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 1أنظر مثالً تفسير مصر لتحفظاتها على إتفاقية سيداو :حقوق الرجال والنساء "متساوية" بدالً من متكافئة "حرصاَ على إحترام الطبيعة المقدسة
للمعتقدات الدينية الراسخة" وبسبب إلزام الرجل قانوناً باإلنفاق على زوجته .أنظر أيضاً تقرير األردن الخامس إلى سيداو في العام  0212حيث يبرّر
اإلختالف في الحقوق باإلختالف في المسؤوليات داخل األسرة بما أن الرجل مسؤول من الناحية المالية عن األسر بصرف النظر عن ثروة الزوجة.
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 0تُعتبر األمثلة القطرية في هذا القسم وسواه ،ما لم يُذكر خالف ذلك ،مستقاة من تقييمات المساواة الجندرية غير المنشورة ( )0211-0212لألستاذة
كميليا فوزي الصلح حول البحرين والكويت وعُمان وقطر واإلمارات العربية المتحدة ولألستاذة إيفيلين بازالغيت حول األردن ولبنان ،إلى جانب تقييم
األستاذة ناديا حجاب ( )0211العابر لألقاليم لحساب المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة.
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 3أبدت السعودية تحفظاً محدداً بالمادة  02لكنها أعلنت أيضاً " :في حال التعارض بين أي بند من بنود اإلتفاقية وأحكام الشريعة اإلسالمية ،ال تُعتبر
المملكة ملزمة بأي شكل من األشكال بتطبيق أحكام اإلتفاقية المتعارضة".
 4جوردن تايمز 02 ،أبريل/نيسان .0222
 5يمكن تحديد حقوق المرأة في إطار الزواج بموجب عقد الزواج .لكن ،نادراً ما تستفيد المرأة من هذه الفرصة .وفي حال عدم تحديد الحقوق ،تعود
للزوج سلطة إتخاذ القرار.
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 6السيدة إلهام مانع "حقوق المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ،منظمة فريدوم هاوس.0212 ،
 2مرصد البرلمان اليمني http://www.ypwatch.org/news.php?newsid=218&lng=en
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 8البدون العديمو الجنسية في الكويت أي من دون وثائق رسمية ويتراوح عددهم بين 122.222و .022.222وقد نظّم البدون تظاهرات عامة إحتجاجاً
على غياب حقوقهم ،مما أدى إلى إحراز بعض التقدم.
" 2حقوق المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا :مصر" .منظمة فريدوم هاوس.

7

 12خطة التنمية الوطنية التاسعة  -0202 -0202المملكة العربية السعودية.0222 .
 11خطة التنمية الوطنية  ،0214 -0212الجمهورية العراقية ،وزارة التخطيط.0222 .
 10خطة التنمية الوطنية  ،0213 -0211السلطة الوطنية الفلسطينية.0211 .
 13في األردن ،يسود إستخدام البيانات المصنفة على أساس النوع اإلجتماعي في التقارير الرسمية بما فيها تقارير أهداف األلفية اإلنمائية وليس فقط
بخصوص الهدفين  3و 5المرتبطين مباشرة بالقضايا الجندرية.
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 14أنظر الورقة األ ساسية بقلم نسرين علمي وبتكليف من منظمة العمل الدولية والمقدمة إلى اجتماع مايو .0213
15اإلسكوا " ،معالجة المعوقات أمام مشاركة المرأة اإلقتصادية في منطقة اإلسكوا" ،ص  10و 14تباعاً.
 16المرجع ذاته ،ص .14
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 12المجموعة اإلنمائية لألمم المتحدة (البلدان العربية/منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا) "إستراتيجية اإلستجابة وإطار العمل" ،مسودة الورقة05 ،
يوليو/تموز .0211
 18لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (" ،)0228محضر موجز لإلجتماع  :805دراسة تقارير الدول األطراف بموجب المادة
 18من إتفاقية سيداو (تتمة) :التقريران الدوريان المجموعان الثالث والرابع الخاصان بالمغرب ،الفقرتان CEDAW/C/SR.825, ،12-16
CEDAW/C/SR.825
 12تقرير منظمة العمل الدولية /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،نظرة جديدة إلى النمو اإلقتصادي :نحو مجتمعات عربية منتجة وشاملة ،منظمة العمل
الدولية ،ص 83-80 .بالنسخة اإلنجليزية.
 02اإلسكوا "معالجة المعوقات أمام مشاركة المرأة اإلقتصادية" ،ص 15.بالنسخة اإلنجليزية.
 01الفروقات المستندة إلى النوع اإلجتماعي في صفوف الرياديين والعمال في لبنان ،البنك الدولي.0222 ،
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 00التقرير الوطني الدوري الخامس لألردن إلى لجنة سيداو -الموجز. http://www.women.jo/admin/document/CEDAW ،
23
البيانات الواردة من لجنة التخطيط العليا في المملكة المغربية ( ،)2202النساء والرجال بأرقام العام .2202
 04تقرير المفوض العام لوكالة األنروا إلى الجمعية العامة ،الدورة  1 ،52يوليو/تموز  32 - 0223يونيو/حزيران .0224
 " 05حقوق اإلنسان عند مفترق طرق في العراق بعد ثماني سنوات على اإلجتياح األميركي" ،هيومن رايتس ووتش.0212 ،
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 " 06حقوق اإلنسان عند مفترق طرق في العراق بعد ثماني سنوات على اإلجتياح األميركي" ،هيومن رايتس ووتش.0212 ،
 02و زارة التشغيل والتكوين المهني في المملكة المغربية ،منظمة العمل الدولية واليونيسيف ( ،)0222لمحة عن عمل األطفال ،ص22 -52 ،54-45 .
بالنسخة الفرنسية.
08
http://www.hrw.org/news/2012/09/30/bahrain-abuse-migrant-workers-despite-reforms
" 02تقرير حقوق اإلنسان في العراق للعام  ،"0212بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق التابعة لمكتب حقوق اإلنسان ،يناير/كانون الثاني .0211
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31

. بالنسخة اإلنجليزية003-000 . ص،0202 ، الفروقات الجندرية العالمية، المنتدى اإلقتصادي العالمي32
http://www.ilo.org/dyn/natlex/country_profiles.nationalLaw?p_lang=en&p_country=EGY
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 30منظمة العفو الدولية ،المرأة تصنع مصر الجديدة ،ص.2.
 33كشف المسح السنوي لإلتحاد الدولي للنقابات العمالية للعام  0211حول الحقوق النقابية تقييد حقوق العمال بعدة طرق مثل منعهم من المفاوضة
الجماعية.
 34اإلسكوا" ،معالجة المعوقات أمام مشاركة المرأة اإلقتصادية في منطقة اإلسكوا".2202 ،E/ESCWA/ECW/2012/1 ،
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 35اإلسكوا" ،معالجة المعوقات أمام مشاركة المرأة اإلقتصادية في منطقة اإلسكوا" 2 ،E/ESCWA/ECW/2012/1 ،أكتوبر/تشرين االول .2202
 36رزمة موارد األمومة :من الطموح إلى واقع للجميع ،0210 ،ص .32
 32كاثرين رامبلhttp://economix.blogs.nytimes.com/2013/04/02/incentives -for-men-to-help-women-to- ،
 0 ،work/?src=rechpأبريل/نيسان  ،0213ص.12 .
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 38كاثرين هاين وناعومي كاسيرير ،جنيف.0212 ،
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32

http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2008/12/17/feature -02
42
http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=30731
41
http://www.arabist.net/blog/2013/3/28/womens-safety-and-participation.html
02 ،http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/05/201352165913600148.html ." "المرأة اليمنية تُسمع صوتها42
.0202 أيار/مايو
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." "المرأة التونسية في قلب ثورتها43
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/mar/23/tunisia -women-revolution?INTCMP=SRCH
. المصدر نفسه44
." أوجه اإلختالف مع الصيغة القديمة: "الدستور المصري الجديد45
http://www.voanews.com/content/egypt-constitution/1572169.html
.0202  مايو، نقاشات المؤلفة مع عالم إقتصاد نسوي مصري46
: أُنظر،0200 و0290  لإلطالع على التغييرات األساسية األخرى بين دستورَي العام47
http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/egypt/2012/12/2012129173710651270.html
Women's Rights in the Egyptian Constitution: (Neo)Liberalism's Family Values ،0200  مايو00 ، إيلين ماكالرني48
28neoفيالمائةhttp://www.jadaliyya.com/pages/index/11852/womens -rights-in-the-egyptian-constitution_
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" 49مصر :شرعة المرأة تدعو إلى اإلنتقال الديموقراطي" .هيئة المرأة التابعة لألمم المتحدة.0200 ،
http://www.unwomen.org/2011/06/egypt-womens-charter-released-calling-for-a-democratic-transition/
 52النقاش في إجتماع مجموعة خبراء منظمة العمل الدولية ،مايو/أيار .0202
 50تظهر حدود الديمقراطية في وجود خبير واحد فقط في القانون الدستوري في المجلس التأسيسي ومن خالل إفتقار أغلبية المنتخبين إلى التدريب في
المجال السياسي.
http://thinkafricapress.com/tunisia/draft-constitution
 52الوضع المكمّل للمرأة التونسية".
http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2012/08/20/complementary_status_for_tunisian_women
 " 53اإلتحاد العام التونسي للشغل :الدستور التونسي الجديد يجب أن يضمن المساواة للمرأة".
http://leftlaborreporter.wordpress.com/2013/03/18/ugtt-new-tunisian-constitution-must-guarantee-womens-equality/
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. الشريعة اإلسالمية تبلغ المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الثوار54
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/islamic-law-comes-to-rebel-held-syria/2013/03/19/b310532e90af-11e2-bdea-e32ad90da239_story.html
. كيف يسحق حكام مصر الراديكاليون حياة وآمال المرأة55
http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/31/egypt -cairo-women-rights-revolution
56
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jun/09/egyptian -women-protesters-sexually-assaulted?INTCMP=SRCH
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http://www.slate.com/blogs/xx_factor/2011/03/21/sexual_harassment_in_egypt_678_shows_how_pervasive_a_
problem_it_is.html
.8  ص،0202  فبراير، لندن،" العنف الجندري ضد النساء في ميدان التحرير: "مصر، منظمة العفو الدولية57
http://genderindex.org/country/algeria  مؤشر النوع اإلجتماعي والمؤسسات اإلجتماعية58
http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/04/syria-has-a-massive-." "أزمة اغتصاب كبيرة في سوريا01
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" 62الديموقراطية سيف ذو حدين بالنسبة إلى النساء"
http://www.nytimes.com/2013/04/17/world/middleeast/17iht -letter17.html?ref=world&_r=0
 61مؤشر النوع اإلجتماعي والمؤسسات اإلجتماعية.
 60مؤشر النوع اإلجتماعي والمؤسسات اإلجتماعية.
 63الغزاويات يواجهن المشاكل بعد مغادرة السجون اإلسرائيلية"http://maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=576353.
64
تنامي اإلعتداءات المصرية في مصر يفجر الصدامات بشأن المالم.
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 65منظمة العفو الدولية" ،مصر :العنف على أساس النوع اإلجتماعي ضد المرأة في ميدان التحرير" ،ص.12 .
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" 66حقوق المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا :اليمن" .منظمة فريدوم هاوس.
ال من تعبير
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"علمانية".
68
http://www.opendemocracy.net/5050/hoda-elsadda/egypt-battle-over-hope-and-morale
69
http://www.nytimes.com/2013/02/21/world/middleeast/women-face-fight-to-keep-their-rights-intunisia.html?_r=0

22

72

المرأة التونسية في قلب ثورتها"http://www.nytimes.com/2013/02/21/world/middleeast/women -face-fight-to-keep-
their-rights-in-tunisia.html?_r=0
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