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  ص تنفيذيملخّ
  

، الشرعةَ 1979عتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، منذ اعتمادھا في عام ت  
قت إلى حقوق المرأة لسلة من الصكوك الدولية التي تطرجت ھذه االتفاقية سوقد تو�  .العالمية لحقوق المرأة

، والعھد )1948(أھمھا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، وحقوق اإلنسان عامة دفاعھا عنمعرض في 
، والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية )1966(الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

وبالرغم من وفرة ھذه   .عن مجموعة من االتفاقيات واإلعالنات والقرارات ، فضالً)1966(والثقافية 
في النصوص  تھاال تكفي لترسيخ قيم ليست خاصة بالمرأة وبالتالي المجتمع الدولي أنّھا الصكوك، فقد أدرك

من الجھود الرامية إلى ) السيداو(وو�لدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  . والنفوس
صادقت عد أن ب 1981سبتمبر /أيلول 3ودخلت حيز التنفيذ في  ،تكريس حقوق المرأة ومساواتھا بالرجل

بالمرأة يتضمن جميع الحقوق والحريات األساسية التي ينبغي  خاصاً شامالً اًعشرون دولة عليھا لتصبح صك
  .أن تنعم بھا

  
، وتمكينھا، بھاواالنضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أساسي للنھوض   

وقد صادقت   .نمية البشرية المستدامة وإنشاء مجتمعات سليمةوتشريع األبواب أمامھا للمساھمة في تحقيق الت
فلسطين بفعل وضعھا كمراقب في وكذلك ، العربية على االتفاقية، باستثناء السودان والصومال البلدانجميع 

ا ظات تمس بھدفھقت على االتفاقية وضعت عليھا تحفومن المفارقة بمكان أن� الدول التي صاد . األمم المتحدة
معھا، وھو أمر يبعث على وطنية بحيث تتماشى بتعديل تشريعاتھا ال أخرى بلدان في حين بدأت.  ھاوروح
  .التفاؤل

  
في البلدان  السيداوإلى عرض وتحليل النجاحات والممارسات الجيدة في تنفيذ  وتھدف ھذه الدراسة  

يتناول الفصل األول   .في ثالثة فصول قعوھي ت  .التحفظات عليھا وتفعيلھا سحبفي العربية، وكذلك 
تنفيذ المالحظات وسيما في التحفظ على بعض مواد االتفاقية  ، البموجب االتفاقية لدول العربيةاالتزامات 

فصل الثاني على الممارسات ويركز ال  .الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
ويرصد عوامل التحديث في مجال  ؛في اإلصالح التشريعي وكذلكلعربية في البلدان ا السيداوفي تنفيذ  الجيدة

استنتاجات  فيتضمنوأما الفصل الثالث،   .البلدانھذه الحقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية للمرأة في 
  .في البلدان العربيةلتنفيذ االتفاقية اآلفاق المستقبلية وفي شأن تلك الممارسات الجيدة  وتوصيات

  
ط الضوء على تنو�ع التجارب والممارسات الجيدة في تنفيذ اتفاقية المرأة، وعلى دور والدراسة تسلّ  

منظمات المجتمع المدني والحركات النسائية والمنظمات الدولية في دفع الحكومات إلى اتخاذ اإلجراءات 
ايد نفوذ المجتمع المدني أن� تز أيضاًظھر وتُ  .ھاوإصدار التشريعات المطلوبة للقضاء على التمييز ضد

 واقعاً أمراً، قد أصبح لتعددية الحزبية وتوسيع ھوامش الحرية والعمل الديمقراطي، وإن تدريجياًوتكريس ا
 في ضوء الثورات السلمية التي شھدتھا تونس وليبيا ومصر تعيشه معظم البلدان العربية، وذلكع أن ي�توق
  .البلدان إلى حد بعيد ھذه طبعتو
  

 شريعات الوطنية مع روح االتفاقيةالت مواءمةشأن بالدراسة إلى عدد من التوصيات وتخلص   
تقليص الھوة بين المساواة القانونية والمساواة الفعلية أو الحقيقية بين المرأة والرجل؛ وأھمية ومقتضياتھا؛ و

تّسم باالستقاللية تالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية؛ ودور تلك المنظمات التي 
  .عن المرأة وقضاياھا الدفاعوالتنظيم في 



  

  

  ةـممقد
  

على  ة المعنية بحقوق اإلنسان التمييز ضد المرأة والتمييزر المواثيق واالتفاقيات والعھود الدوليتحظ  
ومن أھم تلك الصكوك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ والعھد الدولي الخاص بالحقوق   .أساس الجنس

؛ واتفاقية القضاء )2(؛ والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)1(دنية والسياسيةالم
وبالرغم من وفرة الصكوك التي تدعو إلى   .على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ واتفاقية حقوق الطفل

تبدو بعيدة المنال في واة بين الجنسين النھوض بالمرأة واحترام حقوقھا وحرياتھا األساسية، فما زالت المسا
  .عدد كبير من البلدان

  
وقد بذلت الحركة النسائية العالمية، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العالمي األول المعني بالمرأة   

عن  تمخّضتالمساواة بين الجنسين،  يكر�سخاص  صك دوليحثيثة إلصدار  ، جھوداً)3()1975مكسيكو، (
في الجمعية العامة لألمم المتحدة ) السيداو(ة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اعتماد نص اتفاقي

أكّد مؤتمر األمم  عادت إلى األذھان بعدما ،عاماًعشر  يإثنوبعد بدء سريان االتفاقية بنحو   .1979في عام 
  .وق اإلنسانحقوق المرأة ھي من حق، على أن )1993فيينا، (المتحدة العالمي لحقوق اإلنسان 

  
وفي المنطقة العربية، وعلى الرغم من االختالفات بين البلدان على شتّى الصعد، تو�حدت ھذه البلدان   

فمن ناحية، تسارعت وتيرة   .طريقة تنطوي على مفارقةھذه ال، وإن كانت السيداوفي طريقة تعاملھا مع 
فيھا،  حيث أصبح معظم البلدان العربية طرفاً تصديق الدول العربية على االتفاقية خالل العقدين السابقين؛

وبالمقابل، لم تتوان البلدان األطراف نفسھا عن حشد ما أمكن من استراتيجيات  . الصومالباستثناء السودان و
من  والملفت أن� عدداً . المجتمعيةتحت ذريعة الخصوصية الدينية والثقافية أو حتى  السيداوإلضعاف تنفيذ 

من أھم ھذه االستراتيجيات و  .كانت قد اضطلعت بدور ھام في صياغتھا لى سبيل المثال،ع مصرالبلدان، ك
والمتصلة بغرضھا وأھدافھا؛ وعدم تبني تعريف التمييز  السيداووضع تحفظات على المواد األكثر أھمية في 
والسياسات  منھا؛ وكذلك عدم مراجعة التشريعات الوطنية) 1(ضد المرأة على النحو الوارد في المادة 

وتشكل ھذه التحفظات السمة البارزة في عدم تنفيذ   .والبرامج بحيث تتالءم مع أحكام االتفاقية ومقتضياتھا
وللنھوض  العربية لتفعيلھا فعلياً دانلب، مما يطرح عالمات استفھام حول مدى استعداد الالسيداوأھم بنود 
  .ينتحسين أوضاعھا وتحقيق المساواة بين الجنسبالمرأة و

  
العالم موجة الحركات الشعبية المطاِلبة باإلصالح والتغيير والحريات الفردية المدنية التي تجتاح و  

بأشكال متفاوتة، والتي انطلقت شرارتھا األولى في تونس ومصر ثم في  2011العربي منذ مطلع عام 

�����������������������������������������������������������  
المدنية والسياسية، باحترام الحقوق المعترف بھا فيھما، الخاص بالحقوق  يمن العھد الدول) 2(بموجب المادة تتعھ�د الدول،   )1(

اللغة، وبكفالة ھذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمھا والداخلين في واليتھا، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو 
  .و النسب، أو غير ذلك من األسبابو الثروة، أأو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أ اًأو الدين، أو الرأي سياسي

من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، باحترام الحقوق ) 2(تتعھ�د الدول، بموجب المادة   )2(
أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، المعترف بھا فيھما، وبكفالة ھذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمھا والداخلين في واليتھا، دون 

أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من  اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسي�أو الجنس، أو 
  .األسباب

وات، ع�قد المؤتمر وبعد ذلك بنحو خمس سن  .للمرأة عالمياً عقداً 1985إلى  1975أعلنت األمم المتحدة الفترة من   )3(
، والمؤتمر العالمي الرابع )1985نيروبي، (، والمؤتمر العالمي الثالث المعني بالمرأة )1980كوبنھاغن، (العالمي الثاني المعني بالمرأة 

  ).1995بيجين، (المعني بالمرأة 
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حاجز الخوف بين الشعب  تدل على كسر ،البحرين والجمھورية العربية السورية وليبيا والمغرب واليمن
وقد تكون ھذه الحركات االجتماعية التي شارك فيھا الشباب والمرأة بشكل غير   .والنظام وانعدام الثقة بينھما

لى تحوالت عميقة في عالقة إلى نظم ديمقراطية استجابة لمطالب الشعوب، وقد تؤدي إمسبوق بوادر تحول 
  .لعالم الخارجيي عالقة الدول باالشعب بالنظم الحاكمة وف

  
تحسين أوضاع ى لوإمن المبكر معرفة ما إذا كانت ھذه الحركات ستؤدي إلى إصالحات جذرية و  
تظھر أن المطالبة  التي التجارب السابقةكثيرة ھي ف  .أو إلى تراجع في حقوقھا المكتسبة سابقاً المرأة

 سحبلى الدعوات إو  .الجنسين في االعتبار قضايا المساواة بين دائماًباإلصالح في المنطقة العربية ال تأخذ 
عطى األھمية التي أشار إليھا تقرير األحوال الشخصية ال تُقوانين األسرة و وتعديل السيداوالتحفظات عن 

والذي ركّز على وجود ثالث فجوات  2002 الفرص لألجيال القادمة لعام خلق: التنمية اإلنسانية العربية
  .رفة والديمقراطية وتمكين المرأةعربية، ھي المعرئيسية في مسار التنمية ال

  
خطوة ايجابية،  السيداووبالرغم من ھذه المفارقات، يمكن اعتبار تصديق معظم الدول العربية على   
خلق ديناميات وطنية تتيح للمنظمات الحقوقية والنسائية مساءلة لنھوض بالمرأة ول تشكل إطاراً ھابما أن

  .تطبيق بنودھا وتفعيل أحكامھا على مھا الفعليعزحول الحكومات العربية 
  

توصيات عملية وفعالة لصانعي القرار واآلليات الوطنية المعنية  تقديمإلى  وتھدف ھذه الدراسة  
في ھذه البلدان؛  السيداو، من خالل تحليل النجاحات والممارسات الجيدة في تنفيذ في البلدان العربية بالمرأة
التحفظات عن  سحبوتعديل القوانين والسياسات الوطنية؛ و؛ وانين خاصة بالمرأةعن طريق سن ق وتفعيلھا
لباحثات والباحثين في شؤون المرأة ل تقد�م الكثير من المعلوماتوتشكّل الدراسة وثيقة شاملة   .االتفاقية

  .الحركات النسائية ومنظمات المجتمع المدنيووالمساواة بين الجنسين 
  

 ، بموجب االتفاقية لدول العربيةاالتزامات الفصل األول يتناول   .ثة فصولالدراسة في ثال قعوت  
تنفيذ المالحظات الختامية الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز ضد و السيداوسيما في التحفظ على  ال

سيما في  ، الفي مجال تنفيذ االتفاقية فصل الثاني على الممارسات الجيدة في البلدان العربيةويركّز ال  .المرأة
موضوع اإلصالح التشريعي الذي ينطوي على تعديل قوانين العائلة والجنسية والقوانين الجنائية بحيث تتالءم 

عوامل التحديث في مجال الحقوق السياسية  أيضاًويرصد الفصل الثاني   .السيداوأحكامھا مع مقتضيات 
ينما يقدم الفصل الثالث استنتاجات عامة حول واالجتماعية واالقتصادية للمرأة في البلدان العربية، ب

توصيات من أجل تحسين اآلفاق المستقبلية  ويطرح، ھذه البلدانفي  السيداوالممارسات الجيدة في تفعيل 
  .ھالتنفيذ

  
العربية، وعلى مصادر ثانوية  البلدانواعتمدت ھذه الدراسة على تقارير ووثائق رسمية صادرة عن   

حدة، بما فيھا اإلسكوا، وأھمھا التقارير الدورية للدول العربية األطراف حول تطبيق منظومة األمم المت في
؛ والمالحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة السيداو

منظمات غير ھا والتي أنجزت السيداوإلى الدول إثر دراسة تقاريرھا؛ وتقارير الظل حول تنفيذ  والموج�ھة
 ؛عاماًالحكومية حول تنفيذ منھاج عمل بيجين بعد صدوره بخمسة عشر  والتقاريرحكومية معنية بالمرأة؛ 

والتقارير الحكومية وغير الحكومية المقدمة إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في إطار 
  .لتنفيذ االتفاقية االستعراض الدوري الشامل
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  لى جميع أشكال التمييزان العربية واتفاقية القضاء عالبلد  -أوالً
  والبروتوكول االختياري الملحق بھاضد المرأة      

  
انضمت معظم الدول العربية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المشار إليھا   

رفقت تصديقھا عليھا بمجموعة من غير أنھا أ  .سيداو في ھذه الدراسة، خالل العقود الثالثة األخيرةالب
فقد انضمت تونس وليبيا   .واستغرقت أكثر من ثالثة عقود الشديدبطء الوتميزت ھذه العملية ب  .التحفظات

ومصر في الثمانينات؛ والمغرب والجزائر في التسعينات؛ والدول األخرى خالل العقد األول من األلفية 
  .الحالية

  
  والبرتوكول االختياري الملحق بھا السيداوطراف في الدول العربية األ  -1الجدول 

  )2011يونيو /حزيران لغاية(
  

  حيز النفاذ السيداو دخول  )أ(السيداوعلى  المصادقة  البلد
  تعديل المادة

  )ب()1( 20

المصادقة على 
البروتوكول 
  االختياري

  1992يوليو /تموز 31  1992يوليو /تموز 1  األردن
كانون  11
    2002يناير /الثاني

      2004نوفمبر /تشرين الثاني 6  2004أكتوبر /تشرين األول 6  اإلمارات العربية المتحدة
      2002يوليو /تموز 18  2002يونيو /حزيران 18  البحرين

    1985أكتوبر /تشرين األول 20  1985سبتمبر /أيلول 20  تونس
أيلول /سبتمبر 23

2008  
      1996يونيو /حزيران 21  1996مايو /أيار 22  الجزائر

      1994نوفمبر /تشرين الثاني 30  1994أكتوبر /تشرين األول 31  جزر القمر
      2003أبريل /نيسان 27  2003مارس /آذار 28  الجمھورية العربية السورية

      1999يناير /كانون الثاني 1  1998ديسمبر /كانون األول 2  جيبوتي
      1986سبتمبر /أيلول 12  1986أغسطس /آب 13  العراق
      2006مارس /آذار 7  2006فبراير /شباط 7  نع�ما
      2009مايو /أيار 29  2009بريل أ/نيسان 29  قطر

  1994أكتوبر /تشرين األول 2  1994سبتمبر /أيلول 2  الكويت
مايو /أيار 23

2011    
      1997مايو /أيار 16  1997أبريل /نيسان 16  لبنان

    1989يونيو /حزيران 15  1989مايو /أيار 16  ليبيا

18 
يونيو /زيرانح

2004  

  1981أكتوبر /تشرين األول 18  1981سبتمبر /أيلول 18  مصر
أغسطس /آب 2

2001    

  1993يوليو /تموز 21  1993يونيو /حزيران 21  المغرب
مارس /آذار 31

2010    
      2000أكتوبر /تشرين األول 7  2000سبتمبر /أيلول 7  المملكة العربية السعودية

      2001يونيو /حزيران 9  2001مايو /أيار 10  موريتانيا
      1984يونيو /حزيران 29  1984مايو /أيار 30  اليمن

  /http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw: لكترونيانظر الموقع اإل  .تمييز ضد المرأةاتفاقية القضاء على جميع أشكال ال: المصدر
                                                                                                                                          .                                            text/0360793A.pdf  

  ؛عليھا المصادقةاالنضمام إلى االتفاقية أو   )أ(  

يع أشكال التمييز ضد المرأة على تمديد الفترة من اتفاقية القضاء على جم) 1( 20ينص التعديل الذي ُأدخل على المادة   )ب(  
  .وتشير التواريخ المذكورة إلى تاريخ القبول بالتعديل.  للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الفاصلة بين االجتماعات السنوية
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بينما  سيداو؛لولغاية كتابة ھذه السطور، لم تصادق سوى تونس وليبيا على البروتوكول االختياري ل  
  .الحقاً اعليھ المصادقةعن نيته واليمن أعلن كّل من مصر والمغرب 

  
  األطراف بموجب االتفاقية لدول العربيةاالتزامات   -ألف

  
  السيداوإعداد تقارير وطنية عن تنفيذ   -1

  
  القضاء على التمييز ضد المرأةالمعنية بلجنة التقديم تقارير وطنية إلى   )أ(
  

عن تنفيذھا بعد تاريخ  أولياً على أن تقد�م الدول األطراف تقريراً السيداون م) 18(تنص المادة   
 ھذه ، واظبت2وكما يدل الجدول   .عليھا بسنة واحدة، ثم تقارير دورية مرة كل أربع سنوات المصادقة

  .بانتظامرأة لقضاء على التمييز ضد المباالدول على إنجاز التقارير األولية والدورية وتقديمھا للجنة المعنية 
أما الدول   .والدول التي صادقت على االتفاقية في الثمانينات، مثل مصر، أنجزت لحد الساعة ستة تقارير
والدول التي   .التي صادقت عليھا خالل التسعينيات، فقد أنجزت ثالثة إلى أربعة تقارير، مثل المغرب

  .لبحرين، أنجزت التقرير األولي والدوري األولخالل العقد الماضي من األلفية، مثل ا السيداوصادقت على 
  

  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةمة إلى تقارير الدول العربية المقد�  -2الجدول 
  )2011يونيو /لغاية حزيران(       

  
  التقارير األخرى  التقرير األول  البلد

  1997نوفمبر /تشرين الثاني 10  األردن

  1999أكتوبر /تشرين األول 26: التقرير الثاني
  2006فبراير /شباط 22: موح�دانالالتقريران الثالث والرابع 

  2010سبتمبر /أيلول 16: التقرير الخامس
    2008سبتمبر /أيلول 17  اإلمارات العربية المتحدة

    )ب) (أ(2007نوفمبر /تشرين الثاني 12  البحرين

  )ب(1994أبريل /نيسان 12  تونس
  2000أغسطس /آب 2: موحدانالثالث والرابع التقريران ال

  2009مايو /أيار 20: موحدانالالتقريران الخامس والسادس 

  1998سبتمبر /أيلول 1  الجزائر
  2003فبراير /شباط 5: التقرير الثاني

  2010مارس /آذار 24: موحدانالالتقريران الثالث والرابع 
    )ج(لم ي�رفع أي تقرير  جزر القمر

    2005سبتمبر /أيلول 15  ربية السوريةالجمھورية الع
    )د(2010أبريل /نيسان 16  جيبوتي

  1990مايو /أيار 16  العراق
أكتوبر /تشرين األول 19: موحدانالالتقريران الثاني والثالث 

1998  
    2010يوليو /تموز 20  ع�مان
    لم ي�رفع أي تقرير  قطر

  2010أغسطس /آب 12: موحدانالبع التقريران الثالث والرا  )ب(2003مايو /أيار 1  الكويت

  2004سبتمبر /أيلول 2  لبنان
  2005فبراير /شباط 11: التقرير الثاني
   2006يوليو /تموز 14: التقرير الثالث

  1991فبراير /شباط 18  ليبيا

  1999مارس /آذار 15: التقرير الثاني
  : دةموح�الالتقارير الثاني والثالث والرابع والخامس، 

  2008ديسمبر /كانون األول 4
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  )تابع( 2الجدول 
  

  التقارير األخرى  التقرير األول  البلد

  1983فبراير /شباط 2  مصر

  1986ديسمبر /كانون األول 19: التقرير الثاني
  1996يوليو /تموز 25: التقرير الثالث

  2000مارس /آذار 30: موحدانالالتقريران الرابع والخامس 
  2008سبتمبر /أيلول 5 :موحدانالالتقريران السادس والسابع 

  1994نوفمبر /تشرين الثاني 3  المغرب
   2000فبراير /شباط 29: التقرير الثاني

  )ھ(2006سبتمبر /أيلول 18: موحدانالالتقريران الثالث والرابع 
    )ب(2007مارس /آذار 29  المملكة العربية السعودية

    2005أغسطس /آب 2  موريتانيا

  1989 يناير/كانون الثاني 23  اليمن

  1989يونيو /حزيران 8: التقرير الثاني
  1992نوفمبر /تشرين الثاني 13: التقرير الثالث
   2000مارس /آذار 15: التقرير الرابع
   2002فبراير /شباط 15: التقرير الخامس
  2007آذار /مارس 13: التقرير السادس

  /http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw: الموقع اإللكترونيانظر  . اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: المصدر
                                                          .                                                                                                                            text/0360793A.pdf 

  ؛2008يونيو /حزيران 6لبعض البيانات الواردة في التقرير األصلي في  ر�فع تقرير تكميلي يتضمن تحديثاً  )أ(  

  ؛ر�فع التقريران الدوريان، األول والثاني، معاً كوثيقة واحدة  )ب(  

في جزر القمر في  السيداويق سوف تقوم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بمناقشة التقدم المحرز في تطب  )ج(  
  ؛2012مارس /آذار 2 - ر فبراي/شباط 13ر عقدھا في الفترة غياب تقرير أولي وتقارير دورية، وذلك في الدورة الحادية والخمسين المقر

  ؛اني والثالث، معاً وكوثيقة واحدةرفعت التقارير الدورية، األول والث  )د(  

  .لجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةالعند طلب  رفع تقرير موحد نزوالً  )ھ(  

  
  ومتابعتھا اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةتنفيذ المالحظات الختامية الصادرة عن   )ب(
  

التقارير الدورية المقد�مة إليھا، ثم تصدر  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةتناقش   
 في البلد مقد�م السيداوتركز فيھا على أھم اإلنجازات والتحديات في تنفيذ  توصيات ومالحظات ختامية

  .التقرير
  

، أعد�ت عدة بلدان عربية خطة تنفيذية لتفعيل جنةفي إطار متابعة التوصيات والمالحظات الختامية للّو  
  .ةات المعنيمجموعات عمل تضم أعضاء اللجان الوطنية والوزارات والمؤسسلذلك ، وشكّلت توصياتھذه ال

 المكلّفنظمت ھذه البلدان عدة ورش تدريبية ألعضاء الفريق الوطني الممارسات الجيدة، وفي سياق تعميم 
  .داد التقارير والمعايير الدوليةإعداد التقرير، وذلك باالستناد إلى منھجيات إع

  
اللجنة تنفيذ توصيات ل ياًحكومات البلدان العربية ال تبذل جھداً كاف معظم وبالرغم من ذلك، فما زالت  

، وال تضع خطط عمل أو آليات تمويل لتنفيذھا، وال تعز�ز الوعي بھا المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
ويبقى إعداد التقارير ومتابعة التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة   .في البرلمان أو عن طريق اإلعالم

  .ت الوطنية المعنية بالمرأةؤسساعلى عدد من الخبراء والم حكراً
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  الحكومية في إعداد تقارير الظل دور المنظمات غير  -2
  

الحكومية  لمنظمات غيرالھامة لمشاركة العلى  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةتؤكد   
  .ارير الظلعرف بتقمھم�ة تقديم تقارير مستقلة ت وفي، السيداونفيذ في إعداد التقارير الوطنية حول ت

طرح وجھة نظر المجتمع المدني،  من أداء دور ھام في التقارير الرسمية ال تمنعھافي إعداد ومشاركتھا 
  .السيداوورصد جدي�ة األجھزة الحكومية واآلليات الوطنية المعنية بتنفيذ 

  
 ، لسيداواوقد اكتسبت منظمات المجتمع المدني في عدة بلدان عربية خبرة في رصد ومتابعة تنفيذ   

، بل يصب� في عملية الحوار والدفاع والمشاركة والتعبئة منعزالً بما أن إنجازھا لتقارير الظل ليس فعالً
وتدعو بعض الدول تلك المنظمات إلى المشاركة بصفة مراقب في االجتماعات التي تقد�م فيھا   .والمناصرة

ا يساعد على رصد وتقييم تنفيذ مم ،يز ضد المرأةاللجنة المعنية بالقضاء على التميالتقارير الرسمية إلى 
مساءلة الحكومات حول التزاماتھا؛ وتعزيز الممارسات الديمقراطية والمساحات المشتركة من على تفاقية؛ واال

وتعزيز الوعي في قضايا المرأة، من  خالل المناقشة وتبادل اآلراء بين مختلف مكونات المجتمع المدني؛
وقد أدى عمل منظمات المجتمع المدني إلى   .وبنودھا ونشرھا في وسائل اإلعالم داوالسيبخالل التعريف 
التواصل وزيادة فرص تبادل التجارب مع المنظمات الدولية واإلقليمية ورفع مستوى الوعي تعزيز التشبيك و

  .ييز ضد المرأةاللجنة المعنية بالقضاء على التملدى الرأي العام بشأن القضايا الحساسة التي ركزت عليھا 
  

منظمة غير حكومية تعنى بقضايا المرأة ومنضوية تحت ما ي�عرف  28، أعد�ت ففي مصر مثالً  
وقد�م ھذا التحالف، بالتعاون مع منظمات أخرى، تقرير   .2000أول تقرير ظل في عام  بتحالف السيداو

وأثارت تقارير الظل   ).ادس والسابعالس(الرسمية الوطنية ، بموازاة مناقشة التقارير 2010الظل الثاني عام 
رة والقوانين القرار والتمييز ضدھا في قوانين األس ية مثل وجود المرأة في مراكز صنعقضايا محور

األول والثاني وفي البحرين، ولمناسبة مناقشة التقرير الجامع للتقريرين   .ھاضد التخفيفية في حاالت العنف
كتجربة أولية لھا استندت فيھا إلى تجارب  لحكومية خمسة تقارير ظلأعدت المنظمات غير ا ،2008في سنة 

  .تقارير الظل في مصر والمغرب
  

  الرسميةالتقارير  عدادإفي مساھمة المنظمات الحقوقية   -1اإلطار 
  في المغرب السيداوحول تنفيذ 

  
كومية في إعداد التقارير بإشراك المنظمات غير الح اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةتوصي   

من أن استشارة  ، انطالقاًولدى مناقشة التقارير، تركز اللجنة على مساءلة الدول  .السيداوالرسمية حول تنفيذ اتفاقية 
لما حدث خالل إعداد التقرير الدوري  وخالفاًوفي المغرب،   .المجتمع المدني في مرحلة إعدادھا يعز�ز موضوعيتھا

وقد أصبح إعداد  . ي في عملية إعداد التقارير الدوريةأة المنظمات النسائية إلى المشاركة وإبداء الراألول، دعت الحكوم
  .التقارير بمساھمة المنظمات غير الحكومية ممارسة راسخة ومقبولة لدى الجميع

  
  السيداوتحفظات الدول العربية على   -باء

  
  والقوانين الوطنية بين الشريعة اإلسالمية: تحفظات الدول العربية  -1
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االتفاقية بتحفظھا على عدد أساسي من بنود  السيداوتتميز الدول العربية عن بقية األطراف في   
توفر اإلرادة السياسية في ب التحفظات عنھا رھناً سحبويبقى تنفيذ االتفاقية و  ).3الجدول (وتبريرھا لذلك 

عن  منظمات غير حكومية تمارس الضغوط دفاعاًالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وبوجود 
وحقوق المرأة  لنھوض بحقوق اإلنسان عموماًلوتعمل بدينامية  والتنظيم يةلمرأة وتتسم باالستقاللقضايا ا
  .خصوصاً

  
  تحفظات الدول العربية على االتفاقية  -3الجدول 

  )2011يونيو /لغاية حزيران(            
  

  عالنإ  )29(المادة   )16(المادة   )15(المادة   )9(ة الماد  )2(المادة   البلدان
      X    X    األردن

    X  X  X  X  X  اإلمارات العربية المتحدة
    X  X  X  X  X  البحرين
  X  X  X  X  X    )*(تونس

    X    X  X  X  الجزائر
              جزر القمر

    X  X  X  X  X  الجمھورية العربية السورية
              جيبوتي
    X  X    X  X  العراق
  X  X  X  X  X    ع�مان
  X  X  X  X  X  X  قطر

    X    X  X    الكويت
    X    X  X    لبنان
  X      X    X  ليبيا
    X      X  X  مصر

*)المغرب *)  X    X    X    
  X      X  X    المملكة العربية السعودية

  X            موريتانيا
    X          اليمن

  /http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw: نيانظر الموقع اإللكترو . المرأةاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد : المصدر
                                                          .                                                                                                                            text/0360793A.pdf  

  ؛اجبات الدول لترسيخ مبدأ المساواة في القانون والممارسةو: 2المادة 

  ؛قوانين الجنسية: 9المادة 

  ؛المساواة في األھلية القانونية وحرية الحركة والسكن: 15المادة 

  ؛حوال الشخصيةقوانين العائلة واأل -مجال الزواج والعالقات األسرية المساواة في  :16 المادة

  .تفاقيةو تطبيق االأتفسير  بشأنعدل الدولية حول أي خالف تحكيم محكمة ال: 29 المادة

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة التونسية، الطيب البكوش، أن مجلس وزراء الحكومة االنتقالية الذي انعقد في   )*(  
لكن األمين   .دستور التونسي الجديدأحكام ال البنود ، ما لم تخالفالسيداوقد صادق على سحب كل التحفظات على  2011أغسطس /آب 16

غ رسمياً   .بھذا األمر حتى اآلن العام لألمم المتحدة لم يبلَّ
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  (*  لمياعالن العكرى الستين لإلبمناسبة الذ رسالته إلى المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان في أعلن الملك محمد السادس  (*
  .القراربھذا  مم المتحدة رسمياًلكن لم يبلغ األمين العام لأل  .السيداو التحفظات على سحبعن قرار المغرب ) 2008(لحقوق اإلنسان 

  
، من ھا، وأخرى تحفظت على عدد من موادسيداوالأدلت بتصريحات عامة حول  الحظ أن دوالًي�و  

تتشابه و  .كل مادة متحفظ عليھابشأن دون تقديم أية تبريرات، في حين قدمت بعض الدول تبريرات مفصلة 
  .مختلف الدول العربية األطراف جانبات التي أبديت بشأن بعض المواد المتحفظ عليھا من التبرير

  
، يتبين غياب اإلرادة السياسية التي أبدتھا الدول العربيةواألسباب من طبيعة التحفظات  انطالقاًو  

بشأن واجبات الدول  2فالتحفظات العامة، باإلضافة إلى التحفظات حول المادتين   .لتفعيل االتفاقية وتطبيقھا
حول المساواة في قوانين العائلة واألحوال ) 16(المادة  أيضاًفي ترسيخ مبدأ المساواة في القانون والممارسة و

وقد فسرت بعض الدول   .ن بوضوح غياب التزام حقيقي بتكريس المساواة بين الجنسينتبي� ،الشخصية
بأنه يمكن تعديل تلك التشريعات إن توفرت اإلرادة  لماًتحفظاتھا بأنھا تتعارض مع تشريعاتھا الوطنية، ع

 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةكما أكّدت حكومات تلك الدول في حواراتھا مع  . السياسية
وتحقيق االتفاقية التحفظات بعد تعديل تشريعاتھا الداخلية، وھو أفضل تدبير لتنفيذ  سحبأنھا تعمل جاھدة ل

  .ة الفعلية بين الجنسينالمساوا
  

  ومقاومة التغيير الجھود المبذولة: السيداوالتحفظات على  سحب  -2
  

، أن تحفظات الدول أثناء )1969( اتفاقية فيينا لقانون المعاھداتيعتبر القانون الدولي، بموجب   
قبولھا على  يجري إجراءات مؤقتة ومرحلية، ليست سوىالتصديق على المعاھدات الدولية أو االنضمام إليھا 

 من الوقت التخاذ التدابير الالزمة اًللدولة الطرف في االتفاقية ھامش ذلك ويعطي  .فترة بعد سحبھاأمل 
وإما  تحفظاتھاإما باإلبقاء على  حسن النية تتخذ بعده قراراً أساس على وإلجراء استعراض تحفظاتھا،  لسحب

التخلي عن كونھا دولة ب بھا بتحفظات مسموح بھا؛ وإما مسموح الغير  تحفظاتبسحبھا؛ وإما باستبدال ال
  .االتفاقية في  اًطرف

  
ظة على بنود االتفاقية أن تقدم المتحفِّ من الدول اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةتطلب و  

 ة إعدادبادئ التوجيھية حول منھجيللم التحفظات، وفقاًھذه  سحبتقارير دورية عن التقدم المحرز في 
  .وفي ھذا السياق، يمكن التمييز بين نوعين من األسباب المقد�مة لتبرير التحفظات  .التقارير األولية والدورية

كقوانين األحوال الشخصية (األول يتعلق بمخالفة مقتضيات المواد أو البنود المتحفظ عليھا للقانون الوطني 
  .إلسالمية أو معارضتھا جزئيا لھامع أحكام الشريعة ا كلياً والسيدا؛ والثاني يتعلق بتناقض )والجنسية مثالً

  
، وبالتالي على السيداووبغض النظر عن اختالف التبريرات، فلھذه التحفظات آثار سلبية على تنفيذ   

 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةوھذا ما دفع ب  .تحسين وضع المرأة في الدول المعنية
 سحبر الحكومية المعنية بالمرأة إلى حث الدول األطراف على اتخاذ التدابير المناسبة لظمات غينوالم

، وعليھما اآلن إعالم األمين العام لألمم المتحدة تحفظاتھما كلياً سحبواستجابت تونس والمغرب ب  .تحفظاتھا
األردن ومصر  سحب، وفي اإلطار نفسه  .إلتمام إجراء سحب التحفظات على المستوى الدولي بذلك رسمياً

التحفظات عن بعض بنود االتفاقية؛ وقد ساھمت في ذلك اإلصالحات األخيرة التي نفذتھا بعض الدول العربية 
  .والتي عززت الحقوق اإلنسانية للمرأة
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  السيداوتحفظات على ال سحب: تجارب ناجحة  -4الجدول 
  

  الدولة  التحفظ سحب
  األردن  2009في عام  والسكن واإلقامة حرية التنقل حول) 4( 15التحفظ على المادة  سحب
  (*)تونس  جميع التحفظات سحب
 أوالدھابعد تعديل قانون الجنسية، للسماح للمرأة بنقل جنسيتھا إلى ) 2( 9التحفظات على المادة  سحب

  الجزائر  2005في عام 
  لكويتا  2005حول حقوق المرأة السياسية  في عام ) 7(التحفظ على المادة  سحب
للمرأة بنقل جنسيتھا بعد تعديل قانون الجنسية للسماح  2008في عام ) 2( 9التحفظ على المادة  سحب
  مصر  أوالدھاإلى 

  :)*(التحفظات ومراجعة اإلعالن التفسيري، على الشكل التالي سحبأعلنت الحكومة 

أن ترسيخ مبدأ في ش) 2(إعادة صياغة الجزء الثاني من اإلعالن التفسيري حول المادة   -  
  المساواة في القانون والممارسة؛

  والسكن واإلقامة؛ حول حرية التنقل) 15(من المادة  4سحب اإلعالن التفسيري للفقرة   -  

حول الحقوق المتساوية في ملكية ) 16(من المادة  1من الفقرة  )ح(التحفظ على البند  سحب  -  
  وحيازة الممتلكات؛

حول ) 16(من المادة  1من الفقرة ) ز(و) و(و) ھ(و) د(و) ج(و) ب(و) أ(تعويض البنود   -  
  حقوق المرأة في األسرة بإعالن تفسيري؛

واج كالسن األدنى للز 18حول تحديد سن ) 16(من المادة  2التحفظ على الفقرة  سحب  -  
  وضرورة تسجيل عقود الزواج؛

*)المغرب  .أوالدھاجنسيتھا إلى  حول حق المرأة في نقل) 9(من المادة  2التحفظ على الفقرة  سحب  -   *)  

البكوش أن مجلس وزراء الحكومة االنتقالية الذي انعقد في صرح الناطق الرسمي بأسم الحكومة المؤقتة التونسية الطيب   (*)  
قى تبو . أحكام الدستور التونسي الجديد التي ال تخالف سيداوال مواد على سحب كل التحفظات على قد صادق 2011أغسطس /آب16

  ؛ذلك إلتمام عملية سحب التحفظاتإعالم األمين العام لألمم المتحدة ب الخطوة التالية في

، أعلنت الحكومة المغربية عن نيتھا إعادة النظر في التحفظات التي أبدتھا من قبل، واالنضمام 2006مارس /في آذار  )**(  
ست ھذه النية على شكل التزام في الوثيقة المرافقة لترشيح المغرب لمجلس وقد تكر� . السيداوإلى البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية 

وعلى الحكومة اآلن إعالم األمين العام لألمم المتحدة .  2006أبريل /نيسان 9حقوق اإلنسان والذي ھو اليوم عضو فيه بعد انتخابه في 
  .بذلك إلتمام عملية سحب التحفظات على المستوى الدولي

  
في رسالته إلى المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان  ، أعلن الملك محمد السادسمثالًوفي المغرب،   

التحفظات  سحبعن قرار المملكة ب 2008لمناسبة الذكرى الستين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام 
حات الدستورية ومع اإلصال . ، بالرغم من عدم تبليغ األمين العام لألمم المتحدة بذلك لغاية اآلنالسيداوعلى 

التحفظات بتدابير وتشريعات فورية وبخطوات ملموسة لبدء ھذه  سحبوالتشريعية الحالية، ي�نتظر أن يترجم 
الدولية االتفاقيات  سمو على اًبي الجديد التي يتم تداولھا حاليوتؤكد مسودة الدستور المغر  .العملية بشكل فعلي

التشريعات الوطنية مع  مواءمةوطنية، كما تؤكد على ضرورة التي صادق عليھا المغرب على التشريعات ال
  .مقتضيات المعاھدات الدولية التي صادق عليھا المغرب

  
، وذلك بعد تعديل قانون الجنسية، 2008في عام ) 2( 9حب التحفظ على المادة ، سوفي مصر  

رة التي عززت الحقوق وساھمت في ذلك اإلصالحات األخي  .أوالدھاللسماح للمرأة بنقل جنسيتھا إلى 
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ومع ذلك، ال تزال   .اإلنسانية للمرأة، وجھود الحركات النسائية والحقوقية التي عملت كمجموعات ضاغطة
ولدى عرض   .التحفظات الرئيسية التي تبطل مفعول االتفاقية في القضاء على التمييز ضد المرأة قائمة

بوجود عقبات  معنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةاللجنة ال، أبلغ وفد مصر 2010التقرير الدوري لعام 
واجبات الدول في ترسيخ مبدأ المساواة في القانون  حول) 2(التحفظ عن المادة  سحبإجرائية تحول دون 

فقد أشار المساواة في قوانين العائلة واألحوال الشخصية، المعنية ب) 16(أما فيما يخص المادة   .والممارسة
لتحفظ عن ھذه المادة قد يطرح مشكلة كبيرة، ألن المرأة المصرية تتمتع ا سحبى أن الوفد المصري إل

  .)4(من االتفاقية) 16(ات من المادة بحقوق أكثر من تلك المنصوص عليھا في بعض الفقر
  

فقد   .تحفظاتھا عن بعض مواد االتفاقية األردن والجزائر والكويت ت رسمياًسحبومن البلدان التي   
حول حقوق المرأة السياسية، عندما عدلت قانون االنتخابات في ) 7(تحفظھا على المادة  يت سابقاًت الكوسحب
 سحبباإلضافة إلى ذلك،   .وأعطت المرأة الكويتية الحق في المشاركة في االنتخابات البرلمانية 2005عام 

 . 2005تھا إلى أوالدھا، في عام عند السماح للمرأة الجزائرية بنقل جنسي) 2( 9الجزائر تحفظاته على المادة 
حول حرية التنقل والسكن، عندما عد�ل قوانينه ) 4( 15تحفظاته على المادة  2009األردن في عام  سحبكما 
  .سيما قوانين الجوازات وطنية، والال
  

  السيداو لىالتحفظات ع سحبحكومية في دور المنظمات غير ال  -3
  ااري الملحق بھوالتصديق على البروتوكول االختي     

  
تعمل المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة وحقوق اإلنسان كمجموعات ضاغطة   

على االتفاقية وسحب التحفظات عليھا والمصادقة على البروتوكول  المصادقةتحث حكومات الدول على 
  :وتركز في عملھا على ما يلي  .االختياري الملحق بھا

  
حكومات إلى مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات للقضاء على التمييز ضد المرأة دعوة ال  )أ(  

  واعتماد قوانين جديدة لصالح المرأة، وخاصة قوانين األسرة واألحوال الشخصية والجنسية؛
  

اقتراح قوانين وتشريعات تصب في صالح المرأة وتھدف إلى القضاء على التمييز ضدھا وسد   )ب(  
  التطبيق؛و صوصالفجوة بين الن

  
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المشاركة في إعداد التقارير الحكومية وتقديمھا إلى   )ج(  
  ؛السيداواد تقارير الظل حول تنفيذ إضافة إلى إعد ،)قدر اإلمكان( المرأة

  
الذي يضم " حفظالمساواة بدون ت"تحالفات إقليمية، كما ھو الحال بالنسبة لتحالف وإنشاء شبكات   )د(  

  ).2اإلطار (منظمات نسائية ومنظمات حقوق اإلنسان في غالبية الدول العربية 
  

  "المساواة بدون تحفظ"الحملة اإلقليمية   - 2اإلطار 
  

، 2006يونيو /الذي عقد في الرباط في حزيران اإلقليميعلى ھامش المؤتمر  ''المساواة دون تحفظ''سس تحالف أ  
لديمقراطية لنساء المغرب ومنظمات نسائية وحقوقية عربية، وبدعم من الفدرالية الدولية لرابطات بمبادرة من الجمعية ا

�����������������������������������������������������������  
فبراير /شباط 5 - يناير /نون الثانيكا 18اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة الخامسة واألربعون،   )4(

 .، جنيف2010
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وأصدر ھذا التحالف، الذي يضم غالبية الدول العربية والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان في   .حقوق اإلنسان
الحكومات العربية التي لم تصادق حتى اآلن على  البلدان العربية، نداء الرباط من أجل مساواة دون تحفظ، دعا فيه

، مثل السودان والصومال إلى االنضمام إليھا، ودعا الحكومات العربية األخرى إلى االنضمام إلى البروتوكول السيداو
  .القوانين المحلية مع مقتضيات االتفاقية الدولية مواءمةجميع التحفظات و سحباالختياري الملحق بھا و

  صةخال  -جيم
  

فقد بدأت في الدول العربية،  سيداوللبالرغم من العقبات والمشاكل التي تواجه التطبيق الكامل والفعلي   
عية قانونية ، اعتماد إطار عام ومرجأوالً  .تظھر بالفعل من خالل ما يلي اآلثار اإليجابية للمصادقة عليھا

لمساواة بين الجنسين، ووضع ھذه القضايا على ساسية أمام النھوض بالمرأة وتحقيق المواجھة التحديات األ
 ر الحكومية في التعبئة والمساءلة، تفعيل دور المنظمات غيثانياً  .األجندة السياسية في البلدان العربية

  .تحقيق المساواة بين الجنسينلجية مشتركة يواسترات مرجعياً والرصد والتشبيك، لكون االتفاقية تشكل إطاراً
  

في عدة  األطراف بعدة عقود، شرعت الدول العربية السيداوعلى  المصادقةاه، وبعد وفي ھذا االتج  
تشريعاتھا وسياساتھا مع  مواءمةالتحفظات و سحبفي  جداً خجوالً غير أنھا ما زالت تعتمد نھجاً  .إصالحات

ضد المرأة في  وبعض ھذه البلدان يشير إلى الرغبة في التحرر من التزام مكافحة التمييز . ھذه االتفاقية
، وخاصة في مجال الزواج واألسرة، مما يثير )2(جميع المجاالت، على النحو الذي تنص عليه المادة 

وبعض ھذه   .تساؤالت حول جدوى االنضمام لالتفاقية، بما أن تحفظات كھذه توقف تنفيذھا وتبطل مفعولھا
في تشريعاتھا الوطنية؛ كما ) 16(و) 2(تان سيما الماد ، والالسيداوعدم إدراج مقتضيات  أيضاًالدول تقرر 

  فھذه الدول  . يديولوجية مختلفة عن تعاملھا مع سائر االتفاقيات الدوليةإتكر�س لالتفاقية معاملة سياسية و
) 4( 23لم تضع أية تحفظات على مقتضيات مماثلة تنص عليھا معاھدات دولية أخرى، منھا بالتحديد المادة 

ص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بتساوي حقوق الزوجين ومسؤولياتھما في إطار من العھد الدولي الخا
  .الزواج وقيامه وفسخه

  
ودساتير ھذه البلدان، التي تنص على أن اإلسالم ھو دين الدولة، تطرح إشكالية مكانة الدين في   

قد  م في ھذه البلدان كمنتوج غربيقد�قية تفاالتفا  .السيداوالحقل السياسي، وتساھم  في الحد� من إمكانية تفعيل 
نشرھا  الحد يساھم فيھذا المفھوم و  .يھدد الھوية العربية اإلسالمية للمجتمعات ويزعزع استقرار األسرة

تنفيذ لوتقف ھذه العقبات أمام نجاح حركات التعبئة التي تنظّمھا الجمعيات الحقوقية   .والتعريف بمقتضياتھا
  .االتفاقية
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  السيداوالممارسات الجيدة والتجارب الناجحة في تطبيق   -اًثاني
  

تفاقية في تفعيل ا الفصل على استعراض وتحليل عدة تجارب ناجحة وممارسات جيدة ھذا يركز  
القانونية النظم السياسية و من حيثختالفات فيما بين الدول اال على ضوء السيداو في المنطقة العربية

اتفاقية  بنودمبادئ و سياسية الرامية إلى مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية معالقانونية والاإلصالحات و
  .مجالال ھذا في الدفاعية عن المرأةو المنظمات الحقوقية يهتؤد دور الذيالكما يركز الفصل على   .سيداوال
  

الممارسة، التجربة و بينبحيث يصعب الفصل  ة الترابطوثيق الجيدة اتالناجحة والممارس التجاربو  
وفيما يلي استعراض ألھم  )5(تحليل الممارسات الجيدة يسمح بالكشف عن التجارب الناجحة والعكس صحيحف

  .تفاقية السيداو في الدول العربيةاھذه التجارب و الممارسات في تنفيذ بنود ومواد 
  

  السيداوالتشريعات الوطنية مع أحكام  مواءمةممارسات جيدة في   -ألف
  

 لتبرير الداخلي قانونه بأحكام االعتداد معاھدة أية في طرف ألي يجوز ال الدولي، قانونال بموجب  
 الدولية المعاھدات رصد ھيئات مختلف لدى نقاش محور الموضوع ھذا شكل وقد  .المعاھدة تلك تفعيل عدم

ظم الدول خاضت معو  .اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة األخص وعلى اإلنسان، لحقوق
إطارھا  مواءمةالعربية في العقود األخيرة إصالحات في سياق مكافحة التمييز على أساس الجنس، وحاولت 

 . القانوني مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، فطالت ھذه اإلصالحات الدستور والقوانين المدنية والجنائية
 التعليم والتأھيل المھني والعملوتحسين أوضاعھا في وبموازاة الجھود الوطنية الھادفة إلى النھوض بالمرأة 

في شتى المجاالت وتمكينھا من  ھاوالمشاركة السياسية، جرت بعض اإلصالحات القانونية لضمان حقوق
غير أن� تصاعد وتيرة الحركات الدينية المحافظة وكذلك المسي�سة، في العقود  . المساھمة في العملية التنموية

الدول إلى االكتفاء ذلك فقد دفع   .أثر سلبي على محاوالت اإلصالح في كثير من البلداناألخيرة، كان له 
بتعديالت محدودة، باستثناء المغرب الذي شھد قفزة تشريعية نوعية، بعد إصدار مدو�نة األسرة في عام 

ويخدم المرأة،  اً، إثر التحالف مع المرجعيات الدينية للخروج بتفسير للشريعة اإلسالمية يكون مستنير2004
وحذت تونس حذو المغرب بعد انحسار الثورة   .2008في عام  السيداوالتحفظات عن  سحبل وذلك تمھيداً

 أھداف لتحقيق العليا الھيئةت ، وأقرالسيداوالتحفظات عن  سحب، إذ قررت 2011السلمية في مطلع عام 
من مختلف األطياف السياسية عقب الثورة مبدأ التي أنشئت  الديمقراطي واالنتقال السياسي واإلصالح الثورة

  وھذا القرار ي�عد� سابقة في تاريخ الحركة النسائية   .المناصفة في القوائم االنتخابية للمجلس التأسيسي المقبل
ونظام المناصفة في القائمات االنتخابية يتمثّل في مساواة   .ال في تونس فحسب بل في العالم العربي بأسره

  .)6(لة بين النساء والرجال على القائمات االنتخابيةعددية كام

  
  

�����������������������������������������������������������  
)5(  United Nations Department of Economic and Social Affair. 2006. Innovation in governance and public 

administration  .�ة راكعلى حياة األفراد، والش ثار الملموسةاآل ف الممارسات الجيدة بأنھا تتسم بثالث خصائص وھيتعر
ما أ  .والسياسي ستدامة على المستوى االجتماعي واالقتصادي والبيئىي، واالبين القطاع الحكومي والمجتمع المدن حقيقيةال

 نقلھا يجابية يمكن تكييفھا بھدفإعن نتائج واضحة و ات التي أسفرتجراءاإلنشطة أو األ في�قصد بھا عادة التجارب الناجحة
  .ىخرأ ظروف أوضاع أو وتطبيقھا في ظل

)6(  http://www.latunisievote.org.  
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  الدساتير الوطنية  -1

  
  )7(من االتفاقية) أ( 2المادة 

  
د أو تقييد يتم على الجنس بأنه أي تفرقة أو استبعا أساس التمييز على السيداومن ) 1(تعر�ف المادة   

رأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، يكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف للمأساس الجنس و
ثقافية والمدنية أو في بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية وال

خر، أو إبطال االعتراف للمرأة بھذه الحقوق أو تمتعھا بھا وممارستھا لھا بغض النظر عن حالتھا آأي ميدان 
  .على تكريس المساواة بين المرأة والرجل في الدستور الوطني) 2(ة وتنص الماد  .الزوجية

  
 المبني التمييز ذلك في بما التمييز، حظر لىع العربية الدول دساتير معظم تنص� اإلطار، ھذا وفي  

 ھذه معظم تدرِج لم ذلك، من وبالرغم  .القانون أمام متساوون المواطنين أن على تنص كما الجنس، على
 من) 1( المادة في المحد�د النحو على التمييز، وعدم المساواة لمبدأ واضحاً تعريفاً دساتيرھا يف البلدان
 التشريعات ضمن الجنس أساس على التمييز وحظر تعريف يندرج ال الحاالت، بضع وباستثناء . االتفاقية
داخلية، في حين تصبح في في عدد من الدول، تصبح المعاھدات واالتفاقيات أسمى من القوانين الو . الوطنية

  .دول أخرى على نفس مستوى الدستور
  

من الدستور المصري على أن� رئيس الجمھورية يبرم المعاھدات  151، تنص المادة ففي مصر، مثالً  
وتكتسب المعاھدة قوة القانون بعد إبرامھا والتصديق   .ويحيلھا على مجلس الشعب مشفوعة بعرض مناسب

ذا حدين؛ إذ يعطي إضفاء قوة القانون  وتمثل ھذه المادة سيفاً . روط سارية المفعولعليھا ونشرھا وفق الش
ومع ذلك، تنص بعض القوانين المعتمدة بشكل صريح   .وليس قيمة دستورية )8(على المعاھدات قيمة تشريعية

اللجنة و )9(نسانوقد أشارت لجنة حقوق اإل  .لاللتزامات الدولية على أن� تطبيق ھذه القوانين ال يضع حداً
إلى ھذا الغموض في مالحظاتھا الختامية بشأن التقارير الدورية  المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

عن أسفھا لعدم الوضوح الذي  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةوعبرت   .مصر منالمقد�مة 
بالحقوق المدنية والسياسية بالنسبة إلى القانون المحلي، يكتنف مسألة القيمة القانونية للعھد الدولي الخاص 

وينبغي أن تعمل الدولة الطرف على أن تنص تشريعاتھا على تنفيذ الحقوق   .والنتائج المترتبة عن ذلك
  .)10(، وعلى توفير وسائل فعالة لممارسة ھذه الحقوقكامالً المذكورة في العھد اعترافاً

  
، بعد 2011يناير /ة القانونية للصكوك الدولية إثر ثورة كانون الثانيموضوع القيم رح مجدداًوقد ط  

ويبدو أن التعديالت لم تأت بأي جديد، ال بالنسبة لھذا   .مارس/آذار 19تعديل الدستور على ضوء استفتاء 

�����������������������������������������������������������  
 ولقراءة النص الكامل للمادة ، يمكن مراجعة نص اإلتفاقية.  تنص المادة الثانية على تجسيد مبدأ المساواة في الدستور  )7(

  .http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf :على الموقع التالي

الحق في الدستور أم�ا القيمة التشريعية فھي تعطي مساحة وفرصة للتشريع وإلصدار قوانين القيمة الدستورية تضمن   )8(
  .تضمن الحق

لجنة حقوق اإلنسان، التي استُبدلت بمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، كانت تُعنى برصد العھد الدولي الخاص   )9(
 .بالحقوق المدنية والسياسية وتنفيذه

)10(  http://www.acihl.org.  
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 فة وضعرى إقصاء النساء من اللجنة المكلبل ج ،الموضوع القانوني الدستوري، وال بالنسبة لحقوق المرأة
حول  بالغاً )11(جمعية مدنية 127وفي ھذا الصدد، أصدر تحالف مكو�ن من  . مشروع الدستور المعدل

  ).3اإلطار (التعديالت الدستورية األخيرة 

  

  المرأة ومشاركة المدني للتعليم المصري التحالفبالغ   -3اإلطار 
  بشأن التعديل الدستوري في مصر          

  
عن  ت الدستورية األخيرة لم ترق إلى طموح الشعب المصري ومطالب الثورة، فضالًيعتبر التحالف أن التعديال  

  :إعادة إنتاج المنظومة السابقة، وخاصة
  

، وتنص على أنه ي�شترط فيمن ي�نتخب رئيساً للجمھورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن 75المادة   
من غير  ن قد حمل أي من والديه جنسية دولة أخرى، وأال يكون متزوجاًيكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأال يكو

تقتصر " من غير مصرية"فتاء التأنيث في كلمة   .وھذا النص يقتصر على ترشيح الرجال فقط لھذا المنصب . مصرية
  .وجن النساءألن النساء ال يتز على النساء، أي أن المقصود بالزوج ھو امرأة وأن الرئيس بالضرورة سيكون رجالً

وھو مصدر اللغة  واإلدعاء بأن التذكير في اللغة العربية يشمل الرجال والنساء ھو ادعاء غير دقيق، ألن القرآن الكريم
المسلمين "العربية، عندما تحدث عن الحقوق والواجبات، ذكر في أغلب المواضع النساء بجوار الرجال، حينما قال 

  .، ولم يكتف بالتذكير ليشمل الجميع"المؤمناتالمؤمنين و - المسلمات و
  

، وھي تعنى بتشكيل اللجنة التأسيسية إلصدار الدستور الجديد عن طريق انتخاب مجلس الشعب 189المادة   
وقد تضع ھذه المادة اللجنة التأسيسية رھينة توازنات القوى داخل المجلس، حيث لم تنص على ضوابط   .والشورى

وإنما جاء النص عاماً، بما قد يجعل جميع من في اللجنة أعضاء   .خارج المجلس تضمن تواجد خبراء وخبيرات من
ومن ھنا ضرورة أن تضم اللجنة خبراء من خارج   .ويسمح بتفصيل الدستور على مقاس القوى المھيمنة على البرلمان

  .المجلس وأن تراعي التوازن النوعي حتى تحقق مشاركة جيدة للخبيرات من النساء
  

  
 عليھا صادق التي الدولية اتاالتفاقي سمو على الجديد المغربي الدستور مسودة تؤكد المغرب، وفي  
 مع الوطنية التشريعات مواءمة ضرورة على أيضاً المسودة وتؤكد  .الوطنية التشريعات على المغرب
 إلى يشير صريحاً اًنص السابق الدستور يتضمن لم إذ ،إيجابياً التطور ھذا وي�عتبر  .المعاھدات تلك مقتضيات
 صمت حال في أو بينھا فيما التعارض حال في المحلية القوانين على وھيمنتھا الدولية المعاھدات أولوية
 أعماله إدراج بضرورة منه إدراكاً المغرب، أن� على 1992 عام منذ الدستور ديباجة وتؤكد  .الوطني القانون

 من مواثيقه تقتضيه بما بالوفاء يتعھد فيھا، ودينامياً يطاًنش عضواً أصبح التي الدولية المنظمات إطار في
   القديم، الدستور في كامل بشكل واضحاً يكن لم األمر ھذا أن غير . والتزامات وحقوق مبادئ

 في حقوقھا أي للمرأة السياسية الحقوق بشأن) 8( المادة سوى تجس�دھا لم والمرأة الرجل بين المساواة إن إذ
 في للمغرب والرابع الثالث الموح�دين الدوريين التقريرين دراسة إثر الختامية مالحظاتھا وفي  .التصويت
 وضوح عدم إزاء قلقھا عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أعربت ،2008 يناير/الثاني كانون
 الدولة تقوم بأن اللجنة وأوصت  .)12(المحلي القانون بالنسبة إلى ،السيداو ذلك في بما الدولية، الصكوك مكانة

 بما الدولية، الصكوك أولوية ضمان مع المحلي، القانوني إطارھا في الدولية االتفاقيات مكانة بتوضيح الطرف

�����������������������������������������������������������  
  .جمعية مدنية تعنى بحقوق المرأة 127يضم التحالف المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة أكثر من   )11(

، 2008فبراير /شباط 1 - يناير/كانون الثاني 14الدورة األربعون، ، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة  )12(
  .CEDAW/C/MAR/CO/4عليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المغرب، الت
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 مطابقة الداخلي قانونھا مقتضيات تكون أن على والعمل الوطنية، التشريعات إلى بالنسبة ،السيداو ذلك في
  .)13(الصكوك لھذه

  الربيع النسائي للديمقراطية والمساواةتشكيل تحالف :  رسة جيدةمما  -4اإلطار 
  

، وأعلن فيه عن البدء بإصالح دستوري شامل، قررت 2011مارس /آذار 9إثر الخطاب الذي أدلى به الملك في   
سبل  حولفي الرباط، بعد سلسلة من المشاورات  2011مارس /آذار 16الحركة النسائية المغربية المجتمعة يوم األربعاء 

االنخراط في حركة اإلصالح الدستوري والسياسي التي يعيشھا المغرب، إنشاء تحالف واسع من منظمات المجتمع المدني 
وسيعمل التحالف على إعداد مذكرة تمثل تصوره للدستور الجديد الذي  . تحت اسم الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة

  .الحادي والعشرينتحلم به النساء المغربيات في القرن 

  
 ھي الشريعة أن على بعضھا وينص الدولة، دين اإلسالم أن على العربية الدول معظم دساتير وتنص  
 مادته يف 2002 لعام المملكة دستور ينص ،مثالً البحرين، فيو . التشريع مصادر أحد أو الرئيسي المصدر
 الدستور، ھذا ويكفل  .للتشريع رئيسي مصدر ميةاإلسال الشريعة وأن الدولة دين ھو اإلسالم أن على الثانية
 بالحقوق والتمتع العامة الشؤون في المشاركة حق ونساء� رجاالً للمواطنين منه، األولى المادة بموجب
 الحقوق في القانون أمام المواطنين تساوي 18 المادة في يقر كما . والترشيح االنتخاب حق فيھا بما السياسية،
 ووفقاً  .العقيدة أو الدين أو اللغة أو األصل أو الجنس بسبب ذلك في بينھم تمييز ال وأن ة،العام والواجبات

 ومساواتھا المجتمع، في وعملھا األسرة نحو المرأة واجبات بين التوفيق الدولة تكفل الدستور، من 5 للمادة
 . اإلسالمية الشريعة بأحكام إخالل ندو واالقتصادية، والثقافية واالجتماعية السياسية الحياة ميادين في بالرجل

 بحقوق المتعلقة الدولية االتفاقيات وموقع إشكالية إلى األحوال من حالة بأية البحريني الدستور يشير وال
 تنص المادة التاسعة من الدستور على لبنان، وفي  .المحلية القانونية المنظومة ضمن عليھا المصادق اإلنسان

، وعلى أن� الدولة بتأديتھا فروض اإلجالل هللا تعالى تحترم جميع األديان والمذاھب حرية االعتقاد مطلقة أن
وھي   .وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتھا، على أن ال يكون في ذلك إخالل في النظام العام

  .لألھلين على اختالف مللھم احترام نظام األحوال الشخصية والمصالح الدينية أيضاًتضمن 
  

  العربية الدول دساتير في التشريع ومصادر الشريعة  -5 الجدول
  

  البلد  الدستور في التشريع ومصدر الشريعة
  األردن  للتشريع مصدر الشريعة أن إلى الدستور يشير وال الدولة، دين اإلسالم
  المتحدة العربية اإلمارات  فيه للتشريع رئيسي مصدر اإلسالمية والشريعة الرسمي، الدين ھو اإلسالم
  البحرين  للتشريع رئيسي مصدر اإلسالمية والشريعة الدولة، دين ھو اإلسالم
  تونس  نظامھا والجمھورية لغتھا، والعربية دينھا، اإلسالم
  الجزائر  للتشريع مصدر الشريعة أن إلى الدستور يشير وال الدولة، دين اإلسالم

  للدولة العلماني أو الديني الطابع لىإ إشارة يأ الدستور يتضمن لم
  القمر جزر

  السورية العربية الجمھورية  للتشريع رئيسي مصدر اإلسالمي والفقه الجمھورية، في رئيسي دين اإلسالم
  للدولة العلماني أو الديني الطابع لىإ إشارة يأ الدستور يتضمن لم

  جيبوتي
طبق القومي وت إلسالمية واإلجماع مصدران للتشريعات التي تسن على المستوىريعة االش

  السودان  نعلى واليات شمال السودا

�����������������������������������������������������������  
 .12المرجع نفسه، الفقرة   )13(
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  الصومال  للتشريع مصدر الشريعة أن إلى الدستور يشير وال الدولة، دين اإلسالم
  العراق  للتشريع مصدر الشريعة أن إلى المؤقت الدستور يشير وال الدولة، دين اإلسالم
  ع�مان  التشريع أساس ھي اإلسالمية والشريعة الدولة، دين اإلسالم
 الشريعة مبادئ  .وقدسيتھا احترامھا السماوية الديانات ولسائر الرسمي، الدين ھو اإلسالم

  فلسطين  للتشريع رئيسي مصدر اإلسالمية
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  )تابع( 5 الجدول
  

  البلد  الدستور في التشريع ومصدر الشريعة
  قطر  للتشريعات رئيسي مصدر اإلسالمية والشريعة الرسمي، الدين ھو اإلسالم
  الكويت  للتشريع رئيسي مصدر اإلسالمية والشريعة الدولة، دين اإلسالم

 المادة لكن ،للدولة العلماني الطابع وأ الديني الطابع لىإ إشارة يأ الدستور يتضمن لم
  تعددھا على والطوائف بحرية المعتقد الشخصية األحوال قوانين تربط التاسعة

  لبنان
  ليبيا  للتشريع مصدر الشريعة أن إلى الدستوري عالناإل يشير وال الدولة، دين اإلسالم
  مصر  للتشريع الرئيسي المصدر ھي اإلسالمية الشريعة ومبادئ الدولة، دين اإلسالم
  المغرب  التشريع مصدر الشريعة أن إلى الدستور يشير وال الدولة، دين اإلسالم
 ودستورھا اإلسالم دينھا ة؛تام سيادة ذات إسالمية عربية دولة السعودية العربية المملكة
  السعودية العربية المملكة  رسوله وسنة تعالى اهللا كتاب

  موريتانيا  للتشريع مصدر الشريعة أن إلى الدستور يشير وال والدولة، الشعب دين اإلسالم
  اليمن  اتالتشريع عجمي درمص ةاإلسالمي ةوالشريع الدولة، دين اإلسالم

  .اللبناني الدستور ؛2005 لسنة ياالنتقال السودان جمھورية دستور ؛)2011 أغسطس/آب 12 في( http://www.arablegalportal.org :المصادر
  

  قوانين الجنسية  -2
  

  من السيداو) 9(المادة 
  

 متساوياً تمنح المرأة حقاً، وھي التي السيداومن ) 2( 9على المادة  )14(ظ عدد من الدول العربيةتحف  
تعديل قوانين الجنسية في كل من تونس والجزائر  الحقاً وتم�  .مع الرجل في موضوع إعطاء الجنسية ألبنائھا

والسودان ومصر والمغرب واليمن، بحيث أصبحت المرأة تستطيع، أسوة بالرجل، أن تنقل جنسيتھا ألبنائھا 
إجراءات تھدف إلى التخفيف من معاناة المرأة في بعض البلدان خذت واتّ.  ن زوج غير مواطن، أي أجنبيم

  .)15(التي لم تعدل بعد قوانين الجنسية، كالبحرين وقطر
  

 ألبناء ذلك وبعد للمواطنين، الحكومي القطاع في التعيين في األولوية القانون منح ،مثالً ،قطر ففي  
 للمرأة دعماً قطرية مواطنة من المتزوج جنبياأل الزوج ثم� ومن أجنبي، من المتزوجة القطرية المواط�نة
 تتعلق أحكاماً تضمن الذي 2009 لسنة) 35( القانون صدر ،البحرين وفي  .أجنبي من المتزوجة القطرية
 رسوم من أبنائھا إعفاء حيث من البحريني المواطن معاملة بحريني غير من المتزوجة البحرينية أبناء بمعاملة
 للمرأة األعلى المجلس اتخذ كما  .المملكة في الدائمة اإلقامة ورسوم والتعليمية حيةوالص الحكومية الخدمات
  :منھا الجنسية قانون تعديل لحين المؤقتة والتدابير اإلجراءات بعض

  
  بشأنھا؛ والتوافق أجنبي، من المتزوجة البحرينية المرأة بأبناء الخاصة الطلبات دراسة  )أ(  

  

�����������������������������������������������������������  
والعراق وع�مان وقطر والكويت ولبنان  والجمھورية العربية السوريةاألردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس   )14(

 .سعوديةمغرب والمملكة العربية الوال

، 2009أكتوبر /تشرين األول 23- 21، لجنة المرأة، الدورة الرابعة، )اإلسكوا(آسيا  يلغرب اللجنة االقتصادية واالجتماعية  )15(
 .15: +لتقرير العربي الموحد حول تنفيذ منھاج عمل بيجينا
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 الدائمة، اإلقامة أو للزيارة سواء بالمجان، دخول تأشيرةالقاصرين  حرينيةالبالمرأة  أبناء منح  )ب(  
 ملتحقين كانوا إذا بالمجان، بكفالتھا دخول تأشيرة الراشدين أبنائھا منح أيضاً لھا وأجيز  .والدتھم بكفالة وذلك
  ؛المتزوجات غير الراشدات للبنات بالنسبة الحال وكذلك المختلفة، التعليم مراحل بإحدى

 بزيارة رغبتھم عند أطول ولمدة مشروطة غير ميسرة إقامة المقيمين غير األبناء منح تيسير  )ج(  
  .المتبعة اإلجراءات حسب المملكة

  
، إذ عدلت 2004تلتھا مصر في   .1987أول بلد عربي يعدل قانون الجنسية في عام عتبر تونس وت  

وبعد   .المولودين من أب أجنبي ألبنائھانقل جنسيتھا  لتمنح األم المصرية الحق في 154قانون الجنسية رقم 
األمين العام لألمم المتحدة بقرارھا سحب تحفظھا على المادة  2008ھذا التعديل، أخطرت الحكومة في عام 

 2في  1231، أصدرت وزارتا الداخلية والخارجية المصريتان القرار 2011وإثر ثورة عام   ).2( 9
بمنح الجنسية المصرية ألوالد النساء المصريات المتزوجات من أب فلسطيني، ، ويقضي 2011مايو /أيار

  .)16(حرمانھم من ھذا الحق وإخضاعھم إلجراء قضائي في بعض الحاالت بعدما تم�
  

وع�د�لت قوانين الجنسية على ضوء ضغوط المجتمع المدني في البلدان المذكورة، ونتيجة للمبادرات   
ة طرأة وحقوقھا، والتي شكلت قوى ضاغالحكومية المعنية بالدفاع عن قضايا الم التي اتخذتھا المنظمات غير

وھي تستعرض شھادات النساء المعنيات   ".لي وألسرتي جنسيتي حق"توى العربي، مثل حملة على المس
  .جنسية األم ألوالدھادم منح عوأوالدھن واألوضاع المأساوية التي تعيش فيھا آالف األسر من جراء 

  

  "الجنسية ألبناء المرأة البحرينية"الحملة الوطنية   - 5ار اإلط
  

التي  "جنسيتي حق لي وألسرتي"، انضمت البحرين إلى الحملة اإلقليمية 2004نوفمبر /في شھر تشرين الثاني  
م وجرى تقدي . لبنان ومصر والمغربوالجمھورية العربية السورية والجزائر واألردن  شاركت فيھا منظمات نسائية في

التقرير الوطني لمملكة البحرين، وھو يتضمن قانون الجنسية البحريني وبعض اإلحصاءات المتوفرة عن عدد البحرينيات 
وضع تصور مبدئي لسير عمل الحملة، كما قد�مت جمعية البحرين النسائية مشروع قرار  وتم�  .المتزوجات من أجانب

  .بھذا الشأن
  

المستبد�ل  1963لعام ) ا(من قانون الجنسية ) 4(، فھو العمل على تعديل المادة ةيأما الھدف العام للحملة البحرين  
ي�عتبر الشخص : "، بإضافة مفردة واحدة فقط على المادة بحيث تنص مبدئياً على ما يلي1989لسنة  12بقانون رقم 

ومن شأن ذلك تحقيق العدالة   ".تهبحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجھا وكان أبوه بحرينياً أو أمه بحرينية عند والد
وتقوم الحملة على أساس التنسيق والتعاون بين   .والمساواة للمرأة البحرينية وإعطاؤھا الحق في منح جنسيتھا ألبنائھا

الشركاء ضمن إطار خطط وبرامج تقر�ھا اللجنة التنظيمية للحملة، وعلى أساس التنسيق والتعاون مع الشبكة العربية 
  .وتستند الحملة إلى مبدأ الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب القضية.  لمبادرة المرأة والمواطَنة اإلقليمية

  
  جمعية البحرين النسائية

  
  حرية التنقل واألھلية القانونية  -3

  
  من السيداو 15المادة 

�����������������������������������������������������������  
 .2011مايو /أيار 5، "جنسيتي حق لي وألسرتي"بيان صادر عن حملة   )16(
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 بحرية وتمتعھا لقانونا أمام الرجل مع المرأة مساواة حول السيداو من) 15( المادة تنفيذ إطار في  
 على بموافقته وذلك ،2009 مايو/أيار في) 4( 15 المادة على تحفظاته األردن سحب واإلقامة، والسكن التنقل
 ساري القرار ھذا وأصبح  .وسكنھا المرأة بتنقل الخاص البند على التحفظ سحب الوزراء مجلس قرار

 ،السيداو من 4- 15 المادة على التحفّظ سحب: "يلي كما الرسمية، الجريدة في رسمياً صدوره بعد المفعول
 مكان اختيار وحرية األشخاص بحركة المتصلة الحقوق نفس والمرأة للرجل األطراف الدول بمنح والمتعلقة
  .)17("وإقامتھم سكناھم

  
 جواز بإصدار مرة ألول القطرية للمرأة سمحت بحيث 2009 في الجوازات قانون قطر وعد�لت  
لغيت المواد التي تنص على ضرورة حصول أوبشكل عام،   .أمرھا ولي من مسبقة وافقةم بدون سفرھا

الزوجة على إذن زوجھا كشرط مسبق لحصولھا على جواز سفر والسماح لھا بالسفر إلى معظم البلدان 
واز العربية باستثناء المملكة العربية السعودية التي تشترط موافقة ولي األمر على سفر المرأة وإصدار ج

  .سفرھا
  

 خطوة على لبنان أقدم ،السيداو من) 15( للمادة وتنفيذا القانونية، األھلية في المساواة موضوع وفي  
 اللبنانية المصارف في ائتماني حساب بفتح اللبنانية لألم 2010 عام في األولى للمرة سمح عندما إيجابية
 المرأة لشؤون الوطنية الھيئة بين والتشبيك يقالتنس اإلجراء ھذا إصدار يتطلب وقد  .القاصرين ألبنائھا
 بين التشبيك منھذه التجربة الناجحة  نتجتو  .لبنان مصرف وحاكم اللبنانية المصارف وجمعية اللبنانية
 بعدم يقضي اللبنانية المصارف جميع على تعميم إصدار في ونجحت المدني، والمجتمع الحكومية المؤسسة
 إلى حاجة بدون اإلجراء ھذا ع�مم وقد  .القاصرين لألوالد ائتمانية حسابات فتح مجال في المرأة ضد التمييز
  .)18(اللبناني النواب مجلس أو الوزراء كمجلس الرسمية القنوات إلى اللجوء

  

  القاصرين أموال على الوالية قانون  - 6 اإلطار

  قطر في) 40/2004(           
  

 ويجيز.  الرجل وبين بينھا تمييز دون من القاصر على الوصاية حق المرأة يمنح قرار صدر ،2004 عام في  
  .القاصر مع بالدين ومتّحداً وأميناً كاملة أھلية ذا كفؤاً عدالً يكون أن بشرط أنثى أو ذكراً الوصي يكون بأن القانون

  

  قوانين األسرة  - 4
  

  21رقم لتمييز ضد المرأة المعنية بالقضاء على امن االتفاقية والتوصية العامة للجنة  16المادة 
  

 تحتل قوانين األسرة في العالم العربي مكانة خاصة في المنظومات التشريعية، لكونھا تشكل إطاراً  
لباقي التشريعات والحقوق، مثل قوانين الجنسية والعمل والعقوبات والقوانين المدنية وقوانين التجارة وقوانين 

�����������������������������������������������������������  
 .2009، 15+تقرير الوطني بيجيناألردن، ال  )17(

 ).2011أغسطس /آب 19بيروت، (مقابلة مع جمانة مفرج، المديرة التنفيذية للھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية   )18(
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أمام  عائقاًآلية إلقصائھا و ل مقتضياتھا التي تمي�ز ضد المرأة أبرزوبالتالي، تشكّ  .حماية المرأة من العنف
  .محاوالت اإلصالح السياسي والتشريعي والتنموي

  
 ، تم�2004ففي عام   .وفي ھذا اإلطار، تبرز تجربة المغرب في موضوع إصالح قوانين األسرة  

لحقوق في الزواج والطالق وحضانة إصالح قانون األحوال الشخصية، مما سمح للمرأة بالتمتع بعدد من ا
، وقد أتى ھذا التغيير اإليجابي نتيجة لضغوط منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية تحديداً . األوالد

 إثارة إلى اللجوء عبر الواسع الجمھور استھدفتالتي أطلقت حمالت توعية واسعة حول حقوق المرأة و
 والمجتمع واألسر واألطفال الرجال على أيضاً بل فقط النساء على ليس التمييز أثر إبرازو الناس تعاطف
  .بأسره

  

  في المغرب األسرةنة مدو  -7اإلطار 
  

  ؛"المسؤولية المشتركة للزوجين"إلى " اإلنفاق مقابل الطاعة"من  :فلسفة جديدة  -  
  ؛من قدر النساء ن تعابير تحطتنقية النص م: لغة جديدة  -  
  ؛زواجإلغاء الوالية في ال  -  
  ؛نجعل األسرة تحت الرعاية المشتركة للزوجيو إلغاء مبدأ الطاعة  -  
  ؛المساواة بين الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين  -  
  ؛)سنة 18(المساواة بين الجنسين في سن الزواج   -  
  ؛)والطالققانون االنفصال (تعديل قوانين الطالق لصالح الزوجين   -  
  ؛)مع اإلبقاء على القاعدة(د والحفيدة في إرث الجد المساواة بين الحفي  -  
  .)مبدأمع اإلبقاء على ال(جعل تعدد الزوجات شبه مستحيل   -  

  
كما تناول القانون الجديد المسائل المتعلّقة بحضانة الطفل، وإقامة محاكم األسرة، وتعزيز حماية حقوق الطفل على   

  .أساس مبدأ المصلحة العليا للطفل

  
جربة الحركة النسائية المغربية أن مدخلين أساسيين ورئيسيين كانا حاسمين لنجاح تجربة وأثبتت ت  

، المدخل الفقھي، واستخدامه ضروري لطمأنة الناس بأن� المقترحات التي تقدمت أوالً  .إصدار مدو�نة األسرة
لمدخل المتعلق بالواقع ا مبادئ الشريعة ومكوناتھا الرئيسية؛ وثانياً النسائية ال تتعارض معبھا الحركة 

، وھدفه إبراز كون األسرة النموذجية التي تشير إليھا المدونة ال تعدو كونھا أسرة )واألطفال(المعيشي للنساء 
وتم� االنطالق في ھذا الصدد من أن� دور القوانين ال يتمثل   .افتراضية ال عالقة لھا بإشكاالت الحياة اليومية

عانون من مشاكل، بل على عكس ذلك، حماية الذين واللواتي ھم في وضعية في حماية األشخاص الذين ال ي
 تظھر مدى التمييزوقد تمت االستعانة في حمالت التوعية بإحصاءات   .ھشاشة معي�نة بسبب السن أو الجنس

  .اإلعالمووتجد لھا صدى عند مختلف فئات المجتمع 
  

  تحالف ربيع المساواةو بيةالمغر النسائية الحركة دور: جيدة ممارسة  - 8 اإلطار
  

  جمعية تسعى إلى تحقيق أھداف مشتركة 30تسع جمعيات ارتفع عددھا إلى 
  

  المساواة؛ مبدأ يكر�س قانون استصدار: الھدف •

  والنقاش؛ التحليل على بناء والمرأة، الرجل بين المساواة قضايا في العام والتصور المقاربة على واالتفاق التفاوض •

  المشتركة؛ طالبالم بشأن التوافق •
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 ليست الذين بل المحافظين، أو المختصين إقناع إلى تھدف أال على والحرص الحملة، طيلة الدينية الحجج تعبئة •
  المحافظين؛ لتأثير تعرضھم وي�حتمل الموضوع عن معلومات أو مسبقة مواقف أية لديھم

 من الناس تعاطف إثارة إلى باللجوء وذلك الحملة، دعم يمكنھا التي األخرى والمنظمات الواسع الجمھور استھداف •
 والمجتمع واألسر واألطفال الرجال على أيضاً بل فقط النساء على ليس المقترحة اإلجراءات أثر إبراز خالل
  ؛عموماً

 اإلستراتيجية المداخل من ھي الخطوة وتلك  .أساسھا على الحجج وتكييف المجموعات مختلف فعل ردود استباق •
  .الترافعية الحملة إنجاح في حاسم بشكل تتدخل التي

باإلضافة إلى التجربة المغربية، شكل إصدار قانون لألحوال الشخصية للطائفة السنية في البحرين و  
وفي   .منھا حول حقوق المرأة في األسرة 16سيما المادة  ، الالسيداوتجربة ناجحة في مجال تطبيق 

وقد ترتب   .ينات من أجل إصدار قانون ينظم األحوال الشخصيةالمملكة، تناضل الحركة النسائية منذ الثمان
من غياب نص قانوني يحدد حقوق الزوجين وواجباتھما والتزاماتھما تجاه بعضھما البعض وتجاه األطفال 

كما يؤدي غياب نصوص قانونية واضحة وتعدد   .انتشار ممارسات تقع النساء واألطفال أولى ضحاياھا
  .وبة ضبط تصرفات القضاة الشرعيينالتشريعية إلى تضارب األحكام وصعالمذاھب والمرجعيات 

  
 للمطالبة المدني المجتمع لمنظمات تحالف بناء إلى البحريني النسائي االتحاد دعا، 2004وفي عام   
 السنية الطائفتين من دين رجال من لجنة تشكيل إلى دعا ثم� منو  .األسرة ألحكام موحد قانون بإصدار
 مدار على وعملت السنية للطائفة الدينية المرجعيات وتجاوبت . القانون مشروع مسودات لمراجعة والشيعية

 قانون مشروع ھذا عملھا من ونتج . وتعديلھا األسرة أحكام قانون مشروع مسودة تنقيح في ونصف سنة
 دعوات تلق لم ،وبالمقابل  .2008 عام في الماضي أكتوبر/األول تشرين 8 في الملكي الديوان على ع�رض
 من وعدداً يالعلمائ للمجلس مخاطبتھا رغم الشيعية الدينية المرجعيات جانب من تجاوب أي النسائي االتحاد
  .الشيعة الدين شيوخ

  
اللجنة المعنية بالقضاء عند مناقشة التقرير الرسمي أمام  2008وتعھ�دت حكومة البحرين في عام   

 ثم في  .بالعمل على إيجاد توافق مجتمعي إلصدار قانون جديد لألحوال الشخصية على التمييز ضد المرأة
، فشكل إصدار )19(النواب مجلس إلى األسرة أحكام حول قانون بمشروع الحكومة تقدمت ،2009 عام مطلع

خطوة ايجابية لصالح المرأة البحرينية، حيث يعمل ھذا القانون على تنظيم  2009لسنة  19القانون رقم 
وتم تعديل قانون اإلجراءات أمام المحاكم الشرعية   .العالقات األسرية والزواج والطالق والنفقة والحضانة

بإضفاء صفة االستعجال على القضايا الشرعية، وتعديل قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية لتيسير 
  .مرأة المالية أثناء فترة الزواجإثبات مساھمة ال

  

  قانون األحوال الشخصية في البحرين: تجربة ناجحة  -9اإلطار 
  

مطالبة المنظمات النسائية وفعاليات سياسية واجتماعية أخرى بتدوين قوانين األحوال  علىسنوات مضي بعد   
ومن   .الشخصية في البحرين، يعتبر صدور ھدا القانون خطوة ايجابية بالرغم من كونه ال يطبق إال على المسلمين السنة

  :جه اإليجابيةنتائ
  

األخذ باألسلوب العلمي في إثبات النسب وإزالة اللبس، بإخضاع الزوجين لتحليل البصمة الوراثية عندما  •

�����������������������������������������������������������  
 .من المقترحات المقد�مة من االتحاد النسائي ولجنة المشايخ السنية أياًالقانون الجديد باالعتبار  لم يأخذ  )19(
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  ؛تكون ھناك شبھة في نسب الولد، وكذلك في حال اختالط المواليد في المستشفيات

  ؛ھامنح المرأة األجنبية المطلقة الحق في اإلقامة في البحرين مدة حضانتھا ألوالد •

استعانة القاضي بذوي االختصاص في الشؤون النفسية واالجتماعية عند الحكم بتقرير الحضانة مراعاة  •
  ؛لمصلحة األوالد

 .حق الزوجة في أن تشترط في عقد الزواج عدم قيام زوجھا بالزواج من أخرى •
_______________  

  .2009المجلس األعلى للمرأة في البحرين، : المصدر
  

سنة  12والبنت حتى سن  الصبيأقرت دار الفتوى منذ فترة وجيزة رفع سن حضانة وفي لبنان،   
  سوف يوضع ھذا القرار حيز التنفيذ و  .سنوات للبنت في السابق 9سنوات للصبي و 7لصالح األم، مقابل 

ء من قانون تنظيم القضا 2424ما إن يرسل إلى لجنة اإلدارة والعدل النيابية إلضافة فقرة إلى المادة 
  .)20(الشرعي

  
على أنه ال يكون  السيداومن ) 2( 16وباإلضافة إلى تحقيق المساواة في قوانين األسرة، تنص� المادة   

لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني؛ وعلى ضرورة اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة، بما فيھا التشريع، 
  .إلزامياً أمراً لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي

  
والصومال  والجزائر العربية المتحدة اإلمارات مثل العربية الدول معظم حد�دت اإلطار، ھذا وفي  
 تسمح أخرى دول تزال ال بينما سنة، 18 بعمر الزواج لسن األدنى الحد والمغرب مصرووليبيا وع�مان 
وجيبوتي  السورية العربية س والجمھوريةوتون والبحرين األردن مثل ،ذلك من أدنى سن في المبكر بالزواج

 15 بين اإلناث لزواج القانوني السن يتراوح حيث وموريتانيا، ولبنان والكويت وقطر والعراق السودانو
  .واليمن السعودية العربية والمملكة القمر جزر في الشأن بھذا تشريعات أية رتتوف وال  .عاماً 17و
  

 وي�عتبر  .الثقافية واألنماط الفقر بسبب واسع نطاق على العربية المنطقة في ينتشر المبكر والزواج  
   سن في يتزوجن الفتيات فس�بع  .مفرط بشكل المبكر الزواج فيھا ينتشر التي العشرين البلدان أحد اليمن
ـ ـ عمر في غالبيتھن� تتزوج بينما العام، ونصف عاماً 14 ال  أشارت باألردن، يتصل وفيما  .)21(عاماً 17 ال

 أن� إلى للمملكة الوطني التقرير حول الختامية مالحظاتھا في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
 وفتيات رجال بين تتم الزواج عقود من المائة في 15 نسبة حيث البلد ھذا في ظاھرة يشكّل المبكر الزواج
  .)22(ةعشر الثامنة سن دون

  

�����������������������������������������������������������  
فوز خجول : سنة 12، المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى يرفع سن الحضانة إلى 95فير اللبنانية، العدد جريدة الس  )20(

  tp://www.assafir.com/Article.aspx?EditionID=1863&ht: انظر الموقع. سنة 15للجمعيات النسائية والدروز ال يرضون بأقل من 
ChannelID=43878&ArticleID=641. 

  :يـع اإللكترونـر الموقـانظ  .د زواج األطفالـحد ضة تتـ، الجاليات اليمني2011مارس /آذار ،ديريك لي  )21(
gov/press/frontlines/fl_feb11/FL_feb11_WYemen.html .http://www.usaid. 

 بموجب األطراف الدول من المقدمة التقارير في النظرألمم المتحدة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ا  )22(
 األطراف، للدول والرابع الثالث الدوريين للتقريرين الجامع التقرير المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية من ١٨ المادة

   .2005األردن، 
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  العربية البلدان في جالزوا لسن األدنى الحد�  -6 الجدول
  

  البلد  الزواج لسن األدنى الحد  إضافية معلومات
والمطلوب ھو الحصول على إذن من المحكمة   .حسب التقويم القمري

ـ  عاماً 18للمرأة دون سن  سنة  20إذا ما كان الزوج العتيد يكبرھا ب
  األردن  لإلناث 15للذكور و 16  أو أكثر

 - -   دةاإلمارات العربية المتح  18  -
  البحرين  لإلناث 15للذكور و 18  

يمكن الزواج عند سن� أدنى من السن� المحددة، على أن يكون ذلك 
بإذن قضائي خاص ألسباب ملحة، أو على أساس مصلحة واضحة 

  تونس  لإلناث 17للذكور و 20  لكل من الزوجين
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  )تابع( 6 الجدول
  

  البلد  الزواج لسن األدنى الحد  إضافية معلومات
ئي، إذا ثبتت ون السن� أقل من الحد� األدنى بموجب إذن قضاقد تك

  الجزائر  لإلناث 18للذكور و 21  ضرورة أو منفعة ذلك
  جزر القمر  غير محد�د  

 - -   الجمھورية العربية السورية  لإلناث 17للذكور و 18  -
ية ھو رھن بموافقة زواج القاصرين الذين لم يبلغوا سن الرشد القانون

  يجيبوت  18  أولياء أمورھم
  السودان    ، مع اشتراط موافقة الطرفينسن البلوغ

  .سنة للرجال والنساء 18الحد األدنى للسن القانونية للزواج ھي 
ـ    الصومال  18  بموافقة الوالدين عاماً 16ويمكن لإلناث أن يتزوجن في سن ال

وذلك بإذن قضائي إذا توفّرت القدرات الجسدية وموافقة ولي� األمر 
  العراق  لإلناث 15للذكور و 18  )ي حال اعتراض جزئي من جانب الوصيأو ف(
  ع�مان  للذكور واإلناث 18  

سنة لتوقيع وثائق ملزمة  18للقانون، يجب أن يبلغ المرء عمر  وفقاً
ومع ذلك، يتم تجاھل ھذا القانون بانتظام في   .مثل عقد الزواج قانوناً

  .من الشريعة اإلسالمية حالة الزواج، حيث تُتبع نسختان مختلفتان
ففي الضفة الغربية، يتم اتباع المثال األردني حيث الحد األدنى لسن 

أما في غزة، في�تّبع   .عاماً 16عاماً وللفتيان  15الزواج للفتيات ھو 
 16القانون المصري الذي ينص على أن يكون سن الزواج للفتيات 

  طينفلس  بموجب القانون 18  عاماً 17عاماً وللفتيان 
  قطر  لإلناث 16  موافقة الوالدين ضرورية قبل الزواج

  الكويت  لإلناث 15للذكور و 18  
للمرأة، لكن للقاضي  17للرجل و 18عند الطائفة السنية سن الزواج 

الشرعي الحق بإقرار استثناء استناداً إلى موافقة ولي األمر وإذا تم 
عند .  مرأةلل 9للرجل و 17البلوغ، عندھا يسمح الزواج في سن 

 9سنة للرجل و 15الطائفة الجعفرية، يسمح الزواج عند البلوغ أو 
: كما تسمح الطوائف الزواج على الشكل التالي.  سنوات للمرأة

للرجل  16للمرأة، الشرقية الكاثوليك  17للرجل و 18الطائفة الدرزية 
للمرأة، األرثوذكس  16للرجل و 18للمرأة، الطائفة اإلنجيلية  14و

للمرأة، أرمن  17للرجل و 15للمرأة، روم أرثوذكس  14للرجل و 18
 15للرجل و 18للمرأة، آشورية أرثوذكس  15للرجل و 18أرثوذكس 

  لبنان  وفقاً للطواتف  للمرأة
يجوز أن تكون السن� أقل من ذلك في حال الحصول على إذن 
  ليبيا  20  قضائي، على أساس منفعة أو ضرورة، وبموافقة ولي األمر

  مصر  للذكور واإلناث 18  
  المغرب  18  

ـ  كسن  عاماً 18يجري النظر في التشريعات الھادفة إلى تحديد سن ال
  المملكة العربية السعودية  السن القانونية غير محددة  قانونية للزواج

  في موريتانيا حيث يتم تزويج فتيات  ال يزال زواج الطفالت رائجاً
مقابل تعويض معين يقد�مه  الباًال تتجاوز أعمارھن الست سنوات، وغ

  موريتانيا  18  الزوج الكبير السن لألسرة
القانون اليمني يسمح للفتيات بالزواج في أي سن كانت، لكنه يحظر 

  اليمن  قيد العمل  سة الجنس معھن لحين تھيؤھن� لذلكممار
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 معظم في تقرتف الحكومات زالت فما ،عاماً 18 عند الزواج سن تحدد قوانين وجود من وبالرغم  
 قطاعات تشمل توعية برامج لتطويرومن ھنا الحاجة الملح�ة   .القوانين ھذه احترام تضمن آليات إلى األحيان
 السلبية الجوانب حولوالنساء  الرجال تستھدف توعية حمالت ضمن السلوك تغيير على لعملاو متعددة،
  .الجنسين بين المساواة وأھمية المبكر للزواج

  
 المصلحة أصحاب مشاركة تعزيز يشمل القطاعات متعدد نھج خلق إلى الماس�ة الحاجةضاً أي ھنا ومن�
 وتعزيز االجتماعي والعمل الصحة مجال في العاملين تدريب خالل من وذلك الوقاية، برامج في الرئيسيين
 . لمؤسساتا وفي المحلية مجتمعاتھم في للتغيير وعوامل كدعاة وإشراكھم المبكر، الزواج بمخاطر وعيھم
 ومن  .المبكر الزواج ضد القانون تطبيق على التدريب خالل من ضاةوالق الشرطة دور تعزيز أيضاً وينبغي
 لمعالجة األدلة على مرتكزة سياسات وضع على األعضاء البلدان مساعدة الرصد ونظم البيانات تحسين شأن
  .أفضل بشكل المبكر الزواج مسألة

  
  ةـخالص  -5

  
اإلصالحات القانونية الھادفة إلى مجال  فيعربية إنجازات ھامة وممارسات جيدة  شھدت عدة دول  
وتواجه .  بفضل التعبئة التي تتوالھا المنظمات النسائية، وذلك السيداوالقوانين الوطنية مع مقتضيات  مواءمة

ضايا استراتيجية في إلى أنھا تتبنّى ق تلك المنظمات صعوبات وتحديات سياسية واجتماعية وإيديولوجية نظراً
وبالرغم من ذلك، .  مجتمعات أبوية بامتياز تقاوم أية جھود للدفاع عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

أبرز دور منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن المرأة والمرافعة لصالحھا واقتراح اآلليات للنھوض بھا 
  .ا يعز�ز مشروعيتھا االجتماعية والسياسيةظاھرة دينامية إيجابية تنبع من القاعدة، مم

  
عن  بالرغم من التقدم المحرز، ما زال اإلطار القانوني المعتمد في معظم البلدان العربية بعيداًو  

حول واجبات الدول المتصلة بترسيخ مبدأ المساواة في ) 2(المادة  ، وخصوصاًالسيداومواءمة جميع أحكام 
كما أن الدول العربية ال تتعامل بشكل .  حول المساواة في قوانين العائلة) 16( الممارسة؛ والمادةو التشريعات

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ايجابي مع مطالب النساء أو مطالب الحركة النسائية، وال مع توصيات 
ا ھو وارد في ، ومنھا تعميم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؛ وتعريف التمييز ضد المرأة كمضد المرأة

من االتفاقية في الدساتير والتشريعات الوطنية؛ وتحديد وضعية االتفاقيات الدولية في اإلطار ) 1(المادة 
  .القانوني الوطني

  
واستمرار اإلنجازات التي تحققت في مجال القضاء على التمييز ضد المرأة يواجه عقبات كبيرة،   

قافية؛ وغياب رؤية متكاملة للتغيير؛ وغياب الموارد البشرية والمالية أھمھا المقاومة السياسية واالجتماعية والث
وھذه التحديات، ما لم تتم .  الالزمة؛ وعدم وجود أية أدوات أو آليات للتنفيذ ولمساءلة الدول والحكومات

معالجتھا، يمكن أن تؤدي إلى إضعاف اإلصالحات المنجزة وإفراغھا من محتواھا، وبالتالي نزع كل أثر 
  .إيجابي لھا على حياة النساء والفتيات وكافة مكونات المجتمعات العربية

  
غير أن� التشريعات .  وتعمد معظم الدول العربية إلى إجراء إصالحات تشريعية في شتى المجاالت  

ما زالت تمي�ز ضد المرأة في معظم الدول العربية، وذلك في حقوق  على صعيد قوانين األسرة خصوصاً
وتحقيق المساواة الشاملة والتنمية الحقيقية  السيداوزواج والطالق ووصاية األوالد، مما يعيق تنفيذ اإلرث وال

  .والمستدامة في البلدان العربية
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  القوانين الجنائية والعقوبات  -6
  

  19و 12رقم  تانالعام والتوصيتانمن االتفاقية  6و 2 تانالماد
  

البحرين وتونس والجزائر والجمھورية العربية السورية يتضمن قانون العقوبات في كل من األردن و  
وبموجب أحكام قانون العقوبات المعد�ل في الجزائر، .  أشكال العنف ضد المرأة بعضوجيبوتي أحكاماً تجر�م 

 يجر�م كما صدر في تونس والجزائر والمغرب قانون . تجر�م األفعال المرتبطة باالتجار بالنساء والفتيات
  .)23(سي واستغالل النساء في الدعارة والسياحة الجنسيةالتحرش الجن

  

  قانون الدية في قطر  - 10اإلطار 
  

 ارتكاب حال في الرجل لدية مساوية المرأة دية أن� على قطر في الصادر 2008 لسنة) 19( رقم لقانونا نص  
 عن السابق في امرأة قتلت ما فإذا.  قيمة الرجل دية نصف تعادل السابق في المرأة دية كانت فيما ضد�ھما، خطأ القتل
  .رجالً القتيل كان لو العائلة إلى تُدفع التي القيمة نصف على تحصل عائلتھا كانت الخطأ، طريق

  
 ولبنان وقطر وع�مان السورية العربية الجمھورية انضمت بالبشر، االتجار القضاء على إطار وفي  

بروتوكول بشأن منع ال وإلى ،2000 لعام الوطنية عبر نظّمةالم الجريمة لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية إلى
 االتفاقية وإلى لالتفاقية المكم�ل 2000 لعاموقمع اإلتجار باألشخاص ال سيما النساء واألطفال والمعاقبة عليه 

 خاص قانون وصدر.  1956 لعام للرق المشابھة والعادات والنظم الرقيق وتجارة الرق إللغاء التكميلية
 ،2008 عام في وع�مان البحرين وفي ،2006 عام في المتحدة العربية اإلمارات في بالبشر االتجار حةبمكاف

 جريمة حول البحرين في صدر الذي 2008 لسنة) 1( رقم القانون ويعتبر.  )24(2009 عام في واألردن
 الجريمة لمكافحة المتحدة ألمما اتفاقية في الواردة األحكام جميع العتماده نظراً ،جداً متقدماً بالبشر االتجار
 األسباب معالجة) 1: (منھا أساسية، محاور ثالثة االتفاقية تناولت وقد . لھا المكملين والبروتوكولين المنظمة
 لھم المساعدة وتقديم الضحايا حماية) 3( ؛باألشخاص االتجار معاقبة) 2( بالبشر؛ االتجار إلى تؤدي التي

  .اًوجسدي نفسياً تأھيلھم وإعادة
  

 الجمھورية في تشريعي مرسوم إصدار العقوبات قوانين مجال في التشريعية اإلصالحات شملت كما  
 القتل لعقوبة األدنى الحد ورفع العقوبات، قانون من 548 المادة بإلغاء يقضي 2009 عام في السورية العربية
 1937 لسنة 58 رقم المصري باتالعقو قانون من 291 المادة إلغاء تم كما.  الشرف ذريعة تحت المرتكَب

 ال ألنه وذلك اغتصبھا، أو اختطفھا ممن زواجه حالة في العقاب من الجاني إعفاء على تنص التي تعديالته،و
 4 في اللبناني البرلمان وافق لبنان، وفي . بالضحية تزوج ولو حتى المشددة العقوبة من اإلفالت للجاني يمكن
 على المفروضة العقوبات من تخفف التي العقوبات قانون من 562 ةالماد إلغاء على 2011 أغسطس/آب

  .)25(الشرف بجرائم ي�سم�ى ما مرتكبي
  

�����������������������������������������������������������  
  .2009، األمم المتحدة، 15+التقرير العربي الموح�د حول تنفيذ منھاج عمل بيجين  )23(

  .المرجع نفسه  )24(

  . http://www.hrw.org/ar/news/2011/08/11إصالحات قانونية تستھدف جرائم الشرف،: ھيومن رايتس واتش، لبنان  )25(
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  العنف ضد المرأة والعنف على أساس النوع االجتماعي القضاء على  -باء

  
  19و 12رقم  تانالعام تانالتوصي

  
  ة لمكافحة العنف ضد المرأةمبادرات عربي  -1

  
العربية في الدول العربية دور رائد وحاسم في طرح قضايا العنف ضد المرأة  كان للحركات النسائية  

بشتى أشكاله، وفي إثارة الوعي لدى الرأي العام، بينما كانت ھذه القضايا تُعتبر من المواضيع المحر�مة في 
ة؛ وتسليط واضطلعت ھذه الحركات النسائية بدورھا من خالل إطالق الحمالت اإلعالمي.  المجتمعات العربية

الضوء على القضايا االجتماعية والسياسية والتمييزية؛ ونشر المعلومات النوعية والكمية؛ ووضع المؤشرات 
لقياس العنف ضد  المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والتحرش الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف المبني 

  . على أساس الجنس
  

على النوع االجتماعي بوفرة فرص التمويل من كل من وارتبطت تدابير مكافحة العنف المبني   
 وخطط استراتيجيات عربية دول عدة وضعت اإلطار، ھذا وفي . الجھات المانحة ومنظومة األمم المتحدة

كما  . المرأة ضد العنف ظاھرة من الحد بھدف ومتابعتھا، لرصدھا ومؤشرات لتنفيذھا وآليات وطنية عمل
لخدمات الوقائية وتلك المقد�مة لضحايا العنف، مثل إنشاء د�ور إليواء الضحايا من تنو�عت في الدول العربية ا

 العنف؛ ضحايا للنساء القانوني واإلرشاد لالستماع مراكزساخنة؛ و اًالنساء؛ ومكاتب لتقديم الشكاوى؛ وخطوط
 ارتكاز نقاط تأسيسو القانوني؛ والتمثيل المحاكم إلى والوصول المعلومات تبادل مجال في مساعدتھن� بھدف

 منظومة معلوماتية لرصد ظاھرة العنف ضد المرأة بناء وتم . المنزلي العنف لمكافحة خاصة ووحدات
، أجرى الجھاز المركزي لإلحصاء ففي فلسطين، مثالً.  المرأة ضد العنف حول إحصاءات وتوفيروتقييمھا 

  .2006الفلسطيني مسحاً حول ظاھرة العنف ضد المرأة في عام 
  

القانون واألمن بشأن أساليب  للعاملين في حقلَيدورات تدريبية وحرصت عدة دول على تنظيم   
وفي .  في وزارت العدل والشؤون االجتماعية والداخلية ،جميع أشكالهبالتعامل مع حاالت العنف ضد المرأة 

يادة عددھن� للتحقيق ھذا السياق، تطالب المنظمات غير الحكومية في عدة دول عربية بتعيين شرطيات أو ز
  .في حاالت العنف المنزلي

  
 . في تعزيز الوعي بھذه الظاھرة على المستوى الشعبي أيضاًوتنشط المنظمات غير الحكومية   

ويشكل عمل ھذه المنظمات قوة فعالة   .وتوجيھھنوتساھم في إنشاء مراكز لالستماع للنساء ضحايا العنف 
في رفع مستوى  وقد ساھمت ھذه التدابير.  وانين األسرة بشكل خاصفي رصد تفعيل القوانين بشكل عام وق

  .ظاھرة العنف والتمييز ضد المرأةالمسؤولين بشأن لدى الوعي في المجتمع و
  

  المدني المجتمع ومنظمات العربية البلدان مبادرات  -7 الجدول
  المرأة ضد العنف مكافحة في      

  
  :يلي ما خصائصھا أھم ومن الجنسي، التحرش لظاھرة حد لوضع" الصمت وقفواأ" حملة  (*)قطر

  
  .السواء على والنساء الرجال استھداف  - 1

  .المرأة ضد العنف بقضايا الوعي مستوى ورفع األولى، للمرة عامة مسيرة في الخروج إلى القطرية المرأة دفع  - 2

  .وشابة امرأة 4 000 من أكثر فيه شاركت عدو سباق تنظيم  - 3

 قضية المساجد وأئمة الدين رجال اختار ولذلك، . المساجد في المرأة ضد العنف بقضايا الوعي رفع على التركيز  - 4
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  .المساجد في شھر لمدة جمعة يوم كل ناقشوھا بالمرأة خاصة معينة

  .المرأة ضد العنف رفض على وحثھم المواطنين مع للتواصل الھاتف عبر الصوتية الرسائلو Q-tell تقنية استعمال  - 5
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  )تابع( 7 الجدول
  

  "للجميع آمنة شوارع" حملة  مصر
  

 في الجنسي التحرش ظاھرة تصاعد جراء من مصر شھدته الذي الحراك إطار في" للجميع آمنة شوارع" حملة تندرج  
 وضع بھدف للمرأة، القومي والمجلس المرأة لحقوق المصري المركز من كل الحملة ھذه وقاد.  خصوصاً القاھرة شوارع
 التنفيذية اآلليات تحسين الحملة ھذه أھداف أھم ومن.  والثقافية االجتماعية التوعية وتوفير الجنسي التحرش لمكافحة قانون

  .المرأة لحماية والقانونية

 وتمي�زت.  2004 عام من اعتباراً التوعية حمالت من عدداً والتضامن واألسرة االجتماعية التنمية وزارة نظمت  - 1  المغرب
 باستھدافھا" شبابنا في واألمل...  أخالقنا من ماشي المرأة ضد العنف" شعار تحت 2007 عام في انطلقت تيال الحملة
 من مجموعة مع بالتعاون المدن من عدد في توعوية قوافل نُظمت ذلك، إلى وباإلضافة.  والشابات الشبان لفئة

  . الشركاء

 ضد العنف لقضاء علىل العالمي لليوم الجمعة أيام خطب من حي�زاً اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة خصصت  - 2
  .الجنسين بين والعدل اإلنصاف مبادئ وتكرس المرأة كرامة تعزز التي اإلسالمية بالقيم التذكير خالل من المرأة،

 اإلنصاف على المرتكزة التربية بقيم الوعي لتعزيز دراسية اًأيامو أنشطة العالي والتعليم الوطنية التربية وزارة خصصت  - 3
  . الرسمية والجامعات المدارس جميع في وذلك المرأة، ضد التمييز أشكال جميع ومناھضة الجنسين بين والمساواة

 ونظّم المرأة، ضد العنف للقضاء على السادسة الوطنية الحملة فترة خالل بريدي ختم شعلة المغرب بريد أصدر  - 4
 10 في( المغربية للمرأة الوطني باليوم احتفاالً بريدياً طابعاً وأصدر رأة،للم العالمي باليوم احتفاالً بريدياً عرضاً
  .)عام كّل من أكتوبر/األول تشرين

من منظمات المجتمع المدني باإلضافة  عضواً 17، ضم�ت 2003إنشاء شبكة لمناھضة العنف ضد المرأة في عام   - 1  اليمن
م إثرھا مشروع قانون لتحديد سن ية حول ظاھرة الزواج المبكر، قدوأعد�ت دراسة ميدان  .إلى اللجنة الوطنية للمرأة

  .نزال قيد النقاش إلى حد� اآل لزواج مالأدنى 

  .منظمات المجتمع المدني على شكاوى النساء لعرضتخصيص خطين ساخنين   - 2

ارة الداخلية ومصلحة عقد لقاءات دورية مع صانعي القرار بھدف مناھضة العنف ضد المرأة، من أھمھا اللقاء مع وز  - 3
  .ن بشأن مراعاة السجينات وأبنائھنالسجو

إصدار كتي�ب حول مناھضة اإلسالم للعنف ضد المرأة، إضافة إلى دليل تدريبي يستھدف خطباء المساجد حول   - 4
  .نف ضد المرأة على المستوى الصحيمناھضة الع

  .دور إليواء النساء ضحايا العنف إنشاء ثالث  - 5

م يقضي بمنع زواج النساء اليمنيات من أجانب، إال بعد الحصول على تصريحات موافقة من السفارات، إصدار تعمي  - 6
  .وذلك نتيجة النتشار ظاھرة الزواج السياحي

 بھا، المعنية والحمالت اإلسكوا منطقة في بالمرأة للنھوض اإلعالمية االستراتيجيات حول الخبراء اجتماع اإلسكوا،  (*)  
  .2011 يونيو/حزيران 22- 21 بيروت،

  
  عقبات أمام مكافحة العنف ضد المرأة  -2

  
بالرغم من الجھود المبذولة والمبادرات المتّخذة، تبقى ظاھرة العنف المبني على نوع الجنس منتشرة   

ھذا  للقضاء علىفمعظم الدول العربية تفتقر إلى قانون متكامل .  في غياب قوانين خاصة بھا تعاقب عليھا
وينص القانون الدولي على ضرورة تعريف العنف المبني عل نوع الجنس في .  أشكال العنف الشكل من

المحور األو�ل ھو تجريم الفعل، أي .  القوانين الوطنية؛ وعلى إصدار قانون متكامل يرتكز على ثالثة محاور
ديا؛ والثالث ھو الوقاية، ؛ والثاني ھو الحماية، أي حماية الضحايا وإعادة تأھيلھن� نفسيا وجسهمعاقبة مرتكب
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أي نشر الوعي والمعرفة بموضوع العنف ضد المرأة، عبر إطالق حمالت للتوعية وبناء قدرات العاملين في 
  .صحة والعدل والشؤون االجتماعيةاآلليات المعنية بالمرأة والوزارات المختلفة مثل وزارات الداخلية وال

  
، ي�عتبر األردن أول بلد في المنطقة العربية يصدر يداًالعنف المنزلي تحد القضاء علىوفي موضوع   
 من الحماية قانون، أصدر األردن 2008ففي عام  . لحماية المرأة من ھذا الجرم وي�لزم بالتبليغ عنه قانوناً
في لبنان، أقر� و . المرأة وبخاصة األسرة، أفراد ضد العنف أساليب كافة منع بھدف ،)6( رقم األسري العنف

لوزراء اللبناني مشروع قانون لحماية المرأة من العنف األسري، ما زال ي�نتظر تصديق مجلس مجلس ا
  .النواب عليه

  
اقترحت منظمات غير حكومية في مصر، مثل مركز النديم للعالج والتأھيل وفي اإلطار نفسه،   

ة غير حكومية في منظم 89سياق تحالف يضم�  منالنفسي، مشروع قانون بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، 
  .وقد و�ز�ع مشروع القانون اللتماس الرأي العام بشأنه قبل عرضه على مجلس الوزراء.  جميع أنحاء مصر

  
 أيةوفيما يتّصل بمكافحة ختان اإلناث الذي يمثّل شكال آخر من أشكال العنف ضد المرأة، لم تصدر   
 تشرين وفي.  الممارسة ھذه نتشرت حيث واليمن السودان في الممارسة ھذه تحظر وطنية قوانين
.  السودان في كوردوفان جنوب محافظة في الممارسة ھذه يحظر واحد قانون صدر ،2008 نوفمبر/الثاني
 والخاص، العام القطاعين في الصحية المؤسسات في الممارسة ھذه يحظر وزاري مرسوم صدر اليمن، وفي
 ختان المصرية الصحة وزارة حظرت ،1996 يوليو/زتمو وفي.  2001 يناير/الثاني كانون في نفاذه بدأ

 أمام بعد فيما استؤنف القاھرة في العليا اإلدارية المحكمة عن الخصوص بھذا مناقض قرار صدر ثم اإلناث؛
 الالزمة اآلليات أن غير.  اإلناث لختان الكلي الحظر بتأييد قضى قراراً بدورھا أصدرت التي العليا المحكمة
  .مصر في متوفرة غير تزال ال تانالخ حظر إلنفاذ

  
 في مصر في المائة في 95.8 نسبة بلغ اإلناث ختان انتشار أن� إلى العالمية الصحة منظمة وتشير  

 عام في اليمن في المائة في 22 ونسبة ،2000 عام في السودان شمال في المائة في 90 ونسبة ؛2005 عام
 العازبات المصريات من المائة في 97 أن 2005 عام في للطفولة المتحدة األمم منظمة وأوردت )26(1997
 أن إلى الحكومية الدراسات إحدى وتشير . للختان خضعن قد سنة 49و 15 بين أعمارھن تتراوح اللواتي
 خضعن قد مصر في عاماً 18و 10 بين أعمارھن تتراوح اللواتي الطفالت من المائة في 50.3 نسبة
  .)27(للختان

  
 التشريع؛: التالية األربعة العناصر على الممارسة ھذه على للقضاء الشامل النھج يرتكز أن وينبغي  
 المستشفيات في العاملين مثل المصلحة، أصحاب جميع تستھدف التي القدرات بناء وأنشطة القانون؛ وتطبيق

 إنفاذ أن كما . الناس عامة تستھدف التي التوعية وحمالت والداخلية؛ والتربية االجتماعية الشؤون ووزارات
  .كافية موارد وتخصيص للعمل خطط ووضع فعالة آليات استحداث يتطلب التشريعات

  
  

�����������������������������������������������������������  
)26(  World Health Organization. Eliminating Female Genital Mutilation: An Interagency Statement, 2008. 

 .المرجع نفسه  )27(
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  مكافحة ختان البنات في مصر  - 11اإلطار 
  

سعت الحكومة المصرية، في إطار التزامھا بالقضاء على الممارسات الضارة للنساء والفتيات وخاصة ظاھرة   
  :دابير، أھمھاختان اإلناث، إلى اتخاذ عدد من الت

  
الذي يعد�ل بعض أحكام قانون  2008لسنة  126تجريم ختان اإلناث بموجب المادة الرابعة من القانون رقم  •

  ؛1996لسنة  12الطفل رقم 

صدور قرارين، أحدھما عن وزير الصحة والثاني عن نقيب األطباء، بتجريم الختان وتعريض كل من  •
  خذت بالفعل إجراءات عملية تنفيذا لھذين القرارين؛وقد اتُّ.  يرتكبه للمساءلة القانونية

قرية مصرية بھدف تخليصھا من ھذه الممارسات الضارة، وذلك بمبادرة من المجلس  120تنفيذ برنامج في  •
  القومي للطفولة واألمومة، وبمشاركة المرجعيات الدينية األھلية؛

م معارض لھذه الظاھرة تحت عنوان تنظيم عدة حمالت لمناھضة ختان اإلناث تھدف إلى خلق رأي عا •
والھدف ھو تفعيل .  ، وذلك بمبادرة من المجلس القومي للمرأة، وبالشراكة مع الجھات المعنية"بداية ونھاية"

  .ھذا الشعار على أرض الواقع واجتثاث ھذه الظاھرة من جذورھا

  
  ةـخالص  -3

  
إلى القيام بإصالحات تشريعية واتخاذ نجحت الحركات النسائية في دفع عدد من الحكومات العربية   

 . تدابير عملية للقضاء على ظاھرة العنف ضد المرأة والعنف األسري أو العنف المبني على النوع االجتماعي
وبالرغم من الخطوات اإليجابية المتّخذة واإلنجازات المسج�لة في التوعية االجتماعية وتقوية المعرفة بھذه 

ليد في عدد من البلدان تحول دون إفصاح كثير من النساء عما يتعرضن له من عنف الظاھرة، فما زالت التقا
، وذلك تحت ذريعة مقبوالً أمراًال يزال إفالت أزواج الضحايا وأھاليھن� من العقاب و.  أسري أو غيره
  . الطاعة أو القوامة

  
  القتصادية والسياسية واالجتماعيةحصول المرأة على بعض الحقوق ا  -جيم

  السيداوبموجب   
  

تساھم التحوالت االجتماعية واالقتصادية التي تشھدھا المجتمعات العربية في تغيير الذھنية   
وھكذا، يؤدي تعليم الفتيات وانتقال أعداد كبيرة من النساء للعمل .  االجتماعية التقليدية في المجتمعات األبوية

تيرة التحضر والھجرة واالنفتاح على العالم الخارجي خارج البيت وانتشار العولمة واقتصاد السوق وتزايد و
من خالل وسائل االتصال واإلعالم الحديثة إلى إعادة صياغة عالقات القوة واألدوار االجتماعية داخل 

وساھم نضال الحركات النسائية في حصول المرأة على بعض حقوقھا، وفي االقتراب من تحقيق .  األسرة
جنسين، وكذلك في حث الحكومات على اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد� من اإلنصاف والمساواة بين ال

  .الفروقات بين الجنسين
  

  عمل المرأة وتحصيلھا العلمي: الحقوق االجتماعية واالقتصادية  -1
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 على الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة، ال سيما الريفية، علماً السيداومن  14-10تنص البنود   
  .الدول العربية ال تميز مباشرة ضد المرأة في التعليم والصحة بأن تشريعات

 التعليم مجانية تضمن وطنية استراتيجيات العربية الدول معظم وضعت التعليم، موضوع فيو  
 بالتربية المتعلق القانون أقر تونس، وفي.  تمييز دون مواطنيھا لكافة الجامعي المستوى لغاية الحكومي
   سن من التعليم إلزامية كرس كما األطفال، جميع بين الفرص وتكافؤ التمييز عدم دأيمب المدرسي والتعليم

 السورية، العربية الجمھورية وفي.  سنة 17 إلى الكويت في السن ھذه ور�فعت.  سنة 16 إلى سنوات 6
 الفتيات تشجيع وجرى البادية، مناطق في متنقلة مدارس وأنشئت سنة، 16 إلى اإللزامي التعليم سن ر�فعت
 سن تر�فع جيبوتي، وفي.  المعلومات تكنولوجيا وإلى والتقنية العلمية الشُع�ب إلى الدراسة في التوج�ه على
 يراعى حيث ع�مان، وفي.  العربية باللغة المرأة أمية لمحو برامج وو�ضعت سنة 16 إلى اإللزامي التعليم
 العام الدبلوم على الحاصالت للفتيات الكاملة الدراسية المنح من عدد خُص�ص الجنسين، بين الفرص تكافؤ
 التشريعات ھذه أثر أن� في شك وال . )28(الحكومية الجامعية المؤسسات من منح على يحصلن لم ممن

ن في انخراطھن في الحياة العامة ومساھمتھ تعزيز إلى أد�ى وأنّه النساء، وضع تحسين على إيجابي والتدابير
وبالتالي، ساعد ذلك  . على الرجال في وظائف ومناصب كانت فيما مضى حكراً تدريجياًوالمجال االقتصادي 

تحو�ل تدريجي على زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، خصوصا الحائزات شھادات عليا، مما أدى إلى 
جعل التعليم والعمل عاملين داعمين في التقسيم التقليدي للعمل بين المرأة والرجل داخل األسرة وإلى 

  .السيداوإلصالحات القانونية التي تستھدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتنفيذ ل
  

بالرغم من الجھود المبذولة لتوفير التعليم ورفع مستواه، فما زالت معدالت األمية بين النساء عالية و  
والمرأة .  ليمنفي كثير من البلدان العربية، مثل الجزائر والسودان والعراق ومصر والمغرب وموريتانيا وا

وال يزال التعليم في بلدان عربية عدة ال يرقى إلى .  تُحرم بسبب األمية من فرص العمل ومن خدمات كثيرة
 وينتج عن ذلك ارتفاع معدالت البطالة خصوصاً.  المستوى المطلوب، وال ينسجم مع احتياجات سوق العمل
للمرأة العربية متدنية  االقتصادية؛ فالمشاركة )29(للدى اإلناث، وذلك بسبب عزوف الفتاة المتعلّمة عن العم

وبالرغم من عدم وجود قوانين عمل تمي�ز بشكل   .)30(2010في المائة في عام  22جدا، ولم تتعد� نسبة 
مباشر ضد المرأة، تُعزى أسباب ضعف مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية إلى عدة عوامل، منھا التقاليد 

تحد من مشاركتھا في الحياة العامة، وكذلك األسس الھيكلية و التي تمي�ز ضد المرأةواألنماط الثقافية 
  . لمؤسسات سوق العمل التي ال تتالءم مع الدور المزدوج للمرأة كعاملة وربة منزل

  
وفي ھذا المجال، جرى تعديل بعض التشريعات واستصدار قرارات لضمان مساواة المرأة مع الرجل   

.  مكين المرأة من التوفيق بين دورھا األسري ودورھا اإلنتاجي، مثل قوانين الخدمة المدنيةفي مجال العمل وت
تعديل تشريعات مثل قوانين التأمينات والمعاشات وضريبة الدخل في األردن واإلمارات العربية  أيضاًوجرى 

  .)31(المتحدة والبحرين وتونس وجيبوتي وع�مان وقطر ومصر واليمن
  

�����������������������������������������������������������  
 .2009، 15+تنفيذ منھاج عمل بيجيناألمم المتحدة، التقرير العربي الموحد حول   )28(

 .المرجع نفسه  )29(

)30(  ESCWA, Charting the Progress of the Millennium Development Goals in the Arab Region: A statistical Portrait, 
2010, p. 10.                                                                                                                                                                                                    

 . 2009، 15+األمم المتحدة، التقرير العربي الموحد حول تنفيذ منھاج عمل بيجين  )31(
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أمام  كبيراً عائقاًتدنّي مشاركة المرأة العربية في الحياة االقتصادية، ما زال الفقر يشكّل  وباإلضافة إلى  
، وضعت عدة 12وكما يبي�ن اإلطار  . بشكل خاص في الدول األقل نمواً المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

  .ا ودعم حقوقھا وحقوق عائلتھادول عربية استراتيجيات لتمكين المرأة الفقيرة، ونفّذت تجارب ناجحة لدعمھ
  تجارب جيدة في الدول العربية في مجال تمكين المرأة الفقيرة  -8الجدول 

  
  العربية الدول  في مجال تمكين المرأة الفقيرة الجيدة التجارب

إنشاء بنك األغذية ووضع برامج لتحسين دخل األسر، كمشاريع تحسين موارد 
  األردن  يسرةالرزق واألسر المنتجة والقروض الم

  األردن وتونس  التوس�ع في توفير ائتمانات للمرأة التي ترغب في إنشاء مشروع إنتاجي صغير
إنشاء بنك األسرة لتوفير قروض صغيرة بھدف مساعدة األسر الفقيرة، وتطوير 

في المائة من النساء لتحسين  37مشروع المايكروستارت الذي تستفيد منه نسبة 
  البحرين  سر الفقيرةالمستوى المعيشي لأل

إقرار خطط وطنية إلنشاء وحدات ومحافظ للتمويل األصغر والصناديق من أجل 
  تونس والجمھورية العربية السورية والسودان  تمويل المشاريع الصغيرة وإتاحتھا ألكبر عدد من النساء

  جيبوتي  إنشاء صندوق لالدخار والقروض خاص بالمرأة داخل االتحاد الوطني للنساء
إنشاء بنك األسرة وبنك الفقراء، وإعداد استراتيجية متكاملة لمواجھة البطالة لدى 

  السودان  الجنسين وترجمتھا إلى برامج قصيرة األجل
إقرار مخصصات مالي�ة من ضمن مخصصات القطاع الزراعي والسمكي من 

  انع�م  الموازنة العامة للبرامج الموج�ھة إلى تلبية احتياجات المرأة الريفية
توفير القروض الصغيرة والمتناھية الصغر للمرأة، وذلك عن طريق الصندوق 

  مصر  االجتماعي والجمعيات األھلية، وإنشاء بنك طعام للفقراء
التي تھدف إلى تحسين الظروف الحياتية للمرأة من خالل " بنك النساء"صناديق إنشاء 

  موريتانيا  دعم األنشطة المدر�ة للدخل
قيرة بنظام الضمان االجتماعي، وتوفير قروض ميس�رة لدعم المشاريع شمل األسر الف

  اليمن  حدود، وإنشاء بنك األمل للفقراءالصغيرة للمرأة ذات الدخل الم

  .2009 ،15+بيجين عمل منھاج تنفيذ حول دالموح العربي التقرير المتحدة، األمم: المصدر

  
 تغطية ضعف أو غياب النساء لدى ال سيما قرالف مشكلة حل أمام عائقاً تقف التي العوامل ومن  
 توفر عدم لويشك  .االئتمانات على الفقيرة المرأة حصول وصعوبة والمرأة للرجل االجتماعي األمان شبكات
 عائقاً البلدان بعض في للمرأة االقتصادي الوضع عن االجتماعي النوع بحسب فةومصن وحديثة دقيقة بيانات
  .امرأة تعيلھا التي واألسر الفقيرة المرأة وضع تحسين إلى تھدف التي والمشاريع امجللبر السليم التخطيط أمام

  

  بطاقة ھوية في مصرحصول المرأة الفقيرة على   - 12اإلطار 
  

على التعرف على مشاكل النساء  1987عملت جمعية  تطوير وتعزيز مكانة المرأة التي تأسست في عام   
ھوية وال وثائق رسمية، واللواتي يحرمن نتيجة لذلك من الحقوق والفوائد التي ھن في  الفقيرات اللواتي ال يحملن بطاقة

ووضعت الجمعية برامج لمساعدة تلك  . حاجة ماسة إليھا، مثل وراثة الممتلكات والحصول على الضمانات االجتماعية
، 2001أبريل /وفي نيسان . قوقھنالنساء في الحصول على أوراق رسمية، وقدمت لھن� مشورة قانونية لزيادة الوعي بح

بين  وأثارت الجمعية نقاشاً.  مشاكل النساء الفقيرات في الحصول على بطاقات ھويةطرحت فيه  عقدت الجمعية مؤتمراً
ونجح المؤتمر في تغيير السياسات، حيث تعھ�د  . واضعي السياسات ووسائل اإلعالم والرأي العام حول ھذه القضايا

حصول وھكذا، مكّنت الجمعية النساء من ال.  ني بتسھيل عملية الحصول على بطاقات ھوية للفقراءمكتب التسجيل المد
 600شھادة طالق وأكثر من  115شھادة زواج و 79شھادة وفاة و 100شھادة ميالد و 230بطاقة ھوية و 1 480على 

رأة في مصر والجمعيات الفاعلة في الميدان ونفّذ المجلس القومي للم.  الستفادة من النفقة والمعاشات التقاعديةلوثيقة 
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التدابير واألنشطة من أجل حصول النساء ذوات الدخل المنخفض على بطاقات ھوية خاصة، و مجموعة من البرامج
  .للمساعدة القانونية ذلك برنامجاًوك

  
  السياسية والمشاركة في صنع القرارالحقوق   -2

  
  23و 5رقم  تانالعام تانوالتوصي من االتفاقية 7و 4 تانالماد

  
  وقائع وأرقام  )أ(
  

الرجل في القانون، وعلى حق و على المساواة بين المرأةالدساتير في معظم الدول العربية  تؤكّد   
وبالرغم من ذلك، فما زالت المشاركة .  المرأة في شغل مراكز صنع القرار على الصعيد التمثيلي والتنفيذي

 10وبلغت حصة المرأة العربية في البرلمانات الوطنية .  ستوى المطلوبالسياسية للمرأة ضعيفة ودون الم
 فھي ذلك، ومع . )33(2006 عام في المائة في 8.2 كانت أن بعد ككل، للمنطقة 2011 عام في )32(المائة في
  .)34()المائة في 18.6( العالمي المتوسط من بكثير أقل تزال ال
  

وھذا  . في الدول العربية بطيئاً ة في مراكز القرار تطوراًوشھدت المشاركة السياسية والعامة للمرأ  
مؤقتة  ما دفع بالحركات النسائية في الدول العربية إلى تنفيذ أنشطة التعبئة والدعوة والدفاع واتخاذ تدابير

  التي  السيداومن ) 4(وجب المادة ملتفعيل القوانين والتشريعات وردم الھوة بينھا وبين التطبيق، وذلك ب
  .م تتحفظ عليھا معظم الدول العربيةل
  

  المشاركة السياسية للمرأة  -9الجدول 
  

  )ب(النسائية الكوتا نسبة
 نظام اعتماد
  الدولة في كوتا

  البرلمان/النواب مجلس
  االنتخابات  المقاعد  النساء النساء نسبة  )أ(الدولة

  األردن  11  2010  120  13  10.8  نعم  المجموع من مقعداً 12

  12  2006  40  9  22.5  كال  
 العربية اإلمارات
  المتحدة

  البحرين  10  2010  40  1  2.5  كال  
  الجزائر  5  2007  389  30  7.7  -  
  القمر جزر  12  2009  33  1  3.0  كال  

  4  2007  250  31  12.4  كال  
 العربية الجمھورية
  السورية

  جيبوتي  2  2008  65  9  13.8  -  المائة في 10
  السودان  4  2010  446  114  25.6  نعم  المائة في 13
  الصومال  8  2004  546  37  6.8  نعم  المائة في 12
  العراق  3  2010  325  82  25.2  نعم  المائة في 25

�����������������������������������������������������������  
  .www.ipu.org  .االتحاد البرلماني الدولي  )32(

  .2006اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، وضع المرأة العربية في سياق الصكوك الدولية،   )33(

)34(  United Nations, The Millennium Development Goals Global Report , 2009. 
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  ع�مان  10  2007  84  0  -  كال  
  قطر  7  2010  35  0  -  كال  
  الكويت  5  2009  65  5  7.7  كال  
  لبنان  6  2009  128  4  3.1  كال  
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  )تابع( 9الجدول 
  

  )ب(النسائية الكوتا نسبة
 نظام اعتماد
  الدولة في كوتا

  البرلمان/النواب مجلس
  االنتخابات  المقاعد  النساء النساء نسبة  )أ(الدولة

  ليبيا  3  2009  468  36  7.7  كال  
  (*)مصر    2010  512  65  13.0  نعم  
  المغرب  9  2007  325  34  10.5  نعم  

  2  2009  150  0  -  كال  
 العربية المملكة
  السعودية

 ثالثة أصل من اًواحد اًمقعد
  موريتانيا  11  2006  95  21  22.1  نعم  مقاعد
  اليمن  4  2003  301  1  0.3  كال  

  .www.ipu.org  .الدولي البرلماني داالتحا  )أ( :المصادر
  .http://www.quotaproject.org  )ب(  

  .حةالمسل واتللق األعلى المجلس قبل من 2011 فبراير/شباط 13 في مصر في والشورى الشعب مجلسي حّل تم  )*(  

  
  نظام الكوتا: التدابير الخاصة المؤقتة لزيادة التمثيل السياسي للمرأة  )ب(
  

  تفاقية السيداوامن  4المادة 
  

 التمييز على للقضاء ومؤقتة مرحلية وإجراءات تدابير اتخاذ وجوب على السيداو من) 4( المادة تنص�  
 والعراق والسودان وتونس األردن اتخذ المادة، لھذه وتنفيذاً . الجنسين بين المساواة وتحقيق المرأة ضد

 دول وشھدت.  الوطنية البرلمانات في المرأة تمثيل زيادةل مؤقتة تدابير وموريتانيا والمغرب ومصر وفلسطين
 نظام اعتماد وأسفر.  المحلية والمجالس والبرلمانات االنتخابية القوى في النساء عدد في زيادة كثيرة

 العربية، المنطقة وفي  .سياسياً المرأة تمثيل زيادة على إيجابية نتائج عن الوطنية ماناتالبرل في الحصص
 قبل وذلك المائة، في 27.6 بنسبة البرلمان في النساء تمثيل مستويات أعلى 2011 عام في تونس تصد�رت
 في 25.2 بنسبة والعراق المائة في 25.6 بنسبة السودان يليھا التونسية؛ الثورة عقب البرلمان في العمل وقف
 قطرفي  برلمانال في للمرأة تمثيل ال حين في المائة، في 22.5 بنسبة المتحدة العربية واإلمارات المائة

  ).أدناه الجدول( السعودية العربية والمملكة
  

 ،مقعداً 12 إلى المرأة حصة رفع تم� ،2010 لعام األردن في الجديد االنتخابات قانون وبموجب  
 حصول قبل الشعب مجلس أقر� فقد مصر، في أما . التنافس طريق عن عليھا تحصل التي المقاعد ءباستثنا
 عدا ما ،2011 انتخابات من اعتباراً مقعداً 64 إلى المرأة تشغلھا التي البرلمانية المقاعد عدد رفع  الثورة
التي سوف يتقدم بھا مجلس  اتاإلصالح إطار في مصر في النقاش ي�ستأنف أن وي�توقّع.  التنافسية المقاعد

  .الشعب المنتخب
  

منظمات المجتمع المدني تعبئة واسعة من أجل حث الحكومات على اتخاذ  شنّتوفي ھذا اإلطار،   
ومن أھم تلك  . السيداومن ) 4(اإلجراءات لتحسين التمثيل السياسي للمرأة وللوفاء بالتزاماتھا بموجب المادة 

  تضم  يأجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة، التالمبادرات تأسيس الحركة من 
  . منظمة غير حكومية في المغرب 1 000ما يقارب 
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 من متزايدة أعداده الدينامية المدنية التي ساھمت فيھا منظمات نسائية وتنموية، اعتمدت ذبھ وارتباطاً  

 تشجيع المھم ومن.  والبلديات المحلي وىالمست على الحصص مبدأ وفلسطين األردن مثل العربية بلدانال
 وتتمكن المحلي، الشأن إدارة في دور لھا يكون بحيث والبلدية المحلية المجالس لعضوية الترشح على المرأة
 أثر ولبنان األردن في التجربة وتظھر.  المرأة وطموح طموحاتھا يؤيد الناخبين من جمھور تكوين من

  .  البلدية االنتخابات في النساء ترشّح نسبة ةزياد في النسائية الكوتا/الحصص
  

  األردن في البلدية المجالس في نسائية كوتا: جيدة ممارسة  - 13 اإلطار
  

  نسبة البلدي المجلس لعضوية للمرشحات صتخص� أن على 2007 لسنة) 14( رقم الجديد البلديات قانون نص  
 العدد يتقدم لم وإذا.  األصوات أعلى على حصلن اللواتي اتشغلھ المجلس أعضاء عدد من المائة في 20 عن تقل ال

 بقرار التعيين فيتم إلشغالھا، المجلس أعضاء عدد من النسبة ھذه يساوي الذي العدد يتوافر لم أو المرشحات من المطلوب
ويعني .  رىالكب عمان أمانة على النص ھذا ويطبق النسبة، ھذه حدود في الوزير تنسيب على بناء الوزراء مجلس من
 في المائة في 20 عن الكوتا نسبة تقل ال بحيث العملية وترجماته القانون بموجب محدد النسائية الكوتا مقاعد عدد أن ذلك
  .الظروف كل
  

 المجالس ضمن مقعداً 929 أصل من مقعداً 211 بين تتوزع مقعداً، 218 للنساء المحجوزة المقاعد عدد بلغ وقد  
 ،ترشيحاً 380 عددھا بلغ فقد النسائية، الترشيحات صعيد على أما.  الكبرى عمان أمانة مجلس ضمن مقاعد 7و البلدية،

 من التي الكوتا أھمية تعكس جيدة نسبة وھي ،2 070 عددھا البالغ الترشيحات مجموع من المائة في 18.4 يعادل ما أي
  تنافسياً بفوزھن تمثل لھن� إضافياً مكسباً حققتو النساء لدى الكامنة الفرص عن كشفت أنھا المباشرة اإليجابية آثارھا

ـ  البلدية المجالس في النساء عدد فارتفع الكبرى، عمان أمانة مجلس ضمن سيدات 7 الحكومة عي�نت كما.  مقعداً 23 ب
 أكبر ذلك وي�عتبر.  المائة في 25 إلى المجالس ھذه في المرأة وتمثيل سيدة 241 إلى ليصل الكبرى عمان أمانة ومجلس
 ،2003 عام في البلدية المجالس انتخابات بنتائج بالمقارنة خصوصاً األردن، في تنافسية انتخابات في المرأة حققته إنجاز
 من سيدات 104 وتعيين بانتخاب وذلك المجالس، ھذه عضوية إجمالي من المائة في 10 المرأة تمثيل إجمالي بلغ حيث
  . كافة البلدية والمجالس الكبرى عمان أمانة مجلس في والمعي�نين نتخبينالم األعضاء مجموع ھم عضواً 1 050 أصل

__________________  

  . 2009، 15+ملكة األردنية الھاشمية بيجينمالتقرير الوطني لل: المصدر

  
  المرأة في مراكز صنع القرار في المجالين القضائي والديني  -3

  
  الحقل القضائي  )أ(
  

على الرجال،  وباتت تتبو�أ مراكز صنع القرار التي كانت حكراً تاريخياً اًلقد كسرت المرأة حاجز  
كوزيرات ووكيالت و�زارات وسفيرات ورئيسات جامعات ومسؤوالت في النقابات واألحزاب السياسية 

ومن أھم التطورات اإليجابية في ھدا المجال دخول  . ورئيسات لمؤسسات تجارية ولشركات القطاع الخاص
  . لى الجسم القضائي والمؤسسات الدينية الرسميةالنساء إ

  
من  التي تُعتبرتعيين أول قاضية في المحكمة الدستورية العليا  2003 عام تم في، ففي مصر مثالً  

، عينت 2007وفي عام .  ، تم تعيين قاضيتين في ھيئة المفوضين2005وفي عام .  أعلى المناصب القضائية
ع�ي�نت أول ، فقد أما في البحرين  .ة مختلفة، ثم اثنتا عشرة قاضية بعد ذلكثالثون قاضية في مناصب قضائي
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تم تعيين سيدة  في  ،2007 وفي عام.  في المحكمة المدنية الكبرى 2006سيدة بمنصب قاضٍ في عام 
منصب رئيسة نيابة وأخرى كقاضية في المحكمة الدستورية من مجموع األعضاء البالغ عددھم سبعة 

  .أعضاء
  
  يالحقل الدين  )ب(
  

ع�ي�نت أول امرأة مأذون في مصر، باإلضافة إلى عدة واعظات دينيات في جوامع منذ فترة وجيزة   
وفي الجمھورية العربية السورية، أعد� المفتي دراسة فقھية .  المجالس العلمية في المغرب األردن ولبنان وفي

أبريل /فأعلن ملك المغرب في نيسان ي المغرب،وأما ف.  لدين اإلسالميمع ا السيداومواد  تماشيحول مدى 
.  عالماً، من بينھم امرأة للمرة األولى 16عن تشكيلة أعضاء المجلس العلمي� األعلى الذي يضم�  2004

وينص�   .عضواً 226المحلي�ة التي تتكو�ن من  امرأة في المجالس العلمي�ة 36، شاركت أيضاًوللمر�ة األولى 
العضو صاحب ثقافة شرعي�ة متينة ومتجر�داً من أي� تحي�ز سياسي� يكون  لمجالس على أنالقانون الجديد لھذه ا

وبحسب القانون  . سة العلمي�ة المرجعي�ة األولى للمجتمعئفي، وأن يعمل على أن تكون المؤسأو مذھبي� أو طا
القضايا المعروضة المجلس بإحالة  ويختص . األعلى ھل المغربي� رئاسة المجلس العلمينفسه، يتولّى العا

عليه إلى الھيئة العلمي�ة المكلّفة اإلفتاء والتي تتشكّل من أعضائه، بھدف إصدار الفتاوى الرامية إلى تحديد 
  .)35(الشرعي�ة اإلسالمي�ة في القضايا ذات الصبغة العام�ة

  
  ةـخالص  -4

  
ة لھذا الواقع، جونتي . في مراكز صنع القرار لم يرق بعد إلى المستوى المطلوبإن تمثيل المرأة   

تقوم المنظمات النسائية وجمعيات المجتمع المدني مند عدة سنوات بمساءلة الحكومات المتتالية واألحزاب 
السياسية، وكذلك بتقديم مقترحات وبدائل وتنظيم حمالت ترافعية وتوعوية تستھدف الرأي العام وأصحاب 

تدخل ضمن اختصاصات األحزاب والجمعيات السياسية، وتضطلع الجمعيات النسائية بأدوار أخرى .  القرار
  .كتنظيم دورات تدريبية للنساء المرشحات أو المنتخبات

  
ؤ ناجحة وممارسات جيدة في مجال تبووفي ضوء ما سبق، يتّضح أن عدة بلدان عربية تشھد تجارب   

تلك االنجازات اتخاذ  ومن أھم . المرأة مراكز صنع القرار في الحقل السياسي واالقتصادي واالجتماعي
سيما في المجالس النيابية  تدابير مؤقتة مثل الكوتا النسائية لزيادة تمثيل المرأة في مراكز القرار، وال

  .للمرة األولى إلى الحقل الديني والمحلية، ودخول النساء
  
  

�����������������������������������������������������������  
 .http://www.map.co.maلألنباء،  وكالة المغرب العربي  )35(
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  استنتاجات وتوصيات  -ثالثاً
  

  استنتاجات  -ألف
  

  ة في النھوض بالمرأةتجارب وطنية ناجحة وممارسات جيد  -1
  

، ودور منظمات السيداوثراء التجارب والممارسات الجيدة في مجال تفعيل  إلىھذه الدراسة  تشير  
المجتمع المدني والحركات النسائية والمنظمات الدولية في دفع الحكومات إلى اتخاذ اإلجراءات وإصدار 

أن تصاعد نفوذ قوى المجتمع المدني  ير أيضاً إلىوتش.  التشريعات المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة
التكريس التدريجي للتعددية الحزبية وتوسيع ھوامش الحرية والعمل حركة النسائية وترس�خھا ووبروز ال

ومن المتوقّع أن تتّسع ھوامش الحريات الفردية .  العربية البلدانفي بعض  قائماً الديمقراطي أصبح واقعاً
تنظيم والتعبير بعد الثورات السلمية التي عرفتھا تونس ومصر والتي كانت لھا آثار على والجماعية وحرية ال
وبالرغم من التفاوت في قوة ونشاط منظمات المجتمع المدني، ودرجة تبعيتھا للسلطة أو .  عدة بلدان عربية

نتيجة لتعدد الجمعيات ذلك أنه .  جديداً الجمعيات وتزايدھا واقعاًھذه األحزاب السياسية، فقد خلق إنشاء 
وتباين مجاالت اھتمامھا، تمكن عدد منھا من اكتساب وزن مجتمعي وأداء دور القوى الضاغطة من أجل نقل 

تلك التي تحتاج إلى التأثير على العقلية السائدة والرأي العام والتوعية  ال سيمابعض القضايا إلى الواجھة، 
  . بالحقوق

  
المغرب، و مصرلمدني، احتلت الجمعيات النسائية مكان الصدارة في وفي سياق صعود نجم المجتمع ا  

كما عرفت .  وصارت حاملة لمطالب النساء ومدافعة عن حقوقھن المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
التي تمثّل في بروز عدد من الجمعيات  الحركة النسائية في معظم البلدان العربية في العقدين األخيرين انتعاشاً

تعنى بالترافع لصالح الحقوق القانونية واالجتماعية للمرأة والمطالبة بھا وتوجيه االنتباه إلى التمييز ضد 
  . ةوالسياسي ةواالجتماعي ةالقانوني الميادينالمرأة، وذلك في 

  
وقد ساھمت النساء الباحثات في مختلف الميادين في وضع موضوع حقوق المرأة في قلب كثير من   
اث الجامعية حول المجتمعات، وتطعيم النقاش بالمعرفة وبالمعطيات الالزمة لكشف واقع النساء على األبح

 الساحةوتمكّنت جمعيات نسائية كثيرة من إسماع صوتھا على  . جميع المستويات وداخل مختلف الشرائح
في  أيضاًويالحظ .  دولية، وساھمت في المؤتمرات الدولية بإدراج المطالب النسائية على األجندة الةالدولي

  . السنوات األخيرة بروز ظاھرة التشبيك بين الجمعيات النسائية على المستويين الوطني واإلقليمي
  

، فإنھا وإذا كانت ھذه الحركة ما تزال ناشئة في بعض البلدان العربية، كبلدان الخليج العربي مثالً  
لعربي، تساھم في صناعة الرأي وتحمل مطالب بلدان المشرق والمغرب ا عدد منأضحت قوة نافذة في 

ومشاريع تتوخى دعم حقوق النساء، بل وتتقدم في أحيان أخرى كطرف في مسار التفاوض مع الدولة من 
  .مصلحة النساء وبلدانھن فيهتوجيه الدعم لما لأجل إقرار ھذه الحقوق، وتبني شراكات مع منظمات دولية 

  
  ل من أجل النھوض بحقوق المرأةالب�عد الدولي للعم: السيداو  -2

  
، بالرغم من التحفظات الھامة عليھا وضعف تفعيلھا، السيداوي�عتبر تصديق معظم الدول العربية على   

واستراتيجية مشتركَين للتغيير يمكّنان من  مرجعياً عامال ايجابيا في حد ذاته، وذلك ألن االتفاقية تشكل إطاراً
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مساءلة الحكومات حول التقدم المحرز في مجال النھوض الفعلي بالحقوق  تحديد أفق التغيير ومضمونه ومن
  . ھذه البلداناإلنسانية للمرأة في 

  
نجاز إصالحات إلتصاعد الضغوط الداخلية والدولية على البلدان العربية بوتتّسم المرحلة الحالية   

حوال الشخصية ومالءمتھا مع قيم سياسية وتربوية وقانونية، بما في ذلك إصالح التشريعات المرتبطة باأل
  . ومبادئ الحقوق اإلنسانية العالمية

  
للكفاح في في نشر الوعي بالبعد االستراتيجي  كبيراً وقد أد�ت المؤتمرات الدولية حول المرأة دوراً  
  .سانالمساواة بين الجنسين، سواء تعلق األمر بتحقيق التنمية أو بناء الديمقراطية أو إقرار حقوق اإلن سبيل

  
  عقبات أمام تفعيل االتفاقية  -3

  
بالرغم من التقدم المحرز في البلدان العربية، ما زال دمج المساواة بين الجنسين في الھياكل الحكومية   

وھذا ما يؤدي إلى ضعف تفعيل الحقوق السياسية واالقتصادية .  والعامة وفي السياسات الوطنية في بدايته
ة، بالرغم من أن البلدان العربية لم تتحفظ على ھذه الحقوق وأن� أية جھة فيھا لم تد�ع واالجتماعية للمرأة والفتا

ھذه الوضعية بوضوح على أن� ما ي�منح للمرأة وما تُحرم منه إنما  وتدل . أنھا تتعارض مع الشريعة اإلسالمية
  .  ة كورقة تفاوضية سياسيةاستعمال حقوق المرأعلى ھو مرتبط بالسياسة وبعالقات القوى بين فئات المجتمع و

  
ويشكل تزايد تأثير الجماعات والقوى السياسية المعادية لحقوق المرأة في المنطقة العربية أھم عقبة   

، بغض تدفع بالحكوماتوھذه القوى  . ديمقراطيةالبوية وغير األثقافة الذات في البلدان أمام تفعيل االتفاقية 
بشكل سطحي ال يھدف سوى إلى  السيداوعامل مع إشكالية تفعيل النظر عن بعض االستثناءات، إلى الت

  . إرضاء مختلف القوى المتواجدة في الساحة السياسية
  

سيما وأنھا تتسم بضعف  وينبغي تعزيز أداء اآلليات الوطنية الرسمية الحالية موضوع المساءلة ال  
  . سائيةالحركة الن الحوار والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وخصوصاً

  
  توصيات  -باء

  
في ضوء تزايد مطالب الرجال والنساء الداعين إلى التغيير واإلصالح في البلدان العربية، ال بد� من   

عطاء الزخم الضروري للنھوض بالحقوق اإلنسانية للمرأة وتطوير العقليات إلاعتماد سياسات رسمية إرادية 
ينبغي أن تھدف ھذه السياسات إلى اتخاذ مجموعة من  وللقيام بذلك،.  ومضمونھا السيداووتفعيل روح 

  :لمجاالتالخطوات العملية في شتّى ا
  

  بموجب االتفاقيةااللتزامات   -1
  

جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعاھدات  سحب  )أ(  
رؤية استراتيجية تأخذ في االعتبار تطلعات ، عبر تبني 16و 2المواد الدولية األخرى ذات الصلة، وخاصة 

النساء إلى المساواة والكرامة، وااللتزامات الدولية للدول األطراف، وكذلك التحوالت االجتماعية واالقتصادية 
  تعرفھا البلدان العربية؛ يالت
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البرتوكوالت األخرى ذات  سيداو وعلىالالمصادقة على البروتوكول االختياري الملحق ب  )ب(  
  لصلة؛ا
  

والمنظمات الحقوقية والنسائية المتخصصة في إنجاز فعلى ألعضاء البرلمان الشراك اإل  )ج(  
مة للھيئات التعاقدية في في إعداد التقارير األخرى المقد حول تفعيل االتفاقية، وكذلك الوطنيةالتقارير الدورية 

  ؛شامالً دورياً األمم المتحدة ولمجلس حقوق اإلنسان المعني باستعراضھا استعراضاً
  

  ؛السيداوعداد التقارير ورصد تنفيذ إلإنشاء مراصد وطنية   )د(  
  

التوصيات العامة الصادرة  أيضاًوالبروتوكول االختياري الملحق بھا و السيداوالعمل على نشر   )ھ(  
يب حول كل دولة طرف والتعريف بمضامينھا وتدر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةعن 

  .القضاة والمحامين والبرلمانيين في شأنھا
  

  السيداوإقرار الحقوق المذكورة في   -2
  

 بين الرجل والمرأة، علما بأن سن� تُعتبر اإلصالحات القانونية المحفز األساسي لتحقيق المساواة  
ينبغي تنفيذ لك، ولذ . القوانين وتطبيقھا لھما دور أساسي في حصول األفراد على الموارد والحقوق األساسية

  .إصالحات في شتّى الميادين
  
  اإلصالحات الدستورية  )أ(
  

المنظومات  يإلى موقعھا ف التمييز ضد المرأة، وذلك نظراً للقضاء على أساسياً تُعتبر الدساتير مدخالً  
ا للقيام القانونية الوطنية، وإلى السياقات السياسية الحالية في جميع الدول العربية والفرصة التي توفّرھ

  : وفى ھذا الصدد، ينبغي اتخاذ الخطوات التالية . بإصالحات دستورية
  

ظم القانونية المحلية، وتكريس تبديد الغموض بشأن مكانة االتفاقيات والمعاھدات الدولية في الن  )1(  
 بالنسبة إلىصريح للمبدأ الدستوري المتمثل في سمو المعاھدات الدولية المصادق عليھا  نص�
  اعد القانونية المحلية؛القو

  
في ) المباشر وغير المباشر(التمييز على أساس الجنس وكذلك ضد المرأة تعريف التمييز   )2(  

لواجب إلغاء من االتفاقية، وتكريس نص قانوني ) 1(على النحو المحدد في المادة الدستور، 
  النساء وعنفا ضدھن؛ضد  جميع النصوص القانونية والتنظيمية والممارسات التي تشكل تمييزاً

  
من  4للمادة  تكريس نصوص دستورية لواجب اتخاذ وسن تدابير مؤقتة واستثنائية، وفقاً  )3(  

به النساء في مجاالت الحياة  تنعم، وذلك لضمان المساواة الفعلية بين الجنسين كحق السيداو
ال يعني بشكل آلي  الخاصة والعامة، إذ إن� إقرار مبدأ المساواة بين المواطنين في الدساتير

  . إقرار المساواة بين الجنسين
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  ومقتضياتھا السيداوالتشريعات الوطنية مع روح  مواءمة  )ب(
  

مواد ل إلغاء جميع أشكال التمييز والعنف القائمين على النوع االجتماعي، وفقاًيتعلق ذلك بالعمل على   
  :ما يلي ، وخصوصاًالمرأة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدالتفاقية وتوصيات ا
  

مدونة األسرة وقوانين  وال سيماالتشريعات الوطنية مع روح االتفاقية ومقتضياتھا،  مواءمة  )1(  
الجنسية والتشريعات الجنائية، لما لھذه القوانين من أثر ھام وحاسم على النساء والفتيات وعلى 

  الجتماعية؛ قدرتھن على الحصول على حقوقھن السياسية واالقتصادية وا
  

 باعتبارهالعنف الزوجي واألسري،  ذلك في بما االجتماعي، النوع على المبني العنف تجريم  )2(  
 في المسؤولية كامل الدولة وتحميل العام؛ بالنظام خطيراً ومس�اً اإلنسان، لحقوق جسيماً انتھاكاً
االنتھاكات التي في الجرائم و عادل تحقيق إلجراء الضرورية السياسات ووضع له؛ التصدي

تتعرض لھا الضحايا؛ ومعاقبة مرتكبيھا؛ واتخاذ التدابير المالئمة لجبر الضرر الواقع على 
  المرأة؛

  
ـ سن تحديد  )3(    الرجال تستھدف توعية برامج وتطوير الزواج؛ لسن� أدنى حداً عاماً 18 ال

 التدريب وتعزيز لجنسين؛ا بين المساواة وأھمية المبكر للزواج السلبية الجوانب حول والفتيان
 الرجال وإشراك المبكر، الزواج مخاطر حول االجتماعي والعمل الصحية الرعاية مجال في

  والمؤسسات؛ المحلية مجتمعاتھم في للتغيير وعوامل والمساواة للحق كدعاة والنساء
  

 القوانين؛ قلتطبي آليات وإنشاء التشريعات؛ في حظرھا عبر البنات ختان ممارسة على القضاء  )4(  
 في العاملين مثل المصلحة، أصحاب جميع فيھا يشارك القدرات لبناء أنشطة وتنظيم

 تستھدف توعية حمالت وإطالق والداخلية؛ والتربية االجتماعية الشؤون ووزارات المستشفيات
  . الناس عامة

  
  تقليص الھوة بين المساواة القانونية والمساواة الفعلية أو الحقيقية  )ج(
  

والوسائل البشرية والمالية الالزمة ) بما في ذلك التدابير اإليجابية(وضع التدابير واآلليات   )1(  
لمكافحة التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة ومنعھا من الحصول على حقوقھا المدنية 

  والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
  

األجل، بالشراكة مع المجتمع المدني ومؤسسات  وضع خطط استراتيجية متوسطة وقصيرة  )2(  
البحث العلمي، لتفعيل االلتزامات الدولية للبلدان العربية، بما فيھا العھدان الدوليان الخاصان 

وخطة  السيداوبالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك 
   ؛ة، إضافة إلى وضع آليات المتابعة والتقييمعمل بيجين واألھداف اإلنمائية لأللفي

  
تحقيق التزام سياسي حقيقي بعملية دمج النوع االجتماعي في السياسات والبرامج الحكومية،   )3(  

وتكريس الموارد البشرية والمالية الالزمة لھذه الصعيد المركزي والالمركزي والقطاعي، على 
  ؛العملية
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  قبة أثر القوانين والسياسات الحكومية على النساء والرجال؛إنشاء آليات لإلرشاد ومرا  )4(  

  
سيما  تحسين آليات استقبال وإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف وغيره من االنتھاكات، ال  )5(  

، وتوجيھھن ومساعدتھن باعتبار ذلك من مسؤوليات الدول وليس منظمات بينھن األكثر فقراً
  المجتمع المدني؛

  
قافة المساواة بين الجنسين من خالل التثقيف والتربية واإلعالم؛ وإطالق نقاش واسع تعزيز ث  )6(  

النطاق حول قضايا النوع االجتماعي؛ وتنظيم أنشطة توعوية للجمھور عموما وأصحاب القرار 
  .السياسي والتشريعي واالقتصادي خصوصاً

  
  تعزيز مشروعية اآلليات المؤسسية المعنية بالمرأة  )د(
  

عادة النظر في اآلليات المؤسسية القائمة وتعزيز استقالليتھا ومشروعيتھا وقدرتھا على وضع إ  )1(  
  استراتيجيات وبرامج تدفع باتجاه المساواة بين الجنسين وتنفيذھا ورصدھا وتقييمھا؛

  
تخصيص ما يلزم من موارد بشرية ذات خبرة عالية ومن اعتمادات مالية مخص�صة من   )2(  

  امة لھذه اآلليات، للتخفيف من االعتماد شبه التام على الدعم األجنبي، وھو الميزانيات الع
ما يقلل من مصداقية ھذه اآلليات ويدّل على أن الدولة ال تعتبر عملھا أساسيا لدمج النوع 

  االجتماعي بفعالية؛
  

ية من أجل المؤسسية المعنية بالنھوض بالمرأة في البلدان العرب تعزيز التنسيق بين اآلليات  )3(  
  ؛ السيداوتفعيل 

  
إقامة شراكات حقيقية بين ھذه اآلليات والمنظمات الحقوقية والنسائية والجامعات ومراكز   )4(  

  .  البحث العلمي وتدعيمھا على أسس جديدة من احترام االختالف وتقب�ل اآلراء وعدم اإلقصاء
  
  رفع مستوى المعرفة وبناء القدرات  )ھ(
  

بين البلدان العربية، وذلك على  في مجال الممارسات الجيدة والتجارب الناجحةتبادل الخبرات   )1(  
لمنظمات النسائية مستوى المؤسسات الرسمية والحكومية من جھة وھيئات المجتمع المدني وا

  من جھة ثانية؛
  

ية إجراء األبحاث النوعية الالزمة لمعرفة كيفية تأثير القوانين والسياسات والبرامج الحكوم  )2(  
  على النساء والرجال، وتحديد أولويات الرجال والنساء والعمل على تلبية توقّعاتھم وتطلّعاتھم؛

  
 البلدانوتوحيد المؤشرات اإلحصائية بين اعتماد مؤشرات دقيقة وواضحة لتقييم أوضاع النساء   )3(  

  الناجحة؛للمقارنة بين ھذه البلدان وحرصا على االستفادة من التجارب  العربية، تسھيالً
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  ؛على صعيد واسع السيداونية بتفعيل نشر اإلحصاءات والدراسات المع  )4(  
  

بناء قدرات الكوادر الفنية المتخصصة في مجال النوع االجتماعي من بين العاملين في   )5(  
  .الوزارات القطاعية والمنظمات غير الحكومية

  
  ئيةالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسا  )و(
  

، يتعي�ن بناء شراكة السيداوإلى الدور الحاسم واألساسي الذي تؤد�يه ھذه المنظمات في تفعيل  نظراً  
  : من أسس واضحة وتعاقدية، أھمھا حقيقية بين الحكومات والمجتمع المدني انطالقاً

  
حقھا في االعتراف المعنوي والقانوني بمنظمات المجتمع المدني وبحرية التنظيم والرأي، وب  )1(  

  الدولية؛والتظاھر السلمي وفي الحصول على الدعم المالي والفني من الجھات الحكومية 
  

بناء شراكة متكافئة مبني�ة على احترام استقاللية ھذه المنظمات وخصوصية األدوار المناطة   )2(  
  .على اختالط األدوار أو التنافس بھا، على أن ترتكز ھذه الشراكة على التكامل وليس
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