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 . المقدمة1
القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  حكؿ اتفاقيةمشركع مساكاة البحثي  عمىرير ىذا التق يعتمد

 لتبرير عدـفي االتفاقية  طراؼالدكؿ األتيا قدمالتي مبررات ال(، كالذم درس فيما بعد ”االتفاقية“أك  ”سيداك“)
المشركع  قاـضد المرأة المسممة. فيما يتعمؽ بقكانيف األسرة كممارساتيا التي تميز  ،االتفاقيةلبنكد  ياتطبيق

، كانت قد مسممة كبيرة اتأقميذات أغمبية مسممة أك ذات دكلة  44عمى مراجعة الكثائؽ التي تقدمت بيا 
فيما  ”المجنة“أك  ”لجنة سيداك“) اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةرفعت تقاريرىا إلى لجنة 

المراجعة، مصحكبةن  تبينت مف خبلؿؽ تقريرنا ىذا التكجيات التي . يكث2010ك 2005( بيف عامي بعد
فييا عمى إطار عمميا الشامؿ، كبتكصيات لمجنة سيداك تيدؼ إلى إيجاد  بردكد مساكاة عمييا، كالتي اعتمدت

مشاركة أعمؽ كحكار أجدل حكؿ الربط بيف قكانيف األسرة المسممة كممارساتيا مف جانب كقانكف حقكؽ 
 1لدكلي مف جانب آخر.اإلنساف ا

 حول مساواة 1.1
األسرة المسممة ضركرياف  فينساء كرجاؿ يؤمنكف بأف المساكاة كالعدؿ تتككف مف مساكاة حركة عالمية 

قركف الجيكد المبذكلة عبر الالحركة عمى  تبنيسميا "مساكاة" مقصكده لمعناه  ك الالحركة  ياركممكناف. اخت
إلعادة  تيدففنساء مسممات مف مساكاة  تتشكؿ قيادةاألسرة كالمجتمع.  في كحمايتيمالدفع المساكاة كالعدؿ 

الحركة  إنماءعمى عات ك جمالمفراد ك األتعمؿ مساكاة مع ك . لجميعكالتي تشمؿ اركح العدؿ في اإلسبلـ، إحياء 
العالمي  االجتماعالتغيير عمى مستكيات متعددة. كانت انطبلقة الحركة في مف أجؿ مناصرة الكبناء المعرفة ك 

مف  امرأة كرجبلن  250أكثر مف و بم شارؾ ذكال ،2009الذم عيًقد في ككاال لمبكر بماليزيا في فبراير / شباط 
دكلة أعضاء في منظمة المؤتمر اإلسبلمي.  32دكلة، مف بينيا  47النشطاء كالباحثيف كصناع السياسة مف 

 .http://www.musawah.orgمكقع مساكاة:  زكركاتفاصيؿ ال لممزيد مف

تستخدـ مساكاة إطار عمؿ شامؿ يدمج بيف تعاليـ اإلسبلـ، كحقكؽ اإلنساف العالمية، كالضمانات الدستكرية 
شو النساء كالرجاؿ. كيتمثؿ تميز مساكاة كاختبلفيا في أنيا تجمع يالذم يعالفعمي الكطنية بالمساكاة، كالكاقع 

طار حقكؽ اإلنساف لتدافع عف المساكاة مف  بيف اإلطار التراث الفقيي اإلسبلمي نفسو.  ضمفاإلسبلمي كا 
كعمى ذلؾ، فإف مساكاة ترل تكافقان بيف مفاىيـ المساكاة كالعدؿ في اإلسبلـ كفي معايير حقكؽ اإلنساف 

حقكؽ اإلنساف ىذه، كالتي الدكلية، بما في ذلؾ اتفاقية سيداك. كذلؾ تؤمف مساكاة باألىمية الكبيرة لمعايير 
لكؿ النساء في تعريؼ ثقافتيف. كرغـ أف النساء في معظـ الثقافات كالديانات األخرل تعانيف  دكران تضمف 

http://www.musawah.org/
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األسرة المسممة   فيحقان مدل التسييس الذم كصؿ إليو دكر المرأة لمقمؽ مف المثير لكنو أيضان مف التمييز، 
مىمةن لمتراث الديني. كمما يضفي صعكبة خاصة  حيث أضحت المرأة كقكانيف األسرة رمكزان  لؤلصالة الثقافية كحى

عمى إصبلح قكانيف األسرة المسممة أف العديد مف المسمميف أصبحكا ينظركف إلييا عمى أنيا مستقاة مف 
 ف عمى الحفاظ عمى األكضاع القائمة يخمطكف بيف الفيـ البشرم لرسالةك تعاليـ الديف مباشرةن. فأكلئؾ العازم

في مطالبات المرأة باإلصبلح لتحقيؽ المساكاة  –تبعان ليذا الفيـ  –اهلل كبيف الكممة اإلليية نفسيا، فيركف 
 كالعدؿ مطالبات بتغيير الرسالة اإلليية نفسيا.

 إضافة إلى حركة المرأة كحقكؽ اإلنساف بمعناىا األكسع، تتمثؿ في:تقدـ ترمي مساكاة إلى أف 

 يمكف أف يككف مصدر تمكيف، ال مصدر قمع كتمييز. التأكيد عمى أف اإلسبلـ 
  .بذؿ الجيد لفتح آفاؽ جديدة إلعادة التفكير في العبلقة بيف حقكؽ اإلنساف، كالمساكاة كالعدؿ، كاإلسبلـ 

 .فرصة لفتح حكار بناء جديد ال يمثؿ الديف فيو عائقان أماـ مساكاة المرأة، بؿ مصدران لتحريرىا 

 الحككمات، كالسمطات األبكية، مف قبؿ لديف ككممة اهلل اية إلعاقة استخداـ قكة اقتناع كجرأة جماع
 مطالبنا بالمساكاة. تيميشل ،عقائدييف مف غير مسؤكلي الحككماتكال

  حقكؽ  إطارفي  الباحثكف، كصناع السياسة، سكاء ممف يعممكفالباحثات ك طاء، ك فييا النش يتمكفمساحة
أف يتفاعمكا معان فيعزز كؿ منا سعينا المشترؾ إلى  ،كمييما فياإلطار اإلسبلمي أك في اإلنساف أك 

 تحقيؽ المساكاة كالعدؿ لممرأة المسممة.

مساكاة قكانيف األسرة المسممة  تيعرِّؼك . كاحدتركز مساكاة عمى قكانيف األسرة كعمى الممارسات األسرية في آفو 
ممة سكاء كانت تمؾ القكانيف مستقاة مف اإلسبلـ أـ ( كؿ قكانيف األسرة في البمداف ذات األغمبية المس1بأنيا: 
كؿ بمداف منظمة المؤتمر اإلسبلمي بما فييا تركيا، كجميكريات آسيا الكسطى عمى الرغـ مف أف ؿ، ال )مث

( كؿ قكانيف األسرة الخاصة بالمسمميف كحدىـ، حتى 2قكانيف األسرة فييا تنص صراحةن عمى أنيا عممانية(، 
( قكانيف األسرة المسممة لؤلقميات/ 3يمثؿ المسممكف فييا أقمية )مثؿ سنغافكرة كسريبلنكا(، كفي البمداف التي 

األغمبية غير المدكنة أك المدكنة جزئيان، في البمداف التي تنص دساتيرىا صراحةن عمى السماح  لممسمميف أك 
ؿ اليند، ككينيا، كنيجيريا، لؤلقميات الدينية بأف تحتكـ إلى قكانيف أحكاؿ شخصية منفصمة خاصة بيا )مث

 مجتمعات األقميات المسممة،بما فييا  ،العديد مف الجماعات المسممة أف كجنكب أفريقيا(. ىذا باإلضافة إلى
 تنتيج أشكاالن مختمفة مف الممارسات المتعمقة بحقكؽ األسرة، كمسؤكلياتيا، كالتزاماتيا.
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 سيداوحول مشروع مساواة  1.1
داك ىك أكؿ نشاط يجرم تحت مظمة أحد مجاالت عمؿ مساكاة الرئيسية، كالمتمثؿ في سيحكؿ مشركع مساكاة 
مناصرات . كقد تـ اختياره نظران لؤلكلكية التي تكلييا مجمكعة مساكاة االستشارية الدكلية، ك المناصرة الدكلية

قية سيداك كآلياتيا مف التفا ،مناصرك مساكاة في جميع أنحاء العالـ اإلسبلمي كفي سياقات األقميات المسممةك 
مف أف العديد مف الدكؿ دىشكا مناصرم مساكاة أمناصرات ك حيث دكرىا في دفع حقكؽ المرأة. غير أف 

يا مع الشريعة، أك ألف ناقضاألعضاء في االتفاقية أكدت عمى أنيا ال تستطيع تطبيؽ االتفاقية كاممةن نظران لت
 ليية أك مستندة إلى القرآف.القكانيف كالممارسات ال يمكف تغييرىا ألنيا إ

ف مبادئ المساكاة، كالنزاىة، كالعدؿ في أ  حيث كىنا تؤكد مساكاة أف التطبيؽ الكامؿ التفاقية سيداك ممكف
االتفاقية تتفؽ مع نظيراتيا في اإلسبلـ تماـ االتفاؽ، كأف إصبلح القكانيف كالممارسات مف أجؿ فائدة المجتمع 

 الفقيي. ة" كاف دائمان جزءان مف التراثإعماالن لمبدأ "المصمحعامان 
ينظر مشركع سيداك البحثي في المقاربات التي انتيجتيا لجنة سيداك، كالدكؿ األعضاء، كالمنظمات غير 

 رئيسية: ثبلثةن  ان . ككاف لممشركع أىدافمسمميفالحككمية في التعامؿ مع قكانيف األسرة في سياقات ال
ؿ األعضاء لعدـ قدرتيا عمى دفع المساكاة في الحقكؽ، ك/أك التكصؿ إلى فيـ أفضؿ لمبررات الدك  .1

تطبيؽ قكانيف األسرة الحالية القائمة عمى الحقكؽ، ك/أك إصبلح قكانيف األسرة التي تميز ضد المرأة 
 المسممة، ككذلؾ ردكد لجنة سيداك عمى تمؾ المبررات.

ستناد إلى تعاليـ اإلسبلـ، كحقكؽ مف خبلؿ االتفنيد االعتراضات كالحجج المستندة إلى الديف، كذلؾ  .2
 حيكية فاعمةاإلنساف، كالضمانات الدستكرية بالمساكاة، كالكاقع االجتماعي المعاش، في إطار عممية 

 .كدائمة التطكر مستمرة
ف لجنة سيداك، كالدكؿ األعضاء في طرح رؤية كفيـ لمتراث الفقيي اإلسبلمي في إطار شمكلي يمكِّ  .3

غير الحككمية مف النظر في مقاربات بديمة لبلستخداـ المباشر كغير المباشر االتفاقية، كالمنظمات 
لئلسبلـ كلمشريعة لتبرير التحفظات عمى االتفاقية كعدـ االلتزاـ بيا فيما يتعمؽ بقكانيف األسرة في سياقات 

 المسمميف.
يتناكؿ الفصؿ الثاني ك . النتائجيطرح ىذا التقرير الخطكط العريضة لنتائج الدراسة كردكد مساكاة عمى تمؾ 

مقاربات التي انتيجتيا لجنة سيداك، كالدكؿ األعضاء، كالمنظمات غير البالشرح نتائج الدراسة المتعمقة ب
إطار عمؿ  تطبيؽالحككمية في التعامؿ مع قكانيف األسرة كممارساتيا. كيمخص الفصؿ الثالث كيؼ يمكف 

ـ االلتزاـ باالتفاقية، ككيؼ يمكف ليذا اإلطار أف يفتح مساكاة عند الرد عمى مبررات الدكؿ األعضاء لعد



10 

 

اإلمكانات أماـ قكانيف كممارسات أسرة مسممة أكثر عدالن كمساكاة. كذلؾ أف فيـ تمؾ اإلمكانات مف شأنو أف 
بناءة بيف لجنة سيداك، كالدكؿ األعضاء المتقدمة بتقاريرىا، كالمنظمات غير الحككمية، الحكارات ال فييساعد 

إلنساف. كنختتـ التقرير بتكصيات ان لمعبلقات بيف اإلسبلـ كقانكف حقكؽ اعتكشاؼ تمؾ األطراؼ جميكاس
المسائؿ في التعامؿ مع الدكؿ األعضاء أثناء عممية مراجعة االتفاقية، بيتعمؽ مكجية إلى لجنة سيداك فيما 

 .المسمميفالخاصة بقكانيف األسرة كممارساتيا في سياقات 
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 سيداو وقوانين األسرة المسممة وممارساتيا. مقاربات ل1

 المنيج 1.1
اتفاقية القضاء دكلة، عمى  57كقعت جميع الدكؿ األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسبلمي، كالبالغ عددىا 

)سيداك(، باستثناء إيراف، كالسكداف، كالصكماؿ. كقد جاء تكقيع تسع  عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة
ندكنكعشركف دكلة دكف  سيا الدكلتيف يتحفظات، معظميا مف أفريقيا كآسيا الكسطى  ككانت اليمف كا 

الكحيدتيف، مف خارج أفريقيا كآسيا الكسطى، المتيف كقعتا دكف تحفظات. كقد رفعت تركيا كؿ تحفظاتيا فيما 
 ع تحفظات.بعد. كمف بيف دكؿ أفريقيا جنكب الصحراء، كانت مكريتانيا كالنيجر الكحيدتيف المتيف كقعتا م

قامت دراستنا ىذه بمراجعة تقارير كؿ الدكؿ األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسبلمي التي رفعت تقاريرىا إلى 
، كىي تحديدان: الجزائر، كأذربيجاف، كالبحريف، كبنيف، كبكركينا فاسك، 2010ك 2005لجنة سيداك بيف عامي 

، كاألردف، ككازاخستاف، غكياناكغينيا بيساك، ك  ، كغينيا،غامبيا، ك الغابكفكالكاميركف، كتشاد، كمصر، ك 
ندكنيسيا، كماليزيا، كمالي، كجزر المالديؼ، كمكريتانيا، كالمغرب، كمكزمبيؽ، كالنيجر،  كلبناف، كليبيا، كا 

، تكغك، كطاجيكستاف، ك اكنيجيريا، كباكستاف، كالمممكة العربية السعكدية، كسيراليكف، كسكريناـ، كسكري
تركمانستاف، كأكغندا، كاإلمارات العربية المتحدة، كأكزبكستاف، كاليمف. بعض تمؾ البمداف كتكنس، كتركيا، ك 

ميمنا أيضان اليند، كالفيميبيف، كقد شمؿ تح 2قدمت تقاريرىا مرتيف خبلؿ فترة الخمس سنكات محؿ الدراسة.
نيا تضـ أقميات مسممة ، كلكيكسنغافكرة، كتايبلند، كىي أربع دكؿ مف خارج أعضاء منظمة المؤتمر اإلسبلم

. اقتصرت الدراسة عمى تمؾ البمداف كعمى فترة خمس سنكات 3كبيرة تحتكـ إلى قكانيف أسرة خاصة بالمسمميف
ألف المكارد لـ تتح التكسع أكثر مف ذلؾ، ككذلؾ ألف معظـ الدكؿ األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسبلمي 

مداف المختارة األخرل التي تضـ أعدادان كبيرة مف السكاف التي كقعت عمى اتفاقية سيداك، باإلضافة إلى الب
المسمميف، قدمت تقاريرىا خبلؿ تمؾ الفترة. قمنا بدراسة الكثائؽ الرئيسية المتعمقة بآلية سيداك، لكؿ دكلة مف 

كؿ طرؼ مف  قدمياالدكؿ التي شممتيا الدراسة، فراجعنا المقاربات، كالمغة، كالحجج، كالمبررات التي 
اؼ الثبلثة الرئيسية التي تضميا آلية التقارير، كىي تحديدان: لجنة سيداك، كالدكؿ األعضاء، كالمنظمات األطر 

غير الحككمية. شممت الكثائؽ التي تمت مراجعتيا التقرير األكلي لمدكلة ك/ أك التقرير الدكرم، كقائمة 
ي االتفاقية كرد الدكلة عمييا، كالمحاضر المسائؿ كاألسئمة التي أعدتيا لجنة سيداك عف تقرير الدكلة الطرؼ ف

المكجزة لجمسات الحكار البناء بيف لجنة سيداك كالدكلة الطرؼ، كالتعميقات الختامية لمجنة، كتقارير الظؿ/ 
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المنظمات غير الحككمية، كالبيانات الشفكية التي ألقتيا المنظمات غير التقارير البديمة التي تقدمت بيا 
عمى تىكفَّ ، حتى 4بقراءة عدد مف المقاالت كالتقارير حكؿ سيداك كاإلسبلـ اتالباحث تالحككمية. كذلؾ قام

 دراية أكسع باألفكار كالقضايا التي طرحيا باحثكف آخركف في ىذا المجاؿ.
يراد أمثمة منيا، المسمميفبتحديد المغة المتعمقة بالزكاج كالعبلقات األسرية في سياقات  اتالباحث تقام ، كا 

منظمة المؤتمر اإلسبلمي كالدكؿ األربع غير نسبة لكؿ دكلة مف الدكؿ األربعيف األعضاء في كذلؾ بال
األعضاء التي تمت مراجعة كثائقيا. بعد ذلؾ تـ تقسيـ تمؾ المغة حسب المكضكعات المتعمقة بالحجج 

لمجتمع المدني. الرئيسية كالمصطمحات المستخدمة مف ًقبىؿ كؿو مف لجنة سيداك، كالدكؿ األطراؼ كمنظمات ا
كثائؽ رسمية مع عقد  كالدكؿ األطراؼكالتي تصدر بمكجبيا المجنة  -ينا آليات مراجعة االتفاقية مكقد أممت ع

أف يككف التركيز في بعض الحاالت  -حكار بناء أيضان، يتحدث فيو خبراء سيداك كممثمكف عف الدكلة الطرؼ
ة ككؿ، كفي حاالت أخرل التركيز عمى المغة التي عمى المغة التي استخدمتيا الدكلة الطرؼ أك المجن

بعد ذلؾ بتحديد كتحميؿ التكجيات الماثمة في المقاربات،  فريؽ البحث استخدميا خبير أك ممثؿ ما. قاـ
 كالمغة، كالحجج، كالمبررات التي استخدميا كؿ مف األطراؼ الثبلثة.

مف  dowryلمير )أحيانان ييستخدـ مصطمح  "دكطة" القضايا األساسية التي درسناىا في تمؾ الكثائؽ: ا مف بيف
الزكاج  في ر ختيااالاألطفاؿ، كالزكاج القسرم، ك    كزكاج5الناطقيف باإلنجميزية لمداللة عمى المير أيضان(

األسرة  فيالمرأة  عبلقة الزكجية كعند فسخيا  كالميراث  كالعنؼ ضد خبلؿكالطبلؽ  كحقكؽ الممكية 
مكانية زكاج األخ بأرممة ممارسة ك   كالحضانة  كالكصايةبلن(  كالطاعة  )االغتصاب الزكاجي مث  منحأخيو  كا 

األبناء. ىذه المكضكعات مستقاة مف الحقكؽ كااللتزامات المرتبطة بالزكاج /أك األجنبي ك لمزكجالجنسية 
كالكثائؽ  6،داك()سي اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةكالعبلقات األسرية كما كردت في 

 21مف االتفاقية، كالتكصية العامة الخاصة بيا، كىي التكصية رقـ  16تحديدان في المادة ك المرتبطة بيا، 
 عف ىذه المادة في االتفاقية كالتكصية العامة عبرتكرغـ أف  7(.1994حكؿ المساكاة كالعبلقات األسرية )

ارساتيا، فإف مساكاة ترل أف الطبيعة الشمكلية التفاقية الحقكؽ كااللتزامات ذات الصمة بقكانيف األسرة كمم
)التمييز(،  1رتبط بقكانيف األسرة كممارساتيا أيضان مثؿ المادة تأخرل في االتفاقية  ان مكادسيداك تعني أف 

 15)الجنسية(، المادة  9، المادة ()العادات العرفية كاألنماط الشائعة 5)التزامات الدكلة(، المادة  2المادة 
بشأف  1998)المساكاة أماـ القانكف( ككذلؾ التكصيات العامة كالبيانات التي أصدرتيا المجنة مثؿ بياف 

  8.التحفظات
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 2.2التحميؿ. يستعرض القسـ ك نستعرض في األقساـ الثبلثة التالية النتائج التي تكصمت إلييا ىذه المراجعة 
ضايا قكانيف األسرة كممارساتيا في ارتباطيا باإلسبلـ االتجاىات العامة التي انتيجتيا المجنة في مقاربة ق

ة بمختمؼ القضايا، قكائـ كقكانيف المسمميف سكاء في كثائقيا الرسمية )التكصيات العامة، البيانات المتعمق
كاألسئمة، التعميقات الختامية( أك كما جاءت عمى لساف خبراء سيداك في الحكارات البناءة. كاشتمؿ  المسائؿ
عمى الجانب األكبر مف مخرجات المشركع البحثي كتحميبلتو، فاستعرضنا فيو  المبررات كالحجج  ..2القسـ 
فيما يخص قكانيف األسرة المسممة  -الدكؿ األطراؼ لنجاحيا أك فشميا في تطبيؽ االتفاقية  قدمتياالتي 

الدكرية كردكد الدكلة عمى قائمة كما كردت في الكثائؽ الرسمية لمدكلة الطرؼ )التقارير األكلية ك  -كممارساتيا 
كاألسئمة التي أعدتيا لجنة سيداك(، ككذلؾ بيانات كفكد الدكؿ األطراؼ خبلؿ الحكارات البناءة. أما  مسائؿال

التقارير أك  المنظمات غير الحككمية في تقارير الظؿفاستعرض المقاربات العامة التي انتيجتيا  2.4القسـ 
اناتيا الشفكية  كذلؾ فيما تعمؽ منيا بالتركيز عمى أكضاع المسممات في أكطانيـ البديمة التي تقدمت بيا كبي

 مف زاكية قكانيف األسرة كممارساتيا.

 مقاربات لجنة سيداو 1.1
، قكانيف األسرة كممارساتياكفرت لنا مراجعة الكثائؽ رؤية عميقة في مقاربات لجنة سيداك لمقضايا المتعمقة ب

عامة عمى االتفاقية أك مبررات عدـ االلتزاـ ببنكدىا، استنادان إلى الديف، أك الثقافة، بما في ذلؾ التحفظات ال
أك األعراؼ، ككذلؾ مقارباتيا لمكضكعات محددة مثؿ تعدد الزكجات، كزكاج األطفاؿ، كالميراث، إلخ. كقد 

فظات، كاألنظمة تبيف مف الكثائؽ أف المجنة تتناكؿ، بكجو عاـ، ثبلثة أنكاع مف المكضكعات كىي: التح
القانكنية العامة، كقضايا محددة مختمفة متعمقة بقانكف األسرة. كسكؼ نمقي المزيد مف الضكء عمى تمؾ 
التكجيات في النقاط التالية، كالتي سنكضح فييا أيضان عددان مف التكجيات التي ظيرت في تكصيات المجنة 

تباعيا اامية، حكؿ المقاربات التي تكصي الدكؿ األطراؼ بأك اقتراحاتيا في حكاراتيا البناءة أك تعميقاتيا الخت
 في حاالت عدـ االلتزاـ باالتفاقية.

 االحفاليتبياَاث حىل انخحفظاث عهً  2.2.2

عمقت لجنة سيداك تعميقات مكثفة عمى التحفظات التي أثيرت حكؿ االتفاقية، سكاء في بيانيا حكؿ التحفظات 
ف اإلشارات التي أكردتيا في تعميقاتيا الختامية. فقد أشارت المجنة في أك في العديد م 1998،9الصادر سنة 

إلى أف التحفظات تؤثر عمى فعالية االتفاقية، كتحد مف تطبيؽ معايير حقكؽ اإلنساف عمى  1998بياف 
كأضاؼ  10."عمى الصعيد الكطني كترسيخوعدـ مساكاة المرأة مع الرجؿ مف شأنيا تأكيد "المستكل الكطني، ك

مقكانيف أك السياسات المحمية غير لياف أنو: "ال يمكف لمممارسات التقميدية أك الدينية أك الثقافية كال الب
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شية مع االتفاقية أف تبرر االنتياكات التي تحدث ليا. كما أف المجنة ال تزاؿ عمى يقيف مف أف االمتم
د أك الديف أك الثقافة، ىي تحفظات ال ، ألسباب كطنية أك تتصؿ بالتقالي16التحفظات التي تيبدل عمى المادة 

 11"أك تعديميا أك سحبيا. مراجعتياشى مع االتفاقية كغير جائزة كلذا ينبغي اتتم

 كؿ"دات كالتي تنص بكضكح عمى أف ىكمف ضمف ما استند إليو مكقؼ المجنة اتفاقية فيينا لقانكف المعا
كعمى أف ليس لمدكلة أف تبدم تحفظان لك كاف ىذا  12"،ةني بحسف تنفيذىا كعمييـ ألطرافيا ممزمة نافذة معاىدة
  13".منافيان لمكضكع المعاىدة كغرضيا"التحفظ 

كمف ىنا دأبت المجنة، عند مراجعة تحفظات الدكؿ عمى االتفاقية، عمى حث الحككمات عمى سحب 
ى سبيؿ المثاؿ، . ففي حالة دكلة اإلمارات العربية المتحدة، عم16تحفظاتيا، خاصةن تمؾ المتعمقة بالمادة 

مف االتفاقية كأف تدخؿ إصبلحات  16بالدكلة الطرؼ أف تسحب تحفظاتيا عمى المادة "أىابت المجنة 
تشريعية لتكفؿ تمتع النساء بحقكؽ متساكية مع حقكؽ الرجاؿ فيما يتعمؽ بالزكاج كالطبلؽ كعبلقات الممكية 

 )مثؿؾ التحفظات يجب رفعيا عمى كجو السرعة بؿ إف المجنة أكدت عمى أف تم 14"كحضانة األكالد كالميراث.
(. كفي العديد مف الحاالت طمبت المجنة مف الحككمات تقديـ مؤشرات عمى حدكث تقدـ 16كسكريا 15األردف

(. كفي حالة المممكة العربية السعكدية حثت 19كمكريتانيا 18كالمالديؼ 17الجزائر )مثؿنحك رفع تمؾ التحفظات 
ي سحب تحفظيا العاـ الذم قالت فيو بأنيا غير ممزمة بتطبيؽ أمو مف مكاد المجنة الحككمة عمى النظر ف

خاصةن في ضكء ما أكده الكفد مف أنو ال تناقض مف حيث "االتفاقية التي تعتبر مناقضة لمشريعة اإلسبلمية 
 20الجكىر بيف أحكاـ االتفاقية كالشريعة اإلسبلمية."

تتناقض مع  16الختامية، إلى أف التحفظات عمى المادة  كقد أشارت المجنة، بشكؿ متزايد في تعميقاتيا
، كاإلمارات 25، كمكريتانيا24، كالمالديؼ23، كليبيا22، كالبحريف21الجزائر )مثؿمكضكع االتفاقية كالغرض منيا 

بالدكلة الطرؼ "(. ففي تعميقاتيا الختامية عمى المالديؼ، عمى سبيؿ المثاؿ، أىابت المجنة 26العربية المتحدة
ـ بالمراجعات البلزمة لمقانكف في مجاؿ الزكاج كالعبلقات األسرية دكف إبطاء مف أجؿ تسييؿ سحب أف تقك 

 27"، كالذم يتناقض مع مكضكع االتفاقية كغرضيا.16التحفظ عمى المادة 

عمقت المجنة عمى التحفظات التي زيعـ أنيا تستند إلى حماية حقكؽ األقميات المسممة، مشيرةن إلى قمقيا مف 
(. ففي حالة سنغافكرة، عمى سبيؿ المثاؿ، 29، كسنغافكرة28اليند )مثؿبسحبيا  أكصتتمؾ التحفظات ك مثؿ 

 "كمقصدىا، االتفاقية ألىداؼ منافية 16 ك 2 المادتيف التحفظات عمى"أعربت المجنة مجددان عف أنيا تعتبر 
 في لممرأة الكامؿ ثيؿالتم مراعاة ظؿ في المصمحة، أصحاب فئات مختمؼ مع تشترؾ أف عمى"كما حثتيا 
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 بالنسبة عمييا المترتب كاألثر كنطاقيا مداىا حيث مف التحفظات ىذه بشأف التشاكر في الفئات، ىذه مف كؿ
كطالبتيا بتحميؿ النطاؽ الكامؿ ليذه التحفظات  "االتفاقية في أرستيا التي بالحقكؽ النساء جميع لتمتع

 30كآثارىا.

 ىاَيٍانُظى انماَىَيت وحضارب انم 2.2.2

الشريعة قانكف تناقضات بيف كجكد الحظت المجنة بقمؽ، إباف مراجعتيا لتقارير العديد مف الدكؿ األطراؼ، 
كاتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة. كتساءلت المجنة عف كيفية تعامؿ النظاـ القانكني مع 

، 32بنيف )مثؿفي حاؿ تضارب القكانيف تككف لو السيادة  كعف النظاـ الذم( 31مصر )مثؿأم تناقضات 
أف "يكضح بدقة كضع االتفاقية  ،(. فقد طيمب مف كفد المالديؼ، عمى سبيؿ المثاؿ34، كالمالديؼ33كالكاميركف

في النظاـ القانكني المحمي كأف يحدد المكاد التي ييستند إلييا في حاؿ كجكد تناقض بيف مكاد االتفاقية 
كذلؾ تساءلت المجنة عما تـ في سبيؿ التكفيؽ كتحقيؽ االنسجاـ بيف  35"كالدستكر كالشريعة اإلسبلمية.

( كأكصت الحككمات بتكفيؽ 37، كباكستاف36نيجيريا )مثؿالتزامات الدكلة الطرؼ باالتفاقية كمتطمبات الشريعة 
 كؿ قكانينيا حتى تتسؽ تمامان مع اتفاقية سيداك.

، 38سنغافكرة )مثؿتعدد في األنظمة القانكنية  أبدت المجنة، في حاالت قميمة، قمقيا مف كجكدكذلؾ 
أشارت المجنة إلى أف "ازدكاجية نظاـ القانكف المدني كتعدد صيغ قكانيف  (. ففي حالة ماليزيا39كماليزيا

كقد  40الشريعة ]...[ يؤدم إلى استمرار التمييز ضد المرأة، خاصةن عمى صعيد الزكاج كالعبلقات األسرية."
ى كجو الخصكص فيما يتعمؽ بالنظاـ القانكني الذم يحتكـ إليو في زيجات المسمميف طيرحت ىذه األسئمة عم

(.كقد أكصت المجنة الدكؿ األطراؼ "بالتفكير في إصدار 43، كسكريا42، كماليزيا41مصر )مثؿبغير المسمميف 
 .(44المسمميف كالمسيحييف عمى حد سكاء" )مصرتشمؿ قكانيف أسرة مكحدة لؤلحكاؿ الشخصية 

 ضايا يحددة يخعهمت بانسواج وشؤوٌ األسرةل 2.2.2

تطرح لجنة سيداك بشكؿ منتظـ التساؤالت كالتكصيات حكؿ قضايا متعمقة بالزكاج كشؤكف األسرة في سياقات 
المسمميف، كتحث الدكؿ األطراؼ عمى إنياء التمييز ضد المرأة في القانكف كالممارسة. كفي معظـ األحياف 

كاألسئمة أك خبلؿ الحكارات  مسائؿؤاؿ كاحد تطرحو المجنة سكاء في قائمة التيثار تمؾ القضايا في شكؿ س
، عمى سبيؿ المثاؿ، أف تطمب المجنة مف الدكلة الطرؼ أف "تقدـ معمكمات حكؿ معتادةالبناءة. فمف األسئمة ال

ج، كالطبلؽ، الخطكات المتخذة لضماف المساكاة بيف النساء كالرجاؿ فيما يتعمؽ باألحكاؿ الشخصية، كبالزكا
(. كذلؾ كثيران ما يتـ جمع 45كحضانة األطفاؿ كالكصاية عمييـ، ككذلؾ الميراث" )اإلمارات العربية المتحدة
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تمؾ القضايا المختمفة في فقرة كاحدة في التعميقات الختامية، كما حدث في حالة اليمف، كالتي حثت فييا 
اؿ في الحقكؽ المتعمقة باألحكاؿ الشخصية، خاصةن المجنة الدكلة الطرؼ عمى ضماف مساكاة النساء مع الرج

كما تناكلت المجنة أيضان  46الزكاج كالطبلؽ، كالشيادة، كالممكية، كالجنسية، كالكصاية عمى األطفاؿ كالميراث."
 كبلن مف تمؾ القضايا عمى حدة، كذلؾ عمى النحك التالي:

 مثؿ تعدد الزكجاتممارسة مرار أعربت المجنة، بشكؿ منتظـ، عف قمقيا مف است :تعدد الزوجات( 
، 54، المالديؼ53، ليبيا52، كازاخستاف51، إندكنيسيا50، غينيا بيساك49غامبيا، 48، بكركينا فاسك47ذربيجافأ

(. كقد 62، اليمف61، أكزبكستاف60، تركمانستاف59تكغك، 58، طاجيكستاف57، سيراليكف56، المغرب55مالي
ساكاة كالعبلقات األسرية، كالتي نصت فييا عمى أف المتعمقة بالم 21ذكَّرت المجنة بتكصيتيا العامة رقـ 

(، كما أكدت أف تعدد 64، اليمف63المالديؼ )مثؿتعدد الزكجات ينتيؾ حؽ المرأة في المساكاة مع الرجؿ 
الزكجات بطبيعتو يميز ضد المرأة كيتسبب في العديد مف المشاكؿ بما فييا تكزيع الممكية، كالكصاية عمى 

، بشكؿ (. كذلؾ تستفسر المجنة65) بكركينا فاسك كبعد انقضائو عمى حد سكاء األبناء، أثناء الزكاج
، عف الخطكات التي تـ كاألسئمة أك أثناء الحكارات البناءة لمسائؿ، سكاء في قكائـ امنتظـ، مف الحككمات

اتخاذىا لمقضاء عمى تمؾ الممارسة. كقد تـ تكجيو عدد مف األسئمة عما يحدث في حاؿ عدـ تسجيؿ 
. كقد دأبت المجنة، في (68، أكزبكستاف67، طاجيكستاف66كازاخستاف )مثؿ كاج الديني أك العرفيالز 

مبلحظاتيا الختامية، عمى حث الحككمات عمى القضاء عمى ممارسة تعدد الزكجات، كتجريمو، كمنعو، 
تيدؼ إلى كذلؾ أكصت المجنة الدكؿ األطراؼ بتبني التدابير التي . 21شيان مع التكصية العامة رقـ اتم

 (.69كازاخستاف )مثؿجعؿ الزيجات الدينية كالعرفية متسقة مع االتفاقية 

 :حكؿ قضية زكاج  طرحت المجنة عددان كبيران مف األسئمة، كأبدت قمقان، كأصدرت تكصيات زواج األطفال
يا ، غين76، غينيا75الغابكف، 74، الكاميركف73، بكركينا فاسك72، بنيف71، البحريف70أذربيجاف )مثؿاألطفاؿ 

، المممكة العربية 83، باكستاف82، نيجيريا81، ماليزيا80، كازاخستاف79، األردف78، إندكنيسيا77بيساك
كقد طالبت المجنة الحككمات، كبشكؿ متزايد، أف تضع جداكؿ (. 86، اليمف85، تركمانستاف84السعكدية

كقد أشارت (. 89، نيجيريا88، إندكنيسيا87البحريف )مثؿزمنية محددة كتدابير لمقضاء عمى تمؾ الممارسة 
المجنة في بضع حاالت إلى اآلثار المدمرة لزكاج األطفاؿ عمى الفتيات  حيث قالت عمى سبيؿ المثاؿ إف 
"الزكاج في مثؿ ىذه السف الصغيرة قد يعني انتياء التحاؽ الفتاة بالمدرسة كسمبيا فرصة تحسيف ظركؼ 

 18نى لسف الزكاج ان عمى كضع حد أد(. كيجرم حث الدكؿ األطراؼ دائم90تكغكحياتيا في المستقبؿ" )
، 21مف االتفاقية، كالتكصية العامة رقـ  16شيان مع المادة اسنة، لمنساء كالرجاؿ عمى حد سكاء، كذلؾ تم
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، 95، المممكة العربية السعكدية94، باكستاف93، نيجيريا92، األردف91أذربيجاف )مثؿكاتفاقية حقكؽ الطفؿ 
 .(97، اليمف96تركمانستاف

 :بكركينا  )مثؿفي عدد مف البمداف  يزيةيالتمت المجنة كخبراؤىا قمقيـ مف قكانيف الميراث أبد الميراث
تمييزية بطبيعتيا ضد “كصفت تمؾ القكانيف بأنيا ( ك 101، سكريا100، غينيا بيساك99، الكاميركف98فاسك
التكصية . كقد حثت المجنة الحككمات عمى جعؿ تمؾ القكانيف متسقة مع االتفاقية كمع (102)سكريا ”المرأة

الزكاج كعند فسخو،  فيكذلؾ طرحت المجنة أسئمة متعمقة بالتمييز في حقكؽ الممكية . 21العامة رقـ 
، بكركينا 103البحريف )مثؿكحثت الحككمات عمى اتخاذ التدابير الكفيمة بالقضاء عمى مثؿ ىذا التمييز 

 .(106ا، لبناف105، جكياف104فاسك

 :ا األخرل المتعمقة بالزكاج كالعبلقات األسرية، كلكف بكتيرة أثارت المجنة عددان مف القضاي قضايا أخرى
، 108، سكريناـ107لبناف )مثؿأقؿ  حيث طرحت أسئمة كأصدرت تكصيات متعمقة بمشاكؿ الجنسية 

(، 112، تركمانستاف111الغابكف )مثؿ(، كالطاعة 110ماليزيا )مثؿ(، كاالغتصاب الزكجي 109اليمف
بكركينا  )مثؿ زكاج األخ بأرممة أخيوممارسة (، ك 114عكدية، المممكة العربية الس113ليبيا )مثؿكالحضانة 

 )مثؿكعدد األبناء كالفترة بيف اإلنجاب كالحمؿ التالي (، 117تكغك، 116، الكاميركف115فاسك
 .(118تركمانستاف

 الخراحاث وحىصياث يىجهت نهدول األطراف 2.2.2

امية كالحكارات البناءة، عددان مف ىا تبنكا، في التعميقات الختءأظيرت مراجعة الكثائؽ أف لجنة سيداك كخبرا
 االقتراحات اإليجابية كالتكصيات لمتعامؿ مع القضايا المتعمقة بقكانيف األسرة كممارساتيا التمييزية، كشممت:

 حثت لجنة سيداك، بشكؿ متكرر، الحككمات عمى االجتماعية الثقافية والدينيةوالتقاليد العادات  عديلت :
 )مثؿيا العادات كالتقاليد االجتماعية الثقافية كالدينية، كالتي تميز ضد المرأة الممارسات التي تممي عديؿت

، 126، باكستاف125، مكريتانيا124، مالي123، لبناف122، غينيا121غامبيا، 120الغابكف، 119أذربيجاف
كقد أيصدرت معظـ تمؾ التكصيات في سياؽ المادتيف  (.130، أكزبكستاف129تكغك، 128، سكريا127سيراليكف

اقية. فمف التكصيات المعتادة، عمى سبيؿ المثاؿ، أف المجنة "تحث الدكلة الطرؼ االتف)أ( مف 5)ك( ك2
عمى أف تضع دكف إبطاء تدابير لتعديؿ أك إلغاء الممارسات الثقافية السمبية الضارة بالمرأة كالقكالب 

دابير ف التكتقكؿ إ (131غامبيا) "( مف االتفاقية1)أ5)ك( ك2مادتيف النمطية التي تميز ضدىا، طبقان لم
المتخذة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة ينبغي أف تشمؿ "زيادة الكعي كالقياـ بحمبلت تثقيفية تخاطب 
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، كالفتيات كالفتياف، عمى اختبلؼ انتماءاتيـ الدينية، بيدؼ التخمص مف األفكار النمطية كالرجاؿالنساء 
في األسرة كفي المجتمع، كذلؾ كفقان  )أدكار الجندر(المبنية عمى النكع االجتماعي المرتبطة باألدكار 
في بعض األحياف يتـ ذكر تمؾ التكصيات في . (132)سكريا )أ( مف االتفاقية"5)ك( ك2ألحكاـ المادتيف 

عمى سبيؿ المثاؿ، حثت  تكغكمف االتفاقية، كلكف ذلؾ يحدث بكتيرة أقؿ. ففي حالة  16سياؽ المادة 
 ةمف قبيؿ الزكاج القسرم كالزكاج في سف مبكر عمى التصدم لممارسات  المجنة "الدكلة الطرؼ

الترمؿ كزكاج األخ بأرممة أخيو كاالسترقاؽ كتشكيو األعضاء التناسمية التمييزية في حالة ممارسات الك 
  133لؤلنثى، كالتي تشكؿ انتياكات لبلتفاقية."

 شراؾ القادة الدينييف حثت المجنة الحككمات، في حاالت عديدة، عمى إ :إشراك القادة الدينيين/ التقميديين
، غينيا 135، بكركينا فاسك134أذربيجاف )مثؿاألسرة  فيفي بذؿ الجيكد الرامية إلى تحقيؽ المساكاة 

فمف األسئمة المعتادة مثبلن (. 141، اليمف140، أكزبكستاف139تكغك، 138، نيجيريا137، إندكنيسيا136بيساك
...في م، كالقادة الدينييف كالتقميدييف"ييرجى إببلغ المجنة بالتدابير المحددة المتخذة لتثقيؼ قادة الرأ

مجاالت الزكاج كالطبلؽ كحضانة األطفاؿ كالميراث كالحقكؽ بيف األزكاج أثناء الزكاج" )بكركينا 
 حمبلت فيذتن، مثؿ تمؾ التي صدرت ألذربيجاف، عمى "مف التكصيات التي تكررت كثيران ك (. 142فاسك

 عمى الزيجات جميع تسجيؿ ككفالة المبكر الزكاج منع أجؿ مف الدينية السمطات مع كالعمؿ التكعية
كقد كرد ذكر ليذه التكصية الخاصة بإشراؾ القيادات الدينية أيضان في سياؽ المادة  143."الصحيح النحك

 مكجية كتثقيؼ تكعية حمبلت بالقضاء عمى المكاقؼ النمطية[]المتعمقة  التدابير تمؾ تشمؿينبغي أف : "5
لى بؿ كالفتيات، النساء إلى  بكجو الدينييف، كالزعماء الركحييف كالقادة المحمي كالمجتمع كالشباف الرجاؿ كا 

 األسرة في الجنسيف لكبل التقميدية باألدكار المرتبطة النمطية الصكر عمى القضاء أجؿ مف خاص،
 .(144)أكزبكستاف "االتفاقية مف( أ)5 ك( ك)2 بالمادتيف عمبل كالمجتمع،

 حثت المجنة الحككمات عمى النظر في النماذج اإليجابية / التقدمية في  :ارندراسة الفقو اإلسالمي المق
البمداف اإلسبلمية األخرل، كذلؾ فيما يتعمؽ بقانكف األسرة، كأشارت إلى أف بمدانان إسبلمية أخرل قد 

، 145) مثاؿ األردف مف االتفاقية 16، ك5، ك2، بما في ذلؾ التحفظات عمى المكاد رفعت تحفظاتيا
(. فقد حثت المجنة اإلمارات العربية المتحدة، عمى 148، اإلمارات العربية المتحدة147، سنغافكرة146لبناف

تجارب البمداف التي ليا خمفية دينية عمى أف تأخذ في اعتبارىا " ،الختامية مبلحظاتياسبيؿ المثاؿ، في 
اآلليات تزامات المنبثقة عف كنظـ قانكنية مماثمة، كالتي عدَّلت تشريعاتيا المحمية بنجاح لتتماشى مع االل

كقد اقترحت المجنة أيضان، في عدد مف المناسبات، أف  149، بغية سحب تحفظاتيا."يان الدكلية الممزمة قانكن
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األسرة لتصبح عمى غرار تمؾ المطبقة في قانكف كاؿ الشخصية / األحتقـك الحككمات بتعديؿ قكانيف 
، 151، اإلمارات العربية المتحدة150المالديؼ )مثؿرب بمداف إسبلمية أخرل مثؿ الجزائر، كتكنس، كالمغ

( 155، المالديؼ154، إندكنيسيا153األردف )مثؿكالحصكؿ عمى معمكمات عف الفقو المقارف (، 152سنغافكرة
كالذم تـ مف خبللو إدخاؿ المزيد مف التفسيرات العصرية لمشريعة اإلسبلمية في اإلصبلحات التشريعية 

لتفسير الشريعة اإلسبلمية بما يتسؽ مع معايير حقكؽ اإلنساف  (، ك/أك السعي157، ماليزيا156)األردف
 المرأة حقكقان متساكية في الزكاج، كالطبلؽ، كحضانة األطفاؿ.إعطاء ( مف أجؿ 158المالديؼ)الدكلية 

 في بعض الحاالت، إلى كجكد أشار أعضاء المجنة :النظر في مختمف تفسيرات القرآن/ الشريعة ،
 )مثؿفي التفسير فيما يتعمؽ باإلسبلـ / الشريعة متعددة كذلؾ مدارس تفسيرات مختمفة عديدة، ك 

(.  165، اإلمارات العربية المتحدة164، باكستاف163، المالديؼ162، مالي161غامبيا، 160، مصر159الكاميركف
، في بعض الحاالت، مع ممثمي الدكلة الطرؼ بشكؿ مباشر، ليصكبكا ليـ بعض المجنةتناقش تكذلؾ 

انيف المسمميف. كمف ذلؾ أف أحد أعضاء المجنة أشار، مكجيان حديثو إلى الحككمة التفسيرات المتعمقة بقك 
كفي الحكارات  166الحضانة المشتركة." االتفاؽ عمىالشريعة اإلسبلمية ال تمنع ، إلى أف "الباكستانية

ف أكد األعضاء عمى أنو ال القرآف كال الشريعة اإلسبلمية يبيحا 168كالمالديؼ 167البناءة مع الكاميركف
فكرة كلي العركس ال سند تعدد الزكجات. كأكضح أحد أعضاء المجنة، عند مراجعة تقرير المالديؼ، أف "

كفي بعض الحكارات البناءة أقرَّ مندكبك الدكلة الطرؼ، بشكؿ  169".ليا في القرآف كيجب أف يتـ إلغاؤىا
، 171، مالي170صرم )مثؿيرات مختمفة كعدـ كجكد تفسير أكحد مباشر أك غير مباشر، بكجكد تفس

 (.173، باكستاف172مكريتانيا

 فيما يتعمؽ بالبمداف مف غير أعضاء منظمة المؤتمر : الموازنة بين حقوق األقميات وحقوق المرأة
أكصت لجنة سيداك بضماف كجكد تكازف بيف اإلسبلمي، كالتي تمت مراجعة تقاريرىا في دراسة مساكاة، 

ؿ، طرح العديد مف بناء الخاص باليند، عمى سبيؿ المثا. فخبلؿ الحكار الكحقكؽ المرأةحقكؽ األقميات 
األحكاؿ الشخصية  فأسئمة متعمقة بسياسة عدـ التدخؿ في قكانيعمى الكفد اليندم  خبراء سيداك

كمف ذلؾ ما قالتو إحدل خبيرات  174لممجتمعات كالمكازنة بيف حرية الديانة كحقكؽ المرأة في المساكاة.
كرد في الدستكر، فيناؾ تناقض بيف الحؽ في حرية الديانة مف جانب  سيداك مف أنو "عمى الرغـ مما

كقد حثت الحككمة تمتع بيا الرجؿ مف جانب آخر. يحقكؽ اإلنساف التي نفس كحؽ المرأة في التمتع ب
كقد اشتممت التعميقات  175عمى التكصؿ إلى سبؿ لمدخكؿ في نقاش كحكار ييدؼ إلى دفع حقكؽ المرأة."

بالنسبة لميند، أعربت فة قكية فيما يتعمؽ بمجتمعات األقمية المسممة. غسنغافكرة عمى لالختامية لميند ك 
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، بؿ فحسب المجنة عف قمقيا تجاه سياسة عدـ التدخؿ التي "تتناقض، ال مع الركح العامة لبلتفاقية كىدفيا
دكلة الطرؼ عمى كمع الضمانات الدستكرية بالدكلة الطرؼ كالتي تضمف المساكاة كعدـ التمييز" كحثت ال

أف تبادر بالحكار كتشجع عميو داخؿ المجتمعات المعنية، كذلؾ حكؿ المساكاة بيف الجنسيف كحقكؽ "
كدعميا بكصفيا مف أعضاء تمؾ  ،اإلنساف لممرأة، كالعمؿ، عمى كجو الخصكص مع جماعات المرأة

اإلثنية كالدينية  المجتمعات كذلؾ بغية ...مراجعة قكانيف األحكاؿ الشخصية لمختمؼ الجماعات
صبلحيا ل كبالنسبة  176ضماف الكفالة القانكنية لممساكاة بيف الجنسيف كاتساؽ القكانيف مع االتفاقية."كا 

الشخصية  ؿ األحكاؿى ظً يي لسنغافكرة، أعربت المجنة عف قمقيا "مف كجكد ازدكاجية في النظاـ القانكني حيث 
رار التمييز ضد النساء المسممات في الزكاج كالطبلؽ المدني كالشريعة، كىك ما ينتج عنو استم القانكفي 

 177" كحثت الدكلة الطرؼ "عمى االنخراط في عممية إصبلح قانكني."،كالميراث

 يراتيار مقاربات الدول األطراف لعدم االلتزام وتب 1.2
ك لما كاف مف بيف محاكر التركيز األساسية لممشركع البحثي محكر استكشاؼ رؤية الدكؿ األطراؼ في سيدا

كممارساتيا، ككيؼ المسممة قكانيف األسرة أحرزتو كؿ منيا مف تقدـ في تنفيذ بنكد االتفاقية، كذلؾ فيما يتعمؽ ب
بررت عدـ االلتزاـ بتطبيؽ بعض المكاد. تـ استخبلص المغة كالحجج التي استخدمتيا الدكؿ األطراؼ مف 

 كىك ما سنستعرضو في ىذا القسـ.كثائؽ سيداك ذات الصمة، كتـ تصنيفيا حسب نكعيات الحجج  

التي ألقاىا أعضاء البيانات سكاء في كثائقيا الرسمية أك  –الدكؿ األطراؼ  قدمتياتراكحت الحجج التي 
عبلنات أك تحفظات مستفيضة ك بيانات تفيد التزاميا بمكاد االتفاقية،  بيف –كفكدىا خبلؿ الحكارات البناءة  ا 

تبريرات تستند إلى أف اإلسبلـ ك بنكد االتفاقية لعدـ اتساقيا مع الشريعة، تدكر حكؿ عدـ إمكانية تطبيؽ بعض 
إلقاء البلئمة عمى العادات كالتقاليد اة أك عدالة أعمى لممرأة، ككذلؾ يكفر نكعية مختمفة مف المساك 

راؼ االجتماعية، أك الثقافات، أك احتراـ حقكؽ األقميات، أك األكضاع السياسية. عمى أف بعض الدكؿ األط
كاعترفت فييا بكجكد مثؿ ضد المرأة،  التمييزألقت بيانات استندت فييا إلى الحقكؽ، كدارت حكؿ حؿ مشكمة 

دئ في اتخاذىا بالفعؿ إلى تحركات بي  مشيرةن مفة لمقرآف أك تعاليـ اإلسبلـ، ك تفسيرات مخت ىذا التمييز، مكردةن 
تقدمي القيادات الدينية في النقاش، أك دراسة الفقو ال لرفع أكجو الظمـ المقترنة بقكانيف المسمميف، مثؿ إشراؾ

 المعاصر في بمداف إسبلمية أخرل.

 سكؼ نتناكؿ في األقساـ الفرعية التالية كؿ نكعو مف ىذه الحجج بتفصيؿ أكبر.
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 حطبيمها حعًم عهً الحفاليت أودول يطبمت ن 2.2.2

و بالحقكؽ المرتبطة بالزكاج كالعبلقات األسرية أعمف عدد مف الدكؿ تطبيقو التفاقية سيداك بكجو عاـ، ككفائ
 ،178عمى كجو الخصكص. فقد أعمنت كازاخستاف أف دستكرىا يعكس مبادئ اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف

، كفالة المساكاة الكاممة بيف 182، كطاجيكستاف181، كلبناف180، كغينيا بيساك179الغابكفكما أعمنت دكؿ مثؿ 
 )مثؿنو يضمف المساكاة بيف الزكجيفإقكانينيا. كقاؿ عدد مف الدكؿ الرجؿ كالمرأة بكجو عاـ في ظؿ 

( كالحقكؽ 186، ماليزيا185أذربيجاف )مثؿ( بما في ذلؾ الحؽ في اختيار الزكج/ الزكجة 184، تركيا183أذربيجاف
ف حقكقان أخرل مرتبطة بالزكاج كاألسرة، إاجيكستاف طكقالت  .(187كازاخستاف )مثؿالمرتبطة بفسخ الزكاج 

كأكضحت بمداف  188.يراث، كحقكؽ الممكية، كالحؽ في استخداـ اسـ العائمة كميا تتمتع بحماية القانكفمثؿ الم
، أف تعدد الزكجات ميجرَّـ في قكانينيا الجنائية، كيعاقب فاعمو 190، كطاجيكستاف189عديدة، منيا تركيا

 بعقكبات جنائية كغرامات في بعض الحاالت.

إدخاليا، أك بصدد إدخاليا في تعمؿ عمى ا أدخمت إصبلحات مؤخران، أك كذكر عدده ال بأس بو مف البمداف أني
المستقبؿ، كىي إصبلحات مكجية نحك تحقيؽ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في األسرة. كأشارت العديد مف 

أنيما  194كسكريناـ 193كذكرت الجزائر .192، كسكريا191البمداف إلى جيكد إصبلحات عامة، كمنيا نيجيريا
كأكضحت  سنة. 18ترمي إلى جعؿ الحد األدنى لسف الزكاج لمذككر كاإلناث، عمى حد سكاء،  تشيداف جيكدان 

كقد ذكرت الجزائر الحاجة، عمى كجو  195.تعدد الزكجات كالتمييز في الميراث إلغاء قكانيفمالي أنيا بصدد 
شدة عند إبراـ عقد االر  الطرفيف عند إبراـ الزكاج كالحاجة إلى إلغاء الكالية عمى المرأة ىرضالتحديد، إلى 

قكانيف "مع التركيز عمى سف الزكاج، مكذكرت إندكنيسيا أف كزارة تمكيف المرأة اقترحت مراجعات ل 196الزكاج.
 197، ككذلؾ كضع كدكر كؿ مف الزكج كالزكجة."الدينية دكتعدد الزكجات، كالزكاج استنادان إلى مختمؼ العقائ

إلى جيكد عامة لجعؿ قكانينيا متسقة مع معايير  199كنيجيريا 198كأشارت العديد مف البمداف، كمنيا غينيا
( كتنظيـ مكائد 200نيجيريا)كفيما يتعمؽ بتعدد الزكجات، تـ إعداد قكانيف جديدة حقكؽ اإلنساف الدكلية. 
كفيما يتعمؽ بزكاج األطفاؿ أطمقت الكاميركف حمبلت (. 202تكغك، 201طاجيكستاف )مثؿمستديرة ككرش عمؿ 

ك]نظمت[ حكارات تثقيفية ...مع الفتيات إلى المدارس،  بناتيـضركرة إرساؿ باألميات اآلباء ك  تكعية"ل
كقالت  203لتشجيعيف عمى إببلغ السمطات المعنية عند حدكث تمؾ الحاالت ]المنع مف الذىاب لممدرسة[".

 أيضان  –يبلند الفيميبيف كتا –شممتيما الدراسة  منظمة المؤتمر اإلسبلمياثنتاف مف البمداف غير األعضاء في 
مت تايبلند القكؿ بالفعؿ لتعديؿ المكاد التمييزية المتعمقة بالزكاج كالعبلقات األسرية. كفصٌ إنيما تبذالف جيكدان 

كقالت  204،كاجيز في جيكدىا المستمرة لتعديؿ قكانينيا حتى تسمح لممرأة باختيار اسميا األخير كلقبيا ال
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في جيكدىا إلصبلح قانكف األحكاؿ الشخصية لممسمميف بحمكؿ  نو مف المأمكؿ أف تحرز تقدمان إ الفيميبيف
 205.نياية الفصؿ التشريعي الحالي

هي انًصدر انرئيسي نهمىاَيٍ انًحددة نهحمىق وانىاجباث وانًسؤونياث بانُسبت نهرجم  تانشريع 2.2.2

 وانًرأة

( 1نحاء الثبلثة التالية: األ أحدمالت الدكؿ األطراؼ التي شمميا مشركعنا البحثي إلى تعريؼ نفسيا عمى 
( بمداف 2دكؿ إسبلمية تتبع المعايير كالتقاليد اإلسبلمية كقكانيف المسمميف )عادةن ما يطمؽ عمييا الشريعة(، 

ىذه التصنيفات كانت ىي المنطمؽ الذم نبعت منو ( بمداف عممانية. 3غنية الثقافات كالعادات كالتقاليد، 
ككمات التي فشمت في الكفاء بكامؿ التزاماتيا بمكاد االتفاقية، فيما يتعمؽ الح قدمتياالحجج كالمبررات التي 

فقد كانت البمداف التي عرفت نفسيا بأنيا بمداف "إسبلمية"، عمى سبيؿ المثاؿ، بالزكاج كالعبلقات األسرية. 
مبرران لعدـ  ناقض، متخذةن مف ىذا التىي األكثر  تذرعان بمناقضة الحقكؽ الكاردة في سيداك لئلسبلـ/ الشريعة

كذلؾ كانت الدكؿ التي عرفت نفسيا مف خبلؿ "التقاليد كالثقافة" ىي األكثر  قدرتيا عمى تطبيؽ تمؾ المكاد.
األكثر ذكران  تذرعان بالتقاليد كالثقافة بكصفيا حائبلن أماـ التطبيؽ الكامؿ لبلتفاقية. أما الدكؿ "العممانية" فكانت

 ألكثر استعدادان لبلعتراؼ بالحاجة إلى بذؿ المزيد مف الجيكد.التساقيا مع اتفاقية سيداك كا

في بداية تقرير  -عادةن ما كانت البمداف التي عرفت نفسيا بأنيا "بمداف إسبلمية" تدفع، باستفاضة كاسعة 
الكطني كأنيا  المستكلىي المصدر الرئيسي لمتشريع عمى  اإلسبلميةبأف "الشريعة  – العادةالدكلة الطرؼ في 

ذكرت سكريا، عمى سبيؿ المثاؿ، أف ىي التي تحدد الحقكؽ كالكاجبات كالمسؤكليات لمرجؿ كالمرأة. فقد 
دة كالطبلؽ "المسائؿ المتعمقة بالزكاج كالعبلقات األسرية بدءان مف الخطكبة ثـ الزكاج ككؿ ما يتعمؽ بأمكر الكال

ف "المادة الثانية في إكقالت البحريف  206ة."إلى الشريعة اإلسبلمي استند في أحكاميكالكصية كالمكاريث...ت
الدستكر البحريني تنص عمى أف ديف الدكلة ىك اإلسبلـ كالشريعة اإلسبلمية ىي المصدر الرئيسي 

ف "اإلسبلـ ىك الديف الرسمي لبلتحاد، كالشريعة اإلسبلمية إكذلؾ قالت اإلمارات العربية المتحدة  207لمتشريع."
كقد بدأ تقرير الدكلة الطرؼ ليبيا بالعبارة التالية: "المجتمع العربي  208فيو."ىي المصدر الرئيسي لمتشريع 

الميبي مجتمع مسمـ شريعتو القرآف الكريـ، كمف ثـ فإف العقيدة اإلسبلمية ىي التي تحدد العبلقات، كتقرر 
ناثان في جميع نكاحي الحياة."  209الحقكؽ كالكاجبات كأساليب التعامؿ بيف األفراد ذككران كا 

كقد أعربت العديد مف الدكؿ األطراؼ، صراحةن أك ضمنيان، عف رؤيتيا لمشريعة بكصفيا كاحدة كثابتة في 
، 212حريفب، ال211، مكريتانيا210سكريا )مثؿكاحدة"  إسبلميةمحتكاىا، كما أشارت العديد منيا إلى "شريعة 

 214مية "أمر مستقر."ف الشريعة اإلسبلإمصر  ت إحدل ممثبلتكذلؾ قال(. 213اإلمارات العربية المتحدة
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قانكف اإلرث، فعمى الرغـ مف أف بعض أحكامو تمييزية، إال أنو ال يمكف يتعمؽ ب نو فيماإسكريا ة لممثم تكقال
 215"ألنيا مستمدة مف الشريعة اإلسبلمية. ،إلغاؤىا بسيكلة أك حتى تعديميا

 شريعتعدو إيكاَيت انخطبيك عُد عدو االحساق أو انخُالض يع اإلسالو / ان 2.2.2

أدخؿ عدد مف البمداف تحفظات عمى االتفاقية، استنادان إلى الشريعة أك الديف بكجو عاـ، كمنيا األردف، 
د قالت األردف، عمى سبيؿ المثاؿ، كلبناف، كليبيا، كمكريتانيا، كالمممكة العربية السعكدية، كماليزيا، كسكريا. فق

كذلؾ ذكرت  216اقية التي تتعارض مع الشريعة اإلسبلمية.""لـ يجر العمؿ عمى تعديؿ أية فقرة مف فقرات االتف
ماليزيا في تقريرىا األكلي كالدكرم المذيف قدمتيما معان أف تحفظاتيا الباقية "سببيا أف ]مكاد سيداك[ تتناقض 

 217"مع تعاليـ الشريعة اإلسبلمية كالدستكر الفيدرالي لماليزيا.

نو ال يمكف سف قكانيف ال تتسؽ مع إ 219عربية السعكديةكالمممكة ال 218كقالت بعض الدكؿ، مثؿ باكستاف 
عف فمسفة القكانيف الداخمية كالدكلية  المممكة العربية السعكدية أف "الحديث كأضافتاإلسبلـ ك/ أك القرآف. 

كتطبيقاتيا في المممكة بمعزؿ عف الشريعة اإلسبلمية أمر غير ميتصكر..كعميو فقكانينيا ]المممكة[ ينبغي أال 
كبالتالي ال يمكف لمسمطة التشريعية في المممكة تغيير أك  ،ز األطر التي أتت بيا الشريعة اإلسبلميةتتجاك 

تطكير ذلؾ عمى نحك يؤدم إلى إيجاد قكاعد جديدة تخالؼ األسس التي قامت عمييا الشريعة اإلسبلمية نصان 
الزكجي ال يمكف اعتباره جريمة لى أف االغتصاب إأما ماليزيا فقد تكصمت، بعد إنعاـ النظر،  220"كركحان.

إف قكانيف الميراث لدييما ال يمكف  223كسكريا 222كقالت مصر  221"ألف في ذلؾ عدـ مكافقة لمشريعة."
 تعديميا ألنيا تستند إلى الشريعة. 

 أو حكايالً بيٍ انحمىق وانىاجباث نهرجم وانًرأة ،يكفم عدانت كافيت أو عدانت أكبر نهًرأة اإلسالو 2.2.2

، 226، ليبيا225، مصر224البحريف )مثؿ رجؿ كالمرأةالعديد مف الدكؿ أف اإلسبلـ يكفر المساكاة بيف أكدت ال
ف الشريعة اإلسبلمية قد إ. كقالت البحريف "(230، المممكة العربية السعكدية229، نيجيريا228، مكريتانيا227ماليزيا

الة كلـ تتكقؼ عند مطمب حققت بنظاميا المتكامؿ مساكاة حقيقية بيف المرأة كالرجؿ تقكـ عمى أسس العد
أما   232ح تحرير المرأة كتحررىا."اىك مفت كأشارت ماليزيا إلى أف "اإلسبلـ 231المساكاة الشكمية أك الرقمية."
يتضمناف... أحكامان قاطعة بعدـ  "القرآف الكريـ كالسنة المطيرةشارت إلى أف فقد أالمممكة العربية السعكدية 

 233بالحقكؽ كالكاجبات نفسيا." ،عمى قدـ المساكاة ،حرص عمى تمتعياالتمييز بيف المرأة كالرجؿ مع ال

عمى كجو الخصكص، قالت ليبيا إف اإلسبلـ "قرر لممرأة نصيبيا في  األسرةكفيما يتعمؽ بالزكاج كشؤكف 
الميراث، كالحؽ في اختيار زكجيا، كاالحتفاظ باسميا بعد الزكاج، كما قرر ليا صداقان خالصان، كأباح ليا حؽ 
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لتمتع بذمة مالية مستقمة، كأف تتصرؼ في أمكاليا عمى النحك الذم تريده، كأف تمارس كافة األعماؿ ا
بؿ إف بعض الدكؿ أشارت إلى أف اإلسبلـ يكفؿ عدالة  234المشركعة التي يمارسيا الرجؿ في ميداف الحياة."

عة اإلسبلمية تكفر لحقكؽ المرأة كمساكاة أعمى لممرأة. ففيما يتعمؽ بالميراث، أشارت باكستاف إلى أف "الشري
سكؼ  16، كقالت مصر إف سحب تحفظيا عمى المادة 235حماية أكثر فاعمية مف تمؾ التي تكفرىا االتفاقية"

في ظؿ الشريعة كفي ظؿ القانكف  حاليان بيا  االنتقاص مف حقكؽ المرأة التي تتمتعيفضي عمميان إلى "
 236المصرم."

باالستناد إلى  ،في ظؿ تفسيراتيا لمشريعة ،المعاممة بيف المرأة كالرجؿكبرر عدد مف البمداف التفريؽ في 
االلتزامات المقابمة التي تقع عمى عاتؽ الرجؿ. فقد أشار عدد مف الدكؿ إلى أف الرجؿ مسؤكؿ عف إعالة 

ية ، اإلمارات العرب239، باكستاف238، ماليزيا237مصر )مثؿأسرتو، بينما ال تقع عمى المرأة مثؿ تمؾ المسؤكلية 
كأشارت اإلمارات إلى أف "الشريعة اإلسبلمية كرمت المرأة كجعمت الرجؿ ىك المكمؼ بالنفقة  .(240المتحدة

عمى المرأة سكاء كانت زكجة أك ابنة أك أـ أك أخت، كال يمـز الزكجة باإلنفاؽ عمى نفسيا أك أسرتيا، كلك 
النفقة لمدة سنة، بينما "ال يكجد إلزاـ  كفيما يتعمؽ بالنفقة قالت مصر إف الرجؿ ممـز بدفع 241كانت غنية."

نو حتى لك اقتسـ أخ كأختو ميراثيما مف أبييما إكقالت إحدل مندكبات البحريف  242مثؿ ىذا بالنسبة لممرأة"."
يـ الدعـ عمى دبالتساكم، يظؿ األخ ممزمان بالنفقة عمى أختو، كىذا ىك السبب في حصكؿ الطرؼ المطالب بتق

بتخصيصيا نصيبان أكبر مف الميراث لمرجؿ إنما تكفؿ، في كاقع الحاؿ، تعامبلن شريعة مكارد مالية أكبر. فال
 243أكثر عدالة مع الرجؿ كالمرأة.

غرائز ال  الرجاؿكفيما يتعمؽ بتعدد الزكجات، قالت المممكة العربية السعكدية إنو "كما يعرؼ الجميع، لبعض 
ليـ زكجات إضافية لكيبل يندفعكا إلى تمبية احتياجاتيـ تستطيع الزكجة تمبيتيا، كيجب أف يستطيعكا أف يككف 
بؿ كذىبت إلى القكؿ بأف "تعدد الزكجات يمثؿ  244"،خارج الزكاج، كىك أمر محظكر في القانكف اإلسبلمي

حبلن في بعض األحياف عندما يمكت كثير مف الرجاؿ في الحركب، إذ يسمح تعدد الزكجات لممرأة التي قد 
 ليا ماليان."ك ككف ليا مركز الزكجة في المجتمع كأف تجد مف يعتظؿ بدكف زكاج بأف ي

دكؿ تطرقت إلى حقيقة أف التبادلية بيف الزكجيف قائمان قانكنان عمى عبلقة مستندة إلى ال عكمف البلفت أف بض
ـ الزكجة بالطاعة  فإف شقت عصا الطاعة فقدت حقيا في  عدـ المساكاة بيف الزكجيف. ففي مقابؿ النفقة تيمزى

، التي أقرت بكجكد "مفارقات في القانكف ذاتو الغابكفذا الكضع النفقة. ككانت مف بيف الدكؿ التي كصفت ى
 252كأضافت أنو "نتيجة لمزكاج عمى المرأة أف تطيع زكجيا )المادة  245تنتيؾ مبدأ المساكاة بيف الزكجيف"
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. كبيذا يككف لو الحؽ في تقرير 253بمقتضى المادة  األسرةحيث يككف الزكج ىك رب  ،(المدنيمف القانكف 
زكجة أف تسكف فيو كتستقبمو طالما اللزامي عمى إ، حيث يككف 254ك 114محؿ اإلقامة حسب المادتيف 

 246 ".المحكمةاستمر الزكاج، كال يمكنيا االستغناء عنو إال بإذف مف 

 انثمافت، أو انعاداث، أو انخمانيد حًُع انخطبيك انكايم 2.2.2

الدكؿ األطراؼ غير مرة، سعيان لرفع الحرج عف كاىؿ الحككمة، في  الحجج التي استخدمتينكع آخر مف ا
عدـ التطبيؽ الكامؿ لبلتفاقية، كىك النكع المتمثؿ في اإلنحاء بالبلئمة عمى دكر الثقافة كالعادات كالتقاليد 

الدكؿ األطراؼ بأنو في  عند استخداـ ىذا النكع مف الحجج تحتج كالمجتمع األبكم في التمييز ضد المرأة.
ظؿ قكة العادات كالتقاليد المحمية، كالتي كثيران ما تختمط مع الديف، يصبح التغيير صعبان كيحتاج إلى المزيد 

كذلؾ أك تقـك النساء أنفسيف بمنع حدكث التغيير.  مف الكقت. كفي حاالت عديدة يبدك الناس غير مستعديف
لى تبرير مف العادات أك الثقافة، لقانكف بممارسة ما، تستند إفييا اذكرت بعض الحككمات حاالت يسمح 

 كلكف يندر حدكث الممارسة نفسيا فعميان.

 ،لة العادات كالتقاليد المحمية، كالتي كصفتيا سكريا بأنيا "أقكل مف القانكف"أساؽ عدد كبير مف الدكؿ مس
أشارت عدة دكؿ إلى قبكؿ  ،دد الزكجاتفيما يتعمؽ بتعف 247بكصفيا السبب في استمرار التمييز داخؿ األسرة.

(. 251، طاجيكستاف250، باكستاف249، مالي248بكركينا فاسك )مثؿالمجتمع، كخاصةن النساء، لتمؾ الممارسة 
كأشارت بكركينا فاسك إلى أف بعض النساء تتزكجف رجبلن لو زكجات أخريات رغبةن في االستمتاع بالعيش في 

عدد الزكجات يعكد جزئيان إلى "تسامح النساء، نظران لعدـ كأكضحت مالي أف استمرار ت 252،عائمة أكبر
كأشارت دكؿ أخرل إلى أف النساء قبمف بيذا الكضع  253االختيار الكامؿ."استقبلليف عمى نحك يتيح ليف 

الناجـ عف الحرب األىمية، عمى  في التناسؽ السكاني( أك لتصحيح "الخمؿ 254إندكنيسيا )مثؿبسبب الفقر 
"انتشار مبادئ اجتماعية أىـ سبب لزكاج األطفاؿ ىك كذكرت إندكنيسيا أف  (.255يكستافسبيؿ المثاؿ" )طاج

لعار، كلذا االذم يجمب السمكؾ  يشجعاالعتقاد بأف الزكاج في سف متأخرة  ، تشجعمعتمجفي الثقافية  –
 256".تحاشيوينبغي 

في بمدانيا  كالمرأةيف الرجؿ بعض الحككمات لعدـ كجكد مساكاة ب قدمتياككاف مف بيف الحجج األساسية التي 
كألقى البعض بالبلئمة عمى "التقاليد (. 260تكغك، 259، مالي258لبناف 257بنينيف )مثؿأف التغيير يستغرؽ كقتان 

عدة بمداف إلى دكر التحديات  كأشارت. (262التي تعكد إلى "األزماف الغابرة" )بنيف (261العتيقة" )باكستاف
مفاىيـ المقكلبة لعدـ المساكاة. فقد أشارت باكستاف، عمى سبيؿ كالكقت البلـز إلحداث التغيير في تمؾ ال
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"مكاقؼ المجتمع كأكلكياتو كتحيزاتو كأىكاؤه، تتطكر عمى مر القركف كىي نتاج خميط معقد مف المثاؿ، إلى أف 
عشية  كقالت تركيا إف "العقميات ال تتغير بيف 263كأف "تغييرىا ميمة صعبة." الثقافة كالتاريخ كالعادات كالديف"

المستتر المتخفي كراء سمكؾ الناس كعقميتيـ ميمة  التمييزالجزائر عف أف "إنياء  كأعربت، 264كضحاىا"
كأكدت العديد مف الكفكد لمجنة أف التقدـ، رغـ بطء حدكثو، إال أنو يحدث بالفعؿ. كأشارت  265"طكيمة األجؿ.

أمره لـ يكف مف الممكف حتى تصكره قبؿ عقد  "مجرد كجكد الكفد أماـ المجنة اإلمارات العربية المتحدة إلى أف
النكع أيضان إلى أنو "يجرم بصكرة تدريجية إدخاؿ منظكر  الغابكفكأشارت  266أك عقديف مف الزماف."

  267في النظاـ التعميمي كفي تفكير العائبلت."االجتماعي 

تجرم بشكؿ كاسع في الدكؿ إلى أنو رغـ عدـ منع ممارسات معينة، فإف تمؾ الممارسات ال  كذىب عدد مف
"مع أنو يسمح لمفتيات بالزكاج في سف تركمانستاف  قالتظؿ الثقافة المحمية. ففيما يتعمؽ بزكاج األطفاؿ، 

مف أف تعدد كقالت الجزائر إنو عمى الرغـ  268السادسة عشرة، ال يتزكج معظميف حتى يبمغف الثامنة عشرة."
قبؿ الزكاج  زكجتيـ األكلىؿ تقريبان يختاركف تطميؽ كؿ الرجافالكاقع أف بو قانكنان " الزكجات مسمكح

، النظرية، مف الناحية متشددةالتي تبدك الشرعية كقالت اإلمارات العربية المتحدة إف "التفسيرات  269بثانية".
مسبقة كذلؾ قيدت الممارساًت المشركعة قانكنان قيكد كشركط  270يجرم تطبيقيا بمركنة في الناحية العممية."

 تعددمفقد أشارت العديد مف الدكؿ إلى كجكد شركط مسبقة قبؿ الشركع في زكاج انكف نفسو. كضعيا الق
فقد (. 278، اليمف277تكغك، 276، سكريا275، المغرب274، مكريتانيا273، المالديؼ272، ماليزيا271الجزائر )مثؿ

كجة األكلى قالت مكريتانيا، عمى سبيؿ المثاؿ، إنو "ييسمح لمرجؿ بالزكاج مف امرأة أخرل بشرط أف تكافؽ الز 
كالزكجة الثانية المتكقعة عمى تعدد الزكجات كبشرط أف يعامؿ الزكج كمتا الزكجتيف بالتساكم. كالصعكبات 

كأشارت   279الكامنة في استيفاء الشرط األخير بصكرة فعالة تمثؿ حظران غير مباشر عمى تعدد الزكجات."
 ف اشتراط المكافقة الصريحة المسبقةإلى قيكد صارمة م الزكاج التعددم"إخضاع أيضا إلى أف  تكغك

"يعني "تشجيع الزكاج األحادم بكصفو الشكؿ المفضؿ  ارتا الخيار التعددملمزكجتيف األكلييف المتيف اخت
 281عمى الزكاج بثانية."كصحيان شريعة تشترط أف يككف الرجؿ قادران ماليان كأشارت سكريا إلى أف "ال 280لمزكاج".

رح عادؿ كضركرم، حيث ت"اقتنعت بأف الزكاج المق إفكجات ز د تسمح بتعدد الكقالت ماليزيا إف المحكمة ق
أك تتعمؽ الضركرة بحاالت مف قبيؿ العقـ، كالكىف الجسدم، كعدـ المياقة الجسمية البلزمة لمعبلقات الزكجية، 

فيما ك  282صياف العمدم ألمر بالحصكؿ عمى الحقكؽ الزكجية، أك جنكف الزكجة أك الزكجات القائمات."عال
السمطة المخكلة لمقضاة بمكجب قانكف األحكاؿ الشخصية بشأف عقد ردف إف "ألا يتعمؽ بزكاج األطفاؿ قالت

 283قراف الفتيات دكف سف الزكاج ال يمكف أف تستخدـ إال في حاالت استثنائية."
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 احخراو حمىق األلهياث يًُع انخطبيك انكايم 2.2.2

قكانيف األسرة  فشميا في تعديؿ المكاد التمييزية في ،ميات مسممةالتي تقطنيا أق ،بررت بعض الدكؿ األطراؼ
بأنيا تعترؼ بالتنكع الثقافي كالديني كتحترميما، ككذلؾ بحقكؽ األقميات في  ،التي تنطبؽ عمى المسمميف فقط

دكلتاف مف غير أعضاء منظمة المؤتمر اإلسبلمي  –اليند كسنغافكرة مثبلن ف ثقافاتيا كتقاليدىا الخاصة.
)أ( ك 5متعمقة باألقميات. ففيما يتعمؽ بالمادتيف  بياناتأك أصدرتا تحفظتا عمى مكاد  –شممتيما دراسة مساكاة 

( أعمنت اليند أنيا "ستمتـز بالمادتيف كتتأكد مف تطبيقيما بما يتسؽ مع سياستيا الخاصة بعدـ التدخؿ 1)16
( المتعمقة بتسجيؿ 2) 16فيما يتعمؽ بالمادة مكافقة"، ك في الشؤكف الشخصية ألم مجتمع دكف مبادرة منو ك 

مختمؼ العادات كاألدياف و مف مو أمر غير عممي في دكلة شاسعة مثؿ اليند بما تشمنالزكاج قالت اليند "إ
نص التحفظ األكؿ لسنغافكرة عمى أنو "في ظؿ المجتمع السنغافكرم كي 284القراءة كالكتابة."العمـ ك كمستكيات 

كقكانيف األحكاؿ  ،كضركرة احتراـ حرية األقميات في ممارسة شعائرىا الدينية ،ديافالمتعدد األعراؽ كاأل
حيثما تناقض  16ك 2الشخصية الخاصة بيا، تحتفظ جميكرية سنغافكرة بالحؽ في عدـ تطبيؽ المادتيف 

ة لؤلقمية كفي ذلؾ إشارة ضمني 285".تطبيقيما مع القكانيف الدينية أك قكانيف األحكاؿ الشخصية لتمؾ األقميات
 المسممة في سنغافكرة.

ف كانت تمييزية بمعايير االتفاقية، فيي ضركرية  كأكضحت سنغافكرة أف ىذه األحكاـ ]أحكاـ الشريعة[ "كا 
كبالتالي فبل يمكف  286."األعراؽ كالديانات كالثقافات المتعددسنغافكرة  لصكف الكفاؽ الذم يتمتع بو مجتمع

ة اإلسبلمية ىك أف تطبيؽ أحكاـ الشريعة في أمكر الزكاج كالطبلؽ كالميراث، التغيير ألف "الرأم الراىف لمطائف
 287كىي المجاالت الكحيدة التي تطبؽ فييا ىذه األحكاـ، سيظؿ ىك األمر المناسب."

كقالت اليند، التي تقطنيا أقمية مسممة كبيرة العدد، في تقريرىا الدكرم إف "اليند بمد عمماني تكجد فيو ثقافات 
شتى، كىك يحتـر كجيات نظر جميع المجتمعات المحمية المختمفة القائمة عمى أساس الديف أك المغة  كأدياف

كخبلؿ الحكار البناء بيف لجنة سيداك كالكفد اليندم طرحت عضكة في المجنة سؤاالن  288أك المكقع الجغرافي."
ف مبادرة منيا كبدكف مكافقتيا، عف سياسة اليند المتعمقة بعدـ التدخؿ في الشؤكف الشخصية ألية طائفة بدك 

، فدافع عضك مف الكفد اليندم عف سياسة عدـ التدخؿ 289كالتي كصفتو العضكة بأنو أمر "يخؿ باالتفاقية"
إثر كقكع  1950الذم كيضع في عاـ  ،قائبلن إف "العممانية كالحرية الدينية جانباف أساسياف في دستكر اليند

ند مع تنكعيا أمر ال مناقشة فيو، كالطكائؼ المختمفة تتمتع بالحؽ في . إف كحدة اليحاالت مف العنؼ الديني
إدارة مؤسساتيا. كالحككمة مف جانبيا ال تستطيع أف تفرض التغيير ما لـ يكف ىناؾ دليؿ عمى حركة مف 

 290داخؿ المجتمع."



28 

 

شممتيا الدراسة،  أما الفيميبيف، كىي دكلة أخرل مف الدكؿ غير األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسبلمي، كالتي
التمييزية التي يشتمؿ عمييا قانكف  مف االتفاقية. كعندما سيئمت عف المكاد 16فمـ تيبد أم تحفظ عمى المادة 

األحكاؿ الشخصية لممسمميف، قالت إنو عمى الرغـ مف أف كؿ المعايير المتعمقة باألحكاؿ الشخصية كالعبلقات 
إال أف ىناؾ حاجة إلى كجكد حساسية ثقافية إزاء العدد الكبير ة "األسرية ينبغي أف تككف متسقة مع االتفاقي

 291مف السكاف المسمميف في البمد."

 يعىلاث أخري أياو انخطبيك 2.2.2

ف مف فضبلن عف اإلشارة إلى الثقافة كالعادات كالتقاليد بكجو خاص، حاكلت العديد مف الدكؿ األطراؼ أف  تييكِّ
، أك ذكرت عقبات أخرل تحكؿ دكف تطبيقيا بالكامؿ. فقد أشارت تفاقيةعدـ التزاميا بالتطبيؽ الكامؿ لبل

( 295، سنغافكرة294، ليبيا293غامبيا، 292البحريف )مثؿبعض الدكؿ إلى أف الشريعة تؤثر في شؤكف األسرة فقط 
ان أف تمؾ شؤكف ليست عمى أىمية كبيرة، كأف النساء ال ييميز ضدىف في مجاالت الحياة يمما يعني ضمن

كأكضحت البحريف أف تحفظيا "يخص فقط كضع المرأة في األسرة كالكالية كالحقكؽ المالية التي  األخرل.
كقالت ليبيا إف تحفظيا "ينطبؽ عمى اإلرث لكجكد أحكاـ قاطعة في الشريعة  296تحظى بيا كالميراث ....إلخ"،

ى أمكر مثؿ الزكاج، أف قانكف الشريعة "مقتصر عم الغابكفكأكضحت  297في ىذا الصدد ال يمكف مخالفتيا."
ألحكاـ الشريعة. كقالت سنغافكرة إف تحفظيا ال يغطي "سكل تطبيؽ المسمميف  298".كالطبلؽ، كالميراث

كأكضحت أذربيجاف  299كعبلكة عمى ذلؾ فإف أحكاـ الشريعة تنطبؽ فقط عمى قانكف األسرة كمسائؿ الميراث."
بمكجب القانكف كمف أجؿ حماية أخبلقيات أعضاء  يا "تقييد حقكؽ المكاطنيف في األسرة إاليو ال يجكز لدأن

و "ال يتـ كأكضحت غينيا أن 300األسرة اآلخريف كسائر المكاطنيف كصحتيـ كحقكقيـ كمصالحيـ المشركعة."
االحتجاج بالقانكف العرفي إال في الشؤكف العائمية كفي بعض المجتمعات حيث ال تجد النساء شجاعة كافية 

 301لمجكء إلى المحاكـ."

ف مف بيف الحجج التي ذكرتيا بعض الدكؿ األطراؼ غير مرة لتبرير عدـ التطبيؽ، الحساسية السياسية ككا
، 304، لبناف303، األردف302مالي )مثؿالمقترنة ببعض المسائؿ الخاصة بالزكاج كالعبلقات األسرية 

حساسة إلى حد ف "سحب تحفظات بمده عمى االتفاقية مسألة سياسية إكقاؿ أحد مندكبي األردف . (305تايبلند
كقاؿ أحد أعضاء كفد تايبلند  306ال في البيئة الصحيحة كفي كجكد برلماف مؤات."إكبير كال يمكف أف تحدث 

...كىذه حالة فريدة ألف اإلسبلـ ىناؾ ال يعتبر مجرد ديانة بؿ ف "مسألة القانكف اإلسبلمي مسألة حساسةإ
كانيف إليية ال يمكف استبداليا بقكانيف مف كضع أسمكب حياة  فالقكانيف المتعمقة بالزكاج تعتبر ىناؾ ق

كذكرت العديد مف البمداف عدـ االستقرار السياسي في المنطقة أك الدكلة بكصفو سببان لعدـ  307اإلنساف."
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فقد أكضح مندكب لمجزائر أنو "ال يمكف سحب  (.311، مالي310، لبناف309، األردف308الجزائر )مثؿالتطبيؽ 
المبنانية  األـكفيما يتعمؽ بمنح األطفاؿ المبنانييف جنسية   312".ب الكامف كراءهالتحفظ إال بعد معالجة التضار 

الكضع السياسي المتأـز الذم يعيشو البمد منذ حرب تمكز مف غير لبناني أشارت لبناف إلى أف " المتزكجة
 313"كتداعياتيا لـ يفسح المجاؿ أماـ أم تقدـ. 2007

 انبُاء خعايمان 2.2.2

راؼ، في بعض الحاالت، بكجكد ممارسات تمييزية، كقالت بكجكد حاجة إلى مزيد مف اعترفت الدكؿ األط
البناء أساليب استخدمتيا لمتعامؿ شاركت ، كطرحت الشريعة اإلسبلمية بكصفيا داعمةن لممساكاة، أك التحرؾ

 :مع اإلسبلـ. كمف أمثمة ذلؾ

  :عمى الرغـ مف منح المرأة حقكقان كاممة  بأنو غامبيااعترفت االعتراف بوجود فجوة بين القانون والواقع"
 314، فإف المرأة تعاني عمميان مف التمييز كاإلجحاؼ."1997كمتساكية مع الرجؿ بمكجب دستكر عاـ 

ىذه الفجكة إلى المعكقات العممية القائمة كالتي تمنع المرأة مف التمتع الكامؿ بحقكقيا، مثؿ  تكغككأرجعت 
أة في حالة الترمؿ، كعدـ القدرة عمى الحصكؿ عمى ميراث ما مف "الممارسات التي تمس كرامة المر 

 315جانب المرأة، كصعكبة الكصكؿ إلى االئتماف كالممتمكات العقارية، كالزكاج المبكر، كما إلى ىذا."
كأشار عدد مف الدكؿ إلى حدكث تعدد الزكجات في مجتمعاتيا، عمى الرغـ مف عدـ االعتراؼ بتمؾ 

األمر نفسو ينطبؽ أيضان عمى (. 318، تركمانستاف317، كازاخستاف316غينيا بيساك ؿ)مثالممارسة قانكنان 
(. فقد قالت مالي، عمى سبيؿ المثاؿ، إف 321، مالي320، غينيا319بنيف )مثؿالحقكؽ المتعمقة بالزكاج 

الخيار الكارد في قانكف الزكاج كالكصاية، الذم يتمثؿ في تعديؿ خيار الزكجة الكاحدة بخيار تعدد "
بمكافقة الزكجة، يككف مصحكبان عمى الصعيد العممي بكثير مف حاالت إساءة المعاممة الزكجات 

كأشارت بنيف إلى انو عمى الرغـ مف حؽ  322"كالتيديدات كالضغكط مف أجؿ الحصكؿ عمى ىذه المكافقة.
ت دكف فإف ثمة بقايا لممارسات تقميدية تجنح إلى إعطاء، أك اختيار، زكج لمبنفي اختيار زكجيا " الزكجة

قائمة عمى كجو الخصكص في حاالت "الزكاج المبكر أك كأشارت غينيا إلى أف ىذه الفجكة  323مكافقتيا."
 مى الرغـ مف أف القانكف يمنع المير، فبل يزاؿ معمكالن بو في الممارسةعإنو  الغابكفكقالت  324اإلجبارم"

 325.الفعمية

 كد حاجة لمزيد مف التحركات لتحقيؽ أعرب عدد مف الدكؿ عف كج: الحاجة إلى المزيد من التحرك
فقد  (.330، المالديؼ329، غينيا بيساك328غامبيا، 327الغابكف، 326الجزائر )مثؿاألسرة  فيالمساكاة لممرأة 
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القكانيف كالممارسات العرفية التمييزية كالضارة بالمرأة لجعميا أكثر مراجعة إنو مف الميـ " غامبياقالت 
كما قالت  332بيساك إلى أنيا في حاجة إلى قانكف مدني جديد، كأشارت غينيا 331مكاءمة الحتياجاتنا."

تحتاج إلى تقكية لكفالة إزالة الفركؽ بيف النصكص  الغابكف"إف معظـ النصكص القانكنية في  الغابكف
كأشارت المالديؼ إلى كجكد "تغير سريع في السمكؾ ينبغي  333" مثؿ قانكف الدكطة.القانكنية كالممارسات

 334استغبللو."

 أقرت بعض الدكؿ األطراؼ بكجكد تفسيرات متعددة لمقرآف ك / أك كجكد : تفسيرات متعددة وجود
، 337، مكريتانيا336، مالي335رمص )مثؿممارسات إسبلمية مختمفة، كبعدـ كجكد تفسير أكحد 

البمداف اإلسبلمية ال تتخذ جميعيا نفس . فقد أشارت سكريا، عمى سبيؿ المثاؿ، إلى أف "(338باكستاف
إيجاد الحمكؿ لعديد مف مشاكؿ كأشارت مكريتانيا إلى أف  339لنسبة لمختمؼ مكاد االتفاقية"،المكاقؼ با

كلفتت  340المجتمع "غالبان ما يصطدـ بتفسيرات خاطئة لمنصكص الدينية التي تعارض تمكيف المرأة."
و بؿ إف مصر أقرت بأن 341إحدل عضكات كفد مالي إلى "كجكد مساحة لمتأكيؿ في الفقو اإلسبلمي."

"بالنسبة لمنقطة الخاصة بتعدد الزكجات ما زاؿ الجدؿ دائران بيف فقياء الديف، ففريؽ يفسر اآليات القرآنية 
بأنيا تسمح بالتعدد كفريؽ يفسرىا أنيا مشركطة كليست عامة، كالبعض يدعك إلى التمعف، ففييا ما يشير 

حكؿ تمؾ التفسيرات المختمفة، مثؿ  كقد أقرت الكفكد بكجكد جدؿ 342".إلى أنيا ال تؤيد التعدد بؿ تمنعو
 343"النقاشات الحيكية" الدائرة في باكستاف خاصةن حكؿ قكانيف الحدكد.

  :تحدث عدد مف الدكؿ عف إشراؾ القيادات الدينية في جيكدىا نحك تحقيؽ إشراك القيادات الدينية
، 347، إندكنيسيا346بياغام، 345، بكركينا فاسك344أذربيجاف )مثؿاألسرة  فيالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة 

داخمة في حكار مستمر مع " يا، عمى سبيؿ المثاؿ، إنغامبيا(. فقد قالت 349، باكستاف348المالديؼ
الزعماء الدينييف كقادة المجتمعات المحمية، كىي تمتمس في ذلؾ تفسيرىـ لمقكانيف الدينية بشأف القضايا 

في تـ تدريب القادة الدينييف " وأن كأكضحت إندكنيسيا 350ذات الصمة كتستشيرىـ في أمر التشريعات."
قالت أذربيجاف  رزكاج المبككفيما يتعمؽ بال 351الزكاج كاألسرة."ما يتعمؽ بمجاؿ مراعاة حساسية النكع في 

 تقدـكذلؾ  352إف "الحككمة قمقة لمغاية بشأف المسألة كىناؾ لجنة تعمؿ مع جماعات دينية لمتصدم ليا."
تكجييات مف أجؿ كفالة التركيز في خطب الجمعة التي تمقى المغربية "كالشؤكف اإلسبلمية  كقاؼكزارة األ

 353"في المساجد عمى احتراـ حقكؽ المرأة كالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة.
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  :أكضحت بضع دكؿ أنيا تبحث في تجارب النظر في النماذج اإليجابية في الدول اإلسالمية األخرى
"فقد نظمت قدميةن لمشريعة فيما يتعمؽ بالعبلقات األسرية. دكؿ إسبلمية أخرل عف نماذج لتفسيرات أكثر ت

ىا عمماء ذكك نظرة تقدمية مف بمداف إسبلمية أخرل، دارت حكؿ التفسيرات التقدمية ر سنغافكرة ندكات حض
لقانكف الشريعة" ك"جرل ترتيب زيارات متكررة لمقادة المسمميف إلى البمداف اإلسبلمية األخرل التي كثيران ما 

بالطريقة التي تمكف بيا المجتمع اإلسبلمي في سنغافكرة مف التكفيؽ بيف االندماج الكامؿ في تيتـ 
كأكضحت المالديؼ أنيا أعدت مشركعان باالشتراؾ مع  354"مجتمع سنغافكرة كقيمو اإلسبلمية القكية.

ساسيتيا القكانيف كاألعراؼ القائمة لتبيف مدل حمراجعة صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف، ييدؼ إلى "
جراء دراسة مقارنة مع النظاـ القانكني لبمداف مسممة أخرل." كقالت  355لمقضايا المتصمة بنكع الجنس كا 

 356إندكنيسيا إنو "سيجرم النظر في االقتراح بدراسة النيج المتبع في بمداف مسممة أخرل."

 مقاربات المنظمات غير الحكومية واستراتيجياتيا 1.3
المنظمات غير الحككمية كالبيانات الشفيية التي ألقتيا أف العبلقات لتي قدمتيا أظير تحميؿ تقارير الظؿ ا

في بمداف ذات أغمبية القائمة األسرية كالزكاجية كانت مف القضايا ذات األكلكية لدل معظـ تمؾ المنظمات 
كزكاج األطفاؿ،  تمثمت القضايا األكثر تناكالن مف جانب المنظمات في تمؾ المتعمقة بتعدد الزكجات،ك مسممة. 

الحؽ في اكتساب أحد الزكجيف جنسية ك كتعدد النظـ القانكنية، كاالغتصاب الزكجي، كالميراث، كالكصاية، 
كقد اعتمدت المنظمات غير الحككمية استراتيجيات كأساليب مختمفة عند التعبير عف تمؾ القضايا أك  اآلخر.

 مناصرتيا:

  أبرزت جؿ المنظمات  القانون والتمييز عمى أرض الواقع:تسميط الضوء عمى الفجوة بين التمييز في
غير الحككمية التي رفعت تقارير إلى لجنة سيداك الفجكة القائمة بيف التمييز في القانكف كالتمييز عمى 
أرض الكاقع في بمدانيا. فبينما تنص القكانيف عمى الحؽ في الطبلؽ، مثبلن، تقكـ عقبات عديدة أماـ 

، كالتنازؿ 358، ككجكب رد المير أكالن 357كاقع، ذيكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ: التكمفةرض الأتطبيقو عمى 
 ، كاشتراط360ثبات السبب في طمب الطبلؽإ، ككجكب 359عف حضانة األطفاؿ في مقابؿ الطبلؽ

كفي البمداف التي ييمنع فييا  361.الحصكؿ عمى مكافقة مسبقة مف آلية فض نزاعات غير رسمية / بديمة
حصائيات تثبت استمرار تمؾ الممارسة، خاصةن تعدد الزكجات ق دمت المنظمات غير الحككمية بيانات كا 

كفي البمداف التي قييِّد فييا الطبلؽ بشركط صارمة يمـز تكفرىا قبؿ  362.في المجتمعات الريفية كالتقميدية
طبلؽ أف يسمح القاضي بالطبلؽ، أكضحت المنظمات غير الحككمية مدل ندرة عدـ إصدار التصريح بال
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كفي الدكؿ التي تسمح بو بشرط مكافقة الزكجة، أكضحت المنظمات كيؼ أف  363ك/ أك استخدامو معكقان.
استمرار زكاج  عف المنظمات غير الحككمية تحدثتتمؾ المكافقة نادران ما تيطمب عمى أرض الكاقع. كذلؾ 

التعاليـ الدينية، ككذلؾ الفقر، مف األسباب شممت االلتزاـ بالعادات كالتقاليد ك  ان دكذكرت لو عداألطفاؿ 
 364كضغكط األسرة كالمجتمع.

 :المنظمات غير الحككمية، كميا تقريبان، تكصيات تكد لك أف حككماتيا أخذتيا أصدرت  إصدار توصيات
بعيف االعتبار مف أجؿ تصحيح أكجو التمييز التي أكردتيا. كانت التكصيات معممة في بعض األحياف، 

، أك إلى 367، أك الزكاج القسرم366، أك زكاج األطفاؿ365إلى منع تعدد الزكجاتمف قبيؿ دعكة الحككمة 
ـ بيف غكيفية إحداث تنا. عمى أف التكصيات جاءت محددة في حاالت أخرل، مثؿ 368سحب تحفظاتيا

القكانيف المدنية كالدينية فيما يتعمؽ، عمى سبيؿ المثاؿ، بالزكاج، كالطبلؽ، كالنفقة، كالجنسية، كالكصاية، 
ت اقتراح سمسمة مف الخطكات المحددة التي يجب تنفيذىا لتغيير المعتقدات كالممارسا أك 369 ضانةكالح

ككذلؾ تنظيـ حمبلت ككرش عمؿ كمكائد  370 شراؾ المنظمات الدينيةإالثقافية كالدينية التمييزية  أك 
 372.  كتحديد قكانيف ك/ أك فصكؿ بعينيا في القكانيف ينبغي إلغاؤىا371رفع الكعيلمستديرة 

  كصفت العديد مف المنظمات غير الحككمية السياؽ  السياسية:  –وصف السياقات االجتماعية
 373مكانة اإلسبلـ في بمدانيا،السياسي الذم يجرم فيو التمييز، كمف أمثمة ىذا السياؽ  –االجتماعي 

كضاع كذلؾ ذكرت بعض المنظمات األ 374كاستغبلليا مبرران لممارسات دينية مف قبيؿ تعدد الزكجات.
السياسية في الببلد أك قرب حمكؿ مكعد االنتخابات، أك النزاع السياسي بكصفيا تفسيران لزيادة االتجاه 

كذلؾ ذيكر الفقر سببان لحدكث أك زيادة بعض الممارسات التقييدم في السياسات كفي تفسيرات اإلسبلـ. 
 375مثؿ ثمف العركس، كالدكطة، كزكاج األطفاؿ.

 لجأت بعض المنظمات غير الحككمية، حيثما كاف ذلؾ مناسبان، إلى  ية سابقة:استحضار تعميقات ختام
النقاط التي  ذكر نقاط القمؽ كالتكصيات التي أكردتيا لجنة سيداك في تعميقاتيا الختامية السابقة، لتدعـ بيا

صدرتيا فقد استطاعت تمؾ المنظمات، في حاالت عديدة، أف تيذىكِّر مثبلن بالتكصيات التي أ تناصرىا.
 المجنة برفع التحفظات، أك إلغاء تعدد الزكجات، أك رفع الحد األدنى لسف الزكاج، كما إلى ذلؾ.

  :التمييز في  التي تقع عمى المرأة جراءذكرت المنظمات غير الحككمية اآلثار الضارة توثيق آثار التمييز
ة، عمى سبيؿ المثاؿ،  أكردت . ففي حالة الزيجات التعدديرض الكاقعأالقانكف أك في الممارسة عمى 

ثر ذلؾ عمى رؤية أالمنظمات كصفان لما تشعر بو الزكجة األكلى، كالثانية، كالثالثة، كالرابعة مف تمييز، ك 
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ثار التي كبالنسبة لزكاج األطفاؿ، تـ كصؼ اآل 376كىياكؿ السمطة. مبنية عمى النكع االجتماعيدكار الاأل
ة اإلنجابية، ككذلؾ ما يمثمو زكاجيا المبكر مف عقبة أماـ تقع عمى الفتاة الطفمة مف زاكية الصح

كذلؾ كصفت تمؾ المنظمات كيؼ أف الزكاج  377استمرارىا في التعميـ، كبالتالي القدرة عمى إعالة نفسيا.
 إلى حاالت عنؼ منزلي. حيافالقسرم يؤدم في كثير مف األ

  :المنظمات غير الحككمية نماذج  ذكر عدد مفذكر نماذج إسالمية تقدمية وآراء فقياء تقدميين
لتفسيرات أكثر تقدميةن لئلسبلـ تبنتيا بمداف إسبلمية أخرل، شممت قكانيف األسرة التي مينع فييا تعدد 

كذلؾ اعتمدت بضع  378الزكجات، كدكالن إسبلمية رفعت التحفظات عمى االتفاقية عمى أسس دينية.
حككماتيا  قدمتياو لدحض التأكيبلت الجامدة التي منظمات عمى آراء فقياء تقدمييف أك عمى القرآف نفس

 379، كالميراث.األطفاؿأك اقتراح تأكيبلت تقدمية حكؿ قضايا مثؿ الكصاية، كتعدد الزكجات، كزكاج 

بذلؾ ينتيي الفصؿ الثاني الذم أكردنا فيو مختمؼ المقاربات التي اتبعتيا لجنة سيداك، كالدكؿ األطراؼ، 
يما يتعمؽ بشؤكف األسرة. في الفصؿ التالي، سكؼ نركز عمى كيفية تطبيؽ "إطار كالمنظمات غير الحككمية ف

 عمؿ مساكاة" في الرد عمى بعض تمؾ المقاربات كالحجج.
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 . تطبيق إطار عمل مساواة في سياق سيداو2
طار عمؿ "إاألسرة، اعتمادان عمى  فيلقضايا المساكاة  "مساكاة"يطرح ىذا الفصؿ معمكمات عف مقاربة 

"  فيستعرض الخطكط العريضة "إلطار عمؿ مساكاة" الشامؿ، الذم يدمج تعاليـ اإلسبلـ مع حقكؽ اكاةمس
اإلنساف العالمية، كالضمانات الدستكرية الكطنية بالمساكاة، كالكاقع المعاش لممرأة كالرجؿ. تـ التكصؿ إلى 

في يف ات كباحثات مع باحثالمضمكف الفكرم إلطار العمؿ كتطكيره عبر سمسمة مف المقاءات كالمناقش
 نحك ثبلثيف دكلة.أتكا مف يف ممارسيف ات ممارسات كقانكنيقانكنييف، كنشطاء، ك ات كأكاديميسبلـ، كأكاديمياإل

األسرة ضركرياف"، "المساكاة  فييشتمؿ "إطار العمؿ" عمى تمييد كثبلثة أقساـ رئيسية ىي: "المساكاة كالعدؿ 
 األسرة": في"مبادئ المساكاة كالعدؿ ة كثبلث ،األسرة ممكناف" فيكالعدؿ 

إف القيـ اإلسبلمية كالعالمية المتمثمة في المساكاة كعدـ التمييز كالعدؿ كالكرامة ىي أساس كؿ : المبدأ األول
 العبلقات اإلنسانية.

ي جميع : يحؽ لكؿ فرد التمتع بالمكاطنة الكاممة كالمتساكية، بما في ذلؾ المشاركة بشكؿ كامؿ فالمبدأ الثاني
 جكانب الحياة في المجتمع.

 األسرة. في: المساكاة بيف الرجاؿ كالنساء تتطمب تحقيؽ المساكاة المبدأ الثالث

 كينص إطار العمؿ عمى أف تحقيؽ ىذه المبادئ الثبلثة يتطمب إيجاد قكانيف كممارسات تضمف:

 ة أفرادىا.أف تككف العائمة مصدران لؤلمف كاالنسجاـ، كالدعـ، كالنمك الشخصي لكاف 

 .أف يصبح الزكاج شراكة بيف شخصيف متساكييف يتبادالف االحتراـ كالمكدة كيتشاركاف في صنع القرار 

 ج، كالحؽ في أال ازك زكج أك الزكجة، أك اختيار عدـ الأف يككف لممرأة كالرجؿ نفس الحقكؽ في اختيار ال
خو، نفس الحقكؽ فيما يتعمؽ بفس ككف ليماي كأفالطرفيف الكامؿ كاختيارىما الحر،  اال برضإييبـر الزكاج 

 .كقكع الفسخعمى نفس الحقكؽ عند  يحصبلفك 

  دارتيا كالتمتع  نفس الحقكؽ فيما يتعمؽ بممكية كحيازة الممتمكات لكبل الزكجيفأف يككف كاإلشراؼ عمييا كا 
 ع أفراد األسرة.كفالة األمف االقتصادم لجميضركرة  التصرؼ فييا ككراثتيا، مع األخذ في االعتباربيا ك 
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 .أف يككف لؤلب كاألـ نفس الحقكؽ كالمسؤكليات في األمكر المتعمقة بأطفاليما 

قاف تمامان، كأف متكافتؤمف مساكاة بأف تعاليـ اإلسبلـ كمعايير حقكؽ اإلنساف العالمية، بما فييا اتفاقية سيداك، 
 كدائـ التطكر. حيكم فاعؿيما كمي

آف، جزء ال يتجزأ مف فمسفة القانكف في اإلسبلـ. بيد أف العدؿ في حد ذاتو إف العدؿ، مف زاكية تعاليـ القر 
قيمة تتخطى الديف. كتخضع مفاىيمنا لمعدؿ كالظمـ لمتأثر بعكامؿ أخرل، مف بينيا كاقعنا المعاش. كبالتالي، 

إلسبلمي نفسو. كىك أمر نرل لو انعكاسان في التراث الفقيي افتمؾ المفاىيـ  تتغير مع تغير الزمف كالسياؽ. 
كذلؾ ننا كسياقنا دكف تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف. اكتؤمف حركة مساكاة بأف العدؿ ال يمكف أف يقـك في زم

كأعادت إنتاجيا نصكص القكانيف  قدمكففيا الفقياء األكما عرَّ  المسممة،فإف العديد مف جكانب قكانيف األسرة 
 حجة تنيض ليا عمى أسس إسبلمية. فيي ال تخذؿ كال ،الحديثة، ال سند ليا مف الظركؼ المعاصرة

 االستجابة لمتطمبات العدالة كما كردت في الشريعة فحسب، بؿ كيتـ استخداميا اليـك لحرماف المرأة مف
كمف حقكقيا في الحياة. ىذا الفصاـ بيف مفاىيـ العدالة كالقكانيف كالعادات  ،االختيارات التي تحفظ ليا كرامتيا

ا الزمف مف جانب، ككاقع الحياة اليـك مف جانب آخر، ىي األساس في التمييز المستمر ضد التي عفا عميي
 األسرة المسممة. فيالمرأة 

كالتي  –أشكاؿ التمييز ضد المرأة )سيداك(  كفي قرننا الحادم كالعشريف، تبدك مكاد اتفاقية القضاء عمى جميع
أكثر اتساقان مع الشريعة مف مكاد قانكف األسرة في  –جتمع األسرة كالم فيتدعـ تحقيؽ العدؿ كالمساكاة لممرأة 

العديد مف بمداف المسمميف كمجتمعاتيـ. كما داـ الكضع كذلؾ، ينبغي إذف أف يتـ إدخاؿ الحقكؽ التي أشارت 
 ، إلى قكانيف األسرة المسممة كممارساتيا.16ليا االتفاقية، خاصةن في المادة 

لعامة إلطار عمؿ مساكاة، بما في ذلؾ شرح لسبب ككف المساكاة كالعدؿ نستعرض في ىذا الفصؿ المقاربة ا
ثـ ننتقؿ، بعد ذلؾ، إلى طرح بعض الردكد عمى في قكانيف األسرة المسممة كممارساتيا ضركرييف كممكنيف. 

العديد مف الحجج كالمبررات التي شاع استخداميا بيف الدكؿ األطراؼ حكؿ أسباب فشميا في تطبيؽ كامؿ 
بعد ذلؾ ننتقؿ إلى دعـ المساكاة في مسائؿ محددة في قانكف األسرة، عمى أساس إطار العمؿ االتفاقية.  مكاد

كالضمانات الدستكرية، كالكاقع  ،الشامؿ الذم يجمع بيف تعاليـ اإلسبلـ، كمعايير حقكؽ اإلنساف الدكلية
يمكف استخداميما معان لتعزيز النقاش  ،ىذه المعمكمات المحددة إلى ، باإلضافةالمعاش. تمؾ المعمكمات العامة

 حكؿ المسائؿ المتعمقة بقانكف األسرة. ،آليات اتفاقية )سيداك( ضمف
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 التطبيق العام إلطار عمل مساواة 2.1
قانكنان  –األسرة المسممة  فيالنقطة األساسية التي يؤكد عمييا إطار عمؿ مساكاة ىي أف المساكاة كالعدؿ 

يكفر إطار العمؿ دعمان تاريخيان، كفقييان، كاجتماعيان ليذا ضركرياف كممكناف.  –كممارسةن، عمى حد سكاء 
 التأكيد.

 األسرة ضروريان فيالمساواة والعدل 

قكانيف األسرة كممارساتيا اليكـ، في البمداف كالمجتمعات اإلسبلمية، عمى نظريات كمفاىيـ طكرىا  تستند معظـ
ياقاتنا. فقد بائنة االختبلؼ عف س خية، كاجتماعية، كثقافيةفقياء العصكر الكسطى في ظؿ سياقات تاري

كاقع عصرىـ االجتماعي كالسياسي، كمجمكعة مف بتأكيميـ لمقرآف كالسنة،  دف، عنالفقياء األقدمياسترشد 
كانت كميا انعكاسان لحالة المعرفة كالقيـ المعرفية  نكع االجتماعيمات عف القانكف كالمجتمع كالالمسمٌ 

دكمة المكاف، في ضعيفة األثر، مع المساكاة بيف الجنسيففكرة  كانتاألبكية في عصرىـ. حينيا،  كالمؤسسات
فكرتيـ عف العدؿ  إذ لـ تكف جزءان مف تجربتيـ االجتماعية. بؿ إف فكرة الزكاج نفسيا كانت ىيمنةن مف الزكج 

كحد عمى األسرة، حتى إف كاف عمى الرجؿ أف يككف حامي المرأة كالمنفؽ األ حيثكخضكعان مف الزكجة  
الزكجة لـ يكف عمييا أم التزاـ بالقياـ بأعماؿ المنزؿ كال حتى إرضاع أطفاليا. كفي المقابؿ كانت المرأة 

 ميطالىبة بالطاعة التامة لزكجيا.

 قد مدني يضع المرأةعذلؾ ىك السياؽ الذم فسر فيو الفقياء المسممكف اآليات القرآنية، فعرَّفكا الزكاج بأنو 
كنسبكا لمرجؿ كالمرأة حقكقان ككاجبات، يفترض أنيا تكمؿ األدكار المختمفة كالمنفصمة لكؿ  ،تحت حماية الزكج

منيما. ىذا ىك مصدر الفكرة المييمنة التي ال تزاؿ قائمة حتى اليـك كالتي ترل أف الرجؿ كالمرأة ال يمكف أف 
 كتكاممية. ةختمفكمسؤكليات م لكؿ منيما أدكاران يتساكيا في الزكاج ألف "اإلسبلـ" نسب 

مع بدء اندثار ذاؾ   كاة جزء ال يتجزأ مف مفيـك العدؿفكرة أف المساتتجذر القرف العشريف بدأت  أكائؿكفي 
ي. كذلؾ أف الفقو، كىك العمـ الذم يتكفر عمى فيـ الشريعة، كلاب نصكص الفقو األكتٌ  العالـ الذم كاف يسكنو

كلكف، مع ظيكر سياقات  متسقان مع قيـ عصره كممارساتو.فاعبلن يان حيك مان كاف حتى القرف التاسع عشر، عم
بدأت  ،سياسية جديدة، تمثمت في االحتبلؿ االستعمارم ألراضي المسمميف، كظيكر الدكؿ القكمية المسممة

كالقانكف  كأصبحت المرأةعبلقة بيف التراث القانكني اإلسبلمي، كالدكلة، كالممارسات االجتماعية في التغير. ال
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معركةو بيف قكل الحفاظ عمى التراث كقكل الحداثة. كنحَّت  ياإلسبلمي رمزيف كحامميف لمتراث الثقافي، كميدانى 
في شكؿ  وفي كؿ المياديف، عدا الزكاج كاألسرة، كبدأت في تدكيف مفاىيـ الفقو كأحكام قو جانبان فالدكلة ال

، كأصمحتيا كدكنتيا ، فانتزعت مفاىيـ الفقو عف سياقاتياقكانيف، ضمف عممية تككيف الدكلة كسياسات اليكية
 بشكؿ انتقائي في أنظمتيا القانكنية التي استميمت فييا النماذج الغربية.

مات معظـ قكانيف األسرة كقكانيف األحكاؿ الشخصية الحالية جاءت نتيجة تمؾ العممية، كاستندت إلى مسمٌ 
القكانيف  ؾكانتقمت إدارة تمالمسمميف اليـك كتجاربيـ كقيميـ.  كمفاىيـ لـ تعد عمى صمةو تيذكر باحتياجات

، الذيف ازداد انفصاليـ عف الكاقع السياسي كاالجتماعي المتغير، إلى ىيئات ييفكلألنة مف الفقياء ايجٌ مال
غبة إلى الر تفتقر بؿ ك ، الشرعية القديمة التأكيبلتتمؾ تحدم لمشركعية التنفيذية كتشريعية تفتقر عادةن إلى 

شكؿ قكانيف، ظمت أحكاـ بكحتى في مجتمعات المسمميف التي لـ تدكف فييا مفاىيـ الفقو . ياتحدي حتى في
ية كالمحمية تيستدعى، في العديد مف الحاالت، لئلبقاء عمى ستعمار الفقو التي صدرت منذ قركف كالمعايير اال

. ىذا الظمـ الناجـ عف االنفصاؿ بيف القكانيف مرأة كالرجؿ في األسرة كفي المجتمع األكسعالعدـ المساكاة بيف 
 المسمميف.كمجتمعات ج بو العديد مف بمداف عي تكالعادات العتيقة ككاقع الحياة المعاصرة 

الكاقع الحالي، مثؿ ضركرة سعي المرأة كالرجؿ جكانب  -أك يعكس  - في اعتباره إذف، ،ولـ يأخذ الفق
 األسرة المسممة.حقيقة كاقع غير مف أمره قد جرة، كىك ف العمالة المياملمحصكؿ عمى عمؿ بكصفيـ 

 ممكنانالمساواة والعدل في األسرة 

كثيران ما تحتج حككمات البمداف التي تطبؽ أنظمة قكانيف أسرة مسممة بأف تمؾ القكانيف ال يمكف تعديميا لتسمح 
التالي فيي غير قابمة لمتغير، أك بأف ، كبمقدٌسةة إلييٌ )أك شريعة( يف نبالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة ألنيا قكا

نستطيع أف نرل مثؿ تمؾ التبريرات في تقارير الممارسات ال يمكف تغييرىا ألنيا جزء مف التراث اإلسبلمي. 
لييا مشركع مساكاة إالحككمات التي رفعتيا إلى لجنة سيداك، كما أشرنا في السابؽ، في النتائج التي تكصؿ 

 البحثي.

، مؤكدان أف المساكاة في قكانيف األسرة المسممة ممكنة، كأف تمؾ القكانيف إطار عمؿ مساكاة ىادييفنِّ تمؾ الحجة 
يجب أف تتغير لتضمف المساكاة، كالنزاىة، كالعدؿ، كالكرامة لمرجؿ كالمرأة كاألبناء في إطار العبلقات 

 األسرية.

 380كنية اإلسبلمية:تستند دعكانا ىذه إلى عدد مف المفاىيـ األساسية في النظرية القان
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  ىناؾ فرؽ بيف الشريعة، أم السبيؿ المكحىى بيا، كالفقو، الذم ىك عمـ القانكف اإلسبلمي. فالشريعة، في
ىي مجمكعة القيـ كالمبادئ  –كالتي تعني حرفيان الطريؽ أك السبيؿ لمكرد الماء  –المصطمح اإلسبلمي 

كالذم يعني  –تيرشد حياة اإلنساف. أما الفقو لالدينية كما أكحيت إلى الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( 
فيك العممية التي يسعى بيا البشر الستنباط القكاعد القانكنية المممكسة مف مصدرم الفكر  –حرفيان الفيـ 

مجمكعة مف لكال يمكف اختزاؿ الشريعة، كمفيكـ، كالممارسة األساسييف في اإلسبلـ، كىما: القرآف كالسنة. 
أقرب لؤلخبلقيات منيا لمقانكف. فيي تجسيد لمقيـ كالمبادئ األخبلقية التي تيدم البشر  القكانيف  إذ أنيا

بأنيا إليية،  كيجزمكفأما ما اعتاد الكثيركف عمى تسميتو بقكانيف الشريعة، نحك العدؿ كالسمكؾ القكيـ. 
 ابمة لمتغيير.مخطأ كقعرضة لة بشريٌ فيي نشاط قانكني، كبالتالي كىك يي في حقيقتيا نتاج الفقو، ف

 اف في األحكاـ الفقيية كىما: العبادات كالمعامبلت. فأحكاـ العبادات تضبط العبلقة ىناؾ قسماف رئيسي
كلذلؾ فمجاؿ التغيير فييا محدكد لمغاية. أما أحكاـ المعامبلت، فيي تمؾ التي بيف اهلل كالعبد المؤمف، 

. فبما أف شؤكف البشر دائمة التطكر، فيناؾ ريمتغيل قابمةالتالي تظؿ بتضبط العبلقات بيف البشر، ك 
ألحكاـ جديدة تستخدـ تأكيبلت جديدة لمنصكص الدينية تجعؿ القكانيف التي عفا عمييا الزمف  ةحاجة دائم

متسقة مع تغير الكاقع زمانيان كمكانيان )كىك المفيكـ الذم يطمؽ عميو الفقو اإلسبلمي "الزماف كالمكاف"(. 
ليو االجتياد، كىك النيج الذم يتبعو الفقو لمتكصؿ إلى حمكؿ لقضايا جديدة، إستند ىذا ىك المنطؽ الذم ا

بالكحي. كتقع األحكاـ المتعمقة باألسرة كالعبلقات بيف الجنسيف ضمف نطاؽ فقو المعامبلت،  يفمسترشد
دية المفتكحة األمكر دائمان مف األمكر االجتماعية كالتعاقىذه كىك ما يعني أف الفقياء المسمميف اعتبركا 

 ر.يكالتغيالنظر أماـ إعماؿ 

  كاف "االختبلؼ" )في الرأم( دائمان جزءان ال يتجزأ مف الفقو، حتى بعد أف رسخت أقداـ المذاىب الفقيية
فمف المعترؼ المعتبرة. فبل يكجد اآلف، كلـ يكجد في أم كقت مضى، "قانكف إسبلمي" أكحد ميجمىع عميو. 

اىب الفقيية كاختبلؼ قكانيف األسرة في مختمؼ البمداف اختبلفان كاسعان، بو عمى نطاؽ كاسع تعدد المذ
األفكار حكؿ كؿ جانب مف جكانب الحياة األسرية اختبلفان كاسعان مف بمد إلى آخر. ىذا التنكع باختبلؼ 

مجرد كجكد ىذه التعددية في ك  381اعترفت بو العديد مف الدكؿ األطراؼ خبلؿ عممية مراجعة سيداك.
يشيداف عمى حقيقة عدـ إمكانية ب الفقيية، مع التنكع الكاسع في مكاد قكانيف األسرة المسممة، المذاى

د يستطيعكف االدعاء بامتبلكو. كفي  ادعاء فرد أك جماعة أك دكلة بكجكد قانكف إسبلمي إليي أكحد مكحَّ
صؿ إلى أفضؿ السبؿ كأف نستغمو لمتك  ،سياؽ الدكلة الحديثة، عمينا أف نعترؼ بيذا التنكع في اآلراء

 كالكفاء بمتطمبات المساكاة كالعدؿ.العامة لخدمة المصمحة 
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  التي ك  ،لفمسفة القانكف في اإلسبلمي، كبالتالي ينبغي أف تعكس التعديبلت القانكنيةمتأصؿ العدؿ مفيـك
دؿ بيف كؿ قيىـ المساكاة كالعدؿ كالحب كالتعاطؼ كاالحتراـ المتبا ،يتـ إدخاليا باسـ الشريعة كاإلسبلـ

متسقة مف مقاصد الشريعة، كىي أيضان  ءفقياالمؾ قيـ كمبادئ اتفؽ المسممكف عمييا كعدَّىا تالبشر. ف
 تمامان مع الحقكؽ كالمبادئ كالقيـ اإلنسانية العالمية.

ىذا فضبلن عف أف الشكاىد التاريخية تدعـ فكرة المساكاة بيف الرجاؿ كالنساء مف حيث الظركؼ االقتصادية 
دخؿ القرآف العديد مف اإلصبلحات عمى الممارسات الثقافية التي أفقد الزكاج كفي العبلقات األسرية. في 

كانت قائمة كقت نزكلو، كالمتعمقة بالحقكؽ المالية لممرأة، شممت ضماف حقيا في التممؾ، كالميراث، 
و األكلى، السيدة تكجف الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( نفسو دعـ نشاط ز إبؿ كالتصرؼ في الممتمكات. 
بكصفيا سيدة أعماؿ مستقمة، فأظير بذلؾ االحتراـ لممرأة التي عكممت بكصفيا  ،(خديجة )رضي اهلل عنيا

مرجؿ في الشؤكف المالية المتعمقة بالزكاج. كبينما عرؼ التراث اإلسبلمي حؽ المرأة في التممؾ داخؿ لمساكية 
، 1882إال سنة  العرفي اإلنجميزم بحؽ المرأة المتزكجة في التممؾزكاجية، لـ يعترؼ القانكف الكخارج العبلقة 

 مع قانكف ممكية المرأة المتزكجة.

ناىا آنفان أف قكانيف األسرة المعاصرة، مدكنةن كانت أـ غير مدكنة، ليست بالقكانيف طرحتثبت الحجج التي 
ف طكيمة، كتمت صياغتيا في شكؿ اإلليية، بؿ ىي قكانيف قائمة عمى تأكيبلت فقيية بشرية مضى عمييا قرك 

مف دكؿ المسمميف تقريبان  ةفي كؿ دكللذلؾ نجد  قكانيف عمى يد السمطات االستعمارية أك الحككمات الكطنية.
، أقرتو ىيئات تشريعية، كىي قكانيف عف مثيمو في الدكؿ األخرلأحكاؿ شخصية مختمؼ قانكف قانكف أسرة أك 

 أكثر مف تعديؿ في مختمؼ البمداف. بالفعؿ دتيمكف تعديميا أكثر مف مرة، بؿ كشي

يما يتعمؽ بعبلقات بيف البشر، فمف الممكف إذف ييما مف صنع البشر، ككمأف تمؾ التأكيبلت كالقكانيف كمي كبما
الدستكرية  ييرىا في إطار المبادئ اإلسبلمية، ككذلؾ معايير حقكؽ اإلنساف الدكلية، كالضماناتغأف يتـ ت

كىك تغيير تشيد عمى إمكانية حدكثو ما شيدتو المتغير في الزماف كالمكاف.  يتسؽ مع الكاقعبالمساكاة، كبما 
كما شيدتو الممارسات مف تطكر. فمع تزايد االعتراؼ بالظمـ المقترف  ،قكانيف األسرة اإلسبلمية مف إصبلحات

ؽ كممارساتو، كأضحت بالرؽ، عمى سبيؿ المثاؿ، كنشكء ظركؼ تسمح بإلغائو، أعيد النظر في قكانيف الر 
 .معمكؿ بياغير ميجكرة أحكاـ الفقو المقترنة بو 

مساران لئلصبلح، لك استطعنا المضي بو قيدمان ليتسؽ مع  عاـ 1400، منذ كىكذا قدمت لنا تعاليـ اإلسبلـ
 الزماف كالسياؽ، فمف شأنو أف يؤدم إلى تحقيؽ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة.
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 الشائعة بين الدول األطراف لعدم تطبيق اتفاقية سيداو الردود عمى التبريرات 2.1
)سيداك(،  اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةنتائج مشركع مساكاة البحثي حكؿ  فيكما رأينا 

الدكؿ األطراؼ مف أعضاء منظمة المؤتمر اإلسبلمي طائفة مف المبررات قدمت كالتي ذكرناىا في السابؽ، 
بيا سببان لعدـ تطبيؽ بعض مكاد االتفاقية، أك كؿ مكادىا. كنكرد فيما يمي رد مساكاة عمى  التي احتجت

الحجج الرئيسية المرتبطة باإلسبلـ أك قكانيف المسمميف، كالتي نشير فييا أيضا إلى إمكانات تحقيؽ المساكاة 
 كالعدؿ في اإلسبلـ.

 حدد انحمىق وانىاجباث نهرجم وانًرأةانشريعت هي انًصدر انرئيسي نهماَىٌ، وهي انخي ح 2.2.2

قالت العديد مف الدكؿ األطراؼ المعرَّفة بأنيا دكؿ "مسمميف" أك دكؿ "إسبلمية" إف الشريعة ىي المصدر 
كقد رأت تمؾ الرئيسي لمتشريع ك/أك المصدر الرئيسي لتحديد الحقكؽ كالكاجبات كااللتزامات لمرجؿ كالمرأة. 

 ، غير قابؿ لمتغيير.لييان، كاحدان، مكحدان، ثابتان إ الدكؿ في الشريعة قانكنان 

تتبنى مساكاة المكقؼ الذم يرل أف الشريعة ىي القانكف المكحى بو، كأف الفقو ىك المحاكلة البشرية لفيـ 
فمسفة التشريع. كفي ضكء األحكاـ القانكنية، أك يأخذ شكؿ القكانيف الكضعية، أك  الشريعة، كالذم يمكف أف

فإف المساعي البشرية لفيميا لمقانكف،  ان رئيسي ان الشريعة مصدر ككف  و رغـكاة الشامؿ، نرل أنإطار عمؿ مسا
كصياغتيا في شكؿ قكانيف كضعية ينبغي أف تستند إلى معايير حقكؽ اإلنساف الدكلية )التي ترل مساكاة أنيا 

الفعمي كعدـ التمييز، كالكاقع  متسقة مع معايير حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ(، كالضمانات الدستكرية بالمساكاة
 المعاش لمرجؿ كالمرأة اليكـ.

فكثيره مما يكمف في إساءة استخداـ المصطمحات كسكء فيميا. إف الخمط كاالضطراب الذم نراه اليـك إنما 
نتاج التعامؿ البشرم مع النص  أنو ييطمؽ عميو اليكـ قانكف إسبلمي أك شريعة، ىك في حقيقتو "فقو"، أم

ىذه التعددية و. ىذا اإلنتاج البشرم لممعرفة أفضى إلى نشكء مختمؼ المذاىب الفقيية في اإلسبلـ. المكحى ب
تمثؿ الكياف الثرم لما يجب أف يطمؽ عميو  ،المذىب الكاحد ضمففي المكاقؼ كاآلراء بيف المذاىب، بؿ ك 

تمؾ المكاقؼ كاآلراء المختمفة ف كما أ كليس "القانكف اإلسبلمي".تكخيان لمدقة،  "التراث القانكني اإلسبلمي"
 كلـ يتـ التكصؿ إلييا أك تطبيقيا عبر آليات الدكلة. ،لييا الفقياء في استقبلؿ تاـ عف الدكلةإؿ تكصٌ 

"أمران كألف القانكف اإلسبلمي ىك "الفقو"، أم الفيـ البشرم المستمر لمشريعة، فبل يمكف أف يككف ثابتان، أك 
كقد قاؿ ابف قيـ الجكزية، أحد فقياء القرف الرابع  382يتعمؽ بقكانيف الميراث.محسكمان" كما قالت مصر فيما 
 كالمعاد المعاش في العباد مصالحفي  الحكـ عمى كأساسيا مبناىا الشريعةعشر الميبلدم المرمكقيف، إف "
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 كعف الجكر إلى العدؿ عف خرجت مسألة فكؿ ،كميا كحكمة كميا كمصالح كميا كرحمة كميا عدؿ كىي
ف ،الشريعة مف فميست العبث إلى الحكمة كعف المفسدة إلى المصمحة كعف ضدىا إلى حمةالر   فييا تمى دخً أي  كا 

 383."بالتأكيؿ

ال ينبغي إذف أف يينظر إلى قكانيف المسمميف بكصفيا ثابتة، خاصةن إف كانت تدفع في اتجاه الظمـ أك الجكر 
كالتراحـ كاالحتراـ المتبادؿ، التي تعتبر كميا مف أك الضرر. بؿ يجب أف تككف قيـ المساكاة كالعدؿ كالحب 

 مقاصد الشريعة األساسية، ىي الدافع كراء تطكير كؿ قكانيف المسمميف كممارساتيـ.

 عدو إيكاَيت انخطبيك في حال عدو احساق االحفاليت، أو حُالضها، يع اإلسالو/ انشريعت 2.2.2

ىي أنيا ال تستطيع تطبيؽ بعض أك ك  ،حجة بسيطة نستطيع تمخيص بيانات العديد مف الدكؿ األطراؼ في
كؿ مكاد االتفاقية في حاؿ عدـ اتساقيا مع اإلسبلـ أك الشريعة. كقد فصمت الدكؿ األطراؼ، في العديد مف 
الحاالت، القضايا التي تقصدىا بذلؾ، مثؿ تعدد الزكجات، كالميراث، كالحد األدنى لسف الزكاج، إلخ، كالتي 

أك الممارسات المتعمقة بيا ال يمكف تغييرىا بسبب آيات معينة في القرآف أك أحاديث شريفة  قالت إف القكانيف
ففي بعض الحاالت تبدم الدكلة الطرؼ تحفظان، كفي حاالت أخرل  ، مرتبطة بيذه المسألة أك تمؾ.محددة

ال تتسؽ معيا. فقد  لة معينة ال يمكف تطبيقيا ألنيا تتناقض مع الشريعة أكأتقكؿ إف المادة المتعمقة بمس
ألنيا ترل "في ىذه الفقرة مخالفة )ك( 2تحفظت اإلمارات العربية المتحدة، عمى سبيؿ المثاؿ، عمى المادة 

كقاؿ الكفد  384ألحكاـ الميراث التي أقرتيا أحكاـ الشريعة اإلسبلمية...كال تجد إمكانية لبللتزاـ بمضمكنيا."
الزكاج جريمة ألف ذلؾ ال يتفؽ إطار ضمف كف اعتبار االغتصاب ا "خمصت إلى أنو ال يمالماليزم إف ماليزي

 385مع الشريعة."

عمى أف اإلسبلـ كالشريعة ليسا شيئان أحاديان، كما أشرنا في الرؤية العامة إلطار عمؿ مساكاة  إذ ىناؾ دائمان 
فقو ةن بيف خبراء التعددية في فيـ كتأكيؿ الشريعة. فبلختبلؼ، كالذم يعني اختبلؼ اآلراء كتنكع الرؤل، خاص

فقد تطكر الفقو اإلسبلمي عبر تعدد   386اإلسبلمي أمر معترؼ بو عمى نطاؽ كاسع في التراث اإلسبلمي.
المبدأ الرئيسي في ىذا الفقو ىك أف كؿ فقيو لو أف كذلؾ أف المذاىب الفقيية، مع اختبلؼ رؤل كؿ مذىب. 

في اعتباره التجارب كالمشاكؿ التي ظيرت  يعكد إلى النصكص كينظر في المعارؼ التي تطكرت، كيأخذ
 مناىج الفقيية.حكامان جديدة قائمة عمى التطبيؽ السميـ لمأحديثان، ليصدر 

كأفكارىـ عف العدؿ  ،بيد أف أحكاـ الفقو المتعمقة باألسرة أضحت تعبيران حرفيان عف فيـ الفقياء األقدميف لمكحي
كالتي كانت تعكس جميعان الكاقع االجتماعي كالسياسي لعصكرىـ.  كالنظرية القانكنية، ،كالعبلقات بيف الجنسيف
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ا ضمف النظاـ الطبيعي ملييما عمى أنيإكانت األبكية كالرؽ جزءان مف نسيج المجتمع، يينظر  ذاؾفي عالميـ 
كما  –أما فكرة المساكاة بيف الجنسيف كحقكؽ اإلنساف  لؤلشياء كمف كسائؿ ضبط العبلقات االجتماعية.

فقد كانت تمؾ األفكار، بتعبير ثر عمى فيـ الفقياء األقدميف لمعدؿ. األمـ يكف ليما كبير ف –ا اليكـ نفيميم
محمد أرككف "غير ميتصكرة" لدل الفقياء المسمميف قبؿ الحداثة، كبالتالي ظمت "غير متصكرة" في فكر الفقو 

 387اإلسبلمي.

 –كمع فقداف مفيـك الزكاج تمي إلى العالـ الحديث. إف أفكار حقكؽ اإلنساف كالمساكاة بيف الجنسيف أفكار تن
النسكية  يعمى اإلقناع، اجتمع خطاب درتوفي النظرية الفقيية اإلسبلمية لجدكاه القانكنية كلق -قبؿ الحداثي 

 فكر اإلصبلحي.كؿ مف يقكـ عمى الكمرجعية جديدة لمنساء المسممات كل ،حقكؽ اإلنساف ليكجدا كعيان جديدان ك 
مف بيف األمكر التي ييطمؽ عمييا في المصطمح  ، ىياألسرة فيكالمساكاة  ،مساكاة في الحقكؽ لممرأةفأفكار ال

 الفقيي "مسائؿ مستحدثة"، كبالتالي تفرض تحديات جديدة عمى الفكر الفقيي اإلسبلمي.

التراثية مف كات كالمناىج دالمحدثكف في إعادة إحياء األالمحدثات/دارسك الفقو اإلسبلمي دارسات ك بدأ قد ك 
إلى استخداـ المبادئ الفقيية مثؿ االختبلؼ،  كاؤ لجأجؿ إعادة قراءة المصادر اإلسبلمية كفيميا، كما 

عمى ذلؾ، ك  كاالستحساف، كالمصمحة، كاالجتياد، كمقاصد الشريعة لمتكصؿ إلى حمكؿ "لممسائؿ المستحدثة".
مكانات عمى نحك أفضؿ، سبيؿه إا تتيح مف في العمؿ مع فقياء تقدمييف مف أجؿ فيـ تمؾ األدكات كمفإف 

مك ف ؿ كثيران مجرد القكؿ بأف التغيير ممكف.ضي لفتح الحكار حكؿ المساكاة في قكانيف المسمميف كممارساتيـ، يف
د العدؿ، فمف كاف مف المفترض أف يكجً  لكؿ زماف"، كلك ك الحؿ"، كلك كاف "اإلسبلـ صالحان ىكاف "اإلسبلـ 

الباحثيف الباحثات ك أف تنخرط مع نشطاء حقكؽ المرأة ك  ،الكاجب عمى الحككمات المشركع إذف، بؿ كمف
يف كاقع المرأة الذم تعيشو لمسعي لمتكصؿ إلى حمكؿ جديدة لمنزاعات كالتكترات التي تنشأ نتيجة االنفصاـ ب

مكانات تحقيؽ المساكاة كالعدؿ كم كالقانكف اإلسبلمي بتعريفو التقميدم. يا أمكر قائمة إف مسار اإلصبلح كا 
كلكف ىذا الجيد نحك خمؽ مجتمع أكثر عدالة عبر فيـ أكثر استقامة الفكر القانكني اإلسبلمي.  فيبالفعؿ 

ثَّؿ فيو احتياجات الناس كمصالحيـ، خاصةن أكلئؾ الذيف يعانكف  لئلسبلـ ينبغي أف يككف جيدان تضمينيان تيمى
ال إلى إدامة إالتقميدييف في السمطة الدينية فمـ يؤًد  ىأما جعؿ األمر حكران عممف مظالـ كمضار التمييز. 

 الفيـ األبكم غير العادؿ لئلسبلـ.
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سكؼ نكرد في األقساـ التالية مف تقريرنا مقاربات مساكاة لمكاضيع محددة مثؿ الحد األدنى لسف الزكاج، 
ف لممقاربة الشمكلية أف في الزكاج، كتعدد الزكجات، كالمسائؿ المالية، لنكضح كيؼ يمك ىكالكصاية كالرض

 سؽ مع التزامات حقكؽ اإلنساف.تتتطرح حمكالن تتمسؾ بمبادئ اإلسبلـ في المساكاة كالعدؿ، ك 

اإلسالو يىفر لدراً كافياً، أو أعهً، يٍ انعدانت نهًرأة أو حكايالً بيٍ حمىق انرجم وانًرأة  2.2.2

 وواجباحهًا

في تكفيره حقكقان يمكف كصفيا بالثكرية لممرأة،  خارؽشكؿ عمى المستكل التاريخي، كاف اإلسبلـ تقدميان ب
صبلحية بطبيعتيا، كنزلت إف كانت آمف آيات القر  لمكانتيا، كذلؾ في القرف السابع الميبلدم. ككثيره  ةكرفع

تقدمي، كمف  لتغيير جكانب أساسية في القكانيف كالممارسات العرفية التي كانت سائدة قبؿ اإلسبلـ عمى نحكو 
فقد نزلت عمى الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( العديد مف اآليات التي بنت لقضاء عمى الظمـ كالمعاناة. أجؿ ا

لتضيؼ تقدميةن آليات سبقتيا في آيات تنزؿ عمى قكانيف عرفية أك نسختيا  كفي بعض األحياف كانت 
 ، فتكفر اليداية لممجتمع الجديد مع ظيكر تحديات كمشاكؿ جديدة.النزكؿ

 ضح أف اإلصبلحات التي شيدتيا السنكات المبكرة لئلسبلـ كانت تقدميةن، كمتغيرة مع تغير احتياجاتمف الكا
المجتمع. عمى أف األحكاـ التفصيمية التي كضعيا الفقياء األقدمكف سمحت لمعديد مف العادات السابقة 

أف  تو كطمكحاتو، بدالن مفكعادا عاشكا فيوالذم ئلسبلـ باالستمرار، كما عكست أيضان احتياجات المجتمع ل
كىكذا تكقؼ مسار  تمثؿ استمراران لئلصبلحات التقدمية التي بدأت في عيد الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ(.

فقو في العصكر الكسطى، ثـ الاإلصبلح الذم كاف قد بدأ في عيد الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ(، مع تبمكر 
العالـ الحديث يختمؼ أيما اختبلؼ  كلكفالتاسع عشر كالعشريف.  صكغو انتقائيان في شكؿ قكانيف في القرنيف

أف نستعيف بنمكذج اإلصبلح  معو ينبغي كىك كضعه عف عالـ القركف المبكرة لئلسبلـ كالعصر الكسيط. 
التقدمي الذم كاف في صدر اإلسبلـ لمتعامؿ مع احتياجات الناس اليكـ. فقد كفر اإلسبلـ عدالة أعمى لممرأة، 

 مسار تكقؼ.كلكف ال

انيف كالممارسات، خاصةن ما كقد بررت العديد مف الدكؿ األطراؼ عدـ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في القك 
ؿ كالمرأة حقكقان كالتزامات تكاممية أك تقابمية، خاصةن في جمف الر  منيا بالحقكؽ المالية، بأف لكؿو  يتعمؽ

نفقتيا كنفقة األبناء عمى ة عند عقد القراف، كالقياـ الزكج كاجب دفع المير لمزكجعمى الزكاج. كحجتيـ أف 
ف كانت ثرية.خبلؿ الز   كاج، بينما ال يقع عمى عاتؽ المرأة أم التزاـ قانكني بإعالة زكجيا أك أسرتيا، حتى كا 

كحقان أحاديان في  ،نصيبان مضاعفان في الميراث –ليذا السبب صيغت القكانيف بحيث تمنح الرجؿ حقكقان إضافية 
مِّمت المرأة مسؤكليات إضافية  –تطميؽ ال  –الطاعة التامة لزكجيا  –متصمة بمسؤكلياتو اإلضافية، بينما حي
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كال ترل العديد مف السمطات في مجتمعات المسمميف في ذلؾ أم في مقابؿ الفائدة المالية التي تحصؿ عمييا. 
 تمييز، بؿ تقابؿ كتكامؿ في االلتزامات.

إلمارات العربية المتحدة، عمى سبيؿ المثاؿ، في تقريرىا أنيا "ترل أف أداء المير دكلة الطرؼ افقد ذكرت ال
كالنفقة بعد الطبلؽ التزاـ يقع عمى الزكج، كلمزكج حؽ الطبلؽ، كما أف لمزكجة ذمتيا المالية المستقمة كليا 

لخاص....أما فيما حقكقيا الكاممة عمى أمكاليا، كىي غير ممزمة باإلنفاؽ عمى زكجيا كنفسيا مف ماليا ا
يتعمؽ بمسألة التساكم في الحقكؽ كالمسؤكليات أثناء الزكاج كفسخو، فإف الشريعة اإلسبلمية كرمت المرأة 

مـز الزكجة ت، كال ان أك أخت ان ة أك ابنة أك أمجكجعمت الرجؿ ىك المكمؼ بالنفقة عمى المرأة سكاء كانت زك 
فة أك فجميع ما تممؾ مف أمكاليا ليا كحدىا، كىي غير مكمٌ باإلنفاؽ عمى نفسيا أك أسرتيا كلك كانت غنية، 

 لمرجؿ اإلرث في المثاؿ سبيؿ عمى" كذلؾ قالت المممكة العربية السعكدية 388"ممزمة باإلنفاؽ عمى أحد.
 تمـز ال كالمرأة ،الزكجة كضع كاف ميما أسرتو عمى كالصرؼ بالنفقة ممـز الرجؿ أف غير المرأة، ضعؼ
 389."عاممة أك غنية نتكا لك حتى بالنفقة

يفصؿ القانكف عف الممارسة، كمنطؽ التقابؿ ال يعكس كاقع معظـ الرجاؿ  ان شاسعفصبلن غير أف ىناؾ 
قانكني يضرب بجذكره في فكر فقو  ؿ في االلتزامات كالمسؤكليات كىـه كامكالنساء اليكـ. كبالتالي، فحجة الت

فالمرأة المسممة اليكـ تشارؾ في الحياة العامة، كليا اقع. الذم ال يزاؿ جامدان رغـ تغير الك  ،العصكر الكسطى
/ م، كتحظى باعتراؼ أكبر بقيمة عمميا المنزلي غير المأجكر. كمع ذلؾ لـ يفقد الرجؿ امتيازاتودنشاط اقتصا

حقكقو، كال يطالو عقاب لك لـ يًؼ بتمؾ المسؤكليات. فمف الشائع اليكـ أف نسمع مثبلن عف قصص نجد فييا 
عمى  يحصؿ ـ ذلؾ يظؿ االبفغحتى كفاتيما، كر  ان يان كعاطفيجسدالمسنيف ماليان ك  ة ىي التي ترعى أبكييااالبن

فرغـ أنو لـ يسيـ بشيء في رعاية كالديو كراحتيما، يظؿ ىك المميَّز عمى أختو ضعؼ نصيبيا في الميراث. 
بالمسؤكلية، أال ينبغي أف يفقد الرجؿ  ان االمتياز مرتبط فإذا كافالتي تحمت بتحمؿ المسؤكلية كتقديـ الرعاية. 

 غير المسؤكؿ امتيازه إذا فشؿ في الكفاء بالتزاماتو؟

كفي كثير مف األحياف تتحمؿ المرأة عبء اإلنفاؽ عمى األسرة، بدافع الضركرة ليس إال، كلكنيا رغـ ذلؾ ال 
أنيا تقع عمى عاتؽ  التي ييفترض ،تحصؿ عمى نصيب أكبر في الميراث يعكس تمؾ المسؤكليات األكبر

ف كانت ذات ماؿ، باإلنفاؽ عمى األسرة " والرجؿ. كقد قالت ماليزيا إن ـ المرأة المتزكجة، كا  المعيشة، ك ال تيمزى
فأكضحت بذلؾ أف المرأة تساىـ في نفقة  390"،ف العديد مف المتزكجات يفعمف ذلؾ مف ماليف الخاصككل
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ساء يمجأف إلى ذلؾ بدافع الضركرة، لضماف استقرار األسرة األسرة، كلكنيا تجاىمت حقيقة أف الكثير مف الن
 ف الزكج لـ يًؼ بالتزاماتو الشرعية.كك المالي، نظران ل

أكبر، كلكف كاف ييتكقع منو أف يتحمؿ مسؤكليات أكبر  معات المسمميف التقميدية حقكؽلقد كاف لمرجؿ في مجت
ؿ مسؤكليات أقؿ أيضان. أما اليكـ، فرغـ أف ككاف يتكقع منيا تحم أيضان، بينما كاف لممرأة حقكؽ أقؿ

مسؤكليات الرجؿ التقميدية قد تقمصت، فقد ظمت حقكقو التقميدية دكف تغير، كبينما زادت مسؤكليات المرأة، 
كيرجع ىذا الكضع بنسبة كبيرة إلى الميؿ لمنظر إلى حقكؽ الرجؿ ظمت حقكقيا التقميدية أيضا دكف تغير. 

نتاج ألحكاـ فقيية قامت عمى فيـ كؽ غير قابمة لمتغيير أك المساءلة، بدالن مف رؤيتيا التقميدية عمى أنيا حقك 
أما في مجتمعاتنا المعاصرة، فقيي بشرم كتأكيبلت تتسؽ مع الظركؼ االجتماعية الثقافية لذاؾ الزماف. 
نما ال ييقاؿ لمزكج أنو ا كحده، بيمفيقاؿ لمزكجة أال تنتظر مف زكجيا تحمؿ مسؤكلية اإلنفاؽ عمييا كعمى أبنائي

مف غير المنطقي أف يظؿ متكقعان مف زكجتو الطاعة التامة. لذلؾ يبدك لنا أف المرأة المسممة ييتكقع منيا 
بكامؿ تحمؿ مسؤكليات جديدة في ظؿ استمرار تقييد حقكقيا عمى النحك التقميدم، بينما لمرجؿ أف يتمتع 

دية. كبذلؾ تيضحي فكرة تقابؿ الحقكؽ كىمان فقييان فقد منطقو حقكقو التقميدية رغـ تقمص مسؤكلياتو التقمي
 بمركر الزمف.

كبالتالي عمى الدكؿ أف تستجيب لبلختبلفات  ىذا فضبلن عف أف التكاممية ال يمكف اعتبارىا مساكاةن حقيقية.
لشعكر بعدـ البيكلكجية كتمؾ التي فرضيا المجتمع بيف الرجؿ كالمرأة، كالتي تؤدم إلى عدـ تماثميما في ا

المساكاة كالغبف، كأف تككف استجابتيا عمى نحكو يؤدم إلى تحقيؽ المساكاة في الفرص كالمساكاة في 
 391النتائج.

كقد جاءت تعاليـ القرآف المتعمقة بالمرأة في إطار جيكده يختمؼ مفيكمنا لمعدؿ كالظمـ مع اختبلؼ الزمف. 
األيتاـ كالعبيد كالفقراء ك –الجزيرة قبؿ اإلسبلـ  لتعزيز كتحسيف ظركؼ الشرائح األضعؼ في مجتمع شبو

األقكل تجكر عمييا كتستغميا. كاألحكاـ الشرعية المحددة المجتمع كىي الشرائح التي كانت شرائح  -كالنساء 
التاريخية –الخمفية االجتماعيةسكاء ما تعمؽ منيا بالنفقة أك الميراث، كانت مشركطة ب ،التي كردت في القرآف

لت تمؾ األحكاـ لتيطبَّؽ فييا. فمك اختمؼ الزماف كالسياؽ، ربما يغدك ما كاف يعتبر عدالن في السابؽ التي نز 
ظممان في الظرؼ الجديد. أما األبدم فيك األىداؼ االجتماعية كالمبادئ األخبلقية التي نصت عمييا الرسالة 

كيفية ضماف أف تظؿ المبادئ األبدية  كيتمثؿ التحدم اليـك في صراحةن أك كردت ضمنيان مع التأكيد عمييا.
 لييا قكانيننا كممارساتنا.إالمتعمقة بالعدؿ كالمساكاة ىي النتيجة التي تفضي 
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 انخمانيد، بًا في ذنك حمىق األلهياث، حًُع انخطبيك انكايم نالحفاليت انثمافت أو انعاداث أو 2.2.2

مبرر كمسممة، تيستخدـ الثقافة كالعادات كالتقاليد عادةن ، ككذلؾ ذات األقمية الالمسممة في البمداف ذات األغمبية
عي الدكؿ أف التغيير صعب كيستغرؽ ، تدٌ ةلعدـ الكفاء بااللتزامات الدكلية. ففي البمداف ذات األغمبية المسمم

عدـ تدخميا كافتقارىا لئلصبلح  الدكؿ ذات األقميات المسممة بررفترة زمنية، في ظؿ تمؾ التقاليد  بينما ت
حقكؽ ييضٌحى بكالنتيجة التي أفضى إلييا االرتكاف إلى تمؾ الحجج أف التزاميا باحتراـ تمؾ المجتمعات. ب

كثيران ما ينتج عنو  ،المرأة لصالح مفيكـ ضبابي "لمثقافة".  كىك ما يغذم فصبلن زائفان بيف الثقافة كحقكؽ المرأة
أف ما يقؼ كراء رفض  ىي في معظـ الحاالت رعمى أف حقيقة األمالتمييز كعدـ المساكاة أماـ القانكف. 

كليس الحرص عمى المبادئ الدينية، كىك ما يعني أنو تكجد في كاقع  ،الدكؿ لمتحرؾ ىك االعتبارات السياسية
شي بذلؾ حقيقة أف عددان مف البمداف تالحاؿ مساحة لبلعتراؼ بحقكؽ المرأة في إطار الثقافة كالتقاليد. ك 

كلكنيا ال تتحفظ عمى مكاد مشابية في مكاثيؽ حقكؽ إنساف أخرل،  ،ف اتفاقية سيداكم 16تتحفظ عمى المادة 
 ( مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية.4)23مثؿ المادة 

عمى أف إحقاؽ حقكؽ المرأة في سياؽ يجرم فيو أيضان التعبير عف حقكؽ ثقافية )مثؿ الحقكؽ الدينية، أك 
سكاف األصمييف( يبدك أنو ينطكم عمى عدد مف التحديات التي يتعيف عمى الفاعميف في حقكؽ األقميات أك ال

فيـ لمعالمية ال يسمح بيف ففي بعض األحياف قد يبدك أف الخيار ىك  392حقكؽ اإلنساف الدكلية أف يكاجيكىا.
ما رؤية ترل  ،تنكع الثقافيمإال بمساحة ضئيمة لمغاية ل ؽ المرأة، كىك ما قد حقك تتخطى الحقكؽ الثقافية أف كا 

كرغـ االعتراؼ بعالمية حقكؽ اإلنساف،  جدؿ بيف الحقكؽ الجماعية كالحقكؽ الفردية. ينعكس أيضان في شكؿ
عمى أف تمؾ  393المعايير القائمة نفسيا لفيـ أكثر دقة لجدؿ الحقكؽ كالثقافة. ضمفإال أف ىناؾ مساحة 

بما في ذلؾ عندما يتعمؽ األمر بالتعامؿ مع قكانيف األسرة المقاربات ينبغي أف تيطبؽ عمى نحك أكثر اتساقان، 
 المسممة.

مف الميـ أف نعي أف اإلسبلـ كثقافة المسمميف كممارساتيـ ليست باألمكر المنعزلة القائمة بذاتيا، بؿ ىي 
ي الثقافات كفي المطالب الحقكقية مف مختمؼ الجماعات فقائمة ضمف سياقات تنطكم عمى تعددية 

 التغير المستمر في العادات فعمى أة. كيختمؼ تفسير اإلسبلـ باختبلؼ العادات السائدة محميان. االجتماعي
باإلضافة إلى المبادئ التي ناقشناىا في السابؽ، كالمتعمقة بإمكانية تغير الفقو مع تغير كاقع الزماف كالمكاف، 

 محقكؽ.لء أكبر في اتجاه تحقيؽ كفا يكفراف معان فرصة لتغيير القكانيف كالممارسات
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ىب إطار عمؿ مساكاة كبكضكح إلى أف المقاربة المتعددة المسارات ىي األكثر فاعمية في ضماف المساكاة ذي
كالعدؿ. فمف األساسي أف يينظر إلى الديف، كمعايير حقكؽ اإلنساف، كالضمانات الدستكرية، كالكاقع المعاش 

ية مف تيرفض مبادئ سيداك عمى أساس فيـ أبكم آل فميس مف المقبكؿ أفبعيف التكامؿ ال بعدسة الفصؿ. 
بؿ عمى ىرة اجتماعية حديثة بحجة احتراـ الممارسة التقميدية. االقرآف، أك أف يجرم تجاىؿ اآلثار المدمرة لظ

المرء أف ينظر في تمؾ المسائؿ بشكؿ شمكلي، يجمع بيف حقكؽ اإلنساف كالمبادئ اإلسبلمية في عممية 
 لتطكر.دائمة احيكية فاعمة 

لذلؾ، فمف الميـ أف تستمر لجنة سيداك في التكصية بإجراء مشاكرات مكسعة مع كؿ األطراؼ المعنية 
تتمثؿ تمؾ األطراؼ في كتمؾ المؤثرة في ىذا التطكير عمى حد سكاء.  ،بتطكير القكانيف كالسياسات الكطنية

صي عمـ تمخمختصات ك المرأة، ك مناصرم حقكؽ مناصرات ك كؿ سياؽ في طائفة متنكعة مف الفاعميف، مثؿ 
المحاميف، كخبراء الدستكر، كالقيادات الدينية كالتقميدية، المحاميات ك المستشاريف، ك المستشارات ك االجتماع، ك 

الديف  لة الطرؼ أف تجمع معمكمات ال عف. كبذلؾ تستطيع الدك الكاقع أنفسيف عمى أرضالمعنيات كالنساء 
المعاش أيضان، ثـ تحدد كيفية تفاعؿ كؿ تمؾ الفعمي لدستكرية كالكاقع كالثقافة فحسب، بؿ كعف الضمانات ا

 العناصر مع االتفاقية كغيرىا مف معايير حقكؽ اإلنساف الدكلية.

المسمميف كثيران ما في مجتمعات حككمات الكنكد أف نشير ىنا إلى أف مسألة التمثيؿ مسألة حاسمة  حيث إف 
تمس الديف. كلكف  التي مسائؿالحبة الحؽ الكحيد في المشاركة في تميؿ إلى اعتبار السمطات الدينية صا

يحؽ لكؿ مكاطف المشاركة في  ،دكلة تستخدـ الديف مصدران لمقكانيف كالسياسات العامة ةو في أيمساكاة تؤكد أن
كال ينبغي أف يتكقؼ األمر عند كتعاطفان.  كفي البحث عف حمكؿ لخمؽ مجتمع أكثر نزاىة كعدالن  ،الحكار

يصمح  ي أف يتـ ذلؾ عمى نحكو دكد اتخاذ خطكات عممية لتضميف أصكات المرأة في تمؾ المشاركة، بؿ ينبغح
اختبلؿ مكازيف القكل التي دأبت عمى استبعاد صكت المرأة، فتتيح ليا المشاركة في الحكار عمى قدـ المساكاة 

 مع الرجؿ.

 محددة قضاياردود عمى  2.2
كثيران ة التي طرحتيا الدكؿ األطراؼ كأسباب لعدـ إمكانية تطبيؽ مكاد االتفاقية، باإلضافة إلى التبريرات العام

، مثؿ تعدد الزكجات، محددةما بررت تمؾ الدكؿ عدـ إمكانية تطبيؽ مكاد معينة في االتفاقية تمس قضايا 
 يي "ثابتة".ألنيا قضايا ذيكرت في القرآف، كبالتالي ف .،كسف الزكاج المبكر، كالترتيبات المالية، إلخ
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يقدـ إطار عمؿ مساكاة الدعـ لمعدؿ كالمساكاة في تمؾ القضايا المحددة كالمتعمقة بقانكف األسرة، مستندان إلى 
 مرتبطة فيما بينيا:أربع مقاربات 

 المصادر اإلسبلمية كفقو المسمميف 

 حقكؽ اإلنساف الدكلية 

 القكانيف الكطنية كالضمانات الدستكرية بالمساكاة 

  المعاشفعمي الالكاقع 

يستعرض ىذا التقرير الخطكط العريضة لكيفية دعـ كؿو مف ىذه المصادر لكؿ قضية مف القضايا المحكرية 
المختمفة في حياة األسرة، ككذلؾ القكانيف القائمة عمى الحقكؽ المرتبطة بيذه القضية أك تمؾ، مف طائفة 

 394متنكعة مف البمداف.

كتكتسي خصكصيات البمد  ،ياسات تختمؼ اختبلفان بينان مف بمد إلى آخرالدساتير كالقكانيف كالس كنظران ألف
الذم صدرت فيو، فمف يشير ىذا التقرير إلى القكانيف كالضمانات الدستكرية بالمساكاة  كلكف مف الجدير 
ير بالمبلحظة في ىذا المقاـ أنو عمى الرغـ مف أف العديد مف البمداف التي شممتيا دراسة مساكاة لدييا دسات

تطرح أطران لممطالبة بالحقكؽ، فإف الحقكؽ المنصكص عمييا ال تشمؿ، في بعض الحاالت، المساكاة كعدـ 
كحينما يينص عمى ضماف المساكاة كعدـ التمييز، فكثيران ما يينص عمى أف قكانيف التمييز بيف الجنسيف. 

تنطبؽ عمى ميداف األحكاؿ الشخصية  ضماف. لذلؾ فكثيران ما اللاألحكاؿ الشخصية تحديدان مستثناة مف ىذا ا
المسممة التي  األقمياتتمؾ الضمانات الدستكرية بالمساكاة كعدـ التمييز في البمداف اإلسبلمية كالبمداف ذات 

 تستند فييا القكانيف إلى الديف كالعادات.

ككذلؾ  ،االتفاقياتإمكانية الصياغة المحمية لمقانكف الدكلي، بما في ذلؾ  بيد أف الدساتير قد تكفر أيضان 
تكسيع فيـ الدكؿ األطراؼ الحقكؽ األساسية مثؿ الحؽ في األسرة.  كتمؾ يمكف أف تككف أدكات مفيدة في 

كحتى في البمداف التي تنص دساتيرىا عمى أف  اللتزاماتيا بالمساكاة كعدـ التمييز ضمف إطار دساتيرىا.
ل مساكاة أف أم تناقض ظاىرم مع المساكاة كعدـ اإلسبلـ مصدر التشريع أك المصدر األعمى لمتشريع، تر 

 القائـ عمى الحقكؽ.المبادئ اإلسبلمية التمييز يمكف حمو مف خبلؿ تفسير 
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األطر الدستكرية كالقانكنية الضامنة لممساكاة في كؿ دكلة عمى حدة عمى  و ينبغي النظر فيكعمى ذلؾ، فإن
 أساس كؿ قضية مف القضايا التالية.

 طفالزواج األ 2.2.2

سيداك ذكرت أنيا بذلت جيكدان لمكافحة زكاج حكؿ رغـ أف معظـ الدكؿ األطراؼ التي شممتيا دراسة مساكاة 
، 397، المالديؼ396، غينيا395إندكنيسيا مثؿف ىذه القضية تمثؿ مشكمة )إاألطفاؿ، فقد قالت بعضيا 

، 399دة )مثؿ إندكنيسياالثقافية السائ–(. كأنحت بعض الدكؿ بالبلئمة عمى األنماط االجتماعية398تكغك
 يكجد ال" :كقالت المممكة العربية السعكدية(. 401أك عمى زيادة التطرؼ اإلسبلمي )المالديؼ (400البحريف
نما المرأة، أك لمرجؿ بالنسبة سكاء الزكاج لسف قانكني تحديد  بالنسبة الرشد سف بمكغ يتحقؽ أف يحبب كا 

 البيئية خصكصياتو بمد لكؿ أف يراعكا أف األمر ىذا في النظر عند المكقرة بالمجنة كيجدر لمزكجيف،
 الغربية الدكؿ في الرشد سف مف أسرع الحارة الشرقية الدكؿ في الرشد سف أف كمعمكـ كالفسيكلكجية،

 402".الباردة

فيما يتعمؽ بالحد األدنى  ،يجمع رد مساكاة عمى مشكمة زكاج األطفاؿ بيف تحميؿ التراث الفقيي اإلسبلمي
المعايير التي نصت عمييا مكاثيؽ حقكؽ اإلنساف الدكلية، كالبيانات االجتماعية كالطبية ، ك جلسف الزكا
  اقع الزكاج المبكر كآثاره الضارة عمى الفتاة كالشابة.المتعمقة بك 

( عف اليتامى شرط "كآنستـ منيـ رشدان" 6بؿ كرد في سكرة النساء )آية فالقرآف لـ يكرد أم تحديد لسف الزكاج. 
سف النكاح حتى تيرد إلييـ أمكاليـ. كىك ما يدؿ عمى أف اإلنساف يجب أف  فتكفره عندما يبمغك  الذم يجب

بمكغ سف الرشد كحده. كقد قاؿ اإلماـ أبك حنيفة،  ضج حتى يتزكج، كال يكفينيتكفر لو ما يكفي مف رشد ك 
شرة كالفتاة في السادسة شدان في سف الثامنة عانو في غياب الدليؿ، يعتبر الصبي ر إمؤسس المذىب الحنفي، 

 عشرة.

سنة حدان أدنى لسف الزكاج  18كعمى الرغـ مف ذلؾ، فكثيران ما اصطدمت محاكالت الحككمات لجعؿ سف 
أف ذلؾ "ليس مف اإلسبلـ في شيء". بؿ إف بدعكل  ،دينية كالمحافظةلمرأة، بمقاكمة مف السمطات الالمرجؿ ك 

ييذكر في ىذا سنة. كعادةن ما  16لمفتيات إلى أقؿ مف حد األدنى لسف الرشد البعض الحككمات خفضت 
مبرران لزكاج األطفاؿ  حيث ييقاؿ إنيا كانت في  زكاج الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( مف عائشةالمقاـ 

السادسة عندما خيطبت كفي التاسعة عندما ديخؿ بيا. كلكف يثكر ىنا السؤاؿ، لماذا ييتخذ زكاج الرسكؿ )صمى 
السيدة خديجة التي كانت تكبره بخمس عشرة  ، كييتجاىؿ زكاجو مفييحتذل ـ( مف عائشة نمكذجان اهلل عميو كسم



50 

 

ىذا فضبلن عف أف دراسات حديثة أكدت  ؟سنة أك مف أميات المؤمنيف األخريات ككاف منيف أرامؿ كمطمقات
 403أف األرجح أف عائشة كانت في التاسعة عشرة عند زكاجيا كليس السادسة.

سنة. كذلؾ عمى الدكؿ  18زكاج األطفاؿ تحت سنة تمنع ف معايير حقكؽ اإلنساف الدكلية مف المعركؼ أ
 404تزاـ بحماية األطفاؿ، كالذيف ييعرَّفكف بشكؿ عاـ بأنيـ األشخاص الذيف تقؿ أعمارىـ عف الثامنة عشرة.لاال

الحد األدنى نفسو يجب  لزكاج، كما رأت أفسف اكقد رأت العديد مف المجاف في سف الثامنة عشرة حدان أدنى ل
كف أف يصبح ملؤلطفاؿ الحؽ في التعميـ، كمف المىذا فضبلن عف أنو 405أف ينطبؽ عمى الفتية كالفتيات.

كقد أشارت خطة عمؿ بكيف كالتكصية العامة  406حؽ.لالزكاج المبكر عقبة كبرل أماـ حصكليـ عمى ىذا ا
مف حيث التعميـ كمجتمعاتيف  كأسرىفالنساء  لتي يمكف أف تقع عمىالسيداك إلى اآلثار السمبية  21رقـ 

 407كالتكظؼ كالصحة بسبب الزكاج المبكر.

حد أدنى متساكو لسف الزكاج، كذلؾ بتكضيحيا لمعديد مف  القائمة عمى الكاقع االجتماعي كضعى  تدعـ الدراسةي 
بكيف كخطة عمؿ بكيف  اآلثار السمبية، صحيان كتعميميان كاقتصاديان، لمزكاج المبكر لمفتيات. كذلؾ نص إعبلف

كينجـ عف األمكمة سنة تمدف كؿ سنة.  19ك 15مميكف فتاة تتراكح أعمارىف بيف سف  15عمى أف: "أكثر مف 
 ، كماكمخاطر كفاة األـ بنسب ترتفع كثيران عف المتكسط ،في السف الصغيرة مضاعفات أثناء الحمؿ كالكالدة

ف األمراض كالكفيات. كال يزاؿ حمؿ األطفاؿ المبكر يتعرض مكاليد األميات الصغيرات لمستكيات أعمى م
يمثؿ عقبة أماـ التحسينات التي شيدتيا األكضاع التعميمية كاالقتصادية كاالجتماعية لمنساء في جميع أنحاء 

تككف ليا آثار نفسية كصحية خطيرة. جنسية يمكف أف ف الزكاج المبكر يجبر الفتيات عمى عبلقات إالعالـ." 
ف أف الشابة الصغيرة عادةن ما تككف أقؿ دراية بجسدىا كأقؿ قدرة عمى الكقكؼ في كجو الزكج لك ىذا فضبلن ع

 أك عنؼو منزلي. ،أك ضرب منو ،تعرضت لمرض

منيف استكماؿ مرحمة الدراسة الثانكية كاالنتقاؿ  تكقعفيسيؿ عمييف كيي أما الفتيات البلئي تتزكجف في سف أكبر 
يتسؽ مع الحؽ األساسي في التعميـ كفكرة أف السعي إلى المعرفة ىك حؽ  إلى التعميـ العالي، كىك ما

كىك ما ينتج عنو أيضان مجتمع أفضؿ تعممان كنساء يتمتعف بفرص أفضؿ لتحقيؽ . كؿ مسمـو عمى  كمسؤكلية
رؾ ا تتزكج الفتاة في سف صغيرة فعادةن ما تقرر تمأما عندأىدافيف المينية كلممساىمة في االقتصاد الكطني. 

 إلى جعميا عمى تأميف كظيفة ذات عائد محتـر  فتقؿ فرصيا في العمؿ  كما قد تؤدم عدـ قدرتياالمدرسة، 
 عبلقة الزكجية. ضمفكأضعؼ قدرة عمى التفاكض  ،أكثر عرضة لبلعتمادية االقتصادية
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ف مبكرة لمغاية. خفض بسف الرشد إلى ستإف مساكاة سف الرشد بسف البمكغ ك/أك التمييز، كما يجرم تقميديان، 
مفاىيـ الرشد كالنضكج كأدكار الزكج كالزكجة تختمؼ اليكـ اختبلفان بيِّنان عما كانت عميو في ىذا فضبلن عف أف 

فقبؿ مئات السنيف كاف زكاج الصبية كالصبايا أمران عاديان   التي ترسخت فييا أحكاـ الفقوالكسطى عصكر ال
في مقابؿ األسرة  –ككانت كحدة اإلنتاج العائمية ميـ ضركريان، التعكلـ يكف ألف متكسط العمر كاف أقصر، 

كانت كمف الناحية االجتماعية عددو كاؼو مف األيدم العاممة.  تكفير ىي السائدة مف أجؿ –النككية اآلف 
كاسعان عف حاليا اليكـ االر  الشخصأدكار الزكجة/األـ/األىؿ/ مع التغيرات التي طرأت عمى شد مختمفة اختبلفا ن

كاالقتصادية كاالجتماعية كالبيكلكجية لممرأة بكصفيا  النفسيةالتعميـ كالًميىف كبنية األسرة إلخ، ككذلؾ األدكار 
التدريجي في عدد األسر النككية كالتناقص في عدد األسر لقد شيدت بنية األسرة تغيران مع التزايد  زكجة كأيٌمان.

في دعـ األسرة لمعركس الصغيرة في محاكالتيا لمتأقمـ مع  كىك ما نتج عنو تناقصالممتدة التي تعيش معان. 
تحديات الحياة الزكجية. ىذا فضبلن عف أف بداية دخكؿ مرحمة البمكغ ليس بالمؤشر الكافي عمى النضج 

 المؤىؿ لمزكاج.

نكع مف العنؼ  إذ يحرميف مف طفكلتيف كيجبرىف إنما ىك سنة  18إف الزكاج المبكر لمفتيات تحت سف 
حمؿ مسؤكليات البيت كاألسرة الثقيمة، كالتي تأتي في بعض األحياف ميضافةن إلى مسؤكلياتيف التعميمية عمى ت

مثؿ تمؾ األعباء الثقيمة التي تنكء بيا الفتيات الصغيرات كثيران ما تؤدم إلى مشاكؿ زكجية أك االقتصادية. 
 تفضي إلى انييار الزكاج ك/أك الطبلؽ.

تساكم لسف الزكاج التي نصت عمييا القكانيف المستندة إلى الحقكؽ في بعض بمداف مف أمثمة الحد األدنى الم
 منظمة المؤتمر اإلسبلمي:

 سنة لمذككر كاإلناث عمى حد سكاء، بعد إصبلح فبراير /  19: الحد األدنى لسف الزكاج الجزائر
 . يمكف لمقاضي منح إذف استثنائي عمى أساس المصمحة أك الضركرة.2005شباط 

 سنة ىك الحد  18( سف 1984، تـ تعديمو في 1929كفؽ قانكف تقييد زكاج األطفاؿ ) :الديشبنج
 سنة لمذككر، كغير مسمكح باستثناءات. 21لئلناث، كاألدنى لسف الزكاج 

 سنة  18، أصبح الحد األدنى لسف الزكاج 2004في  لممدكنة: كفؽ المراجعة التي تمت المغرب
السف بمساعدة خبير طبي أك  هكلمقاضي أف يسمح باستثناء مف ىذلمذككر كاإلناث عمى حدو سكاء. 

 بعد إجراء دراسة اجتماعية.
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 أفادت نكع اجتماعي"قكانيف  ةأقر البرلماف السيراليكني ثبلث 2007في يكنيك / حزيراف  :سيراليون "
الحد منيا المرأة. عندما يتـ تطبيؽ قانكف "تسجيؿ الزكاج العرفي كالطبلؽ" بالكامؿ سكؼ يصبح 

 سنة. 18األدنى لسف الزكاج 

 18إلى  15ج لئلناث مف المقانكف المدني تـ رفع الحد األدنى لسف الزك  2001في ظؿ تعديؿ : تركيا 
 سنة في ظركؼ استثنائية كبإذف مف المحكمة. 16السف إلى  هسنة. كيمكف النزكؿ بيذ

 لرار انسواج واخخيار انخىليج وانسوجحريت   2.2.2

كما إذا كاف  ،كافقة في الزكاج بما إذا كاف يتعيف عمى الطرفيف إبداء المكافقة عمى الزكاجتتعمؽ قضية الم
انعقاده. تشترط العديد مف قكانيف األسرة المسممة كجكد  تسنىيتعيف مكافقة أم أحد آخر عمى الزكاج حتى ي
ىمية قانكنية إلبراـ عقد زكاجيا كبالتالي فميس لممرأة البالغة أكلي لممرأة لو سمطة إبراـ عقد الزكاج باسميا. 

كفي معظـ البمداف ييشترط مكافقة العركس أيضان إلى جانب مكافقة الكلي  غير أف صمتيا يؤخذ عمى بنفسيا. 
في إحدل فترات التاريخ اإلسبلمي كاف شرط الكلي أنو شكؿ مف أشكاؿ المكافقة في كثير مف األحياف. 

كما ساكت بعض المذاىب الفقيية بيف األـ كاألب في إمكانية ينطبؽ عمى الصبي كالصبية عمى حد سكاء، 
 ؽ اليكـ عمى الفتيات فقط كعمى أف يككف الكلي رجبلن.كلكف مسألة الكلي تيطبٌ  408لعب دكر الكلي.

كمصداؽ ذلؾ ما قالو عمى اشتراط الكلي النعقاد الزكاج. ليس في القرآف آية أك في السنة أثر ينص صراحةن 
ـ.(، الفقيو المسمـ الذم يحظى باحتراـ كاسع، مف أنو مف المعمـك أف الكثيريف في  1198ابف رشد )ت. 

أف الرسكؿ كاف كليان ألحد في الزكاج كلـ  نكا ببل كلي، بؿ كلـ ييركى ا، ك(عصر الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ
كـ المصرية قبؿ كذلؾ ىناؾ العديد مف القضايا التي نظرتيا المحا 409تمثيمو في ىذا األمر."يصرح ألحد ب

 االستعمار كانت النساء فييا تمثمف أنفسيف في عقد الزكاج.

كفي غياب أحكاـ أك أدلة مف القرآف كالسنة، يبقى مكقؼ المذىب الحنفي الذم يشترط كجكد الكلي في زكاج 
ر فقط مف  ثر قبكالن في شدة ىك األكاالر  ة، كعدـ االحتياج لكلي في زكاج المرأة البالغكاألكالد فتياتالالقيصَّ

 مجتمع اليكـ.

جبار مف لو الكالية عمييا عمى الزكاج منو ،ف قاعدة اإلجبار، كالتي يحؽ لمكلي بمكجبيا اختيار الزكجإ ال  ،كا 
تزاؿ مطبقة في بعض البمداف، رغـ أنيا ال سند ليا في القرآف أك في سنة الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ(. 

"يشي " )الشريعة اإلسبلمية في ماليزيا( Islamic Law in Malaysiaبو "فكما يقكؿ محمد ىاشـ كمالي في كتا
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استقراء األدلة ذات الصمة بأف كالية اإلجبار ال تستند إلى سند قكم مف قرآف أك سنة، كىي غالبان تضرب 
 410".اءبجذكرىا في العادات االجتماعية لممجتمع العربي ]قبؿ اإلسبلـ[ كالتي استمرت بعد ذلؾ ثـ تبناىا الفقي

 بعبارة أخرل، ىي عادة جاىمية أدخميا بشر في الفقو.

حظرت أعمى السمطات الدينية السعكدية إجبار المرأة عمى الزكاج ضد رغبتيا،  2005في أبريؿ / نيساف 
كقاؿ فقياؤىـ إف مف يجبر المرأة، كائنان مف كاف، عمى أساس أف تمؾ الممارسة تتناقض مع تعاليـ الشريعة. 

ف إكراه المرأة عمى الزكاج "ظمـ بيِّف" ك"مناؼو لئلسبلـ". ا  ضد رغبتيا، إنما يعصي اهلل كرسكلو ك عمى الزكاج 
 الزكاج منو.ببؿ إف مفتي المممكة أكصى بسجف األب الذم يجبر ابنتو عمى الزكاج برجؿ ال ترغب 

القضاء عمى جميع  ، كاتفاقية411حقكؽ اإلنساف، كمنيا اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف آلياتيكفؿ عدد مف 
، الحؽ في الزكاج بعد المكافقة الحرة كالتامة لكبل 413، كخطة عمؿ بكيف412أشكاؿ التمييز ضد المرأة )سيداك(
حرية قرار الزكاج كعادةن ما ييطمؽ عمى تمؾ الحقكؽ  لمشريؾ في الزكاج. رالطرفيف، كالحؽ في االختيار الح

مف الدكؿ األطراؼ في االتفاقية أف ( مف اتفاقية سيداك 2)15. كذلؾ تطمب المادة 414كاختيار التكقيت كالزكج
كال  تمنح "المرأة في الشؤكف المدنية أىمية قانكنية مماثمة ألىمية الرجؿ، كنفس فرص ممارسة تمؾ األىمية."

يخفى أف انتزاع قدرة المرأة عمى إبراـ عقد زكاجيا كمنحو لكلي يحرميا مف ممارسة أىميتيا القانكنية تمامان، 
حقكؽ اإلنساف تقر بحؽ المرأة في حرية  آلياتىذا فضبلن عف أف ناىيؾ عف مساكاتيا بالرجؿ في ذلؾ. 

كمف ىنا كاف منح المرأة القدرة عمى اختيار  اختيار مف تتزكج، كليس مجرد المكافقة عمى زكجو اختير ليا.
 كالمرأة.ف لتحقيؽ المساكاة بيف الرجؿ يف جكىرييكالقدرة عمى المكافقة أمر  ،الزكج

كفي اختيار تكقيت الزكاج كالزكج،  ،كمف زاكية الكاقع االجتماعي الداعـ لحرية المرأة في الزكاج مف عدمو 
أبدان يؤثر اشتراط مكافقة الكلي سمبيان عمى استقبللية المرأة كاحتراميا لذاتيا. ىذا فضبلن عف ككنو غير متسؽو 

أما ما كسع في المياديف االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية. مع تزايد مستكيات تعميـ المرأة كمشاركتيا األ
مع  يان ، متساك ان كقادر  كعاقبلن  مستقبلن  ان أف تيمكَّف مف التصرؼ بكصفيا إنسانفيك يتسؽ مع الكاقع المعاصر لممرأة 

 الرجؿ أماـ القانكف.

مؿ في كؿ مناحي حياتيا ف اشتراط كجكد كلي يمنح مكافقتو عمى الزكاج، حتى بالنسبة لممرأة التي تيعاإ
شدة قانكنان، إنما يجعؿ مف النساء قاصراتو إلى األبد. كىك تكجو مستمد مف فكرة "حماية" ااألخرل عمى أنيا ر 

المرأة عند دخكليا إلى عبلقة الزكجية، كىي فكرة أبكية ال تعترؼ بالظركؼ المعاصرة لممرأة التي تعممت 
 ككسبت رزقيا بنفسيا.
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ر مف قدرة المرأة عمى المشاركة بنشاط كقكة في الحياة العامة كالحياة كى جكد كلي ذى كذلؾ يحط اشتراط ك 
أف يككف ليا  السياسية  إذ كيؼ ييستساغ أف تيجبر المرأة عمى أف تطمب مف الكلي إذنان بالزكاج، أك تطمب

ك مناصب في شركات متعددة الجنسيات أإدارية كىي قادرة عمى تكلي كظائؼ  ،مفاكضان في عقد زكاجيا
 كزارية في الحككمة.

إف الكالية ال تحمي المرأة مف مصاعب الزكاج، بما فييا الطبلؽ كالعنؼ المنزلي كالمخاطر الصحية مف قبيؿ 
كانت مكافقة المرأة الحرة كالكاممة عمى الزكاج فإف يدز. اإل/ ةاإلصابة بفيركس نقص المناعة البشرية المكتسب

ى االلتزاـ بالزكاج دكف حاجة لحماية الكلي كالحصكؿ عمى إذنو، فمف األفضؿ شرطان إلتمامو، ككانت قادرة عم
 عمى اختيار الزكج المناسب.أيضان أف تككف قادرة إذف 

كمف أمثمة القكانيف القائمة عمى الحقكؽ في مختمؼ البمداف األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسبلمي فيما 
 التكقيت كالزكج:يتعمؽ بالكالية كحرية تقرير الزكاج كاختيار 

 ييحظر عمى الكلي إجبار امرأة عمى الزكاج، كليس لو أف يزكجيا دكف مكافقتيا.الجزائر : 

 ال يشترط كجكد كلي أك مكافقتو بالنسبة لممرأة البالغة التي تتبع المذىب  :بنجالديش، باكستان، سريالنكا
 بر الزكاج بدكف مكافقة الزكجيف الغيان كفي باكستاف التي تتبع السكابؽ القضائية في القانكف يعتالحنفي. 

(Mst. Humera Mehmood v The State and others, PLD 1999 Lahore 494) 

  ال يشترط كجكد كلي أك مكافقتو.، تركيا، أوزبكستانناستجميورية قيرغيز : 

 حؽ ال يمكف إجبار شاب كفتاة عمى الزكاج تحت أم ظرؼ مف الظركؼ. كتحصؿ المرأة عمى ال :المغرب
أك  ىااالعقد بنفسيا أك أف تنيب عنيا أبفي إبراـ عقد زكاجيا بنفسيا بمجرد بمكغ سف الرشد. كليا أف تبـر 

 أحد أقاربيا.

 بالنسبة لممجتمعات التي تسير عمى المذىب المالكي )معظـ مسممي نيجيريا( لؤلب البيكلكجي  :نيجيريا
(. كلكف ليس لمكلي 260، ص. 2السنة ج.  قوأك ف لى بمكغ المراـ،إالمحكمة  تستندكالية اإلجبار )كقد 

(، أك جنكف، أك مشاكؿ في الجذاـمف مرضو معدو )مثؿ  يأف يجبر ابنتو عمى الزكاج مف رجؿ يعان
شدة، كعادةن ما االسكابؽ القضائية كاضحة في مسألة عدـ إمكانية تطبيؽ اإلجبار عمى المرأة الر اإلنجاب. 

الظركؼ سببان لرفض إمكانية اإلجبار، بما في ذلؾ قدرة المرأة عمى  تقبؿ المحاكـ بطائفة متنكعة مف
 كسب بعض الماؿ بنفسيا.
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 حظرت أعمى سمطة دينية في المممكة إجبار المرأة  2005في أبريؿ / نيساف  :المممكة العربية السعودية
بر المرأة عمى عمى الزكاج ضد رغبتيا، عمى أساس أف ذلؾ يتناقض مع أحكاـ الشريعة. كقالكا إف مف يج

 ف إجبارىا عمى الزكاج "ظمـ بيِّف" ك"خركج عف اإلسبلـ".ا  يعصى اهلل كرسكلو، ك  ،كائنان مف كاف ،الزكاج

 أف الزكاج الذم ييبـر دكف تمؾ عمى ينص القانكف عمى كجكب مكافقة الطرفيف إلتماـ الزكاج، ك  :تونس
في  اـ العقد بنفسييما أك إنابة مف يختارافي إبر الحؽ  ةالمكافقة يعتبر الغيان ككأف لـ يكف. كلمزكج كالزكج

 الرجؿ كالمرأة قد بمغا السف القانكنية لمزكاج. ما داـإبراـ العقد. كال تيشترط مكافقة الكلي، 

 حعدد انسوجاث 2.2.2

يعتبر تعدد الزكجات مف بيف القضايا الرئيسية التي أثيرت في مراجعات سيداك لمدكؿ التي تطبؽ قكانيف أسرة 
قد احتج عدد مف الدكؿ األطراؼ بأف تعدد الزكجات منصكص عميو صراحةن في القرآف أك الشريعة. ك  مسممة.

"لكجكد أحكاـ قاطعة في الشريعة  عفقد قالت ليبيا، عمى سبيؿ المثاؿ، إف تحفظيا المتعمؽ بتعدد الزكجات يرج
حالت دكف إدخاؿ اإللغاء الكامؿ دينية  ان كقالت الجزائر إف "ىناؾ أسباب 415في ىذا الصدد ال يمكف مخالفتيا."

كفي بعض الحاالت قالت دكؿ أطراؼ  416لؤلحكاـ المتعمقة بتعدد الزكجات في قانكف األسرة الجديد المقترح."
( أك أنو 418، سكريا417إف تعدد الزكجات ال يزاؿ قانكنيان، كلكنو غير ميمارىس عمى نطاؽ كاسع )مثؿ الجزائر

. كقد أنحت العديد مف الدكؿ (422، المالديؼ421، ماليزيا420، المغرب419يخضع لمعديد مف القيكد )مثؿ الجزائر
، (424، بكركينا فاسك423تكغك )مثؿاألطراؼ بالبلئمة في استمرار تعدد الزكجات عمى الثقافة كالعادات كالتقاليد 

 (.427، طاجيكستاف426، مالي425غامبيا )مثؿأك قالت بأف النساء أنفسيف يدعمف تمؾ الممارسة 

بالتعدد إال كحؿ بديؿ في ظركؼ  حكال يسم إلى االكتفاء بزكجة كاحدة،سبلـ يدعك تؤمف مساكاة بأف اإل
ف خفتـ أال تقسطكا في اليتامى فانكحكا ما طاب لكـ مف استثنائية.  فاآلية الثالثة مف سكرة النساء نصيا: "كا 

ال تعكلكا". فقد جاء خفتـ أال تعدلكا فكاحدة أك ما ممكت أيمانكـ ذلؾ أدنى أ النساء مثنى كثبلث كرباع فإف
تي تتيح تعدد الزكجات لالقرآف عندما نزؿ بتقييد لتعدد الزكجات الذم كاف ييمارس في الجاىمية، كىذه اآلية ا

نزلت بعد معركة استشيد فييا الكثير مف الرجاؿ تاركيف كراءىـ الكثير مف األرامؿ. ككاف  فبشرط العدؿ بيني
ة، كبالتالي كاف يصعب عمى األرممة أف تقـك بنفقتيا كنفقة أبنائيا. الرجؿ في ذاؾ المجتمع ىك العائؿ لؤلسر 

 ىذا ىك السياؽ الذم تسامح فيو اإلسبلـ مع تعدد الزكجات: سياؽ تكفير الحياة الكريمة لؤلرامؿ كاأليتاـ.

كحتى في ىذا السياؽ الخاص بفترة ما بعد المعركة، أكقؼ نص القرآف الممارسة التي كانت قائمة آنذاؾ 
استطاع الرجؿ أف  إذاكأمر بأف يككف االكتفاء بزكجة كاحدة ىك القاعدة إال  ،تعدد الزكجات غير المحدكدب
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، أف يعامؿ رجؿ عددان مف ا الحالي يصعب كثيران، إف لـ يكف مستحيبلن يعدؿ بيف زكجاتو. كفي عصرن
استحالة أف يعدؿ  أساسكالكاقع أف تكنس حظرت تعدد الزكجات تمامان عمى  الزكجات بالمساكاة كالعدؿ.
كعمى ذلؾ، فامتداد ذاؾ المسار اإلصبلحي يقتضي اليكـ أف ييقيد تعدد الزكجات الرجؿ بيف أكثر مف زكجة. 

 أكبر مما كاف عميو الكضع الذم نزلت فيو تمؾ اآلية. عمى نحكو 

ممية، إذ تعددت )صمى اهلل عميو كسمـ( الع ما يمجأ مف يدافعكف عف تعدد الزكجات إلى سنة الرسكؿ كثيران 
زكجاتو في سنكات حياتو األخيرة، كلكنيـ بذلؾ يختاركف تجاىؿ حقيقة أف الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( لـ 
تكف لو سكل زكجة كاحدة طكاؿ خمس كعشريف سنة، أم طكاؿ زكاجو بالسيدة خديجة )رضي اهلل عنيا(. 

مطمقات ألسباب سياسية أك ككانت زيجاتو المتعددة )صمى اهلل عميو كسمـ( بعد كفاة خديجة مف أرامؿ أك 
قبمية. ككانت البكر الكحيدة التي تزكجيا ىي زكجتو الثانية عائشة. كذلؾ ىناؾ حديث صحيح رفض فيو 

ال لك طمقيا. إ زكجة أخرلالرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( أف يتزكج عمي بف أبي طالب، زكج ابنتو فاطمة، 
العديد مف  ،ابنة الحسيف كحفيدة اإلماـ عمي بف أبي طالب ،كضعت السيدة سكينة كفضبلن عف ذلؾ، فقد

 مف بينيا أال يتزكج زكجيا بأخرل طالما استمر زكاجيما قائمان. ،عقد زكاجيا الشركط في

عمى أساس زكاج الزكج مف أخرل. كمف سبؿ تقييد تعدد الزكجات السماح لمزكجة بالحصكؿ عمى الطبلؽ 
كتمؾ ليست بدعة أك تأكيبلن جديدان، بؿ ىي باألحرل فكرة تدعميا ممارسات ترجع إلى صدر اإلسبلـ، كيعترؼ 

عند السنة، كتقبؿ بيا اليـك العديد مف بمداف  بيا المذىب الحنبمي الذم يعتبر مف أكثر المذاىب محافظةن 
يراف، كبعض بمداف جنكب المسمميف التي ال تسير عمى المذىب  الحنبمي مثؿ األردف، كالمغرب، كمصر، كا 

 آسيا.

أما مف زاكية معايير حقكؽ اإلنساف، فإف تعدد الزكجات ال يتسؽ مع مبدأ أساسي في حقكؽ اإلنساف، كىك 
أنو  مف اتفاقية سيداك في تعريفيا لمتمييز، كما 1المادة  فضبلن عف تناقضو مع 428المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة،

أك إجبار  ،إف مجرد إمكانية إجبار المرأة عمى الدخكؿ في عبلقة زكاج تعدديةينتيؾ حؽ المرأة في الكرامة. 
زكجات أخريات إنما ىك انتياؾ لمبنكد المتعمقة بػ "المكافقة الحرة كالتامة عمى اتخاذ زكجيا الزكجة عمى قبكؿ 

كطالما كاف لمزكج الحؽ في الزكاج بعدد مف نساف. حقكؽ اإل آلياتالزكاج" التي تشتمؿ عمييا العديد مف 
النساء، كىك ما مف شأنو التأثير عمى ماليات األسرة، فإف ىذا الحؽ يمثؿ حرمانان لممرأة في العبلقات متعددة 

 ( )ح(.1) 16الزكجات مف حقكقيا في الممكية كما نصت عمييا المادة 
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كما يعتقد بعض المسمميف. فالكاقع أنيا ممارسة كجدت إف تعدد الزكجات ليس ممارسة "إسبلمية" بطبيعتو، 
في العديد مف الحضارات كالديانات كالثقافات في العديد مف بقاع العالـ، حيث كجدت لدل الييكد، 

عندما أدركت الحككمات  ،كالصينييف، كالينكد، كالمسيحييف المكرمكف، حتى تـ القضاء عمييا بحكـ القانكف
لقد شيدت الممارسة الثقافية المتعمقة بتعدد الزكجات  عمى المرأة.ذه الممارسة ىمدل الظمـ الذم تكقعو 

إصبلحات مف خبلؿ التشريع في فترات زمنية كأكضاع متعددة، بما فييا زمف الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( 
 ككذلؾ العقكد األخيرة في عدد مف بمداف المسمميف حكؿ العالـ.

ف لـ يكف ييمارس عمى نطاؽ إف تعدد الزكجات كما ييمارس ال يكـ يضر ضرران بالغان بالمرأة كالطفؿ، حتى كا 
جات ك كذلؾ أف تعدد الزكجات يظمـ كيميز ضد الزكجة القائمة كالز كاسع في العديد مف مجتمعات المسمميف. 

رير فيك يجعؿ مف الزكجة مفعكالن بو في الزكاج، مانحان الزكج حقان كامبلن في تقالتاليات عمى حد سكاء. 
كحارمان الزكجة مف أم سمطاف عمى تحكؿ مفعـ باآلثار العاطفية في عبلقة الزكجية.  ىذا فضبلن  ،المصير

عف أف تعدد الزكجات قد ينتج عنو، في كثير مف األحياف، عدـ مساكاة بيف الزكجات، حيث تحظى كاحدة 
، أك تككف صاحبة الحظكة لدل منيف بأىمية كسمطة أكثر مف األخريات عمى المستكييف االقتصادم كالنفسي

تنعدـ  الزكجات حؽ المرأة في الكرامة  حيثليذه األسباب كأسباب أخرل كثيرة ينتيؾ تعدد  البيت. فيالزكج 
اتخاذ قرارات متعمقة بمسار حياتيا ىي، كقد تشعر  كتعجز عفالزكج عف قراره،  معو سمطتيا في تحكيؿ

كعندما تككف المرأة معتمدة ماليان عمى ما يتزكج زكجيا بأخرل. بالحط مف مكانتيا أك التقميؿ مف شأنيا عند
أخرل دكف مراقبة صارمة لمالياتو، فقد يفضي ذلؾ إلى مشاكؿ اقتصادية  مفزكجيا الذم يحؽ لو الزكاج 

لمزكجة األكلى كلمزكجات التاليات عمى حد سكاء. أضؼ إلى ذلؾ أف فكرة تخكيؿ الزكج الحؽ في اتخاذ 
 ككسيمة يتحكـ بيا الزكج في زكجتو. ،ي حد ذاتيا يمكف أف تستخدـ كتيديد قكمزكجات أخريات ف

أكاديمييف مف ثبلث أكاديميات ك كقد قامت منظمة غير حككمية ماليزية، كىي أخكات في اإلسبلـ بالتعاكف مع 
دراسات جامعات بمشركع بحثي رائد حكؿ تأثير تعدد الزكجات عمى األسرة في ماليزيا. اشتمؿ المشركع عمى 

كمقاببلت معمقة مع أزكاج متعددم الزكجات، ككذلؾ مع الزكجة األكلى كالثانية، كمع أبناء كؿ  ،مسحية
 429:منيما. كقد تكصمت النتائج األكلية لمدراسة إلى ما يمي

 بالمائة مف الزكجات األكليات البلئي شممتيف الدراسة لـ يكفَّ عمى دراية بنكايا  حكالي خمس كستيف
 لزكاج مف أخريات.أزكاجيف با
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  بينما رأل ثمانكف بالمائة مف األزكاج أف باستطاعتيـ العدؿ بيف الزكجات كاألبناء، لـ تر سكل ثبلثيف
 بالمائة مف الزكجات إمكانية تحقيؽ ذلؾ.

  بينما أعرب كاحد كثبلثكف بالمائة مف األزكاج عف "رضاىـ التاـ" بزكجاتيف األكليات كالثكاني، لـ تعرب
 عشر بالمائة مف الزكجات الثكاني. لمائة مف الزكجات األكليات كثبلثةبا ةالرضا سكل سبع عف مثؿ ىذا

  كاف عمى أربعة كأربعيف بالمائة مف الزكجات األكليات االلتحاؽ بكظيفة إضافية حتى تتمكفَّ مف إعالة
ئمان" أك "كثيران" األسرة بعد زكاج الزكج بزكجة ثانية. كأعربت نحك أربعيف بالمائة منيف عف شعكرىف "دا

 بعدـ األماف المالي بعد زكاج الزكج بزكجة ثانية.

  رغـ أف ثبلثة كستيف بالمائة مف األزكاج يعتقدكف أنيـ يكزعكف التزاماتيـ المالية "دائمان" أك "كثيران" عمى
نحكو عادؿ بيف الزكجات، أعربت أكثر مف ستيف بالمائة مف الزكجات األكليات عف أنيف ال تشعرف 

 لؾ.بذ

  أكثر مف تسعيف بالمائة مف أبناء الزكجة األكلى كالثانية قالكا إنيـ ال يحبذكف تعدد الزكجات صيغةن
 لمزكاج أك لمؤسسة األسرة.

ج بزكجة ثانية إنجاب قد يككف لتعدد الزكجات آثار شديدة اإلضرار باألبناء أيضان، إذ عادةن ما ينجـ عف الزكا
ـ ككقتو المحدكدىيف  بؿ قد يفضي ىذا الكضع إلى جة األكؿ مكارد أبييسمكف مع أبناء الزك تقأطفاؿ جدد ي

صراع داخؿ األسرة إذا ما شعرت الزكجات كاألبناء أف عمييـ التنافس كؿ مع اآلخر حكؿ الكـ المحدكد مف 
كقد يفضي ىذا الكضع أيضان إلى انتشار تدني الكضع االجتماعي  المكارد كاالىتماـ المذيف يكفرىما الزكج.

 كاالقتصادم بيف النساء، خاصةن إذا كيفَّ تعتمدف ماليان عمى الزكج في المقاـ األكؿ.

مع ما يستتبعو مف أطفاؿ  ،رغـ أف أحادية الزكجة ال تضمف حياةن أسرية سعيدة، فإف غياب الطرؼ الثالث
سرة أف تنمك قد يساعد في تكفير أماف أكبر لممرأة كيسمح لكحدة األ ،كالتزامات لقسـ إضافي في األسرة

الزكجة اآلف، خاصةن إذا كانت معتمدة عمى زكجيا ماليان، بكجكد  قبؿفعادة ما ت ة أكثر.يكتتطكر في بيئة صح
 رفضت. إفزكجة أخرل في األسرة خكفان مف أف يطمقيا الزكج 



59 

 

دم كالعشريف كأخيران، لـ يعد زكاج الرجاؿ مف األرامؿ كاليتامى حمايةن ليف، حيث تستطيع المرأة في القرف الحا
أك أف تسعى لمحصكؿ عمى مساعدة مف الدكلة أك مف كيانات  ،أف تنفؽ عمى نفسيا كترعى شؤكنيا بنفسيا

 أخرل.

كمف أمثمة ما يتعمؽ بتعدد الزكجات في القكانيف القائمة عمى الحقكؽ في مختمؼ الدكؿ األعضاء في منظمة 
 المؤتمر اإلسبلمي، ما يمي:

 تـ إقرار قانكف أسرة جديد لممسمميف السنة يسمح لممرأة بمنع زكجيا مف  2009في مايك / أيار : البحرين
 اتخاذ زكجة ثانية.

  تعدد الزكجات محظكر.، طاجيكستان، تركيا، أوزبكستانناستجميورية قيرغيز : 

 مف سكرة النساء "كلف  129عمى أساس نص اآلية  1956تعدد الزكجات محظكر بمكجب قانكف  :تونس
اء كلك حرصتـ..." التي تنفي قدرة أم زكج عمى العدؿ بيف الزكجات. كيعتبر اإلقداـ عمى تعدلكا بيف النس

دينار أك العقكبتيف،  240.000تمؾ الممارسة جريمة تستكجب عقاب الرجؿ بالسجف لمدة عاـ أك غرامة 
 كمعاقبة المرأة التي تدخؿ في تمؾ العبلقة مع عمميا بيا بالعقكبة نفسيا.

 كىك أمر شائع في العالـ اإلسبلمي، يحؽ لممرأة أف تعرف التفاوض حول عقد الزواج، البمدان التي  في
أخؿ الزكج بيذا الشرط حؽ لمزكجة  إفتضع في عقد زكاجيا شرطان يمنع الزكج مف اتخاذ زكجة أخرل. ف

 الحصكؿ عمى الطبلؽ.

 انًسائم انًانيت وانطاعت 2.2.2

، اإلمارات العربية 430البحريف )مثؿمساكاة حكؿ سيداك قالت العديد مف البمداف التي شممتيا دراسة 
ف أكجو عدـ المساكاة في بعض القكانيف ليست مف إ( 433، مصر432، المممكة العربية السعكدية431المتحدة

ي ييقصد بيا تحديدان أف عمى تباب التمييز، بؿ ىي انعكاس لتكامؿ االلتزامات كالحقكؽ كفؽ الشريعة، كال
نما لمزكجة أف تحتفظ لنفسيا بأم دخؿ أك ثركة. كىـ يركف في ذلؾ نكعان مف العدؿ بي ،الزكج أف يعكؿ زكجتو

نيا إ"حيث  16لممرأة. فقد قالت مصر، عمى سبيؿ المثاؿ، إنيا ال ترغب في رفع التحفظ عمى المادة 
المصرم ألف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف  ،ستنتقص مف حقكؽ المرأة في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف المصرم
 434يرتب حقكقان لممرأة، كيرفع عنيا مسؤكليات يمـز بيا الرجؿ كحده."



60 

 

ىذه الحجة تغض الطرؼ عف الجانب المقابؿ الذم يشترط طاعة المرأة لزكجيا في مقابؿ إعالتو ليا، فإف لـ 
عف  ىذا فضبلن إذا ما كقع الطبلؽ.  ،ككذلؾ في مؤخر صداقيا ،تطعو كانت "ناشزان" كسقط حقيا في النفقة

عديد مف الرجاؿ ال يفكف بكاجبيـ في اإلنفاؽ عمى األسرة تاركيف تمؾ المسؤكلية لممرأة، حقيقة أف الل إغفاليا
. كعندما تربط الحجة بيف كاجب الرجؿ في النفقة كحصكلو عمى لو دكف أف يرفع ذلؾ مف كجكب طاعتيا

 يحرمو مف نصيبو المضاعؼ في نصيب أكبر في الميراث، يغفمكف ذكر أف عدـ كفائو بكاجب النفقة ال
 الميراث.

كرغـ أف العديد مف القكانيف ال تعترؼ بإمكانية كجكد نظاـ زكاجي تسكده الممكية المشتركة لممكارد، فإف 
سمكنيا. تالممارسة عمى أرض الكاقع تقـك عمى الزكاج الذم يتشارؾ فيو الطرفاف المكارد كالمسؤكليات كيق

النفقة في مقابؿ الطاعة، كالتقسيـ الصاـر لمممتمكات الذم ينفؽ فيو الرجؿ  –كبالتالي، فإف منطؽ القانكف 
ظ ىذا المنطؽ كىمان قانكنيان ييحافى  أصبحلقد لو كجكد عمى أرض الكاقع.  دلـ يع –كتحتفظ فيو المرأة بممتمكاتيا 

ستند إليو القانكف، السيطرة كفي كضع الرضكخ. تجب إعادة النظر في المنطؽ الذم يعميو إلبقاء المرأة تحت 
 كلنا في القرآف كالسنة المفاىيـ التي تمكننا مف ذلؾ.

لقد أدخؿ القرآف العديد مف اإلصبلحات عمى الممارسات الثقافية القائمة المتعمقة بالمكارد المالية لممرأة، بما 
ة مسار إصبلحي، لك في ذلؾ السماح ليا باالحتفاظ بممتمكاتيا كمنحيا نصيبان في الميراث. كقد كاف ذلؾ بداي

مناه بعد  سنة ليتسؽ مع الزماف كالظركؼ، ألدل بنا إلى إلغاء المنطؽ القانكني لمنفقة في مقابؿ  1400كصى
دخاؿ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في كؿ المجاالت، بما فييا األمكر المالية.  الطاعة، كا 

صمى اهلل عميو كسمـ(، سيدة أعماؿ ناجحة لقد كانت السيدة خديجة )رضي اهلل عنيا(، أكلى زكجات الرسكؿ )
كمستقمة. كقد دعـ الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( أعماؿ زكجتو كأظير احترامان لمنساء البلتي يتعاممف في 

 الزكاج عمى قدـ المساكاة المالية مع الرجؿ.

(. كعمى ذلؾ 128اء: (، كبالرجؿ أيضان )النس34لقد كردت كممة "نشكز" في القرآف مقترنة بالمرأة )النساء: 
فاألنسب أف ييعرَّؼ النشكز بأنو خرؽ النسجاـ الحياة الزكجية مف جانب أمو مف الزكجيف، ال أف يعرَّؼ بأنو 

 عدـ طاعة المرأة لزكجيا.

كقد كفمت معايير حقكؽ اإلنساف، خاصةن ما كرد في اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 
كيشمؿ ذلؾ كفالة أف لمرجؿ كالمرأة  نيان المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في المسائؿ المالية.)سيداك(، صراحةن كضم
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، كنفس الحقكؽ "فيما يتعمؽ بممكية كحيازة الممتمكات، 435"نفس الحقكؽ كالمسؤكليات أثناء الزكاج كعند فسخو"
دارتيا، كالتمتع بيا، كالتصرؼ فييا." داك عمى أىمية تمكيف المرأة كذلؾ أكدت لجنة سي 436كاإلشراؼ عمييا، كا 

 437ب عيشيا ككذلؾ االعتراؼ بمساىماتيا المالية كغير المالية في الزكاج.مف كس

فقد تزايد تعميـ المرأة في جميع أنحاء العالـ، بما في ذلؾ مختمؼ بمداف كفيما يتعمؽ بالكاقع االجتماعي، 
نكاحي المالية فضبلن عف أدكارىا التقميدية. المسمميف، ككذلؾ تكظفيا كالمساىمات التي تقدميا لؤلسرة في ال

ككذلؾ في فيـ التبادلية في قكانيف  ،كلكف ىذا الكضع غير معترؼ بو عمى نحكو مناسب في القكانيف الحالية
األسرة كالتي تستند إلى المنطؽ القديـ الذم يرل أف الزكج يتحمؿ المسؤكلية المالية لؤلسرة بينما تطيعو 

 الزكجة طاعةن عمياء.

إذا لـ يكف لمشريكيف في الزكاج نصيبان متساكيان مف القدرات كالمسؤكليات المتعمقة بالمساىمة في ىذا االتحاد 
في العبلقة، أم  ةكفي اتخاذ القرارات المتعمقة بو، فقد يؤدم ذلؾ إلى نتائج عكسية بالنسبة لمطرؼ األقؿ سمط

 الزكجة بكجو عاـ.

 في القكانيف القائمة عمى الحقكؽ في مختمؼ البمداف ما يمي: مف أمثمة ما يتعمؽ بالمسائؿ المالية

  :لممحكمة أف تقضي بتقسيـ الػ "ىارتا سيبنكارياف" )األصكؿ الزكاجية( التي تـ اقتناؤىا عبر ماليزيا
الجيكد المشتركة لمطرفيف، كفقان لنصيب كؿ مف الطرفيف مف المساىمة في الحصكؿ عمى تمؾ األصكؿ، 

كبالنسبة لؤلصكؿ التي تـ الحصكؿ عمى الطرفيف، كاحتياجات األطفاؿ القصر لمزكاج.  كالديكف المستحقة
عمييا بجيكد طرؼ كاحد، فقد تأمر المحكمة بتقسيـ األصكؿ المتعمقة بمساىمة الطرؼ اآلخر في رعاية 
البيت كاألسرة، كلكف الطرؼ الذم تسببت جيكده في الحصكؿ عمى األصؿ يحصؿ عمى نصيب أكبر. 

أف المرأة قد ال تككف قد ساىمت ماليان في الحصكؿ عمى األصكؿ الزكاجية، فإف دكرىا كزكجة كأـ فرغـ 
 يعتبر مساىمة غير مباشرة، لذلؾ عادةن ما تحصؿ عمى ثمث األصكؿ عمى األقؿ.

  :لممحكمة الشرعية أف تأخذ في اعتبارىا طائفة كاسعة مف العكامؿ بما فييا مساىمات الزكجة سنغافورة
تربية األبناء. كلممحاكـ األقؿ درجة أف تصدر قرارات  فيمف عمؿ منزلي كمسؤكلية أساسية  ،بيتفي ال

ذا ما لـ تكف النافذة لتسييؿ االسترداد الفعمي لؤلصكؿ.  زكجة قد ساىمت ماليان بشكؿ مباشر في كا 
 بيعو. فإذا الحصكؿ عمى بيت الزكجية، ييحكـ ليا بما بيف ثبلثيف إلى خمسيف بالمائة مف صافي قيمة

 كانت قد ساىمت ماليان في شرائو يحؽ ليا الحصكؿ عمى نصيب أكبر مف مساىمتيا.



62 

 

  :نصت مراجعات القانكف المدني عمى التقسيـ المتساكم لؤلصكؿ التي تـ الحصكؿ عمييا أثناء تركيا
 د.النظاـ الرئيسي لمزيجات التي عقدت في ظؿ القانكف الجدي حيث أصبح ىذا النظاـ ىكزكاج، ال

  :تعترؼ إندكنيسيا بحقكؽ متساكية لممرأة في األصكؿ/ الممتمكات الزكجية، رغـ تفريقيا في إندونيسيا
عائميا. عمى أف لى المرأة بكصفيا تعمؿ في المنزؿ بينما يعتبر الرجؿ رأس األسرة ك إاألدكار بحيث ينظر 

متمكات التي اقتناىا الزكج. دكر المرأة كربة منزؿ ال يمنعيا مف الحصكؿ عمى حقكؽ في األصكؿ/ الم
 لذلؾ تحصؿ المرأة عند الطبلؽ عمى نصؼ األصكؿ/ الممتمكات الزكجية.

 انًيراد 2.2.2

ي القانكف ال يمكف تغييرىا الستنادىا فر الدكؿ األطراؼ في سيداك إلى الميراث عمى أنو مسالة يشتكثيران ما 
المثاؿ إف أحكاـ الشريعة فيما  ؿر عمى سبي(. فقد قالت مص440، سكريا439، ليبيا438مصر )مثؿإلى الشريعة 

" . كذلؾ أشارت العديد مف الدكؿ األطراؼ صراحةن إلى أف تحفظاتيا عمى 441يتعمؽ بالميراث "أمر محسـك
(. فقد قالت ليبيا، عمى سبيؿ 445، سنغافكرة444غامبيا، 443، ليبيا442البحريف )مثؿسيداك تتعمؽ بقكانيف الميراث 

رث لكجكد أحكاـ قاطعة في الشريعة في ىذا الصدد ال يمكف اإل المثاؿ، إف تحفظيا "ينطبؽ عمى
 ."446مخالفتيا

نظران ألف تكزيع الممتمكات  ،يعتبر الحؽ في الميراث مف األمكر الشديدة األىمية بالنسبة لممرأة المسممة
يا لحقكقيا كفي ممارست ،كاألصكؿ كالتحكـ فييا يؤثر إلى حد بعيد في قدرتيا عمى التمتع بحياة مستقرة ىانئة

األخرل كذلؾ. فبدكف األصكؿ التي تحصؿ عمييا مف الميراث تيظمـ المرأة كال تستطيع أف تحيى بشكؿ 
مستقؿ، كال حتى أف تضمف لنفسيا كألسرتيا ما يكفييما. كنظران ألف تكزيع الميراث مرتبط ارتباطان كثيقان ببنكد 

ة ىحكامو مف زاكية عادلة كمنصفة حتى نضمف النزاأخرل في قكانيف األسرة المسممة، ينبغي أف يينظر إلى إ
 كالعدالة لكؿ جكانب الحياة األسرية األخرل.

تغيب المساكاة بيف الجنسيف في مكاد قكانيف الميراث في العديد مف البمداف التي تقـك فييا القكانيف عمى أحكاـ 
قكاعد الميراث تمؾ أف يرث االبف  فمف بيف ما تنص عميو. كلكفالميراث التقميدية التي كضعيا الفقياء األ

كيستند ذلؾ إلى منطؽ التسميـ بأف عمى الرجؿ كاجب كمسؤكلية إعالة األسرة. كقد قالت ضعؼ نصيب أختو. 
مندكبة بحرينية، عمى سبيؿ المثاؿ، إنو حتى لك اقتسـ األخ كاألخت ميراث أبييما بالتساكم يظؿ عمى االبف 

ـ بتقديـ الدعـ المالي عمى مكارد مسؤكلية دعـ أختو ماليان. كقالت إ نو بناء عمى ذلؾ ينبغي أف يحصؿ الممزى
 447مالية أكبر، كبالتالي فالقانكف يعامؿ الرجؿ كالمرأة عمى نحكو عادؿ.
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كلكف ذلؾ المنطؽ يدكر بنا في حمقة مفرغة: لمرجؿ حقكؽ أكبر في الميراث ألف عميو اإلنفاؽ عمى األسرة، 
 أكبر في الميراث. ان سرة ألف لو حقكقكالرجؿ يجب أف ينفؽ عمى األ

كقد احتجت العديد مف الدكؿ األطراؼ بأف قكانيف الميراث منصكص عمييا في القرآف، كبالتالي ال يمكف 
التي كردت في حكاـ الميراث التقميدية ألاألساسية  ةبنيالكرغـ اعتماد الفقياء عمى  .صبلحياإتغييرىا أك 

قكاعدىا كنظميا مف خبلؿ مناىج الفقو كتأكيبلتو. كقد كضعت لفقيية مختمؼ المذاىب االقرآف، إال أف 
أك شيعي  طبؽ ما كرد مف أحكاـ في مذىب سنياختمفت دكؿ المسمميف الحديثة في ىذا الصدد، فمنيـ مف 

رئيسي كاحد، كمنيـ مف جمع بيف مذىبيف أك أكثر، كمنيـ مف كضع قكانيف ميراث حديثة تعتمد بشكؿ عاـ 
في كضع  ان رئيس ان كبما أف التأكيبلت البشرية لعبت دكر لتقميدم كلكنيا مبلئمة لمكاقع الحديث. عمى الفقو ا

أحكاـ الميراث التقميدية ككذلؾ في التدكيف الحديث لقكانيف الميراث، فبل مكاف إذف لمقكؿ بأف الصياغة 
 صنع البشر.مف حرل فقو المعيارية لتمؾ القكاعد يمكف اعتبارىا شريعة مكحى بيا مف السماء، بؿ ىي باأل

كثيران ما يحتج المدافعكف عف قكاعد الميراث التقميدية بأنيا أقؿ تمييزان مما كاف عميو الحاؿ قبؿ اإلسبلـ. 
صحيحه أف ما نزؿ مف كحي فيما يتعمؽ بالميراث حسَّف مف كضع المرأة، كأف مكقؼ اإلسبلـ مف الميراث كاف 

الـ لمئات السنيف  كلكف مسار اإلصبلح الذم بيدئ فيو في عيد الرسكؿ األكثر تقدمان كشمكالن عمى مستكل الع
)صمى اهلل عميو كسمـ( لـ ييستكمؿ، فمـ تتطكر تمؾ القكاعد بمر الزمف. ىذا فضبلن عف أف عددان مف األحكاـ 

ؿ في المذاىب السنية )مثؿ عمك الكرثة مف العصب عمى غيرىـ( إنما ىي مستقاة مف قكاعد الميراث فيما قب
يا في النظاـ جتمؾ األحكاـ لـ يصبيا إصبلح، بؿ تـ دمباألحكاـ الكاردة في القرآف.  ااإلسبلـ، كال عبلقة لي

كجعؿ منو الفقياء األقدمكف نظامان رسميان منذ ألؼ عاـ، عمى أساس احتياجات كعادات  ،الذم كضعو البشر
 كتكقعات خاصة بالمجتمع الذم كانكا يعيشكف فيو.

غير تغيران ىائبلن، كينبغي إصبلح قكانيف الميراث حتى نتابع مسار اإلصبلح التقدمي الذم كاف كلكف العالـ ت
 قد بدأ في عيد الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( كنستجيب الحتياجات المجتمع الحديث.

ؿ كفيما يتعمؽ بمعايير حقكؽ اإلنساف العالمية، فالدكؿ األطراؼ في اتفاقية سيداك مسؤكلة عف ضماف حصك 
أم  –ككذلؾ عف استطاعة المرأة التمتع بيذه الحقكؽ  ،الرجؿ كالمرأة عمى حقكؽ ميراث متساكية في القانكف

كقد عمقت  أف تحصؿ بالفعؿ عمى ما كرثتو كال يجبرىا بقية أعضاء األسرة عمى التنازؿ عف حقكقيا، إلخ.
كلت في تعميقيا ما تتحممو المرأة في عمى الميراث، كتنا 21لجنة سيداك بشكؿ مكثؼ في تكصيتيا العامة رقـ 

تناكلت العديد مف الكيانات  كذلؾ 448كاقعيا اآلف مف مسؤكلية عف إعالة األسرة في كثير مف األحياف.
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المتخصصة في حقكؽ اإلنساف الدكلية مسألة الميراث أيضان، كمنيا لجنة حقكؽ اإلنساف في تكصيتيا العامة 
كخطة عمؿ  16،450االجتماعية كالثقافية في تكصيتيا العامة رقـ كلجنة الحقكؽ االقتصادية ك  28،449رقـ 
 451.بكيف

كفيما يتعمؽ بالكاقع الذم تعيشو المرأة كالرجؿ، فقد تغيرت بنية األسرة في العصر الحديث تغيران كبيران. فبينما 
ساء كانت األسر الممتدة تعيش حياتيا منذ مئات السنيف قريبة مف بعضيا البعض، ككاف باستطاعة الن

االعتماد عمى الكرثة الذككر في إعالتيف، تزايدت اآلف أعداد األسر النككية كانحسرت العبلقات الكثيقة مع 
شبكة األسرة الممتدة، فمـ يعد باإلمكاف االعتماد عمى تمؾ األسر الممتدة كآلية دعـ يعتد بيا. ىذا فضبلن عف 

نظرم. فتمؾ الفكرة ال سند ليا  ضا ليست سكل افتراأف فكرة كفاء رجاؿ األسرة بمسؤكلياتيـ في رعاية نسائي
مف الكاقع، حيث نجد الرجاؿ في معظـ األحياف ال يدعمكف مف حصمف عمى أنصبة أقؿ في الميراث، كليست 

 ىناؾ في القكانيف أك في الممارسة مف آلية مساءلة تضمف كفاء الرجاؿ بمسؤكلياتيـ.

ة لمشريعة بالقياـ عمى نفقة الزكجة كاألخت كاألبناء، إال أف كاقع كرغـ أف الرجؿ ممـز كفؽ المفاىيـ التقميدي
المرأة اليكـ يشي بأنيا كثيران ما تساىـ في نفقات األسرة كتعكؿ الزكج كاألبناء، بؿ كحتى أعضاء األسرة 

زادت  كسبف أكثر، كتقمف بدكر رأس األسرة،تفمع زيادة نسبة النساء المتعممات كأكلئؾ البلئي . الممتدة
 إذان مساىمة المرأة في نفقات األسرة، بؿ كقياميا بيا كاممةن في بعض األحياف. ىذا التغير في المعايير يعني 

نصيب أف الحجة القائمة بأف الرجؿ يقكـ عمى نفقة األسرة، كبالتالي يحؽ لو نصيب أكبر في الميراث مف 
 الحديث. أختو أك أقاربو النساء األخريات، لـ يعد ليا كزف كبير في العصر

ككثيران ما ينصح العمماء كالمدافعكف عف القكاعد التقميدية في الميراث األسرى باستخداـ اإلىداء أثناء حياتيـ 
كسيمة أكثر عدالة كمساكاة في تكزيع األمبلؾ. كىك ما يدؿ عمى أف تمؾ القيادات الدينية مقتنعة بأف قكاعد ك

البعد  إلى ىذاب الفقياء ىأف يذ إنو أمر ال يصدؽبنة. الميراث ليست عادلة كال مساكية بيف االبف كاال
اللتفاؼ حكؿ القكاعد التقميدية، كتظؿ تمؾ القكاعد دكف تغيير. لذلؾ، فالعديد اتباع نيج افينصحكف الناس ب

مف الحككمات تسمح لمكرثة بتغيير قكاعد الميراث لتناسب ظركفيـ، بشرط مكافقة كؿ الكرثة. كبذلؾ تمتؼ 
لقكاعد فتصؿ إلى اتفاؽ بأف يتـ تقسيـ كؿ األصكؿ بيف األخكة كاألخكات بالتساكم، أك أف األسر حكؿ ا

لى األخت التي ضحت بكظيفتيا لرعاية أحد األبكيف إب نصيب أكبر ىيذىب الميراث كمو إلى األـ، أك أف يذ
 في شيخكختو.
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يراث تشي بكجكد حاجة إلى مثؿ تمؾ الممارسات المتنكعة التي تيدؼ إلى تحقيؽ العدالة في تقسيـ الم
 إصبلح القكاعد التقميدية لجعميا أكثر اتساقان مع ما يحرص اإلسبلـ عمى مراعاتو قانكنيان كدينيان كأخبلقيان.
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 الخالصة والتوصيات .3
بمداف المسمميف كالبمداف التي تضـ أقميات مسممة اعؿ فتاستيدؼ مشركع مساكاة حكؿ سيداك تكفير فيـو لكيفية 

كقد ككيؼ تناكلت لجنة سيداك القضايا المتعمقة بقكانيف األسرة المسممة كممارساتيا.  ،ممية سيداككبيرة مع ع
كشفت الدراسة عف عددو مف التكجيات في تبرير الدكؿ األطراؼ لعدـ تطبيقيا لمكاد اتفاقية سيداك المتعمقة 

لعديد مف تبريرات الدكؿ األطراؼ بقضايا األسرة كالمقاربات التي اتبعتيا المجنة في ىذا الصدد. استندت ا
عمى الحجة التبسيطية القائمة بأف القكانيف كالممارسات قائمة عمى "الشريعة" كبالتالي فيي غير قابمة لمتغيير، 

 أك بأف العادات كالتقاليد كالثقافة تمنع إحداث تغيير فكرم.

األسرة، كذلؾ بدمجو بيف تعاليـ  يففي النظر إلى المساكاة  يطرح إطار عمؿ مساكاة مقاربة أكثر شمكليةن 
المعاش الفعمي اإلسبلـ، كحقكؽ اإلنساف العالمية، كالضمانات الدستكرية بالمساكاة كعدـ التمييز، كالكاقع 

مستمرة التطكر. كيكفر النصؼ الثاني مف ىذا التقرير طرح رؤية  حيكية فاعمةلمنساء كالرجاؿ، كفؽ عممية 
لعدـ تيا الحككمات قدمالعامة التي عمى التبريرات  لمرد في سياؽ سيداكلكيفية تطبيؽ إطار عمؿ مساكاة 

 كتبريراتيا حكؿ قضايا محددة في قانكف األسرة. ،االلتزاـ ببعض بنكد االتفاقية

كباإلضافة إلى تمؾ الردكد عمى تبريرات الدكؿ األطراؼ كعمى بعض القضايا الرئيسية، تقترح مساكاة عمى 
سعيان أكثر قكة كعمقان، عمى نحكو حكار المشاركة ك الالتي تيدؼ إلى دفع  لتكصياتدان مف ادلجنة سيداك ع

 لمكصكؿ إلى أرضية مشتركة بيف قكانيف األسرة المسممة كسيداك عمى أساس مف المساكاة كالعدؿ:

 األسرة ال يمكن تبريرىا عمى أسس دينية في التأكيد عمى أن قوانين األسرة التي تؤبد عدم المساواة .
ألنيا قائمة عمى تفسيرات البشر لمنصكص  ،ميط الضكء عمى أف القكانيف ليست إليية في حد ذاتياتس

الدينية كتدكينيا في شكؿ قكانيف، كعمى أف القكانيف ينبغي أف تتسؽ مع معايير حقكؽ اإلنساف الدينية 
 كالدكلية المتعمقة بالمساكاة كالعدؿ.

  تعاليم اإلسالم، والضمانات الوطنية بالمساواة وعدم الترويج لحقوق اإلنسان بوصفيا متأصمة في
 .التمييز، والواقع المعاش لمرجل والمرأة اليوم

  ومشتممة عمى  –معبرة عن  برامجيا وسياساتيا وقوانينياتجعل عمى أن تشجيع الدول األطراف- 
ما يعني كفالة كىك  .مفيوم سيداو عن المساواة وعدم التمييز خاصةً معايير حقوق اإلنسان الدولية، 

كجكد البيئة التمكينية البلزمة لتركيج مفيكـ تمكيني لدكر المرأة في المجتمع كمساىمتيا فيو، كذلؾ اتساقان 
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كيعني ذلؾ أيضان تحفيز الدكؿ األطراؼ عمى أف تسحب، خبلؿ فترة مف اتفاقية سيداك.  5مع المادة 
كالغرض منيا، مثؿ التحفظات المتعمقة  زمنية محددة، تحفظاتيا المتناقضة مع ىدؼ اتفاقية سيداك

 .16بالزكاج كالعبلقات األسرية كما كردت في المادة 

  تخطى األسس الدينية تاالعتراف بأن مقاومة إصالح قوانين األسرة المسممة كثيرًا ما تنبع من أسباب
الثقافة . الدالظاىرية، مثل النيج األبوي المتخفي وراء عباءة الدين أو الضغوط السياسية داخل الب

كالديف، كبلىما متعدد األكجو كيحتمؿ المعارضة. لذلؾ فالعقبات ليست في "الثقافة" أك "الديف" في حد 
ذاتيما، بؿ في الرؤية التي تنحاز إلى تأكيبلت معينة عمى أساسو مف المصالح االقتصادية كعبلقات 

 القكل اآلنية.

 زية والعنف ضد المرأة ودراسة تمك الروابط، والتوسع االعتراف بوجود روابط بين قوانين األسرة التميي
لقد نضجت المعايير الدكلية المتعمقة . في خطاب العنف ضد المرأة ليشتمل عمى إصالح قانون األسرة

بالعنؼ ضد المرأة نضكجان تامان كأضحت اليكـ مكضع تركيز منتظـ في تكصيات ىيئات االتفاقية 
لمتعمؽ بقانكف األسرة لمَّا تنضج بعد، مقارنة بتمؾ المتعمقة بالعنؼ، كاآلليات الخاصة. كلكف المعايير ا
نظاـ حقكؽ اإلنساف الدكلي. إف القضاء عمى العنؼ ضد المرأة  ضمفكما أنيا أقؿ بركزان نسبيان كقضية 

تـ تكضيح الركابط التي تربط االثنيف بجبلء.  إفاألسرة سيحرزاف تقدمان معان،  فيكالقضاء عمى التمييز 
عرضة ر ثاألسرة بسبب قكانيف األسرة التمييزية، فيي في الغالب أك فيذلؾ أف المرأة لك تعرضت لظمـ ك 

فالزكاج القسرم، عمى سبيؿ المثاؿ، ككذلؾ الزكاج المبكر كبلىما مف أشكاؿ العنؼ ضد لمعنؼ المنزلي. 
في األسرة مف شأنيا تقييد  المرأة  كقكانيف األسرة التي تكرس حؽ الزكج أك األب في السيطرة عمى اإلناث

 استقبلليا االقتصادم، كبالتالي قدرتيا عمى ترؾ البيت الذم تمقى فيو معاممة عنيفة.ك حركة المرأة 

  مجتمعات المسممين  ضمنتشجيع النقاش المفتوح العام الذي يشمل الجميع مع الدول األطراف و
القوانين الدينية والمبادئ المتعمقة  حول تنوع اآلراء وتأويالت ،نظام حقوق اإلنسان الدولي ضمنو 

كعطفان عمى ذلؾ، تشجيع الدكؿ عمى دعـ المشاركة الكاممة لؤلصكات التي  بقوانين األسرة وممارساتيا.
 يا، بما فييا أصكات النساء.سكاتاعتيد عمى تيميشيا أك إ

 وقادة المجتمع  تشجيع مجتمع حقوق اإلنسان الدولي، بما في ذلك الدول األطراف وخبراء االتفاقية
 األوسعفيم الوأعضاء المجتمع المدني عمى إرساء سوابق ومساحات لفيم أدق لمثقافة في إطار 

 .لحقوق اإلنسان العالمية
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  صالح قوانين األسرة وحماية تيدف إلتقديم االعتراف والدعم لمنساء والرجال المنخرطين في عمميات
وتدفع األسرة  ،بار القيم الدينية وحقوق اإلنسان العالميةعتاالتأخذ في  حاليًا بأساليب حقوق القائمةال

 .عالقات مساواة وعدل وكرامة واحترام متبادلتحقيق في اتجاه 

 األىمية ألن المعايير  ىذهبأىمية معايير حقوق اإلنسان الدولية بالنسبة لممسممات واحترام  االعتراف
 .تضمن لممرأة صوتًا في تعريف ثقافتيا

  بما في في عممية مراجعة سيداو، لقضايا قانون األسرة المسممة إجرائية تعطي األولوية إدخال تغييرات
 ذلؾ:

مف مراجعات سابقة أك  مف خبلؿقضايا قانكف األسرة في الحاالت التي سبؽ كتـ فييا تحديد أكلكية  -
ناء تناكؿ تمؾ القضايا في مرحمة مبكرة مف الحكار البمف الميـ حككمية، المنظمات غير قبؿ ال

لضماف كجكد كقت كاؼو لؤلسئمة العميقة كاإلجابات. ككحؿ بديؿ، يمكف ضماف تحديد حصة مناسبة 
الكافية مف الكقت ليذه القضايا ذات األكلكية في نياية يـك الحكار البناء، كذلؾ إلتاحة الفرصة 

 .شامؿبشكؿ  16لتناكؿ المادة 

أسئمة خبراء سيداك عمى تتـ اإلجابة ف عند ترؤس جمسة حكار بناء مع دكؿ أطراؼ، التأكد مف أ -
 الكقت المحدكد المتاح عمى أكفأ ما يككف.ييستخدـ بشكؿ مباشر، كأف 

إمداد الدكلة الطرؼ  مف الميـعند تحديد قضايا في قانكف األسرة بكصفيا مجاالت أكلكية لممتابعة،  -
تصاليا بمصادر خارجية بمعمكمات كتكجييات محددة حكؿ كيفية التعامؿ مع تمؾ القضايا، كتسييؿ ا

 قادرة عمى تقديـ االقتراحات الكفيمة بدفع المساكاة في تمؾ القكانيف.

قكائـ المسائؿ كالحكارات البناءة كالتعميقات الختامية حكؿ كيفية صياغة تكخي الدقة كالتحديد في  -
أمثمة أك  التعامؿ مع قكانيف األسرة التمييزية كممارساتيا، كالسبب في ككف ذلؾ ضركريان، كطرح

 أفضؿ ممارسات أك مصادر لمساعدة الدكؿ األطراؼ في تطبيؽ التكصيات.

القضايا، كتعرب عف استعدادىا لتقديـ  ىذهتكد مساكاة أف تتقدـ بالشكر إلى المجنة عمى اىتماميا بمناقشة 
 جنة لذلؾ.زكاج المسمميف عند طمب المكممارسات المزيد مف المدخبلت كالمعمكمات التفصيمية حكؿ قكانيف 



69 

 

 قــالمالح

 المصطمحات مسرد بأىم :1ممحق 
 

سمطة إجبار غير المتزكجة )أيان كاف سنيا( عمى الزكاج مف كؼء ليا، كالتي عادةن ما تككف بيد اإلجبار: 
األب أك الجد لؤلب، كالتي تقرىا آراء بعض المذاىب، بينما تقصرىا أخرل عمى فاقدم األىمية فقط )القاصر 

 أنثى، كالمجنكف، كالمعتكه(.ذكران كاف أـ 

لى االجتياد يرجع جانب كبير االجتياد:  إعماؿ العقؿ فيما ال حكـ فيو كال دليؿ شرعي لمكصكؿ إلى حكـ. كا 
مف تطكر الفقو. كبعد استقرار المذاىب الفقيية السنية، اعتبره المسممكف نقيض التقميد. كقد أدل عدـ ظيكر 

ث اليجرم، إلى االعتقاد خطأن بأف باب االجتياد قد أيقفؿ. كمف شركط مدارس فقيية جديدة بعد القرف الثال
العمـ بمصادر التشريع، كبأساليب استنباط األحكاـ، كالعدالة )األمانة العممية كالتقكل(. كييسمى مف  االجتياد:

مف العامة أف  يمارس االجتياد "المجتيد". أما الشيعة فمـ يعتبركا أف باب االجتياد قد أيغمؽ، كلكنيـ يطمبكف
 يتبعكا رأم أحد المجتيديف.

 اختبلؼ الفقياء في األحكاـ الشرعية.االختالف: 

ىك العدكؿ عف الحكـ في مسألة ما، عف مثؿ ما حكـ بو في نظائرىا، إلى حكـ آخر مخالؼ، االستحسان: 
 لدليؿ قكم خاص بيا. كقد استخدمو األحناؼ كاعتبركه مف أدكات القياس.

ى أيضان المصالح المرسمة، كقد استخدمو المالكية. كيعتبر مف أدلة األحكاـ الشرعية. كيسماالستصالح: 
كالمصالح المرسمة ىي كؿ مصمحة لـ يرد بشأنيا دليؿ يمنع العمؿ بيا، كيككف فييا مصمحة حقيقية، أك جمب 

 منفعة أك دفع مضرة.

 مجتمع مف المؤمنيف.األمة: 

 ف اآلراء الفقيية(.االختيار )مف بيف عدد مالتخير: عممية 

، كىك الطبلؽ الذم يقع نتيجة خرؽ أحد شركط عقد الزكاج أك أية كيسمى أيضان الطبلؽ المعمؽالتعميق: 
 اتفاقية مكتكبة بعد الزكاج بيف الزكج كالزكجة.
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كيقصد بو في المصطمح الفقيي تقييد الشخص باتباع مذىب محدد. كقد كاف كسيمة لمنيجة المذاىب التقميد: 
 يية كترسيخ سمتطيا.الفق

كىك كؿ ما قالو الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( أك عمؿ بو أك أقره أك لـ يعارضو. كقد كضع الحديث: 
المسممكف لو عممان خاصان ىك عمـ الحديث. كينقسـ الحديث إلى سند )تسمسؿ ركاة الحديث(، كمتف )نص 

 ماد عمى بعض األحاديث كمدل المعيارية.الحديث نفسو(. كقد اختمؼ الفقياء كالمحدثكف في درجة االعت

القياـ بتعيد الصغير أك الصغيرة بما يصمحو كتربيتو جسميان كنفسيان كعقميان، كي يقكل عمى  الحضانة:
 النيكض بتبعات الحياة كاالضطبلع بمسؤكلياتيا.

تدم نفسيا بما تبذلو فراؽ الرجؿ زكجتىو ببدؿ ]تعكيض[ تدفعو لو، كيسمى الفداء أيضان، ألف المرأة تف الخمع:
 ]مف ماؿ[ لزكجيا.

في الشرع، ىي كؿ ما أتى بو الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ( مف قكؿ أك فعؿ كما أقرَّه كما لـ يقره، السنة: 
 كما كرد في كتب السيرة كالحديث. كتأتي السنة في المرتبة الثانية بعد القرآف في مصادر التشريع.

لمستقيـ، أك مكرد الماء الجارم. كفي اصطبلح الفقياء ىي السبيؿ الذم في المغة ىي الطريؽ االشريعة: 
أكحى بو اهلل ليتبعو البشر لتنفيذ مراده. كىي ال تقتصر عمى المعامبلت فقط، بؿ تشمؿ أيضان القيـ كالمبادئ 

ينيا كبيف األخبلقية كعممية استنباط األحكاـ نفسيا. كتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو مف الشائع أف يتـ الخمط ب
 الفقو.

نياء العبلقة الزكجيةالطالق:   عادة مف قبؿ الزكج. حؿ رابطة الزكاج كا 

 الحؽ المفكض بالطبلؽ تمارسو الزكجة )العصمة(.طالق التفويض: 

عدد األياـ أك الشيكر التي تمتنع فييا المرأة عف التزكج بعد كفاة زكجيا أك فراقو. كىي لممطمقة ثبلث العدة: 
التي تحيض، كثبلثة أشير لمتي ال تحيض  كلمف مات عنيا زكجيا أربعة أشير كعشرة أياـ،  حيضات لممرأة

 ما لـ تكف حامبلن، فإف كانت حامبلن فعدتيا حتى تضع حمميا.

كيستخدـ مصطمح "العادة" أحيانان لمتعبير عف المعنى نفسو  كىك ما تعارؼ عميو الناس مف عادات العرف: 
اجتماعية. كقد لعب العرؼ دكران ميمان في الفقو كتطكره  حيث استند إليو بعض محمية أك عامة، كممارسات 

 الفقياء في أحكاميـ.
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ىي رأم المفتي في مسألة محددة. كما دامت رأيان، فيي غير ممزمة شرعان. كعادةن ما تعتمد الفتاكل الفتوى: 
الحديث أضفى عمييا معنى عمى نصكص شرعية مكثكقة. عمى أف االستخداـ السياسي لمفتاكل في العصر 

 الدعكة الدينية أك األمر.

حؿ رابطة الزكجية بسبب خمؿ كقع في العقد أك طارئ يمنع استمرار العقد )كاكتشاؼ أف الزكج أخك الفسخ: 
 الزكجة في الرضاعة مثبلن(.

كتطمؽ كممة "فقو" في المغة ىك الفيـ كالمعرفة. أما عمـ الفقو فيك العمـ الذم يتكفر عمى فيـ الشريعة. الفقو: 
أيضان عمى كؿ األدبيات التي أنتجيا فقياء المسمميف. لمزيد مف التفاصيؿ انظر مناقشة ىذا المكضكع في 

 مف ىذا التقرير. 3.1القسـ 

ىك مف يتكلى الفصؿ في الخصكمات بيف الناس، كحكمو كاجب النفاذ شرعان. كيختمؼ عف المفتي القاضي: 
 كبالتالي فيك يمثميا، ككذلؾ في أف ليس لفتكاه قكة إنفاذ في المحاكـ.في أف المفتي تعينو الدكلة، 

ىك إلحاؽ أمر ال نص فيو كال إجماع بآخر منصكص عمى حكمو أك مجمع عميو، كتعميؽ حكمو القياس: 
 عميو الشتراكيما في العمة التي شرع مف أجميا الحكـ.

 .الطبلؽ بمكافقة الطرفيفالمبارءة: 

 الزكج لمزكجة عند الطبلؽ، عندما يككف ىك الذم أكقع الطبلؽ أك تسبب فيو.مبمغ يدفعو المتعة: 

مدرسة فقيية تسير عمى أصكؿ كأساليب معينة في استنباط األحكاـ الفقيية. كقد ظيرت العديد مف  المذىب:
المذاىب في المدف اإلسبلمية، كصمت إلى أكثر مف تسعة عشر مذىبان، لـ تستمر منيا سكل تسعة ىي: 

 نفي، كالحنبمي، كالمالكي، كالشافعي، كالجعفرم، كالزيدم، كاإلباضي، كالظاىرم.الح

ىي المصمحة العامة، كىي مف أسس االستصبلح عند المالكية. كقد عرَّؼ اإلماـ الشاطبي، مف  المصمحة:
خمس فقياء القرف الرابع عشر الميبلدم، المصمحة بأنيا المقصد األكؿ لمشريعة  كىك يرل أنيا مرتبطة ب

 احتياجات أساسية استيدفت الشريعة حمايتيا كىي: النفس، كالديف، كالعقؿ، كالماؿ، كالنسؿ.

 فقيو مؤىؿ إلصدار فتاكل شرعية.المفتي: 
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كىي األىداؼ األساسية لمشريعة، كتدكر حكؿ خمسة مقاصد، ىي حفظ: النفس، كالديف، مقاصد الشريعة: 
تشمؿ أيضان العدؿ كالكرامة اإلنسانية كالنمك االقتصادم. كقد كالعقؿ، كالماؿ، كالنسؿ. كقاؿ البعض إنيا 

أكدت تمؾ المقاصد عمى أف اليدؼ االرئيسي لمشريعة ىك صبلح أمر اإلنساف. كقد اكتسب الفقيو المالكي 
 األندلسي الذم كضع ىذا العمـ، كىك أبك إسحؽ الشاطبي، شيرة كاسعة في الفكر الفقيي اإلسبلمي الحديث.

الصداؽ الذم يدفعو الزكج لمزكجة، سكاء نقدان أك عينان، كىك ركف مف أركاف عقد الزكاج. كيمكف  كىك المير:
 دفعو كمو عند إبراـ العقد، أك تأخيره كدفعو عند الطبلؽ أك كفاة الزكج، أك تقسيمو بيف معجؿ كمؤخر.

 الزكاج.النكاح: 

 الكئاـ المفترضة في الزكاج. استعصاء أحد الزكجيف عمى اآلخر عمى نحكو يذىب بحالةالنشوز: 

ف كانت غنية. كىي  النفقة: تكفير ما تحتاج إليو الزكجة مف مأكؿ كمسكف كممبس كخدمة كدكاء كغيرىا، كا 
 حؽ لمزكجة أثناء الزكاج، كبعد الطبلؽ طكاؿ فترة العدة.

، األقرب ذىب جميكر العمماء إلى أف الكلي يككف مف العصب، أم مف أقارب األب)في الزواج(  الولي:
، بينما لـ يشترط آخركف، كمنيـ أبك حنيفة أف يككف مف العصب. كيشترط معظـ الفقياء األقدميف أف فاألبعد

 يعقد الزكاج نيابةن عف المرأة.مف يككف الكلي ىك 
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 عمى الحقوق في العالم اإلسالمي القائمة: جدول بالقوانين 1ممحق 
 *عمى الحقوق في العالم اإلسالمي القوانين القائمة مسألة في قانون األسرة

ينظر قانكف األسرة إلى العبلقات األسرية عمى أساس مف التبادلية كالمساكاة، بحيث يتبادؿ كؿ أعضاء األسرة الدعـ كالمسؤكلية،  أوزبكستان: المساواة بين الزوجين
 كيتمتع كؿ أعضائيا بحقكقيـ دكف معكقات.

 ى المساكاة بيف الزكجيف.: تقـك األسرة، بنص الدستكر، عمتركيا

كؿو منيما رعاية  ىمف قانكف األسرة تنص عمى أف لمنساء كالرجاؿ نفس الحقكؽ كالكاجبات في الزكاج، كأف عم 22المادة  :قيرغيزتانجميورية 
 اآلخر كتطكير إمكاناتيما.

إدارة شؤكف األسرة كحمايتيا كتعميـ  فية الزكج كالزكجة تحدد المدكنة "الحقكؽ كالكاجبات المتبادلة بيف الزكجيف"، بما في ذلؾ مسؤكليالمغرب: 
 األبناء، كالتشاكر عند اتخاذ القرارات.

لمذككر، كغير  21سنة لئلناث ك 18( ىك 1984، تـ تعديمو في 1929سف الزكاج، حسب نصكص قانكف تقييد زكاج األطفاؿ ) بنجالديش: الحد األدنى لسن الزواج
 مسمكح بأم استثناءات.

سنة. كيمكف لممحكمة أف تأذف بخفض  18إلى  15تـ رفع الحد األدنى لسف الزكاج لئلناث مف  2001في ظؿ تعديؿ القانكف المدني في  :تركيا
 سنة في ظركؼ استثنائية. 16السف إلى 

تثناء عمى أساس المصمحة أك . لمقاضي اإلذف باالس2005سنة لمذككر كاإلناث بعد إصبلح فبراير / شباط  19الحد األدنى لسف الزكاج  الجزائر:
 الضركرة.

باالستثناء مف ىذا الحد األدنى  اإلذفسنة. كلمقاضي  18الحد األدنى لسف الزكاج لمذككر كاإلناث  أصبح 2004: بعد مراجعة المدكنة في المغرب
 باالستعانة بالخبرة الطبية أك بعد إجراء دراسة اجتماعية.

" لمصمحة المرأة. عندما يتـ تطبيقيا بشكؿ كامؿ سكؼ نكع اجتماعيثبلثة "قكانيف  2007ي يكنيك / حزيراف أقر البرلماف السيراليكني فسيراليون: 
 سنة. 18يجعؿ قانكف تسجيؿ الزكاج العرفي كقانكف الطبلؽ الحد األدنى لسف الزكاج 

                                                           

 Knowing Our Rights:  Women,  family,  laws  and  customs  in the Muslim World,  London: Women Living Under Muslimاعتمدنا في جمع ىذه المادة، بشكؿ أساسي، عمى  *

Laws (2003), available at www.wluml.org/sites/wluml.org/files/import/english/pubs/pdf/knowing%20our%20rights/kor_2006_en.pdf 
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 القوانين القائمة عمى الحقوق في العالم اإلسالمي مسألة في قانون األسرة

)ىؿ الزواج  الموافقة عمى
يعتبر الزكاج صحيحان دكف 

 مكافقة المرأة؟(

 Mst. Humera Mehmood v The State and: يقضي قانكف السكابؽ القضائية بأف الزكاج دكف مكافقة الزكجاف يعتبر الغيان )باكستان

others, PLD 1999 Lahore 494 .) 

.ال ينعقد الزكاج دكف مكافقة الزكجيف. كالعقد الذم يي تونس:  ييحظر عمى الكلي إجبار المرأة عمى  الجزائر:بـر دكف تمؾ المكافقة يحكـ بأنو الغو
 الزكاج، كليس لو أف يزكجيا دكف مكافقتيا.

 : ال ينبغي إجبار رجؿ كامرأة عمى الزكاج تحت أم ظرؼ.المغرب

ة إجبار المرأة عمى الزكاج ضد رغبتيا، عمى أساس حظرت أعمى السمطات الدينية السعكدي 2005في أبريؿ / نيساف المممكة العربية السعودية: 
ف إكراه أف ذلؾ يتناقض مع تعاليـ الشريعة. كقاؿ فقياؤىـ إف مف يجبر المرأة، كائنان مف كاف، عمى الزكاج ضد رغبتيا، إنما يعصي اهلل كرسكلو ك  ا 

 المرأة عمى الزكاج "ظمـ بيِّف" ك"مناؼو لئلسبلـ". 

المحكمة إلى بمكغ  ستند)معظـ مسممي نيجيريا( لؤلب البيكلكجي سمطة اإلجبار )قد ت التي تتبع المذىب المالكيبالنسبة لممجتمعات : نيجيريا
مف مرض معدو )مثؿ الجذاـ(، أك الجنكف أك  ي(. كلكف ليس لمكلي أف يجبر ابنتو عمى الزكاج برجؿ يعان260، ص. 2السنة، ج. قوفالمرامي أك 

، كعادةن ما تقبؿ ةشداحكاـ قانكف السكابؽ القضائية كاضحة في أف اإلجبار ال يمكف تطبيقو عمى المرأة الر مف مشاكؿ إنجابية. كذلؾ جاءت أ
 المحكمة طائفة متنكعة مف الظركؼ أساسان لرفض إمكانية تطبيؽ اإلجبار، بما في ذلؾ قدرة المرأة عمى كسب رزقيا.

 أىمية المرأة لعقد الزواج

 )ىؿ مكافقة الكلي مطمكبة؟(

 البالغة لك كانت عمى المذىب الحنفي.: ال يشترط كجكد كلي في زكاج المرأة جالديش، باكستان، سريالنكابن

سف الة أكلي ليست مطمكبة، طالما بمغ الرجؿ كالمر لاأك تككيؿ غيرىما في ذلؾ. مكافقة لمزكج كالزكجة الحؽ في عقد زكاجيما بنفسييما تونس: 
 القانكنية.

 : ال يشترط كجكد كلي.يا، أوزبكستان، تركقيرغيزتانجميورية 

عنيا اكتسبت المرأة، بعد مراجعة المدكنة، األىمية لعقد زكاجيا بنفسيا بمجرد بمكغيا السف القانكنية. كليا أف تزكج نفسيا بنفسيا أك تنيب المغرب: 
 أبييا أك أحد أقاربيا في عقد زكاجيا.
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االكتفاء بزوجة واحدة/ 
 تعدد الزوجات

 ة فقط، يسمح لممرأة بمنع زكجيا مف اتخاذ زكجة ثانية.نَّ نكف أسرة جديد لمسي اقبدئ في تطبيؽ  2009مايك / آيار في البحرين: 

. مف سكرة النساء )"كلف تعدلكا بيف النساء كلك حرصتـ.."( 129عمى أساس فيـ لآلية  1956تـ منع تعدد الزكجات بمكجب قانكف  تونس:
العقكبة نفسيا لممرأة دينار أك العقكبتيف، ك  240.000لمدة عاـ أك غرامة لرجؿ الذم يرتكبيا إلى السجف تعرض اجريمة  كيعتبر تعدد الزكجات

  .التي تدخؿ في تمؾ العبلقة مع عمميا بيا

 تعدد الزكجات محظكر. ، طاجيكستان، تركيا، أوزبكستان:قيرغيزتانجميورية 

أمر شائع في العالـ اإلسبلمي، يحؽ لممرأة أف تضع في عقد زكاجيا شرطان يمنع  كىك البمدان التي يتم فييا التفاوض حول عقد الزواج،في 
المممكة العربية السعودية، الزكج مف اتخاذ زكجة أخرل. فمك أخؿ الزكج بيذا الشرط يحؽ لممرأة أف تحصؿ عمى الطبلؽ. كتسمح بمداف مثؿ 

 زكاج.، بكضع مثؿ ىذا الشرط في عقد الوسوريا، واألردن، ومصر، ولبنان

ال يتـ الطبلؽ إال مف خبلؿ المحكمة. بالنسبة لممسمميف يتعيف عمى الزكج أف يتقدـ لممحكمة الشرعية بإخطار مكتكب بنيتو التطميؽ.  إندونيسيا: الطالق
ليشيدا األسس الستة لمطبلؽ متاحة لمزكج كلمزكجة عمى حد سكاء. يتـ عقد جمسات صمح منفصمة، فإف فشمت تستدعي المحكمة الطرفيف 

 الطبلؽ. غير معترؼ بالطبلؽ الرجعي.

كال يستطيع أميف السجبلت تسجيؿ الطبلؽ إال بعد صدكر إذف مف لمحكمة كتسكية المسائؿ المالية ال يتـ الطبلؽ إال مف خبلؿ المحكمة.  إيران:
 ذات الصمة.

. فمك كاف لمزكجة العصمة يحؽ ليا التطميؽ دكف أسباب يتضمف عقد الزكاج المعيارم شرطان بالطبلؽ بالتفكيض/ العصمةبنجالديش وباكستان: 
 كدكف المجكء إلى المحكمة، مع احتفاظيا بحقكقيا المالية ذات الصمة.

ة، أك الضرر )الفشؿ في الكفاء شتركال يقع الطبلؽ إال في المحكمة. يتمتع الزكج كالزكجة بأسس متساكية لمطبلؽ، تشمؿ المكافقة الم تونس:
 امات كما حددىا القانكف(، أك "رغبة الزكجة أك طمب الزكجة". الطبلؽ أحادم الجانب غير معترؼ بو.بالحقكؽ كااللتز 

 الطبلؽ "برغبة الزكج" ال يقع إال مف خبلؿ المحكمة.الجزائر: 

قضائي، ككذلؾ  فسخ الزكاج حؽ لمزكجة كلمزكج، عمى أساس شركط قانكنية محددة لكؿ طرؼ. يشترط لكقكع الطبلؽ الحصكؿ عمى إذفالمغرب: 
أف تككف ، ك كال ييعتد بمجرد نطؽ الطبلؽ. كلمزكجة الحؽ في طبلؽ التفكيض حصكؿ الزكجة كاألبناء عمى كؿ حقكقيـ قبؿ إصدار ىذا اإلذف.
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لمستعصية، الطبلؽ لعمة. كذلؾ ىناؾ العديد مف أشكاؿ الطبلؽ التي يمكف لمزكج أك الزكجة المجكء إلييا )الخبلفات اك الخمع، ك العصمة بيدىا، 
 ة(. شتركالمكافقة الم

النظاـ  حيث أصبح ىذا النظاـ ىك، زكاجنصت مراجعات القانكف المدني عمى التقسيـ المتساكم لؤلصكؿ التي تـ الحصكؿ عمييا أثناء ال  تركيًا: تقسيم أصول الزوجية
 الرئيسي لمزيجات التي عقدت في ظؿ القانكف الجديد.

تأخذ في اعتبارىا طائفة كاسعة مف العكامؿ بما فييا مساىمات الزكجة في البيت مف عمؿ منزلي كمسؤكلية  لممحكمة الشرعية أفسنغافورة: 
ذا ما لـ تكف الزكجة قد ساىمت ماليان  فيأساسية   تربية األبناء. كلممحاكـ األقؿ درجةن أف تصدر قرارات نافذة لتسييؿ االسترداد الفعمي لؤلصكؿ. كا 

ى بيت الزكجية، ييحكـ ليا بما بيف ثبلثيف إلى خمسيف بالمائة مف صافي قيمة بيعو. فإذا كانت قد ساىمت ماليان في بشكؿ مباشر في الحصكؿ عم
 شرائو يحؽ ليا الحصكؿ عمى نصيب أكبر مف مساىمتيا.

لمشتركة لمطرفيف، كفقان لنصيب كؿ لممحكمة أف تقضي بتقسيـ الػ "ىارتا سيبنكارياف" )األصكؿ الزكاجية( التي تـ اقتناؤىا عبر الجيكد اماليزيا: 
مف الطرفيف مف المساىمة في الحصكؿ عمى تمؾ األصكؿ، كالديكف المستحقة عمى الطرفيف، كاحتياجات األطفاؿ القصر لمزكاج. كبالنسبة 

في رعاية البيت كاألسرة، لؤلصكؿ التي تـ الحصكؿ عمييا بجيكد طرؼ كاحد، فقد تأمر المحكمة بتقسيـ األصكؿ المتعمقة بمساىمة الطرؼ اآلخر 
كلكف الطرؼ الذم تسببت جيكده في الحصكؿ عمى األصؿ يحصؿ عمى نصيب أكبر. فرغـ أف المرأة قد ال تككف قد ساىمت ماليان في الحصكؿ 

 عمى األصكؿ الزكاجية، فإف دكرىا كزكجة كأـ يعتبر مساىمة غير مباشرة، لذلؾ عادةن ما تحصؿ عمى ثمث األصكؿ عمى األقؿ.

، واليند، غامبيابنجالديش، وجميوريات آسيا الوسطى، و يتقرر الطرؼ األحؽ بالحضانة مف خبلؿ المحكمة في العديد مف البمداف مثؿ  الحضانة
 كذلؾ عمى أساس مصمحة الطفؿ. كقد أدل ذلؾ إلى االتساع بحقكؽ المرأة مقارنةن بالتأكيبلت المحافظة ، وسريالنكا، وتركيا،والسنغالوباكستان، 

 لقكانيف المسمميف.

 : يمكف منح الحضانة كالكصاية ألمو مف األبكيف، كتعتبر مصمحة الطفؿ ىي المعيار األىـ في ذلؾ.جميوريات آسيا الوسطى الوصاية

س ما أسا ىلؤلبكيف حقكؽ متساكية في الحضانة كالكصاية أثناء الزكاج. عند كقكع الطبلؽ تقرر المحكمة الطرؼ األحؽ بالحضانة عم :تونس
دارة األمكر الم كـ بالحضانة لؤلـ تككف ليا أيضان حقكؽ الكصاية فيما يتعمؽ بالسفر، كااللتحاؽ بالمدارس، كا  كقد الية. يحقؽ مصمحة الطفؿ. كلك حي

في اإلشراؼ عمى تحكـ المحكمة بالكصاية الكاممة لؤلـ لك كاف األب متكفى أك غير قادر عمى القياـ بكاجباتو. كلؤلـ في كؿ األحكاؿ حؽ متساكو 
 شؤكف األبناء.
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 452: بمدان منظمة المؤتمر اإلسالمي واتفاقية سيداو2ممحق 
)مرتبة  الدولة مسمسل

حسب االسم 
 باالنجميزية(

سنة 
 التصديق

)بما في  االنضمام إلى االتفاقيةاإلعالن الصادر عند التوقيع/ التصديق/ 
 ذلك التحفظات المتعمقة بالزواج وعالقات األسرة(

سنة )سنوات(  لتحفظات التي تم سحبيا/ تعديمياا
 رفع التقارير

 أفغانستاف 1
Afghanistan 

 ال يكجد  ال تحفظات 2003

 ألبانيا 2

Albania 
 2003  ال تحفظات 1994

2010 
 الجزائر 3

Algeria 
 :التحفظات 1996

تعمف استعدادىا لتطبيؽ ىذه المادة بشرط عدـ تعارضيا مع مكاد  :2المادة 
 ف األسرة الجزائرم.قانك 

التي ال تتفؽ مع مكاد قانكف ، 2، فقرة 9المادة تعرب عف تحفظاتيا عمى 
الجنسية الجزائرم كقانكف األسرة الجزائرم. يسمح قانكف الجنسية الجزائرم 

 لبلبف/ االبنة باكتساب جنسية األـ فقط عندما:
 يككف األب غير معمـك أك ال يحمؿ جنسية أية دكلة. -

بف/االبنة قد كلد في الجزائر ألـ جزائرية كأب أجنبي أف يككف اال -
 كلد في الجزائر.

فضبلن عف ذلؾ، إذا كلد طفؿ في الجزائر ألـ جزائرية كأب أجنبي  -
لـ يكلد عمى األراضي الجزائرية، فقد يكتسب جنسية أمو كفؽ المادة 

مف قانكف الجنسية الجزائرم بشرط عدـ اعتراض كزارة العدؿ.  26
مف قانكف األسرة الجزائرم عمى أف الطفؿ ينسب  41 كتنص المادة
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مف القانكف  43ألبيو مف خبلؿ الزكاج القانكني. كتنص المادة 
 العشرة رك الشي مى أف "الطفؿ ينسب ألبيو لك كلد خبلؿنفسو ع

 النفصاؿ األب عف األـ أك كفاة األب. ةالتالي

لمتعمقة بحؽ المرأة ا ،4فقرة  ،51المادة  أف أحكاـتعمف  :4، فقرة 51المادة 
مقر إقامتيا كسكناىا ال ينبغي أف تفسر عمى نحك يتعارض مع في اختيار 

 ( مف قانكف األسرة الجزائرم.37نصكص الفصؿ الرابع )مادة 
المتعمقة بالحقكؽ المتساكية لمرجؿ  51المادة تعمف أف نصكص  :51المادة 

ياـ العبلقة أك عند كالمرأة في كؿ األمكر المرتبطة بالزكاج، سكاء أثناء ق
 فسخيا، يجب أال تتناقض مع نصكص قانكف األسرة الجزائرم.

 أذربيجاف 4

Azerbaijan 
 1998  ال تحفظات 1995

2007 
2009 

 البحريف 5

Bahrain 
 التحفظات: 2002

 تتحفظ عمى ما يمي...
 لضماف تنفيذىا في إطار ما كرد في الشريعة اإلسبلمية ، 2المادة 
 ؛2ة ، فقر 9المادة 
 ؛4، فقرة 51المادة 
 فيما ال يتسؽ منيا مع ما كرد في الشريعة اإلسبلمية... ،51المادة 

 2008 

 بنجبلديش 6

Bangladesh 
 )ج(، )و(( 5) 51)أ(، 51، 2ال تعتبر نفسيا ممزمة بنصوص المواد  1984

 لتناقضيا مع قانكف الشريعة القائـ عمى القرآف كالسنة. 
أخطرت  1997يكليك / تمكز  23في 

حككمة بنجبلديش السكرتير العاـ 
بأنيا قررت سحب تحفظاتيا المتعمقة 

التي  )و(( 5) 51و )أ( 51بالمكاد 
 .انضماميا لبلتفاقيةأبدتيا عند 
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 بنيف 7

Benin 
 2005  ال تحفظات 1992

 بركنام 8

Brunei 
 التحفظات: 2006

ة، كالتي قد تعرب عف تحفظيا عمى المكاد الكاردة في االتفاقية المذككر 
الديانة  تتعارض مع دستكر بركنام دار السبلـ كمعتقدات كمبادئ اإلسبلـ،

عمكمية إخبلؿ بالرسمية لبركنام دار السبلـ، كما تعرب عف تحفظيا، دكف 
 ... 9من المادة  2الفقرة التحفظات المذككرة، عمى 

 ال تقارير 

 بكركينا فاسك 9

Burkina Faso 
 2000  ال تحفظات 1987

2005 
2010 

 الكاميركف 10

Cameroon 
 2000  ال تحفظات 1994 

2009 
 تشاد 11

Chad 
 2010  ال تحفظات 1995

 جزر القمر  12

Comoros 
 ال تقارير  ال تحفظات 1994

 ساحؿ العاج  13

Cote d’Ivoire 
 ال تقارير  ال تحفظات 1995

 جيبكتي 14

Dji 

bouti 

 2011  ال تحفظات 1998

 مصر  15

Egypt 
 تحفظات أبديت عند التوقيع وتم تأكيدىا عند التصديق: 1981

المتعمؽ بالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في كؿ  51المادة تحفظ عمى نص 
دكنما الشؤكف المتعمقة بالزكاج كعبلقات األسرة أثناء الزكاج كعند فسخو، 

إخبلؿ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية التي تعطي المرأة حقكقان متساكية لحقكؽ 
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كذلؾ احترامان لمطبيعة زكجيا مف أجؿ ضماف كجكد تكازف عادؿ بينيما. 
مف عمى العبلقات الزكاجية في معتقدات الدينية الراسخة التي تييالمقدسة لم

التشكيؾ فييا، كفي ضكء حقيقة أف أحد أىـ األسس مصر كالتي ال ينبغي 
ى نحكو يكفؿ عم ،التي تقـك عمييا تمؾ العبلقات ىك تكازف الحقكؽ كالكاجبات

فأحكاـ الشريعة تنص التكاممية التي تضمف المساكاة الحقيقية بيف الزكجيف. 
يدفع الزكج المير لمزكجة كيتكفؿ بنفقتيا كاممةن مع احتفاظ الزكجة  أفعمى 

بكامؿ حقكقيا عمى ممتمكاتيا كعدـ إلزاميا بإنفاؽ أم شيء في حكزتيا. لذلؾ 
بجعميا متكقفة عمى حكـ القاضي،  تقيد الشريعة حقكؽ الزكجة في الطبلؽ

 بينما ال يكجد مثؿ ىذا التقييد بالنسبة لمزكج.
 تحفظات أبديت عند التصديق:

 2المادة تحفظ عاـ عمى 
تبدم رغبتيا في االلتزاـ بمحتكل ىذه المادة بشرط أال يتعارض ذلؾ مع 

 الشريعة اإلسبلمية
 (2) 9 تحفظ عمى المادة

ان متساكية مع حقكؽ الرجؿ فيما يتعمؽ بجنسية فيما يتعمؽ بمنح المرأة حقكق
األبناء، دكنما إخبلؿ باكتساب الطفؿ المكلكد في ظؿ عبلقة زكجية لجنسية 
أبيو. اليدؼ مف ذلؾ ىك تحاشي اكتساب االبف لجنسيتيف في حاؿ ككف كؿ 
مف أبكيو ذا جنسية مختمفة عف اآلخر، ألف ذلؾ قد يصادر عمى مستقبمو. 

تساب االبف لجنسية أبيو ىك اإلجراء األكثر مبلءمة لو أف اك كمف الكاضح
كأنو ليس في ذلؾ افتئات عمى مبدأ المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة، بما أف العادة 

جرت عمى مكافقة المرأة، عند زكاجيا مف أجنبي، عمى اكتساب أبنائيا 
 لجنسية األب.

 الغابكف 16

Gabon 
 1989  ال تحفظات 1983

2005 
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 اغامبي 17

Gambia 
 2005  ال تحفظات 1994

 غينيا 18

Guinea 
 2001  ال تحفظات 1982

2007 
 غينيا بيساك 19

Guinea 
Bissau 

 2009  ال تحفظات 1985

 غكيانا 20

Guyana 
 1994  ال تحفظات 1980

2001 
2005 

 إندكنيسيا 21

Indonesia 
 1998  ال تحفظات 1984

2007 
 إيراف 22

Iran 
غير 
 مكقعة

 غير مكقعة  ةغير مكقع

 العراؽ 23

Iraq 
 تحفظات: 1986

ال يعني التزاـ جميكرية العراؽ  كاالنضماـ إليياالمكافقة عمى ىذه االتفاقية 
 51المادة كال ، 2و 5، فقرة 9المادة  كال، فقرة )و(، و)ز(، 9المادة بأحكاـ 

ة التحفظ عمى ىذه المادة األخيرة ال يتعارض مع أحكاـ الشريع مف االتفاقية.
اإلسبلمية التي تعطي المرأة حقكقان مساكية لحقكؽ زكجيا بحيث تضمف كجكد 

 تكازف عادؿ بينيما.

 2000 

 األردف 24

Jordan 
 إعالن ألقي عند التوقيع وأعيد تأكيده عند التصديق: 1992

 األردف ال يعتبر نفسو ممزمان باألحكاـ التالية:
 2، فقرة 9المادة  .5

2. ... 

فيما يتعمؽ بالحقكؽ التي تنشأ عند فسخ  (،( )ج5، فقرة )51المادة  .1

أخطرت  2009مايك / أيار  5في 
الحككمة األردنية السكرتير العاـ بأنيا 
قررت سحب التحفظ الذم تقدمت بو 

( 4) 15عند التصديؽ، عمى المادة 
حب مف االتفاقية. كجاء في نص س

2000 
2007 
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 الزكاج فيما يخص النفقة كالتعكيض.

 ( )د( و)ز(.5، فقرة )51المادة  .4
 التحفظ:

 ...مقر المرأة كمسكنيا مع زكجيا.
 ازاخستافك  25

Kazakhstan 
 2001  ال تحفظات 1998

2007 
 الككيت  26

Kuwait 

 تحفظات: 1994
نظران لتعارض األحكاـ الكاردة في ىذه الفقرة  )أ( 7المادة تقدـ تحفظان عمى 

ح لبلنتخابات كحؽ مع قانكف االنتخابات الككيتي كالذم يقصر حؽ الترش
 التصكيت عمى الذككر فقط.

 2، فقرة 9المادة 
مف  2، فقرة 9المادة تحتفظ بحقيا في عدـ تطبيؽ األحكاـ الكاردة في 

االتفاقية نظران لتعارضيا مع قانكف الجنسية الككيتي، كالذم ينص عمى أف 
 جنسية األبناء تحددىا جنسية األب.

 )و( 51المادة 
نظران  )و( 51المادة يا غير ممزمة باألحكاـ الكاردة في تعمف أنيا تعتبر نفس

لتناقضيا مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، حيث أف اإلسبلـ ىك الديف الرسمي 
 لمدكلة.

أخطرت الحككمة الككيتية السكرتير 
 9العاـ، بمكجب مذكرة تمقاىا في 

، 2005ديسمبر / كانكف األكؿ 
التالي عمى  ظبقرارىا سحب التحف

الذم قدمتو عند دخكؿ  )أ(، 7المادة 
 ..االتفاقية حيز التنفيذ.

2004 
 

 قيرغيزستاف  27

Kyrgyzstan 
 1999  ال تحفظات 1997

2004 
2008 

 لبناف 28

Lebanon 
 تحفظات: 1997

)فيما  ( )ج( )د( )و( )ز(5) 51(، والمادة 2) 9المادة تقدـ تحفظات عمى 
 يتعمؽ بالحؽ في اختيار اسـ العائمة(

 2005 
2008 

 ليبيا 29

Libya 
أخطرت  1995يكليك / تمكز  5في  تحفظ: 1989

حككمة الجماىيرية العربية الميبية 
1994 
2009 
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مف االتفاقية مع مراعاة المعايير الميمزمة لمشريعة  2المادة سكؼ يتـ تطبيؽ 
 اإلسبلمية فيما يتعمؽ بأنصبة الميراث في تركة المتكفى، ذكران كاف أـ أنثى.

بما ال يتعارض مع أمو مف الحقكؽ التي )ج( و)د(   51سكؼ تطبؽ المادة 
 إلسبلمية لممرأة.كفمتيا الشريعة ا

العاـ الشعبية االشتراكية السكرتير 
"بالصيغة الجديدة لتحفظيا عمى 

االتفاقية، كالتي تستبدؿ بيا  الصيغة 
 االنضماـ إلىالكاردة في إعبلف 

االتفاقية" كىي عمى النحك التالي : 
ال أمتحفظ العاـ بيخضع التطبيؽ ل

يؤدم ىذا التطبيؽ إلى التعارض مع 
قكانيف األحكاؿ الشخصية المستقاة مف 

 الشريعة اإلسبلمية.
 ماليزيا 30

Malaysia 
يخضع تطبيؽ االتفاقية لمكعي بأف أحكاميا ال تتناقض مع أحكاـ قانكف  1995

لى أف الحككمة ة إباإلضافالشريعة اإلسبلمية كالدستكر الفدرالي الماليزم. 
 51(، 2) 9الماليزية، في ىذا الصدد، ال تعتبر نفسيا ممزمة بأحكاـ المكاد 

 (.2010مف االتفاقية المذككرة. )اعتباران مف  ( )أ(، )و(، )ز(5)
، تفسر ماليزيا أحكاـ ىذه المادة بكصفيا مرجعان لمنع 55بالمادة فيما يتعمؽ 

 كالمرأة فقط.التمييز عمى أساس المساكاة بيف الرجؿ 

أخطرت  1998فبراير / شباط  6في 
حككمة ماليزيا السكرتير العاـ بسحبيا 
الجزئي لبعض التحفظات، عمى النحك 

 التالي:
تسحب حككمة ماليزيا تحفظاتيا عمى 

 51)ب(،  51(، 5)9)و(، 2المكاد 
 )ح(. 51)ه(،  51)د(، 

في التاريخ نفسو أخطرت حككمة 
يا قررت ماليزيا السكرتير العاـ بأن

تعديؿ التحفظ الذم تقدمت بو عند 
، كذلؾ عمى االنضماـ إلى االتفاقية

 النحك التالي:
مف االتفاقية  )أ( 1بالمادة فيما يتعمؽ 

تعمف حككمة ماليزيا أف أحكاـ تمؾ 
 المادة تخضع

2006 
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لقانكف الشريعة فيما يخص تقسيـ 
 التركة.

مف  )ب( 7بالمادة فيما يتعمؽ 
اليزيا أف االتفاقية تعمف حككمة م

تطبيؽ المادة المذككرة لف يؤثر في 
التعييف في بعض المناصب العامة 

مثؿ المفتي، كقضاة المحكمة 
الشرعية، كاإلماـ، كالتي ستجرم كفؽ 

 تعاليـ قانكف الشريعة اإلسبلمية.
، مف 2، فقرة 9بالمادة فيما يتعمؽ 

االتفاقية، تعمف حككمة ماليزيا أف 
يو لك تحفظيا سيتـ إعادة النظر ف

مة بتعديؿ القانكف ذم ك قامت الحك
 الصمة.

)أ( والفقرة  5. 51بالمادة  فيما يتعمؽ
، تعمف حككمة ماليزيا أنو كفؽ 2

قانكف الشريعة كالقكانيف الماليزية فإف 
الحد األدنى لسف الزكاج لمنساء ىك 

 سنة. 18سنة كلمرجاؿ  16
، 2010يكليك / تمكز  19في 

ير العاـ أخطرت حككمة ماليزيا السكرت
 1المواد بأنيا "تسحب تحفظاتيا عمى 

 مف االتفاقية. (2) 51)ب(،  7)أ(، 
 2001 1999/ كانكف ثاني يناير  29في  تحفظات: 1993 المالديؼ 31
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Maldives  مف االتفاقية نظران لتعارض محتكل  )أ( 7المادة تعرب عف تحفظيا عمى
مف دستكر جميكرية المالديؼ ... )تـ سحبو  34أحكاميا مع أحكاـ المادة 

 (.2010في 
مف االتفاقية فيما يتعمؽ بالمساكاة بيف  51المادة تحتفظ بحقيا في تطبيؽ 

الرجؿ كالمرأة في كؿ األمكر المتعمقة بالزكاج كعبلقات األسرة دكف إخبلؿ 
اج كاألسرة لسكاف ك ؿ كؿ عبلقات الز ظً بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية التي تي 

 المالديؼ المسمميف بنسبة مائة بالمائة.
 

أخطرت حككمة المالديؼ السكرتير 
العاـ بتعديؿ تحفظيا الذم تقدمت بو 

 ...االنضماـ إلى االتفاقيةعند 
سكؼ تطبؽ أحكاـ االتفاقية باستثناء 

تمؾ التي قد تعتبرىا الحككمة متناقضة 
مع مبادئ الشريعة اإلسبلمية التي 

تقـك عمييا القكانيف كالتقاليد في 
 المالديؼ.

فضبلن عف ذلؾ، ال ترل جميكرية 
اـ كالمالديؼ نفسيا ممزمة بأم أح

لبلتفاقية تمزميا بتغيير الدستكر 
 كالقكانيف عمى أم نحكو كاف.

أخطرت  2010مارس / آذار  31في 
حككمة جميكرية المالديؼ السكرتير 
العاـ بقرارىا بسحب تحفظيا المتعمؽ 

 .)أ( 7بالمادة 

2007 

 مالي 32

Mali 
 1988  ال تحفظات 1985

2006 
 مكريتانيا 33

Mauritania 
أقرتيا كتقر كؿ جزء مف أجزائيا ال يتعارض مع الشريعة اإلسبلمية كيتسؽ  2001

 مع دستكرنا.
 2007 

 المغرب 34

Morocco 
 إعالنات: 1993

 : تعرب عف استعدادىا لتطبيؽ أحكاـ ىذه المادة بشرط:2المادة 
لدستكرية التي تنظـ قكاعد كراثة عرش المممكة أال تتعارض مع المتطمبات ا-

 المغربية.

 1997 
2003 
2008 
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كتجدر اإلشارة إلى أف بعض الشريعة اإلسبلمية.  أحكاـأال تتناقض مع  -
األحكاـ التي يشتمؿ عمييا قانكف األحكاؿ الشخصية المغربي كالتي تمنح 

ال ينبغي أف تنتقص أك المرأة حقكقان مختمفة عف تمؾ التي تمنحيا لمرجؿ 
ألنيا مستقاة أساسان مف الشريعة اإلسبلمية التي يعتبر مف بيف  ،ىتيمغ

لى تحقيقيا إقامة التكازف بيف الزكجيف مف أجؿ الحفاظ إاألىداؼ التي تسعى 
 عمى تماسؾ الحياة األسرية.

: تعمف أنيا تستطيع االلتزاـ بأحكاـ تمؾ الفقرة، خاصةن ما 4، فقرة 51المادة 
قر إقامتيا كسكناىا، طالما لـ تتنافى مع ماختيار يتعمؽ منيا بحؽ المرأة في 

 مف قانكف األحكاؿ الشخصية المغربي. 36ك 34المادتيف 
 تحفظات:

تتحفظ عمى تمؾ المادة نظران ألف قانكف الجنسية المغربي  :2، فقرة 9المادة 
، بغض  يسمح لبلبف باكتساب جنسية أمو في حاؿ كالدتو ألب غير معمـك

دة، أك ألب ال يحمؿ أية جنسية، إذا كلد في المغرب، النظر عف مكاف الكال
كذلؾ مف أجؿ ضماف حؽ كؿ طفؿ في الحصكؿ عمى جنسية. ىذا فضبلن 
عف أف االبف المكلكد في المغرب ألـ مغربية كأب أجنبي يحؽ لو اكتساب 
جنسية أمو بإعبلف رغبتو في الحصكؿ عمى تمؾ الجنسية خبلؿ سنتيف مف 

أف يككف محؿ إقامتو المعتاد كالمنتظـ يقع داخؿ  بمكغو سف الرشد، بشرط
 حدكد المغرب كقت اإلعبلف عف تمؾ الرغبة.

تتحفظ عمى أحكاـ تمؾ المادة خاصةن ما يتعمؽ منيا بالمساكاة : 51المادة 
بيف الرجؿ كالمرأة في الحقكؽ كالمسؤكليات عند الدخكؿ في عبلقة الزكاج أك 

يعد غير متسؽ مع الشريعة اإلسبلمية  فيذا النكع مف المساكاةعند فسخيا. 
التي تكفؿ لكؿ مف الزكجيف حقكقان كمسؤكليات ضمف إطار التكازف كالتكامؿ 

 مف أجؿ الحفاظ عمى رباط الزكجية المقدس.
فأحكاـ الشريعة اإلسبلمية تمـز الزكج بتقديـ ىدية عند الزكاج كاإلنفاؽ عمى 
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 أسرتيا. أسرتو، بينما ال تيطالب المرأة شرعان بإعالة
لى ذلؾ فالزكج مطالب، عند فسخ الزكاج، بدفع النفقة. كفي إباإلضافة 

المقابؿ تتمتع الزكجة بكامؿ حريتيا في االحتفاظ بممتمكاتيا خبلؿ الزكاج 
 إذ ال كالية لو عمى ممتمكات زكجتو. ،كعند فسخو دكف رقابة مف الزكج

في الطبلؽ إال بقرار  ال تمنح الشريعة اإلسبلمية لممرأة الحؽ ليذه األسباب
 مف القاضي الشرعي.

 مكزمبيؽ 35

Mozambique 
 2007  ال تحفظات 1997

 النيجر 36

Niger 
 إعالن: 1999

مف  ، فقرة )ب(1المادة تعمف أف تعبير "التربية األسرية" الذم يظير في 
األسرة،  إلى التعميـ العاـ فيما يخص عمى أنو يشيرفسر االتفاقية يجب أف ي

مف  17يجب أف تطبؽ، في كؿ األحكاؿ، بما يتسؽ مع المادة  1المادة كأف 
 العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية. 

 تحفظات:
، فقرة )أ( و)ب(، 1، فقرة )د( و)و(، والمادة 2المادة تعمف أف أحكاـ 

المتعمقة  )ج(، و)ه(، و)ز( 5، فقرة 51، والمادة 4، فقرة 51والمادة 
بلقات األسرية ال يمكف تطبيقيا بشكؿ فكرم ألنيا تتناقض مع العادات بالع

كالممارسات القائمة كالتي، بطبيعتيا، ال يمكف أف تتغير إال بمركر الزمف 
 سيادم. إجراءكتطكر المجتمع، كبالتالي ال يمكف إلغاؤىا ب

، فقرة )د( و 2المادة  تعرب عف تحفظيا عمى (و، فقرة )د( و )2المادة 
فيما يتعمؽ باتخاذ كؿ التدابير البلزمة لمقضاء عمى كؿ العادات )و( 

بالتعاقب عمى  كالممارسات التي تمثؿ تمييزان ضد المرأة، خاصةن فيما يتعمؽ
 المناصب.

تعرب عف تحفظيا عمى تعديؿ األنماط االجتماعية ، فقرة )أ( 1المادة 

 2007 
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 كالثقافية لسمكؾ الرجؿ كالمرأة.
أنيا ال تستطيع االلتزاـ بأحكاـ ىذه الفقرة ، خاصةن تعمف  4، فقرة 51المادة 

قامتيا، إال لك كانت تمؾ  تمؾ المتعمقة بحؽ المرأة في اختيار محؿ سكناىا كا 
 األحكاـ تشير إلى المرأة غير المتزكجة فقط.

تعرب عف تحفظيا عمى األحكاـ )ج(، و)ه(، و)ز( 5، فقرة 51المادة 
تمؾ المتعمقة بنفس الحقكؽ كالمسؤكليات ، خاصةن 51المادة المشار إلييا في 

ر ك أثناء الزكاج كعند فسخو، كنفس الحقكؽ في التقرير بحرية كبشع
بالمسؤكلية لعدد األطفاؿ كالفترة الزمنية بيف كؿ طفؿ كآخر، كالحؽ في 

 اختيار اسـ األسرة.
 نيجيريا 37

Nigeria 
 1998  ال تحفظات 1985

2004 
2008 

 عيماف 38

Oman 
 تحفظات: 2006

عمى كؿ المكاد الكاردة في االتفاقية التي ال تتسؽ مع أحكاـ الشريعة 
 اإلسبلمية كالتشريعات المطبقة في سمطنة عماف 

كالتي تنص عمى منح الدكؿ األطراؼ لممرأة حقكقان متساكية  2، فقرة 9المادة 
 مع الرجؿ فيما يتعمؽ بجنسية األبناء 

عمى منح الدكؿ األطراؼ لمرجؿ كالمرأة كالتي تنص ، 4، فقرة 51المادة 
حقكقان متساكية فيما يتعمؽ بالقكانيف الخاصة بحرية تنقؿ األفراد كحرية اختيار 

 المسكف كمحؿ اإلقامة.
، فيما يتعمؽ بالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة خاصة الفقرات الفرعية 51المادة 

 )الخاصة بالتبني()أ(، و)ج(، و)و( 

 قاريرال ت 

ة السمط 39
 الفمسطينية
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Palestinian 
Authority 

 باكستاف  40

Pakistan 
 إعالن: 1996

تطبيؽ حككمة جميكرية باكستاف اإلسبلمية ]لبلتفاقية المذككرة[ يخضع ألحاـ 
 دستكر جميكرية باكستاف اإلسبلمية. 

 2007 
 

 قطر 41

Qatar 
 إعالن: 2009

ة "بغض النظر عف حالتيا كانت عبار  مف االتفاقية طالما  5المادة تقبؿ نص 
اتساقان مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كالتشريعات  -الزكاجية" ال تيدؼ 

تشجيع العبلقات األسرية خارج نطاؽ الزكاج الشرعي. كتحتفظ  إلى –القطرية 
 بحقيا في تطبيؽ االتفاقية كفقان ليذا الفيـ.

ال ينبغي أف  )أ( 1المادة تعمف أف مسألة تغيير "األنماط" المشار إلييا في 
تيفيىـ عمى أنيا تشجع المرأة عمى ىجر دكرىا كأـ كدكرىا في تربية األبناء، 

 مما يقكض بنية األسرة.
 تحفظات:

أحكاـ  لعدـ اتساقيا مع، يان كراث فيما يتعمؽ بقكاعد انتقاؿ السمطة )أ( 2المادة 
 مف الدستكر. 8المادة 
 كاطنة القطرم.مع قانكف الم لعدـ اتساقيا 2، فقرة 9المادة 
لعدـ ، فيما يتعمؽ باألمكر الخاصة بالميراث كالشيادة، 5، فقرة 51المادة 

 أحكاـ الشريعة اإلسبلمية. اتساقيا مع
مع أحكاـ قانكف األسرة كالممارسات  لعدـ اتساقيا 4، فقرة 51المادة 

 المستقرة.
 مية.مع أحكاـ الشريعة اإلسبل لعدـ اتساقيا)أ( و)ج(  5، فقرة 51المادة 
لعدـ اتساقيا مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كقانكف  )و( 5، فقرة 51المادة 
كتعمف دكلة قطر أف كؿ تشريعاتيا الكطنية ذات الصمة ترمي إلى األسرة. 
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 دفع التضامف االجتماعي.
المممكة العربية  42

 السعكدية

Saudi Arabia 

 تحفظات: 2000
تفاقية كمعايير الشريعة اإلسبلمية في حاؿ كجكد تناقض بيف أمو مف مكاد اال

 ال يقع عمى المممكة أم التزاـ بالمكاد المتناقضة الكاردة في االتفاقية.
 باالتفاقية... 9من المادة  2بالفقرة ال تعتبر نفسيا ممزمة 

 2008 

 السنغاؿ 43

Senegal 
 1994  ال تحفظات 1985

 سيراليكف 44

Sierra Leone 
 2007  ال تحفظات 1988

 السكداف 45

Sudan 
غير 
 مكقعة

 غير مكقعة  غير مكقعة

 الصكماؿ 46

Somalia 
غير 
 مكقعة

 غير مكقعة  غير مكقعة

 سكريناـ 47

Suriname 
 2002  ال تحفظات 1993

2007 
 سكريا 48

Syria 
 تحفظات: 2003

، فيما يتعمؽ باكتساب األبناء 2، فقرة 9؛ والمادة 2المادةتبدم تحفظات عمى 
، فيما يتعمؽ بحرية التنقؿ كاختيار محؿ 4، فقرة 51المادة   كلجنسية األـ

فيما يتعمؽ  ، و)و(، و)ز()ج( ، و)د(5، فقرة 51المادة السكف كاإلقامة  ك
بالحقكؽ كالمسؤكليات المتساكية أثناء الزكاج كعند فسخو فيما يخص 

قرة ، ف51المادة الكصاية، كالحؽ في اختيار اسـ األسرة، كالنفقة، كالتبني  ك
، فيما يتعمؽ باآلثار القانكنية لمخطبة كزكاج األطفاؿ، نظران لعدـ اتساؽ ىذه 2

 األحكاـ مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.

 2007 
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 طاجيكستاف 49

Tajikistan 
 2007  تحفظات ال 1993

 تكغك 50

Togo 
 2006  ال تحفظات 1983

 تكنس 51

Tunisia 
 إعالن: 1985

ات تنظيمية أك تشريعية اتساقان مع متطمبات ىذه تعمف أنيا لف تتخذ أم قرار 
االتفاقية لك كاف في تمؾ القرارات تناقض مع أحكاـ الفصؿ األكؿ مف 

 الدستكر التكنسي.
اتساقان مع أحكاـ اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات المؤرخة  : 4، فقرة 51المادة 

، 51لمادة ا، تؤكد الحككمة التكنسية أف متطمبات 1969مايك / أيار  23
مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، كخاصةن  4فقرة 

قامتيا، ال ينبغي أف  الجزء المتعمؽ بحؽ المرأة في اختيار محؿ سكناىا كا 
كاؿ الشخصية في ىذا الصدد، حتفسر عمى نحك يتناقض مع أحكاـ قانكف األ

 مف القانكف. 61ك 23كما كردت في الفصميف 
 تحفظ:

، فقرة 9المادة تعرب عف تحفظيا عمى أحكاـ  :2، فقرة 9بالمادة ما يتعمؽ في
مف االتفاقية، حيث ال ينبغي أف تتناقض مع أحكاـ الفصؿ السادس مف  2

 قانكف الجنسية التكنسي.
تعتبر نفسيا ، فقرة )ج(، و)د(، و)و(، و)ز(، و)ح( 51بالمادة فيما يتعمؽ 
مف االتفاقية، كتعمف أف  )د(، و)و(، فقرة )ج(، و51بالمادة غير ممزمة 

مف المادة ينبغي أال يتناقضا مع أحكاـ قانكف األحكاؿ  و)ح( )ز(الفقرتيف 
الشخصية فيما يتعمؽ بمنح اسـ األسرة لؤلبناء كاكتساب الممكية مف خبلؿ 

 الميراث.

 1995 
2002 
2010 

  1999سبتمبر / أيمكؿ  20في االتفاقية المتعمقة بعبلقات  "تحفظات حككمة الجميكرية التركية عمى مكاد 1985 تركيا 52
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Turkey  ،المادة األسرة كالتي ال تتسؽ تمامان مع أحكاـ القانكف المدني التركي، خاصة
 )ج(، و)د(، و)و(، و)ز(،..."5، فقرة 51، والمادة 4و 2، فقرة 51

 (2008)تـ سحبيا جميعان بحمكؿ 

أخطرت الحككمة التركية السكرتير 
بيا الجزئي لتحفظاتيا، عمى العاـ بسح

 النحك التالي:
قررت حككمة الجميكرية   "]...[

التركية سحب التحفظات التي قدمتيا 
عند ]انضماميا[ إلى اتفاقية القضاء 

المرأة، د عمى جميع أشكاؿ التمييز ض
 2، فقرة 51بالمادة يتعمؽ  كذلؾ فيما

)ج(، و)د(، 5، فقرة 51والمادة  ،4و
 .و)و(، و)ز(

 2008يناير / كانكف ثاني  29في 
أخطرت حككمة الجميكرية التركية 
السكرتير العاـ بأنيا قررت سحب 

 (5) 9بالمادة اإلعبلف التالي المتعمؽ 
 م قدمتو عند االنضماـ:ذكال
مف االتفاقية ال  5، فقرة 9المادة "

، 1، فقرة 5تتناقض مع أحكاـ المادة 
مف قانكف الجنسية  17ك 15كالمادتيف 
كالمتعمقة باكتساب المكاطنة،  التركي،

التي تنظـ  ،بما أف ىدؼ تمؾ المكاد
 ،اكتساب المكاطنة مف خبلؿ الزكاج

 شي عدـ حمؿ أية جنسية."اىك تح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تركمانستاف 53

Turkmenistan 
 2006  ال تحفظات 1997
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 أكغندا 54

Uganda 
 1995  ال تحفظات 1985

2002 
2010 

اإلمارات  55
 المتحدة العربية

United Arab 
Emirates 

 تحفظات: 2004
مف االتفاقية، كذلؾ عمى  ...51(، 2) 51، 9)و(،  2المواد تتحفظ عمى 
 النحك التالي:

لتبنييا الرأم القائؿ بأف ىذه الفقرة تنتيؾ قكاعد الميراث التي  )و( 2المادة 
 مة بأحكاميا.أرسيت كفقان لتعاليـ الشريعة، فتتحفظ عمييا كال تعتبر نفسيا ممز 

العتبارىا اكتساب الجنسية شأنان داخميان تحكمو كتضع شركطو  9المادة 
تتحفظ عمى ىذه المادة كال تعتبر نفسيا لذلؾ لتشريعات الكطنية، كضكابطو ا

 ممزمة بأحكاميا.
تعتبر ىذه الفقرة متناقضة مع أحكاـ الشريعة المتعمقة بالكالية  (2) 51المادة 

قد الشرعية، لذلؾ تتحفظ عمى الفقرة المذككرة مف المادة كالشيادة كصفة التعا
 المذككرة كال تعتبر نفسيا ممزمة بأحكاميا.

تمتـز بأحكاـ ىذه المادة إلى المدل الذم ال يتعارض مع مبادئ  51المادة 
الشريعة. كتعتبر دكلة اإلمارات العربية المتحدة أف أداء المير كالنفقة بعد 

الزكج، كلمزكج حؽ الطبلؽ كما أف لمزكجة ذمتيا الطبلؽ التزاـ يقع عمى 
كىي غير ممزمة باإلنفاؽ  ،كليا حقكقيا الكاممة عمى أمكاليا ،المالية المستقمة

عمى زكجيا كنفسيا مف ماليا الخاص. كقد قيدت الشريعة اإلسبلمية حؽ 
 لة اإلضرار بيا.االزكجة في الطبلؽ بأف يككف بحكـ القضاء في ح

 2010 

 تافأكزبكس 56

Uzbekistan 
 2001  ال تحفظات 1995

2006 
2010 

 اليمف 57

Yemen 
 2002  ال تحفظات 1984

2008 
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1
 تكد مساكاة أف تتقدـ بجزيؿ الشكر ألعضاء فريؽ مشركع سيداك:  
 : زينة أنكررئيسة المشروع  
 حسيني، كاسندرا بالشيف، شانتي ديرياـ-مير: أميرة سنبؿ، زيبا الفريق االستشاري  
 أنكر زينةجانا ركمينجر، جانيف مكسى، فريق الكتابة:   
عمو لمباحثيف في أيضان فيجام ناجاراج عمى دجنيف مكسى )باحثة رئيسية(، بمساعدة ياسميف ماسيدم، سكجاتيا رانجاسكامي، جيسيكا دكركز، ماجدالينا بيسككنكيكز، إسراء إسنميؾ. كنشكر فريق البحث:   

 جنيؼ.
 جنيف مكسى، جانا ركمينجر، زينة أنكر، كاسندرا بالشيف كأعضاء الفريؽ االستشارم اآلخريف. فريق التحرير:   
2
 أذربيجاف، كبكركينا فاسك، كلبناف، كأكزبكستاف.  

3
يا أغمبيات غير مسممة، كلكنيا تضـ أقميات مسممة كبيرة. كقد شممت الدراسة مف بيف تمؾ البمداف بنيف، مف الميـ أف نشير ىنا إلى أف العديد مف الدكؿ األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسبلمي تقطن  

 Mapping the Global Muslim Population: a report on the size and distribution of the‘كالكاميركف، كالغابكف، كغينيا بيساك، كغكيانا، كمكزمبيؽ، كسكريناـ، كتكغك، كأكغندا. انظر 

World’s Muslim population’, Pew Research Center (2009), available at http://pewforum.org/Musl i m/Mappi ng-theGlobal-Muslim-Population.aspx 
4  E.g., Frances Raday, ‘Culture, Religion, and CEDAW’s Article 5(a)’, in Hanna Beate Schöpp-Schilling and Cees Flinterman (eds.), The Circle of Empowerment: 

Twenty-Five Years of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, New York: Feminist Press, (2007), pp. 68-85; Collectif 95 Maghreb 
Égalité, Guide to Equality in the Family in the Maghreb (2005); UNIFEM Western Asia Regional Office, ‘Report of the Round Table Workshop: CEDAW and Islam 

and the Human Rights of Women’, Amman, Jordan, 18-19 October 1999; International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific, Occasional Paper No. 1, The 
Status of CEDAW Implementation in ASEAN Countries and Selected Muslim Countries (2004), available at http://www.iwraw-

ap.org/aboutus/pdf/OPSI.pdf; International Council on Human Rights Policy, When Legal Worlds Overlap: Human Rights, State and Non-State Law, available 

at http://www.ichrp.org/en/zoom-in/when_legal_worlds_overlap; Shaheen Sardar Ali, Conceptualizing Islamic Law, CEDAW and Women’s Human Rights in 
Plural Legal Settings: A Comparative Analysis of Application of CEDAW in Bangladesh, India and Pakistan, available at http://www.unifem.org.in/cedaw.html; 

Association democratique des femmes du Maroc, Report on the Application of CEDAW in the Arab World (May 2009), available at 
http://cedaw.wordpress.com/2009/07/15/report-on-the-application-of-cedaw-in-the-arab-world/.  

5
فيي األشياء التي تصحبيا العركس معيا إلى بيت الزكجية، كال مكاف ليذه الفكرة في  dowry. أما الدكطة dowerيعتبر المير مفيكمان أساسيان في قكانيف األسرة المسممة. كيطمؽ عمى المير في اإلنجميزية   

 الفقو اإلسبلمي. 
 

باإلنجليزية، وعلى الرابط  http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htmمتاحة عمى الرابط   6

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf .بالعربية 
 

  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htmالرابط  متاحة عمى 7
8
 A/53/38/Rev.1 (1998), available atتقرير المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة، الجمستاف الثامنة عشرة كالتاسعة عشرة لسيداك   

http://un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports/18report.pdf, pp. 47-50 

http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htm
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 A/53/38/Rev.1 (1998), available atتقرير المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة، الجمستاف الثامنة عشرة كالتاسعة عشرة لسيداك انظر  9

http://un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports/18report.pdf, pp. 47-50  لمجنة سيداك: المساكاة في الزكاج كعبلقات  21]بياف المجنة حكؿ التحفظات، فيما بعد[  التكصية العامة رقـ
، التعليقات الختامية التي  www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom21at، متاحة عمى الرابط 44(، فقرة 1994األسرة )

  ظلت فيها الدول األطراف متمسكة بتحفظاتها على االتفاقية.

 15، فقرة 49بياف المجنة حكؿ التحفظات، ص.  10
 17-16المصدر السابؽ، فقرة  11
 .26(، مادة 1969معاىدات )انظر اتفاقية فيينا لقانكف ال 12
 )ج( 19المصدر السابؽ، مادة  13
 U.N. Doc. CEDAW/C/ARE/CO/1 (2010), para. 48التعميقات الختامية لدكلة اإلمارات العربية المتحدة،  14
 U.N. Doc. CEDAW/C/JOR/CO/4 (2007), para. 12التعميقات الختامية لؤلردف،  15
 U.N. Doc. CEDAW/C/SYR/CO/1 (2007), para. 12لعربية السكرية، التعميقات الختامية لمجميكرية ا 16
 U.N. Doc. CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add.1 (2004), para. 1قائمة المسائؿ كاألسئمة لمجزائر،  17
 U.N. Doc. CEDAW/C/MDV/Q/3 (2006), para. 4قائمة المسائؿ كاألسئمة لممالديؼ،  18
 .U.N. Doc. CEDAW/C/MRT/Q/1 (2006), para. 4يتانيا، قائمة المسائؿ كاألسئمة لمكر  19
 U.N. Doc. CEDAW/C/SAU/CO/2 (2008), para. 10قائمة المسائؿ كاألسئمة لمممكة العربية السعكدية،  20
 U.N. Doc. CEDAW/C/DZA/CC/2 (2005), para. 23التعميقات الختامية لمجزائر،  21
 U.N. Doc. CEDAW/C/BHR/CO/2 (2008), para. 16 التعميقات الختامية لمبحريف، 22
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.878 (2009), para. 16محضر مكجز، ليبيا،  23
 U.N. Doc. CEDAW/C/MDV/CO/3 (2007), para. 11التعميقات الختامية لممالديؼ،  24
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.787 (2007), para. 8محضر مكجز، مكريتانيا،  25
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 المصدر السابؽ. 30
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.918 (2010), para. 22محضر مكجز، مصر،  31
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.688 (2005), para. 21محضر مكجز، بنيف،  32
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ap.org/resources/pdf/38_shadow_reports/Mauritania_Alternative_Report_English.pdf ،38  انظر أيضان تقرير الظؿ الذم قدمو عدد مف المنظمات غير الحككمية النيجرية
th

 

CEDAW session (2007), p. 4, available at http://www.iwraw-ap.org/resources/pdf/Niger%20SR%20%28updated%29.pdf 
37التقرير البديؿ الذم قدمتو مجمكعة عمؿ منظمات النساء غير الحككمية بكازاخستاف،  انظر، عمى سبيؿ المثاؿ، 367

th
 CEDAW session (2007), p. 45, available at http://www.iwraw-

ap.org/resources/pdf/Kazakhstan%20Shadow%20Report.pdf 
  http://www.iwrawCEDAW session (2007), p. vi, vii, available at-أجؿ العمؿ كالبحكث )سنغافكرة(، انظر، عمى سبيؿ المثاؿ، تقرير الظؿ الذم قدمتو جمعية نساء مف  368

th
39

ap.org/resources/pdf/Singapore%20SR%20final.pdf  قامت بتنسيقو شبكة كرامة األردنية،  انظر أيضان تقرير الظؿ الذمCEDAW session (2007), p. 16, available at  
th

39

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/CEWLAEgypt_45.pdf 
38انظر، عمى سبيؿ المثاؿ، تقرير الظؿ المقدـ مف المجنة الكطنية لمعدؿ كالسبلـ )باكستاف(،  369

th
 CEDAW session (2007), p. 54, available at http://www.iwraw-

ap.org/resources/pdf/Pakistan%20SR%20%28NCJP%29.pdf 
 المصدر السابؽ. 370

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/HRCA_Azerbaijan44.pdf؛
http://www.iwraw-ap.org/resources/pdf/Singapore%20SR%20final.pdf؛
http://www.iwraw-ap.org/resources/pdf/Singapore%20SR%20final.pdf؛
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45انظر، عمى سبيؿ المثاؿ، التقرير المقدـ مف مركز قضايا المرأة المصرية،  371
th

 CEDAW session (2010), p. 12, available at 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/CEWLAEgypt_45.pdf   ،انظر أيضان، تقرير الظؿ المقدـ مف منظمات غير حككمية مكزمبيقيةCEDAW session  
th

38

(2007), p. 9, available at http://www.iwraw-ap.org/resources/pdf/Mozambique.pdf 
39انظر، عمى سبيؿ المثاؿ، تقرير الظؿ المقدـ مف مبادرة مجمكعة عمؿ سيداك )إندكنيسيا(،  372

th
 CEDAW session (2007), para. 200(2) انظر أيضان، تقرير الظؿ المقدـ مف نساء مف أجؿ حقكؽ  

32سبؿ جديدة )تركيا(،  –اإلنساف لممرأة 
nd

 CEDAW session (2005), p.4 and p.12 available at http://www.iwraw-ap.org/resources/turkey_WWHR-

New_Ways%28Eng%29.pdf 
 Perpetual Minors: Human Rights Abuses‘  انظر أيضان، 44th CEDAW session (2009), p. 23انظر، عمى سبيؿ المثاؿ، التقرير البديؿ المقدـ مف "مراقبة تنفيذ سيداك في أذربيجاف"،  373

Stemming from Male Guardianship and Sex Segregation in Saudi Arabia’, submitted by Human Rights Watch, 40
th

 CEDAW session (2008), available at 
http://www.iwraw-ap.org/resources/pdf/40_shadow_reports/Saudi_Arabia_Report_by_HRW.pdf 

37انظر، عمى سبيؿ المثاؿ، تقرير الظؿ الذم قدمتو منظمات غير حككمية طاحيكية،  374
th

 CEDAW session (2007), p. 62, available at http://www.iwraw-

ap.org/resources/pdf/Tajikistan%20final%20report%20English.pdf 
  http://www.iwrawCEDAW session (2007), p. 11, available at-شبكة شركاء مف أجؿ دفع كحماية حقكؽ اإلنساف في مكريتانيا، انظر، عمى سبيؿ المثاؿ، التقرير البديؿ الذم قدمتو  375

th
38

8_shadow_reports/Mauritania_Alternative_Report_English.pdfap.org/resources/pdf/3   ،انظر أيضان، تقرير الظؿ الذم أعده تحالؼ المنظمات غير الحككمية النيجيرية حكؿ سيداك
41

st
 CEDAW session (2008), p. 64, available at http://www.iwraw-ap.org/resources/pdf/41_shadow_reports/Nigeria_SR_by_WACOL_NGO_Coalition.pdf 

20إيجاليتيو )الجزائر(  -مغرب 95انظر، عمى سبيؿ المثاؿ، التقرير البديؿ الذم قدمتو ككلكتيؼ  376
th

 CEDAW session (2005), para. 11, available at http://www.iwraw-

ap.org/resources/algeria_%28french%29.pdf 
41الظؿ الذم قدمو مركز الحقكؽ اإلنجابية، حكؿ نيجيريا، انظر، عمى سبيؿ المثاؿ، تقرير  377

st
 CEDAW session (2008), p. 63 

20إيجاليتيو )الجزائر(  -مغرب 95انظر، عمى سبيؿ المثاؿ، التقرير البديؿ الذم قدمتو ككلكتيؼ  378
th

 CEDAW session (2005), para. 11, available at http://www.iwraw- 
39المثاؿ، تقرير الظؿ الذم قدمتو جمعية نساء مف أجؿ العمؿ كالبحكث )سنغافكرة(،  انظر، عمى سبيؿ 379

th
 CEDAW session (2007), paras.16.22-24 and 16.45, available at 

http://www.iwraw-ap.org/resources/pdf/Singapore%20SR%20final.pdf 
 :Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family, edited by Zainah Anwar, Musawah (2009)ر الفصكؿ التالية في لمناقشات أكثر تفصيبلن كمراجع حكؿ ىذا المكضكع انظ 380

Ziba Mir-Hosseini, ‘Towards Gender Equality: Muslim Family Laws and the Shari'ah’; Muhammad Khalid Masud, ‘Ikhtilaf al-Fuqaha: Diversity in Fiqh as a Social 
Construction’; and Khaled Abou El Fadl, ‘The Human Rights Commitment in Modern Islam’ 

لمتأكيؿ في الفقو اإلسبلمي"  ؿ المثاؿ، أف "ىناؾ بالفعؿ مساحةالكاقع أف العديد مف الدكؿ األطراؼ في اتفاقية سيداك اعترفت بتنكع التفسيرات. فقد ذكر مندكب عف اإلمارات العربية المتحدة، عمى سبي 381
United Arab Emirates Summary record, U.N. Doc. CEDAW/C/SR.915 (2010), para. 35 كقالت مندكبة سكريا إف "الناس تميؿ إلى الخمط بيف ما ىك تقميدم كديني، كما يتضح مف حقيقة  

 Syrian Arab Republic Summary record, U.N. Doc. CEDAW/C/SR.786 (2007), para. 51مكاد االتفاقية"،  أف البمداف اإلسبلمية ال تتخذ جميعيا نفس المكاقؼ بالنسبة لمختمؼ
 U.N. Doc. CEDAW/C/EGY/Q/7/Add.1 (2009), p. 8ردكد مصر عمى قائمة المسائؿ كاألسئمة،  382
 1، ص.1955، القاىرة: سعادة، 3، ط. 1ابف قيـ الجكزية، إعبلـ المكقعيف، ج. 383
 U.N. Doc. CEDAW/C/ARE/Q/1/Add.1 (2009), p. 4دكد اإلمارات العربية المتحدة عمى قائمة المسائؿ كاألسئمة، ر  384
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.732 (2006), para. 54محضر مكجز، ماليزيا،  385

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/CEWLAEgypt_45.pdf؛
http://www.iwraw-ap.org/resources/pdf/38_shadow_reports/Mauritania_Alternative_Report_English.pdf؛
http://www.iwraw-ap.org/resources/pdf/38_shadow_reports/Mauritania_Alternative_Report_English.pdf؛
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 Muhammad Khalid Masud, ‘Ikhtilaf al-Fuqaha: Diversity in Fiqh as a Social Construction’, in Wanted: Equality and Justice inلمزيد مف المعمكمات حكؿ االختبلؼ انظر،  386

the Muslim Family, edited by Zainah Anwar, Kuala Lumpur: Musawah (2009), available at http://www.musawah.org/docs/pubs/wanted/Wanted-MKM-EN.pdf 
 Ziba Mir-Hosseini, ‘Towards Gender Equality: Muslim Family Laws and the Shari'ah’, in Wanted: Equality and Justice in the Muslimلمزيد مف المعمكمات، انظر،  387

Family, edited by Zainah Anwar, Kuala Lumpur: Musawah (2009), available at http://www.musawah.org/docs/pubs/wanted/Wanted-ZMH-EN.pdf 
 U.N. Doc. CEDAW/C/ARE/1 (2008), p. 17رير الدكلة الطرؼ، اإلمارات العربية المتحدة، تق 388
 U.N. Doc. CEDAW/C/SAU/Q/2/Add.1 (2007), p. 29 \ردكد المممكة العربية السعكدية عمى قائمة المسائؿ كاألسئمة،  389
 U.N. Doc. CEDAW/C/MYS/1-2 (2004), para. 410تقرير الدكلة الطرؼ، ماليزيا،  390
391 IWRAW Asia Pacific, CEDAW Knowledge Center, ‘The Principle of Equality’, available at http://www.iwraw-ap.org/convention/equality.htm 
 ,International Council on Human Rights Policy, When Legal Worlds Overlap: Human Rights, State and Non-State Lawلمناقشة مفصمة حكؿ ىذه المسألة، انظر،  392

Geneva: International Council on Human Rights Policy (2009) 
393 Ibid, pp135-137 
 جدكالن مفصبلن بالقكانيف القائمة عمى الحقكؽ في العالـ اإلسبلمي. 2باإلضافة إلى ذلؾ، أكردنا في محمؽ   394
 U.N. Doc. CEDAW/C/IDN/Q/5/Add.1 (2007), p. 25ألسئمة، ردكد إندكنيسيا عمى قائمة المسائؿ كا 395
 U.N. Doc. CEDAW/C/GIN/4-6 (2005), p. 19تقرير الدكلة الطرؼ، غينيا،  396
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.764 (B) (2007), para. 60, 62, 63محضر مكجز، المالديؼ،  397
 U.N. Doc. CEDAW/C/TGO/1-5 (2004), p. 16تقرير الدكلة الطرؼ، تكغك،  398
 U.N. Doc. CEDAW/C/IDN/Q/5/Add.1 (2007), p. 25ردكد إندكنيسيا عمى قائمة المسائؿ كاألسئمة،  399
 U.N. Doc. CEDAW/C/BHR/2 (2007), p. 108تقرير الدكلة الطرؼ، البحريف،  400
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.764 (B) (2007), para. 62محضر مكجز، المالديؼ،  401
 U.N. Doc. CEDAW/C/SAU/Q/2/Add.1 (2007), p. 30العربية السعكدية عمى قائمة المسائؿ كاألسئمة،  ردكد المممكة 402
403 ‘Early Marriage’, available at http://www.sistersinislam.org.my/index.php?option=com_content&task=view&id=575&Itemid=298 
 "راض ىذه االتفاقية، يعين الطفل كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليوألغمف اتفاقية حقكؽ الطفؿ: " 1نص المادة  404

إلغاء المكاد القانكنية التي تنص عمى حد ادني  ، كعمى كجكب"سنة لكؿ مف الرجؿ كالمرأة 18لسيداك عمى "كجكب أف يككف الحد األدنى لسف الزكاج ىك  21مف التكصية العامة رقـ  38ك 36تنص الفقرتاف  405
طراؼ في لجنة حقكؽ الطفؿ أف تكفؿ معاممة متساكية لمفتية كالفتيات فيما مختمؼ لسف زكاج الرجؿ أك المرأة. كذلؾ قالت لجنة حقكؽ الطفؿ إف اختبلؼ سف الزكاج لمفتية كالفتيات ينتيؾ االتفاقية، كعمى الدكؿ األ

 :Rea A. Chiongson, The Right to Decide If, When and Whom to Marryسنة ىك الحد األدنى لسف الزكاج لمفتية كالفتيات. انظر  18لسف الزكاج، كما أكصت بأف يككف سف  يتعمؽ بالحد األدنى

Obligations of the State under CEDAW and Other International Human Rights Instruments, International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific Occasional 

Papers Series No.6 (2005), p. 20ف  . باإلضافة إلى ذلؾ، فقد قالت لجنة حقكؽ اإلنساف كالمجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية إف اختبلؼ الحد األدنى لسف الزكاج ينتيؾ االتفاقية، كا 
ف لمزكاج المبكر آثار ضارة عمى األطفاؿ. المصدر السابؽ. كذلؾ يطالب اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كاتفاقي 18قانكني لسف الزكاج ينبغي أف يككف الحد األدنى ال ة سيداك بحقكؽ سنة لمفتية كالفتيات، كا 

 متساكية لمرجؿ كالمرأة في الزكاج، كأثناءه، كعند فسخو.
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تكلد الدعـ االجتماعي إلنفاذ مؿ بكيف عمى أنو مف بيف التحركات التي يجب أف تتخذىا الحككمات كالمنظمات الدكلية كالمنظمات غير الحككمية فيما يتعمؽ بالفتيات أف ")ب( مف خطة ع 275تنص الفقرة  406
، فمـ يكتؼ 2005عبلف بكتراجايا الذم صدر عف االجتماع الكزارم لحركة عدـ االنحياز في مايك / أيار القكانيف المتعمقة بالحد األدنى القانكني لسف الزكاج، كالسيما بإتاحة الفرص التعميمية أماـ البنات.." أما إ

مـز أنفسنا بأف: ...)ج(نتخذ كؿ ى األقؿ. فقد جاء في نص اإلعبلف: "نحف نبالتأكيد عمى أىمية تعميـ الفتيات كالنساء، بؿ كأعمف الدكؿ األعضاء التزاميـ بضماف تعميـ الفتيات كالنساء حتى المرحمة الثانكية عم
لبلزمة لضماف حصكؿ النساء كالفتيات عمى فرص متساكية كنفاذو متساكو لكؿ مستكيات التدابير البلزمة إلنفاذ التعميـ اإللزامي حتى نياية المرحمة الثانكية، بدالن مف نياية المرحمة اإلعدادية  )د( نتخذ كؿ التدابير ا

 مي، كالبل رسمي، ككذلؾ التدريب الفني كالميني..."التعميـ الرسمي، كغير الرس
جماالن يمكف لمزكاج المبكر كاألمكمة المبكرة أف يحدا بصكرة بالغة مف فرص التعميـ كالعمؿ. كمف المرجح أف ينج 268تنص الفقرة  407 ـ عنيما أثر سمبي طكيؿ األجؿ بالنسبة لنكعية مف خط عمؿ بكيف عمى "كا 

نفاذ القكانيف المتعمقة بالحد القانكني األدنى لسف الرشد كالحد األدنى لسف الزكاج، كرفع الحد األدنى لسف ا 274. كتدعك الفقرة حياة األـ كحياة أطفاليا لزكاج عند االقتضاء." كذلؾ تنص )ق( الحككمات إلى "سف كا 
زكج القصر كالسيما الفتيات، كينجبف أطفاالن، فإف صحتيـ يمكف أف تتضرر كيمكف أف يتعطؿ تعميميف. كنتيجة لذلؾ لسيداك عمى  ما يمي: "تفيد منظمة الصحة العالمية بأنو عندما يت 21التكصية العامة رقـ 

ر تأثيران ضاران عمى أسرتيا كمجتمعيا حصكليا عمى العمؿ، كمف ثـ يؤثيصبح استقبلليف االقتصادم مقيدان. كىذا ال يؤثر عمى المرأة شخصيان فحسب، بؿ يحد أيضان مف تنمية مياراتيا كاستقبلليا كيقمؿ مف فرص 
 المحمي.

408 Amira El-Azhary Sonbol, “Adults and Minors in Ottoman Shari`a Courts and Modern Law” in Sonbol, Women, the Family and Divorce Laws in Islamic History. 
Syracuse University Press, pp. 236-259 

409 Mohammad Hashim Kamali, Islamic Law in Malaysia: Issues and Developments, Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers (2000), pp. 112-113 
410 Mohammad Hashim Kamali, Islamic Law in Malaysia: Issues and Developments, Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers (2000), p.109 
 (: "ال يبـر عقد الزكاج إال برضى الطرفيف الراغبيف في الزكاج رضى كامبلن ال إكراه فيو.2) 16نساف، مادة اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإل 411
لى المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة كمن1) 16تدعك المادة  412 فس الحقكؽ في حرية اختيار الزكاج، كفي ح المرأة "ن( )ب( مف سيداك إلى القضاء عمى التمييز ضد المرأة في األمكر المتعمقة بالزكاج كعبلقات األسرة كا 

عمى أف: "حؽ المرأة في اختيار زكجيا في الزكاج كفي التزكج بحرية ىك حؽ أساسي لحياتيا  21مف تكصيتيا العامة رقـ  16عدـ عقد الزكاج إال برضاىا الحر الكامؿ". كذلؾ نصت لجنة سيداك في الفقرة 
 كلكرامتيا كمساكاتيا كإنساف."

نفاذ القكانيف الكفيمة بأال يتـ الزكاج بغير الرضا الحر كالكامؿ لممقدميف عميو." 274مادة تطالب ال 413  )ق( مف خطة عمؿ بكيف الحككمات بسف "كا 
 International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific, The Right to Decide If, When and Whom to Marry: Obligations of the State under CEDAW andانظر  414

Other International Human Rights Instruments, Occasional Papers Series No. 6 (2005), available at http://www.iwraw-ap.org/aboutus/pdf/OPS_VI.pdf 
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.879 (2009), para. 38محضر مكجز، ليبيا،  415
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.668 (2005), para. 35محضر مكجز، الجزائر،  416
 المصدر السابؽ. 417
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.786 (2007), para. 51محضر مكجز، الجميكرية العربية السكرية،  418
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.668 (2005), para. 35محضر مكجز، الجزائر،  419
 U.N. Doc. CEDAW/C/MAR/4 (2006), para. 367-370تقرير الدكلة الطرؼ، المغرب،  420
 U.N. Doc. CEDAW/C/ MYS/1-2 (2004), para. 405-406تقرير الدكلة الطرؼ، ماليزيا،  421
 U.N. Doc. CEDAW/C/ MDV/2-3 (2005), para. 41تقرير الدكلة الطرؼ، المالديؼ،  422
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 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.704 (2006), para. 67محضر مكجز، تكجك،  423
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.696 (2005), para. 46اسك، محضر مكجز، بكركينا ف 424
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.698 (2005), para. 48محضر مكجز، غامبيا،  425
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.718 (2006), para. 56محضر مكجز، مالي،  426
 U.N. Doc. CEDAW/C/TJK/1-3 (2005), page 11تقرير الدكلة الطرؼ، طاجيكستاف،  427
( )أ( ك )ج( مف اتفاقية سيداك عمى أف :"]لمرجؿ كالمرأة[ حقكقان متساكية في الزكاج كأثنائو كعند انحبللو." 1) 16( )أ( مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، كالتي نجد صداىا في المادة 1) 16دة تنص الما 428

حؽ المرأة في المساكاة بالرجؿ، كقد تككف لو نتائج عاطفية كمالية خطيرة عمييا كعمى مف تعكليـ إلى حد يستكجب عدـ  لسيداك عمى أف : "تعدد الزكجات يخالؼ 21مف التكصية العامة رقـ  14كتنص الفقرة 
 تشجيع ىذه  الزيجات كحظرىا."

كابف كابنة، لمتعرؼ عمى التأثير العاطفي كالمالي كاالجتماعي لتعدد زكجة أكلى كثانية، كزكج،  1400قاـ الباحثكف في ىذه الدراسة، التي أجريت عمى المستكل الكطني في ماليزيا، بإجراء مقاببلت مع  429
. لمزيد مف المعمكمات حكؿ 2011كؼ يتـ عرض النتائج النيائية في الزكجات عمى مختمؼ أفراد األسرة، كعمى ما إذا كاف اإلطار القانكني يحمي مصالح أعضاء األسرة. ال تزاؿ النتائج في مرحمة التحميؿ، كس

 sistersinislam@pd.jaring.myشركع يرجى االتصاؿ عمى عنكاف البريد اإللكتركني التالي: ىذا الم
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.861 (2009), para 66محضر مكجز، البحريف،  430
 U.N. Doc. CEDAW/C/ARE/1 (2008), page 58تقرير الدكلة الطرؼ، اإلمارات،  431
 U.N. Doc. CEDAW/C/SAU/Q/2/Add.1 (2007), page 29مة المسائؿ كاألسئمة، ردكد المممكة العربية السعكدية عمى قائ 432
 U.N. Doc. CEDAW/C/EGY/7 (2008), page 75-76تقرير الدكلة الطرؼ، مصر،  433
 المصدر السابؽ. 434
 ( )ج(.1) 16سيداك، مادة  435
 ( )ح(.1) 16سيداك، مادة  436
دارتيا كالتمتع بيا كالتصرؼ فييا ىك المحكر الذم يرتكز عميو حؽ المرأة في التمتع باالستقبلؿ المالي. كف"حؽ ال أف لسيداك عمى 21تنص التكصية العامة رقـ  437 ي كثير مف البمداف مرأة في حيازة الممتمكات كا 

يا...كفي بعض البمداف يككف التركيز مكجيان بدرجة أكبر، عند تقسيـ ممتمكات سيككف ليذا الحؽ أىمية حاسمة فيما يتعمؽ بقدرة المرأة عمى كسب عيشيا كعمى تكفير سكف مبلئـ كتغذية كافية لنفسيا كألسرت
ت الطابع األقرباء المسنيف كأداء الكاجبات المنزلية. كىذه اإلسيامات ذا الزكجية، عمى المساىمات المالية في الممكية المكتسبة أثناء الزكاج، بينما ينتقص مف قدر اإلسيامات األخرل مثؿ تربية األطفاؿ كرعاية

 لمالية نفس القدر مف األىمية".غير المالي التي تقدميا الزكجة كثيران ما تمكف الزكج مف كسب الدخؿ كمف زيادة األصكؿ المالية، فيجب إعطاء اإلسيامات المالية كغير ا
 U.N. Doc. CEDAW/C/EGY/Q/7/Add.1 (2009), p. 8قائمة المسائؿ كاألسئمة لمصر،  438
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.879 (2009), para. 38يا، محضر مكجز، ليب 439
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.786 (2005), para. 49محضر مكجز، الجميكرية العربية السكرية،  440
 U.N. Doc. CEDAW/C/EGY/Q/7/Add.1 (2009), p. 8ردكد مصر عمى قائمة المسائؿ كاألسئمة،  441
 U.N. Doc. CEDAW/C/BHR/2 (2007), p. 32تقرير الدكلة الطرؼ، البحريف،  442
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 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.879 (2009), para. 38محضر مكجز، ليبيا،  443
 U.N. Doc. CEDAW/C/GMB/1-3 (2003), p. 13تقرير الدكلة الطرؼ، غامبيا،  444
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.803 (A) (2007), para. 52محضر مكجز، سنغافكرة،  445
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.879 (2009), para. 38محضر مكجز، ليبيا،  446
 U.N. Doc. CEDAW/C/SR.861 (2009), para 66محضر مكجز، البحريف،  447
ذا فإف أم تمييز في تقسيـ عمى أنو : "تكجد في معظـ البمداف نسبة كبيرة مف النساء العازبات أك المطمقات ككثير منيف يتحممف كحدىف مسؤكلية إعالة أسرة. كل 21مف التكصية العامة رقـ  28تنص الفقرة  448

إنما ىك تمييز غير كاقعي بشكؿ كاضح. كبالتالي فإف أم قانكف أك  الممتمكات يقكـ عمى أساس أف الرجؿ كحده مسؤكؿ عف إعالة المرأة كاألطفاؿ في أسرتو، كأنو يستطيع كيعتـز أف يؤدم ىذه المسؤكلية بشرؼ،
ير خطير عمى مف حصة المرأة عند إنياء الزكاج أك العبلقة الزكجية القائمة بحكـ الكاقع أك عند كفاة قريب، إنما ىك قانكف تمييزم كسكؼ يككف لو تأثعرؼ يعطي الرجؿ حقان في حصة مف الممتمكات أكبر 

عالة نفسيا أك أسرتيا، كالعيش في كرامة كشخص مستقؿ." كذلؾ تنص الفقرة  ؾ العديد مف البمداف التي تؤدم قكانينيا كممارساتيا المتعمقة باإلرث عمى أف : "ىنا 35استطاعة المرأة عمميان طبلؽ زكجيا، كا 
عند الكفاة أصغر مما يحصؿ عميو الرجاؿ األرامؿ كاألبناء الذككر. كالممتمكات إلى تمييز خطير ضد المرأة، كنتيجة ليذه المعاممة غير المتكافئة يمكف أف تحصؿ الزكجة عمى حصة مف ممتمكات الزكج أك األب 

نساء األرامؿ في اإلرث مبادئ المساكاة في حيازة الممتمكات بعض األحكاؿ تمنح المرأة حقكقان محدكدة كمقيدة فبل تحصؿ إال عمى إيراد مف أمبلؾ المتكفى. كفي كثير مف األحياف ال تراعى في حقكؽ ال كفي
 المكتسبة أثناء الزكاج، كىذه األحكاـ تخالؼ االتفاقية كالبد مف إلغائيا." 

 لمجنة حقكؽ اإلنساف عمى "كجكب أف تككف لممرأة حقكؽ في الميراث متساكية مع حقكؽ الرجؿ عندما ينفسخ الزكاج بسبب كفاة أحد الزكجيف." 28مف التعميؽ العاـ رقـ  26تنص القرة  449
، يتطمب مف الدكؿ األطراؼ...أف تضمف حصكؿ المرأة 10، فيما يتعمؽ بالمادة 3عمى أف "تطبيؽ المادة  لمجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 16مف التعميؽ العاـ رقـ  27تنص الفقرة  450

 عمى حقكؽ متساكية في ممتمكات الزكجية كفي الميراث عند كفاة زكجيا."
في الكصكؿ بصكرة كاممة كعمى قدـ المساكاة إلى المكارد االقتصادية، بما في ذلؾ الحؽ في  )ك( عمى "التعبئة مف أجؿ حماية حؽ المرأة 60اتفقت حككمات الدكؿ األطراؼ في خطة عمؿ بكيف، في الفقرة  451

 الميراث كتممؾ األرض كالممتمكات األخرل."
 نقبلن عف مكقع مكتب مفكض األمـ المتحدة السامي لحقكؽ اإلنساف: 452

 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en, at 31 December 2010 
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