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 العزبيت والقثائق الحقاهين إجحاف بين:  ألاشزة في املزأة وواحباث  حقوق
 الدوليت الصنقك ومبالغت

   العلمي البحث حيل مزلز رئيصت/ املل طالبي شزور. د

  

: امللخص

حزة ًهي للمجخمم، اللادي العحر في ساثذا دوسا اإلاشؤة جللب  ألًشادها، ألاولى اإلاشبُت وهي ُاثمت، جِىم ال بذونها التي ألاظشة ٓس
هم، واإلاىحهت  جشبؽ التي اللالُاث شٖل جنسج التي وهي لها، ًخلشطىون ُذ التي آلاًاث من ظالمتهم كلى والحٍشصت لعلٓى

. باإلاجخمم ألاظشة

َن ٔانذ لِذ هزا ممو  والخؼىس، الخِالُذ بحو ما وسد ؤخذ وبحو حذا٘ نِؼت صالذ وال ألاظشة داخل اإلاشؤة وواحباث خِى
شها في اإلابالوت الذولُت والصْٖى بدِها اإلاجحٌت اللشبُت والىزاثّ الِىانحو وبحو . بالشحل ًللُت معاواة ومعاواتها جدٍش

ٔاثض واإلاعاط بطلاي في هزا حعببي  هزه خال٘ من حعشب زِافي هضون بلى اللشبُت اإلاجخماكاث وكشض ألاظشة، ومِىماث بش

. ألاظشين اللنٍ من اإلاشؤة خماًت ؤهمها وحعمُاث شٖا٘ؤ كذة ؤخذ اإلاِذظت، اإلااظعت

ذ َن جنـم التي اللشبُت والىزاثّ الِىانحو حشىب التي الثوشاث كلى الظىء حعلُؽ اإلاذاخلت هزه خال٘ من نٍش  الحِى
 للدشوج واإلاجخمم، ألاظشة كلى العلبُت ونخاثجها الذولُت الصْٖى خؼىسة ومذي حىهش ٓشٍ وباإلاِابل اللاثلُت والىاحباث

 .   اإلالاصشة الخدذًاث من اللشبُت ألاظشة جدمي وجىصُاث باُتراخاث

 

Résumé :  

Les femmes jouent un rôle élémentaire dans le bon déroulement des relations familiales et sociales. Elles 

constituent la base de la société, le fondement de la famille, et jouent un rôle primordiale dans l`éducation  de ses 

membres. 

Et malgré cela, les droits et devoirs des femmes au sein de la famille ont toujours constitués une  controverse 

entre traditions et modernité, et entre les instruments arabes injustes vis-à-vis des femmes et les instruments 

internationaux exagérant dans la protection et l`établissement de l'égalité de facto avec les hommes. Ceci  se 

répercute sur la société compromet les fondements de la famille, et facilite l'invasion culturelle qui véhicule des 

solutions radicales et laïques sous prétexte de protéger les femmes contre la violence domestique.  

Nous voulons à travers cette intervention, mettre en évidence les lacunes dans les lois et les textes arabes qui 

réglementent les droits et devoirs de la famille et dévoiler en revanche la gravité des instruments internationaux et 

leurs conséquences néfastes sur la famille et la société, afin de sortir avec des suggestions et des recommandations 

qui protègent  la famille arabe des défis contemporains. 

 

*** 

 

                                                           
1  JiL Scientific Research Center :   www.jilrc.com  

http://jilrc.com/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2/
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  :املحدمت

٘ن نـش وحهت في وحلاسض اخخالي هناْ ٘ن اللشبُت الذو  ولِذ ًيها، اإلاشؤة ومٖانت ألاظشة ماظعت مٌهىم في الوشبُت والذو

 ظنت بُٕحو  ماجمش في بشوصه وجٕشسن 1994 اللام في الِاهشة في انلِذ الزي والخنمُت العٖاو ماجمش في وبشصن الخلاسض هزا ججعذ

٘ن حملذ دولُت مناظبت ٔل وفي ،19952 ٘ن الوشبُت الذو َن وطم مناُشت ػاولت كلى اللشبُت بالذو .    اللالم في ؤلانعاو خِى

 وطلُت بإنها اللشبُت الصدصُت ألاخىا٘ ُىانحو في اإلاشؤة وطلُت اللشب الٕخاب بلع ًلدص الوشبي، بالٌٕش وجازشا
ٍ في داثما ألنها الِاصش، لضم الضواج، كِذ ببشام كنذ الىلي وصاًت جدذ جىطم بدُث جمُحز مُى

ُ
 ُُام خال٘ صوحها بؼاكت ج

 الضواج كِذ اندال٘ كنذ لالمعاواة ملشطت ؤنها ٓما. ؤػٌالها كلى ُانىنُت ظلؼت ؤي مماسظت من ومدشومت الضوحُت اللالُت

ت من خصتها كلى خصىلها كنذ ؤو  رلٗ، من ؤبلذ. 3حنعُتها لٌِذاو وملشطت دًنها هحر من بإخذ الضواج من ومدشومت التٓر
٘ن في اإلاشؤة وطلُت بو  الاجٌاُُاث مخخلٍ لها ُشستها التي الذسحت من ؤظٌل دسحت في" ،4الٕخاب هاالء سؤي خعب اللشبُت الذو

َن الذولُت ٘ن هزه جتردد لم رلٗ، بلى ؤطٍ. اإلاشؤة لحِى  بدماًت حلجي اجٌاُُت اإلاخدذة ألامم جبنذ ٔلما جدٌـاث وطم في الذو
َن   5."ألاظشة داخل اإلاشؤة خِى

٘ن ؤهلبُت جدٌـذ لِذ بالٌلل َن الداص الذولي اللهذ من 23 اإلاادة كلى اللشبُت الذو  حلجي التي والعُاظُت اإلاذنُت بالحِى

 بحو اإلاؼلِت اإلاعاوة ًخص ًُما: 19796 كام الصادسة اإلاشؤة طذ الخمُحز ؤشٖا٘ حمُم كلى الِظاء اجٌاُُت وكلى باألظشة،
َن الجنعحو  ؤو ؤػٌالها بلى حنعُتها نِل في والحّ ًسده، كنذ ؤو وؤزناثه الضواج كِذ ببشام كنذ الظُما اللاثلُت، اإلاشؤة وخِى

٘ن ُىانحو في اإلاشؤة وطلُت لٕن كليهم، الىالًت  العنىاث شهذث ٓما الذونُت، من الذسحت بهزه لِعذ اللشبُت الصدصُت ألاخى
٘ن هزه بلع جشاحم ألاخحرة ٌها كن الذو َن هزه من مُى امذ الجضاثش سؤظها وكلى الحِى  هزه من البلع بسحب ُو

ت حلذًالث بدخا٘ بلذ الخدٌـاث .  ألاظشة جنـم التي الِىانحو كلى حىهٍش

ت اإلاماسظاث كلى الخلذًالث هزه جِض ي لم رلٗ وسهم  اللنٍ لٕن ألاظشة، داخل اإلاشؤة كلى اإلاماسط واللنٍ الخمُحًز
٘ن كلى جِخصش ال كاإلاُت ؿاهشة ألاظشين ٘ن جخلشض هزا ومم الخدذًذ وحه كلى اإلاشؤة كلى ؤو ًدعب اللشبُت الذو  اللشبُت الذو

َن معخمشة انخِاداث بلى ُت اإلانـماث وحعى  كلى الِظاء باب من جٌُٕٕها ًداولىون التي اللشبُت لألظشة خاػئ جصىسا الحُِى

. ًيها اإلاشؤة طذ اللنٍ

:  الخاليت الاشهالياث عىد الخققف خالل من املؤجمز هذا في مصاهمخىا جنقنق أن أردها القضع، هذا من واهطالقا

َن هي ما - َن الذولُت الىزاثّ في اإلاِشسة اللاثلُت والىاحباث الحِى ش اسجباػها مذي وما ؤلانعاو؟ لحِى  اإلاشؤة؟ بخدٍش

َن ألاخٖام خؼىسة مامذي -  ألاظشة كلى جؼبُِها كلى اإلاترجبت ألازاس وماهي الذولُت الىزاثّ هزه في الىاسدة والحِى
 واإلاجخمم؟ اللشبُت

                                                           
2 Voir: Sonya Dayan – Herzburn, les femmes un enjeu politique, paradoxes du féminin en Islam, in revue intersignes, n°2, 1991, 

p 143. 
3  Nouredine Saadi: la femme et la loi en Algérie, collection dirigée par F. Mernissi, éd. Bouchène, Alger 1991, p 70-73.  

4 Peggy Hermann, L’existence d’une conception des droits de l’homme propre aux Etats musulmans, DEA de droit international, 

Faculté de droit de Montpellier I, 1999 in, webmaster@memoireonline.com  

5 Voir: Sonya Dayan – Herzburn, les femmes un enjeu politique, paradoxes du féminin en Islam, in revue intersignes, n°2, 1991, p 143. 

6
كبٌَٕ  18انًؤضخ فٙ  34/180 ضلى نأليى انًزحسح ٔػطضذ نهزٕلٛغ ٔانزظسٚك ٔاالَضًبو ثًٕجت لطاض انجًؼٛخ انؼبيخْصِ اإلرفبلٛخ اػزًسد   

 .يُٓب( 1)فمطح  27، ٔفمب ألحكبو انًبزح 1981ؼجزًجط /أٚهٕل 3: ربضٚد ثسء انُفبش، 1979زٚؽًجط /األٔل

mailto:webmaster@memoireonline.com
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َن هي ما - َن وؤلاظالمُت اللشبُت بالىزاثّ اإلاِشسة اللاثلُت والىاحباث الحِى  بًجاد في نجاخها مذي وما ؤلانعاو؟ لحِى
٘ن ت خلى  اإلاعلمت؟ اللشبُت ألاظشة لخدصحو حزٍس

َن الذولُت الىزاثّ جؼبُّ مخاػش  دستن ؤحل من وؤلاظالمُت اللشبُت الىزاثّ هزه كلى ؤلاكخماد ًمٕن هل -  لحِى
ش في جبالى التي اإلاخخلٌت، ؤلانعاو  آًاث اندشاس في وحعاهم ألاظشة جٌُٕٗ في جدعبب ُذ خلىال وحلؼي اإلاشؤة جدٍش

 باإلاجخمم؟ ختى جظش بحخماكُت
٘ن الِعم في نٕشٍ ُعمحو، الى دساظدنا ظنِعم اإلاؼشوخت، الدعائالث هزه كلى ولإلحابت  خؼىسة ومذي حىهش منه ألاو

 حشىب التي الثوشاث كلى الظىء ًعنعلؽ الثاني الِعم في ؤما واإلاجخمم، ألاظشة كلى العلبُت ونخاثجها الذولُت الىزاثّ
َن جنـم التي وؤلاظالمُت اللشبُت الىزاثّ  من اللشبُت ألاظشة جدمي وجىصُاث باُتراخاث للدشوج اللاثلُت، اإلاشؤة خِى

. اإلالاصشة الخدذًاث
 

 إلاوصان اححقوق الدوليت القثائق في العائليت والقاحباث ااححقوق: أوال

 في الصدصُت باألخىا٘ اإلاخللِت ألامىسن بدماج كذم خُث من الوشبُت الِىانحو كن ؤلاظالمُت اللشبُت الِىانحو جخمحز
 ُانىون الكخباس ندُجت الٌصل هزا حاء ولِذ. الصدصُت ألاخىا٘ ُانىون اظم كلُه ؤػلّ خاصا ُانىنا في وبنما اإلاذني، الِانىون
ت والجناثُت والاُخصادًت العُاظُت الِىانحو ظاثش كن ًخخلٍ وخذه نعُج الصدصُت ألاخىا٘  وهحرها، والذولُت والخجاٍس

 اإلاجخمم، في ألاظاظُت الدلُت ؤًشاد كالُت وهي ٔله، اإلاجخمم كماد كليها بلُذ، خذ بلى شدصُت بنعانُت كالُاث ًدٕم ًهى

. ألاظشة ؤي

 من الٕثحر في مغي وألنه حهت، من لألًشاد الصدصُت بالحُاة مشجبؽ ألنه حذا خعاط ؤمش الضواج كالُت ًخنـُم

 ُىانحو ؤهلبُت حعخىحي لزا .ؤخشين حهت من بلُذة ؤصمنت كبر اإلاجخمم ؤًشاد واؤده في ساسدت واكخِاداث بمبادت الحاالث
لت من مصذسها ؤلاظالمُت اللشبُت الصدصُت ألاخىا٘  لالظٍ جٖىون والتي اإلاىسوزت الخِالُذ ومن العمداء ؤلاظالمُت الشَش

َن وطلُت بلى حس يء ؤهلبُتها  . ألاظشة داخل اإلاشؤة وخِى

 ما كلى ًدخىين ؤو ًجب ال لزا اإلاشؤة ُانىون راجه خذ في هى ألاظشة ُانىون" بإو 7الٕخاب بلع ٌلخبر اإلانؼلّ هزا ومن

". ألاظشة ماظعت داخل الٖاملت اإلاعاواة لها ًدِّ ؤو ًجب بل طذها جمُحزا ٌشٖل

َن الذولُت الىزاثّ مم الصدصُت ألاخىا٘ ُىانحو جؼابّ بظشوسة اإلاؼالبت ألاخحرة ألاكىام في جضاًذث ولِذ  ؤلانعاو لحِى
َن ألاظشة بدنـُم الداصت اإلاىاد كلى الخدٌف وكذم  من جصذس جبِى لم ؤنها في اإلاؼالبت هزه خؼىسة وجٕمن ،ًيها اإلاشؤة وخِى
٘ن داخل من بل ًدعب دولُت هشبُت حهاث ٍ بظخىحب لزا راتها، خذ في ؤلاظالمُت اللشبُت الذو  جؼابّ خؼش كنذ الخُى
َن الذولُت بالىزاثّ ُىانِنا  واللنٍ  ألاظشة إلاٌهىم الخلشض خال٘ من الخدذًذ، وحه كلى باألظشة ًخللّ ًُما ؤلانعاو لحِى

 : ٔاآلحي الذولُت الىزاثّ هزه في ألاظشين
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Peggy Hermann, op. cit.
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 :إلاوصان اححقوق الدوليت القثائق في ألاشزة مفهقم .1

َن اللالمي ؤلاكالو ٌلخبر ٘ن ؤلانعاو لحِى َن كلى نصذ دولُت وزُِت ؤو  التي 16 اإلاادة بمِخض ى اللاثلُت والىاحباث الحِى
هما وفي الضواج كِذ ببشام في والشحل اإلاشؤة بحو ظىث ضة اندالله وكنذ ُُامه ؤزناء خُِى ش طشوسة كلى مٓش  الٖامل الشطا جًى

َن من خّ -الِانىني العن بلىن بششغ  –الضواج ملخبرة"  اللِذ لؼشفي"  واإلاؼلّ  ظُما ال ُُذ ألي ُابل هحر ؤلانعاو خِى
   8".والذولت اإلاجخمم بدماًت الخمخم خّ ولها للمجخمم ألاظاظُت الؼبُلُت الىخذة هي ألاظشة بكخبرث ٓما دًجي،

َن الداص الذولي اللهذ وؤكاد  الجماكُت الىخذة" ألاظشة بكخباس كلى الخإُٓذ  ،239 اإلاادة بمىحب والعُاظُت اإلاذنُت بالحِى
ش طشوسة وكلى" والذولت اإلاجخمم بدماًت الخمخم خّ ولها اإلاجخمم في وألاظاظُت الؼبُلُت  طزفي" لـ واإلاؼلّ الٖامل الشطا جًى

   .بالذًن اإلاشجبؽ الُِذ رٓش كن اإلاادة هزه من الثانُت الٌِشة جشاحلذ لٕن" العحد

 ُُامه وؤزناء الضواج كنذ والشحل اإلاشؤة بحو اإلاعاواة جدُِّ طشوسة كلى بالنص جٕخٌي لم 4/23 اإلاادة بإو بالزٓش والجذًش
٘ن بلتزام طشوسة ؤطاًذ بل اندالله وكنذ َن حعاوين لٌٕالت اإلاناظبت الخذابحر بةجخار"  اللهذ هزا في ألاػشاي الذو  خِى

.  "اندالله ولذي الضواج ُُام وخال٘ التزوج لذي وواحباتهما "الزوحين"

خ ألاولى الىهلت وكنذ  باإلاادة اإلاعخلملت اإلاصؼلحاث بإو ؤخذ با٘ كلى ًخؼش لم الذولُخحو، الىزُِخحو هاجحو صذوسن وبخاٍس

جُا الذولي اإلاجخمم النخِا٘ جمهذ ٔانذ الزٓش، ظالٌخحو 23 واإلاادة 16  جإُٓذ ًشهم واخذ، حنغ من باألظشة ؤلاكتراي ندى جذٍس
 ششوغ كن الحذًث كنذ لٕنهما الششذ، ظن بلىن بمجشد الضواج في اإلاعاواة ُذم كلى والشحل اإلاشؤة خّ كلى اإلاادجحو هاجحو

ذ" واسحل اإلاشؤة"  رٓش دوون ،"العحد أطزاف"  كن ًخدذزاو الضواج كِذ ببشام .   اللباسة بصٍش

ّ" كاثلي سابؽ بُِام ٌعمذ الوشبي باإلاٌهىم ًالضواج  ؤنماغ بُِام ٌعمذ ٓما دًنُت، بِىاكذ منخـم هحر" مذني كِذ ًو
 ؤي)  ألًشادها وجظمن بل واخذ، حنغ من كاثلت بُِام ٌعمذ رلٗ من ؤبلذ الضواج، كِذ دوون من ختى "مخدشسة"و معخِلت

َن بٖاًت الخمخم( واخذ حنغ من ألاظشة .     الخبجي في الحّ ًيها بما اللاثلُت، والىاحباث الحِى

 واإلاشؤة الشحل بحو والٌللُت الٖاملت اإلاعاواة بخدُِّ ألاظشة خماًت الذولُخحو الىزُِخحو هاجحو سبؼذ ؤخشي، حهت ومن

 خاص ُانىون بًجاد ًٕشة جدبلىسن ًبذؤث ؛10وألاظشة اإلاجخمم في لٖليهما " االىدررق الىمطي" الخِلُذي الذوسن في حوُحر بخذاروب
َن لحماًت الذولي الِانىون"بـ ٌلشي الخمُحز، ؤشٖا٘ ٔاًت من النعاء لحماًت  11".اإلاشؤة خِى

                                                           
8

 انجُػ ثؽجت لٛس أ٘ زٌٔ أؼطح ٔرأؼٛػ انزعٔط حك انعٔاط ؼٍ ثهغب يزب ٔانًطأح نهطجم" اإلَؽبٌ، نحمٕق انؼبنًٙ اإلػالٌ يٍ 3 فمطح 16 انًبزح رُض 

.  اَحالنّ ٔػُس لٛبيّ ٔأصُبء انعٔاط ػُس يزؽبٔٚخ حمٕق ٔنًٓب. انسٍٚ أٔ

 فّٛ إكطاِ ال كبيال ضضٗ انعٔاط فٙ انطاغجٍٛ انططفٍٛ ثطضٗ إال انعٔاط ػمس ٚجطو ال  .

 ٔانسٔنخ انًجزًغ ثحًبٚخ انزًزغ حك ٔنٓب نهًجزًغ األؼبؼٛخ انطجٛؼٛخ انٕحسح ْٙ األؼطح .  
9

 انًجزًغ، فٙ ٔاألؼبؼٛخ انطجٛؼٛخ انجًبػٛخ انٕحسح ْٙ األؼطح. 1: " يٍ انؼٓس انسٔنٙ انربص ثبنحمٕق انًسَٛخ ٔانؽٛبؼٛخ ػهٗ يب ٚهٙ 23 رُض انًبزح 

 ُٚؼمس ال. 3 .أؼطح ٔرأؼٛػ انزعٔط فٙ ثّ يؼزطف حك انعٔاط، ؼٍ ثهٕؽ يٍ اثزساء ٔانًطأح، نهطجم ٚكٌٕ. 2  .ٔانسٔنخ انًجزًغ ثحًبٚخ انزًزغ حك ٔنٓب

 حمٕق رؽبٖٔ نكفبنخ انًُبؼجخ انزساثٛط انؼٓس ْصا فٙ األططاف انسٔل رزرص. 4" .فّٛ إكطاِ ال كبيال ضضبء ظٔاجًٓب انًعيغ انططفٍٛ ثطضب إال ظٔاط أ٘

 حبنخ فٙ نألٔالز انضطٔضٚخ انحًبٚخ نكفبنخ رساثٛط ارربش ٚزٕجت االَحالل حبنخ ٔفٗ. اَحالنّ ٔنسٖ انعٔاط لٛبو ٔذالل انزعٔط نسٖ ٔٔاججبرًٓب انعٔجٍٛ

 أٔ انمٕيٙ األطم أٔ انسٍٚ أٔ انهغخ أٔ انجُػ أٔ انهٌٕ أٔ انؼطق ثؽجت رًٛٛع أ٘ زٌٔ ٔنس، نكم ٚكٌٕ. 1" كًب رُض انًبزح  يٍ ْصا انؼٓس  .ٔجٕزْى

 كم رؽجٛم ٚزٕجت. 2 .لبططا كَّٕ ٚمزضٛٓب انزٙ انحًبٚخ رساثٛط ارربش فٙ انسٔنخ ٔػهٗ انًجزًغ ٔػهٗ أؼطرّ ػهٗ حك انُؽت، أٔ انضطٔح أٔ االجزًبػٙ

 ".جُؽٛخ اكزؽبة فٙ حك طفم نكم. 3  .ثّ ٚؼطف اؼًب ٔٚؼطٗ ٔالزرّ فٕض طفم
10

 .يٍ زٚجبجخ ارفبلٛخ انمضبء ػهٗ جًٛغ أشكبل انزًٛٛع ضس انًطأح 15 انفمطح أَظط 
11 SIA SPILIOPOULOU Åkermark : Humain Rights of minority women, a manuel of international law, The Åland Islands Peace 

Institute in co-operation with the Åbo Akademi University Institute for Humain Rights, Finland 2000, p. 15. 
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 اإلاشؤة ؤوطاق جدعحو ؤحل من الذولُت الىزاثّ من مجمىكت اإلاخدذة ألامم منـمت اكخمذث الواًت هزه جدُِّ ؤحل منو

شها ألاظشة داخل :  الىزاثّ هزه وجخمثل ،كليها اإلاٌشوطت الُِىد من وجدٍش

 ؛1957 للام ألاصلُت بجنعُتها باالخخٌاؾ وخِها اإلاتزوحت اإلاشؤة حنعُت اجٌاُُت  

 ٘ن اجٌاُُت   ؛1962 للام وحسجُله للضواج الذنُا والعن بالضواج الؼىعي الِبى

 وزُِت ؤهم الاجٌاُُت، هزه وحلخبر ؛12(الصيداو اجفاقيت) 1979 للام اإلاشؤة طذ الخمُحز ؤشٖا٘ ٔاًت كلى الِظاء اجٌاُُت 
َن جدمي دولُت َن الذولي النـام بػاس في خذدتها ُذ لٖىنها للنعاء، الٌشدًت الحِى  جدُِّ مداولت ؤلانعاو، لحِى

 . الىاُم ؤسض كلى الٌللُت اإلاعاواة

٘ن العُذاو اجٌاُُت من  16اإلاادة  وجلضم  في اإلاشؤة طذ الخمُحز كلى للِظاء اإلاناظبت الخذابحر ٔل باجخار ًيها ألاػشاي الذو
 الضواج، كِذ ببشام كنذ ،واإلاشؤة الشحل بحو إلاعاواةا: جظمن خاص وبىحه اللاثلُت، واللالُاث بالضواج اإلاخللِت ألامىسن ٔاًت

ت َن نٌغ مندهما بظشوسة جلضمهم ٓما والحش الٖامل الشطا الضوج، اخخُاس خٍش  خال٘( الانٌاَ ًيها بما)  واإلاعاولُاث الحِى
.  اندالله بلذ ؤو الضواج

َن بنٌغ والشحل اإلاشاة جمخم طشوسة كلى اإلاادة هزه جنص ٓما  والىصاًت والِىامت بالىالًت ًخللّ ًُما واإلاعاولُاث الحِى

  .ألاظشة بظم منذ رلٗ في بما ،وجبنيهم ألاػٌا٘ كلى

َن اجٌاُُت ؤو الللم مم ،"الؼٌل"  صواج ؤو خؼىبت بؼالو هى الثانُت ًِشتها في اإلاادة هزه كلُه نصذ ما ؤخؼش لٕن  خِى

ذ ُذ ،1989 للام الؼٌل  حصجم ؤنها اإلاادة هزه كن ًِا٘ ما ؤُل ًةو وكلُه ظنت، 18 كمشه ًخلذي لم من بٖل الؼٌل كًش
ت اإلاشؤة حلؼي وباإلاِابل الضواج، اػاس كن الداسحت الحشة اللالُاث  ختى ؤو منله و ؤلانجاب في حعذًت، الظُما جامت خٍش

 .  صاوج كِذ اػاس في ٔاو ولى الحمل اًِاي

ن حشٖل باجذ والتي الذولُت الىزاثّ من وهحرها العُذاو اجٌاُُت حانب وبلى
ًا
لا ن حشَش

ًا
 خـُذ ؤو بلذ ؤلاػاس هزا في دولُا

٘ن من ٓبحر كذد جصذًّب ٘ن ًيها بما ،الذو  في باسصن ؤزش الذولُت للماجمشاث الدخامُت للبُاناث ٔانذ ؤلاظالمُت، اللشبُت الذو

َن جؼىسن  13 .آلُاتها ؤو مظامُنها ؤو ؤهذاًها في ظىاء للمشؤة ؤلانعانُت الحِى

 وطم بلى العُذاو اجٌاُُت كن اإلانبثِت باللجنت دًم مما ألاظشي، اللنٍ إلاىطىق جخلشض لم الذولُت الىزاثّ هزه ؤو هحر

م الخىصُت ٘ن جلتزم ؤو ًجب الزي  -اإلاشؤة طذ الخمُحز مٌهىم من وظلذ التي ،14م1992 للام( 19) ُس   -كلُه بالِظاء الذو
َن وزاثّ بمىحب ألاظشين باللنٍ اإلاِصىد ًما .طذها اإلاىحه اللنٍ ختى لِشمل  ؤلانعاو؟ خِى

 :ألاشزرق العىف مفهقم .2

خمثل ألاظشة داخل الؼٌلت ؤو اإلاشؤة له جخلشض الزي اللنٍ كلى مِخصش هى ألاظشي، اللنٍ :  الخالُت ألاشٖا٘ بخذي في ٍو

                                                           
 
12

 - 1979زٚؽًجط /كبٌَٕ األٔل 18خ فٙ انًؤض 34/180نأليى انًزحسح  اػزًسد ٔػطضذ نهزٕلٛغ ٔانزظسٚك ٔاالَضًبو ثًٕجت لطاض انجًؼٛخ انؼبيخ 

. 27، ٔفمب ألحكبو انًبزح 1981ؼجزًجط /أٚهٕل 3: ربضٚد ثسء انُفبش
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/ 2005يبضغ /نجُبٌ آشاض/ ؼُخ يٍ انُضبل يٍ أجم ركطٚػ حمٕق انًطأح، يمبل َشط فٙ جطٚسح األزٚت 60، 2005-1945أَظط يمبنُب رحذ ػُٕاٌ، 

/  انمرأة حقوق تكريس أجم مه انىضال مه سىت 60 : 2005 -1945: ًٚكٍ اإلطالع ػهٗ انًمبل ثًٕلغ يطكع جٛم انجحش انؼهًٙ ػهٗ انطاثظ انزبنٙ

 انمم طانبي سرور
، يجًٕػخ انزؼهٛمبد انؼبيخ ٔانزٕطٛبد انؼبيخ انزٙ اػزًسرٓب انٓٛئبد انًشطفخ ػهٗ رُفٛص ارفبلٛبد 7ٔ 1انفمطربٌ ( 1992انسٔضح انحبزٚخ ػشطح، )، انؼُف ضس انًطأح 19نجُخ انمضبء ػهٗ انزًٛٛع ضس انًطأح، انزٕطٛخ انؼبيخ ضلى   14

 .UN Doc .HRI\GEN\1\Rev.7حمٕق اإلَؽبٌ، 

http://jilrc.com/1945-2005-60-%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b6%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1/
http://jilrc.com/1945-2005-60-%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b6%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1/
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 حاءث زم باػال، صواحا سؤًنا ٓما العُذاو اجٌاُُت من 2/16 دةاإلاا اكخبرجه الزي :كشش الثامنت ظن جدذ الضواج -

 كلى الِظاء: "كلى نصذ خُث والخلعٌُت، الظاسة اإلاماسظاث طمن لخصنٌه 15(2002 لألػٌا٘ -حذًش -صالح كالم) وزُِت
َن جنتهٗ التي الخلعٌُت ؤو الظاسة اإلاماسظاث ض لجنت اكخبرجه زم ،..."والِعشين اإلابٕش الضواج مثل والنعاء ألاػٌا٘ خِى  مٓش

  الحُاة؛ في اإلاشؤة خّ تهذد طاسة مماسظاث 1999 كام اإلاشؤة

ت كلى اإلاٌشوطت الظىابؽ - ت اللٌت كلى الحشص اظدنٖاس ومنها :الجعذ في الحٍش حر الحٖىماث بلضام ،واللزٍس  بخًى
ت الششاثذ لٖل ؤلانجابُت الصحت خذماث  ٓما الضوج، دوون ًِؽ بالضوحت خاص ؤلانجاب خُاس وؤو ؤلاحهاض، وبباخت اللمٍش

ت اخخُاس ًصبذ ؤو ت الهٍى َن من الجنس ي الخىحه اخخُاس ؤي الجنذٍس   ؤلانعاو؛ خِى

ا اإلاهش الذولُت الىزاثّ حلخبر :اللشوط مهش - ن زم ومن لللشوط، زمنًا ش واكخبره بل الٌخاة، طذ كنٌا ٌلذَّد  الُىنِعٍُ جٍِش

ا ،2000 كام اإلاجزلي لللنٍ ن وزالزحو ؤسبلت من واخذًا
ًا
  اإلاجزلي؛ اللنٍ اسجٖاب كىامل من كامال

ش اكخبر :ؤهلها بِذ في الٌخاة كمل - ٘ن في كششة الثامنت دوون الٌخاة كمل ؤو ،2007 كام الصادس الدبراء لجنت جٍِش  مجز

 ألاػٌا٘، كمالت ؤشٖا٘ ؤظىؤ طمن بةدساحه الذولُت اللمل منـمت من وػالب ،"ألاػٌا٘ كمالت ؤشٖا٘ ؤظىؤ ؤخذ" ؤهلها
مه وبالخالي ا ججٍش ًُا ا واكخباسه دول ًٌا  .الؼٌلت طذ كن

ش اكخبر :اإلاحرار في واإلاشؤة الشحل بحو الدعاوين كذم -  هحر البلذاو في الِىانحو ؤو الزٓش، ظالٍ الدبراء لجنت جٍِش

ش كلى اإلاشؤة ُذسة من الحذ" بلى جادي الوشبُت ن ورٓش ،"الاُخصادي الخؼٍى
ًا
٘ن في اإلاحرار ُىانحو لزلٗ مثاال  خُث ؤلاظالمُت، الذو

ا اكخبره  .والشحا٘ النعاء بحو ًيها الخامت باإلاعاواة وػالب الٌخاة، طذ جمُحزًا

ش اكخبر :ألابناء كلى الىالًت - : واإلالنىون اإلاخدذة لألمم اللام ألامحو كن الصادس اللشبُت للمنؼِت ؤلاُلُمى الخٍِش
ا" كِابُت ظُاظت ؤي اجباق ؤو جىبُخهم ؤو لألبناء الىالذًن تهزًب ؤو": اإلاخخلٌت اإلاىاُم في اللنٍ" ًٌا  داخل ألاػٌا٘ طذ كن

ٌُه ًجب ألاظشة ض لجنت حلخبر ٓما". الٌىسن كلى جُى ا ٌلذ الضواج، في الىالًت بمبذؤ الٌخاة اخخصاص ؤو الذولُت اإلاشؤة مٓش  جمُحزًا

ا ورلٗ وألانثى، الزٓش بحو اإلاؼلِت اإلاعاواة لخدُِّ كلُه؛ الِظاء ًجب طذها ًِا  العُذاو اجٌاُُت من( 16) اإلاادة لنص ًو
 .الزٓش ظالٌت

ت ألادواس - ا الخِعُم هزا اإلاخدذة ألامم منـمت اكخبرث :ألاظشة داخل واإلاشؤة الشحل من لٖل الٌؼٍش عًا  طذ لللنٍ جَٕش
 جباد٘ كلى واللمل الخِعُم، رلٗ كلى الِظاء بهذي كذة وزاثّ وؤصذسث اإلااجمشاث، جلى ماجمشاث كِذث زم ومن اإلاشؤة،

ت/ الخِلُذًت/النمؼُت" ألادواس  .الجنعحو بحو بالدعاوين اُدعامها ًمٕن بدُث ألادواس جىخُذ جِذًش ؤُل كلى ؤو ،"الجنذٍس

ش ػالب  :ألاظشة في الشحل ُىامت -  بةلواء( 50) الٌِشة في ،(DAW) باإلاشؤة الاسجِاء ُعم كن الصادسة الدبراء لجنت جٍِش
َن جمنذ وبإنها البِذ، بداسة في الؼبُِت الهُأل» بـ ووصٌها الِىامت  ًجلل رلٗ ؤو واكخبر اإلاشؤة، من ؤٓثر للشحل والِىة الحِى

 .للشحا٘ جابلاث رلُالث والٌخُاث النعاء

                                                           
15

 .A/RES/S-27/2. 2000(. 2002 يبٕٚ/اضأ٘ 10)  
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لت في الؼالَ بها ًخم التي الصىسة الذولُت الصْٖى حلخبر :اإلانٌشدة الضوج بةسادة الؼالَ - ا ؤلاظالمُت الشَش ًٌا  طذ كن
َن ؤي بةلواء اإلاؼالبت في جلح زم ومن اإلاشؤة، َن في ًىاس  ما رلٗ ومن الضواج، ًسخ كنذ واإلاشؤة الشحل بحو واإلاعئىلُاث الحِى

 (.ج/16) اإلاادة كلُه نصذ

 ؤشٖا٘ ؤبلذ من الخلذد ؤصذستها، التي الصْٖى مخخلٍ خال٘ من اإلاخدذة ألامم منـمت اكخبرث  :الضوحاث حلذد -

ا ؛ كنه الششكُت نضق كلى كملذ زم ومن اإلاشؤة، طذ واللنٍ الخمُحز مه إلانله جمهُذًا  .وججٍش

ٍ باخخصاس هزا َن من الذولُت الىزاثّ مخخلٍ مُى  اللالُت جنـُم سبؼذ الخـنا ٓما ًهي اللاثلُت، والىاحباث الحِى
ت ش بمعإلت ألاظٍش َن في الشحل مم مؼلِت معاواة ومعاواتها والذًنُت، ألاخالُُت ًيها بما الُِىد، ٔل من اإلاشؤة جدٍش  الحِى

 النمؼي الٌؼشين" دوسها  ؤو اإلاهش في خِها ختى لِشمل ألاظشين اللنٍ مٌهىم في بالخىظم خماًتها في الخٌٍشؽ مم والىاحباث

ىانحو ؤلاظالمُت اللشبُت اإلاجخملاث ٌلشض مما ألاظشة، داخل" الجنذسين  مهما اإلاعخمش، ؤلانخِاد بلى الصدصُت ؤخىالها ُو

. كليها ؤرخلذ التي الخلذًالث دسحت ٔانذ

٘ن ؤهلبُت جدٌـذ ولِذ  حععى التي الىزاثّ مخخلٍ كلى واكترطذ  العُذاو بجٌاُُت من 16 اإلاادة كلى ؤلاظالمُت اللشبُت الذو
ش الى  ًهل ؤلاُلُمي، ؤلاظالمي اللشبي اإلاعخىين كلى لها بذًال بًجاد مناظباث كذة في وخاولذ ًيها، حاء ما لدؼشوة اإلاشؤة جدٍش

ِذ   الذولُت؟ الىزاثّ مخاػش ودستن ألاظشة خماًت ؤحل من  هزا معلاها في ًو

   

 إلاوصان اححقوق وإلاشالميت العزبيت القثائق في العائليت والقاحباث ااححقوق: ثاهيا

َن وؤلاظالمُت اللشبُت بالىزاثّ نِصذ َن الداصت الذولُت الىزاثّ مجمىكت ؤلانعاو لحِى  ُبل من والصادسة ؤلانعاو بدِى

٘ن وحاملت ؤلاظالمي الخلاوون ٓمنـمت كشبُت، ؤو بظالمُت دولُت منـماث . اللشبُت الذو

ٍ  البُاو وهي مخخلٌت بظالمُت كشبُت منـماث زالر كن صادسة ،"بظالمُت" وزاثّ زالر كنذ اإلاِام هزا في وظنخُى
َن اللالمي َن الِاهشة وبكالو ،(ألاوسوبي ؤلاظالمي اإلاجلغ كن الصادس) ؤلاظالم في ؤلانعاو لحِى  ؤلاظالم في ؤلانعاو لحِى

َن اللشبي اإلاُثاَ ومعىدة ، (16ظابِا ؤلاظالمي اإلااجمش منـمت كن الصادس) ٘ن حاملت كن الصادس) ؤلانعاو لحِى ( اللشبُت الذو
٘ن ؤلاكالناث من هاثال ٓم هناْ بدُث الحصش، ال اإلاثا٘ ظبُل كلى َن خى  بظالمُت دولُت منـماث كن صادسة ؤلانعاو خِى

. كشبُت ؤو

: إلاشالم في إلاوصان اححقوق العاملي البيان في العائليت والقاحباث ااححقوق .1

َن اللالمي البُاو صذس لِذ  زاني حشٍشن/ظبخمبر 19 في لنذو في ألاوسوبي ؤلاظالمي اإلاجلغ كن ؤلاظالم في ؤلانعاو لحِى
دشٖل ،1981 ٘ن كامت جىحيهاث من البُاو هزا ٍو َن مجا٘ في ًُه ألاكظاء للذو . ؤلانعاو خِى

ٌه وفي ن في ألاظاس ي اللامل هي ألاظشة: " منه الدامعت اإلاادة جنص لألظشة، حلٍش نها، ؤظاط هى الضواج اإلاجخمم، جٍٖى  جٍٖى

، ألظباب الحّ هزا مماسظت جُُِذ ًمٕن وال الضواج، في الحّ لهم والشحا٘ النعاء ." الجنعُت اللىو، اللَش
                                                           

16
 لطاض ػهٗ فٛٓب األػضبء انسٔل أجًؼذ اإلؼاليٙ، انًؤرًط يُظًخ ذبضجٛخ ٔظضاء نًجهػ ٔانضالصٍٛ انضبيُخ انسٔضح ٔذالل 2011حعٚطاٌ 28 ثزبضٚد 

 كجٛطا ٔاضرمبء انًُظًخ، أزاء فٙ َٕػٛب رحٕال انجسٚس انمطاض نٛؼكػ" اإلؼاليٙ انزؼبٌٔ يُظًخ" نٛظجح اإلؼاليٙ، انًؤرًط يُظًخ ٔإؼى شؼبض رغٛٛط

 .ٔاالجزًبػٛخ ٔانضمبفٛخ ٔااللزظبزٚخ انؽٛبؼٛخ انًجبالد شزٗ فٙ رؼًم زٔنٛخ كًُظٕيخ ثفؼبنٛزٓب
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 بدُث بالذًن، اإلاشجبؽ الُِذ بلى ؤلاشاسة جناظذ باألخشين ؤو نعِذ ُذ اإلاادة هزه ؤو هى اإلاِام هزا في بالزٓش والجذًش

.  لالنخِاد الخلشض لخجنب اكخِادنا خعب ساحم وهزا معلم، بوحر بالضواج للمعلماث ؤلاظالم ٌعمذ ال الجمُم، ٌللم ٓما

ت اإلاشؤة"  ججلل ًهي منه 6 اإلاادة ؤما ها ؤلانعانُت الٕشامت في للشحل معاٍو  اإلاذنُت الصدصُت لها لىاحباتها، ملادلت خُِى
 اإلاادة هزه من( ب) الٌِشة وجظٍُ ،" اللاثلُت وبالشوابؽ اللاثلي باالظم الاخخٌاؾ في والحّ اإلاعخِلت، اإلاالُت ومعاولُتها

٘ن باللاثلت الاكخناء معاولُت له الضوج" ." خماًتها كن واإلاعئى

ُما َن ًخص ًو َن له ػٌل ٔل الىالدة، بمجشد( " ؤ) ًِشة 7 اإلاادة جنص والذيهم، كلى ألاػٌا٘ خِى  كلى والذًه، كلى خِى
ا صحُا مادًا به والاهخمام جشبِخه خظانخه، ًخص ًُما الذولت وكلى اإلاجخمم  والجنحو لألم اإلاادة هزه جِشسن ٓما ،"وملنٍى

.  خاصت وملاملت خماًت

 في الحّ لهم كليهم ًنىب من ؤو آلاباء(: " ب) الٌِشة في اإلاادة هزه جنص ألاػٌا٘، كلى الىالذًن خّ ًخص ًُما ؤما

ت الُِم طىء كلى ومعخِبلهم، مصالحهم مشاكاة بششغ ؤػٌالهم جشبُت اخخُاس ىاكذ اإلالنٍى لت ُو ." ؤلاظالمُت الشَش

َن للىالذًن: " بإو 7 اإلاادة من( ج) الٌِشة وجظٍُ ل ؤػٌالهما، كلى خِى َن لهم ألاظشة ؤكظاء ٔو ِا والذيهم، كلى خِى  ًو
لت ألخٖام ."  ؤلاظالمُت الشَش

ش ٌعخؼلن ال ألامهاث بإو اإلاىاد، هزه من ٌعخخلص ِت جٍِش اة خالت في بال ؤػٌالهن جشبُت ػٍش ٖىون.. هُابهم ؤو آلاباء ًو  ٍو
ِت الحّ هزا ًماسط ؤو اإلاٌشوض من ؤنه مم ؤلانابت، بمىحب رلٗ ت بؼٍش  اإلاادة هزه كشض ما وهزا بُنهما، ًُما مشتٓر

 17.حذًت النخِاداث

 :إلاشالم في إلاوصان اححقوق الحاهزة إعالن في العائليت والقاحباث ااححقوق .2

َن الِاهشة بكالو صذس لِذ  ،1990 آب/ؤهعؼغ 5 في ظابِا ؤلاظالمي اإلااجمش منـمت ُبل من ؤلاظالم في ؤلانعاو لحِى
َن مبادت بكؼاء مداوال . دًنُا ػابلا ؤلانعاو خِى

 لبناء ألاظاظُت الدلُت ألاظشة حشٖل: " ؤلاكالو هزا من 5 اإلاادة جنص ؤظشة، بناء وفي الضواج في الحّ ًخص ًٌُما
، بعبب الظُما ُُذ ؤي دوون من الضواج في الحّ وللنعاء للشحا٘. جنقينها أشاس هق والزواج اإلاجخمم،  ؤو اللىو، اللَش

 18."الجنعُت

مٕن َن اللالمي البُاو من 5 اإلاادة كلى الحذًث كنذ ألاكلى، في بها ُمنا التي اإلاالخـت بنٌغ الُِام ٍو  في ؤلانعاو لحِى
ذ بالذًن، اإلاشجبؽ الُِذ بلى حشش لم التي ؤلاظالم . مِصىدا بل ظهىا ًٕن لم بلُه ؤلاشاسة كذم بإو زانُت مشة لنٓا

                                                           
17 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh :  Déclaration islamique des droits de l’Homme comparée à la déclaration Universelle, Conférence donnée au 

colloque Diritti umani e diritti dei populi per una famiglia di nazioni, organisé par l'Istituto Veritatis Splendor et l'Unione giuristi cattolici 

italiana, Bologna, 9 et 10 mars 200, voir : http://go.to/nonviolence, voir également: Peggy Hermann, op.cit. 

 .انزطجًخ يٍ انُض انفطَؽٙ إنٗ انؼطثٙ ثزظطف   18

http://go.to/nonviolence
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ُما َن ًخص ًو  ألاخحرة الٖلمت جٖىون ؤو ًجب: "ؤلاكالو هزا من 4 اإلاادة جنص ألاظشة، داخل الضوححو وواحباث خِى

ذ اكتراي وهى ،"اللاثلت سثِغ هى ألنه للشحل  واحب ألاظشة داخل الضوج ظلؼت وجِابل. صوحخه كلى الضوج بعلؼت صٍش
. بؼاكخه الضوحت

" ظلؼتهم" ألاصواج هالب ٌعخول بدُث النعاء، طذ اللنٍ ًىلذ ألنه الؼاكت واحب الٕخاب بلع ًنخِذ ؤلاػاس هزا وفي

ماسظىنها ألاظشة داخل ن اللنٍ ػٍشّ كن ٍو  19.ػبُلُا ؤمشا رلٗ ملخبًر

 في ألاظشة ؤًشاد ٔل ٌشتْر: " بِىلها الحّ بهزا للشحا٘ الاكتراي في ما نىكا" خجىلت" ًهي ؤلاكالو هزا من 9 اإلاادة ؤما

نه لؼبُلت وػبِا اظخؼاكخه ُذس كلى واخذ ٔل ألاظشة، داخل اإلاعاولُاث ." جٍٖى

ُما ع مِابل الدلم في بالحّ" للمشؤة ٌلتري ؤلاكالو هزا ًةو الضوحُت، اللالُت ًسخ في اإلاشؤة خّ ًخص ًو  لها ٓما حلٍى

لت ؤخٖام في كليها اإلانصىص الششوغ بػاس في اإلادٕمت ؤمام الخؼلُّ ػلب في الحّ مٕن ،(20 اإلاادة" )ؤلاظالمُت الشَش  ٍو

:  اإلاادة هزه كلى اإلاالخـاث بلع ببذاء

 ػلب في اإلاشؤة خّ هى والخؼلُّ. الدلم ؤو الخؼلُّ ػلب بمىحب الضواج كِذ ًسخ خّ للنعاء اإلاادة هزه حلؼي 
اث هالب في) الضوج في ملُنت ششوغ جىاًشث برا الؼالَ ٘ن( ألاُو  مماسظت وهى الضوحُت، الشابؼت ُُام بمٖانُت دوون جدى
ن الضوحت ًيها جِذم التي الحاالث كلى سثِعُت بصىسة جنؼبّ

ًا
  اإلادآم؛ ؤمام للؼالَ ػلبا

 ش ال كنذما صوحها، من نٌعها خلم ؤو الضوحُت الشابؼت ًٗ في اإلاشؤة خّ في ًُخمثل الدلم ؤما  الخؼلُّ، ششوغ جخًى
ؼت ع ما٘ له جذًم ؤو شٍش   ؛20له جدذزه ُذ الزي الظشسن كلى ٓخلٍى

 بظالمُت كشبُت دولت لٖل ًةنه ألاظاط هزا وكلى الخؼلُّ، ػلب اإلاشؤة ًيها حعخؼُم التي الششوغ اإلاادة هزه جدذد ال 
ِتها ٍ في ًدعم ؤو ؤلاكالو هزا من ًنخـش ًٖاو رلٗ، جنـُم في ػٍش  ًٌلل؛ لم ولٕنه اإلاُى

 ِت ؤلاكالو هزا ٌعمذ  رلٗ كن ًترجب ؤو دوون ومن ملُنت ششوغ جخىاًش ؤو دوون من الؼالَ بؼلب للشحل طمنُت بؼٍش
 . مالُت ؤزاس

    :إلاوصان اححقوق العزبي امليثاو في العائليت والقاحباث ااححقوق .3

٘ن مُثاَ ًنص لم َن مبادت كلى اللشبُت الذو لخبر ؤلانعاو، خِى  اإلاُثاَ هزا بها احعم التي الٕثحرة الثوشاث بحو من رلٗ َو
٘ن حاملت ؤصمت كن الحذًث بلى الٕخاب من باللذًذ دًلذ التي ألاظاظُت ألاظباب بحو من وظبب  مم مِاسنت اللشبُت الذو

ُِت الىخذة منـمت وختى ألاسوبي الاجداد الظُما ألاخشي، ؤلاُلُمُت اإلانـماث . ؤلاًٍش

ٔا ٘ن حاملت مجلغ جبجى الىطم، لهزا واظخذسا م حلعخه ازش اللشبُت الذو ٘ن/ظبخمبر 15 في بالِاهشة اإلانلِذة 102 ُس  ؤًلى
َن اللشبي اإلاُثاَ ،1994 م الِشاس بمىحب ؤلانعاو، لحِى  مخلذدة واحخماكاث مناُشاث بلذ اإلاُثاَ هزا صذس ولِذ ،5437 ُس

 :آلاجُت الواًاث جدُِّ بلى منه ألاولى اإلاادة خعب اإلاُثاَ هزا ويهذي 2008.22 كام النٌار خحز ودخل ظنت، وزالزىون ؤسبم دامذ

                                                           
19 Amel A. femmes battues, SOS détresse, journal demain l'Algérie, 31 juillet – 1 août 1998, n° 132, p6. 

20  
طانبي سرور نهطانبت ماجستير بحث/ انجزائريت اثانتشريع في انمرأة حقوق حمايت :73-76 أَظط ثحضُب نُٛم شٓبزح انًبجٛؽزٛط ص 

 

21 Mohammed Amin AL MIDANI, les droits de l'homme et l'islam: textes des organisations arabes et islamiques, association des publications de 

la Faculté de théologie Protestante Université Marc Bloch de Strasbour-12, 2003, p. 17.  

http://jilrc.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%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%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6/
http://jilrc.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%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%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6/


  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

14 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 َن وطم ٘ن في ؤلانعاو خِى َن من ججلل التي ألاظاظُت الىػنُت الاهخماماث طمن اللشبُت الذو ن ؤلانعاو خِى
ًا
 مثال

٘ن في ؤلانعاو بسادة جىحه وؤظاظُت ظامُت ن ألاًظل ندى الاسجِاء من وجمٕنه اللشبُت الذو
ًا
ِا  الُِم جشجظُه إلاا ًو

 النبُلت؛ ؤلانعانُت

 ٘ن في ؤلانعاو جنشئت خه الاكتزاص كلى اللشبُت الذو اء وكلى بهٍى خا ؤسطا لىػنه الًى ت ومصالح وجاٍس  الدشبم مم مشتٓر
ِا آلاخش كلى والانٌخاح والدعامذ البششين الخأخي بثِاًت  في اإلاللنت وجلٗ ؤلانعانُت والُِم اإلابادت جِخظُه إلاا ًو

َن الذولُت اإلاىازُّ  ؤلانعاو؛ لحِى

 ٘ن في ألاحُا٘ بكذاد اثم مخظامن مذني مجخمم في معئىلت خشة لحُاة اللشبُت الذو َن الىعي بحو الخالصم كلى ُو  بالحِى
  والاكخذا٘؛ والدعامذ اإلاعاواة ُُم وحعىده بالىاحباث والالتزام

 َن حمُم بإو الِاض ي اإلابذؤ جشظُخ  .ومدشابٕت ومترابؼت للخجضثت ُابلت وهحر كاإلاُت ؤلانعاو خِى

ذ ولِذ  الشحل بحو ًبرم كِذ الضواج وؤو للمجخمم الؼبُلُت الىخذة هي ألاظشة ؤو كلى النص طشوسة  1/33 اإلاادة جذآس

ذ واإلاشؤة  الزحل" بحو والضواج. للمجخمم وألاظاظُت الؼبُلُت الىخذة هي ألاظشة" :ًلي ما كلى نصذ خُث اللباسة بصٍش

نها ؤظاط "واملزأة ذة  "ؤظشة وجإظِغ التزوج خّ الضواج ظن بلىن من ابخذاء واإلاشؤة وللشحل جٍٖى  ًٖىون ؤو طشوسة كلى مٓا

ٔاو الششوغ بلى مباششة جدُل ال" خجىلت"و هامظت بلباسة  ،"الزواج وأرمان شزوط وفق" اللِذ  آذث ٓما. الذًنُت وألاس
حو سطا" جىاًش طشوسة كلى ن الؼًش

ًا
ن سطا

ًا
َن في جخىظم لم ؤنها هحر.  "ًُه بٓشاه ال ٔامال  انلِاد كنذ اللاثلُت والىاحباث الحِى

لاث ؤخالذ بل اندالله وكنذ وخالله الضواج ٘ن الذاخلُت والِىانحو للدشَش . اللشبُت للذو

َن اللشبي اإلاُثاَ معىدة كلى حللُِها ملشض وفي م ؤو من ُلِها كن الذولُت اللٌى منـمت ؤكشبذ ؤلانعاو، لحِى  الدشَش

.  والنعاء الشحا٘ بحو اإلاعاواة ًٌٕل ال ُذ الحاالث بلع في الىػجي

ن" الضواج وششوغ ُىاكذ" ًةو رلٗ، بلى ؤطٍ
ًا
٘ن بلع في كمىما ٘ن الظُما اللشبُت، الذو  ندى كلى" حلمل الدلُجُت، الذو

ن ًلحّ
ًا
ن طشسا

ًا
ذ. اإلاشؤة بمصلحت شذًذا ن بالضواج للمشؤة" والٖامل الحش الشطاء" ًٖىون ُو

ًا
ن بشٖالُا

ًا
 جٖىون احخماكُت ؿشوي في حذا

ن كليها مخلاسي والنعاء الٌخُاث كلى( ألامىسن ؤولُاء وبخاصت) اللاثالث ظُؼشة ًيها
ًا
ن وحشٖل كمىما

ًا
ن مٌهىما

ًا
 ألانـمت في مدىسٍا

 23 ."للضواج الِانىنُت

َن اللشبي اإلاُثاَ ؤو بلى نشحر ؤو ألاخحر في بنا ًجذس باإلاِابل ولٕن  وختى الذولُت الىزاثّ باقي كن جمحز ُذ ؤلانعاو لحِى

٘ن بدثه  2/33اإلاادة خال٘ من ؤلاظالمُت اللشبُت ت ألاظشة خماًت" كلى ًُه ألاػشاي الذو  داخلها ألاًشاد وخماًت ؤواصشها وجٍِى
ن ؤكظائها بحو اإلالاملت وبظاءة اللنٍ ؤشٖا٘ مخخلٍ وخـش

ًا
 ".والؼٌل اإلاشؤة طذ وخصىصا

 

                                                                                                                                                                                           
: يحًس أيٍٛ انًٛساَٙ. ، ضاجغ كصنك، ز8-5، ص 1990َبزض فطجبَٙ، َحٕ يٛضبق ػطثٙ نحمٕق اإلَؽبٌ، انًؼٓس انؼطثٙ نحمٕق اإلَؽبٌ، رَٕػ . ز نهًعٚس يٍ انًؼهٕيبد، ضاجغ  22

Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'homme, Thèse pour le Doctorat d'Etat en Droit, Université de 

Strasbourg III, octobre 1987, pp. 322-323. Voir également  Mohammed Amin AL MIDANI, les droits de l'homme et l'islam: textes des 

organisations arabes et islamiques, p. 25. 

 . ٔانكطايخ، انًطجغ انؽبثكانًطأح رؽزحك االحزطاو : يُظًخ انؼفٕ انسٔنٛخ، زٔل يجهػ انزؼبٌٔ انرهٛجٙ  23



  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

15 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

: والخقصياث ااخالصت

َن الذولُت الىزاثّ مخخلٍ نجذ لزا للمجخمم، ألاظاس ي اإلاٖىون هى الوشبُت اإلاجخملاث في الٌشد ٌلخبر  التي ؤلانعاو، لحِى

اث اإلاؼالبت في جبالى مدع، هشبي نخاج حلخبر .  دًنُت خلٌُت ؤي من ؤو ألاخالُُت الُِىد من اإلاجشدة الٌشدًت بالحٍش

 الشوخُت سوابؼها لها مِذظت ماظعت هي ًاللاثلت للمجخمم، ألاظاظُت الدلُت هي ألاظشة ًةو اللشبُت اإلاجخملاث في ؤما
ٔانها ولها ًِؽ الاحخماكُت ولِغ  ال مٕشط ُُمي مِام راث ًهي لزلٗ ،ًِؽ النٌعُت الٌشدًت ولِغ اللامت ألاخالُُت ؤس
 صحي بنجاب خال٘ من اإلاجخمم بناء في واإلاشؤة الشحل ًيها ٌشاْس التي اإلااظعت وهي خُاله الخصشي وال به الاظتهخاس ًجىصن

. ظلُمت وسكاًت

: يلي ما مزعاة على الشخصت ألا قال ققاهين حعديل أو وضع عىد الترليز يجب املىطلق هذا ومن

 َن اجٌاُُاث مىاد مم الصدصُت ألاخىا٘ ُىانحو إلاؼابِت الععي كذم َن كالجذ التي ؤلانعاو خِى  والىاحباث الحِى
ت، لها ؤو ًمٕن التي العلبُت وألازاس اإلاىاد بهزه حاء ما لدؼىسة ألاظٍش  ُىاكذ ؤو ًصحُذ واإلاجخمم؛ ألاظشة كلى جُى
٘ن كلى ملضمت ُىاكذ الذولي الِانىون ٘ن ُحل لٕن الذولُت، ؤلاجٌاُُاث هزه كلى صادُذ التي الذو  ؤلاظالمُت اللشبُت الذو

 ،25والذًنُت الثِاًُت بالدصىصُت الذولي الِانىون ٌلتري ؤخشين حهت ومن ،24حهت من اإلاىاد هزه كلى جدٌـذ ُذ

٘ن وكلُنا  .الدصىصُت بهزه نخمعٗ ؤو بظالمُت كشبُت ٓذو
 التي الخدشسٍت ألاصىاث بلى الدظىق ؤو الذولي، ؤلاحخماعي الخؼىسن مىآبت بلى تهذي التي اإلاؼالباث وساء ؤلانجشاس كذم 

٘ن في ًشلها ؤزبدذ حذًذة مٌاهُم وبدخا٘ ألاظشة جٌُٕٗ بلى" اإلاشؤة طذ اللنٍ" مداسبت خال٘ من حععى  اإلاصذسة الذو
 لها؛
 دت الذًنُت النصىص مخالٌت كذم  الىالًت مثل الصدصُت باألخىا٘ اإلاخللِت الِظاًا بلع مباششة جىلذ التي الصٍش

َن الضواج، في  ؛وهحرهما والىصُت وؤلاسر الخبجي الضوحُت، اللالُت بندال٘ الضوحُت، والىاحباث الحِى
 وطم ؤو ؤلاظالمُت اللشبُت الصدصُت ألاخىا٘ ُىانحو جىخُذ ؤحل من الجهىد لخٖازٍ آلاواو خاو لِذ باإلاِابل لٕن 

ٌٕل ألاظشة ُذظُت ًشاعي نمىرجي، شدصُت ؤخىا٘ ُانىون  بىخذتها جٌخٗ التي ؤلاحخماكُت آلاًاث ٔل من خماًتها ٍو

دصنها  :خال٘ من ظُما ال ٍو
َن جدذًذ - أ ت والىاحباث الحِى لت مم مخناُع هحر دُُّ بشٖل ألاظٍش  باكخباسها العمداء، ؤلاظالمُت الشَش

م  ومندها ،"ػلُِت"ٓـ  ختى ؤو ؤم ؤو صوحت، ؤو ٓبنذ،: اإلاشؤة وؤنصٍ ، لألظشة خماًت ؤًظل شٖل سباني حشَش
ها حمُم نها وساعى خُِى  اخخُاحاتها؛ ومخخلٍ جٍٖى

لت مصذسها ججذ ال التي الخِلُذًت اإلاماسظاث كن الخخلي ًجب - ة  باظخِشاس وجظش العمداء ؤلاظالمُت بالشَش
ش جىخُذ خال٘ من ورلٗ واظخمشاسها ألاظشة  خال٘ من اإلاجخمم وفي ألاظشة داخل اإلاشؤة لِظاًا النـشة وجؼٍى

                                                           
. يظبنحٓب ٚرسو يب حؽت ٔرفؽٛطِ رأٔٚهّ أٔ انزعايٓب، يٍ االرفبق يٍ أكضط أٔ ثُس إلؼزضُبء انًؼبْساد انسٔنٛخ فٙ ططف زٔنخ نكم يزبحخ ٔؼٛهخ انزحفظ 24

 زٔنخ رمسيّ اؼًّ، أٔ طٛغزّ كبَذ كٛفًب ٔاحس، جبَت يٍ رظطٚح كم" ْٕ انزحفظ أٌ 1969 نمبٌَٕ انًؼبْساد نؼبو فُٛٛب ارفبلٛخ يٍ 2انًبزح  فٙ جبء ٔنمس

 يمزضٛبد نجؼض انمبََٕٙ انًفؼٕل رغٛٛط أٔ اؼزضُبء إنٗ ثّ ٔرٓسف فٛٓب، رُرطط أٔ ػهٛٓب رٕافك أٔ رمجهٓب أٔ ػهٛٓب رظبزق أٔ يؼبْسح ػهٗ رٕلغ ػُسيب

 ".انسٔنخ ْصِ ػهٗ رطجٛمٓب فٙ انًؼبْسح
25

.  انص٘ ًٚكٍ رحًٛهّ ثبنضغظ ػهٗ انطاثظ انمم طانبي سرور/ اإلسالميت عربيتال وانخصوصيت اإلوسان حقوق عانميت: ضاجغ يمبنُب رحذ ػُٕاٌ  

http://jilrc.com/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/
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ش هى باللٕغ، بل ؤلاظالمُت الُِم كن جخل ؤنه كلى هزا بلى ًنـش ؤو ًجب وال الاحتهاد،  لٖي الُِم لهزه جؼٍى

 .اإلاخوحر الىاُم وسهاناث اللصش مخؼلباث  مم جخالءم

ظش حعاكذ ُظاثُت، شبه ؤو سظمُت بحخماكُت آلُت بًجاد طشوسة - د
ُ
 بًجاد في معاهمت ألاصماث، جخؼي كلى ألا

٘ن لت خلى  مخٌٌت لخٌٕٕها، وججنبا الدالي مجا٘ احعاق ُبل لالظخِشاس جإمُنا ؤمامها، اإلاؼشوخت للحاالث ظَش

ىكه، خالت في ؤما. الؼالَ ُظاًا كبئ الِظاء كلى بزلٗ  ألاظش هزه ؤًشاد مخابلت في آلالُت هزه حعاهم ُو
  ألاػٌا٘؛ جشبُت ؤو الحظانت بـشوي جخللّ ٔانذ ظىاءا العلبُت، ؤزاسه كليهم مخٌٌت

حز طشوسة - س  نشش في اإلاذني، اإلاجخمم ومنـماث الخللُمُت واإلااظعاث النخب جللبه الزي ألاظاس ي الذوسن كلى التٓر
حزة ؤهم وبكخباسها ألاظشة وجِذٌغ الوحر، وبخترام الدعامذ العالم ُُم  ؤظغ كلى بنائها وطشوسة للمجخمم ٓس

 وبظخمشاسها؛ بِائها جظمن ظلُمت
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