
 

  
  

  

  

  الثالثالعدد  ..ه١٤٤٠ خرجمادى اآل ..م٢٠١٩ مارس

 أشكال جمیع على القضاء تفاقیةا دتع

 نم واحدة ،"سیداو" المرأة ضد التمییز

 الخاصة الدولیة ـكوكلصا وأخطر أهم

 األمم هیئة عن الصادرة ،بالمرأة

 دولي نوناـق ةـبمثاب يـفه المتحدة،

 الموقعة األطراف الدول وجبهبم بحــتص

 التدابیر ةــكاف باتخاذ ــةمزملت اــعلیه

 لاــجرلا ینب ـوارقف أي على ءاــللقض

 ةاالحیـ وىتــمس على سواء ء،اــلنسوا

 وجه وعلى الخاصة، الحیاة أو ةـــلعاما

 وهي األسري، اإلطار في الخصوص

 الخناق تحكم مترابطة منظومة تشكل

 تغییر على إلجبارها الحكومات على

 تشریعاتها وكافة الوطنیة دساتیرها

 األمر یتوقف وال. االتفاقیة مع لتتوافق

 تغییر إلى یتعداه بل الحد، هذا عند

 أي والممارسات، ،واألعراف األنظمة،

وفي هذا  بأسره، المجتمع ثقافة تغییر

 هذه على الضوء العدد سنسلط

   .االتفاقیة

  

  

ـــة خطـــورة ــى" الســـیداو" اتفاقی  علـ

  األسرة
    

  

 الضـغوط تمـارس.. المتحدة األمم

  تحفظات بال" السیداو" لتطبیق
  

    

  

 فــي "الســیداو" اتفاقیــة انعكاســات

  الواقع

  سرةالمستجدات في قضایا األ
   تقریر دوري
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 مـــن والتحلیـــل بالنقـــد الكتـــاب هـــذا یتنـــاول

 الصـــادرة ،"ســـیداو" اتفاقیـــة شـــرعیة زاویـــة

 المتحـــدة، األمـــم هیئـــة عـــن م١٩٧٩ عـــام

 الدولیـة االتفاقیـات وأخطـر أهـم تعد والتي

 إلیــه تـدعو بمـا واألســرة، المـرأة مجـال فـي

 فـي والمـرأة الرجـل بـین مطلقة مساواة من

 والحقــــــــــــــوق والوظــــــــــــــائف األدوار كــــــــــــــل

 تقـــــــره مـــــــا بـــــــذلك مخالفـــــــة والتشـــــــریعات،

 واضـــحة فـــوارق مـــن اإلســـالمیة الشـــریعة

 والوظــائف األدوار فـي والمـرأة الرجـل بـین

ـــة،  التـــي الطبیعیـــة للفـــوارق نتیجـــة الحیاتی

 ...منهمـــــا كـــــل علیهـــــا تعـــــالى اهللا فطـــــر

  التفاصیل

 

 كامیلیا حلمي .م

 كامیلیــا للمهندســة المحاضــرة هــذه تنــاقش

 للحفـــــاظ مـــــودة مؤسســـــة رئـــــیس- حلمـــــي

 التفاقیـــة الحاكمـــة الفلســـفة -األســـرة علـــى

 المســــاواة: فــــي تتمثــــل والتــــي ،"الســــیداو"

 والنظــــــر والمــــــرأة، الرجــــــل بــــــین المطلقــــــة

 كعضــو ولــیس بذاتــه مســتقل كفــرد للمــرأة

 .الجنسـین بین الصراع وحتمیة أسرة، في

 البنـــود أهـــم والتحلیـــل بالنقـــد تناولـــت كمـــا

 األســـرة علـــى جســـیماً  خطـــراً  تمثـــل التـــي

 مــــــا نهایتهــــــا فـــــي موضــــــحة والمجتمـــــع،

ـــــه نقـــــوم أن ینبغـــــي  مخـــــاطر لمواجهـــــة ب

ـــــوق مـــــادة ضـــــمن وذلـــــك ،"الســـــیداو"  حق

 جامعــــــة األســـــرة، فقـــــه دبلـــــوم اإلنســـــان،

  التفاصیل )...لبنان( طرابلس

  
  

  الكریم عبد بن فؤاد .د

- الكــــریم عبــــد بــــن فــــؤاد الــــدكتور أشــــار

ــــــى العــــــام المشــــــرف  باحثــــــات مركــــــز عل

ـــــى -المـــــرأة لدراســـــات ـــــة روح أن إل  اتفاقی

 علـــى تقـــوم المحوریـــة وفكرتهـــا" الســـیداو"

 والمـــــرأة، الرجـــــل بـــــین المطلقـــــة المســــاواة

 أو جســـــدیة اختالفـــــات ألي مراعـــــاة دون

 أنهـا أوضـح كمـا بینهمـا، عقلیـة أو نفسیة

ــــــدین أحكــــــام تعتبــــــر  مــــــن شــــــكالً  ال

 وأن المـــــرأة، ضـــــد التمییـــــز أشـــــكال

 لــــــــه یحـــــــق ال علیهــــــــا یوقـــــــع مـــــــن

ـــــه منهـــــا، االنســـــحاب  یجـــــوز ال وأن

 منافیـــاً  یكـــون بنـــد أي علـــى الــتحفظ

 ... وغرضـــــــها االتفاقیـــــــة لموضـــــــوع

  التفاصیل

    1دة ظ  اة

http://mwddah.com/Language/AR/Articles/ArticlesDetails?NewsID=49
https://youtu.be/FjtijpcSzT8
http://mwddah.com/Language/AR/Articles/ArticlesDetails?NewsID=222


  د. نهى قاطرجي   

لـــم توقـــع عـــدد مـــن الـــدول.. منهـــا أمریكـــا 

، فلمــــاذا غــــاب "الســــیداو "وسویســــرا علــــى

عـــن الحكـــام العـــرب أســـباب امتنـــاع هـــذه 

الـــدول عـــن التوقیـــع؟ ولمـــاذا تصـــّر األمـــم 

المتحــدة علــى تطبیقهــا فــي الــدول النامیــة 

التـــــي ال زالـــــت تحـــــافظ علـــــى األعــــــراف 

ــــرم المــــرأة  والتشــــریعات الدینیــــة التــــي تحت

  التفاصیل... وتقدِّرها؟

 
  

  

 

 المقابـل فـي اشـتملت أنهـا إال اإلیجابیـة، النقـاط بعـض علـى االتفاقیـة اشتمال من الرغم على

 مــن عــام، بشــكل والمجتمــع خــاص بشــكل األســرة كیــان علــى الخطــورة غایــة فــي أمــور علــى

 والـدعوة األسـرة، فـي والمـرأة الرجـل مـن لكـل الفطـري الـدور فـي جـذري تغییـر إحـداث: أهمهـا

ـــات إباحـــة علـــى والعمـــل العامـــة، الحیـــاة مجـــاالت فـــي المطلقـــة المســـاواة تحقیـــق إلـــى  العالق

  التفاصیل ...الشرعیة غیر الجنسیة

     
  

  

 كامیلیا حلمي .م

 كامیلیــــــا .مفــــــي هــــــذا الفیــــــدیو.. تتنــــــاول 

للحفـــــاظ رئـــــیس مؤسســـــة مـــــودة – حلمـــــي

المخـاطر والتهدیـدات التـي  -على األسـرة

ـــــى األســـــرة  ـــــة "الســـــیداو" عل تمثلهـــــا اتفاقی

ـــي  العربیـــة والمجتمعـــات واإلســـالمیة، والت

منها على سـبیل المثـال: إقصـاء مرجعیـة 

ـــــدین وجعـــــل االتفاقیـــــة هـــــي المرجعیـــــة  ال

ـــــــــوانین والتشـــــــــریعات  الوحیـــــــــدة لكـــــــــل الق

 كمـا أنهـا تتـدخل المتعلقة بالمرأة واألسـرة،

 فــــــــــــي أدق خصوصــــــــــــیات البیــــــــــــوت...

  ٣ج     ٢ج     ١ج   التفاصیل

   
  

  

   الرشودي عثمان بن ولید .د.. القعود اهللا عبد بن سعد الشیخ

یناقش هذا الفیدیو اتفاقیة "السیداو" وما تتضمنه من مخاطر تهدد األسرة، 

 ضد موجهة ثالثة دولیة  حربالمسلمة وغیر المسلمة، معتبرًا أن االتفاقیة 

 األسرة تفكیك إلى تطبیقها یؤدي وبنود مواد من تحتویه لما وذلك ؛األسرة

  التفاصیل تدمیرها...و 

  دة ظ  اة  2

https://www.youtube.com/watch?v=rgOmy04WekI
https://www.youtube.com/watch?v=GpESZCRWeqM
http://mwddah.com/Language/AR/Articles/ArticlesDetails?NewsID=37
https://drive.google.com/file/d/1FgS2fomHzZTSjC7s34AdvsHoL08rBj2Y/view?fbclid=IwAR0x65gaCHenHig9z0mbC_SLuBFe85J9j073Aro4J0zTIVI4BWl5m2wx1oI
https://www.youtube.com/watch?v=tqutf8rrSAY
https://www.youtube.com/watch?v=0XVyTuvPVN4


  
  

  
  

  نورة السعد د.

مخـــاطر اتفاقیـــة "الســــیداو" علـــى األســــرة 

ــــدائم مــــن األمــــم  والمجتمــــع.. اإللحــــاح ال

المتحـــــدة علـــــى الـــــدول لرفـــــع التحفظـــــات 

التــــي وضــــعتها عنــــد التوقیــــع.. الضــــغط 

ــــع علــــى  الشــــدید علــــى الحكومــــات للتوقی

ـــــــــــ  ــــــــــاري الملحــــــــــق بـــ البرتوكــــــــــول االختی

"الســـیداو"، والـــذي یعطـــي األمـــم المتحـــدة 

محكمــــــة  حــــــق إحالــــــة الحكومــــــات إلــــــى

ـــة وجـــود شـــكوى  ـــة فـــي حال الجـــرائم الدولی

.. بســـبب عـــدم تطبیقهـــا لبنـــود االتفاقیـــة.

 فـــي هـــذا أهـــم مـــا تناولتـــه د. نـــورة الســـعد

  لـیالتفاص ...هذا الفیدیو
  

  
  

     

  .د. رأفت محمد رشید المیقاتيأ   

إذا رفعــــــــت التحفظــــــــات عــــــــن اتفاقیــــــــة  

فــإن ذلــك ســیفتح البــاب علــى  "السـیداو"، 

مصـــراعیه إلحـــداث تغییـــرات جذریـــة فـــي 

ــــــالمرأة واألســــــرة،  التشــــــریعات المتعلقــــــة ب

لتي ستؤدي إلى تفكك األسـرة وانهیارهـا وا

كمــــــا حــــــدث فــــــي الغــــــرب، ومــــــن هـــــــذه 

التغییــــــرات: إلغــــــاء قوامــــــة الرجــــــل علــــــى 

إباحــــــــة زواج المســــــــلمة بغیــــــــر أســــــــرته، 

عــــام  ١٨قبــــل تجــــریم الــــزواج  المســــلم، 

وٕاباحة الزنا قبـل هـذا العمـر، تقنـین زواج 

  التفاصیل ...الشواذ

  
  

  م.كامیلیا حلمي

ینـاقش مـا یبثـه  -رئیس مؤسسة مـودة للحفـاظ علـى األسـرة–كامیلیا حلمي  لقاء تلفزیوني مع م.

ألمهــات العازبـات ومــا ل عــرض نمـاذج، مثــل تنـاول اإلعـالم المصـري مــن قضـایا أســریة شـائكة

 ،خلق مناخ مناسـب لتطبیـق االتفاقیـات الدولیـة المتعلقـة بـالمرأةبوعالقة ذلك  تعانیه من مآسي،

  التفاصیل... "السیداو" وخاصة اتفاقیة

  

  

  د. أحمد الریسوني       

ـــیم االقـــیم  لمســـماة الیـــوم بالكونیـــة، وهـــي ق

اعها یــــــــتم فرضــــــــها وتغلیبهــــــــا ألن صــــــــنّ 

وتجارهــا هــم الغــالبون، تریــد الیــوم إبطــال 

كــل الفــوارق بــین الرجــل والمــرأة، یریـــدون 

ــــین فــــي واحــــد"، فكــــل مــــا  أن یجعلــــوا "اثن

ــــه یتصــــف بــــه الرجــــل،  المــــرأة تتصــــف ب

الرجـــــل تتصـــــف وكـــــل مـــــا یتصـــــف بـــــه 

المــــرأة، وكــــل مــــا یلــــزم أحــــدهما یلــــزم  بــــه

التفاصــــــیل ...بحــــــرف  اآلخــــــر، حرفــــــاً 

3   ظ دة ةا 
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 انعكاسات اتفاقیة "السیداو" في الواقع
اللجنة المعنیة  الهیئات هذه ، ومن"السیداو" تطبیق كبیرة لتفعیل جهود وضغوط ونتیجة لما تبذله هیئات األمم المتحدة من

أسـفر عـن نتــائج  فــإن ذلـك ؛مـدى االلتـزام بتنفیـذها حــول مــن الـدول األطـراف تقـاریرًا دوریـة ، والتـي تتلقــىباتفاقیـة السـیداو

  وانعكاسات یمكن مالحظتها في اتجاه التغییر الذي تسعى إلیه المنظمة، ومن أمثلة هذه االنعكاسات ما یلي:
  

  

  

ـــزم مطلقـــة بـــدفع  القضـــاء التونســـي یل

  النفقة لطلیقها!!
  

  

  

  الزوجات تعدد تحظر تركمانستان

        

  

  

 المبكـــــر الـــــزواج حظـــــر تقـــــر.. تشـــــاد

  ٢٠٢٠ عام بحلول
  

  

 قــــانون مقتــــرح".. الخطوبــــة توثیــــق"

 الخطیئة باب یفتح
        

  

  

الــزواج المــدني.. جـــدل ال یتوقــف فـــي 

  لبنان
    

  

 برلمــــان.. األســــرة قــــوانین تعــــدیالت

  التونسي الرئیس خطى على مصر
  

        

  

 ربــع.. مصــر دســتور تعــدیل مقترحــات

  للمرأة البرلمان مقاعد
  

  

إذاعـــــة أول أمهــــات علــــى األثیــــر.. 

  ألمهات العازباتل
  

        

  

  

 ١٦٤٥فقــًا لمبــدأ المســاواة.. تخـــرج و 

  مجندة في الجیش اللبناني
  

  

  

ــــــي حــــــرس الحــــــدود الســــــعودي..  ف

  وظائف عسكریة للنساء

        

  

  

 لتعزیـز عالمیـة إسـتراتیجیة یعلن" فیفا"

  النسائیة القدم كرة
  

  

 یثیــــر.. بفرنســــا مخــــتلط مســــجد أول

  الجدل

        

  

  فاطمة عبد الرءوف أ.

هــــــذه المعــــــدالت الكبیــــــرة فــــــي حــــــاالت 

الطالق تشیر إلى أن هناك متغیـرًا أكثـر 

ــــي العقــــل الجمعــــي، وأن  ــــًا حــــدث ف عمق

ـــدة  ـــة الجدی ـــًا مـــن الثقاف هنـــاك نمطـــًا معین

بــدأ بعملیـــة إزاحـــة للثقافــة القدیمـــة، وفـــي 

اعتقـــــادي أن هــــــذا المتغیــــــر هــــــو ثقافــــــة 

"المســـــاواة المطلقـــــة" التـــــي بشـــــرت بهـــــا 

وعملــــــــــت علیهــــــــــا  اتفاقیــــــــــة "الســــــــــیداو"،

مــــؤتمرات المـــــرأة األممیــــة بـــــدأب شـــــدید، 

ـــة، ومتابعـــة دوریـــة لصـــیقة،  وبخطـــط مرن

حتـــــى بـــــدأت ثمـــــار هـــــذه األفكـــــار تـــــؤتي 

أكلهــــــا، بتفكیـــــــك األســــــرة النمطیـــــــة كمـــــــا 

  التفاصیل ...یطلقون علیها

   4دة ظ  اة
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      الرءوف عبد فاطمة   . أ

" الســیداو" التفاقیــة التطبیقیــة الصــور مــن

 المــرأة إدمــاج :العربیــة المجتمعــات داخــل

 فـــرض الدولیـــة، الســـالم حفـــظ قـــوات فـــي

ــــــا نظــــــام  علــــــى الشــــــعوب إلجبــــــار الكوت

ـــــي النســـــاء مـــــن معینـــــة نســـــبة اختیـــــار  ف

ـــــــــات  األدوار تغییـــــــــر الوطنیـــــــــة، البرلمان

 مــــن والنســــاء للرجــــال علیهــــا المتعــــارف

 واألعمـــــــال الدراســـــــیة، المنـــــــاهج خـــــــالل

التفاصــــــیل ...والصــــــحافة الســــــینمائیة،

  

      الهیثم زعفانأ.    

ـــي فـــي المجتمعـــات  هـــل هنـــاك أثـــر عمل

ــــــة اإلســــــالمیة لمــــــا  نصــــــت علیــــــه اتفاقی

 التغییــرات وهــل"؟ وثیقــة بكــین""ســیداو" و

 فـي العربیـة المجتمعـات فـي حدثت التي

 المـــــــرأة یخـــــــص فیمـــــــا األخیـــــــرة اآلونـــــــة

 المقــــــررات بتلــــــك عالقــــــة لهــــــا المســــــلمة

عنــه  جیـبت تحــاول أن مـا هــذا.. الدولیـة

ـــة هـــذه  دراســـة مـــن خـــالل البحثیـــة المقال

 علیــه رأطــ ومــا المصــري المجتمــع حالــة

  التفاصیل ...تغییرات من

  

  

  .د. رأفت محمد رشید المیقاتيأ

  

  

  

  

رئــــیس -تنـــاول الـــدكتور رأفـــت المیقـــاتي 

خـــــالل هـــــذه  -جامعـــــة طـــــرابلس بلبنـــــان

القــراءة الشــعریة عــددًا مــن القضــایا التــي 

تســــعى األمــــم المتحــــدة جاهــــدة بكــــل مــــا 

تیــت مــن وســائل ضــغط لفرضــها علــى و أ

أهمهــــا: التســــاوي  شــــعوب العــــالم، ومــــن

المطلـــق بـــین الرجـــل والمـــرأة فـــي األدوار 

ـــك مـــن إلغـــاء  ـــع ذل والتشـــریعات، ومـــا یتب

للقوامــة والمهــر والوالیــة والعــدة، وٕاطــالق 

الحریـــة الجنســـیة للمـــرأة بـــال ضـــوابط وال 

  التفاصیل قیود...

  

  
  محمد عبد الكریم د.

 -رئــیس قســم الثقافــة اإلســالمیة، كلیــة المطلوبــات، جامعــة الخرطــوم-حمــد عبــد الكــریم م د.أكــد 

أن رفــض اتفاقیــة "الســیداو" لــیس واجــب العلمــاء فقــط، بــل هــو واجــب كــل مســلم، لمــا تحملــه هــذه 

االتفاقیة من منكرات عظیمة مثل: السماح باللواط والسحاق، وتمـرد المـرأة علـى شـرع اهللا، وٕالغـاء 

   التفاصیللغاء عدة المرأة، وتحریم تعدد الزوجات، وٕاطالق حریة المرأة الجنسیة... القوامة، وإ 

   5دة ظ  اة
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