ﺧطـــورة اﺗﻔﺎﻗﯾـــﺔ "اﻟﺳـــﯾداو" ﻋﻠ ــﻰ
اﻷﺳرة

اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻷﺳﺮة
ﺗﻘﺮﯾﺮ دوري

اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻟﻣرأة "ﺳﯾداو" ،واﺣدة ﻣﻦ

أﻫم وأﺧطر اﻟﺻـﻛوك اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻟﻣرأة ،اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم

ﻟﻠﻘﺿــﺎء ﻋﻠﻰ أي ﻓـوارق ﺑﯾن اﻟﺮﺟ ـﺎل

اﻟواﻗﻊ

ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ .وﻻ ﯾﺗوﻗف اﻷﻣر

واﻟﻧﺳــﺎء ،ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﺣﯾـﺎة

ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد ،ﺑل ﯾﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر

اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻷﺳري ،وﻫﻲ

ﺗﻐﯾﯾر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﺳرﻩ ،وﻓﻲ ﻫذا

اﻟﻌﺎﻣـــﺔ أو اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ

اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻓﻬـﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ ﻗـﺎﻧون دوﻟﻲ

ﺗﺷﻛل ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﺗﺣﻛم اﻟﺧﻧﺎق

ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣﻠﺗﺰﻣــﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺗداﺑﯾر

دﺳﺎﺗﯾرﻫﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻛﺎﻓﺔ ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻬﺎ

ﺗﺻــﺑﺢ ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟدول اﻷطراف اﻟﻣوﻗﻌﺔ

ﻟﺗطﺑﯾق "اﻟﺳﯾداو" ﺑﻼ ﺗﺣﻔظﺎت
اﻧﻌﻛﺎﺳــﺎت اﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ "اﻟﺳــﯾداو" ﻓــﻲ

ﻣﺎرس ٢٠١٩م ..ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮ ١٤٤٠ه ..اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗﻌد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل

اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ..ﺗﻣـﺎرس اﻟﺿـﻐوط

ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻹﺟﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر

اﻷﻧظﻣﺔ ،واﻷﻋراف ،واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ،أي
اﻟﻌدد

ﺳﻧﺳﻠط

اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ.

اﻟﺿوء

ﻋﻠﻰ

ﻫذﻩ
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ﯾﺗﻧــﺎول ﻫ ــذا اﻟﻛﺗ ــﺎب ﺑﺎﻟﻧﻘ ــد واﻟﺗﺣﻠﯾ ــل ﻣ ــن

واﻟﺗﺷ ـ ـ ـرﯾﻌﺎت ،ﻣﺧﺎﻟﻔـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــذﻟك ﻣـ ـ ــﺎ ﺗﻘـ ـ ـ ـرﻩ

زاوﯾ ــﺔ ﺷ ــرﻋﯾﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾ ــﺔ "ﺳ ــﯾداو" ،اﻟﺻ ــﺎدرة

اﻟﺷـ ـرﯾﻌﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﯾﺔ ﻣ ــن ﻓـ ـوارق واﺿ ــﺣﺔ

واﻟﺗﻲ ﺗﻌد أﻫـم وأﺧطـر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ

اﻟﺣﯾﺎﺗﯾ ــﺔ ،ﻧﺗﯾﺟ ــﺔ ﻟﻠﻔـ ـوارق اﻟطﺑﯾﻌﯾ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ

ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻣـرأة واﻷﺳـرة ،ﺑﻣـﺎ ﺗـدﻋو إﻟﯾــﻪ

ﻓط ـ ــر اﷲ ﺗﻌ ـ ــﺎﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬ ـ ــﺎ ﻛ ـ ــل ﻣﻧﻬﻣ ـ ــﺎ...

ﻣن ﻣﺳﺎواة ﻣطﻠﻘﺔ ﺑـﯾن اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة ﻓـﻲ

اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

ﻋــﺎم ١٩٧٩م ﻋ ــن ﻫﯾﺋــﺔ اﻷﻣ ــم اﻟﻣﺗﺣ ــدة،

ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اﻷدوار واﻟوظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋف واﻟﺣﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق

م .ﻛﺎﻣﯾﻠﯾﺎ ﺣﻠﻣﻲ

ﺗﻧــﺎﻗش ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣﺎﺿ ـرة ﻟﻠﻣﻬﻧدﺳــﺔ ﻛﺎﻣﯾﻠﯾــﺎ

ﻛﻣــﺎ ﺗﻧﺎوﻟ ــت ﺑﺎﻟﻧﻘــد واﻟﺗﺣﻠﯾ ــل أﻫــم اﻟﺑﻧ ــود

ﺣﻠﻣـ ــﻲ -رﺋـ ــﯾس ﻣؤﺳﺳـ ــﺔ ﻣـ ــودة ﻟﻠﺣﻔ ـ ــﺎظ
ﻋﻠــﻰ اﻷﺳ ـرة -اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣــﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾ ــﺔ

اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻣﺛ ــل ﺧطـ ـ ًار ﺟﺳ ــﯾﻣًﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻷﺳـ ـرة
واﻟﻣﺟﺗﻣ ـ ــﻊ ،ﻣوﺿ ـ ــﺣﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﺎ

"اﻟﺳـ ــﯾداو" ،واﻟﺗـ ــﻲ ﺗﺗﻣﺛـ ــل ﻓـ ــﻲ :اﻟﻣﺳـ ــﺎواة

ﯾﻧﺑﻐ ـ ــﻲ أن ﻧﻘ ـ ــوم ﺑ ـ ــﻪ ﻟﻣواﺟﻬ ـ ــﺔ ﻣﺧ ـ ــﺎطر

اﻟﻣطﻠﻘ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﯾن اﻟرﺟ ـ ــل واﻟﻣـ ـ ـرأة ،واﻟﻧظـ ـ ــر

"اﻟﺳ ـ ــﯾداو" ،وذﻟ ـ ــك ﺿ ـ ــﻣن ﻣ ـ ــﺎدة ﺣﻘ ـ ــوق

ﻟﻠﻣ ـرأة ﻛﻔــرد ﻣﺳــﺗﻘل ﺑذاﺗــﻪ وﻟــﯾس ﻛﻌﺿــو

اﻹﻧﺳ ـ ــﺎن ،دﺑﻠ ـ ــوم ﻓﻘ ـ ــﻪ اﻷﺳـ ـ ـرة ،ﺟﺎﻣﻌ ـ ــﺔ

ﻓﻲ أﺳرة ،وﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳـﯾن.

طراﺑﻠس )ﻟﺑﻧﺎن( ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

د .ﻓؤاد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم

أﺷ ــﺎر اﻟـ ــدﻛﺗور ﻓ ـ ـؤاد ﺑ ــن ﻋﺑـ ــد اﻟﻛ ـ ـرﯾم -

اﻟﻣﺷـ ـ ــرف اﻟﻌـ ـ ــﺎم ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻣرﻛـ ـ ــز ﺑﺎﺣﺛـ ـ ــﺎت

ﻼ ﻣـ ـ ــن
ﺗﻌﺗﺑ ـ ــر أﺣﻛـ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ــدﯾن ﺷ ـ ــﻛ ً

أﺷـ ــﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾ ـ ــز ﺿ ـ ــد اﻟﻣـ ـ ـرأة ،وأن

ﻟد ارﺳ ـ ــﺎت اﻟﻣـ ـ ـرأة -إﻟ ـ ــﻰ أن روح اﺗﻔﺎﻗﯾ ـ ــﺔ

ﻣ ـ ـ ــن ﯾوﻗ ـ ـ ــﻊ ﻋﻠﯾﻬــ ـ ــﺎ ﻻ ﯾﺣ ـ ـ ــق ﻟ ـ ـ ــﻪ

اﻟﻣﺳـ ــﺎواة اﻟﻣطﻠﻘـ ــﺔ ﺑـ ــﯾن اﻟرﺟـ ــل واﻟﻣ ـ ـرأة،
دون ﻣ ارﻋـ ــﺎة ﻷي اﺧﺗﻼﻓـ ــﺎت ﺟﺳـ ــدﯾﺔ أو

اﻟــﺗﺣﻔظ ﻋﻠــﻰ أي ﺑﻧــد ﯾﻛــون ﻣﻧﺎﻓﯾ ـﺎً

ﻟﻣوﺿ ـ ـ ــوع اﻻﺗﻔﺎﻗﯾ ـ ـ ــﺔ وﻏرﺿ ـ ـ ــﻬﺎ...

ﻧﻔﺳﯾﺔ أو ﻋﻘﻠﯾـﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ،ﻛﻣـﺎ أوﺿـﺢ أﻧﻬـﺎ

اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

"اﻟﺳ ــﯾداو" وﻓﻛرﺗﻬ ــﺎ اﻟﻣﺣورﯾ ــﺔ ﺗﻘ ــوم ﻋﻠ ــﻰ

اﻻﻧﺳ ـ ــﺣﺎب ﻣﻧﻬ ـ ــﺎ ،وأﻧ ـ ــﻪ ﻻ ﯾﺟ ـ ــوز

ﺑـﯾن اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة ﻓـﻲ اﻷدوار واﻟوظــﺎﺋف

2

 دة ظ  اة

د .ﻧﻬﻰ ﻗﺎطرﺟﻲ

ﻟــم ﺗوﻗــﻊ ﻋــدد ﻣ ــن اﻟــدول ..ﻣﻧﻬــﺎ أﻣرﯾﻛ ــﺎ

اﻟﻣﺗﺣــدة ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟــدول اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ

وﺳوﯾﺳـ ـ ار ﻋﻠ ــﻰ" اﻟﺳ ــﯾداو" ،ﻓﻠﻣ ــﺎذا ﻏـ ــﺎب

اﻟﺗ ـ ــﻲ ﻻ ازﻟ ـ ــت ﺗﺣ ـ ــﺎﻓظ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻷﻋـ ـ ـراف

اﻟــدول ﻋــن اﻟﺗوﻗﯾــﻊ؟ وﻟﻣــﺎذا ﺗﺻـ ّـر اﻷﻣــم

وﺗﻘ ﱢدرﻫﺎ؟ ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

ﻋــن اﻟﺣﻛ ــﺎم اﻟﻌ ــرب أﺳ ــﺑﺎب اﻣﺗﻧ ــﺎع ﻫ ــذﻩ

واﻟﺗﺷ ـ ـرﯾﻌﺎت اﻟدﯾﻧﯾـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﺣﺗـ ــرم اﻟﻣ ـ ـرأة

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺷﺗﻣﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض اﻟﻧﻘـﺎط اﻹﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ،إﻻ أﻧﻬـﺎ اﺷـﺗﻣﻠت ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل
ﻋﻠــﻰ أﻣــور ﻓــﻲ ﻏﺎﯾــﺔ اﻟﺧطــورة ﻋﻠــﻰ ﻛﯾــﺎن اﻷﺳـرة ﺑﺷــﻛل ﺧــﺎص واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺑﺷــﻛل ﻋــﺎم ،ﻣــن
أﻫﻣﻬـﺎ :إﺣـداث ﺗﻐﯾﯾـر ﺟـذري ﻓـﻲ اﻟـدور اﻟﻔطـري ﻟﻛـل ﻣـن اﻟرﺟـل واﻟﻣـرأة ﻓـﻲ اﻷﺳـرة ،واﻟـدﻋوة
إﻟ ــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ــق اﻟﻣﺳ ــﺎواة اﻟﻣطﻠﻘ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎﻻت اﻟﺣﯾ ــﺎة اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ،واﻟﻌﻣ ــل ﻋﻠ ــﻰ إﺑﺎﺣ ــﺔ اﻟﻌﻼﻗ ــﺎت
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

م .ﻛﺎﻣﯾﻠﯾﺎ ﺣﻠﻣﻲ

ﻓ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــذا اﻟﻔﯾ ـ ــدﯾو ..ﺗﺗﻧـ ـ ــﺎول م .ﻛﺎﻣﯾﻠﯾ ـ ــﺎ

اﻟ ـ ــدﯾن وﺟﻌ ـ ــل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾ ـ ــﺔ ﻫ ـ ــﻲ اﻟﻣرﺟﻌﯾ ـ ــﺔ

ﺣﻠﻣـ ــﻲ –رﺋـ ــﯾس ﻣؤﺳﺳ ـ ــﺔ ﻣـ ــودة ﻟﻠﺣﻔ ـ ــﺎظ

اﻟوﺣﯾ ـ ـ ـ ــدة ﻟﻛ ـ ـ ـ ــل اﻟﻘـ ـ ـ ـ ـواﻧﯾن واﻟﺗﺷـ ـ ـ ـ ـرﯾﻌﺎت

ﻋﻠﻰ اﻷﺳـرة -اﻟﻣﺧـﺎطر واﻟﺗﻬدﯾـدات اﻟﺗـﻲ

اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣرأة واﻷﺳـرة ،ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﺗﺗـدﺧل

ﺗﻣﺛﻠﻬ ـ ــﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾ ـ ــﺔ "اﻟﺳ ـ ــﯾداو" ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻷﺳـ ـ ـرة

ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ أدق ﺧﺻوﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﯾﺎت اﻟﺑﯾـ ـ ـ ـ ـ ــوت...

واﻟﻣﺟﺗﻣﻌ ــﺎت اﻟﻌرﺑﯾ ــﺔ واﻹﺳ ــﻼﻣﯾﺔ ،واﻟﺗ ــﻲ

ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل :إﻗﺻـﺎء ﻣرﺟﻌﯾـﺔ

اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ج١

ج٢

ج٣

اﻟﺷﯾﺦ ﺳﻌد ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﻘﻌود ..د .وﻟﯾد ﺑن ﻋﺛﻣﺎن اﻟرﺷودي

ﯾﻧﺎﻗش ﻫذا اﻟﻔﯾدﯾو اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ "اﻟﺳﯾداو" وﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺗﻬدد اﻷﺳرة،
اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ،ﻣﻌﺗﺑ اًر أن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣرب دوﻟﯾﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﺿد
اﻷﺳرة؛ وذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻣواد وﺑﻧود ﯾؤدي ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﻛﯾك اﻷﺳرة

وﺗدﻣﯾرﻫﺎ ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل
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د .ﻧورة اﻟﺳﻌد

ﻣﺧ ــﺎطر اﺗﻔﺎﻗﯾ ــﺔ "اﻟﺳ ــﯾداو" ﻋﻠ ــﻰ اﻷﺳـ ـرة

"اﻟﺳــﯾداو" ،واﻟــذي ﯾﻌطــﻲ اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣ ــدة

اﻟﻣﺗﺣـ ــدة ﻋﻠـ ــﻰ اﻟـ ــدول ﻟرﻓـ ــﻊ اﻟﺗﺣﻔظـ ــﺎت

اﻟﺟـ ـراﺋم اﻟدوﻟﯾ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺣﺎﻟ ــﺔ وﺟ ــود ﺷ ــﻛوى

اﻟﺗ ــﻲ وﺿـ ــﻌﺗﻬﺎ ﻋﻧـ ــد اﻟﺗوﻗﯾـ ــﻊ ..اﻟﺿـ ــﻐط

ﺑﺳ ــﺑب ﻋ ــدم ﺗطﺑﯾﻘﻬ ــﺎ ﻟﺑﻧ ــود اﻻﺗﻔﺎﻗﯾ ــﺔ...

اﻟﺷـ ــدﯾد ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺣﻛوﻣـ ــﺎت ﻟﻠﺗوﻗﯾـ ــﻊ ﻋﻠـ ــﻰ

ﻫــذا أﻫــم ﻣــﺎ ﺗﻧﺎوﻟﺗ ــﻪ د .ﻧــورة اﻟﺳــﻌد ﻓ ــﻲ

اﻟﺑرﺗوﻛـ ـ ـ ـ ــول اﻻﺧﺗﯾـ ـ ـ ـ ــﺎري اﻟﻣﻠﺣـ ـ ـ ـ ــق ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ﻫذا اﻟﻔﯾدﯾو ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾـل

واﻟﻣﺟﺗﻣـ ــﻊ ..اﻹﻟﺣـ ــﺎح اﻟـ ــداﺋم ﻣـ ــن اﻷﻣـ ــم

ﺣـ ـ ــق إﺣﺎﻟـ ـ ــﺔ اﻟﺣﻛوﻣـ ـ ــﺎت إﻟـ ـ ــﻰ ﻣﺣﻛﻣـ ـ ــﺔ

أ.د .رأﻓت ﻣﺣﻣد رﺷﯾد اﻟﻣﯾﻘﺎﺗﻲ
إذا رﻓﻌـ ـ ـ ــت اﻟﺗﺣﻔظـ ـ ـ ــﺎت ﻋـ ـ ـ ــن اﺗﻔﺎﻗﯾـ ـ ـ ــﺔ

اﻟﺗﻐﯾﯾـ ـ ـرات :إﻟﻐـ ـ ــﺎء ﻗواﻣـ ـ ــﺔ اﻟرﺟ ـ ــل ﻋﻠ ـ ــﻰ

ﻣﺻ ـراﻋﯾﻪ ﻹﺣــداث ﺗﻐﯾﯾ ـرات ﺟذرﯾــﺔ ﻓــﻲ

اﻟﻣﺳـ ــﻠم ،ﺗﺟ ـ ـرﯾم اﻟـ ــزواج ﻗﺑـ ــل  ١٨ﻋـ ــﺎم

اﻟﺗﺷ ـ ـ ـرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎﻟﻣرأة واﻷﺳ ـ ـ ـرة،

ٕواﺑﺎﺣﺔ اﻟزﻧﺎ ﻗﺑـل ﻫـذا اﻟﻌﻣـر ،ﺗﻘﻧـﯾن زواج

"اﻟﺳـﯾداو" ،ﻓــﺈن ذﻟــك ﺳــﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑــﺎب ﻋﻠــﻰ

واﻟﺗﻲ ﺳﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﻛك اﻷﺳـرة واﻧﻬﯾﺎرﻫـﺎ
ﻛﻣـ ـ ــﺎ ﺣـ ـ ــدث ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﻐـ ـ ــرب ،وﻣـ ـ ــن ﻫـ ـ ــذﻩ

أﺳ ـ ـ ـ ـرﺗﻪ ،إﺑﺎﺣـ ـ ـ ــﺔ زواج اﻟﻣﺳـ ـ ـ ــﻠﻣﺔ ﺑﻐﯾـ ـ ـ ــر

اﻟﺷواذ ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

م.ﻛﺎﻣﯾﻠﯾﺎ ﺣﻠﻣﻲ

ﻟﻘﺎء ﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ ﻣﻊ م .ﻛﺎﻣﯾﻠﯾﺎ ﺣﻠﻣﻲ –رﺋﯾس ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣـودة ﻟﻠﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـرة -ﯾﻧـﺎﻗش ﻣـﺎ ﯾﺑﺛـﻪ
اﻹﻋـﻼم اﻟﻣﺻـري ﻣــن ﻗﺿـﺎﯾﺎ أﺳـرﯾﺔ ﺷـﺎﺋﻛﺔ ،ﻣﺛــل ﺗﻧـﺎول ﻋــرض ﻧﻣـﺎذج ﻟﻸﻣﻬــﺎت اﻟﻌﺎزﺑـﺎت وﻣــﺎ

ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ ﻣن ﻣﺂﺳﻲ ،وﻋﻼﻗﺔ ذﻟك ﺑﺧﻠق ﻣﻧﺎخ ﻣﻧﺎﺳـب ﻟﺗطﺑﯾـق اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻣرأة،
وﺧﺎﺻﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ "اﻟﺳﯾداو" ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

د .أﺣﻣد اﻟرﯾﺳوﻧﻲ

اﻟﻘ ــﯾم اﻟﻣﺳ ــﻣﺎة اﻟﯾ ــوم ﺑﺎﻟﻛوﻧﯾ ــﺔ ،وﻫ ــﻲ ﻗ ــﯾم

ﺗﺗﺻـ ــف ﺑـ ــﻪ اﻟﻣ ـ ـرأة ﯾﺗﺻـ ــف ﺑـ ــﻪ اﻟرﺟـ ــل،

ﯾـ ـ ـ ــﺗم ﻓرﺿـ ـ ـ ــﻬﺎ وﺗﻐﻠﯾﺑﻬـ ـ ـ ــﺎ ﻷن ﺻـ ـ ـ ـ ّـﻧﺎﻋﻬﺎ
وﺗﺟﺎرﻫــﺎ ﻫــم اﻟﻐــﺎﻟﺑون ،ﺗرﯾــد اﻟﯾــوم إﺑطــﺎل

وﻛ ـ ــل ﻣ ـ ــﺎ ﯾﺗﺻ ـ ــف ﺑ ـ ــﻪ اﻟرﺟ ـ ــل ﺗﺗﺻ ـ ــف

ﺑ ــﻪ اﻟﻣـ ـرأة ،وﻛـ ــل ﻣ ــﺎ ﯾﻠـ ــزم أﺣ ــدﻫﻣﺎ ﯾﻠـ ــزم

ﻛــل اﻟﻔ ـوارق ﺑــﯾن اﻟرﺟــل واﻟﻣ ـرأة ،ﯾرﯾــدون

اﻵﺧـ ـ ــر ،ﺣرﻓ ـ ـ ـﺎً ﺑﺣـ ـ ــرف  ...اﻟﺗﻔﺎﺻــــــﯾل

أن ﯾﺟﻌﻠ ـ ـوا "اﺛﻧـ ــﯾن ﻓـ ــﻲ واﺣـ ــد" ،ﻓﻛـ ــل ﻣـ ــﺎ
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اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ "اﻟﺴﯿﺪاو" ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺑذﻟﻪ ﻫﯾﺋﺎت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن ﺟﻬود وﺿﻐوط ﻛﺑﯾرة ﻟﺗﻔﻌﯾل ﺗطﺑﯾق "اﻟﺳﯾداو" ،وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ اﻟﺳـﯾداو ،واﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻠﻘــﻰ ﺗﻘـﺎرﯾ ارً دورﯾـﺔ ﻣــن اﻟـدول اﻷطـراف ﺣــول ﻣـدى اﻻﻟﺗـزام ﺑﺗﻧﻔﯾـذﻫﺎ؛ ﻓــﺈن ذﻟـك أﺳـﻔر ﻋـن ﻧﺗــﺎﺋﺞ
واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻘﺿـــﺎء اﻟﺗوﻧﺳـــﻲ ﯾﻠـــزم ﻣطﻠﻘ ــﺔ ﺑـــدﻓﻊ
اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻟطﻠﯾﻘﻬﺎ!!

ﺗرﻛﻣﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣظر ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت

ﺗﺷـــــﺎد ..ﺗﻘـــــر ﺣظـــــر اﻟـــــزواج اﻟﻣﺑﻛـــــر

"ﺗوﺛﯾــــق اﻟﺧطوﺑــــﺔ" ..ﻣﻘﺗــــرح ﻗــــﺎﻧون

ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ٢٠٢٠

ﯾﻔﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺧطﯾﺋﺔ

اﻟــزواج اﻟﻣــدﻧﻲ ..ﺟـــدل ﻻ ﯾﺗوﻗــف ﻓـــﻲ

ﺗﻌــــدﯾﻼت ﻗــــواﻧﯾن اﻷﺳــــرة ..ﺑرﻟﻣــــﺎن

ﻟﺑﻧﺎن

ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﺧطﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗوﻧﺳﻲ

ﻣﻘﺗرﺣــﺎت ﺗﻌــدﯾل دﺳــﺗور ﻣﺻــر ..رﺑــﻊ

أﻣﻬــــﺎت ﻋﻠــــﻰ اﻷﺛﯾــــر ..أول إذاﻋـــــﺔ

ﻣﻘﺎﻋد اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻟﻠﻣرأة

ﻟﻸﻣﻬﺎت اﻟﻌﺎزﺑﺎت

وﻓﻘــﺎً ﻟﻣﺑــدأ اﻟﻣﺳــﺎواة ..ﺗﺧـــرج ١٦٤٥

ﻓــــــﻲ ﺣــــــرس اﻟﺣــــــدود اﻟﺳــــــﻌودي..

ﻣﺟﻧدة ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ

وظﺎﺋف ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء

"ﻓﯾﻔﺎ" ﯾﻌﻠن إﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾـﺔ ﻟﺗﻌزﯾـز

أول ﻣﺳـــﺟد ﻣﺧـــﺗﻠط ﺑﻔرﻧﺳــــﺎ ..ﯾﺛﯾــــر

ﻛرة اﻟﻘدم اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ

اﻟﺟدل

أ .ﻓﺎطﻣﺔ ﻋﺑد اﻟرءوف

ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟﻣﻌـ ـ ــدﻻت اﻟﻛﺑﯾ ـ ـ ـرة ﻓـ ـ ــﻲ ﺣـ ـ ــﺎﻻت

اﺗﻔﺎﻗﯾـ ـ ـ ـ ــﺔ "اﻟﺳـ ـ ـ ـ ــﯾداو" ،وﻋﻣﻠـ ـ ـ ـ ــت ﻋﻠﯾﻬـ ـ ـ ـ ــﺎ

اﻟطﻼق ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺗﻐﯾـ ًار أﻛﺛـر

ﻣـ ــؤﺗﻣرات اﻟﻣ ـ ـرأة اﻷﻣﻣﯾـ ــﺔ ﺑـ ــدأب ﺷـ ــدﯾد،

ﻋﻣﻘ ـ ـﺎً ﺣـ ــدث ﻓـ ــﻲ اﻟﻌﻘـ ــل اﻟﺟﻣﻌـ ــﻲ ،وأن
ﻫﻧ ــﺎك ﻧﻣطـ ـﺎً ﻣﻌﯾﻧـ ـﺎً ﻣ ــن اﻟﺛﻘﺎﻓ ــﺔ اﻟﺟدﯾ ــدة
ﺑــدأ ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ إ ازﺣــﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻘدﯾﻣــﺔ ،وﻓــﻲ

اﻋﺗﻘ ـ ــﺎدي أن ﻫ ـ ــذا اﻟﻣﺗﻐﯾـ ـ ــر ﻫ ـ ــو ﺛﻘﺎﻓ ـ ــﺔ
"اﻟﻣﺳ ـ ــﺎواة اﻟﻣطﻠﻘ ـ ــﺔ" اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺑﺷ ـ ــرت ﺑﻬ ـ ــﺎ

وﺑﺧط ــط ﻣرﻧ ــﺔ ،وﻣﺗﺎﺑﻌ ــﺔ دورﯾ ــﺔ ﻟﺻ ــﯾﻘﺔ،
ﺣﺗـ ــﻰ ﺑـ ــدأت ﺛﻣـ ــﺎر ﻫـ ــذﻩ اﻷﻓﻛـ ــﺎر ﺗـ ــؤﺗﻲ

أﻛﻠﻬـ ـ ــﺎ ،ﺑﺗﻔﻛﯾـ ـ ــك اﻷﺳ ـ ـ ـرة اﻟﻧﻣطﯾـ ـ ــﺔ ﻛﻣـ ـ ــﺎ
ﯾطﻠﻘون ﻋﻠﯾﻬﺎ ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل
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أ .ﻓﺎطﻣﺔ ﻋﺑد اﻟرءوف
ﻣــن اﻟﺻــور اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾــﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ "اﻟﺳــﯾداو" اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟوطﻧﯾ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﺗﻐﯾﯾ ـ ـ ـ ــر اﻷدوار

داﺧــل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻌرﺑﯾــﺔ :إدﻣــﺎج اﻟﻣـرأة اﻟﻣﺗﻌـ ــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ ﻟﻠرﺟـ ــﺎل واﻟﻧﺳـ ــﺎء ﻣـ ــن
ﻓ ــﻲ ﻗـ ـوات ﺣﻔ ــظ اﻟﺳ ــﻼم اﻟدوﻟﯾ ــﺔ ،ﻓ ــرض ﺧـ ـ ــﻼل اﻟﻣﻧ ـ ـ ــﺎﻫﺞ اﻟد ارﺳ ـ ـ ــﯾﺔ ،واﻷﻋﻣ ـ ـ ــﺎل
ﻧظـ ـ ــﺎم اﻟﻛوﺗـ ـ ــﺎ ﻹﺟﺑـ ـ ــﺎر اﻟﺷـ ـ ــﻌوب ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﺳـ ـ ــﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ،واﻟﺻـ ـ ــﺣﺎﻓﺔ ...اﻟﺗﻔﺎﺻــــــﯾل
اﺧﺗﯾ ـ ــﺎر ﻧﺳ ـ ــﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن اﻟﻧﺳ ـ ــﺎء ﻓ ـ ــﻲ

أ .اﻟﻬﯾﺛم زﻋﻔﺎن

ﻫ ــل ﻫﻧ ــﺎك أﺛ ــر ﻋﻣﻠ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌ ــﺎت

اﻟﻣﺳ ـ ــﻠﻣﺔ ﻟﻬ ـ ــﺎ ﻋﻼﻗ ـ ــﺔ ﺑﺗﻠـ ـ ــك اﻟﻣﻘـ ـ ــررات

اﻹﺳـ ـ ــﻼﻣﯾﺔ ﻟﻣـ ـ ــﺎ ﻧﺻـ ـ ــت ﻋﻠﯾـ ـ ــﻪ اﺗﻔﺎﻗﯾـ ـ ــﺔ

اﻟدوﻟﯾـﺔ ..ﻫــذا ﻣـﺎ ﺗﺣــﺎول أن ﺗﺟﯾـب ﻋﻧــﻪ

"ﺳــﯾداو" و"وﺛﯾﻘــﺔ ﺑﻛــﯾن"؟ وﻫــل اﻟﺗﻐﯾﯾـرات

ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟ ــﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾ ــﺔ ﻣ ــن ﺧ ــﻼل د ارﺳ ــﺔ

اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ

ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺻــري وﻣــﺎ ط ـ أر ﻋﻠﯾــﻪ

اﻵوﻧ ـ ـ ــﺔ اﻷﺧﯾـ ـ ـ ـرة ﻓﯾﻣ ـ ـ ــﺎ ﯾﺧ ـ ـ ــص اﻟﻣـ ـ ـ ـرأة

ﻣن ﺗﻐﯾﯾرات ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

أ.د .رأﻓت ﻣﺣﻣد رﺷﯾد اﻟﻣﯾﻘﺎﺗﻲ

ﺗﻧ ــﺎول اﻟ ــدﻛﺗور أرﻓ ــت اﻟﻣﯾﻘ ــﺎﺗﻲ -رﺋ ــﯾس اﻟﻣطﻠــق ﺑ ــﯾن اﻟرﺟ ــل واﻟﻣـ ـرأة ﻓ ــﻲ اﻷدوار
ﺟﺎﻣﻌ ـ ــﺔ طـ ـ ـراﺑﻠس ﺑﻠﺑﻧ ـ ــﺎن -ﺧ ـ ــﻼل ﻫ ـ ــذﻩ واﻟﺗﺷـ ـرﯾﻌﺎت ،وﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﻊ ذﻟ ــك ﻣ ــن إﻟﻐ ــﺎء
اﻟﻘـراءة اﻟﺷــﻌرﯾﺔ ﻋــدداً ﻣــن اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟﺗــﻲ ﻟﻠﻘواﻣــﺔ واﻟﻣﻬــر واﻟوﻻﯾــﺔ واﻟﻌــدةٕ ،واطــﻼق
ﺗﺳ ــﻌﻰ اﻷﻣـ ــم اﻟﻣﺗﺣ ــدة ﺟﺎﻫـ ــدة ﺑﻛ ــل ﻣـ ــﺎ اﻟﺣرﯾ ــﺔ اﻟﺟﻧﺳ ــﯾﺔ ﻟﻠﻣـ ـرأة ﺑ ــﻼ ﺿـ ـواﺑط وﻻ

أوﺗﯾــت ﻣــن وﺳــﺎﺋل ﺿــﻐط ﻟﻔرﺿــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗﯾود ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل
ﺷـ ــﻌوب اﻟﻌـ ــﺎﻟم ،وﻣـ ــن أﻫﻣﻬـ ــﺎ :اﻟﺗﺳـ ــﺎوي

د .ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم

أﻛــد د .ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻛـرﯾم -رﺋــﯾس ﻗﺳــم اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ،ﻛﻠﯾــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــﺎت ،ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺧرطــوم-
أن رﻓــض اﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ "اﻟﺳــﯾداو" ﻟــﯾس واﺟــب اﻟﻌﻠﻣــﺎء ﻓﻘــط ،ﺑــل ﻫــو واﺟــب ﻛــل ﻣﺳــﻠم ،ﻟﻣــﺎ ﺗﺣﻣﻠــﻪ ﻫــذﻩ
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﻛرات ﻋظﯾﻣﺔ ﻣﺛل :اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﻠواط واﻟﺳﺣﺎق ،وﺗﻣـرد اﻟﻣـرأة ﻋﻠـﻰ ﺷـرع اﷲٕ ،واﻟﻐـﺎء

اﻟﻘواﻣﺔٕ ،واﻟﻐﺎء ﻋدة اﻟﻣرأة ،وﺗﺣرﯾم ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎتٕ ،واطﻼق ﺣرﯾﺔ اﻟﻣرأة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ...اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل

