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 الداخلي الحااقوق في العملية والتطبيحات الدولية الحقاعد في املرأة  حقوق
 واملعققات التطبيق بيو

( العلمي البحث جيل مركز) الزوبعي محمد هللا عبد عمر البا ث 
 
 
 
 

 املحدمة
،  بدقٍو  ؤلانؿاإ  خ٣ق١  اإلاغؤة خ٣ق١  بإّن  ت ااض ٫   باء في ؤؾاؾُت ع٦حزة حٗضّن  ٖامٍو  حاءث إلاا ٦مثاال  ااضًم٣غاَُت، ااٗهٍغ

ٗت  ه دترم ااتي اا٣ااقإ  ص ات  في ااكإإ، طا٪ في  ؾلم ٖلُه هللا نلى ااببي ؾُاؾُت خ٣٣خه  ما الاؾالمُت ااكَغ  ٞيها ًُ

 ال ٧اإ ىبا،  من. الايُهاص بلى ؤ  الاؾدبٗاص بلى ؤ  ااخمُحز بلى ًاصي ؤإ ًم٨ن ؾبب ؤ  اٖخباع ؤي ٖن اابٓغ  هٝغ ؤلانؿاإ،
  خ٣ق١  ااض لي اا٣ااقإ  مجخمٗت حك٩ل ااتي ااض اُت اإلاقاز٤ُ ٦غؾتها ٦ما اإلاغؤة خ٣ق١  ٖلى ااًقء اابدث ىظا ًل٣ي ؤإ من  ضّن 

ُت منها جببث٤  ااتي ؤلانؿاإ،  ابباء ااقَبُت ااضؾاجحر في ا خ٣ق١  ىظو  ج٨َغـ  ااُٟل  اإلاغؤة ؤلانؿاإ  خ٣ق١  ااض اُت ااكٖغ

. ؾلُم مجخم٘
ل آا٫ من  ااما ىظو ٖهقعاا في حؼاٞا جاحي ام المغؤة ا٢غث ااتي ا خ٣ق١  اإ  بما  ؤصى  ٣ٞض اها ا خ٣ق١  جد٤ُ٣ ادق ٍَق

  ااض اُت اإلاٗاىضاث جدخل ؤإ بلى ااٗكٍغن اا٣غإ  في ااض لي اا٣ااقإ  ٖمل مُاصًن جقؾ٘
ًا
  م٩ااا

ًا
 ااض لي، اا٣ااقإ  مهاصع  حإ  اعػا

 اا٣قااحإ قإإ من الامغ ىظا ٩ًقإ  اإ ًجب  ااما مجلضاجه في اابهقم ج٣ُض ا   ه مدهقعا ااض لي اا٣ااقإ  ٌٗض ٞلم ىظا  م٘

 ٚااب اىخمام طا٪ ادُجت  ٧اإ.. اإلاخضمن اإلاجخم٘  باء ادق مجغاىا  جازظ اابقع  ا خ٣ق١  جبهغ ختى  اإلادلُت ااضازلُت
 ا جماٖت اعجًتها ااتي ؤلانؿااُت  اا٣ُم اإلاباصت ٖن  مٗبرة ااض اُت، اإلاٗاىضاث م٘ مخقا٣ٞت ج٩قإ   إإ ااٗغبُت اجحرااضؽ

  . ملؼمت ص اُت  اجٟا٢ُاث مقاز٤ُ في  ٢ببتها ااض اُت،
 اجض اظا٪ اإلاسخلٟت، خُاةا٫ مُاصًن في  ااغحل اإلاغؤة  حإ اإلاؿا اة مبضؤ ااض اُت اإلاقاز٤ُ ٞيها ع٦ؼث ااتي ااباعػة اإلاباصت  من

 اإلاهاص٢ت ٢قاٖض  ي٘ طاجه ااق٢ذ  في ؤًًا ااٗغبُت ااضؾاجحر  جًمبذ ااٗغبُت، ااضؾاجحر ٚااب في اإلابضؤ ىظا نضى

.  اابقاحي من ٖضص في  ا٢تر ذ ٦ثحرا ااٗغبُت ااضؾاجحر  جباًنذ ااض اُت اإلاٗاىضاث بلى  الااًمام
: عمدا  اعبٗت ٖن اابدث ىظا في ج٩لمبا  ٢ض

 الدولية والقثائق النصقص في املرأة  حقوق:  ووق املحقوق

 الداخلية التشريعات في املرأة  لحقوق العملية التطبيحات:  الثاني املحقوق

 :الداخلية الدساثير في املرأة مكااة: الثالث املحقوق
 املرأة  حقوق ثطبيق معققات الرابع املحقوق

  ا خاثمة

 ق
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 الدولية والقثائق صالنصق في املرأة  حقوق:ق ووق املحقوق
الااث اىخمذ    اخخلذ اإلاغؤة  ٢ًاًا ٖـام، بـك٩ل اإلاـغؤة  د٣ق١  ااض اُت  اإلاقاز٤ُ  الاجٟا٢اث الٖا

َا
  حاابا

ًا
 اىخماماث من ىاما

  ؤلاؾالمُ  ؤ٦غمَا  ا٣ضٝ الاؾالم في اإلاغاة مق٢٘ نؿخٗغى الامغ ىظا ٢بل  اإلاخدضة الامم مبٓقمـت  انـكُت مقاز٤ُ
َا
 تهام٩اإ  عٞ٘ اإلاغؤة

  ؤ٦غمها  ،بنؿااُتها المغؤةِم  ؤٖاص ؤلاؾالمِم  صًنَا  ؤإ  :طا٪  من ااٗاإلاحإ،  حإ
ًا
ض ،اؤزذ اإلاغؤة  ؤ٦غمَا   ؤما

َّ
ِٕم  في خ٣ها  ؤ٦  اٟؿها ٖن ااضٞا

   اإلاجخم٘، ااؿؿُاؾت في خ٣ق٢هن  خ٤ . ػ حها م٘ ق٣ا٢ها خا٫ في
َا
  .٧٫1ااغحا النؿاء - ؾلم ٖلُه هللا ىنل -ااببي مباٌٗت

ت خ٣ق١  طاث  دؿبانها ،2اإلاغؤة  د٣ق١  ااٗامت ااض اُت ااقزاث٤ اىخمام من مااٙغ ٖلى  ااغحل، بها ًخمخ٘ ااتي اخل٪ مؿاٍ 

.  مؿخ٣لت ص اُت  اجٟا٢ُاث بٖالااث  خ٣ق٢ها ؤٞغص خُث ؤ٦بر، بٗباًت اإلاغؤة ؤلانؿاإ  خ٣ق١  ااض لي اا٣ااقإ  زو ٣ٞض
  

ًا
  اإلاخدضة ممألا ؤنضعث  ااغحل اإلاغؤة مؿا اة اخإ٦ُض  اؾخمغاعا

ًا
  بٖالاا

ًا
 ااخمُحز ُٞه ٖضّن  ،3اإلاغؤة يض ااخمُحز ٖلى  اا٣ًاء زانا

  اإلاغؤة يض
ًا
ٌ  ٢ض(. 1اإلااصة) ؤلانؿااُت ال٨غامت  بىاات بإخاٞا الإ ٞع  خ٣ق٢ها اها  ٦ٟل ،(3اإلااصة) اإلاغؤة ا٣و ٨ٞغة ؤلٖا

. حلالغ مؿا ٍو  بك٩ل ،4 الاحخماُٖت  الا٢خهاصًت  ااخٗلُمُت  اإلاضاُت ااؿُاؾُت
 يض ااخمُحز زالاها من ٖغّنٞذ اإلاغؤة، يض ااخمُحز ؤق٩ا٫ حمُ٘ ٖلى اا٣ًاء اجٟا٢ُت ااٗامت ا جمُٗت اٖخمضث 1979 ٖام  في 

٩قإ  ا جنـ ؤؾاؽ ٖلى ًخم ج٣ُُض ؤ  اؾدبٗاص ؤ  جٟغ٢ت ؤي  إاه اإلاغؤة تراٝ بخباٍ ؤ  جقىحإ ؤٚغايه، ؤ  آزاعو من ٍ   الٖا
اث ؤلانؿاإ  د٣ق١  المغؤة  ؤي في ؤ   اإلاضاُت  ااث٣اُٞت  الاحخماُٖت  الا٢خهاصًت ااؿُاؾُت اإلاُاصًن في ألاؾاؾُت  ا خٍغ
لى ااؼ حُت خااتها ٖن اابٓغ  هٝغ اها مماعؾتها ؤ  ا خ٣ق١  بهظو جمخٗها بخباٍ ؤ  جقىحإ ؤ  آزغ، مُضاإ  اإلاؿا اة ؤؾاؽ ٖ 

.  5 (1اإلااصة) ااغحل  بحإ  ُنها
 اإلااصة) اإلاغؤة يض ااخمُحز  جمب٘ اإلاؿا اة جد٤ُ٣ ج٨ٟل ااتي اا٣ااقاُت ؤلاحغاءاث حمُ٘ جساطا ااض ٫  ٖلى الاجٟا٢ُت ٞغيذ  ٢ض 

، اإلاغؤة يض ااخمُحز ٧اإ  بطا(. 15/1  اإلااصة ،2
ًا
، حٗض ال اها خها اادؿهُالث بٌٗ ٞةإ مدٓقعا

ًا
 ااض ٫  اجساط ٌٗخبر ال" بط جمُحزا

غاٝ   ءًا بحغا… ألامقمت خـماًت حؿـتهضٝ زانت جضا حر ألَا
ًا
ا (.  4/2اإلااصة) "جمُحًز

 اؿلق٥  ااث٣اُٞت الاحخماُٖت ألااماٍ حُٛحر ٌؿتهضٝ جض حر ؤي  اجساط ااض ٫  حٗهض خض بلى طىبذ الاجٟا٢ُت ؤإ ًالخٔ  مما 

ُت ااٗاصاث ٖلى ال٣ًاء  اإلاغؤة ااغحل خ٣اص ٖلى اا٣اثمت ااٗٞغ (.  5/1 اإلااصة) آلازغ من ؤٖلى ؤ  ؤصنى ا جنؿحإ من ؤي  ٩قإ  الٖا
 ااغاب٘  ا جؼء ااثااث ا جؼء ٦ٟل ُٞما ااؿُاؾُت، ا خ٣ق١  في ااغحل م٘ اإلاؿا اة المغؤة الاجٟا٢ُت من ااثاني ا جؼء ٦ٟل  ٢ض 

  ا خامـ ا جؼء ؤ حض  ِبما.  الا٢خهاصًت  ااث٣اُٞت  الاحخماُٖت اإلاضاُت ا خ٣ق١  في اإلاؿا اة اها
ًا
  آاما

ًا
 ؤخ٩ام اخُب٤ُ ع٢ا ُا

. ااغ٢ا ُت اإلاهمت ىظو جخقلى اإلاغؤة يض ااخمُحز ٖلى ال٣ًاء  جبت بنكاء اؽؤؽ ٖلى ٣ًقم الاجٟا٢ُت
  

ًا
ًال   المغؤة الاجٟا٢ُت ؤُٖذ طا٪ ٖن ٞ 

ًا
ت خ٣ق٢ا  بها الاخخٟاّ ؤ  حُٛحرىا ؤ  ا جنؿُت ا٦دؿاب في ااغحل  خ٣ق١  مؿاٍ 

ٗض(. 9/1 اإلااصة)   ااكإإ ىظا في الاجٟا٢ُت باُه  نلذ ما َ 
ًا
 بهظا اإلاخدضة ألامم  ظاتها ااتي َاث اانكا الجهقص اؾخمغاعا

                                                           
 .999 النهضة للطباعة والنشر ، الفجالة ، القاىرة ، )على عبد الواحد واىف ، حقوق االنسان ىف االسالم ،   
من )  /6 دلادة ؛ ا(من ميثاق األمم ادلتحدة)وادلادة الثامنة وادلادة الثالثة عشرة  3/؛ ادلادة األوىل(من عهد عصبة األمم)أ /3 وادلادة  7/3ادلادة    - 

من العهد الدويل ) 3؛ ادلادة (من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)  /0 وادلادة  3؛ ادلادة (948 اإلعالن العادلي لعام 
(. اخلاص باحلقوق ادلدنية والسياسية

. 967 تشرين الثاين  7خ بتاري(   الدورة ) 63  صدر اإلعالن مبوجب قرار اجلمعية العامة    -3

.  على التوايل 0 ، 9، 6، 4ادلواد    -4

. 979 لعام 80 /34اعتمدت االتفاقية بالقرار رقم    -5
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 جخإزغ ؤإ ًم٨ن ال  بمقحبها. 6م1957 اٗام اإلاتز حت اإلاغؤة  جنؿُت ا خانت  االجٟا٢ُت منها ًخٗل٤ ما  الؾُما ا خهقم،

   إحببي اإلاتز حت اإلاغؤة حنؿُت
ًا
 ؤإ ٢ُتالاجٟا في َٝغ ص ات مقاَجي ؤخض من اإلاتز حت األحببُت ٞةإ طا٪  م٘(. 1اإلااصة) جل٣اثُا

(.  1 اإلااصة) طا٪ َلبذ بطا ػ حها، حنؿُت ج٨دؿب
 ألامم نكاٍ مغاخل من مب٨غة مغخلت في زانت اجٟا٢ُت اها ؤٞغصث ٣ٞض المغؤة ااؿُاؾُت  ا خ٣ق١  ًخٗل٤ ُٞما ؤما

ذ ااتي ،7المغؤة ااؿُاؾُت  ا خ٣ق١  ا خانت الاجٟا٢ُت ااٗامت ا جمُٗت ؤٖضث خُث اإلاغؤة،  خ٣ق١   اانؿبت اإلاخدضة  اٖتٞر

ذ،  د٤ المغؤة (. 1،2،3 اإلاقاص) جمُحز ؤي ص إ  ااغحل م٘  اادؿا ي  ااٗامت اإلابانب ج٣لض  ؤىلُت الااخساب،  خ٤ ااخهٍق
  المغؤة ٞةإ ااؿلم، ؤ ٢اث في المغؤة م٣غعة ااؿا ٣ت ا خ٣ق١  ٧ااذ  بطا 

ًا
اث ااُقاعت  خاالث في خ٣ق٢ا  جخمثل اإلاؿلخت  اإلاباٖػ

 ٞئت بلى ًمخض  ل اإلاغؤة ٖبض ًخق٠٢ ال بايها اإلاكاع اآغ ٝ في ا خماًت  احب  ا٨ن. 8اآغ ٝ ىظو مثل في خماًتها  قحقب

ٟا٫ ىم ألاشخام، من ؤزغى  . ألَا

 الداخلية التشريعات في املرأة  لحقوق العملية التطبيحات: الثاني املحقوق
 الى  اانؿبت ااكإإ ىق ٦ما ،ا خهقم ه ج ٖلى ا  مباقغة اإلاغؤة خ٣ق١  حٗا ج ااتى اإلاخدضة الامم مقاز٤ُ من ٖضص ًقحض
 ا خام  الاجٟا١ ،1957 اإلاتز حت اإلاغؤة  جنؿُت ا خام  الاجٟا١ ،1952 اٗام المغؤة ااؿُاؾُت  ا خ٣ق١  ا خام الاجٟا١

جاث  حسجُل الؼ اج الاصنى  ااؿن ااؼ اج ٖلى  اإلاقا٣ٞت  ،1965 ٖام اإلاقيٕق اٟـ بكاإ ااهاصعة  ااخقنُت ،1962 اٗام ااٍؼ

 ااغ٤ُ٢  ججاعة ااٗبقصًت ااٛاء بكاإ ااخ٨مُلُت  اإلاٗاىضة 1950 اٗام  اابٛاء الاشخام فى الاججاع  دٓغ ا خام جٟا١ الا
 .1965 ٖام الٗبقصًت اإلامازلت  اإلاماعؾاث  ااخ٣ااُض

ٗخبر غاٝ ااض ٫  ُٞه جخٗهض ص لى اجٟا١ ا ٫  المغؤة ااؿُاؾُت  ا خ٣ق١  ا خام الاجٟا١ َ    مماعؾت ًخهل ٢ااقنى  ااتزام الَا
  اإلاُثا١ ااقاعص  اإلاغؤة ااغحل  حإ اإلاؿا اة مبضؤ ٞيها ًُب٤ ااتى الا لى اإلاغة هى ىظو حٗض ٦ما ااؿُاؾُت، الخ٣ق١  مقاَبيها

 . مدضصة مؿاات الى  اانؿبت
 ٢ضم ٖلى ا اثالااخش حمُ٘ فى المغؤة الا٢ترإ خ٤ ٦ٟاات  حقب ماصاىا عثِؿُت مباصت زالزت ااظ٦غ ؾاا٠ الاجٟا١ ًخًمن ٦ما

 ٖاما ااخسا ا اإلابخسبت ااهُئاث  جمُ٘ االاخسا اث ااترؾُذ خ٤ اإلاغؤة  مبذ الااتزام حااب الى جمُحز، اى ص إ  ااغحل م٘ اإلاؿا اة
 ج٣لض فى اإلاغؤة خ٤ جامحإ  حقب ٖن ًٞال جمُحز، اى ص إ  ااغحل م٘ اإلاؿا اة ٢ضم ٖلى ااقَبُت اا٣قااحإ ٖليها جبو  ااتى

اث٠ حمُ٘  مباقغة ةااٗام اإلابانب  . 9جمُحز ص إ  ااغحل م٘ اإلاؿا اة ٢ضم ٖلى ااقَبُت اا٣قااحإ ٖليها جبو ااتى ااٗامت ااْق
ه آلازغ ىق ُٞخًمن اإلاتز حت، اإلاغاة  جنؿُت ا خام ااض لى الاجٟا١ اما  الا  مغاٖاة الااتزام مٟاصىا الااتزاماث من مجمٖق

اًا صىاح  حإ ااُال١  خض ر  ااؼ اج الاعجباٍ ًازغ  حنؿُت ٖلى ااؼ اج زال٫ ااؼ ج حنؿُت حُٛحر ا  احببى  اى ااض ات ٖع
اًاىا اخض جسلى ا  ازغى  ص ات حنؿُت ٖلى الازخُاعى  ا خهق٫  ًدق٫   الا آاُت،  هقعو ااؼ حت  اخخٟاّ ص إ  حنؿِخه ٖن ٖع

٘ اى ٖلى ًازغ ااه ٖلى الاجٟا١ ىظا ًٟؿغ  الا  جنؿُتها، اإلاقاَن ىظا ػ حت  اإ  م٣خًاىا ًجقػ  ٢ًاثُت اعؾتمم ا  حكَغ

 . 10بها اإلاؿلم ا خ٣ق١  من ٦د٤ ػ حها حنؿُت ٖلى َلبها، ٖلى  باء ،مقاَبيها الخض الاحببُت ااؼ حت ٫جدو

                                                           
.  957 كانون الثاين  9 تاريخ (   الدورة ) 040 عرضت ىذه االتفاقية للتوقيع والتصديق بقرار اجلمعية العامة    -6

.  95 كانون األول  0 بتاريخ ( 7الدورة) 640صديق بقرار اجلمعية العامة عرضت ىذه االتفاقية للتوقيع والت   -7

. 974 كانون األول  4 بتاريخ ( 9 الدورة ) 8 33لعامة رقم أصدرت األمم ادلتحدة هبذا الصدد إعالناً خاصاً حبماية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ وادلنازعات ادلسلحة، مبوجب قرار اجلمعية ا   -8

 996 شارع رستم،9مركز القاىرة لدراسات حقوق االنسان، )فيظة شقري، حقوق االنسان للنساء بني االعرتاف الدوىل وحتفظات الدول العربية،ح 9

 . 994 اتفاقية الرضا بالزواج واحلد االدىن لسن الزواج عام  0 
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  اإ ٖاما ٖكغ زمؿت ٖن الؼ اج الاصنى ااؿن ٣ًل الا يغ عة ماؾب٤ الى ااؼ اج ٖلى  اإلاقا٣ٞت ا خانت ااخقنُت  ج٠ًُ

  ااتى ااض اُت الاجٟا٢اث من ماؾب٤ الى  باالياٞت. 11ااخبُٟظ مقي٘ ااظ٦غ ؾااٟت اإلاباصت اقي٘ ااالػمت ا خُقاث جخسظ
 اجٟا٢ُت مثل ااٗاملت  اإلاغؤة زانت مقاز٤ُ ااض اُت ااٗمل إلابٓمت ااٗام اإلااجمغ ا٢غ ، اإلاغؤة بكاإ اإلاخدضة الامم اَاع فى اٖضث

 1935 اٗام 45 ع٢م  الاجٟا٢ُت ،1951 اٗام 100 ع٢م اإلاخ٩اٞئت اا٣ُمت طى ااٗمل ٖن ااٗاملت  اإلاغؤة ااٗامل الغحل اإلاخ٩افئ الاحغ
اث٠ ااٗماات فى ااخمُحز ٖلى  اا٣ًاء ا خانت  ع٢م ااخقنُت ٖن ًٞال لىاالي ااٗمل بكاإ 1928 اٗام 89 ع٢م  الاجٟا٢ُت  ااْق

ت اإلاؿئقاُاث طاث اإلاغؤة حكُٛل  سهقم 1965 اٗام 123   ااث٣اٞت  ااٗلقم التر ُت اإلاخدضة ممالا مبٓمت ا٢غث ٦ما ، الاؾٍغ
 .1960 اٗام ااخٗلُم فى ااخمُحز ٖلى  اا٣ًاء ا خام الاجٟا١( ااُقنؿ٩ق)

الإ نض ع   اإلاغؤة اانهقى احل من اإلاخدضة الامم حهقص فى  الاىمُت ااضالات طاث اإلاٗاام من  ااخمُحز ٖلى ال٣ًاء ااٗاامى الٖا

مبر من ااؿاب٘ فى ااٗامت ا جمُٗت اٖلبخه ااظى اإلاغؤة يض  ااثااُت ااض عة فى 2263 ع٢م ٢غاعىا  م٣خضخى. 1967 ٖن اٞق

 . ااٗكٍغن
الإ ىظا الى ا خاحه  ُنذ  ٢ض م ٖلى” ااه من ا جمُٗت ٢ل٤ ح٨ٗـ ااتى صًباحخه فى الٖا الإ اإلاخدضة الامم مُثا١ من ااٚغ   الٖا

   ٧االتها اإلاخدضة ممالا ٖن ااهاصعة الازغى  ث٤ ااقزا الانؿاإ  خ٣ق١  ااض اُحإ  ااٗهضًن الانؿاإ  خ٣ق١  ااٗاامى
لى ،اإلاخسههت م ٖ   ًؼا٫ ال ٞااه  اانؿاء ااغحا٫  حإ ا خ٣ق١  فى اإلاؿا اة مُضاإ فى جد٣ُ٣ه جم ااظى ااخ٣ضم من اًًا ااٚغ

. 12اإلاغؤة يض ااخمُحز من ٦بحر ٢ضع ىبا٥
الإ صًباحت  جبحإ دق٫   اإلاجخم٘ الاؾغة زحر الانؿاإ ٦غامت م٘ ًدبافى اإلاغؤة يض ااخمُحز اإ ااظ٦غ ؾاا٠ الٖا  اقترا٥ ص إ  ٍ 
مثل ٦ما  ااث٣اُٞت  الا٢خهاصًت  الاحخماُٖت ااؿُاؾُت  لضىا خُاة فى ،ااغحل م٘ ؾا اةاام ٢ضم ٖلى اإلاغؤة  حٗترى ٣ٖبت ٍ 

ا٢اتها الم٩ااُاتها ااخام الااماء  . الانؿااُت  زالم  لضىا زضمت بُٛت َ 

ق الإ ضحٍ   اؾاؾُا اإخاٞا  مثل ااغحل م٘ ا خ٣ق١  فى حؿا يها ج٣ُُضر ا   اا٩اعو اإلاغؤة يض ااخمُحز” اإ  لىالا ماصجه فى الٖا
ٗض مت َ   .“13 الانؿااُت  اا٨غامت مسلت حٍغ

ضٖق تراٝ  اًماإ اخضا حرا اجساط الى ازغى  مقاص فى ٍ    ااتى  اإلاغؤة ااغحل  حإ اإلاؿا اة  مبضؤ ،  ا٢ٗا ٢ااقاا ااٗاامى، الٖا

ت اا٣اثمت  اإلاماعؾاث  الاآمت  ااٗاصاث اا٣قااحإ ااٛاء: فى مااو ًخدهل حر اإلاغؤة، يض جمُحز اى ٖلى اإلابٍُق  ا خماًت  جٞق
 يماإ  اى  خاًُضو ا  ااضؾخقع  فى ا خ٣ق١  حؿا ى  مبضؤ ازباث حااب الى ، اإلاغؤة ااغحل خ٣ق١  حؿا ى  اخامحإ اا٩اُٞت اا٣ااقاُت

ُت اإلاماعؾاث  ااٛاء اابٗغاث ٖلى اا٣ًاء ادق اا٣قمُت الاىخماماث  جقحُه مااٗا ااغاى جث٠ُ٣  ٦ظا٪ ازغ، ٢ااقنى  ااٗٞغ
الإ ااُه اقو ٖما ًٞال اإلاغؤة، ا٣و ٨ٞغة ٖلى اا٣اثمت الازغى  اإلاماعؾاث  حمُ٘  ٚحر  اإلابٓماث  ا خ٩قماث الاىا ت من الٖا

ؼ  الاٞغاص ا خ٩قمُت الإ ااقاعصة اإلاباصت جبُٟظ اخٍٗؼ  .  ااٖل

الإ صمقا  جدؿ٘  اا٣ااقإ  فى  ا خ٣ق١  ،(5/م) ا جنؿُت فى  ا خ٤ ،(ٕ/م)ااؿُاؾُت ا خ٣ق١  فى اإلاؿا اة ٖلى ااخق٦ُض ادكمل الٖا
 بحاإ الى ،(9/م)ااخٗلُم  خ٣ق١ (8/م)اإلاغؤة فى  الاججاع( 7/م) ٣ٖقباثا٫ ٢ااقإ  فى ااخمُحز ٖلى اا٣اثمت  ااببقص( 6/م)اإلاضنى

الإ ااقاعصة  الاخ٩ام اإلاباصت اىم  اإ اا٣ق٫  ًم٨ن (10/م) الاحخماُٖت الا٢خهاصًت ا خ٣ق١   الاىخمام  هضص ااظ٦غ ؾاا٠  ااٖل
:  فى -احماال –جخدهل خ٣ق٢ها  خماًت  اإلاغؤة

                                                           
 .ادلركز الدميقراطي العريب. دراسة منشورة:مد حممدعبد ادلنعم عنانإميان مح: حقوق ادلرأة يف ادلواثيق الدولية مع التطبيق علي احلالة ادلصرية   

 .945 ميثاق منظمة االمم ادلتحدة عام    

 945 ميثاق منظمة االمم ادلتحدة عام  3 
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ت اا٣اثمت  اإلاامغؾاث  الاآمت  ااٗاصاث اا٣قااحإ الاٛاء اإلاباؾبت ااخضا حر حمُ٘ اجساط - . اإلاغؤة يض جمُحز اى ٖلى اإلابٍُق

ؼ- .  اإلاغؤة ااغحل  حإ ا خ٣ق١  حؿا ى  اخامحإ اا٩اُٞت ا٣ااقاُتا ا خماًت  اخٍٗؼ
  ااٛاء اابٗغاث ٖلى اا٣ًاء ادق اا٣قمُت الاىخماماث  جقحُه ااٗام ااغاى اخث٠ُ٣ اإلاباؾبت ااخضا حر حمُ٘ اجساط حااب الى -

ُت اإلاماعؾاث . اإلاغؤة ا٣و ٨ٞغة ٖلى اا٣اثمت عى الار اإلاماعؾاث  حمُ٘ ااٗٞغ

 ٦د٤: ا خ٣ق١  من  ُاثٟت جمُحز اى  ص إ  ااغحل م٘ اإلاؿا اة ٢ضم ٖلى اإلاغؤة جمخ٘ اخامحإ اإلاباؾبت ااخضا حر اجساط ٖن ًٞال -
 حمُ٘ فى جغإالا١ ٦د٤ ااٗامت الااخسا اث ٖن اإلاببث٣ت ااهُئاث حمُ٘ إلا٣اٖض  ااترقُذ الااخسا اث حمُ٘ فى الا٢ترإ

اث٠ حمُ٘ قغة مبا ااٗامت اإلابانب ج٣لض  خ٤ ،ااٗامت الاؾخٟخاءاث   ا٦دؿاب اإلاخٗل٣ت ا خ٣ق١  ٖن ًٞال ااٗامت، ااْق
 ٖضًمت ًجٗلها ااؼ حت  جنؿُت جل٣اجى مؿاؽ اى احببى من ااؼ اج ٖلى ًترجب  الا ، بها الاخخٟاّ ا  حُٛحرىا ا  ا جنؿُت

 . 14ػ حها حنؿُت  ا٦دؿاب ًلؼمها ا  ا جنؿُت
غجبِ الإ  ه ٢ضخى ما اًًا ؾب٤  ما ٍ   ٚحر ا  اإلاتز حت اإلاغؤة جمخ٘ اخامحإ اإلاباؾبت ااخضا حر ٧اٞت جساطا يغ عة من الٖا

ت  د٣ق١  اإلاتز حت  مغ٦ؼ حؿا ى  مبضؤ اخامحإ اإلاباؾبت ااخضا حر حمُ٘  اجساط اإلاضنى، اا٣ااقإ  مجا٫ فى ااغحل  خ٣ق١  مدؿاٍ 
 اصنى خض اقي٘ اإلاباؾبت ٖااتاا٠ ااخضا حر  اجساط اابااٛاث ٚحر ااهٛحراث  زُبت ااهٛاع ػ اج خٓغ حااب الى ااؼ ححإ،

 ااتى اا٣ٗقباث ٢قااحإ فى ااقاعصة الاخ٩ام حمُ٘  ااٛاء ااغؾمُت، ااسجالث فى ااؼ اج ٣ٖقص حسجُل   حقب ااؼ اج اؿن
 جمخ٘ اخامحإ  اابٛاء  اإلاغؤة الاججاع ااقإ حمُ٘ إلا٩اٞدت اإلاباؾبت ااخضا حر حمُ٘  اجساط اإلاغؤة، يض جمُحز اى ٖلى جبُقى 
ت  د٣ق١  ،اإلاتز حاث ٚحر ا  اإلاتز حاث  اانؿاء، ثااٟخاًا اجه حمُ٘ ٖلى ااخٗلُم مجا٫ فى ااغحل  خ٣ق١  مدؿاٍ   ،مؿخٍق
ت  د٣ق١  اإلاتز حت ٚحر ا  اإلاتز حت اإلاغؤة جمخ٘ اخامحإ اإلاباًبت ااخضا حر حمُ٘  اجساط  ا خُاة مجاالث فى ااغحل  خ٣ق١  مؿاٍ 

  –ااٗمل فى ااٟٗلى خ٣ها اخمحإ الامقمه ا  ااؼ اج بؿبب اإلاغؤة يض ااخمُحز مب٘  حقب ٖن ،ًٞال  الاحخماُٖت الا٢خهاصًت
 الى ٖقصتها يماإ م٘ ااقالصة ٖبض  احغ ااالػمت الاحاػة  مبدها ،الامقمت ا  ااؼ اج خاات فى ٞهلها إلاب٘ ااالػمت ااخضا حر اجساط

حر ااؿا ٤ ٖملها ت ااخضا حر من ٌٗخبر ال اإ ٖلى ،ا خًاات زضماث طا٪ فى  ما ااالػمت الاحخماُٖت ا خضماث  اخٞق  فى  –ااخمُحًز
الإ مٟهقم ما٫ ااقإ بٌٗ فى اإلاغؤة  خماًت جخسظ جضا حر اًت  –الٖا نها  همُم جخٗل٤  الؾباب الٖا . 15ا جؿمانى ج٩ٍق

الااث  ه جخمخ٘ ما الى  باابٓغ  ا جهقص جخابٗذ ،اٗمل ا اا٣ٟه فى ااٛااب الغاى ٢اَب  –ملؼمت ٚحر ،ٖامت َبُٗت من ااض اُت الٖا
  ا خ٣ق١  جمخٗها  جًمن اإلاغؤة يض ااخمُحز ٖلى اا٣ًاء الى تهضٝ  اإلاغؤة زانت اجٟا٢ُت اٖضاص احل من اإلاخدضة الامم اَاع فى

 ااض اُت الاجٟا٢ُت 1979 ٖام فى اإلاخدضة االمم ااٗامت ا جمُٗت ا٢غث اإ ٩ٞاإ ،ااغحل م٘ اإلاؿا اة ٢ضم ٖلى نؿاإاال الاؾاؾُت

. اإلاغؤة يض ااخمُحز اق٩ا٫ ٧اٞت لىٕ ءال٣ًا

 : املتحدة  مم اطاو فى املرأة بحماية املعنية وآلاليات  جهزة

ت ػةالاحه  ه جًُل٘ ما حااب الى ااه الامغ  ا٢٘ ُت ااغثِؿُت -ااًٍٗق  آاُاث من ٖلُه حكخمل ما ا٩ل اإلاخدضة االمم – ااٟٖغ
 . ٖمقما الانؿاإ خ٣ق١  إلاؿاثل  جبا اها اىخمامها يمن اإلاغؤة  د٣ق١  الاىخمام من  اإلاخابٗت؛ اإلاغا٢بت

 احهؼة اإلاخدضة الامم انكاث خحإ  اؾٗا مضى اإلااؾسخى ا  ااه٨ُلى اإلاؿخقى  ٖلى اإلاغؤة  قي٘ ااض لى الاىخمام  لٜ ٣ٞض
 اإلاجلـ ىاانكا ااتى اإلاغؤة مغ٦ؼ الجبه  اانؿبت ااكاإ ىق ٦ما ٧انؿاإ  خ٣ق٢ها جمخٗها  يماإ  اإلاغاة النهقى مخسههت

                                                           
ادلركز العادلى )يدية االخرى ، فاطمة عبد السالم بنور، احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية للمرأة بني النظرية العادلية الثالثة والنظريات التقل 4 

 996 لدراسات واحباث الكتاب االخضر، 

 . 985 عزت سعد السيد الربعى ، محاية حقوق االنسان ىف ظل التنظيم الدوىل واالقليمى ،  5 
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 ٖلى  ااٗمل  جسخو الانؿاإ خ٣ق١   جبت ٖن  مؿخ٣ل المجلـ مٗا إ  ٞغعى ٦جهاػ 1946 ٖام فى  الاحخماعى الا٢خهاصى

 . 16 الا٢خهاصًت  الاحخماُٖت  ااؿُاؾُت اإلاضاُت  اإلاُاصًن اإلاجاالث ٧اٞت فى اإلاغؤة  د٣ق١  اانهقى
 الاجٟا٢ُت من( 17) الماصو اٖماال اإلاغؤة يض ااخمُحز ااىًتم  جبت انكاث خحإ طع تها اإلااؾؿُت ا خماًت ىظو  لٛذ زم

 ،1981 ؾبخمبر فى اابٟاط خحز  صزلذ 1979 فى ااٗامت ا جمُٗت ا٢غتها  ااتى اإلاغاة يض ااخمُحز اق٩ا٫ حمُ٘ ٖلى ال٣ًاء ااض اُت

غاٝ ااض ٫  جُب٤ُ  مخابٗت االجبت  جسخو .   ببقصىا اخ٩امها إلا٣خضخى الَا

  جبت  دبا ٫  اإلا٣ام ىظا فى ٞخ٨خٟى ، الضعاؾت اإلاسخاعة ا خاات هى اإلاغؤة يض ااخمُحز  مباىًت اإلاٗبُت الجبتا اإ الى  باابٓغ
 الا٢خهاصى اإلاجلـ ٢غاع  م٣خضخى اإلاغؤة مغ٦ؼ  جبت قاثإ ،اإلاغؤة خ٣ق١  خماًت مجا٫ فى  ص عىا ااظ٦غ، ؾااٟت اإلاغؤة مغ٦ؼ

ًاء، ااض ٫  من ص ات 45 ممثلى من الجبتا جخ٩قإ  . 1946 ًقاُق 21 فى 11 ع٢م  الاحخماعى  ااخقػَ٘ اؾاؽ ٖلى ازخُاعىم ًخم الٖا
 .17ااٗاص٫ ا جٛغافى

 

 :الداخلية الدساثير في املرأة مكااة:قالثالث املحقوق
 في طا٪  ا٢غث ؤحخماُٖت ؤ  ؤ٢خهاصًت ؤ  ؾُاؾُت ٧ااذ ؾقاء المغؤة الاؾاؾُت ا خ٣ق١  ااٗغبُت ااضؾاجحر ؤ٦ثر جبا اذ

 ث ااضؾاجحر
ًا
ت  اا٣غاعاث ال٣قااحإ اع٦خا  ىظو ؾتمماع ٖملُت  جبُٓم اإلاباصى اخُب٤ُ الاػمه  الاحغاءاث ااخٟهُالث  ي٘ الاصاٍع

 ج٣ضم ام ااٗغبُت ااض ٫  ا٦ثر ػااذ ال خُث  ااغ٢ا ه ااًماااث من اا٨ثحر الى جدخاج ا خ٣ق١  ىظو ٞاإ طا٪  م٘ ،ا خ٣ق١ 
غ   ااخ٣اٍع

ًا
اث ا خ٣ق١  جل٪ ؤاتها٧اث ػااذ  ال الاجٟا٢ُاث، بٌٗ ٖلى ًهاص١ ام نهام اابٌٗ اإ ٦ما ااًماااث جل٪ َب٣ا   ا خٍغ

  خل٪ اإلالخ٣ت اابر جق٦الث ٖلى جهاص١ ام ااٗغبُت ااض ٫  ا٦ثر  اإ الاجٟا٢ُاث ٖلى ناص٢ت ااتي ااض ٫  ٢بل من ختى ٢اثمت

 .18الاجٟا٢ُاث

   الاحخماُٖت الا٢خهاصًت ا خ٣ق١  ٖلى ا٦ض 1971 اؿبه ااهاصع ااٗغبُت مهغ حمهقعٍت صؾخقع  -1 
ًا
( 7) اإلااصة من المقاص َب٣ا

 خماًت ااض ات ٖلى  ا حب( 9) اإلاجخم٘ ؤؾاؽ الاؾغة  اإ( 7)ماصة جماعيالاج ااخًامن ؤخ٩امه في جًمن ااظي( 22) اإلااصة الى
  الاحخماُٖت ةااؿُاسخي اإلاُاصًن في  اإلاغاة ااغحل مؿا اة  ٦ٟاات( 10) اإلااصة  ااكباب اانشخئ جغعى  اإ  ااُٟقات الامقمت

. (11)اإلااصة  ااث٣اُٞت
ذ ص ات صؾخقع  -2 اث ا خ٣ق١   اب في  عص  ٢ض اا٩ٍق  مُضاإ في الاحخماعي  ااٗض٫ اإلاؿا اة جد٤ُ٣ ٖلى ًا٦ض( 24)ماصة  ا خٍغ

باء ااخ٩اا٠ُ (. 48)اإلااصة ٢غعجه ااتي  اإلاؿا اة اصىاإلاب اخُب٤ُ الاؾاؽ هي ااٗضاات  حٗلذ  الٖا

 ا خ٣ق١  في اإلاقاَبحإ  حإ اإلاؿا اة ٖلى( 17) اإلااصة من 29) اا٣ٟغة  في ااضؾخقع  ا عص ا٣ض الااخ٣الي ااؿقصاإ صؾخقع  -3
ن بٌٛ ااٗمل مغاخل  في  ااقاحباث  ؤ  االقإ  ؤ  ااٗبهغ اابٖٓغ

خدملقإ  ؾقاء  ااقاحباث ا خ٣ق١  في مدؿا إ  االببااُقإ  مبه( 7) اإلااصة جًمبذ االبباني ااضؾخقع  -4   ااقاحباث ااٟغاثٌ ٍ 

 .  ُنهم ٞغ١  ما ص إ  ااٗامت

                                                           
،  76  العدد ، احلوار ادلتدىن  مؤسسة)، “حمكمة اجلنايات الدولية منوذجا  –مداخل االليات الدولية حلماية حقوق االنسان ” ،عبد الرمحن بن عمرو  6 

 ahewar.org/news/all.asp على الرابط(.  005 

،  76  العدد ، مؤسسة احلوار ادلتدىن )، “حمكمة اجلنايات الدولية منوذجا  –مداخل االليات الدولية حلماية حقوق االنسان ” ،عبد الرمحن بن عمرو  7 
 ahewar.org/news/all.asp على الرابط(.  005 

 996 شارع رستم،9مركز القاىرة لدراسات حقوق االنسان ، )حفيظة شقري، حقوق االنسان للنساء بني االعرتاف الدوىل وحتفظات الدول العربية ، 8 
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اث الخ٣ق١  ؾاؾُتالا  اإلاباصى الاخ٩ام مبه الا ٫  ااباب جًمن  ٢ض اإلاٛغبي ااضؾخقع  -5  اإلامل٨ت صؾخقع  ٞٗله ما  ٦ظا٪  ا خٍغ

اث٠ في  اإلاؿا اة ااخُٗحإ في ا خ٤ ا٦ض ااظي ااهاقمُت الاعصاُت . ا جمُٗاث جإا٠ُ  خ٤ ااْق
 المجخم٘ الاؾاؾُت اإلا٣قماث ٖلى ا٦ضث ٣ٞض 2002 اٗام  حٗضًالجه 1973 ؾبه في ااهاصع اابدٍغن صؾخقع  ٞٗلت ما  اًًا -6

دٟٔ اإلاجخم٘ ؤؾاؽ الاؾغة  اإ  احباث ا٫  ا خ٣ق١   .ااكغعي ٦ُااه اا٣ااقإ  ٍ 

اث ا خ٣ق١  ٖلى جإ٦ُضو  عٚم 2005 ٖام ااهاصع ااٗغاقي ااضؾخقع  ؤما -7  ؤاًمامه  عٚم( 46الى14) ماصة الا ٫  ااباب في  ا خٍغ
م اإلاغاة  خ٣ق١  الانؿاإ  د٣ق١  ا خانت ااض اُت الاجٟا٢ُاث الى  ٖليها  ااخهض٤ً  اإلاٗاىضاث ا٢ُاثالاج٠ اخترام ٖلى جا٦ُض ٚع

 
ًا
٘ ًهضع ام طا٪  م٘( 110)  اإلااصة( 73/2)  اإلااصة( 61/4) المقاص َب٣ا  ال  ل ال اايها اإلاكاع ااضؾخقعٍت البهقم م٨مل حكَغ

  جدبا٢ٌ ااقيُٗت اا٣قااحإ ا٦ثر ػااذ
ًا
 . 19 اإلاؿا اة  خ٣ق٢ها اإلاغاة ًسو ما زانت ااضؾخقع  اهقم بٌٗ م٘ ٧لُا

اث ا خ٣ق١  ىظو خماًت ؤإ ؼىا  صٖمها  ا خٍغ ٣ه  حٍٗؼ  ىق ااضؾخقع  مؿخقى  ٖلى اها ا جؼاء   ي٘  ٢ااقاُت جٟهُلُت  ٍُغ
  ؤ٦ثر

ًا
 اإلاخٗل٣ه اإلاقاص جٟؿحر ااُت ؤإ ٦ما ااضؾاجحر في م٨مله ٢قااحإ جهضع ام  ااه ٖلمبا ما اطا  الااتزام ااخُب٤ُ في ٞٗلُا

اجه الانؿاإ  د٣ق١    ااض ات ج٩قإ  ااتي ص اُتا٫ اإلاقاز٤ُ  اٖخماص  خٍغ
ًا
ا   ٨ًن ام ٞيها َٞغ

ًا
٣ا  ااض اُت ااخٟؿحر الاُاث ٞ 

 اخل٪ ااخُب٣ُاث في ماًالخٔ  ىظا ااضازلي ااخٟؿحر مؿخقى  ٖلى ا  اإلاٗاىضاث ا٣ٗض ُٞبا ؤجٟا٢ُاث في ٖليها اإلابهقم
٘ من حؼء نبدذؤ  اٖخباعىا الاجٟا٢ُاث جل٪ جُب٤ُ اا٣ًاء  خقلي ااضؾاجحر في ًغص ام ااه ٦ما اإلاباصى   ااضازلي اادكَغ

ًا
 َب٣ا

 ااخٟؿحري  الازغ ؤ   الاجٟا٢ُت اإلاٗاىضة ابهقم اإلاباقغ  ااخُب٤ُ ٌٗٝغ  ما الاجٟا٢ُاث اهقم جُب٤ُ في اا٣ااقاُت المباصى

 . 20ااٗض٫ جُب٤ُ في اإلاهمه ناخب ىق اا٣ًاء ٧قإ  اإلاٗاىضاث اخل٪
 ااخضعج ؾلم في الاجٟا٢ُت جدخلها ااتي  اإلاغجبت ًخٗل٤ ُٞما اض اُتا الاجٟا٢ُاث م٘ ااٗغبُت ااضؾاجحر حٗامل ٖن  ا خ٣ُ٣ت

  ًسخل٠ اا٣ااقني
ًا
٣ا  :زالزت إلاباهج ٞ 

  مٟاصىا 81/م في ااٗقصي ألاؾاسخي اابٓام طا٪ ٢بُل  من ،طاجه ااضؾخقع  ٖلى ختى حٗلق م٩اات ااض اُت االجٟا٢ُت ًجٗل  -1

ت ٞةإ ،ص اُت ااتزاماث من اؿٗقصًتا  ه اعجبُذ ما م٘ ااضؾخقعي اابو حٗاعى بطا) :باه . الاجٟا٢ُت ابو ااخُب٤ُ في ألا اٍق
 .(اإلاخدضة ااٗغبُت ؤلاماعاث ص ات صؾخقع  من 147/م ابو  اانؿبت ا خا٫  ٦ظا

ضح -2 ٘ من ؤٖلى ا٨ن ،ااضؾخقع  من ؤصنى مغجبت في الاجٟا٢ُت ٍ  جي اادكَغ  الضؾخقع   اانؿبت ا خا٫ ٖلُه ىق ٖما ااَق
  ؤ٦ثر جهبذ ٞةنها الاجٟا٢ُت ٖلى اإلاهاص٢ت جمذ بطا ؤاه ٖلى مبه 32/م او في ءحا خُث ،ااخقنسخي

ًا
٘ من اٟاطا  ،ااٗاصي اادكَغ

 .ا جؼاثغ صؾخقع  من 32/م او في ااقاعص اٟؿه ألامغ  ىق
ت مغجبت االجٟا٢ُت ٞخُٗي ااٗغبُت ااضؾاجحر مٗٓم جدبٗه ما  ىق -3 ٘ مؿاٍ  ٘ نضع  بطا الدكَغ  ٖلى اإلاهاص٢ت بٗض حكَغ

ُٗت اا٣اٖضة جُب٤ُ اها مسااٟت  ٧ااذ الاجٟا٢ُت  .21ااالخ٣ت اادكَغ

 اابٓام من حؼء  اٖخباعو ؾقاء اجٟا٢ُت او جُب٤ ٖغبُت ص ات ؤي في اا٣ًاثُت ااؿلُت ؤإ ااهضص بهظا  ااظ٦غ  ا جضًغ    
عي ٗقص ٖلُه حٗلق  اٖخباعىا ؤ  اادكَغ  بؿبب اإلاالثمت بق٩ااُت بلى اابٓغ  خؿاؾُت اا٣ااقاُت ااث٣اٞت ي٠ٗ ٖلى طا٪ َ 

 مهضعة عئٍت ٧قنها الاجٟا٢ُت ٧قنها الاجٟا٢ُت مًمقإ  م٘  ااخٗاَي  الاؾخ٣ال٫ ااؿُاصة  مؿاثل ألاخُاإ من ٦ثحر في عبُها

                                                           
 985 عزت سعد السيد الربعى ، محاية حقوق االنسان ىف ظل التنظيم الدوىل واالقليمى ،  9 

 996 شارع رستم،9مركز القاىرة لدراسات حقوق االنسان ، )ف الدوىل وحتفظات الدول العربية ،حفيظة شقري، حقوق االنسان للنساء بني االعرتا 0 

 .(009 جامعة اسيوط ، كلية القانون ،)روز جعفر حممد اخلامرى ، حق ادلرأة ىف العمل ىف القانون ادلصرى واليمىن وادلواثيق الدولية،   
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اث  د٨م مٟغ يت  ؤخ٩ام  صع ؽ ًنهااخل٤ ااٗاام قٗقب ٖلى اا٨بحرة ااضًم٣غاَُاث ص ٫  جماعؾها ااتي  ؤلامالءاث ااًَٛق

. 22إؤلانؿا خ٣ق١  اخترام في

٘ من حؼء ااض ات في اإلاسخهت ألاحهؼة ٢بل من ٖليها ااخهض٤ً مخُلباث حؿخقفي ؤإ بٗض ااض اُت الاجٟا٢ُت  حٗض      اادكَغ
اإلاا ،ااضازلي جي اا٣ااقإ  من ؤؾمى ٧ااذ ؾقاء ااغؾمُت اابهقم ىغم يمن ٖلُا صعحت اخخلذ َ   في  جمازله حٗاصاه ؤ  ااَق

 .ص ات ؤي في اإلاٗبُت الؿلُاث متملؼ جهبذ  بقصىا ٞةإ اا٣قة
 

 املرأة  حقوق ثطبيق معققات: الرابع املحقوق
 جا٦ض ؤزغى، ؤؾاؾُت ٢قااحإ حٗخمض ااتي جل٪ ؤ  ااضؾخقعي، اابٓام حٗخمض ااتي اابلضاإ في ؾقاء ااٗغبُت، ااضؾاجحر ؤٚلبُت

 ،ؾقاء خض ٖلى  ااغحل اإلاغؤة خ٣ق١  يماإ ٖلى  حٗمل ،الاحخماُٖت ااٗضاات ٢قاٖض اخترام  مقاَبيها،  حإ اإلاؿا اة مبضؤ

..  ااٗامت  ا خُاة ااؿُاؾُت اإلاكاع٦ت في ا خ٤ ؤمامها  جٟخذ ،اها جخٗغى ااتي الااتها٧اث ٧ل من اإلاغؤة  دماًت  جلتزم
 عةصؾذ ؤإ ،ااٗغبُت اإلاغؤة جُلٗاث ص إ  من ًذ ب٤ ،ج٩قإ  ؤإ ًجب ٦ما اِؿذ ااٗملي ُٖضااو ٖلى ا خ٣ق١  ىظو مماعؾت ؤإ بال

 جهُضم ألنها ،ٞٗلُت مماعؾت  مماعؾتها ااقا٢٘، ؤعى ٖلى ا خ٣ق١  ىظو اترحمت ٧اُٞت ٚحر ااٗغبُت ااضؾاجحر في اإلاغؤة خ٣ق١ 
 بلى  ااًغ عة  ؤصث ،اا٣غاع نب٘ في ااٟٗلُت اإلاكاع٦ت من ألاخقا٫ ٧ل في جمبٗها ااتي ،٢ب٘ اام اآاىغ ؤلاؾدبٗاص ز٣اٞت  قا٢٘

 ؤ  مل٨ُت ألاآمت ٧ااذ ؾقاء ااٗغبُت ااض ٫  من ااٗضًض في ااضًم٣غاَُت ااخ٣ااُض ُٚاب اا٥ٞه ااؿُاؾُت مكاع٦تها ي٠ٗ
 ااتز ٍغ من مدبُت اتَقي  ججاعب ادُجت ٖبه، ااٗؼ ٝ ؤ  ااؿُاسخي  ااكإإ اإلاقاَباث   اإلاقاَبحإ اىخمام ٢لت  حمهقعٍت
م  إلعاصتهم، ت مٗق٢اث بلى جخٗغى ااٗغبُت ااض ٫  مٗٓم في ا خ٣ق١  ىظو مماعؾت ٞةإ ااؿُاؾُت،  ا خ٣ق١  ؤلا٢غاع ٚع  حقىٍغ

 -ااُقم جقن٠ ٦ما -ااؿُاسخي الاؾالم  ثقب مخثقبت ا  ؤؾالمُت اخؼاب هي ٚاابُتها في  ااتي ااؿُاؾُت ألاخؼاب آام بلى عاحٗت
 ٖلى ج٣قم احإ٢قا  لقعة في ااؿُاؾُت ؤلاعاصة ي٠ٗ اا٩املت، اإلاقاَبت من زانت اانؿاء جمخُ٘ ٖضم في ااض ات مؿا اُت ؤ 

ضم ،23ا خ٣ق١  في اإلاؿا اة  في اإلاغاة ٖلى جهضع ااتي الاخ٩ام  اإ اجض طا٪ في  ختى -اا٣ااقإ  ؤمام اإلاؿا اة ٖلى عىاا٢خها ٖ 

ضم -ااٗغبُت ااض ٫  ٢قااحإ مٗٓم في نيا جا ٖلى اا٣ٗقبت جس٠ٟ خُث اإلاغاة جبه٠ ال ااكٝغ حغاثم ٢ًاًا  ااض ات اخترام ٖ 
ُت، آاُاث ٖلى ا٢خهاعىا  باؼامُت آلاُاث الاجٟا٢ُاث جل٪  اٞخ٣اع ااض اُت الاجٟا٢ُاث ٖلى ناص٢تاام ٖبض الاتزاماتها   ىبا٥ جٖق

  اإلاضعؾُت ااٗاثلُت التر ُت ادُجت ااؿُاسخي، ص عىن  إىمُت اانؿاء  عي ٖضم في جخجلى ؤاٟؿهم  اانؿاء حٗل٤ ااظاجُت ؤؾباب
 ااؿُاؾُت، اإلاكاع٦ت إلاؿإات ااٗغبُت اانؿاثُت ا خغ٧اث جبا ٫  ي٠ٗ   ُنهن، ألامُت نؿبت  اعجٟإ نٛغ،ا٫ مبظ جل٣تها ااتي

ضم  ًخدملن االقاحي النؿاء اإلاجخم٘ آغة بلى  اإلياٞت ىظا اانؿاء، ٖلى م٣خهغة ٚحر ٖامت مجخمُٗت ٣٦ًُت مٗها ااخٗامل ٖ 

 ألاػماث ؤ ..٧ااُال١ ااٗاثلُت اثألاػم ؾا اُتم ااؿُاؾُاث اانؿاء ًدمل ٞاإلاجخم٘ ؾلبُت، آغة هي ؾُاؾُت مؿا اُاث

بضما ، ؤلاحغام.. ااٗب٠  جٟا٢م.. ألازال١  جضىقع .. الاحخماُٖت تراٝ ًخم ٖ   اهن حؿبض ما ٚاابا ااؿُاسخي اإلاجا٫ في  ض عىن الٖا
اث٠ تهن مغجبُت ؾُاؾُت مهام ؤ  ْ  اث٠ مثل  دؿٍق  آلاإ خض بلى نكهض  ام ا خ٩قماث في  ااٗاثلُت الاحخماُٖت ااْق

 ااؿُاؾُت ااغئٍت ص اُت مضى الى ًٟؿغ ما  ىظا ...ألا ٢اٝ ؤ  ااٗض٫ ؤ  ااضازلُت ؤ  ااضٞإ  ػاعة في ٖغبُاث  اُاثمؿا
 ،جابُٗتها ٖلى ااب٣اء جغ٦حز جدا ٫    ااٗخمت ااتهمِل مدا الث يمن جضعج  ااتي اإلاغؤة ٢ًُت م٘ جخٗامل خُبما األخؼاب

                                                           
، مركز دراسات الوحده العربية، بريوت ،  6 ، قضايا الفكر العريب )،، سلسلة الثقافة القومية ” ان الدميقراطية وحقوق االنس“، حممد عابد اجلابري    

 . 4 ص، (994 

 ، 99 (موسوعة ادلعارف، لبنان ، )مكيو ،حقوق ادلرأة بني الشرع االسالمي والوثيقة العادلية حلقوق االنسان،  3 
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نها،  ٩اٞت ااضًنُت ااخُاعاث نٗقص م٘ جدضًضا  جؼامبذ  مكاع٦ت ؤمام خاحؼا ج٠٣  اإلاخٗضصة اإلاسخلٟت ألاؾباب ىضو ٧ل 24جالٍ 
  ي٘ الى ًخُلب  ىظا ألانٗضة ٧اٞت ٖلى  ل ٞدؿب ااؿُاؾُت اِؿذ خ٣ق٢هن مماعؾت  ؤمام ااؿُاسخي ااٗمل في اانؿاء
ُت انكغ  غاامج ت مباهج  خسهُو  طا٪ اإلاجخم٘، في  اا٣ااقاُت الاحخماُٖت ااخٖق  في  باألزو ااضعاؾُت مغاخل ٧ل في جغبٍق
ؿها جُب٣ُها زال٫ من حٗلُمها من مبام ال  ل ٞغاٙ، في ؤلانؿاإ خ٣ق١  حٗلُم ًم٨ن ٞال ، ا خ٣ق١  ٧لُاث  ٖلى مباقغة  ج٨َغ
 ااخٗٝغ بلى ًاصي اإ قإاه من اإلاٗاف  ااقا٢٘ عبُه ص إ  ٞغاٙ في ؤلانؿاإ خ٣ق١  حٗلُم بإ ااهضص ىظا  في ااقا٢٘ ؤعى

. 25اإلابخٓغ ٨ٖـ بلى  ض عو ًاصي ٢ض ااظي ااشخيء خااُا جد٣ُ٣ها ًم٨ن ال خ٣ق١  ٖلى ااؿُحي
.  نكغىا ؤلانؿاإ خ٣ق١  اخ٨َغـ اٖخماصىا ًم٨ن مباهج ٖضة  ىبا٥

الم  ؾاثل م٘ ااخٗامل ٖلى  ااتر ُت ااٗاامي اابٗض طاث  ااتر ُت اإلاقاَبت ٖلى  ااتر ُت ااقَبُت  ااتر ُت ألازال١ يمنها  من  ؤلٖا
 ٖلى ٌٗخمض ااقَبُت  ااتر ُت ألازال١  مبهج ، ااٗامت ااث٣اٞت ٖلى اإلاٗخمض  اإلابهج ٖنها  ااضٞإ ؤلانؿاإ  د٣ق١  ج٣اء الاع

ٟا٫ بٖضاص بُتا٫  ااتر ُت ألازال١ ا٩قإ   اٖخباع  ااقاحباث، ا خ٣ق١  حٗلُمه ٖبر اإلاقاَن ص ع  الٗب ألَا  ٖلى التر ُت جاؾـ َ 
  ااؿلم  اادؿامذ  ااخبمُت ااضًمق٢غاَُت  ز٣اٞت ااؿُاؾُت ؤلانؿاإ خ٣ق١  ٞخٗخمض َبتاإلاقا ٖلى ااتر ُت ؤما ،اإلاقاَبت

ُما ،حخماعيالا  ؤلانؿاإ خ٣ق١   مباصت ااٗاامي  ااؿالم ااخٗا إ  ٞهم ٖلى حٗخمض ٞةنها ااٗاامي، اابٗض طاث ااتر ُت ًسو ٞ 
اث غح اإلاغؤة، يض ااخمُحز ؤق٩ا٫ حمُ٘ ٖلى ال٣ًاء ،ألاؾاؾُت  ا خٍغ  ، اإلاغؤة ااصخهُت، ألاخقا٫ ًًم ملج٩ا قغ ٕم َ 

 ؤنُل حؼء هي اإلاغؤة خ٣ق١  الإ ،ااقا٢٘ ألاعاضخي في اإلاكغ ٕ ىظا ١جُبي بم٩ااُت في  اابدث ااٗب٠، من ألاؾغة خماًت  ٢ااقإ 
ت ااث٣اُٞت ا خهقنُت ؤإ ٦ما ؤلانؿاإ، خ٣ق١  مبٓقمت من   ١ خ٤ من خ٣ا  اٖخباعىا بها الاخخٟاء ًنبغي ااتي  ا خًاٍع

 ؤلاخؿاؽ اضًه  جبمي  الصو، قا إ بصاعة في مكاع٦خه  حٗؼػ  ،26 اإلاؿا اة  اا٨غامت ؤلانؿاإ قٗقع  جغسخ ااتي جل٪ هي ؤلانؿاإ
ٗت جخسظ  ال م٩اإ ٧ل في ؤلانؿاإ م٘ اإلاهحر  قخضة  ااقعي  بؿبب آلازغ  ب٢هاء اها، اإلاخضني ااقي٘  ج٨َغـ اإلاغؤة اتهمِل طَع

 م٘ حٗاملذ ااؿُاؾت  اإ اٟهم ىبا  من ااض اُت،  اإلاقاز٤ُ الااتزام من ااخملو ؤ  ؾُاؾُت ؤ  ًتز٣اٝ ؤ  صًنُت اٖخباعاث ؤي

. 27جابُٗتها ٖلى ااب٣اء جغ٦حز  جدا ٫   ااٗخمت ااتهمِل مدا الث يمن  ؤصعحتها جامت  ض اُت اإلاغؤة ٢ًُت
نها  ٩اٞت ااضًنُت ااخُاعاث نٗقص م٘ جدضًضا  جؼامبذ   جٟؿحراتهم   ٤ٞ ا خام  ثقبها ؤلاؾالم ؽجلبي خقاذ  ااتي جالٍ 

اتهم خُث ااؿُاسخي  اإلؾالم ااُقم نؿمُه ما  ىظا  احتهاصاىم .  28حُٗٓمه من  ضال ؤلاؾالم الى ؤؾاء ا  خهٞغ
 ااٗض٫ ٌٗم ٧ي خ٣ق٢ه ٖلى بنؿاإ ٧ل ًُمإإ ؤإ احل من  ألازالقي ؤلانؿاني ؤًُاع في نٗمل إؤ حمُٗا مبا مُلقب ٞااُقم

 ٞاإلنؿاإ ، ؤٞغاصو ٧ل خ٣ق١  يهضع ٖبُٟا مجخمٗا  أزغ ؤ  بك٩ل ٞهق اإلاغؤة يض ااٗب٠ ًماعؽ ااظي إلاجخم٘ ا ،  ااؿالم
 جدؿ٘  ال اا٢هت بنؿااُتها ؤإ ٖلى اإلاجخم٘ من ٞئت جهن٠ُ اآلم من  ؤنبذ امغؤة ؤ  ٧اإ عحال  ناخبها ا خ٣ق١  ىظو مدقع 

 ًخٗل٤ ألامغ ٧اإ بطا ؾُما اإلاجخم٘ اادُاٍ ٖلى زُحرا  ماقغا م٣بقات ٚحر  ؤنبدذ ااؼمن ٖنها ٖٟا  حجج ؤلانؿاإ  خ٣ق١ 
  ع٣ُٞت  خبِبت  ػ حت  ؤزذ ؤم هي ااتي اإلاغؤة ىق اابه٠ ىظا ٧اإ بطا ؤزغى  حهت  من ، حهت من ،ىظا اإلاجخم٘  به٠

ك٣ُت ٨ت  ملهمت ٖ   ااٗب٠ بلى جمُل  ال مغىٟت  مكاٖغىا حؿضًا يُٟٗت اإلاغؤة ؤإ ألاىم  هي زااُه ااخُت  من...  خلم  قٍغ

بضما( ا نها) ااغحل جنشخئ ؤإ ىمها  ٧ل ةمؿاام  ل  هي ٞاإلاغؤة ، خ٣ق٢ها م٘  مباقغة خ٣ُ٣ُت  مقاحهت عحقاخه ًجض ٨ًبر ٖ 
                                                           

 .)978 ، 34اجمللة ادلصرية للقانون الدوىل ، اجمللد (،” متع الدوىل واجملتمعات القوميةحقوق االنسان بني ادلج”ابراىيم على بدوى الشيخ ، 4 

 http://www.anmcwm.org/wp-content/uploads/2013/08/alnsaa-fy-aldstor.pdfدراسة على االنرتنت  5 

 .34-30ص ، ( 008 اكتوبر ، 599العدد، الكويت ، جملة الفكر العريب )، ” العودلة وحقوق االنسان“، امحد ابو زيد  6 
 .  3 ، ص  99 (موسوعة ادلعارف ، لبنان ، )مكيو ،حقوق ادلرأة بني الشرع االسالمى والوثيقة العادلية حلقوق االنسان ،  7 
 006 ديسمرب  ، 4 عدد، ادلركز الدويل للدراسات ادلستقبلية واالسرتاتيجية ، القاىرة ) ،” حقوق االنسان سلسة مفاىيم“، امحد الرشيدي  8 
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ت اإلاجخم٘  داات ج٨من ٞاإلاك٩لت ، آلازغ اابه٠ جنخج ااتي بنها  ل ٣ِٞ اإلاجخم٘ اه٠ اِؿذ  ىبا٥ ٧اإ ٩ٞلما ا خًاٍع

ا  ااغحل المغؤة اا٣ااقاُت اإلاغا٦ؼ   ضخذ ا خ٣ق١  ماخترا اػصاص  خًاعة مضاُت غ ألانؿب ٞمن. ٞيها  حؿاٍ   من ااغحل جدٍغ

. 29اإلاجخم٘ في اه ااخامت  قغا٦تها ابنؿااِخه خ٣ُ٣ت بلى طىبه في اإلاهلقبت ب٣ًقاتها من ألااثى اُجز٫  اإلاغؤة ٖن اإلاخسلٟت اإلاٟاىُم
 ا خاثمة

ن في نُتااصخ الاخقا٫ ا٣قااحإ اا٣ااقني ااقا٢٘ ؤإ  في اإلاغاة خ٣ق١   ا٢٘ جدلُل في اإلاٟاع٢اث من اا٨ثحر ٞيها ااٗغبي ااَق
 خ٣ُ٣ُت الى ااقنق٫  ٖن  جسل٠ ا٣و  حقص ٖلى ًض٫ مما جدضر ااتي اإلاك٨الث  مٗا جت اإلاؿا اة ٖملُت  اإلاجخم٘ الاؾغة
ٗت ؤإ زانت المغاة اا٣ااقني ااقا٢٘ ما٫ اا٣غاإ في حاء  ما ااٛغاء الاؾالمُت ااكَغ مت ألاًت في ٦ٍغ    احباث خ٣ق١  ىٖل اا٨ٍغ

ٗت ابٓغة  الاحخماعي الانؿاني اابٗض ًقضح  ىظا(  اإلاٗغ ٝ ٖليهن ااظي مثل  اهن)  اا٣ق٫، اإلاغاة  م٩اات الى الاؾالمُت ااكَغ

م ااغؾق٫  زُبت في حاء  ما ااٗامت ا خُاة في اإلاغاة  ص ع   الا)  انؿاء ا ؤ صخى ااقصإ حجت في(  ؾلم ٖلُه هللا نلى) اا٨ٍغ
   اانؿاء  اؾخقنق

ًا
  نؿاث٨م ٖلى ا٨م ؤإ الا ، طا٪ ٚحر قحئ منهنْن  ًمل٩قإ   ال ٖبض٦م ٖقاإ ٞانهن زحرا

ًا
 ٖل٨ُم  انؿاث٨م خ٣ا

. 30خ٣ا
م ااٗغبُت ااصخهُت الاخقا٫ ٢قااحإ ؤإ ذ ؤنها ٚع سُت مغاخل في قٖغ  ااخسل٠ ٧امل ٌِٗل ااٗغبي اإلاجخم٘ ٧اإ جاٍع

 ٦ما ااٗغبُت ااصخهُت الاخقا٫ ٢قااحإ ا٦ثر ػااذ ٞال ىظا ًقمبا  الى الا يإ ىظو ْل  في ًاسخي ااـ  الاحخماعي الا٢خهاصي
م هي  ام اا٣قااحإ ا٦ثر ؤإ ٖلى ًض٫  ىظا اا٣قااحإ ىظو مٗٓم في ااٟجقاث بٌٗ  حقص  عٚم ٖليها َغؤث ااتي ااخٗضًالث ٚع

  ا خانلت ااخُقعاث جقا٦ب
ًا
ت اإلابٓماث زانت ا خاات ىظو ًنجدـ  اججاو ااًِٛ ًنبغي اظا٪ ، ٖملُا  ؾن الإ اانؿٍق

  اججاة ااخا٦ُض  ٦ؿب  اإلاضاٞٗه ااًِٛ ًخُلب ااٟٗلي ااقا٢٘ ٖلى اخُب٣ُها  الااُاث ا خلق٫    ي٘ ا جُضة اا٣قااحإ
ت ااٗامت ااؿاؾُاث  ما  ىظا  ااخبمُت  ص عىنْن   د٣ق٢هنْن  اانؿاء  اًٟاء ااخسل٠ ىظا ججا ػ  ٖلى ااٗمل  ًغ عة اا٣قى   زاَع

  . ا خا٫  ا٢٘ ًخُلبه

  

                                                           
 دراسة على موقع االنرتنت 9 

 http://www.f-law.net/law/threads/34568-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-

%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 
 .  3 ، ص  99 (موسوعة ادلعارف، لبنان ، )مكيو ،حقوق ادلرأة بني الشرع االسالمي والوثيقة العادلية حلقوق االنسان،  30
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