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مجلت غلمُت دولُت مدىمت جـدز ً
دوزٍا غً مسهص حُل البدث الػلمي
حػجي باألبدار الػلمُت في مجاٌ خلىق ؤلاوظان واللاهىن الدولي
ؤلاوظاوي جلتزم باإلاىكىغُت واإلاىهجُت وجخىافس فيها الاؿالت الػلمُت،
بةػساف هُئت جدسٍس مؼيلت مً ؤطاجرة وباخثين وهُئت غلمُت جخإلف
مً هخبت مً الباخثين وهُئت جدىُم جدؼيل دوزٍا في ول غدد.
تهدف هره اإلاجلت بلى التربُت غلى مبادت خلىق ؤلاوظان بمىنىز
بطالمي ،ليي جخمخؼ ألاحُاٌ الـاغدة بدُاة ؤفلل حظىدها الػدالت

اإلااطظت واإلاؼسفت الػامت:
د .طسوز هالبي
زثِظت الخدسٍس:
د .آمىت امدمدي بىشٍىت
5

واإلاظاواة وؤلاخترام اإلاخبادٌ للخلىق والىاحباث.

زثِع اللجىت الػلمُت :ؤ.د .الظفير غبد هللا ألاػػل ،حامػت اللاهسة ،مـس
زثِع لجىت الخدىُم الػلمُت الاطدؼازٍت للػدد  :ؤ.د .صخساوي خلىاحي اإلاسهص الجامعي الىػامت ،الجصاثس

ؤغلاء هُئت الخدسٍس
ؤ.ص .ب٦غام الٗضهجي ،ظامٗت ابً ػهغ بإ٧اصًغ ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت
ؤ.ص .بً صاوص بغاهُم ظامٗت الٛغٍغ ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة
ؤ.ص .عباحي ؤخمض ظامٗت خؿِبت بً بىٖلي-الكل ،٠الجؼاثغ
ؤ.صٖ .بض الخلُم بً مكغي ،ظامٗت بؿ٨غة ،الجؼاثغ
ؤ.ص .مدمض زامغ الؿٗضون ،عثِـ لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان -ظامٗت طي ٢اع ،الٗغا١
ص .ؾٗض ٖلي ٖبضالغخمً البكحر ،اإلاؿدكاع ال٣اهىوي ،ظامٗت الب٣لء للٗلىم الخُبُُ٣ت ،ألاعصن
صٖ .ضهان زل ٠خمُض البضعاوي ،عثِـ ٞغٕ الٗال٢اث الضولُت ،ظامٗت اإلاىنل ،الٗغا١
صٕ .الء مُغٖ ،مُض ٧لُت الخ٣ى ١ظامٗت ؤلاؾغاء بٛؼةٞ ،لؿُحن
ص .مدمض بىبىف ،ظامٗت مدمض ألاو ٫بىظضة ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت
ص .مٗحزة ِٖسخى ،ظامٗت الجلٟت ،الجؼاثغ
ص .مٛؼاوي مهُٟى ،ظامٗت خؿِبت بً بىٖلي -الكل ،٠الجؼاثغ
ص .هاجي مدمض ٖبض هللا ّ
الهخاف ،ظامٗت ج٨غٍذ ،الٗغا١
ص .هىاعة خؿحن ،ظامٗت مىلىص مٗمغي جحزي وػو ،الجؼاثغ
ص .واصي ٖماص الضًً ،ظامٗت الجؼاثغ  ،01الجؼاثغ
اللجىت الاطدؼازٍت للػدد
ص .ؤوبىػٍض المُت ظامٗت ٖبض الغخمان محرة بجاًت ،الجؼاثغ
ص .ظاؾم الؼوع ٧لُت الخ٣ى ١الجامٗت اللبىاهُت.
ص .مدمض ؤخمض اإلايكاوي ،مٗهض ؤلاصاعة الٗامت – الغٍاى – اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
ؤ .زلىاحي مهٗب ،ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض  -جلمؿان ،الجؼاثغ
الخدكُم اللغىي
د .لوُف الواجي (مػهد الفىىن الجمُلت ،الػساق).
د .مدـس وزدة (حامػت ؤبى بىس بللاًد -جلمظان ،الجصاثس).
ؤ .بً هسٍت مػمس (حامػت غبد الخمُد بً بادٌع  -مظخغاهم ،الجصاثس).
ؤ .ولُد ػمىزي (ماحظخير في ألادب الػسبي ،الجصاثس)

ؤ .مىهىع ػوَل (ماظؿخحر في ألاصب الٗغبيٚ ،لحزان)
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ػسون اليؼس
جلبل اإلاجلت ألابدار واإلالاالث ألاؿُلت والػلمُت هما جيؼس ملخـاث غً بدىر اإلااحظخير
والدهخىزاه ،التي حػالج مىكىع خلىق ؤلاوظان في الىهً الػسبي ؤو اإلاداخالث الػلمُت
ً
اإلاسطلت حػلُبا غلى بدث غلمي وؼس في ؤخد ؤغدادها ،وفم الؼسون الخالُت:
 ؤن جىىن حدًدة ولم جيؼس مً كبل ،وٍخدمل الباخث وامل اإلاظالُت في خاٌ اهدؼاف بإن
مظاهمخه ميؼىزة ؤو مػسوكت لليؼس غلى مجلت ؤخسي ؤو ماجمس.
ً
 ؤن جىىن كد التزمذ بمىهجُت البدث الػلمي وخوىاجه اإلاػمىٌ بها غاإلاُا ،وبظالمت اللغت
ودكت الخىزُم.
 ؤن جىىن مىخىبت بخى  Traditional Arabicحجم  16باليظبت للملاالث باللغت الػسبُت
باليظبت للمتن ،و 11باليظبت للهىامؽ ،وبخى  Times new Romanبحجم  12للملاالث
باللغت ألاحىبُت باليظبت للمتن وبحجم 10باليظبت للهىامؽ.
 ؤن جىخب الخىاش ي بؼيل هنامي خظب ػسون بسهامج  Microsoft Wordؤطفل ول ؿفدت
خُث ًسمص لها بإزكام بالؼيل.1
ً سفم الباخث بمظاهمخه طيرجه الراجُت ومسجبخه الػلمُت وبسٍده ؤلالىترووي.
 جخلؼ ألابدار واإلالاالث للخدىُم الػلمي كبل وؼسها.
ً سفم الباخث الري ًسٍد وؼس ملخف بدثه للماحظخير ؤو الدهخىزاه بفادة باإلاىاكؼت.
 جدخفظ اإلاجلت بدلها في وؼس ؤو غدم وؼس ألابدار واإلالاالث اإلاسطلت بليها دون جلدًم
جبرًساث لرلً.

ً
جسطل اإلاظاهماث بـُغت الىتروهُت خـسا غلى غىىان اإلاجلت:
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الافخخاخُت
اهخماما متز ً
ً
اًضا بًُ٣ت (خ٣ى ١اإلاغؤة)٦ ،ما جهاٖضث خغ٦ت واؾٗت الىُا١
قهضث الٗ٣ىص ألازحرة مً ال٣غن الٗكغًٍ
ً
حؿتهض ٝص ٘ٞالاهخمام بالً٣اًا اإلاخٗل٣ت بها ٖلى مؿخىي الٗالم ،لظا اهُال٢ا مً م٣ىلت ؤن اإلاغؤة هه ٠اإلاجخم٘ وهي جلض
الىه ٠ألازغ؛ ومً زم ٞهي ٧ل اإلاجخم٘٦ ،ظل ٪جؼامىا م٘ الاخخٟا ٫الظي حٗغٞه مٗٓم صو ٫الٗالم بالُىم الٗالمي "ًىم
الشامً مً قهغ ماعؽ/ؤطاع" ،اعجإًىا ؤن هسهو ٖضص قهغ ماعؽ مً مجلت ظُل خ٣ى ١ؤلاوؿان ليكغ بدىر وم٣االث
وصعاؾاث خى ٫الخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت للمغؤة ،وم٣اعهت ما جًمىخه الاجٟاُ٢اث الضولُت والدكغَٗاث الضازلُت ومضي الخىا٤ٞ
واوسجام الدكغَٗاث الضازلُت م٘ هُا ١الالتزاماث الضولُت في مجا ٫ج٨غَـ خ٣ى ١اإلاغؤة  .وطل ٪مً زال ٫الى٢ىٖ ٝلى
الً٣اًا طاث الهلت بد٣ى ١اإلاغؤة وم٩اهتها والخُىعاث التي ٖغٞها ويٗها بمىظب الاجٟاُ٢اث الضولُت والدكغَٗاث
الىَىُت والكغَٗت ؤلاؾالمُت ؾىاء في و٢ذ الؿلم ؤو ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت بما في طل ٪خالت الاخخال ٫الخغبي ،واإلامحز في
هظا الٗضص هى ٦ثرة اإلا٣االث التي ونلخىا والتي ٧ان مً اإلاؿخدُل بٗض جدُ٨مها وكغها ٧لها ،لظا بعجإًىا ج٣ؿُم الٗضص بلى
ظؼثحن ًيكغان ٖلى الخىالي.
و٢ض جًمً الٗضص ؤًًا الضعاؾاث اإلا٣اعهت بحن خ٣ى ١اإلاغؤة في ال٣ىاهحن الىيُٗت والخ٣ى ١التي ٟ٦لتها لها
ً ً
الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،الؾُما وؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت وٟ٢ذ مىظ ٢غون مىٟ٢ا متزها في قإن خ٣ى ١اإلاغؤة بما ًد ٟٔلها
ً
ممرػة الضوع ّ
اإلامحز للمغؤة ،ؤًًا اخخىي الٗضص ٖلى بدىر جخٗل ٤بضوع ألاظهؼة الخابٗت إلاىٓمت ألامم
صوعها و٦غامتها،
اإلاخدضة واللجان الضولُت الٗاملت في مجا ٫الاهخمام بد٣ى ١اإلاغؤة زانت ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت وٚحر الضولُت.
مً هظا اإلاىُل ،٤ؤجىظه بك٨غ زام للجىت الخدُ٨مُت والاؾدكاعٍت للمجلت والٗضص ٖلى مجهىصاتهم في بزغاظه
مً زال ٫بقغاٞهم ٖلى جدُ٨م البدىر اإلايكىعة يمىه ،واهخ٣ائهم ألخضر الضعاؾاث ،والك٨غ مىنى ٫ألًٖاء هُئت
الخض ٤ُ٢اللٛىي ٖلى جهىٍبهم للبدىر والضعاؾاث اإلا٣ضمت يمً هظا الٗضص ،وصمخم ظىىص مجلخىا لسضمت الٗلم واإلاٗغٞت
ووكغ الىعي بد٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى مؿخىي الٗالم ؤظم٘.
وهجضص حٗهضها بدىُٟظ التزامىا بيكغ ؤًٞل البدىر التي حٗالج الخُىعاث التي لخ٣ذ بد٣ى ١ؤلاوؿان وال٣اهىن
الضولي ؤلاوؿاوي وؤخضر ملسهاث الضعاؾاث ألا٧اصًمُت واإلاالٟاث الٗلمُت والخٗلُٖ ٤لى ال٣غاعاث طاث الهلت بد٣ى١
ؤلاوؿان ،وهظا لً ًخد ٤٣بال بةؾهاماج٨م وؤٖمال٨م الٗلمُت اإلاؿخمغة والضاثمت ،لظل ٪هيخٓغ اؾخ٣با ٫مؿاهماج٨م في
ألاٖضاص ال٣اصمت.
زثِظت الخدسٍس :الدهخىزة آمىت امدمدي بىشٍىت
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اإلاسؤة جدذ منلت ؤلاطالم  ...مياهتها وؿىن خلىكها
الدهخىز بطماغُل ؿدًم غثمان*
ؤطخاذ مظاغد–ولُت الػلىم ؤلاوظاهُت – كظم ملازهت ألادًان
حامػت بدسي ،الظىدان.
11

ملـ ـ ــخف
ً
ً
ً
ُبٗض عؾىلىا نلى هللا ٖلُه وؾلم واإلاغؤة حٗاوي بهىعة ٖامت هًما لخ٣ى٢ها ،وبإخاٞا في مٗاملتها ،واؾخسٟاٞا
ً
بكإجها ،بل وحك٩ُ٨ا في بوؿاهُتها ،وبن ٧ان هىا ٥هىٕ إلاغاٖاة لها ٖىض بٌٗ ألاممٞ ،ال ٌٗضو ؤن ً٩ىن طل ٪في ؤمىع لِؿذ
ظىهغٍت ،وعثها البٌٗ مً ٚحرهم .والخضًض ًٖ م٩اهت اإلاغؤة في ؤلاؾالم لِـ خضًشا لتريُت ؤو مجاملت٨ٞ ،خاب هللا ٖؼ
وظل لِـ ُٞه ؾىعة -بل وال آًت -بال وللمغؤة ٞيها ههِب ،بما زُابا مباقغا لها ،ؤو بمكاَغة الغظل ؤخ٩امها وجىظيهاتها،
بل ٢ض جىٟغص ًٖ الغظل في ٦شحر منها ،ختى ظٗل هللا لليؿاء ؾىعة ٧املت في ٦خابه ،هي مً ؤَى ٫ؾىع ال٣غآن ال٨غٍم ،وفي
ً
ً
ً
ً
ؾىت عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ما ال ًم ً٨خهغه مً ألاخاصًض السانت باإلاغؤة ،ؤمغا وجىظيها وبعقاصا وبُاها إلا٩اهتها،
وحٗخمر ًُ٢ت اإلاغؤة وخ٣ى٢ها مً الً٣اًا اإلاٗانغة التي ًشىع خىلها ظض ٫واؾ٘ ،وٍغظ٘ طل ٪بلى ٖضة ؤمىع ؤهمها؛ اإلاٗاملت
الٓاإلات التي لخ٣ذ باإلاغؤة في اإلااضخي؛ وال جؼا ٫في خايغ بٌٗ الضو ٫الؾُما الٗالم الٛغبي الظي ًضعي الخدًغ .بياٞت
ّ
الضوهُت للمغؤة في ال٨شحر مً الٟلؿٟاث وألاصًان اإلادغٞت والىيُٗت ،وجيب٘ ؤهمُت هظا اإلاىيىٕ مً الهغإ ال٣اثم
للىٓغة
ّ
ّ
ّ
بحن الٗ٣اثض ؤلاًماهُت والٟلؿٟاث اإلااصًت ؤلالخاصًت؛ الؾُما في هظا الٗهغ وفي ٖاإلاىا ؤلاؾالمي جدضًضا ،و٢ض ؤجب٘ الباخض
في هظه الىع٢ت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي مً زال ٫ؤؾلىبي الاؾخيباٍ والاؾخ٣غاء ،زم ٢ؿم البدض بلي ٖضة مباخض جىاو٫
اإلابدض ألاو :٫هماطط مً آلاًاث الىاعصة ًٖ اإلاغؤة في ال٣غآن ال٨غٍم وُٞه جدضر ًٖ مؿاواتها م٘ الغظل وخ٣ى٢ها في ؤمىع
الؼواط .ؤما اإلابدض الشاوي ٞجٗل ٖىىاهه :اإلاغؤة في ألاخاصًض الىبىٍت الكغٍٟت .واإلابدض الشالض ؤحي بٗىىان :الٗكغة
الؼوظُت.وزخم البدض بالخضًض ًٖ :هضًه نلى هللا ٖلُه وؾلم في الخٗامل م٘ اإلاغؤة في اإلابدض الغاب٘ وألازحر.و٢ض ْهغث
َّ
ؤلاؾالمُت ُ٢مت اإلادآٞت ٖلى الخُاة ألاؾغٍت والؼوظُت.وؤن
للباخض ٖضة هخاثج ؤهمها :مً ؤٖلى الُ٣م التي عٖتها الكغَٗت
خضًض ال٣غآن ال٨غٍم ًٖ اإلاغؤة ًضوع ٖلى خ ٟٔخ٣ى٢ها والىهي ًٖ ْلمها ،واخترام طاتها وعؤحها ،بل ًضٖىا بلى خؿً
الخٗامل مٗها ،ومالَٟتها.وؤن ؤلاؾالم ٢ض خغم ٖلى ج٨غٍم اإلاغؤة باليؿبت لىيٗها في ألاؾغة ج٨غٍما ؤُٖاها مً الخ٣ى١
مىظ ؤعبٗت ٖكغ ٢غها ما لم ًهل بلُه بٌٗ اليؿاء بلى الُىم في الٛغب.
م ـ ـ ــلدمت
٧اهذ اإلاغؤة ٢ضًما ٖىض ظمُ٘ ألامم حٗاوي مً ايُهاص قيُ٘ٗٞ ،ىض الغومان ؾلب ٢اهىجهم اإلاغؤة مٗٓم
ً
خ٣ى٢ها٣ٞ ،بل الؼواط ج٩ىن مل٩ا لغب ألاؾغة ،له الخ ٤في ٢خلها ،وبُٗها ،وبٗض الؼواط ًدل ػوظها م٩ان والضها في ظمُ٘
خ٣ى٢ه ،وهي ال جغر ،ألجها لِـ لها خ ٤في الخغٍت ٖىضهمٞ ،ال ٖ٣ل لها وال جهغ ٝوال جضبحر.وٖىض الُىهان ٧اهىا ًىٓغون
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بلى اإلاغؤة ٦ما ًىٓغ بلى الغ ،٤ُ٢وٍغون ّ
ؤن ٖ٣لها ال ٌٗخض به .ؤما في خًاعة الٟغؽ ٣ٞض ٧اهذ مؿلىبت الخ٣ى٦ ١ظل،٪
و٧اهذ مً ممخل٩اث الؼوط ،وله ؤن ً٣خلها ،ؤو ًخًٟل ٖليها بالخُاة ،خؿب مكُئخه؛ وٍغون ؤجها هجؿت ،وؤجها جىجـ ٧ل
ما مؿخه ًضها في خا ٫خًُها وهٟاؾهاًُٗٞ ،ىجها في زُمت نٛحرة بُٗضة ًٖ بُىتهم ،وٖلى الساصم بطا ؤعؾل لُُٗيها
َٗامها ؤن ًل ٠م٣ضم وظهه وٍضًه زكُت ؤن ًدىجـ .والخا ٫لم ً ً٨ؤًٞل بإًٞل في خًاعة الهىض ٣ٞض ٧اهىا ًى٨غون
ً
بوؿاهُت اإلاغؤة ،لظل ٪خ٨مىا ٖليها بإجها لِـ لها خ ٤بظغاء ؤمغ و ٤ٞعٚبتها ،وج٩ىن مل٩ا ألبيها زم لؼوظها ،وٍجب ٖليها ؤن
حٗامله ٦ما حٗامل بلههاّ ،
ألن الؼوط ٖىضهم ممشل آلالهت ،وبطا ماث ػوظها ؤخغ٢ىها م٘ ظشخه .واإلاغؤة الهِىُت ًىٓغ
الهِىُىن ال٣ضماء بليها ٖلى ؤجها مٗخىهت ،ال ًم٨نها ً٢اء ؤي قإن مً قاوجها بال بخىظُه مً الغظل ،وهي مدخ٣غة
مهاهت ،ال خ٣ى ١لها ،وال ًد ٤لها اإلاُالبت بصخيء منها .وفي ظاهلُت الٗغب – خضر وال خغط ٞ -ةن الٗغبي م٘ هسىجه
وخمُخه ،واٖتزاػه بىالضجه٧ ،ان ً٨غه اإلاغؤة ،ختى بن هللا حٗالى ط٦غ طل ٪في ٦خابه ٣ٞا ٫وٍجٗلىن هلل ما ً٨غهىن﴾ ؤي:
ً
البىاث ،و٧ان الىاخض منهم بطا عػ ١باألهثى اؾىص وظهه ٦غها إلاا عػ٢ه هللا٢ ،ا ٫حٗالى وبطا بكغ ؤخضهم باألهثى ْل وظهه
ً
مؿىصا وهى ُٓ٦مً .خىاعي مً ال٣ىم مً ؾىء ما بكغ به ؤًمؿ٨ه ٖلى هىن ؤم ًضؾه في التراب﴾ و٧ان منهم مً ًئض
البيذ ،ختى ظاء ًٖ ِ٢ـ بً ٖانم ؤهه وؤص زالر ٖكغة مً بىاجه ،وؤهؼ ٫هللا ٞيهم وبطا اإلاىءوصة ؾئلذ بإي طهب
٢خلذ﴾.و٢ض ٧ان الٗغب في الجاهلُت ًإهٟىن ؤن ًضاٖب الغظل ولُضجه ؤو ٌؿمذ لها ؤن جمغح بحن ًضًه .و٧اهذ اإلاغؤة ال جغر،
ً
َّ
ألن اإلاحرار ٖىضهم إلاً خمل الؿُ ،٠وؤ٢غي الًُ ،٠واإلاغؤة لِؿذ ٦ظل ،٪بل ٧اهذ ال جمل ٪قِئا.و٧اهذ جىعر ًٖ
ػوظها اإلاُذ و٧ان الجم٘ ال٨شحر مً اليؿاء ٌٗكً جدذ ػوط واخض خُض ٧اهىا ال ًخُ٣ضون بٗضص مدضوص مً
ً
الؼوظاث.و٧ان هظا الىي٘ اإلاكحن للمغؤة مىدكغا بحن ٦شحر منهم .وْلذ اإلاغؤة ٦ظل ٪ختى ظاء ؤلاؾالم – بدمض هللا  -بىىعه،
وؤزغط هللا حٗالى به الىاؽ مً الٓلماث بلى الىىع واهدكل ؤلاؾالم اإلاغؤة مً بغازً الجاهلُت ،وياللها ،وْلمها ،وبىؤها
ً
َ
ً
م٩اجها الالث ٤بها ،وؤُٖاها خ٣ى٢هاَ ،و َٖ َّغَ ٞها واظباتها ،ختى ج٩ىن ًٖىا ٞاٖال في مجخمٗها٦ ،غٍمت في خُاتها.
ؤهداف البدث:
ً
ؤلاؾالم صًً هللا حٗالى الظي اعجًاه لٗباصه ،ولم ًغجٌ صًىا ؾىاه٢ ،ا ٫هللا حٗالى بن الضًً ٖىض هللا ؤلاؾالم﴾
ً
و٢ا ٫حٗالى ومً ًبخٚ ٜحر ؤلاؾالم صًىا ٞلً ً٣بل مىه وهى في آلازغة مً الساؾغًٍ﴾.وقغَٗت الغخمً هي قغَٗت الغخمت
ٌة
مبيُت ٖلى الخِؿحر ومغاٖاة الٟىاع ١الُٟغٍت ألن الظي َق َغٖها هى السالَّ ٤
ظل وٖال وهى ؤٖلم بٗباصه مً ؤهٟؿهم
وهي
()
وؤٖلم بما ًهلخهم وبالخالي جخٟى ١ال٣ىاهحن ؤلالهُت ٖلى ال٣اهىن الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان و٧ل ال٣ىاهحن الىيُٗت ،وفي
ُ َ
الصخُدحن َٖ ًْ ُٖ َم َغ ْبً ْال َس ُّاب  ؤن عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم عؤي ْام َ َغؤ ًة م ًَ َّ ْ
ولضها،
الؿ ِي ٢ض ِ ّ ٞغ ١بُنها وبحن ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ٞجٗلذ َُّ ٧ل َما َو َظ َض ْث َ
َ
ًّ
َّ
ولضهاٞ ،لما وظضجه يمخه وؤل٣مخه زضحها،
ن ِبُا مً الؿ ي ؤزظجه ٞإله٣خه
بهضعها وهي جضوع ٖلى ِ
ِ
َ َ ََ ْ
ُ ّ
َ
الله نلى هللا ٖلُه وؾلمَ ( :ؤ َج َغ ْو َن َهظه اإلاغؤة ََاع َخ ًت َو َل َض َها في َّ
٣ٞا ٫عؾى٫
الى ِاع َو ِه َي ج ِْ ٣ض ُع َٖل َى ؤ ْن ال جُ َغ َخ ُه)؟ ٢الىا :ال ًا
ِِ
ِ
ِ

ٔ -فرع من فروع القانوف الدويل العاـ ويتكوف من رلموعة القواعد وادلبادئ القانونية ادلكتوبة والعرفية اليت تكفل احًتاـ حقوؽ وحريات ا إلنساف وازدىاره ،وهتدؼ
حلماية حقوؽ الفرد ادلدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وتكفل ضباية احلقوؽ اجلماعية وضماف حق وؽ الشعب ومصادره تتمثل يف ادلعاىدات،
والعرؼ ،وادلبادئ العامة للقانوف ،والفقو والقضاء الدويل والوطنية وقرارات ادلنظمات وادلؤسبرات الدولية.
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َ
َ
ّ
َّ
عؾى َ ٫الله٢ ،اٞ ( :٫ى الل ِه :هللُ ؤ ْع َخ ُم ِب ِٗ َب ِاص ِه ِم ًْ َه ِظ ِه ِب َىل ِض َها )( ) ،و٢ض ٧ان الٗغب في الجاهلُت ً٨غهىن بهجاب البىاث،
وٍضٞىىهً في التراب ؤخُاء زكُت الٗاع وزىٞا مىه ،و٢ض ؤه٨غ ؤلاؾالم هظا ألامغ اإلاكحن ،ونىعه ال٣غآن في ؤبك٘
َ َ ُ ّ َ َ َ ُ ُ ْ ُْ
َ ُ َ
َ َْ
األ ْه َثى َْ َّل َو ْظ ُه ُه ُم ْؿ َى ًّصا َو ُه َى ٌَ ٓ٦ة َ
ْ
ىء َما ُب ِ ّك َغ ِب ِه ؤ ُ ْيم ِؿُ ٨ه َٖلى ُهى ٍنن
نىعة{:،وِبطا ب ِكغ ؤخضهم ِب
ُم ًَخ َى َاعي ِمً الْ ٣ى ِم ِمً ُؾ ِ
ِ
ُّس َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ نَ
َؤ ْم ًَ ُض ُّسؾ ُ
اب ؤال ؾاء ما ًد٨مى }( الىدل.)59:
ر
الت
ي
ف
ه
ِ
ِ
َ
تهض ٝهظه الىع٢ت بلى جىيُذ م٩اهت اإلاغؤة اإلاؿلمت ٦ما وعصث في ال٣غان ال٨غٍم والؿىت الىبىٍت اإلاُهغة وبلى
جىيُذ خ٣ى٢ها .،وبلى جبُحن ؾب٣ها في ؤلاؾالم ٞهي ؤو ٫مً زىَب بالضٖىة وجمشل طل ٪في شسو ؤم اإلاامىحن زضًجت
(عضخي هللا ٖنها) إلاا ظاءها الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ًغظٞ ٠ااصه مً ٚاع خغاء وصزل ٖليها وهى ً٣ى ( :٫ػملىوي...
ػملىوي ) نلى هللا ٖلُه وؾلم٩ٞ.اهذ ؤو ٫مً ؤؾلم مً الىاؽ عظاال ووؿاء وؤو ٫مً اؾخجابذ لغؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه
وؾلم.وه٨ظا ظاءث هٓغث ؤلاؾالم بلى اإلاغؤة ٧ىجها جلٗب صوع ؤؾغي في ألاؾاؽ ٧ىجها ألام وألازذ والؼوظت ،وؤجها قغٍ٨ت
الغظل في جدمل مؿاولُاث الخُاة .و٢ض بغػ في ٖضص مً الٗهىع وألاما ً٦الٗضًض مً اليؿاء اإلاؿلماث في مىاحي الخُاة
الؿُاؾُت والً٣اثُت والخجاعٍت والش٣اُٞت والاظخماُٖت.
ؤهمُت اإلاىكىع:
ٌة
ٌة
ٌة
ُ
وٞىاثض ظمت منها :جبهحر اإلاغؤة بد٣ى٢ها في
وللى٢ىٖ ٝلى خ٣ى ١اإلاغؤة في ؤلاؾالم والخٗغٍ ٠بها ؤهمُت بالٛت
ؤلاؾالم وجظ٦حرها بًٟل هللا حٗالى ٖليها وب٦غامه لها وٖلى اإلاغؤة ؤن ج٣اعن بحن م٩اهتها الٗالُت في ؤلاؾالم في م٣ابل ويٗها
اإلاهحن واإلاؼعي في الجاهلُت وال٣ىاهحن الىيُٗت الجاثغة ٞتزصاص ًُ٣ىا بًٟل هللا وعخمخه .وفي طل ٪جدهحن للمؿلمت مً
ٌة
وجدظًغ لها مً الاٚتراع بالكٗاعاث المرا٢ت التي جغ ٘ٞفي الٓاهغ باؾم خغٍت اإلاغؤة ومؿاواتها
الضٖىاث الهضامت
ُ
بالغظل؛وح َ
ٗخ َمر ًُ٢ت اإلاغؤة مً الً٣اًا اإلاٗانغة التي ًشىع خىلها ظض ٫واؾ٘ ،وٍغظ٘ طل ٪بلى ؤمىع منها الٓلم الظي لخ٤
ّ
الضوهُت للمغؤة في
اإلاغؤة في اإلااضخي ،وال ًؼا ٫في خايغها زهىنا في الٗالم الٛغبي الظي ًضعي الخدًغ .بياٞت للىٓغة
ّ
الٛغبُت اإلاخ٣ضمت في الاعج٣اء بىي٘ اإلاغؤة ،الؾُما
ال٨شحر مً الٟلؿٟاث وألاصًان اإلادغٞت والىيُٗت .وٞكل اإلاجخمٗاث
ُ
ّ
ّ
الُٟغٍتّ .ؤما ُٞما ًخٗل ٤بالٗالم ؤلاؾالمي ٞةن ّ
ًُ٢ت اإلاغؤة ٚالبا ما جشاع مً
ُٞما ًخٗل ٤ب٨غامتها وبوؿاهُتها ووُْٟتها
عئٍخحن مسخلٟخحن :ألاولى ممً ًسلِ بحن ما هى ُٖغ ٝوج٣لُض ،وما هى قغٕ بؾالمي.والشاهُت ممً ال ًٟغ ١بحن مى٠٢
ّ
الهضي ؤلاؾالمي؛ ومى ٠٢الٟلؿٟاث ّ
الُٟغٍت٧،الظي ًغص مً ٢بل اللجىت
اإلااصًت اإلاٗانغة مً ً٢اًا اإلاغؤة ووُْٟتها
اإلاٗىُت بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة  ) ( CEDAWوالخ ٤بن مً م٣انض الضًً التي ٖليها مضاع حٗالُمه هي نُاهت الٟغص،
ٔ -رواه البخاري يف صحيحو عن عمر بن اخلطاب  :صحيح البخاري – كتاب األدب باب  :رضبة الولد وتقبيلو ومعانقتو  .يف احلديث ٖ٘ ،٘ٙورواه مسلم يف
صحيحو عنو  صحيح مسلم كتاب التوبة باب يف سعة رضبة اللّ ِو تعاىل ،وأهنا سبقت غضبو حديث ٕٕ. ) ٕٚٗ٘ ( -

ٕ -اعتمدت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة يف  ٔٛديسمرب ٜٜٔٚـ ،ودخلت حيز النفاذ يف ٖ سبتمرب ٜٔٔٛـ.
تنص ادلادة  ٔٚمن االتفاقية على إنشاء جلنة للقضاء على التمييز ضد ادلرأة دلراقبة تنفيذ نصوصها "من أجل دراسة التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذه االتفاقية ،ووفقا دلا جاء
بنص ادلادة  ٔٚمن االتفاقية ،تتألف اللجنة من ٖٕ خبريا ينتخبوف دلدة أربع سنوات  .ورغم أف األعضاء ترشحهم حكوماهتم فإهنم يعملوف بصفتهم الشخصية وليس
بصفتهم مندوبني أو شلثلني لبلداهنم األصلية .إف تكوين اللجنة ادلعنية بالقضاء على التمييز ضد ادلرأة ،سلتلف بشكل ملحوظ عن تكوين باقي األليات التعاقدية
األخرى اخلاصة حبماية حقوؽ اإلنساف  .فاللجنة تتكوف كلها ومنذ إفشائها من النساء ،فيما عدا استثناء واحد  .تعمل اللجنة كنظاـ رصد دلراقبة تنفيذ االتفاقية من
جانب الدوؿ اليت صدقت عليها أو انضمت إليها  .ودبوجب ادلادة ٕٓ من االتفاقية ،ذبتمع اللجنة يف دورة عادية علنية دلدة أسبوعني سنويا  .وىذه ادلدة ىي أقصر
وقت اجتماع آلي جلنة ـنشأة دبوجب معاىدة حلقوؽ اإلنساف ،وتقوـ خبدمتها شعبة األمم دلتحدة للنهوض بادلرأة.
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ومىده الخغٍت الخامت التي ال جخهاصم م٘ مهالر آلازغًٍ ،بدُض ال ٌسخيء بلى هٟؿه وال بلى ٚحرهٞ ،اإلؾالم صًً ُٖٓم
زاجم لؤلصًان خ ٟٔهللا به الخ٣ى ،١ونان به الخُاة مً حٗضي الٓاإلاحن .وهجض ؤن مً ؤهم الخ٣ى ١التي ٟ٦لها ؤلاؾالم
َ َ َْْ ُ َ ُ
وصة
للمغؤة خ ٤الخُاة٣ٞ :ض خغم هللا ٖؼ وظل وؤصها ٦ما ٧ان ًهى٘ بها الٗغب في الجاهلُت٣ٞ ،اٖ ٫ؼ وظل ( :وِبطا اإلاىء
َ َ َْ ُ َ
ُؾ ِئل ْذ ِبإ ّ ِي طه ٍنب ِ ٢خل ْذ ).وخ ٤اإلالُ٨ت والخهغ ٝبإمىالها٣ٞ :ض ؤُٖى ؤلاؾالم للمغؤة خ ٤ملُ٨ت اإلاحرار٣ٞ ،ا ٫حٗالى( :
ّ
ً
ُ َّ
َ َ ُ َّ َ ْ
ُ
ىنُُ ٨م الل ُه ِفي ؤ ْوال ِصْ ٦م ِللظِ ٦غ ِمش ُل َخ ِٔ ألاهصُحن ).وؤُٖاها ؤًًا خ ٤الخهغ ٝبإمىالها ٞلها ؤن جبُ٘ وحكتري وجخهض١
ً ِ
مً ؤمىالها ٦ما حكاءٞ ،هي ٧املت ألاهلُت.وبطا ٧اهذ ٖاملت ٞهي حؿخُُ٘ ؤن جخهغ ٝبمالها وجى ٤ٟمىه بالُغٍ٣ت التي جغٍض
و ٤ٞألاخ٩ام الكغُٖت .و٦ظل ٪خ ٤اإلاىا٣ٞت ٖلى الساَب ؤو عًٞهٞ :اإلاغؤة ٧الغظل لها خ ٤ازخُاع الؼوط اإلاامً الهالر،
وال ًجىػ بظباعها ٖلى الا٢تران بغظل ال جغٍضه ٢،ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم  ( :ال جى٨ذ الب٨غ ختى حؿخإطن وال الشِب ختى
حؿخإمغُ٣ٞ ،ل له :بن الب٨غ حؿخخي ٣ٞا :٫بطجها نمتها ) عواه البساعي .و٢ض ظاءث السيؿاء بيذ زضام ٞإزمرث الغؾى٫
نلى هللا ٖلُه وؾلم (:بإن ؤباها ػوظها وهي زِب ٨ٞغهذ طلّ ٪
ٞغص ه٩اخه ) عواه البساعي .وخ ٤الٗلم والخٗلم :ؾىاء ؤ٧ان
الٗلم في اإلاسجض ٦ما ٧ان في ػمً الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ا ،ؤو في اإلاضاعؽ والجامٗاث ٦مـا هى في و٢خىا الخالي ٣ٞض
٢ـا ٫الـغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ا (:ؤًما عظل ٧اهذ ٖىضه ولُضة ٗٞلمها ٞإخؿً حٗلُمها وؤصبها ٞإخؿً جإصًبها ٞ ...له
ً
ؤظـغان ) عواه البساعي ،و٢ض ٧ان الغؾى ٫نل هللا ٖلُه وؾلم ًجٗل لليؿاء ًىما لُٗٓهً وٍظ٦غهً وٍإمغهً بُاٖت هللا
حٗالى .
مىهج البدث:
ؤجب٘ الباخض في هظه الىع٢ت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي مً زال ٫ؤؾلىبي الاؾخيباٍ والاؾخ٣غاء.
اإلابدث ألاوٌ :هماذج مً آلاًاث الىازدة غً اإلاسؤة في اللسآن الىسٍم
ؤوال :اإلاظاواة مؼ السحل
ؾاوي ال٣غآن بحن الغظل واإلاغؤة في ؤمىع ٦شحرة منها اإلاؿاواة في الُ٣مت ؤلاوؿاهُت ،خُض زل ٤هللا الازىحن مً
َُىه واخضة ومً مٗحن واخضٞ ،ال ٞغ ١بُنهما في ألانل والُٟغة ،وال في الُ٣مت وألاهمُت٢.ا ٫حٗالى {:وهللا زل٨٣م مً
ً
جغاب ،زم مً هُٟت زم ظٗل٨م ؤػواظا }( ٞاَغ.)11:و٢ا ٫حٗالى{ ًا ؤحها الظًً آمىىا بها زل٣ىا٦م مً ط٦غ وؤهثى وظٗلىا٦م
 )13.11زم ؾاواها م٘ الظ٦غ في
قٗىبا ًًو٢باثل لخٗاعٞىا ،بن ؤ٦غم٨م ٖىض هللا ؤج٣ا٦م ،بن هللا ٖلُم زبحر }(الدجغاث:
اإلاؿاولُت السانت والٗامت وفي الشىاب والٗ٣اب ٢ا ٫حٗالى٧ {:ل امغت بما ٦ؿب عهحن }( الُىع )21:و٢ا ٫حٗالى {:وؤن
لِـ لئلوؿان بال ما ؾعى }(الىجمٞ )39:الٗمل الهالر ؾىاء ٖمله الظ٦غ ؤم ألاهثى له الشىاب وألاظغ ٖىض عب الٗاإلاحن ٖؼ
ً
وظل٣ً .ى ٫حٗالى {:ومً ٌٗمل مً الهالخاث مً ط٦غ ؤو ؤهثى وهى مامً ٞإولئً ٪ضزلىن الجىت وال ًٓلمىن ه٣حرا
}(اليؿاء )124:و٦ظل ٪هجض هٟـ ألامغ بحن الجيؿحن في الٗ٣ىباث ٞال مٟايلت ً٣ى ٫حٗالى {:والؿاع ١والؿاع٢ت ٞاُٗ٢ىا
ً
ؤًضحهما ظؼاء بما ٦ؿبا ه٩اال مً هللا }(اإلااثضة )38:و٢ا ٫حٗالى{:الؼاهُت والؼاوي ٞاظلضوا ٧ل واخض منهما ماثت ظلضه
٦ )124ما ؾاوي ال٣غآن بُنهما في الخ٣ى ١اإلاضهُت ٖلى ٧اٞت مؿخىٍاتها ،مً جمل ٪وحٗا٢ض وبُ٘ وقغاء وعهُىت
}(اليؿاء:
وهبه وخ ٤في جىُ٦ل الٛحر ؤو يماهه ٞللمغؤة شسهُتها ال٩املت مشل الغظل في ؤلاؾالم لها خ ٤الخهغ ٝفي خالها ٢بل
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الؼواط وبٗضه ُٟ٦ما قاءث في بَاع الكغَٗت ؤلاؾالمُت ) (.وهىا ٥اإلاؿاواة بحن الظ٦غ وألاهثى في خ ٤ببضاء الغؤي ٞاإلؾالم
ً
ؤُٖى اإلاغؤة خ٣ها ٧امال مً خُض الخىاع واإلاجاصلت وببضاء الغؤي ) (.واإلاؿاواة بحن الظ٦غ وألاهثى في خ ٤الاهٟها٣ٞ ٫ض
ؤُٖى ؤلاؾالم للمغؤة هظا الخ ،٤ولًٟ ً٨غ ١بُنهما في ُُٟ٦ت وؤؾلىب هظا الاهٟهاٞ ٫هى ٌؿىي بُنهما في الخ ،٤وٍٟغ١
بُنهما في ُُٟ٦ت اؾخسضام هظا الخ ،٤خُض ٌُٗي الغظل خ ٤الُال ١وَُٗي اإلاغؤة خ ٤السل٘ .وبطا هٓغها ل٩ل مؿخىٍاث
ً
ً
السُاب ال٣غآوي ،هجض ؤن ؤلاوؿان ط٦غا ؤو ؤهثى ،عظال ؤو امغؤة مخًمً هظا السُاب؛ ٞال٣ىم هم ط٧ىع وبهار ؤو عظا٫
ً
ووؿاء ،وألامت هي عظا ٫ووؿاء ،ط٧ىع وبهار.وألامغ لئلوؿان ط٦غا ؤو ؤهثى ً٩ىن بسُاب ٦لي ٌكمل اإلاؿاثل ؤلاًماهُت
والاظخماُٖت وال٨ٟغٍت والؿُاؾُت وألازالُ٢ت والا٢خهاصًت لئلوؿان صون جمُحز لظ٦غ ؤو ؤهثى .وهي مؿاولُاث ٧لها
ً
ً
مكتر٦ت للغظا ٫واإلاغؤة؛ وُٞما ٖضا طلً ٪إحي السُاب ال٣غآوي ظؼثُا زانا باإلاغؤة مً هاخُت ج٩ىٍنها البُىلىجي،
وشسهُتها ،ومالها وما ٖليها في بَاع هظه السهىنُت ،وهظا مىخهى الٗض ٫وؤلاهها ٝفي صاثغة الخ٣ى ١والىاظباث التي
َ َ َ َ َ ْ َ َْ
ُ
هؼل َىا َٖ َل ُْ ُْ ٨م ل َب ً
اؾا ًُ َى ِاعي َؾ ْىآ ِجْ ٨م
ٌٗض الاهخمام بها مبخغى خًاعة الُىم ،مً طل ٪مشال زُاب بجي ؤصم { ًاب ِجي آصم ٢ض ؤ
ِ
َ َ ُّس َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َّ ُ ْ َّ
َ َ َ ُْ
َ
َ
َع ً
اؽ َّ
َكا َوِل َب ُ
الخ َْ ٣ىي ط ِل َ ٪ز ْح ٌةر} (ألاٖغا )26:ٝومنها لسُاب الىاؽ{ًاؤحها الىاؽ اٖبضوا عب٨م ال ِظي زل٨٣م}( الب٣غة)21:
وِ
ْ َ ُ َّ ٌة َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َن َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ نَ
 )134وزُاب
وزُاب ألامت{ ِجل ٪ؤمت ٢ض زلذ لها ما ٦ؿبذ ول٨م ما ٦ؿبخم وال حؿإلى ٖما ٧اهىا ٌٗملى }( الب٣غة:
ُ
ْ َ
ٌة َ
ُّس
(ال٣ىم){ َه َظا َب َ
 )203وزُاب (ؤلاوؿان) {ب َطا َم َّ
ـ ؤلاوؿان الً ُّسغ
ها ِث ُغ ِم ًْ َعِّبْ ٨م َو ُه ًضي َو َع ْخ َمت ِلْ ٣ى ٍنم ًُا ِم ُىىن} ( ألاٖغا:ٝ
ِ
ْ
َ َ
َ ُ
ي َّغ ُه َم َّغ ََ ٦إ ْن َل ْم ًَ ْض ُٖ َىا بلى ُ
َص َٖ َاها ل َج ْىبه ؤو َ٢اٖ ًضا ؤو َ٢اث ًما ََ ٞل َّما ََ ٦ك َْ ٟىا َٖ ْى ُه ُ
ي ّ ٍنغ َم َّؿ ُه ٦ظ ِل َُ ٪ػٍِّ ًَ ِلل ُم ْؿ ِغ َِ ٞحن َما ٧اهىا
ِ
ِ
ِ ِِ
َ
ُ
َ
ُْ ْ ْ ََ
َ
ّ
ُْ َ
َ
َ
َ
ٌَ ْٗ َم ُلى َن}(ًىوـ )12:وزُاب الىىٕ(الظ٦غ وألاهثى){ْ ٞ
اؾخ َج َ
اب ل ُه ْم َعُّسب ُه ْم ؤ ِوي ال ؤ ِي ُُ٘ ٖ َم َل ٖ ِام ٍنل ِمى٨م ِمً طٍ ٦نغ ؤو ؤهثى
ُ َ
ُ ُ
َ َ ُ ُ ُ ُ َ َّ
ُ ْ
َ
َب ْٗ ُ
ً ُْ ٨م م ًْ َب ٌْٗ ََّ ٞالظ َ
ًً َه َ
اظ ُغوا َوؤز ِغ ُظىا ِم ًْ ِص ًَ ِاع ِه ْم َوؤوطوا ِفي َؾ ِب ُِلي َو٢اجلىا َوِ ٢خلىا ألَ ِّٟ ٦غن َٖ ْن ُه ْم َؾ ِِّئ ِات ِه ْم َوأل ْص ِزل َّن ُه ْم
ِ
ِ
ٍن
َ َّ َ ْ ي ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ً ْ ْ َّ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ َّ
الش َ
اب}(آٖ ٫مغان )195:وزُاب الهٟت باإلًمان ،ؤو
ى
اث جج ِغ ِمً جد ِتها ألاجهاع زىابا ِمً ِٖى ِض الل ِه والله ِٖىضه خؿً
ظى ٍن
ِ
ُ
ْ
ُ
ْ
َّ
َّ
َ
َّ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
اث َوالله ِب َما ح ْٗ َملىن ز ِب ٌةحر}(اإلاجاصلت )11:هظه بٌٗ الىماطط
الٟ٨غ{ ًَ ْغ ْ٘ ٞالله ال ِظًً َآمىىا ِمىْ ٨م َوال ِظًً ؤوجىا ال ِٗل َم ص َع َظ ٍن
مً ٦خاب هللا في زُابه للبكغ الغظا ٫منهم واليؿاء؛ وفي ٧ل مؿخىٍاث السُاب ال٣غآوي الؿاب٣ت اإلاغؤة خايغة ،بىنٟها
ً
مً بجي آصم ٞال٣غآن خغٍو ٖلى بىائها مشل الغظل جماماً ،غٍض لها لباؽ الخ٣ىي مشلما ًغٍض للغظل ٦ظل ،٪وٍدظعها مً
ً
ً
ً
ٞخىت الكُُان ٧الغظل جماما .وال ٞغٖ ١ىض هللا بحن الغظل واإلاغؤة بوؿاهُا وخ٣ىُ٢ا وٖلمُا وؤزالُ٢ا وبًماهُا بال ُٞما
ًخٗل ٤بسهىنُت ظيؿها ٧امغؤة .ولٗل هظا ٌؿلِ الًىء ٖلى الاتهاماث لخغ٦ت خ٣ى ١ؤلاوؿان و ٠ُ٦ؤجها مخٗل٣ت
بالُ٣م الضًيُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت للمجخمٗاث وال جغاعي زهىنُتها ومً هظه الاتهاماث ؤن:
ما ٌؿمى "خ٣ى ١ؤلاوؿان" هي وؾُلت الزترا ١اإلاجخمٗاث وج٣ىٌٍ ألاصًانٞ.ماهُت الخاظت لها وهدً اإلاؿلمحن
هامً بكغَٗت ٞيها ما ٞيها مما ًٟ٨ل خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وما جدخىٍه صٖىاث هظه الخغ٧اث التي تهخم بد٣ى ١ؤلاوؿان ٦ما
ًضٖىن هي مداولت لخ٣ىٌٍ ُ٢م مجخمٗاجىا الٗغبُت جدذ قٗاعاث بغا٢ت جضعي خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وحؿعى لترؾُش
مٟاهُمها السانت و٣ٞا للسلُٟت الش٣اُٞت الٛغبُت صون مغاٖاة وا ٘٢الكٗىب ألازغي .وٍُغح الؿاا ٫زاهُت :إلااطا هبدض
ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان في اإلاىازُ ٤الضولُت وم٘ اإلاىٓماث الخ٣ىُ٢ت "ولضًىا في صًيىا ؤلاؾالمي ٧ل الخ٣ى "١؟ هظه الخ٣ى١
التي ًىاصون بها ج ٠٣يض بٌٗ الاٖخ٣اصاث الضًيُت الغاسست (٦دغٍت اإلاغؤة صون ُ٢ض ؤو قغٍ ) وحؿعى  -م٘ اإلاكاعَ٘
(ٔ) -سعيد حوي ،اإلسالـ ،راجعو :وىيب سليماف الفاوجي ،ٕٖٖ ،طٖ ٔٗٓٔ ،ىػ ٜٔٛٔ -ـ.
(ٕ) -د .عبد الكرًن زيداف ،حقوؽ وواجبات ادلرأة يف اإلسالـ ،صٗ ،ٛٛ-ٚبريوت ،مؤسسة الرسالة ،طػٔ ٕٔٗ٘ ،ىػ ٕٓٓٗ -ـ.
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الٛغبُت  -بلى حٛغٍب الضو ٫ؤلاؾالمُت .وما هي بال ز٣اٞت ٚغبُت ًغاص بها يُإ ؤلاؾالم ومباصثه .خُض جخٗاعى م٘ الضًً
وجداو ٫ب٢هاءه مً الخُاة الٗامت.
السالنت ؤن هللا (ظل ظالله )ؾاوي في ٦خابه الٗؼٍؼ بحن الغظل واإلاغؤة في ؤنل السل٣ت٦ ،ما ؾاوي عبىا ٖؼ وظل
بحن الغظل واإلاغؤة في ؤنل الٗبىصًت له؛ و٦ظل ٪في الخ٩الُ ٠الكغُٖت ،ولم ًًٟل ً
ظيؿا ٖلى آزغ ،بل ظٗل مُ٣اؽ
َ
ََ ُ
ََ ُ َ
ْ ُ ُ
الخًُٟل والخ٨غٍم والخمحز هى الخ٣ىي والهالح { ًَا َؤ ُّسح َها َّ
الى ُ
اؽ ِب َّها زل َْ ٣ىا٦م ِّمً طٍ ٦نغ َوؤهثى َو َظ َٗل َىاْ ٦م ق ُٗ ًىبا َوَ ٢با ِث َل
َ َ َ ُ ْ َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َّ َّ َ َ ٌة َ
ُم ز ِب ٌةحر }(الدجغاث ،)13:و٢ض ؾاوي هللا ٦ظل ٪بحن الغظا ٫واليؿاء في
ِلخٗاعٞىا ِبن ؤ٦غم٨م ِٖىض الل ِه ؤج٣ا٦م ِبن الله ٖ ِل
ؤنل الخ٩الُ ٠الكغُٖت بامخشا ٫ألاوامغ والامخىإ ًٖ الىىاهي ،والشىاب والٗ٣اب ٖلى ٗٞلها وجغ٦ها ،وؤًًا ؾاوي عبىا
َ َ َّ ْ
َ َ َّ ْ َ ْ
و (} ٝالب٣غة ،)228:ولم ج٣خهغ ههىم
جباع ٥وحٗالى بُنهما في ؤنل الخ٣ى ١والىاظباث{ول ُهً ِمش ُل الظي ٖل ْي ِهً ِباإلاٗ ُغ ِ
ال٣غآن ٖلى اإلاؿاواة في ؤنل الخ٩لُِ٣ٞ ٠؛ ؤو ؤنل الخ٣ى ١والىاظباث ،وبهما حٗضث طل ٪ألامغ بلى الخىنُت باإلاغؤة،
وطل ٪لغ٢ت َبٗها وازخال ٝج٩ىٍنها الظي ٢ض ًمىٗها ؤن جُالب بد٣ى٢هاٞ ،إونذ الكغَٗت الغظا ٫بهً ً
زحرا وؤن ً٩ىن
َ َْ
َ َ ُُْ ُ َ
َ َ
ُ َّ ْ َ ْ
ىه ًَّ َ َٗ ٞسخى ؤن جَ ٨غ ُهىا
وِ ٞ ٝةن ِ ٦غهخم
اق ُغوهً ِباإلاٗ ُغ ِ
الخٗامل مٗهً باإلاٗغو ٝفي ؤ٦ثر مً مىي٘ في ال٣غآن ال٨غٍم{.وٖ ِ
َْ َ
َ َ ّ ُ ُ َّ َ َ ُ
َ ْ ً َ َ ْ َ َّ ُ
َ َ ُ َ ََ ُْ َ َ ُ َ َ ً َْ ْ
وَ ٝخ ً٣ا
ىؾ ِ٘ ٢ض ُعه وٖلى اإلاِ ٣ت ِر ٢ض ُعه مخاٖا ِباإلاٗ ُغ ِ
قِئا وٍجٗ َل الله ُِِ ٞه زح ًرا ِ ٦ش ًحرا }(اليؿاء ،) 19:و٢ىله{:وم ِخٗىهً ٖلى اإلا ِ
َ
وه ًَّ ل ُخ َ
ىه ًَّ م ًْ َخ ُْ ُض َؾ َُ ٨ىخم ّمً ُو ْظض ُْ ٦م َو َال ُج َ
ً ُّساع ُ
َٖ َلى اإلاُ ْدؿى َحن }(الب٣غة )236:و٢ىله ؾبداههَ { :ؤ ْؾُ ٨ى ُ
ً ُِّ ُ٣ىا َٖل ْي ِه ًَّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ َّ ُ
َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ
َ
ْ
الث خم ٍنل ٞإ ِه٣ٟىا ٖلي ِهً ختى ًًًٗ خملهً ِ ٞةن ؤعيًٗ ل٨م ٞأجىهً ؤظىعهً وؤج ِمغوا بِى٨م
وِبن  ً٦ؤو ِ
َّ
ىع ُه ًَّ َٞغ َ
ًٍ ًت }( اليؿاء ) 24:و٢اٖ ٫ؼ وظلَ { :و ُآج ُ
ب َم ْٗ ُغو(}ٝالُال ) 6:١و٢ىله حٗالىٞ{:إجىهً ُؤ ُظ َ
ىهم ِّمً َّم ِا ٫الل ِه الظي
ٍن
ِ
ِ
َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َّ َ ً َّ َّ
َ َ ُ
الل َه ََ ٧
ْ
ان َٖ ِل ًُا َ٦ب ًحرا }(اليؿاء ،) 34:و٢ىله ؾبداههَ ًَ {:إ ُّسحهاَ
ءاجا٦م }(الىىع )33:و٢ىله حٗالىٞ{:ال جبٛىا ٖلي ِهً ؾ ِبُال ِبن
ِ
َ َ ُّس َ ُ َ َ ُ ْ ّ
الي َؿ َاء َْ ٦غ ًها َو َال َح ُ
ىه ًَّ ل َخ َ
ظه ُب ْىا ب َبٌٗ َما َء َاج ُِخ ُم ُ
ًٗ ُل ُ
َّالظ َ
ىه ًَّ }(اليؿاء )19:و٢ىله ؾبداهه
ًً امىىا ال ً ِدل ل٨م ؤن ج ِغزىا
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ٌة ْ َ َ َ َ ُّس َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ
ً
ٌة
ْ
َ
ْ
ْ
َ
و ٝؤو حؿ ِغٍذ ِب ِةخؿ ٍنان وال ً ِدل ل٨م ؤن جإزظوا ِمما آجِخمىهً قِئا }(الب٣غة.)229:
وحٗالى{ ِٞةمؿاِ ٥بمٗ ُغ ٍن
وفي مؿإلت ٟ٦الت ؤلاؾالم لخ٣ى ١اإلاغؤة ً٣ى ٫ماعؾُل بىاػاع( ) والًٟل ما قهضث به ألاٖضاء ( ؤزبدذ الخٗالُم
ال٣غآهُت وحٗالُم مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤجها خامُت خمى خ٣ى ١اإلاغؤة) ( ) ..وال عٍب في طل ٪خُض هللا ؾبداهه وحٗالى
هى ألاٖلم بمً زل ٤وهى ألاٖلم بكئىجهم ووؿى ١في هظا الهضص ٖضة هماطط منها:
زاهُا:خسٍت الفىس للمسؤة.
الق ٪بن اإلاغؤة َغُٞ ٝما ًخٗغى له هظا الجُل مً ماامغاث ًٖ َغٍ ٤بزىاءه ًٖ ؤلاؾالم ٣ٞ ,ض َالها ظاهب
٦بحر مً ماامغة الٛغب ،واهخضوا بلى مٗغٞت ؾغ ٢ىة وٖٓمت ظُل الؿل ٠الغاثض ،ول٣ض ؤحٗبهم ؤن جب٣ى اإلاغؤة في ممل٨تها
جغبي ألاظُا ٫وجهى٘ ألابُا ٫الٗٓامٞ ،سُُىا بم٨غ بال ٜإلزغاظها مً بُتها وػظىا بها في مٗغ٦ت ج٣لُض اإلاغؤة الٛغبُت،
وألامت ؤلاؾالمُت هي الساؾغة بالخإُ٦ض ،و٢ض هجخىا في مُلبهم ومغاصهم بلى خض ٦بحرٞ ،اإلاغؤة ع ً٦ؤؾاسخي في بىاء اإلاجخم٘
وهي ؾغ ؾٗاصجه ؤو ق٣اثه ،بهالخها ًهلر الجُل الىاشخىء وبٟؿاصها ًٟؿضٞ ،هي ألام والؼوظت وألازذ واإلاٗلمت واإلاغبُت
(ٔ) مارسيل بوازار وىو مفكر  ،وقانوين فرنسي معاصر .أوىل اىتماما كبريا دلسألة العالقات الدولية وحقوؽ اإلنساف وكتب عددا من األحباث للمؤسبرات والدوريات
ادلعنية هباتني ادلسألتني .يعترب كتابو (إنسانية اإلسالـ)  ،الذي انبثق عن اىتماـ نفسو  ،عالمة مضيئة يف رلاؿ الدراسات الغربية لإلسالـ  ،دبا سبيز بو من موضوعية ،
وعمق  ،وحرص على اعتماد ادلراجع اليت ال يأسرىا التحيز واذلوى.
)ٕ( مارسيل بوازار :إنسانية اإلسالـ ،ص ٓٗٔ
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,جمشل هه ٠اإلاجخم٘ ,وهي الىالضة للىه ٠الشاويٞ ,هي بطا ألامت بإؾغها .وٖـليها ؤن حٛحر مً هظا الىا ،٘٢وطل ٪بالٗمل
ٖلى جغبُت ظُل بًماويٞ ,غٍض بهٟاجه ومالمده ،ظُل ًتربى في ؤخًان الُٗ٣ضة الغباهُت ً ,د ٟٔال٣غآن ال٨غٍم وٍخضبغه،
وٍخٟهم مٗاوي الؿىت الىبىٍت الكغٍٟت ،وٍخضبغ ؾحرة الؿل ٠الهالر مً الصخابت اإلاجاهضًً الٟاجدحن لُ٩ىن ؤهال
للُ٣اصة  ,وَٛحر مجغي ألامىع ٧لها ،وَؿهم في ٢لب مىاػًٍ ال٣ىي في الٗالم ،لخهب في نالر ؤلاؾالم واإلاؿلمحنٞ ،ةطا
خ٣٣ذ هظا الهض ٝوؤوظضث هظا الجُل ال٣غآويٞ ،ةجها ؾخ٩ىن الصسغة التي ؾدخدُم ٖليها ماامغاث مً ؤَل٣ىا قٗاع
(صمغوا ؤلاؾالم ؤبُضوا ؤهله ) ومً ؤهم اإلامحزاث التي مىدها ؤلاؾالم للمغؤة خغٍت ال٨ٟغ٧ ،ىهه اخترم الاؾخ٣ال ٫ال٨ٟغي
َ َّ َ ُ َ
ُ ُْْ َ ُ
اث
للمغؤة ،واخترم ٖلمها وبُٗتها ووظهت هٓغها ٣ُٞ ..ى ٫هللا حٗالىًَ { :ا ؤ ُّسح َها ال ِظًً َآمىىا ِبطا َظ َاءْ ٦م اإلاا ِمىاث ُم َه ِاظ َغ ٍن
ُْ َ
َ ْ َ ُ ُ َّ َّ
ىه ًَّ ُم ْام َىاث ََ ٞال َج ْغظ ُٗ ُ
الل ُه َؤ ْٖ َل ُم بة ًَماجه ًَّ َٞة ْن َٖل ْم ُخ ُم ُ
ٌّل َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُّس َ َ ُ َّ ( )
ىه ًَّ بلى الِ َّٟ ٨اع ال ُه ًَّ ِخل لهم وال هم ً ِدلىن لهً}
ٞامخ ِدىىهً
ِ ٍن
ِِ ِِ ِ ِ
ِ
(وآلاًت حكحر بجاهب ما ٞيها مً ؤخ٩ام بلى ما ٧اهذ حؿخمخ٘ به اإلاغؤة مً اؾخ٣ال٨ٞ ٫غي وُ٦ان ؤصبي مدترم)( ) في ٖهض الى ي
نلى هللا ٖلُه وؾلم .
زالثا :خلىق اإلاسؤة في الصواج.
ً
٧اهذ اإلاغؤة في الجاهلُت ال خ ٤لها في ازخُاع ػوظها ٦ما هى مٗلىم ،ؤما في قغَٗت ؤلاؾالم ٣ٞض ظٗل ؤلاؾالم خ٣ا
للمغؤة في خغٍت ازخُاع ػوظها ،و٢ض بىب ؤلامام البساعي – عخمه هللا  -في صخُده وؾماه :باب ال ًى٨ذ ألاب وٚحره الب٨غ
والشِب بال بغياهما ،زم ؤوعص خضًض ؤبي هغٍغة  ؤن الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا (:٫ال جى٨ذ ألاًم ختى حؿخإمغ ،وال
جى٨ذ الب٨غ ختى حؿخإطن)٢ ،الىا ًا عؾى ٫هللا و ٠ُ٦بطجها؟ ٢ا( :٫ؤن حؿ٨ذ)( )٦.ما مىذ اإلاغؤة خ ٤اإلاُالبت بالُال ١بن لم
ً
ً
ًى ٝالغظل بىاظباجه الؼوظُت ،وهى خ ٤آزغ للمغؤةٌ ،ؿاٖضها في صزى ٫خُاة ػوظُت ظضًضة ؤ٦ثر جى٣ُٞا وهجاخا بطا
حٗظعث الخُاة م٘ الؼوط ألاو ٫هظا بلى ظاهب الخ٣ى ١الؼوظُت ألازغي مشل خ٣ها في الهضا ( ١اإلاهغ) ،وخ٣ها في السل٘،
وخ٣ها في الى٣ٟت٣ٞ ،ض ؤوظب ؤلاؾالم ٖلى الؼوط ؤن ًىٖ ٤ٟلى ػوظخه م٘ خؿً مٗاملخه لها ،وفي هظا ؾإ ٫ؤخضهم الى ي
نلى هللا ٖلُه وؾلم ٣ٞا ًٖ ٫خ٣ى ١الؼوظتً :اعؾى ٫هللا ما خ ٤ػوظت ؤخضها ٖلُه ؟ ٢ا ( ٫ؤن جُٗمها بطا َٗمذ
وج٨ؿىها بطا ا٦دؿِذ وال جًغب الىظه وال ج٣بذ وال جهجغ بال في البِذ)( ) .
زابػا :خلىق اإلاسؤة خالٌ الػؼسة الصوحُت.
٢غعث الكغَٗت ؤلاؾالمُت للمغؤة ظملت مً الخ٣ىٚ ١اًت في الٗض ٫وؤلاههاٞ ،ٝللمغؤة زالُ٢ ٫ام الٗكغة
الؼوظُت خ٣ى٢ها اإلاكغوٖت ،ومتى ما ٢هغ ػوظها بصخيء مً جل ٪الخ٣ى٧ ١ان لها اإلاُالبت بد٣ى٢ها ٖمر الً٣اء ومً
ؤهىإ اإلاُالباث التي ًم ً٨للمغؤة اإلاُالبت:


اإلاُالبت بالهضا ١ؤو ما ب٣ي مىه.

)ٔ( سورة ادلمتحنة :اآلية ٓٔ
)ٕ( زلمد الغزايل ،فقو السرية ،ص ٓ.ٕٙ
)ٖ( البخاري ،باب ال ينكح األ ب وغريه البكر والثيب إال برضاىا ،برقم ( ٖٗ ،)ٗٛومسلم ،باب استئذاف الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ،برقم (
. ) ٜٔٗٔ
)ٗ( رواه الًتمذي عن حكيم بن معاوية القشريي عن أبيو،كتاب النكاح ،باب يف حق ادلرأة على زوجها برقم ٕٕٗٔ .
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اإلاُالبت بد ٤الؿُٞ ً٨ما لى مىٗها الؼوط مً هظا الخ ٤ؤو ؤزل به.



اإلاُالبت بدىُٟظ الكغوٍ التي اقترَتها الؼوظت ٖىض الٗ٣ض.



اإلاُالبت بةخؿان الٗكغة ُٞما لى ؤؾاء الؼوط ٖكغتها.



اإلاُالبت بالى٣ٟت.

وبطا امخى٘ الؼوط ًٖ ما ج٣ضم ط٦غه مً هظه الخ٣ى – ١ؤو بًٗها ٞ -ةن للؼوظت الخ ٤في ع ٘ٞصٖىي ؤمام
ً
اإلادا٦م الكغُٖت للمُالبت بهظه الخ٣ى٦ .١ما لها ؤًًا الخ ٤في ع ٘ٞالضٖىي في خا ٫جًغعها بؿبب حٗلُ٣ها ؤو
هجغها.واإلاُالبت بٟسخ ٖ٣ض الى٩اح ٖىض حٗظع جد ٤ُ٣اإلاهالر اإلاغظىة في الؼواط والتي بِىتها الكغَٗت ،ومً طل ٪ؤًًا
ُّس
الخ ٤في خًاهت ألابىاء والبىاث بٗض
خ٣ى٢ها ٖىض اهتهاء الٗكغة الؼوظُت ومنها :وزُ٣ت الُال ١إلزباث الُال،١و٦ظل٪
الُال.١
ومً جإمل وؤمًٗ الىٓغ في هظه اإلامحزاث الُٗٓمت التي مىدها ؤلاؾالم للمغؤة ٌٗلم مضي الغٗٞت التي هالتها اإلاغؤة في
خمى ؤلاؾالم وْله ومضي الاخترام ٦إم وبيذ وػوظت وؤزذ ،و ٠ُ٦ؤجها هالذ ٧ل خ٣ى٢ها ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ٦ما هالها
الغظل ؾىاء بؿىاء ،وهظا ٧له مما لم ٌؿب ٤في ؤمت مً ألامم ؤو خًاعة مً الخًاعاثٚ.حر ؤن اإلاهم ؤن وٗلم الٟغ ١بحن
هظه اإلاؿاواة ؤلاوؿاهُت الغاجٗت التي ؤعؾتها قغَٗت ؤلاؾالم ،واإلآاهغ الك٩لُت لها مما ًىاصي به ٖكاُ ١
الٗغي الُىم ،بهما
هي هؼواث خُىاهُت ؤنُلت ًخىدى مً وعائها اجساط اإلاغؤة ماصة حؿلُت وعٞاهُت للغظل ٖلى ؤوؾ٘ هُا ١مم ،ً٨صون ؤي هٓغ
بلى شخيء آزغ( )..
اإلابدث الثاوي :اإلاسؤة في ألاخادًث الىبىٍت الؼسٍفت
٢ض جىاولذ الؿىت الىبىٍت الٛغاء في ؤخاصًض ٦شحرة قإن اإلاغؤة م٨غمت لها وعاُٖت لخ٣ى٢ها هظ٦غ منها :ما ؤزمر به
اإلاهُٟى نلى هللا ٖلُه وؾلم في بظابت لؿاا ٫ؾإله ؤخض ؤصخابه (عضخي هللا ٖنهم) خُض ٢ا ٫له نلى هللا ٖلُه وؾلم:
مً ؤخب الىاؽ بلُ ٪؟ ٢اٖ(:٫اجكت )( ) عضخي هللا ٖنها؛ و٦ظل ٪في عواًت ؤزغي بظابت مىه نلى هللا ٖلُه وؾلم ًٖ هٟـ
الؿاا٢ ٫اٞ (:٫اَمت) عضخي هللا ٖنها ( ) ٟٞي هظًً السمرًً بقاعة بلى ج٨غٍم اإلاغؤة باٖخباعها ً
ػوظا وباٖخباعها ابىت ٗٞ،ىضما
ُّس
وٍجل ٧ل
خُيئظ ٢ضع اإلاغؤة
ٌٗلم اإلاؿلم ؤن ؤخب الىاؽ بلى هبُه و٢اثضه ألآٖم نلى هللا ٖلُه وؾلم ٧اهذ امغؤة ٌٗلم
ٍن
امغؤة ً
جإؾُا به نلى هللا ٖلُه وؾلم .
بل ٧ان مً ٦ما ٫زل٣ه نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤن ًهل بالهضاًا نضً٣اث ػوظه زضًجت ( عضخي هللا ٖنها ) ًٗٞ
ؤوـ ٢ا٧ :٫ان الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم بطا ؤحي بالهضًت ٢ا( :٫اطهبىا به بلى ٞالهت ؛ ٞةجها ٧اهذ نضً٣ت لسضًجت)( ).و٢ىله

)ٔ)زلمد سعيد رمضاف البوطي :فقو السريةٔ٘ٗ ،
)ٕ) احلاكم يف ادلستدرؾ ٗ ٖٔ /
)ٖ) ادلرجع نفسو.ٕٖٜ/ٖ ،
)ٗ( الطرباين يف الكبري ( ٖٕ  ) ٕٔ /وابن عبد الرب يف االستيعاب (ٗ.ٔٛٔٔ/
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ُ
نلى هللا ٖلُه وؾلم ( :اؾخىنىا باليؿاء ً
زحرا)( ) ٌكحر باالهخمام بإمغ اليؿاء ٖامت؛ ػوظت ٧اهذ ،ؤو ؤما ،ؤو ابىت ؛ بل
اٖخمر الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم مُ٣اؽ ؤًٞلُت الغظا ٫بدؿً مٗاملت للمغؤة والؼوظت بهٟت زانت ألجها ؤ٦ثر امغؤة
لهُ٣ت بالغظل٣ٞ ،ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ( :زحر٦م زحر٦م ألهله وؤها زحر٦م ألهلي)( )٦.ما عٚب الى ي نلى هللا ٖلُه
وؾلم باإلخؿان بلى الؼوظت بالخىؾٗت ٖليها في الى٣ٟت ًٗٞ :ؤبي هغٍغة ٢ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ( :صًىاع
ؤه٣ٟخه في ؾبُل هللا ،وصًىاع ؤه٣ٟخه في ع٢بت ،وصًىاع جهض٢ذ به ٖلى مؿ٨حن ،وصًىاع ؤه٣ٟخه ٖلى ؤهل ٪ؤٖٓمها ً
ؤظغا
الظي ؤه٣ٟخه ٖلى ؤهل . ()٪وفي صٖىة مً الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم إلخؿان مٗاملت الؼوظت باإلهٟا ١والؿلى٣ً ٥ى ٫نلى
هللا ٖلُه وؾلم ( :مهما ؤه٣ٟذ ٞهى ل ٪نض٢ت ختى الل٣مت جغٗٞها في امغؤج )٪ولم ً٨خ ٠الكغٕ بخل ٪الىهىم التي
جىضر جل ٪اإلاؿاواة في ؤنل الخ٩لُ ،٠وؤنل الخ٣ى ١والىاظباث ،وبهما حٗضي ألامغ بلى الخىنُت باإلاغؤة؛ وطل ٪ألن اإلاغؤة
ؤيٗ ٠مً الغظل واخخما ٫بغي الغظل ٖليها واعصٞ ،إوصخى الكغٕ الكغٍ ٠بها في ٦خابه الٗؼٍؼ وفي ؾىت هبُه اإلاهُٟى
نلى هللا ٖلُه وؾلم نلى هللا ٖلُه وؾلم .واإلاخإمل في الىهىم التي ٦غمذ اإلاغؤة وؤٖلذ مً مجزلتها ًجضها جى٣ؿم بلى
هىٖحن ،الىىع ألاوٌ :الىهىم التي ؾاوث بحن الغظا ٫واليؿاء في ؤنل الخ٩لُ ٠والخ٣ى ١والىاظباث .ؤما الىىع الثاوي:
ٞهي الىهىم التي ؤونذ الغظا ٫باليؿاء ،وهي مغخلت ؤٖلى مً الىىٕ ألاولى ٞالىىٕ ألاو ٫ب٢غاع بد ٤اإلاغؤة ومؿاواتها
للغظل في ؤنل الخ٩لُ ،٠ؤما الىىٕ الشاوي ٞهى جىنُت للغظاٖ ٫لى اليؿاء ،مغاٖاة لًٗ ٠اإلاغؤة وع٢ت َبٗها وازخالٝ
ج٩ىٍنها ،و٢ض ؾل ٠بًغاص الىىٕ ألاو ٫مً الىهىم ،التي جهغح بإن :اإلاغؤة ٧الغظل في ؤنل الخ٩لُ ،٠وؤنل الخ٣ى١
والىاظباث وؤن الازخال ٝالظي بُنهما في ْاهغ الخ٣ى ١والىاظباث مً ٢بُل الىْاث ٠والسهاثو ال ؤ٦ثرٞ ،ال ٌؿمى
ً
ً
اهخ٣انا لىىٕ مً ظيـ البكغ ؤو جمحز هىٕ ٖلى آزغٞ ،مشال بطا ؤعاص ؤب
بدا ٫مً ألاخىا ٫ازخال ٝالىْاث ٠والسهاثو
َ
َ
ً٨ؿى ألابىاء صون البىاث ول ً٨لِـ مً الٓلم ؤن ًٟغ ١بحن هىٕ الشُاب التي ًلبؿها
ً٨ؿى ؤبىاثه ٞالٓلم هىا هى ؤن
ؤن
ابىه الظ٦غ ًٖ اإلاالبـ التي جلبؿها ابيخه ألاهثى و٣ٞا الزخال ٝالسهاثوٞ ،اإلاؿاواة هىا م٘ الاٞترا ١حٛضو لىها مً الٓلم.
٧ل ما وٟ٢ىا ٖلُه مً ههىم مً ٦خاب هللا وؾىت الى ي ( نلى هللا ٖلُه وؾلم ) جا٦ض وجضٖ ٫لى ٖلى م٩اهت
اإلاغؤة في الدكغَ٘ ؤلاؾالمي ،وؤهه ال ًىظض حكغَ٘ ؾماوي وال ؤعضخي ؾاب ٤وال الخ٦ ٤غم اإلاغؤة وؤههٟها وخماها وخغؾها
مشل ما ٗٞل الدكغَ٘ ؤلاؾالمي
وٖلى الغٚم مً ويىح نىعة اإلاغؤة في ههىم ال٣غآن ال٨غٍم ،ؤو الؿىت الىبىٍت الكغٍٟت بال ؤن بًٗهم ؤما ؤزاع
ما ؤزاع خى ٫خضًض( ها٢هاث ٖ٣ل وصًً) ،والظي ٖىضما ؾئل ٖىه الى ي :نلى هللا ٖلُه وؾلم ًا عؾى ٫هللا ؛ وما ه٣هان
صًيىا وٖ٣لىا ؟ ؤظاب ( :ؤما ه٣هان الٗ٣ل ٞكهاصة امغؤجحن حٗض ٫قهاصة عظلٞ ،هظا ه٣هان الٗ٣ل ،وجم٨ض اللُالي ما
جهلي وجُٟغ في عمًانٞ ،هظا ه٣هان الضًً)( ) ٗٞىضما ْىذ بخضي اليؿاء ؤن اإلاٗجى ُٞه بؾاءة لليؿاء ؾإلذ الى ي
نلى هللا ٖلُه وؾلم ًٖ مٗجى طل ٪الى٣هان الظي ؤَل٣ه الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم في بضاًت خضًشهٞ ،إزمرها الى ي
نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤن هظا الى٣هان ال ٌٗجي صهى مجزلت اإلاغؤة في الٗ٣ل والضًً ًٖ الغظل ،وبهما ٌٗجي يٗ ٠طا٦غة اإلاغؤة
)ٔ( البخاري ( ٖ  ،) ٕٕٔٔ /مسلم ( ٕ ( ٜٔٓٔ /
)ٕ( صحيح ابن حباف (  ) ٗٛٗ / ٜوادلستدرؾ للحاكم ٖ . ٖٕ٘ /
)ٖ( أخرجو أضبد ( ٕ  ،) ٖٗٚ /ومسلم ( ٕ (ٜٕٙ /
)ٗ( البخاري يف (جٔ ص  )ٔٔٙ؛ مسلم (جٔ ص ) ٛٙ
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ٚالبا في الكهاصة – و٢ض ؤزبدذ الضعاؾاث الخضًشت طل ،_ ٪ولظا اخخاظذ مً ًظ٦غها ،وَٗجي ً
ً
ؤًًا ما ًدضر للمغؤة مً
ؤمىع ٞؿُىلىظُت زانت بُبُٗتها ألاهشىٍت مما ظٗل الكغٕ ًسٖ ٠ٟليها ؤزىاء هظه اإلاخاٖب الصخُت في جغ ٥الهُام
والهالة.وه٨ظا لِـ في ألامغ بهاهت وال بؾاءة للمغؤة وال به٣ام مً ٢ضع ٖ٣لها وصًنهاٞ ،ؿُضة وؿاء الٗاإلاحن مغٍم بيذ
ٖمغان ،وٞاَمت بيذ عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم وزضًجت (عضخي هللا ٖنها) ،وآؾُت ٧لهً ٌعجؼ ؤٚلب الغظا ٫ؤن
ّ
هدمل هظا الخضًض الىاضر اإلاٗجى ما ال ًدمله مً مٗاوي وصالالث
ً٣تربىا مً صعظتهً في الٗباصة والضًً .وال ًجب ؤن ِ
وهسغظه مً م٣هىصه الظي ؤعاصه الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٦ما خاو ٫بًٗهم ظاهضا جإوٍله لل٣ضح في ؤلاؾالم وؤهه صًً
ًيخ٣و مً ٢ضع اإلاغؤة وٍدِ مً قإجها وًٍٟل ٖليها الغظا.٫
اإلابدث الثالث :خلىق الػؼسة الصوحُت
ؤوال ًجب ؤن وٗلم وهى ً٢ؤن الخ٣ى ١في ؤلاؾالم لم ً٣غعها الغظل وال اإلاغؤة بهما ٢غعها هللا اللُُ ٠السبحر،
ُ َ
ُ َ َّ
َ َ َ ُ ّ َّ ْ
ٞ ،)189ةن وظض في وا ٘٢اإلاؿلمحن
ـ َو ِاخ َض ٍنة َو َظ َٗ َل ِم ْن َها َػ ْو َظ َها ِل َِ ْؿِ ًَ ٨بل ْي َها) ألاٖغا(ٝ
الظي ٢ا(:٫هى ال ِظي زل٨٣م ِمً هٍ ٟن
ْلم وظىع في الخ٣ى ١مً َغ ٝججاه آزغ وحٗضي ٖلى الخ٣ى١؛ ٞهى هدُجت الهدغا ٝطل ٪الُغ ٝمً اإلاؿلمحن ًٖ
صًىه ،وظهله بإخ٩امه ويٗ ٠بًماهه بغبه؛ ؤو بؿبب جدُ٨م ال٣ىاهحن الىيُٗت ٞيهم .والٗال٢ت بحن الغظل واإلاغؤة في
اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي وصازل ألاؾغة ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الخ٩امل بحن ؤصواعهما وهى ما ٌؿمى بالخ٩امل الىُْٟي ،ومً م٣انض
ُ َ
َ
ً
َ ََ َُ
هظا الخ٩امل :خهى ٫الؿ ً٨للغظل واإلاىصة والغخمت بُنهما٢ ،ا ٫ؾبداههَ (:و ِم ًْ َآًا ِج ِه ؤ ْن زل َ ٤ل٨م ِّم ًْ ؤ ُهِ ٟؿْ ٨م ؤ ْػ َواظا
ً
ُ
َّ ُ
ً
ِلد ْؿُ ٨ىىا بليها َو َظ َٗ َل َب ِْ َى٨م َّم َى َّصة َو َع ْخ َمت) (الغوم ،)21:ول ٟٔالؿ ً٨ال ًىظض ؤبل ٜمىه في اللٛت الٗغبُت ،و٢ض ال ًىظض في
اللٛاث ؤزغيٞ ،هى ٌٗجي ظملت مً اإلاٗاوي منها:ألامً ،والغاخت ،والُمإهِىت ،وألاوـ.
ؤوال :مظاولُت السحل واإلاسؤة في بىاء ألاطسة
هللا َ
ظاّ ٢َ ٫ىامى َن ٖلى اليؿاء بما َّ ٞ
ًل ُ
الغ ُ
ً٣ى ٫هللا حٗالىّ (:
بًٗ ُهم ٖلى بٌٗ ،وبما ؤه٣ٟىا مً ؤمىالهم)
ِ
٢ى ٌةام ،ؤي ٦شحر الُ٣ام .وٖلُه ّ
ً٨ثر مً الُ٣ام،ومٗجى ّ
(اليؿاءّ .)34:
وال٣ىام :هى مً ُ
ٞةن مً ؤهم وْاث ٠الغظا ٫ألاؾاؾُت
بًٗ ُهم ٖلى بٌٗ ّ
هللا َ
ٞالىو ال٣غآوي في ٚاًت الىيىحٞ ،الغظل ُم ّ
٦ثرة الُ٣ام ٖلى قاون اليؿاء (.بما َّ ٞ
ًل ُ
ًٟل ٖلى
ؤن الًٟل في اللٛت هى الؼٍاصة .وال قّ ٪
مًٟلت ٖلى الغظل .ومٗلىم ّ
ّ
ؤن لضي الغظل ػٍاصة قاءها السال٤
اإلاغؤة ،واإلاغؤة
ُ
الخُ٨م لخدىاؾب م٘ وُْٟخه .ولضي اإلاغؤة ػٍاصة جدىاؾب م٘ وُْٟتها ،وٖلُهٞ ،ال ًم ً٨ؤن هٟايل بحن الغظل واإلاغؤة ختى
ً
ُه ّ
دضص الىُْٟت جماما ٦ ،ما هى ألامغ في الُبِب واإلاهىضؽٞ ،ةطا ٧ان اإلاُلىب بىاء بِذ ٞاإلاهىضؽ ؤًٞل ،والُبِب ؤًٞل
إلاٗالجت ألامغاى؛ وه٨ظا في ٧ل الىْاث ٠اإلاسخلٟت مٗلم و٢اضخي مؼاعٕ وجاظغ بلى آزغهٞ ،الًٟل لضي الغظا ٫ا٢خطخى
ً
ً
ً
خ٣ا ّ
لهً ٖلى الغظاًٟٞ ،٫ل الغظل ؤهخج واظبا ،وًٞل اإلاغؤة ؤهخج
واظبا ٖليهم ججاه اليؿاء ،وًٞل اليؿاء ا٢خطخى
ً
خ٣ا ،وال قّ ٪
ؤن بٌٗ ظىاهب ًٞل الغظل (ػٍاصجه) ظٗلخه ألا٢ضع ٖلى ال٨ؿب في الىا ٘٢الا٢خهاصيّ .ؤما ًٞل اإلاغؤة
ً
ً
خ٣اً ،
وبىاء ٖلى
٣ٞض ؤٖا٢ ١ضعتها ٖلى ال٨ؿب .لظا ٣ٞض ؤهخج ًٞل الغظل في هظا الجاهب واظبا ،في خحن ؤهخج ًٞل اإلاغؤة
ُ
ً
طل٧ ٪ان الغظل هى ألا٦ثر ُ٢اما ٖلى قاون اإلاغؤة ،إلاا ؤهخجه ًٞل ُه مً واظباث ،وإلاا ؤهخج ًٞل اإلاغؤة لها مً خ٣ى،١
ّ ً
ّ
اما ّ
ًُ
ُ
ًاصي واظباجه وٍماعؽ وُْٟخه،
٩افئ الُ٣ام بهظا الىاظب ،وبطا ٧ان الغظل ٢ى
واإلاٗغو ٝؤن الُ٣ام بالىاظب ًيخج خ٣ا ً ِ
ّ
ُ
ُ
ال٣ىامت ٖىض ال٨شحرًً ًُغاص ٝمٗجى الخ ٤الظي هى للغظل
ٞال بض ؤن ً٣ابل طل ٪ما ً٩اٞئه مً الخ٣ى .١والعجُب ؤن مٗجى ِ
ّ
ال٣ىامت في اللٛت ٌكحر بىيىح بلى الىاظب الظي هى ٖلى الغظل ججاه اإلاغؤة ،ؤي ؤهه خ ٤اإلاغؤة
ٖلى اإلاغؤة ،في خحن ؤن مٗجى ِ
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ّ
ّ
ّ
اإلاترجب ٖلى ُ٢امه بىاظبه ،وهى اإلاغصوص اإلاخى ٘٢هدُجت الُ٣ام بالىُْٟت.
ولِـ خ ٤الغظل .ؤما خ ٤الغظل ٞهى ألازغ ِ
ً
ولهظا قغٕ ؤلاؾالم ل٩ل ٞغص مً ؤٞغاص ألاؾغة خ٣ى٢ا مُٗىت ًيبغي اخترامها وٖضم ججاوػهاٞ .لظلً ٪جب الىٓغ بلى ؤن
ً
مؿإلت ػٖامت ألاؾغة لِؿذ امخُاػا في هٓغ ؤلاؾالم ب٣ضع ما هي مؿاولُت حٗجي بصاعة ألاؾغة وُ٢اصتها في الُغٍ ٤الهاثب،
خُض ًإحي صوع الٗ٣ل والخطخُت وؤلاًشاع والهمر ،وهىا هغي عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٌؿىض قاون اإلاجز ٫وبصاعجه
ّ
ًى٧ل ألاٖما ٫زاعط اإلاجز ٫بلى ػوظها ؤلامام ٖلي بً ؤبي َالب (ٖلُه الؿالم)
بلى ٞاَمت الؼهغاء (ٖليها الؿالم) ،بِىما ِ
ٞ.اإلخؿاؽ اإلاخ٣ابل بمؿاولُت الؼوظحن ججاه بًٗهما البٌٗ له ؤزغه ال٨بحر الؿحر هدى الهض ٝألاؾمى وهى ألاؾغة
الؿُٗضة الغايُتٞ ،مؿاولُت الغظل بطا ؤن ًخدمل بصاعة ألاؾغة وجىٞحر ما جدخاظه مً ٚظاء و٦ؿاء ،وخماًت في مىاظهت
ألازُاع التي ّ
تهضص ُ٦اجها ومهحرها ،وٖلُه مؿاولُت بىاء ألاؾغة ٖلى ؤؾـ صخُدت .وؤن ال ًجٗل َّ
همه ألاو ٫هى الخُاة
ِ
الضهُا بل ًازغ وٍ٣ضم خاظُاث ؤؾغجه ٖلى خاظُاجه .ؤما اإلاغؤة ٞمؿاولُتها ُٖٓمت في الخُاة ألاؾغٍتٞ ،هي حك٩ل مدىع
٨ٞال الضوعًٍ
ألاؾغة ،وٖليها ج ٘٣مؿاولُت بصاعة اإلاجز ٫وجغبُت الجُل جغبُت صخُدت.وهي بمشابت ال٣لب الىابٌ لؤلؾغةِ ،
ُ
٨مل ؤخضهما آلازغ في وص واوسجام .
ً ِ
()

زاهُا :ػبهاث كسب الصوج لصوحخه.
مً اإلاٗلىم ؤن اإلاظاهب والكغاج٘ الىيُٗت التي ٧اهذ حؿىص الٗالم ٢بُل بٗشت الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم٧ ،اهذ
حكغ ُٕ الٗىَّ ٠
ّ
يض اإلاغؤة بلى خض ال٣خل! و٧اهذ اإلاغؤة في هٓغ ال٨ىِؿت في الٗهىع الىؾُى ،ظغزىمت ملٗىهت ،وهي مهضع
ِ
الظهىب وآلازام( ) !.
ً
ّ
يُ ٤ظضا ومدضوص ،وطل٪
ؤما ؤلاؾالم ٣ٞض خغم الٗى ٠يض اإلاغؤة ،وؤباح اؾخسضام الًغب للخإصًب في ٍن
هُاٍ ١ن
ً
ٌّل
زام باإلاغؤة الىاقؼ التي زغظذ ًٖ ٢ىامت ػوظها ،وق٩لذ تهضًضا لىٓام ألاؾغة ،وؤنغث ٖلُه ،بط ال ًبُذ ؤلاؾالم
اللجىء بلى الًغب بال بٗض اؾخسضام الىٖٔ ٦مغخلت ؤولى ،زم َّ
ًجغب الهجغ في اإلاًاظ٘ ؤزىاء الىىم بكغوٍ ويىابِ
يغب ٚحر ممرح ،هى بلى
٣ٞهُت ،وال ًهجغ بال في البِذٞ ،ةطا لم ًجض الىٖٔ وال الهجغ ٞال خغط مً اللجىء بلى
ٍن
ٌة
ُّس
ؤٖ وال ٌة
هجغ والهجغ ٖىض اليؿاء ؤقض مً الًغب
التهضًض ؤ٢غب مىه بلى الخىُٟظ ،ومشل هظه اإلاغؤة التي لم ًهلخها
ً
قظوط هٟسخي ،و٢ض ًىُٞ ٟ٘ه الٗ٣اب البضوي ّ
ؤزحر ،وهى
هٟؿه؛ لغ٢تهً وٚلبت الٗاَٟت ٖليهً ٚالبا ما ج٩ىن في خالت
ٍن
ٍن
٦دل ٍن
عٚم ما ُٞه مً يغع ٖلى اإلاغؤة ٌة
زحر مً الُال ١وجمؼٍ ٤ألاؾغة ،وهي ؤقبه ما ج٩ىن ب٣اٖضة الًغوعة التي جباح في
ٍن
()
ً
بٌٗ الخاالث الاؾخصىاثُت ٞ.لِـ ٧ل الغظا ٫مباخا لهم ؤن ًًغبىا ٧ل اليؿاء٧،ل الى٢ذ ؤو في ٧ل الٓغو ،ٝوهىا٥
يىابِ ناعمت الؾخٗما ٫هظه الغزهتٞ .األم امغؤة وعٚم هظا ٞةن ب٢ضام الابً ؤو البيذ ٖلى يغب ألام هى ظغٍمت مً
ً
ؤقض الجغاثم وطهب مً ٦باثغ الظهىب بل ال ًجىػ
مُل٣ا ؤن ًاطي الابً ؤمه ولى ب٩لمت ،بل بكُغ ٧لمت ؤ ،ٝؤو بةْهاع
ً
الًُ ٤ؤو الى٣ض ؤو الًٛب في خًىعها ،وًٞال ًٖ طلٖ ٪لُه ؤن ًغخمها وٍلحن لها بلى صعظت بْهاع الظ ٫والسًىٕ بحن
ًضحها ولى ٧اهذ ٧اٞغة ،وهظا ٧له مً اإلاٗلىم مً الضًً بالًغوعة .ؤما يغب الغظل َّ
ألًت امغؤة ؤظىبُت ٖىه ٞهى ظغٍمت
َ َّ
َّ
َ َّ َ ُ َ َ ٌة َ َ ٌة ْ َ
اث ِللِ ُْ ٛب ِب َما َخ ِ ٟٔالل ُه َوالال ِحي
قغُٖت ٞيها ال٣هام ؤو الخٗىٌٍ ،وفي جإمل ٢ىله حٗالىٞ{:اله ِالخاث ٢ا ِهخاث خا ِٓٞ
)ٔ) بساـ جرار ،نظرات يف كتاب اهلل احلكيم ص ،ٙٓ-٘ٛمركز نوف للدراسات القرآنية ،البرية ،فلسطني ،طٕٔٓٓٗ ،ـ
)ٕ) إميل درمنغم :حياة زلمد ،ص ٖٖٔ
)ٖ) زلمد علي اخلطيب ،رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم الرضبة ادلهداة ،صٓ٘.
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َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ ََ ُ َ
ً
وه ًَّ في ْاإلاَ َ
َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ُ ُ
ىه ًَّ ِ ٞة ْن ؤَ ْٗ َىْ ٨م ٞال ج ْبٛىا َٖل ْي ِه ًَّ َؾ ِبُال }(اليؿاء .)34:هجض
ً ِاظ ِ٘ واي ِغب
جساٞىن وكىػهً ِٓٗ ٞىهً واهجغ ِ
ً
ؤهه ؾبداهه وحٗالى ٢ض بضؤ بمضح اليؿاء الهالخاث ،وهاالء الهالخاث ال ًجىػ
مُل٣ا يغبهً،وآلاًت ال٨غٍمت جخدضر
ُّس
ًٖ خالت اؾخصىاثُت هاصعة في اإلاجخم٘ ال ًجىػ
الخىؾ٘ ٞيها ،وهى خالت الؼوظت الىاقؼ،و٢ض ؤظم٘ ٖلماء اإلاؿلمحن في ٧ل
الٗهىع ٖلى ؤن الًغب اإلاُ َغ َّزو ُٞه للًغوعة ال٣هىي ًجب ؤال َّ
ًدؿبب في َّ
ؤي بيغاع بصخت ؤو بضن اإلاغؤة ،وٍ٩ىن
باؾخسضام الؿىا٦ ٥ما ٢ا ٫ابً ٖباؽ عضخي هللا ٖىه ؤو بمىضًل ملٟى٦ ٝما ٢ا ٫آزغون .وَكترٍ ؤال ً٨ؿغ لها ً
ٖٓما ؤو
ٌُ ّ
ؿبب ٖاهت٦ ،ما ًجب ججىب الىظه ،وؤال ًىالى الًغب في م٩ان واخض ٦ما وعص في ؤ٢ىا ٫اإلاٟؿغًٍ وال٣ٟهاء .ومما ٢اله
ِ
ي
اإلاٟؿغون قغخا لآلًت ال٨غٍمت٢ :ا ٫الُمر  (:ال ًهجغها بال في اإلابِذ في اإلاطج٘ ،لِـ له ؤن ًهجغ في ٦الم وال شخيء بال في
ّ
ً٩لٟها ؤن َّ
جدبهٞ ،ةن ٢لبها لِـ في ًضحها ،وال مٗجى للهجغ في ٦الم الٗغب بال ٖلى ؤخض زالزت ؤوظه ،ؤخضها
الٟغاف ٞال ِ
ً
هجغ الغظل ٦الم الغظل وخضًشه ،وطل ٪عًٞه وجغ٦ه٣ً ،ا ٫مىه :هجغ ٞالن ؤهله ًهجغها وهجغاها .وآلازغ ؤلا٦شاع مً
ال٨الم بترصًض٦ ،هُئت ٦الم الهاػت٣ً ،ا ٫مىه :هجغ ٞالن في ٦المه ًهجغ ً
هجغا بطا هظي ومضص ال٩لمت ،وما ػالذ جل٪
هجحراه وؤهجحراه ،والشالض هجغ البٗحر ،بطا عبُه ناخبه بالهجاع ،وهى خبل٢ .ا ٫خُان:خضزىا ابً اإلاباع٢ .٥ا ٫ؤزمرها
ًدحى بً بكغ ؾم٘ ٖ٨غمت ً٣ى ٫في ٢ىلهَ {:و ْ
ايغُب ُ
ىه ًَّ } ً
يغبا ٚحر ممرح ٢ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم
ِ
َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
ً
(وايغبىهً بطا ٖهِى٨م في اإلاٗغوً ،ٝ
يغبا ٚحر ممرح)ِ ٞ {.ة ْن ؤَ ْٗ َىْ ٨م ٞال ج ْبٛىا َٖل ْي ِه ًَّ َؾ ِبُال } ً٣ىٞ:٫ةن ؤَاٖخٞ ٪ال
َُّ
جبٖ ٜليها الٗلل؛ وفي ٦خاب اإلاىخسب(:الؼوظاث الالحي جٓهغ منهً بىاصع الٗهُان ٞاهصخىهً بال٣ى ٫اإلاا ِزغ ،واٖتزلىهً
في الٟغاف ،وٖا٢بىهً بًغب زٚ ٠ُٟحر ُم َم ّرح وال ُمهحن ٖىض ُّس
الخمغصٞ .ةن عظًٗ بلى َاٖخ٨م بإي ؾبُل مً هظه الؿبل
ِ
( ).
ً
الشالرٞ ،ال جخُلبىا الؿبُل التي هي ؤقض منها بُٛا ٖليهً .بن هللا ٞى٨٢م وٍيخ٣م مى٨م بطا آطًخمىهً ؤو بُٛخم ٖليهً)
زالثا :حػدد الصوحاث

( )

هامكُت في مجخمٗىا ؤلاؾالمي ،بال ّ
ؤن الخضًض خىلها ًجٗلها جبضو ّ
و٦إجها ّ
ّ
ًُ٢ت مهمت
حٗضص الؼوظاث ْاهغة
ّ
الكغُٖت جخمشل في :الىاظب ،اإلاىضوب ،الخغام ،اإلا٨غوه ،واإلاباح.
طاث آزاع ؾلبُت ُٖٓمت .وٖىض مىا٢كتها هجض:ؤن ألاخ٩ام
ًْ البٌٗ ّ
وحٗضص الؼوظاث في ؤلاؾالم هى مً ٢بُل اإلاباخاث .و٢ض ّ
ؤن ٗٞل الغؾى ،٫نلى هللا ٖلُه وؾلم في هظا اإلاجا٫
ؾىت ٌُؿخدب ٗٞلها وهى زُإّ ،
ؤن الخٗضص هى ّ
ًضٖ ٫لى ّ
ألن الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلمًٟٗ ،ل الٟغى واإلاىضوب
ّ
الٟغيُت ؤو الىضب ،بل ل٣ض ٢ام الضلُل ٖلى ؤلاباخت.و٦ظل ٪هىاٖ ٥امل مهم وهى ٖضم َج ُّس
٣بل
واإلاباح ،ولم ً٣م صلُل ٖلى
ً
الؼوظت ألن ٌُٗضص ػوظها ،وبٖالن سسُها لظل ،٪وهى ؤمغ مٗلىم مً ٧ل الؼوظاث وال ٌٗخمر اٖترايا ٖلى خ٨م هللا حٗالى،
وج٣بله ؤو عًٞه ،ول٨ىىا لم ُه ّ
ألهىا ّ
مسحرون بحن ٗٞل اإلاباح ؤو جغ٦هّ ،
سحر في حُٛحر خ٨مهٞ ،الخٗضص مباح ،وهظا ال ًمى٘ ؤن
ًسخل ٠اإلاى ٠٢مً هظا اإلاباح مً ٖهغ بلى ٖهغ ،ؤو مً مجخم٘ بلى مجخم٘.
ً
وفي الىي٘ الُبُعي ألي مجخم٘ بكغي هجض ّ
ؤن وؿبت اليؿاء حٗاص ٫وؿبت الغظا ٫ج٣غٍبا ؤي %50ؤو جخٟىٖ ١ليها
ّ
ّ ّ
ب٣لُل ،وهظا ٌٗجي ّ
٧ل عظل مً ؤن ّ
ًخمّ ً٨
ًتزوط امغؤجحن ال بض ؤن ج٩ىن وؿبت
هامكُت ،ألهه ختى
ؤن الخٗضص ؾِب٣ى ْاهغة
اليؿاء ُج٣اعب %66مً اإلاجخم٘ .وختى ًخم٧ ً٨ل عظل مً ؤن ّ
ًتزوط مً ؤعب٘ وؿاء ال بض ؤن ج٩ىن وؿبت اليؿاء ،%80زم
)ٔ)  -ادلنتخب يف تفسري القرآف الكرًن ،تأليف جلنة من كبار علماء األزىر الشريف ،طبعة اجمللس األعلى للشؤوف اإلسالمية ،مصر ،ص .ٖٔٚ
)ٕ) .لالستزادة :يوسف القرضاوي ،مالمح اجملتمع ادلسلم ،ص٘ ،ٖٜٛ -ٖٛمؤسسة الرسالة ،بريوت ،طٜٜٔٔٙ ،ـ وادلرأة بني الفقو والقانوف ،مصطفى السباعي،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،طٖٜٔٙٔ ،ـ وكتاب ماذا عن ادلرأة ،نور الدين عًت ،دار الفكر ،دمشقٜٜٔٚ ،ـ.
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ّ ُ
الٛالبُت ُ
ّ
الٛغبُت ،جماعؽ الخٗضص ٖلى هُا١
الٗٓمى مً اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة ،وٖلى وظه السهىم اإلاجخمٗاث
بن
ً
ّ
واؾ٘ ،وحكظ اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت ٞال جماعؾه بال هاصعا .وٍغظ٘ طل ٪بلى ؤؾباب منها الًىابِ التي قغٖها ؤلاؾالم .ؤما
ّ
ؤلاؾالمُت  -وهظا مكاهض آلان٣ٞ -ض ؤنبذ الخٗضص ٞيها ٢اٖضة وٖضم الخٗضص هى الاؾخصىاء ،وطل ٪ألؾباب
اإلاجخمٗاث ٚحر
ّ
ّ
الؼوظُت .زم ؤظىاء
الجيؿُت زاعط الٗال٢ت
منها :بباخت الؼها ٖىض جغاضخي الُغٞحن .وٖضم وظىص ٢اهىن ًمى٘ الٗال٢اث
ً
ً
ّ
ّ
الُٟغٍت ،بدُض جهبذ الٟٗت ؤمغا قاطا ،بل ْاهغة
الاهٟخاح والخدغع الجيسخي ،والتي جض ٘ٞالغظل لِؿخجُب لىىاػٖه
ّ
مغيُت.
َ
والٛغٍب ؤن ال٣ىاهحن التي جدٓغ الخٗضص اإلاىًبِ جبُذ الخٗضص ٚحر اإلاىًبِٞ .ال ًجىػ للغظل و ٤ٞهظه
مؿئىلُت ؤ٦ثر مً ػوظت وؤ٦ثر مً ؤؾغةّ ،
ّ
ال٣ىاهحن ؤن ّ
ول٨ىه ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗاقغ ؤ٦ثر مً امغؤة ،بكغٍ ؤن ال ً٩ىن
ًخدمل
ؿهل ٖلى الغظل مماعؾت الخٗضصّ ،
طل ٪في بَاع نُٛت ُملؼمت ،ومشل هظا اإلاىّ ٌُ ٠٢
ألن الالتزاماث واإلاؿئىلُاث هي مً ؤهم
الٗىاث ٤ؤمام الخٗضص ،ووا ٘٢الٛغبُحن ؤ٦مر صلُل ٖلى طل .٪ومشل هظا الىاّ ًُ ٘٢
ّ
اإلاؿئىلُت ًٖ
اصي بلى جدمُل اإلاغؤة ٧امل
الغؾمُتٟٞ ،ي بغٍُاهُا مشال ،هجض ّ
لهً ؤوالص لِـ ّ
ؤن %60مً اليؿاء الالحي ّ
ّ
لهً ؤػواط.
ألاؾغة الىاقئت ًٖ الٗال٢اث ٚحر
وجغظ٘ هظه ؤلاخهاثُت بلى الٗ٣ض ألازحر مً ال٣غن الٗكغًٍ ،ؤما الُىم ٞدضر وال خغط.
اإلابدث السابؼ :هدي الىبي ؿلى هللا غلُه وطلم في الخػامل مؼ اإلاسؤة.
اإلاخإمل في ؾحرة الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ٌكهض ال٨شحر مً ألامشلت الغاجٗت ٖلى ٖلى ؤزال٢ه ومٗاملخه
وخؿً ٖال٢خه بإػواظه ٖىض ؤو ٫إلادت في ؾحرجه ،لم ًُٞ ً٨ه حٗاْم و٦مرًاء ألا٢ىٍاء بجاههم ؤو ِٚىاهم ،بل ُٞه ؾماخت
ألاهبُاء ،وهضي الٗٓماء ،وؾحرة ألاجُ٣اء ،ججضه ًدىى ٖلى ؤػواظه وَُٗنهً٣ُٞ ،م بِخه بُضه ،وٍدلب الكاة ،وٍسغػ الىٗل،
وٍخلُ ٠بليهً ،وٍضاعي ًٚبهً ،وَٗض ٫بُنهً ،وٍغاعي ما ظبلً ٖلُه مً الٛحرة ،وٍدخمل هٟىاتهً ،وٍغ ٤ٞبهٛحرتهً
وه٨ظا ٖاف الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ِٖكت بوؿان ُٖٓم ًإجمغ بإمغ هللا وٍيخهي ًٖ هىاهُه( ).
بغاهتهً في جدبير ػاون البِذ:
ومً خؿً ٖكغجه نلى هللا ٖلُه وؾلم ما ٧ان ً٣ىم به م٘ ؤػواظه صازل مجزله٣ٞ ،ض ٧ان ٌُٗنهً في جضبحر
قاون البِذ وَؿاٖضهً في ؤٖما ٫اإلاجز ،٫و٢ض ؾإلذ ٖاجكت ما ٧ان الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم ًهى٘ في بِخه؟ ٣ٞالذ:
ً
(٧ان ً٩ىن في مهىت ؤهله -حٗجي زضمت ؤهلهٞ -ةطا خًغث الهالة زغط بلى الهالة) ،وفي عواًت ؤزغي( :ما ٧ان بال بكغا مً
البكغ٧ ،ان ًٟلي زىبه ،وٍدلب قاجه ،وٍسضم هٟؿه)( )(٧ان ًسُِ زىبه وٍسه ٠وٗله وَٗمل ما ٌٗمل الغظا ٫في
بُىتهم)( ).

)ٔ( -السرية النبوية الصحيحة (ٕ. )ٖٙٗ/
)ٕ(  -رواه ابن حباف (٘ )٘ٙٚوأضبد ()ٕٕٖٙٚ
)ٖ(  -رواه أضبد ( ،)ٕٜٗٗٚوابن حباف ()٘ٙٚٚ

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

23

مجلت حُل خلىق ؤلاوظان  -الػام السابؼ  -الػدد  : 17مازض 2017

مػاػسة الىبي ؿلى هللا غلُه وطلم الخظىت لصوحاجه.
َ َ
ُ َّ ْ َ ْ
و (}ٝؾىعة اليؿاء٢.)19:ا٫
اق ُغوهً ِباإلاٗ ُغ ِ
ؤمغ هللا ٖؼ وظل ألاػواط ؤن ٌٗاقغوا ػوظاتهم باإلاٗغو٣ٞ ٝا{:٫وٖ ِ
ابً ٦شحر :ؤي َُبىا ؤ٢ىال٨م َّ
لهً وخؿىىا ؤٗٞال٨م وهُأج٨م بدؿب ٢ضعج٨م ٦ما جدب طل ٪منها ٞاٗٞل ؤهذ بها مشله ٦ما
َ َ َّ ْ َّ
َ َ َّ ْ َ ْ
و(}ٝالب٣غة.) ()128:
٢ا ٫حٗالى{:ول ُهً ِمش ُل ال ِظي ٖل ْي ِهً ِباإلاٗ ُغ ِ
وٍخطر مً زال ٫مٗاقغة الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم ألػواظه ما ًلي:
بدخاٌ الظسوز غليهً:
٧ان نلى هللا ٖلُه وؾلم ًضاٖب وؿاثه وًٍاخ٨هً ،لُضزل الؿغوع ٖلى ٢لىبهًٖ ًٗٞ ،اجكت عضخي هللا ٖنها
٢الذ٢ :ضم عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم مً ٚؼوة جبى ٥ؤو زُمر وفي َؾ ْه َى ِت َها( ) ؾترٞ ،هبذ عٍذ ٨ٞكٟذ هاخُت الؿتر
ً
َ
ًٖ بىاث لٗاجكت (لٗب)٣ٞ ،ا :٫ما هظا ًا ٖاجكت؟ ٢الذ :بىاحي ،وعؤي بُنهً ٞغؾا له ظىاخان مً ِعٍ ٢نإ( )٣ٞ ،ا :٫ما هظا
الظي ؤعي وؾُهً؟ ٢الذٞ :غؽ٢ ،ا :٫وما هظا الظي ٖلُه؟ ٢الذ :ظىاخان٢ ،اٞ :٫غؽ له ظىاخان؟! ٢الذ :ؤما ؾمٗذ
ً
ؤن لؿلُمان زُال لها ؤظىدت٢ ،الذٞ :طخ ٪ختى عؤًذ هىاظظه( ).وخض نلى هللا ٖلُه وؾلم ألاػواط ٖلى هظا ألامغ؛ ألهه
َّ
ًجلب اإلاؿغة لل٣لىب ،وٍدبب الُغٞحن بلى بًٗهما٣ً ،ى ٫الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم لجابغ بً ٖبض هللا إلاا جؼوط ( :هال
ُ ً
ظاعٍت جالٖبها وجالٖب ،٪ؤو جًاخ٨ها وجًاخٞ.) ()٪٨اإلاًاخ٨ت بحن الؼوظحن جمؤل ال٣لىب مؿغة ،والبِذ ؤوؿا ومدبت،
ٞخ٣ىي الغابُت الؼوظُت وحٗم ٤ألالٟت بُنهما.
الخلبُل:
ً
و٢ض ٧ان نلى هللا ٖلُه وؾلم ً٣بل ػوظاجه ختى ولى ٧ان ناثماٖ ًٖ ،غوة ًٖ ٖاجكت عضخي هللا ٖنها :ؤن الى ي
نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢بل بٌٗ وؿاثه زم زغط بلى الهالة ولم ًخىيإ٢ ،ا٢ ٫لذ :مً هي بال ؤهذ؟ ٢اٞ :٫طخ٨ذ( ).وٖنها
عضخي هللا ٖنها ٢الذ٧ :ان عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ً٣بل وٍباقغ وهى ناثم و٧ان ؤمل٨٨م ألعبه( ) .ؤي خاظخه.وًٖ
ػٍيب بيذ ؤبي ؾلمت ؤن ؤم ؾلمت٢ ،الذ :خًذ وؤها م٘ الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم في السمُلتٞ ،اوؿللذ ٞسغظذ منها،
ٞإزظث زُاب خًُتي ٞلبؿتها٣ٞ ،ا ٫لي عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم( :ؤهٟؿذ؟)٢ .لذ :وٗمٞ ،ضٖاوي ٞإصزلجي مٗه في
السمُلت٢ ،الذ :وخضزخجي ؤن الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٧ان ً٣بلها وهى ناثم ،و٦ىذ ؤٚدؿل ؤها والى ي نلى هللا ٖلُه
وؾلم مً بهاء واخض مً الجىابت( ).

)ٔ(  -تفسري ابن كثري (ٕ.)ٕٕٗ/
الر ِّ
ؼ توضع فِي ِها األشياء.
الس ْه َوة شبيهة بِ َّ
)ٕ( َ -
)ٖ(  -صبع رقعة وىي اخلرقة وما يكتب عليو.
)ٗ(  -رواه أبو داود (ٕٖ)ٜٗ
)٘(  -رواه البخاري (ٕٗٓ.)ٙ
) - (ٙرواه الًتمذي ( ،)ٛٙصحيح سنن الًتمذي (.)ٛٙ
) - (ٚرواه البخاري ( ،)ٕٔٛٙومسلم (.)ٔٔٓٙ
) - (ٛرواه البخاري (.)ٖٔٙ
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٢ا ٫ابً الُ٣م ( :ومما ًيبغي ج٣ضًمه ٖلى الجمإ مالٖبت اإلاغؤة وج٣بُلها ومو لؿاجها ،و٧ان عؾى ٫هللا نلى هللا
ٖلُه وؾلم ًالٖب ؤهله وٍ٣بلها ،وعوي ؤبى صاوص في ؾيىه :ؤهه نلى هللا ٖلُه وؾلم ٧ان ً٣بل ٖاجكت وٍمو
لؿاجها)( ).وٍظ٦غ ًٖ ظابغ بً ٖبض هللا ٢ا :٫ههى عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ًٖ اإلاىاٗ٢ت ٢بل اإلاالٖبت ( ) .ومً طل٪
ؤًًا ما ٧ان ًٟٗله نلى هللا ٖلُه وؾلم م٘ ٖاجكت عضخي هللا ٖنهاٞ ،ةهه ٧ان ًً٘ ٞاه ٖلى مىي٘ ٞيها ٖىض الكغب،
وَؿخا ٥بالؿىا ٥الظي اؾخا٦ذ به ،ج٣ى ٫عضخي هللا ٖنها٦ :ىذ ؤقغب وؤها خاثٌ ،زم ؤهاوله الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم
ََ ُ ْ َ
ٞ ًُ٘ٞاه ٖلى مىي٘ ّفي ِٞكغبَ ،وؤح َٗ َّغ ١ال َٗ ْغ ١وؤها خاثٌ زم ؤهاوله الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٞ ًُ٘ٞاه ٖلى َم ْى ِي ِ٘
ِف َّي) (.وج٣ى٧ :٫ان ه ي هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٌؿخاُُُٗٞ ٥جي الؿىا ٥ألٚؿله ٞإبضؤ به ٞإؾخا ٥زم ؤٚؿله وؤصٗٞه
بلُه)( ).
وكؼ زؤطه في حجسهً:
٧ان نلى هللا ٖلُه وؾلم ًىام ؤخُاها ٖلى ٞسظ ٖاجكت ،وٍخ٨إ في حجغها ،وٍ٣غؤ ال٣غآن وعبما ٧اهذ خاثٌ،
ٗٞنها ٢الذٖ ( :اجبجي ؤبى ب٨غ وظٗل ًُٗىجي بُضه في زانغحي ٞال ًمىٗجي مً الخدغ ٥بال م٩ان عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه
()
وؾلم ،وعؤؾه ٖلى ٞسظي)( ).و٢الذ٧ :ان عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ًخ٩ئ في حجغي وؤها خاثٌ ٣ُٞغؤ ال٣غآن.
خلهً مً اإلاػاػسة:
ُ
ُ
الؼوط ػوظخه٩ٞ ،ان نلى هللا ٖلُه وؾلم ٌٗاقغ ػوظاجه
اإلاٗغو ٝؤن الؼوظت جدخاط ػوظها ٦ما ًدخاط
ً
وَُٗيهً خ٣هً في اإلاٗاقغة ،وال ً٣هغ في هظا ؤبضا ًٗٞ ،ؤوـ بً مال ٪عضخي هللا ٖىه :ؤن الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٧ان
ًُىٖ ٝلى وؿاثه في ٧ل لُلت وله حؿ٘ وؿىة( ) .و٧ان نلى هللا ٖلُه وؾلم ٌُٗى ل٩ل واخضة لُلت ًبِذ ٖىضها ختى جإزظ
عاختها مٗه ،وحؿخإوـ به ،وحؿخمخ٘ بىظىصه نلى هللا ٖلُه وؾلم .
هدائهً بإخب ألاطماء بليهً:
٧ان نلى هللا ٖلُه وؾلم ًىاصحهً بما ُٖغ ًٞبه مً اؾم ؤو ٦ىُت ،ؤو ًضللهً ٦ما ٗٞل م٘ ٖاجكتٖ ًٖ ،اجكت
عضخي هللا ٖنها ػوط الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢الذ٢ :ا ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلمً ( :ا ٖاجل هظا ظمرًل ً٣غث٪
الؿالم٢ .لذ :وٖلُه الؿالم وعخمت هللا) ( ) ٞةهه ٢ا ٫لهاً :ا ٖاجل جغزُما الؾمها.

)ٔ)  -رواه أبو داود ()ٕٖٛٙ
)ٕ)  -زاد ادلعاد (ٗ.)ٕٖٕ/
)ٖ)  -رواه مسلم (ٖٓٓ).
)ٗ)  -أبو داود (ٕ٘)
)٘)  -رواه البخاري (ٕ٘.)ٜٗ
) - )ٙرواه البخاري (ٖ )ٕٜومسلم (ٖٔٓ).
) - )ٚرواه البخاري (ٔ.)ٗٚٛ
) - )ٛرواه البخاري (.)٘ٛٗٛ
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مساغاة مؼاغسهً:
٧ان الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم ًٓهغ خبه وٖاَٟخه لٗاجكت عضخي هللا ٖنها وٍالَٟها وٍضللها وَُٗي الؼوظت ما
جخمجى ؾماٖه مً ػوظها وخبُبها وهظا م٣ام ٖا ٫في الخٗامل بحن الؼوظحن و٧ان نلى هللا ٖلُه وؾلم ًغاعي مكاٖغ
ػوظاجهٞ ،ها هى ً٣ى ٫لٗاجكت عضخي هللا ٖنها( :بوي ألٖلم بطا ٦ىذ ٖجي عايُت وبطا ٦ىذ ٖلي  ًٚى) ٢الذ ٣ٞلذ :مً ؤًً
حٗغ ٝطل٪؟ ٣ٞا( :٫ؤما بطا ٦ىذ ٖجي عايُت ٞةه ٪ج٣ىلحن :ال وعب مدمض ،وبطا ٦ىذ  ًٚى ٢لذ :ال وعب ببغاهُم)٢ .الذ
( ).
٢لذ :ؤظل وهللا ًا عؾى ٫هللا ما ؤهجغ بال اؾم)٪
الخـسٍذ بدبهً:
٧ان نلى هللا ٖلُه وؾلم ًهغح بدبهً عضخي هللا ٖنهً ،وال ًجض ًٚايت في طل ،٪وخبه لٗاجكت عضخي هللا ٖنها
ؤقهغ مً ؤن ًظ٦غ ،ولم ًدب عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم امغؤة ُخبها ،و٧ان ًُٓهغ طل ٪الخب وال ًسُٟه ،ختى بن
ٖمغو بً الٗام ؾإ ٫الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم :ؤي الىاؽ ؤخب بلُ٪؟ ٢اٖ( :٫اجكت)٢ .لذ :مً الغظا٫؟ ٢ا( :٫ؤبىها).
ً
٢لذ :زم مً؟ ٢اٖ ( :٫مغ) ٗٞض عظاال ٞؿ٨ذ مساٞت ؤن ًجٗلجي في آزغهمٞ .) (.الؼوظت جغٍض مً ػوظها ؤن ٌكٗغها ؤهه
ًدبها ،وٍهغح لها بظل .٪وهظه بٌٗ ؤٗٞاله نلى هللا ٖلُه وؾلم التي جضٖ ٫لى ما ٧ان ٖلُه مً حٗامل عا ١للمغؤة ،وهى
ال٣ضوة في ٧ل ؤٗٞاله ،وها هي ؤ٢ىاله التي جدض ألامت ٖلى هظا ألامغ.
طباكه مؼ غاجؼت زض ي هللا غنها:
جد٩ي لىا ٖاجكت عضخي هللا ٖنها ٢هت مً ؤعوٕ ال٣هو التي خضزذ لها م٘ الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٞخ٣ى:٫
زغظذ م٘ الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم في بٌٗ ؤؾٟاعه وؤها ظاعٍت لم ؤخمل اللخم ولم ؤبضن٣ٞ ،ا ٫للىاؽ(:ج٣ضمىا)
ٞخ٣ضمىا زم ٢ا ٫لي ( :حٗالي ختى ؤؾابٞ )٪٣ؿاب٣خه ٞؿب٣خهٞ ،ؿ٨ذ ٖجي ختى بطا خملذ اللخم وبضهذ ووؿِذ زغظذ
مٗه في بٌٗ ؤؾٟاعه ٣ٞا ٫للىاؽ ( :ج٣ضمىا) ٞخ٣ضمىا زم ٢ا ( :٫حٗالي ختى ؤؾابٞ )٪٣ؿاب٣خه ٞؿب٣جي ٞجٗل ًطخ٪
وهى ً٣ى( :٫هظه بخل.) ()٪
هظه بٌٗ ألامشلت والىماطط مً حٗامالجه الغاجٗت وؤزال٢ه الخؿىت وسجاًاه ال٨غٍمت التي ٧ان ًخٗامل بها م٘
ػوظاجه ؤمهاث اإلاامىحن ،لُضزل ٖلى ٢لىبهً الٟغح والؿغوع والبهجت والخبىع ،وهظه ؤمشلت مً طل ٪الجاهب ال٨غٍم في
مجا ٫التروٍذ والترُٞه التي خُٓذ به جل ٪الؼوظاث الُاهغاث مىه نلى هللا ٖلُه وؾلم.وٍٟ٨ي اإلاؿلم ٞسغا ؤن ً٣ى:٫
بن الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم لم ًًغب ولم ٌٗى ٠امغؤة َ ِ٢ىاٖ ٫مغه الكغٍ ،٠وهى وخضه ٢ضوجىا ،واإلاشل ألاٖلى
ُ
للىبل البكغي وم٩اعم ألازال.١وجغوي ٧ل ٦خب الؿحرة والخضًض ؤهه نلى هللا ٖلُه وؾلم لم ًًغب امغؤة بل وال ً
زاصما
ُّس
٦ ِ٢ما عوي مؿلم ًٖ الؿُضة ٖاجكت عضخي هللا ٖنها.و٢ض ؤزمر زاصمه ؤوـ ًٖ خؿً حٗامله وع٢ت ؤزال٢ت نلى هللا
ٖلُه وؾلم.

)ٔ)  -رواه البخاري (ٖٓ )ٜٗومسلم (.)ٕٖٜٗ
)ٕ)  -البخاري (ٓٓٔٗ) ،ومسلم (ٗ.)ٕٖٛ
)ٖ( -رواه الطرباين يف الكبري (ٖٕٔ) ،وأضبد يف ادلسند واللفظ لو (ٕٖٓ)ٕٙ
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هدي الىبي ؿلى هللا غلُه وطلم في الىياح.
َّ
خض الكاعٕ الخُ٨م ٖلى الؼواط ،وعٚب ُٞه وظاء ألامغ في ٦خاب هللا وؾىت هبُه نلى هللا ٖلُه وؾلم
بالى٩اح٣ٞ،ا ٫حٗالى {:واه٨دىا ألاًامى مى٨م والهالخحن مً ٖباص٦م وبماث٨م} (الىىع )32:و٢ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلمً ( :ا
مٗكغ الكباب مً اؾخُإ مى٨م الباءة ٞلُتزوط ) عواه البساعي ومؿلم ،و٢ض بُيذ لىا ههىم الؿىت هضي الى ي نلى
هللا ٖلُه وؾلم في ه٩اخه وؤعقضها عؾىلىا نلىاث عبي وؾالمه ٖلُه بلى جإؾِـ الخُاة الؼوظُت و ٤ٞمٗاًحر وؤؾـ
مُٗىت ،حُٗحن ٖلى جد ٤ُ٣اؾخمغاعٍت الؼواطٞ ،مً طل ٪خشه نلى هللا ٖلُه وؾلم ٖلى ازخُاع اإلاغؤة الهالخت طاث الضًً
التي جُُ٘ ػوظها بطا ؤمغ ،وحؿغه بطا هٓغ٣ٞ ،ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم( :الضهُا مخإ وزحر مخإ الضهُا اإلاغؤة الهالخت )عواه
مؿلم ،و٢ا :٫نلى هللا ٖلُه وؾلم (جى٨ذ اإلاغؤة ألعب٘ إلاالها ولخؿبها وظمالها ولضًنها ٞاْٟغ بظاث الضًً جغبذ ًضا ) ٥عواه
ً
ً
البساعي ،ولِـ ؤمغه نلى هللا ٖلُه وؾلم بمغاٖاة الضًً جهُا ًٖ مغاٖاة الجما ،٫وال ؤمغا باإليغاب ٖىه ،وبهما هى ههي
ً
ًٖ مغاٖاجه مجغصا ًٖ الضًًٞ ،ةن الجما ٫في ٚالب ألامغ ًغٚب الجاهل في الى٩اح صون الالخٟاث بلى الضًً .وٍإحي بٗض
طل ٪ألاؾاؽ زُىة هامت في جإؾِـ لبىت ألاؾغة وهي الىٓغ بلى اإلاغؤة اإلاسُىبت٣ٞ ،ض ٧ان نلى هللا ٖلُه وؾلم ًىصخي
ً
ؤصخابه بالىٓغ بلى اإلاغؤة بٗض السُبت ،خغنا ٖلى جد ٤ُ٣اؾخمغاعٍت الخُاة الؼوظُت٣ٞ ،ض ظاءه اإلاٛحرة بً قٗبت عضخي
هللا ٖىه خُىما ؤعاص ؤن ًتزوطٞ ،إوناه عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢اثال له(:اطهب ٞاهٓغ بليها ٞةهه ؤخغي ؤن ًاصم
بِى٨ما ) ،ومٗجى (ًاصم) :ؤي ًدهل الخأل ٠واإلادبت والاجٟا ١بِى٨ماٞ ،هظا الخضًض ًضٖ ٫لى مكغوُٖت الىٓغ بلى اإلاغؤة
ب٣هض الى٩اح ،ال ب٣هض الخلظط بالىٓغٞ ،ظل ٪مدغم .ومً هضًه ال٣ىٍم في قإن الى٩اح ،ؤهه نلى هللا ٖلُه وؾلم ٧ان
َ
وٖكغة ألهله ،و٧ان ً٣ى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ( :زحر٦م زحر٦م ألهله ،وؤها زحر٦م ألهلي )٩ٞ ،ان
ؤخؿً السل ٤مٗاملت ِ
ً
ً
ً
ُ
ٖاجل بًىاؾا لها وجلُٟا مٗها ٦-ما مغ -و٧ان
ٖلُه الهالة والؿالم ٌؿابٖ ٤اجكت ،بصزاال للؿغوع ٖلى ٢لبها ،وٍىاصحها بُا
ًااوؿها بالخضًض وٍغوي لها بٌٗ ال٣هو ،وَؿخم٘ لها ٖىض الخضًض مٗها ،و٧ان ًغدي لها ٦خُٟه لخلخه ٤به وجىٓغ بلى
لٗب الخبكت ختى جغٞه ًٖ هٟؿها ،و٧ان ًُٗمها وَؿ٣يها بُضًه الكغٍٟخحن ،و٧ان ًدغم ٖلى الكغب مً اإلاىي٘ التي
قغبذ مىهٞ ،هظه الىماطط مً خؿً ٖكغجه ألهله ،ؤصث بلى اإلاىصة والغخمت وجأل ٠ال٣لىب بُنهما.وبحن لىا عؾى ٫هللا نلى
ً
هللا ٖلُه وؾلم ؤمىعا ًغاٖيها الؼوط ٖىض الضزىٖ ٫لى ػوظخه في ؤو ٫لُلت ٞمً جل ٪ألامىع ج٣ضًم الُٗام والكغاب لها،
ً
ومً طل ٪ؤن ًً٘ الؼوط ًضه ٖلى عؤؽ ػوظخه ٢اثال (:اللهم بوي ؤؾإل ٪زحرها وزحر ما ظبلتها ٖلُه ،وؤٖىط ب ٪مً قغها
وقغ ما ظبلتها ٖلُه) عواه ؤبى صاووص.و٧ان نلى هللا ٖلُه وؾلم ًخُُب وٍتزًً بطا ؤعاص ؤن ًإحي ؤهله ،و٧ان ً٣ى (:٫بؿم
هللا ،اللهم ظىبىا الكُُان وظىب الكُُان ما عػ٢خىا) عواه البساعي.و٧ان نلى هللا ٖلُه وؾلم ًدغم بجُان اإلاغؤة في
الخٌُ ؤو في الىٟاؽ٦ ،ما وعص طل ٪في ال٣غآن ال٨غٍم ،و٧ان ً٣ى (:٫انىٗىا ٧ل شخيء بال الى٩اح) عواه مؿلم ،واإلا٣هىص
بظل ٪خا ٫خٌُ اإلاغؤةٞ ،كغٕ الخمخ٘ بما صون الٟغط٦ .ما ههى نلى هللا ٖلُه وؾلم ًٖ امخىإ الؼوظت ًٖ ٞغاف
ػوظها ،ووعص الىُٖض الكضًض في قإن مً جٟٗل طل٣ٞ ،٪ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ( بطا صٖا الغظل امغؤجه بلى ٞغاقهٞ ،لم
جإجه ٞباث ًٚبان ٖليها لٗىتها اإلاالث٨ت ختى جهبذ ) عواه البساعي ومؿلم .ومً هضًه نلى هللا ٖلُه وؾلم في طل ٪ؤهه
٧ان ٌكاوع ػوظاجه في بٌٗ ألامىع مشلما قاوع ؤم ؾلمه في نلر الخضًبُت ونض ١هللا حٗالى بط ً٣ى{:٫وٖاقغوهً
باإلاٗغو(}ٝاليؿاء.)19:
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الخاجمت
ّ
ووُ ٞ
وبٗض  ...هظا ما َّ
٣ذ بلُه؛ و٢ض وٟ٢ىا في م٣ام اإلاغؤة في ال٣غان ال٨غٍم
ٌؿغ هللا ؾبداهه وحٗالى مً هظا البدض ِ
وُٞه بِىا ؤن ال٣غآن ٢ض نغح بمؿاواتها م٘ الغظل وخ ٟٔلها خ٣ى٢ها في ؤمىع الؼواط وزال ٫الٗكغة الؼوظُت .و٦ظل٪
وٟ٢ىا ٖلى الىهىم التي وعصث في قإن اإلاغؤة في الؿىت الىبىٍت؛ وعؤًىا خًها ٖلى ٖكغة الؼوظت باإلاٗغو ٝوزخمىا
البدض بالخضًض ًٖ :هضًه نل هللا ٖلُه وؾلم في الخٗامل م٘ اإلاغؤة والظي يغب لىا ؤوعٕ ألامشلت في ُُٟ٦ت الخٗامل م٘
اإلاغؤة.
هظا و٢ض ْهغث لي بىيىح ٖضة هخاثج ؤهمها:
 خضًض ال٣غآن ال٨غٍم ًٖ اإلاغؤة ًضوع ٖلى خ ٟٔخ٣ى٢ها والىهي ًٖ ْلمها ،واخترام طاتها وعؤحها ،بل ًضٖىا
بلى خؿً الخٗامل مٗها ،ومالَٟتها.
 خغم ؤلاؾالم ٖلى ج٨غٍم اإلاغؤة باليؿبت لىيٗها في ألاؾغة ج٨غٍما ؤُٖاها مً الخ٣ى ١مىظ ؤعبٗت ٖكغ
٢غها ما لم ًهل بلُه بٌٗ اليؿاء بلى الُىم في الٛغب .
َّ
ؤلاؾالمُت ُ٢مت اإلادآٞت ٖلى الخُاة ألاؾغٍت والؼوظُت.
 مً ؤٖلى الُ٣م التي عٖتها الكغَٗت
 ؤلاؾالم ٢ض ٦غم اإلاغؤة وٟ٦ل لها خ ٤الخُاة وههى ًٖ جل ٪المربغٍت التي ٧اهذ ؾاثضة في الجاهلُت ؤال وهي وؤص
البىاث ومىذ اإلاغؤة مً الخ٣ى ١ما ع ٘ٞم٩اهتها وؤٖلى مً قإجها باليؿبت إلاا ٧اهذ ٖلُه ٢بل ؤلاؾالم.بل وبما ظاء الخ٣ا مً
٢ىاهحن ويُٗت.
 مً جإمل في اإلامحزاث التي مىدها ؤلاؾالم للمغؤة ٌٗلم بىيىح مضي الغٗٞت التي هالتها اإلاغؤة في خمى ؤلاؾالم
وْله ،و ٠ُ٦ؤجها هالذ ٧ل خ٣ى٢ها ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت بهىعة ٚحر مؿبى٢ت ٖمر الخإعٍش.
٢ غعث الكغَٗت ؤلاؾالمُت للمغؤة ظملت مً الخ٣ىٞ ،١للمغؤة زالُ٢ ٫ام الٗكغة الؼوظُت خ٣ى٢ها
اإلاكغوٖت التي هو ٖليها ال٣غآن وبِىتها الؿىت الىبىٍت اإلاُهغة.
ً
ً
 ال ٞغٖ ١ىض هللا بحن الغظل واإلاغؤة بوؿاهُا وخ٣ىُ٢ا وٖلمُا وؤزالُ٢ا وبًماهُا بال ُٞما ًخٗل ٤بسهىنُت
(ظيـ ألاهثى) وج٩ىٍنها الظي بضوهه ال ً٨خمل الٗالم.
 ما ؾب ٤بًغاصه في زىاًا هظا البدض مً ههىم الكغٕ مً ٦خاب هللا وؾىت الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم ًا٦ض
وٍضلل ٖلى ٖلى م٩اهت اإلاغؤة في الدكغَ٘ ؤلاؾالمي ،وؤهه ال ًىظض حكغَ٘ ؾماوي وال ؤعضخي ؾاب ٤وال الخ٦ ٤غم اإلاغؤة
وؤههٟها وخماها وخغؾها مشل طل ٪الدكغَ٘ ؤلاؾالمي.
جىؿُاثً :ىص ي الباخث ب:
 .1الاهخمام بً٣اًا اإلاغؤة مً اإلاىٓىع ؤلاؾالمي بيكغ المرامج الهاصٞت في ؤلاٖالم وبال ؾُ٩ىن هىا ٥مً ًبجي
وٚحره حهضم مما ًاصي بلى ب٣اء ؤمت ؤلاؾالم في طًل ألامم ٦ما ٢ا ٫الكاٖغ:
ً
متى ًبل ٜالبيُان ًىما جمامه بطا ٦ىذ جبيُه وٚحر ٥حهضم
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 .2الغظل واإلاغؤة م٩لٟان بالضٖىة لضًً هللا ٧ل خؿب اؾخُاٖخه وفي اإلاجا ٫اإلاىاؾب لُبُٗخه ٗٞلى اإلاغؤة ؤن
جضٖى بىاث ظيؿها لخُبُ ٤للخغم ٖلى الخمؿ ٪بؿىت عؾىله نلى هللا ٖلُه وؾلم ,وٖليها ؤن جىمري إلاداوعة اليؿاء
اللىاحي ًيكغن الضٖاًاث اإلاؼٍٟت للخدغع مً الضًً وألازال , ١وزانت ُٞما ًخٗل ٤بً٣اًا اإلاغؤة اإلاٗانغة
ٞ .3لخخٗٔ اإلاغؤة اإلاؿلمت بما آ ٫بلُه خا ٫اإلاغؤة الٛغبُتٞ .ةن الؿُٗض مً احٗٔ بٛحره  ,والك٣ي مً احٗٔ
بىٟؿه .واهٓغي ؤزتي ال٨غٍمت بٗحن زا٢بت وهٓغة مخإهُت بلى ؾمى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٞهي عباهُت ٧املت قاملت لجمُ٘
هىاحي الخُاة ,مجزهت ًٖ ٧ل ه٣و  ,وهي نالخت ل٩ل ػمان وم٩ان ٞ ,اهلل زل٨٣م وما حٗملىن  ,وهى ٌٗلم وؤهخم ال حٗلمىن.
كاثمت اإلاساحؼ:


ال٣غآن ال٨غٍم

 .1بى ٫قمتز ،ؤلاؾالم و٢ىة الٛض الٗاإلاُت ،جغظمت ص.مدمض ؤبى قامت ٍ ،م٨خبت وهبت  ،1ٍ،ؾىت .1974
( .2ؤبى الخؿحن) مؿلم بً الدجاط بً مؿلم ال٣كحري الىِؿابىعي( ،ث 261هـ) ،الجام٘ الصخُذَ ،بٗت
صاع ال٨ٟغ ،بحروث ،لبىان( ،ب.ث).
( .3ؤبى صاوص ) ؾلُمان ابً ألاقٗض السجؿخاوي ألاػصي( ،ث 275هـ) ،ؾجن ؤبي صاووص ،الُبٗت الشالشت ،صاع
ال٨ٟغ1979 ،م.
( .4ؤبى ٖبض هللا ) مدمض بً بؾماُٖل بً ببغاهُم بً الم ٚحرة بً بغصػبت البساعي( ،ث256هـ) ،صخُذ
البساعيَ ،بٗت ٖالم ال٨خب ،بحروث ،لبىان.
( .5ابً ٦شحر) ٖ،ماص الضًً بؾماُٖل ،جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم ٦خاب الكٗب ،مهغ( ،ب.ث).
( .6الُمري) ،مدمض بً ظغٍغ َغٍ ٠بً جمُم الُمري ،ظام٘ البُان ،مُبٗت الخل ي ،مهغ( ،ب.ث).
( .7الٗؿ٣الوي) ،ؤخمض بً ٖلي بً حجغ( ،ث 852هـ)ٞ ،خذ الباعي قغح صخُذ البساعيَ ،بٗت مىاهل
الٗغٞان ،بحروث ،لبىان( ،ب.ث).
 .8ؾُٗض خىي ،ؤلاؾالم ،عاظٗه :وه ي ؾلُمان الٟاوجي1981 ،3ٍ ،233 ،م.
 .9صٖ .بض ال٨غٍم ػٍضان ،خ٣ى ١وواظباث اإلاغؤة في ؤلاؾالم ،بحروث ،ماؾؿت الغؾالتَ ،ـ2004 ،1م.
 .10ماعؾُل بىاػاع :بوؿاهُت ؤلاؾالم.
 .11مدمض الٛؼالي ٣ٞ،ه الؿحرة.
 .12مدمض ؾُٗض عمًان البىَي٣ٞ :ه الؿحرة
 .13بؿام ظغاع ،هٓغاث في ٦خاب هللا الخُ٨م ،مغ٦ؼ هىن للضعاؾاث ال٣غآهُت ،البحرةٞ ،لؿُحنٍ ،
2004م
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 .14بمُل صعمىٛم :خُاة مدمض .
 .15مدمض ٖلي السُُب ،عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم الغخمت اإلاهضاة.،
 .16اإلاىخسب في جٟؿحر ال٣غآن ال٨غٍم ،جإلُ ٠لجىت مً ٦باع ٖلماء ألاػهغ الكغٍَ، ٠بٗت اإلاجلـ ألاٖلى
للكاون ؤلاؾالمُت ،مهغ .
ً .17ىؾ ٠ال٣غياوي ،مالمذ اإلاجخم٘ اإلاؿلم ،ماؾؿت الغؾالت ،بحروث1996 ،1ٍ ،م
 .18مهُٟى الؿباعي،اإلاغؤة بحن ال٣ٟه وال٣اهىن ،،ماؾؿت الغؾالت ،بحروث1961 ،3ٍ ،م.
 .19هىع الضًً ٖتر ،ماطا ًٖ اإلاغؤة ،،صاع ال٨ٟغ ،صمك1979 ،٤م
 .20ؤلاخؿان بترجِب صخُذ ابً خبان  -لؤلمحر ٖالء الضًً ٖلى بً بلبان الٟاعسخي ث
قُٗب ألاعهاوٍ  ٍ -ماؾؿت الغؾالت بحروث 0

 739هـ  -جد٤ُ٣

 .21مغٍم ظمُلت ،جدظًغ بلى اإلاغؤة اإلاؿلمت،جغظمت َاع ١زاَغ ٍ اإلاسخاع ؤلاؾالمي  1992م 0
 .22ؤإلاىظعي ػ٧ى الضًً ٖبض الُٗٓم بً ٖبض ال٣ىي ،الترُٚب والترهُب ث  656هـ ٍ صاع الخضًض ،بضون
جاعٍش.
 .23ؤخمض مدمض الكغ٢اوي ،خ٣ى ١اإلاغؤة في الؿىت الىبىٍت، ٍ ،م٨خبت الهمُعي بالغٍاى 1428هـ.
 .24الكُش مدمض هانغ الضًً ألالباوي ،ؾلؿلت ألاخاصًض الصخُدت ٍ ،اإلا٨خب ؤلاؾالمي  1405هـ ٍ 0 4
 .25ؾجن ابً ماظت ( ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ًؼٍض ال٣ؼوٍجي ث  275هـ ) ٍ صاع الخضًض بال٣اهغة 0
 .26ؾجن ؤبي صاوص ( ؤبى صاوص ؾلُمان بً قٗض السجؿخاوي ألاػصي ث  257هـ ) ٍ صاع ال٨ذب الٗلمُت
بحروث 0
 .27ؾجن الترمظي ( ؤبي ِٖسخى مدمض بً ِٖسخى بً ؾىعة الترمظي ث  297هـ ) ٍ صاع ال٨ٟغ 1408هـ 0
 .28ؾجن الضاع ُ٢جي ( ٖلى بً ٖمغ الضاع ُ٢جي ث  385هـ ) ٍ صاع اإلاداؾً بال٣اهغة  1386هـ 0
 .29ؾجن الضعامي ( ٖبض هللا بً ٖبض الغخمً الضاعمي ث  255هـ ) ٍ صاع الغٍان للترار  1407هـ ٍ ؤولى 0
 .30ؤبى ب٨غ ؤخمض بً الخؿحن البيه٣ي ،الؿجن ال٨مري للبيه٣ي ٍ صاع ال٨ٟغ بضون جاعٍش .
 .31ؾجن اليؿاجي ( ؤخمض بً قُٗب اليؿاجي ث  303هـ ) ٍ صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث 0
 .32الؿحرة الىبىٍت ،إلادمض بً ٖبض اإلال ٪بً هكام بً ؤًىب الخمحري ث  218هـ ٍ البابي الخل ي  1375هـ
0
 .33ظال ٫الٗالم٢ ،اصة الٛغب ً٣ىلىن صمغوا ؤلاؾالم وؤبُضوا ؤهله ،جإلُ ٍ ٠صاع اإلاسخاع ؤلاؾالمي.
٢ .34هت الخًاعة و ٫صًىعاهذ ٍ لجىت الخإلُ ٠والترظمت واليكغ 1968م0 3 ٍ ،
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 .35ظىصث ؾُٗض ،لم هظا الغٖب ٧له مً ؤلاؾالم ؟ ٍ ،صاع الاٖخهام ال٣اهغة
 .36اإلاغؤة في ا٢٫هو ال٣غآوي ،ؤخمض مدمض الكغ٢اوي ٍ صاع الؿالم بال٣اهغة 1422هـ.
 .37مؿىض ؤلامام ؤخمض بً خىبل ٍ اإلا٨خب ؤلاؾالمي بضون جاعٍش ٍ ،صاع اإلاٗاع ٝبخد ٤ُ٣ؤخمض قا٦غ
 1957م  ،وَبٗت ماؾؿت ٢غَبت ال٣اهغة بخٗلُ ٤الكُش قُٗب ألاعهائوٍ.
 .38مؿىض الغوٍاوي مدمض بً هاعون الغوٍاوي ث307هـ ٍ ماؾؿت ٢غَبت 1416هـ ٍ1
 .39اإلاهباح اإلاىحر في ٚغٍب الكغح ال٨بحر ،ؤخمض بً مدمض بً ٖلى اإلا٣غي الُٟىمي ث  770هـ ٍ ،اإلا٨خبت
الٗلمُت بحروث.
 .40اإلاعجم ال٨بحر للُمراوي ٍ صاع البُان الٗغبي ٍ  2ب ث 0
مدمض بً َ
 .41اإلاىَإ لئلمام مال - ٪بغواًت ؤلامام َّ
الخ َؿً َبٗت صاع ال٣لم بصمك ،٤الُبٗت ألاولى 1991 ،م.
ِ
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خلىق اإلاسؤة في الدولت اإلاػاؿسة
الدهخىزة هىازة خظين ؤطخاذة مداكسة "ؤ ".
ولُت الخلىق والػلىم الظُاطُت -حامػت جيزي وشو ،الجصاثس
33

ّ
ملخف
هايلذ اإلاغؤة وال جؼا ٫جىايل للخمخ٘ ب٩امل خ٣ى٢ها ٦ةوؿاهت ومىاَىت ،و٧اهذ مىظ وكإة الخاعٍش الاظخماعي
والؿُاسخي لضولتها مداعبت إلزباث خ٣ى٢ها اإلاضهُت والاظخماُٖت والؿُاؾُت ،و٧ان يٗ ٠وؿبت مكاع٦تها الؿُاؾُت بخضي
ؤهم الً٣اًا التي خُٓذ باالهخمام في جاعٍسىا اإلاٗانغ.
ّ
ّ
وجخمحز بمٓاهغ الخدًغ
بن مسخل ٠الاججاهاث التي جبيذها الضو ٫اإلاٗانغة التي حٗتر ٝب٩ل خ٣ى ١ؤلاوؿان
والخسلو مً ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ،جيخهج مؿاع الخدغٍغ والخدغع والضًمى٢غاَُت و ٪ٞالُ٣ىص ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان
ٖمىما وخ٣ى ١اإلاغؤة زهىنا ،بدُض حٗمل ٖلى الاعج٣اء بم٩اهتها وجُٟٗل صوعها ختى ًخماشخى م٘ هىُٖت الخُٛحر اإلاُلىب
ّ
وحصج٘ اإلاكاع٦ت
في ٧ل اإلاٟاهُم لخد ٤ُ٣وبخضار جهًت جىمىٍت وز٣اُٞت قاملت ،ال حؿخٛجي ًٖ صوع اإلاغؤة بل جض٘ٞ
ّ
اإلا٨شٟت للمغؤة ّ
وجمهض الُغٍ ٤لخم٨حن اإلاغؤة ؾُاؾُا ،وحؿاٖض ٖلى جىاظضها في ٧ل ماؾؿاث الضولت التي صزلذ في نغإ
م٘ الٗهغهت والخضازت والٗىإلات ...باإلياٞت بلى ْهىع مٟهىم الخىمُت البكغٍت اإلاؿخضامت ًُ٣٦ت مٗانغة ججٗل مً اإلاغؤة
م٩ىها هاما مً م٩ىهاث الخىمُت البكغٍت اإلاؿخضامت ألجها جمشل هه ٠ال٣ىة البكغٍت في اإلاجخم٘.
وٖلُه ؤنبذ ُ٢اؽ مؿخىي اإلاكاع٦ت اليؿىٍت خالُا ؤقمل وؤوؾ٘ مؿدىضة ٖلى مسخل ٠اإلآاهغ اإلاغجبُت
بمماعؾت خ٣ى٢ها ٦مىاَىت ٧املت الخ٣ى ،١الؾُما خ٣ى٢ها اإلاٟ٨ىلت صؾخىعٍا والتي ّ
ججؿض ٗٞال اإلاؿاواة بحن الغظل
واإلاغؤة في مدُِ صًمى٢غاَي ّ
مكب٘ بالىعي الؿُاسخي٧ ،الخ ٤في الٗمل واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت الخؼبُت والخمشُل المرإلااوي
ّ
وج٣لض مىانب نى٘ ال٣غاع.
اليلماث الدالت:اإلاغؤة -خ٣ى ١اإلاغؤة -الخغ٦ت اليؿىٍت -الضولت اإلاٗانغة
Résumé :
Les droits de la femme sont des droits reconnus pour la femmes depuis de nombreuses
années, ces droits sont actuellement institutionnalisés ou soutenus par la loi. Ils diffèrent des
notions plus larges de droits de l’homme, mais en fait partie, en sachant que les mouvements
féministes réclament généralement l'égalité de la reconnaissance des droits des femmes en
comparaison avec les droits reconnus aux hommes, par l’élimination de toutes formes de
discrimination à l’égard des femmes.

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

مجلت حُل خلىق ؤلاوظان  -الػام السابؼ  -الػدد  : 17مازض 2017

La défense de ces droits est un objectif pour parvenir à une société plus égalitaire et
démocrate, qui permet l’autonomisation des femmes dans tous les aspects de la vie,
économique, sociale, et politique,qui respecte le droit à la citoyenneté dans un état moderne.
Les problématiques associées aux notions de droits des femmes incluent, de façon non
exhaustive, les différents droits d'intégrité corporelle et d’autonomie, d'accès à l’éducation,
de travailler d'exercer une fonction publique et d'avoir des droits reproductifs, de ne pas
subir la violence sous toute ses formes, son droit à la sante et la sécurité sociale…et d'avoir
des droits égaux à ceux de l’homme notamment les droits civiques dont le droit de vote, et le
droit de participer à la vie politique et la participation effective au pouvoir exécutif à travers
une forme de parité et d’être mieux intégrées dans les organes de décisions.

ملدمت
ؾٗذ وما ػالذ حؿعى مٗٓم الضو ٫اإلاخدًغة( ) ،ومسخل ٠اإلاىٓماث الضولُت اإلاهخمت بد٣ى ١ؤلاوؿان ٖمىما
وخ٣ى ١اإلاغؤة زهىنا ظاهضة في ؾبُل خماًت اإلاغؤة بُ٨اجها ووظىصها الاظخماعي وجٟاٖلها الؿُاسخي وجمُ٨نها
الا٢خهاصي٦ ،ما ٖملذ ألامم اإلاخدضة بمسخل ٠ؤظهؼتها باٖخباعها جدخل الهضاعة في طلٖ ،٪لى جىٞحر الخماًت الالػمت
للمغؤة و٢ذ الؿلم وو٢ذ الخغب( ) ،و٢ذ الٗمل ؤو في الىيُٗت اإلاغيُت ،ؤو و٢ذ مماعؾتها لليكاَاث الؿُاؾُت ...ومهما
٧اهذ م٩اهتها الاظخماُٖت َاإلاا هي ٞغص ّ
مهم وؤؾاسخي مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ ًازغ وٍخإزغ باإلادُِ الساعجي.
ٚحر ؤهه ٖلى الغٚم مً الخُىعاث الخانلت في مسخل ٠مىاحي الخُاة والتي عا٣ٞها عقي م٩اهت اإلاغؤة في ق٩لها الٗام
ٖلى اإلاؿخىي الضولي( ) ،ؤي في بَاع الضولت اإلاٗانغة التي حٗتر ٝب٩ل خ٣ى ١ؤلاوؿان ّ
وجخمحز بمٓاهغ الخدًغ والخسلو
مً ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ومً بٌٗ الؿلىُ٦اث اإلاؿِئت باإلاغؤةً ،ب٣ى وا ٘٢اإلاجخمٗاث بمسخل ٠صعظاث جُىعها
مؿُُغا ٖلى ؤويإ خ٣ى ١اإلاغؤة ) (،وحٗ٨ـ م٩اهتها في اإلاجخم٘ وجخد٨م في الؿلىُ٦اث الٗامت اإلاخٗامل بها م٘ اإلاغؤة ،م٘
ؤجها هه ٠اإلاجخم٘.
ٔ
كرمها وأقر ذلا رلموعة من احلقوؽ تكفل ذلا ىذه
إ ّف مكانة ادلرأة عرفت تطورا يف اجملتمع اإلسالمي أكثر من غريه ،فقد خلق اهلل سبحانو وتعاىل ادلرأة و ّالكرامة ،فاإلسالـ هنى عن انتهاؾ كرامتها بعدما كانت يف اجلاىلية توأد وتستغل وتكره وتسلب كل حقوقها ،فادلرأة يف اإلسالـ ىي نقطة ارتكاز ىامة

يف التشريع اإلسالمي على أساس أهنا األـ والزوجة والبنت واحلفيدة واألخت واجلدة والقريبة ،...فقد جعل اإلسالـ للمرأة مكانة مرموقة ومقدسة.
حوؿ ادلركز
ٕ -قسوري فهيمة ،ىيئة األمم ادلتحدة للمساواة بني اجلنسني وسبكني ادلرأة ودورىا يف تعزيز مركز ادلرأة ،مداخلة ملقاة يف ادللتقى الدويل
القانوين للمرأة يف التشريعات ادلغاربية يف ظل التعديالت ادلستحدثة ،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية ،جامعة زلمد الصديق بن ػلىي ،جيجل ،يومي -ٜٔ
ٕٓأكتوبرٕ٘ٔٓ ،ص ٕٗ .
ٖ -بدأت بوادر ربرر ادلرأة يف الوطن العريب واكتساهبا احلق يف التعليم والعمل وتقلد ادلناصب اذلامة وادلشاركة السياسية وا دلساواة بالرجل ...وغريه من
غريت
احلقوؽ عند هناية القرف التاسع عشر ،بسبب فعل حركة ادل ّد الليربايل الغريب من جهة ،وبسبب ثوراهتا التحررية اليت نالت من خالذلا حق
وقا ّ
وضعيتها يف اجملتمع وفرضت مكانتها يف مؤسساتو .
ٗ -د /خرباشي عقيلة ،احلماية الدستورية للمرأة ضد العنف يف الدوؿ ادلغاربية بني الواقع وادلأموؿ ،مداخلة ملقاة يف ادللتقى الدويل حوؿ ادلركز القانوين
للمرأة يف التشريعات ادلغاربية يف ظل التعديالت ادلستحدثة ،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية ،جامعة زلمد الصديق بن ػلىي ،جيجل ،يومي ٕٓ-ٜٔ
أكتوبرٕ٘ٔٓ  ،ص ٔٔ.

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

34

مجلت حُل خلىق ؤلاوظان  -الػام السابؼ  -الػدد  : 17مازض 2017
ّ
والخدغع و٪ٞ
بن مسخل ٠الاججاهاث التي جخبىاها الضو ٫اإلاٗانغة ال حٛضو ؤن ج٩ىن بال في ؾُا ١ومؿاع الخدغٍغ
الُ٣ىص ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان وخ٣ى ١اإلاغؤة ٖلى وظه السهىم ،والاعج٣اء بم٩اهتها وجُٟٗل صوعها ختى ًخماشخى م٘ هىُٖت
الخُٛحر اإلاُلىب في ٧ل اإلاٟاهُم لخد ٤ُ٣وبخضار جهًت جىمىٍت وز٣اُٞت قاملت ،ال حؿخٛجي ًٖ صوع اإلاغؤة بل جض٘ٞ
وحصج٘ اإلاكاع٦ت اإلا٨شٟت للمغؤة ّ
وجمهض الُغٍ ٤لخم٨حن اإلاغؤة ؾُاؾُا( ) ،ولخىاظضها في ٧ل ماؾؿاث الضولت التي صزلذ في
()
نغإ م٘ الٗهغهت والخضازت والٗىإلات...الخ.
للخٟهُل في اإلاىيىٕ اعجإًىا مً زال ٫هظا البدض حؿلُِ الًىء ٖلى خ٣ى ١اإلاغؤة وم٩اهتها في بَاع الضولت
اإلاٗانغة؟ .
خُض ؤظبىا ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت مً زال ٫هُ٣خحن ؤؾاؾِخحن ألاولى زههىاها لخ٣ى ١اإلاغؤة باٖخباعها
بوؿان حؿخمض خ٣ى٢ها مً خ٣ى ١ؤلاوؿان (اإلابدض ألاو ،)٫زم هخُغ ١للخ٣ى ١اإلا٣غعة للمغؤة باٖخباعها مىاَىت في(
اإلابدض الشاوي ).
اإلابدث ألاوٌ:خلىق اإلاسؤة هةوظان
ل٣ض ؤنبذ اإلاجخم٘ الضولي حهخم ؤ٦ثر بًُ٣ت اإلاغؤة وبخ٣غٍغ خ٣ى٢ها والضٞإ ٖنها مىظ ؤن بضؤث الخغ٧اث
اليؿىٍت الٗاإلاُت في نغاٖها الىًالي ِجا٦ض ٖلى ؤهمُت عبِ ً٢اًا خ٣ى ١اإلاغؤة بً٣اًا خ٣ى ١ؤلاوؿان( ) ،خُض بضؤ
الاهخمام الضولي بًُ٣ت اإلاغؤة وخ٣ى٢ها ٦جؼء ال ًخجؼؤ مً خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖمىما مىظ جإؾِـ مىٓمت ألامم اإلاخدضة ٖام
 ،1945وهي ؤو ٫مٗاهضة صولُت حكحر في ٖباعاث مدضصة وبىيىح بلى اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة في الخ٣ى١
باٖخباعه هضٞا ؤؾاؾُا( ).
ومً مىُلّ ٤
ؤن ًُ٢ت اإلاغؤة هي ًُ٢ت مجخمُٗت ٞةهه ال ًم ً٨بخضار ؤي ج٣ضم ٞيها بال بخ٣ضم اإلاجخم٘ ٩٦ل
وجىاٞغ قغوٍ اظخماُٖت وا٢خهاصًت وؾُاؾُت مً ؤهمها الخىمُت والخغٍت واإلاؿاواة والٗضالت الاظخماُٖت وخ٣ى١

ٔ
حبق اإلشراؾ الكامل لألفراد يف تقرير مصريىم ،من خالؿ إتاحة احلرية السياسية والثقافية ،باالعتماد على
" -يرتبط مفهوـ التمكني السياسي للمرأة ّ

سيادة القانوف ،باعتبارىا وسائط سب ّكن ادلرأة من ادلشاركة يف صنع القرار ،واالستفادة من التنمية (ٗٔ) ،والقضاء على كافة ادلمارسات والسلوكات اليت
تؤدي إىل استبعاد أو تقييد أو هتميش ادلرأة  .فالتمكني ىو نقيض اإلضعاؼ ،والعملية التمكينية ىي ضماف لطرؽ حصوؿ الضعفاء على مداخل القوة،
ّ
يؤدي إىل تغيري ادلنظومة القيمية للقامعني ،وتغيري أظلاط تفكريىم وتوجهاهتم وسلوكاهتم البطريركية ادلهيمنة" .نقال عن :أ /عصاـ بن الشيخ ،جودة أداء
دبا ّ
ادلؤسسة التشريعية من خالؿ سبكني ادلرأة سياسيا– حالة اجلزائر  -جامعة قاصدي مرباح ورقلة (اجلزائر) ،رللة دفاتري ،العدد ٕٔ ،ٕٓٔ٘ ،على موقع
اجمللة.
ٕ -د/عبد العليم زلمد عبد الكرًن صاحل ،ادلشاركة السياسية للمرأة يف الوطن العر يب ،قراءة مغايرة للعالقات السببية بني الظواىر ،رللة جيل حقوؽ
اإلنساف ،العاـ الثالث ،العدد ،ٜٓجواف  ،ٕٓٔٙص ٖ٘.
ٖ -حداد العيد ،العنف ضد ادلرأة كظاىرة عادلية ،اجمللة النقدية للقانوف والعلوـ السياسية ،رللة كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية ،جامعة تيزي وزو ،عدد ٕ،
 ،ٕٜٓٓصٖٖ.
ٗ-حداد العيد ،ادلرجع نفسو ،ص٘ٗ.

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

35

مجلت حُل خلىق ؤلاوظان  -الػام السابؼ  -الػدد  : 17مازض 2017
َ
ؤلاوؿان( ) ،لظلَ ٪
ٟ٦ل ال٣اهىن خ٣ى ١اإلاغؤة الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت وال٣اهىهُت( ) ،وخشذ الضو َٖ ٫لى
الاٖترا ٝبخل ٪ال٣ىاهحن والً٣اء ٖلى ٧اٞت ؤق٩ا ٫الايُهاص والٗىَّ ٠
يض اإلاغؤة وخماًتها مً الخدغف والٗى،٠
ِ
ِ
و٦غؾالخ ٤في الخٗلُم والضعاؾت،الخ ٤في مماعؾت الخُاة الؿُاؾُت باالهخساب والترشر ،اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة في
الخمخ٘ ب٩ل الخ٣ى ١صون جمُحز،الخ ٤في ازخُاع الؼوط ،وفي الُال ،١والخ٣ى ١اإلاضهُت ...الخ.
اوال – خم اإلاسؤة في الخُاة والصخت:
بطا٧ان خ ٤ؤلاوؿان في الخُاة هى ال٣اٖضة التي جىُل ٤منها ظمُ٘ الخ٣ى ١ألازغي اإلاضهُت والؿُاؾُت
ً
والاظخماُٖت والش٣اُٞتّ ،
وؤن خ ٤ؤلاوؿان في الصخت هى ؤ٦ثر هظه الخ٣ى ١اعجباَا به ،بما ُٞه خ ٤اإلاغؤة ٞةن خماًت
الخ ٤في الصخت قغٍ لخماًت الخ ٤في الخُاة( ) ،الامغ الظي ؤٞغػ اهخمام اإلاكغٕ الجؼاثغي بدماًت صخت اإلاىاًَ -عظال
٧ان ؤو امغؤة ؤو َٟال -وؾالمخه الجؿضًت والظهىُت والٗ٣لُت والٗاَُٟت في ٖضة ههىم ٢اهىهُت الؾُما الضؾخىع
باٖخباعه ؤؾمى ال٣ىاهحن ٨ٞغؽ" الخم في الصخت" ٦مبضؤ صؾخىعي.
٦ما ؤنضع اإلاكغٕ الجؼاثغي جغؾاهت ٧املت مً الىهىم ال٣اهىهُت لخدضًض الُغ ١والىؾاثل التي جًمً للمغؤة
باٖخباعها ٞغصا مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ ؤخؿً الكغوٍ في مجا ٫الى٢اًت الصخُت وألامً وَب الٗمل والٗالط الُبُعي
وألامىمت...وٚحره.
خُض ج٨ٞ ٘٣غة وظىب جلبُت الاخخُاظاث الصخُت للمغؤة يمً مىايُ٘ الضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان .وهي حكمل
الخ ٤في الب٣اء والخُاة صون الخٗغى إلاٗاهاة ًم ً٨جالٞيها .خُض ج٣غ اإلااصة 25مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان بالخ٤
في الصخت بط جىو ٖلى ؤن ":ليل شخف خم في مظخىي مػِؼت ًىفى للمان الصخت والسفاهت له وألطسجه،
وخاؿت غلى ؿػُد اإلاإول واإلالبع واإلاظىً والػىاًت الوبُت" ،خُض جًمىذ اإلااصة 25مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى١
ؤلاوؿان ؤلاقاعة بلى ؤن الضولت ملؼمت باجساط جضابحر لًمان جمخ٘ ظمُ٘ اإلاىاَىحن بمؿخىي مِٗصخي مىاؾبُٞ ،ما ًسو
ٔ " -إف ضرورة سبكني ادلرأة من حقوقها وتفعيل قدراهتا بشكل اكثر اغلابية وانتاجية ىو موضوع متفق عليو عند األغلبية ،ودواعيو ال تكمن فق ط يف
اجملتمعات اإلسالمية والعربية ،كما يروج لذلك الكثريوف ،ولكن أيضا يف الدوؿ اليت ؽطعت شوطا ىائال يف التمكني السياسي واالقتصادي واالجتماعي
للمرأة ".
 مي زلي عجالف ،دور ادلرأة يف احلياة السياسية  :دراسة مقارنة بني مصر والربازيل (ٕٓٓٓ – ٕ٘ٔٓ) ،حبث قدـ إىل جامعة بين سويف ادلصرية،كلية الدراسات االقتصادية والعلوـ السياسية ،قسم العلوـ السياسية ،،مركز بريوت لدراسات الشرؽ األوسط.ٕٓٔ٘/ٕٔ/ٕ٘ ،
ٕ -تنص ادلادة ٖٗ من الدستور اجلزائري على أنو  " :تستهدؼ ادلؤسسات ضماف مساواة كل ادلواطنني وادلواطنات يف احلقوؽ والواجبات بإزالة العقبات
اليت تعوؽ تفتح شخصية اإلنساف ،وربوؿ دوف مشاركة اجلميع الفعلية يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية".
قانوف رقم ،ٓٔ-ٔٙمؤرخ يف ،ٕٓٔٙ/ٖٓ/ٔٙيتضمن التعديل الدستوري،جر عدد ٗٔ. مي زلي عجالف ،دور ادلرأة يف احلياة السياسية  :دراسة مقارنة بني مصر والربازيل (ٕٓٓٓ – ٕ٘ٔٓ) ،حبث قدـ إىل جامعة بين سويف ادلصرية،كلية الدراسات االقتصادية والعلوـ السياسية ،قسم العلوـ السياسية ،،مركز بريوت لدراسات الشرؽ األوسط.ٕٓٔ٘/ٕٔ/ٕ٘ ،
ٖ" -ال شك أف حق اإلنساف يف احلياة ىو القاعدة اليت تنطلق منها صبيع احلقوؽ األخرى على مستوى احلقوؽ ادلدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية،
وأ ّف حق اإلنساف يف الصحة ىو أكثر احلقوؽ ارتباطاً بو فحماية احلق يف الصحة شرط حلماية احلق يف احلياة ".
-MelikOzden, le droit à la sante, une collection du programme Droits Humains du centre
Europe-tiers Monde, (CETIM) p4 .

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

36

مجلت حُل خلىق ؤلاوظان  -الػام السابؼ  -الػدد  : 17مازض 2017

اإلاإ٧ل واإلالبـ واإلاؿ ً٨والٗىاًت الُبُت والسضماث الاظخماُٖت الًغوعٍتٗ٦ ،ىانغ ؤؾاؾُت إلاؿخىي مِٗصخي مىاؾب
ٖلى نُٗض الصخت والغٞاهت .
بن الى٢ىٖ ٝلى مٗاًحر مدضصة لخل ٪الٗىانغ ؤمغ بال ٜالهٗىبت هٓغا ألن ؤويإ الضو ٫وجاعٍسها الا٢خهاصي
والاظخماعي مسخل ٠وهى ما ًىٗ٨ـ في جبىيها إلاٗاًحر مسخلٟت إلاا ٌٗض "مؿخىي مِٗصخي الث "٤وهىا هغظ٘ للماصة 12مً
الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت التي ّ
حٗغ ٝالخ ٤في الصخت ٖلى ؤهه" :خم ول بوظان
في الخمخؼ بإغلى مظخىي مً الصخت الجظمُت والػللُت ."...
باليؿبت للمغؤة بىنٟها بوؿاهتٞ ،الخ ٤في الصخت ًدمل مٗىُحن ازىحن ،ألاو ٫يٌُ ٤كمل الخ ٤في الٗىاًت
ّ
الُبُت ،والشاوي واؾ٘ وَكمل ٖضة ٖىامل حؿاٖض ٖلى الخُاة الصخُت الؿلُمت ،و٢ض اٖخمضث اللجىت اإلاٗىُت بالخ٣ى١
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت بهٟتها الجهاػ الغ٢ابي للٗهض الضولي للخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت هظه
الٗىامل وؾمتها" الػىامل اإلادددة مً ؤحل الصخت" ،بدُض جىضعط ٞيها ٖضة مؿاثل يغوعٍت هي :التزوٍض بمُاه الكغب
والهغ ٝالهخي  -حٛظًت صخُت و٧اُٞت  -مؿ ً٨مغٍذ – ْغوٖ ٝمل وبِئت ؾلُمت -جغبُت صخُت ووكغ للمٗلىماث
الصخُت – اإلاؿاواة بحن الجيؿحن  .وٍخًمً الخ ٤في الصخت ٖضة خ٣ىٞ ١غُٖت ؤهمها:
 الخ ٤في هٓام للخماًت الصخُت ًًمً لل٩ل بم٩اهُت الاؾخٟاصة مً ؤخؿً خالت صخُت مم٨ىت فيم٩ان الٗمل وزاعظه .
– الخ ٤في الى٢اًت والٗالط وم٩اٞدت ألامغاى ،وفي الخهىٖ ٫لى ألاصوٍت ألاؾاؾُت والغٖاًت الصخُت لؤلمىمت
والُٟىلت والصخت الاهجابُت والخم٨حن اإلاىه ٠وفي الى٢ذ اإلاُلىب مً السضماث الصخُت ألاؾاؾُت م٘ ج٣ضًم جغبُت
صخُت ومٗلىماث مخٗل٣ت بها.
 الخ ٤في جىٞحر السضماث الصخُت وألاُٖان واإلاباوي الصخُت ،م٘ ٖضم الخمُحز في الاؾخٟاصة مً السضماثالصخُت في هُا٢ها.
٦ما ًغجبِ الخ ٤في الصخت ببٌٗ الخ٣ى ١ألازغي منها الخ ٤في الؿ ً٨الالث ،٤الخ ٤في الخماًت مً الخمُحز،
ً
الخ ٤في الخُاة السانت ،الخ ٤في الاؾخٟاصة مً الخُىع الٗلمي ...وهٓغا لسانُت ٖضم الخجؼثت التي جخمحز بها خ٣ى١
ٔ -عرؼ دستور ادلنظمة العادلية للصحة ،ادلعتمد من طرؼ ادلؤسبر الدويل للصحة ادلنعقد يف نيويورؾ يف  ٜٔجواف  ،ٜٔٗٙالصحة بأهنا  " :حالة مرػلة
كاملة على ادلستوى اجلسدي والعقلي واالجتماعي وال يتمثل فقط يف غياب األمراض والعاىات ،ويعد احلصوؿ على أحسن حاالت الصحة اليت ؽلكن
أف يبلغها اإلنساف من بني احلقوؽ األساسية لكل إنساف مهما كاف عرقو أو دينو أو آراءه السياسية أو وضعو االقتصادي أو االجتماعي".
2
-Le droit à la santé, haut-commissariat des nations unies aux droits de l’homme et
l’organisation mondiale de la santé, fiche n° 31, Genève 2009, p 03.
يف ٕٔ
ٖ -اعًتفت هبذا احلق عدة مواثيق دولية مثل االتفاقية الدولية للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز العنصري ادلعتمدة من طرؼ اجلمعية العامة
ديسمرب ٘ ،ٜٔٙاليت نصت يف ادلادة ٘ على التزاـ الدوؿ األطراؼ بازباذ كل اإلجراءات الالزمة من أجل القضاء على التمييز يف كل اجملاالت ،السيما
منها ما يتعلق باحلق يف السكن واحلق يف التمتع خبدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضماف االجتماعي واخلدمات االجتماعية .كذلك فص ادليثاؽ
االفريقي حلقوؽ اإلنساف والشعوب يف ادلادة  ٔٙعلى أنو لكل شخص احلق يف التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية ؽلكنو الوصوؿ إليها ،وتتعهد
الدوؿ األطراؼ يف ادليثاؽ بازباذ التدابري الالزمة حلماية صحة شعوهبا وضماف حصوذلا على العناية الطبية يف حالة ادلرض.
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ؤلاوؿان ٞمً الىاضر والًغوعي ج٩امل خ ٤ؤلاوؿان في الصخت م٘ هظه الخ٣ى ١ألاؾاؾُت ٧لها ،وهظا مً ؤظل يمان
ؤًٞل لصخت ؤلاوؿان وٖلُه صخت اإلاغؤة.
زاهُا -الخم في خماًت اإلاسؤة كد الػىف:
حِٗل اإلاغؤة في اإلاجخم٘ وحٗاوي مً ؤق٩ا ٫ونىع ٦شحرة للٗى ٠باٖخباعه ؤؾىء اإلآاهغ التي حٗاوي منها الضولت
اإلاٗانغة ،وهي ْاهغة مٗ٣ضة مً خُض ألاؾباب وآلازاع الىزُمت اإلاترجبت ٖنها.
ٞالٗى ٠هى ":بلخاق ألاذي واللسز باآلخسًٍ،بدُث ًىىن هرا الػىف بما مادًا ؤو حظمُا ؤو هفظُا ؤو
مػىىٍا،بىطاثل مخخلفت حظبب للمخللي آالما وخظاثس مخفاوجت"( )ٞ ،هى الؿلى ٥اإلاكىب بال٣ؿىة والٗضوان وال٣هغ
وؤلا٦غاه ،وهى ٖاصة ؾلى ٥بُٗض ًٖ الخدًغ والخمضن حؿخسضم ُٞه الضوا ٘ٞوالُا٢اث الٗضواهُت بك٩ل بعاصي ونغٍذ
٧الًغب والخ٣خُل والخ٨ؿحر والخضمحر للممخل٩اث واؾخسضام ال٣ىة إل٦غاه الُغ ٝاإلا٣ابل و٢هغهٌ ،ؿبب يغعا وآالما
ظؿمُت ؤو هٟؿُت ؤو ظيؿُت ألَغا ٝجل ٪الٗال٢ت( ) ،وٍخٗل ٤ألامغ بالخهغٞاث الخالُت:
 ؤٖما ٫الاٖخضاء الجؿضي ٧الل٨ماث والهٟٗاث والًغب باألعظل ...الخ . ؤٖما ٫الٗى ٠الىٟسخي ٧اللجىء بلى ؤلاهاهت والخِ مً ُ٢مت الكغٍ ٪وبقٗاعه بالشجل ،وصٗٞه بلى الاهُىاءو٣ٞضان الش٣ت بالىٟـ ...الخ .
 ؤٖما ٫الٗى ٠الجيسخي وَكمل ٧ل ؤق٩ا ٫الاجها ٫الجيسخي اإلاٟغويت جدذ ؤلا٦غاه ويض عٚبت آلازغ و٦ظامسخل ٠اإلاماعؾاث الجيؿُت التي جدضر يغعا.
 الٗى ٠الظي ٌكمل مسخل ٠الخهغٞاث الؿلُىٍت اإلاؿدبضة والجاثغة ٗ٦ؼ ٫الؼوظت ًٖ مدُُها الٗاثليوؤنض٢ائها والخض مً ؤًت بم٩اهُت لخهىلها ٖلى مؿاٖضة مً مهضع زاعجي( ).
ل٣ض بضؤ اإلاجخم٘ الضولي الاهخمام بًُ٣ت الٗى ٠يض اإلاغؤة بك٩ل زام بٗض ببغام اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘
ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة( ) ،التي ٖلى الغٚم مً ٧ىجها ال جدىاوًُ٢ ٫ت الٗى ٠يض اإلاغؤة بك٩ل نغٍذ ومباقغ ،بال ّ
ؤن
ّ 1992
وضخذ ؤن":الػىف
مًمىن الاجٟاُ٢اث وجىنُاث اللجىت اإلا٩لٟت بمخابٗت الاجٟاُ٢ت الؾُما الخىنُت ع٢م19لؿىت
ٔ -زلمد سيال ،مدارات احلداثة الشكلية ،العربية لألحباث والنشر ،الطبعة ٔٓ ،بريوت ، ٕٜٓٓ،ص . ٜٔٛ
ٕ -مثل العنف الزوجي الذي ّيعرؼ على أنو " :سلوؾ أو فعل ؽلارس من طرؼ على آخر يف ظل عالقة قوة غري متكافئة بني الطرفني ،يفًتض فيها أحد
الطرفني أنو ؽللك ما ال ؽللكو الطرؼ اآلخر من أىلية ذلا مربرات دينية ،اقتصادية ،ثقافية متمثلة يف دور زلدود ،وقدرات عقلية سلتلفة ،ومن مث وحبكم
ىذه األىلية ؽللك احلق يف الضبط والسيطرة والرقابة والتأديب ،وحىت القتل يف حالة عدـ امتثاؿ الطرؼ اآلخر دلشيئتو وأحكامو".
 د /أماؿ الطنطاوي ،العنف ادلوجو ضد ادلرأة يف شللكة البحرين ( ،مسح ميداين ) ،مركز البحرين للدراسات والبحوث ،ماي ٕ٘ٓٓ ،ص ٕٔ .ٖ -توالت اجلهود الدولية ضلو ضباية ادلرأة وذلك بإبراـ عدد من االتفاقيات الدولية ،للتفصيل يف ذلك أنظر:
 عبد الغين زلمود ،حقوؽ ادلرأة يف القانوف الدويل العاـ والشريعة اإلسالمية ،دار النهضة العربية ،مصر ،ٜٜٔٔ،ص ٖٔ.ٗ  -نعيمة رضباين ،العنف الزوجي ادلمارس ضد ادلرأة بتلمساف ( زلكمة تلمساف ظلوذجا ٘،) ٕٓٓٛ – ٜٜٔأطروحة دكتوراه ،كلية العلوـ اإلنسانية
والعلوـ االجتماعية ،جامعة أيب بكر بلقايد تلمساف  ،ٕٓٔٔ-ٕٓٔٓ،ص ٔ٘ .
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اللاثم غلى الجيع ًمثل ػىال مً ؤػياٌ الخمُيز الري ٌػُم وبؼيل خوير كدزة اإلاسؤة غلى الخمخؼ بدلىكها
وخسٍاتها غلى ؤطاض اإلاظاواة مؼ السحل"( ) .
ٖلى اإلاؿخىي الضازلي ٧ل الضؾاجحر ههذ ٖلى الخماًت يض الٗى،٠ومنها الضؾخىع الجؼاثغي الظي هو في اإلااصة
ٖ 40لى ؤهه ":جلمً الدولت غدم اهتهان خسمت .وٍدنس ؤي غىف بدوي ؤو مػىىي ؤو ؤي مظاض بالىسامت ،اإلاػاملت
اللاطُت ؤو الال وظاهُت ؤو اإلاهىُت ًلمػها اللاهىن"( ).
ومهما ٧اهذ ؤؾباب وكإة ْاهغة الٗى ٠يض اإلاغؤة الخاعٍسُت والاظخماُٖت ٞهي ٢بل ؤي شخيء ؾلى ٥وهخاط
لش٣اٞت مجخمُٗت مُٗىتً ،دخاط للغظىٕ لىىاة اإلاجخم٘ لخصخُذ هظه الؿلىُ٦اث التي ًٟترى ؤجها مؿخمضة مً مىٓىمت
الُ٣م واإلاباصت الؿامُت الهالخت لبىاء ألاظُا ٫التي جدمي اإلاغؤة ّ
وج٣ضؾها ،وجدترم الخىاظض اإلاكتر ٥للجيؿحن( ).
ولخ٨خمل خماًت اإلاغؤة ًجضع بال٣اهىن ؤن ًخًمً مً الىهىم ال٣اهىهُت ما ًٟ٨ي مً الغصٕ للمٗخضًً ٖلى
اإلاغؤة ،وجم٨حن هظه ألازحرة مً خ٣ى٢هاٞ ،ال ًجىػ للضولت وجدذ ؤي ْغ ٝاظخماعي ؤو صًجي ،الخإزغ بالٗاصاث والخ٣الُض
الخىهل مً مؿاولُاتها في الً٣اء ٖلى الٗى ٠يض اإلاغؤة( ) ،لى٣ى ٫الً٣اء ٖلى الٗى ٠اإلاجخمعي في ق٩له الٗام.
زالثا – خم اإلاسؤة في الػمل:
ٌٗخمر الٗمل في خُاة ؤلاوؿان الخالي يغوعة وواظب ال بض مىهٞ ،هى يمان الؾخضامت الخُاة ٖلى ألاعى
ً
وبٖماعها ،وهى ؤًًا وؾُلت اؾخمغاع ؤلاهخاط ،والبظ ،٫والُٗاء ،وجُبُ ٤الىٓغٍاث والٗلىم ،واإلاٗاعُٞ ٝما ًُٟض خُاة
ؤلاوؿان في الٗهغ الخالي واإلاؿخ٣بل ٖلى ّ
خض ؾىاء( ).
ٍن
ً
قهضث الٗ٣ىص ألازحرة جىاظضا ٖلى هُا ١واؾ٘ للمغؤة في ؤؾىا ١الٗمل( ) ،ختى ؤيخى ٖملها ؾمت مً ؾماث
اإلاجخمٗاث اإلاٗانغةٚ ،حر ؤن حجم جىاظض اإلاغؤة في ؤؾىا ١الٗمل وهىُٖخه ًخىٖ ٠٢لى َبُٗت ا٢خهاصًاث الضو ٫وصعظت
جُىعها٦ ،ما ؤن مؼاخمت اإلاغؤة للغظل في الٗضًض مً مجاالث الٗمل ٢ض ؤوظض بٌٗ اإلاُُٗاث التي جخُلب جىٞحر قغوٍ
ً
مُٗىت لٗمل اإلاغؤة هٓغا الزخالَ ٝبُٗتها ًٖ الغظل ،وهظا ما ؤصي باإلاىٓماث الضولُت مشل مىٓمت الٗمل الضولُت لىي٘
يىابِ مُٗىت جٟ٨ل خماًت اإلاغؤة وجىٞحر خض ؤصوى مً الكغوٍ ؤلاوؿاهُت التي ًجب جىٞحرها لها إلاماعؾت خ٣ها في الٗمل
ٔ-حداد العيد ،ادلرجع السابق ،ص ٖٖ.
ٕ-قانوف رقم  ،ٓٔ-ٔٙمرجع سابق.
ٖ -خرباشي عقيلة ،مرجع سابق ،ص .ٔٚ
ٗ
ادلوجو ضد ادلرأة ومعاقبتها وفق
 نصت ادلادة ٗٓ من القرار رقم  ٔٓٗ /ٗٛمن اإلعالف األشلي الصادر عاـ ٜٜٔٙعلى الوقاية من أعماؿ العنف ّادلوجو ضد النساء
التشريعات الوطنية ،ونص القرار رقم ٘ٔ ٜٜٔٓ/لعاـ ٓ ٜٜٔالصادر عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم ادلتحدة أ ّف العنف ّ
يف األسرة واجملتمع ظاىرة عادلية تتطلب ازباذ إجراءات عاجلة للقضاء عليو وتبين قواعد جنائية حملاكمة ومعاقبة مرتكيب جرائم اؿعنف ضد ادلرأة .
٘ " -أثبتت معظم ادلؤشرات أ ّف ادلرأة بوصفها نصف اجملتمع سبثل عامال جوىريا يف التنمية ...البد أف تتمتع بكامل احلقوؽ الالزمة ألي مواطن بغض
النظر عن التمييز اجلنسي  .وأف تأخر حصوذلا على تلك احلقوؽ يتسبب يف ربقيق خسائر ال يستهاف هبا على اقتصاديات اجملتمعات ادلتخلفة والنامية
منها على ضلو خاص" .نقال عن :حداد العيد ،ادلرجع السابق ،ص ٖٖ.
 -ٙتنص ادلادة  ٖٙمن دستور اجلزائر على أنو  ":تعمل الدولة على ترقية التناصف بني الرجاؿ والنساء يف سوؽ الشغل ،تشجع الدولة على ترقية ادلرأة
يف مناصب ادلسؤولية يف اذليئات واإلدارات العمومية وعلى مستوى ادلؤسسات" .قانوف  ٓٔ-ٔٙالسالف الذكر.
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م٘ حصجُ٘ ج٩اٞا الٟغم في اإلاٗاملت في الدكُٛل واإلاهىت ،والً٣اء ٖلى نىع الخمُحز في هظا اإلاجا ،٫م٘ مغاٖاة ويٗها
الاظخماُٖمً ؤظل الخى ٤ُٞبحن ٖملها ومؿئىلُاتها ألاؾغٍت .
ج٣ل ٖىه في ّ
الغظل ٖلى هظه ألاعى وفي هظه الخُاة ،ال ّ
وبما ؤن اإلاغؤة هي قغٍّ ٪
ؤي شخيء ،بل هما مدؿاوٍان
ً
جماما مً خُض الُ٣مت ،وال٣ضعاث الٗ٣لُت،وبالخالي مً خُض الخ٣ى ،١لظا ٣ٞض ٧ان مً الًغوعي ؤن ً٩ىن للمغؤة ٌة
صوع
وٗٞا ٫في جهًت ٖاإلاها ومجخمٗها ّالظي حِٗل ُٞه ،في مسخل ٠اإلاجاالث ،مً هىا ّ
مدىعي ّ
ٞةن ٖمل اإلاغؤة ٌٗخمر مً
الًغوعٍاث ،ألهه ٌؿاٖض ٖلى جىٞحر الاؾخ٣ال ٫اإلاالي لها هظا مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي ٌؿاٖض ٖلى جىُْ٢ ٠ضعاث
ً
وزمراث هه ٠اإلاجخم٘ٞ ،خُُٗل هظا الٗضص ال٨بحر مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،وببٗاصه ًٖ ٖملُت الخىمُت ،ؾًُغ خخما
باإلوؿاهُت .
ً
واؾخ٨ماال إلآاهغ الخماًت ال٣اهىهُت التي جخمخ٘ بها اإلاغؤة الٗاملت في مجا ٫الدكُٛل٣ٞ ،ض ٦غؾذ اإلاجمىٖت
الضولُت مجمىٖت مً اإلاٗاًحر لخ٩ىن صؾخىعا للٗمل ج٣ىم غلى اإلاؿاواة في ألاظىع بحن اإلاغؤة والغظل وجدٓغ بٌٗ
اإلاماعؾاث الؾُما الخالُت:
 خٓغ حكُٛل اإلاغؤة في بٌٗ اإلاهً والهىاٖاث والتي حك٩ل زُغ ٖلى صختها.
ً
 خٓغ حكُٛل اإلاغؤة في بٌٗ اإلاهً والهىاٖاث لُال.
 خٓغ ٞهل الٗاملت بؿبب الؼواط ؤو الخمل ؤو الىي٘.
 خًغ الٗمل ؤ٦ثر مً ؾاٖاث الٗمل الىٓامُت.
 خماًت ألامىمت والُٟىلت وج٨غَـ ُٖلت ألامىمت.
اإلابدث الثاوي :خلىق اإلاسؤة همىاهىت
بن مٟهىم النهىى باإلاغؤة الُىم خؿب ج٣اعٍغ الخىمُت البكغٍت ؤو ما ٌؿمى "بالخم٨حن" ٌٗ،جي الخدغع مً ٧ل
ألاق٩ا ٫التي ًم ً٨ؤن حؿاهم في الخِ مً ٦غامت اإلاغؤة ٧الجهل والٗىػ والسى ،ٝبمٗجى الخدغع اليؿىي مً ٧ل الُ٣ىص
ال٣اهىهُت واإلااؾؿُت وجىمُت ٢ضعاتهً( )٨ٞ ،غامت اإلاغؤة ؤنبدذ جدضصها مؿخىٍاث ز٣اُٞت وا٢خهاصًت واظخماُٖت وؤمىُت،
وؤمىُت٦ ،ما ج٣ىم ٖلى مضي ٢ضعتها ٖلى الخُٛحر واإلاكاع٦ت الٗامت في ْل بَاع ٢اهىوي وماؾسخي مالثم.

ٔ-عبد الباسط عبد احملسن ،احلماية القانونية للمرأة يف تشريعات العمل العربية ،دراسة للواقع وادلأموؿ يف ضوء معايري العمل الدولية والعربية ،الورشة
األوىل دلؤسبر قضايا ادلرأة وربديات العصر ،ضلو وثيقة عربية حلقوؽ ادلرأة ،شللكة البحرين ٕٔ-ٕٓ ،نوفمربٖٕٔٓ ،صٕٓ.
ٕ-زلمد زلمد ،أعلية عمل ادلرأة ،منشور ٕ يوليو ٕ٘ٔٓ ،على ادلوقع:
.http://mawdoo3.com
ٖ-على سبيل ادلثاؿ انظر تقرير التنمية البشرية لعاـ ٕ٘ٓٓ .
ٗ -د/كربيش نبيل ،خصوصية النشاط النسوي ضمن الًتكيبة احلزبية الراىنة يف اجلزائر  :دراسة ميدانية ،رللة أحباث قانونية وسياسية ،عدد خاص ،العدد
األوؿ ،جواف  ،ٕٓٔٙجامعة جيجل ،ص.ٕٚٛ
 -انظر أيضا :ثناء فؤاد عبد اهلل ،أليات التغيري الدؽلوقراطي يف الوطن العريب ،مركز دراسات الوحدة لعربية ،ٕٓٓٗ ،ص ص .ٕٗٔ-ٕٖٜ
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وجإؾِؿا ٖلى طل ،٪وبن ٧ان مؿخىي ُ٢اؽ اإلاكاع٦ت اليؿىٍت في الجؼاثغ في و٢ذ ّ
مٗحن مً ألاو٢اث ٌؿدىض ٖلى
مسخل ٠اإلآاهغ اإلاغجبُت بالخٗلُم والٗمل ومؿخىي الضزل الٟغصي واإلاِٗصخي للمغؤة م٣اعهت بالغظل ،بؿبب الىي٘
الاظخماعي الظي ٖغٞخه اإلاغؤة الٗغبُت ٖمىما في ْل بِئت مدآٞت وؤهٓمت خ٨م حؿلُُت ومً صون ؤصوى صٖم ظماهحري ؤو
قٗ ي ؤو ؾىض قغعيٞ ،ةن الىي٘ ٢ض ازخل ٠بؿبب الخدىالث الجظعٍت التي حكهضها الضولت في الى٢ذ اإلاٗانغ ،والتي
ّ
جىظهذ ٞيها مسخل ٠السُاباث الؿُاؾُت لخا٦ميها هدى الخدغع و ٪ٞالُ٣ىص اإلادُُت باإلاغؤة ٦مىاَىت جماعؽ ٧امل
خ٣ى٢ها ،في مجخمٗاث جىاظه جدىالث مخٗضصة وطاث ٖضة ؤبٗاص مغجبُت بخدضًاث جىمىٍت لها ٖال٢ت بمؿاثل الخدضًض
والٗضالت وخ٣ى ١ؤلاوؿان في ق٩لها الٗام ،وبةٖما ٫مبضؤ اإلاىاَىت والضًمى٢غاَُت.
وٖلُه ؤنبذ ُ٢اؽ مؿخىي اإلاكاع٦ت اليؿىٍت خالُا ؤقمل وؤوؾ٘ مؿدىضة ٖلى مسخل ٠اإلآاهغ اإلاغجبُت
بمماعؾت خ٣ى٢ها ٦مىاَىت ٧املت الخ٣ى ،١الؾُما خ٣ى٢ها اإلاٟ٨ىلت صؾخىعٍا في اإلااصة 32التي جىو ٖلى ؤهه ":ول
اإلاىاهىين طىاطُت ؤمام اللاهىن ،وال ًمىً ؤن ًخرزع بإي جمُيز" ،هظه اإلااصة التي ّ
ججؿض ٗٞالُت اإلاؿاواة بحن الغظل
واإلاغؤة في مدُِ صًمى٢غاَي ّ
مكب٘ بالىعي الؿُاسخي٧ ،الخ ٤في الٗمل واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت الخؼبُت والخمشُل المرإلااوي
وج٣لض مىانب نى٘ ال٣غاع.
وججضع ؤلاقاعة في هظا الهضص بلى ّ
ؤن الخ٣ى ١الؿالٟت الظ٦غ ؤنبدذ اإلاغؤة جماعؾها وجخمخ٘ بها ٖاإلاُا باٖخباعها
زمغة ؾىىاث َىٍلت مً الىًا ٫الظي زايخه الخغ٦ت اليؿاثُت اإلاىٓمت ،وهي خ٣ى ١م٨دؿبت ًٖ صزىلها في اإلاٗتر٥
الؿُاسخي وبٗض ٟ٦اح َىٍل لٟغى مكاع٦ت اإلاغؤة في الخُاة الؿُاؾُت ،وهظا مً مىُل ٤ؤن اإلاغؤة ٢ض لٗبذ صوعا ال
ٌؿتهان به م٣اعهت بالضوع الظي لٗبه الغظل في ظمُ٘ خغ٧اث الكٗىب في الخاعٍش الخضًض( ) ،هظا باإلياٞت بلى ْهىع
()
مٟهىم الخىمُت البكغٍت اإلاؿخضامت ًُ٣٦ت مٗانغة.
ل٣ض ؾاهمذ مداوالث بعؾاء ؤؾـ لش٣اٞت ٢اهىهُت ظضًضة ج٣ىم ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان وٖلى مباصت صولت
ال٣اهىن ،التي ٌك٩ل مبضؤ اإلاؿاواة ال ؾُما اإلاؿاواة في اإلاىاَىت بحن الغظل واإلاغؤة ع٦ىا ؤؾاؾُا مً ؤع٧اجها ،في ججؿُض
وج٨غَـ خ٣ى ١اإلاغؤة ٦مىاَىت مً زال ٫مىدها الخ ٤في اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في ق٩لها الٗام (ؤوال) وج٣لض مىانب نى٘
ال٣غاع( زاهُا) والخ ٤في الخمشُل المرإلااوي( زالشا).

ٔ" -إف األيديولوجية احلديثة اليت ميّزت طلبة االستقالؿ يف معظم الدوؿ أدرلت قضية ربرير ادلرأة ضمن برنامج التنمية ،واعتربتو عنصرا ال مناص منو يف
بناء الدولة احلديثة ،إال أف ىذا مل ينعكس جديا على التمثيل السياسي للمرأة فلم تكن ادلرأة شلثلة يف مواقع ادلسؤولية ضمن مؤسسات االستقالؿ،
وخصوصا ضمن الوظائف اإلدارية السامية ،وكأف ادلرأة كانت رلرد موضوع للتحرر والتنمية ،وليست الفاعل ضمن ىذه العملية " ،انظر  :عزوز بن
سبسك ،ادلرأة ومواقع صنع القرار يف تونس ،رللة أحباث قانونية وسياسية ،عدد خاص ،العدد األوؿ ،جواف  ،ٕٓٔٙجامعة جيجل ،ص٘ٗ.
التنمية
ٕ " -تعد ادلرأة من مكونات التنمية البشرية ادلستدامة فهي سبثل نصف القوة البشرية يف اجملتمع وبذلك صلاح التنمية يتطلب مشاركة ادلرأة يف
وربليل األبعاد التنموية ادلرتبطة بدور ادلرأة ومشاركتها يف التنمية ".
عدد
عائشة محمد بن مسعود فشيكة ،ادلرأة والتنمية ادلستدامة ،ربليل سوسيولوجي لدور وأظلاط مشاركة ادلرأة الليبية ،رللة أحباث قانونية وسياسية،خاص ،العدد األوؿ ،جواف  ،ٕٓٔٙجامعة جيجل ،صٕ٘ٔ.
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ؤوال-خم اإلاسؤة في اإلاؼازهت الظُاطُت:
بن مكاع٦ت اليؿاء في الخُاة الؿُاؾُت مً ّؤهم ٖىانغ الٗملُت الضًم٣غاَُت في صولت ال٣اهىن ،وهي حٗ٨ـ
َبُٗت الىٓام الؿُاسخي وؤلاظخماعي في الضولت ،وٖلُه ٞةن يٗ ٠ألالُاث وال٣ىي الضًم٣غاَُت في اإلاجخم٘ ٌؿاهم في
تهمِل مكاع٦ت اإلاغؤة الؿُاؾُت٦ ،ما ج٣اؽ صعظت همى اإلاجخمٗاث بم٣ضاع ٢ضعتها ٖلى صمج اليؿاء في ً٢اًا اإلاجخم٘
الٗامت والسانت ،وحٗؼٍؼ ٢ضعاتهً للمؿاهمت في الٗملُت الخىمىٍت( ) .خُض جمغ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت بمغاخل مسخلٟت:
 جبضؤ باإلهخمام بالكإن الٗام ؤو الؿُاسخي،
 جخُىع بلى ؤلاهسغاٍ الؿُاسخي،
 جخدى ٫بلى الُ٣ام بيكاٍ ؾُاسخي
ً
 وؤزحرا جيخهي بالىعي بًغوعة جدمل اإلاؿاولُاث الؿُاؾُت وحٗاَي اليكاَاث الؿُاؾُت و٧ل ؤق٩ا ٫الٗمل
والىًا ٫الؿُاسخي.
هظه اإلاغاخل هي حٗبحراث مسخلٟت للمىاَىت وجخُلب جُىٍغ اإلاٗغٞت والاٖخ٣اصاث الؿُاؾُت وجضُٖم " الثلافت
الظُاطُت" والٗمل ٖلى الخىمُت الؿُاؾُت في اإلاجخم٘.
ً
ً ً
 باليؿبت للمغؤة ٞةن ؤهمُت مكاع٦تها الؿُاؾُت جإزظ َابٗا زانا هٓغا لسهىنُت ًُ٢ت اإلاغؤة التي هي
ًُ٢ت بلٛاء ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز ال٣اثمت يضها في اإلاجخم٘ مً اظل جد ٤ُ٣اإلاؿاواة وج٩اٞا الٟغم بُنها وبحن الغظل.
ّ
لظلٞ ٪ةن ؤهمُت مكاع٦تها الؿُاؾُت لها ؤبٗاص ؤزغي جم٨نها مً الخهىٖ ٫لى الخ٣ى ١ومماعؾتها واإلاؿاهمت في بصاعة
وجىظُه اإلاجخم٘ ألجها بهظه اإلاكاع٦ت هي حكاع ٥في نى٘ ال٣غاع( ).
زاهُا -خم اإلاسؤة في جللد مىاؿب ؿىؼ اللساز:
عٚم انضاع الجؼاثغ لترؾاهت ٢اهىهُت والتزامها بإخ٩ام الاجٟاُ٢اث الضولُت التي ناص٢ذ ٖليها في مجا ٫خماًت
اإلاغؤة ويمان خ٣ى٢ها الؿُاؾُت مً ظهت ،وعٚم ي ِٛمىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي اليؿاثُت والخ٣ىُ٢ت ٖلى الؿلُت
الؿُاؾُت والُب٣ت الخا٦مت مً ؤظل جُٟٗل الىظىص الٟٗلي للمغؤة في نلب اإلااؾؿاث الؿُاؾُت وألاخؼاب والى٣اباث
ٖمىماٞ ،ةن مكاع٦ت اإلاغؤة الؿُاؾُت بُ٣ذ إلاضة َىٍلت مددكمت ومدضوصة بل و٢ض حؿبب الىٓام الؿُاسخي الظي ّ
جمحز في
مغخلت مً اإلاغاخل الخاعٍسُت الؿاب٣ت بالؿلُىٍت وُٚاب الضًمى٢غاَُت وب٢هاء ألانىاث الخغة ومماعؾت الغ٢ابت
اإلاؿخمغة ٖلى اليكاٍ الؿُاسخي في ؤزىاء اإلاغؤة ًٖ اليكاٍ الؿُاسخي.
ٔ -للتفصيل يف ادلشاركة السياسية للمرأة انظر  :سحر حوغلة،أعلية ادلشاركة السياسية ؿ دلرأة ،شبكة ادلرأة السورية ،ادلنشور يف 2015/08/04على
ادلوقع http://swnsyria.org/:ادلطلع عليو بتاريخٕٔ.ٕٓٔٚ/ٓٔ/
ٕ-من خالؿ ادلشاركة السياسية فإف ادلرأة:
 ستخرج من احليز اخلاص وادلتمثل باألسرة وتدخل يف احليز العاـ.

 تساعد يف إعادة النظر بالتصورات والرؤى اليت ربكم تقاسم األدوار بني الرجل وادلرأة.


تدفع بقضية ادلرأة لتصبح قضية إجتماعية عامة هتم الرأي العاـ.
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ٚحر ؤن هظه الىيُٗت ٖغٞذ حٛحرا ظظعٍا في مغخلت الخدى ٫بلى الخٗضصًت الخؼبُت والاهخ٣ا ٫الضًمى٢غاَي
والخدغع الؿُاسخي ،خُض جم جضُٖم اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة مً الىسب الجامُٗت والىاقُاث والخ٣ىُ٢اث والى٣ابُاث
واإلاىايالث الؿُاؾُت...بدُض جم ونىلها بلى اإلااؾؿاث الُ٣اصًت والى مىانب نى٘ ال٣غاع.
جىاظض اإلاغؤة في مىا ٘٢نى٘ ال٣غاع ْاهغة ٖاإلاُت ؤالن خُض بن وؿبت جىاظض اليؿاء في المرإلااهاث الٗاإلاُت جهل بلى
 39,7ؤما في الىالًاث اإلاخدضة ٞخهل
 %15.2مً ألاًٖاء وا٦مر خهت هي في الضو ٫الاؾ٨ىضهاُٞت خُض جهل بلى
ما ً٣اعب
، 15,4ؤما في الضو ٫الٗغبُت وؤلاؾالمُت ٞالٗضص ٢لُل ظضا بؿبب جغصي وي٘ اإلاغؤة ٞيها وؾعي ال٨شحر مً
 17,6وفي ؤؾُا
بلى
ال٣ىي بلى تهمِل صوع اإلاغؤة اط جهل بلى .ِ٣ٞ 5,6ؤما باليؿبت للضو ٫ألاوعبُت ٞخهل وؿبت مكاع٦ت اإلاغؤة في المرإلاان بلى31
 ،%في م٣ضمت الضو ٫ألاوعبُت جإزظ ٞىلىضا م٩ان الهضاعة خُض ونلذ اليؿبت ٞيها بلى.) (%44
ومً اظل حٗؼٍؼ مكاع٦ت اإلاغؤة في الخُاة الؿُاؾُت( ) والىنى ٫بلى مىا ٘٢نى٘ ال٣غاع ًجب حُٛحر وجُىٍغ بغامج
ألاخؼاب الؿُاؾُت بدُض ج٣غ ٞيها اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ومماعؾت الخمُحز الاًجابي لهالر اإلاغؤة وحصجُ٘ الٗىهغ
اليؿىي في جل ٪ألاخؼاب ،والٗمل اإلاكتر ٥بحن اإلاىٓماث اليؿىٍت وألاخؼاب الؿُاؾُت والضًم٣غاَُت والٗمالُت
واإلاىٓماث الخ٣ىُ٢ت اإلاضاٗٞت ًٖ اإلاؿاواة ال٩املت للمغؤة لخُبُ ٤الاجٟاُ٢اث الضولُت بكان الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة
ٖ1979لى ؤن جخسظ الضو ٫ألاَغا ٝظمُ٘
ومنها اإلااصة ( )7في الاجٟاُ٢ت الضولُت إللٛاء ٧اٞت ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة لؿىت
الخضابحر اإلاىاؾبت للً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة في الخُاة الؿُاؾُت،هظا م٘ جغ٦حز اإلاىٓماث اليؿىٍت ٖلى ػٍاصة ع ٘ٞوعي
اإلاغؤة بإهمُت اإلاكاع٦ت الٟٗالت في الخُاة الؿُاؾُت والىًا ٫للىنى ٫بلى مىا ٘٢نى٘ ال٣غاع والخىُٖت الكاملت للمجخم٘
مً اظل ج٣ضًم الضٖم اإلاٗىىي للمغؤة ،وٞغى جُبُ٢ ٤ىاهحن وصؾاجحر مضهُت ومخدًغة.
وبما ؤن اإلاغؤة مشلها مشل الغظل ٢اصعة ٖلى ج٣لض اإلاىانب الٗلُا والىْاث ٠الٗامت في السضمت اإلاضهُت ؤو
الٗؿ٨غٍت ؤو الساعظُت ؤو الضبلىماؾُت ؤو الً٣اثُت ؤو الؿُاؾُت وًٖىٍت المرإلاان ؤو اإلاجالـ البلضًت( )ٞ...هي بداظت
للضٖم ماصًا ومٗىىٍا واٖالمُا وللخضعٍب مً اظل الخهىٖ ٫لى اإلاهاعاث اإلاىاؾبت في ٧ل اإلاجاالث الؾُما الاهخسابُت
والؿُاؾُت.
زالثا :خم اإلاسؤة في الخمثُل البرإلااوي:
ًل٣ي صوع اإلاغؤة المرإلااوي ٖليها مؿاولُاث ٦بحرة ٦مرإلااهُت ،خُض ًُلب منها ؤن جماعؽ ؤصاء بغإلااهُا ًىاػي ما ّ
ًىٞغه
مىٗ٢ها في المرإلاان مً ٞغم وهٟىط وبم٩اهاث للخمشُل الؿُاسخي ،الغ٢ابت ،اإلاؿاءلت ،اإلاداؾبت...وَكحر صوعها المرإلااوي بلى
ُ٢اؽ مضي مكاع٦تها في اإلاجا ٫الخىُٓمي للمرإلااهمً زال ٫مكاع٦تها في ألاظهؼة الغثِؿُت للمرإلاان ولجاهه الضاثمت ،وفي
اإلاجا ٫الدكغَعي مً زال ٫مؿاهمتها في مىا٢كت اإلاكاعَ٘ ،والخهىٍذ ٖليها ،وا٢تراح ال٣ىاهحن...زم في اإلاجا ٫الغ٢ابُٟي
ق٩له الٗام.
 ،ٕٓٓٙ/ٖٓ/ٛعلى ادلوقع

ٔ -بياف صاحل ،ادلشاركة السياسية للمرأة والوصوؿ إىل موقع صنع القرار ،رللة احلوار ادلتمدف،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59070
ٕ-تنص ادلادة ٖ٘ من الدستور اجلزائري على أنو ":تعمل الدولة على ترقية احلقوؽ السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ سبثيلها يف اجملاؿ ادلنتخبة".
ٖ-حداد العيد ،ادلرجع السابق ،ص .ٜٔ
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ومً ّ
ؤهم اًجابُاث ونى ٫اإلاغؤة للمرإلاان بخضار حُٛحراث جضعٍجُت في هٓغة اإلاجخمٗاث اإلادآٞت لضوع اإلاغؤة في
الخُاة الٗامت ،مً زال ٫الخمشُل المرإلااوي ،وجضلُل مؿخىٍاث ٖضم ٢بى ٫اإلاجخم٘ للمؿاواة بحن الجيؿحن بؿبب مُالبت
ّ
اليؿاء بٗضالت وج٩اٞا الٟغم ،بدُض ؾُاصي طل ٪لالعج٣اء بإويإ اإلاغؤة في الؿلم الاظخماعي ،وج ٪ُ٨ٟز٣اٞت ٖضم ٢بى٫
ّ
ؾُاؾُا ،بل وجدٟحزها ٖلى اإلاىاٞؿت الؿُاؾُت واإلاكاع٦ت في ًٖىٍت المرإلاان
اإلاجخم٘ لضوعها الؿُاسخي وبالخالي جمُ٨نها
ووكاَاجه وعثاؾخه و٦ظا الىنى ٫بلى ماؾؿاث نى٘ ال٣غاع ومىدها ٞغنت اإلاكاع٦ت في نىاٖت ال٣غاع
وعؾم الؿُاؾاث ووي٘ السُِ.

()

٦ما ؤن صوع الخمشُل المرإلااوي للمغؤة ؾُمىذ لها ٞغنت مىا٢كت ؤٖباء ألاؾغة وَغح ً٢اًا اإلاغؤة اإلاا٦شت في البِذ
ّ
جمشُلي في الضولت ،وػٍاصة الىعي بٗال٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة م٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وؤهمُت الً٣اء ٖلى ْىاهغ الخمُحز
في ؤٖلى مىمر
والٗىّ ٠
جُىع خُاة الٟغص ،وصٖم ّ
يض اإلاغؤة( ) ،الاٖخماص ٖلى جد ٤ُ٣جىمُت بكغٍت مؿخضًمت ،جًمً ّ
خ ٤اإلاغؤة في الخٗلُم
اإلاضعسخي والخٗلُم الٗاليّ ،
و ٪ٞالٗؼلت ًٖ اإلاغؤة الغٍُٟت وال٣غوٍت...وٚحره.
٦ما ّ
ؤن مً ّ
ؤهم اًجابُاث وظىص اليؿاء في المرإلاانٖ ،ىصة ز٣ت الجماهحر في الٗملُت الؿُاؾُت ،وبيٟاء اليؿاء
إلاؿت بوؿاهُت ٖلى الؿُاؾتّ ،
ألن اليؿاء ؤ٦ثر خؿاؾُت للمك٨الث الاظخماُٖت ،وؤ٦ثر بصعا٧ا للمك٨الث الا٢خهاصًت
والاظخماُٖت والخٗلُمُت والصخُت٦ ،..ما ّ
ؤن اليؿاء ّ
ؤ٢ل مُال بلى بزاعة الجزاٖاث وؤ٦ثر مُال هدى ؤلاظمإ .وٍم ً٨للمغؤة ؤن
ّ
الؿُاسخي هدُجت للسمرة التي ؾخدىػ ٖليها ّ
ظغاء مكاع٦تها في
جيخ٣ل مً ججغبت هُابُت مدلُت بلى ججغبت صولُت مً الٗمل
()
ّ
الدكغَعي الهام.
الخُاة الؿُاؾُت وصوعها
الخاجمت
مً زال ٫ما ؾبً ،٤م ً٨ؤن ه٣ى ٫ؤن اإلاغؤة الجؼاثغٍت خ٣٣ذ ٖمىما في الؿىىاث ألازحرة م٩اؾب ٦بحرةّ ،
جبحن
مضي خًىعها ومكاع٦تها في الخُاة الٗملُت ،وهي جمشل وؿبت ٖالُت ظضا في ُ٢اٖاث هامت ٧الصخت والخٗلُم والصخاٞت
ّ
بًٗهً ٖلى عؤؽ ماؾؿاث حٗلُمُت وبٖالمُت٦ .ما ونلذ بلى مىانب خُىٍت في ٖضص مً الىػاعاث الهامت وفي
ؤًً هجض
ّ
الً٣اء ،وجىلذ مىانب ٖلُا في ماؾؿاث الضولتٞ ،هىا ٥وؿاء في مىانب صبلىماؾُت ٖلُا في وػاعة الساعظُت وٖلى عؤؽ
بٌٗ الؿٟاعاث ووالة ،وٖمُضاث وعثِؿاث الجامٗاث ،وهىاب عثِـ في المرإلاان وٖلى عؤؽ الُ٣اصة في ألاخؼاب ؤو مً
اإلاترشخاث لالهخساباث الغثاؾُت.
ّ
لم ًخى ٠٢نٗىص اإلاغؤة ٖلى الخُاة اإلاضهُت ،بل جم٨ىذ مً الىنى ٫بلى مهً ومؿاولُاث ٧اهذ م٣خهغة في
الؿابٖ ٤لى الغظاٞ ،٫هي حكاع ٥الُىم في الهُا٧ل الٗملُاجُت للجِل الىَجي الكٗ ي وفي الُ٣اصة الٗؿ٨غٍت ،وفي هُا٧ل
الضع ٥الىَجي والخماًت اإلاضهُت وألامً الىَجي...وهي نىعة حٗ٨ـ ججؿُض مبضؤ الضًمى٢غاَُت والخ ٤في اإلاؿاواة في
الخمخ٘ بالخ٣ى ١في الجؼاثغ ،وهظا بٖماال ألخ٩ام الضؾخىع الجؼاثغي الظي حهض ٝبلى جغؾُش صولت ال٣اهىن واإلاؿاواة بحن ٧ل
اإلاىاَىحن في الخ٣ى ١والىاظباث
ٔ -بياف صاحل ،ادلشاركة السياسية للمرأة والوصوؿ إىل موقع صنع القرار مرجع سابق.
ٕ-حداد العيد ،ادلرجع السابق ،ص ٖٖ.
ٖ -بياف صاحل ،ادلشاركة السياسية للمرأة والوصوؿ إىل موقع صنع القرار ،مرجع سابق.
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بن مكاع٦ت اإلاغؤة في الخُاة الؿُاؾُت يغوعة ملخت ًٟغيها وا ٘٢الخُىع ،وجدخمها الخاظت بلى الضٖم والخٟاّ
ٖلى مهضاُ٢ت الىهج الضًمى٢غاَي الظي حؿعى الضو ٫بلى جد٣ُ٣ه زانت وؤن هظا الخىظه ؤنبذ خ٣ُ٣ت وفي الى٢ذ
هٟؿه بوكٛاال ٖاإلاُا ًخهضع عػهامت وكاَاث اإلاجخم٘ الضولي وزانت زال ٫الٗكغٍخحن ألازحرجحن٦ ،ما ؤنبذ مً ٚحر
اإلام ً٨حٗؼٍؼ صولت ال٣اهىن ؤو جد ٤ُ٣ؤي جُىع ٖلى نُٗض بعؾاء ٢ىاٖض اإلاماعؾت الضًمى٢غاَُت في مجخمٗاجىا بُٗضا ًٖ
مكاع٦ت هه ٠اإلاجخم٘ ،الظي جمشله اإلاغؤة مً زال ٫مكاع٦تها في الخىمُت ومكاع٦تها بالغؤي في مغا٦ؼ نى٘ ال٣غاع.
ؤزحرا ه٣ىٖ ٫غٞذ الجؼاثغ مىظ بؾخ٣اللها ،جدىالث بظخماُٖت وب٢خهاصًت ٖمُ٣ت ٧ان لها جإزحر ٖلى وي٘ اإلاغؤة
في ألاؾغة واإلاجخم٘ ،و٦ىدُجت لظل ٪قهضث الدكغَٗاث ال٣اهىهُت جدؿىا مُغصا لٟاثضة اإلاغؤة في ٧ل اإلاجاالث زانت في
مجا ٫الخُاة الٗامت ،خُض جا٦ض ٧ل ال٣ىاهحن ٖلى حؿاوي ظمُ٘ اإلاىاَىحن في ج٣لض اإلاهام والىْاث ٠في الضولت صون ؤًت
قغوٍ.
كاثمت اإلاساحؼ:
ؤوال -الىخب:
2009
 .1مدمض ؾُال ،مضاعاث الخضازت الك٩لُت ،الٗغبُت لؤلبدار واليكغ ،الُبٗت ،01بحروث ،
.1991
ٖ .2بضالٛىُمدمىص،خ٣ى٢اإلاغؤةُٞال٣اهىهالضولُالٗامىالكغَٗتؤلاؾالمُت،صاعالنهًتالٗغبُت،مهغ،
زاهُا  -اإلالاالث:
 .1ص /ؤمااللُىُاوي،الٗىٟاإلاىظهًضاإلاغؤةُٞممل٨تالبدغًٍ ( ،مسخمُضاوي )
.2005
،مغ٦ؼالبدغٍىللضعاؾاجىالبدىر،ماي
٢ .2ؿىعي ٞهُمت ،هُئت ألامم اإلاخدضة للمؿاواة بحن الجيؿحن وجم٨حن اإلاغؤة وصوعها في حٗؼٍؼ مغ٦ؼ اإلاغؤة،
مضازلت مل٣اة في اإلالخ٣ى الضولي خى ٫اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي للمغؤة في الدكغَٗاث اإلاٛاعبُت في ْل الخٗضًالث اإلاؿخدضزت٧ ،لُت
.2015
الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت مدمض الهضً ٤بً ًدحى ،ظُجلً ،ىمي20-19ؤ٦خىبغ
 .3ص /زغباشخي ُٖ٣لت ،الخماًت الضؾخىعٍت للمغؤة يض الٗى ٠في الضو ٫اإلاٛاعبُت بحن الىا ٘٢واإلاإمى ،٫مضازلت
مل٣اة في اإلالخ٣ى الضولي خى ٫اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي للمغؤة في الدكغَٗاث اإلاٛاعبُت في ْل الخٗضًالث اإلاؿخدضزت٧ ،لُت الخ٣ى١
.2015
والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت مدمض الهضً ٤بً ًدحى ،ظُجلً ،ىمي20-19ؤ٦خىبغ
- .4ؤٖ /هام بً الكُش ،ظىصة ؤصاء اإلااؾؿت الدكغَُٗت مً زال ٫جم٨حن اإلاغؤة ؾُاؾُا– خالت الجؼاثغ -
.2015
ظامٗت ٢انضي مغباح وع٢لت(الجؼاثغ) ،مجلت صٞاجحر ،الٗضص،12
 .5صٖ/بض الٗلُم مدمض ٖبض ال٨غٍم نالر ،اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة في الىًَ الٗغبي٢ ،غاءة مٛاًغة
.2016
للٗال٢اث الؿببُت بحن الٓىاهغ ،مجلت ظُل خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الٗام الشالض ،الٗضص ،09ظىان
 ،)2015بدض
– 2000
 .6مي مخي عجالن ،صوع اإلاغؤة في الخُاة الؿُاؾُت :صعاؾت م٣اعهت بحن مهغ والمراػٍل (
٢ضم بلى ظامٗت بجي ؾىٍ ٠اإلاهغٍت ٧،لُت الضعاؾاث الا٢خهاصًت والٗلىم الؿُاؾُت٢ ،ؿم الٗلىم الؿُاؾُت ،والمراػٍل
.2015
 ،)2015مغ٦ؼ بحروث لضعاؾاث الكغ ١ألاوؾِ/12/25،
– 2000
(
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ٖ .7بض الباؾِ ٖبض اإلادؿً ،الخماًت ال٣اهىهُت للمغؤة في حكغَٗاث الٗمل الٗغبُت ،صعاؾت للىا ٘٢واإلاإمى٫
في يىء مٗاًحر الٗمل الضولُت والٗغبُت ،الىعقت ألاولى إلااجمغ ً٢اًا اإلاغؤة وجدضًاث الٗهغ ،هدى وزُ٣ت ٖغبُت لخ٣ى١
.2013
اإلاغؤة ،ممل٨ت البدغًٍ 21-20،هىٞممر
ٖ ،2015لى اإلاى/http://mawdoo3.com:٘٢
 .8مدمضمدمض ،ؤهمُت ٖمل اإلاغؤة ،ميكىعً 2ىلُى
 - .9ص٦/غبِل هبُل ،زهىنُت اليكاٍ اليؿىي يمً الترُ٦بت الخؼبُت الغاهىت في الجؼاثغ :صعاؾت
.278
 ،2016ظامٗت ظُجل ،م
مُضاهُت ،مجلت ؤبدار ٢اهىهُت وؾُاؾُتٖ ،ضص زام ،الٗضص ألاو ،٫ظىان
.2004
 .10زىاء ٞااص ٖبض هللا ،ؤلُاث الخُٛحر الضًمى٢غاَي في الىًَ الٗغبي ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت،
ٖ .11ؼوػ بً جمؿ ،٪اإلاغؤة ومىا ٘٢نى٘ ال٣غاع في جىوـ ،مجلت ؤبدار ٢اهىهُت وؾُاؾُتٖ ،ضص زام ،الٗضص
 ،2016ظامٗت ظُجل ،م.45
ألاو ،٫ظىان
ٖ- .12اجكت مدمض بً مؿٗىص ٞكُ٨ت ،اإلاغؤة والخىمُت اإلاؿخضامت ،جدلُل ؾىؾُىلىجي لضوع وؤهماٍ مكاع٦ت
 ،2016ظامٗت ظُجل.
اإلاغؤة اللُبُت ،مجلت ؤبدار ٢اهىهُت وؾُاؾُتٖ ،ضص زام ،الٗضص ألاو ،٫ظىان
 .13سخغ خىٍجت،ؤهمُت اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة ،قب٨ت اإلاغؤة الؿىعٍت ،اإلايكىع فيٖ2015/08/04لى
.2017
اإلاى http://swnsyria.org/:٘٢اإلاُل٘ ٖلُه بخاعٍش/01/12
 .14بُان نالر ،اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة والىنى ٫بلى مى ٘٢نى٘ ال٣غاع ،مجلت الخىاع اإلاخمضن،
ٖ ،2006لى اإلاىhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59070.٘٢
/03/8
زاهُا  -السطاثل الجامػُت:
 2008ؤَغوخت
– 1995
 وُٗمت عخماوي ،الٗى ٠الؼوجي اإلاماعؽ يض اإلاغؤة بخلمؿان ( مد٨مت جلمؿان همىطظا.2011
-2010
ص٦خىعاه ٧،لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والٗلىم الاظخماُٖت ،ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض جلمؿان ،
زابػا -الىـىؾ اللاهىهُت:
ً ،2016خًمً الخٗضًل الضؾخىعي ،ط ع ٖضص.14
٢اهىن ع٢م ،01-16ماعر في/03/16
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جوىز الدؼسَػاث الىهىُت في مجاٌ خماًت خلىق اإلاسؤة -كساءة في
الدؼسَؼ الجصاثسي
ؤ.هابد بللاطم ولُت الخلىق حامػت خظِبت بً بىغلي.الؼلف
و ؤ .بىهالب خيرة .ولُت خلىق طػُد خمدًً اٌحامػت الجصاثس.01

47

ملخف:
مً زال ٫هظا اإلا٣ا ٫خاولىا جدب٘ جُىع الدكغَٗاث الىَىُت وبسانت في الدكغَ٘ الجؼاثغي ُٞما ًسو خماًت
خ٣ى ١اإلاغؤة ،ومً ؤظل هظا جُغ٢ىا ل٣اهىن ألاؾغة وما ًخٗل ٤بالؼواط والخ٣ى ١والىاظباث بحن الؼوظحن ،وحٗضص الؼوظاث
و ٪ٞالغبُت الؼوظُت ،والخٗضًالث اإلا٨غؾت في ٢اهىن الجيؿُت مً خُض خ ٤اإلاغؤة في ا٦دؿابها وه٣لها ،والخماًت اإلا٣غعة
للمغؤة في ٢اهىن الٗمل ،باإلياٞت بلى بٌٗ الخٗضًالث اإلا٨غؾت لخماًت خ٣ى ١اإلاغؤة في ٢اهىن الٗ٣ىباث الجؼاثغي.
اليلماث اإلافخاخُت:
الدكغَٗاث الىَىُت ،الدكغَ٘ الجؼاثغي ،خ٣ى ١اإلاغؤة ٢،اهىن ألاؾغة ٢،اهىن الجيؿُت٢ ،اهىن الٗمل٢ ،اهىن
الٗ٣ىباث.
Abstract :
Through this article we have tried to trace the development of national legislation and
in particular the Algerian legislation, regarding the protection of women's rights,
consequently we studied family law and concerns about marriage and the rights and
obligations between the spouses, and polygamy dismantling marital tie, and amendments
enshrined in the Nationality Law in terms of women's right to acquire and transfer, and
prescribed for women in labor law protection, as well as some amendments devoted to
protecting the rights of women in the Algerian Penal Code.
Key words :
National legislation, Algerian legislation, women's rights, family law, nationality law,
labor law, penal law

ملدمت:
بالغظىٕ بلى الخٗضًالث التي جبىتها الجؼاثغ في حكغَٗاتها ًٓهغ الاهخمام الظي آلخه للمغؤة ،و٢ض ججؿض طل ٪في
مغاظٗت الٗضًض مً ال٣ىاهحن ومالثمتها م٘ الاجٟاُ٢اث الضولُت اإلاهاصٖ ١ليها بهض ٝبلٛاء ظمُ٘ مٓاهغ الخمُحز ٖلى
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ؤؾاؽ الجيـ ،لخماًت اإلاغؤة وعقي بها بلى مغ٦ؼها الخ٣ُ٣ي باٖخباعها اإلاؿاو ٫ألاو ٫في بٖضاص هظا اإلاجخم٘ والتي ال ًدؿجى
ً
بًجابُا ٖلى ما
لها الُ٣ام بهظا الضوع بال في ظىٌ ،ؿىصه الاَمئىان :الىٟسخي ،واإلااصي ،والاؾخ٣غاع الاظخماعي ،وهظا ًازغ
ج٣ضمه لهظا اإلاجخم٘ .
٩ٞاهذ البضاًت اإلا٣ا ٫بالخُغ ١بلى حٗضًل ٢اهىن ألاؾغة زم بلى ٢اهىن الجيؿُت الظي ؤيٟى ً
مؼٍضا مً الخماًت
للمغؤة٦ ،ما جم الخٗغى ل٣اهىن الٗمل و٦ظل٢ ٪اهىن الٗ٣ىباث الظي جًمً هظا ألازحر ؤخ٩ام جىٞغ الخماًت ؤ٦ثر للمغؤة
وجد٨ٞ ٤٣غة الغصٕ الٗام.
ؤوال :كاهىن ألاطسة
٢اهىن ألاؾغة٧ 11/84ان ُٞه جىا ٌ٢م٘ ما ٦غؾه الضؾخىع مً مبضؤ اإلاؿاواة وٖضم الخمُحز بحن الجيؿُحن،
ظٗل اإلاغؤة في مدُُها السام ؤي في ؤؾغتها جابٗت وزايٗت لؼوظها ال حٗخمر مؿاولت ً
٢اهىها ٖلى ؤبىائها ال٣هغ؛ ٞاألب
ًماعؽ الىناًت ٖنهم ،وٚحرها مً اإلاىاص التي جبحن الالمؿاواة بحن الؼوظحن ،وبالخالي ٧ان مً الًغوعي حٗضًل هظا
ال٣اهىن.
 1984اإلاخًمً ٢اهىن ألاؾغة،
ٞاألمغ 02/05اإلااعر في 02/27اإلاٗض ٫واإلاخمم لل٣اهىن ع٢م 11/84اإلااعر في/06/09
ظاء لُجؿض واخض مً الالتزاماث ال٨مري التي التزم بها عثِـ الجمهىعٍت مً ؤظل جغُ٢ت ألاؾغة ً -
ٖمىما -واإلاغؤة ٖلى وظه
السهىم ،وؤهم الخٗضًالث اإلا٨غؾت بم٣خطخى هظا الىو:
 1ـ الصواج
ؤـ جىخُض ؾً الؼواط ٞاإلاكغٕ الجؼاثغي ٦غؽ اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة في ببغام ٖ٣ض الؼواط في ؾً 19ؾىت،
وهظا خؿب ألاهلُت اإلاضهُت بٗض ؤن ٧اهذ ؤهلُت الغظل في الؼواط بخمام 21ؾىت وؤهلُت اإلاغؤة بخمام 18ؾىت خؿب اإلااصة
 07مً ٢اهىن ألاؾغة ٢بل الخٗضًل.
ولل٣اضخي ؤن ًغزو بالؼواط ٢بل هظا الؿً بٗض جإ٦ضه بإن ٦ال الُغٞحن ٢اصعان ٖلى الؼواط؛ وطل ٪للًغوعة .
ب ـ ؤيا ٝاإلاكغٕ ٧لمت عياجي في حٗغٍ ٠الؼواط اإلااصة 04ؤن:الؼواط هى ٖ٣ض عياجي ًخم بحن عظل وامغؤة ٖلى
وظه الكغعي ،مً ؤهضاٞه ج٩ىًٍ ؤؾغة ؤؾاؾها اإلاىصة والغخمت والخٗاون وبخهان الؼوظحن واإلادآٞت ٖلى ألاوؿاب"،
وبالخالي ال ًم ً٨للىلي ؤو ٚحره ؤن ًجمر ؤبيخه ال٣انغة ٖلى الؼواط صون مىا٣ٞتها وهظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة 13مً ٢اهىن
ألاؾغة .
ث ـ ٦ما ؤُٖذ وػاعة الكاون الضًيُت ألاوامغ ل٩ل ألاثمت ٖلى مؿخىي الىَجي ،ؤن ٢غاءة الٟاجدت ؤزىاء السُبت
وفي مجلـ الٗ٣ض ال جخم بال بٗض بخًاع ٖ٣ض الؼواط ؤو الضٞتر الٗاثلي؛ وهظا خماًت للمغؤة التي جتزوط بالٟاجدت ،ِ٣ٞ
ؤي ػواط قغعي ،وجُل ٤بٗض الضزى ٫بها والظي ٢ض ًىجغ ٖىه بهجاب ؤَٟا٫؛ وبالخالي ًترجب لهاالء مك٩لت بزباث اليؿب
ولؤلم يُإ خ٣ى٢ها.
ٔ ػ ادلادة ٓٗ من القانوف ادلدين اجلزائري .
ٕ
ػ حجيمي حدة ،احلماية القانونية للمرأة يف اجلزائر ،مذكرة ماجستري ،كلية احلقوؽ ،اجلزائر ٔ ،ٕٓٔٗ ،ص ٖٔ.
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ر ـ حُٛحر صوع قغٍ الىلي في الؼواط في الخٗضًل الجضًض بدُض لم ًب ٤الىلي الكغعي ع ً٦مً ؤع٧ان ٖ٣ض الؼواط،
وبهما ؤنبذ مً قغوٍ صخت الؼواط اإلااصة 9م٨غع ٞاإلاكغٕ ؤزظ بمبضؤ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن في ٧ل الجىاهب اإلاخٗل٣ت
بةبغام ٖ٣ض الؼواط.
 2ـ حػدد الصوحاث
جم بزًإ حٗضص الؼوظاث للغيا اإلاؿب ٤للؼوظت ؤو الؼوظت الشاهُت و٦ظا جغزُو عثِـ اإلاد٨مت الظي ًخىلى
الخإ٦ض مً خهى ٫التراضخي ،والخإ٦ض مً جىٞغ اإلامرع الكغعي و٢ضعجه ٖلى جىٞحر الٗض ٫وهظا خؿب اإلااصة 08مً ٢اهىن
ألاؾغة .
ً
جضلِؿا ،وٍد ٤للؼوظت اإلاخًغعة ع ٘ٞصٖىي
وفي خالت بزٟاء الؼوط ٖلى بخضي ػوظاجه ػواظه ٌٗض هظا الٟٗل
ً٢اثُت للمُالبت بالخُلُ ٤خؿب اإلااصة 8م٨غع.
٦ما هو ال٣اهىن ٖلى يغوعة ٞسخ الؼواط الجضًض ٢بل الضزى ٫بطا جؼوط الؼوط بضون جغزُو مً ال٣اضخي.
 3ـ الخلىق والىاحباث بين الصوحين
وخؿب اإلااصة٢ 36اهىن ألاؾغة جم اؾخٗاصث الخىاػن في الخ٣ى ١والىاظباث بحن الؼوظحن ،بدُض ٦غؾذ مبضؤ
اإلاؿاواة في الٗال٢اث ما بحن الؼوظحن والدؿاوي ُٞما بُنهما في الخ٣ى ١والىاظباث.
واإلاالخٔ ٦ظل ٪ؤن ٨ٞغة عب ألاؾغة ٢ض خظٞذ) اإلااصة٢ 39اهىن ألاؾغة ٢بل الخٗضًل( ،بدُض جىظب ٖلى
الُغٞحن ما ًلي:
ـ اإلادآٞت ٖلى الغوابِ الؼوظُت وواظباث الخُاة اإلاكتر٦ت.
ـ اإلاٗاقغة باإلاٗغو ،ٝوجباص ٫الاخترام واإلاىصة والغخمت.
ـ الخٗاون ٖلى مهلخت ألاؾغة وعٖاًت ألاوالص وخؿً جغبُتهم.
ـ الدكاوع في حؿُحر قاون ألاؾغة وجباٖض الىالصاث.
ـ خؿً مٗاملت ٧ل منهما ألبىي آلازغ وؤ٢اعبه واخترامهم وػٍاعتهم.
ـ اإلادآٞت ٖلى عوابِ ال٣غابت والخٗامل م٘ الىالضًً وألا٢غبحن بالخؿجى واإلاٗغو.ٝ
ـ ػٍاعة ٧ل منهما ألبىٍه وؤ٢اعبه واؾخًاٞتهم باإلاٗغو.ٝ
٦ما جم ؤلا٢غاع خؿب اإلااصة 37ؤهه ل٩ل واخض مً الؼوظحن طمت مالُت مؿخ٣لت ًٖ طمت آلازغ ،بمٗجى ؤن للمغؤة
الخ ٤في بصاعة ممخل٩اتهاٚ ،حر ؤهه ًجىػ للؼوظحن ؤن ًخ٣ٟا في ٖ٣ض الؼواط ؤو في ٖ٣ض عؾمي الخ ٤خى ٫ألامىا ٫اإلاكتر٦ت
وجدضًض اليؿب ل٩ل واخض منهما التي جاو ٫بلُه ٖىض الُال.١
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4

ـ فً السابوت الصوحُت

ؤ ـ جم بياٞت زالر خاالث لُلب اإلاغؤة الخُلُ ٤خؿب اإلااصة  82باإلياٞت للخاالث الؿبٗت اإلاظ٧ىعة في الؿاب٤
جخمشل هظه الخاالث في:
ـ الك٣ا ١اإلاؿخمغ بحن الؼوظحن.
ـ مسالٟت الكغوٍ اإلاخٖ ٤ٟليها في ٖ٣ض الؼواط) حٗضص الؼوظاث ؤو قغٍ الٗمل( .
ـ ٧ل يغع مٗخمر ً
قغٖا ٗ٦:ضم الٗض ٫بحن الؼوظاث الظي ٌك٩ل الًغع اإلاٗخمر قغٖا.
ب ـ ؤنبذ السل٘ جهغ ٝاهٟغاصي مً َغ ٝالؼوظت خؿب اإلااصة  85مً ٢اهىن ألاؾغة؛ خُض ًجىػ لها صون
مىا٣ٞت الؼوط ؤن جسال٘ هٟؿها بم٣ابل مالي ،وبطا لم ًخ ٤ٟالؼوظان ٖلى اإلا٣ابل اإلاالي ًد٨م ال٣اضخي بما ال ًخجاوػ ُ٢مت
نضا ١اإلاشل و٢ذ نضوع الخ٨م Kوهظا الخٗضًل ظاء اؾخجابت لُلباث ع ٘ٞالٓلم ًٖ اإلاغؤة و٦غص يض الُال ١الخٗؿٟي
الظي هى في اعجٟإ مؿخمغ .
بطن مً زال ٫طل ٪ه٣ى ٫ؤن ٢اهىن ألاؾغة مٗض٫؛ م ً٨مً بصزا ٫اإلاؼٍض مً اإلاؿاواة بحن الؼوظحن وٖؼػ مً
الخماؾ ٪ألاؾغي.
زاهُا :حػدًالث اإلاىسطت في كاهىن الجيظُت .
ؾاعٕ اإلاكغٕ الجؼاثغي بلى جىُٓم الجيؿُت الجؼاثغٍت ٚضاة الاؾخ٣ال ٫مباقغة؛ خُض نضع ؤو٢ ٫اهىن ًىٓم
 ،1970الظي
 ،1963والظي ؤلغي وٖىيه ٢اهىن الجيؿُت ع٢م 86/70اإلااعر في/12/15
الجيؿُت ع٢م 96/63اإلااعر في/03/27
 2005الظي ظاء باألهضا ٝالخالُت:
ٖض ٫وجمم بمىظب ال٣اهىن 01/05اإلااعر في/02/27
ـ مىاءمت ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بالجيؿُت م٘ الاجٟاُ٢اث واإلاٗاهضاث الضولُت التي اهًمذ بليها الجؼاثغ.
ـ ج٨غَـ مبضؤ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن؛ خُض جم الاٖترا ٝبالجيؿُت الجؼاثغٍت ألانلُت باليؿب ًٖ َغٍ ٤ألام مً
زال ٫اإلااصة.06
ـ بم٩اهُت ا٦دؿاب الجيؿُت الجؼاثغٍت بالؼواط مً ظؼاثغي ؤو ظؼاثغٍت بمىظب مغؾىم متى جىٞغث الكغوٍ
وهظا خؿب اإلااصة  15م٨غع.
-1

خم اإلاسؤة الجصاثسٍت في هلل حيظُتها بلى ؤبىائها:

٢اهىن الجيؿُت الجؼاثغي ٢بل الخٗضًل٧ ،ان مً الدكغَٗاث التي ظٗلذ صم ألام ًإحي في اإلاغجبت الشاهُت ؤو بٗباعة
ؤزغي مً الدكغَٗاث التي ؤزظث به بهٟت اخخُاَُتٚ .حر ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض ٖض ًٖ ٫هظا الخ٨م في حٗضًل اإلااصة
 06التي جىو ؤهه "ٌٗضظؼ ً
اثغٍا الىلض اإلاىلىص مً ؤب ظؼاثغي ؤو ؤم ظؼاثغٍت" ،ؤي جبجى مبضؤ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ،وهى
اإلابضؤ الظي ٦غؾخه الضؾاجحر اإلاخٗا٢بت وصؾخىع
1996في اإلااصة 29والظي ٦غؾخه ظل اإلاىازُ ٤الضولُت.
ػ حجيمي حدة ،ادلرجع السابق ،ص ٖ٘.
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وٍم ً٨ال٣ى ٫مً زال ٫هظه الهُاٚت الجضًضة لىو اإلااصة الؿاصؾت ،بإن لؤلم الجؼاثغٍت لها الخ ٤في ه٣ل
ظيؿُتها ألانلُت بلى ؤبىائها ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ ألاب.
ٞهظا الخٗضًل ً٣طخي ٖلى اإلاكا٧ل التي حٗاوي منها ألامهاث الجؼاثغٍاث اإلاتزوظاث م٘ ؤظاهب ؤو للىاحي ٌٗكً م٘
ؤبىائهً في الجؼاثغ ؛ بدُض ٧ان ألابىاء ٌٗاملىن مٗاملت ألاظاهبُٞ ،دغمىن مً الخ٣ى ١الؿُاؾُت والخ٣ى ١ألازغي:
٧الخٗلُم ،والٗمل ،وؤلا٢امت الكغُٖت .ؤما بٗض الخٗضًل ٞةن هاالء ؤنبدىا مً عٖاًا الضولت الجؼاثغٍتً ،خمخٗىن بجمُ٘
الخ٣ىٛ٦ ١حرهم مً اإلاىاَىحن الجؼاثغٍحن.
 2ـ بهدظاب الجيظُت الجصاثسٍت بالصواج.
 1963في اإلااصة 12للمغؤة ألاظىبُت التي جتزوط بجؼاثغي ،وؤن
ؤظاػ اإلاكغٕ في ٢اهىن الجيؿُت الجؼاثغي لٗام
ج٨دؿب الجيؿُت الجؼاثغٍت بطا ج٣ضمذ بُلب بلى وػٍغ الٗض ،٫ولم ٌٗاعيها في طل٪؛ مما ًض ٫ؤن اإلاكغٕ ؤزظ بمبضؤ
اؾخ٣اللُت ظيؿُت الؼوظت ًٖ ػوظها ،وفي هٟـ الى٢ذ بم٩اهُت جىخُض ظيؿُتها.
وبٗض بلٛاء ٢اهىن
 ،1970زا ٫مً ؤلاقاعة بلى جإزحر الؼواط ٖلى ظيؿُت اإلاغؤة
 ،1963ظاء ٢اهىن الجيؿُت لؿىت
ألاظىبُت اإلاتزوظت بجؼاثغي التي ٧اهذ مىٓمت في اإلااصة 12مً ٢اهىن
.1963
ٚحر ؤن اإلاغؤة الجؼاثغٍت اإلاتزوظت بإظى ي ،ج٣ٟض الجيؿُت الجؼاثغٍت بطا ؤطن لها بمىظب مغؾىم في الخسلي ًٖ
الجيؿُت الجؼاثغٍت .ول ً٨ما ًالخٔ ؤن هىاً ٥
جمُحزا بحن اإلاغؤة والغظل في اإلااصة 18مً ٢اهىن الجيؿُت ؛ ألهه ال ًىظض ؤي
خ٨م ممازل باليؿبت للغظل في هظه الخالت.
ؤما في الخٗضًل ألازحرٞ ،ةن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض ٞخذ الباب ؤمام الؼوظت ؤو الؼوط لخىخُض ظيؿُت
ألاؾغة ًٖ َغٍ ٤الؼواط ،بكغٍ اخترام بعاصة الٟغص في ا٦دؿاب ظيؿُت الؼوط ،وهى ما ج٣طخي به اإلااصة 2/9
و٢اثما ً
ً
٢اهىهُا ً
ٗٞلُا مىظ زالر ؾىىاث ٖلى ألا٢ل ٖىض ج٣ضًم الُلب"… .
م٨غع؛ خُض حكترٍ ؤن ً٩ىن الؼواط
ً
ً
ظضًضا وجغُ٢ت وحٗؼٍؼ لخ٣ى ١اإلاغؤة التي ؤنبدذ ال ٞغ ١بُنها
م٨ؿبا
وٖامت ٞةن حٗضًل ٢اهىن الجيؿُت ٌٗض
وبحن ألاب الجؼاثغي .
زالثا ـ الخماًت اإلالسزة للمسؤة في كاهىن الػمل .
هالخٔ ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ًا٦ض ؤن ج٩ىن قغوٍ الالخدا ١بالٗمل مدضصة باألَغ الٗلمُت الٗ٣الهُت التي
حٗخمض ٖلى الٟ٨اءة والخإهُل َالب الٗمل ب ٌٛالىٓغ ٖلى هىٕ ظيؿه ً
جبٗا لظل ٪جىو اإلااصة 17مً ٢اهىن الٗمل ع٢م
 1990اإلاخٗل ٤بٗال٢اث الٗمل ":حٗض باَلت وٖضًمت ألازغ ٧ل ألاخ٩ام اإلاىهىم ٖليها في
 11-90اإلااعر في 21ؤٞغٍل
الاجٟاُ٢اث الجماُٖت ؤو ٖ٣ض الٗمل التي مً قإجها ؤن جاصي بلى الخمُحز بحن الٗماُٟ٦ ٫ما ٧ان هىٖه في مجا ٫الكٛل
وألاظغة ؤو ْغو ٝالٗملٖ ،لى ؤؾاؽ :الؿً ،والجيـ ،ؤو الىيُٗت الاظخماُٖت ،ؤو اليؿبُت ،ؤو ال٣غابت الٗاثلُت،
وال٣ىاٖاث الؿُاؾُت ،والاهخماء بلى ه٣ابت ،ؤو ٖضم الاهخماء بليها".
 -حجيمي حدة ،ادلرجع السابق ،ص.ٜٗ
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٧ي جد ٤٣الٗض ٫واإلاؿاواة الخُ٣ُ٣ت وج٩اٞا الٟغم بحن اإلاغؤة الٗاملت والغظل الٗامل ً
٢اهىها؛ ًخدخم ؤن جىا٫
ً
اإلاغؤة الٗاملت ،بياٞت بلى خ٣ى ١الٗامل ،خ٣ى٢ا زانت بها ٧امغؤة هي في مجملها :خ٣ى ١زانت لخماًت َبُٗتها الجؿمُت
والصخُت ،وخ٣ى ١خماًت ألامىمت لِؿذ امخُاػاث؛ ألن ألامىمت وُْٟت اظخماُٖت ٖلى اإلاجخم٘ اإلاكاع٦ت في جدمل
ؤٖبائها .
 1ـ في مجاٌ غمل اإلاسؤة اللُلي
مىذ اإلاكغٕ الجؼاثغي خماًت للمغؤة الٗاملت في هظا اإلاجا ٫مً زال ٫جدضًضه لؤلو٢اث التي ال ًم ً٨ؤن حٗمل
ؤزىاءها؛ خُض هجض اإلاكغٕ في البضاًت خضص ؾاٖاث الٗمل اللُلي ،وهى ما هو ٖلُه في اإلااصة 27مً ٢اهىن ع٢م 11-90بإن
ً
ً
نباخا.
ًدضص الٗمل اللُلي بشماوي ؾاٖاث ،وطل ٪مً الؿاٖت الخاؾٗت لُال بلى الؿاٖت السامؿت
وجغ٦ذ مؿإلت جدضًض ٢ىاٖض وقغوٍ الٗمل اللُلي والخ٣ى ١اإلاغجبُت به بلى الاجٟاُ٢اث ؤو الاجٟاُ٢اث
الجماُٖت ،وفي اإلااصة 28جىو ٖلى مى٘ حكُٛل الٗما ٫مً ٦ال الجيؿحن الظًً ً٣ل ٖمغهم ًٖ حؿ٘ ٖكغة ؾىت ٧املت في
ؤي ٖمل لُلي.
واؾدشجى اإلاكغٕ في هظه الخالت اليؿاء الٗامالث مً الٗمل باللُل  -مهما ٧اهذ ؾنهً -وطل ٪بترزُو زام،
ً
ب٢لُمُا ،وطلٖ ٪ىضما جمرع َبُٗت اليكاٍ وزهىنُاث مىهب الٗمل.
ًمىذ مً َغ ٝمٟدل الٗمل اإلاسخو
 2ـ الخماًت اإلالسزة للمسؤة الخامل.
ههذ اإلااصة 55مً ٢اهىن الٗملٖ 11-90لى ؤهه حؿخُٟض الٗامالث زالٞ ٫تراث ما ٢بل الىالصة وما بٗضها مً
ُٖلت ألامىمت ً
َب٣ا للدكغَ٘ اإلاٗمى ٫به ،وٍم٨نهً الاؾخٟاصة – ً
ؤًًا -مً حؿهُالث خؿب الكغوٍ اإلادضصة في الىٓام
الضازلي للهُئت اإلاؿخسضمت ،وللى٢ىٖ ٝلى ؤلاظغاءاث اإلاخسظة في هظا اإلاجا ٫ؾِخم الخٗغى للخإمحن ٖلى الىالصة،
والخماًت الاظخماُٖت.
ؤ ـ الخإمين غلى الىالدة:
بن هٓام الًمان الاظخماعي الجؼاثغي ٌؿخجُب لسهىنُاث اإلاغؤة الٗاملتٟٞ ،ي مجا ٫الخإمحن ٖلى الىالصة
ً
 1983اإلاخٗل ٤بالخإمُىاث الاظخماُٖت في مجا ٫الخإمحن ٖلى الىالصة جىو اإلااصة32
وَب٣ا لل٣اهىن ع٢م 11-83بخاعٍشً 2ىلُى
مىهٖ :لى ؤن حكمل ؤصاءاث الخإمحن ٖلى الىالصة:
ألاداءاث الػُيُتٟ٦ :الت اإلاهاعٍ ٠اإلاترجبت ًٖ الخمل والىي٘ وجبٗاجه.
ُٟٞما ًسو وللمؼٍض مً الخىيُذ جىو اإلااصة 26مً ال٣اهىنٖ 11-83لى ؤن حٗىٌٍ اإلاهاعٍ ٠اإلاخٗل٣ت
بالخإمحن ٖلى الىالصة و٣ٞا للكغوٍ الخالُت:
ـ حٗىٌٍ اإلاهاعٍ ٠الُبُت والهُضلُت ٖلى ؤؾاؽ 100مً الخٗغٍٟاث اإلادضصة ًٖ َغٍ ٤الخىُٓم.
ٔ  -حناف صلمة ،األحكاـ اخلاصة بادلرأة العاملة يف تشريعات العمل ،احلق رللة فصلية يصدرىا إرباد احملامني العرب ،السنة -ٖٙالعددٔ ٕ-لسنة ٕ٘ٓٓ ،ص ٕٙ
.
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ـ حٗىٌٍ مهاعٍ ٠ب٢امت ألام واإلاىلىص في اإلاؿدكٟى ٖلى هٟـ ألاؾـ إلاضة زماهُت ؤًام.
ـ ألاداءاث الىلدًت :ص ٘ٞحٗىًٍت ًىمُت للمغؤة الٗاملت التي جًُغ بؿبب الىالصة بلى الاهُ٣إ ًٖ الٗمل.
وُٞما ًخٗل ٤باؾخد٣ا٢اث ؤلاظاػة ههذ اإلااصة 28مً ٢اهىن 11-83اإلاٗض ٫واإلاخمم باألمغ ع٢مغ 17-96اإلااعر في6
ٖ 1996لى ؤن٩ً :ىن للمغؤة الٗاملت التي جًُغ ٖلى الخىٖ ًٖ ٠٢ملها بؿبب الىالصة الخ ٤في حٗىًٍت ًىمُت
ًىلُى
حؿاوي 100مً ألاظغ الُىمي بٗض ا٢خُإ اقترا ٥الًمان الاظخماعي والًغٍبت "
و ًدضص اإلاكغٕ الجؼاثغي الكغوٍ واإلاضة في اإلااصة 29مً هٟـ ال٣اهىن اإلاٗض ٫واإلاخمم باألمغ ع٢م 17-96اإلااعر
ٖ":1996لى ؤن جخ٣اضخى اإلاامىت لها ،قغٍُت جخى٧ ًٖ ٠٢ل ٖمل مإظىع ؤزىاء ٞترة الخٗىٌٍ ،حٗىًٍت ًىمُت
فيً 6ىلُى
ً
إلاضة ؤعبٗت ٖكغ ؤؾبىٖا مخخالُا ،جبضؤ ٖلى ألا٢ل ؾخت ؤؾابُ٘ ،منها ٢بل الخاعٍش اإلادخمل للىالصة ،وٖىضما جخم الىالصة ٢بل
ً
ؤؾبىٖا".
جاعٍش اإلادخمل ال ج٣لو ٞترة الخٗىٌٍ اإلا٣ضعة ؤعبٗت ٖكغ
ب ـ الخدماث الاحخماغُت الخىمُلُت
 179اإلااعر
حؿخُٟض اإلاغؤة الٗاملت مً السضماث الاظخماُٖت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة الشالشت مً اإلاغؾىم ع٢م-82
 1982الظي ًدضص مدخىي السضماث الاظخماُٖت وُُٟ٦ت جمىٍلها ٖلى ؤجها مً خُض اإلابضؤ ،حٗض السضماث
في 15ماًى ؾىت
الاظخماُٖت الخابٗت للهُئت اإلاؿخسضمت م٨ملت ألٖما ٫الضولت والجماٖاث اإلادلُت والهُئاث اإلاخسههت وٍخم الخٟ٨ل بها
جُبُ٣ا للدكغَ٘ والخىُٓم اإلاٗمى ٫بهما .
زالثا :الخػدًالث اإلاىسطت في كاهىن الػلىباث
بن الٗى ٠بهٟت ٖامت مٗا٢ب ٖلُه في ٢اهىن الٗ٣ىباث ،ؾىاء اعج٨ب مً َغ ٝامغؤة ؤو عظل ،وجٓهغ ؤهمُت
٢اهىن الٗ٣ىباث مً زال ٫اإلاهالر والخ٣ى ١التي ًدميها والٛاًت التي ًغٍض ججؿُضها ،وهي مهالر الجماٖت.
 1966الظي ًخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث اإلاٗض٫
 156اإلااعر فيً 8ىهُى
ومً هظا اإلاىُلً ٤خم الخٗغى ألمغ ٢م-66
واإلاخمم ،وؤهم الخٗضًالث التي ٖغٞها والتي جخٗل ٤بدماًت الجىاثُت للمغؤة.
 1ـ الخدسغ الجيس ي
ل٣ض ظاء الخجغٍم ٦غصة لىمى الخدغف الجيسخي في مىا ٘٢الٗمل ،واؾخجابت لُلب الجمُٗاث اليؿىٍت بٗض ظهىص
 ،2003خحن
ؤو ٫لجىت وَىُت وؿاثُت مهخمت بكاون اإلاغؤة الٗاملت بالجؼاثغ ،والتي ْهغث للىظىص في قهغ ماعؽ مً ٖام
َالبذ في مغاؾلت عؾمُت لىػاعة الٗض ٫الجؼاثغٍت بخجغٍم الخدغف الجيسخي ٞ ،ىلىط اإلاغؤة ٖالم الكٛل ًٟغى وظىص
ههىم حكغَُٗت جدميهً ،لظل ٪وظب وي٘ مُ٩اهحزماث مهاخبت لخُٟٗل ظُض ل٩ل اإلا٣خًُاث اإلاىٓمت لٗمل اليؿاء
والخماًت لخ٣ى٢هً .
ٔ  -عمار مانع ،ادلرأة العاملة يف ادلنظومة التشريعية اجلزائرية ،رللة علوـ اإلنسانية ،جامعة مسيلة ،العدد -ٕٜجواف ، ٕٓٓٛصٕٔٙ
ٕ  -أحسن بوسقيعة ،الوجيز يف القانوف اجلنائي اخلاص ،اجلزء األوؿ ف دار اذلومة ،اجلزائر ،ٕٓٓ٘ ،ص . ٖٔٛ
ٖ  -لقاط مصطفى ،جرؽلة التحرش اجلنسي ،مذكرة ادلاجستري ،جامعة اجلزائر ٔ ،ٕٖٓٔ ،ص. ٛ
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2004
٣ٞض هو اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى الخدغف الجيسخي في اإلااصة 341م٨غع مً ال٣اهىن 15-04اإلااعر في/11/10
50000صط
والظي ههه ٧اآلحيٌٗ":ض مغج٨با لجغٍمت الخدغف الجيسخي ،وَٗا٢ب بالخبـ مً قهغًٍ بلى ؾىت وبٛغامت مً
 200000صط ٧ل شسو ٌؿخٛل ؾلُت وُْٟخه ؤو مهىخه ًٖ َغٍ ٤بنضاع ألاوامغ للٛحر ؤو بالتهضًض ؤو ؤلا٦غاه ؤو
بلى
بمماعؾت يٛىَاث ٖلُه ٢هض بظباعه ٖلى اؾخجابت لغٚباجه الجيؿُت .وفي خالت الٗىص جًاٖ ٠الٗ٣ىبت ".
 2ـ حساثم الاججاز باليظاء
اؾدكٗغ اإلاكغٕ الجؼاثغي مضي زُىعة الجغاثم الاججاع باألشسام ٖلى اليؿاء وؤجها في جؼاًض مؿخمغ،ألامغ
الظي اؾخلؼم يغوعة جىٞحر خماًت ظىاثُت إلاىاظهتها ،وفي ؾبُل طل ٪ؤيا ٝاإلاكغٕ الجؼاثغي بلى ٢اهىن الٗ٣ىباث مىاص
ً
ً
مٓهغا خضًشا مً مٓاهغ
ٌٗ ،2009ض ظغاثم الاججاع بالبكغ
ظضًضة ،وطل ٪بمىظب ال٣اهىن ع٢م 01-09اإلااعر فيٞ 25مراًغ
الٗبىصًت التي نىٟتها مىٓمت ألامم اإلاخدضة في زاهت الجغٍمت اإلاىٓمت ٖمر الىَىُت.
وٍإحي ججغٍمها في هظا اإلاكغوٕ في بَاع ج ٠ُُ٨اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت م٘ الالتزاماث اإلاترجبت ًٖ الخهضًٖ ٤لى
اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الجغٍمت اإلاىٓمت ٖمر الىَىُت ،وٖلى ألازو المرجى٧ى ٫اإلا٨مل لها ،اإلاخٗل ٤بمى٘ و٢م٘
الاججاع باألشسام ،وبسانت اليؿاء وألاَٟا ،٫والظي ناص٢ذ ٖلُه الجؼاثغ ،بخد ،ٟٔبم٣خطخى اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م
.2003
 417اإلااعر في 09هىٞممر
-03
ؤ ـ غىاؿس حساثم الاججاز باألشخاؾ
٣ٞض ظغم اإلاكغٕ ؾلؿلت مً ؤٗٞا ٫التي جاصي بلى اؾخٛال ٫اإلاججي ٖليها؛ لظل ٪ؾِخم الخٗغى لهظه ألاٗٞا٫
باٖخباعها جمشل الؿلى ٥ؤلاظغامي زم الاؾخٛال ٫باٖخباعه ًمشل الٛاًت ؤلاظغامُت؛ ٞاالججاع با٫وؿاء
 ًو٣ٞا إلاا ؾبً -٤خإل ٠مً زالزت ٖىانغ ؤؾاؾُت الخالُت:
ـ الفػل :اإلاخمشل في :الخجىُض ،ؤو الى٣ل ،ؤو الخىُ٣ل ،ؤو ؤلاًىاء ،ؤو الاؾخ٣با ٫شسو.
ـ الىطُلت :اإلاخمشلت في التهضًض بال٣ىة ؤو باؾخٗمالها ؤو ٚحر طل ٪مً ؤق٩ا :٫ؤلا٦غاه ،ؤو الازخُا ،ٝؤو الاخخُا،٫
ؤو السضإ ،ؤو بؾاءة اؾخٗما ٫الؿلُت ،ؤو اؾخٛال ٫خالت اؾخًٗا ،ٝؤو بةُٖاء ،ؤو جل٣ي مبال ٜمالُت ؤو مؼاًا لىُل
مىا٣ٞت شسو له ؾلُت ٖلى شسو آزغ ،وجدؿبا لخظعٕ الجاوي بإن اإلاججي ٖليها ٧اهذ حؿخٛل بمىا٣ٞتها ،لم ٌٗخض
اإلاكغٕ بغياء اإلاججي ٖلُه" .
ـ الغسق :وَكمل الاؾخٛال ٫في اؾخٛال ٫صٖاعة الٛحر ؤو ؾاثغ ؤق٩ا :٫الاؾخٛال ٫الجيسخي ،ؤو اؾخٛال ٫الٛحر
في الدؿى ،٫ؤو السسغة ،ؤو السضمت ٦غها ،ؤو الاؾتر٢ا ،١ؤو اإلاماعؾاث الكبيهت بالغ ،١ؤو الاؾخٗباص ،ؤو هؼٕ ألاًٖاء.
وًخمحز ال٣هض الجىاجي هىا ب٩ىهه ً
٢هضا ً
زانا؛ خُض ًًا ٝبلى الٗلم وؤلاعاصة هُت الجاوي في جىظُه اإلاججي ٖلُه إلجُان
ؤٗٞا ،٫ؤي جىاٞغ باٖض زام لضي الجاوي ًخمشل في اؾخٛال ٫اإلاججي ٖلُه .
ٔ
مكرر ٗ فقرة أوىل من ىذا ا لقانوف
 وىذا ما تضمنتو ادلادة ٖٖٓ مكرر ٕٔ من قانوف العقوبات مىت استخدـ الفاعل أيا من الوسائل ادلشار إليها يف ادلادة ٖٖٓ ّحاؿ استضعاؼ أو بإعطاء أو
واليت سبثل التهديد بالقوة أو أي شكل من أشكاؿ اإلكراه أو االختطاؼ أو االحتياؿ أو اخلداع أو إساءة استعماؿ السلطة أو استغالؿ ة
تلقي مبالغ مالية أو مزايا .
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ً
ً
مكضصا؛ ُٗٞا٢ب بالسجً مً ٖكغ( )10ؾىىاث بلى ٖكغًٍ ()20
ب ـ الجصاء :ظٗل اإلاكغٕ نٟت الؼوظُت ْغٞا
 2.000.000صط ( ).
1.000.000صط بلى
ؾىت وبٛغامت مً
وجس ٌٟالٗ٣ىبت بلى الىه ٠بطا ّ
جم ؤلابال ٙبٗض اهتهاء الخىُٟظ ؤو الكغوٕ ُٞه و٢بل جدغٍ ٪الضٖىي الٗمىمُت،
ؤو بطا جم ً٨بٗض جدغٍ ٪الضٖىي الٗمىمُت مً بً٣ا ٝالٟاٖل ألانلي ؤو الكغ٧اء في هٟـ الجغٍمت( ).
 3ـ كاهىن ميافدت الػىف كد اإلاسؤة .
 156اإلااعر في
 2015مٗض ٫ومخمم ألمغ ع٢م-66
٢اهىن م٩اٞدت الٗى ٠يض اإلاغؤة ع٢م 19-15اإلااعر في30صٌؿممر
 1966ل٣اهىن الٗ٣ىباث الجؼاثغي جًمً حٗضًل ججغٍم مسخل ٠نىع الٗى ٠الىاٗ٢ت ٖلى اإلاغؤة مً :الٗى٠
ًىهُى ؾىت
الؼوجي ،الٗى ٠الا٢خهاصي ،الٗى ٠الجيسخي ،والخدغف ،وجهغٞاث ٚحر ألازالُ٢ت اججاه اإلاغؤة ،وظاء هظا حٗضًل في ْل
جؼاًض الٗى ٠يض اإلاغؤة وزانت يمً الىُا ١اإلاجزلي والظي ًماعؽ صازل هُا ١الٗاثلت ،وَؿتهض ٝاإلاغؤة بؿبب صوها في
هظا الىُا. ١
ٞاإلااصة 266م٨غع مً ٢اهىن الٗ٣ىباث حؿاهم في ج٣لُو الجغاثم يض اليؿاء زانت ً٢اًا الًغب والجغح،
ً
ً
وججىبا ألي
وهٓغا لسهىنُت الٗال٢ت الؼوظُت وحٗ٣ضها ،وجٟاصي ألي ججاوػ ٢ض ًغج٨ب مً ؤخض الؼوظحن بٗض اهٟهالها،
ؤٖما ٫اهخ٣امُت ؾببها الٗال٢ت الؼوظُت الؿاب٣ت ،هجض ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ؤناب ٖىضما ظغم ؤٗٞا ٫الًغب والجغح
الهاصعة مً الجاوي ؾىاء ٧ان ًُ٣م ؤو ال ًُ٣م في هٟـ مؿ ً٨الطخُت ؾىاء اعج٨بذ ؤٗٞا ٫الٗى ٠مً ٢بل الؼوط
الؿاب ،٤وجبحن ؤن ألاٗٞا ٫طاث نلت بالٗال٢ت الؼوظُت الؿاب٣ت.
واإلاالخٓت هٟؿها ُٞما ًسو الٗى ٠اللٟٓي والىٟسخي الىاٖ ٘٢لى الؼوظت واإلاجغم بمىظب هو اإلااصة266
م٨غع٢ 01اهىن الٗ٣ىباث الجؼاثغي٢ .ض جًمً ال٣اهىن الهٟذ ٞةهه ًٟخذ الباب ؤمام الالٖ٣اب ،وًٍ٘ اإلاغؤة ؤمام
ً
خاظؼا ؤو
يٛىَاث ومىا ٠٢حعجحزًت ٦طخُت ،وهظا ًٓهغ في اإلاُضان؛ ٞاإلاغؤة اإلاٗىٟت حِٗل في نمذٞ ،الهٟذ ً٘٣
ً
ٖاث٣ا ؤمام اإلاغؤة؛ ألهىا وٗلم الًٛىَاث التي جإحي مً ٢بل ٖاثلت اإلاغؤة ؤو ٖاثلت الؼوط ؛ لظل٧ ٪ان البض مً جُغ ١بلى
قغٍ الك٩ىي اإلاؿب٣ت بض ٫الٗظع اإلاٟٗى وهى الهٟذ.
خاجمت:
عٚم الترؾاهت الهاثلت مً ال٣ىاهحن ،بال ؤهه ال جؼا ٫اإلاغؤة جخٗغى لٗضًض مً الاهتها٧اث اإلااؾٟت ،وزانت جل ٪التي
جدمل َاب٘ الٗى ،٠عٚم الجهىص اإلابظولت لؿً ٢ىاهحن جدمي اإلاغؤة ٞاإلاك٩ل لِـ في وظىص الىهىم ،وبهما ًغظ٘ لُُٟ٨ت
ٔ ػ ادلادة ٖٖٓ مكرر٘ من قانوف العقوبات اجلزائري ،كما ال يستفيد الشخص ادلداف الرتكابو أحد األفعاؿ اجملرمة من ظروؼ التخفيف ادلنصوص عليها يف ادلادة
ٖ٘ من القانوف العقوبات ،كما يطبق عليو عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية ادلنصوص عليها يف ادلادة  ٜمن ػ القانوف وتقضي اجلهة القضائية دبنع أي أجنيب من
اؿراب الوطين إما هنائيا أو دلدة عشر (ٓٔ) سنوات على األكثر.
اإلقامة يف ت
ادلقررة كل من يبلغ السلطات اإلدارية أو القضائية عن جرؽلة االذبارب األشخاص قبل البدء يف تنفيذىا أو الشروع فيها.
كمايعفى من العقوبة ّ
ٕ ػ ادلادة  ٙو ٚو ٛو ٜمن قانوف العقوبات اجلزائري .
ٖ
ػ اجلريدة الرسمية اجلزائرية العدد ٔٚسنة ٕ٘ٔٓ .
ٗ -شلدوح خليل البحر ،العنف ضد النساء واألطفقاؿ ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،ٕٓٔٔ ،ص ٘ٗ .
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جُٟٗلها ٖلى ؤعى الىا ،٘٢بدُض حٗض اإلاغؤة هٟؿها هي ؤخض الٗىامل الغثِؿُت لبٌٗ ؤهىإ الٗى ٠والايُهاص؛ وطل٪
لخ٣بلها له واٖخباع الدؿامذ والسًىٕ ؤو الؿ٩ىث ٖلُه ٦غص ٗٞل لظل٪؛ مما ًجٗل آلازغ في الخماصي والخجغؤ ؤ٦ثر ٞإ٦ثر.
لظل ٪البض مً وي٘ بؾتراجُجُت ٗٞالت لترُ٢ت وبصماط اإلاغؤة في ٧اٞت اإلاجاالث وخماًتها ومؿاهضتها مً ؤظل حٗؼٍؼ
خ٣ى٢ها وجمُ٨نها مً الخى ٤ُٞبحن مؿاولُتها اإلاهىُت والٗاثلُت وم٩اٞدت الٗى ٠يضها ب٩اٞت ؤق٩اله :الؿُاسخي،
والا٢خهاصي ،والاظخماعي ،وألاؾغي ،وال بض مً حٗؼٍؼ ؤظهؼة الخماًت ال٣اهىهُت وؤلُاث اإلاغا٢بت ومىدها ٞغنت إلزباث
ً
ً
وا٢خهاصًا ،ولخدمي هٟؿها بىٟؿها٦ ،ما ًجب ٖضم الىٓغ بليها ٦إهثى  ِ٣ٞبل ًجب خماًتها صازل ألاؾغة
ؾُاؾُا،
طاتها:
وزاعظها ٧امغؤة لها صوع ٗٞا ٫في اإلاجخم٘ ٢اصعة ٖلى الضٞإ ًٖ هٟؿها والُ٣ام بمؿاولُتها.
اإلاساحؼ:
٢ - 1اهىن اإلاضوي الجؼاثغي .
٢ - 2اهىن الٗ٣ىباث الجؼاثغي.
 - 3الجغٍضة الغؾمُت الجؼاثغٍت الٗضص 71ؾىت .2015
 - 4ؤخؿً بىؾُٗ٣ت ،الىظحز في ال٣اهىن الجىاجي السام ،الجؼء ألاو ٫ن صاع الهىمت ،الجؼاثغ. 2005
 - 5حجُمي خضة ،الخماًت ال٣اهىهُت للمغؤة في الجؼاثغ ،مظ٦غة ماظؿخحر٧ ،لُت الخ٣ى ١الجؼاثغ . 2014 ،1
 - 6خىان هجمت ،ألاخ٩ام السانت باإلاغؤة الٗاملت في حكغَٗاث الٗمل ،الخ ٤مجلت ٞهلُت ًهضعها بجداص اإلادامحن
الٗغب ،الؿىت -36الٗضص 2-1لؿىت . 2005
ٖ - 7ماع ماو٘ ،اإلاغؤة الٗاملت في اإلاىٓىمت الدكغَُٗت الجؼاثغٍت ،مجلت ٖلىم ؤلاوؿاهُت ،ظامٗت مؿُلت ،ال٘ صص -29
ظىان . 2008
 - 8ل٣اٍ مهُٟى ،ظغٍمت الخدغف الجيسخي ،مظ٦غة اإلااظؿخحر ،ظامٗت الجؼاثغ.2013 ،1
 - 9ممضوح زلُل البدغ ،الٗى ٠يض اليؿاء وألاَٟا ،٫صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة.2011 ،
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-1989( خلىق اإلاسؤة ألازدهُت في جإلُف ألاخصاب الظُاطُت والاهدظاب بليها
)2016
الدهخىز ؿالح غبد السشاق فالح الخىالدة
 باخث في الؼاون الظُاطُت- اإلاملىت ألازدهُت الهاػمُت
57

:اإلالخف
،ترة الضعاؾتٞ ٫ اإلاغؤة ألاعصهُت في مماعؽ الٗمل الخؼبي زال١ى٣ ٖلى َبُٗت خٝ هظه الضعاؾت بلى الخٗغٝتهض
اهىن٢  ألاخؼاب الؿُاؾُت وقغوٍ الاهدؿاب بليها في الضؾخىع ألاعصوي وفي٠ُ اإلاغؤة ألاعصهُت في جإل١ى٣ ٖلى خٝوالخٗغ
ض٢ و،ت اإلاغؤة ألاعصهُت في ألاخؼاب الؿُاؾُت٦اث مكاع٣ُٗ ؤهم مٝ الضعاؾت بلى الخٗغٝما تهض٦ ،ألاخؼاب الؿُاؾُت
 ألاخؼاب الؿُاؾُت٠ُ جـإل٤اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤُٖذ اإلاغؤة ألاعصهُت خ٢زلهذ الضعاؾت بلى ؤن الضؾخىع ألاعصوي و
 ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها في الدكغَٗاث ألاعصهُت٠ُ اإلاغؤة ألاعصهُت في جإل٤ وؤن الىو ٖلى خ،والاهدؿاب بليها
اهىن ألاخؼاب٢  وؤونذ الضعاؾت بخٗضًل،ت اإلاغؤة ألاعصهُت في الٗمل الخؼبي وألاخؼاب الؿُاؾُت٦ؾاهم في ػٍاصة مكاع
الؿُاؾُت الخالي بدُض ًخم اقترٍ وظىص وؿبت مُٗىت مً اليؿاء في الهُئت الخإؾِؿُت ختى ًخم جغزُو الخؼب
وبض بغامج الخىُٖت بإهمُت ٖمل اإلاغؤة،  والٗمل ٖلى حصجُ٘ ألاخؼاب الؿُاؾُت ٖلى ظظب اليؿاء في ًٖىٍتها،الؿُاسخي
.الؿُاسخي
.ت الؿُاؾُت٦ اإلاكاع، اإلاغؤة ألاعصهُت، ؤلاوؿان١ى٣ خ، الؿُاؾُت١ى٣ الخ- :خاخُتٟلماث اإلا٩ال
Abstract:
This study aims to identify the nature of the Jordanian women's rights practicing
partisan activity during the study period، and to identify the Jordanian women's rights to form
political parties and the terms of membership in the Jordanian Constitution and the law
political parties، as the study aims to identify the most important obstacles to the Jordanian
women's participation in political parties، the study concluded that the Jordanian constitution
and the law political parties has given Jordanian women the right to form political parties
and join them، and that the text on the right of Jordanian women in the formation of political
parties and join them in the Jordanian legislation contributed to the increase of Jordanian
women's participation in party work، political parties، the study recommended the
amendment of the current law political parties so that the condition of the existence of a
certain percentage of women in the constituent body until the political party licensing، and
work to encourage political parties to attract women in membership، spreading awareness
programs of the importance of women's political action.
Keywords: - political rights، human rights، Jordanian Women ،political participation.
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اإلالدمت ملدمت ( دون حػسٍف )
ً
ٌك٩ل خ ٤اإلاغؤة ألاعصهُت في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ظؼءا ال ًخجؼؤ مً الخ٣ى١
1952م وحٗضًالجه ،والظي ٌك٩ل ؤلاَاع
الؿُاؾُت ألانُلت التي ًخمخ٘ بها اإلاىاًَ ألاعصوي ،خُض ؤن الضؾخىع ألاعصوي لؿىت
الضؾخىعي للخ٣ى ١الؿُاؾُت للمىاًَ ألاعصوي ،ؤ٦ض ٖلى اإلاؿاواة الخامت بحن ألاعصهُىن ؤمام ال٣اهىن ال جمُحز بُنهم في
الخ٣ى ١والىاظباث وبن ازخلٟىا في الٗغ ١ؤو اللٛت ؤو الضًً.
و٢ض ؤ٦ض الضؾخىع ألاعصوي لؿىت1952م وحٗضًالجه ٖلى خ ٤اإلاىاًَ ألاعصوي في جإلُ ٠ألاخؼاب
الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ومماعؾت الٗمل الخؼبيٖ ،لى ؤن ج٩ىن ٚاًتها مكغوٖت ووؾاثلها ؾلمُت وطاث هٓم ال جسال٠
ؤخ٩ام الضؾخىع ،وؤن ًىٓم ال٣اهىن َغٍ٣ت جإلُ ٠الجمُٗاث والى٣اباث وألاخؼاب الؿُاؾُت ومغا٢بت مىاعصها.
1989م ،بضؤث مٓاهغ الخدى ٫الضًم٣غاَي والتي
وبٗض ٖىصة الخُاة الضًم٣غاَُت بلى ألاعصن بٗض ٖام
1992م ،لِك٩ل بظل٪
جمشلذ بٗضص مً ؤلانالخاث الؿُاؾُت ومً يمنها وي٘ ٢اهىن ظضًض لؤلخؼاب الؿُاؾُت لؿىت
ؤلاَاع ال٣اهىوي الىاْم لٗملُت جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ،وبظل ٪بضؤث مماعؾت الٗمل الخؼبي جيكِ في
ً
1957مٖ ،ىضما نضع ٢غاع الخ٩ىمت ألاعصهُت بدل
الؿاخت الؿُاؾُت ألاعصهُت بٗض ؤن ْل الٗمل الخؼبي مدٓىعا مىظ ٖام
ألاخؼاب الؿُاؾُت وخٓغ الٗمل الخؼبي في الؿاخت الؿُاؾُت ألاعصهُت.
-

هدف الدزاطت:

تهض ٝهظه الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى َبُٗت خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في مماعؽ الٗمل الخؼبي في الٟترة ما بحن
 ،)2016والخٗغٖ ٝلى خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت وقغوٍ الاهدؿاب بليها في الضؾخىع ألاعصوي
-1989
(
زالٞ ٫ترة الضعاؾت ،والخٗغٖ ٝلى خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت وقغوٍ الاهدؿاب بليها في ٢اهىن
ألاخؼاب الؿُاؾُت زالٞ ٫ترة الضعاؾت ،والخٗغٖ ٝلى ؤهم مُٗ٣اث مكاع٦ت اإلاغؤة ألاعصهُت في ألاخؼاب الؿُاؾُت،
والسغوط بيخاثج ًم ً٨ؤن حؿاٖض في ػٍاصة الخم٨حن الؿُاسخي للمغؤة ألاعصهُت في مغا٦ؼ نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي ،وفي ػٍاصة
مكاع٦ت اإلاغؤة ألاعصهُت في ألاخؼاب الؿُاؾُت.
-

ؤهمُت الدزاطت:

ج٨مً ؤهمُت هظه الضعاؾت في ؤجها مً الضعاؾاث التي جىا٢ل مىيىٕ الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة ألاعصهُت،
وزانت خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت وقغوٍ الاهدؿاب بليها٦ ،ما ج٨مً ؤهمُت هظه الضعاؾت في
 ،)2016وفي بُان ؤلُاث
-1989
الخٗغَ ٝبُٗت خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت وقغوٍ الاهدؿاب بليها(
خ ٤وقغوٍ جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت وقغوٍ الاهدؿاب بليها في ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت زالٞ ٫ترة الضعاؾت٦ ،ما
ً
جمرػ ؤًًا ؤهمُت الضعاؾت في حٗؼٍؼ الضعاؾاث الؿاب٣ت في مجا ٫مكاع٦ت اإلاغؤة ألاعصهُت في ألاخؼاب الؿُاؾُت ،وج٣ضًم
الخىنُاث اإلاسخلٟت للجهاث اإلاسخهت في هظا اإلاجا.٫
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-

مؼيلت الدزاطت وحظائالتها:

ج٨مً مك٩لت الضعاؾت في مضي ؾماح الضؾخىع ألاعصوي و٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ألاعصوي للمغؤة ألاعصهُت بد٣ها
في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت وقغوٍ الاهدؿاب بليها زالٞ ٫ترة الضعاؾت؛ ومً هىا ظاءث هظه الضعاؾت مً ؤظل ؤلاظابت
ٖلى ألاؾئلت الخالُت:
هل حؿمذ الدكغَٗاث ألاعصهُت للمغؤة ألاعصهُت بالخ ٤في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها في الٟترة ما
)2016؟.
-1989
بحن (
1952م وحٗضًالجه م٘ خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت
 ٠ُ٦حٗامل الضؾخىع ألاعصوي لؿىت
والاهدؿاب بليها ؟.
 ٠ُ٦حٗامل ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت م٘ خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ؟.
ما اإلا٣هىص بمٟهىم الخؼب الؿُاسخي في ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ؟.
ما هي قغوٍ جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها في ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ؟.
ما هي ؤهم مُٗ٣اث مكاع٦ت اإلاغؤة ألاعصهُت في ألاخؼاب الؿُاؾُت ؟.
-

فسكُت الدزاطت:

حؿدىض هظه الضعاؾت ٖلى الٟغيُت الغثِؿُت الخالُت:
هىالٖ ٪ال٢ت اعجباَُه بحن خ ٤جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها في الدكغَٗاث ألاعصهُت وبحن مكاع٦ت
اإلاغؤة ألاعصهُت في ألاخؼاب الؿُاؾُت.
-

مـولخاث ومفاهُم الدزاطت:

خلىق ؤلاوظان :هي مجمىٖت مً الخ٣ى ١ألانلُت الالػمت واإلاالن٣ت لئلوؿان في ٧ل ؤهداء الٗالم،
وصوهما جمُحز ٖلى اٖخباعاث جخٗل ٤بالجيـ ؤو الٗغ ١ؤو اللىن ؤو الُٗ٣ضة ؤو اللٛت ؤو الغؤي ؤو ألانل الاظخماعي ؤو الثروة
ُ
وٚحرها ،وَك٩ل ؤلاوؿان مدىع هظه الخ٣ى ١التي حٗجى بدغٍت ؤلاوؿان و٦غامخه( ).
وَٗغ ٝالبٌٗ خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى ؤجها هي الخ٣ى ١الُبُُٗت التي ظاء بها ال٣اهىن الُبُعي ،وإلاا جُىعث
اإلاجخمٗاث البكغٍت جُىعث مٗها الؿلُت الؿُاؾُت وظاء مٗها ال٣اهىن الىيعي ،خُض ؤنبدذ هىا ٥الخ٣ى ١اإلاضهُت
وؤزغي ؾُاؾُت ،وحٗغ ٝالخ٣ى ١اإلاضهُت بالخ٣ى ١التي ولضث مٗىا مشل :خ ٤الخُاة ،وخ ٤الاٖخ٣اص ،وخ ٤الخ٨ٟحر ،وخ٤

(ٔ) نظاـ بركات وآخروف ،األحزاب األردنية وحقوؽ اإلنساف :ربليل مضموف ادلواثيق األساسية ،ادلركز الوطين حلقوؽ اإلنساف ،عماف ،األردفٕٓٔٓ ،ـ ،ص ٗ .
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الؼواط وج٩ىًٍ ألاؾغة (ؤلاهجاب) ،وخ ٤الخمل ،٪والخ٣ى ١الؿُاؾُت مشل :خ ٤الاهخساب واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت بإهىاٖها،
وخ ٤الٗمل في ؤلاصاعة الٗامت ،وخ ٤الخجىُض ؤلاظباعي (السضمت الٗؿ٨غٍت)( ).
ً
والخ٣ى ١الؿُاؾُت هي جل ٪الخ٣ى ١التي جشبذ للصسو باٖخباعه ًٖىا في ظماٖت ؾُاؾُت مُٗىت ،التي جدُذ
لؤلٞغاص اإلاؿاهمت في ج٩ىًٍ ؤلاعاصة الجماُٖت ،وهي مً الخ٣ى ١التي ًخمخ٘ بها ٧ل ٞغص مً ؤٞغاص الضولت ،وال ًجىػ خغماهه
ؤو اؾخصىائه منها ،وبظل ٪له خ ٤اؾخٗما ٫هظه الخ٣ى ١ؤو ٖضم اؾخٗمالها ،وحكمل هظه الخ٣ى ١خ ٤الاهخساب
والترقُذ وخ ٤جىلي الىْاث ٠الٗامت وخ ٤مساَبت الؿلُاث الٗامت وخ ٤الاظخمإ وج٩ىًٍ الجمُٗاث وألاخؼاب
الؿُاؾُت( ).
الخصب الظُاس ي :هى ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً اإلاىاَىحن ًامىىن بإهضا ٝؾُاؾُت وبًضًىلىظُت
مكتر٦ت ،وٍىٓمىن ؤهٟؿهم بهض ٝالىنى ٫بلى الؿلُت وجد ٤ُ٣بغهامجهم( ).
وًغي (مىعَـ صوٞغظُه) ؤن ألاخؼاب هضٞها اإلاباقغ هى الٟىػ بالؿلُت ؤو اإلاكاع٦ت في مماعؾتهاٞ ،هي حؿعى بلى
الخهىٖ ٫لى م٣اٖض في الاهخساباث ،وؤن ً٩ىن لها هىاب ووػعاء ،وؤن حؿخلم الخ٨م( ) .وٍغي (ؤهخىوي ٚضهؼ ) ؤن الخؼب
الؿُاسخي هى مىٓمت حؿعى بلى جد ٤ُ٣الؿُُغة والىنى ٫بلى ُ
الخ٨م بُغٍ٣ت ٢اهىهُت قغُٖت ًٖ َغٍ ٤الٗملُت
الاهخسابُت( ).
ً
2015م ،الخؼب الؿُاسخي بإهه ٌٗخمر خؼبا ٧ل جىُٓم
و٢ض ٖغ٢ ٝاهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )39لؿىت
ً
ؾُاسخي مال ٠مً ظماٖت مً ألاعصهُحن ًاؾـ و٣ٞا ألخ٩ام الضؾخىع وهظا ال٣اهىن؛ ب٣هض اإلاكاع٦ت في الخُاة
الؿُاؾُت ،وجد ٤ُ٣ؤهضا ٝمدضصة جخٗل ٤بالكاون الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،وَٗمل بىؾاثل مكغوٖت
وؾلمُت( ).
-

الدزاطاث وألادبُاث الظابلت:

هىاٖ ٥ضص ٦بحر مً ألاصبُاث والضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة ألاعصهُت ومكاع٦ت
اإلاغؤة ألاعصهُت في الخُاة الؿُاؾُت ،ومً هظه الضعاؾاث:
صعاؾت " دوز اإلاسؤة في ألاخصاب الظُاطُت ؤلاطالمُت "( ) ،وتهض ٝالضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى صوع اإلاغؤة في ألاخؼاب
الؿُاؾُت ؤلاؾالمُت ،مً زال ٫اإلا٣اعهت بحن خؼبحن بؾالمُحن ،هما خؼب ظبهت الٗمل ؤلاؾالمي ألاعصوي وخؼب هللا اللبىاوي،
(ٔ) فارس عبداهلل الغويري ،دور الربدلاف يف ضباية حقوؽ اإلنساف  :األردف حالة دراسة ( ٕٓٓ٘ – ٜٜٔٚـ ) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة أؿ البيت،
األردفٕٓٓٚ ،ـ،ص . ٜ
(ٔ) بالؿ عبداهلل سليم العواد ،الضمانات الدستورية حلقوؽ اإلنساف ،رسالة ماجستري غري ـنشورة ،جامعة الشرؽ األوسط ،عماف ،األردفٕٓٔٓ ،ـ،ص . ٕٛ
(ٖ) عبد الوىاب الكيايل (ربرير) ،موسوعة السياسة،جٕ ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت،ٜٔٛٔ ،ص ٖٔ
)ٗ( موريس دوفرجيو ،مدخل إىل علم السياسة ،ترصبة صباؿ األتاسي وسامي الدرويب، ،دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع ،سوريا(،د ت) ،ص .ٔٗٚ
ِِ
الصيّاغ ،طٔ ،ادلنظمة العربية للًتصبة ،بريوت ٕٓٓ٘،ـ ،ص ٕ. ٗٛ
)٘( أنتوين غدنز ،علم االجتماع مع ( ُم َ
دخالت عربية) ،ترصبة فايز ُ
( )ٙقانوف األحزاب السياسية رقم ( )ٖٜلسنة ٕ٘ٔٓـ ،ادلادة (ٖ) .
( )ٚفاطمة أضبد الصمادي ،دور ادلرأة يف األحزاب السياسية اإلسالمية  :دراسة مقارنة حلزب جبهة العمل اإلسالمي األردين وحزب اهلل اللبناين ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية ،عماف ٕٕٓٓ،ـ.
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وج٣ضًم حصسُو لُغٍ٣ت حٗاَي ألاخؼاب ؤلاؾالمُت م٘ ًُ٢ت اإلاغؤة بك٩ل ٖام ،ومكاع٦تها الؿُاؾُت ٖلى وظه الخدضًض.
وؤْهغث هخاثج الضعاؾت وظىص اؾخٗضاصاث ٖالُت لليؿاء لضي اليؿاء اإلاىخمُاث ل٨ال الخؼبحن للٗمل الخؼبي بالغٚم مً
حٗضص مؿاولُاتهً ٖلى نُٗض ألاؾغة والٗمل زاعط اإلاجز ،٫و٢ض ٖمرث اليؿاء في خؼب هللا اللبىاوي ًٖ وؿبت عضخى ٖالُت
ججاه مى ٘٢اإلاغؤة صازل الخؼب م٣اعهت بالغظل في خحن ٧ان مؿخىي الغيا لضي اليؿاء في خؼب ظبهت الٗمل ؤلاؾالمي ؤ٢ل
مً طل ٪ب٨شحر ،و٢ض ؤبضث اإلاغؤة في خؼب هللا اللبىاوي ز٣ت ٖالُت في ُ٢اصة الخؼب مً خُض ٧ىجها صاٖمت وماٍضة بكضة
إلاكاع٦ت اإلاغؤة في خحن لم جدٓى ُ٢اصة خؼب ظبهت الٗمل ؤلاؾالمي بش٣ت ممازلت لضي اليؿاء الخؼبُاث اإلاىخمُاث للخؼب،
و٢ض بُيذ الضعاؾت ؤن هىا ٥مى ٠٢مىخض صازل خؼب هللا اللبىاوي بسهىم ًُ٢ت مكاع٦ت اإلاغؤة في خحن جباًيذ آلاعاء
في خؼب ظبهت الٗمل ؤلاؾالمي ججاه هظه الًُ٣ت.
وصعاؾت " اججاهاث ألازدهُين هدى ألاخصاب الظُاطُت " ( ) ،و٢ض هضٞذ الضعاؾت بلى ال٨ك ًٖ ٠صوع ألاخؼاب
الؿُاؾُت في ٖملُت الخىمُت الؿُاؾُت ،وًٖ اإلاٗى٢اث والٗ٣باث التي جىاظه ألاخؼاب الؿُاؾُت ،والخٗغٖ ٝلى َبُٗت
اججاهاث ألاعصهُحن هدى ألاخؼاب الؿُاؾُت ألاعصهُت ببان مغخلت الاهٟغاط الضًم٣غاَي .و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن
اججاهاث ؤٞغاص الُٗىت هدى ألاخؼاب الؿُاؾُت ٧اهذ ؾلبُت بك٩ل ٖام ،وؤن ألاخؼاب الؿُاؾُت ٧اهذ ٢انغة ًٖ لٗب
صوع بًجابي في ٖملُت الخىمُت الؿُاؾُت ،ولم جىجر في بىاء ز٣اٞت ؾُاؾُت خؼبُت بًجابُت حٗؼػ وظىص الىٓام الخؼبي وجبجي
ز٣ت اإلاىاَىحن باألخؼاب ،وؤن ٖملُت نى٘ ال٣غاع صازل ألاخؼاب الؿُاؾُت جٟخ٣غ بلى اإلااؾؿُت واإلاماعؾت الضًم٣غاَُت،
وحهُمً ٖليها اإلاىعور الش٣افي الخ٣لُضي والصسهاهُت .و٢ض ؤونذ الضعاؾت بخٗؼٍؼ ز٣اٞت ؾُاؾُت صًم٣غاَُت مً زال٫
مىاهج مضعؾُت في الضًم٣غاَُت واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،وَغح بغامج بطاُٖت وجلٟؼٍىهُت بهظا السهىم ،وحٗؼٍؼ صوع
ً
ألاخؼاب في الخُاة الؿُاؾُت والاهخساباث ،وطل ٪مً زال ٫ظٗل خ ٤الترقُذ للمىانب الؿُاؾُت مكغوَا بالًٗىٍت
الخؼبُت ،و٦ظل ٪يغوعة حٗؼٍؼ ؤلانالخاث الضًم٣غاَُت ،وزانت ُٞما ًخٗل ٤ب٣ىاهحن ألاخؼاب والاهخساباث الىُابُت
واإلااؾؿاث اإلاضهُت.
وصعاؾت " اإلاسؤة واإلاؼازهت الظُاطُت في ألازدن "( ) ،و٢ض هضٞذ الضعاؾت بلى بل٣اء الًىء ٖلى وا ٘٢مكاع٦ت
اإلاغؤة ألاعصهُت في الخُاة الٗامت وججغبتها في اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في اإلاجالـ الدكغَُٗت ،واؾخٗغاى صعاؾت جدلُلُت
وبخهاثُت ٖلى يىء هخاثج الاهخساباث الىُابُت للمجلـ الدكغَعي الغاب٘ ٖكغ ،لغنض وؿب جمشُل اإلاغؤة ،و٢ض ؤْهغث
الضعاؾت ؤن الٗىامل الاظخماُٖت والش٣اُٞت وؤلاٖالمُت ما ػالذ مخجظعة ،وؤن وؿب الخُٛحر في مىذ الهىث ما ػالذ زابخت،
و٢ض ؤونذ الضعاؾت بًغوعة ؤن حؿخُٟض اإلاغؤة مً اإلاىا ٘٢التي مىدتها لها الخ٩ىمت مً زال ٫هٓام الاهخساب اإلاٗض٫
"هٓام ال٩ىجا" ،ومً اإلاىا ٘٢التي ونلذ بليها مً زال ٫الخُٗحن ،والخىنُت باإلب٣اء ٖلى الىٓام اإلاٗض ٫اإلاظ٧ىع للضوعة
الاهخسابُت اإلا٣بلت ،وطل ٪للمؿاٖضة في حُٛحر الىٓغة اإلاجخمٗت للمغؤة باإلاؿاهمت منها مً زال ٫وظىصها في اإلاىا٘٢
اإلاسخلٟت.

(ٔ) عبد اجمليد العزاـ ،اذباىات األردنيني ضلو األ حزاب السياسية ،رللة دراسات :العلوـ اإلنسانية واالجتماعية ،اجمللد (ٖٓ) ،العدد (ٕ)،اجلامعة األردنية ٕٖٓٓ ،ـ،
ص ٕٗٗ .
(ٕ) زلمد أضبد ادلقداد ،ادلرأة وادلشاركة السياسية يف األردف  :دراسة ربليلية وإحصائية على ضوء نتائج االنتخابات النيابية لعاـ ٖٕٓٓـ ،رللة ادلنارة للدراسات
والبحوث ،اجمللد (ٕٔ) ،العدد (ٔ) ،جامعة آؿ البيتٕٓٓٙ ،ـ ،ص . ٕٜٛ
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 ،) (" )2008وتهض ٝالضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى وا ٘٢مكاع٦ت
-1948
وصعاؾت " اإلاسؤة في ألاخصاب الظُاطُت ألازدهُت(
اإلاغؤة ألاعصهُت في ألاخؼاب الؿُاؾُت ألاعصهُت ،ومضي اهخمام ألاخؼاب الؿُاؾُت في ألاعصن في ببغاػ ً٢اًا اإلاغؤة اإلاخٗل٣ت
باإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت والىُابُت ،وجبىيها هظه اإلاُالب في المرامج الؿُاؾُت لؤلخؼاب ألاعصهُت ،والخٗغٖ ٝلى
مٗى٢اث ويىابِ مكاع٦ت اإلاغؤة ألاعصهُت في ألاخؼاب الؿُاؾُت ،و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن خىالي ههُٖ ٠ىت الضعاؾت
ؤظابذ بٗضم وظىص اهخمام مً ٢بل ألاخؼاب الؿُاؾُت باإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة ألاعصهُت بؿبب َبُٗت اإلاجخم٘ ألاعصوي
الظ٧ىعٍت ،وؤْهغث الىخاثج وظىص اججاهاث اًجابُت بمؿخىي مخىؾِ هدى مضي اهخمام ألاخؼاب الؿُاؾُت ألاعصهُت
ً
بً٣اًا اإلاغؤة ،وؤن الش٣اٞت اإلاجخمُٗت الؿاثض هي التي جدض مً ٢ضعة اإلاغؤة ٖلى اجساط ال٣غاعاث بمٟغصها مما ًىٗ٨ـ ؾلبُا
ٖلى ٖملها الخؼبي ،وؤن اإلاغؤة في ألاخؼاب الؿُاؾُت حٗاوي مً ٢لت اإلاهاعاث ٖلى الٗمل الؿُاسخي ،وتهمِل صوعها في بَاع
الخؼب وٖضم الش٣ت ب٣ضعاتها ،وؤن مكاع٦تها في ألاخؼاب مكاع٦ت زجىلت وعمؼٍت وفي ؤٚلب ألاخُان ق٩لُت ،و٢ض ؤونذ
الضعاؾت بةًجاص مىاػهاث خ٩ىمُت لليؿاء مىظهت لخمىٍل يمان مٗاًحر اإلاؿاواة في الىىٕ الاظخماعي ،والٗمل ٖلى جد٤ُ٣
جمشُل مخىاػن للىىٕ الاظخماعي صازل ألاخؼاب الؿُاؾُت ألاعصهُت ،ويمان الخمشُل اإلادؿاوي بحن اليؿاء والغظا ٫صازل
ألاخؼاب.
وصعاؾت " اإلاؼازهت الظُاطُت للمسؤة ألازدهُت " ( ) ،و٢ض اؾخسضمذ الضعاؾت ؤؾلىب جدلُل اإلادخىي الخاعٍذي
والىزاث ٤ال٣اهىهُت طاث الهلت بمىيىٕ هظه الضعاؾت ،وحؿلُِ الًىء ٖلى الٟغم اإلاخاخت لليؿاء في مجا ٫الُ٣اصة
واجساط ال٣غاعاث في اإلامل٨ت ألاعصهُت ،و٦ظل ٪جدىاو ٫الضعاؾت بك٩ل زام الخدضًاث الغثِؿُت التي حٗى ١ج٣ضم اإلاغؤة،
2010م في جد ٤ُ٣مٟاهُم اإلاىاَىت ،وج٩اٞا الٟغم لجمُ٘ ألاعصهُحن
و٦ظل ٪مىا٢كت صوع ٢اهىن الاهخساب اإلاا٢ذ لٗام
الظ٧ىع وؤلاهار وجم٨حن اإلاغؤة ومكاع٦تها في الُ٣اصة واجساط ال٣غاع.
وصعاؾت " الخوىز الخازٍخي للىاهين ألاخصاب الظُاطُت في ألازدن "( ) ،و٢ض هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى
2011م ،وبُيذ الضعاؾت ؤن هىا ٥ؾخت
1921وختى ٖام
الخُىع الخاعٍذي ل٣ىاهحن ألاخؼاب الؿُاؾُت في ألاعصن مىظ ٖام
1909م ،والظي ٖملذ بمىظبه ألاخؼاب
حكغَٗاث هٓمذ الٗمل الخؼبي٧ ،ان ؤولها ٢اهىن الجمُٗاث الٗشماوي الهاصع ٖام
2007م ،اؾدىضث
الؿُاؾُت مىظ وظىصها في ٖكغٍيُاث ال٣غن اإلااضخي ،ونضعث بٗضه زمؿت ٢ىاهحن ؤزغي لٛاًت ٖام
ً
ظمُٗها ٖلى الضؾاجحر ألاعصهُت ،والتي مىدذ في مىاصها الخغٍاث للمىاَىحن ،وَٗخمر جُىع ٢ىاهحن ألاخؼاب صلُال واضخا
ٖلى مٓاهغ الخُىع الؿُاسخي ،والا٢خهاصي ،والاظخماعي الظي قهضه ألاعصن مىظ جإؾِؿه ،وختى الى٢ذ الخايغ ،و٢ض
زلهذ الضعاؾت بلى ؤن مؿالت ٢ضعة ألاخؼاب ٖلى حكُ٨ل الخ٩ىماث مغهىهت بمغاظٗت ظمُ٘ ال٣ىاهحن الىاْمت للخُاة
الؿُاؾُت ،ومنها ٢اهىن ألاخؼاب إلػالت اإلاٗى٢اث ؤمام الٗمل الخؼبي ،وب٣ضعة ألاخؼاب طاتها ٖلى ج٣ضًم بغامج جالمـ هم
الكاعٕ وحؿخُ٣ب ألاٖضاص .وؤونذ الضعاؾت بًغوعة بًجاص ٢اهىن ؤخؼاب ٖهغي جخٖ ٤ٟلُه ظمُ٘ ألاَُا ٝالؿُاؾُت
(ٔ) بشرية بيضوف ،ادلرأة يف األحزاب السياسية األردنية ( ،)ٕٓٓٛ-ٜٔٗٛرسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية ،عماف ،األردف،
ٕٓٔٓـ .

(2) Abeer Bashier Dababneh ،Jordanian Women’s Political Participation: Legislative Status and Structural
Challenges ،European Journal of Social Sciences ،Volume 27، Number 2 ،2012، p. 213

(ٖ) إؽلاف فرػلات ،التطور التارؼلي لقوانني األحزاب السياسية يف األردف
،اجمللد( ،)ٖٜالعدد(ٕ)ٕٕٓٔ،ـ ،ص ٖٔٓ .

(ٕٔ،)ٕٓٔٔ-ٜٔرللة دراسات ،اؿ علوـ اإلجتماعية واإلنسانية ،اجلامعة األردنية
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والاظخماُٖتً ،ل ي الخُلٗاث والُمىخاث وَٗؼػ الخُاة الؿُاؾُت ،وٍاصي بلى بًجاص خُاة خؼبُت وصًم٣غاَُت مخُىعة،
وٍ٩ىن مضزال لدكُ٨ل خ٩ىماث بغإلااهُت في اإلاؿخ٣بل ٖماصها ألاخؼاب.
وصعاؾت " ؿػىباث مؼازهت اإلاسؤة ألازدهُت في الخُاة الظُاطُت "( ) ،و٢ض هضٞذ هظه الضعاؾت بلى الخٗغٝ
ٖلى ؤهم الهٗىباث التي جدى ٫صون مكاع٦ت اإلاغؤة ألاعصهُت في الخُاة الؿُاؾُت ،و٢ض اؾخسضمذ الضعاؾت ُٖىت مً
اليؿاء في مىُ٣ت مدآٞاث الكما ،٫وجم اؾخسضام اؾخبُان ًخًمً ؤعبٗت ظىاهب حُٛي الهٗىباث التي جمى٘ اإلاغؤة
ألاعصهُت مً اإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت ،و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن الهٗىباث الاظخماُٖت ،والهٗىباث الش٣اُٞت هي
مً ؤهم الٗىامل التي جدى ٫صون مكاع٦ت اإلاغؤة ألاعصهُت في الخُاة الؿُاؾُت ،و٢ض ؤونذ الضعاؾت بالٗمل ٖلى جىُٖت
اإلاجخم٘ مً ؤظل حُٛحر مٗخ٣ضاجه خى ٫مكاع٦ت اإلاغؤة ألاعصهُت في الخُاة الؿُاؾُت والٗمل ٖلى جدؿحن الىي٘
الا٢خهاصي للمغؤة ألاعصهُت .
وصعاؾت " اإلاؼازهت الظُاطُت للمسؤة ألازدهُت "( ) ،و٢ض جىاولذ الضعاؾت مكاع٦ت اإلاغؤة الؿُاؾُت في الاهخساباث
الىُابُت والؿلُت الخىُٟظًت والؿلُت الً٣اثُت وفي ألاخؼاب الؿُاؾُت وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،وفي الؿل٪
الضبلىماسخي والبلضًاث ،زم جىاولذ خ٣ى ١اإلاغؤة في الضؾخىع ألاعصوي ،ومؿاهمت اإلاىٓماث اليؿاثُت في مكاع٦ت اإلاغؤة
الؿُاؾُت ،وبُيذ الضعاؾت ؤن اهسٟاى مكاع٦ت اإلاغؤة في ألاخؼاب الؿُاؾُت ٌٗىص بلى اإلاىار الؿُاسخي الٗام زال ٫الٗ٣ىص
ال٣لُلت اإلاايُت ،ويٗ ٠الضٖم الاظخماعي لليؿاء مً اإلاجخم٘ ،ويٗ ٠اإلاٗغٞت خى ٫الخ٣ى ١ال٣اهىهُت وؤلاوؿاهُت،
والخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة ،ويٗ ٠الش٣ت في صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت،و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن اإلاغؤة ألاعصهُت ؤخغػث
ج٣ضما ملخىْا مً خُض اإلاكاع٦ت في الخُاة الٗامت ،وؤن ؾُاؾاث الخ٩ىمت ألاعصهُت والالتزام باالجٟاُ٢اث اإلاخٗل٣ت
بد٣ى ١ؤلاوؿان وخ٣ى ١اإلاغؤة مهض الُغٍ ٤لخإمحن بِئت بًجابُت وصاٖمت اإلاكاع٦ت اليكُت للمغؤة في الخُاة الؿُاؾُت
والٗامت ،وبُيذ الضعاؾت ؤهه ال ًؼا ٫هىا ٥اإلاؼٍض مً الٗ٣باث التي ج ٠٣في َغٍ ٤اإلاغؤة ،ومنها الٗاصاث والخ٣الُض التي
جىٓغ بلى اإلاغؤة ٖلى ؤجها ٚحر مؿخ٣لت وجابٗت ،واوٗضام الش٣ت في ٢ضعاث اإلاغؤة في الُ٣اصة وجدمل اإلاؿاولُت ،واإلاىاٞؿت م٘
الغظا ،٫وٖضم ٟ٦اًت الىعي والخش ٠ُ٣الؿُاسخي للمغؤة ،ويٗ ٠مكاع٦ت اإلاغؤة في الخُاة الا٢خهاصًت ،و٢ض ؤونذ
الضعاؾت بًغوعة بٖضاص ٧ا ٝللبِئت اإلادُُت ،وجُٟٗل ال٣ىاهحن التي ٢ض جاصي بلى بػالت الٗ٣باث التي حُٗ ٤مؿاهمتها
الٟٗالت في الخىمُت ،ويغوعة اهخمام الخ٩ىمت باإلاىٓماث اليؿاثُت ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،ويغوعة ؤن جغسخ اليؿاء
وظىصها اليكِ في ألاخؼاب الؿُاؾُت ،ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلادلي.
وصعاؾت " خلىق ؤلاوظان وخسٍاجه ألاطاطُت في الدطخىز ألازدوي "( ) ،وتهض ٝهظه الضعاؾت بلى الخٗغ ٝبلى
مٟهىم خ٣ى ١ؤلاوؿان وؤهىاٖها وؤ٢ؿامها ،والخٗغٖ ٝلى ههىم ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،والٗهض الضولي
(1) Alaa Zuhheir Al-Rawashdeh ،and Asmaa Ribhi Al Arab، Ali Mohammad Ali Al-Shboul، Difficulties Prevent
Jordanian Women Participation in Political Life in Light of Some Social Variables ،Asian Social Science (ASS) ،Vol
8، No 10، Canadian Center of Science and Education، Toronto، Canada، August 2012 .p.208-222.
(2) Abdulhalim M Al-Adwan، Jordanian Women’s Political Participation: On the Verge of Arab Spring. Journal of
International Women's Studies، Volume 13، Issue 5، 2012،p: 137.

)ٖ) دعاء اخلصاونة ،حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية يف الدستور األردين ،رسالة ماجستري علوـ سياسية غري منشورة ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية،
األردف. ٕٖٓٔ ،
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السام بالخ٣ى ١الؿُاؾُت واإلاضهُت ،و٦ظل ٪الخٗغٖ ٝلى مىاص الضؾخىع ألاعصوي اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،واؾخٗغاى
اإلاىٓماث الهاصٞت لخُبي٢ ١ىاٖض خ٣ى ١ؤلاوؿان في اإلاجخم٘ ألاعصوي ،و٦ظل ٪الخٗغٖ ٝلى مضي جُبی ٤خ٣ى ١ؤلاوؿان في
ألاعصن ،وطل ٪مً زال ٫الىٓغ في مىاص الضؾخىع ألاعصوي التي جسخو في خماًت خغٍاث ؤلاوؿان ألاؾاؾُت وخ٣ى٢ه ،وبُيذ
الضعاؾت ؤن ههىم الضؾخىع ألاعصوي ٢ض هٓمذ الخغٍاث الٗامت وخ٣ى ١اإلاىاَىحن في ههىم واضخت.
وبٗض ؤلاَالٕ ٖلى هظه الضعاؾاث وألابدار ،هالخٔ ؤجها جىاولذ في ٚالبُتها اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة ألاعصهُت في
الخُاة الؿُاؾُت بك٩ل ٖام ،وظؼء منها جىاولذ الخ٣ى ١الؿُاؾُت ومنها خ٣ى ١اإلاغؤة في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت ،وؤن
مٗٓم هظه الضعاؾاث لم جدىاو ٫خ ٤مكاع٦ت اإلاغؤة ألاعصهُت في ألاخؼاب الؿُاؾُت بٗض مغخلت الغبُ٘ الٗغبي وفي ْل
٢ىاهحن ألاخؼاب الؿُاؾُت الجضًضة ،ومً هىا ؾخٗمل هظه الضعاؾت ٖلى اؾخ٨ما ٫الضعاؾاث وألابدار الؿاب٣ت ،وجبدض
في مىيىٕ خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت وقغوٍ الاهدؿاب بليها ومكاع٦ت اإلاغؤة ألاعصهُت في الخُاة
2016م ،مً زال ٫جىاو ٫خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت في الضؾخىع ألاعصوي لؿىت
الخؼبُت ختى ٖام
1952م وحٗضًالجه ،وفي ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت.
-

مىهج الدزاطت:

ؾُ٣ىم الباخض باؾخسضام اإلاىهج ال٣اهىوي ،خُض ٌُؿخسضم هظا اإلاىهج في الضعاؾاث الؿُاؾُت ،وطل ٪بىنٟه
للماؾؿاث الؿُاؾُت للضولت ،وونٟه لخ ٤الخهىٍذ وجدضًضه للكغوٍ التي ًيبغي جىٞغها في اإلاغشر ،وؤلاظغاءاث
ً
الىاظب بجباٖها ٢اهىهُا في الٗملُت الاهخسابُت ،وجإزحر طل ٪في الٗملُت الؿُاؾُت ؾىاء حٗل ٤باإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ؤو جإزحر
طل ٪في اؾخ٣غاع الضولت والىٓام الؿُاسخي ؤو الٗ٨ـ٦،ما ًُٟض في مٗغٞت مضي التزام ال٣اصة والىسب بال٣ىاٖض
ال٣اهىهُت( ).
وؾِخم الخٗامل م٘ الدكغَٗاث ألاعصهُت واإلاخمشلت بالضؾخىع ألاعصوي و٢ىاهحن ألاخؼاب الؿُاؾُت ،وجدضًض وجىاو٫
٧اٞت الىهىم ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ،وؾِخم جدلُل هظه
الىهىم ال٣اهىهُت والخٗلُٖ ٤ليها ،و٦ظل ٪ؾُ٣ىم الباخض في هظه الضعاؾت باؾخسضام اإلاىهج الخاعٍذي؛ وطل ٪مً ؤظل
بل٣اء الًىء ٖلى الخُىع الخاعٍذي لخ ٤اإلاغؤة ألاعصهُت في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها في الدكغَٗاث ألاعصهُت
زالٞ ٫ترة الضعاؾت.
جلظُم الدزاطت - :ؾىً ٝخم ج٣ؿُم هظه الضعاؾت بلى اإلاباخض الخالُت:
1952م وحٗضًالجه.
اإلابدض ألاو :٫خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في الضؾخىع ألاعصوي لؿىت
1992م.
اإلابدض الشاوي :خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )32لؿىت
2007م.
اإلابدض الشالض :خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )19لؿىت
2012م.
اإلابدض الغاب٘ :خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )16لؿىت
(ٔ) زلمد شليب ،ادلنهجية يف التحليل السياسي ،الديواف الوطين للمطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ٜٜٔٚ ،ص .ٔٔٛ
وأنظر أيضاً :كماؿ ادلنويف ،أصوؿ النظم السياسية ادلقارنة ،طٔ ،شركة الربيعاف للنشر والتوزيع ،الكويت ،ٜٔٛٚ،صٔ.ٙ
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2015م.
اإلابدض السامـ :خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )39لؿىت
الساجمت - :هخاثج وجىنُاث الضعاؾت.
1952م وحػدًالجه:
اإلابدث ألاوٌ - :خلىق اإلاسؤة ألازدهُت في الدطخىز ألازدوي لظىت
1952م( ) ،و٢ض َغؤث ٖلُه بٗض طلٖ ٪ضة حٗضًالث صؾخىعٍت هامت
1952م نضع الضؾخىع ألاعصوي لؿىت
في ٖام
()
2016م .
زال ٫الؿىىاث الالخ٣ت ،و٧ان آزغها الخٗضًالث الضؾخىعٍت ألازحرة زال ٫مغخلت الغبُ٘ الٗغبي ختى ٖام
1952م وحٗضًالجه ،خ٣ى ١وواظباث ألاعصهُحن في الٟهل الشاوي مىه ،والظي
و٢ض جىاو ٫الضؾخىع ألاعصوي لؿىت
ظاء بٗىىان " خ٣ى ١ألاعصهُحن وواظباتهم " ،و٢ض جًمً هظا الٟهل اإلاىاص مً ( )23-5مً الضؾخىع ،باإلياٞت بلى بٌٗ
اإلاىاص ألازغي اإلاخٟغ٢ت صازل الضؾخىع ألاعصوي.
وبما ؤن هظه الضعاؾت جغ٦ؼ ٖلى خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ومماعؾت
الٗمل الخؼبيٞ ،ةهه ؾىً ٝخم التر٦حز ٖلى اإلاىاص الضؾخىعٍت السانت بد ٤جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها.
1952م وحٗضًالجه ،ؤن الجيؿُت ألاعصهُت جدضص ب٣اهىن( ) ،وظاء
و٢ض ظاء في اإلااصة ( )5مً الضؾخىع ألاعصوي لؿىت
1952م وحٗضًالجه ،ؤن ألاعصهُىن ؤمام ال٣اهىن ؾىاء ال جمُحز بُنهم في
في اإلااصة ( ،)6ال٣ٟغة ( )1مً الضؾخىع ألاعصوي لؿىت
()
الخ٣ى ١والىاظباث وبن ازخلٟىا في الٗغ ١ؤو اللٛت ؤو الضًً .
وُٞما ًخٗل ٤بد ٤اإلاىاًَ ألاعصوي في جإلُ ٠الجمُٗاث والى٣اباث وألاخؼاب الؿُاؾُت ومماعؾت الٗمل الخؼبي،
1952م وحٗضًالجهٖ ،لى ما ًلي-:
٣ٞض ههذ اإلااصة ( )16مً الضؾخىع ألاعصوي لؿىت
 -1لؤلعصهُحن خ ٤الاظخمإ يمً خضوص ال٣اهىن.
 -2لؤلعصهُحن خ ٤جإلُ ٠الجمُٗاث والى٣اباث وألاخؼاب الؿُاؾُت ٖلى ؤن ج٩ىن ٚاًتها مكغوٖت ووؾاثلها
ؾلمُت وطاث هٓم ال جسال ٠ؤخ٩ام الضؾخىع.
ً -3ىٓم ال٣اهىن َغٍ٣ت جإلُ ٠الجمُٗاث والى٣اباث وألاخؼاب الؿُاؾُت ومغا٢بت مىاعصها( ).
1952م وحٗضًالجه ،هو ٖلى الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمىاًَ ألاعصوي بك٩ل
وه٨ظا ٞةن الضؾخىع ألاعصوي لؿىت
واضر ونغٍذ ،خُض ظاء الىو ٖلى خ ٤اإلاىاًَ ألاعصوي بدىُٓم ٖ٣ض الاظخماٖاث الٗامت وخ ٤الخجم٘ الؿلمي ،وخ٤
اإلاىاًَ ألاعصوي في جإلُ ٠الجمُٗاث والى٣اباث وألاخؼاب الؿُاؾُت ومماعؾت الٗمل الخؼبي ،صون ؤي جمُحز بحن الغظل

(ٔ) اجلريدة الرمسية ،رقم العدد (ٖ )ٜٔٓتاريخ ٜٕٔ٘/ٔ/ٛـ.
(ٕ) اجلريدة الرمسية ،رقم العدد ( )٘ٔٔٚتاريخ ٕٔٓٔٔ/ٔٓ/ـ ،واجلريدة الرمسية ،رقم العدد ( )ٕٜٜ٘تاريخ ٕٔٓٔٗ/ٜ/ـ ،واجلريدة الرمسية ،رقم العدد ()ٖٜ٘ٙ
تاريخ ٕ٘ٓٔٙ/٘/ـ.
(ٖ) الدستور األردين لسنة ٕٜ٘ٔـ وتعديالتو ،ادلادة ( ٘ ) .
(ٗ) الدستور األردين لسنة ٕٜ٘ٔـ وتعديالتو ،ادلادة ( . ) ٙ
(٘) الدستور األردين لسنة ٕٜ٘ٔـ وتعديالتو ،ادلادة ( . ) ٔٙ
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واإلاغؤة ،وهظا ألامغ ٌٗخمر مً ؤهم الًماهاث التي جًمً اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة في خ ٤جإلُ ٠الجمُٗاث والى٣اباث
وألاخؼاب الؿُاؾُت ومماعؾت الٗمل الخؼبي.
1992م:
اإلابدث الثاوي :خلىق اإلاسؤة ألازدهُت في كاهىن ألاخصاب الظُاطُت زكم ( )32لظىت
1992م( ) ،لِك٩ل بظل ٪ؤلاَاع ال٣اهىوي الظي
1992م نضع ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )32لؿىت
في ٖام
ًد٨م وٍىٓم ٖملُت وبظغاءاث جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ومماعؾت الٗمل الخؼبي.
وُٞما ًخٗل ٤بمٟهىم الخؼب الؿُاسخي٣ٞ ،ض ظاء في اإلااصة ( )3مً ال٣اهىن ،ؤن الخؼب هى ٧ل جىُٓم ؾُاسخي
ًخإل ٠مً ظماٖت مً ألاعصهُحن و٣ٞا للضؾخىع وؤخ٩ام ال٣اهىن؛ ب٣هض اإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت وجد ٤ُ٣ؤهضاٝ
مدضصة جخٗل ٤بالكاون الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،وَٗمل بىؾاثل مكغوٖت وؾلمُت( ).
وُٞما ًخٗل ٤بد ٤ألاعصوي بخإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت٣ٞ ،ض ظاء في اإلااصة ( )4مً ال٣اهىن ،ؤهه لؤلعصهُحن الخ ٤في
جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب الُىعي بليها و٣ٞا ألخ٩ام ال٣اهىن( ).
وُٞما ًخٗل ٤بكغوٍ جإؾِـ ألاخؼاب الؿُاؾُت٣ٞ ،ض ظاء في اإلااصة ( )5مً ال٣اهىن ،ؤهه ًجب ؤن ال ً٣ل ٖضص
ألاًٖاء اإلااؾؿحن ألي خؼب ًٖ زمؿحن شسها ممً جخىاٞغ ٞيهم الكغوٍ آلاجُت( )-:
ؤ  -ؤن ً٩ىن ٢ض ؤ٦مل السامؿت والٗكغًٍ مً ٖمغه.
ب  -ؤن ً٩ىن ؤعصهُا مىظ ٖكغ ؾىىاث ٖلى ألا٢ل.
ط  -ؤن ال ً٩ىن مد٩ىما بد٨م ُ٢عي مً مد٨مت مسخهت بجىاًت ؤو ظىدت مسلت بالكغ ٝؤو باألزال ١الٗامت
ؤو بإي ظىاًت ؤزغي (ٖضا الجغاثم طاث الهٟت الؿُاؾُت) ما لم ً٢ ً٨ض ُعص بلُه اٖخباعه.
ص  -ؤن ً٩ىن مخمخٗا باألهلُت اإلاضهُت وال٣اهىهُت ال٩املت.
هـ  -ؤن ً٩ىن مُ٣ما ٖاصة في اإلامل٨ت.
و  -ؤن ال ًضعي بجيؿُت صولت ؤزغي ؤو خماًت ؤظىبُت.
ػ  -ؤن ال ً٩ىن ًٖىا في ؤي خؼب آزغ ؤو ؤي جىُٓم ؾُاسخي خؼبي ٚحر ؤعصوي.
ح  -ؤن ال ً٩ىن مً اإلاىدؿبحن لل٣ىاث اإلاؿلخت ألاعصهُت ؤو ألاظهؼة ألامىُت ؤو الضٞإ اإلاضوي.
ٍ  -ؤن ال ً٩ىن ٢ايُا.

(ٔ) اجلريدة الرمسية ،رقم العدد (ٔ٘ ) ٖٛتاريخ ٜٜٕٔٔ/ٜ/ـ.
(ٕ) قانوف األحزاب السياسية رقم (ٕٖ) لسنة ٕٜٜٔـ ،ادلادة ( ٖ ) .
(ٖ)ادلرجع نفسو ،ادلادة ( ٗ ) .
(ٗ)ادلرجع نفسو ،ادلادة ( ٘ ) .
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وظاء في اإلااصة ( )7مً ال٣اهىن ،ؤهه ً٣ضم َلب جإؾِـ الخؼب بلى الىػٍغ(وػٍغ الضازلُت) مىٗ٢ا مً اإلااؾؿحن
ومغ٣ٞا به البُاهاث والىزاث.) (٤
وُٞما ًخٗل ٤بد ٤الاهدؿاب بلى الخؼب بٗض جإؾِؿه٣ٞ ،ض ظاء في اإلااصة ( )16مً ال٣اهىن ،ؤهه ٌكترٍ في الًٗى
الظي ًغٚب في الاهدؿاب بلى الخؼب بٗض ؤلاٖالن ًٖ جإؾِؿه ،ؤن ً٩ىن ٢ض ؤ٦مل الشامىت ٖكغة مً ٖمغه ،وطل٪
باإلياٞت بلى الكغوٍ ألازغي اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٟغاث مً (ب) بلى ( ٍ) مً اإلااصة ( )5مً هظا ال٣اهىن( ).وبُيذ باقي
مىاص ال٣اهىن بظغاءاث جغزُو ألاخؼاب الؿُاؾُت وألاخ٩ام واإلاباصت التي جد٨م وجىٓم ٖمل ألاخؼاب الؿُاؾُت.
1992م ،ؤُٖى اإلاىاًَ ألاعصوي خ ٤جإلُ ٠ألاخؼاب
وه٨ظا هالخٔ ؤن ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )32لؿىت
الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ومماعؾت الٗمل الخؼبي صون ؤي جمُحز بحن الغظل واإلاغؤة ،وهظا صلُل ٖلى يماهت خ ٤اإلاغؤة في
جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها .
و٢ض ماعؾذ اإلاغؤة ألاعصهُت خ٣ها في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ومماعؾت الٗمل الخؼبيٟٞ ،ي
1992و
مُل٘ الدؿُٗىاث ،لم جؼص وؿبت ًٖىٍت اليؿاء في الهُئاث الخإؾِؿُت لؤلخؼاب الؿبٗت ٖكغ ال٣اثمت في ٖامي
 ،)%5( ًٖ 1993ؤما ٖلى نُٗض الهُئاث الُ٣اصًت ٞةن زالزت ؤعبإ ألاخؼاب اإلاسجلت لم جًم ؤي امغؤة في نٟىٞها ،بِىما
يم عب٘ ألاخؼاب ؤو ( %5،23منها) ؾُضة واخضة ؤو ؾُضجحن في الهُئاث الُ٣اصًت ألاولى( ) .وبُيذ بخضي الضعاؾاث ؤن وؿبت
الخمشُل اليؿاجي في ألاخؼاب الؿُاؾُت ألاعصهُت في ٧ل مً الهُئت الُ٣اصًت وألاًٖاء اإلااؾؿىن ،جبل ٜفي ظمُ٘ ألاخؼاب
2001م( ).
مخىؾِ ال ًؼٍض ًٖ ( )%10ختى ٖام
2007مٞ ،ةن الٗضص ال٨لي لئلهار بحن ماؾسخي ألاخؼاب السمؿت
وو ٤ٞبُاهاث وػاعة الضازلُت ،الهاصعة في ؤًاع
 )4116الٗضص ؤلاظمالي إلااؾسخي
 )372امغؤة مً ؤنل (
1992م ،لم ًخجاوػ (
والشالزحن التي سجلذ بمىظب ٢اهىن ألاخؼاب لٗام
ألاخؼاب مً الظ٧ىع وؤلاهار ،ؤي ؤن وؿبت ؤلاهار مً الهُئاث الخإؾِؿُت لؤلخؼاب لم ًخجاوػ (.) ()%9
2007م:
اإلابدث الثالث :خلىق اإلاسؤة في كاهىن ألاخصاب الظُاطُت زكم ( )19لظىت
2007م( ) ،لِك٩ل بظل ٪ؤلاَاع ال٣اهىوي الظي
2007م نضع ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )19لؿىت
في ٖام
ًد٨م وٍىٓم ٖملُت وبظغاءاث جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ومماعؾت الٗمل الخؼبي.
وُٞما ًخٗل ٤بمٟهىم الخؼب الؿُاسخي٣ٞ ،ض ظاء في اإلااصة ( )3مً ال٣اهىن ،ؤن الخؼب ٧ل جىُٓم ؾُاسخي ًخإل٠
مً ظماٖت مً ألاعصهُحن و٣ٞا للضؾخىع وؤخ٩ام ال٣اهىن ب٣هض اإلاكاع٦ت في الخُاة الٗامت ،وجد ٤ُ٣ؤهضا ٝجخٗل٤
(ٔ)ادلرجع نفسو ،ادلادة ( . ) ٚ
(ٕ) قانوف األحزاب السياسية رقم (ٕٖ) لسنة ٕٜٜٔـ ،ادلادة ( . ) ٔٙ
(ٖ) اللجنة الوطنية األردنية لشؤوف ادلرأة ،التقرير الوطين :تقدـ ادلرأة األردنية ضلو العدالة وادلشاركة وادلساواة ٕٓٔٓ، ٕٓٔٔ-عماف ،ٕٓٔٔ ،ص ٔٓٔ.ٔٓٗ-
(ٗ) زلمد أضبد ادلقداد ،،ادلرأة وادلشاركة السياسية يف األردف ،مرجع سابق ،ص . ٕٜٛ
(٘) اللجنة الوطنية األردنية لشؤوف ادلرأة (ٕٔٔٓ) ،التقرير الوطين ،مرجع سابق ،ص ٔٓٔ .ٔٓٗ-وأنظر :عبلة أبو علبة ،ورقة سياسات :مشاركة ادلرأة األردنية يف
األحزاب السياسية والنقابات ادلهنية ،مؤسسة فريدريش إيربت ،عماف ،األردف، ٕٖٓٔ،ص ص .ٚ-ٙ
( )ٙاجلريدة الرمسية ،رقم العدد (ٕٔ ) ٗٛتاريخ ٕٓٓٚ/ٗ/ٔٙـ.
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بالكاون الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت وَٗمل بىؾاثل مكغوٖت وؾلمُت ،وٍاؾـ الخؼب ٖلى ؤؾاؽ اإلاىاَىت
صون جمُحز ٖلى ؤي ؤؾاؽ َاثٟي ؤو ٖغقي ؤو ٞئىي ؤو الخٟغ٢ت بؿبب الىىٕ ؤو ألانل ؤو الضًً( ).
وُٞما ًخٗل ٤بد ٤ألاعصوي في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت٣ٞ ،ض ظاء في اإلااصة ( )4مً ال٣اهىن ،ؤهه لؤلعصهُحن الخ٤
في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب الُىعي بليها و٣ٞا ألخ٩ام ال٣اهىن ،وللخؼب الخ ٤في اإلاكاع٦ت باالهخساباث في
مسخل ٠اإلاىا ٘٢واإلاؿخىٍاث( ).
وُٞما ًخٗل ٤بكغوٍ جإؾِـ ألاخؼاب الؿُاؾُت٣ٞ ،ض ظاء في اإلااصة ( ،)5ال٣ٟغة (ؤ) مً ال٣اهىن ،ؤهه ًجب ؤن ال
ً٣ل ٖضص ألاًٖاء اإلااؾؿحن ألي خؼب ًٖ زمؿماثت شسو ٖلى ؤن ً٩ىن م٣غ ب٢امتهم اإلاٗخاص في زمـ مدآٞاث ٖلى
ألا٢ل ،وبيؿبت ( )%10مً اإلااؾؿحن ل٩ل مدآٞت ممً جخىاٞغ ٞيهم الكغوٍ الخالُت( )- :
 -1ؤن ً٩ىن ٢ض ؤ٦مل الىاخضة والٗكغًٍ مً ٖمغه.
 -2ؤن ً٩ىن ؤعصهُا مىظ ٖكغ ؾىىاث ٖلى ألا٢ل.
 -3ؤن ال ً٩ىن مد٩ىما بد٨م ُ٢عي مً مد٨مت مسخهت بجىاًت ؤو بجىدت مسلت بالكغ ٝؤو باألزال ١الٗامت
(ٖضا الجغاثم طاث الهٟت الؿُاؾُت) ما لم ً٢ ً٨ض عص بلُه اٖخباعه.
 -4ؤن ً٩ىن مخمخٗا باألهلُت اإلاضهُت وال٣اهىهُت ال٩املت ومُ٣ما ٖاصة في اإلامل٨ت.
 -5ؤن ال ًضعي بجيؿُت صولت ؤزغي ؤو خماًت ؤظىبُت.
 -6ؤن ال ً٩ىن ًٖىا في ؤي خؼب ؤو جىُٓم ؾُاسخي آزغ ؤعصوي ؤو ٚحر ؤعصوي.
 -7ؤن ال ً٩ىن مً اإلاىدؿبحن لل٣ىاث اإلاؿلخت ألاعصهُت ؤو ألاظهؼة ألامىُت ؤو الضٞإ اإلاضوي.
 -8ؤن ال ً٩ىن ٢ايُا.
وظاء في اإلااصة ( ،)5ال٣ٟغة (ب) مً ال٣اهىن ،ؤهه ًجىػ لٗكغة مً ألاعصهُحن ٖلى ألا٢ل مً الغاٚبحن في جإؾِـ
خؼب ،الخ٣ضم للىػٍغ(وػٍغ الضازلُت) باإلاباصت وألا٩ٞاع ألاولُت للخؼب ،وللىػٍغ اإلاىا٣ٞت ٖلى مماعؾت ؤوكُتهم الؿُاؾُت
الخدًحرًت والتروٍج لهظه ألا٩ٞاعٖ ،لى ؤن ًخ٣ضمىا بُلب الخإؾِـ ٖىض اؾخ٨ما ٫الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في هظا
ال٣اهىن وزال ٫مضة ال جؼٍض ٖلى ؾخت ؤقهغ مً جاعٍش جل ٪اإلاىا٣ٞت ،وبطا لم حؿخ٨مل قغوٍ الخإؾِـ زال ٫اإلاضة
اإلاىهىم ٖليها في البىض ( )1مً هظه ال٣ٟغة ،حٗخمر مىا٣ٞت الىػٍغ ملٛاة وٖلى م٣ضمي َلب الخإؾِـ الخىًٖ ٠٢
مماعؾت ؤوكُتهم ،وال ًد ٤لهم الخ٣ضم بُلب ظضًض بال بٗض اهً٣اء ؾخت ؤقهغ مً جاعٍش اهتهاء جل ٪اإلاضة( ).

(ٔ) قانوف األحزاب السياسية رقم ( )ٜٔلسنة ٕٓٓٚـ ،ادلادة ( ٖ) .
(ٕ) قانوف األحزاب السياسية رقم ( )ٜٔلسنة ٕٓٓٚـ ،ادلادة ( ٗ ) .
(ٖ)ادلرجع نفسو ،ادلادة ( ٘ ) ،الفقرة(أ) .
(ٗ)ادلرجع نفسو ،ادلادة ( ٘ ) ،الفقرة(ب) .
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وظاء في اإلااصة ( )7مً ال٣اهىن ،ؤهه ً٣ضم َلب جإؾِـ الخؼب بلى الىػٍغ مىٗ٢ا مً اإلااؾؿحن ومغ٣ٞا به
البُاهاث والىزاث.) (٤
وُٞما ًخٗل ٤بد ٤الاهدؿاب بلى الخؼب بٗض جإؾِؿه٣ٞ ،ض ظاء في اإلااصة ( )15مً ال٣اهىن ،ؤهه ٌكترٍ ُٞمً
ًغٚب في الاهدؿاب بلى الخؼب بٗض ؤلاٖالن ًٖ جإؾِؿه ،ؤن ً٩ىن ٢ض ؤ٦مل الشامىت ٖكغ مً ٖمغه ،وطل ٪باإلياٞت بلى
الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في البىىص مً ( )8-2مً ال٣ٟغة (ؤ) مً اإلااصة ( )5مً هظا ال٣اهىن( ) .وبُيذ باقي مىاص ال٣اهىن
بظغاءاث جغزُو ألاخؼاب الؿُاؾُت وألاخ٩ام واإلاباصت التي جد٨م وجىٓم ٖمل ألاخؼاب الؿُاؾُت.
وظاء في اإلااصة ( )20مً ال٣اهىن ،ؤهه ال ًجىػ الخٗغى للمىاًَ ؤو مؿاءلخه ؤو مداؾبخه ؤو اإلاؿاؽ بد٣ى٢ه
الضؾخىعٍت بؿبب اهخماثه الخؼبي ،وللخؼب الخ ٤في اؾخسضام وؾاثل ؤلاٖالم الغؾمُت لبُان وظهت هٓغه وقغح مباصثه
وبغامجه( ).
2007م ،ؤُٖى اإلاىاًَ ألاعصوي خ ٤جإلُ ٠ألاخؼاب
وه٨ظا هالخٔ ؤن ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )19لؿىت
الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ومماعؾت الٗمل الخؼبي صون ؤي جمُحز بحن الغظل واإلاغؤة ،و٦ظلٞ ٪ةن ال٣اهىن ؤ٦ض ٖلى ؤن
الخؼب ًاؾـ ٖلى ؤؾاؽ اإلاىاَىت صون جمُحز ٖلى ؤي ؤؾاؽ َاثٟي ؤو ٖغقي ؤو ٞئىي ؤو الخٟغ٢ت بؿبب الىىٕ ؤو ألانل
ؤو الضًً٦ ،ما ؤن ال٣اهىن ؤ٦ض ٖلى ؤهه ال ًجىػ الخٗغى للمىاًَ ؤو مؿاءلخه ؤو مداؾبخه ؤو اإلاؿاؽ بد٣ى٢ه
الضؾخىعٍت بؿبب اهخماثه الخؼبي ،وهظا صلُل ٖلى يماهت خ ٤اإلاغؤة في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها.
و٢ض ماعؾذ اإلاغؤة ألاعصهُت خ٣ها في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ومماعؾت الٗمل الخؼبي ،خُض
2007م ع ٘ٞالخض ألاصوى اإلاُلىب مً ؤظل جإلُ ٠وجغزُو ألاخؼاب
ؤن ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )19لؿىت
ًٖ )500ى ،وهظا الكغٍ ؤصي باألخؼاب الؿُاؾُت بلى البدض للخهىٖ ٫لى مكاع٦ت ؤوؾ٘ مً ألاًٖاء
الؿُاؾُت بلى(
2008م ،زم اعجٟٗذ في
بما ٞيهم اليؿاء ،وهظا ؤصي بلى ػٍاصة مكاع٦ت اإلاغؤة في ألاخؼاب الؿُاؾُت لخهل بلى (ٖ )8،27ام
 )3285امغؤة في الهُئاث الٗمىمُت لؤلخؼاب الؿُاؾُت،
2010م بلى ( ،)%09،29وهظا ٌٗجي ؤن هىا( ٥
2009م وٖام
ٖامي
وونلذ امغؤجحن بلى مىانب ُ٢اصًت في خؼبحن ؾُاؾُحن ،وال جؼا ٫وؿبت مكاع٦ت اإلاغؤة ألاعصهُت يُٟٗت في ألاخؼاب
الؿُاؾُت( ).
وجٓهغ بُاهاث صاثغة ؤلاخهاءاث الٗامت ؤن وؿبت جمشُل اليؿاء في الهُئاث الٗامت لؤلخؼاب الؿُاؾُت اإلاغزهت
2007م٦ ،ما ٌكحر بلى طل ٪الجضو ٫ؤصهاه.
2005م ،و( )%5،7لٗام
لم جخجاوػ في ؤواؾِ الٗ٣ض ألازحر وؿبت( )%7،6لٗام

(ٔ)ادلرجع نفسو ،ادلادة ( . )ٚ
(ٕ) ادلرجع نفسو ،ادلادة ( ٘ٔ ) .
(ٖ) قانوف األحزاب السياسية رقم ( )ٜٔلسنة ٕٓٓٚـ ،ادلادة ( ٕٓ) .

)4( Abdulhalim M Al-Adwan، Jordanian Women’s Political Participation: Op.Cit، p137.
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ظضو ٫ع٢م ()1
()

)2009
-2005
جمشُل اليؿاء والغظا ٫في الهُئاث الٗامت لؤلخؼاب الؿُاؾُت (
الؿىت
2005م
2007م
2008م
2009م

وؿبت الخمشُل في الهُئاث الٗامت لؤلخؼاب الؿُاؾُت ()%
اليؿاء
%6،8
%7،5
%27،8
%29،1

الغظا٫
%93،2
%92،5
%72،2
%70،9

2012م:
اإلابدث السابؼ :خلىق اإلاسؤة ألازدهُت في كاهىن ألاخصاب الظُاطُت زكم ( )16لظىت
2012م ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )16لؿىت
2011م ،نضع في ٖام
بٗض بظغاء الخٗضًالث الضؾخىعٍت لؿىت
2012م( ) ،لِك٩ل بظل ٪ؤلاَاع ال٣اهىوي الظي ًد٨م وٍىٓم ٖملُت وبظغاءاث جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها
ومماعؾت الٗمل الخؼبي.
وُٞما ًخٗل ٤بمٟهىم الخؼب الؿُاسخي٣ٞ ،ض ظاء في اإلااصة( )3مً ال٣اهىن ،ؤن الخؼب هى ٧ل جىُٓم ؾُاسخي
ً
مال ٠مً ظماٖت مً ألاعصهُحن ًاؾـ و٣ٞا ألخ٩ام الضؾخىع وهظا ال٣اهىن؛ ب٣هض اإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت،
وجد ٤ُ٣ؤهضا ٝمدضصة جخٗل ٤بالكاون الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،وَٗمل بىؾاثل مكغوٖت وؾلمُت( ).
وُٞما ًخٗل ٤بد ٤ألاعصوي بخإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت٣ٞ ،ض ظاء في اإلااصة ( )4مً ال٣اهىن ،ؤهه لؤلعصهُحن الخ ٤في
جإلُ ٠ألاخؼاب والاهدؿاب بليها و٣ٞا ألخ٩ام الضؾخىع وهظا ال٣اهىن ،وللخؼب الخ ٤في اإلاكاع٦ت في الاهخساباث في مسخل٠
اإلاىا ٘٢واإلاؿخىٍاث.
وظاء في اإلااصة ( )5مً ال٣اهىن ،ؤهه ًاؾـ الخؼب ٖلى ؤؾاؽ اإلاىاَىت واإلاؿاواة بحن ألاعصهُحن والالتزام
بالضًم٣غاَُت واخترام الخٗضصًت الؿُاؾُت ،وال ًجىػ جإؾِـ الخؼب ٖلي ؤؾاؽ صًجي ؤو َاثٟي ؤو ٖغقي ؤو ٞئىي ؤو ٖلى
ؤؾاؽ الخٟغ٢ت بؿبب الجيـ ؤو ألانل( ).
وُٞما ًخٗل ٤بكغوٍ جإؾِـ ألاخؼاب الؿُاؾُت٣ٞ ،ض ظاء في اإلااصة ( ،)6ال٣ٟغة (ؤ) مً ال٣اهىن ،ؤهه ًجب ؤن ال
ً٣ل ٖضص اإلااؾؿحن ألي خؼب ًٖ زمؿماثت شسو مً ؾب٘ مدآٞاثٖ ،لى ؤن ال ج٣ل وؿبت اليؿاء بُنهم ًٖ (،):10
ووؿبت اإلااؾؿحن مً ٧ل مدآٞت ًٖ (.):5
وظاء في اإلااصة ( ،)6ال٣ٟغة (ب) مً ال٣اهىن ،ؤهه ٌكترٍ في اإلااؾـ ما ًلي( )- :
(ٔ) اللجنة الوطنية األردنية لشؤوف ادلرأة ،التقرير الوطين ،مرجع سابق ،ص ٔٓٔ.ٔٓٗ-
(ٕ) اجلريدة الرمسية ،رقم العدد (ٔ ) ٘ٔٙتاريخ ٕٕٓٔ/ٙ/ٚـ.
)ٖ( قانوف األحزاب السياسية رقم ( )ٔٙلسنة ٕٕٔٓـ ،ادلادة (ٖ) .
)ٗ( قانوف األحزاب السياسية رقم ( )ٔٙلسنة ٕٕٔٓـ ،ادلرجع نفسو ،ادلادة ( ٗ. )٘ ،
)٘( قانوف األحزاب السياسية رقم ( )ٔٙلسنة ٕٕٔٓـ ،ادلرجع نفسو ،ادلادة (. )ٙ
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 - 1ؤن ً٩ىن ؤعصهُا مىظ ٖكغ ؾىىاث ٖلى ألا٢ل.
 - 2ؤن ً٩ىن ٢ض ؤ٦مل الخاصًت والٗكغًٍ مً ٖمغه.
 - 3ؤن ال ً٩ىن مد٩ىما بجىدت مسلت بالكغ ٝؤو ألازال ١وآلاصاب الٗامت ؤو بإي ظىاًت ،باؾخصىاء الجىاًاث طاث
الهٟت الؿُاؾُت ،ما لم ً٢ ً٨ض ؤُٖض بلُه اٖخباعه.
 - 4ؤن ً٩ىن مخمخٗا باألهلُت اإلاضهُت وال٣اهىهُت ال٩املت.
 - 5ؤن ً٩ىن مُ٣ما ٖاصة في اإلامل٨ت.
 - 6ؤن ال ً٩ىن ٢ايُا.
 - 7ؤن ال ً٩ىن ًٖىا في ؤي خؼب آزغ ؤو ؤي جىُٓم ؾُاسخي ٚحر ؤعصوي.
 - 8ؤن ال ً٩ىن مً اإلاىدؿبحن لل٣ىاث اإلاؿلخت ألاعصهُت ؤو ؤي مً ألاظهؼة ألامىُت ؤو الضٞإ اإلاضوي.
وظاء في اإلااصة ( ،)7ال٣ٟغة (ؤ) مً ال٣اهىن ،ؤهه ًد ٤لسمؿت مً ألاعصهُحن ٖلى ألا٢ل ،الغاٚبحن في جإؾِـ
خؼب ،بزُاع الغثِـ(عثِـ لجىت قاون ألاخؼاب) زُُا بخل ٪الغٚبتٖ ،لى ؤن ًبحن ؤلازُاع اإلاباصت وألا٩ٞاع ألاولُت
للخؼب؛ لخمُ٨نهم مً مماعؾت ؤوكُتهم الؿُاؾُت الخدًحرًت والتروٍج لخإؾِـ الخؼبٖ ،لى ؤن ًخ٣ضمىا بُلب
الخإؾِـ ٖىض اؾخ٨ما ٫الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في هظا ال٣اهىن زال ٫مضة ال جؼٍض ٖلى ؾخت ؤقهغ مً جاعٍش ؤلازُاع.
وظاء في اإلااصة ( ،)9ال٣ٟغة (ؤ) مً ال٣اهىن ،ؤهه حك٩ل في الىػاعة(وػاعة الضازلُت) لجىت حؿمى (لجىت قاون
ألاخؼاب) للىٓغ في َلباث جإؾِـ ألاخؼاب ومخابٗت قاوجها و ٤ٞؤخ٩ام هظا ال٣اهىن ،بغثاؾت وػٍغ الضازلُت وًٖىٍت ٧ل
مً ( :عثِـ صًىان الدكغَ٘ والغؤي هاثبا للغثِـ ً٣ىم م٣امه ٖىض ُٚابه ،ؤمحن ٖام وػاعة الٗض ،٫ؤمحن ٖام وػاعة
الضازلُتًٖ ،ى مً ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٌؿمُه عثِـ الىػعاء ،واإلاٟىى الٗام لخ٣ى ١ؤلاوؿان).
وُٞما ًخٗل ٤بد ٤الاهدؿاب بلى الخؼب بٗض جإؾِؿه٣ٞ ،ض ظاء في اإلااصة ( )18مً ال٣اهىن ،ؤهه ل٩ل ؤعصوي ؤ٦مل
الشامىت ٖكغة مً ٖمغه ؤن ًىدؿب بلى الخؼب بٗض ؤلاٖالن ًٖ جإؾِؿه و ٤ٞؤخ٩ام هظا ال٣اهىنٖ ،لى ؤن جخدُٞ ٤٣ه
الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٟغة (ب) مً اإلااصة ( )6مً هظا ال٣اهىن باؾخصىاء ما وعص في البىضًً ( ) 2و( )5مً جل٪
ال٣ٟغة( ) .وبُيذ باقي مىاص ال٣اهىن بظغاءاث جغزُو ألاخؼاب الؿُاؾُت وألاخ٩ام واإلاباصت التي جد٨م وجىٓم ٖمل
ألاخؼاب الؿُاؾُت.
وظاء في اإلااصة ( )19مً ال٣اهىن ،ؤهه ال ًجىػ الخٗغى ألي مىاًَ ؤو مؿاءلخه ؤو مداؾبخه ؤو اإلاؿاؽ بد٣ى٢ه
الضؾخىعٍت ؤو ال٣اهىهُت بؿبب اهخماثه الخؼبي وَٗا٢ب ٧ل مً ًسال ٠طل.) (٪
2012م ،ؤُٖى اإلاىاًَ ألاعصوي خ ٤جإلُ ٠ألاخؼاب
وه٨ظا هالخٔ ؤن ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )16لؿىت
الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ومماعؾت الٗمل الخؼبي صون ؤي جمُحز بحن الغظل واإلاغؤة ،و٦ظلٞ ٪ةن ال٣اهىن ؤ٦ض ٖلى ؤن
)ٔ( قانوف األحزاب السياسية رقم ( )ٔٙلسنة ٕٕٔٓـ ،ادلادة (. )ٔٛ
)ٕ( ادلرجع نفسو ،ادلادة (.)ٜٔ
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الخؼب ًاؾـ ٖلى ؤؾاؽ اإلاىاَىت واإلاؿاواة بحن ألاعصهُحن والالتزام بالضًم٣غاَُت واخترام الخٗضصًت الؿُاؾُت ،وال
ًجىػ جإؾِـ الخؼب ٖلي ؤؾاؽ صًجي ؤو َاثٟي ؤو ٖغقي ؤو ٞئىي ؤو ٖلى ؤؾاؽ الخٟغ٢ت بؿبب الجيـ ؤو ألانل٦ ،ما
ؤن ال٣اهىن ؤ٦ض ٖلى ؤهه ال ًجىػ الخٗغى ألي مىاًَ ؤو مؿاءلخه ؤو مداؾبخه ؤو اإلاؿاؽ بد٣ى٢ه الضؾخىعٍت ؤو
ال٣اهىهُت بؿبب اهخماثه الخؼبي وَٗا٢ب ٧ل مً ًسال ٠طل ،٪وهظا صلُل ٖلى يماهت خ ٤اإلاغؤة في جإلُ ٠ألاخؼاب
الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها.
2012م ،اإلاغؤة ألاعصهُت ٖلى الاهدؿاب بلى ألاخؼاب
و٦ظل٣ٞ ٪ض شج٘ ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )16لؿىت
الؿُاؾُت مً زال ٫الىو ٖلى ؤهه ًجب ؤن ال ج٣ل وؿبت اليؿاء ًٖ ( )%10مً ألاًٖاء اإلااؾؿحن للخؼب ختى ًخم
جغزُو الخؼب الؿُاسخي بك٩ل ٢اهىوي.
و٢ض ماعؾذ اإلاغؤة ألاعصهُت خ٣ها في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ومماعؾت الٗمل الخؼبيٞ ،دتى
ً
ً
2014م ،بلٖ ٜضص ألاخؼاب الؿُاؾُت في ألاعصن( )34خؼبا ؾُاؾُا مىظىصة في الؿاخت الؿُاؾُت ألاعصهُت( ).
مىخهٖ ٠ام
و٢ض قاع٦ذ ٖضص مً اليؿاء الخؼبُاث في الاهخساباث الىُابُت إلاجلـ الىىاب ألاعصوي بالهٟت الخؼبُت ،خُض
يم ً٨مالخٓت مكاع٦ت اليؿاء ألاًٖاء في ألاخؼاب الؿُاؾُت في الاهخساباث الىُابُت إلاجلـ الىىاب ألاعصوي مىظ ٖام
2013م ٦ما ًلي-:
1989م وختى الاهخساباث الىُابُت إلاجلـ الىىاب الؿاب٘ ٖكغ ٖام
ظضو ٫ع٢م ()2
2013م)
-1989
مكاع٦ت اليؿاء الخؼبُاث في الاهخساباث الىُابُت (
الؿىت
1989م
1993م
1997م
2003م
2007م
2010م
2013م

مجمىٕ
اإلاغشخاث
12
3
17
54
199
134
217

()

ٖضص اإلاغشخاث
الخؼبُاث
1
1
2
2
6

ٖضص الخؼبُاث
الٟاثؼاث
1
1
2
5

2015م:
اإلابدث الخامع :خلىق اإلاسؤة ألازدهُت في كاهىن ألاخصاب الظُاطُت زكم ( )39لظىت
2015م( ) ،لِك٩ل بظل ٪ؤلاَاع ال٣اهىوي الظي
2015م نضع ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )39لؿىت
في ٖام
ًد٨م وٍىٓم ٖملُت وبظغاءاث جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ومماعؾت الٗمل الخؼبي.
(ٔ) وزارة الداخلية األردنية ،عماف ،تاريخ ٕٕٗٓٔٗ/ٜ/ـ.
(ٕ) عبلة أبو علبة ،ورقة سياسات :مشاركة ادلرأة األردنية يف األحزاب السياسية والنقابات ادلهنية ،مرجع سابق ،ص ص .ٚ-ٙ
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ً
وُٞما ًخٗل ٤بمٟهىم الخؼب الؿُاسخي٣ٞ ،ض ظاء في اإلااصة ( )3مً ال٣اهىن ،ؤهه ٌٗخمر خؼبا ٧ل جىُٓم ؾُاسخي
ً
مال ٠مً ظماٖت مً ألاعصهُحن ًاؾـ و٣ٞا ألخ٩ام الضؾخىع وهظا ال٣اهىن ب٣هض اإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت وجد٤ُ٣
ؤهضا ٝمدضصة جخٗل ٤بالكاون الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت وَٗمل بىؾاثل مكغوٖت وؾلمُت( ).
وُٞما ًخٗل ٤بد ٤ألاعصوي بخإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت٣ٞ ،ض ظاء في اإلااصة ( )4مً ال٣اهىن ،ؤهه لؤلعصهُحن الخ ٤في
ً
جإلُ ٠ألاخؼاب والاهدؿاب بليها و٣ٞا ألخ٩ام الضؾخىع وهظا ال٣اهىن ،وللخؼب الخ ٤في اإلاكاع٦ت بمسخل ٠الاهخساباث التي
ججغي في اإلامل٨ت و ٤ٞؤخ٩ام ال٣اهىن( ).
وظاء في اإلااصة ( )5مً ال٣اهىن ،ؤهه ًاؾـ الخؼب ٖلى ؤؾاؽ اإلاىاَىت واإلاؿاواة بحن ألاعصهُحن والالتزام
بالضًم٣غاَُت واخترام الخٗضصًت الؿُاؾُت ،وال ًجىػ جإؾِـ الخؼب ٖلى ؤؾاؽ صًجي ؤو َاثٟي ؤو ٖغقي ؤو ٞئىي ؤو ٖلى
ؤؾاؽ الخٟغ٢ت بؿبب الجيـ ؤو ألانل( ).
وُٞما ًخٗل ٤بكغوٍ جإؾِـ ألاخؼاب الؿُاؾُت٣ٞ ،ض ظاء في اإلااصة ( ،)6ال٣ٟغة (ؤ) مً ال٣اهىن ،ؤهه ًجب ؤن ال
ً٣ل ٖضص ألاًٖاء اإلااؾؿحن ألي خؼب ًٖ ماثت وزمؿحن شسها( ).
وظاء في اإلااصة ( ،)6ال٣ٟغة (ب) مً ال٣اهىن ،ؤهه ٌكترٍ في الًٗى اإلااؾـ ما ًلي( )-:
 -1ؤن ً٩ىن ؤعصهُا مىظ ٖكغ ؾىىاث ٖلى ألا٢ل.
 -2ؤن ً٩ىن ٢ض ؤ٦مل الشامىت ٖكغة مً ٖمغه.
 -3ؤن ال ً٩ىن مد٩ىما بجىاًت ؤو بجىدت مسلت بالكغ ٝؤو ألازال ١وآلاصاب الٗامت ،باؾخصىاء الجىاًاث طاث
الهٟت الؿُاؾُت ،ما لم ً ً٨ؤُٖض بلُه اٖخباعه.
 -4ؤن ً٩ىن مخمخٗا باألهلُت اإلاضهُت وال٣اهىهُت ال٩املت.
ً
 -5ؤن ً٩ىن مُ٣ما ٖاصة في اإلامل٨ت.
 -6ؤن ال ً٩ىن ٢ايُا.
 -7ؤن ال ً٩ىن ًٖىا في ؤي خؼب آزغ ؤو ؤي جىُٓم ؾُاسخي ٚحر ؤعصوي.
 -8ؤن ال ً٩ىن مً اإلاىدؿبحن لل٣ىاث اإلاؿلخت ألاعصهُت ؤو ؤي مً ألاظهؼة ألامىُت ؤو الضٞإ اإلاضوي.

(ٔ) اجلريدة الرمسية ،رقم العدد ( ،)ٖ٘٘ٛتاريخ ٕٓٔ٘/ٜ/ٔٙـ .
(ٕ) قانوف األحزاب السياسية رقم ( )ٖٜلسنة ٕ٘ٔٓـ ،ادلادة (ٖ) .
(ٖ)ادلرجع نفسو ،ادلادة (ٗ) .
(ٗ)ادلرجع نفسو ،ادلادة (٘) .
(٘)ادلرجع نفسو ادلادة ،)ٙ( ،الفقرة (أ) .
()ٙادلرجع نفسو ،ادلادة ( ،)ٙالفقرة (ب) .
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وظاء في اإلااصة ( ،)7ال٣ٟغة (ؤ) مً ال٣اهىن ،ؤهه ًد ٤لسمؿت مً ألاعصهُحن ٖلى ألا٢ل ،الغاٚبحن في جإؾِـ
ً
خؼب ،بزُاع الغثِـ(عثِـ لجىت قاون ألاخؼاب) زُُا بخل ٪الغٚبتٖ ،لى ؤن ًبحن ؤلازُاع اإلاباصت وألا٩ٞاع ألاولُت
للخؼب ،لخمُ٨نهم مً مماعؾت ؤوكُتهم الؿُاؾُت الخدًحرًت والتروٍج لخإؾِـ الخؼبٖ ،لى ؤن ًخ٣ضمىا بُلب
الخإؾِـ ٖىض اؾخ٨ما ٫الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في هظا ال٣اهىن زال ٫مضة ال جؼٍض ٖلى ؾىت واخضة مً جاعٍش
ؤلازُاع( ).
وظاء في اإلااصة ( ،)9ال٣ٟغة (ؤ) مً ال٣اهىن ،ؤهه حك٩ل في الىػاعة لجىت حؿمى ( لجىت قاون ألاخؼاب ) للىٓغ في
َلباث جإؾِـ ألاخؼاب ومخابٗت قاوجها و ٤ٞؤخ٩ام هظا ال٣اهىن ،بغثاؾت ؤمحن ٖام الىػاعة(وػاعة الكاون الؿُاؾُت
والمرإلااهُت) وًٖىٍت ٧ل مً(:ؤمحن ٖام وػاعة الضازلُت هاثبا للغثِـ ً٣ىم م٣امه ٖىض ُٚابه ،ؤمحن ٖام وػاعة الٗض ،٫ؤمحن
ٖام وػاعة الش٣اٞت ،ممشل ًٖ ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٌؿمُه عثِـ الىػعاء ،وممشل ًٖ اإلاغ٦ؼ الىَجي لخ٣ى ١ؤلاوؿان
ٌؿمُه مجلـ ؤمىاثه)( ).
وُٞما ًخٗل ٤بد ٤الاهدؿاب بلى الخؼب بٗض جإؾِؿه٣ٞ ،ض ظاء في اإلااصة ( )18مً ال٣اهىن ،ؤهه ل٩ل ؤعصوي ؤ٦مل
الشامىت ٖكغة مً ٖمغه ؤن ًىدؿب بلى الخؼب بٗض ؤلاٖالن ًٖ جإؾِؿه و ٤ٞؤخ٩ام هظا ال٣اهىنٖ ،لى ؤن جخىاٞغ ُٞه
الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٟغة (ب) مً اإلااصة ( )6مً هظا ال٣اهىن ،باؾخصىاء ما وعص في البىض ( )5مً جل ٪ال٣ٟغة( ).
وبُيذ باقي مىاص ال٣اهىن بظغاءاث جغزُو ألاخؼاب الؿُاؾُت وألاخ٩ام واإلاباصت التي جد٨م وجىٓم ٖمل ألاخؼاب
الؿُاؾُت.
وظاء في اإلااصة ( )19مً ال٣اهىن ،ؤهه ال ًجىػ الخٗغى ألي مىاًَ ؤو مؿاءلخه ؤو مداؾبخه ؤو اإلاؿاؽ بد٣ى٢ه
الضؾخىعٍت ؤو ال٣اهىهُت بؿبب اهخماثه الخؼبي( ).
2015م ،ؤُٖى اإلاىاًَ ألاعصوي خ ٤جإلُ ٠ألاخؼاب
وه٨ظا هالخٔ ؤن ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )39لؿىت
الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ومماعؾت الٗمل الخؼبي صون ؤي جمُحز بحن الغظل واإلاغؤة ،و٦ظلٞ ٪ةن ال٣اهىن ؤ٦ض ٖلى ؤهه
ًاؾـ الخؼب ٖلى ؤؾاؽ اإلاىاَىت واإلاؿاواة بحن ألاعصهُحن والالتزام بالضًم٣غاَُت واخترام الخٗضصًت الؿُاؾُت ،وال
ًجىػ جإؾِـ الخؼب ٖلى ؤؾاؽ صًجي ؤو َاثٟي ؤو ٖغقي ؤو ٞئىي ؤو ٖلى ؤؾاؽ الخٟغ٢ت بؿبب الجيـ ؤو ألانل٦ ،ما
ؤن ال٣اهىن ؤ٦ض ٖلى ؤهه ال ًجىػ الخٗغى ألي مىاًَ ؤو مؿاءلخه ؤو مداؾبخه ؤو اإلاؿاؽ بد٣ى٢ه الضؾخىعٍت ؤو
ال٣اهىهُت بؿبب اهخماثه الخؼبي ،وهظا صلُل ٖلى يماهت خ ٤اإلاغؤة في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها.
وٍالخٔ ؤن هظا ال٣اهىن ؤُٖى نالخُاث ؤلاقغاٖ ٝلى جغزُو ألاخؼاب الؿُاؾُت ومخابٗتها بلى وػاعة الكاون
الؿُاؾُت والمرإلااهُت بٗض ؤن ٧اهذ جدب٘ لىػاعة الضازلُت مىظ جإؾِـ الضولت ألاعصهُت.

(ٔ) قانوف األحزاب السياسية رقم ( )ٖٜلسنة ٕ٘ٔٓـ ،ادلادة ( ،)ٚالفقرة (أ) .
(ٕ)ادلرجع نفسو ،ادلادة ( ،)ٜالفقرة (أ).
(ٖ)ادلرجع نفسو ،ادلادة (. )ٔٛ
(ٗ)ادلرجع نفسو ،ادلادة (. )ٜٔ
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و٢ض ماعؾذ اإلاغؤة ألاعصهُت خ٣ها في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ومماعؾت الٗمل الخؼبي ،وطل٪
2015م ،وبمىظب البُاهاث الهاصعة ًٖ وػاعة الكاون الؿُاؾُت
بمىظب ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )39لؿىت
ً
ً
2016م٣ٞ ،ض بلٖ ٜضص ألاخؼاب الؿُاؾُت في ألاعصن ( )50خؼبا ؾُاؾُا مىظىصة في
والمرإلااهُت ألاعصهُت وطل ٪ختى جهاًت ٖام
ً
ً
()
الؿاخت الؿُاؾُت ألاعصهُت وجماعؽ الٗمل الخؼبي  ،ومً بحن ( )50خؼبا ؾُاؾُا هىا ٥زالزت وؿاء جدبىؤ مىهب ألامحن
الٗام للخؼب الؿُاسخي ،لدك٩ل ما وؿبخه ( )%6مً ؤنل ( )50خؼب ؾُاسخي ،وٍم ً٨مالخٓت طل ٪في الجضو ٫ؤصهاه.
ظضو ٫ع٢م ()3
2016م
اليؿاء ألامىاء الٗامىن لؤلخؼاب الؿُاؾُت ختى جهاًت ٖام
الغ٢م
1
2
3

الخؼب
خؼب الكٗب الضًم٣غاَي ألاعصوي(خكض)
الخؼب الىَجي ألاعصوي
خؼب ؤعصن ؤ٢ىي ألاعصوي

75

()

ألامحن الٗام
الؿُضة ٖبلت ؤبى ٖلبت
الض٦خىعة مجى ؤبى ب٨غ
الض٦خىعة على الخغوب

و٢ض ؤْهغث صعاؾت ؤظغاها اإلاغ٦ؼ الىَجي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ٖامٖ 2004لى ألاخؼاب الؿُاؾُت اهسٟاى
مكاع٦ت اإلاغؤة في ألاخؼاب الؿُاؾُت ،وؤْهغث ؤًًا ألاؾباب التي ٢ض حُٗ ٤صزى ٫اإلاغؤة في هظه ألاخؼاب وحكمل( )-:
-1

اإلاىار الؿُاسخي الٗام زال ٫الٗ٣ىص ال٣لُلت اإلاايُت.
ً
اإلاغؤة جبضو منه٨ت ظؿضًا ،وزانت اإلاغؤة الٗاملت.

-3

يٗ ٠الضٖم الاظخماعي لليؿاء مً اإلاجخم٘.

-4

يٗ ٠اإلاٗغٞت خى ٫الخ٣ى ١ال٣اهىهُت وؤلاوؿاهُت ،والخ٣ى ١الؿُاؾُت ،و٢اهىن الٗمل وألاؾغة.

-5

يٗ ٠الش٣ت في صوع ألاخؼاب الؿُاؾُت.

-2

الخاجمت:
وبٗض جىاو ٫خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها في الدكغَٗاث ألاعصهُت ممشلت
بالضؾخىع ألاعصوي و٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت زالٞ ٫ترة الضعاؾت٣ٞ ،ض جىنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج الخالُت:
ً
ؤوال :ؤن الدكغَٗاث ألاعصهُت ممشلت بالضؾخىع ألاعصوي و٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤُٖذ اإلاغؤة ألاعصهُت خ٤
جـإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها.
ً
1952م وحٗضًالجه ،هو بك٩ل واضر ونغٍذ ٖلى خ ٤اإلاىاًَ ألاعصوي بخإلُ٠
زاهُا :ؤن الضؾخىع ألاعصوي لؿىت
ألاخؼاب الؿُاؾُت ،وظاء الىو ٖلى خ ٤اإلاىاًَ في جىُٓم ٖ٣ض الاظخماٖاث وخ ٤جإلُ ٠الجمُٗاث والى٣اباث وألاخؼاب
(ٔ) وزارة الشؤوف السياسية والربدلانية األردنية ،عماف ،تاريخ ٕٗٓٔٚ/ٔ/ـ.
(ٕ) وزارة الشؤوف السياسية والربدلانية األردنية ،عماف ،تاريخ ٕٗٓٔٚ/ٔ/ـ.

)3( Abdulhalim M Al-Adwan، Jordanian Women’s Political Participation: Op.Cit، p: 137.
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الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ،و٢ض ؤخا ٫الضؾخىع َغٍ٣ت جإلُ ٠الجمُٗاث وألاخؼاب الؿُاؾُت ومغا٢بت مىاعصها بلى ؤخ٩ام
ال٣اهىن.
ً
1992م ،ؤُٖى اإلاغؤة ألاعصهُت خ ٤جـإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت
زالثا :ؤن ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )32لؿىت
والاهدؿاب بليها ،وهٓم ٧اٞت بظغاءاث مماعؾت الٗمل الخؼبي.
ً
2007م ،ؤُٖى اإلاغؤة ألاعصهُت خ ٤جـإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت
زابػا :ؤن ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )19لؿىت
والاهدؿاب بليها ،وهٓم ٧اٞت بظغاءاث مماعؾت الٗمل الخؼبي.
ً
خامظا :ؤن ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )16لؿىت2012م ،ؤُٖى اإلاغؤة ألاعصهُت خ ٤جـإلُ ٠ألاخؼاب
الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ،وهٓم ٧اٞت بظغاءاث مماعؾت الٗمل الخؼبي.
ً
طادطا :ؤن ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )39لؿىت2015م ،ؤُٖى اإلاغؤة ألاعصهُت خ ٤جـإلُ ٠ألاخؼاب
الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها ،وهٓم ٧اٞت بظغاءاث مماعؾت الٗمل الخؼبي.
ً
طابػا :ؤن الىو ٖلى خ ٤اإلاغؤة ألاعصهُت في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت والاهدؿاب بليها في الدكغَٗاث ألاعصهُت
ؾاهم في ػٍاصة مكاع٦ت اإلاغؤة ألاعصهُت في الٗمل الخؼبي وألاخؼاب الؿُاؾُت٣ٞ ،ض اعجٟٗذ وؿبت اليؿاء ألاًٖاء في
2009م ،و٦ظل ٪اعجٖ ٟ٘ضص اليؿاء اللىاحي ًدبىؤن مىهب ألامحن الٗام للخؼب بلى ()3
ألاخؼاب الؿُاؾُت بلى(ٖ )%1،29ام
وؿاء.
ً
زامىاٖ :لى الغٚم مً الخ٣ضم اإلالخىّ في وظىص اإلاغؤة في ألاخؼاب الؿُاؾُت ،بال ؤجها ال جؼا ٫صون اإلاؿخىي
اإلاُلىب ؤو اإلاؿخىي الظي جخُل٘ بلُه اإلاغؤة ألاعصهُت.
-

الخىؿُاث:

في جهاًت الضعاؾت ه٣ترح الخىنُاث الخالُت- :
ً
ؤوال :الخإُ٦ض ٖلى ؤن خ٣ى ١اإلاغؤة ألاعصهُت في جإلُ ٠ألاخؼاب الؿُاؾُت ومماعؾت الٗمل الخؼبي هي خ٣ى١
ؤنُلت وظؼء ال ًخجؼؤ مً الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمىاًَ ألاعصوي.
ً
زاهُا :الٗمل ٖلى حٗضًل ٢اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت الخالي ،بدُض ًخم اقترٍ وظىص وؿبت مُٗىت مً اليؿاء في
ألاًٖاء اإلااؾؿىن ختى ًخم جغزُو الخؼب الؿُاسخي.
ً
زالثا :حصجُ٘ ألاخؼاب الؿُاؾُت ٖلى ظظب اليؿاء في ًٖىٍتها؛ مً زال ٫اٖخباع وظىص اإلاغؤة في هُئاث الخؼب
الؿُاسخي اإلاسخلٟت ٦إخض مٗاًحر ج٣ضًم الضٖم اإلاالي مً الخ٩ىمت لؤلخؼاب الؿُاؾُت.
ً
زابػا :الٗمل ٖلى بض المرامج الخىٖىٍت والش٣اُٞت السانت بالش٣اٞت الضًم٣غاَُت والخؼبُت ،و٦ظل ٪جًمحن
اإلاىاهج الضعاؾُت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمىاًَ بك٩ل ٖام ،وخ ٤اإلاىاًَ ألاعصوي بمماعؾت الٗمل الخؼبي بك٩ل زام.
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ً
خامظا :يغوعة مماعؾت وؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت صوعها في ج٨شُ ٠وػٍاصة الىعي الؿُاسخي والش٣اٞت الؿُاؾُت
بإهمُت وظىص اإلاغؤة في مغا٦ؼ نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي وألاخؼاب الؿُاؾُت.
ً
طادطا :حٗضًل ٢اهىن الاهخساب إلاجلـ الىىاب؛ بما ٌؿاٖض ٖلى جىمُت الخُاة الؿُاؾُت الخؼبُت وحصجُ٘
ألاخؼاب الؿُاؾُت ٖلى اإلاكاع٦ت في الاهخساباث الىُابُت ،وبدُض ٌكترٍ وظىص اليؿاء ٖلى ٢ىاثم ألاخؼاب اإلاغشخت.
اإلاـادز واإلاساحؼ:ً
ؤوال :اإلاساحؼ ألاطاطُت:
 الجغٍضة الغؾمُت ،ع٢م الٗضص ( )1093جاعٍش 1952/1/8م.
 الجغٍضة الغؾمُت ،ع٢م الٗضص ( ) 3851جاعٍش 1992/9/1م.
 الجغٍضة الغؾمُت ،ع٢م الٗضص ( ) 4821جاعٍش 2007/4/16م.
 الجغٍضة الغؾمُت ،ع٢م الٗضص ( )5117جاعٍش 2011/10/1م.
 الجغٍضة الغؾمُت ،ع٢م الٗضص ( ) 5161جاعٍش 2012/6/7م.
 الجغٍضة الغؾمُت ،ع٢م الٗضص ( )5299جاعٍش 2014/9/1م.
 الجغٍضة الغؾمُت ،ع٢م الٗضص ( ،)5358جاعٍش 2015/9/16م .
 الجغٍضة الغؾمُت ،ع٢م الٗضص ( )5396جاعٍش 2016/5/5م.
 الضؾخىع ألاعصوي لؿىت 1952م وحٗضًالجه.
٢ اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )32لؿىت 1992م.
٢ اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )19لؿىت 2007م .
٢ اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )16لؿىت 2012م .
٢ اهىن ألاخؼاب الؿُاؾُت ع٢م ( )39لؿىت 2015م .
ً
زاهُا - :اإلاساحؼ باللغت الػسبُت:
ُ َ
ضزالث ٖغبُت ) ،جغظمت ٞاًؼ ُ
اله ُّا ،1 ٍ ،ٙاإلاىٓمت الٗغبُت للترظمت،
 ؤهخىوي ِِ ٚضهؼٖ ،لم الاظخمإ م٘ (م
بحروث 2005،م.
 بًمان ٞغٍداث ،الخُىع الخاعٍذي ل٣ىاهحن ألاخؼاب الؿُاؾُت في ألاعصن (،)2011-1921مجلت صعاؾاث،
الٗلىم الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت ،الجامٗت ألاعصهُت ،اإلاجلض( ،)39الٗضص(2012،)2م ،م . 301
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 بكحرة بًُىن ،اإلاغؤة في ألاخؼاب الؿُاؾُت ألاعصهُت ( ،)2008-1948عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ٧،لُت
الضعاؾاث الٗلُا ،الجامٗت ألاعصهُت ٖ،مان ،ألاعصن2010 ،م .
 بالٖ ٫بضهللا ؾلُم الٗىاص ،الًماهاث الضؾخىعٍت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،ظامٗت
الكغ ١ألاوؾِٖ ،مان ،ألاعصن2010 ،م.
 صٖاء السهاوهت ،خ٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت في الضؾخىع ألاعصوي ،عؾالت ماظؿخحر ٖلىم ؾُاؾُت
ٚحر ميكىعة٧ ،لُت الضعاؾاث الٗلُا ،الجامٗت ألاعصهُت ،ألاعصن. 2013 ،
ٖ بض اإلاجُض الٗؼام ،اججاهاث ألاعصهُحن هدى ألاخؼاب الؿُاؾُت ،مجلت صعاؾاث
والاظخماُٖت ،اإلاجلض ( ،)30الٗضص (،)2الجامٗت ألاعصهُت 2003،م ،م . 244

:الٗلىم ؤلاوؿاهُت

ٖ بض الىهاب الُ٨الي (جدغٍغ) ،مىؾىٖت الؿُاؾت،ط  ،2اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ ،بحروث،
.1981
ٖ بلت ؤبى ٖلبت ،وع٢ت ؾُاؾاث :مكاع٦ت اإلاغؤة ألاعصهُت في ألاخؼاب الؿُاؾُت والى٣اباث اإلاهىُت ،ماؾؿت
ٞغٍضعَل بًمرث ،م٨خب ألاعصن والٗغاٖ ،١مان ،ألاعصن ،حكغًٍ الشاوي.2013 ،
ٞ اعؽ ٖبضهللا الٛىٍغي ،صوع المرإلاان في خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان  :ألاعصن خالت صعاؾت ( 2005 – 1997م )،
عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،ظامٗت آ ٫البِذ ،ألاعصن2007 ،م .
ٞ اَمت ؤخمض الهماصي ،صوع اإلاغؤة في ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤلاؾالمُت  :صعاؾت م٣اعهت ٫خؼب ظبهت الٗمل
ؤلاؾالمي ألاعصوي وخؼب هللا اللبىاوي ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت الضعاؾاث الٗلُا ،الجامٗت ألاعصهُت ٖ،مان
2002،م.
٦ ما ٫اإلاىىفي ،ؤنى ٫الىٓم الؿُاؾُت اإلا٣اعهت ،1ٍ ،قغ٦ت الغبُٗان لليكغ والخىػَ٘ ،ال٩ىٍذ.1987،
المؤة  ،الخ٣غٍغ الىَجي :ج٣ضم اإلاغؤة ألاعصهُت هدى الٗضالت واإلاكاع٦ت
 اللجىت الىَىُت ألاعصهُت لكاون ع
واإلاؿاواة ٖ، 2011-2010مان. 2011 ،
 مدمض ؤخمض اإلا٣ضاص ،اإلاغؤة واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في ألاعصن  :صعاؾت جدلُلُت وبخهاثُت ٖلى يىء هخاثج
الاهخساباث الىُابُت لٗام 2003م ،مجلت اإلاىاعة للضعاؾاث والبدىر  ،ظامٗت آ ٫البِذ ،اإلاجلض ( ،)12الٗضص (،)1
هِؿان 2006م ،م . 289
 مدمض قل ي ،اإلاىهجُت في الخدلُل الؿُاسخي ،الضًىان الىَجي للمُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ.1997 ،
 مىعَـ صوٞغظُه ،مضزل بلى ٖلم الؿُاؾت ،جغظمت ظما ٫ألاجاسخي وؾامي الضعوبي، ،صاع صمك ٤للُباٖت
واليكغ والخىػَ٘ ،ؾىعٍا(،ص ث).
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ؼ الىَجي٦ اإلاغ، ألاؾاؾُت٤ُ جدلُل مًمىن اإلاىاز: ؤلاوؿان١ى٣ ألاخؼاب ألاعصهُت وخ،اث وآزغون٧ هٓام بغ
.م2010 ، ألاعصن، ٖمان، ؤلاوؿان١ى٣لخ
.م2014/9/24  جاعٍش، ٖمان، وػاعة الضازلُت ألاعصهُت
.م2017/1/4  جاعٍش، ٖمان، وػاعة الكاون الؿُاؾُت والمرإلااهُت ألاعصهُت
ً
: اإلاساحؼ باللغت ألاحىبُت- :زالثا
79
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مىكف الؼسَػت ؤلاطالمُت مً مؼازهت اإلاسؤة الظُاطُت
الدهخىزة غمساوي هادًت
ؤطخاذة مداكسة ب  ،ولُت الخلىق والػلىم الظُاطُت حامػت البلُدة  ،2الجصاثس
81

ملخف:
بن مىيىٕ اإلاغؤة وخ٣ى٢ها الؿُاؾُت في ؤلاؾالم مً اإلاىايُ٘ التي قٛلذ ال٨شحر مً ال٨خاب واإلا٨ٟغًٍ الضاٖحن
بلى خ٣ى ١اإلاغؤة والباخشحن ًٖ خغٍتها وخ٣ى٢ها اإلاهًىمت – بؼٖمهم– و٢ض ٦ثر الخضًض ًٖ هظه الًُ٣ت مىظ مُل٘ ال٣غن
الٗكغًٍ وختى و٢خىا الخايغ وما ػالذ هي الًُ٣ت ألاهم في هٓغ هاالء.
مما ؤصي بلى َغح الؿاا ٫الخالي :هل ؤيإ ؤلاؾالم خ٣ى ١اإلاغؤة الؿُاؾُت ,وهل جىليها للمىانب الؿُاؾُت ٌٗض
ً
خ٣ا مً خ٣ى٢ها التي ٟ٦لها لها الضًً ٦ما ٟ٦لها للغظا٫؟.
Abstract: The issue of women and their political rights in Islam is one of the topics
that preoccupied many writers and thinkers who advocate the rights of women and those who
seek their freedom and their rights, which they claim - and there has been a lot of talk about
this issue since the beginning of the twentieth century and up to the present time and is still
the most important issue in their eyes.
?Which led to the question: Has Islam lost women's political rights
Does her assumption of political positions is one of her rights guaranteed by religion
as guaranteed by men?.

ملدمت
مً الخ٣اث ٤اإلاؿلم بها ؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت زىعة اظخماُٖت بوؿاهُت ه٣لذ ؤلاوؿان مً وا ٘٢مخسل ٠بلى وا٘٢
بوؿاوي خًاعي ،وطل ٪بما ؤعؾذ مً مباصت وؤؾـ ج٣ىم ٖلى مىهج الخىخُض ومباصت الٗضالت ونىن ٦غامت ؤلاوؿان
مد٣٣ا بظل ٪ه٣لت هىُٖت في مسخل ٠اإلاجاالث الضًيُت والؿُاؾُت والاظخماُٖت.
وٖلى الهُٗض الؿُاسخي ٞةن الىٓغة ؤلاؾالمُت للٗمل الؿُاسخي للمغؤة جسخل ًٖ ٠الىٓغة الٛغبُت ،خُض جغ٦ؼ
هظه ألازحرة ٖلى ؾبل الخإزحر ٖلى نى٘ ال٣غاع لخد ٤ُ٣جٟاٖل مهالر الٟئاث الاظخماُٖت اإلاسخلٟت ،ومً بُنها مهالر
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اليؿاء ،بهض ٝاؾخ٣غاع الىٓام الؿُاسخي ،في خحن ججٗل الغئٍت ؤلاؾالمُت اإلاهلخت الكغُٖت مىاٍ الخغ٦ت الؿُاؾُت،
وألامت هي الٟاٖل الغثِسخي ،واإلااؾؿاث ؤصواث لخد ٤ُ٣مىاٍ الخغ٦ت الؿُاؾُت .
ٞالٗمل الؿُاسخي في الغئٍت ؤلاؾالمُت ال ًغجبِ بال٣اهىن بل بالكغَٗت ،وهى ما ًًٟي ٖلى مٟهىم الٗمل
الؿُاسخي ؤبٗاصا جسخل ًٖ ٠مٟهىم اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،بياٞت بلى طلٞ ٪الغئٍت ؤلاؾالمُت جغبِ بحن جىلي الىْاث٠
والٟ٨اءةٞ ،ال٠٨ء ؤخ ٤باإلاىهب ؤًا ٧ان ظيؿه.
ٞالىالًت في مٟهىم ؤلاؾالم لِؿذ مىهبا ٌُؿعى بلُه بل هي ؤماهت ومؿاولُت ٦ما ٢ا ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه
ُ
وؾلم ألخض صخابخه ":ال حؿإ ٫ؤلاماعة ٞةه ٪بن ؤوجُتها ًٖ مؿإلت ُو٧لذ بليها ،وبن ؤوجُتها مً ٚحر مؿإلت ؤٖىذ ٖليها".
و٢اٖ ٫لُه الهالة والؿالم ألبي طع خحن ٢ا ٫لهً":ا عؾى ٫هللا ؤال حؿخٗملجي؟ ٢اً":٫ا ؤبا طع به ٪يُٗ ،٠وبجها
ؤماهت ،وبجها ًىم الُ٣امت زؼي وهضامت بال مً ؤزظها بد٣ها وؤصي الظي ٖلُه ٞيها".
هظا وجدىىٕ الىالًت في الكغَٗت ؤلاؾالمُت بلى هىٖحن :والًت ٖامت ووالًت زانت .
ؤما ُٞما ًخٗل ٤بٗمل اإلاغؤة الؿُاسخي بمٟهىمه الخالي ٣ٞض اه٣ؿمذ آلاعاء بسهىم طل ٪بلى بججاهحن :بججاه
ماٍض لهظا الٗمل ًجض في ؤ٢ىا ٫الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم وؤٗٞاله ومىا ٠٢الصخابت والصخابُاث جإًُضا إلاىاٟ٢ه،
وبججاه آزغ ٌٗاعى هظه اإلاكاع٦ت مؿدىضا ؤًًا بلى مىا ٠٢الخاعٍش وؤخاصًض الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ،ومً هظا
اإلاىُل ٤هُغح ؤلاق٩الُت آلاجُت :ما مىكف الؼسَػت ؤلاطالمُت مً مؼازهت اإلاسؤة الظُاطت؟
ؾىداو ٫مً زال ٫هظا اإلا٣ا ٫ؤلاظابت ًٖ ؤلاق٩الُت في مدىعًٍ مؿخ٣لحن ،بضاًت وٗغى لئلججاه اإلاٗاعى
ألخُ٣ت اإلاغؤة في اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،زم هيخ٣ل لئلججاه اإلااٍض إلاكاع٦ت اإلاغؤة الؿُاؾُت ،وهسلو في ألازحر بلى زاجمت
حكمل ما زلو بلُه البدض.
اإلادىز ألاوٌ :غدم ؤخلُت اإلاسؤة في اإلاؼازهت بالخُاة الظُاطُت:
طهب مجمىٖت مً ال٣ٟهاء اإلاؿلمحن بلى به٩اع اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة (مً بمامت ٦مري ووػاعة وبصاعة مهالر
الخ٩ىمت وبماعة ومجلـ قىعي وً٢اء ومسخل ٠اإلاهام التي جىُىي ٖلى مؿاولُاث زُحرة) وؤًضوا مظهبهم باألصلت
الخالُت:
أ) مً الىخاب:
٢ىله حٗالى":الغظا٢ ٫ىامىن ٖلى اليؿاء بما ًٞل هللا بًٗهم ٖلى بٌٗ ، "....وٖلُه ال ٌؿى ٙؤن حؿىض
الىالًاث الٗامت ومهام اإلاجالـ الدكغَُٗت للمغؤة عٚم ٧ىن اليؿاء في ٖهض السالٞت الغاقضة ًبضًً آعاءهً في مؿاثل
ٔ -د .عزت ىبة رؤوؼ ،ادلرأة والعمل السياسي ،رؤية إسالمية ،ادلعهد العايل للفكر اإلسالمي ،فرغليين الواليات ادلتحدة األمريكية ،الطبعة ا ألوىل ،ٜٜٔ٘ ،ص.ٔٔٚ

ٕ د .هنى القاطرجي ،ادلرأة يف منظومة األمم ادلتحدة رؤية إسالمية ،رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت ،الطبعة األوىل.ٖٜٗ ،ٕٓٓٙ ،
ٖ-الوالية العامة :ىي السلطة ادللزمة يف شأف من شؤوف اجلماعة ،كوالية الفصل يف اخلصومات وتنفيذ األحكاـ ورئاسة الدولة والوز ارة وسبثيل الدولة يف اخلارج ،أما الوالية اخلاصة  :ىي
اليت زبوؿ صاحبها حق التصرؼ يف شأف من الشؤوف اخلاصة بغريه ،كالوالية على ادلاؿ والوصاية على العقار وال خالؼ يف مساواة ادلرأة با لرجل يف ىذا النوع من الوالية  .دلزيد من
التفاصيل أنظر يف ذلك- :د .علي يوسف ،حقوؽ اإلنساف يف ظل العودلة ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عماف االردف ،الطبعة األوىل ،ٕٓٔٓ ،صٓٗٔ.
ٗ -سورة النساء ،اآلية ٖٗ.
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ال٣ٟه وال٣اهىن ،ألن اإلاجالـ اإلاٗانغة ال جىدهغ وْاثٟها في ؾً ال٣ىاهحن ،بل جخٗضاها بلى حؿُحر ؾُاؾت الضولت ،ووي٘
زُت ؤلاصاعة ،وبُضها ج٩ىن مؿاثل الخغب والؿلم .
ٟٞي هظه الخاالث وٚحرها مً الخاالث اإلامازلت ،ج٣ىم هظه المرإلااهاث بضوع ال٣ىام ،وال٣ىامت للغظا ٫بهغٍذ آلاًت
الؿاب٣ت .وال جخدضص ٢ىامت الغظل في البِذ ٦ ِ٣ٞما ًٟهم طل ٪البٌٗ زُإ ،وهى ما ٌؿخيخج مً ٢ىله حٗالى":بما ًٞل
هللا بًٗهم ٖلى بٌٗ".
وبطا ٧اهذ ال٣ىامت في البِذ لِؿذ مً مهام اإلاغؤةٞ ،ال ٌٗ٣ل ؤن ج٩ىن ٢ىامتها ٖلى ظمُ٘ البُىث ؤو الضولت ٧لها
ألجها ؤزُغ وؤ٦مرٞ ،اإلاغؤة بطا ًجب ؤن ج٩ىن ٢اهخت ومؿخ٣غة في بُتها ٖمال ب٣ىله حٗالى":و٢غن في بُىج ً٨وال جمرظً جمرط
الجاهلُت" ٞ .اآلًت ال٨غٍمت جإمغ اليؿاء بٗضم الخمرط ومسالُت الغظا ،٫ومما ال قُٞ ٪ه ؤن مماعؾت الٗمل الؿُاسخي
ً٣خطخي بالًغوعة مسالُت الغظا ٫والخٗامل مٗهم ،وهظا ما جهذ ٖىه آلاًت ال٨غٍمت .
وٖلت هظه ال٣ىامت هي جًُٟل الغظل ٖلى اإلاغؤة في ظملت مً السهاثو ألاؾاؾُت التي جاهله لخىلي الىْاث٠
الٗٓمى ،وجخمشل السهاثو في ما ًلي:
٦ - 1ما ٫الٗ٣ل والخؼم والٗلم وال٣ىة والٟ٨اءة.
٦ - 2ما ٫الضًً والُاٖت والجهاص وألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ.
 - 3بظ ٫اإلاا ٫والهضا ١والى٣ٟت.
ومما ًا٦ض هظه الؿماث هى ؤن الكاعٕ الخُ٨م لم ًٟغى الجهاص ٖلى اليؿاء٦ ،ما ؤجهً ها٢هاث الٗ٣ل زانت
في مداٞل الغظا ٫إلاا عواه ابً ٖمغ ًٖ الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا":٫ما عؤًذ ها٢هاث ٖ٣ل وصًً ؤٚلب لظي لب
مى ،"ً٨هظا ٌٗجي ؤن اإلاغؤة يُٟٗت ظؿضًا وٖ٣لُا ،ألامغ الظي ال ًم٨نها ج٣لض الىالًاث الٗامت إلاا جىُىي ٖلُه مً نٗىبت
وزُىعة ًخٗظع ٖلى ٖاَٟت اإلاغؤة وج٩ىٍنها الىٟسخي الهمىص ؤمامهما .
ب) مً الظىت:
مً الؿىت الىبىٍت ما وعص في الخضًض الكغٍ(:٠لً ًٟلر ٢ىم ولىا ؤمغهم وؿائهم)ٗٞ ،لى خؿب عؤي مً ً٣ى٫
بٗضم ظىاػ مماعؾت اإلاغؤة الخ٣ى ١الؿُاؾُت ،ؤن هظا الخضًض ًدٓغ جىلي اإلاغؤة ؤي مىهب خ٩ىمي ؤو ٖلم ألن في طل٪
ٖضم الٟالحٞ ،اإلاغؤة بُبُٗتها ٖاَُٟت ألامغ الظي ًًٖٗ ٠ؼٍمتها في اجساط ال٣غاعاث الخاؾمت وفي الخضًض الكغٍ٠
(اليؿاء ها٢هاث ٖ٣ل وصًً) .و(بطا ٧ان ؤمغائ٦م قغاع٦م وؤٚىُائ٦م بسالء٦م وؤمغ٦م بلى وؿاء٦م ٞباًَ ألاعى زحر مً
ْهغها) .

ٔ -د .اعمر ػلياوي ،احلقوؽ السياسية للمرأة يف الشريعة اإلسالمية والقانوف الدويل ،دار ىومة ،اجلزائر ،ٕٓٓٔ ،صٗٗ.
ٕ -سورة األحزاب ،اآلية ٖٖ.
ٖ -د .اعمر ػلياوي ،مرجع سابق ،ص ٗٗ.
ٗ -د .اعمر ػلياوي ،مرجع سابق ،ص ٘ٗ.

٘-د .علي يوسف ،مرجع سابق ،ص ٕٗٔ.
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٦ما ًظهب ؤصخاب هظا الغؤي بلى ؤن الٗغ ٝظغي مىظ ٞجغ ؤلاؾالم وختى آلان ٖلى ٖضم بؾىاص الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ؤي مىهب خ٩ىمي للمغؤة ،و٢ض ٧ان في الهضع ألاو ٫لئلؾالم وؿاء ًٞلُاث وٞيهً مً ج٣ضم ٖلى الغظل
٦إمهاث اإلاامىحن والؿُضة ٞاَمت الؼهغاء (ٕ) ،والؿُضة ػٍيب بً الخؿحن ،وم٘ طل ٪لم ًُلب ألي منهً ؤلاقترا ٥في
الؿُاؾت ؤو بصاعة قاون الضولت ولى ٧ان بقغا٦ها في الؿُاؾت ظاثؼ إلاا ؤهملذ ؤي منهً .
اإلادىز الثاوي :ؤخلُت اإلاسؤة في اإلاؼازهت بالخُاة الظُاطُت:
ٌؿدىض ؤصخاب الغؤي اإلاصج٘ ٖلى ٖمل اإلاغؤة الؿُاسخي بلى الخاعٍش ؤلاؾالمي بضء مً ٖهغ الغؾى ٫نلى هللا
ٖلُه وؾلم ،خُض بلٖ ٜضص اللىاحي هاظغن بلى الخبكت حؿ٘ ٖكغة امغؤة ،و٧ان عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم" ٌؿدكحر
ختى اإلاغؤة ٞدكحر ٖلُه بالصخيء ُٞإزظ به".
بياٞت بلى طلٞ ٪ةن الخاعٍش ؤلاؾالمي ٌكهض ل٨شحر مً اليؿىة اللىاحي و ًٟ٢بدؼم في وظه بٌٗ السلٟاء
الغاقضًًٞ ،مً هاالء زىلت بيذ خُ٨م التي لُ٣ذ ٖمغ بً السُاب زاعظا مً اإلاسجض٣ٞ ،الذ له " :هيها ًا ٖمغ،
ٖهضج ٪وؤهذ حؿمى ٖمحرا في ؾى٩ٖ ١اّ جغٕ الهبُان بٗهاٞ ،٥لم جظهب ألاًام ختى ؾمُذ ٖمغ ،زم لم جظهب ألاًام
ختى ؾمُذ ؤمحر اإلاامىحنٞ ،اج ٤هللا في الغُٖت واٖلم ؤهه مً زا ٝالىُٖض ٢غب ٖلُه البُٗض ومً زا ٝاإلاىث زصخي
الٟىث"٣ٞ ،ا ٫الجاعوص الٗبضي( ،و٧ان مٗه)٢ :ض ؤ٦ثرث ٖلى ؤمحر اإلاامىحن ؤًتها اإلاغؤة٣ٞ ،اٖ ٫مغ :صٖها ،ؤما حٗغٞها هظه
زىلت بيذ خُ٨م امغؤة ٖباصة بً الهامذ التي ؾم٘ هللا ٢ىلها مً ٞى ١ؾمىاثُ ،
ٗٞمغ ؤخ ٤وهللا ؤن ٌؿم٘ لها" .
و٢ض اؾدىض ؤصخاب هظا الغؤي في بُان مىٟ٢هم بلى حجج مً ال٣غآن والؿىت ومً الخُبُ٣اث الٗملُت في نضع
ؤلاؾالم.
أ) مً الىخاب:
٢ىله حٗالى":ولهً مشل الظي ٖليهً باإلاٗغو ٝوللغظاٖ ٫ليهً صعظت وهللا ٖؼٍؼ خُ٨م" .
ً٣ى ٫ؤلامام مدمض عقُض عيا في هظا ":هظه ٧لمت ظلُلت ظضا ظمٗذ ٖلى بًجاػها ما ال ًاصي بالخٟهُل بال في
ؾٟغ ٦بحرٞ ،هي ٢اٖضة ٧لُت هاَ٣ت بإن اإلاغؤة مؿاوٍت للغظل في ظمُ٘ الخ٣ى ١بال ؤمغا واخضا ٖمر ٖىه ٢ىله حٗالى":
وللغظاٖ ٫ليهً صعظت" ،وهظه الضعظت مٟؿغة ب٣ىله حٗالى ":الغظا٢ ٫ىامىن ٖلى اليؿاء" ،و٢ض ؤخا ٫في مٗغٞت ما لهً وما
ٖليهً ٖلى اإلاٗغو ٝبحن الىاؽ في مٗاقغاتهم ومٗامالتهم في ؤهليهم وٖ٣اثضهم ،وآصابهم وٖاصاتهمٞ ،هظه الجملت حُٗي
الغظل محزاها ًؼن به مٗاملخه لؼوظخه في ظمُ٘ الكاون وألاخىاٞ ٫ةطا هم بمُالبتها بإمغ مً ألامىع ًخظ٦غ ؤهه ًجب ٖلُه
مشل طل ،٪ولهظا ٢ا ٫ابً ٖباؽ عضخي هللا ٖنهما ٞةهجي ألجؼًٍ المغؤحي ٦ما جتزًً لي لهظه آلاًت .

ٔ -د .علي يوسف ،مرجع سابق ،ص ٕٗٔ.
ٕ -هنى القاطرجي ،مرجع سابق ،ص ٓٗٗ.
ٖ -سورة البقرة ،اآلية .ٕٕٛ

ٗ -أ .امسهاف قصور ،ادلرأة وحقوقها السياسية يف الفقو اإلسالمي ،جسور للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،الطبعة األوىل ٕٕٔٓ ،صٗ.ٚ
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وؤًًا ٢ىله حٗالى ":واإلاامىىن واإلاامىاث بًٗهم ؤولُاء بٌٗ ًإمغون باإلاٗغو ٝوٍنهىن ًٖ اإلاى٨غ"  ،وٍخجلى في
هظه آلاًت ٦ما ًغي ؤصخاب هظا ؤلاججاه مبضؤ الىالًت بحن اإلاامىحن واإلاامىاث بًٗهم مً بٌٗ ،وهي والًت حكمل ألازىة
والهضا٢ت والخٗاون ووالًت الىهغة الخغبُت والؿُاؾُت ،ومبضؤ ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ وهى واظب ٌكمل ٧ل
يغوب ؤلانالح وفي ٧ل هىاحي الخُاة ومنها الاقخٛا ٫بالخُاة الؿُاؾُت.
ٞاآلًت حٗجي ؤن الغظا ٫واليؿاء قغ٧اء في ؾُاؾت اإلاجخم٘ ،وؤن الؿلُاث الدكغَُٗت والً٣اثُت والخىُٟظًت
لِؿذ بال ؤوامغ باإلاٗغو ٝوهىاهي ًٖ اإلاى٨غ ؤخُاها بالدكغَ٘ والاظتهاص في مٗغٞت ألاخ٩ام وؤزغي بالٟهل في السهىماث
وزالشت بالخىُٟظ والالؼام .
وؤًًا ٢ىله حٗالىً":إحها الى ّي بطا ظأء ٥اإلاامىاث ًُباٌٗىٖ ٪لى ؤن ال ٌكغ ً٦باهلل قِئا وال ٌؿغ ً٢وال ًؼهحن وال
ً٣خلً ؤولضهً وال ًإجحن ببهتن ًٟترًىه بحن ؤًضحهً وؤعظلهً وال ٌٗهِى ٪في مٗغوٞ ٝباٌٗهً واؾخٟٛغ لهً هللا بن هللا
ٟٚىع عخُم" .
٣ٞض ؤمغ هللا ؾبداهه وحٗالى ب٣بى ٫بُٗت اليؿاء ؤؾىة بالغظاٖ ٫لى الؿم٘ والُاٖت والُ٣ام بدضوص الكغَٗت
وؤخ٩امها وهظه آلاًت صلُل ٖلى صخت البُٗت مً اإلاغؤة وظىاػ اقخٛالها باألٖما ٫الؿُاؾُت.
و٦ظل٢ ٪ىله حٗالى ٖلى لؿان اإلال٨ت بلِ٣ـ مل٨ت ؾبإً":إحها اإلاؤل ،ؤٞخىوي في ؤمغي ،ما ٦ىذ ٢اَٗت ؤمغا ختى
حكهضون٢.الىا :هدً ؤولى ٢ىة ،وؤولى بإؽ قضًض ،وألامغ بلُٞ ،٪اهٓغي ماطا جإمغًٍ؟ ٢الذ :بن اإلالى ٥بطا صزلىا ٢غٍت
ؤٞؿضوها ،وظٗلىا ؤٖؼة ؤهلها ؤطلت ،و٦ظلًٟٗ ٪لىن" .
ٞللمغؤة مً خهاٞت الغؤي ،وؾمر الٛىع للىٟىؽ ،وٖضم ؤلاٖخضاص بما ًبضًه ألاجبإ وألاقُإ ،مً بْهاع الاٖخضاص
بىٟىؾهم و٢ىتهم وٖضم ؤلا٦ترار بٛحرهم.
وبن هظا ًضٖ ٫لى ؤن اإلاغؤة حؿخُُ٘ ؤن جضبغ اإلال ٪وجدؿً الؿُاؾت.
ب) مً الظىت:
مً ألاخاصًض التي اؾخض ٫بها الٗلماء ٖلى ظىاػ ؤمان اإلاغؤة في الؿلم والخغب وب٢غاع الغؾى ٫نلى هللا للمغؤة
الخ٣ى ١الؿُاؾُت ٢ىله ٖلُه الهالة والؿالم":اإلاؿلمىن جخ٩اٞإ صمائهم وَؿعى بظمتهم ؤصهاهم وٍجحر ٖليهم ؤ٢هاهم
وهم ًض ٖلى مً ؾىاهم".
و٢ىله ؤًًا ٖلُه الهالة والؿالم لؼٍيب ابيخه إلاا ؤظاعث ػوظها الؿاب ٤ؤبا الٗام بً الغبُ٘ إلاا ٢الذ :ؤحها الىاؽ
ؤظغث ؤبا الٗام٢ ،ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلمً" :جحر ٖلى اإلاؿلمحن ؤصهاهم و٢ض ؤظغها مً ؤظغث".
و٢ض ؤظاعث ؤم هاوئ عظال مً الٟ٨اع ًىم ٞخذ م٨ت٣ٞ :ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم٢":ض ؤظغها مً ؤظغث ًا ؤم هاوئ".
ٔ -سورة التوبة ،اآلية ٔ.ٚ

ٕ -أ .امسهاف قصور ،مرجع سابق ،ص ٘.ٚ
ٖ -سورة ادلمتحنة ،اآلية ٕٔ.

ٗ األية ٕٖ ٖٗ -من سورة النمل.
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ٞمً زال ٫هظه الُاثٟت مً ألاخاصًض اؾخض ٫الٗلماء ٖلى ظىاػ ؤمان اإلاغؤة ٣ٞض ه٣ل ابً اإلاىظع :ؤن اإلاؿلمحن
ؤظمٗىا ٖلى صخت بظاعة اإلاغؤة وؤماجها.
ومً هىا ٣ٞض ؤ٢غ الغؾىٖ ٫لُه الهالة والؿالم للمغؤة الخ٣ى ١الؿُاؾُت بإن ؤظاػ لها ألامان في الؿلم
والخغب.
٦ما باٌ٘ الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم وٞض ألاههاع في الٗ٣بت الشاهُت و٧ان مً بُنهم امغاجان.
وفي هظه البُٗت قاع٦ذ اإلاغؤة بالٗهض الؿُاسخي ٖلى هٟؿها ومالها بالضٞإ ًٖ مباصت ؤلاؾالم وهظا ٌٗجي
اقترا٦ها في الخ٣ى ١الؿُاؾُت .
ج) الخوبُلاث الػملُت إلاؼازهت اإلاسؤة في ألاغماٌ الظُاطُت
ًض ٫الخاعٍش ؤلاؾالمي ٖلى ؤن اإلاغؤة قاع٦ذ بم٣ضاع ما جؼوصث به مً ٖلم ومٗغٞت ،في الخُاة الٗامت في ٖهض
الصخابت ،مً ٚحر ازخالٍ مغٍب ،وال جمرط ٞاضر.
بل بن اإلاغؤة اقتر٦ذ في ؤ٦مر ٖهض ؾُاسخي ليكغ الضٖىة ؤلاؾالمُت ،والضٖىة ًٖ ؤهلها ٦ما خضر في بُٗت الٗ٣بت
الشاهُت.
وبٗض وٞاة الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم لم جغى ٞاَمت ًٖ ؾُاؾت ؤبي ب٨غ ،و ٠٦ػوظها ٖلي ًٖ مباٌٗت ؤبي
ب٨غ.
و٢ض ٧ان اإلاسجض م٩ان الكىعي ،و٧ان ًامه اإلاؿلمىن :الغظا ،٫واليؿاء ٖلى الؿىاء.
و٧ان عثِـ الضولت ٌٗلً حكغَٗاجه ؤو م٣ترخاجه مً اإلاىمر،ول٩ل ٞغص ؾىاء ٧ان عظال ؤو بمغؤة ًىا٢كه ،ومشاله:
اٖتراى امغؤة مً ٢غَل ٖلى ٖمغ عضخي هللا ٖىه في مؿإلت الهضاٞ ،١هظه امغؤة جدًغ م٘ بزىتها وؤزىاتها بلى اإلاسجض
الجام٘ -و٢ض ٧ان مهلى وصاعا للكىعي والؿُاؾت -وحكتر ٥م٘ ؤهل الخل والٗ٣ض بغؤحهاُٞ ،إزظون به ،مً ٚحر ؤن ًى٨غ
ٖليها في طل ،٪مما ٌٗخمر بظماٖا ؾ٩ىجُا منهم ٖلى ظىاػ مكاع٦ت اإلاغؤة في الخُاة الٗامت.
وعؤًىا ٖاجكت -عضخي هللا ٖنها -حكاع ٥في ؤمىع الؿُاؾت ،والخ٨م بلى خض السغوط ٖلى عؤؽ الجِل ل٣خاٖ"٫لى"،
و٦ظل ٪صوع "هاثلت" ػوط السلُٟت الشالض -في قاون الخ٨مَ ًٖ ،غٍ ٤بقاعاتها ٖلى" ٖشمان" -عضخي هللا -و٢بىٖ ٫شمان
طل.٪
و٢ض ٧ان لىاثلت صوع ٦بحر ،يض ٖلي بً ؤبي َالب ،بط ؤعؾلذ بلى مٗاوٍت بالكام ٢مُو ػوظها مسًبا بالضماء،
ٞاظخم٘ ؤ٦ثر مً زمؿحن ؤلٟا ،مُالبحن بالشإع ،بٗض ؤن اؾخمٗىا للسُاب اإلاغؾل م٘ ال٣مُو ،و٧ان السُاب ًخًمً
ه٣ض الؿُاؾت الٗامت.
و٧ان للسلُٟت الغاب٘"ٖلي بً ؤبي َالب" ههغاء مً اليؿاءٌ ،كاع٦ىه في الضٞإ ،وٍمضوهه بالؿالح واإلاا٫
والُٗام والؿ٣اء ،و ً٦في طل ٪ؤهجر مً الغظا ٫ل٣ضعتهً ٖلى السٟاء .
ٔ-د .عبد احلميد األنصاري ،احلقوؽ السياسية للمرأة يف اإلسالـ ،حولية كلية الشريعة والدراسات ،جامعة قطر ،العدد الثاين.ٜٔٛٙ ،ص .ٖٖٙ
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هظه الؿىاب ٤صلُل ٖلى ظىاػ مكاع٦ت اإلاغؤة في الخُاة الٗامت وؾُاؾتها ،وصلُل ٖلى مىدها الخ٣ى ١الؿُاؾُت،
وهي حكمل :خ٣ها في الاهخساب ،وًٖىٍت مجلـ الكىعي ،و٦ظل ٪باقي الىالًاث الٗامت ،بال ما اؾخصىاه الىو مً هظه
الىالًاث وهي ؤلامامت الٗٓمى.
الخاجمت
وفي ألازحر هسلو بلى ال٣ى ٫بلى ؤن مؿإلت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمغؤة ؤمغ م٣غع في ؤلاؾالم وبطا ٧اهذ مؿإلت
"بمامت اإلاغؤة" ؤو عثاؾتها للضولت ؤلاؾالمُت ،مىي٘ زالَ ٝىٍلٞ ،ةن بُ٣ت الخ٣ى ١الؿُاؾُت٦ ،د ٤الاهخساب ،وخ٤
الاؾخٟخاء ،وخ ٤الترقُذ لًٗىٍت مجلـ الكىعي ،ؤمغ ظاثؼ .بل هى ًضزل في باب الىاظب الٟ٨اجي ،ألهه مً ألامغ
باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ.
بن الهغإ الخًاعي ال٣اثم الُىم في الٗالم والخدضي الهاعر للٗالم ؤلاؾالمي ًٟغى ٖلُىا ج٩از ٠الجهىص،
واقترا ٥اليؿاء م٘ الغظا ٫في ٧ل الً٣اًا اإلاهحرًت لؤلمت ،وال ًم ً٨ؤن ج٣ىم للمجخم٘ ٢اثمت وهى حهمل ٖىهغا ؤؾاؾُا
وع٦حزة مً ع٧اثؼه بُٗضا ًٖ مٗتر ٥الخُاة ونغإ الخًاعاث.وؤجهم ٖىض ؾنهم لل٣ىاهحن والدكغَٗاث ؤن ًإزظوا بالغؤي
ال٣اثل بمىذ اإلاغؤة الخ٣ى ١الؿُاؾُت التي ؤظاػها لها ال٣ٟه ؤلاؾالمي.
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ّ
اإلاػىفت في الدؼسَؼ الجصاثسي
الخماًت اللاهىهُت للصوحت
"ؿـم "ب٢  لهلـج ؤؾخـاطة مدايغة٫هــىا
. الجؼاثغ،ضة٨ُ٨ ؾ1955  ؤوث20  والٗلىم الؿُاؾُـ ــت ظامٗت١ى٣لُت الخ٩ب
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ملخف
ضًمت مخجضصة جىسغ٢  الؼوجي الظي ٌٗخمر ْاهغة٠ل خؿاؽ وزُحر ظضا ؤال وهى الٗى٩ٌٗالج هظا البدض مك
اؽ بمؿخىي ؤلاخؿاؽ٣ألن وؿبت ألامً في اإلاجخم٘ ج، ٘ؿها واإلاجخمٟ آزاعا زُحرة ٖلى ألاؾغة ه٠ظؿض اإلاجخم٘ وجسل
. ت لها زهىنُتها٣لٛت م٨غاصها وهي مملٞباألمً ألاؾغي ٖلى اٖخباع ألاؾغة اإلاإوي الضافئ واإلالجإ ألامً أل
٤ُُٗها ٖلى ؤهم اإلاىاز٢ جى٫بحرة في مداعبت هظه الٓاهغة مً زال٦  الجؼاثغ ظهىصا٫ض بظلذ والػالذ جبظ٢ و
مٚ وبالغ،٪ا لظل٣ حكغَٗاتها َب٠ُ٨ت ٖامت وجٟ والخمُحز يض اإلاغؤة به٠واإلاٗاهضاث الضولُت التي لها نلت بمداعبت الٗى
اص ًمطخي ًىم بال وحٗلً وؾاثل٩ً حرها بال ؤهه ًالخٔ ؤن هظه الٓاهغة في جؼاًض مؿخمغ بط الٚمً هظه الجهىص اإلابظولت و
اثٟبل اليؿاء اإلاٗى٣ؼ مسههت حؿخ٦م ومغا٦ ؤبىاب اإلادا١اوي جُغ٩و ق، ب يض ألاػواط٨ؤلاٖالم ًٖ ظغاثم بكٗت جغج
م والٓاهغ منها ال٦مر مما ًٓهغ في سجالث اإلادا٦ مما ٌٗجي ؤن الٓاهغة ؤ،ىؽ السُغ٢ ها١ختى ؤنبدذ هظه الٓاهغة جض
. ٘٘ في اإلاجخم٢بحرة مما هى وا٦ ًمشل وؿبت
.  الؼوظت، الؼوط،ً ألام،َ٘ الدكغ، الؼوجي٠ الٗى، ألاؾغة:اليلماث اإلافخاخُت
Title: Juridical Protection Of The Woman Suffering From Violence In The Algerian Legislation
Abstract:
This article treats a very dangerous and sensitive problem which is the conjugal violence which is an ancient
and renewal phenomenon that injures the society, and it engenders a effects in the family itself and the society, because
security in the society is measured by the level of the family peace on account of the family is the warm shelter and the
peaceful refuge for its members and it is a closed kingdom which has its confidentialities.
Algeria has endeavored a great efforts and it’s still doing this in order to fight against this phenomenon by
signing the various agreements and the international treaties which have relation with the struggle of violence and
discrimination against woman in general and the adaptation of its legislation according to this ,although these efforts and
the other matters ,it is observed that this phenomenon is increasing ,every day the mediums announce an atrocious crimes
committed against wives ,and complaints exposed in tribunals and the centers specialized which receive women who
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suffer from violence ,this phenomenon is becoming dangerous ,that means that this matter is bigger than the contents
expressed in the tribunal registers ,the apparent of this does not represent a great proportion concerning what it is
happening in the society .
Key words ; family, violence, conjugal violence, legislation, security, husband, wife.
ملدم ـ ـ ـ ــت
الٗى ٠بهٟت ٖامت ْاهغة ٖاإلاُت ٢ضًمت م٣ترهت وظىصا وٖضما بالىظىص البكغي ،وٍإحي ٖلى عؤؾها الٗى ٠يض
اإلاغؤة الظي ٌٗخمر ؤ٦ثر ؤه ـ ــىإ الٗى ٠اهدكاعا في ٧ل صو ٫الٗالم ،وهـ ــي ْاه ـ ــغة ٖاإلاُـ ــت جج ـ ــاوػث الخضوص الجٛغاُٞـ ـ ــت
والٟىاع ١الُبُ٣ت والسهىنُاث الش٣اُٞت والخًاعٍت  ،وجإحي الجؼاثغ ٖلى عؤؽ ٢اثمت هظه الضوُٞ ٫ما ًسو الٗى٠
الؼوجي الظي ؤيخى ماقغا زُحرا وآٞت جدكابٞ ٪يه ــا مسخل ٠ألاؾباب مىعؽ إلاضة َىٍلـ ــت صون ٖ٣اب مما ؤيخى اهتها٧ا
زُحرا لخ٣ى ١ؤلاوؿان ً٨دسخي ؤوظها مخٗضصة وؤق٩اال ومٓاهغ مسخلٟت .
و الٗى ٠الؼوجي لِـ ؤمغا ٖغيُا وبهما ؤنبذ مكغٖا بالش٣اٞت والىا ٘٢اإلاٗاف ،وَٗخمر ؤزُغ ؤهىإ الٗى٠
الظي ًم ً٨ؤن جخٗغى له اإلاغؤة بهٟت زانت وألاؾغة بهٟت ٖامت ٧ىهـ ــه ًهضع مً ال ـ ــؼوط الظي ًج ـ ــضع به خماًته ــا
والٗمل ٖل ـ ــى جىٞحر ألامً ومخُلباث الىمى الىٟسخي الٗاصي لها بض ٫مً اؾخسضام الٗى ٠في الخٗامل مٗها ٞاإلاخٗاعٖ ٝلُه
ؤن ألاؾغة هي الىىاة ألاؾاؾُت للمجخم٘ وهي اإلااؾؿت التي جيكإ بٗ٣ض قغٖـ ـ ــي َىٖ ـ ــي بحن عظل وامغؤة جغبِ بُنهما ٖال٢ت
َو َو
ُر َّن َمْل َو َمْل
وف " ،وحٗجي هظه ال٩لمت
اػ ُرسوهً ِشباإلاػ ُرس ِش
ؾامُت ومىصة واخترام ًدؿم بسهىنُت ال مشُل لها مهضا٢ا ل٣ىله حٗالى " وغ ِش
في جٟؿحراث ابً هثير َُبىا ؤ٢ىال٨م لهً وؤخؿىىا ؤٗٞال٨م وهُئاج٨م بدؿب ٢ضعج٨م  ،و٦ظلٖ ٪لى اإلاغؤة مٗاقغة
ػوظها باإلاٗغو ٝمً  ٠٦ألاطي وٚحره وطل ٪ل٣ىله ٖلُه الهالة والؿالم " ال جاذي امسؤة شوحها في الدهُا ،بال كالذ
شوحخه مً الخىز الػين ال جاذًه كاجلً هللا ،فةهما هى غىدن دخُل ًىػً ؤن ًفازكً بلُىا "  ،و٦ظل٢ ٪ىله حٗالى ' َوًا
َو َو
َو ُّ َو َّن ُر َّن ُر َمْل
ً َو ً
َّن ُر َمْل ّ َّن
َّن
َو
ىا َوزَّنب ُرى ُرم َّنالري َوخ َول َول ُرىم ّمً َّنه َمْلف َو
اخ َود ٍسة َووخل َوم ِشم َمْلن َوها ش َمْلو َوح َوها َوو َوبث ِشم َمْلن ُره َوما ِشز َوحاال ه ِشثيرا َوو ِشو َوظاء َوواجلىا الل َوه ال ِشري
ؤحها الىاض اجل
ع و ِش
ِش
ِش
ٍس
َو َو ُر َو َو َو َمْل َو َو َّن ّ َو َو َو َو َو َمْل ُر َمْل َو "ً
حظاءلىن ِشب ِشه وألازخام ِشبن الله وان غلُىم ز ِشكُبا .
و ٢ض بظلذ الجؼاثغ وال ػالذ جبظ ٫ظهىصا ٦بحرة للخىُٖت بًغوعة اخترام اإلاغؤة وٖضم اإلاؿاؽ بها ؤو الخِ مً
٦غامتها وهبظ الٗى ٠ألاؾغي بمسخل ٠ؤهىاٖه،و بىؤتها مغا٦ؼ ُ٢اصًت هامت ختى ؤنبدذ جخمخ٘ بىٟـ الخ٣ى ١والىاظباث
التي ًخمخ٘ بها الغظل م٘ بٌٗ الخدٟٓاث التي حٗاعى الكغَٗت ؤلاؾالمُت وج٣الُض اإلاجخم٘ ،ل ً٨الىاً ٘٢ا٦ض ؤن البُىث
الؼوظُت ؤنبدذ مؿغخا للهغاٖاث ٞ،دؿب ٖلماء الاظخمإ ٣ٞض اؾتهض ٝالٗى ٠اليؿاء اإلاتزوظاث في الجؼاثغ بخٗضاص
 2015وؤبغػ
300خالت ٖى ٠يض اإلاغؤة زال 09٫ؤقهغ ألاولى مً ؾىت
 ،2014وجم حسجُل ؤػٍض مً ،7
 3847ؾُضة ؾىت
ٔ -د /عباس أبو شامة عبد احملمود ،العنف األسري يف ظل العودلة ،جامعة نايف للعلوـ األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،الطبعة األوىل ،الريا
ٖٓٔ .
ٕ -ابن كثري الدمشقي ،تفسري القرآف العظيم ،ط ٔٓ ،دار ادلعرفة ،بريوت ،لبناف ،ٕٖٓٓ ،ص ٔٓٗ .
ٖ  -لتفصيل أكثر :أنظر مسية بوكايس ،ادلساواة بني اجلنسني يف قانوف األسرة اجلزائري يف ضوء اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة مذكرة ماجستري يف
القانوف اخلاص ،جاـعة أبو بكر بلقايد ،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية ،تلمساف، ٕٓٔٗ -ٕٖٓٔ ،ص . ٘ٙ
ٗ -سورة النساء اآليتني  ٜٔؤٓ.
ض  ٕٓٓ٘ ،ص
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 136خالت وؤن مً بحن مجمىٕ اليؿاء ضخاًا الٗى ٠اإلاسجلت %99منهً
خاالث الٗى ٠حٗغيذ لها اإلاتزوظاث ٢ضعث بـ،4
ًخابًٗ ً٢اثُا ألاشسام اإلاٗخضًً ٖليهً ،وجدخل الجؼاثغ الٗانمت اإلاغجب ــت ألاولى ٞــي ٖ ــضص خاالث الٗى ٠يض اإلاغؤة
 159هٓ ـ ـغا لل٨شاٞت الؿ٩اهُ ــت ،زم جليهـ ــا والًخ ـ ــي وه ـ ـغان و٢ؿىُُىت.
بـ،1
 2016وبمىاؾبت الُىم الٗالمي إلا٩اٞدت الٗى ٠يض اليؿاء ؤخهذ اإلاضًغٍت الٗامت لؤلمً الىَجي ؤ٦ثر
و في ؾىت
 8400خالت ٖى ٠يض اإلاغؤة جم بخهائها زال 10٫ؤقهغ الجاعٍت مً الؿىت الجاعٍت ،وؤٚلب الخاالث جخٗل ٤بالٗى٠
مً
 224خالت
1946خالت،زم الٗى ٠الجيسخي بـ
 5880خالت ،جلُه ؾىء اإلاٗاملت بـ
الجؿضي بيؿبت
و ؤمام هظه ؤلاخهاثُاث اإلاسُٟت التي جبحن اعجٟإ مٗضالث الٗى ٠الؼوجي في الجؼاثغ ٞةن ألامغ بضؤ ٌك٩ل ْاهغة
جدخاط بلى صعاؾت وبدض للخٗغٖ ٝلى خ٣ُ٣ت ما ًجغي وال٨ك ًٖ ٠زباًا الٓاهغة وبزغاظها مً وعاء ألابىاب اإلاٛل٣ت
للمىاػ ٫بلى الٗلً للخدؿِـ بإهمُت زُىعة الىي٘ مً ؤظل بٖاصة عؾم ؾُاؾاث مىهجُت إلاىاظهت هظه الٓاهغة
والخس ٠ُٟمً خضتها ،ألامغ الظي ًجٗلىا هدؿاء ًٖ ٫مىًَ السلل هل ً٨مً في ٖضم ٟ٦اًت الدكغَٗاث الضازلُت التي
حٗالج هظه الٓاهغة ؟ ؤم في ٖضم ّ
ٗٞالُتها ؟
لئلظابت ًٖ هظه ؤلاق٩الُت اهخهجىا السُت الخالُت:
اإلابدث ألاوٌ :ماهُت الػىف الصوجي
اإلاولب ألاوٌ :مفهىم الػىف الصوجي
اإلاولب الثاوي :ؤطباب الػىف الصوجي وآزازه
اإلابدث الثاوي :ألالُاث اللاهىهُت الداخلُت للللاء غلى ظاهسة الػىف الصوجي
اإلاولب ألاوٌ :الدطخىز
اإلاولب الثاوي :الدؼسَؼ

ٔ -العنف ضد ادلرأة ،ادلوقع اإللكًتوين ،www.radioalgerie.dz :أطلع عليو بتاريخ . ٕٓٔٙ/ٕٔ/ٕٛ
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اإلابدث ألاوٌ :ماهُت الػىف الصوجي
ٌٗخمر الٗى ٠الؼوجي مً ؤ٦ثر ؤهىإ الٗى ٠اهدكاعا وؤزُغها ٖلى ألاؾغة واإلاجخم٘ ،وَكمل ٖضة ؤق٩ا ٫منها:
الٗى ٠الىٟسخي ،والبضوي والجيسخي والا٢خهاصي ،وهى ًُ٢ت زُحرة في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان والصخت الٗامت وٍسو
ظمُ٘ ُ٢اٖاث اإلاجخم٘ ،ولئلخاَت بماهُت الٗى ٠الؼوجي البض مً الخُغ ١بلى مٟهىم الٗى ٠الؼوجي وؤؾبابه وآلازاع
اإلاترجبت ٖلُه:
اإلاولب ألاوٌ :مفهىم الػىف الصوجي

92

هٓغا لخٗ٣ض وحكابْ ٪اهغة الٗى٣ٞ ٠ض اجسظ هظا اإلاهُلر الٗضًض م ـ ـ ــً الخٗغٍٟاث منها م ـ ـ ــا ه ـ ــى ل ٛـ ـ ــىي
وانُالحي ومنها ما هى ٢اهىوي و٣ٞهي ،وؾىدىاو ٫هظه الخٗغٍٟاث مً زال ٫الٟغوٕ الخالُت:
الفسع ألاوٌ :الخػسٍف اللغىي والاؿوالحي
ؤوال  -الػىف لغتٌٗ :جي لٛت الكضة وال٣ؿىة ،يض الغ ،٤ٞوٍ٣اٖ ٫ى ٠بالغظل وٖىٖ ٠لُـ ــه :لم ًغ ٞـ ـ ـ ــ ٤ب ـ ـ ــه
وٖامله بكضة .
٦ما ٌٗغٖ ٝلى ؤهه :السغ ١باألمغ و٢لت الغ ٤ٞبه ،وهى يض الغ ،٤ٞوهى الٛلٓت والٟٓاْت ،وهى ٖىُ ٠بطا لم
ً ً٨ع ،٤ُٞوالٗىُ ٠الظي ال ًدؿً الغ٧ىب ،وؤٖى ٠الصخيء ؤزظه بكضة ،وؤٖخى ٠الصخيء ٦غهه ،والخٗىُ ٠الخىبُش
والخ٣غٍذ واللىم .
٦ما ظاء في ال٣امىؽ الٟغوسخي اإلاٗانغ robertؤن الٗى " ٠هى الخإزير غلى فسد ما ؤو بزغامه غلى الػمل دون
بزادجه ،وذلً باطخػماٌ اللىة ؤو اللجىء بلى التهدًد"
زاهُا  -الػىف اؿوالخاٌٗ :غٖ ٝلى ؤهه " بلخاق ألاذي واللسز باآلخسًٍ ،بدُث ًىىن هرا الػىف بما مادًا
ؤو حظمُا ؤو هفظُا ؤو مػىىٍا ،بىطاثل مخخلفت حظبب للمخللي آالما وخظاثس مخفاوجت" ٦ ،ما ٌٗغٖ ٝلى ؤهه "
الظلىن اإلاؼىب باللظىة والػدوان واللهس وؤلاهساه ،وهى غادة طلىن بػُد غً الخدلس والخمدن حظدثمس فُه
الدوافؼ والواكاث الػدواهُت اطدثمازا ؿسٍدا بداثُا واللسب ،والخلخُل والخىظير والخدمير للممخلياث واطخخدام
اللىة إلهساه الوسف اإلالابل وكهسه ،وٍمىً ؤن ًىىن الػىف فسدًا ،هما ًمىً ؤن ًىىن حماغُا " .
ٖ 2002لى ؤهه " ول طلىن ًـدز في بهاز غالكت خمُمُت
و ٖغٞخه اإلاىٓمت الٗالُت للصخت ( )O .M.Sؾىت
ٌظبب كسزا وآالما حظمُت ؤو هفظُت ؤو حيظُت ألهساف جلً الػالكت ،وٍخػلم ألامس بالخـسفاث الخالُت:
ٔ -ادلنجد يف اللغة واإلعالـ ،الطبعة  ،ٕٙدار ادلشرؽ بريوت ، ٜٔٚ٘،ص ٖٖ٘ .
ٕ -ابن منظور ،لساف العرب ،بريوت ،اجمللد التاسع ، ٜٔٙٛ،ص . ٕ٘ٛ، ٕ٘ٚ

- Rey Alain et Collaborateurs, Le robert, dictionnaire d’aujourd’hui, éd , les dictionnaires le robert ,paris ,1993 p:

.1075

ٗ -زلمد سيال ،مدارات احلداثة الشكلية ،العربية لألحباث والنشر ،الطبعة ٔٓ ،بريوت ، ٕٜٓٓ،ص . ٜٔٛ
٘  -عبد القادر فرج اهلل ،وآخروف ،موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ،الكويت ، ٜٜٖٔ،ص ٔ٘ .
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-

ؤغماٌ الاغخداء الجظدي واللىماث والـفػاث واللسب باألزحل .......الخ .

ؤغماٌ الػىف الىفس ي واللجىء بلى ؤلاهاهت والخى مً كُمت الؼسًٍ وبػػازه بالخجل ،ودفػه بلى
الاهوىاء وفلدان الثلت بالىفع .....الخ .
ؤغماٌ الػىف الجيس ي وَؼمل ول ؤػياٌ الاجـاٌ الجيس ي اإلافسوكت جدذ ؤلاهساه وكد زغبت
آلاخس وهرا مخخلف اإلامازطاث الجيظُت التي جددر كسزا.
الػىف الري ٌؼمل مخخلف الخـسفاث الظلوىٍ ـ ــت اإلاظدبدة والجاثسة هػصٌ الصوحت غ ــً
مدُوهـ ـ ــا الػاثل ـ ـ ــي وؤؿدكائها والخد مً ؤًت بمياهُت لخـىلها غلى مظاغدة مً مـدز خازجي" .
٣ٞ 1993ض ٖغٞذ الٗى ٠يض اإلاغؤة بهٟت ٖامت في اإلااصة 01بإهه " ؤي
ؤما الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة لؿىت
اغخداء كد اإلاسؤة مبجي غلى ؤطاض الجيع والري ًدظبب بةخدار بًراء وؤلم حظدي ،حيس ي ؤو هفس ي للمسؤة
وَؼمل ؤًلا التهدًد بهرا الاغخداء واللغى ؤو الخسمان الخػظفي للخسٍاث طىاء في بهاز الخُاة الػامت ؤو الخاؿت
" ٚ ،حر ؤن هىا ٥مً ًغي بإن هظا الخٗغًٍ ٠ىُىي ٖلى ون ٠لخالت ٖى ٠مجغصة ؤي ال جدمل ؾماث زانت
باإلاجخمٗاث التي جماعؽ ٞيها هظه ألاٗٞاٞ، ٫األطي اإلااصي والىٟؿ ـ ــي والجيسخي والىٟسخي ؤو مٗاهاث اإلاغؤة ؤو خغماجها مً
الخغٍت ،مىيىٖاث جسخل ٠مضلىالتها َب٣ا للؿُا٢اث الا٢خهاصً ـ ـ ـ ـ ــت والؿُاؾُت والش٣اُٞتٞ ،الٗىً ٠دمل مضلىالث
اظخماُٖت وز٣اُٞت وؾُاؾُت وجدضًضه ًخُلب جدضًض هظه الضالالث ،لظلٌٗ ٪غ ٝالٗى ٠الؼوجي بإهه " طلىن ؤو فػل
ًمازض مً هسف آخس في ظل غالكت كىة غير مخيافئت بين الوسفين ً،فترق فيها ؤخد الوسفين ؤهه ًملً ما ال ًملىه
الوسف آلاخس مً ؤهلُت لها مبرزاث دًيُت ،اكخـادًت ،زلافُت مخمثلت في دوز مددود ،وكدزاث غللُت مخخلفت ،ومً
زم وبدىم هره ألاهلُت ًملً الخم في اللبى والظُوسة والسكابت والخإدًب ،وختى اللخل في خالت غدم امخثاٌ
الوسف آلاخس إلاؼُئخه وؤخيامه "
الفسع الثاوي :الخػسٍف اللاهىوي والفلهي
ؤوال  -الخػسٍف اللاهىوي :ال ًىظض حٗغٍ٢ ٠اهىوي مدضص للٗى ٠الؼوجي ،وبهما طهب اإلاكغٕ الجؼاثغي بلى اٖخماص
الخ٣ؿُم الغباعي للٗى ٠الٗمضي بهٟت ٖامت ( ؤي ّ
ٖضص نٟاث الٗى )٠صون جدضًض شسو اإلاٗخضي واإلاٗخضي ٖلُه،
وٖلى الٗمىم ٌٗا٢ب اإلاكغٕ الجؼاثغي في ٢اهىن الٗ٣ىباث ٧ل ؤهىإ الٗى ٠الٗمضي م ـ ـ ــً ي ـ ـ ـ ـ ــغب وظ ــغح ؤو الخٗضي ٖلى
ألاشسام وبلخا ١الًغع اإلااصي واإلاٗىىي بهم .
زاهُا – الخػسٍف الفلهي :ؤما ٣ٞهاء ال٣اهىن الجىاجي ٣ٞض ٖغٞىا الٗى ٠في بَاع هٓغٍخحن جدىاػٖان هظا اإلاٟهىم:

ٔ  -نعيمة رضباين ،العنف الزوجي ادلمارس ضد ادلرأة بتلمساف ( زلكمة تلمساف ظلوذجا ٘، ) ٕٓٓٛ – ٜٜٔأطروحة دكتوراه ،كلية العلوـ اإلنسانية والعلوـ
االجتماعية ،جامعة أيب بكر بلقايد تلمساف  ،ٕٓٔٔ-ٕٓٔٓ،ص ٔ٘ .
ٕ  -إعالف بشأف القضاء على العنف ضد ادلرأة ٖ ،ٜٜٔاعتمدت من قبل اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة دبوجب قرارىا  ٔٓٗ/ٗٛادلؤرخ يف ٕٓ كانوف ا ألوؿ/
ديسمرب ٖ ،ٜٜٔادلوقع اإللكًتوين ،،http://www.ohchr.org/AR :أطلع عليو بتاريخٕٓٔٙ/ٓٙ/ٔٙ :
ٖ -د /أماؿ الطنطاوي ،و آخروف ،العنف ادلوجو ضد ادلرأة يف شللكة البحرين ( ،مسح ميداين ) ،مركز البحرين للدراسات والبحوث ،ماي ٕ٘ٓٓ ،ص ٕٔ .

ٗ -أحسن بوسقيعة ،الوجيز يف القانوف اجلنائي اخلاص ( اجلرائم ضد األشخاص ،واجلرائم ضد األمواؿ ) ،اجلزء األوؿ ، ٕٓٓٙ،ص ٕ٘. ٜٗ،
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الىنسٍت الخللُدًت :خُض جإزظ بال٣ىي اإلااصًت بالتر٦حز ٖلى مماعؾت ال٣ىة الجؿضًت .
الىنسٍت الخدًثت :وهي التي لها الؿُُغة والؿُاصة في ال٣ٟه الجىاجي اإلاٗانغ خُض جإزظ بالً ِٛوؤلا٦غاه
ؤلاعاصي صون جغ٦حز الىؾُلت وبهما ٖلى هدُجت مخمشلت في بظباع بعاصة الٛحر بىؾاثل مُٗىت ٖلى بجُان جهغ ٝمٗحن .
٦ما ٖغٞه الض٦خىع َه ٖبض الُٗٓم خؿً " بإهه طلىن ًدظم بالػدواهُت التي جـدز مً الصوج ججاه شوحخه
بهدف الهُمىت وبخلاغها في بهاز غالكت كىة غير مخيافئت اكخـادًا ،وبدهُا وهفظُا مما ًدظبب في بخ ــدار ؤكساز
حظُم ـ ــت ( كسب ،زه ـ ـ ــل ،دفـ ـ ـ ــؼ  )....ؤو هفظُت (بهاهت ،طب ،ػخم ،ججسٍذ ،اشدزاء ،جللُل مً الؼإن )"
اإلاولب الثاوي :ؤطباب الػىف الصوجي وآزازه
حٗضصث الاججاهاث الىٓغٍت التي جداو ٫جٟؿحر ؤؾباب ٖى ٠الغظل ( الؼوط ) ي ـ ــض اإلاغؤة ( الؼوظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت )
واه٣ؿمذ بلى عوي مخٗضصة ،ول ً٨مهما حٗضصث هظه ألاؾباب ٞةجها جلخ٣ي في ؤجها جسل ٠آزاعا ؾلبُت مخٗضصة الجىاهب،
وإلاؼٍض مً الخٟهُل خى ٫هظه ألاؾباب وآلازاع اإلاترجبت ٖلُه ٢ؿمىا هظا اإلاُلب بلى ٞغٖحن:
الفسع ألاوٌ :ؤطباب الػىف الصوجي
ماصام هظه الٓاهغة جدؿم بالخُٗ٣ض والدكابٞ ٪مً اإلاىُ٣ي ؤن جخضزل ٞيها الٗضًض مً ألاؾبابٞ ،منها ما
بُىلىجي ومنها ما هى ز٣افي ومنها ماهى طاحي ....الخ .
 - 1ؤطباب بُىلىحُت :ؤوضر ٖالم الاظخمإ الامغٍ٩ي " طدُفً بيرن "  Steven gold bergؤن الجاهب الهغمىوي
هى الؿبب في هُمىت الغظل ٞ،الهغمىهاث الظ٧ىعٍت هي اإلاؿاولت في هٓغه ًٖ هؼٖت الٗى ٠لضي الغظل ،وهي الجزٖت التي
جض ٘ٞالغظا ٫للىجاح في ؤي مُضان ٌؿل٩ىهه ،ول٨نها جب٣ى هٓغٍت جدخاط بلى بزباث ٖلمي ختى ًم٨ىىا الخٗامل مٗها ٦د٣ُ٣ت
،و بن ٧اهذ حكغح لىا الٗىامل البُىلىظُت والٟحزًىلىظُت اإلاؿاولت ًٖ هؼٖت الٗى ٠لضي الغظا. ٫
 – 2ألاطباب الثلافُت :جغظ٘ ألاؾباب الش٣اُٞت بلى الجهل وٖضم ُُٟ٦ت الخٗامل م٘ آلازغ ،وٖضم اخترامه
ٞ،خضوي اإلاؿخىي الش٣افي بحن الؼوظحن وباألزو بطا ٧اهذ الؼوظت هي ألاٖلى مؿخىي ز٣اُٞا ًىلض الخىجغ وٖضم الخىاػن لضي
الؼوط ٦غص ٗٞل له ُٞداو ٫حٗىٌٍ هظا الى٣و باخشا ًٖ اإلاىاؾباث التي ًم ً٨اهخ٣انها واؾخهٛاعها بالؿب والكخم
والاهاهت والًغب٦ ،ظلً ٪ضزل في ألاؾباب الش٣اُٞت الٗاصاث والخ٣الُض اإلاخجظعة التي جدمل َُاتها الخمُحز بحن الظ٦غ
وألاهثى .

ٔ  -سارة بنت فهد بن عبد اهلل السديري ،العنف األسري (أسبابو وعالجو ) ،دراسة مقارنة ،جامعة ادللك سعود ،كلية األنظمة والعلوـ السياسية ،ص ٘ٓ  ،.ادلوقع
اإللكًتوين ،http://fac.ksu.edu.sa/home-ar :أطلع عليو بتاريخ ٖٔ.ٕٓٔٙ/ٓٚ/
ٕ -طو عبد العظيم حسن ،سيكولوجية العنف العائلي وادلدرسي ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ، ٕٓٓٛ،ص . ٕٛ
ٖ -د /آماؿ الطنطاوي ،ادلرجع السابق ،ص ٖٖ .
ٗ -د /بشرى العبيدي ،العنف ادلرتكب ضد ادلرأة يف اجملتمع العراقي ويف نصوص قانوف العقوبات العراقي رقم ٔٔٔ لسنة  ،ٜٜٔٙكلية القانوف ،جامعة بغداد ،ص
 ،ٔٚادلوقع اإللكًتوين ،http://gjpi.org/wp-content/uploads/1.doc :أطلع عليو بتاريخ  ٔٓ :جواف . ٕٓٔٙ
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 – 3ؤطباب ذاجُت :حٗض اإلاغؤة هٟؿها ؤخض الٗىامل الغثِؿت لبٌٗ ؤق٩ا ٫الٗى ،٠ولظل ٪لخ٣بلها ل ـ ـ ـ ـ ــه والدؿامذ
والسًىٕ والؿ٩ىث ٖلُه ،مما ًجٗل آلازغ ًخماصي ؤ٦ثر بط ال جىظض في الجؼاثغ خالُا بخهاثُاث ص٣ُ٢ت خى ٫الٗى٠
الؼوجي هدُجت خغم الؼوظت ( اإلاغؤة ) ٖلى بزٟاء بٌٗ اإلاماعؾاث التي جخٗغى لها ججىبا لتهضًض هىٍته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و٦غامتها
،بياٞت بلى وظىص مماعؾاث ٖىُٟت و٦شحرة ً٣ىصها اإلاجخم٘ وؤنبدذ ظؼءا مً ز٣اٞخه بلى صعظت ٖضم بصعا ٥اإلاغؤة ؤجها
مماعؾت ٖىُٟت في خ٣ها .
 – 4اإلاىزوزاث الدًيُت :ؤو الٟهم الساَئ للضًً ال ؾُما ٢ىله حٗالى " والالحي جخافىن وؼىشهً فػنىهً
ً
واهجسوهً في اإلالاحؼ واكسبىهً فةن ؤهػىىم فال جبغىن غليهً طبُال"  ،والتي جمرع خ ٤الؼوط في جإصًب الؼوظت
مً ؤظل الخٟاّ ٖلى ُ٦ان ألاؾغة واؾخمغاعهاٞ ،ال٣ىامت التي ًمشلها بٌٗ عظا ٫الضًً جغجبِ بد ٤الخإصًب ،و٦الهما
ًخدىالن في اإلاماعؾت الاظخماُٖت الُىمُت بلى ٖى ٠يض الؼوظاث اإلاخمغصاث وٚحر اإلاُُٗاث .
 – 5ؤطباب كاهىهُتً :هبذ الٗى ٠ؤ٦ثر ٞخ٩ا ٖىضما ًماعؽ باؾم ال٣اهىن ،وهى ما وٗجي به الٗى ٠ال٣اهىوي
والظي ٌٗؼػ ز٣اٞت الدؿلِ وؤلا٢هاء صازل ألاؾغة ،وٍازغ ٖلى جيكئت ظُل ٖلى ُ٢م ٚحر صًم٣غاَُت جىته ٪خ٣ى١
ؤلاوؿان ٞ،الضولت هي اإلاؿاولت ًٖ مى٘ الٗى ٠يض اإلاغؤة ٖمر ؾً حكغَ٘ ًً٘ ألاَغ وال٣ىاٖض الالػمت التي حؿاوي بحن
الغظل واإلاغؤة وحٗالج ْاهغة الٗى ٠وحٗا٢ب مغج٨بيها م٘ جىٞحر الخماًت الالػمت للمغؤة وحٗىًٍها ًٖ الاهتها٧اث اإلاغج٨بت
يضها .
 – 6ألاطباب الاحخماغُت :حٗض ألاؾباب الاظخماُٖت مً ؤهم اإلاازغاث في وظىص الٗى ٠الؼوجي ،وهي جخٗل٤
بُغٍ٣ت التربُت والخيكئت ٞ،إزُغ ؤؾالُب التربُت ال٣ؿىة في اإلاٗاملت مً ٢بل ألاهل ٖلى زال ٝجىظيهاث عؾى ٫هللا نلى
هللا ٖلُه وؾلم ال٣ضوة الخؿىت في الغ ٤ٞوالغخمت واللحن ٦،ظل ٪ؤلاهما ٫والغ ٌٞالٗاَٟي والخٟغ٢ت في اإلاٗاملت جىلض
ال٣ؿىة والجٟاء والٛلٓت.
 – 7ألاطباب الاكخـادًت :الا٢خهاص ؤهم الغ٧اثؼ التي ً٣ىم ٖليها اإلاجخم٘ٞ ،اإلاجخمٗاث التي ًمخاػ ا٢خهاصها
بال٣ىة جىن ٠بإجها مجخمٗاث مخُىعة ،والضو ٫التي ماػالذ حٗاوي مً يٗ ٠الا٢خهاص واهدكاع ال٣ٟغ والبُالت وٚالء
اإلاِٗكت ًازغ طلٖ ٪لى مؿخىي مِٗكت ؤٞغاصها ،وٍهبذ م٘ الى٢ذ ٌك٩ل ٖبئا زُ٣ال ٖلى هاالء ألاٞغاص ،وبالخالي ًىٗ٨ـ
ؾلبا ٖلى خُاتهم ومؿخ٣بلهم مً هاخُت العجؼ ًٖ بقبإ الخُاة ألاؾغٍت .

ٔ -نصرية براعلة ،ادلرأة والعنف يف اجملتمع اجلزائري ،ربليل سوسيولوجي ألشكالو وأسبابو ،سبثيالتو االجتماعية يف اجلزائر ( دراسة سوسو أنثربولوجية لظاىرة العنف يف
إقليم جيجل ) رللة العلوـ اإلنسانية واالجتماعية ،العدد  ،ٔٛـارس ٕ٘ٔٓ ،ص ٕ ،ادلوقع اإللكًتوينrevue .univ-Ouargla .dz :
ٕ  -اآلية ٖٗ من سورة النساء.
ٖ -مصطلح القوامة ادلذكور يف القرآف الكرًن ال يعين التسلط والتحكم واالستبداد ،بل ىو ربمل ادلسؤولية وقيادة أمور األسرة وخدمة شؤونوا .
ٗ -زلمد حسني ،أسباب العنف األسري و دوافعو ،مؤسبر العنف األسري من منظور إسالمي قانوين ،كلية الشريعة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ٕٕٕٗٓٔ/ٕٔ/
،دار اإلفتاء الفلسطينية ،صٕٔ ،ادلوقع االلكًتوين ،www.darifta.org :أطلع عليو بتاريخ.ٕٓٔٙ/ٓٚ/ٖٔ :
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بياٞت بلى طل ٪جىظض ؤؾباب ؤزغي حؿاهم في الٗى ٠الؼوجي مشل حٗاَي اإلاسضعاث والاجهُاع ألازالقي  ،وٖلُه
ٞةن الٗى ٠الؼوجي ْاهغة ظض مٗ٣ضة جخد٨م ٞيها الٗضًض مً الٗىامل وألاؾباب وجدباًً ؤق٩الها ومٓاهغها ،جىلض آزاعا
ؾلبُت ٖلى الهُٗض ألاؾغي ول٨ىه ًب٣ى ؾلى ٥م٨دؿب .
الفسع الثاوي :آزاز الػىف الصوجي
حٗض مك٩لت الٗى ٠الؼوجي مً ؤزُغ اإلاكا٧ل وؤقضها وٗ٢ا ٖلى اإلاغؤة ،إلاا لهظه الٓاهغة مً آلازاع الؿلبُت ٖلى
هٟؿُت اإلاغؤة في خض طاتها،وٖلى ألاؾغة بإ٦ملها .
 – 1آزاز الػىف الصوجي غلى صخت الصوحت :للٗى ٠الؼوجي هخاثج ٖضًضة جتر ٥آزاعها الؿلبُت ٖلى الجؿم
و٦ظلٖ ٪لى الىٟـ ،باإلياٞت بلى اإلاٗاهاث مً الى٣و في ج٣ضًغ الظاث واوٗضام الش٣ت في هٟىؾهً م٘ الكٗىع باإلخباٍ
والُإؽ ،وهى ما ًاصي في ٦شحر مً ألاخُان بًٗهً بلى الاهخداع .
 -2آزاز الػىف الصوجي غلى ألابىاء :بن الٗى ٠اإلاماعؽ ٖلى الؼوظت ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى ألابىاء لِـ  ِ٣ٞفي
ج٨غاع الؿلى٧اث الٗىُٟت ،ول٨ىه ًدؿبب في اإلاكا٧ل الاظخماُٖت التي جاصي باألَٟا ٫بلى الكىاعٕ ،وٍىٗ٨ـ طلٖ ٪لى
جدهُلهم الضعاسخي .
 – 3آزاز الػىف الصوجي غلى اإلاجخمؼً :اصي الٗى ٠الؼوجي بلى اؾخدالت اإلاٗاقغة الؼوظُت ومً زم بلى خضور
الُال ١والخ ٪٨ٟألاؾغي .
 – 4آلازاز الاكخـادًت للػىفً :اصي الٗى ٠اإلاماعؽ يض اإلاغؤة بلى ج٨بض ج٩الُ ٠اظخماُٖت وا٢خهاصًت ضسمت
في الٗىاًت الُبُت والىٟؿُت التي جدخاظها اإلاغؤة بٗض حٗغيها للٗى٦، ٠ما ؤن الٗى ٤ٌُٗ ٠اهضماط اإلاغؤة في الخُاة
الا٢خهاصًت وٍٟىث ٖلى الضولت ٞغنت الاؾخٟاصة مً الُا٢اث اليؿاثُت.
و ٖلُه ٞةن الٗى ٠يض اإلاغؤة بهٟت ٖامت ٦ما ٢ا ٫ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة بان هُمىن " بن الػىف كد
اإلاسؤة والفخاة ًترن بـمخه الؼيُػت غلى ول اللازاث والبلدان والثلافاث  ...وللد آن ألاوان للترهيز غلى ؤلاحساءاث
اإلالمىطت التي جمىىىا وغلُىا حمُػا الدوٌ ألاغلاء ،و ؤطسة ألامم اإلاخددة واإلاجخمؼ اإلادوي وألافساد – زحاال ووظاء –
اجخاذها إلاىؼ هره آلافت والللاء غليها ،للد آن ألاوان لىظس حداز الـمذ ،وحػل اللىاغد اللاهىهُت واكػا في خُاة
اإلاسؤة ".
ٔ

 -د /عبد الفتاح هبيج عبد الدائم ،دراسة علمية تؤكد أف العنف داخل األسرة يدمر استقرار اجملتمع ،ادلوقع اإللكًتوين  ،www.al-forqan.net :أطلع عليو بتاريخ :

ٖٓ. ٕٓٔٙ/ٓٙ/

ٕ -طاوس ىاشم ،التكفل النفسي ادلعريف السلوكي لدى النساء ضحايا العنف الزوجي اللوايت يعانني من اضطراب الضغط ما بعد الصدمة ،دراسة ميدانية ٓٔ
حاالت بتيزي وزو ،مذكرة ماجستري ،زبصص علم النفس العيادي ،جامعة مولود معمري ،كلية العلوـ اإلنسانية واالجتماعية ،قسم علم النفس ٕٓٔٔ - ٕٓٔٓ ،
،صٔ.ٚ
ٖ -ادلرجع نفسو ،ص ٗ.ٚ
ٗ -ادلرجع نفسو ،ص . ٚٙ
٘
 –www .un.org arabic/women/end vilience/indexضبلة األمني العاـ للقضاء على العنف ضد ادلرأة ،ادلوقع اإللكًتوين:
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٦ما اٖخمرجه وازولين ؿلُبي اإلاؿاولت الش٣اُٞت في الخجم٘ اللبىاوي الضًم٣غاَي ٖلى ؤهه ؾالح صماع قامل زالسي
ألاهضا، ٝبط ًهِب اإلاغؤة وألاؾغة واإلاجخم٘ ٖلى خض ؾىاء ،وجخجاوػ هظه آلازاع خضوص الًغع الجؿضي اإلاباقغ الظي
ًلخ ٤بالطخُت وألاطي الىٟسخي ،وزُغ الخٗغى لجغٖاث بياُٞت ً٣لالن مً اخترام اإلاغؤة لىٟؿها وَكالن ٢ضعتها ٖلى
الضٞإ ًٖ هٟؿها يض مً ٌٗخضي ٖليها.
و ٌكحر ٦ظل ٪ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة في م٣ضمت ص اؾخه اإلاٗم٣ت خى ٫الٗى ٠يض اليؿاء التي ّ
ؤٖضها و٤ٞ
ع
٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م 85/581ؤهه " ما دام كد اطخمس الػىف كد اليظاء ،ال ًمىً ؤلادغاء بإهىا
هدلم جلدما خلُلُا هدى اإلاظاواة والخىمُت والظالم ".
اإلابدث الثاوي :ألالُاث اللاهىهُت الداخلُت للللاء غلى ظاهسة الػىف الصوجي
بن ًُ٢ت الخض مً الٗى ٠الؼوجي ٖملُت جىمىٍت ٖامت ،ال ج٣خهغ ٖلى الؼوظت ( اإلاغؤة) بمٗؼ ًٖ ٫ؤلاَاع الٗام
ٞ،الٗىٖ ٠باعة ًٖ صاثغة ال جٖ ٠٣ىض الصسو الظي ًماعؽ الٗى، ٠ؤو ًماعؽ الٗى ٠ججاهه ،و بهما هى ٖباعة ًٖ
ؾلىٌٗ ٥مر ًٖ جىظه ٨ٞغي وز٣افي ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ الؿُُغة واهتها ٥خ٣ى ١ؤلاوؿان ،لظلٌٗ ٪خمر الدكغَ٘ ألاصاة
الغثِؿُت واإلاغظُٗت ألاؾاؾُت لخماًت الؼوظت اإلاٗىٟت مً زال ٫الضؾخىع والدكغَ٘:
اإلاولب ألاوٌ :الدطخىز
ٌٗض الضؾخىع الجؼاثغي اإلاغظُٗت ال٣اهىهُت الٗلُا للخض مً هظه الٓاهغة ،زم جلُه ال٣ىاهحن واللىاثذ وال٣غاعاث،
 1996اإلاٗض ٫واإلالغى ،و صؾخىع
وؾيخُغ ١في هظا اإلاُلب بلى صؾخىع
 2016الخالي:
الفسع ألاوٌ :دطخىز
 1996اإلاػدٌ واإلالغى
 1996اإلاٗض ٫واإلالغى ٖلى خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان بهٟت ٖام ـ ـ ـ ـ ــت وخ٣ى١
ؤ٦ضث ههىم الضؾخىع الجؼاثغي لؿىت
اليؿاء بهٟت زانت ،و طل ٪في الٟهل الغاب٘ مىه اإلاخًمىت الخ٣ى ١والخغٍاث ،مً زال ٫الىو ٖلى ؤن ٧ل اإلاىاَىحن
ؾىاؾُت ؤمام ال٣اهىن ،وال ًم ٨ــً ؤن ًخظعٕ بإي جمُحز  ،وؤن الضولت هي الًامً لٗضم اهتها ٥خغمت ؤلاوؿان ،وٍدٓغ
الضؾخىع ؤي ٖى ٠بضوي ؤو مؿاؽ بال٨غامت وَٗا٢ب ال٣اهىن ٖلى طل٦ ، ٪ما ؤن ألاؾغة بىنٟها الضٖامت ألاؾاؾُت
للمجخم٘ جدٓى بدماًت الضولت واإلاجخم٘ .

ٔ -نواؿ وسار ،ادلعاجلة اإلعالمية لظاىرة العنف ضد ادلرأة بني التمويل والتقليل ،أعماؿ ادلؤسبرات ،ادلؤسبر الدويل السابع حوؿ ادلرأة والسلم األىلي ،طرابلس ٕٔ-ٜٔ،
مارس ٕ٘ٔٓ ،مركز جيل البحث العلمي ،ص ٓٔ.
ٕ  -دراسة العنف ضد النساء يف مصر ،ملخص نتائج أبريل  ،ٕٜٓٓادلوقع اإللكًتوين:
https://bioethicsnetwork.files.wordpress.com/.../a-egypt_violence
ٖ -ادلادة  ٕٜمن دستور  ٜٜٔٙادلع ّدؿ وادلتمم بالقانوف رقم ، ٜٔ/ٓٛادلؤرخ يف ٘ٔ نوفمرب ، ٕٓٓٛجريدة رمسية ،عدد ٖ ،ٙصادرة بتاريخ  ٔٙنوفمرب ٕٓٓٛ
ٗ
 ادلوادا ٖٗ  ٖٚ،من دستور  ٜٜٔٙادلع ّدؿ سنة .ٕٓٓٛ٘
 -ادلادة  ٘ٛمن دستور  ٜٜٔٙادلع ّدؿ سنة .ٕٓٓٛ
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الفسع الثاوي :دطخىز
2016
ٖ 2016ضًض ألاخ٩ام التي جغسخي ٢ىاٖض اإلاؿاواة بحن اليؿاء والغظا ٫مً بُنها
جًمً الضؾخىع الجضًض لؿىت
اإلااصة 32التي جىو ٖلى ؤهه " ول اإلاىاهىين طىاطُت ؤمام اللاهىن ،وال ًمىً ؤن ًخرزع بإي جمُيز ٌػىد طببه بلى اإلاىلد
ؤو الػسف ؤو الجيع ؤو السؤي ،ؤو ؤي ػسن ؤو ظسف آخس شخص ي ؤو احخماعي " ،وخٓغ ظمُ٘ يغوب اإلاٗاملت
ال٣اؾُت والال بوؿاهُت واإلاهُىت والخاَت بال٨غامت وطل ٪بىو اإلااصة 40مىه التي جىو " جلمً الدولت غدم اهتهان
خسمت ؤلاوظان ،وجدنس ؤي غىف بدوي ؤو مػىىي ؤو ؤي مظاض بالىسامت اإلاػاملت اللاطُت ؤو الالبوظاهُت ؤو اإلاهُىت
التي ًلمػها اللاهىن " .
٦ما ؤخا ٫اإلااؾـ الضؾخىعي بلى الدكغَٗاث الٗاصًت جى٣ٖ ُ٘٢ىباث ناعمت ٖلى ٧ل م ـ ــً ًمـ بالخ ٣ـ ــى١
والخغٍاث و٧ل ما ًمـ بؿالمت ؤلاوؿان البضهُت واإلاٗىىٍت بىو اإلااصة 41مىه التي جىو " ٌػاكب اللاهىن غلى
اإلاخالفاث اإلاسجىبت كد الخلىق والخسٍاث ،وغلى ول ما ًمع بظالمت ؤلاوظان البدهُت واإلاػىىٍت ".
و ٖلُه ٞاإلَاع الضؾخىعي لخماًت اإلاغؤة في الجؼاثغ مىظىص ج٣غٍبا في ظل الضؾاجحر الجؼاثغٍت ،ول٨ىه بَاع ٖام
لم ًسو الؼوظت اإلاٗىٟت بظاتها ،وبهما ًسو اإلاغؤة بهٟت ٖامت وب ٌٛالىٓغ ًٖ ؤهىإ الٗى ٠ؾىاء ٧ان الٗى ٠بضوي
ؤو مٗىىي ؤو بلى ٚحر طل ٪مً ؤهىإ الٗى ، ٠ول ً٨مً هاخُت ؤزغي ٞالضؾخىع ٖاصة ما ًخًمً اإلاباصت الٗامت ؤما
الخٟهُالث ألازغي ًدُلها ٖلى ال٣ىاهحن الٗاصًت وفي هظه الخالت ال بض مً الغظىٕ بلى ٢اهىن ألاؾغة و٢اهىن الٗ٣ىباث.
اإلاولب الثاوي :الدؼسَؼ
ماصامذ الجؼاثغ ٢ض ناص٢ذ ٖلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة  ،وقاع٦ذ في اإلااجمغاث
الضولُت اإلاٗىُت بد٣ى ١اإلاغؤةٞ ،ةهه ًخٗحن ٖليها الىٞاء بالتزاماتها الضولُت وبصماظها في حكغَٗاتها  ،وَٗخمر ٢اهىن ألاؾغة
الجؼاثغي و٢اهىن الٗ٣ىباث اإلاغظ٘ ألاؾاسخي لخماًت اإلاغؤة مً ٧ل ؤق٩ا ٫الٗىٖ ،٠لى اٖخباع ؤن ألاو ًً٘ ٫يىابِ
الٗال٢ت الؼوظُت وٍىظض خلىال بطا اؾخمغ الٗى ٠الؼوجي ( و٢اجي ) والشاوي ً٣غع ٖ٣ىباث جىاؾب صعظت ألايغاع (ٖالجي ) .
الفسع ألاوٌ :كاهىن ألاطسة
ماصام ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي ٌؿدىض في ههىنه ٖلى ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٣ٞض ههذ اإلااصة 04مً مىه
ٖلى ؤن " الصواج غلد زكاجي ًخم بين زحل وامسؤة غلى الىحه الؼسعي ،مً ؤهدافه جىىًٍ ؤطسة ؤطاطها اإلاىدة

 قانوف رقم ، ٓٔ/ٔٙادلؤرخ يف  ٓٙمارس ، ٕٓٔٙادلتضمن التعديل الدستوري ،جريدة رمسية ،عدد ٗٔ ،صادرة بتاريخ  ٓٚمارس . ٕٕٓٔٙ  -األمم ادلتحدة ،اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأةCEDAW/C/DZA/Q/3-4/Add. .

ٔ

 مرسوـ رئاسي رقم ، ٘ٔ/ٜٙادلؤرخ يف ٕٕ يناير  ٜٜٔٙادلتضمن انضماـ اجلمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية  ،مع التحفظ ،إىل اتفاقية القضاء على أشكاؿ التمييز ضد ادلرأةلسنة ، ٜٜٔٚجريدة رمسية ،عدد ، ٓٙصادرة بتاريخ ٕٗ يناير . ٜٜٔٙ

ٖ -بن عطاء اهلل بن علية ،األليات القانونية دلكافحة العنف ضد ادلرأة ،مذكرة ماجستري ،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية ،جامعة قاصدي مرب
ٖٕٔٓ، ٕٓٔٗ/ص ٕٕٔ.
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والسخمت والخػاون وبخـان الصوحين واإلادافنت غلى ألاوظاب "  ،وو٣ٞا لىو هظه اإلااصة ٞةن الغيا ع ً٦ؤؾاسخي
إلبغام ؤي ٖ٣ض وطا ؤهمُت ٦مري في ٖ٣ض الؼواط  ،وهى ما ؤ٦ضث ٖلُه اإلاد٨مت الٗلُا في ٢غاعها الظي ٢طخى بإهه " بن غلد
الصواج مبجي ؤطاطا غلى السكا وهى زهً مً ؤزواهه ،وؤن اإلاادة 04حػسف الصواج بإهه غلد زكاجي ،ومً ؤهدافه
جىىًٍ ؤطسة ؤطاطها اإلاىدة والسخمت والخػاون ،و ؤهه بىاءا غلى ذلً فةهه ال ًمىً لللاة اإلاىكىع بحباز الصوحت
غلى الدخىٌ بها زغم مػازكتها له ؤو غدم زكاها به " .
و مً اإلاباصت ألاؾاؾُت في ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي ؤن ألاؾغة حٗخمض في خُ ــاتها ٖل ـ ــى التراب ـ ــِ والخ٩ا ٞـ ـ ـ ــل وخؿً
اإلاٗاقغة والتربُت الخؿىت وخؿً السل ٤وهبظ آلاٞاث الاظخماُٖت ،ومً خ٣ى ١وواظباث الؼوظحن اإلادآٞت ٖلى الغوابِ
الؼوظُت وواظباث الخُاة اإلاكتر٦ت واإلاٗاقغة باإلاٗغو ٝوجباص ٫الاخترام واإلاىصة والغخمت .
و مً بحن هظه الخ٣ى ١اإلاترجبت ٖلى ٖ٣ض الؼواط :الخ ٤في الى٣ٟت ،والخ ٤في اإلاحرار ،وخغٍت الخهغ ٝفي مالها ،
٦ظل ٪ؤُٖى لها اإلاكغٕ الخ ٤في  ٪ٞالغابُت الؼوظُت بٗضة َغ ١وهي:
ؤوال  -الوالق بالتراض ي :ههذ ٖلُه اإلااصة 48مً ألامغٖ 02/05لى ؤهه " مؼ مساغاة ؤخيام اإلاادة 49ؤدهاهً ،دل
غلد الصواج بالوالق الري ًخم  ،......ؤو بتراض ي الصوحينٞ، ".....ماصام ٖ٣ض الؼواط ًخم ًٖ َغٍ ٤التراضخي ٞةن الُال١
ًخم بىٟـ الُغٍ٣ت ،خُض ً٣ضم الُلب مكتر ٥في ق٩ل ٖغًٍت وخُضة مىٗ٢ت مً الؼوظحن جىصٕ بإماهت يبِ
اإلاد٨مت .
زاهُا – الخولُم :ههذ ٖلُه اإلااصة 53مً ألامغ ،02/05خُض مىذ اإلاكغٕ للؼوظت خ ٤الخُلُ ٤بةعاصتها اإلاىٟغصة
ووؾ٘ مً خاالث الخُلُ ٤مً بُنها الك٣ا ١اإلاؿخمغ بحن الؼوظحن ،و٧ل يغع مٗخمر قغٖا ،وٍجىػ لل٣اضخي ؤن ًد٨م
للمُل٣ت بخٗىٌٍ ًٖ الًغع الالخ ٤بها  ،وهض ٝاإلاكغٕ مً طل ٪خماًت الؼوظت مً حٗؿ ٠الؼوط ٧ىن ؤن الٗهمت في
ٖ 1996لى ؤن " بداهت الصوج بظبب كسبه
الُال ١بُض الؼوط ،خُض ً٢ذ اإلاد٨مت الٗلُا في ٢غاع لها بخاعٍش/01/16
لصوحخه ٌػخبر كسزا خظب هف اإلاادة 53فلسة 06مً كاهىن ألاطسة ،ومً زم ًجىش جولُم الصوحت لهرا الظبب "
زالثا  -الخلؼ :ههذ اإلااصة 54مً ألامغ ع٢مٖ 02/05لى ؤههً :جىش للصوحت دون مىافلت الصوج ؤن جخالؼ هفظها
بملابل مالي  ،"....وٖلُه ًخطر مً زال ٫هو هظه اإلااصة ؤن الؼوظت حؿخُُ٘ ؤن جسال٘ هٟؿها ؾىاء عضخي الؼوط
 1999والظي اٖتر ٝبالسل٘ للؼوظت
بالُال ١ؤو لم ًغى ،وهى مـ ـ ـ ــا ؾاع ٖلُـ ـ ــه ٢غاع اإلاد٨مت الٗلُ ــا الهـ ــاصع بخاعٍ ـ ـ ــش/03/16
ٔ  -أمر رقم ٘ٓ، ٕٓ/مؤرخ يف  ٕٚفرباير ٕ٘ٓٓ ،ادلعدؿ وادلتمم للقانوف رقم ٗ، ٔٔ/ٛمؤرخ يف  ٜٓيونيو ٗ ،ٜٔٛوادلتضمن قانوف األسرة ،جريدة رمسية ،عدد
٘ٔ ،صادرة بتاريخ  ٕٚفرباير ٕ٘ٓٓ .
ٕ  -احملكمة العليا ،غرفة األحواؿ الشخصية ٕٔ ،ٕٓٓٛ/ٖٓ/ملف رقم ٕٖٗٔ٘ ،اجمللة القضائية ،عدد ٔٓ ، ٕٓٓٛ،ص ٘. ٕٚ
ٖ -ادلواد ٖٓ ٖٙ ،من األمر رقم ٘ٓ ٕٓ/ادلتضمن قانوف األسرة.
ٗ  -ادلواد ٗ ٖٚ، ٕٔٙ، ٚمن األمر رقم ٘ٓ ٕٓ/ادلتضمن قانوف األسرة .
٘ -ادلادة  ٕٗٛمن قانوف رقم ، ٜٓ/ٓٛادلؤرخ يف ٕ٘ فرباير ، ٕٓٓٛادلتضمن قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية ،جريدة رمسية ،عدد ٕٔ ،صادرة بتاريخ
ٕٗ. ٕٓٓٛ/ٓٗ/
 -ٙادلادة ٖ٘ مكرر من األمر ٘ٓ. ٕٓ/
 -ٚاحملكمة العليا ،غرفة األحواؿ الشخصية، ٜٜٔٙ/ٓٔ/ٔٙ ،ملف رقم ، ٕٜٔٚٗٛنشرة القضاة ،عدد ٗ٘ ، ٜٜٜٔ،ص ٓٓٔ .

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

99

مجلت حُل خلىق ؤلاوظان  -الػام السابؼ  -الػدد  : 17مازض 2017

صون مىا٣ٞت الؼوط  ،وبظل ٪ج٩ىن اإلاد٨مت الٗلُا ٢ض َىعث مىٟ٢ها في ٢غاعاتها ألاولى التي ً٢ذ ٞيها بإن ٢بى ٫الؼوط
. 1988
السل٘ ؤمغ وظىبي مً بُنها ال٣غاع الهاصع في/11/21
الفسع الثاوي :كاهىن الػلىباث
 1966اإلاٗض ٫واإلاخمم ،هالخٔ ؤهه لم ًسهو خحز ٢اهىوي
، 156اإلااعر في 08ظىان
بالغظىٕ بلى ألامغ ع٢م/66
لخماًت الؼوظت اإلاٗىٟت ٞاإلاىاص مً 264بلى 276مً هٟـ ألامغ حٗا٢ب ٖلى اعج٩اب الٗىٖ ٠لى ألاشسام بهٟت ٖامت
 2015هى ه٣ل الىو
ؾىاء اعج٨ب الٗى ٠مً َغ ٝامغؤة ؤو عظل ،ول ً٨الجضًض الظي ؤحى به اإلاكغٕ الجؼاثغي في ْل ؾىت
ال٣اهىوي مً الٗام بلى السام ومداولت ظاصة للً٣اء ٖلى الٗى ٠الؼوجي ،وطل ٪بىهه ٖلى هظه الجغٍمت بإهىاٖها مً
الٗى ٠البضوي بلى الٗى ٠اللٟٓي الىٟسخي واإلاٗىىي ،بط ههذ اإلااصة 266م٨غع ٖلى ؤهه " ول مً ؤخدر غمدا حسخا ؤو
كسبا بصوحه ٌػاكب هما ًإحي:
 بالخبع مً طىت ( )01بلى ( )03طىىاث ،بذا لم ًيؼإ غً الجسح واللسب ؤي مسق ؤو عجص هلي غً الػملًفىقً 15ىما .
 بالخبع مً طيخين ( )02بلى ( )05طىىاث ،بذ وؼإ عجص هلي غً الػمل إلادة جصٍد غًً 15ىما . بالسجً اإلااكذ مً ( )10طىىاث بلى ( ) 20طىت ،بذا وؼإ غً الجسح ؤو اللسب فلد ؤو بتر ؤخد ألاغلاء ؤوالخسمان مً اطخػماله ؤو فلد بـس بخدي الػُىين ،ؤو ؤًت غاهت مظخدًمت ؤخسي .
 بالسجً اإلاابد بذا ؤدي اللسب ؤو الجسح اإلاسجىب غمدا بلى الىفاة بدون كـد بخداثها "........و ًخطر مً زال ٫هظه اإلااصة ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي جضعط في الىو ٖلى الٗ٣ىباث جبٗا لسُىعة الٟٗل اإلااصي بلى
الًغع الجؿضي ومضة العجؼ ،والتي ٢ض جهل بلى خض ٖ٣ىبت السجً اإلاابض ،ول ً٨الصخيء الظي ًازظ ٖلُه ؤهه ز٠ٟ
 2006خُض ٧اهذ الٗ٣ىبت اإلا٣غعة هي ؤلاٖضام ب ٌٛالىٓغ ًٖ مً
الٗ٣ىبت باإلا٣اعهت م٘ الىو الٗام الظي ٖض ٫ؾىت
نضع مىه الٟٗل.
و ؤ٢غ اإلاكغٕ ؤن الجغٍمت ج٣ىم ؾىاء ٧ان الٟاٖل ًُ٣م ؤو ال ًُ٣م في هٟـ اإلاؿ ً٨م٘ الطخُت٦ ،ظل ٪ج٣ىم
الجغٍمت بطا اعج٨بذ ؤٖما ٫الٗى ٠مً ٢بل الؼوط الؿاب ،٤وجبحن ؤن ألاٗٞا ٫طاث نلت بالٗال٢ت الؼوظُت الؿاب٣ت.

ٔ -احملكمة العليا ،غرفة األحواؿ الشخصية ، ٜٜٜٔ/ٖٓ/ٔٙ،ملف رقم ، ٕٕٖٜٔٙرللة االجتهاد القضائي ، ٕٓٓٔ،عدد خاص ،ص . ٖٔٛ
ٕ  -ىند مطاري ،اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة وانعكاساهتا على القانوف الداخلي اجلزائري ،مذكرة ماجستري يف احلقوؽ ،ادلركز اجلامعي ،البويرة
، ٕٓٔٔ/ٕٓٔٓ،ص ٕٔٔ.
ٖ -قانوف رقم  ٕٖ/ٓٙادلؤرخ يف ٕٓ ديسمرب  ٕٓٓٙادلع ّدؿ وادلتمم لألمر رقم ، ٔ٘ٙ/ٙٙادلؤرخ يف  ٓٛجواف  ٜٔٙٙادلتضمن قانوف العقوبات ،جريدة رمسية
،عدد ٗ، ٛصادرة بتاريخ ٕٗ ديسمرب .ٕٓٓٙ
ٗ -قانوف رقم ٘ٔ، ٜٔ/ادلؤرخ يف ٖٓ ديسمرب ٕ٘ٔٓ ،ادلعدؿ وادلتمم لألمر رقم ، ٔ٘ٙ/ٙٙادلؤرخ يف  ٓٛجواف  ٜٔٙٙادلتضمن قانوف العقوبات ،جريدة رمسية
،عدد ٔ، ٚصادرة بتاريخ ٖٓ ديسمرب ٕ٘ٔٓ.
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و قضص اإلاكغٕ في الٗ٣ىباث يض الجاوي ال ؾُما بطا ٧اهذ الطخُت خامال ؤو مٗا٢ت ،ؤو بطا اعج٨بذ الجغٍمت
بدًىع ألابىاء ال٣هغ ؤو جدذ التهضًض بالؿالح ،بط ال ٌؿخُٟض الجاوي مً ْغو ٝالخس ٠ُٟفي هظه الخاالث اإلاكاع بليها
وختى في خالت نٟذ الطخُت ج٩ىن الٗ٣ىبت السجً مً 05بلى 10ؾىىاث .
٦ما هو ٢اهىن الٗ٣ىباث الجؼاثغي ٖلى ججغٍم الٗى ٠اللٟٓي ؤو الىٟسخي اإلاخ٨غع الهاصع مً الؼوط ،والظي
ًجٗل الطخُت في خالت جمـ ب٨غامتها ؤو جازغ ٖلى ؾالمتها البضهُت والىٟؿُت وؤ٢غ لها ٖ٣ىبت الخبـ مً ؾىت ( )01بلى
( )05ؾىىاث وج٣ىم الجغٍمت ؤًًا بطا اعج٨بذ الجغٍمت مً ٢بل الؼوط الؿاب ٤وجبحن ؤن ألاٗٞا ٫طاث نلت بالٗال٢ت
الؼوظُت الؿاب٣ت ،وال ٌؿخُٟض الٟاٖل ٦ظل ٪مً ْغو ٝالخس ٠ُٟبطا ٧اهذ الطخُت خامال ؤو مٗا٢ت ،ؤو بطا اعج٨بذ
الجغٍمت بدًىع ألابىاء ال٣هغ ؤو جدذ التهضًض بالؿالح وؤ٢غ اإلاكغٕ ؤن الهٟذ في هظا الىىٕ مً الجغاثم ًً٘ خضا
للمخابٗت الجؼاثُت .
الصخيء اإلاالخٔ ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ج ًُٟبلى ظغٍمت الٗى ٠اللٟٓي ؤو الىٟسخي الهاصع مً الؼوط وؤصعظه
يمً ٢اهىن الٗ٣ىباث والظي لم ً ً٨مضعظا في الخٗضًالث الؿاب٣ت ل٣اهىن الٗ٣ىباث الجؼاثغي ،ولً ً٨ازظ ٖلى اإلاكغٕ
ؤن اؾخٗمل مهُلر "اإلاخىسز" و٦إن اإلاكغٕ لم ًإزظ بالٗى ٠اللٟٓي والىٟسخي الهاصع يض الؼوظت في اإلاغة ألاولى التي
وٞ ٘٢يها ،وبهما ًيخٓغ ختى ًماعؽ ٖليها في الٗضًض مً اإلاغاث وهى ما ٌك٩ل زُغا ٦بحرا ٖلى هٟؿُت الؼوظت٦ ،ظل٪
نٗىبت ؤلازباث في هظا الىىٕ مـ ـ ــً الجغاثم ٞةطا ٧ان الًغع اإلااصي ًشبذ ٖ ـ ــً َغٍ ٤قهاصاث َبُت ؤو ًٖ َغٍ ٤اإلاٗاًىت
الساعظُت ٞ،ةن الٗى ٠اللٟٓي والىٟسخي نٗب ؤلازباث  ٠ُ٨ٞللؼوظت ؤن جشبذ لل٣اضخي ؤهه وٖ ٘٢ليها ٖى ٠لٟٓي ؤو
هٟسخي ناصع مً ٢بل ػوظها ؟ ال ؾُما وؤهه ًٟخذ اإلاجا ٫للؼوظت في خاالث مُٗىت للخسلو مً الغابُت الؼوظُت ًٖ
َغٍ ٤ؤلاصٖاء ال٩اطب ،م٘ ؤن اإلاكغٕ في هظه الخالت ؤظاػ بزباث خالت الٗى ٠الؼوجي ب٩اٞت الىؾاثل.
 000صط للؼوط
 000بلى،200
و ؤ٢غ اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖ٣ىبت الخبـ مً 06ؤقهغ بلى ( )02ؾيخحن ،وبٛغامت مً،50
الظي ًخسلى ٖمضا وإلاضة جخجاوػ قهغًٍ ًٖ ػوظخه وطل ٪لٛحر ؾبب ظضي  ،وهي هٟـ الٗ٣ىبت اإلا٣غعة في خالت مً ماعؽ
ٖلى ػوظخه ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫ؤلا٦غاه ؤو الخسىٍ ٠للخهغ ٝفي ممخل٩اتها ؤو مىاعصها اإلاالُت ،و ًٖ َغٍ ٤الهٟذ
ٌؿخُُ٘ الطخُت وي٘ خضا للمخابٗت الجؼاثُت .
الصخيء الٛالب في ٧ل ههىم ال٣اهىن ؤن اإلاكغٕ ع٦ؼ ٖلى ٖىهغ الهٟذ مً ٢بل الطخُت لىي٘ خض للمخابٗت
،وبن ٧ان الهض ٝمً وعاثه هى الخٟاّ ٖلى جماؾ ٪ألاؾغة والغوابِ ألاؾغٍت باٖخباعها الىىاة ألاولى للمجخم٘ ،ول ً٨مً
هاخُت ؤزغي ًُغح ؤق٩ا ٫بهضاع و٢ذ الٗضالت ٞما الٟاثضة مً  ُ٘٢قىٍ ٦بحر مً ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت زم في النهاًت ًخم
وي٘ خض للمخابٗت ًٖ َغٍ ٤الهٟذ٦ ،ظل ٪مً ًًمً ؤن الهٟذ ؾًُ٘ خضا لهظا الىىٕ مً الجغاثم وٖضم ج٨غاعها
مؿخ٣بال مً الؼوط ،وبالخالي جهبذ الٗ٣ىبت مجغص جغهُب ال ٚحر.

ٔ -ادلادة  ٕٙٙمكرر الفقرة  ٜٓ، ٓٛ، ٓٚ، ٓٙ، ٓ٘،من قانوف العقوبات اجلزائري ادلعدؿ وادلتمم لسنة ٕ٘ٔٓ .
ٕ -ادلادة  ٕٙٙمكرر ٔٓ ،من قانوف العقوبات اجلزائري ادلعدؿ وادلتمم لسنة ٕ٘ٔٓ .
ٖ -ادلادة ٖٖٓ من قانوف العقوبات اجلزائري ادلعدؿ وادلتمم لسنة ٕ٘ٔٓ.
ٗ -ادلادة ٖٖٓ مكرر من قانوف العقوبات اجلزائري ادلعدؿ وادلتمم لسنة ٕ٘ٔٓ.
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خاجمت
وؿخيخج مً زال ٫هظه الضعاؾت ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي سجل جُىع ملخىّ مً زال ٫بصعاظه خماًت ٢اهىهُت
 2015وهظا مً
للؼوظت بهٟت ٖامت مً زال٢ ٫اهىن ألاؾغة الجؼاثغي ،والؼوظت اإلاٗىٟت في حٗضًل ٢اهىن الٗ٣ىباث لؿىت
ؤظل الخٟاّ ٖلى جماؾ ٪ألاؾغة ونىن ٦غامت اإلاغؤة باٖخباعها ٖىهغ ّ
ٗٞا ٫في جىمُت اإلاجخم٘ وجُىعه بلى ظاهب الغظل
،ل ً٨هظه اإلاىاص ً٨خىٟها الٗضًض مً الٛمىى وٖضم الض٢ت باإلياٞت بلى َغح الٗضًض مً ؤلاق٨إلُاث مً بُنها الاٞخ٣اص
بلى ؤلُاث ؤلازباث في هظا الىىٕ مً الجغاثم ال ؾُما ظغٍمت الٗى ٠اللٟٓي ٦ -ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بليها -مما ًٟخذ اإلاجا٫
واؾ٘ لخ٣ضًغ ؾلُت ال٣اضخي.
٦ظل٧ ٪ان ؤظضع باإلاكغٕ الجؼاثغي ؤن ًً٘ ٢اهىن مؿخ٣ل بظاجه في بَاع مداعبت الٗى ٠الؼوجي وال ً٣خهغ ٖلى
مجغص حٗضًل ٢اهىن الٗ٣ىباث ًٖ َغٍ ٤بياٞت ٣ٞغاث بلُه ٦ما هى الخاٖ ٫لُه آلانٞ ،إعبٗت مىاص ٢اهىهُت إلاٗالجت هظه
الٓاهغة ٚحر ٧اُٞت بالىٓغ بلى حجم آلازاع اإلاترجبت ٖلى هظا الىىٕ الجغاثم ،ألن الٗى ٠الؼوجي لِـ ٢ضعا مدخىما وبهما
مغيا ٢ابال للٗالط بطا ما اؾخسضمذ ألالُاث ال٣اهىهُت اإلاىاؾبت للى٢اًت مىه ولخماًت ضخاًاه ومٗا٢بت مغج٨بُه باإلياٞت
بلى مكاع٦ت ؤَغا ٝؤزغي ٞاٖلت مشل اإلاجخم٘ اإلاضوي وؤلاٖالم للً٣اء ٖلى هظه الٓاهغة ؤو الخ٣لُل منها ٖلى ألا٢ل هٓغا
لئلخهاثُاث اإلاسُٟت ،وطل ٪بةٖضاص اؾتراججُت قاملت إلاىاهًت الٗى ٠الؼوجي ،ألن الٗال٢اث الؼوظُت ال جغبُها ال٣ىاهحن
وبهما الدؿامذ واإلاىصة والغخمت والىو ال٣اهىوي بمٟغصه ال ًد ــل مك٩ل الٗى ٠الؼوجي وبهما ال بض مً تهظًب ألازال١
والٗمل ٖلى حُٛحر الظهىُت الؿاثـ ــضة في اإلاجخم٘ ججــاه اإلاغؤة وٖلُه جب٣ى مداعبت الٗى ٠بهٟت ٖامت ز٣اٞت ٢بل ؤن ج٩ىن
حكغَ٘.
كاثمت اإلاساحؼ
ؤوال :اللسآن الىسٍم
 ؾىعة اليؿاءزاهُا :اللىاهين ألاطاطُت
 صؾخىع ،1996ظغٍضة عؾمُت ٖ،ضص76
 438ماعر في 07صٌؿممر
 1996الهاصع بمىظب اإلاغؾىم الغثاسخي-96
 2002ظغٍضة عؾمُت ٖ،ضص،25
 ،1996اإلاٗض ٫بمىظب ال٣اهىن ع٢م 03-02اإلااعر في 10ؤٞغٍل
الهاصعة بخاعٍش 08صٌؿممر
، 2008ظغٍضة عؾمُت ٖ،ضص63
 ،2002اإلاٗض ٫واإلاخمم بمىظب ٢اهىن ع٢م، 09-08اإلااعر في 15هىٞممر
ناصعة في 14ؤٞغٍل
.2008
،ناصعة بخاعٍش 16هىٞممر
 صؾخىع، 2016ظغٍضة عؾمُت ٖ،ضص 14ناصعة
 2016الهاصع بمىظب ٢اهىن ع٢م، 01-16اإلااعر في 06ماعؽ
. 2016
بخاعٍش 07ماعؽ
زالثا :الدؼسَػاث الػادًت
ّ
1966
، 156اإلااعر في 08ظىان
،اإلاٗض ٫واإلاخمم لؤلمغ ع٢م/66
2015
 ٢اهىن ع٢م، 19/15اإلااعر في 30صٌؿممر. 2015
اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،ظغٍضة عؾمُت ٖ،ضص، 71ناصعة بخاعٍش 30صٌؿممر
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، 2008اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،ظغٍضة عؾمُت ٖضص
 ٢اهىن ع٢م، 09/08اإلااعر فيٞ 25مراًغ. 2008
 ،21ناصعة بخاعٍش/04/24
ّ 2006
1966
، 156اإلااعر في 08ظىان
اإلاٗض ٫واإلاخمم لؤلمغ ع٢م/66
 ٢اهىن ع٢م 23/06اإلااعر في 20صٌؿممر.2006
اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،ظغٍضة عؾمُت ٖ،ضص، 84ناصعة بخاعٍش 24صٌؿممر
،1984
 ؤمغ ع٢م ،02/05ماعر فيٞ 27مراًغ ،2005اإلاٗض ٫واإلاخمم لل٣اهىن ع٢م ،11/84ماعر فيً 09ىهُى. 2005
واإلاخلمً كاهىن ألاطسة ،ظغٍضة عؾمُتٖ ،ضص،15ناصعة بخاعٍشٞ 27مراًغ
زابػا :اإلاساطُم السثاطُت والخلازٍس
 1996اإلاخًمً اهًمام الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت
 مغؾىم عثاسخي ع٢م، 51/96اإلااعر فيً 22ىاًغ، 1979ظغٍضة عؾمُت ٖ،ضص، 06ناصعة
الكٗبُت م٘ الخد ،ٟٔبلى اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة لؿىت
. 1996
بخاعٍشً 24ىاًغ
 ألامم اإلاخدضة ،اجفاكُت الللاء غلى حمُؼ ؤػياٌ الخمُيز كد اإلاسؤةCEDAW/C/DZA/Q/3-4/Add..خامظا :اإلاػاحم
. 1975
 اإلاىجض في اللٛت وؤلاٖالم ،الُبٗت ،26صاع اإلاكغ ١بحروث ،.1968
 ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،اإلاجلض الخاؾ٘ ،بحروث،- Rey Alain et Collaborateurs, Le robert, dictionnaire d’aujourd’hui, éd , les dictionnaires le robert ,paris ,1993
طادطا :الىخب باللغت الػسبُت
.2003
 ابً ٦شحر الضمك٣ي ،جفظير اللسآن الػنُم ،01ٍ ،صاع اإلاٗغٞت ،بحروث ،لبىان، الُىُاوي ؤما، ٫و آزغون ،الػىف اإلاىحه كد اإلاسؤة في مملىت البدسًٍ ( ،مسح مُداوي ) ،مغ٦ؼ البدغًٍ. 2005
للضعاؾاث والبدىر ،ماي
 بىؾُٗ٣ت ؤخؿً ،الىظحز في ال٣اهىن الجىاجي السام ( الجغاثم يض ألاشسام ،والجغاثم يض ألامىا) ٫.2006
الجؼء ألاو، ٫
 مدمض خؿحن ،ؤؾباب الٗى ٠ألاؾغي وصواٗٞه ،ماجمغ الٗى ٠ألاؾغي مً مىٓىع بؾالمي ٢اهىوي ٧،لُت، 2012صاع ؤلاٞخاء الٟلؿُُيُت ،اإلاى ٘٢الال٨ترووي.www.darifta.org :
الكغَٗت ،ظامٗت الىجاح الىَىُت ،هابلـ/12/24
.2009
 ؾُال مدمض ،مضاعاث الخضازت الك٩لُت ،الٗغبُت لؤلبدار واليكغ ،الُبٗت ،01بحروث ، ٖباؽ ؤبى قامت ٖبض اإلادمىص ،الػىف ألاطسي في ظل الػىإلات ،ظامٗت هاً ٠للٗلىم ألامىُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث.2005
والبدىر ،الُبٗت ألاولى ،الغٍاى ،
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 ٖبض الٟخاح بهُج ٖبض الضاثم ،صعاؾت ٖلمُت جا٦ض ؤن الٗى ٠صازل ألاؾغة ًضمغ اؾخ٣غاع اإلاجخم٘ ،اإلاى٘٢ؤلال٨ترووي.www.al-forqan.net :
.2008
 ٖبض الُٗٓم خؿً َه ،طُىىلىحُت الػىف الػاثلي واإلادزس ي ،صاع الجامٗت الجضًضة ،ؤلاؾ٨ىضعٍت.1993
 ٞغط هللا ٖبض ال٣اصع ،وآزغون ،مىؾىٖت ٖلم الىٟـ والخدلُل الىٟسخي ،ال٩ىٍذ ، ٞهض بً ٖبض هللا الؿضًغي ؾاعة ،الٗى ٠ألاؾغي (ؤؾبابه وٖالظه ) ،صعاؾت م٣اعهت ،ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص ٧لُتألاهٓمت والٗلىم الؿُاؾُت  ،.اإلاى ٘٢ؤلال٨تروويhttp://fac.ksu.edu.sa/home-ar :
طابػا :زطاثل الدهخىزاه ومرهساث اإلااحظخير
ؤ -زطاثل الدهخىزاه
) 2008
– 1995
 عخماوي وُٗمت  ،الػىف الصوجي اإلامازض كد اإلاسؤة بخلمظان ( مدىمت جلمظان همىذحا.2011
-2010
،ؤَغوخت ص٦خىعاه ٧،لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والٗلىم الاظخماُٖت ،ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض جلمؿان
ب – مرهساث اإلااحظخير
 بً ُٖاء هللا بً ٖلُت ،ألالُاث اللاهىهُت إلايافدت الػىف كد اإلاسؤة ،مظ٦غة ماظؿخحر ٧،لُت الخ٣ى ١والٗلىم.2014
/2013
الؿُاؾُت ،ظامٗت ٢انضي مغباح ،وع٢لت،
 بى٧اٌـ ؾمُت ،اإلاظاواة بين الجيظين في كاهىن ألاطسة الجصاثسي في كىء اجفاكُت الللاء غلى حمُؼؤػياٌ الخمُيز كد اإلاسؤة مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن السام ،ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت
.2014
-2013
،جلمؿان،
 هاقم َاوؽ ،الخىفل الىفس ي اإلاػسفي الظلىوي لدي اليظاء ضخاًا الػىف الصوجي اللىاحي ٌػاهين مًاكوساب اللغى ما بػد الـدمت ،صعاؾت مُضاهُت 10خاالث بخحزي وػو ،مظ٦غة ماظؿخحر ،جسهو ٖلم الىٟـ
. 2011
- 2010
الُٗاصي ،ظامٗت مىلىص مٗمغي٧ ،لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ٢،ؿم ٖلم الىٟـ ،
 مُاعي ،هىض اجفاكُت الللاء غلى حمُؼ ؤػياٌ الخمُيز كد اإلاسؤة واوػياطاتها غلى اللاهىن الداخلي.2011
/2010
الجصاثسي ،مظ٦غة ماظؿخحر في الخ٣ى ،١اإلاغ٦ؼ الجامعي ،البىٍغة ،
زامىا :اإلالاالث
 الٗبُضي بكغي ،الػىف اإلاسجىب كد اإلاسؤة في اإلاجخمؼ الػساقي وفي هـىؾ كاهىن الػلىباث الػساقي زكم٧ ،1969لُت ال٣اهىن ،ظامٗت بٛضاص ،اإلاى ٘٢ؤلال٨تروويhttp://gjpi.org/wp-content/uploads/1.doc :
 111لظىت
 بغاهمت ههحرة ،اإلاسؤة والػىف في اإلاجخمؼ الجصاثسي ،جدلُل ؾىؾُىلىجي ألق٩اله وؤؾبابه ،جمشُالجهالاظخماُٖت في الجؼاثغ ( صعاؾت ؾىؾى ؤهثربىلىظُت لٓاهغة الٗى ٠في ب٢لُم ظُجل )مجلت الٗل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىم ؤلاوؿاهُ ـ ـ ـ ــت
 .2015اإلاى ٘٢الال٨تروويrevue .univ-Ouargla .dz :
والاظخماُٖت ،الٗضص ،18ماعؽ
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 وؾاع هىا ،٫اإلاػالجت ؤلاغالمُت لناهسة الػىف كد اإلاسؤة بين الخمىٍل والخللُل ،ؤٖما ٫اإلااجمغاث ،اإلااجمغ ، 2015مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي .
الضولي الؿاب٘ خى ٫اإلاغؤة والؿلم ألاهلي َ،غابلـ  21-19،ماعؽ
 صعاؾت الٗى ٠يض اليؿاء في مهغ ،ملسو هخاثج ؤبغٍل ،2009اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي:https://bioethicsnetwork.files.wordpress.com/.../a-egypt_violence
زامىا – اإلاجالث الللاثُت
. 1999
 وكغة الً٣اة ٖ،ضص، 54.2001
 مجلت الاظتهاص الً٣اجيٖ، ،ضص زام،.2008
 اإلاجلت الً٣اثُتٖ ،ضص، 01جاطػا  -اإلاىاكؼ ؤلالىتروهُت
-www.radioalgerie.dz
-http://www.ohchr.org/AR
- www .un.org
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جإدًب الصوحت بين ؤلاباخت والخجسٍم -كساءة فلهُت كاهىهُت-
ؤمُىت غبِؼاث -هالبت دهخىزاه بيلُت الخلىق والػلىم الظُاطُت،حامػت خظِبت بً بىغلي-الؼلف-الجصاثس

107

ملخف:
زل ٤هللا البكغ مً ط٦غ وؤهثى وقغٕ بُنهما الؼواط وظٗله مُشا٢ا ٚلُٓا ؤؾاؾه اإلاىصة والغخمت ويبِ الٗال٢ت
بحن الؼوظحن بًىابِ الٗض ٫والًٟل والخ٩امل في ألاصواع والىْاث،٠يماها لخؿً الٗكغة وصوام ألالٟت وجد٣ُ٣ا
إلا٣انض الكغَٗت ؤلاؾالمُت مً ج٩ىًٍ ألاؾغة،وهي خ ٟٔالىٟـ واليؿب واليؿل والٗغى والضًً،بال ؤن الخُاة الؼوظُت
اإلاكتر٦ت ٢ض جخسللها ٦شحر مً مىاّ ٠٢
اإلاض والجؼع جدضر زاللها زالٞاث ػوظُت؛بل بن ألاػواط ٢ض ً٣هغون وٍسلىن في
ّ
وعجب ٖلى ٖاج ٤الؼوظت واظب َاٖت ػوظها ُٞما ًجب
٦شحر مً ألاخُان بىاظباتهم لظا وػٕ الكغٕ ألاصواع بُنهما
ّ
له،وزى ٫للؼوط خ ٤جإصًبها في خا ٫بزاللها بهظا الىاظب و٣ٞا لًىابِ وخضوص ووؾاثل مُٗىت ومغجبت بضءا بالخإصًب
بالىٖٔ والىصر والخظ٦حر بالخ٣ى ١التي لها والىاظباث التي ٖليها زم هجغها في اإلاطج٘ وؤزحرا جإصًبها ًٖ َغٍ ٤بىاؾُت
الًغب صون الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫هظا الخ.٤
ٚحر ؤن هظه الغزهت الكغُٖت ٢ض جخدى ٫بلى ظغٍمت خُىما ًخجاوػ ألاػواط خضوص الكغٕ والُ٣ىص
اإلاباخت،الؾُما بطا ق٩ل الخإصًب نىعة مً نىع الٗى– ٠وجدضًضا الٗى ٠الؼوجي-اإلاٟطخي بلى الٗاهت ؤو اإلاؿاؽ بدغمت
الجؿض ؤو ال٨غامت،ألامغ الظي ًجٗلىا ه٣ضم هظه الىع٢ت البدشُت التي ؾىداوٞ ٫يها ج٣ضًم عئٍت ٣ٞهُت ٢اهىهُت مٗانغة
لخ ٤الؼوط في جإصًب ػوظخه بحن ؤؾباب ؤلاباخت والخجغٍم.
اليلماث اإلافخاخُت:
الؼوظت،واظباث ػوظُت،خ٣ى ١ػوظُت٢،ىامت الؼوط،وكىػ،جإصًبٖ،ى،٠ظغٍمت٣ٖ،ىبت.
Abstract
God created human beings male and female, and allow between them marriage and
make it a solemn covenant its basis is love and compassion and adjust the relationship
between the couple with Justice controls and the credit and integration of roles and functions,
in order to ensure good treatment and the Time familiarity and for the purposes of Islamic
law to form a family , which is to save the soul and ratios and birth control, display and
religion, but the joint married life has been punctuated by many of the positions of the tides
which disagreements marital occur; and the spouses may fail often their duties so the Islamic
law distributed roles between them and arranged the responsibility of a wife and her duty is
to obey her husband, what should be his, and authorized the husband the right to discipline
her if she didn't do so according with the rules and limits of a certain rank and means starting
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preaching discipline and advice and reminders of the rights and duties that have them and
then abandoned in the bed and finally discipline through by beating without the abuse of this
right.
However, these legitimate license may turn to crime when they exceed Islamic law
limits and restrictions which are permissible, especially if the disciplinary form is one of the
violence one like marital violence-leading to disability or compromising the sanctity of the
body or dignity, which is why we offer this paper that we'll try from it to provide better
jurisprudential contemporary legal right to the husband to discipline his wife, between the
reasons for the permissibility and criminalization.
Key words: The wife-conjugal duties-conjugal rights-stewardship pair-disciplinehusband-violence-a crime-punishment.

ملدمت:
حٗخمر ألاؾغة بمشابت الىخضة ألاؾاؾُت للمجخم٘ وؤهم ماؾؿت اظخماُٖت ٖغٞتها البكغٍت ًمغ ٖمرها جُىع
اإلاجخم٘،ويماها للؿحر الخؿً لها وي٘ هللا ؾبداهه وحٗالى صؾخىعا ٧امال قامال لىٓام هظه اإلااؾؿت ؤلاوؿاهُت وظٗل
ل٩ل واخض مً ؤَغاٞها صوعا ووُْٟت ًاصحها .وخ٣ى٢ا ًخمخ٘ بها بىاءا ٖلى ٖال٢ت قغُٖت م٣ضؾت ججم٘ بحن ػوظحن ظٗل
هللا ل٩ل واخض منهما خ٣ى٢ا اٖخمرث في هٟـ الى٢ذ واظباث اججاه الُغ ٝآلازغ ًيبغي ٖلُه يماجها،اختراما لىٓام هظه
اإلااؾؿت ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ اإلاىصة والغخمت وخؿً الٗكغة بحن ؤٞغاصها،بال ؤهه ٢ض ًدضر زال ٝمً قإهه ػٖؼٖت هظا
الُ٨ان في خاٖ ٫ضم التزام ؤخض الُغٞحن بىاظباجه اإلا٣غعة له اججاه آلازغ،ولهظا ٧ان البض مً جضزل اإلاؿاو ًٖ ٫هظه
اإلااؾؿت لًبِ ؾلى٧اث ألاٞغاص ٞيها،بىاءا ٖلى ما ًمل٨ه مً ؾلُت م٣غعة بد٨م الكغٕ وو٣ٞا لًىابِ وُ٢ىص
مُٗىت؛٩ٞاهذ مً بحن الخ٣ى ١الؼوظُت خ ٤ال٣ىامت اإلا٣غع للؼوط ٖلى ػوظخه،الظي بمىده الخ ٤في جإصًبها متى زبذ
وكىػها وامخىاٖها ًٖ َاٖخه ُٞما ًجب له بىؾاثل مدضصة ومغجبت قغٖا،وطل ٪بىٖٓها زم هصخها وؤزحرا يغبهاٚ،حر ؤن
يغب الؼوط لؼوظخه جإصًبا لها ٢ض ًخدى ٫في بٌٗ ألاخُان بلى حٗىُ ٠لها؛ُٞهبذ هظا الخٚ ٤حر مكغوٕ وٚحر م٣بى٫
ٖغٞا واظخماٖا جهبذ في ْله الٗال٢ت الؼوظُت إخُماً،د ٤للؼوظت بمىظبه َلب  ٪ٞالغابُت الؼوظُت للًغع الظي
ؤنابها ظغاء طل،٪والخإدًب الري هسٍد حظلُى اللىء غلُه في هره الىزكت البدثُت هى الخإدًب اإلاؼسوع اإلالابل
لخلـير في واحب الواغت الصوحُت،وما بذا وان ًىدزج في خاهت الفػل اإلابرز واإلاباح ػسغا،ؤم ؤهه كد ًيخ٣ل بلى مؿاخت
الخجغٍم؛فما هي بذن اللىابى الؼسغُت واللاهىهُت لخإدًب الصوحت؟وما مدي مظاولُت الصوج في خاٌ الخػظف في
اطخػماٌ خم الخإدًب؟

ٔ عماد أموري جليل الزاىدي ،الوسائل القرآنية يف نثور الزوجني وأقواؿ الفقهاء فيها،رللة كلية العلوـ اإلسالمية ادلج
ٕٗٔٓ ،ص ٕ.ٖ-

لد الثامن ،العدد ٘ٔ ،جامعة ديايل،العراؽ،
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اإلادىز ألاوٌ:جإدًب الصوحت في الفله ؤلاطالمي
ٌؿدىض الخ ٤في الخإصًب بلى مبضؤ ال٣ىامت وهي هىٕ مً الؿلُت الؼوظُت التي للؼوط ٖلى ػوظخه بم٣خطخى ٖ٣ض
الؼواط ؛ٞبٗض الخإمل في آعاء ال٣ٟهاء –عخمهم اله -واؾخسضامهم للٟٓت ال٣ىامت هجض ؤجهم ًغٍضون بها ؤخض اإلاٗاوي الخالُت:
الُ٣م ٖلى ال٣انغ وهي والًت ٌٗهضها ال٣اضخي بلى شسو عقُض لُ٣ىم بما ًهلر ؤمغ ال٣انغ في ؤمىعه اإلاالُتالُ٣م ٖلى الى:٠٢وهي والًت ًٟىى بمىظبها ناخبها بد ٟٔاإلاا ٫اإلاى٢ى ٝوالٗمل ٖلى ب٣اثه نالخا هامُابدؿب قغٍ الىا٠٢
الُ٣م ٖلى الؼوظت:وهي والًت ًٟىى بمىظبها الؼوط جضبحر قاون ػوظخه والُ٣ام بما ًهلخها ،بطا بضع منها ماًسل بىاظباتها الؼوظُت؛ٞما اإلا٣هىص بهظا الخإصًب بطن؟وما هي ؤصلت مكغوُٖخه؟وُٞما جخمشل يىابُه؟
ؤوال:مٟهىم الــخإصًب
-1الخإصًب في الانُالح اللٛىي
مكخ ٤مً ؤصب "ؤصبخه"ؤصبا مً باب يغب ٖلمخه عٍايت الىٟـ ومداؾً ألازال٢.١ا ٫ؤبى ػٍض ألاههاعي في
ًُٞلت مً الًٟاثل و٢ا ٫ألاػهغي هدىه ٞاألصب اؾم لظل ٪والجم٘ آصاب مشل ؾبب وؤؾباب وؤصبخه جإصًبا بطا ٖا٢بخه
ٖلى بؾاءجه ألهه ؾبب ًضٖى بلى خ٣ُ٣ت ألاصب وؤصب ؤصبا مً يغب ؤًًا نى٘ نيُٗا وصٖا الىاؽ بلُه؛ٞهى آصب ٖلى
ٞاٖل٢،ا ٫الكاٖغ وهى َغٞه .
وهى ما ٌؿخدب ؤن ً٩ىن في الخهغ٣ً،ٝا ٫ؤصب الهالة؛ؤي مؿخدباتها،وهى ؤًًا عٍايت الىٟـ ومداؾً
ألازال، ١وٍٖ ٘٣لى ٧ل عٍايت مدمىصة ًخسغط بها ؤلاوؿان في ًُٞلت مً الًٟاثل .
-2الخإدًب في الاؿوالح الفلهي
ً٣هض بالخإصًب َب٣ا إلاعجم الخٗغٍٟاث ال٣ٟهُت بإهه اإلاٗا٢بت ٖلى ؤلاؾاءة ولى باللؿان؛ِٞكمل الخٗؼٍغ
بالؿىٍ واللؿان،باٖخباعه ٖ٣ىبت ًجزلها الىلي –ٚحر ال٣اضخي-بمً له الىالًت ب٣هض جصخُذ اهدغا ٝؤلٟه
ؤما باليؿبت إلاٟهىم الخإصًب لضي ؤثمت اإلاظاهب ال٣ٟهُت ٣ٞض وعص باإلاٗاوي آلاجُت :
ٔ زلمد عبد الناصر لسعيدي ،تأديب الزوجة الناشز شرعا وقانونا وقضاء -دراسة نقدية ورؤى شرعية معاصرة ،-مقاؿ منشور على الرابط التايل:
www. Damasusar.org /AL Montada/show thread.php ?t=13435.

ٕ زلمد بن سعد ادلقرف،القوامة الزوجية أسباهبا،ضوابطها،مقتضاىا،مقاؿ منشور على الرابط اآليت:
http://WWW.SAAID.NET/bahoth/ 68.htm.

ٖ أضبد بن زلمد علي الفيومي ادلقرئ،ادلصباح ادلنري،مادة أدب ،الطبعة األوىل،مكتبة لبناف،ٜٔٛٚ،صٗ
ٗ زلمد رواس قلعو جي،حامد صادؽ قنييب،معجم لغة الفقهاء،الطبعة الثانية،دار النفائس للطباعة والنشر،بريوت لبناف،ٜٔٛٛ،ص.ٖٙ
دار الفضيلة للنشر والتوزيع
من حرؼ األلف إىل الياء-
٘ زلمود عبد الرضبن ادلنعم ،معجم مصطلحات األلفاظ الفقهية،اجلزء األوؿ-
والتصدير،القاىرةٜ،يناير،ٜٜٜٔ،ص.ٔٙ
 ٙزلمد عميم اإلحساف ادلجددي الربكيت ،معجم التعريفات الفقهية ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل ،بريوت ،لبناف ،ٕٖٓٓ ،ص .ٔٛٛ
 ٚسعدي أبو احلبيب ،القاموس الفقهي ،لغة واصطالحا ،الطبعة الثانية ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،ٜٔٛٛ ،ص .ٔٚ

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

109

مجلت حُل خلىق ؤلاوظان  -الػام السابؼ  -الػدد  : 17مازض 2017

ٖىض الخىُٟت:هى مٗغٞت ما ًدترػ به ًٖ ظمُ٘ ؤهىإ السُإٖىض الكاُٗٞت:هى اإلاُلىب ؾىاء ٧ان مىضوبا ؤو واظباٖىض الخىابلت:ؤزال٢ه التي ًيبغي ؤن ًخسل ٤بها-3الخإدًب في مجاٌ الصواج
وهى مىذ الصوج خم جإدًب شوحخه الىاػص بىؾاثل جإصًب مدضصة مً ؤظل تهظًبها وبنالخها،ومً الىؾاثل
الًغب وجُُ٣ض الخغٍت ومما ج٣ضم مً اإلاٗاوي هسلو بلى ؤن الخإصًب هى هىٕ مس ٠ٟمً اللىم ؤو الٗ٣ىبت ًغاص به
ؤلانالح؛ٞهى بظل ٪بظغاء جإصً ي حهض ٝبلى ؤلانالح والتهظًب ويبِ الؿلى ٥وبن اؾخسضم ُٞه الًغب
زاهُا:الخىُُف الفلهي للخإدًب
وُٞه مى ٠٢ال٣ٟه ؤلاؾالمي مً والًت جإصًب الؼوظت،بلى ظاهب ّبُان الىهىم الكغُٖت الظي َّ
جسى ٫مماعؾت
هظا الىىٕ السام مً الىالًت.
-1

خىم جإدًب الصوحت في اإلاراهب الفلهُت

ل٣ض ؤظم٘ ؤثمت اإلاظاهب ؤلاؾالمُت ٖلى ؤن جإصًب الؼوط لؼوظخه مباح قغٖا،بال ؤجهم ازخلٟىا في جغجِب الىؾاثل
التي ًّخم بمىظبها الـخإصًب ٖلى الىدى آلاحي:
ً1-1غي ؤلامامحن مالً وؤبى خىُفت ؤن الًغب ال ً٩ىن ألو ٫مٗهُت وبهما ً٩ىن لخ٨غاع اإلاٗهُت وؤلانغاع
ّ
ٖليها؛فةن غـذ ؤوٌ مسة وغنها بالسفم واللين،وبن ٖاصث ٧ان له ؤن ًهجغهاٞ،ةن ٖاصث ٧ان له ؤن ًًغبها.وحجت
ؤصخاب هظا الغؤي ؤن-الىاو وزدث للترجِب في كىله حػالى"فػنىهً واهجسوهً في اإلالاحؼ واكسبىهً"وؤن اإلا٣هىص
مً الخإصًب هى الؼظغ ًٖ اإلاٗهُت في اإلاؿخ٣بل وهظا ؾبُله ًبضؤ ُٞه باألؾهل ٞاألؾهل.
وٍترجب ٖلى ألازظ بهظا الغؤي ؤن ٌٗا٢ب مً ًًغب ػوظخه ألو ٫مٗهُت،ؤما مً ًًغبها للشالشت ٞال ٖ٣ىبت
ٖلُه،ألهه اؾخٗمل خ٣ه في خضوصه اإلا٣غعة،وَٗا٢ب ؤًًا مً ًًغب ػوظخه للمٗهُت الشالشت،بطا لم ً٢ ً٨ض وٖٓها ؤو
هجغها مً ٢بل؛ٗٞلى الًاعب لُٟٗى مً الٗ٣ىبت ؤن ًشبذ ؤجها ٖهذ ٢بل الًغب مغجحن،وؤهه وٖٓها في ؤولها وهجغها في
الشاهُت ،بل ؤ٦ثر مً طل ٪ؤهه بطا ٚلب ٖلى ًْ الؼوط ؤن ػوظخه ال جتر ٥اليكىػ بال بًغب ّ
مسى ٝجغ٦ها بدؿب اإلاٗمى٫
به وفلا لللىاهين الفلهُت اإلاالىُت

ٔ زلمود أضبد طو،احلماية اجلنائية للعالقة الزوجية،الطبعة األوىل،دار منشأة ادلعارؼ،مصر،ٕٓٓٛ،صٖٗٔ.
ٕ فتح اللّو أكثم ضبد اهلل تفاحة ،حكم تأديب الزوجة بالضرب يف الفقو اإلسالمي ادلقارف ،رللة جامعة ادللك سعود للعلوـ الًتبوية والدر اسات اإلسالمية ،اجمللد،ٔٙ
 ٛجانفي ٖٕٓٓ ،ص .ٜٚ
ٖ
عبد القادر عوده،التشريع اجلنائي اإلسالمي-ـقارف بالقانوف الوضعي، -اجلزء األوؿ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبناف،بدوف تاريخ نشر،صٗٔ٘.٘ٔ٘-
أبو القاسم زلمد بن أضبد بن جزي الكليب الغرناطي ادلالكي،القوانني الفقهية يف تلخيص ادلالكية -والتنبيو على مذىب الشافعية واحلنفية واحلنابلة، -ربقيق زلمد بن
ٗ
سيدي زلمد موالي،بدوف طبعة،بدوف تاريخ نر،صٕٖ٘.
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2 -1ؤما باليؿبت إلاظهب الخىابلت؛٣ٞض عوي ًٖ ؤخمض ؤهه بطا ٖهذ اإلاغؤة ػوظها؛ٞله يغبها يغبا ٚحر
َ ْ
ايغُب ُ
ىه ًَ"وألجها نغخذ باإلاى٘ ٩ٞان له يغبها٦،ما لى ؤنغث
ممرح؛فناهس هرا بباخت كسبها بإوٌ مسة للىله حػالى":و ِ
وألن ٖ٣ىباث اإلاٗاصخي ال جسخل ٠بالخ٨غاع وٖضمه ٧الخضوص ووظه ٢ى ٫السغقي ؤن اإلا٣هىص ػظغها ًٖ اإلاٗهُت في
َ َ َ َ ُ َن ُ ُ َ
ىػ ُه ًَ َُ ُٓ ٗٞ
ىه ًَ"؛ٞيها بيماع ج٣ضًغه والالحي جساٞىن وكىػهً
اإلاؿخ٣بل،...وؤما ٢ىله حٗالى":ولال ِحي جساٞى وك
ِ
ٓٗٞىهًٞ،ةن وكؼن ٞاهجغوهً في اإلاًاظ٘ٞ،ةن ؤنغعن ٞايغبىهً.
وحجت ؤصخاب هظا الغؤي ؤن ٖ٣ىباث اإلاٗاصخي ال جسخل ٠بالخ٨غاع وؤن الىاو في ٢ىله حٗالىُ ُٓ َٗٞ ":
ىه ًَ
ِ
َ ْ ُُ ُ َ َ ْ
ايغُب ُ
ىه ًَ"حاءث إلاولم الجمؼ ولِع للترجِب،خُث ًترجب غلى هرا السؤي ؤهه مً كسب شوحخه ألوٌ
واهجغوهً و ِ
مػـُت ال ٌػاكب غلى كسبها،ألهه اطخػمل خله في الخدود اإلاؼسوغت.
3-1ؤما مرهب الؼافػُت ؛٣ٞض ازخل ٠الكاٞعي في الٗ٣ىباث الشالر هل جغجب ٖلى ألاخىا ٫الشالر ؤم ال؟ٖلى
٢ىلحن
ؤخضهما:وهى اإلاىهىم في الجضًض ؤن الٗ٣ىباث مغجباث ٖلى ؤخىالها الشالزت وٍ٩ىن الترجِب مًمىا في آلاًت
وٍ٩ىن مٗىاها بطا زا ٝوكىػها وٖٓهاٞ،ةن ؤبضث اليكىػ هجغهاٞ،ةن ٢امذ ٖلى اليكىػ يغبها ،...ؤما ال٣ى٫
الشاوي؛٣ٞض ٢اُٞ ٫ه ال٣ضًم وط٦غ اخخماله في هظا اإلاىيىٕ ؤن الٗ٣ىباث الشالر مؿخد٣ت في خالحن،ازخل ٠ؤصخابىا في
ُٟ٦تها ٖلى وظهحن:
ؤخضهما٢:ى ٫البهغٍحن،ؤهه بطا زا ٝوكىػها وٖٓها وهجغها؛فةذا ؤبدث اليؼىش كسبها،و٦ظل ٪بطا ؤ٢امذٖلُه .
والىظه الشاوي:وهى ٢ى ٫البٛضاصًحن،ؤهه بطا زا ٝوكىػها وٖٓها،فةذا ؤبدث اليؼىش هجسها وكسبها،و٦ظل٪بطا ؤ٢امذ ٖلُه
ووظه صاللت هظا ال٣ى:٫ؤن الٗ٣ىبت هي الًغب وما ج٣ضمه مً ال ِٗٓت والهجغ بهظاع والٗ٣ىبت ج٩ىن باإل٢ضام ٖلى
الظهىب ال بمضاومخه،ؤال جغي ؤن ؾاثغ ٖلى الظهىب الخضوص ججب باإل٢ضام ٖلى الظهىب ال بمضاومتها؛٨ٞظل ٪يغب
اليكىػ مؿخدٖ ٤لى ببضاثه صون مالػمخه.
السؤي الفلهي الساجحالغؤي الغاإر في اإلاؿإلت ال٣اثل بىظىب الترجِب في اؾخسضام وؾاثل الخإصًب وؤن الًغب ال ً٩ىن ألو ٫مسالٟت
إلاىا٣ٞخه لٓاهغ آلاًت،وإلاا اؾخضلىا به مً ؤصلت ه٣لُت وٖ٣لُت جخ ٤ٟم٘ عوح الكغَٗت وم٣انضها مً هظا الدكغَ٘
ّ
الؼوظُتٞ،لغبما ج٩ىن اإلاغؤة في يُ ٤ؤصي بها بلى مٗهُت
ومغاٖاتها للمهلخت ،واإلاهلخت هىا هي الخٟاّ ٖلى الٗال٢ت

ٔ

ابن قدامة ادلقدسي،ادلغين،اجلزء األوؿ،كتاب النساء،بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع،لبناف،ٕٓٓٗ،ص٘ٗ.ٔٚ
أبو احلسن علي بن زلمد بن حبيب ادلارودي البصري،احلاوي الكبري -يف فقو اإلماـ الشافعي رضي اللّو عنو، -ربقيق الشيخ علي محمد معوض،عادؿ أضبد عبد
ٕ
ادلوجود،اجلزء التاسع الطبعة األوىل،دار الكتب العلمية،بريوت ،لبناف،ٜٜٔٗ،ص.ٜ٘ٛ-ٜ٘ٚ
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ػوظها ٞةن ّ
هم بها ػوظها بالًغب عبما ًخٟا٢م ألامغ بلى ما هى ؤؾىؤ مىه،وٖلُه ٞالؼوط ال ًهجغ بطا ه ٟ٘الىٖٔ وال ًًغب
بطا ه ٟ٘الىٖٔ وال ًًغب بطا ه ٟ٘الهجغ،وًٍغب خُىما ًخإ٦ض ؤن الًغب هى الظي ًجضي مٗها
وٍم ً٨مىا٢كت الضلُل الشاوي بإهه ُ٢اؽ م٘ الٟاع١؛ألهه ال وظه لُ٣اؽ الٗ٣ىباث الخٗؼٍغٍت ؤو الخإصًبُت ٖلى
الخضوص،ألن الخضوص م٣ضعة وال مجا ٫لالظتهاص ٞيها،بِىما اإلاٗاصخي التي ٞيها الخإصًب ًى٧ل ؤمغ ج٣ضًغها،ؤو ازخُاع اإلاىاؾب
ّ
لؼوظخه،وٍٟغُٞ ١ما بحن مً ًخ٨غع مىه الظهب،وبحن مً ًٟٗله ألو ٫مغة٦،ما ؤن
لها مً ٢بل اإلااصب٧:األب لىلضه والؼوط
الخضوص ؤقض زُغا وؤٖٓم ظغما مً اإلاٗاصخي التي ٞيها الخٗؼٍغ ؤو الخإصًب ٣ً ٠ُ٨ٞاؽ ٖليها؟
112

-2ؤدلت مؼسوغُت الـخإدًب
ٌؿخمض الؼوط خ٣ه في جإصًب ػوظخه مً الىهىم ال٣غآهُت ال٨غٍمت وألاخاصًض الىبىٍت الكغٍٟت التي جدمل في
َُاتها ؤؾاؾا قغُٖا ّ
ًسى ٫له مماعؾت هظا الخ.٤
 :1-2مً ال٣غآن ال٨غٍم
َ ُ ََ ُ َ َ َ ّ َ َ َ َ َ ّ
ً ُه ْم َٖ َلى َب ْٗ َ َ ْ َ ُ
الهال َخ ُ
الل ُه َب ْٗ ُ
َ َ
ْ َ َ
اث
اليؿ ِاء ِبما ًٞل
ٌ و ِب َما ؤه٣ٟىا ِمً ؤ ْمى ِال ِه ْم ِ ٞ
الغظا٢ ٫ىامىن ٖلى ِ
ٍن
٢ىله حٗالىِ ":
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
اث ل ْل َُْ ٛب ب َما َخ ٟٔالل ُه َو ّ
َ َ ٌة َ َ ُ
َ
َ ْ
ايغُب ُ
ُ َ َ ْ ُُ ُ َ
َ ُ َ
ىه ًَ ِ ٞة ْن
ِ
ِ
٢ا ِهخاث خا ِِ ِ ِ ٓٞ
التي جساٞىن وكىػهً ٍ ٞنٗٓىهً واهجغوهً ِفي اإلاً ِاظ ِ٘ و ِ
َ َ َْ ُ َ َ َْ ُ ََ ُ َ َ َ ً َ ّ َ َ َ ً َ
ان َٖ ِلُا ِ ٦ب ًحرا"ؾىعة اليؿاء-آلاًت-34
ؤَٗىِ ٨م ٞال جبٛىا ٖليهً ؾبُال ِبن الله ٧
وآلاًت ال٨غٍمت هؼلذ في ؾٗض بً الغبُ٘،وكؼث ٖلُه امغؤجه خبِبت بً ػٍض بً ؤبي ػهحرٞ،لُمها٣ٞ،ا ٫ؤبىهاً:ا
ّ
عؾى ٫الله،ؤٞغقخه ٦غٍمتي ٞلُمها٣ٞ،اٖ ٫لُه الهالة والؿالم"لخ٣خو مً ػوظها"ٞ،اههغٞذ م٘ ؤبيها لخ٣خو
مىه٣ٞ،اٖ ٫لُه الهالة والؿالم":اعظٗىا هظا ظمرًل
ُ ْ َ
ّ
َََْ ََ ً َََ َ ُ َ
هللا ْ ٚح َر ُه َو ِفي ِع َو َّاًت ؤز َغي ؤ َع ْص ُث
ؤجاوي؛ٞإهؼ ٫الله هظه آلاًت٣ٞ،اٖ ٫لُه الهالة والؿالم":ؤعصها ؤمغا وؤعاص
َ ْ ً َََ َ ُ ََْ َََ َ ُ ْ
الخُ ٨م ألاو.٫
قِئاٞ،إعاص هللا زحر وهٌ٣
َو ً َو َو َو ُر َو َو َو ّ
الي َوظ َمْلاء"ؤي الغظا ٫ؤهل ُ٢ام ٖلى وؿائهم،في
السحاٌ كىامىن غلى ِش
هظا و٢ض وعص في جٟؿحر مٗجى ٢ىله ظل زىائه" ِش
ّ
جإصًبهً وألازظ ُٞما ًجب ٖليهً لله وألهٟؿهم،ؤما ب٣ىله "وؼىشهً"ٞةهه ٌٗجي:اؾخٗالءهً ٖلى ؤػواظهً ،واعجٟاٖهً ًٖ
ّ
لؼمهً َاٖتهم ُٞه بًٛا منهً وبٖغايا ٖنهم ،وؤنل اليكىػ الاعجٟإ.ومىه
ٞغقهم باإلاٗهُت منهً ،والسالٖ ٝليهم ُٞما
ُ٢ل للم٩ان اإلاغج ٟ٘مً ألاعى":وكؼ"ووكاػ
َ
َ
َ ُ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ
ُض ُه في ُع ُ٧ىب َها َما َخ َغ َم ٌة
هللا ٍنم ًْ َم ْٗ ِه ُِت َػ ْو ِظ َها َُِ ٞما ؤ ْو َظ َب َٖل ُْ ِه
ٍن
ٓٗٞىهً ً٣ى:٫ط ُِ ٦غوهً الله ،وز ِىٞىهً و ِٖ ٍن
َمْل
اكسُرب ُر
َ َ
ىه َوً ُٗٞجي بظل ٪ظل زىائهٓٗٞ:ىهً ؤحها الغظا ٫في وكىػهًٞ،ةن ؤبحن ؤلاًاب بلى ما ًلؼمهً
َاٖ ِخ ِه ُِِ ٞه،...و٢ىله ِش
ٔ

 .زلمد ػلي،ادلسؤولية اجلنائية عن خطأ التأديب والتطبيب-دراسة فقهية قانونية-رسالة ماجستري،كلية الًتبية،جامعة األزىر،غزة،فلسطني،ٕٕٓٔ،صٜ٘
-ٔٔ-ٖ،
عبد الرضبن زلمد منصور،أحكاـ نشوز الزوجة يف الفقو اإلسالمي،رسالة ماجستري،كلية الدراسات العليا،جامعة النجاح الوطنية،نابلس،فلسطني
ٕ
،ٕٓٓٚص٘.ٔٙ
أبو بكر عبد اهلل زلمد بن أضبد بن أيب بكر القرطيب،اجلامع ألحكاـ القرآف الكرًن،اجلزء السادس،الطبعة األوىل،ربقيق ،زلمد رضواف عرقسوي،ماىرحبوش،مؤسسة
ٖ
الرسالة ،بريوت،لبناف،ٕٓٓٙ،ص.ٕٚٛ
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ل٨مٞ،كضوهً وزا٢ا في مىاػلهً وايغبىهً لُاصبً بلى الىاظب ٖليهً مً َاٖت هللا في الالػم له"ن مً خ٣ى٨٢م ،و٢ا٫
ّ
ؤهل الخإوٍل:نٟت الًغب التي ؤباح الله للؼوط الىاقؼ ؤن ًًغبها الًغب ٚحر اإلامرح
ُ ْ َ َ َ ًْ َ ْ
ناب ًغا و ْٗم ًَ َ
َ َ َ َْ ْ ْ َ َ َْ ُ َ
الٗ ْب ُض ؤهه
ومً ؤصلخه ؤًًا ٢ىله حٗالى " :زظ ِبُ ِض ٥يٛشا ٞاي ِغ ْب ِب ِه وال جدىض ٍنبن وظضهاه ِ ِ
َؤ َو ْ
اب"ؾىعة م-آلاًت-44
ؤما في مٗجى ٢ىله ظل ظالله زظ بُض ٥يٛشا؛ؤي خؼمت نٛحرة مً الخكِل ٞايغب به امغؤج،٪وال
"جدىض"عوي ؤجها ُٗ٢ذ طوٍبتها،وباٖذ بسمز؛ٞإَٗمخه ٞالمها ٖلى طل،٪وخل ٠لئن قٟاه هللا حٗالى لًُغبنها ماثت
ّ
يغبت،وُ٢ل بٛحر طل ٪مً ألاؾباب"بها وظضهاه نابغا وٗم الٗبض"ؤًىب"
ٞاآلًت ال٨غٍمت ؤُٖذ خ ٤ال٣ىامت في ألاؾغة للؼوط؛وهي حٗجي ؤهه ُ٢م ٖليها مؿاوٖ ٫نها،مضبغ لكاوجها،ؤمحن
ٖلى مهالخهاٞ،ةن م٣خطخى هظه ال٣ىامت:الُاٖت باإلاٗغوٝ؛بط ال مٗجى إلماعة وعثاؾت صون َاٖت،والُاٖت واظبت ٖلى
الؼوظت بم٣خطخى هظه ال٣ىامتٞ،ةن ٖهذ وجمغصث ٧ان للؼوط خم مؼسوع في جإدًبها وبؿالخها متى جىىن مما وؿفهم
ّ
الله-حل حالله-بإجهً ؿالخاث كاهخاث
والجدًس بالرهس ؤن الخىم الىازد في آلاًت الىسٍمت خىم غام جيء به لخػلُل ػسع خاؾ
:2-2مً الظىت الىبىٍت
َ ََ
ُ َ ُ
ل٣ض زبذ ًٖ الى ي نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤهه ٢ا":٫ب َن َل ُْ ٨م م ًْ و َؿاث ُ٨م ًْ َخ ًَ ٣
ا،وِل ِي َؿا ِثْ ٨م َٖل ُْ٨م ًْ َخ٣ا ،لْ ٨م
ِ ِ ِ
ِ
َ َُْ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َُْ َ َ َ َْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ ّ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ٖليهً ؤال ًى َِئن ٞغق٨م ؤخضا ج٨غهىهه،وٖليهً ؤال ًإ ِجحن ِبِ ٟاخك ٍنت م ِبِى ٍنت؛ِ ٞةن ٗٞلً ِ ٞةن الله ٢ض ؤ ِطن ل٨م ؤن جهجغوهً ٍنفي
َ
ْ ُ
ََ ْ ُ ُ َ َ َ
َ ْ
اإلاَ َ
ُ ٝه ًَ ِعػُ ٢ه ًَ َو ٍنْ ٦ؿ َى ُت ُه ًَ"
ي ْغًبا ْ ٚح َر ُم ْم ّر ٍنحِ ٞ،ة ْن اه َت َه َحن ل
ً ٍناظ ٍن٘،وجً ِغبىهً
وفي هظا صلُل ٖلى ؤها الىاقؼ ال ه٣ٟت لها وال ٦ؿىة،وؤن الٟاخكت هي البظاء لِـ الؼها ٦ما ٢ا ٫الٗلماءٟٞ،ؿغ
ّ
الى ي نلى الله ٖلُه وؾلم -الًغب-وبحن ؤال ً٩ىن ممرخا؛ؤي ال ًٓهغ له ؤزغ ٖلى البضنٌٗ،جي مً ظغح ؤو ٦ؿغ
و٢ىله ٖلُه الهالة والؿالم ؤًًا في زُبخه الكهحرة-حجت الىصإ"-اؾخىنىا باليؿاء زحرا؛ ٞةن اإلاغؤة زل٣ذ
مً يل٘ وبن ؤٖىط الًل٘ ؤٖالهٞ،ةن طهبذ جُ٣مه ٦ؿغجه وبن جغ٦خه لم ًؼ ٫ؤٖىط ٞاؾخىنىا باليؿاء زحرا.والٛحرة َب٘
في اإلاغؤة ظبلذ ٖلُه ،و٢ض حٛاع ألص ١ألاؾباب وؤجٟهها وغلى السحل ؤن ًساعي ذلً وال ًخػظف في جلىٍمها"

ٔ الطربي معروؼ احلرستاين،تفسري الطربي من كتابو جامع البياف عن تأويل آي القرآف،ربقيق عواد معروؼ،عصاـ فارس احلرستاين ،اجمللد الثا ين،الطبعةاألوىل،مؤسسة
الرسالة،بريوت،لبناف،ٜٜٔٗ،صٔٗٗ.ٖٗ٘-
وىل،دار الكتب
ٕزلمد بن عبد الرضبن بن زلمد بن عبد اللّو اإلغلي الشريازي الشافعي،جامع البياف يف تفسري القرآف،ربقيق عبد احلميد ىنداوي،الطبعة األ
العلمية،ٕٓٓٗ،صٔ.ٗٛ
ٖمعتصم عبد الرضبن زلمد منصور،مرجع سابق،ص٘ٓٔ.
ٗ
زلمد الطاىر بن عاشور،تفسري التحرير والتنوير،اجلزء اخلامس،الدار التونسية للنشر،تونس،ٔٛٛٗ،ص.ٖٚ
٘
أبو بكر زلمد بن عبد اهلل-ادلعروؼ بابن العريب-أحكاـ القرآف ،زبريج زلمد عبد القادر عطا،بدوف طبعة،دار الكتب العلمية،بريوت،لبناف،ٖ٘ٗ-ٗٙٛ،صٕٖ٘.
ٙ
أبو إسحاؽ احلويين األثري،االنشراح يف آداب النكاح،رقم احلديث ،ٚٔ،الطبعة األوىل،دار الكتاب العريب،ٜٔٛٚ،صٗ.ٙ
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ّ َُ َ َ
ّ
َُ ّ
َ
اؾ َخ ْد َل ْل ُخ ْم ُُ ٞغ َ
الله َو ْ
الل َه في ٍنّ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ
وظ ُه ًَ ِبِ ٩ل َمت الل ِه َ،ولْ ٨م َٖل ْي ِه ًَ ؤ ْن
اليؿ ِاء ٍ ٞنةهْ ٨م ؤزظج ُمىهً ٍنبإم ِان ِ
و٢ىله ؤًًا":اج٣ىا ِ
َ
ْ َ
َ ُ
ْ
َ
َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً َ ْ َ ُ َن َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ
ي ْغًبا َ ٚح َر ُم ْم ِر ٍنح َ،ول ُه ًَ َٖل ُْ٨م ًْ ِعػُ ٢ه ًَ َو ِْ ٦ؿ َى ُت ُه ًَ ِباإلا ْٗ ُغو".ٝ
ىَئن ٞغق٨م ؤخضا ج٨غهى ؛ِ ٞةن ٗٞلً ط ِلٞ ٪اي ِغبىهً
ال ً ِ
و٢ىله ٖلُه الهالة والؿالم ؤًًا":ال ًجلض ؤخض٦م ظلض الٗبض زم ًجامٗها في آزغ الُىم"
زالثا :وطاثل الخإدًب
َ
بن وؾاثل الخإصًب باليؿبت للؼوظت ٢ض بُنها ال٣غآن ال٨غٍم في آلاًت ال٨غٍمت ب٣ىله ؾبداهه وحٗالى" َوالال ِحي
َ َ
َ ْ
ايغُب ُ
َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُُ ُ َ
ىه ًَ" والتي عإ ٞيها الكاعٕ ٖؼ وظل ؤخضر الىٓم الٗ٣ابُت
جساٞىن وكىػهً ٍ ٞنٗٓىهً واهجغوهً ِفي اإلاً ِاظ ِ٘ و ِ
في ال٣ىاهحن الجىاثُت اإلاٗانغة وهى الخٟغٍض الٗ٣ابي
ًغي الض٦خىع وهبت ا٫ػخُلي في مىؾىٖخه ال٣ٟهُت والً٣اًا اإلاٗانغة ؤن الؼوط ًبضؤ بالخإصًب ٖىض ْهىع ؤماعاث
اليكىػ بالترجِب الخالي:
-1الخإصًب بالىٖٔ وؤلاعقاص:بإن ًخ٩لم مٗها ٦الم ع ٤ُ٢لحن،بإن ً٣ى ٫لها ٧ىوي مً الهالخاث ال٣اهخاث
الخآٞاث للُٛب وال ج٩ىوي مً ٦ظا و٦ظا،ؤو اج٣ي هللا في الخ ٤الىاظب ٖلُ ٪واخظعي الٗ٣ىبت،...وطل ٪بال هجغ وال
يغب
 -2الخإصًب بالهجغ في اإلاطج٘ وؤلاٖغاى:بن جدلم اليؼىش بإن ٖهخه وامخىٗذ مً َاٖخه،ؤو زغظذ مً بِخه
بٛحر بطهه وهدىه،هجغها في اإلاطج٘ ما قاء ل٣ىله ؾبداهه وحٗالى":واهجغوهً في اإلاًاظ٘"
-3الخإصًب بالًغب ٚحر اإلاسى:ٝبن ؤنغث ٖلى اليكىػ يغبها ٖىضثظ يغب ٚحر ّ
مسى-ٝؤي ٚحر قضًض-وال
قاثً لآلًت الؿاب٣ت"وايغبىهً"؛ٓٞاهغ آلاًت وبن ٧ان بدغ ٝالىاو اإلاىيىٖت للجم٘ اإلاُل،٤ل ً٨اإلاغاص مىه الجم٘ ٖلى
ّ
اإلاسىٞت زىٝ
ؾبُل الترجِب،والىاو ًدمل طل ٪وٍجخيب في ؤزىاء الًغب الىظه ج٨غمت له،وٍجخيب البًُ واإلاىاًَ
ال٣خل،وٍجخيب اإلاىاي٘ اإلاؿخدؿىت لئال ٌكىهها
ًخطر بطن ؤن الخإصًب ًجب ؤن ًبضؤ به الخض ألاصوى؛ٞةن لم ًىجر ًغقى بلى الخض ألاوؾِ لُهل به في آزغ
اإلاُا ٝبلى الخض ألاٖلى،وال ًيبغي مسالٟت هظا الترجِب،ألن مً اليؿاء مً جٟ٨يها اإلاىٖٓت جإصًبا وؤلاٖغاى الِؿحر
هجغا،وجإه ٠مً الًغب وجغاه بطالال لها وٍى ٘٢في نضعها ٖضاوة للؼوط ال ٌؿهل ا٢خالٖها،فال ًدل للصوج ؤن ًبادزها
باللسب غىد ؤوٌ مخالفت.
٦ما ً٣ى ٫ؤًًا الض٦خىع مدمض ٖلى الؿغ َاوي ،بإن هظه اإلاغاجب مغجبت ال ًيخ٣ل مً مغجبت بلى ؤزغي ختى
ّ
ٌؿدىٟظ ألاولى ؤو ٌٛلب ٖلى ْىه ٖضم ظضواها؛ ًٗٞابً ٖباؽ عضخي الله ٢ا ٫في جٟؿحر آًت "والالحي جساٞىن وكىػهً
ٔأبو احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،صحيح مسلم،كتاب احلج،باب حجة النيب صلى اللّو عليو وسلم،رقم احلديث،ٕٔٔٛ ،الطبعة األوىل،دار ادلغين
للنشر والتوزيع،ادلملكة العربية السعودية ،ٜٜٔٛ،ص.ٖٙٚ-ٖٙٙ
أبو عبد اهلل زلمد بن إ مساعيل البخاري،كتاب النكاح،باب ما يكره من ضرب النساء،رقم احلج،ٕ٘ٓٗ ،الطبعة األوىل،دار ابن كثري،ٕٕٓٓ ،صٕ.ٖٔٚ
ٖ

وىبة الزحيلي،موسوعة الفقو اإلسالمي والقضايا ادلعاصرة،اجلزء الثامن،الطبعة الثالثة،دار الفكر،دمشق،سوريا،ٕٓٔٓ،ص.ٖٕٛ-ٖٕٚ
سامل بن عبد الغين ادلغين،أحكاـ األحواؿ الشخصية للمسلمني يف الغرب،الطبعة األوىل،دار ابن حزـ،بريوت،لبناف.ٖٜٗ-ٕٕٓٓ،ٖٜٗ،
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ّ
ٓٗٞىهً"؛ؤي جل ٪اإلاغؤة جيكؼ وحؿخس ٠بد ٤ػوظها وال جُُ٘ ؤمغه؛ٞإمغ الله ٖؼ وظل ؤن ٌٗٓها وٍظ٦غها خ٣ه
ٖلُه؛ٞةن ٢بلذ وبال هجغها في اإلاطج٘ وال ً٩لمها مً ٚحر ؤن ًظع ه٩اخها ٞىٗ٢ه ٖليها قضًضٞ،ةن عظٗذ وبال يغبها يغبا
ٚحر ممرح وال ً٨ؿغ لها ٖٓما وال ًجغح لها ظغخا .وٖلُه ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن الـخإصًب هىٖان:
-1جإدًب مػىىي:وطل ٪مً زالُ٢ ٫ام الؼوط بخ٣ضًم الىٖٔ والىصر للؼوظخه في خا ٫بزاللها بد٣ى١
الؼوظُت،ومً زم ٖضم التزامها بىاظب الُاٖت اإلا٣غعة قغٖا ٖليها اججاه ػوظها،وهجغها في اإلاطج٘ بطا لم حٗضًٖ ٫
طل.٪
-2جإدًب حظدي:وٍ٩ىن هظا الىىٕ مً الـخإصًب ٦أزغ خل في خا ٫ما بطا جماصث في ٖهُاجها،ولم ججضي مٗها
هٟٗا الىؾُلخحن الؿاب٣خحن.
زابػا :اللىابى الؼسغُت للخإدًب
مما ال ق ٪في ؤن خ ٤جإصًب الؼوط لؼوظخه لم ًغص ٖلى بَال٢ه،بل ّوعص و ٤ٞقغوٍ وخضوص مُٗىت هجملها في
الى٣اٍ الخالُت:
-1ػسون اطخػماٌ خم الخإدًب:
ل٣ض ؤخاٍ الكاعٕ الخُ٨م هظا الخ ٤بُ٣ىص ٖضًضة جٟ٨ل اهدهاعه في اإلاجا ٫اإلاخ ٤ٟم٘ مهلخت ألاؾغة
واإلاجخم٘،وٍم ً٨عص قغوٍ هظا الخ ٤بلى زالزت
1-1مً خُث مىكؼ اطخػماله:بط ًخٗحن ؤن ًهضع ًٖ الؼوظت ؾلى ٥مٗحن ًىن - ٠باليكىػ-ختى ً٩ىن
لؼوظها جإصًبها وفي ٚحر اإلاىي٘ ال ً٩ىن لهظا الخ ٤وظىص
2-1مً خُث وطُلت اطخػماله:بط لم ًلؼم الكاعٕ الؼوط ازخُاع وؾُلت الخإصًب،وبهما خضص وؾاثل مُٗىت
وؤلؼمه بإن ً٩ىن الــخإصًب ًٖ َغٍ ٤بخضاها،...وبهما ؤلؼمه بةجبإ جغجِب مٗحن؛خُض ال ًجىػ الالخجاء بلى وؾُلت بال بطا
الخجإ بلى الىؾُلت ألا٢ل ظؿامت وزبذ ٖضم ظضواها،وبطا اؾخٗمل الؼوط خ٣ه ًٖ َغٍ ٤بخضي هظه الىؾاثل ٞةهه ًخُ٣ض
في اؾخٗمالها بُ٣ىص مُٗىت.
3-1مً خُث الغاًت مً اطخػماله:بط ًخُلب الكاعٕ ؤن ً٩ىن اؾخٗما ٫هظا الخ ٤مخ٣ٟا م٘ الٛاًت اإلاؿتهضٞت
به
-2خدود الخم في الـخإدًب:لخإصًب الؼوظت خضوص ماصًت وؤزغي مٗىىٍت بخىاٞغها ظمُٗا ًخد ٤٣الٛغى مً
الـخإصًب وهى الخإزحر في هٟـ الؼوظت لخملها ٖلى اظخىاب اإلاٗاصخي مؿخ٣بال.

ٔ

زلمد علي السرطاوي،شرح قانوف األحواؿ الشخصية،الطبعة الثالثة،دار الفكر للنشر والتوزيع،عماف،األردف،ٕٓٔٓ،ص٘.ٜ
ٕ فوزية عبد الستار،ادلبادئ األساسية للتجرًن يف الفقو اإلسالمي،بدوف طبعة،بدوف دار نشر،القاىرة٘،نوفمرب،ٕٓٓٙكتاب منشور على الرابط اآليت:
htty://nagaibhosni.files.WordPress.com/2000/02/all.pdf

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

115

مجلت حُل خلىق ؤلاوظان  -الػام السابؼ  -الػدد  : 17مازض 2017

 :1-2ؤما ًٖ الخضوص اإلااصًت للـخإصًب؛ٞل٣ض وعصث في آلاًت ال٣غآهُت ال٨غٍمت ُُٟ٦ت الخإصًبُٞ،جب مغاٖاتها بظاث
الترجِب؛ؤي ٌٗٓها ؤوال وبال هجغها زاهُا وبال يغبها وبال بٗض خ٨ما مً ؤهله وخ٨ما مً ؤهلها،ومً م٣خطخى طل ٪ؤال ً٩ىن
الًغب ممرخا و٢ض ٞؿغه الً٣اء اإلاهغي بإهه الًغب الظي ال ًتر ٥في الجؿم ؤزغ ومً باب ؤولى ال ًاصي بلى ٖاهت وؤًًا
ّ
واللحنٞ،ال ًلجإ الؼوط بلى الٟاخل مً ألالٟاّ وال ّ
ٌكهغ بها بحن الىاؽ،ؤما الهجغ في
الىٖٔ ٞال بض ؤن ً٩ىن بالغ٤ٞ
الٟغاف ٛٞاًخه قهغ وؤ٢هاه ؤعبٗت ؤقهغ.
 :2-2ؤما ًٖ الخض اإلاٗىىي هى ؤن ً٩ىن الٛاًت مً اؾخٗماله التهظًب وعص الؼوظت ًٖ وكىػها،ولِـ اهخ٣اما
منها ؤو مً ّ
طوحها،وال ًجىػ للؼوط بإي خا ٫ؤن ًخجاوػ خضوص الخإصًب ٞةن ججاوػها اهخٟذ ؤلاباخت.وهى ما ٌٗغ– ٝبدؿً
الىُت-ؤي؛ؤن ٌٗمض الؼوط ٖىض اؾخٗماله هظا الخ٢ ٤هض الخإصًب ٞدؿبٞ،ةن يغبها بًٛا لها ؤو َمٗا في مالها ٞال
ًدى ٫هظا الٟٗل صون ٖ٣ابه.
وصلُل طل٢ ٪ىله ؾبداهه وحٗالىٞ " :ةن ؤَٗى٨م ٞال جبخٛىا ٖليهً ؾبُال"؛ ؤي ؤن اإلاغؤة بطا ؤَاٖذ ػوظها في
ّ
ظمُ٘ ما ًغٍض منها مما ؤباخه هللا منهاٞ،ال ؾبُل له ٖليها بٗض طل،٪ولِـ له يغبها وال هجغاجها،ؤما ٢ىله حٗالى":بن اله ٧ان
ّ
ٖلُا ٦بحرا تهضًضا للغظا"٫تهضًضا للغظا ٫بطا بٛىا ٖلى اليؿاء مً ٚحر ؾببٞ،ةن الله ال٨بحر وليهً وهى ًيخ٣م ممً ْلمهً
وبغى ٖليهً.لظل ٪اٖخمر الًغب الىؾُلت ألازحرة مً وؾاثل،وال ًلجإ بليها بال في خالت الًغوعة،وم٘ مً ًهلر له طل ٪مً
اليؿاء؛ٞالخ٨م الكغعي في جإصًب الؼوظت ٖىض وكىػها هى ؤن ًبضؤ باإلاىٖٓت ؤوال زم بالهجغانٞ،ةن لم ًىجخا ٣ٞض ؤباح
الكغٕ مً باب الغزهت اللجىء بلى هظه الىؾُلت م٘ اٖخباعها مدبظة و٢انغة ٖلى خالت مدضصة ومُ٣ضة بُ٣ىص ٦شحرة وفي
ْغو ٝمُٗىت .
خامظا :اإلاظاولُت الجىاثُت غً ججاوش خدود الخإدًب باللسب في الفله ؤلاطالمي
بذا اهخفى ؤخد ػسون الخإدًب فلِع لإلباخت مدل ومً زم ٌؿإ ٫مغج٨ب الٟٗل وٍىٖ ٘٢لُه الٗ٣اب،وؤ٦ثر ما
ًشىع مً الىظهت الٗملُت هى ؤن ج٩ىن وؾُلت الـخإصًب زاعظت ًٖ هُا ١هظا الخ٦،٤إن ً٩ىن الًغب ٞاخكا ؤومىُىٍا
ٖل حٗظًب بضوي وال قُ٢ ٪ام اإلاؿاولُت الجىاثُت بظل٪؛ ٞما مضي مؿاولُت الؼوط في يمان الًغع الىاجج ًٖ ججاوػ
خضوص الخإصًب؟
ً٣ى ٫ؤلامام ؤبى ػهغة باجٟا ١ال٣ٟهاء ٖلى مؿإلت الًمان في جإصًب الؼوظت،ألن يغب الؼوظت وبن ّ
حٗحن ؾبُال
إلاى٘ وكىػها ٞهى مُ٣ض بىنٞ،٠لم ًاطن به بةَال،١بل ؤطن ُٞه مُ٣ضا بإن ً٩ىن يغبا ٚحر ممرح؛٣ٞض ظاوػ الجض
اإلاغؾىم،وال ً٩ىن ٢ض ٗٞل الٟٗل اإلاإطون ُٞه،بل ججاوػه،ولظل ٪اج٣ٟىا ٖلى ؤهه ًًمً ّ
الضًت ٖلى قغٍ بٖٟاثه مً
ال٣هام بخىاٞغ قغَحن:

ٔأضبد سويد،استعماؿ احلق يف الشريعة اإلسالمية والقانوف الوضعي-دراسة ـقارنة ، -ص  ،ٜمقاؿ منشور بتاريخٔٔ-جانفي ٕٓٓٙ-على الرابط اآليت:
www.mohamoon.com/montada/default.aspx?action=display 8ID=518398type=3
ٕ
أبو الفداء إمساعيل بن عمربن كثري القرشي الدمشقي،تفسري القرآف العظيم،الطبعة الثانية،دار طيبة للنشر والتوزيع،ٜٜٜٔ،ص.ٕٜٙ
ٖ
فوزية عبد الستار،مرجع سابق،ص.ٕٜٜ
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-1ؤولهما ؤن ج٩ىن هاقؼا وؤن ً٩ىن الًغب ٢ض حٗحن للخإصًب بإن ً٩ىن ٢ض وٖٓها زم هجغها في اإلاطج٘ ولم
جغجضٕ؛ٞةهه في هظه الخا٩ً ٫ىن الًغب ٢ض ّ
حٗحن للخإصًب وٍ٩ىن ؤنله مباح ولىىه ججاوش الخد،ؤما بذا واهذ غير هاػص
فلسبها اغخداءا ؤو مغاكبت هما ًفػل بػم ألاشواج فةهه في ظاهس الؼسَػت ًىىن مػخدًا فُىىن كخله ػبه غمد
غلى ألاكل،...وغىد ؤلامام مالً ًجب ؤن ٌػلم الرًً ًسٍدون ؤن ٌػسفىا ملاؿد الؼسَػت ؤن اللسز كسز وبًراء ًلخم
الصوحت،وبن اللس ال ًباح بال لىكىع كسز ؤػد وهى-اليؼىش-الري ًادي بلى كوؼ الخُاة الصوحُت؛بذا ؤدي بلُه ولم
ّ
ّ
ّ
ًخػين لدفؼ اليؼىش بال هى ؤبُذ في جلً الخدود التي طنها الىبي ؿلى الله غلُه وطلم.
-2الكغٍ الشاوي:إلاى٘ ال٣هام في يغب اإلاغؤة ؤال ً٩ىن الًغب ٚحر ّ
ممرح ابخضاء ٞةن يغبها بٗها يغبا قضًضا
ٞةهه ال ً٩ىن مباح٩ُٞ،ىن قبه ٖمض وال ً٩ىن زُإ،وَٗؼع حٗؼٍغا ٖلى مظهب ألاثمت ألاعبٗت ،بل لِـ له ؤن ًًغبها يغبا
ممرخا ألي ؾببٞ،ةن ٗٞل ٞهى بيغاع بها ًخدٖ ٤٣لُه الخٗؼٍغٖ-لى مظهب الخىُٟتّ -
وٍسى ٫لها ؤن جُلب الخٟغ٢ت ٖلى ما
ٖلُه الٗمل آلان.
والجضًغ بالظ٦غ ؤهه بم٣خطخى -ؤلامام مال٩ً-٪ىن الًغب ٖمضا ًىظب ال٣هام،ول ً٨بطا ل٨ؼها ٞإزغ طل ٪في
هٟؿها ٞماجذ ٞةن هظا هى الظي ٌٟٗى ُٞه مً ال٣هام ٖلى مظهب ؤلامام مال،٪وال ً٩ىن قبه ٖمض ٖلى مظهب ألاثمت
الشالزت بطا ً٩ىن ٢ض وُٞ ٘٢ه السُإ.
ولهظا الؿبب اٖخمر الًغب الىؾُلت ألازحرة مً وؾاثل الخإصًب وال ًلجإ بلُه بال في خالت الًغوعة،وم٘ مً
ًهلر له طل ٪مً اليؿاء؛ٞالخ٨م الكغعي في جإصًب الؼوظت ٖىض وكىػها هى ؤن ًبضؤ باإلاىٖٓت ؤوال زم الهجغان؛ٞةن لم
ًىجخا ٣ٞض ؤباح الكغٕ مً باب الغزهت اللجىء بلى هظه الىؾُلت م٘ اٖخباعها مدبظة و٢انغة ٖلى خالت مدضصة ومُ٣ضة
بُ٣ىص ٦شحرة وفي ْغو ٝمُٗىت.
وٖلُه بطا ونل الًغب بلى الخمرًذ بإن ؤصمى ظغخا ؤو ؤناب الجؿض بٗالمت ْاهغة ٦ضماث ؤو ٦ؿىع ٞهىا
ٌؿإ ٫الغظل ُٞما ٗٞل في امغؤجه .
وزالنت ال٣ى ٫بسهىم وؾُلت الخإصًب بالًغب الظي ٌٗخمر ٗٞال ماطًا؛ٞةن بُان ال٣غآن الظي ًبُذ للؼوط
يغب ػوظخه الىاقؼ والظي ًهغ ٦شحرون ٖلى ٞهمه ٞهما زاَئا،بهما حهض ٝفي خ٣ُ٣خه بلى نُاهت الخُلت الؼوظُت
وخماًتها ٦ما ههذ ٖلى طل ٪آلاًت ال٨غٍمت،وجخ ٤ٟالؿىت وآلازاع اإلاى٢ىٞت ٖلى ؤن اإلا٣هىص بالًغب هىا ؤلاعقاص مً ؤظل
اهُ٣اص الؼٍجت التي ًتهضصها الٟكل ول٩ي ال ًدؿغٕ الؼوط في جُلُ ٤الؼوظت...؛ما مٗىاه ؤن الًغب لِـ ٖلى بَال٢ه ّ
وبهما
هى مُ٣ض بةنالخها وج٣ىٍمها،بطا بضا منها ؤلانغاع ٖلى مٗهُت الؼوط ومسالٟخه،بامخىاٖها ًٖ ؤصاء خ٣ه،وزغوظها مً

ٔ

زلمد أبو زىرة،اجلرؽلة والعقوبة يف الفقو اإلسالمي،بدوف طبعة،دار الفكر العريب،القاىرة،ٜٜٔٛ،ص.ٖٗٙ
ٕعبد الوىاب خالؼ،أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسالمية -على مذىب أيب حنيفة وما عليو العمل باحلاكم، -الطبعة الثانية،دار القل ـ للنشر
والتوزيع،الكويت،ٜٜٔٓ،صٕٓٔ.
ٖ
زلمد أبو زىرة،مرجع سابق،ص.ٖٗٚ
ٗ
نور الدين بوحلية،العالج الشرعي للخالفات،سلسلة فقو األسرة برؤية مقاصدية ،الطبعة األوىل،دار الكتاب احلديث،القاىرة،بدوف تاريخ نشر،صٕ٘.
أضبد زلمود مصطفى نصري،حقوؽ ادلرأة وواجباهتا،بدوف طبعة،دار النهضة العربية،مصر،ٕٓٔٔ ،ص.ٖٗٛ
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بِخه صون بطهه وهدى طل ٪مما ًجب ٖليها؛٣ٞض خشذ آلاًت ال٨غٍمت ٖلى الىٖٔ زم الهجغ؛ٞةن لم ٌٗض ًى ٟ٘شخيء مً طل٪
ظاء الًغب يغبا ٚحر ممرح
اإلادىز الثاوي:ؤخيام جإدًب الصوحت في اللاهىن الىكعي
حٗخمض الدكغَٗاث الىيُٗت بازخال ٝجسههاتها في مٗالجت اإلاكا٧ل التي ًخٗغى لها ألاشسام في خُاتهم
الُىمُت ؾىاء خضزذ بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ؤو بحن ؤٞغاص ألاؾغة الىاخضة ٖلى ههىم ٢اهىهُت جدمل في َُاتها الخ٨م والجؼاء
اإلا٣غع في خالت ؤي حٗغى للًغع،الظي ٢ض ًهل في ٦شحر مً ألاخُان بلى اٖخضاء زُحر ًمـ خُاة ألاشسام
و٦غامتهم٦،ما هى الكإن باليؿبت لخإصًب الؼوظت،الخ ٤الظي ٌؿاء اؾخٗماله ممً له الخُٞ ٤ه؛ُٞهبذ جبٗا لظل٪
يغعا ًيبغي ظمره وظغٍمت ًيبغي ؤًًا اإلاٗا٢بت ٖليها مً زال ٫ما ًلي:
ؤوال:في كاهىن ألاخىاٌ الصخـُت
-1في كاهىن ألاطسة الجصاثسي
لم ًغص في ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي هو ًخًمً نغاخت خ ٤الؼوط في جإصًب ػوظخه،ولًٟ ً٨هم هظا ألامغ
بهىعة يمىُت مً اإلااصة 222مً ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي اإلاخٗل٣ت بةخالت ٧ل ؤمغ لم ًغص بكإهه هو في ال٣اهىن بلى ؤخ٩ام
الكغَٗت ؤلاؾالمُت التي حٗخمر مهضع مً مهاصع ال٣اهىنًٞ،ال ًٖ طل ٪ؤن الكاعٕ الخُ٨م ؤباح للؼوط الخ ٤في جإصًب
ػوظخه متى ّ
جبحن له وكىػها،وطل ٪و٣ٞا لُ٣ىص مُٗىت ال ًم ً٨له في ؤي خا ٫مً ألاخىا ٫ججاوػها باؾم الخ ٤وبال ؤنبذ
مخٗضًاٌ،ؿإ ٫جبٗا لظلّ ٪
ٖما ا٢ترٞه.
َّ
اإلاٗض،٫هجض ؤن اإلااصة39مىه جىو نغاخت
ل ً٨بالغظىٕ بلى ال٣اهىن ع٢م 11-84اإلاخًمً ٢اهىن ألاؾغة
ٖلى":واظب الؼوظت في َاٖت ػوظها باٖخباعه عثِؿا للٗاثلت".الخ ٤الظي ًّ
ًسى ٫له جإصًب ػوظخه بطا بضع منها ما ًسال٠
هظه الُاٖت ُٞما ًجب له وبًىابِ قغُٖت مدضصةٚ ،حر ؤن اإلاكغٕ ٢ض ؤلٛاه في الخٗضًل ألازحر ،وطل ٪في بَاع عهان
اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى جد ٤ُ٣مبضؤ الخىاػن بحن مغ٦ؼ الغظل واإلاغؤة في ماؾؿت الؼواط مً ظهت،وجماقُا م٘ الاجٟاُ٢اث
الضولُت اإلاهاصٖ ١ليها مً ٢بل الخ٩ىمت الجؼاثغٍت اإلاخٗل٣ت بهظا الهضص مً ظهت ؤزغي.

مؿاًغا بظل ٪بٌٗ ؤلاججاهاث اإلاٗانغة التي جضا ًٖ ٘ٞخ٣ى ١اإلاغؤة وجٟؿغ واظب الُاٖت و٣ٞا إلاىٓىع زاَئ
وبُٗض ٧ل البٗض ًٖ الكغَٗت ؤلاؾالمُت مخجاهلت الىهىم مً ال٨خاب والؿىت التي جشبذ مياهت السحل وكىامخه في
ألاطسة هإب وهصوج .
وهالخٔ ؤًًا ؤهه عٚم ؤهمُت مىيىٕ جإصًب الؼوظت.ومً زم ؤهمُت الىو ٖلى ؤؾالُب وكىػ الؼوظت والخٟاّ
ٖلى مُشا ١الؼوظُت الٛلُٔ،بال ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض ؤهملها ولم ًضعظها يمً مىاص ههىم ٢اهىن ألاؾغة،الظي ٧ان

عيسى صاحل خلف،طرؽ إصالح الزوجة الناشز يف الفقو اإلسالمي وقانوف األحواؿ الشخصية العراقي لسنة
ٔ
الثالثة،مارس،ٕٓٓٚ،صٖٓ.

األمر رقم٘ٓ،ٕٓ-ادلؤرخ يف ٕٚفربايرٕ٘ٓٓ،اجلريدة الرمسية العدد٘ٔ،الصادرة بتاريخٕٚفربايرٕ٘ٓٓ.

،ٜٜٔ٘رللة مسراء،اجمللد الثالث،العدد اخلامس،السنة
ٕ

ربيحة إلغات،احلقوؽ الزوجية على ضوء االجتهاد القضائي اجلزائري،كلية احلقوؽ،جامعة اجلزائر،ٕٓٔٔ-ٔ -ص.ٕٜٓ
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مً اإلاٟغوى ؤن ّ
ًشمً وٍثري بمشل هظه الخيبيهاث الغباهُت التي جدُ٦ ٟٔان ألاؾغة وجغقى بها،ال ؤن ًسً٘ بلى امالءاث
بكغٍت ٢انغة جٟخ ٪بهظا الغباٍ اإلا٣ضؽ،وجد ٤٣ؤماوي ؤٖضاء ؤلاؾالم في الىُل مً ألاؾغة اإلاؿلمت صون ظهض ؤو ٖىاء.
-2في كىاهين ألاخىاٌ الصخـُت اإلالازهت
مً اإلاخٖ ٤ٟلُه َب٣ا ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت باٖخباعها حصء مً الىنام اللاهىوي الػام في ألازدن ؤن للؼوط
ٖلى ػوظخه خ ٤الخإصًب ٖلى اإلاٗهُت التي لم ًغص في قإجها خ ٤م٣غع وبكغٍ ؤن ال ً٩ىن ؤمغ هظه اإلاٗهُت ٢ض ع ٘ٞبلى
ؤلامام-ؤي الؿلُت الٗامتٞ-مً الُبُعي ؤن ً٩ىن للؼوط خ ٤في يغب ػوظخه بطا وظض ٞيها وكىػا في الخُاة الؼوظُت عٚم
ٖضم وظىص هو بظل.٪
ٞ52-2001ىجض ؤجها ههذ في اإلااصة56منهاٖلى ؤن":الؼوط هى
ؤما باليؿبت إلاضوهت ألاخىا ٫الصسهُت اإلاىعٍخاهُت ع٢م
ُ٢م الٗاثلت،وٍ٣ىم بظل ٪الضوع الظي في نالر ألاؾغة،ما مٗىاه ؤن اإلاكغٕ اإلاىعٍخاوي ًجحز جإصًب الؼوط لؼوظخه،ال ؾُما
وؤن خ ٤الخإصًب ٌؿدىض في ؤنله بلى مبضؤ –ال٣ىامت -الظي ّ
ًسى ٫له مماعؾت هظا الخ.٤
ومما ًيبغي ؤلاقاعة بلُه ؤن مٗٓم حكغَٗاث ألاخىا ٫الصسهُت لم جخًمً هها نغٍدا ًجحز اؾخٗما ٫هظا
الخ ٤ؾىاء بُغٍ٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة،وم٘ طل٣ٞ ٪ض ؤظمٗذ ٖلى هُ٣ت واخضة وهي خ ٤الؼوظت في َلب الُال ١ؤو
الخٟغٍ ٤الً٣اجي للًغع الظي ؤنابها مً ٢بل الؼوط وَؿخىي ؤن ً٩ىن هظا الًغع هاججا ًٖ الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫خ٤
الخإصًب بالًغب ؤو خاالث ؤزغي٦،ما هى الكإن باليؿبت للمكغٕ اإلاٛغبي الظي هو في اإلااصة99مً اإلاضوهت السانت
باألؾغة ٖلى ؤهه ٌٗ":خمر ممرعا لُلب الخُلُ٧،٤ل جهغ ٝمً الؼوط ؤو ؾلى ٥مكحن ؤو مسل باألزال ١الخمُضة ًلخ٤
بالؼوظت بؾاءة ماصًت ؤو مٗىىٍت ججٗلها ٚحر ٢اصعة ٖلى الاؾخمغاع في الٗال٢ت الؼوظُت"
زاهُا :كىاغد ججسٍم كسب الصوحت في الدؼسَػاث الػلابُت اإلالازهت
ٌٗخمر ٧ل بًظاء ؤو اٖخضاء ً ٘٣في هُا ١ألاؾغة ظغٍمت مٗا٢ب ٖليها مً الىاخُت ال٣اهىهُت َب٣ا إلاٟهىم الىٓغٍت
الٗامت للجغٍمت،وبما ؤن جإصًب الؼوظت ً٩ىن بىؾاثل ٢ض جلخ ٤يغعا بها؛ٞهل ٌٗخمر ألامغ ظغٍمت مً الىاخُت ال٣اهىهُت؟
-1في كاهىن الػلىباث الجصاثسي
بالىٓغ بلى الٗباعة الىاعصة في هو اإلااصة39مً ٢اهىن الٗ٣ىباث الجؼاثغي هجض ؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت جضزل
يمً ٧لمت ال٣اهىن،طل ٪ؤن"ال٣اهىن"ال ً٣هض به الدكغَ٘ ؤي ال٣اهىن بمٟهىمه الًُ،٤في هظا اإلا٣ام بل ال٣اهىن

ٔ

بلخري سديد،األسرة وضبايتها يف الفقو اإلسالمي والقانوف اجلزائري-دراسة مقارنة،-الطبعة األوىل،دار اخللدونية،اجلزائر،ٕٜٓٓ،صٕٗ.
لعدد
عماد زلمد ربيع،تأديب الزوجة بني الشريعة اإلسالمية وقانوف األحواؿ الشخصية والقانوف اجلنائي،رللة جامعة دمشق،اجمللد الثامن عشر،ا
ٕ
الثاين،ٕٕٓٓ،ص٘٘.
ٜٔجويلية ٕٔٓٓ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اإلسالمية
القانوف رقم ٕٔٓٓ،ٕٓ٘-ادلتضمن مدونة األحوا ؿ الشخصية ادلوريتانية،ادلؤرخ يف
ٖ
ادلوريتانية،العددٗٓٓٔ،الصادرة بتاريخ ٘ٔأوتٕٔٓٓ.
،٘ٔٗٛالصادرة
ٖٓٚٓ-دبثابة مدونة األسرة،اجلريدة الرمسية،العدد
الظهري الشريف رقم ٔٓ،ٕٕ.ٓٗ.ادلؤرخ يف ٖفربايرٕٗٓٓ،ادلتضمن تنفيذ القانوف
ٗ
بتاريخ٘فربايرٕٗٓٓ.
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بمٟهىمه الىاؾ٘،وإلاا ٧ان خ ٤الخإصًب مىهىنا ٖلُه في الكغَٗت؛ٞةهه ٌٗخمر ٦ظل ٪في اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت وَٗخمر ؾببا
مً ؤطباب ؤلاباخت،وهظا هى ّ
اإلاٗىٖ ٫لُه ٖىض ٚالبُت قغاح ٢اهىن الٗ٣ىباث الجؼاثغي .
في خحن ًغي ألاؾخاط بلسحر ؾضًض بدؿب بَالٖه ٖلى بٌٗ قغوخاث ٢اهىن الٗ٣ىباث الجؼاثغي ؤن هىا٥
جباًىا ظلُا في ج٣غٍغ خ ٤جإصًب الؼوظت والظي ًغظ٘ مغصه بلى جٟؿحرًً هما:
الخفظير ألاوٌ :للؼوط الخ ٤في جإصًب ػوظخهوهى ماًغاه ألاؾخاط ببغاهُم الكباسخي بإن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض هو ٖلى ؤهه :ال ظغٍمت بطا ٧ان الٟٗل ٢ض ؤمغ به
ال٣اهىن،وؤهه ٢ض ؤخا ٫بلى ؤخ٩ام ال٣ٟه ؤلاؾالمي باٖخباع ؤن صًً الضولت هى ؤلاؾالم،زانت وؤن هىا ٥خ٣ى ١شسهُت
م٣غعة في الكغَٗت ؤلاؾالمُت ومنها خ ٤الؼوط في جإصًب ػوظخه وخ ٤ألاب في جإصًب ؤبىاثه .
الخفظير الثاوي:لِـ للؼوط الخ ٤ال٣اهىوي في جإصًب ػوظخه
بدؿب عؤي ألاؾخاط ؤخمض بىؾُٗ٣ت ؤهه وبن ٧اهذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت ج٣غ ؤًًا للؼوط خ ٤جإصًب الؼوط
لؼوظخه ولى بالًغب قغٍ ؤال ً٩ىن قضًضا وال ممرخا ّ
وبهما زُٟٟا ال ًدضر ٦ؿغا ؤو ظغخا وال ًتر ٥ؤزغا وال ًيكإ ٖىه
مغىٞ،ةن مشل هظا الخ ٤ال ًم ً٨للؼوط الخذجج به ؤمام ال٣اضخي الجؼاجي،بطا ٢ضمذ ػوظخه ق٩ىي يضه مً ؤظل
الًغب،طل ٪ؤن ٢اهىن الٗ٣ىباث الجؼاثغي هى ٢اهىن ويعي مدٌ،ومً زم ال ًازظ بما هى م٣غع في الكغَٗت ؤلاؾالمُت
بال بطا ٧ان مخىا٣ٞا م٘ ؤخ٩ام ٢اهىن الٗ٣ىباث مشلما هى الخا ٫باليؿبت لخ ٤جإصًب الهٛاع الظي ال ٌٗا٢ب ٖلُه
ال٣اهىن،وُ٢اؾا ٖلى طلً ٪جىػ جإصًب الؼوظت مً ؤظل هٟـ الٗلت
وٖلى الغٚم مً جباًً وظهت هٓغ قغاح ٢اهىن الٗ٣ىباث بسهىم هظه اإلاؿإلت،بال ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ؤ٦ض
ٖلى ؤن اللسب الػمد الري ًلخم الصوحت ٌٗخمر ظغٍمت مٗا٢ب ٖليها ٢اهىها،وطل ٪في بَاع حٗضًله ل٣اهىن الٗ٣ىباث
ألازحر الظي ظغم مً زالله ٧اٞت ؤق٩ا ٫الٗى ٠يض الصوحت جددًدا،مً زال ٫اإلااصة 266م٨غع التي ههذ ٖلى ؤن"٧:ل
مً ؤخضر ٖمضا ظغخا ؤو يغبا بؼوظه ٌٗا٢ب بالخبـ مً ؾىت بلى زالزت ؾىىاث بطا لم ًيكإ ًٖ الجغح ؤو الًغب ؤي
مغى ؤو عجؼ ٦لي ًٖ الٗمل ًٟى ١زمؿت ٖكغ ًىما،ؤما بطا حؿبب الًغب في عجؼ ٦لي ًٖ الٗمل؛ٞخ٩ىن الٗ٣ىبت مً
ؾيخحن بلى5ؾىىاث،وفي خا ٫ما ؤصي الًغب بلى خضور ٖاهت مؿخضًمت ٌٗخمر ألامغ ظىاًت ٌٗا٢ب ٖليها بالخبـ مً-10
20ؾىت،ؤما حؿبب الًغب في الىٞاة ٞخ٩ىن الٗ٣ىبت هي السجً اإلاابض.
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاكغٕ ظٗل مً يغب الؼوظت الخامل ؤو اإلاٗا٢ت ؤو بدًىع ألاوالص ال٣هغ والتهضًض
بالؿالح ْغٞا مكضص ال ٌؿخُٟض في ْله الٟاٖل مً ْغو ٝالخسٖ.٠ُٟلى ؤن ًً٘ نٟذ الطخُت خضا للمخابٗت الجؼاثُت
في الخالخحن ألاولى والشاهُت،في خحن جس ٌٟالٗ٣ىبت اإلا٣غعة في الخالت الشالشت بلى السجً مً5ؾىىاث بلى ٖكغ ؾىىاث في
خا ٫نٟذ الطخُت.

عبد احلليم بن مشري،ضوابط تأديب الزوجة بني الشريعة والقانوف،رللة ادلنتدى القانوين،العدد السابع،بسكرة ،اجلزائر،بدوف سنة نشر،صٓٗ.
ٕ
بلخري سديد،مرجع سابق،ص.ٔٙٙ
ٖ
أضبد بوسقيعة،الوجيز يف القانوف اجلزائي العاـ،الطبعة الثانية،دار ىومة للنشر والتوزيع،اجلزائر،ٕٓٓٗ،ص.ٖٔٛ
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266م٨غعٖ1لى مٗا٢بت ٧ل مً اعج٨ب يض ػوظه ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخٗضي ؤو الٗى٠
بِىما ههذ اإلااصة
اللٟٓي ؤو الىٟسخي اإلاخ٨غع الظي ًجٗل الطخُت في خا ٫جمـ ب٨غامتها ؤو جازغ ٖلى ؾالمتها البضهُت ؤو الىٟؿُت .
-2في الدؼسَػاث الػلابُت اإلالازهت
حٗخمر بٌٗ الدكغَٗاث اإلا٣اعهت جإصًب الؼوظت ٦ؿبب بباخت وهى ألامغ طاجه في الكغَٗت ؤلاؾالمُت قغٍ ٖضم
ججاوػ الخضوص اإلا٣غعة قغٖا؛ٟٞي الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٌٗخمر"ألانل في ألاقُاء ؤلاباخت"،...وفي ال٣ىاهحن الٗ٣ابُت حٗخمر
بٌٗ الدكغَٗاث الٗغبُت جإصًب الؼوظت ٦ؿبب لئلباخت،ألن هظه الدكغَٗاث جإزظ اإلاهلخت اإلاترجبت ًٖ ججغٍم الٟٗل ؤو
بباخخه؛ُٞباح جإصًب الؼوظت باؾخٗما ٫الًغب وال ج٣ىم ؤي مؿاولُت ظىاثُت اججاه الؼوطٞ ،مشال هجض في كاهىن الجصاء
الىىٍتي ؤهه هو ٖلى هظا الخ ٤بٗباعة نغٍدت مىهىم ٖليها في اإلااصة29مىه والتي ههذ ٖلى ؤهه":ال ظغٍمت بطا و٘٢
ًسى ٫له ال٣اهىن هظا الخ ٤بكغٍ التزامه خضوصه واججاه ّ
الٟٗل اؾخٗماال لخ ٤الخإصًب مً شسو ّ
هِخه بلى مجغص
التهظًب" .
ؤما باليؿبت ل٣اهىن الػلىباث اإلاـسي ٞلم ًىو نغاخت ٖلى هظا الخ ٤ولًٟ ً٨هم مً هو اإلااصة60مىه التي
جىو ٖلى ؤهه ":ال حؿغي ؤخ٩ام ٢اهىن الٗ٣ىباث ٖلى ٧ل ٗٞل اعج٨ب بيُت ؾلُمت ٖمال بد ٤م٣غع بم٣خطخى
الكغَٗت"؛ٞهظا الىو ًبُذ للؼوط ؤٗٞاال بظغامُت متى ٧اهذ اؾخٗماال لخ٣ً ٤غعه ال٣اهىن ؤو الكغَٗت ؤلاؾالمُت ؤو ختى
الٗغ ٝالٗام.وهظا ما اؾخ٣غ ٖلُه ال٣ٟه والً٣اء في جٟؿحره ل٩لمت "الكغَٗت"وهٓغا الن الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٢ض ٢غعث
هظا الخ ٤للؼوط؛ٞةن طلٌٗ ٪جي و٣ٞا لهظه اإلااصة ؤن جإصًب الؼوط لؼوظخه و٣ٞا ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٌٗخمر
اؾخٗماال لخ٣ه ومً زم ال ٌٗا٢ب ٖلى ٗٞله هظا ،ؤما بطا حٗضي الؼوط ويغبها يغبا ممرخا ٞةن لخ٣ها مىه ؤطي ماصي
ٞالؼوط يامً،ألن اإلا٣هىص مىه الهلر ال ٚحر،ولظا لها ؤن جغ ٘ٞؤمغها لل٣اضخي،وهظا ما ٢ىيخه مد٨مت الى ٌ٣اإلاهغٍت
بً٣ائها":بن خ ٤الؼوط في جإصًب ػوظخه ًباح له ُٞه جإصًب اإلاغؤة جإصًبا زُٟٟا ٖلى ٧ل مٗهُت لم ًغص في قإجها خض
م٣غع،وال ًجىػ له ؤنال ؤن ًًغبها يغبا ٞاخكا ولى بد،٤وخض الًغب الٟاخل هى الظي ًازغ في الجؿم وَٛحر لىن
الجلض" .
ولهظا ٞةهىا هالخٔ ؤن الىٓام ال٣اهىوي اإلاهغي ٢ض اٖخض في هظه اإلاؿاثل والتي ٌٗض ٞيها خ ٤الخإصًب اإلامىىح
للؼوط قغٖا بإعإر ألا٢ىا ٫في مظهب ؤلامام ؤبي خىُٟت،وطلٖ ٪ضا ألاخىا ٫التي ًىو ال٣اهىن السام بمؿاثل ألاخىا٫

ٔ القانوف رقم ٜ٘ٔٔ-ادلتضمن قانوف العقوبات اجلزائري ،ادلعدؿ وادلتم لألمر رقم  ،ٔ٘ٙ-ٙٙادلؤرخ يف ٖٓديسمربٕ٘ٔٓ،اجلريدة الرمسية،العدد ٔ،ٚالصادرة
بتاريخٖٓديسمربٕ٘ٔٓ.
بن عطا اللّو بن عطية،األليات القانونية دلكافحة العنف ضد ادلرأة ،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية -قسم احلقوؽ -جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،اجلزائر-ٕٖٓٔ ،
ٕ
ٕٗٔٓ،ص.ٖٔٚ
ٖ انتصار عبد احملسن الثويين،ادلوسوعة القانونية ،قانوف اجلزاء الكوييت،منشور على الرابط اآليت:
http://www.lawyerscastle.com/admin/practice_imgs/29_ar.p

زلمود أضبد طو،مرجع سابق،ص.ٖٔٛ

ٗ

أضبد خبيت الغزايل،عبد احلليم زلمد منصور على،أحكاـ األسرة يف الفقو اإلسالمي،الطبعة األوىل،دار الفكر العريب،مصر،ٕٜٓٓ-ٕٓٓٛ ،ص.ٔٙٚ
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الصسهُت ٖلى ٢ىاٖض زانت بهضصها،وال٣ٟه والً٣اء اإلاهغي ٌٗخض باليكىػ بهٟت زانت إلاىظب لخإصًب الؼوط
ػوظخه .
ؤما باليؿبت للمجلت الجصاثُت الخىوظُت ٣ٞض ا٦خٟى ٞيها اإلاكغٕ بالىو غلى الخم في جإدًب الـبي ممً له
الؿلُت ٖلُه ًٞال ًٖ طل ٪ؤن هظا ألامغ ال ٌؿخىظب الٗ٣اب بدؿب ما ّوعص في الٟهل319مً اإلاجلت .صون الىو ٖلى
الخ ٤في جإصًب الؼوظت.
زالثا:جإدًب الصوحت في الـىىن الدولُت

122

ج٣ىم اله٩ى ٥الضولُت ٖلى مبضؤ اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة في ٧ل الخ٣ى ١والىاظباث مً ظهت،ومداعبت ٧ل ما
قإهه ؤن ّ
ٌٗغى اإلاغؤة للٗى ٠وجدذ ؤي طعَٗت مً الظعاج٘ اإلام ً٨الخذجج بها،باؾم الضًاهت والٗاصاث والخ٣الُض وألاٖغاٝ
اإلاىظىصة في ٧ل مجخم٘ مً ظهت ؤزغي،وُٞما ًلي بُان مٟهىم خ ٤ال٣ىامت ومًمىهه في ؤهم مُشا ١صولي بؾالمي وبُان
مٟهىمه ؤًًا جبٗا للٟهم الٛغبي وطل ٪مً زال ٫بٌٗ اإلاىازُ ٤الضولُت التي حٗجى بالضٞإ ًٖ خ٣ى ١اإلاغؤة جدضًضا.
-1جإدًب الصوحت في مُثاق ألاطسة اإلاظلمت
جًمً الٟهل الشالض مً مُشا ١ألاؾغة في ؤلاؾالم اإلاخٗل ٤بًىابِ الٗال٢ت بحن الؼوظحن مؿاولُت الغظل في
ألاؾغة مً زال لخ٣ه في ال٣ىامت ٖليها باٖخباعها وخضة اظخماُٖت ّ
م٩ىهت مً ٖضة ؤٞغاص وال بض لها مً عثاؾت وبال ٞؿض
ّ
وجبضص قملها،والغظل بد٨م ُٞغجه وج٩ىٍىه البضوي والىٟسخي لخدمل جبٗاث هظه اإلاؿاولُت ومكخ٣اتها،وهي لِؿذ
ؤمغها
٢ىامت ٢هغ وحؿلِ،ول٨نها مؿاولُت وج٩لُ ٠لغٖاًت ألاؾغة وخماًتها ونُاهتها ويمان مهالخها اإلااصًت وٟ٦التها بالٗمل
وال٨ؿب وجدهُل اإلاا،٫بدؿب ما ّ
وعص في هو اإلااصة59مً اإلاُشا،١بلى ظاهب يبِ السالٞاث بحن الؼوظحن،بدُض ال
ًجىػ للؼوظحن في خا ٫خضور زال ٝبُنهما اؾخٗما ٫الكخم والخ٣بُذ وبؾمإ ؤخضهما آلازغ ما ً٨غه٦،ما ال ًجىػ ؤًًا
هجغ آلازغ في الٟغاف بال لؿبب قغعي وبالكغوٍ الىاعصة في ألاخ٩ام الكغُٖت ومهما بلٛذ صعظت السال ٝبحن الؼوظحن
ٞال ًجىػ اللجىء بلى اؾخٗما ٫الًغب ججاوػا للًىابِ الكغُٖت اإلا٣غعة،ومً ًسال ٠هظا اإلاى٘ ً٩ىن مؿاوال مضهُا
وظىاثُا ٦ما وعص في هو اإلااصة،65بل ؤ٦ثر مً طل ٪خ ٤الؼوظت في َلب الخٟغٍ ٤الً٣اجي بطا لخ ٤بها يغع مً ظغاء
يغبها
ًخطر بطن ؤن خ ٤ال٣ىامت اإلاىهىم ٖلُه في اإلاُشا ١اإلاظ٧ىع ؤٖاله هى ٢ىامت قىعي ّ
ومىصة وعخمت وعٍاؾت
ّ
زايٗت لخضوص الله في ٖضم الخد٨م والاؾدبضاص والاؾخًٗا،ٝوٖلى هظا ٞةن اؾخمغاع الخُاة الؼوظُت واؾخ٣غاعها
وجد ٤ُ٣م٣انض الؼواط وخ ٟٔمهلخت الؼوظت٧،ل طلٌ ٪ؿخلؼم ؤن جى ً٢الؼوظت بغيا ؤن ال٣ىامت للؼوط بد٨م الكغٕ
ّ
السل،٤وبهما قغٖذ إلاهلخت ألاؾغة واؾخ٣غاعها وؤن ٖلى الؼوط ؤن ً٣ٟه الٛغى مً هظه ال٣ىامت التي ٢غعها له
وُٞغة

ىناء عبد احلميد إبراىيم بدر،احلماية اجلنائية لدور ادلرأة يف اجملتمع -دراسة مقارنة،-بدوف طبعة،دار ادلكتب اجلامعي احلديث،ٕٜٓٓ ،صٕ٘ٓ.

ٕ

ٔ

األمر علي،ادلؤرخ يف ٜجويليةٖٔ، ٜٔادلتعلق بإصدار اجمللة اجلنائية،الصادر بالرائد الرمسي،العدد ،ٜٚادلعدؿ وادلتمم دبوجب القانوف ،العددٗٙ،سنةٕ٘ٓٓ،ادلؤرخ يف

ٙجوافٕ٘ٓٓ.

ٖ ميثاؽ األسرة يف اإلسالـ ،صادر عن اللجنة العادلية للمرأة والطفل،منشور على الرابط اآليت:
Momahidat.org/uploaded/ mawathiq/mithaq %20al-osra/pdf.
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الكغٕ وألاؾاؽ الظي ٢امذ ٖلُه ختى ال ٌسخيء اؾخٗمالها،ؤو ًخٗؿ ٠في اؾخسضام ما ّ
جسىله له هظه ال٣ىامت مً
ؾلُت .ومنها الخ ٤في جإصًب ػوظخه متى زبذ وكىػها.
-2خم اللىامت وغالكخه بالػىف ألاطسي في اإلاىازُم الغسبُت
ّ
زالٞا إلاا ّوعص في مُشا ١ألاؾغة في ؤلاؾالم هجض ؤن اإلاىازُ ٤الٛغبُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بهٟت ٖامت وخ٣ى ١اإلاغؤة
بهٟت زانت ٢ض ؤُٖذ لخ ٤ال٣ىامت اإلا٣غع للؼوط ٖلى ػوظخه مٟهىما مٛاًغا جماما ًٖ مٟهىمه في ؤلاؾالم.
خُض ٌكحر مٟهىم الٗى ٠ألاؾغي و٣ٞا للىزاث ٤الضولُت بلى جل ٪اإلاماعؾاث الُبُُٗت زانت جل ٪التي جدؿم
بالسهىنُت صازل ألاؾغة،والتي حٗض ٖىٟا ؤؾغٍا وباث ًُلٖ ٤ليها مماعؾاث ياعة جمهُضا للمُالبت بخُٛحرها والتي منها
ّ
ٖكغة،السخان،اإلاهغ،الٗضة،الخٗضص،ال٣ىامت ٣ٞ،ىامت الغظل في ألاؾغة َب٣ا للمٟهىم الٛغبي
الؼواط جدذ ؾً الشامىت
ًُلٖ ٤ليها مٟهىم:الهُا٧ل الُبُ٣ت في بصاعة البِذ التي جمىذ الخ٣ى ١وال٣ىة للغظل ؤ٦ثر مً اإلاغؤة وججٗل اليؿاء
والٟخُاث طلُالث جابٗاث للغظل ومىه-جإصًب الؼوظت الىاقؼ-خُض حٗض آلاًت ال٨غٍمت-ؾىعة اليؿاء"آلاًت٢ "34مت الٗى٠
والاهتها ٥لخ٣ى ١اإلاغؤة.وُٞما ًلي هظ٦غ بٌٗ اله٩ى ٥الضولُت التي جىاصي بًغوعة بلٛاء هظا الخ. ٤
1-2الاجفاكُت الػاإلاُت للللاء غلى وافت ؤػياٌ الخمُيز كد اإلاسؤة
َب٣ا لهظه ؤلاجٟاُ٢ت ٌٗخمر اؾدئظان الؼوط للسغوط للٗمل ؤو الؿٟغ وٚحرها جمُحزا ًجب الً٣اء ٖلُه،وهى ما
ًا٦ضه البىض الغاب٘ في ال٣ٟغة السامؿت ٖكغة مىه وطل ٪بإن:جمىذ الضو ٫ألاَغا ٝالغظل واإلاغؤة هٟـ الخ٣ىُٞ ١ما ًخٗل٤
بال٣اهىن اإلاخهل بدغ٦ت ألاشسام،وخغٍت ازخُاع مدل ؾ٨ىاهم وب٢امتهم" ؛ما مٗىاه ؤهه ًهبذ مً خ ٤الؼوظت ازخُاع
مدل الؿٞ،ً٨لِـ بالًغوعة ؤن جلتزم بمؿ ً٨الؼوظُت٦،ما ًهبذ مً خ٣ها الؿٟغ والخى٣ل بضون خاظت بلى اؾدئظان
الؼوط،وباإلاشل للٟخاة خغٍت الؿ ً٨والخى٣ل بضون بطن ّ
وليها.وهى ألامغ الظي ًدىافى م٘ مًمىن ال٣ىامت في ؤلاؾالم
وًٍا ٝبلى اإلااصة ؤٖاله اإلااصة الؿاصؾت ٖكغة مً ؤلاجٟاُ٢ت،والتي حٗخمر ؤزُغ الىهىم اإلاخًمىت في هظه
ؤلاجٟاُ٢ت،خُض جمذ مً زاللها مُالبت باجساط ظمُ٘ الخضابحر اإلاىاؾبت للً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة في ٧اٞت ألامىع
اإلاخٗل٣ت بالؼواط والٗال٢اث الٗاثلُت،...وجإحي زُىعة هظه اإلااصة في ببُا٧ ٫ل مى٘ مٟاصه ػواط اإلاؿلمت بٛحر اإلاؿلم،و٦ظا

مكارـ الديري،ميثاؽ األسرة يف اإلسالـ وبناء اجملتمعات الرشيدة،حبث مقدـ يف مؤسبر اخلطاب اإلسالمي ادلعاصر،يومي ٕٜ-ٕٛجويلية،ٕٓٔٔ ،مصر،صٕ.

ٔ

كاميليا حلمي زلمد،مصطلح العنف األسري يف ادلواثيق الدولية،حبث مقدـ يف ادلؤسبر اإلسالمي الرابع للشريعة والقانوف،يوـٜجويلية،طرابلس،لبناف،صٕٓ.
ٖكاميليا حلمي،األمم ادلتحدة والتعريف الفاسد للعنف األسري،رابط ادلوضوع:

ٕ

http://www.aldhiaa.com/arabic/articles/alhogog/alhqoq_alamahoa/alaomam_almotaheda/alaomam_almotaheda.pdf

ٗ اتفاقية القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة ،الصادرة قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ،رقم ٖٗ ،ٔٛٓ/ادلؤرخ يف ٔٛديسمرب ،ٜٜٔٚتاريخ بدء النفاذ،
ٖسبتمربٔ ،ٜٔٛوفقا ألحكاـ ادلادة.ٕٚ
٘ بساـ حسن ادلسلماين،مصطلحات نسوية،رللة البياف،العددٖٓٔ،أفريلٖٕٔٓ،صٔ،ٖ-منشور على الرابط اآليت:
Http:/www.iicwc,org/magna loi/iicwc/iicwc.PHP?id=983
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حٗضص الؼوظاث وبلٛاء الٗضة الكغُٖت للمغؤة،وبلٛاء ٧ل مً مبضؤ الىالًت وال٣ىامت ٖلى الؼوظت اإلا٣غع في الكغَٗت
ؤلاؾالمُت
3-2جإدًب الصوحت في ؤلاغالن الخاؾ بالللاء غلى الػىف كد اإلاسؤة
جىو اإلااصة الغابٗت مً ؤلاٖالن ٖلى ؤهه ًيبغي للضو ٫ؤن جضًً الٗى ٠يض اإلاغؤة،وؤال جخرزع بإي غسف ؤو جللُد
ؤو اغخبازاث دًيُت للخىهل مً التزامها بالً٣اء ٖلُه،وٍيبغي لها ؤن َّ
جدب٘ ب٩ل الىؾاثل اإلام٨ىت وصون جإزحر ؾُاؾت
حؿتهض ٝالً٣اء ٖلى الٗى ٠يض اإلاغؤة،ولهظه الٛاًت ًيبغي لها اجساط مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث مً بُنها:ؤن جضعط في
ال٣ىاهحن اإلادلُت ظؼاءاث ظىاثُت ؤو مضهُت ؤو ظؼاءاث ٖمل بصاعٍت بد ٤مً ًهِبىن اليؿاء باأليغاع بةً٣إ الٗى٠
َّ
ٖليهً،وؤن جامً لليؿاء حٗىًٍا ًٖ ألايغاع وٍيبغي ؤن جٟخذ ٞغم الىنى ٫بلى ؤلُاث الٗضالت ؤمام اليؿاء اللىاحي
ًخٗغيً للٗى. ٠
هظا وبدؿب اإلا٣غع السام بالٗى ٠يض اإلاغؤة-ؤؾبابه وٖىا٢به-؛فةن مبادت الخـىؿُت الثلافُت
وؤلاًدًىلىجي الدًيُت غالبا ما اطخػملذ هرزَػت إلامازطت ؤغماٌ ماطت بالىسامت مً ؤحل بػم الىنم اللاهىهُت
لخم الصوج في جإدًب شوحخه،وهدً بط هخ ٤ٟم٘ هظا الغؤي خى ٫اٖخباع ججاوػ الخضوص اإلا٣غعة قغٖا للخإصًب يغبا مً
يغوب الٗى،٠ل٨ىىا هسخلُٞ ٠ما ًسو اٖخباع الضًً ُٚاء إلاماعؾت الٗى ٠يض اإلاغؤة٦،...ما ؤن جإصًب الؼوط لؼوظخه
بم٣خطخى الخضعط في مماعؾخه مً اإلاىٖٓت الخؿىت ونىال بلى الًغب ٚحر اإلامرح الظي ال ًجغح لخما وال ً٨ؿغ ٖٓما وال
ًيبغي بإي خا ٫مً ألاخىا ٫حٗمُم مماعؾاث قاطة مً بٌٗ اإلاؿلمحن لخٗم ٖلى ٧ل اإلاؿلمحن .
والجضًغ بالظ٦غ ؤن ممرع اإلاىازُ ٤الضولُت في اٖخباع ٢ىامت الغظل ٖىٟا يض اإلاغؤة .آلاًت34-مً ؾىعة اليؿاء-
آلاًت التي ٌؿخسضمها البٌٗ في جمرًغ يغب اليؿاء ،و٦ما ٧ان مخىٗ٢ا ظضا ؤجها ٢ض ؤزاعث ال٨شحر مً الجض،٫خُث
اطدثمسث آًت اليؼىش غبر اللسون مً ؤحل جبرًس ول ؤػياٌ الػىف اإلامازض كد اإلاسؤة،وػً خمالث كد ؤلاطالم
واتهامه بالسحػُت والخوسف والالمظاواة واخخلازه اإلاسؤة،م٘ ؤن هظه آلاًت مىيىٕ الى٣اف جبضؤ بالخض ٖلى الىصر
والىٖٔ والخىظُه وؤلاعقاص بالتي هي ؤخؿً"ٓٗٞىهً" ٧ل طل ٪مً ؤظل ؤزىاء الؼوظت الىاقؼ الساعظت ًٖ الكغٕ واج٣اء
الٟغ٢ت والُال ١؛ما مٗىاه ؤن الخإصًب في جُبُ٣ه ال ًخٗل ٤ب٩ل ػوظت وبهما ًخٗل ٤بالؼوظت التي ج٣هغ في خ٣ى١
ػوظها،بما ًجٗل الخُاة الؼوظُت ٖغيت للخمؼ ١والايُغاب

ٔ حساـ الدين عفانة،رؤية شرعية نقدية التفاقية سيداو-القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة-مقاؿ منشور على اؿرابط اآليت:
Http:/www.assakina.com/news1/16462.html#ix224xtal9zp.

ٕ اإلعالف اخلاص بالقضاء على العنف ضد ادلرأة،الصادر عن اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة،بناءا على تقرير اللجنة الثالثة،رقم الوثيقة ،/ٗٛ/ٕٜٙدبوجب القرار رقم
، ٔٓٗ/ٗٛديسمرب ٖ.ٜٜٔ
ٖ بن عطا اهلل بن عطية،األليات القانونية دلكافحة العنف ضد ادلرأة،رسالة ماجستري،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية،جامعة قاصدي مرباح -ورقلة،-اجلزائر-ٕٖٓٔ،
ٕٗٔٓ،ص.ٖٔٙ
ٗ رجاء ناجي مكاوي،العنف األسري يف الشرع اإلسالمي،حبث منشور على الرابط اآليت:
العنف األسري يف الشرع اإلسالميKarman,org/WP-content/uploadas/2015/07

جابر عبد اذلادي سامل الشافعي،أحكاـ األسرة اخلاصة بالزواج،الطبعة األوىل،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،القاىرة،ٕٓٓٚ ،صٖٖٔ.

٘

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

124

مجلت حُل خلىق ؤلاوظان  -الػام السابؼ  -الػدد  : 17مازض 2017

وعٚم ٧ل طل ٪جب٣ى ال٣ىامت في ؤلاؾالم لِؿذ ًُ٢ت ؤو مؿإلت ٖغ ٝؤو ٖاصة ؤو ٢اهىن ويٗه الغظل للؿُُغة
ٖلى اإلاغؤةـ ،بل هي حكغَ٘ عباوي َّ
عوعي ُٞه زهاثو السل ٤والخ٩ىًٍ ل٩ل منهما وعوُٖذ ُٞه مهلخت ألاؾغة؛ٞىظب ٖلى
اإلاامً واإلاامىت الؿم٘ والُاٖت
بال ؤهه ًم ً٨بعظإ الٗى ٠يض اإلاغؤة بهٟت ٖامت والؼوظت جدضًضا بلى ؤن ال٨شحر مً الىاؽ لم ًٟهم اإلاغاص مً
آلاًت ال٨غٍمتٗٞ،مل بٟهمه الساَئ الظي ٌك٩ل حٗض واضر ٖلى اإلاغؤة؛ ًٓٞؤن هظا مً الضًً،وبطا عظٗىا بلى اإلاىهج
ؤلاؾالمي في حٗامل الؼوظحن ّ
ًدبحن لىا ظلُا ؤهه ال ًدض ٖلى الٗى ٠ؤو الخٗؿ ٠في الخإصًب،بل ًدض ٖلى ألالٟت واإلادبت
والٗكغة باإلاٗغو ٝبحن الؼوظحن مهضا٢ا ل٣ىله حٗالىً ":ا ؤحها الظًً آمىىا ال ًدل ل٨م ؤن جغزىا اليؿاء ٦غها وال
ّ
حًٗلىهً لخظهبىا ببٌٗ ما آجِخمىهً بال ؤن ًإجحن بٟاخكت مبِىت وٖاقغوهً باإلاٗغو."...ٝؾىعة اليؿاء-آلاًت-19
وبىاءا ٖلى ٧ل ما ج٣ضم؛ٞةن الكغَٗت ؤلاؾالمُت إلاا ؾمدذ باؾخٗما ٫الًغب ٧ىؾُلت مً وؾاثل الخإصًب لم
جإحي ؤمغا عجُبا،ألن يغب الؼوظاث مٗغو ٝفي ظمُ٘ اإلاجخمٗاث وفي ظمُ٘ الٗهىع ٢بل ؤلاؾالم وبٗضه٦،ما ٧ان مٗغوٞا
ٖىض ألاوعوبُحن وألامغٍُ٨حن وألاؾُىٍحن وؤلاٞغٍُ٣حن وفي ظمُ٘ ؤهداء الٗالم،ؤمـ والُىم وٚضا،ول ً٨الكغَٗت ؤلاؾالمُت
م٘ طل ٪ال حؿمذ بإن ًخجاوػ هظا الًغب الخض الالػم واإلاٗ٣ى،٫وبن ججاوػ ٞةهه ًخدى ٫بلى اٖخضاء ٖلى الؼوظت وٖلى
خغمت ظؿمها،وٍيخج ٖىه خ٣ها في ع ٘ٞألامغ بلى الً٣اء لخُلب جُلُ٣ها بؿبب الًغع؛ٞهي بطن ال حؿمذ بالسغوط ًٖ
اإلاٗخاص مً بظغاءاث الـخإصًب ،زال ٝإلاا ًضُٖه الٛغب ٧ىن ؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت حصج٘ الٗى ٠يض اإلاغؤة،بل ؤ٦ثر مً
ّ
وايغبىهً".
طل ٪ؤجها جضٖىا بلُه ٦ما وعص في آلاًت ال٣غآهُت ال٨غٍمت "
الخاجمت
في زخام هظه الضعاؾت وٟ٢ىا ٖلى ظملت مً الىخاثج هلسهها ٖلى الىدى آلاحي:
ل٣ض ق٩لذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت الٛغاء بما جدمله مً مباصت وؤخ٩ام ٣ٞهُت حؿخىٖب الىىاػ ٫اإلاٗانغة،بلىظاهب اٖخباعها ؤلاَاع الٗام الىٓغي والخُبُ٣ي لىٓام ألاؾغة واإلاضوهت ألاؾاؾُت التي جًبِ ٞيها الٗال٢ت بحن ظمُ٘
ألاٞغاص اإلاىظىصًً صازل هظه اإلااؾؿت الاظخماُٖت،الؾُما الٗال٢ت الؼوظُت .
الٗال٢ت الؼوظُت في ؤلاؾالم ٢اثمت ٖلى ؤطاض اإلاىدة والسخمت والػدٌ والفلل واإلاػاػسة باإلاػسوف بحنالؼوظحن.
مما القُٞ ٪ه ؤن الخُاة الؼوظُت اإلاكتر٦ت ٢ض ًخسللها السهام والسال ٝوالك٣ا ١ؤخُاها،بل و٢ض حؿخدُلالٗكغة بحن الؼوظحن في ٦شحر مً ألاخُان،مما ًخٗحن مٗه يبِ ٧ل ما مً قإهه ؤن ًسل بىٓام ألاؾغة،و٣ٞا لًىابِ
وخضوص قغُٖت مدضصة,
بن الخ٣ى ١الؼوظُت مىػٖت بحن ألاػواط م٘ مغاٖاة َبُٗت ألاصواع والىْاث ٠التي ً٣ىم بها ٧ل ٞغص ٖلى خضايمً ماؾؿت ألاؾغة ،صون ؤن ًخٗضي ؤخضهما هظه الخضوص.
نواؿ بنت عبد العزيز،حقوؽ ادلرأة يف ضوء السنة النبوية ،الطبعة األوىل،دار الواحات للنشر والتوزيع،الرياض،ٕٓٓٙ،صٕٗ.ٜ
ٕ
نايف بن أضبد احلمد،تأديب الزوجة بني التعدي وادلشروع،رللة العدؿ،العدد،ٗٛبدوف بلد نشر،ٕٓٔٓ،ص.ٕٓٛ

ٔ

عبد العزيز سعد،الزواج والطالؽ يف قانوف ا ألسرة اجلزائري،الطبعة الثالثة -مدعمة باجتهادات قضائية، -دار ىومة للنشر والتوزيع،ٜٜٔٙ ،ص.ٕٓٙ
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بن مؿاخت التزام الؼوظت يمً ماؾؿت ألاؾغة ً٩ىن و٣ٞا الٖخباعاث ًد٨مها الٗغ ٝوالضًً وال٣اهىن ج٣خطخيمنها الواغت صًاهت وزل٣ا؛ ٞةن ؤخلذ بالتزاماتها ٧اهذ جدذ مؿُغة الكغٕ.
بن ؤلاؾالم ؤباح للؼوط ؤن ًاصب ػوظخه م٘ مغاٖاة مبضؤ ّالخضعط في اؾخٗما ٫وؾاثل الخإصًب ،وخغم ٧ل ما مً
قإهه اإلاؿاؽ بدغمت الجؿض والخُاة وال٨غامت التي حٗخمر ظؼء ال ًخجؼؤ مً الخ٣ى ١ألاؾاؾُت لئلوؿان
بن الىنم الجىاثُت اإلاػاؿسة ظغمذ ٧اٞت ؤق٩ا ٫الٗى ٠يض اإلاغؤة والٗى ٠الؼوجي جدضًضا ،بك٩ل ًخ٤ٟجماما م٘ فله الخإدًب في الكغَٗت ؤلاؾالمُت
 ل٣ض اٖخمرث اله٩ى ٥الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖامت وخ٣ى ١اإلاغؤة زانت ،آلاًت-34-مً ؾىعة اليؿاء ممرعال٩اٞت ؤق٩ا ٫الٗى ،٠واٖخمرجه طعَٗت ٢اهىهُت صولُت ٖلى ؤلاؾالم والكغَٗت بضٖىي ؤن ؤلاؾالم ً٨غؽ مبضؤ الخمُحز وٖضم
اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ،وَكغٕ الٗى ٠يض اإلاغؤة.
 الدكغَٗاث ألاؾغٍت والجىاثُت الخضًشت ٢ض جإزغث بالتزاماتها بػاء الاجٟاُ٢اث اإلاىاهًت للً٣اء ٖلى ٧اٞت ؤق٩ا٫الٗى ٠يض اإلاغؤة ،وهى ما ًٓهغ بك٩ل واضر في حٗضًل ٢اهىن الٗ٣ىباث الجؼاثغي ألازحر.
ججغٍم الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الخ ٤في الخإصًب بىنٟه ؾببا مً ؤؾباب ؤلاباخت في الكغَٗت ؤلاؾالمُتوالدكغَٗاث الجىاثُت.
وعٚم طلٞ ٪ةن اإلاىهج ؤلاؾالمي ً٣ىم ٖلى مبدؤ الخدزج في الػلىبت٦،ما هى الكإن في خا ٫وكىػ الؼوظت الظي
ً٣خطخي جإصًبها و٣ٞا لىؾاثل قغُٖت عإ ٞيها الكاعٕ الخُ٨م الترجِب في اؾخٗمالهاٞ،الخإصًب لِـ ٖ٣ىبت في خض طاجه،بل
هى وؾُلت للتهظًب وؤلانالح الظي ًغاص به نالح ألاؾغة واإلاجخم٘ ٖلى خض ؾىا،ؤما بسهىم ْاهغة الٗى ٠بهٟت ٖامت
و ْاهغة الٗى ٠الؼوجي جدضًضا؛ ٞهي ْاهغة اظخماُٖت ٖاإلاُت ال جسخل ٠في اإلاماعؾت بازخال ٝالكغاج٘ والىٓم
الاظخماُٖت واإلاٗخ٣ضاث الؿاثضة ٞيها.
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ألالُاث اللاهىهُت لخماًت خلىق اإلاسؤة الػاملت في ظل اإلاىازُم الدولُت والدؼسَؼ
الجصاثسي
بللاطم غلُلت -هالبت دهخىزاه-
جيلُت الخلىق والػلىم الظُاطُت ،حامػت خظِبت بً بىغلي بالؼلف-
ألاطخاذ الػسبي دواجي غمس – ؤطخاذ مظاغد "ؤ"
ولُت الخلىق والػلىم الظُاطُت ،حامػت خظِبت بً بىغلي –الؼلف-

127

ملخف الدزاطت:
صولُا ؤو ً
ل٣ض ؤنبدذ ًُ٢ت اإلاغؤة الٗاملت خضًض الجمُ٘ في اإلاجخم٘ ؾىاء ً
وَىُاٞ ،دُٓذ باهخمام اإلاىازُ٤
الضولُت التي جىاصي بدماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان بهٟت ٖامت ؤو خماًت اإلاغؤة بهٟت زانت٦ ،ما ٧ان إلاىٓمت الٗمل الضولُت
باٖخباعها اإلاىٓمت الىاقُت في هظا اإلاجاً ٫
صوعا ً
٦بحرا في ب٢غاع خ ٤الٗمل وما ًترجب ٖىه مً خ٣ى ١ؤزغي ،وُُٟ٦ت الخمخ٘
به ً
بُٗضا ًٖ ظيـ الٗامل :ط٦غ ؤم ؤهثىٞ ،ؿٗذ اإلاىازُ ٤الضولُت ظمُٗها بمباصئها اإلالؼمت بلى ج٨غَـ خ ٤ؤي شسو في
ً
الٗمل بما في طل ٪اإلاغؤة ،وٖملذ ٖلى يماهه وجىٞحر الٓغو ٝاإلاىاؾبت واإلاالثمت التي حؿاٖض ٖلى الُ٣ام به ،واؾخ٨ماال إلاا
جىنلذ بلُه هظه اإلاىازُّ ٤
ؤ٢غ اإلاكغٕ الجؼاثغي هظا الخ ٤وؤخاَه بالخماًت الالػمتٞ ،ىٓمه بمىظب ال٣اهىن الضؾخىعي
وال٣اهىن اإلاخٗل ٤بالٗمل وال٣اهىن ألاؾاسخي اإلاخٗل ٤بالىُْٟت الٗمىمُت ،وهدُجت إلاا جىنلذ بلُه اإلاىازُ ٤الضولُت
ً
والىهىم الىاعصة في الدكغَ٘ الجؼاثغي ًدبحن ؤن ٖمل اإلاغؤة ؤنبذ ً
وم٣غعا بمىظب ال٣اهىن ،مما ًسىلها الخ٤
مالػما لها
في مماعؾخه والخمخ٘ به في ْل الٓغو ٝالتي ٟ٦لذ بكإن خماًت هظا الخ.٤
اليلماث اإلافخاخُت:
اإلاغؤة -خ٣ى ١اإلاغؤة الٗاملت -الخ ٤في الٗمل -خ ٤اإلاؿاواة في ألاظىع -الخ ٤في الصخت -اإلاىازُ ٤الضولُت –
ال٣اهىن الجؼاثغي.
Abstract:
The issue of working women has become a modern everyone in society werther
internationally or nationally, It received the attention of international instruments for the
protection of human right in general or to protect woman in particular , and in return the
organisation work international active in this area a major role in establishing the right to
work and other rights, and how to enjoy rehardless the sex of male or female, all
international instruments sought by its binding to the right of any person at work, including
woman and worked to guarantee and provide a suitable and appropriate condition that help
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to do, and to complement the findings of these international instruments, the algerian
legislative recognized this right and necessary protection briefing organized by constitution,
or Law provisions or Under relations work or public service, As a result of the findings of the
international instruments and provisions contained in the algerian legislation it shows that
women's work became a lieutenant and Schedule Under the law, which authorizes the right to
exercise and enjoy under the conditions that ensured the protection of this right.
Keywords :woman- working women’s rights- the right to work- the right to equal paythe right to health- international instruments- Algerian law.
128

ملدمت
ٌٗض الٗمل يغوعة مهمت في الخُاة البكغٍت لجمُ٘ بجي البكغ ومهما ازخلٟذ ألاظىاؽ ،وهٓغا إلاا ؤخغػه الخ٣ضم
الاظخماعي الظي م ً٨اإلاغؤة مً مؼاولت صعاؾتها وبلى ٙؤٖلى اإلاغاجب في الٗلم والاعج٣اء في ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث ،مما ؤنبذ ؤمغ
ولىظها بلى مُضان الٗمل خ٣ُ٣ت واُٗ٢تٞ ،اإلاغؤة ال ج٣ل ًٖ الغظل في ؤي شخيء في هظه الخُاة؛ لظا ٣ٞض ٧ان مً الًغوعي
ؤن ً٩ىن لها صوع في جهًت ٖاإلاها الظي حِٗل ُٞه في مسخل ٠اإلاجاالث الؾُما الٗمل.
جخجلى ؤهمُت صعاؾت ٖمل اإلاغؤة في ؤهه ٌؿاٖضها ٖلى جىُْ٢ ٠ضعاتها وزمراتها ٦ما ً٩ىن ؾببا في ج٩ىًٍ طاتها،
ػٍاصة ٖلى هظا ٞةن الٗمل ًىٞغ للمغؤة اؾخ٣اللها اإلاالي ٧ىجها جمل ٪خب طاتها وعٚبتها في ؤلاهٟاٖ ١لى هٟؿها مً طمتها
اإلاالُت السانت بها ،بط بن اهخٓاع ألامىا ٫مً آلازغًٍ لم بٗض مجضًا زانت في ْل جُىع ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي الظي ؤٖلى مً
قإجها ،وفي ْل نٗىبت ألاخىا ٫الا٢خهاصًت ٖلى ظمُ٘ ألاٞغاص ،مما ًضٗٞها بلى البدض ًٖ الٗمل ومؼاخمت الغظا ٫في
مسخل ٠مُاصًً الٗمل بال ما حٗاعى م٘ َبُٗتها ألاهشىٍت.
ومً ؤظل ٟ٦الت خ ٤اإلاغؤة في الٗمل اهخمذ به اإلاىازُ ٤الضولُت ٖلى مسخل ٠ؤهىاٖها ،وؤ٢غث خماًت زانت
للمغؤة زانت بطا ٧اهذ جمغ بٓغو ٝزانت٧ :الؼواط ،والخمل ،والىالصة؛ بط ؤلؼمذ الضو ٫ألاًٖاء ٞيها بىظىب اخترام
ً
وجماقُا م٘ ما ؤ٢غجه هظه اإلاىازُ ٤اٖتر ٝاإلاكغٕ
هظا الخ ٤وظمُ٘ ما ًترجب ٖىه مً خ٣ى ١ؤزغي ،وفي هظا الكإن
الجؼاثغي -هى آلازغ -بد ٤اإلاغؤة في الٗمل والخمخ٘ به في ْل خماًت ال٣اهىن.
ولهظا الٛغى اعجإًىا َغح الدؿائالث آلاجُت:
-

ما ملمىن خم اإلاسؤة في الػمل؟
ما الخلىق اإلاترجبت غً خم اإلاسؤة في الػمل؟
هُف هنمذ اإلاىازُم الدولُت والدؼسَؼ الجصاثسي خم اإلاسؤة في الػمل؟
ماهي ألالُاث اللاهىهُت اإلاىسطت لىفالت هرا الخم وخماًخه؟

اإلادىز ألاوٌ :خلىق اإلاسؤة الػاملت اإلالسزة في اإلاىازُم الدولُت والدؼسَؼ الجصاثسي

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

مجلت حُل خلىق ؤلاوظان  -الػام السابؼ  -الػدد  : 17مازض 2017

حك٩ل الىهىم بمسخل ٠ؤهىاٖها ؾىاء :مىازُ ٤صولُت ،ؤو حكغَٗاث صازلُت مىٓىمت ٢اهىهُت جمرػ مسخل٠
الخ٣ى ١ل٩اٞت ٞئاث اإلاجخم٘ٞ ،خٗضص مجمىٖت ٧املت مً الخ٣ى ١لؿاثغ ألاشسام ؤو الخ٣ى ١اإلاخٗل٣ت بصسو مٗحن
ً
٧اإلاغؤة ،وبطا ما َغخذ مؿإلت ٖمل هظه ألازحرة ٞىجض ؤن ال٣اهىن ٢ض يمً لها خ٣ى٢ا ٖضًضة ٖلى ؤؾاؽ مبضؤ اإلاٟايلت
بُنها وبحن الجيـ آلازغ ،وبالغظىٕ بلى اإلاىازُ ٤الضولُت :التي هي مجمىٖت مً :ؤلاٖالهاث ،والاجٟاُ٢اث اإلاخٗل٣ت بال٣اهىن
الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وخماًتها ،حٗجى بدماًت اإلاغؤة ًٖ َغٍ ٤الىو ٖلى خ٣ى٢هاٞ ،هضعث ٖضة بٖالهاث واجٟاُ٢اث
جىاصي بدماًت خ٣ى ١اإلاغؤة في مسخل ٠اإلاجاالث الؾُما مجا ٫الٗمل .ومما القُٞ ٪ه ؤن اإلاىٓمت الضولُت -ألامم اإلاخدضة-
٢ض ؾٗذ بلى جدٚ ٤ُ٣اًاث مُٗىت ٖمر ؤظهؼتها اإلاسخلٟت ٧ان لها صوع ٦بحر في الاهخمام بً٣اًا اإلاغؤة ،وهى ما ًٓهغ ً
ظلُا
مً زال :٫ؤلاٖالهاث ،والاجٟاُ٢اث اإلاٗخمضة مً ٢بلها التي جخًمً مباصت ؤهمها جد ٤ُ٣مبضؤ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن في
٧اٞت الخ٣ى٦ ،١ما لم ٌٟٛل ًٖ هظا ألامغ اإلاكغٕ الجؼاثغي في مسخل ٠الىهىم ال٣اهىهُت الهاصعة ٖىه؛ وٖلى هظا
ألاؾاؽ اعجإًىا مً زال ٫اإلادىع ألاو ٫بُان ظل ما جخمخ٘ به اإلاغؤة مً خ٣ى ١في مجا ٫الٗمل م٘ التر٦حز ٖلى مسخل٠
الىهىم ال٣اهىهُت التي جًمىذ هظا الخ.٤
ؤوال -الخم في الػمل:
ٌٗتر ٝال٣اهىن ل٩ل شسو ٖلى وظه ألاعى مهما ٧ان ظيؿه بد٣ه في مماعؾت وكاٍ ؤو ٖمل ًبظُٞ ٫ه
ازخُاعٍا ولِـ ً
ً
مجهىصه بُٛت ٦ؿب عػ٢ه ،وٍ٩ىن هظا الٗمل بع ً
ظمرًا؛ بط ج٩ىن للغاٚب في الٗمل الخغٍت الخامت
اصًا
ً
الزخُاع اإلاهىت التي ًغٍض مؼاولتهاٞ ،مشال جًمً الٟهل ألاو ٫مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة بٗىىان " :م٣انض الهُئت ومباصئها"،
"ؤهم اإلاباصت اإلا٨غؾت مً َغ ٝهظه اإلاىٓمت ٦مبضؤ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن في ٧اٞت الخ٣ى ،١وهى ما ههذ ٖلُه اإلااصة
ألاولى ال٣ٟغة الشالشت مىه ٖلى ما ًلي :م٣انض ألامم اإلاخدضة هي:
-3جد ٤ُ٣الخٗاون الضولي ٖلى خل اإلاؿاثل الضولُت طاث الهبٛت :الا٢خهاصًت ،والاظخماُٖت ،والش٣اُٞت،
ً
ً
ظمُٗا ،والدصجُ٘ ٖلى طل ٪بَال٢ا ،بال جمُحز
وؤلاوؿاهُت ،وٖلى حٗؼٍؼ اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت للىاؽ
بؿبب :اللٛت ،ؤو الضًً ،وال جٟغٍ ٤بحن الغظا ٫واليؿاء"  ،ما ًٟهم مً زال ٫هظا اإلابضؤ ؤن ألامم اإلاخدضة ؾٗذ بلى
ج٨غَـ ٧اٞت الخ٣ى ١اإلا٣غعة ل٨ال الجيؿحن ؾىاء الغظل ؤو واإلاغؤة ،وؤن هظه ألازحرة جخمخ٘ بجملت مً الخ٣ى ١مشلها مشل
الغظل ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة مً بُنها :خ٣ها في الٗمل٦ ،ظل٦ ٪غؽ ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان هظا الخ ٤وطل٪
بمىظب اإلااصة 23ال٣ٟغة٧ 1اآلحي:
--1ل٩ل شسو الخ ٤في الٗمل وله خغٍت الازخُاع بكغوٍ ٖاصلت مغيُت٦ ،ما له الخ ٤في الخماًت مً البُالت.
٦ما ؤن هظا الخ ٤هٓم بمىظب ههىم الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت
ٞةبان اٖخماص الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،جىلضث ٨ٞغة ،جغمي بلى نُاٚت ٖ٣ض وخُض
ً
ً
ً٩ىن هاٞظا بحن الضو ٫ألاَغا ،ٝوًٍم مجمىٖت ٧املت للخ٣ى ١والخغٍاث اإلاٗلً ٖنها في ؤلاٖالن،و٢ض ٖهض ٗٞ -ال -هظا
ألامغ بلى لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان بمهمت بٖضاص هظا اإلاكغوٕٞ ،خم بصعاط ٦ال مً الخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت في ٖهض
ٔ

ميثاؽ األمم ادلتحدة والنظاـ األساسي حملكمة العدؿ الدولية ،األمم ادلتحدة ،نيويورؾ ،ص.٘.
ٕ اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف ،اعتمد دبوجب قرار اجلمعية العامة  ٕٔٚألف (د ،)ٖ-ادلؤرخ يف ٓٔ كانوف األوؿ /ديسمرب .ٜٔٗٛ
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والخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت في ٖهض آزغ ،وباؾخ٣غاء ههىم هظا ألازحر هجض اإلااصة 6مىه ب٣ٟغجيها1و2
جىو ٖلى هظا الخ٧ ٤األحي:
-1حٗتر ٝالضو ٫ألاَغا ٝفي هظا الٗهض بالخ ٤في الٗمل الظي ٌكمل ما ل٩ل شسو مً خ ٤في ؤن جخاح له
بم٩اهُت ٦ؿب عػ٢ه بٗمل ًسخاعه ؤو ً٣بله بدغٍت ،وج٣ىم باجساط جضابحر مىاؾبت لؿً هظا الخ."٤
ً-2جب ؤن حكمل الخضابحر التي جخسظها ٧ل مً الضو ٫ألاَغا ٝفي هظا الٗهض لخإمحن اإلاماعؾت ال٩املت لهظا الخ٤
جىٞحر بغامج الخىظُه والخضعٍب الخ٣ىُحن واإلاهىُحن ،وألازظ في هظا اإلاجا ٫بؿُاؾاث وج٣ىُاث مً قإجها جد ٤ُ٣جىمُت
ا٢خهاصًت واظخماُٖت وز٣اُٞت مُغصة وٖمالت ٧املت مىخجت في ْل قغوٍ جًمً للٟغص الخغٍاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت
ألاؾاؾُت.
ًدبحن مً هظه اإلااصة ؤن الخ ٤في الٗمل ً٣ترن بخدٖ ٤٣ضة قغوٍ ًم ً٨عصها بلى الاٖخباعاث آلاجُت:
ؤن ً٩ىن ؤلا٢باٖ ٫لى الٗمل ًخغا ،مما ٌؿدبٗض ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الٗمل الجمري.
ؤن جخٗهض الضولت باهتهاط ؾُاؾت اؾخسضام ،جامً الاؾخجابت الٟٗلُت للخ ٤في الٗمل أل٦مر ٖضص مم ً٨مًاإلا٣بلحن ٖلُه.
ؤن حٗمل الضولت ٖلى جإمحن ج٩اٞا ٞغم الٗمل.ؤن جلتزم الضولت بم٩اٞدت مسخل ٠ؤق٩ا ٫الخمُحز بحن الغظل واإلاغؤة في مجا ٫الاؾخسضام.ول٣ض ٦غؽ بٖالن الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة هظا الخ٦ ٤ظلٞ ،٪إ٢غجه هُئت ألامم اإلاخدضة م٘ جىنُت
للخ٩ىماث واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت وألاٞغاص ببظ ٫ؤ٢صخى ظهض لخىُٟظ اإلاباصت الىاعصة ُٞه ،بط ٌٗض ؤو ٫وزُ٣ت جاعٍسُت
حٗغيذ بك٩ل مدضص إلاىيىٕ اإلاؿاواة في الخ٣ى ١بحن الغظل واإلاغؤة٦ ،ما ؤن مىاصه جًمىذ اإلاُالبت بٟ٨الت الاٖتراٝ
الٗالمي ٢اهىها وواٗ٢ا إلابضؤ حؿاوي الجيؿحن ،وٍا٦ض مً ظهت زاهُت ؤن الخمُحز يض اإلاغؤة ًدىافى م٘ ٦غامت ؤلاوؿان وزانت
ُٞما ًخٗل ٤بالٗمل؛ ألهه حهضع خ٣ى ١ألاؾغة واإلاجخم٘ ،وٍدى ٫صون مكاع٦ت اإلاغؤة ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ الغظل في هظا
اإلاجا.٫
ول٣ض قضص هظا ؤلاٖالن ٖلى يغوعة بؾهام اإلاغؤة في الخُاة :الاظخماُٖت ،والا٢خهاصًت ،والؿُاؾُت ،وهى ما
ًٓهغ ً -
ظلُا -مً زال ٫اإلااصة-1/10ؤ -والتي ههذ ٖلى ما ًلي:

ٔ حامت قطراف ،دليل احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،العقد الدويل اخلاص باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ادلعهد العريب حلقوؽ اإلنساف ،وحدة
الطباعة اإلنتاج الفين ،تونس ،ٕٓٓٗ ،ص.ٔٗ.
ٕ العهد الدويل اخلاص باحلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،اعتمد وعرض للتصديق واالنضماـ دبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم امل ربدة ٕٕٓٓ ألف (د-
ٕٔ) ،ادلؤرخ يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب  ،ٜٔٙٙتاريخ بدء النفاذ ٖ كانوف الثاين/يناير  ٜٔٚٙوفقا للمادة .ٕٚ
ٖحامت قطراف ،نفس ادلرجع ،ص.ٕٗ.
ٗ هنى القاطرجي ،ادلرأة يف منظومة األمم ادلتحدة ،رؤية إسالمية ،رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،لبناف ،ٕٔٗٙ،ٕٓٓٙ،ص.ٔٛٗ.
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 -1جخسظ ظمُ٘ الخضابحر اإلاىاؾبت لٟ٨الت جمخ٘ اإلاغؤة متزوظت ؤو ٚحر متزوظت بد٣ى ١مؿاوٍت لخ٣ى ١الغظل في
مُضان الخُاة الا٢خهاصًت والاظخماُٖت الؾُما:
ؤ-الخ ٤صون جمُحز بؿبب الخالت الاظخماُٖت ؤو ؤي ؾبب آزغ في جل٣ي الخضعٍب اإلانهي وفي الٗمل وفي خغٍت ازخُاع
اإلاهىت وهىٕ الٗمل وفي هُل الترُ٢ت في اإلاهىت والٗمل.
٦ما اهخمذ اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة اإلاٗغوٞت "بؿُضاو"؛ التي هي مٗاهضة صولُت
م٨غؾت لخ٣ى ١اإلاغؤة وو ٠٢الخمُحز يضها ومؿاواتها بالغظل ،حٗض اجٟاُ٢ت مهمت وزانت بد٣ى ١اليؿاء بما جدخىٍه مً
 30ماصة ،جضٖى الٗالم بهُٛتها اإلالؼمت ً
٢اهىها بلى مىذ اإلاغؤة خ ٤اإلاؿاواة في الخُاة الٗامت والؿُاؾُت ،ومىدها الخ٣ى١
اإلاضهُت وبلى ج٩اٞا ٞغم الخدا٢ها بالخٗلُم وٞغم الخىُْ ٠والٗمل ؛ ٗٞملذ ٖلى الخسلو ٖلى ٧ل ؤق٩ا ٫الخمُحز ججاه
اإلاغؤة ،وبعؾاء ع٧اثؼ ظضًضة ،جاصي بلى اإلاؿاواة الخُ٣ُ٣ت للخ٣ى ١بحن ٦ال الجيؿحن٦ ،ما ٖؼػث هظه الاجٟاُ٢ت الٗمل
الهاصع ًٖ مىٓمت الٗمل الضولُت ُٞما ًخٗل ٤بٗضم الخمُحز في مؿاثل الٗمل ،وبالغظىٕ بلى ههىم هظه الاجٟاُ٢ت هجض
اإلااصة 11ال٣ٟغة-( 1ؤ وب )-منها ٢ض جًمىذ الخ ٤في الٗمل بط ههذ ٖلى ؤهه:
-1جخسظ الضو ٫ألاَغا ٝظمُ٘ الخضابحر اإلاىاؾبت للً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة في مُضان الٗمل ل٩ي جٟ٨ل لها
ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة هٟـ الخ٣ى ١الؾُما:
ؤ-الخ ٤في الٗمل بىنٟه ً
خ٣ا ً
زابخا لجمُ٘ البكغ.
ب-الخ ٤في الخمخ٘ بىٟـ ٞغم الٗمالت ،بما في طل ٪جُبُ ٤مٗاًحر ازخُاع واخت في قاون الاؾخسضام.
بن الخ ٤في الٗمل لم جخًمىه هظه اإلاىازُ ِ٣ٞ ٤وبهما ط٦غ ً -
ؤًًا -بمىظب ههىم صؾخىع مىٓمت الٗمل
الضولُت ،وهى ما ًٓهغ مً زال ٫اإلاغ ٤ٞاإلاىظىص بهظا الضؾخىع بٗىىاهه" :ؤلاٖالن السام بإهضا ٝوم٣انض مىٓمت الٗمل
الضولُت" بط هو ٖلى ماًلي " :إلاا ٧ان اإلااجمغ ًامً بإن الخجغبت ٢ض ؤزبدذ ً
٧لُا صخت ما ط٦غه صؾخىع مىٓمت الٗمل
ّ
الضولُت مً ؤهه ال ؾبُل بلى ب٢امت ؾالم ٖالمي وصاثم بال بطا بجي ٖلى ؤؾاؽ مً الٗضالت الاظخماُٖت ٞةهه ًا٦ض:
ؤ-ؤن لجمُ٘ البكغ ؤًً ٧ان ٖغ٢هم ؤو مٗخ٣ضهم ؤو ظيؿهم الخ ٤في الٗمل مً ؤظل عٞاهُتهم اإلااصًت وج٣ضمهم
الغوحي في ْغو ،ٝجىٞغ لهم :الخغٍت ،وال٨غامت ،وألامً الا٢خهاصي ،وج٩اٞا الٟغم".
ٔ إعالف القضاء على التمييز ضد ادلرأة ،اعتمد ونشر على ادلأل دبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة (ٖ ( )ٕٕٙد ،)ٕٕ-ادلؤرخ يف  ٓٚتشرين الثاين  /نوفمرب
.ٜٔٙٚ
ٕ ىيفاء أبو غزالة ،مؤشرات كمية ونوعية التفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة ،منظمة ادلرأة العربية ،الطبعة األوىل ،دا ر نوبار للطباعة ،القاىرة ،مصر،
،ٕٜٓٓص.ٔٗ.
ٖزلمد جالؿ األتروشي( ،حقوؽ ادلرأة العاملة العراقية يف ظل ادلعايري الدولية والتشريعات الداخلية - ،دراسة مقارنة ،)-رللة الكوفة ،كلية القانوف والسياسية ،جامعة
السليمانية ،العدد ٘ٓ ،العراؽ ،بدوف سنة النشر ،ص.ٙ-٘.
ٗاتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة ،اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق و االنضماـ دبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ٖٗ ،ٔٛٓ-ادلؤرخ
يف  ٔٛكانوف األوؿ/ديسمرب ،ٜٜٔٚتاريخ بدء النفاذ ٖ أيلوؿ /سبتمرب ٔ ٜٔٛوفقا ألحكاـ ادلادة .)ٔ(ٕٚ
٘ دستور منظمة العمل الدولية ونصوص سلتارة ،مكتب العمل الدويل ،جنيف ،ٕٕٓٔ ،ص.ٕٕ.
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ؤما باليؿبت للدكغَ٘ الجؼاثغي ٣ٞض ٦غؽ خ ٤الٗمل بمىظب ههىم الضؾخىع وطل ٪في الٟهل الغاب٘ اإلاخٗل٤
بالخ٣ى ١والخغٍاث؛ بط ؤوظب بعؾاء مٗالم اإلاؿاواة في ٧ل الخ٣ى ١باليؿبت للمىاَىحن صون جمُحز بُنهم وبػالت ٧ل
الٗ٣باث التي جمىٗهم مً الىلىط بلى ٧ل اإلاجاالث بما في طل ٪اإلاجا ٫الا٢خهاصي ،وهى ما ًٓهغ مً زال ٫اإلااصة 34التي
ههذ ٖلى ؤهه "حؿتهض ٝاإلااؾؿاث يمان مؿاواة ٧ل اإلاىاَىحن واإلاىاَىاث في الخ٣ى ١والخغٍاث بةػالت الٗ٣باث التي
حٗى ١جٟخذ شسهُت ؤلاوؿان ،وجدى ٫صون مكاع٦ت الجمُ٘ الٟٗلُت في الخُاة :الؿُاؾُت ،والا٢خهاصًت ،والاظخماُٖت،
والش٣اُٞت"٦ ،ما زهو اإلااصة 69التي جٟ٨ل الخ ٤في الٗمل بط ههذ ٖلى ؤهه ":ل٩ل اإلاىاَىحن الخ ٤في الٗمل".
زاهُا -خم اإلاظاواة في ألاحىز:
مدؿاو ًٖ ٖمل طي ُ٢مت مدؿاوٍت ،وال ًم ً٨الا٦خٟاء بمؿاواة
ًد ٤ألي شسو  -مهما ٧ان ظيؿه -في ؤظغ
ٍن
الٗما ٫والٗامالث في ألاظغ ٖىض مؼاولت ٖمل مُاب ٤ؤو ممازل بل ًجب مؿاواتهم في ألاظغ ؤًًا ٖىض مؼاولت ٖمل مسخل٠
جماما ول٨ىه ٌٗخمر مدؿاوي الُ٣مت باالؾدىاص بلى مٗاًحر مىيىُٖت ول٣ض خغنذ مىٓمت الٗمل الضولُت ٖلى ج٨غَـ مبضؤ
اإلاؿاواة بحن الٗما ٫مً :الظ٧ىع ،والٗامالث مً ؤلاهار في مؿإلت ألاظغ مً زال ٫مسخل ٠الاجٟاُ٢اث الهاصعة ٖنها والتي
جخٗل ٤بالخ ٤هٟؿه ٧االجٟاُ٢ت الضولُت بكإن مؿاواة الٗما ٫والٗامالث في ألاظغ ًٖ ٖمل طي ُ٢مت مدؿاوٍتٞ ،هظه
ألازحرة ؤوعصث مٟهىم خ ٤اإلاؿاواة في ألاظغ في اإلااصة ألاولى ٖلى الىدى الخالي:
ؤ-حكمل ٧لمت "ؤظغ" :ألاظغ ؤو الغاجب الٗاصي ألاؾاسخي ؤو ألاصوى وظمُ٘ الخٗىًٍاث ألازغي ،التي ًضٗٞها
ناخب الٗمل للٗما ٫بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ه٣ضا ؤو ُٖيُا م٣ابل اؾخسضامه له".
ب -حكحر ٖباعة مؿاواة الٗما ٫والٗامالث في ألاظغ ًٖ ٖمل طي ُ٢مت مدؿاوٍت بلى مٗضالث ألاظىع صون جمُحز
٢اثم ٖلى الجيـ".
وبالغظىٕ بلى مسخل ٠اإلاىازُ ٤الضولُت الهاصعة ًٖ ألامم اإلاخدضة هجضها ٢ض ٦غؾذ هظا الخ ٤يمً بىىصها-
ً
مشال -اإلااصة 23ال٣ٟغجحن2:و 3مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان بط ههذ ٖلى ؤهه:
مدؿاو للٗمل.
-2ل٩ل ٞغص صون ؤي جمُحز الخ ٤في ؤظغ
ٍن
-3ل٩ل ٞغص ً٣ىم بٗمل الخ ٤في ؤظغ ٖاص ٫مغىٟ٨ً ،ل له وألؾغجه ِٖكت الث٣ت ب٨غامت ؤلاوؿان ،جًا ٝبلُه
ٖىض اللؼوم  ٫ؤزغي للخماًت الاظخماُٖت.

ٔ القانوف رقم  ٓٔ-ٙادلتضمن التعديل الدستوري ،ادلؤرخ يف  ٕٙصبادى األوىل  ٖٔٗٚادلوافق  ٙمارس  ،ٕٓٔٙاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية
الشعبية ،العدد ٗٔ ،الصادرة يف  ٕٚصبادى األوىل  ٖٔٗٚادلوافق  ٚمارس  ،ٕٓٔٙص.ٖ،
ٕ مارتن أولز ،شودا أولين ،مانويال تومي ،ادلساواة يف األجور ،دليل تعريفي ،الطبعة األوىل ،مكتب العمل الدويل ،إدارة معايري العمل ا لدولية ،إدارة ظروؼ العمل
وادلساواة ،منظمة العمل الدولية ،جنيف ،ٕٖٓٔ ،ص.ٖ ،
ٖ االتفاقية اخلاصة دبساواة العماؿ والعامالت يف األجر ؿ دى تساوي قيمة العمل رقم (ٓٓٔ) ،اعتمدىا ادلؤسبر العاـ دلنظمة العمل الدولية يف  ٕٜحزيراف/يونيو
ٔ٘ ٜٔيف دورتو الرابعة والثالثني ،بدأ نفاذىا يف ٖٕ أيار /مايو ٖ٘ ٜٔطبقا ألحكاـ ادلادة .ٙ

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

132

مجلت حُل خلىق ؤلاوظان  -الػام السابؼ  -الػدد  : 17مازض 2017

٦ظل ٪هو اإلااصة -7ؤ -مً الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت التي
نُٛذ ٖلى الىدى الخالي":حٗتر ٝالضو ٫ألاَغا ٝفي هظا الٗهض بما ل٩ل شسو مً خ ٤في ٖمل بكغوٍ ٖاصلت ومغيُت،
جٟ٨ل ٖلى السهىم:
ً
ؤ-م٩اٞإة جىٞغ لجمُ٘ الٗما٦ ٫دض ؤصوىً -1:
مىهٟا وم٩اٞإة ،حؿاوي ُ٢مت الٗمل صون ؤي جمُحزٖ ،لى ؤن
ؤظغا
ً
زهىنا -جمخٗها بكغوٍ ٖمل ،ال ج٩ىن ؤصوى مً جل ٪التي ًخمخ٘ بها الغظل ،وج٣اييها ً
ؤظغاٌ ،ؿاوي ؤظغ
ًًمً للمغؤة -
ً
ً
الغظل لضي حؿاوي الٗمل-2،ؤ ِٖكا ٦غٍما لهم وألؾغهم َب٣ا ألخ٩ام هظه الٗهض.

وهى ألامغ طاجه في بٖالن الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ٣ٞض هو ٖلى هظا الخ ٤في اإلااصة-10ب٧ -األحي :ب -خ٤
ج٣اضخي م٩اٞأث مدؿاوٍت إلا٩اٞإة الغظل والخمخ٘ بمٗاملت مدؿاوٍت ًٖ الٗمل طي الُ٣مت اإلادؿاوٍت٦ ،ظل ٪هى الكإن
باليؿبت الجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة؛ ٣ٞض جًمىذ مبضؤ يمان اإلاؿاواة في ألاظغ ،وطل ٪في
اإلااصة-1/11ص٧ -األحي :ص-الخ ٤في اإلاؿاواة في ألاظغ بما في طل ٪الاؾخد٣ا٢اث واإلاؿاواة في اإلاٗاملت ُٞما ًخٗل ٤بالٗمل طي
الُ٣مت اإلاؿاوٍت و٦ظل ٪في جُُ٣م هىُٖت الٗمل.
ً
ؤما باليؿبت للمكغٕ الجؼاثغي
وج٨غَؿا ٖلى الخى ُ٘٢واإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟاُ٢ت الضولُت اإلاخٗل٣ت بمؿاواة الٗما٫
والٗامالث في ألاظغ؛ ٞإ٢غ هظا الخ ٤يمً خ٣ى٧ ١ل مً الغظل واإلاغؤة ،؛ ٣ٞض هو في الباب الشاوي بٗىىان " :خ٣ى١
الٗما ٫وواظباتهم" في الٟهل ألاو ٫اإلاسهو "لخ٣ى ١الٗما ،"٫وبالخدضًض هو اإلااصة  5/6مً ٢اهىن الٗمل ٖلى ؤهه
"ًد ٤للٗماً - ٫
ؤًًا -في بَاع ٖال٢ت الٗمل ما ًإحي:
 الض ٘ٞاإلاىخٓم لؤلظغ اإلاؿخد.٤زالثا -الخم في الىكاًت الصخُت:
ًدٓى الٗامل بالخ ٤في الى٢اًت الصخُت وؤمىه والاؾخٟاصة مً زضماث َب الٗمل صازل ؤما ً٦مماعؾت
اإلاهىتٞ ،هى خ ٤م٨غؽ ً
َب٣ا إلاباصت اإلاىازُ ٤الضولُت وال٣اهىن الجؼاثغي؛ خُض نضعث ٖضة ههىم ٢اهىهُت ،حؿعى بلى
يمان صخت الٗامل مً ٧اٞت ألازُاع التي ً٩ىن ٖغيت لها ،وٍخًمً هظا الخ ٤بهىعة عثِؿُت في جمخ٘ الٗما ٫بد٣هم
في مماعؾت ٖملهم يمً ْغو ،ٝجداٖ ٔٞلى صختهم وؾالمتهم ًٖ َغٍ ٤خماًتهم مً ؤي زُغً ،يكإ ًٖ الٗمل ؤو
الٓغو ٝالتي ًخم ٞيها٦ ،ما ًخًمً بدض ؤؾباب و٢ىٕ ؤلاناباث والخىاصر ووي٘ ؤلاظغاءاث الُٟ٨لت إلاى٘ لخ٨غعاها؛ ختى
جد ٟٔلهم ؤٖلى مؿخىي مم ً٨مً الصخت البضهُت والٗ٣لُت والىٟؿُت ،جم٨ىه مً الُ٣ام بٗمله بٟ٨اءة ٖالُت ،وهظا

ٔ بن عيشوش عمر ،احلماية القانونية حلق ادلرأة يف العمل بأجر عادؿ - ،دراسة مقارنة بني الشريعة والقانوف ،رللة حوليات ،العدد  ،ٕٛاجلزء الثاين ،جامعة اجلزائر ٔ،
ديسمرب ٕ٘ٓٓ ،ص.ٜٔٓ.
ٕ القانوف رقم ٓ ٔٔ-ٜادلتعلق بعالقات العمل ،ادلؤرخ يف  ٕٙرمضاف ٓٔٗٔ ادلوافق ٕٔ أبريل ٓ ،ٜٜٔاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية،
العدد ،ٔٚادلؤرخ يف أوؿ شواؿ ٓٔٗٔ ادلوافق ٕ٘ أبريل ٓ ،ٜٜٔص.ٕ٘ٙ.
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الخً ٤خمخ٘ به ٧اٞت ؤظىاؽ الٗما :٫عظا ٫ووؿاء؛ ٩ٞل ما ٌؿغي ٖلى الغظل ٌؿغي ٖلى اإلاغؤة م٘ مغاٖاة ويٗها السام
في خالت الخمل ؤو الىي٘.
ول٣ض هو الٗهض الضولي السام بالخ٣ى :١باال٢خهاصًت ،والاظخماُٖت ،والش٣اُٞت ٖلى خ ٤الصسو في الصخت
بمىظب هو اإلااصة 12التي نُٛذ ٖلى الىدى آلاحي " :ج٣غ الضو ٫ألاَغا ٝفي هظا الٗهض بد٧ ٤ل بوؿان في الخمخ٘ بإٖلى
مؿخىي مً الصخت الجؿمُت والٗ٣لُتً ،م ً٨بلىٚه"٦ ،ظل ٪اإلااصة 11ال٣ٟغة – 1و -مً اجٟاُ٢ت "ؾُضاو" ههذ ٖلى
هظا الخ٦ ٤ما ًلي" :الخ ٤في الى٢اًت الصخُت وؾالمت ْغو ٝالٗمل بما في طل ٪خماًت وُْٟت ؤلاهجاب".
ؤما بسهىم اإلاُشا ١ؤلاٞغٍ٣ي لخ٣ى ١ؤلاوؿان والكٗىب ٞىو ٖلى الخ ٤في الى٢اًت الصخُت في اإلااصة16
ال٣ٟغة٦ 1ما ًلي " :ل٩ل شسو الخ ٤في الخمخ٘ بإًٞل خالت صخُت بضهُت وٖ٣لُتً ،م ً٨الىنى ٫بليها" ،وهى الكإن
٦ظل ٪باليؿبت للمُشا ١الٗغبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؛ بط هو ٖلى هظا الخ ٤في اإلااصة 34ال٣ٟغةٖ 2لى الىدى آلاحي " :ل٩ل
ٖامل الخ ٤في الخمخ٘ بكغوٍ ٖمل ٖاصلت ومغيُت؛ جامً الخهىٖ ٫لى ؤظغ مىاؾب لخُُٛت مُالب الخُاة ألاؾاؾُت
له وألؾغجه ،وجٟ٨ل جدضًض ؾاٖاث الٗمل والغاخت وؤلاظاػاث اإلاضٞىٖت ألاظغ و٢ىاٖض خ ٟٔالصخت والؿالمت اإلاهىُت،
وخماًت اليؿاء وألاَٟا ٫وألاشسام طوي ؤلاٖا٢اث ؤزىاء الٗمل".
٦ما ؤنضعث مىٓمت الٗمل الضولُت الاجٟاُ٢ت السانت بالؿالمت والصخت اإلاهىُحن ،بط جًمىذ هظه ألازحرة في
اإلااصة 2ماًلي " :جخسظ ٧ل صولت ًٖى جهضٖ ١لى هظه الاجٟاُ٢ت جضابحر وكُت ،جغمي بلى جد ٤ُ٣بِئت ٖمل آمىت وصخُت
ب٣ضع ؤ٦مر ٖلى هدى جضعٍجي وطل ٪مً زال ٫بغامج وَىُت بكإن الؿالمت والصخت اإلاهىُحن ،وبمغاٖاة اإلاباصت الىاعصة في
اله٩ى ٥الضولُت طاث الهلت إلاىٓمت الٗمل الضولُت بكإن الؿالمت والصخت اإلاهىُحن" والكإن هٟؿه باليؿبت للخىنُت
الٗغبُت باإلاخٗل٣ت بالؿالمت والصخت اإلاهىُت ؛ بط ههذ ٖلى الخ ٤في الى٢اًت الصخُت في اإلااصة 6التي نُٛذ ٖلى الىدى
آلاحيً " :يبغي ؤن جىٞغ الغٖاًت الاظخماُٖت للٗما ٫مً مؿاَ ً٦بُت لٗاثالتهم والاهخمام بالىؾاثل الترٞيهُت والغٍايُت
للٗما ٫وؤؾغهم".
ؤما باليؿبت لل٣اهىن الجؼاثغي ٣ٞض هو ٖلى هظا الخ ٤في اإلااصة 5مً ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بٗال٢اث الٗمل ٦ما ًلي:
"ًخمخ٘ الٗما ٫الخ٣ى ١ألاؾاؾُت الخالُت -:الى٢اًت الصخُت وألامً وَب الٗمل٦ ،ظل ٪هو ٖلى هظا الخ ٤يمً
الضؾخىع في اإلااصة 69ال٣ٟغة٧ 2اآلحيًً " :مً ال٣اهىن في ؤزىاء الٗمل الخ ٤في الخماًت وألامً والىٓاٞت" ،ول٣ض وي٘
اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى ٖاج ٤الهُئت اإلاؿخسضمت التزام ًخًمً اجساط مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث التي مً قإجها ؤن ج٣ي صخت
ٔ طهري عبد الرحيم ،احلق يف العمل بني ادلواثيق الدولية والتشريع اجلزائري ،مذكرة ماجستري يف القانوف العاـ ،كلية احلقوؽ ،جامعة أيب
ٕٓٔٓ،ٕٓٔٔ،ص.ٖٕ.
ٕ ادليثاؽ اإلفريقي حلقوؽ اإلنساف والشعوب ،سبت إجازتو من فبل رللس الرؤساء األفارقة بدورتو العادية رقم  ٔٛيف نريويب (كينيا) يونيو ٔ.ٜٔٛ
ٖ ادليثاؽ العريب حلقوؽ اإلنساف ،وافق عليو رللس جامعة الدوؿ العربية على مستوى القمة بقراره رقم ٓ ٕٚد.ع( )ٔٙبتاريخ ٖٕ ماي ٕٗٓٓ.
ٗ االتفاقية ادلتعلقة بالسالمة والصحة ادلهنيني وافق عليها ادلؤسبر العاـ دلنظمة العمل الدولية يف جنيف أثناء دورتو اخلامسة والتسعو ف بتاريخ ٖٓ أيار/مايو ،ٕٓٓٙ
واعتمدت يف حزيراف  /يونيو .ٕٓٓٙ
٘ التوصية العربية رقم ٘ لعاـ  ٜٔٚٚبشأف السالمة والصحة ادلهنية اعتمدت من قبل مؤسبر العمل العريب ادلنعقد يف دورتو السادسة دبدينة اإلسكندرية جبمهورية مصر
العربية يف مارس /آذار .ٜٔٚٚ
كر بلقايد ،تلمساف،
ب
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الٗامل في الىؾِ الظي ًماعؽ ُٞه وكاَه وجىٞحر ٧ل ما ًلؼمه لًمان خماًخه ،وهى ما ًٓهغ ً -
ظلُا -مً زال ٫الٟهل
الؿاصؽ بٗىىان " :جضابحر الخماًت في وؾِ الٗمل "وبالخدضًض اإلااصة 76مً ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بالصخت وجغُ٢تها ؛ بط ههذ
ٖلى ؤهه " :حؿتهض ٝالخماًت الصخُت في وؾِ الٗمل ع ٘ٞمؿخىي ال٣ضعة ٖلى الٗمل وؤلابضإ ويمان جمضًض الخُاة
اليكُُت للمىاَىحن والى٢اًت مً ؤلاناباث اإلاغيُت التي ًدؿبب ٞيها الٗمل وجسٞ ٌُٟغم و٢ىٖها وج٣لُل خاالث
جإزحرا ً
العجؼ والً٣اء ٖلى الٗىامل التي جازغ ً
ؾِئا ٖلى صخت اإلاىاَىحن"٦ .ظل ٪هٓم اإلاكغٕ هظا الخ ٤بمىظب ال٣اهىن
ألاؾاسخي الٗام للىُْٟت الٗمىمُت بمىظب اإلااصة 37مىه ٖلى الىدى آلاحي " :للمىْ ٠الخ ٤في مماعؾت مهامه في ْغوٝ
ٖمل جًمً له ال٨غامت والصخت والؿالمت البضهُت واإلاٗىىٍت".
ًخطر لىا ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض ؤ٢غ ٢ىاٖض ٢اهىهُت آمغة ،جلؼم ألاشسام اإلاٗىُحن بتهُئت بِئت ٖمل مىاؾبت
ومالثمت للٗامل ب ٌٛالىٓغ ًٖ ظيؿه ،زانت باليؿبت للمغؤة بطا ٧اهذ في ْغو ٝمُٗىت ٧الخمل مشال ،وطل ٪مً ؤظل
يمان ؤ٦ثر مغصوصًت في الٗمل بلى ظاهب اجساط ٧اٞت ؤلاظغاءاث الُٟ٨لت لخد ٤ُ٣خماًت ٗٞالت للٗامل مً ظمُ٘ ألازُاع.
زابػا-الخم في جددًد ؤوكاث الػمل والساخت والػول:
حٗض مؿإلت جدضًض مضة الٗمل والغاخت وؤًام الُٗل مً اإلاؿاثل اإلاهمت والسانت بدىُٓم مجا ٫الٗمل ومً
بحن ؤخض الكغوٍ ألاؾاؾُت التي ً٣ىم ٖليها هظا اليكاٍ الا٢خهاصي؛ بط جخىلى الضولت َ ًٖ -غٍ ٤بنضاعها للىهىم
ال٣اهىهُت والخىُٓمُت -بُان اإلاضة التي ًً٣يها الٗامل في ٖمله مىظ الٟترة الهباخُت بلى ٚاًت الٟترة اإلاؿاثُت٦ ،ما جبحن
ٞتراث الغاخت ؤزىاء وبٗض الٗمل و٦ظا الُٗل التي ٌؿخُٟض منها ؤي شسو ،بط ًلتزم الٗامل بً٣اء اإلاضة ال٣اهىهُت اإلا٣غعة
ً
ؾىاء ً
ؤؾبىُٖا في ؤصاء ٖمله ،صون بٟٚا ٫الجىاهب ألازغي اإلاخٗل٣ت بإًام الغاخت التي ٌؿخُٟض منها و٦ظا الُٗل
ًىمُا ؤو
ال٣اهىهُت اإلاضٞىٖت ألاظغ ،لظل ٪هٓم هظا الخ ٤بمىظب ٢ىاٖض آمغة جمى٘ ؤي زغ ١ؤو ججاوػ له مً ٢بل الٗامل ؤو الهُئت
اإلاؿخسضمت.
ول٣ض اهخمذ اله٩ى ٥الضولُت بهظا الخ ٤وؤ٢غجه بمىظب ههىنها اإلالؼمتٞ ،مشال :هو اإلااصة 24مً ؤلاٖالن
الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ههذ ٖلى ماًلي " :ل٩ل شسو الخ ٤في الغاخت وفي ؤو٢اث الٟغا ٙالؾُما جدضًض مٗ٣ى٫
لؿاٖاث الٗمل وفي ُٖل صوعٍت بإظغ"٦ ،ظل ٪اإلااصة  7ال٣ٟغة -ص -مً الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت
والاظخماُٖت والش٣اُٞت ههذ ٖلى ؤهه " :الاؾتراخت وؤو٢اث الٟغا ٙوالخدضًض اإلاٗ٣ى ٫لؿاٖاث الٗمل وؤلاظاػاث الضوعٍت
اإلاضٞىٖت ألاظغ و٦ظل ٪اإلا٩اٞإة ًٖ الُٗل الؿىىٍت" ،وبالغظىٕ بلى الاجٟاُ٢ت اإلاخٗل٣ت بدىُٓم ؾاٖاث الٗمل في الخجاعة
ٔ قالية فريوز ،احلماية القانونية للعامل من األخطار ادلهنية ،مذكرو ماجستري يف القانوف ،فرع قانوف ادلسؤولية ا دلهنية ،كلية احلقوؽ ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
مدرسة الدكتوراه القانوف األساسي والعلوـ السياسية ٕ ،ماي ٕٕٔٓ ،ص.٘٘.
ٕ القانوف رقم ٘ ،ٓ٘-ٛادلتعلق حبماية الصحة وترقيتها ،ادلؤرخ يف  ٕٙصبادى األوىل ٘ٓٗٔ ادلوافق  ٔٙفرباير  ،ٔٗٛٙاجلريدة الرمسية ،العدد  ،ٛالصادرة يف ٕٚ
صبادى األوىل ٘ٓٗٔ ادلوافق ٔٚفرباير٘ ،ٜٔٛص.ٔٚٙ.
ٖ األمر رقم  ٖٓ-ٓٙادلتضمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومي ة ،ادلؤرخ يف  ٜٔصبادى الثانية  ٕٔٗٚادلوافق ٘ٔ  ،ٕٓٓٙاجلريدة الرمسية ،العدد ،ٗٙ
الصادرة يف ٕٓ صبادى الثانية  ٕٔٗٚادلوافق  ٔٙيوليو ،ٕٓٓٙص.ٖ.
قوؽ ،جامعة اجلزائر ٔ،
ٗ أضبية سليماف ،عالقات العمل يف التشريع اجلزائري ،مطبوعة خاصة لطلبة السنة الثالثة ليسانس ،قسم القانوف اخلاص ،كلية احل
ٕٗٔٓ ،ٕٓٔ٘،صٔٓٙ.و.ٜٔٓ

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

135

مجلت حُل خلىق ؤلاوظان  -الػام السابؼ  -الػدد  : 17مازض 2017

واإلا٩اجب هجضها ٢ض جدضزذ ًٖ مٟهىم ؾاٖاث الٗمل و٦ظا مضتها في اإلااصجحن2وٖ 3لى الىدى آلاحي :جىو اإلااصةٖ 2لى
ؤهه" :في مٟهىم هظه الاجٟاُ٢ت ٌٗجي حٗبحر ؾاٖاث الٗمل الى٢ذ الظي ً٩ىن اإلاؿخسضمىن ؤزىاء جهغ ٝناخب الٗمل وال
جضزل ٞيها ٞتراث الغاخت التي ال ً٩ىن اإلاؿخسضمىن ؤزىائها جدذ جهغ ٝناخب الٗمل" ،وجىو اإلااصة  3مً هٟـ
الاجٟاُ٢ت ٖلى ماًلي " :ال جخجاوػ ؾاٖاث الٗمل باليؿبت إلاً جىُبٖ ٤ليهم هظه الاجٟاُ٢ت زمان وؤعبٗحن ؾاٖت في ألاؾبىٕ
وزماوي ؾاٖاث ً
ًىمُا".
ً
عظال ؤم امغؤة بالخ ٤في الغاخت ً
ً
صؾخىعٍا ،وطل٪
خ٣ا
ؤما باليؿبت لل٣اهىن الجؼاثغي ٞاٖخمر جمخ٘ الٗامل ؾىاء
في اإلااص 69ال٣ٟغة  3التي نُٛذ ٖلى الىدى آلاحي ":الخ ٤في الغاخت مًمىن ،وٍجضص ال٣اهىن ُُٟ٦اث مماعؾخه"٦ ،ما
اٖتر ٝبد٣ه في الُٗل في اإلااصة 39مً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للىُْٟت الٗمىمُت ٦ما ًلي " :للمىْ ٠الخ ٤في الُٗل
اإلاىهىم ٖليها في هظا ألامغ"٦ ،ما هو في اإلااصة 5ال٣ٟغة 6مً ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بٗال٢اث الٗمل ٖلى خ ٤جمخ٘ الٗما٫
بالغاخت ،وفي هظا ال٣اهىن هٟؿه بالخدضًض في الٟهل الغاب٘ بٗىىان " :الغاخت ال٣اهىهُت والُٗل والُٛاباث" هجض ؤن
اإلاكغٕ ٢ض ؤ٦ض ٖلى هظا الخ ٤بمىظب اإلااصجحن33:وٖ 34لى الىدى آلاحي :خُض ههذ اإلااصةٖ 33لى ؤن "خ ٤الٗامل في
الغاخت ًىم ٧امل في ألاؾبىٕ " ،ؤما باليؿبت للماصةٞ 34ىهذ ٖلى ماًليً " :دضص ال٣اهىن ؤًام ألاُٖاص والُٗل مضٞىٖت
ألاظغ".
خامظا-الخم في التركُت داخل الػمل:
ً٣هض بالترُ٢ت اهخ٣ا ٫اإلاىْ ٠ؤو الٗامل مً ويُٗت بلى ويُٗت ؤزغي طاث مؿخىي ومغجب ؤٖلى٦ ،ما ٢ض
جهاخب هظه الترُ٢ت الؼٍاصة في الامخُاػاث٧ :الخُٛحر في َبُٗت ألاٖما ،٫وصعظت اإلاؿاولُت ومجا ٫الؿلُت ،والخ ٤في
الترُ٢ت هى خ ٤مٟ٨ى ٫ألي ٖامل ب ٌٛالىٓغ ًٖ الجيـ ٨ٞما ٢ض ًلخ ٤بالغظل ًلخ٦ ٤ظل ٪باإلاغؤة ،هظا ول٣ض اهخمذ
اله٩ى ٥الضولُت بة٢غاع هظا الخ ٤وٟ٦الت جمخ٘ ٧ل مً الغظل واإلاغؤة به ٖلى ؤؾاؽ ٖضم الخمُحز بُنهماٞ ،مشال ههذ
ّ
اإلااصة 7ال٣ٟغة –طٖ -لى آلاحي" :حؿاوي الجمُ٘ في ٞغم الترُ٢ت صازل ٖملهم بلى مغجبت ؤٖلى مالثمت صون بزًإ طل ٪بال
الٖخباع ّي :ألا٢ضمُت ،والٟ٨اءة"٦ ،ظل ٪هى الكإن باليؿبت الجٟاُ٢ت "ؾُضاو" في اإلااصة 11ال٣ٟغة –ط -بط ههذ ٖلى ماًلي:
" الخ ٤في خغٍت ازخُاع اإلاهىت والٗمل والخ ٤في الترقي،"...
ؤما باليؿبت للمكغٕ الجؼاثغي ٞىو ٖلُه في اإلااصة 6ال٣ٟغة 4مً ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بدىُٓم ٖال٢اث الٗمل التي
نُٛذ ٖلى الىدى آلاحي" :بد ٤للٗما ٫ؤًًا في بَاع ٖال٢ت الٗمل ما ًإحي - :الخ٩ىًٍ اإلانهي والترُ٢ت في الٗمل" ،وبالغظىٕ
بلى الٟهل الؿاصؽ بٗىىان " :الترُ٢ت في الضعظاث والترُ٢ت في الغجب" مً ٢اهىن الىُْٟت الٗمىمُت هجض ؤن اإلاكغٕ ٢ض
ٞغ ١بحن ؤمغًٍ ما بحن الترُ٢ت في الضعظت؛ وهي اهخ٣ا ٫مىْ ٠مً صعظت بلى ؤزغي ج٩ىن ؤٖلى منها وهظا ً
َب٣ا لىو اإلااصة

ٔ االتفاقية ادلتعلقة بتنظيم ساعات العمل يف التجارة وادلكاتب رقم ٖٓ  ،اعتمدت من قبل ادلؤسبر العاـ دلنظمة العمل الدولية أثناء انعقاده يف جنيف يف دورتو الرابعة
عشرة من شهر حزيراف /يونيو ٖٓ ،ٜٔبدأ نفاذىا يف  ٕٜآب /أغسطس ٖٖ.ٜٔ
ٕ تنص ادلادة ٘  ٙ/من القانوف ادلتعلق بعالقات العمل على مايلي " :يتمتع العماؿ باحلقوؽ األساسية التالية- :الراحة".
جامعة محمد خيضر،
ٖ بلمربوؾ عبد القادر ،نظاـ الًتقية يف الوظيفة العمومية ،مذكرو ماسًت يف احلقوؽ ،زبصص فانوف إداري ،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية،
بسكرة ،ٕٓٔٗ،ٕٖٓٔ ،ص.ٔٔ.
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106مً هظا ال٣اهىن ،ؤما باليؿبت للترُ٢ت في الغجبت ٗٞغٞها بمىظب اإلااصةٖ 107لى الىدى آلاحي " :جخمشل الترُ٢ت في الغجب
في ج٣ضم اإلاىْ ٠في مؿاعه اإلانهي وطل ٪باالهخ٣ا ٫مً عجبت بلى الغجبت ألاٖلى مباقغة في الؿل ٪هٟؿه ؤو في الؿل ٪ألاٖلى
مباقغة خؿب الُُٟ٨اث آلاجُت:
ٖلى ؤؾاؽ الكهاصة مً بحن اإلاىْٟحن الظًً جدهلىا زال ٫مؿاعهم اإلانهي ٖلى الكهاصاث واإلااهالث اإلاُلىبت- ،بٗض ج٩ىًٍ مخسهوَ ًٖ - ،غٍ ٤امخدان منهي ؤو ٞدو منهيٖ - ،لى ؾبُل الازخُاع ًٖ َغٍ ٤الدسجُل في ٢اثمت
الخإهُل بٗض ؤزظ عؤي اللجىت اإلادؿاوٍت ألاًٖاء مً بحن اإلاىْٟىن الظًً ًشبخىن ألا٢ضمُت اإلاُلىبت.
طادطا-الخم في اللمان الاحخماعي والخلاغد:
باإلاىاػاة م٘ الخ ٤في الغاجب ًخمخ٘ الٗامل ؤو اإلاىْ ٠بالخ ٤في الخماًت الاظخماُٖت والخ٣اٖض؛ خُض ًم ً٨هظا
الىٓام الٗامل  -اإلاخًغع ؤو اإلاهاب بمغى ؤو عجؼ ًٖ الٗمل ؤو جمذ بخالخه بلى الخ٣اٖض -الاؾخٟاصة مً مىدت ،جًمً
له الِٗل ال٨غٍم ٦بضًل ًٖ الغاجب الظي ٧ان ًخ٣اياه ،والًمان الاظخماعي هى حٗبحر ٌكمل ٧ل ؤهىإ الخماًت
الاظخماُٖت التي ج٣ضم للمىاَىحن ؾىاء ًٖ َغٍ ٤الخإمحن ؤو اإلاؿاٖضاث الاظخماُٖت ؤو ٚحرها مً ؤهىإ السضماث
والغٖاًت التي جٟ٨ل عٞاهُت اإلاىاَىحن بهٟت ٖامت والٗما ٫بهٟت زانت ،ؤو هى مجمىٖت مً اإلاُ٩اهحزماث ال٣اهىهُت
والخضزالث ؤلاوؿاهُت التي ج٣ضم لًمان حُُٛت ألازُاع الاظخماُٖت التي ًخٗغى لها الٟغص.
ول٣ض خٓي الخ ٤في الًمان الاظخماعي هى آلازغ باهخمام اله٩ى ٥الضولُتٞ ،مشال هو اإلااصة 25ال٣ٟغة 1مً
ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان بط ههذ ٖلى ماًلي " :ل٩ل شسو الخ ٤في مؿخىي مً اإلاِٗكت ٧ا ٝللمدآٞت ٖلى
الصخت والغٞاهُت له وألؾغجه ،وٍخًمً طل :٪الخٛظًت ،واإلالبـ ،واإلاؿ ،ً٨والٗىاًت الُبُت ،و٦ظل ٪السضماث
الاظخماُٖت الالػمت ،وله الخ ٤في جإمحن مِٗكخه في خاالث :البُالت ،واإلاغى ،والعجؼ ،والترمل ،والكُسىزت ،وٚحر طل٪
مً ٣ٞضان وؾاثل الِٗل هدُجت لٓغو ٝزاعظت ًٖ بعاصجه"٦ ،ظل ٪هى ألامغ باليؿبت للماصة 9مً الٗهض الضولي السام
بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ٞىهذ ٖلى ؤهه " :ج٣غ الضو ٫ألاَغا ٝفي هظا الٗهض بد٧ ٤ل شسو في
الًمان الاظخماعي بما في طل ٪الخإمحن الاظخماعي" ،وهجض ٦ظل ٪اإلااصة 36مً اإلاُشا ١الٗغبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان خُض ههذ
ٖلى ما ًلي " :جًمً الضو ٫ألاَغا ٝخ٧ ٤ل مىاًَ في الًمان الاظخماعي بما في طل ٪الخإمحن الاظخماعي" ،وباؾخ٣غاثىا
للمُشا ١الاظخماعي ألاوعوبي في ظؼثه ألاو ٫هجض ما ًإحي بُاهه " :ج٣بل ألاَغا٦ – ٝهض ٝلؿُاؾتها -ؤن جخم مخابٗتها ب٩اٞت
الىؾاثل اإلاىاؾبت مدلُا وصولُا في اإلاُشا ،١وجد ٤ُ٣الٓغو ٝالتي ً٩ىن مً زاللها ؤن جخد ٤٣الخ٣ى ١واإلاباصت الخالُت
بك٩ل ٗٞا٩ً- :٫ىن ل٩اٞت الٗما ٫ومً ٌٗىلىجهم الخ ٤في الًمان الاظخماعي".
ٔ تنص ادلادة  ٔٓٙمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية على مايلي  " :تتمثل الًتقية يف الدرجات يف االنتقاؿ من درجة إىل الدرجة األعلى مباشرة وتتم بصفة
مستمرة حسب الوثائق والكيفيات اليت ربدد عن طريق التنظيم".
ٕ حسونة بلقاسـ ،االلتحاؽ بالوظيفة العمومية يف التشريع اجلزائري ،مذكرة ماسًت يف القانوف ،زبصص قانوف إداري ،كلية احلقوؽ ،جامعة زلمد خيضر ،بس كرة،
ٖٕٔٓ ،ٕٓٔٗ،ص.ٕٗ.
ٖ زيرمي نعيمة ،احلماية االجتماعية بني ادلفهوـ وادلخاطر والتطور يف اجلزائر ،مداخلة مقدـ يف ادللتقى الوطين السا بع حوؿ " الصناعة التأمينية الواقع العملي وأفاؽ
التطوير-ذبارب الدوؿ ، "-جامعة حسيبة بن بوعلي ،كلية العلوـ االقتصادية والعلوـ التجارية وعلوـ التسيري ،الشلف ،يومي ٖوٗ ديسمرب ٕٕٔٓ ،ص.ٖ .
ٗ ادليثاؽ االجتماعي األورويب ادلعدؿ يف  ٜٜٔٙوقع عليو أعضاء اجمللس األورويب ،وبدأ العمل بو يف يناير .ٜٜٜٔ
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ؤما ال٣اهىن الجؼاثغي ٣ٞض هٓم هظا الخ ٤بمىظب اإلااصة 5ال٣ٟغة 4مً ٢اهىن ٖال٢اث الٗمل ٧األحيً " :خمخ٘
ً
صؾخىعٍا بمىظب الخٗضًل الجضًض
الٗما ٫بالخ٣ى ١ألاؾاؾُت الخالُت - :الًمان الاظخماعي والخ٣اٖض"٦ ،ما اٖخمره خ٣ا
للضؾخىع الجؼاثغي وبالخدضًض اإلااصة 69ال٣ٟغة  4التي ههذ ٖلى ماًليًً " :مً ال٣اهىن خ ٤الٗامل في الًمان
الاظخماعي "٦ ،ظل ٪هٓم الخ ٤في الًمان الاظخماعي في اإلااصجحن33و 34مً ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بالىُْٟت الٗمىمُت ٖلى
الىدى آلاحي :خُض ههذ اإلااصةٖ 33لى ؤهه " :للمىْ ٠الخ ٤في الخماًت الاظخماُٖت والخ٣اٖض في بَاع الدكغَ٘ اإلاٗمى٫
به" ،وجىو اإلااصةٖ 34لى ماًليٌ " :ؿخُٟض اإلاىْ ٠مً السضماث الاظخماُٖت في بَاع الدكغَ٘ اإلاٗمى ٫به".
ً
اإلادىز الثاوي :ؤلُاث خماًت اإلاسؤة ً
ووهىُا
دولُا
ل٣ض ٖٟ٨ذ هُئت ألامم اإلاخدضة في مسخل ٠اله٩ى ٥الضولُت الهاصعة ٖنها بلى ظاهب ظهىص مىٓمت الٗمل
الضولُت بٟ٨الت الخ ٤في الٗمل و٧ل ما ًخًمىه مً خ٣ى ،١وظٗله خ٣ا ًدؿاوي ُٞه ٦ال الجيؿحن ؾىاء الغظل ؤم اإلاغؤة،
ٚحر ؤن جمخ٘ الٗامل ؤو الٗاملت بهظا الخً ٤جب ؤن ً٩ىن في ْل ْغو ٝمىاؾبت ومالثمت ختى جخد ٤٣الٛاًت مىه ،وختى
ًخم ً٨الٟغص مً الخمخ٘ بد٣ه و ٤ٞما هو ٖلُه ال٣اهىن ،لهظا الكإن ومً ؤظل يمان مغصوصًت ؤٖلى في مُضان الٗمل
ؤخاٍ ال٣اهىن بٌٗ اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بالخ ٤في الٗمل باليؿبت للمغؤة ب٣ىاٖض ٢اهىهُت طاث نبٛت آمغة جمى٘ ؤي شسو
الخٗضي ٖليها ؤو مسالٟتها ،ويمان خماًت ؤ٦مر للمغؤة الٗاملت هٓغا لٓغوٞها السانت.
ؤوال -خنس الػمل الؼاق ؤو الـػب غلى اإلاسؤة:
ل٣ض خغنذ مٗٓم اله٩ى ٥الضولُت ٖلى جىٞحر ؤ٦مر خماًت للمغؤة الٗاملت مً زال ٫تهُئت بِئت ٖمل نالخت
لها ،وطل ٪مً زال ٫خٓغ حكُٛلها في ألاٖما ٫السُغة ؤو الكا٢ت التي مً قإجها ؤن جمشل ً
زُغا ٖلى صختها ؤو صخت
ً
ظىُنها ؤو جسضف بدُائها ،؛ بط ال ًجىػ للمغؤة ؤن حكخٛل باألٖما ٫الكا٢ت التي جخُلب ً
ظهضا بالٛاً ،ش٣ل ٧اهلها ،وٍغه٤
ظؿضها ،وٍ٣ٟضها ؤهىزتها ؤو ٦غامتها ؤلاوؿاهُت ؤو ٌؿبب لها ألامغاى ؤو الٗاهاث ،لظلٞ ٪ةن الٗمل ٖلى جىٞحر خماًت
ً
للمغؤة مً هظه ألاٖما ٫ؤخض ؤهم اإلاباصت اإلا٨غؾت مً ٢بل اله٩ى ٥الضولُت ٞمشال هجض في هظا السهىم الاجٟاُ٢ت
اإلاخٗل٣ت باؾخسضام اإلاغؤة جدذ ؾُذ ألاعى في اإلاىاظم بمسخل ٠ؤهىاٖها  ،وبالخدضًض هو اإلااصة 2منها جىو ٖلى ماًلي" :
ال ًجىػ اؾخسضام ؤي امغؤة  -ؤًا ٧ان ؾنها -للٗمل جدذ ؾُذ ألاعى في ؤي مىجم"٦ ،ظلً ٪مى٘ ٖمل اإلاغؤة في ألاٖما٫
السسغٍت ؤو ال٣ؿغٍت :ؤي ظمُ٘ ألاٖما ٫ؤو السضماث التي جٟغى ٖىىة ٖلى ؤي شسو جدذ التهضًض صون ؤن ج٩ىن لهظا
ألازحر الغٚبت ؤو ال٣ضعة في الُ٣ان به ،ولخضُٖم هظا اإلاٟهىم نضع مىٓمت الٗمل الضولُت ما ٌؿمى باجٟاُ٢ت السسغة

ٔ عبد الباسط عبد احملسن ،ورقة عمل حوؿ " احلماية القانونية للمرأة يف تشريعات العمل العربية " ،دراسة الواقع وادلأموؿ يف ضوء معايري العمل الدولية والعربية ،ورشة
احلماية االقتصادية للمرأة العربية ،شللكة البحرين ٕٓ ،ؤٕ نوفمرب ٖٕٔٓ ،ص.ٕٔ.
ٕ بديع السيد اللحاـ ،عمل ادلرأة ضوابطو أحكامو شبراتو ،دراسة فقهية مقارنة ،الطبعة األوىل ،دار الفارايب ،دمشق ،،ٕٓٓٔ ،ٖٕٔٔ ،ص.ٔٛٗ.
ٖ االتفاقية ادلتعلقة باستخداـ ادلرأة للعمل ربت سطح األرض يف ادلناجم دبختلف أنواعها رقم ٘ٗ ،اعتمدىا ادلؤسبر العاـ دلنظمة العمل الدولية يف جنيف أثناء دورتو
التاسعة عشرة يف احلادي والعشرين حزيراف /يونيو ٖ٘ ،ٜٔبدأ نفاذىا يف ٖٓ آبار  /مايو .ٜٖٔٚ
ٗ زلمد عرفاف اخلطيب( ،مبدأ عدـ التمييز يف تشريع العمل ادلقارف احلماية القانونية) ،رللة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية والقانونية ،اجمللد ٕ٘ ،العدد ٕ،ٕٜٓٓ ،
ص.ٔٗ.
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؛خُض ههذ في اإلااصة 11ال٣ٟغةٖ 1لى ماًلي :ال ًجىػ ؤن ًٟغى ٖمل السسغة ؤو الٗمل ال٣ؿغي بال ٖلى الظ٧ىع البالٛحن
ألاصخاء ألاظؿام الظًً ًبضو ؤجهم ًبلٛىن مً الٗمغ ما ال ً٣ل ًٖ 18ؾىت وال ًؼٍض ًٖ 45ؾىت" ،ما ًٟهم مً هظا
الىو ؤن ؤًٖاء مىٓمت الٗمل ا٢خهغث هظا الٗمل ٖ ِ٣ٞلى الغظا ٫الظ٧ىع الظًً جخىاٞغ ٞيهم الكغوٍ الىاعصة في
ً
اإلااصة وٍ٩ىن
مؿدبٗضا ًٖ اليؿاء ،ول٣ض ههذ اإلااصة 6مً الاجٟاُ٢ت اإلاخٗل٣ت باإلاغؤة الٗاملت ٖلى هظا الخٓغ ٧اآلحي" :
ًدٓغ حكُٛل اليؿاء في ألاٖما ٫السُغة ـإو الكا٢ت ؤو الًاعة بالصخت ؤو ألازال ١التي ًدضصها الدكغَ٘ في ٧ل صولت".
مً زال ٫هظه اإلاىاص ًم ً٨اؾخسالم ظملت مً ألاٖما ٫التي ًدٓغ ٖلى اإلاغؤة ؤن حكخٛل ٞيها ٞمشال:
الٗمل في ؾُذ ألاعى في اإلاىاظم ؤو اإلاداظغ وظمُ٘ ألاٖما ٫التي ج٩ىن ٖلى هظا الىىٕ.الٗمل في الهغ ٝالهخي ؤو جغُ٦باث الٛاػ وجىػَٗه.الٗمل في ؤقٛا ٫البىاء والترمُم والضهان التي جخُلب الٗمل ٖلى بٗض اعجٟاٖاث مُٗىت.الٗمل في ألاما ً٦اإلاخٗل٣ت بههغ اإلاىاص اإلاٗضهُت ؤو ج٨غٍغها.وعف الؿُاعاث واللخام والخضًض. اإلاالهي واإلا٣اهي وألاماٚ ً٦حر اإلاددكمت مما ٢ض جاصي بلى ٞؿاص ؤزال ١اإلاغؤة الٗاملت مما ال ٌؿدبٗض جإزحرها ٖلىالٗاثلت وزانت ألاَٟا.٫
زاهُا-خنس الػمل اللُلي للمسؤة:
ً٣هض بالٗمل اللُلي ٧ل ٖمل ًخم بهجاػه زالٞ ٫ترة ال ج٣ل ًٖ ؾب٘ ؾاٖاث مخخالُت حؿخٛغ ١الٟترة اإلامخضة
مً مىخه ٠اللُل وٍخجاوػ ٖضصها ٖخبت مُٗىت ،جدضصها الؿلُت اإلاسخهت بٗض الدكاوع م٘ اإلاىٓماث ألا٦ثر جمشُلُت
ً
بعها٢ا مً الٗمل ً
جهاعا بدُض ًىٗ٨ـ ٖلى صخت الٗامل،
للٗمل ؤو للٗما ،٫ومما ال قُٞ ٪ه ؤن هظا الٗمل ٌٗض ؤقض
وَؿبب له مساَغ صخُت ؤو جإزحراث هٟؿُت.
وهظا وٍغجب الٗمل اللُلي ً
ؤزاعا ؾلبُت هظ٦غها في الى٣اٍ آلاجُت:
ً
مؼصوظا مابحن الٗمل وما بحن صوعها الُبُعي اججاه
ًازغ ٖلى الخُاة الصسهُت للمغؤة؛ خُض ًهبذ صوعهاؤؾغتها وؤبىاءها.
بن ٞترة ُٚاب ألام ًٖ ؤَٟالها ًىلض قٗىعا لضحهم باإلهما٧ ،٫ىجهم في مغخلت ًدخاظىن ٞيها بلى وظىص الىالضًًبلى ظاهبهم.
ٔ اتفاقية السخرة لعاـ ٖٓ ٜٔرقم  ٕٜاعتمدىا ادلؤسبر العاـ دلنظمة العمل الدولية يوـ  ٕٛحزيراف  /يونيو ٖٓ ٜٔيف دورتو الرابعة عشرة ،بدأ نفاذىا أوؿ آبار  /مايو
ٕٖ ٜٔطبقا للمادة .ٕٛ
ٕ وسيلة شابو ،القانوف الدويل للعمل ،دار ىومة ،اجلزائر ،ٕٓٔ٘ ،ص.ٖٔٚ.
ٖ زيد زلمود العقايلة( ،حقوؽ ادلرأة العاملة دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية) رللة ادلفكر ،العدد  ،ٛكلية احلقوؽ والعلوـ السياسية ،جامعة زلمد
خيضر ،بسكرة ،بدوف سنة ،ص.ٖٔ.
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ًغجب ًؤزاعا ؾلبُت ٖلى صخت اإلاغؤة ٦كٗىعها بالخٗب والاعها٢اث الجؿضًت والايُغاباث الهًمُت ،وازخال٫
هٓام الىىم .
ً
وبالغظىٕ بلى مسخل ٠الاجٟاُ٢اث التي ههذ ٖلى هظا ألامغ هجض الاجٟاُ٢ت الضولُت بكإن ٖمل اليؿاء لُال ؛
خُض ٖغٞذ الٗمل اللُلي بمىظب اإلااصةٖ 2لى الىدى ألاحي:
"في مٟهىم هظه الاجٟاُ٢ت حٗجي ٧لمت" اللُل"ٞ :ترة مً بخضي ٖكغة ؾاٖت مخٗا٢بت ٖلى ألا٢ل ،حكمل ٞترة ال
ً
ً
نباخا ،وٍجىػ للؿلُت اإلاسخهت ؤن ج٣غع
مؿاء والؿابٗت
ج٣ل ًٖ ؾب٘ ؾاٖاث مخٗا٢بت ،وج ٘٣بحن الؿاٖت الٗاقغة
ٞتراث ،جسخل ٠بازخال ٝاإلاىاَ ٤ؤو الهىاٖاث ؤو اإلايكأث ؤو ٞغوٕ الهىاٖاث ؤو اإلايكأث ولٖ ً٨ليها ؤن حؿدكحر
مىٓماث ؤصخاب الٗمل ومىٓماث الٗما ٫اإلاٗىُت ٢بل ج٣غٍغ ؤي ٞترة جبضؤ بٗض الؿاٖت الخاصًت ٖكغة مؿاء" ،في خحن
ً
زههذ اإلااصة  3لخٓغ هظا الٗمل ٖلى اليؿاء ٦ماًلي " :ال ًجىػ حكُٛل اليؿاء ؤًا ٧اهذ ؤٖماعهً لُال في ؤي ميكإة
نىاُٖت ٖامت ٧اهذ ؤو زانت ؤو في ؤي مً ٞغوٖها ،وحؿدشجى مً طل ٪اإلايكأث التي ال حؿخسضم ٞيها ؾىي ؤٞغاص مً هٟـ
ألاؾغة"٦ ،ما ههذ ٖلى اإلااصة 7مً اجٟاُ٢ت اإلاغؤة الٗاملت ٖلى خٓغ الٗمل اللُلي للمغؤة ٧اآلحي " :ال ًجىػ حكُٛل اليؿا
لُال وجدضص الجهاث اإلاسخهت في ٧ل صولت اإلا٣هىص باللُل َب٣ا إلاا ًخمصخى م٘ ظى ومى ٘٢وج٣الُض ٧ل بلض ،ووؿدشجى مً
طل ٪ألاٖما ٫التي ًدضصها في ٧ل صولت".
٦ما جًمً ال٣اهىن الجؼاثغي هظه اإلاؿإلت بمىظب ههىم ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بٗال٢اث الٗمل وطل ٪في الٟهل
الشالض " مضة الٗمل" في الٟغٕ الشاوي " الٗمل اللُلي" وبالًبِ في اإلااصجحن 27و ،29خُض ههذ اإلااصة 27ال٣ٟغةٖ 1لى
ماًليٌٗ " :خمر ٧ل ٖمل ًىٟظ ما بحن الؿاٖت الخاؾٗت لُال والؿاٖت السامؿت نباخا ٖمال ً
لُلُا" .ؤما اإلااصة29ال٣ٟغة1
ٞىهذ ٖلى ؤههً" :مى٘ اإلاؿخسضم مً حكُٛل الٗامالث في ؤٖما ٫لُلُت".
زالثا -خماًت ألامىمت والوفىلت:
حك٩ل خماًت ألامىمت باليؿبت للمغؤة الٗاملت ً
ظؼءا ؤؾاؾُا مً اإلاؿاواة في الٟغم الٛاًت منها :جم٨حن اإلاغؤة مً
الخى ٤ُٞبحن ؤصواعها ؤلاهجابُت وؤلاهخاظُت والخُلىلت صون مٗاملت ٚحر مدؿاوٍت في الاؾخسضام ،حٗؼي بلى صوع اإلاغؤة
ً
وجاعٍسُا لُاإلاا ق٩لذ خماًت ألامىمت ؤخض ؤبغػ مكاٚل مىٓمت الٗمل الضولُت؛ خُض ٧اهذ الاجٟاُ٢ت اإلاخٗل٣ت
ؤلاهجابي،
 ،1919ول٣ض ؤعؾذ هظه
باؾخسضام اإلاغؤة ٢بل الىي٘ وبٗضه مً ؤولى مٗاًحر الٗمل الضولُت التي ظغي اٖخماصها في ؾىت
الاجٟاُ٢ت اإلاباصت ألاؾاؾُت لخماًت ألامىمت ٧الخ ٤في ؤلاظاػة والخ ٤في ؤلاٖاهاث الُبُت ،والخ ٤في بض ٫صزل ؤزىاء ؤلاظاػة
.

ٔ بن لكبري أضبد ،آثار العمل الليلي على ادلرأة العاملة يف القطاع الصحي ،دراسة ميدانية بادلؤسسة االستشفائية ابن سينا بأدرار ،مذكر ة ماجستري ،زبصص علم
االجتماع التنظيم والعمل كلية العلوـ اإلنسانية والعلوـ االجتماعية والعلوـ اإلسالمية ،قسم العلوـ االجتماعية ،جاـ عة أضبد دراية ،أدرار ،ٕٓٔ٘،ٕٓٔٗ ،ص ٜ٘.
ومابعدىا.
ٕ االتفاقية الدولية بشأف عمل النساء ليال رقم ( ،)ٔٗٛ-ٜٛوافق عليها ادلؤسبر العاـ دلنظمة العمل الدولية يف ساف فرانسيسكو يف دورتو احلادية والثالثني يف ٔٚ
حزيراف  /يونيو  ،ٜٔٗٛاعتمدت يف  ٜسبوز  /يوليو .ٜٔٗٛ
ٖ ألفباء حقوؽ ادلرأة العاملة وادلساواة بني اجلنسني ،الطبعة الثانية ،مكتب العمل الدويل ،جنيف ،بريوت ،ليناف ،ٕٕٓٔ ،ص.ٛٔ،ٛٓ.
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بكساز مدة وؤحس فترة ألامىمت وخنس فـل اإلاسؤة ؤزىاء هره الفترة:
حٗض بظاػة الىي٘ بخضي نىع الخماًت ال٣اهىهُت التي وٞغتها اله٩ى ٥الضولُت باليؿبت للمغؤة الٗاملتً ،
هٓغا
لُبُٗت صوعها في اإلاجخم٘ وما ًملُه هظا الضوع مً يغوعة الخى ٤ُٞبحن ؤؾغتها ،وبظاػة الىي٘ جغمي بلى خماًت صخت اإلاغؤة
الٗاملت وصخت َٟلها ؤزىاء الٟترة اإلادُُت بالىالصة؛ ؾىاء جل ٪التي حؿب ٤الىالصة مباقغة ؤو بٗضها؛ ومً ّ
زم ج٩ىن هظه
ً
الغاخت التي جدهل ٖليها اإلاغؤة بمىاؾبت الىي٘ ؤو الخمل يغوعة لخماًت صختها وصخت َٟلها ًٞال ًٖ جم٨نها مً
الخى ٤ُٞبحن صوعها في ؤلاهجاب وبحن وكاَها اإلانهي الظي جماعؾه ٦ .ما خغنذ هظه اله٩ىٖ ٥لى بُٖاء اإلاغؤة ؤظغها
ً
٧امال ؤزىاء هظه الٟترة ،وؤلؼمذ ناخب الٗمل ؤو الهُئت اإلاؿخسضمت بضٗٞه لها ٧ىهه ً
ً
م٨غؾا لها بمىظب هو ٢اهىوي،
خ٣ا
ً
ولِـ ٖلى ؾبُل اإلاىدت ؤو الهبت .واؾخ٨ماال إلآاهغ الخماًت ال٣اهىهُت التي جخمخ٘ بها اإلاغؤة الٗاملت في مجا ٫الٗمل ٣ٞض
خٓغث اإلاىازُ ٤الضولُت مً ٞهل الٗاملت بؿبب الخمل ؤو الىي٘؛ وطل ٪لخٗؼٍؼ ألامان والاؾخ٣غاع الىُْٟي وخماًت
صختها.
هظا ول٣ض ههذ اإلااصة 8مً اإلاُشا ١الاظخماعي ألاوعوبي بٗىىان" :خ ٤اإلاغؤة الٗاملت في خماًت ألامىمت" ٖلى ماًلي:
"حهض ٝيمان اإلاماعؾت الٟٗالت لخ ٤اليؿاء الٗامالث في خ ٤ألامىمت ًخٗهض ألاَغا:ٝ
بالىو ٖلى ؤن جدهل اليؿاء الٗامالث ٖلى بظاػة ٢بل وبٗض الىالصة جهل بلى ؤعبٗت ٖكغ ؤؾبىٖا ٖلى ألا٢ل،بما ًٖ َغٍ ٤بظاػة مضٞىٖت ألاظغ ؤو ًٖ َغٍ :٤بٖاهاث الًمان الاظخماعي اإلاىاؾبت ؤو ًٖ َغٍ ٤بٖاهاث الهىاصً٤
الٗامت ،باٖخباع ؤهه الًجىػ
لهاخب الٗمل جىظُه بزُاع بالٟهل المغؤة ؤزىاء الٟترة مابحن بزُاعها له بإجها خامل وختى جهاًت بظاػة
الىي٘ ،ؤو جىظُه بزُاع بٟهلها ؤزىاء طل ٪الى٢ذ بدُض ًيخهي ؤلازُاع ؤزىاء جل ٪الٟترة.
 بالىو ٖلى ؤن ألامهاث الالحي ً٣مً بغٖاًت ؤَٟالهً لهً الخ ٤في بظاػة ٧اُٞت لهظا الٛغى ،بدىُٓم الٗملاللُلي لليؿاء الخىامل واليؿاء الالحي ؤهجمن خضًشا واليؿا الالحي ًغٖحن ؤَٟالهً بدٓغ الٗمل في الخٗضًً جدذ ؾُذ
ألاعى لليؿاء الخىامل ،واليؿاء الالحي ؤهجمن خضًشا واليؿاء الالحي ًغٖحن ؤَٟالهً وفي ٧اٞت ألاٖما ٫ألازغي ٚحر اإلاالثمت
بؿبب َبُٗتها ٚحر الصخُت ؤو الهٗبت ؤو السُغة ،واجساط ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت لخماًت خ٣ى ١الٗما ٫باليؿبت لهاالء
اليؿاء.
٦ظل ٪ههذ اإلااصة 25ال٣ٟغة  2مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى ؤهه " :لؤلمىمت والُٟىلت الخ ٤في
مؿاٖضة وعٖاًت زانِخحن ،وٍىٗم ٧ل ألاَٟا ٫بىٟـ الخماًت الاظخماُٖت ؾىاء ٧اهذ والصتهم هاججت ًٖ عباٍ قغعي ؤو
بُغٍ٣ت ٚحر قغُٖت"٦ ،ما جًمىذ الاجٟاُ٢ت اإلاخٗل٣ت باإلاغؤة الٗاملت ٖضة ههىم ٢اهىهُت في هظا الكإن مً اإلااصة 8بلى
ٚاًت اإلااصة 12ؾىظ٦غها ٖلى الىدى آلاحي :خُض جىو اإلااصةٖ 1/8لى ماًليً " :جب ٖلى ناخب الٗمل في اإلايكأث التي
حٗمل ٞيها وؿاء تهُئت صاع الخًاهت بمٟغصه ؤو باالقترا ٥م٘ ميكإة ؤو ميكأث ؤزغي" ،وجىو اإلااصةٖ 9لى ؤههً " :جب
الٗمل ٖلى جس ٠ُٟألاٖما ٫التي ج٩ل ٠بها اإلاغؤة الٗاملت ؤزىاء الٟترة ألازحرة للخمل وفي الٟترة ألاولى ٖ٣ب الىالصة ،وٍدٓغ
حكُٛلها ؾاٖاث بياُٞت في الٟتراث ألازحرة" ،ؤما بسهىم اإلااصة 10بٗىىان " عٖاًت ألامىمت" ٞىهذ ٖلى آلاحي " :للمغؤة
ٔ رشا خليل عبد ،سناء عبد طارش ،احلماية القانونية للمرأة ودورىا يف التنمية االجتماعية ،اجمللة األكادؽلية العراقية ،بدوف سنة النشر ،ص.ٕٔ،ٔٔ.

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

141

مجلت حُل خلىق ؤلاوظان  -الػام السابؼ  -الػدد  : 17مازض 2017

الٗاملت الخ ٤في الخهىٖ ٫لى بظاػة بإظغ ٧امل ٢بل وبٗض الىي٘ ،مضة ال ج٣ل ًٖ ٖكغة ؤؾابُ٘ ٖلى ؤال ج٣ل مضة هظه
ؤلاظاػة بٗض الىي٘ ًٖ ؾخت ؤؾابُ٘ ،وٍدٓغ حكُٛلها ٢بل اهً٣اء اإلاضة اإلاظ٧ىعة" ،وجىو اإلااصةٖ 11لى ماًلي " :جمىذ
اإلاغؤة الٗاملت بظاػة مغيُت زانت في خالت اإلاغى الىاظم ًٖ الخمل ؤو الىي٘" ،ؤما بكإن اإلااصةٞ 12ىهذ ٖلى ؤهه:
"ًدٓغ ٞهل اإلاغؤة الٗاملت ؤزىاء خملها ؤو ُ٢امها بةظاػة الىي٘ ؤو ؤزىاء بظاػتها اإلاغيُت بؿبب الخمل ؤو الىي٘".
٦ما لم جسلى ههىم اجٟاُ٢ت "ؾُضاو" مً هظا ألامغ بط ٟ٦لذ هي ألازغي خماًت للمغؤة الٗاملت ؤزىاء ٞترة
ألامىمت بط ؤعث هظه الخماًت بمىظب اإلااصة 11ال٣ٟغةٖ 2لى الىدى آلاحي " :جىزُا إلاى٘ الخمُحز يض اإلاغؤة بؿبب الؼواط ؤو
ألامىمت ولًمان خ٣ها الٟٗلي في الٗمل جخسظ الضو ٫ألاَغا ٝالخضابحر اإلاىاؾبت :ؤ-لخٓغ الٟهل مً السضمت ؤو بظاػة
ألامىمت والخمُحز في الٟهل مً الٗمل ٖلى ؤؾاؽ الخالت الؼوظُت م٘ ٞغى ظؼاءاث ٖلى اإلاسالٟحن ،ب -إلصزا ٫هٓام
بظاػة ألامىمت اإلاضٞىٖت ألاظغ ؤو م٘ الخمخ٘ بمؼاًا اظخماُٖت ممازلت صون ؤن ج٣ٟض اإلاغؤة الىُْٟت التي حكٛلها ؤو ؤ٢ضمُتها
ؤو الٗالواث الاظخماُٖت ،ط – لدصجُ٘ جىٞحر ما ًلؼم مً السضماث الاظخماُٖت اإلاؿاهضة لخم٨حن الىالضًً مً الجم٘ بحن
التزاماتهما ألاؾغٍت وبحن الجم٘ بحن مؿاولُاث الٗمل واإلاكاع٦ت في الخُاة الٗامت ،الؾُما ًٖ َغٍ ٤حصجُ٘ بوكاء وجىمُت
قب٨ت مً مغا ٤ٞعٖاًت ألاَٟا ،٫ص-لخىٞحر خماًت زانت للمغؤة ؤزىاء ٞترة الخمل في ألاٖما ٫التي ًشبذ ؤجها ماطًت لها".
ول٣ض ٧ان إلاىٓمت الٗمل الضولُت صوعا في جد ٤ُ٣خماًت للمغؤة الٗاملت متى ٧اهذ في ْغو ٝج٣خطخي طل٪
٧الخمل ؤو الىي٘ ٞإنضعث في هظا الكإن الاجٟاُ٢ت اإلاخٗل٣ت بدماًت ألامىمتٞ ،خًمىذ هظه ألازحرة مىاص ج٣طخي
بدماًت اإلاغؤة في هظه ألاويإ السانت بها ،خُض ههذ اإلااصة 3ب٣ٟغجيهاٖ 2/1لى ما ًلي -1" :جد ٤بظاػة ؤمىمت ل٩ل امغؤة
جىُبٖ ٤ليها هظه الاجٟاُ٢ت وجمرػ قهاصة َبُت جبحن الخاعٍش اإلادخمل للىي٘" -2،ال ًجىػ ؤن ج٣ل مضة بظاػة ألامىمت ًٖ
ازجي ٖكغ ؤؾبىٖا وؤن جخًمً ٞترة بظاػة بلؼامُت بٗض الىي٘"٦ ،ما ههذ اإلااصة 5ال٣ٟغةٖ 2/1لى ؤهه -1 " :جمىذ اإلاغؤة
التي جغي٘ َٟلها الخ ٤في الخى ًٖ ٠٢الٗمل لهظه الٛاًت لٟخت ؤو ٞتراث ج٣غعها ال٣ىاهحن ؤو اللىاثذ الىَىُت -2،حٗخمر
ٞتراث الخى ًٖ ٠٢الٗمل بٛغى ؤلاعيإ بمشابت ؾاٖاث ٖمل وجض ٘ٞؤظىعها ٖلى هظا ألاؾاؽ"٦ ،ظل ٪ههذ اإلااصة6
ٖلى آلاحي " :بطا حُٛبذ امغؤة ًٖ ٖملها في بظاػة ؤمىمت و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة 3مً هظه الاجٟاُ٢ت ال ًجىػ ٢اهىها لهاخب
ٖملها ؤن ًىظعها بٟهلها ًٖ ٖملها ؤزىاء هظا الخُٛب ؤو ؤن ًغؾل بليها بهظاعا بالٟهل ًيخهي ؤظله ؤزىاء ٞترة هظا الخُٛب".
ول٣ض ؤ٢غ ال٣اهىن الجؼاثغي هظه الخماًت ٦ظل ٪بمىظب ههىم ال٣اهىن اإلاخٗل ٤بٗال٢اث الٗمل في اإلااصة55
مىه ٧اآلحي :حؿخُٟض الٗامالث زالٞ ٫تراث ما ٢بل الىالصة وما بٗضها مً ُٖلت ألامىمت َب٣ا للدكغَ٘ اإلاٗمى ٫به"٦ ،ما
 ،214خُض ههذ
هو ٖلى هظه الخماًت في الىهىم اإلاخٗل٣ت بال٣اهىن ألاؾاسخي للىُْٟت الٗمىمُت في اإلااصجحن 213و
اإلااصةٖ 213لى ماًلي " :حؿخُٟض اإلاغؤة اإلاىْٟت زالٞ ٫ترة الخمل ؤو الىالصة مً ُٖلت ؤمىمت و٣ٞا للدكغَ٘ اإلاٗمى ٫به"،
وههذ اإلااصة 214ال٣ٟغةٖ 1لى ؤهه " :للمىْٟت اإلاغيٗت الخ ٤ابخضاء مً جاعٍش اهتهاء ُٖلت ألامىمت وإلاضة ؾىت في الخُٛب
ؾاٖخحن مضٞىٖتي ألاظغ ٧ل ًىم زال ٫الؿخت ( )6ؤقهغ ألاولى وؾاٖت واخضة مضٞىٖت ألاظغ ٧ل ًىم زال ٫ألاقهغ الؿخت
( )6اإلاىالُت ".
ٔ االتفاقية ادلتعلقة حبماية األمومة (مراجعة) رقم ٖٓٔ  ،اعتمدت من قبل ادلؤسبر العاـ دلنظمة العمل الدولية بتاريخ الثامن والعشروف حزيراف  /يونيو ٕ٘ ٜٔبعد انعقاده
يف جنيف يف دورتو الثالثة واخلمسني بتاريخ الرابع من حزيراف /يونيو ٕ٘ ،ٜٔبدأ نفاذىا يف  ٚأيلوؿ  /سبتمرب ٘٘.ٜٔ
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زاجمت:
وؿخسلو مما ؾب ٤بُاهه ؤن خ ٤اإلاغؤة في الٗمل ؤنبذ ً
ً
يغوعٍا لها في خُاتها ،جُلبخه الٓغو ٝالاظخماُٖت
خ٣ا
والا٢خهاصًت الؿاثض في اإلاجخم٘ٞ ،اإلاغؤة بداظت بلى ببغاػ هٟؿها وجد ٤ُ٣طاتها وج٩ىًٍ شسهُتها ،وهظا ألامغ ال ًخإحى بال
بىلىظها بلى مُضان الٗمل الظي ًدىاؾب وَبُٗتها ألاهشىٍت وال ًازغ بهىعة اوٗ٩اؾُت ،ؤي ًدىافى م٘ هظه الُبُٗت ،بط
ً
ً
٦شحرا ما هجض وؿاء ٖامالث في مُاصًً مً اإلاٟغوى ؤهه ً٩ىن
مسهها للغظا٫؛ ل٩ىن ؤن هاالء لهم مً البيُت الجؿضًت
ال٣ضعة ال٩اُٞت ٖلى مماعؾت ألاٖما ٫الكا٢ت ؤو الهٗبت ،لظل ٪جدٓغ مشل هظه ألازحرة ٖلى اإلاغؤة.
وهدُجت لهظه الضعاؾت اعجإًىا ا٢تراح الخىنُاث آلاجُت:
 الاٖترا ٝال٨لي بد ٤اإلاغؤة في الٗمل.بُٖاء الخغٍت للمغؤة في ازخُاع الىْاث ٠التي جغٍض قٛلها. ب٢غاع خ ٤الٗمل في اإلاغؤة بما ًخماشخى م٘ َبُٗتها ألاهشىٍت. وي٘ الؿبل ال٣اهىهُت لٟ٨الت خ ٤اإلاغؤة في الٗمل. جىٞحر الخماًت ال٣اهىهُت للمغآة صازل ؤما ً٦الٗمل الؾُما ُٞما ًخٗل ٤بمؿإلت الخدغف ؤو اإلاؿاؽ بال٨غامت.ػٍاصة الاهخمام الضولي بًُ٣ت اإلاغؤة الٗاملت وجًمُنها في ٧ل اإلاىازُ ٤الضولُت. وظىب وي٘ ٢ىاٖض ٢اهىهُت وَىُت ٧اُٞت جًمً خ ٤الٗمل للمغؤة وجمخٗها به ٖلى ؤخؿً وظه.كاثمت اإلاساحؼ اإلاػخمدة:
ؤوال -الىخب:
-1بضٌ٘ الؿُض اللخامٖ ،مل اإلاغؤة يىابُه ؤخ٩امه زمغاجه ،صعاؾت ٣ٞهُت م٣اعهت ،الُبٗت ألاولى ،صاع الٟاعابي،
.2001
،1321
صمك،٤
 -2ههى ال٣اَغجي ،اإلاغؤة في مىٓىمت ألامم اإلاخدضة ،عئٍت بؾالمُت ،مجض اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ
.2006
،1426
والخىػَ٘ ،لبىان،
.2015
 -3قابى وؾُلت ،ال٣اهىن الضولي للٗمل ،صاع هىمت ،الجؼاثغ،
زاهُا -اإلارهساث:
بً ل٨بحر ؤخمض ،آزاع الٗمل اللُلي ٖلى اإلاغؤة الٗاملت في الُ٣إ الهخي ،صعاؾت مُضاهُت باإلااؾؿت
-1
الاؾدكٟاثُت ابً ؾِىا بإصعاع ،مظ٦غة ماظؿخحر ،جسهو ٖلم الاظخمإ الخىُٓم والٗمل٧ ،لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والٗلىم
.2014
،2015
الاظخماُٖت والٗلىم ؤلاؾالمُت٢ ،ؿم الٗلىم الاظخماُٖت،ظامٗت ؤخمض صعاًت،ؤصعاع،

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

143

مجلت حُل خلىق ؤلاوظان  -الػام السابؼ  -الػدد  : 17مازض 2017

٢الُت ٞحروػ ،الخماًت ال٣اهىهُت للٗامل مً ألازُاع اإلاهىُت ،مظ٦غو ماظؿخحر في ال٣اهىنٞ،غٕ ٢اهىن
-2
اإلاؿاولُت اإلاهىُت٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت مىلىص مٗمغي ،جحزي وػو،مضعؾت الض٦خىعاه ال٣اهىن ألاؾاسخي والٗلىم
.2012
الؿُاؾُت 2،ماي
َهحر ٖبض الغخُم ،الخ ٤في الٗمل بحن اإلاىازُ ٤الضولُت والدكغَ٘ الجؼاثغي ،مظ٦غة ماظؿخحر
-3
.2010
،2011
في ال٣اهىن الٗام٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان،
بلممروٖ ٥بض ال٣اصع ،هٓام الترُ٢ت في الىُْٟت الٗمىمُت ،مظ٦غو ماؾتر في الخ٣ى،١جسهو ٞاهىن
-4
.2013
،2014
بصاعي٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت مدمض زًُغ ،بؿ٨غة،
خؿىهت بل٣اؾم ،الالخدا ١بالىُْٟت الٗمىمُت في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،مظ٦غة ماؾتر في ال٣اهىن،
-5
.2013
،2014
جسهو ٢اهىن بصاعي٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت مدمض زًُغ ،بؿ٨غة،
زالثا-اإلاجالث:
مدمض ٖغٞان السُُب( ،مبضؤ ٖضم الخمُحز في حكغَ٘ الٗمل اإلا٣اعن الخماًت ال٣اهىهُت) ،مجلت ظامٗت
-1
.2009
صمك ٤للٗلىم الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت ،اإلاجلض ،25الٗضص،2
بً ِٖكىف ٖمغ ،الخماًت ال٣اهىهُت لخ ٤اإلاغؤة في الٗمل بإظغ ٖاص - ،٫صعاؾت م٣اعهت بحن الكغَٗت
-2
.2005
وال٣اهىن ،مجلت خىلُاث ،الٗضص ،28الجؼء الشاوي ،ظامٗت الجؼاثغ ،1صٌؿممر
ػٍض مدمىص الٗ٣اًلت( ،خ٣ى ١اإلاغؤة الٗاملت صعاؾت م٣اعهت بحن الكغَٗت ؤلاؾالمُت وال٣ىاهحن الىيُٗت)
-3
مجلت اإلا٨ٟغ ،الٗضص٧ ،8لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت مدمض زًُغ ،بؿ٨غة ،بضون ؾىت.
مدمض ظال ٫ألاجغوشخي( ،خ٣ى ١اإلاغؤة الٗاملت الٗغاُ٢ت في ْل اإلاٗاًحر الضولُت والدكغَٗاث الضازلُت،
-4
صعاؾت م٣اعهت ،)-مجلت ال٩ىٞت٧ ،لُت ال٣اهىن والؿُاؾُت ،ظامٗت الؿلُماهُت ،الٗضص ،05الٗغا ،١بضون ؾىت اليكغ.عقا زلُل ٖبض ،ؾىاء ٖبض َاعف ،الخماًت ال٣اهىهُت للمغؤة وصوعها في الخىمُت الاظخماُٖت ،اإلاجلت
-5
ألا٧اصًمُت الٗغاُ٢ت ،بضون ٖضص ،بضون ؾىت اليكغ.
زابػا -اإلالخلُاث والىزاثم واإلاداكساث:
ػٍغمي وُٗمت ،الخماًت الاظخماُٖت بحن اإلاٟهىم واإلاساَغ والخُىع في الجؼاثغ ،مضازلت م٣ضم في اإلالخ٣ى
-1
الىَجي الؿاب٘ خى " ٫الهىاٖت الخإمُيُت الىا ٘٢الٗملي وؤٞا ١الخُىٍغ-ججاعب الضو ،"-٫ظامٗت خؿِبت بً بىٖلي٧ ،لُت
.2012
الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر ،الكلً ،٠ىمي3و 4صٌؿممر
ٖبض الباؾِ ٖبض اإلادؿً ،وع٢ت ٖمل خى " ٫الخماًت ال٣اهىهُت للمغؤة في حكغَٗاث الٗمل الٗغبُت"،
-2
صعاؾت الىا ٘٢واإلاإمى ٫في يىء مٗاًحر الٗمل الضولُت والٗغبُت ،وعقت الخماًت الا٢خهاصًت للمغؤة الٗغبُت ،ممل٨ت
.2013
البدغًٍ 20،و 21هىٞممر
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ماعجً ؤولؼ ،قىصا ؤولجي ،ماهىٍال جىمي ،اإلاؿاواة في ألاظىع ،صلُل حٗغٍٟي ،الُبٗت ألاولى،م٨خب الٗمل
-3
.2013
الضولي ،بصاعة مٗاًحر الٗمل الضولُت ،بصاعة ْغو ٝالٗمل واإلاؿاواة ،مىٓمت الٗمل الضولُت ،ظىُ،٠
ؤلٟباء خ٣ى ١اإلاغؤة الٗاملت واإلاؿاواة بحن الجيؿحن ،الُبٗت الشاهُت ،م٨خب الٗمل الضولي ،ظىُ،٠
-4
.2012
بحروث ،لُىان،
هُٟاء ؤبى ٚؼالت ،ماقغاث ٦مُت وهىُٖت الجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة،
-5
.2009
مىٓمت اإلاغؤة الٗغبُت ،الُبٗت ألاولى ،صاع هىباع للُباٖت ،ال٣اهغة ،مهغ،
خاجم ُ٢غان ،صلُل الخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،الٗ٣ض الضولي السام بالخ٣ى١
-6
.2004
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،اإلاٗهض الٗغبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وخضة الُباٖت ؤلاهخاط الٟجي ،جىوـ،
ؤخمُت ؾلُمانٖ ،ال٢اث الٗمل في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،مُبىٖت زانت لُلبت الؿىت الشالشت لِؿاوـ،
-7
.2014
،2015
٢ؿم ال٣اهىن السام٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت الجؼاثغ،1
خامظا -الىـىؾ اللاهىهُت:
ؤ -اإلاىازُم الدولُت:
 1930ع٢م 29اٖخمضها اإلااجمغ الٗام إلاىٓمت الٗمل الضولُت ًىم 28خؼٍغان /
اجٟاُ٢ت السسغة لٗام
-1
َ 1932ب٣ا للماصة.28
 1930في صوعجه الغابٗت ٖكغة ،بضؤ هٟاطها ؤو ٫آباع  /ماًى
ًىهُه
الاجٟاُ٢ت اإلاخٗل٣ت بدىُٓم ؾاٖاث الٗمل في الخجاعة واإلا٩اجب ع٢م ،30اٖخمضث مً ٢بل اإلااجمغ الٗام
-2
 ،1930بضؤ هٟاطها في 29آب
إلاىٓمت الٗمل الضولُت ؤزىاء اوٗ٣اصه في ظىُ ٠في صوعجه الغابٗت ٖكغة مً قهغ خؼٍغان ً/ىهُه
.1933
/ؤٚؿُـ
الاجٟاُ٢ت اإلاخٗل٣ت باؾخسضام اإلاغؤة للٗمل جدذ ؾُذ ألاعى في اإلاىاظم بمسخل ٠ؤهىاٖها ع٢م،45
-3
اٖخمضها اإلااجمغ الٗام إلاىٓمت الٗمل الضولُت في ظىُ ٠ؤزىاء صوعجه الخاؾٗت ٖكغة في الخاصي والٗكغًٍ خؼٍغانً /ىهُه
.1937
 ،1935بضؤ هٟاطها في 30آباع  /ماًى
 ،)148واٖ ٤ٞليها اإلااجمغ الٗام إلاىٓمت الٗمل
الاجٟاُ٢ت الضولُت بكإن ٖمل اليؿاء لُال ع٢م (-89
-4
.1948
 ،1948اٖخمضث في 9جمىػ ً /ىلُه
الضولُت في ؾان ٞغاوؿِؿ٩ى في صوعجه الخاصًت والشالزحن في 17خؼٍغان ً /ىهُه
ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،اٖخمض بمىظب ٢غاع الجمُٗت الٗامت 217ؤل( ٠ص ،)3-اإلااعر في10
-5
.1948
٧اهىن ألاو /٫صٌؿممر
 ،)100اٖخمضها
الاجٟاُ٢ت السانت بمؿاواة الٗما ٫والٗامالث في ألاظغ لضي حؿاوي ُ٢مت الٗمل ع٢م (
-6
1953
 1951في صوعجه الغابٗت والشالزحن ،بضؤ هٟاطها في 23ؤًاع /ماًى
اإلااجمغ الٗام إلاىٓمت الٗمل الضولُت في 29خؼٍغانً/ىهُه
َب٣ا ألخ٩ام اإلااصة.6
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الاجٟاُ٢ت اإلاخٗل٣ت بدماًت ألامىمت (مغاظٗت) ع٢م ،103اٖخمضث مً ٢بل اإلااجمغ الٗام إلاىٓمت الٗمل
-7
 1952بٗض اوٗ٣اصه في ظىُ ٠في صوعجه الشالشت والسمؿحن بخاعٍش الغاب٘ مً
الضولُت بخاعٍش الشامً والٗكغون خؼٍغانً /ىهُه
.1955
 ،1952بضؤ هٟاطها في 7ؤًلى / ٫ؾبخممر
خؼٍغانً /ىهُه
بٖالن الً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،اٖخمض ووكغ ٖلى اإلاؤل بمىظب ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم
-8
.1967
( )2263ص ،)22-اإلااعر في 07حكغًٍ الشاوي /هىٞممر
اإلاخدضة (
الٗهض الضولي السام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،اٖخمض وٖغى للخهضً٤
-9
 ،1966جاعٍش
 2200ؤل( ٠ص ،)21-اإلااعر في٧16اهىن ألاو/٫صٌؿممر
والاهًمام بمىظب ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة
 1976و٣ٞا للماصة.27
بضء الىٟاط٧ 3اهىن الشاويً/ىاًغ
 1977بكإن الؿالمت والصخت اإلاهىُت اٖخمضث مً ٢بل ماجمغ الٗمل
 - 10الخىنُت الٗغبُت ع٢م  5لٗام
.1977
الٗغبي اإلاىٗ٣ض في صوعجه الؿاصؾت بمضًىت ؤلاؾ٨ىضعٍت بجمهىعٍت مهغ الٗغبُت في ماعؽ /آطاع
 - 11اإلاُشا ١ؤلاٞغٍ٣ي لخ٣ى ١ؤلاوؿان والكٗىب ،جمذ بظاػجه مً ٞبل مجلـ الغئؾاء ألاٞاع٢ت بضوعجه
.1981
الٗاصًت ع٢م 18في هحروبي (ُ٦يُا) ًىهُى
 - 12اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة ،اٖخمضث وٖغيذ للخى ُ٘٢والخهضً٤
 ،1979جاعٍش بضء الىٟاط
 ،180اإلااعر في٧ 18اهىن ألاو/٫صٌؿممر
والاهًمام بمىظب ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة-34
 1981و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة.)1(27
 3ؤًلى /٫ؾبخممر
- 13

 1996وٖ ٘٢لُه ؤًٖاء اإلاجلـ ألاوعوبي ،وبضؤ الٗمل به في ًىاًغ
اإلاُشا ١الاظخماعي ألاوعوبي اإلاٗض ٫في

.1999
 - 14اإلاُشا ١الٗغبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،واٖ ٤ٞلُه مجلـ ظامٗت الضو ٫الٗغبُت ٖلى مؿخىي ال٣مت ب٣غاعه
.2004
ع٢م 270ص )16(ٕ.بخاعٍش 23ماي
 - 15الاجٟاُ٢ت اإلاخٗل٣ت بالؿالمت والصخت اإلاهىُحن واٖ ٤ٞليها اإلااجمغ الٗام إلاىٓمت الٗمل الضولُت في
.2006
 ،2006واٖخمضث في خؼٍغان ً /ىهُه
ظىُ ٠ؤزىاء صوعجه السامؿت والدؿٗىن بخاعٍش 30ؤًاع/ماًى
- 16

.2012
صؾخىع مىٓمت الٗمل الضولُت وههىم مسخاعة ،م٨خب الٗمل الضولي ،ظىُ،٠

- 17

مُشا ١ألامم اإلاخدضة والىٓام ألاؾاسخي إلاد٨مت الٗض ٫الضولُت ،ألامم اإلاخدضة ،هُىٍىع.٥

ب-اللىاهين الىهىُت:
 1437اإلاىا 6 ٤ٞماعؽ
ال٣اهىن ع٢م  01-6اإلاخًمً الخٗضًل الضؾخىعي ،اإلااعر في 26ظماصي ألاولى
-1
1437
 ،2016الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،الٗضص ،14الهاصعة في 27ظماصي ألاولى
.2016
اإلاىا 7٤ٞماعؽ
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ال٣اهىن ع٢م 11-90اإلاخٗل ٤بٗال٢اث الٗمل ،اإلااعر في 26عمًان 1410اإلاىا 21٤ٞؤبغٍل،1990
-2
 1410اإلاىا 25٤ٞؤبغٍل
الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،الٗضص ،17اإلااعر في ؤو ٫قىا٫
.1990
 1405اإلاىا16٤ٞ
ال٣اهىن ع٢م ،05-85اإلاخٗل ٤بدماًت الصخت وجغُ٢تها ،اإلااعر في 26ظماصي ألاولى
-3
1405
 ،1486الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،الٗضص ،8الهاصعة في 27ظماصي ألاولى
ٞمراًغ
.1985
اإلاىاٞ17٤ٞمراًغ
ألامغ ع٢م 03-06اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للىُْٟت الٗمىمُت ،اإلااعر في 19ظماصي الشاهُت
-4
 ،2006الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،الٗضص ،46الهاصعة في 20ظماصي
 1427اإلاىا15٤ٞ
.2006
 1427اإلاىاً 16٤ٞىلُى
الشاهُت
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الٗى ٠يض اإلاغؤة في الجزاٖاث اإلاؿلخت  :بحن الىا ٘٢واللىاثذ ال٣اهىهُت
الض٦خىعة ٨ٞحري قهغػاص ؤؾخـاطة مدايغة ٢ؿـم "ب"
ب٩لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت،ظامٗت خؿِبت بً بىٖلي-الكل-٠الجؼاثغ
149

Abstract :
Conflict-related violence against women and girls has been referred to as“one of history’s great silences”, of
that our study « Violence against women in armed conflicts: between reality and legal regulations » analysis many types
of violence against women in times of conflict and its consequences. Although overall more men than women are killed in
armed conflict, women and girls are disproportionately affected by particular types of violence, such as sexual and
gender-based violence, and other consequences of war, including displacement and loss of livelihood, trafficking ,female
infanticide, as well as women have exposed to fire and use of weapons against her , which transforms her life .
ملدمت:
حٗخمر اإلاغؤة ٖماص ألاؾغة وألاؾغة ٖماص اإلاجخم٘ ،ما ٌٗجي ؤن اإلاغؤة حجغة جبجى ٖليها ألامم لهظا ًخىظب خماًتها
والخٟاّ ٖلى ٦غامتها وقغٞها ،ل ً٨عٚم وظىص الٗضًض مً ال٣ىاهحن التي جغسخ لخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان و٦ظا وظىص الٗضًض
مً الهُئاث التي جم بوكائها مً ؤظل و٢اًت اليؿاء والٟخُاث وخماًتهً وجمُ٨نهً مً لٗب صوعا ٞاٖال في مجا ٫الؿالم،
بال ؤن اإلاغؤة في الٗالم ال ػالذ جخٗغى ألهىإ مسخلٟت مً ؤلاهتها٧اث زانت ػمً الخغوب والجزاٖاث ،وهى ما ًخُلب مىا
حؿلُِ الًىء ٖلى هظه الٟئت التي حٗاوي ٧ل ًىم في نمذ ،وفي الٗضًض مً صو ٫الٗالم ،ؾىاء ٧اهذ ٖغبُت ؤو ٚغبُت،
ٞالخضًض ًٖ اإلاغؤة الُىم البض ؤن ًخٗضي مجغص ج٨غٍمها وجظ٦غها في اإلاداٞل وؤلاخخٟا ٫بالُىم الٗالمي للمغؤة ،ألن هظا
الُىم باألؾاؽ ظاء هدُجت ع ٘ٞنىتها اإلاىضص بالٗى ٠يضها ،ل ً٨ؤق٩ا ٫الٗى ٠اإلاماعؾت الُىم لم جخٛحر ًٖ ٖى٠
اإلااضخي  ِ٣ٞ ..ؤلاخهاثُاث وألاصواث هي التي حٗضصث م٘ مغوع الؼمً..
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الٗى ٠يض اإلاغؤة ال ً٣خهغ ٖلى ز٣اٞت مُٗىت ؤو ب٢لُم مٗحن ؤو بلض مٗحن ،ؤو ٖلى
مجمىٖاث مُٗىت مً اليؿاء في اإلاجخم٘ ،ل ً٨مٓاهغ هظا الٗى ٠اإلاسخلٟت جدك٩ل بٟٗل ٖىامل ٦شحرة ،مً بُنها الخالت
الا٢خهاصًت ،والٗغ ،١وؤلازيُت ،والُب٣ت ،والؿً ،والخىظه الجيسخي ،وؤلاٖا٢ت ،وال٣ىمُت ،والضًً ،والش٣اٞت ،وللخُلىلت
صون هظا الٗى ٠البض مً حٗغٍ ٠ألاؾباب الجظعٍت التي ً٣ىم ٖليها وآزاعه ٖلى الخ٣اَ٘ بحن جبُٗت اإلاغؤة وألاق٩ا ٫ألازغي
مً الخبُٗت الاظخماُٖت والش٣اُٞت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت ومٗالجتها ،ول ً٨لِـ في ؤلام٩ان بدض ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الٗى٠
يض اإلاغؤة في صعاؾت واخضةٞ ،ضعاؾدىا هظه حؿعى لدؿلُِ الًىء ٖلى الٗى ٠اإلاماعؽ يضها في مىاَ ٤الخغوب
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والجزاٖاث ،زانت ؤن مىظاث الهغاٖاث والجزاٖاث ال جؼا ٫مؿخمغة ،ما ًجػلىا هدظاءٌ غً مدي فػالُت الـىىن
الدولُت وؤلاكلُمُت في خماًت اإلاسؤة مً كسوب الػىف اإلاخػللت بمىاهم الـساغاث؟,
وٖلُه ؾخ٣ىم صعاؾدىا بخدلُل الٗى ٠الظي جخٗغى له اليؿاء ؤزىاء الجزاٖاث وآلازاع اإلاترجبت ٖلُه وؤهىإ هظا
الٗى ٠بهض ٝالىنى ٫بلى ٨ٞغة جبؿِ الىي٘ الظي آ ٫بلُه بهتها ٥خ٣ى ١ؤلاوؿان وخ٣ى ١اإلاضهُحن في الجزاٖاث عٚم
وظىص لىاثذ و٢ىاهحن لخماًت اإلاغؤة واإلاضهُحن الٗؼ ،٫بدُض ؤضخذ اإلاغؤة جخٗغى إلَال ١الىاع وبؾخٗما ٫الؿالح يضها
وبؾخٛاللها في اإلاخاظغة بها ؤو بإًٖائها و٦ظا ؤلاٖخضاء الجيسخي ٖليها ،ما ً٣لب خُاتها ٧لُا وهى ألامغ الظي ًخُلب مً
الضولت واإلاجخم٘ الضولي والهُئاث الغاًٞت ل٩ل ؤق٩ا ٫الٗى ٠يض اإلاغؤة ،بلى مداولت بٖاصة بصماط الىاظُاث مً آجىن
الخغوب ويغوب الٗى ٠مغة ؤزغي في مجخمٗاتهً.
ولخدلُل اإلاىيىٕ بعجإًىا ج٣ؿُمه بلى زالر مداوع ٧اآلحي:
اإلادىز ألاوٌ :مفهىم الػىف كد اإلاسؤة في اللاهىن الدولي.
اإلادىز الثاوي :جدلُل كسوب الػىف كد اإلاسؤة ؤزىاء النزاغاث اإلاظلخت.
اإلادىز الثالث :الـىىن واللىاثذ التي جىسض خماًت اإلاسؤة كد ؤػياٌ الػىف.
بن الٗى ٠الظي جخٗغى له اليؿاء في مىاَ ٤الجزإ لِـ باألمغ الجضًضٞ ،هى مؿإلت جٓهغ في ٖضة مضوهاث
٢اهىهُت ظىاثُت ومضهُت وٖؿ٨غٍت مً الٗهغ الخضًضٞ ،الٗضًض مً الىهىم اإلاُٗاعٍت التي جاَغ الخغوب ،جىضص بهظه
 1863في ٚمغة الخغب ألاهلُت،
اإلاماعؾاثٞ ،مضوهت لُمر  Lieber codeالتي ؤنضعتها خ٩ىمت الىالًاث اإلاخدضة في الٗام
جدٓغ ؤٖما ٫الٗى ٠اإلاجاوي (ومنها ؤلاٚخهاب) بدُض حٗا٢ب ٖليها بٗ٣ىبت ؤلاٖضام٦ ،ما ًم ً٨ؤلاؾدكهاص ؤًًا بةجٟاُ٢ت
 ،1949التي جىو ٖلى "خماًت اليؿاء يض ٧ل اهتها ٥لكغٞهً ،والؾُما يض ؤلاٚخهاب "ٖ ،لى
ظىُ ٠الغابٗت للٗام
الٗ٨ـ مً يغوب الٗى ٠ألازغيٞ ،ةن يغب الٗى ٠الجيسخي ال ججض ؤي جمرًغ لها في ؤي مضوهاث الخغب وحكغَٗاتها.
ؤوال :مفهىم الػىف كد اإلاسؤة في اللاهىن الدولي:
ٌٗخمر الٗى ٠بهٟت ٖامت مً اإلاٟاهُم التي ًهٗب جدضًضها ،وهي ْاهغة جاعٍسُت ناخبذ ؤلاوؿان في مسخل٠
خ٣به الؼماهُت ،بدُض جُىعث ؤؾباب وؤق٩ا ٫الٗىَ ٠ب٣ا لخُىع اإلاجخمٗاث ،والش٣اٞاث واإلاهالر وبعجٟٗذ باإلاىاػاة
مٗها ؤٖضاص ضخاًا الٗى ٠بمسخل ٠ؤق٩اله.
جىو اإلااصة  1مً بغالن ألامم اإلاخددة للللاء غلى الػىف كد اإلاسؤة ٖلى ما ًلي» مهُلر "الٗى ٠يض
اإلاغؤة" ٌٗجي ؤي ٗٞل ٖى ٠جض ٘ٞبلُه ٖهبُت الجيـ وجترجب ٖلُه ،ؤو ًغإر ؤن ًترجب ٖلُه ،ؤطي ؤو مٗاهاة للمغؤة ,ؾىاء

ٔ -رافاييل برانش ،العنف ضد النساء يف مناطق النزاع ،يف أوضاع العامل ٕ٘ٔٓ ،احلروب اجلديدة .بريوت :مؤسسة الفكر العريب ،ٕٓٔ٘ ،صٔ.ٔٛ
ٕ -ربيعة رمشي" ،العوامل ادلؤثرة يف حدوث العنف األسري" .اجلزائر :رللة فكر ورلتمع ،ع  ،ٕٙيوليو ٕ٘ٔٓ ،ص ٕ٘ٗ.
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مً الىاخُت الجؿماهُت ؤو الجيؿُت ؤو الىٟؿُت بما في طل ٪التهضًض بإٗٞا ٫مً هظا ال٣بُل ؤو ال٣ؿغ ؤو الخغمان
الخٗؿٟي مً الخغٍت ،ؾىاء خضر طل ٪في الخُاة الٗامت ؤو السانت« .
وٖلُه ،حٗجي ٖباعة “الػىف كد اإلاسؤة” ؤي ٗٞل مً ؤٗٞا ٫الٗى٢ ٠اثم ٖلى الىىٕ الاظخماعي وٍاصي بلى ؤطي
بضوي ؤو ظيسخي ؤو هٟسخي لليؿاء والٟخُاث ،وَكمل الٗى ٠ال٣اثم ٖلى الىىٕ الاظخماعي واإلاماعؽ يض اليؿاء (الٗى٠
ً
اإلاماعؽ يض اإلاغؤة بؿبب ظيؿها) ؤٗٞاال مىظهت يض اإلاغؤة بؿبب ٧ىجها امغؤة ؤو جازغ ٖلى اليؿاء بهىعة ٚحر مخىاؾبت.
حٗغ ٝالخىؿُت الػامت زكم 19للجىت الػامت لألمم اإلاخددة :الٗى ٠يض اإلاغؤة ال٣ـاثم ٖلـى ؤؾـاؽ هـىٕ الجـيـ
“الٗىـ ٠اإلاىظـه يـض اإلاغؤة بـؿبب ٧ىجها امغؤة ،ؤو الٗى ٠الظي ًمـ اإلاغؤة ٖلى هدى ظاثغ ،وَكمل ألاٖمـا ٫الـتي جلخـ٤
ً
ً
يـغعا ؤو ؤإلاا ظؿضًا ؤو ٖ٣لُا ؤو ظيؿُا بها ،والتهضًض بهظه ألاٖما ،٫وؤلا٦غاه ،وؾـاثغ ؤق٩ا ٫الخغمـان مً الخغٍت“ .
الٗى ٠ال٣اثم ٖلى ؤؾـاؽ هـىٕ الجـيـ ،الـظي ًىـا ٫مـً جمخـ٘ اإلاغؤة بد٣ـى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت بمىظب
ال٣اهىن الضولي الٗام ؤو بم٣خـطخى اجٟاُ٢ـاث مدـضصة لخ٣ـى ١ؤلاوؿان ) (ؤو ًبُل جمخٗها بخل ٪الخ٣ى ١والخغٍاثٌٗ ،خمر
ً
جمُحزا في بَاع مٗجى اإلااصة 1مً الاجٟاُ٢ت".
وٍخلمً الػىف كد اإلاسؤة:


الٗى ٠في الٗاثلت ؤو اإلاىـؼ( ٫مشل الٗى ٠اإلاىـؼلي والاٚخهاب الؼوجي وألاويإ الكبيهت بالٗبىصًت).



الٗى ٠في اإلاجخم٘ (مشل الضٖاعة ال٣ؿغٍت والٗمالت ال٣ؿغٍت).

الٗى ٠الظي جماعؾه الضولت ؤو جخٛاضخى ٖىه (مشل الاٚخهاب مً ظاهب مىْٟحن عؾمُحن والخٗظًب

في الدجؼ والٗى ٠مً ظاهب مىْٟي الهجغة).
الٗى ٠في الىـؼاٖاث اإلاؿلخت ،الظي جغج٨به ال٣ىاث الخ٩ىمُت والجماٖاث اإلاؿلخت ٖلى الؿىاء ،مشل

الهجماث يض اإلاضهُحن الظًً هم في مٗٓمهم اليؿاء والٟخُاث في ؤٚلب ألاخُان والاٚخهاب وٚحره مً ؤق٩ا ٫الٗى٠
الجيسخي.
زاهُا :جدلُل كسوب الػىف كد اإلاسؤة ؤزىاء النزاغاث اإلاظلخت.
بالغٚم مً ؤن اليؿاء ال ٌكاع ً٦في الخغوب في مٗٓم ألاخُان ،بال بجهً ًخٗغيً للٗى ٠بإهىاٖه اإلاسخلٟت
ألجهً وؿاءٞ ،هً ًخٗغيً للمخاظغة وبظباعهً ٖلى مماعؾت الضٖاعة وؤلاؾخٛال ٫والاٚخهاب والخٗظًب والسُ ،٠ألامغ
ٔ -تقرير منظمة العفو الدولية " ،شبكة التحرؾ الدولية بشأف األسلحة الصغرية وأوكسفاـ الدولية " ،ترصبة :كرستينا حزبوف ،أثر السالح على النساء،
ادلملكة ادلتحدة :دار راسل للنشر ،توصلهاـ ،ٕٓٓ٘ ،ص ٕ.
) -(التوصية العامة رقم ٜٔالفقرة ()ٚ
ٕ -تقرير اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ،دراسة متعمقة بشأف صبيع أشكاؿ العنف ضد ادلرأة  :تقرير األمني العاـ  A61/122/Add.1 / .الدورة
احلادية والستوف ،البند  (ٙ0أ) من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت :النهوض بادلرأة ٙ ،جواف  ،2006ص ٕٕ.
ٖ -صباح احلالؽ" ،العنف ضد ادلرأة يف فًتت احلروب والنزاعات " ،رللة يامسني السورية ،ع ٔٔ ،صٔ ،شوىد بتاريخ ٕٗ :فرباير  ،ٕٓٔٚمن ادلوقع
اإللكًتوينhttp://www.jasmine-syria.net/NewsItems.aspx?ProdId=44 :
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الظي ًاصي بلى بنابتهً بٟحروؽ ه٣و اإلاىاٖت والخمل ال٣ؿغي ،وجٓهغ الٗضًض مً الضعاؾاث بإن الٗى ٠ألاؾغي ًؼصاص
في ْل الجزاٖاث اإلاؿلخت.
جخٗغى اليؿاء ؤزىاء الهغإ اإلاؿلر ل٩ل ؤق٩ا ٫الٗى ٠البضوي والجيسخي والىٟسخي الظي جماعؾه ظهاث ٞاٖلت
جابٗت للضولت وظهاث ٞاٖلت ٚحر جابٗت لها ،ومً بحن هظه ألاق٩ا ٫ال٣خل اإلاخٗمض ،وؤهىإ ال٣خل ٚحر اإلاكغوٕ ،والخٗظًب،
وٚحره مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت ،والازخُا ،ٝو ُ٘٢ؤظؼاء مً الجؿض ؤو
حكىحهها ،والخجىُض ال٣ؿغي لليؿاء ٦م٣اجالث ،والاٚخهاب ،والاؾتر٢ا ١الجيسخي ،والاؾخٛال ٫الجيسخي ،والازخٟاء
ال٣ؿغي ،والاٖخ٣ا ٫الخٗؿٟي ،والؼواط ال٣ؿغي ،والبٛاء ال٣ؿغي ،وؤلاظهاى ال٣ؿغي ،والخمل ال٣ؿغي ،والخُٗ٣م
ال٣ؿغي.
-1

الػىف كد اإلاسؤة بةطخػماٌ الظالح.

في مٗٓم الخغوب ،جتزاًض ٖضص ؤلاناباث في نٟى ٝاإلاضهُحن ػٍاصة ٦بحرة ٖلى ٖضصها في نٟى ٝاإلا٣اجلحن
اإلاؿلخحن ،وٍخٗغى ٧ل مً اليؿاء والغظا ٫الٗؼٖ ٫لى الؿىاء الهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان مشل ٖملُاث ال٣خل بالخمُحز
والخٗظًب ،بدُض حٗاوي ؤٖضاص ٦بحرة مً اليؿاء والٟخُاث بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ مً الجزإ اإلاؿلر ،بةٖخباعهً
بالظاث ٖغيت لىىٕ مٗحن مً الجغاثم بؿبب ظيؿهً – ظغاثم مشل الٗى ٠اإلاجزلي والاٚخهاب ،وٖلى الغٚم مً ؤن
اإلاٗلىماث اإلاخىٞغة جضٖم الاٞتراى الؿاثض بإن مٗٓم اإلاخًغعًٍ مً ٖى ٠الؿالح هم الغظا ٫وزانت الكباب منهم ،بال
ؤن اليؿاء حٗاهحن بك٩ل مخٟاوث مً ٖى ٠ألاؾلخت الىاعٍتٖ ،لى الغٚم مً ؤجهً ٢لما ًًّ ً٨مً ٌكتري ؤو ًمخل ٪ؤو
ٌؿخسضم مشل هظه ألاؾلختٞ ،هظه اإلاؿضؾاث جازغ ٖلى خُاة اليؿاء ٖىضما ال ًّ ً ً٨في زِ اإلاىاظهت ،وطلٖ ٪ىضما
جهبذ اليؿاء ٧اؾباث الغػ ١والغاُٖاث ألاؾاؾُاث بٗض ٢خل ؤ٢اعبهً مً الغظا ٫ؤو جهىبهم ؤو بٖا٢تهم ظغاء ٖى٠
الؿالح٦ ،ما ًخم حكغٍضهً وبعٚامهً ٖلى الهغب مً مىاػلهً إلاىاظهت مؿخ٣بل مجهى ،٫و٦شحرا ما حٗاوي اليؿاء اإلاكغصاث
مً الجىٕ واإلاغى زال ٫مداولتهً جإمحن ال٣ىث لٗاثالتهً ،وٍم ً٨لليؿاء ٧الغظا ٫ؤن ًجضن ؤهٟؿهً ؤمام بَال ١الىاع
في ؤو٢اث الخغب والؿالم.
بياٞت إلاا ؾبٞ ،٤ةن اؾخسضام ألاؾلخت اإلاخٟجغة ٌُٗ ٤ونى ٫اليؿاء بلى السضماث ألاؾاؾُت التي ًدخجنها
بهىعة مىخٓمت مما ٌٗغيهً للمؼٍض مً اإلاًاٖٟاثٞ ،األؾلخت اإلاخٟجغة حُٗ ٤بم٩اهُت خهى ٫اليؿاء ٖلى الغٖاًت
الُبُت ،وٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ ج٣ٟض ال٨شحر مً الخىامل ؤَٟالهً ،ؤو ؤعواخهً ختى ،بؿبب السى ٝوالجز ٝالخاص
ب٨مُاث ٦بحرة ،وٖضم ال٣ضعة ٖلى الخهىٖ ٫لى اإلاؿاٖضة الُبُت الًغوعٍت في خاالث الُىاعت ،و٢ض ؤٞاصث مىٓمت
 287ؤل ٠امغؤة ٧ل ٖام ،ما ًجٗل وُٞاث ألامهاث ؤزىاء الخمل
الصخت الٗاإلاُت بإن مًاٖٟاث الخمل والىالصة ج٣خل هدى
والىالصة زاوي ؤ٦مر ٢اجل لليؿاء في ؾً ؤلاهجاب ،وم٘ ٧ىن ألاؾلخت اإلاخٟجغة الؿبب الغثِسخي لخضمحر البيُت الخدخُت

ٔ -تقرير منظمة ادلرأة العربية و ىيئة األمم ادلتحدة للمساواة بني اجلنسني وسبكني ادلرأة (ىيئة األمم ادلتحدة للمرأة( ،اإلسًتاتيجية اإلقليمية ،ضباية ادلرأة
العربية :األمن والسالـ .القاىرة :صبهورية مصر للطباعة ،ٕٕٓٔ،ص ٔ.ٙ
ٕ -اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ،دراسة متعمقة بشأف صبيع أشكاؿ العنف ضد ادلرأة :تقرير األمني العاـ .مرجع سبق ذكره ،ص .ٙ0
ٖ -تقرير منظمة العفو الدولية ،شبكة التحرؾ الدولية بشأف األسلحة الصغرية وأوكسفاـ الدولية ،مرجع سبق ذكره.ٛ ،
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للغٖاًت الصخُت وهي مالط مهم إلظغاء والصة آمىتٞ ،ةن اؾخسضام هظه ألاؾلخت في مىاَ ٤مإهىلت ًٟا٢م مً تهضًض
اإلاضهُحن بهٟت ٖامت.
ٌٗض مهضع الٗى ٠يض اليؿاء وبن جم اعج٩ابه بالغ٧ل باأل٢ضام ؤو بالًغب باألًضي ؤو باألؾلخت ،مخجظعا في
الخمُحز الظي ًدغم اليؿاء مً اإلاؿاواة م٘ الغظا ،٫بدُض ًٓهغ طل ٪ظلُا في ٖضص مً الخاالث وألاما ً٦وألاصًان
واإلاؿخىٍاث الا٢خهاصًت ،وهظا لِـ ألن الٗى ٠يض اليؿاء َبُعي ؤو ال ًم ً٨ججاهله وبهما ألهه جم ججاهله وجدمله
٦جؼء مً اإلاماعؾاث الخاعٍسُت ؤو الش٣اُٞت إلاضة َىٍلتٞ ،الٗى ٠اإلاىظه يضهً صازل الٗاثلت واإلاجخم٘ ؤو بةٖخباعه ٦جؼء
مً حٗؿ ٠الضولت والجزإ اإلاؿلر٣ٞ ،ضع ٦بحر مً الٗى ٠اإلاىظه يضهً في اإلاجخمٗاث اإلاجِكت وزال ٫الجزاٖاث اإلاؿلخت
ٖباعة ًٖ جهغٍذ مخُغ ٝللخمُحز وؤلاهاهت التي جخٗغيً لها في ؤو٢اث الؿلم ،ومهما ٧اهذ السلُٟت ؤو الضا ٘ٞوعاء الٗى٠
ٞةن وظىص ألاؾلخت له بضون ق ٪هٟـ ألازغ :ولما بشداد غدد ألاطلخت بشداد الخوس غلى اليظاء ،وٍب٣ى الٗى ٠يض
اليؿاء في ٧ل صولت وفي ٧ل قغاثذ اإلاجخمٖ٘ ،ىضما ًخًمً الٗى ٠بؾخسضام ألاؾلخت اإلاهممت زهُها لئلنابت ؤو
ال٣خل ؤو ؤؾلخت جُل ٤الُٗاعاث بؿغٖت ٦بحرة مً مؿاٞت بُٗضة جهل في بٌٗ ألاخُان بلى ٖضة َل٣اث في الشاهُت
الىاخضةٞ ,هىا ًؼصاص السُغ ٖلى خُاة اليؿاء بك٩ل ٦بحر ،وهى ما ؤزبدخه الٗضًض مً ؤلاخهاثُاث.
-2

الػىف غبر ؤلاغخـاب والدؼسٍد:

ً
جخٗغى اليؿاء الهتها٧اث زانت ؤ٦ثر مً الغظا ،٫وٍخإإلاً بُغ ١مُٗىت ،بةٖخباعهً ؤ٦ثر اؾتهضاٞا بالٗى٠
ُ
الجيسخي ،وبسانت الاٚخهاب٦ ،ما جىاظهً ٖ٣باث بياُٞت بؿبب ونمت الٗاع التي جله ٤بالىاظُاث مً الٗى٠
الجيسخي ،خُض جخٗغيً لالٚخهاب وٚحره مً ؤق٩ا ٫الٗى ٠بؿبب الجيـ والازخُا ٝببان الىـؼاٖاث اإلاؿلخت،
ً
والؾُما ؤزىاء ٞغاعهً َلبا للؿالمتٗٞ ،بىعهً السُىٍ الٗؿ٨غٍت ؤو اإلاىاَ ٤التي حٗم ٞيها الٟىضخى ؤو الخغب ألاهلُت
ًًٗهً ؤمام ْغو ٝزُغة للٛاًت ؤًً ًخٗغيً للٗى ٠الجيسخي والاؾخٛال ٫الجيسخي ٖىضما ًُلمن الؿماح لهً بالٗبىع
بلى م٩ان آمً.
اؾخسضم الٗى ٠الجيسخي ؤزىاء الهغاٖاث اإلاؿلخت ألؾباب مسخلٟت و٦شحرة ،منها اؾخسضامه ٦ك٩ل مً ؤق٩ا٫
الخٗظًب وبلخا ١ألاطي باإلاغؤة ،وإلبتزاػ اإلاٗلىماث ،وبهاهت اإلاجخمٗاث وجسىٍٟها وجضمحرها ،و٢ض اؾخسضم اٚخهاب اليؿاء
إلهاهت ألاٖضاء و٦ظا وكغ ٞحروؽ ه٣و اإلاىاٖت البكغٍت ًٖ ٢هض ،بط ٦شحرا ما جغٚم اليؿاء ٖلى مماعؾت الجيـ
ً
والاؾتر٢ا ١ألصاء ألاٖما ٫اإلاجزلُت٦ ،ما جسخُ ًٟؤًًا زم جغٚمً ٖلى الٗمل ٦ـ “ػوظاث” إلا٩اٞإة اإلا٣اجلحن.
وعصث ٖضة ج٣اعٍغ ًٖ مماعؾت الٗى ٠يض اإلاغؤة مً ؤويإ الهغإ اإلاؿلر ؤو ما بٗض الهغإ اإلاؿلر في بلضان
ؤو مىاَ٦ ٤شحرة ،مً بُنها ؤٛٞاوؿخان ،بىعوهضي ،حكاص٧ ،ىلىمبُا٧ ،ىث صًٟىاع ،وظمهىعٍت ال٩ىوٛى الضًم٣غاَُت،
لُبحرًا ،بحرو ،الكِكان ،عواهضا وؾحرالُىن ،وصاعٞىع في الؿىصان ،وقما ٫ؤوٚىضا ،وٍىٚىؾالُٞا الؿاب٣تٖ .لى ؾبُل
ٔ -تقرير رابطة النساء الدولية للسالـ واحلرية ،االنتهاكات الواقعة على النساء يف سوريا واالثر اجملحف للنزاع عليهن  .ادلنظمات غري احلكومية
اإلستعراض الدوري الشامل للجمىورية العربية السورية  -تشرين الثاين ،ٕ0ٔٙ ،ص .ٔٙ
ٕ -ادلرجع نفسو ،ص .ٛ
ٖ -اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ،دراسة متعمقة بشأف صبيع أشكاؿ العنف ضد ادلرأة :تقرير األمني العاـ.مرجع سبق ذكره ،ص .ٙ0
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اإلاشا ٫عنضث ج٣اعٍغ ناصعة ًٖ مىٓمت الٟٗى الضولُت ٖضة خاالث ًٖ بٚخهاب وؿاء قِكاهُاث و ًٗ٢في ؤًضي الجىىص
الغوؽ جهاًت ٖام  2004وهظا في مضًىت عاٞاجي الكِكاهُت (حٛحر اؾمها ُٞما بٗض) ،خُض ٧اهذ ٖملُت ٢خل ظماُٖت
للمضًىت ،وؾم٘ نىث الهغار وحٗالذ ؤق٩ا ٫الٗى ٠والخٗظًب ،خُض عوث ؾُضة بإجها ونلذ بإؾال٦ ٥هغباثُت عبُذ
في خمالت نضعها ٦ىىٕ مً الخٗظًب.
ً
ً
صازلُا ْغوٞا ؤ٦ثر نٗىبتٞ ،مسُماث الالظئحن ال جًمً لهً الؿالمت
٦ما ًم ً٨ؤن جىاظه اليؿاء اإلاهجغاث
ً ُ
وألامًً ،
٦شحرا ما ج٣ام في اإلاىا ٘٢السُغة ،بال٣غب مً مىاَ ٤الخغب ؤو الخضوص اإلاخىاػٕ ٖليهاٞ ،ةن
وهٓغا ألن اإلاسُماث
الهجماث اإلاؿلخت ٖلى هظه اإلاسُماث ٖاصة ما ج ٘٣زاللها ٖملُاث اٚخهاب اليؿاء وبؾاءة مٗاملتهًٞ ،اجهُاع ألاٖغاٝ
الؿلىُ٦ت الخ٣لُضًت ،التي مً قإجها ؤن جدمي اليؿاء في الٓغو ٝالٗاصًت ،وؤلاخباٍ الظي ٌكٗغ به الغظا ٫بؿبب خُاة
اإلاسُمً ،م ً٨ؤن ًؼٍضا مً الخهغٞاث وألاٗٞا ٫الٗىُٟت يض اليؿاء.
ً
و٦شحرا ما جاصي
٦ما ًاصي الىـؼإ اإلاؿلر بلى ػٍاصة مساَغ بعٚام اليؿاء والٟخُاث ٖلى البٛاء ال٣ؿغي،
الهٗىباث التي جىاظهها اليؿاء والٟخُاث مً ؤظل جىٞحر يغوعاث الِٗل لٗاثالتهً بلى ايُغاعهً بلى مماعؾت البٛاء
للخهىٖ ٫لى اإلاإ٧ل واإلاإوي والؿالمت اليؿبُت ،وم٘ ؤن مٗٓم الىـؼاٖاث صازلُتٞ ،ةهه ًخم ه٣ل اليؿاء والٟخُاث ٖمر
الخضوص الضولُت بلى مٗؿ٨غاث الجىىص ؤو اإلاخمغصًً اإلاىظىصة ٖلى ؤعاضخي صولت مجاوعة ،وَؿخسضم الاٚخهاب في ٦شحر مً
ألاخُان ٦إصاة ٗٞالت لخدُُم الغوابِ الاظخماُٖت والخإزحر في مجخمٗاث بغمتها ٖلى مضي ؤظُا.٫
ٟٞي الىاٌٗ ٘٢ض الٗى ٠الجيسخي اإلاماعؽ ٖلى اليؿاءٗ٦ ،ى ٠يض الضواثغ التي جيخمحن بليها ،وبالضعظت ألاولى
يض ٖاثالتهً ،ؾىاء ؤ٧ان ٖى ٠الجزاٖاث الضولُت ؤو ٖى ٠الجزاٖاث الضازلُتٞ ،ةن الؿُُغة الظ٧ىعٍت حؿم هظه
الًغوب مً الٗى ٠ببضحهُت الخاٞ :٫اليؿاء ٌٛخهمن بهض ٝالىُل مً ؤ٢اعبهً ،والؾُما الغظا ٫وؾُهً ،بدُض ًٓهغ
عجؼهم ًٖ خماًت وؿاء ظماٖتهم ،بدُض جا٦ض يغوب الٗى ٠هظه ٖلى ظمروث اإلاهاظم ،و٦شحرا ما ٧ان التهضًض
.2011
باإلٚخهاب عؾالت ؾُاؾُت مىظهت بلى الجماٖاث وهى ما ص ٘ٞبالٗضًض مً الؿىعٍاث بلى مٛاصعة بالصهً مىظ الٗام
ٞالٗى ٠الجيسخيٖ ،لى بزخال ٝؤهىاٖه ،له ٢ضعة عهُبت ٖلى ونم الطخاًا والؿحر بهً بلى خخٟهً الاظخماعي،
وه٨ظاٞ ،ةهه ًم ً٨لليؿاء ؤن ًجضن ؤهٟؿهً و٢ض جسلى ٖنهً ؤ٢غب الىاؽ بليهً ،في خحن ًم ً٨لىنمت الٗاع ؤن جمخض
٦ ،1990ما ه٣لذ اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالظئحن ؤن ٖاثالث َلمن ؤن
لدكمل ؤَٟالهً٦ ،ما خضر في البىطىت الؿىىاث
جىي٘ بىاتهً الالجي حٗغيً لالٚخهاب في مسُماث ؤزغي إلبٗاص الٗاع الظي لخ ٤بالٗاثلت٦ ،ما جًُغ اليؿاء للؿ٩ىث
 1999حٗغيذ ؾُضة لئلٖخضاء مً ٢بل ؤًٖاء في ال٣ىاث
وٖضم ؤلابال ًٖ ٙالجىاة في ٖضة خاالثٞ ،مشال في الهىض ٖام

- Amnesty international, Les crimes commis contre les femmes lors des conflits armés.
Londres, novembre 2004 ,Index AI: ACT 77/075/2004, p28.
ٕ -تقرير منظمة ادلرأة العربية وىيئة األمم ادلتحدة للمساواة بني اجلنسني وسبكني ادلرأة (ىيئة األمم ادلتحدة للمرأة( ،مرجع سبق ذكره ،صٔ.ٙ
ٖ -ادلرجع نفسو ،صٕ.ٙ
ٗ -رافاييل برانش ،مرجع سبق ذكره ،ص ٕ.ٔٛ
٘ -ادلرجع نفسو ،ص ٗ.ٔٛ
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الٗؿ٨غٍت الهىضًت بىالًت ٧اقمحر وظامى ،وٖىض ج٣ضًمها لك٩ىي يضهم جم تهضًضها ب٣خل ٧ل عظا ٫اؾغتهاٞ ،هظه
اإلاًاً٣اث ججٗلهً ٖغيت للٗى ٠وٖضم ال٣ضعة ٖلى جُبُ ٤الٗضالت.
 2007جدذ
ٌكحر ج٣غٍغ لهىضو ١ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي للمغؤة (آلان ظؼء مً هُئت ألامم اإلاخدضة للمغؤة) لٗام
ٖىىان " الػىف كد اإلاسؤة خلاثم وؤزكام" ،بلى ؤن مٗٓم ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت الغاهىت هم مً اإلاضهُحن ،خُض بن
خىالي  70 %مً ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت للؿىىاث التي قملها الخ٣غٍغ لم ً٩ىهىا مً اإلا٣اجلحن بل ٧اهذ ٚالبُتهم مً
اليؿاء وألاَٟا ،٫وباجذ ظشض اليؿاء ً
ظؼءا مً مكهض اإلاٗاع ٥باليؿبت إلاً ٌؿخٗملىن الترهُب ٦خ٨خُ ٪خغبي ،خُض
ًلجاون بلى اٚخهابهً وبهاهتهً وبعٚامهً ٖلى الخمل والاؾخٛال ٫الجيسخي والغ ،١و٢ض ٧ان الىٓام ألاؾاسخي لغوما ؾىت
 1998الهاصع ًٖ مد٨مت الجىاًاث الضولُت ؤو ٫مٗاهضة حٗخمر الٗىٖ ٠لى ؤؾاؽ الجيـ بمشابت زغ ١زُحر لل٣اهىن
الضولي٦ ،ما ؤن ما ً٣اعب هه ٠اإلاضاهحن مً َغ ٝمد٨مت الجىاًاث الضولُت وٚحرها مً اإلادا٦م الضولُت مشل :اإلاد٨مت
ً
ؾاب٣ا ،واإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت لغواهضا ،واإلاد٨مت السانت لؿحرالُىنً ،ىاظهىن
الجىاثُت الضولُت لُىٚؿالُٞا
اتهاماث باالٚخهاب والاؾخٛال ٫الجيسخي ،وحكحر الخ٣اعٍغ اإلاسخهت بلى حٗغى اليؿاء للٗى ٠زال ٫الجزاٖاث اإلاؿلخت
الضولُت وٚحر الضولُت ؤو بٗضها.
ٟٞي طىزٍا ،ؤ٦ضث الٗضًض مً الخ٣اعٍغ الضولُت والىَىُت اػصًاص ظغاثم الٗى ٠الجيسخي اإلاغج٨بت يض اليؿاء
والٟخُاث ،مً بُنها ج٣غٍغ لجىت ؤلاه٣اط الضولُت ،خُض ون ٠الخ٣غٍغ الاٚخهاب ًّ بإهه «ؾمت باعػة وم٣ل٣ت» في الخغب
الؿىعٍت ،و٢ض وعص في جلسٍس الفدزالُت الدولُت لخلىق ؤلاوظان ؤن ؤٚلب بصٖاءاث الاٚخهاب وؤق٩ا ٫الٗى ٠الجيسخي
ألازغي التي اَل٘ ٖليها وٞض الٟضعالُت٢ ،ض اعج٨بتها ال٣ىاث الخ٩ىمُت والكبُدت ؤزىاء جٟخِل البُىث ،وٖىض ه٣اٍ
الخٟخِل ،وؤزىاء الاخخجاػ ،باإلياٞت بلى خاالث اٖخضاء ٖلى ؾُضاث في ؤماٖ ً٦امت ؤو ؤمام ؤ٢اعب لهً٦ ،ما وؤن بٌٗ
الطخاًا مً اإلاٛخهباث ٢خلىا ٖلى ًض اإلاٛخهبحن صون ؤن ججغي ؤًت مداؾبت للجىاة ،مما ؤصي بلى نضماث هٟؿُت خاصة
بحن الطخاًا والىاظُاث باإلياٞت بلى ؤن بٌٗ اليؿاء ٢ض ؤظمرن ٖلى جدمل خمل ٢ؿغي هاجج ًٖ الاٚخهاب ،ومً ظهتها
٢امذ هُىمً زاًدع ووحؽ بخىزُ ٤اؾخسضام الٗى ٠الجيسخي مً ظهت ال٣ىاث الخ٩ىمُت الؿىعٍت لخٗظًب الغظا٫
واليؿاء والاَٟا ٫اإلادخجؼًٍ ،و٢ض نغح الكهىص بالخ٣غٍغ ُٖىه بإن " :الجىىص واإلالِكُاث اإلاؿلخت اإلاىالُت للخ٩ىمت ٢ض
ؤؾائوا ظيؿُا لليؿاء والٟخُاث ختى ؾً 12ؾىت في الٛاعاث ٖلى اإلاىاػ ٫واإلاضاهماث الٗؿ٨غٍت للمىاَ ٤الؿ٨ىُت "٦ ،ما
ونٟذ مدخجؼاث ؾاب٣اث لهُىمً عاًدـ ووحل بإن الاهتها٧اث الجيؿُت التي حٗغيً لها ؤو قهضجها حكمل «الاٚخهاب
وبًالط ؤظؿام نلبت ،والخدؿـ الجيسخي ،والخٗغي ال٣ؿغي لٟتراث َىٍلت ،والهضماث ال٨هغبُت وجىظُه الًغباث
لؤلًٖاء الخىاؾلُت ،وبدؿب ال٣ىاهحن الضولُت ٞةن هظه الجغاثم جمشل اهتها٧اث لل٣اهىن ؤلاوؿاوي الضولي و٢ض جبل ٜخض
ظغٍمت الخغب اإلاخمشلت في الٗى ٠الجيسخي والاٚخهاب والخمل ال٣ؿغي..

ٔ

- Amnesty international, Op.cit, p 28.
ٕ -تقرير منظمة ادلرأة العربية وىيئة األمم ادلتحدة للمساواة بني اجلنسني وسبكني ادلرأة (ىيئة األمم ادلتحدة للمرأة( ،مرجع سبق ذكره ،صٕٙ
ٖ -أنظر :تقرير رابطة النساء الدولية للسالـ واحلرية ،االنتهاكات الواقعة على النساء يف سوريا واألثر اجملحف للنزاع عليهن  .ادلنظمات غري احلكومية
اإلستعراض الدوري الشامل للجمهورية العربية السورية  -تشرين الثاين. ٕ0ٔٙ ،
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ً
م٘ ؤن الاٚخهاب في الخغوب مىدكغ مىظ ٢غون ،لم ٌٗتر ٝبه بال مازغا ٦مؿإلت هامت مً مؿاثل خ٣ى١
ً
ّ
ً
ٌك٩ل جدضًا هاثال،
ؤلاوؿان ،ول ً٨ج٣ضًم بُاهاث مىزى٢ت ًٖ مضي الٗى ٠الجيسخي في الخغب وألاػماث ؤلاوؿاهُت ِ
ً
والؿبب الض ٤ُ٢لظل ٪هى الٓغو ٝالٟىيىٍت ُّس
وجى٣ل الؿ٩ان باؾخمغاع الٖخباعاث الؿالمتًً .ا ٝبلى طل ٪ؤن ٦شحرا مً
ً
اليؿاء ًترصصن في ال٨ك ًٖ ٠واٗ٢ت الاٚخهاب ،ختى وبن ٧ان ال٨ك ٠الػما للخهىٖ ٫لى الضٖم ؤو جد ٤ُ٣الٗضالت،
ً
وَٗىص هظا الترصص بما زىٞا مً اهخ٣ام بيافي ؤو بؿبب الىنمت اإلاغجبُت بالٗى ٠الجيسخي .
٦ما ًإحي مٗٓم البُاهاث اإلاخاخت ًٖ الٗى ٠الجيسخي في الهغإ مً صعاؾاث ؤٞغاصًت ؤو م٣ابالث م٘
الطخاًا/الىاظُاث مً الٗى٦ ،٠ما ُؤظغٍذ صعاؾاث اؾخ٣هاثُت ً
بىاء ٖلى مٗلىماث مً الؿ٩ان في بًٗت بلضان ،بما في
مسُماث الالظئحن ؤو ؤويإ ؤزغي بٗض الهغإ ،ومً هظه البلضان هجض ٧ىلىمبُا ،لُمرًا ،عواهضا ،ؾحرالُىن ،وجُمىع
لِكتي ،وجىظض خاظت ماؾت بلى مغا٢بت الٗى ٠الجيسخي في ؤويإ الهغإ وما بٗض الهغإ ،م٘ الاهدباه بلى الاٖخباعاث
ؤلازيُت واٖخباعاث الؿالمت لىي٘ جضابحر ٗٞالت وجىٞحر زضماث ٖالظُت.
 -3الػىف في السجىن واإلاػخلالث:
جخٗغى ال٨شحر مً اليؿاء والٟخُاث بلى ؤلاٖخ٣ا ٫والسجً ؤزىاء الخغوب والجزاٖاث ،بدُض جخٗغيً لكتى ؤهىإ
الخٗظًب الجؿضي والىٟسخيٟٞ ،ي ػمً الجزاٖاث والخغوب ألاهلُت ًسخٟي بخترام ال٣اهىن ،بدُض ً٨ثر ٖضص اإلاٗخ٣الث
والسجىن الؿغٍت التي جماعؽ قتى ؤهىإ الخٗظًب واإلاٗاملت الالبوؿاهُت للمؿاظحن ،بياٞت بلى بهتها ٥خ٣هم في حُٗحن
مدامي بياٞت بلى ؤجهم ال ٌٗغٞىن ختى ؾبب بٖخ٣الهم ،ومشلما ًدضر هظا م٘ الغظا ٫هجضه اًًا م٘ اليؿاء.
ؾىاء ٧ان ؤلاٖخ٣ا ٫في السجً ؤم في اإلاٗؿ٨غٞ ،ةهه ًٓل بضون ؤصوى ق ٪ؾُا٢ا مىاجُا لٗملُاث الخٗظًب
وؤلاٚخهاب الجيسخي ،بدُض حٗخمر اإلاٗؿ٨غاث التي ال جؼا ٫محزة ممحزة للخغوب مىظ ؤ٦ثر مً ٢غن ،والتي ٌسجً ٞيها
اإلاضهُىن إلاضة ٚحر مدضصة لُٗهض بهم بلى ظالصحهم ،حٗخمر ٧لها ؤما ً٦مىاجُت لهظه الًغوب مً الٗىٞ ،٠الخغب التي
بهضلٗذ ُٞما ٧ان ٌٗغ ٝبُىٚؿالُٞا مُل٘ الدؿُٗىاث ،قهضث بوكاء مٗؿ٨غاث مسههت لدؿهُل ؤلاٚخهاب م٘
بؾتهضا ٝللخهُٟت الٗغُ٢ت ،خُض ٧اهذ اليؿاء البىؾيُاث حٛخهمن وَؿدب٣ى ٖليهً بلى ؤن ًًًٗ مىالُضهً،
ٞاإلًضًىلىظُت الهغبُت الٗىهغٍت جخسُل ؤن بهجاب ألاَٟاٖ ٫لى هظا الىدى ٌؿهم في حٗضًل الخىػٕ الٗغقي في البالص ٖلى
هدى مؿخضام ،و٦ظلٞ ٪ةن مٛخه ي اليؿاء الخىحسخي الغواهضًحن ،اخخٟٓىا بهً ٢هضا ،وخىلىهً بلى بماء ظيـ ٢بل ؤن
ٌٗضمىهً ،و٦شحر منهً حٗغيً بلى بتر ظيسخي .
ٗٞلى ؾبُل اإلاشا ،٫جدضزذ الكب٨ت الاوعومخىؾُُت للخ٣ى ١ولجىت الخد ٤ُ٣اإلاؿخ٣لت في ج٣اعٍغها ًٖ
اؾخسضام مٗخ٣لحن ٧ىع٢ت مؿاومت في اإلاباصالث ؤو ٦غهاثً للً ِٛمً ؤظل حؿلُم ؤ٢اعب لهً ؤو إلاجغص الاهخ٣ام مً
الٗاثلت الجساطها مى ٠٢مٗاصي ،بياٞت لض ٘ٞمبال٦ ٜبحرة م٣ابل ؤلاٞغاط ٖنهً ،ومازغا ج٣ىم الخ٩ىمت الؿىعٍت باٖخ٣ا٫
اليؿاء بٛغى م٣اًًتهً بؿالح الجماٖاث اإلاؿلخت التي ج٣اجلهاٞ ،خ٣ىم باٖخ٣ا ٫اليؿاء ٦ما ًدهل ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫في
صعٖا ٖىض خاظؼ زغبت ٚؼالت الىاٖ ٘٢ىض اوجىؾتراص صعٖا-صمك ٤ألاعصن ،وفي جمىػ  2010اٖخ٣لذ ؾُضجحن مً مضًىت صاٖل
ٔ -اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ،دراسة متعمقة بشأف صبيع أشكاؿ العنف ضد ادلرأة :تقرير األمني العاـ ،مرجع سبق ذكره ،ص ٜٔ
ٕ -رافاييل برانش ،مرجع سبق ذكره ،ص ٖ.ٔٛ
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بمدآٞت صعٖا مضة 5ؤقهغ ولم ًسل ؾبُلهً بال بٗض ص ٘ٞمبل ٜمالي وحؿلُم ُٗ٢ 20ت مً ؾالح الجِل الخغ للجِل
الخ٩ىمي وج٨غعث مشل هظه الخىاصر في َٟـ وٖخمان.
 -4الػىف غبر اإلاخاحسة باليظاء:
ً
ً
ٌك٩ل الاججاع باألشسام ،وبسانت اليؿاء وألاَٟا ،٫اهتها٧ا ظؿُما لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وهى ؤًًا ظغٍمت
مغبدت ّ
 150ملُاع صوالع مً ألاعباح ٚحر اإلاكغوٖت ؾىىٍا ،وجخٛحر جض٣ٞاث الاججاع باألشسام بخٛحر
جضع ما ٌٗاص.2 ٫
ً
الى٢اج٘ الاظخماُٖت  -الا٢خهاصًت في اإلاجخم٘ وٍ ٠ُ٨اإلاخاظغون ؤؾالُب ٖملهم و٣ٞا لهظه الخٛحراث ،وفي الؿىىاث ألازحرة
ٖغ ٝهظا الك٩ل مً يغوب الٗى ٠اإلاىظه يض اليؿاء بعجٟاٖا ٦بحرا زانت ؤهه جضازل م٘ مؿإلت الهجغة ٚحر الكغُٖت
والهغوب مً ؤجىن الخغوب والهغاٖاث.
ً
ّ
ٌٗض الاججاع باألشسام مؿإلت مخٗضصة الجىاهب جغجبِ ٖاصة بما ٌُؿمى جض٣ٞاث الهجغة اإلاسخلُت ،وحكمل
ٞئاث مخٗضصة مً ألاشسام اإلاخى٣لحن ،بمً ٞيهم الالظئىن وَالبى اللجىء واإلاهاظغون الا٢خهاصًىن وٚحرهم مً ؤنىاٝ
ً
ً
اإلاهاظغًٍ الظًً ٌؿاٞغون ٖاصة بهٟت ٚحر هٓامُت مؿخسضمحن صعوبا مدكابهت ووؾاثل جى٣ل مكابهت ،وبن حٗضصث
ؤؾباب جى٣لهم ،وال ًضزل ضخاًا الاججاع ٖملُت جض٣ٞاث الهجغة اإلاسخلُت ٦إشسام مخجغ بهم مباقغة بالًغوعة ،وبهما
ً
٢ض ًهبدىن ٦ظل ٪ؤزىاء الغخلت ؤو ٖىضما ًهلىن بلى بلض الٗبىع ؤو اإلا٣هض٨ٞ ،شحرا ما جبضؤ الهجغة ٗ٦ملُت تهغٍب زم
جخدى ٫بلى اججاع في مغخلت الخ٣ت ،وال٣بى ٫بمكغوٕ هجغة ،هٓامُت ٧اهذ ؤم ٚحر هٓامُت ،ال ٌٗجي اهُبا ١ون ٠التهغٍب
ً
ٖليها جل٣اثُاٚ ،حر ؤهه خحن ًخٗغى اإلاهاظغون ألويإ اؾخٛاللُت وحٗؿُٟت ؤزىاء جغخالهم ؤو ٖىض بلى ٙوظهتهم ،وخحن
ً
جخٗغى خ٣ى٢هم للخُُ٣ض بكضة ؤو ًُدغمىن مماعؾتها ٧لُاٞ ،ةن هظه الخالت ًىُبٖ ٤ليها ون ٠الاججاع باألشسام.
ً
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ٢لُال ما ج٣ىم اليؿاء اإلاخاظغ بهً بةبال ٙالؿلُاث ًٖ ؤوياٖهً ،وٚالبا ما ًغًًٞ
اإلاخاظغًٍٖ ،ضم الش٣ت
الخٗاون م٘ مىْٟي بهٟاط ال٣ىاهحن بطا جم به٣اطهً وَٗىص هظا الامخىإ بلى :السى ٝمً اهخ٣ام ُ ِ
بالؿلُاث ،الاٖخ٣اص بإن الؿلُاث ال حؿخُُ٘ اإلاؿاٖضة ؤو ال جغٍض ؤن حؿاٖض ،السى ٝمً ع ٌٞؤؾغهً لهً ،و٦ظا ٢لت
الٟغم اإلاخاخت لهً في بلضاجهً ،وعبما ال جغي بٌٗ اليؿاء اإلاخاظغ بهً ؤجهً مؿخٛالث ،ال ؾُما ْ
بن ٨ً ً٦ؿمن ؤ٦ثر مما
ٌؿخًُٗ ٦ؿبه في بلضاجهً.
ً
ً
ّ
ٌٗض الاججاع ؾمت مً ؾماث الجزإ اإلاؿلر وخاالث ما بٗض الجزإ ٖلى الؿىاء ،بط ٖاصة ما ً٨دسخى بٗضا ظيؿاهُا
ً
ً
٢ىٍاٞ ،الغظا ٫والٟخُان مشال ًُخجغ بهم ألٚغاى جؼوٍض ال٣ىاث اإلاخداعبت باإلا٣اجلحن٦ ،ما جؼٍض الجزاٖاث اإلاؿلخت مً زُغ
حٗغى اليؿاء والٟخُاث بلى الاؾخٛال ٫الجيسخي ،بما في طل ٪الخٗغى للسُ ٠وؤلا٦غاه ٖلى الٗبىصًت الجيؿُت و/ؤو
ً
ُ
البٛاء ،و٢ض جى٣ل الطخاًا ٖمر الخضوص ٢بل بُٗهً والاججاع بهً في ؤ٢الُم وبلضان ؤزغي ،و٢ض ًخٗغيً ؤًًا بلى الاججاع
ٔ -أنظر :تقرير رابطة النساء الدولية للسالـ واحلرية ،االنتهاكات الواقعة على النساء يف سوريا واألثر اجملحف للنزاع عليهن،مرجع سبق ذكره ،ص .ٔ0
ٕ -تقرير اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ،تقرير ادلقررة اخلاصة ادلعنية باالذبار باألشخاص ،وخباصة النساء واألطفاؿ ،ماريا غراتسيا جيامارينارو  ،رللس
حقوؽ اإلنساف ،الدورة التاسعة والعشروف البند ٖ من جدوؿ األعماؿ تعزيز وضباية صبيع حقوؽ اإلنساف ،ادلدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،دبا يف ذلك احلق يف التنمية ٖٔ ،مارس  ،2015ص.ٚ
ٖ -اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ،دراسة متعمقة بشأف صبيع أشكاؿ العنف ضد ادلرأة :تقرير األمني العاـ ،مرجع سبق ذكره ،ص ٕٜ
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بهً ألٚغاى السسغة للجُىف والجماٖاث اإلاؿلخت ،ؤي ٠بلى طل ٪ؤن الؼٍجاث اإلاغجبت ؤو الىٖىص ال٩اطبت باالؾخسضام
في الٗمل اإلاجزلي في الساعط لخد ٤ُ٣خُاة ؤًٞل لؤلَٟاً ٫جٗل منهً ٖغيت لالججاع ألٚغاى الاؾخٛال ٫الجيسخي الخجاعي
والٗمل ال٣ؿغي ،بما في طل ٪الغ ١اإلاجزليٖ ،الوة ٖلى طلٞ ،٪ةن الجماٖاث قبه الٗؿ٨غٍت ٢ض جيكغ الٟؿاص في
ً
اإلاجخمٗاث ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت ،و٦شحرا ما جغٚم ألاَٟاٖ ٫لى الخدى ٫بلى ظىىص وٖما ،٫بما في طل ٪اؾخسضامهم في
ججاعة اإلاسضعاث اإلاسالٟت لل٣اهىن.
زالثا :اللىاثذ واللىاهين التي جىسض الخماًت ؤزىاء الخسوب والنزاغاث:
حٗضصث اإلاىازُ ٤واللىاثذ التي ٦غؾذ لخإُ٦ض الخماًت الضولُت للمغؤة يض ؤق٩ا ٫الٗى ٠اإلاسخلٟت ،بط ؤنبذ مً
اإلاؿخ٣غ في وا ٘٢الخٗاون الضولي يغوعة الخإُ٦ض ٖلى وظىب خماًت اليؿاء مً زُغ الٗملُاث الخغبُت ،وٖضم
بؾتهضاٞهً ،وٖضم حٗغًٍهً ألًت ؤٖماٖ ٫ؿ٨غٍت ؤو بعهابُت جازغ في خُاتهم ؤو ؾالمتهم البضهُت والىٟؿُت ،ومىه ًم٨ىىا
ؤن وٗضص مجمىٖت مً اللىاثذ وال٣ىاهحن ٖلى اإلاؿخىي الضولي وؤلا٢لُمي ؤًًا.
-1

اللىاثذ وؤلاغالهاث غلى اإلاظخىي الدولي:

جًمىذ الثدت الهاي الهاصعة ٖام 1907ؤخ٩اما جخٗل ٤بخهغٞاث صولت الاخخال ،٫و٦ظا بجٟاُ٢اث الهاي لٗام 1899وٖام 1907جخًمىان ؤخ٩اما جٟ٨ل بٌٗ الخماًت لليؿاء بةٖخباعهً مً الؿ٩ان اإلاضهُحن.
 ()،1949التي ٧اهذ وال جؼا ٫مىظ بٖخماصها جهى ٠يمً
 جىاولذ بجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعب٘ لٗام ،1977ؤخ٩اما جيبظ
اله٩ى ٥ألاؾاؾُت التي جدمي ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت ،باإلياٞت بلى بغوجى٧ىليها ؤلاياُٞحن لٗام
الٗى ٠يض اإلاغؤة في الجزاٖاث اإلاؿلخت ٧ىجها جضعط يمً اإلاضهُحن الظًً ًخٗغيىن لكتى ؤهىإ الٗضوان ،وٖلُه ؤ٦ضث
ً
اإلااصة 108مً اجٟاُ٢ت حىُف الثالثت ؤهه ًجب ؤن جدخجؼ ؤؾحراث الخغب الالحي ًً٣حن ٖ٣ىبت جإصًبُت في ؤماً٦
مىٟهلت ًٖ الغظا ،٫وٍ٩ىن ؤلاقغاٖ ٝليهً مً اليؿاء٦ ،ما البض ؤن جخمخ٘ اليؿاء الالحي خغمً مً خغٍتهً ،ألؾباب
زانت باٖخباعهً ؤؾحراث خغب ،هٓغا لالٖخباع السام الظي ًجب بًالئه لهً ،ولٖ ً٨لى
بدماًت
جخٗل ٤بالجزإ اإلاؿلر،
ٍن
ٍن
ً
ً
 1949جمشل ج٣ضما هىُٖا في مجا ٫خماًت اليؿاء مً الاهتها٧اث الجيؿُت ،هدُجت
الغٚم مً ؤن اجٟاُ٢اث ظىُ ٠لؿىت
ً
الخجاوػاث التي ال٢تها اليؿاء ؤزىاء الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ،بال ؤجها جدخاط جىُ٣دا ًخمشل في بصعاط مٗاًحر خضًشت الٗهض
جخٗل ٤بالٗى ٠يض اليؿاء ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت ،م٘ مغاٖاة زهىنُاتهً الخ٩ىٍيُت والاظخماُٖت ،وخماًتهً مً
ألازُاع واإلاأسخي التي ٢ض جىجغ ًٖ الٗملُاث الٗضاثُت.

ٔ -تقرير اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ،تقرير ادلقررة اخلاصة ادلعنية باالذبار باألشخاص ،وخباصة النساء واألطفاؿ ،ماريا غراتسيا جيامارينارو ،مرجع
سبق ذكره ،ص ص .ٛ ،ٚ
) –(إتفاقية جنيف لتحسني حاؿ اجلرحى وادلرضى بالقوات ادلسلحة يف ادليداف.
 إتفاقية جنيف لتحسني حاؿ اجلرحى ومرمى وغرقى القوات ادلسلحة يف البحار. إتفاقية جنيف بشأف معاملة أسرى احلرب. -إتفاقية جنيف بشأف ضباية األشخاص ادلدنيني يف وقت احلرب (يشار إليها بعبارة إتفاقية جنيف الرابعة).
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٣ٞ ،1993ض ؤ٦ض ٖلى بهتها ٥الخ٣ى ١ألاؾاؾُت لليؿاء في خاالث الجزإ اإلاؿلر ،خُض
 ؤما بٖالن فُِىا للٗامقهض اإلااجمغ الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاٗ٣ىص في ُِٞىا ،حٗبئت ٖاإلاُت ميؿ٣ت إلٖاصة جىُ٦ض خ٣ى ١اإلاغؤة باٖخباعها خ٣ى١
بوؿان ،ؤًً حٗاوهذ مٗه اليؿاء مً ٧ل اإلاىاَ ٤ؤلا٢لُمُت ،مً الخ٩ىماث واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت ٖلى خض ؾىاء،
َّ
وهٓمً ؤهٟؿهً للخإزحر في الٗملُاث الخدًحرًت للماجمغ ،ؤلا٢لُمُت منها والٗاإلاُت٦ ،ما ٢مً بدمالث إلصعاط مىٓىع
ظيؿاوي في ظضو ٫ألاٖما ٫الضولي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،بهض ٝببغاػ اهتها٧اث خ٣ى ١اإلاغؤة بك٩ل واضر ،اقخمل بٖالن
وبغهامج ٖمل فُِىا ٖلى جىُ٦ض ٖاإلاُت خ٣ى ١اإلاغؤة باٖخباعها خ٣ى ١بوؿان ،و٦ظا الضٖىة بلى الً٣اء ٖلى الٗى ٠ال٣اثم
ً
َ
بٖالن الً٣اء ٖلى الٗى ٠يض
ٖلى ؤؾاؽ هىٕ الجيـ٦ ،ما ؤيا ٝاإلااجمغ ؤًًا ػزما ٦بحرا بلى اٖخماص الجمُٗت الٗامت
اإلاغؤة في و٢ذ الخ ٤مً جل ٪الؿىت.
 هو بغالن الللاء غلى الػىف كد اإلاسؤة ٖلى ؤن الٗى ٠يض اإلاغؤة ٌٗض "مٓهغا لٗال٢اث ٢ىي ٚحر مخ٩اٞئتً
بحن الغظل واإلاغؤة ٖمر الخاعٍش ،ؤصث بلى هُمىت الغظل ٖلى اإلاغؤة ومماعؾخه الخمُحز يضها ،والخُلىلت صون جهىيها جهىيا
ً
٧امال"٦ ،ما ؤبغػ هظا ؤلاٖالن اإلاىا ٘٢اإلاسخلٟت للٗى ٠يض اإلاغؤة:
الٗى ٠في ألاؾغة ،والٗى ٠في اإلاجخم٘ ،والٗى ٠الظي جغج٨به الضولت ؤو جخٛاضخى ٖىه٦ ،ما جُغ ١ؤًًا لخ٣ُ٣ت
ؤن هىاٞ ٥ئاث مُٗىت مً اليؿاء مٗغياث بىظه زام للٗى ،٠بما في طل ٪ألا٢لُاث ،ووؿاء الكٗىب ألانلُت،
ُ
والالظئاث ،وال٣ٟحراث اإلاضٗ٢اث ،واليؿاء اإلاٗخ٣الث في ماؾؿاث بنالخُت ؤو في سجىن ،والٟخُاث واليؿاء اإلاٗى٢اث،
واليؿاء اإلاؿىاث ،واليؿاء في ؤويإ الهغإ اإلاؿلر ،وٖلُه وي٘ ؤلاٖالن ؾلؿلت ،مً الخضابحر التي ًجب ؤن جخسظها
الضو ٫إلاى٘ هظا الٗى ٠والً٣اء ٖلُه٦ ،ما ؤ٦ض ٖلى الضو ٫بىظىب بصاهت الٗى ٠يض اإلاغؤة وٖضم جظعٖها بالٗاصاث ؤو
الخ٣الُض ؤو الضًً.
 189صولت في اإلااجمغ الٗالمي الغاب٘ اإلاٗجي باإلاغؤة في
ؤ٦ض بغالن ومنهاج غمل بُجين ،مً ظهخه ،الظي اٖخمضجهً
 ،1995ؤًً ٖحن ؤلاٖالن 12مجاال هاما ظضا مً مجاالث ال٣ل ٤التي حؿخضعي اجساط جضابحر ملخت لخد٤ُ٣
بُجحن في ؾىت
ؤهضا ٝاإلاؿاواة والخىمُت والؿالم ،و٧ان ؤخض هظه اإلاجاالث "الٗى ٠يض اإلاغؤة".

ٔ -أنظر :إعالف بشأف القضاء على العنف ضد ادلرأة  :قرار ازبذتو اجلمعية ا لعامة بناءا على تقرير اللجنة الثالثة )A/48/629( ،القرار ٔٓٗ/ٗٛ
ديسمرب.ٜٜٖٔ-
ٕ -منهاج عمل بيجني
حدد منهاج عمل بيجني ادلتعلق بالعنف ضد ادلرأة ثالثػة أىػداؼ اسًتاتيجية ،ىي:
• ازباذ تدابري متكاملة دلنع العنف ضد ادلرأة والقضاء عليو.
•دراسة أسباب العنف ضد ادلرأة وعواقبو وفعالية التدابري الوقائية.
• القضاء على االذبار بادلرأة ومساعدة ضحايا العنف الناتج عن البغاء واالذبار.
يف إطار ىذه األىداؼ ،وضع منهاج العمػل سلػسلة مػن التػدابري ادللموسػة الػيت غلػب أف تتخذىا احلكومات ،دبا يف ذلك تنفيذ الصكوؾ ا لدولية حلقوؽ
اإلنساف؛ والػسياسات والػربامج اذلادفة إىل ضباية النساء الالئي وقعن ضحايا للعنف ومساندهتن ؛ التوعية والتعليم.
ٕ0ٔ0مارس آذار  /ٔ-ٕٔ /البند ٖ (أ) من جدوؿ األعماؿ،
دلزيد من ادلعلومات أنظر  :جلنة وضع ادلرأة الدورة الرابعة واخلمسوف،
.E/CN.6/2010/CRP.6
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مً هاخُت ؤزغيً ،م٨ىىا بياٞت بٌٗ السُىاث التي ؾاهمذ في به٣كإ الغئٍت اإلاٗانغة للجزاٖاث وحؿلُِ
 1992ببان الخغب في ًىٚؿالُٞا ،بط ؾغٖان ما بهدكغث
الًىء ٖلى يغوب الٗى ٠يض اإلاغؤة في الخغوب بٖخباعا مً ٖام
 1992ظغي ج٣ضًم ج٣غٍغ
ؤزباع خمالث ؤلاٚخهاب اإلاىهجُت ،والؾُما في البىؾىت وونلذ بلى زاعط البالصٟٞ ،ي جهاًت ٖام
بلى الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ٦ما ظغي الخهىٍذ في مجلـ ألامً باإلظمإ ٖلى "ال٣غاع "789الظي هضص "بالُاب٘
الىاؾ٘ الىُا ،١اإلاىٓم واإلانهجي" إلٖخ٣ا ٫اليؿاء واٚخهابهً ،وبٗض طل ٪بؿىت ؤ٢غث الجمُٗت الٗامت بٖالها خى٫
"جـفُت الػىف اإلامازض غلى اليظاء" الظي ًسغط هظا اإلاىيىٕ مً الىُا ١السهىصخي اإلاجزلي ،بالخإُ٦ض ٖلى بٗضه
الؿُاسخي :بدُض جا٦ض الجمُٗت الٗامت صوعها في خماًت وجغُ٢ت خ٣ى ١اإلاغؤة ،بما في طل ٪ؤزىاء وبٗض الجزاٖاث اإلاؿلخت.
بهُال٢ا مً هظا الخىعي ،بٖخمرث بظتهاصاث وؤخ٩ام اإلادا٦م الجىاثُتُٞ ،ما ٧ان ٌٗغ ٝبُىٚؿالُٞا
)(TPIYوعواهضا ) ،(TPIRؤلاٚخهاب ػمً الخغبٗ٦ ،ىهغ م٩ىن لجغٍمت يض ؤلاوؿاهُت ولجغٍمت بباصةٖ ،لى الخىالي ،خُض
ٖ ،1998لى ؤلاٚخهاب اإلانهجي والبٛاء ؤلا٦غاهي
جىو اإلاادة الظابػت مً كاهىن زوما للمد٨مت الجىاثُت الضولُت لٗام
والخمل ؤلاظباعي والخُٗ٣م ؤلا٦غاهي" ،و٧ل ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الٗى ٠الجيسخي طي ظؿامت ممازلت" ٦-جغاثم خغب -وظغاثم
يض ؤلاوؿاهُت بمجغص ؤن جغج٨ب في بَاع هجىم مٗمم ؤو منهجي يض ؾ٩ان مضهُحن.
 1325اإلااعر بخاعٍش ؤٚؿُـ  2000بىظىب خماًت اإلاغؤة في الجزاٖاث
وفي ألازحر ،ؤ٦ض ٢غاع مجلـ ألامً ع٢م
والخغوب ٧ىن اإلاضهُحن والؾُما اليؿاء وألاَٟاٌ ٫ك٩لىن ألاٚلبُت الٗٓمى مً اإلاخإزغًٍ ؾلبا بالهغإ اإلاؿلر ،بىنٟهم
الظئحن ومكغصًً صازلُا ،بياٞت ل٩ىجهم ؤ٦ثر بؾتهضاٞا مً َغ ٝاإلا٣اجلحن والٗىانغ اإلاؿلخت٦ ،ما قضص ال٣غاع ؤًًا بإن
جٟ٨ل ظمُ٘ ألاَغا ٝمغاٖاة بغامج بػالت ألالٛام والخىُٖت بدٓغها ،و٦ظا وظىب بقغا ٥اليؿاء في ٖملُاث بخال ٫الؿالم
وػٍاصة جمشُلها في ظمُ٘ مؿخىٍاث نى٘ ال٣غاع في اإلااؾؿاث وألالُاث الىَىُت وؤلا٢لُمُت والضولُت إلاى٘ الهغاٖاث
وخلها ،و٦ظا مغاٖاة الاخخُاظـاث السانـت للمـغؤة والٟخـاة ؤزىاء ؤلاٖاصة بلى الىَـً وبٖاصة الخىَحن وما ًخٗل ٤بهظه
الاخخُاظاث مً بٖاصة الخـإهُل وبٖاصة ؤلاصمـاط والخٗمـحر بٗـض اهخـهاء الهغإ.
َلب ال٣غاع ،مً ظهت زاهُت ،ظمُ٘ ألاَغا ٝفي الهغإ اإلاؿلر ؤن جدترم اختراما ٧امال ال٣ــاهىن الضولي اإلاىُب٤
ٖلى خ٣ى ١اليؿاء والٟخُاث وخماًتهً وزانت باٖخبـاعهً مضهُـاث ،وال ؾـُما الالتزاماث اإلاىُب٣ت ٖلـى هـظه ألاَغاٝ
 1951وبغوجى٧ىلهــا لٗــام
 ،1977واجٟاُ٢ـت الالظئـحن لٗــام
 1949وبغوجى٧ىلهـا ؤلايـافي لٗـام
بمىظـب اجٟاُ٢ـاث ظىُـ ٠لٗـام
 ،1999واجٟاُ٢ــت
 1977وبغوجى٧ىلهــا الازخُــاعي لٗــام
 ،1967واجٟاُ٢ــت الً٣ـاء ٖلـى ظمُـ٘ ؤق٩ا ٫الخمُـحز يـض اإلاغؤة لٗــام
 1989وبغوجى٧ىلُــها الازخُ ــاعٍحن اإلااعزحن 25ؤًاع/ماًى  ،2000وؤن جًـ٘ في الاٖخبـاع
ألامم اإلاخدــضة لخ٣ــى ١الُٟــل لٗــام
ألاخ٩ام طاث الهلـت مـً هٓـام عومـا ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت.
دون ؤن هيس ى بسوجىهىٌ مى٘ و٢م٘ ومٗا٢بت الاججاع باألشسام ،وبسانت اليؿاء وألاَٟا ،٫اإلاىمل الجفاكُت
َّن
ألامم اإلاخددة إلايافدت الجسٍمت اإلاىنمت غبر الىهىُت (،اٖخمض وٖغى للخى ُ٘٢والخهضً ٤والاهًمام بمىظب ٢غاع
ٔ -رافاييل برانش ،مرجع سبق ذكره ،ص ص ٕ.ٖٔٛ ،ٔٛ
ٕ -دلزيد من العلومات أنظر :قرار رللس األمن رقم ٕٖ٘ٔ ،القرار الػذي ازبػذه رلل ػػس األمن يف جلسػػتو ٖٕٔٗ ادلنعقدة يف ٖٔ تش ػرين األوؿ/أكتوبػػر
.2000األمم ادلتحػدة ).S / RES/1325(2000
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 )2000الظي ًاٍض اجساط
الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة 25الضوعة السامؿت والسمؿىن اإلااعر في 15حكغًٍ الشاوي/هىفمبر
جضابحر إلاى٘ الاججاع وم٩اٞدخه ،وخماًت الطخاًا وحٗؼٍؼ الخٗاون بحن الضو ٫ألاَغا.ٝ
 - 2دوز اإلااطظاث ؤلاكلُمُت في زفم الػىف كد اإلاسؤة:
ال ج٣خهغ خضوص اإلاؿاهماث في هبظ الٗى ٠اإلاماعؽ يض اإلاغؤةٖ ،لى اإلاٗاهضاث واله٩ى ٥الضولُت  ،ِ٣ٞبدُض
حٗضاه بلى وظىص ماطظاث ومػاهداث بكلُمُت خاولذ ججؿُض خ٣ى ١اإلاغؤة ومؿاٖضتها في ججاوػ يغوب الٗى ٠اإلاماعؽ
ٖليها ،مً بحن جل ٪اإلاٗاهضاث هجض:
 بجٟاُ٢ت البلضان ألامغٍُ٨ت إلاى٘ الٗى ٠يض اإلاغؤة واإلاٗا٢بت ٖلُه واؾدئهاله (اجفاكُت بُلُم دو بازا)،والمروجى٧ى ٫للمُثاق ؤلافسٍلي لخلىق ؤلاوظان وخلىق الؼػىب بكإن خ٣ى ١اإلاغؤة في بٞغٍُ٣ا؛ واجفاكُت زابوت
حىىب ػسقي آطُا للخػاون ؤلاكلُمي اإلاخٗل٣ت بمى٘ وم٩اٞدت الاججاع باليؿاء وألاَٟا ٫ألٚغاى البٛاء.

ٔ -تشكل اتفاقية البلداف األمريكية دلنع العنف ضد ادلرأة (اتفاقية بيليم دو بارا) ادلربمة يف عاـ ٗ ، ٜٜٔاستجابة إقليمية للدعوة إىل التسليم بأف العنف
ضد ادلرأة يعترب قػضية مػن قضايا حقوؽ اإلنساف ،والتسليم بضرورة زيادة الوفاء بالتزامات حقوؽ اإلنساف فيما يتعلق حبقوؽ اإلنساف للمرأة ،،تؤكد
اإلتفاقي على وجوب إلتزاـ الدولة ببذؿ العناية الواجبة يعين أنو غلوز ربميل الدولة ادلسؤولية عن فعل غري مشروع ،حىت لو مل تكن الدولة من ارتكب
ة
ىذا الفعل ،وذلك بسبب إخفاقها يف منع وقوع ىذا االنتهاؾ أو التصدي لو بشكل مناسب.
دوبا أنظر :
 دلزيد من ادلعلومات حوؿ مواد إتفاقية بليم ار- " Convention de Belem Do Para" , Convention interaméricaine pour la prévention, la
sanction et l’élimination de la violence contre la femme..(Résolution adoptée a la septième
séance plénière tenue Ie 9 juin 1994) AGIRES. 1257 (XXIV-0/94).
- " Convention of Belem Do Para ", Inter-American Convention on the Prevention,
Punishment and Eradication of Violence against Women. From the web set:
https://www.oas.org/en/CIM/docs/Belem-do-Para%5BEN%5D.pdf
ٕ -بروتوكوؿ حقوؽ ادلرأة يف أفريقيا ادللحق بادليثاؽ األفريقي حلقوؽ اإلنساف والشعوب ،اعتمدتو اجلمعية العامة لرؤساء دوؿ وحكومات االرباد
األفريقي ،وذلك أثناء انعقاد قمتها العادية الثانية يف العاصمة ادلوزمبيقية ،مابوتو يف ٔٔ سبوز/يوليو ٖٕٓٓ .وىو بروتوكوؿ دخل حيز النفاذ يف ٕ٘
نوفمرب ٕ٘ٓٓ ،بعد أف صادقت عليو ٘ٔ دولة افريقية ،ؽلكن تناوؿ ادلادة ٔٔ منو:
ادلػادة ٔٔ :ضباية ادلرأة يف النػزاعات ادلسلحة
ٔ -تتعهد الدوؿ األطراؼ بضماف احًتاـ قواعد القانوف اإلنساين الدويل ادلنطبقة على حاالت النزاعات ادلسلحة اليت تؤثر بشكل سليب على السكاف،
وباألخص النساء منهم.
ٕ -تتكفل الدوؿ األطراؼ ،وفقا اللتزاماهتا دبوجب القانوف اإلنساين الدويل ،حبماية ادلدنيني ،يف أوضاع النزاعات ادلسلحة دبن فيهم النساء ،بغض النظر
عن الفئة السكانية اليت ينتمني إليها.
ٖ -تتعهد الدوؿ ا ألطراؼ حبماية طالبات اللجوء والالجئات والعائدات وادلشردات داخليا ،من كافة أشكاؿ العنف واالغتصاب وغري ذلك من أشكاؿ
االستغالؿ اجلنسي ،وضماف اعتبار أعماؿ العنف ىذه جرائم حرب ،و /أو إبادة صباعية و /أو جرائم ضد اإلنسانية ،وتقدًن اجلناة للعدالة أماـ والية
قضائية جنائية ذات أىلية.
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 2004الظي ؤقاع في بُاهه السخامي بلى ؤن اإلاغؤة
 مىخدي اإلاسؤة الػسبُت والنزاغاث اإلاظلخت :بحروث  9-7ماعؽالٗغبُت هي ألا٦ثر جًغعا مً ٖىا٢ب ؤلاخخالالث والخغوب ،خُض ؤوصخى الضو ٫والخ٩ىماث بىي٘ المرامج السانت لضٖم
اإلاغؤة في م٣اومت ؤلاخخال ٫ومؿاٖضتها ماصًا ومٗىىٍا ٖلى الهمىص ،وع ٘ٞالىعي اإلاجخمعي خى ٫آلازاع اإلاضمغة للجزاٖاث ٖلى
اإلاغؤة والُٟل وألاؾغة ،و٦ظا وظىب جىٞحر السضماث الًغوعٍت إلاؿاهضة اإلاغؤة طاث ؤلاخخُاظاث السانت الىاقئت ًٖ
ؤلاخخال ٫والجزاٖاث اإلاؿلخت.
 :2005جىاولذ مكاع٦ت اإلاغؤة في نى٘ ال٣غاعاث وفي ؤلُاث خل
 خوت الػمل الػسبُت للنهىق باإلاسؤة ختى غامالجزاٖاث ،و٦ظا بقغا٦ها في مٟاوياث الؿالم وٖملُاث ؤلاٚازت ؤلاوؿاهُت ،وجدىٍل محزاهُاث الؿالح بلى الجاهب الخىمىي،
ومدا٦مت مغج ٨ي الجغاثم يض اليؿاء والٗمل ٖلى جدغٍغ ألاؾغي مً السجىن ؤلاؾغاثُلُت ،بياٞت بلى النهىى باإلاغؤة ٖمر
بظغاء اإلاؼٍض مً الضعاؾاث اإلاُضاهُت خى ٫هخاثج جإزحر الخغوب.
،2006
الدوزة السابػت والػؼسون للجىت ؤلاكخـادًت وؤلاحخماغُت لغسبي ؤطُا ،اإلاىػلدة في بيروث 11-8ماًىبكإن مكاع٦ت اإلاغؤة في نى٘ ال٣غاع إلاى٘ الهغاٖاث وبىاء الؿالم ،خُض صٖذ اللجىت الخىُٟظًت بلى صعاؾت ؤويإ اإلاغؤة في
البلضان التي حٗاوي مً ؤلاخخال ٫والخغوب والجزاٖاث.
وٖلُهً ،م٨ىىا اؾخٗغاى ظملت مً اله٩ى ٥واللىاثذ ال٣اهىهُت واإلاىازُ ٤وال٣غاعاث التي ؾٗذ ٧لها بلى هبظ
الٗى ٠يض اإلاغؤة بمسخل ٠ؤق٩اله وؤهىاٖه.
ؿىىن كاهىهُت وطُاطُت وممازطاث مخخازة بؼإن الػىف كد اإلاسؤة
اإلاػاهداث الدولُت

ٗ -تتخذ الدوؿ األطراؼ صبيع التدابري الالزمة لضماف عدـ مشاركة أي طفل وخاصة الفتيات الاليت مل يبلغن سن الػ  ٔٛمن العمر على ضلو مباشر يف
األعماؿ العدائية ،وعدـ ذبنيد أي طفل كجندي.
ٔ -تقرير األمم ادلتحدة ،اجمللس االقتصادي واإلجتماعي ،اللجنة االقتصادية االجتماعية ولغريب أسيا (اإلسكوا) ،تعزيز حقوؽ ادلرأة يف مناطق النزاع :
دراسة عينة دلناطق سلتارة يف ادلنطقة العربية .إجتماع اخلرباء ضلو تنمية ادلرأة يف ظل احلروب والنزاعات ادلسلحة ،أبو ظيب :مارس  ،ٕٓٓٚص ص٘.ٛ-
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اجفاكُت الللاء غلى حمُؼ ؤػياٌ الخمُيز كد اإلاسؤة.
البروجىهىٌ الاخخُازي الجفاكُت الللاء غلى حمُؼ ؤػياٌ الخمُيز كد اإلاسؤة.
الػهد الدولي الخاؾ بالخلىق اإلادهُت والظُاطُت والبروجىهىٌ الاخخُازي.
الػهد الدولي الخاؾ بالخلىق الاكخـادًت والاحخماغُت والثلافُت.
الاجفاكُت الدولُت للللاء غلى حمُؼ ؤػياٌ الخمُيز الػىـسي.
اجفاكُت مىاهلت الخػرًب وغيره مً كسوب اإلاػاملت ؤو الػلىبت اللاطُت ؤو الالبوظاهُت ؤو اإلاهُىت.
اجفاكُت خلىق الوفل وبسوجىهىالها الاخخُازٍان.
الاجفاكُت الدولُت لخماًت خلىق حمُؼ الػماٌ اإلاهاحسًٍ وؤفساد ؤطسهم.
بسوجىهىٌ مىؼ وكمؼ ومػاكبت الاججاز باألشخاؾ ،وبخاؿت اليظاء وألاهفاٌ ،اإلاىمل الجفاكُت ألامم
اإلاخددة إلايافدت الجسٍمت اإلاىنمت غبر الىهىُت.
هنام زوما ألاطاس ي للمدىمت الجىاثُت الدولُت.
اجفاكُت حىُف اإلاخػللت بدماًت اإلادهُين وكذ الخسب (اجفاكُت حىُف السابػت(.
اإلاػاهداث ؤلاكلُمُت
اجفاكُت البلدان ألامسٍىُت إلاىؼ الػىف كد اإلاسؤة واإلاػاكبت غلُه واطدئـاله (اجفاكُت بُلُم دو بازا(.
البروجىهىٌ للمُثاق ؤلافسٍلي لخلىق ؤلاوظان وخلىق الؼػىب بؼإن خلىق اإلاسؤة في بفسٍلُا.
اجفاكُت زابوت حىىب ػسقي آطُا للخػاون ؤلاكلُمي اإلاخػللت بمىؼ وميافدت الاججاز باليظاء
وألاهفاٌ ألغساق البغاء.
وزاثم الظُاطت الدولُت
بغالن وبسهامج غمل فُِىا اللران اغخمدهما اإلااجمس الػاإلاي لخلىق ؤلاوظان.
بسهامج غمل اإلااجمس الدولي للظيان والخىمُت.
بغالن ومنهاج غمل بُجين ،اللران اغخمدهما اإلااجمس الػاإلاي السابؼ للمسؤة.
الىزُلت الخخامُت للدوزة الاطخثىاثُت الثالثت والػؼسًٍ للجمػُت الػامت اإلاػىىهت” :اإلاسؤة طىت
 2000اإلاظاواة بين الجيظين والخىمُت والظلم في اللسن الخادي والػؼسًٍ“
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كسازاث مخخازة للجمػُت الػامت
بغالن بؼإن الللاء غلى الػىف كد اإلاسؤة ،اللساز 48/104
جدابير مىؼ الجسٍمت والػدالت الجىاثُت للللاء غلى الػىف كد اإلاسؤة ،اللساز52/86
بغالن ألامم اإلاخددة لأللفُت ،اللساز )55/2ؤ(
56/128
اإلامازطاث الخللُدًت والػادًت التي جازس في صخت اليظاء والفخُاث ،اللساز
58/147
الللاء غلى الػىف الػاثلي كد اإلاسؤة ،اللساز
59/165
الػمل غلى الللاء غلى الجساثم كد اليظاء والفخُاث اإلاسجىبت باطم الؼسف ،اللساز
59/166
الاججاز باليظاء والفخُاث ،اللساز
الػىف كد الػامالث اإلاهاحساث ،اللساز60/139
الىزُلت الخخامُت إلااجمس اللمت الػاإلاي ،اللساز ( 60/1ب)
كساز مجلع ألامً
 1325غً اإلاسؤة والظلم وألامً
) 2000
كساز مجلع ألامً (
كساز لجىت خلىق ؤلاوظان /كساز(ج)
2005
الللاء غلى الػىف كد اإلاسؤة ،اللساز/41
هُئاث ألامم اإلاخددة اإلايؼإة بمىحب مػاهداث
لجىت الللاء غلى الخمُيز كد اإلاسؤة :الخىؿُت الػامت زكم 12،الػىف كد اإلاسؤة.
لجىت الللاء غلى الخمُيز كد اإلاسؤة :الخىؿُت الػامت زكم 14،خخان ألاهثى.
لجىت الللاء غلى الخمُيز كد اإلاسؤة :الخىؿُت الػامت زكم 19،الػىف كد اإلاسؤة.
لجىت الللاء غلى الخمُيز كد اإلاسؤة :الخىؿُت الػامت زكم  25،ؤبػاد الخمُيز الػىـسي اإلاخـلت بالجيع.
اللجىت اإلاػىُت بالخلىق الاكخـادًت والاحخماغُت والثلافُت :الخػلُم الػام زكم 14،الخم في
الخـىٌ غلى ؤغلى مػاًير الصخت اإلامىً جدـُلها.
اللجىت اإلاػىُت بالخلىق الاكخـادًت والاحخماغُت والثلافُت :الخػلُم الػام زكم 16،خم السحاٌ
واليظاء في الخمخؼ بيل الخلىق الاكخـادًت والاحخماغُت والثلافُت غلى كدم اإلاظاواة اإلاادة (.)3
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الاجداد البرإلااوي الدولي
هُف ًمىً للبرإلااهاث حػصٍص هسق فػالت إلايافدت الػىف كد اإلاسؤة في ول اإلاُادًً ،اللساز الـادز في
..2006
12ؤًاز/ماًى
)ؤ) -ال ؾُما ال٣ٟغة 25.
)ب) -ال ؾُما ال٣ٟغة(58و(.
ً
)ط) -ؤوكإ ٢غاع الجمُٗت الٗامت 60/251مجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان .وه٣ل بلى مجلـ ؤًًا ظمُ٘ والًاث وؤلُاث
ً
ً
ومهام ومؿاولُاث لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان .ومضص ال٣غاع للمجلـ هظه الىالًاث في ًٚىن ٖاما واخضا ً٣ىم زالله
بةهجاػ اؾخٗغايه لها.
الخاجمت:
الَاإلاا ٖاهذ اليؿاء ظغاء الخغوب والجزاٖاث٧ ،ىن اإلاغؤة جخٗغى للٗضًض مً الًٛىَاث الىٟؿُت والجؿضًت،
بدُض ٢ض ج٩ىن ٖغيت لئلٖخ٣ا ٫بمجغص ؤلاقدباه بإن ػوظها ؤو ؤزىها مً اإلا٣اومت ؤو مً اإلاٗاعيحن ؤو ما قابه٦ ،ما ٢ض
جخدمل ؤٖباء البِذ وألاؾغة وألاوالص بٗض وٞاة ؤو اؾدكهاص ؤعباب الٗاثلت٦ ،ما ٢ض ج ٘٣في ألاؾغ وجسً٘ لكتى ؤهىإ
الخٗظًب وؤلاهاهت ،ؤولها ؤلاٚخهاب والخٗضي ال٣ؿغي ٖلى ٦غامتها وقغٞها ،بتر ألاًٖاء ،الخمل ؤلاظباعي وال٩ي والدكىٍه
والخغ ١ؤو ؤي هىٕ ؤزغ مً يغوب الٗى٦ ،٠ما ؤجها ٖغيت للمخاظغة بها ٧ىجها ٢ض حكغص ؤو ج٩ىن الظئت ومىه حؿخٛل
ق٩اث التهغٍب واإلاخاظغة هظا ألامغ ٞخ ٘٣اإلاغؤة ٞغَؿت ألَمإ آلازغًٍ.
الخٓىا حٗضص اإلاىازُ ٤التي جا٦ض ؤو ٫ؤمغ ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وؤلاجٟاُ٢اث التي ج٨غؽ الخماًت للمضهُحن
ووظىب الخٟغٍ ٤بُنهم وبحن اإلا٣اجلحن ول ً٨في خاالث الخغوب جىته٧ ٪ل هظه ال٣ىاهحن مً َغ ٝاإلاخداعبحن ،ؤًً ً٩ىن
اإلاضهُىن مً ؤَٟا ٫ووؿاء وٖؼ ٫عهً الؿالحٟٞ ،ي نغاٖاث الُىم مشال لم ًىجى ال ألاَٟا ٫وال اليؿاء وال الغظا ٫مً
ال٣ه ٠ؤلاؾغاثُلي ٖلى الٟلؿُُيُحن ،بدُض ٌؿخٗمل الُ٨ان الههُىوي ٖضة ؤؾلخت مدغمت صولُا ،وفي الخغب في
ؾىعٍا جم جضمحر الٗضًض مً اإلاىاَ٣ٞ ٤خل مً ٢خل وهجغ الباقي٦ ،ما وٗ٢ذ الٗضًض مً اليؿىة ٦إؾحراث ،بياٞت بلى
وظىص الٗضًض مً الخ٣اعٍغ التي عنضث خاالث ؤلاٚخهاب الظي حٗغيذ له الؿىعٍاث ،وٚحرها مً ألامشلت في الٗضًض مً
صو ٫الٗالمٞ ،الىا ٘٢ؤن ٖملُاث الٗى ٠الجيسخي التي حؿتهض ٝاليؿاء ببان الخغب ،ال حٗا٢ب بال بهىعة اؾخصىاثُت٦ ،ما
ؤن الطخاًا ًخل٣ىن في الٛالب ٖ٣ىبخحن مؼصوظخحن :بط ٚالبا ما ًًا ٝبلى الٗى ،٠السؼي ؤو اإلاهاهت الاظخماُٖت،
الاؾدبٗاص ،بل وؤلانابت باألمغاى ٧الؿُضا مشال ،ألامغ الظي ٌٗجي اإلاىث ال٣غٍب.
بن ما حٗاهُه اإلاغؤة الُىم في الهغاٖاث والخغوب والىٗغاث الضازلُتً ،خُلب ج٨شُ ٠الجهىص بًغوعة جىُٖت
اإلاجخم٘ الضولي بىظىب الخإُ٦ض ٖلى بخترام ال٣اهىن الضولي وبخترام خ٣ى ١اإلاغؤة ومدا٦مت اإلاجغمحن واإلاٗخضًً ،م٘ طل ٪ال
ًم ً٨الً٣اء ٖلى الٗى ٠يض اإلاغؤة مً صون وظىص ؤلاعاصة الؿُاؾُت والالتزام ٖلى ؤٖلى اإلاؿخىٍاث لجٗله طا ؤولىٍت ٖلى
الهُٗض اإلادلي والىَجي وؤلا٢لُمي والضولي ،بدُض ٌٗمر ًٖ هظه ؤلاعاصة الؿُاؾُت بُغ ١مسخلٟت ،مً بُنها الدكغَ٘،
وزُِ الٗمل الىَىُت ،وجسهُو اإلاىاعص ال٩اُٞت ،ووي٘ ؤلُاث إلاٗالجت الٗى ٠يض اإلاغؤة ٖلى ؤٖلى اإلاؿخىٍاث ،وبظ٫
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ً
ظهىص للخٛلب ٖلى ؤلاٞالث مً الٗ٣اب ،وبصاهت هظا الٗى ٠بصاهت ٌكهضها الىاؽ ،والضٖم اإلاؿخضام مً ال٣اصة وؤهل
الغؤي للجهىص الغامُت بلى الً٣اء ٖلُه ،وبًجاص بِئت مىاجُت لؤلصاء الٟٗا ٫للمىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت التي حٗمل في هظه
اإلاؿإلت ،والخٗاون مٗها.
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 اإلاغؤة ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلر١ى٣صوع مجلـ ألامً في خماًت خ
ىاؽ٣خىع بؾالم مدمض ٖبض الهمض ٖبض هللا ال٦الض
ىضعٍت٨ ظامٗت ؤلاؾ١ى٣لُت الخ٧ - اهىن الضولي الٗام٣خىعاه في ال٦ص
167

ملخف
 بما له- اهذ صولُت ؤو صازلُت٧  ؾىءا-  يض اإلاغؤة في الجزاٖاث اإلاؿلخت٠اصي التزاًض اإلاؿخمغ الؾخسضام الٗى
ا ناعزا للؿلم٧ اهتها٫ الاٖما٪ل جل٩ في اإلاجخم٘ الضولي خُض حكٝغص ؤلاوؿاهُت بلى جسىٟ ال١ى٣اث خ٧مً جضاُٖاث اهتها
 اإلاؿاثل طاث الهلت باالمً البكغي يغوعة خخمُت خُض اجها الهُئت٪ وانبذ جضزل مجلـ ألامً في جل،وألامً الضولُحن
اث الضولُت واجساط الخضابحر٢ الٗال٫ىة في مجا٣ ألامم اإلاخدضة في اؾخسضام ال١بل مُشا٢ ً لها م٫الىخُضة الكغُٖت اإلاسى
٘ل مىٓم وواؾ٩ب بك٨ؿىة وجغج٣ذ مؿخىٍاث ٖالُت مً الٛاث التي بل٧ الاهتها٪الالػمت اإلاىاؾبت يض جل
ِ مً اظل الٗضالت بل مً اظل٣ٞ اث يض اإلاغؤة ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت لِـ٧خهضي اإلاجلـ إلاشل هظه الاهتهاٞ.١الىُا
غاعاث في نالر اإلاغؤة وفى ؾبُل٣م مً انضاع مىٓمت ألامم اإلاخدضة الٗضًض مً الٚوٖلى الغ.الؿالم وألامً الضولُحن
. ٝ والاهها٫ الٗضٝ لم جهل بلى مها١ى٣ الخ٪شحر مً جل٨ها الا ان ال٢ى٣ ٖلى خ٫الخهى
Title: Security Council's role in protecting women's rights during armed conflicts
Abstract
Increasing the use violence against women in armed conflicts- Whether international
or internal- with its implications of individual rights violations led to fears in international
community, where such acts constitute a flagrant violation of international peace and security
,and the Security Council intervention became a necessity in those matters related to human
security as it is the only legitimate body authorized by the Charter of the United Nations in
the use of force in international relations and to take the necessary measures against those
violations which reached high levels of cruelty and committed systematic and widespread .
The Council exposed to such violations against women during armed conflicts not only
for justice but for international peace and security. Although , the Organization of the United
Nations issuing several resolutions in favor of women and in order to obtain their rights, but
many of those rights did not reach to the ranks of Justice and fairness
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ملدمت
ٌٗخمر الاهخمام الضولي بدماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان مً اي اهتها٧اث صازل الضو ٫امغ يغوعي ومً اظل طل ٪جم
وي٘ الٗضًض مً ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلالؼمت لخد ٤ُ٣هظه الخماًت ٞال ًجىػ الجزوٖ ٫نها في اي هٓام ٢اهىوى في اي صولت،
وحٗخمر جل ٪ال٣ىاٖض ال٣اؾم اإلاكتر ٥بحن بجى البكغ وال ًم ً٨الخمُحز في هظه الخماًت بحن بوؿان وازغ الي ؾبب مً
ألاؾباب .خُض ظاء بضًباظت مُشا ١ألامم اإلاخدضة* جاُ٦ض قٗىب ألامم اإلاخدضة ٖلى اًماجهم بد٣ى ١ؤلاوؿان ألاؾاؾُت
وب٨غامخه واه٣اط الاظُا ٫ال٣اصمت مً وٍالث الخغوب .
ٖ 1945لى ان م٣انض ألامم اإلاخدضة -3.......-2 ... -1
و٢ض ظاء بىو اإلااصة ألاولى مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة ٖام
جد ٤ُ٣الخٗاون الضولي ٖلى خل اإلاؿاثل الضولُت طاث الهبٛت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت وؤلاوؿاهُت ،وٖلى
حٗؼٍؼ اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت للىاؽ ظمُٗا ،والدصجُ٘ ٖلى طل ٪اَال٢ا بال جمُحز بؿبب الجيـ ؤو
اللٛت ؤو الضًً وال جٟغٍ ٤بحن الغظا ٫ؤو اليؿاء .
 1948مً آٖم الاهجاػاث التي ٢امذ بها مىٓمت ألامم اإلاخدضة
وَٗخمر الاٖالن الٗالمى لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ٖام
خُض ٢امذ بىي٘ ال٣ىاٖض واإلاٗاًحر الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان التي ًٖ ٘٣اج ٤ظمُ٘ الضو ٫باظمٗها ان جدترمها وجلتزم بها
 1952اٖضث مٟىيُت مغ٦ؼ اإلاغؤة باألمم اإلاخدضة مٗاهضة خ٣ى ١اإلاغؤة الؿُاؾُت٦ ،ما اظاػث ألامم اإلاخدضة في
.وفى ٖام
 1976اٖالها زانا بالً٣اء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة وصٖا بلى حُٛحر اإلاٟاهُم الؿاثضة التي جٟغ ١بحن الغظل واإلاغؤة .
ٖام
ٞد٣ى ١ؤلاوؿان جدخل م٩اهت مغ٦ؼٍت في ٧ل ما ج٣ىم به ألامم اإلاخدضة ٨ٞما ظاء بخ٣غٍغ الامحن الٗام لالمم
 2005بكان مخابٗت هخاثج ٢مت الالُٟت بضوع الجمُٗت الٗامت الخاؾٗت والسمؿىن "ال ؾبُل لىا للخمخ٘
اإلاخدضة في/3/21
بالخىمُت بضون ألامً ،وال امً بضون الخىمُت ولً هخمخ٘ باي منهما بضون اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان " .
وهٓغا الٞخ٣اع ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي أللُاث ٗٞالت لخُبُ٣ه وجى ُ٘٢الجؼاء ٖلى اإلاىته٨حن ل٣ىاٖضه ألاؾاؾُت
وطل ٪م٘ اػصًاص الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة ؾىاء ٧اهذ صازلُت ؤو زاعظُت ٣ٞض انبذ مجلـ ألامً وباٖخباعه اهم اظهؼة
ألامم اإلاخدضة الغثِؿُت الجهاػ الا٦ثر ٗٞالُت في جُبُ٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بما ًمل٨ه مً ؾلُاث بمىظب
مُشا ١ألامم اإلاخدضة .

ٔ-ادلستشار الدكتور خريى اضبد الكباش ،دراسة يف اصوؿ احلماية القانونية حلقوؽ اإلنساف دار الفتح للطباعة والنشر االسكندرية  ٕٓٓٙ،صٛ
*وقع ميثاؽ األمم ادلتحدة يف  ٕٙيونيو ٘ٗ ٜٔيف ساف فرانسيسكو ودخل حيز النفاذ يف ٕٗ اكتوبر ٜ٘ٗٔ
ٕ-راجع ديباجة األمم ادلتحدة من ميثاؽ األمم ادلتحدة ص ٖ
ٖ-راجع ادلادة األوىل الفصل األوؿ يف مقاصد اذليئة ومبادئها من ميثاؽ األمم ادلتحدة ص٘
ٗ -اعتمد االعالف العادلى حلقوؽ اإلنساف دبوجب قرار اجلمعية العامة رقم  ٕٔٚيف ٓٔ ديسمرب ٜٔٗٛ
٘-مت اعتماد االتفاقية بقرار اجلمعية العامة بتاريخ ٔٛديسمرب  ٜٜٔٚودخلت حيز النفاذ يف ٖ سبتمرب ٜٔٔٛ
 -ٙراجع تقرير االمني العاـ لالمم ادلتحدة بدورة اجلميعة العامة التاسعة واخلمسوف البندين ٘٘ ٗ٘،من جدوؿ االعماؿ ،التنفيذ وادلتابعة ادلتكامالف
وادليادين ادلتصلة هبما ،
وادلنسقاف لنتائج ادلؤسبرات الرئيسية ومؤسبرات القمة اليت تعقدىا األمم ادلتحدة يف ادليدانني االقتصادى واالجتماعى
 ،A/59/2005الفقرة ، ٔٚص ٚ
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ٞمجلـ ألامً ٢ام بانضاع الٗضًض مً ال٣غاعاث التي حك٩ل ههج ًا٦ض مً زاللها خماًت اإلاضهُحن وألاٞغاص
اإلاخىاظضًً بمىاَ ٤الجزاٖاث اإلاؿلخت مكضصة ٖلى التزام الضو ٫ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي خُض ان الاؾتهضاٝ
اإلاخٗمض للمضهُحن والُ٣ام باهتها٧اث لخ٣ى ١ؤلاوؿان في خاالث الجزإ اإلاؿلر ٌك٩ل تهضًضا ناعزا للؿلم وألامً الضولُحن.
وؾى ٝهدىاو ٫في هظا البدض في اإلاُلب ألاو ٫الاؾاؽ ال٣اهىوى لخضزل مجلـ ألامً لخماًت خ٣ى ١اإلاغؤة ؤزىاء
الجزاٖاث اإلاؿلخت وفى اإلاُلب الشاوى ؤلُاث جضزل مجلـ ألامً لًمان خ٣ى ١اإلاغؤة .
اإلاولب ألاوٌ
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الاطاض اللاهىوى لخدخل مجلع الامً
لخماًت خلىق اإلاسؤة ؤزىاء النزاغاث اإلاظلخت
ٌؿدىض مجلـ ألامً في جضزله في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى زالر اؾـ ٢اهىهُت اولها مُشا ١ألامم اإلاخدضة
وزاهيها ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وازحرا بلى الاجٟاُ٢اث الضولُت اإلا٣غعة جدذ مٓلت ألامم اإلاخدضة .
اوال - :اطاض ًخػلم بمُثاق ألامم اإلاخددة
اؾىض مُشا ١ألامم اإلاخدضة بلى مجلـ ألامً اإلاؿئىلُت الغثِؿُت في خ ٟٔألامً والؿلم الضولُحنٞ .ل٣ض ههذ
اإلااصة 51مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة " .....للمجلـ – بم٣خطخى ؾلُخه ومؿئىلُخه اإلاؿخمضة مً ؤخ٩ام هظا اإلاُشا – ١مً
الخ ٤في ان ًخسظ في اي و٢ذ ما ًغي يغوعة اجساطه مً الاٖما ٫لخ ٟٔالؿلم وألامً الضولُحن ؤو اٖاصث بلى ههابه .
ٌٗخمر مجلـ ألامً مً اهم اظهؼة ألامم اإلاخدضة الغثِؿُت والا٦ثر ٗٞالُت في جُبُ٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوي بما ًمل٨ه مً ؾلُاث مسىلت له بمىظب مُشا ١ألامم اإلاخدضة.وَٗخمر صوع مجلـ ألامً في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان
هى اخض الاصواع الخضًشت التي ً٣ىم بهاٞ ،خضزله لخماًت اإلاغؤة ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت ٌؿاٖض ٖلى حٗؼٍؼ ال٣اهىن الضولي
ؤلاوؿاوى٦ ،ما ٌؿاٖض ٖلى النهىى باإلاغؤة ٦مكاع٦ت في ٖملُت الؿالم .
زاهُا - :اطاض ًخػلم بإخيام اللاهىن الدولي ؤلاوظاوى
ًخ٩ىن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي مً ال٣ىاٖض الخ٣لُضًت والٗغُٞت ٖلى خض ؾىاء طاث الهلت بدماًت ضخاًا
 1949والمرجى٧ىلحن الاياُٞحن لٗام
الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت وٚحر الضولُت واإلاؿخمضة مً اجٟاُ٢اث ظىُ ٠الاعبٗت ٖام
 1977وهى ٢ىاٖض ملؼمت لجمُ٘ الضو. ٫وحٗخمر الًماهاث اإلاىهىم ٖليها في اجٟاُ٢اث ظىُ ٠الاعبٗت والمرجى٧لحن
الاياُٞحن ممىىخت للجمُ٘ صون جمُحز .

ٔ-راجع ادلادة ٔ٘ الفصل السابع من ميثاؽ األمم ادلتحدة ص ٕٓ

-Alain-Guy Tachou-Sipowo, The Security Council on women in war between peace building and humanitarian

2

protection, international review of the red cross, Volume 92 Number 877 March 2010 p107
3
- Women, Peace and Security, Study submitted by the Secretary-General pursuant to Security Council resolution
1325 (2000), United Nations Publication,2002,p 33
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وفى ْل الخُىعاث الخضًشت للمجخم٘ الضولي لم حٗض ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي جىُبٖ ِ٣ٞ ٤لى الجزاٖاث
اإلاؿلخت والخغوب الضولُت اإلاٗلىت  ،اهما جُب ٤اًًا في خاالث الجزإ اإلاؿلر ٚحر الضولي لخماًت ضخاًا جل ٪الجزاٖاث
.وبالىٓغ بامٗان خى ٫ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت ؾىجض ان مً الٟئاث الا٦ثر جًغعا مً الجزاٖاث اإلاؿلخت وبك٩ل متزاًض
اولئ ٪الظًً ال ٌكاع٧ىن في ال٣خا ٫وباالزو هم اليؿاء لخٗغيهم ؤزىاء جل ٪الجزاٖاث لالمتهان ؤو الاٚخهاب بىخكُت
و٢ؿىة ؤو الخٗظًب والاًظاء والاهاهت.
وٍ٣ى ٫الامحن الٗام لالم اإلاخدضة الؿاب ٤بان ٧ى مىن في هظا الهضص بان"اخض اإلاٗالم اإلامحزة للجزاٖاث اإلاٗانغة
هى ٞكل ألاَغا ٝفي اخترام ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٣ٞض انبذ مً الٗؿحر الخٛلب ٖلى الاهتها٧اث الٟاصخت لل٣اهىن
بؿبب اهدكاع وحكغطم الجماٖاث اإلاؿلخت مً ٚحر الضو ٫وجىامى الُبُٗت ٚحر اإلاخ٩اٞئت للجزاٖاث و٢ض ٧ان لهظا ازغا ؾلبُا
هاثال ٖلى اإلاضهُحن خُض ؾٗذ الجماٖاث اإلاؿلخت للخٛلب ٖلى يٟٗها الٗؿ٨غي مً زال ٫الهجىم ٖلى اإلاضهُحن
واؾخسضامهم ٦ضعوٕ لخماًت الاهضا ٝالٗؿ٨غٍت" .
ول٣ض ا٦ضث اإلااصة 3مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠ألاولى باهه ًخٗحن في خالت ُ٢ام هؼإ مؿلر لِـ له َاب٘ صولى في اعاضخى
اخض ألاَغا ٝالؿامُت اإلاخٗا٢ضة ان ًلتزم ٧ل َغ ٝبان ًُب٦ ٤دض اصوى ألاخ٩ام الخالُت- :ؤ) ألاشسام الظًً ال ٌكتر٧ىن
مباقغة في الاٖما ٫الٗضاثُت بمً ٞيهم ؤٞغاص ال٣ىاث اإلاؿلخت الظًً ال٣ىا ٖنهم اؾلختهم والاشسام الٗاظؼون ًٖ
ال٣خا ٫بؿبب اإلاغى ؤو الجغح ؤو الاخخجاػ ؤو الي ؾبب ازغ ٌٗاملىن في ظمُ٘ الاخىا ٫مٗاملت بوؿاهُت صون اي ممحز
ياع ً٣ىم ٖلى الٗىهغ ؤو اللىن ؤو الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض ؤو الجيـ ؤو اإلاىلض ؤو الثروة ؤو اي مُٗاع ممازل ازغ .
ٞإخ٩ام ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي جىو ٖلى جامحن خماًت اليؿاء في او٢اث الخغب وهظه الخماًت ملؼمت للضو٫
" 1949الؾغي الخغب الخ ٤في
ولجماٖاث اإلاٗاعيت اإلاؿلخت ٖلى خض ؾىاءٞ ،ىو اإلااصة 14مً اجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشالشت
اخترام اشسانهم وقغٞهم في ظمُ٘ الاخىا .٫وٍجب ان حٗامل اليؿاء الاؾحراث ب٩ل الاٖخباع الىاظب لجيؿهً وٍجب
ٖلى اي خا ٫ان ًل٣حن مٗاملت ال ج٣ل مالثمت ًٖ اإلاٗاملت التي ًال٢ها الغظا. " ٫
ٌٗ 1977امل مٗاملت بوؿاهُت في ٧اٞت ألاخىا ٫ألاشسام
وظاء بىو اإلااصة 75مً اإلالخ ٤الايافى ألاو ٫لٗام
الظًً في ٢بًت ؤخض ؤَغا ٝالجزإ وال ًخمخٗىن بمٗاملت ؤًٞل بمىظب الاجٟاُ٢اث ؤو هظا اللخ" ٤المروجى٧ى "٫وطل ٪في
هُا ١جإزغهم بإخض ألاويإ اإلاكاع بليها في اإلااصة ألاولى مً هظا اللخ" ٤المروجى٧ى ."٫وٍخمخ٘ هاالء ألاشسام ٦دض ؤصوى
ٔ-االصل ىو سرياف القواعد ادلنظمة لعمليات القتاؿ (قانوف الىاى) والقواعد ادلستهدفة ضباية اإلنساف (قانوف جنيف) بالنسبة لكافة ادلنازعات الدولية
(ىف النظاـ
ادلسلحة وبصرؼ النظر عن اتصافها أو عدـ اتصافها بوصف احلرب اما القواعد ادلبينة لالثار القانونية اليت تًتب عليها قياـ حالة حرب
القانوىن الدويل وىف النظم القانونية الداخلية للدوؿ احملاربة ) فاالصل ىو عدـ سرياهنا بصدد ادلنازعات ادلسلحة الدولية غري ادلتصفة بوصف احلرب راجع
د سامى عبد احلميد قانوف احلرب ،دار ادلطبوعات اجلامعية ،االسكندرية الطبعة الثانية  ٕٓٓٚىامش ص ٖٚ
ٕ -باف كى موف ،االمني العاـ لالـ ادلتحدة السابق ،اللجنة الدولية للصليب االضبر وادلشهد اإلنساين ادلتغري ،سلتارات من اجمللة الدولية للصليب االضبر
رقم ٗ ٜالعدد  ٛٛٛلسنة ٕٕٔٓ صٖ
ٖ -راجع ادلادة ٖ من اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حاؿ اجلرحى وادلرضى بالقوات ادلسلحة ادلورخة يف ٕٔاغسطس ٜٜٔٗودخلت حيز النفاذ بتاريخ
ٕٔ اكتوبر ٜٓ٘ٔ
ٗ-راجع ادلادة ٗٔ من اتفاقية جنيف الثالثة بشاف معاملة اسرى احلرب وادلورخة يف ٕٔاغسطس ٜٜٔٗ
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بالخماًت التي جٟ٨لها لهم هظه اإلااصة صون ؤي جمُحز مجخ٣ً ٠ىم ٖلى ؤؾاؽ الٗىهغ ؤو اللىن ؤو الجيـ ؤو اللٛت ؤو
الضًً ؤو الُٗ٣ضة ؤو آلاعاء الؿُاؾُت ؤو ٚحرها مً آلاعاء ؤو الاهخماء ال٣ىمي ؤو الاظخماعي ؤو الثروة ؤو اإلاىلض ؤو ؤي وي٘
آزغ ؤو ٖلى ؤؾاؽ ؤًت مٗاًحر ؤزغي ممازلت .وٍجب ٖلى ٧اٞت ألاَغا ٝاخترام ظمُ٘ هاالء ألاشسام في شسههم
وقغٞهم ومٗخ٣ضاتهم وقٗاثغهم الضًيُت .
ٖ 1977لى"ً -1جب ان ج٩ىن اليؿاء مىي٘ اخترام زام
و٦ما ههذ اإلااصة 76مً اإلالخ ٤الايافى ألاو ٫لٗام
وان ًخمخًٗ بالخماًت وال ؾُما يض الاٚخهاب والا٦غاه ٖلى الضٖاعة ويض اي نىعة ازغي مً نىع زضف الخُاء -2 .
حُٗى ألاولىٍت ال٣هىي لىٓغ ً٢اًا ؤوالث ألاخما ٫وؤمهاث نٛاع ألاَٟا ،٫اللىاحي ٌٗخمض ٖليهً ؤَٟالهً ،اإلا٣بىى
ٖليهً ؤو اإلادخجؼاث ؤو اإلاٗخ٣الث ألؾباب جخٗل ٤بالجزإ اإلاؿلر.
-3جداو ٫ؤَغا ٝالجزإ ؤن جخجىب ٢ضع اإلاؿخُإ ،بنضاع خ٨م باإلٖضام ٖلى ؤوالث ألاخما ٫ؤو ؤمهاث نٛاع
ألاَٟا ٫اللىاحي ٌٗخمض ٖليهً ؤَٟالهً ،بؿبب ظغٍمت جخٗل ٤بالجزإ اإلاؿلر ،وال ًجىػ ؤن ًىٟظ خ٨م ؤلاٖضام ٖلى مشل
هاالء اليؿىة " .
وَؿخسلو مً ههىم اإلاىاص الؿاب٣ت ان ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ًمىذ خماًت زانت لليؿاء جًمً لهم
اإلاٗاملت ؤلاوؿاهُت الالث٣ت.وهٓغا الٞخ٣اع ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي أللُاث ٗٞالت لخُبُ ٤ؤخ٩امه وجى ُ٘٢الجؼاء ٖلى
اإلاىته٨حن ل٣ىاٖضه ألاؾاؾُت وطل ٪م٘ اػصًاص الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة ؾىاء ٧اهذ صازلُت ؤو زاعظُت ٣ٞض انبذ
مجلـ ألامً وباٖخباعه اهم اظهؼة ألامم اإلاخدضة الغثِؿُت الجهاػ الا٦ثر ٗٞالُت في جُبُ٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي
بما ًمل٨ه مً ؾلُاث بمىظب مُشا ١ألامم اإلاخدضة .
زالثا- :اطاض ًخػلم باالجفاكُاث الدولُت
بضاث مؿالت خ٣ى ١ؤلاوؿان وباالزو خ٣ى ١اإلاغؤة ان جىا٢ل في ظضاو ٫الاٖما ٫الضولُت٣ٞ ،ض نضع الٗضًض
مً الاجٟاُ٢اث الضولُت التي جا٦ض ٖلى اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان و٦غامخه ؤلاوؿاهُت اإلاخانلت وطل٧ ٪له جدذ مٓلت ألامم
اإلاخدضة.
 1984اٖخمضث الجمُٗت الٗامت اجٟاُ٢ت مىاهًت الخٗظًب وٚحره مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت
ٟٞى ٖام
ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت اواإلاهُىت خُض ا٦ض اًٖاء الاجٟاُ٢ت بضًباظتها ٖلى ان الاٖترا ٝبالخ٣ى ١اإلادؿاوٍت لجمُ٘
اًٖاء الاؾغة البكغٍت وو٣ٞا للمباصت اإلاٗلىت في مُشا ١ألامم اإلاخدضة اؾاؽ الخغٍت والٗض ٫والؿلم في الٗالم وان هظه
الخ٣ى ١حؿخمض مً ال٨غامت اإلاخانلت لئلوؿان .

ٔ-راجع ادلادة ٘ ٚمن الربتوكوؿ األوؿ االضاىف التفاقيات جنيف ادلعقودة يف ٕٔ اغسطس ٜٜٔٗ
ٕ-راجع ادلادة  ٙٚمن الربتوكوؿ األوؿ االضاىف التفاقيات جنيف ادلعقودة يف ٕٔ اغسطس ٜٜٔٗ
ٖ
 -مت اعتماد االتفاقية بقرار اجلمعية العامة  ٗٙ/ٖٜبتاريخ ٓٔ ديسمرب ٜٗٔٛودخلت حيز النفاذ يف  ٕٙيونيو ٜٔٛٚ
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ول٣ض ا٦ضث اإلااصة الشاهُت ال٣ٟغة الشاهُت مً الاجٟاُ٢ت ٖلى ؤهه ال ًجىػ الخظعٕ بالٓغو ٝالاؾخصىاثُت اي ٧اهذ
ؾىاء ا٧اهذ هظه الٓغو ٝخالت خغب ؤو تهضًضا بالخغب ؤو ٖضم اؾخ٣غاع ؾُاسخى صازلى ؤو اًه خالت مً خاالث الُىاعت
الٗامت الازغي ٦ممرع للخٗظًب .
٦ما ههذ اإلااصة 11مً المرجى٧ى ٫الازخُاعي الجٟاُ٢ت مىاهًت الخٗظًب وٚحره مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت
ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت اواإلاهُىت ٖلى " ان ج٣ىم اللجىت الٟغُٖت إلاى٘ الخٗظًب بما ًلى "-ؤ،...ب .....ط-الخٗاون لٛغى مى٘
الخٗظًب بىظه ٖام م٘ هُئاث ألامم اإلاخدضة وؤلُاث طاث الهلت ًٞال ًٖ اإلاىؾؿاث ؤو اإلاىٓماث الضولُت ؤو الا٢لُمُت
والىَىُت الٗاملت في ؾبُل حٗؼٍؼ خماًت ظمُ٘ ألاشسام مً الخٗظًب ؤو ٚحره مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىٍت ال٣اؾُت
ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت " .
ول٣ض ا٢غث اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل في صًباظتها ان الاؾغة باٖخباعها الىخضة ألاؾاؾُت للمجخم٘ والبِئت الُبُُٗت
لىمى وعٞاهُت ظمُ٘ ؤٞغاصها وبسانت الاَٟاً، ٫يبغى ان جىلى الخماًت واإلاؿاٖضة الالػمخحن لخخم ً٨مً الايُالٕ ال٩امل
بمؿئىلُاتها صازل اإلاجخم٘ .
ول٣ض ههذ اإلااصة 38مً الاجٟاُ٢ت ٖلى " جخٗهض الضو ٫بان جدترم ٢ىاٖض ال٣اهىن ؤلاوؿاوي الضولي اإلاىُب٣ت ٖليها
في اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت وطاث الهلت بالُٟل وان جًمً اخترام هظه ال٣ىاٖض " ٦ .ما ظاء بىو اإلااصة 45مً الاجٟاُ٢ت
"لضٖم جىُٟظ الاجٟاُ٢ت ٖلى هدى ٗٞا ٫وحصجُ٘ الخٗاون الضولي في اإلاُضان الظي حُُٛه الاجٟاُ٢ت :ؤ) ً٩ىن مً خ٤
الى٧االث اإلاخسههت ومىٓمت ألامم اإلاخدضة للُٟىلت وٚحرها مً اظهؼة ألامم اإلاخدضة ان ج٩ىن ممشلت لضي الىٓغ في جىُٟظ
ما ًضزل في هُا ١والًتها مً ؤخ٩ام هظه الاجٟاُ٢ت " .
 1993ا٦ض ٖلى اخترام وحٗؼٍؼ خ٣ى ١ؤلاوؿان وباالزو خ٣ى ١اإلاغؤة ٦ما ا٦ض ٖلى ؤهه البض ان
وفى اٖالن ُِٞىا
حٗالج بك٩ل صوعي ومىخٓم في هُا ١مىٓىمت ألامم اإلاخدضة مً زال ٫اظهؼتها الغثِؿؿت .
خُض ظاء باإلٖالن ب٣ٟغجه ع٢م -3بكان ػٍاصة الخيؿُ ٤السانت بد٣ى ١ؤلاوؿان صازل مىٓىمت ألامم اإلاخدضة
"ٌؿلم اإلااجمغ الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان بان الى٧االث اإلاخسههت وهُئاث وماؾؿاث ألامم اإلاخدضة طاث الهلت و٦ظل٪

ٔ-مت اعتماد مشروع الربتوكوؿ من جانب جلنة حقوؽ اإلنساف يف قرارىا رقم  ٕٓٓٓ/ٕٚبتاريخ ٕٕ ٕٓٓٓ/ٗ/ومن جانب اجمللس االقتصادى
واالجتماعى يف قراره رقم  ٕٓٓٓ/ٕٚبتاريخ ٕٗيوليو ٕٓٓٓ راجع ا/هبى الدين حسن وا /زلمد السيد سعيد ،ادلواثيق األساسية حلقوؽ اإلنساف ،مركز
القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف،القاىرة ،بدوف سنة نشر،ص ٖٓٔ
ٕ-اعتمدت اجلمعية االتفاقية بقرارىا رقم ٕ٘ ٗٗ/بتاريخ ٕٓ نوفمرب  ٜٜٔٛودخلت حيز النفاذ يف ٕ سبتمرب ٜٜٓٔ
ٖ -اعتمد االعالف يف ٕ٘ يونيو ٖ ٜٜٔويشكل إعالف وبرنامج عمل فيينا تتوغلاَ لعملية استعراض ونقاش طويلة فيما يتعلق بالوضع الراىن آللية
حقوؽ اإلنساف يف العامل  .كما يشكل بداية جهد متجدد لتعزيز رلموعة صكوؾ حقوؽ اإلنساف ،اليت جرى إعدادىا بعناء شديد على أساس اإلعالف
العادلي حلقوؽ اإلنساف منذ عاـ  ،ٜٔٗٛودلواصلة تنفيذىا.
ٗ
.Shaw ,international law ,fifth edition, Cambridge University ,2003,p 302 Malcolm N-
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اإلاىٓماث الضولُت الخ٩ىمُت طاث الهلت التي جدىاو ٫ؤوكُتها خ٣ى ١ؤلاوؿان جاصي صوعا خُىٍا في حٗؼٍؼ وجىُٟظ مٗاًحر
خ٣ى ١ؤلاوؿان ٧ل منها يمً والًخه " .
 2005ان الؿالم وألامً والخىمُت وخ٣ى١
ول٣ض ؤٖغب عئؾاء الضو ٫والخ٩ىماث في ماجمغ ال٣مت الٗالمي لٗام
ؤلاوؿان مً الضٖاثم التي ج٣ىم ٖليها ألامم اإلاخدضة ،وجم زال ٫جل ٪اإلااجمغ جم ازخُاع مجلـ ألامً ٦إصاة ٗٞالت لخماًت
ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت خُض ظاء بىو " وٗغب ًٖ اؾخٗضاصها الجساط بظغاء ظماعى فى الى٢ذ اإلاىاؾب وبُغٍ٣ت
خاؾمت ًٖ َغٍ ٤مجلـ ألامً وو٣ٞا للمُشا ١بما في طل ٪الٟهل الؿاب٘ مىه ٖلى ؤؾاؽ ٧ل خالت ٖلى خضة وبالخٗاون
م٘ اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت طاث الهلت ٖلى خؿب الا٢خًاء في خا٢ ٫هىع الىؾاثل الؿلمُت وعجؼ الؿلُاث الىَىُت
البحن ًٖ خماًت ؾ٩اجها مً ؤلاباصة الجماُٖت وظغاثم الخغب والخُهحر الٗغقى والجغاثم اإلاغج٨بت يض ؤلاوؿاهُت .
وَؿخسلو مً ظمُ٘ هظه الىهىم اإلا٣غعة باالجٟاُ٢اث الضولُت الؿاب٣ت جإُ٦ضها ٖلى ان ؤظهؼة ألامم
اإلاخدضة مً خ٣ها الخضزل لخٗؼٍؼ واخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان ؾىاء في ؤو٢اث الؿلم ؤو الخغب،ومجلـ باٖخباعه مً ؤهم
ؤظهؼة ألامم اإلاخدضة الغثِؿُت له صوع ٗٞا ٫في خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان وزانت خماًت خ٣ى ١اإلاغؤة والٟخُاث باٖخباعهم مً
الٟئاث اإلاؿخًٟٗت والتى مً اظلها ويٗذ هظه الىهىم.
اإلاولب الثاوي
ؤلُاث جدخل مجلع ألامً للمان خلىق اإلاسؤة ؤزىاء النزاغاث اإلاظلخت
خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان في ْل ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي جخُلب لىظىص آلُت لخىُٟظ التزاماث خماًت جل٪
الخ٣ى ١والُت ؤزغي بخ٣غٍغ خماًت ظىاثُت بخجغٍم الاٖخضاء ٖلى جل ٪الخ٣ى ،١ومجلـ ألامً ًمل ٪مً الىؾاثل وألالُاث
ٌؿخُُ٘ مً زاللها مماعؾت صوعه ألاؾاسخي في خ ٟٔالؿلم وألامً الضولُحن وؤًًا في حٗؼٍؼ صوعه في يمان خ٣ى ١اإلاغؤة
ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت وجى٣ؿم جل ٪ألالُاث بلى ؤلُاث و٢اثُت وؤلُاث ً٢اثُت .
اوال -:ألالُاث الىكاثُت
ل٣ض ٢ام مجلـ ألامً بةنضاع الٗضًض مً ال٣غاعاث التي حك٩ل ههج ًا٦ض مً زاللها خماًت اإلاضهُحن وألاٞغاص
اإلاخىاظضًً بمىاَ ٤الجزاٖاث اإلاؿلخت مكضصة ٖلى التزام الضو ٫ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي خُض ان الاؾتهضاٝ
اإلاخٗمض للمضهُحن والُ٣ام باهتها٧اث لخ٣ى ١ؤلاوؿان في خاالث الجزإ اإلاؿلر ٌك٩ل تهضًضا ناعزا للؿلم وألامً الضولُحن .

ٔ-راجع اعالف وبرنامج فيينا ٖ، ٜٜٔمنشورات مكتب ادلفوض الساـي حلقوؽ اإلنساف وادارة شئوف اإلعالـ باألمم ادلتحدة
DPI/1394 Rev2-August 2013,P29
ٕ-راجع نتائج مؤسبر القمة العادلى لعاـ ٕ٘ٓٓ بدورة اجلمعية العامة الستوف البنداف ٕٓٔ ٗٙ،من جدوؿ االعماؿ، RES/60/1/A ،الفقرة ٖٜٔ
ص ٔٗ.
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 2000الهاصع مً مجلـ ألامً وال٣غاعاث ألازغي طاث الهلت  ،نممذ ٖضة جضابحر
 1325لؿىت
ٞال٣غاع ع٢م
و٢اثُت ل٩ي جلتزم بها ؤَغا ٝالجزإ ومً زاللها ٌؿخُُ٘ مجلـ ألامً بهٟاط ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي واإلاترجب ٖلُه
الخض مً الٗى ٠يض اإلاغؤة والخٟاّ ٖلى خ٣ى٢ها ألاؾاؾُت.
2000
 1325لػام
كساز مجلع ألامً زكم
 2000اٖخمض اإلاجلـ ال٣غاع
٣ٞبل بنضاع مجلـ ألامً ٢غاعه ألاو ٫بكان اإلاغؤة والؿالم والخغب في 31ا٦خىبغ
 1999وطل ٪بكان الخهضي ٖمىما لخماًت اإلاضهُحن ؤزىاء الخغب ول٣ض ؤٖغب ًٖ ٢ل٣ه بػاء خ٣ُ٣ت
 1265في 17ؾبخممر
ع٢م
ؤن الٛالبُت الٗٓمى مً ضخاًا الهغاٖاث اإلاؿلخت هم مً اإلاضهُحن وزانت اليؿاء وألاَٟا ٫واٖتر ٝباألزغ اإلاباقغ
للهغإ ٖلى اليؿاء  .ومً زال ٫طل ٪ال٣غاع ؤٖغب مجلـ ألامً ًٖ اؾخٗضاصه الخضزل في خاالث الجزاٖاث اإلاؿلخت التي
ًخم ٞيها اؾتهضا ٝاإلاضهُحن ؤو حُٗل اإلاؿاٖضاث ؤلاوؿاهُت اإلاىظهت للمضهُحن ٖمضا .
ٖ 2000لى الضوع الهام للمغؤة في مى٘ الهغاٖاث وخلها في
 1325لؿىت
و٢ض ؤ٦ض مجلـ ألامً مً زال٢ ٫غاعه ع٢م
بىاء الؿالم  ،وبط ٌكضص ٖلى ؤهمُت مؿاهمتها اإلاخ٩اٞئت ومكاع٦تها ال٩املت في ظمُ٘ الجهىص الغامُت بلى خ ٟٔالؿالم
وألامً وحٗؼٍؼهما ،وٖلى يغوعة ػٍاصة صوعها في نى٘ ال٣غاع اإلاخٗل ٤بمى٘ الهغاٖاث وخلها .
 2000مً ظمُ٘ ؤَغا ٝالجزإ اإلاؿلر ؤن جدترم اختراما ٧امال
 1325لٗام
وَالب اإلاجلـ مً زال٢ ٫غاعه ع٢م
ال٣اهىن الضولي اإلاىُبٖ ٤لى خ٣ى ١اليؿاء والٟخُاث وخماًتهً وزانت باٖخباعهً مضهُاث والؾُما الالتزاماث اإلاىُب٣ت
1951
 1977واجٟاُ٢ت الالظئحن لٗام
 1949وبغوجى٧ىلها الايافي لٗام
ٖلى هظه ألاَغا ٝبمىظب اجٟاُ٢اث ظىُ ٠لٗام
 1999واجٟاُ٢ت
 1977وبغوجى٧ىلها الازخُاعي لٗام
 1967واجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة لٗام
وبغوجى٧ىلها
 2000وان جً٘ في الاٖخباع ألاخ٩ام طاث الهلت
 1989وبغوجى٧ىليها الازخُاعٍحن في ماًى
ألامم اإلاخدضة لخ٣ى ١الُٟل لٗام
مً هٓام عوما ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت .
٦ما قضص اإلاجلـ ٖلى مؿئىلُت ظمُ٘ الضو ًٖ ٫وي٘ جهاًت لئلٞالث مً الٗ٣اب وم٣اياة اإلاؿئىلحن ًٖ
ؤلاباصة الجماُٖت والجغاثم يض ؤلاوؿاهُت وظغاثم الخغب ،بما في طل ٪جل ٪اإلاخٗل٣ت بما جخٗغى له اليؿاء والٟخُاث مً

ٔ  -راجع يف ىذا الشأف قرارات رللس األمن رقم ٕٓ ٔٛلسنة  ٜٔٛٛ، ٕٓٓٛلسنة  ٜٔٙٓ، ٕٜٓٓلسنة ٕٓٔٓ
2

- Alain-Guy Tachou- Sipowo, , The Security Council on women in war between peace building and
humanitarian protection, op cit p 213
ٖ -راجع وثيقة األمم ادلتحدة بشاف قرار رللس األمن رقم٘ ٕٔٙيف جلستو  ٗٓٗٙادلعقودة يف  ٔٚسبتمرب  ٜٜٜٔالفقرة ٓٔ

Para 10ٜS/RES/1265 (199
ٗ -راجع وثيقة األمم ادلتحدة بشاف قرار رللس األمن رقم ٕٖ٘ٔ لعاـ ٕٓٓٓ يف جلستو ٖٕٔٗ وادلعقودة يف ٖٔاكتوبر ٕٓٓٓ .
S/RES/1325,2000,p 2
٘ -راجع وثقة األشلم ادلتحدة ادلرجع السابق .
S/RES/1325,2000,op cit p 4
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ٖى ٠ظيسخى وٚحره مً ؤق٩ا ٫الٗى ٠وٍا٦ض في هظا الهضص يغوعة اؾخصىاء جل ٪الجغاثم مً ؤخ٩ام الٟٗى والدكغَٗاث
طاث الهلت خُشما ؤم. ً٨
ً 1325دمل وٖض لليؿاء في ظمُ٘
" 2004ان ال٣غاع
ول٣ض ؤ٦ض ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة ٧ىفى ٖىان في 13ا٦خىبغ
ؤهداء الٗالم ؤن خ٣ى٢هم ؾى ٝج٩ىن مدمُت والٗىاث ٤التي جدى ٫صون اإلاكاع٦ت ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة واإلاكاع٦ت ال٩املت في
نىن وحٗؼٍؼ الؿالم اإلاؿخضام ؾِخم بػالتها واهه ًجب ٖلُىا الخمؿ ٪بهظا الىٖض "  .وٖلى الغٚم مً ٖضم الاؾخ٣غاع
والهغاٖاث اإلاتزاًضة في الكغ ١ألاوؾِ٣ٞ ،ض ويٗذ صولخحن  ِ٣ٞمً الضو ٫في اإلاىُ٣ت زُِ ٖمل وَىُت لخىُٟظ ٢غاع
 – 1325وهما صولت الٗغا ١وصولت ٞلؿُحن اإلادخلت .
مجلـ ألامً ع٢م
ً 2015ا٦ض مً زالله التزامه بدىُٟظ ال٣غاعٖ 1325ام
و٢ض ٢ام اإلاجلـ بةنضاع ال٣غاع ع٢م 2242لؿىت
2000والخىُٟظ ال٩امل لؤلخ٩ام طاث الهلت الهاصعة مً مجلـ ألامً بكان اإلاغؤة والؿالم وألامً .
 2015بان ؤلاعهاب والخُغ ٝاإلاصخىب بالٗىً ٠سلٟان ؤزغا مخباًىا
 2242لٗام
وٍ٣غ اإلاجلـ مً زال٢ ٫غاعه ع٢م
ٖلى خ٣ى ١ؤلاوؿان الىاظبت لليؿاء والٟخُاث ،بما في طل ٪ؾُا ١صختهً وحٗلُمهً ومكاع٦تهً في الخُاة الٗامت،وؤجهً
٦شحرا ما ً ً٨هضٞا مباقغا للجماٖاث ؤلاعهابُت .
 1325هى مهمت قا٢ت وَمىخت ،وبطا ٧ان ال٣غاع هى ؤن جىجر في يمان
وؤزحرا ٞخىُٟظ ٢غاع مجلـ ألامً ع٢م
اخترام خ٣ى ١اليؿاء بالدؿاوي م٘ الغظل في ظمُ٘ الجهىص الغامُت بلى مٗالجت ً٢اًا الؿالم وألامً الا ؤهه هىا ٥الٗضًض
 1325منها ه٣و الخمىٍل اإلاسهو
مً الٗ٣باث التي جدى ٫صون الخ٣ضم هدى الخىُٟظ ال٩امل ل٣غاع مجلـ ألامً ع٢م
لخىُٟظ ال٣غاع ،ظىبا بلى ظىب م٘ ٖضم وظىص اإلاؿاءلت وآلُت عنض ٧اُٞت لخٗؼٍؼ الخىُٟظ .

ٔ -راجع وثقة األمم ادلتحدة ادلرجع السابق.
S/RES/1325,2000, op cit p 4.
2

- United Nations Secretary General; October 2004; Report of the Secretary General on Women, Peace
and Security to the UN Security Council; United Nations Security Council; S/2004/814
-3 - Sariah Ghazzaoui ,Factsheet: Women, Peace and Security in the Middle East North Africa region Published
by Oxfam GB, UK, February 2016,p3

ٗ -راجع وثيقة األمم ادلتحدة بشاف قرار رللس األمن رقم ٕٕٕٗ لعاـ ٕ٘ٔٓ يف جلستو ٖٖ٘ ٚوادلعقودة يف ٖٔ اكتوبر ٕٓٔ٘.
S/RES/2242 ,2015,p1.
5

- S/RES/2242 ,2015,op cit ,p 3.
-A report by the Irish Joint Consortium on Gender Based Violence Stepping up Ireland's response to women,
peace and security: United Nations Security Council; resolution 1325, p 9.
6
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زاهُا ألالُاث الللاثُت
-1طلوت مجلع ألامً في بوؼاء مداهم حىاثُت دولُت ماكخت
ؤوكإ مجلـ ألامً اإلاد٨مخان الجىاثِخان الضولُخحن لُىٚىؾالُٞا وعواهضا الؿاب٣ت ،ؤ٦ض اإلاجلـ مً زاللهما
٢ضعجه ٖلى مماعؾت الؿلُت الخىُٟظًت والدكغَُٗت ًٞال ًٖ ؾلُخه الً٣اثُت ،خُض ؤن اإلاد٨مخحن ؤؾؿخا ٣ٞها ٌٗؼػ
ال٣اهىن ؤلاوؿاوي وؤوضخخا ؤن اإلاٗاهاة التي جلخ ٤باإلاغؤة جدؿم بُاب٘ ظيسخي في ألاؾاؽ ،وبالخالي خ٣٣ذ اإلاد٨مخان
هضٞحن في هظا الهضص ؤولهما ؤنبذ الٗى ٠الجيسخي يض اإلاغؤة ٌك٩ل ظغٍمت وزاهيهما ؤن ؤنبذ لهظه الجغٍمت حٗغٍ ٠في
ال٣اهىن الضولي .
خُض جم الاٖترا ٝمً زال ٫الخُبُ٣اث الً٣اثُت للمد٨مخحن ؤن الاٚخهاب زالٞ ٫تراث الاخخجاػ ؤو في ٚحر
جل ٪الٟتراث ظغٍمت يض ؤلاوؿاهُت ٟٞي ؾبخممر 1998ؤنضعث اإلاد٨مت الضولُت لغواهضا ٢غاعها الخاعٍذي باٖخباع
 2001ؤنضعث اإلاد٨مت الجىاثُت بُىٚىؾالُٞا الؿاب٣ت بصاهاث
الاٚخهاب ٗٞل مً ؤٗٞا ٫ؤلاباصة الجماُٖت ،وفى ٞمراًغ
لالٚخهاب وحٗظًب واؾخٗباص اليؿاء .
وؤزحرا هجض ؤن خالتي ًىٚىؾالُٞا – عواهضا ٧اهذ الاهتها٧اث الجؿُمت لخ٣ى ١ؤلاوؿان وزانت يض اإلاغؤة بما في
طل ٪الاٚخهاب والٗى ٠الجيسخي اإلانهجي وٖلى هُا ١واؾ٘ حٗخمر مً ألاقُاء اإلاىجغة ٖلى الؿالم وألامً الضولُحن ٞاوكأ
اإلاجلـ آلُاث اصٖاء ؤمام اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت لُىٚىؾالُٞا الؿاب٣ت واإلاد٨مت الجىاثُت لغواهضا لخجغٍم جل٪
الاهتها٧اث ومدا٦مت اإلاؿئىلحن ٖنها.
-2طلوت مجلع ألامً في ؤلاخالت بلى اإلادىمت الجىاثُت الدولُت الداثمت
ازخو الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت مجلـ ألامً صون ٞغوٕ ألامم اإلاخدضة ألازغي وؤهاٍ به
ؾلُت بخالت ؤي خالت للمضعي الٗامً ،بضو ٞيها ؤن ظغٍمت ؤو ؤ٦ثر مً الجغاثم الضازلت في ازخهام اإلاد٨مت ٢ض اعج٨بذ.
وَٗجي طل ٪ؤن هظا الخٌٗ ٤ض خ٣ا اؾخئشاعٍا واهٟغاصًا إلاجلـ ألامً وخضه صون ٚحره مً الهُئاث الضولُت ،ؾىاء ٧اهذ
ٞغوٖا في ألامم اإلاخدضة ؤو في ؤًت مىٓمت ؤزغي ،وال ج٣خهغ ؤلاخالت اإلا٣غعة إلاجلـ ألامً ٖلى خالت اعج٩اب ظغٍمت
الٗضوان ،وبهما حكمل الجغاثم ألازغي الىاعص الىو ٖليها في الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ،والتي ً٩ىن
للمد٨مت الجىاثُت ازخهام الىٓغ ٞيها ،وهي :ظغٍمت ؤلاباصة الجماُٖت ،الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت ،وظغاثم الخغب.

ٔ-مت إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا بقرار رللس األمن رقم  ٕٛٚىفٕ٘ مايو ٖ ٜٜٔبعد أف ثبت للمجلس دبوجب ادلادة  ٖٜمن ادليثاؽ
اف احلالة يف يوغوسالفيا هتدد السلم واألمن الدوليني أما عن احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا فقد اصدر اجمللس القرار رقم ٘٘ ٜيف  ٛنوفمرب ٜٜٗٔ
حملاكمة األشخاص ادلسئوليني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانوف الدويل اإلنساين وتسهم يف عملية ادلصاحلة الوطنية .
2 -Alain-Guy Tachou- Sipowo, , The Security Council on women in war between peace building and
humanitarian protection, op cit p .8
3
- Julie Ashdown and Mel James, Women in detention, international review of the red cross, Volume 92
Number 877 March 2010,p126.
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وحٗخمر ألاػمت ؤلاوؿاهُت بضاعٞىع بالؿىصان ؤو ٫خالت ًخضزل ٞيها مجلـ ألامً بةخالت الىي٘ ال٣اثم في صعاٞىع
 2005الهاصع بىاء ٖلى الٟهل
 1593بخاعٍش 31ماعؽ
بلى الىاثب الٗام باإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت بمىظب ٢غاعه ع٢م
الؿاب٘ مً اإلاُشا ١بالغٚم مً ؤن الؿىصان لم ً ً٨ناصٖ ١لى الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت .
ومً هىا هسلو ؤن مجلـ ألامً له صوع ٗٞا ٫في حٗؼٍؼ جىُٟظ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ومً زم بخالت الجغاثم
الضولُت والجغاثم يض ؤلاوؿاهُت بلى اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ٞخل ٪آلالُت الً٣اثُت مً قاجها الخض مً الٗى ٠اإلاماعؽ
يض اإلاغؤة ؤزىاء الهغإ اإلاؿلر.
177

الخاجمت
مىظ بوكاء مىٓمت ألامم اإلاخدضة لم ً ً٨في مسُلت ماؾؿىا جل ٪اإلاىٓمت ان ً٩ىن مً مهام مجلـ ألامً
الخهضي لً٣اًا خ٣ى ١ؤلاوؿان ،بال ؤهه بالىٓغ بةمٗان خى ٫ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت ؾىجض ان مً الٟئاث ألا٦ثر
جًغعا مً الجزاٖاث اإلاؿلخت وبك٩ل متزاًض ؤولئ ٪الظًً ال ٌكاع٧ىن في ال٣خا ٫وباألزو هم اليؿاء وطل ٪لخٗغيهم
ؤزىاء جل ٪الجزاٖاث لالمتهان ؤو الاٚخهاب ؤو الخٗظًبٞ ،ةطا ٧ان مجلـ ألامً مً مهامه الغثِؿُت خ ٟٔالؿلم وألامً
الضولُحن ٞهى ًًُل٘ اًًا بمؿئىلُت زانت ج٨مً في خماًت جل ٪الٟئاث الًُٟٗت وهى الا٦ثر ٖغيت الهتها ٥خ٣ى٢هم
ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت هٓغا إلم٩اهُاجه في ٢م٘ اي اهتها٧اث جىزغ ٖلى خ٣ى٢هم .وبالغٚم مً بنضاع مجلـ ألامً الٗضًض
مً ال٣غاعاث التي جًمً لليؿاء خ٣ى٢ها ؤزىاء الهغإ اإلاؿلر الا ان جل ٪ال٣غاعاث لم جدغػ الخ٣ضم اإلاُلىب خُا ٫الٗى٠
الظي ًماعؽ ٖلى هُا ١واؾ٘ يضهم مما ًترجب ٖلي طل ٪اوٗ٩اؾاث ؾلبُت ٖلى الؿلم وألامً الضولُحن.وحٗخمر آلالُت
الً٣اثُت اإلامىىخت إلاجلـ ألامً وبك٩ل اؾخئشاعي بةخالت الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت بلى اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت مً
اإلامحزاث التي ٌؿخُُ٘ اإلاجلـ مً زاللها حٗؼٍؼ صوع ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وبهٟاطه لخماًت خ٣ى ١اإلاغؤة بهٟت زانت
وخ٣ى ١ؤلاوؿان بهٟت ٖامت ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت.
كاثمت اإلاساحؼ
مساحؼ غسبُت
** اإلاؿدكاع الض٦خىع زحري اخمض ال٨باف ،صعاؾت في انى ٫الخماًت ال٣اهىهُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان صاع الٟخذ
للُباٖت واليكغ الاؾ٨ىضعٍت 2006،
** الاؾخاط الض٦خىع ؾامى ٖبض الخمُض ٢اهىن الخغب ،صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الاؾ٨ىضعٍت الُبٗت الشاهُت
2007
**ا/بهى الضًً خؿً وا /مدمض الؿُض ؾُٗض ،اإلاىازُ ٤ألاؾاؾُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،مغ٦ؼ ال٣اهغة لضعاؾاث
خ٣ى ١ؤلاوؿان،ال٣اهغة ،بضون ؾىت وكغ
ٔ -سامية زاوى ،أليات تدخل رللس األمن يف تطبيق القانوف الدويل اإلنساين ،رسالة ماجستري ،كلية الباجى ،جامعة اجلزائر  ٕٓٓٛص ٕ٘ٙ
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** اٖالن وبغهامج ُِٞىا ، 1993ميكىعاث م٨خب اإلاٟىى الؿامى لخ٣ى ١ؤلاوؿان واصاعة قئىن الاٖالم
باألمم اإلاخدضة
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** ج٣غٍغ الامحن الٗام لالمم اإلاخدضة بضوعة الجمُٗت الٗامت الخاؾٗت والسمؿىن البىضًً  45،55مً ظضو٫
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في اإلاُضاهحن الا٢خهاصي والاظخماعى واإلاُاصًً اإلاخهلت بهما
A/59/2005
زطاثل غلمُت
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هنام الؼىىي الفسدًت هألُت لخماًت خلىق اإلاسؤة
في كىء ؤخيام اجفاكُت الللاء غلى وافت ؤػياٌ الخمُيز كد اإلاسؤة
بىغاشي مسٍم ؤطخاذ مظاغد كظم ؤ
. طىُىدة1955  ؤوث20 حامػت
181

ملخف
،٫ُاث في هظا اإلاجا٢اٟامذ بةنضاع الٗضًض مً الاج٢ اإلاغؤة و١ى٣ؤولذ مىٓمت ألامم اإلاخدضة اهخماما زانا بد
ًاء ٖلى٣ام بةوكاء لجىت ال٢ ما٦ ،ُت ؾُضاو٢اٟت باجٞ الخمُحز يض اإلاغؤة اإلاٗغو٫ا٩ت ؤقٞا٧ ًاء ٖلى٣ُت ال٢اٟؤبغػها اج
 اإلاغؤة في١ى٣اًت صوع اللجىت في خماًت خٟ٦  وهٓغا لٗضم،ُت٢اٟام الاج٩ ؤخ٤ُالخمُحز يض اإلاغؤة لخخىلى الؿهغ ٖلى جُب
١ى٣ ؤخض الخ٥ اهتها٫غصًت في خاٟاث الُٛي الخبل٣ ازخُاعي ؾمذ للجىت بخل٫ى٧ بها بغوجى٤ض ؤلخ٣ٞ ُت٢اٟبَاع الاج
ها هٓغا ألهمُت آلُت٢ى٣ خماًت خ٫ؼ اإلاغؤة في اإلاجخم٘ الضولي وجُىعا في مجا٦ل حٗؼٍؼا إلاغ٩ وهى ما ٌك،ُت٢اٟغعة في الاج٣اإلا
. ؤلاوؿان١ى٣ اللتزاماتها ويمان اخترامها لخ٫ُظ الضوٟغصًت في جىٟاوي ال٩الك
.٫ى٧ المروجى-ُت ؾُضاو٢اٟ اج-ًاء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة٣ لجىت ال-غصًتٟاث الُٛ الخبل:اليلماث اإلافخاخُت
Abstract:
The United Nations has given special attention to women's rights and has produced
many conventions in this area, notably the Convention on the Elimination of all forms of
discrimination against women known as CEDAW , it also created the Committee on the
Elimination of discrimination against women to ensure the implementation of the provisions
of the Convention, Given the inadequacy of the Commission's role in protecting the rights of
women under the Convention, its Optional Protocol has allowed the Committee to receive
individual communications in violation of one of the rights established in the Convention,
Which is to enhance the status of women in the international community and in the protection
of their rights, because of the importance of the individual complaints mechanism in the
implementation by States of their obligations and to ensure respect for human rights.
Key words: individual communications - Committee on the Elimination of
discrimination against Women- CEDAW Convention - The Protocol.
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ملدمت
حٗض خ٣ى ١اإلاغؤة الُىم ظؼءا ؤؾاؾُا مً خ٣ى ١ؤلاوؿان و٢ض ؤزظث خحزا هاما مً الاهخمام ٖلى اإلاؿخىي
الضولي وزانت في اظخماٖاث مىٓمت ألامم اإلاخدضة ،وحٗخمر اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ؤق٩ا ٫الخمُحز ٧اٞت يض اإلاغؤة ( ٌكاع
 1979ؤقمل اجٟاُ٢ت صولُت جخٗل ٤بد٣ى ١اإلاغؤة خُض قملذ مجاالث خُاتها ٧اٞت،
بليها ُٞما بٗض باجٟاُ٢ت ؾُضاو) لٗام
وٖلى ٚغاع باقي اجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان الهاصعة ًٖ هُئت ألامم اإلاخدضة ٣ٞض ؤلؼمذ اجٟاُ٢ت ؾُضاو الضو ٫ألاَغاٝ
بخ٣ضًم ج٣اعٍغ صوعٍت خى ٫جُبُ ٤الاجٟاُ٢ت ،وؤوكإث هُئت حؿهغ ٖلى الغ٢ابت ٖلى جىُٟظ الضو ٫اللتزاماتها وخماًت
الخ٣ى ١اإلا٣غعة في الاجٟاُ٢ت جمشلذ في لجىت الً٣اء ٖلى ٧اٞت ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة( )(ٌكاع بليها ُٞما بٗض بلجىت
ؾُضاو).
ٚحر ؤن اجٟاُ٢ت ؾُضاو وٖلى زال ٝباقي الاجٟاُ٢اث ألازغي لم جىو ٖلى آلُت الك٩اوي الٟغصًت ،ولؿض هظا
ٌ( 1999كاع الُه ُٞما بٗض بالمروجى٧ى )٫مىذ للجىت ؾُضاو ازخهام
الى٣و ٣ٞض ؤلخ ٤بها بغوجى٧ى ٫ازخُاعي في ٖام
جل٣ي الك٩اوي الٟغصًت في خا ٫اهتها ٥الخ٣ى ١اإلاىهىم ٖليها في الاجٟاُ٢ت وٖضم وٞاء الضو ٫بالتزاماتها ،و٢ض اؾخسضم
المروجى٧ى ٫مهُلر الخبلُٛاث الٟغصًت ٖىيا ًٖ الك٩اوي الٟغصًت لظل ٪ؾىلتزم في هظه الضعاؾت باإلاهُلر الظي
ازخاعه المروجى٧ى.٫
ٌٗض المروجى٧ى ٫زُىة ظضًضة هامت في جاعٍش خماًت خ٣ى ١اإلاغؤة ٖلى مؿخىي مىٓمت ألامم اإلاخدضة ٣ٞض ٖؼػ
مً مغ٦ؼ اإلاغؤة ٖلى اإلاؿخىي الضولي خُض زهها بةظغاءاث وؤلُاث زانت في الىٓام ال٣اهىوي الضولي بٗضما ٧اهذ جدٓى
بدماًت ٖامت ال جىٞغ لها الخماًت الالػمت وال٩اُٞت لخ٣ى٢ها ،واإلاالخٔ ؤن ههىم هظا المروجى٧ى ٫مؿخىخاة مً باقي
الاجٟاُ٢اث الضولُت لخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان وٖلى وظه السهىم اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى الخمُحز الٗىهغي والٗهض الضولي
اإلاخٗل ٤بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت( ).
وٖلى الغٚم مً ؤن المروجى٧ى ٫لِـ هاٞظا بال في مىاظهت الضو ٫اإلاهاص٢ت ٖلُه ،بال ؤهه ًداو ٫ؾض الى٣و في
مجا ٫الخماًت الضولُت لخ٣ى ١اإلاغؤة٦ ،ما ؤهه ً٣ضم وؾُلت هامت جُل٘ لجىت ؾُضاو ٖلى الاهتها٧اث اإلاغج٨بت مً الضو٫
ألاَغا ٝوَٗؼػ خماًت خ٣ى ١اإلاغؤة اإلا٣غعة في الاجٟاُ٢تٞ ،ما مضي ٗٞالُت هٓام الك٩ىي الٟغصًت في بَاع المروجى٧ى٫؟
وهل هجر هظا ألازحر في جد ٤ُ٣ألاهضا ٝاإلاغظىة مىه؟.
لالظابت ٖلى هظه الاق٩الُت ٣ٞض جم ج٣ؿُم هظه الضعاؾت بلى ٖىهغًٍ جىاولىا في ألاو ٫قغوٍ ٢بى ٫الخبلُٛاث
الٟغصًت ،ؤما الشاوي ٣ٞض زهو لضعاؾت بظغاءاث ٞدو الخبلُٛاث وجىُٟظ آعاء وجىنُاث لجىت ؾُضاو.

(ٔ) لقد مت إنشاء جلنة القضاء على التمييز ضد ادلرأة دبوجب ادلادة  ٔٚمن اتفاقية سيداو ،وىي مكلفة بالسهر على تطبيق االتفاقية وتنفيذىا من قبل الدوؿ األطراؼ
وتراقب التقدـ احملرز يف ذلك ،تتشكؿ من ٖٕ خبريا منتخبوف دلدة ٗ سنوات باقًتاح من الدوؿ األطراؼ ويعملوف بصفتهم الشخصية.
(ٕ) أوؿ اتفاقية نصت إجراء الشكاوى الفردية ىي اتفاقية القضاء على التمييز العنصري ٘ ٜٔٙيف مادهتا ٗٔ مث العهد الدويل للحقوؽ ادلدنية والسياسية  ٜٔٙٙمث
اتفاقية منع التعذيب ٗ.ٜٔٛ
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ؤوال :ػسون كبىٌ الخبلُغاث الفسدًت
ان قغوٍ ج٣ضًم الخبلُٛاث الٟغصًت في بَاع المروجى٧ى ٫جخمازل م٘ جل ٪اإلا٣غعة في باقي اجٟاُ٢اث خ٣ى١
ؤلاوؿان الهاصعة ًٖ مىٓمت ألامم اإلاخدضة ،و٢ض هٓمتها اإلاىاص مً 4-2مىه ،وٍم ً٨ج٣ؿُمها بلى قغوٍ جخٗل ٤بإَغاٝ
()
الك٩ىي ،وؤزغي جخٗل ٤بمىيىٖها.
 /1الؼسون اإلاخػللت باألهساف
ًخمشل ؤَغا ٝالخبلُ ٜفي م٣ضم الخبلُ ٜالظي ً٩ىن ٚالبا مً اليؿاء ؤو مً ًمشلهً ،والضولت اإلاضعى ٖليها التي
اعج٨بذ الاهتها.٥
ؤ /الؼسون اإلاخػللت بالدولت اإلادعى غليها
ًجب ؤن ج٩ىن الخبلُٛاث اإلا٣ضمت للجىت مىظهت يض الضو ٫ألاَغا ٝفي اجٟاُ٢ت ؾُضاو وألاَغا ٝفي المروجى٧ى٫
الازخُاعي اإلالخ ٤باالجٟاُ٢تٞ ،ال ج٣بل اللجىت الخبلُٛاث اإلا٣ضمت يض صولت َغ ٝفي الاجٟاُ٢ت ل٨نها لِؿذ َغٞا في
المروجى٧ى ،) (٫طل ٪ؤن الخهضًٖ ٤لى هظا ألازحر ٌٗض اٖالها مً الضولت ب٣بى ٫ازخهام اللجىت في جل٣ي الخبلُٛاث
()
الٟغصًت اإلا٣ضمت يضها وهظا ما ؤ٦ضجه اإلااصة ألاولى مً المروجى٧ى.٫
ًم ً٨في بٌٗ الخاالث جُبُ ٤ههىم الاجٟاُ٢ت لِـ  ِ٣ٞبحن ألاٞغاص والضولت واهما بحن ألاٞغاص ُٞما بُنهم
ؤًًا ،خُض ًخىظب ٖلى الضولت اجساط الخضابحر الالػمت إلاى٘ ألاٞغاص مً اهتها ٥الخ٣ى ١اإلا٣غعة في الاجٟاُ٢ت وفي خا ٫و٢ىٕ
اهتها ٥جخدمل الضو ٫اإلاؿاولُتٞ ،مشال :جىو اإلااصة  2مً اجٟاُ٢ت ؾُضاو ٖلى ؤن الضولت ملؼمت باجساط ٧اٞت الخضابحر
الالػمت للً٣اء ٖلى الخمُحز يض اليؿاء مً ٢بل ألاٞغاص واإلاىٓماث ؤو اإلااؾؿاث ،وهظا ما ؤ٢غجه لجىت ؾُضاو في اخضي
الً٣اًا ،خُض اٖخمرث هىٛاعٍا مؿاولت ًٖ اهتها ٥الاجٟاُ٢ت ألجها لم جخسظ الخضابحر الالػمت في مجا ٫خماًت اليؿاء مً
الٗىٖ ٠لى الغٚم ؤن ؤٗٞا ٫الٗى ٠لم جهضع ًٖ الضولتٞ ،الضولت ٖىضما ال ج٣ىم ببظ ٫الٗىاًت الالػمت لخجىب اهتها٥
()
الخ٣ى ١ؤو الخد ٤ُ٣خى ٫ؤٖما ٫الٗى ٠واإلاٗا٢بت ٖليها وانالخها ٞاجها ج٩ىن مؿاولت ًٖ الاهتها.٥
ب /الؼسون اإلاخػللت بملدم الخبلُغ
ل٣ض خهغ المروجى٧ى ٫الخ ٤في ج٣ضًم الخبلُ ٜفي ألاٞغاص ؤو ظماٖاث ألاٞغاص ،وؤوظب ٖلى م٣ضم الخبلُ ٜط٦غ
هىٍخه جدذ َاثلت ٖضم ال٣بى.٫
(ٔ) إضافة إىل ىذه الشروط ىناؾ بعض الشروط الشكلية كأف ػلرر التبليغ وكافة الوثائق ادلرفقة بو باحدى اللغات الرمسية لعمل اللجنة أو أف تتم ترصبتها ،أف يكوف
التبليغ مكتوبا حيث ال تقبل التبليغات ادلرسلة إلكًتونيا.
(ٕ) انظر البند أ من الفقرة ٖ من ادلادة  ٘ٙمن النظاـ الداخلي للجنة سيداو.
(ٖ) تنص ادلادة األوىل من الربوتوكوؿ على  " :تقُّر الدولة الطرؼ يف ىذا الربوتوكوؿ (الدولة الطرؼ ) باختصاص اللجنة اخلاصة بالقضاء على التمييز ضد ادلرأة
(اللجنة) يف تلقِّي التبليغات ادلقَّدمة ذلا وفقاً للمادة الثانية ،والنظر فيها".
4
) ( Mitic Jasna, Risler Camille, Taghavi Jean-Christophe, le droit, une arme au service des femmes
africaines, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2011-2012, p 173. Sur le site internet:
http://euclid.u-paris10.fr/fichier/travaux/1/document/Guide-FIDH-Version-finale-22-juin-2012.pdf, vu
le 01/02/2017, 17:50.
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ب -1/ؤصخاب الخم في جلدًم الخبلُغ
و٣ٞا إلاا وعص في اإلااصة 2مً المروجى٧ىٞ ٫اهه ًجب ؤن ً٣ضم الخبلُ ٜمً ٢بل ألاٞغاص ؤو ظماٖاث ألاٞغاص ؤو هُابت
ٖنهم ،الظًً حٗغيىا الهتها ٥ؤخض الخ٣ى ١اإلا٣غعة في اجٟاُ٢ت ؾُضاو مً الضولت التي ًسًٗىن لىٓامها ال٣اهىوي ،وٖلُه
ٞان هظه اإلااصة حؿدشجي نغاخت الك٩اوي اإلا٣ضمت مً الضو ٫ؤو ألاشسام الاٖخباعٍت ألازغي ٧اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت.
ل٣ض ؤزاعث هظه اإلااصة ظضال واؾٗا بحن ؤًٖاء ٞغٍ ٤الٗمل الظًً ٧لٟىا بهُاٚت المروجى٧ى ٫خى ٫ؤصخاب
الخ ٤في ج٣ضًم الخبلُٛاث الٟغصًت ،خُض ا٢ترح بٌٗ ألاًٖاءٖ ،لى ٚغاع الٗضًض مً اجٟاُ٢اث خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان،
ؤن ًمىذ هظا الخ ٤للخجمٗاث بما ٞيهم اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت ٖلى اٖخباع ؤجها ٢ض ج٩ىن ضخُت اهتها ٥وؤن الٗضًض مً
ؤلُاث خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان حٗتر ٝلهم بمشل طل ٪الخ٦ ،٤ما جغ٦ؼ الى٣اف ؤؾاؾا خى ٫ام٩اهُت ج٣ضًم الخبلُ ٜباؾم
ٞغص ؤو ظماٖت ؤٞغاص ٖىضما ال ًخم ً٨هاالء الطخاًا مً مماعؾت خ٣هم في الخبلُ ٜالٟغصي ؤو ٖىضما ال ًخم٨ىىن مً ابضاء
مىا٣ٞتهم نغاخت٦ ،ما قضص بٌٗ ألاًٖاء ٖلى يغوعة جدضًض مهُلر " هُابت ًٖ" بض٢ت مً ؤظل اؾدبٗاص الخبلُٛاث
()
التي لم ًىاٖ ٤ٞليها ؤصخابه ؤي جٟاصي ج٣ضًم جبلُ ٜصون مىا٣ٞت الطخُت ؤو صون وظىص ٖال٢ت مباقغة مٗه.
عٚم طل ٪بُ٣ذ نُاٚت اإلااصة الشاهُت مً المروجى٧ىٚ ٫امًتٞ ،الكغٍ الىخُض لخ٣ضًم الك٩ىي باؾم الٟغص ؤو
ظماٖت ألاٞغاص هى ؤن ً٩ىن بمىا٣ٞت الكا٧ي وفي خاُٚ ٫اب مشل هظه اإلاىا٣ٞت ٞما ٖلى م٣ضم الخبلُ ٜؾىي جمرًغ جمشُله
للطخُت صون مىا٣ٞت هظا ألازحر ) (،وٍجب ؤن ج٣ضم اإلاىا٣ٞت ،مً خُض ألانل ،م٨خىبت في ق٩ل عؾالت مىٗ٢ت مً
الطخُت ًهغح ٞيها بغٚبخه في ؤن ًىىب ٖىه طل ٪الصسو في ج٣ضًم الخبلُ ،ٜوفي بٌٗ الخاالث التي ً٩ىن ٞيها الخهى٫
ٖلى اإلاىا٣ٞت اإلا٨خىبت ٚحر مم ً٨بؿبب مى٘ الطخُت مً الاجها ٫بالٗالم الساعجي مشال ؤو زىٞه مً الاهخ٣امٌٟٗ ،ى
م٣ضم الخبلُ ٜمً هظا الكغٍ الك٨ليٖ ،لى ؤن ًشبذ ٖضم ام٩اهُت الخهىٖ ٫لى اإلاىا٣ٞت اإلا٨خىبت ( ) وٖلُه ؤن ٌٗىى
()
هظه ألازحرة بخ٣ضًم جمرًغ ٦خابي لظل.٪
وٍبضو ؤن وايعي المروجى٧ى ٫ؤعاصوا جىؾُ٘ هُا ١ألاشسام الظًً ًم٨نهم ج٣ضًم الك٩ىي لِؿمذ للجىت مشال
بخل٣ي جبلُٛاث م٣ضمت مً مىٓماث الضٞإ ًٖ خ٣ى ١اإلاغؤة اإلا٣ضمت باؾم ولخؿاب ضخاًا اهتها٧اث ههىم الاجٟاُ٢ت،
٦ما ًم ً٨ؤن ًٟهم ؤًًا ؤن هظا الىو ٌؿمذ بخل٣ي الخبلُٛاث اإلا٣ضمت مً الطخاًا ٚحر اإلاباقغًٍ ؤو اإلادخملحنٞ ،هي ال
ج٣هغ خ ٤ج٣ضًم الخبلُٖ ٜلى الطخاًا اإلاباقغًٍ  ِ٣ٞالظًً حٗغيىا شسهُا لالهتها ،٥وبالغظىٕ بلى ٢غاعاث لجىت
خ٣ى ١ؤلاوؿان الخابٗت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة هجض ؤجها ٢ض ٢بلذ ق٩اوي ٢ضمذ مً ضخاًا مدخملحن مً زال ٫الاٖتراٝ

)1( Sabine Bouet-Devrière, " La protection universelle des droits de la femme: vers une efficacité
accrue du droit positif international? ", Revue Trimestrielle des droits de l’homme, N°43, Juillet 2000,
pp 457-458.
(ٕ) تنص ادلادة  ٙٛمن النظاـ الداخلي للجنة سيداو على -ٔ" :غلوز تقدًن البالغات من قبل األفراد أو رلموعات األفراد الذين يدعوف أهنم وقعوا ضحايا
النتهاكات للحقوؽ ادلنصوص عليها يف االتفاقية ،أو من قبل شلثليهم ادلعينني ،أو من قبل أشخاص آخرين بالنيابة عن الضحايا ادلدعني ومبوافقة ىؤالء الضحايا.
غلوز تقدًن البالغ بالنيابة عف الضحية ادلزعومة وبدوف موافقتها عندما يكوف دبقدور مقدـ الرسالة تربير ىذا العمل.
ٕ-
عندما يسعى مقدـ البالغ إىل تقدًن بالغو وفقا للفقرة ٕ من ىذه ادلادة ،غلب أف يقدـ تربيرا كتابيا لذلك." .
ٖ-
3
) ( Mitic Jasna, Risler Camille, Taghavi Jean-Christophe, Op.Cit, p 171.
(ٗ) انظر ادلادة  ٖ/ٙٛمن النظاـ الداخلي للجنة سيداو.
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بإن مجغص وظىص حكغَ٘ ًم ً٨ؤن ٌك٩ل اهتها٧ا ألخض الخ٣ى ١اإلا٣غعة في الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت٦ ،ما
()
اٖترٞذ ؤًًا بهٟت الطخُت ٚحر اإلاباقغة أل٢اعب الطخُت اإلاباقغة قغٍ ازباث الغابُت الٗاثلُت.
ان ؾماح المروجى٧ى ٫بام٩اهُت الىُابت ًٖ الطخُت في ج٣ضًم الخبلُ ٜله ؤهمُت مٗخمرة ،طل ٪ؤن اليؿاء زانت في
صو ٫الٗالم الشالض لِـ لضحهم اإلاٗغٞت ال٣اهىهُت واإلاهىُت الالػمت وال الام٩اهاث اإلاالُت والخ٣ىُت ال٩اُٞت لخ٣ضًم الخبلُٛاث
بإهٟؿهم٦ ،ما ؤن الخمشُل ٌؿمذ ؤًًا بمىذ الجماٖاث الضولُت للضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖمىما وخ٣ى ١اإلاغؤة ٖلى
وظه السهىم ام٩اهُت ج٣ضًم الخبلُٛاث باؾم اليؿاء وهى ما ٌؿاهم في خماًت الخُاة السانت لليؿاء ومغاٖاة ويٗهن
()
الٗاثلي.
ب -2/ذهس هىٍت ملدم الخبلُغ
ال ج٣بل لجىت ؾُضاو الخبلُٛاث اإلاجهىلت اط ًخىظب ؤن ً٩ىن الخبلُ ٜمىٗ٢ا مً الكا٧ي ،وَٗض ٖضم ط٦غ هىٍت
م٣ضم الخبلُ ٜؾببا مً ؤؾباب ٖضم ٢بى ٫الخبلُ ،) (ٜوو٣ٞا إلاا وعص في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 69مً الىٓام الضازلي للجىت
ؾُضاو ٞاهه " بمجغص وعوص بال ٙج٣ىم اللجىت ؤو الٟغٍ ٤الٗامل ؤو اإلا٣غع بةخالخه ؾغا بلى الضولت الُغ ٝومُالبت جل٪
الضولت بغص ٦خابي ٖلُه وطل ٪قغٍُت مىا٣ٞت الصسو ؤو مجمىٖت ألاشسام ٖلى ال٨ك ًٖ ٠هىٍخه ؤو هىٍاتهم للضولت
الُغ ٝاإلاٗىُت" وٖلُه ٞان الاٞهاح ًٖ هىٍت م٣ضم الخبلُ ٜللضولت اإلاٗىُت ً٩ىن  ِ٣ٞبمىا٣ٞخه وطل ٪خغنا مً اللجىت
ٖلى خماًت الكا٧ي مً ؤي ؤيغاع ٢ض جترجب ظغاء ٦ك ٠هىٍخه.
 /2الؼسون اإلاخػللت بمىكىع الخبلُغ
ٌكترٍ ؤن ًخٗل ٤الخبلُ ٜبمؿإلت جضزل في هُا ١ازخهام اللجىت ،وؤن ٌؿدىٟظ الكا٧ي َغ ١الًُٗ الضازلُت
وؤن ال ٌك٩ل حٗؿٟا في اؾخسضام الخ ٤ؤو ً٩ىن يُٗ ٠الخإؾِـ وؤن ال ً٩ىن ٢ض ؾب ٤الىٓغ ؤو الٟهل ُٞه ؾىاء
ؤمام اللجىت ؤو ؤمام هُئت صولُت ؤزغي.
ؤ /ؤن ًخلؼ مىكىع الخبلُغ الخخـاؾ لجىت طُداو
ًجب ؤن ًضزل مىيىٕ الخبلُ ٜيمً ازخهام لجىت ؾُضاو اإلاىيىعي والؼمجي ،اط ًخىظب ؤن ً٩ىن الخ٤
اإلاىته ٪مىهىنا ٖلُه في اجٟاُ٢ت ؾُضاو وؤن ال ً٩ىن الخبلُ ٜماؾؿا ٖلى هو جدٟٓذ بكإهه الضولت اإلاضعى ٖليها ،وبال
اٖخمر مىيىٕ الك٩ىي زاعظا ًٖ الازخهام اإلاىيىعي للجىت ؾُضاو٦ ،ما ًجب ؤن ج٩ىن ألاٗٞا ٫مهضع الاهتها٢ ٥ض

)1( Sabine Bouet-Devrière, Op.Cit, pp 459.
)2( Moritz Leuenberger et Annemarie Huber-Hotz, conseil fédéral suisse, Message concernant
l’approbation du Protocole facultatif du 6 octobre 1999 relatif à la Convention du 18 décembre 1979
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (OP CEDAW), 29
Novembre 2006, p 9267. Sur le site internet: https://www.admin.ch/opc/fr/federalgazette/2006/9253.pdf , consulté le 01/02/2017, 18:57.
(ٖ) انظر الفقرة ٖ من ادلادة  ٘ٙمن النظاـ الداخلي للجنة سيداو.
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اعج٨بذ بٗض صزى ٫المروجى٧ى ٫خحز الىٟاط ؤو بٗض مهاص٢ت الضولت ٖلى المروجى٧ى ٫وهى ما ًُلٖ ٤لُه الازخهام الؼمجي
()
للجىتٞ ،ازخهام اللجىت بخل٣ي الخبلُٛاث الٟغصًت ال ٌؿغي بإزغ عظعي باليؿبت للضولت اإلاضعى ٖليها.
وَٗغ ٝهظا الكغٍ اؾخصىاءاث خُض ًم ً٨ؤن ً٣بل جبلُ ٜمىيىٖه اهتها ٥و٢ ٘٢بل صزى ٫المروجى٧ى ٫خحز
()
الىٟاط في خالت:
* اؾخمغاع ألاٗٞا ٫اإلاك٩لت لالهتها ٥ؤو اؾخمغاعها في اهخاط آزاع ًدخمل ؤن جىته ٪خ٣ا ؤو ؤ٦ثر مً الخ٣ى١
اإلا٣غعة في الاجٟاُ٢ت.
* ؤن ج٩ىن ألاٗٞا٢ ٫ض وٗ٢ذ ٢بل صزى ٫المروجى٧ى ٫خحز الىٟاط ل ً٨جُبُ٣ها ٧ان الخ٣ا مشل ٢اهىن ؤو ٢غاع
ً٢اجي.
ب /اطدىفاذ هسق الوػً الداخلُت
ًخىظب ٖلى الكا٧ي ٢بل ج٣ضًم الخبلُ ٜبلى اللجىت اؾدىٟاط ٧اٞت َغ ١الًُٗ الضازلُت اإلاخاخت في الضولت اإلاضعى
ٖليها بهض ٝالخهىٖ ٫لى انالح لالهتها ،٥هظه ال٣اٖضة جمىذ الضولت ام٩اهُت انالح الاهتها ٥و ٤ٞهٓامها ال٣اهىوي ٢بل
اللجىء بلى ؤلُاث الخماًت الضولُت( )ٞ ،ازخهام لجىت ؾُضاو بالىٓغ في الخبلُٛاث الٟغصًت هى ازخهام م٨مل للهُئاث
الً٣اثُت الضازلُت للضو ٫ألاَغا ٝولِـ بضًال ٖنها ،خُض ًبضؤ ازخهام اللجىت ٖىض عجؼ ؤو ج٣هحر الؿلُاث
()
الضازلُت للضولت في اهها ٝضخاًا الاهتها٧اث.
وهظا الكغٍ ج٣لُضي باليؿبت ل٩اٞت ؤلُاث خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان ٞهى مً ال٣ىاٖض الٗغُٞت في ال٣اهىن الضولي،
جم ويٗه جٟاصًا المخىإ الضو ًٖ ٫اإلاهاص٢ت ٖلى اجٟاُ٢اث خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان التي ٢ض جغي ٞيها مؿاؾا بؿُاصتها
واخترام ً٢ائها الىَجي( ).
و٢ض ويٗذ اإلااصة 4مً المروجى٧ى ٫اؾخصىاءًً ٌٟٗى ٞيهما الكا٧ي مً هظا الكغٍ:
 ٖىضما جخجاوػ َغ ١الًُٗ الضازلُت اإلاضة اإلاٗ٣ىلت لئلظغاءاث ،ولِـ هىا ٥مضة مدضصة لخدضًض اإلاضةاإلاٗ٣ىلت لئلظغاءاث لظلٞ ٪ان اللجان الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ج٣ضعها خالت بدالتٞ ،مشال اٖخمر مجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان
ؤن اإلاضة التي جخٗضي 3ؾىىاث للٟهل في الًُ٣ت ؤمام ؤو ٫صعظت حٗخمر مضة ٚحر مٗ٣ىلت بمٟهىم ال٣ٟغة/2ب مً اإلااصة5
()
مً المروجى٧ى ٫الازخُاعي اإلالخ ٤بالٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت.
)1( Sabine Bouet-Devrière, Op.Cit, pp ٗٙ3,466.
)2( Mitic Jasna, Risler Camille, Taghavi Jean-Christophe, Ibid, p 17ٕ..
(ٖ) مصطفى عبد الغفار ،ضمانات حقوؽ اإلنساف على ادلستوى االقليمي ،مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف ،القاىرة ،ٕٖٓٓ ،ص ٘.ٕٜ
العاـ ،كلية
(ٗ) وفاء طالؿ زلمد ىنية ،أليات ضباية حقوؽ ادلرأة يف اتفاقية سيداو ،حبث مقدـ الستكماؿ متطلبات احلصوؿ على درجة ادلاجستري يف القانوف
احلقوؽ ،جامعة األزىر ،غزة ،ٕٕٓٔ-ٕٓٔٔ ،ص ٓ .ٜعلى ادلوقع االلكًتوين:
http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0045816

(٘) زلمد أمني ادليداين ،النظاـ األورويب حلماية حقوؽ اإلنساف ،الطبعة الثالثة ،منشورات احلليب احلقوقية ،لبناف ،ٕٜٓٓ ،ص ٘ٗٔ.
)6( Mitic Jasna, Risler Camille, Taghavi Jean-Christophe, Op.Cit, p 174..
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 بطا ٧اهذ َغ ١الًُٗ ٚحر مم٨ىت وٚحر ٗٞالت ،وَٗض الًُٗ مم٨ىا بطا ٧ان مخاخا صون ٖغاُ٢ل وٍ٩ىن ٗٞاال بطام ً٨الكا٧ي مً الخهىٖ ٫لى انالح الاهتها ٥ؤو حٗىٌٍ ٧ا ٝفي خالت اؾخدالت طل.٪
ولم ًىضر المروجى٧ىٖ ٫لى مً ًٖ ٘٣بء بزباث اؾدىٟاط َغ ١الًُٗ الضازلُتٚ ،حر ؤهه بالغظىٕ بلى اإلااصة58
مً الىٓام الضازلي للجىت ؾُضاو هجضها جىو ٖلى ؤهه ًجىػ لؤلمحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة ؤن ًُلب مً م٣ضم الخبلُٜ
جىيُذ السُىاث التي ٢ام بها الؾدىٟاط ؾبل الاهخها ٝاإلادلُت ،وٖلُه ٞان ٖبء ؤلازباث ً٣٦ ٘٣اٖضة ٖامت ٖلى
الكا٧ي ،وفي خا ٫ص ٘ٞالضولت اإلاضعى ٖليها ًخٗحن ٖليها بزباث وظىص َغ ًَٗ ١في هٓامها ال٣اهىوي الضازلي لم ً٣م الكا٧ي
()
باؾدىٟاطها.
ج/كػف الخإطِع والخػظف في اطخػماٌ الخم
ًجب ؤن ال ٌك٩ل ج٣ضًم الخبلُ ٜحٗؿٟا في اؾخٗما ٫الخ ٤وؤن ال ً٩ىن يُٗ ٠الخإؾِـ ،وهظا ألازحر ً٣هض
به ؤن ًخم جمرًغ وجإؾِـ الك٩اوي الٟغصًت مً زال ٫صٖمها بإصلت ٧اُٞت ،و٢ض ؤزاع هظًً الكغَحن ه٣اقا واؾٗا ٖىض
بٖضاص المروجى٧ى ٫طل ٪ؤجهما ٖلى زال ٝباقي الكغوٍ ألازغي ًسًٗان للؿلُت الخ٣ضًغٍت للجىت ؾُضاو التي ًجب ؤن
جدترم مباصت اإلاىيىُٖت والكٟاُٞت اإلاٗغوٞت في ال٣اهىن الضولي( ) ،طل ٪ؤن المروجى٧ى ٫و٦ظا الىٓام الضازلي للجىت لم
ًدضصا اإلاٗاًحر التي ًم ً٨الاؾدىاص بليها لخدضًض ما بطا ٧اهذ الك٩ىي جىُىي ٖلى حٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الخ ٤ؤم ال٦ ،ما ؤن
الخٗؿ ٠هى ؤمغ طاحي ٚحر ملمىؽ مً الهٗب ج٣ضًغه وهى ما ًتر ٥هامكا ج٣ضًغٍا واؾٗا ظضا للجىت في جدضًضه.
د /غدم طبم الىنس في الخبلُغ
ًجب ؤن ال ً٩ىن الخبلُ ٜمدل هٓغ ؤو ٢ض ؾب ٤الٟهل ُٞه مً ٢بل هُئت صولُت ؤزغيٞ ،ال ًجىػ ؤن حٗغى
الك٩ىي ٖلى هُئخحن صولُخحن في الى٢ذ هٟؿه وال ؤن ًخم الٟهل في الجزإ هٟؿه مً ٢بل هُئاث ً٢اثُت صولُت ٖضة،
وطل ٪ججىبا لخىا ٌ٢الاظتهاص الً٣اجي الضولي وجُبُ٣ا ل٣اٖضة حجُت الصخيء اإلا٣طخي به وججىب حٗضص الُٗىن الضولُت ( ).
وَؿتهض ٝهظا الكغٍ الً٣اًا التي جخٗل ٤بىٟـ ألاشسام ،ؾىاء ٢ضمذ مً ٢بل الصسو هٟؿه ؤو هُابت
ٖىه واإلاىيىٕ هٟؿه والؿبب هٟؿه.
زاهُا :بحساءاث فدف الخبلُغاث الفسدًت
ل٣ض جىاولذ اإلاىاص مً 5بلى 7مً المروجى٧ى ٫مغاخل بظغاءاث ٞدو الخبلُٛاث الٟغصًت مً ٢بل اللجىت و٢ض
ٞهل الىٓام الضازلي للجىت ؾُضاو اإلاباصت الٗامت التي ًجب بجباٖها لخؿً ؾحر ؤلاظغاءاث٦ ،ما وضر ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت
ؤمام اللجىت لٟدو ال٣بى ٫واإلاىيىٕ.

(ٔ) بالرجوع إىل اجتهاد جلنة حقوؽ اإلنساف صلد أهنا جعلت عبء إثبات استنفاذ طرؽ الطعن الداخلية على الدولة ادلدعى عليها وليس على الشاكي واعتربت أف
شرط استنفاذ طرؽ الطعن يعترب متوفرا إذا مل تثبت الدولة وجود طرؽ طعن مل يقم الشاكي باستنفاذىا .انظر:
- Sabine Bouet-Devrière, Op.Cit, p 460.
)2( Sabine Bouet-Devrière, Ibid, p 464.
(ٖ) زلمد يوسف علواف وزلمد خليل ادلوسى ،القانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف ،اجلزء األوؿ ،دار الثقافة ،األردف ،ٕٓٓ٘ ،ص ٖٔٓ.

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

187

مجلت حُل خلىق ؤلاوظان  -الػام السابؼ  -الػدد  : 17مازض 2017

 /1اإلابادت الػامت لإلحساءاث
ل٣ض وي٘ الىٓام الضازلي للجىت ظملت مً ال٣ىاٖض الٗامت التي ًخىظب اخترامها زال ٫الىٓغ في الخبلُٛاث
بهض ٝخؿً ؾحر ؤلاظغاءاث ،جخمشل ؤؾاؾا في مىذ اللجىت ؾلُت َلب الخضابحر الخدُٟٓت ،ب٢غاع مبضؤ الؿغٍت ،ج٨غَـ
مبضؤ الخُاص وؾلت اإلاد٨مت في بظغاء جد.٤ُ٣
ؤ /الخدابير الخدفنُت
ل٣ض ؤظاػ المروجى٧ى ٫في ماصجه السامؿت للجىت ؾُضاو في بٌٗ خاالث الاؾخعجا ،٫بٗض جل٣يها للخبلُ ٜو٢بل
الٟهل في مىيىٖه ،ؤن جُلب مً الضولت اإلاضعى ٖليها اجساط الخضابحر الخدُٟٓت الالػمت بهض ٝججىب يغع مدخمل ال
ًم ً٨بنالخه ٢ض ًهِب ضخاًا الاهتها٦ ،٥إن جُلب ٖضم جىُٟظ ٖ٣ىبت ؤلاٖضام مشالٞ ،الخبلُٛاث الٟغصًت لِـ لها ؤزغ
مى ٠٢لالهتهاٚ ،٥حر ؤهه ًجىػ للجىت٢ ،بل الٟهل في مىيىٕ البال ،ٙؤن جغؾل للضولت اإلاضعى ٖليها َلبا جضٖىها ُٞه بلى
اجساط جضابحر جدُٟٓت لخجىب خضور يغع ال ًم ً٨بنالخه للطخُت وج٣ضًغ طلٌٗ ٪ىص للجىت.
بن اإلاٗاًحر ألاؾاؾُت التي حؿمذ بخدضًض ما بطا ٧ان الًغع مدخمل الخضور ال ًم ً٨بنالخه ؤم ال جخمشل
ؤؾاؾا في زُىعة الاهتها ،٥وآزاعه التي ٢ض ججٗل ال٣غاع الظي ؾُهضع ًٖ اللجىت ٖضًم الٟاثضة ،وَلب الخضابحر
الخدُٟٓت ٚحر ملؼم للضولت ولِـ له ؤي ؤزغ ٖلى ٢غاع اللجىت بال٣بى ٫ؤو الٟهل في اإلاىيىٕ( ).
ب /طسٍت ؤلاحساءاث
َب٣ا للماصة 1/6مً المروجى٧ىٞ ٫اهه ًجب ٖلى لجىت ؾُضاو ؤن جبل ٜالك٩اوي اإلا٣ضمت بليها بلى الضولت اإلاضعى
ٖليها ب٩ل ؾغٍت ،ؤي صون ال٨ك ًٖ ٠اؾم ؤو هىٍت م٣ضم الك٩ىي ،بال ؤهه ًم ً٨للجىت ؤن ج٨ك ًٖ ٠هىٍت م٣ضم
الك٩ىي في خا ٫مىا٣ٞخه.
وٍخم ٞدو الخبلُٛاث في ظلؿاث مٛل٣ت ،بدُض ج٩ىن ظمُ٘ وزاث ٤الٗمل بما ٞيها اإلالسهاث ًٖ الخبلُٛاث
ؾغٍت ،بياٞت بلى طلٞ ٪اههَُ ،لت مضة ؤلاظغاءاث ٞان اللجىت وم٣ضم الخبلُ ٜوالضولت اإلاضعى ٖليها وخضهم مً ٌٗلم
بمًمىجها ،وال ًجىػ ألي ًٖى في اللجىت ؤن ًظٌ٘ ؤي بُاهاث ؤو مٗلىماث جخٗل ٤بالخبلُ ٜوللجىت ؤن جُلب مً م٣ضم
()
الخبلُ ٜؤو الضولت اإلاٗىُت الخٟاّ ٖلى ؾغٍت ؤي بُاهاث م٣ضمت ؤو مٗلىماث مخٗل٣ت بمىيىٕ الخبلُ.ٜ
هظه الؿغٍت التي جُبٖ ٤لى هُا ١واؾ٘ ؤمام هُئاث خ٣ى ١ؤلاوؿان الخابٗت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة تهض ٝبلى
الخهىٖ ٫لى ز٣ت الضو ٫ألاَغا ،ٝعٚم طلٞ ٪ان اإلااصة 12مً المروجى٧ى ٫جىو ٖلى ؤن لجىت ؾُضاو ًجب ؤن ج٣ضم
ملسها ًٖ ؤٖمالها خى ٫المروجى٧ى ٫في ج٣غٍغها الؿىىي اإلا٣ضم للجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة وهظا ًخٗاعى م٘ مبضؤ
()
الؿغٍت.

)1( Moritz Leuenberger et Annemarie Huber-Hotz, conseil fédéral suisse, Op.Cit, p 927,
(ٕ) انظر ادلادة ٗ ٚمن النظاـ الداخلي للجنة سيداو.
)3( Sabine Bouet-Devrière, Op.Cit, p ٗٙٚ.
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ج /جىدُت ؤو جىحي ؤخد ألاغلاء
و٣ٞا إلاا وعص في هو اإلااصة 60مً الىٓام الضازلي للجىت ؾُضاو ٞاهه ال ًجىػ ألي ًٖى مً ؤًٖاء اللجىت ؤن
ٌكتر ٥في بدض جبلُ ٜما في الخاالث الخالُت:
 بطا ٧اهذ له مهلخت شسهُت في الًُ٣ت. بطا ٧ان الًٗى ٢ض اقتر ،٥بإي نٟت جسال ٠ما هى مىهىم ٖلُه في ؤلاظغاءاث اإلاىُب٣ت ٖلى هظاالمروجى٧ى،٫في اجساط ٢غاع بكإن الًُ٣ت التي ًدىاولها الخبلُ.ٜ
 بطا ٧ان مً بحن عٖاًا الضولت الُغ ٝاإلاٗىُت.٦ما ًجىػ ألي ًٖى بطا عؤي ،ألي ؾبب مً ألاؾباب ،ؤهه ال ًيبغي ؤن ٌكتر ٥ؤو ٌؿخمغ في الاقترا ٥في بدض
()
جبلُ ٜما ٞاهه ًبل ٜالغثِـ بدىدُخه.
ان مى٘ الًٗى مً اإلاكاع٦ت في ظلؿاث اللجىت في الخاالث ؾالٟت الظ٦غ ً٣ابله في ال٣اهىن الضازلي ما ٌٗغ ٝبغص
الً٣اة ،وهى ما ٌٗ٨ـ خغم اللجىت ٖلى خُاص ؤًٖائها ج٨غَؿا إلاباصت الجزاهت واإلاهضاُ٢ت في ٞدو الخبلُٛاث،
وججىب حٛلُب الضوا ٘ٞوالبىاٖض الصسهُت في ٖمل اللجىت.
د /الخدلُم
مً ؤلاظغاءاث الجضًضة التي ظاء بها المروجى٧ى ٫ؾلُت لجىت ؾُضاو في الُ٣ام بخد ،٤ُ٣بطا جل٣ذ مٗلىماث
مىزى ١بها حكحر بلى خضور اهتها٧اث زُحرة ؤو مىهجُت للخ٣ى ١الىاعصة في الاجٟاُ٢ت مً ٢بل صولت َغ ،ٝوج٣ىم اللجىت
()
بضٖىة الضولت بلى الخٗاون مٗها في ٞدو اإلاٗلىماث وج٣ضًم مالخٓاث جخٗل ٤باإلاٗلىماث طاث الهلت.
ج٣ىم اللجىت ٖلى يىء اإلاٗلىماث واإلاالخٓاث اإلا٣ضمت لها بخُٗحن ًٖى واخض ؤو ؤ٦ثر مً ؤًٖائها إلظغاء
جد ٤ُ٣وع ٘ٞج٣غٍغ ٖاظل لها ،وٍجىػ ؤن ًخًمً الخد ٤ُ٣الُ٣ام بؼٍاعة بلى ؤعاضخي الضولت الُغ ٝبطا جم الخهىٖ ٫لى
()
بطن بظل ،٪وبٗض مىا٣ٞت الضولت الُغ ٝاإلاٗىُت ،وٍجب ؤن ج٩ىن بظغاءاث الخد ٤ُ٣ؾغٍت.
بٗض ٞدو هخاثج الخد ٤ُ٣جبل ٜاللجىت الىخاثج مغ٣ٞت بإي حٗلُ٣اث وجىنُاث بلى الضولت الُغ ٝاإلاٗىُت
وٍخىظب ٖلى هظه ألازحرة ؤن ج٣ضم مالخاتها بلى اللجىت في ًٚىن ؾخت ؤقهغ مً حؿلمها الىخاثج والخٗلُ٣اث والخىنُاث.
و٢ض ؤظاػث اإلااصة الٗاقغة مً المروجى٧ى ٫ل٩ل صولت َغٖ ،ٝىض جى ُ٘٢هظا المروجى٧ى ،٫ؤو اإلاهاص٢ت ٖلُه ،ؤو
الاهًمام بلُه ،ؤن حٗلً ؤجها ال حٗتر ٝبازخهام اللجىت بةظغاء الخد ،٤ُ٣وهى ما ًجٗل هظا الازخهام ازخُاعٍا
باليؿبت للضو ٫ألاَغ ٝفي المروجى٧ىٖ ٫لى زال ٝالازخهام بخل٣ي الخبلُٛاث الٟغصًت الظي ال ًجىػ الخد ٟٔبكإهه ألهه
ًخٗاعى م٘ الهض ٝمً المروجى٧ى.٫

(ٔ) انظر ادلادة ٔ ٙمن النظاـ الداخلي للجنة سيداو.
(ٕ) خالد مصطفى فهمي ،حقوؽ ادلرأة بني االتفاقيات الدولية والشريعة اإلسالمية والتشريع الوضعي ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر  ،ٕٓٓٚص .ٔٛٛ-ٔٛٚ
(ٖ) انظر ادلادة  ٓٛمن الربوتوكوؿ.
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 /2طير ؤلاحساءاث ؤمام لجىت طُداو
جخل٣ى لجىت ؾُضاو الخبلُٛاث الٟغصًت ًٖ َغٍ ٤ؤماهتها الٗامت اإلاغؾلت لها مً ٢بل وخضة الخبلُٛاث بمغ٦ؼ
خ٣ى ١ؤلاوؿان الخاب٘ لهُئت ألامم اإلاخدضة في ظىُ ٠التي جخىلى اؾخ٣با٧ ٫اٞت الك٩اوي الٟغصًت مهما ٧ان مهضعها باؾم
ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة إلعؾالها بلى الهُئت اإلاٗىُت( ) ،و٢ض ؤظاػث ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة 5مً الىٓام الضازلي للجىت
لؤلمحن الٗام ؤن ٌؿخىضر مً م٣ضم الخبلُ ٜما بطا ٧ان ًغٚب في ج٣ضًم الغؾالت بلى اللجىت ٧ي جىٓغ ٞيها ،وٖىضما ًيكإ
ق ٪في عٚبت م٣ضم الخبلًُ ٜىظه ألامحن الٗام اهدباه اللجىت بلى الخبلُ.ٜ
٢ض هٓمذ اإلاىاص مً 7بلى 9مً المروجى٧ى ٫بظغاءاث ٞدو الك٩ىي واإلاغاخل التي جمغ بها بلى ٚاًت الٟهل ٞيها.
ؤ /بوؼاء ألافسكت الػاملت وحػُين اإلالسزًٍ
ؤظاػث اإلااصة 62مً الىٓام الضازلي للجىت ؾُضاو ،مً ؤظل ٞدو الخبلُٛاث اإلاٗغويت ٖليها ،بوكاء ٞغٍ٤
ٖامل ؤو ؤ٦ثر ًخإل٧ ٠ل منها مما ال ًؼٍض ًٖ زمؿت مً ؤًٖائها٦ ،ما ؤظاػث لها حُٗحن م٣غع ؤو ؤ٦ثر لخ٣ضًم جىنُاث
بليها ومؿاٖضتها بإي نىعة ٢ض ج٣غعها اللجىت ،وٍُب ٤الىٓام الضازلي للجىت ٖلى اظخماٖاث ؤٞغ٢تها الٗاملت.
ب /بخالت الخبلُغ بلى الدولت اإلادعى غليها
ج٣ىم اللجىت بدبلُ ٜالك٩ىي بلى الضولت اإلاضعى ٖليها التي جلتزم َب٣ا للماصة 2/6مً المروجى٧ى ٫بخ٣ضًم قغوح ؤو
بٞاصاث زُُت جىضر الًُ٣ت م٘ ط٦غ الخضابحر التي اجسظتها إلنالح الاهتها ،٥وٍم ً٨للضولت ؤن جبضي عؤحها خى ٫ال٣بى٫
واإلاىيىٕ ٖلى خض ؾىاء وٍجىػ للجىت بٖاصة الىٓغ في الًُ٣ت ٖلى يىء عص الضولت.
وٍخٗحن ٖلى الضولت الُغ ٝاإلاٗىُت ؤن ج٣ضم زال 6 ٫ؤقهغ قغوخا وبٞاصاث زُُت بكإن ٢بى ٫الخبلُٜ
ومىيىٖه وُُٟ٦ت مٗالجتها للخبلُ ٜوؤلاظغاءاث التي ٢امذ بها ٖلى اإلاؿخىي الضازلي ،وللضولت ؤن جُلب ٦خابت عٌٞ
الخبلُ ٜم٘ جدضًض ؤؾباب ٖضم ال٣بى ٫وطل ٪زال ٫قهغًٍ مً جاعٍش جل٣يها لُلب اللجىت ،وجدُل اللجىت بلى ٧ل َغ ٝما
جل٣خه مً بُاهاث مً الُغ ٝآلازغ م٘ مىده ٞغنت للخٗلُٖ ٤لى البُاهاث اإلا٣ضمت زال ٫مضة ػمىُت مُٗىت ،وٍجىػ ؤن
جُلب اللجىت مً الضولت الُغ ٝؤو م٣ضم الخبلُ ٜج٣ضًم جٟؿحراث ؤو بُاهاث ٦خابُت بياُٞت في ال٣بى ٫واإلاىيىٕ زال٫
()
مضة ػمىُت مُٗىت.
ج٣ىم اللجىت بٟدو الخبلُٛاث والخٟؿحراث اإلاغ٣ٞت بياٞت بلى اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت مً الضولت اإلاضعى ٖليها،
وٖليها بعؾا٧ ٫اٞت الىزاث ٤واإلاٗلىماث لؤلَغا ٝاإلاٗىُت ،وٍم ً٨ألي َغ ٝج٣ضًم مالخٓاث خى ٫اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت ،وٍخم
()
ٞدو الخبلُٛاث في اظخماٖاث مٛل٣ت.

(ٔ) انظر ادلادة  ٔ/٘ٙمن النظاـ الداخلي للجنة سيداو.
(ٕ) انظر ادلادة  ٜٙمن النظاـ الداخلي للجنة سيداو.
(ٖ) انظر ادلادة  ٕ/ٚمن الربوتوكوؿ وادلادة ٗ ٚمن النظاـ الداخلي للجنة سيداو.
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ج /اللساز بؼإن اللبىٌ
ًخم الىٓغ في الخبلُٛاث الٟغصًت خؿب الترجِب الظي ونلذ به بلى ألاماهت الٗامت ،ما لم ج٣غع اللجىت ؤو ؤخض
ؤٞغ٢ت الٗمل زال ٝطل ،٪وٍجىػ للجىت ؤن ج٣ىم بالىٓغ في عؾالخحن ؤو ؤ٦ثر مٗا ،وبٗض جل٣يها للخبلُ ٜج٣ىم لجىت ؾُضاو
بٟدو جىاٞغ قغوٍ ال٣بى ،٫ومً زال٢ ٫غاءة ههىم الىٓام الضازلي للجىت ًدبحن ؤن ٞدو ال٣بى ٫ال ًخم بك٩ل
مىٟهل ًٖ اإلاىيىٕ وهظا ما جىضخه اإلااصة 66التي ؤظاػث للجىت ٞدو م٣بىلُت الخبلُ ٜبمٗؼ ًٖ ٫مىيىٖه ،وٖلُه
ٞان ال٣اٖضة الٗامت ؤن اللجىت ج٣ىم بالىٓغ في ال٣بى ٫واإلاىيىٕ مٗا.
ج٣غع اللجىت باألٚلبُت البؿُُت ما بطا ٧ان الخبلُ ٜم٣بىال ؤو ٚحر م٣بى٦ ،٫ما ًجىػ ألي ٞغٍٖ ٤امل ؤن ً٣غع
٢بى ٫ؤو ٖضم ٢بى ٫الخبلُ ٜقغٍُت ؤن ً٩ىن مالٟا مً زمؿت ؤًٖاء وؤن ً٣غع ٧ل ألاًٖاء طل.) (٪
ٖىضما ج٣غع اللجىت ٖضم ٢بى ٫الخبلُ ٜج٣ىم في ؤ٢غب و٢ذ بةبال٢ ٙغاعها مؿببا بلى م٣ضم الخبلُ ٜوالضولت الُغٝ
اإلاٗىُت ًٖ َغٍ ٤ألامحن الٗام ،وٍجىػ لها ؤن حُٗض الىٓغ في ؤي ٢غاع بٗضم ال٣بى ٫بطا جل٣ذ َلبا ٦خابُا مً م٣ضم الخبلُٜ
ؤو هُابت ٖىه ًخًمً مٗلىماث ؤن ؤؾباب ٖضم ال٣بى ٫لم حٗض ٢اثمت٦ ،ما ًجىػ ألي ًٖى اقتر ٥في اجساط ٢غاع بكإن
اإلا٣بىلُت ؤن ًُلب بلخا ١ملسو لغؤًه الٟغصي ب٣غاع اللجىت بٗضم ال٣بى.) (٫
 /3آزاء لجىت طُداو ومخابػت جىفُرها
بٗض صعاؾت مىيىٕ الك٩ىي ٖلى يىء اإلاٗلىماث والىزاث ٤اإلا٣ضمت لها مً ؤَغا ٝالجزإ جبذ اللجىت في مىيىٕ
الخبلُ ٜبمىظب عؤي ،وجخىلى مخابٗت جىُٟظه مً ٢بل الضولت الُغ ٝاإلاٗىُت.
ؤ /آزاء اللجىت وجىؿُاتها
بن زالنت ٖمل اللجان الغ٢ابُت بٗض ؾلؿلت ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت في صعاؾت الك٩اوي جخمشل بالسهىم في
الىنى ٫بلى ج٣ضًم آعائها و٢غاعاتها اججاهها ،والخىنل إلاشل هظه آلاعاء وال٣غاعاث ًمشل ؤهمُت ٦بحرة ،هاهُٖ ٪ما ٌٗ٣ب طل٪
مً مخابٗت ٖلى جُبُ ٤هظه آلاعاء وال٣غاعاث في ؤعى الىا٦ ،٘٢خد ٤ُ٣الاهخها ٝاإلاُلىب لطخاًا الاهتها٧اث ،وج٣ضًم
()
الخٗىٌٍ الظي ًدىاؾب والاهتها ٥الخانل.
جغؾل اللجىت الىخاثج اإلاخىنل بليها مغ٣ٞت بخىنُاتها بلى ألاَغا ٝاإلاٗىُت ،وفي خا ٫جىنل اللجىت بلى وظىص
اهتها ٥الجٟاُ٢ت ؾُضاو ًم٨نها جىظُه جىنُت للضولت اإلاٗىُت باجساط جضابحر إلنالح الىي٘ ،خُض ًم٨نها ا٢تراح حٗضًالث
حكغَُٗت ؤو ص ٘ٞحٗىٌٍ للطخُت ) (،وٛ٦حرها مً لجان خ٣ى ١ؤلاوؿان الخابٗت لهُئت ألامم اإلاخدضة ال جخمخ٘ هظه الىخاثج

(ٔ) انظر ادلادة ٗ ٙمن النظاـ الداخلي للجنة سيداو.
(ٕ) انظر ادلادة ٓ ٚمن النظاـ الداخلي للجنة سيداو.
(ٖ) جنيدي مربوؾ ،نظاـ الشكاوى كآلية للتطبيق الدويل التفاقيات حقوؽ اإلنساف ،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ،زبصص قانوف دويل عاـ ،كلية احلقوؽ
والعلوـ السياسية ،جامعة زلمد خيضر ،بسكرة ،ٕٓٔ٘-ٕٓٔٗ ،ص ٗ .ٕٜعلى ادلوقع االلكًتوين:
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/handle/123456789/7474, consulté le 03/02/2017, 19: 41.
(ٗ) انظر ادلادة ٘ ٚمن النظاـ الداخلي للجنة سيداو.
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والخىنُاث الهاصعة ًٖ لجىت ؾُضاو بإي ٢ىة بلؼامُت( )ٞ ،باٖخباعها هُئاث قبه ً٢اثُت م٩ىهت مً زمراء ولِـ مً
ً٢اة ٞان ما ًهضع ٖنها مً ٢غاعاث ؤو آعاء ال حك٩ل َب٣ا لل٣اهىن الضولي ؤخ٩اما ً٢اثُت ملؼمت خُض ًسً٘ جىُٟظها
إلعاصة الضو ٫ألاَغا.ٝ
طل ٪ؤن بظغاءاث الك٩اوي الٟغصًت في مىٓمت ألامم اإلاخدضة جمؼط بحن الخماًت الً٣اثُت والدؿىٍت الضبلىماؾُت
ٞاألٞغاص ضخاًا الاهتها٧اث ال ًم٨نهم ج٣ضًم ًَٗ ؤو ع ٘ٞصٖىي وبهما ًم٨نهم  ِ٣ٞج٣ضًم جبلُ ٜبلى هُئت الغ٢ابت
اإلاسخهت ،و٧ل ما ًهضع ًٖ هظه ألازحرة ال ٌٗضي ٧ىهه ٢غاعا ؤو عؤًا ؤو جىنُت جٟخ٣غ بلى ؤلالؼام.
192

ب /مخابػت الخىفُر
لِـ للجىت بلؼام الضولت الُغ ٝاإلاٗىُت بدىُٟظ جىنُاتهاٚ ،حر ؤجها جخى ٘٢منها الُ٣ام بظل ٪اهُال٢ا مً مبضؤ
خؿً الىُت َاإلاا ؤجها ٢بلذ ازخهام اللجىت بخل٣ي الخبلُٛاث الٟغصًت ،وعٚم ؤن هخاثج وجىنُاث اللجىت ال جلؼم الضو٫
ألاَغاٞ ،ٝهي ال جٟغى ٖليها اجساط جضابحر مُٗىت لخىُٟظها ٦ما ال جىظض ؤي ظؼاءاث جٟغى ٖلى الضولت في خاٖ ٫ضم
جىُٟظها آلعاء وجىنُاث اللجىت ،بال ؤهه ًخطر ؤن المروجى٧ى ٫خاو ٫مىذ هظه ألازحرة هىٖا مً ألازغ ال٣اهىوي مً زال٫
ٞغى هىٕ مً الغ٢ابت ٖلى جىُٟظهاَ ًٖ ،غٍ ٤اصعاط هىٕ مً الخىاع البىاء م٘ الضو ٫ألاَغا ٝوجُُ٣م جىنُاث اللجىت.
خُض جلتزم الضولت اإلاٗىُت َب٣ا لىو اإلااصة  4/7مً المروجى٧ى ،٫زال 6 ٫ؤقهغ ،بخ٣ضًم عص ٦خابي ًخًمً
مٗلىماث خى٧ ٫ل جهغ٢ ٝامذ به لخىُٟظ الىخاثج والخىنُاث ،وٍخىظب ٖليها ؤًًا ط٦غ ألاؾباب في خاٖ ٫ضم جىُٟظ
جىنُاث اللجىت ،بياٞت بلى طل٣ٞ ٪ض ؾمدذ ال٣ٟغة السامؿت مً اإلااصة  7مً اجٟاُ٢ت ؾُضاو للجىت ؤن جُلب مً
الضولت اإلاٗىُت ج٣ضًم ٧اٞت اإلاٗلىماث الاياُٞت خى ٫الخضابحر اإلاخسظة لخىُٟظ الىخاثج والخىنُاث وطل ٪في ج٣غٍغها الضوعي
اإلا٣غع في اإلااصة 18مً الاجٟاُ٢ت( ).
وٍجىػ للجىت ؤن حٗحن ،ألٚغاى مخابٗت آعائها اإلاٗخمضة بمىظب اإلااصة 7مً المروجى٧ى ٫الازخُاعي م٣غعا ؤو ٞغٍ٣ا
ٖامال للخد ٤٣مً الخضابحر التي اجسظتها الضو ٫ألاَغا ٝلىي٘ آعاء اللجىت وجىنُاتها مىي٘ الخىُٟظ ،وٍجىػ للم٣غع ؤو
الٟغٍ ٤الٗامل الُ٣ام بما ًلؼم مً اجهاالث وبظغاءاث لؿالمت ؤصاثه للمهام اإلاىىَت به وج٣ضًم ما ٢ض ًلؼم مً جىنُاث
()
الجساط بظغاءاث ؤزغي مً ٢بل اللجىت.

(ٔ) لقد اعتربت جلنة حقوؽ اإلنساف أف دبجرد ادلصادقة على الربوتوكوؿ فاف الدولة تكوف قد قبلت االلتزاـ القانوين دبنح أثر لنصوصو وبالت ايل أخذ التدابري ادلالئمة
لتنفيذ نتائج اللجنة.
(ٕ) تنص ادلادة  ٔ/ٔٛمن اتفاقية سيداو على " تتعهد الدوؿ األطراؼ بأف تقدـ إىل األمني العاـ لألمم ادلتحدة ،تقريرا عما ازبذتو من تدابري تشريعية وقضائية وإدارية
وغريىا من أجل إنفاذ أحكاـ ىذه االتفاقية وعن التقدـ احملرز يف ىذا الصدد ،كما تنظر اللجنة يف ىذا التقرير و ذلك( :أ) يف غضوف سنة واحدة من بدء النفاذ
بالنسبة للدولة ادلعنية( ،ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل ،وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك"،
(ٖ) رانيا فؤاد جاد اهلل ،اللجنة ادلعنية باالتفاقية القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة (سيداو)  -التكوين واالختصاص ، -ورقة عمل مقدمة يف ندوة اتفاقية
القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة والشريعة اإلسالمية ،ص ٖٕ .على ادلوقع االلكًتوين:
http://www.nhrc-qa.org/wp , consulté le 31/1/2017, 16:52.
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ً٣ضم اإلا٣غع ؤو الٟغٍ ٤الٗامل بلى اللجىت باهخٓام ج٣اعٍغ ًٖ ؤوكُت اإلاخابٗت٦ ،ما جىعص اللجىت في ج٣غٍغها
الؿىىي اإلا٣ضم بمىظب ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 21مً الاجٟاُ٢ت( ) اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بإي ؤوكُت للمخابٗت.

الخاج ـم ــت
بن آلُت الك٩ىي الٟغصًت في بَاع اجٟاُ٢ت ؾُضاو حٗض زُىة هامت في خماًت خ٣ى ١اإلاغؤة ,وجىؾُٗا الزخهام
لجىت ؾُضاو في الغ٢ابت ٖلى جىُٟظ الاجٟاُ٢ت مً ٢بل الضو ٫ألاَغا ٝواخترام الخ٣ى ١اإلا٣غة ٞيها ،خُض جُل٘ اللجىت ٖلى
اهتها ٥ههىم الاجٟاُ٢ت وحؿمذ لطخاًا جل ٪الاهتها٧اث الخهىٖ ٫لى حٗىٌٍ ٖاص ًٖ ٫ألايغاع التي لخ٣ذ بهمٚ ،حر
ؤن الكغوٍ اإلاٟغويت ٖلى م٣ضمي الك٩اوي وٖضم بلؼامُت آعاء اللجىت وجىنُاتها في مىاظهت الضو ٫ألاَغا ٝاإلاٗىُت
حك٩ل ٖاث٣ا ؤمام ٗٞالُت هظه آلالُت٦ ،ما ؤن جُُ٣ض ازخهام اللجىت بخل٣ي الك٩اوي بمهاص٢ت الضولت ٖلى المروجى٧ى٫
ًدض مً هُا ١جُبُ ٤هظا ألازحر وًٍٗ ٠مً ٞغم مماعؾت ألاٞغاص لخ٣هم في الك٩ىي.
بىاء ٖلى ما ؾبً ٤خطر ؤهه ٖلى الغٚم مً ؤهمُت ألالُاث التي ظاء بها المروجى٧ى ٫بال ؤجها جب٣ى مُ٣ضة بةعاصة
الضوٞ ،٫ال ًم ً٨لؤلٞغاص الظًً حٗغيىا الهتها ٥خ٣ى٢هم اإلاٗتر ٝلهم بها في الاجٟاُ٢ت ؤن ًلجئىا بلى لجىت ؾُضاو لُلب
بههاٞهم بال بطا ٧اهذ الضولت التي ٢امذ باالهتها٢ ٥ض اٖترٞذ للجىت بهظا الازخهام ًٖ َغٍ ٤مهاص٢تها ٖلى
المروجى٧ى٦ ،٫ما ؤن هدُجت الك٩ىي جب٣ى ق٩لُت هٓغا لٗضم بلؼامُت آعاء وجىنُاث اللجىت وٖضم وظىص ؤي يماهاث
لخىُٟظها ؤو ظؼاءاث جٟغى ٖلى الضولت التي جغ ٌٞالخىُٟظ.
كاثمت اإلاـادز واإلاساحؼ:
 /1اإلاساحؼ الػسبُت:
 ظىُضي ممرو ،٥هٓام الك٩اوي ٦ألُت للخُبُ ٤الضولي الجٟاُ٢اث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ؤَغوخت م٣ضمت لىُلصعظت الض٦خىعاه ،جسهو ٢اهىن صولي ٖام٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت مدمض زًُغ ،بؿ٨غة-2014 ،
.2015
 زالض مهُٟى ٞهمي ،خ٣ى ١اإلاغؤة بحن الاجٟاُ٢اث الضولُت والكغَٗت ؤلاؾالمُت والدكغَ٘ الىيعي ،صاعالجامٗت الجضًضة ،مهغ . 2007
 عاهُا ٞااص ظاص هللا ،اللج هت اإلاٗىُت باالجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ٧اٞت ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة (ؾُضاو)  -الخ٩ىًٍوالازخهام -وع٢ت ٖمل م٣ضمت في هضوة اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة والكغَٗت ؤلاؾالمُت .
 مدمض ؤمحن اإلاُضاوي ،الىٓام ألاوعوبي لخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الِبٗت الشالشت ،ميكىعاث الخل ي الخ٣ىُ٢ت ،لبىان،.2009
(ٔ) تنص ادلادة ٕٔ ٔ/من اتفاقية سيداو على " تقدـ اللجنة تقريرا سنويا عن أعماذلا إىل اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة بواسطة اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،وذلا
أف تقدـ مقًتحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير وادلعلومات الواردة من الدوؿ األطراؼ  .وتدرج تلك ادلقًتحات والتوصيات العامة يف تقرير اللجن ة
مشفوعة بتعليقات الدوؿ األطراؼ ،إف وجدت".
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،تٞا٣ صاع الش،٫ الجؼء ألاو، ؤلاوؿان١ى٣اهىن الضولي لخ٣ ال، ٖلىان ومدمض زلُل اإلاىسخى٠ مدمض ًىؾ.2005 ،ألاعصن
١ى٣اهغة لضعاؾاث خ٣ؼ ال٦ مغ،لُمي٢ ؤلاوؿان ٖلى اإلاؿخىي الا١ى٣ يماهاث خ،اعٟٛى ٖبض الُٟ مه.2003 ،اهغة٣ ال،ؤلاوؿان
 مخُلباث٫ما٨ضم الؾخ٣ بدض م،ُت ؾُضاو٢اٟ اإلاغؤة في اج١ى٣ ؤلُاث خماًت خ، مدمض هىُت٫اء َالٞ و.2012-2011 ،ؼةٚ ، ظامٗت ألاػهغ،١ى٣لُت الخ٧ ،اهىن الٗام٣ ٖلى صعظت اإلااظؿخحر في ال٫الخهى
: اإلاساحؼ الفسوظُت/2
- Mitic Jasna, Risler Camille, Taghavi Jean-Christophe, le droit, une arme au service des femmes
africaines, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2011-2012.
- Moritz Leuenberger et Annemarie Huber-Hotz, conseil fédéral suisse, Message concernant
l’approbation du Protocole facultatif du 6 octobre 1999 relatif à la Convention du 18 décembre 1979 sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (OP CEDAW), 29 Novembre
2006.
- Sabine Bouet-Devrière, " La protection universelle des droits de la femme: vers une efficacité
accrue du droit positif international? ", Revue Trimestrielle des droits de l’homme, N°43, Juillet 2000.
: الاجفاكُاث الدولُت/3
 والاهًمام٤ًُ٘ والخهض٢ اٖخمضث وٖغيذ للخى، الخمُحز يض اإلاغؤة٫ا٩ت ؤقٞا٧ ًاء ٖلى٣ُت ال٢اٟ اج3 : اطٟ جاعٍش بضء الى،1979 صٌؿممر/ ٫اهىن ألاو٧ 18  اإلااعر في180/34 غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة٢ بمىظب
.1981 ؾبخممر/٫ؤًلى
ُ٘٢ اٖخمض وٖغى للخى، الخمُحز يض اإلاغؤة٫ا٩ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٣ُت ال٢اٟ باج٤ الازخُاعي اإلالخ٫ى٧ المرجىخىبغ٦ ؤ9  الضوعة الغابٗت والسمؿىن بخاعٍش4 غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة٢  والاهًمام بمىظب٤ًوالخهض
.2000  صٌؿممر22 اطٟ جاعٍش بضء الى،1999
. المؤة
ًاء ٖلى الخمُحز يض ع٣ الىٓام الضازلي للجىت ال: اإلاىاكؼ الالىتروهُت/4
-http://euclid.u-paris10.fr/fichier/travaux/1/document/Guide-FIDH-Version-finale-22-juin2012.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2006/9253.pdf
http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0045816
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/handle/123456789/7474
http://www.nhrc-qa.org/wp
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