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ادللخص:
عمدان يف هذا البحث إىل تبياف محاية حقوؽ املرأة يف أجهزة األمم املتحدة املتعددة واملعنية حبقوؽ األنساف
عامة ،مث محاية حقوؽ املرأة يف املواثيق الدولية املعنية حبقوؽ املرأة اخلاصة ،وأيضا محاية حقوؽ املرأة يف
املنظمات الدولية ،وكل ما سبق أسهم وبفاعلية يف التأكيد على حقوؽ املرأة وضماف دعمها ومحايتها،
لتصل بفعل اجلهود املبذولة للتمكُت يف كافة اجملاالت ،ولتشارؾ يف تعزيز التعاوف والسلم والتنمية ،بعد
زبطيها املعوقات اليت كانت تقف أمامها وربد من انطالقها وتقدمها ،مثل العنف والفقر والتمييز واألمية.
الكلمات ادلفتاحية :حقوؽ املرأة ،محاية املرأة ،التنظيم الدويل.
Abstract:
In this research, we sought to show the protection of women's rights in the
various United Nations organs concerned with human rights in general, then
the protection of women's rights in international conventions concerned with
special women's rights, as well as the protection of women's rights in
international organizations, and all of the above effectively contributed to
emphasizing women's rights and ensuring Support and protect it, to reach
through the efforts made for empowerment in all fields, and to participate in
the promotion of cooperation, peace and development, after overcoming the
obstacles that stood in front of it and limited its launch and progress, such as
violence, poverty, discrimination and illiteracy.
Keywords: women's rights, women's protection, international regulation.

ادلقدمة

أنشػتت األمػم املتحػػدة العديػد مػػن الليػات الداعمػػة ،قػوؽ امل ػرأة ،بعػدما أكػػدت علػى التعريػػف
حبقوقها وحرايهتا يف العديد من املواثيق واالتفاقيات الدولية العامة واخلاصة ،لذلك سنتناوؿ يف هذا البحػث
األجهزة واجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة من أجل ربقيق ا،ماية الواجبة وضماف التزاـ الدوؿ هبا ابلتوضيح
حسب التقسيم التايل:
الفرع األوؿ :محاية حقوؽ املرأة يف أجهزة األمم املتحدة املعنية حبقوؽ اإلنساف عامة.
الفرع الثاين :محاية حقوؽ املرأة يف املواثيق الدولية املعنية حبقوؽ املرأة خاصة
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الفرع الثالث :محاية حقوؽ املرأة يف املنظمات الدولية املتخصصة.
الفرع األول :محاية حقوق ادلرأة يف أجهزة األمم ادلتحدة ادلعنية
حبقوق اإلنسان عامة
منػذ إنشػام منظمػة األمػم املتحػدة عػاـ 1945ـ وهػ تنشػيف يف لػاؿ حقػوؽ اإلنسػاف هصػدارها
العديد من اإلعالانت الدولية واملواثيق اليت تلزـ الدوؿ املنضمة إليهػا ،وكمػا تقػوـ دبراقبػة هػذو الػدوؿ ومػد
تطبيقها واحًتامها هلذو اإلعالانت واملواثيػق ولػيأل أل دولػة أف تتحلػل مػن التزاماهتػا املتعلقػة هبػذو ا،قػوؽ
حبجة االختصاص الداخل للدولة ،لذلك أانط ميثاؽ األمم املتحدة اجلزم األكرب من املسائل املتعلقة حبقوؽ
اإلنساف واملرأة إىل أجهزة خاصة حػدد ميثػاؽ األمػم املتحػدة دور كػل منهػا ،سػوام كػاف تنظيمػاع أو متابعػة أو
مراقبة ومن أجهزة األمم املتحدة املعنية حبقوؽ اإلنسػاف ،اجلمعيػة العامػة ،اجمللػأل االقتصػادج واالجتمػاع ،
حمكمػة العػػدؿ الدوليػػة ،األمانػة العامػػة ل مػػم املتحػػدة ،للػأل األمػػن ،وسػػوؼ نتنػاوؿ بعػػة هػػذو األجهػػزة
حسب التايل:
أوال :اجلمعية العامة
اثنيا :اجمللس االقتصادي واالجتماعي
اثلثا :حمكمة العدل الدولية
رابعا :جملس األمن
أوال :اجلمعية العامة :ه اجلهاز العاـ ل مم املتحدة تتكػوف مػن عيػل الػدوؿ األعضػام يف األمػم املتحػدة،
ولقد ذكرت اختصاصات اجلمعية العامة ل مم املتحدة ووظائفها يف الفصل الرابل من ميثاؽ األمم املتحدة
ومنهػا تقػدًن التوصػػيات والنظػر بشػأف مبػػادئ التعػاوف يف حفػأل السػػلم واألمػن الػدويل وخاصػػة نػزع السػػالح
وتنظيم التسلح ومناقشة أج مسألة تتعلق ابلسلم واألمن مل إمنام التعاوف الدويل يف كافة اجملاالت واملساعدة
يف ربقيق حقوؽ اإلنساف وا،رايت األساسية بُت البشػر دومنػا سبييػز ،ولقػد تبنػت اجلمعيػة العامػة العديػد مػن
الواثئق واالعالانت والقرارات اليت تعٌت حبقوؽ اإلنساف وحرايته مثل اإلعالف العامل الذ أسػهم يف التػأثَت
علػى صػيا ة لتلػف الدسػاتَت الو نيػػة للػدوؿ كمػا تبػل صػدور اإلعػػالف العػامل العديػد مػن االتفاقيػات مثػػل
العهد الدويل للحقوؽ املدنية والسياسية ،والعهد الػدويل للحقػوؽ االقتصػادية واالجتماعيػة والثقافيػة واتفاقيػة
مناهضػة ا لتعػذيب و َتهػا مػػن ضػروب املعاملػة القاسػػية واملهينػة ،إضػافة ملناقشػػة اجلمعيػة العامػة ألج مسػػألة
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تدخل يف نطاؽ ميثاؽ األمم املتحدة أو تتصل بسلطات أج فرع أو جهاز من أجهزة األمػم املتحػدة  ،كمػا
سبارس اجلمعية دور الرقابة الدولية على احًتاـ الدوؿ وا،كومات ،قوؽ اإلنساف حيث جام يف ـ  10من
ميثاؽ األمم املتحدة حق اجلمعية العامة هنشام فروع اثنوية تتػوىل مراقبػة حقػوؽ اإلنسػاف مثػل للػأل حقػوؽ
اإلنساف حيث أقرت اجلمعية العامة ل مم املتحدة يف  2006/3/15أتسيأل للأل حقوؽ اإلنساف ليحل
حمل جلنة حقوؽ اإلنساف ليسهم يف تعزيز االحًتاـ الدويل ،قوؽ اإلنساف ويتجػاوز االنتقائيػة يف التعامػل مػل
انتهاكات بعة الدوؿ ملعايَت حقوؽ اإلنساف.
ومن الواثئق واالعالانت اليت تبنتها اجلمعية العامة وعنت حبقوؽ االنساف:
 - 1اإلعالن العادلي حلقووق اإلنسوان 8948م :يتصػف اإلعػالف العػامل ،قػوؽ اإلنسػاف بطػابل عػامل
مشويل فا،قوؽ املقررة فيه تثبت لكل إنساف بغة النظر عن جنسيته ودينه والدولة املنتم إليها (الرشيدي,
 ) 1999حيث تناوؿ اإلعالف العديد من ا،قوؽ اإلنسانية يف موادو الثالثُت وما ورد يف اإلعالف خبصوص
احة يف ـ.16
املرأة جام صر ع
 للرجل واملرأة مىت بلغا سن الزواج حق التزويج وأتسيأل أسرة دوف أج قيد بسبب اجلنأل أو الدين ،وهلماحقوؽ متساوية عند الزواج وأثنام قيامه وعند احنالله.
 ال يربـ عقد الزواج إال برضا الطرفُت الرا بُت يف الزواج رضا كامالع ال إكراو فيه. األسػرة هػ الوحػدة الطبيعيػة األساسػية للمجتمػل وال حػق التمتػل حبمايػة اجملتمػل والدولػة ،أمػػا ـ"2/25ل مومػة والطفولػة ا،ػق يف مسػاعدة ورعايػػة خاصػتُت ،ويػنعم كػل األ فػػاؿ بػنفأل ا،مايػة االجتماعيػة س ػوام
أكانت والدهتم انذبة عن زواج شرع أـ ػَت ذلػك ،علػى الػر م مػن إف هػذا اإلعػالف ال يعػد وثيقػة قانونيػة
ملزمة إال أنه يتمتل بقيمة أدبية كبَتة ويعد مرجعا للكثَت من الواثئق القانونية الدولية يف هذا الصدد.
 - 2العهد الدويل اخلاص ابحلقوق ادلدنية والسياسية 8966م :حو هذا العهػد  53مػادة ومػا ورد فيػه
ابتدام من بلوغ سن الزواج ،حق معًتؼ به
خبصوص املرأة صر ع
احة جام يف ـ 23حيث يكوف للرجل واملرأة ،ع
يف الزواج وأتسيأل أسرة ،وال ينعقد أج زواج إال برضا الطرفُت املزمل زواجهما ،وتتخذ الدوؿ األ ػراؼ يف
هذا العهد التدابَت املناسبة لكفالة تساوج حقوؽ الزوجُت وواجباهتما لد الزواج وخالؿ قياـ الزواج و لد
احنالله .ويكوف على الدوؿ ازباذ اخلطوات بدمج االتفاقيات الدولية ،قوؽ اإلنساف يف التشريعات الو نية
للػدوؿ ،حيػث جػام يف العهػػد الػدويل اخلػاص اب،قػوؽ االقتصػػادية واالجتماعيػة والثقافيػة(ـ 2العهػد الػػدويل
اخلاص اب،قوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية) على أف تتعهد كل دولة رؼ يف هػذا العهػد ف تتخػذ
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ما يلزـ من خطوات لضماف التمتل الفعل التدرجي اب،قوؽ املعًتؼ هبا يف هػذا العهػد  ،وخصوصػاع سػبيل
اعتمػاد تػدابَت تشػريعية أو ػَت تشػريعية ،مػل التأكيػػد علػى أف هنػاؾ التػزاـ دويل علػى كافػة الػدوؿ األ ػراؼ
بضرورة تضمُت تشريعاهتا الو نية ما ورد يف االتفاقيات الدولية ابخلصوص سو عام كاف ذلك بتعديل النصوص
التشريعية أو إضافة نصوص جديدة أو إلغام املتعارض منها مل نصوص االتفاقيات الدولية ،كما ورد ابلعهد
الػدويل اخلػاص اب،قػوؽ االقتصػادية واالجتماعيػة والثقافيػة (ـ  4العهػد الػدويل اخلػاص اب،قػوؽ االقتصػػادية
واالجتماعية والثقافية) حق الدوؿ يف بعة ا،ػاالت بتقيػد هػذو ا،قػوؽ حفاظػاع علػى الصػا العػاـ للدولػة
كما يف حالة الطوارئ أو ا،رب أو الوابم "تقر الػدوؿ األ ػراؼ يف هػذا العهػد نػه لػيأل للدولػة أف زبضػل
التمتل اب،قوؽ اليت تضمنها بقاع هلذا العهد إال للحدود املقررة يف القانوف وإال دبقدار توافق ذلك مل بيعة
هػذو ا،قػوؽ وش ػريطة أف يكػوف هػدفها الوحيػػد تعزيػز الرفػاو العػػاـ يف لتمػل دطقرا ػ  ،وأيض ػاع نػ العهػػد
الدويل اخلاص اب،قوؽ املدنية والسياسية (ـ  4العهد الدويل اخلاص اب،قوؽ املدنية والسياسية) يف حاالت
الطوارئ اليت هتدد حياة األمة ،واملعلن قيامها رمسياع جيوز للدوؿ األ راؼ يف هذا العهػد أف تتخػذ يف أضػيق
ا،دود ال يت يتطلبها الوضل تدابَت ال تتقيد اباللتزامات املًتتبة عليها دبقتضى هذا العهد.
 - 3العهوود الوودويل اخل وواص احلقوووق االقتص ووادية واالجتماعيووة والثقا يووة 8966م :وال ػػذج ػػوج واح ػػد
وثالثػُت مػادة ومػػا ورد يف العهػد خبصػوص امل ػرأة صػراحةع مػػا جػام يف :ـ" 7تعػًتؼ الػػدوؿ األ ػراؼ يف هػػذا
ا لعهد دبا لكل شخ من حق يف التمتل بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على اخلصػوص مكافػأة تػوفر
جلميل العماؿ ،كحد أدىن أجراع منصفاع ،ومكافأة متساوية لد تساوج قيمة العمل دوف أج سبييز ،على أف
يضمن للمرأة خصوصاع سبتعها بشروط عمل ال تكوف أدىن مػن تلػك الػيت يتمتػل هبػا الرجػل ،وتقاضػيها أجػراع
يساوج أجر الرجل لد تساوج العمل.
ويف ـ" 2/10وجػػوب تػػوفَت محايػػة خاص ػػة ل مهػػات خػػالؿ ف ػػًتة معقولػػة قبػػل الوض ػػل وبعػػدو ،وينبغ ػ م ػػنح
األمهات العامالت أثنام الفػًتة املػذكورة إجػازة مػأجورة أو إجػازة مصػحوبة ابسػتحقاقات ضػماف اجتمػاع
كافية ،و يف ـ/12أ العمل على خفة معدؿ موتى املواليد و معدؿ الوفيات الرضل وربسُت الصحة البيتية
ومقاومة األمراض ،ويف ـ/13ج وجعل التعليم العايل متاحاع للجميل على قدـ املساواة.
وأشػَت أيل وسػائل محايػة ا،قػوؽ يف العهػد الػدويل اخلػاص اب،قػوؽ االقتصػادية واالجتماعيػة والثقافيػة وه ػ
كالتايل:
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 تقودًن الوودول التقووارير( )عوون حقوووق اإلنسووان يهووا :حيػػث تعتػػرب االتفاقيػػة الدوليػػة للقضػػام علػػى كافػػةأشػكاؿ التمييػز العنصػػرج أوؿ اتفاقيػة دوليػة تشػػَت إىل تقػدًن الػدوؿ األ ػراؼ يف االتفاقيػات الدوليػة تقػػارير
دورية أو إضافية أو مبدئية على ما ربقق لديها من تقدـ يف لاؿ تطبيق ا،قوؽ وإعطام ا،رايت داخلها يف
ـ ، 2/9ومػن العهػد الػدويل اخلػاص اب،قػػوؽ االقتصػادية واالجتماعيػة والثقافيػة يف ـ 16وـ ،40ويف العهػػد
الدويل اخلاص اب،قوؽ املدنية والسياسية على أف توجه هذو التقارير إىل األمُت العاـ ملنظمة األمم املتحدة.
 تقودًن الكووكاو  :ويكػوف بتقػػدًن الشػػكاو ضػد الػػدوؿ املنتهكػة ،قػػوؽ اإلنسػػاف ،حيػث ػػق ل ف ػرادواجلماعات تقدًن شكاو إىل اللجنػة املختصػة ،حيػث ورد ذلػك يف الربوتوكػوؿ االختيػارج امللحػق ابلعهػد
الػػدويل اخلػػاص اب،قػػوؽ املدنيػػة والسياسػػية يف امل ػواد مػػن  5- 1ويف العهػػد الػػدويل اخلػػاص اب،قػػوؽ املدني ػػة
السياسية يف املواد  42 ،41حق األ راؼ يف تقدًن شكاو ضد الدوؿ األ راؼ األخر املنتهكة ،قوؽ
اإلنسػػاف عامػػة وحقػػوؽ امل ػرأة خاصػػة ومػػن اللجػػاف الػػيت لػػيأل هلػػا اختصػػاص ابلنظػػر يف الشػػكاو الفردي ػػة
واجلماعية "جلنة حقوؽ اإلنساف" حيث تلفت العديد من الشكاو منذ أتسيسها ولكنها مل تنظر فيها لعدـ
االختصػػاص إىل ع ػػاـ  1967ـ حي ػػث مس ػػح للجنػػة حق ػػوؽ اإلنس ػػاف وجلنته ػػا الفرعيػػة ملن ػػل التميي ػػز ومحاي ػػة
األقليات ابلنظر يف ا،قوؽ وا،رايت يف أج مكاف من العامل بقرارين للمجلأل االقتصادج ومها:
 قػرار رقػم  1235صػػادر يف 1967ـ القاضػ هنشػػام مقػررين خاصػػُت وفػرؽ عمػػل وهػو يعػػرؼ
ابسم اإلجرام اخلاص حيث يهتم بدراسة املسائل املتعلقة حبقػوؽ اإلنسػاف يف دولػة معينػة كظػاهرة
التعذيب أو االختفام القسرج وحرية الفكر والتعبَت.
 قرار رقم  1503صادر يف 1970ـ اخلاص ابلبال ات الفردية ويسمى ابإلجرام السرج.
ويعٍت القرار األوؿ بتلق الشكاو ودراسػتها وابألدلػة املوثقػة عػن انتهاكػات حقػوؽ اإلنسػاف يف
أج دولة من العامل سو عام كانت عضو يف األمم املتحدة أـ َت ذلك وطكن إيقاؼ النظر يف املسألة يف إ ار
اإلجرام السرج ورفعها إىل اإلجرام (العلٍت) ،وتكوف ريقة عمل املقررين بتلق الشػكاو وعػل املعلومػات
مػن األفػراد أو لموعػة األفػ راد أو املنظمػات ػَت ا،كوميػػة ابملقػرر اخلػاص املعػٍت مػل القيػاـ بػزايرات ميدانيػػة
وإرساؿ بعثات لتقص ا،قائق إذا تطلب املوضوع ذلك مل إرساؿ ندامات عاجلة حوؿ االنتهاكػات الػيت
تتطلب التدخل السريل إىل ا،كومات املعنية للحػد الفػورج مػن االنتهػاؾ ،ومل تكتػف اجلمعيػة العامػة دبهمػة
الدراسة والبحث وإعداد مشروعات اإلعػالانت الدوليػة واملواثيػق الدوليػة إمنػا مارسػت مهمػة الرقابػة الدوليػة
 تقازٌس دٔزٌتٔ :تقازٌس تقدو كم فتسة شيٍُت يحددة تٕضح انتقدو انري أحسشتّ اندٔل فً يجال حقٕق اإلَساٌ.
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على تطبيق واحًتاـ هػذو اإلعػالانت واملواثيػق ،ولقػد انبثقػت عػن االتفاقيػات الدوليػة املعنيػة حبقػوؽ اإلنسػاف
جلاف عرفت ابللجاف املعنية حبقوؽ اإلنساف ،واليت تعتمد على آليات " تعاهدية" تنفذ بنود هذو االتفاقيات
ومن هذو االتفاقيات واليت هلا آليات تطبيق :
 اتفاقية القضام على عيل أشكاؿ التمييز العنصرج أنشأت جلنة تسػمى "جلنػة القضػام علػى التمييػزالعنصرج".
 العهد الدويل اخلاص اب،قوؽ املدنية والسياسية أنشأت جلة تسمى "اللجنة املعنية حبقوؽ اإلنساف". العهد الدويل اخلاص اب،قوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنشػأت جلنػة تسػمى "اللجنػة املعنيػةبشأف ا،قوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية".
أو الالإنس ػػانية أو
 اتفاقيػػة مناهضػػة التعػػذيب و ػػَتو مػػن ضػػروب املعامل ػػة أو العقوبػػة القاسػػيةاملهينة أنشأت جلنة تسمى "جلنة مناهضة التعذيب".
 اتفاقية دولية ،ماية حقوؽ العماؿ املهاجرين وأفراد أسرهم أنشأت جلنة تسمى "جلنة محايػة حقػوؽالعماؿ املهاجرين وأفراد أسرهم".
وهلػذو اللجػاف اختصاصػات متعػددة وإف كػاف هػدفها األمسػى هػو ربقيػق ا،مايػة الكاملػة ،قػػوؽ
ا إلنساف ومن االختصاصات املشًتكة هلذو اللجاف دراسة التقارير املقدمة من الدوؿ األ راؼ وإقامة حوار
بنام مل الدوؿ األ راؼ وتقدًن االقًتاحات والتوصيات للدوؿ واجلمعية العامة عن ريق اجمللأل االقتصادج
واالجتماع يف تقرير سنوج إضايف إىل رسم السياسات والرقابة العامة وتبادؿ املعلومات وتقييمها وتوضيح
مواد االتفاقية هصدار تعليقات واضحة التفاسَت للدوؿ ،أما االختصاصات اخلاصة ببعة اللجاف فتشمل:
 التحقيق وتقص ا،قائق كما يف اتفاقية القضام على عيل أشكاؿ التمييػز ضػد املػرأة وجلنػةمناهضة التعذيب.
 استالـ البال ات أو الشكاو ا ،كومية والفردية ،كما يف:أ  -جلنة القضاء على التمييوز العنصوري :نشػأت يف 1970ـ وفقػاع للمػادة الثامنػة مػن االتفاقيػة
الدولية للقضام على عيل أشكاؿ التمييز العنصرج  ،تتػوىل اللجنػة دراسػة التقػارير الػيت تقػدمها الدولػة عػن
التدابَت التشريعية أو القضائية أو اإلدارية تنفيذا ألحكاـ االتفاقية وتبدج اذباهها اقًتاحات وتوصػيات عامػة
كمػا تقػػدـ اللجنػػة املسػػاعدة يف تسػػوية النزاعػػات بػػُت الػدوؿ األ ػراؼ ،كمػػا طكػػن للجنػػة أف تنش ػ هيتػػة
مساع محيدة ،ل املنازعات وداي وابلتايل تقدـ هذو اهليتة تقريرها إىل اللجنة مل توصيات ،ل النزاع وداي.
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ب  -اللجنووة ادلعنيووة حبقوووق اإلنس ووان :أنشػػتت بػػن ـ 18مػػن العه ػػد الػػدويل للحقػػوؽ املدني ػػة
والسياسػية 1966ـ وربػػددت وظيفتهػػا يف امل ػواد مػػن  40إىل  45مػن العهػػد الػػدويل ،حيػػث تقػػوـ اللجنػػة
بدراسة التقارير اليت تقدمها الدوؿ عن جػدو تنفيػذها اللتزاماهتػا الػواردة ابلعهػد ،وتقػوـ هرسػاؿ تعليقاهتػا
عن التقارير إىل الدوؿ األ راؼ مػل تتلقػى اللجنػة بال ػات مػن دولػة ضػد أخػر بشػرط أف تعػًتؼ الػدوؿ
األ راؼ ابختصاص اللجنة يف تلق هػذو البال ػات كمػا تقػوـ اللجنػة بتلقػ شػكاو األفػراد حػاؿ وجػود
انتهاكات ضدهم.
ج  -جلنة مناهضة التعذيب :انشتت دبوجػب اتفاقيػة مناهضػة التعػذيب و ػَتو مػن ضػروب املعاملػة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية.
د  -جلنة محاية مجيع العمال وادلهاجرين وأ راد أسرهم :انشتت دبوجب االتفاقية الدولية ،ماية
حقوؽ عيل العماؿ واملهاجرين وأفراد أسرهم.
و  -اللجنة ادلعنية ابحلقوق االقتصادية والثقا ية  :انشتت دبوجب قرار عن اجمللأل االقتصادج
واالجتماع يف 1985ـ  ،تتوىل اللجنة دراسة التقارير اليت تقدمها الدوؿ األ راؼ خبصوص محاية حقوؽ
إضافة ملساعدة اجمللأل االقتصادج واالجتماع يف تقدًن االقًتاحات والتوصيات املتعلقػة حبقػوؽ
اإلنساف،
ع
اإلنساف
والتحقيق يف االنتهاكات ألج حق من ا،قوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليهػا
يف العهد.
وهناؾ اتفاقيات ال تشمل اختصاصات خاصة مثل العهد الدويل اخلاص اب،قػوؽ االقتصػادية واالجتماعيػة
والثقافية واتفاقية حقوؽ الطفل.
اثنيا  -اجمللس االقتصادي واالجتماعي :أنشا دبوجب ميثاؽ االمم املتحدة يتكوف اجمللأل من  54عضوا
من أعضام األمم املتحدة ويضم اجمللأل بعػة األجهػزة الفرعيػة وتشػمل جلػاف اقتصػادية إقليميػة وجلػاف فنيػة
وجلاف دائمة ،ومنها جلنة حقوؽ اإلنساف اليت أنشأت يف 1946ـ ،وه تتكػوف مػن لثلػ ثػالث و سػُت
دولة جير انتخاهبم ملدة ثالث أعواـ وقد أنشأت اللجنة بدورها "اللجنة الفرعية ملنل التمييز ومحاية األقليات
يف 1947ـ وجلنة مركز املرأة وهى جهاز معػاوف للمجلػأل مسػتقل عػن جلنػة حقػوؽ اإلنسػاف تقػوـ هعػداد
التوصػػيات وتقػػدطها للمجلػػأل وازبػػاذ الت ػػدابَت الضػػرورية ملنػػل االنتهاكػػات الػػيت ق ػػد تطػػاؿ امل ػرأة عل ػ كاف ػػة
املستوايت ابإلضافة للعديد من الوظائف اليت يهدؼ لتحقيقها وتتمثل يف مراعاة حقوؽ اإلنساف وا،رايت
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األساسػية ،وربقيػق مسػػتو معيشػة الئػػق ،وربقيػق تقػدـ اقتصػػادج واجتمػاع ابإلضػػافة إىل دعػوات اجمللػػأل
لعقد مؤسبرات دولية وتلق البال ات وتوجيه التوصيات.
اثلثا -االمانة العامة :تتألف من موظفُت دوليُت يقدموف خدماهتم ألجهزة األمم املتحدة الرئيسػة ابلتحضػَت
لإلعالانت واملواثيق اخلاصة حبقوؽ االنساف وبنفيذها واحالة الشكاوج اليت تقدـ من االفراد واجلماعات ايل
مركز حقوؽ االنساف ملتابعته من قبل لتصُت حيث تقدـ االمانة نشا ها املتعلق حبقوؽ االنساف من خالؿ
مركػػز حقػػوؽ االنسػػاف واملفػػوض السػػام الػػذج يشػػرؼ ويتػػابل كػػل أنشػػطة األمػػم املتحػػدة يف لػػاؿ حق ػػوؽ
االنساف وتعزيزها.
رابعا  -جملس األمن :وهو من أهم أجهزة األمم املتحدة واملستوؿ عن حفأل السالـ واألمن الػدوليُت بقػا
للفصل السابل من ميثاؽ األمم املتحدة حيث طثل السلطة القانونية على حكومات الدوؿ األعضام وقراراته
الصادرة عنه ملزمة حبسب املادة الرابعة من امليثاؽ ويتكوف اجمللأل من سة أعضام دائمُت هلم حق النقة
وسػتة أعضػام ػػَت دائمػُت قبػل أف يػػتم زايدة العػدد إىل عشػرة أعضػػام يف  ،1965عنػدما تعػديل ميثػػاؽ
األمم املتحدة ويف لاؿ التصدج لبعة مسائل حقوؽ اإلنساف أصدر قرارو رقم  237لسنة  1967حيث
أشار إىل أف حقوؽ اإلنساف األساسية َت قابلة للتنازؿ عنها وجيب احًتامها حىت أثنام ا،روب.
الفرع الثاين :محاية حقوق ادلرأة يف ادلواثيق الدولية ادلعنية حبقوق ادلرأة خاصة
صدرت العديد من املواثيق الدولية اليت خصت املرأة اب،ماية وعنت حبقوقها ومنها ما كاف ملزما
قانوان ومنها ما دوف ذلك ،حيث يتقرر الزاـ الدوؿ هبا بعد املصادقة ،والذج يعترب دبثابة التأكيد الصادر عن
السلطات العليا للدولة لوضل احكاـ االتفاقيات الدولية يف مرتبة احكػاـ القػوانُت ايليػة مػل حماولػة الػدوؿ
اال راؼ دمج أحكاـ االتفاقيات يف تشريعاهتا ايلية وعليه سنتناوؿ جل هذو املواثيق اليت خصت هبا املرأة
وفق التايل:
أوال :محاية حقوق ادلرأة يف الواثئق القانونية الدولية ادللزمة:
من املواثيق الدولية اليت عنت ابملرأة ومحايتها يف العديد من جوانب ا،ياة ما يل :
- 1اتفاقية القضام على عيل أشكاؿ التمييز ضد املرأة 1979ـ.
 - 2اتفاقية الرضا ابلزواج وا،د األدىن لسن الزواج وتسجيل العقود .1964
 - 3اتفاقية حظر االذبار ابلرقيق واستغالؿ دعارة الغَت .1949
 - 4اتفاقية بشأف جنسية املرأة املتزوجة .1958
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 - 8اتفاقيوة القضوواء علووى مجيوع أشووكال التمييووز وود ادلورأة :نتنػػاوؿ اتفاقيػػة القضػام علػػى عيػػل أشػػكاؿ
التمييز ضد املرأة حسب التايل:
أ -التعريف ابتفاقية القضاء على التمييز د ادلرأة  :بقا ألحكاـ املادة ( 27أ) اعتمدت اجلمعية العامة
ل مم املتحدة يف  1967ـ إعالف القضام على التمييز ضد املرأة الذج دعا إىل تغيَت وإلغام القوانُت اليت سبيز
بُت الرجل واملرأة ،وبعد إجازة اإلعالف بدأت اللجنة املعنية يف مركز املرأة ابألمم املتحػدة ابإلعػداد التفاقيػة
القضػػام علػػى التميي ػػز ضػػد املػ ػرأة وصػػيا تها حي ػػث اعتمػػدهتا اجلمعي ػػة العامػػة وعرض ػػتها للتوقيػػل والتص ػػديق
واالنض ػػماـ بقراره ػػا  180/34املػ ػػؤرخ يف /18ديس ػػمرب1979/ـ ،و دخلػ ػػت حي ػػز التنفيػ ػػذ يف 1981ـ
وأص ػ ػ ػػبحت سػ ػ ػ ػػارية املفع ػ ػ ػػوؿ بتوقيػ ػ ػ ػػل س ػ ػ ػػُت دولػ ػ ػ ػػة عليه ػ ػ ػػا ،وبل ػ ػ ػ ػ ع ػ ػ ػػدد الػ ػ ػ ػػدوؿ املنظم ػ ػ ػػة إليهػ ػ ػ ػػا إىل
/18ديسمرب 2010/عدد ( ) 186دولة من الدوؿ األعضام ابألمم املتحدة ،ولقد انضمت إليها العديػد
من الدوؿ العربية ،وفيما يل جدوؿ يوضح الدوؿ العربية املنضمة إىل االتفاقية واتريخ االنضماـ:
اتريخ التصديق
الدولة
اتريخ التصديق
الدولة
البحرين
عماف
السوداف
اجلزائر
فلسطُت
العراؽ
جيبويت
ليبيا

1981ـ
مصر
1994ـ
الكويت
2004ـ
اإلمارات
2000ـ
السعودية
1984ـ
اليمن
1985ـ
تونأل
1993ـ
املغرب
2003ـ
سوراي
1997ـ
لبناف
"
ولقد جام يف ديباجتها أف األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة يساورها القلق بشأف التمييػز الواسػل النطػاؽ
ضد املرأة والذج يعد انتهاكا ملبادئ املساواة يف ا،قوؽ واحًتاـ كرامة اإلنساف وطثل عقبة أماـ مشاركة املرأة
على قدـ املساواة مل الرجل يف عيل لاالت ا،ياة كما إف ازدايد حاالت الفق ر بُت النسام والتمييز ضدهم
حاؿ دوف ضد مسامهتهن الفعالة يف ا،ياة لذلك عقد العزـ على اإللزاـ فيما جام يف هذو االتفاقية والقضام
على التمييز ضد املرأة جبميل أشكاله ومظاهرو حيث عرفت االتفاقية مصطلح التمييز ضد املرأة على أساس
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اجلنأل ودعت عيل الدوؿ األ راؼ على إ دماج مبدأ املساواة مل الرجل وتغيَت األمناط السلوكية للرجل ذباو
املرأة مل مكافحة االذبار ابملرأة واستغالؿ بغام املرأة ودعمها سياسيا وإاتحة الفرص لتمثل حكومتها على
املسػتو الػػدويل إضػػافة ،قهػا يف اكتسػػاب اجلنسػػية أو تغيَتهػػا مػل منحهػػا حقػػا مسػاواي للرجػػل فيمػػا يتعلػػق
جب نسػية األ فػػاؿ مػػل إاتحػة فػػرص متسػػاوية يف لػاؿ العمػػل والتوظيػػف والتعلػيم وتسػػاوج يف األجػػر والرعايػػة
الصحية واالستحقاقات االقتصادية كالقروض والرهوف العقارية واالهتماـ ابملرأة الريفية والنهوض هبا.
وقد أشران إىل انضماـ العديد من الدوؿ العربية التفاقية القضام على عيل أشكاؿ التمييز ضػد املػرأة ور ػم
انضػماـ الػدوؿ العربيػة إال أف انضػمامها كػاف مقػروانع بتحفظػات ،والػتحفأل وفػق تعريػف اتفاقيػة فيينػا لقػػانوف
املعاهدات نه "تصريح مػن جانػب واحػد تتخػذو الدولػة عنػد التوقيػل علػى املعاهػدة أو التصػديق عليهػا أو
مستهدفة من ورائه استبعاد أو تعديل األثر القانوين لبعة األحكاـ يف املعاهػدة يف
االنضماـ إليها أو قبوهلا
ع
مواجهتها ،وقد وضحت االتفاقية حاالت إجازة الػتحفأل وحػاالت حظػرو يف نصػوص صػر ة يف ـ 28مػن
احة ولقد سجلت هذو االتفاقية أكثر
االتفاقية ،ويتضح من ن االتفاقية إجازة التحفأل على أحكامها صر ع
نسبة ربفظات على بعػة أحكامهػا مػن الػدوؿ األ ػراؼ فيهػا مقارن عػة ابالتفاقيػات ا،قوقيػة األخػر حيػث
ربفظت  22دولة على االتفاقية وكاف ربفأل الدوؿ العربية على ست مواد من االتفاقية ه  :ـ(- 9- 7- 2
 ) 29- 16- 15لتعارضها مل أحكاـ الشريعة اإلسػالمية ولالفػة هػذو املػواد ألحكػاـ القػوانُت الو نيػة ،يف
ـ/ 2أ تتعلػػق خبطػػر التميي ػػز يف الدسػػاتَت والتش ػريعات الو ني ػػة بػػُت الرج ػػل وامل ػرأة ربفظػػت عليه ػػا قطػػر أل ػػا
تتعػارض مػل أحكػاـ ـ 8مػن الدسػتور القطػرج ومصػر أل ػا تعػارض أحكػاـ الشػريعة اإلسػالمية ،واإلمػػارات
( )6/2أل ا تتعلق ببطالف القوانُت الػيت تشػكل سبييػزاع ضػد املػرأة وحيػث تػر أف هػذو الفقػرة تنتهػك قواعػد
املواريث يف الشريعة اإلسالمية ابإلضافة إىل سوراي واجلزائر والعراؽ واملغرب الذج ألغى كل ربفظاته فيما بعد
2008ـ ،ـ 7يتعلق حبظر التمييز يف ا،ياة السياسية والعامة ربفظت عليها الكويت فقيف،ـ 9واليت تتعلػق
حبظػػر التمييػػز يف ق ػوانُت اجلنسػ ػية ومػػنح امل ػرأة جنس ػػيتها أل فاهلػػا ربفظػػت عليه ػػا السػػعودية وسػػوراي وت ػػونأل
واإلمارات والكويت ولبناف والعراؽ واألردف ومصر ،ـ 15تتعلق ابملساواة أماـ القانوف وابألهلية وحرية حركة
األشخاص وحرية اختيار حمل سكنهم وإقامتهم ولقد ربفظت العديد من الػدوؿ العربيػة علػى أسػاس لالفػة
هذو املادة للشريعة اإلسالمية ومن الدوؿ الػيت ربفظػت علػى ـ 15سػوراي وقطػر واإلمػارات واألردف مث رفػل
الػتحفأل 2009ـ ،ـ 16تتعلػق حبظػر التمييػز يف الػزواج والعالقػات األسػرية وتتعلػق ابلقوامػة والوصػاية علػى
األ فػاؿ واختيػار اسػم العائلػة ولقػد ربفظػت عليػػه سػوراي وقطػر واإلمػارات والكويػت ولبنػاف والعػراؽ ومصػػر
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واألردف واجلزائر ،ـ 29تتعلق ابلتحكيم بُت الدوؿ األ راؼ يف حاؿ نشوب خالؼ حوؿ تفسػَت االتفاقيػة
أو تطبيقها ولقد ربفظت عليه السعودية وسوراي وتونأل واليمن واإلمارات والكويت ولبناف ومصر واجلزائر.
ب  -وسائل محاية حقووق ادلورأة يف ول االتفاقيوة الدوليوة للقضواء علوى ةا وة أشوكال التمييوز
د ادلرأة :نصت االتفاقية الدولية للقضام على كافة أشكاؿ التمييز ضد املرأة يف موادها من ـ- 2ـ 6على
عدة وسائل إضافية لضماف محاية حقوؽ املرأة من جانب الدوؿ اال راؼ ومد التزاـ هذو الدوؿ بنصوص
االتفاقية وأحكامها ومن أهم هذ و الوسائل ما يلى:
 الت ػزاـ الػػدوؿ اال ػراؼ بتطبيػػق سياسػػة القضػػام علػػى التمييػػز يف كافػػة اجملػػاالت ويكػػوف ذل ػػكدبساواهتا مل الرجل يف ظل التشريعات الو نية سوام يف الدستور أو على شكل قوانُت ترسخ شرعية حقوؽ
املرأة مل إبطاؿ القائم من القوانُت واألعراؼ اليت ترسخ للتمييز بن ـ.2
 التزاـ الدوؿ ابزباذ تدابَت مناسبة من أجل تطور وضل املرأة يف كافػة امليػادين السياسػية واملدنيػةواالقتصادية واالجتماعية والثقافية بن ـ 3من نفأل االتفاقية.
 التػ ػزاـ ال ػػدوؿ االعض ػػام ابزب ػػاذ الت ػػدابَت الفعلي ػػة اخلاص ػػة للقض ػػام عل ػػى التميي ػػز ب ػػن ـ 4م ػػناالتفاقية.
 ضرورة قياـ الدولة ابزباذ التدابَت اخلاصة لتغيَت االمنػاط السػلوكية للرجػل واملػرأة بػن ـ 5حيػث أف العػربةليست هصدار القوانُت والتشريعات أمنا ابلتطبيق.
 التزاـ الدوؿ بتقدًن تقارير إىل جلنػة القضػام علػى التمييػز للوقػوؼ علػى املنجػز للػدوؿ يف لػاؿحقوؽ املرأة ومساعدة الدوؿ يف زبطى الصعوابت اليت قد ربوؿ دوف ربقيق أهداؼ هذو االتفاقية.
 - 2اتفاقية الر ا ابلزواج واحلد األدىن لسن الزواج وتسجيل العقود:8964
عرضت للتوقيل والتصديق واالنضماـ دبوجب قرار اجلمعية العامة رقم  1763ألف (د  )17يف
 7نوفمرب 1962ـ ،واتريخ بدأ النفاذ  9ديسمرب  1964وه ربوج  10مػواد وهػ مػن أهػم االتفاقيػات
الدولية خبصوص حق املرأة يف الزواج واملوافقة عليه والسن األدىن للزواج وتسجيل الزجيات حيث جام فيها ال
ينعقد الزواج قانوان إال برضا الطرفُت رضا كامل ال إكراو فيه ويكػوف بعلنيػة حبضػور سػلطات لتصػة وشػهود
وال يكوف حضور احد الطرفُت ضرورج إذا اقتنعت السلطة املختصة ابستثنائية الظروؼ حيث رضا الطرؼ
الخر حيث تقوـ الدوؿ األ راؼ ابزباذ تدابَت تشريعية الزمة بتعيُت حد أدىن لسن الزواج وال ينعقػد قػانوان
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زواج من هم دوف هذا السن ما مل تقرر السلطة املختصة اإلعفام مػن شػرط السػن ألسػباب جديػة علػى أف
يتم تسجيل عقود الزواج يف سجل رمس مناسب (نور الدين ،2000 ،ص.)42
 - 3اتفاقية حظر االجتار يف الرقيق واستغالل دعارة الغري :أقرهت ا اجلمعية العامة بقرارها ( 317د  )4-يف
/2ديسػػمرب1949/ـ ،اتريػػخ بػػدم النفػػاد  1951/7/25بقػ ػاع للمػػادة  ،34وربػػوج االتفاقيػػة  28م ػػادة
حاربت يف موادها الدعارة اليت تتناىف مل الكرامة اإلنسانية وتتناوؿ مضموف هذو اجلرطة حيث عرفت اجلرـ
وأوضحت سبل اياكمة للقضام على الدعا رة اليت تلحػق الضػرر ابلفػرد واألسػرة واجلماعػة علػى األخػالؽ
والصحة حيث سهل هذا اجلرـ شيوع املخدرات وانتشار اإليدز ،ولقد بلغت نسبة الوالدات دوف زواج يف
فرنسػا  %40مػػن لمػل نسػػبة املواليػد يف 1997ـ أج أكثػػر مػن  %53مػػن النسػام يضػػعن أ فػػاهلن دوف
زواج ش ػػرع  ،ويف إيطالي ػػا  7.3ويف هولن ػػدا  % 31.1حس ػػب تق ػػارير إحص ػػائية ملنظم ػػة الص ػػحة العامليػ ػػة
1994ـ .ويف بريطانيا  %65من الشباب يف سن  19- 16سنة طارسوف اجلنأل خارج إ ار الزواج وأف
هنػاؾ  170شػابة ربمػػل سػفاحاعكػػل أسػبوع ربػػت عمػر  17سػػنة( ،)1فقػد ورد يف التقريػػر السػنوج للمعهػػد
الو ٍت للدراسات الدطو رافية (السكانية) املقدـ للربملاف الفرنس ما نصه" :أف فرنسا أتيت مباشرعة بعد فنلندا
والنػرويج والسػويد ،وهػ دوؿ أصػػبح عقػد الػزواج يقػػل فيهػا ويتضػامؿ فاسػحاع اجملػػاؿ للعالقػات ا،ػرة بػػدوف
زواج ،حيث يرتبيف سنوايع  450,000زوج هبذا الشكل من الرابط ا،ر .كما تتم املعاشرة املستدطة بدوف
عقػد زواج مػػن اجلػنأل الواحػػد ،ليصػل سػػنوايع إىل  30,000حالػة" ،ولقػػد أقػر يف أورواب والعديػػد مػػن دوؿ
العامل قانوف يبيح زواج املثليُت وحقهم يف التبػٍت ومػن الػدوؿ املقػرة بػذلك تشػيك وأوكرانيػا والػدامنرؾ وإسػبانيا
وأور واج وبريطانيا بلجيكا هولندا إسبانيا برتغاؿ فرنسا .
 - 4اتفاقيوة بكو ن جنسوية ادلورأة ادلتزوجووة 8958م :عرضػت للتوقيػل والتصػديق بقػرار اجلمعيػػة
العامة ( 1040د  29 )11-يناير 1957اتريخ بدم النفاذ  11أ سطأل  1958بقا للمادة  6و،رص
األمم املتحدة على معاجلة كافة القضااي اجلنسية اخلاصة ابملرأة املتزوجة من أجنيب رحت هذو االتفاقية واليت
أخذت دبنل التأثَت التلقائ لتغيَت الػزوج جنسػيته علػى جنسػية املػرأة ربقيقػا ملبػدأ املسػاواة بػُت اجلنسػُت ولقػد
نبذت هذو االتفاقية مبدأ وحدة اجلنسػية ل سػرة الواحػدة الػيت يوجههػا الػزوج كيفمػا أراد ووقتمػا يشػام دومنػا
مراعاة لر بات الزوجة وإرادهتا حيث نصت على إف ال يؤثر االرتبػاط ابلػزواج أو الطػالؽ بػُت رعػااي الدولػة
واألجنػيب أج تغيػَت جنسػية الػزوج خػػالؿ الػزواج علػى جنسػية املػرأة املتزوجػػة بصػورة آليػة كمػا ال جيػوز للػػدوؿ
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املوقعػػة علػػى االتفاقي ػػة أف يكػػوف اكتس ػػاب أحػػد موا نيه ػػا ابختيػػارو جنس ػػية دولػػة أخ ػػر أو التخل ػ أح ػػد
موا نيهػا عػن جنسػيته مانعػا زوجػػة هػذا املػوا ن مػن االحتفػاظ جبنسػػيتها مػل ضػرورة موافقػة الػدوؿ األعضػػام
على أف ل جنبية املتزوجة من أحد موا نيها بنام على لبها أف تكتسب جنسية زوجها.
اثنيا - :محاية حقوق ادلرأة يف الواثئق الدولية غري ادللزمة قانوان:
ومن هذو املواثيق ما يل :
 - 1إعال ف القضام على التمييز ضد املرأة 1967ـ.
 - 2إعالف القضام على العنف ضد املرأة 1993ـ.
 - 3إعالف مشاركة املرأة يف تعزيز السلم والتعاوف الدوليُت 1982ـ.
 - 8إعو ووالن القض و وواء علو ووى التميي و ووز و وود ادل و ورأة :و ت ػ ػػوج عل ػ ػػى ( )11مػ ػػادة اعتم ػ ػػدت ونش ػ ػػرت يف 7
نوفمرب1967ـ ،جام يف ديباجته مق دار القلق من وجود قدر كبَت مػن التمييػز ضػد املػرأة ر ػم وجػود ميثػاؽ
األمػم املتحػدة واإلعػالف العػامل ،قػوؽ اإلنسػاف والعهػدين الػدوليُت و ػَت ذلػك مػن صػكوؾ األمػم املتحػدة
والوكاالت املتخصصة حيث ير ضرورة إقرار مادة التساوج بُت الرجل واملرأة ويعلن رمسيا يف إعالف خاص
ػدد ف التمييػز ضػػد املػرأة طثػل إجحافػػا أساسػيا هلػا وإهانػػة للكرامػة اإلنسػانية وذلػػك يتطلػب ازبػاذ كافػػة
التدابَت اليت من شا ا إلغام القوانُت واألعراؼ واألنظمة اليت تشكل سبييزا ضد املرأة يف أسرع وقت مل إلغام
عيل املمارسات العرفية و َت العرفية وتوعية الرأج العاـ ابلق ضام على النعرات اليت بنيت علػى فكػرة نقػ
املرأة وإعطامها حقوقها السياسية وحقها يف اجلنسية املماثل للرجل وإلغام القوانُت العقابية اليت تنطوج على
سبييػز ضػػدها وسبكينهػا مػػن التعلػيم والعمػػل ومسػاواهتا ابلرجػػل ويعتػرب إعػػالف القضػام علػػى التمييػز ضػػد امل ػرأة
خطػوة ل مػاـ علػػى صػعيد حفػػأل حقػوؽ امل ػرأة السياسػية واالجتماعيػة واالقتصػػادية بغػة النظػػر عػن بعػػة
نواقصػه وتفاصػػيله حيػث يركػػز علػى دور امل ػرأة يف كافػة اجملػػاالت مهتمػاع بكرامتهػػا وحفػأل حقوقهػػا مؤكػػداع يف
ديباجته على تساوج املرأة والرجل يف ا،قػوؽ مػن دوف سبييػز والػذج يتنػاىف مػل كرامػة اإلنسػاف وخػَت األسػرة
واجملتمل و وؿ دوف اشًتاؾ املرأة على قدـ املساواة مل الرجػل وهػ الػيت هتػتم ابلػدور املتميػز داخػل األسػرة
والسيما يف تربية األوالد ،ومن وسائل ا،ماية يف إعالف القضام علػى التمييػز ضػد املػرأة دعػوة عيػل الػدوؿ
الزباذ التدابَت الالزمة لضػماف عػدـ التمييػز واألخػذ دببػدأ التسػاوج بػُت الرجػل واملػرأة يف عيػل اجملػاالت وأف
تضػل الػػدوؿ مبػدأ التسػػاوج يف ا،قػوؽ بػػُت الرجػل وامل ػرأة موضػل التنفيػػذ وفقػاع ملبػػادئ ميثػاؽ األمػػم املتحػػدة
واإلعالف العامل ،قوؽ اإلنساف ،كما ث اإلعالف يف ـ 2/11عيل ا،كومات واملنظمات َت ا،كومية
واألفراد على بذ ؿ أقصى وسل للعمل على تنفيذ املبادئ الواردة يف هذا اإلعالف.
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 - 2إعالن بك ن القضاء على العنف د ادلرأة :ازبذته اجلمعيػة العامػة يف ديسػمرب 1993ـ ػوج ()6
مواد ،عرفت "العنف ضد املرأة" نه "أج فعل عنيف تدفل إليه عصبية اجلنأل ويًتتب عليه ،أذ أو معاانة
للمػرأة ،سػو عام مػن الناحيػة اجلسػمانية أو اجلنسػية أو النفسػػية دبػا يف ذلػك التهديػد فعػاؿ مػن هػذا القبيػػل أو
القسر أو ا،رماف التعسف مػن ا،ريػة ،سػو عام حػدث ذلػك يف ا،يػاة العامػة أو اخلاصػة ويشػمل العنػف ضػد
املرأة ما يل  :العنف البدين واجلنس والنفس كالضرب والتعدج اجلنس والعنف املتصػل ابملهػر وا تصػاب
الزوجة وختاف اإلانث دبا يف ذلك املضايقة اجلنسية والتخويف يف مكػاف العمػل أو يف املؤسسػات التعليميػة
واإلذبار ابلنسام وإجبارهن على البغام ،وللمرأة التمتل بكل حقوقها من حق ا،ياة وحػق يف املسػاواة وحػق
ا،ريػة واألمػػن الشخص ػ وحػق يف ا،مايػػة القانوني ػ ة وحػػق عػدـ التمييػػز وحػػق الصػحة البدنيػػة وحػػق العمػػل
بشروط منصفة وحق ا،ماية من التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وأما وسائل ا،ماية يف
إعالف القضام على العنف ضد املرأة ،ويف تطالب الدوؿ هدانة العنف وابالنضماـ والتصديق على اتفاقية
القضام على ع يل أشػكاؿ التمييػز ضػد املػرأة وأف سبتنػل عػن لارسػة العنػف ضػد املػرأة وأف تػدرج يف قوانينهػا
ايلية عقوابت على لارس العنف ضد املرأة مل توفَت آليات لالنتصاؼ وأف تصوغ تدابَت وقائية تعزز محاية
املػرأة مػل تػوفَت مسػاعدات متخصصػة يف أتهيػل ورعايػة وعػالج للنسػام اللػوايت تعرضػن للعنػف وأف زبصػ
ميزانية إلدارة أنشطتها يف لاؿ القضام على العنف ضد املرأة وأف تعدؿ أمناط السلوؾ االجتماعية والثقافية
للرجل واملرأة والسيما يف لاؿ التعليم وأف تساند البحوث واإلحصائيات اليت ستتناوؿ العنف ضد املرأة وأف
تق ػػدـ تق ػػارير بت ػػدابَت املتخػ ػػذة لتنفي ػػذ اإل ع ػػالف وأف تعػ ػػًتؼ الدول ػػة ابل ػػدور الػ ػػذج تؤدي ػػه ا،رك ػػات النسػ ػػائية
واملنظمػات ػَت ا،كوميػػة مػل رفػػل درجػة الػػوع وا،ػد مػػن مشػكلة العنػػف ضػد امل ػرأة وأف تسػاند ا،ركػػات
النسػائية واملنظمػػات ػػَت ا،كوميػة وتتعػػاوف معهػػا علػى كافػػة املسػػتوايت ايليػة والو نيػػة واإلقليميػػة ،وسبويػػل
الػربامج ا ملتصػلة ابلقضػػام علػى العنػف ضػػد املػرأة مػل التصػػدج للعنػف ابلػًتويج لعقػػد اجتماعػات وحلقػػات
دراسية وصيا ة مبادئ توجيهية أو كتيبات إرشادية تتصل ابلعنف ضد املرأة وأف تتعػاوف مػل املنظمػات ػَت
ا،كومية ،وأف اإلعالف ال طأل بقوانينه أج قوانُت سارية يف أج دولة أو أية اتفاقيات أو معاهدات.
 - 3إعالن بك ن مكارةة ادلرأة يف تعزيز السلم والتعاون الدوليني :اعتمد دبوجب قرار من اجلمعية العامة
صدر يف /3ديسمرب1982/ـ ،وج ( ) 14مادة يدعو لتمكػُت املػرأة يف عيػل اجملػاالت لتسػهم يف السػلم
والتعاوف الدوليُت ،ومشاركة املرأة تتوقف على التوزيل العاد ؿ ل دوار بُت الرجل واملرأة يف األسرة ويف اجملتمل،
حيث أف مشاركة املرأة املتزايد يف كافة اجملاالت تسهم يف إقرار السلم والتعاوف الدوليُت ،أما وسائل ا،ماية
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يف اإلعػالف فكانػت ابزبػػاذ تػدابَت علػى الصػػعيد الػو ٍت والػدويل ل ػزايدة سبكػُت املػرأة لتسػػهم يف التقػدـ مػػل
تكثي ف اجلهود الو نية والدولية لتعزيز مشاركة املرأة بضماف مشاركتها يف اجملاالت كافة ومساواهتا مل الرجل،
وحل املشاكل الو نية والدولية ،واإلعالف عػن مسػتولية املػرأة ومشػاركتها يف تعزيػز السػلم والتعػاوف الػدوليُت،
وتقدًن التضامن والدعم للنسام ضحااي االنتهاكات الصارخة ،قوؽ اإلنساف والتمييز العنصرج واالحتالؿ،
واإلشادة دبشاركة املرأة يف تعزيز السلم والتعاوف الدوليُت ،مل تشجيل املرأة على املشاركة يف املنظمات َت
ا،كوميػة وا،كوميػػة املعنيػػة بتعزيػز السػػلم واألمػػن الػدوليُت ،ولتحقيػػق ذلػػك يتطلػب حريػػة الفكػػر ،والتعبػػَت،
االتصػاؿ ،التنقػػل دوف سبييػز بسػػبب العق أػرؽ ،أو العقيػػدة السياسػية أو الدينيػػة أو اللغػة أو األصػػل األنثػى ،مػػل
ازباذ تدابَت لتعزيز التمثيل املنصف للمرأة يف الوظائف ا،كومية و َت ا،كوميػة مػل سبكػُت املػرأة لاللتحػاؽ
ابخلدمة الدبلوماسية وكأعضام يف الوفػود إىل االجتماعػات الو نيػة أو اإلقليميػة أو الدوليػة ودعػم اسػتخداـ
املرأة على عيل املستوايت يف أماانت األمػم املتحػدة ووكاالهتػا املتخصصػة ،وإقػرار ا،مايػة القانونيػة ،قػوؽ
املػرأة ،ومطالبػة عيػل اجلهػات ببػذؿ اجلهػد والتشػجيل لتنفيػذ املبػادئ املبنيػة يف هػذا اإلعػالف ،كمػا إف هنػاؾ
خاصة ومنها:
العديد من القرارات اليت صدرت عن األمم املتحدة وعنت بوضل املرأة
ع
 - 8قرار رقم  811 /52بك ن متابعة ادلؤمتر الرابع ادلعين ابدلرأة والتنفيذ التام إلعالن بيجني ومنهواج
العمل :يشدد على مستولية ا،كومػات واملنظمػات مػن أجػل تنفيػذ إعػالف بيجػُت ومنهػاج العمػل للنهػوض
ابملرأة مل تشجيل اعتماد سياسة عامة واضحة على عيل املستوايت لكفالة التنفيذ الفعاؿ ملنهاج العمل مل
إدمػاج املسػاواة يف املركػز وعيػل حقػوؽ اإلنسػاف للم ػرأة يف عيػل األنشػطة الرئيسػية املتعلقػة بنػوع اجلػنأل مػػل
تقدًن املشورة والتوجيه واملساعدة وحث ا،كومات اليت مل تقم بعد هنشام أو تعزيز األجه زة الو نية املناسبة
للنهػوض ابمل ػرأة وبوضػل إج ػرامات تضػمن توسػػيل نطػػاؽ مشػاركة امل ػرأة مػل مراعػػاة الفػوارؽ بػػُت اجلنسػػُت يف
السياسات والربامج لتشجيل املنظمات النسائية اليت تعمل لوضل خطيف عمل و نية وبرامج خاصة لتكملة
اجلهود ا،كومية مل اهتماـ متزايد ابملرأة األفريقية بوصفها من العناصر الفاعلة واملستفيدة من عملية التنمية
مل تغيَت يف السياسات من أجل تنفيذ منهاج العمل والقياـ ابلتعبتة املناسبة للموارد على الصعيدين الػو ٍت
والػدويل وإزالػػة العقبػات مػػن أجػػل مشػاركة امل ػرأة والقضػام علػػى الفقػػر واألميػة وأتكيػػد ا،صػوؿ علػػى فػػرص
متساوية يف ا لتعليم والتدريب مل ربقيق توازف بُت اجلنسُت يف تشكيل الوفود لد األمم املتحػدة واملنتػدايت
الدوليػة وتقػػدًن مرشػػحات وتشػجيعهن وتعييػػنهن يف عيػػل املؤسسػػات واهليتػات واملنظمػػات الدوليػػة تشػػجيل
شعبة النهوض ابملرأة واليت تعمػل كأمانػة للجنػة مركػز املػرأة يف ػرح أفكػار جديػدة وتقػدًن اقًتاحػات وتعزيػز
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التنفيػذ البنػػام ملنهػاج العمػػل مػػل الًتحيػب ابلعػػدد املتزايػد مػػن التصػػديقات علػى اتفاقيػػة القضػام علػػى عيػػل
أشكاؿ التمييز ضد املرأة وسحب التحفظات أو صيا تها يف أضيق نطاؽ.
 - 2القورار رقوم  68/844ادلتعلوق ككا حوة االجتوار ابلنسواء والفتيوات :يػدين القػرار العنػف املوجػه ضػػد
املػرأة و يضػل تعريفػػا للعنػف الػػذج يشػكل انتهػػاؾ ،قػوؽ امل ػرأة وحرايهتػا ،س ػوام كػاف العنػػف بػدين وجنس ػ
ونفس ػ  ،كمػػا يػػدعو للقضػػام عل ػػى العنػػف وإنشػػام ب ػرانمج ملكافح ػػة االذبػػار ابألشػػخاص والسػػيما النس ػػام
واأل فػاؿ وأف تقػدـ ا،كومػات املعلومػات املطلوبػة للمقػررة اخلاصػة وأ ف تتعػاوف معهػا وأف تبػذؿ اجلهػد ملنػل
عيػل أشػكاؿ العنػف ضػد امل ػرأة وأف تطبػق القواعػد الدوليػة املتعلقػة حبقػػوؽ املػرأة واملتصػلة ابلعنػف وأف تقػػوـ
حبمالت شاملة لتوضيح آاثر العنف ضد املرأة وأف تنفذ ا،كومات التزاماهتا وتتقيد بتنفيذ ما وعػدت بػه يف
االتفاقية القضام على العنف ضد املػرأة ،ويف ـ 17تطالػب ا،كومػات بػدعم املنظمػات النسػائية ،وـ- 18
 21- 20- 19القياـ ابلبعثات ومتابعة ما يطرأ حوؿ تنفيػذ اتفاقيػة القضػام علػى التمييػز ضػد املػرأة ،وأيضػا
العديد من املؤسبرات اخلاصة ابملرأة واليت عنت ابملرأة وحقوقها ومحايتها واليت سبثل ضغو اع دولية على الدوؿ
األ راؼ يف االتفاقيات لتضمُت حقوؽ املرأة يف تشريعاهتا القانونية ،ومن هذو املؤسبرات:
 ادلوؤمتر العوادلي األول للمورأة  :مػؤسبر مكسػيكو سػيت مػن  19يونيػو إىل  2يوليػو 1975ـ ،ربػت شػعار"عقد األمم املتحدة للمرأة العاملية" ،وكاف أهداؼ العقد "املساواة والتنمية والسػالـ" ،وأوضػح املػؤسبر بشػأف
املساواة :ا تعٍت املساواة يف ا،قوؽ واملسؤوليات والفرص املتعلقػة ابقتحػاـ املػرأة يف التنميػة وضػرورة تغيػَت
الػػدور التقليػػدج للرج ػػل وامل ػرأة واقتس ػػاـ املسػػؤوليات املتعلقػػة ابملن ػػزؿ واأل فػػاؿ واملش ػػاركة يف كافػػة األنش ػػطة
اجملتمعية ،أما اهلدؼ الثاين التنمية ويعٍت هبا التنمية الكاملة االقتصػادية واالجتماعيػة والثقافيػة وربسػُت مركػز
املرأة حبيث تكوف التنمية جزماع ال يتجزأ من املشروع .أما اهلدؼ الثالث السػلم حيػث ال طكػن ربقيػق تقػدـ
وال تنميػة دوف سػػلم أج أنػه ضػػرورج للتنميػػة الػيت ال تقػػوـ دوف مسػاواة بػػُت الرج ػل واملػرأة ودوف سبييػػز ،ومػػن
أتثَتات املؤسبر عاملياع أصدر اجلمعية العامة ل مم املتحدة قرار  3519حوؿ مشاركة املرأة يف تدعيم السالـ
ػام علػػى
واألمػن الػدويل يف /15ديسػمرب1975/ـ ،وأتسػيأل اجلمعيػة العامػة ل مػم املتحػدة يف 1976ـ بن ع
توصية املؤسبر العامل األوؿ للمرأة جهازين متخصصُت :املعهد الدويل ل حباث والتدريب من أجل تقدـ املرأة
التابل ل مم املتحدة ،صندوؽ تنمية املرأة التابل ل مم املتحدة.
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 ادلوؤمتر العوادلي الثوواين للمورأة :عقػد يف كوبنهػػاجن – الػدامنارؾ مػن  30- 14يوليػػو 1980ـ تنػاوؿ فيػػهالعقبات اليت تعيق املرأة مل التأكيد على مشاركة املرأة يف تدعيم السالـ واألمن اإلنساين والدعو ملساعدة
املرأة اليت تعيش ربت ظروؼ سبييز عنصرج واستعمارج كما نوقش يف املؤسبر العنف املوجه ضد املػرأة ،ومػن
أتثَتات املؤسبر إصدار اجلمعية العامة يف الثالث من ديسمرب 1982ـ إعالف مشاركة املرأة يف تعزيػز السػالـ
والتعاوف الدوليُت.
 ادلو ووؤمتر العو ووادلي الثالو و و للم و ورأة :عق ػ ػػد يف نػ ػػَتون كيني ػ ػػا مػ ػػن  26- 15يولي ػ ػػو 1985ـ عػ ػػرؼ ابس ػ ػػم"اسًتاتيجيات نَتون املرتقبة للنهوض ابملرأة" أكد املؤسبر عل ضرورة ازباذ خطوات جدية للقضام على عيل
أشكاؿ التمييز ضد املرأة ،ومن أتثَتات املؤسبر عاملياع يف /20ديسمرب1993/ـ أقرت اجلمعية العامة ل مػم
املتحدة إعالف القضام على العنف ضد املرأة.
 ادلؤمتر العادلي الرابع للمرأة :عقد يف بكُت جبمهورية الصُت الشعبية مػن  15- 14ديسػمرب 1995ـ ،ولقػد جػػام يف ن ػ الوثيقػػة اخلتاميػػة للم ػؤسبر علػػى ربقيػػق املسػػاواة واالع ػًتاؼ ص ػوات النسػػام ف أح ػواهلن
شهدت ربسناع متفاواتع ر م التفاوت القائم بُت الرجل واملرأة و ف الفقر يؤثر على سكاف العامل لذلك نكرس
أنفسػنا ملعاجلػة هػذو العقبػات ونؤكػد تسػاوج النسػػام والرجػاؿ يف ا،قػوؽ والكرامػة واإلنسػانية وضػرورة سبكػػُت
املرأة وإ الؽ اقتها يف اجملتمل على اعتب ار أف حقوؽ املرأة من حقوؽ اإلنساف والقضام على الفقر وربقيق
تكافؤ الفرص واالعًتاؼ حبق النسام يف التحكم يف أمورهن الصحية وخاصة ربديد النسل وأف السلم مرتبيف
بنهوض املرأة مل ضرورة مضاعفة اجلهود للنهوض ابملرأة وسبتعها حبقوقها وابلقضام على عيل أشكاؿ التمييز
ضد ا ملرأة وتعزيز االستقالؿ االقتصادج للمرأة بتوفَت فرص العمل والقضام على الفقر واالهتماـ ابلنسام يف
املنا ق الريفية ابعتبارهن رؼ حيوج يف عملية التنمية وتوفَت التعليم األساس واملستمر وحمػو األميػة ومنػل
عيل أشكاؿ العنف ضد املرأة وضماف املساواة مل الرجل يف ا،صوؿ على التعليم وربسُت الصػحة وتنميػة
االمكاانت للمرأة يف لتلف االعمار.
 ادلؤمتر العادلي اخلامس للمرأة :عقد يف نيويورؾ الوالايت املتحدة األمريكيػة خػالؿ فػًتة مػن  9- 5يونيػو2000ـ وعػرؼ ابسػم (بكػُت ،)5ولقػد حضػر املػؤسبر مػػا يزيػد عػن  6000لثػل اعتمػدت األمػم املتحػػدة
 2000منهم للمساعدة يف التعجيل بتقدـ املرأة ،و الب املؤسبر هلغام التحفظات اليت أبدهتا بعة الدوؿ
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اإلسالمية على وثيقة بكُت والوصوؿ لصػيغة ائيػة ملزمػة للػدوؿ جنػدة هػذا املػؤسبر وكػل مقرراتػه واملقػررات
الدولية السابقة.
كمػا عقػػدت األمػػم املتحػدة الكثػػَت مػػن امل ػؤسبرات املعنيػ ة حبقػػوؽ اإلنسػػاف عامػػة واملػرأة خاصػػة  ،ومػػن هػػذو
املؤسبرات اليت عقدهتا األمم املتحدة ونوقشت فيها حقوؽ املرأة ما يل :
 ادلوؤمتر العوادلي حلقووق اإلنسوان ن يينووا – النمسوا ::أو مػا يعػرؼ هعػػالف وبػرانمج عمػل فيينػا انعقػػد يف 25- 14يونيػه 1993ـ وقػػد تنػاوؿ امل ػؤسبر العنػف العػػاـ والعنػف اخلػػاص ضػد امل ػرأة يف م ػوادو ،28 ،18
 30 ،29ويؤكد يف ديباجته "إذ يشعر ببال القلق إزام أشػكاؿ التمييػز والعنػف املختلفػة الػيت ال تػزاؿ املػرأة
تتعرض هلا يف عيل أحنام العامل" (بسيوين ،ص.)38
 ادلوؤمتر العووادلي للتنميووة االجتماعيووة نةوبنهواجن – الوودارار :::انعقػػد يف 1995ـ أكػػد يف امل ػؤسبر يفالفقرة السابعة (إعالف كوبنهاجن الفقرة السابعة ،والفقرة / 26ج وااللتزاـ الثالث فقرة أ ،ز) على أف ضماف
استدامة التنمية االقتصادية واالجتماعية لن يكػوف دوف مشػاركة اتمػة وفاعلػة للمػرأة فيهػا مػل تػوافر املسػاواة
ونسام م ل ضرورة وضل خطيف للحد من الفقر والعنف الذج يطاؿ املرأة يف الفقػرة
والعدؿ بُت الناس رجاالع ع
 2/26واإلقرار بدور األسرة الرئيس يف التنمية االجتماعية بتعزيز حقوؽ أفرادها وقدراهتم ومسؤولياهتم مل
حق األسرة أف تلقى كامػل ا،مايػة والػدعم ويف االلتػزاـ الثالػث فقػرة أ ،ز ضػرورة إيػالم عنايػة خاصػة للمػرأة
للحصػوؿ علػػى عمػػل ومحايتهػػا ومسػػاواهتا مػػل الرجػل يف األجػػر ،ويف االلت ػزاـ (االلت ػزاـ اخلػػامأل مػػن إعػػالف
كوبنهاجن فقرة ج  ،د ،هػ) اخلامأل فقرة (ج) يدعو املؤسبر ويلتزـ بتشجيل وضماف حصوؿ املرأة على ا،د
األدىن من اإلملاـ ابلقرامة والكتابة ،ويف فقرة (د) على توفَت اخلدمات الصحية دبا يف ذلك اخلدمات املتصلة
ابلصحة اإلجنابية ويف الفقرة (هػ) على إزالة القيود املفروضة علػى املػرأة بشػأف حقهػا يف ملكيػة األراضػ أو
وراثة املمتلكات أو اقًتاض األمواؿ ،ويبقى أف أشَت أف هذو املؤسبرات حاولت إزالة كل املعوقات أماـ املرأة،
واليت قد ربوؿ دوف مساواهتا مل الرجل يف ا،قوؽ لصنل التقدـ والتنمية.
الفرع الثال  :محاية حقوق ادلرأة يف ادلنظمات الدولية ادلتخصصة
تلعػب املنظمػات الدوليػة املتخصصػة يف لػاؿ حقػوؽ اإلنسػاف واملػرأة دورا هامػا يف التأكيػد علػػى
مػد التػزاـ الػدوؿ بتطبيػػق نصػوص االتفاقيػات املعنيػػة هبػذو ا،قػوؽ ،حيػث نصػػت ـ 18مػن العهػد الػػدويل
للحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أف "للمجلأل االقتصادج واالجتماع دبقتضى املسؤوليات
اليت عهد هبا إليه ميثاؽ األمم املتحدة يف ميداف حقوؽ اإلنساف وا،رايت األساسية أف يعقد مػل الوكػاالت
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املتخصصة ما يلزـ من ترتيبػات كيمػا توافيػه بتقػارير عػن التقػدـ ايػرر يف أتمػُت االمتثػاؿ ملػا يػدخل يف نطػاؽ
أنشطتها من أحكاـ هذا العقد ،وطكن تضمُت هذو التقارير تفاصيل عن املقررات والتوصيات اليت اعتمدهتا
األجهزة املختصة يف هذو الوكاالت بشأف هذا االمتثاؿ" ،وكذلك ـ 22من االتفاقية الدوليػة للقضػام علػى
كافة أشكاؿ التمييز ضد املرأة لعاـ 1979ـ " ق للوكاالت املتخصصة أف توفد من طثلها لد النظر يف
تنفيذ ما يقل يف نط اؽ أعماهلا مػن أحكػاـ هػذو االتفاقيػة وللجنػة أف تػدعو الوكػاالت املتخصصػة إىل تقػدًن
تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت الػيت تقػل يف نطػاؽ أعماهلػا" ،ومػن أهػم الوكػاالت املتخصصػة الدوليػة
الداعمة ،ماية حقوؽ املرأة واليت لعبت دوراع هاماع للتأسيأل والنهوض ابملرأة يف كافة اجملاالت منظمة األمم
املتحػدة للًتبيػػة والعلػػوـ والثقافػػة ،منظمػة العمػػل الدوليػػة ،منظمػػة الصػحة العامليػػة ،منظمػػة اال ذيػػة والزراعػػة
العاملية ،لذلك نتناوؿ هذو املنظمات املتخصصة والقرارات الصادرة عنها حسب التايل:
أوال :منظمة األمم املتحدة للًتبية والعلوـ والثقافة اليونسكو ( )UNESCOاليت أسسػت ،ػق املػرأة يف
التعليم والثقافة وجودة التعليم للفتيات.
اثنيػا :منظمػة العمػػل الدوليػة ( ) I.L.Oالػػيت أسػهمت يف إجيػػاد مسػاواة بػػُت الرجػل وامل ػرأة يف إجيػاد فػػرص
العمل واملساواة يف األجر.
اثلثا :منظمة الصحة العاملية ( )W.H.Oاليت عملت على النهوض ب صحة املرأة اإلجنابية وتنظيم األسرة.
رابعا :منظمة األ ذية والزراعة العاملية الفاو ( )F.A.Oاليت دعت وعملت إىل ربسُت واقل املرأة الريفية
وإجياد فرص منو اقتصادج ريف .
أوال :منظمة األمم ادلتحدة للرتبية والعلوم والثقا ة اليونسكو ن:UNESCO
United Nations Educational ,Scientific and Cultural
Organization
أتسست املنظمة يف  16نوفمرب /تشرين الثاين  1945ـ ،مقرها ابريػأل ،عػدد أعضػائها 193
دولة عضوا ،وهلا أكثر من  50مكتبا وعدة معاهد تدريسية حوؿ العامل كمػا تتعػاوف مػل  350منظمػة ػَت
حكوميػػة وتعق ػػد س ػػنواي م ػؤسبرات ون ػػدوات يف ل ػػاؿ اختصاصػػها ،تنش ػػيف اليونس ػػكو يف مواجهػػة حم ػػو األمي ػػة
وإنقاص على الفقػر حبلػوؿ عػاـ  2015ـ وايافظػة علػى ا،ضػارة العامليػة والػًتاث الطبيعػ وتعمػيم التعلػيم
االبتدائ ومساعدة البلداف لبلوغ التنمية والنهوض يف عيل مستوايت ا،ياة والقضػام علػى التمييػز اجلنسػ
ضد اإلانث يف مراحل التعليم االبتدائ والثانوج حبلوؿ عاـ  2005ـ ،ونظرا الختصاص املنظمة يف إ ار
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أسػرة األمػػم املتحػػدة ابلًتبيػة والثقافػػة والعلػػوـ أصػػدرت املنظمػة العديػػد مػػن الواثئػػق الدوليػة الػػيت هتػػم حقػػوؽ
اإلنساف عامة يف لاؿ ا،قوؽ الثقافية وتناولت حقوقا للمرأة ضمنها ومنها:
 - 8االتفاقيووة اخلاص ووة ابلتمييووز يف جم ووال التعل وويم 8961ن* ::يف ـ 1تػػدعو االتفاقي ػػة إىل ع ػػدـ
التمييػز يف املعاملػػة يف لػػاؿ التعلػيم أو حرمػػاف أج شػػخ أو عاعػة مػػن االلتحػػاؽ ابلتعلػيم علػػى أف يػػوفر
التعلػػيم جبميػػل أنواعػػه ومس ػػتواو للجميػػل ويف ـ 2ال يعتػػرب سبييػ ػزا إذا تػػوفر لكػػل اجلنس ػػُت يف بلػػد تقػػر نظمه ػػا
التعليميػة علػػى الفصػػل بػػُت اجلنسػػُت وتتػػيح نفػػأل القػػدر مػػن الدرجػػة واجلػػودة والفػػرص املتكافتػػة لاللتحػػاؽ
ابلتعلػػيم مػػل ت ػوافر املعلمػػُت ذوج املػػؤهالت ومبػػاين ومعػػدات دراسػػية ،ويف ـ 3وـ 4أكػػدت االتفاقيػػة عل ػػى
ضػرورة إلغػام كػل النصػوص التشػريعية واإلداريػة واملمارسػات الػيت تشػكل سبييػزا يف لػاؿ التعلػيم مػل ازبػاذ كػػل
اإلجرامات الالزمة ملنل أج سبييز يف املؤسسات التعليمية.
 - 2اإلعالن العادلي حول نالرتبية للجميع ::أتمُت حاجات التعليم األساسية  1990ـ :جام
يف التمهيد لإلعالف ذكر حقائق مازالت قائمة ر م اجلهود اليت بذلتها الدوؿ يف عيل أرجام العامل لضػماف
حق الًتبية للجميل ومػن هػذو ا،قػائق وجػود أكثػر مػن  100مليػوف فػل مػن بيػنهم  60مليػوف فتػاة علػى
األقػل حمرمػػوف مػن االلتحػػاؽ ابلتعلػػيم االبتػدائ  ،وأكثػػر مػػن  960مليػوان مػػن الراشػػدين ثلثػاهم مػػن النسػػام
أميوف ،ويسرد اإلعالف العديد من املشكالت اإلنسانية كالفقر واجلوع والعنف الذج جيعل و ػث املشػاركُت
يف املؤسبر العامل حوؿ الًتبية للجميل املنعقد يف جومتُت – اتيالنػد ،علػى أف يػذكر ف الًتبيػة حػق أساسػ
للجميل رجاال ونسام ويف كل األعمار ويف كل أرجام العامل وإف الًتبية طكن أف تعُت على إجياد عامل أفضل،
ولقد جام يف ـ  2/3خبصوص املرأة " جيب أف سبنح األولوية القصو لضماف توفَت الًتبية للفتيات والنسػام
وربسُت نوعيتها وإزالة كل العقبات اليت ربوؿ دوف مشاركتهن على حنػو فعػاؿ وكمػا ينبغػ للقضػام علػى كػل
القوال ػػب الفكريػ ػػة اجلامػ ػػدة القائمػ ػػة عل ػػى التمييػ ػػز بػ ػػُت اجلنسػ ػػيُت يف حم ػػاؿ الًتبيػ ػػة والتعلػ ػػيم ،وكػ ػػاف ملنظمػ ػػة
اليونسكو UNESCOدور عظيم يف رعاية املرأة ثقافياع حيث عملت على رفل مستو التعليم والتدريب
املهػٍت إضػػافة الهتمامهػا ابيافظػػة علػى ثقافػػة الػدوؿ متخػػذة كافػة الوسػػائل الػيت مػػن شػأ ا ربقيػػق التفػػاهم
والتواصػل بػُت الشػػعوب مػن خػػالؿ مشػروعات ومسػػاعدات ومشػاورات وتػػدريبات ومػؤسبرات ودورايت منهػػا
امل ػؤسبر الع ػػامل للتنميػػة االجتماعي ػػة بكوبنه ػػاجن 1995ـ والػػذج أوص ػػى بض ػػرورة تػػوفَت التعل ػػيم األساسػ ػ
للجميل ،واملؤسبر الدويل اخلامأل للتعلػيم البػالغُت 1997ـ الػذج اهػتم دبحػو األميػة وتشػجيل علػى التعلػيم،
* اػتًدْا انًؤتًس انؼاو نًُظًت األيى انًتحدة نهتسبٍت ٔانؼهٕو ٔانثقافت فً  14كإٌَ األٔل  /دٌسًبس 1960و تازٌخ بدء
انُفاذ  22أٌاز  /يإٌ  1962و  ,طبقا إلحكاو يادة . 14
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حيث ارتفل معدؿ النسام امللمات ابلقرامة والكتابة يف اهلند إىل  %50.3عاـ 1997ـ ويف أفغانستاف إىل
 %22ويف سػَتاليوف  ،% 37أمػػا بشػأف األميػػة يف العػامل ورد يف تقريػػر التنميػة البش ػرية الصػادر عػػن ب ػرانمج
األمم املتحدة االمنائ إف عدد النسام بُت البالغُت األميُت يف العامل الذين يقدر لموعهم بػ 854مليوانع يبل
 544مليوانع ،وتشكل البنات نسبة تبل  % 66من األ فاؿ َت املقيدين يف املدارس االبتدائية ولموعهم
 113مليوانع (تقرير التنمية البشرية الصادر عن برانمج االمم املتحدة االمنائ لعاـ 2002ـ ،ص.)22
معودل الق وراءة والكتابووة بوني ال ووالغني حسػػب مػا جػػام يف تقريػػر التنميػة البش ػرية الصػػادر عػن ب ػرانمج االمػػم
املتحدة االمنائ ( ،2000ص:)23
السنة

8975

8991

2111

ادلنطقة
%60
%50
%30
أفريقيا وجنوب الصحرام
%61
%52
%35
الدوؿ العربية
%57
%49
%35
جنوب آسيا
%85
%80
%62
شرؽ آسيا وايييف اهلادج
%99
%99
%98
وسيف وشرؽ أورواب
%89
%85
%78
أمريكا الالتينية والكارييب
 - 3اإلع ووالن اخلو وواص ابلعنصو ورية وادلعتقو وودات العنصو وريةن ::أكػ ػػد اإلع ػػالف أف كػ ػػل الكائنػ ػػات
اإلنسانية تنتم إىل نفػأل النػوع وتنحػدر مػن نفػأل األصػل وأ ػم يولػدوف متسػاووف يف الكرامػة وا،قػوؽ ،يف
ـ 3حػث علػى النضػاؿ ضػػد ا،ػرب العدوانيػة والفصػػل العنصػرج الػذج تعػػود أسػبابه للجهػل والتحيػػز ودور
وسػائل اإلعػالـ يف إزالػة هػذو املعوقػات ابحػًتاـ حقػػوؽ وكرامػة عيػل األمػم وعيػل األفػراد دوف تفرقػة بسػػبب
العنصر أو اجلنأل أو اللغة أو الدين و ف الثقافة والتعليم للرجاؿ والنسام فرصة لالعًتاؼ بضرورة احًتاـ كل
اجلماعات اإلنسانية.
( )
 - 4اإلعالن العادلي اخلاص ابجلينات الوراثية اإلنسانية وحقوق اإلنسان  8997م :وفيه
تتعهػد الػدوؿ ابزبػاذ اإلجػرامات الالزمػػة الحػًتاـ املبػادئ الػواردة يف اإلعػػالف وتشػجيل تطبيقهػا دبػا يف ذلػػك
 أصدزِ انًؤتًس انؼاو نًُظًت األيى انًتحدة نهتسبٍت ٔانؼهٕو ٔانثقافت فً دٔزتّ انؼشسٌٍ ٌٕو  28تشسٌٍ انثاًَ َٕ /فًبس
 1978و.
ٔ افقت انجًؼٍت انؼايت نأليى انًتحدة فً قسازْا زقى  152 / 53نؼاو  1998و ػهى ْرا اإلػالٌ انري تتبُاِ انٍَٕسكٕ.
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إصػػدار التش ػريعات والل ػوائح الضػػرورية يف كػػوف اجلين ػػات الوراثيػػة اإلنسػػانية تشػػكل الوحػػدة األساسػػية لك ػػل
أعضام األسرة اإلنسانية فه إذف مَتاث إنساين ولكل فرد حق احػًتاـ كرامتػه وحقوقػه دبػا يف ذلػك فحػ
جيناته الوراثية ،وعدـ مسها أو ارتكاب لارسات لالفة للكرامة اإلنسانية مثل االستنساخ.
ومػن آليػات ا،مايػة وكفالػة ا،قػوؽ املقػررة يف إ ػار منظمػة اليونسػكو ،وجػود رقابػة فعالػة تضػػمن
احًتاـ حقوؽ اإلنساف عامة واملرأة خاصػة ألج وثيقػة دوليػة حيػث تتمثػل أهػم هػذو الوسػائل يف إرسػاؿ كػل
دولػة عضػو إىل املنظمػة تقػارير دوريػة عػن القػوانُت واللػوائح واإلحصػامات املتعلقػة ابملؤسسػات ونشػػا ها يف
لاؿ التعليم والثقافة والًتبية.
اثنيا  -منظمة العمل الدولية ن::ILO
International Labour Organization
أنشتت منظمة العدؿ الدولية عػاـ 1919ـ كجػزم مػن معاهػدة فرسػاج كمنظمػة مسػتقلة مرتبطػة
بعصبة األمم لالهتماـ دبشاكل العماؿ أثنام قيامهم عماهلم املختلفة وتوحيد وتنظيم قوانُت العمل من حيث
ا،ػق يف إنشػام ععيػات ونقػػاابت ومػنح األجػر املناسػػب وربديػد سػاعات العمػػل اليػوم واإلجػازات وعػػدـ
التميز بُت العماؿ من حيث اللوف أو اجلنأل أو العرؽ ومحاية بعة الفتات االجتماعية كالنسام من التمييػز
يف العمل واألجر والضماف االجتماع مل مكافحة البطالة وكفالة املعاش للشيخوخة ،هلذو املنظمة مكتب
دويل (مكتب العمل الدويل) جبنيػف بسويسػرا وللمكتػب مكاتػب منتشػرة يف أ لػب عواصػم العػامل ويسػاعد
على إمداد ا،كومات بكل ما يلزـ من معلومات إلعداد تشريعات العمل وربسُت الواقل اإلدارج عن ريق
إيفػػاد خ ػربام اختصاص ػ يف لػػاؿ العمػػل وإقامػػة دورات تدريبي ػػة هتػػتم ابلعمػػاؿ وتثقػػيفهم ،ولقػػد أصػػدر ع ػػن
منظمة العمل الدولية العديد من الواثئق الدولية اليت عنت حبقوؽ اإلنساف عامة واملرأة خاصة(  ،)مثل:
 - 8اتفاقية بك ن ادلساواة يف األجور  8953من  ::اعتمدت االتفاقية مقًتحات معنية بصدد
مبػػدأ مسػػاواة العمػػاؿ والعػػامالت يف األجػػر لػػد تسػػاوج قيمػػة العمػػل حيػػث جػػام يف ـ  1/1تشػػَت عبػػارة
مساواة العماؿ والعامالت يف األجر لد تساوج قيمة العمل إىل معدالت األجور ايددة دوف سبييز بسبب
اختالؼ اجلنأل ،وـ 2أف يكوف تطبيق مبدأ املساواة يف األجر لد تساوج قيمة العمل يعم عيػل العػاملُت
 نهًصٌد يٍ االطالع حٕل جٕٓد يُظًت انؼًم اندٔنٍت زاجغ  :د .أحًد جًال انظاْس ,حقٕق اإلَساٌ ,داز انكسيم ,ػًاٌ,
ط ,1993 ,2ص. 277
 اػتًدْا انًؤتًس انؼاو نًُظًت انؼًم اندٔنٍت فً  29حصٌساٌ  1951 ٌٍَّٕ /و فً دٔزتّ انسابؼت ٔانثالثٍٍ تازٌخ بدء
انُفاذ  23أٌاز يإٌ  1953و طبقا ألحكاو انًادة .6
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ويف ـ 3/3ال يعتػد لالفػػة املبػػدأ مسػاواة العمػػاؿ والعػػامالت يف األجػر لػػد تسػػاوج قيمػة العمػػل أف توجػػد
فروؽ بُت األجور تقابل دومنا اعتبار للجنأل فروقا يف العمل الواجب اجنازو ،كما عملت املنظمات الدولية
املتخصصة على أتكيد حق املرأة يف العمػل مثػل منظمػة العمػل الدوليػة 1919ـ الػيت عملػت علػى أتكيػد
املساواة يف املعاملة بُت الرجل واملرأة وأتكيد ا،ماية االجتماعية بتحسُت شروط العمل كما عقدت املنظمة
العديد من االتفاقيات اليت تؤكد حق املرأة يف العمل مثل:
 واتفاقية رقم  100بشأف املساواة يف األجور 1951ـ بُت العماؿ والعامالت. اتفاقية رقم  3بشأف محاية األمومة 1991ـ. اتفاقية رقم  89حوؿ تشغيل النسام ليالع (معدؿ) 1948ـ. اتفاقية محاية عيل العماؿ املهاجرين وأفراد أسرهم 1990ـ.كػل هػذو االتفاقيػػات الصػادرة عػػن منظمػة العمػػل الدوليػة تتعلػػق ابملػرأ ة بشػػكل رئيسػ أو اثنػػوج
وتؤكػػد حقوقهػػا يف العمػػل ،الػػذج قػػد طتػػد لسػػاعات ويلػػة و جػػر مػػنخفة ،لتشػػكل النسػػام  %70مػػن
األشخاص الذين يعيشوف يف حالػة فقػر انجػم عػن التمييػز وعػدـ املسػاواة ،أمػا البطالػة ورد يف تقريػر للتنميػة
البشرية الصادر عن برانمج االمم املتحدة االمنائ لعاـ 2001ـ أف نسبة البطالة يف الشرؽ األوسيف ومشاؿ
أفريقيا يف اإلانث  %16.3والذكور ،%10.5ويف العػامل إانث  %6.3وذكػور  ،%6.0ويف تقريػر االمػم
املتحػ ػػدة  2002أف نس ػ ػػبة البطال ػ ػػة ع ػ ػػاـ 2002ـ يف الشػ ػػرؽ األوس ػ ػػيف ومش ػ ػػاؿ أفريقي ػ ػػا  %16.2إانث
والػػذكور ،%10.4ويف الع ػػامل إانث  %6.5ذك ػػور أم ػػا  ،%6.2وتقري ػػر ع ػػاـ 2003ـ أف نس ػػبة البطال ػػة
عاـ 2003يف الشرؽ األوسيف ومشػاؿ أفريقيػا إانث %16.5والػذكور ،%10.6ويف العػامل إانث %6.4
والػذكور  ،% 6.1ويالحػأل أف نسػػبة البطالػة يف الشػػرؽ األوسػيف ومشػاؿ أفريقيػػا مرتفعػة جػػداع مقارن عػة دبنػػا ق
العػامل األخػر وتقػًتب مػن النصػف ،وأف نسػبة الب طالػة عنػػد النسػام أعلػى مػن الرجػاؿ (تقريػر منظمػة العمػػل
الدولية صادر يف يناير 2004ـ االذباهات العاملية للشغل).
 - 2االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال ادلهاجرين وأ راد أسرهم  :8991جام يف الديباجة أف
الدوؿ األ راؼ تر أف حقوؽ العماؿ واملهاجرين وأفراد أسرهم مل يعًتؼ هبػا بشػكل كػاؼ ،لػذلك نصػت
االتفاقيػة يف موادهػا علػػى ضػرورة محايػػة حقػوؽ املهػػاجرين وأفػراد أسػػرهم فجػام يف ـ 1ضػػرورة انطبػاؽ هػػذو
االتفاقي ػػة عل ػػى ك ػػل امله ػػاجرين العم ػػاؿ وأف ػ ػراد أس ػػرهم دوف سبيي ػػز ،ويف ـ ،2ـ 3ح ػػددت بيع ػػة األعمػ ػػاؿ
للمهاجرين ،ويف ـ 4توضيح ملعٌت (أفراد األسرة) حيث زب االتفاقية املتزوجُت من العماؿ املهاجرين ،وـ5
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زب االتفاقية املهاجرين النظاميُت ا،ائزين للواثئق الالزمة أما ابق املواد فتهتم ،قوقهم واألحكاـ املنطبقة
عليهم وتعزيز الظروؼ العادلة واإلنسانية هلم وصوال إىل تطبيق االتفاقية وااللتزاـ هبا.
 - 3اتفاقيوة بكو ن مراجعوة اتفاقيووة محايوة األموموة  2111م :مػن أجػػل مواصػلة تعزيػز املسػػاواة
جلميػل النسػػام العػامالت وصػػحة وسػالمة األـ وتطػػور ومحايػة األمومػػة يف القػوانُت واملمارسػػات الو نيػة ومػػن
أجػل تػوفَت ا،مايػة للحامػل الػيت يتقاسػم مسػتوليتها ا،كومػة واجملتمػل جػام يف ـ 1مػن االتفاقيػة أ ػا خاصػػة
ابملرأة دوف سبييز ،ويف ـ 2تطبق على عيل النسام املستخدمات ،ويف ـ 3ازباذ كافة اإلجرامات والتدابَت من
قبػل الػػدوؿ األعضػام ،مايػػة املػرأة ا،امػػل و املرضػػعة ،ويف ـ ،4وـ 5يف إجػازة أمومػػة لدولػة العضػػو ربديػػد
مػػددها ،وـ 6تقػػدـ معػػوانت مادي ػػة إلعانػػة امل ػرأة و فله ػػا ،ومػػن آليػػات ا،ماي ػػة وكفالػػة ا،قػػوؽ املق ػػررة يف
االتفاقي ػػات الدولي ػػة :للعم ػػل ج ػػام يف ـ 19م ػػن دسػ ػػتور املنظم ػػة ض ػػرورة التػ ػزاـ الدول ػػة بع ػػرض االتفاقيػ ػػات
والتوصيات على السلطة املختصة خالؿ مدة تًتاوح بُت  12إىل  18أشهر من اتريخ إقرارها وعلى السلطة
املختصػة ابلتشػريل ازبػػاذ إجػرامات التطبيػق يف حػػاؿ االتفاقيػات الػػيت التصػديق عليهػا تقػػدـ الػدوؿ تقريػػر
سنوج خبصوص اإلجرامات اليت ازبذهتا لتنفيذها وفق ـ 22من دسػتور منظمػة العمػل الدوليػة وعلػى املػنظم
إرساؿ مالحظاهتا خبصوص تطبيق االتفاقيات ولدولة أف تعلق عليها ويف حاؿ مل يصادؽ على االتفاقية عل
الدولة أف توضح األسباب وأف تشَت إىل التعديالت الالزمة إلمكانية قبوهلا وتطبيقها كما تتيح املنظمة نظػاـ
تالق الشكاوج من أج دولة عضو ضد دولة عضو آخر على أف تقدـ الشكاوج إىل للأل إدارة املنظمػة
ليشكل للأل ربقيق والذج يقدـ تقرير بواقل الشكاوج مرفػق بتوصػيات يف حػاؿ عػدـ قبوهلػا ويعػرض النػزاع
أماـ حمكمة العدؿ الدولية.
اثلثا  -منظمة الصحة العادلية ن::W.H.O
World Health Organization
أنشتت يف  7أبريل  1948ـ وتسعى املنظمة إىل تقدًن املساعدة يف لاؿ العمل الصح لكافة
الشػعوب والنهػػوض ابلصػػحة وتقػػدًن املشػورة وتشػػجيل البحػػوث الصػػحية ووضػل تسػػميات دوليػػة ل م ػراض
ومتابعتها واالهتماـ حبياة األفراد وبصحتهم النفسية واجلسدية والعقلية ،فعملت من أجل اإلنسػاف لتخفيػف
عدد املصابُت ابألمراض وخاصة االيدز وتقليل عدد الوفيات بُت اإلانث ا،وامل واملقبالت على اإلجهاض
واملدخنات .بعد أف بل عدد النسام املدخنات حنو  % 20من مدخٍت العامل الذين يتجاوز عددهم املليار،
والاليت هن عرضة للسر اف واألمراض القلبية والتنفسية كما يعرض صحة املرأة اإلجنابية للخطر ،كما عنت
منظمة الصحة العاملية ابلعنف املمارس ضد املرأة وابملشاكل اجلسدية والنفسية والصػحية هلػا ،كمػا اهتمػت
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ابلوقايػة مػن األ مػراض املنقولػة جنسػيا ومكافحتهػػا فأسسػت بػرانمج االمػم املتحػدة املعػٍت ابإليػػدز 1996ـ
وابتكرت برانمج محلة االيدز يف 1997ـ لتبادؿ املعلومات والوقايػة والتثقيػف حػوؿ املػرض ،كمػا شػجعت
عاـ  2004ـ االسًتاتيجية العاملية للصحة اإلجنابية واليت تق من حاالت ا،مل َت املر ػوب فيػه وإنقػاذ
أرواح النسام الاليت يتعرضن خلطػر الوفػاة بسػبب املضػاعفات الػيت ربػدث أثنػام ا،مػل والػوالدة دبػا يف ذلػك
اإلجهاض َت املأموف حيث بل عدد ا،االت حنو  19مليوف حالة اجهاض ما نسبته  %40لشاابت بُت
سن اخلامسة عشر والرابعػة والعشػرين حيػث تػؤدج حػاالت االجهػاض الػيت تػتم علػ حنػو ػَت مػأموف حبيػاة
 68000امرأة سنواي وهو ما يشكل  %13من الوفيات ذات صلة اب،مل.
رابعا  -ادلنظمة العادلية لألغذية والزراعة ن::F.A.O
Food and Agriculture Organization
أنشػ ػػتت يف  16أكتػ ػػوبر  1945ـ يف كويبيػ ػػك بكنػ ػػدا مث نقػ ػػل مقرهػ ػػا إىل رومػ ػػا يف  16أبريػ ػػل
 2006ـ ،وتقوـ املنظمة جبهود عاملية ملواجهة الفقر واجلوع ،أهم ما صدر عنها هو اإلعالف العامل حوؿ
استتصاؿ اجلوع وسوم التغذية يف 1974ـ ،حيث ورد يف الفقرة االويل فيه خبصوص املرأة لكل رجل وامرأة
و فل حق َت قابل للتصرؼ يف أف يتحرر من اجلوع وسوم التغذية لك ينم قدراته اجلسدية والعقلية إمنام
كػامال و ػافأل عليهػا ،وأيضػا ورد يف ديباجػة إعػالف رومػا اخلػاص ابألمػن الغػذائ العػامل  1996بضػرورة
توفَت بيتة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتيػة تسػتهدؼ إجيػاد أفضػل الظػروؼ الستتصػاؿ الفقػر ،وجػام يف
االلتزاـ األوؿ وابألهداؼ ـ : 3- 1ضماف املس اواة بُت اجلنسػُت وربقيقػا هلػذو الغايػة سػتقوـ ا،كومػات دبػا
يل :
 دعػػم وتنفيػػذ التزاماهتػػا ابمل ػؤسبر العػػامل الرابػػل املعػػٍت ابمل ػرأة والقاض ػ جبعػػل تكػػافؤ الفػػرص بػػُتاجلنسُت عنصرا جوهراي يف عيل السياسات.
 تشجيل املشاركة الكاملة واملتكافتة للمرأة يف النشاط االقتصادج. ضماف توفَت فرص متكافتة للنسام يف املؤسسات. توفَت فرص متكافتة يف التعليم ويف لاؿ إنتاج األ ذية وتصنيعها وتسويقها.ولضماف ا،قوؽ وسػَت العمػل يف تنفيػذ خطػة عمػل مػؤسبر القمػة العػامل ل ذيػة والزراعػة ضػرورة
تقدًن تقارير للجنة األمن الغذائ العامل عن تنفيذ خطة عمل مؤسبر القمة العامل ل ذية على املستوايت
القطرية وشبه اإلقليمية وتقارير منتظمة إىل اجمللأل االقتصادج واالجتماع ابلتقدـ ايرز يف متابعة وكاالت
األمم املتحدة ملؤسبر القمة العامل ل ذية ،ويبقى أف أشَت إىل أف أهداؼ منظمػة األ ذيػة والزراعػة بشػكل
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خػاص ت سػػهم يف ربقيػػق اهلػػدؼ اإلمنػػائ األوؿ الػذج جيمػػل بػػُت ا،ػػد مػػن الفقػر وا،ػػد مػػن اجلػػوع ،وربقيػػق
اهلػدؼ االمنػػائ السػػابل املتمثػػل يف كفالػة االسػػتدامة البيتيػػة وه ػ توجيػػه املػوارد حنػػو ربقيػػق اهلػػدؼ االمنػػائ
الثالث الذج يقض بتعزيز املساواة بُت اجلنسُت وسبكُت املرأة ،وربقيق اهلدؼ الثامن املتعلق هقامػة شػراكة
عامليػة مػػن أجػل التنميػػة وعػالوة علػػى ذلػػك فػأف منظمػػة العمػل يف لػػاؿ ا،ػػد مػن اجلػػوع وسػوم التغذيػػة هلػػا
أتثػَتات ػَت مباشػرة هامػة علػى األهػداؼ املتعلقػة ابهلػدؼ الثػاين املتعلػق ابلتعلػيم األساسػ واهلػدؼ الرابػػل
املتعلػػق بوفي ػػات األ ف ػػاؿ واهلػػدؼ اخل ػػام أل املع ػػٍت ابلصػػحة النفاس ػػية واهل ػػدؼ السػػادس املتعل ػػق دبكافح ػػة
األمراض.
اخلامتة
جام يف هذا البحث بياف ل جهزة اليت أنشأهتا األمم املتحدة وحمققة جبهود حثيثة واضحة للجميل محاية
حقوؽ املرأة على كافة الصعد ويف كافة اجملاالت ،فكاف اإلعالف العامل ،قوؽ اإلنساف1984ـ كأوؿ
إعالف عاـ شامل للحقوؽ اليت زب االنسانية كافة ابإلضافة للعهدين الدوليُت 1966ـ ،تل ذلك
اتفاقيات وإعالانت خاصة ابملرأة كاتفاقية القضام على كافة أشكاؿ التمييز ضد املرأة وكذلك حظر االذبار
ابلرقيق واستغالؿ الدعارة واتفاقية جنسية املرأة املتزوجة ،أما اإلعالانت فكاف إعالف القضام على العنف
وأيضا ما خي التمييز ومشاركة املرأة يف تعزيز السلم والتعاوف الدوليُت؛ األثر الواضح يف تقرير ا،ماية
الدولية هلا وألجلها ،كما كاف دور القرارات الصادرة عن املؤسبرات ومتابعة التنفيذ عرب أليات فاعلة الصد
االجيان يف بنام سياسي ات تتبٌت محاية حقوقها ولا بة الدوؿ اباللتزاـ الواقل على كل منها وأخذ كافة
التدابَت لولوج املرأة على قدـ املساواة مل الرجل كل اجملاالت ،لتسهم يف التنمية والبنام كما كاف دور
املنظمات الداعم ملساعدة املرأة والنهوض هبا بربامج توعية وربفيز وإرشاد ،لتصل إىل ما وصلت إليه عن
جدارة دبكانة تليق هبا كإنساف أسوة خيها الرجل.
النتائج:
لا تقدـ يتضح أف األمم املتحدة مل تغفل تناوؿ موضوع حقوؽ املرأة ابلطرح حيث أفردت هلا واثئق خاصة
عديدة اهتمت ،قوقها ودعمها شأف الواثئق العامة ،وعملت على تفعيل ما ورد ابلواثئق الدولية ابلتأكيد
على العمل هبا ودعم املرأة يف كافة اجملاالت دومنا سبييز ،مل السع املتواصل على محايتها وتعزيز حقوقها
وضما ا ومتابعة عدـ انتهاؾ هذو ا،قوؽ ربت أج ظرؼ من الظروؼ.
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التوصيات :بنام على النتائج نورد التوصيات التالية:
 العمل عل دعم جهود االمم املتحدة الرامية واملتطلعة لتعزيز مشاركة املرأة يف كافة اجملاالت دومنا سبييز. تشجيل ا،وار املبٍت عل االحًتاـ واملؤكد للثقافة ا،قوقية وتناوؿ قضااي املرأة ابلطرح الوايف دومنا ذباهل،قوقها.
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