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 مقدمة

تعــاين األســرة املســلمة مــن هجــوم واضــح وصــريح علــى ثوابتهــا، وقيمهــا الراســخة املســتمدة باألســاس مــن الشــريعة 

  اإلسالمية السمحة.

ين ا عــرب العصــور، وأمههــا: الرتبيــة، والتناســل. ويعــد هــذتقــوم �ــقامــت و إىل األدوار الــيت  ويرجــع اســتهداف األســرة

  .بالدنا اليت طاملا استهدفت االستيالء على مقدرات وخريات اريةاالستعملقوى االدورين مها مصدر قلق 

، واالقتصــادي، إال أ�ــا ال يفالشــعوب اإلســالمية رغــم تعرضــها خــالل عقــود طويلــة للغــزو: العســكري، والسياســ

 وال زالت قادرة على طرد احملتل واستعادة حريتها واستقالهلا، مهما طـال أمـد االحـتالل. صيلة،ها األزالت حتتفظ بقيم

هـذا الـدين الـذي يعلــم  ويرجـع ذلـك إىل قيـام األسـرة مبهمـة الرتبيــة، وتوريـث القـيم واألخـالق والـدين لألجيــال الناشـئة.

ـُـــُم اجلَنَّــــةَ إنَّ اللَّــــَه ﴿ :أبنــــاءه التجــــارة الراحبــــة مــــع اخلــــالق جــــل وعــــال ــــَأنَّ َهل ــــَواَهلُم ِب ــــْؤِمِنَني أَنُفَســــُهْم وأَْم
ُ
 ﴾اْشــــتَـَرى ِمــــَن امل

 ،دينـه فهـو شـهيد دون ومـن قتـل ،فهـو شـهيد مالـه دون قتـل من: "، وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم)١١١(التوبة:

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

ا�تمعـات الغربيـة يف حـني تقـاوم ، فهـي وظيفـة التناسـللألسرة، واليت ال تقـل أمهيـة عـن األوىل، أما الوظيفة الثانية 

يف مقابــل ، ٢"اآلن كاجلليــد حتـت الشــمسأوروبـا تــذوب إن "وهــو مـا نــص عليــه تقريـر األمــم املتحــدة تة، الفنـاء باســتما

الـــيت تشـــكلت باألســـاس مـــن  لـــدول الغربيـــةتزايــد معـــدالت الســـكان يف الـــدول اإلســـالمية ويف ا�تمعـــات املســلمة يف ا

فبـادرت ؛ فيهـا دميـوجرايف كبـريحتـول دوث حبـ ينبـئ بشكل ،بالدهم واملستوطنني يف تلك الدولاملسلمني املهاجرين من 

 ،ألمهــات اللــوايت ينجــنب األطفــالشــهرية الدائمــة ل املكافــآت والرواتــب الميقــدبتشــجيع اإلجنــاب، وتالغربيــة احلكومــات 

  اتب. و الر  تادد األطفال ز عدكلما زاد و 

ومع تصاعد موجات التغريب وزيادة هيمنة الغرب على املؤسسات الدولية، واجتياح العوملة الغربيـة للخصوصـيات 

بـدأ االقتحـام الغـريب حلرمـات األسـرة املسـلمة،  -يف العقدين األخريين من القـرن العشـرين-الثقافية والقيمية غري الغربية 

  ٣.ظومة قيمها اليت حددها اإلسالم وصاغتها املرجعية اإلسالميةواالنتهاك ملقدسات من

 كافــة، علــى ملى دول العــاعلــمنــط احليــاة الغــريب الــيت يــتم مــن خالهلــا عوملــة  األداة يعــد هيئــة األمــم املتحــدة هــوت

 مطاطة مصطلحاتمن خالل إصدار اتفاقيات ووثائق دولية للمرأة وللطفل حتتوي على  اختالف ثقافا�ا ومرجعيا�ا،

، يتم متريرها مع أقل قدر من املعارضةالتالعب يف ترمجة تلك املصطلحات حبيث و ، املعاين واملضامني الكثريحتتمل من 

  .الدول العربيةجانب خاصة من 

  أهداف البحث:

ق الدوليـة اخلاصــة يعـرض البحـث أهـم وأخطـر املصـطلحات واملضـامني الـيت تشـتمل عليهـا أبـرز االتفاقيـات واملواثيـ

ن أبعـــاد تلـــك املصـــطلحات البيـــان خطور�ـــا علـــى األســـرة بشـــكل خـــاص، وا�تمـــع بشـــكل عـــام، وبيـــ ؛املرأة والطفـــلبـــ

                                                             
 . http://www.dorar.net/enc/hadithرواه الرتمذي، موقع الدرر السنية ١-
 .م١٩٨٩عام  عن األمم املتحدة نشرة صدرت ،سكان العامل يف بداية القرن -٢
  .١٢، ص٤، طم٢٠٠٦اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل، ميثاق األسرة يف اإلسالم، القاهرة،  -٣
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التشــريعية لــبعض الــدول اإلســالمية، والــيت تــؤثر بشــكل كبــري يف تغيــري ثقافــات الشــعوب علــى وتــداعيا�ا علــى املنظومــة 

  .املدى الطويل

  أهمية البحث:

، للمصـطلحات حمـل البحـث مـن األحبـاث واألدبيـات املعنيـة بشـأن املـرأة ة كبـريةتناول نسـب ترجع أمهية البحث إىل

، إىل من الـربامج اإلعالميـة (حواريـة، درامـا، مسـموعة، مقـروءة، إنرتنـت، وغريهـا) ا تداوهلا بشكل كبري يف العديدوأيضً 

املنظومــة القيميــة واألخالقيــة  وهــو مــا ميثــل خطــورة كبــرية علــى .جانــب إدماجهــا يف املنــاهج التعليميــة مبختلــف مراحلهــا

  لألجيال الناشئة اليت يقع على عاتقها �ضة األمة اإلسالمية.

 مللعالقة املباشرة بني تلك املصطلحات وتغيري قوانني األسرة واألحوال الشخصية يف العااوتتجلى أمهية البحث يف 

مها تقــدالــيت دوريــة التقــارير القيــق مــن خــالل بشــكل د اوالــيت تقــوم جلــان خاصــة يف األمــم املتحــدة مبتابعتهــاإلســالمي، 

الـيت تقـوم بتسـويق أجنـدة األمـم  ا تلك اليت يقدمها وكالء األمم املتحدة مـن منظمـات ا�تمـع املـديناحلكومات، وأيضً 

  املتحدة.

 منهج البحث:

 ليــة، كمــايف االتفاقيــات الدو  -حمــل البحــث- وتطــور املصــطلحاتلتتبــع نشــأة  ياملــنهج التــارخي اســتخدم الباحــث

البنـــود الــيت تناولــت تلــك املصــطلحات يف أبـــرز وثــائق األمــم املتحــدة، والــربط بينهـــا يف حتليــل  يالتحليلــســلك املــنهج 

  للوصول إىل املفاهيم واملضامني احلقيقية هلا.

  :يه سيتم تناولها يالت المصطلحات

 .مصطلح العنف األسري -

 .مصطلح الصحة اإلجنابية -

 .مصطلح التمكني -

 .ندرمصطلح اجل -

********* 
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  : مصطلح العنف األسريأوالً 

ذ أول يـوم منـبينهمـا، الفطريـة فـوارق للالتساوي املطلق بـني الـذكر واألنثـى دون أي اعتبـار قد بدأ التمهيد ملفهوم ل

: "اإلعانة على حتقيق حقوق اإلنسان واحلريات األساسية علىميثاقها  )، واليت نص١٩٤٥يف تأسيس األمم املتحدة (

  ١.كافة بال متييز بينهم يف اجلنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بني الرجال والنساء"  للناس

  الوثائق الدولية: يف األسري"العنف "مر بها مصطلح  يالمراحل الت

 :مصطلح التمييز المرحلة األولى: 

تعبــري عــن عــدم للاســتخدم مبراحــل عــدة، بــدأت بظهــور مصــطلح "التمييــز" الــذي ضــد املــرأة  مــرَّ مصــطلح العنــف

بــني الرجــل واملــرأة، وارتــبط ظهــور مصــطلح "التمييــز" مــع تأســيس هيئــة األمــم املتحــدة يف العــام واملطلــق التــام التســاوي 

  :يكما يل  ١٩٤٥

 يف سـان فرانسيسـكو يف ختـام مـؤمتر األمـم  ١٩٤٥ يونيـو ٢٦الـذي ُوقــِّع يف  البداية من ميثـاق األمـم املتحـدة

، والـذي نـص يف مادتـه األوىل علـى: "حتقيـق ١٩٤٥ أكتـوبر ٢٤يف  ايئة الدولية، وأصبح نافـذً نظام اهلاملتحدة اخلاص ب

وعلى تعزيـز احـرتام  ،التعاون الدويل على حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية

بــال متييــز بســبب اجلــنس أو اللغــة أو  اإطالقًــوالتشــجيع علــى ذلــك  ،اان واحلريــات األساســية للنــاس مجيًعــحقــوق اإلنســ

 .وال تفريق بني الرجال والنساء" ،الدين

 جلنـة وضـع املـرأة يويف العام األول لألمم املتحدة، أنشأ ا�لس االقتصـادي واالجتمـاعCommission on 

the Status of Women CSW بتحقيـق  -رًاحصـ–، بصـفتها اهليئـة العامليـة الرئيسـة لصـنع السياسـات املتعلقـة

عيـة الـذي اعتمدتـه اجلم "حلقوق اإلنسـان ياإلعالن العامل"يف مشروع  وقد سامهت. "تقدم املرأة"، و٢"مساواة اجلندر"

نــص يف مادتــه الثانيــة علــى: "لكــل إنســان حــق التمتــع جبميــع احلقــوق  حيــث، ١٩٤٨ العامــة يف العاشــر مــن ديســمرب

ييز من أي نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصـر، أو اللـون، أو اجلـنس، أو واحلريات املذكورة يف هذا اإلعالن، دومنا مت

، أو األصـل الـوطين أو االجتمـاعي، أو الثـروة، أو املولـد، أو أي وضـع ياللغة، أو الدين، أو الرأي سياسي�ا وغري سياسـ

  ٣.آخر"

النعــدام التســاوي  اادفًــليكــون مر  ؛" يف عــدة وثــائق صــدرت بعــد ذلــكبســبب اجلــنس وقـد تكــرر مصــطلح "التمييــز

لتسـاوي التـام" بـني الرجـل " توازي حتقيـق "ابسبب اجلنس املطلق بني الرجل واملرأة، ومن مث أصبحت عبارة "رفع التمييز

  .واملرأة

  اشتمل على وجوب الذي ، »إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة«أجازت األمم املتحدة  ،١٩٦٧ويف عام

)، وحتقيـق التسـاوي بـني ٢واألنظمة والعادات واملمارسات اليت "متيِّز" بني الرجل واملـرأة (املـادة  إلغاء القوانني واألعراف

الرجـل واملـرأة يف كــل الدسـتور، وبالقيــام يف أسـرع وقـت بالتصــديق علـى الوثــائق الصـادرة عـن األمــم املتحـدة والوكــاالت 

ب)، ووجـوب  /أ،٢نضـمام إليهـا علـى وجـه التمـام (املـادة املتخصصة واملتعلقة بالقضاء على التمييز ضد املرأة، أو باال

                                                             
 .١٠، صم١٩٤٥، سنة ١٣ميثاق األمم املتحدة، الفصل الرابع، املادة  -١
  ا.سيتم تناول مصطلح اجلندر باستفاضة الحقً  -٢

3-The Universal Declaration of Human Rights, Retrieved 7 April 2012, http://www.un.org/en/documents/udhr/ 
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  ).٧إلغاء مجيع األحكام الواردة يف املدونات اجلنائية اليت تنطوي على أي متييز ضد املرأة (املادة 

  وهـو وصـف ميهـد لتجـرمي هـذا األمـر  )وجرميـة اإجحافًـ(املطلق بني الرجل واملـرأة  عدم التساويواعترب اإلعالن

  .ية وجود فوارق بني الرجل واملرأةتقر قوانينها الوطن وقيع عقوبات دولية على الدول اليتالدويل؛ �دف ت على املستوى

  باملرأة، الذي ُعقـد  األول املعين يونظمت املؤمتر العامل ،دولية للمرأة سنةً ١٩٧٥أعلنت اجلمعية العامة سنة مث

"عقـــد األمـــم املتحـــدة  ١٩٨٥ -١٩٧٦لســـنوات أن ا يف املكســـيك. ويف وقـــت الحـــق، وبـــدعوة مـــن املـــؤمتر، أعلنـــت

  ".للمرأة

  اعتمدت اجلمعية العامة اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة ١٩٧٩عام  ديسمرب ١٨ويف ،

 Convention in the Elimination for all kinds of Discrimination Against Women(سـيداو) 

(CEDAW) ،تساوي الرجل واملرأة يف املسئولية داخل احلياة األسرية"." :واليت شددت على  

  يف يوليــوالثـاين للمـرأة يف كوبنهـاجن  ي، مت عقــد املـؤمتر العـامل١٩٧٥وبعـد مخـس سـنوات مـن مـؤمتر املكسـيك 

ت "دراســة كـل مــا تبقــى مــن أحكـام تشــريعية متييزيــة يف ا�ــاال. ودعـا برنــامج العمــل الــذي خـرج بــه املــؤمتر إىل: ١٩٨٠

بغية إبطال مجيـع القـوانني واألنظمـة الـيت متيـز  ؛االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ويف قانون العقوبات والقانون املدين

ضد املرأة فيما يتصل باحلقوق املتعلقة باجلنسية، واإلرث، وحيازة األمـالك والـتحكم فيهـا، وحريـة حركـة املـرأة املتزوجـة، 

 ١.وحضانة األطفال وما شابه ذلك"

اجلنسية، واإلرث، وحضانة األطفال، واستئذان املـرأة  ت:جماال القوانني اليت تفرق بني الرجل واملرأة يف مبعىن اعتبار

 .ام تشريعية متييزية" وجب إبطاهلا"أحك يإمنا ه ،ذلك وما شابه لزوجها يف اخلروج والسفر

  منجزات عقد األمم املتحـدة للمـرأة: "املسـاواة الستعراض وتقييم  الثالث ي، ُعقد املؤمتر العامل١٩٨٥ويف عام

ت "اســرتاتيجيات نــريويب دَ ِمــاعتُ حيــث ، " يف نــريويبEquality, Development and Peaceوالتنميــة والســالم 

  ٢".Nairobi Forward-looking Strategies to the Year 2000 ٢٠٠٠التطلعية لسنة 

  مث عقــد صــندوق دعــم الســكانUNFPA بالقــاهرة حتــت عنــوان:  امــؤمترً  ١٩٩٤دة يف ســبتمرب بــاألمم املتحــ

: "تعزيــــز مســــاواة أن يف التقريــــر الصــــادر عــــن املــــؤمتر علــــى )٤(للســــكان والتنميــــة"، وقــــد نــــص املبــــدأ  ي"املــــؤمتر العــــامل

قـــدرة املـــرأة  ضـــد املـــرأة، وضـــمان مجيـــع أشـــكال العنـــف والقضـــاء علـــى املـــرأة، )متكـــنياســـتقواء (واإلنصـــاف و  اجلنـــدر

ـــــــة يف هـــــــي حكم يف خصـــــــوبتهاالـــــــت علـــــــى اإلنســـــــان  حقـــــــوق .ذات الصـــــــلة بـــــــرامج الســـــــكان والتنميـــــــة حجـــــــر الزاوي

مــن حقــوق اإلنسـان العامليــة. املشــاركة الكاملــة واملتســاوية للمــرأة  غــري قابـل للتصــرف ال يتجــزأ جــزء يهــ والطفلــة للمـرأة

 والقضـاء علـى والدويل، يقليمعيدين الوطين واإلعلى الص والسياسية واالجتماعية احلياة املدنية والثقافية واالقتصادية يف

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

  ؛كــني"ي، وصــدر عنــه "إعــالن ومنهــاج عمــل بكــنييالرابــع للمــرأة يف ب يعقــد املــؤمتر العــامل ،١٩٩٥يف عــام و 

 :يتلتزم احلكومات مبا يل على أن Beijing Declarationكني يحيث نص إعالن ب

                                                             
، األمــم املتحــدة، م١٩٨٠متوز/يوليــه  ٣٠-١٤املســاواة والتنميــة والســلم، كوبنهــاجن،  ..لعقــد األمــم املتحــدة للمــرأة يعــاملتقريــر املــؤمتر ال ،األمــم املتحــدة -١

  .٢٢، ص٥٩، البند م١٩٨١نيويورك 
2- Global Issues, Women, Retrieved 7 April 2012, http://www.un.org/en/globalissues/women/ 
3  - Report of the International Conference on Population and Develpoment (Cairo, 5-13 September 1994, Chapter II, 

Principle 4, Retrieved 9 April 2012, http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html  
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 "أن املســاواة يف احلقــوق والفــرص والوصــول إىل املــوارد، وتقاســم الرجــل واملــرأة املســئوليات عــن األســرة بالتســاوي،

  ١.حامسة لرفاهيتهما ورفاهية أسر�ما، وكذلك لتدعيم الدميقراطية" والشراكة املنسجمة بينهما أمورٌ 

  :مـن  من "التمييز" إلى "العنف ضد المرأة" و"العنـف األسـري" ياالنتقال التدريجالمرحلة الثانية

  ":Genderخالل إدماج مصطلح "الجندر 

: التفرقـة، واالســتبعاد، يز" يف البدايــة علـى ثالثـة أشـكال فقـط هـيـتعريـف اتفاقيـة (سـيداو) ملصـطلح "التمياقتصـر 

 والتقييد، ومل يرد مصطلح "العنف" يف االتفاقية. 

  والــيت محلــت عنــوان ١٩، التوصــية رقــم ةيف دور�ــا احلاديــة عشــر  "ســيداو"تمــدت جلنــة اع ،١٩٩٢ويف عــام ،

شــكًال مــن   Gender-based violenceنــدر "العنــف ضــد املــرأة"، نصــت علــى أنــه: "يعــد العنــف املبــين علــى اجل

اللجنـة إىل أن وخلصـت  ٢.أشكال التمييز حيول دون متتع النساء باحلقوق واحلريات على أساس التسـاوي مـع الرجـال"

 ٣.ضد املرأة مجيع أشكال العنف إجيابية للقضاء على الدول أن تتخذ تدابري يلزم التنفيذ الكامل لالتفاقية

مـــن التعليقــات العامـــة الـــيت أصـــدر�ا بشـــأن  اأن تأخـــذ يف االعتبـــار عـــددً  الـــدول األطــراف واقرتحــت اللجنـــة علـــى

ة قوانينهــا وسياسـا�ا، وعنــد تقـدمي التقـارير مبوجــب االتفاقيـة. ومــن مراجعـ ، وذلــك يف أثنـاء"العنـف املبـين علــى اجلنـدر"

 :تلك التعليقات

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

انعـدام   ذلـك التعليـقِرب عتَ ويَ  ٤.".واحلريات األساسية مبوجب القانون الدويل العام، أو مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنسان

إلغـاء كافـة الفـوارق بـني الرجـل واملـرأة (مبعـىن  ٥) من االتفاقيـة١باملعىن املقصود يف املادة ( امتييزً  "التساوي داخل األسرة"

  .يف قوانني األحوال الشخصية)

 ١٩٩٣حــدة يف ديســمرب الــذي تبنتــه األمــم املت ،"للقضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة ياإلعــالن العــامل" مث جــاء، 

ى أو عرِّف "العنف ضد املرأة" بأنه: "أي فعل عنيف قائم على أساس اجلنس ينجم عنـه، أو حيتمـل أن يـنجم عنـه أذً ليُ 

أو احلرمــان  ،أو اإلكــراه ،معانــاة جســمية أو جنســية أو نفســية للمــرأة، مبــا يف ذلــك التهديــد بــاقرتاف مثــل هــذا الفعــل

  ٦.ذلك يف حميط احلياة العامة أو اخلاصة" سواء وقع ،التعسفي من احلرية

  والــذي حــرص يف وثيقتــه اخلتاميــة علــى إدانــة "العنــف  ،١٩٩٤وجــاء مــؤمتر الســكان والتنميــة يف القــاهرة عــام

للعنــف ضــد املــرأة،  ي(ســيتم توضــح املعــىن احلقيقــ بشــىت أنواعــه. يوبشــكل خــاص العنــف اجلنســ ،املوجــه ضــد املــرأة"

  ا).الحقً  يوالعنف اجلنس

  مت تأسيس "هيئة األمم املتحدة ملساواة اجلندر ومتكني املـرأة  ،٢٠١٠ويف يوليوUnited Nations Entity 

for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN WOMEN)"  ًعلـى قـرار اجلمعيـة  بنـاء

                                                             
1  - Report of the Fourth World Conference on Women,Beijing,4-15 September 1995 United Nations, New York, 

1996, Art. (15), page 3. 
2  - General Recommendation No. 19 (llth session, 1992), Violence against women, Background (1), Retrieved 5th 

November 2012, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/ 
3  - Ibid. 
4  - Ibid. 
5  - Ibid. 

  .م١٩٩٣ ،للقضاء على العنف ضد املرأة، نيويورك يتحدة، اإلعالن العاملاألمم امل -٦
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   ١.العمومية لألمم املتحدة

  مكونات العنف األسري في الوثائق الدولية:
علـى  ىن املتعارف عليه للعنف األسري لدى عامة الناس هـو: الضـرب واإلهانـة واإليـذاء بكـل أنواعـه، وبنـاءً إن املع

 مـم املتحـدةيف حـني أنـه بالنسـبة لألذلك املعـىن يـتم اإلمجـاع مـن كـل فئـات ا�تمـع علـى الـرفض التـام للعنـف األسـري، 

ا، بينمـا يعـد ا حقيقي�ـيعـد بعضـها عنًفـ ضمن مكوناته، عبارة عن مصطلح (مظلة) لكثري من األمور اليت قررت إدراجها

  . وأهم ما اشتمل عليه ذلك املصطلح:الكثري منها ممارسات حياتية طبيعية

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

 ةة عشـر نـحتـت سـن الثام ج الفتـاةزوا  ، وبالتـايل تعتـربةحـىت الثامنـة عشـر  االطفولة ممتـد�  سنَّ  فاقيات الدوليةتعترب االت

  .ضد الطفلة األنثى" ا"عنفً 

االعــرتاف بــالزواج  ،)٢/ح/١٦يف املــادة ( ،فقــد أنكــرت "اتفاقيــة إلغــاء كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو)

أو زواجـه أي أثـر قـانوين، وتتخـذ مجيـع اإلجـراءات  -سـنة ١٨دون - : "ال يكون خلطوبة الطفل١٨وتبعاته حتت سن 

  ."ا فيها التشريع لتحديد سن أدىن للزواجالضرورية مب

الفصـل  فنجـد يف أن رفـع سـن الـزواج هـو وسـيلة مباشـرة لتخفـيض النسـل،القـاهرة للسـكان وثيقـة قد أوضحت لو 

ويف تــأخري ســن  ،املـرأة )متكــنياســتقواء (عشــر مـن الوثيقــة مــا نصـه: "تســهم زيــادة تعلـيم املــرأة والفتــاة يف زيـادة  ياحلـاد

�ـدف رفـع  ؛وثيقة برفع مسـتوى التعلـيم وتـوفري فـرص العمـل للنسـاءالوقد طالبت  ٢.فيض حجم األسر"ويف خت ،الزواج

  ٣السن القانونية للزواج.

/د): "ســن القــوانني املتعلقــة ٢٧٤ويف إعـالن بيكــني حتــت حمــور القضــاء علــى مجيــع أشـكال التمييــز ضــد الطفلــة (

ورفــع احلــد األدىن لســن  ،وإنفــاذ تلــك القــوانني بصــرامة ،ســن الــزواجواحلــد األدىن ل ،٤باحلــد القــانوين األدىن لســن الرشــد

  .".الزواج عند االقضاء

  ال للزواج المبكر.. نعم للجنس المبكر:

، وعــدم جترميهــا ارســات اجلنســية غــري الشــرعيةفــتح البــاب علــى مصــراعيه أمــام املمرفــع ســن الــزواج يــتم ويف مقابــل 

جتـــرمي العالقـــات اجلنســـية يف "إعـــادة النظـــر  علـــى: حتثهـــا املقـــدم مـــن تركيـــا جلنـــة ســـيداو يف تعليقهـــا علـــى التقريـــر فنجــد

  ٦."سنة ١٨-١٥بني الشباب املرتاوحة أعمارهم من  ٥الرضائية

بأنـــه الســـبب يف إصـــابة الفتيـــات مبـــرض  يالـــزواج الشـــرعاالتفاقيـــات الدوليـــة يف تنـــاقض شـــديد مـــع الفطـــرة تـــتهم و 

(القضـاء علـى كافـة أشـكال التمييـز والعنـف  أة عـن اجتمـاع جلنـة اخلـرباء بعنـوان:فنجد تقرير شعبة االرتقاء باملر  ز،اإليد

                                                             
1- Global Issues, Women, Retrieved 7 April 2012... 

    .٣-١١أ، -١١الفصل  ،١٩٩٤ ،والتنمية اهرة للسكانوثيقة مؤمتر الق األمم املتحدة، -٢
3  - Report of the International Conference on Population and Develpoment ...  

 .ي تستقل فيه الفتاة باختاذ قرارا�ا بشأن حيا�ا بالكامل مبا فيها ممارسة العالقة اجلنسية مع من تشاءذاملقصود بسن الرشد أن يكون هو السن ال -٤
 .تتم برضا الطرفني أي اليت ٥-
 .٥،٦ص ،م٢٠٠٥كانون الثاين/يناير   ٢٨-١٠ تركيا، ثون،اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، الدورة الثانية والثال ٦-
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علـى أن: "زواج الصـغرية يعـرب �ـا مـن مرحلـة ال متـارس فيهـا اجلـنس، إىل مرحلـة  ٦٢ضد الطفلة األنثى) ينص يف البند 

مـا يعرضـها بشـكل هـو و  ،مع شـريك أكـرب منهـا unprotected sexual relations "ياجلنس غري احملم"متارس فيها 

يـــدز، وأن نســـبة اإلصـــابة يف الفتيـــات املتزوجـــات تعلــو علـــى نســـبة الفتيـــات اللـــوايت ميارســـن العالقـــة أكــرب لإلصـــابة باإل

  ١."شركاء يف نفس أعمارهن بدون زواج اجلنسية مع

  . القيود الشرعية والمجتمعية المفروضة على الجسد:٢

دعــت تلــك  ،ةســن الــزواج، وجتــرمي الــزواج حتــت ســن الثامنــة عشــر يف حــني شــددت االتفاقيــات الدوليــة علــى رفــع 

، أي أن يستخدموا وسائل منع احلمل أثناء "مسئول"بشكل ولكن  ي،لنشاط اجلنسحرية ممارسة املراهقني لالوثائق إىل 

  املمارسة!

ـــه تـــنص علـــى ١٩٩٤فوثيقـــة القـــاهرة للســـكان  اجلنســـية "ينبغـــي أن تكـــون بـــرامج الرعايـــة الصـــحية التناســـلية و  :أن

.. وأن تصــل إىل املـراهقني والرجــال والبنـني واملراهقــات، بـدعم وإرشــاد .مصـممة لتلبيـة احتياجــات املـرأة والفتــاة املراهقـة

ون .. فـــاملراهق.وجيـــب أن توجـــه اخلــدمات بدقـــة، وعلـــى اخلصــوص حنـــو حاجـــات فُــرادى النســـاء واملـــراهقني .آبــائهم..

كما أن املراهقات ،  ن املعلومات واملشورة واخلدمات فيما يتعلق بتنظيم األسرةم اخاص�  االناشطون جنسي�ا حيتاجون نوعً 

  خالل فرتة احلمل ورعاية الطفولة املبكرة"! يالاليت حيملن حيتجن إىل دعم خاص من أسرهن وجمتمعهن احملل

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

(القضاء على كافة  :حتت عنوان ٢٠٠٧عام  DAWم االرتقاء باملرأة باألمم املتحدة الذي أعده قسالتقرير  يفف

عذريــة الفتـــاة  يُعــد الرتكيــز الشــديد علــىو  ..." :٤٨ ورد يف الفقــرة ،أشــكال التمييــز والعنــف ضــد الطفلــة األنثــى)

  ٢.من أشكال التمييز ضد الطفلة األنثى" شكالً  عدي، و "اا جنسي� كبتً "وخصوبتها 

املبادرة الفلسطينية لتعميق "انطلقت  -ات من النساء واألطفالواليت يـَُقتَّل فيها يومي�ا العشر -فلسطني احملتلة مث يف 

النـوع "، بتنفيـذ مشـروع UNFPA، بالتعاون مـع صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان ")مفتاح(والدميقراطية  ياحلوار العامل

 UNFPAك املشـروع يسـتنكر صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان . ويف أحد منشورات ذلـ"، السالم واألمنياالجتماع

(احلـق يف تعـديل  ويطالب بتغيريها حتت عنوان: ،قضية احلفاظ على العذرية، ويعتربها عادة تؤدي إىل التمييز ضد املرأة

تتزوجـه  احلـق يف اخلصوصـية): "علـى املـرأة أن تثبـت عـذريتها للرجـل الـذي-العادات اليت تؤدي إىل التمييز ضـد النسـاء

ـــل لـــيس علـــى الرجـــل أن يقـــدم أي دليـــل علـــى الشـــرف  يف الليلـــة األوىل للـــزواج كـــدليل علـــى الشـــرف والنقـــاء، وباملقاب

  ٣.والنقاء"

  إلزام الفتاة بأن يظل نوعها أنثى!* 

 )(رفع كل أشكال التمييـز والعنـف ضـد الطفلـة األنثـىبعنوان:  )٢٠٠٧( DAWتقرير شعبة االرتقاء باملرأة اعترب 

                                                             
1  - EGM/Girl Child/2006/REPORT, Elimination of all forms of discrimination and violence against the girl child, 

Report of the Expert Group Meeting, Organized by The Division for the Advancement of Women, in 
collaboration with UNICEF, Innocenti Research Centre, Florence, Italy, ٢٨-٢٥  September 2006, Para 62-63, 
Page 14-15. 

2  - Ibid., p.12. 
ــــة "مفتــــاح"، رام اهللا يمســــرد مفــــاهيم ومصــــطلحات احلقــــوق اإلجنابيــــة، املبــــادرة الفلســــطينية لتعميــــق احلــــوار العــــامل ٣- الطبعــــة األوىل،  فلســــطني،-والدميقراطي

، الســـــالم واألمـــــن، بالتعـــــاون مـــــع صـــــندوق األمـــــم املتحـــــدة للســـــكان ي، مشـــــروع النـــــوع االجتمـــــاعم٢٠٠٦، منشـــــورات مفتـــــاح م٢٠٠٦يونيـــــو/حزيران 
)UNFPA٢٧)، احلقوق اإلجنابية، املقدمة، ص.  
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 الـذي متـارس معـه العالقـة» نـوع الشـريك«حريـة اختيـار (والـيت ينبـين عليهـا  "نوعها"الفتاة حرية اختيار عدم إعطاء أن 

مـن مث اختيـار نوعهـا، و يكون هلا مطلق احلرية يف جيب أن  نثى)، ولرفع ذلك العنفا ضد (الطفلة األيعد عنفً  اجلنسية)

  نوع شريكها! حرية اختيار 

ــــر٩٦(يف الفقــــرة ورد قــــد و  : "الفتيــــات "Lesbian Girls الفتيــــات الســــحاقيات" :حتــــت عنــــوان ) مــــن التقري

 ،ويعــربن عــن وجهــات نظــرهن ،الســحاقيات دائًمــا خيتبــئن وجيــدن صــعوبة يف الوصــول إىل أمــاكن يشــعرن فيهــا باألمــان

مــا  ايــاة، وغالًبــ. هــؤالء الفتيــات يفتقــرن إىل الوصــول إىل املعلومــة بشــأن حقيقــتهن، وجتــارب احل.وحيصــلن علــى الــدعم.

. هنـاك حاجـة ماسـة لزيـادة اجلهـود .يتعرض حقهن يف تكوين مجعيات فيما بينهن أو مع الشواذ مـن الشـباب للـرفض.

واالعـرتاف  ،وتعزيـز التسـامح واالحـرتامSexual Orientation  يملعارضـة العنـف والتمييـز علـى أسـاس التوجـه اجلنسـ

  ١.الكامل حبقوق اإلنسان للفتيات السحاقيات"

  . ختان اإلناث:٣

 Femaleبعنــــوان: "ختــــان اإلنــــاث ١٤التوصــــية رقــــم  ١٩٩٩يف دور�ــــا التاســــعة  "ســــيداو"لقـــد تبنــــت جلنــــة 

Circumcision"،  واليت تبدي فيها القلق الشديد بشأن االسـتمرار يف ممارسـة ختـان اإلنـاث، باإلضـافة إىل ممارسـات

  .٢تقليدية أخرى ضارة لصحة املرأة

صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان الـيت قـدمها  )"مفتـاح(والدميقراطيـة  يلفلسطينية لتعميق احلوار العاملاملبادرة ا" يفو 

UNFPA عمليـة اخلتـان يف فلسـطني شـائعة يف بعـض األمـاكن يف قطـاع غـزة والنقـب علـى الـرغم للمرأة الفلسـطينية" :

  ٣من حترمي اإلسالم هلا"!

  . مهر العروس:٤

 )(املهــــر/مثن العـــــروس طقــــوس الـــــزواج"«، اعتــــرب فيـــــه أن ٢٠٠٠نـــــف املنــــزيل عـــــام ا للعأصــــدر اليونيســـــيف تقريــــرً 

Customs of marriage bride price/dowry«  ً٤.من العوامل اليت تسهم يف استمرار العنف املنزيل" اواحد  

الـذي صندوق السكان التابع لألمم املتحدة يف فلسطني عن النوع االجتماعي: "يعترب الزوج  مشروعكما ورد يف 

  ٥.ويتوقع باملقابل أن تليب مجيع احتياجاته" ،يدفع املهر املرتفع بأنه عقد صفقة مع أهل الزوجة

القضـاء علـى كافـة أشـكال التمييـز « :بعنـوان ٢٠٠٧ويف تقرير جلنة اخلرباء الصـادر عـن شـعبة االرتقـاء بـاملرأة عـام 

 ئُيَشــيِّ  bride price )ًقــا عليـه مثـن العــروسهـر (مطلِ م املظُــمنـه: "نُ  ٤٩، جــاء يف الفقـرة »والعنـف ضـد الطفلــة األنثـى

                                                             
1- EGM/Girl Child/2006/REPORT, Elimination of all forms of discrimination and violence against the girl child, 

Report of the Expert Group Meeting,... P. 22. 
2- General Recommendation No. 14 (ninth session, 1990), Female circumcision, The Committee on the Elimination 

of Discrimination against Women, Retrieved 5 November 2012, (translation from English), 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/ 

 .٢٣، صابقمرجع س والدميقراطية "مفتاح"، يمسرد مفاهيم ومصطلحات احلقوق اإلجنابية، املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العامل ٣-
4  - Domestic Violence Against Women and Girls, Innocent Digest, No. 6, June 2000, UNICEF, Table 3 - Factors 

That Perpetuate Domestic Violence, Page 7.  
  .٣٢، صمرجع سابق ة "مفتاح"،مسرد مفاهيم ومصطلحات احلقوق اإلجنابية، املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطي -٥
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.الفتيات ويتعامل معهن كملكية خاصة"
١  

  :بين الرجل والمرأة داخل األسرةاألدوار  ختالفا. ٥

، واختصــاص الرجـل بـدور القوامــة ور األمومـةيعـد التقسـيم الفطـري لــألدوار بـني الرجـل واملـرأة (اختصــاص املـرأة بـد

مصــطلح (األدوار مت اســتخدام البدايــة يف و  .للعنــف ضــد املــرأة ار االتفاقيــات الدوليــة تكريًســمنظــو  داخــل األســرة) مــن

فاكتســـب املصـــطلح صـــبغة ســـلبية أدت إىل ، عـــن مصـــطلح (األدوار الفطريــة أو الطبيعيـــة) بـــدالً  النمطيــة أو التقليديـــة)

  بالقضاء على تلك (األدوار النمطية).البنود اليت طالبت سهولة مترير 

على: "وإذ تدرك (الدول األطراف يف االتفاقية) أن حتقيق املساواة الكاملة بني الرجل اتفاقية (سيداو) صت نوقد 

 ٢.وكذلك يف دور املرأة يف ا�تمع واألسرة" ،واملرأة يتطلب إحداث تغيري يف الدور التقليدي للرجل

أي خصوصــية ألي منهمــا  ي، حبيــث تلغــومــن مث تقــوم (ســيداو) بتغيــري أدوار كــل مــن الرجــل واملــرأة داخــل األســرة

  ء.يبالشراكة التامة يف كل ش داخل األسرة، وتتوحد تلك األدوار عن طريق استبدال القوامة

(القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز  :حتــت عنــوان ٢٠٠٧الوثيقــة الصــادرة عــن اجتمــاع جلنــة مركــز املــرأة عــام  ويف

عمل على تغيري املواقف اليت ترسخ تقسـيم العمـل حسـب نـوع اجلـنس /ل): "ال١٣البند ( ،والعنف ضد الطفلة األنثى)

  ٣.تعزيزًا لتقاسم املسئوليات األسرية للعمل يف البيت"

 Gender Stereotypes)وطالبت العديد من الوثائق بضرورة حتدي وتغيري ما أمسته بـ (القوالب النمطية اجلندرية

ووصف دورها لرئيسة للعنف والتمييز ضدها، يت يراها التقرير من األسباب اال ،إشارة إىل قيام املرأة بدور الزوجة واألم ،

يف  فقد ورد الفطري يف األسرة بأنه "صورة سلبية"، والبديل هو "طرح صورة إجيابية للمرأة بوصفها قائدة وصانعة قرار".

 النمطية القوالب على القضاء بأن اجلندرية): "التسليم النمطية (القوالب :/أ) من وثيقة بيكني حتت عنوان١٤/٣البند (

النمطيـة اجلنسـانية  القوالـب إزالـة شـأ�ا مـن دعمـه باسـتحداث اسـرتاتيجيات وجيـب ،عميـق يجمتمعـ تغـري إىل يـدعو

 يف مبـا املسـتويات، مجيـع علـى املـرأة والفتـاة عـن إجيابيـة صـورة طـرح علـى والتشـجيع احليـاة، جمـاالت مجيع يف (اجلندرية)

  ".للقرار وصانعات تكقائدا ن�صفا ذلك

مــن  علــى أن: "كــال�  ١٩٩٤ بالقــاهرة» للســكان والتنميــة ياملــؤمتر العــامل«يف التقريــر الصــادر عــن  ٩ويقــرر املبــدأ 

husband and wife should be equal partners "الزوج والزوجة شركاء متساوون
٤.  

ًــ ،ل واملــرأةتقاســم كــل املســئوليات داخــل األســرة مناصــفة بــني الرجــ الشــراكة يوتقتضــ بتحمــل  افــاملرأة ملزمــة قانون

وهـو مـا يعـين  ،اقتسـام القيـادة يكمـا تقتضـ،  تقاسم كل املهـام داخـل املنـزلملزم بالرجل  أننصف نفقات األسرة، كما 

 ،ري أمورهـايسـالـذي يعمـل علـى تقائـد غيـاب البسـبب  ؛تكـون النتيجـة تفكـك األسـرةفصفة القوامة عن الرجل،  نتفاءا

 ك واال�يار.يقيها التفكف

  :في التشريعات الرجل والمرأة أحكام بين . االختالفات٦

من واليت  -لالتفاقيات الدولية اوفقً – بني الرجل واملرأة ضمن نطاق العنف األسريتشريعية تدخل أي اختالفات 
                                                             

1- EGM/Girl Child/2006/REPORT, Elimination of all forms of discrimination and violence against the girl child, 
Report of the Expert Group Meeting, ... P 12. 

  .٥م ، ص١٩٧٩"، عام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة "سيداو األمم املتحدة، -٢
  .E/2007/27- E/CN.6/2007/9، وثيقة رقم م٢٠٠٧) لسنة ٥١يف الدورة ( Agreed Conclusionsاملتفق عليها  ستنتاجاتاال -٣

4- Report of the International Conference on Population and Develpoment, Chapter II, Principle 9  .  
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  أمهها:

  في اإلرث: عدم التساوي   . أ

ريها جيـد مقاومـة عنيفـة مـن الشـعوب، رغـم أنـه وألن قوانني اإلرث يف الشريعة اإلسالمية واضحة وحمددة، فإن تغي

وبالنسـبة ملعظـم " وهـو مـا ورد يف أحـد التقـارير: غريهـا مـن التشـريعات،تغيـري ا�تمعات مـن  هوية قل خطورة علىرمبا أ

 قــوانني الــزواج والطــالق أقــليف الــدين نفســه. ويف املقابــل، فــإن  القــوانني مبثابــة تغيــري جــزء رئــيس النــاس يعــد تغيــري تلــك

 ١."أكثر مرونة وقابلية للتفسريات املختلفة يولذلك ه ؛يف القرآن اوضوحً 

/أ): "تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقضـاء علـى التمييـز ضـد ١٣وتنص اتفاقية سـيداو يف املـادة (

الرجــل واملــرأة، نفــس تكفــل هلــا، علــى أســاس تســاوي  ياملــرأة يف ا�ــاالت األخــرى للحيــاة االقتصــادية واالجتماعيــة لكــ

التســاوي يف املــرياث  شــمل(التســاوي يف االســتحقاقات األســرية ي .احلقــوق والســيما: احلــق يف االســتحقاقات األســرية"

  بني الذكور واإلناث).

  :  والية على الفتاة في الزواجال  . ب

ج، أسـوة بالشـاب الـذي ال حتت شعار املساواة بني الذكور واإلنـاث تـأيت املطالبـة برفـع الواليـة عـن الفتـاة يف الـزوا و 

  يشرتط لصحة زواجه موافقة أي ويل. 

يف اليونسـكو: "توصـف املمارسـات االجتماعيـة يف  -رئيسة قسم مسـاواة اجلنـدر والتنميـة–تقول فالنتني موجادام 

عــارض مــع ا تتدول مشــال أفريقيــا لــيس فقــط بأ�ــا ُمتَيِّــز ضــد املــرأة، وأ�ــا ال تتوافــق مــع االتفاقيــات الدوليــة، بــل أ�ــا أيًضــ

يــنص الدســتور علــى تسـاوي كــل املــواطنني يف احلقــوق، ومــع ذلــك يتعــارض قــانون  ففــي مصــر ؛قوانينهـا الوطنيــة نفســها

بوضـع املـرأة حتـت الواليـة، أو أن تكـون املـرأة حتـت السـيطرة القانونيـة ألبيهـا، رة املصري مع ذلك التساوي، وذلك األس

  ٢."أو زوجها، أو ذكور العائلة اآلخرين

  :لتعددج. ا

باألمم املتحدة على تقارير بعض الدول اإلسالمية بشـأن التعـدد  CEDAW Committee قت جلنة السيداوعلَّ 

وإن تعـدد الزوجـات  .: "كشفت تقـارير الـدول األطـراف عـن وجـود ممارسـة تعـدد الزوجـات يف عـدد مـن الـدوليمبا يل

كــون لـه نتــائج انفعاليـة وماديـة خطــرية علـى املــرأة وعلـى مــن يتعـارض مـع حقــوق املـرأة يف املســاواة بالرجـل، وميكـن أن ت

اختاذ بعض الدول اإلسالمية مرجعيات أخرى غري اتفاقية  -يف تعليقها-ولذا فالبد من منعه". وتستنكر اللجنة  ؛تعول

ين أو العـريف الزوجني على تطبيق مبادئ القانون العام أو القانون الـدي حقوق السيداو: "إن العديد من الدول تعتمد يف

   ٣."بدًال من االتفاقية

  :دون كامل رضا الزوجةد. المعاشرة الزوجية 

واالغتصــاب  ي"االسـتغالل اجلنســ :حتــت عنــوان ٢٠٠٠عـن العنــف املنــزيل يونيـو  ايف تقريرهــ ،سـتنكر اليونيســيفت

التقريـر  يسـتنكراء، كمـا أن املرأة مبجرد أن تتزوج يصبح مـن حـق زوجهـا أن يعاشـرها وقتمـا شـ ،يف العالقات احلميمية"
                                                             

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

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

Nations, 1995,  Page10-11. 
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واالغتصــاب بــني األزواج ال يُعــد جرميــة يف معظــم  يعــدم وجــود قــانون يعاقــب الــزوج علــى ذلــك: "إن االعتــداء اجلنســ

إذا كــانوا متــزوجني أو يعيشـــون   اال تعتــرب اجلــنس اإلجبـــاري اغتصــابً  الــدول، كمــا أن النســاء يف العديــد مـــن ا�تمعــات

مع  يرأة مبجرد أن توقع على عقد الزواج فإن الزوج له احلق الال حمدود يف االتصال اجلنساملشكلة هنا أن امل .كاألزواج

، بــالرغم مــن أن شــروط بعــض يزوجتــه؛ لــذلك فــإن بعــض الــدول قــد اجتهــت لســن تشــريعات ضــد االغتصــاب الزوجــ

ــ القــوانني تضــمن قــوانني بــراهني و علــى النســاء لتجميــع وحشــد  امــا يكــون صــعبً  اإحــداث تقــدم، فــإن حتقيــق ذلــك غالًب

  ١"!إثبات اجلرمية

جنابية: "يعترب اتصال يف فلسطني حول احلقوق اإل UNFPAملشروع صندوق دعم السكان باألمم املتحدة  اووفقً 

إجبــار الزوجــة علــى املمارســة اجلنســية يف  ا، ويشــمل ذلــك أيًضــاوجتــه دون رضــاها وموافقتهــا اغتصــابً ا بز الــزوج جنســي� 

 ٢. أوقات مرضها"أوقات ال حتلو هلا، أو يف

وهكذا يصـل تـدخل األمـم املتحـدة إىل الـتحكم يف العالقـة اخلاصـة بـني الـزوج وزوجتـه، إىل درجـة فـرض عقوبـات 

مث فرض عقوبات أخـرى إذا مـا عاشـر أ الزوج زوجته يف أوقات ال حتلو هلا! قانونية من حبس وغرامات مالية إذا ما وطَ 

وصـــل األمـــم املتحـــدة إىل تلـــك الدرجـــة مـــن الســـفه إال ضـــعف املســـلمني ومـــا أزوجتـــه دون اســـتخدام العـــازل الطـــيب! 

  وخضوعهم إلرادة القوى الغربية اليت أغراها ذلك الضعف بالتمادي يف االستئساد.

  ه. الطالق بإرادة الزوج المنفردة:

ضـد املـرأة، ومـن » أسـري�ا اعنًفـ«بعـض ا�تمعـات حبـق التطليـق  تعترب االتفاقيات األممية للمرأة اختصاص الرجل يف

/ج من اتفاقية السيداو: "تتخـذ الـدول ١٦حيث تنص املادة  ،يف التطليق مث تلح يف املطالبة بتقليص صالحيات الزوج

األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف كافــة األمــور املتعلقــة بــالزواج والعالقــات األســرية، 

  ."اوي الرجل واملرأة: نفس احلقوق واملسئوليات أثناء الزواج وعند فسخهوبوجه خاص تضمن على أساس تس

مـن  ٣لينص صراحة على أن القوانني املتعلقة بالطالق والوصاية على األطفـال ٢٠٠٠ويأيت تقرير اليونيسيف عام 

  عوامل ارتكاب العنف املنزيل.

، لفلســطني: "البـد مــن UNFPAلسـكان الـذي قدمــه صـندوق األمــم املتحـدة ل يملشـروع النــوع االجتمـاع اووفًقـ

ويتالزم مع  ،ووضع نظام صارم يقيد حرية إيقاعه مبوافقة الطرفني ،وضع حد إلساءة التصرف بالطالق باإلرادة املنفردة

  ٤.نظام مايل يوجب اقتسام ما مت كسبه بعد الزواج بني الزوجني على غرار الدول املتقدمة"

  والسفر:والعمل في الخروج  لزوجا . استئذان٧

تــنص حيـث  ؛ب القضــاء عليـهجيـ امتييـزً  للخـروج أو العمـل أو الســفر وغـريهالـزوج قضـية اســتئذان تعتـرب االتفاقيـات 

) علــى أن: "متــنح الــدول األطــراف الرجــل واملــرأة نفــس احلقــوق فيمــا يتعلــق بالقــانون ١٥/٤اتفاقيــة (ســيداو) يف البنــد (

  ."هم وإقامتهماملتصل حبركة األشخاص، وحرية اختيار حمل سكنا

كمــا يصــبح مــن يصــبح مــن حــق الزوجــة اختيــار حمــل الســكن، فلــيس بالضــرورة أن تلتــزم مبســكن الزوجيــة،   أي أن

  دون إذن وليها!ثل، للفتاة حرية السكن والتنقل وبامل دون احلاجة إىل استئذان الزوج.حقها السفر والتنقل 
                                                             

1- Domestic Violence Against Women and Girls... Page 4.  
  .١٤،١٥ص سابق، مرجع ،"مفتاح" والدميقراطية يالعامل احلوار لتعميق الفلسطينية املبادرة اإلجنابية، احلقوق ومصطلحات مفاهيم مسرد -٢

3- Domestic Violence Against Women and Girls... Page 7.  
  .٢٠، صمرجع سابق نية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية "مفتاح"،مسرد مفاهيم ومصطلحات احلقوق اإلجنابية، املبادرة الفلسطي ٤-
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 ؛يف تقريرهـا عــن اململكـة العربيــة الســعودية ،ة زوجهــافتســتنكر اســتئذان الزوجـ )هيومـان رايــتس ووتـش(أمـا منظمــة 

تقــول سـارة ليــا ويتسـون (مــديرة قسـم الشــرق األوسـط): "مــن الضـروري أن تتوقــف احلكومـة عــن مطالبـة النســاء حيـث 

  ١.البالغات احلصول على إذن من الرجال"

 . تشارك الزوج مع الزوجة في قرار اإلنجاب:٨

حتكم املرأة الكامـل يف جسـدها، ومـن مث املطالبـة بـأن تنفـرد  يوه ،كرة أساسيةتتمحور االتفاقيات الدولية حول ف

بالقـاهرة علـى أن:  ١٩٩٤ »للسـكان والتنميـة ياملـؤمتر العـامل«يف التقرير الصادر عـن  ٤فقد نص املبدأ بقرار اإلجناب، 

قــدرة املــرأة  املــرأة، وضــمانضــد  مجيــع أشــكال العنــف والقضــاء علــى "تعزيــز مســاواة اجلنــدر واإلنصــاف ومتكــني املــرأة،

  ٢."ذات الصلة برامج السكان والتنمية حجر الزاوية يف يه التحكم يف خصوبتها، على

  

********* 

                                                             
 ،م٨/٦/٢٠٠٩ ،موقع هيومن رايتس ووتش اململكة العربية السعودية: وعود حقوق املرأة مل يتم اإليفاء �ا،  ١-

http://www.hrw.org/ar/news/2009/07/08-1. 
2-  Report of the International Conference on Population and Develpoment... Chapter II, Principle 4,  
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  : مصطلح الصحة اإلنجابيةاثانيً 

  تعريف المصطلح في أبرز المواثيق الدولية:
جلميــع األفــراد والرفقــاء  يســاالعــرتاف بــاحلق األسا": أن يــتم علــى القــاهرة للســكان وثيقــة ) مــن٧/٣البنــد ( نــص

)couples يف أن يقرروا حبرية ومسئولية عدد أطفاهلم، وفـرتة التباعـد فيمـا بيـنهم، وتوقيـت إجنـا�م؛ وأن تكـون لـديهم (

  ١."ى ممكن من الصحة اإلجنابية واجلنسيةاملعلومات والوسائل لذلك، وباحلق يف بلوغ أعلى مستوً 

فيهـا  »الصـحة اإلجنابيـة«، والـيت تكـرر ورود مصـطلح ١٩٩٤كان والتنميـة ومن توصيات وثيقة مؤمتر القاهرة للسـ

مـن بينهـا: "خـدمات صـحة إجنابيـة  ؛مرة، توجيه االستثمار يف تنميـة املـوارد البشـرية بشـكل حمـدد حنـو أمـور عـدة ١٢٩

ـــة الصـــحةhigh-quality reproductive health Servicesذات جـــودة عاليـــة   ، شـــاملة تنظـــيم األســـرة ورعاي

  ٢.اجلنسية، من خالل التنمية املستدامة يف الدول النامية"

فــراد علــى التمتــع حبيــاة جنســية األو  قــدرة النــاسبأ�ــا: "» الصــحة اإلجنابيــة«مت تعريــف  ١٩٩٥كــني ييف وثيقــة بو 

  ٣."هوموعده وتواتر  ُمرضية ومأمونة، وقدر�م على اإلجناب، وحريتهم يف تقرير اإلجناب

معـىن مرضـية  اوحقهم يف التمتع حبياة جنسية مرضية ومأمونة (سنوضـح الحًقـ »األفراد« تكرار كلمةهنا ونالحظ 

متكـررة خـارج نطـاق جنسـية . أي أن األفراد الذين يقيمـون عالقـات يف تقرير موعد اإلجناب وتواتره ومأمونة)، وحقهم

  أعمارهم!ا كانت الزواج من حقهم أن حيصلوا على الصحة اإلجنابية كاملة غري منقوصة، أيَّ 

 :بعنـــوان ١٩٩٢عـــام  ةالـــيت اعتمـــد�ا جلنـــة ســـيداو يف دور�ـــا احلاديـــة عشـــر  ١٩وقـــد ورد يف التوصـــية العامـــة رقـــم 

فيمــــا يتعلــــق باخلصـــــوبة  تــــدابري ملنــــع اإلكــــراه أن تكفــــل اختــــاذ تعــــني علــــى الــــدول األطــــرافي""العنــــف ضــــد املــــرأة": 

؛ اإلجهــاض غــري القــانوين مثــل ،جــراءات الطبيــة غــري املأمونــةاإل املــرأة إىل اللجــوء إىل عــدم اضــطرار وضــمان واإلجنــاب،

  ٤."بالتحكم يف اخلصوبة املناسبة فيما يتعلق بسبب نقص اخلدمات

/أ) ٣٧يف البنـد ( ورد التأكيـد ،٢٠٠٢عـام  A World Fit For Childrenعـامل جـدير باألطفـال ويف وثيقـة 

علـى الرعايـة  -وبصـورة متيسـرة التكلفـة افـورً - انيـة احلصـولقـات احلوامـل إمكأن تتاح للمراه: "على احلكومات ضرورة

مـن أجـل  ،األساسية يف جمال طب التوليد، وعلى خدمات الرعايـة الصـحية أثنـاء فـرتة الـوالدة والنفـاس، وتنظـيم األسـرة

  ٥."أمور يف مجلتها تعزيز األمومة اآلمنة

الصـحية أثنـاء الـوالدة والنفـاس، مث تـوفري وسـائل خـدمات التوليـد والرعايـة أي أن احلكومات جيـب أن تلتـزم بتـوفري 

 يت تلـك هـوإذا كانـ .دون غـريهن »راهقـات احلوامـلامل« ـ، بتكلفة يسرية لـتدريب على استخدامهاالمع  تنظيم األسرة

 تلـك القـوانني أما أن تفرض .منه بصوا�ا، فذاك شأ�م االقوانني اليت حيتكم الغرب إليها، وحيرص على تطبيقها اعتقادً 

هــو العجيــب يف األمــر. فقــد أكــدت وثيقــة عــامل جــدير  علــى كــل شــعوب األرض، حــىت وإن كانــت هلــا رافضــة، فهــذا

                                                             
1- Ibid., Chapter VII, article 7.3.  
2- Ibid., Chapter III, Actions, 3.17.  
3-The Four Global Womens' Conferences 1975 - 1995: Historical Perspective, Retrieved 11th November 2012,  

http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/session/presskit/hist.htm  
4- General Recommendation No. 19 (llth session, 1992), Violence against women, Recommendations...  

بنـــد  ،م٢٠٠٢مـــايو  ١٠، A/RES/S-27/2 رقـــمقـــرار  ،ن للجمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدةو عـــامل جـــدير باألطفـــال، الـــدورة االســـتثنائية الســـابعة والعشـــر  -٥
 .١١ص)، ٣٧/١(
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جلميع  ٢٠١٥يتجاوز عام إتاحة اإلمكانية يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد ال " إلزامية: على )/ز٣٦(البند باألطفال 

  ".الصحية األولية على خدمات الصحة اإلجنابيةاألفراد من األعمار املناسبة؛ للحصول من خالل نظام الرعاية 

  خدمات الصحة اإلنجابية؟ يفما ه
جمموعـــة الوســـائل والتقنيـــات واخلـــدمات الـــيت تســـهم يف الصـــحة ": يفهـــ ،كـــنييمـــن وثيقـــة ب ٩٤البنـــد  هايوضـــح

ة اجلنسية، اليت تشمل أيًضا الصح يوالرفاهية، عن طريق منع وحل املشاكل اليت تكتنف الصحة اإلجنابية، وه اإلجنابية

يتمثل هدفها يف حتسني احلياة والعالقات الشخصية، وليس جمرد تقدمي املشورة والرعاية فيما يتعلق باإلجناب واألمراض 

  ١".اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي

، أي تـدريب األفـراد علـى حلمـل، وإمنـا تشـمل الصـحة اجلنسـيةفاخلدمات ليست فقط التدريب على وسائل منـع ا

 الوصول للمتعة اجلنسية الكاملة، وليس جمرد املشورة فيما يتعلق باإلجناب واألمراض اجلنسية!

(املرأة والصـحة)،  :بعنوان ١٩٩٩عام  ٢٤التوصية العامة رقم  "سيداو"كما صدرت عن اجللسة العشرين للجنة 

حــق  يملة الصــحة اإلجنابيــة، هــوالـيت جــاء فيهــا: "تؤكــد جلنـة ســيداو علــى ضــمان وصـول النســاء للرعايــة الصــحية، شـا

النسـاء ") علـى وصـول تلـك اخلـدمات إىل ١٢/٨مـن احلقـوق الـيت تضـمنها اتفاقيـة سـيداو". وأكـدت الفقـرة ( يأساس

 conscientious، وإذا "رفــض مقــدمو هــذه اخلــدمات تقــدميها بــدافع االســتنكاف الضــمريي "والفتيــات واملراهقــات

objection فالبــد مــن عمــل اإلجــراءات الالزمــة لضــمان  ،بتقــدمي تلــك اخلــدمات) (أي أن ضــمائرهم مل تســمح هلــم

  ٢.بدائل هلم"

الرجـل عـن اسـتخدام العـازل الطـيب أثنـاء املمارسـة اجلنسـية (عنًفـا جنسـي�ا)، وذلـك   يكـني ختلـياعتربت وثيقـة ب قدو 

األمـراض  يغـوب فيـه، وتفشـوكذلك مراعاة احلاجة إىل تفادي احلمل غـري املر " :ل) من الوثيقة ٨٣كما ورد يف البند (

  ."ي، وال سيما فريوس نقص املناعة البشرية (اإليدز) من قبيل العنف اجلنسياليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنس

 اإليدز غطاء لتعميم "ثقافة الكوندوم":
وقايـة، الـذكري كوسـيلة لل يالغطاء الـذي يـتم مـن خاللـه نشـر وتعمـيم الـواق يه »الوقاية من اإليدز«وتعترب قضية 

علـى الشـباب وتـدريبهم عليـه، بـل  يفاألمر ال يقتصـر علـى توزيـع الـواق ."كن أن نطلق عليه "ثقافة الكوندوموهو ما مي

هو الوسيلة الوحيدة الفعالة يف  )الكوندوم(ثقافة كاملة، تبدأ من إقناع األهل واملعلمني وكل احمليطني بالشباب بأنه  يه

ــ الوقايــة مــن اإليــدز، وأ�ــم جيــب أن شــبه  ايكونــوا واقعيــني ويواجهــوا املشــكلة حبلــول عمليــة، وأن العفــة أصــبحت حلًم

إىل آخــره مــن  كــون عــدد كبــري مــن الشــباب قــد فقــد حياتــه بســبب املــرض...ي ذلــك احللــم مســتحيل، وإىل أن يتحقــق

يف نشـر العاجـل يكمـن ل إلرسـاء قناعـة لـدى اجلميـع بـأن احلـ ؛املربرات اليت ترتدد يف أروقة املؤمترات والندوات املختلفـة

  "ثقافة الكوندوم".

بأ�ـــا: "تـــوفري  -حـــد مكونـــات الصـــحة اإلجنابيـــة الرئيســـةأباعتبارهـــا - »الثقافـــة اجلنســـية«فـــاألمم املتحـــدة تعـــرِّف 

                                                             
    منيسوتا جامعة موقع ،م١٩٩٥ ،٩٤ البند كني،يب عمل ومنهاج إعالن -١

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn1.  
2-  General Recommendation No. 24 (20th session, 1999), (article 12 :Women and health), Retrieved  15 October 

2012, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/. 
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لوســائل  ي، مبــا يف ذلــك االســتخدام الطــوع١اإلجيــايب املــأمون واملســئول يمعلومــات كاملــة ودقيقــة عــن الســلوك اجلنســ

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

سياسـي�ا بشــأن (فـريوس نقــص املناعـة البشــرية  اإعالنًـ يونيــو ١٠وقـد أصـدرت اجلمعيــة العموميـة لألمــم املتحـدة يف 

حيـث  ؛)وس نقص املناعة البشـرية واإليـدزتكثيف جهودنا من أجل القضاء على فري  :زمة نقص املناعة املكتسبومتال

/د): "بزيـــادة تـــوفري املســـتلزمات األساســـية، وبـــاألخص الرفـــاالت (الواقيـــات) الذكريـــة ٥٩تعهــد احلكومـــات يف البنـــد (ت

احلقـن باملخـدرات حـىت ال يسـتخدم  يواألنثوية، ومعدات احلقن املعقمة"؛ (معدات احلقن املعقمة يتم تسـليمها ملتعـاط

/ح): "إسداء املشورة ٥٩وذلك كما جاء يف البند ( ،دمنني!)أكثر من مدمن نفس احلقنة فتنتشر عدوى اإليدز بني امل

 ،املخدرات عن طريـق احلقـن مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـري يللبلدان لتحديد األهداف من أجل وقاية مجيع متعاط

  ٣.وتوفري العالج والرعاية هلم"

  اإلجهاض خدمة من خدمات الصحة اإلنجابية:
بعنــوان:  ٢٠٠٧لعــام  DAWصــادر عــن شــعبة االرتقــاء بــاملرأة بــاألمم املتحــدة ال وقــد ورد يف تقريــر جلنــة اخلــرباء

بتــوفري معلومــات الصــحة اجلنســية  ،١١٥الفقــرة القضــاء علــى كافــة أشــكال العنــف والتمييــز ضــد الطفلــة األنثــى"، يف "

أثنـاء  ألخطـار املرضـيةاحلمـل وا يكيفية ممارسـة العالقـة اجلنسـية مـع تـوق  يواملراهقني بشكل عملل للطفلة لتعليم األطفا

أكــد علــى ضــرورة توزيــع وســائل منــع احلمــل يف املــدارس كمــا وتــوفري احتياجــات الصــحة اإلجنابيــة للمــراهقني،   ،ذلــك

أن يطلـق خدمـة اإلجهـاض بشـكل معلـن وقـانوين، و  وتـوفري ،لتكون ممارسة اجلنس احلر عنـدهن أيسـر ؛خاصة للفتيات

 ٤.لرمسيةا عليه اسم اإلجهاض اآلمن يف املستشفيات

وتربيــر ذلــك أن جلــوء الفتيــات لعمــل اإلجهــاض بشــكل غــري  ،تطالــب الوثــائق الدوليــة بإباحــة اإلجهــاض وتقنينــهو 

ـــو مت تقنـــني اإلجهـــاض، ففـــ .آمـــن" قـــانوين يعرضـــهن للخطـــر، ويصـــري اإلجهـــاض "غـــري ـــة ســـيكون  يأمـــا ل تلـــك احلال

بنشـر املعلومــات واملشـورة للمراهقــات؛  ٩٣ البنـد كـني لتطالــب يفيفجـاءت وثيقــة ب" للنســاء والفتيـات! ااإلجهـاض "آمنًـ

  !وعمليات اإلجهاض غري املأمون -كما يطلقون عليه-حلمايتهن من احلمل غري املرغوب فيه 

 يأمـا النسـاء الـاليت حيملـن محـالً غـري مرغـوب فيـه، فينبغـ ..."كـني: يك) مـن وثيقـة ب فقـرة ١٠٦كما جاء يف البنـد (

املعلومات املوثوقة واملشورة اخلالصة، وأية تـدابري أو تغيـريات تتصـل باإلجهـاض يف إطـار  أن تيسر هلن فرص احلصول على

. والنظـر يف اسـتعراض ..للتشـريع الـوطين ا، ووفًقـياملستوى الوطين أو احملل نظام الرعاية الصحية ال ميكن أن تتقرر إال على

  ٥."غري قانوين اري إجهاضً القوانني اليت تنص على اختاذ إجراءات عقابية ضد املرأة اليت جت

                                                             
أما اجلنس املسئول: فهو  .ومنع اإلصابة باألمراض اجلنسية ،يعرف اجلنس اآلمن بأنه: استخدام كافة الوسائل أثناء املمارسة اجلنسية ملنع احلمل -١

جلمعيات الصليب األمحر واهلالل  اد الدويلللمراهقني، أصدره االحت هلذه الوسائل باالتفاق مع اآلخر (كما ورد يف دليل تدرييب ياالستخدام الطوع
 ؟ HIVنفسك من اإلصابة بـ  يملزيد من التفاصيل عن اجلنس اآلمن، انظر اجلزء األول: كيف حتم ).١١٢ص ،٢٠٠١االحتاد –عمان–األمحر

2  - Beijing Declaration and Platform for Action, The Forth World Conference on Women, United Nations, 15 
September 1995, Para108/L, Page:45. 

3  - Resolution adopted by the General Assembly, 65/277, Political Declaration on HIV and AIDS: Intensifying Our 
Efforts to Eliminate HIV and AIDS, A/RES/65/277, General Assembly, United Nations, 65th session, Retrieved 
10th October 2012, (translation from English), Agenda item 59. 

 ،م٢٠٠٤متوز/يوليه  ١١األحد  ، موقع األمم املتحدة،للسكان يمني العام مبناسبة اليوم العاملرسالة من األ -٤
http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsID=367. 

    منيسوتا جامعة موقع ،م١٩٩٥ فقرة ك، ،١٠٦ البند كني،يب عمل ومنهاج إعالن -٥
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/BeijingDeclPl.html#_edn1. 
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العــادة يف املواثيــق الدوليــة، فإ�ــا تــنص علــى احــرتام "التشــريعات الوطنيــة"، مث تلتــف وتضــغط باجتــاه تغيــري  يوكمــا هــ

"النظـر يف القـوانني الـيت تـنص علـى إجـراءات عقابيـة  :تلك التشريعات، كما هو واضح يف البند السـابق الـذي حـث علـى

  غري قانوين"! اهاضً ضد املرأة اليت جتري إج

، اقانونًـ يت لـه شـروط األمـان، واحملمـ، فهو يرحـب باإلجهـاض إذا تـوافر كنييمن وثيقة ب فقرة ي)١٠٦أما البند (

مع اعرتافه مبا لإلجهاض غـري املـأمون مـن أثـر علـى الصـحة، ومعاجلـة ذلـك األثـر بوصـفه أحـد االهتمامـات الرئيسـة يف 

  جمال الصحة العامة. 

  ة والتنمية المستدامة:الصحة اإلنجابي
مصــــطلح التنميــــة  ،بشــــكل كبـــري ،مـــن املصــــطلحات الـــيت ارتبطــــت بالصــــحة االجنابيـــة وحتكــــم املـــرأة يف جســــدها

مـن توصـيات وثيقـة مـؤمتر القـاهرة للسـكان والتنميـة املستدامة، حيث صارت قنـاة أو وسـيلة لتمريـر الصـحة اإلجنابيـة، ف

البشـــرية  مــرة، توجيـــه االســـتثمار يف تنميـــة املـــوارد ١٢٩فيهـــا  »ابيـــةالصـــحة اإلجن«، والــيت تكـــرر ورود مصـــطلح ١٩٩٤

 high-quality reproductiveمـن بينهـا: "خـدمات صـحة إجنابيـة ذات جـودة عاليـة  ؛بشكل حمدد حنو أمور عـدة

health Services١"، شاملة تنظيم األسرة ورعاية الصحة اجلنسية، من خالل التنمية املستدامة يف الدول النامية.  

********* 

                                                             
1- Report of the International Conference on Population and Develpoment... Chapter III,Actions, 3.17,  
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  : مصطلح الجندراثالثً 

الـذي تـدور حولـه معظـم مصـطلحات األمـم املتحـدة، وقـد مت  ياملصطلح املفصـل Genderميثل مصطلح اجلندر 

ي مــن الوفـود العربيــة الــيت وقعـت علــى االتفاقيــة إليــه أيباجــة اتفاقيــة سـيداو. ومل يلتفــت متريـره للمــرة األوىل مــن خـالل د

ـــتم يف الرتمجـــةلـــوروده مـــرة وا انظـــرً   Genderحيـــث تـــرتجم مســـاواة اجلنـــدر  ؛حـــدة، باإلضـــافة إىل التالعـــب الـــذي ي

Equality  إىل "املساواة بني اجلنسني"، ويرتجمGender ."إىل "اجلنس  

مـرة، مث تكـرر  ٥١حيث تكرر فيها  ؛١٩٩٤وثيقة مؤمتر القاهرة للسكان ر بعد ذلك يف عدة وثائق أبرزها مث تكرَّ 

  .مرة ٢٣٣حوايل  ١٩٩٥ كنيييف وثيقة ب

حيـــث مت إدراجـــه يف قـــاموس  ؛ا يف األمـــم املتحـــدةرمسي�ـــ اف إىل اآلن تعريًفـــوللعجــب، فـــإن ذلـــك املصـــطلح مل يعـــرَّ 

وعرفـه تقريـر  ،The non definition of the term Genderمصطلحات األمم املتحدة بأنه املصطلح غـري املعـرَّف 

غــري مــرتبط باالختالفــات احليويــة  يمفهــوم اجتمــاع"، بــأن اجلنــدر هــو: ١٩٩٧ام ة االجتماعيــة يف العــامل عــجلنــة التنميــ

  ١".(البيولوجية)

  الخلفية الفلسفية لمصطلح الجندر:
 Radicalإىل نظرية وأيديولوجية للحركـة النسـوية الراديكاليـة  ٢من مصطلح لغوي Genderحتول مفهوم اجلندر 

Feminism، ندريـةالنسـوية اجل اليت أطلـق عليهـا الـبعض Gender Feminismذلـك احلركـة الـيت أنتجـت  يأل�ـا هـ ؛

   املفهوم اجلديد.

املصــطلح الــذي يفيــد اســتعماله وصــف اخلصــائص الــيت حيملهــا "بأنــه:  WHO منظمــة الصــحة العالميــةعرفتــه 

 ٣."يوجالرجل واملرأة على أ�ا صفات اجتماعية مركبة، أي ال عالقة هلا باالختالفات العضوية والرتكيب البيول

ـــوج -لـــذلك الفكـــر اوفًقـــ–أي أن أدوار كـــل مـــن الرجـــل واملـــرأة  ، وإمنـــا ييف ا�تمـــع ال حيـــددمها االخـــتالف البيول

اإلنسان ال يولد امرأة، بل "رية: الشه "سيمون دي بوفوار"ومن هنا كانت مقولة  ،ا التنشئة االجتماعية والثقافيةحتددمه

فـــا�تمع هـــو الـــذي يصـــنع مـــن  - واالجتمـــاعي ملفهـــوم الـــذكورة واألنوثـــةيف إشـــارة إىل التشـــكيل الثقـــايف-تصـــبح امـــرأة 

  ٤".أو أنثى انسان ذكرً اإل

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

ســواء بــني أفــراد اجلــنس - جلــنسملمارســته اجلنســية، حبيــث تصــبح ممارســة ا اأن يــتم حتديــد هويــة اإلنســان، وفًقــ ضــرورة"

  ٥."السبيل إىل حتديد هوية اإلنسان يه -الواحد، أو بني جنسني خمتلفني

؛ وذلــك لضــمان حصــول الشــواذ (Gender Equality)ولــدعم تلــك الفكــرة، متَّ صــك مصــطلح مســاواة النــوع 

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

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

أي اجلــنس مــن حيــث الــذكورة ( Genusيف اإلطــار اللغــوي  ، وتعــينهــو يف األصــل كلمــة إجنليزيــة تنحــدر مــن أصــل التيــين Gender )مصــطلح (اجلنــدر -٢
 .واألنوثة)

  م٢٣/٥/٢٠٠٧، »هلا أون الين«ودوره يف نشاط املنظمات الدولية، موقع  »اجلندر«مفهوم  .حممدشريح،  -٣
http://www.lahaonline.com/index2.php?option=content&task=view&id=12109&sectionid=1&Fprint= 

  .٢٢،٢٣م، ص٢٠٠٥اهرة، ، ترمجة: حممد قدري عمارة، ا�لس األعلى للثقافة، الق»الذكر واألنثى بني التمييز واالختالف«النوع  .هالةكمال،  -٤
 .١٠٢م، ص٢٠٠٢النسوية وما بعد النسوية.. دراسات ومعجم نقدي، اهليئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية،  .سارةجامبل،  -٥
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السـابق رار األمـني العـام ع قـعلى نفس حقوق األسـوياء أو (التقليـديني) كمـا يطلقـون علـيهم، وهـذا مـا جتلـى يف مشـرو 

، حبصــول األزواج مــن الشــواذ، الــذين دعــاهم (بغــري التقليــديني)، علــى ٢٠٠٤يف مــارس  "كــويف أنــان"لألمــم املتحــدة 

نفــس حقــوق األزواج الطبيعيــني، مــن حيــث: املــرياث، والضــرائب، والتأمينــات االجتماعيــة. وهــو القــرار الــذي رفضــته 

  .١الوفود اإلسالمية آنذاك

  وتضيف املوسـوعة  ،"شعور اإلنسان بنفسه كذكر أو أنثى"اهلوية اجلندرية بأ�ا:  الموسوعة البريطانية فتعر و

كمــا أنــه مــن املمكــن أن تتكــون هويــة جندريــة الحقــة أو ثانويــة لتتطــور وتطغــى علــى "الربيطانيــة يف تعريفهــا للجنــدر: 

إذ إن أمنــاط  ؛جلنســي يف وقــت الحــق مــن احليــاةاهلويــة اجلندريــة األساســية، حيــث يــتم اكتســاب أمنــاط مــن الســلوك ا

  ٢."وغري النمطية منها أيًضا تتطور الحًقا حىت بني اجلنسني! يالسلوك اجلنس

أمـام  ااهللا عليها، مبا يفتح الباب واسعً ا شعوره بنفسه، وليس خلقته اليت خلقه أي أن نوع اإلنسان وهويته حيددمه

 يجتماعية، وهو ما يؤدي إىل تغريُّ ميول الشخص اجلنسية فيما يعرف بالتوجُّه اجلنستغيري تلك اهلوية تأثـُّرًا بالعوامل اال

Orientation) Sexual( ًتوجـه ي، ويشعر أنه أنثى، فهويته اجلندرية (أنثى)، وبالتايل ا، فإذا كان اإلنسان قد ُخِلق ذكر

أنثى، وتشعر أ�ا ذكر، فستتوجه جنسـي�ا  تقد خلق توإذا كان )Gays(شاذَّين ذكرين  نفيكونا جنسي�ا حنو ذكر مثله

  ).Lesbians(سحاقيتني  ناكونفتحنو أنثى، 

أي اخـتالف بـني األفــراد  أال يكـون هنـاك عـينت Gender Equality مسـاواة اجلنـدرممـا سـبق، فـإن  اواستخالًصـ

، وباملثـل امطلًقـ يًافتتساوى املرأة مع الرجل يف كل احلقوق والواجبات داخـل األسـرة وا�تمـع تسـاوٍ هم، نوععلى أساس 

  ويرتتب على ذلك: ،مع األسوياء يف احلقوق والواجبات امطلقً  يًايتساوى الشواذ بأنواعهم تساوٍ 

نهمــا داخــل األســرة أو أي معــدم االعــرتاف بــأثر الفــوارق البيولوجيــة بــني الرجــل واملــرأة علــى حتديــد أدوار  -١

ومن مث عدم اختصاص املرأة بدور الزوجة واألم املسـئولة عـن إجنـاب األطفـال ورعـايتهم واالهتمـام  ،ا�تمع

نفاق فيها، وإدارة شئو�ا، بل واملسئول عن اإلبشئون املنزل، أو اختصاص الرجل بدور القيم على األسرة، 

 بنص القانون. كامالً   ال واملرأة داخل األسرة اقتسامً الرج يتم اقتسام كل األدوار واملسئوليات بني

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

 تقوم �ا املرأة على وجه اخلصوص. 

، واعتبار ممارسـة همإبطال كافة القوانني اليت تعاقبو حصول الشواذ بأنواعهم على كافة احلقوق والواجبات،  -٣

 ممارسة حلقوق اإلنسان! يالشذوذ ه

  استراتيجية أممية: Gender mainstreamingمأسسة الجندر 
ي، ر فرضــت األمــم املتحــدة مــن خــالل االتفاقيــات الدوليــة علــى احلكومــات أن تقــوم مبأسســة املنظــور اجلنـــد

 Genderهلــدف مـن مســاواة اجلنـدراســرتاتيجية أو مـدخل أو وســيلة لتحقيـق ا" :عبــارة عـن يومأسسـة اجلنــدر هـ

Equality،  وإدمـاج منظـور اجلنـدرMainstreaming of Gender Perspective  يف كـل األنشـطة القائمـة يف

                                                             
  ز بيت املقدس للدراسات التوثيقيةاجلندر.. خفايا املعىن وتقنني الشذوذ، موقع مرك .عيسىالقدومي،  -١

http://www.aqsaonline.org/le_3.php?id=532&baab=4&kesm=2  
2- gender identity, Britannica Encuclopaedia, 22 August 2012,  
     http://www.britannica.com/EBchecked/topic/228219/gender-identity. 
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ا�تمع، وذلك من خالل تطوير السياسات واألحباث، ونشر احلوارات املتبنيـة للفكـر، ووضـع التشـريعات الداعمـة 

ادر واملوارد الالزمة، وكذلك متابعة ومراقبـة تطبيـق الـربامج واملشـروعات، للمنظور اجلندري، والتخطيط وجتميع املص

  ١."مع التأكد من حتقيق أهداف مساواة اجلندر

للبعـد اجلنـدري يف مجيـع  يألزمت احلكومات نفسها بإدماج فعلـ ،١٩٩٥ ومن خالل إعالن ومنهاج عمل بيكني

الــيت مت تأسيســها  ،للحكومــات مت تكليـف اآلليــات الوطنيـة. وبالنســبة .مؤسسـا�ا وسياســا�ا والتخطـيط وصــنع القـرار.

كمـا   ،لتطوير وضع املرأة، بأن تكـون مبثابـة وحـدات مركزيـة لتنسـيق تعمـيم املنظـور اجلنـدري يف كـل املؤسسـات والـربامج

اج لتكــون مبثابــة مستشــارة خاصــة لقضــايا اجلنــدر، تشــرف علــى إدمــ ،مــم املتحــدة بتعيــني مســئولةقــام األمــني العــام لأل

  ٢املنظور اجلندري يف مجيع أعمال األمم املتحدة، كما مت تكليف هيئة األمم املتحدة مبتابعة تطبيق منهاج عمل بيكني.

********* 

  

  

                                                             
 طفلموقع اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة وال املصطلحات الواردة يف الوثائق الدولية للمرأة، -١

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



٢٠ 
 

  : مصطلح التمكينارابعً 

  :منشأ المصطلح
هيئــة  تعرفنــا علــى املصــطلح يف تســعينيات القــرن العشــرين مــن خــالل الوثــائق الدوليــة اخلاصــة بــاملرأة والصــادرة عــن

، مث صـــار ١٩٩٥الرابـــع للمـــرأة  ي، ووثيقـــة املـــؤمتر العـــامل١٩٩٤ هـــا وثيقـــة مـــؤمتر القـــاهرة للســـكاناألمـــم املتحـــدة، وأمه

ا. وبالتـايل ال ميكـن فهـم ، وغريمهـ٥كـني+ي، ب٥من وثائق، مثل: القـاهرة للسـكان+ ذلك ا يف كل ما تالاملصطلح حموري� 

  وفهم السياقات اليت ورد فيها ذلك املصطلح. ،ل فهم تلك الوثائقا إال من خالحقيقي�  اصحيحً  ااملصطلح فهمً 

وإذا ما علمنا أن أهم الشخصـيات النسـائية الـيت شـاركت يف تأسـيس جلنـة مركـز املـرأة، ويف صـياغة أهـم اتفاقيـات 

املسـاواة التامـة بـني الرجـل الراديكالية، مث جناح تلك احلركة يف نقل مطالبا�ا بني إىل احلركة النسوية ووثائق املرأة إمنا ينتم

إىل مطالبـات أمميـة تبنتهـا االتفاقيـات الدوليـة، وألجلهـا صـكت ذلـك  اواملـرأة مـن جمـرد فكـر وشـعارات ترفعهـا وتـروج هلـ

لتكـون صـاحبة القــرار يف كـل مـا خيصـها مـن شــئون  ؛املصـطلح للـتحكم يف أدق تفاصـيل العالقـة الزوجيــة، وتقويـة املـرأة

مــن مث نســتطيع أن  ،التــدخل يف أي شــأن مــن شــئون حيا�ــاكــان احلــق يف   نمــ اي طــرف كائًنــحليــاة، ولكــيال يكــون ألا

  نفسر انعكاس ذلك الفكر بقوة على الوثائق الدولية للمرأة والطفل.

ل قــد اختلــق فكــرة تقســيم إذ اعتــربت احلركــة النســوية الراديكاليــة الرجــل مســئوًال عــن كــل معانــاة املــرأة، وأن الرجــ

فتقنــع  ؛أي احلمــل واإلجنــاب ،املــرأة" ويقنعهــا بــأن دورهــا هــو "إعــادة إنتــاج العنصــر البشــري" ييــف وعــ"يز  ياألدوار كــ

، وينطلــق هــو للعمــل يف ا�ــال العــام يبا�ـال اخلــاص (األســرة) بــدعوى أ�ــا مؤهلــة لــه ألنــه يتفــق مــع تكوينهــا البيولــوج

إضـافة إىل سـيطرته علـى ا�ـال اخلـاص  ،د االقتصـاديةعن طريق الـتحكم يف املـوار  ،(اخلارج) مبا يضمن له السيطرة عليه

ألنـه يعمــل يف  ؛حيظـى مبكانــة عاليـة -للفكـر النســوي الراديكـايل اوفًقـ-(األسـرة) نتيجـة إنفاقــه عليهـا. ومـن مث فالرجــل 

 مت اعتبار وبالتايل ؛وضع دوين بسبب عملها يف األسرة (ا�ال اخلاص) اخلارج (ا�ال العام)، بينما املرأة "مهمشة" ويف

ا يف مكانـة أدىن مـن مكانـة الرجـل. ومـن هنـا بـدأ دفـع املـرأة إىل ا هلـ" للمـرأة ووضـعً امهام األمومة وتربية الـنشء "�ميًشـ

  ومنافسة الرجل يف تلك "املكانة". ،بدعوى اخلروج من نطاق "التهميش" ؛سوق العمل (ا�ال العام)

  :Woman Empowermentالترجمة العربية لمصطلح 
 مـن املصـطلحات املثـرية للجـدل يـتم ترمجتهـا يف الوثـائق الرمسيـة لألمـم املتحـدة بشـكل غـري دقيـق. اوحظ أن عـددً لـ

كلمـة   يفكلمـة "التمكـني" هـ ؛ترمجـة مضـللة يكـني املـرأة"، وهـإىل "مت يـرتجم Women Empowerment مصـطلحف

لشــريعة : متكـني املـرأة مـن حقوقهـا الـيت منحتهـا إياهـا اأال وهــو ،قرآنيـة تتلقاهـا العقليـة العربيـة واإلسـالمية مبفهـوم إجيـايب

يف حــني أن   ،Empowering، ولــيس Enablingجنليزيـة هــو كلمـة يف اللغــة اإل "متكــني"املــرادف لكلمـة اإلسـالمية، و 

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

يعــين تقويــة املــرأة لتتغلــب علــى الرجــل يف الصــراع الــذي حيكــم  Women Empowerment ""اســتقواء املــرأةو

ويتماشـى ذلـك التفسـري مـع احلركـة النسـوية الراديكاليـة  .للثقافة الغربية الـيت أفـرزت ذلـك املصـطلح اوفقً  ،العالقة بينهما

ــ -اإلنــاث والــذكور-اجلنســني الــيت تبنــت "مبــدأ الصــراع بــني  اء والصــراع مهــا أصــل العالقــة مــن دعــوى أن العــد اانطالًق
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بينهما، ودعت إىل ثورة على الدين، وعلى اهللا، وعلى اللغة، والثقافة، والتاريخ، والعادات والتقاليد واألعـراف، بتعمـيم 

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

وجهـان  Women Empowermentواستقواء المـرأة  Gender Equalityمساواة الجندر 
  لعملة واحدة:

"اهليمنـة الذكوريـة"، فوضـعت نظريـة سياسـية ركـزت ـ راديكاليـة القضـاء علـى مـا أمستـه بـاستهدفت احلركـة النسـوية ال

ان علــى توحيــد األدوار بــني اجلنســني، عــن طريــق فصــل جــنس اإلنســان عــن دوره يف احليــاة، وفــك ارتبــاط جــنس اإلنســ

  .Gender) (اجلندر "يالنوع االجتماع"بدور معني يف احلياة، تلك هي نظرية 

على: "أن مشاركة املرأة الكاملة يف تصميم ورصد سياسات وبرامج إمنائية تأخذ يف االعتبار  أكدت كنييوثيقة بف

  ٢."املنظور اجلندري يكون من شأ�ا تعزيز استقواء (متكني) املرأة

على ضرورة القضاء على  صراحةً  ١٩٧٩ "سيداو"اء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة وقد نصت اتفاقية القض

نصت علـى أن  ااألدوار النمطية (إشارة إىل اختصاص املرأة باألمومة، واختصاص الرجل بالقوامة داخل األسرة)، وأيضً 

لـيس بالضـرورة أن يكـون و شـخص،  األمومة "وظيفة اجتماعية"، أي أ�ا ليست لصيقة باملرأة، بـل ميكـن إسـنادها ألي

  األم. 

  الربط بين استقواء المرأة والتنمية المستدامة:
 مت ختصيص الفصل الرابع من برنامج مـؤمتر القـاهرة للسـكان لــ: "مسـاواة اجلنـدر، واإلنصـاف، واسـتقواء (متكـني)

 اء (متكـني)حيـث ربـط بـني "اسـتقو  ؛"Gender Equality, Equity and Empowerment of Womenاملـرأة 

 اإلنتـاج صـعيدي علـى الرجـل واملـراة بـني الكاملـة "املشـاركة :كمـا أكـد علـى  ،املسـتدامة" التنميـة املـرأة" وبـني "حتقيـق

أكـد وكـذلك  ،٣املعيشـية" األسـرة علـى واحلفاظ ،وتربيته برعاية الطفل املتعلقة املسئوليات تقاسم ذلك يف مبا واإلجناب،

"تـوفري  كمـا نـص علـى:  ،٤ات الذكور فيما يتعلق برتبية األطفـال وأداء األعمـال املنزليـة""ينبغي التشدد على مسئوليأنه 

أي أن حيصــل األب علــى  ٥جــازات األمومــة". إومرافــق الرعايــة النهاريــة، و  ،وإجــازات األبــوة ،املرونــة يف مواعيــد العمــل

  ليتناصف معها رعاية املولود! ؛إجازة "أبوة" أسوة باألم

بني استقواء املرأة و"التشارك الكامل" بينها وبني الرجل يف القرارات املتعلقـة باإلنتـاج واإلجنـاب!  ويتكرر هنا الربط

مــدفوع األجــر، ومــن مث يتشــاركان مناصــفة يف  مــن املــرأة والرجــل يعمــالن عمــالً  ويعــين "التشــارك يف اإلنتــاج": أن كــال� 

أ�مـا يتناصـفان املســئولية  "التشـارك يف جمـال اإلجنـاب" اإلنفـاق داخـل األسـرة وسـائر املسـئوليات داخـل األســرة. ويعـين

 علـى القـرار صـنع علـى قـدر�ا يعـزز املـرأة "حتسـني مركـز :كما أكـد الربنـامج علـى أن ،ملتعلقة برعاية األطفال وتربيتهما

  ٦."واإلجناب اجلنس جمال يف وخباصة ،كلها جماالت احلياة يف املستويات مجيع

                                                             
 ، بتصرف.٢، صم٢٠٠٤دار القلم، القاهرة،  حركات حترير املرأة من املساواة إىل اجلندر، .مثىن أمنيالكردستاين،  -١

2 - Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 Sept...Page:4. 
3 - The Programme of Action of the International Conference on Population and Development (ICPD), Sept. 1994, 

Chapter 4, Para. (4.1.), Page:22. 
4- Ibid., p. 24. 
5- Ibid., p. 25. 
6- Ibid., p. 22. 
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على صنع القـرار يف جمـايل "اجلـنس واإلجنـاب" يعـين أن إقامـة العالقـة اجلنسـية بـني الرجـل  فالتأكيد على قدرة املرأة

(وال ذكــر هنـــا حلالــة املـــرأة  علــى إرادة املــرأة وحـــدها. اواملــرأة تكــون بـــإذن مــن املـــرأة، وباملثــل قــرار اإلجنـــاب يكــون مبني�ـــ

  !).كانت املرأة زوجة أم ال  الزواجية، فالعالقة اجلنسية جمردة سواءً 

  مجاالت استقواء (تمكين) المرأة:
  االستقواء (التمكين) االقتصادي: -١

 ، وهــوFeminization of Poverty ""تأنيــث الفقــرهــو مصــطلح  اجديــدً  اأنتجــت احلركــة النســوية مصــطلحً 

  ١.يف السبعينيات من القرن العشرين "ديانا بريس"املصطلح الذي صاغته 

تَ لفقر وحِ أن معدالت ا :تأنيث الفقراملقصود بو  بسـبب انشـغال النسـاء  ؛ه لـدى النسـاء أعلـى منهـا لـدى الرجـالدَّ

 ؛اشـتغال الرجـال باألعمـال مدفوعـة األجـر ،ويف املقابـل .عة األجر (األمومة ورعاية األسـرةيف القيام باألدوار غري مدفو 

  وهو ما أدى إىل تركز املال يف أيدي الرجال يف مقابل فقر النساء! 

وية أن هــذا األمــر يظهــر بشــكل واضــح يف منــوذج األســرة الــيت يتــوىل فيهــا الرجــل كســب لقمــة وتــرى احلركــة النســ

، ويف ذلـك النمـوذج حتتـاج املـرأة أن تسـتأذن زوجهـا يف اخلـروج للعمـل، كمـا العيش، وتتوىل فيها املرأة إدارة شئون املنـزل

 ٢".patriarchal family يةباترياركوهو ما يسمى بـ "األسرة ال يف خصوبتها، اأ�ا ال تتحكم متامً 

البقـاء يف عالقــات  علــى يــرغم كثـري مــن النسـاء ويـنص تعليـق جلنــة سـيداو علــى أن: "عـدم االســتقالل االقتصـادي

٣عنف"
وما ينبين عليها من حتمل الرجل مسـئولية اإلنفـاق، وطاعـة الزوجـة  ،(أي أن قوامة الرجل على املرأة يف األسرة .

  .)من منظور اتفاقية سيداو عنفلزوجها وغري ذلك تعد عالقات 

هدف االسـتقواء سـتنسـاء، ومـن مث ييف فقـر ال ارئيًسـ وبناء عليه تعترب احلركـات النسـوية قوامـة الرجـل لألسـرة عـامالً 

إلغــاء تلــك القوامــة عــن طريــق التســاوي املطلــق يف الســلطة  Economic Empowerment(التمكــني) االقتصــادي 

ومتلـك مشـاريعها اخلاصـة،  ،وس األمـوالءصـول إىل ر للو  ؛خارج املنزل لكسب املال داخل األسرة، ودفع النساء للعمل

  يف قرارا�ا! افتصبح متحكمة متامً  ،احىت تستقل عن الرجل اقتصادي� 

حىت يف حال الكالم عن إدماج املرأة يف سوق العمل، نلحظ اإلصرار على إقحام النساء يف كل جمـاالت العمـل، 

بـني الرجـل واملـرأة! وحنـن  Gender Gapبـدعوى تقليـل الفجـوة النوعيـة  ؛رجـال بشـكل أكـربحـىت تلـك الـيت تناسـب ال

وأخــرى أكثــر مالءمــة  ،نتســاءل: مــا الضــري يف أن تكــون هنــاك جمــاالت مــن العمــل أكثــر مالءمــة للمــرأة فتــدخل فيهــا

  للرجل فيتخصص فيها؟

  للمرأة: ياالستقواء (التمكين) السياس -٢

يصــب بشــكل  يهــو الــداعم لالســتقواء االقتصــادي واالجتمــاعي، فاالســتقواء السياســ ييعــد االســتقواء السياســ

ن بعـض إيف تغيري القوانني، ودفع املرأة إىل سوق العمل ولو على حساب دورهـا األساسـي يف تربيـة الـنشء، بـل  مباشر

ـــام املـــرأة �ـــذا الـــدور حتـــدٍّ أساســـ ـــر  فقـــد جـــاء يف ؛للمـــرأة يأمـــام االســـتقواء السياســـ يالتقـــارير املقدمـــة يعتـــرب أن قي تقري
                                                             

1  - The Feminization of Poverty, Megan Thibos, Danielle Lavin, PhD, Marcos Martin, PhD, Empowering Women, 
The J. MCDONALD WILLIAMS INSTITUTE, May 2007, Page 1. 

2  - THE ‘FEMINIZATION OF POVERTY’ AND WOMEN’S HUMAN RIGHTS, Valentine M. Moghadam, 
SHS/HRS/GED, July 2005, page 15,  

3- General Recommendation No. 19 (llth session, 1992), Violence against women...article (23) 
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ة): "وفيمـــا يتعلـــق باملشـــاركة السياســـية (التحـــديات الرئيســـ :، وحتـــت عنـــوان٢٠٠٤مصـــر -هـــداف التنمويـــة لأللفيـــةاأل

  ١"!ارئيسً  اتزال فكرة الدور التقليدي للمرأة يف النطاق اخلاص (كزوجة وأم) متثل عائقً  املتزايدة للمرأة، ال

ـــائق بفـــرض حصـــة للن ـــاوطالبـــت الوث ـــتم شـــغلها بنظـــام  )ســـاء (كوت ومناصـــفة مقاعـــد الربملـــان، والـــيت يفـــرتض أن ي

االنتخاب الشعيب احلر، فتشغلها النساء أو الرجال، بأي نسبة كانت، ال جدال يف ذلك طاملا جاء االختيار بناء على 

علــى فــرض النســاء  ليكــرس ديكتاتوريــة الفكــر النســوي الــذي يعمــل )الكوتــا(يــأيت نظــام  هكــذاانتخابـات حــرة نزيهــة. و 

  وإلغاء كافة الفوارق بني الرجل واملرأة.  ،لضمان إدماج منظور اجلندر يف القوانني والتشريعات ؛عنوة يف الربملانات

ة يضر باملصلحة العامة، فاملعيار الوحيد لشغل أي مناصب قيادية جيـب أن يكـون الكفـاء )الكوتا(ونرى أن نظام 

بـني الرجـل واملـرأة لتحقيـق  �ـرد الوصـول إىل متثيـل متسـاوٍ  )الكوتـا(نساء عـن طريـق ومن مث فإن إقحام ال وليس اجلنس،

  ألنه يوسد األمر إىل غري أهله. ؛باملصلحة العامة استقواء املرأة يضرُّ 

  :ياالستقواء (التمكين) االجتماع  -٣

مـن الفكـر  اوذلـك انطالقًـ، يواالقتصـادي مسـارين لتحقيـق االسـتقواء االجتمـاع يمن االسـتقواء السياسـ يعد كلٌّ 

  النسوي الراديكايل الذي ميثل الفلسفة احلاكمة لالتفاقيات الدولية اخلاصة باملرأة والطفل.

مـن دعـوى أن العـداء  اانطالقًـ -اإلنـاث والـذكور-جلنسـني لقـد تبنـت النزعـة األنثويـة (النسـوية) مبـدأ الصـراع بـني ا

علـى اهللا، وعلـى اللغـة، والثقافـة، والتـاريخ، والعـادات و ة علـى الـدين، والصراع مها أصل العالقة بينهمـا، ودعـت إىل ثـور 

وسعت إىل عامل تتمحور فيه األُنثى حول ذا�ا مستقلة استقالًال كامًال عن عامل  !والتقاليد واألعراف، بتعميم وإطالق

  .٢الرجال

 قضـية املـرأة"ويـذهب يف كتابـه  ،"التمركز حـول األنثـى"بـ  feminism "النسوية"بد الوهاب املسريي ع ويرتجم د.

مـن مفهــوم  ااول حركـات حتريــر املـرأة انطالقًــفبينمــا حتـ ؛إىل أنـه جيـب التفريــق بينهمـا "بـني التحـرر والتمركــز حـول األنثــى

ــن وضــع املــرأة داخــل ا�تمـع، حتــاول حركــ مــن مفهــوم الفــرد املطلــق أن  اات التمركــز حــول األنثـى انطالقًــاألسـرة أن حتسِّ

أو حىت الثقافية، وإمنا  ،أي أننا هنا لسنا أمام قضية حقوق املرأة االجتماعية واالقتصادية": كما يقول ،٣"تفصلها عنه

حالـة صـراع   أمام رؤية معرفية متكاملة نابعة من اإلميان بأن األنثى كيان منفصل عن الذكر متمركزة حول ذا�ا، بل ويف

"»مركز حول األنثىحركة الت«معه، ومن هنا تسميتنا هلا  يكوين تارخي
٤.  

  تمكين أم استقواء؟ يهل ما يطبق في عالمنا العربي واإلسالم
قنـــا اإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال حلـــني التعـــرف علـــى معـــىن املصـــطلح وتطبيقاتـــه، وتـــداعيات يف بدايـــة البحـــث، علَّ 

كل عــام، وقــوانني األســرة هــا يف القــوانني بشــؤ عراض ســريع للتغيــريات اجلــاري إجراتطبيقاتـه علــى األســرة وا�تمــع. وباســت

فمــن قــوانني ترفــع ســن الــزواج للثامنــة  ؛بشــكل خــاص، جنــدها كلهــا ماضــية علــى قــدم وســاق لتحقيــق (اســتقواء املــرأة)

علـى التعــدد  اكمـا يف تـونس، إىل قــوانني تضـع قيــودً   ،مصــر واألردن واجلزائـر واملغــرب، أو حـىت للعشــرين ، كمـا يفةعشـر 

كمــا يف ا�لــة التونســية،   ،مصــر واألردن واجلزائــر واملغــرب، وأخــرى جتــرم التعــدد كمــا يف  ،علــه شــبه مســتحيلجيبشــكل 

                                                             
  .٢٥، صم٢٠٠٤، مصر، ة لأللفية، التقرير القطري الثاينتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، تقرير األهداف التنموي -١
 ، بتصرف.٢ص مرجع سابق، كات حترير املرأة من املساواة إىل اجلندر،حر  .مثىن أمنيالكردستاين،  -٢
 .http://www.elmessiri.com/books.phpعبد الوهاب املسريي  د.موقع قضية املرأة بني التحرر والتمركز حول األنثى،  .عبد الوهاباملسريي،  -٣
 .م١٩٩٦، يللفكر اإلسالم يإشكالية التحيز، اجلزء األول، منشورات املعهد العامل .بد الوهابع املسريي، -٤
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كمـا يف مدونـة املغـرب، وقـوانني   ،واليتـه علـى ابنتـه البكـر الرشـيد يف الـزواج يقوامة الرجل يف األسرة، وتلغ يوقوانني تلغ

نـف األسـري يف لبنـان، وقـوانني ون العمثـل مشـروع قـان ؛وتعاقب الزوج بالسجن ،جترم معاشرة الزوجة بغري كامل رضاها

حىت لو انعكس  ،حق الزوج يف الرجوع عن موافقته على عمل زوجته خارج املنزل، طاملا اشرتطت ذلك يف العقد يتلغ

مثل  ؛وال حترم من النفقة اومن مث إذا ما أصرت على اخلروج للعمل فال تعترب ناشزً  ،األمر بالسلب على مصلحة األسرة

صـارمة ملنـع  اقيـودً ، وتضـع شـرط حضـور ويل األمـر يف عقـد الـزواج يتلغـ، وقـوانني ٢٠١٠دين اجلديد للعام القانون األر 

الولــد حــىت  -يف حالــة الطـالق–وقــوانني ترفـع ســن حضــانة األم لألبنـاء  ،كمــا ىف اجلزائـر  ،الطـالق بــإرادة الـزوج املنفــردة

سـاعات يف األسـبوع يف مكـان عـام وحتـت  ٣أكثـر مـن والفتاة حىت تتزوج، وال تسمح لألب أن يرى أبنـاءه  ،سنة ١٥

كمـا ىف   ،حراسة، مع حرمان اجلـدة والعمـات مـن مصـاحبة األب لرؤيـة أبنائـه، ونقـل واليـة التعلـيم للحاضـنة دون الـويل

وقــوانني تعــرتف باألطفــال غــري  ،لكويــتمصــر وا كمــا يف  ،دون إذن الــزوجوانني تبــيح للمــرأة الســفر للخــارج مصــر، وقــ

بــن احلــق يف لال يالنســب حتمــل اســم األم، مث تعطــوذلــك باســتخراج شــهادة مــيالد خاصــة بالطفــل جمهــول  ،الشــرعيني

وقــوانني أخـــرى كثــرية ال جمـــال  ،مصـــر كمــا يف  ،االســتناد إىل تلـــك الشــهادة لرفـــع دعــوى إثبـــات نســبه ألبيـــه فيمــا بعـــد

، ل الشخصـية تصـب مجيعهـا يف مصـب واحـدحلصرها مت استحداثها، وتغيريات مت إدخاهلا علـى قـوانني األسـرة واألحـوا

  دون أي تدخل من أي شخص كان. م املرأة التام يف جسدها ويف قرارا�ا احلياتية: حتكُّ أال وهو

لـذلك  اوبعد تلك اإلطاللة املوجزة والسريعة للتغيريات اليت طرأت على القوانني احملليـة يف دول العـامل العـريب تطبيًقـ

دون اعتبـار ملصــلحة  ،عــل قـرارات املــرأة نابعـة مـن مصــلحتها الفرديـة وكأ�ــا كيـان منفصــلوالـيت تركــز علـى ج ،املصـطلح

  ما يطبق يف عاملنا العريب واإلسالمي هو االستقواء وليس التمكني.األسرة، يتضح لنا أن 

********* 
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  ةـالخاتم
 "أوحـد"من منظـور  "ن الدوليةحقوق اإلنسا"ري يف جلان املرأة والطفل باألمم املتحدة صياغة مفردات منظومة جت

مث التصـديق عليهـا مـن قبـل ا�ـالس  ،حهـا أمـام احلكومـات للتوقيـع عليهـاال يقبل التفاوض، يف اتفاقيـات دوليـة يـتم طر 

لتتطـابق تلـك القـوانني مـع  ؛النيابية، وهو ما يفرض على تلك احلكومات إجـراء تغيـري وتبـديل شـاملني للقـوانني الوطنيـة

   ية اليت مت االنضمام إليها.االتفاقيات الدول

 كــامالً   اومتــارس األمــم املتحــدة كــل الضــغوط املمكنــة إلرغــام احلكومــات املختلفــة علــى تطبيــق تلــك املواثيــق تطبيًقــ

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

ندر، والصـحة اإلجنابيـة، العنف ضد  املرأة، واجلوترتكز تلك املواثيق على عدد من املصطلحات املفصلية، أمهها: 

بالتنمية املستدامة. وباستعراض كل مصطلح على حدة، مث الربط بينها تكتمل  ا، مع ربطها مجيعً ستقواء (التمكني)واال

 -هلـا للغـة الرمسيـةا يهـو -فتطبيـق تلـك املصـطلحات كمـا وردت يف املواثيـق األصـلية باللغـة اإلجنليزيـة  .لدينا املنظومة..

املتابعـــة واحملاســـبة علـــى أساســـها، ســـيؤدي يف النهايـــة إىل حتـــول  اوالـــيت يـــتم أيًضـــ ،الـــيت يـــتم التوقيـــع والتصـــديق عليهـــاو 

بنيــة األسـرة، وحجمهــا، ووظيفتهـا، وتعريفهــا، وأدوار اجلنســني، و املنـاهج التعليميــة، و خطــري يشـمل القــوانني،  ياجتمـاع

ـــ ســــقف لـــه، وذلـــك مــــن خـــاللنســـل وحتديـــد وعالقتهمـــا، والســـيطرة علــــى ال جســــدها م املــــرأة التـــام يف نفســـها و حتكُّ

  حبيث يصبح من حقها أن: ،وخصوبتها، والذي لن يتحقق إال من خالل تعديل منظومة القوانني

  .خترج وتعمل وتسافر دون احلصول على إذن الزوج -

 .تتزوج من تشاء دون إذن وليها -

، عن طريق قانون يعترب معاشرة الزوج زوجته بغري كامل امالً ك  اتتحكم يف العالقة اجلنسية مع الشريك حتكمً  -

 ا يستوجب عقوبة رادعة تصل إىل السجن مع األشغال الشاقة.زوجي�  ارضاها اغتصابً 

 .كامالً   اتتحكم يف قرار احلمل واإلجناب حتكمً  -

–اجلنســية حتصــل علــى اخلــدمات اإلجنابيــة كاملــة بغــض النظــر عــن عمرهــا أو حالتهــا الزواجيــة (املعلومــات -

 .قانوين)الاإلجهاض –وسائل منع احلمل

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

 .إلزام الرجل برعاية األطفال واألعمال املنزلية مناصفة مع املرأة)-مناصفة مع الرجل

 .)الكوتا(ن طريق إىل املواقع القيادية ع ايدفع �ا دفعً  -

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

، ويســـمح هلـــا مبمارســـة العالقـــات اجلنســـية اشـــرعي�  انـــع زواجهـــا زواًجـــميُ  ة،ذا كانـــت حتـــت ســـن الثامنـــة عشـــر إ -

 "احملمية" دون زواج.

ويات، احلكوميـة وغـري احلكوميـة، سـواء مـن على كافة املسـتلكل ما سبق، نرى ضرورة استبعاد تلك املصطلحات 

 ،وذلـك أل�ـا متثـل الوعـاء ؛اوغريمهـ لتنمية ا�تمع، أو من خالل األحباث واإلحصـاءات اخلطط والربامج الوطنيةخالل 

  وملء الوعاء مير بثالث مراحل:

  .يمصحوب بتمويل سخاملرحلة األوىل: مرحلة مترير املصطلح، ومضمون مقبول 

  .بشكل غري مباشر، واستمرار ضخ التمويل يوبدء طرح املضمون احلقيق ة: مرحلة ترسيخ املصطلحاملرحلة الثاني
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ـــــل شـــــياملرحلـــــة   يال ميكـــــن االســـــتغناء عنـــــه، يظهـــــر املضـــــمون احلقيقـــــ ي�اأساســـــ ًئاالثالثـــــة: بعـــــد أن يصـــــبح التموي

  للمصطلحات، وعندها يتم تقدمي التنازالت يف مقابل استمرار التمويل.

هــو مســار محايــة األســرة مــن اهلجمــة  :املســار األول ؛كــل مــا ســبق، نــرى ضــرورة العمــل علــى مســارينعلــى   وبنــاءً 

  :التغريبية الشرسة اليت تستهدف استئصاهلا من اجلذور حىت ال تقوم هلا قائمة، من خالل

  التمسك بالتحفظات اليت وضعتها احلكومات اإلسالمية عند التوقيع على االتفاقيات الدولية. -

  ية شعبية خبطورة االتفاقيات الدولية للمرأة والطفل على األسرة وا�تمع.عمل توع -

املمثــل للـــبالد يف اجتماعـــات جلنـــة مركـــز املــرأة بـــاألمم املتحـــدة، وتوصـــيل رســـالة   يالتواصــل مـــع الوفـــد الرمســـ -

واضـــحة وحمـــددة مفادهـــا: التمســـك بالتحفظـــات، ورفـــض أي وثـــائق أخـــرى (االســـتنتاجات املتفـــق عليهـــا 

Agreed Conclusionsوالـــيت مــن خالهلــا تتواصـــل الضــغوط علـــى  ،تصــدر عـــن تلــك اللجنــة ) الــيت

  احلكومة لتطبيق االتفاقيات.

يف  ٥٢يف سـيداو، و ٢٦للبنـود ( ااملطالبة بضـرورة إعـادة النظـر يف االتفاقيـات الدوليـة للمـرأة والطفـل اسـتنادً  -

بالوفاء بالتزاماتنـا  انا، والذي يطالبنا دائمً اتفاقية حقوق الطفل) حىت نتخلص من السيف املسلط على رقاب

  الدولية.

نشــر ميثــاق األســـرة يف اإلســالم باعتبـــاره وثيقــة إســـالمية بديلــة للمواثيـــق الدوليــة، واختـــاذه كمرجيــة تشـــريعية  -

  لقوانني األسرة

وتوعيــة مبيثــاق  توعيــة باالتفاقيــات،للقيــادات ا�تمعيــة للللربملــانيني، و وللــدعاة، و دورات تدريبيـة لإلعالميــني،  -

  األسرة.

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

ا لتلك االتفاقيات على العلماء والقيادات الدينية إلبـداء ضرورة عرض مشروعات القوانني اليت توضح تطبيقً  -

  الرأي فيها.

ا لالتفاقيــــات، الســــابقة تطبيًقــــ هــــا يف منظومــــة قــــوانني األســــرة يف األعــــوامؤ مراجعــــة التعــــديالت الــــيت مت إجرا -

  ومطابقتها مع الشريعة اإلسالمية.

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

هو إصالح البيت من الداخل، وهو ما يعمل ألجله هذا املؤمتر الكرمي، الذي تنبه إىل ضرورة رصد  :واملسار الثاين

والعوامـل املسـاعدة عليـه، ووضـع حلـول عمليـة يف حماولـة إلعـادة اللحمـة األسـرية، واسـرتداد  ،األسـريأسباب التفكك 

  ، وذلك من خالل:اد أن يفقدها يف مهب ريح العوملةوهويته اليت ك ،حىت تعود للمجتمع قوته ؛األسرة عافيتها

 .تخصصةواألكادمييات امل يف املدارس واجلامعاتميثاق األسرة يف اإلسالم تدريس  -

 .تشجيع الشباب على الزواج -

، وتوجيـه املهتمـني حنوهـا تأسيس أكادمييات لعلـوم األسـرة تقـوم بتخـريج مرشـدين أسـريني علـى أسـس علميـة -

 وحنو األكادمييات القائمة بالفعل.

 .دورات تدريبية لتأهيل الشباب املقبل على الزواج، وإعادة تأهيل املتزوجني -

 للقضاء على ظاهرة العنوسة.محالت لتبسيط متطلبات الزواج  -
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 لتوعية بفقه التعدد للرجال.دورات تدريبية ل -

  واهللا من وراء القصد، وهو يهدي السبيل،،،

********* 
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  المراجع

  أوالً: المراجع العربية:

  .www1.umn.edu منيسوتا، جامعة موقع ،م١٩٩٥ ،٩٤ البند كني،يب عمل ومنهاج إعالن -

 -E/2007/27، وثيقـة رقـم م٢٠٠٧) لسـنة ٥١يف الـدورة ( Agreed Conclusionsاملتفـق عليهـا  سـتنتاجاتاال -

E/CN.6/2007/9.  

  .م١٩٧٩املرأة "سيداو"، عام  اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد األمم املتحدة، -

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

 ٣٠ إىل ١٤ كوبنهـاجن، والسـلم، والتنميـة املسـاواة.. للمـرأة املتحدة األمم لعقد العاملي املؤمتر تقرير دة،املتح األمم -

  .م١٩٨١ ،نيويورك املتحدة، األمم ،م١٩٨٠ يوليه/متوز

  .م١٩٩٤ ،والتنمية وثيقة مؤمتر القاهرة للسكان األمم املتحدة، -

  .م٢٠٠٦اق األسرة يف اإلسالم، القاهرة، اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل، ميث -

  .م٢٠٠٥ يناير/الثاين كانون ٢٨-١٠ تركيا، والثالثون، الثانية الدورة املرأة، ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة -

  .iicwc.org، موقع اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل املصطلحات الواردة يف الوثائق الدولية للمرأة، -

  .www.hrw.org ،موقع هيومن رايتس ووتش اململكة العربية السعودية: وعود حقوق املرأة مل يتم اإليفاء �ا، -

 .م٢٠٠٤لتنموية لأللفية، التقرير القطري الثاين، مصر، تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، تقرير األهداف ا -

 . م٢٠٠١ ،عمان ،دليل تدرييب للمراهقني، االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر -
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  فهرس الموضوعات
  

  الصفحة  الموضوع

  ١  مقدمة

  ٣  : مصطلح العنف األسريأوالً 

  ٣  الوثائق الدولية املراحل اليت مر �ا مصطلح "العنف األسري" يف

 :٣ مصطلح التمييز املرحلة األوىل  

  :من "التمييز" إىل "العنف ضد املرأة" و"العنف  ياالنتقال التدرجياملرحلة الثانية

  "Genderاألسري" من خالل إدماج مصطلح "اجلندر 

٥  

  ٦  مكونات العنف األسري يف الوثائق الدولية

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

  ٧  يود الشرعية وا�تمعية املفروضة على اجلسدالق .٢

  ٨  ختان اإلناث .٣

  ٨  مهر العروس .٤

  ٩  بني الرجل واملرأة داخل األسرةاألدوار ختالف ا .٥

  ٩  يف التشريعات الرجل واملرأة بني أحكام االختالفات .٦

  ١١  استئذان الزوج يف اخلروج والعمل والسفر .٧

  ١٢ تشارك الزوج مع الزوجة يف قرار اإلجناب .٨

  ١٣  : مصطلح الصحة اإلنجابيةاثانيً 

  ١٣  تعريف املصطلح يف أبرز املواثيق الدولية

  ١٤  فما خدمات الصحة اإلجنابية؟

  ١٤ اإليدز غطاء لتعميم "ثقافة الكوندوم"

  ١٥  اإلجهاض خدمة من خدمات الصحة اإلجنابية

  ١٦  الصحة اإلجنابية والتنمية املستدامة

  ١٧  : مصطلح الجندراثالثً 

  ١٧  خللفية الفلسفية ملصطلح اجلندرا

  ١٨  اسرتاتيجية أممية Gender mainstreamingمأسسة اجلندر 
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  ٢٠  : مصطلح التمكينارابعً 

  ٢٠  منشأ املصطلح

  ٢٠  Woman Empowermentالرتمجة العربية ملصطلح 

 Women Empowermentواستقواء املرأة  Gender Equalityمساواة اجلندر 

  دةوجهان لعملة واح

٢١  

  ٢١  الربط بني استقواء املرأة والتنمية املستدامة

  ٢٢  جماالت استقواء (متكني) املرأة

  ٢٢ االستقواء (التمكني) االقتصادي: -١

  ٢٢  للمرأة: ياالستقواء (التمكني) السياس -٢

  ٢٣  :ياالستقواء (التمكني) االجتماع  -٣

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

  ٢٥ الخاتمة

  


