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  شكر وتقدير

  

الذي بعث فينا محمداً عليه السالم هادياً وبشيراً، والحمد هللا على ما أسبغ علينا                هللا الحمد

  . والباطنة، فلك الحمد والشكر يا رب حتى يبلغ الحمد منتهاهالظاهرةمن نعمه 

 عبد الـسالم همـاش      ر إلى أستاذي المشرف الدكتو    حترام بجزيل الشكر ووافر اال    أتقدم

، فكان لصبره، وسعة صدره، وتدقيقه، وإبـداء مالحظاتـه،          لتفضله باإلشراف على هذه الرسالة    

 في إخراج هذه الرسالة بالصورة التي هي عليها، وفقه اهللا وجـزاه عنـي خيـر                 واضحاألثر ال 

  .الجزاء

  أتقدم بالشكر إلى عضوي لجنة المناقشة لتفضلهما بمناقشة هذه الرسـالة، وسـيكون             كما

ها بالصورة المثلى، وفقهما اهللا وجزاهما عنـي خيـر      القيمة األثر الطيب في إخراج     لمالحظاتهما

  .الجزاء

 واجب االعتراف بالجميل أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أسـاتذتي فـي كليـة               ويقضي

 واهتمـام ومـساعدة خـالل    عايـة الحقوق بجامعة الشرق األوسط على ما أحاطوني به مـن ر   

  .دراستي

  الباحثة 
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  اإلهداء
 
 

   أمي احلبيبةإىل
  

  دي فلذات كبدي، أوالإىل
   آزاد، نوردانتسنيم، الدين، سيف

  

  ني كل من ساندإىل
  

   والقانونلعدالة كل من يعشق احلق واحلرية واإىل
  

  حلبيب وطين اإىل
  

 
  

  

الباحثة   
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 الصفحة وعـــــــــــــــــالموض

 ب التفويض

  ج  لجنة المناقشة قرار
  د قدير وتشكر

  ه  اإلهداء
  و  المحتويات قائمة

  ط   المالحقفهرس
  ي  باللغة العربية الملخص
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  اآلليات الدولية والشرعية الخاصة بحماية حقوق المرأة في ظل العولمة
  

   الطالبةادإعد
   فضيل النمريناريمان

  

  ور الدكتإشراف
   السالم هماشعبد

  

   باللغة العربيةالملخص

 الخاصة بحماية حقوق المرأة في ظل       شرعية الدراسة موضوع اآلليات الدولية وال     تناولت

العولمة، وهو من الموضوعات التي ثار الجدل فيها حول وضع المرأة في المجتمعات على مدى               

 بها إليها بالنسبة لتقيـيم جهودهـا       ظرث تأثر وضع المرأة باختالف الزاوية التي ين       العصور، بحي 

مما أدى إلى العمـل     . لمي الفكري والع  التطوروتقدير دورها وثقلها، باختالف األزمنة واألمكنة و      

 التمييـز ضـد   وعـدم على وضع اآلليات باختالف أنواعها حتى تعمل على تفعيل مبدأ المساواة       

  . الحياةمجاالتافة المرأة في ك

 االهتمام بحماية حقوق المرأة تجلى منذ زمن طويل، وقد تمخضت عنه إيجابيـات ال               إن  

يمكن إغفالها، من أهمها إصدار كافة الدول على اختالف مستوياتها العديد من القوانين الوطنيـة               

عقـد المـؤتمرات    التي تعنى بحماية حقوق المرأة، وأيضاً توقيع االتفاقيات وإصدار اإلعالنات و          

 وأخيراً تفعيل هذه الحقوق عن طريق الرقابة واإلشراف من خالل           مرأة،التي تمنع التمييز ضد ال    

  .التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع

 في الفصل األول اإلطار العام للموضوع،       ت تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول، بين       وقد  

المرأة في القـانون والمعاهـدات، ثـم التطـور          وفي الفصل الثاني بينت الدراسة مفهوم حقوق        

التاريخي لنشأة هذه الحقوق، أما الفصل الثالث فقد خصص لبيان مكانـة وحقـوق المـرأة فـي              
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الشريعة اإلسالمية، أما فيما يتعلق باآلليات المباشرة وغير المباشرة الدولية واإلقليمية والشرعية            

  . فقد حظيت باهتمام الفصل الرابعالعولمة، عصر فيوالوطنية، والحكومية، وغير الحكومية 

 والتوصيات أهمهـا، أن     ائج الدراسة من خالل الفصل الخامس بعدد من النت        خرجت وقد  

الشريعة اإلسالمية هي السباقة التي اهتمت بحماية حقوق المرأة منذ أكثر من أربعة عشر قرنـاً،             

وم علـى أسـاس المـساواة مـع      حيث أعلت من مكانة المرأة، وشرعت لها من الحقوق التي تق          

الرجل، ومنعت التمييز ضدها، ووضعت كافة التدابير التي تقوم علـى حمايـة هـذه الحقـوق،              

ومعاقبة من ينتهكها عن طريق القضاء، أما بالنسبة للمجتمع الوطني واإلقليمي والـدولي، فهـو               

توفرة على كال الصعيدين    الالحق في سن هذه الحقوق للمرأة، واالهتمام بتفعيلها بكافة اآلليات الم          

  .المباشر وغير المباشر

 حقـوق اإلنـسان     تكـون   جهاز دولي،   لهذه الدراسة ضرورة إقامة    يات أهم التوص  ومن  

 وتـستند  مضمونة فيه، وقائم على نتاج متخصصين في الشرع اإلسالمي والدولي معـاً،           ةوالمرأ

  .والمرأة إطار قانوني شامل ومالئم ومتكامل أيضاً، لحقوق اإلنسان إلى

 إلى معايير حديثة وثابتة بالنسبة لحقوق اإلنسان أو حقـوق           الحاجةب توصي الدراسة    كما  

 تلـك   عمـال  اآلليات المقامـة إل    حكمي اإلطار القانوني تلك الحقوق، وأيضاً       حكميالمرأة، بحيث   

  .دةالنصوص أو تنفيذ تلك اآلليات إن وجدت طبعاً، والعمل الجاد على إنشائها إن لم تكن موجو
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ABSTRACT 

Globalization has significantly changed people's way of life around the world 

since new ideas and various ways of thinking have spread more easily and more freely. 

For example, an issue like the protection of human rights, in general, has enjoyed a 

more profitable ground to be acknowledged as a paramount right for all everywhere and 

that it has to be guaranteed without condition. 

 It is in this perspective that our study will focus on women's rights in particular 

and the way that globalization has urged new international and legal mechanisms to 

ensure their protection. It is important to remind that the protection of women's rights is 

still a controversial issue because the status of women in societies is yet unequal from a 

country to another. Therefore, globalization, whose main goal is to even the standards 

of all areas of life of humankind, had to work on developing legal mechanisms valid for 

all to guarantee the principle of equality and non-discrimination against women. 

The protection of women's rights is a long-standing battle and the only few 

modest outcomes achieved cannot be overlooked. The most important of those are 

national laws issued by countries, along with agreements, declarations and conferences 

to prevent discrimination against women activated through control and supervision. 
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Our analysis is divided in five chapters: the first Chapter presents the general 

framework of the subject. The second Chapter deals with the concept of women's rights 

in laws and treaties, as well as the historical development of these rights. The third 

Chapter is centered on the statement of the status and rights of women in Islamic Law. 

The role of direct and indirect mechanisms, international, regional, national, 

governmental and non-governmental organizations (the actors of globalization) is 

discussed in Chapter four. The fifth Chapter is dedicated on a number of findings and 

recommendations; the most important of those is the valuable contribution of Islamic 

Sha'ria, which has upheld the protection of women's rights and banned discrimination 

against them for more than four centuries onwards. One of the main recommendations 

subsequent to this study is the need for an international body composed of specialists in 

Islamic and International laws who may make up a comprehensive legal framework 

appropriate to women's rights. This legal framework requires modern standards in terms 

of human and women's rights and control mechanisms monitoring the implementation 

of new legal rules. 
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   األولالفصل
  الدراسةمقدمة

  التمهيد: أوالً

 ينفك اإلعالم المعاصر عن الحديث عن تطور مفهوم حقوق اإلنـسان بـشكل عـام                لم

 أن قضايا حقوق المرأة ومعاناتها في طريقها إلى         لسامع المرأة بوجه خاص، حتى يخال ا      وحقوق

 .الزوال والذهاب إلى خزانة التاريخ

 بـه مـن     ضع المرأة في العالم، ونرى مقدار ما تتمتـع         من األهمية أن نقف على و      إنه

 هذه الحقوق من اتفاقيات وإعالنات ومؤتمرات بغض النظـر          حماية أساليبحقوق، والبحث في    

 منظمات على اختالف أنواعهـا، وبيـان أن ممـا ال شـك فيـه؛             أوإن كانت صادرة من دول      

 أو معظم غاياتها،    ، جميعاً مطالبهاو،  النصوص تمثل اإلطار القانوني المالئم لحماية حقوق المرأة       

 )1(.وال بد أيضا من النظر هل تم تكفيل مراقبة تنفيذ تلك النصوص، ووضع معالجة االنتهاكات

 ليـست مجـرد حقـوق        باختالف مجاالتها وصورها،    اإلنسانية في اإلسالم   وق الحق إن

رديـة أو اجتماعيـة،    فكانت أسواء ضرورات إنسانية، وهي واجبة  بل هي  نسان، اإل نمطلوبة م 

 ويأثم من يفرط بها، أو يحول دون تحقيقها، وقـد سـاوى اهللا              ،اً الحفاظ عليها واجب   مسألةويعتبر  

 ال شـك  مماو مسؤوالً عن أفعاله بصورة مستقلة، هما كلي تعالى في التكاليف بين الجنسين، وجعل     

من الضرورات للنهـوض   ضرورة هيوفيه أن تمتع المرأة بالحقوق التي شرعها اهللا تعالى كافة     

  )2 (.باألمة اإلسالمية وبالتالي خلق المجتمع المتكامل المتضافر الجهود

                                                
 .8، ص1دار الفكر الجامعي، ط: الحماية الدولية للمرأة، اإلسكندرية). 2010(حمودة، منتصر سعيد،  )1(

ولي والشريعة اإلسـالمية، لبنـان،      ، مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الد        )2009( علك، منال فنجان     )2(
 .9، ص1منشورات الحلبي الحقوقية، ط
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 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وإقراره للحريات األساسية ومبدأي المساواة وعدم           فمنذ

ومية  الحك عالناتالتمييز، توالت االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق المرأة وتوالت أيضاً اإل          

الرسمية الصادرة عن الدول، وعن ممثليها لدى المنظمات الدوليـة، بالحـديث بلغـة الترحيـب      

  .)1( النية من قبل هذه الحكومات في تطبيق المبادئ الخاصة بحقوق المرأةسنوح

 من المالحظ أيضاً أن حماية المرأة كفئة خاصة ومستقلة ومحتاجة إلى حماية تراعـي               و

ت تعاني من الكثير من الضعف أو النقص، وذلك الختالف النظرة إلـى          هذه الخصوصية، ما زال   

 .المرأة في الثقافات العالمية

 للرجل وليس شـريكة ممـا   ة بصورة يجعلها منافسالمرأة )تحرير (في من يبحث فمنها

  .يؤدي ذلك إلى أضرار اجتماعية

ـ        ات، من هذه الثقاف   قيض الن وعلى صية الكاملـة    هنالك العديد مما يعمل على محو الشخ

 بإيجابياتها وسلبياتها علـى مفـاهيم حقـوق         لمةللمرأة لصالح الرجل، وبين ذلك كله جاءت العو       

 .المرأة

 بين النساء، حقيقة أدوارهـن الفعالـة فـي بنـاء            نتشرت ت بدأ يت أمثلة اإليجابيات ال   من

الرجـال فـي    المجتمعات، ومشاركتهن اإليجابية حتى في الحياة السياسية التي كانت حكراً على            

الماضي، وتشكيلهن لجمعيات خاصة تقوم على حماية المـرأة أو لنـشر الـوعي، وتحـصيلهن             

                                                
 الجامعـة   رحقوق المرأة بين االتفاقيات الدولية والـشريعة اإلسـالمية، دا         ). 2007( خالد مصطفى    فهمي، )1(

 .10الجديد للنشر، ص
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 أمـا عـن     ،الدرجات العلمية، وتبني الدول هيئات حكومية ورسمية تحت مسمى حماية المـرأة           

 .)1( للعيان تألقهن ونجاحهن الباهر في هذا المجالظاهر فدورهن الفعال في اإلعالم العالمي

 العولمة أفرزت أيضا مـشاكل معقـدة   نلنقيض من هذه الصورة اإليجابية، نجد أ     ا وعلى

  .)2() بالنساءاالتجار( شرخاصة بالمرأة وعلى رأسها االتجار بالب

 أن المجتمعات العربية تعيش في خضم هذه المرحلـة مـن            ة يخفى على المرء حقيق    وال

 .خواطر العولمة بكافة صورها اإليجابية والسلبية

اهر للعيان أن المجتمعات العربية ذات الطابع اإلسالمي تعيش في حالة صـراع   الظ ومن

 تحتويه من موروثات تقليديـة      بما(بين الثقافة اإلسالمية ونظرتها وتحديدها لمفهوم حقوق المرأة         

 مترسخة  أنهامثل العادات والتقاليد والعرف، بعيدة كل البعد عن المبادئ اإلسالمية السمحة، غير             

 وبين المفاهيم الخاصة بحقوق المرأة الـواردة فـي المعاهـدات            ،) المجتمعات العربية  في داخل 

 التي توضع لحماية حقوق المـرأة كتفعيـل         )3( نجد أن القوانين   حيث ،الدولية واإلقليمية والمحلية  

  بسبب الشعور أنها تخالف بعض المبادئ اإلسالمية       جتماعيللمعاهدات الدولية تواجه الرفض اال    

 .يداوك اتفاقية سمثال ذل

                                                
(1) Byerly M ,Carolyn (2012). “ Women in the world today “. the State Departments 

Bureau of International Information Programs ,(on line) , available: 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2012/02/20120228112618a
el0.8913472.html#ixzz2nUSX1szb 

ـ       ) 1990(مركز حقوق اإلنسان    :  انظر )2( سان، المجلـد األول، دون     أعمال األمم المتحدة في ميدان حقوق اإلن
 .462 صطبعة، األمم المتحدة، نيويورك،

منـشأة  : مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، مصر    : ، قانون حقوق اإلنسان   )2007(بشير، الشافعي محمد    ) 3(
 .38، ص4طالمعارف، 
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 المسلم به أن اآلليات الدولية لحمايـة حقـوق المـرأة واآلليـات              من ، نفس السياق  وفي

 غير موجودة أساساً لحماية تلك الحقوق، فهي        و أ مفعلة غير ماإ في الشريعة اإلسالمية     ةالموجود

 . )1( عن الخلل، وإيجاد الحلول السريعة، وتفعيلها على أرض الواقعبحثتحتاج إلى ال

 العالم ألهمية حقوق المرأة اإلنسان، ما زالت تحتـاج إلـى أسـاليب               تَنَبه  نجد أن  وبذلك  

 تنفيذها، ووضع أسـاليب تكفـل   لمتابعة حماية لتلك الحقوق، وضمانات كافية لها، وزيادة اآلليات 

  والتي توضع على قدر أهمية تلك الحقـوق، هـذه  ،مةئمعالجة حاالت االنتهاكات، بالصورة المال 

  . هي أهم ما تركز عليه الدراسة في هذا البحث

  : الدراسةمشكلة: ثانياً

 مشكلة الدراسة تنبع في المقام األول من أنه على الرغم مما تضمنه القانون الـدولي                إن

من حقوق المرأة، إال أن هذه الحقوق لطالما كانت عرضة لالنتهاك، ولطالما كانت المـرأة ومـا          

 وجود جهاز مراقبة يشرف على      ضعفت، والسبب في ذلك يعود إلى       تزال ضحية لهذه االنتهاكا   

  )2(.تنفيذ أو تطبيق تلك النصوص من الدول، وانعدام الجدية والفاعلية في هذه األجهزة إن وجدت

 عمل المنظمات باختالف أنواعها والذي يتميز بالتجدد والتنـوع والمتابعـة بحـسب              ورغم

 وفعاليـات   لفة، إال أن الواقع الدولي يشير إلى حاجة أكبر        التخصص الذي تنطوي عليه وبكيفيات مخت     

 خطيـرة، علـى كافـة    تعد انتهاكات تقع لتحقيق التوازن في مضمار حقوق المرأة، حيث       أكثر جدية 

 وغيـر المباشـرة     شـرة  لذلك فإن هذه الدراسة تطرح مشكلة تتعلق ببيان هذه اآلليات المبا           ،األصعدة

  .ى فعاليتها على أرض الواقع ومد،الخاصة بحماية حقوق المرأة
                                                

 .17، المرجع السابق، ص)2009(علك، منال، فنجان ) 1(

، )ترجمة سـالمة صـالح    ( الالمساواة،   رأة والعولمة، تقرير من مستقبل    ، الم )2002(فيشترشيش، كريستا،   ) 2(
 . 10-5كولونيا، منشورات الجمل، ص
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 مشكلة أخرى تتعلق بكون دراسة اآلليات الدولية والشرعية الخاصة بحماية حقوق            هناكو

المرأة تتعدى إطار القانون العام، فهناك تداخالت في موضوع األجهزة المباشرة وغير المباشـرة     

 في بعـض األحيـان إلـى         القانونية، مما يدفع الدراسة    الناحيةالخاصة بحماية حقوق المرأة من      

  .لالتعامل مع تلك التداخالت إليضاح الصورة بشكل كام

 مشكلة الدراسة في أن دراسة قضايا المرأة وحمايتها من الناحية الـشرعية لـم               وتتجلى

 على الرغم من وجود الدراسات، ولذلك فإن المشكلة تثور حول تفاصيل المـسائل         دتأخذ حقها بع  

 اً خـصب اً مـصدر -بحق–لك في ضوء الشريعة اإلسالمية التي تعد   المستجدة في هذا الصدد، وذ    

 البعض يعتقد أن اإلسالم قد أغفل هذا الجانب، فأردنا أن نبـين              ذلك أن  للعناية بالمرأة وحمايتها،  

  . اهتمام اإلسالم بهذا الموضوع منذ زمن بعيد

 : الدراسةهدف: ثالثاً

ف والتركيز على تـشخيص الواقـع        الهدف الرئيسي من وراء هذه الدراسة هو التعر        إن

كما هو وتحليل اآلليات الدولية والشرعية الخاصة بحماية حقوق المرأة من أجل فهمها بـصورة               

أفضل، والعمل على التطبيق الفعلي لهذه اآلليات، وسد الخلل الموجود فيها، وتعديل مـا يمكـن                

 .تعديله، وتطويره إن أمكن ذلك

 : الدراسةأهمية: رابعاً

ة الدراسة موضوع البحث تتحدد بالوقوف على وضع المرأة في العـالم، وبيـان       أهمي إن

 الحقوق مـن خـالل اإلعالنـات        تلك حماية مقدار ما تتمتع به من حقوق، ثم البحث في أساليب         

 تلـك   أن وبيـان واالتفاقيات والمؤتمرات على صعيد الدول أو المنظمات بـاختالف أنواعهـا،            

 تلـك    تنفيـذ  ومـدى  مطالبهـا، ي المالئم لحماية حقوق المرأة وتمثل       النصوص، تمثل اإلطار القانون   

  . حدوثهالنصوص، ووضعت األساليب التي تكفل معالجة االنتهاك عند
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 إلى أهمية دراسة موضوع اآلليات الدولية والشرعية الخاصة بحمايـة حقـوق             ويضاف

ا وأحقيتهـا بـالتطبيق،     المرأة في ظل العولمة، كونه يعكس شمولية الشريعة اإلسالمية وأسبقيته         

  .ألنها تشريع اهللا عز وجل خالق البشر

  الدراسةأسئلة: خامساً

 ؟ الخاصة بحماية حقوق المرأة اآلليات المذكورة في المعاهدات الدوليةما -

 ؟ بحماية حقوق المرأةالخاصة  اآلليات المذكورة في الشريعة اإلسالميةما -

 بحماية حقوق   الخاصة سالميةلية والشريعة اإل   نحدد نقاط االلتقاء بين المعاهدات الدو      كيف -

 ؟المرأة

 ؟ لحماية حقوق المرأة طبيعة اآلليات المطبقة في األردنما -

 ؟ المرأةلحقوق لتوفير حماية أكبر وأكثر فعالية اآلليات نفعل هذه كيف -

  الدراسةحدود: سادساً

قـة بالتنفيـذ علـى       هذه الدراسة تتعلق بحقوق المرأة اإلنسان ودراسة اآلليات المتعل         إن  

 تتحـدد دراسـتنا بالمعاهـدات الدوليـة         سوف و ،اإلسالميةالمستوى الدولي والوطني والشريعة     

 .لةالخاصة بالمرأة والنصوص الشرعية المماث

 : المكانيةالحدود -

 األحكام القانونية لحقوق اإلنـسان، واألنظمـة القانونيـة    ية هذه الدراسة بخصوص  تتحدد  

 وسيتم التركيز على حقوق المـرأة  ليمية، فيها المعاهدات الدولية واإلقبقطللدول، واألماكن التي ت 

 . على كل األصعدة
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 : الزمانيةالحدود -

 اإلسالمية من جهة، والمعاهدات الدولية مـن جهـة          يعة تتحدد هذه الدراسة بالشر    سوف  

 .أخرى، ومن ثم التركيز على الفترة الزمنية المعاصرة

 : الدراسةمحددات: سابعاً

 اإلنسان المتعلقة بهذا الموضوع، ونصوص الشريعة اإلسـالمية         بحقوق نطاق هذه الدراسة     تحددي  

 . على كال الصعيدينلمرأة وال سيما التي تعالج موضوع حقوق ا،أيضاً المتعلقة بنفس الموضوع

 : اإلجرائيةالمصطلحات: ثامناً

 : الدولي لحقوق اإلنسانالقانون

لدولية التي تقر لألفراد بعدد من الحقوق والرخص الهادفة          مجموعة القواعد القانونية ا    هو

لحماية حريتهم وكرامتهم دون تمييز بينهم، وبالضمانات المؤسسية الالزمة للرقابة على تمـتعهم             

 .)1(بهذه الحقوق والرخص

 : الدولية الخاصة بحقوق المرأةالمعاهدات

 : التاليةاالتفاقيات أهمها حقوق المرأة، و المعاهدات الدولية التي تم إقرارها بين الدول لحمايةهي

 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، البروتوكـول االختيـاري الملحـق             اتفاقية -

 ضد المرأة، اتفاقية الرضا بالزواج، والحد األدنى        ييزباتفاقية القضاء على جميع أشكال التم     

  .)2( العنف ضد المرأةلسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، إعالن بشأن القضاء على

                                                
 القانون الدولي لحقوق اإلنسان، المـصادر ووسـائل   ،)2011( خليل   محمد الموسى،  علوان، محمد يوسف،   )1(

 .6، ص1الرقابة، الجزء األول، دار الثقافة، عمان، ط

 الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة، منشورات الحلبـي         االتفاقيات،  )2011(م الدين    األحمد، وسيم حسا   )2(
 .129-67 ص،1الحقوقية، بيروت، ط
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   : القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية

 صك شامل يجمع كل الحقوق المنصوص عليها في اإلعالنات واالتفاقيـات الـسابقة    هي

المتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، ويـضيف إليهـا قائمـة كاملـة      

 لحماية هذه الحقوق،    يةمتع بها، وتهدف إلى إرساء قواعد قانون      بالحقوق التي من حق المرأة أن تت      

وهي تكتسب أهمية ألنها أقرت مبدأ عدم التمييز ضد النساء كمبدأ متـصل لحقـوق اإلنـسان،                 

وجمعت بينه وبين معايير المواثيق السابقة، لذلك فهي وثيقة تعرف بمفهوم التمييز ضـد المـرأة              

في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان وتؤكد على كـون الحقـوق           وتعتبره انتهاكا لمبدأي المساواة     

 .زئةاإلنسانية شاملة ال تقبل التج

   : ويناط باالتفاقية ثالث مهامهذا

 .  الفرديةى آلية تقديم الشكاووتوفر الحقوق الخاصة لألفراد تضمن  . أ 

 . االلتزامات والمسؤوليات المرتبطة بهذه الحقوق على الدولتوضح  . ب 

 .)1(اماتقبة مدى توافق ما تقوم به الدول من التز آليات لمراتخلق  .ج 

                                                
 منـشورات اللجنـة     ،“ القضاء على كافة أشكال التمييـز ضـد المـرأة          اتفاقية. ")2012 ( أبو راس، عايدة   )1(

 .قطر : الدوحةاالسكوا، – االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا



9 
 

 
 
 
 

  : اإلسالميةالشريعة

ـاس      لسان رسوله محمد     على األحكام والقواعد التي سنها اهللا تعالى لعباده         هي  لتنظيم حياة الن

ـا فـي           اتالدينية والدنيوية، ليخرجهم من الظلم      إلى النور، بما يضمن لهم السعادة في الدنيا واآلخـرة، كم

  .)1(]3:المائدة[ M  VU  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  KL :  تعالىقوله

  : األردنيالدستور

 وثيقة تحدد طبيعة الدولة وعاصمتها ولغتها وعقيدتها الفكريـة والـسياسية وتـنظم              هو

 ومجموعة القواعد القانونية المنظمة لممارسـة       القضائية،السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية و    

درها، والعالقة بين القابضين عليها واألشخاص المعنوية الطبيعية العاملين تحـت           السلطة ومصا 

 إمرتها، والقواعد المتعلقة بالضمانات األساسية للحقوق والحريات العامة في المجتمـع األردنـي            

 موجز اإلطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف األمور المرتبطة بالشؤون الداخليـة    فهو

 .)2( مادةن وثالثي وإحدىئةوم، ويحتوي الدستور األردني على تسعة فصول والخارجية

 : األمن الدوليمجلس

 التنفيذية، ويعتبـر  ارتها أهم أجهزة األمم المتحدة، فهو الجهاز الرئيسي والدائم لها وإد    هو 

 ، األعـضاء الـدول المسؤول عن حفظ السالم واألمن الدوليين، وله سلطة قانونية على حكومات     

 .)3(ذلك تعتبر قراراته ملزمةل

                                                
 . العدد الثانيربية، العسالمية مجلة الدراسات اإل،" تطبيقها وخصائصهاالشريعة) "1999 (، إبراهيم محمدسلقيني، )1(

 نعمان احمد والخطيب،. 124 ص،1 الوطنية، المكتبة الوطنية، عمان، طالتربية، )2010( فريحات، إيمان )2(
 .448 ص،8وري، عمان، ط في النظم السياسية والقانون الدستالوسيط، )2012(

 النهضة، دار ،)م.د( ،2 في قانون التنظيم الدولي، طالوسيط، )2007-2006( عرفات حجازة، أشرف أبو )3(
 .441ص
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 بريطانيا، فرنسا،   الصين،(  دائمون أعضاء منهم   ة خمس ،اً من خمسة عشر عضو    ويتكون  

  .ن منهم منتخبون، مدة كل منهم سنتاوعشرة ،) أمريكاا،روسي

  : الشرعيالقضاء
 النـاس فـي     بـين  من الوظائف الداخلة تحت الخالفة ألنه منصب علـى الفـصل             هو  

 فكان لذلك   ، للتداعي قطعاً للتنازع باألحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة         الخصومات حسماً 

 سبيل على   لشرعيمن وظائف الخالفة ومدرجاً في عمومها، إذا فهو هيئة تقوم باإلخبار بالحكم ا            

االلزام بين الناس وبين الحاكم أو أحد معاونيه أو والته أو موظفيه، وبما يقع بين المسلمين مـن                  

الف وشقاق ونزاع، في معنى نص من نصوص الشرع الذي يراد القضاء بحـسبها والحكـم        اخت

 .)1(بموجبها

  HRC التابع لألمم المتحدة نسان حقوق اإلمجلس

 دولة، وهي   نأربعي المتحدة مؤلفة من سبع و     األمم هيئة حكومية دولية داخل منظومة       هو  

ع أرجاء العالم، وعن تنـاول حـاالت   مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق اإلنسان وحمايتها في جمي      

 .انتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم توصيات بشأنها

 اإلنسان التي تتطلب     حقوق موضوعات القضايا و  جميع لديه القدرة على مناقشة      والمجلس  

 .)2( ويعقد المجلس اجتماعاته في جنيف،اهتمامه طوال العام

                                                
 اإلسالمية،، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في القانون الدولي والشريعة )1999( الراوي، جابر إبراهيم )1(

 .357 ص،1دار وائل للطباعة والنشر، ط: عمان

 .77 ص،5عالء شلبي وآخرون، اليونسكو، ط: ، حقوق اإلنسان أسئلة وأجوبة، ترجمة)2009( ليفين، ليا )2(
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  :اإلطار النظري: تاسعاً

 التـي   اويةجتمعات بشكل كبير ومستمر وذلك تبعاً الختالف الز        وضع المرأة في الم    تأثر  

 واألمكنـة  نـة ينظر بها إلى المرأة، من حيث تقييم جهودها وتقدير دورها وثقلها، باختالف األزم     

  .والتطور العلمي والفكري

 واكب االهتمام بالدفاع عن حقوق المرأة على الصعيد الوطني، اهتماماً بالغـاً علـى               فقد  

لدولي، تمثل في مؤتمرات أسفرت عن عدد كبير من االتفاقيـات الدوليـة وإعالنـات               الصعيد ا 

  .المبادئ، انصبت على حماية حقوق المرأة

 موضوع حقوق المرأة من أهم الموضوعات على المستويين الدولي والمحلـي، وقـد       إن  

وذلـك ألن   سبقت الشريعة اإلسالمية القوانين واالتفاقيات الوضعية في بيـان حقـوق المـرأة،              

  . تشكل المرأة نصف المجتمع الموضوعات التي تهم المجتمع، حيثمنموضوع حقوق المرأة 

 أن الخطوات الجدية من قبل المجتمع الـدولي إلعـالن حقـوق           إلى هنا  اإلشارة وتجدر  

، وتتابعـت بعـده االتفاقيـات      1948 لحقوق اإلنسان عام     يالمرأة كان من خالل اإلعالن العالم     

  . )1( حقوق المرأةىوالندوات التي تنص علوالمؤتمرات 

 وذلك مـن خـالل      ، ببحث عدة موضوعات ضمن اإلطار النظري لهذه الدراسة        وسنقوم  

 التمهيـد   تشملتقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول رئيسة، تناول الفصل األول مقدمة عامة، و            

ا الزمانيـة والمكانيـة     ومشكلة الدراسة والهدف منها وأهميتها واألسئلة المتعلقة بهـا وحـدوده          

                                                
المركز القانوني للمرأة في ممارسة العمل العام في النظم الوضعية والشرائع ). 2009( جودة، صالح أحمد، )1(

 .7ية، صالقاهرة، دار النهضة العرب: ، القاهرة3السماوية الثالث، ط
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ومحدداتها والتعريف بأهم مصطلحاتها، واإلطار النظري والدراسات السابقة، ومنهجية الدراسـة           

  .وأدواتها

 الفصل الثاني فسنتناول فيه حقوق المرأة ضمن القانون والمعاهدات الدولية، وينقـسم             أما  

ون والمعاهدات الدولية، حيـث     إلى مبحثين، تناول المبحث األول مفهوم حقوق المرأة ضمن القان         

 والحريات األساسية وخصائصها في ثالثة      قاألول منهما هو تعريف الحقو    : يحتوي على مطلبين  

 والمعاهـدات الدوليـة، وهـو فـي         ونفروع، والمطلب الثاني يتضمن حقوق المرأة ضمن القان       

  .فرعين

بشكل عـام، وحقـوق      المبحث الثاني فيتناول التطور التاريخي لنشأة حقوق اإلنسان          أما  

  .المرأة بشكل خاص

سوف نكرسه لبيان مفهوم حقوق المرأة في الشريعة اإلسـالمية وأيـضا            :  الثالث الفصل  

  .سيكون في مبحثين

: بحث الثـاني  م فيه عن مكانة المرأة في الشريعة اإلسالمية، وال        تحدثسن:  األول المبحث

  .يفية السمحةسنتكلم فيه عن حقوق المرأة في الشريعة اإلسالمية الحن

 فيه عن اإلشراف والرقابة من خالل اآلليات المباشـرة وغيـر           نبحثف ع الفصل الراب  أما

  .  والعولمة الخاصة بحقوق المرأةةالمباشرة بكافة أنواعها سواء الدولية واإلقليمية والشرعي

 ماهية اآلليات الخاصة بحماية حقوق المرأة وكيفية      :  في مبحثين، المبحث األول    وسيكون  

  .أنواع اآلليات الخاصة بحماية حقوق المرأة:  الثانيالمبحثو ،عملها

 التي تتوصل إليها الدراسة والتي      والتوصيات الخاتمة والنتائج    يتضمن ف  الفصل األخير  أما

  .نراها مناسبة
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  الدراسات السابقة : عاشراً
  )1( مقارنةدراسة: ضمانات حقوق اإلنسان: بعنوان) 2010( خبابة، أميرة دراسة -

 عن نضال اإلنسان من القدم للحصول على حقوقه وحرياتـه فـي             الدراسة هذه   تتحدث  

مواجهة السلطة، إال أن انتصاره في هذا النضال كان عن طريق دستور يحكـم الـسلطة، فيـه                  

  . الذي ينظم حياة األفراد في آن واحدرياتهحقوقه وح

لدساتير يـؤدي إلـى معـاودة     التزام الحكام با   عدم نإ هذا النصر غير مكتمل حيث       لكن  

  . مرة أخرىالصراع

 أن اإلنسان اآلن حصل على النص على الحقوق والحريات في الدستور، وأصبح له              معو  

 غير كاف، ألنه ال بد من تكفل التطبيق الفعلي والحماية العملية لهذه الحقوق               ذلك أن إال   لزامية،إ

  . والحريات

ت، والتي ال تخرج هي األخرى من دائـرة          تلك الضمانا  جسد وجود آليات تضمن وت    أي  

 على المستوى الـدولي بمـا       جههاالصراع بين اإلنسان والسلطة داخل الدولة، والتحدي الذي يوا        

  . يتعلق بالسيادة

 هذه الدراسة على موضوع ضمانات حقوق اإلنسان، ولغـرض اإلحاطـة بهـذا         ركزت  

  .قضائية، باإلضافة إلى أهم النتائج والريعيةالموضوع تم معالجة الضمانات الدستورية والتش

 حين أن دراستنا تركز على تحليل اآلليات الدولية والشرعية الخاصة بحماية حقـوق              في  

  .المرأة في ظل العولمة

                                                
دار الفكر والقانون، : المنصورة: دراسة مقارنة، مصر: ضمانات حقوق اإلنسان) 2010( أميرة، خبابة، )1(

 .13ص. 1ط
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 نداء، أبـو    م البياتي منير، المهداوي علي، الطهراوي هاني، المشهداني محمد، كاظ         دراسة -

 : حقوق اإلنـسان الـشريعة والقـانون       مؤتمر: "بعنوان ،)2004(صد عماد، فريج عدنان     

 آب، جامعـة الزرقـاء     9-8 مؤتمر كلية الحقوق الثاني، للفترة مـن         ،" والحلول التحديات"

 .)1(األهلية، الزرقاء، األردن

 مقارنة بين منهج الشريعة اإلسـالمية       صيلية دراسة تحليلية وتأ    هذا المؤتمر إلى   يتطرق  

روع حقوق اإلنسان في المنظور اإلسـالمي والـدعوة    إلبراز مشاوالمناهج الوضعية، يسعى فيه  

  .إليه على الصعيد الدولي واإلقليمي

 ، محاور رئيسية، أولها حقوق اإلنسان في المنظورين اإلسالمي والوضعي         ة ثالث ويتناول  

 والثالث يبين ضمانات حماية حقوق اإلنسان علـى         ق،الثاني حقوق اإلنسان بين النظرية والتطبي     

  .أرض الواقع

 ال شك فيه أن هناك بونا شاسعاً بشأن حقوق اإلنسان بين النظرية من حيـث تـشريعها     ومما  

  .واإلشادة بها وبين تطبيقاتها على صعيد الواقع لكي يتمتع الفرد بالفعل بها وبحرياته األساسية

  .يق بد من معالجة هذا الخلل وتقديم اآلليات والوسائل التي تجسر الهوة بين النظرية والتطبفال  

 آخر في استالب حقوق اإلنـسان أممـا وشـعوباً،           اً تأتي مسألة العولمة لتضيف تحدي     ثم  

 لثقـافي  السياسي واالقتصادي واالجتماعي وا    األمن من ناحية    اًمي وقو اً وطني اً وهاجس اًفتضيف هم 

واألخالقي، الذي هو حق من حقوق أمتنا نريد لها أن تؤمن عليه، فما هو الـسبيل لـدرء هـذه                    

  طر والتحديات؟المخا

                                                
حق المرأة بين الشريعة والقانون، مؤتمر حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون، ). 2001( الزحيلي، محمد )1(

 .305، ص1 آب، ط9–8ية  األهلاءالتحديات والحلول، الزرقاء، جامعة الزرق
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 ومن ثم بيان    ، بيان حقوق اإلنسان على الصعيد الدولي والشرعي       ى عل المؤتمر ا هذ ركز  

الضمانات لحماية هذه الحقوق على أرض الواقع من خالل إيجاد الحلول لتفعيـل هـذه اآلليـات         

  .الدولية والشرعية

 سـتركز علـى    هذه الدراسة تتشابه مع دراستنا في جوانب عديدة، غير أن دراسـتنا    إن  

 . في وقتنا الحاليرأةتحليل هذه اآلليات الدولية والشرعية الخاصة بحقوق الم

 اإلنسان وحرياته األساسية فـي القـانون        حقوق: ، بعنوان )1999( الراوي، جابر    دراسة -

 )1(.للنشر وائل دار :، عمان1ط مية،الدولي والشريعة اإلسال

قوق اإلنسان والحريات األساسية ومن ثـم        هذه الدراسة إلى التطور التاريخي لح      تتطرق  

حماية هذه الحقوق والحريات في اإلعالنات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية ثم تقديم هذه الضمانات             

  .في المواثيق واإلعالنات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية

اناتها  والحريات في الشريعة اإلسالمية، وبحـث فـي ضـم   لحقوق بعين االعتبار هذه ا  وأخذ  

 .الشرعية

 هذه الدراسة تناولت حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في القانون الدولي والـشريعة             إن  

اإلسالمية بصورة عامة، في حين أن دراستنا ستقوم بالتركيز على موضوع إيجاد الحلول لتفعيل              

 .مرأةاآلليات الدولية والشرعية الخاصة بحماية حقوق ال

                                                
: عمان، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية، )1999( الراوي، جابر )1(

 . 1دار وائل، ط
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  :سةمنهجية الدرا: حادي عشر
 : البحثمنهج

 ثـم   ، ننتهج في هذه الدراسة المنهج التاريخي لتطور وضع المرأة فـي التـاريخ             سوف  

المنهج التحليلي في تحليل النصوص الشرعية والقانونية، والمنهج المقارن بين الشريعة والقانون            

ي لحقـوق    اإلنسان، واإلعالن اإلسـالم    لحقوقواألنظمة، والمذاهب والفقهية، واإلعالن العالمي      

 .اإلنسان، والمعاهدات الدولية، لنصل من المقدمات إلى النتائج

 : الدراسةمجتمع

 ألنهم ممـن يقومـون     ول مجتمع الدراسة هم أشخاص القانون الدولي، وخصوصاً الد        إن  

 .بإبرام المعاهدات الدولية

 : الدراسةأدوات:  عشرثاني

 الوطنيـة  التـشريعات لدساتير و نصوص المعاهدات الدولية وا  كون الدراسة ست  أدوات إن  

 والنصوص الشرعية اإلسـالمية،     سة الدولية التي تتعلق بموضوع الدرا     ثائق للدول، والو  الداخلية

  . الوطنية األردنيةوالتشريعات
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   الثانيالفصل
 ة والمعاهدات الدولي الدولي حقوق المرأة اإلنسان في القانونمفهوم

المجتمع السياسي وانقسام الناس إلى حكـام ومحكـومين،          يخفى علينا أنه منذ ظهور       ال  

واإلنسان يناضل من أجل حقوقه وحرياته األساسية، إما من األجنبي المعتـدي، أو مـن الحكـم          

الوضعي المستبد، مطالباً بضمانات الحترام حقوقه وحرياته عن طريق الدسـاتير التـي تكفـل               

 .)1(ذلك

 بعـد   عليها الشعوب دفعة واحدة، بل جاءت       لم تحصل  عام الحقوق والحريات بشكل     إن  

ـ         الحكام، بينصراع مرير بينها و    ـ  ، اآلن ه ومرت بمراحل عدة حتى وصلت لما هي علي  اليوم ف

 .الشعوب تتمتع بأنواع عديدة من الحقوق

 ، الدولية  خالل هذا الفصل سنقوم ببيان حقوق المرأة في القانون الدولي والمعاهدات           ومن  

  :ل إلى مبحثينوسيتم تقسيم هذا الفص

 . والمعاهدات الدولية الدولي حقوق المرأة ضمن القانونمفهوم : األولالمبحث

 . خاصة المرأة اإلنسان عامة وحقوق التاريخي لنشأة حقوقالتطور : الثانيالمبحث

                                                
 .30 المرجع السابق، ص،)1998(  شافعي محمدبشير،) (1



18 
 

 
 
 
 

  األولالمبحث
 لية والمعاهدات الدو الدولي حقوق المرأة ضمن القانونمفهوم

لقانون والمعاهدات يتطلب بيان معنى الحقوق والحريات        تعريف حقوق المرأة ضمن ا     إن  

 وعليه . الدوليةلمعاهدات هذه الحقوق، وذلك في ضوء القانون، وا الوقوف علىوخصائصها، ثم

 األساسية وخصائـصها،    الحرياتسيقسم هذا المبحث إلى مطلبين؛ يتناول األول معنى الحقوق و         

 .نون والمعاهدات الدوليةوالمطلب الثاني ماهية حقوق المرأة ضمن القا

   األولالمطلب
   الحقوق والحريات األساسية وخصائصهامعنى

 هذا المطلب في معنى الحقوق، ومن ثم معنى الحريات، وكـذلك خصائـصها،              سيبحث  

 .فينقسم هذا المطلب إلى ثالثة فروع

  : الحقمعنى : األولالفرع

  إليها، فمن نظر إلى شـخص       الفقهاء في تعريف الحق كل من الزاوية التي ينظر         اختلف  

 الحـق مـن زاويـة      عرف من   أما،  ) للفرد إراديةسلطة  : (نهأب  فعرفه  سافيني صاحب الحق مثل  

ـ  الفقيه البلجيكي دابان، أما، )مصلحة يحميها القانون( فعرفه  اهرنجمثلموضوعية،    إلـى  ذهبف

 .)انتماء شيء إلى شخص انتماء يحميه القانون(أن الحق عبارة عن 

 أن  إلـى  الحق أنه اختصاص يقره القانون، وال بد من اإلشارةتعريف من قال في   اكوهن  

 الحماية ما يحميه به ضد المساس به أو في مواجهـة مـن      سائلالقانون بإقراره الحق ينشأ من و     

 .)1(ينكره على صاحبه من الناس

                                                
انون، نظرية الحق، دار  إلى علم القانون، نظرية القالمدخل، )2012 ( عباس، وحزبون، جورجالصراف، )1(

 .133 ص،12الثقافة، عمان، ط
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 مـن    ال بد من أن يتضمن ماهية مقتـضياته، والغايـة          الحق تعريف أن نرى   سبق مما  

 . يقتصر على بيان جوهر الحق أنالتقريره، 

استئثار شخص معين بمال أو قيمة معينة، على سبيل         :  نستطيع القول أن الحق هو     فلذلك  

 وفي مواجهة الغير، استئثاراً يقره القانون ويحميه، بتخويل صـاحبه سـلطات ووسـائل          نفراداال

تنقسم حسب الزاوية التي ينظر منها إلى        والحقوق   )1(لرعايةمعينة، بغية تحقيق مصلحة جديرة با     

الحق من حيث ما بين الفرد والدولة، فتنقسم إلى حقوق عامة وحقوق سياسية، وإذا ما نظر إلـى                

 الحقوق المالية   ما أ ، اآلخر، انقسمت إلى مالية وغير مالية      البعضالعالقة بين األفراد بعضهم مع      

 )2(.فتنقسم إلى حقوق شخصية وحقوق عينية ومعنوية

 الحق ضد الباطل، وكل حق يقابله واجب، والحق في اللغة يعنـي الثابـت،                نإ وأيضاً،

 وقانونياً كما ذكرنا سـابقاً، وأخالقيـاً، وفلـسفياً، ورغـم        سالمياً، إ :اصطالحاًويستعمل مجازاً و  

مـصلحة  :  بألفاظ عدة والذي نريده هنا هو تعريف مختصر للحـق          يفهاختالف العلماء على تعر   

 . أو قانوناًمقرة شرعاً

 مصلحة تثبت إلنسان ما، أو لشخص طبيعي أو اعتباري، أو لجهة على أخـرى،               فالحق  

وال يعتبر الحق إال إذا أقره الشرع والدين، أو القانون والنظام والعرف والتـشريع واالتفاقيـات                

 موضوعنا مصلحة ومنفعـة قررهـا المـشرع، لينتفـع     يوالمواثيق، وبذلك يكون معنى الحق ف  

 .بها بها، ويتمتع بمزاياهاصاح

                                                
 .316 ص،3 إلى علم القانون، دار وائل، عمان، طمدخل، ال)2001( الزعبي، عوض أحمد )1(

 .135مرجع سابق، ص). 2013(الصراف، عباس وحزبون، جورج ) 2(
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خر أن يؤديهـا، وعـادة      اآلعلى   التزاماً وواجباً على جهة، و      الحقوق تكون المقابل   وفي  

يكون الحق مقرراً وثابتاً بشرع، أو قانون، أو تشريع، أو بنظام، أو إعالن عـالمي، أو اتفاقيـة                  

   .)1(ثنائية أو دولية، أو ميثاق بين دول

 ات األساسية الحريمعنى :اني الثالفرع

 الحـق حريـة     نإ من يقـول     م اختالف الرأي حول الفرق بين الحرية والحق، فمنه        إن  

 .اعترف بها القانون أي أن الحرية أرحب نطاقا من الحق

 آخرون قالوا، كلمة الحق أوسع مدلوالً من كلمة الحرية؛ ألن األولى تشمل الحقوق              بينما  

 . متالزماننابيرر الفقهاء يرى أن الكلمتين هما تع جمهوبينما ،الشخصية المتبادلة بين الناس

 بين الحريات والحقـوق هـي       تفرقة ال نأ:  هذا الموضوع   يحيى الجمل في    الدكتور فرأي  

ـ         تفرقة شكلية جارٍ    أحيانـاً بلفـظ     تور فيها منطوق النصوص الدستورية نفسها، حيث عبر الدس

ويبين أن ما تحدثنا عنه فـي الحريـات،    الحق، ومما يوضح ذلك تماماً   فظالحرية وعبر أحياناً بل   

 فـي    المصري وما سنتحدث عنه من حقوق، إنما ترتد إلى طبيعة واحدة، ما نص عليه الدستور             

 ن حق المواطنين في االجتماع الخاص في هدوء، فهذا الحق هو مظهر أساسي م             من) 54(المادة  

 )2(.“مظاهر الحرية الشخصية

 الفردية مرادفة الصـطالح الحريـات       لحقوقا“: س را  الدكتور محمد الشافعي أبو    يقول  

العامة، ومن هنا فإن شرح أحد االصطالحين يعنى وضع تعريف لآلخـر، فـإذا كنـا بـصدد                  

 ثـم فـإن     ومن) العامة و الحريات  من كلمتين  اً اصطالحا مكون  وجدناه (اصطالح الحريات العام  
                                                

 .33 ص،2قاهرة، ط وحقوق اإلنسان، دار الفكر العربي، الاإلسالم، )1984(  القطبطبلية، : انظر)1(
 .9 ص،2 اإلنسان في اإلسالم، دار الكلم الطيب، دمشق، طحقوق ،)1997( محمد الزحيلي،و

 .144 الدستوري في جمهورية مصر العربية، دار النهضة العربية، صالنظام، )1974( الجمل، يحيى)2(
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 في استقالل، ثم فـي رابطـة        شرح االصطالح تمهيداً لتحديد مفهومه، يقتضي التعرف للكلمتين       

  .)1("جعلت منهما اصطالحاً وعنواناً على موضوعات متعددة

 مترادفان، وهذا ما نلحظه في كتب الفقـه والمواثيـق            فكلمة الحق وكلمة الحرية    وعليه  

الدولية والدساتير، فكالهما يرتد إلى طبيعة واحدة، وهي إمكان ممارسة الشخص للنـشاط الـذي      

 الحق في ممارسته، وهو حر أال يمارسه، سواء اعترفت الدولة بهذه            ه فهو ل  نص عليه الدستور،  

  .)2(“الحقوق أو أهملتها عن عمد أو عن غير عمد

 إلى تعريف حقوق اإلنسان     ننتقلف تناولنا تعريف الحرية والحق بصفة عامة، أما اآلن          لقد  

 .وتعريف الحقوق والحريات العامة في الفقه

 وتحديد ماهيتها، وأصل نشأتها، يرتبط ارتباطا وثيقـا بالقيمـة        تعريف حقوق اإلنسان   إن  

 .القانونية لتلك الحقوق

 المتصلة في   الحقوق“:  تعريف لحقوق اإلنسان في إحدى نشرات األمم المتحدة بأنها         ورد

 عيشة البشر، فهي الحقوق التي تكفل لنا كامل إمكانيات          عينطبيعتها، والتي ال يتسنى بغيرها أن تُ      

واستثمار ما نتمتع به من صفات البشر، وما وهبنا من ذكاء ومواهب وضمير مـن أجـل                 تنمية  

تلبية احتياجاتنا الروحية وغير الروحية، وهي تستند إلى تطلع اإلنسان المستمر إلى حياة تتميـز               

  )3(.“باحترام وحماية الكرامة المتأصلة في كل إنسان وقدره

                                                
، عالم 1النظم السياسية، جنظم الحكم المعاصرة، النظرية العامة في ). دون سنة نشر(أبو راس، محمد،  )1(

 .486–485الكتب، ص
 اثيق وفقاً ألحدث الدساتير العالمية والموالعامة اإلنسان وحرياته حقوق، )2005( عبد الحميد، عبدالعظيم )2(

 .38 دار النهضة العربية، القاهرة، ص،1الدولية، ط
ق اإلنسان، رسالة دكتوراة، جامعة  األمم المتحدة في الرقابة على حقودور، )1993( الفار، علي عاشور )3(

 .45الجزائر، ص
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 معهد حقوق اإلنـسان بـستراسبورغ   مؤسس ”Rene cassin“ ” كاسانرينيه“ الفقيه أما  

 خاص من فروع العلوم االجتماعية يخـتص بتحديـد          فرع :بفرنسا فيرى أن حقوق اإلنسان هي     

 إلى كرامته   اداالحقوق والرخص الضرورية التي تتيح ازدهار شخصية كل فرد في المجتمع استن           

 )1(.اإلنسانية

 اإلنـسان والحريـات األساسـية أو         الخلط بين حقوق   يرفض “ كاسان رينيه“ فإن   وبهذا  

 إلى ظهور الحرية دائما في شكل القدرة على عمل شيء أو االمتنـاع عـن                ظراًالعامة، وذلك ن  

 ،عمله، أو القيام بتصرف ما، أو بتقرير عدم القيام به، أما الحقوق فإنها تأخذ من فكـرة الحـق                  

دليل على ذلك أن هناك حقوقـا   يأخذ معنى أوسع من الحرية، بل إنه يشمل الحرية، وخير  والحق

 الرغم مـن أن كافـة       على االجتماعي، و  ال يمكن القول بأنها تشكل حرية ما، كالحق في التأمين         

 .)2(الحريات تتضمن بالضرورة حقاً ما، وهو الحق في الحرية

 يتمتع بمجموعة من    فإنه " اإلنسان كونه بشراً   إن” : فيرى  األستاذ إبراهيم بدوي الشيخ    أما  

 به، وذلك بغض النظر عن جنسيته وديانته أو أصله القومي أو وضعه             صيقةل وال مة الالز الحقوق

  )3(.“االجتماعي أو االقتصادي

 نظرة الفقه الغربي عن نظـرة       الف تعاريف الحقوق والحريات فقد تعددت بسبب اخت       أما  

 .الفقه الشرقي لمفهوم الحرية

                                                
 اإلنسان بين النظم القانونية حقوق، )2004( السيد عبد الحميد فودة،الفقيه رينيه كاسان نقالً عن : انظر )1(

 .4الوضعية والشرعية اإلسالمية، دار الفكر الجامعي، ص
 .33-32 السابق، صالمرجع : عبد الحميد،عبد العظيم عبد السالم)2(

 اإلنسان بين المجتمع الدولي والمجتمعات القومية، المجلة المصرية حقوق، )1987( الشيخ، إبراهيم بدوي )3(
 .267للقانون الدولي، ص
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ساسية والحقوق بين الحريـة وسـلطة        الفقه الغربي قد ربط في تعريفه للحريات األ        نرى  

 الشرقي فنراه نظر إلى السلطة على أنها اقتصادية ال سياسية، أي أنها في              للفقهالحق، أما بالنسبة    

  .جوهرها سيطرة اجتماعية تفرضها الطبقة المالكة االقتصادية، وال تقوم بذاتها

سمح به القـانون، والمـواطن   الحق فيما ي":  بأنهالحريةا "مونتسيكو“ الفقه الغربي يعرف في  

 )1(." القوةسالذي يبيح لنفسه ما لم يبحه القانون لن يتمتع بحريته، ألن باقي المواطنين سيكون لهم نف

ـ  أما    تعتبـر   ي الحقوق المعترف بها والت    مجموعة: " للحرية هو  فتعريفه "هوريو" بالنسبة ل

حمايتها حماية قانونية خاصـة،      مستوى حضاري معين، بما يلقي على الدولة واجب          دأساسية عن 

  )2(".وضمان عدم التعرض لها وبيان وسائل حمايتها

 أن المعنى الوحيد للحرية هو معناها المنظور إليـه       )الشيوعي سابقاً  ( الفقه الشرقي  ويرى  

 إلنـسان  اسـتغالل ا انتفـاء  : وأن الحرية بالتحديد في نظره هيماعية،من زاوية السيطرة االجت

ال قيام للحرية الحقيقية إال في ظل النظام الشيوعي الذي تلغى فيه الملكية الخاصة              لإلنسان، وأنه   

لوسائل اإلنتاج، فبذلك تختفي نتيجة هذا اإللغاء الطبقـات وأدوات القمـع، ووسـائل التعـذيب،                

 .وقوانين والطوارئ، التي نشأت نتيجة لتقسيم المجتمع إلى طبقات، ولغرض السيطرة االجتماعية

 كمعنى اجتماعي، أي التحرر من الحرية" : هيرقيية الحقيقية في نظر الفقه الش الحرإن  

 السيطرة االجتماعيـة   وهو  إال إذا قضي عليه وعلى مصدر الشر، أال        تحققي لن   واالستغالل، وه 

  .")3(التي تحققها الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج ألصحابها

                                                
 عارف العامة في األنظمة السياسية المعاصرة، منشأة المالحريات، )1987( نقالً عن كشاكش، كريم يوسف )1(

 .25اإلسكندرية، ص

 .44حقوق اإلنسان بين القرآن واإلعالن، دار الفكر العربي، ص:  أحمد حافظ عن نجم،نقالً) (2

 .44المرجع السابق، ص:  نجم، أحمد حافظ)3(
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 ماجـد راغـب      الـدكتور  وعرفغربي،   المصري فقد سار على منحى الفقه ال       لفقه ا أما  

 يتمتع بها الفرد بسبب طبيعته البشرية، وبـسبب         إمكانيات" :الحلو، الحقوق والحريات العامة بأنها    

 )1(.“ يطلق عليها الحقوق الفردية وهذه الحرياتعضويته في المجتمع،

  اإلنسان على اختيار سلوكه بنفـسه فـي إطـار          قدرة“: صالح حسن سميع بأنها    ويعرفها  

مذهبي متوازن قادر على ضبط الحركة االجتماعية في مفهومها الواسع بين الفرد والجماعة، بال              

 )2(.“إفراط أو تفريط

: بأنهـا  الحميد يعرف الحقوق والحريـات العامـة   د العظيم عبد السالم عب    عبد والدكتور  

تغنى عنها اإلنـسان     بها دستورياً وتشريعياً، والتي ال يس      ترفالحقوق والحريات األساسية، والمع   "

 )3(.“في حياته

 المفهوم الشائع اليوم بين مختلف الدول لحقوق اإلنسان، بجانب التعريفات الفقهية، هو             إن  

 فإذا كانت للدولـة كافـة الـصالحيات         الدولة، األساسية هي قيد على سلطات       نسانأن حقوق اإل  

 ال يملكون إال هذه الحقوق وتلـك  والوسائل للقيام بالتصرفات والمتابعات ضد األفراد، فإن هؤالء       

 الدولي لحقوق اإلنسان أصبح من خالل آليـات مختلفـة           قانونالحريات للوقوف في وجه السلطة، فال     

  عـن  1948  تطرق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عـام        قديتدخل لضمان هذه الحقوق، ف    

 والحـق   بير، والحق في حرية االنتقال،    ألمم المتحدة إلى الحق في حرية الرأي والتع       الجمعية العامة ل  

                                                
 .816 السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، صالنظم، )2005( ماجد راغب الحلو،) 1(

 ،1ي، الزهراء لإلعالم العربي، ط الحريات السياسية في الوطن العربزمة، أ)1988( سميع، صالح حسن )2(
 .20ص

 .58 السابق، صالمرجع : عبد الحميد، عبد العظيم عبد السالم)3(
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 بالحقوق  ن في العهدين الدوليين الخاصي    جدهافي حرية التفكير والضمير والدين، والحقوق ذاتها ن       

  .)1(1966 عام الصادرين، وبالحقوق المدنية والسياسية  والثقافيةاالقتصادية واالجتماعية

، بسبب اختالف التـسميات،      يصعب وضع تعريف عام ومحدد للحقوق والحريات       فلذلك  

 وتـارة أخـرى الحقـوق       ، األساسية، وحقوق اإلنسان والمواطن    الحرياتب ارةفتسمى الحقوق ت  

 مثـال ذلـك   ،والحريات والواجبات العامة، إضافة إلى تسمية بعض الحقوق بمـسميات أخـرى       

 حيث أطلق علـى الحقـوق االجتماعيـة اسـم           1971المشرع الدستوري المصري في دستور      

 ." االقتصاديةالمقومات" اسم القتصادية الحقوق اوعلى، " االجتماعية والخلقيةقوماتالم"

 علـى   أطلق فقد 1962 عام   صادر المشرع الدستوري الكويتي في دستوره الحالي ال       أما  

 للحقـوق   إضـافة "  المجتمـع  دعامـات "حقوق اإلنسان المتعلقة بالعدل والحرية والمساواة اسم        

 .)2( العامةالواجباتو

 فكرة حقوق   تعود الموقع القانوني لكل من حقوق اإلنسان والحريات العامة، حيث           هناكو  

 لحماية الحرية والكرامة اإلنـسانية  رة الحقوق المقرفهي :اإلنسان بأصولها إلى القانون الطبيعي

التي أساسها تمتع صاحب هذه الحقوق بوصف اإلنسان، فهي حقوق لصيقة أو مالزمة بـشخص               

كارها ال يمنع وجودها ألنها تدور وجوداً وعدما مع الكائن اإلنساني، إذاً فكرة حقوق              اإلنسان، وإن 

 العامة، فهي ال تظهر للوجـود   لحرياتاإلنسان تقع خارج دائرة القانون الوضعي، بخالف فكرة ا        

 .إال من خالل القانون النافذ فعالً في زمان ومكان معينين

                                                
 .26 السابق، صالمرجع، )2010( خبابة، أميرة )1(

 .40–39 السابق، صالمرجع : عبد الحميد، عبد العظيم)2(
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ن حقيقة قانونية، ألنها تنشأ بموجـب القـوانين          العامة هي وحدها التي تعبر ع      فالحريات

الوضعية النافذة فعالً في دولة محددة، أما بالنسبة لحقوق المرأة التي هي مـن حقـوق اإلنـسان        

 القانوني بحيث تعد القوانين الوضعية كاشفة عنها ال منشئة لهـا،            الج فيما يوصف في الم    تدخلف

 .)1( القانون الداخليموقعهاحين أن الحريات العامة  فيوإن هذه الحقوق موقعها القانون الدولي، 

 لإلنسان، بينما يتعذر القـول بـأن حقـوق    اً القول إن الحريات العامة تعد حقوق      فخالصة

اإلنسان كافة هي حريات عامة، فحقوق اإلنسان بهذا تتجاوز النطاق الضيق للحريـات العامـة               

 .ما تفرضه الطبيعة اإلنسانية يمتد ليشمل كل اً واتساع أكثر رحابةًاًلتشمل أفق

  الحقوق والحريات العامةخصائص : الثالثالفرع

 والحريـات العامـة   الحقـوق  :)2( تناول الفقه الحقوق والحريات العامة في نقاط أربعلقد  

 . نسبيةأنها ومتشابكة ومتداخلة، ومتكافئة ومتضامنة، إضافة إلى املة،ش

 .  العامة شاملةالحريات: أوالً

ـ             الحر إن    مـسكنه   ييات العامة تشمل حياة اإلنسان بكاملها، ألنها تبدأ من حق اإلنسان ف

  . فبذلك تستغرق حياته منذ الوالدة إلى الموت،وتنتهي بحقه في مدفنه

 . العامة متشابكة ومتداخلةالحريات: ثانياً

 هذا التداخل والتشابك بين الحريات العامة يظهر من خالل عـدم الـسماح لإلنـسان                إن  

ب تلك الحريات من االستمتاع ببعض هذه الحريات، إال عـن طريـق اسـتعماله إحـدى                 صاح

 .الحريات األخرى على األقل

                                                
 .13-10 السابق، صالمرجع). 2011(  علوان، محمد والموسى، محمد)1(

 .71-70 نفسه، ص المرجع :عبد الحميد، عبد العظيم )2(
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   العامة متكافئة ومتضامنة الحريات :ثالثاً

 والتضامن بين تلك الحريات العامة من خالل التعـدي علـى إحـدى              ؤ هذا التكاف  يظهر  

 .لى حرية أخرى على األقل يؤدي أو ينتهي إلى التعدي علذيحريات الفرد، ا

  العامة نسبيةالحريات :رابعاً

 بين الحريات العامة من خالل األنظمة السياسية المختلفة في دول           اً النسبية تظهر جلي   هذه  

العالم أو في دولة واحدة من وقت آلخر، يرجع ذلك نظراً ألن تحديد مقدار الحريات العامة فـي                  

 ، عامـة  تف به هذا النظام لألفراد من حقـوق وحريـا         نظام سياسي معين يتوقف على ما يعتر      

 .)1( ذلك لعدم اتفاق األنظمة السياسية على تحديد الحريات العامة في أنظمتها ويعود

 في ترتيب أهمية الحريات العامة، فهي متعددة وبعـضها أهـم مـن          ة هذه النسبي  وتظهر  

سبية أيضا في كـون األفـراد        وتظهر الن  ، وبعضها أساسي للتمتع ببقية الحريات     آلخر،البعض ا 

 نسبية الحريات   وتظهر ،ينظرون إلى الحريات العامة بحسب إمكانياتهم وقدراتهم ونظرتهم للحياة        

 تختلف عن مفهومهـا خـالل القـرن         1789 فالحريات في فرنسا إبان ثورة       ،من حيث الزمان  

 .)2(العشرين

                                                
 .29، المرجع السابق، ص)2010( نقال عن خبابة، أميرة )1(

 على التنظيم القانوني، دار النهضة العربية، تهاا الحريات العامة وانعكاسنسبية، )1979( الشرقاوي، سعاد )2(
 .12-11ص
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   الثانيالمطلب
 ةيعاهدات الدول والم الدولي حقوق المرأة ضمن القانونمفهوم

  حقوق المرأة مفهوم : األولالفرع

 نعرف مفهوم حقوق المرأة، علينا أن نفهم معنى اإلنسان أوال، ومـن ثـم معنـى                 حتى

  . ماهية هذه الحقوق في القانون والمعاهدات الدوليةراًيخأالمرأة، و

 :اإلنسان

جهة معينة، أو من  معروف، ولكن يختلف العلماء والناس فيه عند النظر إليه من            اإلنسان

 يراه الحيوان الناطق، أي المخلوق الذي يمتاز بـالنطق           من هم ضيقة، فمن  يةهدف محدد، أو زاو   

 والكالم، بينما بعضهم اآلخر ينظر إلى اإلنسان كآلة لإلنتاج، وقد خص قـديماً بالرجـل، بينمـا                

خَصاآلرامي أو بشعب اهللا المختار، دون غيرهعبش بجنس كالي . 

آدم وحواء، ومن   :  أحد أفراد الجنس البشري، أو هو      هوفان في الحقيقة والواقع      اإلنس أما

 منهما وتناسل، المكون من جسم وروح، دون النظر إلـى التفـاوت واالخـتالف فـي سـائر                   توالد

  وبغـض  ،اً أو فقيـر   اً غني ،اً أو صغير  اًر كبي ثى، أو أن  اًاألعراض األخرى، بغض النظر إن كان ذكر      

 .اته، ما دام ولد على الفطرة التي فطره اهللا عليه عن لون بشرالنظر

 هو األب، واألم، واالبن، والبنت، والجد، والحفيد والزوج، والوليد والجنـين،       :فاإلنسان   

 .والمجنون والعاقل، والشاب والطفل، والكهل والمراهق، وكل من يمشي على رجلين
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وقبل كل شيء المرأة إنسان، رغماً       أوال   لياتو واألهلية والتكليف والمسؤ   الطبيعة :المرأة

 ألن  ،)1(جـل عن من حاول أن يسلبها هذه الصفة الفطرية األزلية، وهي الجنس الثاني المقابل للر             

اإلنسان ذكر وأنثى وقطعاً يشتركان في معظم الصفات والخصائص الجبلية التـي فطرهمـا اهللا               

 .يعة المرأة بأمور، سنوضحها الحقاً في طباعليها، بينما ينفرد كل منهم

 النصوص الشرعية بصراحة ووضوح أن طبيعة المرأة من طبيعة الرجـل تمامـاً،              قررت :أوالً

   .)2( بعضاًهما وجدت البشرية، ويكمل بعضذفهما من نفس الجنس من

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +    ,  -  .  /  M         0 :  تعـالى  قال

  <  ;  :  98    7   6  5  4  3  21  >  =      L)3(،      ،معنى خلق منها زوجهـا 

 . أي من جنسها

M  }  |  {  z  y        x  w  v  u     t   s  r  q       p   o  n    m  l    k       j :  تعـالى  قال

  ¢    ¡  �   ~L)4(، الـذكر " بدأت اإلنسان أوال ومن ثم فصلته بنوعيه  آلية هنا ا  نرى و 

 ".واألنثى

 وهي كأهلية الرجل تماما في إجراء العقود        ، كاملة، ومستقلة  هلية المرأة في اإلسالم    أ تعتبر :ثانيا

والتملك وسائر التصرفات، فال حجر عليها في مالها وتصرفها، ولها شخصيتها المـستقلة،             

                                                
ي  الجامعللمرأة في العالم الثالث، المكتبتماعية السياسية المشاركة االج). دون سنة نشر(فهمي، محمد سيد ) 1(

 .45، صالحديث

حقوق المرأة في اإلسالم، دار المأمون للنشر ). 2006(الرفاعي، جميل عبدالقادر والعزيزي، محمد رامز ) 2(
 .69، ص1والتوزيع، ط

 .1 النساء، آية سورة) 3(
 .39-36 سورة القيامة، اية )4(
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وال تذوب بعد الزواج وال حتى في اسمها، خالفاً لما هو في الغرب، وال يحجر عليهـا إال                  

إنمـا  :"بها على الرجل، وبذلك قد صرح الرسول عليه الـسالم وقـال            التي يحجر    ألسبابل

 .)1(“النساء شقائق الرجال 

 تتصرف بأموالها كافة، وحتى عقد الزواج في اإلسـالم ال ينعقـد إال برضـاها                فالمرأة

 .)2(واختيارها، فإن ُأكرهت بطل العقد

فعند الحنفية يجـوز     في ممارسة عقد الزواج، فيه اختالف بين الفقهاء والمذاهب،           وحتى

 زواجها بنفسها وأن تزوج غيرها، بينما منع الجمهور ذلـك           قدللمرأة البالغة العاقلة أن تمارس ع     

 .بسبب النصوص الواردة بتكليف الولي فقط بممارسة عقد الزواج

 األحكام الشرعية سواء بسواء وكلها مطلوبـة        جميع مكلفة شرعا كالرجل تماما في       المرأة: ثالثاً

 واقعيـة   تجل والمرأة، إال ما خصص استثناء لكل منهما، بسبب حكـم واعتبـارا            من الر 

 وصـالة الجمعـة والجهـاد       للنفـساء، ووفطرية، مثل الصالة والصيام والطواف للحائض       

 .واإلمامة العظمى للرجال

  My x w v u t s r  : تعالىقال

  z  ¢  ¡   � ~  }  |   {

                                                
 )277، 6/256 (حمدأو) 1/208 (والدارمي) 1/368( والترمذي) 54 /1( بوداوودأيث رواه  جزء من حدهذا )1(

 .)2/45(عن عائشة رضي اهللا عنها مرفوعا، وضعفه الترمذي وعبد الحق والنووي، وحسنه غيرهم كشف الخفا 

 .26معي، صدار الفكر الجا: ، اإلسكندریة1الحمایة الدولیة للمرأة، ط). 2010(حمودة، منتصر سعید ) 2(



31 
 

 
 
 
 

 ®  ¬« ª ©   ̈ § ¦ ¥ ¤  £

± ° ̄L)1(فشرل إنسان محاسب عن عمله أمام اهللا إن خيراً فخير، وإن شراً فك . 

 راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهلـه،   كلكم":  أكد الرسول ذلك بقوله    فقد

  )2(.“وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها

  : الخاصة بالمرأةالحقوق

 من الذكر واألنثى، والسبب في ذلـك        لكلٍّ بعض األحكام الخاصة،      قام الشرع بإقرار   لقد

يعود لحكم واعتبارات فطرية وأيضاً واقعية وشرعية، بما تقتضيه طبيعة الرجـل والمـرأة أوالً،     

 منهما في المجتمع اإلسالمي طبعاً، وبما يتفق مع الحيـاة العمليـة واألحكـام     وظيفة كلٍّ  ومن ثم 

  .الشرعية األخرى

األحكام الخاصة بالنساء، الحمل والرضاعة، تربية األوالد، الحضانة، الحـيض           ذه ه من

والنفاس، الزينة، الحجاب، هذه الحقوق الخاصة لم تذكر في اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنـسان،             

  . )3(والسبب يعود في ذلك إلى أنها ذات طابع ديني وشرعي، يختص بها الفقه اإلسالمي

 أة في القانون المرحقوق : الثانيالفرع

 طبيعة المرأة وأهليتها وتكليفها ومسؤولياتها جميعها مقـررة فـي قـوانين األحـوال          إن

 العربية واإلسالمية، والتي قد استمدت معظمهـا المطلـق مـن الـشريعة              دالشخصية في البال  

  .اإلسالمية

                                                
 .35 أية  سورة األحزاب،)1(

 والترمذي عن ابن عمر رضي وددابوأو )21/213( ومسلم )1/304 ( هذا حديث صحيح أخرجه البخاري)2(
 ).2331/(اهللا عنهما مرفوعا الفتح الكبير 

 في  مؤتمر حقوق اإلنسان بحث مقدم في،” بين الشريعة والقانونأة المرحقوق“ ).2001( محمد  الزحيلي،)3(
 .305 ص،1 اب، ط9- 8 من للفترة  الزرقاء األهلية،جامعة :الزرقاء/ التحديات والحلول: الشريعة والقانون
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 مثـل    والمعامالت، أيضاً استمدت من الشريعة اإلسـالمية       دنية الم ين أيضاً القوان  وهنالك

 .القانون المصري والسوري، والعراقي

 حق المرأة في العمل، حق المرأة في الـزواج          عليم، تلك الحقوق، حق المرأة في الت      ومن

 المرأة السياسية، وغيـره     حقوقوالحياة الزوجية، حق المرأة في النفقة، حق المرأة في الميراث،           

   .)1(من الحقوق

 :ي بالنسبة للمرأة في الدستور األردنأما

أن األردنيين أمام القانون سواء ال تمييـز بيـنهم فـي            ) 6( في نص في المادة      جاء فقد

الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، وتكفل الدولة العمل والتعليم ضـمن                

 أن   أكدت فقد) 23( وتكافؤ الفرص لجميع األردنيين، أما المادة        مأنينة وتكفل الط  ا،حدود إمكانياته 

 .)2(“ أن توفره لألردنيينلة حق لجميع المواطنين، وعلى الدوالعمل“

 الرغم من النص دستورياً على حق المرأة في المشاركة فـي الحيـاة الـسياسية                وعلى

كما في الدساتير العربية مثـل الدسـتور        .  إال أنه لم يكن التمييز بسبب الجنس واضحاً        امة،والع

  .1971 لعام ريالمص

األردنيون رجـاالً ونـساء     : ( المرتكزات والثوابت  1991يثاق الوطني لسنة     أقر الم  وقد

 أو اللغـة أو     العـرق أمام القانون سواء، ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في             

  )3(.الخ... الدين، وهم يمارسون حقوقهم الدستورية

                                                
 .305، المرجع نفسه، ص)2001( الزحيلي، محمد )1(

 .3 ص،1952 شباط 1093، 8  جريدة رسمية، العدد)2(
 .208 ص،، المرجع السابق)2010( فريحات، إيمان )3(



33 
 

 
 
 
 

 على في الميثاق الوطني )عي االجتماالمجال( الفصل الخامس من )6( الفقرة أكَّدت وقد 

 مما يقتضي تأكيد حقهـا      ، للرجل، وصنوه في تنمية المجتمع األردني وتطويره       ة شريك المرأة“ أن

الدستوري والقانوني في المساواة والتثقيف والتعليم والتدريب والتوجيه والعمل، ومن ثم تمكينهـا             

 مـن ) 6( تفسيرا لـنص المـادة        وبذلك يعتبر  ،من أخذ دورها الصحيح في بناء المجتمع وتقدمه       

  )1(.الدستور األردني الذي كان محور جدل لعدم وضوح النص الدستوري

 بـين  المـساواة  على تؤكد التي األردنية التشريعات في الصريحة للنصوص بالنسبة أما

  :يلي ما االتفاقيات مع واالنسجام القوانين إصالح على األمثلة من والمرأة، الرجل

 .1967 لسنة المرأة ضد التمييز ىعل القضاء إعالن .1

 ،1980 األول كـانون  3 فـي  المـرأة  ضد التمييز أشكال كافة إلغاء اتفاقية على التوقيع .2

   )2(.1992 أيلول/ 1 في عليها المصادقة وتمت

 الواقع على المرأة،    لتمييز ا رار بالنسبة للتعديالت التي جرت على القوانين منعاً الستم        أما

  : التاليةوذلك بموجب القوانين

، حيث يشترط في أهليـة      )2001 لسنة 82( قانون األحوال الشخصية المؤقت المعدل رقم        . 1

الزوج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سـنة      

شمسية، إال أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما الـسن إذا أكمـل الخامـسة                   

 يـصدرها   في هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتـضى تعليمـات          نره وكا عشرة من عم  

 القضاة لهذه الغاية، كما أوجبت التعديالت على القاضي قبل إجـراء عقـد الـزواج                قاضي

                                                
 .15 ص،1990 كانون األول 7461، 31 لوطني في الرأي، العدد انظر الميثاق ا)1(
 .العدالة مركز منشورات )2(
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 إعـالم الزوجـة     لمحكمة وعلى ا  ، والنفقة مهرالمكرر التحقق من قدرة الزوج المالية على ال       

قد الزواج، وأقر القانون بحق الزوجة العاملة بالنفقة         بعد إجراء ع   مكرراألولى بعقد الزواج ال   

 تعويضاً عن الطالق    وأعطاهاشريطة موافقة الزوج على العمل، وأن يكون العمل مشروعاً،          

التعسفي ال يقل عن نفقة سنة وال يزيد عن ثالث سنوات، كما استحدث نصاً يتعلـق بـالخلع       

  ).1(لما قبل وبعد الدخول

؛ بالـسماح للمـرأة المطلقـة أو األرملـة أو     2001 لـسنة ) 9(ة رقم    األحوال المدني  قانون . 2

المتزوجة من أجنبي الحصول على دفتر عائلة مستقل بناء على طلبها، ولكـن فـي الحالـة      

  )2(.األخيرة ال يضاف األوالد إلى الدفتر لتبعيتهم جنسية والدهم

 للنـساء فـي مجلـس       ، وذلك بتخصيص ستة مقاعد    2012 لسنة) 11( رقم   )3( االنتخاب قانون . 3

 األمر الذي تم تطبيقه على مجلس األعيان الذي أصـبح يـضم سـبع               ،)4(النواب الكوتا النسائية  

 .سيدات

، 1985 لـسنة  )57( ضريبة الدخل، بشطب مادتين في قانون ضريبة الـدخل رقـم   قانون . 4

  ساوت بين الرجل والمـرأة 2001 قانون ضريبة الدخل لسنة في )4( المادة من) ب(الفقرة 

إذ يتمتع الزوج المكلف والزوجة المكلفة باإلعفاءات المنصوص عليها في القانون، ويجـوز             

ألي منهما منح هذه اإلعفاءات كلياً أو جزئياً لآلخر حسب مقتـضى الحـال، كمـا سـاوت          

                                                
 .5998 ص،2001 كانون األول 4524،31 عدد ،)7ـ3،5 ـ2م( انظر الجريدة الرسمية )1(
 .1206 ص،2001 آذار 18، 4480 العدد، )ب/4.م(  جريدة الرسمية،)2(
 .196 القانون الدولي والتشریعات الوطنیة األردنیة، صحقوق المرأة في). 2003(الزعبي، فاروق ) 3(

 ، حقوق المرأة األردنية ودورها في المجتمع، عمان، دائرة المكتبة الوطنية)2012( القرالة، غالب محمد، )4(
 .41، بدون طبعة نشر، ص)2450/7/2012(
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 تعيـل   أنهـا بالتعديالت بين الجنسين في حالة إعالة الوالدين على أن تقدم المـرأة إثبـات               

 . )1(أوالدها

 جانب  لى الذي جرى على نظام التأمين الصحي، بأن أصبح يحق للزوجة أن تشمل إ             ديلالتع . 5

 لـسنة ) 83(أبنائها زوجها في تأمينها الصحي كما هو بالنسبة للزوج، بموجب النظام رقـم              

  )2(.م2004

 عليها  للمؤمن) 43(، حيث سمحت المادة     2001 لسنة) 19( الضمان االجتماعي رقم     قانون . 6

 إذا كان من شأنه اسـتكمال المـدة الموجبـة           ،لعمل بعد بلوغها سن الستين     في ا  االستمرار

الستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وساوى القانون بين الرجل والمرأة في كافة االلتزامـات              

  . )3(والحقوق المترتبة ألي منهما بموجب أحكامه

   المرأة في المعاهدات الدولية حقوق : الثالثالفرع

موضوع فصل حقوق المرأة عن حقوق اإلنـسان المعتـرف بهـا             نقاش حاد حول     ساد

 نإ" : علـوان   الـدكتور محمـد    عالمياً، ال سيما أن المرأة تنتفع كالرجل بهذه الحقوق، وكما قال          

المساواة في الحقوق المعترف فيها هي المبدأ األساسي الذي يحكم االنتفاع من القـانون الـدولي                

خاصة بحماية المرأة في القانون الدولي لم تستند في بـداياتها  لحقوق اإلنسان، حيث أن المقاربة ال 

 فقد أخذت منظمة العمـل الدوليـة        ،)4("على مبدأ المساواة، وإنما كانت عبارة عن مقاربة حمائية        

 رقـم  االتفاقية :م اتفاقيتين بشأن حقوق المرأة هما1919بمثل تلك المقاربة حين اعتمدت في عام 

                                                
 .2751 ص،2001 تموز 16، 4496 العدد ،)ب/4م( الجريدة الرسمية )1(

 .3258، ص2004 تموز 1، 4666الجريدة الرسمية، العدد  انظر )2(

 .2008-2002 ص،2001 أيار 31 ،4489 العدد ،)49 ،43م( الرسمية، الجريدة )3(

 .علوان، محمد والموسوي، محمد، مرجع سابق: نقًال عن) 4(
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 تكرس فيهما علـى  لمو العمل الليلي للمرأة، بشأن) 4( واالتفاقية رقم  حماية األمومة،بشأن )3(

أرض الواقع فكرة مساواة المرأة بالرجل، وإنما منحت حماية خاصة ال تتفق مع تلك الممنوحـة                

 . مجال العملي فلللرج

 المرأة في نصوصه المختلفة التي      بحقوق عناية خاصة    أبدى قد ميثاق األمم المتحدة، ف    أما

في مجملها على المساواة وعدم التمييز بين امرأة ورجل، فقد تبنت األمم المتحدة في العام               أكدت  

 سياسية كاملة في كافة     لية منحت المرأة أه   حيث .)1(م اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة     1952

 اعتمـدت   1967الحقوق السياسية منها التصويت والترشيح في االنتخابات المختلفة، وفي عـام            

 التمييز ضد المـرأة، وعلـى أثرهـا توجهـت     لى للقضاء عاًلجمعية العامة لألمم المتحدة إعالن   ا

 القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المـرأة         اقيةالجهود الخاصة بحماية حقوق المرأة بإبرام اتف      

(CEDAW) 2(م1979 عام في(.  

ئن محتاج إلـى حمايـة       الدولي انتقل في مجال حقوق المرأة من النظر إليها ككا          فالقانون

 وتميـزت حمايـة   ،خاصة ومعاملة تفضيلية إلى فكرة المساواة بين المرأة والرجل مساواة تامـة      

  :المرأة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان بتنظيم مسألتين هما

 )3( ضد المرأة واالتجار بالنساء واستغاللهن، جنسيا واقتصادياالعنف

 جديد اإليمان بحقوق اإلنسان األساسـية وبكرامـة الفـرد            ميثاق األمم المتحدة يؤكد من     إن  

وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وكذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يؤكد مبدأ عـدم           

جواز التمييز، وأنه على الدول األطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقـوق اإلنـسان واجـب                
                                                

 .177 صدون دار نشر،: ، القاھرة1المطالبة الدولیة إلصالح الضرر، ط). 1986(محمود، عبدالغني ) 1(

، 1 والمواثيق الدولية، طنيةالحقوق اإلنسانية للمرأة بين التشريعات الوط). 2010( فتوح عبداهللا الشاذلي،) 2(
 .41الجامعة الجديدة، ص

 .505 والموسى، محمد، مرجع سابق، صمحمد  نقال عن علوان،)3(
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حق التمتع بجميع الحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           ضمان مساواة الرجل والمرأة في      

 .)1(والمدنية والسياسية

 مادة،  11 المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة، وتضم       االتفاقية : لدينا تفاقيات ضمن اال  ومن  

 مادة، وهناك أيضا إعالن بشأن      11 أيضا   تضم ضد المرأة، و   واتفاقية إعالن القضاء على التمييز    

 حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة، وأيضاً هناك اتفاقية القـضاء          فيالنساء واألطفال   حماية  

 مادة، والحقا البروتوكول االختيـاري الملحـق        30على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتضم        

 مادة، أما بـشأن اإلعـالن       21باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي تضم           

 مواد، وهنالك أيضا اتفاقية الرضا بـالزواج،   يضم ستّ على العنف ضد المرأة فهو     بشأن القضاء 

 وأخيراً نص الوثيقة الختامية     ، عقود الزواج، وضم عشر مواد     والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل    

 بشأن متابعة المـؤتمر الرابـع المعنـي       100-52 قرار رقم    ك، وكذل 1/9/1995 ينلمؤتمر بك 

 .)2( العملنهاج بيجين وم لمؤتمرلتامبالمرأة والتنفيذ ا

                                                
 النهضة،عات المسلحة، دار العنف الجنسي ضد المرأة في أوقات النزا). 2007( محمود، محمود حجازي )1(

 .49 نشر، صةدون طبع

 .140-69 السابق، صالمرجع، )2011( أحمد، وسيم حسام الدين )2(
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   الثانيالمبحث

 خاصة التاريخي لنشأة حقوق اإلنسان عامة وحقوق المرأة التطور 

 المتتبع للمراحل التي مر بها اإلنسان في نضاله للحصول على حقوقه وحرياتـه              شكي ال  

ومميزاتها، فقـد  العامة، نجد أن هذا النضال قد مر بمراحل عديدة، وكان لكل مرحلة خصائصها             

 بأبسط الحقوق والحريات في العصور القديمة حتى وصـلت          ةمطالبالتطورت تلك المطالب من     

 .لما هي عليه اآلن من ازدهار

 تبنتها إعالنات حقوق اإلنسان ال سيما إعالن الحقوق التي وضـعته الثـورة الفرنـسية،       وقد  

 اليوم بالحقوق والحريـات األساسـية،   بيري كولكن األمر لم يعد شأنا داخليا، فأصبح هناك اهتمام دول  

 للتدخل الخارجي في شؤون الدولة، وال بد من الذكر هنا أن ازدهار هذه              يعةحتى أضحى انتهاكها ذر   

الحقوق والحريات لم يبدأ حديثا، وإنما بدأ بظهور اإلسالم، فقد مرت حقوق المرأة التي هي جزء مـن   

قسيم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب، يتنـاول المطلـب األول    لذلك سيتم ت،حقوق اإلنسان بمراحل عدة 

 عهـد   في قبل قيام التنظيم، والمطلب الثاني سيتناول أيضا هذه الحقوق           رأةحقوق اإلنسان وحقوق الم   

، وفي المطلب الثالث سنقوم ببحث الحقوق فـي المجتمـع الـدولي             )إعالنات الحقوق (  الدولي التنظيم

 .الحديث

   األولالمطلب
 : التنظيم الدوليامنشأة حقوق اإلنسان والمرأة قبل قي تطور

 : الحقوق والحريات بشكل عام في العصور القديمة والوسطى:  األولالفرع

 الشرق القديم امتازت هذه المجتمعات التي عاشت في هذه المنطقة من العالم بظهـور    في  

ينة حيث شكل الرقيق القاعـدة      النظام الحكم الوراثي المطلق، وتقسيم المجتمعات إلى طبقات متبا        
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 الشعور بالسمو واالعتزاز بالطبيعة األممية، ممـا        هذا التقسيم الطبقي يعطيهم    فكان   االقتصادية،

 فكان من الطبيعي أن يفقد أغلب األفراد        ،)الرقيق (األخرىأدى إلى ازدراء الشعوب والجماعات      

اواة حيث كانت التـضحية باألطفـال        وأهمها الحق في الحياة، والحرية والمس      قالكثير من الحقو  

 .إسرائيلعرفاً جارياً عند الفنيقيين، وجزء من ديانة بني 

 يتبـع أسـلوب     كـان ف النظام السياسي في الدول اإلغريقية القديمة، وبخاصة أثينـا           أما  

الديمقراطية المباشرة، حيث كان المواطنون األحرار يجتمعون في شكل جمعية عمومية إلصدار            

ـ  من وانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية والقضائية، فكان المواطنون األحرار م         التشريعات،  ق تنطب

 األجانـب والعبيـد    كـان  الذين يتمتعون بهذه الحقوق السياسية، في حين    عليهم شروط معينة هم   

 .)1(والنساء واألطفال محرومين منها بصفة مطلقة

ي الحقوق، وبين المرأة والرجـل       على التمييز بين األفراد ف     مؤكدة جاءت القوانين    فلذلك  

 .الذي كانت تخضع إليه

 تكن الحرية الشخصية مكفولة، حيث كان يجوز نفي أي شـخص بموافقـة جمعيـة                فلم  

الشعب دون محاكمة بل دون أن يتهم بارتكاب جريمة معينة، فكان كل مواطن يدلي بصوته فـي          

 نظام المحارة،   أي :ظام أوستراسيزم هذه الجمعية بنعم أو ال، وتكتب على المحارة، ويطلق عليه ن          

فبهذا كانت سلطة الدولة إزاء حقوق األفراد مطلقة بال حدود في الديمقراطية اليونانية القديمة، بل              

  )2(.كانت استبدادية ومع ذلك كان الفرد يعد نفسه حراً

                                                
مكتبة : ، القاهرة1حقوق المرأة بين إلسالم والديانات األخرى، ط). 1990( محمد، محمود عبدالحميد )1(

 .60، صمدبولي

دار : ساتها على التنظيم القانوني، دون طبعة، القاهرةنسبية الحريات وانعكا). 1979( الشرقاوي، سعاد )2(
 .17ص ، العربيةضةالنه
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 الفكر اليوناني قد اعتدى على المسلمة األولى لحقوق اإلنـسان وحرياتـه األساسـية               إن  

 فـي   ية بين الناس، وعمليا في سلب حق المشاركة السياس        لمساواة ا بدأبقيامه فلسفيا على نكران م    

 وعهـا  بمجموهي )األحرار(إدارة الشؤون العامة أو اإلسهام بها وجعلها حكرا على طبقة معينة 

ـ             ها تشكل أقلية بالمقارنة بالطبقات األخرى؛ فكانت العالقات بين اليونان والشعوب األخرى أساس

 ممـا   ،)1(الحرب والفتوحات وهي ال تخضع لقواعد قانونية وإنما تخضع إلى القسوة واإلرهـاب            

 . )2(ينتقد فيه الفكر اليوناني أنه ألغى مبدأ المساواة بين الناس في الحقوق

 في مجـال الحقـوق، وإن عرفـت أسـس النظـام            حاالً  روما القديمة لم تكن أسعد     أما  

رر للفرد أي حق فردي أو حرية عامة، على الرغم من أن رومـا قـد   الديمقراطي، إال أنها لم تق  

 أمـام القـانون     لمـساواة أخذت في عهد الجمهورية كثيرا من المبادئ الديمقراطية مثل مبـدأ ا           

 تـسامحا   ومـاني واالقتراع العام، بل أيضا جرت عدة محاوالت لتحرير الرق، وكفل النظام الر           

 .تتعرض للفرد إال إذا تعرض لغيرهدينيا إلى حد بعيد، ولم تكن السلطة 

 القانون الطبيعي ال يعرف اإلنسان إال إنسانا حراً، حيث كل الناس سواسـية فلـيس                إن  

هناك أرقاء وال أحرار، مما دعا بعض الفقهاء إلى القول بأن روما القديمة قد رسمت للمـواطن                 

 .)3(ظم الحديثة والمعاصرة به النأخذالروماني نوعا من حقوق اإلنسان تشبه إلى حد كبير ما ت

 الحقيقة أن الفكر الروماني بالغ في تصنيف القوانين تبعاً للمخاطبين بها ثـم عـاد                بينما  

 أخـص   نفقسم المخاطبين إلى طبقات، مما ينفي حقيقة الكالم عـن قاعـدة قانونيـة أصـال،أل               

                                                
 ،5 الثقافة طدار  العامة، عمان،المبادئ الوسيط في القانون الدولي العام،). 2010( الكريم عبد علوان، )1(

 .102-101ص

 .21حقوق المرأة في اإلسالم، مرجع سابق، ص). 2006( الرفاعي، جميلة عبدالقادر )2(

 . المرجع السابق).2010( اميرة  خبابة،)3(
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ية مـن القاعـدة     خصائص القاعدة القانونية اتصافها بالعموم والتجرد، وحينما تسلب هذه الخاص         

 .)1( تصبح حقوق اإلنسان وحرياته نهبا للنسبة وانعدام التحديد وضياع الضماناتونية،القان

، أن المرأة في هـذه الحقبـة   رضا  مما سبق وبناء على ما أورده السيد محمد رشيد    نرى  

 كملمن الزمن كانت تباع وتشترى، كالمتاع، وكانت تكره على الزواج والبغاء، وكانت تورث وت             

 إذن الرجـل،  بـدون وال تملك، وكان أكثر الذين يملكونها يحجرون عليها التصرف فيما تملكـه      

 .)2(وكانوا يرون حق الرجل في التصرف بمالها من دونها

 إنـسانا ذا نفـس وروح خالـدة          كون المرأة  ي اختلف الرجال في بعض البالد ف      وأيضا  

ا العبادة أم ال، وهل تدخل الجنة في اآلخـرة  كالرجل أم ال، وفي كونها تلقن الدين وهل تصح منه  

 .)3(أم ال

 قرر أحد المجامع في رومية، أنها حيوان نجس ال روح وال خلود، لكن يجب عليهـا     وقد  

 فمها كالبعير والكلب العقور لمنعها من الضحك والكالم، ألنهـا أحبولـة             ممالعبادة والخدمة، ويك  

 بعض العرب أيضاً يرون     كانت تبيح للوالد بيع ابنته، و     الشيطان، أما بالنسبة ألعظم الشرائع فكان     

 وهناك آخرون يرون أنه ال قصاص على الرجل فـي          ،أن لألب الحق في قتل ابنته، ووأدها حية       

 .قتل المرأة وال دية

 الفرنسي في أوروبا بعد ميالد محمـد      عب الش  المرأة فكان على يد    نحته م نصافإ أهم   أما  

ل بعثته أنه قد قرروا بعد خالف وجدال أن المرأة إنسان إال أنها خلقت              عليه الصالة والسالم، وقب   

 .لخدمة الرجل

                                                
 .60حقوق المرأة بين اإلسالم والديانات األخرى، مرجع سابق، ص). 1990(، محمود عبدالحميد محمد) 1(

: ، القاهرة2الحقوق السياسية للمرأة في اإلسالم والفكر والتشريع المعاصر، ط). 1997(جعفر، محمد أنس ) 2(
مكتبة : ، حقوق النساء في اإلسالم، القاهرة)1985(د السيد محمد رشيرضا،و .10دار النهضة العربية، ص

 .5، ص2التراث االسالمي، ط

 .23دار الفكر العربي، ص: ، القاهرة1المرأة في اإلسالم، دراسة مقارنة، ط). 1996(المنسي، سامية ) 3(
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 المرأة بذلك مرهقة بظلم الرجال في البـدو والحـضر، ال فـرق بـين األميـين              فكانت

  . )1(والمتعلمين، وال بين الوثنيين والكتابيين

 : الوسطيور اإلنسان والمرأة في العصحقوق

لقرن الخامس إلى القرن الخامس عشر مـيالدي، حيـث سـاد نظـام               هذه الفترة من ا    تمتد  

 فـي   والسياسيةالجتماعيةاإلقطاع والديانة المسيحية في أوروبا، وكان التأثير الكامل لهما على الحياة ا    

  التي ورثتها المسيحية عـن اليهوديـة مثـل؛         دئأوروبا خالل هذه الفترة، حيث سيطرت بعض المبا       

لسلطة، حيث اعتبرت الملك مفوضاً من اهللا وطاعته من طاعـة اإللـه، وال               المصدر اإللهي ل   نظرية

 لقيـصر لقيـصر     ما( إلى المسيح    سبت للدين بالحكم وبشؤونه، وسادت المقولة المشهورة التي ن        دخل

 .)وما هللا هللا

 فأخذ رجال الدين    س، األوضاع حتى انتشرت المسيحية وقوي تأثيرها في النفو        واستمرت  

بادئ السياسية التي نادى بها رواد المسيحية األوائل، ومن هنا بدأ الصراع بـين             يتحولون عن الم  

 . الدنيويةطة السلةالبابا ممثل الكنيسة واإلمبراطورية ممثل

 كل هذا لم يمنع من ظهور بوادر لالعتراف ببعض حقوق اإلنسان، فقد أدى ازدهار               لكن  

 فكـان قـانون     ،منح هؤالء صـكوك األمـان     التجارة بين التجار األجانب والمدن اإليطالية إلى        

Visigoths قضائهم طبقا لقـانونهم     اسطة أعطى للتجار الحق في الفصل في منازعاتهم بو        الذي 

 أول مطالبـة  1215الخاص، وتعتبر أيضاً وثيقة العهد األعظم التي صدرت في إنجلتـرا عـام        

 .)2(شعبية بحقوق اإلنسان

                                                
 . 5، ص2مكتبة التراث اإلسالمي، ط: ، حقوق النساء في اإلسالم، القاهرة)1985( رضا، السيد محمد رشيد)1(

 .32 صبق، الساالمرجع ).2010( خبابة، أميرة )2(
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 . اإلنساناالعتراف الدولي بحقوق:  الثانيالفرع

 تطور الفرد قديماً: أوال

 الحديثة التي كانت تدعو إلى تحريـر        ة العصور الوسطى بعض االتجاهات الفكري     شهدت  

 .)1(ية من االستقالل والحمااًالفرد من القيود المفروضة عليه، وإعطائه نوع

عليه  بالشخصية القانونية وه يكن يعترف للمو بالنسبة لألجنبي، في نظام اإلقطاع، أما  

 فال اً يعترف بتابعيته ألمير تلك اإلقطاعية، ويعتبر رغم ذلك رقيقنأثناء وجوده في إقطاعية أ

يرث وال يورث، حيث كان نظام الرق سائداً في المدنيات األولى واستمر في العصر اإلغريقي 

 .اً قانونياً حتى جعلوا منه نظامي،والرومان

رن السابع الميالدي، فإنها قد ساوت بين الناس  الشريعة اإلسالمية التي ظهرت في القأما

 التي  مقيد بأحكام القرآن والسنة الشريفةالحاكم والمحكوم، حيث الخليفةونظمت العالقة بين 

 من حقوق الخليفة وحقوق األفراد وحرياتهم، ووضعت لهم الضمانات التي رسمت حدود كلٍّ

 النص القرآني ويعدلمحكومين، تكفل ذلك ضد أي اعتداء عليها سواء من الحاكم أو ا

M  Y    X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H     GFE

  [  ZL )2( للعالقات الدولية، كما نظمها القرآن وبينتها السنة النبويةاًأساس )3( . 

 قررت النصوص الشرعية بصراحة ووضوح أن طبيعة المرأة من طبيعة الرجل كما

اء والرجال من جنس واحد منذ وجدت البشرية، ويكمل بعضهما بعضا، حيث تماماً، وأن النس

                                                
 4 السابق، صالمرجع، )1999( الراوي، جابر إبراهيم )1(

 .12 الحجرات، االية ورة س)2(

 .64، المرجع السابق، ص)2010( علوان،عبد الكريم )3(
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تتمتع المرأة في اإلسالم بحقوق عامة مشتركة مع الرجل، وبحقوق خاصة بها، سنفرد لها فصالً 

 .كامالً فيما بعد

 ني القانون الدولي المطبق في العصور الوسطى يعتبر جميع أفراد شعب الدولة مسؤولإن

 فهذه القاعدة من أولى القواعد .لهم يقع رأشخاصهم وأموالهم عن أي عمل ضابالتضامن في 

 يطلق عليه الثأر او اًمالتي تنظم العالقة بين المدن واإلمارات اليونانية وااليطالية فوضعت نظا

 .االنتقام

 من التقييد اً عقدت، فرضت كثيري من القرن العاشر فإن العديد من المعاهدات التوابتداء

 .ممارسة نظام الثأرعلى 

 من القرن الخامس عشر، قد حددت نظام الثأر في حالة واحدة هي  بالنسبة لالتفاقياتأما

  .حالة إنكار العدالة من قبل األمير

 تغير مركز الفرد في القانون الدولي، فإنه منح بعض الحقوق واالمتيازات لألفراد             فبذلك

 .)1(المقررة وفقا للقانون الدولي  القوانين الوطنية، مستقاة من وهذه الحقوقبناء على االتفاقيات،

 : كفاح اإلنسان لحماية حقوقهمن

 األمور المعروفة أن اإلنسان بدأ كفاحا مريرا على مر العصور مـن أجـل حقوقـه            من

وحرياته األساسية واالعتراف بشخصيته وكرامته، فمن أبرز المبادرات القديمة لحمايـة حقـوق            

 وهـي  :(Magna Carta) كارتا الماجانا . الوثائق التاريخية، العهد الكبيراإلنسان، وهي من أهم

                                                
 .10ص السابق، المرجع ).1999( الراوي، جابر ابراهيم )1(
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وثيقة قدمها المهاجرون اإلنجليز إلى الملك جون، من أجل حمايـة الحريـة الشخـصية وعـدم             

 .)1(التعرض لها بما يمسها

 كانت هناك محاولة أخرى وهي وثيقة المطالبة بالحقوق عـن طريـق حـق الـتظلم              ثم

)Rights of Petition (إعالن الحقوق ووثيقة ،م1629 عام (Bill of rights) م1689 عام.  

 فقـد  ، كل تلك المحاوالت والنداءات التقليل مـن اسـتبداد الملـوك      الغرض من  كان لقد

 .طورت فرنسا وأمريكا، تلك المحاوالت من أجل ضمان حماية مواطنيها وممثليها

م، وكان للثورة الفرنسية فـضل      1776 عام   الل تلك المحاوالت وثيقة إعالن االستق     ومن

 فـي إعـالن حقـوق اإلنـسان والمـواطن           ملكبير في بيان تلك الحقوق بشكل واضح وشـا        

 اإلعالن بالنظريات الفلسفية التي قبله، مثل       ذا مادة، وقد تأثر ه    ة عشر  تضمن سبع  الفرنسي،حيث

 .جتماعينظرية العقد االجتماعي المنسوبة إلى جان جاك روسو في كتابه العقد اال

 هذا   مما جاء به   ير جاء بالكث   فقد م1776 إعالن االستقالل األمريكي الصادر في عام        أما

 . عدة دساتير فرنسية متأثرة باإلعالن المذكوررتظهاإلعالن، وبناء عليه 

 التدخل اإلنساني: ثانياً

ـ ( فيتوريا   ثل م  بالنسبة للتدخل اإلنساني قديما، فقد اعترف الفقهاء األقدمون        أما - 1480 امع

 اعترفوا للدول بحق التدخل في شؤون الدول األخـرى   ،)1617-1548( سواريز   ومثل )1536

 إلى أن مبدأ عدم التدخل نشأ مع نشوء القانون الدولي في القـرن           ض البع ذهبوألسباب إنسانية،   

 الشهير قانون الحرب والسلم، وهو أول       كتابه (Grosius)السابع عشر عندما أصدر جروسيوس      

 .ادلارض التدخل إال إذا استند التدخل اإلنساني على سبب عمن ع

                                                
 .16 نفسه، صالمرجع ).1999( الراوي،جابر ابراهيم )1(
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 مـن  وغيـره  (Heiberg) وهبرج ،(Wheaton) يؤيدون التدخل االنساني ويتون   نموم

 Samuel) وبفنـدروف  (Christion Wolf) فهم كريستيان وولـف  نوالمؤيدين، أما المعارض

Buffendrof)،   وفاتيل (Vattal)، اإلنساني ألنـه يتعـارض مـع        يعارضون بشدة التدخل     فهم

 .الحرية الطبيعية للدولة

 طريق التدخل اإلنساني في شؤون الدول األخـرى،         ك الشك فيه أن الدول التي تسل      ومما  

 والعرقيـة، إال أنهـا علـى        للغويةفإنها وإن تتدخل في بعض األحيان لحماية األقليات الدينية وا         

ق مصالح استعمارية، ولهذا تلقـى التـدخالت        األغلب تتدخل لحماية مصالحها الخاصة، أو لتحقي      

 .)1(عادة استنكار المجتمع الدولي

 تطور الفرد في العهد االستعماري : ثالثا

 حاجـة   كانت تجارة الرقيق ضرورة اقتصادية للنظام االستعماري، من أجل تـأمين           لقد

ـ الحرب بزج أعداد كبيرة منهم في الحرب، والقيام باألعمال العمرانية والزراعة     ففـي  ،ا وغيره

 تجارة  أن من المعاهدات أوضحت     كثير صدرت عدة تصريحات وعقد      بداية القرن التاسع عشر،   

الرقيق ال تنسجم مع العدالة اإلنسانية وطلب وضع تشريعات داخـل الدولـة لمكافحـة الـرق                  

 .وتجارته

، نصت المادة السادسة والتاسعة صـراحة علـى تحـريم           1885 اتفاق برلين عام     ففي

 . مبادئ القانون الدولي العام التي تعارضر بالرقيقاالتجا

 على مكافحة الرق فـي كـل القـارة          نص فقدم،  1890 عام    اتفاق بروكسل المعقود   أما  

 . البر أو البحرفياإلفريقية سواء 

                                                
 .22-14 السابق، صالمرجع ).1999( الراوي،جابر ابراهيم )1(
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 كما نصت علـى   يقتضي منع تجارة الرقيق،  اًم نص 1958 اتفاقية أعالي البحار عام      وأوردت  

 علـى  ،)110(و) 99(م، أيضا نصت في المادتين 1982 لقانون البحار عام    تحدةذلك اتفاقية األمم الم   

 .)1( الرقرة تجامنع

   الثانيالمطلب
  اإلنسان وحقوق المرأة في عهد التنظيم الدوليحقوق

 حقوق اإلنسان في ظل عصبة األمم:  األولالفرع

قـوق   خاصة بحماية ح   اًتضمن الميثاق نصوص  ) 1920-1919( عهد عصبة األمم     في  

 وإنما تشير إلى حماية حقوق فئات خاصة من البـشر،           لحقوقاإلنسان، لكنها لم تكن شاملة لكل ا      

 أخرى تتصف بالصفة الدولية     اً نصوص  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     وتضمن العهد 

 .لحماية حقوق اإلنسان بخالف ما ذهب إليه بعض فقهاء القانون الدولي

 مـن مظـاهر سـيادة الدولـة         اً يعتبر حق إبرام المعاهدات مظهر      ال خالف فيه أنه    مما  

 واستقاللها، فاالتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان عند عقدها يعني أنها لم تعد من صميم الـسلطان             

  . وإنما غدت مسألة دولية،الداخلي

 تعتبـر   تـي م ال 1648 بدأ تدويل حقوق اإلنسان مع معاهدات وستفاليا المعقودة عام           وقد  

 أول تدوين لقواعد القانون الدولي، وال يخفى أن هذه المعاهدات جاءت لوضع حـد لحـرب                 حقا

  .)2(الثالثين عاما الدامية بين الدول البروتستانتية والكاثوليكية، التي تنص على مبدأ الحرية الدينية

                                                
 .25 السابق، صالمرجع). 1999( الراوي، جابر ابراهيم )1(
 .30 السابق، صالمرجع ).2011( علوان، محمد، الموسى، محمد )2(
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 واالتجار به، وعقدت خالله اتفاقيـات       لرق توجه نحو تحريم ا     فقد  القرن التاسع عشر   أما  

 وبـرلين   1856معاهـدات بـاريس لعـام       (حماية األقلية المسيحية في اإلمبراطورية العثمانية       ل

 الدبلوماسـية،   بـالطرق  احتجت دول الوفاق األوروبي بهذه المعاهدات للتـدخل          وقد،  )م1878

والعسكرية لصالح المسيحيين في اإلمبراطورية العثمانية، مما استلهمت أحكام المعاهدة األخيـرة            

عت نظاما قانونيا خاصا بمجموعات دينية معينة، في وضع نظام حماية األقليات علـى              التي وض 

 اتفاقيـة  : القواعد التي يتعين مراعاتها أثناء الحروب منها       نيد عصبة األمم، ووضع مجموعة م     

م، 1906م التي جرى تنقيحها عـام       1864جنيف األولى لحماية جرحى ومرضى الحروب لعام        

  .)1()1907-1889( األعوام في يتي تمخضت عنها مؤتمرات الهاوهنالك االتفاقيات ال

أسفرت عن اتفاق ) 1918-1914( المآسي التي نجمت عن الحرب العالمية األولى إن

الدول المنتصرة المجتمعة في فرساي على إنشاء عصبة األمم، ومن ثم جاءت معاهدات السالم 

  ).28/4/1919(ة بين دول الحلفاء ودول األعداء متضمنة لنظام العصب

 يتضمن عهد العصبة أي أحكام عامة بشأن حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وإنما             وال

 ولكنه تضمن نظام االنتداب الذي أوجـد      ،)١(أي أول منظمة سياسية دولية    : هي ذات طابع عالمي   

ولم يتضمن العهـد نظامـا      . 4بعض الضمانات المتواضعة للشعوب التي تخضع للنظام المذكور       

لحماية األقليات لكن العصبة لعبت دوراً مهماً في إنشاء مثل هذا النظام، وقد تضمنت معاهـدات                

  .الصلح دستور منظمة العمل الدولية

                                                
 .83جع السابق، ص، المر)2007( أبو حجازة، أشرف عرفات )1(
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  نظام االنتداب: أوال

 من عهد عصبة األمـم،      22 نظام االنتداب، وهو نظام استعماري، بموجب المادة         أنشئ

 األولى واألقاليم التي تتبعهـا السـيما أفريقيـا          وطبق على الدول المهزومة في الحرب العالمية      

  بـديالً  اًوالشرق األوسط، وانتهى النظام مع حل عصبة األمم، إال أن األمم المتحدة أنشأت نظام             

  .وهو نظام الوصاية، الذي انتهى مع استقالل األقاليم

   قلياتنظام حماية األ: ثانيا

ماية األجانب في انهـا تكـون فـي          نظام حماية يختلف عن الحماية الدبلوماسية وح       هو

مواجهة الدول التي تخضع األقليات لسيادته، أي في مواجهة دول الجنسية،خالفا لما عليه الحـال         

  . حيث تكون الحماية في مواجهة دولة اإلقامةاألخريين،في الحالتين 

ألول ) 1923-1919( معاهدات األقليات المعقودة بعد الحرب العالمية األولـى          تضمنت

، )فاكيابولونيا وتـشيكوسلو  ( لحماية األقليات التي تعيش في كنف الدول الجديدة          اً دولي اًمة نظا مر

  .)1( لقبول عضوية بعض الدول في عصبة األمماًكما جعلت حماية األقليات شرط

  منظمة العمل الدولية : ثالثا

 منظمـة  م، كهيئة مرتبطة بعصبة األمم، فتكون بذلك أقدم      1919 هذه المنظمة عام     نشأت

  .دولية قائمة، واستمرت بالعمل حتى بعد حل العصبة

 أنها وكالة متخصصة تابعه لها ومقرها في جنيف         لى بمنظمة األمم المتحدة، ع    وارتبطت  

  .بسويسرا

                                                
 .36 السابق، صالمرجع ).2011( مد علوان، محمد، الموسى،مح)1(
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 دستور المنظمة الوارد في الباب الثالث عشر من معاهدة فرساي بمثابـة االتفاقيـة               يعد  

  .حقوق العمال خصوصاًالعامة األولى لحقوق اإلنسان عموما ول

 االتفاقيات المتصلة مباشرة بحقوق اإلنسان التي اعتمدها المؤتمر العـام للمنظمـة،         أهمو  

 قـابي ، والحرية النقابية، حق التنظـيم الن      )السخرة(تشير إلى تلك الخاصة بتحريم العمل الجبري        

  .والمفاوضات الجماعية، وغيره من االتفاقيات

م 1919 التي كانت رائدة في مجال حقوق المرأة، عام          لدوليةا منظمة العمل    اعتمدت وقد  

) 4( واالتفاقيـة رقـم      ة،وهي بشأن حماية األموم   ) 3(االتفاقية رقم : اتفاقيتين لحقوق المرأة، هما   

، )مقاربـة حمائيـة   (بشأن العمل الليلي للمرأة، والفكرة في هاتين االتفاقيتين هي حماية خاصـة             

  .)1(وليست فيهما فكرة المساواة

  تدويل حقوق اإلنسان ومنها حقوق المرأة بعد الحرب العالمية الثانية: رابعاً

 كشفت الحرب العالمية الثانية أن الدول الشمولية التي تتبع سياسة داخلية تقوم علـى               لقد  

أساس التنكر لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، ال تتردد بإتباع سياسة خارجيـة عدوانيـة،من              

 فـي   هذه الحرب اضـطهاد األقليـات       صاحب لى الحرب لتحقيق أهدافها، حيث     اللجوء إ  اضمنه

 الكثير مـن النـازحين      ف لهذه الدول، مما خلّ    اً التي غدت طابع   الجماعية  اإلبادة جرائموأوروبا،  

  . العمل على حماية حقوق هؤالء المشردين إلىأدىو والالجئين،

                                                
دراسة مقارنة للشريعة اإلسالمية، حقوق المرأة في القانون الدولي، ). دون سنة نشر(خليفة، أحمد جمعة ) 1(

 .197، صكلية الحقوق، جامعة عين شمس
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ات والحماية القطاعية لبعض الفئـات       دعت الظروف السابقة إلى استبدال حماية األقلي       لقد  

الضعيفة بحماية أوسع لهذه الحقوق، وقد ساهم مجلس أوروبا واألمم المتحدة بخلق نظم قانونيـة               

  .)1(عالمية وإقليمية غايتها ضمان الحماية الفعالة لحقوق اإلنسان

   المتحدةمحقوق اإلنسان وحقوق المرأة في منظومة األم:  الثانيالفرع

 األمم المتحدة، حيث تمت الموافقة على جميع مواد الميثاق          منظمة  األمم بةعصب استبدلت

  .)2(م، فأعلن ميالد ميثاق األمم المتحدة 1945 مادة في عام 111وعددها 

 فكرة الحكومة العالمية، وأقام هيئة األمـم المتحـدة علـى مبـدأ              ثاق تجنب المي  لقد

، وإنمـاء  ينهي حفظ السلم واألمن الـدولي     بين جميع أعضائها، وغاياته      يادةالمساواة في الس  

 على أساس احترام المبدأ الذي يقضي للشعوب بحقـوق متـساوية           مالعالقات الودية بين األم   

  حل المسائل الدوليـة ذات الـصفة       علىوجعل لها تقرير مصيرها، وتحقيق التعاون الدولي        

 اإلنـسان والحريـات     االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية، وعلى احتـرام حقـوق        

 وال تفريق   ، بال تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللغة        ااألساسية للناس جميعاً والتشجيع عليه    

  .)3(بين النساء والرجال

                                                
دار النهضة العربية، : لعامة بين النص والتطبيق، القاهرةالحماية القانونية للحريات ا). 1998(أحمد، ثروت ) 1(

 .25ص

 .336، المرجع السابق، ص)2007( اشرف عرفات حجازة، أبو)2(

 .102–101 السابق، صالمرجع). 2010( علوان، عبد الكريم )3(
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 ميثاق األمم المتحدة حجر األساس للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ألنه ساهم ألول             يعتبر

 خطـوات   فيـه تحقـق  و ي،ون الدولي الوضع  مرة في تدويل حماية حقوق اإلنسان وإدخالها للقان       

  :  من خالل وذلككبيرة في حماية حقوق اإلنسان،

 مشاريع االتفاقيات والمقررات، ممارسة الضغط السياسي على الدول، إدانة االنتهاكات           وضع

  .)1(الجسيمة لحقوق اإلنسان وإنشاء المحاكم الجنائية الدولية لمعاقبة مرتكبي هذه االنتهاكات

 ميثاق األمم المتحدة أيضا عناية خاصة بحقوق المرأة، في نصوصه المختلفـة              أبدى وقد

، فتبنت األمـم المتحـدة فـي عـام           الرجال والنساء  ت على المساواة وعدم التمييز بين     التي أكد 

م اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة      1976م اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، وفي عام        1952

 اتفاقية القضاء على كافة أشـكال التمييـز          عنه  التمييز ضد المرأة، التي نتج     إعالن القضاء على  

  .م1979في عام ) CEDAW(ضد المرأة 

 القانون الدولي في مجال حقوق المرأة من النظر إليها على أنها محتاجة إلى حماية               فانتقل

 وامتـازت حمايـة     امة، ت اة إلى فكرة المساواة بين الرجل والمرأة مساو       ،خاصة ومعاملة تفضيلية  

 ضـد المـرأة   العنـف  :المرأة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان بتنظيم مسائل أخـرى، وهـي   

  .)2( وجنسيااقتصاديا واالتجار بالنساء واستغاللهن،

 أن النصوص الـواردة     ة العامة لألمم المتحدة   ي في الجمع   لجنة حقوق اإلنسان   وأوضحت

ان أصبحت جـزءاً مـن القـانون الـدولي العرفـي،       بشأن حقوق اإلنسحدةفي ميثاق األمم المت   

  .)3( بذلك ملزمة لجميع الدولوأصبحت

                                                
 .49 السابق، صالمرجع). 2011( علوان، محمد، الموسى، محمد )1(

 .504، المرجع السابق، ص)2011(محمد خليل  الموسى،  علوان، محمد يوسف،)2(

 .59 السابق، صالمرجع). 1999( جابر إبراهيم ي، الراو)3(
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   الثالثالمطلب
   الدولي الحديثمجتمع في الة اإلنسان وحقوق المرأحقوق

 مـع بدايـة القـرن       لكن في النظم القانونية الداخلية،      وتطورت حقوق اإلنسان نشأت     إن

كانـت  . نحو أفق أوسع، إنه النظام القانوني الـدولي       العشرين بدأت فكرة الحقوق تنتقل تدريجيا       

 تتعلق  ات،بدايات اهتمام المجتمع الدولي بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية بعدد قليل من المعاهد           

 نجلتـرا في إ“ العهد األعظم”بحماية األقليات والقومية الدينية، ومكافحة الرق واالتجار، مثال ذلك   

م، ووثيقة حقوق اإلنسان والمـواطن فـي   1716 في أمريكا عام   م، ووثيقة االستقالل  1215عام  

م، إال أن أول وثيقة دولية سجلت التطور الحاصل في مجال حقوق اإلنسان هو              1798فرنسا عام   

 من أهداف األمم المتحدة      أن الثالثة على    ة األمم المتحدة، حيث نصت المادة األولى في الفقر        ثاقمي

يز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعـا، بـال            التعاون الدولي في تعز    حقيقت

) 55(تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء، وأيضا نصت المـادة     

 تعمل على أن تعزز احترام هذه الحقوق، ويتعهد األعـضاء كمـا فـي            )1(على أن األمم المتحدة   

ن أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعـاون مـع الهيئـة              بأن يقوموا منفردي  ) 56(المادة  

 من بعد ذلك جاء اإلعالن العـالمي لحقـوق   ،)55( عليها في المادة   نصوصمإلدراك المقاصد ال  

م، الذي هـو إعـالن للمبـادئ واألرضـية          1948اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة في عام        

دولية المتعلقـة بحقـوق اإلنـسان وحرياتـه         واألساس والمصدر التشريعي ألغلب االتفاقيات ال     

                                                
(1  ) Bruce (1971), work of United Nations Relating to the Status of Women, 4, human rights Journal, 

pp.369. 
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 اإلعالن قيمة أدبية ألنه المثل الذي يجب أن تصل إليه الشعوب وتوصياته غيـر   لذلكاألساسية، ف 

  . )1(ملزمة

 الواردة في اإلعالن لعالمي لحقـوق     تحويل هذه المبادئ    المتحدة  حاولت منظمة األمم   فقد

  . عديدة إلى مواد قانونية من خالل اتفاقياتاإلنسان

م، والعهـد   1966 العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة عـام           فصدر

ـ        1966الدولي للحقوق المدنية والـسياسية عـام         م، 1949 امم، وأيـضا اتفاقيـات جنيـف لع

  .م1977 بها عام قةوالبروتوكوالت الملح

اإلنسان بصفة عامـة   وق العديد من االتفاقيات حول حق      فظهر  على المستوي اإلقليمي   أما

م، ودخلت حيز التنفيـذ     1950 لحقوق اإلنسان التي أبرمت في روما عام         األوروبيةمثل االتفاقية   

 قـوق م، والميثـاق اإلفريقـي لح     1969م، واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان عام       1953عام  

ز التنفيـذ عـام     م، وقد دخل حي   1981اإلنسان الذي أقره مؤتمر القمة اإلفريقية في نيروبي عام          

م، أما على المستوى العربي فقد أعد مجموعة من أهل الفكر والقـانون المجتمعـين فـي     1986

لحقوق اإلنسان والشعب فـي الـوطن       ”م، مشروع ميثاق    1981مدينة سيراكوزا في إيطاليا عام      

 عقـدت   التي” البرلمان حارس حقوق اإلنسان     ” ، وهنالك الندوة البرلمانية الدولية بشأن       ”العربي

  .م1997م، ولجنة حقوق الطفل 1993في بودابست عام 

 ومنظمة  ، للمنظمات في العناية ببعض الحقوق، مثل منظمة اليونسكو        م دور عظي  وهنالك

  . سنتحدث عنه الحقاًكما ،)2(الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية

                                                
 .48 السابق، صالمرجع) 2010( خبابة، اميرة )1(
 .142–79 المرجع السابق، ص).1999(بر ابراهيم  الراوي،جا)2(
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 اً الجدال حاد  رثا خالل السرد التاريخي لحقوق اإلنسان عامة، وحقوق المرأة خاصة،           من

حول فصل حقوق المرأة عن حقوق اإلنسان المعترف بها دولياً، حيث إن المرأة تنتفع كالرجـل                

  . ألن مبدأ القانون الدولي هو المساواة في هذه الحقوقوق،بهذه الحق

 في القانون الدولي كانت عبارة عن مقاربة حمائية، ومن أخذ           ة الحماية المقدمة للمرأ   لكن

  .م1919ل في حماية حقوق المرأة منظمة العمل الدولية عام في هذا المجا

 هذه المنظمة اتفاقيتين، هما اتفاقية بشأن حماية األمومة، واتفاقية بـشأن العمـل              اعتمدت

 مايـة الليلي للمرأة، لم يكرس فيهما فكرة المساواة بين الرجل والمرأة، إنما هي كمـا أسـلفنا ح                

  .)1( الممنوحة للرجلخاصة في مجال العمل ال تتفق مع تلك

 التمييـز   عدم المرأة قائمة على المساواة و     بحقوق فكانت عنايته    تحدة، الم  ميثاق األمم  أما

م، أمـا   1952بين رجل وامرأة، فتبنت األمم المتحدة اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة عـام              

  womenvatch )2(الجمعية العامة لألمم المتحدة فقد اعتمدت إعالن

م، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييـز        1967 على التمييز ضد المرأة عام       للقضاء

  .)3(م1979ضد المرأة عام 

                                                
 ).2 (دة انظر االعالن العالمي لحقوق االنسان الما)1(

 .org.un.www:انظر) 2(

 .1995الصادرة عن لجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة عام ) 22(االتفاقیة واللجنة، صحیفة وقائع رقم ) 3(
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  :هي المرأة ثالثة محاور  حقوقوتناولت

  . المرأةحقوق أساس المساواة هي:  األولالمحور

 ، لحماية حقوق المرأة تقوم على تحريم التمييز بين الرجـل والمـرأة            اسية الفكرة األس  إن

  . في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأةوتمثلت

  تحريم التمييز ضد المرأة وعالمية حقوق اإلنسان. 1

 على   فكرة تعارض التمييز    الصكوك الدولية المختلفة الخاصة بحقوق اإلنسان إلى       أشارت

ذلك في اإلعالن   أساس الجنس، أو على أساس نوع الجنس، مع عالمية حقوق اإلنسان، فتم تأكيد              

العالمي لحقوق اإلنسان، إن كل فرد يتمتع بالحقوق والحريات المعلنة دون تمييز في ذلك علـى                

  .)1( للتمييز بين البشرورةأي أساس كان، فذكر الجنس صراحة كأحد األسس المحظ

 دولية أخرى متخصصة لمنع التمييز ضد المرأة ذكرناهـا سـابقا،            كوك أيضا ص  وهناك

 الخاصة بحقوق السياسية للمرأة، والقضاء على التمييز ضد المرأة، والبروتوكـول            يةقمنها، االتفا 

الثاني اإلضافي للميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، وهو خـاص بحقـوق المـرأة فـي        

 مميزة في إثبات الجهود التي تهدف إلـى         ةم، وهو بال شك خطو    2003إفريقيا، حيث اعتمد عام     

  .)2(ةتعزيز احترام المرأ

 في حقـوق اإلنـسان      السياسيةو بالعهد الدولي للحقوق المدنية       اللجنة المعنية  وأوضحت

 أنه فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل،     ) 3(م، بشأن المادة    2000عام  ) 68 (28العام رقم   

ذ تـدابير    أال تكتفي الدولة الطرف المعنية باعتماد تدابير للحماية فقط، وإنما عليها أن تتخ             ينبغي"

                                                
 .505المرجع السابق، ص). 2011(عن علوان، محمد والموسي، محمد  نقال )1(
 .117 ص،8، المرجع السابق، ط)2009( ليا  ليفين،)2(
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 المرأة من التمتع بحقوقها على نحو فعال وعلـى       تمكينإيجابية في جميع المجاالت لتحقيق هدف       

  .)1(”أساس المساواة

 الدول األطراف في العهد ملزمة بأن تتخذ تدابير فعالة وإيجابية تضمن وتعزز             إن وعليه

  .مشاركة المرأة في أنواع العمل اإليجابي المناسبة

ة مسؤولية الدول األطراف في العهد وااللتزام بها، وإن تـضمن عـدم              أبرزت اللجن  فقد

استخدام المواقف التقليدية أو الدينية أو التاريخية أو الثقافية، لتبرير انتهاكات حـق المـرأة فـي            

 على أساس المساواة بجميع الحقوق المنصوص عليها في          بناء التمتعالمساواة أمام القانون وعلى     

  .العهد

 اإلنسان تستلزم عدم استثناء المرأة مطلقاً من التمتع بـأي مـن            قوق عالمية ح  ن فإ وعليه

حقوقها والحريات المعترف بها في القانون الدولي، وتعززت هذه بعد صدور اتفاقيـة القـضاء                

  .)2(م1979على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 

  .اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. 2

لهذه االتفاقية  وم،  1979 اعتمدت من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة عام           االتفاقية هذه

  :أبعاد عدة منها

  : ـ أبعاد فكرة المساواة بالنسبة لالتفاقيةأ

 األساسي لالتفاقية هو أن المساواة أو عدم التمييز على أساس الجنس، فالديباجة،             المحور

 جميعها تهـدف    لرابع، الواردة في األجزاء الثاني والثالث وا      والمواد األربع األولى وكافة الحقوق    

                                                
 .44الحقوق اإلنسانية للمرأة، مرجع سابق، ص). 2010(الشاذلي، فتوح عبداهللا ) 1(

 .122حماية حقوق المرأة، مرجع سابق، ص). 2011(األحمد، وسام ) 2(
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إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وضمان المساواة بين النساء والرجال دون تمييـز، وهـذا                

  .)1(واضح في المادة األولى التي تعرف التمييز ضد المرأة

 التـي يتعـين علـى        اإلجراءات والتدابير  توضحانفمن االتفاقية   ) 3(و) 2 (نا المادت أما

الدول األطراف اتخاذها من أجل القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وكفالة تطـور المـرأة                

 األجزاء الثاني والثالث والرابع من االتفاقية، االعتراف للمرأة بحقوق مدنيـة            تتضمنووتقدمها،  

  .)2(وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية دون أي تمييز ضد المرأة

  .ماية الدور اإلنتاجي والبنائي للمرأةح. ب

 إدماج المرأة في عملية التنمية واإلنتاج هي ما سعت إليه االتفاقية، من خالل الحقوق               إن

  : االتفاقية، وأهم ادوار اإلنتاجية للمرأة في الميادين هياالتي أقرته

  األمومة . 1

ا للتمييز ضـدها، وألزمـت    المرأة البيولوجي سبب ور االتفاقية بأن تمنع أن يكون د      تكفلت

  .ه لحماية دورها وتعزيزالدول باتخاذ التدابير اإليجابية

ـ  تضمنتمن االتفاقية   ) 11/2(، والمادة   )12/2(، والمادة   )4/2 (فالمادة ـ  اً حكم  اً قانوني

   )3(.ألطرافيجيز أخذ التدابير خاصة لحماية األمومة واإلنجاب، للدول ا

  ولةالمشاركة في الشؤون العامة للد. 2

 المناسـبة   تـدابير  بوجوب قيام الدول األطراف باتخـاذ ال       قيةمن االتفا ) 7( المادة   تكفلت

 ،للقضاء على التمييز ضد المرأة بالنسبة للحياة السياسية والعامة للبلد، من تـصويت وانتخابـات              

                                                
 ).1(، المادة ية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة انظر اتفاق)1(

 ).3 و2( انظر االتفاقية، المرجع السابق، المادة )2(

 .58حقوق المرأة بين االتفاقيات الدولية والشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص). 2007( فهمي، خالد )3(
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والحق في تقلد المناصب العامة على كافة المستويات الحكومية، فال يجـوز للـدول األطـراف                

  .)1(بعاد المرأة من الحياة السياسية العامة للدولةاست

  العمل. 3

 االتفاقية هنا حماية المرأة من االستغالل االقتصادي، فقد تناولت الـدور اإلنتـاجي      هدف

أبرزت الحقوق المتعلقة بمساواة المرأة بالرجـل فـي مجـال العمـل             ) 11(للمرأة، ففي المادة    

قامت بتنظـيم   ) 10( وضع المرأة الريفية، والمادة       عالجت قدف) 14(والحقوق العمالية، أما المادة     

 1998 عـام    مساواة المرأة بالرجل في حقل التربية والتعليم، حيث عينت لجنة حقوق اإلنـسان            

  .)2( للتعليم اإللزامي والمجاني في كافة أنحاء العالماً خاصاًمقرر

  .حقوق األسرة. 4

ي االتفاقيات ال زالت موضـع للخـالف         ال شك فيه أن حقوق األسرة التي وردت ف         مما

ـ  وأثاروالجدل بسبب صراع الثقافات بين الدول، مما أدى إلى الكثير من التحفظات عليه،                اً خالف

من االتفاقية التي ال تجيـز بـدء        ) 28/2(حول قانونيتها، واألغلب بطالنها لمخالفة أحكام المادة        

  .التحفظات التي تخالف موضوع االتفاقية والغرض منها

 مساوية للرجل في اكتساب الجنـسية أو تغييرهـا أو           أة للمر اًأقرت حقوق ) 9/1 (فالمادة

  .)3(االحتفاظ بها، في الفقرة الثانية من المادة ذاتها أعطت لها الحق فيما يتعلق بجنسية أطفالها

                                                
، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام  ضد المرأةيزي انظر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم)1(

: ، تاريخ بدء النفاذ1979 كانون األول 18 المؤرخ في 34/180بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 ).7( المادة ).1 (27، وفقا ألحكام المادة 1981ايلول /3

 .151، مرجع سابق، صحقوق المرأة في القانون الدولي).  سنة نشردون( أحمد جمعة خليفة، )2(

 .100الحماية الدولية للمرأة، مرجع سابق، ص). 2010(حمودة، منتصر ) 3(
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 تناولت المساواة بين الرجل والمرأة في كافـة األمـور            فقد من االتفاقية ) 16( المادة   أما

  .متعلقة بالزواج والعالقات العائليةال

  االتجار بالمرأة واستغاللها في البغاء:  الثانيالمحور

على التزام الـدول األطـراف     ) 6( عالجت االتفاقية هذا الموضوع، فقد نصت المادة         لقد

 هنـاك و  في البغـاء، باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها، للقضاء على االتجار بالنساء واستغاللهن    

 العالم   في ال جديدة لالستغالل الجنسي، منها السياحة الجنسية، والزيجات المنظمة بين النساء          أشك

 حيث اعتبر ذلك من مظاهر العنف ضد المرأة وهو مـن            ،جنبيةالنامي والمواطنين من الدول األ    

صور االعتداء على حق التحرر من االستعباد والسخرة والعمل الجبـري والحـق أيـضا فـي                 

حاطة بالكرامة، واعتبرت االتجار بالمرأة واستغاللها في البغاء جريمة          وغير ال  سانيةإلنالمعاملة ا 

 رومـا األساسـي   نظـام  ما أخذ به ضد اإلنسانية ويترتب عليها المسؤولية الجزائية الدولية، هذا   

للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يعد االتجار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، جريمة تقـوم             

  .دول األطراف بمنعها والوقاية منهاال

  )1( المرأةضدالعنف :  الثالثالمحور

 وخـصوصاً إعـالن     أة، الوثائق المختلفة التي صدرت عن المؤتمرات الخاصة بالمر        إن

ـ  اًبكين، تضمنت فكرة حماية المرأة من العنف، حيث أفردت األمم المتحدة مقرر             بـشأن   اً خاص

ي تقاريره وصف وتحليل ألنماط العنف ضـد المـرأة          م، وردت ف  1994العنف ضد المرأة عام     

  . وسبل العالج منه

                                                
 وطني،حقوق المرأة بين االتفاقيات الدولية والشريعة اإلسالمية والتشريع ال). 2007( فهمي، خالد مصطفى )1(

 .181مرجع سابق، ص
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   الثالثالفصل
   وحقوق اإلنسان في اإلسالمالمرأة

 العامة هي مبدأ مقرر في الشريعة اإلسالمية، ثابتة ومعلنة أصولها في            المساواة قاعدة   إن

رقة بين األجناس والطوائف،     قائمة على المساواة والقضاء على التف      ،القرآن الكريم والسنة النبوية   

  هـدم وقـد  الطبقة والجنس واللون والثروة،     إلى والقضاء على أسباب التمييز التي يرجع أساسها      

 الكثير من العادات المرذولة والتقاليد التي كانت في الجاهلية تتعارض مـع المـساواة،           المبدأ هذا

 من التفرقـة بـين    ر وحذّ ، دون تمييز  ان على احترام اإلنس   اً قائم اً جديد اً دستور  المبدأ هذافوضع ل 

  .)1(الذكر واألنثى

 اإلسالم فأنصف المرأة، ودفع ظل الجاهلية عنها، فحفظ لها كرامتها وآدميتها وأعلى             جاء

إنما النـساء شـقائق     ”من شأنها، ولم يهضم حقها، بل ساواها بالرجل من حيث القيمة اإلنسانية،             

  .)2(”الرجال

 فـي   ررتهـا المية منهجية بيان الحقوق والواجبـات التـي ق         اتبعت الشريعة اإلس   فبذلك

 منـصفة  فكانـت  المساواة بين الرجل والمرأة من خالل نصوص القرآن الكريم والسنة النبويـة،  

 فـي   فـاعالً اًللمرأة وملبية مطالبها المشروعة، بحيث سلمت لها بحقوقها، واعترفت بها عـضو        

  .ثينح في هذا الفصل في مبوضحه سن ماوهوالمجتمع، 

   الممكانة المرأة في اإلس:  األولالمبحث -

   المرأة في اإلسالموقحق:  الثانيالمبحث -

                                                
 .69سالم، مرجع سابق، صحقوق المرأة في اإل). 2006(الرفاعي، جميلة عبدالقادر ) 1(

 . رواه االمام أحمد وأبو داوود والترمذي عن عائشة، والبزار عن أنس)2(
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   األولالمبحث
   المرأة في اإلسالم مكانة

 محمد عليه السالم في أوائل القرن السابع إلى البشرية كافة يـدعو إلـى عبـادة اهللا      جاء

 الدينية المحرفة، وال    التقاليدووالقومية   العصبيات القبلية    سدتهاوحده، وإلى إصالح األنفس التي أف     

يخفى علينا أنه كان للمرأة الحظ الكبير في اإلصالح، فاعترف بحقوقها الثابتة، وأزال عنها مـا                 

 مر العصور، وأعلى منزلتها، والمساواة لم تقتصر بـين الرجـال         علىلحقها من ظلم وقع عليها      

ـ    ،جر والجزاء  في العمل واأل   النساءفقط، بل ساوى بين الرجال و      ـ   اً سواء أكان دنيوي  ،اً أم أخروي

 أمـام القـضاء والقـانون       ، والحقـوق   في الواجبـات   )1(فوضع البشر أمام حقيقة أنهم متساوون     

  . في ثالثة مطالب ذلكوسأتناولوالمصالح والوظائف العامة، 

   األولالمطلب
   للرجال والنساء سواءاإليمان

الرجال، هذا ما تاله الرسول عليه السالم للناس         في اإلسالم أن إيمان النساء ك       الثابت من

  .)M    b  a    ̀ _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  UL)2 : في قوله تعالى

 {  ~�  ¡  ¢  £¤  ¥   }  | M z  y  x  w:  تعالىوقوله

  ¬«   ª  ©  ¨   §  ¦L)3(.  

                                                
 .37المركز القانوني للمرأة في ممارسة العمل العام، مرجع سابق، ص). 2009(جودة، صالح احمد ) 1(

 .10 سورة البروج االية )2(
 .10 سورة الممتحنة االية )3(
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نساء ما على  على الأن من دين اإلسالم بالضرورة المعلومو من المجمع عليه إنو

  .)1(الرجال من أركان اإلسالم وأركان اإليمان

   في اآلخرة للمؤمنات كالمؤمنينالجزاء:  األولالفرع

 الجنة بإذن اهللا، في قوله همؤ الجنسين من المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة جزاكال

̀   M  h  g   f  ed  c  b  a: تعالى  _   ̂   ]  \  [  Z  Y

k  j  iL)2(.  

¸  M  Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿¾   ½  ¼  »  º  ¹:  تعالىوقوله

  Ï      Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È     ÇL)3(.  

   اإلنسان هي الشقيقة للرجلالمرأة:  الثانيالفرع

 الرسول محمد عليه الصالة والسالم يتلو علينا آيات اهللا عز وجل في كون أن قام

 قوله  على ذلك، يشهدمماللبشرية واإلنسانية إال بهما، والرجال و النساء من جنس واحد، ال قوام 

M  LK  J  I  H  G  F  E  D   C: تعالى   B AL)4(.  

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +    ,  -  .  /  M         0:  تعالىوقوله

21L)5(.  

    

                                                
(1) Alkhuli , Muhammad Ali (1981). The Light of Islam, dar alfalah: amman, second 

edition, page 76. 
 .97 سورة النحل اآلية )2(

 .40 سورة غافر)3(

 189 سورة األعراف اآلية )4(

 .1 سورة النساء اآلية )5(
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  .”)1(إنما النساء شقائق الرجال”:  الرسول عليه السالموقول

  MF  E  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H     G:  تعالىوقوله

 Z  Y    X  W   VU  T  SL)2(.  

   الثانيالمطلب
   النبي عليه السالم للنساء والرجال سواءمبايعة

 لنقباء الرسول عيه السالم الرجال على الطاعة والسمع والنصرة، في أول بيعة منه بايع

 البيعة لم تكن قد نزلت، أما البيعة يةآ، لكن األنصار في عقبة منى قبل الهجرة، كما جاء بالسيرة

 بذكر نصها في سورة الممتحنة، في ساء على حمايته، وقد خصت بيعة النكانتفالثانية الكبيرة 

!  "  #  $  %  &    '  )  (   *    +  ,  -   .  /  M  2  1  0 : قوله تعالى

 B  A  @  ?>  =     <     ;  :  9   8  7   6     5  4  3   E   DC 

  H   G   FL)3(.  

   والسياسيةية النساء للرجال في الشعائر الدينية واألعمال االجتماعمشاركة:  األولالفرع

 الجماعة والجمعة صالة مثل ادات، ال شك فيه إن النساء يشاركن الرجال في العبمما

  . عليهن، وغيره من األمور االجتماعية والسياسيةروضوالعيدين، وأيضا الحج مف

 فيدخل فيها والية النصرة الحربية ؛ المطلقة مع المؤمنينوالية أثبت اهللا للمؤمنات القد

  .والسياسية، والية التعاون المالي والسياسي، والية األخوة والمودة، في كتابه الكريم

                                                
 . رواه الترمذي وأبوداوود واإلمام احمد عن عائشة، والبزار عن انس)1(

 .13آلية  االحجرات سورة )2(

 .12 سورة الممتحنة اآلية )3(
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M     k  j  i  h  g  fe  d   c  b  a :  تعالىقوله

{  z  y  x  wv  u  t  sr   q  p  o  n  m  l     L)1(.  

  المطلب الثالث
  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر للنساء

 النساء كالرجال األمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء بالقول أو الكتابة على

  . هو دونهممنواالنتقاد على الحكام و

أصابت : " حادثة عمر بن الخطاب ورأيه في غالء المهور، ومقولته الشهيرةلك ذمن

  .أكبر مثال على ذلك" طأ عمرالمرأة وأخ

   من قبل المرأةني للحربياألمان:  األولالفرع

 نفذ ذلك بين عظم مكانة المرأة في اإلسالم أنها إذا أجارت أحداً من األعداء المحارمن

إن “:ودليله حديث حسن عند الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه أفضل الصالة والسالم قال

أن المسلمين اجمعوا على صحة إجارة :  أيضاً ما نقل عن ابن المنذرهمن، و”المرأة لتأخذ للقوم

  .)2(المرأة وأمانها

 

                                                
 .71 سورة التوبة االية )1(
 .13- 6، المرجع السابق، ص)1985( نقال عن رضا، السيد محمد رشيد رضا )2(
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   الثانيالمبحث
   المرأة في الشريعة اإلسالميةحقوق

  
 ي، البديهي عند سؤال أي مسلم أو مواطن بسيط عن حقوق المرأة في المجتمع العرب              من

 ال راد أو قانون أو سلطات، يكون الـرد لديـه؛   عند الغرب التي هي في أوجها، سواء من أف   وحقوقها

 مثل اإلسالم، وبالتالي عند وقوفك على المجتمع العربي،         ريوجد شيء أنصف المرأة على مر العصو      

 فهم خـاطئ  وعن وما تتعرض له المرأة من ظلم فاحش وسلب للحريات ومصادرة للقرار الشخصي،     

 المـسلمين    بعـض  لتراث اإلسالمي والمجتمعي لـدى    لتفسير أحكام القرآن، ترى التقاليد المعيبة في ا       

  . للمجتمع بين الرجل والمرأة، ولما قامت قائمةألدوار اتتكاملبالنسبة للمرأة، التي لوالها لما 

ـ               منذ  اً بدء الخليقة، خلق اهللا الكائنات جميعاً من ذكر وأنثى، وأفرد لكل جنس وفئة حقوق

  .)1(يان المنهجية الحياتية التي تجب على كل إنسانوواجبات، وأرسل األنبياء لهداية البشرية وب

  '  &  % M :  أن نزل آدم وحواء عليهما السالم إلى األرض، للحكمـة اإللهيـة؛            فمنذ

(  )*   L)2(،       ـا        الروايات  خلقه من تراب وخلق حواء منه، فتعددتمما خلقت حـواء، وأي 

!  "  #  $  M : الىكما في قوله تع    من نفس واحدة،     ا خُلق  طبيعة الخلق، فآدم وحواء    تكان

  21         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %L)3(.  

                                                
المشاركة االجتماعية والسياسية للمرأة في العالم الثالث، مرجع سابق، ). ون سنة نشرد( فهمي، محمد سيد )1(

 .39ص
 .30 سورة البقرة اآلية )2(
 .1 سورة النساء اآلية )3(
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 التي يتمتع بها الرجل في اإلسـالم، ولهـا أيـضا بعـض     لحقوق المرأة تتمتع بكافة ا إن

 الخاصة بها نظراً لطبيعتها الخاصة، وفي هذا المبحث سنعالج أربعة مطالب، كل مطلب              لحقوقا

  .شرحسنفرده ب

   األولالمطلب
   في التعليمالحق

 حيث فرضه ، والنساء على حد سواء من الحقوق المشتركة بين الرجال التعليمإن

 وهو يشمل المسلمات ،)1(” فريضة على كل مسلمالعلمطلب ”: اإلسالم، في نص الحديث الشريف

  ).مسلمة( اإلسالم، وإن لم يرد فيه لفظ ءباتفاق علما

الكريمة التي تحض على العلم، وتبين مكانة العلماء، وتعلي من  أيضا اآليات وهنالك

M ¼»º¹: منزلتهم، وهي للمسلمين عامة، أي النساء والرجال، قال اهللا تعالى

   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É   È Ç Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁÀ ¿ ¾½

ÏL)2(.  

  .)M  ãâ   á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  ÚL)3:  تعالىوقوله

M Æ :  تعالى أيضاوقوله   Å  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç L)4( .  

                                                
 ).442(ابن ماجھ ) 1(

 .122 سورة التوبة اآلية )2(

 .11 سورة المجادلة اآلية )3(

 .11 سورة الزمر اآلية )4(
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 في هذه اآليات المدح لطالب العلم، والحث على طلبه، حيث النساء والرجال فنرى

 عنهن الرجال، يه فمنهن راويات للحديث واآلثار، يرواإلسالم،اشتركوا في اقتباس العلم بهداية 

  . من المصنفات في العلوم المختلفةنوهنالك األديبات والشاعرات وغيره

 تعالى على عباده وكل ما ندبهم  كل ما فرضه اهللاأن ين المجمع عليه عند المسلممنف

 والوالدة الطهارة كإليه، الرجال والنساء فيه سواء، إال ما استثنى مما هو خاص بالنساء ألنوثتهن

  . معروف من القتال وغيره مما هووالحضانة، وما رفع عنهن

لسيرة النبوية ألمهات المؤمنين، والصحابيات  ال شك فيه أن الواقع العملي في اومما

أكبر دليل على أنهن كن من رواد العلم، فكن يحرصن على طلب العلم وعلي تلقيه، فقد طالبن 

  إال من الرسول عليه السالمكان ما أمور دينهن، ف يوم لهن لتعلّمالرسول عليه السالم بتخصيص

  .االستجابة لهن وتعليمهن

 ما لى بكر زوج الرسول عليه الصالة والسالم أكبر مثال عي عائشة بنت أبوالسيدة

 والفقهاء ني لكثير من الصحابة والتابع حيث كانت مرجعاًوصلت إليه المرأة في زمن اإلسالم،

في زمانها لدرجة العلم العالية التي وصلت لها، وهكذا بقي الحال طوال التاريخ اإلسالمي، حتى 

 التخلف روثناء بعض اآلباء المتزمتين واألزواج أيضا في عصعصرنا الحالي، إال أن هناك است

 االختالط،  بسببالعلم، منعوا البنات والزوجات عن تلقي  في القرون المتأخرة الذينجمودوال

 اإلسالمي التاريخ في ظهرو سواء،  على للرجال والنساء كانهولكن التعليم اإلسالمي منذ بزوغ

 تأفردو ،طبقات في كتب التراجم وال مستقالًاًيزنساء شهيرات، خصص العلماء لهن ح

   )1(.موسوعات وكتب للنساء فقط

                                                
، المرأة في القرآن، بيروت، منشورات المكتبة العصرية، دون طبعة نشر، )1981( العقاد، عباس محمود، )1(

 .26ص
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 لنا هنا أن اإلسالم كان السباق لحقوق المرأة، بينما الغرب كان مجرد مقلد لتلك فيظهر

  . الحقوق خارج الحدودلبعضالحقوق إطالق 

اإلسالمي  اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان نرى أنه قد طبع نصوصه بالفكر ففي

 فالمادة تعليمية،السابق عن العلم، حيث أكد على واجب مساعدة الدولة والمؤسسات للعملية ال

  :التاسعة من اإلعالن تنص على ما يلي

 سبله ووسائله مينطلب العلم فريضة، والتعليم واجب على المجتمع والدولة، وعليها تأ.  أ

نسان معرفة دين اإلسالم، وحقائق وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع، ويتيح لإل

  .الكون، وتسخيرها لخير البشرية

 من األسرة والمدرسة والجامعة     ختلفةومن حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوجيه الم        . ب

وأجهزة اإلعالم وغيرها أن تعمل على تربية اإلنـسان دينيـا ودنيويـا، تربيـة متكاملـة،                 

نه باهللا، واحترامه للحقـوق والواجبـات وحمايتهـا،         ومتوازنة، تنمي شخصيته، وتعزز إيما    

 التربية المتوازنة بين االتجاه الديني والـدنيوي، وهـذا          وجوبوالفقرة الثانية جاءت للتذكير ب    

  .البند قد خال منه اإلعالن العالمي حيث لم يتعرض ال للقيم وال للعقيدة واإليمان

 المرأة في التعليم بنص خاص، وإنما يفرد حق لمف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أما

  :62 عام، ففي المادة بشكلنص عليه 

 شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله األولى واألساسية علـى               لكل . 1

 وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهنـي،        ،اً األولي إلزامي  التعليماألقل بالمجان، وأن يكون     

  .فاءةعالي على قدم المساواة التامة للجميع، وعلى أساس الكوأن ييسر القبول للتعليم ال

 واحتـرام  وإلـى تعزيـز      ، أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية اإلنسان إنماء كامالً         يجب . 2

 األساسية، وتنمية التفـاهم، والتـسامح، والـصداقة بـين الـشعوب             تاإلنسان والحريا 

  .م المتحدة لحفظ السالموالجماعات العنصرية والدينية، وإلى زيادة مجهود األم
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 االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فأكدت المادة السابقة وجاءت

 لرعاية األمور التعليمية  هيئة اليونسكو منها، ثم أنشأت منظمة األمم المتحدة13في المادة 

  .والثقافية

   الثانيالمطلب
   في العملالحق

 والعجم من حرمان المرأة من حقوقهم عراب كان عليه األ اإلسالم فأبطل كل ماجاء

 جارة، والهبة والصدقة واإلوالشراء العمل أو التملك، اإلرث، والحق في البيع ءالمالية، سوا

وأثبت لها الحق في الدفاع عن مالها أيضا مثل التقاضي وغيره من جميع التصرفات المالية 

  .والعقود القضائية

 أن تمارس جميع األعمال التي يمارسها الرجل بشرط مشترك  سبق يحق للمرأةفمما

 واآلداب اإلسالمية، ويفضل األعمال التي تناسبها بما شرعيةبينهم أال وهو االلتزام باألحكام ال

  .)1(تحفظ فيه كرامتها

 أهم وظيفة لألم التربية وإنـشاء األجيـال، وحفـظ            جعل الم بد أن ننوه هنا أن اإلس      وال

 المرأة الموافقة بين العمل خارج المنـزل        تظيفة مقدسة ومحترمة، فإذا استطاع    األوالد، وهي و  

ووظيفتها داخل المنزل فال حرج في عملها، وال ننسى أكبر مثال على ذلك أم المؤمنين الـسيدة                 

ـ        ذات خديجة بنت خويلد زوج الرسول عليه السالم حيث كانت          ا مال وحسب ونسب، فكانـت له

  .)2( تجارتهاى الرسول عليه السالم علنتمأتجارة خاصة بها، وقد 

                                                
 .310- 284، ص1لمرأة بين الشريعة والقانون، المكتبة الوطنية، الزرقاء، طحقوق ا). 2002( محمد الزحيلي، )1(

 .17- 4، ص2المرأة المسلمة ومسؤولياتها في الواقع المعاصر، الرياض، ط). 1428( فالح بن محمد الصغير، )2(
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 واجبة على الرجـال،     عمال األعمال إلى ثالثة أقسام حسب طبيعة العمل، فهناك أ         وتقسم

الجمعة والجماعات والجهاد، وبالمقابل هنالك     :  تشاركه فيها، مثاله   نولكن رغم ذلك يحق للمرأة أ     

رعاية األطفال والحنـان ورقـة      : مثاله يها، للرجل أن يشاركها ف    لكنأعمال واجبة على المرأة و    

  .المشاعر والعطف

 الثاني من األعمال خاصة بالرجال، وال يحق للمرأة المشاركة فيها، ومثاله اإلمامة             القسم

 بعض األئمة والعلماء،    ا والبعض مختلف فيها، فمنعه    فاق،العظمى، وإمامة الرجال في الصالة بات     

  . في الصالةوأجازها آخرون كالقضاء، وإمامة النساء

الحمـل والرضـاعة    : مثالـه ف األعمال الخاصة بالنساء وال يشاركها الرجل فيهـا،          أما

  .)1(والحضانة

 بعين االعتبار المواثيق الدولية بالنسبة لحق المرأة في العمل، حيث تأثر اإلعالن             وسنأخذ

 التطـورات   اإلسالمي لحقوق اإلنسان باإلعالن العالمي واالتفاقية الدولية، بحيـث أنـه راعـى            

الحديثة، وأيضا أخذ بعين االعتبار التنظيمات المبنية على المصلحة وال تعارض بـنفس الوقـت               

تنص على أن العمل حق تكفله الدولة والمجتمع، فلإلنـسان حريـة            ) 13( فالمادة   ،اً شرعي اًحكم

ز بين ذكر    في األمن والسالمة، وحق الفرد بأجر متساو للعمل، دون التميي          العاملاالختيار، فحق   

 الالئقـة لـه     عيـشة مأو أنثى، وأيضا هناك الحق باألجر العادل والمرضي الذي يكفل للفـرد ال            

                                                
-  طرابلس المرأة بين عدالة الرحمن وظلم اإلنسان،). 1995( المؤتمر األول للرابطة النسائية اإلسالمية )1(

 .110لبنان، منشورات دار المنى للطباعة والنشر، دون طبعة نشر، ص
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 في العمل، وواجب الدولة هنا هو فض النزاع والخـالف، مـع             واإلخالص اإلتقان    مع ولعائلته،

  .)1( العدل دون تحيززامترفع الظلم عن األفراد وإقرار الحق وال

 حق اإلنسان بالكـسب المـشروع، دون         االتفاقية على  من) 14( قد نصت المادة     وكذلك

  . محرم بالتأكيدبااحتكار أو أضرار أو غش، وأيضا الر

لحق العمل ) 23( اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فقد عمل على تخصيص المادة أما

 وفي المجال المادي خاصة، بحيث قرر حق كل شخص في العمل، وأيضا الحرية عامة،

 الحق لكل فرد بآجر وثبوت، )1ف(بشروط عادلة، وهناك حق الحماية من البطالة باختياره 

 تكون ث، وأيضا إن األجر العادل يكفي الفرد وعائلته بحي)2ف(متساو للعمل بدون أي تمييز 

، وال يخفى أيضا القرار )3ف( الحماية االجتماعية ائلعيشة الئقة بالكرامة، وباإلضافة إلى وس

  .)2()4ف(النضمام إلى نقابة تحمي مصالحه بالحق للعامل با

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان النص على الحق لكل ) 24( ذلك أفردت المادة وبعد

شخص بالراحة في أوقات الفراغ، ومن ثم تحديد ساعات العمل، وتبيان العطالت الدورية مع 

  .فيها األجر يالحق ف

ة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سنة  االتفاقية الدولية فقد توسعت بالنسبأما

تنص على حق كل فرد في ) 6(م، في تبيان الحقوق للعمال في مواد عدة، حيث المادة 1966

                                                
الحماية الدولية للمرأة لحقوق المرأة في ضوء اتفاقية منع التمييز الجنسي، ). 2007(الدسوقي، سيد إبراهيم ) 1(

 .129، صدار النهضة العربية

 المية،دراسة مقارنة بالشريعة اإلس: ون الدوليحقوق المرأة في القان).  سنة نشردون( خليفة، أحمد جمعة )2(
 .197 ص،جامعة عين شمس: كلية الحقوق، القاهرة
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 عيشه باختياره، أو حتى قبوله بحرية، وإن على الدول أن تتخذ كافة الخطوات كسبالعمل ل

  .لنمو االقتصادي واالجتماعي والثقافيالمناسبة، والبرامج والسياسات التي تعمل على تحقيق ا

 تضمنت الحق لكل فرد في التمتع بشروط عمل صالحة وعادلة بحيث قدف) 7( المادة أما

لتي بين الرجال  واألجور المتساوية على األعمال المتساوية، وخصوصاً اتآتتضمن المكاف

وية للترقية،  عمل متسافرص ظروف عمل مأمونة وشريفة، وتوفير يرتوفوالنساء، ووجوب 

 أوقات للراحة والفراغ، وتحديد معقول لساعات العمل، وتوفير العطل المأجورة، وتوفير وتوفير

  .اإلجازات الدورية

 الحق في تشكيل نقابات ومنظمات واتحادات، رت قر، فقدمن االتفاقية) 8 (والمادة

  .)1( كفالة الدولة بعدم األضرار بضمانات حقوق اإلنسانإلىباإلضافة 

   الثالثلمطلبا
   والميراثوالنفقة في الزواج الحق

  الحق في الزواج: أوالً

 عدة أضرب من الزواج الفاسد، منها زواج االستبضاع، لعرب في الجاهلية عند اكان

  أنواعلبوزواج األخدان، والسفاح بالبغاء العلني، والبدل والمبادلة، وأخيرا الشغار، هذه أغ

د اإلماء دون الحرائر، أما عند سادات قريش، وهم المرتقون من  عنأغلبهالنكاح في الجاهلية و

 من خطبة ومهر وعقد، وهذا ، هو الذي عليه الشعوب الراقيةدهمالعرب، فقد كان الزواج عن

 على الظلم، من اإلكراه على قائمة العادات المستبدة ال بعضإبطال مع الزواج الذي أقره اإلسالم

                                                
 .308-283، حقوق المرأة بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص)2001( الزحيلي، محمد )1(
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  بغير قيد أو ضابط أو حد أو شرط العداد والت، على المهورءواالستيال وليال وعضل الزواج،

  . اإلسالم أبطل كل أنواع الظلم التي تقع المرأة ضحية لهافي الحقوق وال العدل، نجد أن

 الوسيلة  واعتبر ذلك بين الرجل والمرأة بكافة شروطه وأركانه،)1( الزواج الشرعيفأقر

 للمرأة، وصيانة للنسل، حيث كريمت من حفاظ للرجل والوحيدة للحياة الجنسية بينهما، بما فيه

 اإلسالم الزوجة شريكاً للزوج في العقد، ثم شريكاً في الحياة الزوجية، ثم شريكاً في توزيع عتبرا

  .)2(األعمال واالختصاصات

ــد ــالم ا فق ــر اإلس ــال أم ــالى   لرج ــال تع ــات، فق ــرة الزوج ــسن معاش :  بح

Mµ́ ³¸¶ ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  Á  À L)3(.  

 خيركم كمخير“:  عليه أفضل الصالة والسالم اهللا عن فضائل األعمال فقال رسولأما

 فكانت هذه األحاديث في تكريم الزوجة وحسن معاملتها، أما عن ،)4(” ألهلي خيركمألهله، وأنا

   )5(”استوصوا بالنساء خيرا ”:آخر كلمات الرسول عليه السالم فقد قال

                                                
 .26الحماية الدولية للمرأة، مرجع سابق، ص). 2010(حمودة، منتصر سعيد ) 1(

(2) Alkhuli, Muhammad Ali (1981). The Light of Islam, dar alfalah:amman, second 
edition, page 65-72. 

 .19 سورة النساء اآلية )3(

 الحديث رواه الترمذي عن عائشة رضي اهللا عنها مرفوعا وصححه، وابن ماجة عن ابن عباس رضي اهللا )4(
 ).2/101الفتح الكبير (عنه مرفوعا، والطبراني عن معاوية 

وجابر ). 4890 رقم 5/1987، 3/1212( ومن خطبة الوداع رواه البخاري أحاديث، هذا جزئية من عدة )5(
 ).1/281الفتح الكبير (رضي اهللا عنه 



75 
 

 
 
 
 

  :ما یلي )1985(وقد استخلص رضا 

 في الحقوق والواجبات بين الزوجين، فكان ة الشريعة اإلسالمية فأقرت المساواجاءت

 من سورة 228أكبر إصالح جاء به اإلسالم، ونزل به القرآن في النساء هو اآلية الكريمة 

  .)M  qp  o  n   ml  k   j  i  hL)1: البقرة

دات والتقاليد والدعاوى والنظريات التي  اآلية ضربت بعرض الحائط كل ما جاءت به العاهذه

يستبد بها الرجال على النساء في أنفسهن وأموالهن وأوالدهن، فتلك اآلية هي عبارة عن قاعدة كلية 

 ،)MqponL)2 وهو  واحد، أالمرناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق إال في أ

رى أنه قد أحال في  فن،)M$#"!L)3: وقد فسرت هذه الدرجة بقوله تعالى

معرفة مالهن وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشراتهم ومعامالتهم في أهليهن، 

وأيضا ما يجري عليه عرف الناس، هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وعاداتهم وآدابهم، فإن هذه 

 هم ما يزن به معاملته لزوجه في كافة الشؤون واألحوال، فكلاًالجملة تعطي الرجل ميزان

بمطالبتها بأمر ما عليه أن يتذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه، لذلك قال ابن عباس رضي اهللا 

  .)4(" المرأتي كما تتزين لي لهذه اآليةتزين ألإنني”عنهما 

 األشياء، وإنما الحقوق هنا متبادلة بينهما وأنهم أكفاء، عيان بالمثل هنا ليس ألوالمراد

 وللرجل عمل يقابله لها وأن لم يكن مثله في شخصه فهو مثله فكل عمل تعمله المرأة للرجل، إال

في جنسه، نستنتج من ذلك أنهما متماثالن في األعمال والحقوق، ومتماثالن في الذات واإلحساس 

 باآلخر، تحت أي ظرف التحكم  منهما بشر، وال يحق ألي منهما فكلوأيضا في العقل والشعور،

                                                
 .228 سورة البقرة اآلية )1(

 .228 سورة البقرة اآلية )2(

 .34 سورة النساء اآلية )3(

  ص،مكتبة التراث اإلسالمي: القاهرة، 2النساء في اإلسالم، طق وحق). 1985(ا، السيد محمد رشيد ضر )4(
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 على االحترام المتبادل بين اً قائمكوني يجب أن يذاج، المن الظروف، خصوصاً بعد عقد الزو

  .)1(الطرفين

 المنزلة التي أعطاها اإلسالم للمرأة، لم تصل إليها أي أمة أخرى، فهنالك األمم هذه

 التقدم الحضاري والمدني الذي بالغ في تكريم المرأة واحترامها، إال أنها في ماألوروبية رغ

 في مالها من دون إذن الزوج، هذه الحقوق التي تصرفمن حق البعض قوانينها تمنع المرأة 

  .)2(اًأعطتها إياها الشريعة اإلسالمية منذ أربعة عشر قرن

  الحق في النفقة: ثانياً

 في جميع األحوال، إن الرجلة اإلسالمية حق للمرأة في النفقة على  في الشريعجاء

 تجب نفقتها على ولدها، وإن كانت بنتا تجب نفقتها على األب، وإن كانت أختاً تجب ماُأكانت 

 وكسوة ولباس ومسكن ام نفقتها على زوجها، من طعجبنفقتها على األخ، إما إن كانت زوجة فت

 نصالنفقة الواجبة للزوجة مقدمة على نفقة الولد واألم واألب ب، وال)3(وتطبيب وكل ما تحتاجه

 أما إن لم يكن للمرأة قريب ذكر ولها مال فتنفق منه، وإن لم يكن لها مال، فنفقتها على ،الفقهي

  .)4(بيت المال وعلى المسلمين األغنياء من الزكاة والصدقات

 يخفى وال وهو حق خالص لها، حق المرأة في المهر قبل الزواج، تكريماً لها، وهنالك

علينا أن األسرة في اإلعالن العالمي هي أساس المجتمع، وأناط بها سائر المسؤوليات العائلية، 

  .م عائة موبهذا اتفق اإلعالن مع ما جاءت به شريعتنا التي سبقته بألف وأربع

                                                
 .23 رضا، السيد محمد، مرجع سابق، ص)1(

 ق، ص، مرجع ساب)1428( الصغير، فالح بن محمد )2(

 .28–22 رضا، السيد محمد رشيد، مرجع سابق، ص)3(

 .342، المرجع السابق، ص)1999( الراوي، جابر إبراهيم )4(
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  :من اإلعالن على ما يلي) 16( نصت المادة وقد

الزواج لهما حق الزواج، وتأسيس األسرة، دون قيد بسبب  متى بلغا سن ة الرجل والمرأ .1

الجنس أو السن أو الدين، ولهما أيضاً حقوق متساوية عند الزواج، وفي أثناء قيامه، وعند 

  .انحالله

 الكالم بعمومه صحيح شرعا، ولكنه يحتاج إلى بعض القيود، مثل االختالف بين الزوجين هذا

 مسلمة مرأة ويبطل شرعا إن كانت ال،اًرجل مسلم كان النإفي الدين، حيث هو صحيح 

 عند الزواج والطالق، متساويةزواجها من غير المسلم بإجماع وباتفاق، والحقوق الزوجية 

  .لكن بتفصيل شرعي خاص باإلسالم

  . ال إكراه فيهاً تامء الطرفين الراغبين في الزواج رضاا يبرم عقد الزواج إال برضال .2

  .بيعية األساسية للمجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة هي الوحدة الطاألسرة .3

 العاشرة في االتفاقية الدولية بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية نصت على وجوب والمادة

  . للمجتمعساسية ألنها اللبنة األنة،منح األسرة أوسع حماية ومساعدة ممك

ن الحقوق المدنية والسياسية فقد جـاءت بأجمـل    االتفاقية الدولية بشأنم) 23( المادة   أما

 حمايـة  األسرة الوحدة األساسية في المجتمع، ولهـا الحـق بـالتمتع ب            نِإ”مما سبق عن األسرة     

  ." الرجال والنساءالمجتمع والدولة، ويعترف بها
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 لها متابعة في القـوانين  ليس يخفى علينا أن هذه النصوص مجردة من التفعيل، ألنها           وال

ة، مما أدى إلى انهيار األسرة وضياعها وانحاللها، والسبب الرئيسي هـو غيـاب الـدين                الغربي

  .)1(والعقيدة

  بالنسبة لإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان فقد نظم بعـض أحكـام األسـرة والـزواج               أما

  معتمد فيه على االلتزام العملي باألحكام الشرعية وباألسرة في المجتمع المسلم، من خـالل              باختصار

  األحوال الشخصية في البالد العربية واإلسالمية التي تستمده مـن الـشريعة            قوانين به في    العمل

اإلسالمية، فكانت أقرب إلى االنسجام بين النص والتطبيق، وقد جاءت البنود في اإلعالن مؤكدة              

  .لذلك

  الحق في الميراث : ثالثاً

 فبذلك أبطل اإلسـالم الظلـم       ،الميراث آيات المواريث لتعطي النساء نصيبهن من        جاءت

 على المرأة، حيث كانت ممنوعة من الميراث، وإنما الميراث للذكور فقط، قـال              اًالذي كان واقع  

ــريم ــه الك ــي كتاب ــالى ف !  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  M: تع

4   3  21  0  /  .  - ,L)2(         ـ  ي فنصيب كل وارث من الرجال والنساء مفصل ف

  .آيات المواريث

 هنا أنه يتصل بحق المرأة بالنفقة، ثم يكمله حقها في الميراث، ثم حذر اإلسالم من نرى

 وال يخفى علينا أنه ،)3( مرض من أمراض الجاهلية المعاصرةألنهحرمان المرأة من الميراث، 

                                                
 .308- 283، مرجع سابق، ص)2001( محمد لي، الزحي)1(

 .7 سورة النساء االية )2(
 .14مرجع سابق، ص). حقوق النساء في االسالم( رضا،السيد محمد )3(
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 عربيةأحكام الميراث المقررة شرعاً هي نفسها المقررة قانوناً في كافة البالد اإلسالمية وال

 هي مستمدة مباشرة من ي الت،)1(ة، من حيث قوانين األسرة، ومن حيث األحوال الشخصيةوالمقنن

 لذلك لم يتعرض لها ال اإلعالن العالمي وال اإلعالن ، الشرعية، واالجتهادات الفقهيةالنصوص

  .)2(اإلسالمي لحقوق اإلنسان

   الرابعالمطلب

   واألمومة السياسيةالحقوق

  ياسيةالحقوق الس: أوالً

 الشريعة اإلسالمية منصفة للمرأة بالنسبة للحقوق السياسية، فقد أثبتها لها تماما تجاء

  M c   d  ef  g  h  i  j  k     l  m :تعالىكالرجل، قال 

n  o  p  q   rs  t  u  vw  x  y  z  {  L)3(.  

 أثبتت الوالية المطلقة للمؤمنات مع المؤمنين، فأدخل فيها والية األخوة والتعاون فهنا  

 فيحق للمرأة أن ،)4(المالي والمودة والتعاون االجتماعي، وأيضا والية النصرة الحربية والسياسية

 سية،تمارس جميع حقوقها السياسية، من حرية التعبير وإبداء الرأي، واالجتماعات السيا

  . ضمن اآلداب اإلسالميةبايعة،والمشاورة واالنتخاب والشورى والم

    

                                                
 .1عمان، ط:  الثقافة للنشر والتوزيعدارشرح قانون االحوال الشخصية، ). 2007(عثمان  التكروري، انظر )1(

 .300، ص1الزرقاء، دائرة المكتبة الوطنية، ط. ، حقوق المرأة بين الشريعة والقانون)2002( محمد الزحيلي، )2(
 .71 سورة التوبة اآلية رقم )3(

 .9 رضا،السيد محمد، مرجع سابق، ص)4(
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 مالها وحقوقها، وذكرنا على نفسها كما أسلفنا سابقاً ولى للمرأة الوالية المطلقة عويحق

  . في زماننا اللجوء السياسي وهييين،سابقا إن لها حق األمان للحرب

حة أمان المرأة، وإن النساء  على صدلت عدة شواهد في التاريخ اإلسالمي وهنالك  

 الخليفة، ومن ثم مبايعة اختيارالمسلمات اشتركن مع الرجال في المبايعة، وفي المشاورة على 

 الفقهاء وجمهور ثم في الشورى عامة، ووالية المرأة للقضاء ففيه اختالف وتفصيل، فاء،الخل

  . ألنه والية عامة، ومنهم من إجازة بإطالق في جميع الحاالتمنعه

 في  الحنفية في قضاء المرأة واقروه إذا عينها اإلمام أو نائبه في جميع الحاالت إالفقال

  .)1(الحدود والقصاص

  حقوق المرأة في األمومة: ثانياً

 األم بنصوص خاصة أفردت ثم ، معاًبوين حق األأقرت الشريعة اإلسالمية قد إن

: الشريفةوالدين بعبادة اهللا تعالى في اآلية واالحترام الزائد لها، فقد قرن القران الكريم بر ال

Monmlk j  ihgL)2(.  

 بر الوالدين مقدما على  على الوصية بالوالدين بالنص الصريح، وجاء أيضاًوحرص

 ؟ن والدالكأ رجل يستأذن الرسول للجهاد، فسأله، جاء :الجهاد لعظمه، كما في الحديث الشريف

  .)3(” فجاهدففيهما“ : فقالنعم، فأجاب،

                                                
 .303 بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، صلمرأةحقوق ا.ي، محمد الزحيل)1(

 .23 سورة اإلسراء اآلية )2(

 )103/ 16(، ومسلم )3/1094( الحديث رواه البخاري )3(
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 من الكبائر، ولكن اإلسالم افرد األم  ذلك كذلك من عقوق الوالدين، واعتبروحذر

 وحديث الرسول عليه ،)1(”األمهاتالجنة تحت أقدام “:  في الحديث الشريفلقوله بخصوصية،

  .)2(”كأبوأمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم “ : في أحقية الصحبة والبر، فقالمأفضل الصالة والسال

 الطاعة وخدمتهما لى إ من حسن العشرة،، البر في حياتهماعمالأ لهما من واإلحسان

 حتى بعد موتهما، بالدعاء يضاأ والرعاية لهما عند الشيخوخة، ووصال البر ،)3(واإلنفاق عليهما

والصدقة، ووصل أصحابهم، وكان للباحثة فوزية أبو خالد عدد من التوصيات ال بأس بها 

 التي سنوردها الحقاً في وصيات بالنسبة إلى هذه الحقوقوسنضم صوتنا إلى صوتها في هذه الت

 الحق في اإلرث إن مات االبن على حياتهما، باختالف األحوال، من  وللوالدين أيضاً،التوصيات

  . لالم واألباإلرثأب وأم، أو جد وجدة ومقدار 

 تعتبر بحق خير تأكيد على مبدأ عدم يث ننسى مسألة المالعنة بين األزواج، حوال

؛ فشهادة اللعان التي تتساوى فيها شهادة الرجل وشهادة المرأة، وهي الحالة التمييز ضد المرأة

  .)4(التي يحصل فيها اتهام بالخيانة الزوجية

                                                
 وهي رواية الخطيب في الجامع باللفظ ، الحديث أخرجه احمد والنسائي وابن ماجه والحاكم بألفاظ مختلفة)1(

 )1/401كشف الخفا (السابق 

 )61/102( الحديث رواه مسلم )2(

عمان، : شرح قانون األحوال الشخصية، دار الثقافة للنشر والتوزيع). 2007( انظر التكروري، عثمان )3(
 .352، ص1ط

وما عليه العمل في قانون العقوبات اإلماراتي : الحدود في الفقه اإلسالمي). 1997( أبورخية، ماجد محمد )4(
 .33، ص1مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، ط: وت، شارع بير1987لسنة 
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̄   M: تعالى قال   ®  ¬«  ª  ©    ̈  §   ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }

   ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±   °¿  ¾   ½  ¼  »  º      ÅÄ  Ã  Â  Á  À  

  Ò  Ñ           Ð     Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É     È  Ç     ÆL)1(.  

  .اً هي أهم الحقوق التي أقرها اإلسالم للمرأة قبل أربعة عشر قرنهذه

 

                                                
 .9–6 ات سورة النور، اآلي)1(
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  الفصل الرابع

  المرأة من خالل اآلليات المتعددةاإلشراف والرقابة على تنفيذ حقوق 
  المباشرة وغير المباشرة

اإلسالم وذلك من خالل بيان مكانة المرأة في اإلسالم،          دث عن حقوق المرأة في    بعد التح 

 النصوص الـشرعية، واألحاديـث الـشريفة،        خاللوحقوقها في الشريعة اإلسالمية، وذلك من       

والشواهد التاريخية التي تؤكد المكانة العالية التي أعطاها إياها الدين اإلسالمي، فإنه ال بـد مـن     

إلشراف والرقابة على تنفيذ هذه الحقوق، وذلك من خالل اآلليات المباشرة وغيـر           دراسة وبيان ا  

  :المباشرة، وعليه سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين

  .ماهية اآلليات الخاصة بحماية حقوق المرأة وكيفية عملها: المبحث األول

  . أنواع اآلليات الخاصة بحماية حقوق المرأة: المبحث الثاني
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  ألولالمبحث ا
   المرأة وكيفية عملهاوق اآلليات الخاصة بحماية حقماهية

 بحماية حقوق المرأة يتطلب منا بيان ماهية  الخاصةإن دراسة اآلليات الخاصة المتعددة

  . هذه اآلليات وكيفية عملها، وعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين

  المطلب األول
  نسانحقوق المرأة اإلحماية ماهية اآلليات الخاصة ب

ظهر واضحاً من   لمحيط الدولي والوطن العربي،      في ا  اإلنسانإن االهتمام بحقوق المرأة     

واالتفاقيات على المستويين اإلقليمي والـدولي،        المواثيق وإبرامخالل عقد المؤتمرات والندوات     

حقوق المـرأة اإلنـسان      وذلك من أجل معالجة جميع الجوانب والظروف التي تساهم في تعزيز          

  . )1(كل السبل الكفيلة بحمايتها ئوتهي

 النظر فيها، لرأينا أنها تشمل أمعنافنصوص الميثاق التي قد تناولت حقوق اإلنسان، لو 

الرجل والمرأة، حيث صيغة التذكير تشمل المذكر والمؤنث، وعليه فكل ما ورد في هذا الميثاق 

، والرجل على حد سواءمن الحقوق والحريات األساسية وااللتزامات تمثل حقوق المرأة 

يبين عزم الدول على تحقيق هذا العالم  1948واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي اعتمد عام 

القائم على المساواة وعدم التمييز، حيث شهد التاريخ ألول مرة االتفاق على مجموعة من 

 كمقياس الناإلعالحريات والحقوق األساسية على المستوى الدولي، وتم االعتراف بنصوص 

                                                
 .47 ص، مرجع سابق، حقوق االنسانضمانات). 2010( اميرة ، خبابة)1(
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 هذه أصبحتعام إلنجازات جميع الشعوب والدول في مجال الحفاظ على حقوق اإلنسان، بحيث 

  .)1( على المستوى الدولياً ملزماًالحقوق مقياس

 هي الطريقة والوسائل التي تعتمدها األمم : المقصود بآليات حماية حقوق المرأةما

ذ ومراقبة األداء والممارسة الفعلية المرتبطة المتحدة، والمؤسسات المنبثقة عنها، لضمان تنفي

  .بحقوق اإلنسان، وكذلك إعداد التقارير لها

 إجراءات هي عبارة عن ضمانات قانونية عالمية تحمي األفراد والمجموعات من إذاً

اإلنسانية، ولتحقيق حصول اإلنسان على الحكومات التي تتدخل في الحريات األساسية والكرامة 

ة مجموعة من ن ذلك، أوجدت الهيئات الدولية المختلفة وعلى رأسها األمم المتحدحقوقه، ولضما

:  يتم التوقيع عليها لمن يرغب من الدول، مثلةر مباشر وهي تعتبر آليات غي،االتفاقيات الدولية

  .)2(اتفاقية حقوق الطفل، حقوق المرآة، اتفاقية وقف التمييز العنصري وغيرها

 األمم المتحدة مجموعة من أنشأتاقيات على أرض الواقع، ولضمان تطبيق هذه االتف

اقيات نصوص الخاصة لتطبيق ومتابعة تنفيذ الدول الموقعة على هذه االتف  ذات اآللياتاللجان

، وضمان تعديل وتطوير القوانين المحلية بما ينسجم  على أرض الواقعوبنود هذه االتفاقيات

  .)3(معها

                                                
 ، دكتوراهرسالة ، الحرية وتطورها في األنظمة السياسية المعاصرةضمانات). 1970( أحمد حسن ، علي)1(

 .1ص ، عين شمسجامعة

منشورات : االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة، لبنان). 2011(يم حسام الدين  أحمد، وس)2(
 .127-67، ص1الحلبي الحقوقية، ط

( 3 ) Shelton N.D., Buegenthal H.T., (1995). Protecting Human Rights in the 
Americas, (14th ed) Engel: Arlington. Stanbourg. Khel, p. 1. 
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 من أهم اآلليات التي وضعت تفاقيات الدولية التي تُعدوم االوسنقوم ببيان سريع لمفه

  .لضمان حقوق المرأة اإلنسان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

  :مفهوم االتفاقيات الدولية

أو الميثاق أو البروتوكول هي معاهدات   من نوع العهد أو االتفاقية الدوليةالمعاييرإن 

ومن المعاهدات ما هو مفتوح أمام جميع   تلتزم بأحكامها،ملزمة قانوناً للدول التي وافقت على أن

البلدان في شتى أرجاء العالم للتصديق عليها، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

ومنها ما هو قاصر على "واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  .)1(ليمية معينةالدول التي تنتمي إلى منظمة إق

 طريقتين، فبوسعها أن تسلك طريقاً من بإحدىويمكن للدولة أن تلتزم بهذه المعاهدات 

  في خطوة واحدة مباشرة،هي بالتصديق أو يمكنها أن تنظم أي تبدأ بالتوقيع ثم تنت،مرحلتين

بعد ذلك و ل التصديق عليها في المستقبفيتعلن بذلك نيتها أو  ،وعندما تصدق الدولة على اتفاقية

. ال يجوز لها بمجرد التصديق عليها أن تأتي بأي فعل يتنافى مع الهدف والقصد من المعاهدة

وتتعهد الدول األطراف بأن تلتزم بجميع األحكام  ، تصبح دولة طرفاً فيهاعليهاوعندما تصدق 

  .)2(الواردة في المعاهدة وأن تفي بالتزاماتها التي تمليها عليها

، فهو معاهدة صـغرى ملحقـة بمعاهـدة كبـرى كمرفـق، ويـضيف               أما البروتوكول 

البروتوكول بوجه عام المزيد من األحكام للمعاهدات األصلية، ويوسع من نطاق تطبيقها أو قـد               

ويصبح البروتوكول ملزمـاً قانونـاً       يؤسس آلية لبحث الشكاوى المتقدمة بشأن مخالفة أحكامها،       

  .  أو تنظم لههللدولة عندما تصدق علي

                                                
 .264 ص، مرجع سابق).2010( عبد الكريم ،علوان )1(

 .133 ص، عمان، دار وائل للنشر، القانون الدولي اإلنساني،)2010 (نزار ، العنبكي)2(
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يسترشد فقهاء القانون بالتعليقات  ولتفسير األحكام الواردة في المعاهدات الدولية

والقرارات والنتائج التي تصدر وتنتهي لها الهيئات المعنية برصد تنفيذ المعاهدات أو المحاكم 

وهي هيئات تؤسس بموجب معاهدات أو تنشئها األمم المتحدة أو  المختصة بحقوق اإلنسان،

كما \ قليمية لرصد تنفيذ المعاهدات وللتحقيق في الشكاوى إذا ما انتهكت أحكامها،المنظمات اإل

أن تعليقات الهيئات غير الحكومية األخرى، مثل الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي التابع 

  .)1(لألمم المتحدة ومقرري األمم المتحدة الخاصين التابعين للجنة حقوق اإلنسان

العامة لألمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية اعتمدت الجمعية 

 سبيل تهيئة اً ومتحررين من الخوف والفاقة،واالجتماعية والثقافية، في أن يكون البشر أحرار

. )2(الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية

مة لألمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك اعتمدت الجمعية العا

وقد قنن الحقوق المدنية والسياسية في صورة معاهدة ملزمة للدول التي تصدق عليها أو تنضم 

لها، ووسع من نطاق الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها في اإلعالن العالمي لحقوق 

، ومن بينها تلك المبادئ األساسية التي تهدي بها منظمة )3(سيةوهو يحمي الحقوق األسا، اإلنسان

 والحق في حرية التعبير والرأي والتجمع وتكوين ،الحق في الحياة: العفو الدولية في لب نشاطها

ر ، والحق في التحرلتحرر من القبض أو االحتجاز تعسفاً، والحق في اإليهاالجمعيات واالنضمام 

  . لة، والحق في المحاكمة العادلةمن التعذيب وسوء المعام

                                                
 ..307 ص، مرجع سابق، في القانون الدولي العامالوسيط، )2010( عبد الكريم ، علوان)1(

 في ميدان حقوق لمتحدة األمم اأعمال يف،جن )1990 (، منشورات األمم المتحدة مركز حقوق اإلنسان)2(
 .395ص ، األولالمجلد نيويورك، ، المتحدةاألمم ،اإلنسان

 .440-413 ص، مرجع سابق، في قانون التنظيم الدوليالوسيط). 2007( اشرف عرفات ، ابو حجازة)3(
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 اللجنـة   باسـم  تعـرف    اًخبير 18 وقد تأسست من أجل العهد الدولي المذكور هيئة من          

  . لتفسير مواد العهداً مرجعيتعليقات العامة لهذه اللجنة دليالًوتوفر ال، )1(المعنية بحقوق اإلنسان

ألطـراف ضـد أخـرى،      ويجوز للجنة أن تنظر الشكاوى التي تتقدم بها إحدى الدول ا          

  .اص اللجنة في هذا الشأن باختصاً رسميا الدولتين المعنيتين قد اعترفتتكون كلتشريطة أن 

بشكل غيـر مباشـر، مثـل        خرى التي تهتم بحقوق المرأة    أما بالنسبة إلى االتفاقيات األ    

ـ      ياالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التم       ضاء علـى  يز العنصري، واالتفاقية الدوليـة للق

ز ضد المرأة، واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واالتفاقية الدوليـة لمناهـضة            يجميع أشكال التمي  

التعذيب، واالتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائالتهم نطاق قانون حقـوق             

ـ    و. قد وضعت معايير جديدة في هذا المجال      فاإلنسان،   ات فـي خلـق    ساهمت جميع هذه االتفاقي

 آليات لمراقبة مدى تقيد الدول بالتزاماتها في هذا المجال، من ضمنها تقديم تقارير منتظمة عـن               

حيث يحق لألفراد فـي بعـض       ،  اإلجراءات التي تتخذها الدولة لتطبيق نصوص هذه المعاهدات       

عديد مـن   الحاالت أن يتقدموا بشكوى ضد الدولة إذا شعروا بأن حقوقهم منتهكة، ولقد تم تبني ال              

 األدوات اإلقليمية والدولية لنشر وحمايـة حقـوق المـرأة اإلنـسان، كـالمواثيق والقـرارات               

  . )2(والتوصيات

 علـى   )3(عمل العديد من الهيئات والبرامج والوكاالت المختصة داخل األمم المتحـدة          يو

  حيث تتـولى كـل مـن هـذه الجهـات دوراً         تطوير حقوق المرأة اإلنسان، بشكل غير مباشر،      
                                                

 والمنظمات غير اداألفر دليل: اإلنسان ترفع الشكاوى ضد انتهاكات حقوق كيف). 2004( كالوس ، هوفنر)1(
 42 ص،3 ط، اليونسكومكتب:  عمان،الحكومية

 .67 ص، سابقمرجع ، المتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصةية الدولاالتفاقيات، )2011( حسام الدين وسيم األحمد، )2(

 .275ص ، سابقمرجع ، منشورات األمم المتحدة)3(
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ومسؤولية معينة تحت إشراف وتنسيق المفوض األعلى لحقوق اإلنسان في األمم المتحـدة، مـن    

 في حين  يدافع عن حقوق الطفل،       الذي األمثلة على ذلك صندوق األمم المتحدة لألطفال اليونسيف       

وأيضا منظمة األمـم المتحـدة للتربيـة والثقافـة والعلـوم      ، منظمة العمل الدولية حقوق العمال  

سكو تساهم في تحقيق األمن والسالم عن طريق نشر مفهوم التعاون بين الشعوب من خالل               اليون

التربية والثقافة والعلوم، وزيادة احترام العدل، وحكم القـانون، وحقـوق اإلنـسان، والحريـات            

وتعمل اليونسكو بشكل أساسي على نشر الحق في التعليم، والحق في حريـة    ،  األساسية في العالم  

لتعبير والمشاركة في الحياة الثقافية، وأيـضاً حـق االسـتفادة مـن التطـور العلمـي              الرأي وا 

  . )1(وتطبيقاته

بشكل  ،اإلنساننشط العديد من المؤسسات المتعددة الجنسيات في مجال حقوق المرأة وي

، األمم المتحدةالمجلس األوربي، واالتحاد اإلفريقي، ومنظمة :  ومن هذه المؤسسات،غير مباشر

  .مة األمن والتعاون األوربيةومنظ

تعمل هذه كمراقب ف حكومية في هذا المجال،أما بالنسبة إلى العديد من المنظمات غير ال

يرصد أي تجاهل أو عدم تطبيق ألدوات حقوق اإلنسان وكعامل محفز للتنمية المتقدمة لقوانين 

  .)2(حقوق المرأة اإلنسان

 تنفيذ حقوق المرأة وحقوق اإلنسان تحليالًتتطلب التحديات والعوائق التي تقف في وجه 

 اً، وتوجب زيادة الوعي لدى جميع األطراف إليجاد حلول جذرية للمشاكل الموجودة حالياًجدي

 التعليم في مجال المرأة وحقوق اإلنسان من الوسائل المهمة حيث يعد، وتلك اآلخذة في الظهور
                                                

 والمنظمات غير األفراد دليل: اإلنسانحقوق  ترفع الشكاوى ضد انتهاكات كيف). 2004( كالوس ، هوفنر)1(
 .89 ص،3 ط، اليونسكومكتب:  عمان،الحكومية

(2) Henry.J.steiner (2007). International human rights in context, oxfored. 3 ed. P 1420- 
1433. 
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، كما )1(تجاه القضايا المتعلقة بهذه الحقوق يادة حساسية المجتمعات بشكل عامالتي تعمل على ز

حيث ال ، يلعب التعليم دوراً مهماً في خلق بيئة تساعد على تطبيق حقوق المرأة ومنع انتهاكاتها

يستطيع البشر التمتع بحقوق اإلنسان والمحاربة من أجل تطبيقها إال إذا كان لديهم المعرفة 

حيث يفترض أن يكون للتعليم في مجال حقوق ، ايتها المتخذة لحمواإلجراءاتالكافية بمضمونها 

 مثل األهمية المتساوية لكافة حقوق اإلنسان المدنية أو ،المرأة دور في نشر المبادئ األساسية

وضرورتها للحفاظ على كرامة وتحقيق  الثقافية أو االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية،

التدريب ونشر المعلومات، ي مجال حقوق المرأة على لكن ال يقتصر التعليم ف، الرفاهية للجميع

السلوكية المبنية على مبادئ  لبناء ثقافة عالمية تشمل المعرفة والمهارات، وهناك األنماطبل يمتد 

  . )2(العدل العالمية وحكم القانون وعدم التميز

  المطلب الثاني
  ليات الخاصة بحماية حقوق المرأةكيفية عمل اآل

 الوصول إلى الهدف الذي وضعت ألجله،  بهات طريقة عمل معينة تستطيعإن لهذه اآلليا

  :منها

  اللجان االتفاقية: األول

لها نفس الهدف وهو مراقبة ولجان أنشأت عن طريق االتفاقيات الدولية  هي عبارة عن

مدى احترام الدول لألحكام وللحقوق المقررة في المعاهدات، وهي عدة لجان بالنسبة لحقوق 

 فمنها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  بشكل خاصان عامة، أما بالنسبة لحقوق المرأةاإلنس

  .)3(1979المنشأة وفقاً لالتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

                                                
 .125 ص،5 ط، اليونسكوإصدارات وإجابات، أسئلة اإلنسان حقوق). 2009( ليا ، ليفين)1(

 .www.achrs.org:  حقوق اإلنسان على اإلنترنتللدراسات ، مركز عمانموقع  انظر)2(

 . انظر االتفاقية لمزيد من التفصيل)3(
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  آلية عمل اللجان االتفاقية :الثاني

مؤسسات ذات العالقة بحصول اإلنسان تنفيذ أعمال الرقابة المستمرة على أداء األجهزة وال •

  .على حقوقه

  نصوصةخالف التي قد تقع على اإلنسان، ومتنفيذ عمليات التوثيق والمالحقة لالنتهاكات •

  . الدوليةالتشريعات

  . وإيقافهاتابعة هذه االنتهاكات مع الجهات ذات العالقة في الدولةم •

  .استصدار قوانين جديدةقائمة بما يخدم حقوق اإلنسان، والعمل لتعديل القوانين ال •

  .قبول شكاوى المواطنين والهيئات حول انتهاكات حقوق اإلنسان •

 .)1(التوجه للمحاكم والجهات الدولية لوقف االنتهاكات في حال عدم قيام الدولة المعنية بذلك •

  نظام التقارير. أ

نا، هو  من اإلشراف والرقابة على االتفاقيات الدولية، حيث المطلوب هوهو األكثر اتباعاً

بيان مدى االحترام الفعلي للحقوق محل الحماية وليس إدراجها في القوانين الداخلية للدول، 

رير الدورية فتقدم بعد ثالث أو أربع سنوات من ا أما بالنسبة للتق. التقارير األوليةوإصدار

قي بعد التقرير األولي، تتضمن عادة كافة التطورات التي طرأت على الصعيدين النظري والتطبي

  . )2(التقرير األولي

                                                
 .134ص ، سابقمرجع ،)2011( محمد ، محمد والموسى، علوان)1(

لدولي  مقارنة في القانون ادراسة ، ضمانات حقوق اإلنسانلدارسة مقدمة. )1987 (عبدالعزيز ، سرحان)2(
 .64ص ،العام والشريعة
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 هو ضمان امتثال الدول األطراف ألحكام االتفاقيات وأعمالها إن الغاية من التقارير،

  :، ويتم ذلك من خاللللحقوق الواردة فيها، والمبدأ الذي يحكم هذه التقارير هو الحوار البناء

  المنظمات غير الحكومية في النظام والوكاالت المتخصصة. 1

التفاقيات تتضمن النص على مشاركة الوكاالت المتخصصة النظر في تقارير إن بعض ا

، تقدم تقاريرها إلى الوكاالت المتخصصة الدول األطراف، فلجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

  .)1( تملك إيفاد ممثلين لها لدى اللجنة، عند النظر في التقارير التي تقع ضمن أعمال الوكالةالتي

  تقاريرتقييم ال. 2

هذا النظام يتصف بالضعف، ألنه يعتمد على إرادة الدول في االمتثال ألحكام االتفاقيات، 

  . في النظام القانوني الداخلي لها، دون التدخل في جوهر أعمالهاوهي عادة شكلية

إن اللجان االتفاقية المكلفة باإلشراف على تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان ليست ملزمة 

  .تؤدي وظيفة شبه قضائية على الرغم من أنها ل األطرافقانوناً للدو

  نظام الشكاوي .ب

تنفيـذ اتفاقيـات حقـوق      هنالك خمس لجان من اللجان االتفاقية المعنية باإلشراف على          

 فردية أو من جماعات األفراد التـابعين لواليـة          حية استقبال أو تلقي تبليغات     صال اإلنسان، ولها 

من أي خرق من قبل إحدى الدول األطـراف ألي مـن الحقـوق             الدول األطراف، وهم ضحايا     

اللجنة المعنيـة بحقـوق اإلنـسان ولجنـة         : فهياللجان المختصة   هذه  أما  ،  المقررة في االتفاقية  

ميع العمال المهـاجرين    مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة حماية ج         

                                                
 .125 ص،5 ط، اليونسكوإصدارات وإجابات، أسئلة اإلنسان حقوق). 2009( ليا ، ليفين)1(
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لمرأة خاصة فهي لجنة القضاء على التمييـز        لحقوق اإلنسان عامة، أما لحقوق ا     وأسرهم  

   .)1(ضد المرأة

مع العلم أن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تشاطر اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان 

 ورد في بروتوكول إضافي اختياري وليس في ،حقيقة أن اختصاصها بتلقي التبليغات الفردية

م، ودخل حيز التنفيذ عام 1999 اعتمد عام والذياء على التمييز ضد المرأة نص اتفاقية القض

  .)2(م2000

 ية في استالم الشكاوي الفردية،مما سبق يتبين لنا أن اختصاص اللجان االتفاق

 . وسريةقبولها لهذا االختصاص، وتكون في جلسات مغلقة برضا الدول األطراف، ومرهون

  أبرزمنلهم شروط قبول شكلي، و، لكن لهذه الشكاوي أو ما يطلق عليها التبليغات الفردية

  . )3(هذه الشروط

  . في اختصاص اللجنة المعترف لها بهأن يكون التبليغ داخالً .1

 يكون من األفراد فقط، أو من جماعات األفراد الخاضعين لوالية أنال بد من المشتكي  .2

  .إحدى هذه الدول األطراف في االتفاقية

بعد التأكد من استنفاذ طرق الطعن الداخلية المتاحة أن ال تنظر اللجان بأي تبليغ فردي إال  .3

  .جميعها

                                                
 والمنظمات غير األفراد دليل: اإلنسان ترفع الشكاوي ضد انتهاكات حقوق كيف). 2002( كالوس ، هوفنر)1(

الحماية القضائية لحقوق ). 1997( ومنصور، أحمد .62 ص،3 ط، اليونسكومكتب: عمان ،الحكومية
 .56دار أبوالمجد للطباعة، ص: اإلنسان، دن طبعة نشر، القاهرة

 .  البروتوكول االختياري الملحق التفاقية القضاء على اتفاقية جميع أشكال التمييز ضد المرأةانظر )2(

 مرجع ، ووسائل الرقابةدرالمصا: اإلنسان لحقوق ي الدولالقانون). 2011( محمد ، محمد والموسى، علوان)3(
 .262ص ،سابق



94 
 

 
 
 
 

اتفاقيات ت الفردية المنصبة على انتهاكات الحقوق الواردة في ال تنظر اللجان في التبليغا .4

  .سابقة على دخول االتفاقية حيز النفاذ

، وأيضا فردي معلوم المصدر وموقعا من قبل صاحبه ومقدمهال بد أن يكون التبليغ ال .5

  .تند إلى أساس ومسبب وال يشوبه عيب إساءة استعمال الحقيس

 بحثه بعد، من قبل أي إجراء آخر من ين أن يكون موضوع التبليغ لم يجرِوأخيراً يتع .6

  .إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

حيث إذا قررت اللجنة التي تنظر في التبليـغ         بأما بالنسبة إلجراءات البت في التبليغات،       

لفردي عدم قبوله لتخلف أحد شروطه، تنتهي المسألة برد التبليغ شكالً، لكن إن أعلنـت قبولـه،    ا

  . فتباشر إجراءات النظر به، وقد تتخذ اللجنة تدابير مؤقتة بغية الحيلولة دون وقوع ضرر

هذه المعنية باإلشراف والتنفيذ يكون اختصاصها بأسلوب قضائي، ) 1(إن اللجان االتفاقية

، فهي تمارس شبه الوظيفة القضائية ة هي هيئات شبه قضائيوإنماا ليست هيئات قضائية، مع أنه

 الشكلية المتبعة أمامها، من أجل الفصل في النزاعات المعروضة أمامها، اإلجراءاتمن حيث 

طراف النزاع، إال أنه تصدر منها على شكل تع بسلطة إصدار أحكام مالزمة ألمع أنها ال تتم

ت ال تملك أي قيمة قانونية إلزامية تجاه الدول، لكن الدول تنصاع لها في العادة آراء وتوصيا

  .وتحترمها، بالتعاون مع اللجان ذاتها

                                                
 .37 ص،5 ط، اليونسكوإصدارات وإجابات، أسئلة اإلنسان حقوق). 2009( ليا ، ليفين)1(
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 من خاللها قبول واعتماد ة مجموعة من المعايير التي يمكنتعتمد هذه اآلليات المختلف

، )1(ا ومتابعتها قبولهتوفرها في الشكاوى التي يمكنالشكاوى، وهي المواصفات التي يجب 

  :وأهمها

 لدى اًأن تكون الشكوى معلومة المصدر، يجب أن يكون مصدر هذه الشكوى معروف -

 .الدولة ذات العالقة ولدى متسلم الشكوى

مكتوبة وموثقة من صاحب القضية نفسها أو من ينوب عنه من األقارب في حال تكون أن  -

 اًتسجيالت صوتية أو صور بها اًمرفقوعدم القدرة، وتكون موثقة حسب األصول، 

 .فوتوغرافية أو شهادات من ذوي العالقة

 .أن تكون خارجة من دول موقعة على االتفاقيات الدولية الموقعة على االتفاقيات المعنية -

 اآللية المنبثقة ،أن يكون هناك اعتراف من الدولة ذات العالقة باختصاص اللجنة المعنية -

 .عن االتفاقيات الدولية

لشكوى واضحة المعالم وكل مؤشراتها تؤكد على أنها تتضمن انتهاكاً لحقوق أن تكون ا - 

  .اإلنسان

 .قد استنفذ اللجوء إلى كافة المؤسسات والوسائل المتاحة) فرداً أو جماعةً(إن صاحب الشكوى  - 

  .ن الشكوى قد حصلت بعد تاريخ التوقيع على االتفاقية المنتهكةإ -

   )2(بالغات الدول. ج

                                                
 ، ووسائل الرقابةالمصادر: اإلنسان الدولي لحقوق القانون).2011( محمد ، والموسىمد مح، انظر علوان)1(

 .265ص ،مرجع سابق

 سابق،ال مرجعال ، ووسائل الرقابةالمصادر:  الدولي لحقوق اإلنساننالقانو).2011( ، انظر علوان)2(
 .265ص
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 التي تختص ببالغات الدول، مـع اختـصاصها ببالغـات    ،جان االتفاقيةهنالك بعض الل 

األفراد، لكن لجان اإلشراف والمتابعة هذه ال تملك حق المبادرة الخاصة، من تلقاء ذاتهـا فـي                 

ومع ذلك  إجراءات التحقيق في أوضاع حقوق اإلنسان في الدول األطراف في االتفاقيات المعنية،             

بنظام مبتكر لإلشراف على وضع أحكـام     لقضاء على التمييز ضد المرأة     جاءت اتفاقية ا   واستثناء

االتفاقية موضع التنفيذ، بموجب البروتوكول األول الملحق باالتفاقية من قبل لجنة القضاء علـى              

  .)1(التمييز ضد المرأة

 وهنالك أيضا حق المبادرة الخاصة، حيث كان هذا الحق مـن نـصيب اتفاقيـة مناهـضة                

ه لم يبق حكراً على اآللية المنشأة بمقتضى اتفاقية مناهـضة التعـذيب، حيـث تـضمن            التعذيب، لكن 

البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الذي اعتمدتـه الجمعيـة              

العامة، حقاً مماثالً للجنة القضاء على التمييز ضد المـرأة فـي مواجهـة الـدول األطـراف فـي                    

  .البروتوكول

 

                                                
 األفراد والمنظمات غير دليل:  ترفع الشكاوي ضد انتهاكات حقوق اإلنسانكيف). 2002( كالوس ، هوفنر)1(

 .62 ص،3 ط،اليونسكو مكتب: عمان،يةالحكوم
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  المبحث الثاني
   الخاصة بحماية حقوق المرأة المباشرة وغير المباشرةاآلليات أنواع

تنوعت اآلليات الخاصة بحماية حقوق المرأة وسنقوم ببيان هذه األنواع من دولية 

  .وشرعية وحكومية وغير حكوميةوإقليمية 

  األولالمطلب 
  ولية المختصة بحماية حقوق المرأة الداآلليات

منها و عامة وحقوق المرأة خاصة، اإلنسان لحماية حقوق واآللياتنواع تعددت األ

بقرارات داخلية من أجهزتها المختلفة، وهناك أيضاً  اآلليات المؤسسية التي أنشأتها األمم المتحدة

  . )1(آليات اتفاقية هي هيئات معنية برصد ورقابة تنفيذ االتفاقات الدولية لهذه الحقوق

وهي : مواثيق واالتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسانالسائل تضمن تطبيق اآلليات الدولية و

المواثيق والمعاهدات التي تم عرضها ودراستها والتوقيع عليها بقصد االلتزام العلني والعملي، 

 ويتم رصد ومراقبة مدى االلتزام وهي معتمدة من األمم المتحدةوتنشأ بموجب اتفاقيات دولية 

يات، األداة التنفيذية لتطبيق االتفاقيات الدولية، مجموعة من األعمال التنفيذية تعتمد هذه اآللو بها،

  :الهامة منها

  .إعداد وتقديم التقارير الدورية حول الممارسات ومدى االلتزام باالتفاقية )1(

  .إمكانية توجيه الشكاوى بين الدول )2(

  .تمكين األفراد والجماعات من تقديم الشكاوى )3(

                                                
 المصادر ووسائل اإلنساننون الدولي لحقوق  القا،)2011( محمد خليل ، والموسى، محمد يوسف، علوان)1(

 . مرجع سابق،الرقابة
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تحقيق أفضل الممارسات في مجال و القوانين المحلية بما ينسجم تقديم التوصيات لتعديل )4(

  .حقوق اإلنسان

 وكذلك من المؤسسات ذات ،قةالاستالم التقارير الدورية والسنوية من الدول ذات الع )5(

  .العالقة بحقوق اإلنسان

 .رفع التقارير إلى األمم المتحدة واللجان العليا لالتفاقيات الدولية )6(

اية حقوق اإلنسان هي منظمة األمم المتحدة حيث تعتبر احترام حقوق تولى حميإن أول من 

  :  عنها فيما يليوسأقدم تفصيالًاإلنسان وحمايتها من أحد االهتمامات الرئيسية للمنظمة، 

   منظمة األمم المتحدة: أوالً

، وهي نشطة في تنظيم موضوعات حقوق اإلنسان في 1945 المنظمة عام ُأنشئت

التطبيق  ة ومواثيق توقع عليها الدول وتلتزم بها، عدا عن المراقبة على الدول فيإعالنات دولي

 ما ثبت اإلخالل بها، إذا ة المسؤولين عن االنتهاكاتهذه المواثيق واإلعالنات وإدانواالحترام ل

  : )1(ومن هيئاتها

 عالناتوإعداد مشروعات اإل ولم تكتف هذه الجمعية بمهمة الدراسة والبحث :الجمعية العامة .1

احترام هذه و الدولية  وإنما مارست مهمة الرقابةوالمواثيق الدولية وإقرارها دولياً،

  .اإلعالنات

أنشأت الجمعية العديد من هيئات رقابة احترام حقوق اإلنسان ضمن نصوص االتفاقيات 

 لها  فرعية تابعةاًالدولية التي أعدتها وأصدرتها ووقعت عليها الدول، كما أنشأت أيضاً لجان

  : مباشرة منها

                                                
 .562-333 ص، المرجع السابق،)2006/2007( عرفات أشرف ، أبو حجازة)1(
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  .اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعالن منح االستقالل بالبلدان والشعوب المستعمرة -

  .اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري -

  .مجلس األمم المتحدة لناميبيا -

اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان  -

  . المحتلةلسكان األرض

  الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اللجنة المعنية لممارسة -

 الدول األعضاء واألمين العام والهيئات الرئيسية والجمعية العامة يملك تحريك آليتها

الفرعية األخرى التابعة للمنظمة، أما بالنسبة لألفراد فآلية تحريك أجهزة األمم المتحدة و

  .صادي واالجتماعي وهيئاته الفرعيةالمجلس االقت: يه

التنفيذ واحترام حقوق اإلنسان باسم  محور االهتمام والرقابة وآلية:  هيلجنة حقوق اإلنسان. ب

 فرق عمل ومقررين ءاألمم المتحدة فقد توصل المجلس بطريق مباشر وغير مباشر إلى إنشا

  .)1(ذهاخاصين بمسائل معينة لحقوق اإلنسان لمتابعة ومراقبة تنفي

  :أمانة األمم المتحدة. ج

مركز حقوق اإلنسان، إن ألمانة األمم المتحدة دوراً بارزاً كآلية من آليات إعداد مواثيق  -

حقوق اإلنسان ومتابعة التنفيذ، وتلقي الشكاوى بخصوص االنتهاكات، إن ألمانه األمم 

مي لحقوق المتحدة مركزاً خاصاً لحقوق اإلنسان في جنيف، تحت إشراف المفوض السا

اإلنسان، ويعد هذا المركز بمثابة أركان حرب األمم المتحدة في شؤون حقوق اإلنسان 

  .على مستوى العالم

                                                
 .42، كيف ترفع الشكاوى ضد انتهاكات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص)2002(كالوس، هوفنر ) 1(
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هذا منصب جديد أضيف آلليات حقوق اإلنسان باألمم : )1(المفوض السامي لحقوق اإلنسان -

من قبل شخص المتحدة يعمل على تفعيل حقوق اإلنسان من الناحية التطبيقية الواقعية، 

  .معروف على المستوى الدولي باالهتمام بحقوق اإلنسان

يق العقوبات على إن مجلس األمن له دور هام في تطب: الهيئات الرئيسية لألمم المتحدة -

أحكام الميثاق، التي منها قواعد حقوق اإلنسان، أما بالنسبة الدول في حالة انتهاكات 

 دور هام في كفالة تطبيق واحترام أحكام لها فلمجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية

  .المواثيق في حقوق اإلنسان والشعوب

ومن هذه اآلليات الدولية غير المباشرة، لجان متخصصة فنية وعلمية تضم مجموعة من 

الخبرات المعروفة والمشهود لها بالنزاهة والموضوعية والحياد، تهدف إلى مراقبة تنفيذ االتفاقيات 

اإلنسان، مع األخذ باالعتبار أن مركز حقوق اإلنسان هو المقر اإلداري الفني لهذه الخاصة بحقوق 

  .اللجان

  :الهيئات الدولية المشكلة طبقاً لمواثيق حقوق اإلنسان: ثانياً

، وجدت هذه اللجنة كواحدة مـن اآلليـات الخاصـة           )2(لجنة القضاء على التمييز العنصري     )1(

فاقية الدولية الخاصـة بالقـضاء علـى أشـكال التمييـز      بمراقبة مدى االلتزام والتطبيق لالت 

  .العنصري

                                                
 .144رجع سابق، صحقوق اإلنسان أسئلة وإجابات، م(). ليفين، ليا ) 1(

 .58كيف ترفع الشكاوى ضد انتهاكات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص). 2002(هوفنر، كالوس ) 2(
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لحقوق المدنيـة   العهد الـدولي الخـاص بـا      لجنة حقوق اإلنسان، وقد تأسست بواسطة        ) 2(

 من أجل مراقبة تطبيـق أحكـام الميثـاق          ،32-28 وهي وفقا ألحكام المادة      ،والسياسية

  .)1(العالمي، قبل الدول األطراف

المجلـس االقتـصادي    (القتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       اللجنة الخاصة بالحقوق ا    ) 3(

  .، متبعة االلتزام بالميثاق الدولي الخاص)واالجتماعي التابع لألمم المتحدة

 والممارسـات   ،متابعة أوضاع المرآة  و ،اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرآة       ) 4(

 دور المـرآة ورفـع      تقديم توصيات ومقترحات لتفعيل    و ،والمخالفات التي تصدر ضدها   

  .مكانتها

لعمل على وقف أعمال التعـذيب بمختلـف        للجنة مناهضة التعذيب، وهي لجنة مختصة        ) 5(

أو جماعةًاًكان فردأ أشكالها، وبمن تمارس في حقه، سواء .  

لجنة حقوق الطفل، وتهدف إلى مراقبة حصول األطفال على حقهم في مختلف مناحي  )6(

  .مخالفة، كالعمل أو االنتهاك الجنسي وغيرهاالحياة، وعدم تعرضهم ألي ممارسات 

اللجنة المعنية بحقوق العمال الهاجرين وأفراد أسرهم، وتتناول القضايا التي قد يتعرض  )7(

 .)2(لها العمال

  المنظمات الدولية المتخصصة: ثالثاً

أما بالنسبة لآلليات التي أنشأتها عدة وكاالت دولية متخصصة، لمتابعة تنفيذ بعض 

فإن  .لدولية التي اعتمدتها والتي تتعلق بحقوق اإلنسان عامة وحقوق المرأة خاصةالصكوك ا

                                                
 والمنظمات غير األفراد دليل: اإلنسان ترفع الشكاوي ضد انتهاكات حقوق كيف). 2002( كالوس ، هوفنر)1(

 .42 ص،3 ط، اليونسكومكتب: عمان،الحكومية

 . 298-294، المرجع السابق، ص)2007 (الشافعي ، بشير)2(
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مسائل حقوق اإلنسان تحظى باهتمام خاص من جانب مفوضية األمم المتحدة، وإليكم هذه 

منظمة العمل الدولية، ومنظمة اليونسكو، اللجنة الدولية للصليب األحمر، ومنظمة : المنظمات

  .ظمة األغذية والزراعةالصحة العالمية، ومن

  منظمة العمل الدولية: الفرع األول

، وجاء في نص دستورها، في مقدمة أهدافها على العدالة 1919أنشئت هذه المنظمة عام 

االجتماعية ومكافحة الحرمان عند أعداد كبيرة من الناس، حيث جاء في تصريح فيالدلفيا عام 

عن العنصر  إن لجميع البشر بغض النظر ”:، والذي ضمن في دستور المنظمة ما يلي1944

واألصل والجنس الحق في أن يعملوا على رفاهيتهم المادية ونموهم الروحي معا وفي ظروف 

  .)1(”قوامها الحرية والكرامة

  .ومن أهداف المنظمة، تقليص الفقر وتعزيز االستخدام وحماية العمال، ومحاربة التمييز

 الفقر من خالل اإلجراءات ظاهرةاجبة للقضاء على أن التحركات الو) 2(وترى المنظمة

  :التالية

  .توسيع وصول النساء إلى فرص العمل المأجور .1

توسيع الحماية االجتماعية لتحسين شروط العمل في الوظائف التي ال تخضع ألي نظام  .2

  .وال تستفيد من أية حماية

في المعاملة بين تحرك مباشر إلحالل بيئة شاملة تحث على تكافؤ الفرص والمساواة  .3

  .الرجال والنساء

                                                
:  بيروتاإلسالمية، عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة مبدأ). 2009( منال ، علك)1(

 .146 ص،1 ط،وقية الحلبي الحقمنشورات

 .100 ص،5 ط، اليونسكوإصدارات وإجابات، أسئلة اإلنسان حقوق). 2009( ليا ، ليفين)2(
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تمثل بالعمل المنتج والحماية االجتماعية، ت الفقر، الت نشاط المنظمة في محاربةومجا

 189 و، اتفاقية181وإصالح السياسات االقتصادية والقوانين، حيث اعتمدت المنظمة حوالي 

  :ومن أهم االتفاقيات التي اعتمدتها المنظمة، توصية

  .1951بشأن المساواة في األجور عام ) 100(االتفاقية رقم  )1

  .1958بشأن التمييز في االستخدام والمهنة عام ) 111(االتفاقية رقم  )2

  .1964بشأن سياسة العمالة عام ) 122(االتفاقية رقم  )3

  .1975بشأن تنمية الموارد البشرية عام ) 142(االتفاقية رقم  )4

  .1981العائلية عام بشأن العمال ذوي المسؤوليات ) 156(االتفاقية رقم  )5

  .1948بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم عام ) 87(االتفاقية رقم  )6

  .1952بشأن الضمان االجتماعي عام ) 104(االتفاقية رقم  )7

  .1975ين عام يبشأن منظمات العمال الريف) 141(االتفاقية رقم  )8

  .1994بشأن العمل بعض الوقت عام ) 175(االتفاقية رقم  )9

  .1996بشأن العمل في المنزل عام ) 177(ة رقم االتفاقي )10

نصت صراحة على عدم التمييز بين الرجال والنساء، ويوجد هذه هي االتفاقيات التي 

  .)1(ة بين المرأة والرجلفاقيات التي تتضمن أحكام المساواغيرها من االت

                                                
 اإلسالمية، الدولي والشريعة نون القافي: عدم التمييز ضد المرأةمبدأ). 2009( فنجان منال ، انظر علك)1(

 .150-148 ص،1 ط، الحلبي الحقوقيةمنشورات: لبنان
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  :أما بالنسبة ألعمال المنظمة ونشاطاتها فهي

، وتضمن سلسلة من 1987الية للعامالت الريفيات عام هناك مشروع دعم الثقافة العم

 العمل والدورات التدريبية التي تهدف إلى تدريب فريق عمل، حيث قامت الفرق بتنفيذ ورشات

    .برامج على المستوى اإلقليمي والوطني

أما في العقد الماضي، فقد صممت المنظمة مقاربة جديدة للتدريب غير النظامي في 

 عرفت بالمقاربة التدريبية المجتمعة، التي تهدف إلى تعزيز سيا وأفريقيا، آبلدان عديدة من

   .)1(االستخدام ومساعدة العاطلين كلياً أو جزئيا عن العمل في المجتمعات الفقيرة نساء ورجال

 أسهمتنها قد  فنرى أ، التي قامت بها المنظمةواألعمالوهناك الكثير من المشاريع 

طر وتحديد معايير ترسم بها طبيعة تفاعل المرأة مع مجاالت وظواهر أبصورة فاعلة في بناء 

 يشمل جنس وإنما ،ة العاملة فقطأثرها على المرأ بحيث ال يقتصر انعكاس ،الحياة االجتماعية

 المجتمعات على اختالف تطورها تعيشه المرأة في كافة ء عموما في كل حالة ومجالالنسا

  .فيها المتبناة واأليديولوجيةونموها 

 ، أعمال المنظمة من اتفاقيات وتوصيات وصور األنشطة والفعاليات المتخذة كافةإن

  .قامت على تحقيق المساواة والتكافؤ بين الجنسين والقضاء علي الفقر

ان تنفيذ اتفاقيات العمل وان هذه المنظمة قد ابتدع دستورها عدة تدابير دولية لضم

  :يلي ، وهي ما)2(الدولية

  .لعمل الدولية على الجهات الوطنية المختصةصكوك اعرض   -أ 

                                                
 .100 ص،5 ط، اليونسكوإصدارات وإجابات، أسئلة اإلنسان حقوق). 2009( ليا ، ليفين)1(

 .104 ص،5 ط، اليونسكوإصدارات وإجابات، أسئلة اإلنسان حقوق). 2009( ليا ، ليفين)2(



105 
 

 
 
 
 

  تقارير الحكومات  - ب 

  األفراد وجماعات األفراد ىشكاو  -ج 

  ى الدولشكاو  - د 

  النظام الخاص بحماية الحرية النقابية  -ه 

  ).دورها في حماية المرأة(للتربية والعلم والثقافة  منظمة اليونسكو: الفرع الثاني

 عليها أن تحدة، وبمقتضى دستورهامم الم الوكاالت المتخصصة في نظام األإحدىهي 

 وذلك من خالل التعليم ،تسهم في إحالل السالم واألمن عن طريق تعزيز التعاون بين األمم

والعلوم والثقافة لزيادة االحترام العالمي للعدل، وسيادة حكم القانون، وحقوق اإلنسان والحريات 

ة على أساس العرق أو الجنس أو اللغة األساسية المؤكدة المكفولة لجميع شعوب العالم دون تفرق

قضايا المرأة وثقلها في المجتمع ودورها   وإن من محاور هذه المنظمة أيضا،أو الدين

  . )1(التنموي

  .اللجنة الدولية للصليب األحمر: الفرع الثالث

أرسلت اللجنة الدولية للصليب األحمر أثناء الحرب العالميـة األولـى، منـدوبين إلـى               

، وصياغة اتفاقية جديدة لتوضـيح      1864عام   عتقال، حيث تم تعديل اتفاقية جنيف     معسكرات اال 

  .)2(واستكمال لوائح الهاي

، أخذت النساء تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الـدولي اإلنـساني،    1929وفي عام   

 يجـب معاملـة     :حيث احتوت هذه الوثيقة القانونية الدولية على نصين لهما أهمية خاصة، وهي           

                                                
 .94 ص،5 ط، اليونسكوإصدارات وإجابات، أسئلة اإلنسان حقوق). 2009( ليا ، ليفين)1(

 عمان لدراسات حقوق مركز عمان، ، اإلنسان بين النص والتطبيقحقوق ،)2003 (محمد، ، الطراونة)2(
  .104 ص،1ط ،اإلنسان
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نساء بكل االعتبار الواجب لجنسهن، وال يسمح بأية اختالفات في معاملة األسرى إال إذا كانـت        ال

قائمة على أساس الرتبة العسكرية أو الحالة البدنية أو العقلية أو القدرات المهنية أو الجنس لـدى               

  . )1(من يستفيدون من هذه االختالفات

لمحرومات من حريتهن، حيث كانت إن اللجنة الدولية كانت تتدخل لصالح النساء ا

  .تحرص على المعاملة المتميزة للنساء

ومن أهم أعمالها أيضاً حماية النساء الالتي يقعن ضحية للنزاعات، حيث ساهمت في 

الحد من الويالت التي تجرها النزاعات المسلحة على النساء، وتعد مسألة االغتصاب والعنف 

  .ها النساء، واعتبروه جريمة حربالجنسي من أهم الظواهر التي تتعرض ل

 ذو أثر إيجابي واضح المعالم في جنة الدولية للصليب األحمر،إن الدور الذي قامت به الل

  .)2(التي تؤديها حياة المرأة على اختالف األدوار

  منظمة الصحة العالمية: الفرع الرابع

ها بلـوغ جميـع   ، ومن أهداف1948 إبريل 7وجود رسمياً في ظهرت هذه المنظمة إلى ال    

الشعوب أعلى مستوى ممكن من الصحة، وتعمل على توفير العنايـة الطبيـة وقهـر المـرض             

  .)3(واألوبئة

                                                
:  بيروتاإلسالمية، والشريعة المرأة في القانون الدولي  عدم التمييز ضدمبدأ). 2009( منال ، علك)1(

 .155 ص،1 ط، الحلبي الحقوقيةمنشورات

 عمان لدراسات حقوق مركز: عمان، بين النص والتطبيقاإلنسان حقوق). 2003( محمد ، الطراونة)2(
 .104 ص،1 طاإلنسان،

 ، األمم المتحدة،ن حقوق اإلنسان أعمال األمم المتحدة في ميدا،)1990( انظر مركز حقوق اإلنسان )3(
 .68 ص، المجلد األول،نيويورك
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  منظمة األغذية والزراعة: الفرع الخامس

، 1945 أكتـوبر    16دخلت هذه المنظمة حيز الوجود رسمياً بالتوقيع على دستورها في           

تويات المعيشة للشعوب في نطـاق واليـة كـل      والمقصد من إنشائها رفع مستويات التغذية ومس      

 والمساهمة في اقتصاد عالمي آخذ في االتساع وضـمان          ،شعب من الشعوب التي تقبل بالدستور     

  . تحرر اإلنسانية من الجوع

   اإلنسان وحقوقاآللية الجنائية الدولية لحماية حقوق المرأة: الفرع السادس

قوق اإلنسان، سواء في زمن الـسلم أو فـي          هذه اآللية هي الحماية المنشودة للمرأة وح      

 محكمة جنائيـة دوليـة؛ هـو     دولية خاصة أو مؤقتة، أو محاكمإنشاءزمن الحرب، فالهدف من    

 اإلنـسان  اعتداء منهجي وواسع النطاق لحقوق  كبي الجرائم الدولية التي تنم عن     معاقبة وقمع مرت  

  .)1(عامة وحقوق المرأة خاصة

 بإنشاء محكمتين جنائيتين خاصـتين، للمحاكمـة ومعاقبـة          لقد قام مجلس األمن الدولي    

  . وجرائم الحرب، وجرائم اإلبادة الجماعيةاإلنسانية،مرتكبي الجرائم ضد 

 محكمة العدل الدولية، وهي محكمـة دائمـة، ليـست           نوع آخر من المحاكم، هو     وهناك

، 1998ا فـي عـام      أبرمت في روم  أة بمقتضى معاهدة دولية     ، وهي منش  مؤقتة كالمحاكم السابقة  

  .)2( ومقرها في الهاي،2002ودخلت حيز النفاذ عام 

                                                
منشأة :  المعاصرة، اإلسكندريةيةالحريات العامة في األنظمة السياس). 1987( يوسف كريم  كشاكش،)1(

 .471المعارف، دون طبعة، ص

مصادر ووسائل  الاإلنسان الدولي لحقوق القانون ،)2011( محمد خليل ،لموسى وا، يوسفمحمد ، علوان)2(
 .285ص.  مرجع سابق،الرقابة
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التي تعترض عمل المحكمة الجنائية الدولية، إال أن وجود مثـل هـذه           ورغم الصعوبات   

المحاكم يوفر ضمانة مهمة لحماية حقوق اإلنسان األساسية عامة وحقوق المرأة خاصة، وهي ال              

 األفـراد وذ من استغالل منصبهم الرتكاب فظائع بحـق         شك أداة فعالة لمنع األشخاص ذوي النف      

  .)1(والجماعات داخل الدولة وخارجها أيضا

  آليات االتفاقية التي تختص بحماية حقوق المرأة: الفرع السابع

إن االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق اإلنسان عامة وحقوق المرأة خاصة ال بد أن              

 فيق والتحقيق كي ترصد مـدى احتـرام الـدول األطـراف    تتضمن النص على إنشاء لجان للتو    

لألحكام والحقوق، وال بد من أن ننوه أنه رغم تنوع اللجـان وتعـددها إال أن أسـلوب عملهـا                    

  .متشابه

 إلى المنظمات   االنضمام التي تقرر    فهي األساس في منظومة حقوق اإلنسان،       هيفالدولة  

مـة  ء الدولية وتقرر مدى مال    االتفاقاتلى مواد   الدولية واإلقليمية من عدمه وهي من تتفاوض ع       

، وهي من تقرر شكل التعـاون مـع األطـراف            تحفظ التوقيع والتصديق عليها بتحفظ أو بدون     

وتحدد مـن خـالل اإلدارة      ،  األخرى في المنظومة من أجهزة رقابية دولية أو إقليمية أو وطنية          

اط حقوق اإلنسان المتعارف عليها دوليـاً،        بمبادئ ومعايير وأنم   االلتزامالسياسية لحكوماتها مدى    

فمن المهم احترام حقوق اإلنسان وعلى رأسها حقوق المرأة التي تمثل نصف المجتمعات ويـؤثر          

  .)2(مدى احترام حقوقها على المنظومة السياسية واالجتماعية واالقتصادية في الدول

                                                
 .86 ص،5 ط مرجع سابق،، اليونسكوإصدارات وإجابات، أسئلة اإلنسان حقوق). 2009( ليا ، ليفين)1(

، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة من منظور إسالمي، )2007(شحاتة، أبوزید، ) 2(
 .مصر، دون طبعة نشر: اإلسكندریة
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التي تـؤثر سـلباً علـى     الجسيمة لحقوقها االنتهاكاتوالعنف ضد المرأة هو أحد أشكال   

 وأالعنف المنزلـي    ك ، األسرة في  داخلياً المجتمع وعلى استقراره ورخائه سواء أخد العنف شكالً       

ـ  اً معنوي اً عنف  كان  أو ، في شكل التحرش في الشارع أو مكان العمل        اًخارجي  مـن خـالل   اً ومادي

 االغتـصاب : حـروب  الداخليـة وال االضطرابات بالنساء أو العنف الجماعي في حاالت        االتجار

  .)1(والقتل

 أحـد أشـكال      هي  الممارسات التقليدية الضارة من جرائم الشرف وغيرها        أن وال ننسى 

العنف التي تسود المجتمع العربي، فالدول من خالل تشريعاتها الداخلية تستطيع مواجهـة كـل               

ـ  وإنفاذ التشريع في حد ذاته، ونشر الوعي بحقوق المرأة        ،  أشكال العنف ضد المرأة     ضـمان   و ه

  .إنشاء آليات وأجهزة وطنية تعنى بحقوق المرأة النتائج من خالل

فتعاون الدولة مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان، والمرأة خاصة آليات الرقابة هي مـن              

  .)2( بإعداد التقارير، ومن ثم الرد على االستفسارات وقبول الزيارات عند الحاجةااللتزامخالل 

ن، اتفاقيـة منـع     ان الدولي امن أهمها بالنسبة لموضوع النقاش العهد      :يةفاالتفاقيات الدول 

  .نان اإلضافي والبروتوكول اإلضافي، اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكوال)3(التمييز ضد المرأة 

لتزامـاً تعاقـدياً علـى الـدول        ا باعتباره وإذا تطرقنا إلى العنف ضد المرأة ومواجهته        

، فال بد أن نستند إلى      االختياريعلى الدول المنضمة إلى البروتوكول       وكذلك   باالتفاقيةاألطراف  

  :تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى  بموجبها)5(المادة ف) 6، 5 (المواد

                                                
 .55 ص،5 ط، اليونسكوإصدارات وإجابات، أسئلة اإلنسان حقوق). 2009( ليا ، ليفين ـ)1(

، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، تقاریر الظل في البلدان )2007(الناصري، ربیعة، ) 2(
 .العربیة، دراسة بحثیة، األمم المتحدة، نیویورك

 رؤية تأصيلية التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ،)1999 (عبدالماجد عواطف، إبراهيم، )3(
 . الخرطوم، مركز دراسات المرأة،المرأة
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 والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القـضاء علـى           االجتماعيةتعديل األنماط   

 وكل الممارسات األخرى القائمة على فكـرة الدونيـة أو تفـوق أحـد               التميز والعادات العرفية  

  .الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة بما فى ذلك التـشريع لمكافحـة             : 6المادة  و

  . المرأةبغاء االتجار بالمرأة واستغالل أشكالجميع 

  : )1(الدولية التي نصت على المساواة بين الجنسينوفيما يلي أهم االتفاقيات 

  .األساسية والحريات اإلنساناتفاقية حماية حقوق  .1

  . التمييز العنصريأشكال كافة إلزالةاالتفاقية الدولية  .2

  .االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها .3

  .االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم .4

  .االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .5

  .االتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية .6

  . االتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة .7

  . اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة .8

  . التمييز ضد المرأةأشكال اتفاقية القضاء على جميع  .9

 وبروتوكوليها 1949علق بحماية النساء في اتفاقيات جنيف لعام أحكام خاصة تت .10

  .1977اإلضافيين عام 

                                                
 ، سابقجع مر، الخاصةاإلنسان الدولية المتعلقة بحقوق االتفاقيات). 2011( وسيم حسام الدين األحمد، )1(

 .129ـ67ص
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  :أما بالنسبة ألهم اإلعالنات الدولية الخاصة بالمرأة فهي

  .1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  -

  .1959إعالن حقوق الطفل  -

  .اإلعالن العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه -

  .للبلدان والشعوب المستعمرةإعالن منح االستقالل  -

  . إعالن األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري -

  .إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة -

  .اإلعالن بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة -

  .إعالن طهران -

  .إعالن القضاء على العنف ضد المرأة -

  .إعالن فيينا -

تضح لنا من اإلعالنات الدولية السابقة مدى التركيز على مبدأ عدم التمييز ضد النـساء               ي

  .والمساواة بين الجنسين وهو أساس البناء القانوني للمرأة وحقوق اإلنسان

، 1980ن  جتمر كوبنها ؤ، م 1975مؤتمر مكسيكو   :  أهم المؤتمرات الدولية   أيضاوهنالك  

 مؤتمر القمة العالمية بشأن التنمية االجتماعيـة فـي   ،1995 مؤتمر بكين    ،1985مؤتمر نيروبي   

تمر األمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنـشاء محكمـة جنائيـة           ؤ م ،1995ن  جكوبنها

  . 2000 المؤتمر األول لقمة المرأة العربية ،2000 نيويورك  بكين في مؤتمر،1998دولية 

 لجنة حقوق    بمقتضى قرارات دولية مثل     ذات الوقت توجد آليات رقابية أخرى منشأة       في

  : مجلس حقوق اإلنسان، وتوجد أيضا أجهزة دولية تضم الحكومات مثلاإلنسان سابقاً، وهي اآلن
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  : اللجنة الخاصة بمركز المرأة - 1

 القضاء على التمييز الحاصل ضد المرأة بعد الحرب         وإن الهدف من إنشاء هذه اللجنة ه      

ولها عدة إنجـازات     .رها في سبيل بناء المجتمع اإلنساني المتكامل      العالمية الثانية، والنهوض بدو   

ال حصر لها في هذا المجال، كما أسهمت اللجنة أيضا في إعداد وصياغة عدد مـن اإلعالنـات             

  :، ومن أهم االتفاقيات)1( التمييز صورواالتفاقيات الهادفة إلى إنهاء أي صورة من

  .االتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المرأة -

  .اإلعالن العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة -

  . االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة -

  اللجنة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين .2
 من قبل لجنة التنسيق اإلدارية، ومن مسؤولياتها؛ دعم         ،1669 هذه اللجنة في عام      ئتأنش

ية الصادرة عـن مـؤتمرات األمـم    لتوصيات المتعلقة بالقضايا الجنس  نفيذ منهاج العمل للجنة وا    ت

  .)2(المتحدة ومؤتمرات القمم األخرى التي تعقدها دول أو منظمات على اختالف أنواعها

  .اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة .3
قضاء على الفقر، واتخـاذ تـدابير       هذه أنشئت من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وال        

  .)3(االعتبارات الجنسية واستراتيجيات تراعي

                                                
في كافة المجاالت، مجاالت الحوار المتمدن، الكویت، حقوق المرأة ومساواتھا الكاملة ) 2006(سلیمان، حسام، ) 1(

 .3، ص)1536(العدد 

 .608حقوق المرأة في القانون الدولي، مرجع سابق، ص). بدون سنة نشر(خليفة، أحمد جمعة ) 2(

 والمنظمات غير األفراد دليل: اإلنسان ترفع الشكاوي ضد انتهاكات حقوق كيف). 2002( كالوس ، هوفنر)3(
 .62 ص،3 ط، اليونسكومكتب:  عمان،الحكومية
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  المستشارة الخاصة لقضايا الجنسين والنهوض بالمرأة .4

 عمل هذه المستشارة بصفتها رئيسة اللجنة المشتركة بين الوكاالت المعنية بـالمرأة        يتمثّل

  .)1(اإلداريةوالمساواة بين الجنسين التابعة للجنة التنسيق 

  .شعبة النهوض بالمرأة  .5

تقديم الخدمة الفنية إلى لجنة مركز المرأة وسائر الهيئـات الحكوميـة     لت هذه اللجنة    ئأنش

الدولية، بحيث تقوم بدور تنسيقي في مجال اإلعداد وتقييم الخطة المتوسطة األجل على صـعيد               

  .)2(األمم المتحدة ألجل النهوض بالمرأة

  .والتدريب من أجل النهوض بالمرأةمعهد األمم المتحدة للبحث  .6

تركزت أهم بحوث هذا المعهد على استقصاءات استخدام الوقت واستخدامات المنظمـات   

  .)3(النسائية لتكنولوجيا االتصال والعامالت المهاجرات ووضع السياسة العامة

  .صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة   .7

ية للمـرأة،   ا وهي؛ تعزيز القـدرة االقتـصاد      لهذه اللجنة ثالث حاالت يتم التركيز عليه      

 وتعزيز حقوق اإلنـسان     ،ي فيما يخص أجهزة الحكم والوظائف القيادية      ومراعاة المنظور الجنس  

  .)4( والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة،للمرأة

                                                
مركز عمان لدراسات حقوق :  بين النص والتطبيق، عمانإلنسانحقوق ا). 2003( الطراونة، محمد )1(

 .104، ص1اإلنسان، ط

 .600خليفة، أحمد جمعة، حقوق المرأة في القانون الدولي، مرجع سابق، ص )2(

 .595ون الدولي، مرجع سابق، صحقوق المرأة في القان). ت.د(خليفة، أحمد جمعة  )3(

 .582حقوق المرأة في القانون الدولي، مرجع سابق، ص). ت.د( خليفة، أحمد جمعة )4(
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  المطلب الثاني
  مختصة بحماية حقوق المرأة الاآلليات اإلقليمية

 تها ووضعها مـن قبـل دول مرتبطـة        فاقيات التي تمت صياغ   وهي االت : آليات إقليمية 

جغرافياً أو عرقياً، أو ألسباب اقتصادية وغيرها، مرتبطة باتفاقيات تـضمن لإلنـسان حقوقـه،               

  .)1( كإنسان فرد أو كجماعات في هذا المجتمع،وتخدم هذه الدول بكليتها

  :اآللياتمن هذه 

 ،تهدف إلى حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان و، لحقوق اإلنسان والشعوباإلفريقيةاللجنة  )1(

سلطات رقابية في ، وتمارس اللجنة اإلفريقينسان وهي الوسيلة األساسية لحماية حقوق اإل

برتوكول  1998عضاء فيها عام في الميثاق، وقد اعتمدت الدول األطراف مواجهة الدول األ

 ذ ودخل حيز النفا، والشعوبإلنسانا محكمة افريقية لحقوق إلنشاء بالميثاق، اً ملحقاًضافيإ

وتتمتع كغيرها باختصاص قضائي واستشاري، وتتلقى بالغات األفراد . 2003عام 

 .)2(والمنظمات غير الحكومية

تقوم بأعمال المتابعة في مجال حقوق اإلنسان،  – )3(لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان )2(

  .تالتعامل مع حاالت االنتهاكاو. التوعية للمجتمع

ت هذه اللجنة بعد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، بموجب قرار عن المؤتمر ئأنش

 تعزيز حقوق إليها، وأوكل 1959الدول األمريكية عام االستشاري الخامس لوزراء خارجية 

اإلنسان، حيث وظيفتها شبه قضائية، وهي آلية رقابية للتحقيق، وأهم وظائفها فحص تبليغات 

                                                
 313، المرجع السابق، ص)2007( بشير، الشافعي محمد )1(

العنف الجنسي ضد المرأة في أوقات النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ). 2007 ( حجازيمحمود ، محمود)2(
 .63ص

 .448قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي، ص). 2007(الفار، عبدالواحد  )3(
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 محكمة الدول األمريكية ئت، ثم أنشراد ضد الدول التي ترتكب الخروقفالدول وعرائض األ

، وهي جهاز قضائي 1969لحقوق اإلنسان سندا التفاقية الدول األمريكية لحقوق اإلنسان عام 

  .مستقل، له اختصاص استشاري وقضائي

 العمل من المهمة األساسية هنا،: )1()أوروبا وآسيا الوسطى(المفوضية العليا لحقوق اإلنسان  )3(

 والمساعدة في تمكين البشر من إدراك حقوقهم، ،أجل حماية حقوق اإلنسان لكافة البشر

  .ومساعدة المسؤولين على الحفاظ على هذه الحقوق من أجل تطبيقها

 إيجاد والغاية منها، 1959أنشئت هذه المحكمة عام : )2(المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان )4(

اصان؛ استشاري وقضائي، ردة في االتفاقية، وللمحكمة اختصضمانة جماعية لألحكام الوا

  . دول، وااللتماسات فرديةلتماسات التي تقدم لها، هي التماساتوا

  :، فتتمثل فيأما بالنسبة إلجراءات التقاضي أمام المحكمة

 االلتماسات، والتوفيق بين أطراف قبول االلتماسات، إجراءات فحص قبولالبت في 

  .يرا الفصل في الدعوى، واألحكام الصادرة عن المحكمةااللتماسات، وأخ

وال بد أن نشير إلى أن األحكام الصادرة عنها تتمتع بقوة قانونية ومعنوية كبيرة، مما 

  .)3(يؤدي إلى احترام الدول لها 

  .اإلنسانلحقوق وهنالك أيضا اللجنة األوروبية 

وحقوق المرأة ففيه شح، فمـا زالـت    لحقوق اإلنسان عامة )4(أما بالنسبة للحماية العربية 

 لم  1945متخلفة في تنظيم حقوق اإلنسان عن أوروبا وأفريقيا، فميثاق جامعة الدول العربية عام              

                                                
 .91 ص،5 ط، اليونسكوإصدارات وإجابات، أسئلة اإلنسان حقوق). 2009( ليا ، ليفين)1(

 .183مقدمة لدراسة ضمانات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص). 11(سرحان، عبدالعزيز  )2(

 .384سان وحرياته األساسية، مرجع سابق، صحقوق اإلن(). هاني،  ، الطعيمات)3(

 .331، المرجع السابق، ص)2007( الشافعي محمد بشير، )4(
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 لحقوق اإلنسان، ثم نشط العرب وخرجوا باللجنة العربيـة لحقـوق اإلنـسان عـام         اًيضم تنظيم 

اق حقوق اإلنسان فـي مجلـس   ، وهو تنظيم مشابه للتنظيم األوروبي، ثم جاء مشروع ميث    1986

، واآلليات التالية هي األغلب على الساحة العربية فهي التعـداد           1994جامعة الدول العربية عام     

  .  سبقلما

  .الميثاق العربي لحقوق اإلنسان .1

  .الشبكة العربية لحقوق اإلنسان .2

  .الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان .3

  .اإلسالميمنظمة التعاون  .4

  العربيةجامعة الدول  .5

  منظمة العمل العربية  .6

  المطلب الثالث
  مختصة بحماية حقوق المرأة الاآلليات الشرعية

حيـث   إن الشريعة اإلسالمية قد اعترفت بحقوق اإلنسان عامة وحقوق المـرأة خاصـة      

ووضعت الحمايـة للتمتـع      ،وفقت الشريعة بين الحقوق الفردية والجماعية من دون إفراط أو تفريط          

  . عليهادون التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين، وعملت على عدم التعديبهذه الحقوق 

الهياكل الحكومية،  ،وتتعدد اآلليات لحماية هذه الحقوق، وهي إجماال سبعة أشكال؛ القضاء         

 ،، اللجـان البرلمانيـة    )مكاتب االمبودسمان ( ديوان المظالم    ،المؤسسات الوطنية واللجان القومية   

يتفاوت وجود بعض اآلليات فـي بعـض البلـدان، مثـل       و . واإلعالم ،ت غير الحكومية  لمنظماا

المظالم، واللجان البرلمانيـة المتخصـصة، والمنظمـات غيـر          والمؤسسات الوطنية والدواوين    
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حماية حقوق األفـراد والجماعـات      واإلنصاف القضائي،    :والهدف من هذه اآلليات     ية، و الحكوم

  .دئ وقيم حقوق اإلنساننشر مباو ،من االنتهاكات

  : آلياتالمباشرة، والتي تعتبرومن أهم تلك الضمانات غير 

  : الوحدة القانونية العميقة للدولة.1

، الفرد، والجماعة، والسلطة، تعتبر أكثر من رابطة        ةإن العالقة بين عناصر الدولة الثالث     

لرابطة األساسية بينها إنمـا  في سائر المجتمعات السياسية، ألن ا المعنى المألوفبتضامن سياسي  

هي بذلك رابطة تتجاوز بطبيعتها كل الحـواجز        ، و هي رابطة اإلخاء والوالء بين المؤمنين كافة      

التقليدية بين هذه العناصر، وتقوم على رفعها فوق مواقعها التي تحتلها في جسم الدولة وبالتـالي                

  .)1(تجعلها كالً قانونيا ال يتجزأ 

األطراف كلها، مـن الفـرد إلـى        تضمن حقوق   ي الذي ال يتجزأ،     وفي هذا الكل القانون   

 القانون الحقيقيـة، وبمعنـى    مع سيادةأالجماعة إلى السلطة، من قبل األطراف كلها بحيوية تتكاف       

  . األهواء والمصالح األنانية للحكام والمحكومينأغالل بحيوية أخالقية متحررة من أصح

 وجه آخر، حيث الحرية الروحية التي  بين الحرية والسلطةا التوازن لهذ:الرقابة المتبادلة. 2

تمكن لحكم القانون تمكين تتجاوز به الدولة طبيعتها السياسية البحتة إلى ما يقتضيه اإلخاء 

 رقابة متبادلة بين أطراف رابطة  مصدروالوالء بين المؤمنين هي نفسها، بطبيعتها وآثارها

ولة وعناصرها وهيئاتها بحيث تمزج عناصر الدولة في اإلخاء والوالء، بين كافة أعضاء الد

                                                
 اإلنسان مؤتمر حقوق ،“ ناإلنسا نظام الدولة القانونية في حماية حقوق اثر“ .)2001(  احمد باسل، الرفاعي)1(

 .األهلية الزرقاء جامعة :ء الزرقا، اب9ـ8 الفترة من ،ول والحلالتحديات /في الشريعة والقانون
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 هي نفسها مصدر استقالل فعال لكل عنصر من هذه ،عميقة ال تتجزأ، وحدة قانونية

  . المعنى الذي ينطوي عليه مبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكرافهذ، صرالعنا

 عامة اإلنسانحماية حقوق وهو يعتبر اكبر ضمانة ل :فصل بين السلطات واستقالل القضاء ال.3

 اإلسالميعية في حيث السلطة التشر . وفي الدولةاإلسالميوحقوق المرأة خاصة في النظام 

نص   الشرعية عن طريق االجتهاد فيما الاألحكام واستنباط ،ساس الكتاب والسنةقائمة على أ

 إن ويستطيع ، بنفسهة عامة يتوالها الخليفة والي والسلطة القضائية هي،فيه من الكتاب والسنة

ك ، لذلاإلسالميةهم واجبات الدولة أ ويعتبر القضاء من ،خر من القضاةآ اًينيب عنه شخص

  .)1(حكامهأ برسم اإلسالمياهتم الفقه 

  اإلسالمية السلطة القضائية والية عامة في الشريعة  : ـ الرقابة القضائية4

 M  ©¨  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢L)2(.  

 عدم التفرقة بين وأيضاًسالم يأمر بالعدل المطلق والمساواة ن اإلإ يةنرى من تلك اآل

 القاضي بالصدق والحكم إلزامبد من  وال .صحابهاأ ىلطاء الحقوق إعإالناس في الخصومات و

  .بالعدل

 ، جانب القضاء والية المظالم والحسبةإلىن القاضي يتولى  إ:)األمبودسمان(والية المظالم. 5

  .يخضعون طواعية لما يوضحه لهم القضاةبحيث كان المسلمون 

                                                
 عمان لدراسات حقوق مركز : عمان، االنسان بين النص والتطبيقحقوق .()2003( محمد، الطراونة)1(

 .141 ص،1 ط،االنسان

 .8 آية: المائدة سورة )2(
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  )1(.ذا ظهر فعلهإنهي عن المنكر الذا ظهر تركه ووهي األمر بالمعروف إ :والية الحسبة. 6

  .سالمية التي تعنى بحقوق المرأة في اإلليات الشرعونأتي اآلن على ذكر اآل

  القضاء الشرعي : أوال
عدتعمل على مكافحة التمييز القضائية التيأ من السلطة  القضاء الشرعي جزءاً ال يتجزي 

  .)2(ضد المرأة في جميع المجاالت حسب القوانين واألنظمة، بما يكفل إرجاع حقها لها 

ن القضاء الشرعي يستمد أحكامه وقوانينه من الشريعة اإلسالمية أوال بد من الذكر هنا 

العربي، فهي نصف المجتمع التي أولت المرأة مكانة سامية تليق بها في مجتمعنا اإلسالمي و

توفير اآلليات تمييز ضد المرأة، وراعية للنصف اآلخر، فالقضاء الشرعي يعتمد في مكافحة ال

  :التالية

 عبارة عن مجموعة القوانين والتعميمات التي حمت المرأة وأكدت يه: اآللية القانونية

ن مسكن شرعي لها تمارس فيه على حقوقها سواء فيما يتعلق بحقها باختيار شريك حياتها، وتأمي

حياتها بحرية تامة، ووجود ذمة مالية مستقلة لها، وحقها في تفويض الطالق لها تطلق نفسها 

  .)3 ( في النفقة والكسوة، وعدم إيذائها بالقول أو الفعلءت وأنى شاءت، وحقهامتى شا

  .صالح ذات البينإ -

  .التحكيم بين الزوجين من باب اإلصالح -

  .لضررجواز التفريق ل -
                                                

 ة،اإلسالمي والشريعة لدولي في القانون ااألساسية وحرياته اإلنسان حقوق .)1999( إبراهيم جابر ، الراوي)1(
 .371–355 ص،7 ط، دار وائل:عمان

: المرأة بين عدالة الرحمن وظلم اإلنسان، لبنان). 1995( المؤتمر األول للرابطة النسائية اإلسالمية،)2(
 .150ص. منشورات دار المنى للطباعة والنشر

امعة عمادة البحث العلمي بالج: ضمانات حقوق المرأة، السعودية). 1424( الدهلوي، محمد يعقوب )3(
 .9، ص1، ج1أضواء السلف، ط/  المدينة المنورة مية،اإلسال
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  .نظام الخلع -

  . عنهن أزواجهنيرفع سن الحضانة للنساء اللواتي توف -

  .تنظيم موضوع المشاهدة واالستضافة للنساء واعتماد الملتقيات األسرية -

  .عدم الصرف للولي أو وكيله من أموال القاصرين إال بموافقة الحاضنة -

  .اآللية اإلدارية من خالل اإلرشاد واإلصالح األسري: ثانيا

 المجتمـع    اإلسالم باألسرة ألنها أسـاس     يأتي اهتمام : رة اإلرشاد واإلصالح األسري   دائ

أساس بنائه وإحدى دعائمه الصلبة، فإذا نشأت قوية أثمرت مجتمعاً متماسكاً يسعى إلى التطور              و

ونظراً للمتغيرات التي شملت جميـع محـاالت الحيـاة، فقـد ازدادت األوضـاع               . واالزدهار

 فانعكست سلباً على المودة واالستقرار في األسرة، فأظهرت هـذه األوضـاع             االقتصادية سوءاً، 

تزايداً في حاالت الطالق، اقتضت الضرورة في عالج فعال يسهم في حماية األسرة، بالسعي في               

حل نزاعاتها صلحاً قبل اللجوء إلى ساحات القضاء، اختصاراً إلجراءات التقاضي التي تستغرق             

  .كم من كال الطرفينالوقت والمال، أي الح

  اآللية التنفيذية:ثالثا

  .إنشاء دوائر لتنفيذ األحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية في المحاكم -

  .التعاون مع المؤسسات المعنية بمحاربة التمييز ضد المرأة -

 عيادات اجتماعية، ومؤسسات تربوية باإلضافة إلى كونها جهة هيإن المحاكم الشرعية  -

لتعاون مع جميع الجهات ل ومن أجل ذلك فديوان القضاء الشرعي مفتوحة أبوابه قضائية،

  .من أجل رفع الظلم والعنف عن المرأة شعوراً منه بالمسؤولية التضامنية

  . هيئة إدارة حماية األسرةى علينا أن من اآلليات أيضايخف وال -



121 
 

 
 
 
 

ة حقوق المرأة من لشرعية التي تختص بحماياومن هنا يتبين لنا أهمية هذه اآلليات 

لقضاء الفلسطيني الفضل في تطوير بعض من هذه لوكان  التي تم ذكرها سابقاً، االنتهاكات

  )1 (.اآلليات، وقد اقتبسنا بعضاً منها لما لها من أهمية في الوقت الحالي

  المطلب الرابع
  المختصة بحماية حقوق المرأة اآلليات غير الحكومية

 وأصبح عنصراً فاعالً ال يستهان به فى المدني نشط المجتمع بعد الحرب العالمية الثانية

 المعنية بحقوق اإلنسان ، دولية كانت أم محلية أو إقليمية،تحريك األنشطة التشريعية والتنفيذية

وحقوق المرأة ومن أهم النتائج والنجاحات كانت الصكوك الدولية ذات الصلة والتي تهمنا هنا 

     )2(. ثم لجانها،مييز ضد المرأةهي اتفاقية القضاء على الت

 فقد ساهمت من خالل أعمالها الرقابية ، األكثر تحركاًهيوالمنظمات غير الحكومية 

 تقدم للجنة قبل مناقشة براز المشاكل واقتراح الحلول من خالل تقارير إفيعلى المساعدة 

  .)3( هذا المجالفي  والتدريبالوعي نشر فيالفاعل  التقارير الدورية للدول األطراف ودورها

 ولكن أيضاً فى مجاالت التشريعي المجال في أصبح لها دور هام ليس فقط :البرلمانات

ترتبط بالخطط القومية اإلنمائية وبتحديد الميزانيات والموافقة عليها ومتابعة توصيات اللجان 

  .)4(التعاقدية وخصوصا لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

                                                
 .129-105مرجع سابق، ص) 2007( بشير، الشافعي، )1(

 . انظر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المرجع السابق)2(

 اإلنسان، حقوق ،يادة السحدود: النظام العالمي الجديد).2001 ( صادق عودةترجمة/ مورتمر، انظر سيلرز)3(
 .306 ص.1 ط، دار الفارس للنشر والتوزيع،تقرير مصاير الشعوب

المرأة في منظومة األمم المتحدة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، ) 2006(قاطرجي، نھى، ) 4(
 .لبنان
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حاجة ب ها أصبح من الواضح أن فقدنية خالل السنوات األخيرةأما المؤسسات الوط

 التنسيق بين مختلف األطراف في تستطيع أن تلعب دوراً ،متزايدة إلى آلية ذات وضعية خاصة

 تتطلبها عملية النهوض التي مختلف المسارات في منظومة حقوق اإلنسان والمشاركة فيالفاعلة 

  .)1(بحقوق اإلنسان وحمايتها

  :م األعمالومن أه

  . البلديالعمل كمصدر للمعلومات المتعلقة بحقوق اإلنسان للحكومة ومواطن .1

  . حول حقوق اإلنسان واحترامهاي العام ونشر الوعي تثقيف الرأفيالمساهمة  .2

  . دراسة وتداول وإصدار توصيات .3

  . للحكومةواالستشارةتقديم النصح  .4

تعزيز حقوق اإلنسان وتحضير دراسة التشريعات ومراجعتها والترتيبات اإلدارية ل .5

  .ن للسلطات المختصةؤوالتقارير التى تتعلق بهذه الش

  .تسلم الشكاوى الواردة من المواطنين والتحقيق فيها .6

ن و الشكاوى والمدافعفيلمؤسسات الوطنية عدة أشكال ضمنها مكاتب التحقيق لو

 تكون صالحيات هذه  وقدي ولجان مناهضة التمييز العنصراالستشاريةن واللجان والقانوني

 الدستور مباشرة أو قد تكون فقط استشارية تتمتع بحماية شرعية قليلة من فيالمؤسسات مثبتة 

  .تدخالت السلطات التنفيذية

                                                
 .125 ص،5 ط، اليونسكوإصدارات وإجابات، أسئلة اإلنسان حقوق). 2009( ليا ، ليفين)1(
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التعاون مع آليات األمم المتحدة ذات الصلة وال سيما اللجان التعاقدية فهي أما مهامها 

  .)1(وبالتخصيص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

 وحثها على إعداد بالتزاماتهاتذكير الحكومة : ما قبل الدورات الرسميةلمرحلة اإلعداد 

وحث الحكومات  التقارير المنسجمة مع توجهات األمم المتحدة واحترام التعليقات العامة للجنة

 وتقديم تقاريرها ،لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ، إلى اآلليات الجديدةاالنضمامعلى 

  .)2(لهيئات المشار إليها والتفاعل مع المقررين الخاصينل

  .فى مرحلة صياغة التقارير يمكن أن تنظم دورات تدريبية للمكلفين بصياغة التقارير

 التي الدورة فييمكن للمؤسسات الوطنية المشاركة  :مرحلة تقديم تقارير الدولة الطرف

  .جتماعات غير رسمية مع الخبراء المستقلينو يمكن أن تعقد ا يدرس ويناقش فيها تقرير الدولة

 تفعيل التوصيات الختامية للجان في دور هذه المؤسسات :مرحلة ما بعد تقديم التقارير

 المتابعة مع اجتماعاتالتعاقدية، عن طريق نشرها ومراقبة وضمان تنفيذها من خالل عقد 

 بالتعاون مؤتمرات ويمكنها تنظيم الفاعلين األساسيين وتشجيع األنشطة المتعلقة بتعزيز القدرات

  )3 (.مع الوزارات المعنية والبرلمانيين ووسائل اإلعالم من أجل تنفيذ هذه التوصيات

 اإلجراءات المتعلقة بالشكاوى الفردية ودورها فى إجراءات فيدور المؤسسات الوطنية 

   .يالتقص

                                                
 والمنظمات غير األفراد دليل: اإلنسان حقوق نتهاكات ترفع الشكاوي ضد اكيف). 2002( كالوس ، هوفنر)1(

 .107 ص ،3 ط، اليونسكومكتب: عمان،الحكومية

 .127 ص،5 ط، اليونسكوإصدارات وإجابات، أسئلة اإلنسان حقوق). 2009( ليا ، ليفين)2(

(3) Henry. J.Steiner. (2007), International human rights In Context, Oxfored, 3 ed, 
p1420-1433. 
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والمؤسسات الوطنية لتعاون بين لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لأما بالنسبة 

  :المعنية بحقوق اإلنسان

 اإلشارة إليه بالنسبة لدور هذه توهو ما سبق:  إطار تقديم التقارير الدوليةفيالتعاون 

 جلسات في ومشاركتها إعدادها لتقديم التقارير وتدريب القائمين على اإلعداد فيالمؤسسات 

بعة التوصيات الختامية للجنة، باإلضافة  المرحلة السابقة لها ومتافيالمناقشة وعقد اجتماعات 

  .)1( الشكاوىي التوعية والنشر والمراقبة وتلقفي يإلى دورها التقليد

  :من أهم آراء اللجنة بالنسبة للدول األطرافو

  .أهمية إقامة مؤسسات وطنية مستقلة .1

  .أهمية ضمان استقاللها وإقامتها وفقاً لمبادئ باريس .2

  .الموارد المالية والبشرية دون التدخل فى صالحياتهاأهمية ضمان تمكينها من خالل  .3

  : العالقة بين اللجنة والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان يؤكد .4

  .وحدة األهداف من أجل حماية وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة والطفلة -

أهمية تشكيل هذه المؤسسات وفقاً لمبادئ باريس فيما يتعلق بصالحياتها ودورها  -

  .اللها وأنشطتها شبه القضائيةواستق

  . بحقوق اإلنسان وعملية الرقابةالوعي نشر فيدورها  -

  . تلقى الشكاوى الفردية ومساعدة الضحايافيدورها  -

 .)2(أهمية تشكيلها وفقاً لقواعد التمثيل المتوازن بين الجنسين -

                                                
:  بيروتاإلسالمية، عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة مبدأ). 2009( منال، علك)1(

 .155 ص،1 ط، الحلبي الحقوقيةمنشورات

 .838 منشورات األمم المتحدة، مرجع سابق، ص)2(
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ـ              تص أما بالنسبة لنصيب األردن من هذه المنظمات الحكومية وغير الحكومية التـي تخ

 عن هذه المنظمات وفعالياتها فـي       فأقدم بياناً سريعاً  بحقوق اإلنسان عامة وحقوق المرأة خاصة،       

  . األردن

ال بد أن ننوه هنا إلى أن أي دولة تحترم االتفاقيات الدولية المعنيـة بحقـوق اإلنـسان،                  

 بـين    ورد فيها وتعمل علـى المواءمـة        الشخصية، وتلتزم بكل ما    الحرياتوخصوصاً الماسة ب  

تشريعاتها الداخلية مع االتفاقيات، هي دولة تمثل الديمقراطية والتقدم وسيادة القانون وأيضاً تقـدم        

الدليل على احترامها إلرادة المجتمع الدولي الذي أقر تلك االتفاقيات ومن هـذه الـدول األردن                

  . على اهتمامهااًح صرياًلواقع الحالي أكبر دليل على التزامها في المواثيق، وتعبيراحيث كان 

 على رعايتها لحقوق اإلنسان وحرياته      إن من أهم الضمانات التي قدمها األردن وحرص       

األساسية هي واقع تدريب القضاة والمحامين في مجاالت حقوق اإلنسان، فهذه العملية ال يستهان              

ة إيجابـاً   بها خصوصاً لما يشهده العالم من تطورات سريعة ومتالحقة ولما يعكس تدريب القضا            

على حسن سير مرفق القضاء والرقابة القضائية، هذه الجهود هي بالتعاون مع الجهات الرسـمية        

  .)1(والمنظمات األهلية التي تهتم بحقوق اإلنسان

  : في إعداد هذه البرامج التأهيليةمن أهم الجهات التي كان لها دور

 برامج تأهيلية كاملة على مستوى  قامت هذه اللجنة بإعداد :اللجنة الملكية لحقوق اإلنسان

  :المملكة تركز جميعها على حقوق اإلنسان، ومن أهم محاورها

 .تطبيقات قضائية في حقوق اإلنسان -

                                                
، حقوق اإلنسان بين النص والتطبيق، مركز عمان )2003(الطراونة، محمد :  لمزيد من التفصيل انظر)1(

 . 108- 100، ص1مطبعة الشعب، ط:  حقوق اإلنسان، اربداسةلدر
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 دور مأموري الضابطة العدلية في حماية حقوق اإلنسان -

 . آفاق التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتفعيل قضايا حقوق اإلنسان -

 .ية لمراقبة تنفيذ االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنساناآلليات الدول -

 .األبعاد المؤسسية لحقوق اإلنسان -

إلقاء الضوء على االتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان وخصوصاً المصادق  -

 .عليها من قبل األردن

 ية والجمعية  قامت هذه اللجنة بالتعاون مع وزارة العدل األردن:الدولية للصليب األحمر اللجنة

 أسفر عنه اللجنة  األردنالوطنية للهالل األحمر األردني بإنشاء مكتب استشاري إقليمي في

 .الوطنية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني، فكان األردن أول دولة عربية يشكل مثل هذه اللجنة

 ال والنساء،  الرج أهم أعماله رفد الجهاز القضائي بعدد من القضاة:المعهد القضائي األردني

 . برامج تدريسية ومنهجية وتدريبيةسنوياً وطرح

 من مهامه إيفاد العديد : المشاركة في المؤتمرات الدولية واإلقليمية المعنية لحقوق اإلنسان

 والمشاركة باالستفسارات التي ترد من ،من المعنيين بحقوق اإلنسان في دورات خارجية

ضمن الوفد الحكومي أثناء مناقشة التقارير مركز حقوق اإلنسان في جنيف والمشاركة 

 .الدورية الخاصة بحقوق اإلنسان في األردن

 قام كل من هذه المنظمة واللجنة الملكية لحقوق اإلنسان :الدولية لإلصالح الجنائي المنظمة 

وبعض من المنظمات األهلية مثل مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان، مجموعة القانون 

لمحكوم عليه يلية تدريبية تقوم على بيان حقوق ااإلعداد لبرامج تأهب ،نسانمن أجل حقوق اإل

 :التي تجب مراعاتها، ومن أهم المحاور التي تم التطرق لها في ورش العمل التدريبية
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المحاكمات واالنتهاكات المرتكبة ضد األحداث، والعنف األسري ضد المرأة والطفل،  -

 .وذوي االحتياجات الخاصة

 لجنائية الدوليةالمحكمة ا. 

 الذي يعتمد منهج من المشاريع الريادية في األردن  هذا المشروع ديع: مشروع حماية األسرة

حقوق اإلنسان في معالجة العنف واإلساءة، خصوصاً ضد المرأة والطفل في األردن، 

 .ويتشارك فيه مؤسسات حكومية وغير حكومية

 ل حقوق اإلنسان والتي قامت جانون من أمنها ميزان وهي مجموعة الق: المنظمات األهلية

الذي يهدف إلى حل الخالفات األسرية دون " وئام" عمل من أهم برامجها اتبعقد عدة ورش

اللجوء إلى المحاكم، وورشة عمل أيضاً عن أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة والطفل، 

 :وهنالك أيضاً منظمات معنية بحقوق اإلنسان منها

 .لحقوق اإلنسانالجمعية األردنية  -

  . المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في األردن -

مؤسسات المجتمع المدني في العنايـة بـالمرأة، والعمـل علـى       بالنسبة لدور بعض     أما

  :النهوض بوضع المرأة

  .اللجنة الوطنية لشؤون المرأة -

  .المجلس الوطني ألمان األسرة -

  .الملتقى اإلنساني لحقوق المرأة -

  . لشؤون المرأة األردنيةمركز األميرة بسمة -

  . مؤسسة نهر األردن التي ترأس مجلس األمناء فيها الملكة رانيا العبداهللا -
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ومن إنجازات هذه المؤسسة؛ إنشاء مشاريع اجتماعية واقتصادية للنساء من أجل تـوفير             

  .)1(تلبية احتياجاتهم فرص عمل مناسبة بحيث تساعدهم على

شراكات مع القطاع الحكومي والقطاع الخـاص        إيجاد نجحت في    ومؤسسة نهر األردن  

  .جل تطبيق مبادرات التنمية االقتصادية واالجتماعيةأوالمؤسسات المحلية والدولية من 

ن هـذه   وأ نتائج فعالة في تمويل المشاريع وتبادل التجارب          مثل هذه الشراكات   أثبتتد  وق

مـساهمتها فـي     من حيث،لي والدوواإلقليميعلى المستوى المحلي     هي مؤسسة رائدة   المؤسسة

ية في  تحقيق نتائج على الصعيد االقتصادي واالجتماعي، مما أدى إلى رفع ثقة المجتمعات المحل            

  .)2(مةعملية التنمية الشاملة والدائ

، في  2000 تأسيس وحدة األسرة اآلمنة عام       من أهمها كثيرة؛   ولهذه المؤسسات إنجازات  

تي تختص في التعامل مع حاالت العنف الموجه ضد النساء          مركز الملكة رانيا لألسرة والطفل، ال     

والفتيات، بحيث توفر هذه الوحدة شبكة من الخدمات على المستوى الحكومي وغير الحكـومي،              

وال ننسى الخدمات النفسية واالجتماعية، وتهدف هذه المؤسسات إلى تكثيف التدخالت التنمويـة             

  .االجتماعية واالقتصادية وغيرها

عداد غير قليلة من المنظمات التي تختص بشؤون المـرأة،  أ األردنيةلى الساحة تتواجد ع 

رين بدعم القيـادة الـسياسية، وقـد عملـت هـذه      يخهذه التنظيمات في العقدين األ حيث حظيت 

سياسياً، وتبنت مطالبها في المساواة وتعديل التشريعات المجحفـة          المؤسسات على توعية المرأة   

  .بحق المرأة

                                                
 ، دون طبعة،المعد:  عمان، في المجتمعودورها: األردنية المرأة حقوق). 2012( غالب محمد ، القرالة)1(

 .37ص

 .167، ص1المكتبة الوطنية، ط: ربية الوطنية، عمان، الت)2009(فريحات، إيمان عزمي  )2(
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 دور فعال في صيد االنتهاكات التـي         كم  هو زيادة عدد هذه المنظمات لما لها       والمطلوب

تصدر بحق المرأة، والعمل على زيادة الوعي بهذه الحقوق ونشرها، وال ننسى الدعم المادي لها               

لكي تستطيع القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها، حيث تنخرط هذه المنظمات بدور نشط في تعزيـز            

ور الحارس في حالـة عـدم تفعيـل          فهي تلعب د   ،نسان وحقوق المرأة خاصة   وحماية حقوق اإل  

  . اإلنسان المعمول بها، وأيضاً كفاعلين مساعدين الستمرار تنمية حقوق اإلنسانحقوق
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  الفصل الخامس
   والتوصياتالنتائجو الخاتمة

  الخاتمة: أوالً

ا مـن حقـوق      هذه الدراسة مفهوم حقوق المرأة التي تشكل جـزء         خالل من   استعرضنا

 والدولية، فبذلك تشملها كل أنواع الحمايـة التـي          الداخليةاإلنسان بصورة عامة ضمن القوانين      

تفرضها نصوص المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، ثم تناولنا التطور التاريخي لنـشأة حقـوق              

  .اإلنسان عامة وحقوق المرأة خاصة على مر الزمن

 في مختلف المجتمعات وعلـى مختلـف األصـعدة     بينت ظروف المرأة التي تعيشها     فقد

 القصور في هذا اإلطار القانوني الذي تمثل بالنصوص الدولية الخاصة طبعـا             ، قاطبة االتوالمج

 فإنه ال زالت المرأة تعاني من الغبن الصريح فتلك النصوص ال تمثـل              ، وحمايتها بحقوق المرأة 

 كفـل  ت بهـا  ومطال دة شاملة لكـل حقوقهـا     كل مطالبها، وإنما هي بحاجة إلى صيغة قانونية جدي        

  . المادية والمعنويةوحقوقهاحمايتها، 

 تكـون قواعـد   أن عـن  عجزها مدى أظهرت التي أضافوها للنصوص الدولية   فالقدسية

 حقـوق المـرأة     متكاملة ومثالية لتجسد هذه الحقوق وتحميها، سواء حقوق اإلنسان بشكل عام أم           

 المـصلحة   عـا  لهـا، وطب   نظـر ت باختالف الجهة التي      هذه الحقوق يختلف   ثار آل بشكل خاص، 

  .المفروضة بالقوة التي تتحكم بها

  أهـم   في الجانب المقابل، وبينـت      ضمن الشريعة اإلسالمية    تحدثت عن حقوق المرأة    ثم

 اإلسالم هو أول من رفع     يعد الجذور األساسية على مر التاريخ، والذي        د التي هي تع   لحقوقهذه ا 

 من شأنها، وأنصفها وأقر لها بهذه الحقوق، فالنصوص الشرعية حققـت            علىأومن مكانة المرأة    
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المساواة بين الجنسين بمعناها الحقيقي، فإباحة العمل للمرأة في اإلسالم ال يعني أنه غايـة بحـد                 

 تقـدير   هـي  الغاية من العمل     ن إال بالعمل، بل إ    كونتذاته، وعليه فإن المساواة بين الجنسين ال        

 مفاهيم قائمة علـى االحتـرام   خلقة واحترامها لذاتها، واحترام المجتمع لها، بحيث ي  المرأ طاقات

  .المتبادل بين الجنسين، إن عملت المرأة أو لم تعمل

 فإن األعمال الدولية كلها تمثل جزئية من كلية إسالمية، ألنه ال تعارض بين كـل                وعليه

  .ان والمرأة وحمايتها على تحقيق حقوق اإلنسلالقوانين واإلجراءات التي تعم

 القول بأن الدعوة إلى حقوق اإلنسان وحمايته قد بدأ بعد الثورة الفرنسية، هو بالنـسبة    إن

 اإلسالمية هي السباقة والرائدة في هذا المجال من         ريعة إلى العرب فإن الش    بالنسبة و إلى الغرب، 

 كافة مراحل حياتها تمثـل مـا         في رأة يسعنا إال أن نقول أن الم      الحقوق والمعاملة اإلنسانية، وال   

فالبنت وهي طفلة تفتح لوالديها بابا من الجنة، إن أحسنوا تربيتها بما يرضي اهللا عز وجل،                : يلي

والمرأة وهي زوجة تكمل النصف اآلخر لدين زوجها، وتأخذ ثواب الجهاد في سـبيل اهللا عـز                 

ضل األم حيث الجنـة تحـت    الشريفة، وال ننسى فحاديثوجل، من حسن التبعل، كما أوردت األ 

  . من الكبائرعتبرأقدام األمهات، حيث عقوق الوالدين ي

 وغيـر المباشـرة     رة وضحنا مدى أهمية الرقابة واإلشراف من خالل اآلليات المباش         وأخيراً

بكافة أنواعها الحكومية وغير الحكومية والدولية، التي تعمل على تفعيل هـذه الحقـوق علـى أرض         

  .الواقع

 زالت تلـك الحقـوق      فماضمنته القوانين الدولية والداخلية من حقوق للمرأة،         ما ت  رغمو

عرضة لالنتهاك في كل األحوال، والسبب هو عدم وجود نظام الحماية الدولية المالئمة والكافيـة   
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  انعدام لوجود جهاز مراقبـة      أهداف تلك النصوص القانونية، وهنالك أيضا      يقالتي تقوم على تحق   

  . انتهكوا الحرماتلذينلتلك النصوص، مما أدى إلى اإلفالت من العقاب، يشرف على تنفيذ 

 الدولية باختالف أنواعها، مثل اإلقليمية والدوليـة والمتخصـصة وغيـر            لمنظماتل إن

 حقـوق    عـن خـروق     في الكشف  ،اً عظيم اًالحكومية ومنظمات حقوق اإلنسان مع لجانها، دور      

 قـدر   ثـار اآل دون وقـوع أي خـرق وتالفـي          لولةلحيل لياتآ عملت على إيجاد     وقداإلنسان،  

  .وقخرال  وسائل تكفل المساعدة على وجه السرعة لضحاياجادالمستطاع، والعمل على إي

 الواقع الحالي يتطلب حاجات أكبر، وفعاليات أكثر فاعلية على أرض الواقع بحيـث              لكن

 معايير حديثـة ثابتـة   يحقق التوازن في مضمار حقوق اإلنسان وحقوق المرأة، فنحن بحاجة إلى     

 تحكم اإلطار القانوني الذي يمثل هذه الحقـوق وتحكـم    ثبما يتعلق بحقوق اإلنسان والمرأة، بحي     

  . اآللياتتلك لتنفيذ تلك النصوص، واألجهزة المراقبة عمالتلك اآلليات واألجهزة التي أقيمت إل

ان احترام حقوق المرأة     بد من وضع األحكام القانونية والتنفيذية الالزمة لحماية وضم         وال

  . ألوضاع حقوق اإلنسان في العالم أجمعالشاملةفي اإلطار الذي يضمن الرقابة 
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  النتائج: ثانياً

من المعروف لدينا أن المرأة تتمتع بعدد من الحقوق الشرعية ال يجهلها المجتمع العربي              

ت التي  ك من خالل اآلليا   واإلسالمي، وبرغم اإلقرار بها لم توضع موضع التنفيذ لمباشرتها، وذل         

  : بعض تلك الحقوق التي ال تشمل جميع ما أقر الشرع للمرأةتشرف على تفعيلها، وهذه

وحـق   ،حق الحضانة وحق النفقة للزوجة،    وأقرت الشريعة اإلسالمية حق المهر للمرأة،        .1

  .الميراث

  .حق العمل للمرأةوإن الشريعة اإلسالمية قد أقرت حق التعليم،  .2

إلسالمية قد أقرت حق الرؤية الشرعية، وأيضا أقرت حق اختيـار شـريك             إن الشريعة ا   .3

  .الحياة، كما أعطت حق اشتراط عدم التعدد

  ).الذمة المستقلة(إن الشريعة اإلسالمية أقرت حق التصرف في المال .4

إن الشريعة اإلسالمية قد أقرت حق المشاركة في الشورى، كما أقرت حق المشاركة فـي          .5

  .الشأن العام

فإن القوانين الوطنية اشـتملت علـى     في القوانين الوطنية نرى      بالنسبة لحقوق المرأة  أما  

 من خالل النصوص الدستورية الخاصة بالدولة، والتـي تـنص علـى أن الكـل                حقوق المرأة 

متساوون في الحقوق والواجبات، لكن المشكلة تكمن بعدم توفر اإلشراف والرقابة الالزمة لتفعيل             

ابها صفة اإللزام لهذه الحقوق، ووضع المخالفات والتعويض لمـن ال يلتـزم             هذه الحقوق، وإكس  

  .بها

 في دور المنظمات غير الحكومية الدولية واإلقليمية        اًأما على الصعيد الدولي فنرى توسع     

  :، وذلك من خاللوالوطنية في حماية حقوق المرأة
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ألخيرة على الصعيد الدولي    هناك آليات متعددة لحماية حقوق المرأة وقد زادت في اآلونة ا           -

  .اإلقليمي

  .يوجد تركيز على اآلليات القانونية الدولية لحماية حقوق المرأة -

ال تختلف اآلليات الدولية عن اآلليات الشرعية في حماية حقوق المرأة في الهدف بـالرغم            -

  .ائلمن اختالف الوس

  .اآلليات غير المباشرة أثبتت فاعلية وجدوى قبل اآلليات المباشرة -

 تفتقر إلى وجود نظام     قدأما بالنسبة لحقوق المرأة في المعاهدات الدولية واإلقليمية، فهي          

تفتقر أيضا إلى وجود جهـاز      لمرجوة من االتفاقيات الدولية، و    حماية يعمل على تحقيق األهداف ا     

جهزة شامل يعمل على اإلشراف على تنفيذ تلك االتفاقيات بكافة أنواعها، وإن وجدت مثل تلك األ              

  .فإنها تفتقر إلى الفاعلية والجدية
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  التوصيات: ثالثاً

هذه التوصيات الصعوبات التي تواجه المجتمع العربـي الـذي تحكمـه العـادات              تمثل  

 وهـي علـى الـصعيد الـشرعي         ،والتقاليد واألعراف أكثر ما يحكمه الدين اإلسالمي الحنيف       

  : وعليه توصي الباحثة بما يلي،والوطني والدولي

  .ريح للمبادرات األهلية بإقامة جمعيات مساندة للقضايا والحقوق األسرية الباحثة بالتصتوصي .1

  .توصي الباحثة بإقامة المؤسسات الرسمية لمتابعة األوضاع األسرية بشكل عام .2

  .توصي الباحثة بإقامة مجالس تختص بشؤون المرأة واألسرة .3

  .الستقبال القضايا األسريةتوصي الباحثة بإقامة محاكم متخصصة، إضافية متفرغة  .4

 تسند للمختصات من النساء لالضطالع إيجاد وظائف قضائية مساندة،توصي الباحثة ب .5

مثل محكمة التمييز  ،بالقضايا النسوية واألسرية في المحاكم بالمدن والقرى على حد سواء

 مظالم وأيضاً في ديوان المظالم، ومكتب العمل والعمال بوزارة العمل للنظر في ،العليا

  . ون عملها بالقطاعين العام والخاصؤالمرأة في ش

توصي الباحثة بتشكيل اللجان الحقوقية التي تلتزم الدولة بتوفيرها وبتسديد جزء من أتعابها،  .6

 لمن ال يجدن خصوصاًلدفاع عن قضايا األسرة والمرأة،  أخرى تطوعية تعمل على الجانو

  .واالستشارة الشرعية والقانونيةالقدرة المالية على االستعانة الدفاعية 

  .توصي الباحثة بإقامة مركز للشكاوى .7

وإعطاء هذه المراكز الصالحيات  ،توصي الباحثة بإقامة مراكز لمعالجة القضايا األسرية .8

الالزمة لمتابعة القضايا وحلولها في جهاتها المرجعية مثل المحاكم وغيرها، واالستفادة من 

  .لخدمة االجتماعية والنفسيةمتخصصات الشريعة والحقوق وا
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: توصي الباحثة بإيجاد آليات عمل ملزمة لتنفيذ األحكام القضائية ومتابعة تنفيذها مثل .9

االقتطاع مباشرة من دخل الزوج في حالة النزاع والخالف، و إيجاد عقوبات رادعة للعنف 

 أو حتى األسري سواء وجه ضد المرأة أو األطفال بجميع أشكاله من جسدي أو معنوي

  .التحقير في اللفظ

آمنة للحاالت التي ال تجد ذلك خالل فترة وصي الباحثة بإيجاد مراكز إيواء كريمة وت .10

  . يبت القضاء في اإلشكاليات المطروحةإلى أنالمقاضاة 

شأن العام مثل توصي الباحثة بإفساح موقع للمرأة بنسب ممثلة في الوظائف المعنية بال .11

  .البلدية وغيرهالمجالس امجلس الشورى و

ل من العالم العربي توصي الباحثة بتيسير زيارة واستقبال العامالت في هذا المجا .12

  .طالع على تجارب اآلخرين ليستفاد من نجاحاتها وتجنب تكرار األخطاءواإلسالمي لال

توصي الباحثة بإقامة مراكز أبحاث في المدن والقرى على حد سواء، للوقوف على طبيعة  .13

  .ني للمرأة واألسرةالواقع العي

 حقوق توضيحتوصي الباحثة بالشروع في تشكيل لجان متخصصة لوضع وثائق تقوم على  .14

وأن يتم التوصل . المرأة الشرعية والحقوق األسرية بحيث تكون المرأة شريكاً رئيسياً فيها

ة إليها بالنظر إلى جميع المذاهب واألخذ منها بما يالئم ظرف الزمان والمكان مع إمكاني

  .المراجعة واالجتهاد احتكاماً إلى الكتاب

لدراسية للبنين توصي الباحثة بإدخال هذه الحقوق الشرعية بعد إقرارها إلى المناهج ا .15

  .سواء وحسب التدرج التعليميوالبنات على حد 
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توصي الباحثة برفع جميع أشكال الحظر اإلعالمي لتداول هذه الحقوق ونشر الـوعي بهـا                .16

  .على وجه السرعة

، بكل ما يتعلَّـق بمـسألة   اب االجتهاد في القضايا الخالفيةتوصي الباحثة بالمبادرة في فتح ب      .17

أي  ،المرأة واألسرة من المنظور الشرعي وذلك في إطار حاجـات ومـستجدات العـصر             

M  w      v   u  t : قال تعـالى  ون الشرعية، كما    ؤتشجيع النساء في التخصص في الش     

  z    y       xL ]مع مالحظة أن هذا القول الكريم ال ينص على هويـة            ]7:  األنبياء سورة ،

  .العالم النوعية

كـل   للكوادر النسائية المتعلمة أن تعمل بمجهود ذاتـي وجمعـي، ب            بالنسبة  توصي الباحثة  .18

تخصصاتها على أن تحاول أن تمحو جزئية األمية عن طريق الحقوق الـشرعية لألسـرة               

  .والنساء

تفادة من التجارب التشريعية العربية واإلسالمية وخصوصا تلـك التـي   توصي الباحثة باالس  .19

إلعادة قراءة ما يخـتص بـالمرأة   سنّة، وذلك من خالل تشجيع النساء    تعتمد على الكتاب وال   

  .واألسرة من فقه المعامالت وغيره

توصي الباحثة بأن يبحث هذا الجانب التشريعي بتمثيل النساء في جميع الطبقات وبمختلـف               .20

  .لخلفيات الفكرية والثقافية والتعليميةا

توصي الباحثة بسن القوانين الملزمة التي تعمل على تفعيل حقوق المرأة الشرعية والدوليـة               .21

  .واإللزام بها، ومخالفة عدم االلتزام بها

توصي الباحثة تفعيل اإلشراف والرقابة على السلطة التنفيذية بحيث تضمن تطبيقهـا علـى               .22

  .  المتابعة المستمرةالوجه المطلوب مع
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 العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية لكي تستطيع المتابعة ترى الباحثة تفعيل .23

  .لألوضاع الراهنة بالنسبة لهذه الحقوق

  .زام هذه الحقوق بحيث تمنع الخروقات فيهاتلاترى الباحثة  .24

  . للمسائلةاًنوني قااً توصي الباحثة المشرع األردني بفكرة التعدي أو األضرار، أساس .25

  . الخاصة بالمرأةهذه الحقوقبتوصي الباحثة بنشر الوعي بكافة السبل والوسائل،  .26

توصي الباحثة بإيجاد معايير حديثة وثابتة بما يتعلق بحقوق المرأة، بحيث تحكم اإلطار القانوني  .27

  .وصعمال تلك النصك اآلليات واألجهزة التي أقيمت إلالذي يمثل هذه الحقوق، وتحكم تل

إعادة وضع األحكام القانونية والتنفيذية الالزمة لحماية وضمان واحترام حقوق المرأة في  .28

  .اإلطار الذي يضمن الرقابة الشاملة ألوضاع حقوق اإلنسان في العالم أجمع

  .توصي هذه الدراسة بإيجاد هيئة دولية تهتم بحقوق المرأة بكافة الصعد .29

إدراج مبادئ حقوق المرأة في القوانين الدستورية أن تحث المؤسسات الدولية الدول على  .30

  .وإعطائها حق اإللزام

  .تقوية التعامل بين الهيئات الدولية الفاعلة في مجال حماية حقوق المرأة .31

  .بحقوق المرأةتقوية التعامل بين اللجان الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال الخاص  .32

  .عالن مركزي أساسيالعمل على توحيد اإلعالنات الدولية في إ .33

العمل على توحيد اللجان الخاصة بقضايا النهوض بالمرأة بدالً من تشعبها وتداخل  .34

  .االختصاصات فيما بينها

  .إيجاد آلية تعاون مباشرة بين الوسائل الدولية واإلقليمية والوطنية في مجال حقوق المرأة .35
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  المالحق

 )1(الملحق رقم 

 اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

 اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة

  1979دیسمبر / كانون األول18 المؤرخ في 34/180لألمم المتحدة 

 )1 (27، وفقا ألحكام المادة 1981سبتمبر / أیلول3: تاریخ بدء النفاذ

ة،  إن ذه االتفاقی ي ھ راف ف دول األط د      ال ن جدی د م دة یؤك م المتح اق األم ظ أن میث إذ تلح

وق،              ي الحق رأة ف ساوي الرجل والم دره، وبت رد وق ة الف سان األساسیة، وبكرام   اإلیمان بحقوق اإلن

اس        ع الن ن أن جمی وإذ تلحظ أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان یؤكد مبدأ عدم جواز التمییز، ویعل

وق            یو ع الحق ع بجمی ق التمت سان ح ل إن وق، وأن لك ة والحق ي الكرام ساوین ف رارا ومت دون أح ل

ى الجنس،          ائم عل ز الق ك التمیی ي ذل ا ف ز، بم   والحریات الواردة في اإلعالن المذكور، دون أي تمیی

سان واجب ضمان                وق اإلن دولیین الخاصین بحق دین ال ي العھ وإذ تلحظ أن على الدول األطراف ف

ساواة   ة         م ة والمدنی ة والثقافی وق االقتصادیة واالجتماعی ع الحق ع بجمی ي حق التمت رأة ف الرجل والم

سیاسیة، االت   وال دة والوك م المتح ة األم ودة برعای ة المعق ات الدولی ار االتفاقی ین االعتب ذ بع وإذ تأخ

رارات واإلعال  المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،    ات  وإذ تلحظ أیضا الق ن

رأة        ساواة الرجل والم والتوصیات التي اعتمدتھا األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة، للنھوض بم

وق، ي الحق صكوك        ف ك ال ن تل رغم م ى ال اك، عل زال ھن ھ ال ی ك، ألن ع ذل ق، م ساورھا القل وإذ ی

دأي  وإذ تشیر إلى أن التمییز ضد المرأة یشكل انتھا  المختلفة، تمییز واسع النطاق ضد المرأة،      كا لمب

ساواة              دم الم ى ق شاركة المرأة، عل ام م ة أم د عقب سان، ویع المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلن

اء            و رخ وق نم ة، ویع صادیة والثقافی ة واالقت سیاسیة واالجتماعی دھما ال اة بل ي حی ل، ف ع الرج م

شریة،  المجتمع واألسرة، ویزید من صعوبة التنمیة الكاملة إلمكانات المرأة في خدمة ب   دھا والب وإذ  ل

ذاء والصحة              ن الغ ى نصیب م نلن إال أدن ر، ال ی ي حاالت الفق یساورھا القلق، وھى ترى النساء، ف

رى،    ات األخ ة والحاج رص العمال دریب وف یم والت صادي    والتعل ام االقت ة النظ أن إقام ؤمن ب وإذ ت

ي الن    ارزا ف ھاما ب سھم إس دل، سی صاف والع ى اإلن ائم عل د، الق دولي الجدی ین  ال ساواة ب وض بالم ھ

ع أشكال العنصریة           الرجل والمرأة،  ن استئصال شأفة الفصل العنصري وجمی وإذ تنوه بأنھ البد م

ة        والتمییز العنصري واالستعمار واالستعمار الجدید والعدوان واالحتالل األجنبي والسیطرة األجنبی



151 
 

 
 
 
 

ساء أن یت  ال والن د للرج دول إذا أری ة لل شؤون الداخلی ي ال دخل ف امال،والت ا ك وقھم تمتع وا بحق   متع

اون         ادل التع دولي، وتب وتر ال دة الت وإذ تجزم بأن من شأن تعزیز السلم واألمن الدولیین، وتخفیف ح

ام وال                  سالح الع زع ال ة واالقتصادیة، ون ا االجتماعی دول بغض النظر عن نظمھ ع ال ین جمی فیما ب

ة         ة صارمة وفعال ة دولی ي ظل رقاب ووي ف سالح الن زع ال ساواة    سیما ن دل والم ادئ الع ت مب ، وتثبی

ة               سیطرة األجنبی ة تحت ال شعوب الواقع ال حق ال دان، وإعم والمنفعة المتبادلة في العالقات بین البل

سیادة            رام ال ن شأن احت ذلك م ر المصیر واالستقالل، وك ي تقری واالستعماریة واالحتالل األجنبي ف

ق     الوطنیة والسالمة اإلقلیمیة، النھوض بالتقدم االجت      ي تحقی ذلك ف ماعي والتنمیة، واإلسھام، نتیجة ل

رأة،  ل والم ین الرج ة ب ساواة الكامل ة   الم د، ورفاھی ة ألي بل ة والكامل ة التام أن التنمی ا ب ا منھ وإیمان

شاركة        ع الرجل، أقصى م العالم، وقضیة السلم، تتطلب جمیعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة م

ة             وإذ تض  ممكنة في جمیع المیادین،    ى تنمی اه األسرة وف ي رف رأة العظیم ف ا دور الم ع نصب عینیھ

دور      ة ول ة لألموم ة االجتماعی ل، واألھمی و كام ى نح ى اآلن عل ھ حت رف ب م یعت ذي ل ع، ال المجتم

ي اإلنجاب ال یجوز أن            رأة ف درك أن دور الم ال،وإذ ت شئة األطف الوالدین كلیھما في األسرة وفى تن

رأة      یكون أساسا للتمییز بل إن تنش      ین الرجل والم ئة األطفال تتطلب بدال من ذلك تقاسم المسؤولیة ب

ي             والمجتمع ككل،  ر ف ب إحداث تغیی رأة یتطل وإذ تدرك أن تحقیق المساواة الكاملة بین الرجل والم

ع واألسرة،              ي المجتم رأة ف ي دور الم ذلك ف ذ       الدور التقلیدي للرجل وك ى تنفی دت العزم عل د عق وق

دابیر       المبادئ الواردة في     ذا الغرض، الت إعالن القضاء على التمییز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لھ

  التي یتطلبھا القضاء على ھذا التمییز بجمیع أشكالھ ومظاھره،

 .قد اتفقت على ما یلي
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 الجزء األول
 1المادة 

ى مصطلح         رأة     "ألغراض ھذه االتفاقیة یعن ز ضد الم د    " التمیی ة أو استبعاد أو تقیی أي تفرق

وق                یت رأة بحق راف للم اط االعت وھین أو إحب اره أو أغراضھ، ت ن آث ى أساس الجنس ویكون م م عل

ة أو            ة والمدنی ة والثقافی سیاسیة واالقتصادیة واالجتماعی ادین ال ي المی اإلنسان والحریات األساسیة ف

ا، بصرف النظر ع             وق أو ممارستھا لھ ذه الحق ن في أي میدان آخر، أو توھین أو إحباط تمتعھا بھ

 .حالتھا الزوجیة وعلى أساس المساواة بینھا وبین الرجل

 2المادة 

ل          تھج، بك ى أن تن ق عل رأة، وتتف د الم ز ض كال التمیی ع أش راف جمی دول األط شجب ال ت

ذلك     ا ل رأة، وتحقیق د الم ز ض ى التمیی ضاء عل ستھدف الق ة ت اء، سیاس بة ودون إبط ائل المناس الوس

  :تتعھد بالقیام بما یلي

شریعاتھا المناسبة األخرى،           إدماج مب ) أ( ة أو ت ي دساتیرھا الوطنی دأ المساواة بین الرجل والمرأة ف

ن خالل                     دأ م ذا المب ي لھ ق العمل ة التحقی ى اآلن، وكفال ا حت ج فیھ د أدم دأ ق ذا المب ن ھ إذا لم یك

  التشریع وغیره من الوسائل المناسبة،

شریعیة، ب       ) ب( ر ت شریعیة وغی دابیر، ت ن الت ن جزاءات،        اتخاذ المناسب م ا یناسب م ك م ي ذل ا ف م

  لحظر كل تمییز ضد المرأة،

ة   ) ج( ة الفعال مان الحمای ل، وض ع الرج ساواة م دم الم ى ق رأة عل وق الم ة لحق ة قانونی رض حمای ف

ن أي                د، م ي البل ة األخرى ف ق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العام للمرأة، عن طری

  عمل تمییزي،

رة أي عم) د( ن مباش اع ع صرف  االمتن ة ت رأة، وكفال د الم ة ض ة تمییزی زي أو ممارس ل تمیی

  السلطات والمؤسسات العامة بما یتفق وھذا االلتزام؛

ة        ) ھـ( ب أي شخص أو منظم ن جان اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة م

 أو مؤسسة،

ا،     ) و( شریعي منھ وانین      اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة، بما في ذلك الت ن الق ائم م ر أو إبطال الق لتغیی

 واألنظمة واألعراف والممارسات التي تشكل تمییزا ضد المرأة،
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  .إلغاء جمیع األحكام الجزائیة الوطنیة التي تشكل تمییزا ضد المرأة) ي(

 3المادة 

ة       سیاسیة واالجتماعی ادین ال یما المی ادین، وال س ع المی ي جمی راف ف دول األط ذ ال تتخ

صادیة رأة      واالقت ور الم ة تط ا، لكفال شریعي منھ ك الت ي ذل ا ف بة، بم دابیر المناس ل الت ة، ك  والثقافی

ى          . وتقدمھا الكاملین  ا عل ع بھ ات األساسیة والتمت سان والحری وق اإلن وذلك لتضمن لھا ممارسة حق

 .أساس المساواة مع الرجل

  4المادة 

ستھدف  . 1 ة ت ة مؤقت دابیر خاص راف ت دول األط اذ ال ر اتخ ین  ال یعتب ة ب ساواة الفعلی ل بالم  التعجی

ى أي     ستتبع، عل ھ یجب أال ی ة، ولكن ذه االتفاقی ھ ھ ذ ب ذي تأخ المعنى ال زا ب رأة تمیی الرجل والم

ى        دابیر مت ذه الت ل بھ ف العم ا یجب وق صلة، كم ة أو منف ر متكافئ اییر غی ى مع اء عل نحو، اإلبق

 .تحققت أھداف التكافؤ في الفرص والمعاملة

دابیر     ال یعتبر اتخا  . 2 ك الت ك تل ي ذل ذ الدول األطراف تدابیر خاصة تستھدف حمایة األمومة، بما ف

 .الواردة في ھذه االتفاقیة، إجراء تمییزیا

   5المادة 

 :تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق ما یلي

زات   تغییر األنماط االجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة، بھدف تحقیق الق        ) أ( ى التحی ضاء عل

ى               سین أدن ن الجن اد بكون أي م ى االعتق ة عل والعادات العرفیة وكل الممارسات األخرى القائم

 أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار نمطیة للرجل والمرأة،

راف بكون            ) ب( ة، االعت ة اجتماعی كفالة تضمین التربیة العائلیة فھما سلیما لألمومة بوصفھا وظیف

ال و  شئة األطف صلحة       تن ا أن م ون مفھوم ى أن یك وین عل ین األب شتركة ب سؤولیة م ربیتھم م ت

  األطفال ھي االعتبار األساسي في جمیع الحاالت

  6المادة 

ع           ا، لمكافحة جمی شریعي منھ ك الت ي ذل ا ف تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة، بم

 .أشكال االتجار بالمرأة واستغالل بغاء المرأة
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 يالجزء الثان
  7المادة 

اة              ي الحی رأة ف ز ضد الم ى التمیی دابیر المناسبة للقضاء عل ع الت دول األطراف جمی ذ ال تتخ

 :السیاسیة والعامة للبلد، وبوجھ خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في

ع الھی     ) أ( ة لالنتخاب لجمی ة، واألھلی تفتاءات العام ات واالس ع االنتخاب ي جمی ي  التصویت ف ات الت ئ

 ینتخب أعضاؤھا باالقتراع العام،

ة،                ) ب( ى شغل الوظائف العام سیاسة، وف ذه ال ذ ھ ى تنفی ة وف المشاركة في صیاغة سیاسة الحكوم

 وتأدیة جمیع المھام العامة على جمیع المستویات الحكومیة،

  .بلدالمشاركة في أیة منظمات وجمعیات غیر حكومیة تھتم بالحیاة العامة والسیاسیة لل) ج(

  

  8المادة 

ع الرجل،             ساواة م دم الم ى ق ل للمرأة، عل تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة لتكف

ات   ال المنظم ي أعم تراك ف دولي واالش ستوى ال ى الم ا عل ل حكومتھ ة تمثی ز، فرص ودون أي تمیی

 .الدولیة

  9المادة 

ي           . 1 وق الرجل ف ساویة لحق ا م ا أو    تمنح الدول األطراف المرأة حقوق سیتھا أو تغییرھ ساب جن اكت

زوج              . االحتفاظ بھا  ر ال ى تغیی ي، أو عل ن أجنب زواج م ى ال وتضمن بوجھ خاص أال یترتب عل

سیة، أو أن تفرض               ال جن سیة الزوجة، أو أن تصبح ب ا جن لجنسیتھ أثناء الزواج، أن تتغیر تلقائی

 .علیھا جنسیة الزوج

 . الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالھماتمنح الدول األطراف المرأة حقا مساویا لحق. 2
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 الجزء الثالث
 10المادة 

ا          ل لھ تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة لكي تكف

ین          ساواة ب حقوقا مساویة لحقوق الرجل في میدان التربیة، وبوجھ خاص لكي تكفل، على أساس الم

 :الرجل والمرأة

درجات    شروط متسا ) أ( ى ال ویة في التوجیھ الوظیفي والمھني، وااللتحاق بالدراسات والحصول عل

ى     ضریة عل ة والح اطق الریفی ي المن ا، ف تالف فئاتھ ى اخ ة عل سات التعلیمی ي المؤس ة ف العلمی

ي               ي والمھن ام والتقن یم الع ى التعل ة الحضانة وف ي مرحل ة ف ساواة مكفول السواء، وتكون ھذه الم

  عالي، وكذلك في جمیع أنواع التدریب المھني،والتعلیم التقني ال

ى       ) ب( ؤھالت المدرسین، وف ستویات م ى م ات، وف ى االمتحان اھج الدراسیة، وف ي المن ساوي ف الت

 نوعیة المرافق والمعدات الدراسیة،

ع              ) ج( یم بجمی ع مراحل التعل ي جمی رأة ف القضاء على أي مفھوم نمطي عن دور الرجل ودور الم

ذا     أشكالھ، عن طریق ت    ق ھ شجیع التعلیم المختلط، وغیره من أنواع التعلیم التي تساعد في تحقی

  الھدف، وال سیما عن طریق تنقیح كتب الدراسة والبرامج المدرسیة وتكییف أسالیب التعلیم،

  التساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسیة األخرى،) د(

ار ومحو       التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواص      ) ھـ( یم الكب رامج تعل ك ب ي ذل لة التعلیم، بما ف

ي           األمیة الوظیفي، وال سیما البرامج التي تھدف إلى التعجیل بقدر اإلمكان بتضییق أي فجوة ف

 التعلیم قائمة بین الرجل والمرأة،

ركن المدرسة         ) و( ى ت ساء الالئ ات والن رامج للفتی خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، وتنظیم ب

 األوان،قبل 

 التساوي في فرص المشاركة النشطة في األلعاب الریاضیة والتربیة البدنیة،) ز(

ا            ) ح( ا، بم ة صحة األسر ورفاھھ ى كفال ساعد عل إمكانیة الحصول على معلومات تربویة محددة ت

  .في ذلك المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظیم األسرة
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  11المادة 

دان العمل         تتخذ الدول األطراف جمیع   . 1 ي می رأة ف ز ضد الم ى التمیی  التدابیر المناسبة للقضاء عل

 :لكي تكفل لھا، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، نفس الحقوق وال سیما

 الحق في العمل بوصفھ حقا ثابتا لجمیع البشر،) أ(

دة          ) ب( ار واح اییر اختی ق مع ي شؤون   الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبی ف

 االستخدام،

ى                 ) ج( ى العمل وف ن عل ة واألم ي الترقی وع العمل، والحق ف ة ون ار المھن ة اختی ي حری الحق ف

ك         ي ذل جمیع مزایا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدریب وإعادة التدریب المھني، بما ف

 التلمذة الحرفیة والتدریب المھني المتقدم والتدریب المتكرر،

ة           الحق في المسا  ) د( ي المعامل ساواة ف ي الم ك االستحقاقات، والحق ف ي ذل ا ف واة في األجر، بم

 فیما یتعلق بالعمل ذي القیمة المساویة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقییم نوعیة العمل،

ة والمرض والعجز   ) ھـ ( د والبطال ي حاالت التقاع یما ف اعي، وال س ضمان االجتم ي ال ق ف الح

ن ك م ر ذل شیخوخة وغی ة  وال ازة مدفوع ي إج ق ف ذلك الح ل، وك ة للعم دم األھلی  حاالت ع

 األجر،

 .الحق في الوقایة الصحیة وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حمایة وظیفة اإلنجاب) و(

ذ             . 2 ي العمل، تتخ ي ف ا الفعل توخیا لمنع التمییز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا لحقھ

 :سبةالدول األطراف التدابیر المنا

ل        ) أ( ن العم ي الفصل م ز ف ة والتمیی ل أو إجازة األموم سبب الحم ة ب ن الخدم صل م لحظر الف

 على أساس الحالة الزوجیة، مع فرض جزاءات على المخالفین،

ة دون    ) ب( ة مماثل ا اجتماعی شفوعة بمزای ة األجر أو الم ة المدفوع ازة األموم ام إج إلدخال نظ

  للعالوات االجتماعیة،فقدان للعمل السابق أو لألقدمیة أو

ین           ) ج( ع ب ن الجم دین م ین الوال ة لتمك ساندة الالزم ة الم دمات االجتماعی وفیر الخ شجیع ت لت

ن        یما ع ة، وال س اة العام ي الحی شاركة ف ل والم سؤولیات العم ین م ة وب ات العائلی االلتزام

 طریق تشجیع إنشاء وتنمیة شبكة من مرافق رعایة األطفال،
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 .صة للمرأة أثناء فترة الحمل في األعمال التي یثبت أنھا مؤذیة لھالتوفیر حمایة خا) د(

ا         . 3 ادة استعراض ذه الم شمولة بھ سائل الم صلة بالم ة المت شریعات الوقائی ستعرض الت ب أن ت یج

ا    یع نطاقھ ا أو توس ا أو إلغاؤھ تم تنقیحھ ة، وأن ی ة والتكنولوجی ة العلمی وء المعرف ي ض ا ف دوری

  .حسب االقتضاء

  12المادة 

ة         . 1 دان الرعای ي می تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة ف

ى        صول عل رأة، الح ل والم ین الرج ساواة ب اس الم ى أس ا، عل ضمن لھ ل أن ت ن أج صحیة م ال

 .خدمات الرعایة الصحیة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظیم األسرة

ام الفق. 2 ن أحك الرغم م ا   1رة ب بة فیم دمات مناس رأة خ راف للم دول األط ل ال ادة تكف ذه الم ن ھ  م

ذلك            د االقتضاء، وك ة عن ا خدمات مجانی وفرة لھ والدة، م یتعلق بالحمل والوالدة وفترة ما بعد ال

  .تغذیة كافیة أثناء الحمل والرضاعة

  13المادة 

ز    ى التمیی ضاء عل بة للق دابیر المناس ع الت دول األطراف جمی ذ ال االت  تتخ ي المج رأة ف د الم ض

ل    ین الرج ساواة ب ى أساس الم ا، عل ل لھ ي تكف ة لك صادیة واالجتماعی اة االقت األخرى للحی

   :والمرأة نفس الحقوق، والسیما

 الحق في االستحقاقات العائلیة،) أ(

كال          ) ب( ن أش ك م ر ذل ة وغی ون العقاری صرفیة، والرھ روض الم ى الق صول عل ي الح ق ف الح

 االئتمان المالي،

اة      ) ج( ب الحی ع جوان ى جمی یة وف اب الریاض ة واأللع شطة الترویحی ي األن تراك ف ي االش ق ف الح

 .الثقافیة

 14المادة 

ة، واألدوار   . 1 رأة الریفی ا الم ي تواجھھ ة الت شاكل الخاص ا الم ي اعتبارھ راف ف دول األط ضع ال ت

ي ذ          ا ف اء اقتصادیا ألسرتھا، بم وفیر أسباب البق ي قطاعات     الھامة التي تؤدیھا في ت ا ف ك عملھ ل

ى     ة عل ذه االتفاقی ام ھ ق أحك ة تطبی بة لكفال دابیر المناس ع الت ذ جمی ة، وتتخ ر النقدی صاد غی االقت

 .المرأة في المناطق الریفیة
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اطق      . 2 ي المن رأة ف د الم ز ض ى التمیی ضاء عل بة للق دابیر المناس ع الت راف جمی دول األط ذ ال تتخ

ساو      ى أساس الم ة        الریفیة لكي تكفل لھا، عل ة الریفی ي التنمی شارك ف رأة، أن ت ین الرجل والم اة ب

 :وتستفید منھا، وتكفل للریفیة بوجھ خاص الحق في

 المشاركة في وضع وتنفیذ التخطیط اإلنمائي على جمیع المستویات،) أ(

صائح         ) ب( ات والن ك المعلوم ي ذل ا ف ة، بم صحیة المالئم ة ال سھیالت العنای ى ت ول إل الوص

 بتنظیم األسرة،والخدمات المتعلقة 

 االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي،) ج(

ا      ) د( ك م ي ذل ا ف مي، بم ر الرس مي وغی یم، الرس دریب والتعل واع الت ع أن ى جمی صول عل الح

ة    دمات المجتمعی ة الخ صوصا بكاف ع خ ذلك التمت وظیفي، وك ة ال و األمی ھ بمح صل من یت

 ا التقنیة،واإلرشادیة، وذلك لتحقیق زیادة كفاءتھ

ـ( صادیة    ) ھ رص اقت ى ف صول عل ل الح ن أج ات م ة والتعاونی ساعدة الذاتی ات الم یم جماع تنظ

 مكافئة لفرص الرجل عن طریق العمل لدى الغیر أو العمل لحسابھن الخاص،

 المشاركة في جمیع األنشطة المجتمعیة،) و(

سھیالت الت         ) ز( ة، وت ات والقروض الزراعی ى االئتمان ا  فرصة الحصول عل سویق، والتكنولوجی

ذلك         المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاریع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وك

 في مشاریع التوطین الریفي،

داد          ) ح( ق الصحیة واإلم التمتع بظروف معیشیة مالئمة، وال سیما فیما یتعلق باإلسكان والمراف

 .بالكھرباء والماء، والنقل، والمواصالت
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 لرابعالجزء ا
   15المادة 

 .تعترف الدول األطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون. 1

ساوى            . 2 ة الرجل، وت ة ألھلی ة مماثل ة قانونی تمنح الدول األطراف المرأة، في الشئون المدنیة، أھلی

وق        . بینھا وبینھ في فرص ممارسة تلك األھلیة    ساویة لحق ا م رأة، بوجھ خاص، حقوق ل للم وتكف

ل          الر ع مراح ي جمی ساواة ف دم الم ى ق ا عل ات، وتعاملھم ود وإدارة الممتلك رام العق ي إب ل ف ج

  .اإلجراءات القضائیة

ا           . 3 ي یكون لھ واع الصكوك الخاصة الت ود وسائر أن تتفق الدول األطراف على اعتبار جمیع العق

  .یة القانونیة للمرأة باطلة والغیةأثر قانوني یستھدف الحد من األھل

نح  . 4 ة         تم صل بحرك شریع المت ق بالت ا یتعل وق فیم س الحق رأة نف ل والم راف الرج دول األط ال

  .األشخاص وحریة اختیار محل سكناھم وإقامتھم

  16المادة 

ور           . 1 ة األم ي كاف رأة ف ز ضد الم ى التمیی تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء عل

ة، وبوجھ    ات العائلی الزواج والعالق ة ب ین الرجل   المتعلق ساواة ب ى أساس الم ضمن، عل  خاص ت

  :والمرأة

  نفس الحق في عقد الزواج،) أ(

  نفس الحق في حریة اختیار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إال برضاھا الحر الكامل،) ب(

  نفس الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج وعند فسخھ،) ج(

ر      ) ح( ض النظ وین، بغ فھما أب سؤولیات بوص وق والم س الحق ي    نف ة، ف ا الزوجی ن حالتھم  ع

  األمور المتعلقة بأطفالھما وفى جمیع األحوال، یكون لمصلحة األطفال االعتبار األول،

ـ( ل      ) ھ ین الطف ل ب ا والفاص دد أطفالھ ائج، ع إدراك للنت ة وب رر، بحری ي أن تق وق ف س الحق نف

ا       ة بتمكینھ ف والوسائل الكفیل ات والتثقی ن ممارسة   والذي یلیھ، وفى الحصول على المعلوم  م

  ھذه الحقوق،
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یھم، أو      ) د( ال وتبن نفس الحقوق والمسؤولیات فیما یتعلق بالوالیة والقوامة والوصایة على األطف

ما شابھ ذلك من األعراف، حین توجد ھذه المفاھیم في التشریع الوطني، وفى جمیع األحوال      

  یكون لمصلحة األطفال االعتبار األول،

ة     نفس الحقوق الشخصیة للز ) ز( ار اسم األسرة والمھن وج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختی

  ونوع العمل،

ا     ) ح( ا وإدارتھ نفس الحقوق لكال الزوجین فیما یتعلق بملكیة وحیازة الممتلكات واإلشراف علیھ

  .والتمتع بھا والتصرف فیھا، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

ي    ال یكون لخطوبة الطفل أو زواجھ أي اثر قانون        . 2 ا ف ي، وتتخذ جمیع اإلجراءات الضروریة، بم

را      مي أم جل رس ي س زواج ف سجیل ال ل ت زواج ولجع ى لل د سن أدن ا، لتحدی شریعي منھ ك الت ذل

 .إلزامیا
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 الجزء الخامس
 17المادة 

ز ضد                 .1 ى التمیی ة للقضاء عل شأ لجن ة، تن ذه االتفاقی ذه ھ ي تنفی دم المحرز ف ن أجل دراسة التق م

را         )  فیما یلي باسم اللجنة   یشار إلیھا (المرأة   ة عشر خبی ن ثمانی ة، م اذ االتفاقی دء نف د ب تتألف، عن

شرین    ة وع ن ثالث ا م ضمامھا إلیھ ا أو ان ین علیھ سة والثالث ة الطرف الخام صدیق الدول د ت وبع

ذه          ھ ھ ق علی ذي تنطب دان ال ي المی ة ف اءة العالی ة والكف ة الرفیع ة الخلقی ن ذوى المكان را م خبی

ة، تنتخ الء   االتفاقی ع إی صفتھم الشخصیة، م ون ب ا ویعمل ین مواطنیھ ن ب دول األطراف م بھم ال

نظم          ذلك ال ضاریة وك كال الح ف األش ل مختل ادل ولتمثی ي الع ع الجغراف دأ التوزی ار لمب االعتب

 .القانونیة الرئیسیة

ة         . 2 ینتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحھم الدول األطراف ولكل دول

  . أن ترشح شخصا واحدا من بین مواطنیھاطرف

ى       . 3 ة أشھر عل ل ثالث ة، وقب یجرى االنتخاب األول بعد ستة أشھر من تاریخ بدء نفاذ ھذه االتفاقی

راف       دول األط ى ال الة إل دة رس م المتح ام لألم ین الع ھ األم اب، یوج ل انتخ اریخ ك ن ت ل م األق

ي غضون شھرین       ع       . یدعوھا فیھا إلى تقدیم ترشیحاتھا ف ة بجمی ة ألفبائی ام قائم ین الع د األم ویع

ا            نھم، ویبلغھ ي رشحت كال م ة الطرف الت األشخاص المرشحین على ھذا النحو، مع ذكر الدول

  .إلى الدول األطراف

م    . 4 تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول األطراف یدعو إلیھ األمین العام في مقر األم

اع، ا   . المتحدة ھ،           وفى ذلك االجتم ا ل صابا قانونی ھ ن دول األطراف فی ي ال شكل اشتراك ثلث ذي ی ل

ن           ر عدد م ى أكب ذین یحصلون عل یكون األشخاص المنتخبون لعضویة اللجنة ھم المرشحون ال

  .األصوات وعلى أكثریة مطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرین والمصوتین

ي     . ینتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتھا أربع سنوات    . 5 ین ف ن األعضاء المنتخب غیر أن فترة تسعة م

ورا،             د االنتخاب األول ف ة، بع یس اللجن وم رئ االنتخاب األول تنقضي في نھایة فترة سنتین، ویق

  .باختیار أسماء ھؤالء األعضاء التسعة بالقرعة

رات        . 6 اد   4 و3 و2یجرى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافیین الخمسة وفقا ألحكام الفق ذه الم ن ھ ة  م

ین   امس والثالث ضمام الخ صدیق أو االن د الت افیین    . بع ضاء اإلض ن األع ین م ة اثن ي والی وتنتھ
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نتین  رة س ة فت ي نھای بة ف ذه المناس ین بھ یس  . المنتخب ل رئ ن قب ة م میھما بالقرع ار اس تم اختی وی

  .اللجنة

ي اللج             . 7 ا عن العمل كعضو ف ي كف خبیرھ ة الطرف الت وم الدول ة، تق شواغر الطارئ ة  لملء ال ن

  .بتعیین خبیر آخر من بین مواطنیھا،، رھنا بموافقة اللجنة

ام              . 8 دة باألحك م المتح وارد األم ن م دفع م آت ت ة، مكاف یتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعیة العام

  .والشروط التي تحددھا الجمعیة، مع إیالء االعتبار ألھمیة المسؤولیات المنوطة باللجنة

ة     یوفر األمین العام لأل . 9 ق لالضطالع بصورة فعال مم المتحدة ما یلزم اللجنة من موظفین ومراف

  .بالوظائف المنوطة بھا بموجب ھذه االتفاقیة

  18المادة 

تتعھد الدول األطراف بأن تقدم إلى األمین العام لألمم المتحدة، تقریرا عما اتخذتھ من تدابیر  .1

ام ھذه االتفاقیة وعن التقدم المحرز في تشریعیة وقضائیة وإداریة وغیرھا من أجل إنفاذ أحك

   :ھذا الصدد، كیما تنظر اللجنة في ھذا التقریر وذلك

  في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنیة،) أ(

  وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،) ب(

التي تؤثر على مدى الوفاء بااللتزامات المقررة في یجوز أن تبین التقاریر العوامل والصعاب  . 2

  .ھذه االتفاقیة

   19المادة 

 .تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بھا .1

  .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبھا لفترة سنتین. 2

 20المادة 

 تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة ال تزید على أسبوعین سنویا للنظر في التقاریر المقدمة وفقا. 1

  . من ھذه االتفاقیة18للمادة 

 .تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة. 2
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 21المادة 

س          . 1 طة المجل دة بواس م المتح ة لألم ة العام ى الجمعی ا إل ن أعمالھ نویا ع را س ة تقری دم اللجن تق

دم مقترحات      ا أن تق اعي، ولھ اریر     االقتصادي واالجتم ى دراسة التق ة عل ة مبنی  وتوصیات عام

ر       . والمعلومات الواردة من الدول األطراف   ي تقری ة ف ك المقترحات والتوصیات العام وتدرج تل

  .اللجنة مشفوعة بتعلیقات الدول األطراف، إن وجدت

  .یحیل األمین العام تقاریر اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعالمھا . 2

 22المادة 

ق ل اق       یح ي نط ع ف ا یق ذ م ي تنفی ر ف دى النظ ا ل ن یمثلھ د م صة أن توف االت المتخص لوك

ذ      . أعمالھا من أحكام ھذه االتفاقیة     اریر عن تنفی دیم تق ى تق وللجنة أن تدعو الوكاالت المتخصصة إل

 .االتفاقیة في المجاالت التي تقع في نطاق أعمالھا
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 الجزء السادس
  23المادة 

ا          ة م ذه االتفاقی ین الرجل             لیس في ھ ساواة ب ق الم اة لتحقی ر موات ام تكون أكث ة أحك یمس أی

 :والمرأة تكون واردة

 في تشریعات دولة طرف ما،) أ(

  .أو في أیة اتفاقیة أو معاھدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة) ب(

  24المادة 

ستھ     وطني ت صعید ال ى ال دابیر عل ن ت زم م ا یل ع م اذ جمی راف باتخ دول األط د ال دف تتعھ

  تحقیق اإلعمال الكامل للحقوق المعترف بھا في ھذه االتفاقیة،

   25المادة 

  .یكون التوقیع على ھذه االتفاقیة متاحا لجمیع الدول. 1

  .یسمى األمین العام لألمم المتحدة ودیعا لھذه االتفاقیة .2

  .لمتحدةوتودع صكوك التصدیق لدى األمین العام لألمم ا. تخضع ھذه االتفاقیة للتصدیق. 3

دى      . یكون االنضمام إلى ھذه االتفاقیة متاحا لجمیع الدول      . 4 داع صك انضمام ل ویقع االنضمام بإی

 .األمین العام لألمم المتحدة

 26المادة 

ق     . 1 ن طری ك ع ة، وذل ذه االتفاقی ي ھ ر ف ادة النظ ب إع ت، أن تطل ي أي وق رف، ف ة ط ة دول ألی

  .تحدةإشعار خطى یوجھ إلى األمین العام لألمم الم

  .تقرر الجمعیة العامة لألمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل ھذا الطلب. 2

  27المادة 

ضمام     . 1 صدیق أو االن ك الت داع ص اریخ إی ي ت ذي یل ین ال وم الثالث ي الی ة ف ذه االتفاقی اذ ھ دأ نف یب

  .العشرین لدى األمین العام لألمم المتحدة
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صدق  . 2 ي ت دول الت ا ال ضمام       أم صدیق أو االن ك الت داع ص د إی ا بع ضم إلیھ ة أو تن ذه االتفاقی  ھ

ة صك                   ذه الدول داع ھ اریخ إی ي ت ذي یل ین ال وم الثالث ي الی ا ف ة إزاءھ اذ االتفاقی دأ نف العشرین فیب

 .تصدیقھا أو انضمامھا

 28المادة 

ت التص          . 1 دیق أو االنضمام،  یتلقى األمین العام لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبدیھا الدول وق

  .ویقوم بتعمیمھا على جمیع الدول

  .ال یجوز إبداء أي تحفظ یكون منافیا لموضوع ھذه االتفاقیة وغرضھا. 2

دة،       . 3 م المتح ام لألم ین الع یجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجیھ إشعار بھذا المعنى إلى األم

ھ     دول ب ذا اإلشعا   . الذي یقوم عندئذ بإبالغ جمیع ال اریخ      ویصبح ھ ن ت ارا م ذ المفعول اعتب ر ناف

  .تلقیھ

  29المادة 

ذه           . 1 ق ھ سیر أو تطبی دول األطراف حول تف ن ال یعرض للتحكیم أي خالف بین دولتین أو أكثر م

دول          ذه ال ن ھ ب واحدة م م   . االتفاقیة ال یسوى عن طریق المفاوضات، وذلك بناء على طل إذا ل ف

ى تنظیم     یتمكن األطراف، خالل ستة أشھر من تاریخ طل      اق عل ى اتف ب التحكیم، من الوصول إل

دم              ب یق ة بطل دل الدولی ة الع ى محكم زاع إل ة الن أمر التحكیم، جاز ألي من أولئك األطراف إحال

  .وفقا للنظام األساسي للمحكمة

ر          . 2 ا ال تعتب ا، أنھ ألیة دولة طرف أن تعلن، لدى توقیع ھذه االتفاقیة أو تصدیقھا أو االنضمام إلیھ

الفقرة    نفسھا م  ادة    1لزمة ب ذه الم ن ھ رة        .  م ك الفق ة بتل دول األطراف األخرى ملزم وال تكون ال

   .إزاء أیة دولة طرف أبدت تحفظا من ھذا القبیل

رة       . 3 ا للفق تحفظ مت       2ألیة دولة طرف أبدت تحفظا وفق ذا ال سحب ھ ادة أن ت ذه الم ن ھ  شاءت  ى م

 .بإشعار توجھھ إلى األمین العام لألمم المتحدة

 30دة الما

ة والروسیة                 بانیة واإلنكلیزی ة نصوصھا باألس ي الحجی ساوى ف ي تت ة، الت تودع ھذه االتفاقی

  .والصینیة والعربیة والفرنسیة لدى األمین العام لألمم المتحدة

  .وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب األصول، بإمضاء ھذه االتفاقیة
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  )2(الملحق رقم 

   *ري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةالبرتوكول االختیا

 4اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

  ،2000 دیسمبر 22اریخ بدء النفاذ  ت1999 أكتوبر 9الدورة الرابعة والخمسون بتاریخ 

 16وفقا ألحكام المادة 

 

ان         اف في ھذا البروتوكول،   إن الدول األطر   ددا، اإلیم د، مج دة یؤك م المتح اق األم إذ تالحظ أن میث

ساء،        ال والن ساویة للرج الحقوق المت ھ، وب سان وقیمت ة اإلن یة وبكرام سان األساس وق اإلن وإذ  بحق

ي                ساوین ف دوا أحرارا مت د ول شر ق ع الب أن جمی ادي ب یالحظ أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ین

ة  ھ، دون أي    الكرام واردة فی ات ال وق والحری ع الحق ع بجمی ق التمت سان ح ل إن أن لك وق، وب والحق

ى الجنس،       دین      تمییز من أي نوع كان، بما في ذلك التمییز القائم عل ان، أن العھ ى األذھ د إل وإذ یعی

الدولیین لحقوق اإلنسان، وغیرھما من الصكوك الدولیة لحقوق اإلنسان، تحظر التمییز على أساس   

نس،ال رأة      ج د الم ز ض كال التمیی ع أش ى جمی ضاء عل ة الق ضا، أن اتفاقی ان، أی ى األذھ د إل وإذ یعی

ة(" ى      ")االتفاقی ق عل كالھ، وتواف ع أش رأة بجمی د الم ز ض راف التمیی دول األط ا ال دین فیھ ي ت ، الت

اء،      ائل المناسبة ودون إبط ع الوس رأة بجمی د الم ز ض ى التمیی ضاء عل ة الق اج سیاس د انتھ ، وإذ تؤك

سان                 وق اإلن ع حق ساواة، بجمی دم الم ى ق ام وعل شكل ت رأة، ب ع الم مجددا، تصمیمھا على ضمان تمت

ات  یةوالحری ات،     األساس وق والحری ذه الحق ات لھ ع أي انتھاك ة لمن راءات فعال اذ إج ى اتخ   ، وعل

   :قد اتفقت على ما یلي

  1المادة 

ول   ذا البروتوك ي ھ رف ف ة الط ر الدول رف("تق ة الط ة  باخ") الدول ة الخاص صاص اللجن ت

رأة   د الم ز ض ى التمیی ضاء عل ة("بالق ة،   ") اللجن ادة الثانی ا للم ا وفق ة لھ ات المقدم ي التبلیغ ي تلق ف

   .والنظر فیھا

  2المادة 

ة      یجوز تقدیم التبلیغات من قبل األفراد أو مجموعات األفراد، أو نیابة عنھم، بموجب الوالی

ون ف  ي یزعم رف، والت ة الط ضائیة للدول ي   الق واردة ف وق ال ن الحق اك أي م حایا النتھ م ض ا أنھ یھ



167 
 

 
 
 
 

رف    ة الط ك الدول دي تل ى ی ة عل ن      . االتفاقی ات م راد أو مجموع ن أف ة ع غ نیاب دم التبلی ث یق وحی

ن دون                 ة عنھم م ھ نیاب ر عمل غ تبری ب التبلی ن لكات وافقتھم، إال إذا أمك األفراد، فیجب أن یتم ذلك بم

   .مثل ھذه الموافقة

   3المادة 

صدر یجب أ ة الم ون مجھول وز أن تك ة، وال یج ات كتابی ون التبلیغ ة . ن تك وال یجوز للجن

   .تسلم أي تبلیغ إذا كان یتعلق بدولة طرف في االتفاقیة، ولكنھا لیست طرفا في ھذا البروتوكول

  4المادة 

ة المت         . 1 ة المحلی ع اإلجراءات العالجی د  ال تنظر اللجنة في التبلیغ إال إذا تحققت من أن جمی وفرة ق

دما                    ة، أو عن ر معقول ة بصورة غی ذه اإلجراءات العالجی ق ھ د تطبی ة أم تم إطال م ی ا ل استنفدت، وم

  .یكون من غیر المحتمل أن تحقق إنصافا فعاال

  :تعلن اللجنة أن التبلیغ غیر مقبول في الحاالت التالیة. 2

ي ال     (1)  تھا ف رت دراس سھا، أو إذا ج سألة نف ة الم ة دراس بق للجن د   إذا س ت قی ي، أو كان ماض

  .الدراسة حالیا، بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقیق أو التسویة الدولیة

  .إذا كانت غیر متماشیة مع أحكام االتفاقیة (2)

  .إذا اتضح أنھ ال أساس لھ أو غیر مؤید بأدلة كافیة(3) 

  .إذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقدیم تبلیغ (4)

دثت  إ(5) سبة   ذا ح ول بالن ذا البروتوك ول ھ ریان مفع ل س غ قب وع التبلی ي موض ي ھ ائع الت الوق

   .للدولة الطرف المعنیة، إال إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاریخ

  5المادة 

ھ الموضوعیة، أن          . 1 ى حیثیات اء عل یجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي التبلیغ، وقبل الفصل فیھ بن

ة الطرف       ى الدول ان            تنقل إل ي إمك ة الضروریة لتالف دابیر المؤقت ا عاجال التخاذ الت ة طلب  المعنی

  .وقوع ضرر یتعذر إصالحھ لضحیة أو ضحایا االنتھاك المزعوم

رة            . 2 ة بموجب الفق ة سلطة تقدیری ارس اللجن ا     )1(في الحاالت التي تم ذا، ضمنا، أنھ ي ھ ، ال یعن

   .ي متجردتقرر بشأن قبول التبلیغ أو مدى وجاھتھ بشكل موضوع
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 6المادة 

ة، وشریطة            . 1 ة الطرف المعنی ى الدول ھ إل ن دون إحالت ول م ما لم تعتبر اللجنة أن التبلیغ غیر مقب

ة إطالع         أن یوافق الفرد أو األفراد على الكشف عن ھویتھم لتلك الدولة الطرف، فإن على اللجن

  .روتوكولالدولة الطرف بصورة سریة على أي تبلیغ یقدم إلیھا بموجب ھذا الب

ادات   . 2 ھر، شروحا أو إف تة أش الل س ة، خ ى اللجن دم إل ة أن تق ة الطرف المتلقی ى الدول ین عل یتع

   .خطیة توضح القضیة، والمعالجة، إذا وجدت، التي كان یمكن أن تقدمھا تلك الدولة الطرف

 7المادة 

ي ضو                . 1 ذا البروتوكول، ف ا، بموجب ھ ي تتلقاھ ات الت ات   تنظر اللجنة في التبلیغ ع المعلوم ء جمی

ة الطرف،                 ل الدول ن قب ة عنھم، وم راد أو نیاب راد أو مجموعات األف ل األف ن قب ا م التي توفر لھ

 .شریطة نقل ھذه المعلومات إلى األطراف المعنیة

  .تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبلیغات المقدمة بموجب ھذا البروتوكول. 2

ى األطراف         بعد فحص التبلیغ، تنقل اللجن   . 3 ب توصیاتھا، إن وجدت، إل ى جان شأنھ، إل ا ب ة آراءھ

  .المعنیة

تدرس الدولة الطرف، بعنایة، آراء اللجنة، فضًال عن توصیاتھا، إن وجدت، وتقدم إلیھا، خالل        . 4

ة           وء آراء اللجن ي ض ذ ف راء یتخ ول أي إج ات ح ضمن معلوم ا، یت ھر، ردا خطی تة أش س

  .وتوصیاتھا

ذتھا               یمكن للجنة أن ت    . 5 دابیر اتخ ن المعلومات حول أي ت د م دیم المزی ى تق ة الطرف إل دعو الدول

با،              ة مناس ره اللجن ا تعتب ك م ي ذل ا ف الدولة الطرف استجابة آلرائھا أو توصیاتھا، إن وجدت، بم

   . من االتفاقیة18وذلك في التقاریر الالحقة للدولة الطرف التي تقدم بموجب المادة 

 8المادة 

وق         إذا تلقت   . 1 ة للحق رة أو منھجی ات خطی  اللجنة معلومات موثوقا بھا تشیر إلى حدوث انتھاك

ى     الواردة في االتفاقیة، على یدي الدولة الطرف، فإن على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إل

ات             ق بالمعلوم ة، مالحظات تتعل ذه الغای دم، لھ ات، وأن تق ص المعلوم ي فح ا ف التعاون معھ

 .ذات الصلة
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ة،       یجوز لل . 2 ة الطرف المعنی دمھا الدول جنة، بعد أن تأخذ بعین االعتبار أي مالحظات یمكن أن تق

ن     ر م دا أو أكث ضوا واح ین ع دیھا، أن تع وفر ل ا تت وق بھ رى موث ات أخ ن أي معلوم ضال ع ف

ة       ى اللجن ام     . أعضائھا إلجراء تحقیق، ورفع تقریر عاجل إل ق القی ضمن التحقی ویجوز أن یت

ي الد  ى أراض ارة إل ة    بزی ة الدول د موافق ذلك، وبع ى إذن ب صول عل م الح رف إذا ت ة الط ول

  .الطرف المعنیة

أي         . 3 ة ب ائج مقرون ذه النت ة ھ ة الطرف المعنی بعد فحص نتائج ھذا التحقیق، تنقل اللجنة إلى الدول

 .تعلیقات وتوصیات

ي غضون ستة أش             . 4 ة ف ى اللجن ا إل دم مالحظاتھ ة أن تق ة الطرف المعنی ى الدول ن  یجب عل ھر م

 .تسلمھا النتائج والتعلیقات والتوصیات التي نقلتھا إلیھا اللجنة

ل  . 5 ع مراح ي جمی رف ف ة الط ك الدول اون تل ب تع سریة، وطل ق بال ذا التحقی ة ھ ب إحاط یج

  .اإلجراءات

 9المادة 

ادة       . 1 دم بموجب الم ا المق ن  18یجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنیة إلى تضمین تقریرھ  م

ذا              االتف ن ھ ة م ادة الثامن ذي أجري بموجب الم ق ال اقیة تفاصیل أي تدابیر متخذة استجابة للتحقی

  .البروتوكول

ادة            . 2 ي الم ا ف شار إلیھ ستة الم رة األشھر ال اء فت د انتھ  8یجوز للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبع

ذة استجا       )4( دابیر المتخ ى الت ا عل ذا    ، أن تدعو الدولة الطرف المعنیة إلى إطالعھ ل ھ ى مث بة إل

   .التحقیق

 10المادة 

ھ، أن               . 1 ھ، أو االنضمام إلی ذا البروتوكول، أو المصادقة علی یجوز لكل دولة طرف، عند توقیع ھ

   .9 و8تعلن أنھا ال تعترف باختصاص اللجنة المنصوص علیھ في المادتین 

ادة،   . 2 ذه الم ن ھ ى م رة األول ا للفق ا وفق درت إعالن ة طرف أص وز ألي دول ي أي یج وم، ف أن تق

   .وقت، بسحب ھذا اإلعالن عبر تقدیم إشعار إلى األمین العام
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  11المادة 

ا      ابعین لوالیتھ تتخذ الدولة الطرف جمیع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض األفراد الت

   .القضائیة لسوء المعاملة أو الترھیب نتیجة اتصالھم باللجنة بموجب ھذا البروتوكول

  12المادة 

ادة   تدر شطة     21ج اللجنة في تقریرھا السنوي المقدم بموجب الم ة، ملخصا لألن ن االتفاقی  م

   .التي تمارسھا بموجب ھذا البروتوكول

  13المادة 

ة        تتعھد كل دولة طرف بإشھار االتفاقیة وھذا البروتوكول على نطاق واسع، والقیام بالدعای

ة         ات المتعلق ى المعلوم ة الحصول عل ة وتوصیاتھا، وبخاصة حول      لھما، وتسھیل عملی آراء اللجن ب

   .المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف

  14المادة 

ي    ام الت ارس المھ دما تم ا عن ا، والواجب إتباعھ ة بھ راءات الخاص د اإلج ة قواع د اللجن تع

   .خولھا إیاھا البروتوكول

 15المادة 

ى اال              . 1 ة وقعت عل ذا البروتوكول ألي دول ى ھ ا، أو    یفتح باب التوقیع عل ة، أو صادقت علیھ تفاقی

  .انضمت إلیھا

ضمت   . 2 ة أو ان ى االتفاقی ة صادقت عل ل أي دول ن قب ھ م صادقة علی ول للم ذا البروتوك یخضع ھ

  .وتودع صكوك المصادقة لدى األمین العام لألمم المتحدة. إلیھا

  .ضمت إلیھایفتح باب االنضمام إلى ھذا البروتوكول ألي دولة صادقت على االتفاقیة أو ان. 3

   .یصبح االنضمام ساري المفعول بإیداع صك االنضمام لدى األمین العام لألمم المتحدة. 4

 16المادة 

داع الصك العاشر للمصادقة، أو                . 1 اریخ إی ن ت ة أشھر م د ثالث ذا البروتوكول بع یسري مفعول ھ

  .االنضمام، لدى األمین العام لألمم المتحدة
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ذا       بالنسبة لكل دولة تصادق   . 2 ھ، یصبح ھ د سریان مفعول  على ھذا البروتوكول، أو تنضم إلیھ، بع

داعھا صك المصادقة، أو االنضمام،               اریخ إی ن ت ة أشھر م البروتوكول ساري المفعول بعد ثالث

   .الخاص بھا

  17المادة 

   .ال یسمح بإبداء أي تحفظات على ھذا البروتوكول

 18المادة 

ین        یجوز ألي دولة طرف أن تقترح إجرا      . 1 دى األم ذا البروتوكول، وأن تودعھ ل ى ھ دیل عل ء تع

دیالت             . العام لألمم المتحدة   أي تع دول األطراف ب إبالغ ال ك، ب ى ذل اء عل ام، بن ین الع ویقوم األم

ة             ة دراس راف بغی دول األط ؤتمر لل د م ذ عق ت تحب ا إذا كان اره بم ا إخط ا منھ ة، طالب مقترح

ذا         وفي حال اختیار    . االقتراح، والتصویت علیھ   ل ھ د مث دول األطراف عق ث ال ما ال یقل عن ثل

ة     . المؤتمر، یدعو األمین العام إلى عقده تحت رعایة األمم المتحدة   ده أغلبی دیل تعتم دم أي تع ویق

دة               م المتح ة لألم ة العام ى الجمعی ھ، إل دلي بصوتھا فی ؤتمر، وت ي تحضر الم الدول األطراف الت

   .إلقراره

دول األطراف   یسري مفعول التعدیالت عندم . 2 ا تقرھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة، وتقبل بھا ال

   .في ھذا البروتوكول بأغلبیة الثلثین، وفقا للعملیات الدستوریة في كل منھا

دول       . 3 ا تظل ال ا، بینم عندما یسري مفعول التعدیالت، تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلت بھ

   .روتوكول، وأي تعدیالت سابقة تكون قد قبلت بھااألطراف األخرى ملزمة بأحكام ھذا الب

 19المادة 

ي أي وقت، بموجب إشعار            . 1 یجوز ألي دولة طرف أن تبدي رغبتھا في نبذ ھذا البروتوكول، ف

د ستة   . خطي موجھ إلى األمین العام لألمم المتحدة   ویسري مفعول االنسحاب من البروتوكول بع

  .األمین العامأشھر من تاریخ تلقي اإلشعار من قبل 

دم              . 2 غ ق ى أي تبلی ھ عل ق أحكام ة استمرار تطبی ن دون المساس بأحقی ذا البروتوكول م ذ ھ یتم نب

ول                اریخ سریان مفع ل ت ة، قب ادة الثامن بموجب المادة الثانیة، أو أي تحقیق بوشر فیھ بموجب الم

   .االنسحاب الرسمي
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  20المادة 

  :دول بالتاليیبلغ األمین العام لألمم المتحدة جمیع ال

  .التوقیعات والمصادقات وعملیات االنضمام التي تتم بموجب ھذا البروتوكول) أ(

  .18تاریخ سریان مفعول ھذا البروتوكول وأي تعدیل لھ یتم بموجب المادة ) ب(

   .19أي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة ) ج(

 21المادة 

ع    . 1 ذي تتمت ول، ال ذا البروتوك داع ھ تم إی سیة    ی ة والفرن صینیة واإلنجلیزی ة وال صوصھ العربی  ن

 .والروسیة واألسبانیة بالدرجة نفسھا من الموثوقیة، في أرشیف األمم المتحدة

شار                     . 2 دول الم ع ال ى جمی ول إل ذا البروتوك ن ھ سخ مصدقة م دة بن م المتح ام لألم یبعث األمین الع

  .إلیھا في المادة الخامسة والعشرین من االتفاقیة
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  )3(لحق الم

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 الدیباجة

ان ا ك وقھم    لم شریة وبحق رة الب ضاء األس ع أع ي جمی لة ف ة المتأص راف بالكرام االعت

الم   ي الع سالم ف دل وال ة والع اس الحری و أس ة ھ ساویة الثابت ان .المت ا ك سان  ولم وق اإلن ي حق تناس

ضمیر اإل  ة آذت ال ال ھمجی ى أعم ضیا إل د أف ا ق ة  وازدراؤھ ھ عام و إلی ا یرن ة م ان غای ساني، وك ن

ة             زع والفاق ن الف دة ویتحرر م ول والعقی ان   .البشر انبثاق عالم یتمتع فیھ الفرد بحریة الق ا ك ن   ولم م

ى          ى التمرد عل الضروري أن یتولى القانون حمایة حقوق اإلنسان لكیال یضطر المرء آخر األمر إل

م تبداد والظل ان  .االس ا ك ز  ولم وھري تعزی ن الج دول،  م ین ال ة ب ات الودی ة العالق ا   تنمی ولم

ة       كانت شعوب األمم المتحدة قد أكدت في المیثاق من جدید إیمانھا بحقوق اإلنسان األساسیة وبكرام

الرقي              دفع ب ى أن ت ا عل ت أمرھ ساویة وحزم وق مت ن حق ساء م ال والن ا للرج دره وبم رد وق الف

سح االجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحیاة في جو من ا   ت   .لحریة أف ا كان د     ولم دول األعضاء ق ال

ات األساسیة           سان والحری وق اإلن ى ضمان اطراد مراعاة حق تعھدت بالتعاون مع األمم المتحدة عل

ا ان  .واحترامھ ا ك ذا        ولم ام بھ اء الت رى للوف ة الكب ات األھمی وق والحری ذه الحق ام لھ إلدراك الع ل

على أنھ المستوى المشترك    ن العالمي لحقوق اإلنسانفإن الجمعیة العامة تنادي بھذا اإلعال      .التعھد

ع، واضعین                      ي المجتم ة ف رد وھیئ سعى كل ف ى ی م حت شعوب واألم ة ال ستھدفھ كاف الذي ینبغي أن ت

ق      ن طری ات ع وق والحری ذه الحق رام ھ د احت ى توطی نھم، إل صب أعی الن ن ذا اإلع دوام ھ ى ال عل

ة و      ردة، قومی راءات مط اذ إج ة واتخ یم والتربی ا      التعل ا ومراعاتھ راف بھ ضمان االعت ة، ل عالمی

  .بصورة عالمیة فعالة بین الدول األعضاء ذاتھا وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانھا

  1المادة 

           یھم أن ًال وضمیرًا وعل وا عق د وھب یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في الكرامة والحقوق، وق

 .یعامل بعضھم بعضًا بروح اإلخاء

  2المادة 

  حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في ھذا اإلعالن، دون أي تمییز، لكل إنسان

كالتمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي 
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آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المیالد أو أي وضع آخر، دون أیة تفرقة 

وفضال عما تقدم فلن یكون ھناك أي تمییز أساسھ الوضع السیاسي أو . بین الرجال والنساء

القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ینتمي إلیھا الفرد سواء كان ھذا البلد أو تلك البقعة مستقال 

 .أو تحت الوصایة أو غیر متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سیادتھ خاضعة ألي قید من القیود

  3المادة 

 رد الحق في الحیاة والحریة وسالمة شخصھلكل ف. 

  4المادة 

 یجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ویحظر االسترقاق وتجارة الرقیق بكافة أوضاعھما ال. 

  5المادة 

 شیة أو ال   ال یة أو الوح امالت القاس ات أو المع ذیب وال للعقوب سان للتع رض أي إن ة میع حاط

 .بالكرامة

  6المادة 

 د الحق في أن یعترف بشخصیتھ القانونیةلكل إنسان أینما وج. 

  7المادة 

               ا ة، كم ة تفرق ھ دون أی ة عن ة متكافئ ع بحمای ي التمت كل الناس سواسیة أمام القانون ولھم الحق ف

ى     أن لھم جمیعا الحق في حمایة متساویة ضد أي تمیز یخل بھذا اإلعالن وضد أي تحریض عل

 .تمییز كھذا

  8المادة 

  ي أن یل ق ف خص الح ل ش ى     لك داء عل ا اعت ال فیھ ن أعم صافھ ع ة إلن اكم الوطنی ى المح أ إل ج

 .الحقوق األساسیة التي یمنحھا لھ القانون

  9المادة 

 ال یجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفیھ تعسفًا. 
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  10المادة 

      ة ام محكم ضیتھ أم ر ق ي أن تنظ رین، ف ع اآلخ ة م ساواة التام دم الم ى ق ق، عل سان الح ل إن لك

 .یھة نظرًا عادًال علنیًا للفصل في حقوقھ والتزاماتھ وأیة تھمة جنائیة توجھ إلیھمستقلة نز

  11المادة 

ا              ) 1( ھ فیھ ؤمن ل ة ت ة علنی ًا بمحاكم ھ قانون ت إدانت ى أن تثب ًا إل كل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئ

  .الضمانات الضروریة للدفاع عنھ

ًا     ال یدان أي شخص من جراء أداة عمل أو االمتناع    ) 2( ر جرم ك یعتب ان ذل عن أداة عمل إال إذا ك

ي             ك الت ن تل ة أشد م ھ عقوب ع علی ذلك ال توق اب، ك وفقًا للقانون الوطني أو الدولي وقت االرتك

  .كان یجوز توقیعھا وقت ارتكاب الجریمة

  12المادة 

            ھ الخاصة أو أسرتھ أو مسكنھ أو مراسالتھ أو لحمالت ي حیات ال یعرض أحد لتدخل تعسفي ف

ى  ك           عل دخل أو تل ذا الت ل ھ ن مث انون م ة الق ي حمای ق ف خص الح ل ش معتھ، ولك رفھ وس ش

 .الحمالت

  13المادة 

 .لكل فرد حریة التنقل واختیار محل إقامتھ داخل حدود كل دولة) 1(

  .یحق لكل فرد أن یغادر أیة بالد بما في ذلك بلده كما یحق لھ العودة إلیھ) 2(

  14المادة 

 . یلجأ إلى بالد أخرى أو یحاول االلتجاء إلیھا ھربًا من االضطھادلكل فرد الحق في أن) 1(

ال ینتفع بھذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غیر سیاسیة أو ألعمال تناقض أغراض ) 2(

  .األمم المتحدة ومبادئھا

  15المادة 

 .لكل فرد حق التمتع بجنسیة ما) 1(

  . ار حقھ في تغییرھاال یجوز حرمان شخص من جنسیتھ تعسفًا أو إنك) 2(
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  16المادة 

سبب الجنس أو           ) 1( د ب للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسیس أسرة دون أي قی

 .الدین، ولھما حقوق متساویة عند الزواج وأثناء قیامھ وعند انحاللھ

  . فیھال یبرم عقد الزواج إال برضى الطرفین الراغبین في الزواج رضى كامًال ال إكراه) 2(

  .األسرة ھي الوحدة الطبیعیة األساسیة للمجتمع ولھا حق التمتع بحمایة المجتمع والدولة) 3(

  17المادة 

 .لكل شخص حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع غیره) 1(

  .ال یجوز تجرید أحد من ملكھ تعسفًا) 2(

  18المادة 

      ذا شمل ھ دین، وی ھ أو     لكل شخص الحق في حریة التفكیر والضمیر وال ر دیانت ة تغیی الحق حری

ك         ان ذل ا سواء أك شعائر ومراعاتھ عقیدتھ، وحریة اإلعراب عنھما بالتعلیم والممارسة وإقامة ال

 .سرًا أم مع الجماعة

  19المادة 

              اق اآلراء دون أي ة اعتن ذا الحق حری شمل ھ ر، وی رأي والتعبی ة ال ي حری لكل شخص الحق ف

 .ھا وإذاعتھا بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیةتدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقی

  20المادة 

 .لكل شخص الحق في حریة االشتراك في الجمعیات والجماعات السلمیة) 1(

  .ال یجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعیة ما) 2(

  21المادة 
ا مبا         ) 1( بالده إم ة ل ین     لكل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العام ا بواسطة ممثل شرة وإم

 .یختارون اختیارًا حرًا

  .لكل شخص نفس الحق الذي لغیره في تقلد الوظائف العامة في البالد) 2(

ة           ) 3( ة دوری ات نزیھ ذه اإلرادة بانتخاب ر عن ھ ة، ویعب إن إرادة الشعب ھي مصدر سلطة الحكوم

ع أو       ل    تجري على أساس االقتراع السري وعلى قدم المساواة بین الجمی  حسب أي إجراء مماث

  .یضمن حریة التصویت
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  22المادة 

                 ق بوساطة ي أن تحق ة وف ضمانة االجتماعی ي ال لكل شخص بصفتھ عضوًا في المجتمع الحق ف

صادیة       وق االقت ا الحق ة ومواردھ ل دول م ك ق ونظ ا یتف دولي وبم اون ال ومي والتع ود الق المجھ

 .لنمو الحر لشخصیتھغنى عنھا لكرامتھ ول واالجتماعیة والتربویة التي ال

  23المادة 

ة       ) 1( ھ حق الحمای لكل شخص الحق في العمل، ولھ حریة اختیاره بشروط عادلة مرضیة كما أن ل

 .من البطالة

  .لكل فرد دون أي تمییز الحق في أجر متساو للعمل) 2(

س            ) 3( ة اإلن ة بكرام شة الئق ان لكل فرد یقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض یكفل لھ وألسرتھ عی

  .تضاف إلیھ، عند اللزوم، وسائل أخرى للحمایة االجتماعیة

  لكل شخص الحق في أن ینشئ وینضم إلى نقابات حمایة لمصلحتھ) 4(

  24المادة 

                  ساعات العمل ول ل د معق ي تحدی راغ، والسیما ف ات الف ي أوق لكل شخص الحق في الراحة، وف

 .وفي عطالت دوریة بأجر

  25المادة 

مستوى من المعیشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاھیة لھ وألسرتھ،  لكل شخص الحق في  ) 1(

ة،              ة الالزم ذلك الخدمات االجتماعی ویتضمن ذلك التغذیة والملبس والمسكن والعنایة الطبیة وك

ر              شیخوخة وغی ة والمرض والعجز والترمل وال ولھ الحق في تأمین معیشتھ في حاالت البطال

 . لظروف خارجة عن إرادتھذلك من فقدان وسائل العیش نتیجة

ة        ) 2( نفس الحمای ال ب ل األطف نعم ك تین، وی ة خاص ساعدة ورعای ي م ق ف ة الح ة والطفول لألموم

  .االجتماعیة سواء أكانت والدتھم ناتجة عن رباط شرعي أو بطریقة غیر شرعیة

  26المادة 

ى واألس  ) 1( ل    لكل شخص الحق في التعلم، ویجب أن یكون التعلیم في مراحلھ األول ى األق اسیة عل

سر              ي، وأن یی ي والمھن یم الفن م التعل ًا وینبغي أن یعم ي إلزامی یم األول ون التعل بالمجان، وأن یك

 .القبول للتعلیم العالي على قدم المساواة التامة للجمیع وعلى أساس الكفاءة
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رام              ) 2( ز احت ى تعزی امًال، وإل اء ك سان إنم اء شخصیة اإلن سان  یجب أن تھدف التربیة إلى إنم اإلن

ات     شعوب والجماع ع ال ین جمی صداقة ب سامح وال اھم والت ة التف یة وتنمی ات األساس والحری

  .العنصریة أو الدینیة، وإلى زیادة مجھود األمم المتحدة لحفظ السالم

  .لآلباء الحق األول في اختیار نوع تربیة أوالدھم) 3(

  27المادة 

ي          ) 1( شترك اشتراكًا حرًا ف الفنون       لكل فرد الحق في أن ی ي االستمتاع ب افي وف ع الثق اة المجتم  حی

 .والمساھمة في التقدم العلمي واالستفادة من نتائجھ

ي أو               ) 2( ى إنتاجھ العلمي أو األدب ة عل ة المترتب ة والمادی لكل فرد الحق في حمایة المصالح األدبی

  .الفني

و       ) 3( ات المنصوص   لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحق ق والحری

 .علیھا في ھذا اإلعالن تحققًا تاما

  29المادة 

 .على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي یتاح فیھ وحده لشخصیتھ أن تنمو نموًا حرُا كامًال) 1(

ضمان        ) 2( ط، ل انون فق ا الق ي یقررھ ود الت ك القی ھ لتل ھ وحریات ة حقوق ي ممارس رد ف ضع الف یخ

ر وح   وق الغی راف بحق ام      االعت ام الع ة للنظ ضیات العادل ق المقت ا ولتحقی ھ واحترامھ ریات

  .والمصلحة العامة واألخالق في مجتمع دیمقراطي

دة    ) 3( ال یصح بحال من األحوال أن تمارس ھذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض األمم المتح

  .ومبادئھا

  30المادة 

               ة ھ یخول لدول ى أن ھ عل ذا اإلعالن نص یجوز تأویل ي     لیس في ھ رد أي حق ف أو جماعة أو ف

 .القیام بنشاط أو تأدیة عمل یھدف إلى ھدم الحقوق والحریات الواردة فیھ


