
 

 

 

 

 

نظرات يف اتفاقية سيداو

وموقف الشريعة اإلسالمية منها 

إعداد

بیداء علي ولي . م



املقدمة 

قــوق اإلنســان بــأیالء المــرأة فــي بدایــة القــرن التاســع عشــر بــدأت الحركــات التــي تــدافع عــن ح
اهمیـة خاصـة وبـدأت المنظمـات الدولیـة الحكومیـة وغیـر الحكومیـة بـالتركیز علـى مبـدأ اساسـي وهـو 

. اعطاء المرأة حقوقًا مساویة للرجل

فعقــدت االمــم المتحــدة عشــرات المــؤتمرات الخاصــة بهــا ، ولكــن كانــت نتــائج تلــك المــؤتمرات 
عًا لهـا علـى أتباعهـا وانتهـاج الطـرق الالزمـة لتسـاعدها علـى تتضـمن تشـجی)) توصـیات((تتخذ شكل 

تنفیـــذ مشـــاریع وخطـــط تخـــدم تلـــك الغایـــات ، إال أن التوجـــه الحـــدیث فـــي االمـــم المتحـــدة یســـعى الـــى 
غایــات ابعــد ممــا دأبــت علــى تصــوره ، فهــي تعمــل علــى ارســاء وتعمــیم قواعــد كونیــة تــنظم الســلوك 

العــالم كلــه علــى الســواء وكــان لهــذا التوجــه الجدیــد صــداه فــي البشــري وتحكمــه اخالقیــًا وقانونیــًا فــي
مجــال المــرأة واالســرة ، وانبثــق عنــه وضــع اتفاقیــات ملزمــة تجبــر جمیــع الــدول االعضــاء فــي االمــم 
المتحدة بـالتوقیع علیهـا وتنفیـذ بنودهـا دون االخـذ بنظـر االعتبـار مـدى مالئمتهـا وتوافقهـا مـع مبـادئ 

اتفاقیـة القضــاء علـى جمیــع ) CEDAW(التفاقیــات هـي اتفاقیـة ســیداو   الـدول وحاجاتهـا ومــن هـذه ا
womanحقـوق المـرأة هـي حقـوق انسـان (( اشكال التمییز ضد المرأة والتي جاء في دیباجتها ان 

Rights are Human Rights (( وتـرى هـذه االتفاقیـة انـه ال یـزال هنـاك تمییـز واسـع النطـاق ضـد
لتمییز یشكل تهدیدًا لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة االنسـان المرأة وتعلن مجددًا ان هذا ا

، وعقبـــة امـــام مشـــاركة النســـاء علـــى قـــدم المســــاواة مـــع الرجـــال فـــي الحیـــاة السیاســـیة واالجتماعیــــة 
واالقتصـادیة والثقافیـة فـي دولهــن ، ویعیـق نمـو ورضــاء المجتمـع واالسـرة ویزیــد مـن صـعوبة التطــور 

). الجنسین والتنمیة البشریة والوطنیة والعالمیة الكامل المكانات 

الـــى التســـاوي المطلـــق بـــین المـــرأة والرجـــل فـــي جمیـــع المیـــادین ) ســـیداو(لـــذلك دعـــت اتفاقیـــة 
السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة والمدنیة سواء في االدوار او الحقوق او التشریعات وتعتبـر أي فـارق 

. رجل والمرأة تمییزًا ضد المرأة في هذه االدوار او التشریعات بین ال



فــي الوقــت الــذي اعتــرف فیــه االســالم للمــرأة بأنســانیة كاملــة ، وجعلهــا والرجــل ســواء بســواء 
وجعل بینها وبـین الرجـل )) یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفٍس واحدة(( بدلیل قوله تعالى 

داء التكـــالیف الشـــرعیة وفـــتح لهـــا بـــاب العمـــل تفاضـــل وتماثـــل امـــا التماثـــل فأنـــه كـــان فـــي التعلـــیم وأ
االجتمــاعي بجمیــع جوانبــه فالعمــل شــرف وعبــادة ، وقــد یجــري التفاضــل بینهمــا ، فــالمرأة افضــل مــن 

فهــذه الفــوارق فــي االدوار بنــي علیهــا . الرجــل فــي الحضــانة والرجــل افضــل مــن المــرأة فــي القوامــة 
ل والمـــرأة فـــي الشـــریعة االســـالمیة هـــي تكامـــل فـــوارق فـــي التشـــریعات وذلـــك الن المســـاواة بـــین الرجـــ

) .فطرة اهللا التي فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهللا(ولیست تماثل بدلیل قوله تعالى 

لذلك قمنا بتسلیط الضوء على هذه االتفاقیة لخطورتهـا ، فظـاهر هـذه االتفاقیـة جمیـل ولكنهـا 
بیــة وتضــرب بعــرض الحــائط دیننــا وتقالیــدنًا باطنهــا رهیــب فهــي تحــاول ان تفــرض علینــا الثقافــة الغر 

. وموروثنا الحضاري لتحاكي االسرة العربیة االسرة الغربیة 

فارتأینا تقسیم البحث اربعة مباحث ، متناولین في المبحث االول ماهیة ثقافـة سـیداو امـا فـي 
ة ، كـون هـذه االتفاقیـة المبحث الثاني تناولنا التحفظات التي أوردتها الدول العربیة على هذه االتفاقی

وردت علیهـا تحفظـات مـا لــم تـرد علـى ایــة اتفاقیـة اخـرى ، وفــي مبحـث ثالـث تناولنــا آلیـة عمـل هــذه 
االتفاقیة متناولین بالبحث دور لجنة المرأة في ضغطها على الدول العربیة لرفـع التحفظـات واصـداء 

الســالمیة مــن هــذه االتفاقیــة وفــي مبحــث رابــع موقــف الشــریعة ا. رفــع هــذه التحفظــات علــى الواقــع 
وتسـبق هـذه المباحــث مقدمـة وتلـي هــذه المباحـث خاتمـة تتضــمن اهـم النتـائج التــي تـم التوصـل الیهــا 

. والتوصیات المقترحة 



ماهية اتفاقية سيداو : املبحث األول 

اتفاقیة لقد كان من نتاج المؤتمرات واإلعالنات الدولیة الخاصة بالمرأة ، التوصل الى عقد
Convention on the Elimination of All)وهي مختصر لعبارة ) CEDAW(سیداو 

forms of Discrimnation A gainst women) اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال ((، وتعني
)) دولة170، إذ تتألف هذه االتفاقیة من ثالثین مادة ، ولقد صادقت علیها )) التمییز ضد المرأة

في حین لم توقع علیها كل   من سویسرا وأمریكا ولقد *الدول الفقیرة والعربیة اإلسالمیة اغلبها من
بعد توقیع خمسین دولة 1981أصبحت هذه المعاهدة ساریة المفعول في الثاني من شباط عام 

. علیها 

مي تقوم هذه االتفاقیة على أساس أحداث تغییر لمفهوم األسرة في العالم عمومًا ، واإلسال
خصوصًا فتقوم على مبدأ المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة في التشریع والسیاسة واالجتماع 
والتعلیم والعمل والمیراث والثقافة والریاضة والترویح وفي سائر الحریات العامة والخاصة ، وتعتبر 

) .التمییز ضد المرأة(هذه االتفاقیة إن أي فوارق في هذه األدوار أو التشریعات بین الرجل والمرأة 

20/4/1985في ، تونس30/5/1984، الیمین في 2/12/1981، وجیبوتي في 18/9/1981لقد وقعت مصر علیها في *
، الكویت في 21/6/1993، المغرب في 1/7/1992، األردن في 16/5/1989ولیبیا في 13/8/1986والعراق في 

، السعودیة في 31/10/1998، جزر القمر في 21/2/1997، لبنان في 22/5/1996، الجزائر في 2/9/1994
، 2006، عمان في 2004، وسوریا واإلمارات في 8/6/2002، البحرین في 10/5/2001، موریتانیا في 7/9/2000

.،  كما وقعت اندونیسیا وباكستان وتركیا ومالیزیا وبنغالدش 2009وأخیرا قطر انضمت في 
.اتفاقیة سیداو وخطرها على المجتمع اإلسالمي ، ملتقى المهندسین -
-http: // www.arb.eng.org / filick / php2ad = 111



وتعد  هذه االتفاقیة من اخطر الصكوك الدولیة ، فهي بمثابة قانون دولي تصبح بموجبه 
الدول األطراف الموقعة علیه ملزمة باتخاذ كافة التدابیر للقضاء على أي فورات بین الرجال 

ضمان تمتع المرأة والنساء ، ومع هذا هناك بعض الجوانب اإلیحابیة ومنها دعوة االتفاقیة إلى 
وحریاته األساسیة على أساس المساواة مع الرجل السیما في المیادین بممارسة حقوق اإلنسان

1. السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة 

كما  تؤكد على حق المرأة في المشاركة السیاسیة العامة وتدعو الحكومات إلى إیجاد 
في المنظمات واالتحادات المعنیة بالحیاة المدنیة والسیاسیة الظروف التي تسهل مشاركة المرأة

للبلد ،  وٕالزام الدول بضمان هذا الحق على قدم المساواة مع الرجل سواء أكان في التصویت 
لالنتخابات واالستفتاءات العامة أم المشاركة في صیاغة سیاسیة الحكومة وتنفیذ هذه السیاسة ، 

2.لمهام العامة على جمیع المستویات بالحكومة وشغل الوظائف وتأدیة جمیع ا

العرفیة وكل الممارسات تكما وتهدف هذه االتفاقیة إلى القضاء على التحدیات والعادا
واتخاذ جمیع التدابیر لمكافحة سائر 3األخرى القائمة على فكرة دونیة أو تفوق احد الجنسین 

4. أشكال االتجار بالمرأة واستغاللها في الدعارة 

كما ویحمد لالتفاقیة التأكید على حق المرأة في التعلیم كونه یعد من حقوق اإلنسان وأداة 
أساسیة في تحقیق أهداف المساواة والتنمیة والسلم الذي أكده اإلعالن العالمي  لحقوق اإلنسان 

تعلیم یمكن شعارا لها ، فال) السلم–التنمیة –المساواة (ودیباجة اتفاقیة سیداو والتي اتخذت من 
المرأة من الحصول على الفرص التي تؤهلها في الحصول على المؤهالت العلمیة ، فإلمام المرأة 

.لمادة الثالثة من اتفاقیة سیداو ا: انظر 1
.انظر المادة السابعة من اتفاقیة سیداو 2
.من اتفاقیة سیداو ) الخامسة ف أ(انظر المادة 3
.انظر المادة السادسة من اتفاقیة سیداو 4



بالقراءة والكتابة أداة مهمة لتحسین الصحة والتغذیة والتعلیم داخل األسرة ویمكنها أیضا من 
5. ماعیة والسیاسیة المشاركة في صنع القرار وزیادة وعیها بحقوقها القانونیة واالقتصادیة واالجت

لیس هذا فحسب ، بل أكدت االتفاقیة أیضا على حق المرأة في اختیار المهنة وضمان 
الحقوق المتساویة مع الرجل في فرص العمل واألجر والضمان االجتماعي والوقایة الصحیة وحظر 

األطفال فصل المرأة عن العمل بسبب الحمل أو إجازة األمومة والحث على إنشاء مرافق رعایة
وذلك الن مشاركة المرأة في المجال االقتصادي من المسائل المهمة واألساسیة لتنمیة 6وتنمیتها 

أي مجتمع وتقدمه اقتصادیا واجتماعیا كما تعد مؤشرا مهما على مدى تحرر المجتمع من نظرته 
یة وذلك الن المرأة الریفیة ولم تغفل االتفاقیة دور المرأة الریفیة في التنم7التقلیدیة تجاه عمل المرأة 

جزءا من المجتمع  لذلك ال بد من االهتمام بها وتفعیل دورها باعتبارها شریكا رئیسیا وهدفا لعملیة 
التنمیة المستدامة ، لذلك أكدت االتفاقیة على حقوق المرأة الریفیة وضرورة معالجة جمیع أشكال 

وى معیشي یضع المرأة في المكان الالئق بها التمییز بین الرجل والمرأة وتحقیق حیاة أفضل ومست
في المجتمع الریفي باعتبارها من األسرة وشریكا مع الرجل داخل األسرة وخارجها إضافة إلى دورها 

8. االقتصادي في األنشطة الزراعیة وغیر الزراعیة 

، هذه كانت الجوانب التي تحمد علیها االتفاقیة إال أن بعض نصوصها كانت خطیرة جداً 
لذلك فان الكثیر من الدول العربیة واإلسالمیة وقعت علیها بشرط التحفظ على بعض من 
نصوصها وذلك أما لمخالفتها الشریعة اإلسالمیة أو للبیئة العربیة وذلك ألنها جاءت بمفهوم غربي 

. لألسرة ، لذلك سوف نقوم ببیان هذه التحفظات في المبحث التالي 

.انظر المادة العاشرة من اتفاقیة سیداو 5
بین الشریعة اإلسالمیة ) دراسة مقارنة(دولیة وأصالة التشریع اإلسالمي منال محمود المشني ، حقوق المرأة بین المواثیق ال

.214، ص2011دن ، ر والقوانین الدولیة الخاصة بحقوق المرأة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، األ
.من اتفاقیة سیداو ) الحادیة عشرة(راجع المادة 6
.193منال محمود المشني ، مصدر سابق ، ص7
.234منال محمود المشني ، المصدر السابق ، ص) سیداو(ع المادة الرابع عشر من اتفاقیة راج8



املبحث الثاني

فظات التي وردت على االتفاقيةالتح

یسمح للدول بإبداء التحفظات على هذه االتفاقیة على أال تكون هذه التحفظات منافیة 
لموضوع االتفاقیة وغرضها األساسي ، ولقد أبدت الدول تحفظات عدة على هذه االتفاقیة أكثر مما 

جعة التحفظات التي أبدتها الدول أبدته على أیة اتفاقیة أخرى من اتفاقیات حقوق اإلنسان ولدى مرا
العربیة على االتفاقیة یالحظ أن هذه التحفظات التي استندت إلى ذریعتین األولى معارضتها 

9. للشریعة اإلسالمیة والثانیة مخالفتها إلحكام قوانینها الوطنیة 

لذلك سوف نقوم ) 29،16،15،9،7،2(ولقد  انحصرت التحفظات على المواد التالیة 
: اد نصوص هذه المواد وما تعنیه ومن هي الدول التي تحفظت علیه وعلى النحو اآلتي بإیر 

: المادة الثانیة والتي تتعلق بخطر التمییز في دساتیر الدول وتشریعاتها -

تشجب الدول األطراف جمیع أشكال التمییز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج ، لكل الوسائل ((
سیاسة القضاء على التمییز ضد المرأة ، وتحقیقا لذلك تتعهد القیام بما یلي المناسبة ودون إبطاء ، 

 :

.306، 301منال محمود المشني ، مصدر سابق ، ص9
) .سیداو(احمد المفتي ،  اإلطار القانوني العام التفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة . د

.والسوابق القضائیة الموسوعة السوماتیة لألحكام
http://sisudan.org/index.php za = a & lang = ar



تجسید مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في دساتیرها الوطنیة او تشریعاتها األخرى ، إذ لم -أ
یكن هذا المبدأ قد ادمج فیها حتى اآلن ، وكفالة التحقیق العملي لهذا المبدأ من خالل 

. ل المناسبة األخرى القانون والوسائ
اتخاذ المناسب من التدابیر التشریعیة وغیرها بما في ذلك ما یقتضیه األمر من جزاءات -ب

.لحظر كل تمییز ضد المرأة 
إقرار الحمایة القانونیة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحمایة الفعالة -جـ

صاص والمؤسسات العامة األخرى من أي عمل للمرأة عن طریق المحاكم الوطنیة ذات االخت
. تمییزي 

االمتناع عن االضطالع بأي عمل أو ممارسة تمییزیة ضد المرأة ، وكفالة تصرف -د
. السلطات والمؤسسات العامة بما یتفق وهذا االلتزام 

اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في جنب أي شخص أو -هـ
. ة أو مؤسسة منظم

اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة بما في ذلك التشریع ، لتعدیل أو إلغاء القوانین واألنظمة -و
. واألعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمییزا ضد  المرأة 

. إلغاء جمیع أحكام قوانین العقوبات الوطنیة التي تشكل تمییزا ضد المرأة -ز

.فرض على الدول العمل بمستویین إن األخذ بهذه المادة ی

. مستوى الدستور وهو القانون األعلى في  الدولة مصدر القوانین -:األول 

. مستوى القوانین التفصیلیة والتشریعات -:الثاني 

وعلیه فالقبول بهذا االلتزام الوارد في هذه المادة یعني أن االتفاقیة تتدخل في إطار سیادة الدولة 
تورها من معالم شتى وتبتني على اساسها قوانینها فإذا كانت المساواة بمعنى التماثل وما یحدده دس

التام جزءا من دستورها انعكس هذا بال شك على قوانینها باإلضافة إلى ما تفرضه هذه المادة من 
. العمل على مستوى تلك القوانین ذاتها 



واللذان یدعوان إلى ) و ، ز(رتین ولعل أخطرها ما جاء في هذه المادة هي الفقرتین األخی
بین الرجل ) تمیز(اتخاذ جمیع التدابیر بما في ذلك التشریع إلبطال كافة األحكام واألعراف التي 

وان تستبدل بها قوانین تؤكد القضاء . والمرأة وفقا لتعریف االتفاقیة للتمییز الموجودة في قوانینها 
قوم على أساس دیني ، وهذا یعني أن خطورة االتفاقیة ایا كان مصدره حتى التي ت)  التمییز(على 

تتحدد في الفقرتین السابقتین الذكر كونهما تجعالن االتفاقیة أسمى من أي قانون من أي قانون 
داخلي للبلد ومصدر ألي قانون ، بمعنى ال یمكن ان یحتج علیها بشيء خارج عنها ویحتج بها 

وهذا ما یتعارض مع میثاق األمم ) . قوانین–ثقافات –أدیان –تقالید –أعراف (على كل شيء 
10. المتحدة الذي ینص على احترام التنوع الثقافي والدیني 

ولقد تحفظت على . فهذه المادة تعد حربا على جمیع التشریعات الدینیة والقیم األخالقیة 
11.ومصر ولیبیا هذه المادة بشكل كامل أو على بعض فقراتها كل من العراق والمغرب والجزائر

) واملتعلقة باحلياة السياسية(املادة السابعة -

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة ((
- :والعامة لبلد ، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل ، الحق في 

ت واالستفتاءات العامة ، وأهلیة االنتخاب لجمیع الهیئات التي التصویت في جمیع االنتخابا-أ
. ینتخب أعضاؤها باالقتراع العام 

. ، اتفاقیة سیداو في منظور الشریعة اإلسالمیة تیانيتیسیر الف. د10
http: // www.my por tall . com / actualites – news – web 2 – 0 – php? Id = 308≠rep

.سیداو واإلنسان ذلك المجهول ، صید الموائد امینة بنت احمد الجالهمة ، اتفاقیة. د-
-http://saaid.net/img/winn2-0223.jpg
مذكرة توضیحیة بأهم القضایا التي تتناولها االتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة والطفل وتداعیاتها على القوانین الوطنیة ، -

)  . میثاق األسرة في اإلسالم(والرؤیة اإلسالمیة لألسرة متمثلة في 
http://licwc.org/lagna/licwc/Licwc.php2id=476

والمؤتمرات الدولیة حول المرأة ) السیداو(نهى قاطرجي ، قراءة في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة . د11
.www.saaid.net/daeyat/notlakaligi/64.htm



المشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة وتنفیذ هذه السیاسة وفي شغل الوظائف العامة -ب
. وتأدیة جمیع المهام العامة على جمیع المستویات الحكومیة 

جمعیات غیر الحكومیة التي تعنى بالحیاة العامة المشاركة في جمیع المنظمات وال-جـ
. والسیاسیة للبلد 

تعني هذه المادة التساوي المطلق بین الرجل والمرأة في المشاركة السیاسیة وبالتالي تفرض 
على الحكومات نظام الكوتا في البرلمانات ، أي تحدید نسبة إلزامیة إلشراك النساء في البرلمان ، 

على المصلحة العامة ، حیث تدفع بالنساء دفعًا إلى البرلمان بغض النظر عن ویمثل ذلك خطورة 
وجود الكفاءة من عدمها في مؤسسة من اخطر المؤسسات السیما المؤسسة التشریعیة ولقد 

.12تحفظت على هذه المادة دولة الكویت فقط 

املادة التاسعة واملتعلقة بقوانني اجلنسية للمرأة -

ألطراف المرأة حقًا متساویا لحق الرجل في اكتساب جنسیتها أو االحتفاظ بها أو تمنح الدول ا-1
تغییرها وتضمن بوجه خاص اال یترتب على الزواج من أجنبي أو تغییر جنسیة الزوج أثناء الزواج 

.، او تتغیر تلقائیًا جنسیة الزوجة ، أو أن تصبح بال جنسیة أو أن تفرض علیها جنسیة الزوج 

.الدول األطراف المرأة حقا متساویا لحق الرجل فیما  یتعلق بجنسیة أطفالها تمنح -2

لذلك فالتحفظات التي . تعد مسألة الجنسیة من األمور المتعلقة بالسلطان الداخلي للدولة 
جاءت على هذه المادة أما استنادا إلى القانون الوطني الخاص بالجنسیة أم استنادا إلى الشریعة 

مذكرة توضیحیة بأهم القضایا التي تناولتها االتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة والطفل وتداعیاتها على القوانین الوطنیة ، والرؤیة 12
) . میثاق األسرة في اإلسالم(اإلسالمیة لألسرة متمثلة في 

http://Licwc.org/langa/licwc/licwc.php?id=476



األردن ، الجزائر ، العراق ، الكویت ، (من الدول التي تحفظت على هذه المادة .اإلسالمیة 
13.المغرب ، تونس ، لبنان ، مصر

املتعلقة باملساواة بني الرجل واملرأة يف االهلية القانونية (املادة اخلامسة عشرة 
) وقوانني السفر واإلقامة

.ام القانون تمنح الدول األطراف المرأة المساواة مع  الرجل أم-1
تمنح الدول األطراف المرأة في الشؤون المدنیة ، أهلیة قانونیة مما ثلة ألهلیة الرجل ، -2

ونفس فرص ممارسة تلك األهلیة ، وتكفل للمرأة بوجه خاص حقوقًا مساویة لحقوق الرجل 
ات في إبرام العقود وٕادارة الممتلكات ، وتعاملها على قدم المساواة في جمیع مراحل اإلجراء

. المتبعة في المحاكم والهیئات القضائیة 
توافق الدول األطراف على اعتبار جمیع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها -3

.اثر قانوني یستهدف تقیید األهلیة القانونیة للمرأة باطلة والغیة 
بحركة تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فیما یتعلق بالقانون المتصل -4

. األشخاص وحریة اختیار محل سكناهم وٕاقامتهم
إن محور هذه المادة هي األهلیة واإلقامة والسفر ، فبخصوص األهلیة ال توجد مشكلة إذ 
أن اغلب القوانین العربیة تستند في هذا الموضوع على الشریعة اإلسالمیة التي أعطت للمرأة حق 

ن ما یؤخذ على هذه المادة ما یتعلق باإلقامة والسفر ، شأنها شأن الرجال ، إال أفالتملك والتصر 
فخروج المرأة المتزوجة وسفرها وفقا للشریعة اإلسالمیة یكون بضوابط كان تسافر مع محرم أو في 

الحمایة واألمن للمرأة على نفسها وحفاظًا على مكانة العالقات ررفقة آمنة بإذن زوجها وذلك لتوفی
خصوص حریة اختیار المسكن وفقا لهذه المادة فأن للمرأة الحق في ان األسریة وتماسكها ، أما ب

یكون لها سكن آخر غیر محل سكن الزوجیة تقیم فیه استقالًال دون الزوج ، لیس هذا فحسب بل 
مما یعطیها حق في السكن بعیدًا عن منزل األبوین ) الفتاة(قد ینصرف النص إلى غیر المتزوجة 
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إلى خطر الضیاع واالنحراف ، فما تنص علیه المادة الخامسة عشرة األمر الذي یعرض الفتاة 
الفقرة الرابعة مخالفة للشریعة اإلسالمیة الذي یحدد سكن المرأة المتزوجة بمحل سكن الزوج بدلیل 

كما أن سكن المرأة في غیر مسكن الزوجیة له 14)أسكنوهن حیث سكنتم من وجدكم(النص القرآني 
وتنشئتهم فاألسرة تشكل فیها المرأة عامًال أساسیا في الحفاظ على توازن اثر على تربیة األطفال

األسرة وتساهم في توازن المرأة النفسي من خالل عالقة المرأة بأفراد أسرتها األهل أو الزوج 
وتمارس العطاء والتفاعل ، وكل هذا ال یتحقق إال ءواألبناء فتشعر بالحب واالهتمام واالنتما

ي والقرب الحقیقي الذي یتضمنه اطار االسرة الواحدة والبیت الواحد وان سكن بالحضور الفعل
الزوجة وحدها بعیدًا عن أبنائها یعیقها عن القیام بدورها في رعایتهم ،  كما أن الكثیر من حاجات 

) سكن(المرأة االجتماعیة والنفسیة یتحقق بالعالقة الزوجیة التي وصفها الخالق جل وعال بأنها 
15.تحمل معنى بیت الزوجیة المشترك ) سكن(فكلمة

كما وتحمل معنى ابعد هو السكن النفسي والطمأنینة وغیاب هذین المعنیین بإفتراض وجود 
16. كل من الزوجین في سكن منفصل یهدم األساس الذي قام علیه الزواج في اإلسالم

17. وتحفظت على هذه المادة كل من الجزائر واألردن والمغرب وتونس

.من سورة الطالق ) 6(اآلیة 14
مذكرة توضیحیة بأهم القضایا التي تناولتها االتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة والطفل وتداعیاتها على القوانین الوطنیة ، الرؤیة 15

.م النقدیة اإلسالمیة لألسرة متمثلة في میثاق األسرة في اإلسال
http://Licwc.org/langa/licwc/licwc.php?id=476

جمعیة العفاف الخیریة ) سیداو(اآلثار المترتبة عن إلغاء التحفظات على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 16
.

http://Licwc.org/langa/licwc/licwc.php?id=476
.رؤیة نقدیة ومن منظور شرعي (CEDAW)ضد  المرأة سیداو اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز -

http://Licwc.org/langa/licwc/licwc.php?id=476
مذكرة توضیحیة بأهم القضایا التي تناولتها االتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة والطفل وتداعیاتها على القوانین الوطنیة ، والرؤیة -

.األسرة في اإلسالم اإلسالمیة لألسرة ممثلة في میثاق
عصام احمد بشیر ، حقوق المرأة بین الشریعة االسالمیة والقانون الوضعي ، مركز الدراسات آمان المركز العربي للمصادر . د.أ

) .والمعلومات حول العنف ضد المرأة 
http : www.amanjordan.org / English / amanbanners / adclick . php ? bannerides & zoneid = &
dest = http % 3A 2f %2 fwww.ehcconline.org



املادة السادسة املتعلقة بقوانني الزواج واألسرة -

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة األمور -1
. المتعلقة بالزواج والعالقات األسریة ، وبوجه خاص تضمن ، على أساس تساوي الرجل والمرأة 

. نفس الحق في عقد الزواج -أ

. نفس الحق في حریة اختیار الزوج ، وفي عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل -ب

. نفس الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج وعند فسخه -جـ

نفس الحقوق والمسؤولیات كوالدة ، بغض النظر عن حالتها الزوجیة في األمور المتعلقة -د
. ل هي الراجحة بأطفالها وفي جمیع األحوال تكون مصالح األطفا

نفس الحقوق في أن تقرر بحریة وشعور من المسؤولیة عدد أطفالها والفترة بین إنجاب طفل -هـ
وآخر ،   وفي الحصول على المعلومات والتثقیف والوسائل الكفیلة بتمكنها  من ممارسة هذه 

. الحقوق 

على األطفال وتبنیهم وما شابه نفس لحقوق والمسؤولیات فیما یتعلق بالوالیة والقوامة والوصایة-و
ذلك من األنظمة المؤسسیة االجتماعیة ، حین توجد هذه المفاهیم في التشریع الوطني وفي جمیع 

. األحوال تكون مصالح األطفال هي الراجحة 

نفس الحقوق الشخصیة للزوج أو الزوجة بما في ذلك الحق في اختیار اسم األسرة والمهنة -ز
.  والوظیفة 

نفس الحقوق لكال الزوجین فیما یتعلق بملكیة وحیازة الممتلكات واالشراف علیها وادارتها -ح
. والتمتع بها والتصرف فیها سواء بال مقابل او مقابل عوض بقیمة 
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ال یكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني ، وتتخذ جمیع اإلجراءات الضروریة بما فیها -2
. ى للزواج ولجعل تسجیل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامیا التشریع ، لتحدید سن أدن

هذه المادة تمثل النمط الغربي وهي بذلك تتجاهل معتقدات شعوب العالم منظوماتها القیمیة 
وأنساقها اإلیمانیة ، فتشمل هذه المادة حزمة من البنود التي تعمل على هدم قانون األحوال 

رع اهللا فینا فیما یخص بحدود حقوق الرجل وواجباته الشخصیة وتدعو صراحة إلى تجاوز ش
. وحقوق المرأة وواجباتها ، ومقومات عقد الزواج وغیرها من المسائل التي سنتطرق إلیها  تباعا 

فما  تدعو إلیه الفقرة األولى من هذه المادة الحق في عقد الزواج بمعنى السماح للمرأة 
لوالیة على المرأة التي لم یسبق لها الزواج ، ومنع تعدد بالزواج من الكتابیة وتتجاهل مسألة ا

. الزوجات من التساوي بین الرجل والمرأة التي ال یسمح لها  بالتعدد 

حریة المرأة في اختیار من تشاء أن تتزوجه السیما التي لم ) ب(أما فیما یتعلق بالفقرة 
. ذي یقدمه لها ولیها في بیت زوجها یسبق لها الزواج یعد إهدارا لحقها في الحمایة والدعم ال

فإنها تسقط ما یفرضه اإلسالم للمرأة من حقوق على الزوج والمتمثلة بالمهر ) ج(أما الفقرة 
وتجهیز مسكن یلیق بها وتأثیثه وتوفیر خادمة لها أن استطاع ذلك وكذلك اإلنفاق علیها بما 

هما ویؤدي بدوره إلى جعل المرأة كالرجل تحتاجه ، في حین أن هذه المادة جعلته حقا متساویا بین
في توفیر احتیاجاتها ونفقاتها مما یجرها على الخروج إلى سوق العمل من اجل كسب المال للوفاء 

. باحتیاجاتها 

یفصل بین مسؤولیة األم كوالدة ووضعها كزوجة ، فالشریعة اإلسالمیة مع ) د(أما الفقرة 
. لطفل إال أنها تضع أحكاما خاصة بثبوت النسب وغیر ذلك الرعایة الصحیة واإلنسانیة لالم وا



فإنها تمثل  انعكاسا للفكر األنثوي الذي ینادي بملكیة المرأة لجسدها ومنطلقة ) هـ(أما الفقرة 
18. من قرار اإلنجاب وعدمه متروك للمرأة وبغض النظر إذا كانت المرأة متزوجة أم ال

لة ، حیث تطالب االتفاقیة باعطاء المرأة حق اختیار اسم الخاصة بأسم العائ) ز(أما الفقرة 
(( عائلتها على قدم المساواة مع الرجل ، فاالسالم ال یجیز نسبة االوالد لغیر آبائهم قال تعالى 

كما ان الشریعة تقرر انتساب الزوجة نفسها الى عائلتها 19))ادعوهم آلبائهم هو اقسط عند اهللا 
. ولیس الى عائلة الزوج 

هي تعبیر عن تصدیر المشكالت االجتماعیة في الغرب الى مجتمعاتنا ) ج(اما الفقرة 
العربیة فأنتفاء الذمة المالیة للزوجة في الغرب لسنین طویلة ظلت المرأة الغربیة خاللها تناضل 

وهذا ما السترداد ذمتها المالیة المستقلة ، لذا نصت هذه االتفاقیة على الذمة المالیة المستقلة للمرأة
. أقره االسالم للمرأة منذ االف السنین 

والخاصة بزواج الفتاة دون الثامنة عشر فقد عدته االتفاقیة عنفًا ضد الفتاة ) 2(الفقرة 
على عكس الشریعة االسالمیة التي تدعو الى التبكیر بالزواج درءًا ) زواج الطفلة( واطلقت علیه 

ال تعد االتفاقیة الجنسیة خارج نطاق الزواج عنفًا لمن لسقوطهم في مستنقع الشهوات ، في حین 
دون الثامنة عشر بل العكس تعمل على تیسیر تلك العالقات ورعایة المراهقة الحامل وتوفیر 
الخدمات الصحیة والرعایة لها اثناء الوضع وتوفیر خدمات تنظیم النسل وبالتالي فان هذه المادة 

جمعه العفاف الخیریة ) سیداو(اآلثار المترتبة على إلغاء التحفظات على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 18
 .

http://Licwc.org/langa/licwc/licwc.php?id=476
مذكرة توضیحیة بأهم القضایا التي تناولتها االتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة والطفل وتداعیاتها على القوانین الوضعیة الرؤیة -

.النقدیة اإلسالمیة لألسرة ممثلة في میثاق األسرة في اإلسالم 
http://Licwc.org/langa/licwc/licwc.php?id=476

. رؤیة نقدیة في منظور شرعي ) CEDAW(أشكال التمییز ضد المرأة سیداو اتفاقیة القضاء على كافة-
http://Licwc.org/langa/licwc/licwc.php?id=476

. سورة االحزاب ) 5(آیة 19



ذه المادة فلقد تحفظت علیها كل من االردن والجزائر ، تدعو الى رفع سن الزواج ولخطورة ه
. 20العراق ، الكویت ، المغرب ، تونس ، لبنان ، لیبیا ، مصر

المادة التاسعة والعشرون والمتعلقة برفع الخالف في تفسیر االتفاقیة او تطبیقها بین الدول -
. االطراف الى محكمة العدل الدولیة 

نشأ بین دولتین او اكثر من الدول االطراف حول تفسیر او یعرض للمحكمة أي خالف ی-1
تطبیق هذه االتفاقیة وال یسوى عن طریق المفاوضات ، وذلك بناءًا على طلب واحدة من هذه 
الدول واذا لم یتمكن االطراف خالل ستة اشهر من تاریخ طلب التحكیم من الوصول الى اتفاق 

ك االطراف احالة النزاع الى محكمة العدل الدولیة عن تنظیم امر التحكیم ، جاز الي من أولئ
. بطلب یقدم وفقًا للنظام االساسي للمحكمة 

الیة دولة طرف ان تعلن لدى توقیع هذه االتفاقیة او التصدیق علیها او االنضمام الیها انها -2
زمة بتلك الفقرة من هذه المادة ال تكون الدول االطراف االخرى مل) 1(ال تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 

. ازاء ایة دولة طرف ابدت تحفظًا من هذا القبیل 

. من هذه امادة ان تسحب هذا التحفظ ) 2(الیة دولة طرف ابدت تحفظًا وفقًا للفقرة -3

أما الدول التي تحفظت علیه . متى شاءت بأشعار توجیه إلى األمین العام لألمم المتحدة 
.یت والمغرب وتونس ومصر ولبنان والیمن هي كل من الجزائر والعراق والكو 

املبحث الثالث
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لطفل وتداعیاتھا على القوانین الوطنیة ، والرؤیة االسالمیة لالسرة متمثلة في میثاق مذكرة توضیحیة بأھم القضایا التي تناولتھا االتفاقیات الخاصة بالمرأة وا- 

. االسرة في االسالم 
http://licwc.org/lagna/licwc/licwc.php2=id=476.

رؤیة نقدیة من منظور شرعي )) CEDAW((رأة اتفاقیة القضاء على كافة اشمال التمیز ضد الم- 
http://kicwc.org/lagna/licwc/licwc/php2=id=476.

. جمعیة العفاف) سیداو(اآلثار المترتبة على الغاء التحفظات عن اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمیز ضد المرأة - 
http://kicwc.org/lagna/licwc/licwc/php2=id=476.



)جلنة سيداو(آلية عمل االتفاقية 

لغرض دراسة التقدم المحرز لالتفاقیة ، نصت االتفاقیة على أنشاء لجنة لهذا الغرض ، إذ 
خبیر من مختلف 23من ) لجنة األمم المتحدة للقضاء على التمییز ضد المرأة(تتألف هذه اللجنة 

لمناطق یتم انتخابهم لمدة أربع سنوات ، إذ یتم انتخابهم من قبل الدول األطراف في اتفاقیة سیداو ا
. ، وعند انتخابهم یعمل هؤالء بصفتهم الشخصیة ولیسو ممثلین أو ممثالت عن دولهم األصلیة 

ها وان ما یمیز هذه اللجنة عن غیرها من الهیئات التابعة لألمم المتحدة أن العضویة فی
مقصورة فیها على النساء باستثناء عضو واحد ، وان أعضاء هذه اللجنة لیسوا فقط من أصحاب 
االختصاص القانوني أو القضائي فحسب فمهمة هذه اللجنة هي النظر في التقاریر التي تقدمها 

ذ بنود الدول الموقعة على اتفاقیة سیداو ، إذ تتعهد هذه الدول بتقدیم تقریر اولي حول سعیها بتنفی
االتفاقیة بعد مضي عام من تاریخ مصادقتها على االتفاقیة ، كما ویتبع هذا التقریر تقاریر حول 
سیر العمل في تطبیق االتفاقیة كل أربع سنوات إذ یتضمن التقریر األولي وصفا شامال لوضع 

ت الواردة في وفي التقریر التالي تحدید المعلوما) أي وقت إعداد التقریر(المرأة في تلك الدولة 
التقریر األولي إضافة إلى عرض مفصل النواحي التحسن التي طرأت خالل السنوات األربع 

.الماضیة ، ورصد االتجاهات العامة وتحدید العقبات التي تواجه التطبیق الكلي لالتفاقیة 

.21كما حددت اللجنة مبادئ توجیهیة لمساعدة الدول على إعداد هذه التقاریر

وهي التي تحتوي على معلومات حول االلتزامات المشتركة بین : ساسیة الموحدة الوثیقة األ-1
.كافة هیئات المعاهدة ، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمییز 

الوثیقة الخاصة باالتفاقیة ، والتي تحتوي على معلومات حول التزامات الدول الخاصة -2
. بهذه المعاهدة تحدیدًا 

ر األولیة لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة بحضور مندوبین وینظر في التقاری
من الدولة التي یناقش تقریرها ، ویستطیع مندوبو الدولة إضافة أیة معلومات أو تومندوبا

، 2011، منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان ، 1، ط) سیداو( ھالة سعید تبسي ، حقوق المرأة في ظل اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة 21
. 140–138ص



إضافات غیر موجودة في التقریر ، ولألعضاء الحریة في طرح أسئلة واستفسارات تتعلق بما 
و بوجه عام ، ویجیب مندوبو الدولة على األسئلة المطروحة یتضمنه التقریر أو حول اتفاقیة سیدا

.بعد یوم أو یومین من الجلسة ، وتقدم اإلجابة أو المعلومة اإلضافیة التي تدعمها خطیًا 

أما مراجعة التقاریر التالیة والثانیة ، مفاده یكون في جلسة عمل تتكون من خمسة أعضاء 
هیة المالئمة للنظر في التقریر وتسلم هذه األسئلة إلى حیث تضع هذه المجموعة األسئلة التوجی

مندوب الدولة صاحبة التقریر مسبقا ، ویناقش التقریر ویجاب عن األسئلة أمام اللجنة في  
االجتماع المحدد ، كما یحق لمندوبو الوكاالت المتخصصة العائدة لألمم المتحدة حضور هذه 

دم تقاریرها الخاصة ، كما قد تسلم اللجنة تقاریر غیر الجلسات ، وقد تم دعوة هذه الوكاالت لتق
رسمیة من المنظمات غیر الحكومیة للدول المعنیة ، ویسمح لهذه المنظمات بحضور جلسات لجنة 

. سیداو على الرغم من عدم وجود ما ینص على ذلك رسمیا

) 98(، 1997غ حتى ومن المفید اإلشارة إلیه ، إن عدد التقاریر التي نظرت فیها هذه اللجنة بل
فقط تقریرا رابعا ، كما وقد تتسلم تقاریر ) 4(تقریرا ثالثا و) 28(تقریرا ثانیا ، ) 60(تقریرا أولیا ، 

.22خاصة كتقریر البوسنة والهرسك والثاني من صربیا ومونتینیغرو ، والثالث من كرواتیا

. سلسلة من األسئلة واألجوبة فتقوم اللجنة ببیان أوجه القصور في التقاریر المتقدمة وذلك ب
وعند مراجعة التقاریر توجه اللجنة أسئلة شاملة لمندوبو الدول ، إذ تتناول هذه األسئلة الوضع 
االقتصادي للمرأة وأجازت األمومة وٕاجراءات تسهیل الجمع بین العمل واألمومة والعنف ضد المرأة 

جل اهتمامها في السنوات األخیرة على ،  والتعریف باتفاقیة سیداو وبنودها ، وركزت اللجنة 
صعوبة ضمان حمایة تمتع المرأة بحقوقها خالل الفترة االنتقالیة واألزمات الوطنیة والنزاعات 

23. المسلحة 

. 155- 145، صالمصدر السابق22
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ومن  خالل تفحص نصوص االتفاقیة والبروتكوكول االختیاري ، یمكن تشخیص 
) .حقیق فیها إصدار التوصیات ،  وتلقي الشكاوى والت(صالحیات اللجنة بـ

التوصيات : أوال 

تنعقد مجموعتا عمل تكون وظیفة احدى هذه ) لجنة سیداو(في الجلسات العادیة لـ
المجموعتین إیجاد أفضل السبل لتسریع عمل اللجنة ، أما الثانیة فوظیفتها إیجاد أفضل الطرق 

ق إصدار المقترحات والتي تخول اللجنة ح*لتنفیذ المادة الحادیة والعشرین من االتفاقیة 
والتوصیات العامة المتعلقة بتطبیق االتفاقیة وذلك بناء على تقاریر الدول األعضاء المقدمة للجنة 
والمعلومات التي نقلتها هذه الدول ولقد كانت التوصیات التي صدرت في العقد األول من عمل 

اللجنة في دورتها العاشرة قرارا اتخذت 1992اللجنة تتسم بأنها عامة وقصیرة إال أنها واعتبارا من 
التزمت بموجبه بإبداء الملحوظات حول بنود معینة من االتفاقیة أو حول موضوع یتكرر ذكره في 
عدد من البنود ، سیما إذا علمنا إن هذه الملحوظات جاءت بناءا على نتائج فحص التقاریر 

كاالت المتخصصة واألخیرة األخرى الوطنیة والمعلومات الواردة من أمانة سر األمم المتحدة والو 
لألمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة واالفراد المهتمة ، وبناًء علیه فلقد نظرت اللجنة في 

، 1993، واألسرة في بعام 1992قضیة العنف ضد المرأة على أساس الجنس ،  وفي عام 
.1994والمساواة والمشاركة السیاسیة في عام 

وصیات العامة للجنة تفصیلیة وشاملة ، بحیث تضمنت توجیهات ومذ ذاك أصبحت الت
) 19(واضحة للدول حول تطبیقات االتفاقیة في حاالت خاصة ولعل التوجیه العام ذي الرقم 

والمتعلق بالعنف ضد المرأة على أساس الجنس ، حیث أن هذه القضیة لم ترد بشكل واضح في 

تقدم اللجنة تقریرا سنویا إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة بواسطة المجلس االقتصادي واالجتماعي عن أنشطتها ولها أن -1*
والمعلومات الواردة من الدول األطراف وتدرج تلك المقترحات والتوصیات تقدم مقترحات وتوجیهات عامة مبنیة على دراسة التقاریر 

.العامة في تقریر اللجنة الفرعیة مشفوعة بتعلیقات الدول األطراف إن وجدت 
. یحیل االمین العام تقاریر اللجنة الى لجن مركز المرأة لغرض اعالمها - 2



العنف الموجه ضد المرأة على أساس ) 29(رقم نص االتفاقیة ، وقد عرفت التوصیة العامة 
كأحد أشكال التمییز ضد المرأة ، فاللجنة تتوجه بالتوصیة إلى عموم الدول األعضاء 24الجنس 

من اجل تزویدها بالخطوات المحددة التي یمكن إتباعها من اجل الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها 
25.بموجب االتفاقیة 

. وى والتحقيق فيها تلقي الشكا: ثانيا 

االتفاقیة كملحق ) Optional Protocol(يتم وضع بروتوكول االختیار 2000في عام 
سیداو والذي یعطي النساء الحق في تجاوز الحكومات في التقدم بالشكاوى مباشرة إلى األمم 
المتحدة ، فالغایة من هذا البروتوكول هو إیجاد آلیة تسمح للنساء بتقدیم الشكاوى بشكل مباشر 

ة من تلقي أي إلى لجنة سیداو باألمم المتحدة وبالمقابل ال توجد آلیة تمكن لجنة سیداو الدولی
شكاوى من النساء بشكل مباشر والتحقیق فیها ومن هذا بدءت اللجنة بوضع بروتوكول یوجد مثل 
هذه اآللیة ، وبموجب هذا البروتوكول أعطیت لجنة سیداو صالحیة اكبر في إجبار الدول 

ها إذا لم المصدقة على البروتوكول على تنفیذ االتفاقیة تفادیا للعقوبات التي یمكن أن توقع علی
مادة مقسمة إلى أربعة أجزاء رئیسیة 21تلتزم التزاما كامال بالتنفیذ ، ویتألف هذا البروتوكول من 

- :وهي 

.الدیباجة -1
) .7-1(تلقي الرسائل وتقدیمها المواد من  (اإلجراء المعتمد للشكاوى -2
) .10- 8(اإلجراء المعتمد للتحري عن المعلومات وتقدیمها المواد من -3
) .21- 11(ام اإلداریة األحك-4

:فالربوتوكول يعتمد على اجرائني 

.The communications Procedureاإلجراء المعتمد لتلقي وتقدیم الرسائل : األول 
.299منال محمود المشني ، مصدر سابق ، ص24
.ل األمین العام تقاریر إلى لجنة مركز المرأة لغرض إعالمها یحی25



.The Inquiry Procedureاإلجراء المعتمد للتحري عن المعلومات : الثاني 

رأة ، كما یؤمن هذا البروتوكول آلیة وهذین االجرائین یرمیان إلى مواجهة انتهاك حقوق اإلنسان للم
تفسیر وتطبیق الحقوق المتضمنة في االتفاقیة والسبل الالزمة لتعزیز تطبیق االتفاقیة على 

.المستوى الوطني 

من النظر في الرسائل ) CEDAW COMMITTEE(فهذا البروتوكول یخول لجنة سیداو 
لالتفاقیة مما یتیح للجنة أن 26.ت المزعومة المقدمة إلیها من األفراد والجماعات بشأن االنتهاكا

تتحقق من تلقاء نفسها في ذلك مع إمهال الدولة مدة ستة أشهر لرفع االنتهاك وٕاال تعرضت 
إنها ستخضع (للعقوبة ، فعلیه فلم یكن یخطر ببال الحكومات العربیة أثناء توقیعها على االتفاقیة 

من البروتوكول االختیاري والمادة ) 17(المادة لضغوط لسحب تحفظاتها إذا استندت اللجنة على
27. من االتفاقیة التي تلغي أي تحفظ یتعارض مع روح االتفاقیة وغرضها األساس ) 2ف28(

مما یعني تطبیق االتفاقیة والبروتوكول في المجتمعات وجعلها واقعًا ال یمكن التراجع عنه 
التي تؤمن بها الشعوب المختلفة ، وكان نتیجة وٕاقرارها كمرجعیة تشریعیة بدیلة لكل المرجعیات 

هذه الضغوط أن قامت بعض الدول العربیة بسحب التحفظات والتغییر في قوانینها استجابة 
لذلك سوف نقوم ببیان التعدیالت التي أجریتها بعض الدول . لمطالب اللجنة تماشیا مع االتفاقیة 

. العربیة وتداعیات هذه التعدیالت 

دول التي أجرت التعديالت ال: أوال 
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مذكرة توضیحیة بأهم القضایا التي تتناولها االتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة والطفل وتداعیاتها على القوانین الوطنیة ، الروایة 

. في میثاق األسرة في اإلسالم النقدیة اإلسالمیة لألسرة متمثلة
http :// licwc .org /lagna / licwc / licwc . php = id = 476 .

ال یجوز أبداء أي تحفظ (2ف28/ م ) ال یسمح بأداء التحفظات على هذا البروتوكول(من البروتوكول االختیاري 17/م27
) .یكون منافیا لموضوع هذه االتفاقیة وغرضها



تونس * 

حیث قامت تونس بعدة تعدیالت منها إلغاء حق الطاعة بنص القانون ، ومنع تعدد 
الزوجات ومعاقبة مرتكبي تلك الجنحة وشریكه بالسجن مع ابطال الزواج الثاني سواء تم طبقا 

، مع النص على ضرورة للصیغ الرسمیة أو على خالفها ، إلغاء حق الزوج في التطلیق بقرار منه 
ان یقدم أي من الزوجین من الملزمة الزواج لكل من األب وأالم معا بعد  أن كانت لألب ، مع 

. سنة ، ومنع األم في حالة وفاة زوجها حق الوالیة على األوالد 20رفع سن الزوج لیصبح 

األردن *

، تم رفع سن الزواج ، ووضع استجابة لتوجیهات اللجنة بتعدیل القوانین موائمة االتفاقیة 
. قیود على تعدد الزوجات وٕاصدار قانون الخلع 

اجلزائر * 

.28لقد أصبح سن الزواج التاسعة عشرة ذلك حد سواء للفتاة والشاب 

مصر * 

لقد تم تقنین الزوج غیر الشرعي ، واستحداث جواز أن یكون احد الحكمین امرأة ، رفع سن 
سنة ، تضییق على تعدد الزوجات ، السفر للخارج دون إذن الزوج ، 18الزواج للذكور واإلناث 

االعتراف باألطفال غیر الشرعیین وذلك باستحداث شهادة میالد خاصة بالطفل مجهول النسب 

ضیحیة بأهم القضایا التي تناولتها االتفاقیات الخاصة بالمرأة والطفل وتداعیاتها في القوانین الوطنیة ، والرؤیة مذكرة تو 28
. اإلسالمیة لألسرة ممثلة بمیثاق األسرة في اإلسالم 
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تحمل اسم األم ، وتعطي االبن الحق االستناد إلى تلك الشهادة ، رفع دعوى إثبات نسبه ألبیه فیما 
29.بعد 

املغرب * 

تخلي عن مفهوم طاعة الزوجة لزوجها وٕالغاء رب األسرة ، التخلي عن إشراف المرأة على ال
البیت وتنظیم شؤونه وٕاحالل المساواة بین الزوجین في تحمل مسؤولیة األسرة ، التساوي بین 
الزوجین في اتخاذ القرارات فیما یتعلق بتنظیم شؤون األسرة واألطفال بمعنى إلغاء القوامة وریادة 

سنة للذكور واإلناث ، إلغاء الوالیة 18لزوج لألسرة ، وتنظیم السبل ورفع سن الزواج حتى ا
تقیید التعدد ، إثبات النسب وٕالحاق حمل المخطوبة ) الراشدة(على المرأة البكر ) الوصایة(

بالخاطب في شؤون إثبات البنوة باللجوء إلى الوسائل الطبیة الحدیثة إلثبات النسب توسیع حق 
مرأة في الحضانة واقرار وثبوت البنوة بالنسبة لالم واعتبارها شرعیة بإقرارها أو في حالة الشبهة ال

30.واالغتصاب

التداعيات : ثانيا 

تونس * 

كان من تداعیات التعدیالت التي أجرتها تونس أنها احتلت المرتبة الرابعة عالمیا ، واألولى 
قضیة طالق تم تسجیلها خالل 16000ن أكثر من عربیا في الطالق ، إذ تشیر اإلحصاءات أ

.لمجتمع اإلسالمي وخطرها على ا) CEDAW(اتفاقیة سیداو 29
http://www.arab-eng-org/flack/fclck-php?ad=111.

مذكرة توضیحیة بأهم القضایا التي تناولتها االتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة والطفل وتداعیاتها على القوانین الوطنیة ، والراویة 30
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من قانون 30، ولما كان القانون التونسي یجیز للمرأة تطلیق الرجل حسب المادة 2005عام 
األحوال الشخصیة التونسي نجد أن النساء في تونس األكثر طلبا للطالق من الرجال ، وتفاقمت 

فاق على األسرة إلى حد الوصول إلى ساحات الخالفات بین األزواج واالتهامات بالتقصیر باإلن
القضاء بعدما جعل القانون التونسي میزانیة األسرة مسؤولیة مشتركة فازداد اتهام األزواج للنساء 

.بإنفاق مدخوالتهن على احتیاجاتهن الشخصیة وادعاء الزوجات باعتماد األزواج علیهن 

األردن *

20ألف طفل یتلقى منهم 80مما أدى إلى تشرید لقد بدأت نسبة الطالق والخلع بالتزاید
لقد أصبح الخلع (ألف الرعایة فقط ، مما حدا بقاضي ورئیس محكمة عمان الشرعیة باألردن القول 

) .یثیر شهیة النساء ، فبعضهن أساء استخدام هذا القانون مما أدى إلى زیادة حاالت الطالق

مصر *

ت طالق وخلع ، إذ تشیر االحصائات إلى أن حوالي فقد شهدت ساحات محاكم ألسرة حاال
محافظات خالل السنتین األولیتین من عمر القانون وحتى نهایة أیلول 6دعوى خلع في 10000
ألف قضیة وفقا الحصائیات وزارة 55وصل عدد قضایا الخلع في محاكم األسرة إلى نحو 2009
.العدل 

املغرب * 



على تزویج  أنفسهن تحت حمایة القانون الجدید بالمقابل شهد ازدادت حاالت اقبال الفتیات
زواج التعدد انخفاضا مستمرا منذ صدور المدونة الجدیدة كما ازداد معدل لجوء األمهات العازبات 

.31)أي الالئي حملن سفاحاً (إلى دور اإلیواء 

املبحث الرابع

موقف الشريعة اإلسالمية من سيداو

ن هذه االتفاقیة بكل بنودها مخالفة للشریعة اإلسالمیة ، فلقد جاءت یرى علماء المسلمین إ
بثقافة غربیة مخالفة لشریعتنا وثقافتنا ، تتخذ من المساواة بین المرأة والرجل شعارا لها ، إذ تحتوي 
هذه االتفاقیة على بنود تهدم الروابط األسریة من خالل إعطاء للمرأة حریة التنقل واإلقامة في غیر 

لمسیرة الحیاة ل الزوجیة أو الوالدین ، مما یسهم في خلخلة الثوابت الفكریة الضابطة والموجهة منز 
.األسریة وقیمها الراسخة 

وان من أهم ما یتعارض مع الشریعة اإلسالمیة هي المادة األولى في االتفاقیة والتي تعرف 
قه أو استبعاد أو تقیید یتم على أساس أیة تفر ((التمییز الذي ترمي االتفاقیة إلى القضاء علیه بأنه 

. الجنس ویكون في آثاره أو أغراضه النیل من االعتراف للمرأة على أساس تساوي الرجل والمرأة 
بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة في المیادین السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

رأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها والمدنیة أو في میدان آخر أو أبطال االعتراف للم
)) .بغض النظر عن حالتها الزوجیة

القانوني له تداعیاته وآثاره االجتماعیة فإذا كان ) Discrimination(إن مصطلح التمییز 
هذا المصطلح یعبر عن الظلم واإلجحاف أكثر مما  یعبر عن التفرقة واالختالف ، ومن المفید 

مذكرة توضیحیة بأهم  القضایا التي  تناولتها االتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة والطفل وتداعیاتها في القوانین الوطنیة والرؤیة 31
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إن كل تفرقة لیست ظلما بل أن العدل یكون بالتفرقة بین المختلفین والظلم في المساواة اإلشارة إلیه 
32.بینهما ، فالمساواة التي تنشدها هذه المادة هي التماثل والتطابق التام بین الرجل والمرأة

في حین أن المساواة بین الرجل والمرأة لیست مساواة تامة ، فاهللا سبحانه وتعالى خلق 
الن اهللا عز وجل خص 33واألنثى وجعل العالقة بینهما عالقة تكامل ولیست عالقة تماثل الذكر 

كل من الرجل والمرأة بمیزات خاصة ال بد منها من اجل استمرار الحیاة البشریة ، فخص المرأة 
بصفات اللین والعطف والحنان وما یتصل بها من صفات هناك ال غنى عنها في ممارسة وظیفتها 

بحضانة األطفال وتربیتهم بینما  خص الرجال بكل صفات القوة والصالبة والخشونة المتعلقة
وغیرها من الصفات التي ال غنى عنها ألداء واجبه في السعي لتأمین معیشة عیاله فالتماثل 
والتطابق بین الرجل والمرأة مخالفة لحقائق كونیة وشرعیة في أن اهللا لم یخلق فردًا واحدًا مكررًا من 

كما 34) من كل شيء خلقنا زوجین(ختین من بل خلق زوجین ذكرا وأنثى وهي حقیقة كونیة نس
الثانیة ، الخامسة ، العاشرة ، الخامسة عشرة في (واعتراض علماء المسلمین على المواد اآلتیة 

.والتي تناولها سلفا في مبحث الخاص بالتحفظات ) 4، 3البندین 

.رؤیة نقدیة من منظور شرعي ) CEDAW(اتفاقیة القضاء عن كافة اشكال التمییز ضد المرأة 32
http:// licwc – arg / langa / licwc / licwc.pnp? = id = 476 .

تیسیر الفنیاني ، اتفاقیة سیداو في منظور الشریعة اإلسالمیة . د-
http:// www.myportall.com / actualites – news – web 2-0 php ? =308 = rep

.وخطرها على المجتمع اإلسالمي ) CEDAW(اتفاقیة سیداو -
http://www.arb.eng.org / fclck / fclck – php ? ad = 111

عصام احمد بشیر ، حقوق المرأة بین الشریعة االسالمیة والقانون الوضعي ، مركز الدراسات آمان المركز العربي . د.أ33
) .للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة 

http : www.amanjordan.org / English / amanbanners / adclick . php ? bannerides & zoneid = &
dest = http % 3A 2f %2 fwww.ehcconline.org

.واإلنسان ذلك المجهول ) سیداو(امیمة بنت احمد الجالهمة ، اتفاقیة . د34
http://saaid.net / img / winn 2 – 0223 . jpg .

.تتعارض مع الشریعة اإلسالمیة وقیمها ومبادئها السمحة ، جریدة األنباء ) سیداو(أمنة الجابر ، اتفاقیة . د-
http://www.alanba.com.kw/custom/cms/Home-qspx .



فهي تهدف إلى تغییر الواقع االجتماعي واإلسالمي فهذه المواد من الخطورة بمكان 
والقضاء على خصوصیته ، من خالل القضاء على كافة الفوارق بین الرجل والمرأة سواء في 
األدوار أو التشریعات ، وٕالزام الدول الموقعة إزالة كافة العقبات الثقافیة والدینیة والفكریة والقانونیة 

وذلك بمحاربة الشریعة اإلسالمیة كمرجعیة وحیدة للتشریع في الدول التي تعترض تنفیذ االتفاقیة ، 
اإلسالمیة وخاصة فیما یتعلق بمجال األسرة واألحكام المنظمة لشؤونها واالستمرار بتعدیل القوانین 
العربیة واإلسالمیة حتى تتحول قوانین األسرة والمرأة والطفل صورة طبق األصل من القوانین 

یؤكد هذا التوجیه التفاقیة سیداو ، هي توصیات لجنة مركز المرأة في األمم وخیر ما. الغربیة 
والذي حثت فیه اللجنة الحكومات بالتعاون مع 2009المتحدة في اجتماعها الذي عقد في شباط 

منظمة األمم المتحدة ومؤسسات بریتون وددز والمنظمات اإلقلیمیة والمنظمات غیر الحكومیة 
: والقطاع الخاص والجهات األخرى ذات الصلة على اتخاذ اإلجراءات التالیة والمجتمع  المدني 

تكثیف الجهود من اجل التنفیذ الكامل لمنهاج عمل المؤتمرات الدولیة المعنیة بالمرأة -
والوثائق الختامیة لها ، والتصدیق على االتفاقیات دون التحفظ وكذلك البروتوكول الملحق 

*) Gender(تعلیقات الختامیة للجنة المرأة وتعمیم منظور الجندري باالتفاقیة واألحكام وال

.في جمیع التشریعات والسیاسات والبرامج 

فهوم الهویة الجذریة یعني شعور اإلنسان بنفسه كذكر او األنثى على األغلب أن الخصائص تذهب الموسوعة البریطانیة أن م*
العضویة تكون على اتفاق وتكون واحدة ، ولكن هناك حاالت ال یرتبط فیها شعور اإلنسان بخصائصه العضویة وال یكون هناك 

) لیست ثابتة بالوالدة(وعلیه فالهویة الجندریة ) واألنوثةأي شعور الشخص بالذكورة (توافق بین الصفات العضویة وهویته الجندریة 
بل تؤثر فیها العوامل  النفسیة واالجتماعیة بتشكیل الهویة الجندریة فهي تتغیر وتتوسع بتأثیر العوامل االجتماعیة كلما نما الطفل ، 

الجندریة األساسیة ، حیث تم اكتساب أنماط كما انه من الممكن أن تكون هویة جندریة الحقة أو ثانویة تتطور وتطغى على الهویة
السلوك الجنسي في وقت الحق من الحیاة ، إذ أن أنماط من السلوك الجنسي وغیر النمطیة منها تبین الجنس الواحد أیضا تتطور 

.الحقا 
یة  ال عالقة لها وصف الخصائص التي یحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماع(كما عرفته منظمة الصحة العالمیة بأنه 

) .باالختالفات العضویة 
مذكرة توضیحیة بأهم القضایا التي تناولتها االتفاقات الدولیة الخاصة بالمرأة والطفل وتداعیاتها على القوانین الوطنیة والرؤیة -

.اإلسالمیة متمثلة في میثاق األسرة في اإلسالم 
http://licwc.org/langa / licwc / licwc - php ? = id = 476 .



فتقرر دائرة اإلفتاء المصري أن اإلسالم ال یعترف بالشواذ الجنسي ، وینكر الزنا بین 
عتداء على ویحرم اال35) وال تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیال(المراهقین والبالغین 

فیحرم اإلجهاض إال لضرورة طبیة ومراعاة ) وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحیما(النفس 
لصحة المرأة ، فاإلسالم یدعوا إلى العلم مع األدب والعفاف فیعلم الحقائق ألتباعه حتى 

أو التي تتعلق بالمعاشرة بین الرجل والمرأة في أحكام الشریعة دون الدعوى إلى الفجور 
شیوع االنحطاط األخالقي بین الناس ، فالشرع االسالمي اذ یقول بالمساواة بین الرجل 
والمرأة في الحقوق والواجبات فانه ال یقول بالتساوي بین الرجل والمرأة والفطرة الربانیة 
والوظائف التكلیفیة ، وعلیه فالدعوة إلى تساوي بینهما نوع من أنواع الظلم والزج بكل منهما 

طریق مظلم ال یتفق مع الفطرة التي فطر الناس علیها ویكلف كل منهما شططا ال في
یطیقه ، وان الدعوة إلى ما یطلق علیه مفاهیم مساواة الجندر تدعو البشریة إلى تجربة 

ویخالف الموروث ) فطرة اهللا التي فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهللا(تخالف الفطرة 
ما  أجمعت علیه األدیان من قیم ومبادئ ، فما تدعو إلیه هذه الحضاري للبشریة وتخالف 

. االتفاقیة تحكم على حقوق اإلنسان بالبطالن 

ویوافق هذا الرأي ما ذهب إلیه مفتي المملكة األردنیة الهاشمیة سماحة الدكتور نوح القضاة 
ة ما جاء في وخاص. إن اتفاقیة سیداو فیها مخالفة واضحة للشریعة اإلسالمیة (حیث نقال 

36). ونحن نعارض ونستنكر كل ما یخالف الشریعة اإلسالمیة) 16، 15(المادتین 

) .32(اإلسراء ، آیة 35
.398منال محمود المشني ، مصدر سابق ، 36



اخلامتة 

المتتبــــع للحركــــات التــــي طالبــــت بحقــــوق المــــرأة یــــرى انهــــا جــــاءت نتیجــــة نضــــال عســــیر للمــــرأة فــــي 
سـانیة المـرأة مهــدورة المجتمعـات الغربیـة ، التـي ناضــلت فیهـا المـرأة لكــي تثبـت آدمیتهـا فلقـد كانــت ان

. وكرامتها مباحة بل اكثر من ذلك كانت سلعة یتم التصرف فیها بیعًا وشراءًا 

إزاء مثـــل هـــذا الغمـــط فـــي الحقـــوق والمعاملـــة المهینـــة بعـــدها أقـــل مـــن اإلنســـان نـــادت المـــرأة 
. بحقوقها في محافل محلیة ودولیة ، فجاءت اتفاقیة سیداو تتویجًا لهذا النضال 

ى ان لهــــذه االتفاقیــــات حســــنات ُتحمــــد علیهــــا كمناداتهــــا بحــــق المــــرأة فــــي المشــــاركة ال یخفــــ
ـــیم وحقهـــا فـــي العمـــل  ـــع اشـــكال االتجـــار بـــالمرأة وضـــمان حقهـــا فـــي التعل السیاســـیة ومكافحتهـــا جمی
وضمان الحقـوق المتسـاویة فـي فـرض العمـل واالجـر والضـمان االجتمـاعي والوقایـة الصـحیة إال أن 

التفاقیة یحـوي علـى سـلبیات وبنـود خطـرة ، فاألخـذ بهـذه األمـور یـدعو الـى هـدم الجانب اآلخر من ا
األســـرة والتخلـــي عـــن دیننـــا وضـــیاع قیمنـــا ، لـــذلك تحفظـــت الـــدول العربیـــة علیهـــا فـــي بعـــض موادهـــا 

تلك المـواد التـي تهـدف الـى تغیـر نمـط الحیـاة االسـریة فـي ) 16، 15، 9، 7، 2(السیما المادة 
یــــــة بفــــــرض الــــــنمط الغربــــــي علیهــــــا وذلــــــك اســــــتكماًال لفــــــرض النمــــــوذج السیاســــــي المجتمعــــــات العرب



واالقتصادي فجاءت االتفاقیة بمفهـوم المسـاواة الـذي یعنـي التماثـل التـام والمطلـق بـین المـرأة والرجـل 
ومخالفــة لســنة نبینــا الكــریم ) ولــیس الــذكر كــاالنثى(فــي كافــة المیــادین علــى خــالف الــنص القرآنــي 

والشــق هـو النصــف المكمـل ولــیس ) النسـاء شــقائق الرجـال(إنمــا ) علیـه وآلــه وسـلمصــلى اهللا(محمـد 
النصــف المماثــل الــذي ال یختلــف عــن اآلخــر ، ولمــا كانــت هــذه االتفاقیــة ترمــي الــى فــرض النمــوذج 
الغربي على المجتمعات العربیة فقد عهدت الى لجنة المـرأة بمتابعـة تنفیـذ هـذه الـدول لبنـود االتفاقیـة 

الذي یعطي اللجنـة حـق 2000فحسب بل عمدت الى اصدار البروتوكول االختیاري عام لیس هذا
تلقي الشكاوي من المواطنین والتحقیق فیها وٕامهال الـدول الطـرف مـدة سـتة اشـهر الحـداث التغیـرات 
بما یتوائم مع هذه االتفاقیة مما یشـكل ضـغطًا علـى الـدول لرفـع تحفظاتهـا ممـا حـدى بالـدول العربیـة 

ســحب هـذه التحفظــات واحـداث التغیــرات فـي تشــریعاتها الوطنیـة وفقــًا لبنـود هــذه االتفاقیـة االمــر الـى 
. الذي احدث خلًال كبیرًا في واقع الحیاة في المجتمعات العربیة االسالمیة 

لذلك وقف علمـاء المسـلمین منـذ االیـام االولـى لصـدور هـذه االتفاقیـة موقـف المعلـن لخطرهـا 
ة الرجــوع الــى الــدین الحنیــف فــي عالقاتنــا فهــذه القــوانین الغربیــة هــي مــن صــنع والمشــدد علــى ضــرور 

البشــر الــذي یعتریــه القصــور والشــك ان دیننــا االســالمي الحنیــف هــو مــن لــدن حكــیم خبیــر قمــة فــي 
. الكمال والحكمة 

ة وان الدین االسالمي ومنذ قرون قـد وقـف موقفـًا متزنـًا فـي شـأن حقـوق المـرأة ، موافقـًا للفطـر 
. ومتناسبًا مع دور المرأة ورسالتها في الحیاة 

: لذلك نقترح جملة من التوصیات هي 

.تعریف المسلمة بدینها وعقیدتها وتعریفها بحقوقها التي أعطاها إیاها اإلسالم -1
تعریـــف المـــرأة المســـلمة بمضـــمون االتفاقیـــات الدولیـــة التـــي تـــدعو الـــى المســـاواة التامـــة دون -2

. جسمي أو نفسي اعتبار ألي اختالف 
تحكـــیم شـــریعتنا االســـالمیة فـــي كـــل االمـــور المتعلقـــة باألســـرة واالحـــوال الشخصـــیة وتعزیـــز -3

. القضاء الشرعي 



تفعیـــل دور المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة والنســـویة فـــي المجتمعـــات العربیـــة واإلســـالمیة لنشـــر -4
ولیـــة لكـــي الـــوعي بحقـــوق المـــرأة المســـلمة وٕایصـــال صـــوت هـــذه المطالبـــات الـــى المحافـــل الد

.  تكون للدول العربیة واإلسالمیة بصمة في هذه االتفاقیات المعنیة بالمرأة 

املصادر والكتب

.القرآن الكریم -
هالة سعید تبسي ، حقوق المرأة في ظل اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد -

. 2011لبنان ، ، الطبعة األولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،) سیداو(المرأة 
دراسة (منال محمود المشني ، حقوق المرأة بین المواثیق الدولیة وأصالة التشریع اإلسالمي -

بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین الدولیة الخاصة ، بحقوق المرأة ، دار الثقافة ) مقارنة
.2011للنشر والتوزیع ، األردن ، 

االتفاقيات 



) . 1979لقضاء على كافة اشكال التمییز ضد المرأة عام اتفاقیة ا( اتفاقیة سیداو -
. 2000البروتوكول االختیاري الملحق بأتفاقیة سیداو لعام -

شبكة االنرتنيت 

. اتفاقیة سیداو وخطرها على المجتمع اإلسالمي ، ملتقى المهندسین -1

http://www.arab.eng.org / filick / php2 ad = 111 .

) سیداو(نهى قاطرجي ، قراءة في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة . د-2
. والمؤتمرات الدولیة حول المرأة 

www.saaid.net/daeyat/notlakaligi/64.htm

. تیسیر الفتیاني ، اتفاقیة سیداو من منظور الشریعة اإلسالمیة . د-3

http://www.myportall.com /actualites – news – web 2 – 0 – php ? id =
308 ≠ rep .

.امیمة بنت احمد الجالهمة ، اتفاقیة سیداو واإلنسان ذلك المجهول . د-4

http://saaid.net / img / winn 2 – 0223 . jpg .

مذكرة توضیحیة بأهم القضایا التي تناولتها االتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة والطفل -5
. وتداعیاتها على القوانین الوطنیة ، والرؤیة اإلسالمیة لألسرة متمثلة في میثاق األسرة في اإلسالم

http://licwc . org / lagna / licwc / licwc – php 2 id = 476 .

رؤیة نقدیة من منظور ) CEDAW(اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة -6
. شرعي 

http://licwc.org / lagna / licwc  . php ? = id = 476 .



حفظات على اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة اآلثار المترتبة من الغاء الت-7
. جمعیة العفاف ) سیداو(

http : // licwc . org / langna / licwc – php2 = id = 476 .

تتعارض مع الشریعة االسالمیة ، وقیمها ومبادئها السمحة ، ) سیداو(امنة الجابر ، اتفاقیة -8
. جریدة االنباء 

http : // www.alanba.com kw/custom cms / Home . aspx .

. وخطرها على المجتمع االسالمي ) CEDAW(اتفاقیة سیداو -9

Htpp://www.arabeng-org / fclck / fclck – php ? ad = 111 .

ى كافة اشكال التمییز ضد احمد مفتي ، االطار القانوني العام ، اتفاقیة القضاء عل. د-10
.الموسوعة السودانیة لالحكام والسوابق القضائیة ) سیداو(المراة 

http://sisudan-org-index.php2a=a&lang=ar .

عصام احمد بشیر ، حقوق المرأة بین الشریعة االسالمیة والقانون الوضعي ، مركز . د.أ-11
) .ات حول العنف ضد المرأة الدراسات آمان المركز العربي للمصادر والمعلوم

http : www.amanjordan.org / English / amanbanners / adclick . php ?
bannerides & zoneid = & dest = http % 3A 2f %2 fwww.ehcconline.org
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