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                              ادلسخخهص
ؾاع١ًٝ اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يألغط٠ زضاغ١ َكاض١ْ بني تٓاٚيٓا يف عجٓا ٖصا َٛضٛع "

١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ ، ٖٚسف ايبشح نإ ؼًٌٝ ايٓصٛص ايكا"ايؿطٜع١ االغال١َٝ ٚايكإْٛ ايسٚيٞ
ايعامل١ٝ اـاص١ عُا١ٜ االغط٠ ببٝإ َٛاطٔ ايكصٛض ٚايٓكص، ٚؼسٜس َس٣ ؾاع١ًٝ ٖصٙ 
ايٓصٛص يف محا١ٜ االغط٠، ٚنصيو ؼسٜس َس٣ َطاعا٠ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ 
ـصٛص١ٝ االغط٠، ٚتكسِٜ ايتٛصٝات ايططٚض١ٜ ملعاؾ١ َٛاطٔ ايطعـ ٚايكصٛض يف ب١ٝٓ 

 ١ْٝٛ ايسٚي١ٝ بؿإ محا١ٜ االغط٠.املٓع١َٛ ايكاْ

ٚتتُشٛض اؾهاي١ٝ ايبشح يف تكِٝٝ َس٣ ؾاع١ًٝ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ ايعامل١ٝ 
َٔ عسَٗا يف ؼكٝل تطغٝذ نٝإ االغط٠ َٚس٣ اسرتاَٗا ـصٛص١ٝ االغط٠ يف بعض 

 اجملتُعات زٕٚ غريٖا.

                                                      

 .1/8/2021*** قبل لمشذخ في  1/6/2021)*( أستمؼ البحث  في 
(*) received on 1/6/2021 *** accepted for publishing on 1/8/2021. 

Doi: 10.33899/alaw.2021.130309.1157  

© Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open 

access articl under the CC BY 4.0 license 

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0). 

mailto:ammar.law@tu.edu.iq


 (22( ، السنة )08( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (80), Year (24) 

712 

اّ االتؿاقٝات ٚتٓطًل ؾطض١ٝ ايسضاغ١ َٔ عسّ االْػذاّ ٚاالختالف بني أسه
ايسٚي١ٝ ٚايبٝإ ايعاملٞ عٔ سكٛم االْػإ يف االغالّ، ٚغريٖا َٔ ايبٝاْات ٚاملٛاثٝل 

 ايعامل١ٝ االغال١َٝ ؾُٝا ٜتعًل بتٓعِٝ ٚمحا١ٜ األغط٠.

ايتعطٜـ باألغط٠  ٚيبٝإ َا تكسّ، قػُٓا عجٓا ٖصا اىل َبشجني: االٍٚ تٓاٍٚ
الْات ايعامل١ٝ، أَا ايجاْٞ ؾهإ يبٝإ اؿُا١ٜ ٚمحاٜتٗا يف َٝجام األَِ املتشس٠ ٚاالع

 ايكا١ْْٝٛ يألغط٠ يف ايعٗٛز ٚاالتؿاقٝات ٚايبٝاْات ايعامل١ٝ اـاص١ عكٛم االْػإ. 

إ األغط٠ سعٝت يف  ٚدا٤ت اـامت١ ظ١ًُ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات، متجٌ ابطظٖا:
ع٠ االغاغ١ٝ يتكسّ أٟ محا١ٜ َتعسز٠ اؾٛاْب ع٢ً املػت٣ٛ ايسٚيٞ، باعتباضٖا ايطنٝ

فتُع، بٝس إ اؾٗٛز ايسٚي١ٝ ؿُا١ٜ األغط٠ ؼتاز اىل تعُٝل أنجط يتؿٌُ اؿُا١ٜ فاالت 
نصيو مل ُٜؤخص بعني االعتباض، ع٢ً َػت٣ٛ ايكإْٛ ايسٚيٞ، االختالف ٚايتُاٜع . أخط٣

االْؿصاٍ، ايجكايف يبعض ايؿعٛب، الغُٝا يف َػا٥ٌ املػاٚا٠ يف ايعٚاز، ٚسط١ٜ ايعٚاز ٚ
سٝح مت تأؾري بعض ايتذاٚظات ع٢ً بعض ايكِٝ املكسغ١ يس٣ بعض ايؿعٛب، مما قًٌ َٔ 

 لاع١ ٚؾعاي١ٝ ٖصٙ االتؿاقٝات ٚايٛثا٥ل ايسٚي١ٝ بٗصا ايؿإٔ.

ؾاع١ًٝ اؿُا١ٜ. اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يألغط٠. زضاغ١ َكاض١ْ . َكاض١ْ بني : ايهًُات املؿتاس١ٝ
 .ٕ ايسٚيٞطٜع١ االغال١َٝ .ايكاْٛايؿ

Abstract 
International human rights treaties and covenant 

recognize the rights related to family life and family unity. 

The universal declaration of human rights defines the family 

as  “the natural and fundamental group unit of society” 

confirming that family is entitled for protection by society 

and state . However, it can be argued that cultural identities 

and differences of some societies or nations have been 

neglected in these international instruments. Thus, the study 

investigates the protection provided to the family in 

international law comparing to Sharia law. the aim of the 

study is to examine the extent to which they are compatible 
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with each other and thereby the effectiveness of international 

law in this context. 

Key Words: family and international human rights.  Rights 

to family life and family unity. Islamic law. compatibility. 

 تـادلقذي
إ ايكاعس٠ االٚىل ٚاـ١ًٝ االغاغ١ٝ يًُذتُع ٖٞ االغط٠، بٌ ٖٞ ْٛات٘، ٖٚٞ َطتهع 

 .اؿٝا٠ ايعاطؿ١ٝ، ؾؿدص١ٝ ايؿطز تعزٖط بساخًٗا

ٚشيو اْطالقا َٔ  ،ٖتُاَا بايػا بكطاٜا األغط٠ٚقس ؾٗس ايكطٕ ايعؿطٜٔ ؾصاعسا ا
، ٜعٝـ ايعامل 1948نْٛٗا االغاؽ ألٟ فتُع، ؾُٓص اإلعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم اإلْػإ 

بأغطٙ ؼٛالت دصض١ٜ نبري٠ بٛاغط١ األَِ املتشس٠ ٚأدٗعتٗا، ألدٌ تٛؾري محا١ٜ قا١ْْٝٛ 
َٔ ػاٚظات, َػت ٚطايت ؾا١ًَ يألغط٠ بػبب َا تتعطض ي٘ ايٓػا٤ يف بعض اجملتُعات 

ست٢ ايهطا١َ اإلْػا١ْٝ، ٚتٛاد٘ َػاعٞ األَِ املتشس٠ ؼسٜات نبري٠، يعٌ أُٖٗا َا ٜتعًل 
باـصٛص١ٝ ايجكاؾ١ٝ أٚ ايس١ٜٝٓ, ٚاغتػالٍ عسز َٔ ايسٍٚ يصيو األَط، يًتشًٌ َٔ االيتعاَات 

 ايسٚي١ٝ.

 َؿه١ً ايبشح

ي١ٝ ايعامل١ٝ املتعًك١ عُا١ٜ تتُشٛض ع٢ً  ططح ٚؼًٌٝ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ايسٚ
األغط٠, يتكِٝٝ َس٣ ؾاعًٝتٗا يف ؼكٝل محا١ٜ االغط٠ َٚكاضْتٗا عهاّ ايؿطٜع١ االغال١َٝ 

 املتعًك١ عُا١ٜ االغط٠. 

 ؾطض١ٝ ايسضاغ١ 

عسّ االْػذاّ ٚاالختالف بني أسهاّ االتؿاقٝات ايسٚي١ٝ ايعامل١ٝ ٚايبٝإ ايعاملٞ 
، ٚغريٖا َٔ ايبٝاْات ٚاملٛاثٝل ايعامل١ٝ االغال١َٝ، ؾُٝا عٔ سكٛم االْػإ يف االغالّ

ٜتعًل بتٓعِٝ ٚمحا١ٜ األغط٠، ٚبايتايٞ ضعـ ؾاع١ًٝ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ ايعامل١ٝ يف 
ؼكٝل اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ املٓؿٛز٠  يهٝإ األغط٠ ، َٚٔ خالٍ ايبشح غٓشسز َس٣ لاع١ 
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يف ؼكٝل تطغٝذ نٝإ االغط٠ َٚس٣ اسرتاَٗا  ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ َٔ عسَٗا
 ـصٛص١ٝ االغط٠ يف اجملتُعات االغال١َٝ.

 اٖساف ايبشح

 ابطاظ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ ايعامل١ٝ ؿُا١ٜ االغط٠. -

ؼًٌٝ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ ايعامل١ٝ اـاص١ عُا١ٜ االغط٠ ببٝإ َٛاطٔ ايكصٛض  -
١ٝ ٖصٙ ايٓصٛص بعس ايتشًٌٝ يف محا١ٜ االغط٠ ٚاالختالف ٚايٓكص، ٚؼسٜس َس٣ ؾاعً

 بٝٓٗا عػب املؿاِٖٝ اييت أغػت عًٝٗا

 ؼسٜس َس٣ َطاعا٠ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ ـصٛص١ٝ االغط٠ -

تكسِٜ ايتٛصٝات ايططٚض١ٜ ملعاؾ١ َٛاطٔ ايطعـ ٚايكصٛض يف ب١ٝٓ املٓع١َٛ ايكا١ْْٝٛ  -
 ... اخل.ايسٚي١ٝ بؿإ محا١ٜ االغط٠ ..

 َٓٗاز ايبشح 

غٝهٕٛ املٓٗر ايتشًًٝٞ املكاضٕ ايٛغ١ًٝ اييت َٔ خالهلا ْؿصٌ يف َٛضٛع 
ؾاع١ًٝ اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يألغط٠ زضاغ١ َكاض١ْ بني ايؿطٜع١ االغال١َٝ ” ايبشح  املعٕٓٛ بـ 

 ”.ٚايكإْٛ ايسٚيٞ

 ٖٝه١ًٝ ايبشح

 م األَِ املتشس٠ ٚاالعالْات ايعامل١ٝ: ايتعطٜـ باألغط٠ ٚمحاٜتٗا يف َٝجا  املبشح االٍٚ 

: اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يألغط٠ يف ايعٗٛز ٚاالتؿاقٝات ٚايبٝاْات ايعامل١ٝ اـاص١  املبشح ايجاْٞ
 .عكٛم االْػإ
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 ادلبحث االول
 انخعريف باألسرة ومحايخها يف ييثاق األيى ادلخحذة 

 واالعالَاث انعادليت
٣ ايٓكاط اييت أثاضت خالؾا نبريًا بني ايسٍٚ، إ ؼسٜس َؿّٗٛ يألغط٠، ميجٌ أسس

َٔ خالٍ ايتعاضض ايؿسٜس بني ٚد١ٗ ْعط ايسٍٚ االغال١َٝ اييت غعت ٚتػع٢ يًشؿاظ ع٢ً 
األغط٠ باعتباضٖا أِٖ َهٕٛ هلصٙ ايسٍٚ ٚبايتايٞ جيب اساطتٗا بايهجري َٔ ايعٓا١ٜ ٚايطعا١ٜ، 

ٍ االغال١َٝ يألغط٠ ٚتعتربٙ اطاضًا ٚبني ٚد١ٗ ْعط ايسٍٚ األخط٣ اييت تطؾض َؿّٗٛ ايسٚ
 تكًٝسًٜا جيب ايتدًص َٓ٘ ٚاجياز َؿّٗٛ دسٜس يألغط٠.

ؾُا ٖٛ املؿّٗٛ اؿسٜح يألغط٠ يف اطاض االتؿاقٝات ايسٚي١ٝ ؟ َٚا ٖٞ أِٖ َطاَني 
ْات ايسٚي١ٝ شات ايطابع اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يألغط٠ يف اطاض َٝجام االَِ املتشس٠ ٚاالعال

 ؟ايعاملٞ

 اب١ ع٢ً شيو، غٓكػِ ٖصا املبشح ع٢ً َطًبني :يإلد

 : املؿّٗٛ اؿسٜح يألغط٠ يف اطاض االتؿاقٝات ايسٚي١ٝ املطًب االٍٚ 

 املطًب ايجاْٞ : اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يألغط٠ يف َٝجام االَِ املتشس٠ ٚاالعالْات ايعامل١ٝ

 ادلطهب االول
 ادلفهىو احلذيث نألسرة يف اطار االحفاقياث انذونيت

ايسٍٚ، ٚؼسٜسًا االغال١َٝ  أسس ايٓكاط اييت اثاضت خالؾا نبريُا ظع٥ٝاتٗا بني َٔ
، ٖٚٛ ؼسٜس َؿّٗٛ أٚ ايتعطٜـ باألغط٠، الٕ ايسٍٚ االغال١َٝ تعترب األغط٠ أِٖ َهٕٛ َٓٗا

هلا، يصيو غعت يف اؿؿاظ عًٝٗا باعتباضٖا خ١ًٝ ادتُاع١ٝ جيب ضعاٜتٗا، يف سني شٖبت زٚال 
املؿّٗٛ ايػابل يألغط٠ اطاض تكًٝسٟ، االٚىل االْؿهاى َٓ٘ ٚاجياز َؿّٗٛ دسٜس اخط٣ اىل إ 

 يألغط٠. 

 ؟غط٠ يف اطاض االتؿاقٝات ايسٚي١ٝؾُا ٖٛ املؿّٗٛ اؿسٜح يأل
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 .(1)يإلداب١ ع٢ً شيو غٓتططم يعس٠ اتؿاقٝات ٚٚثا٥ل زٚي١ٝ عامل١ٝ يف ٖصا ايؿإٔ

ٟ ؾدص، ٜٓصطف شٖٓ٘ َباؾط٠ ٚنُا ٖٛ َعًّٛ عٓسَا ٜجاض َؿّٗٛ االغط٠ عٓس ا
اَا اىل املؿّٗٛ ايطٝل يألغط٠ ٚايصٟ ٜكتصط ع٢ً ايٛايسٜٔ ٚاالطؿاٍ ؾكط أٚ املؿّٗٛ ايٛاغع 
ٚايصٟ ٜؿٌُ االقاضب ٚاالٌٖ نًِٗ، بٝس إ املؤمتطات ٚاالتؿاقٝات ايسٚي١ٝ املتعسز٠ اغتشسثت 

ُٚعطف ٖصا املؿّٗٛ َؿّٗٛ دسٜس يألغط٠ دعٌ َٔ َؿّٗٛ األغط٠ أمسا ؾاضغا َٔ قتٛاٙ، 
 . (2)اؾسٜس ب "االمناط االغط١ٜ املتعسز٠"

ٚٚؾكا يًُؿّٗٛ اؾسٜس يألغط٠ اضشت نٌ اؾباع يًطغبات االغاغ١ٝ بني شنط 
ٚأْج٢، خاضز فاٍ ايطابط١ ايعٚد١ٝ ٚبسْٚٗا، أٚ َٔ شٟٚ ايصٓـ ايٛاسس، ُٜعس َٔ قبٌٝ 

عط ايسٍٚ االغال١َٝ، ؾاعرتاض األغط٠، ٖٚصا ٜؿهٌ تٗسٜسًا سكٝكٝا يهٝإ األغط٠، يف ْ
األخري٠ ع٢ً ٖصا املؿّٗٛ اؾسٜس يألغط٠ ٜطتهع ع٢ً أغاؽ تعاضض٘ َع أسهاّ ايؿك٘ 
االغالَٞ، ؾاألغط٠ ٖٞ مثط٠ أتصاٍ ايصنط ٚاالْج٢ يف ْطام عالق١ قا١ْْٝٛ ، َٚٔ ثِ أٟ 
 عالق١ بني "ضدٌ ٚضدٌ" أٚ "اْج٢ ٚاْج٢" عالق١ ؾاش٠ قط١َ ؾطعا سػب اسهآَا يف

                                                      

حقؾؽ السخأة في االتفاقيات الجولية لمتفريل في ذلػ يشغخ: شيساء عادل القخه غؾلي،  (1)
واالقميسية )نسؾذج السخأة العخبية(، بحث مشذؾر،  مجمة الدياسة والجولية، كمية العمؾم 

؛ مرمح حدؽ  66-51، ص2010، 17الدياسية، الجامعة السدتشرخية، بغجاد، العجد 
ية االساسية، حقؾؽ السخأة في القانؾن الجولي العام، بحث مشذؾر، مجمة كمية التخبأحسج، 

 .202-181، ص2011، 70، العجد 17الجامعة السدتشرخية، بغجاد، السجمج 
كاميميا حمسي، مرظمح األسخة في أبخز السؾاثيق الجولية: دراسة تحميمية، بحث مقجم في  (2)

م،  2011يؾليؾ/ تسؾز  29-28الخظاب اإلسالمي السعاصخ السشعقج بتاريخ  مؤتسخ
 ، متاح عمى الخابط اآلتي:5-3اتحاد عمساء السدمسيؽ، ص

 http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=989  

 .14/5/2019تاريخ احخ زيارة     

http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=989
http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=989
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ايؿطٜع١ االغال١َٝ، ٚال ميهٔ َٓشٗا اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ نُا ٖٞ ممٓٛس١ يألظٚاز )ايعٚز 
 .(1)ٚايعٚد١( يف اطاض االغط ايتكًٝس١ٜ ايطبٝع١ٝ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ َعاضض١ ايعسٜس َٔ ايسٍٚ االغال١َٝ ػاٙ ٖهصا َؿاِٖٝ َػتشسث١ 
سهاّ ايؿطٜع١ ٚؾكا أل ١َْٝٚٓشطؾ١ ملؿّٗٛ األغط٠، ٚعسّ اعرتاؾٗا بأ١ٜ عالق١ غري قاْٛ

االغال١َٝ، بٝس إٔ ايٛاقع ايعًُٞ ٜؿري يتٛد٘ مٛ تبين أغًب األسهاّ ايٛاضز٠ يف االتؿاقٝات 
ايسٚي١ٝ َٔ َبسأ اؿط١ٜ ايؿدص١ٝ، مما غٌٗ اْتؿاض ظاٖط٠ ايعالقات غري ايؿطع١ٝ َٚا ٜٓتر 

 . (2)عٓٗا َٔ ٚالز٠ أطؿاٍ بٗصا ايٛصـ

عسز االمناط األغط١ٜ" يف االتؿاقٝات ايسٚي١ٝ، ٚايصٟ إ ايططح املتهطض ملصطًح "ت
ٜعين ططح َػأي١ املج١ًٝ ٚايعالقات املدتًط١، "ُٜربض" ٜٚتِ ايتؿذٝع عًٝ٘ نذع٤ َٔ سكٛم 
االْػإ، ٚاعتباض َؿّٗٛ ايعالق١ االغط١ٜ ايطبٝع١ٝ، اٟ ايعٚز ٚايعٚد١، اييت تعتربٖا َععِ 

جٌ عا٥كا أَاّ ايتطٛض ٚايتُتع باؿكٛم ٚؾكا ايسٍٚ االغال١َٝ املهٕٛ ايٛسٝس يألغط٠، مي
يًٓعط٠ ايسٚي١ٝ )االتؿاقٝات ايسٚي١ٝ( املع١ٝٓ بٗصا ايؿإٔ، ٖٚصا ميجٌ ػاٚظًا يًجكاؾات احمل١ًٝ، 

 .(3)ٚاْتٗانا يًدصٛصٝات ايس١ٜٝٓ يبعض اجملتُعات

إ ايكٍٛ إ تبين أسهاّ االتؿاقٝات ايسٚي١ٝ َعٝاضًا يكٝاؽ تكسّ اٟ فتُع أٚ 
ي١، يٝؼ زقٝكًا، ؾٓعط٠ االتؿاقٝات ايسٚي١ٝ )ايٓعط٠ ايػطب١ٝ( ٖٞ اْعهاؽ ؿاي١ تاضخي١ٝ زٚ

ٚثكاؾ١ٝ ٚادتُاع١ٝ َطت بٗا اجملتُعات االٚضٚب١ٝ، ؾال ميهٔ تعُُٝٗا يًُذتُعات االخط٣ 
اييت مل متط بٗا، ٚيٝؼ يعاًَا عًٝٗا إ تتب٢ٓ تًو ايجكاؾ١ اييت ال متت هلا بص١ً، َٔ ْاس١ٝ 

أٚ ايتاضٜذ، ألٕ ايكٍٛ غالف شيو ٜٓاقض َبسأ سل ايؿعٛب يف تكطٜط َصريٖا، ٖٚٛ ايكِٝ 

                                                      

عبجاليادؼ ابؾ طالب، مفيؾم األسخة ووعيفتيا ومدؤوليتيا في الجيانات واالعالنات  (1)
العالسية ومؾاثيق االمؼ الستحجة، مؽ كتاب: أزمة الكيؼ ودور األسخة في تظؾر السجتسع 

 .37، 33-31م، ص 2002السعاصخ، مظبعة الجامعة الججيجة، الخباط، السغخب، 
مشترخ سعيج حسؾدة، الحساية الجولية لمسخأة: دراسة مقارنة بأحكام الذخيعة االسالمية،  (2)

 .102-101م. ص 2007، 1السكشجرية، طدار الجامعية الججيجة، ا
 وما بعجىا. 102السرجر نفدو، ص (3)



 (22( ، السنة )08( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (80), Year (24) 

772 

َٔ املبازئ االغاغ١ٝ ٚايػا١َٝ يف َٝجام االَِ املتشس٠ ٚايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝ 
 . (1)1966ٚايػٝاغ١ٝ يعاّ 

ٖٚصا ٜعين إ َػاٜط٠ ايٓعط٠ ايسٚي١ٝ مبذاٍ االغط٠، ٜٗسز ايٛدٛز ايطبٝعٞ املػًِ 
ب٘ يألغط٠ سػب َا دا٤ بأسهاّ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ، يصيو أغتكط املؤمتط ايسٚيٞ يًػهإ 

، ع٢ً 1996، َٚؤمتط اغطٓبٍٛ يًُػتٛطٓات ايبؿط١ٜ يعاّ 1994ٚايت١ُٝٓ يف ايكاٖط٠ يعاّ 
غبٌٝ املجاٍ، ع٢ً زع٠ٛ ايسٍٚ اىل غٔ تسابري تؿطٜع١ٝ َٔ أدٌ تكسِٜ أؾطٌ ايسعِ 

األخص بٓعطٖا "تعسز أؾهاٍ األغط٠" ٖٚٛ َا ؼؿعت عًٝ٘ ايسٍٚ ٚاالغتكطاض يألغط٠، َع 
 . (2)االغال١َٝ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ تأنٝس املؤمتطات ايعامل١ٝ )األمم١ٝ( ع٢ً إ املهٕٛ ايط٥ٝػٞ 
يألغط٠ ٖٛ "ايعٚز ٚايعٚد١" اال إٔ َجٌ ٖهصا َؤمتطات اغتدسَت عباض٠ "االمناط األغط١ٜ" 

٢ٓ شيو ٚتعٌُ داٖس٠ يتبين محا١ٜ قا١ْْٝٛ ؾا١ًَ، َٔ أدٌ تطض١ٝ بعض ايسٍٚ اييت تتب
ست٢ يعالق١ "ايعٚاز بني اؾٓؼ ايٛاسس"، ٖٚصا َا أز٣، سػب َا أنست٘ تكاضٜط عس٠، اىل 
ضعـ َؤغػ١ ايعٚاز ايطبٝعٞ، بٌ اصبشت ايعالقات غري ايؿطع١ٝ ٖٞ ايُٓط ايػا٥س بني 

 .(3)نياؾٓػني، َا أز٣ يتعاٜس َططز يف عسز املٛايٝس غري ايؿطعٝ

                                                      

مؽ العيج الجولي لمحقؾؽ السجنية  1مؽ ميثاؽ االمؼ الستحجة والسادة  55يشغخ: السادة  (1)
 . 1966والدياسية لعام 

 م، متاح عمى الخابط :1994يشغخ: السؤتسخ الجولي لمدكان والتشسية بالقاىخة لعام  (2)
https://www.al-waie.org/archives/article/5428   

 .12/5/2019آخخ زيارة بتاريخ      
إلى مؤتسخ  م1994مؽ مؤتسخ الدكان والتشسية  كحلػ يشغخ: عبج الباقي ابخاليؼ،     

 م، مقالة مشذؾرة  متاحة عمى الخابط:1996السدتؾطشات البذخية 
http://www.cpas-egypt.com/Articles/Baki/articles_seminar/16.html  

 .13/5/2019زيارة  تاريخ اخخ     
 م, متاح عمى الخابط: 2012أمؾمة بال أزواج, … مي عباس، انييار األسخة في أمخيكا  (3)

http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=5422  

 .13/5/2019أخخ زيارة بتاريخ      

http://www.cpas-egypt.com/Articles/Baki/articles_seminar/16.html
http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=5422
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إ عسّ اعتباض ايعٚاز املؤغػ١ ايٛسٝس٠ يألغط٠، ٚاملصسض ايٛسٝس يًعالق١ ايؿطع١ٝ بني 
اؾٓػني غٝػاعس، بال ضٜب، ع٢ً اْتؿاض ظاٖط٠ ايعٚاز بني َٔ ِٖ زٕٚ غٔ ايجا١َٓ عؿط، 
أٚ غٔ ايبًٛؽ سػب قٛاْني نٌ زٚي١، َا ٜٓذِ عٓ٘ اضتؿاع يف ظاٖط٠ اؿٌُ يف صؿٛف 

 .(1)ؾٝ٘ ايعًِ ايٛاضح يًُطأ٠ ٚطؿًٗا املطاٖكات ٚايصٟ

 ادلطهب انثاَي
 احلًايت انقاَىَيت نألسرة يف ييثاق االيى ادلخحذة واالعالَاث انعادليت

، 1945غٓتٓاٍٚ اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يألغط٠ ٚؾكًا ألسهاّ َٝجام األَِ املتشس٠ يعاّ 
، 1959ٛم ايطؿٌ يعاّ ، االعالٕ ايعاملٞ ؿك1948ٚاالعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم االْػإ يعاّ 

 ، ٚع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:1967االعالٕ ايعاملٞ يًكطا٤ ع٢ً ايتُٝٝع ضس املطأ٠ يعاّ 

 أٚال: َٝجام األَِ املتشس٠ 

، محا١ٜ سكٛم االْػإ أبطظ 1945إ االَِ املتشس٠ دعًت، َٓص ْؿأتٗا يف عاّ 
طُٓا يف املاز٠ االٚىل اٖتُاَاتٗا ٚاٖساؾٗا االغاغ١ٝ، ؾذا٤ ٖصا اهلسف االْػاْٞ االغاغٞ َت

َٔ َٝجام االَِ املتشس٠، ٚايصٟ اٚدب ع٢ً االَِ املتشس٠ تععٜع اسرتاّ سكٛم االْػإ 
ٚاؿطٜات االغاغ١ٝ يهٌ ايٓاؽ زٕٚ متٝٝع بػبب اؾٓؼ أٚ ايًػ١ اٚ ايسٜٔ ٚبسٕٚ متٝٝع بني 

ط٠ نشل ،سٝح ميهٔ تٛظٝـ ٖصا ايٓص باسرتاّ سل االْػإ يف تهٜٛٔ اغ(2)ايطداٍ ٚايٓػا٤
اغاغٞ يإلْػإ ٚبايٓتٝذ١ ؾإ املٝجام ٜٗسف اىل اسرتاّ سكٛم اإلْػإ بطُٓٗا سل 
االْػإ يف تهٜٛٔ اغط٠ ، َا ٜعين اْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ إ املٝجام مل ٜٓص صطاس١ ع٢ً 

ع٢ً اسرتاّ ٚتععٜع سكٛم  اسرتاّ سل االغط٠ يهٓ٘ ضُٔ ٖصا اؿل َٔ خالٍ ايٓص
ط٠ تتُتع نْٛٗا سل َٔ سكٛم االْػإ عُا١ٜ قا١ْْٝٛ زٚي١ٝ ، ٚبايتايٞ ؾإ االغاالْػإ

 طبكا يٓص املٝجام. 

                                                      

مػػؾسػػػػػى عبجالحػػػػػػػفيع القػػػػػػػػشيجؼ، تقجيخ الحساية القانؾنية لؤلسخة في عل االتفاقيات  (1)
ي السحكؼ: التفكػ األسخؼ، طخابمذ الجولية، بحث مشذؾر في كتاب أعسال السؤتسخ الجول

 .161، ص2018| 03| 22-21لبشان  –
، دار الكتب 3دمحم الغدالي، حقؾؽ االندان بيؽ تعاليؼ االسالم واعالن االمؼ الستحجة، ط (2)

 .154-152م، ص1984االسالمية، القاىخة، 
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ٖٚصا ايٓص ميجٌ ْكط١ االْطالم ؿُا١ٜ األغط٠ باعتباضٖا ْٛا٠ اجملتُع، ٚبايتايٞ 
ؾإ محاٜتٗا مبكتط٢ ايٓص املصنٛض ؾٝ٘ محا١ٜ ٚاسرتاّ ؿكٛم ايطداٍ ٚايٓػا٤ ع٢ً سس 

 غٛا٤.

 ١ٝ ثاْٝا: االعالْات ايسٚي

 1948: االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم االْػا1ٕ

اصسضت اؾُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشس٠ االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم  10/12/1948بتاضٜذ 
االْػإ، ايصٟ دا٤ بعس عٌُ زؤٚب ٚدٗٛز نبري٠ َٔ داْب اؿهَٛات ٚبتعإٚ ٚؾٛزٖا 

املتشس٠ ٚاجملًؼ  ٚممجًٝٗا يس٣ األَِ املتشس٠، ٚزٚض ٚدٗٛز ٚاضش١ يًذُع١ٝ ايعا١َ يألَِ
 .(1)االقتصازٟ ٚاالدتُاعٞ

( َٔ االعالٕ املصنٛض ْصا ٜكطٞ عُا١ٜ األغط٠ َٔ أٟ 12ٚقس اٚضزت املاز٠ )
تسخٌ تعػؿٞ باؿٝا٠ اـاص١ يًؿطز ٚاغطت٘ أٚ َػهٓ٘ أٚ َطاغالت٘، َٚٓع ايتذاٚظ ٚاملؼ 

 .(2)ُالتبايؿطف ٚايػُع١، ٚاؿل عُا١ٜ قا١ْْٝٛ يهٌ ؾدص َٔ ٖصٙ ايتسخالت ٚاؿ

( َٔ شات االعالٕ ْصًا أنجط ٚضٛسا ٚمشٛال ، ؾكطت 16ٚنطغت املاز٠ )
باالعرتاف عل ايعٚاز، ٚتأغٝؼ أغط٠ يًطداٍ ٚايٓػا٤، َت٢ ازضنا غٔ ايبًٛؽ، زٕٚ أ١ٜ 
قٝٛز بػبب اؾٓؼ أٚ ايسٜٔ، ٚيًعٚدني سكٛقا َتػا١ٜٚ ؿع١ ايعٚاز ٚخالي٘ ٚبعس 

 . (3)امالي٘

                                                      

القانؾنية وججؼ ثابت غابخيال، دستؾرية حقؾؽ االندان، مخكد الجراسات والسعمؾمات  (1)
 .84لحقؾؽ االندان، القاىخة، ب. ت، ص

ال عمى ما يأتي: " 1948مؽ االعالن العالسي لحقؾؽ االندان لعام  12تشص السادة  (2)
في في حياتو الخاصة أو في شؤون أسختو أو مدكشو أو  ل تعدُّ يجؾز تعخيُض أحج لتجخُّ

في أن يحسيو القانؾُن مؽ مخاسالتو، وال لحسالت تسذُّ شخفو وسسعتو. ولكلِّ شخص حقٌّ 
ل أو تمػ الحسالت  ."مثل ذلػ التجخُّ

( 1)مؽ االعالن العالسي لحقؾؽ االندان عمى اآلتي: " 16مؽ السادة  1تشص الفقخة  (3)
 =لمخجل والسخأة، متى أدركا سؽَّ البمؾغ، حقُّ التدوُّج وتأسيذ أسخة، دون أؼِّ قيج بدبب
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٠، َبسأ ايطضا ايهاٌَ يًططؾني ايطاغبني بايعٚاز زٕٚ إنطاٙ، ٚغالؾ٘ نُا ضغدت ٖصٙ املاز
 . (1)ُُٜٓع ابطاّ عكس ايعٚاز

ٚععظت املاز٠ املصنٛض٠ ايتأنٝس ع٢ً إ األغط٠ متجٌ ايٛسس٠ ايطبٝع١ٝ األغاغ١ٝ 
 . (2)يًُذتُع ٚهلا سل ايتُتع عُا١ٜ اجملتُع ٚايسٚي١

االقطاض عل اآلبا٤ ٚغًطتِٗ، قطت  َٚٔ أدٌ احملاؾع١ ٚمحا١ٜ األٚالز، ٚنصيو
 .(3)َٔ االعالٕ املصنٛض عل اآلبا٤ بتعًِٝ اٚالزِٖ ٚؾكا يًططٜك١ اييت خيتاضٖٚا 26املاز٠ 

 االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم ايطؿٌ: 2

أصسضت اؾُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشس٠  1386ٚبايكطاض املطقِ  20/11/1959بتاضٜذ 
... ايطؿٌ حيتاز، بػب ُٓت زٜبادت٘ اؾع٤ اآلتٞ: "االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم ايطؿٌ، ٚتط

عسّ ْطذ٘ اؾػُٞ ٚايعكًٞ إيٞ محا١ٜ ٚعٓا١ٜ خاص١، ٚخصٛصا إىل محا١ٜ قا١ْْٝٛ 
َٓاغب١ غٛا٤ قبٌ َٛيسٙ أٚ بعسٙ ...". ٚقطض االعالٕ املصنٛض ضطٚض٠ متتع ايطؿٌ يف ؾٛا٥س 

، َٚٔ ادٌ شيو جيب تٛؾري ايطُإ االدتُاعٞ ٚخًل ي٘ ظطٚف تؤًٖ٘ يًُٓٛ ايصشٞ ايػًِٝ
ايعٓا١ٜ ٚاؿُا١ٜ ايالظَتني يًطؿٌ ٚأَ٘ قبٌ ايٛالز٠ ٚبعسٖا، ٚيًطؿٌ اؿل باؿصٍٛ ع٢ً َا 

 .(4)ٜهؿٝ٘ َٔ ايػصا٤ ٚاملأ٣ٚ ٚايًٗٛ ٚاـسَات ايطب١ٝ

                                                                                                                              

يؽ. وىسا= متداويان في الحقؾؽ لجػ التدوُّج وخالل قيام الدواج  الِعخؽ أو الجشدية أو الجِّ
 .ولجػ انحاللو"

ال ُيعَقج  (2مؽ االعالن العالسي لحقؾؽ االندان عمى: ") 16مؽ السادة  2تشص الفقخة  (1)
 ."الدواُج إالَّ بخضا الظخفيؽ السدمع زواجيسا رضاًء كامًل ال إكخاَه فيو

( 3الن العالسي لحقؾؽ االندان عمى ما يأتي: ")مؽ االع 16مؽ السادة  3تشص الفقخة  (2)
األسخُة ىي الخميُة الظبيعيُة واألساسيُة في السجتسع، وليا حقُّ التستُّع بحساية السجتسع  

 والجولة".
( لآلباء، 3)ن العالسي لحقؾؽ االندان عمى: "مؽ االعال 26لسادة مؽ ا 3تشص الفقخة  (3)

 .التعميؼ الحؼ ُيعظى ألوالدىؼ" عمى سبيل األولؾية، حقُّ اختيار نؾع
السبجأ عمى ما يأتي: " 1959يشص السبجأ الخابع مؽ االعالن العالسي لحقؾؽ الظفل لعام  (4)

 =يجب أن يتستع الظفل بفؾائج الزسان االجتساعي وأن يكؾن مؤىال لمشسؾ الرحي الخابع
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ْٚالسغ إ االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم ايطؿٌ املصنٛض قطض َطاعا٠ محا١ٜ َطنع ايطؿٌ 
ألغطت٘ ٚبايٓػب١ يهٌ َٔ اجملتُع ٚايسٚي١، ٚزٕٚ متٝٝع بػبب  باعتباضٙ قاصطا بايٓػب١

اؾٓؼ أٚ ايعٓصط أٚ ايًٕٛ أٚ ايًػ١ أٚ بػبب أٟ ٚضع آخط ٜهٕٛ ي٘ ٚألغطت٘. نُا أنس 
 .(1)االعالٕ املصنٛض ع٢ً إٔ ٜهٕٛ يهٌ طؿٌ دٓػٝت٘

 : االعالٕ ايعاملٞ يًكطا٤ ع٢ً ايتُٝٝع ضس املطأ3٠

ايصازض عٔ اؾُع١ٝ ايعا١َ يألَِ  2263ٚبايكطاض املطقِ  يف ايسٚض٠ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٜٔ
صسض االعالٕ ايعاملٞ يًكطا٤ ع٢ً ايتُٝٝع ضس املطأ٠. ٚمما  7/11/1967املتشس٠ بتاضٜذ 

دا٤ ؾٝ٘: "إٔ ايتُٝٝع ضس املطأ٠ ٜتٓاؾ٢ َع نطا١َ اإلْػإ ٚخري األغط٠ ٚاجملتُع، ٚحيٍٛ 
يطدٌ، يف سٝا٠ بًسُٖا ايػٝاغ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ زٕٚ اؾرتاى املطأ٠، عًٞ قسّ املػاٚا٠ َع ا

ٚاالقتصاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ، ٚميجٌ عكب١ تعرتض اإلمنا٤ ايتاّ يطاقات املطأ٠ ع٢ً خس١َ بًسٖا 
اال١ُٖٝ إغٗاّ املطأ٠ يف اؿٝا٠ االدتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ، ... ؾُٔ ٚخس١َ اإلْػا١ْٝ

ٚال غُٝا يف تطب١ٝ األٚالز، ... َٚٔ ٚاالقتصاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ، ٚايسٚض ايصٟ تًعب٘ زاخٌ األغط٠، 
 . (2)ايططٚضٟ نؿاي١ االعرتاف ايعاملٞ، يف ايكإْٛ ٚيف ايٛاقع، مببسأ تػاٟٚ ايطدٌ ٚاملطأ٠"

َٔ االعالٕ املصنٛض ع٢ً ٚدٛب إ ٜهٕٛ يًُطأ٠ ْؿؼ سكٛم  5ٚأنست املاز٠ 
أدٓيب جيب إ ال  ايطدٌ بؿإٔ انتػاب اؾٓػ١ٝ اٚ ابكا٥ٗا أٚ تػٝريٖا، ٚإ ظٚاز املطأ٠ َٔ

ٜرتتب عًٝ٘ أٟ َػاؽ ظٓػٝتٗا ع٢ً مٛ ًٜعَٗا ظٓػ١ٝ ايعٚز أٚ جيعًٗا عسمي١ 
 .(3)اؾٓػ١ٝ

                                                                                                                              

الخاصتيؽ  الدميؼ. وعمي ىحه الغاية، يجب أن يحاط ىؾ وأمو بالعشاية والحساية=
الالزمتيؽ قبل الؾضع وبعجه. ولمظفل حق في قجر كاؼ مؽ الغحاء والسأوؼ والميؾ 

 ."والخجمات الظبية
لمتفريل يخاجع : مبادغ االعالن العالسي لحقؾؽ الظفل، السيسا السبادغ "االول والثالث  (1)

 والدادس" مؽ االعالن السحكؾر. 
 .1967عمى التسييد ضج السخأة لعام يشغخ ديباجة االعالن العالسي لمقزاء   (2)
مؽ االعالن العالسي لمقزاء عمى التسييد ضج السخأة عمى ما يأتي:  5تشص السادة  (3)

 ="تكؾن لمسخأة ذات الحقؾؽ التي لمخجل في ما يتعمق باكتداب الجشدية أو تغييخىا أو
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َٔ االعالٕ املصنٛض ْصا َٔ أِٖ ْصٛص ٖصا االعالٕ، ؾأنست  6ٚتطُٓت املاز٠ 
ؾٝ٘، ع٢ً مٛ ٚدٛبٞ، إ ٜتِ، َٚع عسّ االخالٍ عُا١ٜ ٚسس٠ ٚاْػذاّ االغط٠ باعتباضٖا 

س٠ االغاغ١ٝ يف اٟ فتُع، َطاعا٠ خطط ظٚاز ايصػاض ٚخطب١ ايصػريات غري ايبايػات ايٛس
ٚاؽاش َا ًٜعّ َٔ االدطا٤ات، خاص١ ايتسابري ايتؿطٜع١ٝ، الؾرتاط سس از٢ْ يػٔ ايعٚاز، 
ٚاؾرتاط بًٛؽ ٖصا ايػٔ يتػذٌٝ عكٛز ايعٚاز يف ايػذالت ايطمس١ٝ، نصيو أنست املاز٠ 

يتسابري املٓاغب١ يهؿاي١ متتع املطأ٠ املتعٚد١ اٚ غري املتعٚد١ عكٛم املصنٛض٠ ع٢ً اؽاش ا
 . (1)تتػا٣ٚ َع ايطدٌ ؾٝٗا، يف اطاض ايكإْٛ املسْٞ

َٔ االعالٕ املصنٛض، يف ساي١ ظٚاز املطأ٠ أٚ األ١ََٛ، َٚٔ  أدٌ  10نُا إ املاز٠ 
األ١ََٛ املأدٛض٠ تأَني سكٗا ايؿعًٞ يف ايعٌُ، َٓعت ؾصًٗا، ٚايعَت اعطا٥ٗا إداظ٠ 

                                                                                                                              

وجة يجعميا االحتفاظ بيا. وال يتختب عمي الدواج مؽ أجشبي أؼ مداس آلي بجشدية الد =
 بال جشدية أو يفخض عمييا جشدية زوجيا".

مؽ االعالن العالسي لمقزاء عمى التسييد ضج السخأة نحكخه كامال،  6وألىسية نص السادة  (1)
مع عجم اإلخالل بريانة وحجة واندجام األسخة، التي تغل الؾحجة  -1وكسا يأتي : "

بة، وال سيسا التذخيعية مشيا، لكفالة األساسية في أؼ مجتسع، تتخح جسيع التجابيخ السشاس
تستع السخأة، متدوجة كانت أو غيخ متدوجة، بحقؾؽ مداوية لحقؾؽ الخجل في ميجان 

)أ( حق التسمػ وإدارة السستمكات والتستع بيا  :القانؾن السجني، وال سيسا الحقؾؽ التالية
ء قيام الدواج، )ب( والترخؼ بيا ووراثتيا، بسا في ذلػ األمؾال التي تست حيازتيا أثشا

ذات الحقؾؽ التي يتستع )ج(  حق التستع باألىمية القانؾنية ومسارستيا عمي قجم السداواة،
تتخح جسيع التجابيخ السشاسبة . 2 .بيا الخجل فيسا يتعمق بالتذخيع الشاعؼ لتشقل األشخاص

سؾاء بدؾاء )أ( يكؾن لمسخأة،  :لتأميؽ مبجأ تداوؼ الدوجيؽ في السخكد، وال سيسا ما يمي
 مع الخجل، حق اختيار الدوج بسلء حخيتيا وعجم التدوج إال بسحض رضاىا الحخ التام،

تتداوػ السخأة مع الخجل في الحقؾؽ وأثشاء قيام الدواج وعشج حمو. ويكؾن لسرمحة )ب( 
يتختب لمؾالجيؽ وعمييسا حقؾؽ وواجبات )ج(  األوالد في جسيع الحاالت االعتبار األول،

ي الذؤون الستعمقة بأوالدىسا، ويكؾن لسرمحة األوالد في جسيع الحاالت متداوية ف
. يحغخ زواج الرغار وعقج خظؾبة الفتيات غيخ البالغات، وتتخح 3 .االعتبار األول

التجابيخ الفعالة السشاسبة، بسا في ذلػ التجابيخ التذخيعية، لتحجيج حج أدني لدؽ الدواج 
 .الت الخسسية إجباريا"ولجعل تدجيل عقؾد الدواج في الدج
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ايالظ١َ، َع نؿاي١ عٛزتٗا يعًُٗا ايػابل، نصيو َٓشٗا اـسَات االدتُاع١ٝ ايططٚض١ٜ، ٚاييت 
 .(1)َٔ بٝٓٗا خسَات اؿطا١ْ

 ادلبحث انثاَي
 احلًايت انقاَىَيت نألسرة يف انعهىد واالحفاقياث 

 وانبياَاث انعادليت اخلاصت حبقىق االَساٌ
تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ٚايبٝاْات اـاص١ عكٛم االْػإ تطُٓت عسز َٔ ايعٗٛز ٚاال

شات ايطابع ايعاملٞ أسهاًَا كتًؿ١ تتعًل باؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يألغط٠، نايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم 
، ٚايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم االقتصاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ 1966املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يعاّ 

 .1989م ايطؿٌ يعاّ ، ٚاتؿاق١ٝ األَِ املتشس٠ ؿك1966ٛيعاّ 

بأسهاّ  1981نصيو دا٤ ايبٝإ ايعاملٞ عٔ سكٛم االْػإ يف االغالّ يعاّ 
تؿص١ًٝٝ تتعًل عُا١ٜ األغط٠ َٔ ٚد١ٗ ايٓعط املطتهع٠ ع٢ً االغؼ ٚاالسهاّ ايعا١َ اييت 

 دا٤ بٗا ايسٜٔ االغالَٞ اؿٓٝـ.

 ٚيبٝإ َا تكسّ، غٓكػِ ٖصا املبشح اىل َطًبني:

 اتؿاق١ٝ االَِ املتشس٠ ؿكٛم ايطؿٌ: ايعٗسإ ايسٚيٝإ ؿكٛم االْػإ ٚ ٍاملطًب االٚ

 املطًب ايجاْٞ: ايبٝإ ايعاملٞ عٔ سكٛم اإلْػإ يف اإلغالّ

 

 

 

 

                                                      

مؽ االعالن العالسي لمقزاء عمى التسييد ضج السخأة لعام  10مؽ السادة  2الفقخة  (1)
 مؽ ىحه السادة. 3و 2و  1. ولمتفريل في ىكحا حقؾؽ يخاجع الفقخات 1967
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 ادلطهب االول
 انعهذاٌ انذونياٌ حلقىق االَساٌ واحفاقيت االيى ادلخحذة حلقىق انطفم

كٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يعاّ غٓتٓاٍٚ، يف ٖصا املطًب، ايعٗس ايسٚيٞ اـاص باؿ
، 1966، ٚايعٗس ايسٚيٞ اـاص باؿكٛم االقتصاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يعاّ 1966

 ، ٚع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: 1989اضاؾ١ اىل اتؿاق١ٝ األَِ املتشس٠ ؿكٛم ايطؿٌ يعاّ 

 أٚال : ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ

يألَِ  ْطُاّ مبٛدب قطاض اؾُع١ٝ ايعا١َاعتُس ٚعطض يًتٛقٝع ٚايتصسٜل ٚاال
 23تاضٜذ بس٤ ايٓؿاش :  1966نإْٛ/ زٜػُرب 16( املؤضر يف 21-أيـ )ز 2200املتشس٠ 

 َٓ٘. 49، ٚؾكا ألسهاّ املاز٠ 1976آشاض/َاضؽ 

إ  1966َٔ ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يعاّ  23قطضت املاز٠ ٚ
١ ايطبٝع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ يف اجملتُع ٚجيب محا١ٜ اجملتُع ٚايسٚي١ ايعا١ً٥ ٖٞ ايٛسس٠ االدتُاعٝ

هلا، ٚتعرتف ٖصٙ املاز٠ عل نٌ ؾطز بًؼ غٔ ايعٚاز يف ايعٚاز ٚتهٜٛٔ أغط٠، نُا قطضت 
 .(1)املاز٠ املصنٛض٠ َبسأ املػاٚا٠ يف اؿكٛم ٚايٛادبات اثٓا٤ ايعٚاز ٚعٓس امالي٘

سل ع٢ً أغطت٘ ٕ يهٌ طؿٌ بسٕٚ متٝٝع َٔ ايعٗس املصنٛض با 24نُا تٓص املاز٠ 
 .(2)ٚع٢ً اجملتُع ٚع٢ً ايسٚي١ يف اؽاش تسابري اؿُا١ٜ اييت ٜكتطٝٗا نْٛ٘ قاصطا

 ثاًْٝا: ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم االقتصاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ     

يألَِ  اعتُس ٚعطض يًتٛقٝع ٚايتصسٜل ٚاالْطُاّ مبٛدب قطاض اؾُع١ٝ ايعا١َ
 3تاضٜذ بس٤ ايٓؿاش:  1966نإْٛ األٍٚ/زٜػُرب  16( املؤضر يف 21-أيـ )ز 2200املتشس٠ 

 َٓ٘. 27، ٚؾكا يًُاز٠ 1976نإْٛ ايجاْٞ/ ٜٓاٜط 

                                                      

 .1966مؽ العيج الجولي لمحقؾؽ السجنية والدياسية لعام  23السادة  (1)
 .1966الجولي لمحقؾؽ السجنية والدياسية لعام مؽ العيج  24السادة  (2)
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ٜٚتهٕٛ ٖصا ايعٗس َٔ زٜباد١ ٚاسس٣ ٚثالثٕٛ َاز٠، تطُٓت عسزا َٔ اؿكٛم 
س إ ايعٗس املصنٛض اؾاض اىل االقتصاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ،  ٚؾُٝا خيص االغط٠، ل

 . (1)ضطٚض٠ َٓح األغط٠ انرب قسض ممهٔ َٔ اؿُا١ٜ ٚاملػاعس٠

 .(2)نصيو أنس ٖصا ايعٗس ع٢ً اؿل يف َػت٣ٛ َعٝؿٞ َٓاغب ناف يًؿدص ٚألؾطاز أغطت٘

 

 

                                                      

مؽ العيج الجولي لمحقؾؽ االقترادية واالجتساعية والثقافية عمى ما  10تشص السادة  (1)
وجؾب مشح األسخة، التي تذكل . 1 :يأتي: "تقخ الجول األطخاؼ في ىحا العيج بسا يمي

مسكؽ مؽ الحساية  الؾحجة الجساعية الظبيعية واألساسية في السجتسع، أكبخ قجر
والسداعجة، وخرؾصا لتكؾيؽ ىحه األسخة وطؾال نيؾضيا بسدؤولية تعيج وتخبية األوالد 

 .الحيؽ تعيميؼ. ويجب أن يشعقج الدواج بخضا الظخفيؽ السدمع زواجيسا رضاء ال إكخاه فيو
وجؾب تؾفيخ حساية خاصة لؤلميات خالل فتخة معقؾلة قبل الؾضع وبعجه. ويشبغي . 2 

األميات العامالت، أثشاء الفتخة السحكؾرة، اجازة مأجؾرة أو اجازه مرحؾبة مشح 
وجؾب اتخاذ تجابيخ حساية ومداعجة خاصة . 3  .باستحقاقات ضسان اجتساعي كافية

لرالح جسيع األطفال والسخاىقيؽ، دون أؼ تسييد بدبب الشدب أو غيخه مؽ الغخوؼ. 
الستغالل االقترادؼ واالجتساعي. كسا ومؽ الؾاجب حساية األطفال والسخاىقيؽ مؽ ا

يجب جعل القانؾن يعاقب عمى استخجاميؼ في أؼ عسل مؽ شأنو إفداد أخالقيؼ أو 
األضخار برحتيؼ أو تيجيج حياتيؼ بالخظخ أو إلحاؽ األذػ بشسؾىؼ الظبيعي. وعمى 

ؾىا الجول أيزا أن تفخض حجودا دنيا لمدؽ يحغخ القانؾن استخجام الرغار الحيؽ لؼ يبمغ
 ."في عسل مأجؾر ويعاقب عميو

مؽ العيج الجولي لمحقؾؽ االقترادية واالجتساعية والثقافية  11مؽ السادة  1تشص الفقخة  (2)
. تقخ الجول األطخاؼ في ىحا العيج بحق كل شخص في مدتؾػ 1عمى ما يأتي: "

حقو في معيذي كاؼ لو وألسختو، يؾفخ ما يفي بحاجتيؼ مؽ الغحاء والكداء والسأوػ، وب
تحديؽ متؾاصل لغخوفو السعيذية. وتتعيج الجول األطخاؼ باتخاذ التجابيخ الالزمة إلنفاذ 
ىحا الحق، معتخفة في ىحا الرجد باألىسية األساسية لمتعاون الجولي القائؼ عمى 

 ."االرتزاء الحخ
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 ثايجًا: اتؿاق١ٝ االَِ املتشس٠ ؿكٛم ايطؿٌ

َِ املتشس٠ بكطاض َٓٗا اصسضت اؾُع١ٝ ايعا١َ يأل 25/11/1989يف  44يف ايسٚض٠ 
... إ األغط٠ متجٌ اـ١ًٝ االغاغ١ٝ ٛم ايطؿٌ. ٚمما دا٤ يف زٜبادتٗا االتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ؿك

يًُذتُع ٚايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ يُٓٛ ٚضؾا١ٖٝ مجٝع اؾطازٖا الغُٝا االطؿاٍ، جيب إ تٛيٞ 
خٌ اجملتُع، ٚإش اؿُا١ٜ ٚاملػاعس٠ املطًٛبتني يتتُهٔ َٔ ايكٝاّ ايهاٌَ مبػؤٚيٝاتٗا زا

تكط بإٔ ايطؿٌ َٔ أدٌ إ ترتعطع ؾدصٝت٘ ع٢ً مٛ ناٌَ َٚتٓاغل، جيب إ ٜٓؿأ يف 
 .(1)ب١٦ٝ عا١ًٝ٥ يف اطاض َٔ ايػعاز٠ ٚاحملب١ ٚايتؿاِٖ

 ادلطهب انثاَي
 انبياٌ انعادلي عٍ حقىق اإلَساٌ يف اإلسالو

 19/9/1981اضٜذ اعتُس ٖصا ايبٝإ ايعاملٞ َٔ قبٌ اجملًؼ اإلغالَٞ بباضٜؼ بت
ّ ٚأبطظ َا ٚضز ؾٝ٘ ايٓص ع٢ً اؿل يف بٓا٤ األغط٠، ٚإ ايعٚاز، مبؿَٗٛ٘ االغالَٞ، سل 

عؿاف ايٓؿؼ، ٚيهٌ َٔ اٚيهٌ اْػإ ٖٚٛ ايططٜل ايؿطعٞ يبٓا٤ األغط٠ ٚالاب ايصض١ٜ 
زٙ ايعٚدني ػاٙ اآلخط سكٛم ٚٚادبات َتهاؾ١٦ قطضتٗا ايؿطٜع١ االغال١َٝ، ٚيألب تطب١ٝ اٚال

 .(2)بسْٝا ٚزٜٓٝا ٚخًكٝا ٚؾكا يعكٝست٘، ٖٚٛ املػؤٍٚ عٔ اختٝاضٙ يًٛد١ٗ اييت ٜٛيٝٗا إٜاِٖ

ٚبؿإٔ اؿكٛم املتبازي١ بني ايعٚدني ْص ايبٝإ ايعاملٞ عٔ سكٛم االْػإ يف 
االغالّ ع٢ً االسرتاّ املتبازٍ ٚتكسٜط ايعطٚف ٚاملؿاعط، يف إطاض َٔ ايتٛاز ٚايرتاسِ، ٚإ 

  .(3)٢ً ايعٚد١ ٚع٢ً األٚالز زٕٚ تكتري عًِٝٗ ٖٞ َٔ ٚادبات ايعٚزاالْؿام ع

ٚقطض ايبٝإ املصنٛض، ملٛاد١ٗ ساي١ عذع ٚايسٟ ايطؿٌ عٔ ايكٝاّ مبػؤٚيٝتُٗا 
مٛٙ، إ َػؤٚي١ٝ االْؿام تهٕٛ ع٢ً عاتل اجملتُع، أٟ إ ْؿكات ايطؿٌ تهٕٛ ع٢ً عاتل 

 .(4)املػًُني( يف ساي١ ايعذع املصنٛض٠ايسٚي١ )اؿعا١ْ ايعا١َ يًسٚي١ أٚ بٝت َاٍ 

                                                      

 .1989يشغخ: ديباجة اتفاقية االمؼ الستحجة لحقؾؽ الظفل لعام  (1)
 مؽ البيان العالسي عؽ حقؾؽ االندان في االسالم. 19البشج  الفقخة أ مؽ (2)
 مؽ البيان العالسي عؽ حقؾؽ االندان في االسالم. 19الفقختان ب ، ج مؽ البشج  (3)
 مؽ البيان العالسي عؽ حقؾؽ االندان في االسالم. 19الفقخة ه مؽ البشج  (4)
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َٚٔ أدٌ ايتأنٝس ع٢ً ايتطأَ ٚايتعاضس بني اؾطاز األغط٠، اؾاض ايبٝإ ايعاملٞ 
عٔ سكٛم االْػإ يف االغالّ اىل إ يهٌ ؾطز ؾٝٗا إ حيصٌ َٓٗا َا حيتاد٘، َٔ نؿا١ٜ 

ًٛايسٜٔ ع٢ً أٚالزُٖا َاز١ٜ، ضعا١ٜ ٚسٓإ مبطس١ً ايطؿٛي١، ٚيف َطس١ً ايؿٝدٛخ١ ٚايعذع، ٚي
سل نؿايتُٗا َازٜا ٚايطعا١ٜ هلُا بسْٝا ْٚؿػٝا، الغُٝا األ١ََٛ اييت هلا اؿل يف ضعا١ٜ 

 .(1)خاص١ َٔ األغط٠

ٚتطُٔ ايبٝإ ايعاملٞ عٔ سكٛم االْػإ يف االغالّ َا ٜؿٝس إ َػؤٚي١ٝ األغط٠ 
ٚاغع١ تتدط٢ زا٥ط٠ ؾطن١ بني أؾطازٖا، نٌ عػب طبٝع١ ؾططت٘ ٚطاقت٘، ٖٚٞ َػؤٚي١ٝ 

 .(2)اآلبا٤ ٚاألٚالز يتؿٌُ االقاضب ٚشٟٚ االضساّ

ٚاؾاض ايبٝإ املصنٛض، بؿإ سل االٚالز بايعٚاز، اىل عسّ ادباض ايؿت٢ ٚايؿتا٠ غري 
 . (3)ايطاغبني بايعٚاز عًٝ٘

ٚبؿإ سل ايرتب١ٝ أنس ايبٝإ ايعاملٞ عٔ سكٛم االْػإ يف االغالّ إ ايرتب١ٝ 
يألٚالز ع٢ً اآلبا٤، ٚإ ايرب ٚإسػإ املعا١ًَ سل اآلبا٤ ع٢ً األٚالز، ٚإ ايصاؿ١ سل 

 .(4)ايتعًِٝ سل يًذُٝع

ٚيف ٖسٟ َا غبل، ُٜالسغ االختالف بني ايبٝإ ايعاملٞ عٔ سكٛم االْػإ يف 
االغالّ ٚبني االعالْات ٚاملٛاثٝل ايعامل١ٝ بؿإ َٛضٛع محا١ٜ األغط٠، ؾاإلعالْات 

ٕ تتػري بتػري مل١ٝ ٖٞ يف سكٝكتٗا ْصٛص َب١ٝٓ ع٢ً ايتذطب١ ايع١ًُٝ ميهٔ اٚاملٛاثٝل ايعا
، يف سني إ ْصٛص ايبٝإ ايعاملٞ عٔ سكٛم االْػإ يف االغالّ، ٚغريٙ ايتذطب١ )عًُا١ْٝ(

َٔ االعالْات ٚايٛثا٥ل االغال١َٝ األخط٣، َػتُس٠ َٔ أسهاّ ايؿطٜع١ االغال١َٝ، ٚبايتايٞ 
يبٝإ ايعاملٞ عٔ سكٛم االْػإ يف االغالَٞ ٚاالعالْات ٚاملٛاثٝل صعٛب١ ايتٛؾٝل بني ا

ايعامل١ٝ غري االغال١َٝ، ْعطُا الختالف املؿاِٖٝ ايؿهط١ٜ، ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ بؿإ َٛضٛع 

                                                      

 حقؾؽ االندان في االسالم. مؽ البيان العالسي عؽ 19الفقختان و ، ز  مؽ البشج  (1)
 مؽ البيان العالسي عؽ حقؾؽ االندان في االسالم. 19الفقخة ح  مؽ البشج  (2)
 مؽ البيان العالسي عؽ حقؾؽ االندان في االسالم. 19الفقخة ط مؽ البشج  (3)
 مؽ البيان العالسي عؽ حقؾؽ االندان في االسالم. 21الفقخة أ مؽ البشج  (4)
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ايعٚاز ُٜشّطّ االغالّ ظٚاز املػ١ًُ َٔ غري املػًِ يف سني ٖصا األَط يف املٛاثٝل ايسٚي١ٝ ي٘ 
 .(1)، نشط١ٜ ايعٚاز بصطف ايٓعط عٔ ايسٜٔ ٚاختالؾ٘تٓعُٝ٘ املدتًـ متاَا

 تـاخلامت
َٔ فٌُ عجٓا يف َٛضٛع "َس٣ ؾاع١ًٝ اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ يألغط٠" 

 تٛصًٓا اىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات، يف ٖصا ايؿإٔ، ٚع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 أٚال : ايٓتا٥ر

ػت٣ٛ ايسٚيٞ، ؾكس ُبصيت دٗٛز إ األغط٠ سعٝت يف محا١ٜ َتعسز٠ اؾٛاْب ع٢ً امل -1
نبري٠ يف ٖصا ايؿإٔ، باعتباض األغط٠ ايطنٝع٠ االغاغ١ٝ يتكسّ أٟ فتُع. بٝس إ 

 االسهاّ ايٛاضز٠ يف ايٛثا٥ل ايسٚي١ٝ يف ٖصا اجملاٍ مل ؼكل َا تٓؿسٙ.
إ اؾٗٛز ايسٚي١ٝ ؿُا١ٜ األغط٠ ؼتاز اىل تعُٝل أنجط يتؿٌُ اؿُا١ٜ فاالت أخط٣،  -2

 اب املتعًك١ بايطُإ االدتُاعٞ، ٚايصش١، ٚايرتب١ٝ، ٚايتهاؾٌ بني اؾطاز األغط٠.ناؾٛ
مل ُٜؤخص بعني االعتباض، ع٢ً َػت٣ٛ ايكإْٛ ايسٚيٞ، االختالف ٚايتُاٜع ايجكايف أٚ َا  -3

ٜعطف باـصٛص١ٝ ايجكاؾ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ يبعض ايؿعٛب، الغُٝا يف َٛاضٝع املػاٚا٠ يف 
الْؿصاٍ، سٝح مت تأؾري بعض ايتذاٚظات ع٢ً بعض ايكِٝ ايعٚاز، ٚسط١ٜ ايعٚاز ٚا

املكسغ١ يس٣ بعض ايؿعٛب، مما قًٌ َٔ لاع١ ٚؾعاي١ٝ ٖصٙ االتؿاقٝات ٚايٛثا٥ل 
 ايسٚي١ٝ بايؿإٔ املصنٛض.

مما ُٜؤؾط ع٢ً اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ يألغط٠ اْتكاهلا َٔ ايتعُِٝ اىل ايتدصٝص،  -4
 ّ، ٚمحا١ٜ ايطؿٌ.ؾُٔ محا١ٜ االغط٠ اىل محا١ٜ األ

                                                      

عمى ما  1948مؽ االعالن العالسي لحقؾؽ االندان لعام  16مؽ السادة  1تشص الفقخة  (1)
يأتي "لمخجل والسخأة، متى أدركا سؽ البمؾغ، حق التدوج وتأسيذ أسخة، دون أؼ قيج بدبب 
العخؽ أو الجشدية أو الجيؽ. وىسا متداويان في الحقؾؽ لجػ التدوج وخالل قيام الدواج 

مؽ العيج الجولي لمحقؾؽ السجنية والدياسية  23ادة : الس ". ويشغخ ايزاولجػ انحاللو
 .1966لعام 
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غاُٖت املٛاثٝل ٚاالعالْات ٚاالتؿاقٝات ايسٚي١ٝ ع٢ً تٛغع ظاٖط ايعالقات غري  -5
املؿطٚع١ خاضز اطاض عكس ايعٚاز ٚتطادع ْػب١ املكبًني ع٢ً ايعٚاز، ٚظٗٛض امناط 

 دسٜس٠ يالقرتإ غري َٓطك١ٝ )عك١ًٝ(.
االغالّ ٚبني االعالْات ُٜالسغ االختالف بني ايبٝإ ايعاملٞ عٔ سكٛم االْػإ يف   -6

ٚاملٛاثٝل ايعامل١ٝ بؿإ َٛضٛع محا١ٜ األغط٠، ؾاإلعالْات ٚاملٛاثٝل ايعامل١ٝ ٖٞ يف 
سكٝكتٗا ْصٛص َب١ٝٓ ع٢ً ايتذاضب ، يف سني إ ْصٛص ايبٝإ ايعاملٞ عٔ سكٛم 
االْػإ يف االغالّ، ٚغريٙ َٔ االعالْات ٚايٛثا٥ل االغال١َٝ األخط٣، َػتُس٠ َٔ 

ايؿطٜع١ االغال١َٝ، ٚبايتايٞ صعٛب١ ايتٛؾٝل بٝٓٗا، ْعطُا الختالف املؿاِٖٝ أسهاّ 
 .ايؿهط١ٜ

 ثاْٝا : ايتٛصٝات

تطاؾط دٗٛز َٓع١ُ األَِ املتشس٠ يعكس اتؿاق١ٝ ؾا١ًَ ًَع١َ ؾُٝع ايسٍٚ تتطُٔ نٌ  -1
أٚ اغًب دٛاْب اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يألغط٠، مبا ؾٝٗا تطُٝٓ٘ ْصا حيسز َؿّٗٛ األغط٠ 

ٌ قسز ٚؾاٌَ، َع ايعٌُ قسض املػتطاع يتهٕٛ أسهاّ ٖصٙ االتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ بؿه
 َال١َ٤ َع األسهاّ ايعا١َ يف ايؿك٘ االغالَٞ.

تطاؾط اؾٗٛز بني زٍٚ ايعامل االغالَٞ يًٛقٛف، بؿهٌ َٛسس، ضس ايتشسٜات اييت  -2
 تٛاد٘ األغط٠

غات ايع١ًُٝ بؿإ ايػعٞ اؾاز يتأغٝؼ َطانع َتدصص١ تتٛىل ١َُٗ ايكٝاّ بايسضا -3
 األغط٠ َٔ أدٌ احملاؾع١ ع٢ً نٝاْٗا.

 .اعتباض اإلنطاٙ ع٢ً ايعٚاز عٓؿا أغطٜا ٜػتًعّ ايتسخٌ ٚاإلزا١ْ -4
اعتباض اإلغا٠٤ يًطؿٌ عٓـ اغطٟ عٓس تعطض٘ يإلٜصا٤ اٚ اُٖاٍ َكصٛز، اْػذاَا َع  -5

٢ً اغاؽ االتؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ؿكٛم ايطؿٌ، ٜٚػتسعٞ ايتسخٌ َٔ قبٌ َؤغػات ايسٚي١ ع

 .إ ايسٚي١ ٖٞ اؿاض١ٓ يف غٝاب اؿطا١ْ ايطبٝع١ٝ ايالظ١َ ألٟ طؿٌ
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