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ادللخص
يتناوؿ البحث اتفاقية زبص ادلرأة ،وىي من أىم االتفاقيات الدولية التابعة دلنظمة األمم ادلتحدة ،وىي اتفاقية
القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة (سيداو) ،ويشرح مواد االتفاقية اليت ربتاج إىل بياف وتوضيح من
خبلؿ دراسة ربليلية نقدية يف ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،ويناقش أىم ادلواد اليت زبالف أحكاـ الشريعة
اإلسبلمية ،ويوضح موقف الشريعة اإلسبلمية منها ،حيث إف مواد االتفاقية واليت تتكوف من ثبلثُت مادة
ليست كلها زبالف أحكاـ الشريعة إظلا البعض منها ،وضرورة البث عن ذلك عرب وسائل اإلعبلـ ادلختلفة،
مع الًتكيز على إظهار موقف الشريعة اإلسبلمية.
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ويهدؼ البحث إىل :دراسة قضية اتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة (دراسة ربليلية نقدية)
وأثرىا يف ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.
ويعتمد البحث على ثبلثة مناىج :االستقرائي ،والتحليلي النقدي ،واالستنتاجي؛ وىذا بدوره أابف موقف
الشريعة اإلسبلمية مع البنود وما خالف أحكاـ الدين اإلسبلمي.
وقد جاء البحث يف مقدمة وثبلثة مباحث تفرع ربت كل مبحث عدد من ادلطالب ،ادلدخل :وػلتوي على
مشكلة البحث واألعلية واألىداؼ وادلنهج ادلتبع يف البحث ،وادلبحث األوؿ :التعريف ابتفاقية سيداو
والربتوكوؿ اخلاص هبا وأىم احلركات اليت تنادي حبقوؽ ادلرأة ،وادلبحث الثاين :مبدأ احلرية وادلساواة وحقوؽ
ادلرأة السياسية وجنسيتها يف اإلسبلـ ،وادلبحث الثالث :حق ادلرأة يف التعليم والعمل وتنظيم األسرة واألحواؿ
الشخصية ،واخلاسبة :واليت ربتوي على أىم النتائج والتوصيات.
وقد تبُت يف النهاية إىل أف اتفاقية سيداو ىي ُجهداً بشريً قاصراً دلساواة ادلرأة ابلرجل ،يف حُت يقع العبء

اآلف على األمة العربية ادلسلمة لبلورة ادلساواة اليت وردت يف الشريعة اإلسبلمية والًتويج ذلا ابعتبارىا الوضع

األفضل لكل اجملتمعات.
الكلمات ادلفتاحية :قضية ،اتفاقية القضاء ،على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة( ،دراسة ربليلية نقدية).

Abstract
The study deals with a convention on women, one of the most important international
conventions of the United Nations, the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women (CEDAW). It explains the articles of the Convention,
which need to be clarified and clarified through a critical analytical study in the light of
the provisions of Islamic law. The articles of the Convention, which consist of thirty
articles, are not all in violation of the provisions of the Sharia, but some of them, and the
need to broadcast them through the various media, with a focus on showing the position
of Islamic law.
The research aims to: Study the issue of the Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women (a critical analytical study) and its impact in the light
of the provisions of Islamic law.
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The research is based on three approaches: inductive, critical analytical, and deductive;
this in turn showed the position of Islamic law with the provisions and contrary to the
provisions of the Islamic religion.
The research presented in the introduction and three sections under each topic a number
of demands, including: The problem of research and the importance and objectives and
methodology used in the research, and the first topic: the definition of CEDAW and its
protocol and the most important movements advocating women's rights, and the second
topic: the principle of freedom and equality The political rights and nationality of women
in Islam, and the third topic: the right of women to education, work, family planning and
personal status, and the conclusion: which contains the most important findings and
recommendations.
Finally, CEDAW was found to be a minor human effort to equate women with men.
Keywords: CASE, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women (Critical Analytical Study).

:ادلدخل
:مشكلة البحث
 وما ادلقصود منها؟، ما موقف الشريعة اإلسبلمية من اتفاقية سيداو.1
 ما ىي أىداؼ االتفاقية سوى اإلغلابية أو السلبية؟.2
 وما اليت زبالفها وما ادلوقف منها؟، ما ادلواد والبنود اليت توافق الشريعة.3
 ما ىي احلقوؽ اليت اندت هبا ادلرأة لتضع سيداو اتفاقية للحفاظ عليها؟.4
 ما ىو الربتوكوؿ االختياري؟.5
:أمهية البحث تتضح يف نقاط كثرية من أمهها
. وموقف الشريعة اإلسبلمية منها، بياف بنود االتفاقية.1
. معرفة وجهة نظر الشريعة من ىذه االتفاقية.2
. بياف أف الشريعة اإلسبلمية سبنح ادلرأة حقوقاً كاملة ومتكاملة مع حقوؽ الرجل.3
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 .4بياف احلقوؽ اليت منحتها الشريعة اإلسبلمية للمرأة واحلقوؽ الت منحتها االتفاقية.
 .5معرفة ما ىي ىذه الضغوطات اخلارجية على الدوؿ العربية من أجل التصديق على االتفاقية دوف
أي ربفظ.

أهداف البحث:
 .1التعريف ابتفاقية سيداو ومعرفة مىت عقدت ومن ماذا تتكوف.
 .2التعريف ابلربتوكوؿ االختياري.
 .3بياف أىم احلركات اليت اندت حبقوؽ ادلرأة وابألخص سيداو.
 .4ذكر أىداؼ االتفاقية وإغلابياهتا وسلبياهتا.
 .5توضيح ادلواد اليت زبالف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،وبياف احلكم الشرعي فيها.
منهج البحث :يعتمد البحث على ثبلثة مناىج:
األول :ادلنهج االستقرائي :حيث سأقوـ ابستقراء مواد االتفاقية ،واستقراء ما قيل عنها من مقاالت
وحبوث ،واستقراء موقف الدوؿ العربية ،وموقف الشريعة اإلسبلمية.
الثاين :ادلنهج التحليلي النقدي :حيث سأقوـ بتحليل ونقد مواد االتفاقية وادلعلومات اليت استقرهتا،
وتدقيقها للوصوؿ إىل ما يهدؼ البحث.
الثالث :ادلنهج االستنتاجي :حيث سأقوـ ابستنتاج ما واكبة موقف الشريعة اإلسبلمية مع البنود وما
خالف أحكاـ الدين اإلسبلمي.

هيكل البحث:
ادلقدمة :وربتوي على مشكلة البحث واألعلية واألىداؼ وادلنهج ادلتبع يف البحث.
ادلبحث األوؿ :التعريف ابتفاقية سيداو والربتوكوؿ اخلاص هبا وأىم احلركات اليت تنادي حبقوؽ ادلرأة.
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ادلبحث الثاين :مبدأ احلرية وادلساواة وحقوؽ ادلرأة السياسية وجنسيتها يف اإلسبلـ.
ادلبحث الثالث :حق ادلرأة يف التعليم والعمل وتنظيم األسرة واألحواؿ الشخصية.
اخلاسبة :أىم النتائج والتوصيات.

ادلقدمة:
إف الشريعة اإلسبلمية أعطت للمرأة كافة حقوقها من دوف زيدة وال نقصاف ،واحًتمت إنسانيتها وكرامتها،
ومنعت كل ما يؤدي إىل ظلمها وإىانتها ،فالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أقر حقوقاً للمرأة ،واندى إىل احًتامها ورفع

مكانتها ،واالبتعاد عن إيذائها ،فأقر ذلا حقوقاً سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ،...،وعلى الرغم من
أف اتفاقية سيدوا أقرت حقوقاً للمرأة ،وطالبت دبساواة ادلرأة ابلرجل ،إال أف ىذه االتفاقية كانت قاصرة يف

معظم بنودىا عن إعطاء احلقوؽ األساسية للمرأة اليت أقرهتا الشريعة اإلسبلمية ،وبنت معظم بنودىا قياساً
على وضع ادلرأة يف رلتمعات معينة ،خاصة غَت اإلسبلمية من تلك اجملتمعات ،كما أف االتفاقية ركزت على
جوانب وتركت جوانباً آخري  ،إذ أهنا طالبت حبقوؽ للمرأة ونسيت الواجبات اليت ال بد للمرأة أف تلتزـ هبا،
خببلؼ الشريعة اإلسبلمية اليت ما وجد فيها حق إال ويقابلو واجب.

ادلبحث األول :التعريف ابتفاقية سيداو والربتوكول اخلاص هبا وأهم احلركات اليت تنادي
حبقوق ادلرأة.
ادلطلب األول :التعريف ابتفاقية سيداو:
اتفاقية سيداو وتعٍت ابللغة العربية " اتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ض ّد ادلرأة " وىي معاىدة

واتفاقية دولية مت اعتمادىا من قبل اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة يف عاـ  ،1979وتعرؼ أب ّهنا مشروع قانوف
دويل حلقوؽ ادلرأة ،تتألّف من مقدمة و 30مادة ،رب ّدد ما يش ّكل سبييزاً ض ّد ادلرأة ،وبعد اعتماد اجلمعية
ّ

العامة لبلتفاقية ،متّ التوقيع على االتفاقية يف احتفاؿ عقد يف سبوز /يوليو  1980يف كوبنهاغن من جانب
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 64بلداً ،ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور عاـ واحد فقط يف  3سبتمرب  ،1981بعد أف ص ّدقت
عليها  20دولة عضواً ،وكانت الواليت ادلتحدة من الدوؿ ادلوقّعة األصلية ،وظلت إىل القرف احلادي

والعشرين ،ومل تصادؽ على ادلعاىدة ،وعبلوة على ذلك ،أدرجت الواليت ادلتحدة مزيداً من التح ّفظات
على اتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة من أية معاىدة رئيسية أخرى حلقوؽ اإلنساف.

تتضمن االتفاقية بصورة أساسية الئحة حبقوؽ ادلرأة "اإلنساف" وهتدؼ إىل إرساء قواعد قانونية حلماية حقوؽ
النساء ،كما أهنا تكتسب أعلية ألهنا أقرت مبدأ عدـ التمييز ضد النساء كمبدأ متصل حبقوؽ اإلنساف،
ومجعت بينو وبُت معايَت ادلواثيق السابقة .لذلك فهي وثيقة :تعرؼ دبفهوـ التمييز ضد ادلرأة ،وتعتربه انتهاكاً
دلبدأي ادلساواة يف احلقوؽ واحًتاـ كرامة اإلنساف وتؤكد على كوف احلقوؽ اإلنسانية شاملة ال تقبل التجزئة
وال التصرؼ( .ادلتحدة)1979 ،
تنص االتفاقية على ادلساواة بُت الرجل وادلرأة ،وحقوؽ اإلنساف واحلريت األساسية يف ادليادين السياسية،
ّ
ربث الدوؿ األعضاء على ّازباذ
واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،وادلدنية ،أو أي ميداف آخر ،كما ّ

بعض اإلجراءات.....

إف للدوؿ واحلكومات كامل احلرية يف االنضماـ أو عدـ االنضماـ إىل ادلعاىدات الدولية لكنها حينما
تصبح طرفاً يف معاىدة ما أو تصدؽ عليها فإهنا تلتزـ بتطبيق موادىا ،وذلك من خبلؿ التزاـ الدوؿ بتضمُت

مبدأ ادلساواة يف دستورىا وكافة تشريعاهتا الوطنية وذلك ابلتطبيق العملي دلبدأ ادلساواة بُت الرجاؿ والنساء يف

مجيع اجملاالت احليوية للمرأة اليت نصت عليها االتفاقية  ،ومراجعو كافة التشريعات الوطنية هبدؼ إلغاء مجيع
النصوص القانونية القائمة اليت تتضمن أي شكل من أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة بسبب اجلنس ،عن طريق
ازباذ التدابَت التشريعية وغَتىا من التدابَت ادلناسبة األخرى ،هبدؼ إلغاء كافة األنظمة واألعراؼ وادلمارسات
القائمة اليت تشكل سبييزاً ضد ادلرأة ،ومع ذلك تكوف خاضعة دلراقبة ادلنظومة الدولية يف ىذا الصدد (ادلتحدة،
.)1979
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ادلطلب الثاين :الربتوكول االختياري ادللحق ابتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ادلرأة.
ىو إجراء قانوين يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل ما توافق عليو الدوؿ من مسائل ؽلكن إحلاقها ابالتفاقية
اليت سبق أف وقعوا عليها  ..يهدؼ الربوتوكوؿ االختياري إىل وضع إجراءات تتعلق ابالتفاقية ذاهتا أو تتعلق
جبانب ىاـ من االتفاقية .وتع ّد ىذه الربوتوكوالت اتفاقيات منفردة خاضعة للتوقيع واالنضماـ وادلصادقة من
قبل الدوؿ األطراؼ يف االتفاقية األصلية( .ادلتحدة)1979 ،

كلفت جلنة وضع ادلرأة يف منظمة األمم ادلتحدة فريقاً من اخلرباء من أجل صياغة بروتوكوؿ اختياري يُلحق
ابتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة ،اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضماـ دبوجب قرار
اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة  4الدورة الرابعة واخلمسوف بتاريخ  9أكتوبر  ،1999يؤكد ،رلددا ،اإلؽلاف
حبقوؽ اإلنساف األساسية وبكرامة اإلنساف وقيمتو ،وابحلقوؽ ادلتساوية للرجاؿ والنساء ،والتصميم على
ضماف سبتع ادلرأة ،بشكل اتـ وعلى قدـ ادلساواة ،جبميع حقوؽ اإلنساف واحلريت األساسية ،وعلى ازباذ
إجراءات فعالة دلنع أي انتهاكات ذلذه احلقوؽ واحلريت.
يتكوف من عشرين مادةُ ،سبنح دبوجبها الصبلحيات للجنة القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة بتلقي
الشكاوى والتبليغات من األفراد أو اجملموعات ،أو نيابة عنهم ،دبوجب الوالية القضائية للدولة الطرؼ ،واليت
يزعموف فيها أهنم ضحاي النتهاؾ أي من احلقوؽ الواردة يف االتفاقية على يدي تلك الدولة الطرؼ .تقر
الدولة الطرؼ يف ىذا الربوتوكوؿ ابختصاص اللجنة اخلاصة ابلقضاء على التمييز ضد ادلرأة يف تلقي
التبليغات ادلقدمة ذلا والنظر فيها( .ادلتحدة)1979 ،
وتوضح مواد الربوتوكوؿ آلية اجراء التحقيق والشروط الواجب استيفاءىا للنظر يف الشكوى.
كما أنو ال يسمح إببداء أي ربفظات على ىذا الربوتوكوؿ إال أنو غلوز ألي دولة طرؼ أف تقًتح إجراء
تعديل على ىذا الربوتوكوؿ ،وأف تودعو لدى األمُت العاـ لؤلمم ادلتحدة .ويقوـ األمُت العاـ ،بناء على
ذلك ،إبببلغ الدوؿ األطراؼ أبي تعديبلت مقًتحة ،طالبا منها إخطاره دبا إذا كانت رببذ عقد مؤسبر
للدوؿ األطراؼ بغية دراسة االقًتاح ،والتصويت عليو .ويف حاؿ اختيار ما ال يقل عن ثلث الدوؿ األطراؼ
عقد مثل ىذا ادلؤسبر ،يدعو األمُت العاـ إىل عقده ربت رعاية األمم ادلتحدة .ويقدـ أي تعديل تعتمده أغلبية
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الدوؿ األطراؼ اليت ربضر ادلؤسبر ،وتديل بصوهتا فيو ،إىل اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة إلقراره (ادلتحدة،
)1979
خطورة الربوتوكوؿ يكمن يف اإلجراءين التاليُت:
األول :إجراء ؽلنح ادلرأة احلق يف الشكوى إىل جلنة القضاء على التمييز ضد ادلرأة حوؿ انتهاكات أحكاـ
اتفاقية سيداو من قبل حكومتها .مثاؿ على ذلك :لو اعطيت للمرأة نصف مَتاث أخيها فعلى بلدىا
ادلصدؽ على سيداو إزالة ىذا التمييز ومساواهتا مع أخيها...
والثاين :إجراء ؽلكن اللجنة من توجيو األسئلة حوؿ االنتهاكات اخلطرة أو ادلستمرة حلقوؽ ادلرأة اإلنسانية يف
الدوؿ اليت أصبحت أعضاء يف الربوتوكوؿ االختياري.
سبييز خاص للربوتوكوؿ عن اتفاقية السيداو .وذلك أنو ،قبل إقرار الربوتوكوؿ االختياري ،مل يكن
ويعترب ىذا ُ

إبمكاف األفراد أو رلموعات األفراد احلصوؿ على احللوؿ الناجعة يف ادلنتديت الدولية ابلنسبة إىل انتهاكات
سيداو اليت تطاذلن (ادلتحدة.)1979 ،

إضافة إىل ذلك فإف ما ميّز ىذا الربوتوكوؿ ىو النص الصريح الذي جاء بو حوؿ عدـ جواز إبداء أية

ربفظات على الربوتوكوؿ ،وذلك خببلؼ ما جرى يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة.

ادلطلب الثالث :أهم احلركات اليت تنادي حبقوق ادلرأة:
 احلركة األنثوية الليربالية:
تسعى ىذه احلركة من أجل ربسُت وضع ادلرأة من الناحية القانونية والصحة والتعليم وادلشاركة السياسية،

وربسُت مستوى معيشة النساء عامة ،وال تطرح مفاىيم متطرفة ،وطالبت حبقوؽ مشروعة (الكردستاين و
كاميليا.)2004 ،
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 احلركة األنثوية الشيوعية :
تتبٌت ىذه احلركة رلموعة من األفكار وىي أف ادلرأة إنساف ،ومكافئة للرجل ،وذلا كل ما للرجل من حقوؽ،
والبد أف تكوف حرة يف مجيع اختياراهتا ،وأف أنوثتها ال سبنعها عن أي شيء ؽلكن أف يقوـ بو الرجل.
أيضاً أبف حرية ادلرأة تقتضي أف تكوف حرة يف عبلقتها اجلنسية مع الرجاؿ ،وال ؽلنعها الزواج من ذلك؛ ألهنا

فردي للرجل ،وىل تقبل الشيوعية بعد إلغاء ادللكية الفردية لؤلشياء أف تعود وتقرىا لؤلشخاص.
ليست مل ًكا ً

اقتصادي ،وذلك إبخراجها من البيت لتكوف عاملة
أيضاً ضرورة هتيئة األجواء والفرص ادلناسبة لتمكُت ادلرأة
ً

ومنتجة ،وزبليصها من واجبات البيت والزوج ،وما يسمى يف ىذه األيـ األدوار النمطية والتقليدية اليت ؽلكن

أف تعيق ىذا األمر ...وأف تكوف تربية األطفاؿ من مهاـ الدولة ال من مهاـ ادلرأة ...واليت من شأهنا واقعيًا
أف ربرر ادلرأة ،وأف تقلص وسبحو واقعيًا عدـ ادلساواة بينها وبُت الرجل (الكردستاين و كاميليا،
.)2004

 احلركة األنثوية الوجودية:
أفكارا
ىي فلسفة التجارب الشخصية والفردية ،فلسفة الشك والرفض قبل القبوؿ واليقُت  ...واليت تتبٌت ً
تشكيكيو أعلها :إف السبب العميق الذي حصر ادلرأة يف العمل ادلنػزيل يف بداية التاريخ ،ومنعها من ادلساعلة
يف تعمَت العامل ىو :استعبادىا لوظيفة التناسل (الكردستاين و كاميليا.)2004 ،
ويقوؿ روجيو غارودي ":عن دور التنشئة يف خلق وضع ادلرأة ال يولد ادلرء امرأة بل يصَت كذلك ،وتقوؿ
أخَتا تدعو
أيضاً :إف سلوؾ ادلرأة ال تفرضو عليها ىورموانهتا وال تكوين دماغها بل ىو نتيجة لوضعها .و ً
أيضاً :ادلرأة إىل الرفض والثورة والتمرد على ىذا الواقع" (غارودي.)1988 ،
 األنثوية الراديكالية أو النوعية:
الراديكالية ؽلكن اعتبارىا نزعة وطريقة للتناوؿ وادلعاجلة وليست مدرسة فلسفية ،وقد اتسمت بعدـ الواقعية،
والبعد عن التدرج ،واالضلياز ادلفرط للمرأة دوف النظر إىل السياؽ االجتماعي ،وادلصاٌف اليت ىي فوؽ الرجل
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أيضا .وقد طالبت بتغيَت جذري يف رلموع عبلقات اجلنسُت داخل األسرة ويف اجملتمع على حد
وفوؽ ادلرأة ً
سواء بزواؿ السلطة األبوية واستئصاذلا ،ووصوالً إىل ادلساواة ادلطلقة وسيادة عبلقات النوع يف اجملتمع.

وىذه احلركات خطَتة وكاف ذلا دور كبَت يف تنفيذ أىدافها ،من خبلؿ عقد مؤسبرات ابسم حقوؽ ادلرأة وما
كانت هتدفو ىو ظلم للمرأة ،وخلق فجوة كبَتة بينها وبُت الرجل ورفض السلطة األبوية ،ونشر الفساد
األخبلقي يف بيت الفرد ادلسلم (الكردستاين و كاميليا.)2004 ،
ادلطلب الرابع :موقف الدول العربية من اتفاقية سيداو:
كاف موقف الدوؿ العربية من اتفاقية سيداو ما بُت مؤيد ومعارض ،فإف أغلب الدوؿ العربية اليت وقعت على
االتفاقية ربفظت على بعض ادلواد اليت بدت منافية للشريعة اإلسبلمية ،ومن أبرز تلك ادلواد:
 ادلادة رقم ( :)2وتتعلق حبظر التمييز يف الدساتَت والتشريعات الوطنية.
 ادلادة رقم ( :)7وتتعلق ابحلياة السياسية العامة.
 ادلادة ( :)9وتتعلق بقوانُت اجلنسية.
 ادلادة رقم ( :)15وتتعلق ابدلساواة أماـ القانوف.
 ادلادة رقم ( :)16وتتعلق ابلزواج والعبلقات األسرية.
 ادلادة رقم ( :)29وتتعلق ابلتحكيم بُت الدوؿ.
أما ما عدا ىذه ادلواد فلم تبد الدوؿ العربية أية ربفظات عليها ،وكاف سبب ابداء ربفظ الدوؿ العربية على
مواد االتفاقية أما سلالفة ادلواد ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية أو سلالفتها للدساتَت والقوانُت الوطنية (األيـ،
.)2016
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موقف دولة قطر من اتفاقية سيداو:1
انضمت دولة قطر بتاريخ  24آذار/مارس  2009إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكاؿ التمييز
ضد ادلرأة ،وصدر ادلرسوـ رقم  28لسنة  2009ابدلوافقة على االنضماـ لبلتفاقية يف  23حزيراف/يونيو
 ،2009ونصت ادلادة األوىل من ذلك ادلرسوـ على أف يكوف لبلتفاقية قوة القانوف وفقاً للمادة ( )68من

الدستور القطري مع مراعاة التحفظات واإلعبلانت الواردة يف وثيقة االنضماـ .ونُشرت االتفاقية يف العدد
الثامن من اجلريدة الرمسية الصادر بتاريخ  23حزيراف/يونيو .2009

وتؤكد دولة قطر حوؿ تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة حرصها على الوفاء ابلتزاماهتا
ذباه مجيع االتفاقيات الدولية اليت تعترب طرفاً فيها.
حرصت دولة قطر عند االنضماـ التفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة على ربديد ربفظاهتا
واالبتعاد عن التحفظات العامة ،أو التحفظ على مواد كاملة أتكيداً منها على االلتزاـ بوضع أحكاـ ىذه
االتفاقية موضع التنفيذ.

ادلطلب اخلامس :رأي اإلسالم والشرع يف اتفاقية سيداو:
بعض البنود اليت وردت يف االتفاقية سلالفة للشريعة اإلسبلمية ،فالشريعة اإلسبلمية ساوت بُت الرجل وادلرأة
من حيث اخللقة ،فكل منهم دمو ومالو وكرامتو زلفوظة دبوجب أحكاـ اإلسبلـ.
أيضاً حق ادلرأة يف التصرؼ ادلايل والتملك والبيع والشراء كحق الرجل سباماً ،ىذا ما طالبت بو االتفاقية
واإلسبلـ سبقها بقروف.

 .1تنص ادلادة ( )68من الدستور الدائم لدولة قطر على ما يلي(( :يربـ األمَت ادلعاىدات واالتفاقيات دبرسوـ ،ويبلغها جمللس الشورى مشفوعة دبا يناسب من
البياف .وتكوف للمعاىدة أو االتفاقية قوة القانوف بعد التصديق عليها ونشرىا يف اجلريدة الرمسية ،على أف معاىدات الصلح وادلعاىدات ادلتعلقة إبقليم الدولة أو
حبقوؽ السيادة أو حقوؽ ادلواطنُت العامة أو اخلاصة أو اليت تتضمن تعديبلً لقوانُت الدولة ،غلب لنفاذىا أف تصدر بقانوف .وال غلوز يف أي حاؿ أف تتضمن
ادلعاىدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية))...
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ما جاءت بو االتفاقية ىو يف بعض مواده متأخر عما جاء يف الشريعة اإلسبلمية ،وبعضو سلالف للشريعة

صراحة ،ذلك ألف الذين وضعوا االتفاقية كاف عملهم ردة فعل ألوضاع مزرية تعيشها ادلرأة يف بلداف ال ُربَ ِّكم

الشريعة اإلسبلمية ،ودلا مل يهتدوا بنور هللا الذي خلق الذكر واألنثى ،ابلغوا يف ادلساواة مبالغة أنستهم الفروؽ
احلقيقية بُت الذكور واإلانث.

ال يوجد نظاـ ػلًتـ ادلرأة كما احًتمها اإلسبلـ ،ذلك أهنا شريعة هللا تعاىل اليت كرمت اإلنساف بنوعيو الذكور
لكل و ٍ
احد منهما دوراً يف اجملتمع يكمل دور اآلخر،
واإلانث ،وألهنا شريعة الذي خلق الذكر واألنثى ،وجعل ِّ
فالدنيا ال يعمرىا الرجاؿ فقط وال النساء فقط.
إف اإلسبلـ يعرب عنو من فهمو ،أما تصرفات بعض ادلسلمُت اليت تسيء إىل ادلرأة فهي تعبَت عن ثقافة خاصة
ليست ثقافة اإلسبلـ .إف قمع ادلرأة سلالف لئلسبلـ ،وإكراىها على أف تكوف مساوية للرجل سلالف أيضاً.

ادلبحث الثاين :مبدأ احلرية وادلساواة وحقوق ادلرأة السياسية وجنسيتها يف اإلسالم.
إف مبدأ احلرية وادلساوة قد أقره اإلسبلـ قبل أف تقره االتفاقيات الدولية اليت زبص ادلرأة ،ىذه ادلساواة اليت
أرادىا اإلسبلـ بُت الرجل وادلرأة ،وادلساواة اليت تنصف ادلرأة وتناسب طبيعتها وتركيبتها ،وال زبالف فطرهتا،
وليست ادلساواة اليت أرادهتا االتفاقيات الدولية اليت ألغت الفروؽ الطبيعية بُت الرجل وادلرأة ،وال بد من بياف
مظاىر ادلساواة يف الشريعة اإلسبلمية وإبرازىا لكي تثبت أسبقية اإلسبلـ ذلا ،فاإلسبلـ جاء مؤكداً على ىذه

ادلساواة بُت الرجل وادلرأة ال يعٍت أف الرجل كادلرأة بل ىناؾ اختبلفات بينهما ،أراد الشارع أف بُت احلكمة
من ذلك وىي إنصاؼ ادلرأة ،وربقيق ما يصلح ذلا وما يبلئمها.
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ادلطلب األول :مبدأ احلرية وادلساواة يف اإلسالم:
أوالً :احلرية يف اإلسبلـ:
إف احلرية يف اإلسبلـ الذي يقوـ بتحديدىا وربديد ادلسموح منها من ادلمنوع ىو هللا تعاىل وحده خالق
اإلنساف ادلنزه عن صفات النقص أو الضعف والعجز ،العامل أبحواؿ عباده وما يناسبهم وما ػلتاجوف إليو،
"فبل غلوز ألحد أف غلهل أف اإلسبلـ خبصوصو دعا إىل احلرية وجعل إليها منافذ عديدة ،ورغَّب يف ربقيقها
دبا جعل هللا من األجر اجلزيل دلن حققها ،وهنى عن الكبت الذي يكوف سببو طغياف القوي ضد الضعيف،
وتسلط الطغاة على ادلستضعفُت دوف وجو شرعي" (عواجي .)2006 ،وابلتايل فاحلرية يف اإلسبلـ سبتاز
ابلثبات واالستقرار ،كما سبتاز ابحلق ادلطلق والعدالة ادلطلقة ،ففي احلرية يف اإلسبلـ يكوف اإلنساف حراً يف

دائرة ادلباحات وادلسموحات اليت أذف هللا هبا وأذف لعباده استباحتها والتنعم هبا ،واعًتفت الشريعة اإلسبلمية

منذ ظهورىا حبقوؽ اإلنساف وحبريتو األساسية يف وقت مل يكن لئلنساف فيو حق أو حرية؛ ألف مبدأ احلرية
وثيق ابالرتباط ابلعقيدة نفسها ويستمد مكانتو من مكانة اإلنساف وتكرًن هللا لو.
إف احلرية ذلا مفهومها اخلاص ورلاذلا اخلاص هبا يف اإلسبلـ ...،فاحلرية يف اإلسبلـ ىي أف تتصرؼ يف كل
داخبل ضمن عبوديتك لربك وامتثالك ألمره
أمر مشروع لك وليس فيو تعد على حقوؽ اآلخرين ،ويكوف ً

وهنيو ،وما داـ اإلنساف مل ؼلرج عن إطار الشريعة الرابنية فهو يعيش احلرية بتمامها؛ سواء أكانت تلك احلرية
شرعو هللا لو ،أو كانت فيما يتعلق
فيما يتعلّق بنفسو أو جسمو أو مالو أو عرضو ،يتصرؼ فيها يف حدود ما َّ

بغَته يف معامبلتو الدنيوية ،من بيع ،وشراء ،ونصيحة ،ونقد ،وتوجيو ،وأمر ،وهني ،أو الدينية :من تعليم ،أو
أمر دبعروؼ ،أو هني عن منكر  ...وغَت ذلك" (عواجي.)2006 ،
ومل تكتف الشريعة اإلسبلمية ابلعمل على التحرر من العبودية لغَت هللا وحفظ حرية الناس وادلنع من عدواف
الناس على بعضهم البعض ،إظلا أيضاً العمل على ربقيق العدالة االجتماعية ،فأوؿ مظهر من مظاىر احلرية

الشخصية أبف يكوف الشخيص قادراً على التصرؼ يف شؤوف نفسو يف كل ما يتعلق بذاتو آمناً من االعتداء
عليو يف نفس أو عرض أو ماؿ أو أي حق من حقوقو.
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اثنياً :ادلساواة يف اإلسبلـ:
ادلساواة يف اإلسبلـ أعظم وأكمل منها يف مجيع األمم "،إف مبدأ ادلساواة يف اإلسبلـ عاـ شامل دوف قيود وال
استثناءات ،وأساس يف نظاـ احلكم اإلسبلمي ،وكاف ذلك ادلبدأ جديداً ابلنسبة للعرب ،بل وكاف يتعارض

مع الشعور القبلي السائد ،فقررت الشريعة ادلساواة التامة يف احلقوؽ والواجبات وأماـ القانوف والقضاء ويف
ادلسؤوليات العامة واحلقوؽ السياسية بُت األفراد ،واجلماعات ،واألجناس ،وبُت احلاكمُت وا﵀كومُت ،ال
فضل لرجل على آخر إال ابلتقوى والعمل الصاٌف ،ودوف تفرقة بسبب اجلنس أو اللوف أو الطبقة (أي يف
َّاس إِ َّان
الغٌت والفقر) أو القوة والضعف ،أو احلسب والنسب" (الزحيلي ،بدوف) قاؿ تعاىلَ ﴿:ي أَيػُّ َها الن ُ
خلَ ْقنا ُكم ِمن ذَ َك ٍر وأُنْػثى وجع ْلنا ُكم شعواب وقَػبائِل لِتػعارفُوا إِ َّف أَ ْكرم ُكم ِعْن َد َِّ
ِ
اّلل َعلِ ِ
َ َ ْ ْ
يم َخبَتٌ
اّلل أَتْػ َقا ُك ْم إ َّف ََّ ٌ
ََ ْ
َ َ َ ََ َ ْ ُُ ً َ َ َ ََ َ
﴾[احلجرات ،]13 :فالناس مجيعاً يف الشريعة متساووف على اختبلؼ شعوهبم وقبائلهم ،كما ىم متساووف
يف وحدة األصل البشري ،كذلك سوى اإلسبلـ بُت الرجل وادلرأة يف القرآف الكرًن يقوؿ﴿ :من ع ِمل ص ِ
احلاً
َْ َ َ َ
ِ
ِ
َح َس ِن َما َكانُوا يػَ ْع َملُو َف﴾ [النحل:
َجَرُى ْم ِأب ْ
َّه ْم أ ْ
م ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْػثَى َوُى َو ُم ْؤم ٌن فَػلَنُ ْحيِيَػنَّوُ َحيَا ًة طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيػَنػ ُ
.]97
ص ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يب ِشلَّا تَػَرَؾ الْ َوالِ َد ِاف َو ْاألَقْػَربُو َف ِشلَّا قَ َّل
يب شلَّا تَػَرَؾ الْ َوال َداف َو ْاألَقْػَربُو َف َوللنّ َساء نَص ٌ
ويقوؿ أيضاً﴿ :ل ِّلر َجاؿ نَ ٌ
ِمْنو أَو َكثػُر نَ ِ
صيباً َم ْف ُروضاً﴾ [النساء ]7 :فقد أقر اإلسبلـ أف ادلرأة مساوية للرجل من حيث أهنا مكلفة
ُ ْ َ

كالرجل ابلعبادات وادلعامبلت واألخبلؽ ومساوية لو من حيث استحقاقها الثواب والعقاب وأهنا مساوية لو
الشرعيّة واإلاثبة عليها؛ ومل
الرجل وادلرأة يف أداء الواجبات ّ
من حيث التكليف والتشريف ،فهذه ادلساواة بُت ّ
يكتف اإلسبلـ أف يقر مبدأ ادلساواة نظريً ،بل أكده علمياً جبملة أحكاـ وتعاليم نقلتو من فكرة رلردة من

واقع ملموس من تلك العبادات والشعائر الدينية اليت فرضها اإلسبلـ وجعلها األركاف العليمة اليت يقوـ بناؤه

العظيم من صبلة وزكاة وصياـ وحج ،فمثبلً مساجد هللا تقاـ فيها صبلة اجلمعة وأتخذ ادلساواة صورهتا
العلمية ،فالناس سواسية اماـ هللا فالفوارؽ العنصرية ملغاة بينهم ،أيضاً مناسك احلج اليت ربقق ادلساواة

بشكل أشد وأظهر وتتجسد ذبسداً تراه العُت ،وأيضاً ادلساواة يف أحكاـ الشرع.

فمبدأ احلرية وادلساوة بُت الرجل وادلرأة قد أقره اإلسبلـ قبل أف تقره ادلنظمات واالتفاقيات الدولية ،بل
وحفظو بعد أف أقره للمسلمُت ،لكن ىذه ادلنظمات واالتفاقيات الدولية أقرت ىذه ادلبادئ ومل ربفظو أو
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تضمن تطبيق ما يف ىذه ادلبادئ على الواقع ادللموس ،فأرادت ادلنظمات واالتفاقيات الدولية وابألخص
سيداو أف تقر مبدأ احلرية وادلساواة ونبذ التمييز ضد ادلرأة وأعطت ادلرأة حقاً مساويً للرجل يف مجيع احلقوؽ
دوف سبييز بينهما وبُت الرجل كحق االنتخاب وحق التصويت وتويل القضاء والعمل وغَتىا من احلقوؽ الغَت
منضبطة جعلت ادلرأة العربية ادلسلمة غافلة بل منحرفة عن أداء واجباهتا الفطرية ووظائفها الطبيعية ،ىكذا
فهمت ادلرأة الغربية احلرية وادلساواة فهماً معكوساً يف ظل ىذه احلرية الزائفة ،فقد ربررت ادلرأة من اآلداب

واألخبلؽ وداست على شرفها وواجباهتا أماً وزوجة وربة منزؿ فتهدـ اجملتمع العريب ادلسلم أبكملو.

أما ابلنسبة الستقبلؿ النساء دبعايشهن ،فهذا جعل ادلرأة يف غٌت عن الرجل شلا أدى إىل تعدي الرجل عليها،
ألهنا خسرت الرجل الذي ػلميها سواء كاف أخاً أو زوجاً؛ كما فقدت ادلرأة اذلدوء يف حياهتا واالستقرار يف
بيت خاص هبا.

أما االختبلط ادلطلق بُت الرجاؿ والنساء ،فهذا غرس يف ذىن ادلرأة حب التربج والتعري لصاٌف الرجل ،وىذا
وضع ادلرأة يف الغرب وتريد ادلنظمات واالتفاقيات الدولية أف تقره يف اجملتمع العريب ادلسلم ،ففي ذلك ربطيم
لؤلخبلؽ وىز لؤلسس الفكرية وادلبادئ األساسية اليت يقوـ عليها اجملتمع العريب ادلسلم ،فادلفهوـ الغريب
للحرية جعل ادلرأة عدوانية للرجل تقبل التقاليد السائدة ما تراه يكرس ذلا حقوقها ولكنها ترفض ما ترى أنو
واجبات ومسؤوليات ،وذبعل نفسها سلعة رخيصة عرب دور األزيء ومغنية يف سوؽ ادللذات والشهوات
(عبدالكرًن.)2005 ،
فبل يوجد نظاـ ػلًتـ ادلرأة كما احًتمها اإلسبلـ ،فادلرأة ادلسلمة مكرمة يف اإلسبلـ يف كل أحواذلا ،وسائر
وبر أوالدىا.
حياهتا ،فتعيش يف كنف والديها ،وحب أخاىا ،ورعاية زوجهاّ ،

ادلطلب الثاين :احلقوق السياسية للمرأة:
ادلقصود ابحلقوؽ السياسية ىي تلك احلقوؽ اليت يشًتؾ األفراد دبقتضاىا يف شئوف احلكم واإلدارة ،كحق
االنتخاب وحق االشًتاؾ يف استفتاء شعيب ،وحق الًتشيح لعضوية اذليئات النيابية ،أو لرائسة الدولة.
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نصت ادلادة السابعة من اتفاقية سيداو على " :أف تتخذ الدوؿ األطراؼ مجيع التدابَت ادلناسبة للقضاء على
التمييز ضد ادلرأة يف احلياة السياسية العامة للبلد ،وبوجو خاص تكفل للمرأة على قدـ ادلساواة مع الرجل
احلق يف :التصويت يف مجيع االنتخاابت واالستفتاءات العامة ،وأىلية االنتخاب جلميع اذليئات اليت ينتخب
أعضاؤىا ابالقًتاع العاـ .ادلشاركة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذ ىذه السياسة ،ويف شغل الوظائف
العامة ،وأتدية مجيع ادلهاـ العامة على مجيع ادلستويت احلكومية .ادلشاركة يف مجيع ادلنظمات واجلمعيات غَت
احلكومية اليت تعٌت ابحلياة العامة والسياسية للبلد" (ادلتحدة.)1979 ،
ىذه ادلادة دعت الدوؿ الزباذ مجيع التدابَت ادلناسبة ألف سبارس ادلرأة حقوقها السياسية ترشيحاً وانتخاابً
ومشاركة يف صياغة السياسات احلكومية ومجيع ادلنظمات واجلمعيات غَت احلكومية.
يذكر الدكتور عبد احلميد األنصاري موقف العلماء من ىذه القضية " :صلد يف ىذا اجملاؿ ثبلثة اذباىات:
 االذباه األوؿ :وىو جلمهور الفقهاء القدامى ،وبعض ادلعاصرين ،وحاصلو :عدـ إعطاء ادلرأة ىذه
احلقوؽ مطلقاً.
 االذباه الثاين :وىو دلعظم علماء الشريعة ادلعاصرين ،وىم يروف :أف اإلسبلـ مل ػلرـ ادلرأة حقوقها
السياسية ،ابستثناء رائسة الدولة ،ولكنهم يروف :أف اجملتمع مل يتهيأ بعد دلزاولة تلك احلقوؽ مزاولة
فعلية.
 االذباه الثالث :وىو لبعض العلماء ادلعاصرين ،وىم يروف :أف اإلسبلـ ال ػلرـ ادلرأة من احلقوؽ
السياسية مطلقاً ،وأف ادلسألة" اجتماعية سياسية" ولذلك غلب ترؾ حل ىذه ادلسألة ،تبعاً للظروؼ

االجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية" (األنصاري.)1982 ،

وبعد أف عرض الدكتور عبد احلميد أدلة كل فريق وانقشها خلص إىل " أف مسألة احلقوؽ السياسية للمرأة
أمر مقرر يف اإلسبلـ وإذا كانت مسألة " إمامة ادلرأة" أو رائستها للدولة اإلسبلمية ،موضع خبلؼ طويل،
فإف بقية احلقوؽ السياسية كحق االنتخاب ،وحق االستفتاء ،وحق الًتشيح لعضوية رللس الشورى ،أمر
جائز .بل ىو يدخل يف ابب الواجب الكفائى ،ألنو من األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر" (األنصاري،
.)1982
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هبذا طللص ،إىل أف اتفاقية سيداو فيما إذا التزمت الدوؿ األطراؼ ابلعمل بنصوصها ؽلكن أف سبنح ادلرأة
مكانتها اليت تليق هبا واليت صاهنا ذلا اإلسبلـ ،فتؤدي إىل تنمية اجملتمعات وارتقائها واستقرارىا اقتصاديً
واجتماعياً وسياسياً ،وىو األمر الذي تنشده وزبطط لو كافة الدوؿ يف وقتنا الراىن ،نظراً لتفاقم األزمات
االقتصادية وتوسع دائرة ادلنازعات السياسية يف بقاع عدة من العامل.

ادلطلب الثالث :جنسية ادلرأة يف اإلسالم:
تنص اتفاقيو سيداو يف ادلادة التاسعة على أف " :سبنح الدوؿ األطراؼ ادلرأة حقاً مساويً حلق الرجل يف

اكتساب جنسيتها ،أو االحتفاظ هبا او تغيَتىا ،وتضمن بوجو خاص أال يًتتب على الزواج أبجنيب أو تغيَت

جنسية الزوج أثناء الزواج أف تتغَت تلقائياً جنسية الزوجة ،أو أف تصبح ببل جنسية ،أو تفرض عليها جنسية
الزوج .سبنح الدوؿ األطراؼ ادلرأة حقاً مساويً حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاذلا" (ادلتحدة.)1979 ،
إف الشريعة اإلسبلمية وفقهها قد عرفت اجلنسية خصوصاً وأف مفًتضاهتا موجودة يف الفقو اإلسبلمي

فالشريعة اإلسبلمية قد عرفت الدولة كتنظيم سياسي ودعت إىل وجودىا ابلفعل وىي دار اإلسبلـ ،وإف
عناصر الدولة من شعب وإقليم وسلطة موجودة يف الفقو اإلسبلمي والشعب ادلكوف للدولة يوصف ابنو أىل
لدار اإلسبلـ أو من رعاي الدولة اإلسبلمية واتبعيها ،فاألفراد مرتبطوف هبذه الدولة ارتباطاً يشبو ارتباط األفراد

بدوذلم يف التنظيمات احلديثة ،ىذا االرتباط من شأنو إنشاء مركز قانوين ذلؤالء األفراد تنظمو الدولة اإلسبلمية
فتقرر احلقوؽ والواجبات عن طريق مصادر التشريع فيها (الباز.)1990 ،
ادعى بعض ادلفكرين أف حرماف ادلرأة من حقها يف اجلنسية يستند إىل الشريعة اإلسبلمية ،يف حُت أف
الشريعة اإلسبلمية مل تعاًف مسألة اجلنسية وإف كانت عاجلت مسألة النسب ،فتقسيم األمصار يف اإلسبلـ
كاف قائماً على أساس الدين ،فحيث ساد اإلسبلـ كاف دار السبلـ ،وحيث مل يُسد كانت دار احلرب.

ليس ىذا وحسب ،بل إف أبرز االنتقادات اليت وجهت التفاقية سيداو كانت تدور حوؿ نصها على حق
ادلرأة يف اجلنسية ،حيث وجدت العديد من الدوؿ أف اجلنسية شأف داخلي ،وأف إلزاـ الدوؿ بتطبيق نص
ادلادة التاسعة اخلاص ابجلنسية يُشكل تدخبلً يف شئوف الدوؿ ،ألف أمور اجلنسية تُعد ـ القضاي السيادية.
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والشريعة اإلسبلمية حددت ما يشبو ىذه احلقوؽ والواجبات ونظمتها بشكل إنساين وإف مل تطلق عليها
مصطلح اجلنسية ،ألف مصطلح اجلنسية حديث مل تعرفو التشريعات السماوية والتشريعات الوضعية القدؽلة،
ولقد نطم اإلسبلـ عبلقة ادلسلم وغَت ادلسلم ابلدولة اإلسبلمية اليت تقوـ ال على أساس كوهنا عبلقة سياسية
قانونية وإظلا على أساس الدين وىي عبلقة شرعية حددهتا الشريعة اإلسبلمية.

ادلبحث الثالث :حق ادلرأة يف التعليم والعمل وتنظيم األسرة واألحوال الشخصية.
لقد اىتم اإلسبلـ ابلتعليم وقد دلت أدلة قطعية من الكتاب والسنة تدؿ بظاىرىا على مشروعية التعليم
وعلى التعلم حق يتساوى فيو الرجل وادلرأة ،وإف عمل ادلرأة ومشاركتها للرجل يف حياتو العامة أاثر كثَتاً من
اجلدؿ وال يزاؿ يشغل الشاغل يف أجهزة اإلعبلـ العربية والغربية ،فاإلسبلـ مل ؽلنع ادلرأة من العمل بل ػلثها
على العمل يف بيتها ،وإف البيت وتربية األوالد ورعاية الزوج ىي الوظيفة األوىل للزوجة ،والعمل خارج ادلنزؿ
ىو الوظيفة الثانية اليت تلجأ إليها ادلرأة لظروؼ وأسباب معينو ،فيجوز ذلا أف تعمل يف وجوه ادلكاسب
وتسعى لتحصيل الرزؽ بوظيفة تليق ابحلياة الفطرية للمرأة ،وقد ثبت ذلك أبدلة كثَتة من الكتاب والسنة.

ادلطلب األول :حق ادلرأة يف التعليم والعمل.
أوالً :حقها يف التعليم والتعلم:
تنص ادلادة العاشرة من اتفاقية سيداو على أف " :تتخذ الدوؿ األطراؼ مجيع التدابَت ادلناسبة للقضاء على
التمييز ضد ادلرأة لكي تكفل ذلا حقوقا مساوية حلقوؽ الرجل يف ميداف الًتبية ،وبوجو خاص لكي تكفل،
على أساس ادلساواة بُت الرجل وادلرأة( :أ) شروط متساوية يف التوجيو الوظيفي وادلهٍت ،وااللتحاؽ ابلدراسات
واحلصوؿ على الدرجات العلمية يف ادلؤسسات التعليمية على اختبلؼ فئاهتا ،يف ادلناطق الريفية واحلضرية
على السواء ،وتكوف ىذه ادلساواة مكفولة يف مرحلة احلضانة وىف التعليم العاـ والتقٍت وادلهٍت والتعليم التقٍت
العايل ،وكذلك يف مجيع أنواع التدريب ادلهٍت.
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(ب) التساوي يف ادلناىج الدراسية ،وىف االمتحاانت ،وىف مستويت مؤىبلت ادلدرسُت ،وىف نوعية ادلرافق
وادلعدات الدراسية.
(ج) القضاء على أي مفهوـ ظلطي عن دور الرجل ودور ادلرأة يف مجيع مراحل التعليم جبميع أشكالو ،عن
طريق تشجيع التعليم ادلختلط ،وغَته من أنواع التعليم اليت تساعد يف ربقيق ىذا اذلدؼ ،وال سيما عن طريق
تنقيح كتب الدراسة والربامج ادلدرسية وتكييف أساليب التعليم.
(د) التساوي يف فرص احلصوؿ على ادلنح واإلعاانت الدراسية األخرى.
(ىػ) التساوي يف فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم ،دبا يف ذلك برامج تعليم الكبار وزلو األمية
الوظيفي ،وال سيما الربامج اليت هتدؼ إىل التعجيل بقدر اإلمكاف بتضييق أي فجوة يف التعليم قائمة بُت
الرجل وادلرأة.
(و) خفض معدالت ترؾ الطالبات الدراسة ،وتنظيم برامج للفتيات والنساء البلئي تركن ادلدرسة قبل األواف،
(ز) التساوي يف فرص ادلشاركة النشطة يف األلعاب الريضية والًتبية البدنية.
(ح) إمكانية احلصوؿ على معلومات تربوية زلددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاىها ،دبا يف ذلك
ادلعلومات واإلرشادات اليت تتناوؿ تنظيم األسرة" (ادلتحدة.)1979 ،
لقد دعت االتفاقية إىل االختبلط يف اجملاؿ التعليمي وذلك يتناىف مع ما أقرتو الشريعة اإلسبلمية من منع
االختبلط بُت الرجل وادلرأة ،ومنع قياـ عبلقات غَت شرعية بُت اجلنسُت؛ دلا يًتتب عليها من مفاسد ال
ربمد عقباىا.
أقوؿ إف الشريعة اإلسبلمية مل تفرؽ بُت الرجل وادلرأة يف طلب العلم بل تساوى كبلعلا يف طلب العلم وتعلمو
لذلك فيعد حق ادلرأة يف التعلم من احلقوؽ ادلفروضة للمرأة يف الشريعة اإلسبلمية وليس ألحد أف ؽلنعها منو،
وقد دلت أدلة قطعية من الكتاب والسنة تدؿ بظاىرىا على مشروعية التعليم ابلنسبة للمرأة العربية ادلسلمة.

293

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(01); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(01); November 2019
اثنياً :حقها يف العمل:
نصت ادلادة احلادية عشر من اتفاقية سيداو على أف " :تتخذ الدوؿ األطراؼ مجيع التدابَت ادلناسبة للقضاء
على التمييز ضد ادلرأة يف ميداف العمل لكي تكفل ذلا ،على أساس ادلساواة بُت الرجل وادلرأة ،نفس احلقوؽ
وال سيما( :أ) احلق يف العمل بوصفو حقا اثبتا جلميع البشر.
(ب) احلق يف التمتع بنفس فرص العمالة ،دبا يف ذلك تطبيق معايَت اختيار واحدة يف شؤوف االستخداـ.
(ج) احلق يف حرية اختيار ادلهنة ونوع العمل ،واحلق يف الًتقية واألمن على العمل وىف مجيع مزاي وشروط
اخلدمة ،واحلق يف تلقى التدريب وإعادة التدريب ادلهٍت ،دبا يف ذلك التلمذة احلرفية والتدريب ادلهٍت ادلتقدـ
والتدريب ادلتكرر" (ادلتحدة.)1979 ،
لقد دعت االتفاقية لعدـ سبييز ادلرأة يف العمل واألجر ،نظراً للظلم الذي تتعرض لو ادلرأة يف معظم بلداف
العامل ،إذ ال تزاؿ بعض األعماؿ زلصورة ابلرجاؿ ،وال يزاؿ أجر ادلرأة أقل من أجر الرجل عن ذات العمل يف
دوؿ عدة ،علماً أف نسبة عمالة ادلرأة كبَتة يف بعض الدوؿ ،ومع ىذا تبقى ادلرأة دوف ضماانت أو محاية

كافية.

أيضاً دعت لعدـ سبييز ادلرأة يف تويل الوظائف العامة وادلشاركة يف العمل السياسي ،األمر الذي أكدتو تعاليم

الشريعة اإلسبلمية وذباىلتو شلارسات الشعوب واألنظمة ،حيث كاف للمرأة دور يف العمل السياسي يف عصر

الرسوؿ الكرًن صلى هللا عليو وسلم إذ شاركت ادلرأة يف البيعة يف زمن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص.
ترى سيداو أف ادلرأة تستطيع أف تقوـ بكل األعماؿ اليت يقوـ هبا الرجل ،مهما كانت شاقة ،شلا يعطيها احلق
يف أف ربصل على فرص التوظيف واألجر نفسها اليت ػلصل عليها الرجل .بينما يتوافق ىذا األمر مع الشريعة
اإلسبلمية اليت جعلت العمل مباحاً للمرأة كما ىو مباح للرجل .فبل يوجد نص شرعي ؽلنع ادلرأة من العمل

ما داـ ىذا العمل مشروعاً ،وما دامت ىي ملتزمة فيو آبداب الشرع.

إف نظرة الشريعة اإلسبلمية زبتلف سباماً عن نظرة أولئك الذين يدعوف مساواة ادلرأة ابلرجل ،يرى الشرع أبف
يكوف العمل متفقاً مع طبيعة ادلرأة وكرامتها؛ ألف كرامة ادلرأة تتصل بكرامة أسرهتا وأوالدىا فيجب أف تكوف

مصونة فبل غلوز أف تعمل يف العماؿ الشاقة كإصبلح السيارات واحلدادة والبناء وغَتىا من األعماؿ الشاقة،
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فادلرأة ما دامت يف دائرة االختيار فاألصل يف حقها مزاولة ادلهنة اليت تتناسب مع قدراهتا اجلسدية والنفسية
وطبيعتها األنثوية ،وأال يؤدي العمل أضراراً بصحتها وبصحة جنينها إذا كانت حامبلً.

ادلطلب الثاين :تنظيم األسرة:
تنظيم األسرة ىي السلوؾ احلضاري الذي يوفر للزوجُت اخليار ادلناسب للتحكم دبوعد البدء إبصلاب
األطفاؿ ،وعددىم ،والفًتة الفاصلة بُت الولد واآلخر ،ومىت غلب التوقف عن اإلصلاب ،كل حسب ظروفو
ومقدرتو ،ودبوافقة الزوجُت معاً ،وضمن اإلطار الصحي الذي يركز على صحة األـ والطفل معاً.
نصت ادلادة الثانية عشرة من اتفاقية سيداو على أف ":تتخذ الدوؿ األطراؼ مجيع التدابَت ادلناسبة للقضاء
على التمييز ضد ادلرأة يف ميداف الرعاية الصحية من أجل أف تضمن ذلا ،على أساس ادلساواة بُت الرجل
وادلرأة ،احلصوؿ على خدمات الرعاية الصحية ،دبا يف ذلك اخلدمات ادلتعلقة بتنظيم األسرة.
ابلرغم من أحكاـ الفقرة األوىل من ىذه ادلادة تكفل الدوؿ األطراؼ للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق
ابحلمل والوالدة وفًتة ما بعد الوالدة ،موفرة ذلا خدمات رلانية عند االقتضاء ،وكذلك تغذية كافية أثناء
احلمل والرضاعة" (ادلتحدة.)1979 ،
دائرة األسرة وىي اللبنة األوىل لبناء األمة واخللية اليت يبدأ فيها االجتماع اإلنساين ،وعن عبلقة ادلشاركة
َخ ْذ َف ِمْن ُك ْم ِميثَاقًا
واالشًتاؾ يف ىذه الدائرة ،وربدث القرآف عن ادليثاؽ الغليظ قاؿ تعاىلَ ﴿:وأ َ
َغلِيظًا﴾[النساء ،]21:فالزوجة ىي السكن والسكينة لزوجها وإف كل واحد منهم ىو لباس لآلخر قاؿ
ِ
ِ
اس َذلُ َّن ﴾[البقرة ]187 :وكما أشار القرآف على التماثل يف احلقوؽ ،قاؿ
اس لَ ُك ْم َوأَنْػتُ ْم لبَ ٌ
تعاىلُ ﴿:ى َّن لبَ ٌ
تعاىل ﴿:وَذل َّن ِمثْل الَّ ِذي علَي ِه َّن ِابلْمعر ِ
وؼ ﴾[ البقرة ،]228 :ولكن الفطرة اإلذلية سبايزت بينهما لقولو
َْ
َ ُْ
َُ ُ
تعاىل ﴿:ولَْيس َّ
الذ َك ُر َك ْاألُنْػثَى ﴾[ آؿ عمراف ،]36 :وإظلا ىي ادلماثلة يف احلقوؽ والواجبات بُت الزوجُت
َ َ
يف دائرة االجتماع األسرة ،فاالشًتاؾ وادلشاركة واإلسهاـ وادلساعلة لكل ميادين احلياة األسرية اليت ذبعل
الرجل لباساً لزوجتو والزوجة لباساً لزوجها ،ولذلك كاف األوىل لتفسَت الدرجة اليت للرجاؿ على النساء يف

ادلشاركات األسرية ىي درجة اإلنفاؽ اليت ىي مع الطبيعة ادلميزة للرجل ،فليس ادلماثلة ادلادية وال العددية يف
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احلقوؽ والواجبات وإظلا ابالشًتاؾ يف النهوض برسالة االجتماع األسري ،وفقاً للمؤىبلت الفطرية اليت سبايز

ما بُت اإلسهامات (عمارة.)2003 ،

ٍ
رلاالت تتعلّق دبوضوع تنظيم األسرة يف اإلسبلـ ،ومنها
ّبُت العلماء العديد من األحكاـ ادلتعلّقة يف ع ّدة

الزمنيّة ،أي أ ّف م ّدة احلمل مل
موضوع اإلجهاض ،أو اإلسقاط ،وىو زبلّص ادلرأة من محلها وىو انقص ابدل ّدة ّ
ٍ
أسباب لئلسقاط ،فقد يكوف بسبب وجود أمر ٍ
اض يف رحم
تكتمل ،أو انقصاً يف اخللق ،حيث ىناؾ ع ّدة

ادلرأة ،أو وجود تشو ٍ
ٍ
ىات يف اجلنُت فيسقط احلمل لوحده بطر ٍ
خارجة عن إرادة ادلرأة ،وأحياانً أخرى يكوف
يقة
ّ
مشوىاً ،وقد يكوف اإلجهاض
صحة ّ
اإلجهاض للجنُت يف سبيل ا﵀افظة على ّ
األـ ،أو أل ّف اجلنُت يكوف ّ

للتسًت من فاحشة الزان ،أو للرغبة يف ربديد النسل ،فبل غلوز إسقاط احلمل يف سلتلف مراحلوّ ،إال بوجود
ّ
ٍّ
ٍ
ادلختصوف أ ّف
أقر األطبّاء
ّ
ػلل اإلسقاطّ ،إال إذا ّ
مربر شرع ٍّي لذلك ،أما بعد إكماؿ أربعة أشهر من احلمل ال ّ
يؤدي ابدلرأة إىل اذلبلؾ فيجوز إسقاطو ،ولكن بعد استنفاذ األطباء كافّة الوسائل
استمرار احلمل ُؽلكن أف ّ
إلنقاذ حياة اجلنُت.
لكن
ابلنسبة لتحديد النسل فقد ر ّغب اإلسبلـ بتكثَت النسل ،واعتربه نعم ًة عظيم ًة من هللا أكرـ هبا عباده ،و ّ
ات تنايف الفطرة
الدعوات تكثُر يف الوقت احلاضر إىل ربديد النسل ،أو منع احلمل ،وما ذلك ّإال دعو ٌ
اإلنسانيّة اليت أودعها هللا يف خلقو ،وىدفها إضعاؼ الكياف اإلسبلمي ،والكيد للمسلمُت ،وقد أفىت العلماء

بعدـ جواز ربديد النسل مطلقاً ،ابإلضافة إىل عدـ جواز منع احلمل خوفاً من اإلمبلؽ أو الفقر؛ أل ّف هللا ىو
صحة ادلرأة ،أو إذا كاف لًتتيب أموٍر أو
ي كاحلفاظ على ّ
الرازؽ ،ولكن إذا كاف منع احلمل ألم ٍر ضرور ٍّ
ٍ
مهم ًة يف حياهتما فيجوز منعو لفًتةٍ ،أو أتخَته ابستخداـ وسائل سلتلفة ،كالعزؿ أو
مصلحة يراىا الزوجُت ّ
صحة ادلرأة أو حياهتا.
الدواء ،وغلوز منعو هنائيّاً إذا كاف فيو خط ٍر زل ّق ٌق على ّ
انتشر يف بعض الدوؿ ربديد النسل إبصلاب ٍ ٍ
طفل ٍ
السماح إبصلاب ٍ
اثف إذا كاف الطفل
طفل واحد فقط ،أو ّ
األوؿ أنثى ،ويف حاؿ إصلاب طفل ٍ
اثف فإنّو ُػلرـ من كافّة حقوقو وامتيازاتو ،ولتحقيق ذلك فقد متّ إجبار
سليب على اجملتمع ،فأصبحت
أتثَت ي
كل تلك ا﵀اوالت ذلا ٌ
األمهات على اإلجهاض ،أو دفع الضرائب ،و ّ
ٍ
ىناؾ حاالت و ٍأد للبنات على أجل إصلاب ٍ
ي يف حاؿ كاف
طفل ذك ٍر ،أو القياـ بعمليات
إجهاض قسر ٍّ
اجلنُت أنثى ،شلّا أدى إىل خلق ٍ
حالة من عدـ التوازف بُت أعداد الذكور ابلنسبة إىل أعداد اإلانث ،وأصبح
ّ
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عدد اإلانث قليبلً مقارنةً أبعداد الذكور من أجل الزواج ،و ّأدى كذلك إىل زيدة أعداد السكاف من كبار
السن ،فقلّت القوى العاملة اليت من ادلفًتض أف تكوف من الشباب ،وغَتىا العديد من ادلشاكل.
ّ
ُ

ادلطلب الثالث :األحوال الشخصية.
يقصد ابألحواؿ الشخصية :األوضاع اليت تكوف بُت اإلنساف وأُسرتو ،وما يًتتب عليو ىذه األوضاع من آاثر
حقوقية ،والتزامات مادية أو أدبية.
وإطبلؽ ىذا االصطبلح على ىذا ادلعٌت إطبلؽ حديث ،أُطلق يف مقابلة األحواؿ ادلدنية ،اليت تنظّم عبلقات
اإلنساف أبفراد اجملتمع خارج حدود األُسرة.
أما الفقهاء قدؽلاً ،فلم يكونوا يطلقوف ىذا االسم (األحواؿ الشخصية) على ادلبادئ واألحكاـ الشاملة

لؤلسرة ومتعلقاهتا ،وإظلا كانوا يطلقوف على كل ابب امساً خاصاً :مثل :كتاب النكاح .كتاب الصداؽ.

كتاب النفقات .كتاب الطبلؽ .كتاب الفرائض .وىكذا (اخلن ،البغا ،و الشرجبي.)1992 ،

تنص ادلادة الساسة عشرة من اتفاقية سيداو على أف ":تتخذ الدوؿ األطراؼ مجيع التدابَت ادلناسبة للقضاء
على التمييز ضد ادلرأة يف كافة األمور ادلتعلقة ابلزواج والعبلقات العائلية ،وبوجو خاص تضمن ،على أساس
ادلساواة بُت الرجل وادلرأة( :أ) نفس احلق يف عقد الزواج.
(ب) نفس احلق يف حرية اختيار الزوج ،وىف عدـ عقد الزواج إال برضاىا احلر الكامل.
(ج) نفس احلقوؽ وادلسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخو.
(ح) نفس احلقوؽ وادلسؤوليات بوصفهما أبوين ،بغض النظر عن حالتهما الزوجية ،يف األمور ادلتعلقة
أبطفاذلما وىف مجيع األحواؿ ،يكوف دلصلحة األطفاؿ االعتبار األوؿ.
(ىػ) نفس احلقوؽ يف أف تقرر ،حبرية وإبدراؾ للنتائج ،عدد أطفاذلا والفاصل بُت الطفل والذي يليو ،وىف
احلصوؿ على ادلعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من شلارسة ىذه احلقوؽ.
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(د) نفس احلقوؽ وادلسؤوليات فيما يتعلق ابلوالية والقوامة والوصاية على األطفاؿ وتبنيهم ،أو ما شابو ذلك
من األعراؼ ،حُت توجد ىذه ادلفاىيم يف التشريع الوطٍت ،وىف مجيع األحواؿ يكوف دلصلحة األطفاؿ
االعتبار األوؿ.
(ز) نفس احلقوؽ الشخصية للزوج والزوجة ،دبا يف ذلك احلق يف اختيار اسم األسرة وادلهنة ونوع العمل.
(ح) نفس احلقوؽ لكبل الزوجُت فيما يتعلق دبلكية وحيازة ادلمتلكات واإلشراؼ عليها وإدارهتا والتمتع هبا
والتصرؼ فيها ،سواء ببل مقابل أو مقابل عوض.
 ال يكوف خلطوبة الطفل أو زواجو أي أثر قانوين ،وتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية ،دبا يف ذلك التشريعيمنها ،لتحديد سن أدىن للزواج وجلعل تسجيل الزواج يف سجل رمسي أمرا إلزاميا" (ادلتحدة.)1979 ،
تتجاىل اتفاقية سيداو وضع األسرة العربية ادلسلمة كمؤسسة مكونة من زوجُت ،للزوج قوامة فيها ،كما أف لو
أيضاً الوالية على الصغار ،رغم أف ىذا ال يعٍت انفراد الزوج بتحديد القرارات دوف أري الزوجة ،فاألمر شورى
وزلصلة توافق آراء ،أيضاً مسألة الوالية على البنت اليت مل يسبق ذلا الزواج ،وتطلق حرية البنت يف اختيار من
ترضاه ،وقد ربفظت العديد من الدوؿ العربية اإلسبلمية ومنها قطر على ىذه الفقرة من ادلادة السادسة

عشرة دلا فيها من سلالفة تعاليم الدين اإلسبلمي.
أما عما ذكرتو االتفاقية بشأف إعطاء ادلرأة حقها يف الوصاي ،فهذا موجود يف الشريعة اإلسبلمية ،بل إف ما
ذكرتو سيداو ؼلص ادلرأة الغربية وليست ادلسلمة ،فاإلسبلـ قد أعطى ادلرأة العربية ادلسلمة كامل حقوقها،
فعندما نرى ادلرأة العربية ادلسلمة تنادي حبقوقها كما تنادي ادلرأة الغربية دؿ ذلك على عدـ معرفتها حبقوقها
الكاملة اليت أعطتها إيها الشريعة اإلسبلمية ،وعلى جهلها بدينها احلنيف.
تنص ادلادة اخلامسة عشرة من اتفاقية سيداو على أف ":سبنح الدوؿ األطراؼ ادلرأة ،يف الشئوف ادلدنية ،أىلية
قانونية شلاثلة ألىلية الرجل ،وتساوى بينها وبينو يف فرص شلارسة تلك األىلية .وتكفل للمرأة ،بوجو خاص،
حقوقا مساوية حلقوؽ الرجل يف إبراـ العقود وإدارة ادلمتلكات ،وتعاملهما على قدـ ادلساواة يف مجيع مراحل
اإلجراءات القضائية.
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تتفق الدوؿ األطراؼ على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوؾ اخلاصة اليت يكوف ذلا أثر قانوين
يستهدؼ احلد من األىلية القانونية للمرأة ابطلة والغية.
سبنح الدوؿ األطراؼ الرجل وادلرأة نفس احلقوؽ فيما يتعلق ابلتشريع ادلتصل حبركة األشخاص وحرية اختيار
زلل سكناىم وإقامتهم" (ادلتحدة.)1979 ،
تثَت اتفاقية سيداو قضية شائكة وىي حركة األشخاص مع قضية مهمة يف الشريعة اإلسبلمية وىي سفر ادلرأة
ادلسلمة ،من دوف ضوابط ذلذا السفر لتصبح كادلرأة الغربية تتنقل كيفما تشاء وال ػلق ألحد أف ؽلنعها مهما
كاف وإف كاف زوجها ،فلقد وضعت الشريعة اإلسبلمية ضوابط هبدؼ محايتها واحلفاظ عليها من ذائب
اخلارج.
أما ما ذكرتو االتفاقية بشأف زلل السكن واإلقامة مل تنتبو سيداو للحالة االجتماعية للمرأة العربية ادلسلمة
حيث إهنا أـ ،زوجة ،بنت ،وما تسعى لو ىذه االتفاقية سوى ىدـ البيت العريب ادلسلم وتفريقو أفراده.
أما ما أشارت إليو االتفاقية على احلقوؽ ادلالية والشؤوف ادلدنية فالشريعة اإلسبلمية أقرت للمرأة الذمة ادلالية،
وأثبت ذلا احلق ابألمواؿ كسبها أو إنفاقها مع عدـ إلزامها ابإلنفاؽ على نفسها أو على أوالدىا؛ كما
أعطت الشريعة اإلسبلمية للمرأة حق التملك والتصرؼ دبا تشاء من بيع وشراء وىبة وصدقة وغَتىا،
فالشريعة اإلسبلمية ربتفظ أبىلية ادلرأة كاملة يف إدارة أمواذلا وإجراء سلتلف العقود والصكوؾ.
إف الشريعة اإلسبلمية قد ساوت بُت الرجل وادلرأة يف الذمة ادلالية ،إال أهنا مل تساوي بينهما يف ادلَتاث ،إذ
جعل للذكر مثل حظ األنثيُت ،وما ذلك إال حلكمة عادلة اقتضتها حكمتو سبحانو ،والسبب الرئيسي يف
ذلك :ىو اف مسؤولية الرجل يف احلياة من الناحية ادلالية وغَتىا أكرب وأخطر من مسؤولية ادلرأة ،فادلرأة اليت
أعطتها الشريعة اإلسبلمية نصف حظ الرجل يف ادلَتاث ،إظلا أعطاىا ذلك وىي ليست مسؤولة عن اإلنفاؽ
يف كل األحواؿ ،سواء كانت أماً أو زوجاً ،أو بنتاً؛ كذلك فإف ادلرأة ربصل يف بعض حاالت توزيع ادلَتاث
على أكثر شلا ػلصل عليو الذكر ،ويف ذات الوقت فإف نصيب الذكر مثل نصيب األنثيُت ليس يف مجيع

حاالت ادلَتاث ،وإظلا يف بعض احلاالت فقط وذلك لتحقيق العدؿ بُت اجلنسُت.
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اخلامتة:
حبمد هللا تعاىل ومنتو وتوفيقو أَسبمت ىذا البحث دبا يسره هللا تعاىل يل من مج ٍع وتر ٍ
تيب ٍ
وربليل ،وتضمن
ىذا البحث قضية اتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة (دراسة ربليلية نقدية) ،وقد توصل
البحث إىل النتائج اآلتية:
 .1أعطت الشريعة اإلسبلمية ادلرأة العربية ادلسلمة كافة حقوقها ادلختلفة (السياسية ،واالجتماعية،
واالقتصادية ،والثقافية ،والصحية) ،قبل أف تنادي هبا االتفاقيات وادلعاىدات الدولية.
 .2إف الشريعة اإلسبلمية أقرت مبدأ ادلساواة ،ولكن ضبطو بشكل يليق بفطرة ادلرأة العربية ادلسلمة.
 .3احًتاـ الفوارؽ الطبيعية لًتكيبة ادلرأة واألنثى بشكل عاـ ،حيث أهنا ال ؽلكن أف تؤدي ادلرأة مهاـ
الرجل بل بينهما فارؽ كبَت ،وقد حاربت سيداو ىذه الفوارؽ.
 .4إف الشريعة اإلسبلمية شريعة عادلة حيث أعطت ادلرأة حقوقها ادلالية وخباصة ادلَتاث اليت عدتو
االتفاقية مبدأ ظامل ورلحف حبق ادلرأة.
 .5حافظت الشريعة اإلسبلمية على ادلرأة فهي اجلوىرة الثمينة ووضعت ذلا ضوابط وقيود ربميها بشأف
احلريت من عدـ التعرض إليها.
 .6إف االتفاقية ركزت على جوانب وتركت جوانباً آخري ،إذ أهنا طالبت حبقوؽ للمرأة ونسيت

الواجبات اليت ال بد للمرأة أف تلتزـ هبا ،خببلؼ الشريعة اإلسبلمية اليت ما وجد فيها حق إال ويقابلو

واجب.
 .7ما جاءت بو االتفاقية ىو يف بعض مواده متأخر عما جاء يف الشريعة اإلسبلمية ،وبعضو سلالف
للشريعة صراحة ،ذلك ألف الذين وضعوا االتفاقية كاف عملهم ردة فعل ألوضاع مزرية تعيشها ادلرأة
يف بلداف ال ُربَ ِّكم الشريعة اإلسبلمية.
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التوصيات:
 .1عقد مؤسبرات عادلية لتعريف الدوؿ الغربية حبقوؽ ادلرأة العربية ادلسلمة اليت أعطاىا إيها الدين القيم،
وليس ما يدعونو الغرب.
 .2وجود ندوات وزلاضرات ودروس تثقيفيو للمرأة العربية ادلسلمة ،وتوجيها التوجيو الصحيح وإظهار
سلبيات االتفاقيات الغربية اليت تسعى ذلدـ اجملتمع العريب ادلسلم.
 .3إبقاء ربفظات الدوؿ العربية ادلسلمة على بعض ادلواد اليت زبالف تعاليم وأحكاـ الشريعة اإلسبلمية.
 .4اإلكثار من البحوث والدراسات اليت هتتم ابدلرأة وتوعية اجملتمع العريب ادلسلم ابحلقوؽ اليت أقرهتا
الشريعة اإلسبلمية للمرأة العربية ادلسلمة من زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل عصران احلاضر.
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