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الممخص

اء من عممية
تعد المرأة كيان اجتماعي وذات اليمكن تجاىميا أبتد ً
الخمق سبحانو وتعالى ومرو اًر بكونيا تمثل نصف المجتمع وعامالً اساسياً وركناً
فنو لم يعد من المقبول أن تركن
اليمكن أن نستغني عنو في تكوين األسرة إ
المرأة ألداء دورىا أالجتماعي والثقافي و التنافسي ودورىا السياسي في مجمل

أوجو النشاط السياسي ،ولم تكن المرأة وحدىا بل إن المجتمع كله عاش الضياع
والقمق والقير وىي حالة طبيعية أفرزىا االنحراف عن التعاليم والقيم المجتمعية
وأتباع المناىج الوضعية الفاسدة في التصور والضمير والسموك والروابط

والعالقات والمعامالت حتى أضحى الفساد حالة سائدة في جميع النظم

االجتماعية واالقتصادية والتربوية .

Women's Issues in Human Rights Regulations
M.A. Sinan Salah Rashid

Center for Women Studies / University of Baghdad
Abstract

Women are a social entity and can not be ignored starting

from the process of creation Almighty and through the fact
that it represents half of society and a fundamental factor
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and the corner can not be dispensed with in the
composition of the family it is no longer acceptable to leave

women to perform their role social and cultural or

competitive and political role and in all aspects of political
activity, It was not only women but the entire society lived

loss, anxiety and oppression, a natural state created by
deviation from the teachings and values of civil and

followers of the corrupt positions in perception and
conscience and behavior and links and relations and

transactions until corruption became prevalent in all Social,
economic and educational systems

المقدمة :

أبتداء من عممية الخمق
تعد المرأة كيان أجتماعي وذات اليمكن تجاىميا
ً
سبحانو وتعالى ومرو اًر بكونيا تمثل نصف المجتمع وعامالً اساسياً وركناً

اليمكن أن نستغني عنو في تكوين األسرة فإنو لم يعد من المقبول أن تركن

المرأة ألداء دورىا أالجتماعي والثقافي والتنافسي ودورىا السياسي وفي مجمل
أوجو النشاط السياسي ،ولم تكن المرأة وحدىا بل أن المجتمع كمو عاش الضياع
والقمق والقير وىي حالة طبيعية أفرزىا االنحراف عن التعاليم والقيم المجتمعية

االىمية وأتباع المناىج الوضعية الفاسدة في التصور والضمير والسموك والروابط
والعالقات والمعامالت حتى أضحى الفساد حالة سائدة في جميع النظم
االجتماعية واالقتصادية والتربوية .

والحقيقة أن المرأة أنتابيا الظمم عمى مر العصور سواء من القوانين

الوضعية أم من الرجل غير المتقيد بالتعاليم األليية  ،فمصائبيا القديمة ىي
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نسيان انسانيتيا ومصائبيا الجديدة ىي أغفال كونيا أمرأة  ،لكن في عالمنا
اليوم لم يعد بمقدور أي فرد أن يتجاوز حقيقة أن أحترام حقوق االنسان في

المجتمع وحرياتو والحفاظ عى كرامتو وحقو في الحياة ىي ركيزة أساسية من

ركائز أألنظمة السياسة في مجتمعات دول العالم  ،ولم تكن مسألة احترام

حقوق االنسان وحرياتو حديثة الوالدة بل إنيا تمتد الى جذور تاريخية بعيدة

ولكنيا تأطرت بشكل قانوني في ظل الئحة األعالن العالمي لحقوق اإلنسان

عام  ، 1948وما أعطتو من أتفاقيات لمحقوق المدنية والسياسية والثقافية

واالقتصادية والحديث عن حقوق االنسان ىو الحديث عن ذات ين أجتماعيين

لمشكالت االنسان أولى ىذه المشكالت ىي الرجل والثانية ىي المرأة  ،وأذا

كان اإلعالن العالمي لحقوق االنسان قد شكل في القرن العشرين أفضل نص

من ناحية قوة التأثير فإن حقوق النساء أيضا برزت بأمتياز كأكبر تحد في ىذا

المجال أذ اليمكن أنكار إنجازات الحرك ة النسوية عالمياً واآلتي حققت تقدماً

كبي اًر في ىذا المجال وعمى الرغم من كل اإلخفاقات والواقع المرير الذي تعاني
منو المرأة في العالم .

مع ىذا يتبع أىمية البحث من كونو يبحث في أمور ميمة عن القضايا

التي تناوليا اإلعالن العالمي لحقوق االنسان وخاصة عن حقوق الم رأة وكيف
تفرد بوضع القوانين الخاصة وحفظ حقوق المرأة .

و من ىنا يفرض الباحث فرضية ان االعالن العالمي لحقوق االنسان

أستطاع ان يضمن فيو قضايا المرأة وفي مختمف الحقوق

(السياسية

واالقتصادية واالجتماعية ) فموال حقوق االنسان واالعالن العالمي الذي يمثل

الحجر األساسي في البحث في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة في شتى
المجاالت ابتداءً من القرن الماضي ولحد االن .
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وىذا ما يقود الباحث الى وجود مشكمة بحثية التي تبحث في التساؤالت
االتية :

- 1ما مفيوم حقوق االنسان وماىي مضامينو وحماية القوانين عمى
الصعيد الدولي ؟

- 2ماىي قضايا المرأة في لوائح حقوق اإلنسان ؟
وينظر الباحث بضرورة

أستعمال المنيج العممي

لدراسة البحث إذ

استعمل المنيج التاريخي الوصفي  ،الذي يعني بدارسة تاريخية حول مفيوم

حقوق االنسان والمضامين الخاصة بو وأيضاًعن اليات الحماية الخاصة بو ،
وايضا أستعمال منيج تحميل الم ضمون في بيان وتحميل تمك القضايا التي

تناولتيا لوائح حقوق اإلنسان وكيفية دعم المرأة في مختمف المجاالت (السياسية

واالقتصادية واالجتماعية )

وىنا يتم تقسيم البحث عمى مبحثين :

المبحث االول  :دراسة في مفيوم حقوق اإلنسان والمضامين واليات

الحماية عمى الصعيد الدولي.

المبحث الثاني  :قضايا المرأة في لوائح حقوق اإلنسان .
وبعدىا نصل الى الخاتمو ومن ثم المصادر .

المبحث األول  :دراسة في مفيوم حقوق اإلنسان والمضامين واليات الحماية
عمى الصعيد الدولي.

في ىذا المبحث يتناول الباحث مفيوم حقوق االنسان وماىية التعاريف التي

تناولت الموضوع ومن ثم بعدىا مضامين حقوق اإلنسان وايضاً اليات الحماية
عمى الصعيد الدولي وعميو يكون ىناك ثالث مطالب في المبحث وىي :

- 1مفيوم حقوق اإلنسان

- 2مضامين حقوق اإلنسان
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- 3أليات حماية حقوق اإلنسان عمى الصعيد الدولي .
المطمب األول  :مفيوم حقوق اإلنسان :

ليس ىناك رأي جامع شامل عمى تسمية واحدة لـ ((حقوق اإلنسان )) بل

ىناك عدة مفاىيم تستعمل لمداللة عمييا

( )

 ،فيناك من يسمييا الحقوق

الطبيعية أو (( الحقوق األساسية )) او الحقوق والواجبات أألساسية  ،وىناك
من يربطيا بالحرية فيطمق عمييا تسمية

(الحقوق والحريات ) أو (ألحقوق

والحريات وضماناتيا) مثمما ورد في مشروع الدستور العراقي في النظام العراقي

السابق لعام  ، 1990ومنيم من يستعمل ((الحريات والحقوق والواجبات العامة

) كالدستور المصري لعام . 1971

وىنا بحسب وجية نظر الباحث يفضل أستعمال مفيوم

(( حقوق

اإلنسان )) كون ىذا المفيوم يتطابق مع جوىرفمسفة الحقوق التي ارتبطت

بأإلنسان  ،وىي من أكثر المفاىيم شيوعاً وتداوالً في عالمنا المعاصر  ،ىذا من
جانب ومن جانب أخر فإن الحريات ىي حقوق االنسان أي حقوقو في أن

يكون ح اًر من القيود التي يراد فرضيا عمية ألن الحقوق نفسيا ليست إالحريات

معترف بيا ومحمية بوسيمة ما

( )

 ،وعندما أردوا االرتقاء بالحرية جعموىا

ممزمة عندىا قاموا بنقل الحريات الى حقوق ،وقد أنصبت جيود األمم المتحدة
في مجال حماية حقوق اإلنسان وتعزيزىا عمى وضع المعايير ليا ومتابعة
تنفيذىا ومكافحة أنتياكيا دون الخوض في تفاصيليا وتحديد ماىيتيا

( )

 ،ومن

الثابت أن حقوق اإلنسان نتاج تاريخي وىي بيذه الصفة ينبغي أن تكون مواكبة

لمتطورات التاريخية وان تتطور معيا وان تعكس صورة حقيقية لمختمف

أوضاعيا في العالم  ،وىي في جوىرىا حقوق وفي حالة حركة وتطور وليست

حقوقاً ساكنة رغم من اليدف منو ا التعبير عن مبادئ راسخة  ،إال أنيا في
الوقت ذاتو امتداد تاريخي لمضمير أإلنساني  ،فيي ىدف مشترك ألعضاء
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المجمتع الدولي كافة  ،وأن كل فرد يجد ذاتو من خالل تحقيق ىذه الحقوق
واحتراميا وانيا القاسم المشترك األعظم بين الدول كافة والعنصر االساسي غير
( )

قابل لالنتقاص ،أي أن جوىر القيم ىنا يؤكد أننا مجتمع إنساني واحد

وىذا يدفعنا الى القول أن حقوق االنسان لصيقة بو بوصفيا حقاً سامياً طبيعياً
وبذلك ال يستطيع أحد أن يقيد ىذا الحق كما اليؤثر أنتياكيا في وجودىا
وعميو يمكن القول بأن حقوق اإلنسان ىي قدرة اإلنسان

( )

،

.

عمى أختيار

تصرفاتو بنفسو وممارسة نشاطاتو المختمفة دون عوائق مع مراعاة القيود

المفروضة لمصمحة المجتمع ويتبين من ىذا أن اإلنسان ىومحور الحقوق

جميعاً وان ىذه الحقوق ترتبط وجوداً وعدماً بوجوده و عدمو
الحقوق لصيقة باالنسان ومستمدة من تكريم اهلل

( )

 ،وكون تمك

لو وتفضيمة عمى سائر

مخموقاتو التي تبمورت عبر تراكم تاريخي في الشرائع واالعراف والقوانين

الداخمية والدولية ،ومنيا تستمد وعمييا تبني حقوق الجماعات االنسانية في

مستوياتيا المختمفة شعوبا وامماً ودوالً

( )

 ،وعمى العكس فيناك من يؤكد أن

مفيوم حقوق االنسان يتعل ق بمفيوم الحق الطبيعي وطبقاً ليذا المفيوم فأن

االنسان بطبيعتو أنساناً يممك مجموعة من الحقوق المالزمة لمطبيعة التي

اليمكن تجاىميا من دون المساس بيذه الطبيعة  ،أما القانون الوضعي فيعود لو

أمر أالقرار بتمك الحقوق وحمايتيا .

وىذا اإلقرار عمى الرغم من أىميتو

فأن عدم وجوده ال ينفي حقوق

أإلنسان فاآلخيرة موجودة وقائمة بالنسبة الى ألولئك الذين يؤمنون بان ىناك
طبيعة إنسانية متسامية بمعنى ان مفيوم حقوق اإلنسان يجد نفسو خارج وفوق

القانون الوضعي

( )

،ويذىب الفقيو الينغاري

"أيمرزابو " الى أن ((حقوق

اإلنسان )) تشكل مزيجاً من القانون الدستوري والدولي  ،ميتماً بالدفاع بصورة
منظمة وقانونية عن حقوق الشخص اإلنساني ضد إغراءات السمطة الواقعة
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عميو من أجيزة الدولة وأن تنمو بصورة متوازية معيا الشروط اإلنسانية لمحياة
والتنمية المتعددة أالبعاد لمشخصية االنسانية

( )

 ،وىناك من يوس ع ىذه

القاعدة االجتماعية لحقوق االنسان وذلك بالقول بأن حقوق االنسان فرع خاص

من الفروع االجتماعية يختص بدراسة العالقات بين الناس أستناداً الى كرامة
أالنسان وىي تجديد لمحقوق والرخص الضرورية ألزدىار شخصية كل كائن

أنساني

(

أنسان ولم تتفتح مواىبو اإلنسانية
) ،وىذا يعني أن أالنسان لم يصبح
اً

ولم تتسع معارفة وخبراتو إال عن طريق المجتمع ولوال ىذا الوجود أالجتماعي

الذي وجد فيو االنسان لما أستطاع أن يكون حضارة أو قانوناً  ،أما أذا انتقمنا

بالحديث في اإلطار العام لمصطمح "حقوق االنسان " الذي يتداول دولياً فيعرف

بأنو ((مجموعة الحقوق والمطالب الواجبة الوفاء بيا لكل البشر عمى قدم
المساواة ودونما تمييز في ما بينيم ))

وعمى الرغم من أألىمية التي يحتميا ىذا الوصف فيما ينبغي تأكيدة ىو

أن حقوق أإلنسان أضحت مرتبطة أرتباطاً وثيقاً بالدولة وأصبحت الوسيمة

الفعالة وأآلداة السميمة المنظمة ليذه الحقوق وعميو فإن الزعم بأن الحقوق
مطمقة وغير قابمة لمتصرف

(

)

 ،اليمكن التسميم بو كون حقوق اإلنسان

نسبية ومرتبطة ارتباطا وثيقاً بإمكانيات الفرد المادية والفكرية واالجتماعية
والثقافية وكميا إمكانات وقدرات محدودة ونسبية وليست دائمة ومطمقة .

المطمب الثاني  :مضامين حقوق االنسان في المواثيق الدولية :

إن المصدر الدولي من أغزر المصادر القانونية لحقوق االنسان وكما

سبقت أالشارة اليو فقد أصبح أالنسان محل أىتمام متزايد في المجتمع الدولي

ومؤسساتو ولم يعد التعامل مع الفرد مسألة تدخل في أالختصاصات المط لقة

لمحكومات وذلك منذ قيام منظمة االمم المتحدة عام

، 1945عدت المنظمة

الدولية كافة المسائل المتعمقة بحقوق االنسان حتى لو تعمق االمر بمعاممة دولة
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ما لرعاياىا من المسائل التي تثير أىتماما دوليا واصبحت مسائل حقوق
لمنظمات الدولية  ،وجعل

تعد شركة بين الدولة والمجتمع الدولي وا
االنسان َ
الميثاق الخاص بالمنظمة الدولية أحترام حقوق االنسان أحد المقاصد الرئيسة

لالمم المتحدة وأحد السبل االساسية لتحقيق السمم واالمن الدوليين  ،وعمى الرغم
من أن الميثاق قد أشار الى ديباجتو وفي المادة األولى والتي تتضن المواد

االتية (55و 56و 62و ) 68الى حقوق االنسان

(

)  ،أال إن ميثاق االمم

المتحدة جاء خالياً من اي تعريف لمضمون حقوق االنسان والحريات االساسية
ودون أن يركز عمى حق محدد ودون أيضاح لتفصيالت ىذه الحقوق  ،وفي

ديباجة الميثاق التصميم عمى تأكيد االيمان بحقوق االنسان االساسية وبكرامتو

وجدارتو وبالحقوق المتساوية لمرجال والنساء ولألمم صغيرىا وكبيرىا  ،وعمى
وجوب تعزيز التقدم االجتماعي وتحسين مستويات الحياة في ظل المزيد من

الحرية  ،اما المادة االولى الخاصة بأىداف االمم المتحدة فتنص عمى تطوير

العالقات الودية بين أالمم عمى أساس أحترام مبدأ مسا

واة الحقوق وتقرير

الشعوب لمصائرىا ومن أجل تعزيز وتشجيع حقوق االنسان وحرياتو االساسية

لمجميع وبدون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو المغو او الديانو  ،ومن تحديد

اليدف ينقمنا الميثاق خطوة أخرى ىي خطوة أاللتزام من خالل المادتين

55و 56حيث تمتزم أالمم المتحدة كمنظ مة في أوالىما بالعمل وتعزيز حقوق
االنسان في حين تمتزم الدول االعضاء في المنظمة الدولية منفردة ومجتمعة
بالتعاون مع أالمم المتحدة بالوصول الى ذلك اليدف  ،وىكذا تركت ميمة

تعداد حقوق االنسان واالجيزة الفرعية التي أصدرت مع الوقت مجموعة ضخمة

من اإلعالنات واالتفاقيات والبروتوكوالت وغيرىا من الصكوك الدولية التي
صيغت من أجل تعزيز وحماية تمتع كل فرد بحقوق االنسان وبالحريات
638

مجلة التراث العلمي العربي

فصلية ،علمية ،محكمة العدد( 2018 –)37م

االساسية وفي مقدمتيا الشرعية الدولية لحقوق االنسان والتي تضم االعالن
العالمي لحقوق االنسان والعيديين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان

)

(

.

وىنا ينظر الباحث عمى أن اىم مضمونين لحقوق االنسان ىي ) االعالن

العالمي لحقوق االنسان  -العيدين الدوليين الخاصيين بحقوق االنسان( .
 -االعالن العالمي لحقوق االنسان

 :أعتمدت الجمعية العامة لالمم

المتحدة االعالن العالمي بحقوق االنسان الذي أقر في العاشر من كانون

االول  ، 1948بوصفو المثل أالعمى المشترك الذي ينبغي أن تبمغو لشعوب

أالمم كافةً ،وأيدت ثماني واربعون دولة االعالن عند التصويت ولم تصوت أية
دولة ضد القرار وأمتنعت ثماني دول فقط عن التصويت وبالتالي حصل

االعالن عمى االغمبية المطمقة أنذاك

ويتكون االعالن العالمي م ن ديباجة ىي أنعكاس لديباجة ميثاق األمم

المتحدة وثالثين مادة تحدد حقوق االنسان

(

)

وحرياتو األساسية التي ينبغي

أن يتمتع بيا جميع الرجال والنساء في كافة أنحاء العالم بال تمييز  ،وتتناول

المواد  21-3منو الحقوق المدنية والسياسية في حين تتناول المواد 27 -22
من االعالن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .

وترد أيضا في المادة االولى من االعالن المبادئ الفمسفية التي يقوم

عمييا االعالن والتي تنص عمى ما يأتي (( يولد جميع الناس أح ار اًر ومتساوين

في الكرامة والحقوق وىم قد وىبوا العقل والوجدان وعمييم أن يعامموا

بعضا بروح االخاء ))

(

بعضيم

)  ،وتتضمن ىذه المادة بذلك االفتراضين االساسيين

لألعالن وعمى النحو االتي :

- 1أن الحق في الحرية وفي المساواة ىو حق يولد مع الفرد وال يجوز

التصرف فيو .
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- 2أن أالنسان كائن ذو عقل ووجدان فأنو يختمف عن باقي المخموقات
عمى االرض ومن ثم لو حقوق وحريات ال تتمتع بيا مخموقات أخرى .

 -العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  :تضمن ىذا العيد

الذي أقر من الجمعية العامة لالمم المتحدة في كانون االول  ، 1966مجموعة
حقوق االنسان الشخصية كالحق في الحياة واألمن والسالم والشخصية  ،وعدم

أخضاع أي أنسان لمتعذيب أو العقوبة أو معاممة قاسية أو غير أنسانية  ،كما
تضمن حق التنقل وأإلقامة والعودة ألى أرض الوطن  ،وأكد عمى المساواة أمام

القضاء وحق التمتع بحرية الفكر والضمير والديانة  ،والحق في الترشيح

وأالنتخابات وفي الحصول عمى الخدمات العامة  ،وقد أطمق القانونيون عل ى

ىذه الحقوق المدنية والسياسية في ىذا العيد أسم (الجيل االول لحقوق االنسان

) (آلنيا حقوق وحريات أساسية يسعى البشر الى تحقيقيا ))

(

)

.

ويحتوي العيد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ((عمى ديباجة وستة

أجزاء وثالث وخمسين مادة )) تناولت حقوق االنسان وواجباتو وحقوق الدول

ومسؤولياتيا  ،وقد جاء في ديباجة العيد (( أن االعتراف بالكرامة المتأصمة في
جميع أعضاء االسرة الدولية وبحقوقيم المتساوية التي اليمكن التصرف بيا بأي

شكل أستناداً لممبادئ المعمنة في ميثاق االمم المتحدة الى الحرية والعدالة

والسالم في العالم وأقرار أمنيا بأنبثاق ىذه الحقوق من الكرامة المتأصمة في

االنسان ))

(

).

 -العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية وأالجتماعية والثقافية

:

أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في السادس عشر من كانون االول 1968

(( العيد الخاص بالحقوق االقتصادية واآلجتماعية والثقافية )) وكل ماورد في
ىذا العيد لو شأن بالدولة ويعتمد عمييا في تطبيقة وااللتزام ببنودىا أذ جاء في

ديباجة العيد وتأكيداً لما سبق من ضرورة أدراك الفرد لمسؤوليتو في تعزيز
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وأحترام ىذه الحقوق لجميع أعضاء االسرة البشرية من كرامة أصمية فييم ومن
حقوق متساوية وثابتو عمى وفق المبادئ المعمنة في ميثاق االمم المتحدة القائمة

عمى الحرية والعدالة والسالم في العالم .

وقد دخل العيدان الدوليان والبروتوكول الى حيز التنفيذ عام  1976بالتوقيع

واقراء العدد الالزم من الدول وىو عدد يتزايد بأستمرار لتصبح ىذه الشرعية

الدولية مصد اًر لاللتزام القا نوني الدولي في التعامل مع االنسان من جانب

حكومات الدول االعضاء  ،وعميو بنى العيدان الدوليان عمى اربعة أسس ىي :
أوال  :تحرير الشعوب من قير أألستعمار القديم والجديد وذلك بالنص عمى

حق الشعوب في تقرير مصيرىا والتصرف بحرية في ثروتيا ومواردىا الطبيعية
في ظل نظام أقتصادي عادل .

ثانياً  :تحرير اإلنسان من القير في تحريم أالسترقاق واالتجار بالرقيق

والتمييز العنصري .

ثالث  :تحرير االنسان من القير وظمم الحكومات والسمطات وأصحاب

أألعمال وذلك بتقرير وتعزيز الحريات العامة والحقوق السياسية واالقتصادية
الثقافي .
ة
واالجتماعية و

رابعا  :تحرير االنسان الضعيف من أسباب ضعفة بقدر أالمكان عن طريق

تقرير حماية خاصة لمفئات الضعيفة كالطفل والمرأة

(

).

أن اىمية وعظمة ىذا االعالن ال تتوقف عمى ما احتواه من فقرات وبنود

غطت جل حقوق االنسان وطموحاتو ولكن تتعداه الى أمكانية تطوير بنوده
وأضافة بنود أضافية مستقبال بحسب ما ترتأية المجتمعات البشرية لغرض
تعزيز القيم االنسانية وأيالئيا ما تستحق من أىتمام .

المطمب الثالث  :أليات حماية حقوق االنسان عمى الصعيد الدولي :
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تعد منظمة االمم المتحدة اليوم بمثابة أالطار الدولي أالوسع لتعزيز
َ
وحماية حقوق االنسان  ،وتعنى العديد من أجيزة المنظمة الدولية بحقوق

أبتداء من مجمس األمن الدولي الذي ييتم بحقوق االنسان وحمايتيا من
أالنسان
ً
زاوية مدى المساس بيذه الحقوق بالسمم واالمن الدوليين واليخضع تقديرة في
ذلك الى معايير قانونية وأنما الى تقديرات سياسية بحتو  ،اما

الجمعية العامة

لألمم المتحدة فيي الجياز الرئيس لممنظمة وذو طابع سياسي يضم جميع

أعضاء االمم المتحدة فأن اغمب الموضوعات التي تناقشيا المتعمقة بحقوق

االنسان مستمدة من تقارير المجمس االقتصادي واالجتماعي ومن الق اررات

السابقة لمجمعية ومن المقترحات المقدمة ليا م ن أجيزة االمم المتحدة أالخرى
ومن االمين العام وأن أغمب الموضوعات المتعمقة بحقوق االنسان تحال عمى

لجنة الشؤون االجتماعية واالنسانية والثقافية المعروفة بالمجنة الثالثة ،

والمجمس االقتصادي واالجتماعي وىو جياز رئيس وذو أىمية كبرى في االمم

لمجمعي العامة ومنتخب من طرفيا لمدة ثالث سنوات ويتكون من
ة
المتحدة تابع
اربع وخمسين دولة عمى اساس توزيع جغرافي يضمن تمثيل كافة المجموعات

الجغرافية في العالم فأنو ينشئ لجاناً لتعزيز حقوق االنسان من أىميا لجنة
حقوق االنسان

(

)

.

أن لجنة حقوق االنسان التي ينشئيا المجمس االقتصاد

ي واالجتماعي

أنشئت عام  1946وتتكون من ثالث واربعين دولة منتخبة من المجمس عمى

اساس توزيع جغرافي لمدة ثالث سنوات وتنبيق من لجنة حقوق االنسان المجنة
الفرعية لتعزيز وحماية حقوق االنسان التي تتكون من ستة وعشرين عضوا
ينتخبون من لجنة حقوق االنسان عمى اساس التوز

يع الجغرافي لمدة اربع

سنوات وتمثل ىيأة خبراء مستقمين  ،مع ىذا تطورت ألية الحماية الدولية لحقوق

االنسان بعد أن مرت بخمس مراحل :
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المرحمة االولى  :فيي بداية نشأة األمم المتحدة أخذت تردىا مجموعة
شكاوي صادرة من أفراد ومنظمات غير حكومية في شأن أنتياكات لحقوق

االنسان وتعد بعشرات االالف وعندما عقدت لجنة حقوق االنسان دورتيا االولى
عام  1947أعمنت أنيا التممك أية صالحية لمعالجة ىذه الشكاوي وأستمر

الوضع في مكانو عشرين سنو كاممة حتى عام . 1967

المرحمة الثانية  :توسيع ميدان صالحية لجنة حقوق االنسان نحو أنتياكات

حقوق االنسان السيما في البمدان المستعمرة وقررت المجنة أن تبدا أنطالقاً من

دورتيا في اربع وعشرين عام  1968دراسة أنتياكات حقوق االنسان بما فييا
سياسة التمييز العنصري والفصل العنصري في جميع البمدان والسيما البمدان

المستعمرة

(

)

.

المرحمة الثالثو  :دراسة الشكاوي و الرسائل عن أنتياكات حقوق االنسان

بموجب قرار المجمس االقتصادي واالجتماعي رقم  1503في السابع والعشرين

من ايار ، 1970وقد بداءت العمل بو عام  1974والذي حقق فائدتين

- 1بدأت يسيل عمى لجنة حقوق االنسان أن تثير في جمساتيا العمنية

أوضاع حقوق االنسان في االقطار التي ه ي تحت االختبار وىذا ما أسيمت

فيو بفالعية المنظمات غير الحكومية .

- 2عندما تكون أوضاع حقوق االنسان في قطر ما التستأثر بأىتمام الرأي

العام فأن المجوء الى إجراءات قرار

 1503يمفت نظر لجنة حقوق االنسان

والمجنة الفرعية لتعزيزوحماية حقوق االنسان الى تمك االوضاع .

المرحمة الرابعة  :أجراءات الحماية الدولية لحقوق االنسان في البمدان

المستقمة :فقد أتخذت لجنة حقوق االنسان في البمدان المستعمرة بوصفة أساساً

لمحماية الدولية لحقوق االنسان في البمدان المستعمرة بوصفة الذي صدر أصالً
بياجس حماية حقوق أالنسان في البمدان المستقمة وذ لك بعد ان تييأت البيئة
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السياسية الدولية بصورة متدرجة لتقبل أجراءات الحماية الدولية بعد أن زالت
العقبة القانونية  ،وىذا ما مكن من التأسيس عمى ان ممارسات أنكار حقوق

االنسان ال تدخل في صميم السمطان الداخمي لمدول .

المرحمة الخامسة  :االجراءات الموضوعية لحماية حقوق االنسان :أذ بدأت

لجنة حقوق االنسان اعتبا اًر من عام  1980ومن بعدىا المجنة الفرعية بأتباع
منيج في الحماية الدولية يستيدف حماية حق محدد من حقوق االنسان أو

رصد تطبيق أحد الصكوك الدولية وقد أطمق عمى ىذه االجراءات لتشمل

مختمف حقوق االنسان بتكميف فرق عمل او مقرر خاص لرصد تطبيق حق

معين او أتفاقية دولية

معينة

(

)

.

المبحث الثاني  :قضايا المرأة في لوائح حقوق اإلنسان.

منذ تأسيس أالمم المتحدة عام  1945وعمى مدى مايزيد عن السبع عقود

سعت االمم المتحدة جاىدة الى تنمية المشاركة المتساوية لمرجل والمرأة في كل

مظاىر التنمية والعالقات الدولية حيث شرعت االمم المتحدة مجموعة من

الق اررات والمواثيق الدولية والتي أسيمت وبشكل مباشر في الحفاظ عمى حقوق

المرأة  ،كما أوجدت أالليات المختمفة لتفعيل ومراقبة تطبيق ىذه المعايير عالمياً
 ،وفضال عن الجيود الكبيرة التي تبذليا أالمم الم تحدة كبيرة من أجل دمج

معايير النوع االجتماعي

( )Genderفي المجاالت السياسية واالجتماعية

واالقتصادية ضمن سياسات االعضاء  ،وفيما يخص حقوق االنسان وما

تضمنو من عدد القضايا التي تخص المرأة عمى عدة مستويات  ،وعمى ىذا
االساس سيتناول المبحث بشأن ماىية قضايا المرأة في حقوق االنسان .
 -قضايا المرأة في حقوق االنسان :

أن مفيوم الشرعية الدولية  ،يستعمل لالشارة الى االعالن العالمي

لحقوق االنسان والعيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية وأالجتماعية
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والثقافية  ،والعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والبروتوكمين أالختي ارين الممحقين بو  ،والذي يعد بمثابة القمب او
المركز من ىيكل الصكوك الدولية لحقوق االنسان وىو

لحقوق االنسان

) او (الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان

(القانون الدولي
) بالمعنى

االشمل الذي يسع ليشمل فضال عن المكونات السابقة

العالمي والعيدين

(اإلعالن

) واالتفاقيات والمعاىدات واالعالنات والمبادئ التي

تفضل مكونات الشرعية الدولية لحقوق االنسان وتعمق حمايتيا لمحقوق

(

)

.

-

ولذلك سيتطرق الباحث عن دور حقوق االنسان في الحفاظ

عمى حقوق المرأة ،إذ تعد اول أسيامات من قبل االمم المتحدة التي
(

جاءت في ميثاق ىذه المنظمة

)

 ،والذي أكد أية حقوق أخرى يمكن

الحديث عنيا لممرأة وىي الحق في المساواة  ،و حددت ديباجة االمم

المتحدة المساواة في حقوق المرأة كمبدأ اساسي
-

 -في نص المادة

(

)

.

(أحد

(/1فقرة  )3/والتي اكدت عمى أن

مقاصد اإلمم المتحدة ىي تحقيق التعاون الدولي في تعزيز أحترام

حقوق االنسان والحريات االساسية لمناس جميعا والتشجيع عمى ذلك بال
تمييز بسبب الجنس( او المغو او الدين )

( )68من الميثاق عمى أن

 - -كما نصت المادة

((ينشئ

المجمس أالقتصادي واالجتماعي لجاناً لمشؤون االقتصادية واالجتماعية
لتعزيز حقوق االنسان  ،كما ينشئ غير ذلك من المج

لتأدية وظائفة)) .

ان قد يحتاجيا

ومن ثم فأن لجنة حقوق االنسان ىي المجنة الوحيدة المسماة

بشكل محدد في الميثاق

(

)

 ،أن أىمية ىذه المجنو تنبثق من أنيا
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أالطار المؤسسي الذي صيغت فيو جميع المواثيق الدولية المتعمقة
بحقوق االنسان والتي أبتدأت مع االعالن العا

لمي لحقوق االنسان لعام

، 1948وفيما يخص النساء أسست المفوضية المعنية بوضع المرأة في

عام  1946كجياز فرعي لممجمس أالقتصادي واالجتماعي التابع لالمم
المتحدة بتفويض لتقدم الخطوط العريضة من أجل تحسين وضع المراة

م المجمس

في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وقد قا

أالقتصادي واالجتماعي ألذي أوكمت اليو ميمة تأليف لجنة حقوق

االنسان بوضع االعالن العالمي لحقوق االنسان في الثاني عشر من

كانون االول 1948

(

)

 ،والذي اشتمل عمى ديباجة وثالثين مادة

أستيمت في المادتين أالولى والثانية بتأكيد عمى المبادئ الثالثو الحاكمة
بالنسبة الى مجمل ماورد في االعالن من قواعد واحكام متعمقة بحقوق

االنسان وىي (مبدأ الحرية ومبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز
أن ىذا اإلعالن كان قد حقق مكسبا

)

)

(

مما الشك فيو
ّ
ولممجموعة البشرية بأكمميا عندما أعاد التأكيد عمى مبدأ المساواة بين
الجنسين في الكرامة والحقوق

،و

ميماً لمنساء

وفي مادتو الثانية التي نصت عمى انو

"لك ّل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في ىذا
اإلعالن دونما تمييز من أي نوع والسيما التمييز بسبب العنصر أو
المون أو الجنس أو المغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياس

األص ل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وض
و مؤكدا أن حق التمتع بيذه الحقوق والحريات األساسية

أساس المساواة في الكرامة والحقوق

ـ ـ يا أو

آخـ ر"،
ـع ـ
" يكون عمى

"  ،والذي سبق لميثاق األمم

المتحدة أن أشار إليو  ،كما أشار إلى مظير ميم من مظاىر المشاركة

السياسية متمثال في حرية االشتراك في الجمعيات والجماعات السممية،
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وتأكيد االنتخاب والترشيح لالنتخابات وتولي الوظائف العامة كآلية من
آليات المشاركة وضرورة اعتماد المساواة بين الجنسين في ىذه الحقوق،

وذلك في نصوص المواد اآلتية

(

):

 م (  .1 " ) 20لكل شخص الحق في حريةالجمعيات والجماعات السممية

االشتراك في

 .ال يجوز إرغام احد عمى

االنضمام إلى جمعية ما " .

 م (  ) 21لكل فرد الحق في إدارة الشؤون العامة لبالده أمامباشرة وأما بواسطة ممثمين يختارون اختيا ار ح ار

نفس الحق الذي لغيره في تقمد الوظائف العامة
الشعب ىي مصدر سمطة الحكومة

،ولكل شخص

 ،وان إرادة

ويعبر عن ىذه اإلرادة

بانتخابات نزيية تجري عمى أساس االقتراع السري وعمى قدم

المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية

التصويت.

إال أن اإلعالن عمى ا لرغم من

أه ميتو بقي محدود

يتعرض إلى حقوق النساء بصريح العبارة
ّ
واكتفى بإعالن مبدأ المساواة بين الجنسين من بين مجموعة من

اً إذ لم

بل تجاىل البعض منيا

(

)

 ،فضالً عن إن القيمة القانونية

أقرىا المجتمع الدولي
المبادئ التي ّ
لإلعالن نفسو مازالت موضع جدل منذ المحظة األولى التي صدر فييا

التي تمحورت بشأن مدى إلزامية أحكامو ومن ثم إمكان ية تحريك دعوى

المس ؤولية الدولية في مواجية الدولة أو الدول التي تخرج عمى

مقتضيات ىذه األحكام وقد انحاز المشتركون في ىذا الجدل رأيين،

حيث يرى االول ان االعالن ال ينطوي عمى اية قيمة قانونية ،فيو ال

يعدو ان يكون توصية صادرة عن الجمعية العامة لالمم المتحدة ،بين
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يرى الرأي اآلخر ان االعالن لو قيمة قانونية ويشكل مرجعية دولية
نافذ ة

(

)،وبغض النظر عن الجدل اعاله يمكن القول ان االعالن

العالمي لحقوق االنسان جاء عاما في تحديده لمحقوق التي يجب أن
يتمتع بيا اإلنسان عموما وتتساوى فييا المرأة خصوصا ،اال ان روح

اإلعالن ا عتمدت في إيجاد اتفاقيات أكثر تفصيال ليذه الحقوق ولمفئات
الضعيفة التي تحتاج إلى إبراز ضرورة التمتع بيا عمى قدم المساواة،
وأول خطوة في ىذا الطريق كانت االتفاقية الخاصة بش ــأن الحقوق

السياسية لممرأة عام

 ، ) (1952والتي أكدت في ديباجتيا إن السبب

األساس في إعداد مثل ىكذا اتفاقية ىو رغبة األمم المتحدة في إعمال

مبدأ مساواة الرجال والنساء في الحقوق المذكورة في ميثاق األمم

المتحدة ،ومن ثم يمكن القول إن األمم المتحدة أولت الحقوق السياسية

لممرأة أىمية كبيرة ذلك
العيدين الدوليين

أن ىذه اال تفاقية سـ ــبقت من الناحية التاريخية

( العيد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية –

والعيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية

المذ ان يعدان األساس في النص عمى الحقوق السياسية التي تعد

فضالً عن إنيا سبقت االتفاقية الخاصة

المشاركة جزءا أساسي منيا

بالقضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة مما يدل عمى أىمية دور

المشاركة في تعزيز حقوق المرأة

من الحقوق السياسية حص اًر

لممشاركة السياسية لممرأة

 ،وقد نصت ىذه االتفاقية عمى عدد

( التي تشكل بمجموعيا المظاىر األساسية

) مثل حق التص ويت في جميع االنتخابات

وبأىمية االنتخابات في جميع الو

يأ ت المنتخبة باالقتراع العام وتقمد

المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة

المساواة بينيا وبين الرجل في نصوص المواد
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لزاوية األساس ي

 ،وبذلك فقد شكمت ىذه االتفاقية حجر ا

في تأكيد حق المشاركة السياسية لممرأة عمى قدم المساواة مع الرجل
وأعطت دفعاً قانونياً ودستورياً في توكيد ىذه الحقوق ذلك إن النص
عمى ىذه الحقوق جاء متضمناً في اتفاقية دولية تمزم الدول الموقعة
عمييا في االعتراف بما تضمنتو من حقوق وما يترتب عمى ه

االعتراف من حقوق لممرأة يمكن أن تعتد بيا في مقابل التش ـ ـ ـ ـريعات أو

ذا

الممارس ـ ـ ــات الوطنية المت ض ـاربة معيا ،وقد القت االتفاقية تأييدا واسعاً
من دول العالم  ،وىذا يؤكد االىتمام المتزايد بدور المرأة في المجتمع ،

وفي عام

جتماعي في االمم

 1963أعمن المجمس االقتصادي واال

المتحدة ( إن الغالبية العظمى من الدول منحت المرأة رسمياً نفس
الحقوق السياسية الممنوحة لمرجل

)

(

)

 ،لكن ما يؤخذ عمى ىذه

االتفاقية انيا لم تتضمن أي آلية لتفعيل عمميا أو الرقابة عمى مدى

االلتزام بيا.

وفي اليوم نفسو الذي اعتمدت فيو الجمع

ية العامة اإلعالن

العالمي ،طمبت من لجنة حقوق اإلنسان أن تعد عمى سبيل األولوية مشروع
عيد بشأن حقوق اإلنسان ومشروع تدابير التنفيذ  ،إال

أن اوضاع الحرب

الباردة وانقسام العالم عمى معسكرين واختالفيم بشان الحقوق الواجب إيرادىا

في ىذا العيد اجل المشروع إلى الدور ة السادسة لألمم المتحدة ( في -1951

 )1952التي طمبت من الجمعية وضع عيدين في ىذا المجال يشمل أوليما
عمى حقوق مدنية وسياسية واآلخر عمى الحقوق االقتصادية واالجتماعية

والثقافية  ،ولم يستكمل إعداد العيدين إال في عام

1966

(

)

،وتكمن أىمية

ىذين النصين في ارتباط الواحد باآلخر إذ يتعرض ك ّل واحد إلى مجموعة من
الحقوق المرتبطة بمواطنة اإلنسان وبإنسانيتو وبدوره في النيوض بالمجتمع وفي
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بالحقوق والحريات األساسية

الشمولي ليذين العيدين وفي االعتراف
الطابع
ّ
كافة لمنساء والرجال دون تمييز ويرتكز كل عيد عمى مبدأ المساواة بين

أقر الجزء الثاني المشترك في العيدين عمى أن " :تتعيد كل
الجنسين حسبما ّ
دولة طرف في ىذا العيد باحترام الحقوق المعترف بيا فيو ،وبكفالة ىذه الحقوق
لجميع األفراد الموجودين في إقميميا والداخمين في واليتيا ،دون أي تمييز بسبب

العرق أو المون أو الجنس ،أو المغة ،أو الدين أو الرأي سياسي أو غير سياسي

أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من األسباب"

(

)

وتمثّل ىذه النصوص شروطاً ميمة وبادرة أساسية في نشر الوعي بحقوق

اإلنسان لمنساء والرجال وفي اإلحساس بضرورة االعتراف بيا وبحمايتيا ،وبقدر

تعمق األمر بال مشاركة السياسية لممرأة فان العيد الدولي لمحقوق المدنية
والسياسية

(

)

 ،اقر في نص المادة ( )25منو اآلتي  " :يكون لكل مواطن،

دون أي وجو من وجوه التمييز المذكورة في الماد ة( ،)2الحقوق التالية ،التي
يجب أن تتاح لو فرصة التمتع بيا دون قيود غير معقولة:

 - 1أن يشارك في أدارة الشؤون العامة  ،أما مباشرة واما بواسطة ممثميين
يختارون في حرية .

 - 2أن ينتخب وينتخب ‘ في انتخابات نزيية تجري دوريا باالقتراع العام وعمى
قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن أرادة

الناخبين

(

).

وبذلك فقد شكل ىذا العيد نقل ة نوعية في مجال االعتراف بحق

المشاركة السياسية لممرأة ،من خالل ما يأتي:

- 1إن العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية ىو معاىدة دولية تمتمك صفة
اإللزام ،عمى خالف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ال يمتمك سوى
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صفة اعتبارية غير ممزمة ،مما يرتب عمى االنضمام ليذا العيد اثار قانونية
ممزمة كما ىو معروف ،وبما يؤدي بالضرورة الى تضمين ىذه المعاىدة في

القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصمة وىذا ما ذىب العيد إلـى تأكيده فـ ــي

الفقرة الثانية مـ ـ ــن المادة ( )2منو التي أكدت أن " تتعيد كل دولة طرف في
ىذا العيد ،إذا كانت تدابيرىا التشريعية أو غير التشريعية القائمة ال تكفل

فعال إعمال الحقوق المعترف بيا في ىذا العيد ،بأن تتخذ ،طبقا إلجراءاتيا
الدستورية وألحكام ىذا العيد ،ما يكون ضرورة ليذا اإلعمال من تدابير

تشريعية أو غير تشريعية "  ،كما أنه شكل أول معاىدة دولية تشير إلى

الحقوق السياسية عمى وجو المساواة بين الجنسين.
- 2

تضمن العيد تفصيل لمحقوق التي تضمنيا اإلعالن وغيره من

االتفاقيات ذات الصمة التي باتت تشكل ما يعرف اليوم بالجيل األول
االنسان

حقوق

(

).

من

 - 3ادماج النوع االجتماعي في القواعد القانونية اآلمرة التي اعتمدتو ا االتفاقية
والمبثوثة في أجزائيا الستة.

 - 4إيجاد السبل لمبحث عن أسباب عدم تحقق المساواة في القواعد القانونية
الوطنية لكال الجنسين.

 - 5العمل عمى تحقيق المساواة أمام القانون وفي القانون لكل ما يتعمق

بالمعامالت والفرص والممكية ،والكرامة باالعتماد عمى مبادئ القانو ن الدولي

والوطني.

 - 6العمل عمى تثبيت أواصر التعاون والعمل المشترك ،وكيفية توزيع السمطة

بين النساء والرجال

(

).

وقد ضم نت االتفاقية ديباجة و (  30مادة ) موزعة عمى ستة أجزاء  ،اذ

أش ـ ـ ارت في الماد ة (  ) 1منيا إلى مبــدأ عدم التمييز بين الرجل و المـ ـ ـرأة
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معرفة بذلك التمييز" يعني مصطمح (التمييز ضد المرأة ) أي تفرقة أو استبعاد
أو تقييد يتم عمى أساس الجنس و يكون من أثاره أو أغراضو النيل من

االعتراف لممرأة  ،عمى أساس تساوي الرجل و المرأة بحقوق اإلنسان و

الحريات األساسية في الميادين السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية
و المدنية أو في أي ميدان أخر  ،أو أبطال االعتراف لممرأة بيذه الحقوق أو

تمتعيا بيا و ممارستيا ليا بغض النظر عن حالتيا الزوجية " ،وبذلك تميزت
اتفاقية ( القضاء عمى جميع اشكال التمييز ضد المرأة

) عن اتفاقية الحقوق

السياسية لممرأة في ان االخيرة اشارت إلى الحقوق ولم تشر إلى التمييز ،كما
تميزت عن العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية في أن المرأة وحقوقيا ىي

موضوعيا األساس ـ ــي في التعامل مع ىذه التشريعات.

ان تتويج جيود األمم المتحدة في مجال ضمان الحقوق السياسية لممرأة جاء

مع إقرار اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) CEDAW

ف ــي عام 1979

(

)

 ،وكان اىم ما تضمنتو اتفاقية القضاء عمى جميع اشكال

التمييز ضد المراة من نصوص تتعمق بالمشاركة السياسية لممرأة فتتمثل باآل تي

:

 .1تدعو ىذه االتفاقية إلى المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل

الميادين ومن ضمنيا

في جميع

المجال السياسي ،كما تدعوا أيضا إلى سن

تشريعات وطنية لحظر التمييز ض ـ ـ ــد المرأة

)

(

.

 .2توصي باتخاذ تدابير خاصة لمتعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة ،والسيما

فيما يتعمق منيا بمنح حق المساواة في الحياة السياسية ،اذ تنص ا لمادة ( ) 7
عمى ان " تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز
ضد المرأة في الحياة السياسية

قدم المساواة مع الرجل ،الحق في

والعامة لمبمد وبوجو خاص تكفل لممرأة ،عمى
( :أ) التصويت في جميع االنتخابات
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واالستفتاءات العامة ،واألىمية لالنتخا ب لجميع الييأت التي ينتخب أعضاؤىا
باالقتراع العام ( .ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ

ىذه

السياسة ،وفي شغل الوظائف العامة ،وتأدية جميع الميام العامة عمى جميع

المستويات الحكومية ( .ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية
تيتم بالحياة العامة والسياسية لمبمد".

 .3إن المادة ( /7ج ) أعاله تضمنت اإلشارة إلى حق النساء في المشاركة في

المنظمات غير الحكومية  ،مما يعني إن ىذا المادة تقر بان ىذا العمل يشكل

نوعاً من أنواع المشاركة السياسية

الحال من عدم اعتبار العمل في ىذه

اليادفة

(

)

 ،عمى عكس ما درج عميو

المنظمات لو أي عالقة بالنشاطات

السياسية باعتبار إن المنظمات غير الحكومية ال تستقيم وال تع

كانت تيدف الوصول إلى السمطة.

د كذلك إذا

 .4كما إنيا لم تكتفي باإلشارة إلى حق المشاركة لممرأة في داخل بمدىا فقط بل
وحتى في المحافل الدولية التي تشترك فييا الدولة مما يتي ح فرص اكبر لتنمية

إمكانيات المرأة  ،وىذا ما ذىبت إلى تأكيده المادة (  ) 8ف ـ ــي أن " تتخذ الدول
األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل لممرأة عمى قدم المساواة مع الرجل،

ودون أي تمييز ،فرصة تمثيل حكومتيا عمى المستوى الدولي واالشتراك في

أعمال المنظمات الدولية"( ).

الخاتمة

توصمت الدراسة الى أن ىناك حقوق لممرأة فى المواثيق الدولية وقد تجمى

ىذا االىتمام ف فى مظيرين رئيسين وىما المواثيق الدولية العامة والخاصة

لحقوق االنسان كما ان ىناك اجيزة وآليات معنية بحماية حقوق المرأة فى االمم

المتحد ة ،كما تناولت الدراسة ح قوق المرأة فى اوقات السمم ومثال عمى ذلك
اتفاقية السيداو حيث قامت عمى مبدأين رئيسيين يرتبطان ببعضيما البعض
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وىما مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومبدأ عدم التمييز وعالقتو بالعنف ضد
المرأة إذ تبينت العالقة الوثيقة ما بين العنف فى صوره  ،و أشكالو المختمفو
وبين التمييز  ،كانت وراء تضمين االتفاقية الدولية لممرأة العديد من االحكام –

الصريحة والضمنية – التى تطالب الدول ا ألطراف باتخاذ التدابير واالجراءات
المناسبة من اجل مناىضة ىذا العنف و من ثم ازالة الممارسات التمييزية ضد

المرأة  .كما كان من الطبيعى – والحال كذلك – ان يتضمن منياج عمل بكين
لعام  ، 1995وان تفرض التوصيات العامة الصادرة عن المجنة المعنية

بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة  ،بنودا خاصة بمس ألة العنف ضد المرأة ،

وواجبات الدول فى مناىضتو باعتباره خطوة ميمة فى اطار القضاء عمى كافة

اشكال التمييز كافة ضد المرأة .

كما ا ن لممرأة حقوق فى اوقات النزاعات

نصا عمى الحماية القانونية لمنساء

من كافة االعتداءات  ،وعدم ممارسة

المسمحة ومثال عمى ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكواله من قبل الممحقان حيث

العنف والتعذيب ضده ا ،أذ اشارت اتفاقية جنيف االولى والمتعمقة بتحسين حال
الجرحى والمرضى من القوات المسمحة فى الميدان فى المادة الثالثة المشتركة
بين اتفاقيات جنيف عند قيام نزاع مسمح ليس لو طابع دولى يمتزم اطراف

النزاع بعدم القيام باى من المحظورات مثل االعتداء عمى الحياة والسالمة
البدنية من قتل او تشويو او معاممة قاسية او تعذيب او اخذ الرىائن او

االعتداء عمى الكرامة الشخصية خاصة المعاممة الميينة وال
االنسان  ،كما اضاف البروتوكول االضافى الثانى عام

1977حظر انتياك

الكرامة الشخصية لمنساء والحماية الخاصة بالنساء المعتقالت.

ىوامش البحث:
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) يعرفيا البعض عمى أنيا مجموعة تصورات  ،بالقول عمى أنيا (( مجموعة من الحقوق المتصمة
بتصور معين لالنسان /يقوم جوىره عمى الحرية ويمكن كل فرد بصفتو تمك او بصفتو عضواً او
جزءاً من االنسانية وبما

يممك من قدرات وأمكانيات في عالقتو مع االخرين ومع مجموع

السمطات )) ينظر :عدنان حمودي الجميل  ،نظرية الحقوق والحريات العامة في تطبيقاتيا
المعاصرة  ،مطبعة سجل القاىرة  ، 1975 ،ص9

( أدمون رباط  ،الوسيط في القانون الدستوري  ،دار العمم لمماليين  ،بيروت  ، 1965 ،ص130
) ممحم قربان  ،الواقعية السياسية  ،بيروت  ، 1982 ،ص. 285

) بطرس غالي  ،حقوق االنسان بين الديمقراطية والتنمية  ،مجمة السياسة الدولية  ،القاىرة  ،العدد
، 1993 ،4ص142

) محمد مندور  ،تاريخ أعالن حقوق االنسان  ،القاىره، 1950 ،ص158

) جعفر صادق  ،ضمانات حقوق االنسان  ،رسالة ماجستير (غير منشورة ) ،جامعة بغداد  ،كمية
القانون ، 1990،ص7

) صالح حسن مطرود  ،السيادة وقضايا حقوق االنسان وحرياتو أالساسية ،أطروحة دكتوراه
(غيرمنشورة)  ،جامعة بغداد  ،كمية العموم السياسية  ، 1995 ،ص. 39

) محمد سعيد المجذ وب  ،الحريات العامة وحقوق االنسان  ،مطبعة جروس برس  ،لبنان ،
، 1986ص9

) عماد خميل ابراىيم  ،القانون الدولي لحقوق االنسان في ظل العولمة  ،رسالة ماجستير
منشورة ) ،مقدمة الى كمية القانون  ،جامعة الموصل  ،2004 ،ص6-5
) عزت سعيد البرعي  ،حماية حقوق اال

 ، 1985،ص4

نسان في ظل التنظيم الدولي –

(غير

أالقميمي ،القاىره

) رضوان جودت زيادة  ،مسيرة حقوق اإلنسان في العالم العربي  ،المركز الثقافي العربي  ،الدار

البيضاء -بيروت ،الطبعة االولى  ، 2000 ،ص.16

(رياض عزيز ىادي الخفاجي  ،حقوق االنسان ،تطورة ومضامنيو  ،النا
العراق ،بغداد  ،2005 ،ص57

(المصدر نفسو  ،ص. 60-59

شر مكتب السنيوري،

) سامي عوض الذيب ابو ساحمية  ،حقوق االنسان التنازع عمييا بين الغرب واالسالم ،

بيروت  ، 1998 ،ص76
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( الشافعي محمد بشير ،قانون حقوق االنسان مصادر وتطبيقاتو الوطنية والدولية  ،الناشر منشأة المعارف

،ط ، 6االسكندرية  ، 2009 ،ص. 29

) عامر حسن فياض  ،الرأي العام وحقوق االنسان  ،كمية العموم السياسية  ،جامعة بغداد ،

 ،2003ص98

 )17محمود شريف بسيوني  ،الوثائق الدولية المعنية بحقوق االنسان  ،دار الشروق  ،القاىرة،

 ،2003ص79

(عبد الحميد متو لي  ،الحريات العامة نظرات في تطورىا وضماناتيا ومستق بميا  ،االسكندرية ،
 ،2000ص . 35

) باسل يوسف  ،دبموماسية حقوق االنسان  ،المرجعية القانونية وأالليات  ،بيت الحكمة  ،بغداد،
،2002ص74

) زىير الحسيني  ،الرقابة السياسية الدولية لحماية حقوق االنسان  ،المجمة

الدولي ،العدد  ، 52القاىرة  ، 1996 ،ص220

المصرية لمقانون

) المصدر نفسو  ،ص. 221

) نادر فرجاني ( وآخرون)  ،2005تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعام  ،2004برنامج األمم

المتحدة

اإلنمائي،عمان  ،2005،ص . 68

) وقع ميثاق االمم المتحدة في /26حزيران  1945/في سان فرانسكو في ختام مؤتمر أالمم

المتحدة الخاص بنظام الييئة الدولية (اصبح نافذا ) في /24تشرين االول (أكتوبر) 1945 /

يراجع //

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm

) شيبال دربي  ،العنف ضد المرأة – درسة قانونية مقارنة في القانون الدولي العام والقانون العام

الداخمي  ،دار الكتب القانوينة  ،القاىره  ، 2010،ص17

) نبيل مصطفى ابراىيم خميل ،أليات الحماية الدولية لحقوق االنسان  ،دار النيضة العربية،

القاىرة ، 2009 ،ص / 220وينظر //ىشام

سميمان عبد

الغفار،موقف الدول العربية في

صياغة المواثيق الدولية لحقوق االنسان  ،مجمة وراق عربية  ،مركز القاىرة لدراسات حقوق

االنسان ،العدد ( / 2005/ )38-39ص121

) وقد جاء صدور اإلعالن بموافقة شبو جماعية ،اذ حظي بتأييد  48دولة من إجمالي  56دولة

كان العراق من ضمنيا والذين كانوا يشكمون كل أعضاء األمم المتحدة في ذلك الوقت ومن دون
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www.http://ar.wikipedia.org/wiki

اعتراض أي دولة،

) احمد الرشيدي  ،حقوق اإلنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق ،مكتبة الشروق الدولية ،

القاىرة ، 2005 ،ص127

) االعالن العالمي لحقوق االنسان  ،اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة 217 ،

الف (د / )3-المؤرخ في  /10كانون االول  // 1948/يراجع  //خالد محمد الشنير ،حقوق
االنسان في الييودية والمسيحية واالسالم مقارنة بالقانون الدولي،الرياض ،2008،ص19

) الشبكة العربية لمعمومات حقوق اإلنسان طور الصكوك الدولية التي تعترف بحق النساء

/يراجع الموقع االلكتروني:

http://www.aihr.org.tn/arabic/tadrib/DroisFem/evolutionConv.htm

 ) 30شفيق المصري ،حقوق اإلنسان في لغتيا الجديدة وفي اإلمعان في حقوق اإلنسـان ( موسوعة
عامة مختصرة) األىالي لمطباعة والنشر والتوزيع ،س ــوريا ،2000،ص .196

 (31عرضتيا الجمعية الع امة لمتوقيع والتصديق بقرارىا  ( 640د ) 7-المؤرخ في  /20كانون
األول  ،1952 /تاريخ بدأ

االتفاقية

النفاذ / 7 :تموز  ،1954 /وحسب المادة السادسة من

//.يراجع الموقع االلكتروني

https://www.unicef.org/arabic/crc/files/udhr_arabic.pdf

) م ( :)1لمنساء حق التصويت في جميع االنتخابات ،بشروط تساوى بينين وبين الرجال ،دون

أي تمييـ ـ ـ ــز  .م ( :)2لمنساء األىمية في أن ينتخبن لجميع الييئات المنتخبة باالقتراع العام،

المنشأة بمقتضى التشريع الوطن ي ،بشروط تساوى بينين وبين الرجال ،دون أي تمييز  .م (:)3
لمنساء أىمية تقمد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع
الوطني ،بشروط تساوى بينين وبين الرجال ،دون أي تمييز

" يراجع //

ىناء صوفي عبد

الحي،الكوتا النسائية بين التأييد الدولي و المواقف العربية المتناقضة ،المجمة العربية لمعموم
السياسية ،مركز دراسات الوحدة العربية العدد،21بيروت  ، 2006 ،ص108

) محمد يوسف عموان و محمد خميل موسى  ،القانون الدولي لحقوق االنسان المصادر ووسائل

الرقابة  ،دارالثقافة والنشر والتوزيع  ،القاىره  ، 2014 ،ج ، 1ص. 220
) الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان،مصدر سبق ذكره ،ص 11-10
) منظمة اليونيسيف يراجع الموقع االتي /

https://www.unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdfdvh
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) اعتمد ( العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية ) وعُع رض لمتوقيع والتصديق واالنضمام بقرار
(ألف) المؤرخ في كانون األول /ديسمبر  - 1966تاريخ بدء النفاذ:
الجمعية العامة 2200

 23آذار،مارس  ،1976طبقا لممادة ( )49منو  //ينظر  ،احمد الرشيدي مصدر سبق ذكره ،
ص. 118-117

) ديفيد سبورت واخرون ،مختارات من أدوات حقوق االنسان الدولية وببمو غرافيا لمبحث في

القانون الدولي  ،ترجمة محمد عمي  ،االىمية لمنشر والطباعو  ،لبنان ، 2007 ،ص. 233

) تصنف حقوق االنسان الى ثالثة اجيال عمى النحو اآلتي ( :حقوق تخول صاحبيا نيج سموك
معين ،وتتمثل في الحقوق المدنية والسياسية في مواجية الدولة ،وىذا ىو الجيل االول من

الحقوق – حقوق تخول صاحبيا الحق في اقتضاء خدمة اساسية من الدولة ،تمتزم الدولة بتمكينو
منيا ،وتتمثل في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي

االنسان – وفي الثمانينات ظير جيل ثالث لحقوق االنسان

ة  ،وىذا ىو الجيل الثاني لحقوق

اسماه البعض حقوق الشعوب "

 " Rights of Peopleيشير بوجو خاص الى الحق في السالم والحق في التنمية والحق في

البيئة واالرث االنساني المشترك وحق االجيال القادمة في بيئة نقية ومحيط سميم ،وىذه الحقوق

تخول جميع االفراد حق مطا لبة غيرىم من االفراد باحترام قيم عالمية معينة في اطار من

التضامن ،حتى سميت بحقوق التضامن ) ،عمماً ان ىذا الترتيب ال يدل عمى افضمية وال ترتيب

زمني وانما ىو ترتيب الغراض اكاديمية فقط  //ينظر  ،احمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية

لمحقوق والحريات،ط ، 2دار الشروق ،القاىرة،2000 ،

) أحمد فتحي سرور  /المصدر السابق /ص43

civic

and

Rights

Fund(unicef),gender,

ص .42 -41

children’s

Nation

(united

Engagement ,policy and practice, new York ,2011.p.p4

) زينب رضوان ،اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،محسن عوض (تحرير) ،

المعايير الدولية

لحقوق اإلنسان والحريات العامة في التطبيق القضائي المصري ،محاضرات

الدورات التدريبية التي نظميا مشروع دعم القدرات في مجال حقوق اإلنسان لمسادة القضاة خالل

العام  ،2005/2004ط ،2005، 1ص .67

) آمال عبد اليادي ( إعداد وتحرير) ،حقوق النساء من العمل المحمي إلى التغيير العالمي :دليل

تدريبي ،مركز القاىرة

لدراسات حقوق اإلنسان ،2009 ،ص .153

) ىدى محمد مثنى ،المشاركة السياسية لممرأة العراقية بعد عام  ، 2003رسالة ماجستير (غير

منشورة)  ،كمية العموم السياسية  ،جامعة بغداد، 2008 ،ص. 34
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قائمة المصادر والمراجع



المصادر بالمغو العربية :

أوالً  :التقارير :
-

االعالن العالمي لحقوق االنسان  /أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لالمم

المتحدة 217/الف (د.ع) /المؤرخ في /10كانون االول . 1948/

وعرض لمتوقيع والتصديق
( العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية
) ُع
واالنضمام بقرار الجمعية العامة ( 2200ألف) المؤرخ في كانون األول /ديسمبر 1966

 -تاريخ بدء النفاذ 23 :آذار،مارس  ،1976طبقا لممادة (. )49

ثانيا :رسائل الماجستير والدكتوراه

- 1جعفر صادق  ،ضمانات حقوق االنسان  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة بغ داد  ،كمية
القانون . 1990

- 2صالح حسن مطرود  ،السيادة وقضايا حقوق االنسان وحرياتو االساسية  ،أطروحة دكتوراه (غير
منشورة ) ،كمية القانون ،جامعة الموصل . 2004 ،

- 3عماد خميل ابراىيم ،القانون الدولي لحقوق االنسان في ظل العولمة  ،رسالة ماجستير
منشورة)  ،كمية القانون  ،جامعة الموصل . 2004 ،

- 4ىدى محمد مثنى  ،المشاركة السياسية لممرأة العراقية بعد عام
منشورة  ،كمية العموم السياسية  ،جامعة بغداد . 2008 ،

ثالثا :الكتب :

 ، 2003رسالة ماجستير غير

- 1أحمد فتحي سرور  ،الحماية الدستورية لمحقوق والحريات  ،دار الشروق الطبعة الث
القاىره .2000 ،
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- 2أمال عبد اليادي (اعداد وتحرير )  ،حقوق االنسان من العمل الى التغيير العالمي  ،دليل
تدريبي  ،مركز القاىره لدراسات حقوق االنسان . 2009 ،

- 3باسل يوسف  ،دبموماسية حقوق االنسان  ،المرجعية القانونية واالليات  ،بيت الحكمة لمشؤون
الثقافية ،العراق ،بغداد . 2002،

- 4خالد محمد الشنير  ،حقوق االنسان في الييودية والمسيحية واالسالم  ،مقارنة بالقانون الدولي
 ،الطبعة االولى ،الرياض . 2008،

- 5رضوان جودت زيادة  ،مسيرة حقوق االنسان في العالم العربي  ،المركز الثقافي العربي  ،الدار
البيضاء – بيروت  ،الطبعة االولى  ،بيروت . 2000 ،

- 6رياض عزيز ىادي الخفاجي  ،حقوق االنسان تطور ومضامينو  ،الناشر مكتب السنيوري،
العراق ،بغداد. 2005 ،

 - 7زينب رضوان  ،أتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ،محسن عوض (تحرير )
المعايير الدولية لحقوق االنسان والحريات العامة في التطبيق ال قضائي المصري ،الطبعة الرابعة ،

. 2005

- 8سامي عوض الذيب او ساحمية  ،حقوق االنسان التنازع عمييا بين الغرب واالسالم  ،الطبعة
الرابعة  ،بيروت . 1998 ،

- 9الشافعي محمد البشير  ،قانون حقوق االنسان مصادره وتطبيقاتو الوطنية والدولية  ،الناشر
منشأة المعارف  ،الطبعة السادسة  ،االسكندرية . 2009،

 - 10شفيق المصري  ،حقوق االنسان في لغتيا الجديدة وفي االمعان في حقوق االنسان ،

موسوعة عامة مختصرة  ،االىمي لمطباعة والنشر والتوزيع  ،الطبعة االولى  ،سوريا . 2000،

 - 11شيبال دربي  ،العنف ضد المرأة – دراسة قانونية مقارنة في القانون الدولي العام الداخمي ،
دار الكتب القانونية  ،القاىره . 2010 ،

 - 12عامر حسن فياض  ،الرأي العام وحقوق االنسان  ،كمية العموم السياسية  ،جامعة بغداد،

2003

 - 13عبد الحميد متولي  ،الحريات العامة نظرات في تطورىا وضماناتيا ومستقبميا  ،الطبعة
االولى  ،االسكندرية . 2000 ،

 - 14عدنان حمودي الجميل  ،نظرية الحقوق والحريات العامة في تطبيقاتيا المعاصرة  ،مطبعة
سجل القاىرة . 1975 ،
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- 15عزت سعيد البرعي  ،حماية حقوق االنسان في ظل التنظيم الدولي واالقميمي ،القاىره،

1985

 - 16محمد سعيد المجذوب  ،الحريات العامة لحقوق االنسان  ،مطبعة جروس برس ،لبنان
.1986،

 - 17محمد مندور  ،تاريخ أعالن حقوق االنسان  ،القاىره 1950 ،

 - 18محمد يوسف عموان – محمد خميل  ،القانون الدولي لحقوق االنسان المصادر والوسائل
والرقابة دار الثقافة والنشر والتوزيع ،القاىره  ، 2014 ،الجزء االول.

 - 19محمود شريف البسيوني  ،الوثائق الدولية المعنية بحقوق االنسا ن ،دار الشروق ،القاىره
2003،

 - 20ممحم قربان  ،الواقعة السياسية  ،بيروت . 1982 ،

 - 21نبيل مصطفى و ابراىيم خميل  ،أليات الحماية الدولية لحقوق االنسان  ،دار النيضة
العربية ،القاىره . 2009 ،

رابعا  :المجالت والدوريات :

- 1بطرس غالي ،حقوق االنسان بين الديمقراطية والتنمية  ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

 ،مجمة السياسة الدولية  ،العدد  ،4القاىره . 1993 ،

- 2زىير الحسيني  ،الرقابة السياسية الدولية لحماية حقوق االنسان  ،المجمة المصرية لمقانون

الدولي  ،العدد  ،52القاىره . 1996 ،

- 3نادر فرجاني (واخرون )  ،تقرير التنمية االنسانية العربية لمعام  ، 2004عمان  ،برنامج االمم

المتحدة االنمائي ، 2005 ،عمان.

- 4ىشام سميمان عبد الغفار  ،موقف الدول العربية في صياغة المواثيق الدولية لحقوق االنسان ،

مجمة اوراق عربية  ،مركز القاىره لدراسات حقوق االنسان  ، 2005،العدد (.) 39-38

- 5ىناء صوفي عبد ال حي  ،الكوتا النسائية بين التأييد الدولي والمواقف العربية المتناقضة ،

المجمة العربية لمعموم السياسية  ،العدد  ،21مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت . 2006 ،


المصادر بالمغو االنجميزية :

1- united Nation children’s Fund(unicef),gender, Rights and civic Engagement
,policy and practice, new York ,2011.p.p4
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 - 1وقع ميثاق االمم المتحدة في /26حزيران  1945/في سان فرانسكو في ختام مؤتمر
أالمم المتحدة الخاص بنظام الييئة الدولية (اصبح نافذا ) في /24تشرين االول (أكتوبر)

 1945/يراجع http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm //

 - 2وقد جاء صدور اإلعالن بموافقة شبو جماعية ،اذ حظي بتأييد  48دولة من إجمالي

 56دولة كان العراق من ضمنيا والذين كانوا يشكمون كل أعضاء األمم المتحدة في ذلك
الوقت ومن دون اعتراض أي دولة. www.http://ar.wikipedia.org/wiki،

- 3

الشبكة العربية لمعمومات حقوق اإلنسان طور الصكوك الدولية التي تعترف بحق

النساء /يراجع الموقع االلكتروني:

http://www.aihr.org.tn/arabic/tadrib/DroisFem/evolutionConv.htm

- 4

عرضتيا الجمعية العامة لمتوقيع والتصديق بقرارىا  ( 640د ) 7-المؤرخ في
النفاذ / 7 :تموز  ،1954 /وحسب المادة

 /20كانون األول  ،1952 /تاريخ بدأ

السادسة من االتفاقية //.يراجع الموقع االلكتروني:

https://www.unicef.org/arabic/crc/files/udhr_arabic.pd
- 5

منظمة اليونيسيف يراجع الموقع االتي /

https://www.unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdfdvh

662

