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و أهّميته للتنمية، ن دوافع تمكين النساء في مجال تمكين النساء عاّمة و في العالم اإلسالمي خصوصا، كما يبيّ فاهيم موجز للم المصّغر يقدم هذا البحث

 البات النساء خليجيا و الخطوات التي تّمت في هذا الّصدديعرض لمراجعة عاّمة لمطو 
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 تمهيد

 

 في تمكين المرأةتحرير المصطلحات المستخدمة 

 

الجندر/ النوع االجتماعي
1 

 اجتماعيةالنوع االجتماعي هو فئة .  سبكل جن رتبطةر االجتماعية و الثقافية المبخالف الجنس الذي يتحدد بيولوجيا، يعنى النوع االجتماعي باألدوا

تلفة بعكس المخو الحضارات األفراد، وهو مفهوم متغير عبر الزمن و عبر الثقافات  بينالموارد و الحقوق و السلطات توزيع  تتحدد على أساسه

فرص التي يملكها كل من الرجال و النساء في وليات و القيود و الؤاالجتماعي بتحليل األدوار و المسالنوع في  الباحثون هتمي.  الجنس البيولوجي

 (. الزواج، العمل، االقتصاد، السياسة، اإلعالم، و غيرها)األطر االجتماعية المختلفة 

التمكين
2

 

 :أساسيّة عبر توفّر أربعة عواملالفرد يتحدد تمكين 

 حرية الوصول للمعلومات و المعرفة .1

 إشمال و مشاركة األفراد في مجتمعاتهم .2

 فراد على مساءلة أصحاب القرار و المناصب عن أي تشريع و قرار و استخدام للموارد العامةقدرة األ .3

 القدرة على تشكيل التنظيمات المحلية .4

 تمكين المرأة
3
 

 :أساسية عناصريتحدد مفهوم تمكين المرأة بخمسة 

 إحساس المرأة بقيمتها الذاتية .1

 هاخياراتالقرار و التحكم في اتخاذ حق المرأة في  .2

 المرأة في الحصول على الفرص و الموارد حق .3

 حياتها داخل و خارج المنزلمقومات حق المرأة في التحكم ب .4

 ة محليا و عالمياقدرة المرأة على إحداث تأثير اجتماعي يسهم في العدالة االجتماعية و النظم االقتصادي

 بين الجنسينو العدالة المساواة  
4

  : 

يود في تطوير قدراتهم الخاّصة و تقرير خياراتهم بدون الق اأحرار "رجاال و نساء"اعتبار أن كل األفراد " رجالالمساواة بين النساء و ال" تعني

 .  ضدهم و بال تحيّز وار المتوقعة من نوعهم االجتماعياألد أو االجتماعية،المفروضة عليهم بسبب األنماط 

طّ االعتبار و التقدير بال تمييز لّعات و االحتياجات الخاّصة بالنساء و الرجال معا هي محالمساواة بين الجنسين تعني أن التصّرفات المختلفة و التط

مسؤولياتهما و الفرص المتاحة لهم ال تتحّدد بناء على الجنس  هما متماثل تماما بل أن حقوقهما ووال تعني المساواة بين الجنسين أن كال من. لجنس بعينه

  .الذي ولدوا فيهالبيولوجي 

العدالة في معاملة النساء و الرجال بحسب احتياجاتهما، و هي إما تعني المساواة في المعاملة أو التكافؤ في الحقوق و " العدالة بين الجنسين"ي تعن

 .المزايا و االلتزامات و الفرص

                                                 
 

 /http://www.who.int/gender/whatisgender/en: منظمة الصحة العالمية 1
2
  Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook. PREM World Bank. 2002. 

 
 nfpa/taskforce/guide/iatfwemp.gdl.htmlhttp://www.un.org/popin/u: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 3

ABC of women’s workers rights and gender equality.  ILO, Geneva, 2000, p.48 
4
  

http://www.who.int/gender/whatisgender/en/
http://www.un.org/popin/unfpa/taskforce/guide/iatfwemp.gdl.html
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 إدماج النوع االجتماعي
5

 

قوانين التشريعات و الصياغة و تنفيذ بما في ذلك  يتم تقريره،رسمي ي إجراء رجال نتيجة أعملية تقييم العواقب المتوقّعة على كل من النساء و اليعني 

 .كل المستوياتب و البرامج في أي مجال و 

التمييز ضد المرأة
6
 

ياتها بحرّ و يةاإلنسان هاأو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق إضعافن آثاره أو أغراضه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون م

أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو  و إضعافنية أو في أي ميدان آخر، أاألساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمد

 .ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

األبوية 
7
 

ال تعني األبوية أن كل .  النساءمتعمد ت التي يسود فيها تواجد الرجال في مواقع القوة و صناعة القرار مع تهميش مصطلح يتم به تعريف المجتمعا

افة القطاعات مشغولة على الدوام بالرجال بينما تشغل كتعني أن المناصب األقوى تأثيرا في لكن .  الرجال في مواقع قوة أو أن النساء جميعهن بال قوة

المجتمع األبوي تتوزع به األدوار بحسب القدرة على فرض السيطرة، فيشغل الذكور المناصب األهم العتقاد .  صب األدنى باستمرارالنساء المنا

بسبب االعتقاد بضعفهن الخلقي و عدم قدرتهن و تهّمش النساء  مسبق بأفضليتهن كجنس في فرض التحكم إما مباشرة أو عبر العنف و التهديد به، 

، ترتبط فيه المزايا األقوى و معّرف بالذكورةالمجتمع األبوي .  سيطرة و حاجتهن المستمرة للحماية و التوجيه و التحكم من الرجالعلى فرض ال

 .محور االهتمام في الحيّز العام و الخاص و احتياجاته هواألفضل بصفة الذكورة و العكس و يصبح الرجل 

النسويّة
8

 

متعددة من و موجات هناك أنواع .  و الحراك السياسي من أجل تحقيق العدالة للنساء و إنهاء التمييز الجنسي بكل أشكالهتعني النسويّة االلتزام الفكري 

ما ينبغي عمله بخصوص إنهائه، كما يختلفن حول األدوار المتعلّقة بالنساء و الرجال في حول تمييزا و  تختلف النسويّات حول ما يمثّل و ،ةالنسويّ 

بتحقيق العدالة االجتماعية عبر دعم عدد من األنشطة عاّمة إال أن الحراك النسوي يعنى و بالرغم من هذا االختالف . تماعي و السياسيالنسيج االج

هن لصالح النظرية النسوية في فهم التمييز ضد المرأة مبنية على االعتقاد بتدنّي مكانة النساء و قمع.  السياسية و الثقافية و االقتصادية و االجتماعية

معاني الجسد و الطبقة االجتماعية و العمل و اإلنجاب و تبحث النظرية النسوية في (.  1991سوزان جيمس )الرجال ألسباب غير عادلة أو مبّررة 

 .الثقافة الشعبية و ما إلى ذلك

النسوية اإلسالمية
9

 

إلسالمية مفاهيمها و مرجعيتها من القرآن و تبحث عن حقوق المرأة و تستقي النسوية ا.  هي الخطاب و الممارسات المنبثقة من النموذج اإلسالمي

مبدأ المساواة تبنى النسوية اإلسالمية بشكل عاّم ت.  زهنرمو فيما بين و المفاهيمتحديد تختلف النسويات اإلسالميات في  .  الرجل في تكامل وجودهما

و ( ياء بعضلوأبعضكم من بعض، إن أكرمكم عند هللا أتقاكم، بعضكم )ص قرآنية و الذي اّكدت عليه نصوسائر البشر بين الجنسين كما هو بين 

الكالسيكي في القرن التاسع بالبيئة القبلية الذكورية الصارمة الشائعة في ذلك الوقت، مما اإلسالمي  تفّسر النسويّات المسلمات تحامل الفقهو .  غيرها

األحاديث التي تؤكد على مفاهيم الوصاية و األبوية حتى مع  تم ترويجالحالي، كما موروث في شكله الكانة المرأة في التشريع اإلسالمي معلى أثّر 

على الرجوع إلى  -ـ في الفضاء اإلسالميت و لذلك تعمل أغلبية النسويا.  خدامها خارج سياق مغزاها الحقيقياستشيوع مع الشك في صحتها أو 

التحليل )المنهج المتّبع للنسوية اإلسالمية هو اإلجتهاد اإلسالمي التقليدي .  للتأكيد على رسالة المساواة فيه" القرآن"للتشريع و األهّم المصدر األول 

التاريخ و سياقات ، و (و معانيها المختلفة)تستخدم النسويات أدوات كاللغة .  سياق سردها بحسب معاني القرآن ، و تفسير(المستقل للنصوص الدينية

                                                 
 

 o.org/images/0012/001211/121145e.pdfhttp://unesdoc.unesc: المساواة و العدالة للنوع االجتماعي اليونسكو5
6
 اتفاقية سيداو للقضاء على التمييز ضد المرأة  
 

 www.agjohnson.us/books/genderknot: عقدة الجندر: آالن جونسون7
 

 The Stanford Encyclopedia  and O'Connor, Peg, "Topics in Feminism",Haslanger, Sally, Tuana, Nancy: موضوعات في النسوّية 8

(ed.) , Edward N. Zaltaof Philosophy (Winter 2011 Edition) 
9
 Margot Bardon: Islamic feminism, what’s in a name? 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121145e.pdf
http://www.agjohnson.us/books/genderknot
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كما تجعل بعض   .في إعادة النظر للمفاهيم و النصوص (األنثروبولوجيا)ي التقليدي، و مباحث علم االجتماع و علوم اإلنسان النقد األدبأدوات 

تتفّوق أطروحات  .النسويات في مجتمعاتهن اإلسالمية خطابهن متمحورا ليس فقط حول المباديء اإلسالمية بل حول مفاهيم حقوق اإلنسان و الوطنية

بتعيين  بعض رموزهاتطالب ف، ليس فقط في الفضاء العام بل في الخاصّ  طروحات العلمانية في مطالبها للتمكيناألمسلمات أحيانا على النسويّات ال

من  التشريع الدينييات إعادة النظر في وتحاول النسو باختصار ، (1،2الصور ) النساء في كافة المناصب كالقضاء و اإلفتاء و حتى رئاسة الدولة

  .الرجلو مفاهيم و أسئلة حول مصالح تمحور حول التفسير الذكوري المنسوي مختلف عن  منطلق

 المجتمع الجمعيّ 
10

 

هي الوحدة األساسية ( كاألسرة و القبيلة و المنظّمة)في النظرية و التطبيق أن تكون فئة معيّنة من المجتمع و ليس الفرد تعني فكرة المجتمع الجمعي 

تتم التضحية و عادة ما  .مصالح األفرادعلى مصالح المجموعات و تؤدي ببساطة إلى تغليب .  دية و السياسية و االجتماعيةفي االعتبارات االقتصا

  .صالح جماعاتهم و احتياجاتهاملو احتياجاتهم تحقيقا بمصالح األفراد 

 الملكية المطلقة

 (بين السلطة و الشعب جتماعياالعقد ال الدستور هو)واضح و ملزم نظام حكم ملكي مطلق ال يتم تقييده بدستور 

 المشاركة السياسيّة

لى اختيار األنشطة الهادفة إلى التأثير على عمل الحكومة إما بشكل مباشرعبر تشكيل أو تنفيذ السياسات العاّمة أو بشكل غير مباشر عبر التأثير ع

الشخصيّات التي تصنع و تنفّذ تلك السياسات العاّمة
11

 

 اديةالمشاركة االقتص

األنشطة الهادفة إلى زيادة العمل بأجر أو زيادة فرص الحصول على أجر في مقابل عمل ما، و يضيف بعض الباحثين الحصول على المعرفة و 

.  معمجتالمعلومات إلى المشاركة االقتصادية باعتبار المعرفة عامال مساهما في زيادة رأس المال االجتماعي و بالتالي زيادة فرص اإلنتاج في ال

 تشمل أشكال المشاركة االقتصادية العمل بأجر أو التوظيف الذاتي أو البحث عن عمل أو الدراسة و التدريب
12
 

المشاركة االجتماعية
13

 

 في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافيةمشاركة الحق في ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Collectivism: Stephen Grabill and Gregory M.A.Gronbacher 
 

 Verba et al. (1995: 38)كسفورد مطبوعات جامعة أ 11
: أشكال المشاركة االقتصادية و االجتماعية بين زبائن فاكس 

http://www.fahcsia.gov.au/about/publicationsarticles/research/socialpolicy/Documents/prp19/PRP_No_19.pdf 12
  

 
13

 اتفاقية سيداو إللغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة  

http://www.fahcsia.gov.au/about/publicationsarticles/research/socialpolicy/Documents/prp19/PRP_No_19.pdf
http://www.fahcsia.gov.au/about/publicationsarticles/research/socialpolicy/Documents/prp19/PRP_No_19.pdf
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- 1-الصورة 

 1291و النساء في منزلها في مصر في العام  أول لقاء بين هدى شعراوي

 

 

 

- 9-الصورة 

 تؤم صالة جماعية من الرجال و النساء في يوم المسلم العالمي -أستاذة الدراسات اإلسالمية األمريكية–أمينة ودود 
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 دوافع تمكين المرأة

 

الكرامة اإلنسانية هذه نية و السياسية و لكن مكافحة كل ما يؤثر سلبا على تحقيق الحرية و الكرامة اإلنسانية يقتضي ليس فقط توافر الحريات المد

ة أدنى كالتهميش و المرض و الفقر و عدم األمن، فتهدف جهود تمكين النساء إلى تحريرهن من القيود التشريعية و االجتماعية التي تضعهن في مكان

النساء بكافة نواحي الرتباط تمكين  ،(-1-الشكل )األلفية  مكين النساء كهدف ثالث من أهدافتسرد األمم المتحدة ت عالميا . و أقل تأثيرا في المجتمعأ

صّحيا يؤدي تمكين المرأة إلى تحسين الصحة العامة لألم و األطفال و انخفاض وفيّات األطفال و األمهات، كما يسهم تمكين المرأة في .  تنمية المجتمع

(عنفتعرض للاء عربيات تسامرأة من كل ثالثة ن) ودي بحياة و صحة العديد من النساءو التي تو آثاره الحماية من العنف 
14

، كما يؤدي تمكين المرأة 

 .  إلى التحّسن النوعي المجتمعي في المجال االقتصادي و االجتماعيو سياسيا اقتصاديا 

 

كما يمثّلن ممن يعيشون تحت خط الفقر في العالم %  07يمثّلن  النساءو من متابعات أوضاع النساء في العالم أظهرت إحصائيات األم المتحدة أن 

للعنف بأشكاله و خصوصا العنف الجسدي، وهّن أكثرية الرقيق الحديث في سوق  ، و النساء هن الضحايا األكثرو الالجئين في العالم أكثرية األّميين

ضعيفة أو غير موجودة من األصل في الكثير من ضدهن التمييز ممارسات لعنف و الدعارة و العمالة الغير عادلة، وال تزال قوانين حماية النساء من ا

 .  بما فيها معظم الدول العربية و الخليجية بالذات بقاع العالم

 

ع النساء تؤثر سياسات التمييز ضد النساء ليس فقط على المرأة و تدنّي ظروف معيشتها و صّحتها و صّحة أطفالها و لكن على الدولة ككل، فيؤدي من

. للدفع بجهود التنمية -بغض النظر عن الجنس–من حرمان الدول من فرص الحصول على أفضل المهارات و المواهب  الفّعالة  من المشاركة المدنية

لمشاركة اقتصاديا تعاني النساء بصورة أكبر من التعّرض ألشكال الفقر بسبب محدودية فرص الكسب و التملك مقارنة بالرجل، حيث تصل نسبة ا

الفتيات و تناسب االقتصادية للنساء في الدول العربية إلى أدنى معدل لها في العالم بالرغم من توفر األيدي العاملة و الزيادة الملحوظة في نسب تعليم 

، أي عاملينمن مجوع ال%  27 (الكويت) ، فال تتراوح نسبة مشاركة النساء خليجيا في سوق العمل في أفضل األحواللعمل و الكسبفئاتهن العمرية ل

 .نساء فقط خمسةامرأة واحدة تقريبا قادرة على الكسب و اإلنتاج من بين كل 

 

و يقوم كل رجل عامل في  يؤدي تهميش المرأة اقتصاديا و منعها من فرص التأهيل للعمل و التكّسب إلى زيادة العبء االقتصادي على الرجل،كما 

وهو ما يمثّل ضعف من تتم ( سوى األطفال و كبار السن و العاجزين)يعملوا على األقل من أسرته في كل األوقات المنطقة العربية بإعالة شخصين ال 

األطفال و )ارتفاع معدل البطالة و زيادة عدد األشخاص تحت و فوق سن العمل .  شخص عامل في منطقة شرق آسيا مثالبواسطة أي إعالتهم 

االقتصادي، و ال يمكن و العبء في معدالت االعتماد عالميا منطقة  لعمل تجعل منطقة الشرق الوسط أعلىق او عدم مشاركة النساء في سو( الشيوخ

سوى بزيادة مشاركة النساء في سوق العمل( ثلث المجتمع تقريبا)خفض نسبة االعتماد االقتصادي لفئات كبيرة في المجتمع على أفراد محدودين 
15
. 

إتاحة ء إلى إتاحة الفرصة لهن للتحّكم في حياتهن و تحسين ظروفهن المعيشية عبر تأهيلهن لسوق العمل، و من ثم هم جهود تمكين النسااتسو لذلك 

  .  تخطيط األفضل لحياتهن الخاّصةفرص العمل و الكسب االقتصادي و ال

 

ت الحياة يقتضي تغيير القوانين القديمة المعيقة في كافة مجاالالتأثير و مشاركة دور الحصر دور المرأة على األمومة و الزواج إلى التحّول من 

 .إلدماجها سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا كما يقتضي معاملتها بشكل متساو مع الرجل في القوانين العاّمة و إزالة عوائق مشاركتها

                                                 
14

 Douki, S., Nacef, F., Belhadj, A., Bouasker, A., & Ghachem, R. (2003). Violence against women in Arab and 

Islamic countries. Archives of women's mental health, 6(3), 165-171.  
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 -1- الشكل

(األمم المتحدة)األهداف األممية لأللفية 
16
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 لمرأة في دول الخليجأوضاع ا

 

بطبيعة تؤثر تلك األنظمة .  و تحت سياسات ملكية مطلقة في الغالب في ظل أنظمة أبوية جمعيّة و ذكوريةتعيش النساء في المجتمعات الخليجية 

شكل مستقل خارج قيود النوع صادية و السياسية و االجتماعية، و ذلك لصعوبة تحرك النساء بتركيبها على جهود تمكين المرأة و زيادة فرصها االقت

و على .  فضال عن انعدام القدرة على التأثير السياسي و المشاركة في صياغة قوانين الدولةاالجتماعي و القبيلة و العائلة و تنظيم أنفسهن باستقاللية 

الفّعالة في التنمية إال أن الفرص المتاحة لعموم النساء الرغم من التأثير اإليجابي لتعليم النساء في الخليج على زيادة تأهيلهن و قدرتهن على المشاركة 

كما تتواضع قوانين و أنظمة األحوال الشخصية في الخليج في إمكانيتها على تحقيق العدالة و التمكين للنساء .  في كافة المجاالت المدنيّة تظل محدودة

النساء بداية من توزيع األدوار و الواجبات بداخل األسرة و حتى المشاركة و يتحيّز العرف و اإلرث االجتماعي و الديني ضد .  في الحيّز الخاص

و تؤثر ممارسات التهميش و فقدان القدرة على التحّكم في المصير على قدرة فئات .  المدنية و بالذات في أماكن صناعة القرار و المناصب األعلى

اع العنف المنزلي و السجن و دور الرعاية في ظل غياب الموارد الماليّة و ضعف معيّنة من النساء على اإلفالت من بيئات خطرة و أثرها كأوض

كما تمثّل سلطة الولّي المطلقة فتتحّول أماكن الرعاية غالبا إلى سجون أخرى بديلة عن بيئات العنف المنزلية، القوانين و التشريعات الكفيلة بحمايتهن، 

 .أوضاع العنف و القمع في ظل غياب قوانين و تشريعات الحماية مصيرهن أو الحماية منعلى بعض النساء عائقا عن تقرير التي تمارس 

 

التقرير األممي  هكما أظهرو االجتماعي العاّم   مشكالت تنمية أوضاع النساء في الخليج العربي هي محّصلة لمنظومة الواقع السياسي و الثقافي

لمرأة كواحدة من ثالثة مشكالت رئيسية تواجه العالم العربي باإلضافة إلى ضعف حرية مشكلة تمكين األوضاع التنمية العربية، حيث ظهرت 

الحصول على المعلومات و المعرفة، و ضآلة الحريات السياسية 
17

و االرتباط بين الحرية السياسية و حرية الوصول للمعرفة و تمكين النساء وثيق .  

و الفرص و حرية المعرفة و بدون قوة سياسية في التأثير الشعبي و الرسمي تبقى جهود تمكين النساء للغاية، فبدون معرفة بواقع التشريعات و القيود 

و في حين تنزع معظم الدول العربية إلى إبراز أسماء نسوية معدودة في المحافل الدولية و بعض المناصب الرسمية إال أن فرص ضعيفة و مشتّتة، 

إلى أعلى من ( كالكويت مثال)و ال تصل خليجيا في أقدم الدول ممارسة للتمكين السياسي ب شبه معدومة حصول عموم النساء على مثل تلك المناص

الرسم ) بشكل عام من عدد السّكان% 49تمثّل النساء في دول الخليج ما معّدله  بينماأو امرأة واحدة لكل عشرة سياسيين أو وزراء تقريبا، % 14

 (.  -1-البياني 

 

الفرق بين الجنسين في دول الخليج بناء مقدار ( -1-الجدول )في التمكين بين الجنسين في أي دولة عبر عدد من المؤشرات، يوّضح  يمكن قياس الفرق

كما تم .  المشاركة و الفرص االقتصادية، التعليم، الصحة و معدالت الحياة، و التمكين السياسي: على معيار خاص تم حسابه عبر أربعة مؤشرات

نسبة النساء للرجال في سوق العمل، : ن هذه المؤشرات عبر عدد من المحددات، فتم قياس المشاركة االقتصادية عبر خمسة محدداتقياس كل م

ية مقارنة تساوي األجور بين النساء و الرجال في نفس األعمال، نسبة معاشات النساء لمعاشات الرجال، نسبة النساء في المناصب القيادية و التشريع

اث على ل، نسبة النساء في المهن االحترافية و المهنية مقارنة بالرجال، بينما يقاس التعليم عبر نسبة تعليم اإلناث للرجال و نسبة حصول اإلنبالرجا

ناث اإلت اعمار التعليم االبتدائي و اإلعدادي و الثانوي مقارنة بالرجال، يتم قياس الصحة و معدالت الحياة بنسبة المواليد اإلناث للذكور و و معدال

-2-الرسم البياني )ن و المناصب الوزارية و الرئاسية مقارنة بالرجال، و يتم قياس المشاركة السياسية بنسبة النساء مقارنة بالرجال في مقاعد البرلما

.)  

 

ت في عدة دول على أساليب اختيار بعض سياسيا عمدت دول الخليج في العقد األخير إلى زيادة إدماج المرأة في المناصب األعلى، و تحفّظت الناشطا

و بالرغم من سياسات االنفتاح القريبة ال يزال معّدل مشاركة .  السيدات أو مدى صالحياتهن الممنوحة لتفعيل مشاركة جاّدة في تحسين أوضاع النساء
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في قطر بما ال يحقق مباديء التمكين بشكل عام % 1في الكويت  و % 14النساء في أماكن صناعة القرار و التأثير األعلى متدنيا ومتراوحا بين 

(-3- رسم البيانيال)
18

 

 

كما تعكس األعراف و المعايير االجتماعية المتعلّقة  اقتصاديا تعكس نسب مشاركة الخليجيات في سوق العمل طبيعة قوانين العمل و لوائحه التنظيمية،

هم في إعاقة مشاركتها في فرص العمل، تفهّم هذه األعراف و القيم المتعلّقة بالمجتمع بالمرأة و التي قد ال تقّدر عمل المرأة خارج المنزل أو تس

. الخليجي تسهم في الحكم على مدى جهود تمكين المرأة خارج و داخل المنزل  

 

من % 49حيث يتم إهدار ما نسبته في الخليج يقوم معظم أصحاب األعمال باستقدام األيدي العاملة من الخارج بال استثمار حقيقي في الكوادر المحلية، 

من كل خريجي الجامعة فقط لعدم تواؤم فرص العمل مع توظيف اإلناث، و ال تصل معدالت مشاركتهن على % 63معدل السكان و ما يصل إلى 

على الدولة ككل و على المرأة و الجهد و االستثمار المبذول في تأهيل النساء بال اي مردود تبّدد ، في%21إلى أكثر من أفضل األحوال في سوق العمل 

 تقريبا في السعودية% 11في قطر و حتى أدنى نسبة لها % 57، فتتراوح معدالت دخول النساء لسوق العمل في الخليج ما بين أسرتها بشكل خاص

 (.-4-الرسم البياني )
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 United Nations Statistics: Political indicators, 2010 
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 -1-لرسم البياني ا

(9111العام )رنة بالرجال النساء في دول الخليج الستّة مقا عدد معّدل
19
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 -1-جدول 

9111مقياس الفروق بين الجنسين عبر خمسة مؤشرات في دول الخليج للعام 
20

 

 

 

 

 (مساواة تاّمة بين الجنسين)إلى واحد ( تمييز تاّم بين الجنسين)من صفر  المقياس*

أقل دولة في ) 135حتى و ( الدولة األفضل في مكافحة التمييز و تحقيق المساواة بين الجنسين)من واحد يبدأ  الترتيب بين الدول^ 

 (تحقيق المساواة بين الجنسين

المشاركة و الفرص االقتصادية، : في أي دولة بناء على الفروق بين الجنسين في أربعة مؤشرات الفرق بين الجنسين تتحدد نتيجة

 التعليم، الصحة و معدالت الحياة، و التمكين السياسي
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 Global gender gap report 2011: World economic forum  المنتدى االقتصادي العالمي: 2711رير العالمي للفرق بين الجنسين التق  

 ^الترتيب بين دول العالم *نتيجة مقياس الفرق بين الجنسين الدولة

 105 0.6322 الكويت

 110 0.6232 البحرين

 111 0.623 قطر

 103 0.6454 اإلمارات العربية

 127 0.5873 عمان

لكة العربية المم

 السعودية

0.5753 131 
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 -9-الرسم البياني 

المرأة في دول الخليج الستّةمعايير مكافحة عدم التمييز ضد 
21
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 Women rights in Middle East and North Africa: Freedom House, 2010 
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 -3-الرسم البياني 

 نسبة النساء في المناصب التشريعية و اإلدارية العليا في دول الخليج 
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-4-الرسم البياني   

ل بدول الخليجمشاركة النساء االقتصادية في سوق العم
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 :النظرة التقليدية لدور النساء في العالم العربي مبنية على أربعة عناصر

و لكن ليست "مكملة"و" مكافئة"رد كوحدة أساسية للمجتمع، مما يبّرر منح النساء أدوارا مركزية األسرة بدال من الفو ( الجمعية) .1

 مساوية للرجال

 افتراض أن الرجل هو المسؤول الوحيد عن إمداد األسرة بالمال .2

دمج ا على ، و يفرض هذا النظام قيودكأفراد النساء ممارساتو بين ككل كرامة األسرة  سمعة وبين  يربطالذي " العفّةمفهوم " .3

 ةناكملا و ةعمسلاالعتبارات  النساء في الفضاء العامّ 

و التي تنعكس على صعوبة تمكين المرأة في " الحيّز الخاص"القوة الغير متساوية بين المرأة و الرجل في األسرة و  "بويةاأل" .4

 الفضاء العام، وهذا الفرق في القوة يتم ترسيخه في قوانين األسرة و األحوال الشخصية

 

على توفير  -و راغبين–و أن كل الرجال سيكونوا قادرين  ،األطفال وج وزال يفي زلنملا اهرود يف يه ةأرما لك ةايح ةيروحمم أن يفترض هذا النظا

وبالتالي يملك الرجال الحق في التحكم في كل تفاعالت المرأة مع الفضاء العام، وهو ما يمثّل عائقا أمام  ،كافة مستلزمات األسرة المادية و المعنوية

.اء في االستفادة من الفرص االقتصادية و االجتماعية حتى مع توفر اإلطار القانوني و التشريعي للمساواة بين الجنسينالنس
23
 

تميّز قوانين الجنسية بين المرأة المواطنة و الرجل في منح جنسية المواطنة لزوجها األجنبي و أطفالها مما يؤثر على  تثناءو في كل دول الخليج بال اس

 ىتح ليعفت البل فاألطو ابي جناأل وجلزل يةنسلجا حقي ف رأةالم ضدز ييتملا ءاغلإ ىلع اهظفّ حت تبحس تيوكلا نأ نم مغرلا ىلعاستقرار األسرة، 

حل  كما تتعرض بعض النساء المهاجرات للعمل لصنوف من اإليذاء نتيجة لجهلهن بالقوانين المحلية أحيانا و لعدم جاهزية البيئة القانونية في، ،آلا

 .  إعادتهن إلى أعمالهن أو بالدهن لبق نهقوقح ةداعتسا نم نهنيكمت ومشكالتهن 

رز في دول الخليج أيضا ضعف تمثيل النساء في المستويات األعلى لصناعة القرار و هذا يعود لضعف الدعم الحكومي المقّدم للنساء سواء يبو 

 .  لرجال في الترقية و الترشيح للمناصب األعلى تأثيرابالتدريب أو التأهيل أو التعيين في المناصب األعلى أو التمييز بينهن و بين أقرانهن ا

لية البرامج كما يضعف تأثير الجماعات المدنية الداعمة لحقوق المرأة إما لضآلة صالحيات أعضائها و مراقبتهن المستمرة و تقييد نشاطهن أو لعدم فعا

من القطريات ال يعلمن عن وجود مؤسسة قطر الداعمة % 57رت إحصائية أن المقدمة للتوعية النسائية بالحقوق أو التأهيل العام، ففي قطر مثال أظه

و في اإلمارات العربية المتحدة ال تقوم جمعيات المرأة بالتوعية القانونية الالزمة للنساء لتشجيعهن على اغتنام الفرص . و تمكينهن لبرامج النساء

 .انين لتحقيق مصالحهنالمتاحة للمشاركة في المناصب العامة و االستفادة من القو

و ال توجد إحصائيات رسمية برعاية الدولة الخليج،   ولد كما تتم مالحقة الناشطات و مضايقتهن و التقييد على حرية تشكيل الجمعيات النسوية في كل

مدى توفر فرص العمل و و ال ائيا قضواجه النساء تلقياس مؤشرات تمكين النساء أو معّوقات التمكين كالعنف األسري و المشكالت القانونية التي 

شكل شبه تام النشاط االقتصادي مثال، في السعودية و مع التقدم في منح النساء حقوقا انتخابية و سياسية إال أن المناصب الوزارية ال زالت مشغولة ب

محاكم بسبب عدم وجود مدّونة لقوانين األحوال من كل القضايا الواردة لل% 05بالرجال كما يتعثر النظر و البت في القضايا األسرية التي تشكل 

شرط موافقة ولي األمر  نينقتلشؤونها بسبب  تاذلاب الشخصية و طول فترات التقاضي و ضعف آليات التنفيذ، و يزداد تعقيد مباشرة المرأة السعودية

خول المرأة لمراكز الشرطة لللتبليغ عن تجد النساء صعوبة في د امكو التنقل و العالج المتقدم، في التعليم و العمل  قوقحلا و صرفلا لىع ولحصلل

شفيات حاالت اإليذاء و الضرر خصوصا عندما يكون المعنّف هو ولي األمر الذي يحمل الشرعية القانونية للقيام بكل شؤون المرأة، و تشترط المست

ما ال يمكن للمرأة القيادة للتنقل في غياب مواصالت الحكومية موافقة ولي األمر على أي إجراء طبي يتطلب تنويم في المستشفى للمرأة أو ألطفالها، ك

 ...عامة آمنة و في متناول الجميع

إلغاء  ال يتطلب إصالح أوضاع النساء في الخليج أكثر من وضع السياسات العامة الخاّصة بالنساء على توافق مع التزامات الدول دوليا فيما يخص 

و قد مضت حفظات الدول الخليجية على اتفاقية سيداو نجد أنها تعكس المعيقات األساسية للتمكين، كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فبالنظر إلى ت
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إللغاء التمييز، بينما اشتركت البحرين و  -قانونيا و تشريعيا على األقل–إلغاء كافة التحفظات على االتفاقية و التمهيد في الكويت و قطر بعيدا 

، و تحفّظت البحرين و فظها على مساواة المرأة بالرجل في قانون منح الجنسية للزوج األجنبي و األطفالاإلمارات و عمان و السعودية في تح

عقود الزواج و الطالق و مسؤولياتهما القانونية موافقة النساء و علمهن بو التي تشترط األسرة  تحقيق المساواة في اإلمارات و عمان على نصوص 

 و قالطلاب اهملع و ةأرملا نذإ طارتشاك صوصنهذه ال المتوافقة معبالرغم من إمكانية إيجاد األرضية الشرعية  لعن األطفاالمتساوية مع الرجال 

على اللجوء للتحكيم و اإلحالة للمحكمة الدولية في حاالت الخالف حول نصوص األربعة ، كما تحفظت هذه الدول كلذ ىلإ ام و علخلا يف اهقح

بال توضيح " بما ال يخالف الشريعة"ع وضع التحفظ العام االتفاقية مع قوانين و تشريعات الدولة، و بذلك ألغت المساءلة قانونا لعدم االلتزام بالتطبيق م

 ...دقيق لمعنى هذا الخالف

 

ثروة بشرية يمكن أن تسهم بشكل كبير في الدفع بمستوى التنمية و التقدم  ديازتملا ناكسلا ومن لدعم وفيها  ةيلاعتحمل منطقة الخليج بنسبة الشباب ال

األطفال لخطر و عواقب الفقر و األمية و الجهل القانوني و الحقوقي و تخاذل للناشئة في العقود القادمة، و ألجل مستقبل واعد ال تتعرض فيه النساء و 

 ...المسؤولين عن توفير البيئة الداعمة إلدماج النساء في النسيج االجتماعي فال بد من العمل على إزالة عوائق تمكين النساء
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 الجهود المبذولة لتمكين النساء

 

ز في كافّة أولت األمم المتحدة اتماما خاصا بحقوق المرأة في اإلعالن العالمي بحقوق اإلنسان و أّكدت على مبدأ المساواة اإلنسانية و عدم التميي

تتويجا للجهود العالمية في تمكين  1960فة أشكال التمييز ضد المرأة في العام و كان صدور إعالن القضاء على كاالمواثيق و التعهدات الدولية، 

النساء
24

يشمل اإلعالن نموذجا قانونيا إلزالة أشكال التمييز ضد المرأة في كافة مراحل و فضاءات حياتها من الطفولة و حتى النضج و من حيّز .  

و االقتصادية و السياسية االستقالل الذاتي و األسرة و حتى المشاركة االجتماعية
25
 (.نصوص االتفاقية و تحفّظات الدول الخليجية: -1-الملحق ) 

 أقّرت دول الخليج اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء بتحفظات عامة أو على فقرات محّددةو على مدار أعوام مختلفة في العقدين الماضيين 

بين النساء و الرجال إال أن كثيرا من في مجملها ال تحمل تمييزا صريحا الخليجية أو انظمة الحكم  و بالرغم من أن الدساتير.   (-2-الجدول)

 .  األعراف المتداولة حول المرأة تسهم في ممارسات التمييز ضدهاالتشريعات و التعاميم الداخلية و 

 

كما صدر الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
26

تتعهد كل  . 1"  الثالثة ااتهفقرب ةالثالث مادةايتها، كما ورد في اليات حمبنصوص تخّص حقوق المرأة وآل 

دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لواليتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز 

الفكر أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو اإلعاقة البدنية أو  بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو

تتخذ الدول األطراف في هذا الميثاق التدابير الالزمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة المنصوص عليها في . 2" ، "العقلية

الرجل والمرأة متساويان في الكرامة  . 3"، "شكال التمييز بأي سبب من األسباب المبينة في الفقرة السابقةهذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أ

النافذة  اإلنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز االيجابي الذي أقرته الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية األخرى والتشريعات والمواثيق

عا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير الالزمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع وتتعهد تب. لصالح المرأة

 ".الحقوق الواردة في هذا الميثاق

 

لنصوص الواردة في االتفاقية، كما مبدأ تطبيق الشريعة بشكل عام لم يتّم تفصيله و بيان معارضته من عدمه لمن تحفّظات الدول الخليجية أن  حو يتّض

هي ( إبرام عقود الزواج، الطالق، التبنّي، الميراث)يظهر أن االعتراض على نصوص االتفاقية المتعلقة باألهلية التاّمة و المساواة في الحياة الخاّصة 

ا لعقد ن المرأة في إبرام عقود الزواج و إمكانية فسخهمحل خالف حتى في المذاهب اإلسالمية و التشريع الديني، فيمكن النظر إلى مسائل كاشتراط إذ

ن النساء في الفضاء الخاص، كما أن إنفاق المرأة على المنزل في الكثير من البيوت العربية أمر يمكن االجتهاد فيه لضمان يكالزواج بالخلع كآليات لتم

على مشاركة المرأة السياسية أو انتقال جنسيتها لزوجها أو أطفالها فال يخالف  حقها في المساواة و تجديد االجتهاد في الحكم الديني، أما تحفّظ الدول

 .التشريع الديني و يمثّل تمييزا سياسيا و قانونيا ضد المرأة

 

كاشتراط ولي األمر  على أن التحفّظات ال تفّسر عدم تطبيق الدول الخليجية بشكل عام و عدد من الدول بعينها كالسعودية اللتزامها بما أقّرته بال تحفّظ،

، وهو مثال على التشريعات التي تقلّل من و اختيار مكان السكن إمكانيّة التنقّل و حرية الحركة مثال لحصول المرأة على التعليم أو فرص العمل أو

إلى الجمعيات الغير حكومية و القيود انضمام النساء القيود على باإلضافة إلى  ،سوى االجتهاد الذكوري األهلية القانونية للمرأة بال نص ديني صريح

كما أن ممارسات التعليم بشكل عام تميّز ضد النساء، مثال في توفّر األنشطة . على تجّمعهن في دول الخليج و حراكهن االجتماعي المنظّم موجودةال

                                                 
 24

دولة عضو في األمم المتحدة، و لم تصادق عليها ثلث الدول  117دولة من  99و صادقت عليها  1911و بدأ تنفيذها في العام  1909اعتمدت االتفاقية عام  
 ي كافة الحقوق و آليات متابعتها و تنفيذهاماّدة أساسية تغط 37العربية حتى اآلن، و هي مكّونة من 

25
 نّواف كنعان. د: حقوق اإلنسان في اإلسالم و المواثيق الدولية و الدساتير العربية 
 

دول  0، لم تقّر اإلعالن العربي سوىhtml-/arab/a003http://www1.umn.edu/humanrts.2: 2774الميثاق العربي لحقوق اإلنسان الصادر في  26
 البحرين و اإلمارات العربية المتحدة: األردن و لبنان و فلسطين و سوريا و ليبيا، و دولتين من دول الخليج: عربية

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.html
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و على .  و التي تهدف لتحسين صحة المرأة و األسرة التربية الصّحيةالرياضية أو مستوى المرافق أو إتاحة فرص التعليم العالي المختلفة أو برامج 

من التعليم أو  األخّص تبقى الفتيات في القرى و المدن النائية معّرضات لترك الدراسة مبكرا و عدم إتمام تعليمهن بال برامج مساندة و موّجهة للتسّرب

تميّز يفي، كما دي و قروض اإلصالح الزراعي و مشاريع التوطين الرو بال ضمانات اقتصادية تمّكنهن من االستقالل الما إعادة تأهيل الكبيرات

 .الرهن العقاري و القروض و االستحقاقات العائليةالضمان االجتماعي و التملّك ودول الخليج ضد المرأة في قوانين في قوانين ال
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-9-جدول 
27
 

 أشكال التمييز ضد المرأة و التحفظات عليها انضمام دول الخليج التفاقية إلغاء كافة

تاريخ التوقيع و  الدولة

 االنضمام

 التحفّظات

و الذ كان ينص على قصر حق الترّشح و ( أ) 0تحفّظها السابق على المادة  2775سحبت الكويت في العام  1994سبتمبر  2 الكويت

 االنتخاب على الرجال دون النساء

 ال يوجد 2779أبريل  29 قطر

 (طالما اتفقت مع الشريعة) 2المادة  2772يونيو  11 البحرين

 2، الفقرة 9المادة 

 4الفقرة  15المادة 

 (طالما اتفقت مع الشريعة) 16المادة 

 1، الفقرة  29المادة 

 6قرة ف 2مادة ال 2774أكتوبر  6 اإلمارات العربية المتحدة

  9المادة 

 2فقرة  51والمادة 

 56المادة 

 5فقرة  29لمادة ا

 في سلطنة عمان هتحفّظ عام على تطبيق االتفاقية بما ال يخالف الشريعة و التشريع المعمول ب 2776فبراير  0 عمان

 2، الفقرة 9المادة 

 4، الفقرة 15المادة 

 (أ،ب، ت)الفقرات  16المادة 

 1، الفقرة 29المادة 

 يق االتفاقية بما ال يخالف الشريعة اإلسالميةتحفّظ عام على تطب 2777سبتمبر  0 المملكة العربية السعودية

 2الفقرة  9المادة 

 1الفقرة ، 29المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 chapter=4&lang=en#60-http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV&8: موقع األمم المتحدة 27
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 التوصيات و المقترحات لتمكين المرأة

 ...ما الذي يمكن عمله لتمكين النساء؟

في " ة و إعالن حقوق الطفلاتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد المرأ: كاالتفاقيات العالمية"اتخاذ منهجية واضحة ومحّددة كنموذج  .1

 متابعة جهود تمكين النساء في الدول الخليجية و استخدام آليات المراجعة الدورية للدفع بالجهود

المجال الحقيقي للقوة و التحّكم و التأثير فهو  في الفضاء العام( كال من النساء و الرجال)التركيز على إدماج النوع االجتماعي  .2

 ليج على الرجالوهو حصري في منطقة الخ

 ساء و محاوالت تمكينهنمراجعة الدساتير و التشريعات للتأكد من عدم وجود تعارض بينها فيما يخص حقوق الن .3

المواصالت، ساعات العمل، الخدمات األساسية، رعاية األطفال، االتصاالت و غيرها بما يدعم  :للنساءالبيئات الداعمة إتاحة  .4

 نة بين مسؤولياتهن في المنزل و الفضاء العامتوظيف النساء والحفاظ على مواز

االهتمام بالتعليم و تطوير منافذه، في البيئات الخليجية يتعارض استمرار تعليم النساء مع زواجهن و مسؤولياتهن و بالتالي مع  .5

 يصبح توفير منافذ تأهيلية بديلة ضرريا للتمكينفتأهيلهن لسوق العمل 

يث تصبح أكثر تمكينا للنساء و إزالة عوائق مشاركتهن المتساويةإصالح قوانين و سياسات العمل بح .6
28

 

االجتهاد الديني بما يناسب مستجدات و متطلبات حياة النساء في دول الخليج و االنفتاح على التجارب الرائدة و المدارس  شجيعت .0

 المختلفة لتنقيح الموروث السلبي ضد المرأة

الخاطئة عن تعارض تمكين  الثقافية الحمالت لتصحيح المفاهيمإقامة الفات و الجهود و تنسيق التحدعم الناشطين و الناشطات في  .1

 و األسرة المرأة مع النسق الديني و االجتماعي و دعم المفاهيم المتصالحة مع مصالح المرأة

تقليل نسب رة و الكفاءة لالمبني على المها التركيز على أهمية الشراكة النوعية للجنسين لتحقيق النمو االقتصادي، و التوظيف .9

 و تحسين اإلنتاجية العاّمة الفقر

اإلعالم و القضاء و مقاضاة ك)المساءلة على المؤسسات الرسمية في تطبيق سياسات عدم التمييز ضد المرأة وسائل تفعيل  .17

 متاحة لجميع النساءو العدالة ة االمساوصبح تى تح( إمارات المناطق و الوزارات

 

 ...هذه المقترحات؟من يمكن له تنفيذ 

يصبح هنا دور ، و و قبول شعبي كافيالقبلية و االجتماعية ينجح التغيير عادة إن تّم بإرادة سياسية السياسية و في الدول الخليجية و بسبب طبيعتها 

 يصبح، كما يعات و فرضهارئيسيا في خلق التشر( كاتفاقية إلغاء التمييز ضد المرأة و غيرها)الدولة في دعم مبادارت التمكين النسائية 

دعم النساء عن طريق  حقوقهن في المشاركة و التحكم في المصيرالمشاركة و المطالبة ب دور الناشطات أساسيا في حّث النساء على 

جال و النساء تكوين التحلفات الشعبية مع الر، لهن دور أساسي في تمكين غيرهنلما ( الوزارية، البرلمانية، الرئاسية)المناصب السيادية  في

بقوة ن المرأة الخليجية قد يكون األصعب و لكن تدفعه يق لتمكيالطر. في دوائر التأثير هام كخطوة أولى مع مراجعة القوانين أو غيابها كخطوة تالية

 .أوضاع التقييد الكبيرة على قدرات االنساء و طموحهن
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 -1-المرفق 

 (مذيّلة بتحفّظات الدول الخليجية) ضد المرأة نصوص بنود اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز

  الجزء األول

 1المادة 

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين " التمييز ضد المرأة"ألغراض هذه االتفاقية يعنى مصطلح  

في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية 

 .أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

9المادة 
29

 

لمرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد اتشجب  .1

 :على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي

فيها  إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج .1

 .حتى اآلن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خالل التشريع وغيره من الوسائل المناسبة

 اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة، .2

وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،  .3

 االختصاص والمؤسسات العامة األخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،

االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق  .4

 وهذا االلتزام؛

 مناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،اتخاذ جميع التدابير ال .5

اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين واألنظمة واألعراف والممارسات  .6

 .التي تشكل تمييزا ضد المرأة

 .تي تشكل تمييزا ضد المرأةإلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية ال .0

 3المادة 

في ذلك التشريعي تتخذ الدول األطراف في جميع الميادين، وال سيما الميادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما  

 .الحريات األساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجلوذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان و. منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين

 4ة الماد

                                                 
29

التي تتعلق ببطالن القوانين التي و  6ريعة، و تحفّظت اإلمارات العربية المتحدة على الفقرة بشكل عام فيما يخالف الش 2تحفّظت البحرين على المادة   
 تشكل تمييزاً ضد المرأة، حيث ترى أن هذه الفقرة تنتهك قواعد المواريث في الشريعة اإلسالمية
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 ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به

يير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير هذه االتفاقية، ولكنه يجب أال يستتبع، على أي نحو، اإلبقاء على معا

 .متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة

يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه االتفاقية، إجراء  ال

 .تمييزيا

 5المادة 

 :اف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يليتتخذ الدول األطر

a.  تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل

و على أدوار نمطية للرجل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر، أ

 لمرأةوا

b.  كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، االعتراف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم

 .مسؤولية مشتركة بين األبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي في جميع الحاالت

 6المادة 

 .المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال االتجار بالمرأة واستغالل بغاء المرأةتتخذ الدول األطراف جميع التدابير 

 الجزء الثاني 

  7المادة 

ة، على قدم تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأ 

 :مساواة مع الرجل، الحق فيال

التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها  .1

 باالقتراع العام،

امة المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام الع .2

 ةالمستويات الحكوميعلى جميع 

 .المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد .3

 8المادة 

توى الدولي تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المس

 .أعمال المنظمات الدوليةواالشتراك في 
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2المادة 
30

 

وتضمن بوجه . تمنح الدول األطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو االحتفاظ بها .1

خاص أال يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن 

 .صبح بال جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوجت

 .تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما .2

 11الجزء الثالث المادة 

يدان التربية، وبوجه تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في م

 :خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة

شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، وااللتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات  .1

واة مكفولة في مرحلة الحضانة التعليمية على اختالف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المسا

 وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،

نوعية المرافق والمعدات التساوي في المناهج الدراسية، وفى االمتحانات، وفى مستويات مؤهالت المدرسين، وفى  .2

 الدراسية

عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع  القضاء على أي مفهوم نمطي .3

التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة 

 المدرسية وتكييف أساليب التعليم والبرامج

 إلعانات الدراسية األخرىالتساوي في فرص الحصول على المنح وا .4

التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو األمية الوظيفي، وال سيما  .5

 البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر اإلمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة

 ، وتنظيم برامج للفتيات والنساء الالئى تركن المدرسة قبل األوانخفض معدالت ترك الطالبات الدراسة .6

 ةأللعاب الرياضية والتربية البدنيالتساوي في فرص المشاركة النشطة في ا .0

إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات واإلرشادات  .1

 .ألسرةالتي تتناول تنظيم ا

 11المـادة 

جل تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الر. 1

 :والمرأة، نفس الحقوق وال سيما

 عمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشرالحق في ال( أ

                                                 
تعلق بالحقوق المتساوية فيما يخص جنسية األطفال، حيث تعتبر في النّص المبية المتحدة ، و تحفّظت اإلمارات العر2الفقرة  9تحفّظت البحرين و عمان و السعودية على المادة   30

 أن الجنسية مسألة داخلية تخضع لضوابط القانون الوطني
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 اختيار واحدة في شؤون االستخدام لة، بما في ذلك تطبيق معاييرالحق في التمتع بنفس فرص العما( ب

الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية واألمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق ( ت

  .قدم والتدريب المتكررفي تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المت

الحق في المساواة في األجر، بما في ذلك االستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة ( ث

 ي المعاملة في تقييم نوعية العملالمساوية، وكذلك المساواة ف

والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حاالت عدم  الحق في الضمان االجتماعي، وال سيما في حاالت التقاعد والبطالة( ج

 األهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة األجر

 الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة اإلنجاب (ح

 :ذ الدول األطراف التدابير المناسبةتوخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخ .2

 

لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض  . أ

 .جزاءات على المخالفين

ل السابق أو لألقدمية أو للعالوات إلدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعم . ب

 .االجتماعية

لتشجيع توفير الخدمات االجتماعية المساندة الالزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين االلتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل  . ت

 والمشاركة في الحياة العامة، وال سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال

 .توفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في األعمال التي يثبت أنها مؤذية لهال . ث

  

ن يتم يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأ .3

 .اءتنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتض

 

 19المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس  .1

 .المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة

من هذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة لها  1ام الفقرة بالرغم من أحك .2

 .خدمات مجانية عند االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة

 13المادة 
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تمييز ضد المرأة في المجاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل لها، على تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على ال

 :أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، والسيما

 الحق في االستحقاقات العائلية .1

 ير ذلك من أشكال االئتمان الماليالحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغ .2

 .في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية الحق .3

 14المادة 

تضع الدول األطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، واألدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب  .1

قطاعات االقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام البقاء اقتصاديا ألسرتها، بما في ذلك عملها في 

 .هذه االتفاقية على المرأة في المناطق الريفية

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس  .2

 :لمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق فيالمساواة بين الرجل وا

 .المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائي على جميع المستويات .3

 .الوصول إلى تسهيالت العناية الصحية المالئمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة .4

 .ة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعياالستفاد .5

الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو األمية الوظيفي، وكذلك  .6

 التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،

دى ة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لتنظيم جماعات المساعد .0

 الغير أو العمل لحسابهن الخاص

 المشاركة في جميع األنشطة المجتمعية .1

املة في فرصة الحصول على االئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيالت التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المع .9

 وكذلك في مشاريع التوطين الريفي مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي

التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان والمرافق الصحية واإلمداد بالكهرباء والماء، والنقل،  .17

 .والمواصالت

15الجزء الرابع المادة 
31

 

 .ة مع الرجل أمام القانونتعترف الدول األطراف للمرأة بالمساوا .1

تمنح الدول األطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك  .2

ساواة وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم الم. األهلية

 .في جميع مراحل اإلجراءات القضائية

                                                 
31

 متعارضة تعتبرها إذ األهلية يف المتساوية بالحقوق تتعلق التي 2 الفقرة على المتحدة العربية اإلمارات تحّفظت و ،4 فقرة 51 المادة على عمان و البحرين تحفّظت  
 بها تلتزم ال فإنها ثم ومن اإلسالمية الشريعة أحكام مع
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تتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من  .3

 .األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية

ل بحركة األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتص .4

 .وإقامتهم

16المادة 
32

 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، 

 :وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة

 واج،نفس الحق في عقد الز .1

 د الزواج إال برضاها الحر الكاملنفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عق .2

 مسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخهنفس الحقوق وال .3

نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في األمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع  .4

 ال االعتبار األولاألحوال، يكون لمصلحة األطف

نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات  .5

 والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق

فال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من األعراف، حين نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األط .6

 توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع األحوال يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول

 ة والمهنة ونوع العملنفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم األسر .0

ق بملكية وحيازة الممتلكات واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بال نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعل .1

  .مقابل أو مقابل عوض

ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن  .9

 .رسمي أمرا إلزامياأدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل 

 17الجزء الخامس المادة 

يشار إليها فيما يلي باسم )من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه االتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة  .1

ثين عليها أو انضمامها تتألف، عند بدء نفاذ االتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثال( اللجنة

إليها من ثالثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه االتفاقية، 

ل تنتخبهم الدول األطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيالء االعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثي

 .مختلف األشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية
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 الزواج في بالمساواةتعلّقها ل 51 الماّدةنصوص  كل على المتحدة العربية اإلمارات تحفّظت و الشريعة، يخالف ال فيما عام بشكل 51المادة  تطبيق البحرين أقّرت  
 أ،ب،ت الفقرات على عمان تحّفظت بينما. اإلسالمية الشريعة أحكام مع لتعارضها وذلك األسرية والعالقات
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ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا  .2

 .من بين مواطنيها

شهر على األقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه يجرى االنتخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية، وقبل ثالثة أ .3

ويعد األمين العام . األمين العام لألمم المتحدة رسالة إلى الدول األطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين

إلى الدول قائمة ألفبائية بجميع األشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كال منهم، ويبلغها 

 .األطراف

وفى ذلك االجتماع، . تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول األطراف يدعو إليه األمين العام في مقر األمم المتحدة .4

الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول األطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون األشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين 

 .أكبر عدد من األصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرين والمصوتين يحصلون على

غير أن فترة تسعة من األعضاء المنتخبين في االنتخاب األول تنقضي في نهاية . ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات .5

 .، باختيار أسماء هؤالء األعضاء التسعة بالقرعةفترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد االنتخاب األول فورا

من هذه المادة بعد التصديق أو االنضمام الخامس  4و 3و 2يجرى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيين الخمسة وفقا ألحكام الفقرات  .6

ويتم اختيار اسميهما  .وتنتهي والية اثنين من األعضاء اإلضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. والثالثين

 .بالقرعة من قبل رئيس اللجنة

لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،،  .0

 .رهنا بموافقة اللجنة

متحدة باألحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد األمم ال .1

 .إيالء االعتبار ألهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة

يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق لالضطالع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه  .9

 .االتفاقية

 18المادة 

ن تقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل تتعهد الدول األطراف بأ

 :إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك

a. ،في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية 

b. ،وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك 

c. يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بااللتزامات المقررة في هذه االتفاقية. 

 12المادة 

 .تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها .1

 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .2

3.  
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 91دة الما

 .من هذه االتفاقية 11تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة ال تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة  .1

 .تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة .2

 91المادة 

لجمعية العامة لألمم المتحدة بواسطة المجلس االقتصادي واالجتماعي، ولها أن تقدم تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى ا .1

وتدرج تلك المقترحات . مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول األطراف

 .والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول األطراف، إن وجدت

 .ل األمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعالمهايحي .2

 99المادة 

وللجنة أن تدعو الوكاالت . يحق للوكاالت المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها مـن أحكام هذه االتفاقية

 .مجاالت التي تقع في نطاق أعمالهاإلى تقديم تقارير عن تنفيذ االتفاقية في ال المتخصصة

 93الجزء السادس المادة 

 :ليس في هذه االتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة

 في تشريعات دولة طرف ما، .1

 .أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة .2

 94المادة 

 .فاقيةتعهد الدول األطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق اإلعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه االتت

 95المادة 

 .يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول .1

وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام . االتفاقية للتصديق تخضع هذه. 3.يسمى األمين العام لألمم المتحدة وديعا لهذه االتفاقية .2

 .لألمم المتحدة

 .ويقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة. يكون االنضمام إلى هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول .3
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 96المادة 

ة، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى األمين العام ألية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه االتفاقي .1

 .لألمم المتحدة

 .تقرر الجمعية العامة لألمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب .2

 97المادة 

األمين العام لألمم يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين لدى  .1

 .المتحدة

أما الدول التي تصدق هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين فيبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها في  .2

 .اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها

 98المادة 

 .متحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو االنضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدوليتلقى األمين العام لألمم ال .1

 .ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه االتفاقية وغرضها .2

بإبالغ جميع يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ  .3

 .ويصبح هذا اإلشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه. الدول به

92المادة 
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يعرض للتحكيم أي خالف بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية ال يسوى عن طريق  .1

األطراف، خالل ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من  فإذا لم يتمكن. المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول

الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألي من أولئك األطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا 

 .للنظام األساسي للمحكمة

من هذه  1مام إليها، أنها ال تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ألية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه االتفاقية أو تصديقها أو االنض .2

 .وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. المادة

ين العام لألمم من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى األم 2ألية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  .3

 .المتحدة

 31المادة 

 .لألمم المتحدة تودع هذه االتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى األمين العام

                                                 
 

 .متتعلق بإحالة النزاع بين الدول حول تفسير أو تطبيق االتفاقية إلى التحكيو التي  1فقرة  29تحفّظت عمان و البحرين و السعودية على المادة  33


