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 التنظيم الدولي العالمي يحماية حقوق المرأة ف                    
 أمان أحمد عبدالسالم المطردي. د

  جامعة مصراتة /كلية القانون                                                                             
 

التعريف ت األمم المتحدة العديد من اآلليات الداعمة لحقوق المرأة، بعدما أكدت على أنشأ
ا هذفي نتناول سلذلك  ؛العامة والخاصة حقوقها وحرياتها في العديد من المواثيق واالتفاقيات الدوليةب

التزام الدول  مم المتحدة من أجل تحقيق الحماية الواجبة وضماناأل تبذلها يجهزة والجهود التاأل البحث
 :بالتوضيح حسب التقسيم التالي بها
 .حماية حقوق المرأة في أجهزة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان عامة: األول فرعال
 حماية حقوق المرأة في المواثيق الدولية المعنية بحقوق المرأة خاصة: الثاني فرعال
 .ية المتخصصةحماية حقوق المرأة في المنظمات الدول: الثالث فرعال
 بحقوق اإلنسان عامة حماية حقوق المرأة في أجهزة األمم المتحدة المعنية: األول لفرعا

م وهي تنشط في مجال حقوق اإلنسان بإصدارها 5491منذ إنشاء منظمة األمم المتحدة عام 
قبة هذه الدول وكما تقوم بمرا ليها،إتلزم الدول المنضمة  يالعديد من اإلعالنات الدولية والمواثيق الت

دولة أن تتحلل من التزاماتها المتعلقة  يذه اإلعالنات والمواثيق  وليس ألومدى تطبيقها واحترامها له
كبر من للدولة، لذلك أناط ميثاق األمم المتحدة الجزء األ ياالختصاص الداخل ةبهذه الحقوق بحج

ميثاق األمم المتحدة دور كل منها، سواء المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان والمرأة إلى أجهزة خاصة حدد 
ومن أجهزة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان، الجمعية العامة،  مراقبة كان تنظيمًا أو متابعة أو

, مجلس األمنو األمانة العامة لألمم المتحدة، و المجلس االقتصادي واالجتماعي، محكمة العدل الدولية، 
 :لى النحو اآلتيعوسوف نتناول بعض هذه األجهزة 

هي الجهاز العام لألمم المتحدة تتكون من جميع الدول األعضاء في األمم  :الجمعية العامة ـــــ والأ
ولقد ذكرت اختصاصات الجمعية العامة لألمم المتحدة ووظائفها في الفصل الرابع من ميثاق , المتحدة

التعاون في حفظ السلم واألمن الدولي ومنها تقديم التوصيات والنظر بشأن مبادئ ، األمم المتحدة 
ومناقشة أي مسألة تتعلق بالسلم واألمن مع إنماء التعاون الدولي ، وخاصة نزع السالح وتنظيم التسلح 

 ,(1)في كافة المجاالت والمساعدة في تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية بين البشر دونما تمييز

                                                           
 . 539ص ,  5494, القاهرة , دار الفكر العربي , األمم المتحدة  –النظرية العامة : التنظيم الدولي , إبراهيم محمد العناني  5
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صدار توصيات إلى األعضاء بشأن تدابير جماعية في حال وأشير إلى أن للجمعية العامة سلطة إ
اإلخالل بالسلم أو العدوان المسلح في حال فشل مجلس األمن في اتخاذ إجراء مناسب بوجود ما يهدد 

تعنى  يق واالعالنات والقرارات التئولقد تبنت الجمعية العامة العديد من الوثا. السلم واألمن الدولي
مختلف الدساتير  ةالتأثير على صياغ يالذى أسهم ف يبحقوق اإلنسان وحرياته مثل اإلعالن العالم
للحقوق المدنية  يالعديد من االتفاقيات مثل العهد الدول يالوطنية للدول كما تبع صدور اإلعالن العالم

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و  ي، والعهد الدولةوالسياسي
مسألة تدخل في نطاق  أليضافة لمناقشة الجمعية العامة إ 5499ضروب المعاملة القاسية والمهينة

مم المتحدة كما تمارس الجمعية جهزة األأو جهاز من أفرع  أيو تتصل بسلطات أمم المتحدة ميثاق األ
مم من ميثاق األ 51ت لحقوق اإلنسان وقد جاء في م احترام الدول والحكوما ىدور الرقابة الدولية عل

فروع ثانوية تتولى مراقبة حقوق اإلنسان منها مجلس حقوق  بإنشاءالمتحدة الحق للجمعية العامة 
حترام مبادئ حقوق اومؤسساتها، لتفعيل  ، األمم المتحدة إلصالحالمتزايد  يضوء السع ياإلنسان فف

ليحل  ؛نساناإلتأسيس مجلس حقوق م  51/3/6112 يمم المتحدة فاألنسان أقرت الجمعية العامة لأل
 يف االنتقائيةلحقوق اإلنسان ويتجاوز  يالدول االحترامتعزيز  ينسان ليسهم فمحل لجنة حقوق اإل

 المرأةنشطة الجمعية العامة بخصوص أومن  .التعامل مع انتهاكات بعض الدول لمعايير حقوق اإلنسان
التمييز  ىاتفاقية القضاء عل ىم بالتصديق عل 5443 ينابفهو التوصية في المؤتمر الثاني الذي عقد 

 .المرأةضد 
يتصف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بطابع عالمي  : م5499اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  -5

ه والدولة المنتمي شمولي فالحقوق المقررة فيه تثبت لكل إنسان بغض النظر عن جنسيته ودين
حيث تناول اإلعالن العديد من الحقوق اإلنسانية في مواده الثالثين وما ورد في اإلعالن (1)إليها

 .52بخصوص المرأة جاء صراحًة في م
وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين،  ،للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزويج -

 .ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحالله
 .ال يبرم عقد الزواج إال برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاماًل ال إكراه فيه -
 .المجتمع والدولةاألسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع وال حق التمتع بحماية  -
لألمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل األطفال بنفس الحماية " 61/6م

ن ال ن هذا اإلعالأعلى الرغم من , شرعي أم غير ذلك االجتماعية سواء أكانت والدتهم ناتجة عن زواج
ا للكثير من الوثائق القانونية الدولية في أنه يتمتع بقيمة أدبية كبيرة ويعد مرجعف يعد وثيقة قانونية ملزمة 

 .هذا الصدد

                                                           
القاهرة , اإلصدار الخامس –قضايا حقوق اإلنسان , اإلخفاقات, النجاحات, الدالالت: العالمي لحقوق اإلنسان اإلعالن, أحمد الرشيدي1
 .م  5444, المنظمة العربية لحقوق اإلنسان , 
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مادة وما ورد فيه  13 (1)حوى هذا العهد :م5422العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -6
حيث يكون للرجل والمرأة، ابتداًء من بلوغ سن الزواج، حق  63بخصوص المرأة صراحًة جاء في م

وال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاًء كاماًل , سرةمعترف به في التزوج وتأسيس أ
وتتخذ الدول األطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين  ,ال إكراه فيه

ويكون على الدول اتخاذ الخطوات بدمج  .وواجباتهما لدى الزواج وخالل قيام الزواج و لدى انحالله
يات الدولية لحقوق اإلنسان في التشريعات الوطنية للدول، حيث جاء في العهد الدولي الخاص االتفاق

على أن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ  (2)بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
التدريجي بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي 

سالكًة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصًا سبيل اعتماد  ،بالحقوق المعترف بها في هذا العهد
تتعهد كل دول طرف في هذا  (3)وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , تدابير تشريعية

فل فعاًل إعمال الحقوق المعترف بها العهد إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة ال تك
عمال ا العهد ما يكون ضروريًا لهذا األفي هذا العهد بأن تتخذ، طبقًا إلجراءاتها الدستورية وإلحكام هذ

مما يؤكد على أن هناك التزامًا دوليًا على كافة الدول األطراف , من تدابير تشريعية أو غير تشريعية
ما ورد في االتفاقيات الدولية بالخصوص سواًء كان ذلك بتعديل بضرورة تضمين تشريعاتها الوطنية 

أو إلغاء المتعارض منها مع نصوص االتفاقيات  ، النصوص التشريعية أو إضافة نصوص جديدة
حق الدول في  (4)وأشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية, الدولية

لحقوق حفاظًا على الصالح العام للدولة كما في حالة الطوارئ أو الحرب أو بعض الحاالت بتقيد هذه ا
تقر الدول األطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقًا "الوباء 

ال بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق وشريطة أ ن لهذا العهد إال للحدود المقررة في القانون وا 
وأيضًا نص العهد الدولي الخاص بالحقوق  ,يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي

في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسميًا يجوز  (5)المدنية والسياسية
الوضع تدابير ال تتقيد بااللتزامات  للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها

والمالحظ أن بعض الدول ال تمانع في تضمين دساتيرها نصوص , المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد
المعاهدات الدولية في قانونها الداخلي بكل يسر بينما تعتبر دول أخرى أن مجرد طلب ذلك يعد تدخاًل 

 .لتحقيق هذا االندماجفي الشؤون الداخلية أو يتطلب إجراءات خاصة 

                                                           
 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 63نظر م ا 1
 .جتماعية والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واال 6/5أنظر م 2 
 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 6/6أنظر م 3 
 .العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 9أنظر م 4
 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 9أنظر م 5



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واإلنسانيةمجلة العلوم االجتماعية 
 

211 
 

والذي يحوي واحد وثالثين  :م5422العهد الدولي الخاص الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -3
تعترف الدول األطراف في هذا العهد " 9م: مادة وما ورد في العهد بخصوص المرأة صراحًة ما جاء في

 :تكفل على الخصوصبما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية 
 :مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى -أ

أجرًا منصفًا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصًا 
تمتعها بشروط عمل ال تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرًا يساوي أجر الرجل 

 .لدى تساوي العمل
وجوب توفير حماية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده، وينبغي منح " 51/6م

 ,األمهات العامالت أثناء الفترة المذكورة إجازة مأجورة إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية
ومة وتحسين الصحة البيئية ومقا ،ووفيات الرضع،أ العمل على خفض معدل موتى المواليد /56وم

ومن وسائل حماية الحقوق في  .ج وجعل التعليم العالي متاحًا للجميع على قدم المساواة/53م,األمراض
 :العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

حيث تعتبر االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال : عن حقوق اإلنسان فيها(1)تقديم الدول التقارير -
تمييز العنصري أول اتفاقية دولية تشير إلى تقديم الدول األطراف في االتفاقيات الدولية تقارير دورية أو ال

عطاء الحريات داخلها في  إضافية أو مبدئية على ما تحقق لديها من تقدم في مجال تطبيق الحقوق وا 
في  91وم 52ثقافية في موأيضًا من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وال 4/6م

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن توجه هذه التقارير إلى األمين العام لمنظمة 
 .األمم المتحدة

ويكون بتقديم الشكاوى ضد الدول المنتهكة لحقوق اإلنسان، حيث يحق لألفراد : تقديم الشكاوى -
صة بالنظر في االنتهاكات الدولة ضد حقوق اإلنسان فيها، والجماعات تقديم شكاوى إلى اللجنة المخت

حيث ورد ذلك في البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 
حيث  96، 95وأيضًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية في المواد  1-5المواد من 

اوى ضد الدول األطراف األخرى المنتهكة لحقوق اإلنسان عامة وحقوق المرأة حق األطراف في تقديم شك
لجنة حقوق "ومن اللجان التي ليس لها اختصاص بالنظر في الشكاوى الفردية والجماعية  ،خاصة
حيث تلفت العديد من الشكاوى منذ تأسيسها ولكنها لم تنظر فيها لعدم االختصاص إلى عام " اإلنسان
للجنة حقوق اإلنسان ولجنتها الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات بالنظر في  م حيث سمح5429

 .الحقوق والحريات في أي مكان من العالم بقرارين للمجلس االقتصادي

                                                           
 .توضح التقدم الذي أحرزته الدول في مجال حقوق اإلنسانوتقارير تقدم كل فترة زمنية محددة : تقارير دورية( 1)
 .وهي تقارير توضح فيها الدول اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان فيها: تقارير مبدئية -
 .وهي تقارير تطلبها اللجنة المختصة بفحص التقارير تطلب فيها معلومات إضافية عن موضوع معين: تقارير إضافية -
 . 535،،ص  6112،  3دار الشروق ،القاهرة ، ط, الوثائق العالمية , حمود شريف بسيوني م. د, للمزيد راجع  -
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م القاضي بإنشاء مقررين خاصين وفرق عمل وهو يعرف باسم 5429صادر في  5631قرار رقم 
دراسة المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان في دولة معينة أو اإلجراء الخاص حيث يهتم ب 5631اإلجراء 

 .وحرية الفكر والتعبير،كظاهرة التعذيب أو االختفاء القسري 
أو  5113م الخاص بالبالغات الفردية ويسمى باإلجراء 5491مايو  69صادر في  5113قرار رقم 

 .اإلجراء السري
نتهاكات حقوق اإلنسان في أي دولة من ويعني بتلقي الشكاوى ودراستها وباألدلة الموثقة عن ا

في األمم المتحدة أم غير ذلك ويمكن إيقاف النظر في المسألة في إطار  اً العالم سواًء كانت عضو 
وتكون طريقة عمل المقررين بتلقي الشكاوى  ,(العلني)من السرية ورفعها إلى اإلجراء  5113اإلجراء 

أو المنظمات غير الحكومية بالمقرر الخاص المعني  ،ادوجمع المعلومات من األفراد أو مجموعة األفر 
رسال بعثات لتقصي الحقائق إذا تطلب الموضوع ذلك مع إرسال نداءات  مع القيام بزيارات ميدانية وا 
 ,عاجلة حول االنتهاكات التي تتطلب التدخل السريع إلى الحكومات المعنية للحد الفوري من االنتهاك

عداد مشروعات اإلعالنات الدولية والمواثيق الدولية ولم تكتف الجمعية العامة  بمهمة الدراسة والبحث وا 
ولقد انبثقت عن , إنما مارست مهمة الرقابة الدولية على تطبيق واحترام هذه اإلعالنات والمواثيق

على االتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان لجان عرفت باللجان المعنية بحقوق اإلنسان، والتي تعتمد 
 :ومن هذه االتفاقيات والتي لها آليات تطبيق  ،تنفذ بنود هذه االتفاقيات" تعاهدية" آليات 

لجنة القضاء على التمييز "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أنشأت لجنة تسمى  -
 ".العنصري

 ".نة المعنية بحقوق اإلنساناللج"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنشأت لجة تسمى  -
اللجنة المعنية "العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنشأت لجنة تسمى  -

 ".بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
هينة الالإنسانية أو الم أو العقوبة القاسية اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو -

 ".لجنة مناهضة التعذيب"أنشأت لجنة تسمى 
لجنة حماية حقوق "اتفاقية دولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أنشأت لجنة تسمى  -

 ".العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
ن كان هدفها األسمى هو تحقيق الحماية  وأشير إلى اختصاصات هذه اللجان متنوعة ومتعددة وا 

ة لحقوق اإلنسان ومن االختصاصات المشتركة لهذه اللجان دراسة التقارير المقدمة من الدول الكامل
قامة حوار بناء مع الدول األطراف والتوصيات للدول والجمعية العامة  ،،وتقديم االقتراحات ،األطراف وا 

قابة العامة عن طريق المجلس االقتصادي واالجتماعي في تقرير سنوي إضافي إلى رسم السياسات والر 
أما , وتبادل المعلومات وتقييمها وتوضيح مواد االتفاقية بإصدار تعليقات واضحة التفاسير للدول

 :االختصاصات الخاصة ببعض اللجان فتشمل
التحقيق وتقصي الحقائق كما في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولجنة مناهضة 

 .التعذيب
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 :الشكاوى الحكومية والفردية، كما فياستالم البالغات أو 
م وفقًا للمادة الثامنة من االتفاقية الدولية 5491نشأت في :  لجنة القضاء على التمييز العنصري -أ

للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تتكون من ثمانية عشر خبيرًا تتولى اللجنة دراسة التقارير 
ريعية أو القضائية أو اإلدارية تنفيذا ألحكام االتفاقية وتبدي اتجاهها التي تقدمها الدولة عن التدابير التش

اقتراحات وتوصيات عامة كما تقدم اللجنة المساعدة في تسوية النزاعات فيما بين الدول األطراف أفراد 
كما يمكن للجنة أن تنشئ , وجماعات داخل الدول األطراف أكدت اختصاص اللجنة بتلقي هذه الرسائل

ساعي حميدة لحل المنازعات وديا وبالتالي تقدم هذه الهيئة تقريرها إلى اللجنة مع توصيات لحل هيئة م
 .النزاع وديا

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  59أنشئت بنص م: اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان -ب
وم اللجنة بدراسة من العهد الدولي، حيث تق 91إلى  91م وتحددت وظيفتها في المواد من 5422

رسال تقارير  التقارير التي تقدمها الدول عن جدوى تنفيذها اللتزاماتها الواردة بالعهد، كما تقوم بالرقابة وا 
إلى الدول األطراف بها وتعليقاتها عّما ورد إليها من تقارير لتلك الدول وتتلقى اللجنة بالغات من دولة 

ختصاص اللجنة في تلقي هذه البالغات كما تقوم اللجنة ضد أخرى بشرط أن تعترف الدول األطراف با
حيث تبحث اللجنة هذه البالغات في حضور ممثلي الدول والفرد  بتلقي شكاوى األفراد واالنتهاكات،

 .الشاكي أو من ينوب عنه وتنشر تقريرها بالخصوص
المعاملة أو  انشئت بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب: لجنة مناهضة التعذيب -ج

 .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهنية
انشئت بموجب االتفاقية الدولية لحماية حقوق : لجنة حماية جميع العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم -د

 .جميع العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم
س االقتصادي واالجتماعي أنشأها المجل :C.E.S.C.Rاللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية والثقافية  -و

م وتتكون من ثمانية عشر خبيرًا تتولى اللجنة دراسة التقارير التي تقدمها الدول األطراف 5491في 
بشأن تقدمها في مجال حماية حقوق اإلنسان، إضافًة لمساعدة المجلس االقتصادي واالجتماعي في 

 .تقديم االقتراحات والتوصيات المتعلقة بحقوق اإلنسان
اتفاقيات ال تشمل اختصاصات خاصة مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  وهناك

 .واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل
عضوا من أعضاء األمم المتحدة  19يتكون المجلس من  :المجلس االقتصادي واالجتماعي -ثانيا

ولجان فنية ولجان دائمة ولجان  ميةويضم المجلس بعض األجهزة الفرعية وتشمل لجان اقتصادية إقلي
وهي تتكون من ممثلي ثالث وخمسين دولة , م5492ت في ئمنها لجنة حقوق اإلنسان التي أنشو . فنية

اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات "أعوام وقد أنشأت اللجنة بدورها  ةيجرى انتخابهم لمدة ثالث
وق المرأة وهى جهاز معاون للمجلس مستقل عن لجنة حقوق م ولجنة مركز المرأة لتعزيز حق5499في 

زمة لمنع االنتهاكات التي قد تطال الالتوصيات وتقديمها للمجلس واتخاذ التدابير ال بإعداداإلنسان تقوم 
للعديد من الوظائف التي يهدف لتحقيقها وتتمثل في مراعاة حقوق  باإلضافةالمرأة علي كافة المستويات 
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وتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي باإلضافة  يات األساسية، وتحقيق مستوى معيشة الئق،اإلنسان والحر 
 .إلى دعوات المجلس لعقد مؤتمرات دولية وتلقي البالغات وتوجيه التوصيات

مم المتحدة الرئيسة األ ألجهزةدوليين يقدمون خدماتهم  موظفينمن  تتألف: مانة العامةاأل-ثالثا
فراد تقدم من اال يحالة الشكاوي التا  الخاصة بحقوق االنسان وبنفيذها و والمواثيق  لإلعالناتبالتحضير 
مانة نشاطها المتعلق ابعته من قبل مختصين حيث تقدم األنسان لمتمركز حقوق اإل ىلإوالجماعات 
مم نشطة األأالذي يشرف ويتابع كل  ينسان والمفوض السامنسان من خالل مركز حقوق اإلبحقوق اإل

 .فراد فعليا بهانسان وتعزيزها وضمان تمتع األدة في مجال حقوق اإلالمتح
ل عن حفظ السالم واألمن الدوليين ؤو أهم أجهزة األمم المتحدة والمس وهو من: مجلس األمن -رابعا 

حيث يمثل السلطة القانونية على حكومات الدول  ،طبقا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة
ويتكون المجلس من خمسة  ،األعضاء وقراراته الصادرة عنه ملزمة بحسب المادة الرابعة من الميثاق

أعضاء دائمين لهم حق النقض وستة أعضاء غير دائمين قبل أن يتم زيادة العدد إلى عشرة أعضاء في 
لمتحدة وفي مجال التصدي لبعض مسائل حقوق اإلنسان أصدر عندما تم تعديل ميثاق األمم ا, 5421

حيث أشار إلى أن حقوق اإلنسان األساسية غير قابلة للتنازل عنها ويجب  5429لسنة  639قراره رقم 
 .احترامها حتى أثناء الحروب

 حماية حقوق المرأة في المواثيق الدولية المعنية بحقوق المرأة خاصة: الثاني فرعال
ن ملزما قانونا يد من المواثيق الدولية التي خصت المرأة بالحماية وعنت بحقوقها ومنها ما كاصدرت العد

 :اآلتيلذلك سنتناول جل هذه المواثيق التي خصت بها المرأة وفق  ؛ومنها ما دون ذلك
 :حماية حقوق المرأة في الوثائق القانونية الدولية الملزمة ـــوالأ

 :يأتيت بالمرأة وحمايتها في العديد من جوانب الحياة ما من المواثيق الدولية التي عن
 .م5494اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -5
 .5429اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل العقود  -6
 .5494اتفاقية حظر االتجار بالرقيق واستغالل دعارة الغير  -3
 .5419جنسية المرأة المتزوجة اتفاقية بشأن  -9
نتناول اتفاقية القضاء على جميع أشكال  :اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -5

 :يالتمييز ضد المرأة حسب التال
اعتمدت الجمعية ( أ) 69طبقا ألحكام المادة  :القضاء على التمييز ضد المرأة  باتفاقيةالتعريف -أ

لغاء 5429دة في العامة لألمم المتح م إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة الذي دعا إلى تغيير وا 
القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة، وبعد إجازة اإلعالن بدأت اللجنة المعنية في مركز المرأة باألمم 

العامة  المتحدة باإلعداد التفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وصياغتها حيث اعتمدتها الجمعية
م، و دخلت 5494/ديسمبر/59المؤرخ في  39/591وعرضتها للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرارها 

م وأصبحت سارية المفعول بتوقيع خمسين دولة عليها، وبلغ عدد الدول المنظمة 5495حيز التنفيذ في 
لقد انضمت إليها دولة من الدول األعضاء باألمم المتحدة، و ( 592)عدد  6151/ديسمبر/59إليها إلى 
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جدول يوضح الدول العربية المنضمة إلى االتفاقية وتاريخ  أتيلدول العربية، وفيما يالعديد من ا
 :االنضمام

 تاريخ التصديق الدولة

 

 تاريخ التصديق الدولة
 م6116 البحرين م5495 مصر
-  الصومال م5446 األردن
 م6112 عمان م5449 الكويت
-  السودان م6119 اإلمارات
 م5442 الجزائر م6111 السعودية

-  جزر القمر م5499 اليمن
 م5492 العراق م5491 تونس

 م5449 جيبوتي م5443 المغرب
-  موريتانيا م6113 سوريا
 لم تصادق فلسطين م6114 قطر
  م5449 لبنان

المتخصصة يساورها القلق بشأن التمييز  ووكاالتهاأن األمم المتحدة  "ولقد جاء في ديباجتها
ويمثل ،الواسع النطاق ضد المرأة والذي يعد انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان

ن ازدياد حاالت ألرجل في جميع مجاالت الحياة كما عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع ا
لذلك عقد العزم على  ؛ في الحياة مهن الفعالاهسإحال دون ضد الفقر بين النساء والتمييز ضدهم 

اإللزام فيما جاء في هذه االتفاقية والقضاء على التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره حيث عرفت 
االتفاقية مصطلح التمييز ضد المرأة على أساس الجنس ودعت جميع الدول األطراف على إدماج مبدأ 

وتغيير األنماط السلوكية للرجل تجاه المرأة مع مكافحة االتجار بالمرأة واستغالل بغاء  المساواة مع الرجل
تاحة الفرص لتمثل حكومتها على المستوى الدولي إضافة لحقها في اكتساب  المرأة ودعمها سياسيا وا 

متساوية الجنسية أو تغييرها مع منحها حقا مساويا للرجل فيما يتعلق بجنسية األطفال مع إتاحة فرص 
في مجال العمل والتوظيف والتعليم وتساوي في األجر والرعاية الصحية واالستحقاقات االقتصادية 

وقد أشرنا إلى انضمام العديد من  ,كالقروض والرهون العقارية واالهتمام بالمرأة الريفية والنهوض بها
انضمام الدول  من رغمعلى ال الدول العربية التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و

نا لقانون المعاهدات بأنه ت، والتحفظ وفق تعريف اتفاقية فيأن انضمامها كان مقرونًا بتحفظافالعربية 
أو االنضمام  ،أو التصديق عليها، الدولة عند التوقيع على المعاهدةتصريح من جانب واحد تتخذه "

تعديل األثر القانوني لبعض األحكام في المعاهدة في أو قبولها مستهدفًة من ورائه استبعاد أو  ،إليها
عن  69مواجهتها، وقد وضحت االتفاقية حاالت إجازة التحفظ وحاالت حظره في نصوص صريحة في م

االتفاقية، ويتضح من نص االتفاقية إجازة التحفظ على أحكامها صراحًة ولقد سجلت هذه االتفاقية أكثر 
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ن الدول األطراف فيها مقارنًة باالتفاقيات الحقوقية األخرى حيث نسبة تحفظات على بعض أحكامها م
-9-6)م :دولة على االتفاقية وكان تحفظ الدول العربية على ست مواد من االتفاقية هي 66تحفظت 

 ,لتعارضها مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومخالفة هذه المواد ألحكام القوانين الوطنية( 4-51-52-64
طر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية بين الرجل والمرأة تحفظت عليها قطر أ تتعلق بخ/6في م

 ,ألنها تعارض أحكام الشريعة اإلسالمية،من الدستور القطري ومصر 9ألنها تتعارض مع أحكام م
ألنها تتعلق ببطالن القوانين التي تشكل تمييزًا ضد المرأة وحيث ترى أن هذه الفقرة ( 6/2)واإلمارات 

تنتهك قواعد المواريث في الشريعة اإلسالمية باإلضافة إلى سوريا والجزائر والعراق والمغرب الذي ألغى 
يتعلق بحظر التمييز في الحياة السياسية والعامة تحفظت عليها  9م, م6119كل تحفظاته فيما بعد 

يتها ألطفالها تحفظت والتي تتعلق بحظر التمييز في قوانين الجنسية ومنح المرأة جنس 4م,الكويت فقط
تتعلق بالمساواة  51م ,عليها السعودية وسوريا وتونس واإلمارات والكويت ولبنان والعراق واألردن ومصر

قامتهم ولقد تحفظت العديد  أمام القانون وباألهلية وحرية حركة األشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وا 
 51للشريعة اإلسالمية ومن الدول التي تحفظت على ممن الدول العربية على أساس مخالفة هذه المادة 
تتعلق بحظر التمييز في الزواج والعالقات  52م, م6114سوريا وقطر واإلمارات واألردن ثم رفع التحفظ 

األسرية وتتعلق بالقوامة والوصاية على األطفال واختيار اسم العائلة ولقد تحفظت عليه سوريا وقطر 
تتعلق بالتحكيم بين الدول األطراف في  64م, والعراق ومصر واألردن والجزائر واإلمارات والكويت ولبنان

حال نشوب خالف حول تفسير االتفاقية أو تطبيقها ولقد تحفظت عليه السعودية وسوريا وتونس واليمن 
 .واإلمارات والكويت ولبنان ومصر والجزائر

 :اء على كافة أشكال التمييز ضد المرأةظل االتفاقية الدولية للقض يوسائل حماية حقوق المرأة ف-ب
على عدة  2م-6موادها من م  ينصت االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ف

لتزام هذه الدول بنصوص الضمان حماية حقوق المرأة من جانب الدول االطراف ومدى  إضافيةوسائل 
 :يلىاالتفاقية وأحكامها ومن أهم هذه الوسائل ما 

كافة المجاالت ويكون ذلك بمساواتها  يالتزام الدول االطراف بتطبيق سياسة القضاء على التمييز ف -
الدستور أو على شكل قوانين ترسخ شرعية حقوق المرأة  يظل التشريعات الوطنية سواء ف يمع الرجل ف

 .6ترسخ للتمييز بنص م يمع إبطال القائم من القوانين واألعراف الت
كافة الميادين السياسية والمدنية  يتدابير مناسبة من أجل تطور وضع المرأة ف باتخاذام الدول التز  -

 .من نفس االتفاقية 3واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بنص م
 .من االتفاقية 9التدابير الفعلية الخاصة للقضاء على التمييز بنص م باتخاذعضاء التزام الدول األ -
ن إحيث  1لوكية للرجل والمرأة بنص منماط السالتدابير الخاصة لتغيير األ باتخاذضرورة قيام الدولة  -

 .نما بالتطبيقإالقوانين والتشريعات  بإصدارالعبرة ليست 
مجال حقوق  يللوقوف على المنجز للدول ف ؛التزام الدول بتقديم تقارير إلى لجنة القضاء على التمييز -

 .قد تحول دون تحقيق أهداف هذه االتفاقية يالصعوبات الت يتخط يدة الدول فالمرأة ومساع
 :5429اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل العقود -6
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 5426نوفمبر  9المؤرخة في (  59د ) ألف  5923عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق لقرارها 
وهي من أهم االتفاقيات الدولية بخصوص  ،مواد 51وهي تحوي  5429ر ديسمب 4وتاريخ بدأ النفاذ , م

حق المرأة في الزواج والموافقة عليه والسن األدنى للزواج وتسجيل الزيجات حيث جاء فيها ال ينعقد 
ال إكراه فيه ويكون بعلنية بحضور سلطات مختصة وشهود  الزواج قانونا إال برضا الطرفين رضا كامالً 

ور احد الطرفين ضروري إذا اقتنعت السلطة المختصة باستثنائية الظروف حيث رضا وال يكون حض
الطرف اآلخر حيث تقوم الدول األطراف باتخاذ تدابير تشريعية الزمة بتعيين حد أدنى لسن الزواج وال 
ينعقد قانونا زواج من هم دون هذا السن ما لم تقرر السلطة المختصة اإلعفاء من شرط السن ألسباب 

 .(1)جدية على أن يتم تسجيل عقود الزواج في سجل رسمي مناسب
( 9-د) 359أقرتها الجمعية العامة بقرارها  :اتفاقية حظر االتجار في الرقيق واستغالل دعارة الغير -3

 ,69طبقًا للمادة  5415تموز يوليه  61م، تاريخ بدء النفاد 5494ديسمبر  –كانون األول  6يوم 
مادة حاربت في موادها الدعارة التي تتنافى مع الكرامة اإلنسانية وتتناول مضمون  69وتحوي االتفاقية 

هذه الجريمة حيث عرفت الجرم وأوضحت سبل المحاكمة للقضاء على الدعارة التي تلحق الضرر بالفرد 
 واألسرة والجماعة على األخالق والصحة حيث سهل هذا الجرم شيوع المخدرات وانتشار اإليدز بإباحية
ممارسة الشذوذ الجنسي وممارسة الجنس خارج إطار الزواج، حيث بلغت نسبة الوالدات دون زواج في 

من النساء يضعن أطفالهن دون % 13م أي أكثر من 5449من مجمل نسبة المواليد في % 91فرنسا 
 حسب تقارير إحصائية لمنظمة الصحة العالمية% 35.5وفي هولندا  9.3زواج شرعي، وفي إيطاليا 

سنة يمارسون الجنس خارج إطار الزواج وأن  54-52من الشباب في سن % 21م وفي بريطانيا 5449
فقد ورد في التقرير السنوي للمعهد ,(2)سنة 59شابة تحمل سفاحًا كل أسبوع تحت عمر  591هناك 

ي مباشرًة بعد أن فرنسا تأت: "المقدم للبرلمان الفرنسي ما نصه( السكانية)الوطني للدراسات الديموغرافية 
المجال للعالقات الحرة  فاسحاً فنلندا والنرويج والسويد، وهي دول أصبح عقد الزواج يقل فيها ويتضاءل 

كما تتم المعاشرة . زوج بهذا الشكل من الرباط الحر 911,111بدون زواج، حيث يرتبط سنويًا 
ولقد أقر في أوروبا , "حالة 31,111المستديمة بدون عقد زواج من الجنس الواحد، ليصل سنويًا إلى 

والعديد من دول العالم قانون يبيح زواج المثليين وحقهم في التبني ومن الدول المقرة بذلك تشيك وأوكرانيا 
سبانياوالدانمرك   .برتغال فرنسا  إسبانياوبريطانيا بلجيكا هولندا  وأورغواي وا 

وقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة عرضت للت :م 5419اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة  -9
ولحرص األمم  2طبقا للمادة  5419أغسطس  55تاريخ بدء النفاذ  5419يناير  64( 55-د)  5191

المتحدة على معالجة كافة القضايا الجنسية الخاصة بالمرأة المتزوجة من أجنبي طرحت هذه االتفاقية 
جنسيته على جنسية المرأة تحقيقا لمبدأ المساواة بين  والتي أخذت بمنع التأثير التلقائي لتغيير الزوج

الجنسين ولقد نبذت هذه االتفاقية مبدأ وحدة الجنسية لألسرة الواحدة التي يوجهها الزوج كيفما أراد ووقتما 

                                                           
 .96، ص6111, 5أيمن نور الدين، العولمة ومستقبل البشرية رؤية اسالمية، دار لبنان للطباعة ،لبنان، ط,.د 1
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رادتها حيث نصت على إن ال يؤثر االرتباط بالزواج أو الطالق بين  يشاء دونما مراعاة لرغبات الزوجة وا 
ولة واألجنبي أي تغيير جنسية الزوج خالل الزواج على جنسية المرأة المتزوجة بصورة آلية كما رعايا الد

ال يجوز للدول الموقعة على االتفاقية أن يكون اكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى أو 
ضرورة موافقة التخلي أحد مواطنيها عن جنسيته مانعا زوجة هذا المواطن من االحتفاظ بجنسيتها مع 

الدول األعضاء على أن لألجنبية المتزوجة من احد مواطنيها بناء على طلبها أن تكتسب جنسية 
 .زوجها

 :حماية حقوق المرأة في الوثائق الدولية غير الملزمة قانونا -:ياثان
 :ومن هذه المواثيق ما يلي

 .م5429إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة  -5
 .م5443على العنف ضد المرأة إعالن القضاء  -6
 .م5496إعالن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين  -3
 9مادة اعتمدت ونشرت في ( 55)ويحتوي على  :إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة  -5

 غمر وعلى ال جاء في ديباجته مقدار القلق من وجود قدر كبير من التمييز ضد المرأة  ,م5429نوفمبر
وجود ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين وغير ذلك من  من

المتخصصة حيث يرى ضرورة إقرار مادة التساوي بين الرجل والمرأة  والوكاالتصكوك األمم المتحدة 
هانة للكرامة ويعلن رسميا في إعالن خاص يحدد بأن التمييز ضد المرأة يمثل إجحافا أساسيا لها  وا 

اإلنسانية وذلك يتطلب اتخاذ كافة التدابير التي من شانها إلغاء القوانين واألعراف واألنظمة التي تشكل 
تمييزا ضد المرأة في أسرع وقت مع إلغاء جميع الممارسات العرفية وغير العرفية وتوعية الرأي العام 

عطابنيت على فكرة نقص المرأة  بالقضاء على النعرات التي ها حقوقها السياسية وحقها في الجنسية ئوا 
لغاء القوانين العقابية التي تنطوي على تمييز ضدها وتمكينها من التعليم والعمل  المماثل للرجل وا 
ومساواتها بالرجل ويعتبر إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة خطوة لألمام على صعيد حفظ حقوق 

واالقتصادية بغض النظر عن بعض نواقصه وتفاصيله حيث يركز على المرأة السياسية واالجتماعية 
دور المرأة في كافة المجاالت مهتمًا بكرامتها وحفظ حقوقها مؤكدًا في ديباجته على تساوي المرأة والرجل 
في الحقوق من دون تمييز والذي يتنافى مع كرامة اإلنسان وخير األسرة والمجتمع ويحول دون اشتراك 

 ,ى قدم المساواة مع الرجل وهي التي تهتم بالدور المتميز داخل األسرة والسيما في تربية األوالدالمرأة عل
ومن وسائل الحماية في إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة دعوة جميع الدول التخاذ التدابير الالزمة 

االت وأن تضع الدول مبدأ لضمان عدم التمييز واألخذ بمبدأ التساوي بين الرجل والمرأة في جميع المج
التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة موضع التنفيذ وفقًا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي 

جميع الحكومات والمنظمات غير الحكومية واألفراد على  55/6كما يحث اإلعالن في م ,لحقوق اإلنسان
 .ة في هذا اإلعالنبذل أقصى وسع للعمل على تنفيذ المبادئ الوارد

عرفت , مواد( 2)م يحوي 5443الصادر في ديسمبر  :إعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة -6
أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، "بأنه " العنف ضد المرأة"
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التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر سواًء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك 
أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواًء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ويشمل العنف ضد المرأة 

العنف البدني والجنسي والنفسي كالضرب والتعدي الجنسي والعنف المتصل بالمهر واغتصاب : ما يلي
قة الجنسية والتخويف في مكان العمل أو في المؤسسات الزوجة وختان اإلناث بما في ذلك المضاي

جبارهن على البغاء والعنف الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه سواًء كان التعليمية واإل تجار بالنساء وا 
وللمرأة التمتع بكل حقوقها من حق الحياة وحق في المساواة وحق  ,عنف مدني أو جنسي أو نفسي
في الحماية القانونية وحق عدم التمييز وحق الصحة البدنية وحق العمل الحرية واألمن الشخصي وحق 

وأما وسائل , بشروط منصفة وحق الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
وفي  تطالب الدول بإدانة العنف وباالنضمام  ,الحماية في إعالن القضاء على العنف ضد المرأة

وأن تمتنع عن ممارسة العنف ضد  ،تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةوالتصديق على ا
وأن تدرج في قوانينها المحلية عقوبات على ممارس العنف ضد المرأة مع توفير آليات لالنتصاف  ،المرأة

ج وأن تصوغ تدابير وقائية تعزز حماية المرأة مع توفير مساعدات متخصصة في تأهيل ورعاية وعال
وأن تخصص ميزانية إلدارة أنشطتها في مجال القضاء على العنف ضد ،للنساء اللواتي تعرضن للعنف

المرأة وأن تعدل أنماط السلوك االجتماعية والثقافية للرجل والمرأة والسيما في مجال التعليم وأن تساند 
ير المتخذة لتنفيذ اإلعالن البحوث واإلحصائيات التي ستتناول العنف ضد المرأة وأن تقدم تقارير بتداب

وأن تعترف الدولة بالدور الذي تؤديه الحركات النسائية والمنظمات غير الحكومية مع رفع درجة الوعي 
والحد من مشكلة العنف ضد المرأة وأن تساند الحركات النسائية والمنظمات غير الحكومية وتتعاون معها 

وتمويل البرامج المتصلة بالقضاء على العنف ضد  ,ميةعلى كافة المستويات المحلية والوطنية واإلقلي
المرأة مع التصدي للعنف ضد المرأة بترويج لعقد اجتماعات وحلقات دراسية وصوغ مبادئ توجيهية أو 

وأن اإلعالن ال  ،تتعاون مع المنظمات غير الحكوميةكتيبات إرشادية تتصل بالعنف ضد المرأة وأن 
 .في أي دولة أو أية اتفاقيات أو معاهدات يمس بقوانينه أي قوانين سارية

م، 5496/ ديسمبر/3صادر في  :إعالن بشأن مشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين -3
ومشاركة , مادة يدعو لتمكين المرأة في جميع المجاالت لتسهم في السلم والتعاون الدوليين( 59)يحوي 

ن مشاركة إحيث  ,لألدوار بين الرجل والمرأة في األسرة وفي المجتمعالمرأة تتوقف على التوزيع العادل 
أما وسائل الحماية في اإلعالن , المرأة المتزايد في كافة المجاالت تسهم في إقرار السلم والتعاون الدوليين
ف لتسهم في التقدم  مع تكثي ؛ فكانت باتخاذ تدابير على الصعيد الوطني والدولي لزيادة تمكين المرأة

, الجهود الوطنية والدولية لتعزيز مشاركة المرأة بضمان مشاركتها في المجاالت كافة ومساواتها مع الرجل
لية المرأة ومشاركتها في تعزيز السلم والتعاون ؤو واإلعالن عن مس, وطنية والدوليةوحل المشاكل ال

قوق اإلنسان والتمييز العنصري وتقديم التضامن والدعم للنساء ضحايا االنتهاكات الصارخة لح, الدوليين
مع تشجيع المرأة على المشاركة , واإلشادة بمشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين ,واالحتالل

في المنظمات غير الحكومية والحكومية المعنية بتعزيز السلم واألمن الدوليين، ولتحقيق ذلك يتطلب 
دون تمييز بسبب الِعْرق، أو العقيدة السياسية أو الدينية أو اللغة  التنقلو االتصال،و حرية الفكر، والتعبير، 
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مع اتخاذ تدابير لتعزيز التمثيل المنصف للمرأة في الوظائف الحكومية وغير  ,أو األصل األنثى
الحكومية مع تمكين المرأة لاللتحاق بالخدمة الدبلوماسية وكأعضاء في الوفود إلى االجتماعات الوطنية 

مية أو الدولية ودعم استخدام المرأة على جميع المستويات في أمانات األمم المتحدة ووكاالتها أو اإلقلي
قرار الحماية القانونية لحقوق المرأة, المتخصصة ومطالبة جميع الجهات ببذل الجهد والتشجيع لتنفيذ , وا 

عن األمم المتحدة وعنت  كما إن هناك العديد من القرارات التي صدرت, المبادئ المبنية في هذا اإلعالن
 :بوضع المرأة خاصًة ومنها

بشأن متابعة المؤتمر الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام إلعالن بيجين ومنهاج  511-16قرار رقم  -5
لية الحكومات والمنظمات من أجل تنفيذ إعالن بيجين ومنهاج العمل للنهوض ؤو يشدد على مس :العمل

سياسة عامة واضحة على جميع المستويات لكفالة التنفيذ الفعال لمنهاج العمل بالمرأة مع تشجيع اعتماد 
ة، وخاصًة المتعلقة سان للمرأة في جميع األنشطة الرئيمع إدماج المساواة في المركز وجميع حقوق اإلنس

بنوع الجنس مع تقديم المشورة والتوجيه والمساعدة على رصد التقدم مع حث الحكومات التي لم تقم بعد 
و بوضع إجراءات تضمن توسيع نطاق ، بإنشاء أو تعزيز األجهزة الوطنية المناسبة للنهوض بالمرأة 
والبرامج لتشجيع المنظمات النسائية التي  مشاركة المرأة مع مراعاة الفوارق بين الجنسين في السياسات

تعمل لوضع خطط عمل وطنية وبرامج خاصة لتكملة الجهود الحكومية مع اهتمام متزايد بالمرأة 
األفريقية بوصفها من العناصر الفاعلة والمستفيدة من عملية التنمية مع تغيير في السياسات من أجل 

زالة العقبات من  ، سبة للموارد على الصعيدين الوطني والدوليتنفيذ منهاج العمل والقيام بالتعبئة المنا وا 
وتأكيد الحصول على فرص متساوية في التعليم ، أجل مشاركة المرأة والقضاء على الفقر واألمية

والمنتديات الدولية وتقديم  ،والتدريب مع تحقيق توازن بين الجنسين في تشكيل الوفود لدى األمم المتحدة
هن وتعيينهن في جميع المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية تشجيع شعبة النهوض مرشحات وتشجيع

بالمرأة والتي تعمل كأمانة للجنة مركز المرأة في طرح أفكار جديدة وتقديم اقتراحات وتعزيز التنفيذ البناء 
أشكال التمييز لمنهاج العمل مع الترحيب بالعدد المتزايد من التصديقات على اتفاقية القضاء على جميع 

 .ضد المرأة وسحب التحفظات أو صياغتها في أضيق نطاق
يدين القرار العنف الموجه ضد المرأة و  :مكافحة االتجار بالنساء والفتيات 6111/99القرار رقم  -6

, سواء كان العنف بدني وجنسي ونفسي, يضع تعريفا للعنف الذي يشكل انتهاكًا لحقوق المرأة وحرياتها
نشاء برنامج لمكافحة االتجار باألشخاص والسيما النساء واألطفال وأن كما يدعو  للقضاء على العنف وا 

تقدم الحكومات المعلومات المطلوبة للمقررة الخاصة وأن تتعاون معها وأن تبذل الجهد لمنع جميع 
ف وأن تقوم أشكال العنف ضد المرأة وأن تطبق القواعد الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والمتصلة بالعن

بحمالت شاملة لتوضيح آثار العنف ضد المرأة وأن تنفذ الحكومات التزاماتها وتتقيد بتنفيذ ما وعدت به 
, تطالب الحكومات بدعم المنظمات النسائية 59وفي م, في االتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة

, ة القضاء على التمييز ضد المرأةالقيام بالبعثات ومتابعة ما يطرأ حول تنفيذ اتفاقي 65-61-54-59وم
وأيضا العديد من المؤتمرات الخاصة بالمرأة والتي عنت بالمرأة وحقوقها وحمايتها والتي تمثل ضغوطًا 
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دولية على الدول األطراف في االتفاقيات لتضمين حقوق المرأة في تشريعاتها القانونية، ومن هذه 
 :المؤتمرات

م، تحت 5491يوليو  6يونيو إلى  54ستي من  مؤتمر مكسيكو : المؤتمر العالمي األول للمرأة -
حضر المؤتمر , "المساواة والتنمية والسالم"، وكان أهداف العقد "عقد األمم المتحدة للمرأة العالمية"شعار 

وأوضح  ,وفدًا منهم 553من الدول األعضاء في األمم المتحدة ولقد ترأست المرأة  511ما يزيد عن 
بأنها تعني المساواة في الحقوق والمسؤوليات والفرص المتعلقة باقتحام المرأة في : المساواة المؤتمر بشأن

التنمية وضرورة تغيير الدور التقليدي للرجل والمرأة واقتسام المسؤوليات المتعلقة بالمنزل واألطفال 
تنمية الكاملة االقتصادية أما الهدف الثاني التنمية ويعني بها ال ,والمشاركة في كافة األنشطة المجتمعية

أما الهدف . واالجتماعية والثقافية وتحسين مركز المرأة بحيث تكون التنمية جزءًا ال يتجزأ من المشروع
الثالث السلم حيث ال يمكن تحقيق تقدم وال تنمية دون سلم أي أنه ضروري للتنمية التي ال تقوم دون 

الجمعية العامة لألمم  تتأثيرات المؤتمر عالميًا أصدر ومن  ,ودون تمييز ، مساواة بين الرجل والمرأة
, م5491/ديسمبر/51حول مشاركة المرأة في تدعيم السالم واألمن الدولي في  3154المتحدة قرار 

م بناًء على توصية المؤتمر العالمي األول للمرأة 5492وتأسيس الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
لألبحاث والتدريب من أجل تقدم المرأة التابع لألمم المتحدة،  المعهد الدولي: جهازين متخصصين

 .صندوق تنمية المرأة التابع لألمم المتحدة
م حضر 5491يوليو  31-59الدانمارك من  –عقد في كوبنهاجن  : المؤتمر العالمي الثاني للمرأة -

نظمات غير من ممثلي الم 9111دولة من الدول األعضاء وما يزيد عن  591وفدًا من  5311
الحكومية تناول فيه العقبات التي تعيق المرأة مع التأكيد على مشاركة المرأة في تدعيم السالم واألمن 
اإلنساني والدعوى لمساعدة المرأة التي تعيش تحت ظروف تمييز عنصري واستعماري كما نوقش في 

العامة في الثالث من ديسمبر  ومن تأثيرات المؤتمر إصدار الجمعية ,المؤتمر العنف الموجه ضد المرأة
 .م إعالن مشاركة المرأة في تعزيز السالم والتعاون الدوليين5496

م عرف باسم 5491يوليو  62-51عقد في نيروبي كينيا من  :المؤتمر العالمي الثالث للمرأة -
ممثل  5111دولة و  519وفدًا من  5911حضره عدد " نيروبي المرتقبة للنهوض بالمرأة استراتيجيات"

لمنظمات غير حكومية طالب في المؤتمر باتخاذ خطوات جدية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
م أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة إعالن 5443/ديسمبر/61ومن تأثيرات المؤتمر عالميًا في , المرأة

 .القضاء على العنف ضد المرأة
م 5441ديسمبر  51-59جمهورية الصين الشعبية من بين عقد في بك :المؤتمر العالمي الرابع للمرأة -

من  1111من المنظمات غير الحكومية و 6511من  1111وفدًا من الدول األعضاء و 594حضره 
 .من جميع أنحاء العالم امرأة 5111ممثلي وسائل األعالم بمشاركة أكثر من 

ولقد جاء في نص الوثيقة الختامية للمؤتمر على تحقيق المساواة واالعتراف بأصوات النساء 
التفاوت القائم بين الرجل والمرأة وبأن الفقر يؤثر على  من رغمعلى البأن أحوالهن شهدت تحسنًا متفاوتًا 

ل في الحقوق والكرامة سكان العالم لذلك نكرس أنفسنا لمعالجة هذه العقبات ونؤكد تساوي النساء والرجا
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طالق طاقتها في المجتمع على اعتبار أن حقوق المرأة من حقوق  واإلنسانية وضرورة تمكين المرأة وا 
اإلنسان والقضاء على الفقر وتحقيق تكافؤ الفرص واالعتراف بحق النساء في التحكم في أمورهن 

ورة مضاعفة الجهود للنهوض الصحية وخاصة تحديد النسل وأن السلم مرتبط بنهوض المرأة مع ضر 
بالمرأة وتمتعها بحقوقها وبالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز االستقالل االقتصادي 
للمرأة بتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر واالهتمام بالنساء في المناطق الريفية باعتبارهن طرف 

والمستمر ومحو األمية ومنع جميع أشكال العنف ضد حيوي في عملية التنمية وتوفير التعليم األساسي 
 يالمرأة وضمان المساواة مع الرجل في الحصول على التعليم وتحسين الصحة وتنمية االمكانات للمرأة ف

 .مختلف االعمار
 4-1عقد في نيويورك الواليات المتحدة األمريكية خالل فترة من  :المؤتمر العالمي الخامس للمرأة -

ممثل اعتمدت األمم  2111ولقد حضر المؤتمر ما يزيد عن , (1بكين)م وعرف باسم 6111يونيو 
منهم للمساعدة في التعجيل بتقدم المرأة، وطالب المؤتمر بإلغاء التحفظات التي أبدتها  6111المتحدة 

 بعض الدول اإلسالمية على وثيقة بكين والوصول لصيغة نهائية ملزمة للدول بأجندة هذا المؤتمر وكل
كما عقدت األمم المتحدة الكثير من المؤتمرات المعنية بحقوق , مقرراته والمقررات الدولية السابقة

 .اإلنسان عامة والمرأة خاصة
 :أتية ونوقشت فيها حقوق المرأة ما يومن هذه المؤتمرات التي عقدتها األمم المتحد

ف بإعالن وبرنامج عمل فيينا انعقد في أو ما يعر  (:النمسا –فيينا )المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان  -
، 69، 59م وقد تناول المؤتمر العنف العام والعنف الخاص ضد المرأة في مواده 5443يونيه  59-61
تزال  ماالتمييز والعنف المختلفة التي  إذ يشعر ببالغ القلق إزاء أشكال"ويؤكد في ديباجته  31، 64

 .(1)"المرأة تتعرض لها في جميع أنحاء العالم
م أكد في المؤتمر في 5441انعقد في  (:الدانمرك –كوبنهاجن )المؤتمر العالمي للتنمية االجتماعية  -

على أن ضمان استدامة التنمية االقتصادية واالجتماعية لن يكون دون مشاركة تامة  (2)الفقرة السابعة
وفاعلة للمرأة فيها مع توافر المساواة والعدل بين الناس رجااًل ونساًء مع ضرورة وضع خطط للحد من 

جتماعية في التنمية اال اإلقرار بدور األسرة الرئيسو  62/6الفقر والعنف الذي يطال المرأة في الفقرة 
بتعزيز حقوق أفرادها وقدراتهم ومسؤولياتهم مع حق األسرة أن تلقى كامل الحماية والدعم وفي االلتزام 
الثالث فقرة أ، ز ضرورة إيالء عناية خاصة للمرأة للحصول على عمل وحمايتها ومساواتها مع الرجل 

تشجيع وضمان حصول المرأة على يدعو المؤتمر ويلتزم ب( ج)الخامس فقرة  (3)في األجر، وفي االلتزام
على توفير الخدمات الصحية بما في ذلك ( د)الحد األدنى من اإللمام بالقراءة والكتابة، وفي فقرة 

على إزالة القيود المفروضة على المرأة بشأن حقها ( هـ)الخدمات المتصلة بالصحة اإلنجابية وفي الفقرة 
ويبقى أن أشير أن هذه المؤتمرات حاولت ، تراض األموالفي ملكية األراضي أو وراثة الممتلكات أو اق

                                                           
 . 39ص, نسان فيينا محمد شريف بسيوني، الوثائق العالمية ، ديباجة المؤتمر العالمي لحقوق اإل. د (1)
 .699إلى ص 691ج وااللتزام الثالث فقرة أ،ز ص/62محمد شريف بسيوني  مرجع سابق إعالن كوبنهاجن الفقرة السابعة، والفقرة . د (2)
 .االلتزام الخامس من إعالن كوبنهاجن فقرة ج ، د، هـ , مرجع سابق , محمد شريف بسيوني . د (3)
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الحقوق لصنع التقدم والتنمية  يقد تحول دون مساواتها مع الرجل ف يوالت كل المعوقات أمام المرأة، إزالة
. 

 حماية حقوق المرأة في المنظمات الدولية المتخصصة: الفرع الثالث
التأكيد على مدى  يما فهم اإلنسان والمرأة دوراً مجال حقوق  يتلعب المنظمات الدولية المتخصصة ف

من العهد الدولي  59حيث نصت م الدول بتطبيق نصوص االتفاقيات المعنية بهذه الحقوق، التزام
للمجلس االقتصادي واالجتماعي بمقتضى "للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أن 

المتحدة في ميدان حقوق اإلنسان والحريات األساسية أن يعقد المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق األمم 
مع الوكاالت المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرر في تأمين االمتثال 
لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العقد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات 

من  66وكذلك م ,"عتمدتها األجهزة المختصة في هذه الوكاالت بشأن هذا االمتثالوالتوصيات التي ا
يحق للوكاالت المتخصصة "م 5494االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

ن أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه االتفاقية وللجنة أ
تدعو الوكاالت المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ االتفاقية في المجاالت التي تقع في نطاق 

مًا همومن أهم الوكاالت المتخصصة الدولية الداعمة لحماية حقوق المرأة والتي لعبت دورًا , "أعمالها
علوم والثقافة ،منظمة العمل للتأسيس والنهوض بالمرأة في كافة المجاالت منظمة األمم المتحدة للتربية وال

غذية والزراعة العالمية، لذلك نتناول هذه المنظمات منظمة األ الدولية ،منظمة الصحة العالمية،
 :تيوالقرارات الصادرة عنها حسب األالمتخصصة 

التي أسست لحق المرأة في ( UNESCO)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو  ــــ أوال
 .التعليم والثقافة وجودة التعليم للفتيات

التي أسهمت في إيجاد مساواة بين الرجل والمرأة في إيجاد فرص ( I.L.O)منظمة العمل الدولية  ـــ ثانيا
 .العمل والمساواة في األجر

التي عملت على النهوض بصحة المرأة اإلنجابية وتنظيم ( W.H.O)منظمة الصحة العالمية  ـــــثالثا
 .األسرة
التي دعت وعملت إلى تحسين واقع المرأة ( F.A.O)منظمة األغذية والزراعة العالمية الفاو  ــــ رابعا

يجاد فرص نمو اقتصادي ريفي  .الريفية وا 
 (UNESCO)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو  ــــ وال أ

United Nations Educational ,Scientific and Cultural Organization 
دولة  543عدد أعضائها , مقرها باريس, م 5491تشرين الثاني / نوفمبر 52تأسست المنظمة في 

منظمة غير  311مكتبا وعدة معاهد تدريسية حول العالم كما تتعاون مع  11ولها أكثر من , عضوا
في مواجهة محو األمية  تنشط اليونسكو, حكومية وتعقد سنويا مؤتمرات وندوات في مجال اختصاصها

نقاص على الفقر بحلول عام  م والمحافظة على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وتعميم  6151وا 
التعليم االبتدائي ومساعدة البلدان لبلوغ التنمية والنهوض في جميع مستويات الحياة والقضاء على 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واإلنسانيةمجلة العلوم االجتماعية 
 

211 
 

ونظرا , م 6111ثانوي بحلول عام التمييز الجنسي ضد اإلناث في مراحل التعليم االبتدائي وال
الختصاص المنظمة في إطار أسرة األمم المتحدة بالتربية والثقافة والعلوم أصدرت المنظمة العديد من 
الوثائق الدولية التي تهم حقوق اإلنسان عامة في مجال الحقوق الثقافية وتناولت حقوقا للمرأة ضمنها 

 :ومنها
تدعو االتفاقية إلى عدم التمييز في  5في م: )*(5421مجال التعليم االتفاقية الخاصة بالتمييز في  -5

المعاملة في مجال التعليم أو حرمان أي شخص أو جماعة من االلتحاق بالتعليم على أن يوفر التعليم 
ال تعتبر التالي تمييزا إذا توفر لكل الجنسين في بلد تقر نظمها  6بجميع أنواعه ومستواه للجميع وفي م

ية على الفصل بين الجنسين أن إتاحة لكل الجنسين نفس القدر من المستوى التعليمي والمعدات التعليم
أكدت االتفاقية على ضرورة إلغاء كل النصوص التشريعية واإلدارية والممارسات  9وم 3وفي م, المدرسية

شأن قبول التالميذ التي تشكل تمييزا في مجال التعليم مع اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لمنع أي تمييز ب
 .في المؤسسات التعليمية

جاء في : م  5441تأمين حاجات التعليم األساسية (: التربية للجميع ) اإلعالن العالمي حول  -6
الجهود التي بذلتها الدول في جميع أرجاء من  رغم على ال التمهيد لإلعالن ذكر حقائق مازالت قائمة 

 21مليون طفل من بينهم  511هذه الحقائق وجود أكثر من  العالم لضمان حق التربية للجميع ومن
مليونا من الراشدين  421وأكثر من  ،من االلتحاق بالتعليم االبتدائي مونو مليون فتاة على األقل محر 
ويسرد اإلعالن العديد من المشكالت اإلنسانية كالفقر والجوع والعنف الذي , ثلثاهم من النساء أميون 

على أن , تايالند –ين في المؤتمر العالمي حول التربية للجميع المنعقد في جومتينيجعل ويحث المشارك
ن التربية  يذكر بأن التربية حق أساسي للجميع رجاال ونساء وفي كل األعمار وفي كل أرجاء العالم وا 

يجب أن تمنح األولوية " بخصوص المرأة  3/6ولقد جاء في م , يمكن أن تعين على إيجاد عالم أفضل
زالة كل العقبات التي تحول دون  القصوى لضمان توفير التربية للفتيات والنساء وتحسين نوعيتها وا 
مشاركتهن على نحو فعال وكما ينبغي للقضاء على كل القوالب الفكرية الجامدة القائمة على التمييز بين 

في رعاية المرأة دور عظيم  UNESCOوكان لمنظمة اليونسكو, الجنسيين في محال التربية والتعليم
ثقافيًا حيث عملت على رفع مستوى التعليم والتدريب المهني إضافة الهتمامها بالمحافظة على ثقافة 
الدول متخذة كافة الوسائل التي من شأنها تحقيق التفاهم والتواصل بين الشعوب من خالل مشروعات 

 :ومساعدات ومشاورات وتدريبات ومؤتمرات ودوريات
م في برشلونة اهتمت فيه بالمرأة 5446( اتيالنساء المهاجرات في التسعين)ية بعنوان حلقة دراسية دول

 .المهاجرة وظروف حياتها وعملها
م شاركت فيه اليونسكو مع 5441عام ( مجمع المساواة في بلدان المغرب العربي)اجتماع 

 .المغرب بلدان المغرب العربي لتأكيد المساواة أمام القانون بين الرجال والنساء في

                                                           
أيار  66م تاريخ بدء النفاذ 5421ديسمبر / كانون األول  59لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في اعتمدها المؤتمر العام *
 . 59طبقا إلحكام مادة , م  5426مايو / 
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 .م نوقش فيه الوضع العالمي للنساء5446في رومانيا ( أيام مناصرة المرأة)دورة 
 .م5449في ( النهوض بتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا)مشروع 
 .م لتبادل الخبرات الحرفية والتراثية5444في ( تدريب الحرفيات في أفريقيا الجنوبية)مشروع 
 .مكن المشروع من إنشاء شبكة دولية نسائية 5449( رنتالنساء على شبكة اإلنت)مشروع 

م والذي أوصى بضرورة توفير التعليم األساسي 5441المؤتمر العالمي للتنمية االجتماعية بكوبنهاجن 
 .للجميع

حيث , تشجيع على التعليمالم الذي اهتم بمحو األمية و 5449المؤتمر الدولي الخامس للتعليم البالغين 
م وفي أفغانستان إلى 5449عام % 11.3ساء الملمات بالقراءة والكتابة في الهند إلى ارتفع معدل الن

 %.39وفي سيراليون % 66
أما بشأن األمية في العالم ورد في تقرير التنمية البشرية إن عدد النساء بين البالغين األميين في العالم 

من األطفال غير % 22البنات نسبة تبلغ مليونًا، وتشكل  199مليونًا يبلغ  919الذين يقدر مجموعهم بـ
 .(1)مليوناً  553المقيدين في المدارس االبتدائية ومجموعهم 

 :(2)معدل القراءة والكتابة بين البالغين
 السنة

 المنطقة
5491 5441 6111 

 %21 %11 %31 أفريقيا وجنوب الصحراء
 %25 %16 %31 الدول العربية
 %19 %94 %31 جنوب آسيا
 %91 %91 %26 والمحيط الهاديشرق آسيا 

 %44 %44 %49 وسط وشرق أوروبا
 %94 %91 %99 أمريكا الالتينية والكاريبي

ومن أهم ما تبنى اإلعالن أن كل الكائنات : (3)اإلعالن الخاص بالعنصرية والمعتقدات العنصرية -3
, وهم يولدون متساوون في الكرامة والحقوق ،وتنحدر من نفس األصل، اإلنسانية تنتمي إلى نفس النوع 

حث على النضال ضد الحرب العدوانية والفصل العنصري الذي تعود أسبابه للجهل والتحيز  3ففي م
ودور وسائل اإلعالم في إزالة هذه المعوقات باحترام حقوق وكرامة جميع األمم وجميع األفراد دون تفرقة 

لدين وبأن الثقافة والتعليم للرجال والنساء فرصة لالعتراف بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو ا
 .بضرورة احترام كل الجماعات اإلنسانية

                                                           
 .66م، ص6116تقرير التنمية البشرية لعام  (1)
 .م6116تقرير التنمية البشرية، ( 2)
 .م 5499نوفمبر / تشرين الثاني  69أصدره المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في دورته العشرين يوم  3
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تتعهد  (1)و فيه: م 5449اإلعالن العالمي الخاص بالجينات الوراثية اإلنسانية وحقوق اإلنسان  -9
تطبيقها بما في ذلك الدول باتخاذ اإلجراءات الالزمة الحترام المبادئ الواردة في اإلعالن وتشجيع 

إصدار التشريعات واللوائح الضرورية في كون الجينات الوراثية اإلنسانية تشكل الوحدة األساسية لكل 
أعضاء األسرة اإلنسانية فهي إذن ميراث إنساني ولكل فرد حق احترام كرامته وحقوقه بما في ذلك فحص 

 .للكرامة اإلنسانية مثل االستنساخوعدم مسها أو ارتكاب ممارسات مخالفة  ,جيناته الوراثية
وجود رقابة فعالة تضمن احترام , ومن آليات الحماية وكفالة الحقوق المقرر في إطار منظمة اليونسكو

حقوق اإلنسان عامة والمرأة خاصة ألي وثيقة دولية حيث تتمثل أهم هذه الوسائل في إرسال كل دولة 
واللوائح واإلحصاءات المتعلقة بالمؤسسات ونشاطها في عضو إلى المنظمة تقارير دورية عن القوانين 

مجال التعليم والثقافة والتربية باإلضافة إلى تقديم معلومات عن األحكام التشريعية التي اعتمدتها وعن 
وفي حال حصول نزاع بين  ةالتدابير األخرى التي اتخذتها لضمان تطبيقا التفاقيات الصادرة عن المنظم

حيث تم إنشاء لجنة للتوفيق ) االتفاقية أو تطبيقها وال يتم تسويته بالمفاوضات  دولتين حول تفسير
يدفع األمر إلى محكمة  (2)(والمساعي الحميدة التي تسعى إليجاد حلول ودية بين األطراف المتنازعة 

 .العدل الدولية للبث فيه
 (:ILO)منظمة العمل الدولية  -ثانيا 

International Labour Organization 
م كجزء من معاهدة فرساي كمنظمة مستقلة مرتبطة  5454أنشئت منظمة العدل الدولية عام 

بعصبة األمم لالهتمام بمشاكل العمال أثناء قيامهم بأعمالهم المختلفة وتوحيد وتنظيم قوانين العمل من 
اليومي واإلجازات حيث الحق في إنشاء جمعيات ونقابات ومنح األجر المناسب وتحديد ساعات العمل 

وعدم التميز بين العمال من حيث اللون أو الجنس أو العرق وحماية بعض الفئات االجتماعية كالنساء 
لهذه , من التمييز في العمل واألجر والضمان االجتماعي مع مكافحة البطالة وكفالة المعاش للشيخوخة

كتب مكاتب منتشرة في أغلب عواصم بجنيف بسويسرا وللم( مكتب العمل الدولي)المنظمة مكتب دولي 
العالم ويساعد على إمداد الحكومات بكل ما يلزم من معلومات إلعداد تشريعات العمل وتحسين الواقع 
قامة دورات تدريبية تهتم بالعمال وتثقيفهم , اإلداري عن طريق إيفاد خبراء اختصاصي في مجال العمل وا 

من الوثائق الدولية التي عنت بحقوق اإلنسان عامة والمرأة ولقد أصدر عن منظمة العمل الدولية العديد 
 :مثل, (3)خاصة

                                                           
 .م على هذا اإلعالن الذي تتبناه اليونسكو 5449لعام  516/  13وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم  1
 
أيضا اللجنة الخاصة باالتفاقيات والتوصيات التي تبحث البالغات المقدمة من األفراد والمجموعات بغرض التوصل إلى  توجد: في إطار اليونسكو 2

 .حل ودي عن طريق مناقشتها مع الدول المعنية 
  699ص   5443, 6ط, انعم,دار الكرمل , حقوق اإلنسان , ر أحمد جمال الظاه. د: للمزيد من االطالع حول جهود منظمة العمل الدولية راجع 3
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اعتمدت االتفاقية مقترحات معنية بصدد مبدأ مساواة :(1)م 5413اتفاقية بشأن المساواة في األجور  -5
تشير عبارة مساواة العمال  5/5العمال والعامالت في األجر لدى تساوي قيمة العمل حيث جاء في م 

مالت في األجر لدى تساوي قيمة العمل إلى معدالت األجور المحددة دون تمييز بسبب اختالف والعا
أن يكون تطبيق مبدأ المساواة في األجر لدى تساوي قيمة العمل يعم جميع العاملين وفي  6وم, الجنس

ن توجد فروق ال يعتد مخالفة المبدأ مساواة العمال والعامالت في األجر لدى تساوي قيمة العمل أ 3/3م
كما عملت المنظمات الدولية  ,بين األجور تقابل دونما اعتبار للجنس فروقا في العمل الواجب انجازه
م التي عملت على تأكيد 5454المتخصصة على تأكيد حق المرأة في العمل مثل منظمة العمل الدولية 

بتحسين شروط العمل كما عقدت  المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة وتأكيد الحماية االجتماعية
 :المنظمة العديد من االتفاقيات التي تؤكد حق المرأة في العمل مثل

تؤكد على تكافؤ الفرص في التدريب  5م في م5491بشأن تنمية الموارد البشرية  596االتفاقية رقم 
 .والتوجيه المهني بين الرجال والنساء

 .م بين العمال والعامالت5415 بشأن المساواة في األجور 511واتفاقية رقم 
 .م5461( حوادث الشغل)بشأن المساواة في المعامالت  54واتفاقية رقم 
 .م5419حول التميز في مجال االستخدام والمهنة  555اتفاقية رقم 
 .م5426" الضمان االجتماعي"بشأن المساواة في المعامالت  559اتفاقية رقم 
 .م5499المهنية في الوظيفة العمومية بشأن العالقات  515اتفاقية رقم 
 .م5445بشأن حماية األمومة  3اتفاقية رقم 
 .م5454بشأن تشغيل النساء لياًل  9اتفاقية رقم 
 .م5439( معدلة)شأن تشغيل النساء لياًل  95اتفاقية رقم 
 .م5431حول تشغيل النساء تحت األرض  91اتفاقية رقم 
 .م5499( معدل)اًل حول تشغيل النساء لي 94اتفاقية رقم 
 .م5416( معدلة)بشأن حماية األمومة  513اتفاقية رقم 

 .م5441اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
أو ثانوي وتؤكد  الدولية تتعلق بالمرأة بشكل رئيسكل هذه االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل 

من % 91لة بأجر منخفض حث تشكل النساء حيث النساء يعملن لساعات طوي, حقوقها في العمل
األشخاص الذين يعيشون في حالة فقر نتيجة للتميز وعدم المساواة حيث توجد في الدول الصناعية مثل 

بليون فرد نسبة  5,31أستراليا والواليات المتحدة أعلى معدل للنساء الفقيرات مقارنة بالرجال الفقراء عدد 
من سكان العالم وثلث اليد % 11إحصائية أخرى تشكل المرأة  وفي,%91النساء فقيرات تصل إلى 

مليون أمي نسبة النساء بينهم  911من الدخل العالمي وفي العالم % 51العاملة ودخلها ال يزيد عن 
من الرعاية الصحية وتبقى المرأة أكثر عرضًة للبطالة % 5وأن المرأة ال تحصل إاّل على % 91حوالي 

                                                           
م  5413مايو / أيار  63م في دورته الرابعة والثالثين تاريخ بدء النفاذ  5415يونيه / حزيران  64اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 1

 . 2طبقا ألحكام المادة 
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م بلغت نسبة البطالة في بعض دول العالم لعام 6111للتنمية البشرية لعام ففي تقرير , من الرجل
يزًا في العمل وفي األجر يوكما تعاني تم% 99.4فرنسا % 9.5أمريكيا % 9.3كندا : ألتيم كا5449

، %63وبلغت نسبة النساء العامالت في الشركات في الهند , والترقية ونيل الدورات التعليمية والتطويرية
% 53وفي فنلندا تشكل نسبة النساء المديرات التنفيذيات فيها % 31إيطاليا % 62تركيا % 69ان الياب

من النساء يتولين مناصب إدارية % 54وفي ألمانيا % 55وفي إيطاليا % 56وفي تركيا والنرويج 
% 52.3م في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في اإلناث 6115ونسبة البطالة في  ,لشركات
إناث % 52.6م في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 6116ونسبة البطالة ,%51.1والذكور
إناث % 52.1في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  6113ونسبة البطالة ,%51.9والذكور
في  6116سنة ,%2.1وذكر % 2.3م في العالم إناث 6115أما نسبة البطالة سنة ,%51.2والذكور

, %2.5ذكور % 2.9في العالم إناث فكانت   6113وفي سنة ,%2.6ذكور % 2.1العالم إناث 
ويالحظ أن نسبة البطالة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا مرتفعة جدًا مقارنًة بمناطق العالم األخرى 

 .(1)وأن نسبة البطالة عند النساء أعلى من الرجال ,وتقترب من النصف
جاء في الديباجة أن : 5441وأفراد أسرهم االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين  -6

الدول األطراف ترى أن حقوق العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم لم يعترف بها بشكل كاف وأن عدم حيازة 
العمال المهاجرين وأفراد وأسرهم للوثائق الالزمة حال دون تمتعهم بحقوقهم العمالية لذلك نصت االتفاقية 

ضرورة انطباق هذه  5قوق المهاجرين وأفراد أسرهم فجاء في م في موادها على ضرورة حماية ح
حددت طبيعة األعمال  3م,  6وفي م , االتفاقية على كل المهاجرين العمال وأفراد أسرهم دون تمييز

حيث تخص االتفاقية المتزوجين من العمال ( أفراد األسرة)  توضيح لمعنى  9وفي م , للمهاجرين
االتفاقية المهاجرين النظاميين الحائزين للوثائق الالزمة أما باقي المواد فتهتم تخص  1وم, المهاجرين

لحقوقهم واألحكام المنطبقة عليهم وتعزيز الظروف العادلة واإلنسانية لهم وصوال إلى تطبيق االتفاقية 
 .مادة 43وااللتزام بها حيث أنها تحوي على 

من أجل مواصلة تعزيز المساواة لجميع : م 6111مة اتفاقية بشأن مراجعة اتفاقية حماية األمو  - 3
النساء العامالت وصحة وسالمة األم وتطور وحماية األمومة في القوانين والممارسات الوطنية ومن أجل 

من االتفاقية أنها خاصة  5ليتها الحكومة والمجتمع جاء في مؤو الحماية للحامل التي يتقاسم مس توفير
اتخاذ كافة اإلجراءات  3وفي م, تطبق على جميع النساء المستخدمات 6وفي م, بالمرأة دون تمييز

في إجازة أمومة  1وم, 9وفي م, والتدابير من قبل الدول األعضاء لحماية المرأة الحامل و المرضعة
ومن آليات الحماية وكفالة , تقدم معونات مادية إلعانة المرأة وطفلها 2وم, لدولة العضو تحديد مددها

من دستور المنظمة ضرورة التزام الدولة  54للعمل جاء في م : مقررة في االتفاقيات الدوليةالحقوق ال
من تاريخ  اً شهر  59إلى  56خالل مدة تتراوح بين  بعرض االتفاقيات والتوصيات على السلطة المختصة

تم التصديق ها وعلى السلطة المختصة بالتشريع اتخاذ إجراءات التطبيق في حال االتفاقيات التي ر قراإ

                                                           
 .م االتجاهات العالمية للشغل6119تقرير منظمة العمل الدولية صادر في يناير ( 1)
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من دستور منظمة  66بخصوص اإلجراءات التي اتخذتها لتنفيذها وفق م  اً سنوي اً عليها تقدم الدول تقرير 
دولة أن تعلق عليها وفي لإرسال مالحظاتها بخصوص تطبيق االتفاقيات ول ةالعمل الدولية وعلى المنظم

تشير إلى التعديالت الالزمة وأن  ،الدولة أن توضح األسباب ىحال لم يصادق على االتفاقية عل
من أي دولة عضو ضد دولة عضو  ىطبيقها كما تتيح المنظمة نظام تلقي الشكاو إلمكانية قبولها وت

بواقع  اً ليشكل مجلس تحقيق والذي يقدم تقرير  ؛إلى مجلس إدارة المنظمة ىعلى أن تقدم الشكاو  ىخر أ
 .أمام محكمة العدل الدولية مرفق بتوصيات في حال عدم قبولها ويعرض النزاع ىالشكاو 
 (:W.H.O)منظمة الصحة العالمية  -ثالثا

World Health Organization 
م وتسعى المنظمة إلى تقديم المساعدة في مجال العمل الصحي  5499أبريل  9أنشئت في 

لكافة الشعوب والنهوض بالصحة وتقديم المشورة وتشجيع البحوث الصحية ووضع تسميات دولية 
فعملت من أجل , والعقلية ،والجسدية ،وبصحتهم النفسية ،ومتابعتها واالهتمام بحياة األفراد لألمراض

اإلنسان لتخفيف عدد المصابين باألمراض وخاصة االيدز وتقليل عدد الوفيات بين اإلناث الحوامل 
من مدخني العالم %  61بعد أن بلغ عدد النساء المدخنات نحو . والمقبالت على اإلجهاض والمدخنات

مراض القلبية والتنفسية كما يعرض صحة والالتي هن عرضة للسرطان واأل, الذين يتجاوز عددهم المليار
كما عنت منظمة الصحة العالمية بالعنف الممارس ضد المرأة وظهور مشاكل , المرأة اإلنجابية للخطر

, كما اهتمت بالوقاية من األمراض المنقولة جنسيا ومكافحتها, جسدية ونفسية وصحية على المرأة 
العالمية  االستراتيجيةم  6119م وشجعت عام  5445 يدزلإلوأسست لما عرف الحقا بالبرنامج العالمي 

مليونا من حاالت الحمل غير المرغوب فيه في الفترة بين عامين  33للصحة اإلنجابية والتي توقي 
نقاذ أرواح النساء الالتي يتعرضن لخطر الوفاة بسبب المضاعفات التي تحدث , م 6151 – 6155 وا 

 319111اإلجهاض غير المأمون حيث يشهد العالم كل عام وفاة نحو أثناء الحمل والوالدة بما في ذلك 
 – 6112ومكافحة األمراض المعدية المنقولة جنسيا ومكافحتها من عام , امرأة خالل فترة الحمل والوالدة

 .م6151
 ( :F.A.O)المنظمة العالمية لألغذية والزراعة  -رابعا 

Food and Agriculture Organization 
أبريل  52م في كويبيك بكندا ثم نقل مقرها إلى روما في     5491أكتوبر  52أنشئت في 

أهم ما صدر عنها , عضوا وتقوم المنظمة بجهود عالمية لمواجهة الفقر والجوع 541تضم , م 6112
وجاء في المؤتمر بخصوص , م 5499هو اإلعالن العالمي حول استئصال الجوع وسوء التغذية في 

لكي ينمي ؛ كل رجل وامرأة وطفل حق غير قابل للتصرف في أن يتحرر من الجوع وسوء التغذية المرأة ل
ص باألمن الغذائي أما ما ورد في إعالن روما الخا, قدراته الجسدية والعقلية إنماء كامال ويحافظ عليها

ستهدف إيجاد أفضل نه إلزام بضرورة توفير بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتية تإف 5442العالمي 
ضمان المساواة بين الجنسين :  3-5وجاء في االلتزام األول وباألهداف , الظروف الستئصال الفقر

 :أتيذه الغاية ستقوم الحكومات بما يوتعزيز صالحيات النساء وتحقيقا له
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فرص بين دعم وتنفيذ التزاماتها بالمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والقاضي بجعل تكافؤ ال -
 .الجنسين عنصرا جوهريا في جميع السياسات

 .تشجيع المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في النشاط االقتصادي -
 .ضمان توفير فرص متكافئة للنساء في المؤسسات -
 .توفير فرص متكافئة في التعليم وفي مجال إنتاج األغذية وتصنيعها وتسويقها -

فاقيات منظمة األغذية والزراعة ضرورة موافاة لجنة األمن الغذائي العالمي بتقارير ولضمان الحقوق المقررة في ات
عن تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي لألغذية على المستويات القطرية وشبه اإلقليمية وتقارير منتظمة إلى 

, تمر القمة العالمي لألغذيةالمجلس االقتصادي واالجتماعي بالتقدم المحرز في متابعة وكاالت األمم المتحدة لمؤ 
ويبقى أن أشير إلى األهداف الموكلة لمنظمة األغذية والزراعة بشكل خاص حيث تسهم في تحقيق الهدف 
اإلنمائي األول الذي يجمع بين الحد من الفقر والحد من الجوع كما تسهم المنظمة إلى حد كبير في تحقيق 

الذي يقضي بتعزيز  3بيئية وهي توجه الموارد نحو تحقيق الهدف الهدف السابع المتمثل في كفالة االستدامة ال
من أجل التنمية وعالوة على ذلك بشأن إقامة شراكة عالمية  9المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وفي هدف 

 مة على األهداف المتعلقةهمها تأثيرات غير مباشرة ن منظمة العمل في مجال الحد من الجوع وسوء التغذية لإف
ومكافحة ( الهدف الخامس)والصحة النفاسية ( الهدف الرابع)ووفيات األطفال ( الهدف الثاني)بالتعليم األساسي 

 (.الهدف السادس)األمراض 
 

 الخاتمة
 ىة علأمم المتحدة لضمان حماية حقوق المر تها األأجهزة التي أنشجاء في هذا البحث بيان لأل

ليات جهود حثيثة سعت من خاللها لتأكيد العمل عبر هذه اآل ةكافة الصعد وفي كافة المجاالت، محقق
عالن عام إول أ لحقوق اإلنسان عالن العالميفكان اإل ،رضواستمراره ونشره في كل بقاع األ ضوحهوو 

ا ملزم عالنات خاصة بالمرأة كان منها  ، تلي ذلك اتفاقيات و للعهدين الدوليين باإلضافةشامل للجميع 
شكال التمييز ضد المرأة وكذلك حظر االتجار بالرقيق واستغالل الدعارة أكاتفاقية القضاء علي كافة 

يضا ما يخص التمييز أالعنف و  ىعالن القضاء علإعالنات فكان واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، أما اإل
في تقرير الحماية الدولية لها وألجلها، ثر الواضح األ ؛ومشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين
هذه القرارات الصدى االيجابي في بناء  لتنفيذالمتابعة  ؛كما كان دور القرارات الصادرة عن المؤتمرات

كافة التدابير لولوج  ذكل منها وأخ ىحماية حقوقها عبر مخاطبة الدول بااللتزام الواقع علسياسيات تتبنى 
،لتسهم في التنمية والبناء وال يفوتنا لحديث عن دور  ؛ع الرجل كل المجاالتالمرأة على قدم المساواة م

ما  إلىلتصل  ؛رشادا  المنظمات التي عملت وسعت لمساعدة المرأة والنهوض بها ببرامج توعية وتحفيز و 
 .سوة بأخيها الرجلأنسان إليه بجهود واضحة للجميع نالت بها وعن جدارة مكانة تليق بها كإوصلت 
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المتحدة المتعددة والمعنية  ممتبيان حماية حقوق المرأة في أجهزة األ إلىعمدنا في هذا البحث 

 بحقوق األنسان عامة، ثم حماية حقوق المرأة في المواثيق الدولية المعنية بحقوق المرأة الخاصة، وأخيراً 
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حقوق المرأة وضمان  ىحماية حقوق المرأة في المنظمات الدولية، وكل ذلك أسهم وبفاعلية في التأكيد عل
ذولة للتمكين في كافة المجاالت، ولتشارك في تعزيز التعاون دعمها وحمايتها، لتصل بفعل الجهود المب

والسلم والتنمية، بعد تخطيها المعوقات التي كانت تقف أمامها وتحد من انطالقها وتقدمها، مثل العنف 
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