
�

ن�سان للن�ساء  حقوق الإ

بني العرتاف الدويل 

وحتفظات الدول العربية

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



�

ن�سان للن�ساء  الكتاب: حقوق الإ

          بني العرتاف الدويل وحتفظات الدول العربية

تاأليف: احلبيب احلمدوين /  حفيظة �سقري 

ن�سان )20( �سل�سلة: تعليم حقوق الإ

ن�سان النا�رش: مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ

9 �ش ر�ستم، جاردن �سيتي، القاهرة

ت: 27951112)+202( فاك�ش: 27921913) +202(

العنوان الربيدي: �ش.ب:117 جمل�ش ال�سعب، القاهرة

info@cihrs.org :الربيد اللكرتوين

www.cihrs.org : املوقع اللكرتوين

غالف اإخراج فني: ه�سام اأحمد ال�سيد

يداع بدار الكتب:  رقم الإ

الرتقيم الدويل:

راء الواردة بالكتاب ال تعرب بال�ضرورة عن  االآ

ن�ضان مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق االإ

بطاقة فهر�ضة
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ط1- القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 2008.
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ن�س���ان هو هيئة علمية وبحثية وفكرية  مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ

ن�سان يف العامل العربي، ويلتزم املركز يف  ت�ستهدف تعزيز حقوق الإ

ن�س���ان.  عالنات العاملية حلقوق الإ ذلك بكافة املواثيق والعهود والإ

عمال  ن�س���طة والأ ي�س���عى املرك���ز لتحقيق هذا الهدف ع���ن طريق الأ

ن�سطة  البحثية والعلمية والفكرية، مبا يف ذلك البحوث التجريبية والأ

التعليمية.

يتبن���ى املركز لهذا الغر����ض برامج علمية وتعليمي���ة، ت�سمل القيام 

بالبحوث النظرية والتطبيقية، وعق���د املوؤمترات والندوات واملناظرات 

واحللق���ات الدرا�سية. ويق���دم خدماته للدار�س���ن يف جمال حقوق 

ن�سان . الإ

ية هيئة �سيا�سية عربية  ل ينخرط املركز يف اأن�سطة �سيا�سية ول ين�سم لأ

اأو دولي���ة توؤثر عل���ى نزاهة اأن�سطته، ويتع���اون مع اجلميع من هذا 

املنطلق.

املدير التنفيذي

معتز الفجريي

كادميي امل�ست�سار الأ

حممد ال�سيد �سعيد
مدير املركز

بهي  الدين ح�سن
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�سيا  اأظهر امل�سح ال�سنوي للجنة القت�سادية والجتماعية لآ

الن�ساء  �سد  التمييز  اأن  املتحدة  مم  للأ التابعة  الهادي  واملحيط 

والوظائف  وامل�ست�سفيات  باملدار�س  التحاقهن  على  والقيود 

يكلف 19 دولة، بينها �سبعة بلدان اإ�سلمية اأكرث من 80 بليون 

دولر �سنويا. 

 2002 عام  ول  الأ العربي  ن�سانية  الإ التنمية  تقرير  وكان 

هي  العربي،  العامل  يف  التنمية  تعوق  نواق�س  ثلثة  حدد  قد 

غياب احلريات العامة وتراجع املعرفة والتعليم وتردي اأو�ساع 

الن�ساء. 

ويتخذ التمييز �سد الن�ساء يف املنطقة العربية اأ�سكال متباينة 

ن�سيب  ترى  يا  هو  فما  وقانونية؛  وثقافية  و�سيا�سية  اقت�سادية 

يف  يع�سن  ن�ساءه  اأن  خا�سة  اخل�سائر؛  هذه  من  العربي  الوطن 

اأو�ساع ل يح�سدن عليها.
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اأ�سكال  كل  لغاء  لإ الدولية  التفاقية  يف  �سا�سي  الأ واملبداأ 

تعني  اجلن�سني  بني  وامل�ساواة  امل�ساواة،  هو  املراأة  �سد  التمييز 

وليات والفر�س بني املراأة والرجل،  الت�ساوي يف احلقوق وامل�سوؤ

والبنت والولد، ول تعني امل�ساواة بني املراأة والرجل اأن يغدو 

ولياته  الثنان �سيئًا واحدا؛ اإمنا تعني األ تعتمد حقوق املرء وم�سوؤ

وفر�سه على اإذا ما كان �سيولد ذكراً اأم اأنثى. وينطوي مفهوم 

املراأة  م�سالح  خذ  توؤ اأن  �رضورة  على  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 

والرجل واحتياجاتهما واأولوياتهما بعني العتبار. 

للمراأة  املت�ساوي  التمثيل  اجلن�سني  بني  التوازن  يعني  كما 

�رضيحًا  دعمًا  حتقيقه  ويتطلب  كافة،  املجالت  يف  والرجل 

مل�ساركة املراأة وخا�سة يف �سنع القرار. 

ومن هنا ن�ساأ منظور نوع اجلن�س )جندر( وهو منظور ينه�س 

ثار املرتتبة على اأي تدبري تعتزم اتخاذه، مبا  على عملية لتقدير الآ

يف ذلك الت�رضيعات اأو ال�سيا�سات اأو الربامج يف جميع امليادين 

وعلى كل امل�ستويات بالن�سبة للن�ساء والرجال، فهي ا�سرتاتيجية 

جلعل اهتمامات وجتارب الرجال والن�ساء على حد �سواء بعداً 

وتنفيذها  والربامج  ال�سيا�سات  ت�سميم  يف  متكامل  مندجمًا 

ومراقبتها وتقييمها يف جميع املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية، 

قدر  على  والرجال  للن�ساء  الفائدة  تعم  بحيث  والجتماعية، 

النهائي هو حتقيق  والهدف  امل�ساواة،  انعدام  يدوم  فل  �سواء؛ 

امل�ساواة بني اجلن�سني. 
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املنهجي  دراج  الإ عملية  فيعني  اجلن�س  نوع  تعميم  اأما 

التي  ثار  الآ وتقييم  العمل،  اجلن�سانية يف جمالت  للمنظورات 

مبا  والرجل،  املراأة  على  اتخاذه  معتزم  اإجراء  اأي  عن  تنجم 

تعميم  وميثل  الربامج.  اأو  ال�سيا�سات  اأو  الت�رضيعات  ذلك  يف 

اهتمامات وجتارب  اإىل جعل  ترمي  ا�سرتاتيجية  النوع  منظور 

والربامج  ال�سيا�سات  ت�سميم  يف  متكامل  بعدا  والرجل  املراأة 

ال�سيا�سية  املجالت  جميع  يف  وتقييمها  ور�سدها  وتنفيذها 

يف  والرجل  املراأة  تت�ساوى  حتى  والجتماعية؛  والقت�سادية 

النتفاع بها وحتى ل يدوم انعدام امل�ساواة.

ن�سانية كافة،  وقد تبلورت ظاهرة خبيثة يف املجتمعات الإ

مال  راأ�س  توافر  يف  تتمثل  العربية  املجتمعات  يف  وبخا�سة 

بطالة  معدلت  من  يعانني  اللتي  الن�ساء  بني  هل  موؤ ب�رضي 

اأعلى من املتو�سط... كذلك اأدى التمييز �سد الن�ساء يف عوائد 

العمل، عندما يعملن، وبخا�سة يف القطاع اخلا�س اإىل انخفا�س 

فقار  الإ خلطر  الن�ساء  تعر�س  ذلك  ويعني  جور؛  الأ يف  ن�سبي 

�سعاف الناجم عن قلة فر�س العمل، و�سعف الك�سب من  والإ

العمل بدرجة اأعلى من الرجال.

جريات  جور خا�سة يف اأو�ساط الأ وتنت�رض البطالة وتدين الأ

غري  القطاع  يف  والعاملت  الرتاحيل  وعاملت  الزراعيات 

على  م�رض -  الريف، ويف  من  واملهاجرات  املهم�س  الر�سمي 

�سبيل املثال - تعمل غالبية الن�ساء يف القطاع غري الر�سمي يف 
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القطاع  يف  العاملني  من   %20 اأن  من  الرغم  وعلى  الزراعة، 

ملك  من   %7.5 فقط  ميثلن  فاإنهن  الن�ساء  من  الزراعي 

را�سي. الأ

على  للح�سول  قراهم  الرجال  يغادر  عندما  فاإنه  كذلك 

اأعمال تدر اأجوراً اأكرب يف املدن اأو خارج الوطن، فهم يلقون 

على كواهل الن�ساء اأعباء العمل يف املزارع اإىل جانب اأعمالهن 

املكتظة  العام  القطاع  �س�سات  موؤ حتاول  وعندما  املنزلية، 

فاإنها  بها  العاملة  القوى  حجم  »تر�سيد«  العاملة  يدي  بالأ

تتخفف من العاملت اأوًل قبل الرجال الذين يعتربون اأرباب 

عمال املرهقة اأفراداً للعمالة  �رض، وعندما يحتاج اأ�سحاب الأ الأ

جور املنخف�سة فاإنهم يعينون الن�ساء اأوًل.  العار�سة ذات الأ

الرذيلة  ممار�سة  يف  النعمة  حمدثي  من  غنياء  الأ يبداأ  وعندما 

وينتهي  بالدعارة،  العمل  على  القرية  فتيات  يرغمون  فاإنهم 

مر مبن بلغن منت�سف العمر اإىل الطلق.  الأ

العمل، كما  قوة  املنخرطات يف  الن�ساء  يزداد عدد  وبينما 

مكانة  ترتاجع  التعليم  مراحل  بكل  امللتحقات  ن�سبة  تزداد 

تزداد  اأنف�سهن  نظر  يف  وحتى  املجتمع  يف  و�سورتهن  الن�ساء 

جور.   البطالة وتدين الأ

وتقل فر�س العمل املتاحة للمراأة يف البلدان النامية كثريا عن 

الفر�س املتاحة للرجل. ول تزيد ن�سبة م�ساركتها يف العمالة يف 

املتو�سط على 50%، وتبلغ الن�سبة 29% يف جنوب اآ�سيا، بينما 
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ل تزيد على 16% يف الدول العربية. 

التنمية  تقرير  اإليه  تو�سل  الذي  ال�ستخل�س  راهنا  ويبقى 

منائي لعام 1995،  مم املتحدة الإ الب�رضية ال�سادر عن برنامج الأ

يت�ساوى  التنمية عملية  اأن  افرتا�س  اإنه طال  قال:  وذلك حني 

اأن  غري  النوع،  �سعيد  على  حمايد  تاأثريها  واأن  اجلميع،  فيها 

التجربة اأثبتت خلف ذلك ...« وبناء عليه من املهم اأن ناأخذ 

دعاة  اأن  ن�سمن  واأن  العتبار،  يف  اجلن�س  نوع  اأيديولوجية 

احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية لن يتجاهلوا املنظور 

الن�سوي اأو يقو�سوه. 

من  �سل�سلة  اعتمدت  قد  الدولية  العمل  منظمة  كانت 

مومة،  التفاقيات اخلا�سة بعمالة املراأة، ومو�سوع اإعانات الأ

منظمة  اأن  كما  املعاملة،  يف  وامل�ساواة  جور  الأ يف  وامل�ساواة 

مم  مم املتحدة لل�سكان، وبرنامج الأ ال�سحة العاملية، و�سندوق الأ

يدز قد و�سعوا على مر  املتحدة املعني بفريو�س نق�س املناعة / الإ

ر�سادية لل�سيا�سات املتعلقة ب�سحة  ال�سنني �سل�سلة من املبادئ الإ

جنابية  املراأة، وهي تركز ب�سفة متزايدة على ق�سايا احلقوق الإ

تركز على  متعددة  وثائق  اليون�سكو  منظمة  واجلن�سية. ولدى 

حقوق املراأة يف التعليم والتدريب. 

برامج  من  املت�رضرين  اأكرث  اأن  على  ح�سائيات  الإ وتدل 

التكيف الهيكلي والذي طبقته معظم الدول العربية ينتمون اإىل 

قوة العمل الن�سائية، كما اأنه يف غمار زيادة فقر الفقراء، ت�سبح 
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طلق؛ اأي اأن ما ي�سمى بتاأنيث الفقر  الن�ساء اأفقر الفقراء على الإ

قد اأ�سبح حقيقة واقعة من حقائق العامل املعا�رض، فقد �سهدنا 

نفاق على ال�سحة العامة  نفاق الجتماعي، اأي الإ تخفي�س الإ

�سمدة.. اإلخ، باعتبار ذلك  غذية ودعم الأ والتعليم والنقل والأ

تفر�سها  التي  الهيكلي  التكيف  لربامج  �سا�سية  الأ العنا�رض  من 

�س�سات التمويل الدولية على بلدان كثرية، وهو التخفي�س  موؤ

الذي كانت له عواقب وخيمة على نوعية حياة عامة ال�سكان، 

وب�سكل خا�س اجلماعات ال�سعيفة كالن�ساء. 

• • •
طاقات  يخ�س حترير  فيما  تعقيداً  الق�سايا  اأكرب  لعل  ولكن 

املراأة العربية واندماجها يف العمل واحلياة العامة، هي قوانني 

اأو  �رضة،  الأ داخل  العلقات  تنظم  التي  ال�سخ�سية  حوال  الأ

حرى جتعل منها علقات عبودية حيث الرجل ينفق واملراأة  بالأ

�سا�سي للتفاقية  �رضة هي املحور الأ تطيع؛ ولذا كانت قوانني الأ

لغاء كل اأ�سكال التمييز �سد املراأة.  الدولية لإ

�رضة يف القلب من احلداثة التي يتلكاأ  تقع م�ساألة قوانني الأ

العرب يف الدخول اإليها منذ قرنني من الزمان اأو يزيد، وحترير 

املراأة من قب�سة العلقات البالية هو واحد من علماتها، وهو 

مم املتحدة اأن الن�ساء  حترير مازال بدوره ملتب�سًا ويرى تقرير الأ

يف البلدان مو�سوع الدرا�سة، لي�س لهن راأي يف عملية �سنع 

بهن  مور  الأ تتعلق  عندما  حتى  املجتمع  اأو  املنزل،  يف  القرار 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

�رضة يف  الأ يومية عن تدخل  نفتاأ تواجهنا ق�س�س  مبا�رضة، ول 

احلياة ال�سخ�سية للمراأة، و�سول اإىل القتل. 

يرتفع  الثلث  الن�ساء  مبقتل  اإنه  ال�سحف  ن�رضته  يقول خرب 

 )2007( ال�سنة  مطلع  منذ  ال�رضف  قتلن يف جرائم  من  عدد 

يف  املا�سي  العام  يف  امراأة   122 قتلت  بينما  امراأة.   12 اإىل 

ي�سولون  اأحراراً  القتل  منفذو  فيما ظل  اأي�سا،  ال�رضف  جرائم 

ويجولون يف ال�سوارع، واأحيانًا يتحدثون بفخر عما اقرتفوه، 

الق�ساء  �س�سة  وموؤ املجتمع  من  تعاطفًا  اجلرمية  مرتكب  ويلقى 

عمد  لذا  واملحامني؛  العامة  والنيابة  الق�ساة  الثلثة  باأعمدتها 

امل�رضع الفل�سطيني اإىل تخفيف عقوبة القتل يف جرمية ال�رضف 

اإىل �سنوات قليلة يتوجه القاتل بنف�سه لي�سلم نف�سه لل�رضطة، اأما 

قتلة الن�ساء الثلث فهم اأبناء عم الفتيات. 

وتعالج التو�سية العامة رقم 19 للجنة املعنية بالق�ساء على 

�سد  املرتكب  العنف  هو  واحدا  مو�سوعًا  املراأة  �سد  التمييز 

اأ�سا�س  على  القائم  العنف  تعريف  اللجنة  حددت  وقد  املراأة، 

نوع اجلن�س باأنه »العنف املوجه �سد املراأة ب�سبب كونها امراأة، 

عمال  الأ وي�سمل  نحو جائر  على  املراأة  مي�س  الذي  العنف  اأو 

التي تلحق �رضراً اأو اأملًا ج�سديًا اأو عقليًا اأو جن�سيًا بها، والتهديد 

كراه و�سائر اأ�سكال احلرمان من احلرية ». عمال والإ بهذه الأ

ب�ساأن  اإعلنًا  العامة  اجلمعية  اأ�سدرت   1994 عام  ويف 

ن�سان  الإ وقامت جلنة حقوق  املراأة،  العنف �سد  على  الق�ساء 
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مب�ساألة  تعني  خا�سة  مقررة  بتعيني  علن  الإ هذا  اإىل  ا�ستناداً 

العنف �سد املراأة واأ�سبابه وعواقبه. وتقدم املقررة تقارير �سنوية 

�سباب  الأ التقارير  التي تعاجلها هذه  اللجنة، ومن املحاور  اإىل 

عر�سة  املراأة  جتعل  التي  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية 

للعنف. 

الن�ساء  متتع  دون  احليلولة  اإىل  املراأة  �سد  العنف  اأدى  وقد 

وتتعر�س  ن�سان،  الإ حلقوق  الكاملة  باملزايا  -كمجموعة- 

املجتمع ومن جانب  �رضة ويف  الأ العنف داخل  عمال  املراأة لأ

الدولة.

ويف درا�سة اأجريت يف 90 جمتمعًا ب�ساأن �رضب الزوجات 

العنف �سد  امل�ساواة القت�سادية عامل حا�سم يف منع  اأن  تبني 

املراأة؛ اإذ ميثل حرمان املراأة من ال�سلطة القت�سادية وال�ستغلل 

نه يدمي و�سعيتها  القت�سادي �سببًا رئي�سيًا للعنف �سد املراأة؛ لأ

ال�سعيفة ب�سبب اتكالها اقت�ساديا.

• • •
الفكر والتعبري والعتقاد  املراأة وحرية  تتلزم ق�سيتا حترير 

العربية  احلداثة  جتربة  حماور  من  اأ�سا�سيني  حمورين  باعتبارهما 

للقرن  معنا  وحملناها  قرنني،  منذ  مرتددين  اإليها  دخلنا  التي 

جيال القادمة بدورها  اجلديد و�سوف نبقى نحلم األ حتملها الأ

جيال -على العك�س- قادرة  اإىل قرن تاٍل، واأن تكون هذه الأ

على حل كل املع�سلت، ومنها ق�سية حترير املراأة املعلقة والتي 
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مام.  جترنا اإىل اخللف كلما خطونا اإىل الإ

�سلم ال�سيا�سي التي ازدادت نفوذا وعدداً وعدة  ن قوى الإ لأ

و�سول لتويل احلكم يف كل من فل�سطني والعراق وهما حتت 

خوان امل�سلمني على  الحتلل وعرب النتخابات، وح�سول الإ

20% من مقاعد جمل�س ال�سعب يف م�رض. هذه القوى كانت قد 

�سعت عرب تاريخها ول تزال اإىل فر�س و�سايتها على املجتمع 

واملرتبطتني  املحوريتني  امل�ساألتني  هاتني  يخ�س  فيما  العربي 

اأ�سد الرتباط، وهما م�ساألتان �ستبقيان م�سجلتني على جدول 

اأعمال تاريخنا اإىل اأن ننجح يف اإقرار وتثبيت مبادئ املواطنة 

وحقهم  جميعًا  للب�رض  ن�سانية  الإ والكرامة  وامل�ساواة  والعدل 

يف  وامل�ساءلة،  التعبري  ويف  بكرامة  العي�س  يف  ورجال  ن�ساء 

النقد والختلف في�سبح الفرد - رجل كان اأو امراأة - حراً 

وم�سئول عن م�سريه، قادراً على الختيار دون قهر. 

ظل و�سع املراأة اأبعد ما يكون عن امل�ساواة مع و�سع الرجل 

الذي كان  مومي  انهيار املجتمع الأ القرون ومنذ  امتداد  على 

قد عرف قدراً عاليًا من امل�ساواة وارتفاعًا كبرياً يف قدر املراأة 

املجتمع  ن�سوء  قبل  لها  ين�سبون  طفال  الأ كان  حني  ومكانتها 

نتاج.  الطبقي وامللكية اخلا�سة لو�سائل الإ

�سد  التمييز  تخلق  مومي  الأ املجتمع  هذا  زوال  وبعد 

الثقافات  كل  يف  متفاوتة  بدرجات  هذه  حلظتنا  حتى  املراأة 

واحل�سارات والنظم الجتماعية.  
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العدل  قيم  ت�سبح  عندما  اإل  ف�سل  للأ الو�سع  يتغري  ولن 

ن�سانية هي قيم املجتمع  ال�سائدة،  وامل�ساواة واحرتام الكرامة الإ

وت�ستقر وتر�سخ يف الوجدان العام، ويف اأو�ساط الن�ساء والرجال 

للمراأة والتي  املعادية  الثقافة  ن قوة  الن�ساء والرجال لأ واأقول: 

قد  وتاأديبه  عليه  الو�ساية  فر�س  من  لبد  اأدنى  كائنا  تعتربها 

ل من  وا�سعة جداً  قطاعات  قلوب وعقول  جتذرت حتى يف 

اأ�سميه ممار�سة  الن�ساء، وهو ما  اأي�سًا من  الرجال فح�سب واإمنا 

املاأ�ساوية   النتائج  دي �سمن  يوؤ والذي  للنف�س،  الطوعي  القهر 

له اإىل حرمان حركة حترير املراأة من جهود القوة الجتماعية 

هذه  يجعل  مما  اأنف�سهن؛  الن�ساء  من  تتكون  التي  لها  الرئي�سية 

نخبوية  حركة  كثرية-  اأخرى  �سباب  -ولأ ن  الآ حتى  احلركة 

عن  وتعجز  املجتمع،  �سطح  على  �سيقة  م�ساحة  يف  تعمل 

اإن  املركبة؛  ومعاناتهن  ال�سعب  ن�ساء  مع  القوية  اجل�سور  مد 

القانون  اأو  ال�سائدة  الثقافة  ب�سبب  اأو  البطالة  اأو  الفقر  ب�سبب 

حوال ال�سخ�سية القائم على التمييز �سد املراأة وفر�س  البايل للأ

بوي  الو�ساية عليها، وحيث يفو�س النظام ال�سيا�سي الطبقي الأ

�رضة وربها لقهر و�سبط ن�سف املجتمع نيابة عنه، م�ستنداً اإىل  الأ

حوال ال�سخ�سية والذي تتحداه التفاقية  هذا القانون القدمي للأ

الدولية لكل اأ�سكال التمييز �سد املراأة.  

واإذا عدنا اإىل الفكرة التي وردت يف اأول هذه الورقة حول 

تلزم حرية الفكر والتعبري والعتقاد مع حترر املراأة وحتريرها 
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�سوف جند اأن جذر انعدام امل�ساواة موجود يف فل�سفة الت�رضيع، 

واأن نقد فل�سفة الت�رضيع التي قامت عليها كل القوانني املقيدة 

نحو  على  الن�ساء  حريات  تكبل  التي  وتلك  العامة  للحريات 

حوال ال�سخ�سية هو اأ�سا�س ل غنى عنه لبناء قاعدة  خا�س يف الأ

ن�سانية،  الإ للعلقات  ية  روؤ تت�سمن  العامة  للحريات  جديدة 

تنه�س على مبادئ العدالة وامل�ساواة واملواطنة واحلرية واحرتام 

البلدان  كل  يف  ورجال   ن�ساء  الب�رض  لكل  الن�سانية  الكرامة 

العربية.

كل  يف  متفاوتة  بدرجات  يتكرر  امل�رضي  النموذج  يكاد 

البلدان العربية التي حتفظت على اتفاقية اإلغاء كل اأ�سكال التمييز 

حوال ال�سخ�سية ؟  �سد املراأة خا�سة فيما يتعلق بقوانني الأ

حوال  الأ قانون  راأ�سها  وعلى  �رضة  الأ بقوانني  يتعلق  وفيما 

اأن كل  راأ�سها  لنا جمموعة من احلقائق على  تتجلى  ال�سخ�سية 

�سنة  و�سع  الذي  القانون  هذا  اإىل  دخلت  التي  التعديلت 

1929، كانت جزئية تتعامل مع مفردات القانون هنا وهناك 

دون فل�سفته، �سواء يف ذلك التعديل الذي اأدخله القانون 100 

ل�سنة 1979 واملعروف بقانون جيهان الذي اأقر حق املراأة يف 

خر الذي  طلب الطلق اإذا تزوج زوجها باأخرى اأو التعديل الآ

تب�سيط  بقانون  واملعروف   2000 ل�سنة    )1( القانون  اأدخله 

باخللع  امل�سهور  ال�سخ�سية  حوال  الأ يف  التقا�سي  اإجراءات 

واعرتف  �سعبة،  ب�رضوط  نف�سها  تطليق  من  املراأة  مكن  الذي 
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اأو  الطلق  اإثبات  و�رضورة  العريف  الزواج  من  التطليق  بحق 

�رضة 10 ل�سنة 2004.  قانون حمكمة الأ

امل�سدر  وهو  امل�رضي  الد�ستور  اأن  فهي  الثانية  احلقيقة  اأما 

عظم - كما يقال - قد ت�سمن  القانون الأ اأو  للقوانني  ول  الأ

بوية قوة قاهرة ل على الن�ساء  يف �سلبه كل ما يجعل الو�ساية الأ

ا�ستبدادية  دولة  د�ستور  فهو  كله،   ال�سعب  على  واإمنا  فقط، 

يد  يف  فيها  �سا�سية  والأ الكربى  ال�سلحيات  ترتكز  ت�سلطية 

للحريات،  املقيدة  القوانني  من  ب�سل�سلة  يحكم  فرد  حاكم 

وبحالة الطوارئ الدائمة، ومي�سك بكل اخليوط يف يده. 

واحلقيقة الثالثة هي اأن الدولة امل�رضية، والدول العربية كافة 

با�ستثناء لبنان الذي يحكمه الو�سع الطائفي تفقد الطابع املدين 

للدولة الع�رضية بحكم هذا الد�ستور الذي ين�س يف مادته الثانية 

�سلمية هي امل�سدر  على دين للدولة ويعترب مبادئ ال�رضيعة الإ

الرئي�سي للت�رضيع، مما ي�سفي على كل اأ�سكال التمييز �سد املراأة 

اإىل املحافظة فيجعل هذا  �رضعية دينية، تتفاعل مع جمتمع مييل 

ال�سىء  كاأنه  في�سبح  ير�سخه  مربرا  الن�ساء  ا�سطهاد  التفاعل 

الطبيعي ما دام ي�ستند اإىل الدين والتقاليد والثقافة ال�سائدة. 

حوال  مر �سعوبة فيما يتعلق بتطبيق مواد قانون الأ وازداد الأ

اأدخلت  قد  كانت  التي  الد�ستورية  التعديلت  بعد  ال�سخ�سية 

ال�رضيعة  مبادئ  من  لتجعل   1980 عام  امل�رضي  الد�ستور  اإىل 

�سلمية امل�سدر الرئي�سي للت�رضيع بدل من اأحد م�سادره؛ اإذ  الإ
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الرجل  بني  امل�ساواة  ق�سية  يف  تراجع  احلني  ذلك  منذ  حدث 

والعملية  العلمية  ال�سعد  على  املطرد  التقدم  رغم  واملراأة 

واملهنية الذي حتققه املراأة. واأخذت اأ�سكال التمييز التي بنيت 

وتعويقا  التقدم  هذا  مع  تناق�س  يف  وذلك  اأكرث  تربز  تاريخيا 

ل�ستمراره. 

�سلمية  وتن�س املادة 11 من الد�ستور على جعل ال�رضيعة الإ

مرجعا لتحديد دور الن�ساء يف املجتمع، اإذ تقول املادة: 

التوفيق بني واجباتها  املراأة يف  م�ساعدة  تدعم  الدولة  »اإن 

يف  والن�ساء  الرجال  تدعم  كما  املجتمع،  يف  وعملها  �رضية  الأ

املجالت ال�سيا�سية الجتماعية  والثقافية والقت�سادية �رضط األ 

�سلمية«. ينتهك ذلك اأحكام ال�رضيعة الإ

بوية يف العائلة واملجتمع  وتتكاتف ال�سيا�سات وال�سلطة الأ

كد  يوؤ اإذ  طفال،               الن�ساء والأ لتفر�س و�سايتها على 

�سا�سية يف املجتمع هي العائلة ولي�س  الد�ستور على اأن الوحدة الأ

الفرد احلر املت�ساوي يف احلقوق والواجبات.

الد�ستوري  التعريف  بحكم  اأ�سبح  قد  الرجل  كان  واإذا 

تزال رعية  املراأة ل  فاإن  �سلمية  الإ �سقوط اخللفة  بعد  مواطنا 

رغم الدعاء باأنها مواطنة. 

وميكننا اأن جند مرافعات كثرية دفاعا عن الفكرة التي تقول 

م�سدر  وهي  املجتمع  يف  �سا�سية  الأ الوحدة  هي  العائلة  اإن 

فرادها، وهذا كله �سحيح، لكن ال�سحيح  الت�سامن والدعم لأ
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والقانون  الواقع  تكاتف  ن�ساأ.  قد  تاريخيا  و�سعا  اأن  اأي�سا 

فيه  يجري  الذي  املكان  العائلة هي  �سنعه جعل  والتقاليد يف 

زواج عليهن، واإذا مل جتر  باء والأ قهر الن�ساء بفر�س و�ساية الآ

وامل�ساواة  الختيار  من حرية  اأ�سا�س  على  للعائلة  تنظيم  اإعادة 

حوال ال�سخ�سية وغريها كما  الكاملة بني طرفيها يف قوانني الأ

يف املمار�سة فاإننا نكون كمن يحرث يف املاء. 

»وفاء  تدعي  م�رضية  م�سيحية  مواطنة  قررت  وحني 

رثوذك�سية  الأ الكني�سة  واأعلنت  اإ�سلمها،  اإ�سهار  ق�سطنطني« 

اأمام  حمتجني  امل�سيحيني،  ال�سبان  بع�س  وتظاهر  غ�سبها 

اأ�سلمت�س  الكاتدرائية قال الرئي�س مبارك ملعاونيه »اأ�سلمت ما 

والو�سي  العائلة  رب  هو  الزوج  اأن  »باعتبار  جلوزها  ترجع 

نه هو الرجل ودون اأي اعتبار  طفال، لأ الدائم على الزوجة والأ

بوية،  طراف الأ حلقها هي كاإن�سانة ؟، وهكذا تلتقي م�سالح الأ

�سواء على �سعيد العائلة اأو على �سعيد ال�سلطة ال�سيا�سية. 

ال�سلطوية  التوجهات  اأن  الوعي  ميدان  يف  جند  كذلك 

بوية الطبقية تقب�س على املجتمع ب�رضوط ذكورية، وتربز يف  الأ

يتخذ  املراأة  ج�سد  حول  اأ�سا�سية  اأفكار  ثلث  املهيمن  الوعي 

منها املجتمع تكئة لو�سع املراأة يف مرتبة اأدنى وتاأكيد اأن النوع 

الرجل  بني  البيولوجية  الفروق  واأن  اجتماعية،  �سناعة  لي�س 

كائنًا  املراأة  جتعل  وخالدة،  طبيعية  نوعية  فروقًا  تنتج  واملراأة 

اأدنى ي�ستحق املكانة التي ي�سعه املجتمع فيها بحكم التكوين 
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»الطبيعي« لهذا الكائن. 

وم�سدر  ال�سهوة  جمال  العورة  اجل�سد  هي  وىل  الأ الفكرة 

ال�سيطان  باب  اخلطيئة،  على  واملحر�س  والفتنة  غراء  الإ

والفل�سفات  �ساطري  الأ �سائعة يف  الدن�س، وهي فكرة  وعنوان 

كتبت  التي  واخلطيئة  اخلطاأ  رمز  دائمًا حواء  اإنها  والديانات، 

على الب�رضية ال�سيخوخة والفناء.  

الفكرة الثانية هي اجل�سد املقد�س رمز اخلري، وعلمة العطاء 

مومة وجتري، اأي�سا حما�رضته با�سم حمايته؛ وهو  واخل�سوبة والأ

�سلح  خوان امل�سلمني للإ ما عربت عنه مبادرة املر�سد العام للإ

عن  وحتدثت  طاهر،  كائن  املراأة  اإن  بالقول   2004 عام  يف 

طبيعة خا�سة لها، ودعت اإىل �سيانة عفافها وحمايتها.

اأما الفكرة الثالثة التي اأنتجتها الراأ�سمالية الليربالية املتوح�سة 

علن  الإ يف  اإما  ج�سدها  ت�ستخدم  حيت  ال�سلعة،  املراأة  فهي 

باحية؛ كتجارة مربحة وهي  غنيات الإ عن الب�سائع، اأو يف الأ

فيها  املراأة  وج�سد  وا�سع  نطاق  على  انت�رضت  التي  التجارة 

واملو�سيقى  الكلمات  مثل  خرى  الأ العنا�رض  وكل  املركز  هو 

وقدرته  اجل�سد  �سهوانية  براز  لإ ثرات  موؤ جمرد  هي  والديكور 

ثارة.  على الإ

عرب  الن�ساء  اأج�ساد  يف  املبا�رضة  التجارة  على  ف�سل  هذا 

التجارة  اأ�سكال  اأكرث  من  باتت واحدة  التي  الدعارة  �سبكات 

ربحية يف العامل بعد اأن حتولت اإىل جتارة عابرة للقارات.
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التمييز  يجري  املراأة  جل�سد  املركبة  النظرة  هذه  على  وبناًء 

�سدها كعقاب لها حينًا اأو با�سم حمايتها حينًا اآخر باعتبارها 

اإن�سانًا ناق�سًا، ل يحق له اأن يتمتع بامل�ساواة واإن كان ي�ستحق 

العربية  البلدان  رف�س  كان  هنا  ومن  عنه  رغمًا  ولو  احلماية 

بني  للم�ساواة  تدعو  التي  الدولية  التفاقية  لبنود  �سلمية  والإ

الرجال والن�ساء. 

و�ساط الثقافية  وثمة نقطة طاملا اأثري ب�ساأنها جدل كبري يف الأ

والجتماعية حول مطلب امل�ساواة الكاملة بني الرجال والن�ساء، 

ل هو  والت�ساوؤ الرجل واملراأة  البيولوجي بني  وهي الختلف 

امل�ساواة يعني طم�س الختلف بني  اإذا ما كان مطلب  دائمًا 

ال ناجتًا عن املخاوف اأو  الرجال والن�ساء، و�سواء كان هذا ال�سوؤ

عن �سوء النية فاإن الرد العلمي املو�سوعي عليه يقول: 

»اإن امل�ساواة بني الن�ساء والرجال ل تعني اإنكار الختلف 

بينهم، لقد اأ�س�ست حقائق البيولوجيا الختلف، ولكن عززته 

الرجل«  ل�سالح  مقت�سى  دون  الثقافة  موروثات  فيه  وبالغت 

وميثل �سبط الختلف بني الن�ساء والرجال وو�سعه يف مكانة 

مبداأ  ل�سياغة  �رضطا �رضوريًا  تهوين  اأو  تهويل  دون  ال�سحيح، 

امل�ساواة بني اجلن�سني. 

فمن �ساأن التهويل يف الختلف وترتيب اآثار عليه ل حتتملها 

دي اإىل التمييز �سد املراأة وحرمانها  حقائق الختلف، اأن توؤ

اإىل  دي  يوؤ اأن  التهوين من الختلف  �ساأن  من حقوقها، ومن 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

مور واختزالها يف �سور من امل�ساواة ال�سكلية التي  ت�سطيح الأ

دي بدورها اإىل اإهدار حقوق املراأة.  قد توؤ

ن�سانية للعام 2005 نحو نهو�س  ولذا نقرُّ يف تقرير التنمية الإ

املراأة يف الوطن العربي مببداأ الختلف بني اجلن�سني دون متييز 

يف احلقوق والواجبات بني جن�س واآخر، وباأن التعامل ال�سائب 

ن�سانية،  مع هذا الختلف، حتت رايتي امل�ساواة والكرامة الإ

ميكن اأن يكون اأ�سا�سًا متينًا لنه�سة اإن�سانية، ومن ثم نتبنى موقف 

املزاوجة بني امل�ساواة التامة يف حقوق املواطنة للمواطنني كافة 

مبا  اجلن�سني  بني  الختلف  احرتام  ون�ساء  مع �رضورة  رجال 

فراد املجتمع كافة بحيث ل يف�سي  ن�سانية لأ ي�سمن الكرامة الإ

املراأة، ومبا ميكنهم  انتقا�س من حقوق  اأي  اإىل  طلق  الإ على 

يف  بكفاءة  وتوظيفها  الب�رضية  القدرات  اكت�ساب  من  جميعًا 

جميع اأ�سكال الن�ساط املجتمعي، اأي يدجمهم كلهم، على قدم 

ن�سانية يف البلدان العربية«.  امل�ساواة يف عملية جادة للتنمية الإ

البيولوجي  اأن هذا الختلف  اإىل ذلك حقيقة  اأ�سفنا  فاإذا 

بني الرجال والن�ساء ي�سع على عاتق الن�ساء عبء جتديد اجلن�س 

طفال فاإن املجتمع  الب�رضي عن طريق احلمل والولدة وتربية الأ

لبد اأن يكون مطالبًا مبكافاأة الن�ساء على هذا الدور ملعاقبتهن 

جنابية  الإ الوظائف  اعتبار  طريق  عن  تاأتي  واملكافاأة  ب�سببه، 

للمراأة وظائف اجتماعية، واإ�ساعة هذه النظرة لها يف املجتمع 

جيال املتعاقبة، والعمل على تغيري الثقافة التي تنظر اإىل  وبني الأ
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املراأة باعتبارها كائنًا اأدنى ب�سبب هذا الختلف البيولوجي، 

العاملية  املرجعية  عليه  تن�س  الذي  امل�ساواة  مبداأ  اإقرار  ثم  ومن 

ن�سان.  حلقوق الإ

الكرومو�سومات  مثل  حقيقة  البيولوجية  الختلفات 

الهرمونات،  واأحوال  والداخلية،  اخلارجية  التنا�سل  واأع�ساء 

يف  البت  اإىل  دي  توؤ التي  وهي  الثانوية،  اجلن�سية  واخل�سائ�س 

جن�س الفرد اإن ذكراً اأم اأنثى. 

على  ال�سوء  تلقي  اجلن�س  نوع  اإيديولوجية  ولكن 

الختلفات املختلفة مبا ي�سمل البيئة الجتماعية، وت�سبح هذه 

مور امل�سلم بها عند حتديد املواقع الجتماعية  الختلفات من الأ

والدرجات اأو املراتب الت�ساعدية، وتوفري اإمكانيات النتفاع 

باملوارد وامل�ساركة يف حياة املجتمع واإقرار اأدوار منطية للرجال 

والن�ساء، وهكذا ت�سبح الختلفات التي ت�ستند اإىل نوع اجلن�س 

اأ�سا�سًا لبناء مراتبي فيه  امل�سيطر والتابع، فيتاح للرجل امتلك 

املنتجة  والعمالة  املهارات،  واكت�ساب  واملرياث،  العقارات، 

وما يرتبط بذلك من مكانة رفيعة، اأما املراأة فهي حت�سل على 

وتتعر�س  والتعليم  ال�سحية  والرعاية  التغذية  من  اأقل  ن�سيب 

عمال العنف. لأ

الدول  يف  املراهقني  على  اأجريت  درا�سة   11 واقع  ومن 

بحاث الن�سائية تبني اأن عددا  النامية من قبل املركز الدويل للأ

من املراهقني ل ي�سلهم الغذاء الكايف، ويعاين �سغارهم من قلة 
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الغذاء اأكرث من الكبار. وينال الذكور من الغذاء �سعف ما تناله 

ناث. الإ

• • •
املرجعية  لعتماد  الدعوة  فهم  ي�ساء  ما  غالبا  بل  وكثريا 

فيما  �سواء  الت�رضيع  لفل�سفة  كاأ�سا�س  ن�سان  الإ حلقوق  العاملية 

نحو  على  ال�سخ�سية  حوال  بالأ اأو  العامة  باحلريات  يتعلق 

املواثيق  هذه  باأن  خاطئ  ادعاء  من  الفهم  �سوء  وينبع  خا�س، 

لغاء التمييز �سد املراأة هي  الدولية وبخا�سة التفاقية الدولية لإ

نتاج غربي ينتمي اإىل ثقافة اأخرى غري ثقافتنا، وين�سى القائلون 

�سلمية ن�سيبًا وافراً  بفكرة ال�سترياد هذه اأن للثقافة العربية الإ

يف �سياغة هذه املواثيق وو�سع اأ�س�سها.

فقد �سارك امل�رضي امل�سلم ال�سني »حممود عزمي« واللبناين 

امل�سيحي املاروين »�سارل مالك« مع عرب وم�سلمني اآخرين 

ن�سان وو�سع اأ�س�سه وبنوده،  يف �سياغة امليثاق العاملي حلقوق الإ

امل�رضية »عزيزة ح�سني« يف و�سع  الن�سائية  الرائدة  و�ساركت 

�سد  التمييز  اأ�سكال  كل  لغاء  لإ الدولية  التفاقية  وبنود  اأ�س�س 

عم  اأما على ال�سعيد الأ املراأة، هذا من الزاوية العملية البحتة، 

�سلمية كانت قد اأ�سهمت يف بناء الرتاث  فاإن الثقافة العربية الإ

اأن  اإبان ازدهارها وقبل  الفل�سفي العقلين منذ زمن ابن ر�سد 

تدخل يف ع�رض النحطاط. 

القيم  لكل  ح�ساد  هي  الدولية  والتفاقيات  املواثيق  اإن 
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كافة،  العاملية  والديانات  الثقافات  يف  والعليا  يجابية  الإ

ن�سان  والمتناع عن العتماد على املرجعية العاملية حلقوق الإ

با�سم اخل�سو�سية يعني بب�ساطة اأن مثل هذه اخل�سو�سية تت�سمن 

الب�رضية  عليها  توافقت  التي  والواجبات  احلقوق  من  انتقا�سا 

واعتمدتها كمرجعية ممثلة يف كوكبة من العقول الفذة، حملت 

اإىل هذه املواثيق القيم العليا للثقافات والديانات كلها، عابرة 

للفجوات التي ميكن اأن تكون قد ن�ساأت بني خ�سو�سية ثقافة 

اأو ديانة معينة وبني امل�سرتك العاملي عن طريق التاأويل ثم التاأويل 

ثم التاأويل، كما طالب »ابن ر�سد« فيل�سوف العقلنية العربية 

قبل ثمانية قرون، والذي قال ما معناه: اإنه ما من �سئ مينع من 

اأن تكون خليفة  اأي ميكنها  واأعلها؛  املواقع  املراأة لكل  تويل 

وواليا طبقا لزمانه.

كذلك فاإنه ل ميكن اأن تتناق�س خ�سو�سية حركات حترير 

ن�سان، ويف القلب منها طبعًا  املراأة العربية مع مواثيق حقوق الإ

اإل  املراأة؛  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  لغاء  لإ الدولية  التفاقية 

الدين،  با�سم  امل�ساواة  مبداأ  تهدر  اخل�سو�سية  هذه  كانت  اإذا 

و�سوف ت�سبح اخل�سو�سية يف هذه احلالة هي تعدد الزوجات، 

وفر�س احلجاب والنقاب على املراأة باعتبارها عورة، وحجب 

ن دم  بنائها من زواج اأجنبي، لأ م يف اإعطاء جن�سيتها لأ حق الأ

�رضة،  الأ يف  املراأة  ودونية  م،  الأ دم  ولي�س  �سا�س  الأ هو  ب  الأ

وا�سرتاط  بالقوة،  واجلامعات  املدار�س  يف  الختلط  ومنع 
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خ على �سفرها وحجب املرياث  ب اأو الزوج اأو الأ موافقة الأ

وتدريبها،  تعليمها  م�ستوى  وتدين  اأجرها،  وانخفا�س  عنها 

وح�سولها على غذاء اأقل وتاأنيث الفقر، ومنع الولية الكربى 

عنها اأي رئا�سة الدولة اأو احلكومة، وحجب من�سب القا�سي  

املدعوة  اخل�سو�سيات  هي  كلها  هذه  اأن  باعتبار  عنها  اأي�سًا 

اإ�سلمية. 

اأبدتها الدول العربية تطم�س  التي  ولذلك فاإن التحفظات 

ن�سان، وحتلحل متا�سك جميع  الطابع الكوين املميز حلقوق الإ

الدولية  املجموعة  اأقرتها  التي  احلقوق  التفاقية ووحدة  مواد 

متر فيينا يف يونيه عام 1993 الذي اأكد  خا�سًة منذ انعقاد موؤ

ن�سان، ول ميكن اأن تدعم  اأن حقوق الن�ساء جزء من حقوق الإ

بينها ترابطًا ع�سويا  اإذا ترابطت فيما  اإل  هذه احلقوق برمتها 

وثيقًا. 

وبامل�سادقة مع حتفظات �سددت الدول العربية على اإرادتها 

بوي ال�سائد الذي يعتمد على املوروث  يف عدم تغيري النظام الأ

اإرادتها  وعلى  القدا�سة،  طابع  عليه  وي�سفي  والديني  الثقايف 

ال�رضيعة  با�سم  القانونية  الن�ساء  و�ساع  لأ تطوير  اأي  رف�س  يف 

�سلمية والقوانني املحلية التمييزية؛ وبالنتيجة تظهر امل�سادقة  الإ

حيان �سورية.  يف بع�س الأ

حقوقها  منحت  قد  العربية  القوانني  اأغلب  يف  املراأة  اإن 

�سباب خارج اإطار القانون.  ال�سيا�سية، ولكنها ل تتمتع بها لأ
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اأما قوانني العمل والعقوبات واجلن�سية ففيها الكثري من مظاهر 

خطوات  اتخذت  قد  كانت  واإن  واملراأة،  الرجل  بني  التمييز 

زالة مظاهر التمييز خا�سة يف م�ساألة اجلن�سية  ت�رضيعية ملمو�سة لإ

حوال ال�سخ�سية يف عدد من البلدان.  وبع�س م�سائل الأ

ومع ذلك فاإن اأظهر ما يكون التمييز املتبقي داخل النظام 

حوال  الأ جمال  يف  هو  املراأة  �سد  العربية  للدول  القانوين 

ال�سخ�سية، واإن كان امل�رضع قد بادر يف عدد من دول امل�رضق 

التمييز،  اآثار  اإدخال تعديلت ت�رضيعية تخفف من  اإىل  العربي 

فاإن هذه املحاولت مل ترق اإىل م�ستوى الطابع التقدمي الذي 

واملدونة  التون�سي  الت�رضيع  مثل  العربي  املغرب  ت�رضيعات  مييز 

املغربية والت�رضيع اجلزائري. 

اأما القائمون على اأمر القانون من م�رضعني وق�ساة وفقهاء 

ومن  عام،  كاأ�سل  املراأة  �سد  بالتحيز  وعيهم  يت�سم  ما  فكثريا 

هنا ي�سح القول اإن عملية و�سع القانون وتطبيقه وتف�سريه يف 

العامل العربي حتكمها الثقافة الذكورية.

الراحل احلبيب بورقيبة واحداً  التون�سي  الرئي�س  وقد كان 

باإ�سدار  قام  حني  ا�ستنارة  واأكرثهم  العرب  القادة  اأ�سجع  من 

املراأة  مع  يتعامل  الذي  التون�سي  ال�سخ�سية  حوال  الأ قانون 

هلية عام 1956، وقد تاأ�س�س بدوره على  كمواطنة كاملة الأ

املرجعية العاملية ومبداأ امل�ساواة مع قراءة متقدمة للن�س الديني 

م�ستهدفا حتقيق ثلث غايات طبقا للباحث التون�سي ها�سمي 
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الطرودي:

اأولها: اإعادة العتبار اإىل اإن�سانية املراأة، والكف عن النظر 

اإليها كاأداة للمتعة. 

كراه، واإقرار حق املراأة يف الت�رضف  وثانيتها منع زواج الإ

يف ذاتها والتكفل مب�سريها.

حق  املراأة  ومنح  املحاكم  لنظر  الطلق  اإخ�ساع  وثالثتها 

طار  الإ هذا  الرجل، ويف  �ساأن  ذلك  �ساأنها يف  الطلق  طلب 

�سئون  اإدارة  الزوجني على  والتعاون بني  ال�رضاكة  جاء مفهوم 

اأن  املراأة  �رضة، وبو�سع  ب وحده رئي�سا للأ يبق الأ �رضة، ومل  الأ

تزوج نف�سها دون ويل، كما اأنه منع تعدد الزوجات. 

مام »حممد عبده »مفتي الديار  ونذكر يف هذا ال�سدد اأن الإ

تعدد  مبنع  طالب  قد  كان  الع�رضين  القرن  مطلع  يف  امل�رضية 

الزوجات قائل اإنه جائز �رضعا. 

يلفت الباحث اجلزائري »حممد حربي« النظر اإىل اأن الزعماء 

العرب، الذين ان�سغلوا بق�سية عمل املراأة وم�ساركتها يف احلياة 

نعرتف  اأن  »ينبغي  فيقول:  اأبداً يف حتررها  يفكروا  العامة، مل 

حترير  يخ�س  فيما  وتقدما  جراأة  العرب  القادة  اأكرث  باأن  هنا 

حوال  املراأة كان احلبيب بورقيبة الذي اأ�سدر قانونا متقدمًا للأ

ال�سخ�سية �سنة 1956، واإذا ما نظرنا اإىل ناحية امل�رضق وجدنا 

باأي عمل  القيام  النا�رض »ول »البعث »جتراأ على  اأنه ل »عبد 

ل�سالح املراأة، واجلميع اتفقوا على ت�سغيلهن وعلى اإر�سالهن اإىل 
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احلقول واملكاتب واملعامل، ولكن من فيهم فكر يف اإحداث 

القطيعة مع املا�سي والعرتاف لهن بحقوقهن ».

املقد�س،  للن�س  التاريخية  القراءة  نعتمد  اأن  اإذن  بو�سعنا 

تنت�رض  لننتج قوانني ومواقف واأفكاراً  اأبواب الجتهاد  ونفتح 

نها �سوف  مل�سلحة النا�س رجال ون�ساء، ول تخا�سم التطور؛ لأ

التي كانت  ن�سان  الإ العاملية حلقوق  املرجعية  اأول على  تعتمد 

قد عززت اعرتافها بحقوق املراأة باعتبارها جزءاً ل يتجزاأ من 

 ،1993 ن�سان عام  فيينا حلقوق الإ متر  ن�سان يف موؤ حقوق الإ

ومنذ ذلك احلني تقدمت احلركة الن�سائية اجلديدة يف م�رض ويف 

حوال  العامل العربي تقدمًا كبرياً يف مطالبتها بقانون جديد للأ

وي�ستلهم  وامل�ساواة،  العدالة  مبداأي  على  ينه�س  ال�سخ�سية 

املواثيق الدولية.

القوى  وكل  املتحدة  مم  الأ حتتفل  �سوف  القبل  العام  ويف 

ن�سان يف �سمولها كمنظومة متكاملة مبرور  املنا�رضة حلقوق الإ

ن�سان، ورغم  علن العاملي حلقوق الإ �ستني عامًا على �سدور الإ

احلقوق  لهذه  ج�سيمة  انتهاكات  فاإن  العقود  هذه  كل  م�سي 

مازالت تقع �سواء على ال�سعيد العاملي اأو على ال�سعد الوطنية 

التي  الدول  تقدم  اأن  دون  وذلك  العامل،  بلدان  من  كثري  يف 

علن،  وقعت عليه حتفظات اأو بيانات حول التزامها بهذا الإ

مرجعية  احلني  ذلك  منذ  علن  الإ هذا  �سكل  فقد  ذلك  ومع 

كل  لغاء  لإ الدولية  التفاقية  تتجه  و�سع  وهو  للب�رضية،  كربى 
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اأ�سكال التمييز �سد املراأة اإىل اأن حتظى مبثله مع توا�سل كفاح 

كل  ومعهن  الن�ساء  وهن  بها،  اللتزام  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب 

القوى الدميقراطية وامل�ستنرية.

لغاء كل اأ�سكال التمييز �سد املراأة  متهيد التفاقية الدولية لإ

احلركة  لهذه  م�سرتكة  مرجعية  هي  والتفاقية  ديباجتها:  يف 

الن�سائية اجلديدة تلحظ: 

كد مبداأ عدم جواز  ن�سان يوؤ علن العاملي حلقوق الإ »اأن الإ

مت�ساوين يف  اأحراراً  يولدون  النا�س  اأن جميع  ويعلن  التمييز، 

الكرامة واحلقوق، واأن لكل اإن�سان حق التمتع بجميع احلقوق 

علن دون اأي متييز مبا يف ذلك  واحلريات الواردة يف هذا الإ

التمييز القائم على اجلن�س«.

الدوليني  العهدين  يف  طراف  الأ الدول  اأن  تلحظ  واإذ 

ن�سان عليها واجب �سمان حقوق الرجال  اخلا�سني بحقوق الإ

والن�ساء يف التمتع على قدم امل�ساواة بجميع احلقوق القت�سادية 

والثقافية واملدنية وال�سيا�سية، واإذ تاأخذ بعني العتبار التفاقيات 

املتخ�س�سة  والوكالت  املتحدة  مم  الأ برعاية  املعقودة  الدولية 

للنهو�س بامل�ساواة يف احلقوق بني الرجل واملراأة. 

تلك  من  الرغم  على  نه  لأ القلق،  ذلك  مع  ي�ساورها  واإذ 

�سد  النطاق  وا�سع  متييز  هناك  يزال  فل  املختلفة،  ال�سكوك 

انتهاكا  ي�سكل  املراأة  �سد  التمييز  اأن  اإىل  ت�سري  واإذ  املراأة، 

وعقبة  ن�سان،  الإ كرامة  واحرتام  احلقوق  يف  امل�ساواة  ملبداأي 
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حياة  يف  الرجل  مع  امل�ساواة  قدم  على  املراأة،  م�ساركة  اأمام 

ويعوق  والثقافية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية والجتماعية  بلدها 

�رض، ويزيد من �سعوبة التنمية الكاملة  منو ورخاء املجتمع والأ

مكانات املراأة يف خدمة بلدها والب�رضية.  لإ

نه ل تتاح للمراأة، يف حالت الفقر،  واإذ ي�ساورها القلق لأ

والتعليم  وال�سحة  الغذاء  على  للح�سول  الفر�س  اأقل  اإل 

خرى.  والتدريب والعمالة واحلاجات الأ

واقتناعا منها باأن اإقامة نظام اقت�سادي عاملي جديد، ي�ستند 

النهو�س  يف  بارزاً  اإ�سهاما  �سي�سهم  والعدل،  ن�ساف  الإ اإىل 

بامل�ساواة بني الرجل واملراأة. 

وجميع  العن�رضي  الف�سل  �ساأفة  ا�ستئ�سال  على  ت�سدد  واإذ 

اجلديد  وال�ستعمار  العن�رضي  والتمييز  العن�رضية  اأ�سكال 

جنبية والتدخل يف  جنبي وال�سيطرة الأ والعدوان والحتلل الأ

الرجال  اإىل متتع  بالن�سبة  اأ�سا�سي  اأمر  للدول  الداخلية  ون  ال�سوؤ

والن�ساء بحقوقهم متتعًا كامل. 

طراف: ويف نهاية الديباجة تقول التفاقية اإن الدول الأ

على  الق�ضاء  اإعالن  يف  الواردة  املبادئ  تنفيذ  على  العزم  عقدت  قد   ((

التمييز �ضد املراأة، وعلى اأن تتخذ لذلك الغر�ض التدابري الالزمة للق�ضاء على 

ذلك التمييز بجميع اأ�ضكاله ومظاهره ((.

و�سدقت  التفاقية  على  العربية  احلكومات  وقعت  وقد 

عليها، ولكنها حتفظت على اأربع مواد فيها هي املواد: الثانية 

املواد  wوالتا�سعة وال�ساد�سة ع�رضة والتا�سعة والع�رضون، وتتعلق 
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امل�ساواة،  التي حتفظت عليها احلكومات مببداأ  وىل  الأ الثلث 

�سواء اأمام قانون العقوبات اأو يف الزواج والطلق اأو يف منح 

طفال. اجلن�سية للأ

العربي  الوطن  يف  اجلديدة  الن�سائية  احلركة  ن�ساأة  ومنذ 

ارتفع �سعار اإلغاء التحفظات احلكومية على التفاقية بعنوان: 

مناخ  يف  احلركة  هذه  جنحت  وقد  حتفظات«،  بل  »حقوقنا 

املراأة  ليمنح  اجلن�سية  قانون  تعديل  اإىل  دفع احلكومة  معني يف 

بنائها من زواج اأجنبي، واإن مل مينح هذا  حق نقل جن�سيتها لأ

قانون  تعديل  يف  جنحت  كما  م�رض،  يف  نف�سه  للزوج  احلق 

حوال ال�سخ�سية اجلزائري يف اجتاه امل�ساواة يف نقل اجلن�سية  الأ

�رضة يف املغرب يف الجتاه  �رضة، ويف اإ�سدار مدونة الأ وداخل الأ

نف�سه. 

مكانة  اأن  ترى  التي  اخل�سو�سية  على  النكفاء  واإمعانا يف 

الن�ساء وو�سعيتهن هي �ساأن ذكوري ولي�س جمتمعيًا ول اإن�سانيًا 

عامليًا حتفظت كل احلكومات على الفقرة )1( من املادة 29 

والتي تن�س على اأن: 

طراف  »اأي خلف ين�ساأ بني دولتني اأو اأكرث من الدول الأ

طريق  عن  ي�سوي  ول  التفاقية  هذه  تطبيق  اأو  تف�سري  حول 

الدولية،  العدل  حمكمة  على  يعر�س  اأن  يجب  املفاو�سات 

وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول«.

بني  تن�ساأ  متزايدة  خمتلط  زواج  حالت  اأن  املعروف  ومن 
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ن�ساء ورجال من كل اأرجاء البلدان العربية والكثري منها يكون 

الزواج  يكون  ما  واأحيانًا  نفعية،  غرا�س  لأ موثق  غري  زواجًا 

وقتيًا بنية مبيتة من قبل الرجال الذين يريدون اأن ي�سفوا �سبغة 

�رضعية على ممار�ساتهم، وبعد اأن تنتهي النزوة يرتك الزوج املراأة 

طفال دون اأي حقوق وتعجز املحاكم الوطنية عن احل�سول  والأ

على تلك احلقوق نتيجة لق�سور يف القوانني، ف�سل على عدم 

القدرة على الو�سول اإىل املتهم اأو ا�ستدعائه من بلده التي ل 

اإل  ن كل هذه املحاكم ل تعرتف  حتا�سبه حماكمها بدورها؛ لأ

بالوثائق والتي غالبا ما يتخل�س منها الرجل عرب اأ�سكال خمتلفة 

للتحايل خا�سة يف الزواج العريف. 

املتحدة  العربية  مارات  الإ دولة  بينت  ال�سبب  لهذا  ورمبا 

قد  املادة  هذه  اأن   29 املادة  من   )1( الفقرة  على  حتفظها  يف 

ت�سكل منفذا لبع�س الدول ملقا�ساة دول اأخرى يف الدفاع عن 

تقارير  مبناق�سة  املعنية  اللجنة  اإىل  الق�سية  حتال  وقد  مواطنيها، 

هذه  �سد  قرار  اإ�سدار  ويتم  التفاقية،  فر�ستها  التي  الدول 

مارات  الدولة لنتهاكها اأحكام هذه التفاقية، ذلك اأن دولة الإ

العربية تتحفظ على هذه املادة، ول ترى �رضورة لللتزام بها. 

على  الدول  من  عدد  ملحظات  جاءت  ال�سبب  ولهذا 

ت�سمح  ل  التفاقية  اأن  اإىل  النظر  لفتًة  العربية  التحفظات 

املعاهدة وغر�سها، »ومن  يتعار�س مع مو�سوع  باإبداء حتفظ 

اأطراف  جميع  حترتم  اأن  الدول  جلميع  امل�سرتكة  امل�سلحة 
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املعاهدات التي اختارت هي اأن ت�سبح اأطرافًا فيها، من حيث 

جراء  لإ ا�ستعدادها  الدول  تبدي  واأن  واأغرا�سها،  مو�سوعها 

مع  وقوانينها  التزاماتها  لتتطابق  لزمة  ت�رضيعية  تعديلت  اأي 

ن�سو�س التفاقية. 

• • •
معًا  الدميقراطية  واحلركة  الن�سائية  احلركة  جنحت  ما  واإذا 

خرى على التفاقية  لغاء التحفظات الأ يف دفع نظم احلكم، لإ

لغاء جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، ف�سوف يكون  الدولية لإ

امل�ساواة،  اجتاه  يف  حمتمًا  ال�سخ�سية  حوال  الأ قانون  تغيري 

ويكون  الزواج،  يف  الولية  مو�سوع  ح�سم  يجري  و�سوف 

للمراأة يف  نف�سه  نف�سها »و�سمان احلق  اأن تزوج  املراأة  بو�سع 

بوي ال�سلطوي للمراأة  عقد الزواج«، وتاريخيا فاإن الت�سور الأ

الذي يعتربها غري عاقلة ومتكلة اقت�ساديا ومت�رضعة، لعب دورا 

من  الكفاءة  اإىل  يفتقر  زواج  بف�سخ  للويل  ال�سماح  يف  مهما 

وجهة نظره. 

بف�سخ  حمكمة  قامت  م�رض  يف  الع�رضين  القرن  بداية  ويف 

عقد زواج ال�سيخ »علي يو�سف« وال�سيدة »�سفية ال�سادات« 

على اأ�سا�س من عدم الكفاءة، وكانا قد حتابا وتزوجا، وتاأ�س�س 

احلكم على عدم كفاءة الزوج الذي كان �سحفيا وذا اأ�سول 

حدى العائلت الغنية.  فقرية، وكانت زوجته تنتمي لإ

كذلك تن�س التفاقية يف مادتها ال�ساد�سة ع�رضة على:
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عن  النظر  بغ�س  كوالدة،  وليات  وامل�سوؤ احلقوق  »نف�س 

حوال  مور املتعلقة باأطفالها ويف جميع الأ حالتها الزوجية يف الأ

طفال هي الراجحة«. تكون م�سالح الأ

التي  »لينا«  وطفلتها  احلناوي«  »هند  ق�سية  وتابع جميعنا 

اأجنبتها من زواج عريف مع املمثل »اأحمد الفي�ساوي«، الذي 

ثبات ن�سب الطفلة التي  يرف�س اإجراء اختبار احلام�س النووي لإ

يرف�س هو العرتاف بن�سبها اإليه، رغم اإقراره بعلقته باأمها وقد 

بيها. حكمت املحكمة بن�سب الطفلة لأ

وولدت  وحملت  اغت�سابها  جرى  فقد  اجلديدة  هند  اأما 

وجمتمعي  قانوين  لعلج  حتتاج  م�ساألة  تطرح  فاإنها  اآية  طفلتها 

هي الغت�ساب، باعتباره �سكل من اأ�سكال العنف �سد املراأة. 

ال�ساد�سة ع�رضة  املادة  التحفظ على  اإلغاء  يق�سي  اأن  وميكن 

ثبات الن�سب  �سدار ت�رضيع عاجل يلزم الرجل املدعي عليه لإ لإ

طفال  الأ م�سلحة  ن  لأ وذلك  النووي،  احلام�س  حتليل  باإجراء 

لبد اأن تكون هي الراجحة. 

وتن�س املادة اأي�سا على توفري:

وليات نف�سها فيما يتعلق بالولية والقوامة  »احلقوق وامل�سوؤ

نظمة  طفال وتبنيهم اأو ما �سابه ذلك من الأ والو�ساية على الأ

�س�سية والجتماعية«.  املوؤ

التبني  اإباحة  احتمال  �سد  املحافظني  ثائرة  ثارت  وقد 

ن�ساب، واأن يعطي لطفل غريب  بدعوى اأنه ميكن اأن يلوث الأ
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عن دم العائلة حقا يف املرياث. 

ويف هذا ال�سدد هناك نقطتان وهما اأن الن�س يتحدث عن 

والجتماعية،  �س�سية  املوؤ نظمة  الأ من  ذلك  �سابه  ما  اأو  التبني 

ميكن  بالتبني،  �سبيهًا  واحداً  نظاما  قل  الأ على  نعرف  ونحن 

العربية وي�سمى كفالة  البلدان  �سائع يف كثري من  تطويره وهو 

اليتيم. 

اأما ما يتعلق باملرياث فيخربنا الواقع العملي اأنه اإما اأن الوالد 

اأو عن طريق الو�سية  اأمواله وممتلكاته وهو حي  للبنت يوزع 

بو�سعه  يكون  اإذ  كاتبها،  بعد موت  الثلث   امللزمة يف حدود 

اأن يوزع ثروته كما ي�ساء، كذلك هناك مواقع يف القراآن ترث 

فكرة  فهي  العائلة  دم  فكرة  اأما  الرجل،  من  اأكرث  املراأة  فيها 

وان لنتخل�س منها كما فعلت الدول  بالية ومتخلفة وقد اآن الأ

اأطفال وتتيح  لتبني  التي مل تنجب  �رض  التي ت�ساعد الأ املتقدمة 

طفال بل عائل ليجدوا عائلة. فر�سة للأ

طفال حقا  تبقي مفاهيم الولية والقوامة والو�ساية على الأ

م�سرتكا ومت�ساويا للرجل واملراأة يرتفع مب�ستوى العلقة الزوجية 

م�سود،  واآخر  �سيد  طرف  هناك  يكون  فل  ال�رضاكة  مقام  اإىل 

اأما  املودة والرحمة،  اأ�سا�سها  اأو ت�سلط يف علقة  فل خ�سوع 

�رضاكة  تكون  اأن  ال�رضوري  فمن  �رضة(  الأ رئا�سة  )اأي  القوامة 

املراأة خارج  تعمل  مل  لو  امل�ساواة حتى  قدم  على  طرفيها  بني 

بني  ك�رضاكة  �رضة  الأ رئا�سة  التون�سي  امل�رضوع  اأقر  وقد  املنزل، 
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م.  ب والأ الأ

ننا نتطلع لقيام الزواج على املودة والرحمة وامل�ساركة  ولأ

قوانني  من  والن�سوز  الطاعة  مواد  اإلغاء  من  فلبد  طرفيه  بني 

حوال ال�سخ�سية، وتاأمني حق املراأة يف تطليق نف�سها اأ�سوة  الأ

بالرجل اإذا ما ا�ستحالت الع�رضة بينهما، فاخللع ل يكفي وحده، 

اإذ ثبت بالتجربة اأنه ميكن اأن يوقع ظلمًا فادحا باملراأة.

الن�ساء  عالة  لإ جديدة  اآليات  ل�ستحداث  احلاجة  وتربز 

اإما عرب  رامل واملطلقات وذلك  الأ اللتي ل دخل لديهن من 

اإن�ساء �سناديق اأخرى يجري متويلها  اأو  تطوير �سناديق النفقة 

واملخ�س�سات  والتربعات  والهبات  الزواج  عقد  ر�سوم  من 

قادم  يوم  الن�ساء، ويف  لهاته  معا�سات  تقدمي  لتمول  احلكومية 

املراأة  عمل  ح�ساب  اإىل  الدميقراطي  الن�سال  يتو�سل  �سوف 

جمايل،  الإ القومي  الناجت  �سمن  القومي  ال�سعيد  على  املنزيل؛ 

رامل  للأ ال�سندوق  يقدمه  ما  يكون  لن  احلالة  هذه  ويف 

لء الن�ساء اللتي  واملطلقات �سدقة اأو تف�سل من اأحد على هوؤ

ل يعملن خارج املنزل لكنهن يتكفلن بتجديد ال�سعب ورعاية 

�رض الفقرية على نحو خا�س  اأطفال واإقامة اأ�رض وجعل حياة الأ

حمتملة.

الوطن  �سهدها  التي  الكربى  التحديث  حالة  فاإن  وبعد 

اآفاق اأرحب؛  العربي ظلت معوقة وعاجزة عن النطلق اإىل 

بل  العميقة،  بنيتها  يف  اجلن�سني  بني  العلقة  تتناول  مل  نها  لأ
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بل  بالتجزئة،  كمواطنة  وحقوقها  املراأة  حرية  مع  تعاملت 

العمل  اأبواب  اأمامها  تفتح  نفعية خال�سة حتى وهي  وب�سورة 

والتعليم وامل�ساركة ال�سيا�سية بعد اأن دقت عليها الن�ساء كثريا، 

هداف تخ�س  �سباب عملية خال�سة ولأ وقد فتحتها ال�سلطات لأ

بوية وم�ساحلها، بينما بقيت املراأة خا�سعة  �رضاعات ال�سلطة الأ

بوي با�سم تاأويل حمافظ وظامل للن�س  ليات ال�ستبداد الطبقي الأ لآ

بوية على ال�سعيد العاملي.  �رضة الأ الديني تفاعل مع تراث الأ

وحتى اإذا ما جنحت احلركتان الن�سائية والدميقراطية والعربية 

حوال  �سدار قوانني جديدة للأ يف املدى املنظور يف دفع النظم لإ

والتفاقية  ن�سان  الإ حقوق  مرجعية  على  تتاأ�س�س  ال�سخ�سية 

التمييز �سد املراأة على نحو خا�س  اأ�سكال  لغاء كل  الدولية لإ

مع جتديد الفكر الديني لعبور الفجوة بني اخل�سو�سية والعاملية، 

مثل  ف�سوف يكون �سدور  اإىل كفاح طويل،  يحتاج  ما  وهو 

يقاع ال�رضيع للتطور  هذه القوانني متاأخراً جداً يتلكاأ خلف الإ

ن�سان ويف قلبها حقوق الن�ساء. العاملي يف ميدان حقوق الإ

املركب  للتمييز  واحداً  جتليًا  اإل  لي�س  القانون  فاإن  كذلك 

ما  كثرياً  نف�سه  القانوين  اإن  بل  العربية  املراأة  له  تتعر�س  الذي 

ين�سف املعتدي -كما راأينا يف جرائم ال�رضف- و�سوف يقدم 

بوية الطبقية املهيمنة حلول عملية  مثل هذا التطور لل�سلطة الأ

لف من الق�سايا املعلقة يف املحاكم والتي  على هواها  ملئات الآ

ثبت على مدار التاريخ اأن التعديلت اجلزئية وعمليات الرتقيع 
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قائمة  اأبقت املظامل  اأنها  لها ف�سل عن  مل تقدم حلول ناجحة 

ن مبداأي العدل  وامل�ساواة جرى انتهاكهما  والن�ساء مقيدات لأ

بانتظام. 

مة العربية رهن �سمن متطلبات اأخرى  بنهو�س  اإن نهو�س الأ

اإحقاق  املطلب جمرد  ذلك  ويتعدى  العربية،  البلدان  املراأة يف 

احلق واإن�ساف الن�ساء من غنب تاريخي وقع عليهن، وكلهما 

واجب ومطلب حق، لكن العمل من اأجل نهو�س املراأة العربية 

يتجاوز ذلك اإىل احلر�س على نه�سة الوطن العربي باأ�رضه.

• • •
عليه  تقوم  الذي  �سا�س  الأ حجر  هو  التمييز  عدم  مبداأ  اإن 

�سكل  اجلن�س  على  القائم  والتمييز  ن�سان،  الإ حقوق  مبادئ 

علن العاملي  من اأ�سكال التمييز املحظورة، وهو حمظور يف الإ

اأن املجتمع الدويل كرر ب�سكل وا�سح  ن�سان، كما  حلقوق الإ

الدويل  العهد  الثانية يف كل من  املادة  التمييز يف  بعدم  التزامه 

اخلا�س  الدويل  والعهد  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س 

باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية. 

مم املتحدة تخت�سان  وتوجد حاليًا اتفاقيتان من اتفاقيات الأ

وىل هي اتفاقية احلقوق ال�سيا�سية للمراأة عام 1954،  باملراأة؛ الأ

عام  املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  واتفاقية 

اأ�سكال  لغاء جميع  الدولية لإ التفاقية  اأن تكون  1979 لبد 

املراأة  اأداة فعالة جللب ق�سايا  املراأة دون حتفظات  التمييز �سد 
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اأعلنه  ملا  طبقًا  كمنظومة  املتكاملة  ن�سان  الإ حقوق  ميدان  اإىل 

ن�سان عام 1993، اأن حقوق املراأة هي  متر فيينا حلقوق الإ موؤ

ن�سان. جزء ل يتجزاأ من حقوق الإ

اأن  مر �سعبًا ويحتاج لكفاح طويل هو  ومما يجعل هذا الأ

طراف يف اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز  الدول الأ

باأو�سع  توقيعها وت�سديقها على التفاقية  املراأة قد قرنت  �سد 

حتفظات  من  قدم  ما  على  قيا�سا  التحفظات  من  عدد  واأكرب 

ن�سان، بينما تتعار�س هذه  خرى حلقوق الإ على التفاقيات الأ

التحفظات جميعًا مع روح التفاقية، وهي الروح التي تدعو 

واملراأة  الرجل  بني  املتكافئة  غري  القوة  علقات  تعديل  اإىل 

التي  املقاومة  حجية  عن  يك�سف  ما  وهو  اخلا�س  املجال  يف 

يواجهها هذا اجلانب من حقوق املراأة؛ لذا يبقى الرتكيز على 

ن�سان للتجزئة يعترب جانبًا ذا اأهمية حا�سمة  عدم قابلية حقوق الإ

للكفاح الن�سوي.

ومن اأجل تعزيز احلقوق القت�سادية والجتماعية للمراأة تربز 

املراأة ودعاة حقوق  ن�ساء حتالفات بني دعاة حقوق  احلاجة لإ

ن�سان، ودعم الروابط بني املجموعات الن�سائية واحلركات  الإ

القت�سادية  العدالة  جمال  يف  العاملة  خرى  الأ الجتماعية 

املزارعني،  ومنظمات  النقابات  مع  والتحالف  والجتماعية 

الثقافية  علم واحلرية  �سبيل حرية الإ العاملة يف  واملجموعات 

يراعي  منظور  اإ�سفاء  فاإن  كذلك  قليات،  الأ وحقوق  والبيئية 
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ل  املتباينة  املجموعات  اجلن�سني على عمل هذه  بني  الفوارق 

يف  ن�سع  اأن  ال�رضوري  ومن  الرئي�سية.  التحديات  من  يزال 

الدول  حتفظات  واإلغاء  امل�ساواة  عن  نتحدث  ونحن  العتبار 

على التفاقية اأن يتجاوز م�رضوعنا للم�ساواة امل�ستوى القانونى 

ول يقف عنده. 

وال�سيا�سية  التاريخية  الظروف  من  العديد  فنتيجة 

والقت�سادية مل حتظ احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية 

الكثريين للحقوق على  الواجب، واقت�رض فهم  بالهتمام  اأبداً 

اأن الكثري  احلقوق املدنية وال�سيا�سية لفرتة طويلة. وباملثل جند 

القت�سادية  احلقوق  تعترب  الثابتة  القت�سادية  امل�سالح  من  

والجتماعية والثقافية قيوداً اأو حدودا غري مقبولة على حريتها 

التي ل  واجلماعات  فراد  الأ نن�سى حمنة  قد  ال�سياق،  هذا  ويف 

اإن  التعليم  اأو  امل�ساواة  اأو  الغذاء  من  القليل  اإىل  اإل  �سبيل  جتد 

وجدته اأ�سل ومن بينهم مليني الن�ساء. 

وعلى الرغم من اأن لغة احلقوق اأ�سبحت ملمحًا مهمًا من 

اخلطاب الدويل يف الت�سعينيات من القرن الع�رضين فاإن احلديث 

مور مازال  بهذه اللغة عن الغذاء وامل�سكن وما اإىل ذلك من الأ

يلقي مقاومة على ال�سعيد العاملي.

كد كل من تقرير التجارة والتنمية لعام 1997 ال�سادر  يوؤ

وتقرير  ونكتاد(  )الأ والتنمية  للتجارة  املتحدة  مم  الأ متر  موؤ عن 

املتحدة  مم  الأ برنامج  ال�سادر عن   1997 لعام  الب�رضية  التنمية 
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منائي اأن القت�ساد العاملي منذ اأوائل ثمانينيات القرن الع�رضين  الإ

اأ�سبح يت�سم بازدياد التفاوت فيما بني الدول وازدياد التفاوت 

داخل الدولة الواحدة اأي�سًا. 

القوى  تدفع  الواحدة  الدولة  داخل  التفاوت  يزداد  وحني 

القوى  هذه  قلب  يف  هن  والن�ساء  له،  باهظًا  ثمنًا  ال�سعيفة 

ال�سعيفة اللتي حتى واإن اأن�سفهن القانون ف�سوف يهدر الواقع 

الطبقي حقوقهن. 

مقتطفات من التو�ضيات العامة 

للجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة 

التو�ضية العامة رقم 13 الدورة الثامنة )1989( 

عمال مت�ضاوية القيمة  ت�ضاوي اأجور الأ

طراف يف اتفاقية الق�ساء على جميع  ... تو�سي الدول الأ

اأ�سكال التمييز �سد املراأة مبا يلي:

توخيا لتنفيذ اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز   .1

�سد املراأة تنفيذا كامل، ينبغي ت�سجيع الدول التي مل ت�سدق بعد 

100 ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية،  على التفاقية رقم 

على القيام بذلك. 

ينبغي لها النظر يف درا�سة وو�سع واعتماد نظم لتقييم   .2

حد اجلن�سني، وتي�رض  الوظائف، ت�ستند اإىل معايري عدم التحيز لأ

ت�سود  والتي  طبيعتها  يف  املختلفة  الوظائف  قيمة  بني  wاملقارنة 
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املراأة فيها يف الوقت احلا�رض، وقيمة الوظائف التي ي�سود فيها 

الرجال يف الوقت احلا�رض، واإدراج النتائج املتح�سلة من ذلك 

يف التقارير التي تقدمها اإىل اللجنة املعنية بالق�ساء على جميع 

اأ�سكال التمييز �سد املراأة.

ينبغي لها اأن تدعم -ما اأمكنها- اإن�ساء اأجهزة للتنفيذ،   .3

اجلماعية  التفاقات  اأطراف  تبذلها  التي  اجلهود  ت�سجع  واأن 

ت�ساوي  مبداأ  تطبيق  ل�سمان  التفاقيات،  هذه  تنطبق  حيث 

عمال املت�ساوية القيمة.  اأجور الأ

التو�ضية العامة رقم 14

الدورة التا�ضعة ) 1990 ( 

ناث ختان الإ

طراف مبا يلي:  تو�سى الدول الأ

)اأ( اأن تتخذ تدابري ملئمة وفعالة بغية الق�ساء على ممار�سة 

ناث.  ختان الإ

ا�سرتاتيجيات  الوطنية  ال�سحية  �سيا�ساتها  ت�سمن  اأن  )ب( 

ناث يف الرعاية ال�سحية  ملئمة تهدف اإىل الق�ساء على ختان الإ

ولية  العامة، وميكن اأن ت�سمل هذه ال�سرتاتيجيات اإيكال م�سوؤ

التقليدية،  القابلة  فيهم  مبن  ال�سحيني،  املوظفني  اإىل  خا�سة 

ناث. ثار ال�سارة التي تنجم عن ختان الإ ب�رضح الآ

مبوجب  معلومات  اللجنة  اإىل  تقاريرها  ن  ت�سمِّ اأن  w)د( 
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املادتني 10، 12 من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 

ناث.  �سد املراأة عن التدابري املتخذة للق�ساء على ختان الإ

التو�ضية العامة رقم 16 

الدورة العا�ضرة )1991(

�رضية يف الريف واحل�رض  العامالت بال اأجر يف امل�ضاريع الأ

طراف مبا يلي:  تو�سى الدول الأ

اللجنة  اإىل  املرفوعة  تقاريرها  يف  معلومات  اإدراج   ) اأ   (

اأجر  بل  العاملت  للن�ساء  والجتماعية  القانونية  احلالة  ب�ساأن 

�رضية.  يف امل�ساريع الأ

بل  يعملن  اللتي  الن�ساء  اإح�سائية عن  بيانات  )ب( جمع 

اجتماعية  ا�ستحقاقات  اجتماعي، ودون  اأجر، ودون �سمان 

�رضة، واإدراج هذه  يف امل�ساريع التي ميتلكها واحد من اأفراد الأ

البيانات يف تقرير الدولة املرفوع اإىل اللجنة.  

جر والتاأمني  )ج( اتخاذ اخلطوات اللزمة ل�سمان دفع الأ

يعملن  اللتي  للن�ساء  الجتماعية  وال�ستحقاقات  الجتماعي 

دون احل�سول على هذه ال�ستحقاقات يف امل�ساريع التي ميتلكها 

�رضة.  واحد من اأفراد الأ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

مقدمة
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التمييز  مظاهر  جميع  باإلغاء  اخلا�سة  الدولية  التفاقية  متثل 

امل�سلط على الن�ساء  ن�سا من اأهم الن�سو�س الدولية التي اأقبلت 

عليها الدول واملنظمات الدولية، ورحبت بها املنظمات غري 

والنا�سطون يف جمال  النا�سطات  العامل وكذلك  احلكومية عرب 

ن�سان. حقوق الإ

مم املتحدة،  اأن اعتمدتها اجلمعية العمومية ملنظمة الأ فمنذ 

العديد  اأعمال  جدول  يف  مندرجة  التفاقية  هذه  اأ�سبحت 

عامة  ب�سفة  ن�سان  الإ بحقوق  املتعلقة  الدولية  مترات  املوؤ من 

للمطالبة  اإما  وذلك  خا�سة؛  ب�سفة  للن�ساء  ن�سان  الإ وبحقوق 

الن�ساء  متتع  وال�سهر على  اأحكامها  لتفعيل  اأو  بامل�سادقة عليها 

باحلقوق التي اأقرتها.

اإ�سكاليات متفرقة ومتنوعة هنا  اأثارت هذه التفاقية  ولئن 

وهناك يف خمتلف بلدان العامل، فاإن ما اأثارته يف العامل العربي 
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قبول  حول  النقا�س  �سلب  يف  نها  لأ ت�سعبا؛  اأكرث  �سلمي  الإ

املتحدة  مم  الأ ال�سادرة عن منظمة  الدولية  الن�سو�س  اأو رف�س 

ن�سان بوجه عام؛ بحجة وجود ن�سو�س  والتي تخ�س حقوق الإ

اإقليمية ذات طابع اإ�سلمي وعربي، مثل امليثاق العربي حلقوق 

ل  نها  لأ اأحكامها  مع  بال�رضورة  تتما�سى  ل  والتي  ن�سان،  الإ

تنطلق من املنطلقات الثقافية والدينية وال�سيا�سية نف�سها.

�سلمية،  العربية الإ الدينية يف الدول   ومع بروز احلركات 

الت�سكيك  وقع  العامة  احلياة  مناحي  كل  يف  تاأثريها  وا�ستداد 

وبو�سفها  غربيا،  طابعا  تكت�سي  بو�سفها  املنطلقات  هذه  يف 

وقد  قريب،  عهد  اإىل  ا�ستعمارية  كانت  دول  عن  �سادرة 

طرحت هذه امل�ساألة – وما زالت تطرح - يف عدة منا�سبات 

حقوق  جمال  يف  والباحثني  واملدافعني  الن�سطاء  وق�ّسمت 

عن  ومدافعني  ن�سان  الإ حقوق  لعاملية  منا�رضين  بني  ن�سان  الإ

اإن�سان  حقوق  منه  ت�ستمد  كمرجع  الثقافية  اخل�سو�سيات 

تبنت  النظر  وجهتي  بني  والتقريب  التوفيق  اإىل  و�سعيًا  معينة. 

مترات الدولية اخلا�سة  بع�س اأر�سيات العمل ال�سادرة عن املوؤ

ن�سان للن�ساء حماولة للجمع بني  ن�سان وبحقوق الإ بحقوق الإ

اأر�سية عمل  املثال جاء يف  �سبيل  العاملية واخل�سو�سية. وعلى 

ن�سان بفيينا املنعقد �سنة 1993 البيان  متر العاملي حلقوق الإ املوؤ

)1(
التايل: 

A/Conf.157/23.مم املتحدة منظمة الأ
)1(w
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للتجزئة  قابلة  وغري  عاملية  ن�سان  الإ حقوق  جميع   -5

يعامل  اأن  الدويل  املجتمع  علي  ومت�سابكة، ويجب  ومرتابطة 

من�سفة ومتكافئة،  �سامل وبطريقة  ن�سان علي نحو  الإ حقوق 

وعلي قدم امل�ساواة، وبالقد بنف�سه من الرتكيز، ويف حني يجب 

قليمية  والإ الوطنية  اخلا�سيات  اأهمية  العتبار  يف  تو�سع  اأن 

من  فاإنه  والدينية،  والثقافية  التاريخية  اخللفيات  وخمتلف 

واجب الدول، ب�رضف النظر عن نظمها ال�سيا�سية والقت�سادية 

واحلريات  ن�سان  الإ حقوق  جميع  وحماية  تعزيز  والثقافية، 

�سا�سية.  الأ

�سنة  املنعقد  الرابع  بكني  متر  موؤ عمل  اأر�سية  واعتمدت  

يف  وامل�سطلحات  نف�سها  بالعبارات  نف�سه  املبداأ   1995

.
)2(

الفقرة

املفيد  اإذا كان من  العربي، عما  اليوم، يف واقعنا  ونت�ساءل 

الطابع  نربز  اأم  الثقافية  اخل�سو�سيات  عن  ندافع  اأن  �سلم  والأ

للن�ساء  ن�ساين  الإ ن�سان، ونركز على اجلوهر  الإ العاملي حلقوق 

العربيات باعتباراأنهن ل يختلفن يف �سيء عن �سائر الن�ساء يف 

ن�سانية. العامل اللتي يتمتعن بجميع حقوقهن الإ

اإىل  املتباينة من جمتمع  الدين مبرجعياته وتاأويلته  واإذا كان 

الوجدان  يف  اأ�سا�سيا  عن�رضا  ميثل  اأخرى  اإىل  دولة  ومن  اآخر 

توجه  قاعدة  يكون  اأن  حوال  الأ كل  يف  له  ينبغي  فل  العام، 
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ن�سان توجيها يلغيها اأو ي�سعفها اأو ي�ستنق�س البع�س  حقوق الإ

�سلمية  منها. بينما جند اأن الدول العربية تذرعت بال�رضيعة الإ

باإلغاء  اخلا�سة  الدولية  التفاقية  ب�ساأن  حتفظات  اإبداء  عند 

ت�ستند  اأنها  معتربة  الن�ساء  على  امل�سلط  التمييز  اأ�سكال  جميع 

اإىل منط معريف و�سلوكي وح�ساري يت�سارب مع خ�سو�سيتها 

احل�سارية التي للدين فيها ن�سيب كبري؛ علما اأن العتماد على 

الدين يختلف يف التاأويل والتوظيف من دولة اإىل اأخرى؛ ففى 

حني ي�ستخدم ملنع تعدد الزوجات -كما هو احلال يف تون�س– 

باحة مثل هذا التعدد يف �سائر  فاإنه فى الوقت نف�سه ي�ستخدم لإ

املتباين ل تعد ول حت�سى  مثلة يف توظيفه  العربية، والأ الدول 

والتربيرات  املتبعة  وال�سيا�سات  القائمة  نظمة  الأ طبيعة  وفق 

الثقافية واملرجعيات املذهبية املت�ساربة يف كثري من احلالت.

ويف هذه الدرا�سة �سرنكز على الت�سارب ال�سارخ بني غاية 

العربية،  الدول  واإرادة  الن�ساء  باأو�ساع  النهو�س  يف  التفاقية 

يف  حيان،  الأ اأغلب  يف  احل�سارية  واخل�سو�سية  الدين  با�سم 

بقاء على واقع التمييز، وتاأبيد تعا�سة الن�ساء وحرمانهن من  الإ

حقوقهن التي ترجمت عنها بو�سوح يف تقدميها للتحفظات.
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ن�ضان للن�ضاء واالتفاقية الدولية  حقوق االإ

اخلا�ضة باإلغاء جميع مظاهر التمييز امل�ضلط على الن�ضاء
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ن�سان للن�ساء  ل م�رضوعا حول جدوى حقوق الإ  يعد الت�ساوؤ

منذ اأن �رضع العديد من الدول العربية يف تنظيم هذه احلقوق عرب 

ت�رضيعات خا�سة. فكل دار�س لهذه الت�رضيعات يدرك النقائ�س 

الدول، فيما  امللحوظ فيما بني هذه  التي حتيط بها والتفاوت 

يخ�س العرتاف بهذه احلقوق ح�سب املجالت.

 ففي املجال العائلي تبقى حقوق الن�ساء حمدودة ول يعتمد 

وبالن�سبة  الدول،  بع�س  يف  اإّل  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  مبداأ 

الزواج،  و�رضوط  الزواج،  على  كاملوافقة  احلقوق  بع�س  اإىل 

طفال وال�سلطة  ولية اإزاء الأ والزواج بواحدة، والطلق وامل�سوؤ

طفال. داخل العائلة واإ�سناد اجلن�سية للأ

ترتكز  والثقافية  والقت�سادية  الجتماعية  املجالت   ويف 

معظم الت�رضيعات على هذا املبداأ فيما يتعلق باحلّق يف التعليم، 

واحلق يف ال�سغل، واحلق يف ال�سحة، ويف ال�سمانات واحليطة 
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االجتماعية. 

اأما يف املجال ال�سيا�سي فالو�سع يختلف اختلفا بّينا ح�سب 

ال�سيا�سية،  باحلقوق  الن�ساء  تتمّتع  منها  البع�س  ففي  الدول؛ 

وخا�سة احلّق يف النتخاب واحلق يف الرت�سح، واحلّق يف تويل 

ممار�سة هذه  كيفية  اأن  مع  القرار  �سنع  مراكز  وليات يف  امل�سوؤ

اقت�سته  ما  دون  تظل  الواقع  اأر�س  على  بها  والتمتع  احلقوق 

خر من هذه الدول جند اأن هذه  هذه الن�سو�س، ويف البع�س الآ

احلقوق غائبة متاما اإذ ل يعرتف للن�ساء ب�سفة املواطنة اأ�سل.

 ونلحظ ال�سيء نف�سه بالن�سبة اإىل احلقوق املت�سلة بالكرامة 

اإذ تنعدم  الن�ساء وحرمتهن اجل�سدية واملعنوية؛  وباحرتام كيان 

يف معظم الدول العربية الت�رضيعات التي حتمي الن�ساء من كّل 

التي  العلقة  كانت  مهما  مرتكبيه  وتعاقب  العنف،  اأ�سكال 

هذا  فيه  ميار�س  الذي  الف�ساء  كان  ومهما  بال�سحية  تربطهم، 

العنف.

الدول  غالب  يف  العربيات  الن�ساء  تبقى  عامة،   وب�سفة 

ومن  منها  بكثري  اأو  احلقوق  ببع�س  التمّتع  من  حمرومات 

ممار�ستها؛ اإذ ل تزال امل�سافة طويلة لبلوغ امل�ساواة مع الرجال 

رغم اأهمية الدور الذي تلعبه يف هذه املجتمعات. 

واإر�ساء  العربية  املجتمعات  تطور  باأن  منا  واقتناعا   لذا، 

الن�ساء  باأو�ساع  بالنهو�س  مرتبطان  فيها  والتنمية  الدميقراطية 

فاإنّنا  احلقيقية،  املواطنة  �سفة  اإىل  بهّن  وبالرتقاء  القانونية، 
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تقّر  التي  القانونية  الن�سو�س  اإىل  الرجوع  ال�رضوري  من  نرى 

تعتمدها  باأن  وللمطالبة  ملعرفتها  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  مبداأ 

الن�ساء  تتح�سل  حتى  املحلية؛  قوانينها  يف  وتدرجها  الدول 

على  جميع احلقوق، وتتمّتع مبا يتمتع به الرجال من حقوق  

العائلية  واخلا�سة:  ة  العاّمّ الف�ساءات  وكّل  املجالت  كّل  يف 

والقت�سادية والجتماعية والثقافية واملدنية وال�سيا�سية.

اأقرتها  دولية  ن�سو�س  معظمها  يف  هي  الن�سو�س   وهذه 

مم املتحدة وهياكلها املخت�سة يف مراحل ومنا�سبات  منظمة الأ

معينة وب�سفة تدريجية. 

البحث يف  عرب  تقدميها  واإىل  درا�ستها  اإىل  يدفعنا  ما   وهذا 

طبيعة  ويف  ترومها،  التي  بعاد  والأ عليها  ترتكز  التي  �س�س  الأ

ليات  احلقوق التي تقرها ويف كيفية حماية هذه احلقوق عرب الآ

الدولية.

ويف هذا املم�سي �سنتعر�س اأوًل اإىل تطور ال�سكوك الدولية 

التي تعرتف بحقوق الن�ساء، وثانيا اإىل اأهمية التفاقية الدولية 

اخلا�سة باإلغاء جميع مظاهر التمييز امل�سلط على الن�ساء، وثالثا 

اإىل احلماية الدولية حلقوق الن�ساء.
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1-تطور ال�ضكوك الدولية التي تعرتف بحقوق للن�ضاء

مم  الأ منظمة  وتاأ�سي�س  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء   منذ 

املتحدة، بداأت تظهر اإىل الوجود ن�سو�س دولية خمتلفة تعتمد 

مبداأ امل�ساواة بني اجلن�سني. و�سنتوىل ذكر اأهم هذه الن�سو�س 

واملبادئ التي ترتكز عليها ح�سب تواريخ �سدورها.

امل�ساواة  مبداأ  املتحدة  مم  الأ ميثاق  اعترب  �سنة1945،  ففي 

اأ�سا�سيا تقوم عليه املنظمة واأقره يف التوطئة  بني اجلن�سني مبداأ 

كدا: كهدف موحد موؤ

ن�سان  الإ وبكرامة  �سا�سية  الأ ن�سان  الإ بحقوق  ميان  »الإ  

وقيمته وباحلقوق املت�ساوية للن�ساء والرجال«.

ول من هذا امليثاق على  �سا�س ن�ّس الف�سل الأ وعلى هذا الأ

اأّن:

الدويل  التعاون  حتقيق  هو  املتحدة  مم  الأ مقا�سد  »اأحد 

للنا�س  �سا�سية  الأ واحلريات  ن�سان  الإ حقوق  احرتام  تعزيز  يف 

اللغة  اأو  اجلن�س  ب�سبب  متييز  بل  ذلك  على  والت�سجيع  جميعا 

اأو الدين«.

ن�ضان �سنة  عالن العاملي حلقوق الإ ويف ال�سياق نف�سه ، جاء الإ

كد من جديد اأهمية هذا املبداأ معلنا اأن:  1948 ليوؤ

واحلريات  احلقوق  بجميع  التمتع  حق  اإن�سان  »لكّل 

�سيما  ول  نوع  اأي  من  متييز  دومنا  علن  الإ هذا  يف  املذكورة 

التمييز ب�سبب العن�رض اأو اللون اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين اأو 
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اأو الجتماعي  الوطني  �سل  اأو الأ الراأي �سيا�سيا وغري �سيا�سي 

اأو اأي و�سع اآخر«و »اأن حق التمتع بهذه  اأو املولد  اأو الرثوة 

امل�ساواة يف  اأ�سا�س  على  »يكون  �سا�سية  الأ واحلريات  احلقوق 

.
)3(

الكرامة واحلقوق« 

للن�ساء  مهمًا  مك�سبا  حقق  علن  الإ هذا  اأن  فيه  ل�سك  مّما 

بني  امل�ساواة  مببداأ  اأقّر  عندما  باأكملها  الب�رضية  وللمجموعة 

اجلن�سني يف الكرامة واحلقوق. لكّنه بقي حمدودا اإذ مل يتعّر�س 

البع�س منها، واكتفى  العبارة بل جتاهل  الن�ساء ب�رضيح  حلقوق 

امل�ساواة بني اجلن�سني من بني جمموعة من مبادئ  باإعلن مبداأ 

عامة اأقّرها املجتمع الدويل يف ذلك الوقت. كّل ذلك با�ستثناء 

اعرتافه للن�ساء مثل الرجال بحّق التزوج وتاأ�سي�س اأ�رضة وموافقة 

واعرتافه  اإكراه  دون  حّرة  موافقة  الزواج  على  الطرفني  كل 

الزواج وعند  قيام  الزواج، وخلل  بامل�ساواة يف احلقوق عند 

انحلله ح�سبما جاء يف الف�سل 16 منه، والذي ن�س على اأن:

التزوج  البلوغ، حّق  �سّن  اأدركا  متى  واملراأة،  »1-للرجل 

وتاأ�سي�س اأ�رضة دون اأي قيد ب�سبب العرق اأو اجلن�سية اأو الدين. 

وهما مت�ساويان يف احلقوق لدى التزوج وخلل قيام الزواج 

ولدى انحلله.

2-ل يعقد الزواج اإّل بر�سا الطرفني املزمع زواجهما ر�ساء 

كامل ل اإكراه فيه«. 

علن ولتطبيق  لذا، ول�سّد هذه النقائ�س وجتاوز ثغرات الإ

ن�سان، املادة 1.   علن العاملي حلقوق الإ  انظر الإ
)3(w
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بع�س  ولتاأكيد  عليها،  وتاأ�س�س  ذكرها  التي  العاّمة  املبادئ 

اأحكامه وتطويرها واإعطائها �سبغة اإلزامية، ظهرت منذ بداية 

بالن�ساء  الدولية اخلا�سة  اخلم�سينيات، جمموعة من التفاقيات 

نذكر منها:  

 20 التفاقيات ب�ضاأن احلقوق ال�ضيا�ضية للمراأة ال�سادرة يف   -

دي�سمرب 1952 التي تعرتف للن�ساء »بحق الت�سويت يف جميع 

املنتخبة  الهيئات  جميع  يف  النتخاب  وباأهلية  النتخابات، 

بالقرتاع العام وتقلد املنا�سب العامة وممار�سة جميع الوظائف 

دون  الرجال  وبني  بينهن  ت�ساوي  ب�رضوط  ذلك  وكّل  العامة، 

اأي متييز«.

- التفاقية ب�ضاأن جن�ضية املراأة املتزوجة ال�سادرة يف 29 جانفي 

1957 والتي تن�س على موافقة الدول على اأّنه:

مواطنيها  اأحد  بني  انحلله  اأو  الزواج  لنعقاد  يجوز   »ل 

اأن  اأثناء احلياة الزوجية  لتغيري الزوج جلن�سيته  اأجنبي ول  وبني 

يكون ب�سورة اآلية ذا اأثر على جن�سية الزوجة...«.

مواطنيها  اأحد  اكت�ساب  عند  للدولة  يجوز  »ل  اأّنه   كما 

مواطنيها عن  اأحد  لتخلي  اأخرى، ول  دولة  باختياره جن�سية 

جن�سيته اأن مينع زوجة هذا املواطن من الحتفاظ بجن�سيتها«. 

جنبية املتزوجة بحقها يف   وتعرتف هذه التفاقية للمراأة الأ

.
)4( 

اكت�ساب جن�سية زوجها اإذا طلبت ذلك

التي  املتزوجة  املراأة  جن�سية  ب�ساأن  التفاقية  من   3  ،2  ،1 الف�سول  انظر   
)4(

مم املتحدة يف 29 جانفي 1957.  wاعتمدتها اجلمعية العاّمة ملنظمة الأ
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الزواج  ل�ضن  دنى  الأ واحلّد  بالزواج  بالر�ضا  اخلا�ضة  التفاقية   -

وت�ضجيل عقود الزواج ال�سادرة يف 7 نوفمرب 1962 التي تتعّر�س 

ل�رضوط عقد الزواج بر�ساء الطرفني ر�ساء كامل ل اإكراه فيه، 

اإبرام  عند  املخت�سة  ال�سلطة  وبح�سور  الزواج  �سن  وبتحديد 

عقد الزواج وح�سور �سهود وبت�سجيل عقود الزواج يف �سجل 

.
)5(

ر�سمي منا�سب 

ي�سهد  فلم  التفاقيات،  هذه  كل  اإ�سدار  من  الرغم  وعلى 

اإذ بقي على حاله حتى  تغريا ملحوظا؛  القانوين  الن�ساء  و�سع 

الدول  وحت�سل  الدويل  املجتمع  تطور  مع  ال�ستينيات  نهاية 

امل�ستعمرة على ا�ستقللها، وانخراط عدد كبري من هذه الدول 

غري  املنظمات  ظهور  بعد  وكذلك  املتحدة،  مم  الأ منظمة  يف 

احلكومية وانق�سام العامل اإىل مع�سكرين غربي و�رضقي.

لي�سمل  ن�سان  الإ يت�سع مفهوم حقوق  بداأ  الوقت   يف ذلك 

ن�سان بعد الثورة  -اإ�سافة اإىل احلقوق التقليدية التي اكت�سبها الإ

اأن  يجب  التي  واملدنية  ال�سيا�سية  احلقوق  تلك  اأي  الفرن�سية 

الب�رضي  للنمو  ال�رضورية  خرى  الأ احلقوق  الدول-  ت�سمنها 

التي  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  احلقوق  اأي  والتنمية؛ 

تتّوىل الدول تنظيمها وتوفر الظروف امللئمة ملمار�ستها.

 1966 �سنة  املتحدة  مم  للأ العمومية  اجلمعية   فاعتمدت 

الوقت  ذلك  يف  ال�سائد  الدويل  التوازن  يرتجمان  عهدين 

 انظر الف�سول 1، 2 و3 من التفاقية كما اعتمدتها اجلمعية العامة ملنظمة 
)5(
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وهما: 

- العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية.

- العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية.

خر؛  الواحد مع الآ الن�سني يف تكامل  اأهمية هذين   تكمن 

اإذ يتعر�س كّل واحد اإىل جمموعة من احلقوق املرتبطة مبواطنة 

ويف  باملجتمع  النهو�س  يف  وبدوره  وباإن�سانيته،  ن�سان  الإ

طابعهما ال�سمويّل، ويف اعرتافهما بجميع احلقوق واحلريات 

�سا�سية للن�ساء والرجال دون متييز. الأ

 ويرتكز كل عهد على مبداأ امل�ساواة بني اجلن�سني ح�سبما 

اأقّره الف�سل الثالث امل�سرتك لكليهما الذي ين�س على اأّن:

ناث  طراف تتعّهد ب�سمان م�ساواة الذكور بالإ  »الدول الأ

يف حّق التمّتع بجميع احلقوق املن�سو�س عليها...«.

يف  نوعية  وبادرة  متقدما  �سوطا  الن�سو�س  هذه  ومتّثل 

ح�سا�س  ن�سان للن�ساء والرجال ويف الإ ن�رض الوعي بحقوق الإ

ب�رضورة العرتاف بها وبحمايتها.

بتدعيم  ن�سان  الإ توطدت حركة حقوق  الفرتة  تلك   ومنذ 

الن�سالت  وتكثيف  عامة،  ب�سفة  ن�سان  الإ بحقوق  الهتمام 

قليمية واملحلية من اأجل حمايتها.  العاملية والإ

طار، وحتت �سغط املنظمات غري احلكومية التي   ويف هذا الإ

لعبت دوراً حقيقيًا يف الدفع نحو حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني 

والنهو�س باأو�ساع الن�ساء القانونية، ما فتئ الهتمام بحقوق 
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مترات الدولية اخلا�سة بالن�ساء  الن�ساء يتنامى من خلل تنظيم املوؤ

متر مك�سيكو ل�سنة 1975 الذي نتج عنه القتناع  وخا�سة موؤ

لهن  والعرتاف  املواطنة  �سفة  اإىل  بالن�ساء  الرتقاء  ب�رضورة 

بجميع احلقوق واحلريات.

�سنة  كوبنهاجن  يف  املنعقد  للمراأة  الثاين  متر  املوؤ  واأثناء 

كل  باإلغاء  خا�سة  اتفاقية  م�رضوع  على  التفاق  مت   ،1979

العامة  اجلمعّية  اعتمدتها  الن�ساء  على  امل�سلط  التمييز  مظاهر 

مم املتحدة يف 17 �سبتمرب 1979. وهي اتفاقية اأجمع كل  للأ

اأنها، واإىل يومنا  خ�سائيني والنا�سطات والن�سطاء  املتتبعني والأ

هذا، اأهّم ن�ّس دويل ينظم حقوق الن�ساء.

مظاهر  جميع  باإلغاء  اخلا�ضة  الدولية  االتفاقية  2-اأهمية 

التمييز امل�ضلط على الن�ضاء

اعتمدت   1967 �سند  وبالتحديد  ال�ستينيات،  نهاية   يف 

التمييز  باإلغاء  اخلا�ض  العاملي  عالن  الإ املتحّدة  مم  للأ العامة  اجلمعّية 

�سا�سية لدفع  وىل والأ علن املرحلة الأ . ومثل هذا الإ
�ضد املراأة )6(

الدول اإىل بلورة هذه التفاقية. 

�سنة1979.  التفاقية  باعتماد  املجهودات  هذه  وتوجت 

امللحق  الختياري  الربوتوكول  �سنة  ع�رضين  بعد  اأعقبها  ثم 

للتفاقية بغية تفعيل اأحكامها.   

 �سدر اإعلن الق�ساء على التمييز �سد املراأة مبوجب تو�سية �سادرة عن اجلمعية 
)6(

مم املتحدة يف 7 نوفمرب 1967. wالعامة للأ
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 وتكمن اأهمّية هذه التفاقية يف اعتمادها على بع�س املبادئ 

ن�سان للن�ساء.  �سا�سية التي تكر�س ب�سورة فعلية حقوق الإ الأ

2-1 املبادئ املوؤ�ض�ضة لالتفاقية :

 تهدف هذه التفاقية اإىل �رضورة حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني 

بالدللت  م�سحون  ذاته  والعنوان  والكرامة.   احلقوق  يف 

على  امل�سلط  التمييز  مظاهر  كّل  اإلغاء  بامل�سمون:  توحي  التي 

الن�ساء.

 ومفهوم التمييز مل يولد مع ظهور هذه التفاقية بل برز يف 

املنتظم الدويل منذ اإ�سدار التفاقية الدولية اخلا�سة باإلغاء كّل 

مظاهر التمييز العن�رضي؛ للتاأكيد على وجوده واقعا وقانونا، 

.
)7(

جنا�س  وللعمل على اإلغائه لتحقيق امل�ساواة بني الأ

متييز  انطلقت من وجود  فقد  التفاقية،  بهذه  يتعّلق   وفيما 

منها  ول  الأ الف�سل  حدّده  كما  املراأة،  �سد  النطاق  وا�سع 

باعتباره:

اجلن�س،  اأ�سا�س  على  يتّم  تقييد  اأو  ا�ستبعاد  اأو  تفرقة  »اأي   

ويكون من اآثاره اأو اأغرا�سه توهني اأو اإحباط العرتاف للمراأة 

ال�سيا�سية  امليادين  يف  �سا�سية  الأ وباحلريات  ن�سان  الإ بحقوق 

ميدان  اأي  اأو يف  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  واملدنية 

اآخر اأو توهني اأو اإحباط متتعها بهذه احلقوق اأو ممار�ستها لها، 

دي�سمرب   21 يف  التفاقية  هذه  املتحدة   مم  للأ العامة  اجلمعّية  اعتمدت   
)7(
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اأ�سا�س امل�ساواة بينها  ب�رضف النظر عن حالتها الزوجية وعلى 

.
)8(

وبني الرجل.« 

والن�سو�س  التفاقيات  يف  التمييز  م�سطلح  فا�ستعمال 

الدولية يفرت�س وجود معايري معينة لت�سخي�سه والتفاق عليه. 

�سخا�س اأو املجموعات الب�رضية التي  ّول: يتعّلق بالأ املعيار الأ

تتعّر�س اإىل تفرقة اأو ا�ستبعاد اأو تقييد على اأ�سا�س اجلن�س؛ اأي 

الن�ساء. 

ن�سان  الإ حقوق  جمال  وهو  املجال  يخ�س  الثاين:  املعيار 

�سا�سية.  واحلريات الأ

امليادين  عامة  ب�سورة  وهي  بامليادين  يتعّلق  الثالث:  املعيار 

اأن  ميكن  وما  ن�سان  الإ حلقوق  الدولية  ال�رضعة  �سملتها  التي 

مم املتحدة  تنظمه الن�سو�س املوالية التي �ست�سدر عن منظمة الأ

والقت�سادية  واملدنية  ال�سيا�سية  امليادين  اأي  الغر�س؛  هذا  يف 

والجتماعية والثقافية واأي ميدان اآخر. 

 فاإذا ثبتت كّل هذه املعايري ومت تبنيها ميكن التاأكد من وجود 

احرتام  وعدم  للن�ساء،  ن�سان  الإ حلقوق  انتهاكا  واعتباره  متييز 

جمال  ت�سييق  اإىل  �سا�س  بالأ يهدف  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  ملبداأ 

العرتاف بجميع احلقوق و�سمان التمّتع بها. 

اجلن�سني،  بني  التمييز  عدم  مبداأ  اإىل  واإ�سافة  عامة   وب�سفة 

تقوم  التي  العاملية  ن�سانية  الإ املبادئ  على  التفاقية  هذه  تعتمد 

ميان بكرامة الفرد  �سا�سية والإ ن�سان الأ ميان بحقوق الإ على الإ

ّول من التفاقية.   هذا هو حمتوى الف�سل الأ
)8(w
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ميان بت�ساوي الرجل واملراأة يف احلقوق.  وقدره والإ

ن�ضانية، وهي   وبناء على هذا، فاإن حقوق املراأة تعد من مكّونات الإ

مرتبطة باملراأة كاإن�سان، يفرت�س فيه اأن يتمتع مبجموعة من احلقوق 

وليات. ويعني هذا املفهوم اأن حقوق الن�ساء هي »جزء  وامل�سوؤ

ن�سان« التي تتكّفل الدول بالنهو�س بها  ل يتجزاأ من حقوق الإ

وفق ما اأقره  بيان وبرنامج عمل »فيينا« الذي 
 )9(

وبحمايتها« 

اأّن هذه احلقوق هي حقوق عاملية واأ�سا�سية  اأعلن باخل�سو�س 

ن�سان وهي حقوق متكاملة ومرتبطة ببع�سها البع�س، وغري  للإ

قابلة للتجزئة والتقييد.

وكما هو معلوم، مل يكن من ال�سهل الو�سول اإىل اإ�سدار هذا 

املنظمات  بذلتها  التي  اجلّبارة  املجهودات  تلك  لول  علن  الإ

الرتابط  تدعيم  يف  واملحلية  قليمية  والإ العاملية  احلكومية  غري 

للن�ساء حتى  ن�سان  ن�سان، وحقوق الإ والتماثل بني حقوق الإ

ليات احلمائية نف�سها وتكت�سي القيمة  تخ�سع هذه احلقوق للآ

القانونية وال�سيا�سية ذاتها. 

اأن  بعد  املفهوم  هذا  بلورة  يف  املنظمات  هذه   �رضعت 

لحظت كرثة النتهاكات القائمة على اأ�سا�س اجلن�س، التي مت�س 

ن�سان بها  حقوق الن�ساء، وتبني لها قلة اهتمام ن�سطاء حقوق الإ

رغم ت�ساعد العنف �سد الن�ساء. 

ن�سان  الإ حقوق  بني  الف�سل  اإىل  النهاية  يف  اأدى  ما   وهو 

ن�سان  الإ العاملي حلقوق  متر  املوؤ انتهاء  اإثر   1993 �سنة  الربنامج   �سدر هذا 
)8(
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ن�سان للن�ساء ب�سفة خا�سة، والتعامل  ب�سفة عامة، وحقوق الإ

ن�سان، وجتاوز نقائ�س  املختلف مع هذين املظهرين من حقوق الإ

�سا�س على حقوق  بالأ التي ركزت  ال�سابقة  الدولية  الن�سو�س 

ن�سان للن�ساء.  ن�سان العاّمة دون تخ�سي�س كامل  حلقوق الإ الإ

مرة  نذّكر،  اأن  املثال، ميكن  �سبيل  وعلى  ال�سّدد  هذا   ويف 

ن�سان الذي اأّكد على رف�س  علن العاملي حلقوق الإ اأخرى، بالإ

والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  واهتم  العن�رضي،  التمييز 

الوقت  اجلماعية، يف  واحلقوق  املفقودين  وبو�سع  وال�سيا�سية 

الف�ساءات واحلقوق  الن�ساء يف بع�س  الذي جتاهل فيه حقوق 

الن�ساء  حرمة  وانتهاك  الن�ساء،  على  امل�سلط  والعنف  جنابية  الإ

البدنية واملعنوية واملمار�سات والتقاليد القائمة على اجلن�س.

وكان من النتائج الطبيعية لهذا التعامل اأن ات�سع البون، من 

الف�ساءات  يف  متار�س  التي  العاّمة  ن�سان  الإ حقوق  بني  جهة، 

طراف وحقوق  الأ متعددة  مهّمة  على حماية  وتتوفر  العامة، 

ن�سان للن�ساء، من جهة اأخرى، والتي تخرق عادة يف الف�ساء  الإ

بوية  العائلي من جانب اأفراد العائلة يف اإطار العادات والتقاليد الأ

والتي ل يعتربها البع�س حقوقا اإن�سانية، وتبقى غري حممية رغم 

اأن هذا اخلرق ي�سّكل تعديا �سارخا على كرامتهن وحرمتهن 

خرى ذاتها  التعّديات الأ التربيرات نف�سها ويف ظروف  با�سم 

ن�سانية.  على حقوقهن الإ

ن�سان للن�ساء  اإزاء حقوق الإ  ولتفادي هذه النظرة التمييزية 
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والتطابق  الربط  البحث عن  ب�رضورة  فاأكرث  اأكرث  الوعي  تبلور 

ن�سان للن�ساء، ومت اعتماد معيار  ن�سان وحقوق الإ بني حقوق الإ

مرتابط  كيانا موحدا  ن�سان  الإ اعتبار حقوق  يكمن يف  واحد 

املكونات يف كل مفا�سله وغري قابل للتجزئة والت�رضف. 

ن�سان  الإ كرامة  لحرتام  لزما  �رضطا  العتبار  هذا   ويبدو 

ن�سان  الإ حقوق  �سمولية  يفرت�س  اإذ  كيانه؛  لوحدة  ونتيجة 

وعامليتها  وعدم قبول العرتاف ببع�س احلقوق وجتاهل بع�سها 

خر.  الآ

اإذا  اإّل  ن�ساين  الإ احلق  مرتبة  اإىل  يرتقي  اأن  فاحلق ل ميكن   

ن�سان املتمتع بجميع احلقوق العاّمة واخلا�سة، وهذا  ارتبط بالإ

ومتكني  واختلفها  احلقوق  تعّدد  اآلية  وب�سورة  يقت�سي  ما 

ن�سان من التمتع بها.  الإ

بحقوق  متمتع  كائن  اأي  ن�سان  الإ هذا  يكون  اأن  وميكن 

اإن�سانية عاملية وبكرامة ترف�س احلواجز التي تقف اأمام التمتع 

بكّل هذه احلقوق معا ول تعرتف باأي تدرج هرمي لها. 

 وقد اأّكدت ال�سكوك الدولية ال�سادرة منذ اأواخر ال�ستينيات 

يف  املتاأ�سلة  »بالكرامة  معرتفة  ن�سان  الإ حقوق  وحدة  على 

التي ل  املت�ساوية  الب�رضية وبحقوقهم  املجموعة  اأع�ساء  جميع 

املثال- يف  �سبيل  ما جنده -على  فيها«. وهذا  الت�رضف  ميكن 

املدنية  باحلقوق  اخلا�سني  الدوليني  للعهدين  امل�سرتكة  التوطئة 

والثقافية،  والجتماعية  القت�سادية  واحلقوق  وال�سيا�سية 
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الدويل اخلا�س باحلقوق  العهد  الرابع من  الف�سل  وكذلك يف 

اإخ�ساع  يرف�س  الذي  والثقافية  والقت�سادية  الجتماعية 

القوانني  التي تن�س عليها  القيود  با�ستثناء  لقيود،  هذه احلقوق 

املحلية. 

وعدم  ن�سان،  الإ حقوق  عاملية  كد  توؤ حكام  الأ هذه   كل 

قبول اأي متييز، واأي اختلف يف العرتاف بكّل هذه احلقوق 

جمتمعة.

حققتها  التي  املكا�سب  اأهّم  من  كذلك  فهي  العاملية  اأما 

املجموعة الب�رضية، وخا�سة الن�ساء والتي تندرج يف اإطار فل�سفة 

وتغري  املجتمع  بتطور  تطورت  اجتماعية  وظاهرة  اإن�سانية 

ن�سان  الإ حلقوق  ول  الأ اجليل  عن  فتحدثت  بتغريه.  مفهومها 

للتاأكيد على احلقوق املدنية وال�سيا�سية، ثم انتقلت اإىل احلديث 

والجتماعية  القت�سادية  احلقوق  بلورة  مع  الثاين  اجليل  عن 

الثالث حلقوق  اجليل  تتحدث عن  اأ�سبحت  ن  والآ والثقافية، 

وحقوق  والت�سامنية  اجلماعية  احلقوق  تكري�س  مع  ن�سان  الإ

التنمية والدميقراطية وال�سلم والبيئة، ثم عن اجليل الرابع الذي 

ن�سان وعدم امتهانه. يركز على احرتام ج�سد الإ

لكن  احل�سارات،  بظهور  احلقوق  هذه  ظهور  يقرتن  ومل 

ولغر�س  لها  واحلامية  بها  املعرتفة  ليات  والآ احلقوق  بفقدان 

الدول  جميع  قبل  من  العاملي  ال�سعيد  على  بها  العرتاف 

والهيئات الر�سمية واملنظمات الدولية. وقد تزامن ظهورها مع 
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تطور القانون الدويل واملواثيق وال�سكوك الدولية واعتمادها 

مم املتحدة.  من قبل اجلمعية العامة للأ

هي  جيال  الأ هذه  خلل  من  عنها  املعلن  احلقوق  اأن   كما 

املحلي  ال�سعيد  بها، ومفقودة على  عادة حقوق غري معرتف 

�سيما على اأر�س الواقع. وما التاأكيد عليها اإّل لغر�س �سمانها 

ي�ستند غالبا  تقييد،  الن�ساء والرجال دون  قبل  بها من  والتمتع 

ما  فكثريا  والدينية.  والثقافية  احل�سارية  اخل�سو�سيات  على 

نلحظ اللتجاء اإىل مفهوم »اخل�سو�سية الثقافية« وا�ستخدامه 

يرف�سون  الذين  اأولئك  لدى  احلقوق  هذه  لنتهاك  كذريعة 

دونية  مرتبة  يف  وي�سعنهن  احلقوق  بجميع  للن�ساء  العرتاف 

دي اإىل احلّد من جمالت هذه احلقوق. وهكذا  ومتييزية؛ مّما يوؤ

ن�سان  الإ علن عن حقوق  الإ اأمام  اخل�سو�سية كحاجز  تظهر 

جدى  الأ من  يكون  بينما  بالن�ساء.  تت�سل  التي  تلك  وخا�سة 

احلقوق  لرتكيز  اإ�سايف  وكاأ�سا�س  ثراء  كم�سدر  ا�ستثمارها 

ن�سانية لكّل الن�ساء والرجال بالت�ساوي حتى تكون حقوق  الإ

ن�سان للن�ساء معّممة وممار�سة اجتماعية حقيقية.  الإ

عاملية  للن�ساء  ن�سان  الإ حقوق  مفهوم  ينبني  عامة،   وب�سفة 

اأو انتهاكها با�سم اخل�سو�سيات  هذه احلقوق وعدم امل�ّس بها 

اأن حتّد من جمالتها  التي ميكن  الدينية  اأو  اأو احل�سارية  الثقافية 

�سلمية؛ حيث  كما هو جارى العمل به يف املنطقة العربية الإ

قليمية  نلحظ اأن بع�س الدول اأو اجلهات ال�سيا�سية املحلية اأو الإ
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تتذرع  �سلمي-  الإ متر  املوؤ ومنظمة  العربية  اجلامعة  مثل   -

باخل�سو�سيات الدينية واحل�سارية واملوروث الثقايف؛ لت�سييق 

اأو  التفاقية،  على  امل�سادقة  بعدم  �سواء  الن�ساء  حقوق  جمال 

بو�سع حتفظات عند امل�سادقة اأو باإ�سدار ت�رضيعات متييزية ذات 

�سبغة اإقليمية اأو حملية اأو بتعوي�س مبداأ عدم التمييز بني اجلن�سني 

القاهرة  متر  موؤ فمنذ   .)équité( اجلن�سني  بني  ن�ساف  الإ مببداأ 

متر بيجني الرابع للمراأة   وموؤ
)10(

للتنمية وال�سكان ل�سنة 1994

برامج  يف  اجلن�سني  بني  ن�ساف  الإ مبداأ  اأدرج  ل�سنة1995، 

الدول  بع�س  واأ�سبحت  مترات،  املوؤ هذه  عن  ال�سادرة  العمل 

اجلن�سني.  بني  امل�ساواة  مبداأ  عن  عو�سًا  ت�ستعمله  واملنظمات 

ن�ساف ينطلق من خلفية متييزية ل تقوم على مبداأ الت�ساوي  والإ

ن�ساف  فالإ مثلما هو معلوم،  يف احلقوق بني اجلن�سني -واإمنا 

لي�س القانون يف اإطلقيته وعموميته و�سبغته امللزمة واملت�ساوية 

اأحكام  اإ�سدار  يف  الق�ساء  دور  على  يقوم  اجلميع-  لدى 

وح�سب  للقا�سي  اخلال�س  الوجدان  ح�سب  ومن�سفة  عادلة 

. فهو، اإذن، ل ميّكن حتما 
)11(

فراد  الو�سعيات اخل�سو�سية للأ

الن�ساء والرجال من احلقوق نف�سها بل يعتمد العادات والتقاليد 

نوعا  النهاية،  يف  ويظل،  ال�سائد  التمييز  على  بقاء  للإ ال�سائدة 

)10(
 A/CONF.171/L.1

القانون مدين.النظريات 
ٌ
 انظر  - على �سبيل املثال - حممد كمال �رضف الدين 

)11(

تون�س.2004. الر�سمية.  املطبعة  احلقوق.  اإثبات  �سخا�س*  العامة-الأ

�س.13.وحممد بقبق. مدخل عام لدرا�سة القانون.مركز الن�رض اجلامعي. تون�س 

2002w.�س.111
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ن�ساف كقاعدة  من الرت�سية للن�ساء ل غري. وبالتايل، يظهر الإ

مثلى لعتماد اخل�سو�سيات الثقافية على ح�ساب عاملية حقوق 

)12(
ن�سان للن�ساء.  الإ

ن�سان  الإ العام لتطور جمال حقوق  ال�سياق  تتبعنا  اأن   وبعد 

اأفرز يف نهاية  ن�سان للن�ساء خا�سة، والذي  عامة، وحقوق الإ

تقدمي  اإىل  يلي  فيما  �سن�سعى  املهمة،  التفاقية  هذه  املطاف 

يجب  التي  جراءات  والإ وال�سيا�سات  ت�سمنتها  التي  احلقوق 

اتباعها ملمار�ستها.

2-2 احلقوق التي اعرتفت بها االتفاقية للن�ضاء 

جراءات املتبعة للتمتع بها: واالإ

العرتاف  يعني  للن�ساء  ن�سان  الإ بحقوق  العرتاف   اإن 

ما  وهذا  ذلك.  بيّنا  كما  منها  بجزء  ولي�س  احلقوق  بجميع 

كده هذه التفاقية اإذ تعرتف للن�ساء مبجموعة احلقوق التي  توؤ

ن�سان، وهي احلقوق ال�سيا�سية  اأقرتها ال�رضعة الدولية حلقوق الإ

الرت�سح، واحلق يف حتمل  الت�سويت، واحلق يف  احلق يف  مثل 

املنظمات  لدى  الدولة  متثيل  يف  واحلق  ال�سيا�سية  وليات  امل�سوؤ

�سلمية،  جمعية  تاأ�سي�س  يف  واحلق  خرى،  الأ والدول  الدولية 

والنخراط فيها، واحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية؛ 

ال�سحة  النقابي، واحلق يف  التعليم والعمل، واحلق  كاحلق يف 

 Sensier.S.Pour l’égalité، ce droit.-املثال �سبيل  -على  انظر   
)12(

 universel. La longue marche des femmes.In le Monde
.diplomatique.1995.Septembre.p.25w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



��

وال�سمان الجتماعي والرعاية الجتماعية وال�سحية والرفاهة، 

مومة. ويف  واحلق يف حماية اخل�سو�سية يف فرتات احلمل والأ

جناب وظيفة اجتماعية  هذا املجال اعتربت التفاقية وظيفة الإ

ب واملجتمع باأكمله.  م والأ يتحملها الأ

باحلقوق  تعرتف  التفاقية  هذه  فاإن  هذا،  اإىل  �سافة   وبالإ

اأكان ذلك عند اختيار  العائلي �سواء  وليات يف املجال  وامل�سوؤ

الزوج وعند اإبرام عقد الزواج وخلل الزواج اأم عند الطلق 

اإليهم، ويف الت�رضف يف  اإ�سناد اجلن�سية  اأم عند  طفال  وجتاه الأ

املمتلكات. 

التمييزي  للو�سع  ونظرا  احلقوق  بهذه  العرتاف   ومع 

ال�سائد يف معظم اأرجاء املعمورة، واإن كان بتفاوت، ومن اأجل 

كّل  تتخذ  اأن  ال�رضوري  من  ي�سبح  التمييز،  هذا  على  الق�ساء 

طراف يف التفاقية �سيا�سة وتدابري واإجراءات تهدف  الدول الأ

اإىل الق�ساء على جميع اأ�سكال هذا التمييز. 

املادة  وخا�سة  ت�سمنتها  التي  املواد  خلل  من   فالتفاقية، 

طراف اأن تتعّهد بـ:   الثانية منها، تطلب من الدول الأ

د�ساتريها  يف  والرجل  املراأة  بني  امل�ساواة  مبداأ  اإدماج   -

العملي  التحقق  خرى، وكفالة  الأ املنا�سبة  الوطنية وت�رضيعاتها 

لهذا املبداأ من خلل الت�رضيع وغريه من الو�سائل املنا�سبة.

الت�رضيعية  وغري  الت�رضيعية  املنا�سبة  التدابري  كّل  اتخاذ   -

واجلزائية حلظر كّل متييز �سد املراأة. 
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امل�ساواة  قدم  على  املراأة  حلقوق  قانونية  حماية  فر�س   -

املحاكم  للمراأة عن طريق  الفعالة  الرجل و�سمان احلماية  مع 

خرى. �س�سات الأ املخت�سة واملوؤ

متييزية  ممار�سة  اأو  متييزي  عمل  اأي  مبا�رضة  عن  المتناع   -

�سد املراأة. 

�سد  التمييز  على  للق�ساء  املنا�سبة  التدابري  جميع  اتخاذ   -

�س�سة.  املراأة من جانب اأي �سخ�س اأو منظمة اأو موؤ

العمل  اإبطال  اأو  لتغيري  املنا�سبة  التدابري  جميع  اتخاذ   -

عراف واملمار�سات التمييزية.   نظمة والأ بالقوانني والأ

التي ت�سكل متييزا  حكام اجلزائية الوطنية  اإلغاء جميع الأ  -

�سد املراأة. 

التعجيل  ت�ستهدف  التي  قتة  املوؤ اخلا�سة  التدابري  اتخاذ   -

بامل�ساواة الفعلية بني الرجل واملراأة. 

قد  طراف  الأ الدول  تكون  ال�سيا�سات  هذه  مثل   وبتوخي 

الن�ساء مبختلف  امل�سلط على  التمييز  الق�ساء على  �ساهمت يف 

على  اأو  احلقوق  بجميع  التمتع  من  الن�ساء  ومكنت  اأ�سكاله، 

قل وفرت الظروف امللئمة للتمتع بها.  الأ

من  حققته  مما  الرغم  وعلى  التفاقية،  فاإن  املح�سلة،  ويف 

التي  باحلقوق  الوعي  درجة  تعك�س  الن�ساء،  لفائدة  مكا�سب 

جنابية  الإ احلقوق  فتجاهلت  اإ�سدارها؛  زمن  معلنة  كانت 

واجلن�سية وحماية الن�ساء من كّل اأ�سكال العنف وحقوق البنات. 
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حوال بادرت بو�سع جملة من التدابري حلماية  لكنها يف كّل الأ

امل�سلط  العنف  حول  اإعلنا  بعد  فيما  اأعطت  الن�ساء  حقوق 

على الن�ساء وهو »اإعالن الق�ضاء على العنف امل�ضّلط على الن�ضاء الذي 

مم املتحدة يف دي�ضمرب 1993 )13(. اعتمدته اجلمعيّة العامة لالأ

غري  املنظمات  اإجنازات  اأهم  من  علن  الإ هذا   ويعترب 

احلكومية التي بذلت جهدا كبريا حلث الدول على قبوله.

حلقوق  انتهاكًا  بو�سفه  العنف  تعريف  مكا�سبه  فمن   

كرامتهن  من  وم�ّسا  عليهن،  م�سّلطا  ومتييزا  للن�ساء،  ن�سان  الإ

لي�سمل  مفهومه  ات�ساع  اأي�سا  مكا�سبه  ومن  واملعنوية،  البدنية 

�سكال املعنوية واجل�سدية واجلن�سية التي متار�س يف خمتلف  كل الأ

علن اأن يحدد جملة  الف�ساءات العامة واخلا�سة. ول ين�سى الإ

جراءات التي ينبغي على الدول اأن تتبعها للق�ساء عليه. الإ

3- حماية حقوق الن�ضاء

ليات الدولية العامة  ميكن حماية حقوق الن�ساء عن طريق الآ

ن�سان  ن�سان، مثل جمل�س حقوق الإ واملتعلقة بحماية حقوق الإ

بداأت  والتي  بالن�ساء،  املخت�سة  وهياكله  املتحدة،  مم  للأ التابع 

الكلية  املنظومة  �سمن  الن�ساء  حقوق  اإدماج  يف   1993 منذ 

احلمائية  والو�سائل  جراءات  للإ واإخ�ساعها  ن�سان  الإ حلقوق 

اتخذته  كما  املراأة  �سد  العنف  على  الق�ساء  ب�ساأن  العاملي  علن  الإ انظر   
)13(

دي�سمرب   20 يف  ّرخ  موؤ  104  /  48 بقرار  املتحدة  مم  للأ العامة  اجلمعّية 
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نف�سها.

ليات ميكن اأن نذكر:  ومن اأبرز هذه الآ

اأ�سبابه  الن�ساء،  على  امل�سلط  »بالعنف  اخلا�سة  املقررة   -

ن�سان. ونتائجه« لدى جمل�س حقوق الإ

مم املتحدة على الرغم من  - جلنة اأو�ساع الن�ساء التابعة للأ

حمدوديتها على اعتبار اأّنها جلنة حكومية تتكون فقط من ممثلي 

الدول.

ليات التعاقدية املرتبطة بالتفاقيات الدولية    وفيما يتعلق بالآ

ال�ستينيات،  بداية  منذ  ظهرت  التي  التفاقيات  معظم  فاإن 

اأحكامها.  تطبيق  على  لل�سهر  وميكانيزمات  هياكل  اأن�ساأت 

وهذا ما جنده مف�سل يف التفاقية اخلا�سة باإلغاء جميع مظاهر 

التمييز.

تطبيق  على  ال�ضهر  اآلية  عرب  الن�ضاء  حقوق  حماية   -1-3

االتفاقية الدولية: دور جلنة »ال�ضيداو«

مظاهر  باإلغاء جميع  اخلا�سة  التفاقية  من   17 املادة  تن�س 

�سد  التمييز  على  للق�ساء  جلنة  اإن�ساء  على  الن�ساء  �سد  التمييز 

املراأة؛ من اأجل درا�سة التقّدم املحرز يف تنفيذ اأحكامها.

تتاألف اللجنة من 23 خبريا، ينتخبون بالقرتاع ال�رضي من 

من  طراف  الأ الدول  تر�سحهم  م�ستقلني  اأ�سخا�س  قائمة  بني 

ذوي املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة العالية يف ميدان حقوق 

wالن�ساء. 
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العادل  اجلغرايف  للتوزيع  العتبار  يوىل  النتخاب   اأثناء 

ولتمثيل خمتلف احل�سارات والنظم القانونية.

 ومنذ ن�ساأتها، تكّونت اللجنة من خبريات فيما عدا ا�ستثناء 

واحد تعّلق بخبري من ال�سويد مّت انتخابه ملدة �سنتني -1983 

-1984 ومل يجّدد هو نف�سه تر�سحه فيما بعد.

 تقوم اللجنة بال�سهر على تطبيق اأحكام التفاقية؛ وذلك عرب 

طراف عما اتخذته من تدابري ت�رضيعية  تقارير تقدمها الدول الأ

وق�سائية واإدارية وغريها من اأجل تنفيذ اأحكام هذه التفاقية، 

وعن التقدم املحرز يف هذا ال�سدد وعن العوامل وال�سعوبات 

ثر يف كيفية تطبيقها. التي توؤ

 وتقّدم هذه التقارير يف غ�سون �سنة من بدء تنفيذ التفاقية 

قل، وكّلما  بالن�سبة اإىل الدولة املعنية ثم كّل اأربع �سنوات على الأ

طلبت اللجنة ذلك.

منذ  خا�سة  اللجنة  و�سعتها  وتعليمات  لتوجيهات   ووفقًا 

 يجب اأن يت�سمن كّل تقرير جزءين.
،)14(

 1982

التفاقية،  لتطبيق  العام  طار  للإ تقدميا  يت�سّمن  ّول:  الأ  اجلزء 

لتنفيذ  طراف  الأ الدول  اتخذتها  التي  القانونية  جراءات  والإ

املكّلفة  وال�سلطة  �س�سات  املوؤ تقدمي  يت�سمن  كما  التفاقية. 

التقارير.1982  باإعداد  املتعلقة  التوجيهية  ال�سيداو.املبادئ  جلنة   
)14(

ب�ساأن  التوجيهية  املبادئ  جتميع  املتحدة.  مم  )CEDAW/C/7/Rev.3(.و:الأ

طراف يف معاهدات حقوق  �سكل وم�سمون التقارير التي يتعني على الدول الأ

HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2 (2003(.ن�سان الدولية تقدميها wالإ
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بتطبيق مبداأ امل�ساواة بني اجلن�سني، والطرق والو�سائل القانونية 

امل�ستعملة حلماية الن�ساء ولل�سيا�سات املتوخاة للنهو�س باأو�ساع 

الن�ساء ولتمكينهن من التمتع بحقوقهن. 

على  يحتوي  اأن  املفرو�س  فمن  التقرير  من  الثاين  اجلزء   اأّما 

دارية  معلومات تتعلق بعر�س التدابري الد�ستورية والقانونية والإ

وال�سعوبات  التفاقية،  هذه  مواد  لتطبيق  املتبعة  جراءات  والإ

التي تعرقل تطبيقها. 

التقارير  احتواء  �رضورة  على  اللجنة  كد  توؤ عامة،   ب�سفة 

ليات القانونية التي ظهرت  على تقدمي مو�سوعي و�ساف للآ

لت�سهيل تطبيق اأحكام التفاقية، ومدى تنفيذها واآثارها على 

الواقع امللمو�س. 

طراف وخا�سة   لكن يف بع�س احلالت، تكتفي الدول الأ

العتناء  دون  املتبعة  جراءات  والإ ليات  الآ بتقدمي  منها  العربية 

ليات والعراقيل التي تعرت�سها اأو العادات  مبدى تطبيق هذه الآ

والتقاليد والعقليات التي تعرقل التمتع باحلقوق التي اعرتفت 

بها التفاقية. 

جوانب  بكّل  ملام  للإ كافية  وغري  ناق�سة  التقارير   فتبقى 

الدولة  مرة  ول  لأ قدمته  الذي  التقرير  �ساأن  وهذا  املو�سوع. 

التون�سية، اأو التقرير املوايل حيث اكتفت فيهما بعر�س مطول 

جراءات القانونية التي �سدرت  �س�سات التي اأن�سئت والإ للموؤ

تقف  التي  ال�سعوبات  اإثارة  دون  التفاقية  على  امل�سادقة  منذ 
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قبل  بديلة من  تقارير  اإعداد  اإىل  اأدى  ما  اأمامها. وهذا  حاجزا 

هذه  قدمت  فقد  اللجنة.  اإىل  ت�سّلم  احلكومية  غري  املنظمات 

الفيدرالية  الدولية مثل  املنظمات  بع�س  وباإيعاز من  املنظمات 

 2000 �سنة  م�رض  من  بديلة  تقارير  ن�سان  الإ حلقوق  الدولية 

�سنة  ردن  والأ واليمن  ولبنان  واملغرب   2002 �سنة  وتون�س 

.2006

الر�سمية،  التقارير  هذه  نقائ�س  ولتفادي   2003 منذ 

مم املتحدة مبادئ توجيهية حتل حمل جميع املبادئ  اأ�سدرت الأ

التوجيهية ال�سابقة املتعلقة باإعداد التقارير التي اأ�سدرتها جلنة 

الق�ساء على التمييز امل�سلط على الن�ساء.

واجلديد فيها اأنها اأ�سبحت ن�سم النقاط التالية:

التقارير،  اإعداد  لدى  للجنة:  العامة  والتو�ضيات  املواد  ج-1- 

جزاء  يحب اأن تو�سع يف العتبار اأحكام املواد الواردة يف الأ

جانب  اإىل  التفاقية،  من  والرابع  والثالث  والثاين  ول  الأ

مادة من هذه  ب�ساأن كل  اللجنة  اأقرتها  التي  العامة  التو�سيات 

املواد اأو ِباأي مو�سوع تناولته التفاقية.

عالنات. ج-2- التحفظات والإ

ج -3-العوامل وال�ضعوبات.

ح�ضائيات. ج-4-البيانات والإ

طار القانوين العام. �ضا�ضية اأي الإ ج-5- الوثيقة الأ

وعر�سها،  بدرا�ستها  اللجنة  تقوم  التقارير  تتلّقى  اأن  وبعد 

التقارير  wوتبدي مقرتحات وتو�سيات عامة مبنية على درا�سة 
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الدول  من  الواردة  واملعلومات  الر�سمية  وغري  الر�سمية 

طراف. الأ

 وتدرج كل املقرتحات والتو�سيات العامة يف تقرير اللجنة 

طراف واخلرباء اإن وجدت.  م�سفوعة بتعليقات الدول الأ

اللجنة  التي تقدمها  اأن املقرتحات والتو�سيات  كد  املوؤ  من 

ل تكت�سي اأي طابع جزائي اأو اإجرائي. فهي عادًة ل تعلن اأن 

دولة تنتهك التفاقية ب�سفة �رضيحة، بل تكتفي بدل من ذلك 

�سئلة  �سارة اإىل نقائ�س �سيا�سة الدولة من خلل �سل�سلة من الأ بالإ

والتعليقات؛ مما يجعل دور اللجنة مق�سوراً ب�سفة خا�سة على 

تقدمي تو�سيات لي�س لها اأي طابع قانوين اإلزامي ميكن للدول 

اأن تعمل بها اأو ل. 

اللجنة حمدودا وحم�سوراً يف امللحظات   هكذا يبقى عمل 

التمييزية  والت�رّضفات  الت�سييقات  بع�س  �ساأن  يف  تبديها  التي 

جبار الدول  التي تواجهها الن�ساء؛ وهو ما يجعله غري كاٍف لإ

مر ي�ستلزم عمل  املعنية على احرتام هذه امللحظات. وهذا الأ

للمنظمات غري احلكومية غري  توعويا وحت�سي�سيا ل مندوحة  

حتمل اأعبائه بغاية التزام الدول بتطبيق اأحكام التفاقية وبغاية 

الت�سهري الدويل بالنتهاكات.

اأجل  من  كبري  جهد  من  بذلته  ما  هو  للجنة  يح�سب   وما 

عن  التعبري  مهامها  من  اأن  واعتربت  التفاقية،  على  امل�سادقة 

موقفها جتاه التحفظات التي تقدمت بها الدول يف �ساأن اأحكام 
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التفاقية. وما من �سك يف اأن عمل هذه اللجنة �سيتدعم اأكرث 

ويتخذ نفوذا متزايدا حني تكون الن�ساء اأنف�سهن قادرات على 

ا�ستعمال و�سائل الدفاع الفردية وتقدمي ال�سكاوى. وهذا هو 

مو�سوع الربوتوكول الختياري امللحق للتفاقية. 

3-2- حماية حقوق الن�ضاء عرب اآليات الدفاع: 

اأهمية الربوتوكول االختياري امللحق لالتفاقية

تو�سية  ن�سان  الإ حلقوق  العاملي  متر  املوؤ تبنى   1993 �سنة 

لتفاقية  اختياري  »بروتوكول  اإ�سدار  �رضورة  على  كد  توؤ

الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز امل�سلط على الن�ساء« الغر�س 

منه متكني الن�ساء والرجال املنتفعني باأحكام هذه التفاقية باحلق 

يف تقدمي �سكاوى عند انتهاك حق من احلقوق التي تت�سمنها 

به يف  معمول  ما هو  ذلك على غرار  التفاقية. ويكون  هذه 

تطبيق  على  وال�ساهرة  ن�سان  الإ بحقوق  املعنية  اللجنة  اإطار 

منذ  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  اأحكام 

اخلا�س  الدويل  بالعهد  امللحق  الختياري  الربوتوكول  اإعداد 

باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

م�رضوع  ببلورة  اخلرباء  من  جلنة  قامت   1994 �سنة   ويف 

مم املتحدة يف  العامة للأ بروتوكول اختياري اعتمدته اجلمعية 

6 اأكتوبر 1999، دخل حيز التنفيذ.على امل�ستوى العاملي بعد 

اأن �سادقت عليه 10 دول. 

اأهمية  للتفاقية  امللحق  الختياري  الربوتوكول  يكت�سي   w
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التقدم  درا�سة  على  بال�سهر  املكلفة  اللجنة  يخ�س  نه  لأ بالغة؛ 

املحرز يف تنفيذ التفاقية اأو جلنة ال�سيداو.

الدولية  التفاقيات  بع�س  اإىل  بالن�سبة  ال�ساأن  هو  وكما 

ن�سان فاإن اللجنة تنظر يف انتهاكات احلقوق  املتعلقة بحقوق الإ

التي اأقرتها التفاقية منذ دخول الربوتوكول الختياري امللحق 

للتفاقية حيز التنفيذ.

ومكنها  اللجنة  �سلحيات  الربوتوكول  هذا  �سبط  وقد 

التي  التبليغات  اأو  الدعاوى  اأو  ال�سكاوى  تلقي  �سلحية  من 

تقدمها الن�ساء والرجال اأو املنظمات غري احلكومية �سد الدول 

طراف عند انتهاكها حقا من احلقوق الواردة يف التفاقية. الأ

اأحكام  احرتام  على  الرقابة  تنتقل  الربوتوكول  هذا  فبفعل 

طريق  عن  الدويل  ال�سعيد  اإىل  املحلي  ال�سعيد  من  التفاقية 

هيكل تعاقدي دويل وهو جلنة ال�سيداو.

للجنة  ميكن  الربوتوكول،  هذا  اأحكام  يف  جاء  وح�سبما 

جراءات  الإ تتخذ  اأن  بالنتهاك  القائمة  الدولة  من  تطلب  اأن 

النتهاكات.  �سحايا  جتاه  �رضر  اأي  ارتكاب  لتفادي  اللزمة 

بدرا�سة  تقوم  واأن  ال�سكاوى،  يف  تنظر  اأن  للجنة  ميكن  كما 

و�سعها  التي  ال�رضوط  تتوفر  اأن  بعد  عليها  املعرو�سة  امللفات 

التي  ال�رضوط  عن  جوهريا  تختلف  ل  والتي  الربوتوكول 

باحلقوق  اخلا�س  الدويل  بالعهد  امللحق  الربوتوكول  و�سعها 

املدنية وال�سيا�سية. وهي �رضوط مت�سلة ب�رضورة امل�سادقة على 
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التفاقية والربوتوكول من قبل الدولة التي ينتمي اإليها اأ�سحاب 

كد  توؤ التي  واملعلومات  دلة  الأ كّل  توفري  وب�رضورة  ال�سكاوى 

وجود النتهاك وب�رضورة ا�ستنفاد جميع طرق التظّلم املحلية 

املتاحة وعدم عر�س امل�ساألة نف�سها على اأي جلنة اأو هيكل اآخر 

للنظر يف النتهاك. 

املعنية  الطرف  الدولة  اإىل  بالتوجه  مطالبة  اللجنة  اأن  ومبا 

دعوة  فباإمكانها  باملو�سوع،  اخلا�سة  وتو�سياتها  راأيها  واإبداء 

الدولة املعنية اإىل تقدمي املزيد من املعلومات حول التدابري التي 

رائها وتو�سياتها اأو القيام بتحقيق اأو بزيارة  اتخذتها ا�ستجابة لآ

الدولة املعنية ملعاينة النتهاكات. 

هل للقيام بهذه املهمة  ن اأهم هيكل موؤ متثل اللجنة اإىل حّد الآ

يف غياب الهياكل الدولية املخت�سة  يف النظر يف النتهاكات 

القائمة،  الهياكل  ملحدودية  نظرا  الن�ساء؛  بحقوق  املت�سلة 

لقبول  هلة  موؤ غري  تزال  ل  التي  الن�ساء  اأو�ساع  جلنة  وخا�سة 

املقررة اخلا�سة  اأو  للن�ساء  ن�سان  الإ املتعلقة بحقوق  ال�سكاوى 

ن�سان والتي ترى مهامها منح�رضة  بالعنف لدى جلنة حقوق الإ

يف كل ما يتعّلق بالعنف دون �سواه.

اإرادة الدول واقتناعها   لكن م�سري هذه اللجنة يبقى رهني 

ب�رضورة امل�سادقة على التفاقية من جهة، وعلى الربوتوكول 

من جهة اأخرى، وباخل�سوع ملراقبة دولية فيما يخ�س ت�رضفاتها 

واأعمالها. 
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اللجنة ميّثل خطوة  ات�ساع مهام  فاإن  اأمر،  ومهما يكن من 

ن�سان للن�ساء التي ل تزال  نحو تدعيم احلماية الدولية حلقوق الإ

تتطلب مزيدا من املجهودات من قبل احلكومات واملنظمات 

غري احلكومية حتى ت�سند اإليها مهام فعلية، ل تنح�رض فقط يف 

التنديد والت�سهري بالنتهاكات، بل تت�سع لت�سل اإىل العقوبات 

امل�ساواة بني اجلن�سني  متييز وحتقيق  املدنية واجلزائية حلظر كّل 

الدولية  التفاقية  1998 �سمن  املهام يف  هذه  اإقرار  مت  مثلما 

على  تقدم  مل  والتي  دولية  جنائية  حمكمة  باإحداث  اخلا�سة 

ردن  امل�سادقة عليها اإىل حد ال�ساعة اأي دولة عربية با�ستثناء الأ

وجيبوتي.
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امل�ضادقة

اأو االن�ضمام اإىل االتفاقية
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عن  للتعبري  �سا�سي  الأ ال�رضط  الن�سمام  اأو  امل�سادقة  متثل 

الدولية  التفاقية  عّرفت  وقد  التفاقية.  على  الدول  موافقة 

اخلا�سة باملعاهدات الت�سديق، متاما كما هو ال�ساأن بالن�سبة اإىل 

جراء الدويل امل�سمى  القبول واملوافقة والن�سمام، باعتباره«الإ

بهذا ال�سم والذي تثبت الدولة مبقت�ساه على امل�ستوى الدويل 

)15(
ارت�ساءها اللتزام باملعاهدة«. 

والدولة التي تنوي امل�سادقة اأو الن�سمام ح�سب ما جاء يف 

 عليها اأن:
)16(

املادة 14من اتفاقية »فيينا« 

1-تعرب عن ارت�سائها اللتزام مبعاهدة بالت�سديق عليها يف 

احلالت التالية:

 انظر املادة 2)ب( من اتفاقية »فيينا« لقانون املعاهدات ل�سنة1969.ن�رضت 
)15(

الدويل.املجلد25  للقانون  امل�رضية  املجلة  يف  التفاقية  لهذه  العربية  الرتجمة 

ل�سنة1969، �س226.

 انظر املادة # 14 من التفاقية نف�سها.
)16(w
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الت�سديق هو و�سيلة  اأن يكون  املعاهدة على  اإذا ن�ست  )اأ( 

التعبري عن الرت�ساء.

)ب( اإذا ثبت بطريقة اأخرى اأن الدول املتفاو�سة كانت قد 

اتفقت على ا�سرتاط الت�سديق.

)ج( اإذا كان ممثل الدولة قد وقع على املعاهدة مع التحفظ 

ب�رضط  الت�سديق.

)د( اإذا بدت نية الدولة املعنية يف اأن يكون التوقيع ب�رضط 

الت�سديق اللحق من وثيقة تفوي�س ممثلها اأو عربت عن ذلك 

اأثناء املفاو�سة.

2- تعرب الدولة عن ارت�سائها مبعاهدة عن طريق القبول اأو 

املوافقة يف حالت مماثلة للحالت اخلا�سة بالت�سديق.

الدولة  قبول  عن  للتعبري  ثانية  طريقة  فهو  الن�سمام  اأما 

بالتفاقية. ووفقا ملا جاء يف املادة 15 من التفاقية نف�سها، تعرب 

الدولة عن ارت�سائها اللتزام مبعاهدة بالن�سمام اإليها وذلك يف 

احلالت التالية:

)اأ( اإذا ن�ست املعاهدة على اأن يكون التعبري عن ارت�ساء هذه 

الدولة عن طريق الن�سمام.

)ب( اإذا ثبت بطريقة اأخرى اأن الدول املتفاو�سة كانت قد 

اتفقت على ا�سرتاط الن�سمام.

بالن�سبة اإىل هذه الدولة كو�سيلة للتعبري عن ارت�سائها اللتزام 

الن�سمام  اأو  الت�سديق  بعد  الن�سمام،  طريق  عن  باملعاهدة 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

ت�سبح الدولة طرفًا يف التفاقية، وتلتزم مبا جاء يف اأحكامها، 

حكام واإدراجها يف النظام القانوين  وت�سهر على تطبيق هذه الأ

املحلي.

اأن تكت�سي التفاقية قوة قانونية  جراء ميكن  وبفعل هذا الإ

�سا�سية والعادية. هذا ما تقت�سيه بع�س  اأقوى من القوانني املحلية الأ

الد�ساتري العربية مثل تون�س، اإذ ين�س الف�سل 32 من الد�ستور 

التون�سي على »...اأن املعاهدات امل�سادق عليها من قبل رئي�س 

نفوذا  اأقوى  النواب  اجلمهورية واملوافق عليها من قبل جمل�س 

132 من الد�ستور  اأو اجلزائر يف املادة   
 )17(

من القوانني...« 

احلايل التى تن�س على اأن »املعاهدات التي ي�سادق عليها رئي�س 

ت�سمو  بالد�ستور  املن�سو�س عليها  ال�رضوط  اجلمهورية ح�سب 

)18(
على القانون« 

القانونية  القيمة  نف�س  التفاقية  تكت�سي  اأن  ميكن  كما 

يقر  الذي  امل�رضي  الد�ستور  يف  موجود  هو  ما  مثل  والقانون 

بعد  القانون  قوة  لها  »تكون  املعاهدات  باأن   151 املادة  يف 

 
)19(

و�ساع املقررة«  اإبرامها والت�سديق عليها ون�رضها وفقا للأ

اأو الد�ستور البحريني يف املادة37 التي تقت�سي اأن املعاهدات 

»تكون لها قوة القانون بعد اإبرامها والت�سديق عليها ون�رضها 

 هذا حمتوى الف�سل 32 من الد�ستور التون�سي كما مت تنقيحه �سنة2002 
)17(

غرة  يف  رخ  موؤ ل�سنة2002،   51 عدد  الد�ستوري،  القانون  مبقت�سى 

جوان2002.

 انظر الد�ستور اجلزائري كما نقح �سنة1996.
)18(

 انظر الد�ستور امل�رضي.املادة  1، 151.
)19(w
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)20(
يف اجلريدة الر�سمية« .

اأهمية  الن�سمام  اأو  امل�سادقة  تكت�سي  �سباب،  الأ لهذه 

اإ�سدار  منذ  بذلك  املدين  املجتمع  منظمات  وتطالب  بالغة، 

اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز امل�سلط على الن�ساء، 

تكون  الطرف  الدولة  اأن  خا�سة  الختياري  والربوتوكول 

اأقل قيمة من التفاقية حتى  اإذا كانت  بتعديل قوانينها  مطالبة 

ان�سجامها  اأو  حكامها  قل ملئمة لأ الأ اأو على  تكون مطابقة 

مع اأحكام التفاقية اإذا كانت تكت�سي القيمة القانونية نف�سها. 

بعد  تعتمد  مل  التي  الدول  اإىل  بالن�سبة  قائمة  املع�سلة  وتظل 

د�ستورا مدونا اأو بالن�سبة اإىل الدول التي بقي د�ستورها �سامتًا 

عن القيمة القانونية للتفاقيات بعد امل�سادقة عليها على غرار 

مارات العربية املتحدة حيث مل  ما هو معمول به يف د�ستور الإ

 و�رضورة 
)21(

اأن ن�س على كيفية امل�سادقة  يزد د�ستورها على 

والتفاقيات  باملعاهدات  الحتادي  للمجل�س  احلكومة  اإبلغ 

الدولية،  واملنظمات  خرى  الأ الدول  مع  تربمها  التي  الدولية 

 دون 
 )22(

و�رضورة اإ�رضاف جمل�س الوزراء على تنفيذ املعاهدات 

اأن يحدد القيمة القانونية لهذه التفاقيات وعلقتها بالقوانني 

املحلية. وهذا ما يهم�س التفاقية ويجعلها دون اعتبار.

رخ يف 13   هذا حمتوى املادة 37-1 من الد�ستور البحريني  اجلديد املوؤ
)20(

فرباير 2002.

املتحدة،  العربية  مارات  الإ د�ستور  من   5-47 املادة  يف  جاء  ما  ح�سب 
)21(

ال�سادر �سنة 1971.

انظر املادة 60-7 من الد�ستور نف�سه.
)22(w
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1- موقف الدول العربية من االتفاقية الدولية 

للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز امل�ضلط على الن�ضاء

 185 التفاقية  هذه  على  �سادق  العاملي  امل�ستوى  على 

دولة.

وعلى امل�ستوى العربي وبعد ظهور التفاقية مبا�رضة بادرت 

م�رض بالتوقيع عليها �سنة 1980، ثم امل�سادقة �سنة 1981، ثم 

تلتها بعد ذلك اليمن �سنة 1984، وتاأتي يف املرتبة الثالثة تون�س 

�سنة  فالعراق   ،1985 �سنة  التفاقية  هذه  على  �سادقت  التي 

ردن �سنة 1992، فاملغرب  1986، ثم ليبيا �سنة 1989، والأ

فاجلزائر   ،1994 �سنة  القمر  وجزر  فالكويت   ،1993 �سنة 

�سنة 1996، فلبنان �سنة1997، فجيبوتي �سنة.1998

هذه  على  اأخرى  عربية  دول  �سادقت   2000 �سنة  ومنذ 

وموريتانيا  �سنة2000،  ال�سعودية  العربية  وهي  التفاقية 

العربية  واجلمهورية   ،2002 �سنة  والبحرين  �سنة2001، 

�سنة  املتحدة  العربية  مارات  الإ ودولة   ،2003 �سنة  ال�سورية 

2004، و�سلطنة عمان �سنة2006.

فاإىل حد اليوم �سادقت18 دولة عربية على هذه التفاقية 

كل  تكون  قطر حتى  ودولة  وال�سومال  ال�سودان  اإل  يبق  ومل 

الدول م�سادقة ومن�سمة للتفاقية دون ح�ساب فل�سطني.
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2- موقف الدول العربية 

من الربوتوكول االختياري امللحق لالتفاقية

اإىل  الربوتوكول  على  امل�سادقة  جدول  على  الطلع  عند 

حد �سهر مار�س 2007 نلحظ اأن عدد الدول امل�سادقة على 

الربوتوكول و�سل اإىل 87 دولة عرب العامل. اأما الدول العربية 

ن بهذا الن�س؛ اإذ مل ت�سادق عليه اإل ليبيا  فلم تهتم اإىل حد الآ

خرى التي �سادقت على التفاقية غالبا  �سنة 2004، والبقية الأ

ليات الدولية التعاقدية حلماية حقوق  ما تتجنب التعامل مع الآ

للحقوق  املعلنة  الن�سو�س  على  بامل�سادقة  وتكتفي  ن�سان،  الإ

دون الربوتوكولت.

العهد  م�ستوى  على   - املثال  �سبيل  على   - ما جنده  وهذا 

الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي �سادقت عليه 

العربية  كل من اجلزائر وجيبوتي وم�رض والعراق واجلماهريية 

ردن والكويت ولبنان واملغرب و�سوريا وال�سومال  اللبيبة والأ

وال�سودان وتون�س واليمن، بينما مل ت�سادق على الربوتوكول 

اإل  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  للعهد  امللحق 

اجلزائر وجيبوتي وليبيا وال�سومال.

�سارة اإليه اأن هذه الدول تنق�سم ب�سفة عامة اإىل  ما جتدر الإ

ثلثة اأ�سناف من حيث موجبات امل�سادقة ودوافعها:

اخلا�سة  الدولية  التفاقيات  معظم  على  ت�سادق  دول   -

ن�سان للن�ساء  ب�سفة خا�سة وهي  ن�سان وبحقوق الإ wبحقوق الإ
w
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ردن وتون�س واملغرب وليبيا، واليمن. م�رض والأ

مترات الدولية  - دول ت�سادق يف املنا�سبات عند انعقاد املوؤ

الدول  مرتبة  يف  باأنها  وتتباهى  تتظاهر  حتى  بالن�ساء  اخلا�سة 

متر العاملي الثالث للمراأة املنعقد يف نريوبي �سنة  املتقدمة مثل املوؤ

متر  متر الرابع املنعقد يف بيجني �سنة 1995، اأو موؤ 1985 اأو املوؤ

2000، والذي  نيويورك �سنة  املنعقد يف  بيجني زايد خم�سة 

وعد فيه ممثل العربية ال�سعودية بالن�سمام اإىل التفاقية.

املنظمات  و�سغط  الدويل  التاأثري  حتت  ت�سادق  دول   -

الدولية اأو اللجان املعنية بال�سهر على احرتام التفاقية. 

اأن هذه الدول تكتفي عادة  اإليه كذلك  �سارة  وما جتدر الإ

التزاماتها الناجتة عن ذلك،  بامل�سادقة، ول تعمل على احرتام 

ول تغري ت�رضيعاتها مللءمتها اأو مطابقتها مع اأحكام التفاقية، 

�ساأن  حيان حتفظات يف  الأ تقدم يف كثري من  اأنها  دهى  الأ بل 

بع�س اأحكام التفاقية.
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 التحفظات 
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عراف الدولية، اإىل مراعاة املوازنة  تهدف التحفظات، يف الأ

وبني  �سيادتها،  وتكري�س  ا�ستقلليتها  على  الدول  حفاظ  بني 

مم املتحدة. وهذه الثنائية خلقت  ن نف�سه اإىل الأ انتمائها يف الآ

حالة من املرونة يف تعامل الدول مع التفاقيات الدولية. واإذا 

من  ممكن  عدد  اأكرث  لعتماد  القاعدة  ميثل  غلبية  الأ مبداأ  كان 

طراف فهو ل مينع اأيا كان من الدول من  التفاقيات املتعددة الأ

تقدمي حتفظات حول بع�س اأحكام التفاقيات عند التوقيع اأو 

امل�سادقة اأو الن�سمام. 

وتتوق التحفظات اإىل التوفيق بني الكونية واخل�سو�سية يف 

ظل نظام دويل، يقوم على الختلف والتعدد. وت�سعى ب�سكل 

عدد  اأكرب  ت�ساعد  والت�ساهل  ال�سل�سة  من  حالة  اإىل خلق  عام 

وامل�سادقة  الدولية  التفاقيات  اإىل  الن�سمام  على  الدول  من 

روما  معاهدة  مثل  التفاقيات-  بع�س  جند  اأننا  غري  عليها. 
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الختياري  الربوتوكول  اأو  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  املن�سئة 

امللحق لتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز امل�سلط على 

الن�ساء- حتجر اللتجاء اإىل التحفظ اأو تظل �سامتة اإزاء التحفظ 

من عدمه.

ويف كل احلالت، حتد التفاقيات الدولية من حرية الدول 

يف تقدمي التحفظات وت�سع �رضوطا لعتمادها.

اأحكام  على  اإل  التحفظات  تقدم  ل  معروف  هو  وكما 

التفاقيات الدولية. لكن بداأت بع�س الدول �سيئا ف�سيئا تقدم 

اأو  ال�سرتاتيجيات  اأو  العمل  اأر�سيات  اعتماد  عند  حتفظات 

ن�سان،  مترات الدولية اخلا�سة بحقوق الإ الربامج يف اختتام املوؤ

مثال  اأف�سل  ولعل  الن�ساء.  بحقوق  يت�سل  ما  منها  وبخا�سة 

للن�ساء  الرابع  بيجني  متر  موؤ يف  حدث  ما  هو  ال�سدد  هذا  يف 

الدول  بع�س  تقدمت  حيث  1995؛  �سبتمرب  يف  املنعقد 

متر  املوؤ هذا  برنامج  فقرات  بع�س  على  التحفظات  من  بعدد 

والقوانني  وال�سيا�سية  والدينية  الثقافية  اخل�سو�سيات  با�سم 

.
)23(

املحلية

»فيينا«  اتفاقية  حكام  لأ خا�سعا  فيبقى  التحفظ  جمال  اأما 

حول املعاهدات، والتي تعتمدها �سائر التفاقيات الدولية يف 

بالتحفظات  اخلا�سة  القواعد  اإىل  بالن�سبة  اخلتامية  اأحكامها 

خرى مثل تنفيذ املعاهدات. وبع�س املجالت الأ

للن�ساء  بكني  متر  موؤ عمل  اأر�سية  على  بتحفظات  عربية  دول   7 تقدمت 
 )23(

wوهي: م�رض والعراق والكويت وليبيا وموريتانيا واملغرب وتون�س.
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هذه  من  الثانية  املادة  يف  جاء  ما  ح�سب  التحفظ،  ويعني 

اإعلنا من جانب واحد   «  
)24(

بالتعريفات،  التفاقية اخلا�سة 

اأيا كانت �سبغته اأو ت�سميته ي�سدر عن الدولة عند توقيعها اأو 

ا�ستبعاد  اإىل  به  وتهدف  معاهدة،  اإىل  ان�سمامها  اأو  ت�سديقها 

املعاهدة من حيث  حكام معينة يف  القانوين لأ ثر  الأ تعديل  اأو 

�رضيانها على هذه املعاهدة«.

عدة  اأو  مادة  قبول  عدم  اأخرى،  بعبارة  يعني،  فالتحفظ 

مواد من التفاقية وعدم امل�سادقة عليها وعدم التقيد مبحتواها. 

وينجر عنه عدم العمل باملادة التي مت التحفظ عليها؛ وبالتايل 

حكام  املحلي حتى واإن كان خمالفا لأ الت�رضيع  موا�سلة تطبيق 

التفاقية اأو غري متلئم معها.

وبالتايل، فاإن كل اإعلن اأحادي اجلانب �سادر عن الدولة 

اإعلن  قالب  يف  كان  �سواء  الن�سمام  اأو  امل�سادقة  تنوي  التي 

اأحكام  بع�س  حول  خا�س  حتفظ  اأو  تاأويلي  اإعلن  اأو  عام 

ثار ذاتها التي ينتجها التحفظ، كما مت تعريفه  التفاقية ينتج الآ

يف التفاقية املذكورة. وقد تبنى فقه الق�ساء الدويل هذا املبداأ 

علن.  طاملا اأن الدول ت�ستعمل تارًة التحفظ، وتارًة اأخرى الإ

مبثابة  هو  التاأويلي  علن  الإ اأن  اعترب  الفقه  هذا  فاإن  وبذلك 

التحفظ اإذا ما توافق مع التعريف الذي حددته التفاقية. ففي 

اأهم امل�سطلحات امل�ستعملة يف التفاقية، مثل  املادة تعريفات   تقدم هذه 
)24(

املعاهدة والت�سديق والتفوي�س والتحفظ والدولة املتفاو�سة والدولة املتعاقدة 

wوالدولة الطرف والدولة الغري واملنظمة الدولية.
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

وروبية  الأ اللجنة  اعتربت  املثال -  �سبيل  �سنة 1982 - على 

مهما  اإعلن  اأن:«اأي  متلتا�س«  ق�سية«  يف  ن�سان  الإ حلقوق 

كانت طبيعته يعد حتفظا مادامت الدولة الطرف تقدمه ك�رضط 

القانوين  ثر  الأ تغيري  اأو  اإق�ساء  بهدف  التفاقية  على  ملوافقتها 

)25(
لبع�س اأحكام التفاقية«.

1-ملحة عن التحفظات 

التي تقدمت بها الدول العربية

من املفيد اأن ن�سجل اأن كل الدول العربية اعتمدت حتفظات 

متعددة على اأحكام اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 

امل�سلط على الن�ساء، با�ستثناء جيبوتي وجزر القمر. ومن املفيد 

اأي�سًا اأن ن�سجل اأن ما اأبدته الدول العربية من حتفظات ب�ساأن 

التفاقية املذكورة اأكرث بكثري مما اأبدته من حتفظات ب�ساأن �سائر 

هذه  عن  التعبري  ومت  ن�سان،  الإ حلقوق  خرى  الأ التفاقيات 

التحفظات من خلل ثلث طرق:

علنات العامة. وىل طريقة الإ - الأ

علنات التو�سيحية. - الثانية الإ

- الثالثة التحفظات اخلا�سة.

عن   1982 مايو   5 يف  �سادر  تقرير  متلتا�س..  ق�سية   
)25(

1982 ل�سنة  املجلد25  ن�سان.  الإ حلقوق  وروبية  الأ  اللجنة 

et. Cohen Jonathan.G.p.AFDI. Jacqué.J.P 1982p.524 w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

عالنات العامة:  الإ

مبادة  مت�سلة  غري  عامة  باإعلنات  عربية  دول   4 تقدمت 

معينة من التفاقية، وهي العربية ال�سعودية وموريتانيا وعمان 

وتون�س.

يف  اأنه  على  اإعلنها  ن�س  ال�سعودية،   العربية  اإىل  بالن�سبة 

�سلمية فالدولة  �سورة وجود تناق�س بني التفاقية وال�رضيعة الإ

ل تلتزم باأحكام التفاقية الدولية.

التفاقية  باأحكام  اللتزام  عدم  موريتانيا  اإعلن  واقت�سى 

�سلمية. التي تخالف ال�رضيعة الإ

حكام  ون�س اإعلن �سلطنة عمان على اأن: »ل تقبل جميع الأ

�سلمية والت�رضيعات املعمول  التي ل تتفق مع اأحكام ال�رضيعة الإ

بها«.

علن العام اأكرث غمو�سًا من الدول  اأما يف تون�س فيبدو الإ

�سلمية �رضاحًة بل  الثلث املذكورة؛ اإذ ل يتعر�س اإىل ال�رضيعة الإ

تتعهد الدولة بعدم اإ�سدار اأي قرارات اإدارية اأو قوانني تخالف 

 « اأن:  على  ين�س  الذي  التون�سي  الد�ستور  من  ول  الأ الف�سل 

�سلم«. تون�س دولة حرة م�ستقلة لغتها العربية ودينها الإ

امل�سادق  للقانون  التح�سريية  عمال  للأ قراءتنا  خلل  ومن 

هذه  اختيار  تعمد  التون�سي  امل�رضع  اأن  يبدو  التفاقية  على 

كد على �رضورة احرتام دين الدولة وعدم اتخاذ  ال�سيغة حتى يوؤ
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 )26(
�سلمية.  ن�سو�س قانونية خمالفة لل�رضيعة الإ

علنات بل ا�ستثناء تلتقي ب�سفة �رضيحة  نلحظ اأن هذه الإ

التي  التفاقية  اأحكام  قبول  الغر�س، وهو عدم  اأو �سمنية يف 

بداية  تطرح  وهنا  �سلمية.  الإ ال�رضيعة  اأحكام  مع  تتما�سى  ل 

�سلمية ومدى تاأويلها والعمل  ت�ساوؤلت عن مفهوم ال�رضيعة الإ

بها وعلقتها بالقواعد القانونية الو�سعية، وثانيا عن الغمو�س 

احلا�سل يف تاأويل ال�رضيعة اإذا كان املق�سود بها القراآن وال�سنة 

لهذين  املوا�سع  من  كثري  يف  املتباينة  املذهبية  القراءات  اأو 

امل�سدرين.

علنات حريًة مطلقًة للدول  يف كل احلالت متنح هذه الإ

تراها خمالفة  املواد  مادة من  باأي  املتحفظة يف عدم العرتاف 

�سلمية وتئولها يف الجتاه الذي يتما�سي مع املذهب  لل�رضيعة الإ

الذي تعتمده حتى تكون يف النهاية يف حل من تطبيقها. 

عالنات التو�ضيحية:  الإ

يتعلق  تو�سيحي  بتحفظ  و�سوريا  العراق  من  كل  تقدمت 

هذه  على  امل�سادقة  اأن  منهما  كل  اعترب  اإذ  نف�سه  باملو�سوع 

الدخول  اأو  باإ�رضائيل  العرتاف  حال  باأي  تعني  ل  التفاقية 

معها يف اأي معاملت تفر�سها بنود التفاقية فيما بني الدول 

امل�سادقة.

عدد40  املداولت  الر�سمي.  الرائد  النواب.  جمل�س  مداولت  انظر   
)26(

wبتاريخ9 يوليو 1985، �س2082-2062.
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



�00

عالنات اخلا�ضة: التحفظات اخلا�ضة اأو الإ

العربية  الدول  التي تقدمت بها  التحفظات اخلا�سة  معظم 

تخ�س املواد التالية:

وليبيا  واملغرب  والعراق  اجلزائر  اإىل  بالن�سبة   )2( املادة   -

مارات العربية املتحدة. وم�رض والبحرين و�سوريا والإ

- املادة )7( بالن�سبة اإىل الكويت.

والعراق  واجلزائر  ردن  الأ اإىل  بالن�سبة   )2/9( املادة   -

ال�سعودية  والعربية  وم�رض  ولبنان  وتون�س  واملغرب  والكويت 

مارات العربية املتحدة . والبحرين و�سوريا و�سلطنة عمان والإ

ردن واجلزائر واملغرب وتون�س  - املادة )15( بالن�سبة اإىل الأ

مارات العربية املتحدة. والبحرين و�سوريا و�سلطنة عمان والإ

والعراق  واجلزائر  ردن  الأ اإىل  بالن�سبة   )16( املادة   -

والبحرين  وم�رض  وليبيا  ولبنان  وتون�س  واملغرب  والكويت 

مارات العربية املتحدة. و�سوريا و�سلطنة عمان والإ

والكويت  والعراق  اجلزائر  اإىل  بالن�سبة   )29( -املادة 

ال�سعودية والبحرين  واملغرب وتون�س وم�رض واليمن والعربية 

مارات العربية املتحدة. و�سوريا و�سلطنة عمان والإ

 هكذا انح�رضت حتفظات الدول العربية يف:

- املادة الثانية التي تتعلق ب�رضورة اتخاذ �سيا�سة تهدف اإىل 

الق�ساء على التمييز �سد الن�ساء، و�رضورة اإدماج مبداأ امل�ساواة 
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بني الن�ساء والرجال، وحظر التمييز يف كل املجالت مبا فيها 

املجالت الد�ستورية والقانونية وفر�س حماية قانونية حلقوق 

الن�ساء و�سمان احلماية الفعالة للن�ساء.  

- املادة ال�سابعة التي تتعلق باحلقوق ال�سيا�سية.

- املادة التا�سعة التي تخ�س اجلن�سية.

هلية  الأ يف  بامل�ساواة  تتعلق  التي  ع�رضة  اخلام�سة  املادة    -

القانونية واحلقوق املدنية.

- املادة ال�ساد�سة ع�رضة التي تخ�س امل�ساواة يف العائلة ويف 

�رضية.  العلقات الأ

-  املادة التا�سعة والع�رضين التي تتعلق بالتحكيم بني الدول 

طراف. الأ

مو�سوع  بجوهر  تت�سل  ل  التي   29 الـ  املادة  وبا�ستثناء   

واخلا�سة  العامة  علنات  والإ التحفظات  كل  فاإن  التفاقية 

تت�سل بجوهر التفاقية وغر�سها. 

فاأي موقف ينبغي اأن نتخذه اإزاء هذه التحفظات؟

2- روؤية نقدية للتحفظات

اإذا رجعنا اإىل القانون الدويل املعمول به وخا�سة املادة 19 

على  تبدي حتفظا  اأن  »للدولة  اأن  ن�ستنتج  فيينا«،  »اتفاقية  من 

معاهدة لكن ل ميكن لها اإبداء حتفظ فيما يلى:

) اأ( اإذا كان التحفظ حمظورا يف التفاقية.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



�0�

)ب( اإذا كانت املعاهدة جتيز حتفظات معينة لي�س من بينها 

ذلك التحفظ.

و)ب(اإذا  )اأ(  الفقرتان  ت�سملها  ل  التي  احلالت  يف  )ج( 

كان التحفظ خمالفا ملو�سوع التفاقية اأو الغر�س منها«.

وتتبنى املادة 28 يف فقرتها الثانية من اتفاقية الق�ساء على 

جميع اأ�سكال التمييز امل�سلط على الن�ساء النقطة )ج( من املادة 

19 من اتفاقية »فيينا« حني تن�س على اأنه:

هذه  ملو�سوع  منافيا  يكون  حتفظ  اأي  اإبداء  يجوز  »ل 

التفاقية وغر�سها«.

للدول  تقديرية  �سلطة   2-28 املادة  تعطي  ال�سفة  وبهذه 

اأحد  عليها  يعرت�س  اأن  دون  حتفظات  تقدم  اأن  يف  طراف  الأ

على اأ�سا�س عدم ملءمتها ملو�سوع التفاقية وغر�سها مع اأنها 

منافية فعل ملو�سوع التفاقية وغر�سها، كما يظهر ذلك جليا 

علنات والتحفظات. يف الإ

ربع التي  علنات العامة، ا�سرتطت الدول الأ فبالن�سبة اإىل الإ

حكام القانونية والدينية  علنات �رضورة احرتام الأ تقدمت بالإ

والعادات والتقاليد. وبهذا تكون هذه الدول قد برهنت على 

على  امل�سادقة  عن  الناجتة  التزاماتها  لحرتام  ا�ستعدادها  قلة 

التفاقية؛ مبا يجعلها يف حل من اللتزام باإلغاء جميع اأ�سكال 

التمييز امل�سلط على الن�ساء.

وبتقدميها حتفظات على املادة )2( ت�سبح الدول املتحفظة 
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جراءات املنا�سبة لو�سع  غري مطالبة باتباع �سيا�سات واتخاذ الإ

الفجة  ال�سورة  بهذه  الدول  تفرغ  هكذا  التمييز.  لهذا  حد 

التفاقية من م�سامينها احلقيقية.

وباإبدائها حتفظات على املواد7، 9،-2، 15 و16تكون 

الن�ساء،  على  امل�سلط  التمييز  على  حافظت  قد  الدول  هذه 

�سلمية  الإ ال�رضيعة  اأحكام  اأو  املحلية  القوانني  تكر�سه  والذي 

فتدمي التمييز القائم على  اجلن�س يف اإطار نظام قانوين يدعي اأنه 

يهدف اإىل اإلغاء التمييز بني اجلن�سني وحتقيق امل�ساواة بينهما. 

وبالنتيجة، فهذه التحفظات تتنافى مع اأحكام الف�سل الثاين 

الن�ساء  ب�سمان متتع  طراف   الأ الدول  يلزم  الذي  التفاقية  من 

التي  املنا�سبة  جراءات  الإ وباتخاذ  متييز  دون  احلقوق  بجميع 

يقت�سيها هذا اللتزام.

حتد  التحفظات  هذه  فاإن  التفاقية  بغر�س  يتعلق  وفيما 

بني  امل�ساواة  حتقيق  اأجل  من  واملثابرة  العمل  ديناميكية  من 

اجلن�سني.

فمن الناحية القانونية، تبدو هذه التحفظات منافية ملو�سوع 

نها جاءت يف جمالت اعرتفت التفاقية يف اإطارها  التفاقية لأ

اأكان  �سواء  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  اأ�سا�س  على  للن�ساء  بحقوق 

�رضي اأم جمال احلياة املدنية. ذلك يف املجال ال�سيا�سي اأم الأ

ن�سان باعتبارها  اأما اإذا تناولنا املو�سوع من زاوية حقوق الإ

كيانًا موحداً غري قابل للتجزئة والتقييد، فاإن التحفظات التي 

حلقوق  املميز  الكوين  الطابع  تطم�س  العربية  الدول  wاأبدتها 
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التفاقية ووحدة احلقوق  متا�سك جميع مواد  ن�سان وحتلل  الإ

متر »فيينا«  التي اأقرتها املجموعة الدولية خا�سة منذ انعقاد موؤ

يف جوان 1993 الذي اأكد اأن حقوق الن�ساء جزء من حقوق 

ن�سان، ول تقبل العرتاف بجزء من احلقوق دون اآخر منها؛  الإ

اإذ ل ميكن اأن تدعم هذه احلقوق برمتها اإل اإذا ترابطت فيما 

بينها ترابطا ع�سويا وثيقا. 

الن�ساء  واأخريا، واإذا ما در�سنا املو�سوع انطلقا من و�سع   

امل�سادقة  لت  ف�سَّ العربية  الدول  اأن  نكت�سف  فاإننا  العربيات 

ال�سائد  التمييز  بقاء على  الإ امل�سادقة مع  بتحفظات على عدم 

والقائم  ال�سائد  بوي  الأ النظام  لتاأكيد  الواقع  القوانني ويف  يف 

على التمييز وعلى دونية الن�ساء والمتيازات الذكورية. 

اإرادتها   فبامل�سادقة مع حتفظات، �سددت هذه الدول على 

بوي ال�سائد الذي يعتمد على املوروث  يف عدم تغيري النظام الأ

اإرادتها  وعلى  القدا�سة،  طابع  عليه  وي�سفي  والديني  الثقايف 

ال�رضيعة  با�سم  القانونية  الن�ساء  و�ساع  لأ تطوير  اأي  رف�س  يف 

�سلمية والقوانني املحلية التمييزية.  الإ

حيان �سورية، حيث  وبالنتيجة، تظهر امل�سادقة يف بع�س الأ

حكام التفاقية.  ترتك املجال لكل التاأويلت التمييزية لأ

وهذا ما يف�رض اأن دولة مثل العربية ال�سعودية ل تزال اإىل حد 

ال�ساعة متنع الن�ساء من امل�ساركة يف العملية النتخابية، ول تزال 

اأي�سا حترم املراأة من ال�سياقة، ومن بطاقة هويتها اللهم اإل اإذا مّن  
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عليها  ويل اأمرها بذلك؛ وهو ما يف�رض اأي�سا خ�سوع العائلة يف 

كل الدول العربية لرئا�سة الرجل با�ستثناء املغرب التي اعتمدت 

منذ 2004 مبداأ الرئا�سة امل�سرتكة؛ وهو ما يف�رض اأخريا انت�سار 

تعدد الزوجات يف كل الدول العربية با�ستثناء تون�س. 

الوعي  من  دنى  الأ احلد  على  يتوفر  عاقل  اأي  فاإن  لذا،  و 

على  تتكئ  التي  التحفظات  هذه  يقبل  اأن  ميكنه  ل  بامل�ساواة 

وحدة  وتفكيك  التمييز  لتربير  والدينية  الثقافية  اخل�سو�سيات 

ن�سان للن�ساء. حقوق الإ

فل بد اإذن اأن نرف�س هذه التحفظات برمتها واأن جنتهد يف 

�سبيل اإبداع و�سائل وطرق عملية من اأجل رفعها �سيانة لكونية 

واأجزائها  مكوناتها  كل  وترابط  ووحدتها  ن�سان  الإ حقوق 

كل  اإىل  م�ستندة  تكون  حني  �سويًا  �سرياً  جمتمعاتنا  ت�سري  حتى 

اأجنحتها.

3- العمل من اأجل رفع التحفظات

فيها،  التفكري  مكان  بالإ عديدة  مبادرات  اأن  �سك  ل 

وو�سعها حيز التنفيذ لدفع الدول العربية لرفع التحفظات على 

اأممية تعاقدية وغري  الفاعلني من دول وجلان  اإ�رضاك كل  اأ�سا�س 

تعاقدية ومنظمات غري حكومية واأفراد.

 دور الدول:

اإمكانية  على  باملعاهدات  اخلا�سة  »فيينا«  اتفاقية  wن�ست 
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اأبدت  التي  طراف  الأ الدول  على  لعرتا�سات  الدول  تقدمي 

حتفظات وذلك وفقا للمادة 20-5 التي تعترب:

»... التحفظ مقبول من قبل دولة معينة اإذا مل تبد اعرتا�سها 

عليه خلل اثنى ع�رض �سهراً من تاريخ اإبلغها به، وحتى تاريخ  

تعبريها عن ارت�سائها اللتزام باملعاهدة ».

وطبقًا لهذه املادة اعرت�ست بع�س الدول على حتفظات دول 

اأخرى؛ فاأملانيا مثل اعرت�ست على حتفظات كل من ال�سعودية 

العربية  مارات  والإ واجلزائر  وليبيا  والعراق  وتون�س  وم�رض 

املتحدة، وبررت اعرتا�سها بكون حتفظات هذه الدول ت�سع 

بالتفاقية  اقتناعها  تك�سف عن عدم  اإذ  امليزان  م�سداقيتها يف 

وعدم ا�ستعدادها لللتزام بتطبيقها.

وال�سعودية  لبنان  حتفظات  على  النم�سا  واعرت�ست 

العربية  مارات  والإ وال�سعودية  ليبيا  حتفظات  على  والدامنارك 

اأ�سبانيا والربتغال واأيرلندا على حتفظات  املتحدة، واعرت�ست 

على  وفنلندا   ، املتحدة  العربية  مارات  والإ ال�سعودية  العربية 

م�رض  على  واملك�سيك  ال�سعودية،  والعربية  ليبيا  حتفظات 

والعراق وليبيا، والرنويج على ليبيا والكويت واجلزائر والعربية 

ال�سعودية، وهولندا على حتفظات م�رض والعراق وتون�س وليبيا 

مارات العربية املتحدة،  واملغرب ولبنان والكويت واجلزائر والإ

وبريطانيا  املتحدة،  العربية  مارات  الإ حتفظات  على  وفرن�سا 

مارات العربية  على حتفظات العربية ال�سعودية وموريتانيا والإ
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ردن وليبيا  املتحدة، وال�سويد على حتفظات تون�س وم�رض والأ

والكويت ولبنان والعربية ال�سعودية.

مفعول  دون  يبقى  العرتا�س  اأن  اإليه  �سارة  الإ جتدر  وما 

ملنع  الفعلية  ال�سلطة  املعرت�سة  الدول  لهذه  لي�س  اإذ  حقيقي، 

تطبيق التفاقية فيما بينها وبني الدول املتحفظة رغم تاأكيدها 

اعرتا�سها  ي�سعف  ما  وهو  التحفظات؛  رفع  وجوب  على 

اإىل  جراء ال�سوري منه  اإىل الإ اأقرب  ويجعله يف نهاية املطاف 

املوقف الفعلي.

ليات الدولية التعاقدية:  دور جلنة ال�ضيداو واالآ

قررت جلنة ال�سيداو منذ 1993عدم القت�سار على درا�سة 

طراف حول حمتوى هذه التقارير،  التقارير التي تقدمها الدول الأ

التقارير.  هذه  حمتوى  حول  وملحظات  تو�سيات  اإقرار  بل 

وبناء على هذا، اأو�ست هذه اللجنة ب�رضورة رفع التحفظات 

وتبنت جملة من التو�سيات يف هذا ال�سدد، وطالبت الدول 

املتحفظة  باأن تكون التحفظات مقت�سبة وحمددة، واأل تكون 

خمالفة ملو�سوع وغر�س التفاقية، ونادت اأي�سًا ب�رضورة  العمل 

يف  املتحفظة  الدول  اأبدتها  التي  التحفظات  اآثار  تطويق  على 

ن�سان، وب�رضورة  الإ اخلا�سة بحقوق  الدولية  التفاقيات  �ساأن 

املراجعة امل�ستمرة للتحفظات يف اجتاه رفعها.

الدورة  يف  ال�سيداو  جلنة  اعتمدتها  التي  للتو�سية  ووفقًا 
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اأو  التحفظات  اأثر  بعر�س  مطالبة  الدول  فاإن   
)27(

 19 الـ 

التي  فالدول  املحلية؛  والقوانني  ال�سيا�سات  على  علنات  الإ

اأبدت حتفظات عامة ل تت�سل مبادة معينة اأو تت�سل باملواد )2( 

 مطالبة بتقدمي تقارير تت�سمن التاأويلت اخلا�سة 
 )29(

 و)3( 
)28(

-ح�سب  الدول  اأن  كما  عليها.  املرتتبة  ثار  والآ بالتحفظات 

كل  ال�رضورية حول  املعلومات  بتوفري  مطالبة  التو�سية-  هذه 

خرى يف جمال  حتفظ اأو اإعلن تتقدم به يف �ساأن التفاقيات الأ

ن�سان.  حقوق الإ

طار - و كما بينا - راجعت اللجنة توجيهاتها  ويف هذا الإ

طراف طالبة  الأ الدول  تقدمها  التي  التقارير  املتعلقة مب�سمون 

منها اإعلمها مبا تقدمت به من حتفظات، ودواعيها وما تبذله 

املبادئ  جاء يف  ما  وذلك ح�سب  رفعها  �سبيل  من جمهود يف 

 2003 �سنة  ال�سيداو  جلنة  عن  ال�سادرة  اجلديدة   التوجيهية 

علنات  والإ بالتحفظات  اخلا�سة  )ج(2  النقطة  يف  وخا�سة 

التي تطالب بـ:

- »اإي�ساح اأي حتفظ اأو اإعلن ي�سدر عن اأي دولة طرف 

 جلنة ال�سيداو.بيان اللجنة.الدورة التا�سعة ع�رضة. انظر:
)27(

.)A/53/38/Rev.1( 

التمييز  للق�ساء على  اتباعها  التي يجب  بال�سيا�سات  املادة )2ب(.  تتعلق   
)28(

امل�سلط على الن�ساء.

الدول  تتخذها  اأن  يجب  التي  والتدابري  جراءات  الإ  .3 املادة  تخ�س   
)29(

�سا�سية و�سمان  ن�سان واحلريات الأ طراف  ل�سمان ممار�سة املراأة حلقوق الإ الأ

wالتمتع بها على اأ�سا�س امل�ساواة بني اجلن�سني.
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يتعني تقدمي تربير ل�ستمرار  اأي مادة من مواد التفاقية  ب�ساأن 

اأو  لكل حتفظ  الدقيق  ثر  الأ اإي�ساح  يتعني  كما  التحفظ.  ذلك 

خذ بعني  اإعلن على القوانني وال�سيا�سات الوطنية على اأن يوؤ

اعتمد يف  الذي   - التحفظات  ب�ساأن   - اللجنة  بيان  العتبار 

تدخل  التي  طراف  الأ للدول  وينبغي  ع�رضة.  التا�سعة  دورتها 

 ،)2( باملواد  تت�سل  اأو  بعينها  مبادة  تتعلق  ل  عامة  حتفظات 

وتف�سريها.  التحفظات  تلك  تاأثري  عن  تقريرا  تقدم  اأن  و)3( 

طراف اأن تقدم معلومات عن اأي حتفظات اأو  وينبغي للدول الأ

اإعلنات تكون قد اأدخلتها على التزامات مماثلة يف معاهدات 

)30(
ن�سان.«  اأخرى حلقوق الإ

التي  اللجنة  ن�سان، وهي  الإ املعنية بحقوق  اللجنة  اأن  كما 

اأحدثت مبقت�سى اأحكام العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 

1994حول  ل�سنة   24 رقم  التو�سية  اأ�سدرت  وال�سيا�سية، 

اأو  العهد  هذا  على  امل�سادقة  عند  املبداة  التحفظات 

 مفادها اأن اأي حتفظ 
)31(

الربوتوكولت الختيارية امللحقة به 

العهد دون متييز  اأقرها  التي  يحد من احرتام و�سمان احلقوق 

ال�رضورية  التدابري  باتخاذ  مطالبة  والدول  مقبول،  غري  ي�سبح 

 HRI/GEN/2/Rev.1/add.2  بتاريخ 13 مايو 2003.
)30(

ول باخت�سا�س اللجنة املعنية بحقوق  )31( يتعلق الربوتوكول الختياري الأ

فراد عند انتهاك حق من احلقوق  ن�سان يف قبول ال�سكاوى التي يقدمها الأ الإ

بعقوبة  الثاين  الختياري  الربوتوكول  ويتعلق  فيها  والنظر  العهد،  اأقرها  التي 

عدام. wالإ
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.
)32(

لتفعيل جمموع احلقوق التي اأقرها العهد 

اعتمدت جلنة حقوق الطفل املحدثة ح�سب اأحكام التفاقية 

بتاريخ   5 العامة رقم  التو�سية  الطفل  الدولية اخلا�سة بحقوق 

جراءات التطبيقية العامة للتفاقية  27 نوفمرب 2003 حول الإ

قدمتها  التي  التحفظات  كرثة  من  ان�سغالها  عن  فيها  عربت 

طراف حتت ذرائع خمالفة الد�ستور والقوانني املحلية،  الدول الأ

ب�سورة  موقفها  بتحديد  الدول  الطفل  حقوق  جلنة  وطالبت 

.
)33(

وا�سحة حول موا�سلة العمل بالتحفظات اأو رفعها

دور املنظمات غري احلكومية:

بداية، يجب التنويه اإىل اأن دور املنظمات غري احلكومية هو 

�سا�س للتاأثري وال�سغط على ال�سلطات ال�سيا�سية حتى ترفع  بالأ

التحفظات وتفّعل التفاقية تفعيل تاما كي تتمتع الن�ساء بجميع 

احلقوق التي تقرها وت�سمنها.

فمن اأوكد مهامها اأن تعمل على اأن تلئم الدول ت�رضيعاتها 

حملت  بتنظيم  وذلك  الدولية،  التفاقية  اأحكام  مع  املحلية 

من اأجل ت�سور واإعداد م�ساريع قوانني بديلة للقوانني التمييزية 

من  الوطني  »اللقاء  يف  املثال  ولنا  حاليًا.  العمل  بها  اجلاري 

اأجل الق�ساء على التمييز �سد املراأة« يف لبنان، وهو جتمع ي�سم 

ن�سان، تو�سل  جمعيات وهيئات و�سخ�سيات مهتمة بحقوق الإ

�سا�سية.    اإىل اإقناع الدولة اللبنانية بتعديل بع�س القوانني الأ

)32( ONU.CCPR/C/21/Rev.1/Add.6§3.

)33( CRC./GC/2003/5§15.w
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ولنا اأي�سا املثال يف احلملة التي نظمتها جمموعة من املنظمات 

مع  بالتن�سيق   2004 منذ  امل�ستقلة  التون�سية  احلكومية  غري 

الدولية حلقوق  للفيدرالية  التابعة  الن�ساء  العمل حول  جمموعة 

ن�سان؛ من اأجل رفع التحفظات حتت �سعار »حملة من اأجل  الإ

.
)34(

رفع التحفظات: ن�سالنا لتحقيق امل�ساواة« 

يف  العاملة  العربية  والهيئات  املنظمات  �سائر  فطنت  وقد 

ن�سان وحقوق الن�ساء خا�سة اإىل خطورة هذه  جمال حقوق الإ

اأجل  من  م�سرتكة  كربى  بحملة  القيام  فاأعلنت  التحفظات 

متر  موؤ اأثناء  التحفظات  جميع  رفع  على  العربية  الدول  حمل 

الدولية  الفيدرالية  باإ�رضاف   2006 جوان  يف  بالرباط  اأقيم 

ن�سان. وجعلت احلملة حتت عنوان »امل�ساواة دون  حلقوق الإ

طالبت  الرباط«  »نداء  بـ  يعرف  �سار  بيانا  واأ�سدرت  حتفظ« 

امل�ساواة  اإقرار  اأجل  من  بالعمل  املنطقة  ودول  حكومات  فيه 

وال�سيا�سية  املدنية  واحلقوق  الكرامة  يف  والن�ساء  الرجال  بني 

كاملة  مواطنة  و�سمان  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية 

للن�ساء وذلك من خلل:

- رفع كل التحفظات على مواد اتفاقية الق�ساء على جميع 

اأجل  من  جراءات  الإ كل  واتخاذ  املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال 

النا�سطة يف جمال  )34( نظمت احلملة جمموعة من اجلمعيات غري احلكومية 

للن�ساء  التون�سية  اجلمعية  وهي  للن�ساء  ن�سان  الإ وحقوق  ن�سان  الإ حقوق 

والرابطة  التنمية،  حول  للبحث  التون�سيات  الن�ساء  وجمعية  الدميقراطيات 

الدولية  العفو  ملنظمة  تون�س  وفرع  ن�سان  الإ حقوق  عن  للدفاع  التون�سية 

wوالحتاد العام التون�سي لل�سغل.
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ملءمة الت�رضيعات مع موادها.

- الت�سديق على الربوتوكول الختياري امللحق بالتفاقية 

والت�سدي  التفاقية  وتطبيق  لتفعيل  �رضورية  اأداة  باعتباره 

للنتهاكات الفردية واجلماعية حلقوق الن�ساء ومناه�سة العنف 

املمار�س �سدهن.

 جميع قوى 
)35(

ونا�سدت اجلمعيات املوقعة على هذا النداء 

بينها  موحد  هدف  لتحقيق  احلملة  هذه  دعم  باملنطقة  التقدم 

وهو امل�ساواة الفعلية دون حتفظ بني الرجال والن�ساء. 

ومن نافلة القول التاأكيد على اأهمية هذه احلملة رغم تاأخرها 

الن�سبي اإذ كان من املفرو�س اأن حتتج املنظمات وت�سغط على 

دولها منذ تواريخ امل�سادقة وت�سجيل التحفظات.

نظمة واحلكومات العربية كبرياً، فاإن  ولئن كان الياأ�س من الأ

منة بتحرر الن�ساء وبامل�ساواة  عزمية مكونات املجتمع املدين املوؤ

ال�سعوبات  تكن  مهما  تهن  ولن  تفل  لن  الرجال  وبني  بينهن 

والعراقيل.  

قناع هذه الدول والتي ما انفكت  �سحيح اأن الطريق �ساقة لإ

ترهن نف�سها بعوامل املا�سي واأمناطه واأحكامه، برفع التحفظات 

التي �سجلتها �ساعة امل�سادقة. لكن اإذا كانت احلملة قائمة على 

واآليات  و�سائل  لنف�سها  و�سعت  واإذا  و�سليمة  وا�سحة  اأ�س�س 

ردن  والأ وم�رض  اجلزائر  من  ومركزاً  جمعية   34 النداء  هذا  على  وقع   )35(

منظمات  واملغرب و5  واليمن  وتون�س  و�سوريا  وفل�سطني  ولبنان وموريتانيا 

wاإقليمية ودولية. 
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ثرة فاإنها �ستنجح اآجل اأم عاجل يف زحزحة مواقف  فاعلة وموؤ

الدول واحلكومات العربية يف اجتاه رفع التحفظات. 

فيح�س�س  اأوًل  بنف�سه  املدين  املجتمع  ليبداأ  تقديرنا،  ويف 

رفع  باأهمية  العتبارية  وال�سخ�سيات  املدنية  طراف  الأ �سائر 

حزاب ال�سيا�سية باإدراج حقوق الن�ساء يف  التحفظات ويقنع الأ

براجمها  وا�سرتاتيجياتها اخلا�سة. 

العمل  اإىل  وحتفيزها  والطاقات  مكانات  الإ كل  فتوظيف 

�سيحرج كثريا الدول العربية، و�سيمثل عن�رض �سغط كبرياً عليها 

كي ترفع حتفظاتها.

وعلى مكونات املجتمع املدين جمتمعة اأن ت�ستغل املنا�سبات 

امل�ساألة  باأهمية  الدولية  املنظمات  �سعار  لإ الكربى  العاملية 

وحيويتها.

احرتام  �رضورة  على  بالتن�سي�س  تطالب  اأن  اأي�سا  وعليها 

حقوق الن�ساء عند اإبرام اتفاقيات ال�رضاكة، مثلما يتم التن�سي�س 

ما  اأثناء  نف�سها  املطالبة  ل  ومَل  وغريها،  الدميقراطية  على 

ن�ستقوي  نكون  اأن  هلل  وحا�سى  امل�رضوطة،  بالقرو�س  يعرف 

جنبي.         بالأ

الدوام.  على  متوّجبا  واملثقفني  علميني  الإ دور  ويظل 

دور  اأخريا  ويظل  احلملة.  هذه  بحق  ي�سند  املعنوي  فثقلهم 

واإطلق  والتوعية  والتح�سي�س  الت�سال  يف  اأنف�سهن  الن�ساء 

نهن -ودون التقليل من قيمة  املبادرات دوراً حا�سما للغاية لأ
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خرى- �ساحبات احلق والواقفات على اجلمر،  الفعاليات الأ

�سديدة  بب�ساطة  نه  لأ فعاليًة؛  واأكرث  اأكرث حرارًة  فعلهن  فيكون 

»ما حك جلدك مثل ظفرك«.

ويف �سياق هذه احلملت،  اأفلحت بع�س اجلمعيات الن�سائية 

التحفظات  مو�سوع  اإثارة  يف  ن�سان  الإ حقوق  يف  النا�سطة 

امل�ستوى.  رفيعة  الر�سمية  الهيئات  بع�س  لدى  وخطورته 

اجلامعة  2007 مبقر  مار�س  �سهر  الذي مت يف  اللقاء  من ذلك 

بالقاهرة بني ممثلت عن بع�س اجلمعيات الن�سوية العربية وممثلة 

ن�سان من جهة، ووفد عن اجلامعة  الفيدرالية الدولية حلقوق الإ

باأهمية  قرار  الإ اإىل  اللقاء  واأف�سى  اأخرى.  جهة  من  العربية 

الن�ساء و�رضورة تنقيحها مبا يتلءم  القوانني يف حماية حقوق 

مع م�سامني التفاقيات الدولية اخلا�سة بالن�ساء. واأف�سى اأي�سا 

اإىل التزام اجلامعة باإدراج حمتوى الجتماع يف جدول اأعمال 

عربية  حملة  اإطلق  على  التفاق  ومت  للمراأة.  العربية  اللجنة 

مع  بالتن�سيق   2007 نوفمرب  �سهر  من  بداية  الغر�س  هذا  يف 

برملانيات عربيات. 

ومت احلديث حول اإمكانية التن�سيق بني اجلمعيات امل�ساركة 

يف اللقاء والفيدرالية بغاية ح�سور الجتماع اخلا�س باإطلق 

وليتها يف  احلملة حتى تفعل اجلامعة ما بو�سعها وتتحمل م�سوؤ

تفعيل اتفاقية ال�سيداو. 

على  الدول  بع�س  حمل  يف  احلملت  هذه  جنحت  وقد 
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بحقوق  اخلا�سة  ت�رضيعاتها  بع�س  وتعديل  التحفظات  رفع 

الن�ساء وفق ما ت�ستوجبه التفاقية. من ذلك اأن الكويت رفعت 

 
)36(

التحفظ اخلا�س باملادة 7 املتعلقة باحلقوق ال�سيا�سية للن�ساء

اجتاه  يف  النتخابية  املجلة  2006بتعديل  �سنة  قامت  اأن  بعد 

النتخاب  حق  خا�سة  ال�سيا�سية  حقوقهن  من  الن�ساء  متكني 

.
)37(

والرت�سح 

2004 وتبديل  ويف املغرب مت تعديل املدّونة املغربية �سنة 

 
)38( 

ب بال�سلطة العائلية امل�سرتكة. �سلطة الأ

لتمكني  �سنة2005  اجلن�سية  قانون  تعديل  مت  اجلزائر  ويف 

احل�سول  من  اأم جزائريني  اأو  اأب  من  يولدون  الذين  طفال  الأ

.)39(
على اجلن�سية ب�سورة تلقائية 

تبطل  نها  لأ همية  الأ من  غاية  يف  التنقيحات  هذه  وتعد 

مفعول التحفظات حتى واإن ظلت هذه التحفظات قائمة.

اأن يدرك عمل هذه املنظمات اجلدوى املطلوبة  ول ميكن 

اأن�سطتها  اإذا خلقت �سبكة منظمة ودائمة فيما بينها تن�سق  اإل 

القوانني  وح�رض  حتديد  اأجل  من  جهودها  وتوّحد  ومهامها 

م�سرتكة  معلومات  قاعدة  وبناء  تعديلها  يجب  التي  التمييزية 

)36( انظر امللحق لهذا الن�س.

نائبا،   35 مبوافقة   2006 مايو  النتخابي يف.�سهر  القانون  تعديل  مت   )37(

ورف�س 23 نائبا وامتناع نائب واحد.

رخ يف  )38( انظر ن�س املدونة اجلديد كما مت تعديله بقانون رقم.70.03 املوؤ

3 فرباير 2004.

رخ يف 27 فرباير 2005. w)39( مت تعديل قانون اجلن�سية اجلزائري مبقت�سى اأمر رقم 01/05 موؤ
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حتى  العربيات  الن�ساء  تطال  التي  النتهاكات  جميع  لر�سد 

الن�سايل  لل�سغط  اللزمتني  وامل�رضوعية  القوة  عملها  يكت�سب 

امل�سرتك على احلكومات والدول كي ترفع التحفظات.

تقدمي  اأهمها  لعل  اأ�سكال  يتخذ عدة  املرجو  ال�سغط  وهذا 

طراف  التقارير املوازية للتقارير الر�سمية التي تقدمها الدول الأ

ثارة املتوا�سلة للتحفظات  ب�سفة دورية حول تطبيق التفاقية للإ

ولفت انتباه ع�سوات جلنة )ال�سيداو( مل�ساءلة ممثلي احلكومات 

عند تقدمي التقارير الر�سمية مبا من �ساأنه اأن يحرك كل ال�سمائر 

اللاإن�سانية  و�ساع  الأ ورف�س  بالنتهاكات،  للت�سهري  احلرة 

القوانني  مفعول  حتت  العربيات  الن�ساء  تعي�سها  التي  واملزرية 

التمييزية.

وباملوازاة مع هذا كله، ميكن اأن تلتجئ هذه املنظمات اإىل 

طرق اأخرى لتطويق التحفظات واحلد من اآثارها مثل:

- املطالبة بالتطبيق الفعلي للمادة )2( من التفاقية بالن�سبة 

همية هذه املادة التي  اإىل الدول التي مل تتحفظ عليها، نظرا لأ

جترب الدول على توخي �سيا�سات ت�ستهدف الق�ساء على التمييز 

امل�سلط على الن�ساء، وخا�سة تنقيح القوانني التمييزية واتخاذ 

تدابري عملية ملنع هذا التمييز.

- املطالبة بتطبيق املادة )3( من التفاقية �سيما واأن الدول 

الدول  تلزم  اأنها  ذلك  �ساأنها.  يف  تتحفظ  مل  جميعها  العربية 

جراءات والتدابري ال�رضورية مبا فيها �سن  طراف باعتماد الإ الأ
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ن�سان  الإ حقوق  بجميع  الن�ساء  متتع  ت�سمن  التي  الت�رضيعات 

�سا�سية على قاعدة امل�ساواة بني اجلن�سني. واحلريات الأ

وهذا ي�ستوجب، فيما ي�ستوجب: 

ال�سيداو  وجلنة  املتحدة  مم  الأ هياكل  اإقناع  على  -العمل 

ب�رضورة تعديل املادة 28-2 من التفاقية لتحجري التحفظات 

باملحكمة  اخلا�سة  روما  معاهدة  اإىل  بالن�سبة  ال�ساأن  هو  كما 

اجلنائية الدولية  اأو الربوتوكول الختياري امللحق بالتفاقية، 

علنات  والإ التحفظات  قبول  عدم  احلالت  اأق�سى  يف  اأو 

وروبية  الأ التفاقية  من   1-68 املادة  عليه  تن�س  مثلما  العامة 

اإبداء حتفظات  متنع  التي  �سا�سية  الأ واحلريات  ن�سان  الإ حلقوق 

 
)40(

ذات �سبغة عامة. 

- مطالبة الدول باحرتام التزاماتها املرتتبة على امل�سادقة على 

التفاقية بناًء على املادة 27 من اتفاقية »فيينا«حول املعاهدات 

التي تقت�سي اأنه »....ل يجوز لطرف يف معاهدة اأن يتم�سك 

فوفقا  املعاهدة«.  هذه  تنفيذ  لعدم  ك�سبب  الداخلي  بقانونه 

املحلية  القوانني  ت�سارب  حول  الدائر  اجلدل  فاإن  املادة  لهذه 

ي�سبح ل طائل من ورائه. ول  الدولية  اأحكام التفاقيات  مع 

طراف يف اتفاقية فيينا مثل اجلزائر والكويت  �سك اأن الدول الأ

وم�رض واملغرب و�سلطنة عمان و�سوريا وال�سودان وتون�س تقع 

الدولية  التفاقيات  حكام  لأ ولوية  الأ اإعطاء  ولية  م�سوؤ عليها 

�سا�سية  الأ واحلريات  ن�سان  الإ حقوق  ل�سيانة  وروبية  الأ التفاقية   )40(

wل�سنة1950، كما مت حتيينها يف 17 اأبريل 2002.
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على القوانني املحلية مهما كانت مرجعيتها.

جمال  يف  �سيا�ساتها  توحد  باأن  العربية  الدول  مطالبة   -

امل�سادقة على التفاقيات الدولية ورفع التحفظات. ويف هذا 

قليمية مثل  ال�سدد جلامعة الدول العربية والهياكل ال�سيا�سية الإ

العربي دور مهم يف  املغرب  اأو احتاد  التعاون اخلليجي  جمل�س 

حتقيق الن�سجام املرجو بني هذه ال�سيا�سات املتباينة.

فيما  متنا�سقة  �سيا�سات  بتوخي  العربية  الدول  مطالبة   -

ال�رضعة  مع  مت�ساربة  تكون  ل  حتى  التحفظات  بتقدمي  يتعلق 

اأن ت�سادق الدول  ن�سان. فمن غري املعقول  الدولية حلقوق الإ

وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�س  العهد  العربية على 

ن نف�سه  دون تقدمي حتفظات، با�ستثناء الكويت، وتقدم يف الآ

حتفظات على اأحكام اتفاقية اإلغاء جميع اأ�سكال التمييز امل�سلط 

هذا  بنود  بع�س  مع  �سارخا  تعار�سا  تتعار�س  الن�ساء،  على 

العهد وخا�سة املادة 23 منه التي تتعلق بحقوق املراأة امل�ساوية 

للرجل يف التزوج، وتاأ�سي�س اأ�رضة بر�سا الطرفني ر�ساًء كامًل 

ل اإكراه  فيه.

- مطالبة احلكومات العربية ببعث هياكل د�ستورية م�ستقلة 

ال�سهر  ويف  وتطبيقها،  التفاقية  احرتام  يف  النظر  يف  خمت�سة 

على حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف كل املجالت ويكون من 

�سلحياتها تقبل ال�سكاوى املتعلقة باحلقوق التي اأقرتها هذه 

التفاقية.
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- مطالبة الربملانات العربية با�ستحداث جلان متخ�س�سة يف 

ن�سان للن�ساء ب�سفة خا�سة  ن�سان وحقوق الإ ون حقوق الإ �سوؤ

اللجان،  هذه  مثل  بعد  حتدث  مل  التي  الربملانات  اإىل  بالن�سبة 

التمييزية  القوانني  مراجعة  اأجل  من  املنطقة  يف  الغالبية  وهي 

وملءمتها مع اأحكام التفاقية.
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اخلامتة
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التمييز  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  اتفاقية  اإن  تاأكيد،  بكل 

على  الق�ساء  طريق  على  حا�سمة  خطوة  الن�ساء  على  امل�سلط 

وتعزيز  بعيدة  اأزمان  منذ  الن�ساء  اإليه  تتعر�س  الذي  التمييز 

يف  طلق-  الإ -على  ن�س  اأبرز  فهي  بالرجال.  م�ساواتهن 

املعايري  جممل  مت�س  التي  ال�سمولية  ل�سبغتها  الدويل  القانون 

علن العاملي  القانونية حلقوق الن�ساء؛ لذا، عّدها البع�س مبثابة الإ

ن�سان للن�ساء، لكنه هذه املّرة ن�س ملزم لكونه يندرج  حلقوق الإ

مبعايري القانون الدويل وحتى املحلي يف باب التفاقيات.

اآمنت ب�سدق  جيال متعاقبة  وهو ثمرة جمهودات م�سنية لأ

باأن حترير الن�ساء ومتكينهن من احلقوق نف�سها التي يتمتع بها 

ن�سانية  الإ املجتمعات  لتقدم  اأ�سا�سيان  �رضطان  هما  الرجال 

ون�رض  الدميقراطية  وتكري�س  العدل  حتقيق  يتيح  فعليًا،  تقدمًا 

ن�سان. احلق و�سيانة اإن�سانية الإ
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متتابعة  وب�سورة  العربية،  الدول  اإقدام  اأن  فيه  ل�سك  ومما 

حيان متاأخرة، على امل�سادقة على هذه التفاقية  ويف بع�س الأ

مكان اأن يكون اأكرث اإيجابية لو مل تنغ�سه  اأمر اإيجابي. وكان بالإ

التفاقية،  روح  مت�س  التي  التحفظات  تلك  مفعوله  من  وحتد 

والتي اأبدتها هذه الدول �ساعة املوافقة مبا يجعل م�سادقاتها من 

باب املجاملت الدبلوما�سية واإ�سقاط الواجب الثقيل، واأقرب 

وتنم  اأثر،  من  ر�س  الأ يف  له  لي�س  الذي  ال�سوري  العمل  اإىل 

ت�ستوجبها  التي  باللتزامات  وعملي  اأخلقي  ا�ستخفاف  عن 

املتعلقة  خرى  الأ الدولية  التفاقيات واملواثيق  التفاقية و�سائر 

�سل،  ن�سان للن�ساء. فهذه التحفظات تعك�س، يف الأ بحقوق الإ

ت�سميمًا لدى هذه الدول على اإدامة واقع التمييز امل�سلط على 

اأي  تعك�س  ول  عندنا،  ال�سائد  بوي  الأ النظام  وتاأبيد  الن�ساء، 

رغبة حقيقية يف النخراط يف موجبات الع�رض واحلداثة مهما 

كانت طبيعة التربيرات واحلجج التي تذرعت بها.

من  التفاقية  تقره  مبا  ن�سائنا  متتع  يف  اأمل  من  لنا  ولي�س 

من  جمتمعاتنا  به  تزخر  ما  �سوى  لفائدتهن  وحقوق  مكا�سب 

لتحمل  م�ستعدة  واأفرادا،  جماعات  م�ستنرية،  حية  قوى 

ولتقدمي  وب،  الدوؤ املثابر  وللعمل  التاريخية،  ولياتها  م�سوؤ

الت�سورات واخلطط الن�سالية الكفيلة بحمل دولنا على مراجعة 

مواقفها من التفاقية ورفع التحفظات ع�سانا ن�سع قدمًا ثابتة 

مكانها  باأن حتتل  ل�سعوبنا  ي�سمح  مبا  والتقدم  احلداثة  عامل  يف 
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اللئق بها حتت ال�سم�س متامًا كال�سعوب التي ت�سبقنا اليوم اإىل 

ن�سانية. احلرية والعدل وامل�ساواة والكرامة الإ
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1-امل�ضادقات

الدولية  االتفاقية  على  امل�ضادقة  العربية  الدول  -قائمة 

اخلا�ضة باإلغاء التمييز امل�ضلط على الن�ضاء

1-م�رض-1981

2- اليمن-1984

3-تون�س -1985

4-العراق -1986

5- اجلماهريية العربية الليبية- 1989

ردن-1992 6- الأ

7-املغرب-1993

8 -جزر القمر-1994

9- الكويت-1994

10-اجلزائر-1996

11- لبنان-1997 

12- جيبوتي-1998

13- العربية ال�سعودية-2000

14- موريتانيا-2001

15-البحرين-2002

16-جمهورية �سوريا العربية-2003

مارات العربية املتحدة-2004 17-الإ

18- �سلطنة عمان-7 فرباير 2006

عدد الدول امل�ضادقة على هذه التفاقية:185 دولة.
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- قائمة  الدول العربية امل�ضادقة على الربوتوكول االختياري 

امللحق باالتفاقية:

1-اجلمهورية العربية الليبية-2004

عدد الدول امل�ضادقة على هذا الربوتوكول:87

اخلا�ش  الدويل  العهد  على  امل�ضادقة  العربية  الدول  -قائمة 

باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية:

1-اجلزائر-12 �سبتمرب 1989

2-جيبوتي-5 نوفمرب2002

3-جمهورية م�رض العربية-14 يناير 1982

4-العراق-25 يناير 1971

ردن-28 مايو1975 5-الأ

6-الكويت-21 مايو 1996

7-لبنان-3 نوفمرب1972

8-اجلماهريية العربية الليبية-15 مايو1970

9-موريتانيا-17 نوفمرب2004

10-املغرب-3 مايو 1979

11-ال�سودان-18 مار�س1986

12-اجلمهورية العربية ال�سورية-21 اأبريل1969

13-تون�س-18 مار�س1969

14-اليمن-9 فرباير1987
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- قائمة الدول امل�ضادقة على العهد الدويل اخلا�ش 

باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية:

1-اجلزائر-12 دي�سمرب 1989

2-جيبوتي-5 فرباير 2003

3-م�رض-14 اأبريل 1982 

4-العراق-23 مار�س 1976

ردن-23 مار�س 1976 5-الأ

6-الكويت-21 اآوت 1976 

7-لبنان-23 مار�س 1976

8- اجلمهورية العربية الليبية-23 مار�س 1976

9- موريتانيا-15 فرباير 2005

10-املغرب-3 اآوت 1979

11- ال�سومال-24 اأبريل1990

12-ال�سودان -18 جوان 1986

13-تون�س-23 مار�س 1976

14- اليمن-9 مايو 1987

عدد الدول امل�ضادقة على هذا العهد: 154 دولة 
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امللحق  الربوتوكول  على  امل�ضادقة  العربية  الدول  قائمة   -

بالعهد الدويل اخلا�ش باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية:

1-اجلزائر-12 دي�سمرب 1989

2-جيبوتي-5 فرباير 2003

3-اجلمهورية العربية الليبية-16 اآوت 1989

4-ال�سومال-24 ابريل1990

عدد الدول امل�ضادقة على هذا الربوتوكول:104 دولة

2- حتفظات الدول العربية 

اجلزائر

�سل: بالفرن�سية( )الأ

) 22 اأيار/مايو 1996 (

حتفظات:

املادة 2

اأنها  ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائر  جمهورية  حكومة  تعلن 

على ا�ستعداد لتطبيق اأحكام هذه املادة؛ ب�رضط عدم تعار�سها 

�رضة اجلزائري. مع اأحكام قانون الأ

املادة 9، الفقرة 2

تود حكومة جمهورية اجلزائر الدميقراطية ال�سعبية اأن تبدي 

مع  تتنافى  التي   9 املادة  من   2 الفقرة  اأحكام  ب�ساأن  حتفظات 

�رضة اجلزائري. اأحكام قانون اجلن�سية اجلزائري وقانون الأ

wفقانون اجلن�سية اجلزائري ل ي�سمح للطفل باكت�ساب جن�سية 
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م اإل عندما يكون: الأ

ب اإما غري معروف اأو عدمي اجلن�سية. - الأ

م جزائرية واأب اأجنبي ولد  - الطفل قد ولد يف اجلزائر لأ

يف اجلزائر.

وعلوة على ذلك، فبموجب املادة 26 من قانون اجلن�سية 

جزائرية  م  لأ اجلزائر  يف  يولد  الذي  للطفل  يجوز  اجلزائري، 

ر�س اجلزائرية، اأن يكت�سب جن�سية  واأب اأجنبي مل يولد على الأ

م ب�رضط عدم اعرتا�س وزارة العدل على ذلك. الأ

�رضة اجلزائري على انت�ساب  وتن�س املادة 41 من قانون الأ

بيه من خلل الزواج ال�رضعي. الطفل لأ

وتن�س املادة 43 من ذلك القانون على اأن ”الطفل ينت�سب 

تاريخ  تعقب  التي  الع�رضة  �سهر  الأ اإذا ولد يف غ�سون  اأبيه  اإىل 

ب عن الزوجة اأو تاريخ وفاته“. انف�سال الأ

املادة 15، الفقرة 4

اأن  ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائر  جمهورية  حكومة  تعلن 

اختيار  املراأة يف  املتعلقة بحق   15 املادة  4 من  الفقرة  اأحكام 

مكان اإقامتها و�سكنها، ينبغي األ تف�رض على نحو يتعار�س مع 

�رضة اجلزائري. اأحكام الف�سل 4 )املادة 37 ( من قانون الأ

املادة 1٦

اأن  ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائر  جمهورية  حكومة  تعلن 

يف  واملراأة  الرجل  حقوق  بت�ساوي  املتعلقة   16 املادة  اأحكام 
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الزواج وعند ف�سخه على  اأثناء  املتعلقة بالزواج  مور  جميع الأ

�رضة اجلزائري. ال�سواء، ينبغي األ تتعار�س مع اأحكام قانون الأ

املادة 29

ال�سعبية ل تعترب  اإن حكومة جمهورية اجلزائر الدميقراطية 

اأن  تن�س على  التي   ،29 املادة  )1( من  بالفقرة  ملزمة  نف�سها 

طراف حول  اأي خلف ين�ساأ بني دولتني اأو اأكرث من الدول الأ

تف�سري اأو تطبيق التفاقية، ول ي�سوى عن طريق املفاو�سات، 

اأو  للتحكيم  الدول،  بناء على طلب واحدة من هذه  يعر�س، 

على حمكمة العدل الدولية.

فحكومة جمهورية اجلزائر الدميقراطية ال�سعبية ترى اأنه ل 

ميكن عر�س اأي خلف من هذا القبيل للتحكيم اأو على حمكمة 

العدل الدولية اإل مبوافقة جميع اأطراف النزاع.

 البحرين

�سل: بالعربية الأ

)18 حزيران/ يونيه 2002(

حتفظ:

حكام التالية من  تبدى مملكة البحرين حتفظا فيما يتعلق بالأ

التفاقية:

املادة 2

�سلمية؛ - ل�سمان تنفيذها يف حدود اأحكام ال�رضيعة الإ

w- الفقرة 2، من املادة 9
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- الفقرة 4 من املادة 15

ال�رضيعة  اأحكام  مع  توافقها  عدم  من حيث   ،16 املادة   -

�سلمية؛ الإ

- الفقرة 1 من املادة 29

م�ضر

�سل: بالعربية الأ

 )18 اأيلول/�سبتمرب 1981 (

حتفظات:

املادة 9

املراأة  منح  ب�ساأن   9 املادة  من   2 الفقرة  ن�س  على  التحفظ 

اأطفالها،  بجن�سية  يتعلق  فيما  الرجل  حلقوق  مت�ساوية  حقوقا 

اأبيه،  زواج جلن�سية  من  املولود  الطفل  باكت�ساب  اإخلل  دون 

�رضار مب�ستقبله، ومن  وذلك تفاديا لكت�سابه جن�سيتني اتقاء الإ

و�ساع له  اجللي اأن اكت�ساب الطفل جلن�سية اأبيه هو اأن�سب الأ

ول يخل مببداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة، اإذ املاألوف

انت�ساب  على  اأجنبي  من  زواجها  حالة  يف  املراأة،  موافقة 

ب. اأطفالهما جلن�سية الأ

املادة 1٦

التحفظ على ن�س املادة 16 ب�ساأن م�ساواة املراأة بالرجل يف 

الزواج  اأثناء  �رضة  الأ وعلقات  بالزواج  املتعلقة  مور  الأ جميع 

�سلمية للزوجة  wوعند ف�سخه دون اإخلل مبا تكفله ال�رضيعة الإ
w
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العادل  التوازن  يحقق  مبا  الزوج  حلقوق  مقابلة  حقوق  من 

بينهما؛ وذلك مراعاة ملا تقوم عليه العلقات الزوجية يف م�رض 

من قد�سية م�ستمدة من العقائد الدينية الرا�سخة التي ل يجوز 

�س�س التي تقوم عليها  ن من اأهم الأ الرتياب فيها، واعتبارا لأ

التقابل بني احلقوق والواجبات على نحو من  العلقات  هذه 

التكامل الذي يحقق امل�ساواة احلقيقية بني الزوجني ل مظاهر 

من  نافعة  م�سلحة  للزوجة  حتقق  ل  التي  ال�سكلية  امل�ساواة 

الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بالقيود. ذلك اأن اأحكام ال�رضيعة 

للزوجة  املنا�سب  املهر  اأداء  الزوج  على  تفر�س  �سلمية  الإ

عند  لها  نفقة  اأداء  ثم  كامل،  اإنفاقا  ماله  من  عليها  نفاق  والإ

الطلق يف حني حتتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة من اأموالها، 

ال�رضيعة  نف�سها ولذلك قيدت  عالة  نفاق منها لإ بالإ تلتزم  ول 

بحكم  ذلك  يكون  اأن  اأوجبت  باأن  الطلق  يف  الزوجة  حق 

الق�ساء يف حني مل ت�سع مثل هذا القيد على الزوج.

املادة 29

يتم�سك الوفد امل�رضي بالتحفظ الوارد يف الفقرة ) 2( من 

اإعلن  يف  التفاقية  على  املوقعة  الدولة  حق  ب�ساأن   29 املادة 

قد  ما  بعر�س  املتعلقة  املادة  تلك  من   1 بالفقرة  التزامها  عدم 

ين�ساأ من خلف بني الدول حول تف�سري اأو تطبيق هذه التفاقية 

التحكيم يف هذا  بنظام  للتقيد  تفاديا  على هيئة حتكيم وذلك 

احلال.
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حتفظ عام على املادة 2

جاء  ما  لتنفيذ  ا�ستعداد  على  العربية  م�رض  جمهورية  اإن 

ال�رضيعة  مع  ذلك  يتعار�س  األ  ب�رضط  املادة  هذه  فقرات  يف 

�سلمية. الإ

العراق

�سل: بالعربية الأ

13 اآب اأغ�سط�س 1986

حتفظات:

ل يعني قبول هذه التفاقية والن�سمام اإليها اأن جمهورية 

العراق ملزمة باأحكام الفقرتني الفرعيتني) و( و ) ز ( من املادة 

2. اأو الفقرتني 1 و2 من املادة 9، اأو املادة 16 من التفاقية. 

باأحكام  خرية  الأ املادة  هذه  على  املبداة  التحفظات  تخل  ول 

�سلمية التي متنح املراأة حقوقا معادلة حلقوق زوجها  ال�رضيعة الإ

من اأجل �سمان توازن عادل بينهما. كما يبدي العراق حتفظا 

مبداأ  ب�ساأن  التفاقية  هذه  من   29 املادة  من   1 الفقرة  على 

التحكيم الدويل فيما يت�سل بتف�سري اأو تطبيق هذه التفاقية.

ول ينطوي هذا القبول �سمنا على اأي اعرتاف باإ�رضائيل اأو 

الدخول يف اأي علقات معها.
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ردن االأ

�سل: بالعربية الأ

 1 متوز يوليه 1992 

حتفظات:

حكام التالية: ردن نف�سه ملزمًا بالأ ل يعترب الأ

اأ( الفقرة 2 من املادة 9 (.

ب( الفقرة 4 من املادة 15 )تبعية اإقامة املراأة و�سكنها مع 

زوجها.

ج( الفقرة الفرعية 1 )ج( من املادة 16 فيما يت�سل باحلقوق 

الناجمة عن ف�سخ الزواج بالن�سبة للنفقة والتعوي�س.

د( الفقرتان الفرعيتان 1 ) د ( و ) ز (من املادة 16

الكويت

�سل:بالعربية الأ

2 اأيلول �سبتمرب 1994 

حتفظات:

املادة 9، الفقرة 2

حتتفظ حكومة الكويت بحقها بعدم تطبيق احلكم الوارد 

اتفاقه مع  لعدم  التفاقية وذلك  9 من  املادة  2 من  الفقرة  يف 

بيه يف  البن لأ تبعية  ين�س على  الذي  الكويتي  اجلن�سية  قانون 

اكت�ساب اجلن�سية.
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املادة 1٦، الفقرة 1)و (

ملتزمة  نف�سها  تعترب  ل  اأنها  الكويت  دولة  حكومة  تعلن 

باحلكم الوارد يف الفقرة الفرعية 1 ) و ( من املادة 16 وذلك 

�سلمية التي هي الدين الر�سمي  لتعار�سه مع اأحكام ال�رضيعة الإ

للدولة.

املادة 29، الفقرة 1

تعلن حكومة دولة الكويت اأنها غري ملتزمة بتطبيق احلكم 

الوارد يف الفقرة 1 من املادة 29

لبنان

�سل: بالفرن�سية الأ

16 ني�سان اأبريل 1997 

حتفظات:

تقدم حكومة اجلمهورية اللبنانية حتفظات ب�ساأن املادة 9، 

)ب�ساأن  و)و)ز  و(  و)د(  1)ج(   الفقرة   16 واملادة   2 الفقرة 

 ،29 املادة  2 من  للفقرة  �رضة، ووفقا  الأ ا�سم  اختيار  احلق يف 

ملزمة  نف�سها  تعترب  ل  اأنها  اللبنانية  اجلمهورية  حكومة  تعلن 

باأحكام الفقرة 1 من هذه املادة.
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اجلماهريية العربية الليبية

�سل: بالعربية الأ

5 متوز/يوليه 1995 

حتفظات:

حكام القطعية  يتم تطبيق املادة 2 من التفاقية مع مراعاة الأ

تركة  يف  الورثة  اأن�سبة  بتحديد  املتعلقة  �سلمية  الإ لل�رضيعة 

ال�سخ�س املتوفى اأنثى كان اأم ذكرا.

يتم تطبيق الفقرتني الفرعيتني ) ج ( و ) د ( من الفقرة 1 

تكفلها  باأي حقوق  امل�سا�س  التفاقية دون  من   16 املادة  من 

�سلمية للمراأة. ال�رضيعة الإ

موريتانيا

�سل: بالفرن�سية الأ

10 اأيار مايو 2001 

حتفظ:

الق�ساء  اتفاقية  على  الطلع  بعد  موريتانيا،  حكومة  اإن 

اجلمعية  اعتمدتها  التي  املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  على جميع 

 ،1979 /دي�سمرب  ول  الأ كانون   18 املتحدة يف  مم  للأ العامة 

من  جزء  كل  يف  عليها  وتوافق  عليها  وافقت  قد  ودرا�ستها، 

�سلمية ويتفق مع د�ستورنا. اأجزائها ل يتعار�س مع ال�رضيعة الإ
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املغرب

�سل: بالفرن�سية الأ

21 حزيران يونيه 1993 

اإعالنات:

املادة 2

لتطبيق  ا�ستعدادها  عن  املغربية  اململكة  حكومة  تعرب 

اأحكام هذه املادة ب�رضط:

- األ مت�س متطلبات الد�ستور التي تنظم قواعد وراثة عر�س 

مملكة املغرب؛

وينبغي  �سلمية،  الإ ال�رضيعة  اأحكام  مع  تتعار�س  األ   -

املغربية  املدونة  تت�سمنها  التي  حكام  الأ بع�س  اأن  اإىل  �سارة  الإ

عن  تختلف  حقوقا  املراأة  تعطي  والتي  ال�سخ�سية  حوال  للأ

نها  ها لأ اإلغاوؤ اأو  انتهاكها  للرجل ل يجو ز  املمنوحة  احلقوق 

ت�سعى،  التي  �سلمية  الإ ال�رضيعة  من  ول  الأ املقام  يف  م�ستمدة 

خرى، اإىل حتقيق توازن بني الزوجني بغية  من بني اأغرا�سها الأ

احلفاظ على متا�سك احلياة العائلية.

الفقرة 4 من املادة 15

اللتزام  ت�ستطيع  ل  اأنها  املغربية  اململكة  حكومة  تعلن 

املراأة  بحقوق  املتعلقة  تلك  وخا�سة  الفقرة،  هذه  باأحكام  

ل  الذي  بالقدر  اإل  ال�سكن،  وحمل  قامة  الإ مكان  اختيار  يف 

حوال  تتعار�س فيه مع املادتني 34 و36 من املدونة املغربية للأ

wال�سخ�سية.
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حتفظات:

الفقرة 2 من املادة 9

تبدي حكومة اململكة املغربية حتفظا ب�ساأن هذه املادة بالنظر 

اإىل اأن قانون اجلن�سية املغربي ل ي�سمح للطفل بحمل جن�سية اأمه 

اإل اإذا ولد لوالد جمهول، ب�رضف النظر عن مكان الولدة، اأو 

لوالد عدمي اجلن�سية، حني يولد يف املغرب، والهدف من ذلك 

�سمان حق الطفل يف حمل جن�سية. وف�سل على ذلك، ميكن 

اأن يكت�سب  اأجنبي  م مغربية واأب  املغرب لأ املولود يف  للولد 

جن�سية اأمه باأن يعلن، خلل �سنتني من بلوغه �سن الر�سد، رغبته 

املنتظمة  اإقامته  تكون  اأن  �رضط  اجلن�سية،  تلك  اكت�ساب  يف 

علن، يف املغرب. واملعتادة، لدى اإ�سداره هذا الإ

املادة 1٦

هذه  اأحكام  ب�ساأن  حتفظا  املغربية  اململكة  حكومة  تبدي 

املادة، وخا�سة تلك املتعلقة بت�ساوي الرجل واملراأة يف احلقوق 

وليات فيما يتعلق بعقد الزواج وف�سخه. فامل�ساواة من  وامل�سوؤ

من  لكل  تكفل  التي  �سلمية  الإ ال�رضيعة  مع  تتنافى  النوع  هذا 

والتكامل  التوازن  اإطار  �سمن  وليات  وم�سوؤ حقوقا  الزوجني 

بغية احلفاظ على رباط الزوجية املقد�س.

بتقدمي مهر عند  الزوج  تلزم  �سلمية  الإ ال�رضيعة  اأحكام  اإن 

الزواج وباإعالة اأ�رضته يف حني ل يطلب من الزوجة قانونا اإعالة 

اأ�رضتها.
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ف�سخ  عند  النفقة  بدفع  الزوج  يلزم  ذلك،  على  وعلوة 

الزواج. وعلى العك�س من ذلك، تتمتع الزوجة باحلرية التامة 

اإ�رضاف  بدون  ف�سخه  وعند  الزواج  اأثناء  مبالها  الت�رضف  يف 

الزوج، بحيث ل تكون للزوج ولية على مال زوجته.

�سلمية حق الطلق للمراأة  �سباب ل متنح ال�رضيعة الإ لهذه الأ

اإل بقرار من القا�سي ال�رضعي.

املادة 29

وىل  ل تعترب حكومة اململكة املغربية نف�سها ملزمة بالفقرة الأ

دولتني  بني  خلف  ”اأي  اأن  على  تن�س  التي  املادة  هذه  من 

اأو  احلالية  التفاقية  تف�سري  ب�ساأن  طراف  الأ الدول  من  اأكرث  اأو 

تطبيقها ل ي�سوى عن طريق التفاو�س يرفع للتحكيم بناء على 

طلب اإحداها“.

هذا  من  خلف  اأي  اأن  املغربية  اململكة  حكومة  وترى 

النوع ل ميكن اأن يحال اإىل التحكيم اإل مبوافقة جميع اأطراف 

اخللف.

ُعمان

�سل: بالعربية الأ

7 �سباط فرباير 2006 

حتفظات:

حكام والن�سو�س التالية: تتحفظ �سلطنة عمان على الأ

ال�رضيعة  اأحكام  مع  تتفق  ل  التي  التفاقية  اأحكام  -جميع 

�سلمية والت�رضيعات املعمول بها يف �سلطنة عمان؛ wالإ
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- الفقرة ) 2 ( من املادة 9 والتي تن�س على اأن متنح الدول 

بجن�سية  يتعلق  فيما  الرجل  حلق  م�ساويا  حقا  املراأة  طراف  الأ

اأطفالها؛

- الفقرة ) 4( من املادة 15 والتي تن�س على اأن متنح الدول 

بالقانون  يتعلق  فيما  نف�سها  احلقوق  واملراأة  الرجل  طراف  الأ

�سكناهم  حمل  اختيار  وحرية  �سخا�س  الأ بحركة  املت�سل 

واإقامتهم؛

يف  وخا�سة  واملراأة  الرجل  مب�ساواة  واملتعلقة   16 املادة   -

الفقرات الفرعية )اأ( و)ج(

و )و( من الفقرة 1 واخلا�سة بالتبني.

- ال�سلطنة غري ملزمة بالفقرة ) اأ ( من املادة 29 واخلا�سة 

بالتحكيم واإحالة اأي نزاع ين�ساأ بني دولتني اأو اأكرث اإىل حمكمة 

العدل الدولية يف حالة عدم ت�سويته عن طريق املفاو�سات.

اململكة العربية ال�ضعودية

جنليزية �سل: بالإ الأ

7 اأيلول/ �سبتمرب 2000 

حتفظات:

يف حالة تناق�س اأي حكم يف التفاقية مع اأحكام ال�رضيعة 

بالتقيد  ملزمة  ال�سعودية  العربية  اململكة  لي�ست  �سلمية،  الإ

حكام املتناق�سة يف التفاقية. بالأ
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باأحكام  ملزمة  نف�سها  ال�سعودية  العربية  اململكة  تعترب  ل 

 29 املادة  1 من  9 من التفاقية، والفقرة  املادة  2 من  الفقرة 

من التفاقية.

اجلمهورية العربية ال�ضورية

�سل: بالعربية الأ

28 اآذار/ مار�س 2004 

حتفظ:

ب�ساأن  ال�سورية حتفظات  العربية  تبدي حكومة اجلمهورية 

املراأة  جن�سية  منح  ب�ساأن   9 املادة  من   2 ة  والفقر  2؛  املادة 

التنقل  بحرية  املتعلقة   ،15 املادة  من   4 والفقرة  طفالها  لأ

وال�سكن؛ والفقرات 1 )ج( و)د( و)و( و)ز( من املادة 16، 

اأثناء الزواج وعند  وليات  املتعلقة بامل�ساواة يف احلقوق وامل�سوؤ

والفقرة  والتبني؛  والنفقة  والن�سب  الولية  فيما يخ�س  ف�سخه 

اأو  الطفل  القانوين خلطوبة  ثر  بالأ املتعلقة   ،16 املادة  )2( من 

�سلمية؛ والفقرة 1 من  زواجه لتعار�سها مع اأحكام ال�رضيعة الإ

املادة 29، املتعلقة بالتحكيم بني الدول يف حال ح�سول نزاع 

بينها.

اإن ان�سمام اجلمهورية العربية ال�سورية اإىل هذه التفاقية ل 

دي اإىل الدخول معها  يعني باأي حال العرتاف باإ�رضائيل ول يوؤ

يف اأي معاملت مما تنظمه اأحكام هذه التفاقية.
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تون�ش

�سل: بالعربية الأ

20 اأيلول �سبتمرب 1985 

اإعالن عام:

اأو  تنظيمي  قرار  اأي  تتخذ  لن  اأنها  تون�س  حكومة  تعلن 

يخالف  اأن  �ساأنه  من  التفاقية  هذه  ملقت�سيات  طبقا  ت�رضيعي 

ول من الد�ستور التون�سي. اأحكام الف�سل الأ

حتفظات:

الفقرة 2 من املادة 9

يف  الواردة  حكام  الأ ب�ساأن  حتفظا  تون�س  حكومة  تبدي 

الفقرة 2 من املادة )9( من التفاقية والتي يجب األ تتعار�س 

مع اأحكام الف�سل ال�ساد�س من قانون اجلن�سية التون�سي.

الفقرات 1 )ج( و)د( و)و( و)ز( و)ح( من املادة 16

تعترب احلكومة التون�سية نف�سها غري ملزمة بالفقرات 1 )ج( 

و )د( و )و( من املادة 16 من التفاقية، كما تعلن اأن الفقرتني 

حكام  1 )ز( و )ح( من نف�س املادة ينبغي األ تتعار�سا مع الأ

حوال ال�سخ�سية ب�ساأن منح لقب العائلة  الواردة يف قانون الأ

طفال واكت�ساب امللكية عن طريق الوراثة. للأ

الفقرة 1 من املادة 29

املادة  من   2 الفقرة  ملقت�سيات  وفقا  تون�س،  تعلن حكومة 

الفقرة )1( من  باأحكام  التزامها  29 من هذه التفاقية، عدم 

wتلك املادة والتي تن�س على اأن » اأي خلف ين�ساأ بني دولتني اأو 
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طراف حول تف�سري اأو تطبيق هذه التفاقية  اأكرث من الدول الأ

على  يعر�س  اأن  يجب  املفاو�سات  طريق  عن  ي�سوى  ول 

حمكمة العدل الدولية، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه 

الدول.«

وتعترب حكومة تون�س اأن مثل هذه اخللفات ينبغي األ تعر�س 

على التحكيم اأو على حمكمة العدل الدولية للنظر فيها اإل بر�سا 

جميع اأطراف النزاع.

اإعالن ب�ضاأن الفقرة 4 من املادة 15

 23 رخة  املوؤ املعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  حكام  طبقا لأ

مقت�سيات  اأن  على  تون�س  كد حكومة  توؤ  ،1969 /مايو  اأيار 

الفقرة 4 من املادة 15 من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 

التمييز �سد املراأة، وخا�سة منها ما يتعلق بحق املراأة يف اختيار 

قامة وحمل ال�سكنى، يجب األ تئول على نحو خمالف  مكان الإ

حوال ال�سخ�سية بهذا اخل�سو�س واملن�سو�س  حكام قانون الأ لأ

عليها بالف�سلني 23 و61 من القانون..

مارات العربية املتحدة االإ

�سل: بالعربية الأ

ول اأكتوبر 2004  6 ت�رضين الأ

حتفظات:

مارات العربية املتحدة على ن�سو�س املواد  تتحفظ دولة الإ

w) 2( و ) و ( والفقرة 2 من املادة 15 واملادة 16 والفقرة )1( 
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من املادة 29 من التفاقية على النحو املبني فيما يلى:

املادة 2 )و(

مارات العربية املتحدة يف هذه الفقرة خمالفة  ترى دولة الإ

�سلمية؛ ولذلك  حكام املرياث التي اأقرتها اأحكام ال�رضيعة الإ لأ

تتحفظ عليها ول ترى �رضورة لللتزام مب�سمونها.

املادة 9

مارات العربية املتحدة باأن اكت�ساب اجلن�سية  ترى دولة الإ

الت�رضيعات  و�سوابطه  �رضوطه  وت�سع  تنظمه  داخلي  �ساأن 

املتحدة على  العربية  مارات  الإ تتحفظ دولة  الوطنية؛ ولذلك 

هذه املادة، ول ترى �رضورة لللتزام بها.

املادة 15، الفقرة 2

مارات العربية املتحدة باأن هذه الفقرة تتعار�س  ترى دولة الإ

وال�سهادة  بالولية  يتعلق  فيما  �سلمية  الإ ال�رضيعة  اأحكام  مع 

و�سفة التعاقد ال�رضعية وبناًء عليه فاإنها تتحفظ على هذه الفقرة 

من املادة املذكورة، ول ترى �رضورة لللتزام مب�سمونها.

املادة 1٦

مارات العربية املتحدة مب�سمون هذه املادة اإىل  تلتزم دولة الإ

�سلمية؛  املدى الذي ل يتعار�س مع مبادئ اأحكام ال�رضيعة الإ

مارات العربية املتحدة باأن اأداء املهر والنفقة  حيث ترى دولة الإ

بعد الطلق التزام يقع على الزوج، وللزوج حق الطلق كما 

على  الكاملة  ولها حقوقها  امل�ستقلة،  املالية  ذمتها  للزوجة  اأن 

من  ونف�سها  زوجها  على  نفاق  بالإ ملزمة  غري  وهي  wاأموالها، 
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الزوجة يف  �سلمية حق  الإ ال�رضيعة  مالها اخلا�س، وقد قيدت 

�رضار بها. الطلق باأن يكون بحكم الق�ساء يف حالة الإ

املادة 29، الفقرة 1

مارات العربية املتحدة مهام هذه املادة  تقدر وحترتم دولة الإ

والتي تن�س على:

”يعر�س للتحكيم اأي خلف بني دولتني اأو اأكرث من الدول 
ي�سوى عن  التفاقية ل  تطبيق هذه  اأو  تف�سري  طراف حول  الأ

هذه  من  واحدة  طلب  على  بناء  وذلك  املفاو�سات  طريق 

طراف خلل �ستة اأ�سهر، جاز اإحالة  الدول، فاإذا مل يتمكن الأ

النزاع على حمكمة العدل الدولية..“

تتم  باأن  يق�سي  الذي  العام  للمبداأ  املادة خمالفة  اأن هذه  اإل 

اأنها قد  اإحالة اأي ق�سية اإىل هيئة حتكيم مبوافقة الطرفني، كما 

الدفاع  يف  اأخرى  دول  ملقا�ساة  الدول  لبع�س  منفذا  ت�سكل 

مبناق�سة  املعنية  اللجنة  اإىل  الق�سية  حتال  وقد  مواطنيها،  عن 

�سد  قرار  اإ�سدار  ويتم  التفاقية،  فر�ستها  التي  الدول  تقارير 

فاإن دولة  لذلك  التفاقية؛  اأحكام هذه  الدولة لنتهاكها  هذه 

ترى  ول  املادة،  هذه  على  تتحفظ  املتحدة  العربية  مارات  الإ

�رضورة فى اللتزام بها.
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اليمن )3(

�سل بالعربية الأ

30 اأيار مايو 1984 

اأنها ل  ال�سعبية  الدميقراطية  اليمن  تعلن حكومة جمهورية 

املادة )29( من التفاقية  بالفقرة )1( من  تعترب نف�سها ملزمة 

املذكورة واملتعلقة بت�سوية النزاعات التي قد تن�ساأ ب�ساأن تطبيق 

التفاقية اأو تف�سريها.

 قام بالت�ضديق على التفاقية اليمن الدميقراطية �ضابقا

3-اإ�ضعار ب�ضحب بع�ش التحفظات

CEDAW/SP/2004/ وCEDAW/SP/2002/2 2   منذ 
�سعارات التالية ب�سحب  �سدور التقريرين ال�سابقني وردت الإ

اإ�سعارات  بجميع  قائمة  على  وللطلع  التحفظات،  بع�س 

ول. �سحب التحفظات، انظر املرفق الأ

الكويت

 9 باإ�سعار ورد يوم  العام،  مني  اأبلغت حكومة الكويت الأ

ول/دي�سمرب 2005، بقرارها �سحب التحفظ الذي  كانون الأ

يتعلق باملادة 7 )اأ(، الذي كانت قد اأبدته لدى ان�سمامها اإىل 

التفاقية.
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عالنات والتحفظات  4-االعرتا�ضات على بع�ش االإ

 11  /CEDAW/SP/2002 و2   /CEDAW/SP/2004(

منذ �سدور التقريرين ال�سابقني اأعرب عن العرتا�سات التالية 

علنات والتحفظات )4(. وللطلع على قائمة  على بع�س الإ

ول. بجميع العرتا�سات التي اأبديت، انظر املرفق الأ

مني العام والتي تنقل اعرتا�ضات  ترد يف هذا الفرع البالغات التي تلقاها الأ

عالنات والتحفظات. على بع�ض الإ

CEDAW/SP/2006/2
42  06-30995

النم�ضا

جنليزية �سل: بالإ الأ

ول اأكتوبر 2005  5 ت�رضين الأ

العربية  مارات  الإ اأبدتها  التي  بالتحفظات  يت�سل  فيما 

التحفظ  النم�سا  حكومة  بحثت  ان�سمامها،  لدى  املتحدة 

مارات العربية املتحدة لدى ان�سمامها  الذي اأبدته حكومة الإ

فيما  املراأة  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  اتفاقية  اإىل 

 ،15 املادة  من   2 والفقرة   ،9 واملادة  )و(،.   2 املادة  يخ�س 

واملادة 16، والفقرة 1 من املادة 29 وترى حكومة النم�سا اأن 

التحفظات على املادة 2 )و(، واملادة 9، والفقرة 2 من املادة 

15، واملادة 16، اإن هي و�سعت مو�سع التطبيق، �ستف�سي ل 
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حمالة اإىل التمييز �سد املراأة على اأ�سا�س نوع اجلن�س. وهذا ينايف 

مو�سوع التفاقية وغر�سها.

من   2 للفقرة  وفقا  باأنه  تذكر  اأن  النم�سا  حكومة  وتود 

العريف  الدويل  للقانون  وفقا  وكذلك  التفاقية  من   28 املادة 

يف ال�سورة التي دونتها يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، ل 

ي�سمح باإبداء حتفظ يتعار�س مع مو�سوع املعاهدة وغر�سها.

جميع  حترتم  اأن  الدول  جلميع  امل�سرتكة  امل�سلحة  ومن 

طراف املعاهدات التي اختارت هي اأن ت�سبح اأطرافا فيها،  الأ

من حيث مو�سوعها وغر�سها، واأن تبدي الدول ا�ستعدادها 

جراء اأي تعديلت ت�رضيعية لزمة لمتثال التزاماتها مبوجب  لإ

هذه املعاهدات.

�سباب، تعرت�س حكومة النم�سا على التحفظات  ولهذه الأ

املتحدة  العربية  مارات  الإ حكومة  اأبدتها  والتي  الذكر،  اآنفة 

على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة.

ول يحول هذا املوقف - مع ذلك - دون بدء نفاذ التفاقية 

مارات العربية املتحدة والنم�سا يف جمملها. بني الإ

الدامنارك

جنليزية �سل: بالإ الأ

ول دي�سمرب 2005  14 كانون الأ

حكومة  اأبدتها  التي  التحفظات  الدامنرك  حكومة  بحثت 

الق�ساء  اتفاقية  اإىل  ان�سمامها  لدى  املتحدة  العربية  مارات  wالإ
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على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة فيما يتعلق باملادة 2 )و(، 

والفقرة 2 من املادة 15، واملادة 16 املتعلقة مببادئ ال�رضيعة.

مارات  وترى حكومة الدامنارك اأن التحفظات التي اأبدتها الإ

 ،15 املادة  2 من  2 )و(، والفقرة  املادة  املتحدة على  العربية 

واملادة 16 التي ت�سري اإىل اأحكام ال�رضيعة ل تبني بو�سوح مدى 

وهدفها.  التفاقية  مبو�سوع  املتحدة  العربية  مارات  الإ التزام 

وبناء على ذلك، ترى حكومة الدامنارك اأن التحفظات امل�سار 

اإليها تنايف مو�سوع التفاقية وهدفها، وهي لذلك غري مقبولة 

وغري ذات اأثر مبوجب القانون الدويل.

من   2 للفقرة  وفقا  باأنه  تذكر  اأن  الدامنارك  حكومة  وتود 

املادة 28 من التفاقية، وكذلك وفقا للقانون الدويل العريف يف 

�سورته التي دونتها اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، ل ي�سمح 

باإبداء حتفظات تتعار�س مع مو�سوع املعاهدة وغر�سها.

وتعرت�س حكومة الدامنارك بناء على ذلك - على التحفظات 

مارات العربية املتحدة  امل�سار اإليها اآنفًا والتي اأبدتها حكومة الإ

على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة؛ ول 

مارات العربية  مينع هذا من بدء نفاذ التفاقية يف جمملها بني الإ

املتحدة والدامنارك.

العربية  مارات  الإ حكومة  الدامنارك  حكومة  وتو�سي 

على  الق�ساء  اتفاقية  على  حتفظاتها  يف  النظر  باإعادة  املتحدة 

جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة.
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فنلندا

جنليزية �سل: بالإ الأ

7 اأيلول �سبتمرب 2005 

ميكرونيزيا  وليات  اأبدتها  التي  التحفظات  يخ�س  فيما 

املوحدة لدى ان�سمامها:

التي  التحفظات  م�سمون  بعناية  فنلندا  حكومة  بحثت 

الفقرة )و(  املوحدة على  اأبدتها حكومة وليات ميكرونيزيا 

من املادة 2، واملادة 5، والفقرتني 1 )د( و2 )ب( من املادة 

11، واملادة 16 من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 

�سد املراأة.

وت�سري حكومة فنلندا اإىل اأنه، بالن�سمام اإىل التفاقية، تلتزم 

الدولة باتخاذ التدابري املطلوبة للق�ساء على التمييز �سد املراأة، 

بجميع اأ�سكاله ومظاهره.

اأبدتها  التي  التحفظات  اأن  اإىل  فنلندا  حكومة  وت�سري 

اأحكام التفاقية وترمي  اأهم  تتناول بع�س  ميكرونيزيا، والتي 

حكام،  اإىل ا�ستبعاد اللتزامات املن�سو�س عليها مبوجب تلك الأ

تنايف مو�سوع التفاقية وغر�سها.

وت�سري حكومة فنلندا اأي�سا اإىل املادة 28 من اجلزء ال�ساد�س 

حتفظات  اإبداء  مبوجبها  امل�سموح  غري  من  التي  التفاقية،  من 

تنايف مو�سوع التفاقية وغر�سها.

وتعرت�س حكومة فنلندا - بناء على ذلك - على التحفظات 
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ميكرونيزيا  وليات  حكومة  اأبدتها  والتي  �سلفًا  اإليها  امل�سار 

نفاذ  بدء  العرتا�س  هذا  مينع  ول  التفاقية؛  على  املوحدة 

التفاقية يف جمملها بني ميكرونيزيا وفنلندا. و�ست�سبح التفاقية 

من  ميكرونيزيا  ت�ستفيد  اأن  دون  الدولتني  بني  نافذة  لذلك 

حتفظاتها.

جنليزية �سل: بالإ الأ

15 ت�رضين الثاين نوفمرب 2005 

مارات العربية املتحدة  فيما يخ�س التحفظات التي اأبدتها الإ

لدى ان�سمامها:

التي  التحفظات  م�سمون  بعناية  فنلندا  حكومة  بحثت 

الفرعية  الفقرة  املتحدة على  العربية  مارات  الإ اأبدتها حكومة 

)و( من املادة 2، واملادة 9، والفقرة 2 من املادة 15، واملادة 

16 من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة.

وت�سري حكومة فنلندا اإىل اأنه، بالن�سمام اإىل التفاقية، تلتزم 

الدولة باتخاذ التدابري املطلوبة للق�ساء على التمييز �سد املراأة، 

بجميع اأ�سكاله ومظاهره.

اإ�سارة  من  يتاألف  حتفظ  اأي  اأن  فنلندا  حكومة  وتلحظ 

عامة اإىل اأحكام دينية اأو غري ذلك من الت�رضيعات الوطنية دون 

حتديد م�سمونها، ل يبني بو�سوح مدى التزام الدولة املتحفظة 

خرى يف التفاقية، ويثري �سكوكا جدية  طراف الأ بالتفاقية للأ
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فيما يت�سل بالتزام الدولة املتحفظة بالوفاء بالتزاماتها مبوجب 

اإىل ذلك، تخ�سع هذه التحفظات للمبداأ  �سافة  التفاقية، بالإ

ي طرف اأن  العام لتف�سري املعاهدات الذي ل يجوز مبقت�ساه لأ

بالتزاماته  الوفاء  لعدم  كمربر  الداخلي  قانونه  باأحكام  يتذرع 

مبوجب املعاهدة.

اأبدتها  التي  التحفظات  اأن  اإىل  فنلندا  حكومة  وت�سري 

اأحكام  اأهم  بع�س  تتناول  والتي  املتحدة،  العربية  مارات  الإ

عليها  املن�سو�س  اللتزامات  ا�ستبعاد  اإىل  وترمي  التفاقية، 

حكام، تنايف مو�سوع التفاقية وغر�سها. مبوجب تلك الأ

وت�سري حكومة فنلندا اأي�سا اإىل املادة 28 من اجلزء ال�ساد�س 

حتفظات  اإبداء  مبوجبها  امل�سموح  غري  من  التي  التفاقية،  من 

تنايف مو�سوع التفاقية وغر�سها.

التحفظات  على  ذلك  على  بناء  فنلندا  حكومة  وتعرت�س 

العربية  مارات  الإ حكومة  اأبدتها  والتي  اأعله،  اإليها  امل�سار 

نفاذ  بدء  العرتا�س  هذا  مينع  ول  التفاقية.  على  املتحدة 

و�ست�سبح  وفنلندا.  املتحدة  العربية  مارات  الإ بني  التفاقية 

مارات  اأن ت�ستفيد الإ الدولتني دون  نافذة بني  التفاقية لذلك 

العربية املتحدة من حتفظاتها.
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فرن�ضا

�سل: بالفرن�سية الأ

18 ت�رضين الثاين نوفمرب 2005 

مارات العربية املتحدة  فيما يتعلق بالتحفظات التي اأبدتها الإ

لدى ان�سمامها:

بحثت حكومة اجلمهورية الفرن�سية التحفظات التي اأبدتها 

الق�ساء  اتفاقية  اإىل  ان�سمامها  لدى  املتحدة  العربية  مارات  الإ

كانون   18 رخة  املوؤ املراأة،  �سد  التمييز  اأ�سكال  جمع  على 

مارات العربية  ول دي�سمرب 1979، التي ل تعترب مبوجبها الإ الأ

املتحدة نف�سها ملزمة، من جهة، باأحكام املادة 2 )و( والفقرة 

نها تتعار�س مع ال�رضيعة، وتذكر – من جهة  2 من املادة 15، لأ

حكام املادة 16 ما مل ت�سطدم مببادئ  اأخرى - اأنها �ستمتثل لأ

مارات  الإ اأن  الفرن�سية  اجلمهورية  حكومة  وتعترب  ال�رضيعة. 

حكام، اأو باإخ�ساعها  العربية املتحدة با�ستبعادها تطبيق هذه الأ

يبطل  مما  وا�سع؛  نطاق  ذات  حتفظات  تبدي  ال�رضيعة،  ملبادئ 

الفرن�سية  اأحكام التفاقية، وترى حكومة اجلمهورية  مفعول 

اأن هذه التحفظات تنايف مو�سوع التفاقية وغر�سها وتبدي 

الفرن�سية  اجلمهورية  حكومة  وتعرت�س  عليها،  اعرتا�سها 

9؛ ول حتول هذه  املادة  اأبدي على  الذي  التحفظ  اأي�سا على 

مارات  والإ فرن�سا  بني  التفاقية  نفاذ  بدء  دون  العرتا�سات 

العربية املتحدة.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



���

اأملانيا

ملانية؛  �سل: بالأ الأ

جنليزية على �سبيل التي�سري  واأتيحت الن�سخة الإ

 9 ت�رضين الثاين نوفمرب 2005 

مارات العربية املتحدة  فيما يتعلق بالتحفظات التي اأبدتها الإ

لدى ان�سمامها:

بحثت حكومة جمهورية اأملانيا الحتادية بعناية التحفظات 

مارات العربية املتحدة لدى ان�سمامها  التي اأبدتها حكومة الإ

التمييز �سد،  اأ�سكال  للق�ساء على جميع  الدولية  اإىل التفاقية 

2 )و(،  املادة  التحفظات على  بناء على  اأنه  املراأة. وهي ترى 

�سبقية،  الأ تعطي  التي   ،16 واملادة   15 املادة  من   2 والفقرة 

�سلمية،  كقاعدة عامة، لنظام قانوين حمدد، األ وهو ال�رضيعة الإ

على اأحكام التفاقية، فاإنه لي�س من الوا�سح اإىل اأي مدى ترى 

مارات العربية املتحدة اأنها مقيدة بالتزامات التفاقية. الإ

وعلوة على ذلك، من �ساأن التحفظات على الفقرة 2 من 

املادة 9 والفقرة 2 من املادة 15 اأن تف�سي يف الواقع اإىل و�سع 

التفاقية  مو�سوع  ينايف  مما  املراأة،  �سد  بالتمييز  يت�سم  قانوين 

وغر�سها.

ووفقا للفقر ة 2 من املادة 28 من التفاقية، ل ي�رضح باإبداء 

حتفظات تنايف مو�سوع التفاقية وغر�سها.

وتعرت�س حكومة جمهورية اأملانيا الحتادية على التحفظات 
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مارات العربية املتحدة  املذكورة اأعله والتي اأبدتها حكومة الإ

على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة. ول 

جمهورية  بني  التفاقية  نفاذ  بدء  دون  العرتا�س  هذا  يحول 

مارات العربية املتحدة. اأملانيا الحتادية والإ

اليونان

جنليزية �سل: بالإ الأ

ول اأكتوبر 2005  4 ت�رضين الأ

مارات العربية املتحدة  فيما يخ�س التحفظات التي اأبدتها الإ

لدى ان�سمامها:

بحثت حكومة اجلمهورية الهيلينية التحفظات التي اأبدتها 

اتفاقية  اإىل  ان�سمامها  لدى  املتحدة  العربية  مارات  الإ حكومة 

 18 )نيويورك،  املراأة  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع 

اجلمهورية  حكومة  وترى   .)1979 ول/دي�سمرب  الأ كانون 

تعد مبثابة  التي  2 )و(،  باملادة  املتعلقة  التحفظات  اأن  الهيلينية 

حكم اأ�سا�س يف التفاقية املذكورة �سلفًا، والفقرة 2 من املادة 

جميعها  تت�سمن  التي  التحفظات  وهي   ،16 واملادة   ،15

�سلمية، حتفظات ذات نطاق غري  اإ�سارة اإىل اأحكام ال�رضيعة الإ

حمدود، ومن ثم فهي تنايف مو�سوع التفاقية وغر�سها.

ت�سري حكومة اجلمهورية الهيلينية اإىل اأنه وفقا للفقرة 2 من 

املادة 28 من التفاقية، ل ي�رضح باإبداء حتفظ ينايف مو�سوع 

wالتفاقية وغر�سها.
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ذلك  على  بناء   - الهيلينية  اجلمهورية  حكومة  وتعرت�س 

حكومة  اأبدتها  والتي  اأعله  اإليها  امل�سار  التحفظات  على   -

مارات العربية املتحدة. ول يحول هذا العرتا�س دون بدء  الإ

مارات العربية املتحدة. نفاذ التفاقية بني اليونان والإ

CEDAW/SP/2006/2
06-30995 47

التفيا

جنليزية �سل: بالإ الأ

ول اأكتوبر 2005  4 ت�رضين الأ

مارات العربية املتحدة  فيما يخ�س التحفظات التي اأبدتها الإ

لدى ان�سمامها:

التي  التحفظات  بعناية  لتفيا  جمهورية  حكومة  بحثت 

على  الق�ساء  اتفاقية  على  املتحدة  العربية  مارات  الإ اأبدتها 

التفاقية  اإىل  ان�سمامها  لدى  املراأة  التمييز �سد  اأ�سكال  جميع 

فيما يتعلق باملادة 2 )و(، والفقرة 2 من املادة 15، واملادة 16 

منها.

وترى حكومة جمهورية لتفيا اأن التحفظات التي اأبدتها 

القوانني  اإىل  عامة  اإ�سارة  تت�سمن  املتحدة  العربية  مارات  الإ

التي  اللتزامات  مدى  اإىل  بالتحديد   �سارة  الإ دون  الوطنية 

مارات العربية املتحدة. تقبلها الإ
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وعلوة على ذلك، فاإن حكومة جمهورية لتفيا ترى اأن 

وبخا�سة  وهدفها  التفاقية  مو�سوع  تنايف  التحفظات  هذه 

طراف بانتهاج �سيا�سة عامة للق�ساء على  التزام جميع الدول الأ

التمييز �سد املراأة بكل الو�سائل املنا�سبة ودون اإبطاء.

اجلزء  من   28 املادة  اإىل  لتفيا  جمهورية  حكومة  وت�سري 

ال�ساد�س من التفاقية، التي تن�س على عدم جواز اإبداء حتفظات 

تنايف مو�سوع التفاقية وغر�سها.

وتعرت�س حكومة جمهورية لتفيا -بناء على ذلك - على 

مارات  الإ اأبدتها حكومة  �سلفًا والتي  اإليها  امل�سار  التحفظات 

العربية املتحدة على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 

�سد املراأة.

غري اأن هذا العرتا�س ل يحول دون بدء نفاذ التفاقية بني 

مارات العربية املتحدة. جمهورية لتفيا والإ

هولندا

جنليزية �سل: بالإ الأ

31 اأيار/مايو 2005 

مارات العربية املتحدة  فيما يخ�س التحفظات التي اأبدتها الإ

لدى ان�سمامها:

مارات  الإ اأبدتها  التي  التحفظات  هولندا  حكومة  بحثت 

العربية املتحدة على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 
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�سد املراأة.

املادة  من   2 والفقرة  )و(،    2 باملادة  تطبيق  اأخ�سع  لقد 

15، واملادة 16 من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 

اأي  اإىل  بو�سوح  يبني  ل  وهذا  دينية.  لعتبارات  املراأة،  �سد 

بالتزامات  العربية املتحدة نف�سها مقيدة  مارات  مدى تعترب الإ

العربية  مارات  الإ التزام  اإزاء  خماوف  بالتايل  ويثري  املعاهدة 

املتحدة مبو�سوع العهد وهدفه.

طراف  الأ جميع  حترتم  اأن  للدول  امل�سرتكة  امل�سلحة  ومن 

تكون  واأن  فيها،  اأطرافا  ت�سبح  اأن  اختارت  التي  املعاهدات 

�رضورية  ت�رضيعية  تغيريات  اأي  جراء  لإ ا�ستعداد  على  الدول 

باأي حتفظ  ي�سمح  املعاهدات. ول  التزاماتها مبوجب  لمتثال 

القانون  مبوجب  وغر�سها،  التفاقية  مو�سوع  مع  يتعار�س 

اتفاقية فيينا لقانون  التي دونتها يف  العريف الدويل يف �سورته 

املعاهدات )املادة 19 )ج(

وتعرت�س بناء على ذلك حكومة هولندا على التحفظ الذي 

مارات العربية املتحدة على اتفاقية الق�ساء على جميع  اأبدته الإ

اأ�سكال التمييز �سد املراأة.

بني  التفاقية  نفاذ  بدء  دون  العرتا�س  هذا  يحول  ول 

ت�ستفيد  اأن  دون  هولندا،  ومملكة  املتحدة  العربية  مارات  الإ

مارات العربية املتحدة من حتفظها. الإ
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الرنويج

جنليزية �سل: بالإ الأ

ول دي�سمرب 2005  1 كانون الأ

مارات العربية املتحدة  فيما يخ�س التحفظات التي اأبدتها الإ

لدى ان�سمامها:

اأبدتها  التي  التحفظات  الرنويج  مملكة  حكومة  بحثت 

/ ول  الأ 6ت�رضين  يوم  يف  املتحدة  العربية  مارات  الإ حكومة 

اأكتوبر 2004 لدى ان�سمامها اإىل اتفاقية الق�ساء على جميع 

ول /دي�سمرب  اأ�سكال التمييز �سد املراأة )نيويورك، 18 كانون الأ

 15 واملادة   ،9 واملادة  )و(،.   2 باملادة  يتعلق  فيما   )  1979

التحفظ  اأن  الرنويج  مملكة  وترى حكومة   ،16 واملادة  )ج(، 

املتعلق باملادة 2 )و(،  التي تعد مبثابة حكم اأ�سا�س يف التفاقية 

واملادة   ،9 املادة  على  التحفظات  اإىل جانب  �سلفًا،  املذكورة 

15 )ج(، واملادة 16، تثري �سكوكا فيما يتعلق باللتزام الكامل 

مارات العربية املتحدة مبو�سوع اتفاقية الق�ساء على جميع  للإ

وفقا  باأنه  تذكر  اأن  وتود  وهدفها،  املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال 

باإبداء حتفظ  ي�سمح  ل  التفاقية،  من   28 املادة  من   2 للفقرة 

ينايف مو�سوع هذه التفاقية وغر�سها.

على  الرنويج  مملكة  حكومة  ذلك  على  بناء  وتعرت�س 

مارات  الإ اأبدتها حكومة  �سلفًا والتي  اإليها  امل�سار  التحفظات 

wالعربية املتحدة على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 
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�سد املراأة. ول يحول هذا العرتا�س دون بدء نفاذ التفاقية 

مارات العربية املتحدة، دون  يف جمملها بني مملكة الرنويج والإ

مارات العربية املتحدة من هذه التحفظات. اأن ت�ستفيد الإ

بولندا

جنليزية والبولندية �سل: بالإ الأ

28 ت�رضين الثاين نوفمرب 2005 

مارات العربية املتحدة  فيما يخ�س التحفظات التي اأبدتها الإ

لدى ان�سمامها:

اأبدتها  التي  التحفظات  بولندا  جمهورية  حكومة  بحثت 

الق�ساء  اتفاقية  اإىل  ان�سمامها  لدى  املتحدة  العربية  مارات  الإ

على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، التي اعتمدتها اجلمعية 

ول دي�سمرب 1979،  مم املتحدة يف يوم 18 كانون الأ العامة للأ

فيما يتعلق باملادة 2 )و(،  واملادة 9، والفقرة 2 من املادة 15، 

التحفظات  اأن  بولندا  جمهورية  حكومة  وترى   ،16 واملادة 

مارات العربية املتحدة تنايف مو�سوع التفاقية  التي اأبدتها الإ

وهدفها، وهي التفاقية التي ت�سمن الت�ساوي يف حقوق الن�ساء 

والرجال يف ممار�سة حقوقهم القت�سادية والجتماعية والثقافية 

واملدنية وال�سيا�سية.

وفقا  اأنه  -بالتايل-  بولندا  جمهورية  حكومة  وترى   

فيينا  اتفاقية،  يف  املدونة  �سورته  يف  العريف  الدويل  للقانون 

wلقانون املعاهدات )املادة 19 )ج(، املربمة يف فيينا يف يوم 23 
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اتفاقية  28 من  2 من املادة  الفقرة  1969 وكذلك  اأيار مايو 

ي�سمح  ل  فاإنه  املراأة،  �سد  التمييز  اأ�سكال  على جميع  الق�ساء 

باإبداء حتفظات تتعار�س مع مو�سوع املعاهدة وغر�سها.

وتعرت�س - بناء على ذلك - حكومة جمهورية بولندا على 

مارات  التحفظات امل�سار اإليها اأعله والتي اأبدتها حكومة الإ

العربية املتحدة لدى ان�سمامها اإىل اتفاقية الق�ساء على جميع، 

اأ�سكال التمييز �سد املراأة، فيما يتعلق باملادة 2 )و(، واملادة 9، 

والفقرة 2 من املادة 15 واملادة 16.

بني  التفاقية  نفاذ  بدء  دون  العرتا�س  هذا  يحول  ول 

مارات العربية املتحدة. جمهورية بولندا والإ

الربتغال

جنليزية �سل: بالإ الأ

28 ت�رضين الثاين نوفمرب 2005 

مارات العربية املتحدة  فيما يخ�س التحفظات التي اأبدتها الإ

لدى ان�سمامها:

اأبدتها  التي  التحفظات  بعناية  الربتغال  حكومة  بحثت 

الق�ساء  اتفاقية  اإىل  ان�سمامها  لدى  املتحدة  العربية  مارات  الإ

على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة.

�سا�سية للتفاقية،  حكام الأ وتتعلق معظم هذه التحفظات بالأ

مثل املادة 2 )و(، واملادة 9، والفقرة 2 من املادة 15، واملادة 

التي يتعني على الدولة الطرف  التدابري  اإنها حتدد  16w، حيث 
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للمراأة  �سا�سية  الأ احلقوق  ولكفالة  التفاقية  لتنفيذ  اتخاذها 

ولتناول العنا�رض الرئي�سية للق�ساء على التمييز �سد املراأة.

وترى الربتغال اأن هذه التحفظات، التي تتاألف من اإ�سارات 

اإىل اأحكام ال�رضيعة واإىل الت�رضيعات الوطنية، تثري �سكوكا جدية 

املتحفظة مبو�سوع التفاقية وغر�سها واإزاء  الدولة  التزام  اإزاء 

على  ف�سل  التفاقية،  تفر�سها  التي  لللتزامات  قبولها  مدى 

اإ�سهامها يف تقوي�س اأ�سا�س القانون الدويل.

جميع  حترتم  اأن  الدول  جلميع  امل�سرتكة  امل�سلحة  ومن 

طراف املعاهدات التي اختارت هي اأن ت�سبح اأطرافا فيها،  الأ

من حيث مو�سوعها وغر�سها، واأن تبدي الدول ا�ستعدادها 

جراء اأي تعديلت ت�رضيعية لزمة لمتثال التزاماتها مبوجب  لإ

هذه املعاهدات.

وتعرت�س بناء على ذلك حكومة اجلمهورية الربتغالية على 

العربية  مارات  الإ اأبدتها  والتي  �سلفًا  اإليها  امل�سار  التحفظات 

�سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  على  املتحدة 

حيز  التفاقية  دخول  دون  العرتا�س  هذا  يحول  ول  املراأة. 

مارات العربية املتحدة. النفاذ بني الربتغال والإ

جنليزية �سل: بالإ الأ

ول دي�سمرب 2005  15 كانون الأ

اأبدتها  التي  التحفظات  بعناية  الربتغال  حكومة  بحثت 

وليات مكرونيزيا املوحدة لدى ان�سمامها اإىل اتفاقية الق�ساء 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



���

على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة.

يف  �سا�سية  الأ حكام  بالأ والثاين  ول  الأ التحفظان  ويتعلق 

التفاقية وهما ينافيان مو�سوعها وغر�سها. وتبني املواد 2 و5 

اتخاذها  الطرف  الدولة  على  يتعني  التي  التدابري  و16  و11 

ولتناول  للمراأة  �سا�سية  الأ احلقوق  ولكفالة  التفاقية  لتنفيذ 

العنا�رض الرئي�سية للق�ساء على التمييز �سد املراأة.

اإزاء  �سكوكا  تولد  قد  التحفظات  هذه  اأن  الربتغال  وترى 

التزام الدولة املتحفظة مبو�سوع التفاقية وهدفها، ف�سل على 

اإ�سهامها يف تقوي�س اأ�سا�س القانون الدويل.

جميع  حترتم  اأن  الدول  جلميع  امل�سرتكة  امل�سلحة  ومن 

طراف املعاهدات التي اختارت هي اأن ت�سبح اأطرافا فيها،  الأ

من حيث مو�سوعها وغر�سها، واأن تبدي الدول ا�ستعدادها 

جراء اأي تعديلت ت�رضيعية لزمة لمتثال التزاماتها بوجب  لإ

بناء   - الربتغالية  اجلمهورية  حكومة  وتعرت�س  املعاهدة  هذه 

اأبدتها  والتي  �سلفًا  اإليها  امل�سار  التحفظات  على ذلك - على 

جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  على  املوحدة  ميكرونيزيا  وليات 

اأ�سكال التمييز �سد املراأة.

الربتغال  بني  التفاقية  نفاذ  بدء  العرتا�س  هذا  مينع  ول 

وميكرونيزيا.
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اإ�ضبانيا

�سبانية �سل: بالإ الأ

ول/اأكتوبر 2005  6 ت�رضين الأ

العربية  مارات  الإ اأبدتها   التي  التحفظات  يخ�س  فيما 

املتحدة عند ان�سمامها:

اأبدتها  التي  التحفظات  اإ�سبانيا  مملكة  حكومة  بحثت 

مارات العربية املتحدة على املادة 2 )و(، واملادة 9، والفقرة  الإ

جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  من   16 واملادة   ،15 املادة  من   2

اأ�سكال التمييز �سد املراأة لدى ان�سمامها اإىل ذلك ال�سك يف 

ول اأكتوبر 2004. يوم 6 ت�رضين الأ

تنايف  التحفظات  هذه  اأن  اإ�سبانيا  مملكة  حكومة  وترى 

حتلل  منها  الغر�س  اإن  حيث  وغر�سها،  التفاقية  مو�سوع 

بجوانب  املتعلقة  اللتزامات  من  املتحدة  العربية  مارات  الإ

طابعا  يكت�سي  اجلوانب  هذه  فاأحد  التفاقية؛  يف  اأ�سا�سية 

الت�رضيعات،  ذلك  يف  مبا  تدابري،  باعتماد  مر  الأ ويتعلق  عاما، 

للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة )املادة 2 )و( (، 

خرى باأ�سكال حمددة من التمييز فيما يتعلق  وتتعلق اجلوانب الأ

املدنية(  امل�سائل  )يف  القانونية.  هلية  والأ  )  9 املادة  باجلن�سية) 

�رضية )املادة  الأ 15 ( والزواج والعلقات  املادة  2 من  الفقرة 

16، وت�سري حكومة مملكة اإ�سبانيا اإىل اأنه مبوجب الفقرة 2 من 

wاملادة 28 من التفاقية، فاإنه ل ي�سمح باإبداء حتفظات تتعار�س 
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مع مو�سوع املعاهدة وغر�سها.

من   16 املادة  على  التحفظ  يت�سمن  ذلك،  على  علوة 

�سلمية دون حتديد  التفاقية اإ�سارة عامة اإىل مبادئ ال�رضيعة الإ

خرى ل ميكنها اأن  طراف الأ م�سامينها، وبالتايل فاإن الدول الأ

العربية املتحدة  مارات  تتبني بالتحديد مدى قبول حكومة الإ

لللتزامات املن�سو�س عليها يف املادة 16 من التفاقية.

على  اإ�سبانيا  مملكة  حكومة  ذلك-  على  -بناء  وتعرت�س 

مارات العربية املتحدة على  التحفظات التي اأبدتها حكومة الإ

املادة 2 )و(، واملادة 9، والفقرة 2 من املادة 15، واملادة 16 

من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة.

ول يحول هذا العرتا�س دون بدء نفاذ التفاقية بني مملكة 

مارات العربية املتحدة. اإ�سبانيا والإ

ال�ضويد

جنليزية �سل: بالإ الأ

25 اآب اأغ�سط�س 2005 

مكرونيزيا  وليات  اأبدتها  التي  التحفظات  يخ�س  فيما 

املوحدة لدى ان�سمامها:

ترى حكومة ال�سويد اأن هذا التحفظ يثري �سكوكا جدية اإزاء 

التزام حكومة وليات ميكرونيزيا املوحدة مبو�سوع التفاقية 

اأن  التطبيق،  مو�سع  اإن و�سع  التحفظ،  �ساأن  ومن  وغر�سها. 

اأ�سا�س نوع اجلن�س. وينبغي  املراأة على  التمييز �سد  اإىل  دي  wيوؤ
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اأن يو�سع يف العتبار اأن مبداأ امل�ساواة يف احلقوق بني الرجل 

واملراأة ومبداأ عدم التمييز على اأ�سا�س نوع اجلن�س ين�س عليهما 

مم املتحدة على اعتبارهما من بني اأهداف املنظمة، وين�س  ميثاق الأ

 1948 لعام  ن�سان  الإ العاملي حلقوق  علن  الإ كذلك  عليهما 

ووفقا للقانون الدويل العريف يف �سورته املدونة يف اتفاقية فيينا 

لقانون املعاهدات، فاإنه ل ي�سمح باإبداء حتفظات تتعار�س مع 

للدول  امل�سرتكة  امل�سلحة  ومن  وغر�سها.  املعاهدة  مو�سوع 

اأن  هي  اختارت  التي  املعاهدات  طراف  الأ جميع  حترتم  اأن 

ت�سبح اأطرافا فيها، من حيث مو�سوعها وغر�سها، واأن تبدي 

جراء اأي تعديلت ت�رضيعية لزمة لمتثال  الدول ا�ستعدادها لإ

ال�سويد -  املعاهدة وتعرت�س حكومة  التزاماتها مبوجب هذه 

اأبدته  والذي  �سلفًاً  اإليه  امل�سار  التحفظ  بناء على ذلك - على 

حكومة وليات ميكرونيزيا املوحدة على اتفاقية الق�ساء على 

جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، وتعترب التحفظ لغيا. ويبداأ 

نفاذ التفاقية يف جمملها بني الدولتني، دون اأن ت�ستفيد وليات 

ميكرونيزيا املوحدة من حتفظاتها.

جنليزية �سل: بالإ الأ

ول اأكتوبر 2005  5 ت�رضين الأ

مارات العربية املتحدة  فيما يخ�س التحفظات التي اأبدتها الإ

لدى ان�سمامها بحثت حكومة ال�سويد التحفظات التي اأبدتها 
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اتفاقية  اإىل  ان�سمامها  لدى  املتحدة  العربية  مارات  الإ حكومة 

الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، فيما يتعلق باملادة 

 16 واملادة   ،15 املادة  من   2 والفقرة   ،9 واملادة  )و(،   2

وتلحظ حكومة ال�سويد اأن املواد املذكورة يجري اإخ�ساعها 

لتحفظات ت�سري اإىل الت�رضيعات الوطنية ومبادئ ال�رضيعة.

التي ل حتدد  التحفظات،  اأن هذه  ال�سويد  وترى حكومة 

حكام املعنية،  مارات العربية املتحدة لأ بو�سوح مدى حتلل الإ

مارات العربية املتحدة  تثري �سكوكا جدية فيما يتعلق بالتزام الإ

اإن هو  اإياه،  التحفظ  �ساأن  التفاقية وغر�سها. ومن  مبو�سوع 

دي - ل حمالة - اإىل التمييز �سد  و�سع مو�سع التطبيق، اأن يوؤ

املراأة على اأ�سا�س نوع اجلن�س، مما يتعار�س مع مو�سوع التفاقية 

اأن مبداأ امل�ساواة يف  اأن يو�سع يف العتبار  وغر�سها، وينبغي 

احلقوق بني الرجل واملراأة ومبداأ عدم التمييز على اأ�سا�س نوع 

مم املتحدة على اعتبارهما من بني  اجلن�س ين�س عليهما ميثاق الأ

علن العاملي حلقوق  اأهداف املنظمة، وين�س عليهما كذلك الإ

ن�سان لعام 1948. الإ

ووفقا للفقرة 2 من املادة 28 من التفاقية وللقانون الدويل 

اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات،  العريف يف �سورته املدونة يف 

املعاهدة  تتعار�س مع مو�سوع  باإبداء حتفظات  ي�سمح  فاإنه ل 

جميع  حترتم  اأن  للدول  امل�سرتكة  امل�سلحة  ومن  وهدفها. 

طراف املعاهدات التي اختارت هي اأن ت�سبح اأطرافا فيها،  الأ
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من حيث مو�سوعها وغر�سها، واأن تبدي الدول ا�ستعدادها 

جراء اأي تعديلت ت�رضيعية لزمة لمتثال التزامات مبوجب  لإ

هذه املعاهدات.

تعرت�س حكومة ال�سويد – بناء على ذلك - على التحفظات 

العربية  مارات  الإ حكومة  اأبدتها  والتي  اأعله  اإليها  امل�سار 

�سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  على  املتحدة 

املراأة، وتعتربها لغية.

بني  التفاقية  نفاذ  بدء  دون  العرتا�س  هذا  يحول  ول 

يف  التفاقية  نفاذ  ويبداأ  وال�سويد.  املتحدة  العربية  مارات  الإ

مارات العربية املتحدة  جمملها بني الدولتني، دون اأن ت�ستفيد الإ

من حتفظاتها.

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واأيرلندا ال�ضمالية

جنليزية �سل: بالإ الأ

17 اآب اأغ�سط�س 2005 

مارات العربية املتحدة  فيما يخ�س التحفظات التي اأبدتها الإ

لربيطانيا  املتحدة  اململكة  حكومة  بحثت  ان�سمامها  لدى 

حكومة  اأبدتها  التي  التحفظات  ال�سمالية  واأيرلندا  العظمى 

جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  على  املتحدة  العربية  مارات  الإ

ول دي�سمرب  اأ�سكال التمييز �سد املراأة )نيويورك، 18 كانون الأ

ول اأكتوبر 2004 فيما يتعلق باملادة  1979( يف 6 ت�رضين الأ

انطباق  ب�ساأن   16 واملادة   ،15 املادة  من   2 والفقرة  )و(،   2w
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�سلمية. ال�رضيعة الإ

يتمثل  حتفظ  اإبداء  اأن  اإىل  املتحدة  اململكة  حكومة  وت�سري 

يف اإ�سارة عامة اإىل قانون وطني دون حتديد م�سمونه ل يحدد 

قبول  مدى  التفاقية  يف  خرى  الأ طراف  الأ للدول  بو�سوح 

الدولة املتحفظة لللتزامات مبوجب التفاقية. ولذلك تعرت�س 

اأعله  املذكورة  التحفظات  على  املتحدة  اململكة  حكومة 

مارات العربية املتحدة ول يحول هذا  والتي اأبدتها حكومة الإ

العرتا�س دون بدء نفاذ التفاقية بني اململكة املتحدة لربيطانيا 

مارات العربية املتحدة. العظمى واأيرلندا ال�سمالية والإ

ميكرونيزيا  وليات  اأبدتها  التي  التحفظات  يخ�س  وفيما 

املوحدة لدى ان�سمامها:

اأبدتها  التي  التحفظات  املتحدة  اململكة  حكومة  بحثت 

حكومة وليات ميكرونيزيا املوحدة على اتفاقية الق�ساء على 

ول  جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة) نيويورك، 18 كانون  الأ

دي�سمرب 1979( يف 9 اأيلول �سبتمرب 2004 فيما يتعلق بالفقرة  

1 ) د( من املادة 11 ب�ساأن �سن ت�رضيعات ذات قيمة مماثلة.

�سالف  التحفظ  على  املتحدة  اململكة  حكومة  وتعرت�س 

الذكر والذي اأبدته حكومة وليات ميكرونيزيا املوحدة.

بني  التفاقية  نفاذ  بدء  دون  العرتا�س  هذا  يحول  ول 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واأيرلندا ال�سمالية ووليات 

ميكرونيزيا املوحدة.
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5- تو�ضية جلنة ال�ضيداو اخلا�ضة بالتحفظات

جلنة الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة 

بيان عدد 20 ب�ضاأن التحفظات 

على اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة

طراف للبيان التايل  1-ترغب اللجنة فى لفت نظر الدول الأ

التي و�سعت على التفاقية  التحفظات  بناًء على  تبنته  والذي 

علن العاملي  يف اإطار م�ساركتها يف اإحياء الذكرى اخلم�سني للإ

ن�سان. حلقوق الإ

مقدمة

�سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  جلنة  ترغب   -2

حلقوق  العاملي  علن  للإ اخلم�سني  الذكرى  حتيي  اأن  فى  املراأة 

علن فيينا وبرنامج العمل ببيان  ن�سان والذكرى اخلام�سة لإ الإ

ثر ال�سلبي للتحفظات على اتفاقية الق�ساء على جميع  حول الأ

اأ�سكال التمييز �سد املراأة على اإجنازاتها م�ساواة بالرجل. متتلك 

درا�سة  املاأخوذة من  التحفظات  تاأثري  وا�سعة عن  اللجنة خربة 

هيئات  قلق  عن  اللجنة  تعرب  كما  طراف.  الأ الدول  تقارير 

خرى وهيئة القانون الدويل و بع�س الدول  ن�سان الأ حقوق الإ

الدويل  متر  واملوؤ ن�سان،  الإ حلقوق  الدويل  متر  املوؤ ع�ساء،   الأ

الرابع للمراأة وبع�س الباحثني والهيئات غري احلكومية عن عدد 
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هذه  وجتاه  ن�سان  الإ اتفاقيات حقوق  جتاه  التحفظات  ومدى 

التفاقية بالتحديد.

اخللفية

3-عربت اللجنة يف اأكرث من منا�سبة عن اآرائها وقلقها ب�ساأن 

عدد ومدى التحفظات جتاه التفاقية، كما لحظت اأن الدول 

طراف التي تبدي حتفظات على التفاقية ل تبدي حتفظات  الأ

ن�سان  الإ حقوق  اتفاقيات  مع  م�سابهة  �رضطية  فقرات  على 

الدول حتفظات على مواد معينة  اأبدى عدد من  اإذ  خرى.  الأ

على اأ�سا�س اأن القانون الوطني والعادات والدين اأو الثقافة ل 

هذا  على  التحفظ  تربير  وحتاول  التفاقية  مبادئ  مع  تتنا�سب 

املادة2   على  حتفظات  الدول  بع�س  قدمت  كما  �سا�س،  الأ

التمييز؛ وبالتايل هناك  اأن د�ستورها وقوانينها متنع  بالرغم من 

التفاقية.  على  وحتفظاتها  الدولة  د�ستور  بني  متلزم  تعار�س 

على  تاأثريها  ح�رض  ميكن  ل  اإذ  جدا  وا�سعة  التحفظات  بع�س 

مواد معينة يف التفاقية.

طراف ت�رضيحات اأو اإعلنات  4- قدم العديد من الدول الأ

لي�س  التفاقية.  على  واملوافقة  التوقيع  تف�سريية عن  بيانات  اأو 

من ال�سهل دائما التفريق بني البيان والتحفظ؛ لذا فاإن اأي بيان 

دولة  اأي  قبل  من  للتفاقية  القانوين  ثر  الأ تعديل  اإىل  يهدف 

طرف تعتربه اللجنة حتفظا )2(.
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طراف  اأ�سافت اللجنة يف هذا املجال اأن عددا من الدول الأ

قد قدمت ت�رضيحات عامة اعتربتها اللجنة حتفظات عامة.

التحفظات على التفاقية

على  دولة   11 �سادقت   1998 متوز  من1  اعتبارا   -5

اأربع  املراأة.  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية 

وخم�سون دولة اأبدت حتفظات على مادة اأو اأكرث يف التفاقية 

مبا يف ذلك التحفظات امل�سموح بها على املادة 1 و2.

اأ�سا�سيتني للتفاقية. ومع  2 و16  6-تعترب اللجنة املادتني 

اأن بع�س الدول �سحبت حتفظاتها على هذه املواد اإل اأن اللجنة 

مازالت قلقة ب�ساأن عدد ومدى التحفظات على هذه املواد.

التحفظات املحظورة 

7- تبنت املادة 28 الفقرة 2 من التفاقية مبداأ املحظورات 

املوجودة يف اتفاقية فيينا حول قانون املعاهدات. وين�س على 

احلالية غري  التفاقية  اأهداف  تتعار�س مع  التي  التحفظات  اأن 

م�سموح بها.

8- مع اأن التفاقية ل متنع تقدمي حتفظات فاإن التحفظات 

�سا�سية للتفاقية ل تتما�سى مع �رضوط   التي تتحدى املبادئ الأ

طراف  التفاقية والقانون الدويل العام؛ وبالتايل ميكن للدول الأ

خرى مواجهتها. الأ
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جميع  يف  املراأة  �سد  التمييز  طراف  الأ الدول  تدين   -9

تاأخري  وبدون  منا�سبة  �سيا�سة  تطبق  اأن  على  وتوافق  اأ�سكاله 

للتخل�س من التمييز �سد املراأة بجميع الو�سائل؛ وبالتايل تتعهد 

بـ:

اأن ت�سمن مبداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف د�ستورها   -1

خرى اإذا مل يكن م�سافًا بعد واأن تتاأكد  الوطني اأو ت�رضيعاتها الأ

لهذا  العملي  التطبيق  من  اأخرى  وو�سائل  القانون  خلل  من 

املبداأ.

اأن تتبنى ت�رضيعات واإجراءات اأخرى مبا فيها العقوبات   -2

عند اللزوم ملنع التمييز �سد املراأة.

اأ�سا�س  على  املراأة  حلقوق  قانونية  حماية  �س�س  توؤ اأن  ج- 

اأي  املراأة من  فعالة حلقوق  وتامني حماية  الرجل  مع  امل�ساواة 

�س�سات عامة اأخرى. متييز من خلل جمال�س وطنية وموؤ

املراأة،  �سد  متييزي  عمل  اأي  ممار�سة  عن  متتنع  اأن  د- 

�س�سات العامة �ستعمل وفق هذا  والتاأكد من اأن ال�سلطات واملوؤ

اللتزام.

جراءات املنا�سبة للتخل�س من التمييز  ه- اأن تتخذ جميع الإ

�س�سة اأو منظمة. �سد املراأة من قبل اأي اإن�سان، موؤ

ذلك  يف  مبا  املنا�سبة  جراءات  الإ جميع  تتخذ  و-.اأن 

التقاليد  اأو  والعادات  القوانني  اإبطال  اأو  لتعديل  الت�رضيعات 

التمييزية �سد املراأة.
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حكام القانونية التي ت�سكل متييزاً �سد  ي- اأن تلغي كل الأ

املراأة.

ثر التحفظات على فعالية التفاقية التي تهدف اإىل  10- توؤ

اإلغاء التمييز �سد املراأة واحل�سول على امل�ساواة الفعلية لها. 

طراف  كما متنع التحفظات اللجنة من تقييم تقدم الدول الأ

منظومة  على  ثر  توؤ وقد  �رضعيتها  من  حتد  التفاقية  تطبيق  يف 

بتعار�س  املعنية  الدول  بع�س  هناك  اأن  كما  ن�سان،  الإ حقوق 

اأخرى  حالت  يف  �سلمية.  الإ وال�رضيعة   2 املادة  بني  حمتمل 

اأبدت الدول حتفظات غري حمددة ولكنها وا�سعة بحيث ت�سمل 

املادة 2؛ هذه التحفظات ت�سكل م�سكلة كبرية لتطبيق التفاقية 

وقدرة اللجنة على مراقبة المتثال معه. واأبدى عدد من الدول 

حتفظات على املادة 2 حلماية حق وراثة العر�س واألقاب قيادية 

وتقليدية اأخرى.

11- حاولت اللجنة يف التو�سية العامة 20 اأن حتل م�سكلة 

التحفظات املحظورة  يف حزيران 1993 و�سجع اإعلن فيينا 

على  التحفظات  مدى  من  احلد  على  الدول  العمل  وبرنامج 

دقة  اأكرث   التحفظات  جلعل  العاملية  ن�سان  الإ حقوق  اآليات 

للتاأكد من اأنها ل تتعار�س مع اأهداف التفاقية وت�سهيل عملية 

وعلى  �سحبها.  بهدف  التحفظات  لهذه  منتظمة   مراجعة 

الرغم من هذه التو�سيات فلم يتم تعديل و�سحب عدد قليل من 

ن من قبل اأي دولة طرف. التحفظات على املادة 2 حتى الآ
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املادة1٦ 

العامة  16 يف تو�سيتها  املادة  بتحليل  اللجنة  12- قامت 

خر المتثال للمادة 16  21 ومن خلل حتليل العوامل التي توؤ

قالت اللجنة:

التحفظات

طراف التي اأبدت  اأ�سارت اللجنة اإىل اأهمية عدد الدول الأ

عندما  خ�سو�سا   16 املادة  من  اأحكام  جممل  على  حتفظات 

اأبدت حتفظات على املادة )2( مدعيًة اأن اللتزام قد يتعار�س 

ية العائلة املبنية على معتقدات اجتماعية اأو دينية اأو على  مع روؤ

و�سع الدولة القت�سادي اأو ال�سيا�سي.

ي�سع  الذي  بوي  الأ النظام  الدول  هذه  من  العديد  يعتمد 

الدول  بع�س  يف  ف�سلية.   الأ و�سع  يف  البن  اأو  الزوج  ب  الأ

على  والتع�سب  والتطرف  القت�سادية  ال�سعوبات  �سجعت 

العودة اإىل املعايري  والعادات القدمية  مما اأدى اإىل تدهور مكانة 

املراأة يف العائلة. يف دول اأخرى حيث تبني اأن املجتمع احلديث 

يعتمد على م�ساركة اجلميع بالت�ساوي  بغ�س النظر عن اجلن�س 

للو�سول اإىل التقدم القت�سادي وحت�سني و�سع املجتمع وتبني 

عدم ت�سجيع هذه املعتقدات املتطرفة. 

جميع  اللجنة  تلزم  حتديدا  2-3-و24  املادة  مع  ومت�سيا 

فيها  ت�سحب  مرحلة  اإىل  تدريجيا  بالتقدم  طراف  الأ الدول 
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طراف حتفظاتها حتديدا على املواد 9-15-16 من  الدول الأ

فكار عدم م�ساواة  التفاقية من خلل عدم الت�سجيع امل�ستمر لأ

املراأة مع الرجل يف املنزل.

عدم  عن  اأفكار  اأي  تعيق  اأن  طراف  الأ الدول  على  يجب 

العادات  اأو  القوانني  من  املدعومة  بالرجل  املراأة  م�ساواة 

التحفظات حتديدا  فيها  اإىل مرحلة ت�سحب  والتقاليد والتقدم 

على املادة 16.

13- تكرر اللجنة اأهمية هذه التو�سيات وت�سجع الدول 

طراف على ملحظاتها، تبيناتها وتطبيقاتها. الأ

تاأثري التحفظات

ن�سان من  14-حتد التحفظات على اأي معاهدة حلقوق الإ

ن�سان املتفق عليها عامليا على امل�ستوى الوطني  تطبيق حقوق الإ

وهي تبدي اأي�سا بو�سوح درجة التزام الدولة املتحفظة لتطبيق 

املعاهدة املعنية.

دي التحفظ على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال  15-يوؤ

التمييز �سد املراأة اإىل تاأثري مزدوج؛ اإذ اأنه عند اإعلن اأي حتفظ 

ن�سان  الإ بحقوق  اللتزام  عن  الطرف  الدولة  عزوف  يظهر 

دي اأي�سا اإىل تعزيز فكرة عدم م�ساواة  املتعارف عليها وذلك يوؤ

الوعود  فان  وبالتايل  الوطني؛  امل�ستوى  على  املراأة  مع  الرجل 

التي تقدم للمراأة عند امل�سادقة على التفاقية ل تتحقق. هذا ل 
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ثر فقط على قدرة املراأة على ممار�سة حقوقها وال�ستمتاع بها  يوؤ

ولكنها �ستعلم اأي�سا اأنها �ستظل اقل من الرجل ولها قدرة اقل 

يف الو�سول اإىل احلقوق املدنية ال�سيا�سية القت�سادية الجتماعية 

والثقافية  التي يتمتع  بها الرجل. اأن العواقب على املراأة وخيمة 

حلقوق  مت�ساٍو  غري  اأ�سا�س  على  الرجل  مناف�سة  عليها  فيجب 

املعلومات،  اإىل  الو�سول  الدخل،  يف  امل�ساواة  مثل  اأ�سا�سية 

والواجبات  احلقوق  يف  وامل�ساواة  ال�سحية  والرعاية  ال�سكن 

2 و16 مقولة  املواد  التحفظات على  �رضة. هذا وتعزز  يف الأ

يف  امل�ساواة  عدم  حتقق  كما  الرجل،  من  منزلة  اأدنى  املراأة  اأن 

حياة مليني من الن�ساء حول العامل، و�ست�ستمر املراأة يف حتمل 

انتهاكات  وتتحمل  الرجل  من  منزلة  اأدنى  ككائن  معاملتها 

حلقوقها يف جميع نواحي حياتها.

هداف وغايات  اأ�سا�سية لأ  2 املادة  اأن  اللجنة  – ترى   16

من  نها توؤ طراف على التفاقية لأ التفاقية، وت�سادق الدول الأ

باأن التمييز �سد املراأة يف جميع اأ�سكاله يجب اأن يدان، ويجب 

الفقرات   2 املادة  يف  عليها  املن�سو�س  ال�سرتاتيجيات  على 

للتخل�س من  طراف  الأ الدول  قبل  من  تطبق  اأن  اإىل )ي(  )اأ( 

التمييز.

اأو  دينية  معتقدات  اأو  تقاليد  ي عادات،  17- ل ميكن لأ

قوانني و�سيا�سات داخلية معار�سة اأن تربر خمالفات للتفاقية، 

كانت  �سواء   16 للمادة  التحفظات  اأن  على  اللجنة  ت�رض  اإذ 
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التفاقية؛  مع  تتطابق  ل  اجتماعية  اأو  دينية  وطنية  �سباب  لأ

وبالتايل فهي حمظورة ويجب مراجعتها، وتعديلها اأو �سحبها.

اإزالة التحفظات 

طراف التي اأعلنت حتفظات  18- تعترب اللجنة اأن للدول الأ

على التفاقية خيارات حمددة، وي�سري املقرر اخلا�س املعني من 

واملمار�سات  القانون  على  للتعليق  الدويل  القانون  هيئة  قبل 

الطرف  الدولة  اأن  على  املعاهدات  على  بالتحفظات  املتعلقة 

ت�ستطيع اأن:

تبقى حتفظاتها بعد درا�ستها مبو�سوعية.  -1

�سحب حتفظاتها.  -2

ج-  حت�سني و�سعها من خلل ا�ستبدال حتفظها املحظور 

بتحفظ م�سموح.

د-   �سحب ع�سويتها من املعاهدة.

قد   2 املادة  على  قليلة  حتفظات  بان  اللجنة  اأقرت   -19

�سحبت اأو عدلت من قبل اأي دولة وباأن التحفظات على املادة 

16 نادرا ما ت�سحب.

جراءات اللزمة   20- على الرغم من اأن املادة 29 توفر الإ

من  عدداً  فاإن  طراف  الأ الدول  داخل  اخللفات  مع  للتعامل 

حدت  وبالتايل  29؛  املادة  على  حتفظات  �سجلت  قد  الدول 

من تاأثريها، كما �سجلت بع�س الدول اعرتا�سات ر�سمية على 
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هذه  فعالية  اللجنة  تقدر   .16 اأو   2 املواد  على  التحفظات 

طراف على �سحب اأو  يجابية على ت�سجيع الدول الأ العملية الإ

تعديل حتفظاتها وتاأثري هذه العرتا�سات على املراأة يف الدول 

ل باأن عدد الدول التي �سرتاجع وتعرت�س  طراف. يجب التفاوؤ الأ

على التحفظات املحظورة على التفاقية �سيزداد.

قبل  املعني من  اخلا�س  املقرر  ية  بروؤ اللجنة  21- وتعرتف 

الدول  قبل  العرتا�سات من  اإن  والقائلة  الدويل  القانون  هيئة 

لي�ست فقط و�سيلة ملمار�سة ال�سغوطات على الدول املتحفظة؛ 

ولكنها اأي�سا تخدم كدليل مفيد لتقييم مدى اإمكانية ال�سماح 

بالتحفظات من قبل اللجنة نف�سها.

دور اللجنة    

  22- تلعب اللجنة دورا مهما مقررا من قبل اإعلن فيينا 

اأن  اللجنة  اأن على   39 الفقرة  كد يف  وخطة العمل والذي يوؤ

توا�سل مراجعتها للتحفظات.

23- ت�ستخل�س اللجنة اأن لها واجبات معينة لكونها ت�سم 

اللجنة  تدخل  اإذ  لها؛  املقدمة  التقارير  بدرا�سة  موكلني  خرباء 

وتخرج  الطرف،  الدولة  مع  حوار  يف  التقارير  درا�ستها  عند 

اأو  و16،   2 املواد  على  التحفظات  حول  القلق  عن  بالتعبري 

طراف ب�سحبها اأو تعديلها. ف�سل الدول الأ

ال�سماح  على  ال�سيطرة  اأن  اخلا�س  املقرر  يعترب   -24
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ذلك  مع  طراف  الأ للدول  وىل  الأ ولية  امل�سوؤ هي  بالتحفظات 

لقلقها  طراف  الأ الدول  نظر  تلفت  اأن  تود جمددا  اللجنة  فاإن 

قلقها  تبدي  وهي  املحظورة،  التحفظات  ومدى  عدد  حول 

اأو  �سحب  مرتددة يف  غالبا  تكون  طراف  الأ الدول  باأن  اأي�سا 

القانون الدويل عند ت�سجيل  تعديل حتفظاتها  لللتزام مببادئ 

طراف اعرتا�سات من قبل الدول الأ

ال�ضتنتاجات 

التزامها  ع�ساء  الأ الدول  من  العظمى  الغالبية  اأبدت   -25

بالتفاقية من خلل امل�سادقة اأو القبول بعد خم�سني عاما من 

ن  ن�سان، وقد حان الوقت الآ العاملي حلقوق الإ علن  تبني الإ

ملراجعة التحديات التي فر�ستها الدول على نف�سها لللتزام التام 

بالتفاقية من خلل اإبداء التحفظات. ويدل  �سحب اأو تعديل 

طراف  التحفظات  وخ�سو�سا للمواد 2و 16 على اأن الدول الأ

م�سممة  على اإزالة جميع املعوقات اأمام حتقيق امل�ساواة التامة 

املراأة يف جميع  اإمكانية م�ساركة  بالتاأكد من  للمراأة والتزامها 

اتهامات م�سادة.  اأو  العامة واخلا�سة دون متييز  نواحي احلياة 

حتقيق  يف  اعرتا�ساتها  ت�سحب  التي  الدول  و�ست�سارك  هذا 

اأهداف ر�سمية لللتزام بالتفاقية يف اإحياء الذكرى اخلم�سني 

برنامج  تطبيق  اإىل  �سافة  بالإ ن�سان  الإ حلقوق  العاملي  علن  للإ

فيينا وخطة العمل.
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1-  التو�سيات العامة 21-2004

2-  املادة 2 الفقرة 1 من اتفاقية فينا يف القانون املعاهدات 

.1969
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