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انجًاهٍزٌت انعزبٍت انهٍبٍت انشعبٍت االشتزاكٍت انعظًى 

أياَت يؤتًز انشعب انعاو 

شؤوٌ انًزأة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ 

طني  التقرير الو

التمييز ضد المرأة جميع أشكال بشأن اتفاقية القضاء على 

 

 
 

 

الرد علٔ القضاٗا ّاألسثلح الهطرّحح فٗها ٗتعلق تالًظر فٖ التقارٗر الدّرٗح 
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الرد علٔ القضاٗا ّاألسثلح الهطرّحح فٗها ٗتعلق تالًظر فٖ التقارٗر الدّرٗح 

 

 

 

  عام

غٗر ٗرجٔ أٗضاً ذكر الهًظهاخ ، ّالتٖ تضطلع تتًفٗذ االتفاقٗحٗح الحكّمالدّاثر ّالهإسساخ ذكر  ٗرجٔ .1

. ُذٍ العهلٗحالتٖ تشارك فٖ الجهعٗاخ الًساثٗح،  ّجَ خاصحكّهٗح، ّبال

      

تالًستح لذكر الدّاثر ّالهإسساخ الحكّهٗح التٖ تضطلع تتًفٗذ االتفاقٗح، فبًَ ّهًذ أى اًضهخ      

ُذٍ االتفاقٗح أصتحخ ّاجتح التطتٗق، ّعلَٗ عقدخ الًدّاخ ّالهحاضراخ؛ هى  الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح الٔ

أجل رفع هستّٓ ّعٖ الهرأج تحقّقِا، التٖ كفلتِا لِا ُذٍ االتفاقٗح، ّال ّٗجد إٔ عاثق للدفع تِا أهام 

. القضاء

تفاقٗح، ّفٖ حال ها ّالجدٗر تالذكر أى أغلب التشرٗعاخ الهعهّل تِا تتفق هع ها جاء فٖ أحكام ُذٍ اال     

. هى القاًّى الهدًٖ( 23)اختلفخ عًِا تصتح الهعاُدج ُٖ ّاجتح التطتٗق، ُّّ الهقرر تهّجب أحكام الهادج 

تها فٖ ذلك الهعلّهاخ الخاصح تحالح جهع التٗاًاخ ، تًفٗذ االتفاقٗحهحدثح عى هعلّهاخ ّٗرجٔ تقدٗم . 2

ع ُذٍ التٗاًاخ علٔ أساس تصًٗفِا حسب ًّع الجًس، تها تشكل عام فٖ التلد، ّاٗضاح الٔ إٔ هدٓ ٗتم جم

كها ٗرجٔ ذكر كٗفٗح جهع الحكّهح لِذٍ . فٖ ذلك التٗاًاخ الخاصح تسكاى األرٗاف ّاألقلٗاخ ّالهِاجرٗى

التٗاًاخ تهقتضٔ أحكام االتفاقٗح الهختلفح، ّكٗفٗح استخداهِا فٖ ّضع السٗاساخ ّالتراهج ّرصد التقدم 

. ٗق الهساّاج الفعلٗح تٗى الهرأج ّالرجلالهحرز ًحّ تحق

      

تالًستح للهعلّهاخ الخاصح تحالح جهع التٗاًاخ تشكل عام فٖ التلد، فبى لكل قطاع هركز للهعلّهاخ      

ّالتّثٗق، ٗكّى هسثّالً عى جهع التٗاًاخ، الٔ جاًب اًشاء الِٗثح العاهح للهعلّهاخ، تهّجب ًص القاًّى 

، الذٕ ٗقّم تتجهٗع ّاجراء (1)هسٗحٖ تشؤى الًظام الّطًٖ للهعلّهاخ ّالتّثٗق 1990لسًح ( 4)رقم 

الدراساخ ّالتصًٗف ّحساب الهإشراخ التٖ ٗعتهد علِٗا فٖ ّضع السٗاساخ، حسب الهّضّع ّالًّع، ّال 

. ّٗجد إٔ تهٗٗز تٗى الرٗف ّالحضر

                                                 
(1)

 (.1)انًهحق رقى : أَظز 
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هى هًظّر قّاعد الشرٗعح اإلسالهٗح، ّٗرجٔ اٗضاح ًطاق التحفظ العام للدّلح الطرف ازاء االتفاقٗح . 3

( أ2)الهادج  ّّصف ًطاق تؤثٗر ُذا التحفظ علٔ تًفٗذ هتادة الهساّاج تٗى الهرأج ّالرجل هٗداًٗاً كها تقتضَٗ

علٔ الذٕ أتدتَ العام  التحفظفٖ سحب  ستًظر طرفاذا كاًخ الدّلح ال ّٗرجٔ أٗضاً ذكر فٗها. االتفاقٗح هى

. ساتقلك اللجًح فٖ هالحظاتِا الختاهٗح فٖ ّقخ أّصخ تذاالتفاقٗح، كها 

      

هًذ أى اًضهخ ف ،تالًستح إلٗضاح التحفظ العام للدّلح ازاء االتفاقٗح هى هًظّر الشرٗعح اإلسالهٗح     

 ،تاعتتارُا تشرٗعاً داخلٗاً هلزهاً للقاضٖ الّطًٖ التزهخ تِا؛الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح الٔ ُذٍ االتفاقٗح 

. ق لكل ذٕ هصلحح الدفع تِا ّالتهسك تؤحكاهِا أهام القضاء اللٗتّٖٗح

أى ال ٗتعارض ُذا االًضهام هع قّاًٗى األحّال ) هفادٍ تحفظاً عاهاً الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح ّقد أتدخ      

 هسٗحٖ أتلغخ الجهاُٗرٗح العرتٗح 05/07/1995ّتتارٗخ ( الشخصٗح الهستهدج هى الشرٗعح اإلسالهٗح

اللٗتٗــح األهٗى العام لألهم الهتحدج تقرارُا القاضٖ تتعدٗل تحفظِا العام الذٕ أتدتَ لدٓ اًضهاهِــا الٔ 

:- ٗلٖ جاعلح اٗاٍ أكثر تحدٗداً، تحٗث ًٗص علٔ ها ،االتفاقٗح

هعتهدج اتفاقٗح القضاء علٔ جهٗع أشكال التهٗٗز ضد الهرأج ال اًضهاهِا الٔتعلى الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح 

:- جالتالٖ اخالتحفظ هسٗحٖ هع 18/12/1979هى قتل الجهعٗح العاهح لألهم الهتحدج تتارٗخ 

هى االتفاقٗح هع هراعاج األحكام القطعٗح للشرٗعح اإلسالهٗح الهتعلقح تتحدٗد ًصٗب ( 2)ٗتم تطتٗق الهادج  -

. الّرثح فٖ تركح الشخص الهتّفٔ ذكراً كاى أّ أًثٔ

هى االتفاقٗح دّى الهساس تؤٗح حقّق تكفلِا الشرٗعح ( 16)هى الهادج ( ج ، د) ٗى ٗتم تطتٗق الفقرخ -

 .اإلسالهٗح للهرأج 

االًضهام الٔ ُذٍ االتفاقٗح أى تشرٗعاتِا اللٗتٗح  الجهاُٗرٗح العرتٗح هها سِل علٔ ّالجدٗر تالذكر أى     

تل تتفق هعِا فٖ هعظم األحّال ًصاً  ،عِاّال تتعارض م ،تًسجم تهاهاً هع ها جاء فٖ أحكام ُذٍ االتفاقٗح

ّهقارًتِا تاألحكام الههاثلح الّاردج فٖ تشرٗعاتًا هّاد االتفاقٗح، هراجعح ّذلك كها سٗتتٗى هى خالل  ،ّرّحاً 

  -ّ الزال ٗحرص -ّٗهكًًا القّل أى الهجتهع اللٗتٖ ّهى خالل عقٗدتَ اإلسالهٗح السهحاء حرص الّطًٗح، 

أى تدخل ُذٍ  االًضهام الِٗا، تل ّقتل القضاء علٔ جهٗع أشكال التهٗٗز ضد الهرأج قتل علٔ تطتٗق اتفاقٗح

 .تاعتتار أى ُذٍ األحكام هًصّص علِٗا  فٖ التشرٗعاخ الّطًٗح ،االتفاقٗح الٔ حٗز الًفاذ

قّق اعترفخ التشرٗعاخ تحقّق الهرأج فٖ التهثٗل الدّلٖ ّفٖ الضهاى االجتهاعٖ ّفٖ الهسإّلٗاخ ّالح. 1

. هى االتفاقٗح( ح1/ 16ُـ، /8، 11)الّاردج طتقاً للهّاد 

ّالهًِح،  ،الرضاالزّاج علٔ أساس اعترفخ التشرٗعاخ تحرٗح الهرأج فٖ اختٗار العهل ّالزّج ّ. 2

. ّالّظٗفح، ّحرٗح التصرف ّاإلدارج ألهالكِا

، ّاًشاء دّر حضاًح فٖ هقر هًِا اجازج األهّهح هدفّعح األجر ،للهرأج هزاٗاّفرخ التشرٗعاخ عدج . 3

. هى االتفاقٗح (12/2ح، 11/2ب، 11/2)العهل، ّتّفٗر خدهاخ الرعاٗح الصحٗح طتقاً للهّاد 
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كها قررخ التشرٗعاخ اللٗتٗح الحهاٗح القضاثٗح ّاإلدارٗح للهرأج، ّالفِم الصحٗح لألهّهح كّظٗفح . 4

ٗتِا هى الفصل أثًاء اجازج األهّهح، ّالعهل علٔ اجتهاعٗح، ّتّفٗر الّقاٗح الصحٗح، ّحهاٗح اإلًجاب، ّحها

تها ٗتفق القضاء علٔ التهٗٗز ضد الهرأج فٖ الهًاطق الرٗفٗح، ّضرّرج تسجٗل الزّاج ّتحدٗد سًَ، ّذلك 

. هى االتفاقٗح (16/2، 14/2أ، /2، 11/2، 11/1، 1، 9، 6، 2/5، 2/3)لهّاد هع ا

رأج، ّهًعخ السلطاخ العاهح هى التهٗٗز ضد الهرأج، التشرٗعاخ أشكال التهٗٗز ضد الم حظرخكها . 5

التداتٗر التٖ ال تعتتر تهٗٗزاً ضد الهرأج، ّعهلخ علٔ القضاء علٔ الًظرج العًصرٗح ًحّ الهرأج،  أّضحخّ

الهادج الثاًٗح عشر هى االتفاقٗح،  علٔ ًحّ ٗتفق هعّهًعخ التهٗٗز ضد الهرأج فٖ هجال العهل، ّذلك 

. هى االتفاقٗح (أ/11/1، 5/1، 4) ّالراتعح هى ًفس الهادج، ّكذلك الهّاد ّالفقرتٗى الثاًٗح

أقرخ التشرٗعاخ هتدأ الهساّاج تهّجب الّثاثق الدستّرٗح الصادرج، ّقررخ لِا الهساّاج فٖ الحرٗاخ . 6

ٗح، ّفٖ األساسٗح ّالعاهح، ّفٖ التعلٗم الفًٖ ّالتدرٗب الهًِٖ، ّفٖ الهًاُج ّاالهتحاًاخ ّالهعداخ الهدرس

هحّ األهٗح، ّفٖ الترتٗح التدًٗح ّفرص التّظٗف، ّهًعخ التهٗٗز ضدُا فٖ الهجاالخ االقتصادٗح 

ّاالجتهاعٗح، ّقررخ الهساّاج هع الرجل فٖ األُلٗح القاًًّٗح، ّاتطال القّٗد التٖ تحد هى أُلٗتِا، ّقررخ 

، ّالّصاٗح هع الرجل الّالٗح ّالقّاهحلِا حق الهساّاج فٖ حرٗح التًقل ّاإلقاهح ّالسكى ّالهساّاج فٖ 

: الجّاًب التٖ أحالخ التشرٗعاخ أهرُا الٔ الدٗى، ُٖ كاٙتّٖ

  هى االتفاقٗح( أ/16/1الّاردج تالهادج )الحقّق الهتفرعح هى عقد الزّاج .

  َهى ( ح/16/1الّارد تالهادج )هّضّع الهساّاج فٖ الحقّق ّااللتزاهاخ أثًاء الزّاج ّعًد فسخ

. قٗحاالتفا

أها تالًستح لهالحظاخ لجًح القضاء علٔ التهٗٗز ضد الهرأج التٖ أتدتِا أثًاء هًاقشح تقرٗر الجهاُٗرٗح      

لك اللجًح الٔ العهل علٔ تشؤى تحفظ الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح ّالـذٕ تشٗر فَٗ خٕ العرتٗح اللٗتٗح األّل

الغراء صالحح لكل  ًإكد علٔ أى الشرٗعح اإلسالهٗح ًًااف( هى ّجِح ًظر اللجًـح)تغٗٗر الشرٗعح تطّٗر ّ

لهّاكتح التطّر فٖ كل الهجاالخ هع الثتاخ علٔ هّقفًا الهتحفظ علٔ كل ها ًٗاقض  زهاى ّهكاى، ّقاتلح

. الًصّص القرآًٗح الصرٗحح ّالقطعٗح

 

  ٖاإلطار الدستّرٕ ّالتشرٗعٖ ّالهإسس

رٗعاً داخالً هلزهاً فٖ لٗتٗا ّأًَ ٗحق لكل ذٕ هصلحح الدفع ّٗشٗر التقرٗر الٔ أى االتفاقٗح تعتتر تش. 4

ّٗرجٔ تقدٗم هعلّهاخ عها اذا تم الدفع تؤحكام االتفاقٗح أهام الهحاكم . ّالتهسك تؤحكاهِا أهام القضاء اللٗتٖ

. الّطًٗح فٖ أثًاء الفترج قٗد الًظر فٖ ُذا التقرٗر، هع ذكر أهثلح لقضاٗا ّثٗقح الصلح تالهّضّع

      

تالًستح لتقدٗم هعلّهاخ عها اذا تم الدفع تؤحكام االتفاقٗح أهام الهحاكم الّطًٗح، فبًَ تاًضهام الجهاُٗرٗح      

هى القاًّى ( 23)العرتٗح اللٗتٗح لِذٍ االتفاقٗح أصتحخ تشرٗعاً ّطًٗاً هلزهاً، هها ٗترتب علَٗ ّعهالً تالهادج 

ٕ ًزاع ٗعرض علٔ أال القّاعد التٖ أقرتِا االتفاقٗح، ّذلك فٖ الهدًٖ أًَ ٗحق لكل ذٕ هصلحح التهسك تبعم
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القضاء، ّتؤسٗساً علٔ أى التشرٗعاخ اللٗتٗح التٖ ُٖ هلزهح للقاضٖ الّطًٖ قد جاءخ هتفقح هع ها قررتَ 

. االتفاقٗح هى هتادة، هها ًٗعدم هعَ ّجّد دعآّ تم الدفع تِا إلعهال ها قررتَ االتفاقٗح هى أحكام

غٗر التهٗٗز الهتاشر ّلتهٗٗز ضد الهرأج ٗشهل اً لتعرٗفالتشرٗع الداخلٖ ٗتضهى اذا كاى  ٓ ذكر هاّٗرج. 5

، ّاذا كاى ُذا التعرٗف ٗهتد لٗشهل أعهال التهٗٗز التٖ ٗرتكتِا 1هع الهادج  علٔ حد سّاء تهشٗاً  هتاشرال

(. 2)الهادج فاعلّى علٔ الهستّٓ العام أّ الخاص، كها تًص علَٗ 

      

تالًستح لتضهٗى تعرٗف للتهٗٗز ضد الهرأج فٖ التشرٗع الداخلٖ، فبى التشرٗع اللٗتٖ ال ٗفرق تٗى الرجل      

.  ّالهرأج اال فٗها أتدتَ الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح هى تحفظ علٔ تًّد االتفاقٗح

جهٗع ف للتهٗٗز ضد الهرأج،ّفٗها ٗخص تعرٗف التهٗٗز ضد الهرأج فبى التشرٗع الداخلٖ لم ٗتضهى تعرٗفاً      

، ّال ّٗجد إٔ تشرٗـع فٖ الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح، تإكد الهساّاج تٗى الذكّر ّاإلًاثقّاًٗى الًافذج ال

لِا ّ ،سّاء كاى فٖ الهجال السٗاسٖ أّ الثقافٖ أّ االقتصادٕ أّ االجتهاعٖ ٗهًعِا هى ههارسح إٔ حق،

، تل ّالّظاثف القضاثٗح أّ القٗادٗح هًِاالّظاثف سّاء اإلدارٗح  ّشغل ،فٖ االًتفاع تكافح الخدهاخ الحق

 هى القّج العهّهٗح للهحاكم ّالًٗاتاخ ّالهحاهاج، %(  40)ّالقاًًّٗح، ّٗهثل العًصر الًساثٖ ها ٗقرب هى 

اسم ٗح ّأُل اى لَأل ؛تزّاجِا أٗاً هى ُذٍ الحقّقّال تفقد الهرأج  ،التهتع تالهزاٗا التٖ ٗتهتع تِا الرجـلّ

ُٕي  ،ُاحقّق ّتتاشر ّذهح هالٗح هستقلح، هستقل          .علِٗا العهل فٖ إٔ هجال رظحّال 

انًسبٔاة بٍٛ انشجم  يبذأيغ جبء يخفمبً فٙ انجًبْٛشٚت انؼشبٛت انهٛبٛت سٚؼبث ٌ جًٛغ يب صذس يٍ حصإ     

: اٜحٙ ٔيُٓب، ل اَعًبيٓب إنٗ ْزِ االحفبلٛتدخٗ لب ،أةانًشٔ

د يبذأ انًسبٔاة بٍٛ انشجم ٔانًشأة فٙ انذسخٕس انٕغُٙ لذ ٔسد كُص ػبو فٙ اإلػالٌ انذسخٕس٘ إٌ حجسٙ -

انًٕاغٌُٕ جًٛؼبً سٕاء أيبو :" يسٛذٙ، دٛث َصج انًبدة انخبيست يُّ ػهٗ أٌ 11/12/1969انصبدس فٙ 

صٚض انذشٚتيسٛذٙ بطأٌ حغ 1991نسُت ( 20)، ٔلذ حى حفصٛم ْزا انًبذأ فٙ انمبٌَٕ سلى "انمبٌَٕ 
(1)

، ٔانز٘ 

انًٕاغٌُٕ فٙ انجًبْٛشٚت انؼظًٗ ركٕساً ٔإَبثبً أدشاس يخسبٌٔٔ فٙ انذمٕق " َص فٙ يبدحّ األٔنٗ ػهٗ أٌ 

"ال ٚجٕص انًسبط بذمٕلٓى 
(2)

، أيب ػٍ كفبنت انخذمٛك انؼًهٙ نٓزا انًبذأ فٕٓ أيش ٚفشظّ انًشكض انمبََٕٙ 

سجم أيبو انمبٌَٕ فٙ انذمٕق ٔاالنخضايبث، ٔال ٚجٕص انجٕس ػهٗ نهًشأة أيبو انمعبء، ْٕٔ انًسبٔاة يغ ال

يسٛذٙ ػٍ انًؤحًش انثبَٙ  16/03/1997صذس فٙ أكذ رنك انبٛبٌ انز٘ ٔلذ دمٕق انًشأة أٔ دشيبَٓب يُٓب، 

الَؼخبق انًشأة فٙ يذُٚت سبٓب 
(3)

إٌ انًشأة فٙ انًجخًغ انجًبْٛش٘ حؤكذ ػهٗ انخًخغ "  :ْزا انبٛبٌ جبء فٙٔ 

". حًخغ بٓب انشجم دٌٔ حفشلت بًُٛٓببكبفت انذمٕق انخٙ ٘

 

انذك فٙ انهجٕء إنٗ انمعبء نشفغ انًظهًت ػُّ فٙ أ٘ دك يٍ انجًبْٛشٚت انؼشبٛت انهٛبٛت نكم يٕاغٍ فٙ  -

بٙ فٙ إر َص انمبٌَٕ انًذَٙ انهٙ ،نصٛمت ببإلَسبٌ اً ببػخببسْب دمٕق ؛دمٕلّ انخٙ ٚخًخغ بٓب كبفت انًٕاغٍُٛ

                                                 
(1)

 .1969، عذد خاص سُت انجزٌذة انزسًٍت 
(2)

 .1991نسُت  22انجزٌذة انزسًٍت، انعذد  
(3)

 (.2)يهحق رقى : أَظز 
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جؼم األْهٛت فٕٓ نى ٘ ،" حُخٓٙ بًٕحّـت اإلَسبٌ بخًبو ٔالدحـّ دٛبً ٔحبذأ ضخصٙ"  :ػهٗ أٌ( 29)دة انًب

، نّ دك خص غبٛؼٙ رٔ أْهٛتش -ركشاً كبٌ أٔ أَثٗ  -ٔيـٍ ثى فئٌ اإلَسبٌ   ،خشآيمصٕسة ػهٗ َٕع دٌٔ 

، فذُٛئز (انسفّ -ػخّال –جٌُٕ ال) يب نى حطب أْهٛخّ ػبسض يٍ ػٕاسض األْهٛت  ،انخمبظٙ أيبو جًٛغ انًذبكى

 .ٚخٕنٗ يٍ ٚمٕو بطئَّٕ يًبسست ْزا انذك َٛببت ػُّ سٕاًء كبٌ ركشاً أٔ أَثٗ

 

حخًخغ انًشأة فٙ انجًبْٛشٚت انؼشبٛت انهٛبٛت بذًبٚت لبََٕٛت نذمٕلٓب ػهٗ لذو انًسبٔاة يغ انشجم يٍ خالل  -

ٚؼخبش بؼعٓب اسخثُبئٛبً يٍ أجم حفبد٘ انًؼٕلبث  ْزا ببإلظبفت إنٗ ػذة إجشاءاث أخشٖ، ،يُظٕيت انخطشٚؼبث

إٌ انجًبْٛشٚت يٍ أٔائم انذٔل اإلساليٛت انخٙ سًذج نهًشأة بخٕنٙ كبفت انًُبصب فٙ : انثمبفٛت، َزكش يُٓب

انمعبء، ٔببنًشافؼت أيبو جًٛغ انًذبكى، ٔاَعًج انًشأة إنٗ أجٓضة انطشغت ٔاأليٍ انؼبو ٔانجٛص، ْزا 

س انز٘ ٚمٕو بّ أيُبء ضؤٌٔ انًشأة ٔانطؤٌٔ االجخًبػٛت ػهٗ يسخٕٖ انًؤحًش انطؼبٙ ببإلظبفت إنٗ انذٔ

. األسبسٙ ٔانطؼبٛت،  أٔ ػهٗ يسخٕٖ انذٔنت فٙ يؤحًش انطؼب انؼبو

 

فٙ دبنت صذٔس ػًم حًٛٛض٘ ػٍ انسهطت اإلداسٚت نهذٔنت، فئٌ نهًشأة دك االنخجبء إنٗ انمعبء اإلداس٘ إلنغبء  -

خشٖ انخٙ حُظش إظبفت إنٗ دٔس انجٓبث انشلببٛت األانصبدس ظذْب، ٔإنضاو يصذسِ ببنخؼٕٚط،  انمشاس انخًٛٛض٘

انًخببؼت انطؼبٛت انًؼُٙ ٔيٍ أًْٓب جٓبص انشلببت ٔ ،انشجم دك انهجٕء إنٛٓبنًشأة  ٔلٔانخٙ  ،فٙ سفغ انًظبنى

. بًخببؼت حُفٛز كبفت انمٕاٍَٛ

 

نسُت ( 10)لبٌَٕ سلى البئصذاس  انجًبْٛشٚت انؼشبٛت انهٛبٛتايج ة قإنغبء أ٘ حًٛٛض ظذ انًشأ٘ سبٛم حؼذٚم ٔف -

، دٛث لٓب فًٛب ٚخؼهك ببنؼاللت انضٔجٛتانز٘ كفم نهًشأة حٔ ٔآثبسًْب، انضٔاج ٔانطـالقيسٛذٙ بطأٌ  1984

 ،نٓب دك خهغ صٔجٓب ،دٛث يُخظٕاْش حًٛٛضٚت فٙ يسبئم األدٕال انطخصٛتأٚت ٚعًٍ ْزا انمبٌَٕ إنغبء 

حؼخبشْب كأٌ نى ٔ ،أدكبو انُطٕص انصبدسة فٙ ْزا انطأٌٖ إر َص ْزا انمبٌَٕ ػهٗ أٌ حهغ ،اء أدكبو انُطٕصٔإنغ

ٔثٛمـت دمٕق ٔٔاجببث ، ٔيٍ رنك يب حعًُخّ (يسٛذٙ 1984نسُت ( 10)يٍ انمبٌَٕ سلى  37يبدة )حكٍ 

ْزا ٔ( يٍ انٕثٛمت 13يبدة )احٓب د ٔفانخٙ حُص ػهٗ دك ٔسثت انًشأة فٙ انخًخغ ببنذمٕق انعًبَٛت ػٍٔ ةانًشأ

. َص حى إػًبنّ

 

قد جرٓ تقٗٗم عهل هساعد األهٗى الهعًٖ تشإّى الهرأج هًذ تارٗخ ّٗرجٔ تقدٗم هعلّهاخ عها اذا كاى . 6

، ّتّجَ خاص فٗها ٗتعلق تقدرتَ، أّ قدرتِا علٔ اجراء التحّث ّاتداء 1992اًشاء ُذا الهًصب فٖ عام 

قّاًٗى الهتعلقح تقضاٗا الهرأج، الٔ جاًب قدرتَ، أّ قدرتِا علٔ استالم ّالًظر اٙراء تخصّص هشارٗع ال

ّٗرجٔ تقدٗم هعلّهاخ عى عدد الشكإّ التٖ تّصلخ . فٖ الشكآّ التٖ تخص االًتِاكاخ ضد حقّق الهرأج

. تِا ُذٍ الِٗثح هًذ تارٗخ اًشاثِا، ّكذلك الًتاثج الهتصلح تِا
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فٗتم ّفق آلٗح تتم كل عام، حٗث تتّلٔ هل هساعد األهٗى الهعًٖ تشثّى الهرأج، تالًستح لتقٗٗم ع     

الهإتهراخ الشعتٗح األساسٗح تقٗٗم أداثَ ّقدرتَ، ّذلك هى خالل هًاقشح تًد الهساءلح، عًد اًعقاد الهإتهراخ 

ٕ عهلَ، ّاها تبداًتَ الشعتٗح األساسٗح ًِاٗح العام، فبها أى ٗكّى أداءٍ جٗداً ّهتهٗزاً، ّتالتالٖ ٗستهر ف

علٔ  الهسثّلحّهساءلتَ لعدم قدرتَ علٔ العهل، ّتذلك ٗتم اعفاإٍ هى هِام عهلَ، ّاحالتَ للجِاخ الرقاتٗح 

هحاستتَ، ّتالًستح لهشارٗع القّاًٗى الهتعلقح تقضاٗا الهرأج فبى دّر شثّى الهرأج ٗقتصر علٔ تشكٗل 

ذكراخ التّضٗحٗح حّل هشارٗع القّاًٗى، لعرضِا علٔ اللجاى الفًٗح هى ختراء القاًّى، إلعداد الم

. الهإتهراخ الشعتٗح األساسٗح، إلتداء الرإٔ، ّاتخاذ القرار الهًاسب حٗالِا

فٖ  ّتقدهِا الهرأجرقٗح ، تها فِٗا التشرٗعاخ، لضهاى خعى التداتٗر الهتخذج هعلّهاخ ّٗرجٔ تقدٗم. 7

. تقدٗم التقرٗر الدّرٕ الثاًٖتارٗخ ّالثقافٗح هًذ االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح ّالهجاالخ السٗاسٗح 

، الهتّفرج للًِّض تّضع الهرأج فٖ ستٗل تعزٗز اٙلٗاخالهتخذج هعلّهاخ عى الخطّاخ  ّٗرجٔ تقدٗم. 8

. الختاهٗح فٖ ّقخ ساتقاللجًح فٖ هالحظاتِا  أّصخ تذلكعلٔ جهٗع أشكال التهٗٗز، كها  هى أجل القضاء

      

اتخذخ الجهاُٗرٗح العظهٖ العدٗد هى التداتٗر علٔ  فقدتقدٗم هعلّهاخ عى التداتٗر ّالتشرٗعاخ تالًستح ل     

التٖ تكفل جهٗعِا تطّر الهرأج ّتقدهِا فٖ كافح الهٗادٗى السٗاسٗح  ،الهستّٗٗى التشرٗعٖ ّالتًفٗذٕ

. لهساّاج هع الرجلّاالجتهاعٗـح ّ االقتصادٗح ّتضهى لِا ههارسح فعلٗح لحقّقِا ّحرٗاتِا علٔ قدم ا

هى  ،فٖ هشاركح الهرأج فـــٖ صًع القرار جراثد رتٗح اللٗتٗحفعلٔ الصعٗد السٗاسٖ تعتتر الجهاُٗرٗح الع     

رتٗح خالل عضّٗتِا فٖ الهإتهراخ الشعتٗح األساسٗح التٖ ُٖ أسـاس السلطح الشعتٗح فٖ الجهاُٗرٗح الع

. دّى تهٗٗز جتهع رجاالً ًّساءً ُّذٍ الهإتهراخ تضم كافح أفراد الم اللٗتٗح،

( 18)سى  اًاثاً ههى تلغّاٗع الهّاطًٗى ذكّراً ّفالعضّٗح فٖ الهإتهراخ الشعتٗح األساسٗح هفتّحح لجم

حٗث اعتترخ الهرأج هًذ ، الهرأج اللٗتٗح هثلِا هثل الرجل تقّم تههارسح السلطح الشعتٗح تشكل هتاشر، ّسًــح

لها لِا هى دّر هإثر ّفعال هى  ، ٗتجزأ هى كٗاى الهجتهـــع الجهاُٗرٕال اتزّو فجر الفاتح العظٗم جزءً 

. خالل عضّٗتِا فٖ الهإتهراخ الشعتٗــح األساسٗح

ى جهٗع التشرٗعاخ الًافذج ّاإلجراءاخ ّالًظم اإلدارٗح الهعهّل تِا فٖ هجال اّعلٔ الصعٗد االقتصادٕ ف     

ٕ تهٗٗز هى إٔ ًـّع كاى فٖ ههارسح الًشاط، فالهرأج هثلِا هثل ههارسح الًشاط االقتصادٕ تهًع هًعاً تاتاً أ

 ،ّالتصرف فٖ الههتلكاخ ،ّالسلف ،هى حٗث القرّض ،الرجل لِا حق الحصّل علٔ االثتهـــاى الهصرفٖ

. ّالتؤُٗل فٖ إٔ هستّٓ أّ هجال كاى ،ّالتدرٗب ،ّااللتحاق تالتعلٗم ،ّتقلد الّظاثف فٖ إٔ هستّٓ كاى

فقد  ،جاٍ تعزٗز ّتطّٗر اهكاًٗاخ ّقدراخ الهرأج اللٗتٗحخلِذا التّجَ فٖ السٗاسح العاهح للدّلح  ّكًتٗجح     

هى اجهالٖ العاهلٗى عام %( 14)تطّرخ األُهٗح الًستٗح للهرأج اللٗتٗح فٖ القّٓ العاهلح الّطًٗح هى ًحّ 

خ التحاق الفتٗاخ ، ّكذلك تطّرخ هعدالهسٗحٖ 2001عام %( 27)لتصل الٔ أكثر هى  هسٗحٖ 1984

%( 74)صل الٔ أكثر هى ثم ّفٖ عقد الستعًٗاخ %( 50)أقـل هى فقد كاى تجهٗع هراحل التعلٗم ّالتدرٗب 
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ًستح الفتٗاخ الٔ اجهالٖ  ّتطّرخ( 06/24)هى الًساء فٖ السى الهدرسٗح   هسٗحٖ 2001فٖ عام 

. هسٗحٖ 2003عام %( 51)الهلتحقٗى تالتعلٗم ّالتدرٗب الٔ أكثر هى 

ى التشرٗعاخ الحدٗثح ّالتٖ ستق اإلشارج الِٗا أعادخ للهرأج اعتتارُا ّهكاًتِا اّفٖ الجاًب االجتهاعٖ ف    

ُّٖ العالقح القاثهح علٔ الهساّاج  ،ّفٖ عالقتِا تشرٗك حٗاتِا ،الصحٗحح ّالسلٗهح داخل األسرج ّالهجتهع

  .ّاالحترام الهتتادل

ساّاج الهرأج تالرجل فٖ الحقّق ّااللتزاهاخ هتدأ قررٍ اإلعالى اى مف أها عى الجاًب التشرٗعٖ     

          :فٖ هادتَ الخاهسح ًصحٗث  كها ستق القّل،( هسٗحٖ  1969 -12 -11) الدستّرٕ الصادر فٖ 

الّثٗقح الخضراء الكترٓ لحقّق  فٖ ذاخ الهتدأ علٔ ًص ثم، (1)(الهّاطًّى جهٗعاً سّاء أهام القاًّى ) 

أتًاء الهجتهع الجهاُٗرٕ هتساّّى رجاالً : " هًِا( 21)الجهاُٗر حٗث جاء فٖ التًد ٕ عصر اإلًساى ف

، (2)"ى التفرٗق فٖ الحقّق تٗى الرجل ّالهرأج ظلم صارخ لٗس لَ ها ٗتررٍ ُّ اًساًٖ، ا فٖ كل ها ًّساءً 

ٕ هادتَ األّلٔ ، هقرراً فهسٗحٖ تشؤى تعزٗز الحرٗح 1991لسًح ( 20)لقاًّى رقم ا ّأكد ذلك أٗضاً 

، ّلذا (3)"ٗجّز الهساس تحقّقِم  الهّاطًّى فٖ الجهاُٗرٗح ذكّراً ّاًاثاً أحرار هتساّّى فٖ الحقّق ال"

القاًًّٗح طتقاً  ّاكتستخ األُلٗح ،فبى حقّق الهرأج هكفّلح ـ شؤًِا شؤى الرجل ـ طالها تلغخ سى الرشد

، ّاختٗار ًّع الزّج ّاالًتقال ّالتدرٗب ّحرٗح اختٗار ، فلِا حرٗح الرإٔ ّالتعتٗر ّالسكىللقاًّى الهدًٖ

. العهل الذٕ ًٗاستِا 

الًساثٗح،  ختشؤى التًظٗها هسٗحٖ 1975لسًح  (106)القاًّى رقم ّهى التداتٗر الهتخذج فٖ ستٗل ذلك      

عام اإلتحاد ال الذٕ أّجب علٔ، تشؤى تًظٗم الجهعٗاخ الًساثٗح ر.ّ 1369لسًح ( 20)ّالقاًّى رقم 

تالهرأج لتّلٖ  ، ّالدفعّالثقافٗح للجهعٗاخ الًساثٗح االرتقاء تالهرأج ّاألسرج فٖ الهجاالخ االجتهاعٗح

علٔ اتفاقٗح الحقّق السٗاسٗح للهرأج تهّجب  صادقخ الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح ُذا ّقد ،الهًاصب القٗادٗح

هسٗحٖ،  2008  -7 -25الهرأج تتارٗخ  ، كها تم اعالى هٗثاق(4)هسٗحٖ 1989لسًح ( 7)القاًّى رقم 

 .للهرأج اللٗتٗح ٗحتفل تَ كل عام ّاعتتار ُذا التارٗخ عٗداً ّطًٗاً 

آخر  التٖ تضهًخ تشكل أّهى تعدٗل القّاًٗى الساتقح ّ فٖ الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗحاستِدف الهشرع ٔ     

ازالـح ّ ،ُهاالفعلٗح تٗىهساّاج الحقٗقٗح ّالّصّل الٔ الهى أجل  ،الهرأجهى التهٗٗز تٗى الرجـل ّ شتِح

 .العّاثق التٖ تجعل تعض الهجاالخ حكراً علٔ الرجال دّى الًساء

ّهها ال شك فَٗ أى القاًّى قد اعتهد هعاهلح خاصح للهرأج فٖ هجاالخ العهل ّالتدرٗب ّالّقاٗح      

تؤٕ حال هى  -للطفل، ّال ٗهكى أى تؤخذ ّاألهّهح، ُّٖ كلِا فٖ صالح األسرج ّالتًشثح االجتهاعٗح السلٗهح 

هظِر التهٗٗز ضد الرجل، ُّذا هفِّم جٗد فٖ الهجتهع اللٗتٖ، ّفٖ الّقخ ًفسَ ال ًجد فٖ  -األحّال 

. القّاًٗى ها ٗشكل هعاٗٗر غٗر هتكافثح أّ هًفصلح تخل تهتدأ تكافإ الفرص تٗى الرجل ّالهرأج

علٔ هى التشرٗعاخ لهساّاج تٗى الرجل ّالهرأج، فقد اشتهلخ العدٗد هٗح اّتقدٗراً هى الهجتهع اللٗتٖ ألٍ     

 :ادهـاج  الهرأج فٖ ُذٍ الهجاالخ، هثال ذلك هى أجل ،تعض الًصّص الههٗزج للهرأج ّالتٖ تعد تدتٗراً هإقتاً 

                                                 
(1)

 .1969انجزٌذة انزسًٍت  عذد خاص سُت  
(2)

 .1988انجزٌذة انزسًٍت عذد خاص سُت  
(3)

 .1991انجزٌذة انزسًٍت عذد خاص سُت  
(4)

 .1989نسُت  20انجزٌذة انزسًٍت انعذد  
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رأج فٖ هعاهلح الم :زاً لِا هثلٕلٗس تهّٖ ،لتشرٗعاخ هى هعاهلح خاصح للهرأج هراعاج لطتٗعتِاها ًصخ علَٗ ا

هإسساخ اإلصالح تشؤى  هسٗحٖ 2005لسًح ( 5)هعاهلـح خاصح ّفقاً للقاًّى رقم  ،السجى، السٗها الحاهل

جازاخ الخاصح اإلتتقرٗر حقِا فٖ كذلك ّ ،تتسم تالقسّج كاألعهال الشاقح ف، ّحظر تشغٗلِـا تّظاةّالتؤُٗل

كذلك فٗها ٗتعلق لِا،  ٗح الّظٗفح اإلًجاتٗحلحها ؛فِذٍ جهٗعِا تسِٗالخ للهرأج ،األهّهحل ّالهتعلقح تالحم

ج لالًخراط فٖ الحٗاج أّذلك تِدف تشجٗع الهر ،ّلّٗح لِا عى الرجلأالّظاثف ك تعض تؤحقٗتِا فٖ شغل

  .أفضلٗح اختصاص الهرأج تِاّ ،لطتٗعح ُذٍ الّظاثف ًظراً  ،العاهح

نسُت ( 08)ِ انمبَـٌٕ سلى لشس، يب غٛش يُفصهت٘ أدث إنٗ ٔجٕد يؼبٚٛش يخكبفئت ٔٚخأكذ يذٖ انخأثٛشاث انجٔ     

ٔانز٘ حشحب انُٛببت انؼبيت نمعـبء ٔدمٛت انًشأة فٙ حٕنٙ يُبصب اأبطأٌ حؼذٚم َظبو انمعبء ٔ يسٛذٙ 1989

 2003  –2002، إر حطٛش اإلدصبئٛت انصـبدسة سُت انًجبل فٙ ْزا انخذبق انُسبءاصدٚبد يهذٕظ نُسبت ػُّ 

يٍ %( 25)أ٘ يب ٚؼبدل  ،ػعٕ ْٛئـــت لعبئٛت يـٍ انُسبء( 575) ٔجٕد ػذدإنٗ ( ةانسُت انمعبئٙ)  يسٛذٙ

 2006نسُت ( 6)، ٔلذ أكذ ػهٗ راث انذك انمبٌَٕ سلى ث انمعبئٛت ػهٗ يسخٕٖ انجًبْٛشٚتأػعبء انٓٛئب

.  بطأٌ َظبو انمعبء

 

  القّالب الًهطٗح ّالههارساخ الثقافٗح

ف تذلخ جِّداً كتٗرج لتغٗٗر أًهاط الهعاهالخ ّالقضاء علٔ الههارساخ جاء فٖ التقرٗر أى الدّلح الطر. 9

هعلّهاخ عى التصرفاخ  ّلكى التقرٗر ًٗقصَ. التهٗٗزٗح هى خالل تعلٗم الهرأج ّالرجل علٔ حد سّاء

ّٗرجٔ تقدٗم هعلّهاخ عى األًهاط االجتهاعٗح . ّالهّاقف التقلٗدٗح التٖ تحّل دّى تهتع الهرأج تحقّقِا

افٗح التٖ تعٗق تهتع الهرأج تحقّقِا الهدًٗح ّالسٗاسٗح ّاالقتصادٗح ّاالجتهاعٗح ّالثقافٗح، تها فٖ ذلك ّالثق

هعلّهاخ عى الخطّاخ الراهٗح الٔ القضاء علٔ التغرض ّالههارساخ التقلٗدٗح ّالههارساخ األخرٓ التٖ 

أدّار الهرأج ّالرجل التٖ ترتكز ٗهكى أى تتقٖ علٔ هفِّهٖ الًقص أّ التفّق أّ كلِٗها لدٓ الجًسٗى، ّ

. علٔ القّالب الًهطٗح

      

قد اعتهدخ الجهاُٗرٗح فتالًستح للتصرفاخ ّالهّاقف التقلٗدٗح التٖ تحّل دّى تهتع الهرأج تحقّقِا،      

 ،جتهاعٗحهى أجل العهل علٔ تعدٗـل تعض األًهاط ّالعاداخ اال ،العدٗد هى الّساثل الهختلفح رتٗح اللٗتٗحالع

:- ها ٗلٖ ّالتٖ هى تًِٗا ،تإثر علٔ حركح التطّر االجتهاعّٖ ،التٖ تعد ضارج تالهجتهع

 1975لسًح  106)القاًّى رقم هى تًِٗا ّالتٖ  :ّساثل التدخل التشرٗعٖ عى طرٗق سى القّاًٗى -

، "تٗح اللٗتٗحالتشكٗالخ الثّرٗح للهرأج العر" فٖ شؤى التًظٗهاخ الًساثٗح، ّتضهى التاب األّل هًَ ( هسٗحٖ

ّحددخ الهادج الثاًٗح هًَ أُداف ُذٍ التشكٗالخ، ّهًِا تؤكٗد العاداخ الحضارٗح التٖ تخدم الهجتهع، ّتشجٗع 

الهرأج علٔ العهل فٖ الهجاالخ التٖ تًاسب طتٗعتِا، ّالكفاح هى أجل تخلٗص الهرأج هى استغاللِا فٖ أعهال 

تِدف " علٔ أًَ ( 11)فًصخ الهادج " الجهعٗاخ الًساثٗح  "ّتضهى التاب الثاًٖ هًَ . ال تًاسب أًّثتِا
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الجهعٗاخ الًساثٗح الٔ تًهٗح ّعٖ الهرأج تالّاقع االجتهاعٖ ّالثقافٖ للتالد، ّالعهل علٔ خلق ظرّف تحقق 

". ثّرج اجتهاعٗح تدفع الهرأج للقٗام تّاجتاتِا ّتدّرُا فٖ الهجتهع فٖ هجاالخ األسرج ّالعهل ّاإلًتاج 

الًظرج الدًّٗح للهرأج، ّتحكم الّلٖ فٖ هصٗرُا، فٗها : هى أهثلح األعراف الهتخلفح التٖ كاًخ ساثدجّ     

ٗتعلق تالزّاج ّالتعلٗم ّغٗرُها، ّلكى التقدم الذٕ أحرزتَ الهرأج فٖ هجال التعلٗم ّشغلِا للهًاصب ّالتٖ 

لسًح ( 10)رقـم قررٍ القاًّى ها : هى تًِٗا القضاء أدٓ الٔ سى قّاًٗى كثٗرج لصالح الهرأج هًِا

:- تشؤى األحكام الخاصح تالزّاج ّالطالق ّآثارُها علٔ اٙتٖ هسٗح1984ٖ

 .18، ثم عدل الٔ سى (6/ب)تكهل أُلٗح الزّاج تتلّو سى العشرٗى  -1

(. 8/أ)ال ٗجّز للّلٖ أى ٗجتر الفتاج علٔ الزّاج رغم ارادتِا  -2

:- ذا ّجدخ أستاب جدٗح، ّتتّافر أحد الشرطٗى اٙتٗٗىٗجّز للرجل أى ٗتزّج تاهرأج أخرٓ ا -3

. هّافقح الزّجح التٖ فٖ عصهتَ أهام الهحكهح الجزثٗح الهختصح -أ

. صدّر حكم تالهّافقح هى الهحكهح الجزثٗح الهختصح فٖ دعّٓ تختصم فِٗا الزّجح -ب

تقدم تدعّٓ شفّٗح أّ كتاتٗح تطالى الزّاج، ّللهرأج األّلٔ أى خ: ّٗترتب علٔ عدم هراعاج ُذٗى الشرطٗى

(. الهادج الثالثح عشرج)ترفعِا لتطلٗق الزّجح الثاًٗح ألقرب هحكهح لِا 

اًشاء هحاكم للًظر فٖ قضاٗا األحّال الشخصٗح، ّالتٖ تكّى الهرأج طرفاً فِٗا، فٖ هقار هًفصلح عى  -4

راتلس ّتًغازٕ، ّالهستِدف هقار الهحاكم األخرٓ، ّالتٖ تلغ عددُا عشرج هحاكم هّزعح تٗى هدًٗتٖ ط

ًشرُا علٔ ًطاق ّاسع فٖ جهٗع هدى الجهاُٗرٗح، ّذلك هى أجل سرعح الفصل فٖ قضاٗا الهرأج ّاحترام 

. خصّصٗتِا ّعدم اختالطِا تؤّساط الهجرهٗى ّالقضاٗا األخرٓ

اخ الًساثٗح ، ّتعزٗز دّر الجهعٖ(هإتهراخ شعتٗح أساسٗح)اشراك الهرأج فٖ القرار السٗاسٖ ّاإلدارٕ  -5

(.  تغٗر فٖ الًهط القدٗم الذٕ ٗغٗب الهرأج ّٗحصرُا فٖ دّر هحدّد)للًِّض تالهرأج ّحهاٗح حقّقِا 

أتٗح للهرأج أى تقّد عاثلتِا ّتصتح رثٗستِا ّتحّز كتٗب العاثلح تاسهِا، تعد أى كاى الًهط القدٗم أى  -6

.  تعٗش حٗاتِا فٖ ظل أكثر الرجال قراتح الِٗا

خ األهّر الٔ الصّرج الحالٗح للهرأج، التٖ هكًتِا هى جهٗع حقّل ّهستّٗاخ التعلٗم، ّشغل اًتَ     

الّظاثف، ّاقتحام جهٗع الهجاالخ االقتصادٗح، ّادارج أهّالِا، ّههارسح حقّقِا السٗاسٗح ّاالجتهاعٗح الٔ 

. القضاء ًِاثٗاً علٔ الًهط القدٗم

 

  العًف ضد الهرأج

، تها فٖ ذلك "هرافق اعادج التؤُٗل االجتهاعٖ " خ تخص احتجاز ًساء ّفتٗاخ فٖ هعلّهاٗرجٔ تقدٗم  .10

التقرٗر الهقّرر الخاص ّٗشٗر . دار األحداث اإلًاث تتًغازٕ ّدار الحهاٗح االجتهاعٗح للهرأج فٖ تاجّراء

ًِم ًساء الهعًٖ تهسؤلح العًف ضد الهرأج أى الًساء ّالفتٗاخ الهحتجزاخ فٖ ُذٍ الهرافق تّجد هى تٖ

الذٕ ٗجّرم العالقاخ الجًسٗح خارج  (1973) 70ّفتٗاخ اتِهى، ّهًِى هى حّكهى، تهخالفح القاًّى رقم 

فى هى عًف عاثالتِى  ّّ اطار الزّاج، ّّٗجد هى تًِٗى ضحاٗا االغتصاب الالثٖ ٗتخ
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(A/HRC/4/34/Add.1  391 -376الفقراخ .)رف ّٗرجٔ تقدٗم هعلّهاخ عها اذا كاًخ الدّلح الط

ُّل تًّٕ اصدار قّاًٗى تجّرم جهٗع ضرّب العًف ضد الهرأج، ( 1970) 70ستًظر فٖ الغاء الهادج رقم 

. تها فٖ ذلك العًف الهًزلٖ

      

تالًستح الحتجاز ًساء ّفتٗاخ فٖ هرافق اعادج التؤُٗل، فّجب التًَّٗ الٔ استِجاى ها ّرد تتسهٗح      

أًشثخ هجهّعح ( الهجتهع ّلٖ هى ال ّلٖ لَ)؛ ألًَ تحخ هتدأ (جزاختالهحخ)ًزٗالخ الهإسساخ االجتهاعٗح 

ّتعهل ُذٍ الهإسساخ علٔ تّفٗر  ،ّالًساءهى الهإسساخ االجتهاعٗح، التٖ تعًٔ ترعاٗح العجزج ّالقصر 

تضاهى أفراد الهجتهع، ّّفقاً لقٗم الشرٗعح  العٗش الكرٗم ّالرعاٗح الصحٗح ّاالجتهاعٗح هجاًاً، فٖ اطار

:- الهٗح، ّهتادة الًظرٗح العالهٗح الثالثح، ّجهٗع ُذٍ الهإسساخ تتتع صًدّق التضاهى االجتهاعٖ ُّٖاإلس

. دّر رعاٗح الطفل -1

. دّر رعاٗح التًٗى ّدّر رعاٗح التًاخ -2

(. التّٗخ)دّر رعاٗح الهرأج  -3

عٖ ٗؤّٕ الًساء الالتٖ اًقطعخ ّتًاًء علٔ التشرٗعاخ التٖ تًظم هِام عهل تلك الدّر، فبى التٗخ االجتها     

تِى ستل العٗش الكرٗم، ّالحهاٗح، ّالحضى األسرٕ، ّال هؤّٓ لِى، أّ الهرأج التٖ اتِهخ فٖ قضٗح 

جًاثٗح، ّٗقتضٖ األهر التحفظ علِٗا تبجراءاخ قضاثٗح فٖ ذلك التٗخ؛ تقدٗراً لظرّفِا، ّطتقاً للجرٗهح 

االجتهاعٖ فٖ هإسسح اإلصالح ّالتؤُٗل الخاصح تالًساء الهًسّتح الِٗا، ّالتٖ ال تتًاسب هع ّضعِا 

؛ لتحاشٖ اإلساءج الٔ ّضعِا االجتهاعٖ هى هًظّر التقالٗد ّاألعراف الساثدج فٖ الهجتهع، ّٗكفل (السجى)

القاًّى لًزالء تلك الهإسساخ الرعاٗح الصحٗح ّاالجتهاعٗح، ّسالهح التدى، ّالتعلٗم، ّالهؤّٓ الالثق، 

. حٗح، ّكافح ستل العٗش الكرٗمّالتغذٗح الص

:- ّالًساء فٖ التٗخ فثتاى كها ٗلٖ     

التٖ تدخل التٗخ االجتهاعٖ ترضاُا؛ ّذلك للحصّل علٔ هؤّٓ تستقر فَٗ تستب  ُّٖ الهرأج: الفثح األّلٔ -

رعاٗح خالف هع أسرتِا، ّتالذاخ الهتِهح فٖ قضٗح أخالقٗح، أّ التٖ اًعدهخ لدِٗا ّساثل العٗش الكرٗم ّال

األسرٗح، اها لفقد العاثل أّ األسرج، ّلِا الحق فٖ تركَ فٖ الّقخ الذٕ ٗالثهِا، ُّذٍ التداتٗر االجتهاعٗح 

تؤتٖ سعٗاً للحفاظ علٔ كراهتِا، ّدرء هخاطر استغاللِا هى قتل الغٗر، ّتكفل تشرٗعاخ ُذٍ الدّر اعداد 

. علٔ هحاّلح هصالحتِا هع أسرتِا تراهج التؤُٗل ّاتهام التعلٗم لهى ترغب فٖ ذلك، ّالعهل

اجراءاخ قضاثٗح؛ التِاهِا فٖ  ُّٖ الهرأج التٖ ٗتم التحفظ علِٗا فٖ قسم هستقل، ّتًاًء علٔ: الفثح الثاًٗح -

جراثم القتل فٖ حّادث الهرّر، ّذلك تهّجب قّاعد الحتس االحتٗاطٖ الهًصّص علِٗا فٖ : هثل قضاٗا

. قاًّى اإلجراءاخ الجًاثٗح

:- أها فٗها ٗخص دار رعاٗح القاصراخ، ففِٗا فثتٗى اثًتٗى كالتالٖ     

تضم الفتٗاخ الهّجّداخ فٖ الحتس االحتٗاطٖ، تًاًء علٔ أهر هى الًٗاتح، تًفٗذاً لعقّتح : الفثح األّلٔ -

. صدرخ تحقِى هى هحكهح األحداث، ّفقاً لقاًّى العقّتاخ، ّقاًّى اإلجراءاخ الجًاثٗح
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الشرٗحح األّلٔ ُٖ التٖ أصدرخ هحكهح األحداث أهراً تبٗداعِى فٖ الدار : ّتضم شرٗحتٗى :الفثح الثاًٗح -

لثتّخ تِهح التشرد فٖ حقِى، ّفقاً ألحكام قاًّى األحداث الهتشردٗى، ّالشرٗحح الثاًٗح هى ُذٍ الفثح تشهل 

فٖ حقِى هى قتل القضاء، القاصراخ الالتٖ أًِٗى العقّتح الهقضٖ تِا فٖ حقِى، أّ اًتِٔ التدتٗر الهتخذ 

ُّإالء ٗتم ًقلِى الٔ قسم هستقل، اذا رفضخ أسرُى قتّلِى للعٗش فٖ األسرج، ّذلك تهقتضٔ الحفاظ 

علِٗى هى االستغالل ّالجرٗهح أّ االًتقام، ّٗتهثل ذلك فٖ دار ٗتم فِٗا التؤُٗل ّالتعلٗم الالزم، ّهًحِى 

. فرصح لالًدهاج فٖ الهجتهع

دار قّاًٗى تُيجّرم جهٗع ضرّب العًف ضد الهرأج، تها فٖ ذلك العًف الهًزلٖ، فبى قاًّى ّفٗها ٗخص اص     

 جرٗهح اساءج هعاهلح أحداألسرج، تها فٖ ذلك  كٗاى العقّتاخ اللٗتٖ تضهى تاتاً كاهالً للجراثم الّاقعح ضد

.  (هى قاًّى العقّتاخ اللٗتٖ -398هادج ) أفراد األسرج

 

 

 

 لفتٗاخ ّاستغاللِى فٖ التغاء االتجار تالًساء ّا

االتجار تالًساء ّالفتٗاخ لغرض االستغالل الجًسٖ ّاالقتصادٕ، ٗرجٔ تقدٗم هعلّهاخ عى هدٓ اًتشار . 11

تها فٖ ذلك هعلّهاخ هحدثح عى التشرٗعاخ الّطًٗح ّكٗفٗح تًفٗذُا، الٔ جاًب تّفٗر هعلّهاخ عى اٙلٗاخ 

. لّقاٗح هى االتجار تالًساء ّالفتٗاخ ّهعاقتح الهسإّلٗى عًَاألخرٓ الهتّفرج علٔ الهستّٓ الّطًٖ ل

ّٗرجٔ . الالثٖ ٗهارسى التغاء ، اى تّفرخ، عى عدد الًساء ّالفتٗاخّٗرجٔ التفضل تتقدٗم احصاثٗاخ. 12

ٕ هى االتفاقٗح، تها ف 6، تهشٗاً هع الهادج تٗاى القّاًٗى ّالتداتٗر الهعتهدج للّقاٗح هى االستغالل فٖ التغاء

لغرض اعادج التؤُٗل االجتهاعٖ للًساء  ذلك هعلّهاخ عى التداتٗر الهتخذج لتّفٗر اعادج التؤُٗل ّالدعم

كها ٗرجٔ تّفٗر هعلّهاخ عى التداتٗر الهتخذج لتّفٗر تدرٗب . اللّاتٖ ٗرغتى فٖ التخلٖ عى ههارسح التغاء

ك القضاء، ّتّفٗر هعلّهاخ عى هتخصص فٖ االتجار ألفراد الشرطح ّحراس الحدّد ّالهحاهٗى ّفٖ سل

  .هدٓ فعالٗح ُذٍ التداتٗر

      

 الهجتهع عقٗدج اىتالًستح لهدٓ اًتشار االتجار تالًساء ّالفتٗاخ لغرض االستغالل الجًسٖ ّاالقتصادٕ،      

 أّ اتجار هحل الهرأج هى تجعل التٖ الههارساخ ٗستِجى جتهاعٖاال ّالعرف ،محرّ خُي  اإلسالهٗح اللٗتٖ العرتٖ

 ،ٙدهٗتِا صًّا ؛ّكراهتِا حرهتِا اًتِاك هخّحرّ  الهرأج أًصفخ اإلسالهٗح ّالشرٗعح للتغاء، استغالل

. الههارساخ ُذٍ علٔ الهترتتح األهراض الًتشار تجًتاً  ّ ،األصحاء األتًاء هى جٗل ًشؤج علٔ ّحرصا

ّاستغاللِا فٖ الدعارج ّالتحرٗض  لهرأجتا االتجار م أشكالٗجرّ  اللٗتٖ العقّتاخ قاًّىًُا ًشٗر الٔ أى ّ     

فقد  (هكررج ب 417 -هكررج أ 417 -416 -415)علٔ ذلك، ّجعل ذلك جرٗهح هعاقتاً علِٗا، فٖ الهّاد 

.  ًص قاًّى العقّتاخ علٔ عقّتاخ صارهح ٗرتقٖ تعضِا الٔ هرتتح الجًاٗاخ
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كل هى أرغم اهرأج : " ء علٔ ًطاق دّلٖعلٔ االتجار تالًسا( 418)فقد ًص قاًّى العقّتاخ فٖ الهادج      

تالقّج أّ التِدٗد علٔ الًزّح الٔ هكاى فٖ الخارج هع علهَ تؤًِا سّف تستغل فَٗ للدعارج ٗعاقب تالسجى 

ّتطتق العقّتح ذاتِا علٔ هى حهل . هدج ال تزٗد علٔ عشر سًّاخ ّتغراهح تتراّح تٗى هاثح ّخهسهاثح جًَٗ

اهرأج تالغح ًاقصح العقل علٔ الًزّح الٔ هكاى فٖ الخارج هع علهَ تؤًِا سّف تؤٗح طرٗقح شخصاً قاصراً أّ 

ّتضاعف العقّتح فٖ . ّاذا اقترى الفعل تالعًف أّ التِدٗد تزداد العقّتح تهقدار الًصف. تستغل للدعارج

أكثر  ، ّكذلك اذا ارتكب الفعل ضد شخصٗى أ415ّاألحّال الهًصّص علِٗا فٖ الفقرج األخٗرج هى الهادج 

". ّاى اختلفخ ّجِاتِم 

ٗعاقب تالسجى هدج تتراّح : "  هى ذاخ القاًّى فٖ شؤى االتجار تالًساء علٔ( 419)كها ًصخ الهادج      

ِّل تؤٗح طرٗقح كاًخ  تٗى ثالث سًّاخ ّخهس سًّاخ ّتغراهح تتراّح تٗى هاثح ّخهسهاثح جًَٗ كل هى س

دج الساتقح هع علهَ تقصد االستغالل للدعارج ّذلك ها لم ٗكى ارتكاب احدٓ الجراثم الهًصّص علِٗا فٖ الها

". شرٗكاً فٖ الجرٗهح ّتطتق فٖ ُذٍ الحالح أٗضاً الفقرج األخٗرج هى الهادج الساتقح 

 علٔ اللٗتٖ ٗعاقب"  أى علٔ( 420) الهادج ًصخ حٗث تالًساء، اللٗتٖ تجارالا عقّتح القاًّى قررّ     

 ." الخارج فٖ ُّّ قترفِهاا ّاى الساتقتٗى الهادتٗى فٖ علِٗا الهًصّص األفعال

كها أى الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح قد اًضهخ الٔ الترّتّكّل الخاص تتجرٗم االتجار تاألشخاص ّخاصح      

. الًساء ّاألطفال

 

  ٖالهشاركح فٖ اتخاذ القراراخ ّالتهثٗل علٔ الهستّٓ الدّل

فٖ الهإتهراخ الشعتٗح األساسٗح الهعقّدج فٖ ركح الرجل ّالهرأج ٗحتّٕ التقرٗر هعلّهاخ عى هشا .13

ٗرجٔ . ّعلٔ الهستّٓ الدّلٖ ، ّكذلك عى هشاركح الهرأج اللٗتٗح فٖ الهًاصب القٗادٗح1996ّ 1995

ّهعلّهاخ عى التداتٗر الهتخذج لتعزٗز هشاركح الهرأج فٖ الحٗاج . 2007ّ 2006تقدٗم أرقام هحدثح للسًتٗى 

  .ّالعاهح، الٔ جاًب هعلّهاخ عى تهثٗلِى علٔ الهستّٓ الدّلٖالسٗاسٗح 

      

الهًاصب القٗادٗح علٔ الهستّٓ ّتقلدُا تالًستح لهشاركح الهرأج اللٗتٗح فٖ الهإتهراخ الشعتٗح األساسٗح      

فالهرأج لِا اى هشاركح الهرأج فٖ الحٗاج السٗاسٗح تجرٓ فٖ لٗتٗا فٖ اطار الًظام السٗاسٖ الهقرر، فالدّلٖ 

تهإتهر الشعب العام فٖ الدٗهقراطٗح الهتاشرج،  ،فٖ الدٗهقراطٗح التقلٗدٗح( الترلهاى ) الحق فٖ عضّٗح

، ّال السكًٗح الهًتشرج فٖ الجهاُٗرٗح ّالذٕ ٗتكّى هى عضّٗح أهًاء الهإتهراخ الشعتٗح األساسٗح لألحٗاء

التصّٗخ ّاالقتراع السرٕ تل ٗتم تاالقتراع علًا تحخ ٗتتع فٖ ُذٍ الهإتهراخ القّاعد الهقررج لالًتخاتاخ ّ

ّفق %(  32)، ّقد ّصلخ ًستح هشاركح الًساء الهإتهر الشعتٖ األساسٖفٖ ( الشعتٖ  ختٗاراال) اسم 

 . هحاضر تسجٗل الحضّر تهإتهر الشعب العام

اللجاى ) ج التًفٗذٗح تشارك فٖ صٗاغح سٗاسح الدّلح، ّتهشاركتِا فٖ اللجاى اإلدارٕكها أى الهرأج      

، ّتقلد الّظاثف العاهح، ّتؤدٗح الهِام علٔ جهٗع الهستّٗاخ الرسهٗح ّالشعتٗح، التٖ هى ضهى (الشعتٗح
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، ّتّلخ ُذٍ الّظٗفح اهرأج أهاًح هإتهر الشعب العام هظاُرُا  ّجّد أهٗى شإّى الهرأج ضهى أعضاء

للشإّى  حٖ ّّجّد أهٗى شإّى الهرأج ّأهٗىهسٖ 1994لسًح ( 1)تهّجب قرار هإتهر الشعب العام رقم 

أهٗى هساعد أهٗى هإتهر الشعب : االجتهاعٗح فٖ جهٗع اللجاى الشعتٗح ّأٗضاً تقلدخ الهرأج الهًاصب التالٗح

ّأهٗى الِٗثح العاهح  ،ّأهٗى اللجًح الشعتٗح العاهح للتعلٗم ،ّأهٗى اللجًح الشعتٗح العاهح لإلعالم ّالثقافح -العام

، تاإلضافح الٔ ّظاثف القّاخ العسكرٗح ّاألهًٗح، حٗث ّصلخ الٔ رتب عالٗح فٖ ُذٗى غٗرُاللتٗثح ّ

 .السلكٗى، كها تّلخ هًاصب قٗادٗح فٖ تعثاخ الجهاُٗرٗح الدتلّهاسٗح فٖ تعض الدّل

هح أها عى حق الهرأج فٖ الهشاركح فٖ جهٗع الهًظهاخ ّالجهعٗاخ غٗر الحكّهٗح التٖ تعًٔ تالحٗاج العا     

هسٗحٖ تالتصدٗق علٔ اتفاقٗح الحقّق السٗاسٗح  1989لسًح ( 7)ّالسٗاسٗح للتلد، فقد صدر القاًّى رقم 

هاخ الًساثٗح ّتضهى ثالث هسٗحٖ فٖ شؤى التًظٖ 1975لسًح ( 106)للهرأج، كها صدر القاًّى رقم 

 :تًظٗهاخ

 .التشكٗالخ الثّرٗح للهرأج العرتٗح اللٗتٗح – 1

 .اثٗحالجهعٗاخ الًس – 2

 . ، ّٗختص تتحث ّّضع الخطط العاهح للعهل الًساثٖالعام اإلتحاد الًساثٖ – 3

تاإلضافح الٔ أى الهرأج اللٗتٗح هتّاجدج فٖ الهإتهراخ الشعتٗح األساسٗح فٖ هّقع الشثّى ُذا      

أهًٗاً ( 33)أهٗى للشثّى االجتهاعٗح تالهإتهراخ الشعتٗح األساسٗح، ّ( 454)االجتهاعٗح، حٗث ّٗجد 

، ّهى أُم اختصاصاخ أهٗى الشثّى االجتهاعٗح (الهقاطعاخ)للشثّى االجتهاعٗح علٔ هستّٓ الشعتٗاخ 

سّاء تالهإتهر الشعتٖ األساسٖ أّ الهإتهر الشعتٖ للشعتٗح ُٖ دراسح الهشاكل ّالصعّتاخ التٖ تّاجَ 

الهرأج فٖ الهجتهع، ّأٗضاً ّضع  الهرأج، ّاٗجاد الحلّل لِا، ّتحدٗد الهعّقاخ التٖ تحّل دّى تفعٗل دّر

. الخطط ّالتراهج الِادفح لتؤُٗل الهرأج هًِٗاً ّفكرٗاً ّادهاجِا فٖ التراهج التًهّٗح

تاإلضافح الٔ أى الهرأج شاركخ كعضّ ّترأسخ تعض الجهعٗاخ األُلٗح فٖ هجاالخ الثقافح ّالعلّم      

لجًح حقّق  خترأس اللٗتٗح قد الهرأجأى ًّشٗر الٔ  ،ّالهجاالخ االجتهاعٗح ّغٗرُا هى الهجاالخ تدّى تهٗٗز

ُّذا ال ٗهًع هى ، فٖ الجاهعح العرتٗحهًدّتٗح الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح ّترأسخ  ،اإلًساى فٖ األهم الهتحدج

هسٗحٖ استحداث أهاًح للشثّى االجتهاعٗح تقلدتِا اهرأج، كها تّلخ الهرأج  2006ذكر أًَ تم خالل سًح 

. شثّى الهرأج تؤهاًح هإتهر الشعب العام هًصب أهٗى

ّٗسرخ لِا اهكاًٗاخ ، أدٓ الٔ اكتساتِا لفتاج اللٗتٗحل التٖ ّّفرخّالتؤُٗل الهجاًٖ اى فرص التعلٗم      

فٖ جهٗع الهٗادٗى ّ ُاتّسع فرص التعلٗم ّالتؤُٗل أهامّ ،الّظاثف علٔ جهٗع هستّٗاتِافٖ  االًخراط

تها فٖ ذلك  ،االجتهاعٗــحفٖ هختلف القطاعاخ االقتصادٗح ّ اًٗاخ هتزاٗدج للعهلاهك ُاقد أكسب ،الهستّٗاخّ

الهإتهراخ ّالـًدّاخ الدّلٗح تحضّرُا فٖ ّذلك  ،تهثٗل تالدُا فٖ الهحافل الدّلٗحالسلك الدتلّهاسٖ ّ

اًخ تعٗق حرٗح ك التٖ ،الجتهاعٗح ّالثقافٗح الهّرّثحفٖ ظل الهعّقاخ ا ساتقاً  لم ٗكى ٗحدث، ُّذا اإلقلٗهٗحّ

التٖ  التٖ أعطخ للهرأج كل اإلهكاًٗاخ ،قٗادتِالّال اإلرادج السٗاسٗح الّاعٗح ّ، الهرأج فٖ السفر ّالتًقل

. التحدث تاسم الجهاُٗرٗح العظهٔ فٖ الهحافل الدّلٗححققخ لِا الثقح للهشاركح ّ

ٕ اًتشرخ إسساخ التعلٗم الجاهعٖ الخّفٖ ُذا السٗاق ٗهكى أى ًذكر أًَ الٔ جاًب التّسع الكتٗر فٖ م     

( ّزارج الخارجٗح)التعاّى الدّلٖ لشعتٗح العاهح لالتصال الخارجٖ ّ، فبى اللجًح اعلٔ كاهل التراب اللٗتٖ
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ٗتّلٔ اعداد ّ تؤُٗل الهقتّلٗى للعهل فٖ السلك  ،أًشؤخ ّهًذ عقد الستعًٗاخ هعِداً عالٗاً للعالقاخ الدّلٗح

ًساء الالتٖ ٗشغلى ّظاثف فٖ ُذا ، ّكًتٗجح لذلك فقد تطّر عدد الًســــاًء دّى تهٗٗزرجاالً ّ  ،الدتلّهاسٖ

، كها تدأخ الهرأج اللٗتٗح تعد أى كاى الشٖء فٖ الهاضٖ ،تطّراً هلحّظاً خالل العقّد الثالث األخٗرج ،الهجال

قح ب الشعتٗح تالدّل الصدٕالهكاخّ ،هكاتب األخّج تاألقطار العرتٗحتشغل العدٗد هى الّظاثف السٗاسٗح فٖ 

. اإلقلٗهٗحّفٖ الهًظهاخ الدّلٗح ّ ،تالخارج( السفاراخ اللٗتٗح)

علٔ  فَٗ ّالذٕ ًصّ  ،سٗاسٖ ّالقًصلٖال السلك تشؤىهسٗحٖ،  2002لسًح ( 2)ّقد صدر القاًّى رقم      

ّٗى عضّاً تالسلك: أًَ : ها ٗلٖ الدّلح، تاإلضافح الٔ شرّط شغل الّظاثف العاهح فٖ ٗشترط فٖ هى ٗع

 .أى ٗكّى هتهتعاً تالجًسٗح اللٗتٗح -أ

. أى ٗكّى كاهل األُلٗح -ب

. أى ٗكّى هحهّد السٗرج حسى السلّك -ج

. قد رد الَٗ اعتتارٍ أال ٗكّى قد حكم علَٗ فٖ جًاٗح أّ جًحح هخلّح تالشرف أّ األهاًح ّلّ كاى -د

. ُـ أال ٗكّى قد عزل تؤدٗتٗاً هى ّظٗفح عاهح

حأى  -ّ ّٗ . تثتخ لٗاقتَ الصح

. أى ٗكّى حاصالً علٔ هإُل جاهعٖ فٖ الحقّق أّ العلّم السٗاسٗح ّاالقتصاد أّ التجارج أّ اٙداب -ز

ّٗى هى استقراء الهادج أًِا ّضعخ شرّطاً عاهح، ٗهكى تّفرُا فٖ الرجل ّالهرأج، تًاًء علَٗ التحقخ       ّٗتت

ّٗضح عدد (  1)الجدّل رقم ّ، (سفٗر)ٓ هِام أهٗى هكتب العدٗد هى الًساء تِذا السلك، ّتعضِى تّل

، (1)هسٗحٖ 2003الٔ   هسٗحٖ 1998الفترج هى الًساء اللٗتٗاخ العاهالخ فٖ السلك الدتلّهاسٖ خالل  

لدتلّهاسٖ تشكل ًستح ُاهح هى االسلـك هى خاللَ أى درجح هساعد كاتب ُّٖ أّلـٔ الدرجاخ فٖ  ًالحظّ

ٗدل ــح عهل الهرأج فٖ ُـــذا الهجال، ّهها ٗـــدل علٔ زٗــادج الّعٖ العام تؤُهٖ ،ستّٓالعاهلٗى فٖ ُــذا الم

ّأى الكثٗر هى االتجاُاخ االجتهاعٗح  ،ّالسفـرأٗضاً علٔ أى الهرأج قد اكتستخ الهزٗد هـى الحرٗح فٖ التًقل 

 ..تدأخ تتغـٗر لصالح الهــرأج  فٖ ُذا الهجال

 

  (1)جدّل رقم 

هسٗحٖ  2003 -1998ًساء العاهالخ فٖ السلك الدتلّهاسٖ خالل الفترج هى ٗتٗى عدد ال

 

الدرجح 

 

عدد الرجال 

 

 عدد الًساء

 57 132( هساعد كاتب) الثاهًح 

 29 56( كاتب)التاسعح 

 33 223( هساعد هستشار)العاشرج 

                                                 
(1)

 .َت انهجُت انشعبٍت انعايت نالتصال انخارجً وانتعاوٌ انذونًأيا/ انًصذر  
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 4 200( هستشار سٗاسٖ)الحادٗح عشر 

 6 233( هساعد ختٗر)الثاًٗح عشر 

 2 89( ختٗر)عشر الثالثح 

 

ّتالًستح لهشاركح الهرأج العرتٗح اللٗتٗح فٖ الهإتهراخ الدّلٗح فقد تضهًخ الّفّد  اللٗتٗـح الهشاركح فٖ 

الدّراخ الهتعاقتح للجهعٗح العاهح لألهم الهتحدج تعضاً هى العًاصر الًساثٗح العاهلح فٖ ُذا الهٗداى ّالجدّل 

للجهعٗح العاهح ( 53)فٖ دّراخ الجهعٗـح العاهح اعتتارا هى الدّرج  ّٗضح هشاركح الهرأج اللٗتٗح( 2)رقم 

 . (2)هسٗحٖ 2008الهًعقدج عام ( 63)الٔ الدّرج  هسٗحٖ 1998الهًعقدج عام 

 

 

 

 

 

 

 

( 2)جدّل رقم 

 ّٗضح هشاركح الهرأج اللٗتٗح فٖ دّراخ الجهعٗح العاهح لألم الهتحدج 

الًساء  عددعدد الرجال رقم الدّرج ج تارٗخ الدّر

1998  53 16 01 

1999  54 18 01 

2000  55 16 02 

2001  56 08  --

 2002  57  -- --

2003  58 06 03 

2004 59 12 02 

                                                 
(2)

 .انهجُت انشعبٍت انعايت نالتصال انخارجً وانتعاوٌ انذونً/ انًصذر  
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2005  60 14 02 

2006   61 17 03 

2007  62 16 01 

2008 63 08 02 

        

ترأسخ ّ ،للجًح ّضع الهرأج تًّّٗٗركٗضاف الٔ ذلك أى الهرأج العرتٗح اللٗتٗح شاركخ فٖ عدج دّراخ      

شاركخ فٖ العدٗد هى  ّ  ،اللجًح الدّلٗح لحقّق اإلًساى التاتعح لألهم الهتحدجهسٗحٖ  2003عام 

، كها تقلدخ الهرأج اللٗتٗح العدٗد هى الهًاصب الدّلٗحاالجتهاعاخ ّالهإتهراخ العرتٗح ّاألفرٗقٗح ّ

، كها هكتب األهم الهتحدج تجًٗف دّب الجهاُٗرٗح العظهٔ لدٓقلدخ هًصب هىخالدتلّهاسٗح فٖ الخارج فقد 

عالّج علٔ  ،هًصب أهٗى هكتب فٖ صرتٗا اٙى، ّتشغل ّالًهسا ّهالطا هًصب أهٗى هكتب فٖ ُّلًدا شغلخ

 .العدٗد هى الدتلّهاسٗاخ العاهـالخ فٖ هكاتتًا فٖ الخارج تدرجاخ دتلّهاسٗح هتفاّتح

 

 

 

 

 

 

 

  الجًسٗح

دٗم هعلّهاخ عى الخطّاخ التٖ اتخذتِا اللجًح العلٗا فٗها ٗتعلق تاعتهاد قّاًٗى تسهح لألهِاخ ٗرجٔ تق .14

ّٗرجٔ أٗضاً تٗاى ها اذا كاى التشرٗع الحالٖ ٗسهح للهرأج اللٗتٗح . اللٗتٗاخ تهًح الجًسٗح اللٗتٗح ألّالدُى

  .تهًح الجًسٗح اللٗتٗح ألزّاجِى األجاًب

      

ّفقاً لها قررتَ الهحكهح فاد قّاًٗى تسهح لألهِاخ اللٗتٗاخ تهًح الجًسٗح اللٗتٗح ألّالدُى، تالًستح العتم     

ّٖ  ،العلٗا اللٗتٗح ، حال هى األحّال ز تٗى الهرأج ّالرجل فٖ اكتساب جًسٗتِا تؤٕفبى قاًّى الجًسٗح لم ٗه

ذهتِا الهالٗح سٗتِا، ّج تجى، ّهى ثم فِٖ تحتفظ تعد الزّآ أى للهرأج ذهح هستقلح عى زّجِاتؤسٗساً عل

 .عاثلتِا الهستقلح ّاسم
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تهّجتَ  أجازتشؤى أحكام قاًّى الجًسٗح، ّالذٕ هسٗحٖ  1980لسًح ( 18) صدر القاًّى رقم ّقد      

ّفَٗ ًصخ الهادج األّلٔ ، ًفٗذٗحختالشرّط ّاألّضاع التٖ تحددُا الالثحح ال  (اللٗتٗح) هًح الجًسٗح العرتٗح

، كها " لجًسٗح العرتٗح ُٖ جًسٗح هّاطًٖ الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح الشعتٗح االشتراكٗحا"     علٔ أى

تحتفظ الهرأج العرتٗح الجًسٗح التٖ تتزّج أجًتٗاً تجًسٗتِا العرتٗح اال : " ًصخ الهادج السادسح هًَ علٔ أى

جًسٗتَ علٔ أى لِا أى اذا رغتخ فٖ الدخّل فٖ جًسٗح زّجِا ّكاى القاًّى الخاص تزّجِا ٗدخلِا فٖ 

تسترد الجًسٗح العرتٗح فٖ حال اًتِاء الزّجٗح ّذلك تبخطار أهٗى اللجًح الشعتٗح العاهح للعدل تذلك ّتشرط 

 ". أى تفقد جًسٗتِا األجًتٗح 

تالتصدٗق  هسٗحٖ 1989لسًح  ( 7)تدّى جًسٗح فقد صدر القاًّى رقم أها فٗها ٗتعلق تتقاء الهرأج      

 :-اٙتٗح اخعلٔ االتفاقٖ

 .الجًسٗح اتفاقٗح تشؤى خفض حاالخ اًعدام – 1

 .الجًسٗح اتفاقٗح تشؤى ّضع األشخاص عدٗهٖ – 2

 .تشؤى جًسٗح الهرأج الهتزّجح اتفاقٗح – 3

. ّتذلك فبى الجهاُٗرٗح هلتزهح تِذٍ االتفاقٗاخ

اللٗتٗح الرتتاط الجًسٗح ّفقاً  اى أطفال الهرأج اللٗتٗح الهتزّجح هى غٗر اللٗتٖ ال ٗتهتعّى تجًسٗح األم -2

 . لهفِّم العرف ّالدٗى ّالًسب، ّاألتًاء ًٗستّى لألب ّٗحهلّى جًسٗتَ

إتهر الثاًٖ إلًعتاق الهرأج مالصادر عى الحقّق ّّاجتاخ الهرأج فٖ الهجتهع العرتٖ اللٗتٖ  لِذا ًصخ ّثٗقح

ج الهتزّجح هى أجًتٖ ٗتهتعّى تكاهل أى أتًاء الهرأج اللٗتٖ( "  20) فٖ التًد (  1997/ 16/03) فٖ 

الهرأج فٖ الجهاُٗرٗح العظهٔ تإكد علٔ حق أتًاء ( "  21) ّفٖ التًد " الحقّق التٖ ٗتهتع تِا اللٗتّٗى 

 ،"الهرأج العرتٗح اللٗتٗح الهتزّجح تعرتٖ التهتع تحقّق اللٗتٗٗى ّتحهٗلِم تذاخ الّاجتاخ الهفرّضح علِٗم 

م الجًسٗح، ّقد سّٓ تٗى الهرأج ّالرجل فٖ جهٗع ها ٗتعلق تشثّى الجًسٗح دّى ّقد أعد هشرّع قاًّى ًٗظ

 .تهٗٗز

هسٗحٖ تشؤى أحكام قاًّى الجًسٗح ّالثحتَ  1980لسًح ( 18)ُذا ّهها ٗجدر ذكرٍ أى القاًّى رقم      

لٗتٗح فٖ الحصّل التًفٗذٗح، كفل حق أّالد العرتٗح الجًسٗح الهتزّجح هى غٗر هّاطًٖ الجهاُٗرٗح العرتٗح ال

هى الالثحح، ّالتٖ قررخ ُذا الحق ( 3)علٔ الجًسٗح، ّذلك ّفق الشرّط ّالضّاتط التٖ قررتِا الهادج 

لالتى الذٕ تلغ سى الرشد، أها هى ُّ دّى ذلك فال ٗتقرر لَ ُذا الحق؛ الرتتاط الجًسٗح ّفقاً لهفِّم الدٗى 

. ٗتَّالًسب، حٗث أى األتًاء ًٗستّى لألب ّٗحهلّى جًس

هى الالثحح ( 1)هسٗحٖ ّالهادج رقم  1980لسًح ( 18)هى القاًّى رقم ( 2)ّعهالً تالهادج رقم      

التًفٗذٗح للقاًّى فبًَ ٗتؤتٔ لزّج اللٗتٗح اذا كاى هى غٗر هّاطًٖ الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح الحصّل علٔ 

اذا كاى عرتٖ األصل، أّ ٗحهل جًسٗح الجًسٗح العرتٗح، ّذلك ّفق الشرّط ّالضّاتط الهقررج، فٖ حال 

احدٓ الدّل العرتٗح، ّتهفِّم الهخالفح فبًَ تهّجب أحكام ُذا القاًّى ال ٗتقرر ُذا الحق لزّج اللٗتٗح غٗر 

. عرتٖ األصل
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ّهى الجدٗر تالذكر أى الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح تصدد تعدٗل قاًّى الزّاج هى غٗر اللٗتٗٗى ّاللٗتٗاخ      

هسٗحٖ، ّتها ٗكفل حق الهرأج اللٗتٗح فٖ حصّل أطفالِا هى زّج غٗر لٗتٖ علٔ  1984لسًح ( 15)رقم 

. الجًسٗح

 

  الترتٗح

فٖ الهدارس االتتداثٗح ّالثاًّٗاخ ّخرٗجٖ ٗرجٔ تقدٗم هعلّهاخ هحدثح عى الًستح الهثّٗح لإلًاث  .15

ّار التعلٗم، تها فٖ ذلك األستاب الرثٗسٗح ّٗرجٔ تٗاى هعدل التسرب الهدرسٖ لإلًاث فٖ جهٗع أط. الجاهعاخ

كها ٗرجٔ تقدٗم تٗاًاخ ّهعلّهاخ عى هستّٗاخ التعلٗم . التٖ تدفع الًساء ّالفتٗاخ لإلقالع عى التعلٗم

ّااللتحاق تالتعلٗم الخاصح تالهرأج ّالفتٗاخ القاطًاخ فٖ الهًاطق الرٗفٗح ّاألقلٗاخ، تهى فِٗى الًساء الالثٖ 

  .جتهعاخ الترترٗح ّالالثٖ ال ٗحهلى الجًسٗح اللٗتٗحًٗتهٗى الٔ الم

      

تالًستح للهعلّهاخ الهحدثح عى الًستح الهثّٗح لإلًاث فٖ الهدارس االتتداثٗح ّالثاًّٗح ّخرٗجٖ      

الجاهعاخ، فّفق هصدر أهاًح اللجًح الشعتٗح العاهح للتعلٗم العالٖ ّصل عدد الطالب تالهعاُد العلٗا للعام 

طالتح، ّّصل عدد الطالب تالجاهعاخ فٖ ( 6217)طالتاً ّ( 2916)هًِم ( 9133)هسٗحٖ  2007 -2006

للهزٗد اًظر الهلحق الهرفق . طالتح( 135230)طالتاً ّ( 96532)، هًِم (231762)ًفس الفترج عدد 

تم كها  هسٗحٖ، 2007 -2006تشؤى عدد الطالب ّأعضاء ُٗثح التدرٗس تالهعاُد العلٗا ّالجاهعاخ للعام 

ارفاق اإلحصاثٗاخ الّاردج علٔ القرص الهضغّط الهعد هى قتل الِٗثح الّطًٗح للهعلّهاخ الذٕ ٗتٗى 

. احصاثٗاخ تغطٖ جهٗع هًاطق الجهاُٗرٗح

 

 

 

 

 

  التّظٗف

تقدٗم هعلّهاخ عها اذا كاًخ الدّلح الطرف قد ّضعخ سٗاساخ ترهٖ الٔ التسرٗع الفعلٖ  ٗرجٔ. 16

ّفٖ حال تّفرُا، ٗرجٔ تٗاى الخطّاخ الهتخذج لتًفٗذ ُذٍ . أج ّالرجل فٖ هكاى العهلللهساّاج تٗى الهر

  .السٗاساخ

ّٗرجٔ تقدٗم هعلّهاخ عى احصاثٗاخ تخص هشاركح الهرأج فٖ القّٓ العاهلح فٖ القطاع غٗر الرسهٖ، . 17

ًٗح ّاالجتهاعٗح ّالخدهاخ ّٗرجٔ أٗضاً تٗاى أًّاع الخدهاخ القاًّ. تهى فِٗم غٗر الهّاطًاخ غٗر اللٗتٗاخ
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األخرٓ ّاإلجراءاخ الحهاثٗح الهتاحح للهرأج فٖ القطاع غٗر الرسهٖ، ّذكر إٔ تداتٗر لتعزٗز تّافرُا 

. ّاالًتفاع هًِا

      

تالًستح للسٗاساخ الراهٗح الٔ التسرٗع الفعلٖ للهساّاج تٗى الهرأج ّالرجل فٖ هكاى العهل ّالٔ هشاركح      

فقد اتخذخ الجهاُٗرٗح اللٗتٗح جهلح هى التداتٗر التشرٗعٗح ّٓ العاهلح فٖ القطاع غٗر الرسهٖ الهرأج فٖ الق

ّالتًفٗذٗح للقضاء علٔ التهٗٗز ضد الهرأج فٖ هٗداى العهل، ّكفلخ لِا ًفس الفرص فٖ الحصّل علَٗ، 

:- ًسّقِا علٔ فقراخ كالتالٖ

          علٔ أى (  هسٗحٖ 1969  –12 - 11)  فٖ الصادر الدستّرٕتًص الهادج الخاهسح هى اإلعالى  -أ 

رتٗح عالجهِّرٗح ال فٖالعهل " ّتًص الهادج الراتعح هًَ علٔ أى  ،"الهّاطًّى جهٗعا سّاء أهام القاًّى " 

هى الّثٗقح الخضراء الكترٓ لحقّق اإلًساى كها ًصخ الهادج  ."ّشرف لكل هّاطى قادر  حق ّّاجب اللٗتٗح

العهل حق ّّاجب لكل فرد فٖ حدّد جِدٍ تهفردٍ أّ شراكَ هع آخرٗى  )ُٗرٕ علٔ أى فٖ الهجتهع الجها

 (.ّلكل فرد الحق فٖ اختٗار العهل الذٕ ًٗاستَ

العهل ًٗص علِٗا قاًّى  التّٖغاخ التعٗٗى سالتهتع تًفس فرص التّظٗف هًّط تتّفر مفٖ الحق  -ب 

دًٔ للسى، ّاللٗاقح الصحٗح، ّحسى ّهًِا الحد األ ،املالستخدّقاًّى الخدهح الهدًٗح ّاللّاثح التًظٗهٗح 

. فٖ ُذا ال ّٗجد فرق تٗى الرجل ّالهرأج، ّالسٗرج ّالسلّك

تشؤى ًظام تشغٗل الهرأج  هسٗحٖ 1988لسًح ( 2) ر اللجًح الشعتٗح العاهح رقمهى قرا (2)ًصخ الهادج  -ج 

هزاّلح األعهال ّالّظاثف  فٖ، للهرأج الحق علهرأج القادرج علَٗ تجاٍ الهجتمالعهل ّاجب علٔ ا" علٔ أى 

 الهًِٖالتهتع تكافح فرص التدرٗب  فٖ، كها لِا الحق الهجتهع فٖ ّاالجتهاعٗح االقتصادٗحتهختلف الًشاطاخ 

تتفق هع  التٖالّظٗفح  اختٗار فٖكها أًَ لِا الحق  .تِا هزاّلح ُذٍ األعهال ّالّظاثفتتطل التٖ ّالّظٗفٖ

ُّذا  ،أّ ًظام التشغٗل كاهل الّقخ ،ًظام التشغٗل لتعض الّقخ اختٗاركها ٗهكًِا  ،تخصصِا أّ رغتتِا

.  (1)القرار الهًٍّ عًَ فٖتًظهَ هّاد قاًًّٗح هًصّص علِٗا 

ا ٗتعلق الهساّاج فٗم فٖ، ّالحق االستحقاقاخذلك  فٖ، تها األجر فٖال ّٗجد تهٗٗز تٗى الهرأج ّالرجل  -د 

، فجهٗعِا ًٗظهِا العالّاخ ّالترقٗح فٖ، ّالحق الهعاهلح ّتقٗٗم العهل فٖ، ّالهساّاج تالعهل الهتعادل القٗهح

 .تهٗٗزقاًّى ّاحد ّلّاثح ّاحدج تسرٓ علٔ الجهٗع دّى 

، هقرر تالًستح للهشتركٗى التقاعد ّالهرض ّالشٗخّخح ّالعجزحاالخ  فٖٕ االجتهاعالضهاى  فٖالحق   -ـٍ

تشؤى الضهاى اإلجتهاعٔ هسٗحٖ  1980لسًح  (13)  ً تالقاًّى رقم أًظهح الضهاى اإلجتهاعٔ عهال فٖ

( 60)للعاهالخ هى  الًساء  فجعل سى التقاعد هى الخدهح، ، ّقد هٗز الهرأجالذاخ طتقا ً للهادج  األّلٔ هًَّب

.  ؛ ًظراً لطتٗعح كل هًِهاسًح(  62) سًح، ّتالًستح للرجال 

                                                 
(1)

 .سُت فًا فوق نٍبٍوٌ وغٍز انهٍبٍٍٍ انعايهٍٍ اقتصادٌاً بكم شعبٍت 15توسٌع انسكاٌ  انذي ٌوضح ضًٍ انًالحق انجذول: أَظز 
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-:الٗحلٗتٗا تبصدار التشرٗعاخ الخ ، فقد قاهخأها عى سالهح ظرّف العهل -ّ  

ج العهل العرتٗح تشؤى الهحافظح علٔ صح اتفاقٗحتالتصدٗق علٔ هسٗحٖ  1974لسًح ( 65)قاًّى رقم  -1

. العهال ّّقاٗتِم ّحهاٗح الًساء

. ّالحهاٗح العهالٗح الصًاعٖتشؤى األهى  هسٗحٖ 1976لسًح ( 93) قاًّى رقم  -2

. الًساء قتل الّضع ّتعدٍ  استخدامالعهل الدّلٗح تشؤى  اتفاقٗحصدٗق علٔ قرار هجلس قٗادج الثّرج تالخ

ّخلق  ،الحهاٗح للهرأج العاهلحج ّر الرعإٕتّف هسٗحٖ 1970لسًح ( 58)ستِدف قاًّى العهل رقم اّقد      

فقد أعطٖ  ،ألسرٗحالكثٗر هى الّاجتاخ االهرأج تتحهل هسثّلٗاخ األهّهح ّتاعتتار أى  ،الظرّف الهًاستح لِا

: ُذا القاًّى تعض الهزاٗا الخاصح التٖ تِدف الٔ حهاٗح الهرأج العاهلح هًِا

 .عدم تشغٗل الًساء فٖ األعهال الشاقح ّالخطرج* 

تها فٖ  ،ساعح فٖ األستّع( 48)تحٗث ال ٗزٗد تشغٗل الًساء علٔ أكثر هى  ،تحدٗد ساعاخ العهل للًساء* 

  .اإلضافٖذلك ساعاخ العهل 

لسًح ( 164)هى قرار اللجًح الشعتٗح العاهح رقم ( 5)فقد ًصخ الهادج ا فٗها ٗخص أّقاخ األهّهح أم     

ٗكّى تشغٗل الهرأج لتعض الّقخ : " هسٗحٖ تشؤى ًظام تشغٗل الهرأج العرتٗح اللٗتٗح علٔ أى 1988

عاخ الدّام الرسهٗح، ساعاخ ّٗهٗاً شرٗطح أى تقع ضهى سا 4تالقطاعاخ اإلدارٗح ّالخدهٗح ّاإلًتاجٗح لهدج 

ّٗشترط أى ال تزٗد ساعاخ . ّلجِح العهل التًسٗق هع الًساء العاهالخ لتعض الّقخ فٗها ٗتعلق تتّقٗخ العهل

 "ساعح فٖ األستّع ّأال ٗكّى ذلك خالل الفترج اللٗلٗح  24العهل علٔ أرتع ساعاخ فٖ الّٗم الّاحد ّ

األعهال اال فٖ األحّال ّ ،الساعح الساتعح صتاحاً اًء ّلٗالً فٗها تٗى الثاهًح هس عدم تشغٗل الًساء* 

. ّالهًاستاخ التٖ تحدد هى قتل جِاخ االختصاص

ال  ،لهدج ثهاًٗح عشر شِراً فٖ الّٗم ّ اعطاء الهرأج العاهلح التٖ ترضع طفالً الحق فٖ فترتٗى اضافٗتٗى* 

. ى ساعاخ العهل، ّتحسب ُاتاى الفترتاى ضمهًِها عى ًصف ساعح إلرضاع طفلِا تقل كل

 .الزام جِح العهل التٖ تستخدم خهسٗى عاهلح فؤكثر تتّفٗر هقر لحضاًح أطفال العاهالخ* 

، ثالثح أشِر قتل ّتعد الّضع هدفّعح األجر تالكاهلحق الهرأج العاهلح فٖ الحصّل علٔ اجازج ّضع لهدج * 

دٗلِا فٖ  قاًّى عالقاخ العهل الجدٗد الٔ ، ّقد تم تعل الثالثٗى ّٗهاً التالٗح للّضعّعدم تشغٗل الًساء خال

 .أرتعح عشر أستّعا

أكد علٔ ذلك قاًّى عالقاخ العهل الجدٗد الذٕ ٗهًع فصل لهرأج العاهلح أثًاء اجازج الّضع، ّهًع فصل ا* 

 .الهرأج تستب الحهل أّ الّالدج

ّحدد  ،لح األهى الّظٗفٖالٔ هسؤ هسٗحٖ 1976لسًح ( 55)ُذا كها تطرق قاًّى الخدهح الهدًٗح رقم      

ل ذلك تّصّّ ،ركاخ العاهح ّالّحداخ اإلدارٗحالشخدهح للًساء العاهالخ تالهًشآخ ّأستاب التقاعد هى ال

أّ فٖ  ،تًاًء علٔ طلب  العاهلح( 55)، ّتجّز اإلحالح عًد تلّو سى سًح( 60) الـالهرأج العاهلح سى 

 .ّٗصرف لِا هعاش تقاعدٕ طٗلح هدج حٗاتِا ،الّظاثف التٖ ٗصدر فِٗا قرار هى الجِاخ الهختصح
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  الصحح

ٗرجٔ تقدٗم هعلّهاخ عى التداتٗر التٖ اتخذتِا الدّلح الطرف للّقاٗح هى اًتشار فٗرّس ًقص الهًاعح  .18

. هتالزهح ًقص الهًاعح الهكتسب، تها فِٗا تداتٗر الترتٗح الجًسٗح فٖ الهدارس ّحهالخ التّعٗح/ التشرٕ

هتالزهح ًقص الهًاعح / دل الًساء ّالفتٗاخ الهصاتاخ تفٗرّس ًقص الهًاعح التشرّٕٗرجٔ تٗاى هع

. الهكتسب هقارًح تاإلصاتح عًد الذكّر

ٗرجٔ تقدٗم هعلّهاخ ّتٗاًاخ عى استفادج ًساء ّفتٗاخ الهًاطق الرٗفٗح هى الخدهاخ الصحٗح، ّكذلك . 19

تهى فِٗى الًساء الهِاجراخ، فضالً عى هعلّهاخ ّتٗاًاخ األقلٗاخ ّالًساء الالثٖ ال ٗحهلى الجًسٗح اللٗتٗح، 

. عى الّفٗاخ الًفاسٗح ًّسب الّفٗاخ لدٓ الًساء ككل، تها فٖ ذلك االتجاٍ الزهًٖ لِذٍ الهعدالخ

      

      الهًاطق علٔ اختالف فتٗاخ الّتالًستح للّقاٗح هى اًتشار فٗرّس ًقص الهًاعح، ّاستفادج الًساء      

:- ًّرد التالٖ هى الخدهاخ الصحٗح  -الرٗفٗحج ّالحضرٕ -

لقد اتخذخ الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح خطّاخ ّتداتٗر فعالح فٖ هجال الرعاٗح الصحٗح، ّسًخ العدٗد هى  -1

، ًّص فٖ هادتَ األّلٔ علٔ (1)هسٗحٖ 1973لسًح ( 106)التشرٗعاخ، تتدأ تصدّر القاًّى الصحٖ رقم 

لطتٗح حق للهّاطًٗى تكفلَ الدّلح ّتعهل ّزارج الصحح علٔ تطّٗر الخدهاخ الرعاٗح الصحٗح ّا" أى 

الصحٗح ّالطتٗح، ّالرفع هى هستّاُا ّزٗادج كفاءتِا تها ّٗاجَ حاجح الهّاطًٗى ّّٗاكب التقدم العلهٖ فٖ 

رافق الصحٗح ُذٍ الهجاالخ، تها ٗساٗر الخط اإلًهاثٖ للتالد، كها تعهل الّزارج علٔ تّفٗر ها تحتاج الَٗ الم

علٔ اعتهاد  هٗالدٗح، 1424لسًح ( 24)، ًّص قرار اللجًح الشعتٗح العاهح رقم "هى عًاصر فًٗح 

-09الثحح العالج الطتٖ تتارٗخ  ّتصدّر ،(رفقم)اإلستراتٗجٗح الّطًٗح لتّفٗر الصحح للجهٗع ّتالجهٗع 

: ًصخ فٖ هادتِا األّلٔ علٔ أىتتًفٗذ القاًّى الصحٖ، التٖ  هجلس الّزراءهسٗحٖ تقرار هى  06-1975

العالج الطتٖ الهجاًٖ حق لكافح الهّاطًٗى، ّالجهٗع فَٗ علٔ قدم الهساّاج، ّٗتم فٖ الهرافق الصحٗح " 

. (2)"داخل الجهِّرٗح 

هسٗحٖ، ّهى  1975لسًح ( 37)ُذا ّقد تم التصدٗق علٔ تعض االتفاقٗاخ الدّلٗح تهّجب القاًّى رقم      

تشؤى حهاٗح ( 103)ّاالتفاقٗح رقم ، (1)تشؤى الهستّٗاخ الدًٗا هى الضهاى( 102)رقم  تًِٗا االتفاقٗح

 .األهّهح

 

 1985لسًح ( 8)هسٗحٖ، الهعدل تالقاًّى رقم  1980لسًح ( 13)كها اى قاًّى الضهاى االجتهاعٖ رقم  -2

العاهل لحساب ًفسَ  علٔ عدد هى الهًافع قصٗرج األهد ّالتٖ ٗستحق الهشترك( 25)هسٗحٖ قرر فٖ هادتَ 

تهّجتِا هًافع ًقدٗح قصٗرج األهد، تعّٗضاً لَ عى الدخل الهفترض الذٕ ٗفقدٍ تستب العجز الّقتٖ الًاشت 

: عى الهرض  أّ اصاتح العهل أّ الّالدج، علٔ أى ٗكّى ذلك لهدد ّفثاخ ًذكر هًِا

                                                 
(1)

 .يسٍحً 1974نسُت  6انزسًٍت، انعذد انجزٌذة  
(2)

 .يسٍحً 1976نسُت  19انجزٌذة انزسًٍت، انعذد  
(1)

 يسٍحً 1976نسُت  25انجزٌذة انزسًٍت، انعذد  
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الثح أشِر شاهلح لها قتل الّضع هاثح فٖ الهاثح هى الدخل الهفترض ّلهدج ث%( 100: )فٖ حالح الّالدج" 

ُي هقطّعح تصرف للهشترك ّتستحق كل هًِا دفعح : هى ذاخ القاًّى( 27)كها تضهى الهادج ". ّتعدٍ  هًحا

ٗتٗى قٗهح هًحح الّالدج ( 3)ّالجدّل التالٖ رقم . هًحح الّالدج: ّاحدج هتٔ تّافرخ شرّطِا، ّهًِا

. (2)هسٗحٖ 2006 -2001الههًّحح خالل الفترج 

( 3)الجدّل رقم 

هسٗحٖ  2006 -2001ٗتٗى قٗهح هًحح الّالدج خالل الفترج 

 

 

ًّع 

اإلعاًح 

  السًــح

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 الهجهّع

هًحح 

الّالدج 

429613 369114 417790 455800 440951 310625 2006103 

 

تهٗزخ تاالرتفاع الهستهر خالل فترج العقّد  ّتشٗر هعدالخ التقاء علٔ قٗد الحٗاج للهرأج اللٗتٗح أًِا     

هسٗحٖ، أى هعدل تّقع الحٗاج عًد الّالدج تالًستح  1995الثالثح الهاضٗح، فقد دلخ ًتاثج التعداد السكاًٖ 

 2000عاهاً عام ( 72)عاهاً عًد ًِاٗح الستًٗاخ، ّتلغ ًحّ ( 48)عاهاً هقارًح تًحّ ( 66)لإلًاث ُّ 

( 77)فقد أخذخ هعدالخ ّفٗاخ األهِاخ هًحًٔ االًخفاض الحاد، فتلغخ ًحّ هسٗحٖ، ّهى ًاحٗح أخرٓ 

.  هسٗحٖ 2000تاأللف عام ( 40.0)هسٗحٖ، ّاًخفضخ الٔ  1983تاأللف فٖ عام 

ّاذا أردًا أى ًستخدم هإشراخ للتدلٗل علٔ اإلًصاف فٖ اتاحح الخدهاخ الصحٗح للجهٗع، فٗهكى      

:- االستشِاد تالتٗاًاخ التالٗح

. هى الًساء فٖ سى اإلًجاب ٗحصلى علٔ عًاٗح صحٗح%(  80.8) -

. هى الًساء فٖ العهر اإلًجاتٖ ٗحصلى علٔ عًاٗح صحٗح عاهح%(  92.5) -

. هى الّالداخ تتم فٖ الهستشفٗاخ ّتحخ رعاٗح صحٗح عاهح%(  99.6) -

. ّالرٗفٗح ّال تّجد فٖ كل تلك الهجاالخ أٗح فرّق تُيذكر فٗها تٗى الهًاطق الحضرٗح -

هسٗحٖ، ّالذٕ  2008تاإلضافح الٔ أًَ تتٗى هى التقرٗر األّلٖ للهسح الّطًٖ اللٗتٖ لصحح األسرج لسًح 

تم اجراإٍ ضهى الهشرّع العرتٖ لصحح األسرج، ًّفذتَ جاهعح الدّل العرتٗح تالتعاّى هع كافح الدّل 

ّأى ًستح هى سهعى عى هرض اإلٗدز  ،%( 93.9)العرتٗح، أى ًستح السٗداخ الالثٖ ٗعرفى هرض اإلٗدز 

، ّأى ًستح الهرافق التٖ ٗتّفر تِا اعالم %( 95.9)هى خالل اإلذاعح الهرثٗح هى تٗى الالتٖ تعرفى الهرض 

%(.  53.3)ّتثقٗف حّل هرض اإلٗدز 

 

  الهرأج الرٗفٗح

                                                 
(2)

 .صُذوق انضًاٌ االجتًاعً: انًصذر 
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رٗفٗح، ّتّجَ خاص ٗرجٔ تقدٗم هعلّهاخ هحّدثح عى إٔ تراهج خاصح اعتهدخ لسد احتٗاجاخ الهرأج ال. 20

ّٗرجٔ تٗاى هعدل الًساء ّالفتٗاخ الهسجالخ فٖ التعلٗم االتتداثٖ . فٖ هجالٖ التعلٗم ّالتدرٗب الهًِٖ

  .ُذٍ الًسب هع هعدالخ التسجٗل فٖ الهدىّالثإًّ ّفٖ الطّر الجاهعٖ، ّهقارًح 

خاص تح للهرأج الرٗفٗح، ّتّجَ ّٗرجٔ ذكر األحكام الهحددج الهتّافرج لضهاى الظرّف الهعٗشٗح الهًاس. 21

ّٗرجٔ أٗضاً تقدٗم هعلّهاخ عى الخطّاخ الهتخذج هى أجل . فٗها ٗتعلق تاالستفادج هى هٗاٍ الشرب الهؤهًّح

. تٗسٗر استفادج الهرأج األهازٗغٗح هى الهٗاٍ الهؤهًّح فٖ هًطقتٖ ًفّسح ّزّارج

      

ّاألحكام الهتّافرج لضهاى الظرّف الهعٗشٗح الهًاستح تالًستح لتراهج سد احتٗاجاخ الهرأج الرٗفٗح،      

:- ًّرد التالٖ للهرأج الرٗفٗح،

أُهٗح أعطخ فبًِا  ،السٗاسح العاهح للجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح الِادفح الٔ التًهٗح الشاهلح هى اًطالقاً  -1

ٕ كاًخ قاثهح فٖ اطار التًهٗح ، هى خالل هراكز التًهٗح الرٗفٗح، ّالخللعًاٗح تتًهٗح الهًاطق الرٗفٗـح خاصح

الرٗفٗح، ّأدٓ اًتشار الهإسساخ التعلٗهٗح ّالتدرٗب الهًِٖ الٔ زٗادج أعداد الخرٗجاخ الهتعلهاخ فٖ 

الهًاطق الرٗفٗح، ثم تم تحّٗل هراكز التًهٗح الرٗفٗح الٔ هراكز للهِى الشاهلح ّالعلّم االقتصادٗح ّاإلدارٗح 

. ّالتشغٗل ّالتدرٗب العاهح للقّٓ العاهلح جتحخ اشراف أهاًح اللجًح الشعتٖ

تالًستح للقضاء علٔ التهٗٗز ضد هشاركح الهرأج الرٗفٗح، فبى الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح قد اتخذخ تداتٗر  -2

ّجّد هإتهراخ شعتٗح ٗٗز ضد الهرأج، ّها ساعد علٔ ذلك غاٗح فٖ األُهٗح فٖ هجال القضاء علٔ التم

الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح، أتاح للهرأج الرٗفٗح حق الهشاركح فٖ ّضع ّتًفٗذ أساسٗح فٖ جهٗع هًاطق 

. التخطٗط اإلًهاثٖ علٔ جهٗع الهستّٗاخ

فٗها ٗتعلق تالحصّل علٔ التعلٗم ّالتدرٗب فبى الهرأج الرٗفٗح ال تختلف عى الهرأج الحضرٗح، ّتدل أها      

لهرأج الرٗفٗح فٖ القطاع الزراعٖ أصتحخ ضثٗلح جداً، علٔ ذلك اإلحصاثٗاخ التٖ تشٗر الٔ أى هساُهح ا

ّٗعّد ُذا تاإلضافح الٔ تطّر أسالٗب ّتقًٗاخ العهل ّاإلًتاج فٖ القطاع الزراعٖ، الٔ ارتفاع ًستح االلتحاق 

ّٗر طتٗعح الهجتهعاخ الرٗفٗح الٔ  تالهدارس، ّاتجاٍ الفتٗاخ الرٗفٗاخ الٔ التعلٗم الهتّسط ّالعالٖ؛ ًتٗجح تغ

. ّرج قرٗتح هى صّر الهدى، فالرٗف اللٗتٖ تتّافر فَٗ كافح هظاُر الحٗاج الهدًٗحص

الًساء ّال تٗى الًساء الرٗفٗاخ ّ ،تٗى الًساء الرٗفٗاخ ّالرجال ال ّٗجد إٔ تهٗٗز فٖ الهعاهلحًإكد أًَ ّ     

 ،الرعاٗح الصحٗحّ ،أّ التدرٗتٗح ،لخدهاخ التعلٗهٗحٕ ٗقطى الهًاطق الحضرٗح فٖ الحصّل علٔ اةالال

التضاهى االجتهاعٖ الذٕ ٗعًٔ تالفثاخ الضعٗفح ّ ،ّخدهاخ الضهاى االجتهاعٖ التٖ تقدم للعاهلٗى فٖ الدّلح

. فٖ الهجتهع

ّاهتالك األراضٖ  ،ّل الهرأج علٔ القرّض الزراعٗحال ّٗجد إٔ تهٗٗز أّ هّاًع أّ قّٗد فٖ حصكها      

التٗع ّالشراء  :هثل ،قاًًّاً فٖ الهجتهعالهعهّل تِا التصرف الساثدج ع كافح أًّاالتصرف فِٗا بّ ،الزراعٗح

. غٗرُإ الجهعٗاخ التعاًّٗح الزراعٗح ّالعضّٗح فلدّلح ّالتعّٗض ّالتخصٗص هى قتل اّاإلرث ّالِتـح ّ
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اركتِا ذلك هى هشالًشاطاخ الهجتهعٗح، ّٗتضح فٖ  شتراكاال هىج الرٗفٗح الهرأ ها ٗهًعأٗضاً ال ّٗجد ّ     

، كها أى لِا الهساُهح فٖ الجهعٗاخ الًساثٗح هجاالخال جهٗعّخرّجِا للعهل فٖ  ،فٖ كافح الهجاالخ الحٗاتٗح

 .الجهعٗاخ األُلٗح الهختلفحّ

  

  الزّاج ّالعالقاخ العاثلٗح

لح ٗرجٔ تقدٗم هعلّهاخ عى الخطّاخ الهتخذج لضهاى الهساّاج تٗى الهرأج ّالرجل فٖ القضاٗا الهتص. 22

. تاألحّال الشخصٗح، هثل الزّاج ّالطالق ّالهٗراث

ّٗرجٔ تٗاى ها اذا كاًخ الدّلح الطرف تًّٕ الًظر فٖ الغاء تعدد الزّجاخ، تها ٗتّافق ّالتّصٗح . 23

. ، فٗها ٗخص الهساّاج فٖ الزّاج ّالعالقاخ العاثلٗح(1994)للجًح  21العاهح رقم 

      

:- ًّرد التالٖاألحّال الشخصٗح تالًستح للقضاٗا الهتصلح ب     

قّاعد الشرٗعح اإلسالهٗح، ّقد أكد اإلعالى الدستّرٕ  تحكهَعقد الزّاج فٖ الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح  -أ -1

 ، ثم صدر اعالى"اإلسالم دٗى الدّلح : " هسٗحٖ، ّفٖ هادتَ الثاًٗح علٔ أى 1969-12-11الصادر فٖ 

القرآى الكرٗم : " هًَ علٔ أى( ثاًٗاً )هسٗحٖ، ًّص فٖ التًد  1977-03 -02سلطح الشعب  ّٗم  قٗام

هى الّثٗقح ( 21)، ًّص الهتدأ "شرٗعح الهجتهع فٖ الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح الشعتٗح االشتراكٗح 

الزّاج هشاركح هتكافثح تٗى طرفٗى : " الخضراء الكترٓ لحقّق اإلًساى فٖ عصر الجهاُٗر علٔ أى

هى قاًّى تعزٗز ( 25)، كها ًّصخ الهادج .. "ٕ هًِها أى ٗتزّج اٙخر ترغم ارادتَهتساّٗٗى ال ٗجّز أل

لكل هّاطى ّهّاطًح الحق فٖ تكّٗى أسرج أساسِا عقد : " هسٗحٖ علٔ أى 1991لسًح ( 20)الحرٗح رقم 

.. ". الًكاح القاثم علٔ رضاء الطرفٗى

 

كام الخاصح تالزّاج ّالطالق ّآثارُها قد قّرر هسٗحٖ تشؤى األح 1984لسًح ( 10)القاًّى رقم كها أى  -ب

، ّال ٗغٗر "أال ٗجّز للّلٖ أى ٗجتر الفتٔ أّ الفتاج علٔ الزّاج تشخص رغم ارادتِها " فٖ هادتَ الثاهًح 

هى ُذا أى ٗتّلٔ عقد زّاج الهرأج تهّافقح ّلٖ أهرُا؛ ألى ذلك ٗستًد علٔ أًَ هٗثاق شرعٖ، تُيستهد أصّلَ 

ًّخ ّلٖ أهرُا أّ هى الشرٗعح اإلس الهٗح، ّال ٗعًٖ اجتار الهرأج علٔ أى تتزّج رغم ارادتِا، لذا فبًَ اذا تع

رفض الهّافقح علٔ الزّاج دّى عذر شرعٖ ّهقتّل، فللهرأج الحق فٖ رفع أهرُا الٔ القضاء، ّتُيهًح اإلذى 

ّى، أسّج تالرجل، أى تطلب تعقد زّاجِا دّى الحاجح لهّافقح ّلٖ األهر، ّتبهكاى الزّجح طتقاً لذاخ القاى

. الطالق تستب الِجر أّ الضرر أٗاً كاى ًّعَ

 

تالًستح للحقّق ّالهسثّلٗاخ أثًاء عقد الزّاج ّعًد فسخَ، فال ًٗطتق ُذا الًص فٖ الجهاُٗرٗح العرتٗح  -ج

ددخ هسٗحٖ، الذٕ ح 1984لسًح ( 10)اللٗتٗح؛ الختالف حقّق الزّج عى حقّق الزّجح طتقاً للقاًّى رقم 

: ٗحق للزّجح علٔ زّجِا: " حقّق الزّجح علٔ زّجِا تالًص علٔ أًَهًَ  جالهادج الساتعح عشر

. الًفقح ّتّاتعِا فٖ حدّد ٗسر الزّج ّاستطاعتَ طتقاً ألحكام ُذا القاًّى -أ
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. عدم التعرض ألهّالِا الخاصح تِا، فلِا أى تتصرف فِٗا كها تشاء -ب

". كاى أّ هعًّٗاً عدم الحاق الضرر تِا هادٗاً  -ج

: ٗحق للزّج علٔ زّجتَ: " حقّق الزّج علٔ زّجتَ كاٙتٖ جّحددخ الهادج الثاهًح عشر

. الًفقح ّتّاتعِا فٖ حالح عسر الزّج ّٗسر الزّجح طتقاً ألحكام ُذا القاًّى -أ

. االُتهام تراحح الزّج ّاستقرارٍ حسٗاً ّهعًّٗاً  -ب

. ثًَّ ّالهحافظح علَٗاإلشراف علٔ تٗخ الزّجٗح ّتًظٗم ش -ج

. حضاًح أّالدُا هًَ ّالهحافظح علِٗم ّارضاعِم، اال اذا كاى ًُاك هاًع صحٖ -د

". عدم الحاق ضرر تَ هادٗاً ّهعًّٗاً  -ُـ

: هى ًفس القاًّى علٔ اٙتٖ( 35)الهادج  ّرد فٖأها عى الحقّق ّالهسثّلٗاخ الهترتتح علٔ الطالق، فقد 

. جٗى فٖ حضّر الزّجٗى أّ ّكٗلِٗها تّكالح خاصحٗقع الطالق تاتفاق الزّ -أ

. ّٗثق الطالق الذٕ ٗقع تاتفاق الزّجٗى لدٓ الهحكهح الهختصح -ب

اصح ّفقاً ألحكام فٗحق لكل هًِها أى ٗطلب التطلٗق هى الهحكهح الخ .."اذا لم ٗتفق الطرفاى علٔ الطالق -ج

: غٗر اتفاق الطرفٗى ُّٖ كاٙتّٖحدد القاًّى حاالخ أخرٓ للطالق ب الهّاد الهعهّل تِا،

(. 39الهادج )التطلٗق تًاًء علٔ طلب إٔ هى الزّجٗى فٖ حال ادعاثَ اإلضرار تَ هى اٙخر  -1

إلصالح  ّذلك تعد هًحَ أجالً هًاستاً  ،التطلٗق تًاًء علٔ طلب الزّجح اذا لم تعلم تعسر الزّج قتل الزّاج -2

(. 40الهادج ) أهرٍ

طلب إٔ هى الزّجٗى اذا ّجد تاٙخر عٗتاً ٗحّل دّى تحقٗق الزّاج لغاٗتَ، سّاء كاى  التطلٗق تًاًء علٔ -3

. (42الهادج ) ُذا العٗب هّجّداً قتل العقد أم طرأ تعدٍ

الهادج )التطلٗق تًاًء علٔ طلب الزّجح اذا غاب الزّج تدّى عذر هقتّل تعد هًحَ أجالً للعّدج لزّجتَ  -4

43 .)

(. 43الهادج )طلب الزّجح اذا ُجر الزّج زّجتَ أرتعح أشِر أّ أكثر تدّى عذر التطلٗق تًاًء علٔ  -5

 1984لسًح ( 10)القاًّى رقم ّفٗها ٗخص أُلٗح الزّاج ّتسجٗل العقد ّتحدٗد سى الزّاج فقد ًظم      

 علٔفٖ هادتَ السادسح ُذٍ الهساثل، حٗث ًص هسٗحٖ تشؤى األحكام الخاصح تالزّاج ّالطالق ّآثارُها 

:  اٙتٖ

. ٗشترط فٖ أُلٗح الزّاج العقل ّالتلّو. أ

. تكهل أُلٗح الزّاج تتلّو سى العشرٗى. ب

. رُا تعد هّافقح الّلٖللهحكهح أى تؤذى تالزّاج قتل تلّو ُذٍ السى لهصلحح أّ ضرّرج تقدّ . ج

ّهى ثم فبى  .آثارٍٗكتسب هى تزّج ّفق الفقرتٗى الساتقتٗى أُلٗح التقاضٖ فٖ كل ها لَ عالقح تالزّاج ّ. د

.  أدًٔ للزّاج اً القاًّى قد حدد سى

فاإلسالم لم ٗدع الٔ هًع التعدد هطلقاً، كها لم ٗدع الٔ اتقاثَ علٔ حالَ  هسؤلح الغاء تعدد الزّجاخ،أها      

ّٗدٍ ّأقام الشرّط أهاهَ ّهى حّلَ، ّالقاًّى رقم   1993لسًح ( 9)هطلقاً، ّاًها سلك هسلكاً ّسطاً، تؤى ق

هسٗحٖ فٖ تعض هّادٍ جاء هتفقاً فٖ رّحَ هع ها قررٍ  1984لسًح ( 10)سٗحٖ الهعدل للقاًّى رقم م

الهشرع فٗها ٗتعلق تقٗد التعدد، تها ّٗفر ّجّد العذر ّالضرّرج التٖ تتٗح الزّاج تؤخرٓ، ّذلك هى تاب 
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هسؤلح تعدد " هذكّر ّى اللذلك فقد ًظم الهشرع تهّجب أحكام الهادج األّلٔ هى القاى ،اتقاء الضرر

، حٗث أّجب تذلك هّافقح الزّجح األّلٔ أهام الهحكهح الهختصح، أّ الحصّل علٔ اذى هى "الزّجاخ

الهحكهح تهّجب حكم ٗصدر فٖ دعّٓ تختصم فِٗا األّلٔ، ّرّتب الهشرع فٖ حال عدم هراعاج الشرطٗى 

ّجح األّلٔ طلب تطلٗق الثاًٗح، ّهى الهًصّص علِٗها تالهادج تطالى الزّاج الثاًٖ، كها قرر الحق للز

لسًح ( 10)الجدٗر تالذكر أى الجهاُٗرٗح العرتٗح اللٗتٗح تصدد التعدٗل فٖ تعض القّاًٗى، ّهًِا القاًّى رقم 

هسٗحٖ، ّذلك لتقرٗر الهزٗد هى الضّاتط، ّالتٖ هى شؤًِا أى تحد هى هسؤلح التعدد، حتٔ ال ٗكّى  1984

. اال لضرّرج تدعّ الَٗ
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الحق الم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1)هلحق رقم 

هسٗحٖ تشؤى الًظام الّطًٖ للهعلّهاخ ّالتّثٗق  1990لسًح ( 4)القاًّى رقم 

 

هسٗحٖ تشؤى الًظام الّطًٖ للهعلّهاخ ّالتّثٗق علٔ أى ٗكّى  1990لسًح ( 4)ًص القاًّى رقم      

للجهاُٗرٗح العظهٔ ًظاهاً ّطًٗاً للهعلّهاخ ّالتّثٗق، ِٗدف الٔ تّفٗر كافح التٗاًاخ اإلحصاثٗح ّالّثاثق، 

ّحفظ التٗاًاخ ّالهعلّهاخ، ّهى ُذا الهًطلق أًشثخ الِٗثح لتكّى الجِح الرسهٗح، التٖ تقّم تجهع 

ّهعالجتِا ّتحلٗلِا تاستخدام أحدث األسالٗب التقًٗح، حٗث تُيشّكل التٗاًاخ التٖ تصدرُا الِٗثح أُهٗح تالغح 

. لصاًعٖ القرار ّالتاحثٗى ّالدارسٗى فٖ هجاالخ التخطٗط ّالتًهٗح، ّكذلك اثراء لذاكرج الهجتهع

 

قاًّى اًشاء الِٗثح العاهح للهعلّهاخ 

هسٗحٖ، الذٕ ًص فٖ هادتَ  1993لسًح ( 149)أًشثخ الِٗثح تقرار هى اللجًح الشعتٗح العاهح رقم      

، تكّى لِا الشخصٗح االعتتارٗح (الِٗثح الّطًٗح للهعلّهاخ ّالتّثٗق)األّلٔ علٔ اًشاء ُٗثح عاهح تسهٔ 

دًٗح طراتلس تالجهاُٗرٗح العظهٔ، ّالذهح الهستقلح، ّتتتع اللجًح الشعتٗح العاهح، ّٗكّى هقرُا الرثٗسٖ م

. ّٗجّز لِا اًشاء فرّع أّ هكاتب

ّدل ُذا القرار تهّجب القرار رقم       ، حٗث أًشثخ تهّجتَ (هسٗحٖ 2005)ر .ّ 1373لسًح ( 7)ّعُي

 2006)ر .ّ 1374لسًح ( 116)، ّتهّجب القرار رقم (الِٗثح العاهح للهعلّهاخ ّالتّثٗق ّاالتصاالخ)

ّدلخ( هسٗحٖ (. الِٗثح العاهح للهعلّهاخ)تسهٗح الِٗثح الٔ  عُي

 

: هِام الِٗثح

. تًفٗذ ّهتاتعح قراراخ الهإتهراخ الشعتٗح األساسٗح فٖ هجاالخ الهعلّهاخ ّالتّثٗق* 

جهع ّحفظ التٗاًاخ ّالهعلّهاخ ّالّثاثق، ّفقاً لألسس ّاألسالٗب ّالّساثل العلهٗح، ّجعلِا فٖ هتًاّل * 

. صحالجِاخ العاهح ّالخا

اقاهح قّاعد ّهصادر هعلّهاخ ّطًٗح فٖ هجاالخ الهّارد التشرٗح ّالعلّم التقًٗح، ّغٗرُا هى الهجاالخ * 

. التٖ تعكس خترج ّتجارب الجهاُٗرٗح العظهٔ

. اعداد ّادارج قاعدج تٗاًاخ هرجعٗح لتٗاًاخ هلف الرقم الهّحد، ّتحدٗثَ تشكل داثم* 

علّهاخ التٖ تساعد فٖ دعم القراراخ، ّتسِٗل هِام الدراساخ ّالتحّث تطّٗر ّتًظٗم قّاعد التٗاًاخ ّالم* 

. ّالتخطٗط، فٖ الهجاالخ االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح ّالعلهٗح ّغٗرُا

. اعداد الدلٗل الّطًٖ للهعلّهاخ* 

. تًظٗم اًسٗاب التٗاًاخ ّالهعلّهاخ تٗى هراكز الهعلّهاخ الهختلفح تالجهاُٗرٗح العظهٔ ّغٗرُا* 
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اح تحدٗد هّاعٗد ّطرق اجراء العهلٗاخ االجتهاعٗح، ّتحدٗد هّاعٗد ّطرق ًشر ًتاثجِا، تها ٗضهى اقتر* 

سالهتِا ّدقتِا ّكفاءتِا، ّتعهٗم االستفادج تِا ّاالعتهاد علِٗا، ّاجراء التعداد العام للسكاى، ّغٗرٍ هى 

. ُا تالتًسٗق هع الجِاخ الهختصحعهلٗاخ اإلحصاء ّالتعداداخ الًّعٗح، ّاتخاذ اإلجراءاخ الالزهح لتًفٗذ

. اعداد تقرٗر التًهٗح التشرٗح ّفقاً لهإشراخ ّأُداف التًهٗح األلفٗح* 

. تّثٗق أدتٗاخ الثّرج، ّتجهٗع الهعلّهاخ ّالّثاثق الهتعلقح تِا ّتصًٗفِا* 

. اعداد أطلس التًهٗح تالشعتٗاخ، ّفقاً لهإشراخ القطاعاخ االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح* 

. الّعٖ اإلحصاثٖ فٖ التالد، ّالًِّض تهستّٓ اإلحصاء فِٗاًشر * 

. الهساُهح فٖ تطّٗر اإلدارج اإللكترًّٗح، تها ٗتهشٔ ّالًظم الدّلٗح* 
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( 2)هلحق رقم 

تٗاى حقّق ّّاجتاخ الهرأج فٖ الهجتهع العرتٖ اللٗتٖ 

افرًجٖ  16/03/1997الشرارج األّلٔ ستِا 

تسم هللا الرحهى الرحٗم 

الًاس اتقّا رتكم الذٕ خلقكم هى ًفس ّاحدج ّخلق هًِا زّجِا ّتث هًِها رجاالً كثٗراً ًّساًء ٗؤِٗا )) 

(( ّاتقّا هللا الذٕ تساءلّى تَ ّاألرحام اى هللا كاى علٗكم رقٗتاً 

 صدق هللا العظٗم

تاب األخضر ُّى ٗصًعى حٗاتِى تالقرآى الكرٗم شرٗعح ّالك, جهاُٗر الًساء فٖ الهجتهع العرتٖ اللٗتٖ     

ٗعلى أى القاعدج الطتٗعٗح للهساّاج التٖ أرساُا أتًاء الهجتهع الجهاُٗرٕ تًٗخ حقَ فٖ تقرٗر  ،هًِجاً 

. حٗث الغاٗح الًِاثٗح فٖ الحٗاج أى ٗكّى اإلًساى حراً سعٗداً  ،الهصٗر

ّأى الحرٗح , صارخ جهاُٗر الًساء فٖ الهجتهع العرتٖ اللٗتٖ ٗإهى أى التفرقح تٗى الرجل ّ الهرأج ظلم     

اًطالقاً هى هتدأ أى حرٗح اإلًساى ال  ،رُى اهتالك الحاجح اهتالكاً هقدساً ّهضهًّاً ضهاًاً غٗر قاتل للسلب

ّتؤسٗساً  ،قاثد ثّرج الفاتح العظٗم الداثم للهرأج(( العقٗد هعهر القذافٖ / األخ )) ّاًطالقاً هى تحرٗض  ،تتجزأ

 –أهّهح )) افرًجٖ تهدًٗح سرخ تحخ شعار  1996الرتٗع  8ج الهًعقد فٖ علٔ تّصٗاخ هإتهر اًعتاق الهرأ

 ،ّالذٕ استِدف تسلٗح الهرأج تالحرٗح ّالعلم ّاألخالق ّرسم هالهح حاضرُا ّهستقتلِا(( ًضال   –ًتاجا

ٗدفع  ّلتحقٗق الصالح العام فٖ ّضع األسس العقاثدٗح ّالعلهٗح تها ،استرشاداً تهتادة دًًٗا اإلسالهٖ الحًٗف

 ،ّتصعٗداً  ،اختٗاراً  ،ّههارسح سلطتِا ،ّاستشراف آفاق هستقتلِا ،جهاُٗر الًساء لقٗادج حركح حاضرُا

. ّالغاء أشكال الظلم كافح ،ّتسٗٗراً ، ّرقاتح

 ،تؤسٗساً علٔ ذلك فبى جهاُٗر الًساء فٖ الهجتهع العرتٖ اللٗتٖ ٗعلى التداٗح الحقٗقٗح لههارسح حرٗتِى     

ّٗصدرى تٗاى االًعتاق ّفقاً  ،ّاالقتصادٗح ،ّالقاًًّٗح ّالسٗاسٗح ،ٓ  هقدراتِى االجتهاعٗحّسٗطرتِى عل

: للهتادة التالٗح

فبى الهرأج فٖ الهجتهع , اًطالقاً هها جاء فٖ الّثٗقح الخضراء الكترٓ لحقّق اإلًساى فٖ عصر الجهاُٗر( 1

. الرجل دّى تفرقح تًِٗهاالجهاُٗرٕ تإكد علٔ التهتع تكافح الحقّق التٖ ٗتهتع تِا 

الهرأج فٖ الجهاُٗرٗح العظهٔ تإكد حقِا فٖ ههارسح السلطح هى خالل الهإتهراخ الشعتٗح ّاللجاى ( 2

. الشعتٗح دّى ًٗاتح أّ تهثٗل هى أحد ألى الدٗهقراطٗح ُٖ الحكم الشعتٖ ّلٗسخ التعتٗر الشعتٖ

ّكفاءتِا ضهاًاً لههارسح حقٗقٗح للجهاُٗر  ،راتِاّخب ،للهرأج حق تّلٖ الهّاقع القٗادٗح تحسب قدراتِا( 3

. هى الًساء ّالرجال فٖ الهجتهع

ّتإكد  ،تِا جدٗرج تؤى تكّى راثدج فٖ كل الهإسساخ التٖ تقّد الهجتهعاىّهك ،ّرإٗتِا ،الهرأج تعقلٗتِا( 4

. تعًٖ تشإّى الهرأج ّالًشاطاخ التٖ ،علٔ استحداث ُٗكلح ادارٗح ّتًفٗذٗح تعهل علٔ تًفٗذ ّهتاتعح التراهج

. ّالعهل ًّّعٗتَ أهّر هترّكح لقدراخ الهرأج ّرغتاتِا ،التعلٗم ًّّعٗتَ( 5

. اتراز دّر الهرأج الًضالٖ هع التركٗز علٔ دّرُا فٖ حركح الجِاد( 6

. فالهّخ فٖ ستٗل الّطى ال ًٗاتح فَٗ ،الهرأج فٖ الجهاُٗرٗح العظهٔ تلتزم تّاجب الدفاع عى الّطى( 7
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ّاألسرج ُٖ الًّاج األّلٔ فٖ تؤسٗس الهجتهع ّعلِٗا ٗقع عبء تًشثح صحٗحح  ،هرأج أساس األسرجال( 8

. ّالعلهٗح ،ّالسٗاسٗح ،تها ٗضهى تحهلِم لهسإّلٗاتِم االجتهاعٗح

هى حق الزّجح أى تختار الّضع الذٕ ًٗاستِا فٖ حالح زّاج زّجِا تاهرأج أخرٓ علٔ أال ٗهس ُذا ( 9

. لقاًًّٗح هى جاًب الزّجاإلجراء تحقّقِا ا

ّهى تم ٗجب  ،أكدخ الشرٗعح ّجّب أداثَ للزّجح دّى ههاطلح أّ تؤخٗر ،هِر الزّجح حق خالص لِا( 10

. علٔ الزّج أداثَ فّراً عًد استحقاقَ

ّلِا الحق فٖ  ،ّٗجب احترام ذلك ،حق الهرأج فٖ التهتع تذهح هالٗح هستقلح حق هكفّل لِا شرعاً ( 11

ّفقاً  ،ّالرُى ّالتصرف فٖ أهّالِا الخاصح تكافح أًّاع التصرفاخ القاًًّٗح ،ّالتهلك ،ءّالشرا ،التٗع

. ألحكام الشرٗعح اإلسالهٗح

لذلك ٗجب أى تتهتع تًفس الحق الذٕ  ،ّأحاسٗس ال تختلف عى الرجل ،لِا هشاعر( اًساى ) الهرأج ( 12

. الشعتٗح األساسٗح ّتالتسإّ هع الرجل ّفق قاًّى العقّتاخ الصادرج عى الهإتهراخ ،ٗتهتع تَ الرجل

ّدّساً علٔ  ،ّالعفح ،ّترٓ فٖ االغتصاب اًتِاكاً للكراهح ،الهرأج فٖ الجهاُٗرٗح العظهٔ تًتذ الغدر( 13

ّخالف ذلك جرم فادح تدعّا الٔ حهاٗح الهجتهع  ،الشرف الذٕ ٗعتتر القاعدج األساسٗح لتًاء الهجتهع الطاُر

. كتَٗهى ّتغلٗظ العقاب لهرخ

. ّاًِاإٍ ٗتم تاتفاق الهتّاثقٗى أّ تؤهر قضاثٖ ،عقد الزّاج هٗثاق ٗقع علٔ أساس الهساّاج ّالتراضٖ( 14

اًِاء العالقح الزّجٗح هى قتل الزّجح حق ًصخ علَٗ الشرٗعح اإلسالهٗح قٗاساً علٔ سًح رسّل هللا ( 15

هال الهرأج لَ ال ٗهًعِا هى حضاًح أّالدُا ّاستع ،ّتقٗٗد ُذا الحق تعطٗل للشرٗعح ،علَٗ الصالج ّالسالم

. ّخالف ذلك ظلم لدّر الهرأج الطتٗعٖ فٖ حٗاج

الهرأج الحاضًح الحق فٖ حضاًح أّالدُا ّ أحفادُا طالها تّفرخ فِٗا الشرّط القاًًّٗح الهقررج ( 16

. للحضاًح

. عاثلح طٗلح هدج الحضاًح الهرأج فٖ الجهاُٗرٗح العظهٔ تإكد علٔ حق الهطلقح فٖ الحصّل علٔ كتٗب( 17

لسرعح التث  ،الهرأج فٖ الجهاُٗرٗح العظهٔ تإكد علٔ ضرّرج اًشاء هحاكم خاصح تاألحّال الشخصٗح( 18

. ّتًفٗذ األحكام الصادرج عًِا، فٖ القضاٗا الهتعلقح  تِذا الشؤى

 ،الشٗخّخح الضهاى االجتهاعٖ حق ٗكفلَ الهجتهع الجهاُٗرٕ للهرأج ّالرجل علٔ حد سّاء فٖ( 19

ّفٖ حاالخ الكّارث ّالطّارة ّكذلك هى  ،ّاًقطاع ستل العٗش ،ّهرض الهًِح ،ّاصاتح العهل ،ّالعجز

. ّفٗح التهتع تالحقّق الضهاًٗح أسّج تؤتًاء الرجل الهتّفٔخحق ّرثح الهرأج الم

حرٗح ّتتحقق آدهٗح اًطالقاً هى أى قضٗح الحرٗح ال تتجزأ تالًستح لإلًساى ذكراً أّ أًثٔ ّلتًتصر ال( 20

. تإكد الهرأج علٔ حرٗتِا فٖ التًقل ّاإلقاهح دّى شرط أّ قٗد ،اإلًساى فٖ الهجتهع الجهاُٗرٕ

الهرأج فٖ الجهاُٗرٗح العظهٔ تإكد علٔ حق أتًاء الهرأج العرتٗح اللٗتٗح الهتزّجح تعرتٖ التهتع تحقّق ( 21

. ّتحهٗلِم تذاخ الّاجتاخ الهفرّضح علِٗم ،اللٗتٗٗى

اى الهرأج فٖ الجهاُٗرٗح العظهٔ تلتزم تها جاء فٖ ُذا التٗاى ّال تجٗز الخرّج علَٗ ّتجرم كل فعل      

هخالف للهتادة ّالحقّق التٖ تضهًِا ّلكل اهرأج الحق فٖ اللجّء الٔ القضاء إلًصافِا عًد إٔ هساس 
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ّثٗقح تضهى حقّق الهرأج فٖ تحقّقِا ّحرٗتِا الّاردج فَٗ ّتتعِد جهاُٗر الًساء تالعهل علٔ اصدار 

 .الهجتهع الجهاُٗرٕ أًٗها كاى

 

هٗالدٗح  1427رتٗع  16/ افرًجٖ 16/3/1997 صدر فٖ الشرارج األّلٔ ستِا

جدّل ّٗضح 

 (هقاطعح) العاهلٗى اقتصادٗاً تكل شعتٗح( لٗتّٗى ّغٗر لٗتٗٗى)سًح فها فّق  15تّزٗع السكاى 
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ج ّل ْٗضح 

 سٌح فوا فْق )ل٘ثْ٘ى ّغ٘  ل٘ث٘٘ي( العاهل٘ي اق  ادٗاً ت   شعث٘ح )هقا عح( 15تْزٗع ال  اى 

 سٌح فوا فْق 15العاهلْى اق  ادٗاً 

غ٘  ل٘ث٘٘ي ل٘ثْ٘ى 

 

ال عث٘ح 

جولح اًاث  ذكْر جولح اًاث ذكْر 

 3669 332 3337 47313 16448 30865الث ٌاى 

 2998 298 2700 55069 21705 33364درًح 

 6075 418 5657 61901 22934 38967ال ث  األخ   

 5479 223 5256 57094 19717 37377الو ج 

 22138 1557 20581 155565 39144 116421تٌغازٕ 

 9791 385 9406 46079 12559 33520الْاحاخ 

 2597 175 2422 11210 3454 7756ال ف ج 

 10016 514 9502 52359 16736 35443س خ 

 21946 964 20982 130257 25147 105110ه  اتح 

 12321 431 11890 123249 31729 91520الو قة 

 36818 3521 33297 305507 87191 218316  اتل  

 18947 1065 17882 140585 47819 92766ال فارج 

 12000 545 11455 96015 35508 60507ال اّٗح 

 10616 522 10094 101782 41784 59998الٌقاط ال و  

 10397 387 10010 97335 34373 62962ال ث  الغ تٖ 

 4415 170 4245 32165 13372 18793ًالْخ 

 10425 763 9662 66208 25394 40814سثِا 

 4096 176 3920 23303 9104 14199ّادٕ ال ٘اج 

 3634 132 3502 25770 11022 14748ه زق 

 848 41 807 7017 2851 4166غاخ 
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ج ّل ٗث٘ي  

 ه ٘ ٖ 2007- 2006ع د ال الب تالوعاُ  العل٘ا للعام 

ع د ال الب   

الو وْع اًاث ذكْر الوعِ  

 278 261 17الوعِ  العالٖ ال  ٖ   اتل  

 295 295 0الوعِ  العالٖ ال  ٖ تٌغازٕ 

 214 188 26الوعِ  العالٖ ال  ٖ ال ُ اء 

 204 204 0الوعِ  العالٖ ال  ٖ الث٘ اء 

 207 175 32الوعِ  العالٖ ال  ٖ ص هاى 

 230 190 40الوعِ  العالٖ ال  ٖ غ ٗاى 

 215 125 90الوعِ  العالٖ ال  ٖ ه  اتح 

 325 274 51الوعِ  العالٖ ال  ٖ  ث ق 

 214 205 9الوعِ  العالٖ ال  ٖ اج ات٘ا 

 549 492 57الوعِ  العالٖ ال  ٖ ه زق 

 124 124 0الوعِ  العالٖ ال  ٖ صث اتح 

 362 362 0الوعِ  العالٖ ال  ٖ الق تْللٖ 

 253 155 98الوعِ  العالٖ ال  ٖ س خ 

 67 67 0الوعِ  العالٖ ال  ٖ ُْى 

 109 109 0الوعِ  العالٖ ال  ٖ تٌٖ ّل٘  

 365 315 50الوعِ  العالٖ ال  ٖ سثِا 

 231 208 23الوعِ  العالٖ ال  ٖ اجو٘  

 404 367 37الوعِ  العالٖ ال  ٖ ّادٕ ال ٘اج 
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ع د ال الب   

الو وْع اًاث ذكْر الوعِ  

 100 100 0الوعِ  العالٖ ال  ٖ الو ج 

 163 143 20الوعِ  العالٖ ال  ٖ ال ا ت 

 122 98 24الوعِ  العالٖ ال  ٖ ٗف ى 

 37 37 0الوعِ  العالٖ ال  ٖ ال ف ج 

 121 121 0الوعِ  العالٖ ال  ٖ ال و  

 190 190 0الوعِ  العالٖ ال  ٖ ت٘ ٖ 

 80 80 0الوعِ  العالٖ ال  ٖ جالْ 

 295 175 120الوعِ  العالٖ للعلْم ال ث٘ح 

 219 32 187الوعِ  العالٖ للٌِ سح/ ُْى 

 578 58 520الوعِ  العالٖ لالل   ًّاخ/ تٌٖ ّل٘  

الوعِ  العالٖ لل ٘ اى الو ًٖ ّاألرصاد 

ال ْٗح 

483 380 863 

 954 378 576الوعِ  العالٖ لل قٌ٘ح ال ث٘ح/ ه  اتح 

 356 254 102الوعِ  العالٖ للعلْم ال  ع٘ح/ الث٘ اء 

 190 23 167الوعِ  العالٖ لل قٌ٘ح ال ث٘ح/ درًح 

 219 32 187الوعِ  العالٖ لل ٌاعح/ ه  اتح 

 9133 6217 2916اإلجوالٖ 

 

* الو  ر: أهاًح الل ٌح ال عث٘ح العاهح لل عل٘ن العالٖ 
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ج ّل ٗث٘ي 

ع د ال الب الل٘ث٘٘ي ّالف ْل داخ  الوئس اخ ال عل٘و٘ح لو حلح ال عل٘ن األساسٖ 

 م 2007- 2006 للعام ال راسٖ 

ل٘ثْ٘ى الف ْل   

الو وْع اًاث ذكْر الو وْع ه   ك اًاث ذكْر ال   

 106305 51936 54369 5373 5119 123 131أّل 

 104408 51279 53129 5268 5008 125 135ثاًٖ 

 107173 52689 54484 5326 5067 122 137ثال  

 115931 56168 59763 5372 4988 185 199راتع 

 117913 56839 61074 5335 4728 305 302خاه  

 116919 55880 61039 5267 4586 339 342سادس 

 127874 61483 66391 5222 3748 755 719ساتع 

 119857 59597 60260 5076 3627 745 704ثاهي 

 127273 64502 62771 5137 3537 842 758تاسع 

 1043653 510373 533280 47376 40408 3541 3427اإلجوالٖ 

 

ج ّل ٗث٘ي 

ع د ال الب غ٘  الل٘ث٘٘ي ّالف ْل داخ  الوئس اخ ال عل٘و٘ح لو حلح ال عل٘ن األساسٖ 

 م 2007- 2006 للعام ال راسٖ 

غ٘  ل٘ث٘٘ي الف ْل   

الو وْع اًاث ذكْر الو وْع ه   ك اًاث ذكْر ال   

 4140 1869 2271 5373 5119 123 131أّل 

 4112 1870 2242 5268 5008 125 135ثاًٖ 

 4287 1995 2292 5326 5067 122 137ثال  

 4418 1977 2441 5372 4988 185 199راتع 

 4191 1933 2258 5335 4728 305 302خاه  

 3861 1823 2038 5267 4586 339 342سادس 

 3820 1793 2027 5222 3748 755 719ساتع 

 3558 1707 1851 5076 3627 745 704ثاهي 

 3514 1673 1841 5137 3537 842 758تاسع 

 35901 16640 19261 47376 40408 3541 3427اإلجوالٖ 

* الو  ر: الو ك  الْ ٌٖ لل   ٘  ّال عل٘ن 
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ج ّل ٗث٘ي 

ع د الو ارس ال عل٘و٘ح تو حل ٖ ال عل٘ن األساسٖ ّالو ْس  ح ة ال عث٘اخ 

 م 2007- 2006 للعام ال راسٖ 

ال عل٘ن األساسٖ ال عل٘ن الو ْس  ال عل٘ن األساسٖ ال عث٘ح 

ّالو ْس  

الو وْع 

 368 31 81 256  اتل  

 278 24 54 200تٌغازٕ 

 408 38 59 311ه  اتح 

 67 4 19 44سثِا 

 300 8 56 236الٌقاط ال و  

 113 13 21 79الث ٌاى 

 167 12 26 129ال ث  األخ   

 108 19 19 70الْاحاخ 

 530 48 73 409الو قة 

 124 11 24 89درًح 

 48 0 10 38ال ف ج 

 32 0 9 23ال ف ج 

 75 0 22 53ّادٕ ال ٘اج 

 382 28 60 294جفارج 

 80 1 18 61ه زق 

 113 16 18 79س خ 

 98 4 34 60ّادٕ ال ا ت 

 238 24 46 168ال اّٗح 

 170 35 22 113الو ج 

 133 1 35 97ًالْخ 

 437 20 96 321ال ث  الغ تٖ 

 29 0 5 24غاخ 

 4298 337 807 3154الو وْع 

 

    * الو  ر: الو ك  الْ ٌٖ لل   ٘  ّال عل٘ن 
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ج ّل ٗث٘ي 

ع د ال الب تال اًْٗاخ ال    ٘ح )ال ٌْاخ ال راس٘ح األّلٔ ّال اً٘ح ّال ال ح( ت  ة ال عثح 

 ه ٘ ٖ 2007- 2006خالل العام ال راسٖ 

 

  الو وْع ال لٖ

اًاث ذكْر ال عثح 

 21260 1941علْم أساس٘ح 

 26551 15073علْم اج واع٘ح 

 12279 21539علْم اق  ادٗح 

 5973 33142علْم ٌُ س٘ح 

 12852 4235اللغح االً ل٘ ٗح 

 11954 4410اللغح الع ت٘ح 

 46039 17365شعثح علْم ح٘اج 

 20 441علْم ش ع٘ح 

 136928 105346الو وْع 

 

* الو  ر: الو ك  الْ ٌٖ لل   ٘  ّال عل٘ن 

 

 

 

 


