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 الدولي اللاانون و االسابررن اللاانون في املرأة حمايت
 .بنمرداش بنقرة، أمحمد جامعت الضياصيت، والعلنم االلنون كليت  جليلت  عياد بن. د

ن

ن

 املداخلت ملخص

 الخضازت غهغ في الُىم ئوؿان ٌػِكه ما و الخُاجُت اإلاجاالث و ألانػضة ًاقت في الهاةل الخهضم مً ؤلاوؿان خههه ما ًل عؾم
ت يهضي أن الخهضم َظا ٌؿخُؼ لم لًٌ و الػىإلات و  مظاَغ مً الٌثحر َىاى جبهى ئط ، اإلادبت و الغقو و الؿالم للبكٍغ

 ، غنها طلَ جىكٌ أن جأبى يأنها و ؤلاوؿاهُت الىكـ في مترسخت و غالهت الؿابغة الػهىعر في الخايمت الجاَلُت و الهمجُت

تالجظ الخؿحراث عؾم ت غغقتها التي ٍع .  اإلاجاالث ًل في البكٍغ

 ًل في   تهضصَا و جالخهها الػىل ظاَغة لًٌ خُاتها في جهضم مً خههخه ما و غلُا مىانب مً اإلاغأة ئلُه ونلذ ما ًل قغؾم

.  الخ... الكاعع ، الػمل ، البِذ مٍان

 وئهما ، مدضص حيـ أو زانت زهاقت أو مػُىت قئت ًسو ال قهى غىضَا الخىنل حؿخىحب التي ألامىعر مً اإلاغأة يض قالػىل
ُر و الثهاقاث ًاقت ٌكمل ُر و الىامُت منها اإلاخهضمت الضو  الؿىىاث ًل زالُ خههه و ؤلاوؿان أهجٍؼ ما قٍل الثالث الػالم صو

.  اإلادغومت و الًػُكت الكئاث ئلى ًمخض الػىل الػاُ لًٌ الخهضم مً  اإلاايُت

 مً خماًتها ألحل الضولُت و الضازلُت الهىاهحن مً مجمىغت ويؼ جم  اإلاغأة يض الػىل زانت الػىل ظاَغة مداعبت ألحل و
 مً للمغأة أيثر خماًت ئلى تهضف الػهىباث ناهىنر في حػضًالث باصزاُ الجؼاةغير اإلاكغع نام طلَ ألحل ، الاغخضاءاث مسخلل

:  آلاجُت ؤلاقٍالُت هُغح طلَ ألحل اإلاىحى هكـ يف جهب الضولُت الاجكانُاث مً الٌثحر وحضث يما ، الاغخضاء أهىاع مسخلل

 . ؟ الضولي و الضازلي الهػُضًً غلى اإلاغأة خهىمر لخماًت الهىاهحن غغقتها التي الخُىعاث أَم هي ما 

:  مدىعًٍ ئلى البدث بخهؿُم ؾىهىم ؤلاقٍالُت غلى لئلحابت

ُر  ُر اإلادىعر في هدىاو .   اإلاغأة خهىمر لخماًت ػاةغيرالج الهاهىنر بها حاء التي الخػضًالث أَم ألاو

ُر و .  اإلاغأة خماًت جىاولذ التي الضولُت الاجكانُاث أَم الثاوي باإلادىعر هدىاو

 ن
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  االسابررن اللضاةي و اللاانني النظام في املرأة حمايت:نألاوون املحنون

:  االسابررن الدصخنون في املرأة حلنون:  أوال

اث و للخهىمر الضؾخىعٍت الهُم مً ًل بحن الخىاػنر غلى الضؾخىعٍت الخماًت جخىنل  للمهلخت الضؾخىعٍت الهُم و ، الخٍغ
 الًماهاث مماعؾت جىظُم مؿإولُت اإلاكغع غلى و اإلاسخلكت الهُم َظٍ مً أي في الخكٍغِ غضم ًًمً هدى غلى ، الػامت

ه الظي الخىاػنر قٍل زالُ مً الضؾخىعٍت اث و الخهىمر مسخلل بحن ًجٍغ .  1الػامت اإلاهلخت بحن و الخٍغ

اث مسخلل خماًت أحل مً و  لٌىه و باإلاغأة جخػلو ماصة ًسهو لم 1996 لؿىت الجؼاةغير الضؾخىعر قان الخهىمر و الخٍغ

ظا الهاهىنر امام ؾىاؾُت الىاؽ ًل حػل  ال و الهاهىنر أمام ؾىاؾُت اإلاىاَىحن ًل"  ههذ خُث 29 اإلااصة به حاءث ما  َو
 احخماعي أو شخص ي آزغ ظغف أو قٍغ أي أو ، الغأي أو الجيـ أو الػغمر أو لضاإلاى ئلى ؾببه ٌػىص جمُحز باي ًخظعع أن ًمًٌ

 حؿتهضف"  بىهها طلَ و الضولت مإؾؿاث أمام اإلاؿاواة مبضأ 31 اإلااصة زالُ مً الجؼاةغير الضؾخىعر أًًا أنغ يما" 
 شخهُت جكخذ حػىمر لتيا الػهباث باػالت الىاحباث و الخهىمر في اإلاىاَىاث و اإلاىاَىحن ًل مؿاواة يمان اإلاإؾؿاث

ُر و ، ؤلاوؿان "  . الثهاقُت و الاحخماغُت و الانخهاصًت و الؿُاؾُت الخُاة في الكػلُت الجمُؼ مكاعيت صونر جدى

 و الخُاة مجاالث و مُاصًً ًل في اإلاغأة و الغحل بحن اإلاؿاواة مبضأ ًٌغؽ بأهه الجؼاةغير الضؾخىعر زالُ مً واضح اهه خُث

.  الثهاقُت و الاحخماغُت و الانخهاصًت و الؿاؾُت مالخهى بجمُؼ الخمخؼ خو

:  االسابررن ألاصرة قاانون في املرأة حلنون:  ثاايا 

اث ًل غلى اإلاغاة خماًت احل مً ؾعى الجؼاةغير اإلاكغع ئن   غضة باحغاء َظا و ألاؾغة َى و الُبُعي مٍانها قيها بما اإلاؿخٍى

 بحن ؾاوير 7 اإلااصة زالُ مً و الجؼاةغير اإلاكغع أن خُث الؼواج َلُتأ َى حػضًل أَم ًان و ألاؾغة ناهىنر مؿذ حػضًالث
.  ؾىت 19 بخمام حػلها و الؼواج أَلُت خُث مً الغحل و اإلاغأة

 خضًثت َبُت وزاةو جهضًم جىحب التي و مٌغعر 7 اإلااصة زالُ مً َظا و الؼواج غهض اوػهاص نبل الؼوححن الخماًت قملذ يما

.  أَضاقه و الؼواج مؼ ًخػاعى مغى يأ مً الُغقحن يال زلى جثبذ

 يهضف ئحغاء َى و بترزُو مغجبِ الؼواج حػضص هظام حػل الجؼاةغير اإلاكغع أن خُث الؼواج حػضص مؿألت الخػضًل مـ يما
 ًهىم أن أزغير ئمغأة مً بالؼواج ًغؾب الظي الؼوج قػلى ، بها الؼواج غلى ًهبل التي اإلاغأة و الؿابهت الؼوحت لخماًت

 ًهىم بػضَا و الؼوحُت مؿًٌ ازخهانها بضاةغة ًهؼ التي اإلادٌمت عةِـ أمام َلب جهضًم هي و ؤلاحغاءاث مً بمجمىغت
 غلى يما ، بها الؼواج غلى ًهبل التي اإلاغأة و الؿابهت الؼوحت مىاقهت مً الخأيض بػض الجضًض للؼواج بالترزُو اإلادٌمت عةِـ
ت الكغوٍ جىقحر غلى نضعجه و الكغعي اإلابرع ًثبذ أن ان الؼوج  جٍىنر أن الكغعي باإلابرع اإلاههىص و ، الؼوحُت للخُاة الًغوٍع

ا أو غانم الؼوحت جٍىنر ان أو  مؿخدُال الؼوحُت بىاحباتها نُامها مً ًجػل مؼمً بمغى مٍغًت الؼوحت  ألاؾباب مً ؾحَر

.  2 مؿخدُال الؼواج مً الؿغى جدهُو مً ججػل التي

ُر الخػضًل طاٌ زالُ مً الجؼاةغير اإلاكغع ئن  الخػضًل نبل ألهه بها الؼواج غلى ًهبل التي اإلاغأة و الؿابهت الؼوحت خماًت خاو

ما ٌػلمان ال الؼوحخان يال قان لؤلؾل لًٌ و الؼوحاث حػضص ظاَغة اهدكغث  زالُ قمً ،(  متزوج الغحل أن أي)  بمهحَر

                                                           
.5، ص   2004انماَىٌ انجُائً انذسخىري ، دار انشروق ، انطبعت انثانثت  –أحًذ فخحً سرور .  د (  
1
  

.14، ص  2007/2008دة شرح وجٍس نماَىٌ األسرة انجذٌذ ، يطبعت طانب طبعت جذي: فضٍم انعٍش . أ (  
2
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 اإلالل وزاةو بحن مً جٍىنر التي و"  بالؼواج الترزُو َلب"  هي و الىزُهت َظٍ بضونر ػواج غهض ٌػهض ان ًمًٌ ال ؤلاحغاء َظا

.  اإلاىزو او اإلاضهُت الخالت يابِ أمام ًهضم الظي

ؿا َظا و(  ألاوالص و الؼوحت)  أؾغجه ججاٍ الؿظاةُت بالىكهت الؼوج الجؼاةغير اإلاكغع ألؼم يما ػت به حاءث إلاا جٌَغ  الكَغ

ُرالم و ؤلاحماع و الؿىت و الٌخاب في الاؾالمُت  قلُىكو عػنه غلُه هللا نضع مً و ؾػخه مً ؾػت طو لُىكو"  حػالى لهىله غهى

 و غلُه هللا نلى الىبي غً وعصث قهض الؿىت أما و" ٌؿغا غؿغ بػض هللا ؾُجػل أجاٍ ما ئال هكؿا هللا ًٌكي ال هللا أجاٍ مما
.  الىكهت وحىب جكُض يثحرة أخاصًث ؾلم

ُر غً زبذ قهض  الػظُم الجمؼ بمدًغ الىصاع حجت زُبت في ناُ أهه: "  مؿلم صخُذ في ؾلم و غلُه هللا نلى هللا عؾى
ً قاهٌم اليؿاء في هللا اجهىا و: "  وقاجه نبل  و عػنهً غلٌُم لهً و هللا بٍلمت قغوحهً اؾخدللخم و هللا بأماهت أزظجمَى

".   باإلاػغوف يؿىتهً

ُر ػوحها غلى الؼوحت هكهت ججب أهه غلى مىه 74 اإلااصة ألاؾغة ناهىنر في هو الجؼاةغير قاإلاكغع  ئلُه بضغىتها أو ، بها بالضزى
.  ألاؾغة ناهىنر مً 80 و 79 و 78 اإلاىاص أخٍام مغاغاة مؼ ببِىت

 بدٌم غلُه هكؿها نهغ و ، لها اخخباؾه هظحر َظا و ، َاغخه في صامذ ما الؼوج غلى واحبت أنها الؼوحُت الىكهت خٌم و

 مً ٌػخبر ما و ، أحغجه أو الؿًٌ و الػالج و الٌؿىة و الؿظاء:  ألاؾغة ناهىنر مً 78 للماصة ناَب جمثل هي و ، الصخُذ الػهض
.  الػاصة و الػغف في الًغوعاث

ًاهذ ؾىاء الؼوج غلى واحبت الؼوحُت الىكهت و  ئوكاء مىظ طلَ و ، ؾىُت أو ًاهذ قهحرة ، مؿلمت ؾحر أم مؿلمت الؼوحت أ

.   3(  ألاؾغة ناهىنر مً 74 اإلااصة)  بُنهما الصخُذ الػهض

 ما ونذ ًل في بها جُالبه أن الؼوحت خو مً و ، قهحرا و مػؿغا أو ؾىُا و مىؾغا ًان ؾىاء الؼوج غلى واحبت الؼوحت قىكهت

 ئمغأة َىضا أن: "  الصخُدحن في ؾلم و غلُه هللا نلى الىبي غً زبذ نض و ناةما الؼواج غهض ماصام و قغغا غهمخه في صامذ
 ، ٌػلم ال َى و مىه أزظث ما ئال ولضي و ًٌكُني ما الىكهت مً ٌػُُني لِـ شخُذ عحل ؾكُان أبا ئن له نالذ ًانؾل أبي

".  باإلاػغوف ولضى و ًٌكَُ ما زظي قهاُ

:  العلنباث قاانون في املرأة حلنون:  ثالثا

اث يماهاث ئن .  الػام ألامً غلُه ًهىم الظي ألاؾاس ي بالهاهىنر ئزالُ َى اإلاباصب بهظٍ اإلاؿاؽ و ، ناهىهُت مباصب هي الخٍغ

  الظًً و الهاهىنر غلى اعححنراُ أو ألاقغاص يض الهىة َظٍ إلاماعؾت ئمٍاهُاث و نىة ئلى ًدخاج الجماغت أمً و الػام ألامً و 
ت غلى يىابِ جًؼ الضولت قان لهظا ، الجماغت أمً يهضصونر ت لًمان الًغوعير بالهضع ألاقغاص خٍغ  َظٍ ، الجمُؼ خٍغ

. 4 لها اإلاىظمت الهىاهحن بانضاع جخم الهُىص

 لغصع الػهىباث و الىهىم جًمً اإلاخمم و اإلاػضُ الػهىباث ناهىنر اإلاخًمً 8/6/1966 في اإلاإعر 156_66  عنم ألامغ ئن
مت .  اإلاغأة قيهم بما اإلاجخمؼ قئاث ًل غلى الاغخضاء أهىاع ًل و الػىل و الجٍغ

                                                           
. 341أحكاو انسواج ، دٌىاٌ انًطبىعاث انجايعٍت ص : انجسء األول  –انىجٍس فً شرح لاَىٌ األسرة انجسائري : بهحاج انعربً (  
3
  

.       18 – 17ص  2001حمىق اإلَساٌ فً انضبظ انمضائً ، دار انُهضت انعربٍت : عصاو زكرٌا عبذ انعسٌس  –د (  
4
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ؼ ٌػض اث و الخهىمر مسخلل بحن الازخالف بػٌ قيها ًبضو التي الثاإلاجا أَم مً الجىاتي الدكَغ  بحن و بُنها و حهت مً الخٍغ

.  أزغير حهت مً الػامت اإلاهلخت

ؼ قهظا اث و الخهىمر مً ًل خماًت ًٌكل و الهغاع َظا ًىنل الظي الخىاػنر جدهُو مؿإولُت ًخدمل الدكَغ  الخٍغ

.  5 مىاؾب بهضع الػامت واإلاهلخت

 الًغب بحن محز قهض الػىل حغاةم في يمثال اإلاغأة و الغحل بحن قُه ًكغمر ال و اغخضاء أي ًجغم اإلاكغع أن ئلى ؤلاقاعة وججضع

مت ًل و الخػضي و الػىل أغماُ و والجغح .  غهىبتها لها حٍغ

 ألاؾغة جمـ التي الجغاةم جسو ههىنا ًىعص لم الػهىباث ناهىنر زالُ مً الجؼاةغير اإلاكغع بأن ٌػني ال َظا لًٌ

.  ألاؾغة غلى جهؼ التي غخضاءاثوالا

 مهغ الؼوج جغى ما ئطا َظا و ماصي مىه أيثر هكس ي يغعر َى اإلاغأة ًهِب الظي الًغعر قان ألاؾغة غلى الاغخضاء خالت قكي

.   أوالصٍ و لؼوحخه الؿظاةُت الىكهت صقؼ عقًه خالت في أو خامل هي و ػوحخه غً جسلى أو الؼوحُت

 مباصب بػضَا ما و 74 اإلاىاص في ألاؾغة ناهىنر جًمً يما اإلاجخمؼ أؾاؽ ألاؾغة أن مكاصٍ مبضأ الضؾخىعي الهاهىنر جًمً لهض
 جاعة ، اإلاالُت اإلاؿإولُت أغباء جدمل مً غاصة جتهغب البكغ َبُػت ًاهذ إلاا و ، ػوحها غلى واحبت الؼوحت هكهت أن مكاصَا
 يغوعة قان ، آلازٍغً ججاٍ بالىاحب الهُام مً الخىهل في ؾبتالغ بضاقؼ جاعة و ، الؿحر بدهىمر الاؾتهخاع و اإلااُ خب بضاقؼ
 ألاؾغة أقغاص بحن زانت و ، اإلاجخمؼ أقغاص بحن الخٍاقل يمان يغوعة و ، الىاحباث و الخهىمر بحن الخىاػنر و الػضُ ئنامت

.  صقػها غً ًمخىؼ و مؿاغضة أو هكهت بضقؼ الهًاء ًلؼمه ما لٍل مػا الغصع و الػضُ ًًمً ناعما جضزال جهخط ي الىاخضة

اع َظا في و  اإلابالـ صقؼ غً قهٍغً مً أيثر إلاضة غمضا امخىؼ مً ًل أهه غلى 331 اإلااصة في هو و الػهىباث ناهىنر جضزل ؤلَا
 ٌػانب بضقػها بالؼامه خٌم نضوعر عؾم لؼوحه اإلاهغعة الىكهت نُمت ًامل أصاء غً و ، أؾغجه إلغالت نًاء اإلاهغعة اإلاالُت

. 6 حؼاةغير صًىاع أالف زمؿت ئلى صًىاع زمؿماةت مً مالُت بؿغامت و ؾىىاث زالر ئلى أقهغ جتؽ مً بالخبـ

 ئلى الجؼاةغير الهاهىنر في مجغما الكػل َظا ًًٌ لم ئط الجيس ي الخدغف يمثال قهِ اإلاغأة جسو الجغاةم بػٌ هجض لًٌ

مه حاء و 15_4 الهاهىنر بمىحب الػهىباث ناهىنر حػضًل ؾاًت  و الػمل مىانؼ في الجيس ي الخدغف لىمى قػل يغصة ججٍغ
 للطخُت ًمًٌ ال بدُث ههل أو جغنُت غلى مؿاومت و ابتزاػ قٍل غلى ًٍىنر قهى ، اليؿاةُت الجمػُاث لُلب اؾخجابت

ُر أو اإلاًغة ججىب .  لغؾباجه الاؾخجابت و اإلاػنى َلباث غىض بالجزوُ ئال مىكػت غلى الخهى

ؼ الػهىباث ناهىنر حػضًل مكغوع غلى الجؼاةغير إلاكغعا ناصم قهض أزغير ئًجابُت زُىة في و  يض الػىل مٍاقدت لخػٍؼ

:  اإلاكغوع في حاء ما أَم و اإلاغأة

.  بتر أو صاةمت ئغانت أو مإنذ عجؼ غىه ٌؿكغ و ػوحخه يض بالػىل اإلاتهم الؼوج يض غهىباث_  1

.  ال أم خامال الؼوحت غً الخسلي خالت في غهىباث_  2

.  ممخلٍاتها مً خغمانها أحل مً التهضًضاث و الًؿٍى مماعؾت_  3

                                                           
. 5أحًذ فخحً سرور ، انًرجع انسابك ص  –د (  
5
  

.176جرائى االعخذاء عهى األيىال انعايت و انخاصت ، دار هىيت  ، ص : عبذ انعسٌس سعذ (  
6
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 ، مػانت ، نانغا ًاهذ أو ، الطخُت أناعب أخض مً اإلاتهم ًان ئطا حكضًض اإلاكغع أنغ الخالت َظٍ في و:  الجيس ي الاغخضاء_  4

.  خامال

.  اإلاغأة بٌغامت جمـ التي الػىل أقٍاُ يض غهىباث_  5

: االنضيت قاانون في املرأة حمايت:  وابعا

ت أَمُتها ئلى بالىظغ الجيؿُت حػخبر  باَخمام جدظى التي اإلاؿاةل أَم مً الضولت أو الكغص ئلى باليؿبت ؾىاء اإلاؼصوحت الخٍُى
ُر بها حػنى و ، اإلاػانغ الضولي اإلاجخمؼ  أقٍاُ ًل و ، الُكل و اإلاغأة و الغحل بحن الخكغنت أهىاع غلى للهًاء اإلاخهضمت الضو

 15 اإلااصة يمً الجيؿُت في بالخو للكغص الضولي اإلاجخمؼ اغترف لهض و الؿً و الجيـ ازخالف غلى الهاةمت ألازغير الخمُحز

.  7ألاؾاؾُت خهىنه أَم بحن مً خها بظلَ قٌغؾه ؤلاوؿان لخهىمر الػالمي ؤلاغالن مً

ؿا و الخهىم َظا في و  ناهىنر مـ الظي ُالخػضي بمىحب الجؼاةغير اإلاكغع قان اإلاغأة و الغحل بحن اإلاؿاواة إلابضأ جٌَغ

ت الجيؿُت زبىث انغ قاهه الجيؿُت حن ألام و ألاب حهت مً ألانلُت الجؼاةٍغ .   الجؼاةٍغ

 ًٍىنر الاججاٍ َظا الجؼاةغير اإلاكغع بؿلىى و بالؼواج الجيؿُت ايدؿاب ئمٍاهُت َى و الجيؿُت ناهىنر مـ حػضًال هجض يما
 ألاؾغة مهلخت ًدهو حهت قمً اإلاهالح حمُؼ بحن الخىقُو ئلى ٌػمض ايم ، الجيؿُت مجاُ في الغحل و اإلاغأة ئعاصة اخترم نض
 الؼوحت أو الؼوج حيؿُت غليهما جكغى قال اإلاغأة و الغحل ئعاصة ًدترم زاهُت حهت مً و قيها الجيؿُت وخضة جدهُو في

ت .     الجؼاةٍغ

 :العمل قاانون في املرأة حمايت: خامضا

 الضولُت الكغغُت مؼ قهِ لِـ جخػاعى و ، الػمل مً اإلاغأة جمىؼ التي و إلاىعوزتا الىهىم ًل ججاوػر الجؼاةغير اإلاكغع ئن
 غلُه هللا نلى لهىله الغحل مثل مثلها خهىنها ٌػُيها طلَ غٌـ بل الػمل مً اإلاغأة ًمىؼ ال الظي الاؾالمي الضًً مؼ بل

"  ألاخٍام في الغحاُ قهاةو اليؿاء"  وؾلم

ت قغوٍ ًًؼ ملالؼ مجاُ في الجؼاةغير الهاهىنر ئن  الالخدام و اإلانهي و الىظُكي الخىحُه في  اإلاغأة و الغحل بحن مدؿاٍو

ُر يظا و اإلاؿابهاث في اإلاكاعيت و باإلاىانب  . الغجب في الترنُت و الػالُت الضعحاث غلى الخهى

 بؿبب اإلاىظكحن بحن جمُحزاُ ًجىػر ال" بأهه جهط ي الػمىمي الىظُل ناهىنر  اإلاخًمً 06/03 ألامغ مً 27 اإلااصة هجض َظا في و

 ما َى و اإلاؿاواة مبضا جٌَغـ جم يما"  الاحخماغُت أو الصخهُت ظغوقهم مً ظغف أي بؿبب او انلهم أو حيؿهم أو أعائهم

 ما َى و" الػمىمُت بالىظاةل الالخدام في اإلاؿاواة مبضأ ئلى الخىظُل ًسًؼ"  جىو التي و الهاهىنر هكـ مً 74 باإلااصة حاء
 في غليها اإلاىهىم ألاخٍام ًل ألازغ غضًمت و باَلت حػض"  الػمل بػالناث اإلاخػلو 90/11 عنم ناهىنر مً 17 باإلااصة اًًا هجضٍ

 مجاُ في هىغه ًان يُكما ، الػماُ بحن جمُحز ئلى جإصي أن قأنها مً التي الػمل غهض أو الجماغُت الاجكانُاث أو الاجكانُاث
 و الػاةلُت الهغابت و ، اليؿبُت أو ، الاحخماغُت الىيػُت أو الجيـ و الؿً أؾاؽ غلى ، الػمل ظغوف أو ألاحغة و الكؿل

".   ئليها الاهخماء غضم أو ههابت ئلى الاهخماء و الؿُاؾُت الهىاغاث

                                                           
،  2006 انجذٌذ فً لاَىٌ انجُسٍت انجسائرٌت و انًركس انماَىًَ نًخعذد انجُسٍاث ، دار هىيت نهطباعت و انُشر انطبعت األونى  –يحًذ طٍبت . د (  2 

16ص   
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 يأم الٍامل بضوعَا الهُام يظا و بلضَا زضمت في الٍاملت للمؿاَمت مهامها اصاء غلى اإلاغأة مؿاغضة و حؿهُل أحل مً و
ش مً ابخضاء اإلاغيػت للمىظكت ًدو يما أمىمت غُلت مً الىالصة و الخمل قترة زالُ مٌنها الهاهىنر قان ابىائها وجغبُت  جاٍع
 واخضة ؾاغت و ألاولى اقهغ الؿخت زالُ ًىم ًل ألاحغ مضقىغتي ؾاغخحن الخؿُب مً ؾىت إلاضة و ألامىمت غُلت اهتهاء

. 8 ًتاإلاىاُ الؿخت الاقهغ زالُ ًىم ًل ألاحغ مضقىغت

 ًجىػر ال"  الػمل ناهىنر مً 29 و 28 اإلاىاص غلُه ههذ ما َى و لُال اليؿاء حكؿُل غضم الخماًت مظاَغ بحن مً يظلَ هجض و
م ًهل الظًً الجيؿحن يال مً الػماُ حكؿُل  مً اإلاؿخسضم ًمىؼ" "  لُلي غمل أي في ًاملت ؾىت( 19) غكغ حؿؼ غً غمَغ

.  لُلُت أغماُ في الػامالث حكؿُل

 زهىنُاث و اليكاٍ َبُػت طلَ جبرع غىضما ، زانت عزها ًمىذ أن ئنلُمُا اإلاسخو الػمل إلاكدل ًجىػر ، أهه ًغؽ

"  الػمل مىهب

:  النفلت  ندوون بئنشاء املرأة حمايت:  صادصا

 الهىضومر طاٌ و 2015  ؾىت ًىاًغ 4 في اإلاإعر 01/  15 عنم الهاهىنر بمىحب َظا و الىكهت نىضومر ػاةغيرجاُ اإلاكغع اوكأ لهض
ت الهاهىهُت للمىظىمت ئياقت و ئوؿاوي َابؼ له ؼ و لخماًت يهضف الجضًضة الجؼاةٍغ  ، الجؼاةغ في الُكل و اإلاغأة خهىمر حػٍؼ

.  زانت لخماًت جدخاحان الكئخان َاجان أن طلَ

تالجؼ اإلاغأة قيها جخسبِ أنبدذ التي الٌبحرة و الٌثحرة اإلاكاًل بػض حاء الىكهت نىضومر ئوكاء ئن  قَ بػض(  الؼوحت)  اةٍغ
 و ناهىها لها اإلاهغعة الؿظاةُت الىكهت الؼوحت مىذ ناَػت بهكت الؼوج ًغقٌ الخاالث أؾلب في أو قٌثحرا ، الؼوحُت الغابُت

.  الُالم صغىير في نهاةُا الكهل بػض أو بالُالم نهاةُا الخٌم نبل َظا

 قان بالخالي و ، الىكهت صقؼ غضم أحل مً قٍىير عقؼ بػض الؿظاةُت الىكهت بخدهُل الؼوحت جهىم الخالخحن ًلخا وفي

.   يغامتها خكظ و اإلاغأة مػاهاة مً للخهلُل حاء الهاهىنر َظا اؾخدضار

 التي الكترة في يغامتها خكظ و أبىائها غِل و غِكها لًمان الخايىت اإلاُلهت اإلاغأة ئليها جلجأ آلُت بمثابت َى قالهىضومر

.   غضالتاُ مً نهاتي خٌم نضوعر حؿبو

 

  للمرأة الدوليت االمايت:  الثاني املحنون  

 خماًت أقغص نض و ، صولُت ؾحر أم ًاهذ صولُت اإلاؿلخت الجزاغاث ضخاًا خماًت ئلى غمىما ؤلاوؿاوي الضولي الهاهىنر يهضف
كاُ و ًاليؿاء اإلاؿلخت الجزاغاث ػمً ألايػل حػخبر لكئاث زانت  َكاقت الكئاث زغأى الكئت َظٍ حػخبر و ، الكُىر و ألَا

 الظغوف إلاىاحهت الٍاقُت الىكؿُت و الجؿماهُت الهضعة جملَ ال لٍىنها هظغا ، الاخخالُ أزىاء و الػملُاث اقخضاص أزىاء

.  الخ...  الهؿغير الغخُل و الاغخهاُ و ألاوبئت و اإلاجاغت قيها بما ، للخغوب غاصة اإلاهاخبت

                                                           
.انًخضًٍ لاَىٌ انىظٍف انعًىيً  06/03يٍ األير  214و  213اَظر انًىاد (  
8
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الم غلى اإلاؿلخت الجزاغاث أزىاء الخػؿكاث و اَغللمش حػغيا اإلاضهُحن ألاشخام أيثر هي اإلاغأة  اإلاكًلت الطخُت قهي ؤلَا
ُر اإلاضوي الصخو هي و ، مىاػع بضونر ألاغضاء اإلاهاجلحن و الجىىص لضي نها بدٌم اؾخؿالال ألاؾهل ألاغؼ  الهل الجؿماوي جٍٍى

.  اإلاجخمؼ في الًػُكت و الخانت مٍاهتها وبدٌم

 البكغ حمُؼ حؿاوير قٌغة مبضأ مؼ جماقُا طلَ و الغحل مثل مثلها للمغأة خهىمر صولُتاُ اإلاىازُو مً الػضًض أنغث لظلَ
 الهىاغض مً مجمىغت لىيؼ الضولي اإلاجخمؼ حهىص حمُؼ جًاقغث يما  الخهىمر حمُؼ في أحىاؾهم أو حيؿهم بازخالف

.  الػضاةُت الػملُاث و الخغوب آزاع مً اإلاغأة لخماًت الضولُت

.  الضولي اإلاؿخىير غلى اإلاغأة خماًت أحل مً ؾػذ التي الضولُت اإلاىازُو و الاجكانُاث بػٌ ًلي قُما ؾىػغى و

:  املضلح النزاع أثناء املرأة المايت املخحدة ألامم جهند:  أوال

ُر بان  الػامت الجمػُاث زالُ مً و ، 1968 لػام َهغان مإجمغ في الجزاع في ؤلاوؿان بدهىمر اإلاخدضة لؤلمم اَخمام أو

.  الضولي اإلاجخمؼ اَخمام مدل اإلاغأة انبدذ ؤلاوؿان لخهىمر الضولُت عاثواإلاإجم

ًاث"  أن غلى 1993 ًىهُى في الاوؿان لخهىمر الػامي اإلاإجغ اغخمضَما اللظان قُِىا غمل بغهامج و الاغالن أيض ونض  اهتها
 َظٍ أوـ و ؤلاوؿاوي الهاهىنر و ؾانؤلان لخهىمر اإلاإؾؿت اإلاباصب جسالل اإلاؿلح الجزاع خاالث في لليؿاء ألاؾاؾُت الخهىمر

ًاث ".  زانت بهىعة قػالت جضابحر اجساط جهخط ي الاهتها

 صحىبر في الػامت الجمػُت نبل مً اليؿاء يض الػىل أغماُ غلى الهًاء بكأن اغالن اغخماص غلى اإلابظولت الجهىص وأؾكغث

.  اإلاؿلح الجزاع خاالث في الػىل غماُأل زانت بهىعة ًخػغيً اليؿاء بأن نغاخت الاغالن َظا اغترف نض و 1993

ُر خضر 1994 في و  خاالث والًخه حكمل اليؿاء يض الػىل بمؿألت مٍلل زام مهغعر حػُحن في جمثل الاججاٍ َظا في مهم جدى
.  اإلاؿلح الجزاع

ت الخضابحر إلاٍاقدت الكغغُت اللجىت غُيذ 1995 وفي  خاالث بكأن زانت يمهغعة قاقحز لُىضا ، ألانلُاث خماًت الخمُحًز
غا اإلاهغعة َظٍ نضمذ نض و ، اإلاؿلخت الجزاغاث قترة في للغمر اإلاكابهت اإلاماعؾاث و الجيس ي الغمر و الىظامي الاؾخهاب  جهٍغ

.  1996 غام في احؿاصًَ في اججاع و اؾخهاب و حيس ي غىل مً اليؿاء له جخػغى غما مكهال

 غلى زُحرة غىانب لها جٍىنر اإلاؿلخت الجزاغاث أن غلى 1995 غام ةاإلاخدض ألامم عغاًت جدذ هظم الظي بٌحن مإجمغ أيض نض و
ُر صغىة غلى الخخامي بُاهه في اإلاإجمغ الح و ، اليؿاء خُاة  ًل يض الكخُاث و اليؿاء لخماًت قػالت جضابحر اجساط ئلى الضو

ُر اخترام ٍَغو غً طلَ و ، الاخخالُ خالت و الخغب خالت في زانت ، لها ًخػغيً التي ألازُاع  ؤلاوؿاوي الضولي للهاهىنر الضو

حن اإلاؿإولحن نبل مً اخترامه قغى غلى الػمل و .  لها الخابػحن اإلاضهُحن و الػؿٌٍغ

:  إلانضاني الدولي اللاانون في املرأة حمايت:  ثاايا

 البىاصع بػٌ عؾم ،20 الهغنر مً مخـأزغ ونذ في ئال مباقغ، و قػاُ بكٍل اإلاغأة، بدماًت ؤلاوؿاوي الضولي الهاهىنر يهخم لم

 ـ19 الهغنر أوازغ في ظهغث التي

 مً ناؾحن ما و الثاهُت و ألاولى الػاإلاُت الخغب زالُ مخٌغعة اغخضاءاث مً الكخُاث و اليؿاء له حػغيذ ما ًجهل أخض ال و
 بالخغ في قهِ الهخلى اإلاضهُحن غضص ججاوػر قهض لخغمتهً، ؾاقغة زغوناث و مػىىير و حؿضي غىل و جىٌُل و حػظًب
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كاُ، و اليؿاء مً أؾلبهم ًان شخو، ملُىنر 23 الثاهُت الػاإلاُت ذ غظبذ و اؾخهبذ ونض ألَا  مً اليؿاء مالًحن وقَى

اث مالًحن أحبرث و الجيؿُاث مسخلل . الًُاع و الاهخداع و الدكغص غلى و الهؿغير الخمل غلى أزٍغ

 في اليؿاء قيها طيغث التي ماصة غكغ قالدؿػت لىخضَا، باليؿاء جخػلو ماصة أًت جسهو لم الغابػت حىُل اجكانُت ئن
كاُ زانت آزغون مدمُىنر أشخام أًًا قيها الاجكانُت،طيغ  حاء ونض الجغحى، و اإلاغض ى و العجؼة و الكُىر و ألَا

ُر ى ُر البروجًى ُر التي 76 اإلااصة هي قهِ واخضة ماصة لليؿاء لُكغص ألاو  مىيىع اليؿاء جٍىنر ان ًجب"الاولى قهغتها في جهى
 زضف نىعر مً أزغير نىعة أًت ويض الضغاعة، غلى الايغاٍ و الاؾخهاب يض ؾُما ال بالخماًت، ًخمخػً وان زام، جغاماح

" ـ ـ ـ الخُاة

لحن و الاجكانُت في الىاعصة بالخهىمر الخمخؼ_  1  البروجًى
لحنا و الغابػت الاجكانُت في غليها اإلاىهىم الخانت الخماًت و الػامت الخماًت مً اإلاغأة حؿخكُض  ؤلاياقُحن لبروجًى

ا  الخو قيها بما غليها اإلاىهىم الخهىمر بٍل جخمخؼ قهي ٌَظا و الػضاةُت، الػملُاث في ٌكاعى ال مضهُا شخها باغخباَع
م و الىكؿُت، و الجؿماهُت الؿالمت في الخو و الخُاة في م و ؤلايغاٍ، مً هىع أي أو الخػظًب جدٍغ  النهب و الؿلب جدٍغ
اةً أزظ خظغ و مت اتهامها خالت في الهًاةُت الًماهاث بٍل اإلاغأة جمخُؼ يغوعة ويظا الاهخهامُت، ألاغماُ و الَغ  بجٍغ

 ـ اإلاؿلح بالجزاع مغجبُت

اع َظا في و  خو ألاخىاُ حمُؼ في اإلادمُحن لؤلشخام"  أن غلى ألاولى الكهغة في الغابػت الاجكانُت مً 27 اإلااصة جىو ؤلَا
 في مػاملتهم ًجب و جهالُضَم، و غباصاتهم و الضًيُت غهاةضَم و الػاةلُت خهىنهم و قغقهم و ألشخانهم الاخترام

ُر و الؿُاب ويض التهضًض، أو الػىل أغماُ حمُؼ يض زام بكٍل خماًتهم ئوؿاهُت،و مػاملت ألاوناث حمُؼ  قًى
 الجماَحر

ُر مً 75 اإلااصة حاءث ى ُر البروجًى  الغابػت الاجكانُت به حاءث ما عؽجَ و لخٌمل' ألاؾاؾُت الًماهاث' غىىان جدذ ألاو

 ـ الجزاع أَغاف أخض نبًت في الظًً ألاشخام ألاخىاُ حمُؼ في أؾاؾُت مػاملت ٌػامل: "ناةلت
خمخؼ  أو الػىهغ أؾاؽ غلى ًهىم مجخل جمُحز أي صونر اإلااصة َظٍ لهم جٌكلها التي بالخماًت اصوي يدض ألاشخام، َإالء ٍو
 ـ الجيـ أو اللىنر

ُر قان طلَ مؼ و ى ُر البروجًى  ـ الغابػت الاجكانُت في الىاعصة  هكؿها هي غليها اإلاىهىم قالخماًت بجضًض ًأحي لم ألاو

. نغاخت اليؿاء جظيغ أن صونر اإلاكتريت الثالثت اإلااصة أوعصتها غامت بدماًت اإلاغأة جخمخؼ الضازلي اإلاؿلح الجزاع في و

:   الجيس ي الػىل مً اإلاغأة خماًت_  2
 الهاهىنر و ؤلاوؿان لخهىمر الضولُت الىزاةو مً الهاةلت الترؾاهت عؾم اليؿاء يض الػىل جدغم صولُت نُتاجكا أي جىحض ال

.  الباب َظا في يبحرا قغاؾا جغيذ اإلاغأة بدهىمر اإلاخػلهت الضولُت الاجكانُاث قدتى ؤلاوؿاوي الضولي

:  للمرأة الضياصيت بااللنون املخعللت الاجفاقيت:  ثالثا

ُر عؾبت اججهذ لهض  منها اغتراقا و ، اإلاخدضة ألامم مُثام في الىاعصة الخهىمر في اإلاغأة و الغحل بحن الدؿاوير مبضأ ئغماُ ئلى الضو
ت في ًسخاعون ممثلحن بىاؾُت أو مباقغة بهىعة ؾىاء ، لبلضٍ الػامت الكإون ئصاعة في اإلاكاعيت خو شخو لٍل بأن  ، خٍغ

 اليؿاء و الغحاُ حػل في منها عؾبت و ، بلضٍ في الػامت اإلاىانب جهلض قغنت ؾىاٍ مؼ اإلاؿاواة نضم غلى له جخاح أن في الخو و
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 ؤلاوؿان لخهىمر الػالمي ؤلاغالن و اإلاخدضة ألامم مُثام ألخٍام َبها مماعؾتها في و الؿُاؾُت بالخهىمر الخمخؼ في ًدؿاوون

. 9 الههض َظا في اجكانُت غهض نغعث طلَ ألحل

ذ في  اإلاغأة و الغحل بحن الدؿاوير مبضأ يغؾذ خُث  اإلااصة في َظا و اإلاغأة و الغحل بحن جمُحز صونر الاهخساباث بجمُؼ الخهٍى

.     منها ألاولى

: املرأة ضد العننررن الخمييز على اللضاء النت:  وابعا

 4 إلاضة ًغازب 13 مً جخألل و ، اإلاغأة يض الخمُحز أقٍاُ حمُؼ ؾلى الهًاء إلجكانُت جُبُها 1982 غام اللجىت َظٍ وكأث
ُر أخغػجه الظي الخهضم في بالىظغ جسخو و ، ؾىىاث غاف الضو .  الاجكانُت جىكُظ في ألَا

 ؤلاوؿان خهىمر خماًت مجاُ في حػمل أزغير أحهؼة و الػمل قغمر مً مجمىغت جىحض الؿابهت ألاحهؼة و اللجان ئلى باإلياقت

. ؤلاوؿان ومرلخو الؿامي اإلاكىى و ، بجىُل ؤلاوؿان خهىمر مغيؼ مهضمتها في و

 ؤلاوؿان خهىمر لجىت و ؤلاحخماعي و ؤلانخهاصي اإلاجلـ و الػامت الجمػُت ٌؿاغض أهه في ؤلاوؿان خهىمر مغيؼ مهمت جتريؼ و
ــــاث و ألاقغاص مً الكٍاوير بخلهي ًسخو قاهـــه يظلَ ، ؤلاوؿان خهىمر اجكانُاث بدىكُظ ًخػلو ما ًل في ــ  اإلاخػلهت الجماغـ

ًاث ُر التزام مضي غلى الكػالت الغنابت مً هىع مماعؾت ئلى قَ صونر اإلاجاُ ًكسح َظا و ، ؤلاوؿان خهـــىمر باهتها  باخترام الضو

اجه و ؤلاوؿان خهىمر .  ألاؾاؾُت خٍغ

 ًسخو و ، الػامت الجمػُت مً بهغاع 1993 في أوش ئ قهض طيغها ؾبو يما ؤلاوؿان لخهىمر الؿامي باإلاكىى ًخػلو قُما أما
ىعى و حىُل في ؤلاوؿان خهىمر مغيؼ غلى باإلقغاف ُر بغؤؾاء باالجهاُ ًهىم و ، هٍُى  اإلاىظماث و الخٍىماث و الضو

 الػام ألامحن إلقغاف غمله مماعؾت في ًسًؼ و ، ؤلاوؿان خهىمر اجكانُاث جىكُظ إلاغانبت خٍىمُت الؿحر و الخٍىمُت الضولُت

. ؤلاوؿان خهىمر لجىت و عيالاحخما و الانخهاصي اإلاجلـ و الػامت الجمػُت و اإلاخدضة لؤلمم

 ًل أن هالخظ أن ًيبغي لًٌ و ، ؤلاوؿان لخهىمر خماتي صوعر مً الظيـــــغ ؾالكت اللجان و ألاحهؼة جإصًـــــه ما غلُىا ًسكى ال
ُر حػاونر مضي غلى ًخىنل طلَ ُر ًدُذ الغاًَ الضولي الىيؼ ًان ئن و ، اإلاجاُ َظا في الضو  مً هىع مماعؾت الٌبرير للضو

ُر غلى الغنابت ا وحهت مً ؤلاوؿان خهىمر جدترم ال التي الضو .    هظَغ

:  املضللت املنازعاث و اللناوان حاالث في ألاطفاو و النضاء حمايت بشأو إعالو:  خامضا

كاُ يظا و اليؿاء حػاهيها التي لآلالم لهلهها هظغا و الػامت الجمػُت ئن  أزىاء اإلاؿلخت اإلاىاػغاث و الُىاعبر خاالث في ألَا
غ و الؿلم ؾبُل في قاحالَ  ، قضًض أطي قُهُبهم ئوؿاهُت ال ألقػاُ ضخاًا ، الاؾخهالُ و الهىمي الخدغعر و اإلاهحر جهٍغ

ًا  زانت و ألاؾغة في و اإلاجخمؼ في غاما صوعا ًإصًً الالحي ألامهاث مهحر ئػاء و الهاغض الجُل مهحر ئػاء إلاؿإولُتها وئصعا
كاُ جيكئت كاُ و اليؿاء خماًت بكأن نؤلاغال َظا عؾمُا أنضعث ألَا  خُث ، اإلاؿلخت اإلاىاػغاث و الُىاعبر خاالث في ألَا
ُر حمُؼ جضغى  نهكهم و اإلاضهُحن غلى الاغخضاء خظغ بىىصَا أَم مً و صنُها التزاما باإلغالن الالتزام ئلى ألاغًاء الضو

كاُ و باليؿاء زانت و ، بهم جدص ى ال آالما ًلخو الظي ألامغ ، بالهىابل  ئصاهت مؼ مىاغت اإلاجخمؼ أقغاص أنل َم الظًً ألَا

                                                           
 7و دخهج حٍس انُفار فً  1952كاَىٌ األول  20اعخًذث و عرضج نهخىلٍع و انخصىٌج و االَضًاو بًىجب لرار انجًعٍت انعايت أليى انًخحذة فً (  

.6وفما ألحكاو انًادة  1954حًىز 
9
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ُر حمُؼ غلى ًخػحن بأهه باإلغالن حاء يما ، ألاغماُ َظٍ كاُ و اليؿاء لخجىِب وؾػها في ما ًل جبظُ أن الضو الث ألَا  ٍو

.    الخغب

:  املرأة ضد الخمييز أشكاو جميع على اللضاء اجفاقيت:  صادصا

 أَم و اإلاغأة خُاة حىاهب مً حاهب جًمً حؼء ًل و اإلاىاص مً مجمىغت حؼء ُى جًمً أحؼاء ؾخت الاجكانُت َظٍ جًمىذ
 اإلاىاؾبت الخضابحر يظا و للبلض الػامت و الؿُاؾُت الخُاة في اإلاغأة يض الخمُحز غلى للهًاء اإلاىاؾبت الخضابحر باالجكانُت حاء ما

ت خهىنا لها جٌكل اإلاغأة يض الخمُحز غلى للهًاء  الغحل مؼ باإلاؿاواة للمغأة ؤلاغتراف و التربُت مُضان يف الغحل لخهىمر مؿاٍو

.  الهاهىنر أمام

: املرأة ضد الخمييز أشكاو جميع على اللضاء باجفاقيت املللق الاخخياورن اللبوجنونون:  صابعا

ُر ئن غاف الضو ُر َظا في ألَا ى  اإلاغأة عجمذ يمان غلى منها جهمُما و جأيُضا َظا و الهىاغض مً مجمىغت غلى اجكهذ البروجًى
اث و ؤلاوؿان خهىمر بجمُؼ ، اإلاؿاواة نضم غلى و جام بكٍل ًاث أي إلاىؼ قػالت ئحغاءاث اجساط غلى و ، ألاؾاؾُت الخٍغ  اهتها
اث و الخهىمر لهظٍ  الخبلُؿاث جلهي في اإلاغأة يض الخمُحز غلى بالهًاء الخانت اللجىت ازخهام هي و الىهىم أَم الخٍغ

 التي و الُغف للضولت الهًاةُت الىالًت بمىحب ، غنهم هُابت أو ، ألاقغاص نبل مً جبلُؿاثاُ جهضًم ًجىػر و لها اإلاهضمت
 هُابت الخبلُـ نضم ئطا و ، الُغف الضولت جلَ ًضي غلى الاجكانُت في الىاعصة الخهىمر مً أي الهتهاى ضخاًا أنهم قيها ًؼغمىنر

 مجهىلت جٍىنر أن ًجىػر ال و يخابُت الخبلُؿاث جٍىنر و بمىاقهتهم طلَ ًخم أن قُجب ألاقغاص مً مجمىغاث أو أقغاص غً

.  اإلاهضع

: املرأة ضد العنف على اللضاء بشأو إعالو:  ثامنا

ًا ٌكٍل الػىل ئن اث و ؤلاوؿان لخهىمر اهتها اث و الخهىمر بهظٍ اإلاغأة جمخؼ ًلغي أو ٌػىمر و ألاؾاؾُت الخٍغ  ألاؾاؾُت الخٍغ

ؼ و خماًت في ، بػُض أمض مىظ ؤلازكام ًهلهها ئط و ، اث و الخهىمر جلَ حػٍؼ .  اإلاغأة يض الػىل خاالث في الخٍغ

ش غبر اإلاغأة و الغحل بحن مخٍاقئت ؾحر نىير لػالناث مظهغ اإلاغأة يض الػىل ئن  و اإلاغأة غلى الغحل َُمىت ئلى أصث ، الخاٍع
 التي الخاؾمت الاحخماغُت آلالُاث نم َى اإلاغأة يض الػىل أن و ، الٍامل نهىيها صونر الخُلىلت و يضَا الخمُحز مماعؾخه

.  للغحل الخبػُت ويػُت اإلاغأة غلى بها جكغى

 و ، الالحئاث و ، ألانلُحن ألاَالي مً اإلاىدضعاث اليؿاء و ، ألانلُاث ئلى اإلاىخمُاث ًاليؿاء ، اليؿاء قئاث بػٌ ئن
كُت اإلاجخمػاث في الػاتكاث و ، اإلاهاحغاث  و ، السجىنر أو ؤلانالخُت اإلاإؾؿاث هٍؼالث و ، اإلاػىػاث و ، الىاةُت أو الٍغ

كاُ .  الػىل مىاحهت في الًػل قضًضة قئاث هي ، اإلاؿلخت الجزاغاث أحىاء في الػاتكاث و ، اإلاؿىاث و اإلاػىناث و ، ألَا

 ًلبل اإلاغأة يض الخمُحز أقٍاُ حمُؼ غلى الهًاء اجكانُت جىكُظ أن أصعيذ اجسظجه بهغاع و الػامت الجمػُت قان لظلَ
 مً الهغاع بهظا اإلاغقو اإلاغأة يض الػىل غلى الهًاء ئغالن أن و اإلاغأة يض الػىل غلى الهًاء في ٌؿهم أن قأهه مً قػاُ

.  الػملُت ٌػؼػر أن قاهه

  :  السواج علند حسليل و السواج لضن ألادنى االد و ، بالسواج الرضا اجفاقيت:  جاصعا

:  أهه غلى جىو ؤلاوؿان خهىمرُ الػالمي ؤلاغالن مً 16  اإلااصة أن خُث
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ًا متى ، اإلاغأة و للغحل_  1  و ،  الضًً أو الجيؿُت أو الػغمر بؿبب نُض صونر ، أؾغة جأؾِـ و التزوج خو ، البلىؽ ؾً اصع
ان َما  ، اهدالله لضي و الؼواج نُام زالُ و التزوج لضي الخهىمر في مدؿاٍو

.  قُه ئيغاٍ ال ًامال عياء ماػواحه اإلاؼمؼ الُغقحن بغيا ئال الؼواج ٌػهض ال_  2

 الهىاهحن و ، ألاغغاف بػٌ أن ، 1954 صٌؿمبر 17 في اإلاإعر( 9_ص)  843 بالهغاع أغلىذ اإلاخدضة لؤلمم الػامت الجمػُت أن يما
 الػالمي ؤلاغالن في و اإلاخدضة ألامم مُثام في غليها اإلاىهىم اإلاباصب مؼ جدىافى باألؾغة و بالؼواج اإلاخهلت الهضًمت الػاصاث و

.  ؤلاوؿان لخهىمر

ُر ًاقت غلى أن حضًض مً جإيض ئط و  بالخٌم اإلاخمخػت ؾحر ألانالُم ئصاعة مؿإولُت جخىلى ان غليها جهؼ التي جلَ قيها بما ، الضو
 و نالهىاوي و ، ألاغغاف جلَ مثل اللؿاء اإلاىاؾبت الخضابحر حمُؼ اجساط ، الاؾخهالُ هُلها ختى بالىناًت اإلاكمىلت أو الظاحي

ت بخامحن زانت بهىعة ، طلَ ،و الهضًمت الػاصاث جاث الخام باإللؿاء و الؼوج ازخُاع في الخامت الخٍغ كاُ لٍؼ  لخُبت و ألَا
غ و ، البلىؽ ؾً نبل الهؿحراث  حمُؼ قُه حسجل مضوي ؾحر أو مضوي سجل اوكاء و ، اللؼوم غىض اإلاالةمت الػهىباث بخهٍغ

.  الؼواج غهىص

ُر نذاجل ًله َظا قؤلحل ا الخهضًو و للخىنُؼ الػامت الجمػُت غغيتها و ألاخٍام مً مجمىغت غلى اإلاخػانضة الضو  بهغاَع

.  1963 هىقمبر 7 في اإلاإعر(  18_  ص)  ألل1763

 غىه باغغابهما و ، قُه ئيغاٍ ال ًامال عياء الُغقحن بغيا ئال ناهىها الؼواج ًىػهض ال أهه غلى ألاولى اإلااصة ههذ َظا في و
 يما الهاهىنر آلخٍام وقها قهىص بدًىعر و ، الؼواج بػهض اإلاسخهت الؿلُت بدًىعر و الالػمت الػالهُت جأمحن بػض نيهمابصخ

ُر جهىم أن غلى الاجكانُت هكـ مً 2 اإلااصة نًذ غاف الضو ػُت الخضابحر باجساط الاجكانُت في ألَا  خض لخػُحن الالػمت الدكَغ
 الؿً قٍغ مً اقػكاء اإلاسخهت الؿلُت جهغعر لم ما ، الؿً َظٍ صونر َم مً ػواج ناهىها ًىػهض ال و ، الؼواج لؿً أصوى

 . 10 ػواحهما اإلاؼمؼ الُغقحن إلاهلخت ، حضًت ألؾباب

 ألامم الجفاقيت املكمل ، ألاطفاو و النضاء بخا ت و باألشخاص الاججاو معاقبت و قمع و منع بروجنونون:   عاشرا

:  النطنيت وعب املنظمت االريمت ملكافحت املخحدة

كاُ و اليؿاء بسانت و ، باألشخام الاججاع مٍاقدت و إلاىؼ قػالت ئحغاءاث اجساط أن جغير ئط  قامال صولُا ههجا ًخُلب ، ألَا
 الاججاع طلَ ضخاًا خماًت و اإلاخاحٍغً مػانبت و الاججاع طلَ إلاىؼ جضابحر ٌكمل ، اإلاههض و الػبىعر و اإلايكأ بلضان في

.  صولُا بها اإلاػترف ؤلاوؿاهُت نهمخهى خماًت منها بىؾاةل

ا في جًؼ ئط و  غملُت جضابحر و نىاغض غلى اإلاكخملت الضولُت الهٍىى مً مخىىغت مجمىغت وحىص مً الغؾم غلى أهه اغخباَع

كاُ و اليؿاء بسانت و ، ألاشخام اؾخؿالُ إلاٍاقدت ُر غالمي نَ ًىحض ال ، ألَا .  باألشخام الاججاع حىاهب حمُؼ ًدىاو

.  لالججاع اإلاػغيحن لؤلشخام ًاقُت خماًت جىقحر ًخػظع ؾىف ، الهَ َظا مثل ؾُاب في أهه نلههاي ئط و

                                                           
.118ٌى حساو انذٌٍ األحًذ ، االحفالٍاث انذونٍت انًخعهمت بحمىق االَساٌ انخاصت ، يُشىراث انحهبً انحمىلٍت ٌ ص وش(  
10
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ُر ًاهىنر 9 في اإلاإعر 53/111 الػامت الجمػُت نغاع حؿخظيغ ئط و  ئوكاء الجمػُت قُه نغعث الظي ، 1998 ؾىت صٌؿمبر/  ألاو
ت مكخىخت خٍىمُت صولُت لجىت مت إلاٍاقدت قاملت صولُت اجكانُت لؿغى مسههت الػًٍى  و ، الىَىُت غبر اإلاىظمت الجٍغ

ُر نَ منها صولُت نٍىى ويؼ في للبدث كاُ و باليؿاء الاججاع ًدىاو .  ألَا

مت إلاٍاقدت اإلاخدضة ألامم اجكانُت اؾخٌماُ بأن منها انخىاغا و  مػانبت و نمؼ و إلاىؼ صولي بهَ الىَىُت غبر اإلاىظمت الجٍغ

كاُ، و وؿاءاُ بسانت و باألشخام، الاججاع مت جلَ مٍاقدت و مىؼ في ؾُكُض ألَا . الجٍغ

 

:  ااخاجمت

ػت ًاهذ ، زلذ الؼمان مً الؿىحن مئاث مىظ ت الكغاتؼ أيثر ماػالذ و قيها ؤلاؾالمُت الكَغ  الىيػُت الهىاهحن و الؿماٍو
 أقغاص بٍل الػىاًت يمان و صًًالىاُ اخترام بىحىب أونذ نض و ، الؼوحُت للخُاة جىظُما أخؿنها و ، ألاؾغة بىظام اَخماما

. 11" عخمت و مىصة بِىٌم حػل و ، ئليها لدؿٌىىا أػواحا أهكؿٌم مً لٌم زلو أن آًاجه مً و"  حػالى لهىله ألاؾغة

ُر مً الٌثحر خاولذ لهض  في جىقو لم َظا مً بالغؾم لًٌ الاغخضاء أقٍاُ ًل مً اإلاغأة خماًت الضولُت اإلاىازُو و الٌبرير الضو

.  الكاعع أو الػمل أو بالبِذ جىاحضَا مٍان و الؿً بدؿب طلَ و الاغخضاء أهىاع لخػضص ىطُ و طلَ

ا يٍل  اإلاجخمؼ غلى يبحر جأزحر له  اإلاغأة غلى الاغخضاء أن ئلى ؤلاقاعة ًجب و    باإلاغأة الاَخمام ،قػضم  له ألاولى الىىاة باغخباَع

.  اإلاغبُت و الخىىهت لهالختا ألام  جٍىنر أن مً بضال اإلاجخمؼ غلى زُغا  ًجػلها

 و الػىاَل خُث مً اإلاجخمؼ في ما أحمل و ، الػضص خُث مً اإلاجخمؼ ههل حكؿل أنها طلَ باإلاغأة الاَخمام ًجب لظالَ

.  امغأة غظُم عحل ًل عاء و أهه طلَ بها مغجبِ باإلاجخمؼ قالنهىى ، اإلاكٌالث خُث مً اإلاجخمؼ في ما أغهض

ػُت الترؾاهت ئن تالج الدكَغ  غلى مجخمػىا في به جًُلؼ الظي اإلادىعي و الهام للضوعر هظغا للمغأة الخماًت بمظاَغ ؾىُت ػاةٍغ

ػُت اإلاهخًُاث َظٍ ًل لترحمت الخهُهُت الًماهاث هي ما لًٌ الانػضة ًل .  الىانؼ اعى غلى للمغأة الخماةُت الدكَغ

ت ههىم وحىص ًٌكي ال طلَ قؤلحل  الكػلي الخُبُو غلى حؿاغض أعيُت وحىص صونر أةاإلاغ خماًت احل مً ًلها جهب هظٍغ

.  الضولي و الضازلي اإلاؿخىير غلى اإلاىحىصة الىهىم َظٍ لٍل

 ،انخهاصًا ، زهاقُا ، احخماغُا ، صخُا ، ناهىهُا الىىاحي ًل مً ألام خماًت مػه ًيبغي مما ألاولى الىىاة جمثل ألاؾغة أن بما و
 ، اإلاهىضؾت ، الُبِبت ، اإلادامُت أنبدذ ئهما و ، قهِ بالبِذ جىاحضَا ًهخهغ غضي لم الُىم اإلاغأة أن و زانت ، ؾُاؾُا

.  خؿاؾت و غلُا مىانب جخهلض أنبدذ أي البرإلااهُت

 

 

 

 

                                                           
.21سىرة انروو اٌَت رلى (  
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:  املراجع

:  املؤلفاث_   أ

ًاالث و اإلاخدضة ألامم مىظمت ئَاع في ؤلاوؿان لخهىمر الضولُت الخماًت:  الىقا أبى أخمض/  ص_  1  صاع ـــــ إلاخسههتا الضولُت الى

.  2005 الثاهُت الُبػت ــــ الػغبُت النهًت

.  2004 الثالثت الُبػت ، الكغوم صاع ، الضؾخىعي الجىاتي الهاهىنر  –ؾغوع قخحي أخمض  _  2

ُر الجؼء ، الجؼاةغير ألاؾغة ناهىنر قغح في الىححز:  الػغبي بلخاج_  3   .  الجامػُت اإلاُبىغاث صًىان ، الؼواج أخٍام ألاو

ؼ غبض_ 4 .   َىمت صاع ، الخانت و الػامت ألامىاُ غلى الاغخضاء حغاةم ، ؾػض الػٍؼ

ا غهام_  5 ؼ غبض ػيٍغ  .2001 الػغبُت النهًت صاع ، الهًاتي الًبِ في ؤلاوؿان خهىمر ، الػٍؼ

 .2008_  2007 حضًضة َبػت ، َالب مُبػت ، الجضًض الجؼاةغير ألاؾغة ناهىنر في وححز قغح ، الػِل قًُل_  6

ت الجيؿُت ناهىنر في الجضًض ، َُبت مدمض_  8  ، اليكغ و للُباغت َىمت صاع ، الجيؿُاث إلاخػضص الهاهىوي اإلاغيؼ و الجؼاةٍغ
 .2006  ألاولى الُبػت

.  الخهىنُت الخلبي ميكىعاث ، الخانت الاوؿان بدهىمر اإلاخػلهت الضولُت الاجكانُاث ، ألاخمض الضًً خؿام وؾُم_  9

:  اللاانايت النننص_  ب

:  الدصاجيب_ 

ت الجمهىعٍت صؾخىعر . 1996 هىقمبر 28 في الهاصع الجؼاةٍغ

:  اللناايو

.  اإلاخمم و اإلاػضُ الػهىباث ناهىنر اإلاخًمً 1966 ًىهُى 8 في اإلاإعر 156_  66 ألامغ

 قبراًغ 27 في اإلاإعر 02_ 05 عنم باألمغ اإلاخمم و اإلاػضُ ألاؾغة ناهىنر اإلاخًمً 1984 ؾىت ًىهُى 9 في اإلاإعر 11_  84 عنم ناهىنر
2005  .

ش الهاصع 11_90 عنم الهاهىنر .  اإلاخمم و اإلاػضُ الكغصًت الػمل بػالناث اإلاخػلو 24/4/1990 بخاٍع

.  الػمىمُت للىظُكت الػام ألاؾاس ي الهاهىنر اإلاخًمً 2006 ًىلُى 15 في الهاصع 03_ 06 عنم ألامغ

.  الىكهت نىضومر اوكاء جًمًالم 2015 ًىاًغ 4 في اإلاإعر 01_ 15 ناهىنر
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