٌة أو التربوٌة وعن طرٌق وسابل اإلعالم

اإلصالحات التً ٌجب أن تقوم بها الدول العربٌة معا   :ثانٌا

صراحة لقد ربطت كل الدول العربٌة تحفظاتها بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة سواء 

. كثٌر من الحاالت متناقضة موحدة، بل كانت فًأو ضمنٌا ومع هذا لم تكن تحفظاتها 
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وفً المقابل لم تكن اعتراضات الدول األوروبٌة والمكسٌك على هذه التحفظات 

وال موقؾ لجنة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، ضد اإلحالة إلى أحكام 

 .الشرٌعة اإلسالمٌة وإنما ضد عمومٌة هذه التحفظات وعدم وضوحها

 : وعلٌه نقترح ما ٌلً

أن تفكر الدول العربٌة فً طرٌقة أو فً آلٌة تسمح لها سواء فً إطار منظمة  ٌجب . 

المإتمر اإلسالمً أو فً إطار جامعة الدول العربٌة، بدراسة االتفاقٌات الدولٌة قبل 

االنضمام إلٌها، لكً توحد مواقفها وتصل إلى إجماع حول مخالفة مادة أو حتى فقرة 

 المٌة؛ معٌنة منها ألحكام الشرٌعة اإلس

على الدول اإلسالمٌة أن توحد وتطور نظرتها لقضاٌا المرأة داخل األسرة وفً  .2

أنه تخل عن القٌم  وال ٌجب أن ٌنظر إلى هذا على المجتمع من خالل االجتهاد،

مفهوم الدولة العصرٌة اإلسالمٌة بل بالعكس، هو تطوٌر لهذه القٌم لكً تتالءم مع 

. والمواطنة

عربٌة المطالبة بؤن ٌعترؾ لها بتمٌزها وخصوصٌتها الدٌنٌة لكً تستطٌع الدول ال .3

والمساهمة فً بناء نظرة عالمٌة لحقوق اإلنسان  فرض مواقفهاوالثقافٌة وأن ٌسمح لها ب

علٌها أن تعمل، كمرحلة أولى، على إنشاء نظام عربً لحقوق  من دون أي خضوع،

اق العربً لحقوق اإلنسان لكً اإلنسان، ولن ٌكون ذلك ممكنا إال من خالل إقرار المٌث

ٌدخل حٌز التنفٌذ، وتلتزم بكل االتفاقٌات واإلعالنات الصادرة عن جامعة الدول 

 .العربٌة أو منظمة المإتمر اإلسالمً

ومن جهة أخرى نرى بؤنه ال ٌمكن أن تتحقق عالمٌة حقوق اإلنسان إال عن طرٌق  .4

ون القٌم المشتركة لإلنسانٌة بحٌث اإلسهام الفعلً والفعال لجمٌع الثقافات لتحدٌد مضم
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زٌادة مشاركة الدول العربٌة فً أعمال األمم المتحدة ٌعطً دفعا هابال لالعتراؾ 

 .ولالحترام العالمً لحقوق اإلنسان

فالطابع العالمً لحقوق اإلنسان علٌه أن ٌؤخذ باالعتبار التمٌز الثقافً والدٌنً لكل 

احترام خصوصٌات قعً ال ٌمكن تجاهلها والدول والحضارات ألن الخصوصٌة أمر وا

 :بخصوص حقوق اإلنسان، من شؤنه أن" اآلخر"

ٌإدي إلى تعمٌق التفاهم والمودة والتآلؾ بٌن األفراد والجماعات والشعوب؛  -

ٌمنع الكراهٌة والحقد والعنؾ وعدم التسامح واالزدراء بٌن الشعوب وأفراد  -

 المجتمع الدولً والداخلً؛

 المتبادل بٌن مختلؾ الثقافات واألدٌان؛ ٌزٌد من االحترام -

ٌثري احترام حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة، وكذلك الفهم المتبادل لهذه الحقوق  -

لٌس عامال معوقا للتآلؾ بٌن األمم والشعوب، بل ـ  التمٌز الثقافً والدٌنًوالحرٌات، ؾ

للحٌاة الثقافٌة الدولٌة بالعكس ـ هو عامل من عوامل اإلثراء المتبادل والتفاعل المشترك 

. وللعالقات بٌن الدول والشعوب

النظرة السلبٌة التً ٌنظر بها الؽرب إلى إلى  بكل أسؾوفً األخٌر نود أن نشٌر 

فً حٌن ٌعترؾ العرب إلى درجة المبالؽة بما قدمته الحضارة العربٌة اإلسالمٌة، ؾ

قابل الؽربٌون تؤثٌر ٌنكر بالم... الحضارة الؽربٌة لهم من علم وأفكار ونظرٌات

الحضارة العربٌة اإلسالمٌة علٌهم، بل ٌحاولون إلؽاء هذه الحضارة بؤكملها وتصوٌرها 

 .على أقصى ما ٌمكن من السلبٌة

فالصورة المرسومة للعرب أو للمسلمٌن فً العالم هً صورة العنؾ، واإلرهاب 

تهدٌد الحضارة والتخلؾ وانتهاك الحرٌات العامة وقمع المرأة ومعاداة التقدم و
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بسالح العولمة، تحاول الهٌمنة    اإلنسانٌة، ذلك أن الدول العظمى الٌوم متسلحة

والتسلط على العالم وتنمٌطه حسب مزاجها معتبرة بؤن من لوازم هٌمنتها رسم هذه 

الصورة المشوهة للمسلمٌن لٌشكل ذلك مبررا لتجٌش العالم لمواجهة أعداء الحضارة 

إال أنه ٌجب االعتراؾ كذلك بؤن األخطاء والثؽرات ... حقوق اإلنسانوالتقدم والتنمٌة و

.  التً تقوم علٌها أنظمتنا السٌاسٌة وحتى القانونٌة قد سعادتهم كثٌرا على تحقٌق ذلك
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  :(1)ملحق رقم 

 لدول العربٌةالمواد المتحفظ علٌها من قبل ا

  2المادة  7مادة ال 9المادة  15المادة  16المادة  عام

2فقرة  4فقرة  كلها   الجزائر كلها  

2فقرة   كلها   مصر كلها  

(ح/ج) 1فقرة    الجماهٌر تطبق فً إطار الشرٌعة    

 اللٌبٌة

4فقرة  كلها  2فقرة    المغرب كلها  

كل ما خالؾ 

 الدستور

(ز/د/ح/ج) 1فقرة  4فقرة   تونس  إعالن عام   

كل ما خالؾ 

 الشرٌعة

 ورٌتانٌام     

 العراق (ي/و)فقرة   كلها  كلها 

 األردن   2فقرة  4فقرة  (ز/ح/ج) 1فقرة  

(ز/د/ح/ج)1فقرة    لبنان   2فقرة   

 (ز/د/ح/ج)1فقرة  

2والفقرة   

    

كلها 

سورٌا 

4فقرة  كلها  البحرٌن  تطبق فً حدود الشرٌعة  2فقرة  

 الكوٌت  1فقرة  2فقرة   (د) 1فقرة  

 كل ما خالؾ

 الشرٌعة

 .ع.م   2فقرة   

 السعودٌة
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 (3)ملحق رقم 

 11الدورة  جامعة الدول العربٌة

 1998أٌلول /سبتمبر 17الصادر بتارٌخ  5819ص عن القرار رقم ملخ

 

الصادر عن مجلس جامعة الدول العربٌة الخطوط  5819رقم ٌضع القرار 

االسترشادٌة فً مجال وضع معاٌٌر لعالمٌة حقوق اإلنسان، تؤخذ فً االعتبار 

لتشرٌعات االختالفات الدٌنٌة والثقافٌة واالجتماعٌة لكافة الشعوب وأثر ذلك فً ا

: العربٌة، والمتمثلة فً

التمسك بالخصوصٌات الدٌنٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التً تشكل موروثات  -

 وروافد تسهم فً إثراء المفاهٌم العالمٌة المشتركة لحقوق اإلنسان؛

األخذ بحقوق اإلنسان بمفهومها الشامل والعادل ومن كل جوانبها المدنٌة  -

 االقتصادٌة والثقافٌة؛والسٌاسٌة وكذلك االجتماعٌة و

التمسك بالسمات الخصوصٌة والقٌم األصٌلة فً كل مجتمع ال ٌعنً االؼتراب  -

 الحضاري أو االنؽالق على الذات؛

عدم استخدام حقوق اإلنسان ذرٌعة للتدخل فً الشبون الداخلٌة للدول  -

 واالنتقاص من سٌادتها الوطنٌة؛

قوق اإلنسان على نحو ٌقوم ضرورة التزام المجتمع الدولً بتناول مسالة ح -

 على الموضوعٌة وٌشمل كافة الدول دون انتقابٌة وال تمٌٌز؛
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تعمٌق الصلة وتحقٌق التوازن بٌن حقوق اإلنسان الفردٌة وبٌن حقوق الجماعة  -

 التً ٌنتمً إلٌها وحقه فً بٌبة نظٌفة وصحٌة؛

إلنسانٌة االتفاق على مفاهٌم عربٌة موحدة لحقوق اإلنسان مستوحاة من القٌم ا -

 الرفٌعة للشرٌعة اإلسالمٌة؛

 التؤكٌد على حرٌة الرأي، ونبذ التطرؾ واإلرهاب؛ -

التؤكٌد على حق الشعوب فً النضال لمقاومة االحتالل بكافة أشكاله وصوره،  -

 وعدم اعتبار هذا النضال جرٌمة إرهابٌة؛

 عدم إساءة استخدام حق تقرٌر المصٌر بما ٌمس سٌادة الدول العربٌة؛ -

كٌد على عدم اإلخالل بااللتزامات المنصوص علٌها فً مٌثاق األمم التؤ -

المتحدة، ومبادئ القانون الدولً، مع عدم التعسؾ فً استخدام تدابٌر تإدي إلى انتهاك 

 حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة؛

 األسرة هً أساس بناء المجتمع، والمرأة مساوٌة للرجل فً الكرامة اإلنسانٌة؛ -

 استخدام ثرواتها الوطنٌة للتنمٌة بمفهومها الشامل؛ حق الشعوب فً -

احتفاظ الدول بحقها فً إبداء تحفظات على العهود والمواثٌق واالتفاقات  -

 . الدولٌة التً تنضم إلٌها باعتبار ذلك حقا سٌادٌا لها
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: قائمة المراجـع

. القرآن الكرٌم -

I-  باللغة العربٌة: 

: الكتب -أوال 

نانً، المبادئ التً تحكم تنفٌذ اتفاقٌات حقوق اإلنسان فً إبراهٌم محمد الع .1

 9 -8مصر، حقوق اإلنسان فً مصرن مداوالت الملتقى الفكري األول 

، المنظمة العربٌة لحقوق اإلنسان، دار المستقبل 1988كانون أول / دٌسمبر

 .1990، القاهرة 1العربً ط

ء األول، بٌروت لبنان تفسٌر القرآن الكرٌم، دار المعرفة، الجز، ابن كثٌر .2

1938. 

أحمد مسلمانً، حقوق اإلنسان فً لٌبٌا حدود التؽٌٌر، دراسات حقوق اإلنسان،  .3

 .1999، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة 1رقم 

الطاهر حداد، امرأتنا فً الشرٌعة والمجتمع، صامد للنشر والتوزٌع، تونس  .4

. 1998مارس 

 2إلسالم فً أصول الحكم، دار الكتاب الجدٌد، طالعجالنً منٌر، عبقرٌة ا .5

 .1965بٌروت 

تؽادٌر بٌضون، المرأة والحٌاة االجتماعٌة فً اإلسالم، دار النهضة العربٌة  .6

 .1985للطباعة والنشر، بٌروت 

دافٌد فورساٌث، حقوق اإلنسان والسٌاسة الدولٌة، ترجمة محمد مصطفى ؼنٌم،  .7

ثقافة العالمٌة، القاهرة الطبعة العربٌة الجمعٌة المصرٌة لنشر المعرفة وال

 .1993األولى، 

 .1977زٌعور علٌن التحلٌل النفسً للذات العربٌة، دار الطلٌعة بٌروت  .8
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عبد الكرٌم زٌدان، المفصل فً أحكام المرأة، مإسسة الرسالة، الطبعة األولى،  .9

. 1993، بٌروت 9-1الجزء 

ي لحقوق اإلنسان، دٌوان مدخل فً القانون الدول عمر إسماعٌل سعد هللا، .10

 .1993 الجزابر ،2المطبوعات الجامعٌة ط

عمر صدوق، دراسة فً مصادر حقوق اإلنسان، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  .11

 .  1995ٌونٌو /الجزابر حزٌران

فاتح سمٌح عزام، ضمانات الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة فً الدساتٌر العربٌة،  .12

 .1995ت حقوق اإلنسان، دراسة مقارنة، مركز القاهرة لدراسا

 .محمد أبو زهرة، العالقات الدولٌة فً اإلسالم، دار الفكر العربً، القاهرة .13

محمد الصادق عفٌفً، اإلسالم والعالقات الدولٌة، دار الرابد العربً، بٌروت  .14

 .1986لبنان، 

محمد أمٌن المٌدانً، ترجمات فً الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان، مركز  .15

 .2000تؤهٌل لحقوق اإلنسان، المعلومات وال

محمد رأفت عثمان، الحقوق والواجبات والعالقات الدولٌة فً اإلسالم، دار  .16

 .1991الضٌاء، 

المرأة بٌن طؽٌان النظام الؽربً ولطابؾ التشرٌع محمد سعٌد رمضان البوطً،  .17

 .1996الربانً، دار الفكر، دمشق، 

قضاٌا الفكر العربً، سلسلة  محمد عابد الجباري، الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان، .18

 .، مركز دراسات الوحدة العربٌة26الثقافة القومٌة رقم 

 الطبعة الخانجى، مكتبة اإلنسان، وحقوق اإلسالم خفاجى، المنعم عبد محمد .19

 .  1951مصر،  األولى،

محمد علً الهاشمً، شخصٌة المرأة المسلمة كما ٌصوؼها اإلسالم فً الكتاب  .20

 .2003سالمٌة، الطبعة السادسة، بٌروت لبنان والسنة، دار النشر اإل
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ضرورات ال حقوق، سلسة عالم : محمد عمارة، اإلسالم وحقوق اإلنسان .21

 .1985، مطابع الرسالة، الكوٌت، 89المعرفة رقم 

محمود حمدي زقزوق، اإلسالم وقضاٌا المرأة، رابطة الجامعات اإلسالمٌة،  .22

جعفر عبد . بإشراؾ د (12) اإلسالم وحقوق المرأة، سلسلة فكر المواجهة

 . 2004السالم، الطبعة األولى 

موالي ملٌانً بؽدادي، حقوق المرأة فً الشرٌعة اإلسالمٌة، قصر الكتاب،  .23

 .1997البلٌدة، الجزابر 

نادر فرجانً، نحو مٌثاق عربً لحقوق اإلنسان، المعهد العربً لحقوق  .24

 .1990اإلنسان، تونس 

الحق قدٌم، وثابق : الجورشً، الباقر العفٌؾنصر حامد أبو زٌد، صالح الدٌن  .25

حقوق اإلنسان فً الثقافة اإلسالمٌة، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 

   .2000القاهرة، 

هٌثم مناع، اإلسالم وحقوق المرأة، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،  .26

 .2001، القاهرة 17مبادرات فكرٌة رقم 

نسان فً ضوء الحدٌث النبوي، كتاب األمة، ٌسري محمد أرشد، حقوق اإل .27

سلسلة دورٌة تصدر كل شهرٌن عن وزارة األوقاؾ والشإون اإلسالمٌة، 

. 2006، السنة السادسة والعشرون،  114قطر، العدد 

: الرسائل والبحوث -ثانٌا  

بن فرٌحة هٌام، حقوق اإلنسان فً الدول العربٌة، بٌن التعبٌر الذاتً واالستجابة  . 

الدولً، بحث ماجستٌر، معهد العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة، جامعة  للواقع

 .1995 / 1996الجزابر 

جدي عبد القادر، حرٌة ممارسة الحقوق السٌاسٌة فً النظام اإلسالمً، بحث  .2

 .1999ماجستٌر، جامعة األمٌر عبد القادر للعلوم اإلسالمٌة، قسنطٌنة 
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الفسق واإلٌمان، أطروحة دكتوراه،  محمد فراس هٌثم السعودي، المرأة بٌن .3

بإشراؾ األستاذ الدكتور مصطفى سعٌد الخن، جامعة الجنان، كلٌة اآلداب 

 .2005ابرٌل /والعلوم اإلنسانٌة، قسم الدراسات اإلسالمٌة، طرابلس لبنان، نٌسان

التنازع بٌن المعاهدة الثنابٌة والقانون فً المجال الداخلً : محمد ناصر بو ؼزالة .4

ء أحكام القانون الدولً العام، رسالة دكتوراه، كلٌة الحقوق والعلوم فً ضو

. 1996اإلدارٌة، الجزابر 

حماٌة حقوق المرأة فً التشرٌعات الجزابرٌة مقارنة مع اتفاقٌات سرور طالـبً،  .5

بحث ماجستٌر ، كلٌة الحقوق، جامعة  -الظروؾ العادٌة –حقوق اإلنسان 

 .2000تشرٌن ثانً /الجزابر، نوفمبر

 

: المقاالت  -ثالثا

أحمد أبو الوفا، مسابل القانون الدولً والعالقات الدولٌة فً أحكام القضاء  . 

 .1997المصري، المجلة المصرٌة للقانون الدولً، 

: ، عن2004آب /أحمد المخزنجً، حقوق المرأة فً المساواة والمٌراث، أؼسطس .2

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php 

عن شبكة  ؟اإلسالمً هل حقوق المرأة مهضومة فً التشرٌع: بوجمعة جمً .3

 :اإلنترنٌت

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php 

وحقوق اإلنسان، إدارة، مجلة المدرسة  1996نوفمبر 28تعدٌل : بوزٌد لزهاري .4

 .1997  –1، العدد 7الوطنٌة لإلدارة، المجلد 

المركز  ،حفٌظة شقٌر االتفاقٌات الدولٌة وحقوق المرأة فً العالم العربً، أمان .5

 .2003، تموز/ٌوٌول 17العربً للمصادر والمعلومات حول العنؾ ضد المرأة 

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
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حقوق اإلنسان والفكر اإلسالمً المعاصر، مجلة العربً العدد : رضوان السٌد .6

 .1996مارس  448

سرور طالبـً، الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة للنساء بٌن الشرابع الوضعٌة واإلسالم،  .7

مجلة الجنان للبحث العلمً النصؾ سنوٌة، السنة األولى العدد التجرٌبً، 

 .2005سبتمبر /لولطرابلس لبنان أي

: التحفظات على حقوق المرأة والشرٌعة اإلسالمٌة، مقال نشر فًسرور طالبـً،  .8

"Le courrier du GERI " رسالة قسم الدراسات والبحوث فً اإلسالمٌات، التابع

   .2004سبتمبر /أٌلول لجامعة مارك بلوك، ستراسبورغ، فرنسا

ت الدولٌة واإلقلٌمٌة لحقوق اإلنسان لالتفاقٌا سناء سٌد خلٌل الوضعٌة القانونٌة .9

 /http://www.ladis.comاألخرى،  بالنسبة للدستور والقوانٌن المصرٌة

 حزٌران/ ، ٌونٌووالممارسة إشكاالت المفاهٌم: حقوق المرأة شفٌق المصري .0 

: ، عن2004

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php 

فرٌدة ؼالم إسماعٌل، األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة وتعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن  .  

 //:http : ، عن شبكة االنترنت2004أٌلول / ٌولٌو 8المرأة،   وتمكٌن

www.un.org/arabic/ 

: ، عن2004تشرٌن أول  /ة المرأة قضٌة اإلنسان، أكتوبرمحمد الحنفً قضً .2 

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php  

محمد السٌد سعٌد، نحو رإٌة إستراتجٌة جدٌدة للحركة العربٌة لحقوق اإلنسان،  .3 

اسٌة، العدد السابع والثامن، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان مجلة سو

 .1996كانون ثانً /أٌار

 2004تشرٌن ثانً/العربٌة نوفمبر مسعود عكو، الظلم القانونً للمرأة فً الدول .4 

  http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php: عن

http://www.ladis.com/
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
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منظمة العفو الدولٌة، تحفظات على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد  .5 

عن  ،تقوٌض حماٌة المرأة من العنؾ فً الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا: المرأة

 http://www.amnesty-arabic.orgشبكة اإلنترنٌت، 

منظمة العفو الدولٌة، حرمان المرأة السعودٌة من حقها فً التصوٌت، عن شبكة  .6 

 http://www.amnesty-arabic.orgاإلنترنٌت، 

المرأة تستحق االحترام : ، دول مجلس التعاون الخلٌجًمنظمة العفو الدولٌة .7 

 http://www.amnesty-arabic.org:  ، عن2005ٌار أ/ماٌو 11 والكرامة

منظمة العفو الدولٌة، تحفظات على اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد  .8 

تقوٌض حماٌة المرأة من العنؾ فً الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا : المرأة

http://www.ara.amnesty.org  

: 2003هٌومان راٌتس ووتش، النضال من أجل الحقوق اإلنسانٌة للمرأة،  منظمة .9 

http://www.hrw.org/arabic/info 

شرقٌة؟ حقوق المرأة بالرجل فً مجتمعاتنا ال هل تساوت نجوى مجدي مجاهد .20

  :عن، 2004آب /أؼسطس

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php 

 /ٌولٌو 29نور الدٌن بن مالك كرشً، المرأة المؽربٌة بٌن الحكومة والعلماء،  . 2

 :عن، 2004تموز 

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php 

: منشورات األمم المتحدة -رابعا

 UN: المالحظات الختامٌة للجنة الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، الكوٌت . 

Doc. E/C.12/1/Add.98 ،7 2004حزٌران /ٌونٌو. 

 .UN Doc: الكوٌت: لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، التعلٌقات الختامٌة .2

CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.4/Rev. 1. 

http://www.amnesty-arabic.org/
http://www.amnesty-arabic.org/
http://www.amnesty-arabic.org/
http://www.ara.amnesty.org/
http://www.hrw.org/arabic/info
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmcomments.php
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الصادرة عن لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، الفقرة  25التوصٌة العامة رقم  .3

  .2004كانون الثانً /، ٌناٌر(التدابٌر الخاصة المإقتة) 4من المادة  1

ولة قطر على االستبٌان الموجه إلى الحكومات حول تنفٌذ منهاج عمل بٌجٌن رد د .4

، (2000)ونتٌجة الدورة االستثنابٌة الثالثة والعشرٌن للجمعٌة العامة ( 1995)

: 2004المجلس األعلى لشبون األسرة 

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/QATAR-

English.pdf 

تقرٌر المقرر الخاص المعنً بالعنؾ ضد المرأة، الممارسات الثقافٌة فً العابلة  .5

 /UN Doc :2002كانون الثانً /ٌناٌر 31التً تتسم بالعنؾ ضد المرأة، 

E/CN.4/2002/83  

، اإلجراءات االستثنابٌة 25أة، التوصٌة العامة لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المر .6

 .المإقتة

والثانً  تعلٌق اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة على التقرٌرٌن األول .7

فً جلساتها  (CEDAW/C/JOR/2) و  (CEDAW/C/JOR/1) المقدمٌن من األردن

 .2000كانون الثانً  /ٌناٌر 26و  20المعقودة فً  456و  449و  448

المفوضٌة العلٌا لحقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان، الذكرى األربعٌن لمنظمة األمم  .8

  .1998ـ  1997، 1المتحدة، رقم 

من  40اللجنة المعنٌة بحقوق اإلنسان، التقرٌر الدوري الرابع للمؽرب وفقا للمادة  .9

 CCPR/C/115/add.1   ،15العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، 

 .1997تشرٌن أول /توبرأك

التقرٌر األولً لألردن أمام اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة،  .0 

(CEDAW/C/JOR/1) ،10 1997تشرٌن ثانً /نوفمبر. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/QATAR-English.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/QATAR-English.pdf
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لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، التحفظات على اتفاقٌة القضاء على جمٌع  .  

، UN Doc. CEDAW/C/1997/4أشكال التمٌٌز ضد المرأة، تقرٌر ألمانة السر، 

 .1996تشرٌن الثانً /نوفمبر 12

، UN Doc. E/CN.4/1996/53تقرٌر المقرر الخاص المعنً بالعنؾ ضد المرأة،  .2 

 .1996شباط /فبراٌر 6

 .1996عام  51/77الجمعٌة العامة لمنظمة األمم المتحدة، القرار رقم  .3 

ا الهٌبات المشرفة على مجموعة التعلٌقات العامة والتوصٌات العامة التً اعتمدته .4 

 .UN Doc .HRI\GEN\1\Rev.7تنفٌذ اتفاقٌات حقوق اإلنسان، 

 7، المادة 23اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة، التوصٌة العامة  .5 

 .(الحٌاة والسٌاسٌة والعامة)

، المساواة فً 21اللجنة المعنٌة بالقضاء على التمٌٌز ضد المرأة، التوصٌة العامة  .61

 .(1994الدورة الثالثة عشرة، )لزواج والعالقات العابلٌة ا

، العنؾ ضد المرأة 19لجنة القضاء على التمٌٌز ضد المرأة، التوصٌة العامة رقم  .7 

 .1992الدورة الحادٌة عشرة، )

اإلعالن الخاص باشراب الشباب مثل السالم والفهم واالحترام المتبادل بٌن  .8 

، بقرارها رقم 1965امة لألمم المتحدة عام الشعوب، والذي تبنته الجمعٌة الع

 .2ـ37

المرأة فً : برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة .9 

 .الحٌاة العامة

برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، موجز عن  .20

 .األردن

نامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، موجز عن برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، بر . 2

 .اإلمارات
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برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، موجز عن  .22

 .البحرٌن

كم فً الدول العربٌة، موجز عن برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الح .23

 .تونس

برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، موجز عن  .24

 .السعودٌة

برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، موجز عن  .25

 .سورٌا

برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، موجز عن  .26

 .ُعمان

برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، موجز عن  .27

 .قطر

عن برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، موجز  .28

 .الكوٌت

برنامج األمم المتحدة اإلنمابً، برنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة، موجز عن  .29

  .لبنان

: منشورات المرصد الوطنً لحقوق اإلنسان -خامسا

، مجلة حقوق 1993جوان 24إلى 14المرصد الوطنً لحقوق اإلنسان، خاص بفٌٌنا، من

 1993.الجزابر، سبتمبر 4اإلنسان رقم 

: شورات الجمعٌات النسائٌةمن –سادسا 

. 1992الجمعٌة اللبنانٌة لحقوق اإلنسان، حالة حقوق اإلنسان فً لبنان، بٌروت 

http://www.pogar.org/arabic/countries/index.asp?cid=7
http://www.pogar.org/arabic/countries/index.asp?cid=7
http://www.pogar.org/arabic/countries/index.asp?cid=7
http://www.pogar.org/arabic/countries/index.asp?cid=7


 
 377 

: ملتقٌاتال-سابعا

أحمد أبو الوفاء، الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان فً إطار منظمة األمم المتحدة . د . 

لً والوكاالت الدولٌة المتخصصة، مجموعة محاضرات ألقٌت فً المعهد الدو

والتً نظمها المعهد فً مدٌنة ستراسبورج  36لحقوق اإلنسان خالل الدورة رقم 

 .2005تموز / ـ فرنسا خالل شهر ٌولٌو

المجلس اإلسالمً األعلى ملتقى دولً فً قضاٌا المرأة واإلسالم بٌن المبادئ  .2

 .1999أكتوبر  13-11اإلسالمٌة ومعالجة القوانٌن الوضعٌة، الجزابر 

 الدولٌة االتفاقٌات ضوء فً العربٌة القوانٌن فً المرأة اللبنانً، يالنسائ المجلس .3

 فً المنعقدة الدراسٌة الحلقة وتوصٌات دراسات المتحدة، األمم عن الصادرة

 ماٌو/ أٌار بٌروت األولى، الطبعة ،1974 ماٌو/ أٌار 31و 27 بٌن ما بٌروت

1975. 

 الدولً المعهد اإلنسان، حقوق لحماٌة األوروبً النظام المٌدانً، أمٌن محمد .4

 .1999 تموز/ٌولٌو فرنسا ستراسبورغ اإلنسان، لحقوق

تطبٌقات االلتزام بالقضاء على التمٌٌز ضد النساء فً الدول " سرور طالبـً،  .5

، مداخلة ألقٌت فً المإتمر السنوي األول لمركز دراسات وبحوث حقوق "العربٌة

سان فً األنظمة الدستورٌة حقوق اإلن: اإلنسان بجامعة أسٌوط، تحت عنوان

 .2006آذار /مارس 16 -14مصر، / العربٌة الواقع والمؤمول، أسٌوط 

بٌن الضؽوطات الداخلٌة : الدٌمقراطٌة فً الدول العربٌة"سرور طالبـً،  .6

مداخلة ألقٌت فً الملتقى العلمً الدولً حول الدٌمقراطٌات الصاعدة " والخارجٌة

/ لذي نظمته كلٌة الحقوق والعلوم االقتصادٌةعوامل التعثر وضرورة اإلصالح، ا

تشرٌن ثان / نوفمبر 24و 23قسم العلوم السٌاسٌة بجامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

2005. 
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الٌوم الدراسً " حقوق اإلنسان عالمٌة أو تتجه نحو العالمٌة؟" ، سرور طالبـً .7

حول موضوع حقوق اإلنسان فً عصر العولمة، تنظٌم جامعة الجنان ونقابة 

 . 2005أٌار / ماٌو 6لبنان،  –المحامٌن لمحافظة الشمال، طرابلس 

 عن، 2006مصر  "تخصٌص مقاعد للنساء فً الهٌاكل االنتخابٌة"مإتمر  .8

 //:www.hrinfo.org/egypt/ecwr/http : الشبكة العربٌة لمعلومات حقوق اإلنسان

نساء وجهات نظر مختلفة وتعددٌة أفكار، : " لملتقى الوطنً حول المرأةفعالٌات ا .9

/ ، طبع وزارة التضامن االجتماعً، نوفمبر1998آذار /مارس 4-3الجزابر 

 .1998تشرٌن ثانً 

: الجرائد -ثامنا

 19ألول تشرٌع عن حقوق المرأة، جرٌدة الشرق األوسط،  150الذكرى الـ  . 

 .1998تموز /ٌولٌو

وثلثا طالب معهد .. زٌادة، القضاء اللبنانً ٌتجه نحو التؤنٌث القاضً طارق .2

 .2005لبنان، شباط / مقال نشر فً جرٌدة األدٌب.. القضاء إناث

سنة من النضال من أجل تكرٌس حقوق  60، 2005-1945سرور طالبـً،  .3

. 2005مارس /لبنان آذار /المرأة، مقال نشر فً جرٌدة األدٌب

: الوثائق القانونٌة -تاسعا

 الوثائق الدولٌة:  

 .2005هٌومن راٌتس ووتش ، منظمة مراقبة حقوق اإلنسان التقرٌر العالمً  . 

، 2005هٌومن راٌتس ووتش، منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، التقرٌر العالمً  .2

 http://www.hrw.org/arabic/infoمصر، 

  .2002لٌمٌة العربٌة تقرٌر التنمٌة اإلق.3

http://www.hrinfo.org/egypt/ecwr/
http://www.hrw.org/arabic/info
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 . 2002 -2001أوضاع حقوق اإلنسان فً البحرٌن خالل  تقرٌر .4

، عن 1999هٌومن راٌتس ووتش، منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، التقرٌر العالمً  .5

  http://www.hrw.org/arabic/infoالكوٌت، 

 17الصادر بتارٌخ  5819، قرار رقم 11، الدورة مجلس جامعة الدول العربٌة .6

ٌضع الخطوط االسترشادٌة فً مجال وضع معاٌٌر الذي  1998أٌلول /مبرسبت

 .لعالمٌة حقوق اإلنسان

 .1995مارس  12  -6القمة العالمٌة من أجل التنمٌة االجتماعٌة،   .7

سبتمبر / أٌلول  15إعالن وبرنامج عمل بكٌن، المإتمر العالمً الرابع للمرأة،  .8

1995. 

. المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان .9

ارٌر المنظمة العربٌة لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان فً الوطن العربً تق .0 

 .1987مند سنة 

 .اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد النساء .  

 .اتفاقٌة الحقوق السٌاسٌة للمرأة .2 

 . الشرعة الدولٌة لحقوق اإلنسان .3 

. مٌثاق األمم المتحدة .4 

 الوثائق القانونٌة الجزائرٌة :

 .(1970دٌسمبر  15المإرخ فً  86-70األمر رقم ) الجنسٌةقانون  -

. (1984أٌار  9المإرخ فً  11-84قانون رقم  )قانون األسرة  -

. (2005ماٌو  4المإرخ فً  09-05قانون رقم  )قانون األسرة  -

مختلؾ الدساتٌر الجزابرٌة   -
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