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  الرابعةالطبعة 

 )م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١(

 

 ٤٦٤٢/٢٠١٠ رقم اإليداع: 

  5-55-6137-977  الرتقيم الدويل:

 

 اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل

 عوة واإلغاثةباملجلس اإلسالمي العاملي للد

 

 مرص  - اجليزة ١٢٦١٢ -ماناألور -٦٨٤ ص.ب:

 )+٢٠٢( ٣٧٦١٦٢٦٠ف: /ت

 E.mail: info@iicwc.org  
www.iicwc.org 
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 او«ا«  ر  م ٤  رؤ  
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 .أستاذ متفرغ بجامعة األزهر الرشيف أ.د. إبراهيم اخلويل

ــة العسال أ.د. أمحد ــالمية العاملي ــة اإلس ــيس اجلامع ــب رئ  -نائ

 باكستان. -إسالم أباد

 -كليــة أصــول الــدينبأســتاذ علــم احلــديث  أ.د. إسامعيل الدفتار

 .جامعة األزهر الرشيف

ـــــدين  ـــــال ال أ.د. مج

 عطية

دير مستشار جممع الفقه اإلسالمي بجدة، وم

ــة اململكــة  -مرشــوع معلمــة القواعــد الفقهي

 .ديةالعربية السعو

 .باألزهر الرشيف يمدير عام اإلعالم الدين الشيخ/ مجال قطب

 .جامعة األزهربرئيس قسم الفقه املقارن  أ.د. سعاد صالح

ــــيف الــــدين  أ.د. س

 عبد الفتاح إسامعيل

أســـتاذ العلـــوم السياســـية بكليـــة االقتصـــاد 

 .جامعة القاهرة -والعلوم السياسية

ـــام  أ.د. عبد الفتاح بركة ـــني الع ـــوث األم ـــع البح ـــبق ملجم األس

 .مجهورية مرص العربية -اإلسالمية

                                                 
  سماء مرتبة ترتیًبا أبجدی�ا.األ *
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ـــــودود  ـــــد ال أ.د. عب

 يشلب

 .مسئول اإلعالم األسبق باألزهر الرشيف

د. فاطمة عبد السـتار 

 قطب

كليـــة الدراســـات بمـــدرس علـــم االجـــتامع 

 .جامعة األزهر الرشيف -اإلنسانية

أ.د. فاطمـــــة عمـــــر 

 نصيف

 بقسـم الدراسـات -متقاعـد -أستاذ مشـارك

جامعة امللك عبد العزيز بجـدة،  -اإلسالمية

ــة النســائية لإلعجــاز العلمــي  ورئــيس اللجن

 اململكة العربية السعودية. -جدةب

مجهوريــة مرصــ  -املستشــار بــوزارة العــدل الشني يد. فتح

 .العربية

ـــفة  أ.د. حممد أمحد املسري ـــدة والفلس ـــتاذ العقي ـــول بأس ـــة أص كلي

 .جامعة األزهر الرشيف -الدين

.د. حممـــــد رأفـــــت أ

 عثامن

ـــة الرشـــيعة والقـــانون ـــد كلي جامعـــة  -عمي

 .األزهر الرشيف

ـــوث  د. حممد عامرة ـــو جممـــع البح ـــالمي وعض ـــر إس مفك

 .اإلسالمية باألزهر الرشيف

أ.د. حممد كامل الدين 

 إمام

جامعة  -أستاذ القانون املقارن بكلية احلقوق

 .مجهورية مرص العربية -اإلسكندرية
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أســــتاذ ورئــــيس قســــم الــــدعوة والثقافــــة  محاية أ.د. حممود عيل

  -أسـيوط -كليـة أصـول الـدين -اإلسالمية

 .مجهورية مرص العربية

ــــــــــــــــف  أ.د. يوس

 يالقرضاو

ـــيس االحتـــاد العـــاملي لعلـــامء املســـلمني،  رئ

ـــاء األوريب ـــس اإلفت ـــيس جمل ـــن -ورئ  -دبل

ومدير مركز بحوث السرية والسـنة  -أيرلندا

 بجامعة قطر.

 * * * 



 اث اب                           ٧  

  اللجنة اإلسالمية العامة للمرأة التابعة للمجلس اإلسالمي للدعوة واإلغاثة   السيد/

ور  ا و ا – :و  

رؤيـــة نقديـــة مـــن منظـــور شـــرعي فبنـــاء علـــى الطلـــب اخلـــاص بفحـــص ومراجعـــة كتـــاب:       

  القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التفاقية 

  تأليف: اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل



 او«ا«  ر  م ٨  رؤ  

  
  

١-:ار ا وت اا  

شهدت العقود األخرية من القرن العرشين اهتامًما متزايـًدا بقضـية 

(حقــوق املــرأة)، كــام تصــاعدت حركــة واســعة النطــاق تســتهدف دفــع 

 ياالهتامم بالقضايا املتعلقة هبـا عـىل مسـتوى العـامل، فكـان املـؤمتر العـامل

باملكســيك، كــام أعلنــت األمــم املتحــدة ســنة  ١٩٧٥ام األول للمــرأة عــ

نة العاملية للمرأة، ومع أمهيـة القضـية أصـبحت السـنة عقـًدا السَّ  ١٩٧٥

كامًال للمرأة، ثم جـاء مـؤمتر األمـم املتحـدة إلزالـة مجيـع الفـوارق بـني 

 ١٩٨٠للمرأة عام  ، ثم تبع ذلك املؤمتر الثاين١٩٧٩الرجل واملرأة سنة 

، حتـت عنـوان: ١٩٨٥ عـام نـريويب ثم املـؤمتر الثالـث يفكوبنهاجن،  يف

ــة يف قضــية املــرأة)، وأخــًريا جــاء املــؤمتر الرابــع  (االســرتاتيجية التطلعي

، إضافة إىل بعض املؤمترات (الدولية) ١٩٩٥سبتمرب  بكني يف للمرأة يف

اخلاصــة بقضــايا خمتلفــة هلــا صــلة بــاملرأة، مثــل مــؤمتر الطفــل بنيويــورك 

ــام ــؤ١٩٩٠ع ــة يف، وم ــة والتنمي ــود متر البيئ ــانريو  يري ــام ج ، ١٩٩٢ع

، والسكان والتنمية بالقاهرة عام ١٩٩٣ ومؤمتر حقوق اإلنسان بفيينا يف

، ومــؤمتر ١٩٩٥، ومــؤمتر التنميــة االجتامعيــة بكوبنهــاجن عــام ١٩٩٤

، ومـؤمتر اإلنسـان ١٩٩٦ »habitat«نبول للمستوطنات البرشـية طسإ

 .١٩٩٨استكهومل سنة  والثقافة يف



          ٩  

خالل تلك املـؤمترات إىل إرسـاء قواعـد من وتسعى األمم املتحدة 

العـامل  ) يفوالقـانوين ي(األخالقـ يكونية تـنظم وحتكـم السـلوك البرشـ

كل جماالت احليـاة االجتامعيـة والثقافيـة واالقتصـادية وغريهـا، يف  ،كله

جلهــا كــل تلــك أانعقــدت مــن التــي  ويبــني ذلــك طبيعــة املوضــوعات

 ن استهدافها ملظان التوجيه والسيطرة عىل السلوك اإلنسايناملؤمترات، م

 إطار األرسة واملجتمع. بصفته الفردية، أو يف

٢- : ضوا اد اإ ا  

األمـم  يعود تاريخ العمل عىل وضع اتفاقيـة حتـدد حقـوق املـرأة يف

ة من القرن العرشين، وذلـك عـرب عـد املتحدة إىل بدايات النصف الثاين

 مراحل:

ــام  يف - ــدة  ١٩٥٢ع ــاألمم املتح ــرأة ب ــز امل ــية مرك ــدت مفوض أع

تبنتهــا اجلمعيــة العامــة لألمــم  يمعاهــدة حقــوق املــرأة السياســية، والتــ

 املتحدة.

ـا بالقضـاء  ١٩٦٧عام  ويف - أجـازت األمـم املتحـدة إعالًنـا خاص�

 سـائدةوإلغـاء العـادات ال ،عىل التمييز ضد املرأة، دعا إىل تغيري املفـاهيم

عطى للمنظامت زيادة مساحة الدور املُ تفرق بني الرجل واملرأة، مع التي 

املــنظامت النســائية غــري  :أنعــىل اإلعــالن  نــصغــري احلكوميــة، حيــث 

، عــن طريــق حتــدي القــادرة عــىل إحــداث هــذا التغيــري ياحلكوميــة هــ

 .األعراف والقيم الدينية والثقافية السائدة



 او«ا«  ر  م ١٠  رؤ  

 حركـة املـرأة بـاألمم املتحـدة يف بدأت مفوضـية ١٩٧٣عام  ويف -

إعداد معاهدة القضاء عـىل مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، وأكملـت 

 .١٩٧٩ إعدادها يف

ــام  ويف - ــالن العــامل ١٩٧٤ع ــأن محايــة النســاء  يصــدر اإلع بش

 حاالت الطوارئ والنـزاعات املسلحة. واألطفال يف

لعامة لألمم اعتمدت اجلمعية ا ١٩٧٩عام ديسمرب من  ١٨يوم  يفو -

إذ ، املتحدة االتفاقية باعتبارها إحدى االتفاقيـات الدوليـة حلقـوق اإلنسـان

 Women Rights ىل أن: حقوق املـرأة حقـوق إنسـانيةتؤكد ديباجتها ع

are Human Rights كـام تـدعو االتفاقيـة بصـورة شـاملة إىل املسـاواة ،

ـــرأة والرجـــليف  املطلقـــة ـــني امل ـــادينيف  احلقـــوق ب ـــع املي : السياســـية، مجي

مـن وتعـد االتفاقيـة بعـد املصـادقة عليهـا  .االقتصادية، والثقافية، واملدنيةو

 .وعىل الدول األطراف تنفيذ بنودها» امللزمة العامة«االتفاقيات 

بمثابـة قـانون فهـي  ؛وتعد االتفاقية لذلك من أخطر الصكوك الدولية

باختــاذ كافــة  الــدول األطــراف املوقعــة عليهــا ملتزمــة هبموجبــتصــبح  دويل

بـني الرجـال والنسـاء، سـواء عـىل مسـتوى أي فـوارق التدابري للقضاء عىل 

ــية،  ــة، والسياس ــوق: املدني ــع احلق ــة مجي ــق بمامرس ــيام يتعل ــة ف ــاة العام احلي

التمتــع هبــذه احلقــوق، أو عــىل  واالقتصــادية، واالجتامعيــة، والثقافيــة، ويف

 .ير األرساإلطايف  مستوى احلياة اخلاصة، وعىل وجه اخلصوص

 Agenda )وتعترب هذه االتفاقية نتيجة لسياسات (وضع األجندة



          ١١  

Settingعىل  يتعنيالتي  ، وهو مفهوم يلخص عملية حتديد األولويات

واحلوار حوهلا، وذلك من خالل انتقـال  ،خمتلف بلدان العامل التفكري هبا

املوضــوعات ذات االهــتامم مــن قائمــة أولويــات احلضــارة الغربيــة، إىل 

 لقائمة العامة ألولويات الشعوب (باختالف ثقافاهتا).ا
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تبدأ بتكثيف اهتامم وسائل اإلعالم، وتسليط الضوء عليها حتى  -

يثــور االهــتامم العــام هبــا، فتصــل إىل مصــاف االحتياجــات االجتامعيــة 

يف  Public Discussion يبدأ النقاش العـام حوهلـا الدولية، وبالتايل

أو أفــراد اجلمهــور  ،خمتلـف بلــدان العــامل، ضــمن حـوارات األشــخاص

العــام  يالعــام، وبــذلك تبــدأ املرحلــة األوىل مــن مراحــل تشــكيل الــرأ

 .الدويل

املرحلة الثانية من مراحل صياغة قواعـد كونيـة حتكـم السـلوك  ثم تأيت -

لثقافيـة، والسياسـية، كل جماالت احلياة: االجتامعيـة، وا والعامل كله يف يالبرش

 يات تكون ملزمة للبلدان التيللخروج بمواثيق واتفاق ؛عرب املؤمترات الدولية

 عىل مستويني: تصدق عليها، ثم يتم الضغط الدويل

 ليـتم التوقيـع  ؛مل توقِّـع عليهـا أصـالً التـي  الضغط عىل الـدول

 والتصديق عليها.

 بعــض  عــىل اهلــا حتفظاهتــو عــْت وقَّ التــي  الضــغط عــىل الــدول

 لرفع حتفظاهتا. ؛البنود



 او«ا«  ر  م ١٢  رؤ  

واستخدامها  تدويل قضايا املرأة، عرب تسييسهاهذا اإلطار يتم  ويف

، الغـريب يتقاوم النمط احلضار يكورقة ضغط عىل األنظمة والدول الت

سواء أكانت املقاومة عىل أسس دينية عقائديـة، أو أخالقيـة فلسـفية، أو 

 اجتامعية اقتصادية.

أصــبحت االتفاقيـة ســارية  ١٩٨١عـام  ديســمربمـن  ٣وىف يـوم  -

 يالتـ )٢٧( طبًقـا ألحكـام املـادة ،املفعول بعد توقيع مخسني دولة عليهـا

تنص عىل مبدأ نفاذ االتفاقية بعد شهر من تصديق أو انضامم الدولة رقم 

َعـت التـي  الدولة العربيـة الوحيـدةهي  عرشين عليها، وكانت تونس وقَّ

 عىل االتفاقية قبل نفاذها.

سـبعة وعرشـين  عـىل مـدارنذ خروج االتفاقيـة إىل حيـز التنفيـذ مو

 تكون مجيع الـدول العربيـة قـد صـادقت عـىل االتفاقيـة، باسـتثناء ،اعامً 

  .السودان والصومال

ــة إحــدى  ٢٠٠٠حتــى عــام  وقــد انضــمت إىل عضــوية االتفاقي

 -األردن :يوهـ، )١(دولة عربية، وإن حتفظت عـىل بعـض البنـود ةعرش

                                                 
التمييـز يف دسـاتري التـي تتعلـق بحظـر  ،)٢تركزت حتفظات الدول العربية عـىل املـادة () ١(

ــاة السياســية، واملــادة ( ،)٧الــدول وترشــيعاهتا، واملــادة ( وتتعلــق  ،)٩واملتعلقــة باحلي

وتتعلـق باملسـاواة بـني الرجـل واملـرأة يف  ،)١٥بقوانني منح اجلنسـية للمـرأة، واملـادة (

وتتعلــق بقــوانني الــزواج  ،)١٦األهليــة القانونيــة وقــوانني الســفر واإلقامــة، واملــادة (

وتتعلق برفع اخلالف يف تفسري االتفاقية أو تطبيقها بني الدول  ،)٢٩األرسة، واملادة (و

 .األطراف إىل حمكمة العدل الدولية



          ١٣  

 -مرصـ -لبنـان -اجلزائـر -تـونس -املغـرب -ليبيا -ويتالك -العراق

صادقت عىل االتفاقية: التي  ومن الدول اإلسالمية .رمُ جزر القُ  -اليمن

 .ماليزيا –تركيا -بنجالديش -باكستان -إندونيسيا

اململكة العربيـة  انضمتحيث  ،تواىل انضامم بقية الدول العربيةثم 

)، ٢٠٠٢( )، ثـم البحـرين٢٠٠١وموريتانيا ( )،٢٠٠٠السعودية عام (

ــارات ( ــوريا واإلم ــم س ــم ٢٠٠٤ث ــ)، ث ــريً  ،)٢٠٠٦(  امنُع ــروأخ  ا قط

 .)٢٠٠٩( انضمت يف

 ؛وتعاين احلكومات املختلفة مـن ضـغوط كثـرية مـن جلنـة السـيداو

 لرفع حتفظاهتا، وبدأ بعضها بالفعل يف رفع تلك التحفظات.
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 .م لالتفاقية: تقويم عافصل األولال

 .الثاين: تقييم تفصييل لالتفاقيةالفصل 

االختياري امللحق باتفاقية  رؤية نقدية للربوتوكول: ل الثالثالفص

 .سيداو

 .مالحق البحثالفصل الرابع: 

* * *



 اث اب                           ١٤  
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 ءا     

أةا  ل اأ    



                »او«١٥  

ءا     

    أل ا  اأة
  

  إت ا: -أ

 :مثل ،حقوق اإلنسان يالنص عىل إجراءات وتدابري حتملالتفاقية ُحيَْمد 

تعمــل عــىل كفالــة تطــور املــرأة وتقــدمها، وضــامن  ي) التــ٣املــادة (

 ة.ممارستها حلقوق اإلنسان واحلريات األساسي

هتـــدف إىل حتقيـــق القضـــاء عـــىل التحيـــزات  ي/أ) التـــ٥واملـــادة (

أو  ،والعادات العرفية، وكل املامرسات األخرى القائمة عىل فكرة دونية

 تفوق أحد اجلنسني.

اختــاذ الــدول مجيــع  :) عــىل٦املــادة (يف  كــام ُحيَمــد لالتفاقيــة الــنص

الــدعارة،  ا يفالتــدابري ملكافحــة مجيــع أشــكال االجتــار بــاملرأة واســتغالهل

فُيحَمد لالتفاقية هجومها عىل املتاجرة بالنساء، وجتارة الرقيق األبـيض، 

 وإكراه الفتيات عىل البغاء.

اختــاذ الــدول مجيــع  :) الــنص عــىل٧املــادة (يف  كــام ُحيَمــد لالتفاقيــة

 ،ترشــيًحا :التــدابري املناســبة ألْن متــارس النســاء حقــوقهن السياســية

ومجيـع املـنظامت  ،صـياغة السياسـات احلكوميـة ومشـاركة يف ،وانتخاًبا

 واجلمعيات غري احلكومية.



 او«ا«  ر  م ١٦  رؤ  

أال حيـول دون  :) عـىل١٠املادة ( ُحيَمد هلذه االتفاقية أيًضا النص يف

 عىل التفرقة بسبب اجلنس أو الدين. يالتعليم حائل مبن حق املرأة يف

عـىل  العمل :) عىل١١املادة ( كام ُحيَمد هلذه االتفاقية أيًضا النص يف

اســتحقاق أجــر متســاٍو لعمــل  حقــوق النســاء مــع الرجــال يف يتســاو

، وكذلك الضامن االجتامعي، والوقاية الصحية، وسالمة ظروف متساوٍ 

 .العمل

 ر ه ااد  ا ا  وأ و -ب

ا ا    أة ، : و  

أربـع يف  ية كلية أعطى اإلسالم النساء حقوًقـا كاملـةمن منطلق رؤ

 / جماالت: دوائر

فاعرتف بإنسانيتها كاملة، جلعلهـا والرجـل سـواء  :املجال اإلنساين

ْفـٍس واِحـَدةٍ ﴿بسواء  ـن نَّ ُكـُم الَّـِذى َخَلَقُكـم مِّ ُقـوا َربَّ ـا النَّـاُس اتَّ َ  ﴾َيـا َأهيُّ

ـــاء:  [ رواه  »الرجـــالالنســـاء شـــقائق «: ملسو هيلع هللا ىلصوقـــال النبـــى  ،]١[النس

 .الرتمذي]

مـن مجيـع  يففتح هلـا بـاب العمـل االجتامعـ�����������������

 جوانبه.

حيـث أعطاهـا اإلسـالم األهليـة �������������������������

 .هلا من قدرات عقلية ونفسية وجسدية تؤهلها هلذا بامالكاملة 



                »او«١٧  

 ،زواجبالبنـت قبـل الـ -أيام عنايـة -اعتنى اإلسالم��������������

فأوجب عـىل األب رعايـة ابنتـه ومحايتهـا وتعليمهـا واإلنفـاق عليهـا إىل أن 

أو علمـه عنـد  واشرتط موافقـة الـويل ،تتزوج، وأعطاها حق اختيار زوجها

وقدرتـه عـىل  ،التأكد من صالحية الزوج هلا يف مساعدةً  ؛زواجها ألول مرة

 ج من قبل.وعدم جتربتها الزوا ،لغلبة عاطفتها ؛القيام بمسئولياته

وبعد الزواج َأْوَىل اإلسالم عناية كبرية بمؤسسـة األرسة باعتبارهـا 

حتقق استقرار وتعاون أفراده، فوضع  يالوحدة األساسية للمجتمع، الت

وحيقـق مقاصـده، فجعـل  ،هلا من األحكام ما يكفل هلا ذلـك االسـتقرار

امل، واعتـرب عقد الزواج عقًدا رضائي�ا ال يصح إال برضاء املرأة احلر الك

األرسة رشكــة أو مؤسســة، ولــذا البــد هلــا مــن رئــيس أو قائــد يتحمــل 

قــد كلَّــف اإلســالم الرجــل ووحتقيــق مصــاحلها،  ،ومحايتهــا ،مســئوليتها

رعاية ومحاية مسئولية  يوه ،عرفت باسم (القوامة) يبتلك املسئولية الت

ئولية له وحـده مسـوالتشاور، كام محّ  إطار من الرتايض متارس يفوكفالة 

 اإلنفاق عىل األرسة ولو كانت الزوجة غنية.

وجعل فصم ُعَرى رابطة تلك املؤسسة لكال طرفيهـا عـىل السـواء، 

ـــمِّ  ـــة ُس ـــة الزوجي ـــك العالق ـــل تل ـــى الرج ـــإذا أهن ـــا،  َي ف ـــك طالًق   ذل

خلًعـا، وأعـادت لزوجهـا  َي ل تبعاته، وإذا قامت بإهنائها املرأة ُسمِّ وحتمَّ 

ة عـن تلـك العالقـ ياج، وهلـا أيًضـا أن تنهـما أخذته منه مـن مهـر للـزو

للرضـر، ويمكنهـا أيًضـا إهناؤهـا إذا القـايض طريق طلب الطالق أمـام 



 او«ا«  ر  م ١٨  رؤ  

 اشرتطت أن تكون العصمة بيدها عند عقد الزواج.

وباإلضافة لكل هذا، وضع اإلسالم عدًدا من اخلطوات اإلصالحية بـني 

 حكيم.الزوجني إذا وصال إىل حافة الطالق، منها: الصلح، والت

خاصـة بـني  حتكم احلياة والسلوك اإلنساين يأما الفلسفة العامة الت

ـنَّ ِمْثـُل اَلـِذي ﴿ احلقـوق  الرجل واملرأة، فقد قامت عـىل املسـاواة يف وَهلُ

، »النساء شـقائق الرجـال« ،البقرة] سورة ،٢٢٨[من اآلية  ﴾َعَلْيِهنَّ بِاْملَْعُروِف 

إنسانية واحدة، ومع  كنفسمشرتكة ت ُخِلقا من نفس واحدة، هلام مهام فقد

األدوار أو  تفرقـة يف يذكر وأنثـى)، وهـكـمهامت خمتلفة ( ذلك فلكل منهام

لة لكل منهام نتيجة اختالف تكوين كل منها يف طبيعة اخللقـة  ؛الوظيفة املوكَّ

وهي فطرة اهللا التي فطر  ،وعواطف ومشاعر وقدرات خمتلفة ،بدني�ا ونفسي�ا

ديل خللق اهللا، ففي هذه األمور ليس ثمة متاثل وال تطـابق الناس عليها ال تب

بني الرجل واملرأة، وهو ما حيتم عقًال ومنطًقا ومصلحة أن يكون لكل منهام 

يكمل كـل مـنهام اآلخـر وذلك حتى  ،معها روال تتناف ،وظيفة تالئم طبيعته

ممـا  ،كـل مـنهام اآلخـريكـرر داخل منظومة متعددة الوظائف، بـدالً مـن أن 

ويــؤدي إىل تفكــك  ،خالًفــا ملقتىضــ الفطــرة اجلانــب يأحــاد اجمتمًعــلــق خي

 واهنيار األرسة ثم املجتمع.

  ت ا: -ج
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                »او«١٩  

ــم أن  -١ ــرغ ــة نص ــادة (يف  تاالتفاقي ــدأ ١٧امل ــاة مب ــىل مراع ) ع

والـنظم  ،ل، ومتثيـل خمتلـف األشـكال احلضـاريةالعـاد التوزيع اجلغرايف

العـامل عنـد إنشـاء جلنـة القضـاء عـىل مجيـع أشـكال يف  القانونية الرئيسية

يف  مل تـنصألن املـادة  ؛يتم تنفيذ ذلـكمل عملي�ا التمييز ضد املرأة، ولكن 

إجراءات انتخـاب أعضـائها عـىل آليـة حتقـق مراعـاة هـذه االعتبـارات، 

أو عىل األقل التحفظ عليه من  ،ادة ينبغى استكاملههذه امليف  وهذا نقص

ثَّـل مل متُ  يالعـامل، والتـيف  ِقَبل تلك النظم القانونية واألشـكال احلضـارية

 خصوصياهتا. يالتمثيل الدقيق بام يراع

ــاة  ــىل مراع ــنص ع ــني ال ــائم ب ــاقض الق ــو التن ــك ه ــن ذل ــم م األه

 التفصــيلية اخلصوصــيات احلضــارية والثقافيــة والقانونيــة، والنصــوص

دون مراعـاة مـن عىل مجيع البرشـ فرضها تكرس معايري نمطية يراد التي 

اتفاقيـة القضـاء يف  يهذه اخلصوصيات، ولعل هذا هـو العيـب املحـور

عىل مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، حيـث مل تفـرق بـني مسـتويني كـان 

 التفرقة بينهام: يينبغ

 .مستوى النص عىل املبادئ -

 .ئل التطبيقية / التفصيليةمستوى الوسا -

فـإن املسـتوى  ،وإذا كان املستوى األول مناسًبا عىل مستوى العاملية

متنوع بطبيعته وفًقا للخصوصيات احلضارية والثقافية والقانونية،  الثاين

عـىل مسـتوى وفرض نمط واحد من الوسـائل واألفكـار والسـلوكيات 



 او«ا«  ر  م ٢٠  رؤ  

، والثقـايف يام التنـوع الـديناملتعلقة بـاحرت ئالعاملية فيه إهدار لكل املباد

نصــت عليهــا  يتقريــر املصــري، والتــيف  وســيادة الــدول، وحــق الشــعب

ــة، ويف ــق الدولي ــدة املواثي ــم املتح ــاق األم ــدمتها ميث ــتور  -مق ــو دس وه

 حيث نص -كافة املعاهدات األخرىعىل يعلو  يوالذ ،املجتمع الدويل

 ) عىل أنه:١٠٣مادته (يف 

يـرتبط هبـا أعضـاء األمـم املتحـدة تـي ال (إذا تعارضت االلتزامـات

آخـر يرتبطـون بـه، فـالعربة  التـزام دويل يوفًقا ألحكام هذا امليثاق مع أ

 .ق)زاماهتم املرتتبة عىل هذا امليثابالت

احـرتام ثقافـات الشـعوب، كـام وميثاق األمم املتحدة قد نص عـىل 

ــاهرة  ــة الق ــا وثيق ــة، ومنه ــات الدولي ــن االتفاقي ــد م ــه العدي ــت علي نص

 لسكان.ل

مــع  ،وســوف يتطلــب برنــامج العمــل إقامــة أرضــية مشــرتكة... «

واخللفيــات  ،االحــرتام الكامــل ملختلــف األديــان والقــيم األخالقيــة

 .»)١(الثقافية

غري أن اتفاقية القضاء عىل مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة تغلـب 

 يلتـا، )*(النظرة الغربية يعليها نظرة واحدة لإلنسان والكون واحلياة، ه

                                                 
 .١٩٩٤) برنامج املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، الفصل األول، القاهرة، ١(

الغـرب  ولـيس ي،واحلضـار الغـرب الثقـايف "الرؤية النقدية"املقصود بالغرب يف هذه  )*(

 .اجلغرايف



                »او«٢١  

 ليس للقيم الدينية أو اخلصوصيات احلضارية مكان فيها.

إطـار األمـم املتحـدة ووحـداهتا يف  وهذا النقد ثبتت صـحته عملي�ـا

هناية  للتنمية الثقافية، ويف يبدأ العقد العامل ١٩٨٩عام  ياملتخصصة، فف

العقد تبني أن فشل كثري من برامج األمم املتحدة يعـود إىل عـدم مراعـاة 

 يات احلضارية.اخلصوص

أمــا بخصــوص مــا تطرحــه االتفاقيــة مــن حقــوق وواجبــات، فإنــه 

حتمل مضـموًنا ملنظومـة احلقـوق  ييغلب عليها سيادة النظرة الغربية الت

والواجبات خيتلف عن مضمون منظومة احلقوق والواجبات لدى كثـري 

العـامل، ومـن ثـم فـإن فـرض الرؤيـة الغربيـة عـىل االتفاقيــة ثقافـات مـن 

 مصداقيتها يف التعبـري عـن االحتياجـات احلقيقيـة لكـل نسـاء يشكك يف

 العامل.

لعل أهم عنارص الفلسـفة الكامنـة خلـف اتفاقيـة القضـاء عـىل  -٢

نظرهتا لإلنسان باعتباره  يه ،CEDAWمجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

ا يستمد مـن القـوانني الطبيعيـة املاديـة، وخيضـع  قيمه وأفكاره كائنًا مادي�

 .دون غريها وللحتميات الطبيعية ،الظروف املادية لنفس

 تتحدث عنها االتفاقيـةالتي  فإن احلقوق اإلنسانية للمرأة ،ومن ثم

ــا يمثـل  -عبـارة عـن امـرأة، أيـة امـرأة -حقـوق إلنسـانهـي  كائنًـا فردي�

ال عالقـة لـه بـأرسة أو جمتمـع أو والبعد، غري اجتامعي،  ، أحادّي منعزالً 

 ارخيية أو أخالقية.أو مرجعية ت ،دولة



 او«ا«  ر  م ٢٢  رؤ  

جمملها متثل جوهر مفاهيم احلضارة الغربية، ونظرهتا يف وهذه الفلسفة 

 ومسـاحات الثابـت واملتغـري ،لإلنسان والكون واحلياة، وتصوراهتا للخالق

 احلياة اإلنسانية.يف 
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o  يالقانون الطبيعمفهوم Natural Law: ن املرتبط بذاتية اإلنسا

 .من الناحية الطبيعية، بغض النظر عن فكره ومنهجه وعقيدته

لـــيس قانوًنـــا بــاملعنى الـــدقيق، ولكنـــه جمـــرد  يوالقــانون الطبيعـــ

سـابقة عـىل وجـود اجلامعـة نظريـة أن هنـاك قواعـد عقالنيـة  )(افرتاض

وتظـل  ،لإلنسان، تولـد معـه )عىل (حقوق طبيعية يالبرشية، وأهنا حتتو

ال تفرض فيه عىل الفرد أيـة واجبـات مقابـل  يلذالوقت ايف  لصيقة به،

 وممارسته هلا. ،متتعه هبذه احلقوق

َع نْفِسه،  هذا التصور الكيليف  لذلك يكون اإلنسان وهو الذي ُمَرشِّ

الً ُعـه، رافًضا أن يكـون َرش َحقَّ حيدد  مـن أو مسـتمًدا  ،مـن السـامءه ُمنَــزَّ

 .أو البيولوجية احلسية ،الطبيعة االجتامعية

o درجة التامثل أو التطابق إىل  املساواة املطلقة بني الرجل واملرأةو

احلياة كحل أوحد وأساس، تقوم عىل  يالتام تشمل مجيع مناح

اخلصائص والوظائف بني الرجـل يف  رفض حقيقة وجود متايز

 واملرأة.

o أرسة، يف  بمعنى النظر للمـرأة كفـرد، ولـيس كعضـو :والفردية



                »او«٢٣  

قوم عىل الفرد والفرديـة، وهـذا مـا ذلك أن احلضارة األوربية ت

وإن اعرتف للمرأة بام توجبه  ييتعارض مع نظرية اإلسالم الذ

عـىل نظريـة الغايـة  -أصـالً  -إنسانيتها من حقوق، فإنه ال يقوم

الفرديــة، ولــه نظــرة وســطية متوازنــة بــني الفرديــة واجلامعيــة، 

يف  فطر اهللا الناس عليهـا، وتظهـر يوحيرتم الفطرة اإلنسانية الت

يف  نوانجمال املرأة باعتبارهـا إنسـاًنا وأنثـى، وأهنـا والرجـل ِصـ

الثـواب  ويف ،خطـاب التكليـف ويف ،احلقوق اإلنسانية العامـة

لتنظـيم العالقـة بيـنهام  اوآداًبـع قـيًام وضـوابط ووَض  ،والعقاب

 .هاوضبط

o ــه لتنــال املــرأة حقوقهــا وحتميــة الرصــاع فاخلطــاب  :وديمومت

إىل تفكيـك األرسة،  يو خطاب يـؤده Feminism)(األنثوي 

، وهو خطـاب هيـدف حتمية الرصاع بني الذكر واألنثىويعلن 

، ويقـوم عـىل أن بـني الـزوجني وامللل إىل توليد القلق والضيق 

 ال يمكن أن حتقق هويتها إال خارج إطار األرسة. ملرأةا

للتحفظـات التـي تضـعها الـدول عـىل مـواد االتفاقيـة، بالنسبة  -٣

ــ ــادتني ونخــص منه ــإن  ،)١٦) و(٢(ا امل ــذف ــان ال ــة  يالبي ــدرته جلن أص

 يبمناسـبة الـذكرى اخلمسـني لإلعـالن العـامل ،االتفاقية باألمم املتحـدة

ال جييز الـتحفظ عـىل هـاتني  ،١٩٩٧عام بتاريخ يوليو  ،حلقوق اإلنسان

 املادتني، إذ نص عىل ما ييل:



 او«ا«  ر  م ٢٤  رؤ  

ــادتني  ــة امل ــرب اللجن ــة، و )١٦) و(٢((تعت ــوهر االتفاقي ــوز ج ال جي

حتظـر  يالتـ ،) مـن االتفاقيـة٢فقرة  ،٢٨التحفظ عليهام بموجب املادة (

موضوع االتفاقية وغرضها، كـام أن الـتحفظ علـيهام  ينايف يالتحفظ الذ

) ٢(العام، وأن تعارض املـواد  يعترب أيًضا منافًيا ألحكام القانون الدويل

ية ال يمكن أن يـربر أو الثقاف ،أو الدينية ،مع املامرسات التقليدية )١٦و(

سواء  -اخلاصة باألرسة -)١٦انتهاك االتفاقية، وأن التحفظ عىل املادة (

ــا ملوضــوع  أكــان ألســباب قوميــة أو تقليديــة أو دينيــة، فإنــه يعتــرب منافًي

 البد من سحبه). االتفاقية وغرضها، وبالتايل

ا مع ما جاء  كتاب: (التمييز ضـديف  إال أن ذلك يتناقض تناقًضا تام�

االتفاقية واللجنة)، الصادر عن األمم املتحدة، عند احلديث عن  -املرأة

ن اتفاقيـة القضـاء إ: ) اخلاصة بالتحفظ عىل االتفاقيـة٢فقرة  ،٢٨املادة (

 يعــىل مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة جتيــز للــدول األطــراف أن تبــد

عـني، أو بشأن أهنا ال تقبل أن يكـون جـزء م -إعالًنا رسمي�ا  يأ -حتفًظا

 لزمة هلا.أن تكون أجزاء معينة من املعاهدة مُ 

وليس لدى اللجنة سلطة تقرير ما إذا كانت التحفظـات متنافيـة أو 

يمكـن أن  متنافية مع مقصد االتفاقية وموضـوعها، فمسـألة التنـايف غري

حتـى  -ن مل تطلـب أيـة دولـةجتيب عليهـا حمكمـة العـدل الدوليـة، ولكـ

ا رأيً  -اآلن حول ما جاء يف البيان املذكور من  من هذه املحكمةا استشاري�

 .رفض التحفظات



                »او«٢٥  

احليـاة، يف  ومنهًجـا واحـًدا ،وكام تفرض االتفاقية رؤية واحدة -٤

ســياقاهتا يف  تفــرض أيًضــا مصــطلحات ومفــاهيم ال يمكــن إدراكهــا إال

بمعنى القضاء عىل دور األم  ،الغربية، ومن ذلك مفهوم األدوار النمطية

ـــة  ـــا، ودور األباملتفرغ ـــة أطفاهل ـــا يف  لرعاي ـــا بياًن ـــد أحلقن األرسة، وق

 آخر هذه الدراسة.يف  بمصطلحات االتفاقية

رفـض ثالثـة  يفـإن نقـد اإلطـار العـام لالتفاقيـة يعنـ ،ومن ثم -٥

 أشياء:

الكامنة خلف االتفاقية، والرؤية العامة لإلنسان الغربية الفلسفة  -

 حتملها االتفاقية. يوالكون الت

ج له، بل وتلزم به خمتلف األمم روّ احلياة الذى تُ يف الواحد  نهجامل -

 والشعوب.

 سياقاهتا.يف  املفاهيم واملصطلحات املستخدمة -

* * * 



 اث اب                           ٢٦  
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 ءا     

 أةا  ل اأ   



                »او«٢٧  

 ءا     

ل اأ  أةا    
  

ا دة)١(  

     أم  ا ْ دةه ا : أيــة تفرقــة أو اســتبعاد أو)

يتم عىل أساس اجلـنس، ويكـون مـن آثـاره أو أغراضـه النيـل مـن  )(تقييد

بحقـوق اإلنسـان،  -أة الرجل واملـر يعىل أساس تساو -االعرتاف للمرأة

ة واالقتصادية واالجتامعية والثقافية يامليادين السياسيف  واحلريات األساسية

أو  ،ميدان آخر، أو إبطال االعرتاف للمرأة هبذه احلقـوق يأيف  واملدنية، أو

 بغض النظر عن حالتها الزوجية). ،وممارستها هلا ،متتعها هبا
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اره االجتامعيــة، وإن لــه تداعياتــه وآثــ أن التمييــز مصــطلح قــانوين -١

تعربِّ عن الظلم واإلجحاف أكثر مما تعرب عـن   Discriminationةظكانت لف

 -كـل العـدل -، وليست كل تفرقة ظلـًام؛ بـل إن العـدلالتفرقة واالختالف

 ،بينهامملساواة ايف  -كل الظلم -التفرقة بني املختلفني، كام أن الظلميف  يكون

                                                 
  بموجب التوصية الصادرة من جلنة السيداو أشكـال التمييز وقد تم إضافة شكل رابع من

م، التي أكدت عىل ١٩٩٢)، سنة ١٩)، برقم (القضاء عىل مجيع أشكـال التمييز ضـد املرأة(

رأة شكًال من أشكال التمييز ضد امل -القائم عىل أساس اجلنس -اعتبار (العنف) ضد املرأة

 الذي يؤثر عىل متتعها بمطلق احلريات.



 او«ا«  ر  م ٢٨  رؤ  

يف  والتفرقة بني املتامثلني، فاملساواة ليست بعدل إذا قضت بمسـاواة النـاس

تفــاوت واجبــاهتم وكفايــاهتم وأعامهلــم، فلــيس مــن العــدل  رغــماحلقــوق 

مجيع االعتبارات، يف  أن يتساوى الرجال والنساء ،أو املصلحة ،واإلنصاف

 والواجبات.تناط هبا احلقوق التي  اخلصائصيف  مع التفاوت

نــص املــادة أهنــا هتــدف إىل املســاواة، غــري أن ظــاهر يبــدو مــن  -٢

الفلسفة الكامنة واخللفيات هلا، تكشف أهنا ال هتدف إىل جمرد يف  التمعن

ولــو يف حالـــة اخـــتالف  ام إىل التامثــل التـــام أو التطـــابقاملســاواة، وإنـــ

 م وليس املساواة.وهو عني الظل ،والقدراتاخلصائص 

دة تـنص عـىل التامثـل والتطـابق التـام بـني الرجـل واملـرأة، فهذه املا

 واحًدافرًدا واحد، فاهللا مل خيلق  آنٍ يف  خمالفة حلقائق كونية ورشعية يوه

حقيقـة كونيـة  يزوجني: ذكًرا وأنثى، وهـخلق ، بل مكرًرا من نسختني

ٍء َخَلْقنَا َزْوَجْنيِ ﴿كذلك  إن فـ ،ومـن ثـم .]٤٩[الـذاريات:  ﴾وِمن ُكلِّ َيشْ

لوجـود جـنس أو تعدده بأكثر من اثنني ، unisexدعوات وحدة اجلنس 

دعــوات مصــادمة هــي  ،social Gender يالنــوع االجتامعــثالــث هــو 

 لنواميس الفطرة واخللق وطبائع االجتامع.

  )٢ادة (

ا  آ  دةه ا:  

فـق وتوا ،مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة تشجب الدول األطراف(

عىل أن تنتهج، بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسـة القضـاء عـىل 



                »او«٢٩  

 :التمييز ضد املرأة، وحتقيًقا لذلك تتعهد بالقيام بام ييل

أو  ،دسـاتريها الوطنيـةيف  أ) جتسيد مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة

ترشيعاهتا املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد ُأدِمـَج فيهـا 

هلذا املبدأ من خالل القانون  اآلن، وكفالة التحقيق العميل حتى

 والوسائل املناسبة األخرى.

ذلـك مـا يف  ب) اختاذ املناسب من التـدابري الترشـيعية وغريهـا، بـام

 حلظر كل متييز ضد املرأة. ؛يقتضيه األمر من جزاءات

جل، ج) إقرار احلامية القانونية حلقوق املرأة عىل قدم املساواة مع الر

عن طريق املحاكم الوطنية ذات  -وضامن احلامية الفعالة للمرأة

ــرى ــة األخ ــل  يمــن أ -االختصــاص، واملؤسســات العام عم

 .يمتييز

وكفالة  ،عمل أو ممارسة متييزية ضد املرأة يد) االمتناع عن االضطالع بأ

 ترصف السلطات واملؤسسات العامة بام يتفق وهذا االلتزام.

ابري املناسبة للقضاء عـىل التمييـز ضـد املـرأة مـن هـ) اختاذ مجيع التد

 أو مؤسسة. ،أو منظمة ،شخص يجانب أ

أو إلغاء  ذلك الترشيع، لتعديليف  و) اختاذ مجيع التدابري املناسبة، بام

تشـكل  يالقوانني واألنظمة واألعراف واملامرسات القائمة التـ

 متييًزا ضد املرأة.



 او«ا«  ر  م ٣٠  رؤ  

تشـكل متييـًزا  يات الوطنيـة التـز) إلغاء مجيع أحكام قوانني العقوب

 ضد املرأة.
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) ٢وصف آلية عمل االتفاقية من خالل املادة ( مالحظات عامة: -أ

 :)٧وبنودها الـ (

ــها  -١ ــوعها وغرض ــة وموض ــوهر االتفاقي ــكل ج ــادة تش ــذه امل ه

 .األسايس

مسـتوى  :كنـة، مثـلاملمكافـة املسـتويات هذه املادة تعمل عـىل  -٢

، مســـتوى الدولـــة الواقعيـــةمســـتوى املامرســـة،  ،الدســـتور/ القـــانون

ــاهتا ــه وقــواه وهياكلــه، مســتوى  ،ومؤسس مســتوى املجتمــع بتكوينات

 مستوى األفراد، مستوى اجلانب اإلجيايب ،املؤسسات العامة أو املنظامت

 (حظر ترشيعات). يومستوى اجلانب السلب ،(َسن ترشيعات)

أن االتفاقية تعمل بالتدريج، يف مع سابقتها، املادة هذه تتكامل  -٣

 : وذلك عىل مستوينيتنتقل من نطاق إىل نطاق بتدرج ونظام،  يأ

 تعديل أية ترشيعات تعترب متييزية (من وجهة نظر االتفاقية).أوهلام: 

املتعارضـة  إلغاء مجيـع أحكـام قـوانني العقوبـات الوطنيـةوثانيهام: 

 فاقية ناسخة لغريها من الترشيعات واألحكام.، باعتبار االتمعها

، مرتابطـة ومتالمحـة تشكل ببنودها حزمة أو منظومـةاالتفاقية  -٤



                »او«٣١  

تغيـري كافـة ترشـيعاهتا إلجبارها عـىل  ؛كم اخلناق حول احلكوماتبام ُحي 

 .الوطنية بام حيقق املساواة املطلقة بني الرجل واملرأة

 بنود املادة:املالحظات التفصيلية عىل  وفيام ييل -ب

يفرض هذا البند عىل الـدول العمـل املالحظات عىل البند (أ):  -١

 مستويني:عىل 

أو مصدر القـوانني  ،مستوى الدساتري، وهو القانون األعىلاألول: 

 واملحدد للمعامل األساسية هلا.

 مستوى القوانني التفصيلية أو الترشيعات.: الثاين

إطـار يف  ن االتفاقيـة تتـدخلومن ثم، فإن قبـول هـذا البنـد معنـاه أ

عـىل أساسـها  يسيادة الدولة، وما حيدده دسـتورها مـن معـامل شـتى تنبنـ

 .قوانينها

 مستويني: يعمل هذا البند عىل  املالحظات عىل البند (ب): -٢

، ، وهــو التـدخل بفــرض تـدابري ترشــيعيةاملسـتوى اإلجيـايباألول: 

منظـــور  ووضـــع جـــزاءات (عقوبـــات) ملرتكبـــي فعـــل التمييـــز (مـــن

 .االتفاقية)

، وهو تعهد الدول باالمتنـاع عـن أي عمـل ياملستوى السلب :الثاين

أو ممارسة تعدها االتفاقية متييًزا، وكفالة ترصف السلطات واملؤسسـات 

 العامة بام يتفق وهذا االلتزام.



 او«ا«  ر  م ٣٢  رؤ  

االتفاقيـة لـه فرضـت  أن لفظ التمييز هو مصـطلح قـانوينمما يؤكد 

القانونيـة املرتتبـة عـىل اقـرتاف فعـل  وآثـاره تداعياتـهولـه  ،رؤية خاصـة

 .)(التمييز

 ،محاولـة تقنـني االتفاقيـةتتعلـق باملالحظات عىل البند (جــ):  -٣

وذلـك عـرب عمـل  ،داخـل األنظمـة القانونيـة للـدولوتثبيت مفاهيمهـا 

وقائع ال  ياملحاكم الوطنية، حيث خيلق عمل املحاكم الوطنية شبه اليوم

سـوابق قانونيـة  -كـذلك -وختلـق لـه  ،التامثـلحرص هلا تكرس مفهـوم 

 .تطبيقية

ــد (د):  -٤ ــىل البن ــات ع ــتوى املالحظ ــىل مس ــد ع ــذا البن ــل ه يعم

فـــرض يف  يالســـلطات واملؤسســـات العامـــة، وهـــو املســـتوى الـــواقع

، ياليـوم ياالتفاقية، حيث متثل تلك املؤسسات دوالب العمل احلكوم

ــة لفــرض  يوهــ ــة رضوري ــة، لــيس مــن خــرؤي الل النصــوص االتفاقي

 ،واملواثيق فقط، وإنام أيًضا من خالل ممارسات يومية تفرض نمط احلياة

يف  مها أخطـر جمـاالت التـأثري؛ ألهنـام يفرضـان تغيـًرياو ،وطريقة العيش

 لألفراد، وتصوراهتم لإلنسان والكون واحلياة.والسلوكية البنية الذهنية 

، الفرد  مستوىلبند عىليعمل هذا ااملالحظات عىل البند (هـ):  -٥

نحـو كـل اختاذ مجيع التـدابري املناسـبة ب ،ؤسسةواملنظمة وعىل مستوى امل

 أو مؤسسة. ،أو منظمة ،شخصسواء صدر عن  ،ضد املرأةز) من (ُيميّ 

تتعهد احلكومات البند  ابمقتىض هذ(و):  املالحظات عىل البند -٦



                »او«٣٣  

تضـع  وبـذلكاألنظمـة واألعـراف واملامرسـات، كافـة بتعديل أو إلغـاء 

أعىل من مصادر القـانون عنـد أغلـب جمتمعـات  امصدرً  االتفاقية نفسها

بـل جتعـل مـن نفسـها ناسـًخا لكـل  ،التقاليـد) -العـرف -العامل (الـدين

 ذاهتا.يف مرجعية ي القوانني األخرى، وتصبح ه

ــع : (ز) و (و) يناملالحظــات عــىل البنــد -٧ يــدعوان إىل اختــاذ مجي

إلبطال كافة األحكام واللوائح واألعراف  ،عذلك الترشييف  بام ،التدابري

قوانينها، وأن تستبدل هبا قـوانني تؤكـد يف  بني الرجل واملرأة )يزمتُ ( يالت

أو  ،القضاء عـىل هـذه املامرسـات، سـواء أكانـت صـادرة عـن أشـخاص

تقــوم عــىل  يناجتــة عــن تقاليــد أو أعــراف دون اســتثناء، حتــى تلــك التــ

ألهنـا ال تقترصـ  ؛للرشـيعة اإلسـالميةرصحية خمالفة هي ، ويأساس دين

ى لمتتد بل  ،عىل املسائل املدنية تشـمل قـوانني األرسة أيًضـا، أو مـا ُيسـمَّ

أخــص خصــائص املجتمعــات  يبقــوانني األحــوال الشخصــية، وهــ

ــة ؛والشــعوب وخصوصــيات  ،العــتامد هــذه القــوانني عــىل أســس ديني

  .حضارية وثقافية

حكـام الرشـعية املتعلقـة بالنسـاء وبمقتىض هذه املـادة تصـبح مجيـع األ

أو التعويل عليها، ويبدو األمـر كـام  ،الغية وباطلة، وال يصح الرجوع إليها

 يرغـم أن السـع، )لو أن أحكام الرشـيعة نسـختها هـذه االتفاقيـة (الدوليـة

إلبطال هذه القوانني الرشعية (اإلسالمية) يتعارض مع ميثاق األمم  الدويل

 العامل.يف  يوالدين عىل احرتام التنوع الثقايفنص  يالذ ،املتحدة نفسه



 او«ا«  ر  م ٣٤  رؤ  

  ) ٣ادة (

و  ا  واة اا  اةأ ا  :  

سيام امليادين السياسية  وال ،مجيع امليادينيف  (تتخذ الدول األطراف

ذلـك يف  كـل التـدابري املناسـبة، بـام ،واالجتامعية واالقتصـادية والثقافيـة

لكفالــة تطــور املــرأة وتقــدمها الكــاملني، وذلــك لتضــمن هلــا  ،ترشــيعال

ممارسة حقوق اإلنسان، واحلريات السياسـية، والتمتـع هبـا عـىل أسـاس 

 .)املساواة مع الرجل
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الرشيعة اإلسالمية فيام اتفق فيه اجلنسان مـن يف  إن املساواة تتحقق

 ،هنا مفهوم العـدل فيأيت ،قدرات وخصائص إنسانية، أما ما خيتلفان فيه

 .وليست املساواة املطلقة

التطـابق أو التامثـل، كـام تـم  يعنين مفهوم الرشيعة للمساواة ال إو

 (الرؤية النقدية).مكان آخر من هذه يف  رشح ذلك

كام يلزم التنويه هنـا إىل أن وجهـة نظـر الرشـيعة اإلسـالمية ملفهـوم 

يف  حتسني وضع كل منهام يعنإنام ي -وكذلك لتطور الرجل -تطور املرأة

ــادين ــة املي ــةيف  ،كاف ــة والديني ــادئ االجتامعي ــيم واملب ــة الق ــار منظوم  إط

  احلاكمة.



                »او«٣٥  

  ) ٤ادة (

و  ا ا واة :  

ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتـة تسـتهدف  -١(

كــام حتــدده هــذه  ،اواملــرأة متييــزً التعجيــل باملســاواة الفعليــة بــني الرجــل 

اإلبقـاء عـىل  -كنتيجـة لـه -االتفاقية، ولكنه جيب أال يسـتتبع بأيـة حـال

معايري غـري متكافئـة أو منفصـلة، كـام جيـب وقـف العمـل هبـذه التـدابري 

 الفرص واملعاملة قد حتققت.يف  عندما تكون أهداف التكافؤ

تسـتهدف محايـة ال يعترب اختاذ الدول األطـراف تـدابري خاصـة  -٢

ذه االتفاقيــة، إجــراًء هــيف  ذلــك تلــك التــدابري الــواردةيف  األمومــة، بــام

 .)اي� متييز
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األطـراف املعنيـة عـىل اختـاذ تـدابري خاصـة  حّث بهذه املادة متعلقة 

ــة ــق  ؛مؤقت ــامتعجــيًال لتحقي ــرأة  التســاوي الت ــل وامل ــني الرج ــع ب يف مجي

  .النتائجيف والفرص يف  ة، وحتدد أهدافها كمساوااملجاالت

هذه املادة جتاهل لالختالفات الفسيولوجية بني الرجل واملرأة،  ويف

األمومة، والنظر للجنسني باعتبارمها شيًئا واحًدا، ويعرب يف  ولدور املرأة

 يالتـ، Feminism Radicalذلك عن فكر احلركة األنثويـة الراديكاليـة 

تـربهتام شـيًئا راجًعـا للبيئـة مضـمون الـذكورة واألنوثـة، واعيف  شككت



 او«ا«  ر  م ٣٦  رؤ  

اخلاصــة،  اموالتنشــئة االجتامعيــة، ال حلقيقــة قــدرات الطــرفني وصــفاهت

ــطنعة،  ــة مص ــا مؤسس ــك األرسة باعتباره ــة بتفكي ــذه احلرك ــادت ه ون

األمومــة واإلنجــاب، يف  وليســت طبيعيــة، وانتقــدت حرصــ دور املــرأة

لَتْقنَـع  ؛املـرأة يواعتربت أن قيم العفـة واألمومـة وضـعت لتزييـف وعـ

ا، وطرحـت  باملجال اخلاص، ونادت باعتامد املـرأة عـىل نفسـها اقتصـادي�

 .كأحد البدائلوالسحاق  يالشذوذ والتلقيح الصناع

 يالتفرقة بني الرجل واملرأة لصالح املرأة، أوتنطوي هذه املادة عىل 

، فـيام تـم وتقـرر متييـًزا لصـالح املـرأة ،نفسههنا قانون املساواة  يأهنا تلغ

 .تعريفه بـ(التمييز اإلجيايب)

أن ناميز بني الرجـل  -حسب منطق هذه املادة –وإذا كان من اجلائز

واملرأة لتاميز الظروف، فلامذا ال يكـون األصـل هـو اخـتالف الظـروف، 

ولـيس حماولـة خلـق قـوانني تفـرض  ،تعامـلالقـوانني اختالف ومن َثمَّ 

انـت تلـك القـوانني إهليـة التامثل عىل واقع هو متاميز بذاته، خاصـة إذا ك

 نفوس معتنقيها.يف  املصدر، وهلا جذور راسخة

هــو  (املســاواة)ولــيس التامثــل العــدل) فلــامذا ال يكــون ( ،ومــن َثــمَّ 

يقوم جمال املرأة، والعدل يف  حتاول أن تسعى إليه أية اتفاقية ياهلدف الذ

ا فيـه، ويقـنن بينهام فيام اتفقا فيه، وخيالف بيـنهام فـيام اختلفـعىل املساواة 

 لكل وضع بحسبه، وليس بحسب ما تفرضه رؤية التامثل التام.

* * * 



                »او«٣٧  

  ) ٥ادة (

و    ا اا    ور

  ا واأة: 

 :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما ييل(

 ؛وك الرجــل واملــرأة(أ) تعــديل األنــامط االجتامعيــة والثقافيــة لســل

وكل املامرسـات  ،هبدف حتقيق القضاء عىل التحيزات والعادات العرفية

أو عـىل أدوار  ،أو تفوق أحد اجلنسـني ،األخرى القائمة عىل فكرة دونية

 نمطية للرجل واملرأة.

(ب) كفالة أن تتضمن الرتبية األرسية فهًام سليًام لألمومة بوصـفها 

ــة،  ــة اجتامعي ــرتاف وظيف ــال واالع ــل مــن الرج ــرتكة لك ــئولية املش باملس

 .)تنشئة أطفاهلم وتطورهميف  والنساء
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متثل هذه املادة أحد أهم أهداف اتفاقية السيداو؛ ألهنـا تنصـب  -أ 

وهــو مــا هتــدف االتفاقيــة إىل  األنــامط االجتامعيــة والثقافيــة، تغيــريعــىل 

، وإن )١(ار النمطيةال تفرس ماهية األدو يسنوات معدودة، وهيف  هقيقحت

أنــه ليســت هنــاك أنــامط خاصــة للنســاء باعتبــارهن نســاء،  يكانــت تعنــ

 فهنـاك مَّ وليست هناك أنامط خاصة للرجال باعتبـارهم رجـاالً، ومـن َثـ

                                                 
 املعتادة واملتكررة. )١(



 او«ا«  ر  م ٣٨  رؤ  

غــري أي  ،حمايــدة)اعتبــار األدوار (وإمكانيــة واســعة لتبــادل األدوار، 

ودور ة كزوجــة وأم، األرسيف  بــل ووصــف دور املــرأة ،مرتبطــة بجــنس

 نفـاق عليهـاواإل ،ومسئول عن رعايتها ومحايتهـا ،الرجل كقائد لألرسة

 يباألنامط اجلامدة، وهـذا املعنـى وثيـق الصـلة بمفهـوم النـوع االجتامعـ

Social Gender ،كــذلك، وأن ُخلــق أن الرجــل لــيس رجــًال ألنــه  يأ

 يكذلك؛ بـل ألن التنشـئة االجتامعيـة هـُخلقت املرأة ليست امرأة ألهنا 

 وتلك امرأة. ،جتعل ذلك رجالً  يتال

بـل  ،ال يولـد املـرء امـرأة« وهو ما عربت عنه سـيمون دي بوفـوار:

وال تكـوين  ،..، إن سلوك املرأة ال تفرضه عليها هرموناهتاك كذلصّري يُ 

 .)١(»بل هو نتيجة وضعهادماغها، 

فهــذه  ،ى بطبيعــة املــرأةســمَّ إنــه لــيس هنــاك مــا يُ « :وتقــول أخــرى

ا املجتمع مثل القوانني والرشائع والقـيم األخالقيـة (أنـا الطبيعة يشكله

 .)٢( أكون ما أنا)

والستكامل تلك املنظومة اعتربت االتفاقية أن األمومة ليست  -ب

بـل هـي وظيفـة  ،دوًرا لصيًقا باملرأة اقتضاه تكوينها البيولوجي والنفيس

مــم اجتامعيــة يمكــن أن يقــوم هبــا أي إنســان آخــر، لــذا نــادى تفســري األ

                                                 
 .١٩٧١سيمون دي بوفوار، اجلنس اآلخر، مرتجم، بريوت، املكتبة احلديثة،   )١(

ــة األرسة،   )٢( ــيايس الغــريب، مــرتجم، مكتب ــني، النســاء يف الفكــر الس ســوزان مــوللر أوك

٢٠٠٥. 



                »او«٣٩  

  .املتحدة لالتفاقية برضورة وضع نظام إجازة آباء لرعاية الطفل

وتتنـاىف مـع الطبيعـة  ،وغـري حقيقيـة ،وهذه كلها مفـاهيم مغلوطـة

التــي يســتحيل تغيريهــا أو  ،التكوينيــة اخللقيــة لكــل مــن الرجــل واملــرأة

 جتاهلها.

تؤكد هذه (الرؤية النقدية) أن متايز كل من الرجل  ،ويف هذا اإلطار

وقــدرات بدنيــة ونفســية معينــة ال جتعــل  ،املــرأة بخصــائص وملكــاتو

أحدمها أعىل شـأًنا مـن اآلخـر، ولكنـه منـوط بصـالحيته ألداء وظـائف 

وهي سنة اهللا يف البرش  ،حياتية وحيوية معينة ال يستطيع اآلخر القيام هبا

  والنساء وبعضهن. ،حتى بني الرجال وبعضهم ،كافة

  ) ٦ادة (

و  :رة أة و ر  

ذلك الترشـيع، يف  تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، بام(

 .)واستغالل دعارة املرأة ،ملكافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة
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س خالصــة فكــر احلركــة األنثويــة الراديكاليــة  ــذه املــادة تكــرِّ ه

Radical Feminism ،التـي  رفعـت شـعار »My Body is My Own«، 

) ٦( أي حــق املــرأة الكامــل يف الــتحكم يف جســدها، فقــد طالبــت املــادة

وليس مكافحة الـدعارة  ،واالجتار هبا ،بمكافحة (استغالل) دعارة املرأة



 او«ا«  ر  م ٤٠  رؤ  

ذاهتا، بمعنى أن عملها يف الدعارة حلسـاب نفسـها يـدخل ضـمن نطـاق 

فإن هذا  ،ساهبمخرون هذا العمل حلحتكمها يف جسدها، أما إذا استغل آ

 هو ما طالبت االتفاقية بسن الترشيعات ملكافحته.

باالتفاقية أن تطالب احلكومات بمنـع كـل مـا يعـرض  وكان أجدر

حرصت عليـه  سواء كان بإرادهتا أو رغًام عنها، وهذا ما ،املرأة لالمتهان

حيــث عملــت عــىل تــوفري ســبل العــيش الكــريم  ،الرشــيعة اإلســالمية

لزام أدنى أقارهبا باإلنفاق عليها إذا مل يكن هلا مـال، كـام إإىل حد  ،للمرأة

 فرضت عليها سرت جسدها صيانة هلا.

  ) ٧ادة (

و  :ا را  أةوا ا  وي ا  

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسـبة للقضـاء عـىل التمييـز (

 -العامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة احلياة السياسيةيف  ضد املرأة

 :احلق يف -عىل قدم املساواة مع الرجل

مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهلية يف  (أ) التصويت

 ُينتَخب أعضاؤها باالقرتاع العام.التي  االنتخاب جلميع اهليئات

صياغة سياسة احلكومـة، وتنفيـذ هـذه السياسـة، يف  (ب) املشاركة

ــ ويف ــىل مجيــع ش ــة ع ــام العام ــع امله ــة مجي ــة، وتأدي ــائف العام غل الوظ

 املستويات احلكومية.



                »او«٤١  

التـي  مجيـع املـنظامت واجلمعيـات غـري احلكوميـةيف  (جـ) املشاركة

 .)عنى باحلياة العامة والسياسية للبلدتُ 
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هذه املادة ببنودها املختلفة قضايا املرأة عىل مستوى املشاركة تتناول 

ــيةالسيا ــايف  س ــة، وتعيينً ــة ومنتخب ــتويات (ناخب ــع املس ــب يف  مجي املناص

 املنظامت الطوعية).يف  العامة، واشرتاًكا

نصوص الرشيعة اإلسالمية أو مقاصدها الكلية ما حيـول يف  ليسو

بني املرأة وبني هذه األعامل؛ بل إن كثًريا من العلـامء يـرى أن قيـام املـرأة 

الستخالف يفرض عليها وجوًبا عيني�ا وعبء ا ،املسلمة بواجب األمانة

ـــر يف  االشـــرتاك ـــب األم ـــام، وأن قيامهـــا بواج ـــة اإلصـــالح الع عملي

عن املنكر يفرض عليها الدعوة لإلصالح، فاملؤمنون  يوالنه ،باملعروف

واملؤمنات بعضهم أوليـاء بعـض، واملـرأة املسـلمة ناخبـة تقـوم بواجـب 

مواقع املسئولية يف  سئولةالشهادة، ومنتَخبة تقوم بواجب اإلصالح، وم

، وذلـك نصح لدينهالو ،تقوم بواجب االستخالف ما التزمت أوامر اهللا

واْملُْؤِمنُوَن واْملُْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِيـاُء َبْعـٍض ﴿ :هو مقتىض قول اهللا تعاىل

 هـو مقتىضـكـام  ،]٧١[التوبـة:  ﴾َيْأُمُروَن بِاْملَْعُروِف وَينَْهْوَن َعـِن اُملنَكـرِ 

  .»النساء شقائق الرجال«: ملسو هيلع هللا ىلص يقول النب

 ،عقب استشهاد عمر بن اخلطاب -ولقد قال عبد الرمحن بن عوف

واهللا «سعيه الختيار خليفة للمسلمني من الستة الذين رشحهم عمر: يف 



 او«ا«  ر  م ٤٢  رؤ  

 . »من رجل وال صاحبة فضل إال أخذت رأيه يما تركت ذا رأ

ل ورعاية األرسة عىل أن تنشئة األجيااإلسالم مع تأكيد  ،وإمجاالً 

تعد املسئولية ذات األولوية األوىل بالنسبة للمرأة، إال أنه أجاز 

أو دفًعا لرضر، رشيطة  ،مشاركتها يف العمل السيايس حتقيًقا ملصلحة

وأخًذا يف االعتبار الكفاءة،  ،خالل بمسئوليتها األساسيةإلعدم ا

 .والقدرة عىل أداء األمانة

  ) ٨ادة (

و    أةوا ا  وي ا   

وى اا:  

عـىل -تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفـل للمـرأة (

فرصـة متثيـل حكومتهـا عـىل  -متييـز ياملسـاواة مـع الرجـل ودون أقدم 

 .)أعامل املنظامت الدوليةيف  ، واالشرتاكاملستوى الدويل
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، وال ادة مشـاركة املـرأة السياسـية عـىل املسـتوى الـدويلهـذه املـ تعالج

، اللتـزام بآداهبـاحتظر الرشـيعة اإلسـالمية هـذا الـدور عـىل املـرأة، رشيطـة ا

وحقوق الزوج واألوالد، حيث تقوم فلسفة  ني متطلبات العمل والتوازن ب

 ميدان احلقوق والواجبات عىل التوازن والعدل.يف  الرشيعة اإلسالمية

* * * 



                »او«٤٣  

  )٩ادة (

و  :  

ــنح ا -١ ــاويً مت ــا مس ــرأة حق� ــراف امل ــدول األط ــلل ــق الرج يف  ا حل

أو تغيريها، وتضمن بوجـه خـاص  ،اكتساب جنسيتها، أو االحتفاظ هبا

أو تغيري جنسية الـزوج أثنـاء الـزواج أن  ،ييرتتب عىل الزواج بأجنب أالّ 

 جنسـية، أو تفـرض عليهـا تتغري تلقائي�ا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال

 جنسية الزوج.

ا مساويً  -٢ ا حلق الرجل فيام يتعلـق متنح الدول األطراف املرأة حق�

 .)بجنسية أطفاهلا
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ــالمية ــيعة اإلس ــوم الرش ــة يف  تق ــوم األم ــىل مفه ــية ع ــايا اجلنس قض

وذلك ألن الرشيعة قد استقرت قبل مـيالد الدولـة الُقْطريـة  ؛اإلسالمية

Nation state  قامت عىل معيار اجلنسية، ومن َثـمَّ فالرجـل واملـرأة التي

، قضايا اجلنسية، مع مراعاة مصلحة األطفال واملصلحة العامـةيف  سواء

 .القومي للبالد يف االعتبار األمن أخًذا

** * 



 او«ا«  ر  م ٤٤  رؤ  

  )١٠ادة (

و   وي ا ان ا  أةوا ا:  

األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء عـىل التمييـز  تتخذ الدول(  

ميـدان يف  لكى تكفل للمرأة حقوًقا مسـاوية حلقـوق الرجـل ؛ةأضد املر

 :الرجل واملرأة يعىل أساس تساو -تكفل يالتعليم، وبوجه خاص لك

، وللوصــول إىل يواملهنــ ي(أ) نفــس الظــروف للتوجيــه الــوظيف

يف  املؤسسات التعليميـةيف  لميةالدراسات واحلصول عىل الدرجات الع

املنـاطق الريفيـة واحلرضـية عـىل السـواء، وتكـون هـذه يف  مجيع الفئات،

التعلــيم  املرحلــة الســابقة لاللتحــاق باملدرســة، ويفيف  املســاواة مكفولــة

مجيـع أنـواع يف  ، وكـذلكالعـايل ي، والتعليم التقنـيواملهن يالعام والتقن

 .يالتدريب املهن

 وهيئـاٍت  ،املناهج الدراسـية، ونفـس االمتحانـات (ب) توفر نفَس 

ومعـدات مدرسـية  ع بمؤهالت من نفس املستوى، ومباينَ تدريسية تتمت

 من نفس النوعية.

مفهــوم عــن دور الرجــل ودور املــرأة عــىل مجيــع  ي(ج) القضــاء عــىل أ

مجيع أشكاله، عـن طريـق تشـجيع التعلـيم املخـتلط  مستويات التعليم، ويف

سـيام عـن  حتقيـق هـذا اهلـدف، واليف  تسـاعد يالتعليم التـوغريه من أنواع 

 وتكييف أساليب التعليم. ،طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسية



                »او«٤٥  

(د) نفس الفرص لالستفادة من املَِنح التعليميـة وغريهـا مـن املـنح 

 الدراسية.

يف  (هـ) نفـس الفـرص للوصـول إىل بـرامج التعلـيم املتواصـل، بـام

هتدف إىل  يوحمو األمية الوظيفية، وال سيام الت ،ليم الكبارذلك برامج تع

التعلـيم قائمـة بـني الرجـل يف  أقرب وقت ممكـن أيـة فجـوةيف  أن ُتَضيِّق

 واملرأة.

ــات،  ــني الطالب ــل األوان ب ــرك املدرســة قب (و) خفــض معــدالت ت

 تركن املدرسة قبل األوان. يوتنظيم برامج للفتيات والنساء الالئ

األلعاب الرياضية والرتبيـة يف  ص للمشاركة النشطة(ز) نفس الفر

 البدنية.

 ؛سـهل الوصـول إليهـاحمـددة تعليمية (ح) الوصول إىل معلومات 

ــام يف للمســاعدة ــا، ب ــحة األرس ورفاهته ــامن ص ــات يف  ض ــك املعلوم ذل

 .)والنصح عن ختطيط األرسة
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ادة، وهو حـق هذه امليف  ما تراه صحيًحا) النقدية الرؤيةتقبل هذه (

ــيم، إال أهنــا ــة يأ -التعل ــة النقدي ــالم  -الرؤي ــادئ اإلس ــن مب ــا م انطالًق

 واجـب) أيًضـا،بـل هـو ( ،حـق)ال تراه جمـرد ( ،وقواعده الكلية ،العامة

 هـو إمكانيـة أو ميـزة، لصـاحبها الـتخيل :حلقفـاوشتان ما بني األمرين، 

القيام بـه،  يينبغ فهو التزام :الواجب عنها طواعية واختياًرا إن شاء، أما



 او«ا«  ر  م ٤٦  رؤ  

كام أن هذه الرؤية تقبل كل ما من شأنه أن يوفر ظروًفا أفضل لقيام املرأة 

ــة  ــاق املعرف ــا آف ــتح هل ــأنه أن يف ــن ش ــا م ــل م ــل ك ــب، وتقب ــذا الواج هب

إىل أن تـرتك مقاعـد  -لسـبب أو آلخـر -حتى لو اضطرتو ،وتواصلها

اصـلة أداء ذلـك الدراسة، فعىل املجتمع أن يوفر هلا إمكانيات العودة ملو

وبرامج حمـو األميـة، كـام أهنـا تقبـل  ،برامج تعليم الكبار :الواجب، مثل

 وتدعم كل ما من شأنه أن خيفض كذلك معدالت ترك املدرسة.

انطالًقا من السياسة الرشعية التي ترعى مصـلحة  -كام ترى الرؤية

: ملسو هيلع هللا ىلص، وحتقيًقـا لقـول الرسـول األمة، وإحسان أداء احلقوق والواجبات

ن أ -متفـق عليـه][ »ومسئولة عن رعيتهـا ،املرأة راعية يف بيت زوجهاو«

مــن املــواد  واجــب يقتيضــ أن تتــاح هلــا دراســة عــددإحســان أداء هــذا ال

الدراسية املتعلقة هبـذا الواجـب احليـوي واهلـام مـن حياهتـا، إىل جانـب 

 املواد الدراسية العامة.

ليم املرأة ال يعنـي احلث عىل تعترى أن (الرؤية النقدية) كام أن هذه 

فـاق فاإلن ؛، فالعمـل الـوظيفي لـيس واجًبـا عـىل املـرأةرضورة توظيفها

رضوري كي يكون العلم معينًا  املرأة تعليممسئولية الرجل وحده، وإنام 

ــة  ــاركة الفعال ــا الفطريــة يف تربيــة الــنشء، واملش ــىل أداء وظيفته ــا ع هل

 التطوعية خلدمة املجتمع.

املجتمــع أو حاجــة  للــامل، حلاجتهــا ويف حــال اضــطرارها للعمــل

إذا  تتاح هلا نفس الفرص الوظيفية املتاحـة للرجـل إليها، فمن العدل أن



                »او«٤٧  

ــوفري الظــروف املناســبةرشيطــة ، مــا تســاويا يف املــؤهالت والكفــاءة  ،ت

 .يعرضها للخطر عمل لييل أو ،شاقةضامن عدم تعرضها ألعامل و

ــرص ــس الف ــاح هلــا نف ــا أن تت ــدل أيًض ــىل يف  ومــن الع ــول ع احلص

 واستكملت رشوطها. ،الدرجات العلمية األعىل كلام حازت مؤهالهتا

ر هلا الرشوط حا املنح التعليمية، ويف يتلقِّ يف  وهلا احلق أيًضا لة السفر ُتوفَّ

حبة أو ُصـ ،جتعل سفرها متوافًقا مـع الرشـيعة، مثـل تـوفري الرفقـة اآلمنـة يالت

 له الزواج منها). وزخص جيش يعنها (أ يخللوة مع أجنبحمرم، وعدم ا

 ،)١٠مـن املـادة ( )ب أ،(البنـود ولكن الرؤية تعرتض عىل اشتامل 

 ،احلـريف واملهنـي والتقنـيالتدريب  يف اإلناث والذكور تساوي بني التي

قـوة يف  التـي تتطلـب ،الشـاقةالنساء للقيـام بـاألعامل الصـناعية  وتأهيل

قد حـرص اإلسـالم ف ض احلامل وجنينها لألخطار،تعرّ كام  العضالت،

م اإلسـالم ير، ومن ذلك حتـالرجلذكورة و ،عىل أنوثة املرأةعىل اإلبقاء 

 ه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال.تشبُّ 

 :تعرتض الرؤية عىل ما ييل ويف البند (ج)

عــن دور الرجــل ودور القضــاء عــىل أي مفهــوم « املطالبــة بـــ -أوالً 

ما هي إال آلية من  ،»مجيع أشكاله ويف ،املرأة عىل مجيع مستويات التعليم

 . )١(آليات إدماج منظور اجلندر يف التعليم

                                                 
 .١٠١:  ٩٧ يف الصفحات تم تناول مصطلح اجلندر بشكل تفصييل  )١(



 او«ا«  ر  م ٤٨  رؤ  

والربامج  ،بأالَّ تغفل كتب الدراسة -عىل العكس -والرؤية تطالب

كافة الفـوارق التـي أقرهتـا الرشـيعة اإلسـالمية بـني  ،املدرسية واألنشطة

ار كـل ومـا يرتتـب عـىل تلـك الفـوارق مـن تبـاين يف أدو ،الرجل واملـرأة

  منهام.

 ملراهقـة؛سيام يف مرحلة ا ال »تشجيع التعليم املختلط« لبة بـاملطا -ثانًيـا

السن احلرجـة، ية مضار االختالط يف تلك أثبتت األدلة العلمية والعمل قدف

العمليــة  الخــتالط عــىلاآلثــار الســلبية لإىل  الغــرب يف ونكثــريالوقــد تنبــه 

عـىل سـبيل  -يف الواليـات املتحـدةملـدارس كثـري مـن الذا بدأت التعليمية، 

ــدأ بالفعــل وخمتلطــة،  مــدارس غــريالتحــول إىل  يف -املثــال طــالب تلــك ب

 نتائج أفضل من طالب املدارس املختلطة.يف حتقيق املدارس 

 ،عـىل عمـوم البنـد (ح) -أشـد االعـرتاض -)الرؤيـةتعرتض ( كام

بتنظـيم  فاملعلومات اخلاصة، تربوية وعلمية وعمرية وترى تقييده بقيود

 ياألرسة جيب قرصها عىل املتزوجني أو املقبلـني عـىل الـزواج، وال داعـ

 ملــا لــذلك مــن أثــر ؛مطلًقــا لتدريســها لألطفــال واملــراهقني يف املــدارس

وحماولـة جتريـب مـا  ،وإثارة الغرائز قبل أواهنـا ،معلوم يف إثارة الفضول

لتـي قطعـت وا ،تم تدريسه، وهو ما تعاين منـه اآلن املجتمعـات الغربيـة

 شوًطا يف إدماج هذه املعلومات يف املناهج الدراسية.

(ز) بــنفس الفــرص  ١٠ املــادةكــذلك تعــرتض الريــة عــىل مطالبــة 

يف املشـاركة النشـطة يف األلعـاب  -عىل أساس املسـاواة -للرجل واملرأة
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 الرياضية والرتبية البدنية.

 الأنه و ،سواء عىل حدٍّ  شك يف أمهية الرياضة للذكور واإلناث الو

رياضـية خاصـة  عىل أن تكون للنسـاء ميـادين ،توفريها للجنسنيبد من 

أنـواع الرياضـة يسمح فيها باالختالط بني اجلنسـني، وأن تكـون  هبن ال

 ،حتويلهن إىل جنس ثالث بارز العضـالتوال تؤدي إىل  ،مناسبة للنساء

النسـاء وأال ترتـدي فيهـا  كاملصارعة واملالكمة.. :أنثىبهو بذكر وال  ال

 رشعية. أزياء غري

  )١١ادة (

و   :ان ا  أةا    

 ؛احلال اختاذه من تدابري تتخذ الدول األطراف مجيع ما يقتيض -١(

عـىل  -تكفـل هلـا يلكـ ،ميـدان العمـليف  للقضاء عىل التمييز ضد املـرأة

 نفس احلقوق وال سيام: -الرجل واملرأة يأساس تساو

ا غري قابل للترصف لكل البرش.يف  (أ) احلق  العمل بوصفه حق�

ذلـك تطبيـق يف  التمتـع بـنفس فـرص التوظيـف، بـاميف  (ب) احلق

 شئون التوظيف.يف  معايري االختيار نفسها

واألمـن  يالرتقيف  حرية اختيار املهنة والعمل، واحلقيف  (ج) احلق

 ،التـدريب يتلقـيف  مجيـع مزايـا ورشوط اخلدمـة، واحلـق ، ويفيالوظيف

 يوالتدريب املهنـ ،ذلك التلمذة الصناعيةيف  ، باميوإعادة التدريب املهن
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 والتدريب املتكرر. ،املتقدم

 ذلـك االسـتحقاقات، واحلـقيف  األجر، بـاميف  املساواةيف  (د) احلق

ــاواةيف  ــذلك يف  املس ــة، وك ــادل القيم ــل املتع ــق بالعم ــيام يتعل ــة ف املعامل

 ييم نوعية العمل.تقيف  املعاملةيف  املساواة

التقاعــد حــاالت يف  ، وال ســياميالضــامن االجتامعــيف  (هـــ) احلــق

شـكل آخـر مـن أشـكال  يوالشـيخوخة، وأ والبطالة، واملرض والعجز

 إجازة مدفوعة األجر.يف  عدم القدرة عىل العمل، وكذلك احلق

ذلـك يف  وسالمة ظـروف العمـل، بـام الوقاية الصحيةيف  (و) احلق

 إلنجاب.محاية وظيفة ا

ــة،  -٢ ــزواج أو األموم ــبب ال ــرأة بس ــد امل ــز ض ــع التميي ــا ملن توخًي

 تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة: ،العمليف  ولضامن حقها الفعيل

(أ) حلظــر الفصــل مــن اخلدمــة بســبب احلمــل أو إجــازة األمومــة، 

الفصل من العمل عـىل أسـاس احلالـة الزوجيـة، مـع فـرض يف  والتمييز

 املخالفني.جزاءات عىل 

(ب) إلدخال نظام إجازة األمومة املدفوعـة األجـر، أو مـع التمتـع 

تشــغلها، أو التــي  بمزايــا اجتامعيــة مماثلــة، دون أن تفقــد املــرأة الوظيفــة

 أقدميتها، أو العالوات االجتامعية.

 ؛(جـ) لتشـجيع تـوفري مـا يلـزم مـن اخلـدمات االجتامعيـة املسـاندة
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 التزامـاهتام األرسيـة، وبـني مسـئوليات لتمكني الوالدين من اجلمـع بـني

احلياة العامة، وال سـيام عـن طريـق تشـجيع إنشـاء يف  العمل، واملشاركة

 وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال.

التـي  األعـامليف  (د) لتوفري محاية خاصة للمـرأة أثنـاء فـرتة احلمـل

 يثبت أهنا مؤذية هلا.

ة املتصـــلة باملســـائل جيـــب أن ُتســـتعَرض الترشـــيعات الوقائيـــ -٣

ـــا ضـــوء املعرفـــة العلميـــة يف  ،املشـــمولة هبـــذه املـــادة استعراًضـــا دوري�

حسـب  ،أو توسيع نطاقهـا ،والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها

 .)االقتضاء
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مفهوم العمل يف االتفاقية حول الفلسفة الكامنة  عن هذه املادةتعرب 

متفـردة، ال شـأن  وحيـدة طن احلديث عن امرأةفاالتفاقية تستب، وميدانه

هلا بام حوهلا من أرسة أو جمتمـع، هـذه املـرأة ال عائـل هلـا إذا بلغـت سـن 

 .وليس أمامها إال أن تعول نفسها ،الرشد

ال تعمـل خـارج التـي  كام أن االتفاقية ال تنظر بكبري احرتام للمـرأة

توصـيف العمــل قضـية  ، وهنـا تــأيتPaid Role عمـًال مـأجوًرامنــزهلا 

حليـاة رقعـة ايف  تتلقى عليه املرأة أجًرا حمدًدا، ويـتم يباعتباره العمل الذ

 .خارج املنـزل) يالعامة (أ

 يالكبري الذ واجلهد املنـزيل ،وتربية األبناء ،أما قيام املرأة بوظيفة األمومة
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 فهو ليس عمًال طبًقا هلذا التعريف. ،تؤديه املرأة داخل جدران منـزهلا

 أن: يفه ،عمل املرأةيف  وجهة نظر الرشيعة اإلسالمية أما

اإلنفاق عىل املرأة املسلمة يقع عىل عاتق الرجل زوًجـا وأًبـا وأًخـا، 

فـإن  ،وإذا كان العمل بالنسبة للرجل يف اإلسالم واجًبا (وفـرض عـني)

وهلـا مطلـق  ،بالنسبة للمرأة (مباح) وغري مفـروضالعمل خارج املنزل 

ــة يف أن تع ــااحلري ــة لعمله ــتدت احلاج ــا اش  -مــل أو ال تعمــل، وإذا م

يشـرتط اإلسـالم يف هـذا  -أو حلاجة املجتمع إىل عملهـا ،لرضورة لدهيا

فـال خيرجهـا عـن خصائصـها،  ،العمل أن يكون مناسًبا لطبيعتهـا كـأنثى

فيكـون عـىل  ،وقتهـا وأال يسـتغرق جـّل  ،يعرض كرامتها لالبتـذال وأالّ 

 ه باالحتشام وآداب اإلسالم.تزم فيتلحساب أرسهتا وأطفاهلا، وأن 

بـه الرشـيعة  يمـع مـا تنـاديف كثـري مـن بنودهـا ) ١١املـادة ( تتفقو

الوقاية الصـحية، يف  ، واحلقيالضامن االجتامعيف  اإلسالمية، مثل احلق

 .لتوفري أجواء صاحلة لعمل املرأة يوسالمة ظروف العمل، والسع

  )١٢ادة (

و   أةا :  

تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة للقضــاء عــىل  -١(

 -مـن أجـل أن تضـمن هلـا ،ميدان الرعاية الصـحيةيف  التمييز ضد املرأة

احلصــول عــىل خــدمات الرعايــة  -الرجــل واملــرأة يعــىل أســاس تســاو

 ذلك اخلدمات املتعلقة بتخطيط األرسة.يف  الصحية، بام
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) مـن هـذه املـادة، تكفـل الـدول ١( بالرغم من أحكـام الفقـرة -٢

وفرتة ما  ،األطراف للمرأة اخلدمات املناسبة فيام يتعلق باحلمل والوالدة

بعد الوالدة، وتوفر هلا اخلدمات املجانية عند االقتضاء، وكذلك التغذية 

 .)الكافية أثناء احلمل والرضاعة
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غــري  عــىل حصــول الرجــال والنســاء) الرؤيــة النقديــة(تــتحفظ 

حـق األرسة، وإقـرار ذلـك يعنـي إقـرار  مينظـاملتزوجني عىل خـدمات ت

 .املامرسة اجلنسية لغري املتزوجني

ممـا يـدل عـىل  ،االتفاقيـةمـن مـواد األرسة يف أربع جاء تنظيم ولقد 

 .حمورية هذه القضية يف أذهان واضعيها

 بإدخــال ةطالبــامل )١٠(املــادة مــن  ،(ح) يف البنــدفكــام رأينــا ســابًقا 

يف  )١٢معلومات تنظيم األرسة يف مناهج التعليم، كذلك تنادي املـادة (

تنظيم األرسة ضـمن توفري خدمات برضورة  ،البند (أ) اخلاص بالصحة

ذه املـادة جلنة املرأة باألمم املتحدة هل جاء يف تفسرياخلدمات الصحية، إذ 

 ما ييل:

ا لتمتعهـا ي� خصـوبتها أمـًرا أساسـ تعترب قدرة املرأة عىل الـتحكم يف«

جمموعة حقوق اإلنسان، ويتعني بذلك عىل الـدول األطـراف أن بكامل 

عتمـدة واملُ  ،م األرسة املناسـبةوالتوعية بأساليب تنظيتوفر هلا املعلومات 

 -هلـالقوانني املتصلة بتقييد حصول املـرأة أو اسـتخدامها اوتكون  ،اطبي� 
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لقريـب ا ن الزوج أواشرتاط احلصول عىل إذن سابق م :عىل سبيل املثال

وجيــب بالتــايل  ،ذه املــادةمنافيــة هلــ -كرشــط أســايس لتقــديم اخلــدمات

 ،يف جمـال الطـب أن تتأكـد أن العـاملني فوعىل الدول األطـرا ،تعديلها

وكذلك املجتمع عىل علم بأن مثل هذا اإلذن غـري مطلـوب، وبـأن مثـل 

 .)١(»هذه املامرسة منافية حلقوق املرأة

  )١٣ادة (

و   ا اما  أةوا ا  وي ا 

 :وا وا  

تخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسـبة للقضـاء عـىل التمييـز (ت

 يلكـ ؛املجاالت األخرى للحيـاة االقتصـادية واالجتامعيـةيف  ضد املرأة

 وال سيام:نفس احلقوق  -الرجل واملرأة يعىل أساس تساو -تكفل هلا

 االستحقاقات األرسية.يف  (أ) احلق

احلصول عىل القروض املرصفية، والرهون العقارية، يف  (ب) احلق

 .وغري ذلك من أشكال االئتامن املايل

لرتوحيية، واأللعاب الرياضية، األنشطة ايف  االشرتاكيف  (ج) احلق

 .)مجيع جوانب احلياة الثقافية ويف

                                                 
عواطف عبد املاجد، رؤيـة تأصـيلية التفاقيـة القضـاء عـىل مجيـع أشـكال التمييـز ضـد   )١(

 .٨٥،٨٦، ص ١٩٩٩املرأة، مركز دراسات املرأة، اخلرطوم، يونيو 
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 :ادة بثالثة جماالتتتعلق هذه امل

اخلاصـــة بـــاألحوال  ي)، وهـــ١٦املـــادة ( تـــهوبين ،عـــائيل :املجـــال األول

 ).١٦التعليق عىل املادة (يف  الشخصية، والتعليق عىل هذا املجال سريد الحًقا

ـــوف ـــا الوق ـــه حيســـن بن ـــيالً  -إال أن ـــد (أ) اخلـــاص  -قل ـــد البن عن

ساواة املطلقـة باالستحقاقات األرسية، وهو ما يشمل قضية املرياث وامل

 يمن أهنـا تعطـ ثار حول الرشيعة اإلسالميةبني الرجل واملرأة فيه، وما يُ 

أحكام يف  ضعف املرأة، والباحث املنصف -احلاالتبعض يف  -الرجل

توزيعهـا بـني يف  وقواعد املرياث يتبـني لـه أن أنصـبة املـرياث ال يـتحكم

كام يقول د. حممد  -املستحقني عامل الذكورة واألنوثة، بل ثالثة عوامل

 عامرة:

ــوارث -١ ــني ال ــة ب ــة القراب ــى -درج ــًرا أو أنث ث -ذك ــَورَّ ــني امل  وب

 املرياث.يف  فكلام اقرتبت الصلة زاد النصيب )،املتوىف(

لألجيـال، فاألجيـال  يموقع اجليل الـوارث مـن التتـابع الزمنـ -٢

املــرياث أكــرب مــن نصــيب يف  يكــون نصــيبها تســتقبل احليــاة عــادةً  يالتــ

تستدبر احلياة، وذلك برصف النظر عن الذكورة واألنوثـة  يجيال التاأل

بـل وتـرث أكثـر  -وكلتامها أنثـى -للوارثني، فالبنت ترث أكثر من األم

 وكالمها من الذكور. -من األب، واالبن يرث أكثر من األب

يوجبه الرشـع عـىل الرجـل دون املـرأة، فـإن  يالذ العبء املايل -٣
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َأْوالِدُكْم يف  ُيوِصيُكُم اهللاَُّ﴿قوله تعاىل:  يف  بينهام العدل يستوجب تفاوًتا

َكِر ِمْثــُل َحــظِّ األُنَثَيــْنيِ  يف  -؛ ألن الــذكر الــوارث هنــا]١١نســاء: [ال ﴾لِلــذَّ

بيـنام  ،مكلـف بإعالـة زوجـة أنثـى -درجة القرابـة واجليـل يحالة تساو

الت هـذا وحـا إعالتها فريضة عىل الذكر املقـرتن هبـا، -الوارثة -األنثى

ا  إذا ما قيست بعدد حاالت املواريث. التميز حمدودة جد�

ولعل ذلك حييلنا عىل قاعدة أخرى حتكم أنصبة املواريث، وهو أن حـق 

ــة بــني احلقــوق يف  املــرياث ال يمكــن فهمــه إاليف  املــرأة ــة العادل ضــوء املوازن

 تقررها الرشيعة عىل كل من الرجل واملرأة.التي  والواجبات املالية

فاإلسالم يلزم الرجل باإلنفاق عىل املـرأة: زوجـة، وكـذلك يلزمـه 

جـة لـزم الزوباإلنفاق عىل البنـت واألم واألخـت عنـد حـاجتهن، وال يُ 

ولـو كانـت غنيـة، فجميـع مـا متلـك مـن  باإلنفاق عىل نفسها أو أرسهتـا

يف  غري مكلَّفة أو ملزمة باإلنفاق عـىل أحـد، إال يهأموال هلا وحدها، و

، والرجـل وحـَده مكلَّـف وملـَزم باإلنفـاق عـىل بيتـه، اة جد� حدود ضيق

 ساره وحاجتهم.يَ  وتتسع دائرة إنفاقه عىل أقاربه رشطَ 

ــه، و، ياالقتصــاد: املجــال الثــاين حتكمــه قواعــد املجــال اخلــاص ب

واملرأة كالرجل فيه سواء، فكالمها ذو ذمة مالية مسـتقلة متاًمـا عـن ذمـة 

 اآلخر، ولو كانا زوجني.

ليس ثمـة اعـرتاض و، والثقايف والريايض يالرتوحيال الثالث: املج

، لـذا طريقة وظـروف أدائهـاعىل هذه األمور بذاهتا، بل االعرتاض عىل 
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الدول اإلسالمية األطراف إىل توفري رشوط  الرؤية النقدية)تدعو هذه (

وأن تكـون أداء هذا املجال أمام النسـاء، بـام حيفـظ حيـاءهن وعفـافهن، 

، وكذلك الـرتويح ويةثوتتالءم مع طبيعتها األن ،اسبة للمرأةالرياضة من

 .البد أن خيلو من كل ما يتعارض مع مبادئ اإلسالم

  )١٤ادة (

و أة ا :  

 ياعتبارهـا املشـكالت اخلاصـة التـيف  تضع الـدول األطـراف -١(

أســباب  تــأمنييف  تؤدهيــا يتواجههــا املــرأة الريفيــة، واألدوار اهلامــة التــ

ا ألرسهتا، بام قطاعـات االقتصـاد غـري يف  ذلـك عملهـايف  البقاء اقتصادي�

النقدية، وتتخذ مجيع التدابري املناسبة لضامن تطبيق أحكام هذه االتفاقية 

 املناطق الريفية.يف  عىل املرأة

ــع التــدابري املناســبة للقضــاء عــىل  -٢ تتخــذ الــدول األطــراف مجي

عــىل أســاس  -تكفــل هلــا ياطق الريفيــة، لكــاملنــيف  التمييــز ضــد املــرأة

واالســتفادة منهــا،  ،التنميـة الريفيــةيف  املشــاركة -مــع الرجــل يالتسـاو

 :وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق يف

ـــيف  (أ) املشـــاركة ـــذ التخطـــيط اإلنامئ ـــع  يوضـــع وتنفي عـــىل مجي

 املستويات.

 ذلك املعلوماتيف  (ب) نيل تسهيالت العناية الصحية املالئمة، بام
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 والنصائح واخلدمات املتعلقة بتخطيط األرسة.

 .ي(ج) االستفادة بصورة مبارشة من برامج الضامن االجتامع

وغـري  ي(د) احلصول عىل مجيـع أنـواع التـدريب والتعلـيم، الرسـم

ذلك ما يتصـل منـه بمحـو األميـة الوظيفيـة، واحلصـول يف  ، باميالرسم

ملجتمعيـة واإلرشـادية، مجلة أمور عىل فوائـد كافـة اخلـدمات ايف  كذلك

 وذلك لتحقق زيادة كفاءهتا التقنية.

ــل  ــات، مــن أج ــة والتعاوني ــاعدة الذاتي ــات املس ــيم مجاع (هـــ) تنظ

أو  ،احلصول عىل فرص اقتصادية متكافئة، عن طريق العمل لدى الغـري

 العمل حلساهبن اخلاص.

 مجيع األنشطة املجتمعية.يف  (و) املشاركة

تامنـــات والقـــروض الزراعيـــة، (ز) فرصـــة احلصـــول عـــىل االئ

يف  املعاملــةيف  والتكنولوجيــا املناســبة، واملســاواة ،وتسـهيالت التســويق

مشــاريع يف  ، وكــذلكيواإلصــالح الزراعــ مشــاريع إصــالح األرايض

 .يالتوطني الريف

(ح) التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيام فيام يتعلق باإلسكان 

 .)واالتصاالت والنقل اءواإلمداد بالكهرباء وامل ،واإلصحاح
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بصورة مساوية يف التخطيط  بإرشاك املرأة الريفيةهذه املادة تطالب 
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اإلنامئي وتنفيذه عـىل كـل مسـتوياته، وتـدريب نسـاء الريـف عـىل مجيـع 

 ،تعاونيـات هلـن املتاحة لزيادة كفـاءهتن التقنيـة، وتنظـيم أنواع التدريب

ومــنحهن القــروض واالئتامنــات  ،وإرشاكهــن يف مجيــع أنشــطة املجتمــع

 واملرشوعات الزراعية والتكنولوجية.

 ذه املادة:جلنة السيداو الدولية هلوقد جاء يف تفسري 

للخروج عـن ينبغي للدول األطراف أن توفر لنساء الريف فرصة «

ــة،  ــرامج أدوارهــن التقليدي ــوفري ب ــاة، بت ــاليب خمتلفــة للحي ــار أس واختي

 .)١(» املجال الزراعيالتدريب والقروض والتسويق يف

 وتعرتض (الرؤية) عىل أمرين:

: تركيــز هــذه املــادة عــىل شــغل املــرأة الريفيــة بالعمــل األمــر األول

ال أ ،الدور األساس والرئيس للمـرأةعىل تغليبه و ،خارج البيتاملأجور 

 ،باألدوارالتقليديـة )التفسـري(والتي وصفها  ،األمومة ومسئولياهتاوهو 

النساء منها بمنحهن القـروض واالئـتامن الزراعـي ج يدعو إلخرا التيو

 واملرشوعات الزراعية.

ورعايـة  ،يف خدمة أرسهتاعمل املرأة الريفية أغلب ساعات النهار ف

مفهوم العمـل وذلك بسبب حرص نظر االتفاقية، يف  ال يعد عمالً  منزهلا

يف  رأةعمل املوبالتايل فإن  ]،رقعة احلياة العامة مقابل أجريف  العمل[: يف

                                                 
ــم (  )١( ــائع رق ــحيفة وق ــة، ص ــة واللجن ــاب االتفاقي ــوق ٢٢كت ــة حق ــن جلن ــادرة ع )، الص

 .١٩٩٥وليو اإلنسان، األمم املتحدة، ي
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األرقام النهائيـة للنـاتج يف  قطاعات االقتصاد غري النقدية جيعله ال يظهر

 .يالقوم اإلمجايل

حني أن عمل الزوجة الريفية مع زوجهـا داخـل أو خـارج بيتهـا  يف

حتـى ولـو مل يظهـر يف ، ، ومن ثم تنمية جمتمعهـايساعد عىل تنمية أرسهتا

 .يالقوم للناتج اإلمجايلرقام النهائية األ

، حيـث : ويتعلق بالدعوة لتوفري خدمات تنظيم األرسةاألمر الثاين

 ييل: تعرتض الرؤية عىل ما

وسائل منع والتي تشمل اخلدمات ( : مطالبة البند بتقديم تلك ًأوال

بغـض النظـر عـن كوهنـا  ،للمرأة يف املناطق الريفية )اإلجهاضمل واحل

اإلقدام عىل ىل تشجيع للمراهقات ع غري متزوجة، ويف ذلك متزوجة أو

 ؛خلدمات دون خوف من عواقـب احلمـل غـري املرشـوعاستخدام تلك ا

لذا جيـب اشـرتاط الـزواج للحصـول عـىل خـدمات تنظـيم األرسة، مـع 

)١(االلتزام بحكم الرشع يف قضية اإلجهاض
. 

ـــ  -إن الـــرتويج لتقـــديم موانـــع احلمـــل ال ســـيام يف الريـــف: اثانًي

عــرب  اوتقنينهــ -التكــاثر البرشــي واملعــروف أنــه يمثــل القــوة األكــرب يف

عـد وسـيلة يُ  ،يف االتفاقيـة بتقـديمهالـدول األطـراف إلـزام او ،االتفاقية

خاصـة يف املجتمعـات الناميـة،  املتنـامي للحد من ذلك التكاثر البرشـي

                                                 
حممــد رمضــان أبــو بكــر، الطفولــة يف املواثيــق  انظــر: التفاصــيل الفقهيــةللتعــرف عــىل   )١(

 . ٢٠٠٣ جامعة األزهر، كلية الدعوة اإلسالمية،، الدولية واملحلية، رسالة دكتوراه
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النمـو السـكاين يف  تـدين خطـورة اإلحصاء السكاين إىل ه علامءأن نبّ  بعد

الـدول  دة مطردة يف النمو السكاين يفيف الوقت الذي تقابله زيا ،الغرب

 .النامية

األمم ب DAWوقد جاء يف الورقة التي أعدها قسم النهوض باملرأة 

الـذي عقـد يف  ،وتـم مناقشـتها يف اجـتامع خـرباء تنظـيم األرسة ،املتحدة

 ،٢٠٠٠عـام  جملـة املـرأةيف  ونرشـ موجزهـا ،١٩٩٢عـام بانقلور باهلند 

بـرامج تنظـيم «: )١(بـاألمم املتحـدةأة بـاملرقسـم النهـوض  الصادرة عـن

وأنـه إذا دوًرا فـاعًال يف تقليـل النمـو السـكاين، األرسة احلالية ال تـؤدي 

أراد القائمون عىل هذه الـربامج تقليـل هـذا النمـو السـكاين عـىل املـدى 

البعيد، فعليهم الرتكيز عىل تغيري دور املرأة احلـايل يف األرسة واملجتمـع، 

 . »تعليمها وتوظيفها يف أعامل مأجورةوعليهم احلرص عىل 

  )١٥ادة (

و   و  ي      أة واا  ا

:ممن اا  

 متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون. -١(

الشــئون املدنيــة أهليــة قانونيــة يف  متــنح الــدول األطــراف املــرأة -٢

ــة الرجــل، ونفــس فــرص مممماثلــة أله ــة، وتكفــل لي ارســة تلــك األهلي

                                                 
)1(  women 2001,vol 1994 
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 ،إبـرام العقـوديف  حقوًقا مساوية حلقوق الرجل -بوجه خاص -للمرأة

ـــاواة ـــدم املس ـــىل ق ـــا ع ـــات، وتعامله ـــل يف  وإدارة املمتلك ـــع مراح مجي

 املحاكم واهليئات القضائية.يف  اإلجراءات املتبعة

وسـائر أنـواع  ،ودتوافق الدول األطراف عىل اعتبار مجيع العقـ -٣

يسـتهدف تقييـد األهليـة القانونيـة  هلا أثـر قـانوين يالصكوك اخلاصة الت

 باطلة والغية. ،للمرأة

متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفـس احلقـوق فـيام يتعلـق  -٤

ــخاص ــل بحركــة األش ــانون املتص ــكناهم  ،بالق ــار حمــل ُس ــة اختي وحري

 .)وإقامتهم

���������� �

وهى مشكلة  ،الشئون املدنيةيف  بمسألة أهلية املرأة تتعلق هذه املادة

غربية باألساس، وليس بالرضورة أن يكون العامل عـىل صـورة الغـرب، 

ـــة املســـتقلة ويف  ،حضـــارات بأكملهـــا احتفظـــت النســـاء بالذمـــة املالي

 وبشخصيتها القانونية املستقلة عن أهلها وعـن زوجهـا، ومل تعـاِن نسـاءُ 

 .إدارة ممتلكاهتنّ يف املدنية  هليتهنّ حضارات بأكملها من عدم أ

اإلسالم منذ أربعة عرش قرًنا هلـا ذمـة ماليـة مسـتقلة متاًمـا يف  فاملرأة

الرجل شـيًئا، فلهـا حـق أهلية عن ذمة الرجل، وأهلية كاملة ال تقل عن 

متلك مجيع أنواع األموال من عقارات ومنقوالت وأموال سائلة (نقود) 

ق الترصـف بمختلـف أنـواع الترصـفات كالرجل سواء بسـواء، وهلـا حـ
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 ،وتويص وتقايض وهتب ي،املقررة رشًعا فيام متلكه، فلها أن تبيع وتشرت

وتوقـف وتـرهن وتـؤجر.. إىل  ،وتشارك وتضارب ،وتقرض وتقرتض

وترصفاهتا نافذة بإرادهتا الذاتية، وال يتوقف يشء مـن ذلـك عـىل  ،آخره

 رضا أب أو زوج أو أخ.

تحفظـات ستوقفنا إلبداء بعض الي) ١٥املادة (من  )٤(البند  إال أن

 :بشأنه

قضية  يبحركة األشخاص وانتقاهلم، وه امتعلقً باعتبار البند  :أوالً 

وضـع اإلسـالم هلـا بعـض  يربام تتامس مع قضية سفر املرأة املسـلمة التـ

رفقة آمنة بإذن زوجها، وذلك يف  أو ،أن تسافر مع حمرم يالضوابط، وه

 حتقيًقا هلدفني:

 توفري احلامية واألمن للمرأة عىل نفسها. -

ــكها - ــة األرسيــة ومتاس ــىل متانــة العالق ــاظ ع إذ توجــب  ،واحلف

الرشــيعة عــىل الــزوج أال يســتخدم حــق اإلذن إال لتحقيــق مصــلحة 

السفر، كام أن للزوجة أن يف  مرشوعة لألرسة تعلو عىل مصلحة الزوجة

 ن سفره.تعرتض عىل سفر الزوج إذا أصاهبا وأطفاهلا رضر م

منـزل الزوجية، وعام إذا كـان هـو حمـل سـكن الزوجـة أم ال،  :اثانيً 

ــ ــال  يوه ــكنًا لك ــاره س ــة، واعتب ــل الزوجي ــتقرار حم ــل باس ــية تتص قض

الزوجني، وهو أحد مرتتبات عقد الزواج ضـمنًا، ومـن َثـمَّ فـإن الـنص 

أن يكـون هلـا يف  بحـق املـرأة يعىل حرية اختيـار حمـل السـكن ربـام يـوح
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غري حمل سكن الزوجية، تقيم فيه استقالالً دون الزوج، وهو  سكن آخر

 تقرر: يالتو ،الرشيعة يرأخيالف  ياألمر الذ

اعتبار مسكن الزوجية أثًرا من آثار عقد الـزواج القـائم عـىل  -أوالً 

 رضا الطرفني واختيارمها.

يفـرض توحيـد حمـل سـكن  ياستقرار احلياة االجتامعية الـذ -ثانًيا

 ك بني الزوجني.الزوجية املشرت

وبالتـايل فهـو  ،كام أن البند خيلو من اإلشـارة إىل كـون املـرأة زوجـة

األمر الذي  ،يعطي للفتاة احلق يف االستقالل بالسكن بعيًدا عن األبوين

ض الفتاة خلطر   االنحراف. الضياع وُيعرِّ

اختيـاره يف  سـكن الزوجيـة هـو سـكن للمـرأة، تشـاركوأيًضا فإن 

أوجـب عـىل اإلسـالم لًفا قبـل الـزواج، فضـًال عـن أن واملوافقة عليه س

يتفق مـع مكانتهـا االجتامعيـة  يالذ ،الرجل أن هييئ هلا السكن املناسب

: ، قـــال تعـــاىلومـــع درجـــة يســـار الـــزوج أو إعســـاره ،واالقتصـــادية

 ].٦[الطالق:  ﴾َأْسكِنُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتم﴿

اإلضـافة إىل سـكن حالـة أن يكـون لكـل مـنهام سـكن آخـر بيف  أما

باحلقوق املشـرتكة املرتتبـة عـىل عقـد الـزواج  الزوجية، فيشرتط أال ُخيِلَّ 

 .ياإلسالم

* * * 
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  )١٦ادة (

و  :ت ا  

تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة للقضــاء عــىل  -١(

ات األرسيـة، كافة األمور املتعلقة بـالزواج والعالقـيف  التمييز ضد املرأة

 :الرجل واملرأة يتساوعىل أساس  -وبوجه خاص تضمن

 عقد الزواج.يف  نفس احلق  - أ 

عـدم عقـد الـزواج  حرية اختيار الزوج، ويفيف  نفس احلق  -ب 

 إال برضاها احلر الكامل.

 نفس احلقوق واملسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه.  - ج 

ــن   - د  ــر ع ــض النظ ــدة، بغ ــئوليات كوال ــوق واملس ــس احلق نف

ــع  األمــور املتعلقــة بأطفاهلــا، ويفيف  زوجيــة،حالتهــا ال مجي

 الراجحة. ياألحوال تكون مصالح األطفال ه

أن تقرر بحرية وبشعور من املسئولية عدد يف  نفس احلقوق  - ه 

احلصول عىل  أطفاهلا، والفرتة بني إنجاب طفل وآخر، ويف

ــن  ــا م ــة بتمكينه ــائل الكفيل ــف والوس ــات والتثقي املعلوم

 ممارسة هذه احلقوق.

فس احلقـوق واملسـئوليات فـيام يتعلـق بالواليـة والقوامـة ن  - و 

والوصــاية عــىل األطفــال وتبنــيهم، أو مــا شــابه ذلــك مــن 



 او«ا«  ر  م ٦٦  رؤ  

يف  األنشطة املؤسسية االجتامعية حني توجد هـذه املفـاهيم

مجيـــع األحـــوال تكـــون مصـــالح  ، ويفيالترشـــيع الـــوطن

 الراجحة. ياألطفال ه

 ذلك احلق يف نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، بام  - ز 

 اختيار اسم األرسة، واملهنة، والوظيفة.يف 

نفس احلقـوق لكـال الـزوجني فـيام يتعلـق بملكيـة وحيـازة   - ح 

املمتلكــات، واإلرشاف عليهــا، وإدارهتــا، والتمتــع هبــا، 

 يأو مقابــل عــوض ذ ،والترصــف فيهــا، ســواء بــال مقابــل

 قيمة.

مجيـع ، وتتخـذ أثر قانوين يال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أ -٢

لتحديـد سـن أدنـى للـزواج،  -بام فيها الترشيع -اإلجراءات الرضورية

 .)أمًرا إلزامي�ا يسجل رسميف  وجلعل تسجيل الزواج

���������� �

هــذه املــادة اخلاصــة بــاألرسة تــدعو إىل مــنح املــرأة والرجــل نفــس 

وعنــد فســخه،  ،أثنائــه ويف ،عقــد الــزواجيف  احلقـوق عــىل قــدم املســاواة

 لقوامة والوالية عىل األبناء، وذلك يتعارض مع قاعـدة ويلايف  وكذلك

يف  الزوجــة عنــد عقــد الــزواج، ومــع املهــر، وقوامــة الرجــل عــىل املــرأة

األرسة، وتعدد الزوجات، ومنـع زواج املسـلمة بغـري املسـلم، وأحكـام 

، ففي كـل تلـك األمـور الطالق والعدة، وعدة الوفاة، وحضانة األوالد
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 ،لصـيانتها ؛ا للمـرأة ختتلـف عـن مثيالهتـا للرجـلرشع اإلسالم أحكامً 

 .الضياعمن وحفظ حقوقها 

تضـم  يوهـوهذه املـادة مـن أخطـر مـواد االتفاقيـة عـىل اإلطـالق، 

 -طالق -زواج :جمموعة بنود تعمل عىل مستوى (األحوال الشخصية)

حقـوق األوالد،  -حقوق وواجبات الـزوجني -والية -وصاية -قوامة

 ونمط حياة. ،ونظام قيم ،األرسة كمؤسسة باختصار: كل ما يمس

تتجاهـل معتقـدات  ي، وهـكام أن هذه املادة متثل نمط احلياة الغريب

 وأنساقها اإليامنية. ،ومنظوماهتا القيمية ،شعوب العامل

 املادة: ونوضح فيام ييل الرؤية اإلسالمية حول كل بند من بنود

 ):١ة (ا

لرجل واملرأة يف عقد الزواج، الذي ينص عىل نفس احلق ل :بند (أ) 

 وهو ما يعني: 

  أن يسمح للمرأة املسلمة بالزواج من الكتايب من باب التساوي

ذلـك خمالفـة  الذي له احلق ىف الزواج بكتابيـة، ويف ،مع الرجل

 -فالرجل املسلم ُأعطي هـذا احلـق واضحة للرشع اإلسالمي؛

ه ديانة مـن ن يمنع زوجته املختلفة معل ن املسلمأل -دون املرأة

يؤمن بالديانتني املسـيحية واليهوديـة ألنه  ؛ممارسة شعائر دينها

 هـاقـد يعيقفأما الزوجة املسـلمة  ،كجزء من عقيدته اإلسالمية



 او«ا«  ر  م ٦٨  رؤ  

ــا  ــا بزواجه ــعائر دينه ــتها ش ــن ممارس ــديانتها م ــؤمن ب ــن ال ي م

فلقوامة الرجـل عليهـا تـأثري يف تقـديرها لألمـور، فقـد  ،بحرية

ــه عــىل  ، دينــه، أو باألقــل عــىل هجــر دينهــاحيملهــا عــىل متابعت

وتنطبـق نفـس هـذه املقولـة عـىل مـا  ،والزهادة يف إقامة شعائره

سيتمخض عنه هـذا الـزواج مـن األوالد؛ ألهنـم سينشـئون يف 

أو أن يزهدهم  ،كنف أب غري مسلم، فإما أن يدعوهم إىل دينه

 .»يف اإلسالم، ويف ذلك خرسان الدنيا واآلخرة!

 ،مـن بـاب التسـاوي بـني الرجـل واملـرأة منع تعدد الزوجـات، 

التي ال يسمح هلا بالتعدد، وقد علقـت جلنـة السـيداو بـاألمم و

بـام  التعـدداملتحدة عىل تقـارير بعـض الـدول اإلسـالمية بشـأن 

كشفت تقارير الدول األطراف عن وجود ممارسـة تعـدد «: ييل

عدد من الـدول، وإن تعـدد الزوجـات يتعـارض يف  الزوجات

ويمكن أن تكون له نتائج  املساواة بالرجل.يف  ملرأةمع حقوق ا

فـال بـد ولذا  ن تعول؛انفعالية ومادية خطرية عىل املرأة وعىل مَ 

 .»من منعه

اختـــاذ بعـــض الـــدول  -يف تعليقهـــا -وتســـتنكر اللجنـــة

إن العديـد «اإلسالمية مرجعيات أخرى غري اتفاقية السـيداو: 

ــد ــدول تعتم ــن ال ــىل تطبيف  م ــزوجني ع ــوق ال ــادئ حق ــق مب ي

ـــام ـــانون الع ـــدين ،الق ـــانون ال ـــريف يأو الق ـــدالً  أو الع ـــن  ب م



                »او«٦٩  

  .)١(»االتفاقية

 أو وفـاة الـزوج) لتتسـاوى  ،إلغاء العـدة للمـرأة (بعـد الطـالق

 أو وفاة الزوجة. ،بالرجل الذي ال يعتد بعد الطالق

 لـه، كـذلك يـرى البنـد ، فكـام أن الرجـل ال ويلإلغاء الوالية- 

يكون هناك أي نوع من الوالية أو  أالّ  -بموجب التساوي التام

  .ةأالوصاية عىل املر

مل يسبق  يليؤكد عىل إطالق احلرية للبنت الت البند (ب)ويأيت 

 ،حتـى دون موافقـة وليهـا ،هلا الزواج يف اختيار من تشاء لتتزوجـه

ويف هذا إهدار شديد حلق الفتاة يف احلامية والدعم الذي يقدمـه هلـا 

أرسهتـا، فـإن  اا، فحني تتزوج الفتاة بدون رضـوليها يف بيت زوجه

وهـو غـري كـفء هلـا يف  -هذا يفسح املجال للـزوج الـذي اختارتـه

أن يعتدي عليها بالرضب أو اإلهانة، وهـو يعلـم  -أغلب األحوال

ا أهنا لن جترؤ عىل الشكوى ألهلها الـذين أغضـبتهم مـن أجـل متامً 

 هذا الزواج.

 بني البنت ووليها، الذياآلراء يف فق فقرار الزواج هو حمصلة توا

هو أكثر خربة وجتربة منها ومعرفـة بمصـلحتها، وعليـه تعـود عواقـب 

                                                 
)١(  The Advancement of Women 1945-1995 -  ،مرجــع ســبق ذكــره

 .١٠،١١ص



 او«ا«  ر  م ٧٠  رؤ  

  إقـرار الـزواج، والبكـر يف  لذا يشرتط أن يكون لـه رأي ؛فشل الزواج

ال يصح تزوجيها إال بعد استئذاهنا، وال يمكن بحـال إجبارهـا عـىل 

بوصـفه عقـًدا  الزواج بأحـد ترفضـه، إذ ينظـر اإلسـالم إىل الـزواج

 .يشرتط لصحته أن يكون العاقد بالًغا راشًدا راضًيا بالعقد

مطلـوب فاحلرص عىل موافقة الويل عند إجـراء عقـد الـزواج 

كون عندها يوقد ال  ،ا، فالوّيل هو األعلم بمصلحتهاديني�ا واجتامعي� 

من اخلربة االجتامعية ما يؤهلها لالستقالل باختـاذ القـرار، لكـن إن 

ا، احلال تزويج املرأة بدون ويلٍّ لظروف استثنائية حمدودة جد� اقتىض 

أو كَعْضلِه، فال بأس من العمل بقـول  ،كتعذر إذنه عند فقدانه مثالً 

 ن ال يشرتط الويل البتداء العقد. مَ 

ـــد (ج) ـــوق  :البن ـــس احلق ـــرأة نف ـــاء امل ـــب بإعط ـــذي يطال ال

 واملسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه، يعني:

 مــا يفرضــه اإلســالم عــىل الــزوج مــن وجتاهــل  ،قوامــةإلغــاء ال

ـل بالنفقـة، للزوجة هراملتقديم  ، وتأثيث منـزل الزوجية، وتكفُّ

ُعـَرى الزوجيـة، مـن تأثيـث  توحتمل اخلسائر كاملة إذا فصم

حـني أن يف  وكفالـة أبنـاء، ونفقـة منـزل للحاضـنة، ومـن متعـة

لـو  أرسهتـا، وغري ملزمة باإلنفاق ال عىل نفسها، وال عـىلاملرأة 

فليسـت عليهـا أي تبعـات ماديـة، ويف  ،فصمت ُعَرى الزوجية

 .اخلُْلِع ليس عليها أكثر من رد ما أخذته مهًراحالة 



                »او«٧١  

ــمَّ  ــه فــإن اخــتالف االلتزامــات والواجبــات ينــتج ،ومــن َث  عن

لرجـل عـىل انشـأ قوامـة تاختالف املسئوليات واحلقوق، ومـن هنـا 

يف  راراهتــا، وينشــأ حــق املــرأةإطــار األرسة وشــئوهنا وقيف  زوجتــه

نظـر  ياملشاورة، وأن خترج قرارات األرسة معربة عن توافق وجهتـ

 .الزوج والزوجة

يفصل بني مسئولية األم كوالدة ووضـعها كزوجـة،  :البند (د)

مع هذا البنـد فـيام خيـتص بالرعايـة  هاقاتفا مع والرشيعة اإلسالمية

تضـع أحكاًمـا خاصـة  ، إال أهنـااإلنسانية والصـحية لـألم والطفـل

حالة ما إذا كـان احلمـل نتيجـة زواج يف  بثبوت النسب وغري ذلك،

 أم ال.

ــأيت  ــدان وي ـــ) و (و)البن ــاهالل (ه ــرى -يتج ــرة أخ ــع  -م وض

ــا (أ ــة فيه ــزوج قوام ــني، لل ــن زوج ــة م ــة مكون  ياألرسة كمؤسس

اُمــوَن َعــَىل النَِّســاءِ ﴿األرسة)  َجــاُل َقوَّ  كــام أن لــه ،]٣٤[النســاء:  ﴾الرِّ

انفــراد الــزوج  يأيًضــا الواليــة عــىل الصــغار، رغــم أن هــذا ال يعنــ

ــرارات دون رأ ــد الق ــورى يبتحدي ــاألمر ش ــة، ف ــلة  ،الزوج وحمص

ال ييسء استعامل حقوقه،  يالزوج الذ يتوافق آراء، مع ترجيح رأ

 استعامهلا.يف  أو يتعسف

 Feminism يا للفكــر األنثــو) يعــد انعكاًســكـام أن البنــد (هـــ

بملكيــة املــرأة جلســدها، حيــث تعتــرب األنثويــات  يينــاد الــذي



 او«ا«  ر  م ٧٢  رؤ  

Feminists  ١(هلـا أن جسـد املـرأة ملـٌك(»Your body is your 

own«  ــرار ــون ق ــأن يك ــة ب ــب االتفاقي ــق تطال ــذا املنطل ــن ه ، وم

ا يف االعتبـار أن تلـك ا للمـرأة، أخـذً ا متامً اإلنجاب أو عدمه مرتوكً 

زوجــة أم ال، وقــد انتقــد االتفاقيــات ال يعنيهــا بــاملرة كــون املــرأة مت

العربية السـعودية إلعطائهـا الـزوج حـق  اململكةَ ) ٢(احلريات تقريرُ 

 . )٣(مشاركة الزوجة يف قرار اإلنجاب، أو حتى قرار التعقيم

اخلــاص بالتســاوي يف احلقــوق الشخصــية بــام فيهــا  البنـد (ز):

إعطـاء املـرأة حـق فيام خيـص  :اختيار اسم األرسة واملهنة والوظيفة

لـدينا يف هـذا ، فتيار اسم عائلتهـا عـىل قـدم املسـاواة مـع الرجـلاخ

 ،اهـو أن هـذه النظـرة هـي نظـرة غربيـة متاًمـ :األولالبنـد وجهـان، 

 ةحيث تنسب املرأة فور الزواج إىل عائلة الزوج، وهي غري موجود

                                                 
م سـجاالً بـني احلركـات النسـوية ١٩٩٦وقد شهدت أروقـة املحـاكم األمريكيـة سـنة   )١(

والقضاء، بشأن امرأة أطلقت النار عىل بطنها وهـي حامـل يف شـهرها السـادس، وقـد 

متكن األطباء من إخراج اجلنني حي�ا بعملية قيرصية، ومل تؤثر الرصاصة إال عىل رسغه، 

عجز يف الكلية، وقد متركزت حرية القضاء األمريكي  ولكنه تويف بعد أسبوعني بسبب

يف نوعية اهتام املرأة: هل تتهم بجريمة قتل، أم جريمة إجهاض غـري مـرخص؟ وكـان 

هـو أن املـرأة أطلقـت النـار  -التي كلفتها احلركة النسوية للـدفاع عنهـا -دفاع املحامية

 ؛ ألن اجلنني جزء منها.»نفسها«عىل 

ــر الصــادر يف )٢( ــل إ التقري ــد«، بعنــوان: ٢٠٠٨بري انتهاكــات حقــوق  -قــارصات إىل األب

   .»اإلنسان النامجة عن نظام الوالية والفصل بني اجلنسني يف اململكة العربية السعودية

ا ًقـفالبـد أن يكـون مواف ،من النسـل (التعقيم) أن الزوج سيحرم هبذا الفعلمتجاهلني   )٣(

 عىل ذلك. 



                »او«٧٣  

 ،الرشــيعة تقــرر انتسـاب الزوجــة نفســها إىل عائلتهــاف ،يف اإلسـالم

  وليس إىل عائلة الزوج.

بعض يف  وهو ما تم بالفعل -يف حال تطبيق هذا البند :والثاين

فــإن ذلــك يعنــي أن حيمــل األبنــاء اســم األم كــام  -البلــدان الغربيــة

ــم األب ــون اس ــيعة )١(حيمل ــع الرش ــح م ــارض رصي ــذا تع ، ويف ه

ــالمية ــز  ،اإلس ــي ال جتي ــائهم الت ــري آب ــبة األوالد لغ ــوُهْم ﴿نس اْدُع

ال حيمـل  بنكام أن اال ]،٥[األحزاب:  ﴾نَد اهللاَِّآلَبائِِهْم ُهَو َأْقَسُط عِ 

 ،لتعـري بـه األم ؛ىسم أمه إال يف حالة واحدة فقط، هي حالـة الزنـا

ـفـإذا مـا صـار قانوًنــ األمهـات أسـامء أرسهــن  ا، وأعطـت كــلُّ ا عام�

ألبنائهن، اختلط احلابل بالنابل، وضاعت احلكمـة مـن نسـب ابـن 

 م األم. ألمه، فالكل صار حيمل اس ىنالزِّ 

هذا البند هو تعبري عن نموذج لتصدير املشـكالت  :البند (ح)

يف  ، فبأثر مـن انتفـاء الذمـة املاليـة للزوجـةالغربية للعامل االجتامعية

الغرب قروًنا طويلة، ظلت املـرأة الغربيـة تناضـل السـرتداد ذمتهـا 

كل معاهدات واتفاقـات يف  عىل هذا احلقص نَ يُ  املالية املستقلة، لذا

ـــا الشـــعوب و ـــاملرأة، أم ـــة ب ـــان اخلاص ـــوق اإلنس ـــات حق إعالن

                                                 
البالد العربية بتطبيق ذلك عىل أنفسهن، فقمـن بإضـافة  وقد قامت بعض النسويات يف )١(

اسم األم يليه اسم األب، وإحداهن هي (منـى حلمـي) ابنـة النسـوية املعروفـة (نـوال 

  سعداوي)، التي عدلت اسمها ليصبح (منى نوال حلمي)!!



 او«ا«  ر  م ٧٤  رؤ  

ظلت فيها النساء حمتفظـات بـذمتهن املاليـة، فـال التي  واحلضارات

 .معركة من هذا النوعيف  يشعرن بحاجة للدخول

وتقبل هذه (الرؤية النقديـة) هـذا البنـد دفاًعـا عـن كـل نسـاء  

سـوة بـاملرأة أُ ة أن يسرتددن ذمتهن املاليـة املسـتقليف  هنّ العامل، وحقّ 

 .تعاىل اهللا امهكرّ  تيال املسلمة

 ):٢اة (

يف حني ال تعد االتفاقية ممارسة العالقة اجلنسـية خـارج نطـاق 

وتعمـل عـىل  ،ا ضد املرأة، بل عىل العكس تشجع عليـهالزواج عنفً 

تيسري تلك العالقات املحّرمة، وحتفـظ هلـا رسيتهـا وخصوصـيتها، 

قة احلامل، ورضورة تـوفري كـل خـدمات هِ راكام تنص عىل رعاية املُ 

ثناء الوضع، وضامن توفري خدمات تنظيم النسـل أالرعاية الصحية 

حتى تتعلم كيف حتمي نفسها مـن احلمـل يف  ،(بام فيها اإلجهاض)

ا عنًفـ ةتعترب االتفاقية زواج الفتاة حتت سن الثامنة عرش ؛املستقبل!

 ضدها!! 

التبكـري بـزواج الشـباب  يف حني حتّث الرشيعة اإلسـالمية عـىل

 ســعودٍ درًءا لســقوطهم يف مســتنقع الشــهوات، فعــن عبــد اهللا بــن مَ 

  ـَباِب، َمـْن اْسـَتَطاَع اْلَبـاَءَة «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا ـ الشَّ َيا َمْعَرشَ

ْج  ُه َأَغضُّ لِْلَبَرصِ  ؛َفْلَيَتَزوَّ  َوَأْحَصُن لِْلَفْرِج، َوَمْن َملْ َيْسَتطِْع َفَعَلْيهِ  ،َفإِنَّ

ْومِ  ـُه َلـُه ِوَجـاءٌ  ؛بِالصَّ [حـديث صـحيح، رواه أمحـد والبخـاري  »َفإِنَّ



                »او«٧٥  

ــة والــدارمي، واللفــظ  ،ومســلم والرتمــذي والنســائي وابــن ماج

 للبخاري].

إَِذا َخَطَب إَِلْيُكْم : «ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  ةَ وعن أيب ُهرْير

ُجوهُ   ،إِال َتْفَعُلوا َتُكـْن فِْتنَـٌة ِيف األَْرضِ  ؛َمْن َتْرَضْوَن ِدينَُه َوُخُلَقُه َفَزوِّ

 [حديث حسن، رواه الرتمذي وابن ماجة]. »َوَفَساٌد َعِريٌض 

* * * 



 اث اب                           ٧٦  

  

  

  

  

������������� �

  رؤ م ول اري 

  ا  
  اء   أل ا  اأة



  ٧٧رؤ م ول اري             

 م رؤ  

ري ال او    

  اء   أل ا  اأة 

  

 :ريل اوا   

الربوتوكوالت عادة تصدر بعد االتفاقيات، إما لتاليف بعض 

الثغرات التي تظهر يف االتفاقيات بعد البدء يف تطبيقها، أو لتبيان بعض 

فاقيات بشكل واضح وجّيل، أو إلضافة بعض جوانب تلك االت

 اإلجراءات اجلديدة هلا.

ويسمي الربوتوكول باالختياري ألنه ال يلزم الدول املوقعة عىل  

 أو االلتزام به. ،االتفاقية باملصادقة عليه

  ذا اول اري او:

ا ال توجد يف اتفاقية (سيداو) آلية تسمح للنساء (أفرادً 

 CEDAWوعات) بتقديم الشكاوى بشكل مبارش إىل جلنة سيداو وجمم

Committee  باألمم املتحدة، وباملثل ال توجد فيها آلية متكن جلنة

 ،سيداو الدولية من تلقي أي شكاوى من النساء بشكل مبارش

د مثل وجِ والتحقيق فيها.. ومن هنا بدأت اللجنة يف وضع بروتوكول يُ 

 تلك اآلليات.



 او«ا«  ر  م ٧٨  رؤ  

الربوتوكول االختياري وضع  ٢٠٠٠ عام وبالفعل تم يف

Optional Protocol
كملحق التفاقية السيداو، والذي يعطي النساء  )١(

 ىل األمم املتحدة. ، والتقدم بشكاوى مبارشة إاحلق يف جتاوز احلكومات

وبذلك يمنح جلنة سيداو صالحية أكرب يف إجبار الدول املصدقة 

ا للعقوبات التي يمكن أن تفاديً  ؛عىل الربوتوكول عىل تنفيذ االتفاقية

، حيث يعطي جلنة سيداو )٢(ذا مل تلتزم التزاًما كامًال بالتنفيذإتوقع عليها 

 احلق يف:

 الشكاوى الفردية يتلق.  

 املعاينة امليدانية، والتحقيق يف تلك الشكاوى. 

 ،جرائني يقيدان سلطة الدولةحيث نص الربوتوكول عىل إ

 ، ومها:ا للمعايري الدوليةوفقً تفاقية  لالويلزماهنا بالتنفيذ املحيل

والذي  :The Communications Procedureجراء املراسالت إ )١

 ،ا ومجاعات احلق يف تقديم الشكوىيعطي للنساء أفرادً 

                                                 
دولة، منها ثـالث  ٩٧صدقت عليه  –تسع سنوات منذ اعتامد الربوتوكول -حتى اآلن  )١(

مراسـلة، وتـم ١١إسالمية، هي: ليبيا وتونس وبـنجالديش، ونظـرت اللجنـة يف دول 

 التحقيق يف حالة واحدة

 )http://www.nwrcegypt.org/Files/Agenda/TOT.pdf.( 

املكتب اإلقليمي  –اليونيفم -انظر حقيبة الربنامج التدريبي حلقوق املرأة اإلنسانية )٢(

 . ٢٠٠٤، ٢للمنطقة العربية، الكتيب رقم 
           aihr.org/pagesexterne/joumana/j1.htm-http://www.iadh     



  ٧٩رؤ م ول اري             

 ورفعها مبارشة إىل جلنة سيداو بشكل مكتوب.

والذي من  :The Inquiry Procedureجراءات التحقيق إ )٢

و التحقيق يف الشكاوى املقدمة إليها خالله يمكن للجنة السيدا

أي إخالل بتطبيق  -ما تعده جلنة سيداو –من النساء بشأن

 االتفاقية من قبل احلكومات.

  اد اول:  

 فيام ييل: رشحهامادة يمكن  ٢١ويتكون الربوتوكول من 

: جلنة السيداو الدولية هي اجلهة املخولة باستالم الشكاوى أوالً 

 ىل). (املادة األو

: جيوز ألفراد أو جمموعات خاضعني لدولة طرف يف ثانًيا

الربوتوكول أن يقدموا شكاوى، سواء قدموها بأنفسهم، 

أو ناب عنهم من يقوم بذلك، ويمكن ملن ينوب أن 

يقدمها بدون موافقتهم إذا متكن من تربير ترصفه ذاك 

 (املادة الثانية).

سم، وال تتسلم ا االومكتوب فيه ،تكون الشكاوى مكتوبة :اثالثً 

ا يف اللجنة أي شكوى تتعلق بدولة ليست طرفً 

 ا يف االتفاقية (املادة الثالثة).الربوتوكول وإن كانت طرفً 

 يف الشكاوى بعد التأكد من استنفاد: ستبدأ اللجنة بالنظر ارابعً 



 او«ا«  ر  م ٨٠  رؤ  

وسائل االنتصاف املحلية، أو يف حال استغراق تطبيق 

يًال، أو كان من غري وسائل االنتصاف الوطني أمًدا طو

(من منظور اتفاقية  ا فعاالً املحتمل أن حيقق انتصافً 

 .ا لرؤية جلنة السيداو) (املادة الرابعة)ووفقً  ،سيداو

: قبل أن تتخذ اللجنة قرارها بشأن قبول الشكوى من خامًسا

عدمه، فقد أعطت نفسها احلق يف إحالة الشكوى إىل 

مؤقتة (إجراءات من إجل اختاذ تدابري  ،الدولة الطرف

ما تعتربه قوع عاجلة) لصالح صاحبة الشكوى، لتفادي و

ال يمكن إصالحه، ثم ييل ذلك وجاهة  ارضرً  اللجنة

ا ملا تقرره وفقً  ،موضوع الشكوى، وقبوهلا أو رفضها

 اللجنة (املادة اخلامسة).
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ث سيدة مسلمة يف دولة إسالمية، طرف يف إذا تم توري

ا للرشيعة اإلسالمية، يعد ذلك الربوتوكول، نصف مرياث أخيها، وفقً 

من منظور اتفاقية سيداو، فإذا كانت هذه الدولة عضًوا يف  »امتييزً «

الربوتوكول، يمكن لتلك السيدة أن تتقدم بشكوى إىل جلنة السيداو 

لدولة اختاذ إجراء عاجل، مثل: من االدولية، حينها ستطلب اللجنة 

وقف توزيع املرياث، ثم ييل ذلك مطالبة الدولة بتعديل قانون 



  ٨١رؤ م ول اري             

ا، لتتحقق بحيث يسمح للنساء بتقاسم املرياث بالتساوي متامً  ،املواريث

 ا للسيداو.وفقً  ،املساواة الكاملة

ل جلنة سيداو الدولة الطرف، عن الشكوى املقدمة ُتسائِ سادًسا: 

افظة عىل الرسية يف كشف هوية مقدم أو مع املح - هلا

وعىل الدولة تقديم تفسري  -واءالشكوى إذا شا يمقدم

بالتفسري،  أشهر لتلك املساءلة، وال ُيكتفى ٦يف غضون 

بل االنتصاف التي اختذهتا (املادة وإنام عليها أن توضح ُس 

 السادسة).

ح من عدم السام -عىل سبيل املثال –فإذا ما اشتكت امرأة مسلمة

عىل  امتييزً «هلا بالزواج بغري مسلم، وهو ما يعّد من منظور اتفاقية سيداو 

، ثم تقدمت املرأة بشكوى إىل جلنة سيداو، فإنه يتوجب »أساس اجلندر

ا هلذا املنع، كام عليها أن توضح اإلجراءات عىل الدولة أن تقدم تفسريً 

، ومن ثم »التمييز«لرفع ذلك  -أو اختذهتا –والتدابري التي ستتخذها

  .السامح لتلك املرأة بالزواج بغري مسلم!

يعطي الربوتوكول اللجنة الدولية احلق يف احلصول عىل سابًعا: 

سواء من مصادرها الرسمية (الدولة  ،كافة املعلومات

ادر غري رسمية (أفراد أو أو من مص ،الطرف املعنية)

ثم تعقد اللجنة جلسات  ،أو من ينوب عنهم ،)جمموعات

ا بشأن الشكوى ة لدراسة الشكاوى، ثم تقدم آراءهقمغل



 او«ا«  ر  م ٨٢  رؤ  

وتوصياهتا، إن وجدت، إىل األطراف املعنية، ويتوجب 

ا ا مكتوبً عىل الدولة الطرف أن تقدم خالل ستة أشهر رد� 

يتضمن اإلجراءات التي اختذهتا يف ضوء آراء اللجنة 

وتوصياهتا. وهذه التدابري واإلجراءات ختضع لتقييم 

حسبام تراه اللجنة مناسًبا (املادة  ،اللجنة الدولية

 السابعة).

معلومات عىل وقوع ما تعتربه  ةإذا ما تلقت اللجنة أي ثامنًا:

انتهاكات التفاقية سيداو يف أي دولة طرف، يصري من 

حق اللجنة إرسال عضو أو أكثر من أعضائها للتحري يف 

 ولة أن تتعاون يف مجيع اإلجراءات،تلك الدولة، وعىل الد

شهر من تلقي أيف غضون ستة  قوم الدولة الطرف،وت

نتائج التحقيق والتعليقات والتوصيات التي أحالتها إليها 

اللجنة، بتقديم مالحظاهتا إىل اللجنة (املادة الثامنة 

 والتاسعة).
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زواج فتاة حتت  -عىل سبيل املثال - إذا نام إىل علم اللجنة الدولية

ا ضد الطفلة) يف دولة تعده اتفاقية سيداو عنفً (والذي  ةسن الثامنة عرش

دون انتظار وصول شكوى من  - طرف، فإن الربوتوكول يعطي اللجنة

حق إرسال عضو من أعضائها لتلك الدولة للتحري عن تلك  - أفراد



  ٨٣رؤ م ول اري             

أشهر بام  ٦ ، وعىل الدولة الطرف الرد خاللاملسألة، وإصدار توصيات

 اختذته من تدابري لوقف هذا األمر.

 –كعادة األمم املتحدة، فإهنا تقوم بإخطار الدول بحقهاسًعا: تا

يف التحفظ  - عند التوقيع عىل الوثائق والربوتوكوالت

 :تنص املادة العارشة عىل أنهحيث تشاء من املواد،  عىل ما

أو التصديق  ،من حق الدول وقت توقيع الربوتوكول

صاص عليه، أو االنضامم إليه أن تعلن أهنا ال تعرتف باخت

) (املادة ٨،٩اللجنة املنصوص عليه يف املادتني (

 العارشة).

ي حتفظات ة عىل عدم السامح بأيف حني تنص املادة السابعة عرش 

كام ال جيوز التحفظ عىل أي مادة من مواده، عىل هذا الربوتوكول، 

 .ةيف املادة السابعة عرشحسبام جاء 

ع احلكومات عىل وهي خدعة طاملا قامت هبا األمم املتحدة لتشجي

التوقيع عىل اتفاقياهتا املختلفة، فإبان التوقيع عىل اتفاقية السيداو حدثت 

عت الدول اإلسالمية عىل االتفاقية مع التحفظ عىل نفس اخلدعة، ووقَّ 

العديد من البنود التي تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية، بينام يلغي البند 

وح االتفاقية وغرضها ) من االتفاقية أي حتفظ يتعارض مع ر٢٨(

األسايس (أال وهو التساوي التام بني الرجل واملرأة)، يف حني أن البنود 

املتحفظ عليها جتسد روح االتفاقية وغرضها األسايس، والتحفظ عليها 
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يعني رفض مبدأ التساوي التام واملطلق بني الرجل واملرأة، وتأييد 

 بيولوجي�ا لرجل واملرأةقر وجود فوارق بني االرشيعة اإلسالمية التي ت

، من شأهنا احلفاظ عىل توازن البرشية، وتكامل اجلنسني يف أداء اونفسي� 

 أدوارمها داخل األرسة وخارجها.

إلزام الدولة الطرف بتوفري احلصانة لألفراد مقدمي عاًرشا: 

الشكوى إىل اللجنة الدولية، وعدم تعرضها هلم بسوء 

مع اللجنة (املادة احلادية  لهماملعاملة أو التخويف لرتاُس 

ما يعطي األفراد واملنظامت غري احلكومية وهو  )،ةعرش

مطلق احلرية يف نقل املعلومات للجنة الدولية، والتعاون 

معها يف أمان تام من أن تطاهلا يد الدولة باملساءلة أو 

 التضييق.

لضامن تنفيذ الربوتوكول سيتم إدراج األنشطة التي : حادي عرش

ا اللجنة بموجبه يف تقريرها السنوي، املقدم تضطلع هب

من اتفاقية سيداو (املادة الثانية  ٢١بموجب املادة 

 ).ةعرش

فَرض الربوتوكول عىل الدول األطراف فيه أن تقوم : ثاين عرش

بالتعريف به وباالتفاقية عىل نطاق واسع، والدعاية هلام، 

وتيسري احلصول عىل معلومات عن آراء اللجنة 

 ). ةا (املادة الثالثة عرشوتوصياهت
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ا بام يعني تطبيع االتفاقية وبروتوكوهلا يف املجتمعات، وجعلها واقعً 

ال يمكن الرتاجع عنه، وإقرارها كمرجعية ترشيعية بديلة لكل 

 املرجعيات التي تؤمن هبا الشعوب املختلفة.

: ال يسمح بأي حتفظات عىل هذا الربوتوكول (املادة ثالث عرش

 .)ةالسابعة عرش

ا مع املادة ا واضًح تناقًض  - كام سبق أن ذكرنا –وهو ما يتناقض

أو  ،ع الربوتوكوليالعارشة التي جتيز للدول األطراف وقت توق

أو االنضامم إليه أن تعلن أهنا ال تعرتف باختصاص  ،التصديق عليه

 .)!!٨،٩اللجنة املنصوص عليه يف املادتني (

طرف أن تتنصل منه يف أي جييز الربوتوكول ألي دولة : رابع عرش

ه إىل األمني العام لألمم وجَّ ي مُ وقت بإخطار خطِّ 

ا بعد ستة أشهر من املتحدة، ويصبح هذا التنصل نافذً 

تاريخ استالم األمني العام لإلخطار، ولكن يستمر تطبيق 

أحكام الربوتوكول عىل أي رسالة مقدمة بموجب املادة 

) قبل تاريخ نفاذ ٨( ع فيه بموجب املادةُرش  أو حترٍّ  ،)٢(

 .)ةالتنصل (املادة التاسعة عرش

ومن ثم يمكن لألفراد واملجموعات استغالل فرتة الستة شهور، 

واإلرساع بتقديم الشكاوى طاملا أن أحكام الربوتوكول ترسي عىل 
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 تلك الفرتة.

��������� �

طاملا يعطي الربوتوكول جلنة السيداو احلق يف التدخل كيفام تشاء 

 حلكومات، فهذا سيعطيها احلق يف تعديل القوانني الوطنيةيف شئون ا

 د يف متهيد اتفاقية سيداو ماا لرؤيتها، فعىل سبيل املثال، ورَ وفقً  للدول

ي مساواة األنواع (رجال، نساء، أيفيد برضورة حتقيق مساواة اجلندر، 

شواذ)، وبالتايل ستحاول اللجنة إلغاء أي عقوبة خاصة بالشواذ، حتى 

يتعامل معهم بأسلوب خمتلف عن غريهم سيعاقب بتهمة التمييز ن من إ

ا يف جلان حقوق اإلنسان ضد املثليني، وهو ما جتري املطالبة به حاليً 

يف اجتامع جلنة  ٢٠٠٩أكتوبر من  ٢باألمم املتحدة، حيث طرح يف 

مرشوع قرار يعطي كافة  نيفحقوق اإلنسان باألمم املتحدة يف ج

هلم احلامية الكاملة، ويتوعد من يتعرض هلم  ويضمن ،احلقوق للشواذ

 .باملحاكمة والعقوبة!

* * * 
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ــطلحات: يف ������������ ــارية للمص ــية احلض اخلصوص

مصــطلحات وثــائق مــؤمترات األمــم املتحــدة 

 ي.اخلاصة باملرأة واملجال االجتامع

������������������������������� �

وتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة الرب������������

�.سيداو �

قرار جملـس اإلفتـاء والبحـوث والدراسـات ����������

) ١٦(و) ١٥اإلسالمية باألردن حـول املـادة (

 من اتفاقية سيداو.
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) ١(  

 ت را ا  

 ة اا ات ا ت و  

ل اأة وا  

 :.اود ا  وي  

 :  

  معــرض بيانــه للخصوصــية احلضــارية للمصــطلحات يقــول  يف

ــا إىل أ مصــطلح مــن املصــطلحات باعتبــاره  يد. حممــد عــامرة: إذا نظرن

حتمـل  »أداة«وبحسـبانه  ،مـن املضـامني »مضـمون«يوضـع فيـه  »وعاء«

حات فســنجد صــالح وصــالحية الكثــري مــن املصــطل ،املعنــى »رســالة«

 عىل امتداد احلضارات املختلفة. »واألدوات« »األوعية«ألداء دور 

يف  توضـعالتـي  »املضامني«ما إذا نظرنا إىل املصطلحات من زاوية أ

ـــا ـــة ،أوعيته ـــائل الفكري ـــث الرس ـــن حي ـــي  وم ـــا الت األدوات: «محلته

ال «كون بحاجــة ماســة وشــديدة إىل ضــبط عبــارة: نفســ ،»املصــطلحات

 ،عامـة »أوعيـة«ألننـا سـوف نجـد أنفسـنا أمـام  ؛»االصطالحيف  مشاحة

ذات الوقـت  وأدوات مشرتكة بني احلضـارات واألنسـاق الفكريـة، ويف

وتتميـز هبـا هـذه  ،ورسائل متميزة ختتلـف فيهـا ،خاصة »مضامني«أمام 

واألدوات املشـــرتكة لـــدى أهـــل كـــل حضـــارة مـــن  ،األوعيـــة العامـــة
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 .)١( احلضارات املتميزة

تطـرح مـن  يصطلحات عموًما من أهنا الوعاء الذلذا تنبع أمهية امل

خالله األفكار، فإذا ما اضطرب ضبط هـذا الوعـاء أو اختلـت دالالتـه 

يف  واهتزت قيمـه ،ذاته يأو متيعت معطياته اختل البناء الفكر ،التعبريية

األذهان، أو خفيت حقائقه، فضبط االصطالحات واملفـاهيم لـيس مـن 

بقـدر مـا هـو عمليـة متـس  ،اول املصـطنعأو التنـ ،قبل اإلجـراء الشـكيل

وتتعدى أبعادها إىل نتائج منهجية وفكرية خطرية، ممـا  ،صلب املضمون

 التطـــور الـــداليل«و ،»اجـــتامع املعـــاين« ي:َمـــحيـــدونا للبحـــث عـــن علْ 

 .»للمصطلحات

يالحظ فعًال مدى أمهية ضبط الكلامت  يتراثنا الفكريف  واملتأمل

حمدد، لدرجة  يأو حرك يبموقف فكر واأللفاظ، سيام ما ارتبط منها

 ياحلرص التام عىل إلزام املسلمني بمصطلحات وألفاظ بعينها، والنه

أو تسميتها بغري مسمياهتا، حتى ولو كان التقارب بني  ،عن احليدة عنها

 ].١٠٤البقرة: [ ﴾ال َتُقوُلوا َراِعنَا وُقوُلوا انُظْرَنا﴿اللفظني شديًدا 

م املتحــدة اخلاصــة بــاملرأة واملجــال ومتــر وثــائق مــؤمترات األمــ

لالتــي  بالعديــد مــن املفــاهيم واملصــطلحات ياالجتامعــ ذاهتــا يف  ُتَشــكِّ

ــة  ــكالت االجتامعي ــول للمش ــن حل ــرح م ــا يط ــية مل ــدات األساس الوح

                                                 
هنضــة مرصــ  ،م، القــاهرةد. حممــد عــامرة، معركــة املصــطلحات بــني الغــرب واإلســال  )١(

 .٤، ص ١٩٩٦للطباعة والنرش والتوزيع، 



             ) ١ (٩١  

ملختلف بلدان العامل، وال يمكن فهم تلك احللول املطروحة إال عرب فهم 

حتــى  ،ًدا إجرائي�ـا دقيًقــاوحتديــدها حتديــ  ،تلـك املفــاهيم واملصـطلحات

مشــكلة  -يمكــن تشــغيلها واالســتفادة منهــا، وإذا كانــت تلــك املشــكلة

 -يف تـتلخص املشكلة الثانيـة؛ فإن املشكلة األوىل يه -»حتديد املفاهيم«

إىل آخـر خيتلفـان ثقافـة نقل هذه املفاهيم من جمتمـع عندما يتم  -أو تنشأ

 إعادة اسـتنبات املفـاهيم نأومستوى حضارة، ذلك  ،ونمط حياة ،ولغة

بيئتهـا األوىل، يف  أتتهـا ينفـس الـثامر التـ بيئة حضارية مغايرة ال يؤيتيف 

جغرافيــا «: يرشيعتــ ملفكــر اإليرانــى الشــهري عــيلوهـو مــا أطلــق عليــه ا

بيئة مـا، فـإذا تـم نقلـه يف  أن كالًما معينًا قد يكون صحيًحا يأ ،»الكالم

 بيئته األوىل.يف  كان عليها يالت إىل بيئة أخرى مل يكن بدرجة الصحة

املفـاهيم القادمـة تنبع عندما يتم البدء من كون تلـك  املشكلة الثالثة

 يفهم به الظواهر االجتامعية  Standardمعياًرا قياسي�ا »بيئتها األوىل«من 

 يء، أوأكثر من ذلك ُحيَكم بـه عـىل كـل يش ،بل وتفرس ،البيئة الثانيةيف 

 ملنقولـة أو العـابرة للحضـارات مفـاهيم عامليـة ُتـردّ تصري تلك املفاهيم ا

واملتقـدم  ،ويصبح املتخلف هو املتخلف عن تلك املفاهيم ،إليها األمور

، وإنـام نسـخة يهو املتوافق معها، وبذلك تصري البيئـة الثانيـة ليسـت هـ

أو حتاول أن تقلد البيئة األوىل، ويكـون احلكـم عـىل نجاحهـا أو  ،مقلدة

 قرهبا من النموذج األول.إخفاقها بدرجة 

أثنـاء تلـك العمليـة مـن جلـب املفـاهيم يف  أنه يه املشكلة الرابعة:
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استرياًدا أو نقًال، واعتبارها حكًام ومعيـاًرا تنشـأ مشـكلة أهـم مـن ذلـك 

انزواء املفاهيم األصيلة للبيئـة الثانيـة، وبقـدر مـا تـتم عمليـة  يكله، وه

 يم البيئة الثانية ذاهتا وجتاوزها.يتم جتاهل مفاه ،اإلحالل والتبديل هذه

ــة: ــكلة اخلامس ــي  املش ــه ــاة، وه ــم  يذروة املأس ــدما تفه ــون عن تك

 ؛ضــوء املفــاهيم املنقولــة اســترياًدا أو تقليــًدايف  مفــاهيم البيئــة األصــلية

بحجة أهنا مفاهيم عاملية عابرة للقارات واحلضارات والثقافات والقيم، 

بيئـة احلضـارة الغربيـة مـثًال، يف  ولعل من أوضح األمثلة عـىل ذلـك أنـه

عندما يتكلمون عن عالقة الدين بالعلم ومـا بيـنهام مـن تنـاقض، فـإهنم 

وتنـاقش قضـايا  ،، وعندما يتم التقليـدييقصدون بالدين: الدين املسيح

يف  املجتمع عىل خلفية مفاهيم جمتمع آخر، نجـد أن كثـًريا مـن املفكـرين

نجـد أهنـم ال  ،القة الدين بـالعلمعندما يتكلمون عن ع يالعامل اإلسالم

هو دين املنطقة وشـعوهبا،  يأو اإلسالم الذ ييستبطنون الدين اإلسالم

يف  يقيلت عن تناقض الدين املسـيحالتي  بل يستحرضون نفس احلجج

كثـري مـن يف  مع مكتشفات العلم احلديث، وهذا ما حيـدث العامل الغريب

 يالعـامل اإلسـالميف  واملفكروهنا يثور السؤال عن هذا املثقف  ،القضايا

نمـط يعـرب؟ هـل عنـدما  ي: عـن أتكوينًا ووجداًنا للعـامل الغـريب ياملنتم

عــن ذلــك  ميعــيش فيــه، أ يم يعــرب عــن ثقافــة ذلــك املجتمــع الــذيــتكل

ل قيمـه ومفاهيمـه وعاداتـه وطـرق ومتثَّـ ،املجتمع اآلخر الذى اسـتبطنه

 حياته؟



             ) ١ (٩٣  

مذكراتـه، يف  »جراميش«تكلم عنه  يالذ يال أقصد املثقف العضو

ا ملجتمعه وبيئته األصلية. يوإنام أقصد املثقف املنتم  عضوي�

 لذا تفرض رضورة ضبط املفاهيم واالصطالحات القيـام بعمليتـني

 ن واحد، ومها:آيف 

ــأن قضــايا املــرأة  يحتريــر املفــاهيم األساســية التــ -أ شــاعت بش

ني ومعـاٍن ختـالف واالجتامع والعالقات اإلنسانية مما علق هبا من مضام

ــل ُحت  وإطــار للمعــاين ،حقيقتهــا؛ ألن الكلــامت نفســها كــأداة للتعبــري ّم

بظالهلا عىل ذهن وروح السامع والقارئ، وألن  يبمدلوالت نفسية تلق

 .يليست جمرد أداة رمزية، بل إهنا جوهر التفاعل احلضار »اللغة«

بـول من ثم، فإن من أهم ما يتصل بقضية حترير املفاهيم هو عـدم ق

بصـفة عامـة؛  ياملفاهيم الغربية اخلاصة باملرأة خاصة، واملجال االجتامع

وأسس فلسفية نابعة مـن البيئـة احلضـارية  ،ألهنا حمملة بمَسلَّامت فكرية

تنطق هبا األمـة  يأفرزهتا، ذلك أنه من املَسلَّم به أن كلامت اللغة الت يالت

وتصور هذه األمة  ذات صلة عميقة بالعقيدة يأفكارها وقيمها، وه يه

 لإلنسان والكون واحلياة.

وعىل هذا، فـإن اصـطالحات الغـرب ومفاهيمـه ال يمكـن فصـلها 

وســياقاهتا التارخييــة، وال يمكــن التعامــل مــع  ،عــن مالبســاهتا الفكريــة

كـام  يأو املجـال االجتامعـ ،املصطلحات واملفاهيم اخلاصة بقضايا املـرأة

 األشياء. وأسامء ،نتعامل مع ألفاظ االخرتاعات
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ومـة أو متثـل منظ يالتـ ،استبطان املفاهيم اإلسـالمية اخلالصـة -ب

يتـداعى تلقائي�ـا عنـد التعامـل مـع أحـد مكوناتـه،  نسًقا مفهومي�ا مرتابًطا

حيث إن املفـاهيم اإلسـالمية تنطلـق مـن التوحيـد كأسـاس وغايـة، ممـا 

جيعل منها وحدة مرتاصـة متكاملـة تتصـف بمجموعـة مـن اخلصـائص 

زها عن غريها من األنساق، كام تعرب املفاهيم اإلسـالمية عـن احلقيقـة متي

تلـك  يكام تعطـ .واختالف أبعادها ومستوياهتا ،شموهلايف  تتناوهلا يالت

املفاهيم دالالت معينة عند كل مستوى للتحليل، أو عنـد كـل ُبْعـد مـن 

 بأمهيـة الكلمـة ومسـئوليتها وفـق البيـان يأبعاد الظاهرة، ذلك أن الـوع

 حترير العقول.  يف  إنام يشكل األساس القرآين
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حتقيق اهلوية واالختصـاص والتاميـز ملنظومـة املفـاهيم إسـالمية  -أ

الطــابع واملصــدر والوســائل والغايــات، فاملصــطلحات وإن 

أدوات «، فهــى أيًضــا لرســائل فكريــة موجهــة »ّمحالــة«كانــت 

عام نحمله مـن مفـاهيم يتصـورها اإلنسـان  »للتواصل والتعبري

 عن اخلالق والكون واحلياة. 

التعامل مع اإلنسان املسلم بوحدات من املفـاهيم قـادرة عـىل  -ب

أن متس حقيقة تكوينه، حيث تسـتطيع هـذه املفـاهيم أن تفجـر 

 -ن (الفـرضالتعامل بمفاهيم اإليام من خالل ،الطاقة الكامنة



             ) ١ (٩٥  

ـــرام ـــالل واحل ـــة اهللا) -احل ـــات  ،رقاب ـــ درج ـــق أقىص ـــام حيق ب

 .)١(الفاعلية

نقـض دعـوى عامليـة املفـاهيم الغربيـة بحسـباهنا جممـع تـراث  -جـ

متصــل بتحديــد األنــا  »العامليــة«اإلنســانية، ذلــك أن مصــطلح 

وائر احلضـارية، وبتفاعـل والذات، وباملوقف من اآلخر، وبالد

ظ الَحـ، حيـث يُ الـدجاين ي. أمحد صـدقكام يقول د احلضارات

ــفة  ــرب لص ــار الغ ــة«احتك ــطلح  ،»العاملي ــبح املص ــث أص بحي

نظـره، فكـأن العـامل يف  يعـامل ينرصف إليه، فكـل مـا هـو غـريب

 .)٢(مقترص عليه
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خلاصــة بــاملرأة والقضــايا حفلــت وثــائق مــؤمترات األمــم املتحــدة ا

ال يمكن فهمهـا إال  يوالت ،االجتامعية بالعديد من املصطلحات املتميزة

 -اإلنجليزيـةوهـي اللغـة  -لغتهـا األصـليةيف  باستيعاب دالالت نصها

                                                 
 ..انظر يف أمهية حترير املفـاهيم وضـبطها: هبـة رءوف عـزت، املـرأة والعمـل السـيايس  )١(

، سلسلة الرسـائل يللفكر اإلسالم يرؤية إسالمية، واشنطن (فريجينيا): املعهد العامل

 .٤٤، ص ١٩٩٥)، ١٨اجلامعية (

رؤيـة معرفيـة  ..إشـكالية التحيـز«، التحيز يف املصطلح، نـدوة الدجاين يدقد. أمحد ص  )٢(

نقابـة املهندسـني واملعهـد  ،)، القـاهرة١٩٩٢فربايـر من  ٢١-١٩، (»ودعوة لالجتهاد

 .١، صيللفكر اإلسالم يالعامل
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 ومن وجهة نظر قانونية غربية بحتة.

يمثـل  يهو املصطلح املنظومة الـذ Gender اجلندرولعل مصطلح 

َحى« رشًحـا  حوله معظم مصطلحات األمم املتحـدةدور وت ،»قطب الرَّ

ه غموًضا، فهو مفهوم ومصطلح تأو تفسًريا لغامضه، وإن زاد ،عىل متنه

، وإن شئنا الدقـة لقلنـا: إنـه مضـلِّل، مراوغ وملتبس وموهم، وغري دالٍّ 

) موضًعا، منها ما ٥١(يف  وثيقة مؤمتر القاهرةيف  -ألول مرة -وقد ظهر

 يسعة عرشة من املادة الرابعـة مـن نـص اإلعـالن الـذالفقرة التايف  جاء

 ير املصـطلح أثِـإىل هذا احلد مل يُ و، يدعو إىل حتطيم كل التفرقة اجلندرية

نتبه ومن ثم مل يُ  ،ترمجته بام يفيد نوع اجلنس (الذكر/ األنثى) بنزاع بسب

إثارته مرة متت ثم  ،فرض املفهوميف  إليه، ومراعاة خلطة التهيئة والتدرج

م)، إذ ١٩٩٥مـؤمتر بكـني للمـرأة (عـام يف  ولكن بشـكل أوضـح ،انيةث

 ،بـد ملعرفتـه وثيقة املؤمتر، وكـان اليف  مرة ٢٣٣ (اجلندر)ظهر مصطلح 

ُصكَّ فيهـا، والتعـرف التي  لغتهيف  والوقوف عىل معناه من معرفة أصله

كام سبق بيانه، وكان جلهـود بعـض  ،وتطوره الداليل ،عىل ظروف نشأته

كشـف يف  ضني ألهداف املـؤمتر مـن النصـارى الغـربيني دور كبـرياملعار

 النقاب عن خمبآت هذا املصطلح.

 تعريــــف مــــا يســــمى باهلويــــةيف تقــــول املوســــوعة الربيطانيــــة 

شـعور اإلنسـان هـي  إن اهلويـة اجلندريـة«:  Gender Identityاجلندرية

ـــى، ويف ـــة  بنفســـه كـــذكر أو أنث ـــة اجلندري ـــإن اهلوي األعـــم األغلـــب ف



             ) ١ (٩٧  

صائص العضوية تكون عىل اتفاق (أو تكون واحدة)، ولكن هنـاك واخل

حاالت ال يرتبط فيها شعور اإلنسـان بخصائصـه العضـوية، وال يكـون 

ــة (أ ــه اجلندري ــوية وهويت ــفات العض ــني الص ــق ب ــاك تواف ــعوره  يهن ش

يريـد فيهـا التـي  بالذكورة أو األنوثة)، ومثـال ذلـك احلـاالت الشخيص

ــه ال ــري خصائص ــان تغي ــويةاإلنس ــه  ،عض ــن أن خصائص ــرغم م ــىل ال ع

العضوية األصلية (الطبيعيـة) واضـحة وغـري مبهمـة، ولكـن الشـخص 

 .»املصاب يعتقد بأنه جيب أن يكون من أصحاب اجلنس اآلخر

لذلك فإن اهلويـة اجلندريـة ليسـت ثابتـة بـالوالدة، بـل تـؤثر فيهـا «

تتغـري  يوهـ ،العوامل النفسية واالجتامعية بتشكيل نواة اهلوية اجلندريـة

 .»وتتوسع بتأثري العوامل االجتامعية كلام نام الطفل

 ،كــام أنــه مــن املمكــن أن تتكــون هويــة جندريــة الحقــة أو ثانويــة«

لتتطور وتطغى عىل اهلوية اجلندرية األساسية، حيث يتم اكتساب أنـامط 

وقــت الحــق مــن احليــاة، إذ إن أنــامط الســلوك يف  مــن الســلوك اجلنيســ

 .»طية منها (بني اجلنس الواحد) أيًضا تتطور الحًقاوغري النم اجلنيس

فهو أدهى من تعريف املوسوعة  ،أما تعريف منظمة الصحة العاملية

بأنـه:  »اجلنـدر«الربيطانية للهوية اجلندريـة، إذ تعـرف املنظمـة مصـطلح 

حيملهـا الرجـل التـي  املصطلح الذي يفيد استعامله وصـف اخلصـائص«

 .»عية، ال عالقة هلا باالختالفات العضويةواملرأة كصفات مركبة اجتام

للمصـطلح  ياملعنى احلقيقـيف  فقد أسفر بحث الوفود ،بكنييف  أما
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إىل رصاع استمر أياًما، وأدى إىل إنشاء جلنة خاصة لتقوم بتعريفه، وبيت 

بالـذكر واألنثـى،  اجلنـدرالقصيد هنا أن الدول الغربية رفضت تعريـف 

ندر، بل خرجت متفقة عىل عدم تعريفه، تعريف اجليف  ومل تنجح اللجنة

واإلرصار الكامـل عـىل فـرض  ،وبعـد املرمـى ،وهذا ما يثبت سوء النية

ال  اجلنـدر، فلـو أن يمفهوم حريـة احليـاة غـري النمطيـة كسـلوك اجتامعـ

فلم االعرتاض عىل تعريفه  ،ييتضمن احلياة غري النمطية كسلوك اجتامع

 .!بالذكر واألنثى فقط؟

ــتم ــم اس ــن ث ــاوم ــاع أياًم ــيف  ر الرص ــى احلقيق ــن املعن ــث ع  يالبح

مما أدى إىل إنشاء جلنة خاصة تقوم بتعريفه، ومع ذلك باءت  ،للمصطلح

بالفشل أيًضا، إذ أرصت الدول الغربية عىل وضع تعريف يشمل احليـاة 

ورفضت الدول األخرى أية حماولـة مـن  ،يغري النمطية كسلوك اجتامع

ـــة أن ـــت النتيج ـــوع، فكان ـــذا الن ـــدم ع ه ـــطلح بع ـــة املص ـــت اللجن رف

، ويظهـر ذلـك  The non definition of the term Genderتعريفـه:

م، حيـث ١٩٩٧العـامل عـام يف  تقرير جلنة التنميـة االجتامعيـةيف  ويتجىل

غــري مــرتبط  يمفهــوم اجتامعــ »اجلنــدر«أن  -بشــكل رصيــح -ذكــرت

لوفـود عجـزت ا يباالختالفات احليوية (البيولوجية)، وهـو األمـر الـذ

 مؤمتر بكني عن تعريفه.يف  املشاركة

ــة  ــة الدولي ــة اجلنائي ــاء املحكم ــا إلنش ــؤمتر روم ــائق م ــف وث وتكش

عـن حماولـة لتجـريم  ،م)١٩٩٨عام  ١٨/٦ - ١٤/٦روما (يف  املنعقدة



             ) ١ (٩٩  

؛ إذ أوردت الـدول الغربيـة أن تعاقب عىل الشذوذ اجلنيسالتي  القوانني

كل جريمة ضـد اإلنسـانية، يش »اجلندر«كل تفرقة أو عقاب عىل أساس 

 تعريف اجلـرائم باإلنجليزيـة أمـًرا غريًبـايف  Genderوكان إدخال كلمة 

ْني العريب يف ومل  ،استعمال كلمة (اجلنس) والفرنيس حد ذاته، إذ إن النَّصَّ

مـدلول حمـدد، أو  ،، إذ ليس له تعريـف واضـح»اجلندر«يستعمال كلمة 

بقيـادة اململكـة العربيــة  -ميةوهـذا األمـر دفــع الوفـود العربيـة واإلســال

إىل اســتبدال كلمـة اجلــنس بـدالً مــن كلمــة  -السـعودية وقطــر وسـورية

ــدر ــني  ،اجلن ــال أحــد املفاوض ــه ق ــا كالعــادة، وفي ــتمر اخلــالف أياًم واس

وإن  فلـامذا اإلرصار؟! ،إن كنتم تقصدون أن هذه ترادف هذه«العرب: 

ها لغتكم، لنستطيع أن املعنى فأفهمونا اخلالف، باعتباريف  كانت ختتلف

نرى انسـجامها مـع القـانون أو ال، وهـذا اخلـالف الشـديد دعـاهم ألن 

، بمعنـى أنـه إذا »عدم احلياة النمطيـة للنـوع الواحـد« ييعرتفوا بأهنا تعن

 عــىل القــانون الــداخيل فعوقــب بنــاءً  ،مــارس أحــدهم الشــذوذ اجلنيســ

 جمرًما بحق اإلنسانية. كان القايض ،للدولة

غم من املعارضة الشديدة من الدول العربية واإلسالمية مل وعىل الر

 ،يمــن الــنص اإلنجليــز »اجلنــدر«حــذف كلمــة يف  تــنجح تلــك الــدول

الـذكر  يبأنـه يعنـ »اجلنـدر«ولكن توصلوا إىل حل وسط، حيـث عـرف 

رفضه وفـد اململكـة العربيـة  ينطاق املجتمع، وهو األمر الذيف  واألنثى

ــافة ــذه اإلض ــعودية؛ ألن ه ــعيف  -الس ــاق املجتم ــا أن  -نط ــراد هب ــام ي إن
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 -اجتامعيـة، وهـذاهـي  وإنام ،الفروق بني الذكر واألنثى ليست عضوية

، واألخطـر مـن ذلـك هـو نجـاح الـدول »اجلنـدر«هو مصـطلح  -بعينه 

إىل  ،الـذكر واألنثـى يكانت تعنالتي  تعريف كلمة (اجلنس)،يف  الغربية

بمعنى الذكر  -اجلنس يأ -تهإذ عرف ،»اجلندر«تعريف يقربه من مفهوم 

 نطاق املجتمع.يف  واألنثى

دعـا إعـالن مـؤمتر  ،وإمتاًما هلذه املسرية الطويلة لفرض هذا املفهوم

 ؛كــل مدرســةيف  إىل إنشــاء جهــاز خــاص ١٩٩٩للشــباب عــام  يالهــا

لتحطيم الصورة التقليدية والسلبية للهوية اجلندرية، للعمل عىل تعليم «

هبدف خلق هوية إجيابية للفتيات /  ؛ة واإلنجابيةالطلبة حقوقهم اجلنسي

 .»النساء، وللفتيان/ الرجال

 ،احلكومـات إىل إعـادة النظـر -ة مطلقـةجـرأب -كام يدعو اإلعـالن

 ؛وتقــديم قــوانني جديــدة تتناســب مــع حقــوق املــراهقني والشــباب

والصـحة اإلنجابيـة بـدون التفرقـة عـىل  »بالصـحة اجلنسـية«لالستمتاع 

 .)١(»راجلند«أساس 

من املصطلحات ذائعـة الصـيت يف مجيـع وثـائق  مصطلح التمكني:

جــدول  يوبقــدر ذيوعــه بقــدر غموضــه، ففــ ،مــؤمترات األمــم املتحــدة

متابعـة «األعامل املؤقت للجنة مركز املـرأة، الـدورة الرابعـة واألربعـون 

                                                 
، ٢٠٠٠ ربيـع ،)١١عبيد، قراءة يف مصطلحات مشبوهة، املنار اجلديد، العـدد ( يمحد  )١(

 .٦٨ص 
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بــاملرأة: اسـتعراض إدمـاج قضـايا املــرأة يف  يالرابـع املعنـ ياملـؤمتر العـامل

جـاء: تركـز عمـل  -نشطة الرئيسية ملؤسسات منظومة األمم املتحـدةاأل

 ،»متكـني املـرأةمنظومة األمـم املتحـدة يف جمـال املـرأة والفقـر عـىل أمهيـة 

 التمكـنيوهـو عنرصـ  ،ولكل جمـال مـن املجـاالت هنـاك ثابـت أسـايس

 ) للمرأة.ياالجتامع -السيايس -ي(االقتصاد

)١(كتاب متكني املـرأة  ويف
Women Empowerment   مل يكـن هنـاك

 »ورش العمـل«إحـدى يف  وإن جاء فيـه: ،تعريف حمدد ملصطلح التمكني

Work shop املـرأة والتنميـة والتمكـني« :الباسـيفيك بعنـوانيف  للمرأة«، 

   عـام يعنيـه التمكـني بالنسـبة هلـا:Vanessa Griffen قالت فانيسا جريفني 

مـن  ًيـاهلا: مستوى عال يلقوة تعنمزيًدا من قوة املرأة، وا يإنه ببساطة يعن«

من التحكم؛ وإمكانية التعبري والسامع هلا، والقـدرة عـىل  اومزيدً  ،التحكم

التعريف واالبتكار من منظور املرأة، والقدرة عىل االختيارات االجتامعية 

ــؤثرة ــاطق  ،امل ــط يف املن ــيس فق ــة، ول ــرارات املجتمعي ــل الق ــأثري يف ك والت

 ،كمـواطن متسـاوٍ  اواحرتاًمـ اان للمـرأة، واعرتاًفـاالجتامعية املقبولة كمك

مقدرة عىل املسامهة واملشاركة يف  يمع اآلخرين، والقوة تعن وكيان إنساين

أيًضـا  يكل املسـتويات االجتامعيـة، وليسـت يف جمـرد املنــزل، والقـوة تعنـ

 .»وذات قيمة ،هبا امشاركة املرأة مشاركة معرتفً 

                                                 
)1( Marilee Karl, Women and Empowerment, Participation and 

Decision Making, London: Zed Books LTD, 1995, P. 14.  .  
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ا قيـل، لكـن لعـل تلـك اإلطالـة ممـا ربام كانت هذه ترمجة حرفية ملـ 

ء يش يء ال يفرسـ أيفرس كل يش ييزيد املفهوم غموًضا، فاملصطلح الذ

 عىل اإلطالق، ويظل مصطلًحا غامًضا يفرس حسب مقتضيات املوقف.

متكني املرأة والنهوض  :)١٢الفقرة (يف  إعالن مؤمتر بكنييف  وجاء

 والدين واملعتقد.حرية الفكر والضمري يف  ذلك احلقيف  بام ،هبا

وختدم هذه الفقرة سبل حتقيق الرؤية الغربية ملفهوم حترير املرأة من 

ذلك الروحية واألخالقية والفكرية، وأن متارس تلـك يف  كل القيود، بام

متهيـًدا لسـيادة أنـامط السـلوك  ،أو باالشرتاك مع غريهـا ،احلرية وحدها

 .الغريب

ق مــؤمترات األمــم وثــائيف  وردتالتــي  ومــن أخطــر املصــطلحات

، Reproductive Health »يـةنجابالصـحة اإل« ا:مصـطلح ااملتحدة مهـ

ا حقوًقـا إنسـانية عامـة واعتبارمه، Sexual Health »الصحة اجلنسية«و

 كالغذاء حاجات امغري مقصورة عىل املتزوجني زواًجا رشعي�ا، إذ اعتربهت

 ،رشع يط من أوحقوًقا لكل األفراد من كل األعامر دون ضواب ،طبيعية

 دين. يأو أ

 برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل«وثيقــة يف  يوهــذه املصــطلحات تعنــ

ــة ــكان والتنمي ــذ ،»للس ــن  يال ــاهرة م ــد بالق ــنة  ١٣-٥انعق ــبتمرب س س

١٩٩٤: 

ــة ــ ؛والقائمــة عــىل الــرتايض ،املتعــة اجلنســية املأمون ا باعتبارهــا حق�



             ) ١ (١٠٣  

ــا بــاألزواج زواًجــا ،للجميــع كالغــذاء ــا خاص� ــا دون  وليســت حق� رشعي�

وال  ،حــق لإلنســان يقتضــيه اجلســد -رؤيــة الوثيقــةيف  -سـواهم، وأهنــا

مرشـوع يف  مل يرد ذكر اسمه ولـو مـرة واحـدة يالذ -تضبطه حقوق اهللا

ال وجـود إلشـارة  يوالـذ -ديـن يأ -وال حيدد نطاقهـا ديـن -الربنامج

حجـم كتـاب غـري يف  الـذى جـاء -كل فصول وفقرات املرشـوعيف  إليه

 .)١(صغري

مـل أما مصطلح الصـحة اإلنجابيـة أو التناسـلية، فهـو وإن كـان حي

من خـالل إقامـة  ،ا بتحسني الصحة اإلنجابية للرجل واملرأةمعنى إجيابي� 

عالقات سوية باتباع تعليامت وإرشادات صحية، إال أن سياق استعامله 

 ،وإدخاله ضمن بـرامج تنظـيم األرسة مـع مصـطلح (تنظـيم اخلصـوبة)

جيعـل املصـطلح يـدور  ،بلـد معـنييف  حتديـد نسـبة التوالـد ينوالذى يع

ــة  ــد مــن وســائل خــدمات الرعاي ــوفري املزي حــول معنــى حمــدد، وهــو ت

 اجلميـعمتنـاول يف  بـأن تكـون ،التناسلية واجلنسية، ومنها موانع احلمـل

 دون اشرتاط.

مؤمتر القاهرة للسكان،  ومن أكثر املصطلحات إثارة للجدل داخل

املتحدين «إذ ذكر اإلعالن حقوق  ؛»تحدين واملتعايشنيامل«هو مصطلح 

بعيًدا عـن ذكـر األرسة بوصـفها   Unions and Couples »واملتعايشني

                                                 
هنضــة مرصــ للطباعــة  ،د. حممــد عــامرة، رصاع القــيم بــني الغــرب واإلســالم، القــاهرة )١(

 .١٧، ص ١٩٩٧)، ١٩( يوالنرش والتوزيع، يف التنوير اإلسالم
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 تكـرر ي، وهـو األمـر الـذيجمتمع برش يوالوحيد أل ياألساس الطبيع

 ،الدءوب لتقنـني الشـذوذ يالسع يبام يعن ،يوالهاسطنبول إوبكني يف 

انب بعض الكنـائس والـدول الغربيـة، وهـذا بات معرتًفا به من ج يالذ

األمــم يف  إذ التقــت املفوضــة العليــا حلقــوق اإلنســان ،لــيس بمســتغرب

هناية عـام يف  -رئيسة مجهورية أيرلندا سابًقا -»روبنسون يمار«املتحدة 

للشـواذ، وتعهـدت خاللـه بإعطـاء كـل تأييـدها  باحللف الدويل ١٩٩٨

ها عـىل تعيـني مراقـب خـاص ودعمها جلهود هذا احللف، وأعلنت عزم

 .)١(ملتابعة حقوق الشواذ

ومنها بالطبع حق زواج اجلنس الواحد، ومكافحة القوانني املضادة 

غـري  ، عـىل أن كـل تفرقـة عـىل أسـاس السـلوك اجلنيسـللشذوذ اجلنيس

 قانونية من وجهة نظرها.

، فبيـنام تـروج »األرسة«مصـطلح  / ولعل ذلك حييلنـا عـىل مفهـوم

ت األمم املتحـدة لتعـدد أنـامط األرسة، حاولـت كثـري مـن وثائق مؤمترا

وبعــض دول  ،والــدول العربيــة واإلســالمية والفاتيكــان ،بلــدان العــامل

أمريكا الالتينيـة والصـني التأكيـد عـىل أن الـزواج هـو العقـد املـربم بـني 

ــذ ،الرجــل واملــرأة عــن  مســئول ين األرسة كجهــاز اجتامعــكــوّ ي يوال

مؤمتر بكني عندما يف  وجتدد الرصاع مرة أخرىإنجاب وتربية األطفال، 

ــع،  ــب املجتم ــف حس ــا ختتل ــا وأنامًط ــألرسة أنواًع ــه أن ل ــدت وثيقت أك

                                                 
 .٦٢د، مرجع سابق، ص عبي يمحد  )١(



             ) ١ (١٠٥  

إضــافة وصــف  -عبًثــا -وحاولــت الــدول املعارضــة هلــذا التعريــف

وصف األرسة وأنامطها، ومل تصـمد أمـام موقـف الـدول يف  (التقليدية)

 .صف لألرسة وأنامطهاالغربية الرافضة إلدخال كلمة (التقليدية) كو

تعارفـت  يلقد قدمت وثائق األمم املتحدة مفهوًما لألرسة غري الذ

 يوهو مفهوم األرسة القائمة عـىل الـزواج الرشـع -عليه األديان مجيعها

 »اقـرتان«تتحـدث عـن  )وثائق األمم املتحدة(أي  يفه -بني ذكر وأنثى

ة ديني�ــا بــني العالقــات املحرمــيف  وهــو مــا يشــيع -ال يقــوم عــىل الــزواج

 .)١(عند الشواذ -العشيق والعشيقة، أو بني رجلني أو امرأتني

ونجــد وثيقــة برنــامج عمــل مــؤمتر القــاهرة للســكان ال تقــف عنــد 

وتـدعو إىل  ،»حقوًقا«وإنام ترتب هلا  ،»األرسة«إباحة هذه األشكال من 

 إزالة كل عقبات وألوان التمييز بني هذه العالقات واالقرتانـات الشـاذة

القضـاء  يوينبغـ«وبني األرسة القائمة عـىل الـزواج، فتقـول:  ،واملحرمة

املتعلقـة بـالزواج وأشـكال االقـرتان السياسـات يف  عىل أشـكال التمييـز

-The Family-in:، واستخدمت الوثيقة لذلك مصطلًحا هو»األخرى

all-its Forms  ، وجعـل املـؤمتر مـن أهدافـه وضـع سياسـات وقـوانني

االعتبـار يف  وتأخـذ ،اسـتقرارهايف  ل لـألرسة، وتسـهمتقدم دعـًام أفضـ

 تعددية أشكاهلا.

                                                 
 .٢٢د. حممد عامرة، رصاع القيم بني الغرب واإلسالم، مرجع سابق، ص   )١(
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زواج  :مثـلبالوثيقـة مـا يفرسـ هـذه التعدديـة يف  ثم جاء بعد ذلـك

 .)١(احلقوق متساوٍ يف  والكل ،واملعارشة بدون زواج ،اجلنس الواحد

ــات  ــات واملامرس ــن العالق ــاهيم ع ــام مف ــنا أم ــد أنفس ــذا نج وهك

ــية ــن  ،اجلنس ــاهيم ع ــىل ومف ــائم ع ــنس الق ــل اجل ــرتان جتع األرسة واالق

لكـل جسـد،  اإىل األمراض الفتاكة حق�  يواملأمون من أن يؤد ،الرتايض

ــزواج الرشــع ــل الغــذاء، ال تضــبطه ضــوابط ال ــذكر  يمثلــه كمث ــني ال ب

ــاث دون زواج ــذكور واإلن ــني ال ــاح ب ــو مب ــام ه ــى، وإن ــل  ويف ،واألنث ك

أيًضـا بـني األمثـال مـن الشـاذين األعامر، وبني املراهقني واملراهقـات، و

 والشاذات.

ــؤمتر  ويف ــام إم ــية ع ــتوطنات البرش ــطنبول للمس ــر  ١٩٩٦س تفج

بشـكل يثبـت إرصار اجلهـات  ،الرصاع مرة أخرى حول تعريف األرسة

مـن خـالل  ،املنظمة والداعمة هلذه املؤمترات عىل نرش اإلباحية اجلنسـية

اع أياًما عديـدة حـول وحتريف مفهومها، إذ استمر الرص ،تفتيت األرسة

(اخللية االجتامعيـة هي  أو ،(هل األرسة خلية اجتامعية جيب تدعيمها؟)

حـول إضـافة (ال) التعريـف مـع  يجيـب تـدعيمها؟)، أ يالت األساسية

وكالعــادة وقفــت الــدول الغربيــة ضــد هــذه  ،إضــافة كلمــة (األساســية)

نـد حـد اإلضافة متاًمـا، وكـذلك مل ينتـه الرصـاع حـول مفهـوم األرسة ع

                                                 
 ،رؤيـة رشعيـة، كتـاب األمـة ..سليامن جاد، وثيقة مؤمتر السـكان والتنميـة يد. احلسين )١(

 .٥٩، ص هـ١٤١٧، مجادى األوىل ٥٣العدد 
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، بــل امتــد مــرة أخــرى إىل إثــارة (هــل لــألرسة أنــامط يالرصــاع اللغــو

ــ ــة؟)، لينته ــاد األوريب يخمتلف ــدا ودول االحت ــام إرصار كن ــر أم إىل  األم

 وجود أنامط من األرسة.

ــة مــن املــؤمترات  ويف للمــرأة تظهــر حماولــة  »الدوليــة«هــذه النوعي

إلشـارة إىل الطفـل ايف  املصطلحات املستخدمةيف  االستغناء عن األرسة

مل يعــد طفــًال غــري فهــو  ،ولــد خــارج نطــاق الــزواج واألرسة يالــذ

، فقــد أصــبح طفــًال مولــوًدا كــام كــان يف املــايض  Illegitimateيرشعــ

ثــم يتطــور األمــر ليصــبح طفــًال  ، Out of wedlockخــارج الــزواج 

 Loveوأخـًريا يصـبح طفـل احلـب واجلـنس  ، Natural babyطبيعي�ـا

Baby، ١(قية تأيتوالب(. 

 Sexual Orientationحريــة احليــاة غــري النمطيــةمصــطلح و

Freedom ظهر ألول مرة يف مؤمتر بكني، إذ دعـا إعـالن املـؤمتر  ي، الذ

إىل حرية احلياة غري النمطية كحق  ،من الوثيقة )٢٢٦(يف نص املادة رقم 

شــاركة الكثــري مــن الــدول املُ  مــن حقــوق اإلنســان، ممــا اســتدعى طلــَب 

الدول الغربية وعىل رأسها  -كالعادة -يفه أو حذفه، يف حني أكدتلتعر

أن العبـارة  ،سكندنافية وكندا وأمريكـا ودول االحتـاد األوريبالدول اإل

                                                 
ســام للنرشــ،  ،ن قــادم، القــاهرةعمــرو عبــد الكــريم، يف قضــايا العوملــة، إشــكاالت قــر  )١(

رؤيــة  ..، العلامنيــة الشــاملةي، وانظــر أيًضــا د. عبــد الوهــاب املســري٥٣، ص ١٩٩٩

 .١٧٦جديدة، حتت الطبع، ص 
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ا جديًدا من حقـوق اإلنسـان وحرياتـه، وعـىل الـرغم مـن  ال تضيف حق�

إال أن املحاولة تكـررت يف مـؤمتر  ،حذف هذه العبارة من نص اإلعالن

م، حيــث حاولــت املــنظامت ١٩٩٨بالربتغــال عــام  »بــراغ« الشــباب يف

التحررية (الليربالية) والشاذة إدخـال املصـطلح مـرة أخـرى، ولكنهـا مل 

تنجح نظًرا للمعارضة الشديدة التـي لقيتهـا، ومـع ذلـك نجحـت تلـك 

ولكن  ،إىل نفس املعنى ياملنظامت يف نحت وإضافة مصطلح جديد يؤد

مـن الشـذوذ  ي، أيـاة غـري النمطيـة)(مرض اخلـوف مـن احلبشكل آخر 

مكافحـة التفرقـة «إىل  »بـراغ«، ودعا يف نـص إعـالن الشـباب يف اجلنيس

 !.»ومرض اخلوف من الشذوذ اجلنيس ،العنرصية والعرقية

) ١٩٩٩للشباب واملنظامت غري احلكوميـة (عـام  يمؤمتر الها ويف

بكـل من جديد ليفـرض نفسـه  »حرية احلياة غري النمطية«عاد مصطلح 

الشـامل  قوة عىل نص اإلعالن، وهو أنه جيب أن يكون التعلـيم اجلنيسـ

إلزامي�ا عىل مجيع املراحل، وجيب أن ُتعَطى املتعة اجلنسية والثقة، واحلرية 

، كـام يـدعو اإلعـالن يغري النمطـ والسلوك اجلنيس ،عن التعبري اجلنيس

العـرق أو  عدم التفرقة بني الشباب عىل أساس من«حكومات العامل إىل 

أو  -احلياة غري النمطية -الدين أو احلضارة أو اجلنس أو التوجه اجلنيس

مثَّـل انتصـاًرا جديـًدا جلامعـات  ي، األمر الـذ»السلوك والنشاط اجلنيس

 الشواذ.

مـؤمتر السـكان بالقـاهرة (عـام يف  الحظ أن املفهـوم تـم اإلحيـاء بـه



             ) ١ (١٠٩  

مـؤمتر يف  صـطلحومـن ثـم امل ،فرض املفهوميف  ثم بدأ التدرج ،)١٩٩٤

 .١٩٩٩عام  يوالها ،١٩٩٨براغ عام 

نيكوالس تونون توضح دور بعـض  ولعل مشكلة الشاذ األسرتايل

فرض هذا املصطلح، إذ رفع تونون دعـوى قضـائية يف  املنظامت الدولية

أمام جلنـة حقـوق اإلنسـان بـاألمم املتحـدة ضـد قـانون واليتـه (تسـامنيا 

عــىل اعتبــار أن هــذا  ،ذوذ اجلنيســواخلــاص بمكافحــة الشــ ،بأســرتاليا)

حياتـه اخلاصـة، وأن يف  وتـدخالً  ،القانون يمثل بالنسبة له خرًقا حلقوقه

حقـوق اإلنسـان املدنيـة  طبًقا ملعاهدة ،ذلك يتناىف مع التزامات أسرتاليا

 .والسياسية

وعىل الرغم مـن أن هـذه اللجنـة منـوط هبـا مراقبـة تطبيـق الـدول  

وفق بروتوكول خـاص ملحـق  ،لتزاماهتا الدوليةاملوقعة عىل االتفاقية ال

ــة والسياســية لعــام  ، وال تشــري ١٩٦٦بمعاهــدة حقــوق اإلنســان املدني

أو حريـة احليـاة غـري  ،بند من بنودها إىل احلقوق اجلنسية يأيف  االتفاقية

وحرمـة  ،وإنـام تشـجع االتفاقيـة احـرتام وصـيانة حـق الـزواج ،النمطية

استطاعت أن توسع نص االتفاقية ليشمل حرية  إال أهنا -احلياة العائلية

احلياة اخلاصـة يف  وعدم جواز تدخل الدول ،احلياة اجلنسية غري النمطية

أو منـع انتشـار  ،أو محايـة األخـالق ،لألفراد حتت باب املصـلحة العامـة

 .األمراض!

كطــرف ملتــزم ببنــود  -وعــىل ذلــك فقــد ألزمــت اللجنــة أســرتاليا 



 او«ا«  ر  م ١١٠  رؤ  

بتعـديل قانوهنـا  )تسامنيا(وإلزام والية  ،ه احلقوقباحرتام هذ -االتفاقية

يوًمـا  ٩٠وذلـك خـالل  ،جتاه االتفاقية بام يتفق والتزامها الدويل ياجلنائ

 .)١(من تارخيه!

عمـل «يكثر حوهلـا اجلـدل مصـطلح التي  ومن املصطلحات املهمة

لقضـايا املـرأة هـو  تنـاول النمـوذج الغـريبيف  ذلـك أن أسـوأ مـا ،»املـرأة

وفرًدا مستقًال لـيس منتمًيـا  ،ا بحسبان املرأة كياًنا وحيًدا ومنفصالً تناوهل

هذا  ىل دولة، وليس له أية مرجعية، ويفوال إ ،وال إىل جمتمع ،ال إىل أرسة

باعتبـاره هـو  ،Labour اإلطار تم إعادة تعريف مفهوم العمل اإلنسـاين

خاضـع حمسـوب (كـم حمـدد)  ييقوم به املرء نظري أجر نقد يالعمل الذ

أو يصب  ،رقعة احلياة العامةيف  لقوانني العرض والطلب، عىل أن يؤديه

األمومـة  -بطبيعـة احلـال -هناية األمـر، وهـذا التعريـف يسـتبعديف  فيها

وغريها مـن األعـامل املنــزلية، فمثـل هـذه األعـامل ال  ،وتنشئة األطفال

ايمكن حساهبا بدقة، وال يمكن أن تنال عليها األنثى أجًرا نقد رغم الب ،ي�

أهنا تستوعب جل حياهتا واهتاممها إن أرادت أن تؤدهيـا بأمانـة، وال من 

 رقعة احلياة اخلاصة.يف  تؤدهيا يفه ،يمكن ألحد مراقبتها أثناء أدائها

املنــزل هـو عمـل ال يمكـن حسـاب يف  باختصار شديد عمل املرأة

نـه إحتـى  ،»عمـالً «مع أن قيمته مرتفعـة للغايـة، ولـذا فهـو لـيس  ،ثمنه

أصبح من الشائع اآلن أن جتيب ربة البيت عن سؤال بخصـوص نوعيـة 

                                                 
 .٦٥عبيد، مرجع سابق، ص  يمحد  )١(
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بمعنى أن وظيفتها  ،»املنـزليف  فأنا أمكث ؛ال أفعل شيًئا«عملها بقوهلا: 

هي  أدائه)يف  جتدهاالتي  وعملها كأم (برغم املشقة ،كأم (برغم أمهيتها)

ــتم ؛»ءال يش« ــه أجــًرا، وال ي ــاة رقيف  فهــو عمــل ال تتقــاىض عن عــة احلي

وعـن  ،عن املرأة -يال تنتهالتي  -»الدولية«املؤمترات  العامة، وهنا تأيت

وإىل  ،هتدف إىل تفكيك األرسةالتي  املرأة »حترير«وحركة  ،حتديد النسل

أدوار تـرى  ي، وهـ»األمومـة«مثـل  ،املرأة من أدوارها التقليدية »حترير«

 .)١(حركة التمركز حول األنثى أن املرأة سجينة فيها

كـان  ،بكني)يف  السابع (مؤمتر املرأة يبل إن وثيقة مؤمتر املرأة العامل

 بيتها كزوجة وأم بأنه العمل غري املربح يف  دائًام يعرب فيها عن عمل املرأة

Unremunerated Work. 

ــرأة  ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش ــىل مجي ــاء ع ــة القض ــام ورد باتفاقي ك

حتمل من الدالالت ما يسـتحق ي الت العديد من املصطلحات »السيداو«

 شفرته. أو إن شئنا الدقة فّك  ،وكشف غامضه ،الوقوف عنده

حى الذ »التمييز«يمثل مصطلح  تـدور عليـه االتفاقيـة،  يقطب الرَّ

تداعياتـه وآثـاره االجتامعيـة،  له ذلك أن التمييز ُصكَّ كمصطلح قانوين

صـلية تعـرب عـن لغتهـا األيف  Discrimination وإن كانت لفظة التمييز 

واقع الظلم واإلجحاف أكثر مما تعرب عـن واقـع جمـرد التفرقـة، فليسـت 

                                                 
، األنثوية، مـا بـني حركـة حتريـر املـرأة وحركـة التمركـز حـول يد. عبد الوهاب املسري  )١(

 .٥٨، ص ١٩٩٧أكتوبر  -سبتمرب ،فية، القاهرةرؤية معر ..األنثى
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كل تفرقة بني خمتلفـني ظلـًام، فاملسـاواة ال تتحقـق إال عنـدما تكـون بـني 

السامت واخلصـائص والوظـائف واملراكـز القانونيـة (املركـز يف  املتامثلني

 هو جمموع احلقوق وااللتزامات). القانوين

أو األدوار   Stereotyped Roles »األدوار النمطيـة«أمـا مصـطلح 

الذي أمجـع  ،»األرسة الفطرية«فليس سوى هجوم عىل مفهوم  ،اجلامدة

متثــل أغلــب التــي  ،منــذ بــدء اخلليقــةعليــه أهــل األديــان واملجتمعــات 

باعتبارهـا تتكـون مـن رجـل وامـرأة يـربطهام عقـد زواج  ،شعوب العامل

حليــاة ســعًيا نحــو التكامــل، فــاألدوار وتتــوزع بيــنهام وظــائف ا ،يرشعــ

 ،أن هناك أنامًطا خاصة بالنساء باعتبارهن نساء يالنمطية أو اجلامدة تعن

أو أنامًطا خاصة بالرجال باعتبارهم رجاالً، ومن ثم تـدعو االتفاقيـة إىل 

ــاك  ــة أو اجلامــدة، وإىل اعتقــاد أن هن القضــاء عــىل تلــك األدوار النمطي

 ألدوار باعتبارها حمايدة. إمكانية واسعة لتبادل ا

، ياملجـال األرسيف  والنمط اجلامد هـو وصـف يطلـق عـىل دور املـرأة

وذلك هبدف القضـاء عـىل دور األم املتفرغـة لرعايـة أرسهتـا، وأن األمومـة 

ــاملرأة  ــيقة ب ــة لص ــت وظيف ــي ليس ــة، فه ــة اجتامعي ــا «وظيف ــرتبط برتكيبه م

 ؛إنسـان آخـر يقـوم هبـا أيمكن أن ي »وظيفة اجتامعية«هي  بل ،»بيولوجيال

لذا نادى تفسري األمم املتحدة التفاقية السيداو برضورة وضع نظـام إجـازة 

حتـى تتفـرغ األم ملهمتهـا  ،ور احلضـانةباإلضـافة لـدُ  ،آباء لرعايـة األطفـال

 رقعة احلياة العامة). العمل بأجر خارج البيت (يف يوه ،األساسية
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������������������������������� Family benefits  مصــطلح

املـرياث بـني األخ يف  استخدمته االتفاقية لتشـري بـه إىل املسـاواة الكاملـة

واألخت، وهو مصطلح ملتبس كام يقول د. حممد عامرة، وقد صيغ عىل 

يف  عنـد احلـديث عـن املسـاواة يهذا النحو لتجنـب رد الفعـل اإلسـالم

 املرياث.

ــريات ــطلحات والتعب ــن املص ــي  وم ــة االت ــيداووردت باتفاقي   ،لس

حقـوق املـرأة كوالـدة بغـض النظـر عـن «تعبري  :الوقوف عندها يوينبغ

 Woman rights as a parent irrespective of her »حالتها الزوجية

marital status،  فهـذا التعبـري يفصـل بـني حـق األم كوالـدة ووضـعها

) نـتج مسـمى يأو غـري رشعـ يوضـع (رشعـ يوال يبني عن أ ،كزوجة

بعض وثـائق مـؤمترات يف  ة، ويثار هذا األمر بأكثر من شكلاملرأة كوالد

 األم أم مهام كان«مثل:  ،ياألمم املتحدة اخلاصة باملرأة واملجال االجتامع

 .»محلت منه يالطريق الذ

هلــذا نجــد أن وثيقــة مــؤمتر القــاهرة للســكان فصــلت بــني الــزواج 

عضـها واجلنس واإلنجـاب، واعتربهتـا موضـوعات متباينـة ال عالقـة لب

 وال ارتباط بينها قائم. ،باآلخر

* * * 
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ت اا    
 

 Gender اجلندر

  Empowerment التمكني

 Reproductive Health الصحة التناسلية/ اإلنجابية

  Sexual Health الصحة اجلنسية

 Unions and Couples نون واملتعايشواملتحد

 Family األرسة

 The Family-in-all-its forms األرسة تعدد أشكال

 Sexual Orientation Freedom حرية احلياة غري النمطية

 Sexual Orientation التوجه اجلنيس

عمل املرأة يف املنـزل عمل 

 غري مربح

Unremunerated Work 

 Discrimination التمييز

  Stereotyped Roles األدوار النمطية

 Family benefits ةاالستحقاقات األرسي

 Maternity as a social function األمومة وظيفة اجتامعية

حقوق املرأة كوالدة بغض 

 النظر عن حالتها الزوجية

Woman rights (as a parent) 
irrespective of her marital 
status 

 Homo phobia اخلوف من الشذوذ اجلنيس
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 ري ال اواوا    
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 ت اراث واء واا  ار
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