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تعــــاين األســــرة املســــلمة مــــن هجــــوم واضــــح وصــــريح علــــى ثوابتهــــا، وقيمهــــا الراســــخة املســــتمدة 

  باألساس من الشريعة اإلسالمية السمحة.

ــــيت  ويرجــــع اســــتهداف األســــرة ــــة، قامــــت و إىل األدوار ال تقــــوم �ــــا عــــرب العصــــور، وأمههــــا: الرتبي

الـيت طاملـا اسـتهدفت االسـتيالء  اريةاالسـتعملقـوى اين الدورين مها مصـدر قلـق يعد هذوالتناسل. و 

  .بالدنا على مقدرات وخريات

، يفالشــــــعوب اإلســــــالمية رغــــــم تعرضــــــها خــــــالل عقــــــود طويلــــــة للغــــــزو: العســــــكري، والسياســــــ

اســتعادة وال زالــت قــادرة علــى طــرد احملتــل و  صــيلة،واالقتصـادي، إال أ�ــا ال زالــت حتــتفظ بقيمهــا األ

ويرجـع ذلـك إىل قيـام األسـرة مبهمـة الرتبيـة، وتوريـث  حريتها واستقالهلا، مهما طال أمد االحتالل.

هــذا الــدين الـذي يعلــم أبنــاءه التجــارة الراحبــة مــع اخلــالق  القـيم واألخــالق والــدين لألجيــال الناشــئة.

ــْؤِمِنَني أَنُفَســُهْم وأَ ﴿ :جــل وعــال
ُ
، وقــول )١١١(التوبــة: ﴾ْمــَواَهلُم بِــَأنَّ َهلـُـُم اجلَنَّــةَ إنَّ اللَّــَه اْشــتَـَرى ِمــَن امل

 ،دينــه فهــو شــهيد دون ومــن قتــل ،فهــو شــهيد مالــه دون قتــل مــن: "الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم

   ١".أهله فهو شهيد دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ومن قتل

يف حـني تقـاوم ، ظيفـة التناسـلفهـي و أما الوظيفة الثانية لألسـرة، والـيت ال تقـل أمهيـة عـن األوىل، 

اآلن  أوروبـا تــذوب إن "وهــو مـا نـص عليـه تقريــر األمـم املتحـدة تة، ا�تمعـات الغربيـة الفنـاء باسـتما

يف مقابــل تزايــد معــدالت الســكان يف الــدول اإلســالمية ويف ا�تمعــات ، ٢"كاجلليــد حتــت الشــمس

بالدهـم واملسـتوطنني املهـاجرين مـن  اليت تشكلت باألسـاس مـن املسـلمني املسلمة يف الدول الغربية

الغربيــــة فبـــادرت احلكومــــات ؛ فيهــــا دميـــوجرايف كبــــريحتــــول دوث حبــــ ينبـــئ بشــــكل ،يف تلـــك الــــدول

 ،ألمهــات اللـوايت ينجـنب األطفــالشـهرية الدائمـة ل املكافــآت والرواتـب الميقـدبتشـجيع اإلجنـاب، وت

  اتب. و الر  تادعدد األطفال ز كلما زاد و 
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  .م١٩٨٩عام  عن األمم املتحدة نشرة صدرت ،سكان العامل يف بداية القرن -٢

 



 

٢  

تغريــب وزيــادة هيمنــة الغــرب علــى املؤسســات الدوليــة، واجتيــاح العوملــة ومــع تصــاعد موجــات ال

بـدأ  -يف العقـدين األخـريين مـن القـرن العشـرين-الغربية للخصوصيات الثقافية والقيمية غري الغربية 

االقتحام الغريب حلرمات األسرة املسلمة، واالنتهاك ملقدسـات منظومـة قيمهـا الـيت حـددها اإلسـالم 

  ١.عية اإلسالميةوصاغتها املرج

  ملى دول العـاعلـمنط احلياة الغـريب اليت يتم من خالهلا عوملة  األداة يعد هيئة األمم املتحدة هوت

من خالل إصدار اتفاقيات ووثائق دوليـة للمـرأة وللطفـل  كافة، على اختالف ثقافا�ا ومرجعيا�ا،

التالعــب يف ترمجــة تلــك و ، املعــاين واملضــامني الكثــريحتتمــل مــن  مطاطــة مصــطلحاتحتتــوي علــى 

  .الدول العربيةجانب خاصة من ، يتم متريرها مع أقل قدر من املعارضةاملصطلحات حبيث 

  أهداف البحث:

ق يعرض البحث أهم وأخطر املصطلحات واملضامني اليت تشتمل عليهـا أبـرز االتفاقيـات واملواثيـ

ل خــاص، وا�تمــع بشــكل عــام، لبيــان خطور�ــا علــى األســرة بشــك ؛الدوليــة اخلاصــة بــاملرأة والطفــل

التشــريعية لــبعض الــدول اإلســالمية، والــيت ن أبعــاد تلــك املصــطلحات وتــداعيا�ا علــى املنظومــة اوبيــ

  .تؤثر بشكل كبري يف تغيري ثقافات الشعوب على املدى الطويل

  أهمية البحث:

 ملــــــرأةمــــــن األحبــــــاث واألدبيــــــات املعنيــــــة بشــــــأن ا تنــــــاول نســــــبة كبــــــرية ترجــــــع أمهيــــــة البحــــــث إىل

مـن الـربامج اإلعالميـة (حواريـة،  ا تـداوهلا بشـكل كبـري يف العديـدوأيًضـ، للمصطلحات حمل البحـث

، إىل جانـــب إدماجهـــا يف املنـــاهج التعليميـــة مبختلـــف درامـــا، مســـموعة، مقـــروءة، إنرتنـــت، وغريهـــا)

ة الــيت يقــع وهــو مــا ميثــل خطــورة كبــرية علــى املنظومــة القيميــة واألخالقيــة لألجيــال الناشــئ .مراحلهــا

  على عاتقها �ضة األمة اإلسالمية.

لعالقة املباشـرة بـني تلـك املصـطلحات وتغيـري قـوانني األسـرة واألحـوال اوتتجلى أمهية البحث يف 

بشــكل دقيــق  اوالــيت تقــوم جلــان خاصــة يف األمــم املتحــدة مبتابعتهــ اإلســالمي، ملالشخصــية يف العــا
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٣  

ا تلـك الـيت يقـدمها وكـالء األمـم املتحـدة كومـات، وأيًضـاحلمها تقـدالـيت دوريـة التقارير المن خالل 

  اليت تقوم بتسويق أجندة األمم املتحدة. من منظمات ا�تمع املدين

 منهج البحث:

يف  -حمــــــل البحــــــث- وتطــــــور املصــــــطلحاتلتتبــــــع نشــــــأة  ياملــــــنهج التــــــارخي اســــــتخدم الباحــــــث

د الـيت تناولـت تلـك املصـطلحات يف البنـو يف حتليـل  يالتحليلسلك املنهج  االتفاقيات الدولية، كما

  أبرز وثائق األمم املتحدة، والربط بينها للوصول إىل املفاهيم واملضامني احلقيقية هلا.

  :يه سيتم تناولها يالت المصطلحات

 مصطلح العنف األسري. 

 مصطلح الصحة اإلجنابية. 

 مصطلح التمكني. 

 مصطلح اجلندر.  

 
********* 



 

٤  

أو - ا  يا  
  

الفطريـــة فـــوارق للالتســـاوي املطلـــق بـــني الـــذكر واألنثـــى دون أي اعتبـــار قــد بـــدأ التمهيـــد ملفهـــوم ل

: "اإلعانـة علـى علـىميثاقهـا  )، والـيت نـص١٩٤٥ذ أول يوم يف تأسيس األمم املتحدة (منبينهما، 

ـــنهم يف اجلـــنس أ ـــز بي ـــات األساســـية للنـــاس كافـــة بـــال متيي و اللغـــة أو حتقيـــق حقـــوق اإلنســـان واحلري

  ١.الدين، وال تفريق بني الرجال والنساء"

 الوثائق الدولية: يف )األسريالعنف (مر بها مصطلح  يالمراحل الت  

 :مصطلح التمييز -المرحلة األولى 

اســتخدم الــذي  )التمييــز(مبراحــل عــدة، بــدأت بظهــور مصــطلح ضــد املــرأة  مــرَّ مصــطلح العنــف

مــع  )التمييــز(بــني الرجــل واملــرأة، وارتــبط ظهــور مصــطلح طلــق واملالتــام للتعبــري عــن عــدم التســاوي 

  :يكما يل  ١٩٤٥تأسيس هيئة األمم املتحدة يف العام 

 يف ســان فرانسيســكو يف  ١٩٤٥ يونيــو ٢٦الــذي ُوقـــِّع يف  البدايــة مــن ميثــاق األمــم املتحــدة

، ١٩٤٥ أكتـــوبر ٢٤يف  انظـــام اهليئـــة الدوليـــة، وأصـــبح نافـــذً ختـــام مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة اخلـــاص ب

والـذي نـص يف مادتـه األوىل علـى: "حتقيـق التعـاون الـدويل علـى حـل املسـائل الدوليـة ذات الصــبغة 

ــــز احــــرتام حقــــوق اإلنســــ ،االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة واإلنســــانية ان واحلريــــات وعلــــى تعزي

 ،اللغــة أو الــدين بــال متييــز بســبب اجلــنس أو اوالتشــجيع علــى ذلــك إطالقًــ ،ااألساســية للنــاس مجيًعــ

 .وال تفريق بني الرجال والنساء"

 ــــــة وضــــــع  يويف العــــــام األول لألمــــــم املتحــــــدة، أنشــــــأ ا�لــــــس االقتصــــــادي واالجتمــــــاع جلن

، بصـفتها اهليئـة العامليـة الرئيسـة  Commission on the Status of Women CSWاملـرأة

يف  وقــد ســامهت. )تقــدم املــرأة(و، ٢)مســاواة اجلنــدر(بتحقيــق  -حصــرًا–لصــنع السياســات املتعلقــة 

 عيــة العامــة يف العاشــر مــن ديســمربالــذي اعتمدتــه اجلم )حلقــوق اإلنســان ياإلعــالن العــامل(مشــروع 

                                                           

 .١٠، صم١٩٤٥، سنة ١٣فصل الرابع، املادة ميثاق األمم املتحدة، ال -١

  ا.سيتم تناول مصطلح اجلندر باستفاضة الحقً  -٢



 

٥  

نـــص يف مادتـــه الثانيـــة علـــى: "لكـــل إنســـان حـــق التمتـــع جبميـــع احلقـــوق واحلريـــات  حيـــث، ١٩٤٨

ز بسـبب العنصـر، أو اللـون، أو املذكورة يف هذا اإلعالن، دومنـا متييـز مـن أي نـوع، وال سـيما التمييـ

، أو األصـل الـوطين أو االجتمـاعي، أو ياجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسي�ا وغري سياس

   ١.الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر"

 اليكــون مرادفًــ ؛يف عــدة وثــائق صــدرت بعــد ذلــك )بســبب اجلــنس التمييــز(وقــد تكــرر مصــطلح 

 )بســبب اجلــنس رفــع التمييــز(ني الرجــل واملــرأة، ومــن مث أصــبحت عبــارة النعــدام التســاوي املطلــق بــ

  .بني الرجل واملرأة )لتساوي التاما(توازي حتقيق 

  الــذي ، )إعــالن القضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة(أجــازت األمــم املتحــدة  ،١٩٦٧ويف عــام

بـــني  )متيِّـــز(الـــيت اشـــتمل علـــى وجـــوب إلغـــاء القـــوانني واألعـــراف واألنظمـــة والعـــادات واملمارســـات 

)، وحتقيــق التســاوي بـــني الرجــل واملــرأة يف كــل الدســتور، وبالقيــام يف أســـرع ٢الرجــل واملــرأة (املــادة 

وقت بالتصـديق علـى الوثـائق الصـادرة عـن األمـم املتحـدة والوكـاالت املتخصصـة واملتعلقـة بالقضـاء 

ب)، ووجـــوب إلغـــاء  /أ،٢ادة علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة، أو باالنضـــمام إليهـــا علـــى وجـــه التمـــام (املـــ

  ).٧مجيع األحكام الواردة يف املدونات اجلنائية اليت تنطوي على أي متييز ضد املرأة (املادة 

  وهـو وصـف ميهـد  )وجرميـة اإجحافًـ(املطلـق بـني الرجـل واملـرأة  عدم التسـاويواعترب اإلعالن

تقـر قوانينهـا  يـة علـى الـدول الـيتوقيـع عقوبـات دوللتجرمي هذا األمر على املستوى الدويل؛ �دف ت

  .ية وجود فوارق بني الرجل واملرأةالوطن

  األول املعـين يونظمـت املـؤمتر العـامل ،دولية للمـرأة سنةً ١٩٧٥أعلنت اجلمعية العامة سنة مث 

لســــنوات بــــاملرأة، الــــذي ُعقــــد يف املكســــيك. ويف وقــــت الحــــق، وبــــدعوة مــــن املــــؤمتر، أعلنــــت أن ا

  .)مم املتحدة للمرأةعقد األ( ١٩٨٥ -١٩٧٦

  اعتمـدت اجلمعيـة العامـة اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال ١٩٧٩عام  ديسمرب ١٨ويف ،

 Convention in the Elimination for all kinds ofالتمييـز ضـد املـرأة (سـيداو) 

Discrimination Against Women (CEDAW) ،تسـاوي الرجـل " :واليت شددت علـى

                                                           

1-The Universal Declaration of Human Rights, Retrieved 7 April 2012, 

http://www.un.org/en/documents/udhr/ 
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  لية داخل احلياة األسرية".واملرأة يف املسئو 

  الثـــاين للمـــرأة يف   ي، مت عقـــد املـــؤمتر العـــامل١٩٧٥وبعـــد مخـــس ســـنوات مـــن مـــؤمتر املكســـيك

"دراسـة كـل مـا تبقـى . ودعـا برنـامج العمـل الـذي خـرج بـه املـؤمتر إىل: ١٩٨٠ يف يوليـوكوبنهاجن 

اســية، ويف قــانون العقوبــات مــن أحكــام تشــريعية متييزيــة يف ا�ــاالت االجتماعيــة واالقتصــادية والسي

بغيـــة إبطـــال مجيـــع القـــوانني واألنظمـــة الـــيت متيـــز ضـــد املـــرأة فيمـــا يتصـــل بـــاحلقوق  ؛والقـــانون املـــدين

املتعلقــة باجلنســية، واإلرث، وحيــازة األمــالك والــتحكم فيهــا، وحريــة حركــة املــرأة املتزوجــة، وحضــانة 

 ١.األطفال وما شابه ذلك"

اجلنســــية، واإلرث، وحضــــانة  ت:جمــــاال تفــــرق بــــني الرجــــل واملــــرأة يفالقــــوانني الــــيت  مبعــــىن اعتبــــار

ام تشــريعية أحكــ( يإمنــا هــ ،ذلــك ومــا شــابه األطفــال، واســتئذان املــرأة لزوجهــا يف اخلــروج والســفر

  .وجب إبطاهلا )متييزية

  ــــيم منجــــزات عقــــد األمــــم  الثالــــث ي، ُعقــــد املــــؤمتر العــــامل١٩٨٥ويف عــــام الســــتعراض وتقي

يف  )Equality, Development and Peaceاملســاواة والتنميــة والســالم (ة: املتحــدة للمــرأ

-Nairobi Forward ٢٠٠٠اســـرتاتيجيات نـــريويب التطلعيـــة لســـنة (ت دَ ِمـــاعتُ حيـــث ، نـــريويب

looking Strategies to the Year 2000(.٢  

  مث عقـــــد صـــــندوق دعـــــم الســـــكانUNFPA  امـــــؤمترً  ١٩٩٤بـــــاألمم املتحـــــدة يف ســـــبتمرب 

يف التقريــر الصــادر  )٤(، وقــد نــص املبــدأ )للســكان والتنميــة ياملــؤمتر العــامل(اهرة حتــت عنــوان: بالقــ

مجيـع  والقضـاء علـى املـرأة، )متكـنياستقواء (واإلنصاف و  : "تعزيز مساواة اجلندرأن عن املؤمتر على

حجــــر الزاويــــة  هــــي الــــتحكم يف خصــــوبتها قــــدرة املــــرأة علــــى ضــــد املــــرأة، وضــــمان أشــــكال العنــــف

ــــة اإلنســــان للمــــرأة حقــــوق .ذات الصــــلة بــــرامج الســــكان والتنميــــة يف ــــل  جــــزء يهــــ والطفل غــــري قاب

احليـاة املدنيـة  مـن حقـوق اإلنسـان العامليـة. املشـاركة الكاملـة واملتسـاوية للمـرأة يف للتصرف ال يتجزأ

                                                           

-١٤املساواة والتنمية والسلم، كوبنهاجن،  ..لعقد األمم املتحدة للمرأة يتقرير املؤمتر العامل ،ةاألمم املتحد -١

  .٢٢، ص٥٩، البند م١٩٨١، األمم املتحدة، نيويورك م١٩٨٠متوز/يوليه  ٣٠

2- Global Issues, Women, Retrieved 7 April 2012, 
http://www.un.org/en/globalissues/women/ 
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والقضـاء  ،والـدويل يقليمـعلـى الصـعيدين الـوطين واإل والسياسـية واالجتماعيـة والثقافية واالقتصـادية

 ١.أهداف ذات أولوية للمجتمع الدويل" يه على أساس اجلنس مجيع أشكال التمييز على

  إعــالن ومنهــاج (، وصــدر عنــه كــنييالرابــع للمــرأة يف ب يعقــد املــؤمتر العــامل ،١٩٩٥يف عــام و

علـى أن تلتـزم احلكومـات مبـا  Beijing Declarationكـني يحيـث نـص إعـالن ب ؛)كنييعمل ب

 :ييل

ملســـاواة يف احلقـــوق والفـــرص والوصـــول إىل املـــوارد، وتقاســـم الرجـــل واملـــرأة املســـئوليات عـــن "أن ا

حامســة لرفاهيتهمــا ورفاهيــة أســر�ما، وكــذلك  والشــراكة املنســجمة بينهمــا أمــورٌ  األســرة بالتســاوي،

  ٢.لتدعيم الدميقراطية"

 )رأةالعنـــف ضـــد المـــ(إلـــى  )التمييـــز(مـــن  ياالنتقـــال التـــدريجالمرحلـــة الثانيـــة: 

  :)Genderالجندر (من خالل إدماج مصطلح  )العنف األسري(و

: ييف البدايـــة علـــى ثالثـــة أشـــكال فقـــط هـــ )زيـــالتمي(تعريـــف اتفاقيـــة (ســـيداو) ملصـــطلح اقتصـــر 

 يف االتفاقية.  )العنف(التفرقة، واالستبعاد، والتقييد، ومل يرد مصطلح 

  والـيت ١٩توصـية رقـم ، الةدية عشر يف دور�ا احلا )سيداو(اعتمدت جلنة  ،١٩٩٢ويف عام ،

-Genderنــدر ، نصــت علــى أنــه: "يعــد العنــف املبــين علــى اجل)العنــف ضــد املــرأة(محلــت عنــوان 

based violence   شـكالً مـن أشـكال التمييـز حيـول دون متتـع النسـاء بـاحلقوق واحلريـات علـى

الــدول أن  يلــزم تفاقيــةوخلصــت اللجنــة إىل أن التنفيــذ الكامــل لال ٣.أســاس التســاوي مــع الرجــال"

 ٤.ضد املرأة مجيع أشكال العنف إجيابية للقضاء على تتخذ تدابري

                                                           

1  - Report of the International Conference on Population and Develpoment (Cairo, 

5-13 September 1994, Chapter II, Principle 4, Retrieved 9 April 2012, 
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html  

2  - Report of the Fourth World Conference on Women,Beijing,4-15 September 

1995 United Nations, New York, 1996, Art. (15), page 3. 

3  - General Recommendation No. 19 (llth session, 1992), Violence against women, 

Background (1), Retrieved 5th November 2012, 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/ 

4  - Ibid. 
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مــن التعليقــات العامــة الــيت  اأن تأخــذ يف االعتبــار عــددً  الــدول األطــراف واقرتحــت اللجنــة علــى

مراجعـــة قوانينهـــا وسياســـا�ا، وعنـــد  ، وذلـــك يف أثنـــاء)العنـــف املبـــين علـــى اجلنـــدر(أصـــدر�ا بشـــأن 

 :التقارير مبوجب االتفاقية. ومن تلك التعليقات تقدمي

متتــع املــرأة  ي: "هــو الــذي يضــعف أو يلغــبأنــه العنــف املبــين علــى اجلنــدر فاين يعــرِّ التعليــق الثــ* 

حبقـــوق اإلنســـان واحلريـــات األساســـية مبوجـــب القـــانون الـــدويل العـــام، أو مبوجـــب اتفاقيـــات حقـــوق 

ــويَ  ١."اإلنســان بــاملعىن املقصــود يف املــادة  امتييــزً  )التســاوي داخــل األســرة( انعــدام  ذلــك التعليــقِرب عَت

  .إلغاء كافة الفوارق بني الرجل واملرأة يف قوانني األحوال الشخصية)(مبعىن  ٢) من االتفاقية١(

 الـــذي تبنتـــه األمـــم املتحـــدة يف  ،)للقضـــاء علـــى العنـــف ضــد املـــرأة ياإلعـــالن العـــامل( مث جــاء

بأنه: "أي فعل عنيف قائم على أساس اجلـنس يـنجم  )نف ضد املرأةالع(عرِّف ليُ  ،١٩٩٣ديسمرب 

ى أو معانـــاة جســـمية أو جنســـية أو نفســـية للمـــرأة، مبـــا يف ذلـــك عنـــه، أو حيتمـــل أن يـــنجم عنـــه أذً 

سـواء وقـع ذلـك يف  ،أو احلرمـان التعسـفي مـن احلريـة ،أو اإلكـراه ،التهديد باقرتاف مثل هـذا الفعـل

  ٣.اصة"حميط احلياة العامة أو اخل

  والذي حرص يف وثيقته اخلتاميـة علـى  ،١٩٩٤وجاء مؤمتر السكان والتنمية يف القاهرة عام

(سـيتم توضـح املعـىن  بشىت أنواعه. يوبشكل خاص العنف اجلنس ،)العنف املوجه ضد املرأة(إدانة 

  ا).الحقً  يللعنف ضد املرأة، والعنف اجلنس ياحلقيق

  األمـم املتحـدة ملسـاواة اجلنـدر ومتكـني املـرأة  هيئـة(مت تأسـيس  ،٢٠١٠ويف يوليوUnited 

Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women 

(UN WOMEN)(  ً٤.على قرار اجلمعية العمومية لألمم املتحدة بناء    

                                                           

1  - Ibid. 

2  - Ibid. 

  .م١٩٩٣ ،لقضاء على العنف ضد املرأة، نيويوركل ياألمم املتحدة، اإلعالن العامل -٣

4- Global Issues, Women, Retrieved 7 April 2012... 
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 :مكونات العنف األسري في الوثائق الدولية  

دى عامـة النـاس هـو: الضـرب واإلهانـة واإليـذاء بكــل إن املعـىن املتعـارف عليـه للعنـف األسـري لـ

علـــى ذلـــك املعـــىن يـــتم اإلمجـــاع مـــن كـــل فئـــات ا�تمـــع علـــى الـــرفض التـــام للعنـــف  أنواعـــه، وبنـــاءً 

عبــارة عــن مصــطلح (مظلــة) لكثــري مــن األمــور الــيت  مــم املتحــدةيف حــني أنــه بالنســبة لألاألســري، 

ا، بينمـا يعـد الكثـري منهـا ممارسـات حياتيـة قيقي�ـا حيعد بعضـها عنًفـ قررت إدراجها ضمن مكوناته،

  . وأهم ما اشتمل عليه ذلك املصطلح:طبيعية

 : اشرعي�  ازواجً  ةزواج الفتاة تحت سن الثامنة عشر  .١

ج الفتـاة حتــت زوا  ، وبالتـايل تعتـربةحـىت الثامنـة عشـر  االطفولـة ممتـد�  سـنَّ  فاقيـات الدوليـةتعتـرب االت

  .)الطفلة األنثىضد  اعنفً ( ةة عشر نسن الثام

 ،)٢/ح/١٦يف املـــادة ( ،فقـــد أنكـــرت "اتفاقيـــة إلغـــاء كافـــة أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة (ســـيداو)

أو زواجــه  -ســنة ١٨دون - : "ال يكــون خلطوبــة الطفــل١٨االعــرتاف بــالزواج وتبعاتــه حتــت ســن 

  ."للزواجأي أثر قانوين، وتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية مبا فيها التشريع لتحديد سن أدىن 

 أن رفـع سـن الـزواج هـو وسـيلة مباشـرة لتخفـيض النسـل،القـاهرة للسـكان وثيقـة قد أوضـحت لو 

عشـــر مـــن الوثيقـــة مـــا نصـــه: "تســـهم زيـــادة تعلـــيم املـــرأة والفتـــاة يف زيـــادة  يالفصـــل احلـــاد فنجـــد يف

يقــة وثالوقــد طالبــت  ١.ويف ختفــيض حجــم األســر" ،ويف تــأخري ســن الــزواج ،املــرأة )متكــنياســتقواء (

  �٢دف رفع السن القانونية للزواج. ؛برفع مستوى التعليم وتوفري فرص العمل للنساء

/د): "سـن ٢٧٤ويف إعالن بيكـني حتـت حمـور القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد الطفلـة (

وإنفــــاذ تلــــك  ،واحلــــد األدىن لســــن الــــزواج ،٣القــــوانني املتعلقــــة باحلــــد القــــانوين األدىن لســــن الرشــــد

  .".ورفع احلد األدىن لسن الزواج عند االقضاء ،بصرامةالقوانني 

                                                           

   .٣-١١أ، -١١الفصل  ،١٩٩٤ ،والتنمية وثيقة مؤمتر القاهرة للسكان األمم املتحدة، -١

2  - Report of the International Conference on Population and Develpoment ...  

ي تسـتقل فيـه الفتـاة باختـاذ قرارا�ـا بشـأن حيا�ـا بالكامـل مبـا ذملقصود بسـن الرشـد أن يكـون هـو السـن الـا -٣

  .فيها ممارسة العالقة اجلنسية مع من تشاء
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  ال للزواج المبكر.. نعم للجنس المبكر:

 ارسـات اجلنسـية غـري الشـرعيةفـتح البـاب علـى مصـراعيه أمـام املمرفع سن الزواج يتم ويف مقابل 

ادة النظـر "إعـ علـى: حتثهـا جلنة سيداو يف تعليقها على التقرير املقدم من تركيا ، فنجدوعدم جترميها

  ٢."سنة ١٨-١٥بني الشباب املرتاوحة أعمارهم من  ١جترمي العالقات اجلنسية الرضائيةيف 

بأنــه الســبب يف إصــابة  يالــزواج الشــرعاالتفاقيــات الدوليــة يف تنــاقض شــديد مــع الفطــرة تــتهم و 

(القضـاء  ن:فنجد تقرير شعبة االرتقاء بـاملرأة عـن اجتمـاع جلنـة اخلـرباء بعنـوا ز،الفتيات مبرض اإليد

علـى أن: "زواج الصـغرية  ٦٢على كافة أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة األنثى) يـنص يف البنـد 

 ياجلــــــنس غــــــري احملمــــــ(يعــــــرب �ــــــا مــــــن مرحلــــــة ال متــــــارس فيهــــــا اجلــــــنس، إىل مرحلــــــة متــــــارس فيهــــــا 

unprotected sexual relations( مــا يعرضــها بشــكل أكــرب وهــو  ،مــع شــريك أكــرب منهــا

يدز، وأن نسبة اإلصابة يف الفتيات املتزوجات تعلو على نسبة الفتيات اللوايت ميارسـن باإللإلصابة 

  ٣."شركاء يف نفس أعمارهن بدون زواج العالقة اجلنسية مع

  . القيود الشرعية والمجتمعية المفروضة على الجسد:٢

الثامنـــة  يف حـــني شـــددت االتفاقيـــات الدوليـــة علـــى رفـــع ســـن الـــزواج، وجتـــرمي الـــزواج حتـــت ســـن

، )مســئول(بشـكل ولكــن  ي،لنشــاط اجلنسـحريــة ممارسـة املـراهقني لدعـت تلــك الوثـائق إىل  ،ةعشـر 

  أي أن يستخدموا وسائل منع احلمل أثناء املمارسة!

"ينبغــــي أن تكــــون بــــرامج الرعايــــة الصــــحية  :أنــــه تــــنص علــــى ١٩٩٤فوثيقــــة القــــاهرة للســــكان 

.. وأن تصــــل إىل املــــراهقني .ملــــرأة والفتــــاة املراهقــــةالتناســــلية واجلنســــية مصــــممة لتلبيــــة احتياجــــات ا

وجيـــب أن توجــــه اخلـــدمات بدقـــة، وعلــــى  .والرجـــال والبنـــني واملراهقـــات، بــــدعم وإرشـــاد آبـــائهم..

                                                           

 .أي اليت تتم برضا الطرفني ١-

ون الثاين/ينـاير كـان  ٢٨-١٠ تركيـا، اللجنة املعنية بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، الـدورة الثانيـة والثالثـون، ٢-

 .٥،٦ص م،٢٠٠٥

3  - EGM/Girl Child/2006/REPORT, Elimination of all forms of discrimination and 

violence against the girl child, Report of the Expert Group Meeting, Organized 
by The Division for the Advancement of Women, in collaboration with 
UNICEF, Innocenti Research Centre, Florence, Italy, ٢٨-٢٥  September 2006, 

Para 62-63, Page 14-15. 
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 اون الناشــطون جنســي�ا حيتــاجون نوًعــ.. فــاملراهق.اخلصــوص حنــو حاجــات فُــرادى النســاء واملــراهقني

كمـــا أن املراهقـــات الـــاليت ،  يمـــا يتعلـــق بتنظـــيم األســـرةمـــن املعلومـــات واملشـــورة واخلـــدمات ف اخاص�ـــ

خـــالل فـــرتة احلمـــل ورعايـــة الطفولـــة  يحيملـــن حيـــتجن إىل دعـــم خـــاص مـــن أســـرهن وجمـــتمعهن احمللـــ

  املبكرة"!

  :)اجنسي�  اكبتً (عتبار اإلبقاء على عذرية الفتاة حتى الزواج ا* 

 :حتـت عنـوان ٢٠٠٧عـام  DAWدة الذي أعده قسم االرتقاء بـاملرأة بـاألمم املتحـالتقرير  يفف

يُعــد و  ..." :٤٨ ورد يف الفقــرة ،(القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز والعنــف ضــد الطفلــة األنثــى)

مـن أشـكال التمييـز ضـد  شـكالً  عـدي، و )اا جنسي� كبتً (عذرية الفتاة وخصوبتها  الرتكيز الشديد على

  ١.الطفلة األنثى"

املبـادرة (انطلقـت  -ات مـن النسـاء واألطفـالفيها يومي�ا العشر واليت يـَُقتَّل -مث يف فلسطني احملتلة 

، بالتعـــاون مـــع صـــندوق األمـــم املتحـــدة ))مفتـــاح(والدميقراطيـــة  يالفلســـطينية لتعميـــق احلـــوار العـــامل

. ويف أحـــد منشـــورات )، الســـالم واألمـــنيالنـــوع االجتمـــاع(، بتنفيـــذ مشـــروع UNFPAللســـكان 

قضــية احلفــاظ علــى العذريــة،  UNFPAتحــدة للســكان ذلــك املشــروع يســتنكر صــندوق األمــم امل

(احلــــق يف تعــــديل  ويطالــــب بتغيريهــــا حتــــت عنــــوان: ،ويعتربهــــا عــــادة تــــؤدي إىل التمييــــز ضــــد املــــرأة

احلــق يف اخلصوصــية): "علــى املــرأة أن تثبــت عــذريتها -العــادات الــيت تــؤدي إىل التمييــز ضــد النســاء

كدليل على الشرف والنقاء، وباملقابل ليس على الرجـل   للرجل الذي تتزوجه يف الليلة األوىل للزواج

  ٢.أن يقدم أي دليل على الشرف والنقاء"

  إلزام الفتاة بأن يظل نوعها أنثى!* 

 (رفــع كــل أشــكال التمييــز والعنــفبعنــوان:  )٢٠٠٧( DAWتقريــر شــعبة االرتقــاء بــاملرأة اعتــرب 

حريــة اختيــار والــيت ينبــين عليهــا  )،وعهــان(الفتــاة حريــة اختيــار أن عــدم إعطــاء  )ضــد الطفلــة األنثــى

                                                           

1  - Ibid., p.12. 

ــــة، املبــــادرة الفلســــطينية لتعميــــق احلــــوار العــــامل ٢- ــــة  يمســــرد مفــــاهيم ومصــــطلحات احلقــــوق اإلجنابي والدميقراطي

، مشــــروع م٢٠٠٦، منشــــورات مفتــــاح م٢٠٠٦/حزيران فلســــطني، الطبعــــة األوىل، يونيــــو-، رام اهللا)مفتــــاح(

)، احلقـــوق UNFPA، الســـالم واألمـــن، بالتعـــاون مـــع صـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان (يالنـــوع االجتمـــاع

  .٢٧اإلجنابية، املقدمة، ص
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نثـــى)، ولرفـــع ذلـــك ا ضـــد (الطفلـــة األيعـــد عنًفـــ اجلنســـية الـــذي متـــارس معـــه العالقـــة )نــوع الشـــريك(

  نوع شريكها! من مث حرية اختيار اختيار نوعها، و يكون هلا مطلق احلرية يف جيب أن  العنف

: )Lesbian Girls ت السـحاقياتالفتيـا( :حتـت عنـوان ) مـن التقريـر٩٦(يف الفقـرة ورد قـد و 

 ،"الفتيــات الســحاقيات دائًمــا خيتبــئن وجيــدن صــعوبة يف الوصــول إىل أمــاكن يشــعرن فيهــا باألمــان

ـــدعم. ،ويعـــربن عـــن وجهـــات نظـــرهن . هـــؤالء الفتيـــات يفتقـــرن إىل الوصـــول إىل .وحيصـــلن علـــى ال

كـوين مجعيـات فيمـا بيـنهن ما يتعـرض حقهـن يف ت ااملعلومة بشأن حقيقتهن، وجتارب احلياة، وغالبً 

. هنــاك حاجــة ماســة لزيــادة اجلهــود ملعارضــة العنــف والتمييــز .أو مــع الشــواذ مــن الشــباب للــرفض.

واالعــرتاف  ،وتعزيــز التســامح واالحــرتامSexual Orientation  يعلــى أســاس التوجــه اجلنســ

  ١.الكامل حبقوق اإلنسان للفتيات السحاقيات"

  . ختان اإلناث:٣

 ختــان اإلنــاث(بعنــوان:  ١٤التوصــية رقــم  ١٩٩٩يف دور�ــا التاســعة  )ســيداو( لقــد تبنــت جلنــة

Female Circumcision(،  واليت تبدي فيهـا القلـق الشـديد بشـأن االسـتمرار يف ممارسـة ختـان

  .٢اإلناث، باإلضافة إىل ممارسات تقليدية أخرى ضارة لصحة املرأة

صـندوق األمـم الـيت قـدمها  ))مفتـاح(والدميقراطيـة  ياملبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العامل( يفو 

: "عمليــــة اخلتــــان يف فلســــطني شــــائعة يف بعــــض للمــــرأة الفلســــطينية UNFPAاملتحــــدة للســــكان 

  ٣األماكن يف قطاع غزة والنقب على الرغم من حترمي اإلسالم هلا"!

  . مهر العروس:٤

(املهـــر/مثن  طقــوس الـــزواجأن "، اعتــرب فيـــه ٢٠٠٠ا للعنـــف املنــزيل عـــام أصــدر اليونيســـيف تقريــرً 

                                                           
1- EGM/Girl Child/2006/REPORT, Elimination of all forms of discrimination and 

violence against the girl child, Report of the Expert Group Meeting,... P. 22. 

2- General Recommendation No. 14 (ninth session, 1990), Female circumcision, 
The Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Retrieved 
5 November 2012, (translation from English), 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/ 

ــــة، املبــــادرة الفلســــطينية لتعميــــق احلــــوار العــــامل ٣- ــــة  يمســــرد مفــــاهيم ومصــــطلحات احلقــــوق اإلجنابي والدميقراطي

 .٢٣، صمرجع سابق ،)مفتاح(
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مـن العوامـل الـيت تسـهم يف  اواحدً  )Customs of marriage bride price/dowryالعروس 

  ١.استمرار العنف املنزيل"

صندوق السكان التـابع لألمـم املتحـدة يف فلسـطني عـن النـوع االجتمـاعي:  مشروعكما ورد يف 

ويتوقــع باملقابــل أن تلــيب  ،صــفقة مــع أهــل الزوجــة"يعتــرب الــزوج الــذي يــدفع املهــر املرتفــع بأنــه عقــد 

  ٢.مجيع احتياجاته"

القضـاء علـى كافـة ( :بعنـوان ٢٠٠٧ويف تقرير جلنة اخلرباء الصادر عن شعبة االرتقاء باملرأة عـام 

ًقـا عليـه مثـن م املهر (مطلِ ظُ منه: "نُ  ٤٩، جاء يف الفقرة )أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة األنثى

.الفتيات ويتعامل معهن كملكية خاصة" ئُيَشيِّ  bride price)العروس 
٣  

  :بين الرجل والمرأة داخل األسرةاألدوار  ختالفا. ٥

، واختصـــاص ور األمومـــةيعـــد التقســـيم الفطـــري لـــألدوار بـــني الرجـــل واملـــرأة (اختصـــاص املـــرأة بـــد

يف و  .ف ضــد املــرأةللعنــ امنظـور االتفاقيــات الدوليــة تكريًسـ الرجـل بــدور القوامــة داخـل األســرة) مــن

عـن مصـطلح (األدوار الفطريـة أو  بـدالً  مصطلح (األدوار النمطية أو التقليديـة)مت استخدام البداية 

بالقضـاء علـى البنـود الـيت طالبـت سهولة مترير فاكتسب املصطلح صبغة سلبية أدت إىل ، الطبيعية)

  تلك (األدوار النمطية).

(الـدول األطـراف يف االتفاقيـة) أن حتقيـق املسـاواة  على: "وإذ تدركاتفاقية (سيداو) نصت وقد 

وكــذلك يف دور املــرأة  ،الكاملــة بــني الرجــل واملــرأة يتطلــب إحــداث تغيــري يف الــدور التقليــدي للرجــل

 ٤.يف ا�تمع واألسرة"

أي  يومــــن مث تقــــوم (ســــيداو) بتغيــــري أدوار كــــل مــــن الرجــــل واملــــرأة داخــــل األســــرة، حبيــــث تلغــــ

                                                           

1  - Domestic Violence Against Women and Girls, Innocent Digest, No. 6, June 

2000, UNICEF, Table 3 - Factors That Perpetuate Domestic Violence, Page 7.  

مســــرد مفــــاهيم ومصــــطلحات احلقــــوق اإلجنابيــــة، املبــــادرة الفلســــطينية لتعميــــق احلــــوار العــــاملي والدميقراطيــــة  -٢

  .٣٢ص ،مرجع سابق ،)مفتاح(
3- EGM/Girl Child/2006/REPORT, Elimination of all forms of discrimination and 

violence against the girl child, Report of the Expert Group Meeting, ... P 12. 

  .٥م ، ص١٩٧٩، عام )سيداو(اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة  األمم املتحدة، -٤
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بالشــراكة  اخــل األســرة، وتتوحــد تلــك األدوار عــن طريــق اســتبدال القوامــةخصوصــية ألي منهمــا د

  ء.يالتامة يف كل ش

(القضـاء علـى كافـة  :حتـت عنـوان ٢٠٠٧الوثيقة الصادرة عـن اجتمـاع جلنـة مركـز املـرأة عـام  ويف

/ل): "العمـــل علـــى تغيـــري املواقـــف الـــيت ١٣البنـــد ( ،أشـــكال التمييـــز والعنـــف ضـــد الطفلـــة األنثـــى)

  ١.قسيم العمل حسب نوع اجلنس تعزيزًا لتقاسم املسئوليات األسرية للعمل يف البيت"ترسخ ت

وطالبـــــــت العديــــــــد مــــــــن الوثــــــــائق بضــــــــرورة حتــــــــدي وتغيــــــــري مــــــــا أمستــــــــه بـــــــــ (القوالــــــــب النمطيــــــــة 

الـيت يراهـا التقريـر  ،إشـارة إىل قيـام املـرأة بـدور الزوجـة واألم ، Gender Stereotypes)اجلندريـة

صــــورة (ووصـــف دورهــــا الفطـــري يف األســــرة بأنـــه ســــة للعنـــف والتمييــــز ضـــدها، لرئيمـــن األســـباب ا

يف البنــد  فقــد ورد ، والبــديل هــو "طــرح صــورة إجيابيــة للمــرأة بوصــفها قائــدة وصــانعة قــرار".)ســلبية

 علـى القضـاء بـأن اجلندرية): "التسليم النمطية (القوالب :/أ) من وثيقة بيكني حتت عنوان١٤/٣(

 شـأ�ا مـن دعمـه باسـتحداث اسـرتاتيجيات وجيـب ،عميـق يجمتمعـ تغري إىل عويد النمطية القوالب

 صـورة طـرح علـى والتشـجيع احليـاة، جمـاالت مجيـع يف النمطيـة اجلنسـانية (اجلندريـة) القوالـب إزالـة

  ".للقرار وصانعات كقائدات ن�صفا ذلك يف مبا املستويات، مجيع على املرأة والفتاة عن إجيابية

علــى  ١٩٩٤ بالقــاهرة )للســكان والتنميــة ياملــؤمتر العــامل(يف التقريــر الصــادر عــن  ٩ويقــرر املبــدأ 

 husband and wife should be equalمـن الـزوج والزوجـة شـركاء متسـاوون  أن: "كـال� 

partners"٢.  

فـاملرأة ملزمـة  ،تقاسـم كـل املسـئوليات داخـل األسـرة مناصـفة بـني الرجـل واملـرأة الشراكة يوتقتض

كمــا ،  تقاســم كــل املهــام داخــل املنــزلملــزم بالرجــل  أنبتحمــل نصــف نفقــات األســرة، كمــا  اقانونًــ

تكـــون النتيجـــة تفكـــك فصـــفة القوامـــة عـــن الرجـــل،  نتفـــاءاوهـــو مـــا يعـــين  ،اقتســـام القيـــادة يتقتضـــ

 يقيها التفكك واال�يار.ف ،ري أمورهايسالذي يعمل على تقائد غياب البسبب  ؛األسرة

                                                           

ــــدورة ( Agreed Conclusionsاملتفــــق عليهــــا  ســــتنتاجاتاال -١ ، وثيقــــة رقــــم م٢٠٠٧) لســــنة ٥١يف ال

E/2007/27- E/CN.6/2007/9.  
2- Report of the International Conference on Population and Develpoment, 

Chapter II, Principle 9  .  



 

١٥  

  :في التشريعات الرجل والمرأة كامأح بين . االختالفات٦

لالتفاقيـات  اوفًقـ– بني الرجل واملرأة ضمن نطاق العنف األسـريتشريعية تدخل أي اختالفات 

  من أمهها:واليت  -الدولية

  في اإلرث: عدم التساوي   . أ

وألن قــوانني اإلرث يف الشــريعة اإلســالمية واضــحة وحمــددة، فــإن تغيريهــا جيــد مقاومــة عنيفــة مــن 

وهـو مـا  غريهـا مـن التشـريعات،تغيـري ا�تمعـات مـن  هويـة قل خطورة علـىرمبا أرغم أنه الشعوب، 

يف  القــوانني مبثابــة تغيــري جــزء رئــيس وبالنســبة ملعظــم النــاس يعــد تغيــري تلــك" ورد يف أحــد التقــارير:

أكثــر  يولــذلك هــ ؛يف القــرآن اقــوانني الــزواج والطــالق أقــل وضــوحً الــدين نفســه. ويف املقابــل، فــإن 

 ١."مرونة وقابلية للتفسريات املختلفة

/أ): "تتخــذ الـدول األطــراف مجيـع التــدابري املناسـبة للقضــاء ١٣وتـنص اتفاقيـة ســيداو يف املـادة (

تكفـل هلـا، علـى  يعلى التمييز ضد املرأة يف ا�ـاالت األخـرى للحيـاة االقتصـادية واالجتماعيـة لكـ

(التسـاوي  .: احلـق يف االسـتحقاقات األسـرية"أساس تساوي الرجل واملـرأة، نفـس احلقـوق والسـيما

  التساوي يف املرياث بني الذكور واإلناث). شمليف االستحقاقات األسرية ي

  : والية على الفتاة في الزواجال  . ب

حتت شعار املسـاواة بـني الـذكور واإلنـاث تـأيت املطالبـة برفـع الواليـة عـن الفتـاة يف الـزواج، أسـوة و 

  زواجه موافقة أي ويل.  بالشاب الذي ال يشرتط لصحة

ـــــالنتني موجـــــادام  ـــــة–تقـــــول ف ـــــدر والتنمي يف اليونســـــكو: "توصـــــف  -رئيســـــة قســـــم مســـــاواة اجلن

املمارســات االجتماعيــة يف دول مشــال أفريقيــا لــيس فقــط بأ�ــا ُمتَيِّــز ضــد املــرأة، وأ�ــا ال تتوافــق مــع 

يـنص الدســتور  ففـي مصـر ؛هاعـارض مـع قوانينهـا الوطنيـة نفسـاالتفاقيـات الدوليـة، بـل أ�ـا أيًضـا تت

رة املصــــري مــــع ذلــــك علــــى تســــاوي كــــل املــــواطنني يف احلقــــوق، ومــــع ذلــــك يتعــــارض قــــانون األســــ

بوضــع املــرأة حتــت الواليــة، أو أن تكــون املــرأة حتــت الســيطرة القانونيــة ألبيهــا، أو التســاوي، وذلــك 

                                                           
1-  Mary Kimani, Women in North Africa secure more rights, Despite hurdles, 

notable legat, political and social progress,From Africa Renewal, Vol.22#2 (July 
2009), Retrieved 7 November 2012. 
http://www.un.org/en/africarenewal/vol22no2/222-women-secure-more-righs.html 

 



 

١٦  

  ١."زوجها، أو ذكور العائلة اآلخرين

  :لتعددج. ا

بــاألمم املتحــدة علــى تقــارير بعــض الــدول  CEDAW Committee قــت جلنــة الســيداوعلَّ 

: "كشــــفت تقــــارير الــــدول األطــــراف عــــن وجــــود ممارســــة تعــــدد ياإلســــالمية بشــــأن التعــــدد مبــــا يلــــ

وإن تعــدد الزوجــات يتعــارض مــع حقــوق املــرأة يف املســاواة بالرجــل،  .الزوجــات يف عــدد مــن الــدول

ولـــذا فالبـــد مـــن  ؛ة علـــى املـــرأة وعلـــى مـــن تعـــولوميكـــن أن تكـــون لـــه نتـــائج انفعاليـــة وماديـــة خطـــري 

اختـاذ بعـض الـدول اإلسـالمية مرجعيـات أخـرى غـري اتفاقيـة  -يف تعليقها-منعه". وتستنكر اللجنة 

الــزوجني علــى تطبيــق مبــادئ القــانون العــام أو  حقــوق الســيداو: "إن العديــد مــن الــدول تعتمــد يف

   ٢."القانون الديين أو العريف بدًال من االتفاقية

  :دون كامل رضا الزوجةد. المعاشرة الزوجية 

ـــزيل يونيـــو  ايف تقريرهـــ ،ســـتنكر اليونيســـيفت االســـتغالل ( :حتـــت عنـــوان ٢٠٠٠عـــن العنـــف املن

أن املـرأة مبجـرد أن تتـزوج يصـبح مـن حـق زوجهـا أن  ،)واالغتصاب يف العالقـات احلميميـة ياجلنس

انون يعاقب الزوج على ذلك: "إن االعتـداء عدم وجود قالتقرير  يستنكريعاشرها وقتما شاء، كما 

واالغتصــاب بـــني األزواج ال يُعــد جرميـــة يف معظــم الـــدول، كمــا أن النســـاء يف العديــد مـــن  ياجلنســ

املشـكلة هنـا  .إذا كانوا متزوجني أو يعيشون كاألزواج اال تعترب اجلنس اإلجباري اغتصابً  ا�تمعات

مــع  يفــإن الــزوج لــه احلــق الــال حمــدود يف االتصــال اجلنســأن املــرأة مبجــرد أن توقــع علــى عقــد الــزواج 

، بـالرغم مــن يزوجتـه؛ لـذلك فــإن بعـض الـدول قــد اجتهـت لسـن تشــريعات ضـد االغتصـاب الزوجــ

علـى النسـاء  اما يكون صعبً  اإحداث تقدم، فإن حتقيق ذلك غالبً  أن شروط بعض القوانني تضمن

  ٣"!قوانني إثبات اجلرميةلتجميع وحشد براهني و 

  
                                                           

1-  Ibid. 

2- The United Nations and the advancement of women 1945-1995, Department of 
Public Information, United Nations, 1995,  Page10-11. 

3- Domestic Violence Against Women and Girls... Page 4.  
 



 

١٧  

يف فلســـطني حـــول احلقـــوق  UNFPAملشـــروع صـــندوق دعـــم الســـكان بـــاألمم املتحـــدة  اوفًقـــو 

 ا، ويشـمل ذلـك أيًضـاوجتـه دون رضـاها وموافقتهـا اغتصـابً ا بز جنابية: "يعترب اتصال الزوج جنسـي� اإل

 ١.إجبار الزوجة على املمارسة اجلنسية يف أوقات ال حتلو هلا، أو يف أوقات مرضها"

ألمم املتحدة إىل التحكم يف العالقة اخلاصة بني الزوج وزوجتـه، إىل درجـة وهكذا يصل تدخل ا

مث أ الزوج زوجته يف أوقـات ال حتلـو هلـا! فرض عقوبات قانونية من حبس وغرامات مالية إذا ما وطَ 

ومـا أوصـل األمـم املتحـدة فرض عقوبات أخـرى إذا مـا عاشـر زوجتـه دون اسـتخدام العـازل الطـيب! 

من السفه إال ضعف املسـلمني وخضـوعهم إلرادة القـوى الغربيـة الـيت أغراهـا ذلـك إىل تلك الدرجة 

  الضعف بالتمادي يف االستئساد.

  ه. الطالق بإرادة الزوج المنفردة:

 )أسـري�ا اعنًفـ(بعـض ا�تمعـات حبـق التطليـق  تعترب االتفاقيات األممية للمرأة اختصاص الرجـل يف

ـــة ـــزوج ضـــد املـــرأة، ومـــن مث تلـــح يف املطالب ـــق بتقلـــيص صـــالحيات ال حيـــث تـــنص املـــادة  ،يف التطلي

/ج مــن اتفاقيــة الســيداو: "تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة للقضــاء علــى التمييــز ١٦

ضــد املــرأة يف كافــة األمــور املتعلقــة بــالزواج والعالقــات األســرية، وبوجــه خــاص تضــمن علــى أســاس 

  ."سئوليات أثناء الزواج وعند فسخهتساوي الرجل واملرأة: نفس احلقوق وامل

ليـنص صـراحة علـى أن القـوانني املتعلقـة بـالطالق والوصـاية  ٢٠٠٠ويأيت تقرير اليونيسـيف عـام 

  من عوامل ارتكاب العنف املنزيل. ٢على األطفال

، UNFPAالــــذي قدمـــه صــــندوق األمــــم املتحــــدة للســــكان  يملشــــروع النــــوع االجتمــــاع اووفًقـــ

ووضــع نظــام صــارم  ،ع حــد إلســاءة التصــرف بــالطالق بــاإلرادة املنفــردةلفلســطني: "البــد مــن وضــ

ويــتالزم مــع نظــام مــايل يوجــب اقتســام مــا مت كســبه بعــد الــزواج  ،يقيــد حريــة إيقاعــه مبوافقــة الطــرفني

  ٣.بني الزوجني على غرار الدول املتقدمة"

                                                           

 والدميقراطيــــة العــــاملي احلــــوار لتعميــــق الفلســــطينية املبــــادرة اإلجنابيــــة، احلقــــوق ومصــــطلحات مفــــاهيم مســــرد -١

  .١٤،١٥ص سابق، مرجع (مفتاح)،

2- Domestic Violence Against Women and Girls... Page 7.  

ــــة، املبــــادرة الفلســــطينية لتعميــــق احلــــوار  ٣- ــــة مســــرد مفــــاهيم ومصــــطلحات احلقــــوق اإلجنابي العــــاملي والدميقراطي

  .٢٠، صمرجع سابق ،)مفتاح(



 

١٨  

  والسفر:والعمل في الخروج  لزوجا . استئذان٧

ب القضــاء جيــ امتييــزً  للخــروج أو العمــل أو الســفر وغــريهالــزوج ئذان قضــية اســتتعتــرب االتفاقيــات 

) علـــى أن: "متـــنح الـــدول األطـــراف الرجـــل ١٥/٤تـــنص اتفاقيـــة (ســـيداو) يف البنـــد (حيـــث  ؛عليـــه

واملــرأة نفــس احلقــوق فيمــا يتعلــق بالقــانون املتصــل حبركــة األشــخاص، وحريــة اختيــار حمــل ســكناهم 

  ."وإقامتهم

زوجــة اختيـار حمــل الســكن، فلــيس بالضـرورة أن تلتــزم مبســكن الزوجيــة،  يصـبح مــن حــق ال أي أن

ثل، للفتاة حريـة السـكن وبامل دون احلاجة إىل استئذان الزوج.كما يصبح من حقها السفر والتنقل 

  دون إذن وليها!والتنقل 

يف تقريرهــا عــن اململكــة  ،فتســتنكر اســتئذان الزوجــة زوجهــا )هيومــان رايــتس ووتــش(أمــا منظمــة 

تقول سارة ليا ويتسـون (مـديرة قسـم الشـرق األوسـط): "مـن الضـروري أن حيث  ؛عربية السعوديةال

  ١.تتوقف احلكومة عن مطالبة النساء البالغات احلصول على إذن من الرجال"

 . تشارك الزوج مع الزوجة في قرار اإلنجاب:٨

ل يف جسـدها، ومـن مث حتكـم املـرأة الكامـ يوهـ ،تتمحور االتفاقيات الدولية حول فكرة أساسية

للسـكان  ياملـؤمتر العـامل(يف التقرير الصادر عـن  ٤فقد نص املبدأ املطالبة بأن تنفرد بقرار اإلجناب، 

والقضــــاء  بالقــــاهرة علــــى أن: "تعزيــــز مســــاواة اجلنــــدر واإلنصــــاف ومتكــــني املــــرأة، ١٩٩٤ )والتنميــــة

حجــر  يهــ حكم يف خصــوبتها،الــت قــدرة املــرأة علــى ضــد املــرأة، وضــمان مجيــع أشــكال العنــف علــى

  ٢."ذات الصلة برامج السكان والتنمية الزاوية يف

********* 

                                                           

 ،موقع هيومن رايتس ووتش اململكة العربية السعودية: وعود حقوق املرأة مل يتم اإليفاء �ا،  ١-

 .http://www.hrw.org/ar/news/2009/07/08-1 ،م٨/٦/٢٠٠٩

2-  Report of the International Conference on Population and Develpoment... 

Chapter II, Principle 4,  



 

١٩  

ًم - ا ا   

  

 :تعريف المصطلح في أبرز المواثيق الدولية  

جلميــع  ياالعـرتاف بــاحلق األساسـ": أن يــتم علـى القـاهرة للســكان وثيقــة ) مـن٧/٣البنــد ( نـص

يقرروا حبرية ومسئولية عدد أطفـاهلم، وفـرتة التباعـد فيمـا بيـنهم،  ) يف أنcouplesاألفراد والرفقاء (

ى وتوقيـــت إجنـــا�م؛ وأن تكـــون لـــديهم املعلومـــات والوســـائل لـــذلك، وبـــاحلق يف بلـــوغ أعلـــى مســـتوً 

  ١."ممكن من الصحة اإلجنابية واجلنسية

، والـــــيت تكـــــرر ورود مصـــــطلح ١٩٩٤ومـــــن توصـــــيات وثيقـــــة مـــــؤمتر القـــــاهرة للســـــكان والتنميـــــة 

مــرة، توجيـــه االســـتثمار يف تنميــة املـــوارد البشـــرية بشــكل حمـــدد حنـــو  ١٢٩فيهـــا  )الصــحة اإلجنابيـــة(

ـــــور عــــــــأم ـــــن بينهـمــــ ؛دةــــ ـــــات صحـــــــدمـا: "خــــ ـــــة ذات جــــــابيـــة إجنــ  high-qualityة ـاليــــــودة عـ

reproductive health Services،مـن خـالل  ، شاملة تنظـيم األسـرة ورعايـة الصـحة اجلنسـية

  ٢.التنمية املستدامة يف الدول النامية"

فـراد علـى التمتـع األو  قـدرة النـاسبأ�ـا: " )الصـحة اإلجنابيـة(مت تعريـف  ١٩٩٥كني ييف وثيقة بو 

وموعـــــده  حبيـــــاة جنســـــية ُمرضـــــية ومأمونـــــة، وقـــــدر�م علـــــى اإلجنـــــاب، وحـــــريتهم يف تقريـــــر اإلجنـــــاب

  ٣."هوتواتر 

وحقهــم يف التمتــع حبيــاة جنســية مرضــية ومأمونــة (سنوضــح  )األفــراد(تكــرار كلمــة هنــا ونالحــظ 

. أي أن األفــــراد الــــذين يف تقريــــر موعــــد اإلجنــــاب وتــــواتره معــــىن مرضــــية ومأمونــــة)، وحقهــــم االحًقــــ

متكـررة خـارج نطـاق الـزواج مـن حقهـم أن حيصـلوا علـى الصـحة اإلجنابيـة  جنسـية يقيمون عالقـات 

                                                           

1- Ibid., Chapter VII, article 7.3.  

2- Ibid., Chapter III, Actions, 3.17.  

3-The Four Global Womens' Conferences 1975 - 1995: Historical Perspective, 

Retrieved 11th November 2012,  
http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/session/presskit/hist.htm  

 



 

٢٠  

  ا كانت أعمارهم!كاملة غري منقوصة، أيَّ 

عـــام  ةالـــيت اعتمـــد�ا جلنـــة ســـيداو يف دور�ـــا احلاديـــة عشـــر  ١٩وقـــد ورد يف التوصـــية العامـــة رقـــم 

تـــدابري ملنـــع  أن تكفـــل اختـــاذ تعـــني علـــى الـــدول األطـــرافي": )العنـــف ضـــد املـــرأة( :بعنـــوان ١٩٩٢

اإلجـــراءات  املـــرأة إىل اللجـــوء إىل عـــدم اضـــطرار وضـــمان فيمـــا يتعلـــق باخلصـــوبة واإلجنـــاب، اإلكـــراه

املناســــــبة فيمــــــا  بســــــبب نقــــــص اخلــــــدمات؛ اإلجهــــــاض غــــــري القــــــانوين مثــــــل ،لطبيـــــة غــــــري املأمونــــــةا

  ١."بالتحكم يف اخلصوبة يتعلق

 ورد التأكيـد ،٢٠٠٢عـام  A World Fit For Childrenعـامل جـدير باألطفـال ويف وثيقـة 

 افــورً - ولقــات احلوامــل إمكانيــة احلصــأن تتــاح للمراه: "/أ) علــى احلكومــات ضــرورة٣٧يف البنــد (

علــى الرعايــة األساســـية يف جمــال طــب التوليـــد، وعلــى خــدمات الرعايـــة  -وبصــورة متيســرة التكلفـــة

مـــن أجــــل أمــــور يف مجلتهـــا تعزيــــز األمومــــة  ،الصـــحية أثنــــاء فـــرتة الــــوالدة والنفــــاس، وتنظـــيم األســــرة

  ٢."اآلمنة

ناء الـوالدة والنفـاس، خدمات التوليد والرعاية الصحية أثأي أن احلكومات جيب أن تلتزم بتوفري 

 )راهقـات احلوامـلامل( ـ، بتكلفـة يسـرية لـتدريب علـى اسـتخدامهاالمع  مث توفري وسائل تنظيم األسرة

 االقوانني اليت حيتكم الغـرب إليهـا، وحيـرص علـى تطبيقهـا اعتقـادً  يت تلك هوإذا كان .دون غريهن

شـعوب األرض، حـىت وإن كانـت تلك القوانني على كـل  أما أن تفرض .منه بصوا�ا، فذاك شأ�م

 )/ز٣٦(البنــد هــو العجيــب يف األمــر. فقــد أكــدت وثيقــة عــامل جــدير باألطفــال  هلــا رافضــة، فهــذا

جلميـــع  ٢٠١٥يتجــاوز عــام إتاحــة اإلمكانيــة يف أقــرب وقــت ممكــن، ويف موعــد ال " إلزاميــة: علــى

وليـــة علـــى خـــدمات األفـــراد مـــن األعمـــار املناســـبة؛ للحصـــول مـــن خـــالل نظـــام الرعايـــة الصـــحية األ

  ".الصحة اإلجنابية

                                                           
1- General Recommendation No. 19 (llth session, 1992), Violence against women, 

Recommendations...  

 رقـــمقـــرار  ،ن للجمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدةو عـــامل جـــدير باألطفـــال، الـــدورة االســـتثنائية الســـابعة والعشـــر  -٢

A/RES/S-27/2 ،١١ص)، ٣٧/١بند ( ،م٢٠٠٢مايو  ١٠.  

  



 

٢١  

 خدمات الصحة اإلنجابية؟ يفما ه  

جمموعـة الوسـائل والتقنيـات واخلـدمات الـيت تسـهم ": يفه ،كنييمن وثيقة ب ٩٤البند  هايوضح

 يوالرفاهيــة، عــن طريــق منــع وحــل املشــاكل الــيت تكتنــف الصــحة اإلجنابيــة، وهــ يف الصــحة اإلجنابيــة

ية، الــيت يتمثــل هــدفها يف حتســني احليــاة والعالقــات الشخصــية، ولــيس تشــمل أيًضــا الصــحة اجلنســ

جمــــرد تقــــدمي املشــــورة والرعايــــة فيمــــا يتعلــــق باإلجنــــاب واألمــــراض الــــيت تنتقــــل عــــن طريــــق االتصــــال 

  ١".اجلنسي

، أي حلمــل، وإمنــا تشــمل الصــحة اجلنســيةفاخلــدمات ليســت فقــط التــدريب علــى وســائل منــع ا

للمتعــة اجلنســية الكاملــة، ولــيس جمــرد املشــورة فيمــا يتعلــق باإلجنــاب تــدريب األفــراد علــى الوصــول 

 واألمراض اجلنسية!

 ١٩٩٩عــــام  ٢٤التوصــــية العامــــة رقــــم  )ســــيداو(كمــــا صــــدرت عــــن اجللســــة العشــــرين للجنــــة 

(املــرأة والصـحة)، والــيت جــاء فيهـا: "تؤكــد جلنــة سـيداو علــى ضــمان وصـول النســاء للرعايــة  :بعنـوان

مــن احلقــوق الــيت تضــمنها اتفاقيــة ســيداو".  يحــق أساســ يحة اإلجنابيــة، هــالصــحية، شــاملة الصــ

، وإذا )النســـاء والفتيـــات واملراهقـــات() علـــى وصـــول تلـــك اخلـــدمات إىل ١٢/٨وأكـــدت الفقـــرة (

ـــ"رف ـــدمـــقـض مـ ـــدمــذه اخلــــو هـ ـــا بدافـــــات تقدميهـــ  conscientiousريي ـــــمـضـاف الـكـــــع االستنــ

objection فالبـــــــد مـــــــن عمـــــــل  ،ي أن ضــــــمائرهم مل تســـــــمح هلـــــــم بتقـــــــدمي تلــــــك اخلـــــــدمات)(أ

  ٢.اإلجراءات الالزمة لضمان بدائل هلم"

الرجـل عـن اسـتخدام العـازل الطـيب أثنـاء املمارسـة اجلنسـية (عنًفـا  يكني ختلياعتربت وثيقة ب قدو 

إىل تفـادي احلمـل وكـذلك مراعـاة احلاجـة " :ل) من الوثيقة ٨٣جنسي�ا)، وذلك كما ورد يف البند (

، وال ســـيما فـــريوس ياألمـــراض الـــيت تنتقـــل عـــن طريـــق االتصـــال اجلنســـ يغـــري املرغـــوب فيـــه، وتفشـــ

  ."ينقص املناعة البشرية (اإليدز) من قبيل العنف اجلنس

                                                           

   منيسوتا جامعة موقع م،١٩٩٥ ،٩٤ البند بيكني، عمل ومنهاج إعالن -١

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn1.  
2-  General Recommendation No. 24 (20th session, 1999), (article 12 :Women and 

health), Retrieved  15 October 2012, 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/. 

 



 

٢٢  

  ثقافة الكوندوم(اإليدز غطاء لتعميم(: 

الـذكري   ييم الـواقالغطـاء الـذي يـتم مـن خاللـه نشـر وتعمـ يه )الوقاية من اإليدز(وتعترب قضية 

فــاألمر ال يقتصــر علــى توزيـــع  .)ثقافــة الكونــدوم(كــن أن نطلــق عليــه كوســيلة للوقايــة، وهــو مــا مي

ثقافــة كاملــة، تبــدأ مــن إقنــاع األهــل واملعلمــني وكــل  يعلــى الشــباب وتــدريبهم عليــه، بــل هــ يالــواق

يـة مـن اإليـدز، وأ�ـم جيـب هـو الوسـيلة الوحيـدة الفعالـة يف الوقا )الكونـدوم(احمليطني بالشباب بأنه 

شـبه مسـتحيل، وإىل  اأن يكونوا واقعيني ويواجهوا املشكلة حبلول عملية، وأن العفة أصبحت حلًمـ

إىل آخـره مـن  كون عدد كبري من الشباب قد فقد حياتـه بسـبب املـرض...ي ذلك احللم أن يتحقق

ء قناعـــة لـــدى اجلميـــع بـــأن احلـــل إلرســـا ؛املــربرات الـــيت تـــرتدد يف أروقـــة املـــؤمترات والنـــدوات املختلفــة

  .)ثقافة الكوندوم(يف نشر العاجل يكمن 

 -حــد مكونــات الصــحة اإلجنابيــة الرئيســةأباعتبارهــا - )الثقافــة اجلنســية(فــاألمم املتحــدة تعــرِّف 

، مبـا يف ذلـك ١اإلجيـايب املـأمون واملسـئول يبأ�ا: "توفري معلومات كاملة ودقيقة عن السـلوك اجلنسـ

  ٢.بغية الوقاية من فريوس اإليدز" ؛لوسائل الوقاية الذكرية املناسبة والفعالة يوعاالستخدام الط

سياسي�ا بشأن (فريوس نقـص  اإعالنً  يونيو ١٠وقد أصدرت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة يف 

وس تكثيــف جهودنــا مــن أجــل القضــاء علــى فــري  :زمــة نقــص املناعــة املكتســباملناعــة البشــرية ومتال

/د): "بزيـــــادة تـــــوفري ٥٩تتعهـــــد احلكومـــــات يف البنـــــد (حيـــــث  ؛)عـــــة البشـــــرية واإليـــــدزنقـــــص املنا

املســــــتلزمات األساســــــية، وبــــــاألخص الرفــــــاالت (الواقيــــــات) الذكريــــــة واألنثويــــــة، ومعــــــدات احلقــــــن 

احلقـن باملخـدرات حـىت ال يسـتخدم أكثـر  ياملعقمة"؛ (معـدات احلقـن املعقمـة يـتم تسـليمها ملتعـاط

                                                           

ومنع اإلصابة  ،يعرف اجلنس اآلمن بأنه: استخدام كافة الوسائل أثناء املمارسة اجلنسية ملنع احلمل -١

هلذه الوسائل باالتفاق مع اآلخر (كما  يأما اجلنس املسئول: فهو االستخدام الطوع .باألمراض اجلنسية

–عمان–يات الصليب األمحر واهلالل األمحرجلمع للمراهقني، أصدره االحتاد الدويل ورد يف دليل تدرييب

نفسك  يملزيد من التفاصيل عن اجلنس اآلمن، انظر اجلزء األول: كيف حتم ).١١٢ص ،٢٠٠١االحتاد 

 ؟ HIVمن اإلصابة بـ 

2  - Beijing Declaration and Platform for Action, The Forth World Conference on 

Women, United Nations, 15 September 1995, Para108/L, Page:45. 
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/ح): ٥٩وذلـك كمـا جـاء يف البنـد ( ،فتنتشر عدوى اإليدز بني املـدمنني!) من مدمن نفس احلقنة

املخـــدرات عـــن طريـــق  ي"إســـداء املشـــورة للبلـــدان لتحديـــد األهـــداف مـــن أجـــل وقايـــة مجيـــع متعـــاط

  ١.وتوفري العالج والرعاية هلم" ،احلقن من فريوس نقص املناعة البشري

 :اإلجهاض خدمة من خدمات الصحة اإلنجابية  

لعــام  DAWالصــادر عــن شــعبة االرتقــاء بــاملرأة بــاألمم املتحــدة  ورد يف تقريــر جلنــة اخلــرباءوقــد 

 ،١١٥الفقـرة ، يف )القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد الطفلـة األنثـى(بعنوان:  ٢٠٠٧

كيفيــة ممارســة   يواملــراهقني بشــكل عملــل بتــوفري معلومــات الصــحة اجلنســية للطفلــة لتعلــيم األطفــا

وتـوفري احتياجـات الصـحة اإلجنابيـة  ،أثنـاء ذلـك احلمل واألخطار املرضية يقة اجلنسية مع توقالعال

لتكــون  ؛أكــد علــى ضــرورة توزيــع وســائل منــع احلمــل يف املــدارس خاصــة للفتيــاتكمــا للمــراهقني،  

عليـه أن يطلـق خدمـة اإلجهـاض بشـكل معلـن وقـانوين، و  وتـوفري ،ممارسة اجلنس احلر عندهن أيسر

 ٢.الرمسية إلجهاض اآلمن يف املستشفياتاسم ا

وتربيــــر ذلـــــك أن جلــــوء الفتيـــــات لعمـــــل  ،تطالــــب الوثـــــائق الدوليــــة بإباحـــــة اإلجهــــاض وتقنينـــــهو 

أمــا لــو مت تقنــني  .)آمــن غــري(اإلجهــاض بشــكل غــري قــانوين يعرضــهن للخطــر، ويصــري اإلجهــاض 

كــني يفجــاءت وثيقــة ب! للنســاء والفتيــات )اآمًنــ(تلــك احلالــة ســيكون اإلجهــاض  ياإلجهــاض، ففــ

بنشر املعلومات واملشورة للمراهقات؛ حلمـايتهن مـن احلمـل غـري املرغـوب فيـه  ٩٣لتطالب يف البند 

  !وعمليات اإلجهاض غري املأمون -كما يطلقون عليه-

أمــا النســاء الــاليت حيملــن محــالً غــري  ..."كــني: يك) مــن وثيقــة ب فقــرة ١٠٦كمـا جــاء يف البنــد (

أن تيســر هلــن فــرص احلصــول علــى املعلومــات املوثوقــة واملشــورة اخلالصــة، وأيــة  يمرغــوب فيــه، فينبغــ

 تـــدابري أو تغيـــريات تتصـــل باإلجهـــاض يف إطـــار نظـــام الرعايـــة الصـــحية ال ميكـــن أن تتقـــرر إال علـــى

                                                           

1  - Resolution adopted by the General Assembly, 65/277, Political Declaration on 

HIV and AIDS: Intensifying Our Efforts to Eliminate HIV and AIDS, 
A/RES/65/277, General Assembly, United Nations, 65th session, Retrieved 10th 
October 2012, (translation from English), Agenda item 59. 

 ،م٢٠٠٤متوز/يوليه  ١١األحد  ، موقع األمم املتحدة،للسكان يرسالة من األمني العام مبناسبة اليوم العامل -٢

http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsID=367.  
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. والنظـر يف اســتعراض القـوانني الــيت تـنص علــى ..للتشـريع الــوطين ا، ووفًقــياملسـتوى الــوطين أو احمللـ

  ١."غري قانوين ااءات عقابية ضد املرأة اليت جتري إجهاضً اختاذ إجر 

، مث تلتـــف )التشـــريعات الوطنيــة(العــادة يف املواثيـــق الدوليــة، فإ�ـــا تــنص علـــى احــرتام  يوكمــا هـــ

"النظــر  :وتضـغط باجتـاه تغيـري تلـك التشــريعات، كمـا هـو واضـح يف البنـد الســابق الـذي حـث علـى

  غري قانوين"! اقابية ضد املرأة اليت جتري إجهاضً يف القوانني اليت تنص على إجراءات ع

ت لـــه شـــروط ، فهـــو يرحـــب باإلجهـــاض إذا تـــوافر كـــنييمـــن وثيقـــة ب فقـــرة ي)١٠٦أمـــا البنـــد (

، مع اعرتافه مبا لإلجهاض غـري املـأمون مـن أثـر علـى الصـحة، ومعاجلـة ذلـك اقانونً  ياألمان، واحملم

  لصحة العامة. األثر بوصفه أحد االهتمامات الرئيسة يف جمال ا

 :الصحة اإلنجابية والتنمية المستدامة  

 ،بشــــكل كبــــري ،مــــن املصــــطلحات الــــيت ارتبطــــت بالصــــحة االجنابيــــة وحتكــــم املــــرأة يف جســــدها

مــن توصــيات مصــطلح التنميــة املســتدامة، حيــث صــارت قنــاة أو وســيلة لتمريــر الصــحة اإلجنابيــة، ف

فيهــا  )الصــحة اإلجنابيــة(يت تكــرر ورود مصــطلح ، والــ١٩٩٤وثيقــة مــؤمتر القــاهرة للســكان والتنميــة 

مـــن بينهـــا:  ؛البشـــرية بشـــكل حمـــدد حنـــو أمـــور عـــدة مـــرة، توجيـــه االســـتثمار يف تنميـــة املـــوارد ١٢٩

 high-quality reproductive health"خــــدمات صـــــحة إجنابيـــــة ذات جـــــودة عاليـــــة 

Servicesميـة املسـتدامة يف الـدول ، شاملة تنظيم األسـرة ورعايـة الصـحة اجلنسـية، مـن خـالل التن

  .٢النامية"

********* 

                                                           

   منيسوتا جامعة موقع م،١٩٩٥ ، فقرة ك،١٠٦ البند بيكني، عمل ومنهاج إعالن -١

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn1. 

2- Report of the International Conference on Population and Develpoment... 

Chapter III,Actions, 3.17,  



 

٢٥  

ً- را   

  
الـذي تـدور حولـه معظـم مصـطلحات األمـم  ياملصطلح املفصل Genderميثل مصطلح اجلندر 

ي مــن الوفــود أيباجــة اتفاقيــة ســيداو. ومل يلتفــت املتحــدة، وقــد مت متريــره للمــرة األوىل مــن خــالل د

لوروده مـرة واحـدة، باإلضـافة إىل التالعـب الـذي يـتم يف  اتفاقية إليه نظرً العربية اليت وقعت على اال

، ويـرتجم )املسـاواة بـني اجلنسـني(إىل  Gender Equalityحيـث تـرتجم مسـاواة اجلنـدر  ؛الرتمجـة

Gender  اجلنس(إىل(.  

هـا حيـث تكـرر في ؛١٩٩٤وثيقة مؤمتر القاهرة للسـكان ر بعد ذلك يف عدة وثائق أبرزها مث تكرَّ 

  .مرة ٢٣٣حوايل  ١٩٩٥كني يمرة، مث تكرر يف وثيقة ب ٥١

حيــــث مت  ؛ا يف األمــــم املتحــــدةرمسي�ــــ اف إىل اآلن تعريًفــــوللعجــــب، فــــإن ذلــــك املصــــطلح مل يعــــرَّ 

 The non definitionإدراجه يف قاموس مصطلحات األمم املتحدة بأنه املصطلح غري املعرَّف 

of the term Gender، بــأن ١٩٩٧ة االجتماعيــة يف العــامل عــام ة التنميــوعرفــه تقريــر جلنــ ،

  ١".غري مرتبط باالختالفات احليوية (البيولوجية) يمفهوم اجتماع"اجلندر هو: 

 :الخلفية الفلسفية لمصطلح الجندر  

ـــة وأيديولوجيـــة للحركـــة النســـوية  ٢مـــن مصـــطلح لغـــوي Genderحتـــول مفهـــوم اجلنـــدر  إىل نظري

 Gender النســـوية اجلندريــة الــيت أطلـــق عليهــا الـــبعض ،Radical Feminismالراديكاليــة 

Feminismاملفهوم اجلديد.ذلك احلركة اليت أنتجت  يأل�ا ه ؛    

                                                           

 اجلندر.. املصطلح واملفهوم، موقع مجعية العفاف اخلريية  .وفاءأبو حطب،  -١

http://www.alafaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=228:2012-
04-16-22-03-59&catid=82:2012-04-16-22-00-23&Itemid=129 

يف اإلطـار اللغـوي  ، وتعينلمة إجنليزية تنحدر من أصل التيينهو يف األصل ك Gender )مصطلح (اجلندر -٢

Genus )(أي اجلنس من حيث الذكورة واألنوثة.  

 



 

٢٦  

املصـــــطلح الـــــذي يفيـــــد اســـــتعماله وصـــــف "بأنـــــه:  WHO منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــةعرفتـــــه 

ـــــة مركبـــــة، أي ال عالقـــــة هلـــــا  ـــــيت حيملهـــــا الرجـــــل واملـــــرأة علـــــى أ�ـــــا صـــــفات اجتماعي اخلصـــــائص ال

 ١."ياالختالفات العضوية والرتكيب البيولوجب

يف ا�تمـــع ال حيـــددمها االخــــتالف  -لـــذلك الفكـــر اوفًقــــ–أي أن أدوار كـــل مـــن الرجـــل واملـــرأة 

 )سيمون دي بوفـوار(ومن هنا كانت مقولة  ،ا التنشئة االجتماعية والثقافية، وإمنا حتددمهيالبيولوج

يف إشــارة إىل التشــكيل الثقــايف واالجتمــاعي -امــرأة اإلنســان ال يولــد امــرأة، بــل تصــبح "رية: الشــه

  ٢".أو أنثى انسان ذكرً فا�تمع هو الذي يصنع من اإل -ملفهوم الذكورة واألنوثة

إحــدى منظــرات احلركــة - )جويــك يإيــف كوســوفك( ) تصــرُّ ١٩٩٠ -�ــا: (معرفــة الغرفــةويف كتا

مارسته اجلنسية، حبيـث تصـبح ممارسـة مل اأن يتم حتديد هوية اإلنسان، وفقً  ضرورة" :على -النسوية

الســبيل إىل حتديــد هويــة  يهــ -ســواء بــني أفــراد اجلــنس الواحــد، أو بــني جنســني خمتلفــني- اجلــنس

  ٣."اإلنسان

؛ وذلـك لضـمان (Gender Equality)ولدعم تلك الفكرة، متَّ صـك مصـطلح مسـاواة النـوع 

يطلقون عليهم، وهـذا مـا جتلـى يف حصول الشواذ على نفس حقوق األسوياء أو (التقليديني) كما 

، حبصــول األزواج ٢٠٠٤يف مــارس  )كــويف أنــان(لألمــم املتحــدة الســابق رار األمــني العــام مشــروع قــ

مــن الشــواذ، الــذين دعــاهم (بغــري التقليــديني)، علــى نفــس حقــوق األزواج الطبيعيــني، مــن حيــث: 

  .٤فضته الوفود اإلسالمية آنذاكاملرياث، والضرائب، والتأمينات االجتماعية. وهو القرار الذي ر 

                                                           

  م٢٣/٥/٢٠٠٧ودوره يف نشاط املنظمات الدولية، موقع هلا أون الين،  )اجلندر(مفهوم  .حممدشريح،  -١
http://www.lahaonline.com/index2.php?option=content&task=view&id=12109&sectio

nid=1&Fprint= 

، ترمجـة: حممـد قـدري عمـارة، ا�لـس األعلـى )الـذكر واألنثـى بـني التمييـز واالخـتالف(النـوع  .هالـةكمال،  -٢

  .٢٢،٢٣م، ص٢٠٠٥للثقافة، القاهرة، 

النســوية ومــا بعــد النســوية.. دراســات ومعجــم نقــدي، اهليئــة العامــة لــدار الكتــب والوثــائق  .ســارةجامبــل،  -٣

 .١٠٢م، ص٢٠٠٢القومية، 

  اجلندر.. خفايا املعىن وتقنني الشذوذ، موقع مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية .عيسىالقدومي،  -٤
http://www.aqsaonline.org/le_3.php?id=532&baab=4&kesm=2  
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  شعور اإلنسان بنفسه كـذكر أو أنثـى"اهلوية اجلندرية بأ�ا:  الموسوعة البريطانية تعرفو"، 

كمــا أنــه مــن املمكــن أن تتكــون هويــة جندريــة "وتضــيف املوســوعة الربيطانيــة يف تعريفهــا للجنــدر: 

، حيـــث يــتم اكتســـاب أمنــاط مـــن الحقــة أو ثانويــة لتتطـــور وتطغــى علـــى اهلويــة اجلندريـــة األساســية

وغـري النمطيـة منهـا أيًضـا  يإذ إن أمنـاط السـلوك اجلنسـ ؛السلوك اجلنسي يف وقت الحق من احليـاة

  ١."تتطور الحًقا حىت بني اجلنسني!

اهللا عليها، مبـا يفـتح ا شعوره بنفسه، وليس خلقته اليت خلقه أي أن نوع اإلنسان وهويته حيددمه

 تلـــك اهلويـــة تـــأثـُّرًا بالعوامـــل االجتماعيـــة، وهـــو مـــا يـــؤدي إىل تغـــريُّ ميـــول أمـــام تغيـــري االبـــاب واســـعً 

، فإذا كان اإلنسـان قـد )Orientation) Sexual يالشخص اجلنسية فيما يعرف بالتوجُّه اجلنس

 نفيكونا توجه جنسي�ا حنو ذكر مثلهي، ويشعر أنه أنثى، فهويته اجلندرية (أنثى)، وبالتايل اُخِلق ذكرً 

أنثـــى، وتشـــعر أ�ـــا ذكـــر، فســـتتوجه جنســـي�ا حنـــو  تقـــد خلقـــ توإذا كانـــ )Gays(ين ذكـــرين شـــاذَّ 

  ).Lesbians(سحاقيتني  ناكونفتأنثى، 

أي  أال يكــون هنــاك عــينت Gender Equality مســاواة اجلنــدرممــا ســبق، فــإن  اواستخالًصــ

وق والواجبـــات فتتســاوى املــرأة مـــع الرجــل يف كــل احلقــهم، نــوعاخــتالف بــني األفــراد علــى أســـاس 

مـع األسـوياء  امطلًقـ يًا، وباملثل يتساوى الشواذ بـأنواعهم تسـاوٍ امطلقً  يًاداخل األسرة وا�تمع تساوٍ 

  ويرتتب على ذلك: ،يف احلقوق والواجبات

ـــة بـــني الرجـــل واملـــرأة علـــى حتديـــد أدوار  -١ أي منهمـــا عـــدم االعـــرتاف بـــأثر الفـــوارق البيولوجي

ومـــن مث عـــدم اختصـــاص املـــرأة بـــدور الزوجـــة واألم املســـئولة عـــن إجنـــاب  ،داخـــل األســـرة أو ا�تمـــع

األطفــــال ورعـــــايتهم واالهتمـــــام بشـــــئون املنـــــزل، أو اختصـــــاص الرجـــــل بـــــدور القـــــيم علـــــى األســـــرة، 

الرجـــل  نفـــاق فيهـــا، وإدارة شـــئو�ا، بـــل يـــتم اقتســـام كـــل األدوار واملســـئوليات بـــنيواملســـئول عـــن اإل

 بنص القانون. كامالً   اواملرأة داخل األسرة اقتسامً 

وظيفــة اجتماعيــة ميكــن ألي شــخص القيــام �ــا،  -التفاقيــة ســيداو اطبًقــ–اعتبــار األمومــة  -٢

 وال يشرتط أن تقوم �ا املرأة على وجه اخلصوص. 

                                                           

1- gender identity, Britannica Encuclopaedia, 22 August 2012,  

     http://www.britannica.com/EBchecked/topic/228219/gender-identity. 
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ــــات،  -٣ ــــة احلقــــوق والواجب ــــأنواعهم علــــى كاف ــــة القــــوانني الــــيت و حصــــول الشــــواذ ب إبطــــال كاف

 ارسة حلقوق اإلنسان!مم يالشذوذ ه، واعتبار ممارسة همتعاقب

 استراتيجية أممية: ..مأسسة الجندر  

فرضـــت األمـــم املتحـــدة مـــن خـــالل االتفاقيـــات الدوليـــة علـــى احلكومـــات أن تقـــوم مبأسســـة 

اســرتاتيجية أو مــدخل أو وســيلة لتحقيــق " :عبــارة عــن يي، ومأسســة اجلنــدر هــر املنظــور اجلنــد

در ـــــــــــــجنــور الـــــــــــــــظــنـاج مـــــــــــوإدم ، Gender Equalityدرــــــجنــالاواة ــــــــــن مســـــــــدف مـــــــــــاهل

Mainstreaming of Gender Perspective  يف كل األنشطة القائمـة يف ا�تمـع، وذلـك

مـــن خـــالل تطـــوير السياســـات واألحبـــاث، ونشـــر احلـــوارات املتبنيـــة للفكـــر، ووضـــع التشـــريعات 

تخطيط وجتميع املصادر واملوارد الالزمة، وكـذلك متابعـة ومراقبـة الداعمة للمنظور اجلندري، وال

  ١."تطبيق الربامج واملشروعات، مع التأكد من حتقيق أهداف مساواة اجلندر

للبعـد  يألزمت احلكومـات نفسـها بإدمـاج فعلـ ،١٩٩٥ ومن خالل إعالن ومنهاج عمل بيكني

. وبالنســــبة للحكومـــــات مت .قـــــرار.اجلنــــدري يف مجيــــع مؤسســـــا�ا وسياســــا�ا والتخطـــــيط وصــــنع ال

الــيت مت تأسيســها لتطــوير وضــع املــرأة، بــأن تكــون مبثابــة وحــدات مركزيــة  ،تكليــف اآلليــات الوطنيــة

مــم املتحــدة كمــا قــام األمــني العــام لأل  ،لتنســيق تعمــيم املنظــور اجلنــدري يف كــل املؤسســات والــربامج

ندر، تشرف على إدماج املنظـور اجلنـدري لتكون مبثابة مستشارة خاصة لقضايا اجل ،بتعيني مسئولة

يف مجيــع أعمــال األمـــم املتحــدة، كمـــا مت تكليــف هيئـــة األمــم املتحـــدة مبتابعــة تطبيـــق منهــاج عمـــل 

  ٢بيكني.

********* 

  

  

                                                           

 موقع اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل املصطلحات الواردة يف الوثائق الدولية للمرأة، -١

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=473  
2- The Four Global Womens' Conferences 1975 – 1995:  Historical Perspective... 
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ًرا- ا   

  

 منشأ المصطلح:  

ة بـــاملرأة تعرفنـــا علـــى املصـــطلح يف تســـعينيات القـــرن العشـــرين مـــن خـــالل الوثـــائق الدوليـــة اخلاصـــ

، ووثيقـــة املـــؤمتر ١٩٩٤ هـــا وثيقـــة مـــؤمتر القـــاهرة للســـكانوالصـــادرة عـــن هيئـــة األمـــم املتحـــدة، وأمه

مـن وثـائق، مثـل: القـاهرة  ذلك ا يف كل ما تال، مث صار املصطلح حموري� ١٩٩٥الرابع للمرأة  يالعامل

ا إال مــن حقيقي�ــ اصــحيحً  اا. وبالتــايل ال ميكــن فهــم املصــطلح فهًمــ، وغريمهــ٥كــني+ي، ب٥للســكان+

  وفهم السياقات اليت ورد فيها ذلك املصطلح. ،خالل فهم تلك الوثائق

وإذا مـــا علمنـــا أن أهـــم الشخصـــيات النســـائية الـــيت شـــاركت يف تأســـيس جلنـــة مركـــز املـــرأة، ويف 

كــة الراديكاليـة، مث جنـاح تلـك احلر ني إىل احلركـة النســوية صـياغة أهـم اتفاقيـات ووثـائق املــرأة إمنـا ينتمـ

إىل  ايف نقــل مطالبا�ــا باملســاواة التامــة بــني الرجــل واملــرأة مــن جمــرد فكــر وشــعارات ترفعهــا وتــروج هلــ

ــــك املصــــطلح للــــتحكم يف أدق  ــــات الدوليــــة، وألجلهــــا صــــكت ذل ــــة تبنتهــــا االتفاقي ــــات أممي مطالب

حليــاة، التكـون صــاحبة القـرار يف كـل مــا خيصـها مــن شـئون  ؛تفاصـيل العالقـة الزوجيــة، وتقويـة املــرأة

مــن مث  ،التــدخل يف أي شــأن مــن شــئون حيا�ــاكــان احلــق يف   نمــ اولكــيال يكــون ألي طــرف كائًنــ

  نستطيع أن نفسر انعكاس ذلك الفكر بقوة على الوثائق الدولية للمرأة والطفل.

ل قـد اختلـق إذ اعتربت احلركة النسوية الراديكالية الرجل مسئوًال عـن كـل معانـاة املـرأة، وأن الرجـ

ــــف وعــــ( يتقســــيم األدوار كــــ فكــــرة ــــأن دورهــــا هــــو  )املــــرأة ييزي ــــاج العنصــــر (ويقنعهــــا ب إعــــادة إنت

فتقنع با�ال اخلاص (األسرة) بدعوى أ�ا مؤهلة له ألنه يتفـق مـع  ؛أي احلمل واإلجناب ،)البشري

عـن  ،، وينطلـق هـو للعمـل يف ا�ـال العـام (اخلـارج) مبـا يضـمن لـه السـيطرة عليـهيتكوينهـا البيولـوج

إضافة إىل سـيطرته علـى ا�ـال اخلـاص (األسـرة) نتيجـة إنفاقـه  ،طريق التحكم يف املوارد االقتصادية

ألنـــه يعمـــل يف  ؛حيظـــى مبكانـــة عاليـــة -للفكـــر النســـوي الراديكـــايل اوفًقـــ-عليهـــا. ومـــن مث فالرجـــل 

�ــــال وضــــع دوين بســــبب عملهــــا يف األســــرة (ا ويف )مهمشــــة(اخلــــارج (ا�ــــال العــــام)، بينمــــا املــــرأة 

ا يف مكانـة أدىن ا هلـللمـرأة ووضـعً  )ا�ميًشـ(وبالتايل مت اعتبار مهام األمومـة وتربيـة الـنشء  ؛اخلاص)
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بــدعوى اخلــروج مــن  ؛مــن مكانــة الرجــل. ومــن هنــا بــدأ دفــع املــرأة إىل ســوق العمــل (ا�ــال العــام)

  .)املكانة(ومنافسة الرجل يف تلك  ،)التهميش(نطاق 

 لح الترجمة العربية لمصطWoman Empowerment:  

مــن املصــطلحات املثــرية للجــدل يــتم ترمجتهــا يف الوثــائق الرمسيــة لألمــم املتحــدة  الــوحظ أن عــددً 

 ي، وهـــ)كـــني املـــرأةمت(إىل  يـــرتجم Women Empowerment مصـــطلحف بشـــكل غـــري دقيـــق.

 ،مبفهـوم إجيـايب كلمة قرآنية تتلقاها العقليـة العربيـة واإلسـالمية  يه )التمكني(فكلمة  ؛ترمجة مضللة

 )متكـني(املـرادف لكلمـة لشـريعة اإلسـالمية، و أال وهو: متكني املرأة من حقوقها اليت منحتهـا إياهـا ا

 Powerكلمــة يف حــني أن   ،Empowering، ولــيس Enablingجنليزيــة هــو كلمــة يف اللغــة اإل

  . تعين استقواء Empowermentتعين تقوية، وكلمة  Empowering تعين قوة، وكلمة

يعـــين تقويـــة املـــرأة لتتغلـــب علـــى الرجـــل يف  )Women Empowermentاســـتقواء املـــرأة (و

ويتماشـــى  .للثقافــة الغربيـــة الـــيت أفـــرزت ذلـــك املصـــطلح اوفًقـــ ،الصــراع الـــذي حيكـــم العالقـــة بينهمـــا

اإلنــــاث -اجلنســـني ذلـــك التفســـري مـــع احلركــــة النســـوية الراديكاليـــة الــــيت تبنـــت "مبـــدأ الصــــراع بـــني 

مــن دعــوى أن العــداء والصــراع مهــا أصــل العالقــة بينهمــا، ودعــت إىل ثــورة علــى  انطالقًــا -والــذكور

الدين، وعلى اهللا، وعلى اللغة، والثقافة، والتاريخ، والعادات والتقاليد واألعراف، بتعميم وإطـالق! 

  ١.استقالالً كامًال عن عامل الرجال" وسعت إىل عامل تتمحور فيه األُنثى حول ذا�ا مستقلةً 

  مسـاواة الجنـدرGender Equality  واسـتقواء المـرأةWomen 

Empowerment :وجهان لعملة واحدة  

، فوضعت نظريـة )اهليمنة الذكورية(ـ راديكالية القضاء على ما أمسته باستهدفت احلركة النسوية ال

سياســية ركـــزت علـــى توحيـــد األدوار بـــني اجلنســـني، عــن طريـــق فصـــل جـــنس اإلنســـان عـــن دوره يف 

 )يالنــوع االجتمــاع(يــاة، وفــك ارتبــاط جــنس اإلنســان بــدور معــني يف احليــاة، تلــك هــي نظريــة احل

  .)Gender (اجلندر
                                                           

، ٢، صم٢٠٠٤حركات حترير املرأة من املساواة إىل اجلنـدر، دار القلـم، القـاهرة،  .مثىن أمنيالكردستاين،  -١

 بتصرف.
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ـــرامج  أكـــدت كـــنييوثيقـــة بف علـــى: "أن مشـــاركة املـــرأة الكاملـــة يف تصـــميم ورصـــد سياســـات وب

  ١."ةإمنائية تأخذ يف االعتبار املنظور اجلندري يكون من شأ�ا تعزيز استقواء (متكني) املرأ

علـى  صـراحةً  ١٩٧٩ )سـيداو(وقد نصت اتفاقيـة القضـاء علـى كافـة أشـكال التمييـز ضـد املـرأة 

ضــــرورة القضــــاء علــــى األدوار النمطيــــة (إشــــارة إىل اختصــــاص املــــرأة باألمومــــة، واختصــــاص الرجــــل 

، أي أ�ـا ليسـت لصـيقة )وظيفـة اجتماعيـة(نصت على أن األمومة  ابالقوامة داخل األسرة)، وأيضً 

  ليس بالضرورة أن يكون األم. و رأة، بل ميكن إسنادها ألي شخص، بامل

 :الربط بين استقواء المرأة والتنمية المستدامة  

مســاواة اجلنــدر، واإلنصــاف، (مت ختصــيص الفصــل الرابــع مــن برنــامج مــؤمتر القــاهرة للســكان لـــ: 

 Gender Equality, Equity and Empowerment ofاملــرأة  واســتقواء (متكــني)

Women(حيث ربـط بـني  ؛)(متكـني) كمـا أكـد   ،)املسـتدامة التنميـة حتقيـق(وبـني  )املـرأة اسـتقواء

 تقاسـم ذلـك يف مبـا واإلجنـاب، اإلنتـاج صـعيدي علـى الرجـل واملـراة بـني الكاملـة "املشـاركة :علـى

"ينبغـي نـه أكد أوكذلك  ،٢املعيشية" األسرة على واحلفاظ ،وتربيته برعاية الطفل املتعلقة املسئوليات

كمـــا نـــص   ،٣التشـــدد علـــى مســـئوليات الـــذكور فيمـــا يتعلـــق برتبيـــة األطفـــال وأداء األعمـــال املنزليـــة"

جـــــازات إومرافــــق الرعايــــة النهاريــــة، و  ،وإجــــازات األبــــوة ،"تــــوفري املرونــــة يف مواعيــــد العمــــل علــــى:

  ة املولود!ليتناصف معها رعاي ؛أسوة باألم )أبوة(أي أن حيصل األب على إجازة  ٤األمومة". 

بينهـا وبـني الرجـل يف القـرارات املتعلقـة  )التشـارك الكامـل(ويتكرر هنا الربط بـني اسـتقواء املـرأة و

مــدفوع  مــن املــرأة والرجــل يعمــالن عمــالً  : أن كــال� )التشــارك يف اإلنتــاج(باإلنتــاج واإلجنــاب! ويعــين 

ســـئوليات داخـــل األســـرة. األجـــر، ومـــن مث يتشـــاركان مناصـــفة يف اإلنفـــاق داخـــل األســـرة وســـائر امل

كمـا  ،ملتعلقة برعاية األطفال وتـربيتهمأ�ما يتناصفان املسئولية ا )التشارك يف جمال اإلجناب(ويعين 

                                                           

1 - Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 Sept...Page:4. 

2 - The Programme of Action of the International Conference on Population and 

Development (ICPD), Sept. 1994, Chapter 4, Para. (4.1.), Page:22. 

3- Ibid., p. 24. 

4- Ibid., p. 25. 
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 يف املسـتويات مجيـع علـى القـرار صـنع علـى قـدر�ا يعـزز املـرأة حتسـني مركـز (:أكد الربنامج علـى أن

  ١.)واإلجناب اجلنس جمال يف وخباصة ،كلها جماالت احلياة

يعـين أن العالقـة اجلنسـية  )اجلـنس واإلجنـاب(فالتأكيد على قدرة املرأة على صنع القرار يف جمـايل 

 علـى إرادة املـرأة وحـدها. ابني الرجل واملرأة تكون بإذن من املـرأة، وباملثـل قـرار اإلجنـاب يكـون مبني�ـ

  انت املرأة زوجة أم ال!).ك  (وال ذكر هنا حلالة املرأة الزواجية، فالعالقة اجلنسية جمردة سواءً 

 :مجاالت استقواء (تمكين) المرأة  

  االستقواء (التمكين) االقتصادي: -١

 Feminization ofتأنيــث الفقــر (هــو مصــطلح  اجديــدً  اأنتجــت احلركــة النســوية مصــطلحً 

Poverty(املصطلح الذي صاغته  ، وهو)٢.يف السبعينيات من القرن العشرين )ديانا بريس  

ـــأن معـــدالت الفقـــر وحِ  :أنيـــث الفقـــرتاملقصـــود بو  َت ـــدى الرجـــالدَّ ـــدى النســـاء أعلـــى منهـــا ل  ؛ه ل

 ،ويف املقابـل .عـة األجـر (األمومـة ورعايـة األسـرةبسبب انشغال النساء يف القيام باألدوار غري مدفو 

وهــو مــا أدى إىل تركــز املــال يف أيــدي الرجــال يف مقابــل  ؛اشـتغال الرجــال باألعمــال مدفوعــة األجــر

  نساء! فقر ال

وترى احلركة النسوية أن هذا األمر يظهـر بشـكل واضـح يف منـوذج األسـرة الـيت يتـوىل فيهـا الرجـل  

، ويف ذلــــك النمـــوذج حتتــــاج املــــرأة أن كســـب لقمــــة العــــيش، وتتـــوىل فيهــــا املــــرأة إدارة شـــئون املنــــزل

ـــ ــــ وهـــو مـــا يســـم يف خصـــوبتها، اتســـتأذن زوجهـــا يف اخلـــروج للعمـــل، كمـــا أ�ـــا ال تـــتحكم متاًم ى ب

 ٣.)patriarchal family باترياركيةاألسرة ال(

                                                           

1- Ibid., p. 22. 
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يــــــــرغم كثــــــــري مــــــــن  ويــــــــنص تعليــــــــق جلنــــــــة ســــــــيداو علــــــــى أن: "عــــــــدم االســــــــتقالل االقتصــــــــادي

١البقـــاء يف عالقـــات عنـــف" علـــى النســـاء
ومـــا ينبـــين  ،(أي أن قوامـــة الرجـــل علـــى املـــرأة يف األســـرة .

 هــا وغــري ذلــك تعــد عالقــات عنــفعليهــا مــن حتمــل الرجــل مســئولية اإلنفــاق، وطاعــة الزوجــة لزوج

  .)من منظور اتفاقية سيداو

نســـاء، ومـــن مث يف فقـــر ال ارئيًســـ وبنــاء عليـــه تعتـــرب احلركـــات النســـوية قوامـــة الرجــل لألســـرة عـــامالً 

اء تلـــك ـــــإلغ Economic Empowermentادي ـــــــني) االقتصــــــواء (التمكــــــدف االستقـــــهستي

الســـلطة داخـــل األســـرة، ودفـــع النســـاء للعمـــل خـــارج املنـــزل القوامـــة عـــن طريـــق التســـاوي املطلـــق يف 

ومتلـــك مشـــاريعها اخلاصـــة، حـــىت تســـتقل عـــن الرجـــل  ،وس األمـــوالءصـــول إىل ر للو  ؛لكســـب املـــال

  يف قرارا�ا! افتصبح متحكمة متامً  ،ااقتصادي� 

حــىت يف حــال الكــالم عــن إدمــاج املــرأة يف ســوق العمــل، نلحــظ اإلصــرار علــى إقحــام النســاء يف  

بــدعوى تقليــل الفجــوة النوعيــة  ؛ل جمــاالت العمــل، حــىت تلــك الــيت تناســب الرجــال بشــكل أكــربكــ

Gender Gap  بـــني الرجـــل واملـــرأة! وحنـــن نتســـاءل: مـــا الضـــري يف أن تكـــون هنـــاك جمـــاالت مـــن

  وأخرى أكثر مالءمة للرجل فيتخصص فيها؟ ،العمل أكثر مالءمة للمرأة فتدخل فيها

  للمرأة: يلسياساالستقواء (التمكين) ا -٢

 يهـو الــداعم لالسـتقواء االقتصـادي واالجتمــاعي، فاالسـتقواء السياســ ييعـد االسـتقواء السياســ

يف تغيـــري القـــوانني، ودفـــع املـــرأة إىل ســـوق العمـــل ولـــو علـــى حســـاب دورهـــا  يصـــب بشـــكل مباشـــر

 يدور حتـدٍّ أساسـن بعض التقارير املقدمة يعترب أن قيام املرأة �ـذا الـإاألساسي يف تربية النشء، بل 

، ٢٠٠٤مصـــر -هـــداف التنمويـــة لأللفيـــةتقريـــر األ فقـــد جـــاء يف ؛للمـــرأة يأمـــام االســـتقواء السياســـ

تـــزال  ة): "وفيمـــا يتعلـــق باملشـــاركة السياســـية املتزايـــدة للمـــرأة، ال(التحـــديات الرئيســـ :وحتـــت عنـــوان

  ٢"!ارئيسً  افكرة الدور التقليدي للمرأة يف النطاق اخلاص (كزوجة وأم) متثل عائقً 

                                                           
1- General Recommendation No. 19 (llth session, 1992), Violence against 

women...article (23) 

، مصــر، تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة، تقريــر األهــداف التنمويــة لأللفيــة، التقريــر القطــري الثــاين -٢

  .٢٥، صم٢٠٠٤
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ومناصــفة مقاعــد الربملــان، والــيت يفــرتض أن يــتم  )وطالبــت الوثــائق بفــرض حصــة للنســاء (كوتــا

شغلها بنظام االنتخاب الشعيب احلر، فتشـغلها النسـاء أو الرجـال، بـأي نسـبة كانـت، ال جـدال يف 

كـــرس لي )الكوتـــا(يـــأيت نظـــام  هكـــذاذلـــك طاملـــا جـــاء االختيـــار بنـــاء علـــى انتخابـــات حـــرة نزيهـــة. و 

لضـــمان إدمـــاج  ؛ديكتاتوريـــة الفكـــر النســـوي الـــذي يعمـــل علـــى فـــرض النســـاء عنـــوة يف الربملانـــات

  وإلغاء كافة الفوارق بني الرجل واملرأة.  ،منظور اجلندر يف القوانني والتشريعات

يضر باملصلحة العامة، فاملعيـار الوحيـد لشـغل أي مناصـب قياديـة جيـب  )الكوتا(ونرى أن نظام 

�ـرد الوصـول إىل  )الكوتـا(ومـن مث فـإن إقحـام النسـاء عـن طريـق  ة ولـيس اجلـنس،كفاءأن يكون ال

ألنـه يوسـد األمــر إىل  ؛باملصـلحة العامـة بـني الرجـل واملـرأة لتحقيـق اسـتقواء املـرأة يضـرُّ  متثيـل متسـاوٍ 

  غري أهله.

  :ياالستقواء (التمكين) االجتماع  -٣

، وذلــك يي مســارين لتحقيــق االســتقواء االجتمــاعواالقتصــاد يمــن االســتقواء السياســ يعــد كــلٌّ 

مـــن الفكـــر النســـوي الراديكـــايل الـــذي ميثـــل الفلســـفة احلاكمـــة لالتفاقيـــات الدوليـــة اخلاصـــة  اانطالقًـــ

  باملرأة والطفل.

مــن  اانطالقًـ -اإلنـاث والـذكور-جلنسـني لقـد تبنـت النزعـة األنثويـة (النسـوية) مبـدأ الصـراع بـني ا

علـى اهللا، وعلـى و مها أصل العالقة بينهما، ودعت إىل ثـورة علـى الـدين،  دعوى أن العداء والصراع

وســــعت إىل عـــــامل  !اللغــــة، والثقافــــة، والتــــاريخ، والعــــادات والتقاليــــد واألعــــراف، بتعمــــيم وإطــــالق

  .١تتمحور فيه األُنثى حول ذا�ا مستقلة استقالالً كامًال عن عامل الرجال

ـــ  )feminismية النســو (بــد الوهــاب املســريي ع ويــرتجم د. ، ويــذهب )التمركــز حــول األنثــى(ب

اول فبينمـا حتـ ؛إىل أنـه جيـب التفريـق بينهمـا )بني التحرر والتمركز حول األنثى قضية املرأة(يف كتابه 

ات من مفهـوم األسـرة أن حتسِّـن وضـع املـرأة داخـل ا�تمـع، حتـاول حركـ احركات حترير املرأة انطالقً 

أي أننـا هنـا ": كمـا يقـول ،٢مـن مفهـوم الفـرد املطلـق أن تفصـلها عنـه االتمركز حول األنثى انطالقًـ

                                                           

 ، بتصرف.٢ص مرجع سابق، حركات حترير املرأة من املساواة إىل اجلندر، .مثىن أمنيالكردستاين،  -١

عبد الوهاب املسريي  د.موقع مركز حول األنثى، قضية املرأة بني التحرر والت .عبد الوهاباملسريي،  -٢

http://www.elmessiri.com/books.php. 
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أو حــىت الثقافيــة، وإمنــا أمــام رؤيــة معرفيــة  ،لســنا أمــام قضــية حقــوق املــرأة االجتماعيــة واالقتصــادية

حالــة  متكاملــة نابعــة مــن اإلميــان بــأن األنثــى كيــان منفصــل عــن الــذكر متمركــزة حــول ذا�ــا، بــل ويف

")حركة التمركز حول األنثى(معه، ومن هنا تسميتنا هلا  يصراع كوين تارخي
١.  

 تمكين أم استقواء؟ يهل ما يطبق في عالمنا العربي واإلسالم  

قنا اإلجابة على هذا السؤال حلني التعرف علـى معـىن املصـطلح وتطبيقاتـه، يف بداية البحث، علَّ 

هـا يف القـوانني ؤ لتغيـريات اجلـاري إجراعراض سـريع لوتداعيات تطبيقاته على األسرة وا�تمع. وباسـت

بشكل عام، وقوانني األسرة بشكل خاص، جندها كلها ماضية على قـدم وسـاق لتحقيـق (اسـتقواء 

مصر واألردن واجلزائـر واملغـرب، أو حـىت  ، كما يفةفمن قوانني ترفع سن الزواج للثامنة عشر  ؛املرأة)

كمـا يف   ،علـه شـبه مسـتحيلجيى التعـدد بشـكل علـ اكما يف تونس، إىل قوانني تضع قيـودً   ،للعشرين

قوامــة  يكمــا يف ا�لــة التونســية، وقــوانني تلغــ  ،مصــر واألردن واجلزائــر واملغــرب، وأخــرى جتــرم التعــدد

كمـا يف مدونـة املغـرب، وقـوانني   ،واليته على ابنتـه البكـر الرشـيد يف الـزواج يالرجل يف األسرة، وتلغ

نـــف مثـــل مشـــروع قـــانون الع ؛وتعاقـــب الـــزوج بالســـجن ،هاجتـــرم معاشـــرة الزوجـــة بغـــري كامـــل رضـــا

حق الزوج يف الرجوع عـن موافقتـه علـى عمـل زوجتـه خـارج املنـزل،  ياألسري يف لبنان، وقوانني تلغ

ومـن مث إذا  ،حـىت لـو انعكـس األمـر بالسـلب علـى مصـلحة األسـرة ،طاملا اشـرتطت ذلـك يف العقـد

مثــل القــانون األردين اجلديــد  ؛وال حتــرم مــن النفقــة امــا أصــرت علــى اخلــروج للعمــل فــال تعتــرب ناشــزً 

صـــارمة ملنـــع  اقيـــودً ، وتضـــع شـــرط حضـــور ويل األمـــر يف عقـــد الـــزواج يتلغـــ، وقـــوانني ٢٠١٠للعـــام 

يف حالــة –وقــوانني ترفــع ســن حضــانة األم لألبنــاء  ،كمــا ىف اجلزائــر  ،الطــالق بــإرادة الــزوج املنفــردة

 ٣ىت تتــزوج، وال تســمح لــألب أن يــرى أبنــاءه أكثــر مــن والفتــاة حــ ،ســنة ١٥الولــد حــىت  -الطــالق

ساعات يف األسبوع يف مكان عام وحتـت حراسـة، مـع حرمـان اجلـدة والعمـات مـن مصـاحبة األب 

وانني تبــيح للمــرأة الســفر كمــا ىف مصــر، وقــ  ،لرؤيــة أبنائــه، ونقــل واليــة التعلــيم للحاضــنة دون الــويل

وذلـك  ،وقـوانني تعـرتف باألطفـال غـري الشـرعيني ،تلكويـمصر وا كما يف  ،دون إذن الزوجللخارج 

                                                           

، يللفكـــــر اإلســـــالم يإشـــــكالية التحيـــــز، اجلـــــزء األول، منشـــــورات املعهـــــد العـــــامل .عبـــــد الوهـــــاب املســـــريي، -١

 .م١٩٩٦
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بـن احلــق يف لال يالنسـب حتمــل اسـم األم، مث تعطــباسـتخراج شــهادة مـيالد خاصــة بالطفـل جمهــول 

وقـوانني أخـرى   ،مصـر كمـا يف  ،االستناد إىل تلك الشهادة لرفع دعوى إثبات نسـبه ألبيـه فيمـا بعـد

ت مت إدخاهلــــــا علــــــى قــــــوانني األســــــرة واألحــــــوال كثــــــرية ال جمــــــال حلصــــــرها مت اســــــتحداثها، وتغيــــــريا

ـــ، أال وهـــوالشخصـــية تصـــب مجيعهـــا يف مصـــب واحـــد م املـــرأة التـــام يف جســـدها ويف قرارا�ـــا : حتكُّ

  دون أي تدخل من أي شخص كان. احلياتية

وبعــد تلــك اإلطاللــة املــوجزة والســريعة للتغيــريات الــيت طــرأت علــى القــوانني احملليــة يف دول العــامل 

والــيت تركــز علــى جعــل قــرارات املــرأة نابعــة مــن مصــلحتها الفرديـــة  ،لــذلك املصــطلح اتطبيًقــالعــريب 

مــــا يطبـــــق يف عاملنــــا العـــــريب دون اعتبـــــار ملصــــلحة األســـــرة، يتضــــح لنـــــا أن  ،وكأ�ــــا كيـــــان منفصــــل

  واإلسالمي هو االستقواء وليس التمكني.

********* 
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ا  
  

 )حقـوق اإلنسـان الدوليـة(املتحـدة صـياغة مفـردات منظومـة ري يف جلـان املـرأة والطفـل بـاألمم جت

حهـــا أمـــام احلكومـــات للتوقيـــع ال يقبـــل التفـــاوض، يف اتفاقيـــات دوليـــة يـــتم طر  )أوحـــد(مـــن منظـــور 

مث التصــديق عليهــا مــن قبــل ا�ــالس النيابيــة، وهــو مــا يفــرض علــى تلــك احلكومــات إجــراء  ،عليهــا

لتتطــــابق تلــــك القــــوانني مــــع االتفاقيــــات الدوليــــة الــــيت مت  ؛تغيــــري وتبــــديل شــــاملني للقــــوانني الوطنيــــة

    االنضمام إليها.

ومتـــارس األمـــم املتحــــدة كـــل الضـــغوط املمكنــــة إلرغـــام احلكومـــات املختلفــــة علـــى تطبيـــق تلــــك 

  ، متجاهلة أي حتفظات وضعتها تلك احلكومات أثناء التوقيع عليها.وشامالً  كامالً   ااملواثيق تطبيقً 

نـدر، ق على عدد مـن املصـطلحات املفصـلية، أمههـا: العنـف ضـد  املـرأة، واجلوترتكز تلك املواثي

بالتنميــة املســتدامة. وباســتعراض كــل  ا، مــع ربطهــا مجيًعــســتقواء (التمكــني)والصــحة اإلجنابيــة، واال

فتطبيـــق تلـــك املصـــطلحات كمـــا  .مصـــطلح علـــى حـــدة، مث الـــربط بينهـــا تكتمـــل لـــدينا املنظومـــة..

الــيت يــتم التوقيــع والتصــديق و  -للغــة الرمسيــة هلــاا يهــو -لية باللغــة اإلجنليزيــة وردت يف املواثيــق األصــ

 ياملتابعـــة واحملاســـبة علـــى أساســـها، ســـيؤدي يف النهايـــة إىل حتـــول اجتمـــاع اوالـــيت يـــتم أيًضـــ ،عليهـــا

بنيــة األســرة، وحجمهــا، ووظيفتهــا، وتعريفهــا، وأدوار و املنــاهج التعليميــة، و خطــري يشــمل القــوانني، 

م املـرأة التـام حتكُّـ نسل وحتديد سقف لـه، وذلـك مـن خـالل، وعالقتهما، والسيطرة على الاجلنسني

بحيـث  ،والذي لـن يتحقـق إال مـن خـالل تعـديل منظومـة القـوانينجسدها وخصـوبتها، يف نفسها و 

  يصبح من حقها أن:

  .خترج وتعمل وتسافر دون احلصول على إذن الزوج* 

 .تتزوج من تشاء دون إذن وليها* 

، عــن طريــق قــانون يعتــرب معاشــرة الــزوج كــامالً   اتــتحكم يف العالقــة اجلنســية مــع الشــريك حتكًمــ* 

ا يســتوجب عقوبــة رادعــة تصــل إىل الســجن مــع األشــغال زوجي�ــ ازوجتــه بغــري كامــل رضــاها اغتصــابً 

 الشاقة.

 .كامالً   اتتحكم يف قرار احلمل واإلجناب حتكمً * 
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ة بغـض النظـر عـن عمرهـا أو حالتهـا الزواجيـة (املعلومـات حتصل على اخلدمات اإلجنابية كاملـ* 

 .قانوين)الاإلجهاض ، وسائل منع احلمل، اجلنسية

إلـــزام املـــرأة باإلنفـــاق ، تقتســـم الســـلطة واملســـئوليات مـــع الرجـــل داخـــل األســـرة (إلغـــاء القوامـــة* 

 .مناصفة مع املرأة)إلزام الرجل برعاية األطفال واألعمال املنزلية ، داخل األسرة مناصفة مع الرجل

 .)الكوتا(إىل املواقع القيادية عن طريق  ايدفع �ا دفعً * 

 .اُمتَكَّن من املوارد االقتصادية فتستقل عن الرجل وتستغين عنه متامً * 

، ويسـمح هلـا مبمارسـة العالقـات اشـرعي�  انع زواجها زواًجـميُ  ة،ذا كانت حتت سن الثامنة عشر إ* 

 اج.دون زو  )احملمية(اجلنسية 

علـى كافـة المسـتويات، الحكوميـة وغيـر لكل ما سبق، نرى ضرورة استبعاد تلك المصـطلحات 

لتنميــة المجتمــع، أو مــن خــالل األبحــاث  الخطــط والبــرامج الوطنيــةالحكوميــة، ســواء مــن خــالل 

  وملء الوعاء يمر بثالث مراحل: ،وذلك ألنها تمثل الوعاء ؛اموغيره واإلحصاءات

  .يمصحوب بتمويل سخة مترير املصطلح، ومضمون مقبول مرحل المرحلة األولى:

بشـــكل غـــري مباشـــر،  يوبـــدء طـــرح املضـــمون احلقيقـــ مرحلـــة ترســـيخ املصـــطلح المرحلـــة الثانيـــة:

  .واستمرار ضخ التمويل

ال ميكــن االســتغناء عنــه، يظهــر املضــمون  ي�اأساســ ًئابعــد أن يصــبح التمويــل شــي الثالثــة:المرحلــة 

  ندها يتم تقدمي التنازالت يف مقابل استمرار التمويل.للمصطلحات، وع ياحلقيق

هــو مســار حمايــة  :المســار األول ؛علــى كــل مــا ســبق، نــرى ضــرورة العمــل علــى مســارين وبنــاءً 

األســرة مــن الهجمــة التغريبيــة الشرســة التــي تســتهدف استئصــالها مــن الجــذور حتــى ال تقــوم لهــا 

  :قائمة، من خالل

ا احلكومــــات اإلســــالمية عنــــد التوقيــــع علــــى االتفاقيــــات التمســــك بالتحفظــــات الــــيت وضــــعته* 

  الدولية.

  عمل توعية شعبية خبطورة االتفاقيات الدولية للمرأة والطفل على األسرة وا�تمع.* 

املمثــــل للــــبالد يف اجتماعــــات جلنــــة مركــــز املــــرأة بــــاألمم املتحــــدة،  يالتواصــــل مــــع الوفــــد الرمســــ* 

ـــــائق أخـــــرى وتوصـــــيل رســـــالة  واضـــــحة وحمـــــددة مفادهـــــا:  التمســـــك بالتحفظـــــات، ورفـــــض أي وث
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والـيت مـن  ،تصـدر عـن تلـك اللجنـة ) الـيتAgreed Conclusions(االستنتاجات املتفـق عليهـا 

  خالهلا تتواصل الضغوط على احلكومة لتطبيق االتفاقيات.

 يف ٢٦للبنـــود ( ااملطالبـــة بضـــرورة إعـــادة النظـــر يف االتفاقيـــات الدوليـــة للمـــرأة والطفـــل اســـتنادً * 

يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل) حــىت نــتخلص مــن الســيف املســلط علــى رقابنــا، والــذي  ٥٢ســيداو، و

  بالوفاء بالتزاماتنا الدولية. ايطالبنا دائمً 

نشــــر ميثــــاق األســــرة يف اإلســــالم باعتبــــاره وثيقــــة إســــالمية بديلــــة للمواثيــــق الدوليــــة، واختــــاذه  * 

  كمرجية تشريعية لقوانني األسرة

توعيــة باالتفاقيــات، للقيــادات ا�تمعيــة للللربملــانيني، و وللــدعاة، و إلعالميــني، دورات تدريبيــة ل* 

  وتوعية مبيثاق األسرة.

  محالت إعالنية يف الشوارع، حول االتفاقيات، وحول امليثاق.* 

ا لتلـــــك االتفاقيـــــات علـــــى العلمـــــاء ضـــــرورة عـــــرض مشـــــروعات القـــــوانني الـــــيت توضـــــح تطبيًقـــــ* 

  لرأي فيها.والقيادات الدينية إلبداء ا

ا هــــا يف منظومــــة قــــوانني األســــرة يف األعــــوام الســــابقة تطبيًقــــؤ مراجعــــة التعــــديالت الــــيت مت إجرا* 

  لالتفاقيات، ومطابقتها مع الشريعة اإلسالمية.

  وضع مشروع لقانون األسرة مستمد من أحكام الشريعة اإلسالمية، وعرضه على الربملان.* 

لــداخل، وهــو مــا يعمــل ألجلــه هــذا المــؤتمر الكــريم، هــو إصــالح البيــت مــن ا :والمســار الثــاني

والعوامــل المســاعدة عليــه، ووضــع حلــول  ،الــذي تنبــه إلــى ضــرورة رصــد أســباب التفكــك األســري

 ،حتـى تعـود للمجتمـع قوتـه ؛عملية في محاولة إلعـادة اللحمـة األسـرية، واسـترداد األسـرة عافيتهـا

  وذلك من خالل: ،اد أن يفقدها في مهب ريح العولمةوهويته التي ك

 .واألكادمييات املتخصصة يف املدارس واجلامعاتميثاق األسرة يف اإلسالم تدريس * 

 .تشجيع الشباب على الزواج* 

، وتوجيــه تأســيس أكادمييــات لعلــوم األســرة تقــوم بتخــريج مرشــدين أســريني علــى أســس علميــة* 

 املهتمني حنوها وحنو األكادمييات القائمة بالفعل.

 .يبية لتأهيل الشباب املقبل على الزواج، وإعادة تأهيل املتزوجنيدورات تدر * 
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 محالت لتبسيط متطلبات الزواج للقضاء على ظاهرة العنوسة.* 

 لتوعية بفقه التعدد للرجال.دورات تدريبية ل* 

  واهللا من وراء القصد، وهو يهدي السبيل،،،

********* 
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اا  

  المراجع العربية: -أوالً 

، اجلنــــــــــدر.. املصــــــــــطلح واملفهــــــــــوم، موقــــــــــع مجعيــــــــــة العفــــــــــاف اخلرييــــــــــة. وفــــــــــاءأبــــــــــو حطــــــــــب،  -

www.alafaf.com  
 منيســــــــــــــوتا، جامعــــــــــــــة موقــــــــــــــع م،١٩٩٥ ،٩٤ البنــــــــــــــد بيكــــــــــــــني، عمــــــــــــــل ومنهــــــــــــــاج إعــــــــــــــالن -

www1.umn.edu  
، وثيقــة م٢٠٠٧ة ) لســن٥١يف الــدورة ( Agreed Conclusionsاملتفــق عليهــا  ســتنتاجاتاال -

  .E/2007/27- E/CN.6/2007/9رقم 

  .م١٩٧٩، عام )سيداو(اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة  األمم املتحدة، -

  .م١٩٩٣ ،األمم املتحدة، اإلعالن العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة، نيويورك -

ـــر املتحـــدة، األمـــم - ـــة املســـاواة.. للمـــرأة املتحـــدة األمـــم لعقـــد العـــاملي املـــؤمتر تقري  والســـلم، والتنمي

  .م١٩٨١ نيويورك، املتحدة، األمم م،١٩٨٠ يوليه/متوز ٣٠ إىل ١٤ كوبنهاجن،

  م.١٩٩٤ ،والتنمية وثيقة مؤمتر القاهرة للسكان األمم املتحدة، -

ت اجلنــدر.. خفايــا املعــىن وتقنــني الشــذوذ، موقــع مركــز بيــت املقــدس للدراســا .عيســىالقــدومي،  -

  التوثيقية

حركــــات حتريــــر املــــرأة مــــن املســــاواة إىل اجلنــــدر، دار القلــــم، القــــاهرة،  .مثــــىن أمــــني، الكردســــتاين -

  .م٢٠٠٤

  م.٢٠٠٦اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل، ميثاق األسرة يف اإلسالم، القاهرة،  -

 كـانون ٢٨-١٠ تركيـا، لثالثـون،وا الثانيـة الـدورة املـرأة، ضـد التمييـز على بالقضاء املعنية اللجنة -

  .م٢٠٠٥ يناير/الثاين

ـــــز، اجلـــــزء األول، منشـــــورات املعهـــــد العـــــامل .عبـــــد الوهـــــاب ي،املســـــري  - للفكـــــر  يإشـــــكالية التحي

  .م١٩٩٦، ياإلسالم

عبــد الوهــاب  د.موقــع قضــية املــرأة بــني التحــرر والتمركــز حــول األنثــى،  .عبــد الوهــاب ي،املســري  -

 www.elmessiri.comاملسريي، 
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، موقــع اللجنــة اإلســالمية العامليــة للمــرأة والطفــل املصــطلحات الــواردة يف الوثــائق الدوليــة للمــرأة، -
iicwc.org  

 ،موقــع هيــومن رايــتس ووتــش مل يــتم اإليفــاء �ــا،اململكــة العربيــة الســعودية: وعــود حقــوق املــرأة  -
www.hrw.org  

تعزيـــز املســـاواة بـــني اجلنســـني ومتكـــني املـــرأة، تقريـــر األهـــداف التنمويـــة لأللفيـــة، التقريـــر القطـــري  -

 .م٢٠٠٤الثاين، مصر، 

نقـدي، اهليئـة العامـة لـدار الكتــب النسـوية ومـا بعـد النسـوية.. دراســات ومعجـم  .سـارةجامبـل،  -

 .م٢٠٠٢والوثائق القومية، 
 ،عمــــان ،دليــــل تــــدرييب للمــــراهقني، االحتــــاد الــــدويل جلمعيــــات الصــــليب األمحــــر واهلــــالل األمحــــر -

 .  م٢٠٠١

ــــوم العــــاملي للســــكان -  ١١األحــــد  ، موقــــع األمــــم املتحــــدة،رســــالة مــــن األمــــني العــــام مبناســــبة الي

  www.un.org/arabic ،م٢٠٠٤متوز/يوليه 

  .م١٩٨٩عام  عن األمم املتحدة نشرة صدرت ،سكان العامل يف بداية القرن -

، )هلــــا أون اليــــن(ودوره يف نشــــاط املنظمــــات الدوليــــة، موقــــع  )اجلنــــدر(مفهــــوم  .حممــــدشــــريح،  -

 www.lahaonline.com م،٢٣/٥/٢٠٠٧

رار قـ ،ن للجمعية العامة لألمم املتحـدةو عامل جدير باألطفال، الدورة االستثنائية السابعة والعشر  -

  .م٢٠٠٢مايو  ١٠،  A/RES/S-27/2رقم

، ترمجـــة: حممـــد قـــدري عمـــارة، )الـــذكر واألنثـــى بـــني التمييـــز واالخـــتالف(النـــوع  .هالـــةكمـــال،   -

  م.٢٠٠٥هرة، ا�لس األعلى للثقافة، القا

 العـــــاملي احلـــــوار لتعميـــــق الفلســـــطينية املبـــــادرة اإلجنابيـــــة، احلقـــــوق ومصـــــطلحات مفـــــاهيم مســـــرد -

 منشـــورات م،٢٠٠٦ حزيـــران/يونيـــو األوىل، الطبعـــة فلســـطني،-اهللا رام ،)مفتـــاح( والدميقراطيـــة

 األمـــم صـــندوق مـــع بالتعـــاون واألمـــن، الســـالم االجتمـــاعي، النـــوع مشـــروع م،٢٠٠٦ مفتـــاح

  .اإلجنابية احلقوق ،)UNFPA( للسكان حدةاملت

  .م١٩٤٥ سنة ،١٣ املادة الرابع، الفصل املتحدة، األمم ميثاق -

  www.aqsaonline.orgموقع مركز بيت املقدس للدراسات التوثيقية،  -
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   www.dorar.net،موقع الدرر السنية -

********* 
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ا س  
  

  الصفحة  الموضوع

  ١  مقدمة

  ٤  :مصطلح العنف األسري -أوالً 

  ٤  :الوثائق الدولية يف )العنف األسري(املراحل اليت مر �ا مصطلح  

  ٤ مصطلح التمييز - املرحلة األوىل

العنف (و )العنف ضد املرأة(إىل  )لتمييزا(من  ياالنتقال التدرجي -املرحلة الثانية

  )Genderاجلندر (من خالل إدماج مصطلح  )األسري

٧  

 ٩  :مكونات العنف األسري يف الوثائق الدولية  

  ٩ اشرعي�  ازواجً  ةزواج الفتاة حتت سن الثامنة عشر  .١

  ١٠  القيود الشرعية وا�تمعية املفروضة على اجلسد .٢

  ١٢  ختان اإلناث .٣

  ١٢  مهر العروس .٤

  ١٣  بني الرجل واملرأة داخل األسرةاألدوار ختالف ا .٥

  ١٥  يف التشريعات الرجل واملرأة بني أحكام االختالفات .٦

  ١٨  استئذان الزوج يف اخلروج والعمل والسفر .٧

  ١٨ تشارك الزوج مع الزوجة يف قرار اإلجناب .٨

  ١٩  :مصطلح الصحة اإلنجابية -اثانيً 

 ١٩  الدولية تعريف املصطلح يف أبرز املواثيق  

 ٢١  فما خدمات الصحة اإلجنابية؟  
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  ٢٢ )ثقافة الكوندوم(اإليدز غطاء لتعميم  

 ٢٣  اإلجهاض خدمة من خدمات الصحة اإلجنابية  

 ٢٤  الصحة اإلجنابية والتنمية املستدامة  

  ٢٥  :مصطلح الجندر -اثالثً 

 ٢٥  اخللفية الفلسفية ملصطلح اجلندر  

  ٢٨  اسرتاتيجية أمميةمأسسة اجلندر  

  ٢٩  :مصطلح التمكين -ارابعً 

 ٢٩  منشأ املصطلح  

  الرتمجة العربية ملصطلحWoman Empowerment  ٣٠  

  ٣٠  وجهان لعملة واحدةواستقواء املرأة مساواة اجلندر  

 ٣١  ستدامةالربط بني استقواء املرأة والتنمية امل  

 ٣٢  :جماالت استقواء (متكني) املرأة  

  ٣٢ االستقواء (التمكني) االقتصادي -١

  ٣٣  للمرأة ياالستقواء (التمكني) السياس -٢

  ٣٤  ياالستقواء (التمكني) االجتماع -٣

 ٣٥  متكني أم استقواء؟ يهل ما يطبق يف عاملنا العريب واإلسالم  

  ٣٧ الخاتمة

  ٤١  المراجع

  


