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 تمهيد

مما الشك فيه أن قضية املرأة تعكس السياقات البيئية احمليطة هبا على كافة األصعدة 
فهي ترمجة للخطاب الثقايف واالجتماعي السائد وخباصة خالل الربع األخري من . لية والدوليةاحمل

 .القرن العشرين وما تاله

مير مبجموعة من املستجدات االقتصادية والسياسية اليت سوف يكون ومما الشك فيه أن العامل 
ة يف كافة الدول وخصوصا هلا تأثري كبري على مستقبل عملية التنمية االقتصادية واالجتماعي

 .دول النامية ومنها الدول العربيةال

يف حماولة  )السيداو) اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد املرأةوهذه الورقة تعاجل 
للكشف عن أبرز النقاط اليت ختتلف فيها هذه االتفاقية مع اخلصوصية اإلسالمية جملتمعاتنا 

 .ما يتعلق ببعض األحكام الواردة فيهسواءا فيما يتعلق باهلوية أو 
وتنتهج الورقة منهجية موضوعية حمايدة ال تفرتض رؤى مسبقة قبل اخلوض يف القضايا الواردة،  

 .كما ال تنساق إىل دوائر التهجم على اآلخرين أو اخلوض يف نواياهم
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 العوامل المؤثرة في طرح قضايا المرأة اليوم: أوال

أة وإشكالياهتا دون النظر املتعمق مبا يكتنف هذه القضايا من من الصعب تفهم قضايا املر 
 . ظروف تارخيية ومراحل مير هبا العاملن تؤثر إجيابا أو سلبا على إشكاليات قضايا املرأة

 :ومن أبرز تلك العوامل ما يلي

 تسارع وتيرة العولمة بكافة صورها وأشكالها: العامل االول

ث اتسعت ، حياليومالت والتغيريات اليت يشهدها العامل تعد العوملة واحدة من أهم التحو 
، يف االقتصاد واالجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر اجملاالت اليت تؤثر فيها

باحلدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء لوطن حمدد أو لدول معينة ودون احلاجة 
 .إلجراء حكومي 

فيقصد هبا تلك العملية اليت هتدف على توحيد أجزاء االقتصاد  االقتصاد،  أما عوملة
العاملي وإلغاء احلواجز اليت حتو ل دون احلرية الكاملة لتدفق عناصره ومبادالته وحركة عوامل 
اإلنتاج سواء أكان رأمسال أو عمل أو تكنولوجيا أو غري ذلك ، فالعوملة إذن تساوي التغري 

 . اق للتجارة الدولية واالستثمار مضافا إليه التغري السياسيالتكنولوجي زائدا فتح األسو 

واملواقف من العوملة متضاربة، فالبعض يراها فرصة النتشار التكنولوجيا واخلربة والثقافات 
املختلفة، وعلى النقيض من ذلك، فإن هناك خشية من العوملة وإدانة هلا يف أوساط أخرى 

 .وتغيريات غري مرغوب فيها بسبب ما قد جتيء به من عدم استقرار

 تصاعد دور مؤسسات المجتمع المدني  :العامل الثاني

تزايد عدد مؤسسات اجملتمع املدين خالل العقدين األخريين من القرن املاضي، وتصاعد 
، وقد حظيت هذه املؤسسات بشرعية مثرية لإلعجاب نشاطاها وتأثرياهتا مع بواكري القرن احلايل
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قراطي الذي حصل بعد ايهيار االحتاد السوفييت ودول أوربا الشرقية أثرا بارزا ، وكان للتحول الدمي
يف انتعاش مؤسسات اجملتمع املدين ،وأخذت العديد منها متارس دورا مؤثرا على الصعيد العاملي 

 .منه الربنامج العاملي ملكافحة اجملاعة اوكسفام ، وحركة السالم األخضر، و أطباء بدون حدود

سفة عمل مؤسسات اجملتمع املدين من فكرة املبادرات الذاتية لألفراد من منطلق وتنبع فل
تفاعلهم وأميايهم بقدرهتم على الفعل والتأثري يف الفضاء االقتصادي واالجتماعي والثقايف الذي 

وقد أخذت الدول تعرتف بالقيمة االقتصادية واالجتماعية هلذا القطاع الذي يسعى . يعيشون فيه
 .خ الدور الذي تقوم به مع االستقاللية والتميز عن القطاع احلكومي والقطاع اخلاصعلى ترسي

وينطلق حتليل عمل مؤسسات اجملتمع املدين من خالل الدور التنموي هلذه املؤسسات، وهو 
األسس اليت يقوم عليها اجملتمع املدين، االنتماء  أبرزو . يشمل إمناء اجتماعيا وثقافيا وسياسيا 

 .هو رفع مستوى اجملتمع هلا فاهلدف العام وااللتزام بتنميته، للمجتمع

وتقدم مؤسسات اجملتمع املدين اليوم واحدا من أكثر األطر املؤسسية مالءمة من الناحية 
التنظيمية واليت تشكل وسيلة مالئمة ذات أدوات فاعلة للتعرف على أكثر القضايا االجتماعية 

 .التنموية االقتصادية واالجتماعية بطريقة مقبولةوالتعامل معها، ولتقدمي اخلدمات 

من هنا فإن دعم تنمية القدرات الذاتية ملؤسسات اجملتمع املدين لالرتقاء مبقدرهتا على التعامل 
يعد حاجة ومطلبا ضروريا لرصد خمتلف القضايا االجتماعية مثل  ،مع القضايا االجتماعية امللحة

اخل ، والتواصل مع الفئات املستهدفة .... ضد املرأة والطفل  الفقر ، البطالة، األمية، التمييز
 . والتنفيذ الفاعل للربامج واملشاريع

 تنامي دور األمم المتحدة والمنظمات الدولية في خدمة قضايا المرأة: العامل الثالث

النسائي  نضاهلا لزيادة التمثيل ،ركات النسوية والتقدمية على صعيد العامللقد واصلت احل
أول مؤمتر م، 5791حيث عقدت عام  .ا أدى إىل تدخل األمم املتحدة للمشاركة يف قضية املرأةمم
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عقدت األمم املتحدة كما  .م5791، 5791السنوات  ، تبعته مبؤمترات يفدويل حول حقوق املرأة
 والضغط على احلكومات مبعاجلة ،وتناولت تقارير رمسية عن وضع املرأة م5771كرب مؤمتر يف عام أ

 .املعوقات أمام مشاركة ووصول املرأة إىل املصادر السياسية واالقتصادية والرتبوية

بعقد املرأة، حيث أصبحت قضية املرأة حتتل مكانا بارزا  م5791-5791مسيت فرتة ما بني عام قد و 
اقتصادي وسياسي حيقق مشاركة ركزت على إجياد نظام ، اليت يف جدول أعمال األمم املتحدة

رأة يف العملية السياسية واملشاركة يف عملية التنمية العاملية وتشجيع نزول املرأة اىل سوق كرب للمأ
 .العمل

ومن املالحظ أن األمم املتحدة تؤكد يف هذه الفرتة ضرورة انتاج سياسات دولية عامة إزاء املرأة  
املرأة نصف املوارد  وأوضاعها والنظر إىل قضايا املرأة باعتبار أيها ختص اجملتمع الذي تشكل فيه

 .وقد انعكس هذا التوجه على اخلطاب املؤسسي الرمسي بشكل كبري. 5البشرية

وتسعى األمم املتحدة إىل إرساء قواعد كونية تنظم وحتكم السلوك البشرى ىف العامل كله ىف  
 .افية واالقتصادية وغريهاكل جماالت احلياة االجتماعية والثق

اتفاقية حتدد حقوق املرأة ىف األمم املتحدة إىل بدايات ويعود تاريخ العمل على وضع 
 :النصف الثاىن من القرن العشرين، وذلك عرب عدة مراحل

أعدت مفوضية مركز املرأة باألمم املتحدة معاهدة حقوق املرأة السياسية،  5711ىف عام  -
 .والىت تبنتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة

املتحدة إعالنًا خاصًّا بالقضاء على التمييز ضد املرأة، أجازت األمم  5719وىف عام  -
ودعا إىل تغيري املفاهيم وإلغاء العادات السائدة الىت تفرق بني الرجل واملرأة، مع االعرتاف 

 .بأن املنظمات النسائية غري احلكومية هى القادرة على إحداث هذا التغيري
املتحدة ىف إعداد معاهدة القضاء على  بدأت مفوضية حركة املرأة باألمم 5791وىف عام  -

 .5797مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأكملت إعدادها ىف 

                                                 
 .111-157م، ص 5791مريفت التالوي، األمم املتحدة واحلقوق السياسية للمرأة يف السياسة الدولية، عدد اكتوبر  - 5
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 (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimi-nation Against Women) 
صدر اإلعالن العاملى بشأن محاية النساء واألطفال ىف حاالت الطوارئ  5791وىف  -

 .ملسلحةوالنـزاعات ا
اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة االتفاقية باعتبارها  5797ديسمرب  59ىف يوم  -

 .إحدى االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان

أصبحت االتفاقية سارية املفعول بعد توقيع مخسني دولة  5795ديسمرب  1وىف يوم  -
تفاقية بعد شهر من تصديق أو الىت تنص على مبدأ نفاذ اال 19عليها طبًقا ألحكام املادة 

 ..ارقم عشرين عليه انضمام الدولة

 وتتسم هذه املرحلة بالتأثري الواسع للبعد الدويل على قضايا املرأة يف العامل اإلسالمي،
عوامل االتصال احلديثة وثورة املعلومات د مهدت فق انهيار نظام القطبية الثنائية،خاصة بعد 

 .كريس هذا التأثري الدويلالسبيل لتواإلعالم العاملي 

كما حتاول األمم املتحدة فرض توجهاهتا، من خالل تشكيل جلان نوعية وإقليمية كلجنة 
وتعد االسكوا اللجنة ...  مركز املرأة، وجلنة مراقبة تنفيذ احلكومات ألحكام اتفاقية سيداو 

ويظهر تأثري . بشأن املرأة االقتصادة لغرب آسيا من أبرز هذ املنظمات تأثريا يف السياسات العربية
هذه التوجهات وإفرازاهتا يف زخم الكتابات اهلائل املتناول مشاكل املرأة وقضاياها يف العامل العريب 

 . بشكل خاص

فيتمثل  أما اإلجيايب. أن هلذه األنشطة جانبني، أوهلما إجيايب واآلخر سليبوالدراسة ترى 
الفرص املتاحة أمام  اين العام مثل دعم املساواة يفيف األنشطة املقدمة يف إطار املشرتك اإلنس
 .لعامةاملرأة يف جماالت التعليم والصحة واملشاركة ا

يف قضايا املرأة  أما اجلانب السليب فيكمن يف جنوح تلك املنظمات يف فرض أجندات متكاملة
ألخذ مببدأ املساواة تعتمد على ا تشكلت عرب التأثري املتزايد للرؤى والقوى النسوية الغربية، واليت

 .الكمية املطلقة، وعلى تفكيك اجملتمع واألسرة
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والنصوص التفصيلية  للدول، قانونيةاخلصوصيات احلضارية والثقافية والإذ مل تفرق االتفاقية بني 
كما سيأيت   الىت تكرس معايري منطية يراد تطبيقها على مجيع البشر بدون مراعاة هذه اخلصوصيات

 .بيانه

هذه االتجاهات ال يكون برفض مشاركة المنظمات الدولية الموقف من أن لدراسة وتؤكد ا 
وإنما من خالل السعي إلى التأثير على  ،في بلدان العالم اإلسالمي في دعم حركة المرأة

من قبل في تشكيل توجهاتها  توجهات تلك المنظمات والمطالبة بفرص متساوية
لمة ذات الخصوصية الدينية والثقافية الجمعيات والمؤسسات في المجتمعات المس

 .الواضحة في هذه القضية

حيث يتم . على الدول المختلفة للتوقيع على األتفاقيةالضغط الدولى  مع التأكيد على أهمية عدم
 :الضغط على مستويين

 .الضغط على الدول الىت هلا حتفظات على بعض البنود لرفع حتفظاهتا -
 .وقِّع عليها أصالً ليتم التوقيع والتصديق عليهاالضغط على الدول الىت مل ت -

وىف هذا اإلطار يتم تدويل قضايا املرأة، عرب تسييسها، واستخدامها كورقة ضغط على 
األنظمة والدول الىت تقاوم النمط احلضارى الغرىب، سواء أكانت املقاومة على أسس دينية 

 .عقائدية، أو أخالقية فلسفية، أو اجتماعية اقتصادية

 

بنهاية القرن  بداياته ؤرختظهور احلركات األنثوية، الذي شهد العامل خالل هذه احلقبة لقد 
. حيث مل تنل املرأة حقوق املساواة أمام القانون أصال .يف فرنسا وبريطانيا وأمريكا التاسع عشر

 .األمر الذي أدى بالشعور املتزايد بظلم املرأة وتوجيه العداء إليها

 :يكبيديا العامليةجاء يف موسوعة و 

" The movement is generally said to have begun in the 18th century as people 

increasingly came to believe that women were treated unfairly under the law. The 

http://en.wikipedia.org/wiki/18th_century
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feminist movement is rooted in the West and especially in the reform movement of the 

19th century"
2
. 

يهجا  وتبىن البعض منها. احلركاتهذه  يف داخلبيد أن مثة توجهات راديكالية متطرفة ظهرت 
عن سياقها االجتماعي وهي يف ذلك تتجاوز  املرأة جمردةومت النظر إىل عدائيًا اجتاه الرجل 

 .وحركات حترير املرأة قاطبة منطلقات احلركات النسوية املعتدلة

، بدأت بتبين م5797احلركة األنثوية اليت تطورت يف منتصف  بعض فروع ومن اجلدير بالذكر أن
مت كافة القيود األخالقية واالجتماعية احمليطة باملرأة، وتبنت متطلباهتا وحط كثر حترراً أ أفكار

يف  ورفض مؤسسة الزواج كما تبنت احلق املطلق ريد،املرأة املطلق يف ممارسة اجلنس كما ت حق
  .اإلجهاض

 ، تتبين يهجا عدائياً يف الغرب دأت املدرسة الراديكالية املتطرفة يف داخل احلركات النسائيةوقد ب
املرأة جمردة عن سياقها االجتماعي وهي يف ذلك تتجاوز منطلقات  اجتاه الرجل وتنظر إىل

  .احلركات النسوية املعتدلة حركات حترير املرأة

 ال يولد املرء امرأة ،:"اليت تقول  من رموز هذه احلركة، (م5791-5719) سيمون دي بوفواروتعد 

برتكيبها اهلرموين،  نثوية برفض أوضاع املرأة املرتبطةإزاء هذه األفكار طالبت األ ."بل يصري كذلك
  .1ومن مث ضرورة تغيري جمموع العالقات بني اجلنسني داخل األسرة

طالبت الحركة األنثوية بمبدأ الحركة المطلقة للمرأة ونزع القداسة عن رير وإزاء هذا الواقع امل
جاالت التعليم والمواثيق ركزت على نشاطها في مكما عقد الزواج والرباط األسري  

والدساتير الدولية، لتسهيل عملية التغيير االجتماعي مستغلة في ذلك المنظمات الدولية 
  .واإلقليمية والمؤتمرات العالمية

                                                 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_feminism-1  
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Beauvoir.jpg. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reform_movement
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 (النوع االجتماعي)بروز ثقافة الجندر  : العامل الرابع

كلمة إجنليزية هي يف األصل  و  .من أبرز املستجدات يف هذه الفرتة، بروز ثقافة اجلندر 
. من حيث الذكورة واألنوثة -اجلنس–اللغوي القاموسي  صل التيين وتعين يف اإلطارأتنحدر من 

األمساء والضمائر والصفات، أو يستخدم كفعل مبين  وهي كمصطلح لغوي يستخدم لتصنيف
  .ةاللغات ويف قوالب لغوية حبت على خصائص متعلقة باجلنس يف بعض

وقدم هذا املفهوم بواسطة . من القرن املاضي برز ألول مرة يف الثمانينات مفهوم الـجندرإال أن 
والسوسيولوجيا بالتحديد منخالل دراسة الواقع االجتماعي والسياسي،   العلوم االجتماعية عموماً 

  .1األدوار واملسؤوليات واملعوقات لكل من الرجل واملرأة كمحاولة لتحليل

اجلنس يرتبط  الفرق بني املفهومني أن مفهومو  -نساجل–فهوم ويقابل مفهوم النوع أو اجلندر م
ميكن أن تتغري حىت أن تغريت  باملميزات البايولوجية احملددة اليت متيز الرجل عن املرأة، واليت ال

وعلى الرغم من إن مفهوم النوع هو إشارة للمرأة والرجل، إال . نالثقافات أو تغري الزمان واملكا
 .وضع املرأة بشكل خاص أو كمدخل ملوضوع املرأة يف التنمية أنه أستخدم لدراسة

 ،م5771القاهرة للسكان  وقد دخل مفهوم اجلندر إىل اجملتمعات العربية واإلسالمية مع وثيقة مؤمتر
الفقرة التاسعة عشرة من املادة الرابعة  موضعًا من هذه الوثيقة، منها ما جاء يف 15إذ أنه ذكر يف 

قد ترجم بالعربية إىل الذكر و . التفرقة اجلندرية ي يدعو إىل حتطيم كلمن نص اإلعالن الذ
حيث تكرر  ،م5771مث ظهر املفهوم مرة أخرى ولكن بشكل أوضح يف وثيقة بكني .واألنثى

 . مرة 111اجلندر  مصطلح
على تعريف النوع االجتماعي  -كوثر   -جمموعة اخلرباء يف مركز املرأة للتدريب والبحوثواتفقت 

 :أنه  على

                                                 
تقريـر البنـك الـدويل عـن : إدماج النوع االجتماعي يف التنمية من خـالل املسـاواة يف احلقـوق واملـوارد والـرأي، إصـدار: يف تعريف اجلندر، راجع - 1

 .وما بعدها 15م، ص 1111لنشر، بريوت، هشام عبداهلل، املؤسسة العربية للدرسات وا: حبوث السياسات، ترمجة



 10 

اختالف األدوار احلقوق والواجبات وااللتزامات والعالقات واملسؤوليات والصور ومكانة املرأة 
 . 1" والرجل واليت يتم حتديدها اجتماعياً وثقافياً عرب التطور التارخيي جملتمع ما وكلها قابلة للتغيري

 :إلجتماعيللنوع ا  UNIFEMوجاء تعريف صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  

األدوار احملددة اجتماعيًا لكل من الذكر واألنثى، وهذه األدوار اليت حتتسب بالتعليم تتغري مبرور 
إىل  تعريفويشري هذا ال .الزمن وتتباين تباينًا شاسعًا داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة إىل أخرى

 .األدوات واملسؤوليات اليت حيددها اجملتمع للمرأة والرجل
تواجد جمموع املميزات اجلنسية األولية والثانوية وكذلك الوظائف بني الذكر "  :جنسالأما 

 .1"واألنثى 
إنتاج التنظيم االجتماعي للجنسني يف فئتني مميزتني خمتلفني ورجااًل ونساًء، فالعالقات  :النوعو 

وعليه فهي  بني الرجال والنساء إذًا ليست تلقائية، وإمنا هي منظمة حسب الثقافات املختلفة،
هذا النظر للنوع . هبذا املعىن قابلة للتغري حسب تغري املفاهيم والثقافة السائدين يف زمن معني

على أنه ليس عملية طبيعية مثل مفهوم اجلنس جيعلنا نستطيع أن نفكر يف التغري الذي ميكن 
 .9إحداثه من أجل تنمية شاملة يف اجملتمع للمرأة والرجل

اجلندر الصورة اليت ينظر هلا ف. يعين األنثى ولكن املرأة مقابل الرجل معاً  فالتكلم عن النوع ال
تصرفاتنا ويرجع ذلك إىل  ،اجملتمع إلينا كنساء ورجال، واألسلوب الذي يتوقعه يف تفكرينا

 .9أسلوب تنظيم اجملتمع، وليس إىل االختالفات البيولوجية بني الرجل واملرأة

                                                 
  .م1115، 1، صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، املكتب اإلقليمي للدول العربية، ط1-1، الوحدة األوىل، صمفهوم النوع االجتماعي - 1
، 1قليمــــي للـــدول العربيــــة، ط، صـــندوق األمــــم املتحـــدة اإلمنـــائي للمــــرأة، املكتـــب اإل1، صمســـرد مفـــاهيم ومصــــطلحات النـــوع االجتمــــاعي - 1

 .1ص .م1115
أبــو ةلــة، ملــيس، مــواد تدريبيــة قــام فريــق التخطــيط املبــين علــى أســاس النــوع االجتمــاعي يف وحــدة التخطــيط التنمــوي  .1املصــدر نفســه، ص - 9

 .5771-5771، 91يونيقر سييت كوجل بلندن بتطويرها  لغرض التدريب، ص
 .51م، ص 1111سيما عدنان أبو رموز، اجلندر، القدس، : وانظر كذلك .9املرجع السابق،ص  - 9



 11 

إىل األدوار والتوقعات اليت يعينها اجملتمع للمرأة أو هذا املفهوم يشري ، فمفهوم األدوار اجلندريةأما 
االهتمام هو  فاألدوار اجلندرية وليس اجلنس هي املفهوم الرئيسي، ألن .جنسه الرجل كل حسب

 .7البيولوجية باألدوار االجتماعية والتفاعل بني املرأة والرجل وليس يف خصائصهما

الرجل له طبيعته اخلاصة باعتباره ذكرًا واليت ختتلف عن طبيعة املرأة املرأة ختتلف عن الرجل، فو  
باعتبارها أنثى من الناحية اجلسمانية والبيولوجية، وهذا االختالف ال ميكن تغيريه ألنه ليس من 

 .صنع البشر، ولذلك فهو يسمى باالختالف احليوي أو البيولوجي أو مبعىن آخر اجلنس

الكائنات احلية يتكون من ذكر وأنثى، ولكن االختالفات اجلنسية فاجلنس البشري مثل معظم  
فهناك اختالفات أخرى صنعها البشر على . بني الرجل واملرأة ليس هي االختالفات الوحيدة

وهذه االختالفات ال تقوم على أساس اجلنس ولكن على أساس األدوار مدى تارخيهم الطويل، 
أو النوع يف اجملتمع وهي ما يطلق عليها األدوار االجتماعية  اليت يقوم هبا كّل من النساء والرجاء

االجتماعي أي تلك االختالفات املتعلقة بوضع املرأة أو الرجل االجتماعي أو الثقايف أو 
ولكن  فالفروقات البيولوجية هي حتمية،. 51السياسي أو الديين وما يفرض عليها من قبل اجملتمع

وأخرى ومن  أيها خاضعة للتغري االجتماعي، وختتلف بني فرتة األدوار اجلندرية ليست كذلك، إذ
  .جمتمع آلخر

اجلندرية هي عالقات اجتماعية، تشري إىل الطريقة أو الطرق اليت تربط  إذن، فالعالقات      
والنساء اجتماعيا مع بعضهم البعض على أوسع مدى من جوانب التنظيم  فئات الرجال

بني الرجل والنساء على الصعيد الشخصي، بل لكل جوانب  فقط التفاعل االجتماعي، وليس
كامللكية، والسيطرة على وسائل االنتاج، واملكافأة : واالقتصادي والسياسي النشاط االجتماعي

                                                 
7 - Baker, A. Rani. Manual Training "Another Point of View": A Manual on Gender Analysis Training for 

Grassroots, workers 1993. Translated by Lamis & Sama, 1995. 

10
 - Collins, Randall, 1988, Theoritical Sociology, Harcourt  Brace Jovanovich, Inc.  
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 والدخل، واملشاركة يف اجلوانب الثقافية والدينية، وممارسة القوة، والسلطة السياسية على العمل،

 .55االجتماعي مهمة جململ السلوك االجتماعي ولنتائج التفاعلاألدوار اجلندرية   لذلك تصبح

على هذه  -السيداو –وقد اعتمدت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
وهي املنظور الذي يعمم اآلن يف تقنني سياسات الشعوب دعاية حلماية املرأة . اخللفية اجلندرية

 .من أي متييز ضدها

ألدوار اجلندرية اليت يقوم هبا الرجال والنساء تفاوتًا كبرياً بني ثقافة وأخرى ومن وبالطبع تتفاوت ا
ففي كل حالة يكون املعىن االجتماعي لألدوار . مجاعة اجتماعية إىل أخرى يف نفس الثقافة

 لظروف ذلك اجملتمع، وكيفية تطور اقتصاده احمللي، واملعتقدات الدينية، والنظم اجلندرية نتيجة

لتفسري هذه  وإنه ملن اخلطأ الكبري والشائع أن يؤخذ أحد هذه العوامل منفردا. سية السائدةالسيا
 .الظاهرة كالدين أو العوامل االقتصادية

حرتام التنوع الديىن والثقاىف، وسيادة الدول، وحق كما أن يف تطبيق هذا النمط الثقايف، إهدار ال
 -واثيق الدولية، وىف مقدمتها ميثاق األمم املتحدة الشعب ىف تقرير املصري، والىت نصت عليها امل

( 511)حيث نص ىف مادته  -وهو دستور اجملتمع الدوىل والذى يعلو كافة املعاهدات األخرى 
 :على أنه

إذا تعارضت االلتزامات الىت يرتبط هبا أعضاء األمم املتحدة وفًقا ألحكام هذا امليثاق مع )
 .(فالعربة بالتزاماهتم املرتتبة على هذا امليثاق أى التزام دوىل آخر يرتبطون به،

وميثاق األمم املتحدة قد نص على احرتام كافة األشكال احلضارية، وكافة نظم االعتقاد 
الديىن ىف العامل، وأن خترج معاهداته واتفاقياته مبا يتسق مع هذا االحرتام، غري أن اتفاقية القضاء 

                                                 

11
 - Blumberg, Rae Lesser, 1978. Stratification: Socio Economic and Sexual Inequality. Dubuque, IA:Wm. 

C. Brown Co.  
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تغلب عليها نظرة واحدة لإلنسان والكون واحلياة، هى على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
 .الىت ليس للقيم الدينية أو اخلصوصيات احلضارية مكان فيها *النظرة الغربية

ملتحدة ووحداهتا املتخصصة، ففى عام وهذا النقد ثبتت صحته عمليًّا ىف إطار األمم ا
بدأ العقد العاملى للتنمية الثقافية، وىف يهاية العقد تبني أن فشل كثري من برامج األمم  5797

 .املتحدة يعود إىل عدم مراعاة اخلصوصيات احلضارية

 مراجعات في اتفاقية السيداو: ثانيا

 Convention on the Elimination) تعد اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

of all Forms of Discrimi-nation Against Women) ، إذ تؤكد  .عامليًّا حبقوق املرأة اإلنسانيةبيانًا
، كما تدعو Women Rights are Human Rights حقوق املرأة حقوق إنسانية : ديباجتها على أن

: احلقوق بني املرأة والرجل ىف مجيع امليادين االتفاقية بصورة شاملة إىل املساواة املطلقة ىف
 .االقتصادية، والثقافية، واملدنيةالسياسية، و 

وتعد االتفاقية بعد املصادقة عليها ملزمة قانونيًّا للدول بتنفيذ بنودها، وقد انضمت إىل عضوية 
 ،دوىل قانون مبثابةفهي . بعض الدول دولة عربية، وإن حتفظت على بعض البنود 55االتفاقية 

 .تنفيذه وتطبيقه واقعيازمة باختاذ كافة التدابري لتصبح الدول األطراف املوقعة عليها ملت

 إيجابيات االتفاقية

. هبا عجيابية حوهتا هذه االتفاقية تعمل على تقدم املرأة وكفالة حقوقها والتمتمثة أمور إ 
املادة : ومن أمثلة ذلك. صوهذه اإلجيابيات تتوافق مع مقاصد التشريعات اإلسالمية بشكل خا

الىت تعمل على كفالة تطور املرأة وتقدمها، وضمان ممارستها حلقوق اإلنسان واحلريات ( 1)
الىت هتدف إىل حتقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية، وكل من ( أ/1)املادة و  .األساسية

 .املمارسات األخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد اجلنسني

http://www.iicwc.org/esdarat/rooia_CIDAW/Roo_02.htm#_ftn1#_ftn1
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على اختاذ الدول مجيع التدابري ملكافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة، اليت تنص ( 1)املادة و 
واستغالهلا ىف الدعارة، فُيحَمد لالتفاقية هجومها على املتاجرة بالنساء، وعلى جتارة الرقيق 

 .األبيض، وإكراه الفتيات على البغاء

اهلن جنسيتهن وأال يرتتب على الزواج من على منح النساء حقهن ىف إكساب أطف( 7)املادة و 
على أال حيول دون حق املرأة ىف التعليم حائل مبىن ( 51)املادة و  .أجنىب مساس جبنسية الزوجة

على العمل على تساوى حقوق النساء مع  (55)املادة و  .على التفرقة بسبب اجلنس أو الدين
 .مل متساوٍ استحقاق أجر متساٍو لعمبعىن الرجال ىف ميدان العمل، 

 

 

 سلبيات االتفاقية

نص ميثاق األمم املتحدة على احرتام كافة األشكال احلضارية، وكافة نظم االعتقاد  
اتفاقية القضاء أن بَيد  .اقياته مبا يتسق مع هذا االحرتامالديىن ىف العامل، وأن خترج معاهداته واتف

ة لإلنسان والكون واحلياة، هى على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تغلب عليها نظرة واحد
عليها  قداالتفاقية من حقوق وواجبات، ف ما تطرحهاألمر الذي انعكس على  .النظرة الغربية

سيادة النظرة الغربية الىت حتمل مضمونًا ملنظومة احلقوق والواجبات خيتلف عن مضمون منظومة 
الرؤية الغربية على االتفاقية  احلقوق والواجبات لدى كثري من حضارات العامل، ومن مث فإن فرض

 .يف اجملتمعات ذات اخلصوصية املختلفة عنها يقلل من إمكانية جناحها

المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة بما يقربها من درجة التماثل أو مفهوم ومن ذلك 
ض تلك املساواة الىت تشمل مجيع مناحى احلياة كحل أوحد وأساس، تقوم على رفالتطابق التام، 

 .حقيقة وجود متايز ىف اخلصائص والوظائف بني الرجل واملرأة
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 لطويةوق وواجبات، فإنه يغلب عليها سما تطرحه االتفاقية من حقوقد انعكس ذلك على 
النظرة الغربية الىت حتمل مضمونًا ملنظومة احلقوق والواجبات خيتلف عن مضمون منظومة احلقوق 

  .حضارات العامل األخرىاملسلمني والكثري من اجبات لدى والو 

يت اب نشأته والظرفية الفكرية والتارخيية البينبغي فهم أساملساواة مبفهومها الغريب، وفكر 
اهتم الدين بتكريس فكرة الذي  51تيار النسويةنشأ يف الغرب من قبل فقد . أسهمت يف بروزه

 .دور مضاد للكنيسة ورجاالهتابقام و  51األبوية

م هــو بدايــة احلركــة النســائية األوروبيــة، وهــو العــام 1792 خني إىل أن عــامأشــار كثــري مــن املــؤر وقــد 
والــذي لقــي « دفــاع عــن حقــوق النســاء»إجنلــرتا كتاهبــا املســمى  يف الــذي نشــرت بــه مــريي ولســون

 .اروبكثري من دول أو  رواجاً يف أوساط النساء يف
ك الــيت وقعــت وقــد ســرت ريــاح التيــار النســوي إىل العديــد مــن منــاطق العــامل، خاصــة تلــ

وقـد القـت تلـك الـدعاوى دعمـا . حتت االحتالل الغريب يف منتصف القرن التاسـع عشـر ومـا تـاله
م أول وثيقـــة عامليـــة تبنـــت فيهـــا 5711واســعا مـــن قبـــل منظمـــة األمــم املتحـــدة الـــيت أعلنـــت يف عــام 

 .حقوق املساواة بني الرجل واملرأة
مي بــني البيئــة الــيت متخــض عنهــا تيــار النســوية يف ق تلــك احلركــات الناشــئة يف العــامل اإلســالومل تفــرّ 

 . الغرب جتاه موقف الكنيسة من املرأة، وبني نظرة اإلسالم وتعاليمه إىل املرأة
                                                 

 :للمزيد حول هذه النقطة، أنظر - 51
Alvin J. Schmidt, Ibid, 51-54. Danise Lardner Carmody, Women & World religions, Prentice Hall Inc, New 

Jersy, 1989, p. 174.  
رأة يف ظـل الثـورة وبرز التيار النسوي تارخييا يف اجملتمع الليربايل الرأمسايل كحركة لتحرير املـرأة يف القـرن التاسـع عشـر نتيجـة لـرتدي وتـدهور أوضـاع املـ

يف الواليـات املتحـدة  the National Organization for Womenالوطنيـة للمـرأة م مت إنشـاء اجلمعيـة 5711ويف عـام . الصـناعية ومـا تالهـا
 : أنظر يف تاريخ النسوية يف أوروبا.  للمطالبة حبقوق املساواة للمرأة

Judith A. Sabroskuy, From Rationality to Liberation; The Evaluation of Feminist Ideology, Greenwood 

Press, London, 1979, pp. 13-19. Sheila Rowbotham, Hidden From History, Pluto Press, London, 1973, pp. 

36- 65. Elizabeth Janeway, Man’s World, Woman’s Place, William Morrow And Company, New York, 

1971, pp. 7- 26. 

 .وما بعدها 11م، ص 5151/5771ملي للفكر اإلسالمي، أمريكا، هبة عبد الرؤوف، املرأة والعمل السياسي، املعهد العا: وأنظر كذلك
حممــود شـــريح، مركــز دراســـات الوحـــدة : ، ترمجـــةالنظــام األبـــوي وإشـــكالية ختلــف اجملتمـــع العــريبهشــام شـــرايب، : أنظــر يف حتليـــل هــذا املفهـــوم - 51

 .وما بعدها 11م، 5771، 1العربية، بريوت، ط
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تفجرت العديد من الممارساات الممقوتاة تجااه المارأة الغربياة بنااءا علاى قواعاد راساخة فقد 
اليونانياة والتقالياد الرومانياة في العقلياة الغربياة وطادت دعائمهاا و رسات جاذورها األسااطير 

من جهة، وماا تضامنتأ أقاوال وتعليماات العهاد القاديم وأقاوال باولف المعروفاة فاي الخطي اة 
 .المتوارثة ودور حواء وبناتها من بعدها في توريث البشر لها

وقـــد ظهـــرت مظـــاهر تلـــك النظـــرة العدوانيـــة املتوارثـــة ضـــد املـــرأة يف أشـــكال بالغـــة الوحشـــية، ولعـــل 
م، بـدعوى 5191ا محالت القمع اليت وقعت يف يهاية القرن اخلامس عشر واستمرت إىل عـام أبرزه

حـــرب الســـاحرات واملتشـــيطنات وراح ضـــحيتها بقـــدر مـــا راح يف حـــروب أوروبـــا قاطبـــة حـــىت عـــام 
 .م5751

خطورة عدم التفرقة والتمييز بين الواقع الثقافي واالجتماعي للمرأة في من هنا تربز 
اإلسالم رسالة عالمية عادلة لتحرير المرأة من الظلم والعنف، ف. ختلفةالمجتمعات الم

أن كثريًا من األفكار  والبد من تأكيد. حفظت لها حقوقها المدنية والسياسية واالقتصادية
اخلاطئة ضد املرأة يف البالد العربية واإلسالمية هي ناجتـة إما عن اجلهل بتعاليم اإلسالم ومبادئه 

، وال عالقة هلا بصلب ن عدم اتباع هـذه التعاليم واالمتثال هلا والتقيد هباوقيمه، وإما ع
 .التشريعات اإلسالمية ومبادئها العامة

أودعها اهلل يف الكون واألنفس ليستقيم نظام اخللق على هذه  مثة سنن وقواننيكما أن 
السنن اختالف ومن هذه . حتكم نواميس الطبيعة واإلنسان واجملتمع وهذه القوانني. األرض

وأية مصادرة هلذه السنن أو حماولة . الطبيعة األنثوية عن الذكرية مبا يكفل تكامل أدوار كل منهما
لتجاوزها ستؤدي إىل خلق نوع من الفوضى العارمة اليت ميكن أن هتدد الكيان البشري وبقائه 

 .على هذه األرض

ذه االتفاقية هو املرأة الفرد املخاطب هبعلى أن االتفاقية، يلحظ تركيزها  واملتأمل يف
وليس النساء، أى أن الضمري املستبطن هنا هو ضمري الفرد، وهى مسة كل ما صكته األمم 
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املتحدة من قرارات ومواثيق ىف ظل سيطرة املراكز الغربية عليها، مبا حتمله من فلسفة ذات نـزعة 
 .فردية

 ية لعالقة الرجل واملرأة ودورمها يف احلياة،راديكالظهور الرؤى ال، تعود إىل وهذه النزعة الفردية

التفاعالت كافة كأداة لتحليل   برز إشكال الصراعأاستغالل الرجل للمرأة يشكل أحد اليت ترى 
أدت إىل  مستمر يف الرؤية الغربية، إىل نشوب حالة صراعاألمر الذي أدى . االجتماعية وفهمها
الثقافة ذات صلة عميقة بتصورات  مفاهيم وهى .اإلنسان واستنزاف الطبيعة موت االله وتدمري

  .الغربية بتارخيها وسياقاهتا االجتماعية والفكرية عرب التاريخ

أساس توحيد اجلنسني يف ظل عالقة على شمل الرجل واملرأة ت الرؤية اإلسالمية فإيهاأما 
ء بعض يأمرون ولياأؤمنات بعضهم واملن واملؤمنو  ﴿ :اليت عربت عنها اآلية الكرمية الوالية 

اآلية : التوبة .ويؤتون الزكاة ويطيعون اهلل ورسوله﴾ باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة
95 . 

ن املساواة بني االثنني أابطة اإلميانية يف إطار األمة، و حتكمها الر  فهذه اآلية تؤكد أن احلياة العامة
ووحدة واجلزاء، تتأسس على وحدة األصل  يف القيمة اإلنسانية واحلقوق االجتماعية واملسؤولية

 .املآل واحلساب يوم القيامة

 يف بعض اخلصائص اليت ختدم رأة الرجل، فمرده اختالف املختالفات يف الشريعةا أما ما ورد من 

لمساواة بينهما وفق املفهوم تكاملهما يف حتقيق االستخالف الذي يظل هو اإلطار الضابط ل
  .القرآين

 قول بأن االسالم وضع املرأة يف مكايها الطبيعي من حيث اإلنسانيةوعليه ميكن ال
نتيجة  والتقدير واملنزلة وعدم اختالفها مع الرجل إطالقا، كما أن ما منحه من حقوق مل يكن
أدوار  مؤثرات خارجية أو ثورات اجتماعية واقتصادية أو أزمات سياسية وصراعات مسلحة أو

  .جديدة مارستها املرأة
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ف على خمتليتطلب التعرف على الرؤية اإلسالمية حلقوق املرأة اإلدراك املعريف هذا و 
اليت قطعها  القرآن الكرمي والسنة الصحيحة، ومن مث التعرف على املسريةاألصعدة من منطلقات 

للتمييز بني نصوص  والثقافية التارخيية واالجتماعية سياقاتههذا الفهم على مدى العصور وربطه ب
 .طلقة ثابتة وبني أفهام بشرية نسبية حمدودة مرهتنة بعوامل ومتغريات عدةمعصومة م

على الرغم من أن اإلسالم قد جاء ليؤكد وحدة اجلنسني وانبعاثهما من نفس واحدة حبيث 
يتساويان مساواة كاملة يف كرامتهما اإلنسانية، إال أن الثقافات الشعبية يف كثري من اجملتمعات،  

جملتمع العريب، ظلت تنتقص من قدر املرأة وجتعل من طبيعة شقيقها الرجل كما هي احلال يف ا
األمنوذج املثايل الذي يتم االحتكام إليه كمعيار أساسي يف حتديد ما هو حمبذ من خصائص 

 !.عليها؛ حىت تكون أهالً لوصفها بالسواء والطبيعية واالكتمال  ومسات ينبغي أن تنسحب أيضاً 

املادة رقم  على االتفاقية، تعهدها بالقيام مبا يلي حسب ما ورد يف ومن األمور املالحظة 
(1:) 
جتسيد مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة ىف دساتريها الوطنية أو تشريعاهتا املناسبة األخرى، إذا مل ( أ

ن يكن هذا املبدأ قد أُدِمَج فيها حىت اآلن، وكفالة التحقيق العملى هلذا املبدأ من خالل القانو 
 .والوسائل املناسبة األخرى

اختاذ املناسب من التدابري التشريعية وغريها، مبا ىف ذلك ما يقتضيه األمر من جزاءات، ( ب
 .حلظر كل متييز ضد املرأة

إقرار احلماية القانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل، وضمان احلماية الفعالة ( ج
من أى  -نية ذات االختصاص، واملؤسسات العامة األخرى عن طريق احملاكم الوط -للمرأة 

 .عمل متييزى
وكفالة تصرف السلطات   االمتناع عن االضطالع بأى عمل أو ممارسة متييزية ضد املرأة( د

 .واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام
شخص أو منظمة  اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أى( هـ

 .أو مؤسسة
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اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا ىف ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانني واألنظمة واألعراف ( و
 .واملمارسات القائمة الىت تشكل متييزًا ضد املرأة

 .إلغاء مجيع أحكام قوانني العقوبات الوطنية الىت تشكل متييزًا ضد املرأة( ز
، وما حيدده دستورها من تتدخل فى إطار سيادة الدولة ذه البنود أيهاواملالحظ على ه 
ضرورية لفرض منط املؤسسات العامة فالسلطات و . شىت تنبىن على أساسها قوانينها معامل

فرض االتفاقية، ليس من خالل النصوص واملواثيق فقط، وإمنا أيًضا من خالل ممارسات يومية ت
 .منط حياة

منط تغيري وإمنا ( األمم املتحدة)معاهدة دولية بني الدولة واملنظمة الدولية جمرد مر مل يعد فاأل
 .ىف البنية الذهنية لألفراد، وتصوراهتم لإلنسان والكون واحلياة احلياة

وبذلك تضع . إضافة إىل النص على حظر كافة املمارسات التمييزية أيا كان مصدرها
العرف  -الدين )انون عند أغلب جمتمعات العامل االتفاقية نفسها ىف مصدر أعلى من مصادر الق

بل إن االتفاقية ىف مرحلة الحقة جتعل من نفسها ناسًخا لكل القوانني األخرى، ( التقاليد -
 .وتصبح هى مرجعية ذاهتا أو مرجعية ىف ذاهتا

اختاذ مجيع التدابري مبا ىف ذلك التشريع إلبطال كافة األحكام واللوائح كما نصت على 
راف الىت متيز بني الرجل واملرأة ىف قوانينها، وأن تستبدل هبا قوانني تؤكد القضاء على هذه واألع

املمارسات، سواء أكانت صادرة عن أشخاص أو ناجتة عن تقاليد أو أعراف دون استثناء، حىت 
 .تلك الىت تقوم على أساس ديىن

ى بقوانني األحوال الشخصية، وهى كما متتد االتفاقية فتشمل قوانني األسرة أيًضا، أو ما ُيسم  
أخص خصائص اجملتمعات والشعوب العتماد هذه القوانني على أسس دينية وخصوصيات 
حضارية وثقافية، ومبقتضى هذه املادة تصبح مجيع األحكام الشرعية املتعلقة بالنساء الغية 

 .الرجوع إليها أو التعويل عليهاوباطلة، وال يصح 
حتديًدا ىف  -تمع اإلسالمى مرجعيته اإلسالم، فإن خطورة االتفاقية مبعىن أنه إذا كان اجمل

ىف ذاهتا، أى ال تستمد  (مرجعية)تنبع من أيهما جيعالن االتفاقية  -( ز)و ( و)هذين البندين 
معياريتها إال من ذاهتا، مبعىن أنه ال حُيتّج عليها بشيء خارج عنها، وحُيتّج هبا على كل شيء 
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الدوىل إلبطال هذه القوانني  يرغم أن السع( قوانني -ثقافات  -  أديان -تقاليد  -أعراف )
يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة نفسه الذى نص على احرتام التنوع ( اإلسالمية)الشرعية 

 .الثقاىف والديىن ىف العامل
كما تفرض االتفاقية مصطلحات ومفاهيم ال ميكن إدراكها من حيث النشأة  

ىف سياقاهتا الغربية، ومن ذلك مفهوم األدوار النمطية مبعىن القضاء على دور األم واالستخدام إال 
 ....املتفرغة لرعاية أطفاهلا، ودور األب ىف األسرة
فحص و املصطلحات دون إعمال فكر أو اجتهاد من هنا البد من تأكيد خطورة استزراع 

ت اجتماعية وفكرية حيوي ساقاعملية حمفوفة باملخاطر ألن كل مصطلح فهي  .متحيصو 
 .وعقدية خاصة بالبيئة اليت نشأ فيها

عبِّر عن الظلم واإلجحاف ي  Discriminationفمصطلح التمييز على سبيل املثال 
 -كل العدل   -، وليست كل تفرقة ظلًما؛ بل إن العدل أكثر مما تعبر عن التفرقة واالختالف

ختلفني والتفرقة ىف املساواة بني امل -الظلم  كل  -يكون ىف التفرقة بني املختلفني، كما أن الظلم 
 .بني املتماثلني

اوت واجباهتم وكفاياهتم فاملساواة ليست بعدل إذا قضت مبساواة الناس ىف احلقوق على تف
 !وأعماهلم

مجيع التدابري تتخذ الدول األطراف من االتفاقية اليت جاء فيها أن  1ويتضح ذلك يف املادة رقم 
تعديل األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة هبدف حتقيق القضاء املناسبة لتحقيق 

على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد 
 .اجلنسني أو على أدوار منطية للرجل واملرأة

ه ليست هناك أمناط خاصة للنساء ال تفسر ماهية األدوار النمطية، وإن كانت تعىن أنهنا وهى 
باعتبارهن نساء، وليست هناك أمناط خاصة للرجال باعتبارهم رجااًل، ومن مث فهناك إمكانية 

 Social Genderوهذا املعىن وثيق الصلة مبفهوم النوع االجتماعى  .واسعة لتبادل األدوار
كذلك؛ بل ألن التنشئة   أى أن الرجل ليس رجاًل ألنه كذلك، وأن املرأة ليست امرأة أليها

 .االجتماعية هى الىت جتعل ذلك رجالً وتلك امرأة
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إن االعرتاف حبقيقة وجود فوارق واختالفات فسيولوجية أو نفسية بني الرجال والنساء ال 
يعىن حبد ذاته تفضياًل جلنس على آخر، لكنه اعرتاف حبقيقة هى أمر واقع، أما الذكر واألنثى 

حدة،وهذه احلقيقة تعىن أن اجلنسني يتمايز بعضهما عن اآلخر، وال يتميز فقد ُخِلَقا من نفس وا
  .بعضهما عن بعض

، وأن هناك األمومة وظيفة اجتماعية وبيولوجية ىف نفس الوقتوالشريعة اإلسالمية ترى أن 
، وأن مسئولية تنشئة األبناء مسئولية مشرتكة بني األزواج نسلأخالقية وشرعية ىف تنظيم الضوابط 

 .تتوقف على ظروف كثرية ختتلف من حالة إىل أخرىو الزوجات، و 
وأكتفي هبذا القدر من املراجعة كأمثلة ومناذج على كيفية قراءة االتفاقية يف ضوء  

 .أمور أخرى ستتم مناقشتها يف دراسات قادمة بإذن اهللومثة . اخلصوصية اإلسالمية
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 خاتمة

فيتمثل يف  أما اإلجيايب. أوهلما إجيايب واآلخر سليب جانبني،تفاقية أن هلذه االت الورقةترى 
عامة والعمل والصحة واملشاركة الالفرص املتاحة أمام املرأة يف جماالت التعليم  دعم املساواة يف

على اعتبار أن املرأة عضو فعال يف  ة اإلسالميو وحضت عليهعيالشر نصت عليه وهو أمر 
 .التنمية

تعتمد على األخذ معينة يف بعض بنود االتفاقية فرض أجندات أما اجلانب السليب فيكمن يف 
وفرض املساواة املطلقة بني الرجل  لقة، وعلى تفكيك اجملتمع واألسرةمببدأ املساواة الكمية املط

 .واملرأة مبفهومها الغريب وسياقاهتا االجتماعية والفكرية وهو أمر يف غاية اخلطورة وينبغي التنبه إليه

 السعي إىلب االتفاقية بشكل كامل بل ال يكون برفضبنود هذه الاملوقف من أن  وتؤكد الورقة 
أصحاب القرار يف تغيري بعض بنود االتفاقية املشار إليها ومن خالل التأثري على توجهات 

االستعانة ببعض الكفاءات العلمية الشرعية املتخصصة ذات االطالع الواسع على معطيات 
يف هذه جملتمعاتنا اخلصوصية الدينية والثقافية الواضحة ومبا يتالءم و  ،هالفكر الغريب ومنطلقات

 .القضية

يف  وتسيسهاكما تؤكد الورقة أمهية احلفاظ على سيادة الدول وعدم توظيف ورقة املرأة وحقوقها
 .جمتمعاتنا كوسيلة للضغط على احلكومات
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 لحقم
  بنود االتفاقية

 1المادة 
أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس " التمييز ضد املرأة " صطلح ألغراض هذه اإلتفاقية يعىن م

اجلنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهني أو إحباط اإلعرتاف للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف 
أو إحباط  امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أى ميدان آخر ، أو توهني

 متتعها هبذه احلقوق أو ممارستها هلا ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل
 1املادة 

تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل املناسبة ودون 
 :د املرأة، وحتقيقًا لذلك تتعهد بالقيام مبا يلىإبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ض

إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو تشريعاهتا املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا ( أ )
املبدأ قد أدمج فيها حىت اآلن،وكفالة التحقيق العملى هلذا املبدأ من خالل التشريع وغريه من الوسائل 

 سبة؛املنا
اختاذ املناسب من التدابري، تشريعية وغري تشريعية، مبا يف ذلك ما يناسب من جزاءات،حلظر كل متييز ( ب )

 ضد املرأة؛
فرض محاية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل،وضمان احلماية الفعالة للمرأة، عن طريق ( ج)

 ى يف البلد، من أى عمل متييزي؛احملاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخر 
االمتناع عن مباشرة أى عمل متييزى أو ممارسة متييزية ضد املرأة،وكفالة تصرف السلطات واملؤسسات ( د)

 العامة مبا يتفق وهذا اإللتزام؛
 إختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة،( هـ)
إختاذ مجيع التدابري املناسبة ، مبا يف ذلك التشريعى منها، لتغيري أو إبطال القائم من القوانني واألنظمة  (و)

 .واألعراف واملمارسات اليت تشكل متييزًا ضد املرأة
 إلغاء مجيع األحكام اجلزائية الوطنية اليت تشكل متييزاً ضد املرأة( ز)

 1املادة 



 24 

مليادين، وال سيما امليادين السياسية واإلجتماعية واألقتصادية والثقافية، كل تتخذ الدول األطراف يف مجيع ا
التدابري املناسبة،مبا يف ذلك التشريعى منها، لكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملني، وذلك لتضمن هلا ممارسة 

 حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتمتع هبا على أساس املساواة مع الرجل
 1املادة 

اليعترب أختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة  -5
متييزًا باملعىن الذى تأخذ به هذه اإلتفاقية، ولكنه جيب أال يستتبع، على أى ةو، اإلبقاء على معايري غري 

 .حتققت أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملةمتكافئة أو منفصلة ،كما جيب وقف العمل هبذه التدابري مىت 
ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة تستهدف محاية االمومة،مبا يف ذلك تلك التدابري الواردة يف  -1

 .هذه األتفاقية، إجراًء متييزياً 
 1املادة 

 :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلى
ط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، هبدف حتقيق القضاء على التحيزات والعادات تغيري االمنا( أ )

العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على اإلعتقاد بكون أى من اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر،أو 
 على أدوار منطية للرجل واملرأة؛

مومة بوصفها وظيفة اجتماعية،واألعرتاف بكون تنشئة كفالة تضمني الرتبية العائلية فهما سليما لأل( ب )
األطفال تربيتهم مسؤولية مشرتكة بني األبوين على أن يكون مفهومًا أن مصلحة األطفال هى اإلعتبار 

 .األساسى يف مجيع احلاالت
 1املادة 

شكال اإلجتار باملرأة تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة،مبا يف ذلك التشريعى منها،ملكافحة مجيع أ
 .واستغالل بغاء املرأة

 اجلزء الثاين 
  9املادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة 
 للبلد،وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم املساواة مع الرجل، احلق يف 

ابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب جلميع اهليئات اليت ينتخب التصويت يف مجيع االنتخ( أ )
 أعضاؤها باالقرتاع العام؛

املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة ويف تنفيذ هذه السياسة،ويف شغل الوظائف العامة على مجيع ( ب )
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 املستويات احلكومية؛
 .باحلياة العامة والسياسية للبلداملشاركة يف أية منظمات ومجعيات غري حكومية هتتم ( ج)

 9املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للمرأة،على قدم املساواة مع الرجل،ودون أى متييز، فرصة 

 .متثيل حكوماهتا على املستوى الدويل واالشرتاك يف أعمال املنظمات الدولية
 7املادة 

مساوية حلقوق الرجل يف اكتساب جنسيتها أو تغيريها أو االحتفاظ  متنح الدول األطراف املرأة حقوقا -5
وتضمن بوجه خاص أال يرتتب على الزواج من أجنىب، أو على تغيري الزوج جلنسيته أثناء الزواج، أن . هبا

 .تتغري تلقائيا جنسية الزوجة،أو أن تصبح بال جنسية،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج
 .املرأة حقا مساويا حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلمامتنح الدول األطراف  -1

 اجلزء الثالث 
 51املادة

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكى تكفل هلا حقوقا مساوية 
 :ملرأةحلقوق الرجل يف ميدان الرتبية، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس املساواة بني الرجل وا

شروط متساوية يف التوجيه الوظيفي واملهين،وااللتحاق بالدراسات واحلصول على الدرجات العلمية يف ( أ )
املؤسسات التعليمية على اختالف فئاهتا، يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء، وتكون هذه املساواة 

 والتعليم التقىن العاىل، وكذلك يف مجيع أنواع مكفولة يف مرحلة احلضانة ويف التعليم العام والتقىن واملهىن
 التدريب املهىن؛

التساوى يف املناهج الدراسية، ويف اإلمتحانات، ويف مستويات مؤهالت املدرسني، ويف نوعية املرافق ( ب )
 واملعدات الدراسية؛

ع أشكاله، عن طريق القضاء على أى مفهوم منطى عن دوراملرأة الرجل ودور يف مجيع مراحل التعليم جبمي(ج)
تشجيع التعليم املختلط وغريه من أنواع التعليم اليت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح  
 كتب الدراسة والربامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

 التساوي يف فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية األخرى؛( د)
فادة من برامج مواصلة التعليم، مبا يف ذلك برامج تعليم الكبار وحمو األمية التساوي يف فرص اإل( هـ)

الوظيفي، وال سيما الربامج اليت هتدف إىل التعجيل بقدر اإلمكان بتضييق أى فجوة يف التعليم قائمة بني 
 الرجل واملرأة؛
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 تركن املدرسة قبل األوان؛ خفض معدالت ترك الطالبات الدراسية،وتنظيم برامج للفتيات والنساء الاليت( و)
 التساوى يف فرص املشاركة النشطة يف االلعاب الرياضية والرتبية البدنية؛( ز)
إمكانية احلصول على معلومات تربوية حمددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاهها، مبا يف ذلك ( ح)

 .املعلومات واإلرشادات اليت تتناول تنظيم األسرة
 55املادة 

ول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل لكى تكفل تتخذ الد-5
 :هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، نفس احلقوق وال سيما

 احلق يف العمل بوصفه حقا ثابتا جلميع البشر؛( أ )
 يري اختيار واحدة يف شؤون اإلستخدام؛احلق يف التمتع بنفس فرص العمالة، مبا يف ذلك تطبيق معا( ب )
احلق يف حرية اختيار املهنة ونوع العمل، واحلق يف الرتقية واألمن على العمل ويف مجيع مزايا وشروط ( ج)

اخلدمة، واحلق يف تلقى التدريب وإعادة التدريب املهىن، مبا يف ذلك التلمذة احلرفية والتدريب املهىن املتقدم 
 والتدريب املتكرر؛

احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف يف ذلك االستحقاقات، واحلق يف املساواة يف املعاملة فيما يتعلق ( د)
 بالعمل ذى القيمة املساوية، وكذلك املساواة يف املعاملة يف تقييم نوعية العمل؛

الشيخوخة وغري احلق يف الضمان االجتماعي ،وال سيما يف حاالت التقاعد والبطالة واملرض والعجز و ( هـ)
 ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر؛

 .احلق يف الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، مبا يف ذلك محاية وظيفة اإلجناب( و)
توخيًا ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا حلقها الفعلى يف العمل، تتخذ الدول -1
 :طراف التدابري املناسبةاأل
حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتمييز يف الفصل من العمل على اساس احلالة (أ)

 الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛
إلدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر أو املشفوعة مبزايا إجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل (ب)

 ابق أو لألقدمية أو للعالوات اإلجتماعية؛الس
لتشجيع توفري اخلدمات اإلجتماعية املساندة الألزمة لتمكني الوالدين من اجلمع بني اإللتزامات العائلية (ج)

وبني مسؤوليات العمل واملشاركة يف احلياة العامة، والسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق 
 رعاية األطفال؛

 .لتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فرتة احلمل يف األعمال اليت يثبت أيها مؤذية هلا (د)
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جيب أن تستعرض التشريعات الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة هبذه املادة استعراضا دوريا يف ضوء  -1
 .قتضاءاملعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب اال

 51املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان الرعاية الصحية من  -5

أجل أن تضمن هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، احلصول على خدمات الرعاية الصحية، مبا يف 
 .ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة

من هذه املادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق  5م من أحكام الفقرة بالرغ -1
باحلمل والوالدة وفرتة ما بعد الوالدة، موفرة هلا خدمات جمانية عند اإلقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء احلمل 

 .والرضاعة
  51املادة 

ء على التمييز ضد املرأة يف اجملاالت األخرى للحياة تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضا
 :اإلقتصادية واإلجتماعية لكى تكفل هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، نفس احلقوق، وال سيما

 احلق يف االستحقاقات العائلية ؛( أ )
 ل اإلئتمان املاىل ؛احلق يف احلصول على القروض املصرفية، والرهون العقارية وغري ذلك من أشكا( ب )
 .احلق يف االشرتاك يف األنشطة الرتوحيية واأللعاب الرياضية ويف مجيع جوانب احلياة الثقافية( ج)

 51املادة 
تضع الدول األطراف يف اعتبارها املشاكل اخلاصة اليت تواجهها املرأة الريفية،واألدوار اهلامة اليت تؤديها  -5

ألسرهتا، مبا يف ذلك عملها يف قطاعات اإلقتصاد غري النقدية، وتتخذ مجيع  يف توفري أسباب البقاء إقتصادياً 
 .التدابري املناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه اإلتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف املناطق الريفية لكى تكفل  -1
ا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، أن تشارك يف النتمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه هل

 :خاص احلق يف
 املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائى على مجيع املستويات؛( أ )
ئح واخلدمات املتعلقة الوصول إىل تسهيالت العناية الصحية املالئمة، مبا يف ذلك املعلومات والنصا( ب )

 بتنظيم األسرة؛
 اإلستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان اإلجتماعى؛( ج)
احلصول على مجيع أنواع التدريب والتعليم، الرمسى وغري الرمسى، مبا فيذلك ما يتصل منه مبحو األمية (د)
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 لتحقق زيادة كفاءهتا التقنية؛الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة اخلدمات اجملتمعية واإلرشادية، وذلك 
تنظيم مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل احلصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص ( هـ)

 الرجل عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص ؛
 املشاركة يف مجيع االنشطة اجملتمعية ؛( و)
زراعية ، وتسهيالت التسوية والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة فرصة احلصول على االئتمانات والقروض ال( ز)

 يف املعاملة يف مشاريع إصالح األراضى واالصالح الزراعى وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي،
التمتع بظروف معيشة مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان واملرفق الصحية واإلمداد بالكهرباء واملاء ( ح)

 .واصالتوالنقل وامل
 اجلزء الرابع

 51املادة 
 .تعرتف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون -5
متنح الدول األطراف املرأة، يف الشؤون املدنية،أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه يف  -1

مساوية حلقوق الرجل يف ابرام العقود فرص ممارسة تلك األهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقا 
 .وإدارة املمتلكات،وتعاملهما على قدم املساواة يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية

تتفق الدول األطراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة اليت يكون هلا أثر قانوىن  -1
 .الغيةيستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة باطلة و 

متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالتشريع املتصل حبركة األشخاص وحرية  -1
 .اختيار حمل سكناهم وإقامتهم

  51املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج  -5

 :العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس املساواة بني الرجل واملرأةوالعالقات 
 نفس احلق يف عقد الزواج ؛( أ )
 نفس احلق يف حرية اختيار الزوج، ويف عدم عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل؛( ب )
 نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛( ج)
أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،يف األمور املتعلقة بأطفاهلما  نفس احلقوق واملسؤوليات بوصفهما(د)

 ويف مجيع األحوال، يكون ملصلحة األطفال اإلعتبار األول ؛
نفس احلقوق يف ان تقرر، حبرية وبادراك للنتائج، عدد أطفاهلا والفاصل بني الطفل والذى يليه، ويف ( هـ)
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 لكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق؛احلصول على معلومات والتثقيف والوسائل ا
نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ( و)

ذلك من األعراف،حني توجد هذه املفاهيم يف التشريع الوطين، ويف مجيع األحوال يكون ملصلحة األطفال 
 االعتبار األول؛

 قوق الشخصية للزوج والزوجة مبا يف ذلك احلق يف اختيار اسم األسرة واملهنة ونوع العمل؛نفس احل( ز)
نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واإلشراف عليها وإدارهتا والتمتع هبا ( ح)

 .والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض
ه أى أثر قانوىن، وتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية مبا يف ذلك التشريعى ال يكون خلطوبة الطفل أو زواج -1

 منها، لتحديد سن أدىن للزواج وجلعل تسجيل الزواج يف سجل رمسى امراً إلزامياً 
 اجلزء اخلامس 

 59املادة 
يشار )ةمن أجل دراسة التقدم احملرز يف تنفيذ هذه اإلتفاقية، تنشأ جلنه للقضاء على التمييز ضد املرأ -5

تتألف، عند بدء نفاذ اإلتفاقية ،من مثانية عشر خبريا وبعد تصديق الدولة ( إليها فيما يلى باسم اللجنة
الطرف اخلامسة والثالثون عليها أو إنضمامها إليها من ثالثة وعشرين خبريا من ذوى املكانة اخللقية الرفيعة 

تفاقية، تنتخبهم الدول األطراف من بني مواطنيها والكفاءة العالية يف امليدان الذى تنطبق عليه هذه اإل
ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيالء اإلعتبار ملبدأ التوزيع اجلغرايف العادل ولتمثيل خمتلف األشكال 

 .احلضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية
ولكل دولة طرف ينتخب أعضاء اللجنة باالقرتاع السري من قائمة أشخاص ترشيحهم الدول األطراف  -1

 .أن ترشيح شخصًا واحدًا من بني مواطنيها
وقبل ثالثة أشهر على االقل . جيرى االنتخاب األول بعد ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه اإلتفاقية  -1

من تاريخ كل انتخاب يوجه األمني العام لألمم املتحدة رسالة إىل الدول األطراف يدعوها فيها اىل تقدمي 
ويعد األمني العام قائمة ألفبائية جبميع األشخاص املرشحني على هذا النحو  1يف غضون شهرين ترشيحاهتا 

 .، مع ذكر الدولة الطرف اليت رشحت كال منهم ، ويبلغها اىل الدول األطراف 
جترى انتخابات أعضاء اللجنة يف اجتماع للدول األطراف يدعو إليه األمني العام يف مقر األمم املتحدة  -1
ويف ذلك اإلجتماع ،الذى يشكل إشرتاك ثلثى الدول األطراف فيه نصابا قانونيا له يكون اآلشخاص  .

املنتخبون لعضوية اللجنة هم املرشحون الذين حيصلون على أكرب عدد من األصوات وعلى أكثرية مطلقة من 
 .أصوات ممثلى الدول األطراف احلاضرين واملصوتني
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غري أن فرتة تسعة من األعضاء املنتخبني يف اإلنتخاب . مدهتا أربع سنوات ينتخب أعضاء اللجنة لفرتة -1
األول تنقضى يف يهاية فرتة سنتني، ويقوم رئيس اللجنة، بعد اإلنتخاب األول فورا،باختيار أمساء هؤالء 

 .األعضاء التسعة بالقرعة
، من هذه املادة بعد 1،1،1جيرى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيني اخلمسة وفقا ألحكام الفقرات  -1

وتنتهى والية اثنني من األعضاء اإلضافيني املنتخبني هبذه املناسبة . التصديق أو اإلنضمام اخلامس والثالثني
 .ويتم اختيار امسيهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة. يف يهاية فرتة سنتني

لعمل كعضو يف اللجنة بتعني خبري آخر مللء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف اليت كف خبريها عن ا -9
 .من بني مواطنيها ، رهنا مبوافقة اللجنة

يتلقى أعضاء اللجنة ،مبوافقة اجلمعية العامة،مكافآت تدفع من موارد األمم املتحدة باألحكام والشروط  -9
 .اليت حتددها اجلمعية، مع إيالء اإلعتبار ألمهية املسؤوليات املنوطة باللجنة 

ألمني العام لألمم املتحدة ما يلزم اللجنة من موظفني ومرافق لإلضطالع بصورة فعالة بالوظائف يوفر ا -7
 .املنوطة هبا مبوجب هذه األتفاقية

 59املادة 
تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة ، تقريرًا عما اختذته من تدابري تشريعية  -5

من اجل إنفاذ هذه االتفاقية وعن التقدم احملرز يف هذا الصدد ، كيما تنظر اللجنة يف وقضائية وادارية وغريها 
 :هذا التقرير وذلك

 يف غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة املعنية؛( أ )
 وبعد ذلك كل أربع سنوات على االقل،وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك؛( ب )
 .ل والصعاب اليت تؤثر على مدى الوفاء باإللتزامات املقررة يف هذه االتفاقيةجيوز أن تبني التقارير العوام -1

 57املادة 
 .تعتمد اللجنة النظام الداخلى اخلاص هبا -5
 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفرتة سنتني  -1

 11املادة 
 59قدمة وفقا للمادة جتتمع اللجنة، عادة، مدى فرتة ال تزيد على أسبوعني سنويا للنظر يف التقاريرامل -5

 .من هذه اإلتفاقية
 .تعقد اجتماعات اللجنة عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف أى مكان مناسب آخر حتدده اللجنة -1

 15املادة 
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تقدم اللجنة تقريرًا سنويا عن أعماهلا إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بواسطة اجمللس االقتصادي  -5
م مقرتحات وتوصيات عامة مبينة على دراسة التقارير واملعلومات الواردة من الدول واالجتماعي، وهلا أن تقد

وتدرج تلك املقرتحات والتوصيات العامة يف تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول األطراف، إن . األطراف
 .وجدت 

 .حييل األمني العام تقارير اللجنة إىل جلنة مركز املرأة، لغرض إعالمها -1
 11 املادة

 .حيق للوكاالت املتخصصة أن توفد من ميثلها لدى النظر يف تنفيذ ما يقع يف نطاق أعماهلا 
 اجلزء السادس 

 11املادة 
 :ليس يف هذه اإلتفاقية ما ميس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة تكون واردة 

 يف تشريعات دولة طرف ما( أ )
 .إتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دويل نافذ إزاء تلك الدولة أو يف أية( ب )

 11املادة 
تتعهد الدول األطراف بأختاذ مجيع ما يلزم من تدابري على الصعيد الوطىن تستهدف حتقيق اإلعمال الكامل 

 . للحقوق املعرتف هبا يف هذه اإلتفاقية
 11املادة 

 .دوليكون التوقيع على هذه اإلتفاقية متاحا جلميع ال-5
 .يسمى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه األتفاقية -1
 .وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة .ختضع هذه اإلتفاقية للتصديق -1
ويقع اإلنضمام بإيداع صك إنضمام لدى . يكون األنضمام إىل هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول -1

 .حدة األمني العام لألمم املت
 11املادة 

ألية دولة طرف ، يف أى وقت أن تطلب إعادة النظر يف هذه االتفاقية ، وذلك عن طريق إشعار خطى  -5
 .يوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة 

 .تقرر اجلمعية العامة لألمم املتحدة اخلطوات اليت تتخذ ، عند اللزوم ، ازاء مثل هذا الطلب -1
 19املادة 
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ذ هذه اإلتفاقية يف اليوم الثالثني الذى يلى تاريخ إيداع صك التصديق أو اإلنضمام العشرين يبدأ نفا -5
 .لدى األمني العام لألمم املتحدة 

أما الدول اليت تصدق هذه اإلتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو اإلنضمام العشرين  -1
 .الذى يلى تاريخ ايداعهذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها فيبدأ نفاذ اإلتفاقية إزاءها يف اليوم الثالثني

 19املادة 
يتلقى األمني العام لأل مم املتحدة نص التحفظات اليت تبديها الدول وقت التصديق أو االنضمام  -5

 .،ويقوم بتعميمها على مجيع الدول
 .ال جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافيًا ملوضوع هذه االتفاقية وغرضها -1
جيوز سحب التحفظات يف أى وقت بتوجيه إشعار هبذا املعىن إىل األمني العام لألمم املتحدة ، الذى  -1

 .ويصبح هذا اإلشعار نافذ املفعول إعتبار من تاريخ تلقيه.يقوم عندئذ بابالغ مجيع الدول به
 17املادة 

سري أو تطبيق هذه يعرض للتحكيم أي خالف بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف حول تف -5
اإلتفاقية ال يسوى عن طريق املفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا مل يتمكن األطراف ، 
خالل ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ،من الوصول إىل اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألى من 

 .يقدم وفقا للنظام األساسي للمحكمة أولئك األطراف إحالة النزاع إىل حمكمة العدل الدولية بطلب
ألية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه اإلتفاقية أو تصديقها أو اإلنضمام إليها،أيها ال تعترب نفسها  -1

وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف . من هذه املادة 5ملزمة بالفقرة 
 .أبدت حتفظا من هذا القبيل 

من هذه املادة أن تسحب هذا التحفظ مىت شاءت بإشعار  1ألية دولة طرف أبدت حتفظا وفقا للفقرة  -1
 .توجهه إىل األمني العام لألمم املتحدة

 11املادة 
تودع هذه اإلتفاقية ، اليت تتساوى يف احلجية نصوصها باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينة والعربية 

وإثباتا لذلك، قام املوقعون أدناه، املفوضون حسب األصول، . مني العام لألمم املتحدة والفرنسية لدى األ
 .بإمضاء هذه االتفاقية

 

 


