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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الملخص :

ھدفت الدراسة التعرف إلى ماھیة اتفاقیة سیداو وملحقھا االختیاري وكذلك مفاھیم ومحتویات االتفاقیة والبروتوكول  
 ومراجعة شرعیة كاملة لالتفاقیة واستخدم الباحث المنھج الوصفي والتحلیلي المقارن .

م وحتى 1981ز التنفیذ عالمیا علم وتكونت عینة الدراسة من الجنسین من الشعب الفلسطیني منذ دخول االتفاقیة حی
 م على التوالي .  2019،  2014انضمام فلسطین لھا عامي 

 واستخدم الباحث الكتب والمراجع ذات العالقة والتقاریر الصحفیة والمقابالت وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منھا : 

 مخالفة بعض أحكام الشریعة اإلسالمیة والشرائع السماویة . .1
 فلسطین الدولة العربیة الوحیدة التي وقعت االتفاقیة بدون تحفظات .إن  .2
 غیاب ألیة دستوریة إلقرار المعاھدات الدولیة . .3
 موقف القضاء الدستوري المتحفظ على توطین االتفاقیة لمخالفتھا ألحكام القانون األساسي والھویة الوطنیة .  .4
 لرسمیة وبین االستمرار في تجمید ذلك .وجود أزمة فلسطین بین نشر االتفاقیة في الجریدة ا .5

 

 

 

Abstract :  
This study aimed to identify the importance of CEDAW and its dimensions. It also inspects 
the agreement terms and content besides the protocol and legal reviewing to the whole 
agreement as the researcher used the qualitative methods and comparative analytical. The 
sample of the study includes the two genders since the agreement has been held in 1981 
until Palestine has joined it in 1914, 2019 accordingly. The researcher used relevant books 
and references, press reports and interviews. The study comes out with numerous results: 

1.     Violation of some provisions of Islamic law and heavenly laws. 
2.     Palestine is the only Arab country to sign the agreement without reservations. 
3.     The absence of a constitutional mechanism to ratify international treaties. 
4.     The position of the constitutional judiciary conserving the agreement's 
nationalization, for its violation of the provisions of the Basic Law and the national 
identity. 
5.     The existence of the Palestine crisis between publishing the agreement in the 
official gazette and continuing to freeze it. 
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 أوالً / اتفاقیة سیداو... النشأة والمسار :      

المتداولة في المحافل الدولیة   اتفاقیة سیداو ھي " اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، ولفظة سیداو      
 ھي مختصر اسم االتفاقیة باللغة اإلنجلیزیة :

Aginst women (CEADAW) Convention on Elimination of All forms of Discrimination 

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعیة  اعتمدتھا  وقد  المتحدة،  "األمم  األممیة  المنظمة  عن  دولیة صادرة  معاھدة  وھي 
 64م كوثیقة دولیة ناظمة لحقوق نساء العالم، وتم التوقیع على االتفاقیة من  18/12/1979رلمان العالمي) بتاریخ  (الب

في   كوبنھاجن  الدنماركیة  بالعاصمة  احتفال  في  في  17/7/1980دولة  رسمیاً  النفاذ  حیز  ودخلت  بعد  3/9/1981م،  م 
 التصدیق علیھا من ذات الجمعیة.

دولة لالتفاقیة باستثناء الوالیات المتحدة إلي جانب ثماني دول أخرى    189الم نحو  وقد انضمت أغلب دول الع
إلخ مع تحفظات لنحو   ... أیران والفاتیكان والسودان، والصومال  المتحدة   50مثل  دولة على بنودھا، ولقد دعت األمم 

ت دائمة  لجنة  وشكلت  بأحكامھا،  والعمل  الیھا  لالنضمام  فیھا  األعضاء  الدول  الدول  جمیع  مندوبي  مع  سنویاً  جتمع 
 المصادقة علیھا لمتابعة إجراءات تطبیقھا في بلدانھم والتوصیات الالزمة لتفعیلھا وتعمیمھا. 

وتھدف االتفاقیة إلى المساواة التامة بین الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤولیات المختلفة سیما ما یتعلق منھا  
مة والوصایة على األطفال وتبنیھم واختیار اسم العائلة وملكیة وحیازة الممتلكات بأھلیة المرأة والزواج والوالیة والقوا 

تخالف   موادھا  بعض  في  االتفاقیة  باعتبار  واإلسالمیة  العربیة  الدول  أغلب  ذلك  على  تحفظت  وقد  علیھا،  واالشراف 
 الشریعة اإلسالمیة والعادات والتقالید الساریة. 

صات األولي التفاقیة سیداو في أروقة األمم المتحدة بعد أن وضعت الحرب  العالمیة بدأت االرھاجذور االتفاقیة :      
م) طلبت 1946، وما خلف ذلك من آثار مأساویة مست فئة النساء تحدیداً،  وفي العام التالي (1945الثانیة أوزارھا عام  

تحسین حیاة النساء، وُعرفت ھذه المنظمة الدولیة من مجموعة من الخبراء من عدد من الحكومات أن توصي بطرق ل
بین  ما  الفترة  وخالل  وظروفھن،  حیاتھن  وتحسین  أجلھن  من  بالعمل  ُكلفت  والتي  النساء"  "حالة  بلجنة  المجموعة 

وحقوقھن 1949-1964( بالزواج  الخاصة  النساء  حقوق  لحمایة  االتفاقیات  من  عدداً  وطورت  اللجنة  ھذه  أنجزت  م) 
 تھن كما یلي: السیاسیة وفي الحفاظ على جنسی

، 1952اتفاقیة حقوق المرأة السیاسیة: وھى اتفاقیة دولیة أقرتھا الجمعیة العام لألمم المتحدة في دیسمبر عام  .1
م، وتھدف إلى تقنین المعاییر الدولیة األساسیة للحقوق السیاسیة للمرأة، 1953وتم اعتمادھا في مارس عام 

الرئاسة والعمل في   -حق المشاركة فیھا -ي االنتخاباتوتنص االتفاقیة على ثالثة أسس (حق التصویت ف 
المكاتب الحكومیة)، وتعتبر االتفاقیة أول تشریع دولي یحمي المساواة ومكانة المرأة في ممارسة حقوقھا  

 السیاسیة . 
ت  م ودخل1957اتفاقیة حمایة جنسیة المرأة المتزوجة: وقد أقرتھا الجمعیة العامة للمنظمة الدولیة أیضاً عام  .2

م، وتھدف االتفاقیة لحمایة حقوق المرأة المتزوجة باالحتفاظ بجنسیتھا الوطنیة أو حقھا  1958حیز التنفیذ عام 
 .)1( في التخلي عنھا

م من قبل الجمعیة العامة للمنظمة الدولیة، ودخلت حیز النفاذ عام  1962اتفاقیة أسس قبول الزواج: وأقرت عام .3
 لرضا للزواج وتحدید سن أدنى لعقد الزواج لألنثى وكیفیة تسجیلھ.م، وتھدف االتفاقیة لتوفیر ا1964

العام       وفي  ذلك،  وأعدت  1965بعد  االتفاقیات  ھذه  بتطویر  المتحدة  األمم  في  المرأة  مركز  مفوضیة  بدأت  م، 
ودعا ذلك  م،  1967إعالناً خاصاً بإزالة التمییز ضد المرأة، ثم أجازت الجمعیة العامة باألجماع ذلك اإلعالن عام  

 
 www.ohchr.org/country موقع المفوضیة السامیة لحقوق االنسان لألمم المتحدة  )1(

 /   Wikipedia.org  وكذلك موقع

http://www.ohchr.oeg/country
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مادة) إلى تغییر المفاھیم وإلغاء القوانین الظالمة والعادات السائدة التي تفرق بین الرجل   11اإلعالن المكون من (
والمرأة وإزالة كل اشكال التمییز ضد المرأة واعطائھا حقوقھا كاملة سیما المتزوجات والعازبات مع االعتراف بأن  

الحكومیة ھي   النسائیة غیر  الدول لالعالن ال یرتب  المنظمات  التغییر، حیث أن انضمام  القادرة على إحداث ھذا 
علیھا التزامات قانونیة، وبعد إجازة ھذا اإلعالن بدأت مفوضیة مركز المرأة باألمم المتحدة في التحضیر إلعداد  

مم المتحدة ھذا  م أعلنت األ1975م، وفي العام  1973معاھدة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في عام  
العام عاماً دولیاً للمرأة حیث تم تنظیم المؤتمر العالمي للمرأة في العاصمة المكسیكیة (مكسیكو)، والذي أعتمد خطة 
عمل عالمیة تتبناھا األمم المتحدة ودولھا األعضاء سرعت في انجاز االتفاقیة، حیث من أبرز مخرجات المؤتمر  

بإلغا تتعلق  اتفاقیة  اصدار  القانونیة ضرورة  المسؤولیة  تحدد  لتطبیقھا  عملیة  ألیات  مع  المرأة  ضد  التمییز  ء 
 للحكومات. 

) ھو عقد االمم المتحدة للمرأة والحاجة    1985-1976م أعلنت االمم المتحدة ان العقد القادم (  1976وفي العام       
التمییز بحقھ المرأة ومنع  اتفاقیة دولیة شاملة لحمایة حقوق  العام  الماسة العداد  انجاز  1979ا، و بعدھا وفي  م تم 

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة بشكل نھائي، وإعتمادھا من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
 في دیسمبر من العام ذاتھ .

المرأة وتأ    المتحدة بھدف تعزیز مكانة  التي نظمتھا األمم  المؤتمرات  العدید من  مین حقوقھا وإلزام  وقد تبع ذلك 
 الدول بھا بمعزل عن قوانینھا وتشریعاتھا المحلیة سیما الدینیة منھا، ومن أبرز ھذه المؤتمرات :

م: والذي انعقد تحت شعار (عقد األمم المتحدة للمرأة العالمیة: المساواة  1980الدنمارك عام    –مؤتمر كوبنھاجن -
 والتنمیة والسالم)

نیروبي   - عام    -مؤتمر  في  1985كینیا  للمرأة  العالمیة  العمل  تنفیذ خطة  في  والتحدیات  التقدم  متابعة  م: وھدفھ 
 دول العالم بعد عشر سنوات من اعدادھا.

م: تناول وضع المرأة والرؤیة المستقبلیة لھا وھو من أھم وأشھر المؤتمرات  1995الصین عام  –مؤتمر بیجین  -
ستراتیجیات نیروبي التطلعیة للنھوض بالمرأة، وتمكین المرأة  التنفیذ الكامل والفعال الالعالمیة الذي أكد على  

المشاركة في عملیة صنع   المجتمع، بما في ذلك  المساواة في جمیع جوانب حیاة  قدم  الكاملة على  ومشاركتھا 
 القرار وبلوغ مواقع السلطة .

 

سیداو        اتفاقیة  أن  بالذكر  الثغرات    والجدیر  ومعالجة  لتدارك  اعداده  تم  اختیاري  بروتوكول  تبعھا  قد  ھذه 
لھا رغم أنھ اتفاقیة منفردة بذاتھا وتحتاج   فیھا االتفاقیة، وھو ملحق لالتفاقیة ویعتبر مكمالً  والنواقص التي وقعت 

ال فریق خبراء بتكلیف من لجنة وضع  البروتوكول من  مرأة في منظمة إلى تصدیق وتوقیع جدید، وتم اعداد ھذه 
 م ، ویتكون ھذا البرتوكول من اجراءین تنفیذیین:1999األمم المتحدة، وأصبح جاھزاً عام 

حول   - المرأة  ضد  التمییز  على  القضاء  لجنة  إلى  الشكوى  في  أوالجماعي  الفردي  الحق  المرأة  یمنح  األول: 
 انتھاكات أحكام االتفاقیة سیداو من قبل حكومتھا.

الحق في توجیھ األسئلة الخاصة باالنتھاكات الخطیرة أو المستمرة لحقوق المرأة اإلنسانیة الثاني: یمنح المرأة   -
 مع الدول الموقعة على ھذا البروتوكول االختیاري. 

ویتفرد البروتوكول ھنا بعدم الجواز للدول األعضاء فیھ ابداء تحفظات علیھ خالفاً التفاقیة سیداو التي اجازت ذلك          
 الحقاً من العدید من تحفظات الدول علیھا.كما سیظھر 

 

 ثانیاً / قراءة ... في مضامین االتفاقیة :   
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االتفاقیة تتكون من دیباجة وثالثین مادة موزعة على ستة أجزاء، وتھدف إلى المساواة التامة والتماثل الكامل  
ة واالجتماعیة والثقافیة في صیغة عولمة بین الرجل والمرأة في جمیع الحقوق والحریات السیاسیة والمدنیة واالقتصادی

 لھذه الحقوق. 

ومحتویات   لمواضیع  وفقاً  تسمیتھا  على  أجتھدنا  فقد  معنونة  غیر  لالتفاقیة  المكونة  الستة  األجزاء  أن  وحیث 
 نصوصھا على النحو التالي : 

 الجزء األول: تعریفات وتدابیر .  -
 الجزء الثاني: الحقوق السیاسیة .  -
 الثالث: الحقوق المدنیة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة . الجزء  -
 الجزء الرابع: أھلیة المرأة والزواج واألسرة.  -
 الجزء الخامس : لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة . -
 الجزء السادس: أحكام ختامیة . -

بالدیباجة وفیما یلي نقوم بقراءة وصفیة وتحلیلیة وافیة لمحتویات االتفاقیة واستعراض مح تویاتھا ومضامینھا بدءاً 
 كما یلي: 

 دیباجة االتفاقیة:

تتناول الدیباجة البیئة الناجرة لالتفاقیة وفلسفتھا والسیاق التاریخي لصیرورتھا وصوالً لما آلت الیھ كمدونة عالمیة      
ال إلى المصادر  فیھا حیثیات االتفاقیة من خالل اإلشارة  المرأة، وقد تجلت  لھا والقائمین علیھا من تحفظ حقوق  ملھمة 

 الدول األطراف وھي: 

فأشارت الیھ كمصدر رئیس لھا، والذى ینص على حقوق االنسان األساسیة وكرامة الفرد    میثاق األمم المتحدة: .1
اإلعالن   منھا  سیما  االنسان  لحقوق  الدولیة  بالشرعة  مروراً  الحقوق،  في  الجنسین  بین  المساواة  ومبدأ  وقدره 

 العالمي لحقوق االنسان الذي یؤكد على حقوق وكرامة االنسان دون تمییز على أساس الجنس وغیره.
واالجتماعیة  .2 االقتصادیة  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعھد  والمدنیة  السیاسیة  بالحقوق  الخاص  الدولي  العھد 

التمتع بجمیع الحقوق المنصوص  والثقافیة اللذین أكدا أیضاً على ضمان مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في  
 علیھا في العھدین دون أي تمییز بینھما. 

م والداعي إلى  1967اعالن القضاء على التمییز ضد المرأة: الذي شكل النواة األولى لھذه االتفاقیة وصدر عام   .3
 من ذلك.الغاء أي تمییز ضد المرأة ومساواتھا بالرجل والقضاء على األعراف والتقالید البالیة التي تحد 

المتحدة  .4 األمم  منظمة  أقرتھا  التي  العالقة  ذات  األخرى  والتوصیات  واالعالنات  والقرارات  االتفاقیات  جمیع 
 ووكاالتھا المتخصصة والتي تقر مبدأ المساواة بین الجنسین وتحث علیھ وتشجعھ . 

في ذلك وتشیر دیباجة االتفاقیة إلى أنھ رغم كل ھذا الرصید التشریعي الدولي الداع       م للمرأة إال أن ھنالك عواراً 
 وأنھ ال یزال یسود التمییز الواسع ضد المرأة وحقوقھا. 

وتوضح الدیباجة إلى أن الدول األعضاء في االتفاقیة یساورھم كذلك القلق من اإلجحاف الذي تتعرض لھ نساء         
ل ... وغیرھا، ومن جمیع أشكال العنصریة ضد  العالم جراء الفقر ونقص التغذیة وخدمات الصحة والتعلیم وفرص العم

 النساء.

الراسخة        وحقوقھا  العالم  في  للمرأة  رافعة  تشكل  التي  اإلنسانیة  واإلنجازات  القیم  من  على جملة  الدیباجة  وأكدت 
 ومن أھمھا: 

ل بین الرجال والنساء احترام الكرامة االنسانیة للبشر ذكوراً واناثاً وحقھم في التنمیة في جمیع المیادین بالتكام •
 كمكونین للمجتمعات اإلنسانیة.
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بعیداً   • الرجال  للنساء مع  بالمساواة  النھوض  لإلنسان سیساعد على  والمنصف  العادل  الجدید  العالمي  االقتصاد 
 عن االحتالل األجنبي والسیطرة الخارجیة.

أنظ • العالم وشعوبھا رغم اختالف  بین دول  والتعاون  الدولیین  وتبادل  السلم واألمن  السیاسیة واالجتماعیة  متھا 
 التجارب والخبرات من شأنھ تحقیق المساواة بین الجنسین وخلق بیئة إلنتاج المرأة وابداعاتھا.

إن الفروقات البیولوجیة بین المرأة والرجل ال تمنع المساواة بینھما والتكامل بینھما في تنشئة االسرة ورعایتھا   •
المرأة تتحمل حظاً وافراً من المسؤولیات األسریة المجتمعیة كأم وزوجة وربة كنواة للمجتمعات المختلفة وأن  

 بیت ومربیة ... إلخ وھذا یستوجب تغییراً في الدور التقلیدي للرجل والمرأة على حٍد سواء. 

 وتعتبر ھذه الدیباجة مدخالً لالتفاقیة وجزءاً ال یتجزأ منھا.     

 الجزء األول: تعریفات وتدابیر

" أي تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتم على أساس الجنس ویكون  عرفت االتفاقیة مصطلح التمییز ضد المرأة بأنھ  
السیاسیة  المیادین  في  األساسیة  والحریات  اإلنسان  بحقوق  للمرأة  االعتراف  إحباط  أو  توھین  أغراضھ،  أو  آثاره  من 

میدان آخر، أو توھین أو إحباط تمتعھا بھذه الحقوق أو ممارستھا واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو في أي  
 .لھا، بصرف النظر عن حالتھا الزوجیة وعلى أساس المساواة بینھا وبین الرجل "

وھنا أدانت الدول الموقعة على االتفاقیة جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في مختلف المیادین السیاسیة واالجتماعیة       
الرجل واتخاذ واالقتصادی المساواة مع  األساسیة على أساس  لممارسة حقوقھا وحریاتھا  ... وغیرھا، وذلك  والثقافیة  ة 

 جمیع الوسائل للقضاء على ھذا التمییز. 

 ومن أبرز الوسائل المطلوب تطبیقھا من الدول األطراف في االتفاقیة ما یلي:       

الدسا - في  والمرأة  الرجل  بین  المساواة  مبدأ  تمییز  إدراج  أي  وحظر  الوطنیة  والتشریعات  والقوانین  تیر 
 تشریعي أو إداري بھذا الصدد وفرض عقوبات جزائیة على ذلك. 

توفیر الحمایة القضائیة والقانونیة لحقوق المرأة من خالل اإلجراءات المناسبة أمام المحاكم وأجھزة القضاء  -
 المختلفة.

 التمییز لدى جمیع السلطات والمؤسسات الرسمیة واألھلیة وكذلك األفراد. اتخاذ التدابیر المناسبة لمنع ھذا  -
 إلغاء أي أحكام جزائیة على المستوى الوطني تتضمن تمییزاً ضد المرأة. -

ونصت االتفاقیة على جملة من التدابیر الھامة تكفل حقوق المرأة وتجنیبھا التمییز وممارسة حقوقھا وحریاتھا       
 مع الرجل دون االلتفات إلى معاییر االختالف بینھما، ومن أبرز ھذه التدابیر مایلي: على قدم المساواة 

 توفیر معاییر متكافئة في فرص العمل والمعاملة.  -
توفیر الحمایة لألمومة باعتبارھا وظیفة اجتماعیة وأن تنشئة األطفال وتربیتھم مسؤولیة مشتركة بین الزوجین   -

 ذلك. وأن مصلحة األطفال ھي األساس في 
 القضاء على األنماط االجتماعیة والثقافیة النمطیة التي تخلق فروقات بین الجنسین وفقاً لعاداٍت وتقالید مختلفة. -
 اتخاذ تدابیر تشریعیة لمحاربة االتجار بالمرأة وجسدھا بجمیع أشكالھ الضارة.  -

 الجزء الثاني: الحقوق السیاسیة:

لة تمتع المرأة بحقوقھا السیاسیة المتنوعة بما في ذلك الحق في المشاركة  نص ھذا الجزء من االتفاقیة على كفا       
في الحیاة السیاسیة والعامة في وطنھا أسوةً بالرجل إلى جانب تمتعھا بجنسیة بالدھا أو غیرھا، وقد فصلت االتفاقیة 

 ھذه الحقوق كما یلي: 
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الرئاس - أنواعھا  بجمیع  االنتخابات  في  للمشاركة  الكاملة  وكذلك  أھلیتھا  والمجتمعیة  والمحلیة  والتشریعیة  یة 
في   لھا  كوتة  نسب  أیة  فرض  دون  وانتخاباً  ترشیحاً  وذلك  أنواعھا،  بكافة  واالقتراعات  العامة  االستفتاءات 

 القوانین واألنظمة االنتخابیة.
من صناع - تكون جزءاً  وأن  الحكومیة  المستویات  مختلف  على  العامة  والسیاسات  القرارات  في  ة  المشاركة 

 القرار الوطني. 
اإلقلیمیة  - المحافل  في  بالدھا  وتمثیل  الدبلوماسیة  الوظائف  ذلك  في  بما  أنواعھا  بكافة  العامة  الوظائف  شغل 

 والدولیة. 
عام   - بوجٍھ  الحكومیة  غیر  ومنظماتھ  العامة  ومؤسساتھ  المدني  المجتمع  في  فاعالً  عضواً  تكون  أن  حقھا 

 ي في إدارة الحیاة العامة لألوطان.باعتبارھا كقطاع أھلي توأم العمل الحكوم
حقھا المتساوي مع الرجل في اكتساب الجنسیة أو تغییرھا أو االحتفاظ بھا أو التنازل عنھا، بما في ذلك حقھا   -

علیھا  تفرض  أو  زوجھا  بجنسیة  جنسیتھا  إلحاق  أو  جنسیتھا  تغییر  أجنبي  من  زواجھا  على  یترتب  أال  في 
 حقاً مساویاً للرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالھا.جنسیة زوجھا وكذلك منحھا 

 الجزء الثالث: الحقوق المدنیة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة:

وقد تضمن ھذا الجزء الذي یعتبر أكبر أجزاء االتفاقیة أھم حقوق المرأة المدنیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 
 ا على النحو التالي: والتي وزعت على عدة بنود، ویمكن تصنیفھ

 الحقوق التعلیمیة والثقافیة:   .1

ونصت على المساواة بین الرجل والمرأة في الحق في التعلیم والتحصیل الثقافي والتربیة بوجٍھ عام، وكفالة ذلك     
 من خالل اإلجراءات والتدابیر التالیة:

ؤسسات التعلیمیة بدءاً من الحضانة مروراً  حق المرأة في الدراسة والتعلم ونیل الشھادات العلمیة من مختلف الم -
 بالتعلیم األساسي والمتوسط والعالي والجامعات بما في ذلك التعلیم المھني والتقني. 

 تساوي المناھج الدراسیة وأنماط االمتحانات ومؤھالت األساتذة بین الجنسین في مختلف مراحل التعلیم.  -
والمساعدا - المنح  مجال  في  الجنسین  بین  الریاضیة  التساوي  النشاطات  في  المشاركة  وفرص  الدراسیة  ت 

 والبدنیة. 
والنساء   - للطالبات  برامج خاصة  وإیالء  متساٍو  بشكل  للجنسین  بأنواعھ  األمیة  ومحو  الكبار  تعلیم  برامج  تقدیم 

 لمواصلة تعلیمھن وعدم ترك دراستھن وتقدیم المساعدات التربویة الالزمة لذلك.
بج - الجنسین  بین  الفصل  البیئة محاربة  وخلق  المختلط  التعلیم  وتشجیع  التعلیم  مراحل  جمیع  وفي  أشكالھ  میع 

 التربویة والدراسیة لتطبیق ذلك. 
 الحقوق االقتصادیة:  .2

لتوفیر ذلك ومنع أي        المناسبة  التدابیر  الكریمة واتخاذ  المعیشیة  العمل والحیاة  المرأة في  ویشمل ذلك حق 
 تمییز في میدان العمل ومن أھم ھذه التدابیر:

المساواة في العمل مع الرجل بما في ذلك اختیار نوع العمل والمھنة والحق في التدریب علیھا والحق في الترقیة  -
 سؤولیاتھا المختلفة. وتقلد م

 المساواة مع الرجل في األجرة وتبعاتھا وفي اإلستحقاقات األخرى.  -
 الحق في الضمان االجتماعي بما في ذلك التقاعد والبطالة والعجز والشیخوخة ... إلخ. -
 حق المرأة في السالمة المھنیة والوقایة الصحیة في العمل.  -

 للمرأة العاملة في حالة الزواج واألمومة واإلنجاب ومنھا: ونصت االتفاقیة على تدابیر خاصة 
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أال یقف عملھا عائقاً أمام إنجاب أطفال وتمتعھا بإجازات الحمل واألمومة والزواج بما في ذلك منحھا إجازات   -
 مدفوعة األجر في ساعات عمل محددة.

و  - بین عملھا  الجمع  لتمكینھا من  لھا  المساعدة  االجتماعیة  الخدمات  توفیر مرافق  توفیر  مثل  العائلیة  التزاماتھا 
 رعایة األطفال.

 ابعاد المرأة عن االعمال المؤذیة لھا سیما الشاقة والخطرة,  -
 توفیر التشریعات واألنظمة التي تكفل لھا ممارسة التدابیر السابقة ومراجعتھا دوریاً.  -
 الحقوق الصحیة:  .3

لرجل والمرأة في االستفادة من العالج والتطبیب الصحي  أكدت االتفاقیة على وجوب المساواة الكاملة بین ا      
سواء كان وقائیاً أو عالجیاً وحق المرأة في االستفادة من الرعایة الصحیة الكاملة دون أي تمییز مع الرجل لدى  

 مختلف جھات تقدیم الخدمة من عیادات ومراكز صحیة ومستشفیات وغیرھا.

لط نظراً  بالمرأة  تدابیر خاصة  حددت  والرضاعة كما  الوالدة  بعد  وما  والوالدة  بالحمل  الخاصة  كالخدمات  بیعتھا 
 وتنظیم األسرة ونحوه. 

  الحقوق االجتماعیة: .4
) من االتفاقیة على حقوق اجتماعیة للمرأة تكفل لھا حیاة كریمة على أن تتساوي في ذلك  13نصت المادة (    

الم من  االستفادة  في  حقھا  أبرزھا  ومن  تماماً،  الرجل  سواًء  مع  لألسر  االجتماعیة  واالستحقاقات  خصصات 
حیاتھا   لتسییر  المالي  االئتمان  أشكال  جمیع  من  االستفادة  في  حقھا  كذلك  حكومیة،  غیر  أو  حكومیة  أكانت 
االجتماعیة  األنشطة  ممارسة  وكذلك  العقاریة  والرھون  القروض  على  الحصول  ذلك  في  بما  االجتماعیة 

 لھا. والترویحیة والریاضیة المناسبة 
 :  حقوق خاصة بالمرأة الریفیة .5

أفردت االتفاقیة حقوقاً خاصة بالمرأة التي تعیش في الریف باعتبارھا مھمشة وفي بیئة یصیبھا التھمیش        
عادةً في البالد المختلفة وتوفیر حقوق متساویة لھا مع الرجل الذي یعیش ذات البیئة وذات الظرف بحیث تكفل 

 مشاركتھا في التنمیة الریفیة وذلك باتخاذ التدابیر المناسبة لذلك ومن أھمھا:لھا حیاة كریمة وضمان 
 المشاركة في الخطط اإلنمائیة في ریفھا ومناطقھا على مختلف الصعد.  -
 الحق في االستفادة من الرعایة الصحیة واالجتماعیة واإلسكان والطاقة والنقل والمیاه. -
 األمیة والتوعیة واإلرشاد. الحق في التعلیم والتدریب ومحو  -
الحق في الحصول على الخدمات الزراعیة كالقروض واالستفادة من استصالح األراضي والتطویر الزراعي   -

 ومشاریع التوطین الریفي وتكنولوجیا الزراعة والتعاونیات الزراعیة وفرص العمل لحسابھن أو للغیر. 
 لریف وخارجھ. المساھمة في النشاط المجتمعي بكافة أشكالھ داخل ا -

 الجزء الرابع/ أھلیة المرأة والزواج واألسرة:

تطرق ھذا الجزء الذي یعد األكثر جدالً في االتفاقیة عربیاً ودولیاً إلى محورین ھامین، أولھما یتعلق بأھلیة المرأة       
 القانونیة وثانیھما یتعلق بحقوقھا الزوجیة واألسریة، وفیما یلي نتناول األحكام الخاصة بكل محور على حدة كما یلي : 

 األھلیة القانونیة للمرأة: .1

) من االتفاقیة على (حق المرأة في أھلیة قانونیة متساویة مع الرجل في الحیاة المدنیة 15صت المادة (حیث ن
القضائیة   واإلجراءات  بأنواعھا  والتعامالت  والصكوك  العقود  إبرام  في  الكامل  الحق  وأھمھا  ممارستھا).  وطرق 

یابة القانونیة من والیة أو وصایة أو قوامة، كما الخاصة بذلك، ویعتبر باطالً كل ما یخالف ذلك دون اإلشارة إلى الن
 نصت المادة ذاتھا على المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة في حركة األفراد وحریة اختیار مكان اإلقامة والسكن. 

 :الزواج واألسرة .2



 40من   9الصفحة 
 

طالق دون  ) على الحریة الكاملة للمرأة ومساواتھا بالرجل في الزواج داخل األسرة على اإل16نصت المادة (
 أیة محددات او ضوابط وذلك على النحو التالي: 

 الحق في اختیار الزوج برضاھا الكامل وحقھا في إبرام عقد زواجھا بشكل مستقل عن ولیھا.  -
 التمتع بالحقوق والمسؤولیات أثناء وجود الزواج وعند انتھائھ بالتساوي مع الرجل.  -
 ھنة ونوع العمل. المساواة  مع الرجل في اختیار اسم االسرة والم -
الزوجین   - بین  الزوجیة    -المساواة  العالقات  في    -أثناء  الرجل  مع  المرأة  مساواة  وكذلك  أطفالھما،  أمور  في 

النیابة بأنواعھا ( الوالیة، الوصایة، القوامة) على األطفال، وكذلك األطفال بالتبني...إلخ على أن تكون مصلحة  
 ذلك.األطفال في جمیع األحوال ھي األساس في 

 حق المرأة على قدم المساواة مع الرجل في تحدید عدد األطفال الفاصل بینھما وتنظیم األسرة بوجھ عام. -
وإدارتھا   - والحیازة  الملكیة  ناحیة  من  والعقارات  بالممتلكات  یتعلق  فیما  الزوجین  بین  الحقوق  في  التساوي 

 واستثمارھا واالستفادة منھا بكافة االشكال. 

االتفاقیة     أن  ونصت  على  ذلك  وتدوین  لألطفال،  زواج  أي  وإبطال  للزواج  أدنى  تحدید سن  على  عام  بوجٍھ 
 تسجل عقود الزواج في سجالت رسمیة وفقاً إلجراءات تشریعیة وتنظیمیة من الدول األطراف.

دیانات  وھذه المادة ووجھت بردود فعل عنیفة من الدول لمخالفتھا ألحكام دینیة ناظمة لألحوال الشخصیة في ال    
الشریعة  ألحكام  لمخالفتھا  ذلك  على  العربیة  الدول  أغلب  تحفظت  وقد  والیھودیة  والمسیحیة  اإلسالمیة  الثالث 

 اإلسالمیة كما سنوضحھ الحقاً.

 الجزء الخامس/ لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة:

ومرا متابعة  لجنة  إلى  تحتاج  دولیة  أو  إقلیمیة  معاھدة  أو  اتفاقیة  أیة  أن  ھذه  حیث  خصصت  فقد  لتنفیذھا  قبة 
االتفاقیة الجزء الخامس منھا للنص على تشكیل لجنة متخصصة بذلك أطلقت علیھا (لجنة القضاء على التمییز ضد  
المرأة) ویُطلق علیھا فیما بعد (لجنة المتابعة والمراقبة)، ولقد نص ھذا الجزء على األحكام التنظیمیة لھا من ناحیة  

وعم  ومدتھا،  العام التشكیل،  واألمین  العامة  كالجمعیة  األخرى  المتحدة  األمم  بھیاكل  وعالقتھا  ذلك،  وآلیات  لھا، 
 والوكاالت المتخصصة، وفیما یلي نتناول كالً منھا بالتفصیل:

(  التشكیل: -1 المادة  تنفیذ االتفاقیة ونصوصھا من 17نصت  في  المحرز  التقدم  اللجنة لدراسة  ) على تشكیل ھذه 
ذوي   من  خبیراً  عشر  ثمانیة  من  وتتكون  النفاذ،  حیز  االتفاقیة  دخول  فور  تشكل  أن  على  األعضاء  الدول 

دولة   وثالثین  إلى خمسة  علیھا  المصادقة  الدول  عدد  وبعد وصول  مبدئیاً،  یضاف خمسة خبراء  االختصاص 
إضافیین إلى العدد السابق لیصبح العدد اإلجمالي للجنة ثالثة وعشرین خبیراً، ویتم انتخابھم باالقتراع السري  
الدول األعضاء مع حق كل دولة في تقدیم مرشح واحد، ویتم االنتخاب مع   الذین ترشحھم  الخبراء  قائمة  من 

 الحضاریة والنظم القانونیة. مراعاة مبدأ التوزیع الجغرافي وتنوع األشكال
اللجنة:   -2 نصت االتفاقیة على أن االنتخاب األول للجنة المتابعة یكون بعد الستة أشھر األولى من آلیة انتخاب 

تاریخ بدء نفاذ االتفاقیة، أما االنتخاب الثاني والذي یلیھ فیكون قبل ثالثة أشھر على األقل من تاریخ االنتخاب،  
ھا األمین العام لألمم المتحدة إلى الدول األعضاء لتقدیم مرشحیھا لعضویة اللجنة  في  ویتم ذلك برسالة یوجھ 

بأسماء   أبجدیة  قائمة  بإعداد  العام  األمین  ویقوم  الدول،  من  المرشحة  األسماء  ورود   وبعد  شھرین،  غضون 
العام لألمم المتحدة،   المرشحین ودولھم ویعممھا على الدول األعضاء ثم یحدد موعداً لالنتخابات یحدده األمین

ویفوز   األعضاء  الدول  بثلثي  لالجتماع  القانوني  النصاب  ویتوفر  المتحدة  األمم  مقر  في  االنتخابات  وتجرى 
 باالنتخابات المرشحون الحائزون على أكبر عدد من األصوات من الدول األعضاء.

)  9جنة األولى حیث أن فترة () سنوات، غیر أن ھنالك أحكاماً خاصة لل4وتكون مدة والیة ھذه اللجنة (
من أعضائھا تنتھي خالل سنتین ویتم اختیار ھؤالء األعضاء بالقرعة من طرف رئیس اللجنة، مع حق الدولة 
التي ینتمي إلیھا الخبیر المستبدل بتعیین خبیر آخر بعد موافقة اللجنة، وفي االنتخاب الثاني للجنة یجري انتخاب 
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ة وفقاً لألحكام السابقة، على أن تنتھي والیة اثنین منھما في نھایة فترة سنتین  أعضاء اللجنة اإلضافیین الخمس
 ویتم اختیار اسمیھما بالقرعة من قبل رئیس اللجنة.

نصت االتفاقیة على توفیر األمین العام لألمم المتحدة جمیع اإلمكانیات لعمل اللجنة من مرافق  موارد اللجنة :   .3
وعلى   لوجستیة،  وخدمات  میزانیة وموظفین  من  ورئیسھا  الخبراء  لجنة  ألعضاء  مالیة  مكافآت  تصرف  أن 

 األمم المتحدة بعد موافقة الجمعیة العامة على ذلك.
تضع اللجنة نظاماً داخلیاً لعملھا وتعتمده كدستور ناظم ألعمالھا، وتجتمع ھذه اللجنة بشكل دوري    آلیة العمل : .4

)  20مرة واحدة في العام بحیث تكون مدة االجتماع ال تزید على أسبوعین وذلك وفقاً للفقرة األولى من المادة (
أو أي مكان أخر تختاره اللجنة، وتقوم بالنظر  ، ویكون مكان اجتماعاتھا مقر األمم المتحدة      )2(من االتفاقیة  

 في التقاریر المقدمة من الدول األعضاء على النحو التالي: 

التدابیر          جمیع  عن  تقریراً  المتحدة  لألمم  العام  األمین  إلى  ترفع  بأن  االتفاقیة  في  األطراف  الدول  تلتزم 
قیة في بلدانھا، وعن التقدم المحرز في المجال، وتنظر لجنة  التشریعیة والقضائیة واإلداریة إلنفاذ احكام ھذه االتفا

النفاذ للدولة العضو المعنیة، وبعد   التقاریر وذلك في غضون سنة واحدة من بدء  في ھذه  المتابعة والمراقبة ایضاً 
التحدیات    ذلك كل أربع سنوات على األقل أو كلما طلبت لجنة المتابعة والمراقبة ذلك، على أن تتضمن ھذه التقاریر

 والمعوقات التي تواجھ الدول األعضاء في تنفیذ التزاماتھا. 

تقدم   كما  بذلك،  المرأة إلحاطتھا  مركز  لجنة  إلى  یحیلھا  بدوره  الذي  العام  األمین  إلى  تقاریرھا  اللجنة  وترفع 
قتصادي واالجتماعي   اللجنة المذكورة تقریراً سنویاً عن أعمالھا إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة عبر المجلس اال

الدول  الواردة من  للتقاریر  بناًء على دراستھا  اقتراحات وتوصیات  تقدیم  للجنة  السیاق  ھذا  الدولیة، وفي  للمنظمة 
الوكاالت  تدعو  أن  أیضا  للجنة  ویجوز  علیھا،  المعنیة  الدول  تعلیقات  مع  تقریرھا  في  تدرجھا  أن  على  األطراف 

ن تقدم تقاریر لھا عن تنفیذ االتفاقیة في مجاالت اختصاصھا، كما لھذه الوكاالت  المتخصصة التابعة لألمم المتحدة أ
 المتخصصة أیضاً أن تشارك عبر ممثلیھا في النظر في تنفیذ ما یقع في نطاق عملھا. 

 الجزء السادس/ أحكام ختامیة:

كالتكامل بنود  عدة  تشمل  متنوعة  أحكاماً  االتفاقیة  لھذه  الختامي  الجزء  ھذا  المشابھة   ویتضمن  التشریعات  مع 
والتوقیع والمصادقة على االتفاقیة ونفاذھا، وإعادة النظر والتحفظ علیھا وحل النزاعات الناجمة عن تطبیقھا وإیداع 

 االتفاقیة، وفي ما یلي نتناول األحكام الخاصة بكل بند منھا على النحو التالي. 

 التكامل مع التشریعات المشابھة: .1

زء على التكامل ال التنافس مع أي تشریعات وطنیة أو دولیة تتفق مع ھذه االتفاقیة في  نصت مواد ھذا الج    
) المادة  نصت  حیث  والمبادئ،  مواتاة  22األھداف  أكثر  تكون  أحكام  أیة  یمس  ما  االتفاقیة  ھذه  في  لیس   ) منھا   (

أیة اتفاقیة أو معاھدة أو اتفاق    لتحقیق المساواة بین الرجل والمرأة تكون واردة في تشریعات دولة طرٍف ما، أو في

 
 
لجنة فیھا سوى االتفاقیة ھي الوحیدة من بین معاھدات االمم المتحدة لحقوق االنسان التي توجد فیھا قیود على الوقت المتاح الجتماعاتھا ، فال تتاح ل  2

اقع االجتماعات دورة واحدة سنویاً ال تزید مدتھا على اسبوعین للنظر في التقاریر المقدمة من الدول االطراف ،وھو وقت غیر كاف و مخل أبرزه و 
و في عام   لالجتماع،  إضافیاً  وقتاً  تدریجیاً  للجنة  العامة  الجمعیة  اتاحت قرارات  وقد  على    1995للجنة،  تعدیالً  االتفاقیة  األطراف في  الدول  اعتمدت 

 یقل عن ثلثي الدول األطراف، غیر  و یشترط لدخول ھذا التعدیل حیز النفاذ موافقة ماال. ینص على الوقت المناسب لالجتماعات   ۲۰من المادة    ۱الفقرة  
كانون االول / دیسمبر     22الصادر بتاریخ    202/50دولة ( قرار الجمعیة العامة    ٤٥أن عدد الدول األطراف التي صدقت علیھ حتى اآلن ال یتجاوز  

بعقد ثالث دورات سنویة مدة كل   2010اني/ینایر  بأن تقوم اعتباراً من كانون الث  2007م)، و في الوقت ذاتھ، أذنت الجمعیة العامة للجنة في عام  199
السنو المعتمدة لالجتماعات  أیام  العشرة  إلى فترة  الدورة ، باإلضافة  لما قبل  العامل  للفریق  أسابیع، یسبق كل منھا اجتماع  اللجنة منھا ثالثة  لفریق  یة 

 .)  2007كانون االول/دیسمبر 22 المؤرخ 218/62من قرار الجمعیة العامة 14العامل المعني بالبالغات ( الفقرة 
كي    و بإتاحة الوقت المناسب لالجتماعات یتوافر للجنة إطار تواصل من خاللھ إستحداث تدابیر موضوعیة و إجرائیة تضفي الفعالیة على أعمالھا        

 . یمكن تحویل الوعود التي تحملھا االتفاقیة إلى حقیقة تعیشھا نساء العالم
www.un.org/law/avl.2010 

 

http://www.un.org/law/avl.2010
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دولي إزاء تلك الدولة) شریطة أن تتعھد الدول األطراف باتخاذ التدابیر واإلجراءات الالزمة على مستواھا المحلي  
 لتحقیق جمیع الحقوق المعترف بھا للمرأة في ھذه االتفاقیة وإعمالھا واقعاً في حیاة مواطنیھا. 

 التوقیع والمصادقة:  .2

جاء في االتفاقیة أن االنضمام لھا أمٌر متاح لجمیع دول العالم دون استثناء ویكون ذلك بإیداع صك باالنضمام      
إلى األمین العام لألمم المتحدة، وكذلك الحال بالنسبة إلى إجراءات التوقیع علیھا والتصدیق من خالل األمین العام لألمم 

 المتحدة أیضاً. 

 نفاذ االتفاقیة: .3

ألمم        العام  األمین  لدى  التصدیق  صك  إیداع  لتاریخ  التالي  الثالثین  الیوم  في  یبدأ  نفاذھا  أن  على  االتفاقیة  تنص 
المتحدة أو االنضمام العشرین لدیھ، أما بالنسبة للدول التي تنضم أو تصدق على االتفاقیة بعد إیداع صك التصدیق أو 

بالنس االتفاقیة  نفاذ  فیبدأ  العشرین  التصدیق  االنضمام  صك  الدول  ھذه  إیداع  لتاریخ  التالي  الثالثین  الیوم  في  لھا  بة 
 واالنضمام. 

 :إعادة النظر والتحفظ على االتفاقیة .4
( .أ المادة  االتفاقیة: حیث نصت  في  النظر  ھذه 26إعادة  في  النظر  إعادة  في طلب  األطراف  الدول  ) على حق 

الدولة المعنیة إلى األمین العام لألمم المتحدة الذي بدوره االتفاقیة في أي وقت وذلك عبر إشعار خطي ترفعھ  
 یرفعھ للجمعیة العامة لألمم المتحدة التي تبت في ھذا الطلب وفق ما ترتئیھ مناسباً. 

) من االتفاقیة على حق الدول األطراف فیھا في تقدیم تحفظات على االتفاقیة  28التحفظ علیھا: نصت المادة ( .ب
أو االنضمام لھا، وذلك بموجب كتاب یرفع لألمین العام ألمم المتحدة شریطة أال یكون وبنودھا وقت التصدیق  

 التحفظ منافیاً لموضوع االتفاقیة وغرضھا. 

بدوره            یقوم  الذي  العام  لألمین  یرفع  إشعاٍر  بواسطة  وقت  أي  في  تحفظاتھا  المتحفظة سحب  للدولة  یجوز  كما 
 حیز النفاذ من تاریخ تسلم األمین العام لھ. بتعمیمھ على الدول األطراف ویدخل

 القضاء): -التحكیم -حل النزاعات حول االتفاقیة (المفاوضات .5

أو تطبیقھا   االتفاقیة  بتفسیر  تعلق األمر  بین دولھا سواًء  الخالفات  أو  النزاعات  االتفاقیة ثالث وسائل لحل  حددت 
 وھي: 

 صیغة توافقیة رضائیة.  المفاوضات: وھي وسیلة ودیة بین الدول للوصول إلى .أ
التحكیم: ویكون عبر توقیع الدول المتنازعة على سند (طلب) تحكیم بعد فشل المفاوضات للفصل في الخالف   .ب

 بینھما شریطة االتفاق على تنظیم أمر التحكیم في مدة أقصاھا ستة أشھر من تاریخ طلب التحكیم. 
ال .ج سابقة في االتفاق على التحكیم، فھنا یحال النزاع إلى  القضاء: ویكون بعد فشل الدول المتنازعة خالل المدة 

 القضاء ممثالً في محكمة العدل الدولیة عبر طلٍب إلیھا ووفق اإلجراءات في النظام األساسي لھذه المحكمة.

عدم        عن  اإلعالن  إلیھا  االنضمام  أو  تصدیقھا  أو  االتفاقیة  توقیع  عند  االتفاقیة  ھذه  في  طرف  دولة  ألي  ویجوز 
التزامھا بوسائل حل النزاع السابقة، على أن یتم معاملتھا بالمثل من الدول األخرى، على أنھ لھذه الدولة المتحفظة على 
لألمم  العام  لألمین  یوجھ  طلب  عبر  تحفظھا  وسحب  ذلك  عن  التراجع  االتفاقیة  حول  النزاعات  حل  بوسائل  االلتزام 

 المتحدة.

 حجیة االتفاقیة وایداعھا:  .6
وقد نصت على ذلك المادة الثالثون واألخیرة من ھذه االتفاقیة وجاء فیھا: إصدار ھذه الوثیقة باللغات الست     

اللغات   بھذه  واالتفاقیة  الروسیة)  اإلسبانیة،  العربیة،  الصینیة،  الفرنسیة،  اإلنجلیزیة،   ) المتحدة  لألمم  الرسمیة 
 دع ھذه االتفاقیة بلغاتھا الست لدي األمین العام لألمم المتحدة. متساویة الحجیة من الناحیة القانونیة على أن تو 
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 ثالثاً /  البروتوكول اإلختیاري الملحق باالتفاقیة :  

التمییز ضد   لحظر  تطبیقھا  واقع  أظھر  النفاذ،  حیز  ودخولھا  سیداو  اتفاقیة  اعتماد  من  عاماً  نحو عشرین  بعد 
ش التي  والفجوات  الثغرات  من  العدید  بنصوص المرأة  والتزامھم  األطراف  الدول  متابعة  في  أعمالھا  في  مثلباً  كلت 

االتفاقیة ومراقبتھم ومحاسبتھم وفق آلیات عملیة محددة وواضحة، فكان التفكیر الجدي من القائمین علیھا لتدارك ذلك 
 ومعالجتھ وسد ھذا الفراغ.

ة للشكوى الفردیة ولكن تم رفضھا في حینھ، وفي  وكانت البدایة أثناء الصیاغة لالتفاقیة ذاتھا حیث تم اقتراح آلی
االنسان  1993العام   العالمي لحقوق  المؤتمر  في  فیینا  أشار اعالن  لتطبیق  1993م  إلى إجراءات جدیدة  الحاجة  إلى  م 

التالي   العام  وفي  التماس،  تقدیم  اقتراح حق  تقدیم  وتم  وتنفیذھا  للشكوى 1994االتفاقیة   آلیة  الخبراء  من  فریق  قدم   م 
الرابع  العالمي  المؤتمر  في  التنفیذ  الفكرة تكتمل وتأخذ طابع  قبل االتفاقیة، وبدأت  للدراسة من  والتحقیق وتم اعتمادھا 

م حیث صدق المؤتمر رسمیاً على فكرة وضع بروتوكول اختیاري لتطبیق االتفاقیة، تبع 1995    عامفي بكین    للمرأة
م تكلیف لجنة وضع المرأة فریق عمل إلعداد مسودة ھذا البروتوكول، وقد انتھى ھذا الفریق  1996ذلك مباشرة عام  

النضمام بموجب قرار من الجمعیة م حیث تم اعتماد ھذا البروتوكول وُعرض للتوقیع والتصدیق وا1999من عملھ عام 
م، وبلغ 22/12/2000م، وقد دخل حیز النفاذ رسمیاً بتاریخ  9/10/1999) بتاریخ  54العامة لألمم المتحدة في الدورة (

 .3) دولة 80) دولة، أما الدول الموقعة فیبلغ عددھا نحو (125عدد الدول األطراف فیھ نحو (

تفاقیة ومكمالً لھا إال أنھ مستقل عنھا من حیث التصدیق والتوقیع والدول  وھذا البروتوكول وان كان ملحقاً لال
األطراف في االتفاقیة لیست بالضرورة أطرافاً فیھ والعكس صحیح، وھو غیر ملزم إال للدول الموقعة علیھ حتى وإن 

 سبق لھا توقیع االتفاقیة. 

الخاصة للجنة  وآلیة عمل  برنامج  بمثابة  البروتوكول  ھذا  التي نص    ویعتبر  المرأة  التمییز ضد  بالقضاء على 
 علیھا الجزء الخامس من االتفاقیة والمكلفة بمتابعة ومراقبة تنفیذ االتفاقیة من الدول األطراف. 

) مادة متوالیة وغیر مصنفة وغیر معنونة، ونستطیع ھیكلتھا  21ویتكون البروتوكول االختیاري بعد الدیباجة من (  
 على النحو التالي:  وتسمیتھا بعناوین جدیدة

 دیباجة . -
 أوالً/ تبلیغات االنتھاكات للجنة الخاصة بالقضاء على التمییز ضد المرأة.

 ثانیاً/ نظر اللجنة الخاصة في التبلیغات والفصل فیھا. 
 ثالثاً/ التزامات إضافیة للدول األطراف في البروتوكول . 

 رابعاً/ التوقیع على البروتوكول واالنضمام لھ.
 خامساً/ سریان البروتوكول. 

 سادساً/ التحفظ على البروتوكول وتعدیلھ واالنسحاب منھ.
 سابعاً/ أحكام ختامیة. 

 وفیما یلي نتناول ھذه المحاور بالشرح والتفصیل :     
 :الدیباجة -

وال  البروتوكول،  ھذا  اعداد  فیھ  یأتي  الذي  التراكمي  التشریعي  السیاق  إلى  البروتوكول  دیباجة  جاء  أشارت  ذي 
تتویجاً إلتفاقات ومعاھدات دولیة سابقة تناولت موضوع البروتوكول وأھدافھ بدءاً من میثاق األمم المتحدة الذى تناول 
حقوق االنسان األساسیة وكرامتھ والحقوق المتساویة للجنسین رجاالً ونساء، مروراً باإلعالن العالمي لحقوق االنسان 

 
   .treaties.un.orgwwwأنظر الملحق في موقع االمم المتحدة لحقوق االنسان/ المعاھدات  3



 40من  13الصفحة 
 

ي الحقوق والحریات دون أي تمییز على أساس الجنس، إلى جانب العھدین الدولیین الذي أكد على أن البشر متساوون ف
االقتصادیة  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعھد  والمدنیة،  السیاسیة  بالحقوق  الخاص  الدولي  (العھد  االنسان  لحقوق 

ال التفاقیة  وصوالً  الجنس  أساس  على  للتمییز  وحظرھم  وغیرھما،  والثقافیة)...  أشكال واالجتماعیة  جمیع  على  قضاء 
 التمییز ضد المرأة التي شكلت االتفاق األھم والخاص بحقوق المرأة وضمان مساواتھا التامة بالرجل. 

للمحاسبة   وفعالة  عملیة  إجراءات  وتوفیر  حقوقھا  في  بالمساواة  المرأة  تمتع  لضمان  جاء  البروتوكول  ھذا  وإن 
 انتھاكات لھذه الحقوق والحریات.والرقابة على الدول األطراف لمنع أي 

 أوالً: تبلیغات االنتھاكات للجنة الخاصة بالقضاء على التمییز ضد المرأة:

ینص البروتوكول على إقرار والتزام الدول األطراف الموقعة علیھ باختصاص لجنة القضاء على التمییز ضد  
اء ومحاسبتھم على مخالفة بنودھا)، لتلقي التبلیغات ضد  المرأة (المشكلة وفقاً التفاقیة سیداو للرقابة على الدول األعض 

 االنتھاكات التي تتعرض لھا نساء العالم والتمییز ضدھن.

االنتھاكات   أو  االنتھاكات بحقھن  للجنة حول  الفردیة والجماعیة  الشكاوى  تقدیم  النساء في  كما نص على حق 
اتفاقیة سیداو ویجوز لھن توكیل مناب ع الواردة في  ... ونحوه، ویجوز أیضاً ألطر  للحقوق  نھن كمحامي أو مؤسسة 

متخصصة كجمعیات حقوقیة أو نسویة نیابة عن النساء أفراداً وجماعات بعد موافقتھن أو دونھا إذا كان لذلك ما یبرره 
جراء كالنساء المھمشات او السجینات مقیدات الحریة أو الصامتات اللواتي یخشین ردود فعل المجتمع ... إلخ، وھذا ا

 تنفیذي ھام وغیر مسبوق.

التبلیغ   یكون  وأن  تقدیمھا  جھة  معلومة  تكون  وأن  ومكتوبة  خطیة  التبلیغات  ھذه  تكون  أن  البروتوكول  وحدد 
بدولة طرف في البروتوكول إذ أن البروتوكول غیر ملزم إال للدول األطراف فیھ حتى ولو كانت   -كما أسلفنا  -متعلقاً 

 فاقیة سیداو األم. الدولة المعنیة طرفاً في ات

المعالجات    أستنفذ جمیع  قد  أن یكون مقدمھ  لھا  تبلیغ مرفوع  في أي  النظر  قبل  اللجنة  البروتوكول على  واشترط 
المحلیة في بلده الطرف سواء كانت إداریة او قضائیة أو أمنیة ... وغیرھا، وفي حال عدم نجاعتھا ینظر في التبلیغ من 

تطب أمد  طول  إلى  إضافة  یشوبھ اللجنة  طویالً  أجلھا  وكان  حصلت  إن  المعني  البلد  من  المحلیة  المعالجات  ھذه  یق 
المطلوب  االنصاف  تحقق  وال  قاصرة  المعالجات  ھذه  أن  أو  التبلیغ،  بمقدم  أذى  یلحق  بشكل  والمماطلة  التسویف 

 للمشتكي. 

غ مرفوضاً، وعلى اللجنة عدم  ووضع البروتوكول ضوابط للتبلیغات ضد االنتھاكات، وفي حال مخالفتھا یعتبر التبلی
 قبولھ وھي:

 إذا كان التبلیغ مخالفاً لالتفاقیة ونصوصھا.  .1
 إذا كان كیدیاً أو یفتقر ألدلة وبراھین تثبتھ.  .2
 إذا سبق تقدیمھ أو قید النظر فیھ. .3
ال   .4 بأثر الحق  یسري  البروتوكول  المشكو ضدھا ألن  للدولة  البروتوكول  مفعول  قبل سریان  وقائعھ  كانت  إذا 

 عى باستثناء إذا استمرت ھذه الوقائع بعد السریان.رج
 إذا كان التبلیغ یشكل سوء استخدام لھذا الحق من مقدمھ.  .5

 تانیاً/ نظر اللجنة الخاصة في التبلیغات والفصل فیھا: 

أو   لھا  البروتوكول  في  والدول األطراف  االتفاقیة  الدول األعضاء في  تبلیغ بشأن مخالفة  اللجنة أي  تلقي  في حال 
 تعرض النساء فیھا النتھاكات تمییزیة یتم التعامل معھ وفق اآللیات التالیة: 
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التبلیغ وقبل البت فیھ من اللجنة بقبولھ من عدمھ والفصل فیھ موضوعاً یجوز   .1 إذا    –للجنة أن تقوم  فور تلقي 
لھا   تقدیریة  سلطة  وھذا  لھ  وجاھة موضوعیة  التدابیر    -رأت  التخاذ  المعنیة  الدولة  إلى  عاجل  بإرسال طلب 

المفترض  االنتھاك  ضد  الحقاً  واصالحھا  معالجتھا  یصعب  جدیدة  أضرار  لتجنب حصول  والمؤقتة  السریعة 
 أو الفصل فیھ شكالً أو موضوعاً. كإجراء احترازي وتمھیدي، وھذا ال یعني قبول التبلیغ 

بعد ذلك تقوم اللجنة بدراسة التبلیغ والبت بقبولھ شكالً(وفي ھذه الحالة إما تقبلھ أو ترده) ثم موضوعاً كما یلي:   .2
 :شكالً  -

في حال رده أي عدم قبولھ تقوم اللجنة بحفظ التبلیغ وعدم مباشرة أیة إجراءات بشأنھ بما في ذلك عدم إحالتھ   .أ
 الطرف المعنیة. للدولة 

اللجنة   .ب تقوم  شكالً  قبولھ  حال  المعنیة  –في  لدولتھم  ھویتھم  كشف  على  التبلیغ  أصحاب  موافقة  بإطالع   -بعد 
سواء  التبلیغ  مضمون  على  للجنة  ردود  تقدیم  الدولة  على  وھنا  ومحتواه،  التبلیغ  على  سري  بشكل  الدولة 

بین وجمیع  العالجیة  واإلجراءات  خطیة  إفادات  أو  ستة  شروحات  أقصاه  زمني  أجل  في  وذلك  عام  بوجھ  اتھا 
 أشھر. 

 موضوعاً: -

في  اللجنة  تجتمع  الطرف،  دولتھ  وردود  التبلیغ  صاحب  بینات  واستالم  شكالً،  التبلیغ  قبول  في  الفصل  بعد 
 اجتماعات مغلقة للفصل موضوعاً في التبلیغ على الوجھ التالي: 

ومضمونھ   .أ التبلیغ  موضوع  اللجنة  وتفحص  بشأنھ  تدرس  وتوصیاتھا  رأیھا  وتضع  فیھ  الواقعة  واالنتھاكات 
 وترسلھا إلى الدولة الطرف المعنیة. 

تقوم الدولة الطرف بعد تلقي رأي وتوصیات اللجنة بتقدیم رد خطي علیھا یتضمن إجراءاتھا المتخذة في ضوء  .ب
 رأي توصیات اللجنة وذلك في أجل أقصاه ستة أشھر. 

أن   .ج للجنة  یمكن  كافي،  غیر  اللجنة  وتوصیات  أراء  على  الطرف  للدولة  الجوابي  التقریر  أن  اللجنة  رأت  إذا 
تطالب ھذه الدولة بمعلومات إضافیة عن تدابیر الدولة تنفیذاً لتوصیاتھا بما یشكل قناعات اللجنة وتراه مناسباً   

سیداو عن التدابیر التشریعیة والقضائیة واإلداریة   بما في ذلك تقاریر الدول األطراف التي تقدم بموجب اتفاقیة
 إلنفاذھا. 

: سواء  وفي حال حدوث االنتھاكات الخطیرة أو الممنھجة لحقوق النساء الواردة في االتفاقیة في دولة طرف .3
عبر تبلیغات أو معلومات تتلقاھا اللجنة شرط أن تستوثق منھا ومن صحتھا ودقتھا، وعندھا على الدولة المعنیة 

 التعاون الكامل مع اللجنة لفحص ھذه المعلومات وتقدیم مالحظاتھا علیھا.

ویجوز للجنة في إطار عملھا مباشرة تحقیقاً لھذا الغرض قد یقوم بھ أحد أعضائھا أو لجنة فرعیة من أعضائھا      
ھنالك حاجة وضرورة الستك كانت  إذا  بعد موافقتھا  المعنیة  الدولة  أراضي  ذلك زیارة  في  وبعد  بما  التحقیق،  مال 

التحقیق   نتائج  وفحص  بدراسة  تقوم  بدورھا  التي  الخاصة،  اللجنة  إلى  بذلك  تقریر  مباشرة  یُرفع  التحقیق  انتھاء 
 واعداد تقریر بذلك ترفعھ للدولة الطرف متضمناً رأیھا وتوصیاتھا. 

على          علیھ  بالرد  تقوم  أن  التقریر  ھذا  استالمھا  بعد  المعنیة  الدولة  التقریر  وعلى  من  موقفھا  یشمل ردھا  أن 
ومالحظاتھا علیھ وذلك في أجل ال یزید عن ستة أشھر، ویجوز للجنة تكلیف ھذه الدولة أیضاً بعد مضى مدة الستة 
یتضمن  أن  وكذلك  لھا،  المرفوعة  التحقیق  لنتائج  استجابة  اتخذتھا  التي  واإلجراءات  بالتدابیر  بتزویدھا  أشھر 

 ب اتفاقیة سیداو تفاصیل إضافیة عن أیة تدابیر اتخذتھا انسجاماً مع التحقیق وتوصیاتھ.تقریرھا الذي ترفعھ بموج

 ثالثاً/ التزامات إضافیة للدول األطراف في البروتوكول: 

وسواًء   -1 سیداو  لجنة  مع  تواصلوا  الذین  مواطنیھا  مالحقة  بعدم  القضائیة  والیتھا  ضمن  األطراف  الدول  تلتزم 
غوا أو شھدوا عن انتھاكات تمییزیة أو خطیرة ضد النساء في بالدھم أو التعرض لھم  قدموا تبلیغات لھا أو أبل 

 باذي مادي أو معنوي بما في ذلك الترھیب تحت طائل المساءلة من طرف اللجنة.
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أیضاً تقوم الدول األطراف بتعمیم ھذا البروتوكول في أقلیمھم وبین أفراد مجتمعھم لیصبح في متناول الجمیع   -2
وقھم سیما النساء، ووسائل الوصول للجنة لحمایتھا وذلك عبر وسائل األعالم فیھا بأنواعھا، وتمكین  لمعرفة حق 

 مواطنیھا من االطالع على آراء اللجنة وتوصیاتھا. 

 رابعاً/ التوقیع على البروتوكول واالنضمام لھ: 

ط ألنھ ملحق بھا ومكمل لھا، نص البروتوكول على فتح باب التوقیع علیھ للدول األطراف في اتفاقیة سیداو فق
المصادقة   صكوك  إیداع  ویتم  أیضاً،  للبروتوكول  واالنضمام  التصدیق  التوقیع  جانب  إلى  یتضمن  الباب  وھذا 
واالنضمام على البروتوكول إلى األمین العام لألمم المتحدة، ویصبح االنضمام لھ ساري المفعول بعد إیداع صك  

 االنضمام لألمین العام. 

  یان البروتوكول:خامساً/ سر

یدخل ھذا البروتوكول حیز النفاذ بعد ثالثة أشھر من تاریخ إیداع الصك العاشر للدول األطراف للمصادقة أو  
االنضمام لألمین العام لألمم المتحدة، أما الدول التي تصادق علیھ أو تنضم لھ بعد ذلك فیصبح ساري المفعول لھا  

 مصادقة أو اإلنضمام لألمین العام.بعد ثالثة أشھر من تاریخ إیداع صك ال

 سادساً/ التحفظ على البروتوكول وتعدیلھ واالنسحاب منھ:

نص البروتوكول على ثالثة أنواع للتعامل مع البروتوكول مع الدول األطراف أو الراغبة أن تنضم لھ في حال  
بنوده، وذلك من خالل منحھا الحق   عدم الرغبة في التعامل معھ كوثیقة قانونیة واحدة متكاملة ولدیھا رأي في بعض

 في بعض التحفظ أو التعدیل أو االنسحاب، وفیما یلي نتناول كل حالة منھا على النحو التالي:  

الیھ    التحفظ: .أ أشارت  ما  باستثناء  البروتوكول،  على  تحفظات  أي  بإبداء  السماح  عدم  على  البروتوكول  نص 
ف عند توقیع البروتوكول أو المصادقة علیھ أو االنضمام لھ ) منھ والتي أعطت الحق للدول األطرا10المادة (

و   للنساء  التمییزیة  االنتھاكات  ضد  التبلیغات  في  النظر  في  سیداو  لجنة  باختصاص  تعترف  ال  أنھا  تعلن  أن 
بسیادتھا   الدول مساساً  تعتبره بعض  والذي  القضائیة  الدول ضمن والیتھا  فیھا من خالل محاسبة ھذه  الفصل 

تدخالً في شؤونھا الداخلیة، وھذا التحفظ یجیز للدولة الطرف الذي أعلنتھ التراجع عنھ وسحبھ عبر  الوطنیة و 
 إشعار لألمین العام. 

اقتراح اجراء تعدیالت علیھ، على أن یقدم طلب االقتراح  التعدیل .ب فیھ حق  للدول األطراف  البروتوكول  : منح 
لمتحدة، الذي علیھ بدوره عرضھ على الدول األطراف في  من الدولة الطرف المعنیة إلى األمین العام لألمم ا

البروتوكول البداء الرأي، وفي حال اعتماد ذلك من ثلث األعضاء على األقل علیھ یدعو األمین العام لمؤتمر  
بعدھا   ویُعرض  الثلثین،  بأغلبیة  اقراره  حالة  وفي  المقترحة،  التعدیالت  أو  التعدیل  لمناقشة  األطراف  للدول 

ألمین العام على الجمعیة العامة لألمم المتحدة المصدرة للبروتوكول، واذا وافقت علیھ بأغلبیة الثلثین بواسطة ا
فیبقي   األخرى  الدول  أما  التعدیالت،  على  الموافقة  للدول  بالنسبة  الجدیدة  بالتعدیالت  النفاذ  حیز  یدخل 

 البروتوكول غیر المعدل ملزماً لھا. 
للدول األطراف في البروتوكول حق االنسحاب منھ بعد االنضمام لھ وذلك  : منح  االنسحاب .ج البروتوكول أیضاً 

تلقي   تاریخ  من  أشھر  ستة  بعد  مفعولھ  یسري  أن  على  العام،  لألمین  المعنیة  الطرف  الدولة  من  اشعار  عبر 
البروتوكول وتطبیقھا علیھا  األمین العام إلشعار االنسحاب منھا، بید أن الدولة المنسحبة تبقي ملزمة بأحكام ھذا 

ضد   تمییزیة  انتھاكات  في  تحقیقات  أو  تبلیغات  بخصوص  متابعتھا  سیما  لالنسحاب  سابقة  إجراءات  أي  في 
 النساء في بالدھا وضمن والیتھا القضائیة.

 سابعاً/ أحكام ختامیة:

 وتتضمن عدة بنود تنظیمیة كما یلي: 
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ول اللجنة الخاصة التفاقیة سیداو بإعداد اإلجراءات واآللیات  كلف البروتوك مدونة إجراءات تنفیذ البروتوكول: .أ
 لتنفیذ أحكام البروتوكول الخاصة بھا بصفتھا الجھة المعنیة بذلك والمناط بھا تنفیذه.

) على 21حیث تنص اتفاقیة سیداو في مادتھا ( تضمین نشاطات اللجنة لتنفیذ البروتوكول في تقریرھا العام: .ب
مل سنوي ترفعھ إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي بدوره یرفعھ الى الجمعیة  اعداد اللجنة تقریر ع

العامة لألمم المتحدة، ونص ھذا البروتوكول على الزام اللجنة بتضمین ھذا التقریر السنوي أعمال اللجنة 
 ونشاطاتھا التي تقوم بھا وفقاً ألحكام البروتوكول.

وبموجب البروتوكول یعتبر األمین العام ودیعاً لھذا  لألمم المتحدة: البروتوكول ودیعة لألمین العام  .ج
 البروتوكول ویشمل ذلك ما یلي : 

 یتم إیداع ھذا البروتوكول أرشیف األمانة العامة لألمم المتحدة بلغاتھ الست المعتمدة.  -
 یرسل األمین العام البروتوكول إلى دول العالم األعضاء في المنظمة الدولیة. -
ت والتصدیقات على البروتوكول واالنضمام لھ واالنسحاب منھ یتم بكتاب من الدول األطراف لألمین التوقیعا -

العام، وكذلك سریان مفعول البروتوكول وأي تعدیل علیھ، ویقوم األمین العام بعدھا بإبالغ جمیع الدول على  
 ھذه اإلجراءات كاملة.

 
ول وآلیاتھ نوعاً من المساس بسیادتھا الوطنیة على  الجدیر بالذكر ان بعض الدول رأت في ھذا البروتوك

 مواطنیھا، والبعض األخر اعتبره تدخالً في الشؤون الداخلیة للدول وفرض نوع من الوصایة األممیة علیھا.  
 

 رابعاً / مصادقة فلسطین على االتفاقیة وانضمامھا لھا :   
        

 آلیات االنضمام للمعاھدات الدولیة وتصدیقھا فلسطینیاً :**  
المعاھدات الدولیة ھي تجسید إلرادة أشخاص القانون الدولي العام من دول و حركات تحرر و ھیئات عالمیة  

ء ، و اآللیات الدولیة أو إقلیمیة ... و نحوھا ، و االنضمام للمعاھدات الدولیة لھ آلیات دولیة وأخرى محلیة على السوا
الدول  دساتیر  عادةً  فتنظمھا  الوطنیة  اآللیات  أما  االتفاقیات،  ھذه  على  القائمة  الدولیة  أوالجھات  المتحدة  األمم  تنظمھا 
األطراف أو من في حكمھا، حیث تتضمن ھذه الدساتیر نصوصاً و أحكاماً تنظم انضمام دولھا إلى ھذه المعاھدات وفقاً 

عادةً ما تبدأ بدراسة وتوقیع االتفاقیة من السلطة التنفیذیة ممثلة في وزارة الخارجیة و الحكومة بوجھ إلجراءات محددة  
عام، ثم تعرض على البرلمان لمناقشتھا و اقرارھا ضمن صالحیاتھ كرقابة برلمانیة دستوریة ثم تعرض على الرئیس 

الرسمیة الجریدة  في  للنشر  إصدارھا  و  لتوقیعھا  حكمھ  في  من  أسوة   أو  داخلي  كقانون  بموجبھا  للعمل  تمھیداً  للدولة 
الدولیة.                                                           المعاھدات  بتوطین  مایعرف  وھو  البرلمان  یصدرھا  التي                                                                           بالقوانین 

ینیاً، ھنالك حالة ھالمیة للنظام السیاسي الفلسطیني و حالة من الجدلیة التي قد یتفرد فیھا المشھد الفلسطیني  ،     فلسط
الفلسطیني   للشعب  الفلسطینیة كممثل شرعي  التحریر  ، حیث توجد منظمة  العالم  في  السیاسیة  الكیانات  عن غیره من 

اجدھم في المعمورة ، و ھنالك السلطة الوطنیة الفلسطینیة التي  معترف بھ عالمیاً كممثل للفلسطینیین في شتى أماكن تو 
كاملة   غیر  مراقب  كدولة  المتحدة  األمم  في  بھا  المعترف  فلسطین  دولة  ھنالك  و  ومالحقھا،  أوسلو  اتفاقیات  أفرزتھا 

 العضویة.                  
ودستوریاً، فإن المرجعیة الدستوریة لمنظمة التحریر ممثلة في المیثاق الوطني ( الُملغى العدید من نصوصھ ) 
الفلسطینیة  السلطة  أما  التصدیق علیھا،  أو  الدولیة  للمعاھدات  آلیات لالنضمام  المتقادم ال ینص على  والنظام األساسي 

یالتھ و الذي یفتقد أیضاً لنصوص ناظمة واضحة بھذا الصدد، و ربما یعود  فمرجعیتھا الدستوریة القانون األساسي وتعد
التحریر   منظمة  تقوم  أن  و  دبلوماسیة  و  دولیة  عالقات  ممارسة  من  السلطة  یحرم  الذي  أوسلو  اتفاق  لنصوص  ذلك 

ي تنص على أن " ) من أحكام القانون األساسي الت۲) الفقرة ( ۱۰بممارسة ذلك نیابة عنھا رغم أن ذلك یناقض المادة (
التي تحمي   الدولیة  و  االقلیمیة  المواثیق  و  إلى االعالنات  ابطاء على االنضمام  الفلسطینیة دون  الوطنیة  السلطة  تعمل 

                                                                                                                                                                      حقوق اإلنسان " و االتفاقیات الدولیة كل ال یتجرأ.                                                                             
ھا أممیاً فھي بال دستور معتمد حتى تاریخھ رغم أن مسودة دستورھا تتضمن آلیات  أما دولة فلسطین المعترف ب

 ) . 18(لالنضمام للمعاھدات الدولیة عبر المجلس النیابي ( البرلمان) 
آل في  ھنالك ضبابیة  الدستوري  الفراغ  ھذا  الفراغ جعل من وفي ظل  ھذا  و  الدولیة  للمعاھدات  االنضمام  یات 

التحریر   ( منظمة  السابقة  الثالثة  الفلسطینیة  الكیانات  في  الرئاسة  یجمع  الذي  الفلسطیني  الوطنیة    –الرئیس   -السلطة 
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 40من  17الصفحة 
 

ت و  الدولیة  االتفاقیات  و  للمعاھدات  فلسطین  انضمام  مسألة  في  المقررة  الوحیدة  الجھة  ھو   ( فلسطین  أیة دولة  غییب 
دون  سیداو  معاھدة  إلى  فلسطین  انضمام  تم  كیف  نفسر  السیاق  ھذا  و  منھا،  النیابیة  سیما  اخرى  دستوریة  مؤسسات 
اطالع واسع للمجتمع الفلسطیني بوجھ عام في غیاب البرلمان الموحد والفاعل ، وأن االنضمام تم بقرار من الرئیس 

تنشر   لم  أنھا  حتى   ، فقط  والحكومة  عباس  األساسي محمود  القانون  في  الواردة  األصول  وفق  الرسمیة  الجریدة  في 
) ، والتي تنص على أن " القوانین تصدر باسم الشعب العربي الفلسطیني و تنشر فور  116الفلسطیني المعدل ( المادة  

 ذلك".                           اصدارھا في الجریدة الرسمیة ویعمل بھا بعد ثالثین یوماً من تاریخ نشرھا مالم ینص القانون على خالف
واجبة        لتصبح  الوطني  التشریعي  الفضاء  في  سیداو  منھا  و  الدولیة  المعاھدات  لتوطین  النھائي  المدخل  ھو  وھذا 

 النفاذ من السلطات الوطنیة المختلفة .
وھذا الواقع یتطلب سریعاً من صناع القرار خلق آلیات دستوریة أو توافقیة للولوج إلى نادي المعاھدات الدولیة و      

 االنضمام لھا و التوقیع و التصدیق علیھا و توطینھا محلیاً في فلسطین . 
 

 :  ** توقیع فلسطین ومصادقتھا على االتفاقیة
ا   قبل  من  سیداو  اتفاقیة  اعتماد  عام  منذ  أواخر  المتحدة  لألمم  العامة  في  1979لجمعیة  النفاذ  حیز  ودخولھا  م 

لم تنضم فلسطین إلى االتفاقیة الفتقارھا لصفة دولة، وكون عضویة االتفاقیة مقتصرة على الدول، وھذا    م1981سبتمبر
 م.29/11/2012لم یتحقق فعلیاً إال بعد نیل فلسطین صفة الدولة المراقب في األمم المتحدة بتاریخ 

 -ولقد مرت ھذه العضویة بثالث مراحل على النحو التالي:      

عام   .1 األولى  الوطنیة  بالمصادقة  االتفاقیة  فلسطین  للسلطة 2005تبنت  الوزراء  مجلس  من  قرار  بموجب  م 
إال لفلسطین على  15الوطنیة الفلسطینیة، وھذا اجراء انفرادي من طرف واحد ( االتفاقیة ) وغیر ملزم قانوناً 

 لغیاب الصفة التعاقدیة فیھ.
2. ) الرقم  یحمل  عباس  محمود  الرئیس  من طرف  رئاسي  مرسوم  بموجب  االتفاقیة  على  فلسطین  ) 19مصادقة 

 م، وجاء فیھ:3/2009/ 8بتاریخ  2009لسنة 

 رئیس دولة فلسطین 
 رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

 ة رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینی
 م وتعدیالتھ،2003استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 

 وبناًء على الصالحیات المخولة لنا، وتحقیقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما ھو آت : 
 ) 1المادة (

القانون        وأحكام  ینسجم  بما  "سیداو"  المرأة  ضد  التمییز  اشكال  جمیع  على  القضاء  اتفاقیة  على  المصادقة 
 ي الفلسطیني. األساس

 ) 2مادة (
على الجھات المختصة كافة، كل فیما یخصھ، تنفیذ أحكام ھذا المرسوم ویعمل بھ من تاریخ صدوره، وینشر في     

 الجریدة الرسمیة
 ھجریة. 1430/ ربیع األول/12میالدیة. الموافق:  08/03/2009صدر في مدینة رام هللا بتاریخ : 

 محمود عباس  
 رئیس دولة فلسطین  
 رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة
 رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

وصدر ھذا المرسوم على ھامش االحتفال الفلسطیني بالیوم العالمي للمرأة ، وھو اعالن أحادي الجانب أیضاً اذ       
من  فقط  التزام  فھو  وبالتالي   ، المتحدة  األمم  منظومة  في  العضو  الدولة  صفة  بعد  تحمل  لم  بتاریخھ  فلسطین  أن 

للمادة األولي فلسطین، ووفقاً  الموقع علیھ وھو  القانون    الطرف  ینسجم وأحكام  بما  االتفاقیة  المصادقة على  منھ " 
األساسي الفلسطیني" ، فان الشق الثاني من نص المادة یحمل تفسیراً تأویلیاً لنیة المشرع، فھو یحتمل مصادقة على 

تشریع االتفاقیة  بما ال یتعارض مع نصوصھ سیما أن اإلسالم دین الدولة وأن الشریعة اإلسالمیة مصدر رئیس لل 
فیھ استجابةً واحتراماً للھویة الوطنیة والثقافیة لشعبنا والمبادئ اإلسالمیة ووحدة النسیج االجتماعي في ضوء تحفظ  
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) منھ  10قطاع واسع من المجتمع على بعض بنودھا، أو انسجاماً مع نصوص القانون األساسي وتحدیداً  المادة (
  " على  تنص  األ  -1والتي  وحریاتھ  االنسان  االحترام،  حقوق  وواجبة  ملزمة  الوطنیة    -2ساسیة  السلطة  تعمل 

 الفلسطینیة دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثیق اإلقلیمیة الدولیة التي تحمي حقوق االنسان" 

ي بید أن ھذا المرسوم نشر في الجریدة الرسمیة دون نشر االتفاقیة مما أفقدھا صفة التوطین كقانون داخلي ف      
 النظام التشریعي الفلسطیني. 

بتاریخ        المتحدة  األمم  في  العضویة  كامل  المراقب غیر  الدولة  فلسطین صفة  نیل  م، أصبح 29/11/2012بعد 
لفلسطین بھذه الصفة الجدیدة الحق في االنضمام للمعاھدات واالتفاقیات الدولیة، وبعد نحو عام ونصف على ذلك  

عل بالتوقیع  فلسطین  دولة  بین  قامت  ما  الفترة  الدولیة خالل  االتفاقیات  من  رزمة  نحو  2016-2014ى  وعددھا  م 
) اتفاقیة وذلك بھدف تأكید مكانة دولة فلسطین وتجسیدھا على خریطة العالم وتعزیز مؤسساتھا اقلیمیاً ودولیاً 55(

بالمعای فلسطین  التزام  وتأكید  االحتالل  تحت  الفلسطیني  للشعب  الدولیة  الحمایة  االنسان  وتوفیر  لحقوق  الدولیة  یر 
 ).17والدیمقراطیة (

ومن ضمن ھذه االتفاقیات الموقعة اتفاقیة سیداو التي وقعت علیھا دولة فلسطین رسمیاً في األمم المتحدة بتاریخ       
)، علماً أن فلسطین كانت أخر  18(  2/4/2014م وأعتمد ھذا التوقیع في األمم المتحدة في الیوم التالي  1/4/2014
بذلك وحیدة عن سائر  د ولة عربیة توقع االتفاقیة، وقد وقعتھا دون أي تحفظات على أي من بنودھا، وقد تفردت 

 الدول العربیة األخرى التي وقعتھا مع تحفظات على بعض بنودھا. 

العام   لدولة  2018وفي  التقریر األولي  لمناقشة  الوطني  الفریق  بتشكیل  قراراً  الرئیس عباس  فلسطین م أصدر 
الخاص باالتفاقیة إلى اللجنة األممیة المعنیة بمتابعة تنفیذ بنود االتفاقیة، وھذا التقریر إلى جانب تقاریر الظل األخرى 
التي تقدمت بھا العدید من المنظمات واالئتالفات النسویة والحقوقیة الفلسطینیة علماً أن لجنة األمم المتحدة لمتابعة تنفیذ 

لل دول األعضاء ومنھا فلسطین تقاریر دوریة تتضمن توصیات للعمل بموجبھا لتطبیق بنود االتفاقیة في االتفاقیة تقدم 
 بالدھا. 

 : ** توقیع فلسطین ومصادقتھا على البروتوكول االختیاري واالنضمام لھ
بتاریخ          رسمیاً  فلسطین  دولة  رئیس  عباس  محمود  الرئیس  االخت15/11/2018وقع  البروتوكول  على  یاري  م 

) عشر اتفاقیات أخرى وذلك في مقر الرئاسة بمدینة رام هللا على ھامش اجتماع ترأسھ 10التفاقیة سیداو باالضافة الى (
 .4للجنة العلیا المكلفة بتنفیذ متابعة قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحریر

وتوكول االختیاري، لتصبح م صادقت فلسطین وانضمت رسمیا للدول االطراف في البر 10/4/2019وبتاریخ   
 .5طرفا كامل فیھ ملزماً بكافة استحقاقاتھ والتزاماتھ 

  
الجدیر بالذكر أنھ حتى تاریخھ لم تقم السلطة بنشر االتفاقیة أو البروتوكول الملحق بھا المصادق علیھما من قبل 

یخھ، ولعل التردد في الموقف الفلسطیني  دولة فلسطین في الجریدة الرسمیة لیصبحا قانوناً محلیاً واجب النفاذ حتى تار
الفعل الصاخبة على االتفاقیة وتطبیقھا في فلسطین رغم ضغوط بعض  إلى ردود  الیوم یعود  الرسمي وضبابیتھ حتى 
المؤسسات األھلیة بعیداً عن رأي عام وطني جامع، وال یزال ھذا الموقف یراوح مكانھ في انتظار صفاء الموقف العام 

 قي والذي سیأخذ في تقدیرنا في المرحلة القادمة سیناریو من سیناریوھین ال ثالث لھا:الشعبي والحقو 

االتفاقیة   - نشر  وعدم  المتحدة  األمم  إلى  وارسالھا  االتفاقیة  على  فلسطین  بتحفظات  ملحق  اعداد   : األول 
الجدیدة بعد اعتماد  التحفظات  الرسمیة، أو نشرھا مع  الجریدة  ھا أو دخولھا حیز  والبروتوكول االختیاري في 

 التنفیذ محلیا مع التحفظات، وبالتالي تعلیق تطبیقھا لحین معالجة ذلك. 
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والثاني : ھو المضي قدماً في تطبیق االتفاقیة والبروتوكول االختیاري ونشرھما كقانون داخلي، وھذا من شأنھ   -
إ حتماً  ستؤدي  داخلیة  أزمة  وخلق  ودینیاً  اجتماعیاً  الداخلیة  الجبھة  النسیج  تأزیم  في  وھزات  افرازات  لى 

 االجتماعي والعالقات الوطنیة الداخلیة سیما في ظل االنقسام القائم وآثاره الكارثیة على مختلف األصعدة. 
 

    خامساً / موقف القضاء الدستوري الفلسطیني من توطین االتفاقیات الدولیة المنضمة لھا دولة فلسطین :    
    

المؤقت       الدستور  ألحكام  وفقاً  فلسطین  في  الدستوري  القضاء  والیة  الفلسطینیة  العلیا  الدستوریة  المحكمة  تتولى 
) منھ على تشكیل المحكمة وتولیھا النظر في دستوریة القوانین 103(القانون األساسي المعدل) الذى نص في المادة (

 نون األساسي والتشریعات. واللوائح والنظم وغیرھا وكذلك تفسیر نصوص القا

) الخاص بالمحكمة، حیث حدد الفصل األول منھ 2006) لسنة (3وینظم عمل المحكمة الدستوریة القانون رقم (
) المادة  في  وجاء  وتفسیر  24اختصاصاتھا،  واألنظمة  القوانین  دستوریة  على  الرقابة  في  المحكمة  اختصاص  منھ   (

التنازع حول حقوق السلطات الثالث وواجباتھا واختصاصاتھا، كما جاء   نصوص القانون األساسي والقوانین في حال 
) المادة  بعدم  25في  والحكم   النظر  في  الصالحیات  كل  ممارسة  باختصاصاتھا  القیام  سبیل  في  للمحكمة  أنھ  التالیة   (

تبر محظور التطبیق دستوریة أي تشریع أو عمل مخالف للدستور كلیاً أو جزئیاً، وعند الحكم بعدم دستوریة أي عمل یع
 ، وعلى الجھة التي قامت بھ تصویب الوضع وفقاً ألحكام القانون األساسي والقانون... . 

في مسألة االتفاقیات الدولیة المختلفة التي انضمت لھا    –بعد العرض علیھا    -وبھذه الصفة للمحكمة فقد نظرت  
ذلك في  بما  بتطبیقھا  وملزمة  فیھا  عضواً  وأصبحت  فلسطین  وآلیات   دولة  االختیاري،  وبروتوكولھا  سیداو  اتفاقیة 

 ادماجھا في النظام القانوني الداخلي وتوطینھا كتشریع محلي وطني. 

تفسیر  والثاني  دستوري،  طعن  األول  المحكمة،  فیھما  فصلت  ھامتین،  دستوریتین  قضیتین  في  ذلك  تجلى  وقد 
 لتحلیل والتفصیل: دستوري، وفیما یلي نتناول كل قضیة منھما على حدة بنوع من ا

 :  6 4/2017الطعن الدستوري  .1

بتاریخ       القضیة  الدستوري في ھذه  الحكم  بین منظمة األمم  19/11/2017صدر  م وموضوعھا نزاع مدني 
)  ومواطن فلسطیني طبیعي أمام محكمة صلح UNRWA-المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (األونروا

الغربیة، الضفة  الفلسطیني    جنین شمال  القضاء  أمام  التقاضي  من  لھا حصانة  بأن  المحكمة  أمام  األونروا  ودفعت 
بتاریخ   والموقعة  وفلسطین  بین رئاسة األونروا  المقر  اتفاقیة  قاضي صلح  5/7/1996بموجب  الذى دفع  م، األمر 

ستوري المتعلق بتحدید  الى المحكمة الدستوریة للفصل في الجانب الد  487/2016المحكمة بإحالة القضیة المرقومة  
القانون   في  نفاذھا  آلیات  بیان  مع  الفلسطینیة،  الداخلیة  للتشریعات  بالنسبة  علیھا  المصادق  الدولیة  االتفاقیة  مرتبة 

 الداخلي الفلسطیني لتكتسي صفة االلزام،  

نروا على التشریعات  وبناًء على ذلك صدر قرار المحكمة بتأكید سمو االتفاقیات الدولیة بما فیھا اتفاقیة مقر األو 
والدینیة   الوطنیة  الھویة  الداخلي شریطة مواءمتھا مع  القانون  قواعد  تعلو على  قواعدھا  فلسطین وأن  الداخلیة في 
من  بالحصانة  األونروا)  ضمنھا  (ومن  ومؤسساتھا  المتحدة  األمم  تمتع  مع  الفلسطیني،  العربي  للشعب  والثقافیة 

 اإلجراءات القضائیة الوطنیة.

أرسى ھذا الحكم الدستوري مبدأً دستوریاً في فلسطین یتمثل في سمو القیمة القانونیة لالتفاقیات الدولیة  وبذلك  
الھویة   مع  االتفاقیات  ھذه  وانسجام  بمواءمة  مقید  ذلك  أن  اال  الداخلي،  القانون  على  التشریعي  التدرج  ھرم  في 

 الوطنیة والدینیة و الثقافیة للشعب الفلسطیني. 
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القرار الدستوري لم یفصل قواعد القانون الداخلي وھل تشمل القانون األساسي ( الدستور المؤقت) أم    بید أن ھذا   
ال ؟ األمر الذي اثار جدالً الحقاً، كما لم یوضح ماھیة محددة للھویة المشار الیھا وبالتالي تأخذ على اطالقھا وعمومیتھا 

ى الوطني أو الدیني (بما فیھ اإلسالم الدین الرسمي لفلسطین وتنصرف إلى كل ما یمس بھذه الھویة سواء على المستو 
ومبادئ شریعتھ كمصدر رئیسي للتشریع) والثقافي، وبمفھوم المخالفة فان مخالفة االتفاقیة الدولیة المنضمة لھا فلسطین 

 لھذه الھویة یعرضھا للطعن لعدم الدستوریة وبطالن انفاذھا في فلسطین.

 :7 م5/2017الدستوري التفسیر  -2

بتاریخ        المحكمة  عن  التفسیري  القرار  ھذا  (12/3/2018صدر  المادة  نص  تفسیر  طلب  وموضوعھ  من 10م،   (
.تعمل 2. حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة ملزمة وواجبة االحترام.  1القانون األساسي المعدل والتي تنص على : "  

 م إلى اإلعالنات والمواثیق اإلقلیمیة والدولیة التي تحمي حقوق اإلنسان". السلطة الوطنیة دون إبطاء على االنضما 

م 19/10/2017وقد قُدم طلب التفسیر ھذا لدى المحكمة من وزیر العدل بناء على طلب رئیس الحكومة المؤرخ في      
 م.24/9/2017والمرفوع لھ من وزیر الخارجیة والمغتربین بتاریخ 

 المحكمة التفسیري جواباً على الطلب بأغلبیة ھیئة المحكمة كما یلي:وقد صدر قرار 

تعتبر وثیقة إعالن االستقالل جزءاً ال یتجزأ من المنظومة الدستوریة في فلسطین، بل وأعالھا سمواً، یأتي بعدھا   .1
اھدات واالتفاقات  القانون األساسي الفلسطیني، وبما أن المحكمة الدستوریة العلیا في فلسطین قد أعلنت سمو المع

تأتي   الدولیة  المعاھدات واالتفاقیات  فإن  (القوانین والقرارات بقوانین)،  العادیة  الوطنیة  التشریعات  الدولیة على 
 في مرتبة أقل من القانون األساسي، یأتي بعدھا مختلف التشریعات المعمول بھا في فلسطین. 

 الدولیة وفقاً لما جاء بیانھ في متن قرار التفسیر.  وجوب مصادقة رئیس الدولة على المعاھدات واالتفاقیات .2
مرورھا   .3 خاللھا  من  القوة  تكتسب  أن  بد  ال  وإنما  فلسطین،  في  یطبق  قانوناً  بذاتھا  تعد  ال  االتفاقیة  أو  المعاھدة 

 بالمراحل الشكلیة الواجب توافرھا إلصدار قانون داخلي معین إلنفاذھا.
، وأسس اإللزام وااللتزام بھ على الصعید الوطني یكون بإدماج مختلف  احترام حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة .4

ھذه المعاھدات واالتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان ضمن التشریعات العادیة داخل دولة فلسطین، بما ال  
التش ھذه  دستوریة  مبدأ  احترام  أساس  وعلى  الفلسطیني،  للشعب  والثقافیة  الدینیة  الھویة  مع  مع  یتناقض  ریعات 

 المعاھدات واالتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان، والمتطابقة مع القانون األساسي. 
الحقوق  .5 ھذه  إعمال  تسھیل  أجل  من  الداخلیة  التشریعیة  واإلجراءات  التدابیر  من  مجموعة  اتخاذ  ضرورة 

بھدف تحقیق اندماج افضل    والحریات األساسیة ضمن عملیة مراجعة لمختلف القوانین والتشریعات ذات العالقة
لكثیر من مقتضیات المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان التي تمت المصادقة علیھا من طرف رئیس دولة 
فلسطین، وذلك من خالل مراجعة أنظمتھ القانونیة ومالءمة تشریعاتھ الوطنیة مع االلیات الدولیة الخاصة بحمایة 

 ت في مجال المالءمة.اإلنسان وكرامتھ وتحدید األولویا

إال أن ھذا القرار التفسیري بعناصره یثیر جدالً حول موقف المحكمة واجتھادھا ونطاقھ ، وھى تساؤالت برسم         
الداخلیة على أي تشریع داخلي؟  التشریعات  لفظة  الدستوریة سیما ھل تنصرف ھنا  الھیئات والمرجعیات  اإلجابة من 

وماذا عن اضفاء المحكمة صفة الدستوریة الكاملة على وثیقة إعالن األساسي أم كلیھما؟ نون سواًء القانون العادي أم القا
لم ینتھ بعد   م حیث أعتبرتھا1988االستقالل عام   جزءاً من المنظومة الدستوریة في فلسطین، وحسمت بمفردھا جدالً 

 حول طبیعة الوثیقة، ھل ھي سیاسیة أم أدبیة أم تشریعیة ودستوریة أم خلیط من ذلك كلھ  

  : إلى  الدستوریین  القضائیین  القرارین  من  التشریعات  ونخلص  على  تسمو  دولیة  كاتفاقیة  سیداو  اتفاقیة  أن 
مخالفتھا الداخلی عدم  ویشترط  یسموھا،  الذي  المعدل  األساسي  والقانون  االستقالل  اعالن  وثیقة  دون  فلسطین  في  ة 

ألحكامھ ونصوصھ باعتباره دستور البالد، وعدم تناقضھا مع الھویة الدینیة والثقافیة للشعب الفلسطیني تحت طائلة عدم  
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فلسطین في  وانفاذھا  ادماجھا  شرط  وان  واالدماج،  اإلجراءات   التطبیق  خالل  من  الداخلي  القانون  صفة  اكتسابھا 
 الدستوریة بما في ذلك نشرھا في الجریدة الرسمیة (الوقائع الفلسطینیة).

وفقاً   وبالتالي  لشعبنا،  والثقافیة  الدینیة  والھویة  المعدل،  األساسي  القانون  أحكام  تخالف  االتفاقیة  أن  والثابت 
یمكن تطبیقھا أو انفاذھا بشكلھا الحالي، األمر الذي یحتاج الى تصویب ذلك وفقاً   ألحكام المحكمة الدستوریة العلیا ال 

) المادة  أحكام  مع  وانسجاماً  األساسي  القانون  المصادقة 25ألحكام  برفد  وذلك  الدستوریة،  المحكمة  قانون  من   (
حكام الدستوریة السابقة ومن الفلسطینیة على اتفاقیة سیداو بقائمة التحفظات على بعض موادھا لتصبح منسجمة مع األ

 ثم تجد طریقھا لإلدماج في التشریع الوطني والنفاذ وفق األصول. 
 

 سادساً / ردود الفعل المحلیة على التصدیق على االتفاقیة :   

بعد اإلعالن عن تصدیق فلسطین على اتفاقیة سیداو وانتشار ذلك في األوساط الفلسطینیة الحقاً، تنوعت ردود     
من   الفعل نماذج  على  الضوء  بتسلیط  نقوم  یلي  وفیما  الشعبي،  أو  الرسمي  المستوى  على  سواء  ورافض  مرحب  بین 

ردود األفعال ھذه سواء كانت مؤیدة لالتفاقیة أو معارضة لھا ، من خالل سبر وسائل االعالم المحلیة سیما اإللكترونیة 
 منھا: 

 على المستوي الرسمي: )أ
 :   الرئاسة الفلسطینیة .1

صادق الرئیس محمود عباس بصفتھ الرئیس الفلسطیني على اتفاقیة  سیداو، وأكد على وقوف فلسطین مع          
العالم  المتحضر الذي یعطي  المرأة  حقوقھا ویساویھا مع الرجل وشدد على ضرورة أن تتمتع المرأة باالستقاللیة 

وأضاف   علیھن،  ما  مثل  لھن  أن  مؤكداً  الرجل،  مع  من  وبالتساوي  لیس  أشكالھ  بكل  المرأة  ضد  التمییز  برفضھ 
الناحیة العملیة فقط وإنما من الناحیة القانونیة، ولذلك نوقع االتفاقیة لنؤكد أننا مع العالم المتحضر ومع العالم الذي  

 . )8( یُعطي المرأة حقوقھا ویساویھا مع الرجل

 :  أمانة سر منظمة التحریر .2

العالمیة تقضي         إتفاقیة سیداو  الفلسطینیة د. صائب عریقات أن  التحریر  التنفیذیة لمنظمة  اللجنة  أكد أمین سر 
على جمیع أشكال العنف ضد المرأة، وأن االنضمام لھا إنجاز فلسطیني وطني خالص توج جھود ونضاالت الحركة  

في فلسطین وخاصة حقوق المرأة، وأضاف عریقات أن   النسویة والحقوقیة الفلسطینیة نحو السمو بحقوق اإلنسان
وثیقة  مع  یتواءم  وأخالقي  وإنساني  قانوني  بل واجب  بدعةً  لیس  الحیاة  في جمیع مجاالت  للمرأة  المساواة  ضمان 

 ).9( االستقالل والقانون األساسي الفلسطیني والتشریعات والقوانین الدولیة

 :  رئاسة الوزراء  .3
الوز         ودعمھ أكد رئیس  المجتمع  في  الریادي  ودورھا  الفلسطینیة  المرأة  مكانة  على  اشتیة  د. محمد  راء 

التفاقیة سیداو بما ال یتعارض مع قیمنا الدینیة والوطنیة مشدداً  على مساواة الرجل بالمرأة وفقاً لشریعة السماء  
ألساسي ووثیقة إعالن االستقالل فإننا  مضیفاً انطالقاً من دیننا  وتراثنا الوطني ودستورنا المتمثل في القانون ا

سنظل محافظین على تلك الثوابت والقیم ولن نمارس ما یتعارض معھا وإن القیم  الدینیة والوطنیة لشعبنا تسمو  
 . )10(فوق كل شيء بما ینسجم مع قرار المحكمة الدستوریة 

 : وزارة شؤون المرأة .4

دولة فلسطین وقعت على اتفاقیة سیداو بدون أي تحفظات، وتسعى   صرحت وزیرة شؤون المرأة د. آمال حمد أن        
بشؤون  مختصة  كوزارة  ونحن  الفعلي،  التطبیق  موضع  اإلنسان  حقوق  مبادئ  وضع  إلى  العالم  دول  باقي  مثل  مثلھا 

 
 م 9/3/2009جریدة الحیاة الجدیدة بتاریخ  )8(
 م2019-12-24بیان صادر عنھ نشر في صحیفة دنیا الوطن االلكترونیة بتاریخ  )9(
 م 2019-12-23وكالة معاً اإلخباریة بتاریخ   )10(
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وآدمیتھا، كرامتھا  على  والحفاظ  اإلنسانیة  حقوقھا  ممارسة  من  المرأة  لتمكین  ومثابرة،  جھد  بكل  نعمل  وفقا   المرأة، 
مبدأ   أن  علما  الدولیة  االتفاقیات  بمكانة  الخاص  الدستوریة  المحكمة  قرار  علیھ  أكد  وما  والوطنیة  الدولیة  للمرجعیات 
الحفاظ على السلم االھلي والمجتمعي ھو مرجعیتنا في تطویر السیاسات والبرامج لحمایة المرأة وتمكینھا من ممارسة 

قال تعالى ""ھو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة""  ین في الخلق،  حقوقھا، مبینة أن هللا ساوى بین الجنس
 سورة غافر) . 66(االیة: 

 .)11(وأضافت حمد: أن نشر اتفاقیة سیداو ھو التزام قانوني على دولة فلسطین وبات علینا استحقاقات نشرھا 

 :  مجلس اإلفتاء األعلى .5

أصدر مجلس اإلفتاء بیاناً رفض فیھ اتفاقیة سیداو لتعارض نصوصھا مع احكام الشریعة اإلسالمیة سیما ما یتعلق      
 بالزواج والمیراث واألسرة بوجھ عام. 

وانتقد بیان اإلفتاء بشدة إباحة اإلجھاض للمرأة في االتفاقیة باعتباره حراماً شرعاً في مختلف مراحل الحمل ما لم         
أو   الحمل  بسبب  األم  الصحة كوجود خطر على حیاة  وزارة  تقره  معتبر  أو عارض صحي  ھنالك سبب شرعي  یكن 

 یوماً على الحمل.  120كانت ھنالك تشوھات خلقیة جسیمة في الجنین شریطة النظر في ذلك قبل مضي 

ني الذي ینص على أن اإلسالم الدین وأكد البیان على وجوب انسجام االتفاقیة مع أحكام القانون األساسي الفلسطی      
 . )12(الرسمي في فلسطین وأن الشریعة اإلسالمیة مصدر رئیس للتشریع 

 دیوان قاضي القضاة الشرعي:   .6

والجدل حولھ أخذ أكبر من حجمھ وأن   أكد قاضي القضاة الشرعي د. محمود الھباش أن موضوع اتفاقیة سیداو       
الخالف الحاصل في المجتمع الفلسطیني حول االتفاقیة صحي وظاھرة محمودة في المجتمع محذراً في الوقت ذاتھ  
من استغالل البعض القلیل الذي ال یرید الخیر لشعبنا وال لمجتمعنا ھذا الموضوع للتحریض على الفوضى وخرق  

 بات سیاسیة أكثر منھ دفاع عن الشریعة االسالمیة.القانون ویھدف لتصفیة حسا

القیادة         ان  الشمالیة  المحافظات  في  العشائر  لشؤون  العلیا  الھیئة  من  وفداً  استقبالھ  أثناء  الھباش  وأضاف 
الفلسطینیة وعلى رأسھا الرئیس محمود عباس حریصة على صیانة وحمایة الشریعة اإلسالمیة التي ھي المصدر  

 للتشریع وفق ما نص علیھ القانون األساسي. األساسي 

 : الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان .7

التحریض       حملة  منتقدة  االتفاقیة  حول  بیاناً  األساسي  القانون  ألحكام  وفقاً  دستوریة  مؤسسة  وھي  الھیئة  أصدرت 
سید إن  البیان  في  وجاء  تنفیذھا،  بخصوص  الفلسطیني  الشارع  شھدھا  والتي  ضدھا  جاءت الواسعة  عالمیة  اتفاقیة  او 

إنجازاً   إلیھا  فلسطین  دولة  انضمام   ویشكل   ، العالم  والحقوقیة على مستوى  النسویة  الحركة  ونضاالت  لجھود  تتویجاً 
مھماً وخطوة باتجاه االرتقاء بحالة حقوق اإلنسان في فلسطین، وخاصة حقوق النساء، وأعتبر بیان الھیئة أن االنضمام  

نجاز وطني یجب حمایتھ والبناء علیھ مطالباً الحكومة بنشر االتفاقیة في الجریدة الرسمیة وضرورة إلى اتفاقیة سیداو إ
على  األخرى، مشدداً  واالتفاقیات  االتفاقیة  النافذة مع مضمون  التشریعات  بمواءمة  القانوني  استكمال عملیة اإلصالح 

 .)13(لق بمتطلبات االتفاقیة والتشریعات الوطنیة فتح حوار مجتمعي ھادئ ومسؤول یضم جمیع األطراف لتدارس ما یتع

 :  غزة  –األمانة العامة للمجلس التشریعي  .8

فلسطین على االتفاقیة بقولھ: " إن ما         المدھون على تصدیق  نافذ  التشریعي بغزة د.  المجلس  عقب أمین عام 
ا لم تسجل أي تحفظ في الوقت الذي  یؤخذ في تصرف السلطة الفلسطینیة وتعاملھا في ملف اتفاقیة سیداو ھي أنھ

 
 م17/5/2020الموقف الرسمي المرسل للباحث بالبرید االلكتروني بتاریخ  )11(
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سجلت فیھ دولة االحتالل ومصر واألردن والسعودیة تحفظات على االتفاقیة رغم التوقیع علیھا. وأوضح المدھون  
مالحظة على االتفاقیة الخاصة بوقف التمییز ضد المرأة، مشیراً إلى أن    40أن السعودیة لوحدھا سجلت أكثر من  

 جل مالحظات علیھا بسبب طبیعة المجتمعات وعادات وتقالید كل مجتمع. جمیع الدول التي توقع تس

وبین أن االتفاقیة بھا أمور لصالح المرأة في الوقت الذي ھنالك عالمات ال تتوافق مع الشریعة اإلسالمیة التي        
أن االتفاقیة تتعار للقانون األساسي الفلسطیني، مبیناً  ض مع الدستور ومع قانون  تعتبر مصدر التشریع األول وفقاً 

األحوال الشخصیة، وأعتبر المدھون أن تنفیذ االتفاقیة بھذه الطریقة فیھ كسر للقانون الفلسطیني، واألمر الذي كان 
الفلسطیني   المجتمع  یجب أن یتم ھو تسجیل مالحظات على االتفاقیة حال توقیعھا مع األخذ بعین االعتبار طبیعة 

 .)14(فیھ على مدار العصور وعاداتھ وتقالیده السائدة 

 ب: على المستوى الشعبي:

 : نقابة المحامین  النظامیین .1

وعدم         سیداو  التفاقیة  النقابة  رفض  أكد  الذي  عبیدات  جواد  األستاذ  المحامین  نقیب  لسان  على  موقفھا  وجاء 
المثلیین   وزواج  الزواج  وطریقة  االرتباط  بحریة  تتعلق  قضایا  على  تنص  االتفاقیة  أن  موضحاً  علیھا  الموافقة 

ن األمور الكثیرة التي تتعارض مع األدیان، وأضاف وطریقة تعلیم الطفل وحقوقھ واألبوة والمیراث... وغیرھا م
الخاص  الفلسطینیة  الدستوریة  المحكمة  قرار  تخالف  كما  الساریة،  القوانین  مع  أیضاً  تتعارض  المخالفات  ھذه  إن 
یجب   وبالتالي  فلسطین  في  والدیانات  القیم  مع  االتفاقیات  ھذه  انسجام  وجوب  على  تنص  التي  الدولیة  باالتفاقیات 

 . )15(النظر فیھا لمخالفتھا قرار المحكمة الدستوریة مما یجعل من تطبیقھا أمراً مستحیالً إعادة 

 
 الھیئة اإلسالمیة العلیا / القدس : .2

و          الھیئة  الشیخ د. عكرمة صبري رئیس  االتفاقیة تضرب جوھر عالقة   أعتبر  أن  المسجد األقصى  خطیب 
في   التشریع  أصل  أن  موضحاً  اإلسالمیة  الشریعة  في  واضحة  قواعد  لمخالفتھا  الفلسطیني  بالمجتمع  المرأة 
أبرزھا   بأمور عدة  تمس  اتفاقیة سیداو  أن  وبین صبري  النبویة،  والسنة  الكریم  القرآن  ھو  اإلسالمیة   المجتمعات 

ض والزواج والمیراث وجوھر العالقة الحمیمة بین الزوجین وغیرھا من التفاصیل التي تتعارض مع قضایا اإلجھا
عاماً، عقب صبري: على أي أساس    18طبیعة المجتمع الفلسطیني، وبخصوص تحدید سن الزواج في فلسطین ب  

لكل حالة ع النظر  بد من  بالبلوغ وال  ففي اإلسالم األمر مرتبط  الزواج  یتم تحدیده"، تم تحدید سن  أن  لى حدة ال 
أو    19عاماً ولماذا لیس  18وتساءل خطیب األقصى: " لماذا كان التحدید بــ   عاماً، كان األولى أن یتخذ   17عاماً 

بھذه   ولیس  قراره  ویتخذ  منفرد  بشكل  حالة  لكل  ینظر  وأن  الشرعیة  المحكمة  قاضي  ید  في  األمر  بوضع  قرار 
 الطریقة".

ال      قضایا  أن  اتفاقیة سیداو  وأضاف  وتنفیذ  بالتوقیع  ولیس  الشخصیة  األحوال  قوانین  وفق  معالجتھا  یمكن  مرأة 
 .)16(التي ال تتناسب بالمطلق مع المجتمعات العربیة والفلسطینیة" 

 : مؤتمر العشائر في الخلیل .3

آل التمیمي تداعت لھ حیث نظمت العشائر والقبائل والعائالت في محافظة الخلیل اجتماعاً موسعاً في دیوان          
بینھم خرجوا بموقف موحد ُسمي   اتفاقیة سیداو وتطبیقھا، وبعد مشاورات ومداوالت  للخروج بموقف موحد تجاه 
بعقد العشائر، وھاجم المؤتمر بشدة اتفاقیة سیداو واالنضمام إلیھا ودعوا السلطة لالنسحاب منھا وإلغائھا لمخالفتھا  

ف وعادات وتقالید شعبنا، وھددوا السلطة باتخاذ إجراءات تصعیدیة إذا لم تتراجع  ألحكام الشریعة اإلسالمیة وأعرا
عن االتفاقیة وطالبوا بإغالق جمیع المؤسسات النسویة وما یدور في فلكھا بفلسطین، وإلغاء عقود إیجارھا واُعتبر  

 
 م2019/ 18/12بتاریخ موقفھ ضمن تحقیق صحفي حول الموضوع أجرتھ وكالة قدس اإلخباریة  )14(
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النسویة المؤسسات  ھذه  منع  المؤتمر  قرر  كما  الجریمة،  في  لھم  یؤجرھم شریكاً  من  من   كل  ومندوبیھا  وممثلیھا 
في   ومحذرین  ذلك،  مخالفة  حال  المدارس  ومدیري  لنظار  المسؤولیة  محملین  مستویاتھا  بجمیع  للمدارس  الدخول 
الوقت ذاتھ القضاة من االلتزام بقرار تحدید سن الزواج والقبول والعمل بھ، كما حذرت العشائر وسائل اإلعالم من 

بالجمعیات   الخاصة  النشاطات  نیتھم تغطیة  بالمشبوھة، وأعلنوا  التي وصفوھا  الداعمة التفاقیة سیداو  والمؤسسات 
 ، علماً أن اجتماعاً مشابھاً عقد في مدینة القدس أیضاً.)17(تنظیم فعالیات احتجاجیة واسعة ضد االتفاقیة وتطبیقھا

 :  الھیئة العلیا لشؤون العشائر في قطاع غزة .4
وطنیة على االتفاقیة، وجاء في بیان لھا أن الشریعة اإلسالمیة فوق القانون، وفوق  انتقدت الھیئة مصادقة السلطة ال      

أي التزام سیاسي، أو اتفاقیات دولیة، وان أي اتفاقیة تعارض مع ما شرعھ هللا لن یقبلھا مجتمعنا، واعتبرت الھیئة  أن 
الفتن وا اثاره  افتعلتھ غیر مبرر وھدفھ  الذى  بالذات والجدل  التوقیت  الوطني واالجتماعي، واشغالنا ھذا  بالنسیج  لمس 

 عن قضایا الوطن ومن شأن االستمرار فیھ جرنا لمربعات ال نریدھا. 
غیر         من  المسلمة  وجواز  الجنسى،   ومثلیي  والزنا،  بالمیراث  منھا  یتعلق  ما  سیما  االتفاقیة  مواد  البیان  وھاجم 

وا اإلسالمي  الدین  مع  یتعارض  ذلك  باعتبار  غیر   المسلم،  ھي  وبالتالي  والتقالید،  والعادات  الفلسطینیة  الوطنیة  لھویة 
 .)18(ملزمة للتطبیق في المجتمع.

 حزب التحریر اإلسالمي:  -5

من ناحیتھ ھاجم حزب التحریر وھو أحد األحزاب اإلسالمیة في الساحة الفلسطینیة االتفاقیة وتصدیق فلسطین       
اإلعالمي   المكتب  وأعتبر عضو  ، علیھا،  اإلسالمیة  الشریعة  مع  تتعارض  االتفاقیة  أبو عرقوب  للحزب مصعب 

للذكور  إلى ثمانیة عشر سنة  الزواج  الداخل وتمس بھ منتقداً رفع سن  الفلسطیني من  المجتمع  وتساھم في ضرب 
المیراث وتلغي عدتھا الشرعیة وتمنح ا في  الرجل كالمرأة  : أن االتفاقیة تعامل  أبو عرقوب  لمرأة  واالناث، وقال 

حق الزواج متى شاءت دون ولي، وتمنع االسرة من معاقبة ابنھا، وھى مخالفات ألصول الشرع عالوةً على منحھا  
 حریة مطلقة لتسجیل األطفال باسمھا وتطلق نفسھا بنفسھا. 

فرض       بمثابة  تحفظات  دون  االختیاري  ملحقھا  على  وكذلك  االتفاقیة  على  فلسطین  توقیع  أبو عرقوب  واعتبر 
أوالده  على  والیتھ  من  الرجل  وحرمان  األسرة  لحصون  وكسر  المسلم  شعبنا  لخصوصیة  وتطویع  بالقوة  واقع 

 .)19(وقوامتھ على زوجتھ. مھاجماً تساوق السلطة مع طروحات بعض الجمعیات النسویة 

 : اجتماع رام هللا في مقر االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة -6
للقاء         واالجتماعیة  السیاسیة  الجھات  من  العدید  تداعت  حیث  وغیره،  الخلیل  عشائر  اجتماع  على  رداً  وجاء 

تحت عنوان قضیة حقوق   23/12/2019موسع لھا في مقر االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة بمدینة رام هللا بتاریخ  
الوطني والدیمقراطي، وذلك بمشاركة العدید من فصائل   المرأة ومساواتھا وحمایة مكتسباتھا تقع  في صلب النضال

 منظمة التحریر وأعضاء اتحاد المرأة والمؤسسات والمراكز النسویة المشاركة في ائتالف سیداو.
وتھییجھ  المجتمع  وإثارة  علیھا  والتحریض  سیداو  اتفاقیة  ضد  التشویھ  بحملة  وصفوه  ما  المشاركون  وانتقد 

ن على االنضمام على اتفاقیة سیداو مكسباً سیاسیاً لشعبنا ومكانتھ الدولیة ولمبادئ حقوق ضدھا معتبرین توقیع فلسطی
األساسي، وطالب  والقانون  االستقالل  إعالن  وثیقة  أقرتھا  التي  الفلسطینیة  المرأة  لحقوق  فلسطین وصوناً  في  اإلنسان 

الر الجریدة  التنفیذیة بنشر االتفاقیة في  الحكومة واللجنة  الجدل المجتمعون  التزام دولة فلسطین بھا وإنھاء  لتأكید  سمیة 
 حولھا. 
والقضاء          للمرأة  وإرھاب  وتھدید  تكفیر  من  حملھ  وما  بالمشبوه  ووصفوه  الخلیل  عشائر  ببیان  المجتمعون  وندد 

ائب العام بتحمل وتھدیداً للسلم األھلي وتحریضاً علنیاً على العنف ضد المرأة والمؤسسات المھنیة مطالبین الحكومة والن
بالسلم األھلي وخلص االجتماع  الفتن واإلضرار  العنف ومسببي  المكفرین والمحرضین على  في مقاضاة  مسؤولیاتھم 
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 تحقیق وكالة قدس اإلخباریة، مصدر سابق.  )19(

https://samanews.ps/
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إلى الدعوة لتشكیل ائتالف وطني من الحضور للتصدي لما أسموه للفكر الظالمي الذي یسعي للرجوع بمجتمعنا المكافح 
 .)20(لمجتمعیة إلى الخلف وحرفھ عن مھامھ الوطنیة وا

 
 :نقابة الصحافیین -7

أكدت النقابة على طبیعة عملھا المھني وأن اإلعالم الفلسطیني لیس عنواناً لألزمة وأن ال عالقة لھا بالتجاذبات       
القائم أو تصدیر األزمة لوسائل اإلعالم والصحفیین   بھا في خضم الصراع  الزج  الخارجیة، وترفض  الداخلیة أو 

 ن حریة الرأي والتعبیر التي كفلھا القانون الفلسطیني والمعاھدات الدولیة. والتزامھا بصو 
واستغربت النقابة بیان مؤتمر عشائر الخلیل حول سیداو والذي یھدد الصحفیین الفلسطینیین ویطالبھم بالتخلي عن  

ظر واحترامھا، رافضین مھنیتھم ویضع حدوداً لتغطیتھم، وأكدت النقابة انحیازھا للحقیقة وتغطیة جمیع وجھات الن
 .) 21(فرض أجندة خاصة علیھم وأن القانون الفلسطیني ھو الفیصل

 
  حركة فتح : -8
قال القیادي فیھا د. عبد هللا عبد هللا والذي شغل منصب وكیل وزارة الخارجیة سابقاً أن االتفاقیة جاءت على إثر         

ھ بشكل فاعل ومتمیز، وبعد عشرین عاماً تم التوقیع على م، وشاركت فلسطین فی1975اجتماع ُعقد في المكسیك عام  
تعكف  الحكومة  وأن  التحریر  منظمة  علیھا  ووقعت  المشارك،  الفلسطیني  الوفد  قدمھا  بأفكار  الصین  في  اتفاقیة سیداو 

التزاما كامالً   حالیاً على موافقة القوانین الفلسطینیة مع بنود ومبادئ االتفاقیة، وأضاف عبد هللا فلسطینیاً نحن ملتزمون
 بتنفیذ االتفاقیة وبنودھا وسنعمل على تعدیل القوانین المخالفة لتتوافق مع بنود االتفاقیة. 

وبخصوص بعض بنود االتفاقیة التي ال تتوافق مع ثقافتنا الفلسطینیة، أجاب عبد هللا ھي اعذار للتھرب من التطبیق       
مبادئ عامة تحكم القوا الثقافة ھي الرأي الجمعي لمجتمع في حقبة زمنیة وبالتالي ھي لیس إال فھنالك دائماً  نین، وأن 

 .)22(مصنوعة وتتغیر ولیس حجراً 
 

 : حركة حماس  -9
موقف السلطة و منظمة التحریر الذي مثلھ   نزار رمضانوالقیادي في الحركة  عدّ النائب عن محافظة الخلیل        

ذلك   الرئیس "یعدّ  وقال:  جد�ا.  المزعج  الحتجاجات   باألمر  الحائط  بعرض  وضربًا  اإلصرار،  سبق  مع  تصمیًما 
واألسرة   والتربیة  والثقافة  بالجیل  وغایاتھا تضر  وأھدافھا  في روحھا  الثالثین،  بكل موادھا  فاتفاقیة سیداو  الناس، 

فھا فیھا..  ما  بكل  القبول  یعني  ال  ما  التفاقیة  أو  المتحدة  لألمم  "االنضمام  وأضاف:  الخصوص".  وجھ  ھي    على 
أن  على  یجبرنا  الذي  فما  "سیداو"  من  بنود  على  متحفظة  العالم  دول  من  وغیرھا  المتحدة  والوالیات  (إسرائیل) 
نأخذھا بكل ما فیھا وغثھا وسمینھا؟!". ونبھ رمضان إلى كون القانون األساسي یقر بأن الدین الرسمي ھو اإلسالم،  

یة مستمدة ومنبثقة عنھا، فعلى السلطة أال تلتزم بسیداو العلمانیة  واألحكام المعمول بھا في المحاكم الشرعیة الفلسطین
 اللیبرالیة التي تدمر األسرة. وأكد أن االحتجاجات الشعبیة على االتفاقیة متواصلة في الخلیل. 

بالمجتمعات           خاصة  حاجات  االتفاقیة  "منشأ  بقولھ  زیدان  الرحمن  عبد  السابق  والوزیر  النائب  زمیلھ  وأیده 
إذ   للمرأة،  والمساواة في كل شيء وھو ظلم  الرجل والمرأة  الفسیولوجیة بین  الفروقات  إلى إھمال  الغربیة وتدعو 

ت االتفاقیة  بنود  أن  و  لصالحھا  اإلیجابي  التمییز  في  یزیل  خاصة  اإلسالمي  الدین  تعالیم  مع  فاضح  بشكل  تناقض 
مواضیع: الطالق، والزواج، والمیراث، وتمریر بعض المحرمات الكبیرة كـ"المثلیة" مما أثار ردود فعل غاضبة  

  .)23(شدیدة في األوساط القانونیة والعشائریة والشعبیة 
 

 :   الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین -10

للجبھة          السیاسي  المكتب  عضو  الفلسطینیة،  التحریر  لمنظمة  التنفیذیة  اللجنة  عضو  خالد،  تیسیر  استغرب 
الدیمقراطیة لتحریر فلسطین األزمة المفتعلة التي أثیرت حول االتفاقیة، وقال: إن انضمام دولة فلسطین الى اتفاقیة  

دولة عضو في االمم المتحدة قد صادقت علیھا    190وإن    سیداو ھو إنجاز وطني یجب حمایتھ والبناء علیھ خاصة

 
 م24/12/2019بتاریخ   www.plo.ps الموقع االلكتروني لمنظمة التحریر الفلسطینیھ  )20( 
 م . amad.ps 22/12/2019وكالة أمد االخباریة  )21(
 م . news.pal.ps  17/12/2019موقع الجدید الفلسطیني  )22(
 م.felesteen.ps  16/1/2020موقع فلسطین االلكتروني  )23(

http://www.plo.ps/
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دولة تنتمي إلى منظمة التعاون اإلسالمي ومن بینھا دول الخلیج العربي، مع بعض التحفظات على   54ومن بینھا  
  . )24(الخاصة بالتحكیم بین الدول  29فضال عن المادة  16، 15، 9، 7، 2المواد 

 حركة الجھاد االسالمي :   -11

التحفظ علي          بدون  اتفاقیھ سیداو  فلسطین على  توقیع  أن  الحركة  قیادة  الشیخ خضر حبیب عضو  صرح 
قواسم   ھنالك  أن  شك  وال  صالحنا،   في  ولیس  مرفوض  أمر  اسالمنا  ومبادئ  قیم  مع  تتعارض  التى  بنودھا 

وقیع دون مراعاه ذلك  مشتركھ تجمعنا مع اخواننا في االنسانیة، لكن یبقى لكل أمة وحضارة خصوصیتھا والت 
   . )25مضرة ومجاملة غیر محمودة بحاجة الى مراجعة فوریة واعادة نظر(

 
 ائتالف سیداو :    -12

  تنسیقي   وكإطار  "،سیداو  "  المرأة  ضد  التمییز  أشكال  كافة  مناھضة  إتفاقیة  لتطبیق  فلسطیني  أھلي   ائتالف  وھو       
 والتشریعات   القوانین  ومواءمة  سیداو  إتفاقیة  على  تعمل  والتي  فیھ  األعضاء  المؤسسات   بین  العمل   تنظیم  إلى  یسعى 

 جمیع   على  فلسطین  في  سیداو  إتفاقیة  لتطبیق  والمساءلة   المتابعة  آلیات  على  العمل  خالل  من  اإلتفاقیة  مع  الوطنیة
  الخاص". القطاع – يالحكوم  غیر –  الحكومي " المستویات

أن    وأعتبرت      االئتالف  ومنسقة  الفلسطینیة  للمرأة  العام  االتحاد  سر  امینة  الخلیلي  إلى منى  فلسطین  دولة  انضمام 
عام   نیسان  من  األول  في  "سیداو"  المرأة  ضد  التمییز  أشكال  كافة  على  القضاء  من   2014اتفاقیة  أي  إیراد  دون 

باالنضمام الى البروتوكول االختیارى لالتفاقیة، یمثل   الفلسطینیة  الذي قطعتھ الحكومةالتحفظات على موادّھا، والوعد  
بالمساواة    تاریخ التزاما  في  مسبوقة  وغیر  ھامة  اداة  وشكلت  التمییز ضدھا.  أشكال  كافة  ووقف  بالرجل،  المرأة  بین 

من اجل رفع وتیرة الضغط والتأثیر تجاه   نضال المرأة الفلسطینیة من اجل المساواة، كما أنھا تشكل أیضا محطة كبیرة
آلیات  بوضع  الدولة  یلزم  "سیداو"  لالتفاقیة  فلسطیني  دولة  تبني  ان  مبینة  المختلفة.  بحقوقھا  والمطالبة  المرأة  قضایا 
مساواة  تجاه  وواجباتھا  مسؤولیاتھا  عن  الدولي  المجتمع  مؤسسات  قبل  من  مساءلة  لتصبح  لتنفیذھا  وواضحة  محددة 

 . )26(حمایة حقوقھا في كل مجاالت الحیاة المرأة، و 

 رابطة علماء فلسطین:  -13

اتفاقیة سیداو          الرابطة  أبو راس رئیس  د. مروان  النائب  المرأة   ھاجم  التمییز ضد  تزعم محاربة  بانھا  ووصفھا 
كاللواط  بین كل جنس  المثلیة  وممارسة  الطرفین،  بین  بالرضا  الزنا  وتبیح  الرجل،  مع  المساواة  بادعاء  وبھتاناً  زوراً 

البشریة. والفطرة  الغراء  شریعتنا  مع  سافر  بشكل  یتعارض  بما    والسحاق 
ا الرابطة بمقرھا بغزة بعنوان "اتفاقیة سیداو في میزان الشریعة"، أن وأضاف أبو راس خالل ورشة عمل نظمتھ      

إلى االنقالب  إنھا تدعو  التي تتعارض معھا، أي  والقوانین  التشریعات  الموقعة علیھا بتغییر  الدول  الوثیقة تطالب  ھذه 
فیھا. الشخصیة  األحوال  قوانین  عنوان  تحت  المعتمدة  اإلسالمیة  التشریعات  على    الكامل 

للقضاء         األعلى  اإلسالمیة والمجلس  الجامعة  الرابطة وعلماء  الورشة وھم جمع من علماء  في  المشاركون  وأكد 
الشرعي ووزارة األوقاف وكوادر في الحركة النسائیة اإلسالمیة... وغیرھم رفضھم الكلي لھذه االتفاقیة، وبینوا مخالفة  

رئ توقیع  أن  وعدوا  اإلسالمیة،  للشریعة  دینھ،  بنودھا  وتعالیم  المجتمع  قیم  عن  االتفاقیة خروجا  ھذه  على  السلطة  یس 
وانقالبا واضحا على القانون األساسي والقوانین المعمول بھا في فلسطین، وطالبوا بضرورة سحب التوقیع علیھا فوراً  

 . )27(ودون تردد 

 مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي : -14

االتفاقیة وتصدیقھا واعتبرھا انجاحاً لفلسطین وللمرأة الفلسطینیة، و أعتبرت رندة سنیورة دافع المركز بقوة عن         
الخاطئة  باالدعاءات  والشریعة  العادات  مع  انسجامھا  عدم  بحجة  لالتفاق  الرافضة   الجھات  للمركز  العام  المدیر 

النساء اللواتي یتعرضن العتداءات جنسیة   والمجتزأة والتشویھ لالتفاقیة واصفة ایاھا بالعقلیات الظالمیة، وأضافت أن
 

 م25/12/2019تصریح على الموقع االلكتروني دنیا الوطن  )24(
 م. 4/4/2020بوك بتاریخ تصریح للقیادي خضر حبیب على حسابھ على الفیس  )25(
 م. 27/3/2020بتاریخ   report/8/ar-Cedaw.ps/cedawموقع االئتالف االلكتروني  -ائتالف سیداو  )26(
 15/1/2020  بتاریخ  www.palinfo.comموقع المركز الفلسطیني لالعالم  )27(
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ومن أجل حمایة صحتھن یجب أن یكون االجھاض متاحاً وأمناً خصوصاً أن بعض الحاالت تكون نتیجة سفاح األقارب 
وواصلت بالقول: نحن لم ندع ألن یكون للمرأة عالقات خارج إطار الزواج ونحن نعلم عقلیة  أو العنف داخل االسرة،  

 المجتمع فنحن مؤسسة وطنیة نسویة تدافع عن حقوق النساء المعنفات،ویجب عدم إخراج التوصیات من سیاقھا. 

النفاذ كالقان       ون الوطني وتبني البروتوكول  ودعت سنیورة إلى نشر االتفاقیة في الجریدة الرسمیة لتدخل حیز 
، وتعدیل قوانین األحوال  الملحق باالتفاق الذي یتیح الشكاوى الفردیة للمرأة التي تمنحھا حق اللجوء للمنابر الدولیة

والطالق،   بالزواج،  یتعلق  فیما  الرجل  مع  ُمتساویة  بحقوق  المرأة  تمتع  لضمان  والمسیحیة  اإلسالمیة  الشخصیة 
والوصایة ع والمیراث.والحضانة،  األطفال  تموز  لى  في شھر  ینفذ  أن  لالتفاقیة یجب  فلسطین  تنفیذ  ان  ، موضحة 

 م . 2020یولیو 

منھا رفع الحد األدنى لسن   ھیومن رایتس ووتش  كما قدم المركز أیضا جملة من التوصیات بالشراكة مع منظمة       
ل أطفالھن من دون شرط تقدیم عقد الزواج، وتعدیل سنة، والسماح للنساء بالوالدة في المستشفى وتسجی  18الزواج إلى  

 .)28(الساري في غزة  1936الساري في الضفة الغربیة وقانون العقوبات لسنة  1960قانون العقوبات لسنة 

 مركز حمایة لحقوق االنسان :  -15

سلطة الفلسطینیین أكد یاسر الدیراوي المختص القانوني في مركز حمایة لحقوق االنسان على أن مصادقة رئیس ال     
على اتفاقیة سیداو یعد مخالفة للقانون األساسي الفلسطیني واحكام الشریعة اإلسالمیة، مشیراً الى اتاحة االتفاقیة زواج  

 المثلیین الذي یعد جریمة وفقاً لقانون العقوبات الفلسطیني . 

سالمیة ، وخاصة المادة الثانیة منھا كما شكلت االتفاقیة حالة من التناقض للقانون األساسي وأحكام الشریعة اال
التي دعت الى تساوي الرجل والمرأة في جمیع الحقوق وعلى جمیع األصعدة السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة، 

 ). 29( ھذا  الى جانب أن السلطة لم تعقد جلسات تشاوریة مع خبراء في القانون والمجتمع لتدارس بنود المعاھدة
 
 
 

 شرعیة لالتفاقیة :  -سابعاً / مراجعة إسالمیة  

وجھ      على  واإلسالمي  العربي  العالم  وفي  عام،  بوجھ  العالم  في  واسعاً  وجدالً  نقاشاً  سیداو  اتفاقیة  أثارت 
الخصوص، و أمتد ھذا الجدل بشكل صاخب في الساحة الفلسطینیة أیضاً، ومرد ذلك إلى ردود فعل نخب وفقھاء  

ع مسلمین  اإلسالمیة  وعلماء  الشریعة  أحكام  مع  والتصادم  اإلسالمي،  الدین  بتجاوز  واتھامھا  االتفاقیة  ھذ  لى 
واعتبر  اإلسالم،  في  التشریع  مصدري  باعتبارھما  النبویة  والسنة  الكریم  القران  في  صریحة  ألحكام  ومخالفتھا 

اجتھاد مع وجود نص واتھامھم  ھؤالء العلماء العدید من نصوص االتفاقیة مخالفة لنصوص قطعیة الداللة حیث ال  
القائمین على صیاغة االتفاقیة وتطبیقھا بأنھم یطبقون عولمة ثقافیة وتشریعیة تغریبیة تھدف لمحاربة مبادئ اإلسالم  
وقیمھ، وھدم االسرة المسلمة وتدجین المجتمع اإلسالمي، وبالتالي تمریر مشاریع تعادى البیئة العربیة واإلسالمیة، 

ألمة والدین اإلسالمي، وبالتالي ال بد من نبذ ھذه االتفاقیة ورفضھا من الدول العربیة واإلسالمیة، وھویة وثقافة ا
 والتصدي لھا ، وھذا الفریق لھ مناصرون كثر وداعمون على مستویات متعددة شعبیاً ورسمیاً أیضاً. 

باطلة اتھامات  ویعتبرھا  األول  الفریق  طروحات  یرفض  أخر  فریق  ھنالك  قاصر    وبالمقابل  فھم  عن  ناجمة 
الیوم   وعالم  والعصرنة  تتناسب  ال  تنویریة  وغیر  مغلقة  تراثیة  بنظرة  تفاسیر شوفینیة  واحتكار  ومقاصده  لإلسالم 
ومتطلباتھ حیث العالم أصبح قریة واحدة ، ویري ھذا الفریق أن األتفاقیة تناصر المرأة وتصون حقوقھا وأن التشدد  

 
 18/12/2019وكالة قدس اإلخباریة مصدر سابق  )28(
 م 22/12/2019سابق موقع الخلیج أونالین مصدر  )29(
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ور  الدولي  المجتمع  عن  المحرك  واالنغالق  الدافع  ھو  ولمكانتھا  لھا  الدونیة  والنظرة  المرأة  وامتھان  الحداثة  فض 
 لموقف الفریق األول. 

وبعیداً عن االفراط والتفریط وبمعزل عن التھویل والتھوین والفئویة والتشخیص، وبموضوعیة وھدوء وبشكل   
ضع نصوصھا في میزان الشریعة  علمي رصین نتناول اتفاقیة سیداو ونحلل بنودھا من منظور شرعي، وذلك بو 

على  وذلك  بحثیة،  ومھنیة  بحیادیة  علیھا  وما  لھا  وما  ومخالفتھا ألحكامھا،  اتفاقھا  مدى  على  والوقوف  اإلسالمیة 
 النحو التالي: 

الفقرة: " و" : ونصت على (اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة بما في ذلك التشریعي منھا    -من االتفاقیة  )2المادة ( -
أو  وھذا    لتغییر  المرأة).  ضد  تمییزاً  تشكل  التي  والممارسات  واألعراف  واألنظمة  القوانین  من  القائم  إبطال 

فھنالك   ، المسلمة  المجتمعات  في  الشرعیة سیما  والقوانین  الدین  إطالقھ دون مراعاة ألحكام  النص جاء على 
التالي أعطت االتفاقیة األولویة في  أحكام شرعیة خاصة بحقوق وواجبات المرأة ال تتوافق مع بنود االتفاقیة، وب

النصوص  بینما  أن نصوص االتفاقیة وضعیة  الشریعة اإلسالمیة وقوانینھا، علماً  لبنودھا على أحكام  التطبیق 
لقولھ  اإلسالم  مصداقاً  یخالف  تشریع  بأي  األخذ  عدم  على  القرآني نص صراحة   والنص  مقدسة،  الشرعیة 

َ  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن وَ :"  تعالى ُ َوَرُسولُھُ أَْمًرا أَن یَُكوَن لَُھُم اْلِخیََرةُ ِمْن أَْمِرِھْم، َوَمن یَْعِص �َّ َال ُمْؤِمنٍَة إِذَا َقَضى �َّ
بِینًا ُموكَ "  ، وقولھ تعالى  36  -سورة االحزاب    "  َوَرُسولَھُ َفقَْد َضلَّ َضَالًال مُّ ِفیَما    فََال َوَربَِّك َال یُْؤِمنُوَن َحتَّٰى یَُحّكِ

ا َقَضْیَت َویَُسلُِّموا تَْسِلیًما مَّ ، والقاعدة الفقھیة األصولیة 65  -النساء  "  َشَجَر بَْینَُھْم ثُمَّ َال یَِجدُوا فِي أَنفُِسِھْم َحَرًجا ّمِ
تنص" ال اجتھاد مع وجود نص"، وعلیھ یوجد تصادم بین بعض بنود االتفاقیة وبین قوانین األحوال الشخصیة  

والمستمدة أحكامھا في مجملھا من الشریعة اإلسالمیة، وقبلھا مع أحكام القانون األساسي باعتباره     في فلسطین
أسمى القوانین والذي نص صراحةً على أن األسالم دین الدولة وأن الشریعة األسالمیة مصدر رئیسي للتشریع  

مى من القانون األساسي وھي المرجعیة  دون االشارة للمصادر األخرى، ووفقاً لھذه المادة فستصبح االتفاقیة أس 
بإبطال   فلسطین  التزام  النساء وھي مصدرھا األول، ووجوب  العالقة بحقوق  الوطنیة ذات  للتشریعات  األولى 

 وإلغاء أي تشریع یخالفھا.
: نصت على تغییر األنماط االجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة، بھدف تحقیق    ) فقرة "أ"5المادة ( .ج

من القض  أي  بكون  االعتقاد  على  القائمة  األخرى  الممارسات  وكل  العرفیة  والعادات  التحیزات  على  اء 
 الجنسین أدنى أو أعلى من األخر أو على أدوار نمطیة للرجل والمرأة.

ھذه المادة تجاوزت عن الفروقات الفسیولوجیة بین الجنسین والتي تفضي بشكل طبیعي إلى اختالف وظائف       
َجاُل األدوار الحیاتیة فیھا حقوقاً وواجبات، وھي مناط قوامة الرجل على المرأة وفقاً للنص القرآني: "  الحیاة و  الّرِ

ُ بَْعَضُھْم َعلَٰى بَْعٍض  َل �َّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما َفضَّ ،  وبالتالي تسند الشریعة اإلسالمیة للزوج أو  34  -" النساء    َقوَّ
والیة على بیتھ وأسرتھ كراعي لھا، كما جاء في الحدیث الشریف: " كلكم راعٍ وكلكم مسؤول  األب صفة القوامة وال 

أشارت   كما  اجتماعیة  وظیفة  ولیست  رعیتھ"،  عن  مسؤولة  وھي  زوجھا  بیت  في  راعیة  والمرأة  رعیتھ،  عن 
ى من األخر كما جاء في نص االتفاقیة، وبالتالي فالعالقة تكاملیة بین الرجل والمرأة ولیست تنافسیة أو أدنى أو أعل

المادة المذكورة ، وفي ھذا السیاق یقول المفكر عباس محمود العقاد معلقاً على دعوة التماثل بین الجنسین " أنھ من  
اللجاجة الفارغة أن یقال أن الرجل والمرأة سواء في جمیع الواجبات ألن الطبیعة ال تنشئ جنسین مختلفین لتكون 

وإن إنكار االختالف الطبیعي والوظیفي بین  " ( ؟ )،  حد ومؤھالتھ وأعمالھ وغایات حیاتھ  لھما صفات الجنس الوا 
في نصوص    31-الرجل والمرأة والذي أكده النص القرآني بقولھ تعالى " ولیس الذكر كاألنثى" سورة آل عمران

و عادات عرفیة كما أشارت  االتفاقیة بشكل كبیر ھو مخالف ألحكام الشریعة اإلسالمیة ولیس مجرد أدوار نمطیة أ 
 إلیھ المادة في االتفاقیة. 

: التي تنص على حقوق مدنیة للمرأة ومساواتھا للرجل سیما في مجال التعلیم  ) من الجزء الثالث10المادة ( .ح
المرأة في   الرجل ودور  القضاء على أي مفھوم نمطي عن دور  الفقرة (ج) منھا "  في  فقد جاء  والعمل، 
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التعلیم بجمیع أشكالھ، عن طریق تشجیع التعلیم المختلط، وغیره من أنواع التعلیم التي تساعد  جمیع مراحل  
أسالیب  وتكییف  المدرسیة  والبرامج  الدراسة  كتب  تنقیح  طریق  عن  سیما  وال  الھدف،  ھذا  تحقیق  في 

 التعلیم". 

ي العمل وجمیع مراحل التعلیم ولدى  فمن ھذا النص الوارد في االتفاقیة یتضح إباحة االختالط بین الجنسین ف       
مفسدة   فیھ  وترى  تحرمھ  التي  اإلسالمیة  الشریعة  أحكام  یخالف  وھذا  استثناء،  دون  العمریة  المراحل  فئات  كافة 
المضاجع لألطفال األخوة من  االختالط في  أن اإلسالم حرم  للبالغین، حیث  الشیطان سیما  أبواب  من  وباباً  كبیرة 

الشریف للحدیث  المضاجع"، الجنسین  في  بینھم  وفرقوا  لعشر  علیھا  واضربوھم  لسبع  بالصالة  أوالدكم  "مرَوا   :
 والقاعدة الفقھیة في الشریعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

یجوز         ال  فمھنیاً  للرجل،  ذاتھ  والحال  حیاءھا،  ویحفظ  یناسب طبیعتھا  بما  العمل  للمرأة  یجیز  اإلسالم  أن  كما 
یمتھن الحالقة والتجمیل للنساء والعكس صحیح بالنسبة للمرأة وھذا على سبیل المثال ال الحصر، فبینما    للرجل أن

االتفاقیة أباحت للمرأة على السواء احتراف كافة المھن إال أن اإلسالم وشریعتھ حدد ضوابط و وضع محددات لذلك  
ذاتھ فیما یتعلق بالمساواة المطلقة بین الجنسین في    یترتب على مخالفتھا أو القفز علیھا الحرمة الشرعیة ، والحال

 األنشطة الریاضیة إذ أن بعضھا ال یناسب طبیعة المرأة ویخدش حیاءھا.

 وھنا یظھر التعارض في النظرة لھذه األمور بین نصوص االتفاقیة ونصوص الشریعة وضوابطھا.      

- ) المصرفیة   )13المادة  القروض  على  الحصول  في  یتعلق  فیما  الجنسین  بین  المساواة  على  نصت  والتي 
والرھون العقاریة وغیر ذلك من أشكال االئتمان المالي، والقروض والرھون عادةً مقترنة بالربا المحرم شرعاً  

  " تعالى  لقولھ  مصداقاً  شرعاً  مباحة  حسنة  قروضاً  ولیست  ُ  وفوائده  َّ� بَا  َوأََحلَّ  الّرِ َم  َوَحرَّ  " اْلبَْیَع 
 ، وبالتالي الشریعة اإلسالمیة تعارض ذلك وتمنعھ اذا كان على اطالقھ ومخالفاً ألحكامھا.   275 -البقرة  

 : نصت على المساواة بین الرجل والمرأة في األھلیة القانونیة ، وجاء فیھا :  )15المادة (

 .الرجل أمام القانون . تعترف الدول األطراف للمرأة بالمساواة مع 1

. تمنح الدول األطراف المرأة في الشئون المدنیة أھلیة قانونیة مماثلة ألھلیة الرجل، وتساوي بینھا وبینھ في فرص 2
الممتلكات،  وإدارة  العقود  إبرام  في  الرجل  لحقوق  مساویة  حقوقا  خاص  بوجھ  للمرأة  وتكفل  األھلیة.  تلك  ممارسة 

 .في جمیع مراحل اإلجراءات القضائیة وتعاملھما على قدم المساواة

. تتفق الدول األطراف على اعتبار جمیع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي یكون لھا أثر قانوني یستھدف  3
 .الحد من األھلیة القانونیة للمرأة باطلة والغیة

تصل بحركة األشخاص وحریة اختیار تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فیما یتعلق بالتشریع الم .  4
 .محل سكناھم وإقامتھم

الرجل والمرأة في األھلیة           المطلقة بین  المساواة  أنھا أكدت على  المادة نجد  لفقرات ھذه  وبقراءة تمحیصیة 
ولكن   واسعة  قانونیة  أھلیة  المرأة  یمنح  الذي  لإلسالم  خالفاً  واالجتماعیة  المدنیة  الشؤون  في  بعض  القانونیة  مع 

الضوابط لذلك، ومنھا إبرام عقد الزواج، فال یجوز للبنت البكر أن تنكح إال بموافقة ولیھا الشرعي سواًء كان أباً أو  
باطل.   فنكاحھا  بنفسھا  نفسھا  تنكح  امرأة  من  وما  بولي  إال  نكاح  ال   " الشریف:  للحدیث  وفقاً  إلخ   ... أخاً  أو  جداً 

أن حریة السفر للمرأة ومغادرة بالدھا ال یجوز إال بموافقة الزوج أو الولي ألن فنكاحھا باطل. فنكاحھا باطل"، كما  
بالنسبة   فیھا ورب األسرة (الزوج)، والحال ذاتھ  الولي الشرعي  بالقرار یقضي على لحمة األسرة و دور  تفردھا 

لمرأة خارج دائرة التفاھم  الختیار مكان السكن واإلقامة ألنھا مرتبطة بزوجھا وأسرتھا وولیھا الشرعي، وال یجوز ل
أو موافقة الولي أو الزوج أن تتفرد بالقرار بمفردھا األمر الذي قد یھدم األسرة ویقوض أركانھا، وسوى ذلك یمنح  
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اإلسالم ذمة مالیة مستقلة للمرأة للتعاقد والتجارة واالستثمار والتقاضي وإبرام العقود المدنیة األخرى شأنھا في ذلك  
 رج أو تقیید. شأن الرجل دون ح

: وھي المادة األخطر واألكثر جدالً لتصادمھا العنیف وتناقضھا إلى حد كبیر مع أحكام الشریعة   ) 16المادة ( -
على   والقائمین  االتفاقیة  على  الحاد  للھجوم  اإلسالمي  والفقھ  الشریعة  علماء  مدخل  تعتبر  والتي  اإلسالمیة 

 صیاغتھا وتطبیقھا. 

مع         الصریح  تعارضھا  وأوجھ  العائلیة  والعالقات  واألسرة  بالزواج  المتعلقة  المادة  ھذه  بنود  نحلل  یلي  وفیما 
 الشریعة اإلسالمیة: 

الكاملة،  -1 وحریتھا  المرأة  برضي  الزواج  عقد  ابرام  و  الزوج  اختیار  حریة  في  والمرأة  الرجل  بین  المساواة 
أو   كانت  بكراً  المرأة  یمنح  وعقدھا  فاإلسالم  المستقبلي  حیاتھا  وشریك  زوجھا  اختیار  في  الكامل  الحق  ثیباً 

یجوز زواج  فال  وبطالنھ،  العقد  فساد  یترتب علیھا  بشروط  مقترناً  ذلك  ولكن  الشرعي  وولیھا  بنفسھا  الزواج 
لقولھ  تعالى:   االمسلمة بغیر المسلم سواء كان من أھل الكتاب أو كافراً مصداقاً  تَنِكُحواْ  ْلُمْشِرَكاِت َحتَّى  " َوالَ 

َوألََمةٌ  َوالَ  یُْؤِمنَّ  أَْعَجبَتُْكْم  َولَْو  ْشِرَكٍة  مُّ ن  ّمِ َخْیٌر  ْؤِمنَةٌ  َخْیرٌ  مُّ ْؤِمٌن  مُّ َولَعَْبدٌ  یُْؤِمنُواْ  َحتَّى  اْلُمِشِرِكیَن  ن  تُنِكُحواْ  ّمِ
النَّارِ  إِلَى  یَْدُعوَن  أُْولَئَِك  أَْعَجبَُكْم  َولَْو  ْشِرٍك  بِإِْذنِھِ َوّ�ُ  مُّ َواْلَمْغِفَرةِ  اْلَجنَِّة  إِلَى  یَْدُعَو  لَعَلَُّھْم     ِللنَّاِس  آیَاتِِھ  َویُبَیُِّن 

البقرة    -یَتَذَكَُّروَن"   یجوز  ،221-سورة  ال  أسلفنا  -كما  وقع    -كما  وإال  الولي  موافقة  دون  الزواج  عقد  إبرام 
 باطالً، عالوةً على حرمة الزواج المدني بمفھومھ الغربي. 

كما ساوت ھذه الفقرة بین المرأة والرجل في حظر التعدد الزوجي من حیث نفس الحق في عقد الزواج، وھذا        
أربع  لھ  الزواج  ونصاب  الزوجات  تعدد  حق  المرأة  دون  الرجل  منحت  التي  اإلسالمیة  الشریعة  أحكام  یخالف 

للرخصة الشرعیة القرآنیة "   لَ زوجات وفقاً  َوُربَاعَ فَانِكُحوا َما َطاَب  َوثَُالَث  َمثْنَٰى  َن النَِّساِء  ّمِ وقد    ، 3-" النساء    ُكم 
علقت لجنة سیداو باألمم المتحدة على تقاریر بعض الدول اإلسالمیة بشأن التعدد بما یلي: " كشفت تقاریر الدول  

لمرأة في األطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات في عدد في الدول، وإن تعدد الزوجات یتعارض مع حقوق ا
بد من  فال  ولذا  المرأة وعلى من تعول  ومادیة خطیرة على  انفعالیة  نتائج  لھ  تكون  أن  ویمكن  بالرجل...  المساواة 

 منعھ ".

نصت المادة على المساواة بین الجنسین في الحقوق والمسؤولیات عند الزواج وعند فسخھ: وھذا یتعارض مع   -2
التمیی باب  من  لیس  اإلسالمیة  الشریعة  فعند أحكام  المرأة،  لصالح  اإلیجابي  التمییز  باب  من  وانما  السلبي  ز 

لقولھ تعالى: "   َفإِن ِطْبَن الزواج الزوج ملزم بتقدیم مھر لزوجتھ قبل نكاحھا وفقاً  َوآتُوا النَِّساَء َصدُقَاتِِھنَّ نِْحلَةً 
ِریئًا مَّ َھنِیئًا  فَُكلُوهُ  نَْفًسا  ْنھُ  ّمِ َشْيٍء  َعن  النساء    لَُكْم  الزوجیة    ،4  -"  مسكن  بتوفیر  بمفرده  ملزم  الزوج  أن  كما 

القوامة  ذلك  مقابل  ولھ  األسرة  وأفراد  زوجتھ  على  اإلنفاق  مسؤولیة  یتولى  كذلك  الجدیدة،  ألسرتھ  المناسب 
علیھا، وبموجب ھذه المصاھرة الجدیدة لھا حق في میراثھ بعد وفاتھ ولھ دونھا حق الوالیة على ذریتھ من بنین  

وعن  التي  وبنات،  الشرعیة  والعدة  الشرعیة،  العدة  الرجل  دون  الزوجة  فعلى  الطالق  أو  الزواج  عقد  فسخ  د 
یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ إِذَا تجاھلتھا االتفاقیة ھي واجبة شرعاً على المرأة بعد الطالق أو بعد الوفاة مصداقاً لقولھ تعالى: "  

، وعلى الزوج نفقتھا أثناء ذلك، وعند طالق الزوج    1-" الطالق  نَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ َطلَّْقتُُم النَِّساَء فََطلِّقُوُھنَّ ِلِعدَّتِھِ 
بإرادتھ المنفردة یترتب لھا الحق في مؤجل مھرھا (المتأخر)ـ، عالوة على تابع مھرھا المعجل (عفش بیت) اذا  

 لم تكن نالتھ أثناء وجود العالقة الزوجیة. 

ق الكامل للزوجة في منع نفسھا عن زوجھا في جانب المعاشرة على فراش الزوجیة كما تعطي ھذه المادة الح       
الشریعة، حیث  لنصوص  زوجیا خالفاً  اغتصاباً  الزوجة  موافقة  بدون  اتمامھ  واعتبار  ذلك  في  الزوج  وتقیید حق 

، وفي الحدیث" إذا دعا الرجل امرأتھ إلى  223-لبقرة " انَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم َفأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّٰى ِشئْتُْم   یقول هللا تعالى: "
فراشھ فأبت فبات غضبان علیھا لعنتھا المالئكة حتى تصبح"، وھذا وجھ أخر للتعارض و االختالف العمیق بین  

 االتفاقیة والشریعة االسالمیة .
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نصت المادة ذاتھا على التساوي في الحقوق والواجبات بین الزوجین بوصفھما أبوین بغض النظر عن حالتھما   -3
الزوجیة في األمور المتعلقة بأطفالھما، ولھما نفس الحقوق والمسؤولیات فیما یخص الوالیة والقوامة والوصایة 

ویكون   الوطني،  التشریع  في  ذلك  شابھ  وما  وتبنیھم  األطفال  األطفال  على  لمصلحة  األحوال  جمیع  في  ذلك 
 االعتبار األول.  

إن مراجعة شرعیة لھذا النص تكشف بصورة ال تقبل التأویل التعارض والتناقض الحادین مع أحكام الشریعة 
 اإلسالمیة كما یلي: 

ن تحدث النص عن األبوین وأردف ذلك بعبارة (بغض النظر عن حالتھما الزوجیة)، واألصل أن الزواج یكو  -
والمرأة   الرجل  بین  وقبول  (إیجاب  الصحیحة  الزواج  عقد  ألركان  وفقاً  الولي  –شرعیاً    -الصداق  -موافقة  

والمرأة  الرجل  بإرادة  مدنیاً  زواجاً  یكون  كأن  أخرى  صوراً  یأخذ  قد  السابق  النص  حسب  ولكن  الشاھدین) 
 غرب المعروف  باإلنجلیزیة منفردین،  وقد تكون عالقة صداقة خارج إطار الزواج كما ھو متاح في ال

 ) (boy friend - girl friend وقد یكون أیضاً زواجاً مثلیاً بین ذات الجنس كزواج الرجل بالرجل وزواج ،
المرأة بالمرأة، وھذه األنواع من الزیجات والعالقات بین الجنسین محرمة في الشریعة اإلسالمیة وباطلة بطالناً  

حال من األحوال، وما ینجم عنھا من أطفال یعتبرون أطفال زنا وسفاح ولیسوا  مطلقاً وال یقرھا اإلسالم بأي  
 أطفاالً شرعیین، ھذا من جھة. 

ومن جھة أخرى نصت االتفاقیة على تبني األطفال، وھذا موضوع آخر تحرمھ الشریعة اإلسالمیة بشكل قاطع    -
یِن َوَمَواِلیُكمْ اْدُعوُھْم ِآلبَائِِھْم ُھَو أَْقَسُط عِ "  مصداقاً لقولھ تعالي:   ِ، َفإِن لَّْم تَْعلَُموا آبَاَءُھْم َفإِْخَوانُُكْم فِي الدِّ "    ندَ �َّ

 . 5 -األحزاب 
وبالنسبة لرعایة األطفال في األسرة فھي مسؤولیة مشتركة وتكاملیة بین الزوجین في اإلسالم ولیست متساویة    -

أطفالھا وھي مسؤولیة على عاتق المرأة دون الرجل، وواجب  كما جاء باالتفاقیة، فالمرأة علیھا واجب إرضاع  
 االنفاق على األطفال ھو مسؤولیة على عاتق الرجل الزوج منفرداً دون المرأة الزوجة.

كما أن للزوج الوالیة الشرعیة والقانونیة على أطفالھ دون الزوجة التي لھا حق الوصایة على أطفالھ في غیابھ  -
 أو وفاتھ.

 كبیر وعمیق بین نص االتفاقیة وأحكام الشریعة اإلسالمیة.وھذا اختالف 

) على أنھ " ال یكون لخطوبة الطفل أو 16) من المادة ( 2خطوبة وزواج األطفال : نصت االتفاقیة في الفقرة (  -4
زواجھ أي أثر قانوني، وتتخذ جمیع اإلجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعي منھا لتحدید سن أدنى للزواج  

 ل تسجیل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامیاً ". ولجع

البعض یرى بصحة عقد الصغیر ولكن اجازتھ       البلوغ ( رغم أن  ھنا ال یقر اإلسالم زواج األطفال دون سن 
متوقفة على البلوغ )، بید أنھ یجیز الزواج للجنسین عند البلوغ مھما كان السن طالما اكتملت عالمات البلوغ على  

وع من الذكر  الشباب،  یامعشر  الشریف:"  للحدیث  وفقاً  وذلك  ذلك،  على  الھیئة  ودلت  األنثى  على  األنوثة  المات 
استطاع منكم الباءة فلیتزوج، فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء " أي  

 وقایة. 

م قرنھ بالبلوغ والقدرة الجسدیة والمادیة دون سن فھنا تعارض آخر بین الشریعة واالتفاقیة في سن الزواج، فاإلسال
الفلسطیني   القانون  ترك  وھنا  وقدرتھ،  الزوج  باءة  النظر عن  بغض  للزواج  أدنى  تحدد سن  االتفاقیة  بینما  محدد، 

 للقاضي الشرعي سلطة تقدیریة واسعة في حسم ذلك بما ال یتعارض مع أحكام الشریعة.

للمرأة المساواة مع الرجل في أن تقرر بحریة عدد أطفالھا والفاصل بین الطفل  جاء في الفقرة (ه) من المادة أن   -5
ذلك، واإلسالم ال   بتمكینھا من ممارسة  الكفیلة  والوسائل  والتثقیف  المعلومات  الحصول على  وفي  یلیھ  والذي 

ی أنھ  علماً  الزوجین  وبتوافق  األسرة  مصلحة  في  ذلك  كان  إذا  واإلنجاب  االسرة  تنظیم  من  على  یمانع  حث 
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اإلنجاب وال یتفق مع تحدید النسل وفقاً للحدیث الشریف: " تناكحوا تكاثروا فإني مباٍه بكم األمم یوم القیامة"، 
ومن جانب آخر فإن مسألة إنجاب األطفال وعددھم مسؤولیة مشتركة بین الزوجین ال ینفرد بھا طرف منھما  

 وال یجوز للزوجة التفرد بقراره دون التفاھم مع الزوج . دون األخر بإعتبار النسل من مقاصد الزواج وأھدافھ، 
ویتیح نص االتفاقیة السابق للزوجة اإلجھاض ضمناً إذا رأت أنھ ال یوافق رغبتھا في عدد األطفال وتحدید       

وإیاھم"   نرزقكم  نحن  إمالق   أوالدكم خشیة   تقتلوا  تعالي:" وال  لقول  مصداقاً  أمر محرم شرعاً  النسل، وھو 
في    -ة    سور الزواج  مفھوم  تحدید األطفال في ضوء  للمرأة في  الكاملة  الحریة  في  النص  أن إطالق  ،  كما 

االتفاقیة الذي یقر عالقات غیر شرعیة وإنجاب غیر شرعي یبیح توفیر موانع  الحمل لألنثي بوجھ عام وھذا  
ك الشرعي،  الزواج  اطار  خارج  والمرأة  الرجل  بین  الجنسیة  للعالقات  المرأة  تشجیع  یعطي  النص  ھذا  أن  ما 

كامل الحق بالتصرف بجسدھا والتحكم باإلنجاب وتحدید النسل واإلجھاض، وھو ال یجوز للمرأة قبل زواجھا  
بالتوافق مع زوجھا   الزواج منفردة إال  لھا بعد  الزواج    -كما أشرنا    -ألنھ محرم وال یجوز  بما یحقق مقاصد 

 مي. الشرعي وال یخالف أحكام الدین اإلسال
نصت الفقرة (ز) من المادة على المساواة في الحقوق الشخصیة للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختیار   -6

الحاقھ  الزواج وعدم  بعد  عائلتھا  باسم  باحتفاظھا  المرأة  یكرم  ھنا  العمل، واإلسالم  ونوع  والمھنة  األسرة  اسم 
األ یلحق نسب  اإلسالم  أن  كما  الغرب،  في  مع باسم زوجھا كما ھو  انسجاماً  األب  الزوج  باسم  واالبناء  طفال 

   -سورة  النص القرآني:" ادعوھم آلبائھم ھو أقسط عند هللا فإن لم تعلموا آباءھم  فإخوانكم في الدین وموالیكم"  
، فااإلسالم ھنا یشدد على احتفاظ المرأة باسم عائلتھا بعد الزواج، كذلك ال ضیر في اإلسالم من حق المرأة في  

البغاء اختی لحرفة  المرأة  امتھان  مثال  یجوز  فال  الشریعة،  أحكام  ذلك  یخالف  لم  ما  عملھا  ونوع  مھنتھا  ار 
 واألعمال الشاقة حیث ال ضرر وال ضرار في اإلسالم،  وھنا وجھ جدید للتعارض بین الشریعة واالتفاقیة. 

7- ) یتعلق2الفقرة  فیما  الحقوق  نفس  الزوجین   لكال  أنھ  على  نصت  المادة  من  الممتلكات    )  وحیازة  بملكیة 
واإلشراف علیھا وإدارتھا والتمتع فیھا سواء بال مقابل أو مقابل عوض، فاإلسالم ھنا نص على ذمتین مالیتین  
منفصلتین ومستقلتین للزوجین، وبالتالي لكل منھما الحق في حیازة المال منقوالً كان أو عینیاً كالعقارات مثالً  

في ذلك ال یتعارض مع االتفاقیة، ولكن ھنالك ضوابط لألموال المشتركة واألموال  وإدارة ذلك واستثماره، وھو  
إذا   یتفرد أحدھما دون موافقة األخر سیما  المشتركة ال  فبالنسبة لألموال   ،( ( االستحقاقات األسریة  الموروثة 

ن األخر فال تساوي  كانت ھنالك أسرة وحیاة مشتركة ورعایة األبناء، أما األموال الموروثة ألحد الزوجین م
فیھا لحكمة ًشرًعھا المشرع اإللھي، فعلى سبیل المثال الزوج یرث ربع میراث زوجتھ المتوفاة إن كان لھا ولد،  
فإن  لم یكن لھا ولد فلھ النصف، أما الزوجة فترث أموال زوجھا المتوفي بحصة الثمن إن كان لھ ولد وبحصة  

 ً یقع على المرأة في اإلسالم وھو تمییز حكمتھ أن الزوج ھو المنفق    الربع إن لم یكن لھ ولد، وھذا لیس ظلما
على   لیس  األنصبة  في  التمییز  وھذا  الزواج،  وتكالیف  الصداق  یتحمل  من  وھو  الزوجیة  وبیت  زوجتھ  على 
إطالقھ بل في مواطن كثیرة تتساوى األنثى مع الذكر في المیراث فمثالً لو كانت أماً فتوفي ولدھا فلھا السدس  

وألبویھ لكل واحد منھما السدس مما ترك إن  كان لھ ولد) وكذلك في حال األخوة واألخوات في األم ( وإن  (
كان رجل یورث كاللة أو امرأة ولھ أخ أو اخت فلكل واحد منھما السدس)، إن اإلحصاء للنسبة المئویة للحاالت  

%) إما أن ترث  86.67فقط والباقي (  %)13.33التي تأخذ فیھا األنثى نصف نصیب الذكر كشف أنھا تساوي (
من  یفضل  لما  منتظراً  عاصباً  یكون  األحوال  أغلب  في  الرجل   إرث  عن  فضالً  أكثر،  أو  الذكر  یرث  مثلما 

 % تأخذ نصیبھا . 90أصحاب الفروض، واألنثى في أغلب أحوالھا 
 وھذا فارق آخر بین أحكام االتفاقیة وبین أحكام الشریعة اإلسالمیة. 

 :** اتفاقیة سیداو والشریعة اإلسالمیة ... إتفاق رغم الخالف

بعد أن تناولنا أوجھ التناقض والتعارض بین أحكام اتفاقیة سیداو وأحكام الشریعة اإلسالمیة والذي وضع جدار        
ت اتفاق  اختالف بین نصوص الجانبین، إال أن ذلك لیس على إطالقھ، إذ أنھ رغم ھذا الخالف، فان ھنالك مساحا

 وجسور اتفاق وتناغم عدیدة بینھما، ومنھا على سبیل المثال: 
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 االتفاق على كرامة المرأة كانسان وأھمیة تجنیبھا جمیع اشكال الظلم والقھر والحط من األدمیة أو اإلساءة.  -
 الذمة المالیة المستقلة للمرأة وحقھا في التصرف بما لھا بكافة أشكال التصرف.  -
 اج واختیار زوجھا وتشكیل أسرتھا ورعایة أطفالھا. حق المرأة في الزو  -
 حق المرأة في التعلیم والتدریب المھني وتحصیل الدراسات والمؤھالت المختلفة بشتى مستویاتھا.  -
 حقھا في العمل وتقلد الوظائف الخاصة والعامة بالمساواة مع الرجل بما ال یخالف طبیعتھا.  -
لد الوظائف الرسمیة واألھلیة والمشاركة في االنتخابات تصویتاً  حق المرأة في تقدیم الرأي والمشورة وتق -

 وترشیحاً. 
 عدم التمییز في األمور االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة وحمایة األمومة والطفولة .  -

 

 ثامناً / الموقف العربي والدولي من االتفاقیة :  

مائة          نحو  االتفاقیة  في  األطراف  الدول  عدد  ویبلغ  لھا،  االنضمام  بعد  االتفاقیة  على  العالم  دول  أغلب  وقعت 
 ) دولة.190وتسعین (

م أي بعد عام واحد فقط  1980وتعتبر السوید الدولة اإلسكندنافیة أول دولة توقع رسمیاً على االتفاقیة وذلك عام   
 یة العامة لألمم المتحدة، وتعتبر فلسطین وقطر آخر الدول المنضمة لھذه االتفاقیة.على اعتمادھا من طرف الجمع

) دول  9ولم تنضم بعض الدول لالتفاقیة حتى تاریخھ والبعض اآلخر لم یوقع أو یصدق، وھذه الدول عددھا نحو ( 
) المت6منھا  الوالیات   : وھي  لھا  اصال  األنضمام  ترفض  المتحدة  االمم  في  أعضاء  دول  وإیران )  األمریكیة  حدة 

والسودان والصومال وباالو وتونغا، فیما تحفظت جزئیاً على بعض نصوص االتفاقیة نحو خمسین دولة، ورفضت نحو  
بالمادة (  38 العمل  التي ترتبط بفھم االتفاقیة وتفسیر أحكامھا، 28دولة  المتعلق بطرق تسویة الخالفات  ) من االتفاقیة 

 ه الدول على النحو التالي: وفیما یلي نستعرض مواقف ھذ

األمریكیة: .1 المتحدة  مدینة    الوالیات  في  المتحدة  األمم  مقر  تحتضن  والتي  المتحدة  الوالیات  أن  لالنتباه  الملفت 
نیویورك والبلد األكثر تقدماً في العالم لم توقع أو تصدق على اتفاقیة سیداو، وقد مر ذلك في جدل واسع داخل  

التي وقعت على اتفاقیة   أروقة صناعة القرار فیھا، فرغم أن إدارة الرئیس األسبق جیمي كارتر من أوائل الدول
م بید أن سریان ھذا التوقیع مقترن بمصادقة مجلس الشیوخ في  1979سیداو بعد اعتمادھا في األمم المتحدة عام  

العالقات  لجنة  ناقشت  ولقد  تاریخھ،  یتم حتى  لم  الذي  األمر  األمریكي، وھو  الدستور  وفقاً ألحكام  الكونغرس 
المذكور بالمجلس  ید  -الخارجیة  الدولیةوالذي  المعاھدات  على  التصدیق  صالحیاتھا  في  عدة    -خل  االتفاقیة 

مرات غیر أن النواب المحافظین أفشلوا ذلك بذریعة مخالفتھا لقیم األسرة وتتعارض مع دستور البالد عالوة 
 على اعتبارھا تدخالً في الشؤون الداخلیة والشخصیة.

     ً أیضا األسبق  األمریكي  الرئیس  إدارة  حاولت  عام  ولقد  االبن  بوش  جورج  على 2002  المصادقة  تمریر  م 
نواب   تحت ضغوط  یتراجع مجدداً  أن  قبل  علیھا  المصادقة  والواجب  بوجھ عام  بالمرغوبة  الذي وصفھا  االتفاقیة 

 الیمین المحافظ. 

من   ، وتعتبر دولة االحتاللم1991م وصادقت علیھا رسمیاً عام  1980: وقعت إسرائیل على االتفاقیة عامإسرائیل .2
 الدول التي وقعت على االتفاقیة مع العدید من التحفظات على بعض نصوصھا سیما المواد التالیة :

للعمل  :    7المادة   - النساء  بتعیین  المتعلقة  االتفاقیة  من  (ب)  بالفقرة  یتعلق  فیما  تحفظھا  عن  إسرائیل  عبرت 
 في إسرائیل ذلك.  كقاضیات في المحاكم الدینیة حیث تحظر قوانین أي من الطوائف الدینیة

 غیره)+ دول اجنبیة. -مالیزیا -باكستان -موقف الدول اإلسالمیة (ایران -



 40من  34الصفحة 
 

األحوال  :  16المادة   - قوانین  أن  طالما   ، االتفاقیة  من  المادة  بھذه  یتعلق  فیما  تحفظھا  عن  إسرائیل  عبرت 
 الشخصیة الملزمة لمختلف الطوائف الدینیة في إسرائیل ال تتوافق مع أحكامھا. 

 منھا والخاصة بالتحكیم في أیة خالفات تنجم عن االتفاقیة . 1تحفظت اسرائیل على الفقرة :  29ة الماد -
 : تحفظت على بعض نصوص االتفاقیة لفرضھا بعض القیود على نظامھا الدستوري استرالیا .3
لكاث  الفاتیكان .4 المرجعیة  یمثل  وھو  المسیحیة  والشریعة  الدیانة  لمخالفتھا  كلیا  االتفاقیة  رفض  العالم،  :  ولیك 

 وكذلك رفضتھا الكنیسة األرثوذكسیة الشرقیة و الكنیسة القبطیة  .
العربیة .5 وتعتبر  الدول  والصومال  السودان  دولتین  باستثناء  سیداو  اتفاقیة  على  مجتمعة  العربیة  الدول  وقعت   :

 م.2014عام   م بینما دولة فلسطین آخر دولة1981جمھوریة مصر العربیة أول الدول العربیة الموقعة عام 

بید أن جمیع الدول العربیة عدا فلسطین وقعت على االتفاقیة مع تحفظات نظراً لمخالفة النصوص المتحفظ علیھا       
 للشریعة اإلسالمیة وأحكام دساتیرھا وتشریعاتھا الوطنیة.

 النحو التالي: ) مواد على 6ویمكن حصر التحفظات المختلفة للدول العربیة على نصوص االتفاقیة في ست (

 ) التي تنص على منع التمییز وحظره في دساتیر الدول األعضاء وتشریعاتھا وقوانینھا الوطنیة.2المادة ( -
 ) الخاصة بالمشاركة بالحیاة السیاسیة والعامة للدول األعضاء.7المادة ( -
 ) والتي تنص على أحكام الجنسیة وقوانینھا 9المادة ( -
 ة القانونیة والمدنیة والمساواة فیھا بین الجنسین.) والمتعلقة باألھلی15المادة ( -
 ) والخاصة بأحكام الزواج والعالقات داخل األسرة 16المادة ( -
 ) والخاصة بالتحكیم بین الدول األعضاء.29المادة ( -

تحفظت علیھا وفیما یلي جدول بالدول العربیة الموقعة على االتفاقیة وتاریخ تصدیقھا علیھا مع توضیح المواد التي  
  كل دولة على حدة :

 تاریخ التصدیق  الدولة م.
 المواد المتحفظ علیھا 

 29المادة  16المادة 15المادة 9المادة 7المادة 2المادة 
 * *  *  * 18/9/1981 مصر  .1
 * * *   * 30/5/1984 الیمن .2
 * * * *   20/9/1985 30تونس .3
 * *    * 16/5/1989 لیبیا     .4
  * * *   1/7/1992 األردن .5
 * * * *  * 21/6/1993 المغرب  .6
 * * * *  * 18/6/1994 البحرین  .7
 * *  *   2/9/1994 لبنان .8
       31/10/1994 جزر القمر  .9
 * * * *  * 22/5/1996 الجزائر  .10
 * *  *  * 13/8/1986 العراق  .11
 * *  * *  21/4/1997 الكویت  .12

 
واوضح الناطق الرسمي ان   .م أنھا ابلغت االمم المتحدة سحب تحفظات تونس عن بعض مواد االتفاقیة28/4/2014أعلنت الحكومة التونسیة بتاریخ  30

ام الفصل الحكومة ابقت على "إعالن" (تحفظ) یقول انھا "لن تتخذ، طبقا لمقتضیات ھذه االتفاقیة، أي قرار اداري أو تشریعي من شأنھ أن یخالف أحك
 . وكالة األنباء التونسیة. األول من الدستور التونسي" الذي ینص على ان اإلسالم ھو دین الدولة في تونس



 40من  35الصفحة 
 

  *     2/12/1998 جیبوتي  .13
 * * * * * * 7/9/2000 السعودیة  .14
  * *    10/5/2001 موریتانیا  .15
 * * * *  * 28/3/2003 سوریا  .16
 * * * *  * 2004/ 6/10   االمارات   .17
 * * * *   6/2/2006 عمان .18
 * * * *  * 4/2009 قطر  .19
       1/4/2014 فلسطین  20

 

: ھذا الجدول متحرك وغیر ثابت حیث بعض الدول الغت تحفظھا على بعض المواد الحقا، و  مالحظة -
 البعض قام بتعدیل على التزاماتھ فیھا . 

 تاسعاً / تنفیذ فلسطین إللتزاماتھا بموجب االتفاقیة... تساؤالت مطروحة :   

أسوة   دولیاً  تشریعاً  بصفتھا  الموقعة  األطراف  للدول  وواجبات  حقوقاً  الدولیة  والمعاھدات  االتفاقیات  ترتب 
لھا،  المنضمة  الدول  على  بالواجبات  حفلت  التي  سیداو  اتفاقیة  على  ینسحب  وھذا  الوطنیة،  والتشریعات  بالقوانین 

التنفیذ كا القائمین وأصبحت التزامات تطوق عنق الدول األعضاء واجبة  ستحقاق تحت طائلة المساءلة والمحاسبة من 
 على االتفاقیة واللجنة الخاصة المنبثقة عنھا.

المادتان      علیھ  نصت  ما  فلسطین  دولة  فیھا  بما  سیداو  اتفاقیة  أطراف  الدول  على  االلتزامات  ھذه  أبرز  ومن 
 ) من االتفاقیة والتي جاء فیھما ما یلي:24)،(18(

راف في غضون سنة من بدء نفاذ االتفاقیة بالنسبة لھا بتقدیم تقریر لألمین العام لألمم المتحدة  التزام الدول األط  .1
عما اتخذتھ من تدابیر تشریعیة وقضائیة وتنفیذیة (إداریة) ... وغیرھا لتطبیق ھذه االتفاقیة وتنفیذ أحكامھا في  

الخاصة لسیداو للنظر فیھ، وھذا یسمى التقریر  بلدانھا وعن التقدم الذي حققتھ في ھذا الشأن، ویحال إلى اللجنة  
 األول. 

) سنوات على األقل أو كلما  4بعد تقدیم الدول األطراف التقریر األول أعاله تلتزم بتقدیم تقریر مماثل كل أربع ( .2
 طلبت اللجنة الخاصة منھا ذلك. 

والصعوبات .3 المعوقات  تضمنھا  أن  أعاله  التقاریر  تقدیم  عند  األطراف  للدول  تواجھھا    یجوز  التي  والتحدیات 
 وتؤثر على مدى الوفاء بالتزاماتھا. 

تتعھد الدول األطراف باتخاذ جمیع التدابیر األخرى الالزمة لتنفیذ األعمال الكامل لالتفاقیة في إقلیمھا وضمن   .4
 والیتھا القضائیة. 

بتاریخ          االول  الرسمي  تقریرھا  بتقدیم  فلسطین  دولة  قامت  ذلك  على  التدابیر  8/3/2017وبناء  حول   ، م 
التدابیر التي قامت بھا دولة فلسطین  لتنفیذ االتفاقیة سواء كانت  التقریر  المختلفة لتطبیق االتفاقیة، وقد أستعرض 

تنفیذیة بالتفصیل ، تم قدمت ل جنة سیداو بعد اطالعھا على التقریر جملة أسئلة وتساؤالت  تشریعیة أو قضائیة أو 
م، وبدورھا قامت دولة فلسطین بالرد على ھذه 24/11/2017لفلسطین حول التقریر بحاجة الجابات وذلك بتاریخ  

نصبت  األسئلة وتقدیم إجابات علیھا، وبعدھا قامت اللجنة بتقدیم مالحظاتھا الختامیة بشأن التقریر األولي، وجمیعھا ا
حول تطبیق نصوص واحكام االتفاقیة ولو بالتدریج في النظام القانوني الفلسطیني ومواءمة القوانین المحلیة لتنسجم  

. وینبغي أن یغطي  2022مع احكام االتفاقیة، ومن المزمع أن تقدم فلسطین تقریرھا الدوري الثاني في تموز/ یولیھ  
تقدیمھ. وقت  الكاملة حتى  تست الفترة  فھل  واالعتراضات ...  التحفظات  لالتفاقیة رغم  الكامل  التطبیق  فلسطین  طیع 

 الشعبیة علیھا ؟؟!! 
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 عاشراً / الخاتمة (النتائج و التوصیات) :  

بعد استعراض االتفاقیة ونصوصھا والسیاق التاریخي لنشأتھا وإجراءات مصادقة فلسطین علیھا وما صاحب ذلك       
ھا، وقیامنا بمراجعة شرعیة لبنودھا و رصد الموقف العربي والدولي تجاھھا من ردود فعل محلیة وجدل صاخب حول

 -نخلص إلى النتائج التالیة: 

اتفاقیة سیداو اتفاقیة قانونیة عالمیة أقرتھا أعلى مرجعیة دولیة ھي األمم المتحدة ممثلة في الجمعیة العامة التي   .1
المرأ ضد  التمییز  محاربة  بھدف  العالم  دول  برلمان  وحمایتھا  تمثل  حقوقھا  وصون  بالرجل  ومساواتھا  ة 

الشریعة  مع  بنودھا  من  العدید  وتنسجم  األھداف  ھذه  تخدم  ھامة  عدیدة  نصوصاً  تضمنت  وقد  وتعزیزھا، 
 اإلسالمیة والعرف المحلى من عادات وتقالید. 

دون مراعاة لمیثاق  االتفاقیة سنت عولمة تشریع المرأة وتقدیمھ على أیة قوانین أو تشریعات محلیة أو إقلیمیة   .2
األمم المتحدة الذي ھو بمثابة دستور المنظمة األممیة والذي یسمو على  االتفاقیات الدولیة، والذي ینص على  
احترام كافة األشكال الحضاریة وكافة نظم االعتقاد الدیني في العالم مما دفع الكثیر من دول العالم من خلفیات 

عارضتھا واالمتناع عن توقیعھا أو التحفظ على بعض بنودھا ومحتویاتھا لما  دینیة واجتماعیة وثقافیة متعددة لم
الثقافي   للتنوع  احترام  دون  األخرى  العالم  دول  سائر  على  الغربیة  الرؤیة  تمثل  أحادیة  رؤیة  فرض  من  لھا 

 شریعي . والدیني للمجتمعات المختلفة في العالم، لتجنب استعمار من نوع جدید ھو االستعمار القانوني و الت
الشعب  .3 وتقالید  وعادات  اإلسالمیة  والشریعة  اإلسالمي  الدین  ألحكام  صراحة  االتفاقیة  بنود  من  عدد  مخالفة 

یمكن  ال  أمر  وھو  نص"  وجود  مع  اجتھاد  ال   " والقاعدة  واإلسالمیة  العربیة  االجتماعیة  والبیئة  الفلسطیني 
ال القانون األساسي  الدولة وأن القبول بھ أو تطبیقھ لمخالفتھ ألحكام  الذي ینص على أن اإلسالم دین  فلسطیني 

 الشریعة اإلسالمیة مصدر رئیسي للتشریعي. 
للمسیحیة والیھودیة، حیث  .4 امتد  الدین اإلسالمي فحسب وانما  لم یقتصر على  الدینى على االتفاقیة  االعتراض 

ئف المسیحیة األخرى كالكنیسة  رفضت دولة الفاتیكان الدینیة مرجعیة العالم المسیحي الكاثولیكي وأغلب الطوا
األرثوذكسیة و القبطیة االتفاقیة لمخالفتھا ألحكام األنجیل وشریعتھ، وكذلك الحال بالنسبة للیھودیة حیث وقعت  

 إسرائیل على االتفاقیة مع تحفظات على ما یخالف الشریعة الیھودیة. 
تحفظات خالفاً لموقف الدول العربیة األخرى    فلسطین الدولة العربیة الوحیدة التي وقعت على االتفاقیة دون أیة .5

عن   الفلسطیني  الخروج  وھذا  وشریعتھ،  اإلسالمي  للدین  المخالفة  النصوص  على  تحفظات  مع  وقعت  التي 
الدستور   ألحكام  مخالفتھ  على  عالوة  مبرر  وغیر  والدھشة  لالستغراب  مثیر  العربي  واالجماع  والنسق 

 4/2017معدل) وحكم المحكمة الدستوریة العلیا في الطعن الدستوري  الفلسطیني المؤقت (القانون األساسي ال
الفلسطیني، وھو   للشعب  والثقافیة  والدینیة  الوطنیة  الھویة  الدولیة مع  االتفاقیات  والتي قضت بوجوب مواءمة 

 أمر بحاجة إلعادة نظر فوریة وجادة . 
ا .6 لنظام السیاسي الفلسطیني سواء على مستوى  غیاب آلیات دستوریة إلقرار االتفاقیة والمعاھدات الدولیة  في 

منظمة التحریر أو السلطة الوطنیة حیث یخلو المیثاق الوطني الملغي العدید من بنوده والنظام األساسي لمنظمة  
التحریر من ھذه اآللیات، وكذلك الحال في القانون األساسي للسلطة وھو أمر یعكس حالة الھالمیة واإلنفالشیة  

اسي رغم عضویتنا في األمم المتحدة كمراقب ومن ثم كدولة مراقب غیر كامل العضویة التي  في نظامنا السی
تفرض علینا االنضمام للمعاھدات واالتفاقیات الدولیة، والعرف السائد في الدساتیر المقارنة والقانون الدولي أن 

 الملك أو من في حكمھما،  االتفاقیات الدولیة تصادق علیھا برلمانات الدول قبل إصدارھا من الرئیس أو 
بشأن      المرأة  التمییز ضد  على  بالقضاء  المعنیة  للجنة  الختامیة  المالحظات  بھ  ونوھت  الیھ  التفتت  ما  وھذا 

التنفیذ  الحاسم في كفالة  التشریعیة  السلطة  اللجنة على دور  فیھا "    تشدد  لفلسطین حیث جاء  التقریر االول 
لجنة بشأن عالقتھا مع البرلمانیین، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة واألربعین، في الكامل لالتفاقیة (انظر بیان ال

الطرف إلى اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للتعجیل بعقد جلسات المجلس التشریعي  2010عام   ). وتدعو الدولةَ 
فیما الالزمة  الخطوات  والیتھ،  وفق  المجلس،  اتخاذ  على  والحرص  بتنفی  الفلسطیني  المالحظات یتعلق  ھذه  ذ 

 الختامیة من اآلن وحتى موعد تقدیم التقریر الدوري المقبل ) .  
المصادقة الفلسطینیة الضیقة على األتفاقیة خالفاً لألصول ، إذ أن الرئیس محمود عباس قد صادق علیھا عام   .7

عام    2009 رسمیاً  المجلس  2014ووقعھا  سیما  الدستوریة  المؤسسات  وغیاب  االنقسام  ظل  في  التشریعي  م 
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وغیرھا   االتفاقیة  ھذه  مناقشة  من  الشعب  ممثلي  حرم  مما  الغربیة  الضفة  في  وتعطلھ  غزة  قطاع  في  وعملھ 
واقرارھا ، وعدم االستعاضة عن ذلك  بجلسات مناقشة وتشاور وطنیة واسعة مع مكونات الشعب المجتمعیة  

حریر في ذلك سیما مؤسستھا البرلمانیة  والحقوقیة والسیاسیة... وغیرھا، إلى جانب غیاب مؤسسات منظمة الت 
مرجعیة   التحریر  منظمة  باعتبار  واقرارھا  االتفاقیة  ھذه  مثل  لمناقشة  المركزي  والمجلس  الوطني  كالمجلس 

 السلطة الوطنیة والسلطة العلیا فلسطینیاً. 
دة الرسمیة وجھ توقیع الرئیس على انضمام فلسطین لالتفاقیة والمصادقة والتوقیع علیھا دون نشرھا في الجری .8

أخر للخلل فلسطینیاً، فالمتعارف علیھ فقھاً ودستوراً أنھ بعد انضمام دولة ما إلى معاھدة أو اتفاقیة دولیة تصبح  
والقانوني   التشریعي  نظامھا  في  النفاذ  واجب  داخلیاً  قانوناً  لتصبح  الرسمیة  في جریدتھا  بنشرھا  قانوناً  ملزمة 

ي، وعدم نشرھا في الجریدة الرسمیة الفلسطینیة (الوقائع الفلسطینیة ) رغم  وملزمة التطبیق في جھازھا القضائ
م، أي بعد مضى ست سنوت على ذلك یشكل حالة تردد رسمي فلسطیني بال  2014توقیع االتفاقیة رسمیاً عام  

والسی المجتمعي  االنقسام  لحالة  نظراً  حولھا  القائم  والجدل  الصخب  انقشاع  انتظار  األقل  على  أو  اسي  معنى 
 الحادة بشأنھا، علماً أن ذلك بشكل مخالفة لالتفاقیة نفسھا. 

فلسفة االتفاقیة تقوم على المساواة والتماثل بین الجنسین (الرجل والمرأة) والفرق بینھما كبیر، فالمساواة في الحقوق  .9
التفاقیة في فلسفتھا تقوم شيء والتماثل بین الجنسین خالفاً للتركیبة الفسیولوجیة والبیولوجیة للطرفین شيء أخر، وا 

وكأن ھنالك صراعاً أزلیاً مستأصالً وحاداً وفارقاً بین الرجل والمرأة وھو صراع مفتعل ألنھ یخالف الفطرة التي 
وتعاونھما  األولى  المجتمع  لبنة  األسرة  لبناء  وتكاملھما  الجنسین  اختالف  على  تقوم  والتي  علیھا  الناس  هللا  فطر 

قاد) وھو تكامل وتعاون للسعادة المشتركة بینھما مصداقاُ لقولھ تعالى (ومن آیاتھ أن خلق  ألعمار األرض. (رأي الع
 لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة أن في ذلك آلیات لقوم یتفكرون)؟؟. 

لمعارضة على السواء  اإلرھاب الفكري والعنف اللفظي والمعنوي المصاحب لردود الفعل حول االتفاق المؤیدة  وا .10
صادم ومؤسف وال یعكس ثقافة االختالف المنشودة والموجودة في المجتمعات العالمیة بعیداً عن الخالف، سیما أنھا  
والفجور وھي مفردات   والتحجر  والظالمیة واالنغالق  واالتھام باألصولیة  والشبھة  والتخوین  التكفیر  إلى  وصلت 

غیاب االحتكام إلى مرجعیة وطنیة تمثیلیة جامعة وفي ظل حوار عمومي    غریبة عن القاموس الوطني لشعبنا في
 ھادف ومسؤول للوصول إلى كلمة سواء وفق مرجعیاتنا الدینیة والدستوریة وقیمنا ومبادئنا. 

 
 التوصیات:   
العداء والھجوم   .1 المعاھدات بموضوعیة وھدوء بعیداً عن روح  وكأننا خارج التعامل مع االتفاقیة وغیرھا من 

الفضاء العالمي واألسرة الدولیة، فنحن عضو في األمم المتحدة والمجتمع الدولي، وھذه العضویة تمنحنا حقوقاً  
بما ال یخالف دیننا اإلسالمي   وواجبات وترتب التزامات تعاقدیة، بید أن ذلك ینبغي بل یجب أن تكون مقترناً 

ھبت الیھ المحكمة الدستوریة العلیا في حكمھا القضائي في الطعن الحنیف ودستورنا وقیمنا ومبادئنا، وھذا ما ذ
رقم   الالجئین 19/11/2017بتاریخ    4/2017الدستوري  وتشغیل  إلغاثة  المتحدة  األمم  ھیئة  حصانة  بشأن  م 

(األونروا  الداخلیة   UNRWAالفلسطینیین  للتشریعات  بالنسبة  علیھا  المصادق  الدولیة  االتفاقیات  ومرتبة   (
 یة .الفلسطین

واالجتماعیة  .2 الفكریة  التیارات  بین  وتطبیقھا  االتفاقیة  حول  الدائر  الجدل  في  والمعنوي  الفكري  العنف  نبذ 
والسیاسیة في المجتمع الفلسطیني والذي وصل إلى مستوى متردي من التخوین والتكفیر والتجھیل والظالمیة 

ال السیاسي  التوظیف  عن  بعیداً  والحوار  المجانیة،  واثارة  واالتھامات  والبلبلة  التحشید  عن  وبمعزل  داخلي 
رؤى   فرض  عن  بعیداً  التمثیل  إلى  واألحتكام  وطنیاً  ذلك  وتجریم  وتحریم  العام،  بالنظام  واالخالل  الفوضى 
خارج االجماع الوطني وعلى قاعدة احترام األغلبیة لرأي األقلیة، وتسلیم األقلیة بموقف األغلبیة وااللتزام بھ 

 ظم من شعبنا وان عارضتھ ورفضتھ. كرأي السواد األع
تجمید العمل باالتفاقیة وتطبیقھا فوراً وعدم نشرھا في الجریدة الرسمیة ووقف أیة إجراءات فلسطینیة إضافیة   .3

وموحد   جامع  وطني  بموقف  الخروج  لحین  بھا  الملحق  االختیاري  البروتوكول  على  التوقیع  سیما  بھا  متعلقة 
 ة شعبنا. یمثل الرأي العام الوطني وأغلبی

محافظات   .4 شتى  في  وبنودھا  االتفاقیة  لمناقشة  وشعبیة  نخبویة  متخصصة  وندوات  عمل  ورش  لسلسلة  الدعوة 
الوطن بموضوعیة ومھنیة وعلمیة وبمنطق الحجة وصوالً لمؤتمر وطني جامع للخروج بجملة من التوصیات  
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لسطین ویؤسس لعرف مستقبالً تجاه للتوصل إلى موقف ورأي موحد یمثل شعبنا تجاه االتفاقیة وتطبیقھا في ف 
 اتفاقیات مماثلة. 

في المحكمة الدستوریة العلیا وبشكل حضاري للفصل في   .5 الدستوري الفلسطیني ممثالً  إمكانیة اللجوء للقضاء 
دستوریة االتفاقیة والطعن في المصادقة الفلسطینیة المفتوحة علیھا بصفتھا مرجعیة قضائیة للرقابة الدستوریة 

 ھا سوابق قضائیة بھذا الصدد. سیما أن ل
عن  .6 ومختلف  منفرد  بشكل  االتفاقیة  على  فلسطین  لدولة  المفتوحة  والمصادقة  التوقیع  في  النظر  أعادة  أھمیة 

والمصادقة   للتوقیع  ملحق  وتقدیم  المماثلة،  واالجتماعیة  الدینیة  والظروف  البیئة  ذات  األخرى  العربیة  الدول 
العمل   ورش  تفرزھا  التي  الدین بالتحفظات  أحكام  بنودھا  بعض  في  تخالف  التي  االتفاقیة  ھذه  على  الوطنیة 

والشریعة وعادات وتقالید شعبنا ورفعھ لألمم المتحدة حیث تعطینا االتفاقیة الحق في ذلك بشكل واضح وبالتالي  
دولة   من  المستحق  الثاني  التقریر  ولعل  بتحفظات،  تصدیق  إلى  تحفظات  بال  تصدیق  من  انضمامنا  تعدیل 

م) فرصة مواتیة العالن ذلك رسمیا بغض النظر  7/2020لسطین لتقدیمھ للجنة سیداو في شھر یولیو القادم (ف 
عن التشابكات القانونیة و اإلداریة التي ستصاحب ذلك والتي لھا منفذ واسع للمعالجة في االتفاقیة ونصوصھا،  

تفاقیة واالستعاضة عنھ بآلیات وطنیة فاعلة وكذلك عدم التوقیع و االنضمام للبروتوكول االختیاري الملحق لال
 رسمیة وشعبیة صوناً للسیادة الوطنیة وحفظاً للخصوصیة الدینیة و وحدة النسیج االجتماعي. 

الوطنیة   .7 والسلطة  التحریر  منظمة  بفرعیھ  الفلسطیني  السیاسي  النظام  في  واضحة  دستوریة  آلیات  أھمیة خلق 
وتوطینھا فلسطینیاً كقوانین داخلیة على أن یمر ذلك من خالل البرلمان بشأن المصادقة على المعاھدات الدولیة  

المركزي أو  الوطني  مصدر    -(المجلس  الشعب  باعتبار  الشعبیة  اإلرادة  تجسید  لضمان  التشریعي)  المجلس 
 السلطات، ولحین انجاز ذلك توسیع دائرة المشورة والمشاركة الشعبیة في إقرار ھذه االتفاقیات.

ثقافة .8 الرجال، ال    تعزیز  النساء شقائق  قاعدة  الشریعة على  أحكام  یخالف  بما ال  والنساء  الرجال  بین  المساواة 
وتعاون   تكامل  عالقة  بینھما  العالقة  وان  واألنثى)  الذكر  (لیس  بینھما  والخلقیة  الطبیعیة  لالختالفات  التماثل 

 ي وحضاري. وتراحم ال تصارع وتنافس لخلق أسرة سعیدة ومستقرة وبالتالي مجتمع صح
الدولي   .9 أو  اإلقلیمي  أو  الثنائي  المستوى  العربیة واإلسالمیة سواًء على  الدول  الفلسطیني مع  التنسیق  ضرورة 

العربیة المجموعة  باعتبار  فیھا  النظر  االتفاقیة إلعادة  ھذه  تجاه  برؤیة موحدة  كتلة    -للخروج  تمثل  اإلسالمیة 
االتفاقیة وتعدیلھا لتنسجم مع میثاق األمم المتحدة وحفظ التنوع  كبیرة (نحو ربع العالم) تضغط إلعادة النظر في  

االتفاقیات   في  ذلك  وترجمة  الرؤى،  وفرض  العولمة  تغول  عن  بعیداً  العالمي  واالجتماعي  والثقافي  الدیني 
 الدولیة التي ترعاھا األمم المتحدة و وكاالتھا المتخصصة . 

ینیة یعتبر مرجعیة الفتوى الشرعیة في بالدنا، لذا نوصى  المجلس األعلى لإلفتاء بصفتھ مؤسسة رسمیة فلسط .10
نشرھا   قبل  الوطنیة  القوانین  أو  الیھا  االنضمام  فلسطین  تزمع  التي  الدولیة  االتفاقیات  تمریر وعرض  باعتماد 
للمراجعة الشرعیة لھا وإلقرارھا من قبل المجلس قبل اعتمادھا رسمیاً ونشرھا في الجریدة الرسمیة لقطع دابر  

 جدل المحلي في أي أمر مماثل مستقبالً. ال
 

 أخیرا ... نحو األمم المتحدة لتعدیل االنضمام الفلسطیني لالتفاق�ة: 

 منحت اتفاقیة سیداو الدول االعضاء األطراف فیھا ومنھا دولة فلسطین حقین لالعتراض على االتفاقیة ھما: 

لعام لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبدیھا  ) على " تلقي األمین ا28حق التحفظ علیھا: حیث نصت المادة ( .1
یكون  تحفظ  أي  ابداء  یجوز  ال  أنھ  بید  الدول،  جمیع  على  بتعمیمھا  ویقوم  االنضمام  أو  التصدیق  وقت  الدول 

 منافیاً لموضوع االتفاقیة وغرضھا. 
االتفاقیة وفي أي وقت أن ) على حق أیھ دولة طرف في  26حق اعادة النظر في االتفاقیة: حیث نصت المادة ( .2

تطلب اعادة النظر في ھذه االتفاقیة وذلك عن طریق اشعار خطي یوجھ إلى األمین العام لألمم المتحدة، على 
 أن تقرر الجمعیة العامة للمنظمة الدولیة الخطوات التي تتخذ تجاه ھذا الطلب.

فالحق   الحقین،  ھذین  لممارسة  الزمني  المحدد  حول  تساؤل  یطرح  صریحاً  وھنا  جاء  النظر  اعادة   في 
للدولة  واالنضمام  المصادقة  بعد  وقت  أي  في  ذلك  على  االتفاقیة صراحة  نصت  حیث  اطالقھ  على  ومفتوحاً 
العضو فیھا، وقد خلت االتفاقیة من أیة آلیة لمعالجة ذلك حال تقدیمھ، إال أن الثابت في النص وجوب تعاطي  
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أصیالً  حقاً  باعتباره  معھ   العامة  العضویة  الجمعیة  الحق  حق  وھو  االتفاقیة  علیھ  نصت  األطراف  للدول   
االتفاقیة، أما بخصوص التحفظ  على بعض نصوص االتفاقیة أو موادھا، فقد أشارت االتفاقیة إلى تلقي األمین  
اذا كانت ھنالك تحفظات بعد ذلك ھل  التصدیق أو االنضمام، والسؤال  الدول األعضاء  وقت  العام لتحفظات 

 لك للدول األعضاء من عدمھ؟یجوز ذ

وفي تقدیرنا فأنھ یمكن تقدیم تحفظات بعد االنضمام لالتفاقیة ولیس ھنالك ما یمنع ذلك ، فاألصل ھنا أن  
تقدم التحفظات عند المصادقة واالنضمام االتفاقیة، واالستثناء یكون بعدھا، ویعزز ذلك نص الفقرة الثالثة من  

سحب التحفظات في أي وقفت  بتوجیھ اشعار بھذا المعنى إلى األمین العام    ) والتي تنص على یجوز28المادة (
الذي یقوم بدوره بإبالغ جمیع الدول األطراف بذلك، ویصبح ھذا االشعار نافذ المفعول اعتباراً من تاریخ تلقیھ،  

أ مفتوحاً  التحفظ  یكون  أن  ینبغي  المخالفة  فمفھوم  وقت،  أي  مفتوحاً  التحفظات  أیضاً،  فإذا كان سحب  ي وقت 
بعد   التحفظ  (حظر  السلبي  بالمفھوم  ولیس  التحفظ)  (حق  االیجابي  بالمفھوم  یفسر  النص  في  الفراغ  وھذا 
االنضمام) انسجاماً مع القاعدة الفقھیة القانونیة أن األصل في األشیاء االباحة ما لم یرد فیھا المنع أو التجریم،  

الدول األعضاء المفتوح في اعادة النظر في االتفاقیة ، واعادة  وأن ال نضیق واسعاً، كما یؤید ذلك أیضاً حق  
النظر عادة یقدم لوجود اعتراضات أو تحفظات للدول االعضاء على بعض نصوص االتفاقیة التي قد تتعارض 

 مع دینھا أو أعرافھا أو دستورھا أو ھویتھا الوطنیة بوجھ عام. 

الماد بنص  أیضاً  معضد  الرأي  فھذا  اخرى  ناحیة  (من  والمفتوح  19ة  لالتفاقیة  االختیاري  البروتوكول  من   (
تبدي  أن  فیھ  طرف  دولة  ألي  یجوز  أنھ  على  صراحة  ینص  والذي  االتفاقیة،  في  األطراف  للدول  لھ  االنضمام 
رغبتھا في نبذ ھذا البروتوكول في أي وقت بموجب اشعار خطي موجھ لألمین العام .. "، وھذا البروتوكول وأن 

د اتفاقیة  تنفذ كان  أن  یمكن  ال  االتفاقیة  ھذه  بأن  روحھا  ویجسد  بھا  ملحقاً  أنھ  إال  سیداو  اتفاقیة  عن  منفصلة  ولیة 
فلسطین   في  التطبیق  واقع  وأن  وثقافتھا  الطرف  الدولة  ھویة  مع  تصادماً  ھنالك  كان  اذا  سیما  واالجبار  باإلكراه 

 و...غیرھا قد أبرز وأظھر ذلك. 

ب بأن  البعض  مجاھرة  فإن  تطبیق  وبالتالي  ووجوب  فلسطین   دولة  أمام  ومغلق  موصد  التحفظات  تقدیم  اب 
یجانب الصواب وتأویل أحادي ضیق یعتمد على   -في تقدیرنا    -فلسطین لالتفاقیة بحذافیرھا كاملة غیر ناقصة رأي  

انسحاب   ھو  التحفظات  قضیة  لمعالجة  السبیل  یرى  من  مع  ذاتھ  والحال  العام،  وسیاقھ  دون روحھ  النص  صنمیة 
فلسطین من االتفاقیة ثم االنضمام لھا، من جدید، وأرى أن ذلك تحایالً قانونیاً لحق ال تحظره االتفاقیة  وال تمنعھ، 
وھي تعلم أن ھنالك سبیالً أخر لتجاوزه، فاألحكام المسبقة واحتكار صوابیھ التفسیر لنصوص االتفاقیة یبقي لألمم 

 األطراف، والقضاء الدولي ممثالً في محكمة العدل الدولیة.المتحدة وللجنة الخاصة بسیداو فیھا وللدول 

أھمیة قیام دولة فلسطین من خالل وزارة الخارجیة بتقدیم كتاب یتضمن تحفظات دولة   -في ضوء ذلك   –ونرى  
یمكن  كما  االتفاقیة،  في  نظر  اعادة  بطلب  مصحوباً  المتحدة،  لألمم  العام  لألمین  ورفعھا  االتفاقیة  على  فلسطین 

ككتلة  لفلس فیھا  األطراف  الدول  من  واالسالمیة   العربیة   المجموعة  مع  مشترك  بشكل  األخیر  الطلب  تقدیم  طین 
العدل  الدولي (محكمة  للقضاء  یبقي  فلسطین وموقفھا،  وفي حال عدم االستجابة  مشتركة األمر یعزز طلب دولة 

 الدولیة) قول للفصل في ذلك.

 

 " و هللا ولي التوفیق " 

 

 

 

 

 

 



 40من  40الصفحة 
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