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 ملخص البحث
 من المهم جدا ان يكون للفرد من كل الجنسين  حقوقا ويعتبر امرا طبيعيا فل فرق بين 
ني م الرجل والمرأة على اساس الجنس او الدين او اللغة او العقيدة ، وهذا مبدأ اساس
دونه لد وبروح والجسة ال مبادئ حقوق النسان ويعد هذا المبدأ من الديمقراطية بمثاب
ينن الجنساواة بيمونه المسة ، أذ أن  مضدلول للحريل مار كة وينهى للديمقراطي معن
 . على حد سواء ، فهو يعد أهم المبادئ التي اقرت في التفاقيات  الدولية
رين الميلديرن العشي القد الرابع في العقوح في ألفق ف أن حقوق المرأة أضحت تل

ام دة عم المتحاق المع ميثع وضوق1945مالمي لحقدار العلن العدها أص  ،وبع
ام ان عات1948النسوق والحريل انسان حق التمتع بجميع الحقذي نص (( لك  ال

. (( الواردة في العلن دون تمييز من أي نوع ولسيما التمييز بسبب الجنس
 المقدمة
ا أذ يعد امراW طبيعيا فل فرق    من المهم جدا ان يكون للفرد من كل الجنسين  حقوق
يدأ اساسذا مبدة، وهة او العقيدين او اللغ بين الرجل والمرأة على اساس الجنس او ال
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 من مبادئ حقوق النسان ويعد هذا المبدأ من الديمقراطية بمثابة الروح والجسد وبدونه
مونه المساواة بين الجنسينة، أذ أن  مضدلول للحري ل معنى للديمقراطية وينهار كل م
 .على حد سواء، فهو يعد أهم المبادئ التي اقرت في التفاقيات  الدولية
رين الميلديرن العشي القد الرابع في العقوح في ألفق ف أن حقوق المرأة أضحت تل

ام دة عم المتحاق المع ميثع وضوق1945مالمي لحقدار العلن العدها أص  ،وبع
ام ان عات1948النسوق والحريع الحقع بجميق التمتان حل انسص ((لكذي ن  ال

.((الواردة في العلن دون تمييز من أي نوع ولسيما التمييز بسبب الجنس
ع   ي التمتل فاواتها بالرجراة ومسوق المام بحقخ الهتمك التاريذ ذلدأ مند ب لق
م الدول كان بالغ السوءي معظ بالحقوق والحريات المختلفة، لسيما أن وضع المرأة ف
رادلوك الفى سة علة مهيمنادات اجتماعية وعراف قديمود أعبب وجوة بس والقس
نى موق أدنا مخلى أنها علر اليهرأة وتنظ والجماعات وتنمي المعاملة التميزية ضد الم
ةة المعنية المتخصصالت الدولية الوك الرجل ، وعليه سعت منظمة المم المتحدة وكاف
وضاW للنهين عامن خمسثر مدار أكى مل علاواتها بالرجرأة ومسوق المية حق بقض
ع بالمرأة ، ونتج على ذلك عدة أتفاقيات دولية مضمونها كان عبارة عن تساوي المراة م
دين الدوليين الخاصيينات مثل العهل اللتزام الرجل وخاصة في التمتع بالحقوق وتحم
مذي تية والة والسياسوق المدنية والحقة والجتماعيادية والثقافيالحقوق القتص ب

ام  داره عاص1966أصاني الخدولي الثد الق بالعهاري الملحبروتوكول الختي، وال  
ام ا عادر ايضية الصة والسياسالحقوق المدنية1966بات الدولين التفاقيل ع، فض  

دوليعها على الصعيد ال الخاصة بحقوق المرأة فقط من أجل النهوض بها وتحسين وض
1979كالعلن العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة الصادر عام  .

ة أدى  وق المرأة خاصان وقضايا حقوق النسايا حق أن أهتمام المجتمع الدولي بقض
دأا برأة كما المع بهن ان تتمتتي يمكوق الامين الحقد مضو تحدياه نحى التج ال
ماناتهاوق وضك الحقة تلق بحمايدة تتعلة عديائق دولين وثالعلن عام ب الهتم
اند كوق ، فقف الحقي مختلل فع الرجافها مرأة وأنصر المك تحرين ذلدف م واله
ور العلند ظهةW بعرأة خاصوق المة حقراز قيمي أببيراW فة دوراW كات الدولي للتفاقي
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ة1948العالمي لحقوق النسان رد المدنيوق الفوق المرأة من حقوم حقع مفه، وتوس  
ية، أذا الساس والسياسية الى حقوق أقتصادية وأجتماعية وثقافية، وبشكل خاص حرياته
رأةة المة كرام ان حماية حقوق المرأة التي أقرت دولياW قد أكتسبت مغزى فلم تعد حماي
 مقصورة على الشأن الداخلي فقط، وهنا تبرز اهمية الموضوع من  التعرف على الحقوق
يبير فا دور كف لهة ، وكيات الدوليل التفاقيي ظرأة فا المع بهتي تتمتة ال المختلف
دوليعيد الى الصدة علة المعتمات القانونين الليل عوق فضذه الحقى هاظ عل الحف
اهيهي مة فة، والمتمثلكلة البحثيا المشا تظهرلنرأة، وهنوق المة حقال حمايي مج ف
ةات القانونيادور الليا مة؟، وايضات الدوليي التفاقيرأة فة للموق المكفول الحق
المعتمدة على الصعيد الدولي لتكريس وحماية حقوق المرأة؟
rا اما عن هدف البحث ،فأنه يظهرمن خلل تحديد المفاهيم الجديدة لحقوق المرأة طبق
اتى اليرف علا التعوع، وايضذ الموضة بهة المتعلقات الدوليي التفاقيا ورد ف لم
ذاة بهة المتعلقات الدولين خلل التفاقيرأة موق المررة لحقة المقة الدولي الحماي
.الموضوع
لوبتخدم الباحث اسة، أذ اسي في الدراسج العلماع المنهود الباحث لتب وهذا ما يق
ة هذهات حماية أليوق المرأة ودراسة لحقات الدولي المنهج التحليلي لنصوص التفاقي
. الحقوق على المستوى الدولي
 وهنا يتم يتقسيم البحث الى مبحثين وهما
 المبحث الول : التفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة
 وتتضمن الحقوق السياسية للمرأة ، وايضا الحقوق القتصادية
. اما عن المبحث الثاني : آليات حماية حقوق المرأة على المستوى الدولي
ةان المتخصص وتتضمن : دور المؤتمرات الدولية في الحفاظ على حقوق المرأة و اللج
 التي ساهمت في الحفاظ على حقوق المرأة
. وبعدها يصل الباحث الى خاتمة الموضوع والمصادر
    . المبحث الول : التفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة
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ي   رأة فع المات وضد أن بل بعاواتها بالرجرأة ومسوق المام بحقدا الهتمد ب لق
ةادات أجتماعي الونة الخيرة بالغ السوء والقسوة وذلك بسبب وجود اعراف قديمة وع
م المتحدةة التميزية ضد المرأة لذلك عملت الملوك الفراد والمعاملى سة عل مهيمن
ةل وكفالاواتها بالرجرأة ومسوق المية حقة بقضة المعنية المتخصصالت الدولي والوك
سواء الجنان سبب ك تمتع النساء والرجال بذات الحقوق والحريات دون تمييز لي س
اتدة أتفاقيد ع او الدين او اللغة.. الخ ، ولجل ذلك تمخض على الصعيد الدولي عق
ذهد هات وتعل أللتزامالحقوق وتحمع بي التمترأة فل والمن الرجاوي بية تس دولي
 :التفاقيات الطار الشامل لكافة الحقوق المرأة في أطار لتفاقيات الدولية وكالتي
 المطلب الول : الحقوق السياسية للمرأة
دن خلل العديا مت لهوق منحية وهذه الحقوق السياس تتمتع المرأة بالعديد من الحق

ام ية لعرأة السياسوق المن العلن الخاص بحق1952من التفاقيات الدولية ابتداء م  
  ،1979، مروراW بالتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام )1(

ل وانتهاء بكافة التوجهات الدولية الحالية حيث تساوي بين الرجل والمراة في التمتع بك
 الحقوق السياسية ومن هذه الحقوق هي

1- -حق المرأة في تقلد الوظائف العامة3-حق المرأة في الترشيح، 2حق المرأة في التصويت،   
 .الفرع الول // حق المرأة في التصويت
امع امية ، وتضاركة السياسويت والمشي التصق فرأة الحة للمات الدوليح التفاقي تتي
كذ تلة لتنفيريعات الداخلين خلل التشدابير مة التاذ كافلطة أتخاء سدول العض ال
وتهال من صدول يجعل الات داخ المشاركة، فمشاركة المرأة في التصويت في النتخاب
اعين الوضا وتحسة رغباتهق كافي تحقياعدها فذ ويسب وتنفة تحس ذو أهمي

ة ( 1رار الجمعيوجب قمام بمديق والنضت للتصدت وعرضرأة ، أعتمية للموق السياسأن الحقة بش أتفاقي
اذ 195/ كانون الول / ديسمبر /20) المؤرخ في 7 (د-640العامة للمم المتحدة داء نفوز،7، تاريخ ب/تم

ادة 1954ام الما لحكام6 ،فقد عة بعرأة العراقية للماركة الحزبيم ، المشيف جاسد نصع /رغ  ، يراج
35 ، ص2012، دراسة   اجتماعية سياسية / ميدانية ، دار الكتب العلمية للطباعة والنشر ، بغداد  2003 .
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م ا رقة بقرارهة العامدت الجمعيية ، وأكي18 (د1904المعيشؤرخ ف) الم  
ري ، حيث20/11/1993كال التمييز العنص  والخاص بأعلن القضاء على جميع اش

يةداف الساس أن ميثاق المنظمة يقوم على مبدأ كرامة جميع البشر وتساويهم ومن اله
ااس جميعية للنات الساسان والحريوق النسترام حقجيع احز وتشدها تعزيتي ينش ال
.دون تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغه او الدين
ىدة ، فعلرة واحا مان كلهوق النسورت حقان ان تطع كي أي مجتمدث فم يح ول
ويتي التصاء فق النسى حول الم الوصة مثلW، تات الغربيي المجتمعال فبيل المث س
اطاتل عن النشام فضن الطع بشكل تدريجي وذلك تتويجا للمظاهرات والضرابات ع

، وتعد أول مبادرة لتكريس هذا الحق توصل اليها)2(المكثفة لجماعات الضغط النسوية  
  حيث من بين ما أقر هذا العلن حق1848 أب/ 8/ 16المجتمعون في نيويورك في 

 النساء في البداء برأيهن  ولكن عند التصويت على هذا العلن حضيت كل القرارات
رأة الناجمة على الجماع باستثناء القرار الداعي للمساواة في التصويت، ولم تحصل الم

د ة ال بعدة المريكيات المتحي72نتيجة لذلك على هذا الحق في الوليام ، اي ف  ع
  لقد تأثر العديد من)3(، أثر التعديل التاسع عشر من الدستور المريكي26/2/1920

دنمارك ن الل مي كويت فاء التصح للنسوجه أذ منذا التدول بها1915ال  وبريطاني
ا 1918 ، والتحاد السوفيتي سابقا 1918ة1919 ، والمانيدول الغربياقي الا ب  ، ام

ي فكانت مترددة ومتمسكة بالفكرة التي تجعل السياسة من أختصاص الرجال فقط ، فف
درهذي أصوم الى المرساء  أل بمقتضى النسويت الي التصق فد الحم يمتا ل فرنس

ي ول في1944 / 4 /21الجنرال ديغرى أي فنوات اخا في بلجيكا بعد اربع س ام
 محمد علي صالح المنصوري ، الحقوق السياسية للمراة في الشريعة السلمية والقانون الدولي ، مؤسسة  )2

82، 2010، القاهرة ، 1النتشار العربي ، ط .

3 ) لحات  ة خلل أصدول العربيي الوق فل، حقالبي المرور طورات2008-2000سلة المنش، سلس  
69، ص2014، 3العلمية، لبنان، العدد  .
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ا الديمقراطي1948ا بنظامهروف عنهرا المعا سويسق، ام  لكي تتمتع النساء بهذا الح
  وحينها استطاعت منح النساء7/11/1971فأنها لم تكرس ذلك ال بمقتضى استفتاء 

.(4)الحق بالتصويت
ي  رأة فل والمن الرجم بيرآن الكرياوى القد سلمية فقريعة السف الشن موقا ع ام
 أصل الخلقة، حيث بين أن خلق الناس من نفس واحدة كما ساوى بينهما في المسؤولية
الى ((فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ووري عنهماوله تعة قي الية الكريم وذلك ف

، اما بخصوص المسؤولية السياسية عن الصلح في المجتمع فذكر(5)من سوءتهما))  
نون عالمعروف وينهأمرون بض ياء بعهم أوليات بعضة  ((المؤمنة الكريمي الي ف

، لقد كانت مشاركة المرأة في الحياة السياسية في عصر السلم مهمة جدا)6(المنكر))  
رأيادل الالت وتبدة مجي عوة فيرون النسلمين يستشرب المسان العث ك حي
.(7)ويحضرون الجتماعات ويتشاركون الرأي
م ت أهد أختصد وقديث العهرأة حي للمالحق السياسدولي بانون الام الق أن أهتم
اوق وتفردهذه الحقدة هرس بشوص تكود ونصن بنال بسذا المجي هريعات ف التش
نةدر سذي صان والوق النسالمي لحقا مثل العلن العدات منهات ومعاه بأتفاق

 ،اليوم العالمي للمرأة، الكفاح الطويل لنساء سويسرا للفوز بحق التصويت  يراجع الموقع اللكتروني ( 4
https://www.swissinfo.ch/ara/society/%D8%A7%D9%84%D9%8A
%D9%88%D9%85-  

20سورة ألعراف الية   (55 .

71سورة التوبة الية  ( 6  ..

رعة ( 7عي والشانون الوضي الق الشحات ابراهيم منصور ، المرأة بين حقوقها السياسية وأتفاقية عدم التمييز ف
100-99 ، ص 2013السلمية ، دار الجامعية الجديدة ، السكندرية ،  .
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ادر1948ية للمرأة والصوق السياسة الحقا أتفاقي  من قبل منظمة المم المتحدة وايض
خ دة بتاريم المتحة للمة العامن الجمعيواز20/12/1952عدم جر بعذي أق  وال

اصدولي الخد الا العهح، وايضاب والترشق النتخي حراة فل والمن الرجز بي التميي
نة ادرة سية الصة والسياسالحقوق المدنيدأ1966بى مبد علمن التأكيذي تض  وال

منتد تضز وقة التميية محاربا أتفاقي المساواة في الحقوق بين الناس دون تمييز، وايض
الحقوقة بة الخاصى التفاقيا الك طبقيين وذلن الجنسز بيدم التمييى عد عل التأكي

ام ية عة والسياسادية والجتماعيذكورة1981القتصريعات المى التشافة ال  ، و أض
رأةية للماركة السياسمان المشة لضات الدوليل اللية بتفعي سالفا على الطراف المهتم
زة وقمع التمييرورة محاربادي بضبات تن في العالم تدعيم عملها بتنظيم الندوات ومناس
.(8)ضد المراة
ي المادة  وق النسان فالمي لحقد نص ألعلن العخص حق21لقى ان كل ش  " عل

ادة ت المن25المشاركة في أدارة الشؤون العامة للبلد ، وايضا نصره (ب) من الفق  م
ل مواطن أن ينتخبية من أن يتيح لكالحقوق المدنية والسياسدولي الخاص ب العهد ال
ةن ناخبياواة بيدم المسى ق وينتخب في أنتخابات نزيهة تجري دوريا بالقتراع العام وعل
اءص اعلن القضا ناخبين كمن أرادة النر عبير الحمن التعري، وتضويت الس وبالتص

ادة ي المرأة فد المز ضى التمييدابير4علاذ التا أتخي وجوبره (ا) "يراعن الفق   م
 المناسبة جميعها لتأمين تمتع المرأة على قدم المساواة مع الرجل دون تمييز

1- نة عد الهيئات المنبثقيح لمقاعات والترشع النتخابي جميويت فق التص ح
.الهيئات العامة جميعها

2- .(9)حق القتراع في الستفتاءات العامة جميعها

ديات،  )8ات والتحن الطموحة بيرأة العراقيية للماركة السياسيد، المشلح رشنان صي، سد عله محم أمن
35-34، ص2018، بغداد ، 51قضايا سياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، العدد   

55، ص 2000، القاهره، 2أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق ط ( 9
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حقوق المرأة في ظل التفاقيات الدولية  

ة   ة العامرار الجمعيوجب قادرة بمرأة الصية للموق السياسة الحقت أتفاقيا نص كم
دة م المتحي 7 (د640للمؤرخ فاني 20 ) المانون الثل1952 /كى "أن لك  عل

طةرة او بواسورة مباشواء بصة لبلده ، سؤون العاماركة في أدارة الشق المشخص ح ش
  من التفاقية أذ تنص على ان "للنساء1ممثلين يختارون بحرية وذلك طبقا لنص المادة 

ة"ات دون اي تفرقع النتخابويت بجميق التصال حع الرجاواة مه المسى وج،)10(عل  
قى حا علا جميعح اتفاقهة يتضات الدوليالفة بالتفاقيوص السى النصر الد النظ وعن
يا فن يمثلهار مل ،واختياواتها بالرجية ومساركة السياسويت والمشي التصرأة ف الم
.المجالس النيابية والمحلية دون قيد او شرط او تمييز
اء دول جانب الن جا مديق عليهم التصتي تة الات الدوليض أن التفاقيذهب البع وي
ثيرة متاخرا فمازالت المرأة تعاني من أنكار لحقها عن التصويت بالرغم من التغييرات الك
يويت فعى للتصا وتسة دورهم أهميوقت لتتفهن الثير مرأة للكاج المة ، وتحت الواقع
. (11 )  النتخابات وزيادة دورها
 ومن هنا يأتي دور الفرد بضرورة الهتمام بالمشاركة السياسية والتي يكون له دور ايجابي
الثقه في الحياة السياسية من خلل الحق في التصويت او الترشيح للعضاء الجديرين ب
اتي انتخابق فيطة والحات الوسى المنظممام الع النضية مايا السياسة القض لمناقش
عوب أنتطيع الشه تسن خللعوب أذ مان والشوق النسن حقق مة فهوحره ونزيه ح
 تقرر مصيرها داخليا ودون أن يفرض عليها نظام حكم ل ترتضيه وحرية الرادة هذه يعبر
وقراطيام ديمي أي نظاس فبر الستي تعتتراع الناديق القن خلل صا م عنه

56نفس المصدر السابق ، ص ( 10

ع ،ط  ( 11ر والتوزية والنشوزه للطباعة ، تمة التحاديات البرلمانيادق، النتخابد صم محمرى هاش،1س  
157، 2015دمشق،  .

[8]



حقوق المرأة في ظل التفاقيات الدولية  

يير وهر المصي تقريه فة حقعب لترجميلة الشي وسة هرة النزيهات الح فالنتخاب
.المقدمة الضرورية لحرية الشعوب وحكم نفسها
الفرع الثاني// حق المرأة في الترشيح
الرادة  اطه بك لرتبدارة وذل حق الترشيح هو من الحقوق السياسية التي تأتي في الص
حرأة ويتضان او أمواء رجلW ك الشعبية المعبرة عن سيادة الشعب وحظر التمييز بينهم س
يرأة فى حق الما علا جميعى أتفاقها علوص موادهة ونصات الدولين خلل التفاقي م
انته كز ، وعليروط او تمييود او شال دون قيل الرجية مثاركة السياسيح والمش الترش
ودن القيريعية م التفاقيات الدولية قد أكدت على التزام الدول بأن تخلو نصوصها التش
ا اناواة طالمق المسي تحقيب فدولي يرغرع الي ان المشذا يعنأن وهذا الشي ه ف
. (12)  الرجل يماثل المرأة ومن ثم فلها الحق في الترشيح
ؤون ة وأدارة الشالس النيابيي الترشيح في المجه بالحق فل وطن يتمتع كل مواطن داخ
ذيية والة والسياس العامة وهذا ما أكد عليه أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني
وقك الحقع بتلق التمتي حرأة فل والماواة الرجمان مسالم بضتزم دول العوجبه تل بم
ائرك سي ذلأنها فواء شد سى حال علاء والرجع النسى جميل علري بالكامتي تس ال

ادة ان موق النسدات حقي معاهتي وردت فوق الل25الحقاح لكن أن يت/ب " م  
اواةدم المسى قام وعلالقتراع العا بري دورية تجات نزيهي انتخابب ف مواطن ان ينتخ

اخبين"ن ارادة النر عبير الحمن التعري تضويت الساخبين وبالتصن الند)13(بي، وتع  
ام ية لعالحقوق السياسة بة الخاصات الدوليم1952التفاقيا تى مان علي البره  ه

نة بياواة التامدأ المسق مبة تطبة عالميدة دولية أول معاهذه التفاقيد هره، أذ تع ذك

 نعمان أحمد الخطيب، النصوص الدستورية  أهم ضمانات حقوق النسان ، موسوعة حقوق النسان ، )12
176 .ص1989المجلد الثالث، دار العلم للمليين الطبعة الولى ، بيروت . .

179نفس المصدر السابق ص  (13  .
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حقوق المرأة في ظل التفاقيات الدولية  

عي التمترأة فل والمن الرجانوني بيز القي المركا فاوت تمامي سرأة فهل والم الرج
ادئة ثلث مبذه التفاقيت هد ارستها، ولقية وممارساة السياسي الحياركة ف بالمش

: من ضمنها20رئيسية طبقاW لنص المادة 
ت "ث نصة حيالس النيابييح للمجق الترشي حاء فال والنسن الرجام بياوي الت التس

ادة ذلك المة2كع الهيئات المنتخبن لجميي أن ينتخبة فاء الهليى " للنسا عل  منه
 بالقتراع العام لموجب القانون الوطني وشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز

ي ) 14(م المتحدة للتصديق فة للمة العامتها الجمعية عرضانون20" وهذه التفاقي/ ك  
م1952الول ي ميثاق الموق الواردة فال والنساء في الحق  وتنص على تساوي الرج

. المتحدة النتخابي لصالح المرأة ومدى اهمية المشاركة في تحقيق مبدأ المساواة
 .الفرع الثالث//حق المرأه في تولي الوظائف العامه
دل نظران الجثير م اثارت فكرة المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظيفة العامة الك
بن ثم وجم ، ومة والعلتوى الثقافاع مسام وارتفل العال العمي مجرأة فراط الم لنخ
ىه علليم بن التسدأ ل يمكذا المبن هس ولك مساواتها بالرجل بصرف النظر عن الجن
 أطلقة نظرا للختلف الطبيعي بين الرجل والمرأة من ناحيه التكوين الجسماني، ولذلك
ةفة عامراد بصن الفاواة بيدأ المسي مبان فوق النسالمي لحقم العلن العد اهت فق
. (15) وعدم التمييز بسبب الجنس او الدين او اللغة او الراء السياسية

ادة ت المولي21نصي تخص فل شق كى حن العلن " علة مرة الثانيي الفق  ف
ادة ا المدت ايضدة"، وأكي بلة فائف العامدولي25الوظد الن العهره (ج) م  الفق

14) م  رار رقي 640قانون الول /20  فمن1952/كدة المتضة للم المتحة العامن الجمعيادر ع  الص
 ( التفاقية الدولية لحقوق المرأة السياسية

 محمد ابراهيم علي ، مبداء المساواة في تقلد الوظائف العامة –دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه غير منشورة (15
45، ص1984القتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،   ، كلية العلوم  .
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حقوق المرأة في ظل التفاقيات الدولية  

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  على حق كل مواطن أن تتاح له على قدم المساواة
ادةه المارت اليا اشذا مدة " وهي بلامه فائف العد الوظة تقلواه فرصع سا م عموم
ىري "علز العنصكال التمييى جميع أشاء علدة للقضم المتح السادسة من أعلن الم
الحقوقخص بع أي شي تمتس فون او الجنرق او اللبب العز بسل أي تمييه ل يقب ان
يةات السياسي النتخابتراك فق الشيما حده ولسي بلواطن فوق المية وحق السياس
دمى قده علي بلة فائف العامي الوظتراك فة الشدة وخاصي بلة فوق المواطن وحق

اواة م )16(المسا رقدة قرارهم المتحة للمة العامدرت الجمعيا أصي34/80، وكم  ف
د1979/كانون الثاني / 18ز  ضكال التميية اشى كافاء علة للقضة الدولي  ، التفاقي

ةة الدولك رئاسي ذلا فا بمل تمامل الرج المرأة في مباشرة كافة الحقوق السياسية ، مث
، لقد اوضح العديد من)17(او رئاسة الوزارة مع توفير الضمانات اللزمة لتنفيذ هذا الحق  

ي فياع السياسة، بما فيها القطات العامي القطاع المشاركين أن المرأة تزايد ظهورها ف
دان،د من البلي العدية فة الدولوأ رئاسد من النساء تبدنا العدي الدول المختلفة ، فوج
اعل القطرى مثات الخي القطاعة فائف القياديض الوظغل بعي شراة ف كما بدأت الم
تا نصا، كمة وغيرهر الحكومية غيات الدولياص العلم والمنظماء الخام والقض الع

اد ى أن7/2المراة) علد المز ضكال التميية اشى كافاء علة (القضس التفاقين نف  م
ةياغة سياسي صاركة وفي المشق فل الحع الرجاواة مدم المسى قرأة علل للم تكف
عى جمية علام العامة المهة وتأديائف العامغل الوظي شذها وفة وتنفي الحكوم
قرأة حي المع ليعطورة يتسذه الصص بهذا النك ان هة ولشتويات الحكومي المس
ك المباشرة في السلطات الثلث وهي (التنفيذية والتشريعية والقضائية) والسبب في ذل

33-31 ، ص1984يحيى الجمل ، القضاء الداري، دار النهضة العربية، القاهرة ،  (16  

17) م  رار رقدة قم المتحة للمة العامرارات الجمعيع قي 34/80راجع12/1979 /18 فى الموق  عل
        http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/33 ، اللكتروني
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حقوق المرأة في ظل التفاقيات الدولية  

ادول، كمة للية العاماة السياسار الحيت أطا تحدرج جميعلطات تنذه السل ه ان ك
كان ذلواء كة سال الدارة العامة أعمي ممارسرأة فق المار حذا الطت هدرج تح ين
زابون الحمام وتكي النضرأة فق المدوله وحداخلي للارجي او العيد الخى الص عل
.السياسية ومنظمات المجتمع المدني
 ونلحظ مما سبق أن التفاقية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة قد 
مانات أعطت المرأة الحق  في تولي رئاسة بلدها او رئاسة حكومتها بل وقد وفرت الض
ذهى هة علدول الموقعت الرأة والزمالح المق لصبيق الحانون وتطذ القة بتنفي اللزم
ياركة فدول المشض الل بعن قبات مود تحفظة وجي حالا، وفذ بنودهة بتنفي التفاقي
هى أزالل علا وتعمة بهع قائما توضظ وايضبب التحفن سبررات عح مة، توض التفاقي
اءة دول العضت التفاقيا الزمن، كمت ممكرب وقي اقات فذه  التحفظباب ه اس
نازة ما تم انجد المرأة عمز ضكال التميي بتقديم تقارير الى لجنة القضاء على كافة اش
ى أزالتهال علك للعمة دون ذلات الحائلة والمعوقل تطبيق التام لبنود هذه التفاقي أج
         .(18)كلما كان ذلك ممكنا ووفق جداول زمنية محددة

.  المطلب الثاني// الحقوق القتصادية للمرأة  
 تعد مشاركة المرأة في المجال القتصادي من المسائل المهمة والساسية لتنمية وتطور 
اادي واداؤهاطها القتصط بنشرأة ترتبة للموق الماليك ان الحقع ول ش اي مجتم
اولهم دائمار حن يثوق حقيك الحقن تلن بي ووجودها داخل المجتمع وسوف تتناول م
ةل ومناهض الكثير من التساؤلت وهما الحق في العمل والحق في الملكية ، فحق العم
افؤل الدولية تؤكد مبدأ تكة العم التمييز بين الرجل والمرأة بسبب الجنس جعلت منظم
تهادافها وسياسمن أهن ضراة مل والمن الرجة بيي المعاملاواة فل المسرص وتجع الف
اتن التفاقيد مه العديت علية ) فنصق الملكياني (حق الثن الحا عا ، ام واولياته

18 ) خ ة ،بتاريط البحرانيىدة الوسر جريا، ينظت عليهتي ابقات الاهي التحفظيداو ومة ساهي اتفاقي م
5/4/2016.
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اء ) دونال ونسراد (رجا للفى اقرارهمت علن حرصة ، فكل الحقية المختلف الدولي
 .تميز
.الفرع الول//الحق في التملك
 لكل فرد الحق في التملك وحرية التصرف بممتلكاته ولفرق بين الرجل والمرأة ، ضمن
ك عن طريق الشراء حدود احترام القوانين المنصوصة على ذلك ويمكن ان يكون التمل
دياته او التعن ممتلكد موز تجريد أحك وليجر له او غي أو الرث او الوصية او الهب
انون ،ه القص علي على ملك أل للمنفعة العامة ومقابل تعويضة تعويضا عادلW وفقا لما ين
ياءة اشيء او مجموعى شك علخص المالق الشا :حة بأنهف الملكين تعري ويمك
تية الات القانونين العلقن مط معين نما عع اساسي تتبة وهوع الملكيبر موض ويعت
. (19) يوافق عليها المجتمع
ةلحة العامق المصود لتحقيانون ،قيدرها القة ومص ومن القيود الوارادة على حق الملكي
اوائح ومنهوانين واللا القثيرة أقرتهود كاك قية ، وهنلحة الخاصق المصرى لتحقي وأخ
ةؤقت والحراس حقوق الرتفاق الداري وتختص في ملكية المنفعة العامة والستيلء الم
وار :ات الجمن التزامة وتتضق الملكيى حة علود القانونيلعن القيأميم فض والت
ةي المجموعواء فة سق الملكيى حرع علها المشود التي فرضا هي القيود به والمقص
ي الجوارق فئة عن التلصود الناشا القيرى وايضوائح الخوانين والل المدنية او في الق
. (20) والقيود التفاقية الرادية

. الفرع الثاني// حق المرأة في العمل

 خضر محمد ، مدخل الى الحريات العامه وحقوق النسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس (لبنان)، ( 19
402 -399، ص 2008 ، 3ط  

، ص2008محمد حسين منصور، شرط الحتفاظ بالملكية، دار الجامعة الجديدة للنشر، السكندرية،  ( 20
29.
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ة ، ه بحريل يختاره او يقبلة بعمة كسب رزقه أمكانيي أن يتاح لق فخص الحل ش لك
وفير ارات وتاب المهدريب واكتسة والتج التوجيق برامذا الحمل هروطويشلش  عم

 عادلة ومناسبة ومرضية كالمكافئات والجور والسلمة والصحة والستراحة وتلتزم الدولة
اتي التفاقيه فوص عليبح منصل اصي العمرأة فق المروط و حذه الشق ه بتحقي
.الدولية كما اكدت عليه منظمة العمل الدولية

م ادة رقت المي 23ونصادر فان الصوق النسالمي لحقن العلن العانون10 م/ ك  
ل1948الثاني /، على ان "لجميع الفراد دون تمييز الحق في أجر متساوي عن العم  

ةة العامن الجمعيادر عذا العلن الصادة أن هذه المص هن نتفاد ماوي "ويس المتس
راد لظ الفل، اذ ان لفق العم للمم المتحدة قد ساوى تماما بين الرجل والمراة في ح
لة العمي فرص يقتصر معناه على الرجال فقط بل اتسع ليشمل النساء بالمساواة ليس ف
هل ذاتة العمي طبيعاواة فادل والمسر العه وهو الجائد من فحسب ولكن أيضا في الع

  /الفقرة الولى من العلن العالمي23، وكما نصت المادة )21(الذي يقوم به الجنسين
 لحقوق النسان ، على حق كل شخص  بما في ذلك المرأة في العمل وله مطلق الحرية
ةن البطالايته م في أختيار عمله ، وحقه في العمل في ظل شروط العمل العادية وفي حم
لرأة ) يعمل او أمرد (رجل فق كى حت علادة نص ، كما أن الفقرة الثالثه من نفس الم
 في الحصول على مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولسرته عيشة لئقة بالكرامة النسانية
ا انثى،ة كونهة المرأة العامل ، وايضا لم يغفل العلن العالمي لحقوق النسان عن طبيع
اعدةة والمسي الرعايق فة حون للمومرين " يكة والعشادة الخامست  الم أذ نص
ندداW مرر ع خاصتين"  ورغم ان هذا العلن يحتوي على مجموعة من المبادئ التي تق
ببز بسان دون تمييي اي مكان فا النسب ان ينالهتي يجات  والوق والحري الحق
دذه القواعة أل ان هة ملزمة قانونيه اي قيمس لون ليرأي او الل الجنس او الدين او ال
امدولي العانون الن القزأ مزء ل يتجبحت جه اصتي وردت بات الوق والحري والحق

1948 / 12 / 10 من العلن العالمي لحقوق النسان الصادر في 23نص المادة رقم  ( 21   .
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يدول فن الد ممنتها العديا ض عندما ضمنتها العديد من التفاقيات الدولية الملزمة كم
ة لدول العالمة ملزمد قانونيية وبذلك اصبحت قواعا الساس دساتيرها الوطنية وقوانينه
.(22)يجب احترمها وعدم الخروج عليها
24 في الدورة رقم 180هذا وقد اصدرت الجمعية العامة للمم المتحدة قرارها رقم     

ي ادرة فانون الول / 12الصد1979/ كتي تعورة الة المنشة الدولياد التفاقي  بأعتم
اةالت الحيي جميع مجرأة ف أهم الوثائق الدولية القانونية والتي تساوي بين الرجل والم
ة السياسية، القتصادية والجتماعية والثقافية ، والمدنية ، لذلك اطلق على هذه التفاقي
ىاء علة القضر من اتفاقيادي عشادة الحد نصت الموق المرأة)، وقا (أعلن حق بأنه
: (23)أشكال التمييز ضد المرأة على التي
ى"اء علبة للقضراءات المناسة الجاذ كاف من واجب النظام السياسي في كل دولة اتخ
ا ليمكنل باعتباره حق التمييز ضد النساء في مجال العمل وضمان حق المراة في العم
فاتبيق مواصك تطي ذلا فرأة بمل للمات العمق بامكانيذلك الحه وكازل عن التن
لن اجل مرورية للهة الضاندة الجتماعيدمات المسديم الخجيع تقار، وتش الختي
."التوفيق بين واجباتهم العائلية والمهنية والمشاركة في الحياة العامة
منتطاعت المرأة ان تضبيرا اذ اسل انجازاW كة العمن ناحيل مع الرجاواة المراة م ومس
. حقها قانونيا في مجال العمل دون اي اجراء تعسفي يمنعها من المشاركة في العمل

: آليات حماية حقوق المرأة على المستوى الدوليالمبحث الثاني:
ن  ان باعتبارها موق النس أكد ميثاق المم المتحدة على ضرورة ألحترام الكامل لحق
 المبادئ الساسية للقانون الدولي، وتختص منظمة المم المتحدة في البحث بانتهاكات
كق في تلن شانها التحقزة مة أجه حقوق النسان، ومن أجل هذا فقد أنشأت المنظم

12/1948 /10المادة الخامسة والعشرين من العلن العالمي لحقوق النسان في  ( 22  .

1979 عام 11 المادة 180قرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم  ( 23  .
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حقوق المرأة في ظل التفاقيات الدولية  

ا،وق وأحترامهة هذه الحقى كفالهر علات تس النتهاكات وتقصي الحقائق، وانشاء جه
لتها داخ ووضع تقارير دورية عن مدى التزام الدول باحترام حقوق المرأة ومن ثم مناقش
اتة المنظمن كافدعم من الهتمام وال المنظمة وبالتالي حظيت حقوق المرأة بالكثير م
:الدولية وغيرها من الجهزة الخرى وسوف نتناول هذا المبحث بمطلبين وكالتي

: المطلب الول : دور المؤتمرات الدولية في حماية حقوق المرأة
ل  ي كرأة فايا المى  أدراج قضدة علم المتحة المل منظمن قببير مرار كاك أص هن
دا ، فقيانة كرامتها وصل حقوقهى مجماظ علة للحفات الدوليؤتمرات والتفاقي الم

ام ن عداء مالمرأة ابتة بؤتمرات الخاصدة المم المتحامت المذا1975أقس ه  ولي
وتمريك والمي المكسؤتمر فا اول مالم منهارات العى قا علامت بتوزيعهل قط ب فق
ؤتمرينكل مى شارة افريقيا علي قدها فن ثم بعي الدنمارك  وما فارة اوربي قاني ف الث
ذهف هين، وتختلي الصر فيا والخيي اسالث فر والثي مصاني فا والثي كيني الول ف
هؤتمر، وعليذا الماد هم انعقذي تبب الدافه والسؤتمر واهل مب كؤتمرات بحس الم
:نتناول في هذا المطلب المؤتمرات التية

1975الفرع الول//مؤتمر مكسيكو ستي( ) .
  سيكون1975 ،أن عام 12/1972 /18أعلنت الجمعية العامة للمم المتحدة في    
ميتي ) تيكو سيك (مكسمة المكس السنة الدولية للمرأة من أجل النهوض بها وفي عاص
ةي التنميه فاهمتها معل ومسع الرجرأة ماواة الما مسؤتمر منهود المن بن العلن ع
رأةة للمنة الدوليداف السذ أهة لتنفيل العالمية العمن خطن عذلك اعللم وك والس
ارأة ، وايضوض المال نهي مجة فل القليميط العم ووضعها موضع التطبيق وكذلك خط

،وكانت الهداف هي جملة) 24( 1980التخطيط بعقد مؤتمر أخر يخص المرأة في عام   
ىاء علل والقضة بين المرأة والرجاواة الكاملا تحقيق المسيات منه من القرارت والتوص

24 ) ريعة ام الشة باحكة مقارنة ،دراسق الدولين المواثيرأة بية للمة الدوليودة ،الحمايعيد حمر س منتص
137-136 ، ص2007السلمية ، دار الجامعية الجديدة ، السكندرية ، الطبعه الولى ، 

[16]



حقوق المرأة في ظل التفاقيات الدولية  

ى قدماركة المرأة علرورة مشى ضكال التمييز على اساس الجنس وعل أي شكل من أش
يلم وفز السي تعزي المساواة مع الرجل في عمليات صنع القرار السياسي التي تساعد ف
رل وألجق العمدريب وفم والتي التعليرص فافوء الفد تكتويات، ويؤكع المس جمي
ةادية والجتماعيات القتصي القطاعرأة فة للماركة الكاملا المشاوي، وايض المتس

ة ى(25)والثقافية الدول المنظمع الا جمية تتبناهل عالمية عمؤتمر خطد المد أعتم، وق  
م رار رقي القاء فد جدة ، وقم المتحي24هيئة المؤتمر أن يراعذا المن هادر ع  الص

لاواتها بالرجالتعليم ومسرأة بماح للم القيام بكل الصلحات في النظم التعليمية ، والس
دريس والدارة وانا التا فيهتويات بمل المسى كاوية علا متسرأة فرصح المذلك من وك
ةروعات تعاونية محليورة مشى صا عل يراعي انشاء مراكز التدريب وترقية المرأة وتثقيفه
ذهل هى مثثر الاج أكتي تحتاطق الة للمنون الولويرية وتكة والحضاطق الريفيي المن ف
.(26) المراكز

1980الفرع الثاني// مؤتمر كوبنهاغن في الدنمارك   .
ام    اغن عي كوبنهاين1980ركز المؤتمر العالمي الثاني للمرأة والذي عقد في التب  ف
دوق، ولقة هذه الحقي ممارسرأة علرأة وقدرة المؤمن للمتي توق ال المتزايد بين الحق
دةد المم المتحن عقل للنصف الثاني مج عماغن إلى تشكيل برنام أدى مؤتمر كوبنه
ارك الفتقي ذلا فرأة بم للمرأة والذي يحدد العوامل الرئيسة التي تعيق تقدم حقوق الم
رأةوق المبيق حقوميين لتطؤولين الحكها المستي يستعرضية الة السياسى الرغب إل
ةي عمليوع  في النارزة فوة البرأة والفجوير المص لتطتي تخصدودة الوارد المح والم
وقتراف بحقز العل تعزين اجؤتمر ما المتي اقترحهات الم الليا أهرار، أماذ الق اتخ
 منال محمود المشني ،حقوق المراة بين المواثيق الدولية وأصالة التشريع السلمي، دار التوزيع، عمان،)  25

99/ ص1/2011ط  .

 // لطف ال بن مل ،المرأة في المؤتمرات الدولية ،يراجع الموقع اللكتروني ( 26
http://www.saaid.net/Doat/khojah/30.htm         
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حقوق المرأة في ظل التفاقيات الدولية  

وانيني القية فدابير الساسريعية-والتائل التشي: (الوست فاW فتمثلاW ودوليرأة وطني الم
فل للنصج عمكيل برنامى تشاغن الؤتمر كوبنهد أدى مة). ولقريعات الوطني والتش
دمق تقتي تعية الل الرئيسدد العوامذي يحرأة والدة للمم المتحد المن عقاني م الث
وميينها المسئولين الحكتي يستعرضية الة السياسار للرغبك الفتقي ذلا فوق بم الحق
يارزة ف لتطبيق حقوق المرأة والموارد المحدودة التي تخصص لتطوير المرأة والفجوة الب

، يمكن القول ان اهم ماقدمه هذا المؤتمر هو)27(النوع في عملية إتخاذ القرار  (28):
1- ة لدورياط التقليدي السهام في أحداث تغيير في المواقف بالقضاء على النم

اركةن مشة عثر أيجابيدة اكورة جديق صى خلل علرأة ،والعمال والم الرج
. المرأة في السرة وسوق العمل وفي الحياة الجتماعية العامة

2- زن تحيا م أجراء دراسة للمناهج والمواد التعليمية ، بغية أزالة ما قد يكون فيه
ادى أيجل علاء، والعمات والنسة لدوار الفتيورة التقليدية الصي وازال جنس
.موارد ومواد المناهج التي ل تميز بين الجنسين

3- يذكور فا ال تعزيز سبل المساواة ووصول الفتيات الى المهن التي يسيطر عليه
. العادة

4-  المساواة في الحقوق والمسؤوليات والفرص المتعلقة بأشراك المرأة في التنمية
نوفير معلميط وتم مختلة تعلية لقاماعدة اللزمرص والمسوفير الف ، وت
..مدربين من كل الجنسين

1985الفرع الثالث//المؤتمر العالمي للمرأة في نيروبي (كينيا) عام  .

  ) دولة من145 ) وفد من ( 1300عقد في العاصمة الدنماركية  كوبنهاجن وقد حضره اكثر من (   ( 27
   يراجع، فؤاد ) من ممثلي المنظمات غير الحكومية8000الدول العضاء في المم المتحدة، ومايزيد عن ( 

دراسة نقدية في ضوء السلم / الناشرون للطباعه /عبد الكريم عبد العزيز/ قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية   
42 / ص2009المملكة العربية السعودية /   

44-43المصدر نفسه  ص  ( 28
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حقوق المرأة في ظل التفاقيات الدولية  

اد   نوات من انعق أنعقد المؤتمر العالمي للمرأة في نيروبي عاصمة كينيا، بعد خمس س
ود157في هذا المؤتمر (وشارك  ،1980المؤتمر السابق في الدنمارك عام ة بوف) دول  

ائها دد أعضغ عا 2000بلدة80 شخصس المي نفؤتمر فد ماء، وعقه نس% من  
ا تم13500بنيروبي ايضا شاركت فيه رى فيه تقييم مل انحاء العالم. وجن ك  امرأة م

اءدول العضود ال خلل العقد، وكشفت المعلومات التي قدمتها المم المتحدة الى وف
ه في المؤتمر الرسمي بان التحسن الملحظ في أوضاع المرأة خلل العقد لم يستفد من
بيقوجه تطة بل جديود عراقيى وجارت الط وأشاء فقن النسدود مدد محوى ع س
لك توصانب ذلى جد. والؤتمرات العق قرارات المم المتحدة المستمدة من قرارات م
 المؤتمر الى ظهور مشاكل جديدة مثيرة للهتمام وتتطلب العمل باتجاهها. فأقر المؤتمر
تراتيجية خطة عمل للمم المتحدة ودولها العضاء أقرته الجمعية العمومية سميت "الس
ؤتمرة للمة التاريخيت الخلفية استعرضرات ومقدمس فقن خمألف متقبلية". وتت المس
ؤثرع ان تتي يتوقية الة والسياسادية والجتماعيات القتصل والتجاهت العوام وحلل

اءدم النسيرة تقى مسن علي مة هذه الخطدت ان هرين. واكرن العشة القتى نهاي  ح
عة وضل دولت لكنوات، وتركس سل خمم كة والتقييوري والمتابعبيق الفل التط أج
ة وبينت ان التطبيقة وقدراتها المادياتها التنمويا لسياس أولوياتها من هذه الهداف وفق
. (29) سيتنوع تبعا لنظام كل دولة وامكانياته الدارية

د   عارات العقت بشى: تعلقرات، الول وكان جدول أعمال ألمؤتمر يتضمن  ثلث فق
لى العراقيب علج للتغلمنت براما وتضل لتطبيقها العراقيل منهرحت كة، ش الثلث
منت والخطوات التي ينبغي اتخاذها في البلدان المختلفة من أجل تطبيقها، والثانية :تض
ة (ر سنة قادمة عشوض بالمرأة خلل خمسة للنهتراتيجيات التنفيذ المحتملوضع أس

دف1985-2000تي تهات الك السياس) ووضع التدابير التنفيذية الملئمة لتنفيذ تل  
اكل ذاتة ب "مشالثه والرابع الى تحقيق غايات عقد المم المتحدة ، واهتمت الفقرة الث

ات الدولية ، ( 29 وسام حسام الدين أحمد ، حماية حقوق المرأة في ضوء أحكام الشريعة السلمية والتفاقي
84 ، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعه الولى ،بيروت ،
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اكلة من مشاع المعروفى الوضافة الواتي يعانين بالض أهمية خاصة" تتعلق بالنساء الل
اتونهن من القلير والسن وكة مثل (الفق خاصة نتيجة ظروفهن القتصادية والجتماعي

، ان خطة  مؤتمر نيروبي أصبحت الساس لعمل)30(او يعشن في ظروف سياسية صعبة)  
اءتذلك، وجا تزال كبق وهي مد الذي سل النساء طوال العقن اجدة مم المتح الم

دة رقم 163نتائج المؤتمر في الفقرة م المتحة للمة العامرار الجمعي  دورة180 من ق
م هو13/12/1985 الصادرة في 40ي أن( التعلي، تعليقا على مؤتمر المراة في نيروب  

يتي ينبغية اله الداء ألساسينه، وأنراة وتحسع المل بوضوض الكاماس النه الس
اذي أتخع وينبغي المجتمامل فوأ كا عضا بأعتبارهؤدي دورهي ترأة لكا للم أعطاؤه
وى نحام علع الهتمامي مالم النع العه لواقرأة وتكييفم المديل تعلية لتعدابير خاص ت

164 ، وتنص الفقرة 1960خاص بأتفاقية اليونيسكو لمناهضة التمييز في التعليم لعام   
يماة لسات الدوليات والمنظمذ الحكومب أن تتخه يجى انرار علس القن نف م
دوليدعم المجتمع اله وبة المرتفعدلت الميى معاء علة للقضدابير خاص اليونسكو ت

، كما تضمنت)31(وعلى الحكومات ان تضع الهداف وتتخذ التدابير المناسبة لذلك    
رة اب165الفقة للغيدلت المرتفعباب المعة أسب معالجه يجا انرار أيضن الق  م

ولمان حصبة لضدابير المناسع التب وضي ويجام التعليمن النظات عزوف الفتي وع
ذاع ان هتوياته ، والواقع مسم بجميى التعليول علاوية للحصرص متسى فرأة عل الم

م لة (رقدة ذات الصم المتحامه للمة العرار الجمعيس لقد أسؤتمر قي180الم  ف
دورة ذكر (40الالفة الرات السن خلل الفقع مد وض)165-164-163) ق  

30(  Nairobi+21 ,  commemorating the third un world conference  on 
women, Compiled by the African Woman and Child Feature Service, 
with support from the Heinrich Boll Foundation - Regional Office for 
East and Horn of Africa 2007/p.p 5-9

الة ماجستير غير ( 31دة ،رسم المتحار منظمة الموق النسان في أطولي زرزور، الحماية الدولية لحق بن ن
212 ،ص2011-2010منشورة، كلية الحقوق ، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،   
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وج محل برامة ، وعماطق الريفيي المنذات فرأة وبالاواة الماملة لمستراتيجية ش اس
ا بسبب الزواج او المية للنساء الكبار اللتي لم يستطعن اللتحاق بالتعليم في حينه أم

رىة أخاكل اجتماعية مشولدة او اير او الة)32(الفقات والنظمى الحكومد عل، واك  
تيادين الي المية ف السياسية  بضرورة تشجيع المرأة بالمشاركة في مجموع المهن خاص
ةورات المهنيواجز والمحظة تحطيم الحال ، بغيى الرجا علبق وقفا سبر فيم كانت تعت
عي جميرأة فتراك المل أشن أجة مي العمالاواة فق المسج لتحقيع برامي وض وينبغ
.النشظة القتصادية على قدم المساواة مع الرجل

1994الفرع الرابع//المؤتمر العالمي للسكان والتنمية بالقاهرة عام  .
مبعد  مؤتمر السكان والتنمية من أكثر المؤتمرات التي لم تكن خاصة بالمرأة فقط  اذ ت

ى الجتركيز علتراموانبالالم واحي العرأة فوق المايا حقة وقضة والثقافي  الجتماعي
ةة بكافي التنميل فريكها الرجع شاواتها ما ومسية لهات الساسوق والحري الحق

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في المم المتحدة المجالت، وقد نظمت  
ةاهرة مدينن  القا بيترة مي الفى 5فول 13 إلل1994 أيلج عمه برنامج عند نت. وق  

ةعشرون الفضر المؤتمروح لصندوق المم المتحدة للسكان عبارة عن وثيقة توجيهي  
ىمشاركافة إلة إضات لحكوميدة ومنظم  عن دول متعددة ووكالت تابعة للمم المتح

ةة مختصايا متنوعول قضديث حك للحائل العلم وذلكان وس،بالس  
إضافة إلى تعليم النساء وتنظيم السرة وتحديد النسل ووفيات الطفال الهجرة تتضمن  

الخطرة. تلقى المؤتمر اهتماما إعلميا كبيرا عائدا الجهاض وحمايتهن من مساعدات  
ىد علأن التأكيق بشدل المتعلى الجة إلوق النجابيابوي،الحقي البانت الكرسد كوق  

لنقد كبير من بيل كلينتون  ناقدة قوية وكما تعرض الرئيس الميركي إسلمية عدة بلدان  

214نفس المصدر السابق،  (32  
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ابويي البمي للكرسان المتحدث الرس المحافظين جراء اشتراكه بالمؤتمر. هذا وقد ك
اقفةس السارتينو رئياتو مي)33(رينة فداء الهميرورة أبؤتمر ضداف المن أهان م، وك  

ر تعليم المرأة من أجل رخاء السرة والمجتمع وأحترام الحقوق والحريات الساسية ونش
كلةه مشذت معذي أخاب الوبة وألنجبة الخصل نسع وتقليي المجتمة ف الديمقراطي
ودلت النمى معلبا علد سذا مايؤكالم وهن دول العبير مدد كي عكانية فادة الس الزي
ة أذاى الميرورة القضاء على ضؤتمر كذلك علالت وأشار المة المجي كاف والتنمية ف

الم ان العاكة ، امتدامة ام مرحليانت مسواء كة سة حقيقيق تنميى تحقيعى اليس  
:(34)التوصيات التي خرج بها المؤتمر

 ينبغي أن تقوم الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بالستثمار في-1
. جميع جوانب الصحة النجابية ، وبما في ذلك تنظيم السرة
. ينبغي العمل على اتاحة العقاقير للوقاية من المراض المنقولة عن طريق الدم-2
ية-3ة والسياسم الثقافيا لختلف النظالم  تبعي العر فة للسكال مختلفاك اش هن
. والجتماعية
 ضرورة اشتراك المرأة أشتراكا كاملW وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة المدنية-4
يوطني والقليم والثقافية والقتصادية والسياسية والجتماعية على كل من الصعيدين ال

  يراجع الموقع اللكتروني1994 /88مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة ، مجلة الوعي ،العدد  ( 33
http://www.al-waie.org/archives                               

" /  جريدة الوفد المصرية /1994ميرفت التلوي / وثيقة مؤتمر السكان تلزم تنفيذ "أعلن القاهره عام  ( 34  
13/4/2014بتاريخ   
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ىتي تحظداف الن الها م والدولي وأزالة جميع أشكال التميز على اساس الجنس هم
. بالولية لدى المجتمع الدولي
 .وايضا ازالة جميع الحواجز تجاه المرأة وخاصة في مجال العمل-5

1995الفرع الخامس// المؤتمر العالمي الرابع بكين في الصين عام   .

ام ي عرأة فول المن حؤتمر بكيعبية مين الشة الصدت جمهوري1995عق  
اركةام مش لغرض إيجاد سبل لعكس التجاه السلبي من قضايا المرأة، وتمهيد الطريق أم
ول النتباهه حؤتمر بكين أناهر مم مظل. ومن أه المرأة الكاملة في تقدم المجتمع كك
دمن تقة بية المتداخلة العلقى أهميددا علة النوع مشوم تنميي مفه من تنمية المرأة إل
يرأة فدم المق تقتي تعيات البحت العقبذلك، أصة لع.  ونتيجدم المجتمرأة وتق الم
ذهة هة إزالبحت عمليك، أصى ذلة، وعلديات اجتماعي السلم والتقدم الن بمثابة تح
.(35)العقبات مسؤولية عالمية

ر ؤتمر كانتا بمثابة حجات المذي تمخض عن مناقشل ال إن إعلن بكين وبرنامج العم
الر مجة لثني عشوط العريضل الخطج العم زاوية مهم في تقدم المرأة. ولقد وضع برنام

رأة في جميع المظاهر احرجا من مجالت الهتمام والتي تعد حيوية لتقدم الماW مخصوص  
قيتعلق منها بال إن تحقيذا المجالمرأة في مواقع السلطة واتخاذ القرار، حيث أكد في ه  

أنه أنن شرار منع الق الهدف المتمثل في اشتراك المرأة والرجل على قدم المساواة في ص
ديمقراطيبيق الجيع التطة وتشز الديمقراطيورة أدق تعزيس بصوازن يعكى تؤدي إل ي
دونهاذر بؤثرة يتعة مي وظيفرار السياسنع القة صي عملي السليم. كما وتؤدي المساواة ف

ره (1995-  ايلول/ سبتمبر-  14/15عقد في بيجين في جمهورية الصين الشعبية، للمدة من  ( 35، حض
)5000) من المنظمات غير الحكومية، و(2100) ممثل عن( 5000) دولة، الى جانب ما يزيد عن( 189  

اءع انحرأة من جميف امبحت اكثر من مائة الك ولول مرة اصى ذلائل العلم، وبالضافة ال من ممثلي وس
ديث،  ا الحائل التكنولوجين خلل وسؤتمر مذا المي هاركة فى المشادرات علالم قلالعاج عمإعلن ومنه  

د ن بعؤتمر بيجية لمة الختاميي والوثيقع العلن السياسن مؤون5بيجيدة ، إدارة شم المتحنوات، الم  س
140،  ص 181، فقرة 2002العلم،  .
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ومي،رار الحكنع القة صر المساواة في عمليي لعناصاج الفعلق الدمبير تحقيد كى ح إل
وعاذه الموضال لهج الفعهم بالدمتوأكدت خطة العمل على الحكومات أن يلزموا أنفس  

 المتعلقة بالنوع في جميع مؤسساتهم، وسياساتهم، وتخطيطهم وعند اتخاذهم القرار وحول
ركاء نشطون.ون إلى شرد مراقبة من مجات غير الحكومي مؤتمر بكين للمرأة دور المنظم
ول قضايا والف حي تحاعي ف فقد تم تشجيع المنظمات غير الحكومية على العمل الجم
رات غيت المنظمك، منحي ذلادة علن. زيل بكيج عمط ببرنامددة ترتبوعات مح موض
اتهمي سياسأثير فرار والتذي القانعي ومتخاركة صد ومشب تأيية لكسة الفرص الحكومي
. (36) وتشريعاتهم المتعلقة بتقدم وضع المرأة

يةع قضى دفة ادت الوى عالميت دعا حركي انهؤتمرات فذه المة هت أهمي تمثل
تة، وفتحة الدائملم والتنمية بالسة الخاصدة العالميب الجنى قلرأة الوق الم حق
.المجالت أمام إدماج المرأة في كافة الفعاليات الدولية
ي  ر فبر الثه اك كما مثل المؤتمر الرابع أول انطلقة لمفهوم ( التمكين ) الذي كان ل
قة ل تتحقاركة الفاعلى المشرأة علدرة المية، اذ إن قاركة السياسدة المشيع قاع توس
ندور والتمكيذا الن أداء ها مى تمكينهؤدي إلاعي تدون مس ب
(Empowerment)(37):  ة، أناركة والتنمياW بالمشاW وثيقط ارتباطوم يرتب مفه

د    )36ن بعؤتمر بيجية لمة الختاميي والوثيقع العلن السياسن مل بيجياج عمنوات ،5إعلن ومنه  س
139مصدر سبق ذكره،  ص  .

ائعة، (Empowerment ظهر مصطلح (التمكين ( 37 في منتصف الثمانينات، وأصبح من المفاهيم الش
ةي مناقشواء فا - سن جوهري�وم التمكيل� مفهث حرأة؛ حيات المي كتابة،   وفال التنميي مجة ف  وخاص�
 السياسات أو البرامج - محل� مفاهيم النهوض والرفاهية ومكافحة الفقر والمشاركة المجتمعية، وقد ظهر نتيجة

ن المى  تمكير إلم تغي�ع ثي المجتمرأة فانيه المذي تعش الم والتهميالظلرأة  (Women 
Empowerment )،  التمكين على انه عملية زيادة قدرة الفراد أو الجماعات للقيامويعرف البنك الدولي  
عوة /يراجائج المرجى النتارات الذه الخيل هارات وتحويبالخي  / 
http://www.alukah.net/web/khedr/0/53818/ 

[24]

http://www.alukah.net/web/khedr/0/53818/


حقوق المرأة في ظل التفاقيات الدولية  

رأةن المن تمكية من الغايث تكمدة، حية واحان لعملا وجهاركة همن والمش التمكي
اق سياسيا إلى الدفع بالمشاركة الفاعلة للمرأة في دوائر صنع القرار عن طريق توسيع نط
ويرة تنمية المرأة وتطة لها وتستلزم المشاركة الفاعل الفرص والخيارات والبدائل المتاح
ان  أحداث التغيير في مجتمعهوة التي تمكنها مر الق قدراتها وإمكاناتها لتمتلك عناص
ارمن إطل ضدراتها والعمالنفس وقة بة والثقي المعرفوة فذه القادر هن مص وتكم
اح لتمكين المرأة ومن ثما الليات التي يجب ان تتردي .أمل الف الجماعة وليس العم
ارات منحها مصادر القوة لتكون عنصر مؤثر فاعل قادر على التأثير في الخرين وذو خي
ة فل بدة والجماعية مصالحها الفرديي الختيار حسبما تقتضيه حماي متعددة، وحرية ف
: (38) أن تشمل التي

 :Wرأةأولدى الموعي لاء الر: بنى التغييا علي جوهرهل فية تعمة أساسي عمليوه  
ولع، وحدى المجتما ولها وحقوقهول نفسرأة حد الماطئة عناهيم الخذري للمف الج
امن عملها ضوق فيهان وتتفها كإنسرأة أن تمارسان المتي بإمكة ال الدوار المختلف
ا أون تجاوزهوة ل يمكة وخطوعي آلياء الا أن بن وأدائها جنباW إلى جنب مع الرجل، كم
وند تكة قا عمليحيح إنهتباقية، فالصات اسي حركة فوات تاليى خطا إلز فوقه القف
ائدةرى، كما أن ل فتقبلية الخوات المسلبة للخط بطيئة ولكنها عميقة وتبني أرضية ص
وىدى القتهدفة ولديها كفئة مسوعي لاب الي غيرأة فن المن تمكيديث عن الح م
ذهاوز هم تجا تتى مل مى الفشيؤول إلن سج للتمكيا، وأي برنامي مجتمعهؤثرة ف الم
 .الخطوة ضمن آليات عمله
دىوعي لأ الا نشتى مة موة تكميليذه خطدرات: وهاء القدريب وبنل والتاW: التأهي ثاني

  التدريبية بوعي وحماس وشغف ودرايةجالمرأة والمجتمع، بحيث تقبل المرأة على البرام
 .وتتسلح بالقدرات التي تمكنها من الخوض في ميادين العمل المختلفة

ة لمنتدى )  38 ابراهيم سعد الدين ،تطور أوضاع المرأة المصرية من نيروبي الى بكين ،تقرير الجمعيات الهلي
13 ، ص1995العالمي للمرأة ببكين رابطة المرأة العربية، القاهرة ،   
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ودة: والمقصدة المعرفياء القاعا: بنو ثالثرأة هي للمن السياسن التمكيديث عبالح  
ات،ي السياسؤثر فتي تز الى المراكرار، والنع القز صى مراكرأة إلول الم وص
ة،ات القانونيرى كالمؤسسات ألخى المؤسسافة الة، بالضات البرلماني والمؤسس
ؤثرال أو تذا المجي هاW فؤدي دوراW مهمتي  تادية والة، والقتصة، والجتماعي والثقافي
اركتهاراW لتمكين المرأة لقياس مشدة النمائي مؤش فيها. وقد اعتمد برنامج المم المتح
راتى مؤشاداW علك اعتمية وذلة والسياسة والمهنيادية والجتماعيطة القتص في النش
ان متوسط دخل الفرد ونسبة النساء في الوظائف المهنية وحصة النساء في مقاعد البرلم
ةاW، لن اي تنميال وثيقن اتصة والتمكيومي التنمياركة بمفهوم المشل مفه ، ويتص
ة،اتهم المختلفاس بقطاعاركة النعيد، دون مشى أي صا علتحيل إنجازهة، يس حقيقي
نا مي ثمارهي جنة، وفن ناحينعها مي صة، فرائحهم الجتماعياتهم وشم وطبق وفئاته
ةيولوجية الحديثي التحليلت السوسن فوم التمكيط مفها ويرتبرى، كمة أخ ناحي
بمفهومين آخرين؛ تحقيق الذات أو حضور
 وهو المفهوم الذي يشير إلى الوعي والمعرفة والخبرة ،(Ensoulment) الذات

ةغوط الجتماعية الضاركة ومقاومرورية للمشر الضك العناصة لمتلك تل،)39(أو القابلي  
:وعليه كان ما جاء في أعلن بكين مجموعة من القرارات منها

1- ة الى تحقيق أهداف استراتيجيات بنيروبي مضاعفة الجهود والجراءات الرامي
.للنهوض بالمرأة بنهاية العقد الخير من القرن الماضي

2- اتان والحريوق النسع حقامل بجمياW كة تمتعرأة والطفلع الممان تمت ض
. الساسية وأتخاذ تدابير فعالة ضد أنتهاك هذه الحقوق والحريات

3- رأةد المز ضكال التمييع أشى جمياء علة للقضدابير اللزمع التاذ جمي أتخ
ينن الجنساواة بيق المسترض تحقيتي تعات الع العقبة جمية وأزال والطفل
.والنهوض بالمرأة وتمكينها

  ، رسالة ماجستير (غير منشورة) ،2003هدى محمد مثنى ،المشاركة السياسية للمرأة العراقية بعد عام  ( 39
36 -35 ، ص2008كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد،   .
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4- تعزيز الستقلل القتصادي للمرأة من خلل معالجة السباب4-  
.الهيكلية للفقر

5- عيالمرأة والسوض بل النهن أجلم مة السة لكفالوات اليجابياذ الخط أتخ
زعى نلم الات السي حركرأة فة المذي تؤديرائد الدور الا بالثيث أعتراف الح
.(40) السلح العام والكامل تحت مراقبة دولية صارمة فعالة

ام    ن عؤتمر بكيى مور 1995أنتهى89 بحضالمرأة علوض بة النهى أهمية ال  دول
زا ركالم ، كمتوى العى مسي علافي والسياساعي والثقادي والجتمتوى القتص المس
ىة والحياة السياسية علاركة المرأة في الحياة العامل مشى أهمية تفعيؤتمر عل هذا الم
رار ،نع القع صي مواقرأة فاركة المدعم مشة لدابير اللزماذ التوص، وأتخه الخص وج

اء لغل النسى شؤتمر الا ذات الما دعام 30كمرار عنع القز صن مراك2005% م  
% من هذه المراكز  مستقبل50WتمهيداW لوصولهم الى  .

رأة لبد من-اركة السياسية للمانوني للمش وفي سياق التطرق إلى الطار الدستوري والق
)م بن المرقس المرار مجلى قير إلة)41()1325أن نشه أهميرار لذا الق، اذ إن ه  

وقتراف بحقال العي مجدها فراعات وبعاء الصي أثندول فبة للتثنائية بالنس اس
ذات، رأة بالى المار علىالمرأة لما تتركه هذه الصراعات من آثرار علذا القد هويؤك  

ية في الوثائق الوطنيائية فوق النس ان الفتقار الحالي إلى توافر السلم والمن والحق
 جميع أنحاء العالم قد يحرم السكان من الدوات اللزمة لسماع صوتهم في الهياكل
.السياسية

ة /  (40ة تحليلة وأستشرافية / المكتبة العلميرأة رؤياركة السياسية للم عادل عبد الغفار / ألعلم والمش
64-63   /ص1/2009طبعة ط

4141)  ) 2000/ تشرين الول- أكتوبر / 21)، في 4213قرار مجلس المن في جلسته المرقمة ب .
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ادة (ه المت عليواهم ما أشار إليه هذا القرار في مجال تفعيل مشاركة المرأة هو ما نص
ى ضمان زيادة تمثيل المرأة1اء عل) من القرار التي اشارت الى: "يحث الدول العض  

ةة والقليمية والدوليات الوطنيات واللي على جميع مستويات صنع القرار في المؤسس
.(42)"لمنع الصراعات وإدارتها وحلها

المطلب الثاني :اللجان المتخصصة بالحد من التمييز ضد المرأة
دول    ن اليق بيوم بالتنستي تقان والن اللجدد مدة عم المتحة المات منظم أنش
رأة ، وحيثو الحد من التمييز ضد الما نح العضاء والمنظمة الدولية في أداء أعماله
دز ضدم التميياء لعدول العضاة الدى مراعان ما ،وبي تقوم هذه اللجان بعرض نتائجه
:  المرأة وسوف نتناول في هذا المطلب لجنتين وهي

1- . اللجنة الخاصة بمركز المرأة
2-  . صندوق المم المتحدة لتنمية المرأة

.الفرع الول// اللجنة الخاصة بمركز المرأة
ة،  ة الخاصاط اللجنط بنشرأة ارتبد المز ضكال التميية أشل أزالن أجعي م أن الس
دة بعرأة خاصد المز ضى التميياء علي القضة هذه اللجناء هة أنشرأة وغايز الم بمرك
انيع النساء المجتمبيل بني سدورها فوض بة والنهة الثانيرب العالمياء الح انته
ياعي فادي والجتمس القتصأها المجلتي أنشرأة ال المتكامل، وتتألف لجنة مركز الم

ام ن1946عنوات كممثلييع سدة اربس لمم المجلو ينتخبهون عضه واربعن خمس  م
ادلي العع الجغرافدأ التوزياة مبع مراعية ومفتهم الشخصس بصم ولين دوله،)43(ع  

42 )  Krista Lines and Gina Torrey, from Local to Global: making peace 
work  for   women,  NGO   Working  Group  on  Women,  Peace,  and 
Security, New York,2005, p.  83-84

 تقرير حول تحليل الوضع القليمي ، الحقوق النسانية للمرأة والمساواة على اساس النوع الجتماعي ( 43
14 ) ، نبذة تاريخية ، ص2008-2011،برنامج ممول من قبل التحاد الوربي  (  
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فةا صة التي لهر الحكوميات غينويا وتؤدي المنظمه سي دورت ويكون اجتماع اللجنة ف
اتات والتفاقيروع العلندت مشي التي أعا وه أستشارية دوراW نشيطا W في اجتماعاته

اعي1980الدولية الخاصة بالمرأة، وفي عام ادي والجتما المجلس القتص  أعترف له
سدد المجلد حرأة، وقوق الماك حقة بانتهات الخاصي البلغر فلحية النظ بص
ورن المداء مة أبتذه اللجناتق هى عاة علام الملقاعي المهادي والجتم القتص
-: (44)التالية

1- يةالت السياسي المجرأة فوق الم اعداد تقارير وتوصيات من شانها تعزيز حق
اديس القتصى المجلدم الة وتقة والتعليميادية والجتماعي والقتص
. والجتماعي ليتولى النظر فيها واتخاذ التدابير الممكنة للعمل بها

2- وق القيام بتقديم التوصيات بشأن المشاكل ذات الهمية الملحة المتعلقة بحق
اه معالجتهذكور ليتسنى لس الم المرأة والتي تتطلب معالجة سريعة الى المجل
. حسب امكانياته

3- اواةوب مسدأ وجبيق مبن تطن متي تمكة الات الكفيلع المقترحام بوض القي
اات وتطويرهى وضع تلك المقترحل علة والعم الرجل والمرأة في الحقوق كاف
. من أجل تحقيق فعالية ضد التوصيات

راره   ي قاعي فادي والجتمة996/6ولقد أكد المجلس القتصة للجنة القائم  الولي
ام رأة عز المتعراض1996مركد والسل بالرصؤوليات تتصمل مسا لتشع نطاقه  ووض

عدةى الصة علل اللجناج عمذ منهترض تنفياكل التي تعرز والمشدم المح وتقييم التق
مة للمطة التابعي النش كافة واللجنة مسؤولة عن كفالة الدعم لتعميم مراعاة المنظور ف

 محمد يوسف علوان ، محمد خليل الموسى ، القانون الدولي لحقوق النسان المصادر ووسائل الرقابة ، ( 44
74 ، ص2009الجزء الول ، دار الثقافة ، الردن ، 
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رأةوق المة بحقدة والخاصاليب)45(المتحا واسز مهامهة المركت لجند استعرض، ولق  
  دعوة الخبراء للمشاركة في1996عملها بمجال التنفيذ منهاج العمل حيث بدأت عام 

 المناقشات الفنية المتعلقة بتنفيذ مجالت الهتمام الحاسمة في مؤتمر المرأة في بكين
ة ى مجموعن وعلة والربعين والثالثدورتين الربعين الدة بيق14وخلل الم  فري

لتي تعمة الدورة الثانياد الاء انعقي اثنافيين فبراء أضة خدت مناقشة عق للمناقش
امي عدة فم المتحة للمة العامتثنائية للجمعيدورة السيرية للة التحضفها اللجن بوص

م1999م وتعميال دعي مجيما فافز لسدور الحطلعها بالن أضة م  وزادت اللجن
ن ،ج بكيا برناما أيضتي يعالجهايا الدى القض مراعاة المنظور الجنسي عند تناولها لح
راعرأة والصوق النسان والما بشأن حقق عليهتنتاجاتها المتفة أسدمت اللجن وحيث ق

ام ان عوق النسة حقى لجنرأة الد المف ضلح والعنة1998المسي متابعهاما ف  أس
.(46)لجنة حقوق النسان لعلن وبرنامج عمل فينا
امي    ن عاب1999 و1996وبيوح بل مفتق عمن خلل فرية ومدت اللجن  أع
د المرأة،ز ضكال التمييى جميع أشاء علاقيه القضاري واتفبروتوكول ألختي العضوية ال

ؤرخ ا المة بقرارهة العامدته الجمعيذي أعتمي 54/4والرين الول/6 ف،1999/تش  
اموع المرأة في عى بموضتي تعنة الة العامرار الجمعياW لقرأة وفقز المة مركل لجن وتعم

ي2000رين وهادي والعشرن الحي القلم فة والسين والتنمين الجنساواة بي  المس
ن دة مي المدت فتي عقدورة الران 5/9الورة2000 حزية بصهمت اللجنا اس  كم

ورةاء أي صى أنهة الات الهادفات والتفاقيدد من ألعلنياغة عداد وصي أعة ف فاعل
   .من صور التمييز بين الجنسين

76نفس المصدر / ص  ( 45  .

لمية ، دار ( 46ريعة السدولي والشانون الي القية فاته الساسان وحريوق النسدوري ، حقم الابر ابراهي ج
224، ص1999 ، 1ويل للنشر ، الردن ، ط  .
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. الفرع الثاني// صندوق المم المتحدة ألنمائي للمرأة
م  ة الماتها منظمتي أنشان الدى اللجرأة أحة المدة لتنميم المتحندوق المد ص يع
دادي اعا فارك أيضاء وتشدول ألعضن اليق بيى التنسل علتي تعمدة ال المتح
ال دورذا المجي هاول فوف نتنرأة وسوق المة حقة بحماية الخاصؤتمرات الدولي الم
ياء ف صندوق المم المتحدة النمائي والذي يسهم في تقديم مساعدات للدول العض
. مجال تنمية المرأة

- ةدة للتنميم المتحندوق المس صرأة: تأسائي للمدة النمم المتحندوق الم دور ص
1976المرأة في تاريخ كانون الول   (UNIFEM) ويعرف بأختصار باسم صندوق المم 

جة للبرامادية والتنمياعدات القتصوفير المسى تل علرأة، ويعمائي للمدة النم المتح
ل المبتكرة والستراتيجيات التي ترقى وتدعم المرأة في مجال حقوق النسان، كما انه يعم
ىافة  اله، اضمان حياة آمنا داخل المجتمع لضادياW ويعزز دوره على تمكين المرأة أقتص
مي أدارة الحكاعي فوع الجتماج النالت وادمدة مجي عية فدرات المؤسسم الق ض

ين1976الجندري، ومنذ عام ن الجنس  دعم البرنامج الخاص بتمكين المرأة والمساواة بي
يرأة فوق المة بحقات الخاصط بالمنظمتي ترتبلت الج والصاتب البرنامن خلل مك م

د للصندوق الم ، ويوجي العة15المناطق الرئيسية فدول العربيبة للا أقليميا وبالنس  مكتب
، ويعمل)47(فيتواجد الصندوق على شكل مكتب أقليمي فرعي تابع لمنظمة المم المتحدة  

م المتحدةج المدير برنامورة الى مارية تقدم المشة الستش الصندوق تحت اشراف لجن
ىنويا الام سن العل الميرأة ، ويحي النمائي بشأن جميع النشطة التي تؤثر في نشاط الم
رأةز المة مركى لجندما الطة الصندوق ويقن أنشرا عدة تقريم المتحة للمة العام الجمعي
دف ضى العناء علطة للقضا بشأن النشرأة تقريرا خاصز المة مرك للعلم  وايضا الى لجن

امي (ل خلل عة عمتراتيجية وخطندوق اسع الصرأة ووضا1999W-1997الم)، وفق  
ىز علي تركدراتها وهها وقرأة وفرصوق المز حقى تعزيتندت الرأة واسن المار تمكي لط

 :بنظر برنامج المم المتحدة النمائي حول العالم ،الموقع اللكتروني التي ( 47
:http://www.iq.undp.org/content/iraq/ar/home.html
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صا يخور، الجنسائي) فيماة المنظرأة، ومراع ثلث حالت ( تعزيز القدرة القتصادية للم
كال أجهزة الحكم والوظائف القيادية وتعزيز حقوق النسان للمرأة والقضاء على جميع اش
. (48) ( العنف ضدها

- دة المخصص وظائف صندوق المم المتحدة النمائي للمرأة :يعد صندوق المم المتح
 لقضايا تنمية المرأة  وتقديم مساعدات مالية و تقنية للمرأة ، ويقوم بوظيفته في أكثر من

تراتيجيات التي تدافع100ج والسدة منها البرنام  بلد والتنمية تكون في مجالت عدي
ن خللية ماركتها السياسادي ومشا القتصة أمنهى حمايل علرأة وتعموق المن حق ع

، ويعمل الصندوق بالشراكة مع وكالت المم)49(ربط قضايا المرأة بالجندات الوطنية  
التي عدة مجة فة والقليمية والعالميات غير الحكومي المتحدة الخرى ومع المنظم
:(50)منها

1- . تعزيز قدرات المنظمات والشبكات النسائية
2- .حشد الدعم السياسي والمالي للمرأة لدى المعنيين والشركاء
3- دةم المتح اقامة شركات جديدة بين منظمات المرأة والحكومات وهيئات الم

 والقطاع الخاص
4- اجرة من أجل تمكين المرأة وأدمات مبتكة واختيار مقرب القيام بمشاريع ريادي

. قضايا المرأة والرجل في برامج وسياسات توعوية

48 )  Radhika  coonaras  wamy,  women  rights  as  human  rights  in 
international law, U.S.2008 ,p10 .

49( ة   ية ، الجامعة الساسة التربية كليام، مجلدولي العانون الي القرأة فوق المد، حقن أحملح حس مص
185، ص 2011، بغداد ، 70المستنصرية، العدد 

189نفس المصدر السابق ، ص ( 50  .

[32]



حقوق المرأة في ظل التفاقيات الدولية  

5- راةايا الماج قضي أدمة فتراتيجيات الفعالول السات حدة معلوماء قاع بن
.  والرجل في عمليات التنمية

 الخاتمة
: يرى الباحث ان هنالك مجموعه من النقاط المهمة التي توصل اليها منها
ة ات الدوليق التفاقين طريرأة عوق المة حقى حمايدة الم المتحعت الم اول"- س
.والتي كانت تتناول في مضمونها جميع المجالت السياسية والقتصادية والجتماعية
دولع الا لجميان الزامهوق النسوانين حقن خلل قدة مم المتحاهمت الما-س ثاني
. وذلك لحماية حقوق المرأة
بيرل الكا الفضان لهنوات كدار سى مدت وعلتي عقة الؤتمرات  الدوليا- ان الم ثالث
دتى ان عقرأة حد المز ضكال التمييع اشى جمياء علال القضي مجة ف وخاص
ة حقؤتمرات الدولية التي تضمنت حمايثرة المد المرأة وذلك لك الثمانينات سمي بعق
. المرأة
وق المرأة وايضا ة بحقة الخاصم المتحدة بأنشاء دائرة تسمى اللجن رابعا-قامت الم
اعدةا المسة وظيفتهائة دولي ماتب فعت مكرأة ووضوق المة حق صندوق خاص لتنمي
 في الحفاظ على حقوق المراة
رراتتزام بمقا اللمة لهاء المنضدول العضى الدة علم المتحت الما- فرض خامس
مونهاي مض المؤتمرات والتفاقيات الدولية وتجسيدها من خلل دساتيرها و ان يكون ف
ى الدول ان تلتزم فية ،أذ عل الحفاظ على حقوق المرأة فضل عن آليات تلك الحماي
اديةية والقتصالت (السياسي المجا فرأة وتطويرهوق المى حقاظ علال الحف مج
.( والجتماعية

Research Summary
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It is very important that the individual of both sexes have 
rights  and is  considered natural.  There  is  no difference between 
men and women on the basis of sex, religion, language or creed. 
This  is  a  basic  principle  of  human  rights.  This  principle  of 
democracy is like the spirit and the body. Freedom, which is both 
gender  equality,  is  the  most  important  principle  adopted  in 
international conventions.

That  the  rights  of  women  began  to  loom  in  the  fourth 
decade of the twentieth century AD with the establishment of the 
United Nations Charter in 1945, and then the Universal Declaration 
of Human Rights in 1948, which states: "Everyone has the right to 
all  the  rights  and freedoms set  forth  in  the  Declaration  without 
discrimination of any kind, Sex discrimination)
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