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 تطور مفاهیم المساواة الجندریة وحقوق النساء
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 المساواة بین الجنسین

المساواة هي حق إنساني أساسي. تشیر الى المعاملة المتساویة بین الرجل والمرأة فیما یتعلق بحقوقهم وكذلك في إطار 
 .التشریعات والسیاسات ومنحهم فرص متساویة للوصول الى الموارد والخدمات والسیطرة علیها في سیاق العائلة والمجتمع

لجنسین  إمتالك المرأة الفرص ذاتها التي یمتلكها الرجل بما في ذلك القدرة على المشاركة في الحیاة تعني المساواة بین ا
 العامة

 المساواة بین الجنسین ال تعني ان النساء والرجاء سواء ولكن لدیهم قیم متساویة وینبغي ان تمنح المساواة في المعاملة

 المساواة الجندریة



ختالف بین األفراد على أساس الجنس بخاصة فیما یتعلق بتوزیع الموارد والعائدات وتوفیر اي ان ال یكون هناك تمایز و  إ
الخدمات، والحقوق والواجبات، وذلك حسب مؤشرات خاصة توجد المساواة بین النوع. إضافة الى انه یعني أیضًا المساواة 

  .في الفرص والنتائج بین أفراد المجتمع

بالقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة ینبغي ان یفهم بصورة واسعة بأنه یشیر الى  إن قرار األمم المتحدة الخاص
ضرورة المساواة في الفرص والواجبات وفي الحیاة العملیة، بل وفي كل نشاط من أنشطة الحیاة المختلفة وعلى نطاق 

 القطاعات اإلقتصادیة المختلفة

 مفهوم التمییز ضد المرأة

یز ضد المرأة " اي تفرقة او استبعاد او تقیید یتم على أساس الجنس ویكون من آثاره او اغراضه یعني مصطلح "التمی
توهین او احباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة في المیادین السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة  

تعها بهذه الحقوق او ممارستها لها المساواة بینها وبین والثقافیة والمدنیة أو في اي میدان آخر, او توهین او احباط تم
 .الرجل. بصرف النظر عن حالتها الزوجیة, وعلى اساس المساواة

 تعریف العنف

 "اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"

ة أو نفسیة للمرأةأي فعل عنیف قائم على أساس الجنس ینجم عنه أو یحتمل أن ینجم عنه أذى أو معاناة بدنیة أو جنسی  

بما في ذلك التهدید باقتراف مثل هذا الفعل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحریة سواء أوقع ذلك في الحیاة العامة أم  "
"الخاصة   



 

 إتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة

" المرأةالسیداو"/ "كوبنهاغن"إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد   
واعتمدت كإطار دولي یضمن للمرأة التساوي الكامل مع الرجل دون أي تفرقة أو استبعاد او  1979صدرت اإلتفاقیة عام 

 .تقیید على أساس الجنس ,في المیادین السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة والمدنیة

1997صادق لبنان على هذه اإلتفاقیة عام   

دول تحقیق سیاسة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةألزمت اإلتفاقیة ال   

 لماذا تم تبني اإلتفاقیة؟

  .تم وضع اإلتفاقیة وتبنیها لإلعتراف بالحقوق اإلنسانیة للمرأة وحمایتها والحفاظ علیها

 . هدفها القضاء على كافة أشكال التمییز والتفرقة التي تمارس ضد المرأة على أساس النوع اإلجتماعي

 .(تسعى الى تحقیق المساواة بین الجنسین في جمیع نواحي الحیاة (الخاصة والعامة 

تعترف اإلتفاقیة بأهمیة ان تصبح المرأة عاملة ومشاركة ومنتجة في المجتمع وتهدف ألن تعكس هذا اإلدراك على األفراد 
 والمؤسسات والحكومات في جمیع المناطق



اقیةإلتزامات الدول لدى إبرامها اإلتف   

إدخال مبدا المساواة بین النساء والرجال في نظامها القانوني, إلغاء كافة القوانین التي تمیز بین الجنسین وتبني قوانین 
 .مناسبة تمنع التمییز ضد المرأة

 .تأسیس مجالس محاكم وغیرها من المؤسسات العامة لضمان الحمایة الفعالة للمرأة ضد التمییز

 ضمان إزالة جمیع إعمال التمییز ضد المرأة من قبل األشخاص والمنظمات والمؤسسات

 المبادئ األساسیة لإلتفاقیة

 المساواة وعدم التمییز

 شمولیة وعالمیة حقوق المرأة

 عدم تجزأة هذه الحقوق

 مبدأ إلتزام ومسؤولیة الدول

 الجدید في إتفاقیة المرأة الدولیة

نتوسیع حقوق المرأة اإلنسا  

 إتخاذ التدابیر الالزمة لتحقیق المساواة في كافة المجاالت

 تحدد اإلجراءت الالزمة لذلك

 (تدعو الى إتخاذ التدابیر المؤقتة (التمییز اإلیجابي

 (........تلزم الدول العمل على تعدیل األنماط السائدة للسلوك(اإلجتماعیة /الثقافیة

یاة الخاصة والعامة على حد سواءتفرض معاییر المساواة وعدم التمییز في الح  

    الحقوق الواردة في اإلتفاقیة

  اعترفت وكرست اإلتفاقیة حقوق اإلنسان للمرأة ,اي اإلعتراف بكافة الحقوق ولیس بجزء منها

الحقوق - المشاركة السیاسیة-العمل–اذًا مجموعة الحقوق السیاسیة والمدنیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة مثل : التعلیم 
الضمان اإلجتماعي-والمسؤولیات المتساویة في المجال العائلي  .................)  

 .. ایضًا وسعت حقوق اإلنسان للمرأة انطالقًا وربطَا بالواقع التمییزي القائم ضدها

 الحقوق الواردة في اإلتفاقیة



 القضاء على إستغالل المرأة

الصعید الوطني والدولي المساواة في الحیاة السیاسیة والعامة على   

 المساواة في قوانین الجنسیة

 المساواة في التعلیم

 المساواة في العمل والحقوق المتعلقة بالعمل

 المساواة في إستخدام المرافق الصحیة

 التمویل والضمان اإلجتماعي

 المساواة في المسائل القانونیة والمدنیة

 المساواة في قانون األسرة

اإلتفاقیةالحقوق الواردة في   

: تعریف التمییز ضد المرأة 1المادة   

: اإللتزامات الخاصة بالقضاء على التمییز 2المادة   

: التدابیر المناسبة لتطور المرأة وتقدمها 3المادة   

التمییز اإلیجابي –: تسریع إجراءات المساواة بین الرجل والمرأة  4المادة   

اس الجنس: األدوار النمطیة القائمة على أس 5المادة   

: مكافحة إستغالل المرأة 6المادة   

: الحیاة السیاسیة والعامة 7المادة   

: التمثیل والمشاركة على المستوى الوطني 8المادة   

: الجنسیة 9المادة   

: التعلیم 10المادة    

: العمل 11المادة   

: المساواة في الرعایة الصحیة 12المادة   



اإلجتماعیة واإلقتصادیة: المنافع والتقدیمات  13المادة   

: المرأة الریفیة 14المادة   

: المساواة امام القانون وفي الشؤون المدنیة 15المادة   

: المساواة في الزواج وفي قانون األسرة 16المادة    

 القضاء على إستغالل المرأة

  المساواة في الحیاة السیاسیة والعامة على الصعید الوطني والدولي

نین الجنسیةالمساواة في قوا  

 المساواة في التعلیم

 المساواة في العمل والحقوق المتعلقة بالعمل

 المساواة في إستخدام المرافق الصحیة

 التمویل والضمان اإلجتماعي

 المساواة في المسائل القانونیة والمدنیة

 المساواة في قانون األسرة

 الحقوق الواردة في اإلتفاقیة

المرأة: تعریف التمییز ضد  1المادة   

: اإللتزامات الخاصة بالقضاء على التمییز 2المادة   

: التدابیر المناسبة لتطور المرأة وتقدمها 3المادة   

التمییز اإلیجابي –: تسریع إجراءات المساواة بین الرجل والمرأة  4المادة   

: األدوار النمطیة القائمة على أساس الجنس 5المادة   

رأة: مكافحة إستغالل الم 6المادة   

: الحیاة السیاسیة والعامة 7المادة   

: التمثیل والمشاركة على المستوى الوطني 8المادة    



: الجنسیة 9المادة   

: التعلیم 10المادة    

: العمل 11المادة   

: المساواة في الرعایة الصحیة 12المادة   

: المنافع والتقدیمات اإلجتماعیة واإلقتصادیة 13المادة   

ة الریفیة: المرأ 14المادة   

: المساواة امام القانون وفي الشؤون المدنیة 15المادة   

: المساواة في الزواج وفي قانون األسرة 16المادة   

إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة -12المادة   

 

یة الصحیة من أجل أن تضمن تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في میدان الرعا
لها، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعایة الصحیة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظیم 

  .األسرة

ا بعد بالرغم من أحكام الفقرة أ من هذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فیما یتعلق بالحمل والوالدة وفترة م
 الوالدة، موفرة لها خدمات مجانیة عند االقتضاء، وكذلك تغذیة كافیة أثناء الحمل والرضاعة

 التحفظات العربیة على إتفاقیة السیداو

دولة عربیة اإلتفاقیة تمحورالتحفظ على 18ابرمت   : 

 

) : حول اإلجراءات غیر التمییزیة2المادة ( . 

والسیاسیة) :حول الحیاة العامة 7المادة ( . 

) :حول الجنسیة9المادة ( . 

) : حول المساواة أمام القانون والشؤون المدنیة وحریة إختیار المسكن15المادة ( . 

):حول المساواة في الزواج والحیاة األسریة16المادة ( . 



) : حول التحكیم بین الدول والرجوع الى محكمة العدل الدولیة29المادة (  

السیداوابرز توصیات لجنة   
 المتعلقة بالحقوق الجنسیة واإلنجابیة

حول العنف ضد النساء 19ورقم  12التوصیة رقم   

حول ختان اإلناث 14التوصیة رقم   

حول اإلیدز 15التوصیة رقم    

حول المرأة والصحة 24التوصیة رقم   

 الحقوق اإلنجابیة والجنسیة للنساء

ء في تقریر مصیر اجسادهن وحیاتهن الجنسیةالحقوق الجنسیة واإلنجابیة  ,هي أساس حق النسا  

 

 

 

 امر بالغ األهمیة للمساواة

 حقائق عن الصحة اإلنجابیة والصحیة

 تموت یومیَا خمسمائة إمرأة نتیجة لعملیات إجهاض غیر آمنة

حالة كل یوم 6000-ملیون فتاة في مختلف بلدان العالم تتعرض لتشویه أعضائها التناسلیة  (الختان)  2  

ملیون إمرأة وفتاة لعملیة تشویه األعضاء التناسلیة 135 تعرضت   

1 اطفال حدیثي الوالدة هو طفل لمراهقة 6من   

 ثالثة مالیین نسمة لیست لدیهم سبل الوصول لوسائل منع الحمل

 من حاالت الحمل غیر مخطط لها % 50

یدزمن النساء اللواتي یعملن في الدعارة في غینیا یعانین من اإلصابة باإل 80%   

من النساء والفتیات بإسم الشرف 5000تموت سنویًا   

% من ضحایا جرائم القتل من اإلناث یقتلن على أیدي رفاقهن الذكور70ذكرت منظمة الصحة العالمیة بأن قرابة   



 الحقوق الجنسیة واإلنجابیة هي حقوق إنسان

 الكرامة اإلنسانیة

 المساواة وعدم التمییز

 سالمة الجسد

 (حق تقریر المصیر(القدرة على إتخاذ القرارات الذاتیة

 الحق في الخصوصیة والحریات الخاصة

 األمن والحریة الشخصیة

 الحق في الرعایة الصحیة بما فیها رعایة الصحة اإلنجابیة

 حقوق األطفال

 من أبرز اشكال إنتهاكات الحقوق الجنسیة

الزواج المبكر –سفاح القربى  –غتصاب واإلغتصاب الزوجي اإل - التحرش الجنسي  –العنف ضد النساء والفتیات   

اإلجبار على تناول موانع الحمل –التعقیم القسري  - إختیار نوع المولود   

منع اإلجهاض–قتل األجنة اإلناث  -  

فحص العذریة –جرائم الشرف  –ختان اإلناث   

بغاء واألفالم اإلباحیةإستخدام الفتیات بال - الدعارة القسریة -اإلتجار بالبنات والنساء  

 ما هي الحقوق اإلنجابیة والجنسیة؟

 حیاة جنسیة آمنة مرضیة

 الخصوبة والقدرة على اإلنجاب

نجاب صحي  حمل وإ

 منع الحمل دون مخاطر صحیة

 نمو صحي مستمر للجنین والرضیع واألم

 تعریف الحقوق الجنسیة



ن من اإلكراه والتمییز والعنف فيانها الحقوق التي تشمل حق جمیع األشخاص ان یكونون في مأم : 

 الحصول على اعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسیة بما في ذلك خدمات الرعایة الصحیة الجنسیة واإلنجابیة

  البحث عن وتلقي ونقل المعلومات المتعلقة بالجنسانیة

 التعلیم الجنساني

  احترام السالمة الجسدیة

 اختیار شركائهم

 

 تعریف الحقوق الجنسیة

 تقریر ما إذا أرادو أن یكونون نشطین جنسیًا او اال یكونون

 .العالقات الجنسیة الرضائیة

 .الزواج الرضائي

 .تقریر اذا ما ارادوا او لم یردوا أن یكون لدیهم أطفال وتوقیت ذلك

 .اتباع حیاة جنسیة مرضیة وآمنة وممتعة

 الحقوق اإلنجابیة

عرفت منظمة الصحة العالمیة الصحة اإلنجابیة على انها الوصول الى حالة من إكتمال السالمة البدنیة والنفسیة والعقلیة 
واإلجتماعیة في األمور ذات العالقة بوظائف الجهاز التناسلي وعملیاته ولیس فقط الخلو من المراض اواإلعاقة وهي تعد 

المستوى الصحي للرجل والمرأة في سن اإلنجاب جزءَأ اساسیًا من الصحة العامة ، تعكس  

 الصحة اإلنجابیة

جتماعیًا في جمیع األمور  94عرف المؤتمر الدولي للسكان عام  الصحة اإلنجابیة بأنها حالة رفاه كامل بدنیًا وعقلیًا وإ
 المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملیاته ولیست مجرد السالمة من المرض او اإلعاقة

وق اإلنجابیةالحق  

عرفت منظمة الصحة العالمیة الصحة اإلنجابیة على انها الوصول الى حالة من إكتمال السالمة البدنیة والنفسیة والعقلیة 
واإلجتماعیة في األمور ذات العالقة بوظائف الجهاز التناسلي وعملیاته ولیس فقط الخلو من المراض اواإلعاقة وهي تعد 

العامة ، تعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في سن اإلنجابجزءَأ اساسیًا من الصحة   



 الصحة اإلنجابیة

جتماعیًا في جمیع األمور  94عرف المؤتمر الدولي للسكان عام  الصحة اإلنجابیة بأنها حالة رفاه كامل بدنیًا وعقلیًا وإ
اإلعاقة المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملیاته ولیست مجرد السالمة من المرض او  

 الحقوق اإلنجابیة

عرفت منظمة الصحة العالمیة الصحة اإلنجابیة على انها الوصول الى حالة من إكتمال السالمة البدنیة والنفسیة والعقلیة 
واإلجتماعیة في األمور ذات العالقة بوظائف الجهاز التناسلي وعملیاته ولیس فقط الخلو من المراض اواإلعاقة وهي تعد 

اساسیًا من الصحة العامة ، تعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في سن اإلنجاب جزءَأ  

 الصحة اإلنجابیة

جتماعیًا في جمیع األمور  94عرف المؤتمر الدولي للسكان عام  الصحة اإلنجابیة بأنها حالة رفاه كامل بدنیًا وعقلیًا وإ
لسالمة من المرض او اإلعاقةالمتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملیاته ولیست مجرد ا  

 الحقوق اإلنجابیة

عرفت منظمة الصحة العالمیة الصحة اإلنجابیة على انها الوصول الى حالة من إكتمال السالمة البدنیة والنفسیة والعقلیة 
وهي تعد واإلجتماعیة في األمور ذات العالقة بوظائف الجهاز التناسلي وعملیاته ولیس فقط الخلو من المراض اواإلعاقة 

 جزءَأ اساسیًا من الصحة العامة ، تعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في سن اإلنجاب

 

 

 الصحة اإلنجابیة

جتماعیًا في جمیع األمور  94عرف المؤتمر الدولي للسكان عام  الصحة اإلنجابیة بأنها حالة رفاه كامل بدنیًا وعقلیًا وإ
ته ولیست مجرد السالمة من المرض او اإلعاقةالمتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملیا  

تعني الصحة اإلنجابیة قدرة األفراد على التمتع بحیاة جنسیة مرضیة ومأمونة، وقدرتهم على اإلنجاب ، وحریتهم في تقریر 
معرفة  امره وموعده وتواتره دون تمییز او إكراه او عنف. ویشتمل الشرط األخیر حق الرجل والمرأة على قدم المساواة في

وٕاستخدام وسائل تنظیم الخصوبة التي یختارها كل منهما. وحق كل منهما في الحصول على خدمات الرعایة الرعایة 
الصحیة التي تمكن المرأة من ان تجتاز بأمان فترة الحمل والوالدة وتهیئ للزوجین افضل الفرص إلنجاب ولید متمتع 

 بالصحة

 تعریف الرعایة الصحیة اإلنجابیةذ



عة من األسالیب والطرق والخدمات التي تسهم في الصحة اإلنجابیة والرفاه من خالل منع حدوث مشاكل الصحة مجمو 
اإلنجابیة وحلها وهي تشمل أیضًا الصحة الجنسیة التي ترمي الى تحسین نوعیة الحیاة والعالقات الشخصیة  ال مجرد تقدیم 

اض الجنسیةالمشورة والرعایة الطبیة المتعلقة باإلنجاب واألمر   

 ابرز القوانین المتعلقة بالحقوق الجنسیة واإلنجابیة

  قوانین األحوال الشخصیة

 :قوانین العقوبات فیما یتعلق بجرائم

 اإلغتصاب

 اإلغتصاب الزوجي

 جرائم الشرف

 اإلجهاض

 المثلیة الجنسیة

 تقاطع السیداو مع
1994مؤتمر القاهرة للسكان والتنمیة   

1995ومؤتمر بكین   

1994المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة عام   

 یمكن وقف النمو السكاني وتعزیز الجهود التنمویة من خالل تطویر أوضاع النساء                

تم ربط الصحة اإلنجابیة والجنسیة للنساء بإعتبارات النمو السكاني والتنمیة اإلقتصادیة المستدامة  . 

الى توافر المعلومات حول وسائل منع الحمل وتیسیر الوصول الیها، كما طرح حقوق اقر المؤتمر بحاجة الرجال والنساء
 الطفلة وأدان الممارسات الضارة في هذا المجال

1995مؤتمر بكین الدولي عام   

94الصحة اإلنجابیة : فقرة   

جتماعیًا في جمیع األمور المتعلقة بالجهاز اإلنجابي ووض ائفه وعملیاته.ولیست مجرد الخلو هي سالمة كاملة بدنیًا وعقلیًا وإ
من المرض او اإلعاقة . ولذلك تعنى الصحة اإلنجابیة قدرة الناس على التمتع بحیاة جنسیة مرضیة وآمنة وقدرتهم على 

 اإلنجاب وحریتهم في تقریر ما إذا كانو یریدون اإلنجاب ومتى یریدون عمل ذلك

 



 

 

1995مؤتمر بكین الدولي عام   

94اإلنجابیة : فقرة رعایة الصحة   

هي مجموعة الوسائل والتقنیات والخدمات التي تسهم في الصحة اإلنجابیة والرفاه عن طریق الوقایة من ، وحل مشاكل 
الصحة اإلنجابیة . وهي تشمل أیضًا الصحة الجنسیة التي یتمثل هدفها في تحسین الحیاة والعالقات الشخصیة ، ولیس 

ة فیما یتعلق باإلنجاب واألمراض المنقولة جنسیاً مجرد تقدیم المشورة والرعای . 

95الحقوق اإلنجابیة : فقرة   

تشمل بعض حقوق اإلنسان المعترف بها فعًال في القوانین الوطنیة والوثائق الدولیة لحقوق اإلنسان . وتستند هذه الحقوق 
مسؤولیة عدد اوالدهم وفترة التباعد فیما بینهم الى اإلعتراف بالحق األساسي لجمیع األزواج واألفراد في ان یقرروا بحریة و 

وتوقیت إنجابهم ، وان تكوم لدیهم المعلومات والوسائل الالزمة لذلك ، وبالحق في بلوغ اعلى مستوى ممكن من الصحة 
 .الجنسیة واإلنجابیة


