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  في الميثاق العربي لحقوق االنسانضمانات حقوق المرأة العربية 

 (دراسة تحميمية)
 

 عمران الهاشمي المجدوب.د                                          
 جامعة طرابمس/ كمية الفنون واالعالم   
 زهرة سعيد المعيوفي.أ                                           
 كمية القانون صرمان.جامعة الزاوية                                          

 
    المقدمة :

بشقققكب مباشقققر لدراسقققة  ققققوذ المقققرأة العربيقققة مقققن  قققالب   ميقققب  ينطمقققذ هقققحا الب قققث
 نصوص الميثاذ  العربي ل قوذ االنسان المس مد من اال فاقيات العربية والدولية . 
ويعقققد إصقققدار اال فاقيقققات الدوليقققة ل ققققوذ المقققرأة مقققن أهقققم إجقققرا ات  عزيقققز  قوقهقققا  

زامققاد دا ميققاد و سققب  بققب فبمق ضققاها يصققبت ال ققزام الدولققة بققا  رام  قققوذ المققرأة لققيس إل
هو أيضاد ال زام دولي  و ماشياد مع هحا االه مام ومواكبة لم طور الهائقب فقي منظومقة 
 قققققققوذ ابنسققققققان بشققققققكب عققققققام و قققققققوذ المققققققرأة بشققققققكب  ققققققاص  أصققققققدرت الجامعققققققة 

(. وهققو أوب ا فاقيققة عربيققة شققاممة ل قققوذ  اإلنسااان الميثاااق العربااي لحقااوقالعربيققة 
ن كقققان هقققحا  الميثقققاذ ال يق صقققر عمقققم  ققققوذ المقققرأة ف سقققب  إال أنققق  ققققد ابنسقققان  واك

  ناوب عدد كبير منها وأفرد لها نصوصاد  اصة بها .
   بعققد أن صققدقت عميقق 2008و قققد د ققب هققحا الميثققاذ  يققز النفققاح فققي شققهر مققارس

  ومقن المقوموب فيق  أن يسقهم هقحا الميثقاذ بقدور (1 دوب عربية كانت ليبيا مقن بينهقا7
فعاب في  عزيقز  ققوذ المقرأة فقي القوطن العربقي  ول ققدير  جقم وأهميقة مقا يمكقن أن 
يقدمقق  الميثققاذ لممققرأة العربيققةذ يققو ي هققحا الب ققث ل  ميققب  نصوصقق   الم عمقققة بققالمرأة 
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وثيقيقققا العربيققة ومققدء مال مققة هققح  النصققوص ل ققققوذ المققرأة   يققث انقق  لققيس ب ثققا  
يهقد  الققي رصقد بنققود اال فاقيقات والمواثيققذ الدوليقة ل قققوذ المقرأة بقققدر مقا هققو ب ققث 
  ميمقققي ومققققارن بهقققد  مقارنقققة نصقققوص الميثقققاذ العربي قيقققد الب قققث( ب يقققة معرفقققة 
الشوط الحي قطعق  المج مقع العربقي فقي مجقاب  ققوذ المقرأة .ومقن ثقم معرفقة مقواطن 

لققي ي نققاقض مققع بعققض اال فاقيققات الدوليققة الضققع  فققي هققحا الميثققاذ سققوا  احا كققان ح
ل قققققوذ االنسققققان  او سققققوا  كققققان هنققققاي  قصققققور مققققن جانققققب بعققققض الققققدوب العربيققققة 

 والم مثب في عدم  فعيمها لنصوص هح  اال فاقيات ال قوقية.
 إشكالية البحث: 

مققا دامققت المشققكمة الب ثيققة ا ققدء ال طققوات االساسققية فققي كققب دراسققة عمميققة جققادة  
يققد عمققم أنا هققحا الب ققث ال يشققح عققن القاعققدة الم عققار  عميهققا بققين عميقق  يمكققن ال وك

البقا ثين فققي مجققاب القققانون وعمققم العالقققات الدوليقة. و  مثققب اشققكالية هققحا الب ققث فققي 
ان صققدور الميثققاذ العربققي ل قققوذ االنسققان و عزيققز  ل قققوذ االنسققان العربققي عمومققا 

كمققا  -العربيقة ب قوقهققا كاممقة  والمقرأة العربيقة   ديققدا لقم يققؤد القي ضققمان  م قع المققرأة
ن يجة  لما   عرض ل  فقي وطنهقا مقن بعقض   -وردت في مواد الميثاذ المشار إلي  

الممارسقققات   صقققب إلقققي  قققد االضقققطهاد واالقصقققا  وايرهقققا. إحنذ   ف شقققكالية  هقققحا 
فاي معرفاة  ال  نااك  حاعاة فعار ل ادور الب ث  نبي عمم  ساؤب م قوري ي مثقب 

ق االنسان؟ والي اي مدى ارتقا   ا ا الميثااق بحقاوق المارأة الميثاق العربي لحقو
 العربية وضماناتها ؟.

 ا مية البحث: 
   ققب دراسققة  قققوذ المققرأة بصققفة عامققة والمققرأة العربيققة عمققم وجقق  ال صققوص اهميققة 
اسقق ثنائية لققيس فققي مجققاب القققانون الققدولي ف سققب  بققب فققي مجققاب العالقققات الدوليققة 

اال فاقيققات والمواثيققذ الدوليققة الضققامنة ل قققوذ المققرأة. وحلققي نظققرا ل زايققد عققدد صققدور 
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وعمي ذ فون اهمية هحا الب ث   كمن  في كون  يب ث في وا دة من المسائب المهمة 
 الم عمقة ب قوذ المرأة العربية في ظب الميثاذ العربي ل قوذ االنسان  

م ضقققرورة  يققث يعقققد هقققحا الميثققاذ ا قققد المرجعيقققات القانونيققة الدوليقققة ال قققي   فققز عمققق
االر قا  بمكانة المرأة العربية و عزيز  قوقها االنسانية .كما   زداد أهمية هحا الب ث 
باع بققققار  يقققققارن بققققين نصققققوص هققققحا اال فققققاذ ومققققا ي عمققققذ ب قققققوذ المققققرأة الققققواردة فققققي 
اال فاقيققات الدوليققة .ويققري البا ثققانذ  ان موضققوع  قققوذ المققرأة سققيظب م ققال لمكثيققر 

القانونية لعققود قادمقة  وهقو مقا يممقي عمينقا البقد  بال صقدي لق  من الدراسات الدولية و 
بالدراسققات العمميققة  السققيما فققي ضققو   زايققد و قيقققة مققا يصققدر مققن ا فاقيققات ومواثيققذ 
   قوقية انسانية عن منظمات عالمية واقميمية .ولكب ما حكر  برز اهمية هحا الب ث.

  دف البحث:
المقققرأة العربيقققة مقققن  قققالب   ميقققب المقققواد او هقققحا الب قققث لم عقققر  عمقققم  ققققوذ يااا تي 

النصققققوص  القانونيققققة  الم عمقققققة ب قوقهققققا  وال ققققي  ضققققمنها الميثققققاذ العربققققي ل قققققوذ  
االنسقققان والمسققق مد اساسقققا مقققن اال فاقيقققات العربيقققة والدوليقققة   ومنققق  ذ م اولقققة  ققققديم 
 وصققيات لعمهققا  سققهم فققي  فعيققب مضققامين هققحا الميثققاذ لم فققاظ عمققم  قققوذ المققرأة 

 العربية و عزيز دورها  ومكان ها في مج معا  .
 منهج البحث:

بمققا ان هققحا الب ققث يققو ي فققي سققياذ مناقشققة  قققوذ المققرأة العربيققة ال ققي اشقق مب عميهققا 
. (2 االع مقاد عمقم مقنهل ال  ميقب الميثاذ العربي ل قوذ االنسان  لحلي كان البد من

العربيقققققة القققققواردة بالميثقققققاذ  بهقققققد    ميقققققب المقققققواد القانونيقققققة الم عمققققققة ب ققققققوذ المقققققرأة
العربي قيد الب ث(لمعرفة مدء انسجامها مع طبيعقة هقح  المقرأة و قوقهقا المشقروعة. 
.مضققققافا اليقققق  المققققنهل المقققققارن بهققققد  ال وكققققد مققققن عققققدم مناقضققققة نصققققوص الميثققققاذ 

كمققا  –لال فاقيققات الدوليققة فققي اطققار  قققوذ االنسققان. فهققو لققيس ب ثققا  وثيقيققا وصققفيا 
 قققث   ميمقققي مققققارن   وبال قققالي  لقققن يققق م  نقققاوب الموضقققوع بطريققققة بقققب هقققو ب -اسققمفنا
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وصقققفية  بقققب سققق كون المعالجقققة فقققي سقققياذ   ميمقققي ي نقققاوب الم قققاور االساسقققية وفقققذ 
 ال طة ال الية: 
 خطة البحث:

سعيا ل  قيذ اهدا  هحا الب ث  كان البد من دراسقة  ققوذ المقرأة العربيقة المسق مدة 
وكقققحلي المسققق مدة مقققن  ,ة فقققي إطقققار الجامعقققة العربيقققةمقققن اال فاقيقققات العربيقققة المعققققود

وحلقققي لمعرفقققة هقققب هنقققاي  اجقققة فعقققالد  ,اال فاقيقققات الدوليقققة قبقققب صقققدور هقققحا الميثقققاذ
لصققدور ميثققاذ ي ققداري مققا باال فاقيققات السققابقة مققن قصققور وعيققوب  ثققم دراسققة وضققع 

هقحا   قوذ المرأة في الوطن العربي  وما   عرض ل  من ان هاكات لمعرفقة مقدء ققدرة
الميثققاذ عمققم معالجققة كققب حلققي مققن  ققالب   ميققب ال قققوذ الققواردة بالميثققاذ وال اصققة 
بالمرأة  ثم مقارن   بالمعايير الدولية  والم أي مدء ار قم هقحا الميثقاذ ب ققوذ المقرأة 
العربية. وال ي سو    ضت من  الب  قسيم هحا الب قث القي مب ثقين  ي نقاوب االوب 

ة قبب صدور الميثاذ  فيما  صقص المب قث الثقاني ل نقاوب منهما  قوذ المرأة العربي
  قوذ المرأة والميثاذ العربي ل قوذ االنسان  وحلي عمم الن و ال الي :

 :المبحث األول
 حقوق المرأة في الوطن العربي قبل  دور الميثاق

قققد   ققيط بققبعض الفئققات فققي المج مققع ظققرو  أو   ققديات  اصققة    مقق  عققن     
 قققققرء  و ققققققد  كقققققون هقققققح  الظقققققرو  أو ال  قققققديات اق صقققققادية أو فئقققققات المج مقققققع اأ

اج ماعية أو ثقافية أوايرها  مما يجعمهقا    قاج لنصقوص قانونيقة  فقرض لهقا  قوققاد 
   ولعب المرأة أولم هح  الفئات.(3  اصة بها ل واج  هح  ال  ديات

لقققحا أفقققردت المعاهقققدات ال اصقققة ب ققققوذ ابنسقققان سقققوا  الدوليقققة أو العربيقققة نصوصقققاد 
 ؤكققققد عمققققم عققققدد مققققن ال قققققوذ ال اصققققة بققققالمرأة  إال أنقققق  فققققي ال قيقققققة فققققان جميققققع 

 الضمانات القانونية الواردة بهح  اال فاقيات ليست كافية ب د حا ها  
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 زام ب نفيحها  ومدء  مكين المرأة فالعبرة بالواقع الفعمي لمدء ا  رام هح  ال قوذ واالل
 من ال م ع بهح  ال قوذ. 

لحلي ولمعرفة وضع  قوذ المرأة العربية كان البد لنقا أن ن نقاوب اال فاقيقات ال اصقة 
ب قققوذ ابنسققان وال ققي   نققاوب  قققوذ المققرأة سققوا  الصققادرة عققن الجامعققة العربيققة أو 

انضقققم إليهقققا عقققدد مقققن القققدوب  اال فاقيقققات الدوليقققة ال اصقققة ب ققققوذ المقققرأة وكانقققت ققققد
العربية  ثم دراسة مدء  م ع المقرأة العربيقة بهقح  ال ققوذ مقن عقدمها  لقحلي قسقم هقحا 

 -المب ث إلم مطمبين :
 :  قوذ المرأة في اال فاقيات العربية والدولية. المطمب األول 

 : واقع  قوذ المرأة في الوطن العربي.  المطمب الثاني
 رأة في االتفاقيات العربية و الدوليةالمطمب األول :حقوق الم

  قوذ المرأة الواردة في اال فاقيات العربية.  )أ(
لقققم  عققققد الجامعقققة العربيقققة أي ا فاقيقققة  اصقققة ب ققققوذ ابنسقققان باسققق ثنا       

ميثققاذ  قققوذ الطفققب العربققي  واال فاقيققة العربيققة ل نظققيم أوضققاع الالجئققين فققي الققدوب 
العربية  إال إنها قد أصدرت عدة ا فاقيقات  قنص عمقم بعقض  ققوذ ابنسقان  كانقت 

 الي:بعضها   ناوب  قوذ المرأة العربية وحلي كال 
م  و قد صادقت عمي  1964ميثاذ الو دة الثقافية العربية   يث صدر في سنة-1 

أامققب الققدوب العربيققة و قققد أكققد عمققم  ققذ المققرأة فققي ال عمققيم و حلققي بققالنهوض ب عمققيم 
      . ( 4 البنات وفقاد لممبادئ الدينية و القيم العربية و ال قدم العممي ال ديث

ات العمققققب   يققققث وافققققذ عميهققققا مجمققققس الجامعققققة فققققي اال فاقيققققة العربيققققة لمسقققق وي -2
دوب عربيققة فقققط  و  ؤكققد هققح  اال فاقيققة عمققم  8م  وانضققمت إليهققا ل ققد ا ن 1967

جممقققة مقققن ال ققققوذ الم عمققققة بالعمقققب  مقققن بينهقققا  قققوفير ال مايقققة لقققحوي اال  ياجقققات 
ال اصققة و اأ ققداث و النسققا  العققامالت  كمققا يجققب أن  كققون ال مايققة ال ققي  قررهققا 

سققق ويات العمقققب وا قققدة و أال  نطقققوي عمقققم أي  فريقققذ بقققين العمقققاب كقققال فريذ بسقققبب م
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الجقنس  كمققا أكققدت اال فاقيققة عمقم ضققرورة مققنت المققرأة العاممقة اأجققر المماثققب لمرجققب 
 .(5 عند  ماثب العمب

م   1971ميثاذ العمب االج ماعي العربي  و قد  مقت المصقادقة عميق  فقي سقنة  -3
وقد جا  هحا الميثاذ  اوياد لعقدد مقن المبقادئ واأهقدا   أهمهقا المسقاواة بقين الرجقب  
والمققرأة   يققث نققص فققي المبققدأ الثالققث عمققم أ الرجققب و المققرأة شققريكا  يققاة و مصققير 

ال ياة عمم أساس من ال عاون والمسقاواةأ  كمقا لالبد لهما من ابسهام معاد في صنع 
أكقققد عمقققم ضقققرورة  مكقققين المقققرأة مقققن القيقققام بقققدورها فقققي بنقققا  المج مقققع و عمقققم ققققدم 

 المساواة مع الرجب. 
م  و لققم   ققظ إال 1954ا فاقيققة الجنسققية  وافققذ عميهققا مجمققس الجامعققة فققي سققنة  -4

هقح  اال فاقيقة عمقم  قذ ب صديذ دول ين فققط لقحلي لقم  قد ب  يقز النفقاح  وققد أكقدت 
كققب فققرد فققي ال م ققع بجنسققية مققا  و قققد أكققدت فققي بعققض نصوصققها عمققم  ققذ المققرأة 
العربية الم زوجة بزوج عربي في  صولها عمم الجنسية   يث اش رطت بوال ي ر ب 
عمم زواج المرأة العربية أن  صبت بال جنسقية  ف مقا  ك سقب جنسقية زوجهقا العربقي  

مبقت حلقي فقي عققد القزواج أو كقان زوجهقا مقن دون جنسقية أو    فظ بجنسقي ها إحا ط
أو س بت دولة الزوج جنسقي ها  كمقا ا  قحت اال فاقيقة  طقوة مهمقة فقي  مايقة المقرأة 

 يققث نصققت عمققم أنقق  عنققد إنهققا  ال يققاة الزوجيققة لممققرأة أن  سقق رد جنسققي ها  و حلققي
 .(6  اأصمية عند عود ها لإلقامة في بمدها

المققرأة العربيققة  كمققا هققو مال ققظ فقق ن الجامعققة العربيققة لققم  ا فاقيققة إنشققا  منظمققة -5
 صدر أي ا فاقية  اصة بالمرأة  إال أن  وفي الف رة القريبة نسبياد و بال  ديد في سنة 

م  أصدرت الجامعة ا فاقية إنشا  منظمة المقرأة العربيقة   يقث وافقذ المجمقس 2002
م عمقم هقح  اال فاقيقة 2002نة االق صادي واالج ماعي ال ابع لمجامعة العربية فقي سق

 . (7 و قد د مت  يز النفاح فعالد 
 -و  هد  هح  المنظمة إلم :
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   قيذ  ضامن المرأة العربية باع بار  ركناد أساسياد لم ضامن ا لعربي.-1
 نسيذ مواق  عربية مش ركة في الشون العام العربي والدولي ولدء  نقاوب قضقايا -2

 والدولية.المرأة في الم افب ابقميمية 
 نمية الوعي بقضايا المقرأة العربيقة فقي جوانبهقا االق صقادية واالج ماعيقة والثقافيقة -3

 والقانونية وابعالمية.
 دعم ال عاون المش ري و بادب ال برات في مجاب النهوض بالمرأة. -4
 إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات  طط وسياسات ال نمية الشاممة. -5
لمققققرأة وبنقققا  قققققدرا ها والنهقققوض بال ققققدمات الصققق ية وال عميميققققة  نميقققة إمكانقققات ا -6

 الضرورية لها.
   ققققح المنظمققققة ال ققققدابير الكفيمققققة ب  قيققققذ أهققققدافها وحلققققي بجمققققع ونشققققر البيانققققات  -7

عداد البرامل الم كاممة ل نمي ها  كحلي دعم و نسيذ الجهود  الم عمقة بووضاع المرأة واك
 . (8 مرأةالم مية والدولية المعنية بقضايا ال

من المال ظ أن اال فاقية  عمقب عمقم  كقريس جهقود المنظمقة لم عريق  بقضقايا المقرأة 
و فعيب دورها في المج مقع  ولقم   مقب اال فاقيقة إشقارة واضق ة ب عزيقز  ققوذ المقرأة  

 إال أن  من الموموب في  أن يكون لممنظمة اه مامات ب عزيز  قوذ المرأة العربية.
بون هح  اال فاقيات اير ضامنة و كافمة ل قوذ المقرأة العربيقة  كما هو بادئ لمعيان 

فبابضققافة ل يققاب عققدد كبيققر مققن ال قققوذ ال اصققة بققالمرأة  إح لققم  ققنص عميهققا هققح  
اال فاقيات فهي أيضقاد ا فاقيقات صقدرت أامبهقا فقي ف قرة ال مسقينات و السق ينات ممقا 

النفاح إطالقاد  لحلي  بقدو يس دعي  طويرها و  نقي ها  كما أن بعضها لم يد ب  يز 
هنقققاي ضقققرورة لوجقققود ميثقققاذ عربقققي ل ققققوذ ابنسقققان كوثيققققة شقققاممة لعقققدد كبيقققر مقققن 

 ال قوذ و لجميع الفئات و أولها المرأة.
  قوذ المرأة في اال فاقيات الدولية )ب(
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لقد صدر   ت مظمة اأمم الم  دة اال فاقية الدولية بزالة جميقع صقور ال فرققة ضقد 
م  و هي أهم ا فاقية  قوقية  اصة بالمرأة و هي اأكثر 1979يداو( عام المرأة الس

دولقة  16شموالد كضمانة قانونية ل قوذ المرأة  و الجدير بالحكر هنقا أنق  و إن كانقت
عربية قد صادقت عمم هقح  اال فاقيقة إال أن هقح  ال صقديقات جقا ت مصق وبة بعقدد 

لقق  عمققم مسقق وء ال طبيققذ  فمقققد  ققم مققن ال  فظققات أفراققت االل ققزام مققن معنققا  و مفعو 
ال ققحرع أثنققا   قققديم  مققي ال  فظققات ال ققي اه مققت بالدرجققة اأولققم بوضققع النسققا  فققي 
إطقققار العالققققات العائميقققة  بعقققدم االنسقققجام مقققع الدسقققا ير أو ققققوانين اأسقققرة و االبيقققة 
ال ققاالت مققع الشققريعة ابسققالمية  و ب وكيققد هققحا ال وجقق   كققون االبيققة الققدوب العربيققة 

 جمقققت عقققن ال صقققديذ عمقققم ا فاقيقققات قطاعيقققة أ قققرء  قققدقذ بعقققض ال ققققوذ  مثقققب أ
اال فاقيقققققة ال اصقققققة بقققققال قوذ السياسقققققية لممقققققرأة و اال فاقيقققققة الم عمققققققة بجنسقققققية المقققققرأة 

 .(9 الم زوجة  و ا فاقية الرضم بالزواج و ال د اأدنم لسن الزواج
بالدرجة اأولم إلم كما يال ظ أن هناي  فاوت في  دة هح  ال  فظات و هحا راجع 

ا  ال  المواق  العربية و ابسالمية الرسمية من قضية  ققوذ ابنسقان بشقكب عقام 
و  ققققوذ  المقققرأة بشقققكب  قققاص   يقققث يال قققظ مقققثالد ققققدر كبيقققر مقققن اال ققق ال  بقققين 
موققق  السققعودية الققداعم ل صوصققية  قققوذ المققرأة العربيققة و المسققممة و بققين موققق  

 قققققوذ المققققرأة و ابنسققققان بشققققكب عققققام  وهققققحا راجققققع  ققققونس الققققداعم و المؤيققققد لكونيققققة 
ال قق ال  القققرا ات و ال ققوويالت لمنصققوص الدينيققة و ال راثيققة ابسققالمية فيمققا ي ققص 
 قوذ ابنسان بشكب عقام و  ققوذ المقرأة بشقكب  قاص  و هقي ققرا ات  ع مقد عمقم 
طبيعققة االج هققادات  فبينمققا نجققد بعققض ال فسقققيرات ال ققي  عطققي  قققوذ أكثققر  هنقققاي 

يرات  ضققيذ مققن هقققح  ال قققوذ  ك ققذ  ققولي المقققرأة لمنصققب ال كققم والقضقققا   و  فسقق
 موضوع الوالية و القوامة.
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مقن هنقا نقرء أن المققرأة العربيقة لقم  سقق فد كثيقراد مقن هقح  اال فاقيققة  لقحلي  بقدو ال اجققة 
مم ققققة لوجققققود ميثققققاذ عربققققي يقققق فهم ظققققرو  المققققرأة العربيققققة و يعمققققب عمققققم النهققققوض 

 ب قوقها.
 

 :الثاني المطمب 
 واقع حقوق المرأة في الوطن العربي.

إن الضققمانات القانونيققة وال ققي أشققرنا إليهققا فققي المطمققب السققابذ والمسقق مدة مققن       
ن كانقققت ضقققرورية إال أنهققا ليسقققت كافيقققة فققي  قققد حا هقققا   اال فاقيققات السقققابذ حكرهققا واك

 ال فاقيات.فالعبرة بالواقع الفعمي لمدء ا  رام ال قوذ المنصوص عميها في هح  ا
والواقع الفعمي في أامب الدوب العربية يوضت أن هناي أزمة في ا  رام  قوذ المقرأة 
بشقققكب كقققا  و  مثقققب هقققح  اأزمقققة فقققي الهقققوة بقققين النصقققوص والواققققع أو فقققي ايقققاب 
النصوص والممارسقة معقا   وال قي  قوفر ضقمانات كافيقة ل ققوذ المقرأة  و  فقاوت  قدة 

أ قرء  وحلقي ب فقاوت الظقرو  السياسقية واالق صقادية هح  اأزمة من دولة إلي دولة 
واالج ماعيقققة والثقافيقققة لمقققدوب العربيقققة   كمقققا يرجقققع ال فقققاوت بشقققكب كبيقققر إلقققم مققققدار 

 ال قدم الفكري وال نموي لهح  الدوب.
وي ضت هحا الواقع من  الب  قارير ال نميقة ابنسقانية العربيقة عقن البرنقامل ابنمقائي 

مقن  ققارير المنظمقة العربيقة ل ققوذ ابنسقان عقن  القة  ققوذ لألمم الم  دة  وكحلي 
ابنسان في الوطن العربي   يقث رصقد  قريقر ال نميقة ابنسقانية اأوب قضقية  مكقين 
المرأة كو د نواقص ثالث  عوذ ال نمية   يث  و ي المنطقة العربيقة فقي المر بقة قبقب 

 قب عنها إال أفريقيا جنوب اأ يرة بين مناطذ العالم  سب مقياس  مكين المرأة ولم 
 الص را .

كمقققا جقققا  فقققي  قريقققر المنظمقققة العربيقققة ل ققققوذ ابنسقققان إن هنقققاي  مييقققز فقققي ال عمقققيم 
والعمققققب والصقققق ة  فمققققثالد بققققالرام مققققن  ميققققز الف يققققات و فققققوقهن  اصققققة فققققي المرا ققققب 
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ال عميميققة اأولقققم مقققع قمققة إعقققادة البنقققات لمصققفو  بالنسقققبة لمقققحكور فققي جميقققع القققدوب 
 قريبا  إال إن معدب ال  اذ الف يات بال عميم في عدد كبيقر مقن القدوب العربيقة  العربية

%  كمققققققا إن عنققققققد االل  ققققققاذ بققققققال عميم الجققققققامعي فقققققق ن هنققققققاي ا جققققققا  50ال ي جقققققاوز 
لم  صص في فروع معينة وفقا  لنظرة مج معية   بح دراسة الف اة لموضوعات معينة 

 .(10(دون أ رء
أميققة فهققو موسققاوي وفقققا  لققنفس ال قريققر   يققث يع بققر أمققا وضققع المققرأة فيمققا ي عمققذ با

نسققبياظ ظققاهرة أنثويققة موجققودة بنسققب كبيققرة فققي عققدة دوب عربيققة  وهققو نفسقق  مققا يؤكققد  
 قرير ال نمية ابنسانية  يث جا  في  أ د ب البمدان العربية الققرن ال قادي والعشقرين 

         (11 .مميون بالغ أمي  معظمهم من النسا  أ 66مثقمة بعب    والي 
أما وضع النسا  في مجاب العمب فهناي نظرة مج معيقة حكوريقة لمقنت اأولويقة لعمقب 
الحكور ودورهم ال قميدي في إعالة اأسرة و فادي ل  مب  كمفة الدور ابنجابي لممرأة  
ممققا يزيققد نسققبة البطالققة بققين النسققا  عنهققا بققين الققحكور ويجعمهققن أوب مققن يفقققد فققرص 

االنكماش االق صادي وآ ر من ي صب عميها في أوقات االن عاش العمب في أوقات 
 .(12  مما ي نافم مع اع بارات الكفا ة ويشكب إهدارا  لمشارك هن في ال نمية

كما هناي  مييز رسمي وواقعي بين الجنسين فيما ي عمذ ب قوذ العمب  فهناي  مييز 
ز ب ققققوذ الضقققمان فقققي اأجقققور  قققزداد مقققع  قققدني المسققق وء ال عميمقققي كمقققا هنقققاي  مييققق

ن كانقت  االج ماعي والص ي   يث ال ي ذ لممرأة العاممة عادة مدها إلقم أسقرها  واك
م   2005بعققض الققدوب  فققادت مققؤ را  حلققي  فقققد صققدر مققثالد فققي مصققر  ققالب عققام 

قانون يقر  ذ أسرة المرأة العاممقة المصقرية فقي االسق فادة مقن  قوقهقا ال ومينيقة لقدء 
عققض الققدوب فققي حلققي مثققب ليبيققا ال ققي ال  ميققز قوانينهققا فققي وفا هققا  فققي  ققين سققبق ها ب

 اأجور و الضمان االج ماعي بين الحكور و ابناث.
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كمققا هنققاي  مييققز واضققت فققي قققوانين اأسققرة و الجنسققية  فمازالققت معظققم الققدوب  نكققر 
 قققذ المقققرأة فقققي مقققد جنسقققي ها إلقققم زوجهقققا اأجنبقققي و أبنائهقققا منققق   و بعضقققها يسققققط 

 .(13   الة زواجها بوجنبيالجنسية عنها في 
أمقققا بالنسقققبة لمعنققق  القققحي   عقققرض لققق  المقققرأة سقققوا  مقققن اأسقققرة أو مقققن المج مقققع فققققد 
  قققدث ال قريقققر نفسققق  بقققون المقققرأة العربيقققة  واجققق  أشقققكاال م  مفقققة مقققن العنققق  النفسقققي 
والجسقققدي كظقققاهرة عامقققة و  كقققرس بشقققكب  قققاص فقققي المج معقققات الريفيقققة الم رب  

 سطين( ن يجة ار فاع نسبة الفقر واأمية.جيبو ي  اليمن  مصر  فم
وفي المج معات البدوية القبائمية  دوب ال ميل  واأردن(  يقث   جقحر الققيم الحكوريقة 

 والجزائر( . و كحلي في الدوب ال ي  ع مد فيها ثقافة العن  مثب لبنان
المجاب ووفذ اب صائيات الواردة في  قرير المنظمة العربية ل قوذ ابنسان في هحا 

% مقققن النسقققا  المقيمقققات فقققي الدولقققة 66مقققثالد سقققجمت دراسقققة لجامعقققة ابمقققارات أن  
 القة  586  2006 عرضن لمعنق  المنزلقي  أمقا فقي الب قرين فققد سقجمت فقي العقام 

عن  منزلي ثمثيها من النسا   أما في اأردن وكمثاب آ ر ووفقا لنفس ال قرير هناي 
 . (14 فية جرائم الشر امرأة  ق ب سنويا  عمم  م 20 والي 

أما أوضاع النسا  في مناطذ الصراع فهي معاناة م فاقمة و مزدوجة  ما بين صور 
ال همققيش و ابقصققا  و ال مييققز و القيققود ال قميديقققة لممج مققع و  كريسققها فققي ظقققرو  
العنقق  و القهققر واالنفققالت اأمنققي  ومققا بققين  ققداعيات الصققراع المسققمت   اصققة مققع 

طققرا  الصققراع الل زاما هققا الدوليققة بقققوانين ال ققرب و اال قق الب  االن هققاي الم عمققد أ
فالمرأة في مناطذ الصراع عرضة لمق ب وال ط  واالا صاب  و المرأة العربية كان 
لهقققا نصقققيب اأسقققد فقققي حلقققي لوجقققود أكثقققر مقققن منطققققة صقققراع فقققي القققوطن العربقققي و 

نسققققا  فققققي و صوصققققاد  العققققراذ و فمسققققطين و الصققققوماب و السققققودان يضققققا  اليهققققا ال
م( و ممققا يؤكققد حلققي و عمققم سققبيب 2011البمققدان العربيققة ال ققي شققهدت ا ققداث عققام 

  أن أكثقر 3/ 8المثاب ال ال صر ما جا  في  قرير منظمة  رية المرأة العراقيقة فقي 
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م  و  م بيقع بعضقهن كسقمع 4/2003امرأة  م ا  طافهن في العراذ منح  2000من 
ديقققد مقققن نسقققا  العقققراذ لسقققو  المعاممقققة و دا قققب العقققراذ و  ارجققق . كمقققا  عرضقققت الع
امقرأة لالا صققاب عمقم أيقدي قققوات  200ال  قرش  واالا صقاب   يقث قققدر  عقرض 

اال قق الب. كمققا أنقق  ووفققققاد ب صققائيات المركققز الفمسققطيني ل ققققوذ ابنسققان بونقق  ققققد 
امققرأة فمسققطينية  قبققع فققي 120طفققالد  و مققا زالققت اكثققر مققن 116امققرأة و  133ق مققت 

رائيمية وحلققققي  ققققالب االج يققققاح ابسققققرائيمي فققققي النصقققق  الثققققاني لعققققام السققققجون ابسقققق
هقققح  أمثمقققة ال  صقققر لمقققا  عانيققق  المقققرأة العربيقققة مقققن ان هاكقققات لقققبعض  (15 م 2006

 قوقها اأساسية  فهب جا  الميثاذ العربي ل قوذ ابنسان معالجا  لكقب حلقي و اميقا  
 .ب ث الثاني بهحا الب ثب عمي  الموضامنا  ل قوذ هح  المرأة ؟ وهحا ما سيجي

 :المبحث الثاني
 حقوق المرأة و الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

صققدر الميثققاذ العربققي ل قققوذ ابنسققان كوثيقققة شققاممة  إال أنقق  قققد  ققص المققرأة       
بعققققدد مققققن ال قققققوذ و أن الميثققققاذ و كمققققا يبققققدو مققققن ديباج قققق  قققققد أسقققق ند عمققققم عققققدة 
مرجعيقات م  مفققة أسقق مد منهقا نصوصقق  و الم مثمققة فققي مبقادئ ميثققاذ اأمققم الم  ققدة  

القققدوليين فقققي وجقققود إشقققارة واضققق ة وابعقققالن العقققالمي ل ققققوذ ابنسقققان و العهقققدين 
بعققالن القققاهرة ل قققوذ ابنسققان فققي ابسققالم  لققحلي  ققاوب الميثققاذ الموازنققة بققين هققح  
المرجعيات في م اولة لم وفيذ بين مبقدئي العالميقة و ال صوصقية ل ققوذ ابنسقان  
ف لم أي مدء نجت الميثاذ في االر قا  ب قوذ المقرأة العربيقة  هقحا مقا سقو  ي قاوب 

 المب ث دراس   في هحين المطمبين: هحا
  قوذ المرأة الواردة بالميثاذ العربي ل قوذ ابنسان. -المطمب اأوب:
  قوذ المرأة الواردة بالميثاذ و المعايير الدولية. -المطمب الثاني:

 :المطمب األول -
 حقوق المرأة الواردة بالميثاق العربي لحقوق اإلنسان
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ة ال ققوذ العامقة القواردة بالميثقاذ  فققد  صقها بعقدد مقن إلم جانب  م قع المقرأة بكافق 
      -:ال قوذ و حلي كال الي

ال مييز بين كافة اأفراد ال اضعين لوالي ها أيقاد سقبب كقان  3لقد  ظرت المادة  -1
 -وقد عدد النص هح  اأسباب وكان من بينها الجنس وحلي كا  ي:

عمم أن   عهد كب دولقة طقر  فقي الميثقاذ بقون  كفقب لكقب شق ص  3/1 ؤكد المادة 
 اضققع لوالي هققا  ققذ ال م ققع بققال قوذ وال ريققات المنصققوص عميهققا فققي الميثققاذ دون 

 ال مييز بسبب الجنس. 
ف ثقققت عمقققم أن    قققح القققدوب اأطقققرا  فقققي هقققحا الميثقققاذ ال قققدابير  3/2أمقققا المقققادة  

 ع بكافة ال قوذ وال ريقات المنصقوص عميهقا الالزمة ل ومين المساواة الفعمية في ال م
 في هحا الميثاذ بما يكفب ال ماية من جميع أشكاب ال مييز بسبب الجنس.

فهقققي  ؤكقققد عمقققم  قققذ المسقققاواة بقققين المقققرأة والرجقققب  يقققث نصقققت  3/3أمقققا المقققادة  
الرجقققب والمقققرأة م سقققاويان فقققي الكرامقققة ابنسقققانية وال ققققوذ والواجبقققات فقققي ظقققب ''عمقققم

يجققققققابي الققققققحي أقر قققققق  الشققققققريعة ابسققققققالمية والشققققققرائع السققققققماوية اأ ققققققرء ال مييققققققز اب
وال شريعات والمواثيذ النافحة لصالت المقرأة و  عهقد  بعقاد لقحلي كقب دولقة طقر  با  قاح 
كافة ال دابير الالزمة ل ومين  كافؤ الفقرص والمسقاواة الفعميقة بقين النسقا  والرجقاب فقي 

لميثقاذأ ويقوفر هقحا القنص إطقاراد قانونيقاد لمقدوب ال م ع بجميع ال قوذ الواردة في هقحا ا
اأطرا  بون    ح كافة ال دابير الالزمة ل ومين  كافؤ الفرص و المساواة الفعمية بقين 
النسققا  و الرجققاب فققي ال م ققع بجميققع ال قققوذ الققواردة بالميثققاذ  و   مثققب هققح  ال ققدابير 

 ققدابير  اصققة مؤق ققة  فيمققا يمكققن أن    ققح  الققدوب اأطققرا  مققن أعمققاب  شققجيعية أو
ل ث المرأة عمقم ممارسقة  قوقهقا بشقكب فعقاب   يقث ققد   قوب ظقرو  اج ماعيقة و 
ثقافية أو ايرها دون ممارسة المرأة لبعض ال قوذ  فيمكن لمدوب معالجقة حلقي بمقنت 
المققققرأة معاممققققة  فضققققيمية فققققي مسققققائب معينققققة  ك  ديققققد  صققققة لممققققرأة فققققي المجققققالس 
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نيققققة م ققققددة   ن هققققي م ققققم   ققققققت أهققققدا  ال كققققافؤ فققققي ال شققققريعية مققققثالد( و لف ققققرة زم
 .(16 الفرص

أمققا لفققظ أال مييققز ابيجققابيأ الققحي ورد بققالنص قققد جققا  ك شققارة لم صوصققية الدينيققة  
لمعقالم العربققي  كققون الشققريعة ابسققالمية   ضقمن نصوصققاد  ظفققرذ بققين المققرأة و الرجققب 
 كققالميراث  و ققذ الرجققب فققي الققزواج بك ابيققة و  عققدد الزوجققات( كمققا أن هنققاي  فريققذ 

شهادة أمقام القضقا   و  ضقانة الصق ير  ومنقع في المعاممة بين المرأة و الرجب  كال
إعدام ال وامب  وايرها( فقد ورد هحا المفظ ليوضت أن هح  ال فرقة ليست ضد المرأة  

وكقققان اأولقققم  (17 و إنمقققا هقققي أمقققر يق ضقققي  مقققا بقققين المقققرأة و الرجقققب مقققن ا ققق ال 
أة بالميثققققاذ أن اك فققققم بالقاعققققدة العامققققة ال ققققي أوردهققققا الققققنص وهققققم أن أالرجققققب والمققققر 

ن مصطمت ال مييز ي مب أكثر مقن معنقم   م ساويان في الكرامة ابنسانيةأ السيما واك
و صوصققاد فققي الوثققائذ القانونيققة الدوليققة فهققو ي ضققمن معنققم ان قاصققياد  إح يعنققم أيققة 
معاممة اير مبررة ضد فرد أو فئة من البشر  ومن ثم وجود أي  مييز هو أمر اير 

ز ابيجقابي فقي ظقب الشقريعة ابسقالمية هقي إشقارة كقحلي أن عبقارة ق ال مييق (18 مبقرر
اامضة قد  كقون فقي ايقر صقالت المقرأة فقي ضقو  عقدم وجقود ا فقاذ فقي فهقم أ كقام 
الشقققريعة ابسقققالمية و  فسقققيرا ها فقققي القققدوب العربيقققة  فمقققا  ع بقققر  عمقققم سقققبيب المثقققاب 

 .(19 السعودية في صالت المرأة قد ال يكون كحلي في  ونس
عمققققم  ظققققر اال جققققار بققققاأفراد مققققن أجققققب الققققدعارة أو  2\10ة كمققققا أكققققدت المققققاد -2

عمم أن  كفب الدولة  33االس  الب الجنسي أو اس  الب دعارة ال ير  وأكدت المادة 
سا ة المعاممة بين أعضائها   والمج مع  ماية اأسرة و ظر م  م  أشكاب العن  واك

  ين. اصة ضد المرأة  كما  كفب لألمومة ال ماية والرعاية الالزم
  -عمم: 34كما  ؤكد المادة 

العمقققب  قققذ طبيعقققي لكقققب مقققواطن و عمقققب الدولقققة عمقققم  قققوفير فقققرص العمقققب ققققدر  -أ
 ابمكان دون أي نوع من أنواع ال مييز عمم أساس الجنس.
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لكب عامب ال قذ فقي ال م قع بشقروط عمقب عادلقة ومرضقية  قؤمن  مايقة النسقا   -ب
 أثنا  العمب.

والمققققرأة فققققي  ققققذ االسقققق فادة الفعميققققة مققققن ال ققققدريب  اليجققققوز ال مييققققز بققققين الرجققققب -ج
وال كققوين وال شقق يب و مايققة العمققب و المسققاواة فققي اأجققور عنققد  سققاوء قيمققة ونوعيققة 

 العمب.
 وافققققاد مقققع مقققا جقققا  ب قريقققر ال نميقققة ابنسقققانية فقققي العقققالم العربقققي بقققون أ قققد أهقققم  -3

عمقم  37أكقدت المقادة معوقات ال نمية في العالم العربي هي عقدم  مكقين المقرأة لقحلي
أن    ققح الققدوب اأطققرا  فققي جميققع الميققادين كققب ال ققدابير المناسققبة مققن أجققب   قيققذ 
الشقققراكة بقققين الرجقققب و المقققرأة قصقققد ابسقققهام فقققي   قيقققذ ال نميقققة و ال م قققع بمزاياهقققا 

 وثمارها. 
فققققد نصقققت عمقققمأ لمقققدوب اأطقققرا  أن    قققح ابجقققرا ات ال قققي  29/2أمقققا المقققادة  -4

ة و بمقققا ي فقققذ مقققع  شقققريعا ها الدا ميقققة ال اصقققة بالجنسقققية  فقققي  مكقققين  راهقققا مناسقققب
 اأطفاب من اك ساب  جنسية اأم مع مراعاة مصم ة الطفب في كب اأ وابأ.

واضققت مققن صققيااة الققنص إن الميثققاذ ال يمققزم الققدوب اأطققرا  بالمسققاواة بققين اأم و 
كمة  و كقان المن ظقر مقن اأب في منت الجنسية لألبنا  وهو بحلي لم يققدم  قالد لممشق

 الميثاذ أن ألزم الدوب اأطرا  عمم ضرورة منت جنسية اأم أبنائها.
 فسير هحا  ال اصة بو كام  فسير الميثاذ عمم أ اليجوز 43كما  ناولت المادة  -5

الميثقققاذ أو  وويمققق  عمقققم ن قققو ينققق قص مقققن ال ققققوذ وال ريقققات ال قققي   ميهقققا الققققوانين 
الدا ميققققة لمقققققدوب اأطققققرا  أو الققققققوانين المنصققققوص عميهقققققا فققققي المواثيقققققذ الدوليقققققة و 
ابقميمية ل قوذ ابنسان ال ي صدقت عميها أو أقر ها بما فيها  قوذ المرأة و الطفب 

أقميققات أ و هققحا الققنص مققا هققو إال  وكيققد أ ققد المبققادئ واأشقق اص المن مققين إلققم ا
اأساسققية لمقققانون وهققو مبققدأ ا  ققرام ال قققوذ المك سققبة  إح جققا  عمققم لسققان الم كمققة 
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الدائمققة لمعققدب الققدولي فققي أ ققد قرارا هققاأ الشققي أن ا  ققرام ال قققوذ المك سققبة هققو مققن 
                                                              (20 أ.المبادئ المس قرة في جبين المج مع الدولي الدا مي وابنساني

 :المطمب الثاني
 حقوق المرأة الواردة بالميثاق و المعايير الدولية

أن الميثاذ  اوب أن يجمع بين عالمية  قوذ ابنسان وكوني ها وبين إن لكب       
ثققاذ فققي مرجعي قق  عمققم مج مققع  صوصققيات يجققب أال يقق م  جاهمهققا  لققحلي أسقق ند المي

المواثيققذ الدوليققة اأ ققرء ل قققوذ ابنسققان  وميثققاذ اأمققم الم  ققدة مققع إشققارة واضقق ة 
بعقققالن الققققاهرة ل ققققوذ ابنسقققان فقققي ابسقققالم ونعمقققم أن هنقققاي  ناقضقققاد ولقققو أع بقققر  

و صوصقققاد فيمقققا ي عمقققذ (21 القققبعض ظاهريقققاد بقققين بعقققض المبقققادئ القققواردة فقققي كميهمقققا
 ت بعقض ال ققوذ م وافققة مقع المعقايير الدوليقة وبعضقها جقا  ب قوذ المرأة لحلي جا

دون المسق وء و حلقي بقدعوء ال صوصققية الثقافيقة لمعقالم العربققي سقوا  كانقت الدينيققة 
 أو االج ماعية.

لقققحلي قظسقققمت  ققققوذ المقققرأة القققواردة بالميثقققاذ عمقققم نمقققوحجين اأوب ي وافقققذ مقققع       
  -وحلي كا  ي: المعايير الدولية والثاني اير م ناسذ معها

  الحقوق المتوافقة مع المعايير الدولية.                                 -أواًل :
لقققد أ  ققوء الميثققاذ العربققي ل قققوذ ابنسققان عمققم معققايير جديققدة ل قققوذ المققرأة       

م الئمققة مققع القققانون الققدولي ل قققوذ ابنسققان وحلققي قياسققاد إلققم بققاقي الوثققائذ العربيققة 
  -ية اأ رء حات الصمة و  مثب هح  المعايير في:وابسالم

مققن الميثققاذ   ققث عمققم أ ققح ال ققدابير الالزمققة ل كققافؤ الفققرص بققين  3/3أن المققادة -1
مققن ا فاقيققة القضققا  عمققم كافققة أشققكاب  4/1الرجققب و المققرأة وهققو مققا ي فققذ مققع المققادة

 ال مييز ضد المرأة.
نقققع ال مييقققز عمقققم أسقققاس عمقققم ال قققذ فقققي العمقققب وم34نقققص الميثقققاذ فقققي ماد ققق   -2

  وهقحا مقا ي فقذ مقع اال فاقيقة ال اصقة بقال مييز فقي مجقاب االسق  دام والمهنقة  الجنس
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وال قققي  قققنص عمقققم أ ي عهقققد كقققب عضقققو  كقققون هقققح  اال فاقيقققة نافقققحة إزا   بقققون يضقققع 
ويطبقققذ سياسقققة وطنيقققة  هقققد  مقققن  قققالب طرائقققذ  قققوائم ظقققرو  البمقققد وأعرافققق   إلقققم 

وفقققي المعاممقققة عمقققم صقققعيد االسققق  دام والمهنقققة ب يقققة   قيقققذ المسقققاواة فقققي الفقققرص 
القضا  عمم أي  مييز في هحا المجاب أ وقد انضمت إليها جميع الدوب العربية عقدا 

   عمان وفمسطين.
( وهقو 34كما نص الميثاذ عمم المسقاواة بقين الرجقب والمقرأة فقي اأجر المقادة  - 3

عامالت في اأجر لدء  ساوي قيمة ما ي فذ مع اال فاقية ال اصة بمساواة العماب وال
( ال ققققققي أع مققققققدها المققققققؤ مر العققققققام لمنظمققققققة العمققققققب الدوليققققققة فققققققي 100العمققققققب  رقققققققم 

دولقققة عربيقققة  كمقققا نقققص أيضقققا عمقققم  مايقققة  16مقققيالدي  وققققد انضقققمت إليهقققا1951
العمققاب الوافققدين مققع أن العهققد الققدولي لم قققوذ االق صققادية واالج ماعيققة والثقافيققة لققم 

فققي نصوصقق   إال أنقق  قققد صققدرت اال فاقيققة الدوليققة ل مايققة  قققوذ ي نققاوب هققحا ال ققذ 
-7-1العماب المهاجرين وأفراد أسقرهم  وال قي ققد د مقت  يقز النفقاح مقؤ راد وحلقي فقي

مقققيالدي  1993مقققيالدي  وققققد انضقققمت إلقققم هقققح  المعاهقققدة كقققب مقققن مصقققر 2003
  (* ميالدي.2005ميالدي وسوريا 2004م  ليبيا 1993الم رب 

ة اأسرة ومساعد هم  فقد جا  الميثاذ مه ماد بها  فقد أ فذ نقص المقادة أما  ماي -3
مقن الميثققاذ مقع ا فاقيققة الرضقا بققالزواج وال ققد اأدنقم لسققن القزواج و سققجيب عقققد  33

مسقققي ي وقققد صقققادقت عميهققا كقققال مقققن 1963الققزواج  وال قققي د مققت  يقققز النفققاح فقققي 
  ونس واليمن واأردن.

 المتوافقة مع المعايير الدولية.الحقوق غير  -ثانيًا:
مقع أن الميثققاذ نقص عمققم عقدد مهققم مققن ال ققوذ ال اصققة بقالمرأة و ال ققي ي عققين     

ا  رامهققا و ماي هققا إال أنقق  قققد أهمققب بعققض ال قققوذ و جاهمهققا وبعضققها جققا  ناقصققاد 
وبعض نصوص  أ سمت صياا ها بالعمومية  إح اابت الدقة والصيااة الدقيقة عقن 

المقققواد فقققي  قققين يق ضقققي أن  كقققون الدققققة معيقققاراد أساسقققيا   يقققث أن عقققدد كبيقققر مقققن 
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الهققد  الرئيسققي ال فاقيقققات  قققوذ ابنسقققان هققو  قققوفير معققايير يه قققدي عمققم أساسقققها 
 -  و حلي كال الي:(22 المشرع الوطني

 ظققر العنقق  ضققد المققرأة لكنقق  لققم يوسققع مققن ال ظققر  3أورد الميثققاذ فققي ماد قق  م -1
ضدها دا ب اأسقرة جميقع أشقكاب الو شقية اأ قرء بمقا ليشمب بابضافة إلم العن  

فيهققا  مققي ال ققي ير كبهققا الموظفققون الرسققميون  كمققا إنهققا ال   ققث الققدوب العربيققة عمققم 
وضع  شريعات وسياسات   د من إفالت موظفيها وايرهم مقن العققاب إزا  ممارسقة 

 .(23 ماي هاالعن  ضد المرأة مع  م يعها بمجموعة من ال دابير اأ رء الالزمة ل 
ف ققنقص مققن  ققذ المققرأة فققي إكسققاب جنسققي ها أطفالهققا وحلققي بربطهققا  2/ 29أمققا م -2

من ا فاقية القضا  عمقم جميقع  9/2بال شريعات الوطنية  اأمر الحي ال ي ناسب مع م
أشكاب ال مييز ضد المرأة وال ي  نص عمم أ  منت الدوب اأطرا  المرأة  قاد مساوياد 
ل ذ الرجب في ما ي عمذ بجنسية أطفالهقاأ وققد أ فقذ الميثقاذ هنقا إ فاققاد كبيقراد  يقث 
ا لم يفرض عمم الدوب العربية اأطقرا  مقنت جنسقية اأم أبنائهقا و  صوصقاد عنقدم

 كون إقامة اأبنا  في وطن اأم  وهقو بقحلي لقم يققدم  قالد ناجعقاد لهقح  المشقكمة ال قي 
 عقققاني منهقققا المقققرأة العربيقققة بشقققكب كبيقققر  و كقققان عمقققم اأققققب إعطقققائهم نفقققس  ققققوذ 

 المواطنين مع ا  فاظهم بجنسية الوالد.
 ققوذ من العرض السابذ يمكقن  وكيقد الققوب القحي جقا  فقي  قريقر المنظمقة العربيقة ل

م  بققققون الميثققققاذ قققققد  نققققاوب  قققققوذ المققققرأة 2007ابنسققققان فققققي الققققوطن العربققققي لسققققنة 
ال اصققة بمفققاهيم الواليققة و القوامققة و اأسققرة باع بارهققا قضققية كرامققة و ليسققت قضققية 
 قوقيققة عنققدما أورد   فققظ  قويضققي لممسققاواة ي مثققب فققي أال مييققز ابيجققابيأ المسقق ند 

أكثققر  وافقققاد مققع ال طققاب العققالمي فيمققا ي عمققذ  لنصققوص الشققريعة  بينمققا كققان الميثققاذ
 ب قوذ المرأة في العمب و الممكية وال عميم.
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 الخاتمة
لقققد ان ظققرت المققرأة العربيققة ميثاقققاد عربيققاد جامعققاد و ضققامنا لكققب مققا  طمققت      

إليقق  المققرأة العربيققة مققن  قققوذ  و طمعققات  إال أن الميثققاذ و أن  ققاوب الم ققاذ بركققب 
ال اصقققب فقققي  ققققوذ المقققرأة و الوصقققوب بهقققا إلقققم مسققق وء المعقققايير  ال طقققور القققدولي

الدولية  إال أن  لم يوفذ  مامقاد  فممقا  وصقب إليق  الب قث أن الميثقاذ ققد  جاهقب حكقر 
 بعض ال قوذ و بعضها جا  ناقصاد مب ورا.

و لكن يمكن القوب و لو من بقاب ال فقاؤب أن الميثقاذ العربقي ل ققوذ ابنسقان يشقكب 
برسققققا  نظققققام إقميمققققي عربققققي ل قققققوذ المققققرأة و يمثققققب منطمقققققاد لم  ييققققر بدايققققة مهمققققة 

الضقققروري القققحي ي طمبققق  واققققع المقققرأة العربيقققة  و لكقققن حلقققي لقققن يققق م إال ب قققوافر ابرادة 
السياسية لدء الدوب العربية ل  قيذ هقحا ال  ييقر عمقم أسقاس مقن العقدب و العدالقة و 

م  قققداري مقققا أصقققاب نصقققوص الشقققفافية   وبصقققدور برو وكقققوالت إضقققافية  عمقققب عمققق
 - قوذ المرأة من  مب وحلي بالعمب عمم   قيذ ال وصيات ال الية:

االسقق فادة مققن ال قققارب الثقققافي و االج مققاعي العربققي أكثققر فققي  فعيققب عققدد مققن  -1
 قوذ المرأة ك ذ مقنت جنسقية اأم أطفالهقا  عنقدما يكقون والقدهم مقن إ قدء القدوب 

 العربية اأ رء.
لهوية العربية والثقافة ابسالمية وحلقي ب ققديم صقورة ابسقالم ال قيقيقة  االع زاز با -2

وال قققي كرمقققت المقققرأة  و لقققيس ال سققق ر ورا   فسقققيرات سقققمفية  جاوزهقققا القققزمن و  شقققو  
 صورة المرأة في ابسالم.

إنشا  لجان حات مهام  ثقيفية لممج معات العربية  و إبراز دور المقرأة و  فعيمق    -3
عققدادها ل وصققيات سققوا  ل ققرض  فعيققب هققح  ال قققوذ أو  عققديمها و قيامهققا  بدراسققات واك

  لالر قا  بها إلم مس وء المعايير الدولية.
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 الهوامش
  

 

مصطفم عبداهلل ابولقمسم  شيم مناهل واساليب الب ث السياسي طرابمس الهيئة  (1
 67 ص1996القومية لمب ث العممي 

عبققققد القققققادر انققققس  قققققرأة فققققي الميثققققاذ العربققققي ل قققققوذ االنسققققان منشققققور بققققالموقع  (2
 االلك روني:

 أ الميثققاذ العربققي ل قققوذ ابنسققان  دراسققة نقديققةأ رسققالة ماجسقق ير زهققرة المعيققوفي (3
ايققققققققققر منشققققققققققورة  جامعققققققققققة السققققققققققابع مققققققققققن أبريب سققققققققققابقا الزاوية  اليققققققققققا( كميققققققققققة 

 .90م ص2010القانون 
المادة ال اسعة من ميثاذ الو دة الثقافية العربية .منشقور   قت عنقوان اال فاقيقات  (4

الموققققققققققققققققققققققققققع جامعقققققققققققققققققققققققققة القققققققققققققققققققققققققدوب العربيقققققققققققققققققققققققققة عمقققققققققققققققققققققققققم  -والمعاهقققققققققققققققققققققققققدات
 .www.lasportal.org/wps/wcmااللك روني:

من اال فاقية العربيقة لمسق ويات العمب.منشقورة   قت عنقوان  42/أ والمادة8المادة  (5
منظمققققققققققققة العمققققققققققققب العربيققققققققققققة عمققققققققققققم الموقققققققققققققع  –ا فاقيققققققققققققات العمققققققققققققب العربيققققققققققققة 

 -www.alolabor.org/final/images/stories/ALO/Arabااللك روني:

 -  ت عنوان ا فاقية بشون المرأة الم زوجة قية الجنسية منشورةمن ا فا 3المادة  (6
 http;//aohr.orgالمنظمة العربية ل قوذ االنسان.عمم الموقع االلك روني:

صدقت عميها الدوب ا  ية: ابمارات  مصر   ونس  اأردن  الب رين  الجزائر   (7
 السودان  سوريا  عمان  فمسطين  لبنان  ليبيا  اليمن.

المنصورة  دار النيب -   مصر1وائب عالم  أالميثاذ العربي ل قوذ ابنسانأ ط (8
 .48  ص2005لمطباعة  
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أمينة لمريني أ قوذ النسقا  و اأطفقاب فقي العقالم العربقي بقين االل زامقات الدوليقة  (9
لم كومات و ضمانات الميثاذ العربي ل قوذ ابنسانأ ب قث مققدم إلقم المقؤ مر 

 مايققققة فعالققققة ل قققققوذ ابنسققققان:أي ميثققققاذ عربققققي ل قققققوذ  ابقميمققققي: مققققن أجققققب
ابنسققان  بيققروت: مركققز القققاهرة لدراسققات  قققوذ ابنسققان بال عققاون مققع جمعيققة 

أ نشقر بك قاب 2003الصي  12 -10عدب لمدفاع عن ال قوذ و ال ريات  من
ال  مايقققة أ قققد  أ مقققد بنيقققوب و آ قققرون  الققققاهرة  مركقققز اأهرامقققات لدراسقققات 

 .127  ص2006   قوذ ابنسان

 قوذ االنسان في الوطن العربي  ضمن  قرير المنظمة العربية ل قوذ  (10
 ومابعدها. 260.ص2007االنسان  القاهرة  

  القاهرة دار 2ابراهيم عمي بدوي الشيخ  الميثاذ العربي ل قوذ االنسان. ط (11
 126.ص.2008النهضة العربية 

 .264سابذ ص.  قوذ االنسان في الوطن العربي مرجع (12
 .260المرجع السابذ.ص (13

 .265المرجع السابذ  ص (14

 .268المرجع السابذ ص (15

 .129   128وائب أ مد عالم   مرجع سابذ ص (16
م  2007فوزيقققققة عبقققققد السققققق ار  ابسقققققالم و  ققققققوذ ابنسقققققان  مؤسسقققققة ابهقققققرام  (17

 .45 44ص

 .131وائب أ مد عالم  مرجع  سابذ  ص (18

أ مد بنيوب وآ رون   ال  ماية أ د   مركز اأهرامات لدراسات  قوذ  (19
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 .10.  ص2006ابنسان القاهرة  

أ مد أبو الوفا  ال ماية الدولية ل قوذ ابنسان في إطار المنظمات ابقميمية    (20
 .140ص 2008القاهرة.دار النهضة العربية 

 107زهرة سعيد المعيوفي مرجع سابذ ص (21

عيد م مد الطيب.أضمانات  قوذ وآليات ال ماية في الميثاذ العربي م مد س (22
ل قوذ ابنسانأ ب ث مقدم لممؤ مر ابقميمي:من أجب  ماية فعالة ل قوذ 

الصي   12-10ابنسان: أي ميثاذ عربي ل قوذ ابنسان  بيروت من 
  بمبادرة من مركز القاهرة لدراسات  قوذ ابنسان و جمعية عدب 2003
عن ال قوذ وال ريات  نشر بك اب ال  ماية أ د. مرجع سابذ  لمدفاع 

 .188ص

المصققطفم صققوليت أ دراسققة فققي الميثققاذ العربققيأ  مدا مققة فققي الققدورة ال كوينيققة  (23
 لمعقققاممين فقققي  ققققوذ ابنسقققان  منظمقققة الكرامقققة ل ققققوذ ابنسقققان  الدو قققة  مقققن

   منشور عمم الموقع االلك روني:28/3/2007 إلم30
  www.achr.nuar35.hnm  

 


