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ر�ضالـــة للقـــارئ

احلقوق  فى  اجلميع  بني  للم�ساواة  يدعو   ، الفطرة  دين  هو  الإ�سالم  كان  ملا 

والواجبات، دون نظر اإىل دين اأو عقيدة اأو جن�س اأو لون ..

فاإنه اإزاء ماحدث من اجتاهات �سلبية بعد ثورة 25 يناير، اأدت اإىل ت�ساعد 

كفاحها  مراحل  خالل  حقوق  من  عليه  ح�سلت  مما  املراأة  حلرمان  التوجه 

ون�سالها ..

فقد راأى املجل�س اأهمية تو�سيح بع�س الق�سايا، والرد على مايثار من ادعاءات 

والتفاقيات  الإ�سالمية  ال�سريعة  فى  املــراأة  بحقوق  يتعلق  فيما  خاطئة، 

الدولية التى �سّدقت عليها م�سر.. فتم تكليف بع�س املتخ�س�سني من رجال 

من  عدد  خالل  من  الدعـــاءات  لهذه  للت�سدى  وال�سريعة  والقانون  الفكر 

الكتيبات ال�سارحة لق�سايا املراأة وحقوقها فى ال�سريعة والقانون والتفاقيات 

الدولية.

الذين   ، العلماء واخلرباء  ولذا يتقدم املجل�س بال�سكر والتقدير ملجموعة 

دور  تعزيز  فى  املجل�س  لأهداف  تنفيًذا   ، الكتيبات  هذه  اإعداد  فى  �ساركوا 

املراأة وحماية حقوقها ، وتو�سيًحا للم�ساهمة فى تغيري املوروثات اخلاطئة 

التى ت�سىء اإىل �سورة املراأة .

               ال�ضفرية/ مرفت تالوى 

                                       رئي�س املجل�س القومى للمراأة
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تقديـــــــم

ُتعترب اتفاقية اإزالة كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة )ال�سيداو( ، جزًءا من 

النظام القانونى فى الدولة - لها قوة الن�سو�س   القانونية ال�سادرة عن ال�سلطة 

الت�سريعية ) الربملان ( فى م�سر .. حيث متت باإرادة وطنية خال�سة.

الدولة  التزام  من  ينطلق   ، القانون  �سيادة  ملبداأ  الفعلى  التطبيق  كان  وملا 

باحرتام وكفالة تنفيذ احلقوق املن�سو�س عليها فى هذه التفاقية ، وغريها 

من التفاقيات الدولية اخلا�سة بحقوق الإن�سان .. فمن َثمَّ -ولتكون اتفاقية 

اإ�سدارها فى �سورة ت�سريع داخلى ، كى تتمتع  َيَلَزْم  ال�سيداو قابلة للتنفيذ 

على  امل�سرية  التحفظات  رغم   ، الربملان  من  ال�سادرة  القوانني  قوة  بذات  

بع�س ن�سو�س هذه التفاقية اأو مدى مالءمة الإبقاء عليها.
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االلتزام باتفاقية الق�ضاء على كافة اأ�ضكال التمييز

�ضد املراأة )ال�ضيداو( م�ضدره االإرادة الوطنية 

 ،1981 �سبتمرب   18 بتاريخ  ال�سيداو  اتفاقية  على  العربية  م�سر  جمهورية  �سدقت 

ون�سرت باجلريدة الر�سمية فى العدد رقم 51 بتاريخ 17 دي�سمرب 1981. وبذلك تكون م�سر 

باأحكام هذه  التزام م�سر  امل�سدقة على هذه االتفاقية، فما هو م�سدر  الدول  اأوىل  من 

االتفاقية الدولية؟ وما هي القيمة القانونية للتحفظات التي اأبدتها عند الت�سديق؟ 

اأوًل- م�سدر التزام م�سر باأحكام اتفاقية ال�سيداو: 

كان الد�ستور امل�سري ل�سنة 1971 يت�سمن ن�س املادة) 151( ون�سها »رئي�س اجلمهورية 

يربم املعاهدات، ويبلغها جمل�س ال�سعب م�سفوعة مبا ينا�سب من البيان. وتكون لها قوة 

القانون بعد اإبرامها والت�سديق عليها ون�سرها وفًقا للأو�ساع املقررة«.

تعديل  على  اال�ستفتاء  بعد  ال�سادر  الد�ستوري،  االإعلن  من   )56( املادة  ون�ست 

الد�ستور فى 30 مار�س 2012، على اخت�سا�سات املجل�س االأعلى للقوات امل�سلحة فى اإدارة 

�سوؤون البلد بعد ثورة 25 يناير 2011، ويكون له فى �سبيل ممار�سة مهمته ... »6- متثيل 

من  جزًءا  وتعترب  الدولية،  واالتفاقيات  املعاهدات  واإبرام  واخلارج،  الداخل  فى  الدولة 

النظام القانوين فى الدولة... «.

واأكد رئي�س اجلمهورية املنتخب الدكتور/ حممد مر�سي بعد توليه مقاليد ال�سلطة 

اجلمعية  يفوت  ولن  م�سر.  عليها  �سدقت  التي  الدولية  االتفاقيات  باحرتام  التزامه 

االتفاقيات  اعتبار  على  الن�س  للبلد  اجلديد  الد�ستور  م�سروع  ُتِعد  التي  التاأ�سي�سية 

من  جزًءا  الر�سمية  اجلريدة  فى  ون�سرها  عليها  والت�سديق  اإبرامها  يتم  التي  الدولية 

النظام القانوين فى الدولة. 
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ويندرج �سمن االتفاقيات الدولية تلك املتعلقة بحقــــــــــــوق االإن�ســـــــــــان ب�سفــــــــــة عامــة، 

اتفاقية  وبناًء عليه تكون  املراأة، على وجه اخل�سو�س.  الفئات، ومنها  اأو بحقوق بع�س 

اإزالة كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة )ال�سيداو( جزًءا من النظام القانوين فى الدولة، 

لها على االأقل قوة الن�سو�س القانونية ال�سادرة عن ال�سلطة الت�سريعية )الربملان( فى 

م�سر. ويرتتب على ذلك النتائج التالية: 

عليها  املن�سو�س  احلقوق  تنفيذ  وكفالة  باحرتام  �سلطاتها  بكافة  الدولة  تلتزم    -1

االإن�سان،  بحقوق  اخلا�سة  الدولية  االتفاقيات  من  وغريها  االتفاقية  هذه  فى 

احلكم  اأ�سا�س  يعد  الذي  القانون  �سيادة  ملبداأ  الفعلي  التطبيق  �سوى  ذلك  ولي�س 

فى الدولة. ويكون على امل�سرع امل�سري اأن ميتنع عن اإ�سدار اأي ت�سريع الحق على 

االتفاقية الدولية يتعار�س مع اأحكامها اأو يلغي حًقا قررته، كما يتعني على امل�سرع 

اأن يتدخل ملراجعة وتنقية القوانني القائمة من كل حكم يت�سمن متييًزا �سد املراأة 

وال تقره االتفاقية التي التزمت بها م�سر. ومن املقرر فى القانون الدويل اإنــــــــــه 

»ال يجوز للدولة التي �سدقت على اتفاقية من اتفاقيات حقوق االإن�سان اأن تتذرع 

لتعطيل  االتفاقية  فى  املقررة  احلقوق  مع  املتعار�سة  الوطني  قانونها  بن�سو�س 

نفاذ هذه احلقوق ومتتع مواطنيها بها«. 

2-  لي�س �سحيًحا القول باأن اتفاقية ال�سيداو غري قابلة للتنفيذ، واإمنا يلزم اإ�سدارها 

فى �سورة ت�سريع داخلي، فالن�سو�س الد�ستورية فى م�سر اكتفت بالت�سديق على 

االتفاقية ثم ن�سرها فى اجلريدة الر�سمية، بعد موافقة الربملان عليها، كي تتمتع 

بذات القوة التي تثبت للقانون ال�سادر مبا�سرة من الربملان، وقوة القانون، تعنى 

نفاذه والتزام الكافة به، دون حاجة اإىل اإجراء ت�سريعي غري ما قرره الد�ستور. 

للمراأة ن�ست عليها الن�سو�س الد�ستورية فى  3-  اإن اتفاقية ال�سيداو قررت حقوقاً 



   11  

اجلن�س،  ب�سبب  متييز  دون  الرجل  وبني  بينها  امل�ساواة  فى  احلق  واأهمها  م�سر، 

اأوجه  من  وجه  اأي  اإقرار  طريق  عن  االتفاقية  بن�سو�س  االإخلل  يكون  لذلك 

بني  بامل�ساواة  اخلا�س  الد�ستوري  للن�س  انتهاًكا  واملراأة  الرجل  بني  اللم�ساواة 

هذا  من  مت�سرر  لكل  ويكون  قانوين،  ن�س  فى  التمييز  هذا  ورد  ولو  اجلن�سني، 

التمييز القانوين اأن يلجاأ اإىل املحكمة الد�ستورية العليا للق�ساء بعدم د�ستورية 

الن�س القانوين املخالف ملبداأ امل�ساواة بحكم ملزم لكافة �سلطات الدولة. 

4-  يلتزم القا�سي امل�سري باإعمال االتفاقيات الدولية حلقوق االإن�سان التي �سدقت 

عليها م�سر ون�سرتها فى اجلريدة الر�سمية فيما يعر�س عليه من منازعات. وهو 

ا قانونية وطنية، اأ�سفى  اإذ يفعل ذلك ال يطبق اتفاقية دولية، لكنه يطبق ن�سو�سً

فى  القانوين  النظام  من  جزًءا  وجعلها  القانون،  قوة  الد�ستوري  النظام  عليها 

الدولة. فل يعد تطبيق االتفاقية الدولية تنفيًذا الأجندات خارجية، لكنه التزام 

بالن�سو�س الد�ستورية امل�سرية التي حولت االتفاقية اإىل ن�سو�س وطنية لها قوة 

القانون واجبة التطبيق. 

5-  يجب تدريب املحامني الذين ميثلون االأفراد اأمام الق�ساء على االتفاقيات الدولية 

حلقوق االإن�سان التي �سدقت عليها م�سر باعتبارها جزًءا من النظام القانوين 

ما  وهذا  الق�ساء.  اأمام  موكليهم  حقوق  عن  الدفاع  فى  بها  لل�ستعانة  للدولة، 

اإ�سراب �سائقي قطارات الهيئة القومية لل�سكك احلديدية فى  حدث فى ق�سية 

م�سر، حيث ا�ستند دفاع املتهمني اإىل ن�س املادة)8/د( من العهد الدويل للحقوق 

باملخالفة  االإ�سراب وجتعله حًقا  التي تبيح  االقت�سادية واالجتماعية والثقافية 

للمادة )124( من قانون العقوبات امل�سري التي جترم االإ�سراب.

وفى هذه الواقعة اأ�سدرت حمكمة جنايات القاهرة )دائرة اأمن الدولة العليا طوارئ( 
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حكمها برباءة املتهمني فى الق�سية ا�ستناًدا اإىل اأن العهد الدويل للحقوق االقت�سادية 

والثقافية قد حتول اإىل ت�سريع م�سري بعد الت�سديق عليه ون�سره فى اجلريدة الر�سمية 

بتاريخ 14 اأبريل 1982 طبقاً لن�س املادة)151( من الد�ستور. وحيث اأن هذا الن�س الدويل 

جاء الحًقا على ن�س املادة )124( من قانون العقوبات، باعتباره قانوًنا من قوانني الدولة 

يتعني على الق�ساء الوطني تطبيقه باعتباره كذلك، فاإنه يتعني اعتبار املادة )124( من 

قانون العقوبات قد األغيت �سمناً باملادة)8( فقرة )د( من االتفاقية امل�سار اإليها. ويعني 

ذلك اأن حمكمة اجلنايات  اعتربت االتفاقية الدولية بذاتها قانوًنا داخلًيا واجب النفاذ 

فى م�سر الحًقا على قانون العقوبات، ن�سخ لذلك املادة )124( من هذا القانون االأخري. 

6-  حر�س امل�سرع امل�سري فى ال�سنوات االأخرية على تاأكيد نظرته للتفاقيات الدولية 

التطبيق  واجبة  للدولة،  القانوين  النظام  من  جزًءا  باعتبارها  االإن�سان  حلقوق 

الن�سو�س  بع�س  من  ذلك  على  ون�ستدل  الدولة.  �سلطات  كافة  من  م�سر  فى 

القانونية: 

وامل�سافة   1996 ل�سنة   12 رقم  الطفل  قانون  االأوىل من  املادة  الثانية من  الفقرة    -

2008. فالفقرة االأوىل من هذه املادة تقرر كفالة الدولة  126 ل�سنة  بالقانون رقم 

 - 2008 – امل�سافة �سنة  املادة  الثانية من  اأما الفقرة  حلماية الطفولة واالأمومة، 

فتن�س على ما يلي: »كما تكفل الدولة، كحد اأدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية 

حقوق الطفل وغريها من املواثيق الدولية ذات ال�سلة النافذة فى م�سر«. ويعني 

ذلك فى و�سوح اأن حقوق الطفل الواردة فى االتفاقيات الدولية التي التزمت بها 

م�سر هي جزء من قانون الطفل واجبة التطبيق فى م�سر اإذا كانت ت�سيف حًقا مل 

ين�س عليه قانون الطفل امل�سري. 
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اإنه  التي تن�س على   1975 ل�سنة   26 امل�سرية رقم  املادة )26( من قانون اجلن�سية    -

»يعمل باأحكام املعاهدات واالتفاقيات الدولية اخلا�سة باجلن�سية التي اأبرمت بني 

م�سر والدول االأجنبية ولو خالفت اأحكام هذا القانون«. ي�سري هذا الن�س بو�سوح 

اإىل �سمو االتفاقية الدولية التي التزمت بها م�سر على القانون الداخلي املتعار�س 

الإرادة  ان�ساعًيا  ولي�س  وطنية  وباإرادة  الوطني  الت�سريع  فى  ورد  لن�س  وفًقا  معها 

اأجنبية اأو دولية. 

الدولية  الن�سو�س فى االتفاقيات  باأن م�سر قد حتفظت على بع�س  لكن قد يقال 

اخلا�سة بحقوق االإن�سان التي �سدقت عليها، وهو ما يدعونا اإىل بيان القيمة القانونية 

لهذه التحفظات ومدى ملءمة االإبقاء عليها اأو �سحبها فيما يتعلق باتفاقية ال�سيداو. 

ثانيًا- التحفظات امل�سرية على اتفاقية ال�سيداو:

حتفظت م�سر على بع�س ن�سو�س اتفاقية ال�سيداو عند ت�سديقها عليها. ون�سري اإىل 

الن�سو�س املتحفظ عليها ونحدد اأ�سباب التحفظات، ثم نبني القيمة القانونية لها، ومدى 

ملءمة االإبقاء عليها فى �سوء التطور الذي حدث فى م�سر منذ الت�سديق على االتفاقية. 

اأ- املواد املتحفظ عليها عند الت�ضديق وم�ضمون التحفظ:

1-  املادة) 2( ون�سها: ت�سجب الدول االأطراف جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، وتتفق 

على اأن تنتهج - بكل الو�سائل املنا�سبة ودون اإبطاء- �سيا�سة ت�ستهدف الق�ساء على 

التمييز �سد املراأة. وحتقيًقا لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي:

اأ-  اإدماج مبداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة فى د�ساتريها الوطنية اأو ت�سريعاتها املنا�سبة 

االأخرى، اإذا مل يكن هذا املبداأ قد اأدمج فيها حتى االآن، وكفالة التحقيق العملي 

لهذا املبداأ من خلل الت�سريع وغريه من الو�سائل املنا�سبة.

ب-  اتخاذ املنا�سب من التدابري، ت�سريعية وغري ت�سريعية، مبا فى ذلك ما ينا�سب من 
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جزاءات حلظر كل متييز �سد املراأة.

جـ-  فر�س حماية قانونية حلقوق املراأة على قدم امل�ساواة مع الرجل، و�سمان احلماية 

الفعالة للمراأة عن طريق املحاكم ذات االخت�سا�س واملوؤ�س�سات العامة االأخرى 

فى البلد، من اأي عمل متييزي.

وكفالة  املراأة،  �سد  متييزية  ممار�سة  اأو  متييزي  عمل  اأي  مبا�سرة  عن  د-  االمتناع 

ت�سرف ال�سلطات واملوؤ�س�سات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام.

ه-  اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة للق�ساء على التمييـــــــــز �ســـد املـــــراأة مــــــن جانــــب 

اأي �سخ�س اأو منظمة اأو موؤ�س�سة. 

اإبطال  اأو  لتغيري  منها،  الت�سريعي  ذلك  فى  مبا  املنا�سبة،  التدابري  جميع  اتخاذ  و-  

القائم من القوانني واالأنظمة واالأعراف واملمار�سات التي ت�سكل متييًزا �سد املراأة.

ز-  اإلغاء جميع االأحكام اجلزائية الوطنية التي ت�سكل متييًزا �سد املراأة.

م�سمون التحفظ امل�سري علي هذه املادة اأن م�سر تبدي ا�ستعدادها لتنفيذ ما جاء 

ال�سوؤال الذي يطرح  املادة مبا ال يتعار�س مع ال�سريعة االإ�سلمية، ولكن  بفقرات هذه 

ا  نف�سه فى مواجهة هذا ال�سبب للتحفظ هو: ما هي الفقرات التي يعد تنفيذها متعار�سً

مع »مبادئ ال�سريعة االإ�سلمية« على النحو الذي كانت تقرره املادة الثانية من د�ستور 

1971، وال نعتقد اأنه �سوف يلحقها التعديل فى الد�ستور اجلديد.

2-  املادة)9( فقرة 2، ون�سها:2- متنح الدول االأطراف املراأة حًقا م�ساوًيا حلق الرجل 

فيما يتعلق بجن�سية اأطفالهما.

 م�سمون هذا الن�س اأن املراأة امل�سرية يكون لها احلق فى نقل جن�سيتها اإىل اأبنائها 

اإذا كانت متزوجة من غري م�سري، بحيث يتمتع اأبناء هذه االأم بجن�سية االأم، كما يتمتع 

اأبناء االأب امل�سري بجن�سية اأبيهم امل�سرية. 
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كان حتفظ م�سر على هذه الفقرة باأن يكون ذلك دون اإخلل باكت�ساب الطفل الناجت 

جن�سية  اختلف  حالة  فى  جلن�سيتني  الكت�سابه  تفادًيا  وذلك  اأبيه،  جلن�سية  زواج  عن 

االأبوين اتقاًء للإ�سرار مب�ستقبله، اإذ اإن اكت�ساب الطفل جلن�سية اأبيه هو اأن�سب االأو�ساع 

املراأة فى  املاألوف موافقة  اإذ  امل�ساواة بني الرجل واملراأة،  له، وال م�سا�س فى ذلك مببداأ 

حالة زواجها من اأجنبي على انت�ساب اأطفالها جلن�سية االأب.

ووا�سح اأن هذا التربير ينطوي على مغالطة واإنكار للحقائق الطبيعية والقانونية، 

غري  مب�ستقبله  ي�سر  جلن�سيتني  الطفل  اكت�ساب  باأن  فالقول  املنطق.  يخالف  اأنه  كما 

كان  اإذا  اأمه  اأبيه وجن�سية  يكت�سب جن�سية  اأجنبية  املتزوج من  امل�سري  ابن  الأن  مقبول 

قانونها يعرتف بحق الدم من جهة االأم، وقد كان منطق هذا التحفظ يقت�سى حرمان 

ابن امل�سري من اجلن�سية امل�سرية اإذا كان قد ح�سل على جن�سية اأمه غري امل�سرية اتقاًء 

للإ�سرار مب�ستقبله. والقول بغري ذلك موؤداه اأن امل�سرع امل�سري يحر�س على م�ستقبل 

يعنيه  ال  بينما  امل�سرية،  اأمه  جن�سية  من  فيحرمه  اأجنبي،  من  املتزوجة  امل�سرية  ابن 

م�ستقبل ابن امل�سري الذي يح�سل على جن�سية اأمه االأجنبية، فيمنحه اجلن�سية امل�سرية 

دون قيد اأو �سرط. 

والتربير ينطوي على اإنكار للحقائق القانونية التي ت�سمنها قانون اجلن�سية امل�سري 

وهو يجيز ازدواج اجلن�سية ملن كان اأبواه م�سريان، وال يرتتب على ح�سول امل�سري على 

جن�سية اأجنبية  حرمانه من حقوقه القانونية، اإذ يعتربه م�سرًيا من كافة الوجوه وفى 

جميع االأحوال. 

واأخرًيا ينطوي التربير على خمالفة حلقائق االأمور عندما يقرر اأن املاألوف موافقة 

املراأة التي تتزوج من اأجنبي على حرمان اأوالدها من اجلن�سية امل�سرية اكتفاًء بانت�ساب 

اأو املعقول، بل هو الظلم بعينه فى ظل  املاألوف  اأطفالها جلن�سية االأب. فلي�س هذا من 

قانون للجن�سية ال يزال مينح اجلن�سية امل�سرية ملن ولد فى م�سر من اأبوين جمهولني، 
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ويعترب اللقيط فى م�سر مولوًدا فيها ما مل يثبت العك�س.  

وعلى كل حال فقد عدل قانون اجلن�سية امل�سري بالقانون رقم 154 ل�سنة 2004 ليمنح 

اأبناء امل�سرية املتزوجة من اأجنبي حق التمتع باجلن�سية امل�سرية اأو احل�سول عليها، وهو 

ما يعني زوال وجه من اأوجه عدم امل�ساواة بني الرجل واملراأة فى منح اجلن�سية الأبنائهما، 

فلم يعد امل�سرع امل�سري يرى فى ازدواج جن�سية ابن امل�سرية املتزوجة من اأجنبي اأي وجه 

من اأوجه االإ�سرار مب�ستقبله. ون�سري اإىل دور املجل�س القومي للمراأة فى رفع هذا الظلم 

عن اأبناء االأم امل�سرية املتزوجة من اأجنبي، الذين كانوا يعتربون غرباء فى وطنهم وبني 

اأهليهم، ال�سيما عندما تنف�سم عرى الزواج وتعود االأم امل�سرية باأطفالها اإىل وطنها. 

ال�سيداو،  اتفاقية  من   2 املادة)9(فقرة  على  حتفظها  م�سر  ت�سحب  اأن  يلزم  لذلك 

العام  االأمني  اإىل  املعنى  بهذا  اإ�سعار  بتوجيه  االتفاقية  املادة )3/28( من  لن�س  تطبيقاً 

للأمم املتحدة. فل يوجد مربر للإبقاء على هذا التحفظ بعد اعرتاف القانون امل�سري 

بامل�ساواة بني الرجل واملراأة فى حق منح اجلن�سية الأبنائهما.

املنا�سبة للق�ساء على  التدابري  املادة)16(، ون�سها:تتخذ الدول االأطراف جميع    -3

وبوجٍه  العائلية،  والعلقات  بالزواج  املتعلقة  االأمور  كافة  فى  املراأة  �سد  التمييز 

خا�س ت�سمن على اأ�سا�س امل�ساواة بني الرجل واملراأة:

اأ- نف�س احلق فى عقد الزواج.

ب-  نف�س احلق فى حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج اإال بر�ساها احلر الكامل.

جـ- نف�س احلقوق وامل�سوؤوليات اأثناء الزواج وعند ف�سخه.

د-  نف�س احلقوق وامل�سوؤوليات بو�سفهما اأبوين، بغ�س النظر عن حالتهما الزوجية، فى 

االأمور املتعلقة باأطفالهما، وفى جميع االأحوال يكون مل�سلحة االأطفال االعتبار االأول.

ه-  نف�س احلقوق فى اأن تقرر- بحرية وباإدراك للنتائج- عدد اأطفالها والفا�سل بني 

الكفيلة  والو�سائل  والتثقيف  املعلومات  على  احل�سول  وفى  يليه،  والذي  الطفل 
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بتمكينهما من ممار�سة هذه احلقوق.

و-  نف�س احلقوق وامل�سوؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والو�ساية على االأطفال 

الت�سريع  فى  املفاهيم  هذه  توجد  حني  االأعراف،  من  ذلك  �سابه  ما  اأو  وتبنيهم، 

الوطني، وفى جميع االأحوال يكون مل�سلحة االأطفال االعتبار االأول.

ا�سم  اختيار  فى  احلق  ذلك  فى  مبا  والزوجة،  للزوج  ال�سخ�سية  احلقوق  ز-  نف�س 

االأ�سرة واملهنة ونوع العمل.

ح-  نف�س احلقوق لكل الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واالإ�سراف عليها 

واإدارتها والتمتع بها والت�سرف فيها، �سواء بل مقابل اأو مقابل عو�س.

االإجراءات  جميع  وتتخذ  قانوين،  اأثر  اأي  زواجه  اأو  الطفل  خلطوبة  يكون  ال  ى-  

ال�سرورية، مبا فى ذلك الت�سريعي منها، لتحديد �سن اأدنى للزواج وجلعل ت�سجيل 

الزواج فى �سجل ر�سمي اأمًرا اإلزامًيا.

حتفظت م�سر على املادة)16( من االتفاقية بتعليق تنفيذها على �سرط عدم اإخلل 

ذلك مبا تكفله ال�سريعة االإ�سلمية للزوجة من حقوق مقابلة حلقوق الزوج، مبا يحقق 

التوازن العادل بينهما، وذلك مراعاًة ملا تقوم عليه العلقات الزوجية فى م�سر من قد�سية 

م�ستمدة من العقائد الدينية الرا�سخة التي ال يجوز اخلروج عليها ...... وذلك اأن اأحكام 

ال�سريعة االإ�سلمية تفر�س على الزوج اأداء ال�سداق املنا�سب للزوجة واالإنفاق عليها، ثم 

اأموالها  على  الكاملة  بحقوقها  الزوجة  حتتفظ  حني  فى  الطلق،  عند  لها  النفقة  اأداء 

وال تلتزم باالإنفاق منها على نف�سها، ولذلك قيدت ال�سريعة حق الزوجة فى الطلق باأن 

اأوجبت اأن يكون ذلك بحكم الق�ساء فى حني مل ت�سع مثل هذا القيد على الزوج.

ووا�سح من هذا التربير اأنه ين�سب على اآلية الطلق التي ترتبط بااللتزام بالنفقة، 

اإىل  اللجوء  دون  يطلق  اأن  له  يكون  باالإنفاق  الزوجة  تلتزم  وال  الزوج  ينفق  فحيث 
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الق�ساء. اأما الزوجة فل ت�ستطيع احل�سول على الطلق اإال بحكم الق�ساء؛ لكونها ال 

تلتزم باالإنفاق من اأموالها على نف�سها. وهذا التربير �سطحي ويقود منطقه اإىل اأنه اإذا 

ت�ساوى الزوجان فى االإنفاق مل يعد هناك ما يربر جعل الطلق مرتبًطا باإرادة الزوج 

دون الزوجة. واحلق اأن تعليق الطلق على �سدور حكم به من الق�ساء يحقق م�سلحة 

االأ�سرة واملجتمع، لكونه يحد من الطلق غري املربر، والطلق فى ال�سريعة االإ�سلمية 

اأبغ�س احللل اإىل اهلل، فيكون ربطه بحكم الق�ساء اأوىل واأوجب بالن�سبة للزوجني. 

واإذا جتاوزنا هذا التربير، فل يوجد فى ن�س املادة )16( ما يخالف اأحكام ال�سريعة 

تقبل  اأن م�سر  التحفظ  ورد فى  اأنه قد  عليه، ال�سيما  التحفظ  وي�ستوجب  االإ�سلمية 

امل�ساواة بني الرجل واملراأة فى كافة االأمور املتعلقة بالزواج وعلقات االأ�سرة اأثناء الزواج 

وعند ف�سخه، �سريطة اأال يخل ذلك مبا تكفله ال�سريعة االإ�سلمية للزوجة من حقوق 

مقابلة حلقوق الزوج مبا يحقق التوازن العادل بينهما. ومتى كانت حقوق الزوجة حتقق 

يوجد  فل  ال�سيداو-  اتفاقية  اإليه  ت�سبو  ما  عني  وهو  الزوجني-  بني  العادل  التوازن 

16( التي تدعو للق�ساء على التمييز �سد املراأة فى كافة  ما يربر التحفظ على املادة) 

االأمور املتعلقة بالزواج والعلقات العائلية على نحو يحقق التوازن العادل بني حقوق 

الزوجني. 

فى  الواردة  باالأحكام  امل�سا�س  عدم  على  ال�سيداو  اتفاقية  من  املادة)23(  ن�ست  وقد 

ت�سريعات الدول االأطراف، اأو فى اتفاقية دولية اأخرى تكون اأكرث حتقيًقا للم�ساواة بني 

الرجل واملراأة. 

4-  املادة )29-1( خا�سة بالتحكيم كو�سيلة لت�سوية اخللفات النا�سئة حول تف�سري 

اأو تطبيق االتفاقية. وهذا التحفظ ال يتعار�س مع مو�سوع االتفاقية وغر�سها. 

لذلك اأجازت الفقرة الثانية من املادة)29( الأية دولة اأن تعلن حتفظها على االلتزام 

بالتحكيم، كما لها اأن ت�سحب هذا التحفظ متى �ساءت.
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ب - القيمة القانونية للتحفظات امل�ضرية ومدى مالءمة الإبقاء عليها: 

اأ�سرنا اإىل اأن التحفظ على املادة)9( فقرة 2 من االتفاقية مل يعد له مقت�سى بعد 

تعديل قانون اجلن�سية امل�سرية ومنح االأم امل�سرية حًقا م�ساوًيا حلق االأب امل�سري فيما 

يتعلق بجن�سية اأطفالهما، هذا من ناحية. 

اإىل  باللجوء  اخلا�س  التحفظ  على  االإبقاء  من  �سرر  ال  االأخرى،  الناحية  ومن 

التحكيم لت�سوية اخللفات النا�سئة بني الدول االأطراف فى االتفاقية )م 29 – 1(، الأن 

هذا التحفظ ال يتعار�س مع مو�سوع اتفاقية ال�سيداو وغر�سها. 

اأما التحفظات على املادتني الثانية وال�ساد�سة ع�سرة من االتفاقية، فل تزال قائمة. 

ومربرها كما راأينا مظنة التعار�س مع اأحكام ال�سريعة االإ�سلمية. 

تقييم التحفظ على املادة الثانية من التفاقية: 

الواقع اأن املادة الثانية من اتفاقية ال�سيداو متثل مو�سوع وغر�س االتفاقية، فهي 

تتعلق ب�سجب الدول لكافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة، وتلزم الدول باتباع �سيا�سات للق�ساء 

على التمييز �سد املراأة فى كافة املجاالت. لذلك فالتحفظ على املادة الثانية هو اأخطر 

التحفظات، الأنه يرد على مادة متثل ع�سب ومو�سوع وغر�س االتفاقية، اأو هو حتفظ 

على االتفاقية فى ذاتها. وقد ن�ست املادة )19( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ل�سنة 

1969 على ا�سرتاط اأال يكون التحفظ على االتفاقية منافًيا ملو�سوع االتفاقية وغر�سها، 

كما اأكدت املادة)21( من قانون املعاهدات على بطلن اأي حتفظ ينافى مو�سوع االتفاقية 

وغر�سها. ون�ست املادة )28(من اتفاقية ال�سيداو ذاتها على عدم جواز اإبداء اأي حتفظ 

يكون منافًيا ملو�سوع هذه االتفاقية وغر�سها. 

وهدف اتفاقية ال�سيداو هو حتقيق امل�ساواة  فى احلقوق بني اجلن�سني، والق�ساء على 

كل مظاهر واأ�سكال التمييز بينهما. لذلك ال يجوز اإبداء اأي حتفظ يخالف هذا الهدف 
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ويتنافى بالتايل مع مو�سوع االتفاقية وغر�سها، فهذا التحفظ يبطل وال يرتتب عليه اأي 

اأثر، وال يعفى الدولة امل�سدقة على االتفاقية من التزامها باأحكام االتفاقية، وبالق�ساء 

على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة، مبا فيها اأ�سكال التمييز التي حتفظت ب�ساأنها. 

والذي نراه بخ�سو�س املادة الثانية من اتفاقية ال�سيداو اأنها ال تتعار�س مع اأحكام 

ال�سريعة االإ�سلمية، للأ�سباب التالية:

1-  املادة الثانية قد تخالف قوانني اأو ممار�سات واقعية متييزية فى املجتمع ال �ساأن 

لل�سريعة االإ�سلمية بها. بل اإن املتاأمل فى هذه القوانني اأو املمار�سات يدرك اأنها 

هي ذاتها التي تخالف الفهم ال�سحيح الأحكام ال�سريعة االإ�سلمية الغراء التي ال 

تقر متييًزا وال تقبل ظلًما.

االإ�سلمية- ينطوي  لل�سريعة  الثانية - بزعم خمالفتها  املادة  التحفظ على  اإن    -2

�سمناً على االدعاء باأن ال�سريعة االإ�سلمية ال تقر امل�ساواة بني الرجل واملراأة، واأن 

الو�سعية  عن  م�سوؤواًل  لي�س  االإ�سلم  اأن  واحلقيقة  اللم�ساواة.  تكر�س  اأحكامها 

نتاج  الأنها  االإ�سلمية،  املجتمعات  اأغلب  فى  للمراأة  الظاملة  والواقعية  القانونية 

ثقافة جمتمعية جتاه املراأة ت�سعها دائماً فى و�سع الدونية، ولي�س هذا هو �ساأن 

املراأة فى ال�سريعة االإ�سلمية.

3-  اإن مو�سوع املادة )2( هو الق�ساء على كل اأ�سكال التمييز �سد املراأة، والتمييز �سد 

املراأة ال ميكن اأن يكون م�سدره ال�سريعة االإ�سلمية، واإمنا الن�سو�س التمييزية 

الداخلية  قوانينها  بن�سو�س  حتتج  اأن  لدولة  يجوز  وال  القائمة.  القوانني  فى 

التي  للتفاقية  اإعمااًل  امل�ساواة  بتحقيق  الدولية  بالتزاماتها  الوفاء  من  لتفلت 

الثانية من  املادة  االأخرية من  بالفقرة  ذلك  على  مثااًل  ون�سرب  عليها.  �سدقت 

االتفاقية التي تلزم الدول »باإلغاء جميع االأحكام اجلزائية الوطنية التي ت�سكل 
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التي  االإ�سلمية  ال�سريعة  مع  تعار�س  اأدنى  ذلك  فى  ولي�س  املراأة«.  �سد  متييًزا 

بني  قائم  التعار�س  هذا  بل  واملراأة،  الرجل  بني  والعقاب  التجرمي  فى  متيز  ال 

ن�س االتفاقية وبع�س ن�سو�س قانون العقوبات امل�سري الذي مييز فى التجرمي 

اأو جرمية ممار�سة  والعقاب بني الرجل واملراأة، كما هو احلال فى جرمية الزنا 

الدعارة مثًل. لذلك فن�سو�س قانون العقوبات التمييزية هي التي تتعار�س مع 

ال�سريعة االإ�سلمية ومع االتفاقية الدولية فى اآن واحد. لذلك يكون املق�سود من 

التحفظ على هذه املادة االإبقاء على الن�سو�س التمييزية فى الت�سريع امل�سري التي 

تت�سمن متييًزا �سد املراأة حتت �ستار التذرع ظلًما باأحكام ال�سريعة االإ�سلمية.

واأحكام  املادة  ن�س  بني  فعلي  تعار�س  �سببه  لي�س  الثانية  املادة  على  التحفظ  اإن    -4

التعار�س  مظنة  على  اأبديت  احتياطية  حتفظات  ولكنها  االإ�سلمية،  ال�سريعة 

الفقهية. وقد يكون مبعث التحفظ �سوء  الن�س الدويل وبع�س االجتهادات  بني 

الفهم للم�سمون احلقيقي للن�س املتحفظ عليه، اأو الرغبة فى التوافق مع ثقافة 

اأحد اجلن�سني على  بتفوق  االعتقاد اخلاطئ  تقوم على  اإ�سلمية  جمتمعية غري 

تغيريها  على  العمل  ينبغي  متييزية  �سلوكية  اأمناًطا  تفرز  ثقافة  وهي  االآخر، 

بالو�سائل الت�سريعية وغريها من االآليات املنا�سبة، بداًل من التحفظ على الن�س 

الدويل الذي يقرر االإجراءات والتدابري واالآليات الواجب اتباعها الإزالة كل اأ�سكال 

التمييز �سد املراأة. 

ومما يوؤكد عدم ملءمة االإبقاء على  التحفظ اخلا�س باملادة الثانية من االتفاقية، 

و�سرورة �سحب هذا التحفظ النتفاء التعار�س بني ن�س املادة واأحكام ال�سريعة االإ�سلمية، 

تو�سية املجل�س القومي حلقوق االإن�سان فى تقريره املقدم اإىل املجل�س الدويل حلقوق 

االإن�سان بجنيف حول املراجعة الدورية ال�ساملة حلماية حقوق االإن�سان فى م�سر عن 
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الفرتة من 2006 – 2009، حتت البند ال�ساد�س  اخلا�س بتعزيز حقوق املراأة، حيث اأو�سى 

اأ�سكال  ب�سرورة رفع التحفظ عن املادة )2( من االتفاقية الدولية للق�ساء على جميع 

التمييز �سد املراأة. ونحن بدورنا جندد املطالبة ب�سحب هذا التحفظ، وننا�سد املجل�س 

القومي للمراأة واملجل�س القومي حلقوق االإن�سان بال�سعي لدى ال�سلطات املخت�سة لرفع 

هذا التحفظ الذي ي�سىء لل�سريعة االإ�سلمية قبل اأن ي�سىء اإىل املكانة الدولية مل�سر. 

تقييم التحفظ على املادة ال�ساد�سة ع�سرة من التفاقية:

الزواج  اإطار  فى  اجلن�سني  بني  بامل�ساواة  تتعلق  االتفاقية  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  املادة 

والعلقات االأ�سرية. وي�سهد الواقع العملي بوجود ممار�سات متييزية بني الرجل واملراأة 

دونية  مفهوم  على  املبنية  املجتمعية  الثقافة  م�سدرها  ممار�سات  وهي  املجال،  هذا  فى 

ال�سريعة  من  اأ�سا�ًسا  امل�ستمدة  القوانني  اأقرتها  التي  االإن�سانية  حقوقها  واإنكار  املراأة، 

االإ�سلمية.

ال�سريعة  وبني  بينها  ا  تعار�سً يظهر  ال   )16( املادة  بنود  ا�ستعرا�س  اأن  واحلقيقة 

االإ�سلمية. لذلك فالتحفظ على هذه املادة ال ي�ستند اإىل اعتبارات مو�سوعية، بل الق�سد 

منه تربير واقع املمار�سات التمييزية الظاملة التي تعاين منها املراأة فى بع�س املجتمعات 

العربية، وهي ممار�سات عجزت القوانني الوطنية عن تغيريها اأو الق�ساء عليها.

وقد تطورت قوانني االأحوال ال�سخ�سية فى دول عربية واإ�سلمية فى اجتاه منح املراأة 

بع�س احلقوق التي وردت فى املادة )16(، وهي حقوق م�ستمدة من ال�سريعة االإ�سلمية. 

ففى جمال الطلق، جتيز اأحكام ال�سريعة للمراأة اأن حتتفظ باحلق فى تطليق نف�سها 

واإثبات ذلك فى عقد الزواج. كما اأقر نظام اخللع الذي يجيز للمراأة اأن تنهي العلقة 

الزوجية بالرتا�سي مع زوجها اأو باللجوء اإىل الق�ساء. وقد قيل تربيراً للتحفظ على 
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الزوجية  العلقة  اإنهاء  فى  الرجل  امل�ساوي حلق  املراأة  اأن حق  بالطلق  الرجل  انفراد 

يتعار�س مع اأحكام ال�سريعة االإ�سلمية.

ون�ستعر�س بنود املادة )16( لنبني موقف االإ�سلم ت�سريًعا وفقًها منها:

اأ-  نف�س احلق فى عقد الزواج: اأي حق املراأة فى اأن تعقد زواجها بنف�سها اأو تكون وكيلة 

فى تزويج غريها. ي�سرتط جمهور الفقهاء اأن يزوج املراأة وليها ال�سرعي، الأنه ال زواج 

االأحوال  م�سائل  فى  به  – املعمول  احلنفى  املذهب  فقهاء  لكن  و�ساهدين.  بويل  اإال 

ال�سخ�سية فى م�سر– يرون اأنه يجوز للمراأة البالغة العاقلة اأن تزوج نف�سها بنف�سها، 

واأن تزويجها لنف�سها �سحيح، فهم ال ي�سرتطون الويل فى الزواج.

ب-  نف�س احلق فى اختيار الزوج وعدم انعقاد الزواج اإل بر�ضاها احلر: وهل فى اأحكام 

اأو الفقه ما يعار�س حق الزوجة فى اختيار زوجها كما للزوج  ال�سريعة االإ�سلمية 

اأن ينعقد الزواج بدون الر�ساء احلر  احلق فى اختيار زوجته؟ وهل يقبل االإ�سلم 

الكامل للمراأة، فالر�ساء �سرط النعقاد الزواج، فل ينعقد �سحيًحا اإذا انتفى عن�سر 

الر�ساء احلر. 

اأجمل االإ�سلم تلك  اأثناء الزواج وعند ف�ضخه: وقد  ج-  نف�س احلقوق وامل�ضوؤوليات 

حتمل  فى  امل�ساواة  ذلك  ويعني  باإح�سان  الت�سريح  اأو  باملعروف  املعا�سرة  فى  احلقوق 

ي�سر  اأن  للزوج  يجوز  فل  للآخر.  الزوجني  من  كل  احرتام  مع  احلياة  م�سوؤولية 

بزوجته اأو ي�سيق عليها فى املعاملة اأثناء احلياة الزوجية، كما ال يجوز له اأن يرغمها 

على اال�ستمرار فى حياة زوجية هي لها كارهة، فلي�س ذلك من �سمات الرجولة.

ويقر الت�سريع امل�سري امل�ستمد من ال�سريعة االإ�سلمية للمراأة باحلق فى اأن ت�سع 

بع�س ال�سروط فى عقد الزواج على نحو يوفر امل�ساواة فى املراكز القانونية. من ذلك 

تفوي�س الزوجة فى تطليق نف�سها، دون اللجوء اإىل الق�ساء، واإقرار نظام اخللع الذي 
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ي�سمن للمراأة الت�ساوي مع الرجل فى قدرتها على اإنهاء عقد الزواج بحكم غري قابل 

للطعن فيه من الزوج.

كون  مع  الزوجية  احلالة  عن  النظر  بغ�س  كوالدة  وامل�ضوؤوليات  احلقوق  د-  نف�س 

احل�سانة  م�ساألة  فى  االإ�سلمية  ال�سريعة  تراعي  الراجحة:  هي  الأطفال  م�ضلحة 

احلا�سنة  و�سروط  احل�سانة  اأحكام  االإ�سلمي  الفقه  ف�سل  وقد  الطفل،  م�سلحة 

وواجباتها مبا يحقق م�سلحة املح�سون. وال تعار�س بني ال�سريعة اأو الفقه االإ�سلمي 

وبني هذه الفقرة من املادة )16(.

امل�سوؤولية  الفقهية  واالآراء  الن�سو�س  توؤكد  الإجناب:  مو�ضوع  فى  احلقوق  ه-  نف�س 

والت�ساور  امل�ساواة  من  اأ�سا�س  على  االإجناب  جمال  فى  الزوجني  بني  امل�سرتكة 

والرتا�سي، �سواء فيما يتعلق باحلمل وعدد االأوالد، اأو فى م�سائل االإر�ساع والفطام 

يلحق  اأن  ميكن  الذي  ال�سرر  لتفادي  الطبية  اخلربة  اأهل  باآراء  اال�سرت�ساد  مع 

بالوالدة اأو املولود.

الأطفال  على  والو�ضاية  والولية  القوامة  فى  وامل�ضوؤوليات  احلقوق  نف�س  و-  

»وتبنيهم«:

امل�ساواة بني الرجل واملراأة فى هذه امل�سائل ال يتعار�س مع اأحكام ال�سريعة االإ�سلمية. 

وقد يقال اإن االإ�سلم يرف�س نظام »التبني«، وهذا ال خلف عليه. لكن الن�س ال يفر�س 

على الدولة امل�سدقة على االتفاقية اأن تقر نظام التبني اأو غريه من االأنظمة الواردة فى 

هذه الفقرة، واإمنا تقرر �سرورة امل�ساواة بني اجلن�سني فيما يتعلق بهذه امل�سائل، وذلك 

»حني توجد هذه املفاهيم فى الت�سريع الوطني«، فاإن كان الت�سريع الوطني ال يقرها، 

فل التزام على الدولة باإن�سائها لتنفيذ االتفاقية. كما ت�سمح هذه الفقرة باأنظمة اأخرى 

بديلة ملا ورد فيها، بدليل ما ورد فى هذه الفقرة من تعبري » اأو ما �سابه ذلك من االأعراف«، 



   25  

مثل نظام »كفالة اليتيم«، مع ت�ساوي املراأة والرجل فى احلقوق وامل�سوؤوليات فيما يتعلق 

الف�سلى. الطفل  مل�سلحة  حتقيًقا  بينهما  تفرقة  دون  به  االأخذ  واإمكان  النظام،  بهذا 

لذلك لي�س �سحيًحا االدعاء باأن اتفاقية ال�سيداو تلزم الدول امل�سدقة عليها باإقرار 

نظام التبني املتعار�س مع ال�سريعة االإ�سلمية. فما تفر�سه االتفاقية هو امل�ساواة بني 

املراأة والرجل فى نظام التبني اإذا كان النظام القانوين فى الدولة يقر هذا النظام. اأما 

اإذا كان النظام القانوين ال يعرتف بهذا النظام، فيجب �سمان امل�ساواة بني املراأة والرجل 

فى اأي نظام اآخر يكون بديًل يقره الت�سريع الوطني امل�ستمد من ال�سريعة االإ�سلمية.

ز-  نف�س احلقوق ال�ضخ�ضية مبا فى ذلك احلق فى اختيار ا�ضم الأ�ضرة واملهنة ونوع 

العمل: ال يفرق النظام االإ�سلمي فى جمال احلقوق ال�سخ�سية بني الرجل واملراأة، 

اأ�سرتها بعد زواجها ولها احلق فى اختيار املهنة باعتبار ذلك  اأن حتتفظ با�سم  فلها 

اأن  للمراأة  االإ�سلمي  الفقه  للمراأة. ويقر  القانونية واالقت�سادية  االأهلية  نتائج  من 

ت�سرتط فى عقد الزواج ا�ستمرارها فى عملها، اأو قيامها بالعمل بعد الزواج، فممار�سة 

املراأة ال يتعار�س مع ن�س قطعي الثبوت والداللة فى  اأو العمل الذي تختاره  املهنة 

ال�سريعة االإ�سلمية ، وال يجوز حرمانها من احلق فى اختيار املهنة اأو العمل الذي 

املراأة  وحرمان  اجلن�س.  اختلف  اإىل  ا�ستناًدا  املراأة  لدى  به  القيام  موؤهلت  تتوافر 

من توىل بع�س الوظائف ال ي�ستند اإىل ن�س �سرعي، بل اإىل راأي فقهي مع وجود اآراء 

فقهية اأخرى ال تقر هذا احلرمان. كما اأن هذا احلرمان تف�سره ثقافة املجتمع التي 

مل تتطور بدليل توىل املراأة الوظائف ذاتها فى دول عربية واإ�سلمية دون معار�سة 

جمتمعية اأو عوائق �سرعية اأو قانونية. 

ح-  نف�س احلقوق فيما يتعلق بامللكية واحليازة واإدارة املمتلكات: للمراأة فى االإ�سلم 

اأهلية مالية واقت�سادية كاملة، ولها ذمة مالية م�ستقلة ال تختلط بذمة زوجها بعد 
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الزواج، ولها حق اإدارة ممتلكاتها واكت�ساب ملكية االأموال دون قيد اأو �سرط. وقد �سبق 

النظام القانوين االإ�سلمي االأنظمة الو�سعية فى االعرتاف للمراأة بكل ذلك. 

اأما الفقرة 2 من املادة )16( اخلا�سة مبنع خطوبة الطفل اأو زواجه و�سرورة حتديد 

وجه  نرى  فل  اإلزامًيا،  اأمًرا  ر�سمي  �سجل  فى  الزواج  ت�سجيل  وجعل  للزواج  اأدنى  �سن 

التعار�س بينها وبني اأحكام ال�سريعة االإ�سلمية، فهي حتمى الطفل من الزواج املبكر، 

وحتافظ على حقوق املراأة التي ت�سيع اإذا مل يكن الزواج موثًقا فى �سجلت ر�سمية، حيث 

يقرر القانون امل�سري عدم �سماع اأية دعوى من دعاوى الزوجية اإذا مل يكن الزواج ثابًتا 

بوثيقة ر�سمية. 
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خامتـــة

مما تقدم  نرى اأن االلتزام باتفاقية ال�سيداو مل يفر�س على الدولة امل�سرية من اخلارج، 

واإمنا مت باإرادة وطنية خال�سة طبقاً للنظام الد�ستوري الذي اأقر للتفاقيات الدولية التي 

�سدقت عليها م�سر ون�سرتها فى اجلريدة الر�سمية بقوة القانون ال�سادر من ال�سلطة 

باإرادة  يرتبط  االتفاقية  ن�سو�س  بع�س  على  التحفظ  اأن  كما  الدولة.  فى  الت�سريعية 

الدولة، اإن �ساءت حتفظت، ويكون لها اأن ت�سحب حتفظها على الن�سو�س املتحفظ عليها. 

وفى خ�سو�س التحفظ على اتفاقية ال�سيداو، نلحظ اأن التحفظ على املادة)2/9 (

مل يعد له مقت�سى بعد اإقرار امل�ساواة القانونية بني الرجل واملراأة فى حق منح اجلن�سية 

الأبنائهما. كما اأن التحفظ على املادة)1/29( ال يتعلق مببداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة، 

لتعلقه باإمكانية ت�سوية اخللفات بني الدول االأطراف عن طريق التحكيم. 

وقد راأينا اأن التحفظ على املادة الثانية اخلا�سة مببداأ امل�ساواة وتطبيقاته يتعار�س 

مع مو�سوع االتفاقية وغر�سها، ولذلك يبطل التحفظ ويكون من امللئم �سحبه، لعدم 

جدواه فى اإعفاء الدولة من التزاماتها املرتتبة على هذه املادة. 

اأما التحفظ على املادة)16( اخلا�سة بامل�ساواة بني اجلن�سني فى اإطار الزواج والعلقات 

اأن يبدد االعتقاد لدى  املادة ميكن  ال�سحيح مل�سمون فقرات هذه  الفهم  فاإن  االأ�سرية، 

البع�س باأن بع�س هذه الفقرات يتعار�س مع اأحكام ال�سريعة االإ�سلمية. 
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