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الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
ّ االجتهادات القضائ ّية العرب ّية يف تطبيق االتفاقيات

التقدمي
" كلمة معهد راؤول والينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساينّ"
اإلنساني يف منطقة الشرق األوسط
يف إطار مشروع معهد راؤول والينبرغ لحقوق اإلنسان والقانون
ّ
السادة القضاة
يسرنا أ ْن نضع هذا الكتاب بني أيدي َّ
ومشال إفريقيا املمتد من العام ّ ،2016 - 2014
ومتدريب املعاهد القضائيّة العربية الشريكة واحملامني وأساتذة اجلامعات يف كليات احلقوق ،يف حماولة
العرب ّ
ويل يف التطبيقات القضائيّة
إلبراز مكانة القضاء ودوره يف إدماج مبادئ حقوق اإلنسان ذات البُعد ال ّد ّ
املتخصص يف محاية حقوق اإلنسان للمرأة؛ وتوفري املصادر الالّزمة لتمكني
الوطنيّة ،وحتديداً يف اجملال
ّ
بيس ٍر وسهولة.
العاملني يف اجملال
ويل حلقوق اإلنسان ّ
القضائي؛ واحلقوقيّني من الوصول إىل قواعد القانون ال ّد ّ
ّ
القضائي العريب جلهة تطبيق االتفاقيات ال ّدوليّة حلقوق اإلنسان
ومع الرتكيز على اإلضاءات املستنرية للفكر
ّ
ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة ،جييء هذا الكتاب ليسلِّط الضوء على خالصة االجتهادات القضائيّة اليت
ويل حلقوق اإلنسان لتحقيق
نتاج ٌّ
هي ٌ
حي انبثق عن حماكم عربيّة اجتهد فيها قضاهتا يف استخدام القانون ال ّد ّ
العدالة مبفهومها الواسع ،والستشراف مبادئ عامليّة اكتسبت احلجيّة الوطنيّة من خالل انضمام ال ّدول
ٍ
طيف واس ٍع من اتفاقي ٍ
ومعاهدات ومواثيق ِ
العربية الشريكة أو مصادقتها على ٍ
حقوق اإلنسان ،ليصبح
ات
َ
ّ
هذا الكتاب كما أردناه مجيعاً نتاجاً وطنيّاً وإقليميّاً عربيّاً خالصاً ومنوذجاً حيتذى لألجيال القادمة يف جمال
محاية حقوق اإلنسان للمرأة.
املتخصصة باالجتهادات القضائيّة العربيّة يف تطبيق
إنّنا يف معهد راؤول والينبرغ وحنن نق ّدم هذه ال ّدراسة
ّ
االتفاقيات ال ّدوليّة حلقوق اإلنسان للمرأة ،يُسعدنا أ ْن نرى فيها مثرةً يانعةً للتعاون البنّاء واملستمر مع
عدد من املعاهد القضائيّة العربيّة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،وهي :لبنان؛ وتونس؛ واألردن؛
واجلزائر؛ واملغرب؛ والعراق؛ وفلسطني ،وهي ُتثّل إجنازاً وإضافةً جديدةً للكتاب األول الذي صدر يف
 2012بعنوان «االجتهاد القضائي في تطبيق معايّير حقوق اإلنسان في محاكم عربيّة» ،وليضاف
أيضاً إىل إجنا ٍز ٍ
كتاب آخر متَّ إعداده يف العام  2015حول «االجتهادات القضائيّة العربيّة في تطبيق
االتفاقيات ال ّدولية لحقوق اإلنسان» الذي أع ّده القاضي أمحد األشقر؛ األمر الذي جيعل من وضع هذا
اكمي على ما متّ إجنازه سابقاً؛ هبدف حتقيق التواصل واالستمراريّة
الكتاب اجلديد وسيلةً فاعلةً يف البناء الرت ّ
الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
االجتهادات القضائ ّية العرب ّية يف تطبيق االتفاقيات ّ
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التطورات واملستج ّدات على صعيد االجتهادات
يف تعزيز املعرفة القضائيّة ّ
وتعميمها ،وصوالً ملتابعة آخر ّ
متخصصاً يف هذا اجملال.
كماً؛ ونوعاً ،السيَّما يف جمال محاية حقوق اإلنسان للمرأة باعتباره كتاباً
ّ
القضائيّةّ :
إنّنا يف معهد راؤول والينبرغ وحنن نق ّدم هذا الكتاب للعاملني يف اجملال
القضائي واحلقوقيّني ال يسعنا إالّ
ّ
مسامهة ٍ
ٍ
فاعلة لشركائنا األعزاء
بالسعادة واألمل يف أ ْن نكون قد جنحنا يف تقدمي
أ ْن ّ
نعب عن شعورنا العميق ّ
املقررة يف مذكرات التفاهم
يف املعاهد القضائيّة الذين قاموا مشكورين بالتعاون الوثيق معنا يف كافة الربامج ّ
املوقّعة معهم ،هادفني أل ْن يكون تعزيز دور القضاء واحلقوقيّني يف محاية حقوق اإلنسان هو العنوان األبرز
عمان.
جلميع الربامج املنفَّذة من معهد راؤول والينبرغ من خالل مكتبه
اإلقليمي يف ّ
ّ
السياق ،جتدر اإلشارة إىل َّ
أن هذا املشروع وإصدار هذا الكتاب مل يكن ُمكناً من دون ال ّدعم
ويف هذا ِّ
ولي للمساعدة
املايل من الوكالة السويديّة للتعاون
ّ
ولي (سيدا) والتنسيق مع االتّحاد ال ّد ّ
اإلنمائي ال ّد ّ
ّ
فكل الشكر واالمتنان هلما.
القانونيّة يف تنفيذهّ ،
ويف اخلتام؛ نتق ّدم بالشكر للباحثة سامية بوروبة؛ األستاذة يف كلية احلقوق جبامعة اجلزائر و األستاذة
أيضاً للمعاهد
املشاركة يف املدرسة العليا للقضاء باجلزائر على تأليف هذا الكتاب ،مع تأ ّكيد الشكر اجلزيل ّ
القضائية الشريكة على التعاون وتقدمي خرباهتا ،وكذلك الشكر إىل السيدة إيمان صيام ،مسؤولة برنامج
الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،جلهودها وإشرافها على إخراج هذا الكتاب إىل حيّز الوجود ،آملني أ ْن حن ّقق
األهداف املرجوة سويةً ،وأ ْن يستمر العطاء والتعاون دائماً.

كارال بو خري
عمان /األردن
مديرة املكتب اإلقليمي يف ّ
معهد راؤول والينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
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الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
االجتهادات القضائ ّية العرب ّية يف تطبيق االتفاقيات ّ

املقدمة
ّ
ٍ
ِ
خاص ٍة للفرد واهتماماً بوضعه ،بدأت باالعرتاف بشخصيّته
ويل ُّ
توجهاً حنو منح مكانة ّ
َعرف القانون ال ّد ّ
مقتصراً على تنظيم العالقات بني ال ّدول ،وتواصلت
القانونيّة على َّ
الساحة ال ّدوليّة بعد أ ْن كان هذا القانون ّ
تطورت ِّ
تكريس ُج ٍلة من القواعد اليت بدأت متواضعةً سرعان ما َّ
لتشكل فرعاً قانونيّاً متكامالً
عن طريق ّ
ويل حلقوق اإلنسان.
أخذ تسمية القانون ال ّد ّ
َِ
بتكريس نواته األوىل يف ميثاق األمم
وشهد هذا القانون ّ
تطوراّ ملحوظاً -منذ هناية احلرب العامليّة الثانيّةّ -
املتّحدة؛ ليصبح أحد املوضوعات األساسيّة اليت تندرج ضمن اهتمامات اجملتمع ال ّدويل .ولقد صاحب
أهم مبادئه ضمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي َّ
شكل اللّبنة األوىل
ذلك حماولةٌ أوليّةٌ إلرساء ِّ
ّ
لتليه بعد ذلك مجلةٌ من ّ
تكريس حقوق اإلنسان؛ إذ َع ِرفت إرساءَ
الصكوك ال ّدوليّة اليت ذهبت أبعد يف ّ
متكامل يتضمن ،إضافةً إىل احلقوق املعرتف هبا ،آلي ٍ
ٍ
ٍ
هتدف إىل محاية األفراد من خمتلف
نظام
ات قانونيّةً ُ
ّ
ّ
متس حقوقهم ،وحت ّقق فاعليّتها ،والتمتّع هبا على أفضل صورة.
االنتهاكات اليت ّ
كل األفراد اليت
عرف حقوق اإلنسان ّ
تُ َّ
املتأصلة يف ِّ
تتأسس على الكرامة ّ
بأنا جمموعة املبادئ والقواعد اليت ّ
1
محاية عاملي ٍة و ٍ
هتدف إىل ضمان ٍ
فاعلة هلا  ،ومتتُّع مجيع األشخاص هبا على اختالف جنسيّاهتم ودياناهتم .
ّ
ٍ
السماوية مبادئ حقوق اإلنسان من :مساواة؛ وكر ٍ
ومحاية ألفراد ،ونادت
امة؛
لقد َّ
كرست مجيع الدِّيانات َّ
الفلسفات والثور ِ
ِ
ات العامليّة  ،ذلك َّ
تسمو به
كل
هبا ُّ
أن اإلنسان هو قوام اجملتمع؛ وأساسه والدَّعامة اليت ُ
الرقي.
إىل مراتب ُّ
التطور و ُّ
الرغم من التفاوت
َّ
تضمنت الدَّساتري ،مع بروز ظاهرة تدويلها ،أنواع حقوق اإلنسان وأجياهلا املختلفة على ّ
السياسيّة وبني اليت تعدَّهتا لتشمل احلقوق االقتصاديّة واالجتماعيّة،
بني تلك اليت اكتفت باحلقوق املدنيّة و ّ
مهمةً؛ ما يؤِّكد َّ
بل َّ
العاملي حلقوق
أن الطابع
إن بعض الدَّساتري أعطت اتفاقيّات حقوق اإلنسان مكانةً ّ
ّ
َّاخلي لل ّدول ضمن مسار التدويل الذي يعرفه هذا الفرع القانوينّ،
اإلنسان لن يكتمل دون إدراج القانون الد ّ
تفاعلي بني املعايّري ال ّدوليّة واملعايّري الدَّاخليّة.2
ويتم ذلك يف إطا ٍر
ُّ
ٍّ
 1يرجى النظر إىل:

TURGIS, Sandrine, Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne,
PEDONE, 2010, p 24.

 2يرجى النظر إىل :د .حممد يوسف علوان و د .حممد خليل املوسى ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان .املصادر ووسائل الرقابة ،اجلزء األول ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،2008 ،ص .5
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عد دور القضاء حمورياً يف عمليّة تفعيل معايّري حقوق اإلنسان؛ َّ
يُ ُّ
أكثر فاعليّةً
ألن األفراد ال ميتلكون وسيلةً َ
وتكرس حقوقهم جتاه اجلميع حكاماً كانوا أم أفراداً ،ويربز هذا من خالل تدعيم
من سلطة متنحهم محايةً ِّ
احللول القضائيّة حلقوق األفراد وحريّاهتم؛ وتفعيل اتفاقيّات حقوق اإلنسان اليت التزمت هبا دوهلم .
التطور الت ّدرجيي للقانون ال ّدويل حلقوق اإلنسان الذي انتقل من قواعد عامة
الضروري التأ ّكيد على ُّ
من ّ
ات ٍ
صكوك خاص ٍة بوضعي ٍ
وفئات معينة ،حت ّكمت
وتطورت باعتماد
َّ
ٍّ ّ
ّ
ضمنتها الشرعة ال ّدوليّة حلقوق اإلنسانّ ،
السياسيّة .
فيها االختالفات األيديو ّ
لوجية و ّ
وتكرس
ولقد تأثّر هذا القانون
ُّ
بالتوجه حنو املناداة باالعرتاف باملساواة يف احلقوق بني الرجال والنساءَّ ،
تضم
ويل اتفاقيّة القضاء على مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة اليت ّ
ذلك العام  1979باعتماد اجملتمع ال ّد ّ
األساسي لتمتُّع املرأة
الصكوك الضامن
حاليّاً  189دولة  3؛ والربوتوكول
االختياري امللحق هبا .وتُع ّد هذه ُّ
ّ
ّ
حبقوقها دون أي متيّيز .
ما زالت املمارسة املالحظة َع ْب أحناء العامل
تُربز َّ
أن هناك أفعال متيّي ٍز قانونيّة وواقعيّة حتول
دون متتُّع املرأة حبقوقها ،وتقلّص من حظوظها
باملشاركة الكاملة يف اجملتمع ،وتتفاقم
هذه املسألة عند وجود نز ٍ
اعات مسلّ ٍ
حة
ٍ
ٍ
انتهاكات
حمل
أو
أزمات؛ إذ تكون املرأة َّ
الصور جتعلها يف وضع خطر.
متع ّددة ُّ

لكن ،ما زالت املمارسة املالحظة َع ْب أحناء العامل تُربز
ْ
َّ
أن هناك أفعال متيّي ٍز قانونيّة وواقعيّة حتول دون متتُّع املرأة
حبقوقها ،وتقلّص من حظوظها باملشاركة الكاملة يف
اجملتمع ،وتتفاقم هذه املسألة عند وجود نز ٍ
اعات مسلّ ٍ
حة
ٍ
أو ٍ
الصور
حمل
انتهاكات متع ّددة ُّ
أزمات؛ إذ تكون املرأة َّ
جتعلها يف وضع خطر.

ومل خترج ال ّدول العربيّة عن هذا الواقع؛ إذ يالحظ من
َّاخلي
اجلهود املبذولة على املستوى ال ّدويل املشاركة يف اعتماد االتفاقيّات واملصادقة عليها ،وعلى املستوى الد ّ
تضمني دساتريها وقوانينها حقوق املرأة؛ ِّ
السلطة القضائيّة يف
ّ
تأكيداً على ضمان هذه احلقوق ّ
بتكريس دور ّ
ٍ
تعس ٍ
فية حتول دون متتُّع املرأة هبا .
ارسات
م
ة
أي
من
محايتها
ّ ُ
ُّ
العريب بإجناز كتاب
القضائي
هذا ما يتطلب تسليط الضوء على موضوع حقوق املرأة يف االجتهاد
ّ
ّ
يتم يف
«االجتهادات القضائيّة العربيّة في تطبيق االتفاقيات ال ّدوليّة للحقوق اإلنسانيّة للمرأة» الذي ّ
إطار مشروع معهد راؤول والينبرغ بعنوان «دعم المحاكم العربيّة في تطبيق معايّير حقوق اإلنسان»
املتخصصة من خالل تزويدها باملعرفة واألدوات الالّزمة يف
املؤسسات
ّ
الذي يهدف إىل تعزيز قدرات ّ
 3حسب موقع األمم املتّحدة:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV8-&chapter=4&lang=en
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تكوين اجلهات واألفراد الفاعلني يف قطاع العدالة لزيادة تطبيق استخدام معايّري حقوق اإلنسان ال ّدوليّة
ودعمها ،وكتاب آخر من إعداد القاضي أمحد األشقر حول «االجتهادات القضائيّة العربية في تطبيق
لكل من :األردن؛ وتونس؛
االتفاقيات ال ّدوليّة لحقوق اإلنسان» ،وذلك مبشاركة املعاهد القضائيّة ٍّ
والعراق؛ وفلسطني؛ واملغرب؛ ولبنان؛ واجلزائر.
لقد أمثر برنامج «بناء معرفة ومصادر حقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمال إفريقيا» يف الفرتة
القضائي في تطبيق معايّير حقوق اإلنسان في محاكم
بني  2013-2009عن إجناز كتاب «االجتهاد
ّ
عربيّة» الذي يُ ُّ
عد خطوةً منجزةً واستمراريّةً حنو املستقبل.
تفحص املمارسة القضائيّة اليت َّ
متكنا من الوصول إليها ندرة يف القرارات اليت تستند إىل احلقوق
يظهر من ُّ
اإلنسانيّة للمرأة ،ويبدو من تلك املوجودة قلّة استناد القضاة إىل بنود االتفاقيّات اليت التزمت هبا دولتهم ،ال
سيَّما اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التميّيز ض ّد المرأة .ويبدو َّ
أن هذا املوقف جيد ما يُ ّربره يف كون
النهائي هبا ،باعتبار التحفُّظات
عبت عن التزامها
أغلبيّة ال ّدول العربيّة أبدت حتفُّظات على االتفاقيّة عندما ّ
ّ
كممارسة لسيادهتا
ملزمةً للقاضي ،وينتج عنها استبعاد البنود اليت مشلتها حىت تقوم ال ّدولة بسحب حت ّفظها ُ
أهم صعوبة هلذه ال ّدراسة يف عدم توافر قاعدة بيانات شاملة ملختلف األحكام
يف هذا اجملال .ومتثّلت ّ
اخلي،
والقرارات ،وتُظهر املمارسة كذلك قلّة دفع األفراد باالتفاقيّات ال ّدوليّة املصادق عليها أمام القضاء ال ّد ّ
وهو ما ينطبق على اتفاقيّات حقوق املرأة .
لقد تعلَّقت أغلبيّة القرارات اليت زودتنا هبا فرق العمل الوطنيّة يف املعاهد القضائيّة الشريكة باحلقوق األسريّة
تكريس القوانني والتشريعات
للمرأة .ولعلّها اجملاالت اليت تَع ِرف وجود متيّي ٍز و ٍ
الرغم من ّ
اضح يف املعاملة على ّ
أهم احلقوق املعرتف هبا للمرأة ،إضافةً إىل بعض منها تعلّق باحلماية اجلنائيّة
ملبدأ املساواة ،وأخرى تغطِّي ّ
بتفحص بعض اجملالت القضائيّة سواء يف نسختها الورقيّة أو على املواقع اإللكرتونيّة
هلا .غري أنّنا قُمنا ُّ
أحكام وقرار ٍ
ٍ
ات أخرى يف هذه الطائفة ويف جماالت أخرى .فضالً عن اجلزء املتعلّق حبقوق املرأة
الستقاء
السابقة  4وكذلك بعض ال ّدراسات والتقارير. 5
الذي ّ
تضمنته ال ّدراسة ّ
السابق ،ص .74-65
 4يرجى النظر إىل :سامية بوروبة ،االجتهاد
القضائي يف تطبيق معايّري حقوق اإلنسان يف حماكم عربيّة ،املرجع َّ
ّ

السابق.
كل من  :د .عبد السالم شعيب ،حقوق املرأة بني القانون واالجتهاد يف لبنان ،املرجع َّ
ُ 5نيل على ٍّ
أ  -فاطمة املؤقت و أ .داود درعاوي ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،فلسطني ،دراسة ُمعدَّة يف إطار منظمة املرأة العربيّة ،القاضي أمحد األشقر،
القضائي ،دراسة وصفيّة حتليليّة،2014 ،إحسان
العدالة وحقوق اإلنسان للنساء ،جرائم قتل النساء بداعي الشرف يف فلسطني بني التشريع واالجتهاد
ّ
العريب ،األردن ،دراسة ُمعدَّة يف إطار منظمة املرأة العربيّة ،زوبيدة
بركات وإهلام املبيضني ،حقوق املرأة اإلنسانيّة ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء ّ
العريب ،اجلمهورية اجلزائريّة ال ّدميقراطيّة الشعبيّة ،دراسة ُمعدَّة يف إطار منظمة املرأة
عسول ،حقوق املرأة اإلنسانيّة ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء ّ
العريب ،زهور احلر وحسن إبراهيمي ،دراسة
القضاء
أحكام
يف
مضيئة
عالمات
العربيّة ،علي هادي عطية اهلاليل وعمرو السعدي ،حقوق املرأة اإلنسانية،
ّ
العريب ،حقوق املرأة يف االجتهادات القضائيّة التونسيّة ،خمتارات من قرارات حمكمة
حول حقوق املرأة اإلنسانيّة ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء ّ
التعقيب وحمكمة االستئناف التونسيّة معلّق عليها ،فوزي مخيس وندين مشموشي ،دراسة حول حقوق املرأة اإلنسانيّة ،عالمات مضيئة يف ضوء أحكام
القضاء اللبناينّ ،بريوت .2011
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ِ
نكتف
الضروري توضيح الطريقة املتَّبعة يف معاجلة التطبيقات القضائيّة املتعلِّقة حبقوق املرأة؛ إذ مل
من ّ
الصادرة عن احملاكم األعلى درجةً؛ بل اعتمدنا أحكاماً صادرة عن حماكم درجة
بالقرارات النهائيّة أو تلك ّ
التعرف على االستدالل املتّبع من القضاة  ،كما استندنا
أوىل حىت نتمكن من حتليل ّ
التوجهات القضائيّة ،و ّ
إىل أحكام مل يطبّق فيها القضاة اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التميّيز ض ّد المرأة أو غريها من
الصلة حبقوق املرأة .وكانت الغاية هي إعطاء صورٍة على توافق احللول القضائيّة مع جوهر
االتفاقيّات ذات ّ
ٍ
أحكام من خمتلف أنواع احملاكم مىت
الصكوك وروحها .ولقد اشتملت ال ّدراسة التطبيقية كذلك على
هذه ُّ
اإلداري ،كما متيّزت بكوهنا حديثةً -يف
العادي؛ و ّ
ستوري؛ و ّ
كل من :القضاء ال ّد ّ
توافّر ذلك ،واملقصود هنا ّ
العريب يف ميدان حقوق املرأة.
معظمها -تُ ِّ
عب عن ُّ
التوجهات األخرية للقضاء ّ
ٍ
جماالت أساسيّ ٍة تُ ُّ
عد ترمجةً ملا
وصنَّفنا األحكام وفقاً ملوضوعاهتا ،وكانت النتيجة هي تبويبها ضمن ثالثة
األسري أو احلقوق األسريّة للمرأة اليت كان هلا
ورد يف اتفاقيّات حقوق املرأة :األحكام املتعلّقة باجلانب
ّ
حصة األسد من ال ّدراسة التطبيقيّة كما يتّضح يف حملّه؛ واألحكام اليت انصبَّت على فئة احلقوق املدنيّة
ضمنت محاية املرأة من بعض األفعال
السياسيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة ،وأخرياً األحكام اليت َّ
و ّ
املوصوفة كجرائم حب ّقها باعتبارها امرأةً .واحرتاماً خلصوصيّة األفراد ،متّ حذف مجيع أمساء أطراف ال ّدعاوى،
واستُعيض عنها باألحرف األوىل من أمسائهم .
ويل
تتطلّب دراسة حقوق املرأة اعتماد تقسي ٍم من
ْ
مبحثيّ :
خصصنا ّ
األول ملفاهيم أساسيّة يف القانون ال ّد ّ
للحقوق اإلنسانية للمرأة؛ َّأما الثاين فيتعلَّق بالتطبيقات القضائيّة للحقوق اإلنسانيّة للمرأة ،وهي دراسةٌ
حتليلي .
حمل ال ّدراسة؛ وتطبيقاهتا القضائيّة ٍ
مبنهج ٍّ
تنطلق من االتفاقيّات ال ّدوليّة؛ ودساتري ال ّدول ّ
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املبحث األول:
الدويل للحقوق اإلنسان ّية للمرأة
مفاهيم أساس ّية يف القانون ّ
ِّ
َّ
ويل بعد أ ْن كانت تندرج
تتميّز حقوق اإلنسان بأنا أصبحت تشكل فرعاً قانونيًّا من بني فروع القانون ال ّد ّ
ٍ
طويلة ضمن ما يعرف بـ «المجال المحفوظ لل ّدولة» الذي تنفرد به دون مشار ٍ
لفرتة زمني ٍة ٍ
كة من أطراف
ّ
ُ
خاصة ،و ّأدى فيها
أخرى .ولقد َع ِرفت ُّ
تطوراً سامهت فيه عوامل ،عدَّة و ّأدت إىل ُّ
تفرد حقوق املرأة مبكانة ّ
القضاء دوراً حموريّاً .
ولي للحقوق اإلنسانيّة للمرأة
 .1نشأة القانون ال ّد ّ
مر مبراحل ع ّدةٍ
خاصة حبقوق املرأة بروز حقوق اإلنسان على املستوى ال ّدويل الذي َّ
سبق تكوين قواعد ّ
َ
ٍ
مستقلة تُستلهم منها حقوق املرأة.
لنصل إىل مصادر
 .1 .1تدويل حقوق اإلنسان
اخلي لتصبح شأناً دوليّاً ُماطاً باجلدل لتتّجه حنو االهتمام
بدأت حقوق اإلنسان تبتعد من اجملال ال ّد ّ
ات حم ّد ٍ
بوضعي ٍ
دة منها املرأة.
ّ
 .1 .1 .1مسار التدويل وحدوده
ظلّت مسألةُ حقوق اإلنسان ٍ
لفرتة زمني ٍة ٍ
تتول ال ّدولة تنظيمها وفقاً ملا ُتليه عليها
طويلة شأناً داخليّاً حبتاً ّ
ّ
السياسيّة واأليديولوجيّة اليت تتبنَّاها .
السيادة  ،وحتكمها ُّ
التوجهات ِّ
مقتضيات ِّ
ويل
أي ُّ
وتكرس ذلك َع ْب استئثارها ِّ
َّ
بسن القوانني اليت تراها مناسبةً ملواطنيها دون ّ
تدخ ٍل من القانون ال ّد ّ
بسن اتفاقيّة فرساي اليت ش ّكلت النواةَ
إىل غاية احلرب العاملية األوىل اليت شهدت أوىل احملاوالت احملتشمة ِّ
ومؤدى هذه احلماية
األوىل لربوز قواعد محاية األقليّات املوجودة داخل ال ّدول اليت نشأت عن التقسيمَّ ،
السياسيّة ألوروبا من احلصول
متكني األقليّات اإلثنيّة واللّغويّة والدِّينيّة اليت ّأدت دوراً يف إعادة رسم اخلارطة ِّ
على ٍ
ِ
وضمان عدم متيّيزها عن األغلبيّة اليت تُش ّكل سكان ال ّدولة .ولقد متَّ تطبيق هذه احلماية باعتبارها
محاية
6
حق تقدمي شكاوى أمام
شرطاً لقبول عضويّة بعض ال ّدول يف عصبة األمم  ،ومتَّ متكني هذه األقليّات من ّ
جملس العصبة  ،7غري َّ
أن املمارسة أثبتت صعوبة تفعيل هذه اآلليّة من جانب ال ّدول.
السابق،
 6يرجى النظر إىل :د .حممد يوسف علوان و د .حممد خليل املوسى ،القانون ال ّدويل حلقوق اإلنسان .املصادر ووسائل ّ
الرقابة ،اجلزء األول ،املرجع ّ
ص .34
 7يرجى النظر إىل .WACHSMANN, Patrick, Les droits de l’homme, 3e édition, DALLOZ, 1999, p 9 :
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يُ ُّ
اخلاصة بالعمال؛ إذ متّ استحداث
عد إنشاء منظمة العمل ال ّدوليّة ( )ILOدفعاً لتدويل حقوق اإلنسان َّ
آلي ٍ
ات أثبتت فاعليّتها إىل غاية يومنا عن طريق ضمان حقوق العمال جتاه ال ّدول األطراف يف املنظمة،
ّ
متثّلت يف مجلة االتفاقيّات واإلعالنات اليت عاجلت خمتلف اجملاالت املتعلّقة حبقوق العمال.
كرس ميثاقها مبادئ حقوق اإلنسان
تأ ّكد ّ
التوجه حنو دعم التدويل مبناسبة إنشاء منظمة األمم املتّحدة اليت ّ
نصت على ما يلي:
ضمن األهداف اليت تصبو إليها ،كما وردت يف املادة األوىل الفقرة  3اليت َّ
«مقاصد األمم املتّحدة :
حل املسائل ال ّدوليّة ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافيّة واإلنسانية
 .3حتقيق التعاون ال ّدويل على ِّ
احلريات األساسيّة للناس مجيعاً والتشجيع على ذلك إطالقاً بال متيّيز
وعلى تعزيز احرتام حقوق اإلنسان و ّ
بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء».
ٍ
كل من :اجلمعية العامة؛ واجمللس االقتصادي واالجتماعي بإعداد ٍ
توصيات تعمل
حبوث وإصدار
متّ تكليف ٍّ
ّ ّ
ّ
ّ
الرقي هبا حنو مز ٍ
يد من الفاعليّة ،غري َّ
عرف مبحدوديّتها
تطوير حقوق اإلنسان و ُّ
أن َّ
على ّ
كل هذه اجلهود تُ َ
الشؤون الداخليّة
كوهنا ال ترقى إىل مرتبة اإللزام اليت ُيكن لل ّدول التقيّد هبا ،فضالً عن مبدأ عدم ُّ
التدخل يف ّ
حق
رتجم يف استخدام ِّ
السياسيّة اليت تُ َّ
لل ّدول الذي َّ
كل ذلك مقروناً بالقيود ِّ
كرسته املادة  7/2من امليثاقُّ ،
االعرتاض من ال ّدول األعضاء ال ّدائمة يف جملس األمن .
لكنُ ،يكن القول َّ
الشرعة ال ّدوليّة حلقوق
إن َّ
مهم ٍة ّأدت إىل بروز ّ
ْ
كل هذه القيود مل َتُ ْل دون ختطِّي مراحل ّ
ٍ
اخلاصة اليت متَّ
اإلنسان جبهود من املنظّمة وداخلها ،كما سنشري إليه الحقاً ،إضافةً إىل خمتلف ُّ
الصكوك ّ
الصحة العالميّة ()WHO؛
اعتمادها ضمن الوكاالت
املتخصصة التابعة لألمم املتّحدةِ ،مثل :منظمة ِّ
ّ
ومنظمة األمم المتّحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وع ِرف التدويل مرحلةً جديد ًة بإنشاء احملاكم اجلنائيّة ال ّدوليّة املؤقتة بداية تسعينيّات القرن املاضي اليت
َ
َّ
رداً حامساً على انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترقى إىل مرتبة اجلرائم ال ّدوليّة املتمثّلة يف جرمية
شكلت َّ
تطوٍر
اإلبادة اجلماعيّة وجرائم احلرب واجلرائم ض ّد اإلنسانيّة ،ومؤخراً احملكمة اجلنائيّة ال ّدوليّة اليت هي نتاج َّ
بدأ منذ هناية احلرب العامليّة الثانية.
التطورات األخرية اليت أفرزت مفهوم مسؤوليّة احلماية الذي كان يُعرف
ومن أبرز مظاهر التدويل تلك ُّ
متخض عنه مصادقة املنظمة
بـ«مبدأ التدخُّل
اإلنساني» ،وبدأ يف ِّ
الدراسات الفقهيّة اليت أنتجت تقريراً ّ
ّ
تتجسد أوىل صوره يف مسؤوليّة الوقاية اليت تقع على
األمميّة يف اختتام القمة العامليّة العام  ،2005الذي ّ
14
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عاتق ال ّدولة جتاه مواطنيها بضمان متتُّعهم جبميع حقوقهم ومنع أي ٍ
تتحملها
انتهاك ُّ
ميسها ،وهي مسؤوليّةٌ ّ
8
السلطة القضائيّة مبا متتلكه من
السيادة واجملتمع و ّ
املؤسسات املوجودة فيها ويربز هنا دور ّ
ال ّدولة ذات ّ
ويؤدي تعثُّر مسؤوليّة الوقاية إىل استخدام
وسائل قانونيّة لضمان خمتلف احلقوق وال سيَّما حقوق املرأةّ .
وع ِرف هذا املبدأ ّأوَل ٍ
تفعيل له َع ْب قر َار ْي
مسؤوليّة َّ
الرد درءاً للقصور لننتقل أخرياً إىل مسؤوليّة إعادة البناءَ ،
قي باألحداث يف ليبيا.9
جملس األمن 1970 :و  1973املتعلِّ ْ
َّ
إن عامليّة حقوق اإلنسان تشمل كالً من الفلسفة الليرباليّة الغربيّة ،إضافةً إىل خمتلف النُّظم القانونيّة
ٍ
حلضار ٍ
وثقافات أخرى ،منها :الثقافة العربيّة اإلسالميّة؛ وثقافة دول الشرق األقصى وغريها اليت ،وإ ْن
ات
كانت تَع ِرف بعض اخلصوصيّات ،إالّ ّأنا تتقاطع بالنسبة للمبادئ القانونيّة األساسيّة حلقوق اإلنسان
عموماً ،وحقوق املرأة خصوصاً .
 .2 .1. 1الحقوق اإلنسانيّة للمرأة  :استجابة لوضعيّة خصوصيّة
كل الفئات مبا فيها املرأة  ،10باعتبار َّ
أن قواعده اليت اصطَّلح
ينطبق القانو ُن ال ّد ُّ
ويل حلقوق اإلنسان على ِّ
ٍ 11
ُسست انطالقاً من
الفقه على تصنيفها إىل أربعة أجيال نشأت حلماية األفراد مجيعاً دون متيّيز ،لكنّها أ ّ
اخلاصة املرأة  ،وال يسمح تكوينها احلايل باالستجابة للوضعيّات اليت
جتارب عمليّة مل تر ِاع االحتياجات ّ
تواجهها . 12
ٍ
فقهي عميق؛
لقد حظي موضوع حقوق املرأة
بنقاش ٍّ
متسك البعض بضرورة التميّيز بني مصطلح «حقوق
إذ َّ
المرأة» و «الحقوق اإلنسانية للمرأة» ،ويرو َن َّ
أن
ختتص املرأة فقط بالنظر إىل
األوىل تشري إىل احلقوق اليت ُّ

يشري مصطلح حقوق املرأة يف القانون
الصكوك ال ّدوليّة
ويل ملختلف
ّ
ال ّد ّ
ٍ
خاص ٍة باملرأة واليت يقصد
بصفة
املتعلِّقة
ّ
هبا اإلنسان البالغ من جنس أنثى.

بالتدخل وسيادة ال ّدول ،كانون األول/ديسمرب  ،2001ص .20
 8يرجى النظر إىل :مسؤوليّة احلماية ،تقرير اللجنة ال ّدوليّة املعنيّة
ُّ

السامي الذي يقوم عليه
 9رغم املخاوف املشروعة اليت أبدهتا ٌ
دول عدِّة جتاهه بسبب التجاوزات اليت حدثت على أرض الواقع ،وأبرزت االختالف بني املبدأ َّ
ٍ
جانب من الفقه َّ
انتهاكات خطرٍة حلقوق اإلنسان من جانب ال ّدول مل يـَعُ ْد شأنّاً داخليّاً.
أن ارتكاب
يرى
قته،
ب
ط
التدخليّة لل ّدول اليت
التوجهات ُّ
َّ
وبني ُّ
ٌ

العامني واحملامني ،املفوضيّة السامية حلقوق
خاص بالقضاة وامل ّدعني ّ
 10يرجى النظر إىل :حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل .دليل بشأن حقوق اإلنسان ّ
اإلنسان بالتعاون مع رابطة احملامني ال ّدولية ،األمم املتّحدة ،نيويورك وجنيف ،2003 ،ص .405
وخيتص اجليل الثالث أو ما يطلق عليه
ويضم اجليل الثاين احلقوق االقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة،
ُّ
السياسيّةُّ ،
 11يشمل اجليل األول طائفة احلقوق املدنيّة و ِّ
الشعوب يف تقرير مصريها َّ ،أما اجليل الرابع الذي ظهر منذ العشرينيّات املاضية؛
وحق ّ
الفقه تسمية «حقوق التضامن» ِّ
بكل احلقوق املتعلِّقة بالتنمية والبيئة ّ
اطي .
ُّ
احلق يف حكم دميقر ِّ
فيختص حبقوق الفئات املستضعفة و ّ
عد هذه التقسيمات فقهيةً حبتةً ،وال تؤثّر -بأي ٍ
وتُ ُّ
حال من األحوال -يف الطَّابع املوحد وغري القابل للتجزئة حلقوق اإلنسان.
ّ
ّ
 12يرجى النظر إىل :

HENNETTE-VAUCHEZ, Stéphanie, QUE SONT LES « DROITS DES FEMMES »EN DROIT
INTERNATIONAL ? in CHARLESWORTH, Hilary, Sexe, genre et droit international, PEDONE, 2013, p 96.
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ِ
العامة للحقوق اإلنسانيّة املطبقة على النساء يف سياق
جنسها ،مثل ّ
احلق يف التوالد وبني القواعد املعياريّة ّ
خاص . 13
ّ
ٍ
خاص ٍة باملرأة واليت
ويل ملختلف ّ
الصكوك ال ّدوليّة املتعلِّقة بصفة ّ
يشري مصطلح حقوق املرأة يف القانون ال ّد ّ
الصكوك على
يقصد هبا اإلنسان البالغ من جنس أنثى ،اليت سنتعرض هلا بالتفصيل الحقاً .وتشتمل هذه ُّ
ٍ
تكرس عدم التميّيز ،وتؤّكد على معاملة النساء بالطريقة نفسها اليت يُعامل هبا الرجال
مجلة من املعايّري اليت ِّ
العامة .14
كل ِّ
يف ِّ
السياقات ّ
اخلاصة و ّ
تَع ِرف املنظومة ال ّدوليّة حلقوق املرأة ،ال سيّما لجنة وضع المرأة اليت هي جلنةٌ فنيّةٌ تابعةٌ للمجلس
االجتماعي لألمم املتّحدة ،تفاوتاً باملقارنة مع بقيّة جلان حقوق اإلنسان؛ إذ تتميّز بفاعليّ ٍة
االقتصادي و
ّ
ّ
ٍ
خاصة للتحفُّظات اليت تُبديها ال ّدول لدى تصديقها على هذه االتفاقيّات .
حمدودة بالنظر ّ
لعل عموميّة مصطلح حقوق اإلنسان ّأدت بالبعض إىل اعتبار حقوق املرأة جمرد تكرا ٍر كوهنا مشمولةً به ،يف
َّ
حماولة لتفادي تفريع حقوق اإلنسان وعدم املساس بعامليّتها .غري َّ
ويل حلقوق اإلنسان
أن ُّ
تطور القانون ال ّد ّ
ٍ
خاصة حلقوق املرأة واستمرار التميّيز ضدَّها يف مناسبات ع ّدة .وتُ ُّ
عد
والواقع املرافق له يُظهران غياب معاجلة ّ
التجاوزات َّ
أفضل تعب ٍري على حمدوديّة التصدِّي هلا مبوجب قواعد حقوق اإلنسان  15ما ّأدى إىل
ضد املرأة َ
ٍ
اإلقليمي.
ويل؛ و
الصكوك العامليّة واعتماد
خاص ٍة باملرأة على َّ
جتاوز ُّ
الص َ
نصوص ّ
عيديْن :ال ّد ّ
ّ
ولقد تعززت احلقوق اإلنسانية للمرأة منذ سبعينيات القرن املاضي بصدور در ٍ
اسات نسويٍّة حول مفهوم
ّ
ّ
ّ
«النوع االجتماعي»  ، Genreدشَّنها مرجع الباحثة الربيطانية آن أواكلي  16اليت أبرزت وجود اختالفٍ
ّ
ّ
الضروري التأ ّكيد على هذا الفرق لتفادي اللَّبس والنتائج
من
ه
ن
أ
و
،
االجتماعي
النوع
و
اجلنس؛
مفهوم ْي:
ّ ّ
ّ
بني َ
مردها
التصورات داخل اجملتمع بكون االختالفات بني الرجل واملرأة هي نتيجةٌ طبيعيّةٌ ُّ
اليت ترتَّبت عنه يف ّ
لوجي بينهما . 17
االختالف البيو ّ
عرف النوع
لكل من الرجل واملرأة مسبقاً
االجتماعي بأنَّه ُممل العالقات واألدوار والسلوك املناسب الذي حي ّدده اجملتمع ٍّ
ويُ ّ
ّ
يف ضوء مورو ٍ
ٍ
تضم جمموعةً من العادات والتقاليد والقيم السائدة يف جمتمع ما ويف فرتة
ثات اجتماعيّ ٍة
ومنظومة ثقافيّ ٍة ُّ
,Ibid, p 96. CHARLESWORTH, Hilary 13

السابق ،ص .144
 14يرجى النظر إىل :د .حممد يوسف علوان و د .حممد خليل املوسى ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان .املصادر ووسائل الرقابة ،املرجع َّ
 15رجى النظر إىلHENNETTE-VAUCHEZ, Stéphanie, QUE SONT LES ) DROITS DES FEMMES :
.(EN DROIT INTERNATIONAL ?,op.cit., p 98
.Ann OAKLEY, Sex, gender and society, 1972 16
 17يرجى النظر إىلBORGHINO, Béatrice, Le ‘Genre’ ? Un concept, des outils, une méthode, Revue :
.des droits de l’Enfant et de la Femme, éditée par le CIDDEF, n° 20, Janvier-Mars 2009, p 8
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زمنيّة معينة ،يف حني يشري اجلنس إىل اخلصائص
ط
البيولوجيّة اليت ُتيّز النساء والرجال  ،وهو مرتب ٌ
أساساً بوظيفة التوالد  18ما جيعله مفهوماً ثابتاً
األول الذي خيتلف تبعاً للزمان واملكان.
عكس ّ
اخلاص لتميّيز
كل اجملتمعات نظامها
تَع ِرف ُّ
ّ
االجتماعي  ،وهو النظام الذي يؤثّر
النوع
ّ
يف الرجال والنساء معاً ،فضالً عن العالقات
اليت يرتبطون هبا مهما كان اجملال ،كما أنه
لوجي
يش ّكل ترمجةً اجتماعيّةً للجنس البيو ّ
عن طريق منح نشاطات ووظائف وأدوار
ويؤدي هذا النظام إىل بروز وضعيّات متّيي ٍز بصفة مباشرة أو غري مباشرة جتاه املرأة،
بالنسبة ِّ
لكل جنسّ .
يتجسد التميّيز املباشر يف منع الوصول إىل خدمة أو مصلحة ما بسبب اجلنس ،ومن أمثلته
وغالباً ما ّ
احلق يف منح جنسيّتها ألطفاهلاَّ .أما التميّيز غري املباشر؛ فيكون أكثر وطأة باعتباره
القوانني اليت ال متنح املرأة ّ
ُيارس رغم َّ
يكرس املساواة يف احلقوق بني اجلنسني .19
أن القانون ّ
االجتماعي بأنَّه ُممل العالقات واألدوار
عرف النوع
ويُ ّ
ّ
لكل من الرجل
والسلوك املناسب الذي حي ّدده اجملتمع ٍّ
ٍ
ٍ
ومنظومة ثقافيّ ٍة
موروثات اجتماعيّ ٍة
واملرأة مسبقاً يف ضوء
تضم جمموعةً من العادات والتقاليد والقيم السائدة يف
ُّ
جمتمع ما ويف فرتة زمنيّة معينة ،يف حني يشري اجلنس إىل
اخلصائص البيولوجيّة اليت ُتيّز النساء والرجال  ،وهو
مرتب ٌ
ط أساساً بوظيفة التوالد ما جيعله مفهوماً ثابتاً
األول الذي خيتلف تبعاً للزمان واملكان.
عكس ّ

تكريس أكرب قد ٍر من املساواة بني مجيع البشر جبميع اجملتمعات ،وهي يف قلب
ُّ
وختتص مسألة البحث عن ّ
الصكوك املعتمدة
ختصيص قواعد حلماية حقوق املرأة وضماهنا بصفة فاعلة ،وهو ما سيظهر َع ْب ترسانة ُّ
ّ
يف هذا اجملال.
 2 .1مصادر القانون ال ّدولي للحقوق اإلنسانيّة للمرأة

كرم
لقد تضمنت خمتلف الديانات السماوية احرتام حقوق املرأة ،و يف هذا الصدد ،جند أن اإلسالم قد ّ
املرأة تكرميا عظيما وجعلها مساوية للرجل يف احلقوق و الواجبات ،كما اعرتف هلا بالدور الكامل يف بناء
اجملتمع يف شىت اجملاالت.

قبل التفصيل يف املصادر املختلفة اليت تستم ّد منها حقوق اإلنسان للمرأة ،نشري بدايةً إىل َّ
أن قانون حقوق
ُّ
يستمد منها قواعده ومبادئه يصطّلح على منحها تسمية الشرعة ال ّدولية
اإلنسان يَع ِرف مصادر أساسيّة
االجتماعي ومسوح استخدام الوقت ،عمان 30 ،أيلول /سبتمرب 2-تشرين
 18يرجى النظر إىل :ندى جعفر ،مفهوم النوع االجتماعي ،ورشة عمل النوع
ّ
األول /أكتوبر  ،2007ص .2
ّ
.BORGHINO, Béatrice, Le ‘Genre’ ? Un concept, des outils, une méthode, op.cit, p 8
 19ومن األمثلة عن التميّيز غري املباشر يف ميدان العمل :اضطرار املرأة أ ْن ترتك عملها لالعتناء بأطفاهلا ،أو بأفراد من العائلة يكونون حتت مسؤوليّتها.
تفاصيل أكثر يف ,Ibid, p 10 et 11. BORGHINO, Béatrice :
الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
االجتهادات القضائ ّية العرب ّية يف تطبيق االتفاقيات ّ
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20
تضم مجلةً من النصوص
لحقوق اإلنسان حسب ما أ ّكدت على ذلك جلنة حقوق اإلنسان  ،اليت ُّ
العام حلقوق اإلنسان بأنواعها وتقسيماهتا املختلفة.
حتوز قيمةً قانونيّةً مؤَّكدة ،وتش ّكل اإلطار ّ
األساسيّة ُ

العامة لألمم
تتش ّكل الشرعة ال ّدولية من اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان املعتمد من جانب اجلمعية ّ
ّ
األول /ديسمرب  21 1948إضافةً إىل العهديْن الدوليـّْين لحقوق اإلنسان،
املتّحدة بتاريخ  10كانون ّ
العامة األمميّة ينتفي للطابع اإللزامي؛ ألنه مل
ويتميّز اإلعالن
العاملي بكونه جمرد قرار صادر عن اجلمعيّة ّ
ّ
يأخذ شكل اتفاقيّ ٍة دوليّ ٍة  ،22غري َّ
التطورات ّ
الالحقة اليت شهدت اعتماده باعتباره مرجعيّةً أساسيّةً
أن ّ
للصكوك ال ّدوليّة حلقوق اإلنسان جعلت الفقه يتّجه إىل منحه صفة اإللزام كون املبادئ اليت حيتويها
بالنسبة ّ
أصبحت تكتسي طابعاً عرفيّاً مؤّكداً .23
الخاص بالحقوق االقتصاديّة
ولي
َّأما يف ما يتعلّق ُّ
ّ
بالصكوك ال ّدوليّة امللزمة؛ فتتمثّل يف :العهد ال ّد ّ
العامة
والسياسيّة
ولي
الخاص بالحقوق المدنيّة ِّ
َ
ّ
املعتمديْن من اجلمعيّة ّ
واالجتماعيّة والثقافيّة؛ والعهد ال ّد ّ
أهم احلقوق اليت يتمتّع هبا اإلنسان،
األول /ديسمرب  1966واللذيْن تضمنا َّ
لألمم املتّحدة يف  16كانون ّ
ول
وتضمن العهد ال ّد ّ
كل احلاالت والظّروفَّ .
التأسيس هلا يف ِّ
وجعال محاية كرامته وحظر التميّيز جوهر ّ
األول بتقدمي شكاوى من األفراد؛ َّأما الثاين؛ فيهدف
اخلاص باحلقوق املدنيّة و ِّ
ّ
السياسيّة بروتوكو ْلي ،تعلّق ّ
إىل إلغاء عقوبة اإلعدام.
الصكوك الشاملة ال تُع ّد هي الوحيدة؛ إذ جند أخرى متعلِّقة مبوضوعات حم ّددةِ ،مثل :اتفاقيّة محاية
هذه ُّ
العنصري لعام 1966؛ واتفاقيّة منع جرمية الفصل العنصري
الالجئني لعام 1954؛ واتفاقيّة منع التميّيز
ّ
لعام 1971؛ واتفاقيّة حماية األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2006؛ واتفاقيّة حماية األشخاص من
القسري وغريها من االتفاقيّات األخرى .24
االختفاء
ّ
وسنستعرض يف هذا اإلطار املصادر ال ّدوليّة املختلفة لننتقل بعدها إىل املصادر ال ّداخليّة:
األول /ديسمرب 1947
 20يرجى النظر إىل :جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية املنعقدة يف جنيف يف الفرتة من  3إىل  17كانون ّ
العامة .
 21القرار رقم ّ A III 217
الصادر عن اجلمعيّة ّ

 22يرجى النظر إىل.WACHSMANN, Patrick, Les droits de l’homme, op.cit, p 17 :
السابق ،ص .106
الرقابة ،املرجع َّ
 23يرجى النظر إىل  :د .حممد يوسف علوان و د .حممد خليل املوسى ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان .املصادر ووسائل ّ

DECAUX,Emmanuel, De la promotion à la protection des droits de l’homme.Droit déclaratoire et droit programmatoire, in la protection des Droits de l’homme et l’évolution du droit international, in Colloque de Strasbourg, mai 1997, SFDI(éd), 1998, p 102.

	يكن اإلشارة ،على سبيل املثال ،إىل اتفاقيّة مناهضة التعذيب ومجيع ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانيّة أو املهينة املعتمدة العام  1984اليت تتميّز
ُ 24
العاملي الوارد يف املادة  5الذي يقوم على
االختصاص
مبدأ
ها
أمه
اف،
ر
األط
ول
د
ال
هبا
ل
تتحم
اليت
امات
ز
االلت
من
مجلة
على
اشتملت
كوهنا
بالغة
ية
بأمه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلنائي لل ّدولة مبنحها إمكانيّة متابعة مرتكيب جرمية التعذيب بصرف النظر عن مكان ارتكاهبا وجنسيّة اجلاين واجملين عليه .
توسيع االختصاص
ّ
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 . 1. 2 .1المصادر ال ّدوليّة
ُّ
تستمد احلقوق اإلنسانيّة للمرأة من مجلة من
النصوص ال ّدوليّة منها ما هو ملزم لل ّدول ومنها
ما يكتسي صبغة غري إلزاميّة ،وتُ ُّ
عد اتفاقيّة القضاء
نص يف
أهم ٍّ
على مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة َّ
بتضمنها مجلةً من املبادئ والقواعد
هذا اجملال متيّزت ّ
األساسيّة ،ما جعل مواقف ال ّدول جتاهها تتميّز
النسيب.
بالقبول
ّ

ُّ
تستمد احلقوق اإلنسانيّة للمرأة من مجلة من
النصوص ال ّدوليّة منها ما هو ملزم لل ّدول ومنها
ما يكتسي صبغة غري إلزاميّة ،وتُ ُّ
عد اتفاقيّة
القضاء على مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة
أهم ٍّ
َّ
بتضمنها مجلةً
نص يف هذا اجملال متيّزت ّ
من املبادئ والقواعد األساسيّة ،ما جعل
النسيب.
مواقف ال ّدول جتاهها تتميّز بالقبول
ّ

. 1 . 1 . 2 . 1االتفاقيّات ال ّدوليّة واإلعالنات
تشمل نُظم حقوق اإلنسان املتعلّقة باحلماية القطاعيّة لفئات أو موضوعات ميادين ع ّدة ،أمهّها حقوق املرأة
اليت تُ ُّ
اإلقليمي .وكان
العاملي أو
خاص ،سواء على الصعيد
أهم الفئات اليت حظيت باهتمام ّ
عد إحدى ّ
ّ
ّ
املنطلق لذلك هو ديباجة ميثاق األمم املتّحدة اليت ورد فيها:
«وأن نؤكد من جديد إمياننا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والنساء واألمم
كبريها وصغريها من حقوق متساوية »
نصت املادة األوىل الفقرة : 3
كما َّ
«وعلى تعزيز احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعا والتشجيع على ذلك إطالقا بال متييز
بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء»
وتأ ّكد ذلك يف املادة  55الفقرة ج :
« أن يشيع يف العامل احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب اجلنس او اللغة أو
الدين ،وال تفريق بني الرجال والنساء ،ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فعال »
َّ
األممي على مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يُرتجم إرادهتم القوية يف إعطاء املرأة
إن تأ ّكيد واضعي امليثاق ّ
وضعاً قانونيّاً حموريّاً بالنظر لكون أغلب اجملتمعات كانت تع ِرف متيّيزاً على أساس اجلنس .25
فتضمنت ديباجته التأ ّكيد على
وتبوأت حقوق املرأة مكانةً منذ اعتماد اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسانَّ ،
ّ
السابق ،ص .144
الرقابة ،املرجع َّ
 25يرجى النظر إىل . :حممد يوسف علوان ود .حممد خليل املوسى ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان .املصادر ووسائل ّ
الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
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املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة .وذ ّكرت املادة  2منه على مبدأ عدم التميّيز بني الرجال والنساء،
وفصلت املادة  16يف مسألة احلقوق املتساوية بالنسبة للزواج.
َّ
نصت
ويل
اخلاص باحلقوق االقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة؛ إذ َّ
ّ
كل هذه املبادئ يف العهد ال ّد ّ
ومتَّ تأ ّكيد ّ
كرست املادة  10محاية األسرة
املادة  3منه على مبدأ عدم التميّيز بالنسبة جلميع احلقوق املعرتف هبا فيه .و َّ
السابقه نفسها ،
ويل
السياسيّة على الشاكلة َّ
اخلاص باحلقوق املدنيّة و ِّ
ّ
ال سيّما األمهات ،وجاء العهد ال ّد ّ
املادتي 2 :و  3منه اللْتني أ ّكدتا مبدأ عدم التميّيز واملادة  23املتعلّقة باملساواة بني الرجل واملرأة
ال سيّما ْ
يف الزواج .ويتّضح َّ
األول /ديسمرب 1965
أن ديباجة اتفاقيّة منع التميّيز
العنصري املعتمدة يف  21كانون ّ
ّ
تضمنت مبدأ عدم التميّيز على أساس اجلنس.
قد َّ
بيد َّ
متخصصة،
العامة اتفاقيّات
ّ
تتضمنها إىل جانب هذه ّ
الصكوك ّ
أن احلماية القطاعية حلقوق املرأة ّ
26
ٍ
السياسيّة للمرأة
جاءت لتضفي محايةً للمرأة يف مجلة من امليادين األساسيّة  ،وتتمثّل يف اتفاقيّة الحقوق ّ
األول /ديسمرب 1952؛ واالتفاقيّة حول جنسيّة المرأة المتزوجة املعتمدة يف 20
املعتمدة يف  20كانون ّ
الرضا بالزواج ؛ والح ّد األدنى لسن الزواج؛ واتفاقيّة تسجيل عقود
شباط /فرباير  1957؛ واتفاقيّة ِّ
الزواج املعتمدة يف  7تشرين الثاين /نوفمرب .1964
األساسي يف تعزيز مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاية حقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق
التحول
غري أ ّن ّ
ّ
املرأة هو اعتماد اتفاقيّة القضـ ــاء على جميـ ـ ــع أشـ ــكال
األساسي يف تعزيز مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاية
التحول
ّ
ّ
األول /ديســمرب حقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق املرأة هو اعتماد اتفاقيّة القضـ ــاء
التميّيز ض ّد المرأة بتاريخ  18كانون ّ
 1979اليت متيّزت بشموليّتها وتغطِّيتها جلميع حقوق على جميـ ـ ــع أشـ ــكال التميّيز ض ّد المرأة
27
األول /ديســمرب 1979
املرأة ومنع التميّيز املمارس ضدَّها  .ولقد جاءت بتاريخ  18كانون ّ
ٍ
اصلة عب سنو ٍ
جهود متو ٍ
هذه االتفاقيّة نتيجة
ات من اليت متيّزت بشموليّتها وتغطِّيتها جلميع
ْ
الساحة ال ّدوليّةَّ ،
وشكلت َّ
خمتلف الفاعلني على َّ
أهم لبنة حقوق املرأة ومنع التميّيز املمارس ضدَّها.
العاملي ،حبيث
الصعيد
تتأسس عليها حقوق املرأة على َّ
ّ
ّ
كرد على االنتهاكات املختلفة وصور التميّيز
أهنا جاءت ٍّ
اليت تشهدها املمارسة العمليّة يف دول عديدة جتاه املرأة يف اجملاالت املتعدِّدة .واشتملت هذه االتفاقيّة،
تكريساً ملختلف احلقوق اليت جند بعضها موجوداً يف
إضافةً
ْ
ملبدأي :املساواة بني الرجل واملرأة؛ وعدم التميّيز؛ ّ
ِ
احلق يف العمل؛ واملساواة يف العالقة الزوجيّة.
احلق يف التعليم؛ و ّ
الصكوك اليت سبقت هذه االتفاقيّة ،مثلّ :
ّ
 26رجى النظر إىل :وائل أنور بندق ،املرأة والطفل وحقوق اإلنسان ،دار الفكر اجلامعي ،2004 ،ص .11

 27يصطّلح غالباً على منح هذه االتفاقيّة تسمية اتفاقيّة سيداو ،ودخلت حيز النفاذ يف  3أيلول /سبتمرب .1981
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األول /أكتوبر  1999يتعلّق بتلقي
واعتمدت األمم املتّحدة مؤخراً بروتوكوالً اختيارياً لالتفاقيّة يف  6تشرين ّ
العاملي حلقوق املرأة
اخلاصة بالقضاء على التميّيز ض ّد املرأة ،وهذا بغرض تعزيز اإلنفاذ
التبليغات من اللجنة ّ
ّ
ٍ
عن طريق اعتماد آلي ٍ
جديدة .28
ات
ّ
اهتمت صكوك أخرى باملرأة عن طريق منحها محايةً جنائيّةً ،وتتمثّل يف االتفاقيّة التكميليّة إلبطال
كما َّ
تضمنت
الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيهة ِّ
ِّ
بالرق املعتمدة يف  30أفريل*  1956اليت ّ
املادة األوىل الفقرة ج منها مجلةً من األفعال اليت يقع على ال ّدول اختاذ كافة التدابري من أجل جترميها يف
وخباصة النساء واألطفال املكمل التفاقيّة األمم
قوانينها الدَّاخليّة 29؛ وبروتوكول منع االجتار باألشخاص،
ّ
عب الوطنيّة املعتمد يف  15تشرين الثاين /نوفمرب .2000
املتّحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة ْ
اخلاصة مبساواة
كما سامهت منظمة العمل ال ّدوليّة يف تعزيز حقوق املرأة باعتماد االتفاقيّة (رقم ّ )100
العمال والعامالت يف األجر لدى تساوي قيمة العمل املؤرخة يف  29جوان* 1951؛ واالتفاقيّة (رقم
 )111بشأن التميّيز يف االستخدام واملهنة يف  25جوان .1958
فضالً عن مجلة من القرارات واإلعالنات متَّ تبنّيها يف احملافل ال ّدوليّة ،وال سيّما منظمة األمم املتّحدة اليت
العامة ،أصدرت الالئحة  98/52بتاريخ 6
اعتمدهتا أجهزهتا حول حقوق املرأة ،فبالنسبة للجمعيّة ّ
فيفري**  1998حول االتجار بالنساء والفتيات ،والالئحة  133/54بتاريخ  7فيفري 2000
تمس صحة النساء والفتياتَّ .أما جملس األمن؛ فلقد
حول الممارسات التقليدية واألعراف التي ُّ
أصدر مجلةً من القرارات ،منها القرار رقم  1325سنة  2000بشأن املرأة  ،السالم واألمن مش ّدداً على
احلاجة إىل مراعاة خصوصيّة املرأة ،وإشراكها يف عمليّات احلفاظ على األمن وبناء السالم ،وخصوصاً يف
اخلاصة للنساء والفتيات يف النزاعات ،إضافةً إىل متثيل نساء
املتضررة من النزاع ،وتأمني االحتياجات ّ
املناطق ّ
 28يرجى النظر إىل BOUET-DEVRIERE, Sabine, La protection universelle des droits de la femme :vers une :
efficacité accrue du droit positif international ? (Analyse prospective des dispositions du Protocole facultatif à
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes), in R.T.D.H.,
.2000, n ° 453, p 453

تنص املادة األوىل الفقرة ج  » :تتخذ كل من الدول األطراف يف هذه االتفاقية مجيع التدابري التشريعية وغري التشريعية القابلة للتنفيذ العملي والضرورية
ّ 29
للوصول تدرجيياً وبالسرعة املمكنة إيل إبطال األعراف واملمارسات التالية أو هجرها ،حيثما استمر وجودها ،وسواء مشلها أم مل يشملها تعريف «الرق» الوارد
يف املادة  1من االتفاقية اخلاصة بالرق ،املوقعة يف جنيف يوم  25أيلول/سبتمرب :1926
(ج) أي من األعراف أو املمارسات اليت تتيح:
حق الرفض ،ولقاء بدل مايل أو عيين يدفع ألبويها أو للوصي عليها أو ألسرهتا أو ألي شخص
متلك
أن
دون
« »1الوعد بتزويج امرأة ،أو تزوجيها فعال،
ّ
آخر أو أية جمموعة أشخاص أخرى،
« »2منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر ،لقاء مثن أو عوض آخر،
« »3إمكان جعل املرأة ،لدى وفاة زوجها ،إرثا ينتقل إىل شخص آخر،
* جوان هو شهر حزيران /يونيو نفسه.
** فيفري هو شهر شباط /فرباير نفسه.
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اجملتمعات اليت شهدت صر ٍ
الصراعات ولتكن جزءاً من
اهتن يف عمليّة تسوية ِّ
اعات مسلحةً إلمساع أصو َّ
الصراعات وحلّها ،وحتقيق السالم املستدام .30
صنع القرار كشريك على قدم املساواة ملنع ِّ
مجيع مستويات ُ
ٍ ٍ
وجتسد ذلك يف االتفاقيّة األوروبيّة
الصعيد
على َّ
اإلقليمي؛ برز االهتمام ،منذ فرتة طويلة ،حبقوق املرأةّ ،
ّ
كرست مبدأ عدم التميّيز يف املادة 14
حلقوق اإلنسان اليت اعتمدت يف  4تشرين الثاين /نوفمرب 1950؛ و َّ
بنصها:
ّ
« يكفل التمتع باحلقوق واحلريات املقررة يف هذه املعاهدة دون متييز أيا كان أساسه :كاجلنس أو العرق أو
يكرس مبدأ عدم التميّيز
نص
اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غريه ،» ....وهو ٌّ
ملزم ِّ
ٌّ
إقليمي ٌ
تضمنت املادة
بني الرجال والنساء يف التمتُّع باحلقوق ،ولقد َّ
تعزز مبا ورد يف الربوتوكول السابع لالتفاقيّة األوروبيّة؛ إذ َّ
 5مبدأ املساواة بني الزوجني يف احلقوق وااللتزامات عند انعقاد الزواج؛ ويف أثنائه؛ ولدى انفكاكه.
وتَع ِرف القارة األمريكية وجود ٍ
متطوٍر؛ إذ إضافةً إىل مبدأ عدم التميّيز الوارد يف املادة األوىل من
نظام
ٍّ
ّ
إقليمي ّ
االتفاقيّة األمريكيّة حلقوق اإلنسان املعتمدة يف  22تشرين الثاين /نوفمرب 1969؛ وكذلك املواد  17و 27
منها اليت تتعلّق -على التوايل -باملساواة يف الزواج؛ وتعليق الضمانات يف أثناء احلرب وحاالت الطوارئ اليت
تعزز باعتماد االتفاقيّة األميركيّة بشأن منع واستئصال
ينبغي أالّ تنطوي على متيّيز بسبب اجلنس ،فقد ّ
العنف ضد النساء والعقاب عليه يف العام  2004اليت تُ ُّ
االتفاقي األكثر تكامالّ يف ما يتعلّق
عد النص
ّ
بالعنف الذي تكون ضحيته املرأة . 31
يقي لحقوق اإلنسان والشعوب املعتمد يف
التطور؛ إذ َّ
ومل تبق القارة اإلفريقيّة على هامش هذا ّ
كرس الميثاق اإلفر ّ
العام  1981مبدأ عدم التميّيز يف املادة  2منه ،وكذلك حقوق املرأة يف املادة  3/18اليت جاء فيها :
«يتعني على الدولة القضاء على كل متيّيز ض ّد املرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل على حنو ما هو منصوص
عليه يف اإلعالنات واالتفاقيات الدولية ».
بسبب النزاعات اليت تشهدها القارة واالنتهاكات اليت تطال املرأة من ورائها ،متَّ اعتماد بروتوكول ملحق
تضمنت االعرتاف
يقي يتعلّق حبقوق النساء يف  11جويلية*  2003وهي اتفاقيّة شاملة َّ
بامليثاق اإلفر ّ
مبجمل احلقوق للمرأة ،وأ ّكدت على التزام ال ّدول بضمان تفعيلها واحرتامها دون أي متيّيز يذكر.
 30نشري كذلك إىل القرارات ذوات األرقام1889 ، 1888 ،1820 :
 31يريجى النظر إىلPINTO, Monica, Les droits des femmes dans le système interaméricain des droits de :
l’homme, in L’homme et le droit, En hommage à Jean-François FLAUSS, PEDONE, 2014 , p
.590
* جويلية هو شهر متوز /يوليو نفسه.
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َّأما عربيّاً؛ فيُ ُّ
أهم
بي لحقوق اإلنسان َّ
عد الميثاق العر ّ
تضمن
نص
إقليمي  ،وهو على غرار بقيّة ُّ
ٍّ
الصكوك ّ
ّ
النص على مبدأ عدم التميّيز القائم على اجلنس يف
َّ
وتكريس املساواة بني مجيع األشخاص يف
املادة ّ ،3
املادة  ، 11واشتملت املادة  33على التزام ال ّدولة
مبنع خمتلف أشكال العنف داخل األسرة ،وال سيّما
َّ
ضد املرأة .

فيُ ُّ
أهم
بي لحقوق اإلنسان َّ
عد الميثاق العر ّ
الصكوك
نص
إقليمي  ،وهو على غرار بقيّة ُّ
ٍّ
ّ
النص على مبدأ عدم التميّيز القائم
تضمن َّ
ّ
وتكريس املساواة بني
على اجلنس يف املادة ّ ،3
مجيع األشخاص يف املادة  ، 11واشتملت
املادة  33على التزام ال ّدولة مبنع خمتلف أشكال
العنف داخل األسرة ،وال سيّما َّ
ضد املرأة .

مهم هو االتفاقيّة المنشئة لمنظمة المرأة العربيّة سنة  2002الذي جاء يف
كما ال ُيكن إغفال ٍّ
صك ٍّ
ِ
تطوير وضع املرأة العربيّة واالرتقاء به ،ووضعت إدماج
سياق تعزيز التعاون فيما بني ال ّدول العربيّة يف جمال ّ
أهم أهدافها.
قضايا املرأة ضمن أولويّات خطط وسياسات التنمية الشاملة من ِّ
تكرسها االتفاقيات و ال سيّما اتفاقيّة القضاء على
أهم حقوق املرأة اليت ِّ
وُيكن يف عجالة استخالص ِّ
جميع أشكال التميّيز ض ّد المرأة ،حيث تتمتع املرأة بكافة احلقوق املنصوص عليها يف الصكوك العاملية
و كذلك يف الصكوك اخلاصة هبا  ،و تتمثل يف احلق الشخصية القانونية ،احلق يف املساواة أمام القانون و
املساواة يف التمتع حبمايته ،حق املرأة يف أن ُترتم حياهتا و سالمتها البدنية و العقلية ،احلق يف عدم التعرض
لالسرتقاق و جتارة الرقيق و السخرة و العمل اجلربي و اإلجتار يف املرأة ،احلق يف املساواة يف جمال الزواج،
احلق على قدم املساواة يف األهلية القانونية يف املسائل املدنية ،احلق يف املشاركة على قدم املساواة يف إدارة
الشؤون العامة مبا يف ذلك اإلنتخابات ،حرية التنقل و اإلقامة ،احلق يف التعليم ،احلق يف التظلم الفعال مبا
يف ذلك احلق يف الوصول إىل احملاكم و يف حماكمة عادلة ،و غريها من احلقوق األخرى.و ميكن تصنيفها
السياسية  ،وكذلك احلقوق االجتماعيّة اليت تتمتّع هبا يف ميدان العمل و كذلك مجلة
إىل احلقوق املدنيّة و ِّ
من احلقوق األسريّة املتعلّقة حبياهتا داخل األسرة ، ،إضافةً إىل التشديد على محايتها من بعض األفعال اليت
تشكل جرائم يف ح ّقها ،وهو التقسيم الذي اعتمدناه
يف املبحث املتعلّق بدراسة التطبيقات القضائيّة.
و تشمل احلماية القانونية املرأة يف خمتلف
الوضعيات ،سواء العادية منها عندما تسمح
و تشمل احلماية القانونية املرأة يف خمتلف الوضعيات،
هلا الظروف مبمارسة حقوقها بكل حرية ،أو
سواء العادية منها عندما تسمح هلا الظروف مبمارسة كانت يف وضعيات معينة مثل السجينة،
حقوقها بكل حرية ،أو كانت يف وضعيات معينة مثل املعاقة ،املهاجرة و الالجئة حيث تنطبق عليها
السجينة ،املعاقة ،املهاجرة و الالجئة حيث تنطبق الصكوك املشار إليها باإلضافة لنصوص أخرى
عليها الصكوك املشار إليها باإلضافة لنصوص أخرى
ُوضعت ملعاجلة هذه الوضعيات اخلاصة.
ُوضعت ملعاجلة هذه الوضعيات اخلاصة.
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اجلدير بالذكر َّ
ويل حلقوق اإلنسان بالنصوص املختلفة اليت متّ
أن محاية املرأة ال يضمنها فقط القانون ال ّد ّ
تؤدي النزاعات املسلحة إىل استهداف املرأة يف أثناء العمليّات العسكريّة باعتماد
التعرض هلا؛ بل عاد ًة ما ّ
ّ
ويل اإلنساينّ لضمان
د
ال
القانون
هو
آخر
قانوين
ع
فر
تدخل
إىل
ي
يؤد
ما
امتها؛
ر
ك
و
حقوقها
متس
وسائل
ع ّدة
ٍ
ٍّ
ُّ
ّ
ّ ّ
32
ٍ
بتطورات قانون حقوق اإلنسان؛ وهو نتاج
محاية ّ
خاصة هلا  .وتتأثّر هذه احلماية -بصورة أو بأخرىّ -
توجه حنو تكاملهما رغم االختالفات املوجودة بينهما
الفرعي
العالقة املتناميّة بني هذيْن
ْ
ْ
القانونيي يف ّ
كل منهما وجمال انطباقهما؛ ذلك َّ
أن اهلدف الذي حيقِّقانه هو محاية األشخاص.
اليت ترجع لتاريخ نشوء ٍّ
االستشاري املتعلّق
أي
ّ
الر ّ
ولقد أ ّكدت حمكمة العدل ال ّدوليّة هذه العالقة الوطيدة يف مناسبات ع ّدة ،منها ّ
مبشروعيّة استخدام األسلحة النووية الصادر يف  8جويلية .1996
تؤدي النزاعات املسلحة إىل حرمان األفراد من ممارسة أغلبية حقوقهم و يتمتعون يف هذا السياق حبماية
القانون الدويل اإلنساين  .و يالحظ أن النساء هن األكثر عرضة لإلنتهاكات خالل هذه النزاعات ،
ال سيما اإلغتصاب و العنف اجلنسي .33و ظهرت أوىل صور احلماية مبناسبة اعتماد اتفاقيات جنيف
األربع لعام  1949و كذلك بروتوكوليهما اإلضافيني لعام  . 1977غري أن احلماية دخلت مرحلة جديدة
بتكييف أفعال العنف ضد املرأة بكوهنا جرائم حرب و جرائم ضد اإلنسانية ضمن النظامني األساسيني
للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتيني اخلاصتني بيوغسالفيا السابقة و كذلك رواندا  ،و هو التوجه الذي أخذ
به النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
.2 . 1 . 2 . 1موقف ال ّدول العربيّة من اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التميّيز ض ّد المرأة
تبق ال ّدول العربيّة ُمتخلفةً عن ركب ال ّدول األطراف يف اتفاقيّات حقوق اإلنسان ،بل َّ
إن بعضها اشرتك
مل َ
لكل من:
وسن اإلعالن
يف اعتماد ميثاق األمم املتحدة ِّ
العاملي حلقوق اإلنسان ،مثلما كان األمر بالنسبة ٍّ
ّ
لبنان؛ واألردن.
لكل اتفاقيّات حقوق اإلنسان باعتبار املسألة تتعلّق بسيادهتا؛
وتفاوت التزامها ،مثلما هو ّ
الشأن بالنسبة ِّ
أهم االتفاقيات يف هذا اجملال سواء العاملية منها أو اإلقليمية ،لكن خالل فرت ٍ
ات
فبادرت باملصادقة على ِّ
ّ
ّ
ّ
متباي ٍنة بالنظر العتبار ٍ
الصكوك بإبداء
ات سياسيّ ٍة واجتماعيّ ٍة ع ّدة ،كما اتّسمت مصادقتها على هذه ُّ
ّ

اإلنساين ،إعداد خنبة من
ويل
ويل
اإلنساين ،يف دراسات يف القانون ال ّد ّ
ُ 32يكن التفصيل أكثر يف غردام ،جوديت ج ،النساء وحقوق اإلنسان والقانون ال ّد ّ
ّ
ّ
املتخصصني واخلرباء ،دار املستقبل العريب ،الطبعة األوىل ،2000 ،ص  177وما يليها.
ّ
 33يرجى النظر إىل  :املرجع السابق ،ص 178

24

الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
االجتهادات القضائ ّية العرب ّية يف تطبيق االتفاقيات ّ

ٍ
لصعوبات قانونيّ ٍة وعمليّ ٍة
حت ّفظات ال سيّما على اتفاقيّة القضاء على مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة بالنظر
واعتبار ٍ
ات دينيّة .34
لقد التزمت ال ّدول املشمولة بال ّدراسة هبذه االتفاقّية؛ إذ صادقت عليها تونس العام ُ 1985مبديةً إعالناً
عاماً مفاده َّ
التونسي ،الذي
أي إجر ٍاء ال يتماشى وأحكام الفصل األول من ال ّدستور
بأن تونس لن تتخذ َّ
ّ
ّ
ينص على َّ
أن اإلسالم دين ال ّدولة .وإعالن آخر بالنسبة للمادة ( 15ف )4/املتعلّقة باحلقوق املتساوية
ُّ
حمل السكن واإلقامة ،بأالّ يتعارض مع أحكام قانون األحوال
حرية حركة األشخاص؛ ّ
يف ّ
وحرية اختيار ّ
الشخصيّة يف هذا الشأن .كما حتفَّظت على املادة ( 9ف )2/املتعلّقة باحلقوق املتساوية بالنسبة ملنح
التونسي ،واملادة ( 16ف )1/املتعلّقة باحلقوق املتساوية
اجلنسية لألطفال مبا ال يتعارض مع قانون اجلنسيّة
ّ
يف أثناء الزواج وعند فسخه بشرط عدم التعارض مع قانون األحوال الشخصيّة ،وكذلك املادة ( 29ف)1/
املتعلّقة بالتحكيم بني ال ّدول األطراف ،يف حالة اخلالف يف تفسري االتفاقية أو تطبيقها .ورفعت تونس
حت ّفظاهتا على اتفاقيّة القضاء على التميّيز ض ّد املرأة ،وذلك مبوجب القانون  103-2011املؤرخ يف 24
تشرين األول/أكتوبر ،2011واألمر 4260-2011املؤرخ يف  28تشرين الثاين /نوفمرب  2011وبلّغت
األمني العام لألمم املتّحدة رمسيّاً بذلك طبقاً لإلجراءات اجلاري هبا العمل  35غري ّأنا أبقت على اإلعالن
العام.
فانضم إليها العام  ،1986وأبدى حتفُّظات على املواد 6/2 :و  16 ،9 ،7و .1/29
َّأما العراق؛
َّ
انضم األردن إىل هذه االتفاقيّة العام  ،1992وحتفَّظ على املواد 4/15 ،2/9 :و  16الفقرة الفرعية 1
و َّ
(ج ) و كذلك الفقر ْتي
تنص
ْ
الفرعيتي(1د) و (ز)  ،غري أنّه رفع مؤخراً حت ّفظه املتعلّق باملادة ( )15اليت ّ
36
حمل سكنهم وإقامتهم
على منح الرجل واملرأة احلقوق نفسها يف ما يتعلّق حبركة األشخاص ّ
وحرية اختيار ّ
انضم املغرب بدوره إليها العام  1993وأصدر حت ّفظات حول املواد ،16 ،4/15 ،2/9 ،2 :و ،29
كما َّ
ٍ
تفسريي .37
بإعالن
باملادتي 2/9 :و  ، 1/16واستبدل التحفُّظ على املادة 2/2
ومتَّ رفع تلك املتعلّقة
ٍّ
ْ
 34يرجى النظر إىل :
Rabea Naciri, La CEDEF en Afrique du Nord : Progrès, défis et perspectives, Atelier Convention sur l›élimination de toutes les formes de discrimination à l›égard des femmes: Pour la levée des
réserves et la ratification du Protocole facultatif à la CEDEF en Afrique du Nord,Rabat (Maroc),
15-16 mars 2011, p 11-12.
 35يرجى النظر إىل :اجلمهورية التونسية ،تقرير نصف مرحلي عن التق ّدم احملرز يف تنفيذ توصيات االستعراض ال ّدوري الشامل الدورة  27جمللس حقوق اإلنسان،
أيلول /سبتمرب  ، 2014ص  4و .25
 36يرجى النظر إىل :اللجنة املعنية بالقضاء على التميّيز ض ّد املرأة ،التقرير الدوري اخلامس للدول األطراف ،األردن ،ص .3

 37يرجى النظر إىل :اللجنة املعنية بالقضاء على التميّيز ض ّد املرأة ،التقريران ال ّدوريان اجملمعان الثالث والرابع لل ّدول األطراف ،املغرب ،ص .8
* أفريل هو شهر نيسان /أبريل نفسه.
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انضمت إليها العام ُ ،1996مبديّةً حتفُّظات حول املواد،2/9 ،2 :
واألمر نفسه ينطبق على اجلزائر اليت َّ
 16 ،4/15و  ،1/29وقامت برفع حتفُّظها حول املادة  2/9العام .2008
فانضم لالتفاقية العام  ،1997وأبدى حتف ٍ
ُّظات على املواد ،1/16 ،2/9 :و .1/29
َّأما لبنان؛
َّ
ّ
انضمت بتاريخ 2أفريل*  2014دون
وكانت آخر دولة التحقت بركب ال ّدول األطراف هي فلسطني اليت ّ
إبداء أي حتف ٍ
ُّظ.
ّ
يالحظ َّ
توجهاهتا ،ويظهر ّأنا تالقي
أن التحفُّظات املبداة تعلَّقتكلّها تقريباً باملواد نفسها؛ ما يعكس توافقاً يف ُّ
املعوقات نفسها عند التزامها .غري َّ
أن مسألة التحفُّظات حول اتفاقيّات حقوق اإلنسان تُثري مسائل عديدة ال
ّ
ِّ
نص عامٌّ حول التحفُّظات يف املادة  19مفاده:
تُغطيها اتفاقيّة فيينا لقانون المعاهدات اليت ورد فيها ٌّ
« للدولة ،لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها ،أن تبدي حتفظاً،
إال إذا:
(أ) حظرت املعاهدة هذا التحفظ؛ أو
نصت املعاهدة على أنه ال جيوز أن توضع إال حتفظات حمددة ليس من بينها التحفظ املعين؛ أو
(ب) ّ
تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) ،منافيا ملوضوع
(ج) أ ْن يكون التحفظ ،يف غري احلاالت اليت ّ
املعاهدة وغرضها».
النص وقت اعتماده؛ بسبب كونه ش ّكل قفزًة نوعيّةً يف جمال التحفُّظات اليت أصبح
مل تَربز نقائص هذا ّ
مسموحاً هبا بعد أ ْن كانت ممنوعةً يف عهد عصبة األمم  ،38غري َّ
أن ُمارسة ال ّدول أظهرت تزايد استعمال
التحفُّظات يف ميدان حقوق اإلنسان الذي يفرتض أنه ُي ِّمل ال ّدول التز ٍ
امات موضوعيّةً ال ُيكن أ ْن تستعمل
ُ
ٍ
فيها التحفُّظات إال ٍ
ومؤقتة؛ ألهنا تُعطِّل من فاعليّتها .39
بصفة جزئيّ ٍة
َّأدت املمارسة كذلك إىل ظهور مفهوم اإلعالنات التفسرييّة الذي بات يستعمل بكثرة مبناسبة التزام ال ّدول
باتفاقيّات حقوق اإلنسان  ،وهو وسيلة ُت ِّكن ال ّدول من أ ْن تصبح طرفاً يف االتفاقيّات دون إبداء حتفُّظات،
التفسريي .
ئي الذي يُرتِّبه اإلعالن
ّ
لكن مع التزامها اجلز ّ
االستشاري حملكمة العدل الدولية حول اتفاقيّة منع اإلبادة اجلماعيّة واملعاقبة عليها الصادر يف 21
الرأي
ّ
كرست املادة ّ 19
التطور الذي جاء يف ّ
 38لقد ّ
أيار /مايو . .1951
 39يرجى النظر إىل  :د .حممد يوسف علوان و د .حممد خليل املوسى ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،اجلزء  ،2ص .38
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ونظراً لعدم تغطّية هذا املفهوم يف اتفاقيّة فيينا لقانون املعاهدات؛ متّ اقرتاح إعداد دراسة حول التحفُّظات
خاص
مقرٍر
ٍّ
واإلعالنات التفسرييّة يف ضوء ّ
ويل ،ومتّ تعيّني ّ
التطورات احلاصلة يف إطار جلنة القانون ال ّد ّ
وتضمن املبادئ
ع َكف على إجناز دليل املمارسة املتعلِّق بالتحفُّظات على املعاهدات الصادر العام َّ ،2011
التفسريي» كالتايل:
اخلاصة هبذا اجملال ،ولقد عُِّرف «اإلعالن
التوجيهيّة َّ
ّ
«يعين “اإلعالن التفسيري” إعالناً انفراديًا ،أيًا كانت صيغته أو تسميته ،تصدره دولة أو مفنظمة
دولية وﻬﺗدف به تلك الدولة أو املنظمة الدولية إىل حتديد أو إيضاح معىن أو نطاق املعاهدة أو بعض
أحكامها».40
وإذا كان هذا التعريف ال يُثري إشكاالً من الناحية النظريّة؛ كونه يُ ّبي َّ
التفسيري»
أن اهلدف من «اإلعالن
ّ
هو تفسري البند وليس استبعادهَّ ،
فإن ال ّدول عادة ما تلجأ إليه ،وهي تصبو إىل إعطائه أثر التح ّفظ نفسه.
الصدد ينبغي التميّيز بني اإلعالنات التفسرييّة البسيطة اليت تستعملها ال ّدول لتوضيح املعىن
ويف هذا َّ
الغامض ،واإلعالنات التفسرييّة املشروطة اليت َعَّرفها التقرير كالتايل:
«اإلعالن التفسيري المشروط إعالن انفرادي تصوغه دولة أو منظمة دولية عند التوقيع أو التصديق على
معاهدة أو إقرارها رمسياً أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها ،أو الذي تصوغه دولة عندما تقدم
إشعارا باخلالفة يف معاهدة ،والذي ُت ِ
ضع مبوجبه تلك الدولة أو املنظمة الدولية موافقتها على أ ْن تلتزم
ً
41
باملعاهدة لتفسري حمدد للمعاهدة أو لبعض أحكامها» .
ويدَّد طابع اإلعالن االنفرادي ،باعتباره حتفُّظاً أو إعالناً تفسرييّاً ،باألثر القانوين الذي يقصد صاحب
ُ
42
التفسريي املشروط معاملة التح ّفظ؛ ألنّه يُرتِّب آثاره نفسها .
اإلعالن إحداثه ،وتبعاً لذلك يُعامل اإلعالن
ّ
وأول نتيجة هي َّ
التفسريي املشروط يكون ملزماً للقاضي ال ّداخلي الذي يقع عليه استبعاد
أن اإلعالن
ّ
تطبيق البند الوارد عليه ،غري أنه يصطدم بعائق يتمثّل يف عدم علمه مبضمونه؛ كونه -يف الغالب -ال يُنشر
على مستوى ال ّدولة .وتؤثّر التحفُّظات واإلعالنات التفسرييّة يف استعمال املعايّري الواردة يف االتفاقيّات؛
يؤدي إىل تقيّيد إنفاذ بعض األحكام.
كون القاضي ال ّداخلي يلتزم باستبعاد البنود اليت وردت بشأهنا؛ ما ّ

 40يرجى النظر إىل :تقرير جلنة القانون الدويل ،الدورة الثالثة والستون ،الفصل الرابع ،التحفُّظات على املعاهدات ،األمم املتّحدة ،نيويورك ،2012 ،ص .100
 41يرجى النظر إىل  :املرجع نفسه ،ص .111
 42يرجى النظر إىل .CEDH, Affaire Belilos, arrêt du 29 avril 1988 :
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 .2 .2 .1المصادر ال ّداخليّة
كما تَع ِرف حقوق املرأة مصادر داخليّة تتمثّل يف
تكرس فئات احلقوق
دساتري ال ّدول اليت أصبحت ّ
املختلفة املعرتف هبا عامليّاً؛ إذ َّ
إن مسة الدَّساتري
السلطات
احلديثة ّأنا ّ
تكرس مبادئ الفصل بني ّ
ودعائم دولة القانون اليت تقوم على حقوق اإلنسان
احلريات األساسيّة.
و ّ
ولقد اتّبعت دساتري ال ّدول العربيّة هذا املنحى
السياسيّة ،وكذلك االقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة منها؛ بل َّ
إن
باعرتافها جبميع حقوق اإلنسان املدنيّة و ّ
تكريس حقوق الشعوب  .وتُ ُّ
أهم ضام ٍن ملفاهيم املساواة؛ والعدالة؛ وحقوق
عد الدَّساتري َّ
منها ما َع ِرف ّ
تفحصها َّ
مبدأي :املساواة؛
تكريس
أن حقوق املرأة
ٌ
احلريات .ويظهر من ّ
ْ
معرتف هبا مبدئيّاً عن طريق ّ
املرأة؛ و ّ
تضمنت هذه ال ّدساتري مبدأ املساواة بني مجيع املواطنني .
وعدم التميّيز ،ويف هذا َّ
الصدد َّ
تَع ِرف حقوق املرأة مصادر داخليّة تتمثّل
تكرس فئات
يف دساتري ال ّدول اليت أصبحت ّ
احلقوق املختلفة املعرتف هبا عامليّاً؛ إذ َّ
إن مسة
تكرس مبادئ الفصل بني
الدَّساتري احلديثة ّأنا ّ
السلطات ودعائم دولة القانون اليت تقوم على
ّ
احلريات األساسيّة.
حقوق اإلنسان و ّ

بالنص على املساواة بني مجيع املواطنني ،يف حني َّ
أن أخرى
غري أ ّن املالحظ هو وجود دساتري تكتفي
ّ
كرست صراحةً املساواة بني املواطنني واملواطنات ،أو ّأنا أ ّكدت على مبدأ عدم التميّيز على أساس اجلنس،
َّ
44
43
اللبناين
وتضمنت ديباجة ال ّدستور
اللبناين
تطوراً من األول  .ولقد اعتمده الدستور
َّ
وهو ٌ
ّ
ّ
موقف أكثر ّ
للعام  1926املع ّدل يف العام  1990مبدأ املساواة؛ إذ جاء يف الفقرة ج منها:
« لبنان مجهورية دميقراطية برملانية ،تقوم على احرتام احلريات العامة ،ويف طليعتها حرية الرأي واملعتقد ،وعلى
العدالة االجتماعية واملساواة يف احلقوق والواجبات بني مجيع املواطنني دون متايز أو تفضيل».
ومتَّ تأ ّكيده يف املادة : 7
« كل اللبنانيني سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء باحلقوق املدنية والسياسية ويتحملون الفرائض
والواجبات دون ما فرق بينهم».
وهو ما ورد كذلك يف املادة  6الفقرة األوىل من ال ّدستور األردينّ للعام  1952املع ّدل يف العام 2011
بنصها:
ّ
« األردنيون أمام القانون سواء ال متيّيز بينهم يف احلقوق والواجبات وإن اختلفوا يف العرق أو اللغة أو
الدين».
 43يرجى النظر إىل CHEKIR, Hafidha, Le combat pour les droits des femmes dans le monde arabe, ht� :
tps://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs.../document, p 12
السابق  ،ص .13
 44د .عبد السالم شعيب ،حقوق املرأة بني القانون واالجتهاد يف لبنان ،املرجع َّ
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ختصيص» كوتا نسائيّة» من اثين عشر مقعداً على
وبصدور تعديل قانون االنتخابات العام 2010؛ متّ ّ
مستوى اململكة.
االتاه نفسه مؤّكدة َّ
أن :
األساسي
كما ذهبت املادة  9من القانون
الفلسطيين للعام ّ 2003
ّ
ّ
« كل الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو
الرأي السياسي أو اإلعاقة».
نصت
ولقد أ ّكد القانون رقم ( )9لسنة 2005
اخلاص باالنتخابات على املشاركة السياسية للمرأة؛ إذ َّ
ّ
املادة  8/1على َّ
لكل فلسطيين وفلسطينية يف الضفة الغربية مبا فيها القدس الشريف
أن االنتخابات ٌّ
حق ّ
احلق ،وذلك
وقطاع غزة ممن توافرت فيه أو فيها الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون ملمارسة هذا ّ
السياسي واملكانة االجتماعيّة واالقتصاديّة والعلميّة.
بصرف النظر عن الدِّين و َّ
الرأي واالنتماء ِّ
املشرع على نظام احلصص يف املادة  ،4معترباً أنّه :
ويف إطار تعزيز هذه املشاركة؛ اعتمد ّ
« جيب أن تتضمن كل قائمة من القوائم االنتخابية املرشحة لالنتخابات النسبية (القوائم) حداً أدىن لتمثيل
املرأة ال يقل عن امرأة واحدة من بني كل من:
 -1األمساء الثالثة األوىل يف القائمة.
 -2األربعة أمساء اليت تلي ذلك.
 -3كل مخسة أمساء تلي ذلك».
نصت املادة  14منه :
اقي عن هذا ُّ
التوجه؛ إذ ّ
ومل خيرج ال ّدستور العر ّ
« العراقيون متساوون أمام القانون دون متييز بسبب اجلنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو الدين
أو املذهب أو املعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي»
السياسيّة للمرأة مبوجب املادة  20اليت جاء فيها:
غري أنّه َّ
تضمن ّ
تكريساً للحقوق ّ
« للمواطنني رجاال ونساء ،حق املشاركة يف الشؤون العامة ،والتمتع باحلقوق السياسية ،مبا فيها حق
التصويت واالنتخاب والرتشيح».
وتأ ّكيداً على احلقوق االجتماعيّة هلا يف املادة ّ 30أوالً :
« تكفل الدولة للفرد واألسرة  -وخباصة الطفل واملرأة  -الضمان االجتماعي والصحي ،واملقومات
األساسية للعيش يف حياة حرة كرمية ،تؤمن هلم الدخل املناسب ،والسكن املالئم».
ويل على ّأنا جرائم منظمةّ ،اته
ويف سياق محاية املرأة من بعض األفعال اليت تُكيّف يف القانون
اجلنائي ال ّد ّ
ّ
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ال ّدستور العراقي إىل جترمي بعض األفعال اليت تُ ُّ
نصت املادة  35ثالثاً :
عد خطرةً؛ إذ َّ
« حيرم العمل القسري ( السخرة ) ،والعبودية وجتارة العبيد ( الرقيق ) ،وحيرم اإلجتار بالنساء واألطفال،
واإلجتار باجلنس».
أهم ّ ٍ
غري َّ
اقي اجلديد جاء يف املادة  49رابعاً اليت اشتملت على ضمان متثيل
أن َّ
تكريس يف ال ّدستور العر ّ
نصت:
النساء يف جملس النواب؛ إذ َّ
« يستهدف قانون االنتخابات حتقيــق نسبــة متثيـل للنساء ال تقل عن الربع من عدد أعضاء جملس
النواب». 45
ستوري؛ أ ّكد قانون االنتخاب العراقي رقم ( 16لسنة  )2005والصادر عن اجلمعيّة
وتطبيقاً ّ
للنص ال ّد ّ
فنصت املادة 11
الوطنيّة يف  12أيلول /سبتمرب  2005على نظام احلصص النسائية يف جملس النوابّ ،
منه :
« جيب أن تكون املرأة واحدة على األقل ضمن ثالثة مرشحني يف القائمة ،كما جيب أن تكون ضمن أول
ستة مرشحني يف القائمة امرأتان على األقل وهكذا حىت هناية القائمة».
ٍ
نص قانون االنتخابات
كما أصدرت املفوضيّة العليا املستقلة لالنتخابات تنظيمات عدَّة من أجل تنفيذ ّ
نص يف
يف ما يتعلّق بـ«نظام الكوتا» ،منها النظام رقم ( 9لسنة )2005
اخلاص بتصديق املرشحني الذي َّ
ّ
القسم الرابع منه ( م  /4ف )2-1على ما يأيت:
« يشرتط يف قوائم املرشحني ما يلي يف أية قائمة (عدا الفرد املصدق عليه ككيان سياسي) جيب أن يكون
اسم امرأة واحدة على األقل ضمن أمساء أول ثالثة مرشحني يف القائمة واسم امرأتني على األقل ضمن
أمساء أول ستة مرشحني على القائمة وهكذا إىل هناية القائمة».
اخلاص بتوزيع املقاعد الذي جاء فيه:
والنظام رقم (  17لسنة )2005
ّ
« يف حالة وفاة املرشح أو اعترب غري مؤهل يف القائمة قبل عملية توزيع املقاعد وكان املرشح سوف مينح
مقعداً يف اجلمعية /اجمللس مينح مقعده للشخص التايل على القائمة سواء كان رجل أو امرأة (إذا كان املرشح
46
رجالً) أو املرأة التالية على القائمة (إذا كان املرشح امرأة)».
 45سبق أ ْن ّمت اعتماد «نظام الكوتا» يف قانون إدارة ال ّدولة العراقية للمرحلة االنتقالية الذي كان مبنزلة دستوٍر ٍ
نصت املادة  30الفقرة ج
مؤقت يف العراق؛ إذ َّ
ّ
ّ
منه  « :تنتخب اجلمعية الوطنية نسبة متثيل للنساء ال تقل عن الربع من أعضاء اجلمعية الوطنية» .وُيكن التفصيل أكثر يف :
ضياء عبد اهلل عبود اجلابر ،نظام الكوتا النسائية يف جملس النواب العراقـي،
 46لتفصيل أكثر ُيكن الرجوع إىل :علي هادي عطية اهلاليل وعمرو السعدي ،حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،العراق ،ص .16
* جوان هو شهر حزيران /يونيو نفسه
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َّ
اقي ألحكام أكثر تفصيالً يف ما يتعلّق حبقوق املرأة؛ إمنا يعود حلداثته وتأثّره مبوجة
إن تضمني ال ّدستور العر ّ
أن ضمان حقوق املرأة يف تو ٍ
دليل على َّ
السياسيّة
اصل مستم ٍر َع ْب خمتلف ّ
احلماية ّ
التطورات ّ
املقررة هلا ،وهو ٌ
واجملتمعيّة احلاصلة.

مبدأي :املساواة؛ وعدم
التكريس نفسه حلقوق املرأة عن طريق التأ ّكيد على
ْ
وتشهد دساتري ال ّدول املغاربية ّ
التميّيز؛ إذ يُ ُّ
التونسي من ال ّدساتري اليت اعرتفت حبقوق املرأة منذ فرتة ،فقد أ ّكد أول دستور
عد ال ّدستور
ّ
الذي صدر يف  1جوان*  1959املعدَّل يف العام  2002يف ديباجته  47على أ ّن :
« النظام اجلمهوري خري كفيل حلقوق اإلنسان وإقرار املساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات».
نص الفصل السابع منه:
كما ّ
« كل املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون».
ضد
عزز من املساواة بني الرجل واملرأة ،وحتظر ممارسة التميّيز َ
الرغم من اعتماد تونس لقوانني ع ّدة تُ ّ
وعلى ّ
أهم تطوٍر هو ذلك الذي نتج عن أحداث الثورة الشعبية اليت َّ
النساء يف احلقوق ،إالّ َّ
شكلت انطالقةً
أن َّ ّ
ٍ
بي»  48الذي شهد ما ميكن تسميته
ملوجة من األحداث يف دول عربيّة أخرى عُرفت بتسمية ّ
«الربيع العر ّ
وتوج ذلك باعتماد دستور الجمهورية الثانية بتاريخ  26جانفي** .2014
بـ «دسترة حقوق المرأة»ّ ،
أن املادة  21منه جاءت مببدأ املساواة بني املواطنني واملواطنات وعدم التميّيز ،إالّ َّ
الرغم من َّ
األهم
أن َّ
وعلى ّ
ترجت تق ّدماً يف تعزيز حقوق املرأة  .فلقد تأ ّكدت احلقوق
هو ما ورد يف الفصول 40 ،34 :و  46اليت ّ
السياسية للمرأة مبوجب الفصل  34الذي ورد يف فقرته الثانية :
ّ
«تعمل الدولة على ضمان متثيلية املرأة يف اجملالس املنتخبة»
إذ يظهر من هذا البند َّ
مهماً بأ ْن أصبح ال ّدستور
السياسيّة اليت تتمتّع هبا املرأة قطعت شوطاً ّ
أن احلقوق ّ
احمللي ،
كرس صراحةً ضمان ال ّدولة لتمثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة كافة سواء على املستوى
يُ ّ
الوطين أو ّ
ّ
ليعزز اسرتاتيجيّة متثيل املرأة
ومتَّ التأ ّكيد يف الفصل  40على احلقوق االجتماعيّة للمرأة  ،وجاء الفصل ِّ 46
ينص على :
ومحايتها من العنف؛ إذ ُّ
«تلتزم الدولة حبماية احلقوق املكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف حتمل خمتلف املسؤوليات ويف مجيع اجملاالت.
تؤدي املعىن نفسه ،وسنتعرض الحقاً يف هذه ال ّدراسة إىل املصطّلحات
نص ال ّدستور َّ
مبسمى التوطئة ،وهو جمرد متايّز يف املصطّلحات اليت ّ
 47وردت الكلمة يف ّ
التعرف عليها .
املختلفة اليت وردت يف دساتري ال ّدول وقوانينها موضوع ال ّدراسة حىت َّ
يتم ّ
 48يرجى النظر إىل:
.CHEKIR, Hafidha, Le combat pour les droits des femmes dans le monde arabe, op.cit, p 5
* *جانفي هو شهر كانون الثاين/يناير نفسه
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تسعى الدولة إىل حتقيق التناصف بني املرأة والرجل يف اجملالس املنتخبة.
تتخذ الدولة التدابري الكفيلة بالقضاء على العنف ضد املرأة».
يالحظ َّ
أن هذه األحكام ال ّدستوريّة تكتسي أمهِّيةً
بالغةً كوهنا جاءت دقيقةً وألقت التز ٍ
امات حم ّدد ًة،
األساسي للمرأة يف مجيع
كما أ ّكدت على ال ّدور
ّ
تكريس قواعد قانونيّةِ ،مثل
اجملاالت عن طريق ّ
املناصفة ،وهو ما جيعل ال ّدستور
التونسي يتبوأ مكانةً
ّ
تطوريةً مقارنةً بال ّدساتري األخرى اليت اعتُمدت يف
ّ
سياق الثورات العربية .49

يالحظ َّ
أن هذه األحكام ال ّدستوريّة تكتسي
أمهِّيةً بالغةً كوهنا جاءت دقيقةً وألقت التز ٍ
امات
األساسي للمرأة
حم ّددةً ،كما أ ّكدت على ال ّدور
ّ
تكريس قواعد
يف مجيع اجملاالت عن طريق ّ
قانونيّةِ ،مثل املناصفة ،وهو ما جيعل ال ّدستور
تطوريةً مقارنةً بال ّدساتري
التونسي يتبوأ مكانةً ّ
ّ
األخرى اليت اعتُمدت يف سياق الثورات العربية.

نصت املادة  5منه :
واعتمد ال ّدستور
التوجه نفسه؛ إذ َّ
السابق للعام ُّ 1996
املغريب ّ
ّ
«مجيع املغاربة سواء أمام القانون».
السياسيّة للمرأة يف املادة  8منه ،مؤِّكدا َّ
أن :
واعرتف باحلقوق ّ
السياسيّة.لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى احلق يف أن يكون ناخبا
«الرجل واملرأة متساويان يف التمتّع باحلقوق ّ
إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا حبقوقه املدنية والسياسية».
كما َّ
املغريب اجلديد املعتمد يف العام  29جويلية*  2011أ ّكد على ذلك يف ديباجته اليت جاء فيها:
أن ال ّدستور ّ
«حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ،بسبب اجلنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي
أو اجلهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي  ،مهما كان».
ٍ
حبق
الفصلي 14 :و 15
أحكام ع ّدة منهِ ،مثل
ويالحظ أنه َع ِمد إىل تأ ّكيد حقوق املرأة َع ْب
ْ
ْ
املتعلقي ّ
ٍ
ٍ
للسلطات العمومية ،غري أ ّن الفصل
املواطنات واملواطنني بتقدمي اقرتاحات تشريعيّة ،وكذلك تقدمي عرائض ّ
نص على أ ْن:
 19متيّز باعتماد مبدأ املناصفة  la paritéبالنسبة ملختلف احلقوق؛ إذ َّ
«يتمتع الرجل واملرأة ،على قدم املساواة ،باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
ُ 49يكن -على سبيل املثال -اإلشارة لل ّدستور املصري اجلديد املعتمد يف العام  2014الذي ،وإن أ ّكد على مبادئ املساواة بني املرأة والرجلّ ،إال أنّه مل
نصت املادة  11منه على أ ْن تعمل ال ّدولة على اختاذ التدابري الكفيلة بضمان متثيل املرأة متثيالً مناسباً يف
يكرس مبدأ التناصف يف التمثيل االنتخايب؛ بل ّ
ّ
اجملالس النيابية على النحو الذي حي ّدده القانون .
العريب» ُيكن الرجوع إىل:
تكريس حقوق املرأة يف دساتري ال ّدول العربيّة بعد أحداث ّ
للمزيد من التفصيل حول ّ
«الربيع ّ
KHERAD, Rahim, Quelques observations sur la place des droits fondamentaux dans les nouvelles
constitutions tunisienne et égyptienne, in La Revue des Droits de l’Homme, 2014, 6, p 5.
* جويلية هو شهر متوز /يوليو نفسه
* جانفي هو شهر كانون الثاين /يناير نفسه
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والبيئية ،الواردة يف هذا الباب من الدستور ،ويف مقتضياته األخرى ،وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية،
كما صادق عليها املغرب ،وكل ذلك يف نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها .
تسعى الدولة إىل حتقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء
وحتدث هلذه الغاية  ،هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز».
ويف الفصل  6منه؛ أ ّكد على مبدأ املساواة :
« كل املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون».
مبدأي :املساواة؛ وعدم التميّيز يف
كرس
ائري للعام  1996املعدَّل يف العام 2008؛ فلقد َّ
ْ
َّأما ال ّدستور اجلز ّ
نصت :
املادة  29منه اليت ّ
«كل املواطنني سواسية أمام القانون ،وال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد ،أو العرق ،أو
اجلنس أو الرأي ،أو أي شرط أو ظرف آخر ،شخصي أو اجتماعي».
مكرر يف التعديل
السياسيّة للمرأة؛ متَّ اعتماد املادة ّ 31
وعلى إثر انضمام اجلزائر لالتفاقيّة بشأن احلقوق ّ
السياسيّة للمرأة مؤّكدة :
ال ّد ّ
ستوري اليت دسرتت احلقوق ّ
«تعمل الدولة على ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع متثيل حظوظها يف اجملالس املنتخبة.
حيدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه املادة».
املؤرخ يف  12جانفي*
واستمراراً يف تفعيل هذا ّ
ستوري؛ صدر القانون العضوي رقم ّ 03 -12
احلق ال ّد ّ
 2012الذي ُي ّدد كيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة؛ إذ ّبي يف املادة  2منه نسب
متثيل املرأة ،حبسب االنتخابات سواء كانت تشريعيّةً أم حمليّةً ،فحدَّد عدد النساء املرشحات بنسبة تراوح
بني  % 20و  % 50بالنسبة النتخابات اجمللس الشعيب الوطين ،ونسبة بني  % 30و  % 35بالنسبة
النتخابات اجملالس الشعبيّة الوالئيّة ،وح ّددها بـ  % 30بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية. 50
نص املادة  123من ال ّدستور الذي أصدر رأيه رقم  /5ر .م .د بتاريخ
َّ 50مت عرض هذا القانون قبل اعتماده على رقابة املطابقة للمجلس الدستوري بناء على ِّ
األول /ديسمرب  ،2011ومما جاء فيه :
 22كانون ّ
حددها واليت هي من اختياره السيّد ،إال أنه يعود
اليت
النسب
اختيار
ملدى
تقديره
يف
ع
املشر
حمل
حيل
أن
الدستوري
للمجلس
يعود
ال
كان
إذا
«واعتبارا أنه
ّ
له باملقابل أن يتأكد من أن هذه النسب ،سواء عند تنصيصها أو تطبيقها ،ليس من شأهنا تقليص حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة ،وأهنا ال تشكل
عائقا قد حيول دون مشاركتها الفعلية يف احلياة السياسية» .
الرأي الحقاً.
وسنعود بتفصيل أكثر هلذا ّ
يرجى النظر إىل :سامية بوروبة ،اجمللس ال ّدستوري اجلزائري ومحاية حقوق اإلنسان :تقيّيم أويل للممارسات ،مداخلة مق ّدمة يف املؤمتر الذي نظمته الشبكة
األكادمييّة العربيّة حلقوق اإلنسان حول «دور القضاء يف محاية حقوق اإلنسان» ،2012 ،ص .15
بوحنية قوي ،املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية ،دراسة حالة اجلزائر وتونس واملغرب ،جتميع التقارير الواردة من مشاريع حبثيّة متع ّددة القطاعات
اإلقليمي ملعهد راؤول والينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين « إرساء دعائم املعرفة حبقوق اإلنسان
يف جمال حقوق اإلنسان ،نُفذت يف إطار الربنامج
ّ
ومصادرها يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا»  ،2012- 2009ص .22
* شهر جانفي عُِّرف سابقاً
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وترج هبا من جمرد ٍ
أرقام إىل عمليّة املشاركة
اشتمل هذا القانون العضوي على ضمانات حتمي متثيل املرأة َ ُ
نصت املادة
كل الرتشيحات املخالفة للمادة  2منه ،كما َّ
الفعليّة والفاعلة؛ إذ أ ّكدت املادة  5على رفض ِّ
السياسيّة من إعانة ماليّة تق ّدمها ال ّدولة حبسب عدد مرشحاهتا.
 7منه على إمكانية استفادة األحزاب ّ
تضمنت التشريعات الوطنيّة هلذه ال ّدول
لقد َّ
تكريساً لقد َّ
تضمنت التشريعات الوطنيّة هلذه ال ّدول ّ
حلقوق املرأة مبا ينفذ التزامات ال ّدول ،وتعلق األمر
تكريساً حلقوق املرأة مبا ينفذ التزامات ال ّدول،
ّ
بقوانني األحوال الشخصيّة اليت شهدت ،يف وتعلق األمر بقوانني األحوال الشخصيّة اليت
ٍ
ٍ
تعديالت حديثاً ،
دونة األسرة شهدت ،يف معظمها،
معظمها ،تعديالت حديثاً  ،منها ُم ّ
دونة األسرة املغربيّة يف  16جانفي*
املغربيّة يف  16جانفي*  ،2004ويُتيح هذا التعديل منها ُم ّ
للمرأة استعادة حقوقها  ،ورفع الظّلم وعدم املساواة  ،2004ويُتيح هذا التعديل للمرأة استعادة
اللذين كانت تعانيهما ،كما يكفل احرتام حقوق حقوقها  ،ورفع الظّلم وعدم املساواة اللذين
املرأة ومجيع أفراد األسرة حت ّقيقاً الستقرار األسرة.
كانت تعانيهما ،كما يكفل احرتام حقوق
املرأة ومجيع أفراد األسرة حت ّقيقاً الستقرار
ويكرس التعديل املسؤوليّة املشرتكة للزوجني يف تدبري شؤون األسرة .51
األسرةّ .
ونشري إىل تعديل قانون األسرة اجلزائري سنة  2005لتأ ّكيد مبدأ املساواة  ،مثلما كان األمر بالنسبة ِ
لس ِّن
ّ
السن املدينّ نفسه الذي يُتيح املمارسة
الزواج الذي متَّ حتديده بـ  19سنة عكس ما كان يف َّ
السابق وجعله ِّ
الفعليّة للحقوق جلميع املواطنني واملواطنات ، 52إضافةً إىل تسيّري البيت الزوجي وتربية األطفال ،بإلغاء
حق احلضانة لكال الزوجني.
واجب الطاعة وفكرة رب األسرة ،ومتّ منح ّ
منح القانون كذلك للمرأة املطلقة الوالية على أطفاهلا ،إضافةً ملمارستها احلضانة مع منحها السكن ،أو
ُ
بدل اإلجيار يف حالة عدم وجوده ،كما منح املرأة الوالية على أبنائها عند غياب الزوج .
ويالحظ َّ
مصدر
املشرع بتعديله قانون األسرة يكون قد وفق بني فكرة العدل  justiceاليت هي
ٌ
أن ّ
العاملي املتمثل يف املساواة الذي استلهم منه ُمّررو اتفاقيّة سيداو ،إضافةً إىل فتح
للشريعة اإلسالميّة واملبدأ ّ
باب االجتهاد .53
 51يرجى النظر إىل :اللجنة املعنيّة بالقضاء على التميّيز ض ّد املرأة ،التقريران الدَّوريان اجملمعان الثالث والرابع للدول األطراف ،املغرب ،ص .6

 52يرجى النظر إىلAIT-ZAI, Nadia, L’égalité en marche : Les droits civils et politiques des femmes en :
.Algérie, op.cit, p 28
 53يرجى النظر إىل.Ibid, p 28 :
* شهر جويلية عُِّرف سابقاً.
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ائري سنة  2005بالتزامن مع تعديل قانون األسرة؛ إذ
كما أُدخلت
ٌ
تعديالت على قانون اجلنسيّة اجلز ّ
متَّ تعديل املادة  6من قانون اجلنسيّة بطريقة تسمح للمرأة اجلزائريّة مبنح جنسيّتها ألطفاهلا وحىت لزوجها
حق الطفل يف اكتساب جنسيّة
األجنيب ،وأعلن ملك املغرب مبناسبة عيد العرش يف  30جويلية* َّ ،2005
ّ
أمه املغربيّة ،سواء ولد يف املغرب أو خارجه ،مع إلزام احلكومة باإلسراع يف تعديل قانون اجلنسيّة والعمل،
يف أقرب وقت .54
التحرش َّ
ضد املرأة لتجعلها متوائمةً مع التزاماهتا ال ّدوليّة ،كما
وع ِمدت ٌ
دول ع ّدة على جترمي أفعال العنف و ُّ
َ
سنتعرض له بالتفصيل الحقاً.
َّ
اخلي
الوطني بوصفه ضمانةً أساسيّةً إلنفاذ التزامات ال ّدول في النظام
 .2القضاء
القانوني ال ّد ّ
ّ
ّ
َّ
وتكرسها لن تكون لوحدها ضمانةً كافيةً من أجل
إن تع ّدد النصوص والصكوك اليت تعرتف حبقوق املرأة ِّ
دور
عامة وحقوق املرأة بصفة ّ
تفعيل خمتلف حقوق اإلنسان بصفة ّ
خاصة؛ إذ يناط بالسلطة القضائيّة ٌ
حموري ،باعتبارها الضامنة للحقوق داخل َّ
التعرض بدايةً لآلليّات اليت
الدولة ،وهو ما
ِّ
ٌّ
سنفصل فيه َع ْب ّ
حمل
ميتلكها القاضي من أجل تطبيق اتفاقيّات حقوق اإلنسان مع التعريج على التنظيم
القضائي يف ال ّدول ّ
ّ
ال ّدراسة.
تتوقف مسألة اعتماد القاضي الدَّاخلي أو
الوطني
 .1 .2اآلليّات القانونيّة للقاضي
ّ
الوطين على بنود اتفاقيّات حقوق اإلنسان
ّ
تتوقف مسألة اعتماد القاضي الدَّاخلي أو الوطين
ّ اليت التزمت هبا دولته على املكانة اليت تتبوأها
على بنود اتفاقيّات حقوق اإلنسان اليت التزمت هبا
املعاهدة ال ّدولية يف املنظومة القانونيّة الدَّاخليّة
دولته على املكانة اليت تتبوأها املعاهدة ال ّدولية يف
املنظومة القانونية الدَّاخلية اليت ختتلف من دولة إىل اليت ختتلف من دولة إىل أخرى ،ومعاجلة
ّ
ّ
أخرى ،55ومعاجلة اآلليات القانونية اليت مت ّكنه من اآلليّات القانونيّة اليت مت ّكنه من تطبيق
ّ
ّ
تطبيق نصوصها بعد أن تكون الدولة قد ع ِمدت إىل نصوصها بعد أ ْن تكون ال ّدولة قد َع ِمدت
ْ
ّ
َ
إىل إدماج التزاماهتا االتفاقيّة.
إدماج التزاماهتا االتفاقيّة.
القانوني ال ّداخلي
 .1. 1. 2مكانة المعاهدات ال ّدوليّة في النظام
ّ
سمى بـ «العالقة بني
ْ
ُييلنا هذا املوضوع إىل مسألة ما يُ ّ
اخلي» اليت تَع ِرف إثراءً
القانوني :ال ّدويل؛ وال ّد ّ
تكريس مبدأ ُس ّو القانون
ويل من هذه العالقة يشهد ّ
ُمعترباً منذ فرتة زمنيّة .فإذا كان موقف القانون ال ّد ّ
ويل على القانون ال ّداخلي :فقهيّاً أو اتفاقيّاً أو قضائيّاًَّ ،
فإن دساتري ال ّدول تع ِرف حلوالً خمتلفة باختالف
ال ّد ّ
ّ
 54يرجى النظر إىل :اللجنة املعنيّة بالقضاء على التميّيز ض ّد املرأة ،التقريران الدَّوريان اجملمعان الثالث والرابع للدول األطراف ،املغرب ،ص .36
 55جى النظر إىل ,op.cit, p 130. WACHSMANN, Patrick, Les droits de l’homme :
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ِ
وبتفحص ال ّدساتري املتع ّددة ،نالحظ َّ
بتكريس االتفاقيّات ال ّدولية فقط؛
توجهاهتا ّ .
ّ
أن منها من مل يكتف ّ
56
ٍ
ِ
العامة؛ وحىت
أيضاً ليعتمد مصادر القانون ال ّدويل األخرى م ْن عُرف ّ
توسع ّ
دويل؛ ومبادئ القانون ّ
بل ّ
قرارات املنظّمات ال ّدوليّة ،وهو حال معظم ال ّدساتري الغربية .
كرست أغلب ال ّدساتري العربيّة االتفاقيّات ال ّدوليّة
و َّ
ضمن منظومتها القانونيّة من بني مصادر القانون
ال ّدويل األخرى َغري أهنا مل متنح هلا املكانة نفسها،
كرست مبدأ ُسو
ففي حني جند بعض ال ّدساتري ّ
املعاهدة على القانون ال ّداخلي ٍ
بصفة صرحية ،ذهبت
النص على املعاهدة دون اإلفصاح عن
أخرى إىل ّ
57
سنتعرض له تباعاً.
مكانتها وهو ما َّ

كرست أغلب ال ّدساتري العربيّة االتفاقيّات
و َّ
ال ّدوليّة ضمن منظومتها القانونيّة من بني
مصادر القانون ال ّدويل األخرى َغري أهنا مل
متنح هلا املكانة نفسها ،ففي حني جند بعض
كرست مبدأ ُسو املعاهدة على القانون
ال ّدساتري ّ
ٍ
النص
ال ّداخلي بصفة صرحية ،ذهبت أخرى إىل ّ
على املعاهدة دون اإلفصاح عن مكانتها.

مو المعاهدات بصفة صريحة
كرست مبدأ ُس ّ
 . 1 . 1 . 1 . 2دساتير ّ
كل من :تونس؛ واملغرب؛ واجلزائر ،صراحةً مكانة املعاهدات الدوليّة ،واعتربهتا أمسى
لقد ح ّددت دساتري ٍّ
ِ
َّ
من القوانني ال ّداخليّة ،كما َّ
كرسه.58
أن لبنان ،وإ ْن مل َّ
اخلي ّ
يتضمن دستوره مثل هذا املبدأ ،إالّ أن قانونه ال ّد ّ
ائري العام  1996على َّ
أن :
كما ّ
نصت املادة  132من ال ّدستور اجلز ّ
«املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية وفقا للشروط املنصوص عليها يف الدستور تسمو على
القانون» .
تضمن النص نفسه الذي أخذ
تأ ّكد مبدأ ُس ّو املعاهدات على القانون يف اجلزائر منذ دستور  1989الذي َّ
نصت:
تضمنت املادة  38من النظام
األساسي حملكمة العدل الدولية تعداد مصادر القانون ال ّد ّ
َّ 56
ويل؛ إذ ّ
ّ
« .1وظيفة احملكمة أن تفصل يف املنازعات اليت ترفع إليها وفقا ألحكام القانون الدويل ،وهي تطبق يف هذا الشأن:
أ.االتفاقات الدولية العامة واخلاصة اليت تضع قواعد معرتفا هبا صراحة من جانب الدول املتنازعة.
ب.العادات الدولية املرعية املعتربة مبثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال.
أقرهتا األمم املتمدنة
ج.مبادئ القانون العامة اليت ّ
د.أحكام احملاكم ومذاهب كبار املؤلفني يف القانون العام يف خمتلف األمم ،ويعترب هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام
املادة .59
.2ال يرتتب على النص املتقدم ذكره أي إخالل مبا للمحكمة من سلطة الفصل يف القضية وفقا ملبادئ العدل واإلنصاف مىت وافق أطراف الدعوى على
ذلك».
َّ
التصرفات االنفرادية لل ّدول واملنظمات ال ّدوليّة والقواعد اآلمرة .Jus cogens
يف
ل
تتمث
املادة
تذكرها
مل
حديثة
مصادر
هناك
أن
إىل
الففه
ويذهب
ّ
ّ
 57يرجى النظر إىل :سامية بوروبة ،االجتهاد القضائي يف تطبيق معايّري حقوق اإلنسان يف حماكم عربية ،اجلزائر ،العراق ،األردن ،املغرب ،فلسطني،2012 ،
ص .24
السابقة حول االجتهادات القضائيّة العربيّة.
اللبناين؛ و
سنخص ال ّدستوريْن:
58
التونسي بتفصيل؛ نظراً لعدم مشوهلما يف ال ّدراسة َّ
ّ
ّ
ّ
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59
ستوري لتغليب املعاهدة على القانون سوى شرط املصادقة،
به ال ّدستور احلايل  ،ومل يشرتط ّ
املؤسس ال ّد ّ
األحادي  .60واشرتطت املادة 131
االتاه
ائري ضمن ال ّدساتري ذات ّ
ّ
ما ُي ّكن من تصنيف ال ّدستور اجلز ّ
من الدستور إشراك الربملان يف عمليّة املصادقة؛ إذ ينبغي أ ْن حتصل املعاهدات احمل ّددة ،على سبيل احلصر،
الصرحية له مبوجب قانون .
على املوافقة َّ

السابق حي ّدد مكانة املعاهدة ضمن النظام القانوينّ ،واكتفى مبنح اختصاص
ومل يكن ال ّدستور
املغريب ّ
ّ
يرتدد القضاء املغريب يف
ورغم غياب أيّة إشارة ملكانة املعاهدة ،مل ّ
املصادقة للملك مبوجب الفصل ّ ،31
التأ ّكيد على ُس ّو املعاهدات على القوانني يف العديد من القضايا اليت نظر فيها ،منها ما جاء يف قرار رقم
 1413تاريخ  2007 / 05 / 23الصادر عن الغرفة الشرعيّة أحوال شخصيّة حملكمة االستئناف بالدار
البيضاء:
«وحيث أن االتفاقية الدولية هي قانون خاص ومقدم يف التطبيق على القانون الوطين ،وهو هنا مدونة
األحوال الشخصية ومدونة األسرة اليت هي قانون عام ،وذلك طبقا ملبدأ مسو هذه االتفاقيات على القانون
الوطين الذي أكده اجمللس األعلى يف قراره عدد  754بتاريخ  1999/05/19يف امللف التجاري رقم
 1990/4356واملنشور مبجلة قضاء اجمللس األعلى رقم .»56
املؤرخ يف 1992/02/13
كما متَّ تطبيق هذا املبدأ يف قرار صادر عن اجمللس األعلى
املغريب العدد ّ 61
ّ
جاء يف احليثيّة اليت توافرت لدينا:
«اعتربت الغرفة اإلدارية االتفاقية الدولية من مصادر القانون اليت ينبغي احرتامها فال ميكن إصدار قرارات
إدارية خمالفة ألحكام اتفاقية دولية وهو األمر الذي يستدعي إلغاءها التسامها بعدم الشرعية».
كرس ُّ
السمو صراحةً
إالّ أ ّن ال ّدستور املغريب اجلديد الصادر العام ّ 2011
عرفه يف ديباجته كما يلي:
حني ّ
«...فإن اململكة املغربية ...تؤكد وتلتزم مبا يلي:
-جعل االتفاقيات الدولية ،كما صادق عليها املغرب ،ويف نطاق

إالّ أ ّن ال ّدستور املغريب
اجلديد الصادر العام 2011
كرس
ُّ
السمو صراحةً
ّ
عرفه يف ديباجته.
حني
ّ

 59يرجى النظر إىلLARABA, Ahmed,Chronique de droit conventionnel algérien (1989-1994), IDARA, 1994, :
.p. 61

السابق نفسه ص .24
 60يرجى النظر إىل :سامية بوروبة ،املرجع ّ

DHOMMEAUX , Jean, Monismes et dualismes en droit international des droits de l’homme, A.F.D.I., p. 450.
LARABA, Ahmed,Ibid, p. 81.
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أحكام الدستور ،وقوانني اململكة ،وهويتها الوطنية الراسخة ،تسمو ،فور نشرها ،على التشريعات الوطنية،
والعمل على مالءمة هذه التشريعات ،مع ما تتطلبه تلك املصادقة ».
ورغم ورود هذا املبدأ ضمن ال ّديباجة ،فإنّه يكتسي أمهِّيةً باعتبار َّ
أن ال ّدستور أ ّكد على أ ْن :
ّ
« يشكل هذا التصدير جزءا ال يتجزأ من هذا الدستور».
ٍ
أصناف من املعاهدات ينبغي أ ْن يوافق عليها الربملان قبل
وتضمن الفصل  55يف فقرته الثانية تعداد
ّ
ِّ
احلريات الفردية للمواطنات واملواطنني .ويبدو
و
باحلقوق
قة
ل
املتع
املعاهدات
بينها
ومن
عليها،
امللك
مصادقة
ّ
َّ
املغريب اجلديد اشرتط املصادقة النظاميّة إضافةً إىل النشر من أجل االعرتاف للمعاهدة ال ّدوليّة
أن ال ّدستور
ّ
مبكانة تفوق القانون .
نص الفصل : 32
تضمن ال ّدستور
كما َّ
التونسي َّ
السابق للعام  1959مبدأ ُسو املعاهدات ال ّدوليّة؛ إذ ّ
ّ
« يصادق رئيس اجلمهورية على املعاهدات .وال جتوز املصادقة على املعاهدات املتعلقة حبدود الدولة،
واملعاهدات التجارية واملعاهدات اخلاصة بالتنظيم الدويل وتلك املتعلقة بالتعهدات املالية للدولة ،واملعاهدات
املتضمنة ألحكام ذات صبغة تشريعية أو املتعلقة حبالة األشخاص إال بعد املوافقة عليها من جملس النواب.
ال تعد املعاهدات نافذة املفعول إال بعد املصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف اآلخر .واملعاهدات
املصادق عليها من قبل رئيس اجلمهورية واملوافق عليها من قبل جملس النواب أقوى نفوذا من القوانني».
نص املادة َّ
أن رئيس اجلمهورية هو السلطة املختصة
ويظهر من ّ
باملصادقة على املعاهدات ، 61ويتدخل الربملان للموافقة على
أصناف معيّنة من املعاهدات احمل ّددة على سبيل احلصر قبل أ ْن
ختضع إلجراء املصادقة ،ومن بينها اتفاقيّات حقوق اإلنسان ،وهو
مسمى « المعاهدات المتعلقة بحالة
ما ورد يف ال ّدستور حتت َّ
األشخاص » هذا من جهة  .كما يرتبط ُس ّو املعاهدات ال ّدوليّة
شرطي مها :املصادقة؛ واملعاملة باملِثل من جهة
على القانون بتوافر ْ
السمو مشروطاً.
أخرى ما جيعل تطبيق ُّ

يرتبط ُس ّو املعاهدات ال ّدوليّة
شرطي
على القانون بتوافر
ْ
مها :املصادقة؛ واملعاملة باملِثل
من جهة أخرى ما جيعل تطبيق
السمو مشروطاً.
ُّ

غري َّ
السمو املشروط؛ إذ جاء
أن ال ّدستور التونسي اجلديد املعتمد بتاريخ  27جانفي*  2014ختلّى عن ُّ
ص الفصل  48من ال ّدستور  » :يربم رئيس اجلمهورية املعاهدات « وهو اختصاص واسع ،كما سنبيّنه الحقاً.
ّ 61
ُيكن الرجوع إىل :
HORCHANI, Farhat, La constitution tunisienne et les traités après la révision du 1er Juin 2002 ,
A.F.D.I., 2004, p 154.
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يف الفصل  20منه:
« املعاهدات املوافق عليها من قبل اجمللس النيايب واملصادق عليها،
أعلى من القوانني وأدىن من الدستور» .

غري َّ
أن ال ّدستور التونسي
اجلديد املعتمد بتاريخ 27
جانفي*  2014ختلّى عن
السمو املشروط.
ُّ

وبذلك ختلّى ال ّدستور اجلديد عن مبدأ املعاملة باملِثل بالنظر لإلشكاليّات
اليت يثريها  ،62ولقد أبقى على املوافقة الربملانيّة يف الفصل  67منه :
« تعرض املعاهدات التجارية واملعاهدات املتعلقة بالتنظيم الدويل أو حبدود الدولة أو بالتعهدات املالية
للدولة أو حبالة األشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على جملس نواب الشعب للموافقة.
ال تصبح املعاهدات نافذة إال بعد املصادقة عليها».
تضمنت
كل من :القوانني العادية والقوانني األساسيّة؛ جندها َّ
غري أنّه بتفحص الفصل  65املتعلّق مبجاالت ٍّ
حالتي :بالنسبة لتنظيم املصادقة على املعاهدات؛ فإهنا تتخذ شكل ٍ
عاديَّ ،أما املوافقة على
قانون
ٍّ
ْ
ٍ
طبيعتي
لنص ْي من
املعاهدات؛ فتتخذ شكل قانون
ْ
ٍّ
املؤسس ال ّدستوري َ
أساسي .ويبدو من ذلك اعتماد ّ
ملسأليت :املوافقة الربملانيّة؛ وتنظيم املصادقة على املعاهدات .
خمتلفتي بالنسبة
ْ
ْ
النص على املعاهدات ال ّدوليّة يف ال ّديباجة كالتايل:
َّ
وتضمن ال ّدستور اللبناينّ ّ
أيضاً ّ
« ...لبنان عضو مؤسس وعامل يف جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها ،كما هو مؤسس وعامل يف منظمة
األمم املتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان»
َّأما املادة  52املع ّدلة مبوجب القانون ال ّدستوري رقم  18املؤرخ يف  1990/9/21فورد فيها:
« يتوىل رئيس اجلمهورية املفاوضة يف عقد املعاهدات الدولية وإبرامها باالتفاق مع رئيس احلكومة .وال
تصبح مربمة إال بعد موافقة جملس الوزراء.
وتطلّع احلكومة جملس النواب عليها حينما مت ّكنها من ذلك مصلحة البالد وسالمة ال ّدولة .أما املعاهدات
اليت تنطوي على شروط تتعلّق مبالية الدولة واملعاهدات التجارية وسائر املعاهدات اليت ال جيوز فسخها سنة
فسنة ،فال ميكن إبرامها إال بعد موافقة جملس النواب ».
نصت املادة  65الفقرة  5املتعلّقة مبجلس الوزراء:
ومواصلة يف النهج نفسه؛ ّ
« ...ويتخذ قراراته بأكثرية احلضور .أما املواضيع األساسية فإهنا حتتاج إىل موافقة ثلثي عدد أعضاء احلكومة
ِ
نصت « :يكون للمعاهدات أو االتفاقات اليت
ُ 62يكن أ ْن نشري إىل ال ّدستور الفرنسي للعام  1958الذي َّ
تضمن شرط املعاملة باملثل يف املادة  55منه اليت ّ
مت التصديق أو املوافقة عليها وبعد نشرها ،قوة تفوق قوة القوانني ،شريطة أن يطبق الطرف اآلخر هذه املعاهدة أو هذا االتفاق»  .ومن الصعوبة تقدير مدى
نسي يعمد إىل تقليص جمال تطبيقه.
حت ّقق هذا الشرط يف ِّ
كل مرة؛ ما جعل اجمللس الد ّ
ِّستوري الفر ّ
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احملدد يف مرسوم تشكيلها .ويعترب مواضيع أساسية ما يأيت :تعديل الدستور ،إعالن حالة الطوارئ وإلغاؤها،
احلرب والسلم ،التعبئة العامة ،االتفاقات واملعاهدات الدولية .» ..
يالحظ من هذه النصوص َّ
أن ال ّدستور اللبناينّ ح ّدد آليّة التفاوض على املعاهدات الدوليّة واجلهة املنوط هبا
بالسلطتي التنفيذية(رئيس اجلمهورية واحلكومة) والتشريعيّة
ذلك وكذلك اإلبرام ،إذ أناط مسؤوليّة إبرامها
ْ
(جملس النواب) ،غري أنه مل ُي ّدد مكانة املعاهدات ال ّدوليّة ومركزها يف النظام ال ّداخلي ّ ،63إال أ ّن املادة 2
بنصها:
من قانون أصول احملاكمات املدنيّة ّ
وضحت العالقة بني املعاهدة والقانون ّ
« على احملاكم أن تتقيد مببدأ تسلسل القواعد .عند تعارض أحكام املعاهدات الدولية مع أحكام القانون
العادي ،تتقدم يف جمال التطبيق األوىل على الثانية .ال جيوز للمحاكم أن تعلن بطالن أعمال السلطة
االشرتاعية لعدم انطباق القوانني العادية على الدستور أو املعاهدات الدولية ».
كرس صراحةً ُس ّو املعاهدات ال ّدولية على التشريع ال ّداخلي  64ويلزم احملاكم الوطنيّة
وهو ّ
النص الذي يُ ّ
بتطبيق املعاهدات ال ّدولية املنجزة وفق األصول ،وتقدم أحكامها على أحكام القانون العادي يف جمال
التطبيق .65
كرس القضاء اللبناينّ ُس ّو االتفاقيّات
ّ
على القانون يف مناسبات عديدة؛ إذ
كرس القضاء اللبناينّ ُس ّو االتفاقيّات تشهد أحكام جملس شورى ال ّدولة
وتأ ّكيداً على ذلكّ ،
على القانون يف مناسبات عديدة؛ إذ تشهد أحكام جملس استقراراً يف تطبيق املعاهدات ال ّدوليّة،
شورى ال ّدولة استقراراً يف تطبيق املعاهدات ال ّدوليّة ،وتقدميها وتقدميها على القانون ال ّداخلي،
على القانون ال ّداخلي ،والسماح لألفراد ،ومن مثُّّ َ ،
التذرع هبا.
التذرع هبا ،والسماح لألفراد ،ومن مثُّّ َ،
إذ جاء يف أحد قراراته:
« عندما يقر جملس النواب اتفاقا دوليا وينشره رئيس الدولة يصبح االتفاق جزءا من التشريع اللبناين حيق
لألفراد التذرع بأحكامه» . 66
 63يرجى النظر إىل :علي مجيل حرب ،القضاء الدويل اجلنائي ،احملاكم اجلنائية الدولية ،دار املنهل اللبناين ،2010 ،ص .539
MEOUCHI-TORBEY, Marie-Denise, L’internationalisation du droit pénal.Le Liban dans le
monde arabe, DELTA, C.E.D.L-USEK, BRUYLANT, L.G.D.J, 2007, p 117 et 119.
السابق  ،ص .13
 64يرجى النظر إىل :د .عبد السالم شعيب ،حقوق املرأة بني القانون واالجتهاد يف لبنان ،املرجع َّ
السابق ،ص .543
 65يرجى النظر إىل  :علي مجيل حرب ،القضاء الدويل اجلنائي ،احملاكم اجلنائية الدولية ،املرجع َّ
Maya W.MANSOUR, Carlos Y.DAOUD, Liban.L’indépendance et l’impartialité du système judiciaire, Rapport REMDH, 2009, p 8.
 66جملس شورى الدولة ،قرار رقم  315صادر يف  1956 ،/4/18مذكور يف  :علي مجيل حرب ،القضاء الدويل اجلنائي ،احملاكم اجلنائية الدولية ،املرجع
نفسه ،ص .547
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تضمن حكم آخر ما يلي:
كما َّ
ص ّدق من قبل السلطة املشرتعة
« إن االتفاق التجاري بني لبنان وأملانيا الشرقية بتاريخ  1956/5/28قد ُ
يف لبنان وأصبح هله مفعول القانون يف احلقل الداخلي» . 67
اإلداري نفسه؛ إذ ورد يف قرار صادر عن حمكمة التميّيز :
العادي يف اجتاه القضاء
وسار القضاء
ّ
ّ
« إن نص املعاهدة يسمو على نص القانون الداخلي .ألن نص االتفاق الدويل يتقدم على أي نص قانوين،
باعتبار واجب الدولة أن حترتم التزاماهتا الدولية ،وال ميكنها خرق أحكام املعاهدة بإرادهتا املنفردة حىت لو
تعلق األمر بالنظام العام الداخلي» .68
املكرس يف املادة  22آنفة الذكر على املواد املدنيّة دون اجلنائيّة؛ إذ َّ
إن القضاء
ويالحظ اقتصار ُّ
السمو ّ
ِّ
نص املادة  30من قانون العقوبات،
اخلي ،باستثناء ما ورد يف ّ
اجلنائي ال يُغلب االتفاقيّات على القانون ال ّد ّ
سنتعرض له بالتفصيل الحقاً .
بل يشرتط اختاذ التدابري التشريعيّة الالزمة ،كما َّ
السمو
تكرس مبدأ ُّ
 .2 . 1 . 1 .2دساتير لم ّ
نصاً صرحياً يرى َّ
أن املعاهدات أمسى من القوانني
مل تتضمن دساتري كلٌّ من :األردن؛ والعراق؛ وفلسطنيَّ ،
املتخصصة بإبرام املعاهدات وخمتلف املراحل املتَّبعة يف ذلك.
السلطات
ّ
ال ّداخليّة ،بل اكتفت بتحديد ّ
ففي ما يتعلّق بال ّدستور األردين املعدَّل يف العام  2011اكتفى مبنح امللك صالحيّة إبرام املعاهدات؛ إذ
نصت املادة  33منه:
َّ
« امللك هو الذي...ويربم املعاهدات واالتفاقات»
نصت الفقرة  2من
كما ّ
وزع اختصاص املصادقة على بعض املعاهدات بني امللك والسلطة التشريعيّة؛ إذ ّ
املادة  33على ما يلي:
« املعاهدات واالتفاقات اليت يرتتب عليها حتميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس يف حقوق
األردنيني العامة أو اخلاصة ال تكون نافذة إال إذا وافق عليها جملس األمة ،وال جيوز يف أي حال أن تكون
الشروط السرية يف معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية».
 67جملس شورى الدولة ،قرار رقم  133صادر يف  ،1984/7/4جملة العدل ،1984 ،ص  ، 416مذكور يف  :علي مجيل حرب ،القضاء الدويل اجلنائي،
احملاكم اجلنائية الدولية ،املرجع نفسه ،ص .548
 68حمكمة التميّيز(النقض) املدنية ،الغرفة الرابعة ،قرار رقم  ،94/1صادر يف  ،1994/1/25النشرة القضائية اللبنانية ،1994 ،ص  ،47مذكور يف  :علي
مجيل حرب ،القضاء الدويل اجلنائي ،احملاكم اجلنائيّة الدوليّة ،املرجع نفسه ،ص .548
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نصت املادة / 70ثانياً منه على أ ْن :
وذهب ال ّدستور العراقي العام  2005يف ّ
االتاه نفسه؛ إذ ّ
« يتوىل رئيس اجلمهورية الصالحيات اآلتية:
ثانياً  -:املصادقة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية ،بعد موافقة جملس النواب ،وتعد مصادقا عليها بعد
مضي مخسة عشر يوما من تاريخ تسلمها».
األساسي الصادر يف 18
خيتص بالدستور الفلسطيين؛ إذ جاء القانون
وميكن االستنتاج األمر نفسه يف ما ّ
ّ
آذار/مارس  2003خالياً من اإلشارة ملكانة املعاهدات يف النظام القانوين ،واكتفى باعتماد املرجعيّة ال ّدوليّة
يف املادة  10منه :
« تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام إىل اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية
اليت حتمي حقوق اإلنسان».
غري َّ
السمو يف ال ّدستور مل حيل دون اعتماد
تكريس ُّ
أن عدم ّ
حلل النزاعات
اخلي على االتفاقيّات وتطبيقها ّ
القضاء ال ّد ّ
املختلفة املعروضة عليها ،بل وإىل تغلِّيبها على القوانني ال ّداخليّة
يف مناسبات ع ّدة.

السمو يف ال ّدستور مل
تكريس ُّ
عدم ّ
اخلي
حيل دون اعتماد القضاء ال ّد ّ
حلل
على االتفاقيّات وتطبيقها ّ
النزاعات املختلفة املعروضة عليها،
بل وإىل تغلِّيبها على القوانني
ال ّداخليّة يف مناسبات ع ّدة.

كرس مبدأ
َّأما بقيّة دساتري ال ّدول العربيّة األخرى ،فمنها ْ
من ّ
السمو صراحةً ،ومنها من مل َّ ِ
تفحص خمتلف دساتري ال ّدول . 69
ُّ
النص ،وهو ما يظهر عند ّ
يتضمن مثل هذا ّ
 .3 . 1 . 1 .2تحديد المصطلّحات
تَع ِرف ال ّدول تبايناً يف استخدام املصطلّحات القانونيّة ،وهو ما ينطبق على املوضوع املعاجل ،وينبغي التميّيز
ختتص بالنظام ال ّداخلي.
دويل وتلك اليت ُّ
بني املصطّلحات املتعلّقة بالقانون الّ ّ
نصت املادة  11من اتفاقيّة فيينا لقانون املعاهدات :
وبشأن طرق االلتزام باملعاهدةَّ ،
« ميكن التعبري عن رضا الدولة االلتزام باملعاهدة بتوقيعها ،أو بتبادل وثائق إنشائها ،أو بالتصديق عليها،
أو باملوافقة عليها ،أو بقبوهلا ،أو باالنضمام إليها ،أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها ».
 69لتفاصيل أكثر حول دساتري ال ّدول العربية ميكن الرجوع إىل:
السابق ،ص.37-36
سامية بوروبة ،االجتهاد القضائي يف تطبيق معايّري حقوق اإلنسان يف حماكم عربية ،املرجع َّ
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ويقصد بااللتزام بأحكام املعاهدة إفصاح َّ
الدولة عن رضاها باحرتام نصوص املعاهدة وتنفيذها  ،70وال يوجد
الرضا باملعاهدة .والحظ َّ
أن املادة  11ع ّددت طرقاً ع ّدة
يف القانون الدويل ما يلزم ال ّدولة بإمتام إجراءات ّ
الصدد مها :االتفاقيّات ذات الشكل
نوعي من املعاهدات يف هذا َّ
يتم هبا هذا االلتزام ،كما أشارت إىل ْ
ّ
الرمسي اليت تتطلب إجراءً رمسيّاً بعد
املبسط اليت تلزم الدولة مبجرد التوقيع عليها؛ واملعاهدات ذات الشكل ّ
التوقيع هو التصديق.
ويالحظ َّ
تعرضنا هلا
أن ال ّدساتري العربيّة اليت ّ
ويالحظ َّ
تعرضنا هلا ال تشري ال تشري إال ملسألة اإلبرام والتصديق ،رغم أهنا
أن ال ّدساتري العربيّة اليت ّ
إال ملسألة اإلبرام والتصديق ،رغم أهنا تستعمل وسيلة تستعمل وسيلة االنضمام يف ممارستها العمليّة.
االنضمام يف ممارستها العمليّة .واحلقيقة َّ
أن هذا األمر واحلقيقة َّ
أن هذا األمر ال يثري إشكاالً على اعتبار
ال يثري إشكاالً على اعتبار َّ
أن كلتا
الوسيلتي هلما َّ
الوسيلتي هلما القيمة القانونيّة نفسها
أن كلتا
ْ
ْ
لعل االختالف
نص اتفاقيّة فيينا ،و َّ
القيمة القانونيّة نفسها حسب ّ
نص اتفاقيّة فيينا ،حسب ّ
يتم فيه كالمها.
و َّ
لعل االختالف الوحيد بينهما هو الوقت الذي ّ
يتم الوحيد بينهما هو الوقت الذي ّ
فيه كالمها ،إذ غالباً ما نتكلم عن التصديق بالنسبة
لل ّدولة اليت شاركت يف عملية املفاوضات ،وقررت االلتزام باملعاهدة بعد ٍ
فرتة وجيّزٍة من اعتمادهاَّ ،أما
ّ
تقرر االلتزام هبا.
االنضمام؛ فتقوم به ال ّدولة اليت مل تشارك خالل املفاوضات ،ومضى عليها ٌ
وقت لكي ّ
السلطة التنفيذيّة بإبرام املعاهدات واسعةً؛ َّ
ألن املمارسة تَع ِرف استعمال هذه
وتُع ّد اإلشارة إىل اختصاص ّ
األخرية لوسيلة تفويض االختصاص ،والتوقيع لعدم إمكانيّة رئيس ال ّدولة املشاركة يف إبرام مجيع املعاهدات.
كما يالحظ َّ
الرمسي فقط دون االتفاقيّات ذات
أن هذه الدَّساتري َّ
نصت على املعاهدات ذات الشكل َّ
الشكل املبسط ،وهو ما يُثري تساؤالً بالنسبة ملوقف القاضي منها إذا دفع هبا أمامه.
 .1. 2 .2إدماج معاهدات حقوق اإلنسان في
اخلي
النظام ال ّد ّ
تتطلب االتفاقيّات ال ّدوليّة من ال ّدول بعد املصادقة
عليها اختاذ ٍ
يتم إنفاذها على
مجلة من التدابري حىت َّ
عرف القانون ال ّدويل هذه
املستوى الدَّاخلي ،ويُ ِّ
املسألة بـ «التطبيق المباشر للمعاهدات» ،ويُفرق
بني املعاهدات ذات التطبيق املباشر واملعاهدات
ذات التطبيق غري املباشر؛ إذ تتميّز األوىل باندماجها

تتطلب االتفاقيّات ال ّدوليّة من ال ّدول بعد
املصادقة عليها اختاذ ٍ
مجلة من التدابري حىت
عرف
َّ
يتم إنفاذها على املستوى الدَّاخلي ،ويُ ِّ
القانون ال ّدويل هذه املسألة بـ «التطبيق
المباشر للمعاهدات» ،ويُفرق بني
املعاهدات ذات التطبيق املباشر واملعاهدات
ذات التطبيق غري املباشر.

 70يرجى النظر إىل :حممد بوسلطان ،مبادئ القانون الدويل العام ،اجلزء األول ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،الطبعة الرابعة.277 ،2008 ،
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التذرع بأحكامها
املقررة ،وتُتيح لألفراد ُّ
مباشرةً يف النظام ال ّداخلي مبجرد اتباع ال ّدولة لإلجراءات ال ّدستورية ّ
حلل النزاعات املعروضة عليها
أمام اجلهات القضائيّة ،كما تُتيح هلذه األخرية إمكانية االستناد إىل أحكامها ِّ
دون احلاجة إىل أي إجراء إضايف .ومن الضَّروري الوقوف على خصوصيّات هذه املسألة بالنسبة التفاقيّات
اخلي .
يؤديه القضاء
املهم الذي ّ
حقوق اإلنسان ،ومعرفة الدور ّ
الوطين أو ال ّد ّ
ّ
 . 1 . 1 . 2 .2التطبيق المباشر لمعاهدات حقوق اإلنسان
شك َّ
حرية اختاذ التدابري املناسبة من أجل ترتيب آثار القاعدة الدولية
ال َّ
ويل يرتك لل ّدول ّ
أن القانون ال ّد ّ
يؤدي إىل انفرا د النظام
املكرس بصورة غري متنازع فيها ّ
جتاه األفراد  .كما أ ّن مبدأ االستقالليّة ال ّدستورية ّ
ويل ما عدا يف ما يتعلّق مببدأ الشرعيّة
ال ّد ّ
ستوري ال ّداخلي بكيفيّة تنظيم ال ّدولة دون تدخل من القانون ال ّد ّ
ال ّدميقراطيّة ومبادئ دولة القانون . 71
ِ
إدماج
غياب أي ٍ
اخلي ،مقرونةً مببدأ االستقالليّة ال ّدستوريةَ ،
وتَعرف العالقة بني القانون ال ّد ّ
ويل والقانون ال ّد ّ
يفسر تع ّدد الوضعيّات حبسب ال ّدول ،وبالنظر
ٍّ
اخلي ،وهو ما ّ
تلقائي للمعايّري ال ّدولية ضمن النظام ال ّد ّ
كذلك ملصدر القواعد ال ّدوليّة :اتفاقيّاً كان أم عرفيّاً ،وتً ُّ
أفضل
بعامة والعربيّة ّ
عد دساتري دول العامل ّ
خباصة َ
ٍ
تعرضت حمكمة العدل ال ّدوليّة الدائمة ملسألة التطبيق املباشر لالتفاقيّات؛ إذ
صورة عن هذا ّ
التنوع  .ولقد ّ
اعتربت أنه :
« ال ميكن اجملادلة يف اجتاه نية الدول األطراف املتعاقدة إىل جعل موضوع اتفاقية دولية هو إنشاء حقوق
والتزامات لألفراد مبوجب قواعد حمددة ،ميكن أن تطبق من قبل احملاكم الوطنية» .72
وتشري مسألة التطبيق املباشر إىل اإلمكانية املتاحة
لألفراد بأ ْن يثريوا أحكام االتفاقيّات ال ّدوليّة املصادق
عليها أمام حماكم دولتهم ،إضافةً إىل مت ّكن القضاة
حل للنزاعات
من االستناد إىل بنودها الستخالص ٍّ
املعروضة عليهم حىت ولو مل يطلب األفراد ذلك .73

وتشري مسألة التطبيق املباشر إىل اإلمكانية
املتاحة لألفراد بأ ْن يثريوا أحكام االتفاقيّات
ال ّدوليّة املصادق عليها أمام حماكم دولتهم،
إضافةً إىل مت ّكن القضاة من االستناد إىل
حل للنزاعات املعروضة
بنودها الستخالص ٍّ
عليهم حىت ولو مل يطلب األفراد ذلك.

 71يرجى النظر إىل:
LAGRANGE, Evelyne, L’efficacité des normes internationales concernant la situation des personnes
privées dans les ordres juridiques internes , RCADI, 2012 , volume 356, p 325.
 72يرجى النظر إىل:

.CPJI, Avis consultatif sur la Compétence des tribunaux de Dantzig, 3 mars 1928

 73يرجى النظر إىلPISILLO MAZZECHI , Ricardo, Responsabilité de l’Etat pour violation des obli� :
.gations positives relatives aux droits de l’homme, RCADI , 2008, volume 333, p 257
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غري َّ
الرغم من
أن القول بالتطبيق املباشر بالنسبة لكافة معايّري حقوق اإلنسان مسألة خمتلف بشأهنا على ّ
املكرسة.
الصفة املوضوعية حلقوق اإلنسان ،ما يستدعي البحث فيها على حساب االتفاقيّات واحلقوق ّ
ويَع ِرف القانون ال ّدويل استخدام معياريْن لتحديد ما إذا كانت القواعد االتفاقيّة ذات ٍ
تطبيق مباش ٍر أم ال،
أوهلما معيار ذايت يقوم على نيّة ال ّدول عند إبرامها للمعاهدة فيما إذا كانت متجهةً إىل إعطاء أحكامها
74
موضوعي يقوم
كرسته حمكمة العدل الدولية الدائمة ،كما بيّناه آنفاً؛ والثاين معيار
أثراً مباشراً وهو الذي َّ
ّ
على دقَّة القواعد وكفايتها دومنا حاجة إىل إجراءات داخليّة إضافيّة .
السياسية تقبل -يف الغالب -تطبيقها
ويل
ّ
اخلاص باحلقوق املدنيّة و ّ
وإذا كانت القواعد الواردة يف العهد ال ّد ّ
بصفة مباشرة َّ ،
فإن األمر خمتلف بالنسبة لذلك
اخلاص باحلقوق االقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة اليت غالباً
ّ
ما أشارت إىل حقوق برجميّة تتطلّب من الدول األطراف اختاذ ما يلزم من تدابري إلعماهلا وبصفة عامة وينظر
إليها باعتبارها «غري قابلة للمقاضاة»  .75وينطبق األمر نفسه على بقيّة صكوك حقوق اإلنسان األخرى
بالضرورة ،على االتفاقيّات املتعلّقة حبقوق املرأة.
بدرجة متفاوتة؛ ما جيعله يسريّ ،
يُ ُّ
التوجه
عد التطبيق املباشر على صلة وثيقة
مبذهيب :الوحدة؛ واالزدواجية إذ غالباً ما تتّجه الدول ذات ّ
ْ
الوحدوي إىل إعمال االتفاقيّات بصورة مباشرة ،يف حني تعمد الدول ذات النزعة االزدواجيّة إىل عدم
ّ
االعرتاف بالتطبيق املباشر قبل اختاذ التدابري الداخلية ،غري َّ
أن هذا التقسيم ليس هنائياً؛ إذ قد جند دوالً من
اجي تقبل بإعمال نصوص املعاهدات مباشرة ،كما هو حال الواليات املتحدة األمريكيّة ،يف
املذهب االزدو ّ
76
ويؤدي القضاء ال ّداخلي دوراً حموريّاً
حني ترفض دول وحدوية االعرتاف باألثر املباشر يف بعض األحيان ّ ،
التعسفات.
كل التجاوزات و ّ
يف هذا املوضوع ،باعتباره هو املالذ الذي يلجأ إليه األفراد لالنتصاف من ّ
ويتوقف تطبيق املعايري ال ّدولية حلقوق اإلنسان على توافر ٍ
هنائي
مجلة من ّ
ّ
الشروط املسبقة أوهلا وجود التزام ّ
من الدولة بأحكامها حسب ما حت ّدده قواعدها ال ّدستورية ،إضافةً إىل وصوهلا لعلم األفراد عن طريق نشرها،
ويل بـ «صحة االلتزام والتطبيق المباشر للمعايّير» على
وهو ما يستلزم التميّيز بني ما يُعرف يف القانون ال ّد ّ
الشروط ال ّدستورية للتطبيق .
الرغم من ارتباط
املسألتي؛ إذ يتوقف األثر املباشر على توافر ّ
ْ
ّ
السابق ،ص .71
 74يرجى النظر إىل :د .حممد يوسف علوان و د .حممد خليل املوسى ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان .احلقوق احملميّة ،اجلزء الثاين ،املرجع َّ
 75يرجى النظر إىل  :اسرتاتيجيات إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل النظم القانونية احمللية ،ص  .419على الرابط:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/M22.pdf

ّ 76مت إيراد أمثلة ع ّدة عرضت يف املالحظات اخلتامية للجنة املعنيّة حبقوق اإلنسان  ،فبالنسبة للواليات املتّحدة األمريكيّة اختذت موقفاً مفاده َّ
أن تفسري احملكمة
العليا للمادة  2/6من الدستور هو الذي حي ّدد طبيعة القواعد من ناحية قابليتها للتطبيق بصرف النظر عن اعتماد إجر ٍ
اءات داخليّة ،ما يُعطِّيها سلطةً
معتربةً يف هذا اجملال.
يرجى النظر إىل:
DHOMMEAUX , Jean, Monismes et dualismes en droit international des droits de l’homme, op.cit, p 460.
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نشري يف هذا اإلطار إىل اختالف املمارسات املتّبعة من جانب ال ّدول من أجل إنفاذ التزاماهتا ال ّدولية يف
اخلي وإعطائها أثراً مباشراً؛ إذ ال حت ّدد االتفاقيّات ال ّدولية -يف الغالب -وسيلة اإلدماج ،وترتك
النظام ال ّد ّ
يتم بعد
احلرية لل ّدول يف اختاذ ما تراه مناسباً من تدابري ،كما ال تقيّدها بزمن معني ،ولو أ ّن ذلك غالباً ما ّ
ّ
الصدد عن ظهور طريقة لإلدماج سابقة
االلتزام النهائي بأحكام االتفاقية  ،وأفرزت املمارسات يف هذا َّ
رتجم حرص ال ّدولة على إنفاذ التزاماهتا بسرعة.
اللتزامها هبا ،وهو ما يُ ّ
املشرع
كما قد ّ
يتول القضاء عملية اإلدماج عوض ِّ
االتفاقي رغم
النص
مللء الفراغ املوجود ،وتفعيل ّ
ّ
كونه ال يقبل التطبيق املباشر ،وتوجد تطبيقات
عديدة ،منها ما قامت به احملكمة العليا اجلزائرية
متحصالت جرمية
خاصة مبصادرة
يف قضية
ّ
ّ
نص اتفاقيّة فيينا
املتاجرة يف املخدرات طبَّقت ّ
حول اإلجتار غري املشروع يف املخدرات قبل أ ْن
بنص قانوينٍّ 77 ، 77وهو ما ذهبت
املشرع ٍّ
يدجمها ِّ
إليه كذلك حمكمة النقض الفلسطينيّة سنة
 2014عندما استندت إىل اتفاقيّة حقوق الطفل رغم عدم اختاذ اإلجراءات التشريعيّة الالزم ة . 78

املشرع
كما قد ّ
يتول القضاء عملية اإلدماج عوض ِّ
االتفاقي رغم
النص
مللء الفراغ املوجود ،وتفعيل ّ
ّ
كونه ال يقبل التطبيق املباشر ،وتوجد تطبيقات
عديدة ،منها ما قامت به احملكمة العليا اجلزائرية
متحصالت جرمية
خاصة مبصادرة
يف قضية
ّ
ّ
نص اتفاقيّة فيينا
املتاجرة يف املخدرات طبَّقت ّ
حول اإلجتار غري املشروع يف املخدرات قبل أ ْن
بنص قانوينٍّ .
املشرع ٍّ
يدجمها ِّ

 .2 . 1 . 2 .2الطرق القضائيّة لتطبيق اتفاقيّات حقوق اإلنسان
َّ
الوطين يف تفعيل اتفاقيّات حقوق اإلنسان ،باعتباره يندرج ضمن املنظومة
األساسي للقضاء
إن الدور
ّ
ّ
ال ّدستورية يتوقف -ال حمالة -على مستوى اهلرم الذي يقع ضمنه ،فلقد أثبتت التجربة َّ
أن اجلهات القضائيّة
الصكوك ،يف حني كان موقف اجلهات القضائيّة األقل درجة أكثر
العليا كانت أكثر تفتُّحاً حنو تطبيق هذه ّ
حت ّفظاً.
املعروفتي برقابة ال ّدستورية ورقابة اتفاقيّة
الرقابتي
وال خترج عملية إنفاذ املعايّري ال ّدوليّة عن تطبيق إحدى
ْ
ْ
القانون  ، contrôle de conventionalité des loisيتوىل األوىل القضاء ال ّدستوري؛ ويتكفل
العادي بالثانية .وجتدر املالحظة إىل َّ
الرقابتي معاً يف منافسة
أن القضاء ال ّدستوري قد ُيارس
القضاء
ْ
ّ
ائري سنة  1989يف سابقة مل يتبعها نظري .ولقد حثَّت
ستوري اجلز ّ
للقضاء العادي ،مثلما قام به اجمللس ال ّد ّ
 77يرحى النظر إىل التفاصيل يف :
السابق ،ص .87
سامية بوروبة ،االجتهاد القضائي يف تطبيق معايّري حقوق اإلنسان يف حماكم عربية ،املرجع َّ

 78يرجى النظر إىل  :أمحد األشقر ،دور القضاء يف مواءمة التشريعات مع االتفاقيات الدولية قراءة يف حكم حمكمة النقض الفلسطينية رقم .56/2014
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حمكمة ال ّدول األمريكيّة خمتلف اجلهات القضائيّة الداخلية مبمارسة رقابة اتفاقيّة القانون بالنسبة لالتفاقيّة
األمريكيّة حلقوق اإلنسان مبجرد مصادقة ال ّدول عليها . 79
ويؤدي مبدأ ُسو االتفاقيّات وتطبيقه املتمثل
ّ
الوطين إىل
يف رقابة اتفاقيّة القانون بالقاضي
ّ
النصي :ال ّدويل؛ وال ّداخلي
حماولة التوفيق بني ْ
عن طريق استخدام آليّة التفسري املطابق.
ونتيجة ذلك َّ
أن احللول القضائيّة اليت سيصل
إليها ستطبق مبدأ اتفاقيّاً أو تستلهم منه أو
عزز
تفسره باستخدام تقنية توافق ْ
النصي ،ما يُ ّ
ّ
موقف ال ّدولة من التزاماهتا.

ويؤدي مبدأ ُسو االتفاقيّات وتطبيقه املتمثل يف رقابة
ّ
الوطين إىل حماولة التوفيق
اتفاقيّة القانون بالقاضي
ّ
النصي :ال ّدويل؛ وال ّداخلي عن طريق استخدام
بني ْ
آليّة التفسري املطابق .ونتيجة ذلك َّ
أن احللول
القضائيّة اليت سيصل إليها ستطبق مبدأ اتفاقيّاً أو
النصي،
تفسره باستخدام تقنية توافق ْ
تستلهم منه أو ّ
عزز موقف ال ّدولة من التزاماهتا  80ويسري بالقانون
ما يُ ّ
يتم استخدام املعايّري
يف منطق التوافق .وغالباً ما ّ
ال ّدولية من القاضي يف أربعة تصور ٍ
ات هي:
ّ
ويل؛ ما يُتيح التطبيق املباشر له باستبعاد قاعدة قانونيّة
حل النزاع باالستناد إىل قواعد القانون ال ّد ّ
أّ .
(تشريعيّة) داخليّة أقل محايةً للحقوق ،أو س ّد ٍ
يعي.
نقص أو فر ٍاغ تشر ٍّ
يفسرها
الوطين يف ضوء القانون
ب .تفسري القانون
الدويل ،وهنا يستند ُّ
احلل على القاعدة الوطنيّة اليت ّ
ّ
ّ
القاضي بطريقة متوافقة مع القاعدة ال ّدولية.
ج .إنشاء القاضي ملبدأ مستخلص من القانون ال ّدويل يف حالة عدم توافق القاعدة الوطنيّة معه.
الوطين؛ هبدف تسليط الضوء على
احلل املتخذ بناءً على القانون
دّ .
ويل لتأ ّكيد ّ
الرجوع إىل القانون ال ّد ّ
ّ
أمهّية املبدأ.
وميتلك القاضي سلطةً واسعةً يف استخدام املعايّري
عب عنه
ال ّدوليّة بالنظر لسلطته يف التفسري ،وهو ما تُ ّ
حيل هبا النزاعات املتعلِّقة حبقوق
الطرق املختلفة اليت ُّ
اقف متوافقةً متاماً مع
األفراد  ،كما أنه قد يتخذ مو َ
ينص على ذك صراحةً يف حكمه
هذه املعايّري دون أ ْن َّ
أو قراره .غري أن إشكاليّة التحفُّظات واإلعالنات

وميتلك القاضي سلطةً واسعةً يف استخدام
املعايّري ال ّدوليّة بالنظر لسلطته يف التفسري،
حيل هبا
عب عنه الطرق املختلفة اليت ُّ
وهو ما تُ ّ
النزاعات املتعلِّقة حبقوق األفراد  ،كما أنه قد
اقف متوافقةً متاماً مع هذه املعايّري دون
يتخذ مو َ
ينص على ذك صراحةً يف حكمه أو قراره.
أ ْن َّ

 79يُرجى النظر إىل :

LAGRANGE, Evelyne, L’efficacité des normes internationales concernant la situation des personnes privées
dans les ordres juridiques internes, op, cit, p 331.

 80يُرجى النظر إىل LAGRANGE, Evelyne, L’efficacité des normes internationales concernant la situation :
.des personnes privées dans les ordres juridiques internes, op, cit, p 435
الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
االجتهادات القضائ ّية العرب ّية يف تطبيق االتفاقيات ّ

47

حتد من التزامات ال ّدول ،ومن مثَّ تقيد تطبيق
فصلنا فيها سابقاً قد تُعيق هذا العمل باعتبارها ٍّ
التفسرييّة اليت َّ
بعض البنود .
محل ال ّدراسة
 .3 . 1 . 2 .2التنظيم
القضائي في ال ّدول ِّ
ّ
ٍ
يُ ُّ
التارخيي ،كما
ياسي ،والبُعد
عد التنظيم
أفضل تعبري عن السيادة ،ويتأثّر بالنظام ّ
القضائي َ
االجتماعي و ّ
ّ
الس ّ
ّ
التغيات ،ويستجيب لالحتياجات اجلديدة  ،كما يُ ُّ
عد عماد دولة القانون
يتطور ليتواءم مع خمتلف ّ
أنه ّ
ختتص بالقيام هبذه
هضم حقوقهم .وقد سعت خمتلف التشريعات إىل حتديد جهات ُّ
واملنصف لألفراد عند ّ
لكل جهة وتشكيلها.
املهمة ،فسنَّت القواعد اليت حت ّدد جهات التقاضي ،وكيفيّة ترتيب احملاكم التابعة ِّ
ّ
وسِّيت جمموعة القواعد ّللهيئات القضائيّة يف ال ّدول بـ «التنظيم القضائي» ،وحىت يكفل هذا التنظيم
ُ
سي القضاء ال بد من أ ْن يرتكز على مبادئ أساسيّة .ويَشهد العامل انقساماً
حتقيق العدالة ،ويضمن ُحسن ْ
يف طريقة التنظيم بني دول تأخذ بنظام وحدة القانون والقضاء ،وهي يف أغلبها ذات نظام أجنلوسكسوينّ،
وأخرى تأخذ بازدواجيّة القانون والقضاء ،وهي اليت تتبع النظام الالتينو جرماينّ.
العامة للتنظيم القضائي ،وترتك التفصيل للتشريعات املختلفة.
تتضمن دساتري ال ّدول رسم املعامل ّ
وعادةً ما ّ
نصت املادة  89من دستور مجهورية العراق :
الصدد َّ
ويف هذا َّ
«تتكون السلطة القضائية االحتادية من جملس القضاء األعلى ،واحملكمة االحتادية العليا ،وحمكمة التمييز
االحتادية ،وجهاز االدعاء العام ،وهيئة اإلشراف القضائي ،واحملاكم االحتادية األخرى اليت تنظم وفقا
للقانون».
يتكون من :جملس
القضائي يف العراق باعتباره دولةً احتاديّةً من القضاء
يتش ّكل التنظيم
ّ
االحتادي الذي ّ
ّ
االتادية.
التميّيز ّ
القضاء األعلى؛ واحملكمة ّ
االتادية العليا؛ وحمكمة ّ
اخلاصة(مثل حمكمة العمل)؛ واحملاكم العادية اليت
ّأما احملاكم؛ فهي ثالثة أنواع :احملاكم االستثنائيّة؛ واحملاكم ّ
تنقسم إىل ثالثة أنواع:
حماكم مدنيّة ،وتتمثّل يف :حمكمة البدأة؛ وحمكمة األحوال الشخصيّة؛ وحمكمة االستئناف.حماكم جزائيّة ،وتتمثّل يف :حمكمة اجلنح؛ وحمكمة اجلنايات؛ وحمكمة التميّيز.حماكم إداريّة ،وهي تنظر يف النزاعات اليت تكون اإلدارة طرفاً فيها.َّأما يف األردن؛ فقد حدَّدت املادة  99من ال ّدستور أنواع احملاكم،؛ إذ توجد حماكم نظاميّة؛ وحماكم دينيّة؛
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خاصة .وتنقسم احملاكم النظاميّة إىل:
وحماكم ّ
حماكم درجة أوىل تتمثّل يف حماكم الصلح وحماكم البداية.حماكم الدرجة الثانية ،وهي احملاكم االستئنافيّة.وتشمل احملاكم الدِّينية كالً من :احملاكم الشرعيّة؛ واحملاكم الكنسيّة (جمالس الطوائف غري املسلمة) . 81
خاصة.
ويف فلسطني تنقسم احملاكم إىل :حماكم نظاميّة؛ وحماكم شرعيّة؛ وحماكم ّ
ٍ
فإنا تتش ّكل من حماكم البداية اليت تُ ُّ
جهات قضائيّةً ذات والية عامة؛
عد
خيتص باحملاكم النظاميّة؛ ّ
ففي ما ُّ
وحماكم االستئناف اليت هي درجة ثانية؛ وكذلك حمكمة النقض اليت هي حمكمة قانون.
اإلداري؛ فتمثّله حمكمة العدل العليا.
َّأما القضاء
ّ
يضم القضاء املدينّ؛ والقضاء
العديل
القضائي من :القضاء
ويف لبنان يتش ّكل نظامه
(العادي) الذي ُّ
ّ
ّ
ّ
اإلداري الذي يتش ّكل من جملس شورى ال ّدولة وجملس القضایا.
اجلنائي ،والقضاء
ّ
ّ
ويف املغرب تكون درجات التقاضي بدءاً من احملاكم االبتدائيّة؛ مث حماكم االستئناف؛ وأعلى درجة هي
اإلداري؛ فتمثّله احملاكم اإلدارية كأول درجة؛ وحماكم
حمكمة النقض اليت هي حمكمة قانونَّ .أما القضاء
ّ
االستئناف اإلداريّة.
(العادي) وعلى رأسه حمكمة التعقيب؛ مث حماكم االستئناف؛ واحملاكم
العديل
وتَع ِرف تونس وجود القضاء
ّ
ّ
اإلداري الذي يقسم إىل جملس دولة؛ وحماكم إدارية.
االبتدائيّة؛ والقضاء
ّ
َّأما يف اجلزائر؛ فيُعتمد نظام االزدواجيّة القضائيّة ،وتقسم فيه احملاكم درجات  .فاحملاكم العاديّة (العدليّة)
تتمثّل يف:
العامة ،واجملالس القضائية اليت هي حماكم استئناف
احملاكم االبتدائيّة اليت هي اجلهة القضائيّة ذات الوالية ّ
وحمكمة عليا اليت هي حمكمة قانون.
اإلداري إىل حماكم إداريّة كدرجة أوىل؛ وجملس دولة.
يف حني يقسم القضاء
ّ
كما متّ استحداث حمكمة تنازع منذ اعتماد االزدواجيّة القضائيّة يف العام .1996
العريب ص .18
 81يرجى النظر إىل :إحسان بركات وإهلام املبيضني ،حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء ّ
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الرقابة ال ّدستورية مع اختالف حول اهليئة املسندة هلا؛ فنجد َّ
ونشري إىل َّ
أن
تكريس ّ
أن هذه ال ّدول تشهد ّ
السابق يَعرف وجود ٍ
دستوري)
جملس
ٍّ
كالً من األردن وتونس(مبوجب ال ّدستور اجلديد ،وكان ال ّدستور َّ
كل من :لبنان؛ واملغرب؛ واجلزائر ،هناك نظام اجمللس ال ّدستوري ،يف حني َّ
أن
أنشأتا حمكمة دستورية .ويف ٍّ
الرقابة ال ّدستورية ،مع اإلشارة إىل
العراق وفلسطني تطبقان نظام احملكمة العليا عندما تأخذ على عاتقها ّ
أ ّن احملكمة العليا يف فلسطني تنعقد بصورة مؤقتة مبقتضى املادة  104من القانون األساسي حلني تشكيل
احملكمة الدستورية.
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املبحث الثاين  :التطبيقات القضائ ّية للحقوق اإلنسان ّية للمرأة
َّ
إجيايب ما مل يتمكن
أثر ٌّ
إن النصوص القانونيّة ،مهما كانت َّقوهتا امللزمة ودرجة دقَّتها وكماهلا ،لن يكون هلا ٌ
السلطة العموميّة أو حىت من قبل أفراد آخرين،
األفراد من االنتصاف حلقوقهم املهضومة سواء من جانب ّ
عد الضمانة األساسيّة اليت ِّ
ويتح ّقق ذلك بلجوئهم للقضاء الذي يُ ُّ
متكنهم من اسرتجاع ما ضاع منهم من
حقوق.
وإذا كانت احملاكم العربيّة على غرار اجلهات القضائيّة
األخرى يف بقيّة ال ّدول تعرتف باملعايّري ال ّدوليّة حلقوق
اإلنسان ،وتسعى لالستناد إليها كلما طلب منها
املتقاضون ذلك ،بل قد يثريوهنا أحياناً من تلقاء
أنفسهم عندما تتح ّقق الشروط املتعلّقة بتطبيقها،
خيتص
فإهنا يُفرتض فيها أ ْن تنتهج ّ
االتاه نفسه يف ما ُّ
باملعايّري ال ّدوليّة حلقوق املرأة .ويظهر من خمتلف
االجتهادات القضائيّة املتوافّرة َّ
أن هناك رقابةً فاعلةً
تكريس حقوق املرأة يف ميادين ع ّدة ُيكن تبويبها ضمن ثالثة جماالت هي :خمتلف أجيال احلقوق
تُتيح ِّ
كرستها االتفاقيّات ال ّدوليّة ؛ احلقوق األسريّة؛ إضافةً إىل احلماية اجلنائيّة للمرأة؛ و هو ما سنتعرض
اليت َّ
له تباعا.
ويظهر من خمتلف االجتهادات القضائيّة
املتوافّرة َّ
تكريس
أن هناك رقابةً فاعلةً تُتيح ِّ
حقوق املرأة يف ميادين ع ّدة ُيكن تبويبها
ضمن ثالثة جماالت هي :خمتلف أجيال
كرستها االتفاقيّات ال ّدوليّة ؛
احلقوق اليت َّ
احلقوق األسريّة؛ إضافةً إىل احلماية اجلنائيّة
للمرأة.

 .1الحقوق المدنيّة والسياسيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة
تتعلّق التطبيقات القضائيّة مبجمل احلقوق الواردة يف العهديْن ال ّدوليـّْي باإلضافة التفاقية سيداو ،و نشري
إىل قلة األحكام القضائية يف هذا اجملال من التطبيقات القضائية مقارنة مع احلقوق األسرية ؛وهو ما
سنستعرضه ً.
والسياسيّة
 .1 . 1الحقوق المدنيّة ّ
السياسيّة داخل
عادة ما ّ
السياسيّة للمرأة اليت تتميّز حبساسيّة لتعلّقها باحلياة ّ
يتدخل القضاء حلماية احلقوق ّ
اجملتمع أو برتكيبته البشرية أو بانتصاف حلقوقها عن طريق جلوئها للقضاء.
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السياسيّة
 .1. 1 .1ح ّق المرأة في المشاركة ّ
تضمنت اتفاقيّة سيداو اختاذ الدول لتدابري مؤقتة من أجل تقليص الالمساواة بني الرجال والنساء ضمن ما
َّ
اإليجابي»  ،وعلى سبيل املثال جند َّ
أن اجلزائر استعملت هذه اآللية من أجل رفع نسبة
يُعرف بـ «التميّيز
ّ
متثيل النساء داخل الربملان إىل  % 31يف االنتخابات التشريعية للعام . 82 2012
حلق املرأة يف املشاركة
اقي ّ
حلق املرأة يف املشاركة ولقد تصدَّى القضاء العر ّ
اقي ّ
تصدَّى القضاء العر ّ
ختصيص نسبة من املقاعد لضمان
ضوء
يف
ياسية
الس
ِّ
ّ
ختصيص نسبة من املقاعد
ِّ
السياسية يف ضوء ّ
لضمان متثيلها يف اجملالس احمللیة بعد النقاش متثيلها يف اجملالس احمللیّة بعد النقاش الذي دار
ّ
یح بوجوب
نص صر ٍ
نص حول املسألة لعدم وجود ٍّ
الذي دار حول املسألة لعدم وجود ٍّ
النسوي يف تلك اجملالس ،فضالً عن
التمثیل
ُّق
حتق
ّ
النسوي يف تلك
یح بوجوب حتقُّق التمثیل
صر ٍ
ّ
نص على تشكیل جملس
الد
النص
كون
ِّستوري َّ
ِّ
ّ
اجملالس.
ینص على موقفه من جمالس
االت
اب
و
الن
ّ
ادي ،ومل ُّ
ّ
83
احملافظات .وتبعاً لذلك طلب جملس النواب تفسریاً دستورياً من احملكمة ّ
االتادیة العلیا صدر مؤِّكداّ
على انطباق النظام فی مجیع احلاالت؛ وجاء فیه :
«جتد احملكمة االحتادیة إن من القواعد اليت تتبع يف تفسری أي مادة من تشریع ما  ،وجوب دراسة كل مواد
ذلك التشریع للوصول اىل فلسفة وهدف ذلك التشریع الذي أراده املشرع من ذلك الدستور ،وبالرجوع
اىل املادة / 49رابعا من الدستور وجد أهنا تستهدف حتقیق نسبة متثیل للنساء ال تقل عن الربع من عدد
أعضاء جملس النواب ،واحملكمة جتد أن ذلك ما جیب العمل علیه يف جملس احملافظة املنتخب نظرا لوحدة
اهلدف ولوحدة االختصاص يف اجملال التشریعي » .84
للرقابة
ولقد عُرض القانون العضوي الذي حيدد كيفيّات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة َّ
ينص عليه ال ّدستور مثلما أشرنا إليه سابقاً،
ائري ،كما ُّ
ستوري اجلز ّ
ال ّدستورية اإللزاميّة السابقة للمجلس ال ّد ّ
األول/ديسمرب  2011ما يلي:
الرأي رقم َّ 5
وجاء يف َّ
الصادر عنه بتاريخ  22كانون ّ
املشرع
«واعتبارا أن مبدأ املساواة املنصوص عليه يف املادة  29من الدستور ال يتعارض مع إقرار ّ
قواعد خمتلفة عندما يكون ملعيار االختالف عالقة مباشرة مبوضوع القانون الذي يضعه ،والناتج
 82يرجى النظر إىلAIT-ZAI, Nadia, L’égalité en marche : Les droits civils et politiques des femmes en :
.Algérie,op.cit, p 27
السابق ،ص .17
 83يرجى النظر إىل  :علي هادي عطية اهلاليل وعمرو السعدي ،حقوق املرأة اإلنسانية ،املرجع َّ
 84التفسري صادر بتاريخ  2007/07/31وهو وارد يف:
علي هادي عطية اهلاليل وعمرو السعدين املرجع نفسه ،ص .18
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املشرع قواعد خمتلفة ملواطنني يوجدون يف أوضاع
عن حتمية دستورية  ،وال يتعارض أيضا مع إقرار ّ
خمتلفة.
مكرر من الدستور
واعتبارا أن جتسيد األهداف الدستورية مثلما يستمد من روح املادتني  31و ّ 31
يقتضي أن يكون كل حكم قانوين ذي صلة مبوضوع القانون العضوي موضوع اإلخطار،
وحتت طائلة التصريح بعدم مطابقته للدستور ،منصبًّا وجوبًا يف اجتاه ترقية احلقوق السياسية للمرأة
وليس يف اجتاه تقليصها.
واعتبارا بالتايل أن إلزامية إدراج عدد من النساء ضمن القوائم االنتخابية لألحرار وتلك املقدمة
من حزب أو ع ّدة أحزاب سياسية  ،عدد ال يقل عن النسب احمل ّددة أعاله  ،ال تسمح بتوسيع
املشرع  ،إال إذا كان
حظوظ متثيل املرأة يف اﺠﻤﻟالس املنتخبة  ،بالنظر إىل منط االقرتاع الذي اعتمده ّ
ترتيبها يف هذه القوائم مالئما وأن كيفيات توزيع املقاعد ال يكتسيان طابعا متييزيا إزاءها ،
وبالنتيجة ومراعاة هلذا التحفظ  ،تكون املادتان  2و  3من القانون العضوي موضوع اإلخطار،
مطابقتني للدستور .
 واعتبارا أن القانون ال ميكن أن حيدث أي متييز بني املواطنني بالنظر ملبدأ املساواة أمام القانونطبقا للمادة  29من الدستور .واعتبارا أن أحكام الفقرة  3تفادت حتديد النسبة اﻤﻟﺨصصة للمرأة يف
قوائم املرتشحني يف البلديات اليت ليست مقر دائرة أو يقل عدد سكاهنا عن عشرين ألف نسمة.
املشرع مل يقصد إقصاء املرأة من حق التمثيل يف اﺠﻤﻟالس املنتخبة يف هذه
واعتبارا أنه إذا كان ّ
البلديات ،بل سنّها لتفادي رفض قوائم املرتشحني إذا مل تتضمن عددا كافيا من النساء ،
بسبب القيود االجتماعية والثقافية  ،فإن أحكام هذه الفقرة تعترب مطابقة للدستور  ،شريطة
مراعاة هذا التحفظ » .85
وتؤّكد هذه االجتهادات القضائيّة ال ّدستورية على تدعيم
السياسية ،وتأ ّكيد
مساوة املرأة مع الرجل يف جمال املمارسة ّ
الرتشح باحلصول على املقاعد تفعيالً للمشاركة
حقوقها يف ّ
السياسيّة.
ّ

وتؤّكد هذه االجتهادات القضائيّة
ال ّدستورية على تدعيم مساوة املرأة مع
السياسية،
الرجل يف جمال املمارسة ّ
الرتشح باحلصول
وتأ ّكيد حقوقها يف ّ
السياسيّة.
على املقاعد تفعيالً للمشاركة ّ

العضوي الذي حي ّدد
األول /ديسمرب  2011يتعلّق مبراقبة مطابقة القانون
أي رقم /5ر .م .دّ 11 /
املؤرخ يف  22كانون ّ
ّ
الر ّ
 85اجمللس ال ّدستوري اجلز ّ
ائريّ ،
الرمسية لسنة  ،2012العدد  1ص  ،43موجود كامالّ يف امللحق  ،1ص  158إىل .160
يدة
ر
اجل
املنتخبة،
اجملالس
يف
أة
ر
امل
متثيل
كيفيّات توسيع حظوظ
ّ
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 . 2 .1 .1ح ّق المرأة في منح جنسيّتها ألطفالها
عرف اجلنسیّة بأهنا رابطة قانونیّة وسیاسیّة بنی الشخص ودولة ما ،ولقد ُكّرست بوصفها ح ّقاً للفرد منذ
تُ َّ
اخلاص باحلقوق املدنيّة
ويل
اعتماد اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة  ، 15ومل يُ ِّ
ّ
كرس العهد ال ّد ّ
ّ
وقصره يف املادة  2/25على الطفل فقط.
السياسية هذا ّ
احلقَ ،
و ّ
ويالحظ َّ
حق املرأة منح جنسيّتها ألبنائها؛
كرست َّ
أن اتفاقيّة القضاء على مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة َّ
نصت املادة : 2/9
إذ ّ
« متنح الدول األطراف املرأة حقا مساويا حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلما».
احلق يف اجلنسية ،غري َّ
تتضمن بنوداً متيّيزية يف ما
كما َّ
كرست ال ّدساتري ّ
أن القوانني املتعلّقة باجلنسيّة قدد ّ
جرت تعديالت ع ّدة جلعل القوانني متواءمة
خيتص باملرأة ،فال متنحها ّ
حق نقل جنسيّتها ألبنائها .هلذا فقد َ
ائري سنة 2005؛ ليصبح بإمكان األم اجلزائرية منح جنسيّتها
مع املعايّري ال ّدولية ،مثلما قام به ِّ
املشرع اجلز ّ
نصت املادة  / 18ثانياً:
احلق يف الّدستور؛ إذ َّ
ألطفاهلا .وأ ّكد العراق هذا ّ
«يع ّد عراقياً كل من ولد ألب عراقي أو ٍ
ألم عراقية ،وينظم ذلك بقانون».
وضمن القضاء محايته مبناسبة امتناع دائرة اجلنسيّة بوزارة الداخلیة منح اجلنسیّة للطفل املولود من عراقية
وأب فلسطیين اجلنسیّة َّ َّ
نص صراحةً على هذا املنع هلذه احلالة
اقي النافذ قد ّ
حبجة أن قانون اجلنسیّة العر ّ
ّ
االتادیة العلیا عند نقضها قرار حمكمة القضاء اإلداري َّ
أن :
احملكمة
فاعتربت
بالذات .
ّ
« املدعیة (املمیز علیه ) عراقیة اجلنسیة وحتمل شهادة اجلنسیة العراقية بالرقم  647581الصادرة من جنسیة بغداد
يف  1996/12/13ومتزوجة من فلسطیين وهلا منه بنت واحدة أي أن الطفلة مولودة من أم عراقیة وأب فلسطیين
وفقا للمستندات املربزة يف الدعوى وحیث أن املولود ألب عراقي وألم عراقیة یعترب عراقیا حبكم القانون ومتنح له
اجلنسیة العراقیة بصرف النظر عن جنسیة الوالد اآلخر أبا كان أو أما تطبیقا حلكم املادة  / 18ثانيا من دستور
مجهوریة العراق واملادة  / 13أ من قانون اجلنسیة رقم ( )26لسنة  2006لذلك تعترب الطفلة املولودة من أم عراقیه
قد ولدت عراقیة حبكم القانون ومن حق والدهتا املدعیة طلب
منحها اجلنسیة العراقیة » .86
ويظهر استناد القضاء إىل مبادئ
ويظهر استناد القضاء إىل مبادئ اتفاقيّة القضاء على التميّيز
السياسية
ض ّد املرأة بصفة ضمنيّة لضمان ّ
حق املرأة يف املشاركة ّ
دون أي انتقاص.

اتفاقيّة القضاء على التميّيز ض ّد املرأة
حق املرأة يف
بصفة ضمنيّة لضمان ّ
السياسية دون أي انتقاص.
املشاركة ّ

السابق،
 86القرار
ّ
/18اتادية/متيّيزَّ 2008/
الصادر يف  2008/6/2مذكور يف علي هادي عطية اهلاليل وعمرو السعدي ،حقوق املرأة اإلنسانية ،املرجع َّ
ص .21-20
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 . 3 . 1 .1ح ّق المرأة في اختيار اسمها وفي تغيّيره
ٍ
بشكل وثيق ،باجملتمع
املعب عن هويته واملميّز له عن بقيّة األفراد داخل اجملتمع ،ويرتبط،
اسم الشخص هو َّ
الذي ينتمي إليه وكذا باألسرة معاً ،إذ غالباً ما يكون للعادات السائدة تأثري يف منحه للمولود.
احلق يف الشخصيّة
ورغم أمهّيته ،مل تعاجله أغلب اتفاقيّات حقوق اإلنسان صراحةً؛ بل ميكن استنباطه من ّ
بنصها:
ويل
السياسية ّ
ّ
اخلاص باحلقوق املدنيّة و ّ
القانونيّة الذي تناولته املادة  16من العهد ال ّد ّ
« لكل إنسان  ،يف كل مكان ،احلق بأن يعرتف له بالشخصية القانونية».
غري َّ
نصت :
كرسته صراحةً يف املادة 1/7؛ إذ ّ
أن اتفاقيّة حقوق الطفل ّ
« يسجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له احلق منذ والدته يف اسم .» ...
وهو األمر نفسه الذي جاءت به املادة  1/6من امليثاق اإلفريقي حلقوق ورفاهيّة الطفل :
« يكون من حق كل طفل منذ ميالده أن يكون له اسم ».
هاتي االتفاقيّ ْتي كونه مرتبطاً بالشخص من تاريخ والدته،
احلق يف االسم على ْ
وُيكن تفسري اقتصار معاجلة ّ
للحق يف االسم بسبب ارتباطه باحلالة
ويكون منح االسم عند الوالدة مباشرةَّ .
وتعرضت القوانني ال ّداخلية ّ
املدنيّة لألشخاص .فعلى سبيل املثال ،جند َّ
أن قانون األحوال املدنيّة األردينّ لسنة  2001يف املادة  14منه
قد ح ّدد األشخاص الذين يكلفون بالتبليغ عن الوالدة ،ومن بينهم الوالد أو الوالدة ،كما أ ّكدت املادة
فنصت:
/15أ منه على ضرورة احرتام بعض الشروط عند تسمية املولود؛ ّ
« جيب ان يشمل النموذج التبليغ عن البيانات اآلتية-:
.....
 -2اسم املولود وجنسه ( ذكراً أو انثى ) على ان ال يكون االسم مخالفاً للقيم الدينية واالجتماعية او
فيه مساس بالنظام العام ».
سوى بني الوالدين يف التبليغ عن الوالدة  ،وهو ما قد يفهم منه املساواة
ويستنتج من أحكام هذا القانون أنه َّ
بينهما يف منح االسم للمولود .غري َّ
تسمية املولود
أن الواقع قد يُظهر بعض ّ
الصور اليت ينفرد هبا الوالد يف ّ
تسمية أطفاهلما ،وقد يتأذّى
تأثّراً ببعض العادات اجملتمعية السائدة اليت ال متنح للمرأة ّ
حق مشاركة زوجها يف ّ
تضمنت القوانني
الطفل من االسم املمنوح له أحياناً بسبب عدم مراعاته للشروط القانونيّة املطلوبة ،هلذا َّ
نصت عليه املادة  32من القانون نفسه :
إمكانية املطالبة بتغيّريه ملن له مصلحة بذلك ،وهو ما ّ
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« يتم إجراء أي تصحيح يف قيود االحوال املدنية املدرجة يف سجل الواقعات والسجل املدين مبقتضى قرار
صادر عن احملكمة املختصة املنصوص عليها يف املادة  35من هذا القانون .
تقام دعاوى التصحيح امام احملاكم املختصة من قبل أي شخص ذي مصلحة ».
احلق يف تغيّري االسم؛ إذ اعتربت أنه:
وأ ّكدت حمكمة صلح حقوق الطفيلة على ّ
« وبرجوع احملكمة لالتفاقيات الدولية جتد احملكمة ما يلي:
 .1جاء يف املادة /5ب من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة  2007واملنشورة على
الصفحة  4934من عدد اجلريدة الرمسية رقم  4839بتاريخ : 2007/8/1
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ) تعديل األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة ،هبدف حتقيق القضاء على التحيزات والعادات
العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على دونية أو تفوق أحد اجلنسني  ،أو على أدوار منطية للرجل
واملرأة،
(ب) كفالة أن تتضمن الرتبية األسرية تفهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية ،واالعرتاف باملسؤولية
املشرتكة لكل من الرجال النساء يف تنشئة أطفاهلم وتطورهم ،على أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال
هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالت .
وبرجوع احملكمة لتلك االتفاقيتني جتد بأن املرأة مساوية للرجل يف كافة احلقوق وحيث جتد احملكمة من
شهادة الشاهدة ن .ا والدة املدعية بأنه مل يكن هلا أي رأي أو مشورة يف تسمية ابنتها حيث خاطبها زوجها
بقوله هلا أنت ال تفرضي رأيك علي فإن ذلك يدل على وجود نوع من التمييز بني الرجل واملرأة وخاصة
يف ظل اجملتمعات الريفية وذلك على ضوء األمناط اإلجتماعية والثقافية السائدة والقائمة على تفوق جنس
الذكر على األنثى ويكون من املتوجب استبعاد هذا النوع من التمييز وإعطاء احلق بتغيري اسم املدعية طاملا
كان القضاء هو حامي احلقوق واحلريات ....
وجتد احملكمة أيضا بأن طلب تغيري اإلسم هو سلوك طبيعي وميثل مرحلة من مراحل التكيف الثقايف يف
اإلنتقال من اإلسم النادر الشيوع أو اإلسم القدمي إىل األمساء الدارجة وأن طلب تغيري اإلسم وإن كان يدل
على شيء فإنه يكشف عن بعد ثقايف حملي ،باإلضافة إىل أن املرأة هي أكثر حساسية يف موضوع اإلسم .
وعليه وتأسيسا على ما تقدم وحيث أثبتت املدعية دعواها بالبينة الشخصية وملا كانت نصوص الدستور
والقانون ومبادئ الشريعة والفقه اإلسالمي واإلتفاقيات الدولية تسمح بإجراء التغيري يف اإلسم تقرر احملكمة
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وعمال بأحكام املواد  15و  32و  35من قانون األحوال املدنية احلكم بتغيري اسم املدعية ليصبح
[م.ق.ذ .ا] بدال من [ ف .ق .ذ .ا ]» .87
تضمن هذا القرار محاية للمرأة بصفة
لقد َّ
حق الزوجة
مزدوجة؛ إذ أ ّكد من جهة على ّ
تضمن هذا القرار محاية للمرأة بصفة مزدوجة؛ إذ أ ّكد
َّ
يف املشاركة إىل جانب الزوج يف اختيار
حق الزوجة يف املشاركة إىل جانب
من جهة على ّ
تكريس ملبدأ املساواة
اسم أوالدها ،وهذا ّ
تكريس ملبدأ
الزوج يف اختيار اسم أوالدها ،وهذا ّ
بني الزوجني الوارد يف اتفاقيّة القضاء على
املساواة بني الزوجني الوارد يف اتفاقيّة القضاء على
مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة ،وجتاوزاً
ألي متيّي ٍز قد
مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة ،وجتاوزاً ّ
يؤدي إىل إقصائها ،كما كان
ألي متيّي ٍز قد ّ
ّ
يؤدي إىل إقصائها ،كما كان األمر بالنسبة لوالدة
ّ
األمر بالنسبة لوالدة امل ّدعية ،كما أنه أبرز
حق املرأة يف تغيّري امسها عندما
امل ّدعية ،كما أنه أبرز ّ
حق املرأة يف تغيّري امسها عندما ال يكون
ّ
ال يكون مناسباً هلا ،ويف هذا محاية لكرامتها.
مناسباً هلا ،ويف هذا محاية لكرامتها ،ومنعاً
ميسها يف شخصها،
من أي تأثّ ٍري ٍّ
سليب قد ّ
خصوصا َّ
أن هذا التغيّري ليس من شأنّه التأثّري على بقيّة األشخاص داخل اجملتمع ،كما كان األمر بالنسبة
حمل سخريّة من صديقاهتا.
للم ّدعية اليت تأذّت من جراء االسم القدمي الذي مساها أبوها به؛ إذ كانت ّ
 .4 .1 .1ح ّق المرأة في اللجوء للقضاء لمقاضاة زوجها
يُ ُّ
ويل حلقوق اإلنسان،
احلق يف اللجوء إىل القضاء من ِّ
عد ّ
أهم الضمانات اليت يتمتّع هبا الفرد يف القانون ال ّد ّ
السياسيّة ،وأ ّكدته املادة /2ج
ويل
وهو ما ّ
ّ
اخلاص باحلقوق املدنيّة و ّ
نصت عليه املادة  1/14من العهد ال ّد ّ
نصت :
من اتفاقيّة القضاء على مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة عندما ّ
« فرض محاية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل ،وضمان احلماية الفعالة للمرأة ،عن طريق
احملاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى يف البلد ،من أي عمل متييزي».
كرستهَ ال ّدساتري ضمن املبادئ األساسيّة اليت تقوم عليها املنظومة القضائية  ،وال ميكن حرمان أحد
كما َّ
مربر كان .ويف هذا اإلطار اعترب القضاء اجلزائري َّ
أن قيام العالقة الزوجيّة ال حيول
من هذا ّ
احلق حتت ّ
أي ّ
القضائي كان قد قضى برباءة
دون مقاضاة الزوجة لزوجها؛ إذ نقضت احملكمة العليا قراراً صادراً عن اجمللس
ّ
املتهم من جرمية التزوير دون إجراء اخلربة بسبب كون امل ّدعية مدنيّاً زوجة املتهم ،واعتربت أنه :
« وبالفعل وباستقراء القرار يتأكد منه أن قضاة اجمللس أسسوا براءة املتهم على العالقة الزوجية ،وانعدام
 87حمكمة صلح حقوق الطفيلة ،رقم ال ّدعوى  ،2010/836قضيّة ف .ق .ذ .ا ،القرار الصادر يف  ، 2010/11/30امللحق  ،1ص  161إىل .165
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خربة مضاهاة اخلطوط .لذا فيتعني تذكري قضاة القرار املنتقد أن العالقة الزوجية ال تسقط حق الزوجة رفع
دعوى قضائية ضد زوجها للمطالبة حبقها وال مينع القانون من إدانته إذا ما ثبتت إدانته» .88
َّ
كل ما سبق اعتماد التفسري الضمين
إن املمارسة القضائيّة تظهر من ِّ
للقوانني ال ّداخلية مع النصوص ال ّدولية.

َّ
إن املمارسة القضائيّة تظهر
كل ما سبق اعتماد التفسري
من ِّ
الضمين للقوانني ال ّداخلية مع
النصوص ال ّدولية.

 .1 .2الحقوق االقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة
الصحة ،باعتباره
احلق يف ِّ
احلق يف العمل لضمان العيش بكرامة؛ و ّ
تعلّق األمر هنا حب ّق ْي أساسيـّْي للمرأة مهاّ :
حيافظ على كيان املرأة .
 .1 .2 .1ح ّق المرأة في العمل دون تميّيز
احلق يف العمل بصفة متساوية مع الرجل واألجر نفسه ،ومنع
ويل حلقوق اإلنسان للمرأة ّ
يضمن القانون ال ّد ّ
اخلاص باحلقوق
ويل
التميّيز ض ّدها بسبب وضعها
األسري ،وهو ما ّ
ّ
ّ
نصت عليه املادة /7أ 1/من العهد ال ّد ّ
االقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة  ،واملادة /2/11أ من اتفاقيّة القضاء على مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة
اليت أ ّكدت على أنه:
الفعلي يف العمل ،تتخذ الدول
«  .2توخيا ملنع التميّيز ض ّد املرأة بسبب الزواج أو األمومة ،ضمانا حلقها
ّ
األطراف التدابري املناسبة:
(أ) حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتمييز يف الفصل من العمل على أساس احلالة
الزوجية ،مع فرض جزاءات على املخالفني».
كما وردت احلقوق نفسها يف االتفاقيّة رقم  111ملنظمة العمل ال ّدولية سالفة الذكر.
كرسه القانون األردينّ يف مواضع ع ّدة ،إذ َّ
إن املرأة
حق املرأة يف العمل ،وهو ما َّ
وكفلت القوانني ال ّداخليّة ّ
ال حتتاج إىل رخصة من أجل ممارسة مهنة  ،وحيظر قانون العمل فصل العاملة من اخلدمة بسبب احلمل أو
خالل إجازة األمومة ،أو على أساس احلالة الزوجية .89
حبجة احلمل متاشياً مع املعايّري
واعترب القضاء األردينّ أنه ال ينبغي املساس باملرأة احلامل العاملة ،ومنع فصلها ّ
ال ّدولية املشار إليها ،وقضت حمكمة التميّيز األردنيّة بصفتها احلقوقية بقرارها رقم  1998/2298تاريخ
: 1999/3/31
 88غرفة اجلنح واملخالفات ،قضية النيابة العامة ض ّد (ح .ع) ،امللف رقم  ،25995القرار صادر بتاريخ  ،2006/01/25ومنشور يف جملة احملكمة العليا
لسنة  ،2008العدد  ،1ص ص .333-331
 89اللجنة املعنيّة بالقضاء على التميّيز ض ّد املرأة ،التقرير الدوري اخلامس للدول األطراف ،األردن ،ص .68
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« ال جيوز إهناء خدمة املرأة العاملة احلامل ابتداءً من الشهر السادس من محلها ،أو خالل إجازة األمومة،
أو توجيه اإلشعار بإهناء اخلدمة خالل تلك املدة  ، ..وعليه َّ
فإن توجيه اإلنذار للمدعية يف هناية شهر أيار
 ، 1997وقبل وضعها مولودها خبمسة عشر يوماً بإهناء عملها وهي يف إجازة األمومة ،وخالفاً للمادة
/27ا 1/من قانون العمل جيعل مدة فصلها من العمل تعسفياً ،وتستحق معه التعويض املنصوص عليه
باملادة  25من قانون العمل» .90
حق املرأة
ولقد ّاتهت حمكمة التمیّیز ّ
االتادیة العراقيّة إىل ضمان ّ
بالعمل ،وأهنا ال تلزم باملطاوعة إذا حصلت على الوظيفة بعد طلب
املطاوعة .وجاء يف قرارها:

ولقد ّاتهت حمكمة التمیّیز
االتادیة العراقيّة إىل ضمان
ّ
حق املرأة بالعمل ،وأهنا ال تلزم
ّ
باملطاوعة إذا حصلت على
الوظيفة بعد طلب املطاوعة.

« وحلصول مستجدات بعد صدور قرار املطاوعة تتمثل بتعینی
املميز علیها كمعلمة مما جیعل إمكانیة التوفیق بنی االلتزامات البیتیة
واإللتزمات الوظيفية مما جیعل دعوى النشوز غری مقبولة لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمییزیة وصدر القرار
باالتفاق» .91
يكرس مسامهتها يف تنمية اجملتمع .92
كل هذه التطبيقات القضائية تربز أمهّية ّ
حق العمل للمرأة؛ ألنه ّ
ّ
الصحة
 .2 .2 .1ح ّق المرأة في ِّ
َّ
يؤدي إىل مشاركتهم الكاملة يف التنمية
تطور اجملتمع ،وهو ما ّ
دليل على ّ
إن متتّع األفراد بصحة جيدة ٌ
كل الوسائل لتمتّع أطفاهلم بصحة
وبأداء دور فاعل ،ويقع على عاتق األسرة ،وال سيّما الوالدين ،توفري ِّ
جيدة بضمان العالج هلم إذا أصاهبم مرض .ويُ ُّ
عد عدم االهتمام بصحتهم إمهاالً قد يرقى إىل مرتبة جرمية،
إذ ذهبت احملكمة العليا اجلزائريّة إىل نقض القرار الذي برأ والد طفلة قاصر توفيت بسبب عدم إعطائها
العالج الالزم ،واعتربت :
« وحيث وأنه بالرجوع إىل القرار جند أن غرفة اإلهتام قد انتهت يف قرارها أن وفاة الضحية كانت نتيجة
 90قرار وارد يف :
السابق ،ص .88
املرجع
اإلنسانية،
أة
ر
امل
حقوق
املبيضني،
وإهلام
إحسان بركات
َّ
 91القرار رقم /339شخصية أوىل 2010 /صادر يف  ، 2010/3/16ومذكور يف :
السابق ،ص .62
علي هادي عطية اهلاليل وعمرو السعدي ،حقوق املرأة اإلنسانية ،املرجع َّ
 92لقد عاجل القضاء املغريب مبوجب عدة قرارات حق املرأة يف العمل بكرامة ،إذ ّقرر محاية املرأة العاملة من كافة املضايقات و اليت تُعرف بالتحرش اجلنسي،
كما أ ّكد عدم جواز فصل املرأة عن العمل بسبب احلمل ،و تأسست القرارات على خمتلف الصكوك الدولية ذات الصلة اليت صادق عليها املغرب.
يرجى النظر إىل:
السابق ،ص ص .74-71
سامية بوروبة ،االجتهاد القضائي يف تطبيق معايّري حقوق اإلنسان يف حماكم عربية ،املرجع َّ
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مالزمتها الفراش مدة طويلة ومدها على ظهرها وعدم العالج وعدم التغذية وان تقرير تشريح اجلثة بني ان
الوفاة كانت نتيجة انعدام العالج و التغذية اليت أوجبها الشرع والقانون على األب.
وحيث أن غرفة اإلهتام بينت يف قرارها الصفحة الرابعة وخبصوص (ف .ز) املتوفية كانت تعاين منذ شهرين
من املرض عندما اوقفها والدها عن الدراسة وحبسها يف البيت وحاولت االنتحار برمي نفسها من النافذة
 ...وقام حببسها يف الغرفة وأصبحت ضعيفة وأصيبت بشلل والزمت الفراش مدة شهرين إىل أن فارقت
احلياة .
وحيث أنه ما دامت غرفة اإلهتام اقتنعت بأن املتسبب يف الوفاة هو األب فكان عليها العمل مبا نصت
عليه املادة  189ق .ا .ج  ،ألنه تبني من امللف أن هناك قرائن قوية ومتماسكة ضد شخص مل تتم إحالته
عليها و قد حدد القانون السبيل الذي جيب اتباعه  ،مما جيعل القرار معرضا للنقض» . 93
للممارسة القضائيّة)
 .2الحقوق األسريّة للمرأة (المجال الخصب ُ
عب عنه ال ّدولة من سلطة  .94ولقد حظيت
عب مثلما تُ ِّ
تتميّز األسرة بكوهنا هي املركز املصغَّر داخل ال ّدولة تُ ِّ
ِّ
مصاف
الرقي هبا إىل
السياسيّني؛ وعلماء االجتماع؛ واالقتصاد ،بغرض ّ
دوماً باهتمام رجال القانون؛ و ّ
التقدُّم؛ والتالحم؛ وتعزيز االحرتام والتعاون بني أفرادها.
واعتمدت مجيع ال ّدول قوانني تُنظَّم مبوجبها املسائل املتعلّقة باألسرة ،منها قوانني ذات نزعة وضعيّة  ،ومنها
ما اعتمد على املصادر الدِّينية .ولقد ّاتهت ال ّدول العربيّة إىل تنظيم شؤون األسرة بقوانني أطلقت عليها
95
عرف مصطلح األحوال الشخصية بأنه
مصطلح « قوانين األحوال الشخصية»  ،وإذا كان الفقه يُ ِّ
خمتلف األوضاع اليت تكون بني اإلنسان وأسرته ،وما يرتتب عليها من حقوق والتزامات؛ فلقد أسهم القضاء
بدوره يف حماولة تعريفه؛ إذ جاء يف قرار صادر عن حمكمة النقض املصرية سنة َّ 1934
أن:
« املقصود باألحوال الشخصية هو جمموعة ما يتميز به اإلنسان عن غريه من الصفات الطبيعية أو العائلية
 93غرفة اجلنح واملخالفات ،قضية النيابة العامة ضد (ب .خ) ،امللف رقم  ،497035القرار صادر بتاريخ  ،2008/1/23منشور يف جملة احملكمة العليا
لسنة  ،2008العدد  ،1ص ص .311-309
 94يُرجى النظر إىل :

BEN ACHOUR, Yadh, Statut de la femme et Etat de droit au Maghreb, in in Le débat juridique au Maghreb.
De l’étatisme à l’Etat de droit, En l‘honneur de A.MAHIOU, réunies par Yadh BEN ACHOUR, JeanRobert HENRY, Rostane MEHDI, PUBLISUD-IREMAM, 2009, P 227.

ّ 95أول من استعمل هذا املصطلّح هو الفقيه املصري قدري باشا الذي وضع جمموعة فقهيّة أطلق عليها اسم األحكام الشرعية يف األحوال الشخصية.
يرجى النظر إىل :د .بن شويخ الرشيد ،شرح قانون األسرة اجلزائري املع ّدل .دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية ،دار اخللدونية ،الطبعة األوىل ،2008 ،ص .6
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اليت رتب القانون عليها أثرا قانونيا يف حياته االجتماعية ،ككون
اإلنسان ذكرا أو انثى ،و كونه زوجا او أرمال أو مطلقا أو أبا
شرعيا ،أو كونه تام األهلية أو ناقصها لصغر سن أو جنون،
أو كونه مطلق األهلية أو مقيدها بسبب من أسباهبا القانونية»
. 96

« املقصود باألحوال الشخصية هو
جمموعة ما يتميز به اإلنسان عن
غريه من الصفات الطبيعية أو العائلية
اليت رتب القانون عليها أثرا قانونيا يف
حياته االجتماعية.

ومل تشهد ال ّدول العربية صدور قوانني األحوال الشخصية مبفهومها احلديث؛ إذ كان القضاة ِ
يفصلون يف
ّ
ّ
مسائل الزواج والطالق والنفقة والفرائض ،استناداً إىل النصوص الشرعيّة واألحكام الفقهيّة املأخوذة من
كل منطقة منها .ومل يصدر أول قانون إال خالل العهد العثماين ،وهو
خمتلف املذاهب الفقهيّة السائدة يف ّ
معي بل استم ّد من املذاهب
قانون حقوق العائلة العثماينّ سنة  1917الذي متيّز بأنه مل يتقيّد مبذهب ّ
األربعة . 97
وصدر أول قانون لألحوال الشخصيّة يف مصر سنة  ،1920تاله كلٌّ من
ْ
القانوني :األردينّ؛ واللبناينّ
ومدونة األحوال الشخصيّة يف املغرب
سنة 1951؛ مثّ جملة األحوال الشخصيّة يف تونس سنة 1956؛ ّ
خيتص باجلزائر؛ فلقد أصدرت
سنة 1957؛ وقانون األحوال الشخصيّة يف العراق سنة 1959؛ َّاما يف ما ّ
قانون األسرة سنة  1984وهو القانون  11-84املؤرخ يف  9حزيران /يونيو  1984يف فرتة متأخرة عن
بقيّة قوانني ال ّدول العربيّة.
تكريس
وانقسمت هذه القوانني إىل قوانني وضعيّة حبتة استم ّدت من قوانني مقارنة تَع ِرف ّ
تطوراً يف جمال ّ
مهمةً ،وأخرى متيّزت بأهنا مزجت بني القواعد الوضعيّة
املساواة يف العالقة األسريّة ومتنح املرأة مكانةً ّ
واملصدر الدِّيين ذاته حماولةً إجياد توازن بني االعتبارات املختلفة  .ومهما كانت طبيعة هذه القوانني ،فإهنا
تضمنت أحكاماً تتعلّق بأحكام الزواج من خطبة ومهر وأركان عقد الزواج،
جاءت على الشاكلة نفسها؛ إذ َّ
الرابطة الزوجيّة وما يرتتب عليها من آثار ،إضافةً إىل أحكام
واحلقوق املرتتبة عن عقد الزواج والنفقة وفسخ ّ
املواريث ،وقد شهدت العديد من الدول العربية تعديل قوانني األسرة ضمن موجة اإلصالحات اليت جاءت
يف سياق مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع التزاماهتا الدولية ،و هو ما سنبيّنه بالتفصيل يف موضعه.
الصكوك ال ّدولية حلقوق اإلنسان على األسرة؛ إذ
وإىل جانب التشريعات الوطنيّة ،انصبَّت اهتمامات ّ
ضمنت محايتها ،وأ ّكدت على ضرورة أ ْن يتمتّع كلٌّ من الرجل واملرأة فيها حبقوق متساوية سواء عند تكوينها
َّ
السابق ،ص .6
 96لقرار مشار إليه يف :د .بن شويخ الرشيد ،شرح قانون األسرة اجلزائري املع ّدل .دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية ،املرجع ّ
 97يرجى النظر إىل  :د .بن شويخ الرشيد ،املرجع نفسه ،ص .7
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وجتسد ذلك
أو وجودها أو عند تف ّككهاّ ،
الرضا بالزواج
يف اتفاقيّات ع ّدة منها اتفاقيّة ِّ
واحل ّد األدىن ِ
لس ِّن الزواج وتسجيل عقود
الزواج واتفاقيّة القضاء على مجيع أشكال
التميّيز ض ّد املرأة اليت رّكزت على حقوق
املرأة خالل هذه املراحل املختلفة.
ض تباعاً للحقوق املختلفة اليت
َّ
وسنتعر ُ
ضمنها القضاء للمرأة بطريقة متوافقة مع
َّ
املعايّري االتفاقيّة.

وإىل جانب التشريعات الوطنيّة ،انصبَّت اهتمامات
الصكوك ال ّدولية حلقوق اإلنسان على األسرة؛ إذ
ّ
ضمنت محايتها ،وأ ّكدت على ضرورة أ ْن يتمتّع كلٌّ من
َّ
الرجل واملرأة فيها حبقوق متساوية سواء عند تكوينها
وجتسد ذلك يف اتفاقيّات
أو وجودها أو عند تف ّككهاّ ،
الرضا بالزواج واحل ّد األدىن ِ
لس ِّن
ع ّدة منها اتفاقيّة ِّ
الزواج وتسجيل عقود الزواج واتفاقيّة القضاء على مجيع
أشكال التميّيز ض ّد املرأة اليت رّكزت على حقوق املرأة.

 .1 .2حقوق المرأة عند تكوين الزواج واآلثار الناتجة عنه.
كفلت اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التميّيز ض ّد المرأة العديد من احلقوق األسرية للمرأة تقوم
أساسي ،وتتح ّقق هذه املساواة يف مجيع مراحل حياة األسرة
على عدم التميّيز بينها وبني الرجل كمبدأ
ّ
خمتلف هذه اجلوانب ،كما
أحكام قضائيّةٌ ع ّدة
بدءاً بالزواج وتطبيقاً آلثاره وكذا انفكاكه ،ولقد عاجلت
َ
ٌ
سنتعرض له.
ّ
وُنيّز تباعاً بني انعقاد الزواج وترتيبه آلثاره يف استعراض خمتلف األحكام القضائيّة.
 .1. 1. 2الحقوق المتعلّقة بتكوين الزواج
يتدخل القضاء لكفالة احرتام
حرة ،وعند غياب ذلك ّ
يبدأ الزواج بعقد يُربم بني الزوج والزوجة بطريقة رضائيّة ّ
سنتعرض له.
احلقوق املتساوية للمرأة والرجل مثلما ّ
 .1 . 1 . 1. 2رضا المرأة بالزواج
وتأسيس أسرة،
ويل حلقوق اإلنسان للمرأة والرجل اللذين بلغا َّ
سن الزواج ّ
حبق الزواج ّ
اعرتف القانون ال ّد ّ
تضمنته املادة  1/16و  2من اإلعالن العاملي
يتم ذلك برضا
الطرفي رضا تاماً  ،وهو ما َّ
ْ
مؤّكداً على أ ْن ّ
حلقوق اإلنسان :
« للرجل و املرأة مىت بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب اجلنس أو الدين ،وهلما
حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند احنالله.
ال يربم عقد الزواج إال برضى الطرفني الراغبني يف الزواج »
الرضا بالزواج  ،واحل ّد األدىن ِ
الرضا يف املادة
لس ِّن الزواج ،وتسجيل عقود الزواج على عنصر ِّ
وأ ّكدت اتفاقية ِّ
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بنصها:
ّ 1/1
« ال ينعقد الزواج قانونا إال برضا الطرفني رضاء كامال ال إكراه فيه ،وبإعراهبما عنه بشخصيهما بعد تأمني
العالنية الالزمة وحبضور السلطة املختصة بعقد الزواج ،وحبضور شهود وفقا ألحكام القانون».
وألقت املادة  2منها على الدول األطراف التزاماً قانونيّاً؛ إذ جاء فيها:
« تقوم الدول األطراف يف هذه االتفاقية باختاذ التدابري التشريعية الالزمة لتعيني حد أدىن لسن الزواج .وال
ينعقد قانونا زواج من هم دون هذه السن ،ما مل تقرر السلطة املختصة اإلعفاء من شرط السن ألسباب
جدية ،ملصلحة الطرفني املزمع زواجهما».
السياسيّة هذا املبدأ يف املادة  23الفقرتني  2و: 3
ويل
ّ
كما ّ
اخلاص باحلقوق املدنيّة و ّ
تضمن العهد ال ّد ّ
«  .2يكون للرجل واملرأة ،ابتداء من بلوغ سن الزواج ،حق معرتف به يف التزوج وتأسيس أسرة.
 .3ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه ».
التوجه؛ إذ جاء يف املادة  1/16و  2منها:
ولقد مضت اتفاقيّة سيداو يف هذا ّ
«  .تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور
املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية ،وبوجه خاص تضمن ،على أساس املساواة بني الرجل واملرأة:
(أ) نفس احلق يف عقد الزواج،
(ب) نفس احلق يف حرية اختيار الزوج ،ويف عدم عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل».
بتكريس مبدأ عدم
الصعيد
وعلى َّ
يقي حلقوق اإلنسان والشعوب قد اكتفى ّ
اإلقليمي ،إذا كان امليثاق اإلفر ّ
ّ
فإن بروتوكول حقوق املرأة يف إفريقيا تدارك األمر باعتماده التز ٍ
التميّيز ض ّد املرأة يف املادة  3/18منهَّ ،
امات
و ٍ
اضحة يف املادة  6منه اليت جاء فيها:
« يتعني على الدول األطراف أن تضمن متتع املرأة والرجل حبقوق متساوية واعتبارمها شريكني متساوين يف
الزواج .وتقوم باختاذ التدابري التشريعية الوطنية املناسبة ،لكفالة ما يلي:
(أ) عدم عقد أي زواج دون موافقة الطرفني بكامل احلرية؛
(ب) أن يكون احلد األدىن لسن زواج املرأة هو  18سنة؛ »
نصت
الرضا باعتباره عنصراً أساسيّاً يف الزواج؛ إذ ّ
العريب حلقوق اإلنسان؛ فلقد ّ
نص بدوره على ّ
َّأما امليثاق ّ
املادة  33الفقرة األوىل منه:
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« األسرة هي الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع .والزواج بني الرجل واملرأة أساس تكوينها وللرجل واملرأة
ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج ،وال ينعقد الزواج إال برضا
الطرفني رضاً كامالً ال إكراه فيه».
عد عنصراً أساسيّاً لصحة الزواج ،ويالحظ َّ
كل هذه النصوص َّ
الرضا يُ ُّ
أن بروتوكول حقوق
أن ِّ
ويستنتج من ِّ
ٍ
املرأة يف إفريقيا هو أول ٍّ
مهم جاء نتيجةً
دويل ملزم ح ّدد ِّ
نص ٍّ
السن ال ّدنيا لزواج املرأة بـ  18سنة ،وهو ّ
تطور ّ
السن عامالً ُيكن أ ْن مينع املرأة من اختاذ
للجهود اليت بُذلت من أجل حماربة الزواج املبكر للفتيات باعتبار ِّ
قرارها حبرية يف الزواج .98
وأثبتت املمارسات َّ
أن هذا العنصر
غالباً ما ينتفي بالنسبة للمرأة
اليت قد جتد نفسها متزوجةً دون
أ ْن تكون قد َع ّبت عن موافقتها
ٍ
حرٍة ودون إكراه.
بطريقة ّ

وأثبتت املمارسات َّ
أن هذا العنصر غالباً ما ينتفي بالنسبة للمرأة
اليت قد جتد نفسها متزوجةً دون أ ْن تكون قد َع ّبت عن موافقتها
ٍ
حرٍة ودون إكراه .ونظراً هلذا االعتبار ،تتّجه القوانني
بطريقة ّ
الرضا ركناً أساسيّاً يف عقد
ال ّداخلية إىل التأ ّكيد على اعتبار ِّ
الزواج ،وهو ما جاء يف املادة  6من قانون األحوال الشخصيّة
نصت :
األردينّ لسنة  2010اليت ّ
« ينعقد الزواج بإجياب من أحد اخلاطبني أو وكيله وقبول من اآلخر أو وكيله يف جملس العقد».
دونة األحوال الشخصيّة املغربية لسنة َّ 2004
أن:
وجاء يف املادة  4من ُم ِّ
« الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بني رجل وامرأة على وجه الدوام » ....
نص الفصل  3منها:
َّأما جملة األحوال الشخصيّة التونسيّة؛ فقد ّ
« ال ينعقد الزواج إال برضا الزوجني ».

ائري بعد تعديله سنة  2005مبوجب األمر 02-05املؤرخ يف 27
ّ
ونصت املادة  4من قانون األسرة اجلز ّ
شباط /فرباير : 2005
99
« الزواج هو عقد رضائي يتم بني رجل وامرأة على الوجه الشرعي » ...
املخصص ألركان الزواج بعد تعديلها :
واشرتطت املادة  9اليت تندرج يف اجلزء
ّ
« ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجني ».
السابق ،ص .440
العامني واحملامني ،املرجع َّ
خاص بالقضاة وامل ّدعني ّ
 98يرجى النظر إىل :حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل .دليل بشأن حقوق اإلنسان ّ
يتم بني رجل وامرأة على الوجه الشرعي »_...
 99كانت املادة قبل تعديلها ّ
تنص على أ ّن » :الزواج هو عقد ّ
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ويعود سبب تعديل قانون األسرة إىل عدم مواءمة بعض
أحكامه مع االلتزامات ال ّدولية للجزائر ال سيما تلك املتعلّقة
100
انضمت إليها اجلزائر مع حت ّفظات
باتفاقية سيداو اليت ّ
حول املواد ،16 ،15 ،9 ،2 :و  ،29غري أنه بعد اعتمادها
مجلةً من املواءمات التشريعيّة سنة  2005مشلت :قانون
األسرة؛ وقانون اجلنسية ،قامت برفع حتفُّظها حول املادة
 9الفقرة .2

ويعود سبب تعديل قانون األسرة
إىل عدم مواءمة بعض أحكامه مع
االلتزامات ال ّدولية للجزائر ال سيما تلك
انضمت
املتعلّقة باتفاقية سيداو اليت ّ
إليها اجلزائر مع حت ّفظات حول املواد:
 ،16 ،15 ،9 ،2و .29

الرضا ركناً يف الزواج ال ينعقد من دونه  ،101و واكبه القضاء ،ويف
املشرع اجلز ّ
ائري قد جعل من ّ
ويبدو أ ّن ّ
ِسياق تأ ّكيد رضا املرأة بالزواج ،جاء يف قرار صادر عن غرفة األحوال الشخصية باحملكمة العليا اجلزائرية
ملف رقم  255711قضية (ع-ن) ضد (م-س) بتاريخ  2001/01/21ما يلي:
«حيث بالرجوع إىل احلكم املطعون فيه يتبني أن فسخ عقد الزواج الذي قضى به قاضي املوضوع هو مبثابة
حكم التطليق ،كون املطعون ضدها بعد بلوغها سن الرشد هي يف حالة اختيار قبل البناء هبا وبالتايل هلا
احلق الشرعي يف طلب فسخ إمتام عقد الزواج أو طلب التطليق».
وأ ّكد من جهة أخرى حكم ال ّدرجة األوىلُ ،معترباً أنه :
«وحيث بالرجوع إىل احلكم املطعون فيه يتبني أن قاضي املوضوع مل يتجاوز سلطته عندما قضى بفسخ عقد
الزواج بني الطرفني قبل البناء باملطعون ضدها بل طبق القانون ،إذ تأكد لديه أهنا أثناء خطبتها كانت قاصرة
وملا مل يدخل هبا إىل غاية بلوغها سن الرشد كان هلا احلق الشرعي يف إجناز عقد الزواج هبا أو إبطاله.
وذلك ما قضى به قاضي املوضوع عند تلبية رغبة املطعون ضدها اليت متسكت بطلب فسخ زواجها بالطاعن
قبل البناء هبا» . 102
حبق الزوجة يف عدم إجبارها على إمتام الدخول هبا ،وهو
الرضا يف الزواج؛ اعرتف القضاء ّ
وتدعيماً لركن ّ
صرحت به اجلهة القضائيّة نفسها يف قرارها الصادر بتاريخ  2008/03/1ملف رقم  415123قضية
ما َّ
(م .ف) ضد (س .خ) بالنسبة لزوج طالب احملكمة االبتدائية بإجبار الزوجة على إمتام مراسم الزواج ،ومتّ
رفض دعواه ،فطعن بالنقض ،وقضت احملكمة العليا مبا يلي :
 100للتفصيل أكثر :يرجى النظر إىل:
SAIDI, Kamel, La réforme du droit algérien de la famille :pérennité et rénovation, in R.I.D.C.,
2006, n° 1, p 121.
السابق ،ص .56
 101يرجى النظر  :د .بن شويخ الرشيد ،شرح قانون األسرة اجلزائري املع ّدل ،املرجع َّ
 102القرار منشور يف اجمللة القضائية لسنة  ، 2002العدد  ، 2ص ص  ، 427-424وهي جملة فصلية صادرة عن احملكمة العليا اجلزائرية ،وأصبحت تسمى
جملة احملكمة العليا منذ سنة  2004العدد .2
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« حيث أن املطعون ضدها صرحت بأهنا ال متانع يف إمتام مراسيم الدخول شريطة أن يسكنها مدينة سطيف
من جهة وأن ال يعرتض على بقائها تزاول عملها مبدينة العلمة ،وتدعي أهنا اشرتطت عليه هذين الشرطني
قبل إبرام عقد الزواج بينهما.
ولكن حيث أن عقد الزواج بصفة عامة مبين على الرضا وهو ركن من أركانه املنصوص عليها يف املادة 9
من قانون األسرة  ،إضافة على ذلك فاملادة  4من نفس القانون تعرف الزواج بأنه عقد رضائي وأن أهدافه
تكوين أسرة أساسها املودة والرمحة والتعاون.
وحيث بناء على املادتني املشار إليها أعاله ال ميكن لقضاة املوضوع إجبار زوجة ما على الدخول هبا رغم
معارضتها له أو عدم رضاها به» . 103
ويستنتج من هذيْن القراريْن َّ
أن القاضي طبَّق املبدأ
املكرس يف االتفاقيّات ال ّدولية سواء اليت تُ ُّ
عد اجلزائر
َّ
بي
طرفاً فيها( :اتفاقية سيداو؛ والميثاق العر ّ
يقي لحقوق
لحقوق اإلنسان؛ والميثاق اإلفر ّ
اإلنسان والشعوب) أو تلك اليت مل تصادق أو
الرضا بالزواج؛ والح ّد األدنى
تنضم إليها( :اتفاقية ّ
ّ
ِ
الزواج؛ وبروتوكول
لس ِّن الزواج؛ وتسجيل عقود َّ
حقوق المرأة في إفريقيا) ،ودون أية إشارة صرحية
للمعايّري الدوليّة  ،وهذا عن طريق االستنباط منها،
ما جعل قراره متوافقاً معها.

ويستنتج من هذيْن القراريْن َّ
أن القاضي طبَّق
املكرس يف االتفاقيّات ال ّدولية سواء اليت
املبدأ َّ
تُ ُّ
عد اجلزائر طرفاً فيها( :اتفاقية سيداو؛ والميثاق
يقي
بي لحقوق اإلنسان؛ والميثاق اإلفر ّ
العر ّ
لحقوق اإلنسان والشعوب) أو تلك اليت مل
الرضا بالزواج؛
تنضم إليها( :اتفاقية ّ
تصادق أو ّ
والح ّد األدنى ِ
لس ِّن الزواج؛ وتسجيل عقود
الزواج؛ وبروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا).
َّ

 . 2 . 1 . 1 .2ح ّق المرأة في االشتراط بعقد الزواج
َّ
الرضا وعلى كونه عقداً ُّ
حيق لطرفيه وضع ما يريانه مناسباً
إن اشرتاط املرأة يف عقد الزواج ّ
يتأسس على عنصر ّ
104
الصكوك ال ّدولية هذه املسألة؛
من شروط طاملا أهنا ال تتناىف مع طبيعة عقد الزواج وجوهره  .ومل تُعاجل ّ
بل تكفَّلت هبا تشريعات ال ّدول ،اليت حاولت مراعاة العادات واملمارسات السائدة داخل اجملتمع .فعلى
عاماً يف املادة  47مفاده َّ
أن :
تضمن قانون األسرة
سبيل املثال؛ َّ
املغريب حكماً ّ
ّ
 103القرار منشور يف جملة احملكمة العليا لسنة  2008العدد  ،1ص ص  ،278-275وسنعود الحقاً للشروط اليت تضعها املرأة يف عقد الزواج.
السابق ،ص .126
 104يرجى النظر إىل :د .بن شويخ الرشيد ،شرح قانون األسرة اجلزائري املع ّدل ،املرجع َّ
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« الشروط كلها ملزمة ،إال ما خالف منها احكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد اآلمرة للقانون فيعترب
باطال والعقد صحيحا»
وجاء يف املادة : 40
« مينع التعدد إذا خيف عدم العدل بني الزوجات كما مينع يف حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج
عليها ».
ائري بعد التعديل َّ
أن:
ّ
ونصت املادة  19من قانون األسرة اجلز ّ
« للزوجني أن يشرتطا يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق كل الشروط اليت يرياهنا ضرورية ،وال سيما
شرط عدم تعدد الزوجات وعمل املرأة ،ما مل تتناىف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون».
وجاء يف الفصل  1من جملة األحوال الشخصيّة التونسيّة :
« يثبت يف الزواج خيار الشرط ويرتتب على عدم وجوده أو على خمالفته إمكان طلب الفسخ بطالق من
غري أن يرتتب على الفسخ أي غرم إذا كان الطالق قبل البناء»
نص قانون األحوال الشخصيّة األردينّ يف املادة  37أنه :
كما ّ
« إذا اشرتط حني العقد شرط نافع ألحد الزوجني ،ومل يكن منافيا ملقاصد الزواج ،ومل يلتزم فيه مبا هو حمظور
شرعا ،وسجل يف وثيقة العقد وجبت مراعاته »...
ولقد اعتربت حمكمة استئناف عمان الشرعيّة يف قرارها رقم ( 1996/4033هيئة مخاسية) املؤرخ يف
َّ 1996/4/1
بأن:
« احلكم بفسخ عقد زواج تنفيذا للشرط املذكور يف عقد الزواج املتضمن بأن تطلق املدعية نسفها
مىت شاءت ،وأىن شاءت ومبوافقة الزوج على ذلك ،وهلا مطالبته بسائر حقوقها الزوجية  ،وأن عليها
العدة الشرعية ،حلصول الدخول بينهما اعتبارا من تاريخ احلكم بناء
على الدعوى والتصادق واإلقرار ،يعد صحيحا ،وقد صدق هذا احلكم ويؤيّد هذا القرار متكني
الزوجة من وضع شروط يف
لصحته» . 105
عقد الزواج ضماناً حل ّقها
ومحايةً ملصلحتها بالنظر ملبدأ
ويؤيّد هذا القرار متكني الزوجة من وضع شروط يف عقد الزواج ضماناً
الرضائيّة.
ِّ
الرضائيّة.
حل ّقها ومحايةً ملصلحتها بالنظر ملبدأ ِّ
السابق ،ص .39
 105القرار مذكور يف  :إحسان بركات و إهلام املبيضني ،حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،األردن ،املرجع َّ
الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
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 .2 .1 .2الحقوق المترتبة عن الزواج
فصل القضاء
بكل من الزوجني  ،ولقد َّ
يرتب عقد الزواج آثاراً قانونيّة تتمثّل يف حقوق وواجبات ُّ
ختتص ٍّ
كرس فيها احلقوق اليت تعود للزوجة من عقد الزواج ،ومنها ما يندرج ضمن احلقوق املالية،
يف قضايا ع ّدة ّ
ِ
خيصها كزوجةِ ،مثل
الصداق؛ والنفقة ،ومنها ما يتعلَّق حبقوقها على أوالدهاِ ،مثل احلضانة ،ومنها ما ُّ
مثلّ :
منع الزوج من الزواج بامرأة ثانية إذا حت ّقق عدم العدل .وهناك حقوق مت ّكنها من االعرتاف هبا كزوجة شرعيّة
سنوضحه كالتايل:
العريف ،وهو ما
ّ
بإعطائها ّ
احلق يف تسجيل زواجها ّ
الصداق:
 .1 . 2 . 1 .2ح ّق المرأة في المهر أو َّ
املايل الذي أوجبه الشارع على الزوج لزوجته بالعقد عليها أو الدخول هبا  106ولقد نظّمه
َّ
الصداق هو ّ
احلق ّ
ائري يف املواد من  14إىل  ، 17وهو نوعان:
ِّ
املشرع األردينّ يف املواد من  39إىل  ،58وكذا املشرع اجلز ّ
ِ
حيق هلا أ ْن تقبضه نفسها أو توكل من تشاء
حق خالص للزوجة ُّ
الصداق املسمى؛ وصداق املثل  ،وهو ٌّ
َّ
يف قبضه .
ولقد طبَّقت حمكمة استئناف عمان الشرعيّة يف قرارها رقم ( 38315هيئة مخاسية) الصادر يف
احلق ،معتربًة أنه :
1990/1/18هذا ّ
« جيوز للزوجة املطالبة جبميع توابع مهرها ولو مل يدخل هبا زوجها ،وأن الدفع من قبل زوجها ،أنه مل يدخل
هبا ولذلك ال تستحق إال نصف توابع مهرها غري صحيح وال يتفق والنصوص القانونية» . 107
وأ ّكدته كذلك يف قرارها رقم (1995/39278هيئة
مخاسية) الصادر يف  1995/8/26الذي جاء فيه َّ
أن:
« حكم احملكمة االبتدائية برد دعوى املستأنفة على
املستأنف عليه طلبها التفريق لإلعسار عن دفع املهر
املعجل لعدم اعتبار النكول من أسباب احلكم يف هذه
الدعوى غري صحيح ،وخمالفا للوجه الشرعي واألصول
القانونية ،فتقرر فسخه باألكثرية» . 108

« حكم احملكمة االبتدائية برد دعوى
املستأنفة على املستأنف عليه طلبها
التفريق لإلعسار عن دفع املهر املعجل
لعدم اعتبار النكول من أسباب احلكم يف
هذه الدعوى غري صحيح ،وخمالفا للوجه
الشرعي واألصول القانونية.

وهو ما يؤّكد على َّ
ينص عليه القانون ال
عنصر
ـأن َّ
حق الزوجة يف َّ
ٌّ
أساسي يف الزواج وفق ما ّ
الصداق هو ٌ
ميكن للزوج أ ْن يتملَّص منه.
السابق ،ص .75
 106يرجى النظر إىل :د .بن شويخ الرشيد ،شرح قانون األسرة اجلزائري املع ّدل ،املرجع َّ

السابق ،ص .37
 107القرار مذكور يف  :إحسان بركات وإهلام املبيضني ،حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،األردن ،املرجع َّ
السابق نفسه ،ص  37و .38
 108املرجع َّ
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.2 . 2 . 1 .2ح ّق الزوجة في النفقة:
النفقة هي ما يصرفه الزوج على زوجته وأوالده وأقاربه من طعام وكسوة ومسكن ،وهي مبعىن آخر كل ما
تتطلبه احلياة الزوجية حبسب ما تعارف عليه الناس . 109
نصت املادة  59من قانون األحوال الشخصيّة األردينّ :
ولقد ّ
« أ .نفقة كل إنسان يف ماله إال الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
ب ..نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكىن والتطبيب بالقدر املعروف وخدمة الزوجة اليت يكون
ألمثاهلا خدم .
ج .يلزم الزوج بدفع النفقة لزوجته إذا امتنع عن اإلنفاق عليها أو ثبت تقصريه».
اقي :
َّ
ونصت املادة  23من قانون األحول الشخصيّة العر ّ
« .1جتب النفقة للزوجة على الزوج من العقد الصحيح ولو كانت مقيمة يف بيت أهلها إال إذا طالبها الزوج
االنتقال إىل بيته فامتنعت بغري حق.
.2يعترب امتناعها حبق ما دام الزوج مل يدفع هلا معجل مهرها أو مل ينفق عليها» .
حلق املرأة يف النفقة ،ذهبت حمكمة استئناف عمان الشرعيّة يف قرارها رقم 1992/34165
ويف تأ ّكيدها ِّ
(هيئة مخاسية) الصادر يف  1992/4/9إىل َّ
أن :
« إبراء املستأنف عليها للمستأنف من نفقة ولديه منها ،ومن أجريت مسكنهما ،وحضانتهما إبراء غري
صحيح؛ ألنَّه معلق بشرط طلبها حلضانتهما ومتكينها من مشاهدهتما مرة يف كل أسبوع ،وتكون املستأنف
عليها حمقة يف طلب النفقة» . 110
ويلتزم الزوج بدفع النفقة لزوجته حىت يف حالة ما إذا رفع ض ّدها دعوى مطاوعة؛ إذ ال توقف هذه األخرية
االتادية العراقيّة يف قضية
دعوى النفقة ،وهو ما أ ّكدته هيئة األحوال الشخصيّة األوىل يف حمكمة التميّيز ّ
(ر .خ .ص) ض ّد (ع .م .م) يف قرارها الذي فصل يف االستئناف الذي رفعته امل ّدعية؛ إذ جاء فيه:
« ادعت املدعية بواسطة وكيلها لدى حمكمة األحوال الشخصية يف احلبانية بأن املدعى عليه زوج موكلته
وتركها بدون نفقة من  2011/2/1لذا طلبت دعوته حلضور املرافعة واحلكم بتأدية نفقتها املاضية
واملستمرة وحتميله الرسوم واملصاريف وأتعاب احملاماة  .قررت احملكمة أعاله بعدد /473ش 2011/وتاريخ
 2011/11/2استئخار الدعوى حلني الفصل يف دعوى املطاوعة .وقدم وكيل املدعية الئحة متييزية بتاريخ
. 2011/11/3
السابق ،ص .145
 109يرجى النظر إىل : :د .بن شويخ الرشيد ،شرح قانون األسرة اجلزائري املع ّدل ،املرجع َّ
السابق ،ص .45
 110القرار مذكور يف  :إحسان بركات وإهلام املبيضني ،حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،األردن ،املرجع َّ
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لدى التدقيق واملداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن املدة القانونية قرر قبوله شكال.
ولدى عطف النظر على القرار املميز وجد أنه غري صحيح وخمالف ألحكام الشرع والقانون ألن دعوى
النفقة ال يوقف السري فيها إلقامة دعوى املطاوعة وإن كان إقامة األخرية من أسباب توحيدها مع األوىل.
لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إىل حمكمتها التباع ما تقدم على أن يبقى
كل هذه القرارات
وتذهب ُّ
رسم التمييز تابعا للنتيجة».111
حق املرأة يف
إىل تأ ّكيد ِّ
وتذهب كل هذه القرارات إىل تأكيد حق املرأة يف النفقة ضمانا لعيشها النفقة ضماناً لعيشها
ِّ
ّ
ً
ُّ
الكرمي ،وهو ما يتوافق مع
الكرمي ،وهو ما يتوافق مع االتفاقيّات ال ّدوليّة.
االتفاقيّات ال ّدوليّة.
 .3 . 2 . 1 .2ح ّق المرأة في إثبات الزواج العرفي
تَع ِرف ال ّدولة احلديثة تكريس مبدأ الزواج املدين الذي يتميز بتوافر ٍ
مجلة من األركان ،ويشرتط تسجيله أمام
ّ
ّ
ّ
التوجه مع احتفاظ بعضها إىل
السلطات املدنية
َّ
املختصة بذلك ،ولقد اعتمدت معظم ال ّدول العربية هذا ُّ
التقليدي.
جانبه بصورة الزواج ال ّديين أو
ّ
الرضا بالزواج؛
الصكوك ال ّدولية قاعدة تسجيل عقود الزواج؛ إذ َّ
تضمنت ُّ
ولقد َّ
نصت املادة  3من اتفاقيّة ّ
لسن الزواج؛ وتسجيل عقود الزواج :
واحل ّد األدىن ِّ
«تقوم السلطة املختصة بتسجيل مجيع عقود الزواج يف سجل رمسي مناسب».
كما وضعت املادة  2/16من اتفاقيّة سيداو و على عاتق ال ّدول األطراف التزاماً قانونيّاً بأ ْن :
«  ...تتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية  ...جلعل تسجيل الزواج يف سجل رمسي أمرا إلزاميا»
بنصها :
وهو األمر نفسه الذي أخذ به بروتوكول حقوق املرأة يف إفريقيا يف املادة /6د ِّ
«  ...وتقوم باختاذ التدابري التشريعية الوطنية املناسبة ،لكفالة ويُ ُّ
عد تسجيل عقود الزواج ضمانةً
ما يلي:
أساسيّةً للمرأة يف االعرتاف حبقوقها
(د) أن حيرر كل زواج كتابيا ويسجل وفقا للقوانني الوطنية وحقوق أطفاهلا ومنع أي تعس ٍ
ف أو
ّ
لكي يعرتف به قانونا».
ٍ
إجحاف قد يطاهلا جراء عدم تسجيل
ويُ ُّ
عد تسجيل عقود الزواج ضمانةً أساسيّةً للمرأة يف االعرتاف
ٍ
حبقوقها وحقوق أطفاهلا ومنع أي تعس ٍ
ف أو إجحاف قد
ّ

زواجها ،وهو أمر من األمهّية مبكان يف
ظل ال ّدولة احلديثة.
ِّ

 111يرجى النظر إىل  :قرار رقم  /6152اهليئة الشخصية األوىل 2011 /صادر عن هيئة األحوال الشخصية األوىل يف حمكمة التميّيز االتّادية العراقية بتاريخ
 ، 2011/12/13امللحق 1ـ ،ص .148
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السياق
ظل ال ّدولة احلديثة ،ويف هذا ِّ
يطاهلا جراء عدم تسجيل زواجها ،وهو أمر من األمهّية مبكان يف ِّ
تضمنت قوانني األحوال الشخصية إجراءات االعرتاف بالزواج العريف ،وتثبيته قانوناً بسبب العادات
َّ
تتم أمام السلطات املختصة ،وهو ما يُعرف بـ
اجملتمعية واألعراف السائدة اليت ما زالت تشهد زجيات ال ّ
«الزواج العريف» أو «الزواج بالفاحتة» .112
نصت املادة  17من قانون األحوال الشخصية األردينّ :
ويف هذا ِّ
السياق ّ
« أ .جيب على اخلاطب مراجعة القاضي أو نائبه إلجراء العقد.

ب .جيري عقد الزواج من مأذون القاضي مبوجب وثيقة رمسية وللقاضي حبكم وظيفته يف احلاالت االستثنائية
أن يتوىل ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة.
ج .وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رمسية فيعاقب كل من العاقد والزوجني والشهود بالعقوبة املنصوص عليها
يف قانون العقوبات األردين وبغرامة على كل منهم ال تزيد على مائة دينار».
اقي :
وجاء يف املادة  10من قانون األحوال الشخصيّة العر ّ
« يسجل عقد الزواج يف احملكمة املختصة بدون رسم يف سجل خاص وفقا للشروط اآلتية ».واعترب َّ
أن
يتم خارج احملكمة ُجنحةً يعاقب عليها القانون ،غري أنه مسح بإمكانية إثبات الزواج بإقرار
الزواج الذي ُّ
ائري بدوره اجلهات املختصة بإبرام عقود
الزوج وتصديق الزوجة ،أو العكس .ولقد حدَّد قانون األسرة اجلز ّ
املؤهل قانوناً املتمثل يف ضابط احلالة املدنية .وأ ّكدت
الزواج يف املادة ْ 18
جبهتي مها :املوثق؛ أو املوظف ّ
املادة : 21
كرس عقد الزواج الرمسي،
« تطبق أحكام قانون احلالة املدنية يف إجراءات تسجيل عقد الزواج «،ما يُربز أنه ّ
حل َع ْب املادة  22اليت
غري أنه مل يغفل مسألة الزواج اليت ما زالت ُّ
الرمسي ،وحاول إجياد ٍّ
تتم خارج اإلطار ّ
نصت:
َّ
« يثبت الزواج مبستخرج من سجل احلالة املدنية ويف حالة عدم تسجيله يثبت حبكم قضائي
جيب تسجيل حكم تثبيت الزواج يف احلالة املدنية بسعي من النيابة العامة».
ويف سابقة قضائيّة ،م ّكن القضاء العراقي الزوجة من إثبات زواجها رغم إنكاره من قبل الزوج وهو ما جاء
كالتايل :
املوسعة
يف قرار حمكمة متیّیز العراق /اهلیئة َّ
ّ

«إن املدعیة قد أثبتت بالبینة بأن املدعي علیه عقد نكاح عليها خارج احملكمة بتاریخ  ،1991/2/7وأنكر
السابق ،ص .119
 112رجى النظر إىل :د .بن شويخ الرشيد ،شرح قانون األسرة اجلزائري املع ّدل ،املرجع َّ
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املدعى علیه عالقته وأثبت أنه بتاریخ  1991/2/7كان يف مقر وحدته العسكریة  ،وإلقامتها البینة على
صحة االدعاء فكان على احملكمة أن حتكم بصحة الزوجیة القائمة بنی املتداعینی بتاریخ .113»1991/2/7
االتاه الذي يؤيّد
ائري بدوره يف ّ
ولقد سار القضاء اجلز ّ
العريف ضماناً حلقوق املرأة وأطفاهلا،
تسجيل الزواج
ّ
إذ ورد يف قرار صادر عن غرفة األحوال الشخصية
باحملكمة العليا ملف رقم  381880قضية (ب .ف))
ضد (ك .أ) بتاريخ  14شباط/فرباير َّ 2007
أن إثبات
يتم بتوافر الشروط القانونيّة:
العريف ُّ
الزواج ّ

االتاه الذي
ائري بدوره يف ّ
سار القضاء اجلز ّ
العريف ضماناً حلقوق
يؤيّد تسجيل الزواج
ّ
املرأة وأطفاهلا ،إذ ورد يف قرار صادر عن
غرفة األحوال الشخصية باحملكمة العليا ملف
رقم  381880قضية (ب .ف)) ضد (ك.
أ) بتاريخ  14شباط/فرباير َّ 2007
أن إثبات
يتم بتوافر الشروط القانونيّة.
العريف ُّ
الزواج ّ

« حيث أن القرار املنتقد فعال أساء تطبيق القانون
وجاء منعدم األساس القانوين وذلك ألن قاضي أول درجة مسع عدة شهود وبعضهم من أقارب الطاعنة
أكدوا مجيعا وقوع هذا الزواج ودخول املطعون ضده بالطاعنة وقد صرح عمها (ب .ع) بأنه حضر هذا
الزواج وكان وليا للزوجة وحدد هلا مهرا متواضعا اتفق عليه الزوجني.
حيث يتبني مما أشري أعاله أن الزواج العريف حمل دعوى احلال تتوفر فيه مجيع األركان القانونية والشرعية مما
جيعل حكم قاضي أول درجة غري معيب وطبق صحيح القانون مما يستلزم إقراره» .
العريف بسبب قراءة مغلوطة لألحكام املتعلقة
ويف متحيصه لقرار الدرجة الثانية ،الذي رفض إقرار الزواج ّ
بأركان الزواج ،اعترب أنه:
« حيث أن قضاة املوضوع مبجلس قضاء البليدة قد أخطأوا وأساؤوا تطبيق القانون ملا ألغوا احلكم املشار إليه
أعاله بدعوى أن عم الطاعنة ال حيق له أن ميثل وليا للطاعنة كما ان هناك شاهدتني من أقارب الطاعنة.
لكن حيث أن ويل الزوجة ال يشرتط أن يكون أباها شخصيا بل قد يكون أخوها أو عمها يف حالة وجود
مانعا لوالدها أو بتكليف منه  .حيث أن شهادة شاهد وامرأتني ومها قريبتني للطاعنة (الزوجة) هي مقبولة
شرعا وقانونا وفق احكام املادة  64فقرة  2من قانون اإلجراءات املدنية األمر الذي جيعل القرار املنتقد
عرضة للنقض واإلبطال» . 114
ويف قرار آخر صادر عن اجلهة القضائيّة نفسها ملف رقم  492298قضية (ي .ع) ض ّد (م .م .ف)
 113قضية رقم ض/38موسعة أوىل 1992/قرار صادر بتاريخ  ،1993/10/27مذكور يف :
السابق ،ص .61-60
علي هادي عطية اهلاليل وعمرو السعدي ،حقوق املرأة اإلنسانية ،املرجع َّ
 114القرار منشور يف جملة احملكمة العليا لسنة  ،2007العدد  ،2ص ص .487-483
أن هذا القرار صدر قبل أ ْن يبدأ سريان تعديل قانون األسرة الذي أصبح يشرتط فقط حضور ِّ
ويالحظ َّ
الول يف عقد الزواج.
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بتاريخ  08نيسان /أبريل  2009بالنسبة لإلقرار بالزواج العريف ،ذهب القضاة إىل أنّه:
« وملا تبني يف دعوى احلال أن الطرفني أبرما عقد زواجهما أمام املوثق بتاريخ  2006/06/18حبضور
الزوجني وويل وصداق وشاهدين وحررا يف شأن ذلك إقرارا ومل يطعن فيه بالتزوير فإن هذا اإلقرار يعترب حجة
جتاه الغري وتطبق يف أنه أحكام املواد  3/324و  5/324من القانون املدين» . 115
كما أ ّكدت احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ  2007/06/13ملف رقم  396339قضية (ورثة
م .ع) ضد (د .ز) َّ
أن:
« وحيث أن القرار املطعون فيه مل يشر يف أسبابه إىل عقد عريف وإمنا تطرق إىل مسألة إبرام عقد الزواج
الذي يتم أمام املوثق أو ضبط احلالة املدنية املؤهل قانونا وأن عدم قيام املوثق حمرر العقد بتسجيله و قيده
يف دفاتر احلالة املدنية بالبلدية ال يؤثر على صحة الزواج الذي تضمنه العقد» . 116
وينبغي التأ ّكيد على َّ
أن االجتهاد القضائي للمحكمة
العليا يف هذا اجملال ال ينطبق فقط على إثبات
العريف عندما يكون الزوج حيّاً ،بل هو مؤّكد
الزواج ّ
حىت بعد وفاته ودون تقيّيده بزمن معني بعد الوفاة،
وهو ما ذهبت إليه غرفة شؤون األسرة باحملكمة العليا
ملف رقم  71732قضية (ر .ح) ضد (ب .خ)
يف  1991/04/23حني اعتربت َّ
أن:
« الوجه يؤاخذ املطعون ضدها على رفع دعواها
إلثبات الزواج العريف بعد عشرين سنة من انعقاده
وبعد وفاة الزوج (ر .ح) .غري أن حقها يف طلب إثبات زواجها من املرحوم املذكور آنفا ال حيدده القانون
مبهلة معينة وما دامت قد أثبتته بشهادة الشاهدين املنوه هبما يف احلكم املستأنف والقرار املطعون فيه وأنه
قد أبرم طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية جبميع أركانه أمام اجلماعة ودون أن يسجل باحلالة املدنية وقضاة
املوضوع مبا هلم من سلطة تقديرية على الوقائع ال ختضع لرقابة احملكمة العليا قد تبني هلم من خالل شهادة
الشاهدين أن الزواج استكمل سائر أركانه الشرعية وتعضد لديهم ذلك بقرينة تسجيل الولدين باسم أبيهما
أثناء حياته ومنذ سنة  1969و حىت وفاته دون أن يعرتض أو ينازع يف هذا التسجيل فاستكمل بذلك
القضاة األدلة الشرعية على ثبوت الزواج العريف بني املطعون ضدها و (ر .ح) املتوىف» .117
وينبغي التأ ّكيد على َّ
أن االجتهاد القضائي
للمحكمة العليا يف هذا اجملال ال ينطبق فقط
العريف عندما يكون الزوج
على إثبات الزواج
ّ
حيّاً ،بل هو مؤّكد حىت بعد وفاته ودون تقيّيده
بزمن معني بعد الوفاة ،وهو ما ذهبت إليه
غرفة شؤون األسرة باحملكمة العليا ملف رقم
 71732قضية (ر .ح) ضد (ب .خ) يف
. 1991/04/23

 115القرار منشور يف جملة احملكمة العليا لسنة  ،2009العدد  ،2ص ص .305-301
 116القرار منشور يف جملة احملكمة العليا لسنة  ،2008العدد  ،1ص ص ،256-53
 117القرار منشور يف اجمللة القضائية لسنة  ،1993العدد  ، 2ص ص .54-51
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كما أ ّكد القضاة َّ
العريف بعد وفاة الزوج ينبغي أ ْن يستند إىل أحكام القانون ال الشريعة
أن إثبات الزواج ّ
الصادر بتاريخ
اإلسالميّة ،وهو ما صرحوا به يف قضية (ورثة ع .ع ومن معه) ض ّد (خ .ف) يف القرار َّ
: 2009/03/11
« عن الفرع األول املأخوذ من خمالفة أحكام الشريعة اإلسالمية ،والذي جاء فيه أنه بالرجوع إىل أحكام
قانون األسرة اليت حتيل إىل أحكام الشريعة اإلسالمية ،يف حالة وفاة أحد الزوجني فإن إثبات الزواج العريف
يكون بشهادة الشهود واليمني استنادا إىل قول اخلليل بأن ال نكاح بعد املوت ،وبالرجوع إىل حمضر التحقيق
املؤرخ يف  ،2006/05/20فإن املطعون ضدها مل تؤد اليمني القانونية.
لكن حيث أن املادة  22من قانون األسرة –املطبقة على النزاع -تنص بأن الزواج يثبت مبستخرج من
سجل احلالة املدنية ويف حالة عدم تسجيله يثبت حبكم إذا توافرت أركانه وفقا لذلك القانون ،وما دامت
احملكمة قامت بإجراء حتقيق وتأكدت من توافر أركان الزواج املنصوص عليها يف قانون األسرة ،فإن قضاة
املوضوع غري ملزمني بالرجوع إىل تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وتوجيه اليمني للمطعون ضدها ما دام
النص القانوين موجودا» .118
وذهب القضاء املغريب كذلك إىل االعرتاف بالزواج العريف صوناً حلقوق
الصادر بتاريخ
املرأة؛ فلقد اعترب اجمللس األعلى يف القرار رقم َّ 15
 2010/12/28أنه :

وذهب القضاء املغريب كذلك
إىل االعرتاف بالزواج العريف
صوناً حلقوق املرأة.

«لكن حیث إن مسألة تقدیر الزواج من عدمه مما تستقل به حمكمة املوضوع على أن تبين ذلك على أسباب
سائغة ،وإذا هي أجرت حبثا واستمعت فیه إىل جمموعة من الشهود أكدوا بعد أدائهم الیمنی القانونیة
على أن الطاعن قام خبطبة املدعیة ،وحضروا الولیمة اليت أقیمت باملناسبة وتسلیم الصداق املقدر يف مبلغ
 3000درهم ،وأخذ الزوج زوجته إىل بیت والده ،ومكثا فیه مدة ثالث سنوات وأجنبا اإلبن هشام ،وأن
عدم تأكد احملكمة من كونه غری متزوج ال تأثری له على قیام العالقة الزوجیة بنی الطرفنی ،ما دام الزواج قد
حصل فعال وبقرائن مؤكدة لوجودها وفق ما ذكر أعاله ،كما أنه ال دلیل على وجود قرابة مؤثرة يف قیمة
الشهادة تربط الزوجة مع الشهود ،تكون قد أبرزت حالة االستثناء املنصوص علیها يف الفصل  5من مدونة
األحوال الشخصیة احملتج هبا ،وعللت قرارها مبا فیه الكفایة ،وما بالنعي غري قائم على أساس» . 119
وجند َّ
حق املرأة يف إثبات عقد الزواج؛ إذ اعتربت حمكمة
أن القضاء األردينّ قد ّاته كذلك إىل التأ ّكيد على ّ
 118القرار منشور يف جملة احملكمة العليا لسنة  ،2009العدد  ،2ص ص .291-287

 119القرار مذكور يف  :زهور احلر وحسن ابرهيمي ،دراسة حول حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،املغرب ،ص .21
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استئناف عمان الشرعية يف قرارها رقم ( 1994/37682هيئة مخاسية) املؤرخ يف  1994/8/21بأنه:
« ال يشرتط الكتابة لصحته وال املكان ويثبت بالبينة الشرعية ومنها شهادة الشهود ،وال ينحصر إثباته
بالكتابة» . 120
وتربز هذه القرارات َّ
يص
العريب حر ٌ
أن القضاء ّ
وتربز هذه القرارات َّ
أن القضاء
حق املرأة املتزوجة زواجاً عرفيّاً
يص على على ضمان ّ
العريب حر ٌ
ّ
ٍ
رمسي بزواجها عن
حق املرأة املتزوجة زواجاً عرفيّاً يف أ ْن حتصل يف أ ْن حتصل على اعرتاف ٍّ
ضمان ّ
ٍ
رمسي بزواجها عن طريق تسهيل إجراءات طريق تسهيل إجراءات تسجيله ،وهو ما
على اعرتاف ٍّ
املكرسة ،ويق ّدم
املكرسة ،يتماشى مع املعايّري ال ّدولية ّ
تسجيله ،وهو ما يتماشى مع املعايّري ال ّدولية ّ
محايةً واسعةً للمرأة.
ويق ّدم محايةً واسعةً للمرأة.
. 4 . 2 . 1 .2ح ّق الزوجة في الحضانة رغم عدم إقامتها في مسكن الزوجيّة
تُ ُّ
زمي
املهمة اليت ترتتب عن العالقة الزوجيّة؛ ألهنا تتعلّق مبنح الرعاية والرتبية الالّ ْ
عد احلضانة من املسائل ّ
احلق يف
لألطفال ،ويقصد هبا يف اصطّالح الفقهاء تربية الصغري ،والقيام بشؤونه خالل مدة معينة ممن له ّ
وخصتها بأحكام متع ّددة لتحقيق اهلدف
الرتبية والرعاية  .121ولقد نظَّمت القوانني العربية موضوع احلضانةَّ ،
ائري بأهنا :
منهاَّ ،
وعرفتها املادة  62من قانون األسرة اجلز ّ
« رعاية الولد وتعليمه والقيام برتبيته على دين أبيه والسهر على محايته وحفظه صحة وخلقا».
ولقد ح ّددت املادة  65انتهاء احلضانة بالنسبة للذكر ببلوغه  10سنوات واألنثى ببلوغها ِس َّن الزواج أي
 19سنة .ويظهر من النصوص القانونية َّ
أن األولويّة يف احلضانة تعود لألم بالنظر ملصلحة الطفل الصغري
خاصة .
الذي حيتاج إىل رعاية ّ
وإذا جرت العادة َّ
خاصة دون
حتول
ٌ
ظروف ّ
أن األم متارس احلضانة على أوالدها يف بيت الزوجية ،فقد ُ
حق
تكريس ّ
إقامتها مع أوالدها يف سكن الزوجيّة بسبب ظروف عملها مثالً ،ولقد ذهب القضاء إىل ّ
احلضانة يف ِمثل هذه احلاالت لألم مراعاة ملصلحة احملضون ،ففي قضية عُرضت على احملكمة العليا اجلزائرية،
حبجة
متسك الطاعن بعدم قانونيّة احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية الذي أسند حضانة األطفال لألم َّ
َّ
أن األم تقيم يف اخلارج ،و َّ
َّ
املكرس قانوناً.
حق زيارة أطفاله َّ
أن ذلك حيرمه من ّ
 120القرار مذكور يف  :إحسان بركات وإهلام املبيضني ،حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،األردن ،دراسة معدة يف إطار
منظمة املرأة العربية ،ص .38
السابق ،ص .255
 121يرجى النظر إىل  :د .بن شويخ الرشيد ،شرح قانون األسرة اجلزائري املع ّدل ،املرجع َّ
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ردها على ادعاءات الطاعن؛ اعتربت احملكمة العليا :
ويف َّ
« لكن حيث أن يتنب بالرجوع إىل القرار املطعون فيه أن قضاة اجمللس أسسوا قرارهم على أن األم أوىل
حبضانة أبنائها وأن مصلحتهم تقتضي بقاؤهم عندها بفرنسا ألهنم يدرسون هناك كما هو ثابت من
الشهادات املدرسية.
وحيث أن فضال عن ذلك وبالرجوع إىل أوراق امللف وخاصة احلكم املستأنف فإن الطاعن نفسه مل ينكر
أن األبناء انتقلوا مع أمهم إىل فرنسا على أمل أن يلتحق هبم بعد تسوية وثائقه اإلدارية إال أنه عند استحالة
ذلك طلب من املطعون ضدها الرجوع حملل الزوجية إال أهنا رفضت مما يدل على أن وجود األبناء بفرنسا
كان مبوافقة الطاعن نفسه  ،وبالتايل فإن قضاة اجمللس ملا راعوا مصلحة احملضونني مل خيطئوا يف تطبيق
القانون» .122
السابقة اليت كان القضاء ّقرر فيها َّ
أن بُعد
متسك هبا الطاعن كذلك هو بعض القضايا َّ
ومن االدعاءات اليت َّ
حق الزيارة ُّ
مربرا لسقوط احلضانة إذا كان حيول دون ممارستها شكل
املسافة بني احلاضنة وصاحب ّ
يعد ّ
فردت عليه احملكمة العليا َّ
أن :
عاديّ ،
«لكن حيث انه يتبني بالرجوع إىل القرار املطعون فيه أن قضاة اجمللس أسندوا حضانة األبناء لألم املطعون
ضدها املقيمة مراعاة ملصلحتهم وألهنم يدرسون بفرنسا .وحيث أن هذا التسبيب كاف ما دامت مراعاة
مصلحة احملضونني تكون يف املقام األول عند إسناد حضانتهم كما تنص على ذلك املادة  64من قانون
األسرة».
 .5 . 2 . 1 .2منع الزوج من الزواج بزوجة ثانية تجنُّباً لعدم العدل
تضمنت قوانني األحوال الشخصيّة العربيّة مبدأ إباحة تعدُّد الزواج بأكثر من زوجة واحدة ،لكن باحرتام
َّ
مربٍر شرعي لذلك؛ ِ
ٍ
وعلم الزوجة األوىل وموافقتها ،إضافةً إىل القدرة على
مجلة من الشروط منها وجود ِّ
ٍّ
يتحول تعدُّد الزوجات من
اإلنفاق ،وهي شروط هتدف كلّها إىل محاية ّ
حق املرأة وصون كرامتها ،ومنع أ ْن ّ
تعسف من جانب الرجل
حالة استثنائيّة مضبوطة بقواعد إىل ُّ
الصدد إىل َّ
أن كالً من
هذا
يف
ونشري
ّ
دون قيود.
اللجنة املعنيّة حبقوق اإلنسان وجلنة
الصدد إىل َّ
أن كالً من اللجنة املعنيّة حبقوق القضاء على التميّيز ض ّد املرأة شدَّدتا
ونشري يف هذا ّ
اإلنسان وجلنة القضاء على التميّيز ض ّد املرأة شدَّدتا على منع على منع ممارسة تعدُّد الزوجات.
ممارسة تعدُّد الزوجات؛ إذ اعتربت اللجنة األخرية َّ
أن هذا الزواج:
 122يرجى النظر إىل :غرفة األحوال الشخصية ،قضية (أ .ك) ضد (أ .ن) ،ملف رقم  ، 426431قرار صادر بتاريخ  ، 2008 /03/2القرار منشور يف
جملة احملكمة العليا لسنة  ،2008العدد  ،1ص ص .274-271

76

الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
االجتهادات القضائ ّية العرب ّية يف تطبيق االتفاقيات ّ

« مناف حلق املرأة يف املساواة بينها وبني الرجل وميكن أن ترتتب عليه آثار عاطفية ومالية بالغة اخلطورة
عليها وعلى أطفاهلا وينبغي عدم تشجيع مثل هذه الزجيات وحترميها» .123
وبغية حتقيق العدل ،اشرتطت القوانني الدَّاخلية اليت مسحت بتعدُّد الزوجات مجلة من الشروط ، 124وتركت
سلطة تقديرية واسعة للقاضي ليتحقق من توافرها ويرخص للرجل بالزواج من زوجة ثانية ،ونعتقد َّ
أن هذه
الرقابة القضائية هي أفضل ضامن ملنع أي احنراف أو أي مساس حبقوق املرأة .125
َّ
نصت املادة  3يف الفقر ْتي 4 :و  5من قانون األحوال الشخصية العراقي :
ولقد َّ
« .4ال جيوز الزواج بأكثر من واحدة إال بإذن القاضي ويشرتط إلعطاء اإلذن حتقق الشرطني التاليني:
أ.أن تكون للزوج كفاية مالية إلعالة أكثر من زوجة واحدة.
ب.أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
 .5إذا خيف عدم العدل بني الزوجات فال جيوز التعدد ويرتك ذلك للقاضي»
فنصت:
َّأما الفقرة 6؛ ّ
« كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خالفا ملا ذكر يف الفقرتني  4و  5يعاقب باحلبس مدة ال
تزيد على سنة أو بالغرامة مبا ال يزيد على مائة دينار أو هبما».
بنصها:
َّ
وتضمنت جملة األحوال الشخصية التونسية حكم منع تع ّدد الزوجات يف الفصل ّ 18
«تعدد الزوجات ممنوع.
فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن ملدة عام وخبطية قدرها
تزوج وهو يف حالة الزوجية وقبل ّ
كل من ّ
ّ
مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتني ولو أ ّن الزواج اجلديد مل يربم طبق أحكام القانون.
متزوجا على خالف الصيغ الواردة بالقانون عدد  3لسنة 1957
كل من كان ّ
ويعاقب بنفس العقوبات ّ
املؤرخ يف  4حمرم ( 1377أول أوت*  )1957واملتعلق بتنظيم احلالة املدنية ويربم عقد زواج ثان ويستمر
ّ
على معاشرة زوجه األول.
السابق ،ص .440
العامني واحملامني ،املرجع َّ
خاص بالقضاة وامل ّدعني ّ
 123يرجى النظر إىل :حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل .دليل بشأن حقوق اإلنسان ّ
السابق ،ص .110
 124يرجى النظر إىل :د .بن شويخ الرشيد ،شرح قانون األسرة اجلزائري املع ّدل ،املرجع َّ

 125على إثر تعديل قانون األسرة اجلزائري يف  ،2005متَّ التشديد يف مسألة الزواج بأكثر من واحدة؛ إذ وضعت املادة  8شروطاً صارمة منها أ ْن يكون
ٍ
برتخيص من رئيس
كل من الزوجة األوىل واملرأة اليت سيتزوج هبا ،ويكون الزواج
شرعي ،وتوافر شروط ونيّة العدل ،إضافةً إىل احلصول على موافقة ٍّ
مربٌر ٌّ
هناك ّ
احملكمة ملكان مسكن الزوجية الذي يتح ّقق من توافر مجيع الشروط.
حتد من تع ّدد الزوجات يف حني َّ
ويرى الفقه َّ
املغريب بعد التعديل وضعا شروطاً ُّ
التونسي حسم املسألة باملنع .
أن القانون
أن كالً من
ْ
القانوني :اجلزائري؛ و ّ
ّ
للتفصيل أكثر :يرجى النظر إىل:
.SAIDI, Kamel, La réforme du droit algérien de la famille :pérennité et rénovation, op.cit, p 132
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املقررة
ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي ّ
يتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات ّ
بالفقرتني السابقتني.
املقررة هبذا الفصل».
وال ينطبق الفصل  53من القانون اجلنائي على اجلرائم ّ
املشرع التونسي منع تع ّدد الزوجات يف توجه منه إلرساء ٍ
قانون
ويستخلص الفقه من هذا احلكم اعتماد ِّ
ّ
ّ
التوجهات احلديثة لالجتهاد يف األمور الشرعيّة . 126
وضعي يتماشى مع ُّ
ٍّ
ولقد أ ّكد القضاء على ضرورة توافّر
الشروط اليت حي ّددها القانون من أجل
منح رخصة للزواج من زوجة ثانية،
وعمل على التح ّقق من توافرها بإجراء
تبي من خالل القرار
رقابة ،وهو ما ّ
الصادر عن حمكمة األحوال الشخصيّة
يف حي الشعب بالعراق يف قضية
(ص.ج .ن) الذي تق ّدم من احملكمة
متسك أمامها بتح ّقق مجيع الشروط اليت ح ّددها قانون
املذكورة طالباً اإلذن بالزواج من زوجة ثانية ،و ّ
جيسدها كثرة املشاغل املنزليّة؛ ألن لديه أربعة
األحوال الشخصية املتمثلة يف  :وجود مصلحة مشروعة ّ
أن الزوجة الثانية املراد الزواج هبا هي صديقة زوجته األوىل ،ومها متفقتان ،و َّ
أوالد ،إضافةً إىل َّ
أن الزوجة
الثانية املراد الزواج هبا مطلقة ،ويهدف من خالل هذا الزواج رفع الظُّلم عن املطلقات واألرامل يف البلد،
الشرط األول.
هذا عن ّ
أ ّكد القضاء على ضرورة توافّر الشروط اليت حي ّددها القانون
من أجل منح رخصة للزواج من زوجة ثانية ،وعمل على
تبي من خالل
التح ّقق من توافرها بإجراء رقابة ،وهو ما ّ
القرار الصادر عن حمكمة األحوال الشخصيّة يف حي الشعب
بالعراق يف قضية (ص .ج .ن) الذي تق ّدم من احملكمة
متسك أمامها
املذكورة طالباً اإلذن بالزواج من زوجة ثانية ،و ّ
بتح ّقق مجيع الشروط اليت ح ّددها قانون األحوال الشخصية.

الصدر
َّأما الشرط املتعلّق بالكفاية املالية؛ فقد أرفق الزوج مع طلبه صورةً ضوئيّةً لقيد العقار الواقع يف مدينة َّ
العدد  45/37/4مساحته 144م ، 2وصورةً ضوئيّةً ملقاولة شراء سيارة من معرض اإلحسان ،وكتاب
احلجة
املفوضيّة العليا املستقلة لالنتخابات العدد  3604يف  2009/8/3الذي ّبي تفاصيل راتب طالب ّ
البالغ (  )1,150,000مليوناً ومئة ومخسني ألف دينار دون ذكر مقدار االستقطاعات أو التوقيفات
يرجى النظر إىل:
126
GTARI, Rim, L’égalité des femmes en Tunisie : histoire et incertitude d ‘une révolution légale,
Presses universitaires d’Aix- Marseille, 2015, p 164.

78

الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
االجتهادات القضائ ّية العرب ّية يف تطبيق االتفاقيات ّ

التقاعدية ،و َّ
يتكون من راتب امسي مقداره ( )250,000مائتان ومخسون ألف دينار
أن ذلك املبلغ اإلمجايل ّ
وخمصصات خطورة مقدارها ( )900,000تسعمائة ألف دينار.
ّ
ٍ
ٍ
للرقابة ،على طلب الزوج ،وجاء يف قرارها :
ّ
وردت احملكمة ،مبا هلا من سلطة تقديريّة ّ
«  .1ترى احملكمة إن تربير طالب احلجة بوجود مشاغل منزلية لوجود أربعة أوالد لديه  ،هو قوال فيه مسعى
ألن تكون الزوجة أداة للعمل يف األمور املنزلية وتشغيلها يف إدارة شؤون الدار على خالف الغاية الشرعية
والقانونية من الزواج املتمثلة باملودة والرمحة وتكوين األسرة على وفق أحكام املادة (الثالثة) من قانون األحوال
الشخصية النافذ.
 .2أشار طالب احلجة يف تربيره اآلخر إهنن صديقات  ،وترى احملكمة أن هذا ال يشكل أي مسوغ شرعي
ألن يتزوج الرجل من صديقة زوجته ألن الصداقة هلا اعتبار إنساين بني األصدقاء مبين على أساس االحرتام
والود املتبادل ،وال يشكل مدخال لزواجه من صديقة زوجته ،ألن التسليم بذلك القول سيكون مسعى ألن
يتزوج بصديقات أخر للزوجة األوىل ،الن لديها صديقات متعددات  ،مما يثري التساؤل التايل ،هل سيسعى
للزواج منهن مجيعا حتت وازع كوهنن صديقات زوجته األوىل؟». 127
غري َّ
أهم ما جاءت به احملكمة عند فحصها ملدى حتقُّق الشروط القانونيّة للزواج بزوجة ثانية ،وال سيّما
أن َّ
يف ما تعلّق حبجة الزوج رفع الظُّلم عن املطلقات واألرامل هو استنادها إىل اتفاقيّة سيداو اليت صادق عليها
كرست محاية كرامة املرأة؛ إذ جاء يف القرار :
العراق اليت َّ
«.3وجدت احملكمة إن طالب احلجة مل يوفق يف عرض غايته من الزواج حينما نص يف طلبه املؤرخ يف
 2009/8/3على ما يلي ( لعل ذلك يساهم يف رفع الظلم عن املطلقات واألرامل يف البلد العزيز ) حيث
ذكر بأن املراد الزواج هبا مطلقة  ،وجتد احملكمة يف هذا القول تصغري ملقام املرأة عندما ينظر إليها بنظرة
املشفق عليها ،ألن العبارة اليت ذكرت يف أعاله تدل على إن طالب احلجة يسعى للزواج باملطلقة لريفع الظلم
عنها وهو دافع ألن يكون مشفقا عليها حلالتها االجتماعية ،وليس على أساس التكافؤ وكوهنا امرأة هلا
حضورها اإلنساين ،وإهنا متثل جزء مهم من اجملتمع وتسهم يف بنائه ،وهي ليست كائن ضعيف يستجدي
الشفقة من الرجل ،وهذا يشكل تقاطع مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التمييز ضد املرأة ،اليت صادق
عليها العراق وأصبحت قانون وطين واجب اإلتباع ،كما أن هذا التربير ال ينسجم واملبادئ الدستورية اليت
تضمنها الدستور العراقي النافذ يف جمال املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني» .128
كامال يف
 127يرجى النظر إىل :حمكمة األحوال الشخصية يف حي الشعب ،قضية (ص .ج .ن)  ،قرار صادر يف  ، 2009/8/5وميكن االطّالع عليه ً
امللحق  ، 1ص  149إىل .151
 128يرجى النظر إىل :القرار نفسه.
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ونرى َّ
أن ِمثل هذه احلماية القضائيّة تتماشى مع مبادئ ع ّدة واردة يف اتفاقيّة سيداو ال سيّما املادة / 5أ
نصت على أ ْن :
اليت ّ
«تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ) تعديل األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة؛ هبدف حتقيق القضاء على التحيزات والعادات
العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد اجلنسني ،أو على أدوار منطية للرجل
واملرأة».
وكذلك املادة  1/ 16اليت جاء فيها:
« تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج
والعالقات العائلية».
ويربز من هذا القرار كذلك دمج القضاء للمصادر االتفاقيّة وال ّدستورية؛ نظراً لتوافقهما.
 .2 .2حقوق المرأة عند انفكاك الزواج
ٍ
الرابطة
تؤدي إىل عدم إمكانية استمرارها؛
فتنحل َّ
ُّ
قد حيدث أ ْن تتأثّر العالقة الزوجية جبملة من الظروف ّ
بتدخل إرادة طرفيها عن طريق الطّالق  ،سواء بإرادة الزوج وحده ،أو باتفاق الطرفني أو بطلب من
الزوجية ّ
129
وفرقت بني الطّالق بإرادة
كل ما تعلَّق بأحكام الطالقَّ ،
الزوجة  .ونظِّمت قوانني األحوال الشخصية َّ
الزوج ،والتطليق بطلب من الزوجة ،والطالق باتفاق الزوجني ،ورغم وضوح هذه األحكام
وهو ما يعرف بـ «الخلع».
ومشوليّتها؛ جند َّ
تعسفاً
أن هناك ُّ
ميس
وجتاوزاً جتاه املرأة املطلقة مبا ُّ
ورغم وضوح هذه األحكام ومشوليّتها؛ جند َّ
تعسفاً
أن هناك ُّ
ويضر هبا ،وهو ما
حبقوقها،
ّ
وجتاوزاً جتاه املرأة املطلقة مبا ُّ
ميس حبقوقهاّ ،
ويضر هبا ،وهو ما تصدَّى له القضاء باإلنصاف عرب
تصدَّى له القضاء باإلنصاف عرب قرارات ع ّدة ،كما
ّ
سنوضحه .قرارات ع ّدة.
 .1 .2 .2ح ّق الزوجة طلب التطليق
تضمنت قوانني األحوال الشخصيّة
إذا كان الزواج ينتهي بالطالق الذي يوقِّعه الزوج بإرادته املنفردة ،فلقد َّ
الرابطة الزوجية من طرف الزوجة عن طريق طلب التطليق يف حاالت حم ّددة قانوناً ،وهو
إمكانية طلب ِّ
فك َّ
كرسه القضاء يف قضايا ع ّدة .
ما َّ
السابق ،ص .179
 129يرجى النظر إىل :د .بن شويخ الرشيد ،شرح قانون األسرة اجلزائري املع ّدل ،املرجع َّ

80

الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
االجتهادات القضائ ّية العرب ّية يف تطبيق االتفاقيات ّ

 . 1 . 1 . 2 .2أمام محاكم بلدها عندما تكون متزوجةً بأجنبي حفاظاً على حقوقها
كرس قوانني ع ّدة اختصاص حماكم دولة جنسيّة الزوج بالنسبة ملسائل الطالق  ،وأمام تزايد زواج املواطنني
تُ ّ
باألجانب بسبب انتشار ظاهرة الزواج املختلط يف الدول العربية الذي يتم يف الغالب بني زوجني من
جنسيات أو إثنيات أو ديانات خمتلفة ،عقدت جمموعة من الدول اتفاقي ٍ
ات ثنائيّ ٍة تنظَّم مبوجبها األمور
ّ
املتعلّقة هبذا الزواج ،وال سيّما عند حدوث طالق  ،وهو ما متَّ بإبرام االتفاقيّة القضائيّة التونسيّة املصريّة اليت
لكل املسائل املتعلّقة بالزواج والطّالق.
َّ
تعرضت ِّ
ورفضت حمكمة التعقيب التونسية طعناً تق ّدم به املدعي (ع .ح) الذي حيمل جنسية مصرية ض ّد قرار
حمكمة االستئناف الذي أيَّد حكم حمكمة البداية الصادر بتاريخ  2008/02/12القاضي بالطالق
بينه و بني زوجته (ب .ع) اليت حتمل جنسيّةً تونسيّةً بناء على طلبها وفقاً للفصل  31من جملة األحوال
أسست
نص االتفاقيّة القضائيّة الثنائيّةّ ،
متمسكاً بعدم اختصاص احملاكم التونسيّة بناء على ّ
الشخصيةّ ،
احملكمة رفضها للطعن على أحكام ال ّدستور واتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اليت
كرست مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة ،معتربًة َّ
أن:
ّ
« حيث لئن كان املطلوب غري مقيم بتونس ودفع بعدم اختصاص احملاكم التونسية قبل اخلوض يف األصل
إال أن احملاكم التونسية تبقى خمتصة بالنظر يف دعوى الطالق املرفوعة ضده من زوجته املقيمة بتونس طاملا
أن احلكم بعدم االختصاص من شأنه أن يه ّدد بصفة جد خطرية حق الزوجة املقيمة بتونس يف احلصول
على حكم طالق قابل لالعرتاف به يف تونس .
حيث لئن كان من حق الزوجة اللجوء إىل القضاء املصري للحصول على طالق خلع من زوجها وذلك
عمال بأحكام املادة  20من القانون املصري عدد  1لسنة  2000املتعلق بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي يف مسائل األحوال الشخصية إال أن هذا الطالق ال يقضى به لفائدة املرأة إال بعد أن تتنازل
عن مجيع حقوقها املالية وترجع الصداق وتعلن صراحة أهنا
تبغض احلياة مع زوجها ويكون اخللع يف مجيع األحوال ضمان حق الطعن يف مجيع النزاعات
طالقا بائنا ويصرح به مبوجب حكم غري قابل للطعن بأي الشخصية وهي مبادئ أساسية مكفولة
ّ
خاصة بالفصول  5و  6و  9من الدستور
وجه.
وبالفقرة « -1أ» و «ب» من الفصل
حيث أن طالق اخللع هبذه الشروط يناقض بشكل جوهري  16من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة املؤرخة يف  18ديسمرب
االختيارات األساسية للنظام القانوين التونسي القائمة على
.1979
ضمان كرامة املرأة وتكريس املساواة بني اجلنسني وصون
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حرمة احلياة اخلاصة واحرتام حرية الزواج حىت بعد الطالق مع ضمان حق الطعن يف مجيع النزاعات
الشخصية وهي مبادئ أساسية مكفولة خاصة بالفصول  5و  6و  9من الدستور وبالفقرة « -1أ» و
«ب» من الفصل  16من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املؤرخة يف  18ديسمرب
.1979
حيث طاملا أن طلب الزوجة الطالق يف بلد إقامة املطلوب ال يضمن هلا احلق يف فك الرابطة الزوجية
مبوجب حكم قابل لالعرتاف به يف النظام القانوين التونسي فإن احملاكم التونسية تكون خمتصة بالنظر يف
النزاع» .130
ويُ ُّ
عد هذا القرار مصدرا ثريًّا
للمبادئ القضائيّة؛ فهو يؤّكد على
ويُ ُّ
عد هذا القرار مصدرا ثريّاً للمبادئ القضائيّة؛ فهو يؤّكد على احرتام حقوق املرأة وصون كرامتها
احرتام حقوق املرأة وصون كرامتها وبناء على ذلك ،اعرتاف وبناء على ذلك ،اعرتاف احملاكم
احملاكم التونسيّة باختصاص للفصل يف هذا النوع من القضايا ،التونسيّة باختصاص للفصل يف هذا
النوع من القضايا ،بصورٍة استثنائيّ ٍة،
بصورٍة استثنائيّ ٍة ،متاشياً مع النظام العام .131
متاشياً مع النظام العام.
 . 2 . 1 . 2 .2بسبب عدم توفير سكن مستقل
سكن
مستقل حىت تضمن حياةً
كرست قوانني األحوال الشخصيّة املتع ّددة ّ
حق الزوجة يف أ ْن يكون هلا ٌ
ّ
ٌ
ِ
وحيق للزوجة عند الطالق الذي
زوجيّةً مستقرةً ال سيّما يف حالة تع ّدد الزوجات حىت تكون العشرة ممكنةّ .
الزوجي دون حتقيق شرطها  ،وال
يقوم به الزوج أ ْن تطالبه مبسكن مستقل ،وأ ْن تقتنع عن العودة للسكن
ّ
يُ ُّ
عد خروجها يف هذه احلالة نشوزاً.
ٍ
وأ ّكدت احملكمة العليا اجلزائرية على َّ
مستقل هلا
أن امتناع الزوجة الرجوع إىل بيت الزوجية إال بتوفري سك ٍن
عن الزوجة الثانية ال يً ُّ
عد نشوزاً ،وحكمت هلا بسبب طالق زوجها بنفقة اإلمهال عن املدة اليت غادرت فيها
البيت دون أ ْن يقوم زوجها بواجباته جتاهها ،وهو ما جاء يف أحد قراراهتا :
 130يالحظ هنا َّ
الرمسي للجمهورية التونسيّة.0
أن القضاء
التونسي ال يقبل تطبيق االتفاقيات املتعلّقة حبالة األشخاص ،إال إذا كانت منشورة يف الرائد ّ
ّ
حمكمة التعقيب ،عدد القضية  ،32561/2009قضية (ب .ع) ضد (ع .ح) ،قرار صادر يف 21ماي(أيار -مايو)  ، 2009امللحق  ،1ص  135إىل
.7138
اخلاص ،دون عنصر اجلنسية،
 131إذا كان األصل يف قبول اختصاص احملاكم التونسية هو عنصر اإلقامة فوق اإلقليم طبقاً للفصل  3من جملة القانون الدويل
ّ
َّ
فإن حمكمة التعقيب يف هذه القضية اعتمدت لرفض الطعن ما مسَّاه الفقه مبعيار محكمة الضرورة الذي هو استثناء يؤخذ به عند وجود اخلطر بإهدار
حقوق املدَّعية.
للتفصيل أكثر :يرجى النظر إىل:
السابق ،ص .59
حقوق املرأة يف االجتهادات القضائية التونسية ،خمتارات من قرارات حمكمة التعقيب وحمكمة االستئناف التونسية ،املرجع َّ
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» لكن مىت رفضت املطعون ضدها أمام حمضر قضائي الرجوع تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ 1996/11/10
واملصادق عليه مبوجب القرار املؤرخ يف  1997/05/25إال بتوفري بيت منفرد بعيدا عن الزوجة الثانية فذلك
ال يعد نشوزا منها ،وملا قضى قضاة املوضوع هلا بنفقة إمهال لكوهنا كانت مهملة ملدة  11عاما وحكموا
هلا بنفقة إمهاهلا ابتداء من تاريخ رفع الدعوى فإهنم قد طبقوا صحيح القانون مع اإلشارة أن حمضر امتناع
املنجز من طرف احملضر القضائي بتاريخ  2001/07/03ال يسمو إىل مرتبة احلكم القضائي وأن اإلمتناع
من خالله من طرف املطعون ضدها الرجوع لبيت الزوجية إال بتوفري الشروط املذكورة أعاله فال يعترب نشوزا
منها». 132
 .3 . 1 . 2 . 2بسبب عدم العدل بين الزوجات:
َّ
إن الشروط اليت تفرضها قوانني األحوال الشخصية لقبول تع ّدد الزوجات ال يكفي حت ّققها عند إقدام الزوج
وحيق للزوجة اليت تالقي غبناً جراء عدم
على الزواج بزوجة ثانية بل ينبغي أ ْن تبقى حم ّققةً حىت بعد الزواج ّ ،
احرتام هذه الشروط أ ْن تطلب التطليق صوناً حلقوقها وضمانًا لكرامتها.
ولقد طبَّقت احملكمة العليا اجلزائرية هذا املبدأ مبناسبة تأ ّكيدها حلكم احملكمة االبتدائيّة القاضي بقبول طلب
امل ّدعية التطليق من زوجها بسبب عدم العدل بينها وبني الزوجة الثانية وضرهبا؛ إذ جاء يف قرارها:
« لكن حيث أن قضاة املوضوع قالوا يف حيثياهتم بأن طلب املطعون ضدها مربر نظرا للضرر الذي حلقها
من طرف الطاعن لتقاعسه يف العدل بينها وبني ضرهتا واإلعتداء عليها وهو ما يشكل الضرر املعترب شرعا
طبقا للفقرة  6من املدة  53من قانون األسرة زيادة على استمرار الشقاق بينهما بالرغم من صدور حكم
بالرجوع يوم  2002/11/26ومتادي الطاعن يف إيذائها
مل يثبت لقضاة املوضوع نشوز زوجة
بالضرب هذا من جهة.
املطلقة طبقا للقانون ومن مث حكموا
ومن جهة أخرى مل يثبت لقضاة املوضوع نشوز زوجة للمطعون ضدها بالتعويض وبالتايل
املطلقة طبقا للقانون ومن مث حكموا للمطعون ضدها يكون ما ينعيه الطاعن هبذه األوجه غري
بالتعويض وبالتايل يكون ما ينعيه الطاعن هبذه األوجه غري سديد يتعني رفضها وتبعا لذلك رفض
الطعن».
سديد يتعني رفضها وتبعا لذلك رفض الطعن».
 . 4 . 1 . 2 .2بسبب الضَّرر:
يقرر القانون للزوجة طلب التطليق يف حاالت حم ّددة ،على سبيل احلصر ،من بينها ثبوت ضرر معترب يصيبها
ّ
يف شخصها وكرامتها.
 132يرجى النظر إىل :غرفة األحوال الشخصية واملواريث ،قضية (ل .ع) ضد (ح .ف) ،ملف رقم  ،3664855قرار صادر بتاريخ  ،2006/07/12منشور
يف جملة احملكمة العليا لسنة  ،2006العدد  ،2ص ص .476-469
الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
االجتهادات القضائ ّية العرب ّية يف تطبيق االتفاقيات ّ

83

للضرر الذي
وقَبِل القضاءُ الفلسطيين طلب الزوجة الطالق ،وإ ْن كان قد دفع جزءاً من مبلغ النفقة بالنظر ّ
أصاهبا من حالة إعسار الزوج وإمهاله ،فقد جاء يف قرار حملكمة االستئناف الشرعيّة َّ
أن :
«دفع الزوج نفقة ثالثة أشهر من النفقة املفروضة ال يرفع الضرر عنها باملقارنة مع حقها املرتاكم عنده والبالغ
اكثر من ثالثة آالف دينار أردين وال يثبت يسار املدعى عليه بعد خصومه وقضاء وثبوت إعساره  ،وفقا
ألحكام املادة (  ) 127من قانون األحوال الشخصية االردين رقم  61لعام .133 »1976
وح ّددت املادة  53من قانون األسرة اجلزائري عشر حاالت منها ما مسَّته الفقرة  « : 10كل ضرر معترب
للتصرفات
شرعا» ،ويرتك تقدير هذا الضَّرر للقاضي الذي ميتلك سلطةً تقديريّةً واسعةً من أجل تكيّيف ّ
تؤدي إىل استحالة مواصلة احلياة الزوجية بينهما .ويف هذا
َّ
الصادرة عن الزوج اليت تلحق ضرراً بزوجته ّ
متسكت فيها الزوجة حبالة الضَّرر
َّ
الصدد ،قضت احملكمة العليا اجلزائرية يف إحدى قضايا طلب التطليق اليت َّ
متسك الزوج بعدم وجود أي ٍ
ضرر ،كما ت ّدعيه،
سبب ٍّ
يف حني َّ
جدي ملموس ،وأنكر أ ْن يكون قد أصاهبا ٌ
إذ جاء يف القرار :
«حيث أن احلكم املطعون فيه  ...غري مشوب بالقصور وجاء مؤسسا وتأسسيه موضوعيا وسليما وذلك
الن قاضي املوضوع بأول درجة خصص جلستني لغرض إجراء الصلح بني طريف النزاع غري أن املطعون
ضدها أصرت على طلب التطليق بسبب إساءة الطاعن هلا وسوء معاملتها.
وحيث أن املطعون ضدها لو مل تتضرر من معاشرة الطاعن ملا هجرت منزل الزوجية ورفضت الرجوع له
رغم إجناب ثالثة اوالد أكربهم (ن) ازدادت خالل سنة . 1987
حيث أن الزواج هو رابطة تتم وتعقد بني الرجل و املرأة ومن أهداف هذه الرابطة تكوين أسرة أساسها
املودة ..
وحيث أن املطعون ضدها صممت على طلب التطليق رغم دعوة قاضي أول درجة طريف النزاع إىل التصاحل
واستئناف احلياة الزوجية بينهما األمر الذي يتعذر معه إجبارها على مواصلة احلياة الزوجية مع الطاعن».134
حق الزوجة طلب التطليق عند وجود ضرر حم ّقق،
وتأسيساً على ذلك ،أيَّدت احملكمة العليا اجلزائرية ّ
ّ
السابق ،ص 33
 133قرار صادر يف  2010/6/21مذكور يف  :أ .فاطمة املؤقت و أ .داود درعاوي ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،املرجع َّ
و .34
 134يرجى النظر إىل :غرفة األحوال الشخصية ،قضية (ب .م) ضد (م .ع ) ،ملف رقم  ، 269495قرار صادر بتاريخ  ، 2001 /07/18منشور يف
اجمللة القضائية لسنة  ،2003العدد  ،1ص ص .352-349
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سواء كان هذا الضَّرر مادياً أم معنويّاً  .ويالحظ
أن هذا القرار جاء مؤّكدا على َّ
َّ
أن الضَّرر الذي
يُطال الزوجة يُ ُّ
عد ُم ّربرا لطلبها التطليق دون أ ْن
يعت ّد مبوقف الزوج ،وهذا حىت قبل تعديل قانون
األسرة ،ما يُ ُّ
حلق املرأة يف طلب إهناء
عد تدعيماً ّ
الرابطة الزوجية محايةً هلا.
ّ

حق الزوجة طلب
أيَّدت احملكمة العليا اجلزائرية ّ
التطليق عند وجود ضرر حم ّقق ،سواء كان هذا
الضَّرر مادياً أم معنويّاً  .ويالحظ َّ
أن هذا القرار جاء
مؤّكدا على َّ
أن الضَّرر الذي يُطال الزوجة يُ ُّ
عد ُم ّربرا
لطلبها التطليق دون أ ْن يعت ّد مبوقف الزوج ،وهذا
حىت قبل تعديل قانون األسرة ،ما يُ ُّ
حلق
عد تدعيماً ّ
الرابطة الزوجية محايةً هلا.
املرأة يف طلب إهناء ّ

 . 5 . 1 . 2 .2بسبب الضَّرب وإحداث الجرح:
املودة؛ والتفاهم؛ واالحرتام؛ واملعاملة احلسنة بني الزوجني .غري
تقتضي الرابطة الزوجيّة قيام عالقة أساسها ّ
َّ
لعل الظاهرة األكثر انتشاراً هي ُمارسة الزوج
أن عدم احرتام الزوج هلذه املبادئ قد ّ
يؤدي إىل افتقادها .و ّ
ألفعال ٍ
عنف َّ
ضد زوجته .
ُو ُّ
احلق يف
تعد ظاهرة العنف ض ّد املرأة من األمور املنتشرة بكثرة اليت تثري استنكاراً واسعاً؛ ألهنا ُّ
متس ّ
السالمة البدنيّة والعقليّة للمرأة ،وسنعود الحقاً للتفصيل يف جرائم العنف املرتكبة ض ّد املرأة ،وكيف عاجلتها
للحد منها ،ومعاقبة مرتكبيها .وسنتوقف هنا أمام العنف باعتباره أحد
التشريعات ،وتص ّدى هلا القضاء ِّ
أقرت حمكمة التعقيب التونسيّة َّ
بأن العنف املرتكب على الزوجة
األسباب اليت متنح الزوجة طلب التطليق؛ إذ َّ
الرابطة الزوجية حىت وإ ْن كان االعتداء بسيطاً ،واعتربت :
سبب ِّ
لفك َّ
هو ٌ
« وحيث أنه يف مادة األحوال الشخصية وتكريسا للمبادئ ال ّدستورية أورد املشرع الفصل  23م.أ .ش
الذي اعترب دستورا للعالقات بني الزوجني املعزز بالتنقيح املدخل عليه مبوجب القانون عدد  74لسنة
 1993املؤرخ يف  12جويلية*  1993الذي يهدف إىل تكريس مبادئ التآزر والتعاون والشراكة بني
الزوجني والتوازن يف العالقات بينهما فألغى واجب الطاعة ورعاية الزوج الذي كان حمموال على املرأة وعوضه
بإقرار مبدأ التعاون والتآزر قصد تسيري شؤون األسرة يف كنف املودة واإلحرتام لذلك أوجب املشرع على
كل واحد من الزوجني أن يعامل اآلخر باملعروف وحيسن عشرته ويتجنب إحلاق الضرر به .وحيث يتبني
من احلكم املطعون فيه أنه على الرغم من ثبوت صدور العنف عن الزوج مبوجب احلكم اجلزائي الصادر
ضده وكتب اإللتزام الذي تضمن إقراره مبا أتاه يف حق زوجته فلقد اعترب أن العنف املذكور ال ميكن اعتباره
سندا للطالق للضرر باعتباره يدخل يف باب تأديب الزوجة ولقد التفتت احملكمة بذلك عن واجب حسن
املعاملة احملمول على الزوجني صلب الفصل  23متجاهلة باألثر ما أقره تنقيح 1993من إلغاء واجب
الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
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الطاعة وإبداله مببدأ التآزر واملودة والرمحة مما جيعل قرارها خمالفا للقانون ومشوبا بضعف التعليل مما يتعني
معه نقضه».135
حق
وذهبت احملكمة العليا اجلزائرية بدورها إىل منح املرأة املعنَّفة َّ
ائي يدين الزوج وحىت
طلب التطليق حىت قبل صدور حك ٍم جز ٍّ
بعد إبدائه الندم على ما صدر من عنف ،واعتربت أن:
«وحيث بالرجوع إىل احلكم املطعون فيه وإىل عريضة الطاعن
ووقائع امللف يتبني أن قضي املوضوع عندما قضى بتطليق
املطعون ضدها تأكد لديه توفر الضرر املعترب شرعا ،وذلك
باعتداء الطاعن على املطعون ضدها بالضرب واجلرح العمدي ،وذلك ما اعرتف به الطاعن شخصيا أمام
احملكمة وصرح نادما على ما وقع على شخص املطعون ضدها بالضرب واجلرح العمدي ،وفيما خيص نعيه
على أن قاضي املوضوع رفض إرجاء الفصل يف دعوى التطليق إىل حني صدور احلكم اجلزائي برباءته فهذا
الدفع غري ملزم به قاضي املوضوع فهو دفع مردود وبالتايل فنعي الطاعن يف غري حمله ،وعليه فاحلكم حمل
الطعن جاء مسببا تسبيبا كافيا األمر الذي جيعل الوجه الوحيد غري مؤسس ويتعني رفضه» . 136
وذهبت احملكمة العليا اجلزائرية
حق
بدورها إىل منح املرأة املعنَّفة َّ
طلب التطليق حىت قبل صدور حك ٍم
ائي يدين الزوج وحىت بعد إبدائه
جز ٍّ
الندم على ما صدر من عنف.

 .2. 2 .2توقيف المخالعة بسبب حمل الزوجة :
تتضمن قوانني األسرة منح املرأة فسخ الرابطة الزوجية عن طريق خمالعة زوجها مقابل دفع مبلغ تعويض
َّ
نصت املادة 47
للزوج ،وهو ٌّ
الصدد َّ
حق ُي ِّكنها من حفظ حقوقها عندما تستحل احلياة الزوجية ،ويف هذا َّ
اقي :
من قانون األحوال الشخصيّة العر ّ
« اخللع إزالة قيد الزواج بلفظ اخللع أو ما يف معناه وينعقد بإجياب وقبول امام القاضي مع مراعاة أحكام
املادة  39من هذا القانون.
يشرتط لصحة اخللع أن يكون الزوج أهال إليقاع الطالق وأن تكون الزوجة حمال له ويقع باخللع طالق
بائن».
احلق بظروف املرأة اليت تطلبه كأن تكون حامالً؛ إذ يأخذ القضاء هذه الوضعيّة باحلسبان
وقد يقيّد هذا ّ
قبل النطق باحلكم ملا للحمل من آثار على الزوجة واجلنني  ،وهو ما أخذت به هيئة األحوال الشخصية
االتادية العراقيّة عند فصلها يف التميّيز املتعلّق خبلع امل ّدعى عليها (ن .ع .ح) :
األوىل يف حمكمة التميّيز ّ
 135قرار عدد  34141مؤرخ يف  04جوان( حزيران -يونيو)  ،2009مذكور يف :
السابق ،ص .64-63
حقوق املرأة يف االجتهادات القضائية التونسية ،املرجع َّ

 136يرجى النظر إىل :غرفة األحوال الشخصية ،قضية (م .م) ضد (ع .ش) ) ،ملف رقم  ،258555قرار صادر بتاريخ  ، 2001/01/23منشور يف اجمللة
القضائية لسنة  ،2002العدد  ،2ص ص .420-417
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«ولدى عطف النظر على احلكم املميز وجد أنه غري صحيح وخمالف ألحكام الشرع والقانون ألن حمكمة
املوضوع أوردت يف حمضر جلسة  2011/10/12ويف احلكم املطعون فيه بأن املميزة غري حامل يف حني
أهنا أوردت يف الئحتها التمييزية بأهنا حامل ويف الشهر السادس وملا يرتتب على محلها يف حالة صحته
من آثار شرعية وقانونية مما يستوجب التحقق من ذلك بإرسال املميزة إىل الفحص الطيب.
لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إىل حمكمتها التباع ما تقدم» .137
في:
 .3 .2 .2ح ّق المرأة في التعويض عن الطّالق ُّ
التعس ّ
قد يسيءُ الزوج استعمال ح ّقه يف الطالق؛ فيرتتب
قد يسيءُ الزوج استعمال ح ّقه يف الطالق؛
وضرر يف ح ّقها ،ولتفادي
عليه إساءةٌ للمطلقة
ٌ
وضرر يف ح ّقها،
فيرتتب عليه إساءةٌ للمطلقة ٌ
حق املطلقة
ِمثل هذا الوضع،
نصت القوانني على ِّ
ّ
ِ
نصت القوانني على
ولتفادي مثل هذا الوضعّ ،
التعسفي،
يف احلصول على تعويض جراء الطَّالق ُّ
حق املطلقة يف احلصول على تعويض جراء
ِّ
ومنحت سلطةً تقديريّةً للقاضي يف احلكم على
َّ
الطالق
ُّ
التعسفي ،ومنحت سلطةً تقديريّةً
تعسف
الزوج بالتعويض املايل ،إذا َّ
تبي له بأنّه قد َّ
للقاضي يف احلكم على الزوج بالتعويض املايل،
تبي له بأنه طلقها قصد اإلضرار
يف الطَّالق ،أو ّ
تعسف يف الطَّالق.
138
إذا َّ
تبي له بأنّه قد َّ
ويربر ذلك حبفظ حقوق املرأة؛ ومحايتها؛
هبا ّ ،
وجربها من الضَّرر الواقع عليها.
معنوي يتعلَّق بكرامتها وإنسانيّتها،
ميس املطلقة يف حقوقها املالية وضرٍر
ٍّ
وخيتلف الضَّرر بني ضرر ّ
مادي ّ
ويُقدِّر القاضي التعويض بناءً على طبيعة الضَّرر ودرجته.
ونصت املادة  134من القانون األردينّ :
َّ
« إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغري سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم هلا على
مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسباً بشرط أن ال يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة ويدفع هذا التعويض مجلة
أو قسطاً حسب مقتضى احلال ويراعى يف ذلك حالة الزوج يسراً وعسراً وال يؤثر ذلك على باقي احلقوق
الزوجية األخرى للمطلقة مبا فيها نفقة العدة».
التونسي :
وجاء يف الفصل  31من القانون
ّ

 137هيئة األحوال الشخصية األوىل يف حمكمة التميّيز االتّادية العراقية ، ،قضية (ن .ع .ح) ض ّد (ع.ح.ع) ،قرار قم  5945صادر يف ،2011/12/12
امللحق  ،1ص .147
السابق ،ص .187
 138يرجى النظر إىل : :د .بن شويخ الرشيد ،شرح قانون األسرة اجلزائري املع ّدل ،املرجع َّ
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تضرر من الزوجني بتعويض عن الضرر املادي واملعنوي الناجم عن الطالق يف احلالتني املبينتني
« ويقضى ملن ّ
بالفقرتني الثانية والثالثة أعاله.
املادي جبراية تدفع هلا بعد انقضاء العدة مشاهرة وباحللول على
ويف ما ّ
يعوض هلا عن الضَّرر ّ
خيتص باملرأة ّ
ظل احلياة الزوجية مبا يف ذلك املسكن وهذه اجلراية قابلة للمراجعة ارتفاعا
قدر ما اعتادته من العيش يف ّ
يتغي وضعها االجتماعي بزواج
واخنفاضا حبسب ما يطرأ من متغريات.
تتوىف املفارقة أو ّ
وتستمر إىل أن ّ
ّ
جديد أو حبصوهلا على ما تكون معه يف غىن عن اجلراية .وهذه اجلراية تصبح دينا على الرتكة يف حالة وفاة
املفارق وتصفى عندئذ بالرتاضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها
كل ذلك ما مل ختري التعويض هلا عن الضرر املادي يف شكل رأس مال يسند هلا
سنها يف ذلك التاريخّ ،
دفعة واحدة».
ويالحظ َّ
كل من الزوجة والزوج عكس القوانني األخرى اليت اكتفت بتعويض
أن هذا حكم ينطبق على ٍّ
الزوجة .
دونة شؤون األسرة املغربيّة:
كما ّ
نصت  101من ُم ّ
«يف حالة احلكم بالتطليق للضرر ،للمحكمة أن حتدد يف نفس احلكم مبلغ التعويض املستحق عن الضرر»
فنصت:
ائري؛ ّ
َّأما املادة  52من قانون األسرة اجلز ّ
« إذا تبني للقاضي تعسف الزوج يف الطالق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق هبا»
لعل املمارسات الكثرية اليت ظهرت بشأن إضرار الزوج بزوجته عند الطالق جعلت القضاء يؤّكد يف
و َّ
املعنوي،
الضرر
املادي جرب ّ
مناسبات عديدة إىل وجوب تعويض املرأة ،ومشل التعويض ،فضالً عن ّ
ّ
الضرر ّ
وهو ما أ ّكدته احملكمة العليا اجلزائرية يف االستئناف الذي رفعه الزوج على احلكم القاضي بإقرار بالطالق
الذي وقع قبل ال ّدخول بالزوجة بعد مرور فرتة طويلة على اخلطبة وباحلكم هلا بالتعويض؛ إذ جاء يف القرار:
« لكن حيث يتضح من خالل القرار املنتقد بأن مبلغ التعويض احملكوم به على الطاعن واملقدر ب
 100.000دينار هو تعويض للمطعون ضدها جربا للضرر الذي أصاهبا من جراء تفويت فرصة الزواج
عليها ،باعتبار ان الطاعن طلب بفسخ الزواج بعد مدة طويلة من االنتظار اليت انتظرهتا املطعون ضدها أثناء
فرتة اخلطوبة  ،ومل حتقق هدفها من الزواج بالطاعن ،وبالتايل فإن ما قضى به قضاة املوضوع من تعويض
يتماشى والقانون» . 139
 139يرجى النظر إىل :غرفة األحوال الشخصية ،قضية (ق .س) ضد (م .ص) ،ملف رقم  ، 372290قرار صادر بتاريخ  ،2006/1/15منشور يف جملة
احملكمة العليا لسنة  ،2007العدد  ،1ص ص .491-487
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وأ ّكد القضاء اللبناينّ املبدأ نفسه عندما قضى بالتعويض
الضرر الناتج عن فسخ عقد زواج مدينّ بعد أ ْن حت ّقق
عن ّ
القاضي من صحة الوعد بالزواج والسعي إىل تنفيذه مث
حق ،ما تسبَّب يف ضرٍر للمرأة
اإلخالل به دون وجه ٍّ
املوعودة بالزواج إذ جاء يف القرار رقم  211الصادر
عن القاضي املنفرد يف كسروان الناظر يف القضايا املالية
بتاريخ  2010/12/14أ ّن:

وأ ّكد القضاء اللبناينّ املبدأ نفسه عندما
الضرر الناتج عن
قضى بالتعويض عن ّ
فسخ عقد زواج مدينّ بعد أ ْن حت ّقق
القاضي من صحة الوعد بالزواج والسعي
حق،
إىل تنفيذه مث اإلخالل به دون وجه ٍّ
ما تسبَّب يف ضرٍر للمرأة املوعودة بالزواج.

« من شأن هذا العدول أن ميس مبشاعر املدعية وأحاسيسها وعاطفتها ،وحىت مبكانتها العائلية واالجتماعية
ال سيما يف اجملتمعات احملافظة اليت ما برح اجملتمع اللبناين يشكل شرحية منها ،وأن حيدث أملا نفسيا لدى
املرأة ،إذ أن من شأنه أن حيرجها جتاه الغري ويبدد آماهلا وفرحها بالزواج ،وحيث إن كل انتقاص أو تعطيل
حلقوق اإلنسان املعنوية وكل مساس هبا يشكل ضررا معنويا قابال للتعويض حبسب أحكام املادة  134من
قانون املوجبات والعقود» .140
َّ
حق املرأة يف احلصول على
اقي أ ّكد بدوره على ّ
كما أن القضاء العر ّ
الرغم من حصوله قبل الدخول وقبل نقض
التعويض عن الطّالق على ّ
االتادیة:
رد دعوى املدَّعية؛ إذ جاء يف قرار حمكمة التمیّیز ّ
القرار الذي َّ

اقي أ ّكد بدوره
القضاء العر ّ
حق املرأة يف احلصول
على ّ
على التعويض عن الطّالق
الرغم من حصوله قبل
على ّ
الدخول وقبل نقض القرار
رد دعوى املدَّعية.
الذي َّ

« لدى عطف النظر على الفقرة احلكمیة املمیزة وجد بأهنا غری
صحیحة وخمالفة للقانون ذلك إن احملكمة قد ردت طلب وكیل املدعى
علیها باحلكم ملوكلته بالتعویض عن الطالق التعسفي حبجة ان الطالق
قد حصل قبل الدخول وال یوجد حلوق ضرر للمدعى علیها جراء طالقها وأن هذا النظر من احملكمة غری
صحیح حیث أن املادة  3-39من قانون األحوال الشخصیة النافذ مل تفرق عند حصول الطالق مبطالبة
الزوجة بالتعویض سواء كان الطالق قبل الدخول أم بعده ٕوامنا جاء مطلقا واملطلق جیري على إطالقه لذا
كان املتعنی على احملكمة السؤال من املدعي عن سبب طالقه للمدعى علیها مبوجب ورقة الطالق املربزة
لغرض معرفة عما إذا كان متعسفا يف إیقاعه للطالق ودرجة تعسفه من عدمه» .141
 140القرار وارد يف  :د .عبد السالم شعيب ،حقوق املرأة بني القانون واالجتهاد يف لبنان ،يف جتميع التقارير الواردة من مشاريع حبثيّة متع ّددة القطاعات يف
السابق ،ص .29
جمال حقوق اإلنسان ،املرجع َّ
 141قضیة /2224ش  ،2006/1القرار املؤرخ يف .2006/06/18
علي هادي عطية اهلاليل وعمرو السعدي ،حقوق املرأة اإلنسانية ،ص .34
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ٍ
ويالحظ من هذه القرارات َّ
بتعويض
أن القاضي حكم للزوجة
املعنوي الذي أصاهبا بسبب العدول دون أ ْن
كنتيجة للضَّرر
ّ
الرضا
ميس ِّ
حبق الزوج يف العدول كون الزواج قائماً على مبدأ ِّ
َّ
املتبادل .والدليل َّ
أن احملكمة العليا اجلزائريّة نقضت القرار
للصداق مبينةً أنه كان على اجمللس
املطعون فيه جزئيّاً بالنسبة َّ
القضائي أ ْن حيكم بإرجاع نصف املهر للزوجة عوض إبقائه
ّ
ألن الطَّالق متَّ قبل ال ّدخول ،كما َّ
للزوجة كامالً؛ َّ
أن القضاء
املكرسة يف قانون
العامة َّ
املدينّ اللبناينّ مل يتوقف عند أحكام قانون األحوال الشخصيّة بل رجع للقواعد ّ
املوجبات والعقود للفصل يف التعويض عن الضَّرر .142
ويالحظ من هذه القرارات َّ
أن القاضي
ٍ
بتعويض كنتيجة للضَّرر
حكم للزوجة
املعنوي الذي أصاهبا بسبب العدول
ّ
حبق الزوج يف العدول
ميس ِّ
دون أ ْن َّ
الرضا
كون الزواج قائماً على مبدأ ِّ
املتبادل.

ٍ
تعويض ،معتربًة َّ
أن هذا
حبق املرأة املطلقة بسبب العقم ،احلصول على
أقرت احملكمة العليا اجلزائريّة ِّ
كما َّ
تعسفي؛ كون العُقم مسألةً خارجةً عن إرادهتا .وجاء يف قرارها املؤيّد للقرار املستأنف:
الطَّالق
ٌّ
«حيث إنه يتعني تذكري الطاعن بأن عقم الزوجة أو عدم قدرهتا على اإلجناب هي من املسائل اليت خترج عن
إرادهتا واحلال أن هذه املسألة ال تعد من األسباب القانونية اليت ختول للزوج الطالق وحتميل املطلقة مسؤوليته
وبالتايل يعترب الزوج قد تعسف من طالقه وجتاوز يف استعمال حقه يف الطالق وأن تقدير مبلغ التعويض هو
من األمور اخلاضعة لرقابة قضاة املوضوع شريطة أن يوضحوا العناصر اليت اعتمدوها يف تقدير املبلغ احملكوم به،
وأن قضاة اجمللس قد أشاروا إىل ذلك يف قرارهم الذي جاء معلال تعليال كافيا ومقبوال ومسايرا ألحكام القانون
األمر الذي يتعني معه رفض هذا الوجه لعدم سداده» . 143
 .4 .2 .2ح ّق المطلقة في النفقة:
تضمنت قوانني األحوال الشخصية أحكاماً تنظّم احلقوق املاليّة للمطلقة ِّ
لتمكينها من مواجهة الوضع
َّ
اجلديد الذي أصبحت تعيشه جراء طالقها ،خصوصاً إذا كانت حاضنةً ودون موارد بسب عدم اندماجها
نصت املادة  79من
يف احلياة العمليّة .وتنقسم إىل :نفقة ع ّدة؛ ونفقة حضانة ومسكن .ويف هذا َّ
الصددّ ،
قانون األحوال الشخصيّة األردينّ :
« جتب على الزوج نفقة معتدته من طالق أو تفريق أو فسخ»
وأضافت املادة :80
« نفقة العدة كنفقة الزوجية وحيكم هبا من تاريخ وجوب العدة إذا مل يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة
 142د .عبد السالم شعيب ،املرجع نفسه ،ص .29
 143غرفة األحوال الشخصية ،قضية (د.ع) ضد (ح .ز) ،ملف رقم  ، 373707قرار صادر بتاريخ  ، 2006/11/15منشور يف جملة احملكمة العليا لسنة
 ،2007العدد  ،1ص ص .503-49
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فإذا كان هلا نفقة فإهنا متتد إىل انتهاء العدة على أن ال تزيد مدة العدة عن سنة وللمطلقة املطالبة هبا عند
تبليغها وثيقة الطالق فإذا بلغت الطالق قبل انقضاء العدة بشهر على األقل ومل تطالب هبا حىت انقضت
عدهتا يسقط حقها يف النفقة».
نص الفصل :38
وسار القانون التونسي يف ّ
التوجه نفسه؛ إذ ّ
« جيب على الزوج أن ينفق على زوجته املدخول هبا وعلى مفارقته م ّدة ع ّدهتا»
فنص يف املادة : 61
ائري؛ َّ
َّأما القانون اجلز ّ
« ال خترج املطلقة وال املتوىف عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت يف عدة طالقها او وفاة زوجها إال
يف حالة الفاحشة املبينة وهلا احلق يف النفقة يف عدة الطالق».
حق املطلقة يف النفقة ،مثل ما جاء يف قرار احملكمة العليا اجلزائرية عند فصلها
وإذا كان القضاء أ ّكد على ّ
يف الطعن الذي ق ّدمه الزوج ض ّد القرار الذي منح املطلقة نفقة الع ّدة واملسكن ،فقد اعترب َّ
أن نفقة الع ّدة
تشمل املسكن:
« لكن حيث ان نفقة العدة واملسكن اليت منحها احلكم املستأنف والقرار املطعون فيه املقصود منها أن
املطلقة أثناء فرتة العدة تقيم يف مسكن الزوجية إىل انتهاء عدهتا» .144
فإنه حكم هلا يف قضية أخرى بنفقة احلمل حىت لو مل تكن قد صرحت حبملها أمام احملكمة يف أثناء احلكم
بالطالق؛ إذ جاء يف قرارها :
« وحيث أن عدم التصريح باحلمل عند احلكم بالطالق ال يعد حجة جتاه املطلقة ألن هذه األخرية قد ال
حتس وتشعر به يف أسابيعه األوىل بل حىت يف الشهرين األولني له» .145
ويتبي من هذا املوقف حرص القضاء على توفري أقصى محاية للمرأة احلامل بتوفري حقوقها املرتتبة عن هذه
ّ
كل ما يرتتب عن
الوضعية  ،بل أنه يف قضية أخرى ،اعرتف للمطلقة مرةً ثانيةً ّ
باحلق يف احلصول على ّ
الطالق من نفقة بصرف النظر عن سبق حصوهلا على نفقة يف طالقها األول ،مؤّكداً َّ
أن:
« ولكن حيث أنه خالفا ملزاعم الطاعن فإن املبالغ احملكوم هبا ليست مبالغ فيها وأن قضاة املوضوع راعوا
حال الطرفني يسرا وعسرا وأن مراعاة حال الطرفني يقتضي كذلك مراعاة حال الزوجة يسرا وعسرا.
 144يرجى النظر إىل :غرفة األحوال الشخصية ،قضية (ق .ع) ض ّد (ع .ف) ،ملف رقم  ، 390091قرار صادر بتاريخ  ، 2007/04/11منشور يف
جملة احملكمة العليا لسنة  2008العدد  ،1ص ص .248-245
 145يرجى النظر إىل :غرفة األحوال الشخصية ،قضية (ه .خ) ضد (ح .م) ،ملف رقم  ،254080قرار صادر بتاريخ  ،2001/02/21منشور يف اجمللة
القضائية لسنة  ،2002العدد  ،2ص ص .447-444
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حيث أن الطاعن مل يبني أن املطعون ضدها ميسورة احلال خاصة أهنا حاضنة لولديها ،كما أن استفادة
املطعون ضدها من تعويضات مبوجب حكم الطالق األول بتاريخ  1998/05/20ال حيرمها من االستفادة
من توابع العصمة يف الطالق الثاين الواقع بتاريخ  2003/10/26مما يتعني رفض الوجهني معا لعدم
التأسيس» .146
ويف قضية أخرى؛ حكمت احملكمة نفسها المرأة نفساء مبصاريف إضافية على نفقة اإلجيار بالنظر حلالتها
خاصةً لتتعاىف ،وجاء يف القرار:
الصحيّة اليت تفرض هلا عنايةً ّ
« لكن حيث أن النفاس يتطلب عناية خاصة باملرأة ملدة معينة ،وذلك لرعاية صحتها وصحة طفلها،
ونظامها الغذائي خالل تلك املدة .ومن مث فإن املصاريف املتعلقة به ال تقتصر على العالج واألدوية فقط
مثلما يعتقد الطاعن ،وإمنا تقتضي كذلك متابعة نظام غذائي معني يقتضي هو اآلخر مصاريف خاصة
ختضع يف تقديرها إىل السلطة التقديرية لقضاة املوضوع ،ومن مث فإن قضاة اجمللس بقضائهم باملصادقة على
احلكم املستأنف القاضي بإلزام الطاعن بدفعه للمطعون ضدها مصاريف النفاس على هذا األساس يكونون
قد سببوا قرارهم مبا فيه الكفاية األمر الذي جيعل الوجه املثار غري مؤسس» . 147
ويالحظ َّ
حبق املطالبة جبميع
أن القضاء يعرتف للمطلقة ِّ
العريف ،وهو األمر الذي أ ّكدته
حقوقها حىت يف حالة الطالق ّ
اجلهة القضائيّة نفسها عند نظرها يف الطّعن الذي تق ّدمت به
املطعون ض ّدها؛ إذ اعتربت احملكمة العليا أنّه :
« يتبني من ملف الدعوى أن االستئناف املرفوع كان يف
اجلوانب املادية للحكم  .وملا كان كذلك كان على القرار
أال حيكم برفض اإلستئناف .وإمنا يقضي بتأييد احلكم
املستأنف القاضي بتثبيت الطالق الذي أوقعه الزوج على زوجته يف سنة  .1977وباحلكم للمطلقة على
مطلقها بتوابع العصمة اعتبارا من يوم الطلب مىت كان احلق املطالب به ال يسقط بالطالق العريف الذي
أوقعه الزوج ما دام هو مل يدفع هلا حقها الذي طلبته» .148
ويالحظ َّ
أن القضاء يعرتف للمطلقة
حبق املطالبة جبميع حقوقها حىت يف
ِّ
العريف ،وهو األمر الذي
حالة الطالق ّ
أ ّكدته اجلهة القضائيّة نفسها عند
نظرها يف الطّعن الذي تق ّدمت به
املطعون ض ّدها.

 146املقصود بالتعويضات هنا توابع الطالق املتمثلة يف النفقة .
يرجى النظر إىل :غرفة األحوال الشخصية ،قضية (ح .ز) ض ّد (ب .ح)  ،ملف رقم  ،391655قرار صادر بتاريخ  ،2007/04/11منشور يف جملة احملكمة
العليا لسنة  ،2008العدد  ،1ص ص .252-249
 147غرفة األحوال الشخصيّة واملواريث ،قضيّة (ز .م) ض ّد (ب .ف) ،ملف رقم  ،594435قرار صادر بتاريخ  ،2011/01/13منشور يف جملة احملكمة
العليا لسنة  ،2011العدد  ،2ص ص .269-266
 148غرفة األحوال الشخصيّة ،قضية (ب .ع) ض ّد (ز .خ) ،ملف رقم  ، 288322قرار صادر بتاريخ  ،2001/04/11منشور يف اجمللة القضائيّة لسنة
 ،2003العدد  ،1ص ص .377-375
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 .5 .2 .2ح ّق المطلقة في الحضانة
ال يُثري موضوع احلضانة إشكاالً عندما تكون الرابطة الزوجية قائمة ،باعتبار األبوين يشرفان معاً على تربية
األوالد ،149غري َّ
أن األمر خيتلف عند حدوث الطالق ،وقد تنتج عنه عواقب تسيء لألم والطفل معاً.
نصت املادة /1/16د ،من اتفاقيّة القضاء على مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة :
ومعاجلةً هلذه احلالة؛ ّ
«  .1تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة
بالزواج والعالقات العائلية ،وبوجه خاص تضمن ،على أساس املساواة بني الرجل واملرأة:
(د) نفس احلقوق واملسؤوليات كوالدة ،بغض النظر عن حالتها الزوجية ،يف األمور املتعلقة بأطفاهلا وىف مجيع
األحوال ،تكون مصاحل األطفال هي الراجحة،
(و) نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم ،أو ما شابه
ذلك من األنظمة املؤسسية اإلجتماعية ،حني توجد هذه املفاهيم يف التشريع الوطين ،وىف مجيع األحوال
تكون مصاحل األطفال هي الراجحة».
حق لصاحل الطفل احملضون ،فال يعين ذلك عدم مراعاة وضع األم ،وأخذ ظروفها
ولئن كانت احلضانة ّ
املرتتبة عن الطالق باحلسبان ،خصوصاً َّ
أن بعض القوانني قد تَع ِرف متيّيزاً جتاهها يف هذه املسألة ،وهو ما
العامة  21معتربًة أنّه :
أ ّكدته جلنة القضاء على التميّيز ض ّد املرأة يف التوصية ّ
« وينبغي للدول األطراف أن تكفل مبوجب قوانينها ،املساواة بني الوالدين ،بغض النظر عن حالتهما
الزوجية وعما إذا كانا يعيشان مع أطفاهلما أم ال يف احلقوق واملسؤوليات جتاه أطفاهلما» .150
ومن املؤّكد َّ
أن الوضع االجتماعي للمرأة ال ينبغي أ ْن يقلِّص
من ح ّقها يف ُمارسة احلضانة ،وهو ما جاء يف قرار حمكمة
استئناف عمان الشرعيّة رقم ( 1991/32719هيئة
مخاسية) الصادر بتاريخ َّ 1991/3/21
بأن:

ومن املؤّكد َّ
أن الوضع االجتماعي
للمرأة ال ينبغي أ ْن يقلِّص من ح ّقها
يف ُمارسة احلضانة ،وهو ما جاء يف
قرار حمكمة استئناف عمان الشرعيّة
رقم ( 1991/32719هيئة مخاسية)
الصادر بتاريخ . 1991/3/21

« الشريعة اإلسالمية ال متنع املرأة من العمل ،واالحرتاف
طلباً للرزق الذي هو عماد احلياة ،وكون احلاضنة موظفة ال
تسقط أهليتها للحضانة؛ َّ
ألن املعول عليه يف سقوط احلضانة هو ضياع الولدٕ ،وامهاله وليس االحرتاف
والعملٕ ،واذا كانت احلاضنة تعمل موظفة وخترج من البيت لبعض الوقت ،وأثناء خروجها يوجد من يصون
السابق ،ص .253
 149يرجى النظر إىل : :د .بن شويخ الرشيد ،شرح قانون األسرة اجلزائري املع ّدل ،املرجع َّ
العامة رقم  ،21الفقرة .20
 150يرجى النظر إىل :جلنة القضاء على التميّيز ض ّد املرأة  ،التوصية ّ
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الصغرية ،وحيافظ عليها فال تسقط حضانتها ألهنا تكون مأمونة على ابنتها ،صائنة هلا من الضياع واإلمهال،
وقد ثبت يف هذه الدعوى بإقرار املستأنف عليه َّ
أن الصغرية تبقى عند جدهتا ألمها حال ذهاب والدهتا
املستأنفة إىل عملها ،لذلك تقرر احملكمة فسخ احلكم بضم الصغرية لوالدها ،ولتوفري أسباب احلكم َّ
فإن
حمكمة االستئناف قررت رد الدعوى لثبوت وجود الصغرية عند من يصوهنا وحيافظ عليها أثناء خروج والدهتا
لعملها» . 151
وهو ما ذهبت إليه احملكمة العليا اجلزائرية يف قرارها كالتايل:
« حيث يقول الطاعن أن القرار املطعون فيه أيد احلكم املستأنف القاضي بإسناد حضانة الولدين إىل األم
مع أن مصلحتهما تكون مع األب و ليس مع األم اليت تشتغل باجلامعة مىت كان هذا العمل من شأنه أن
حيرم احملضونني من حقهما يف العناية والرعاية والرتبية وهو ما يعيبه مما يستوجب نقضه .
لكن حيث أن عمل احلاضنة ال يسقط حقها يف حضانة ولدها ما مل يتوفر الدليل الصحيح على أن هذا
العمل حيرم احملضون من حقه يف العناية والرعاية .فضال عن ذلك ان احلضانة ليست حقا للحاضنني فقط ،
وإمنا هي حق للمحضون أيضا كما هو يف الفقه واإلجتهاد ،وملا كان ذلك وكان القرار قضى بتأييد احلكم
املستأنف يف هذا اخلصوص ،فإنه يكون قد أحسن تطبيق القانون» .152
كما َّ
أن ّأم البنت جمهولة األب أوىل حبضانتها من كافلها أو ممن يتوىل كفالتها ،حسب ما جاء يف قرار آخر
للجهة القضائيّة نفسها:

« حيث ومبراجعة القرار املطعون فيه تبني منه أن املطعون ضده متكفل بالبنت حمل النزاع والطاعنة امها
من أب جمهول.
وحيث ان الطاعنة بصفتها أم البنت أوىل من غريها يف حضانتها.
وحيث بقضاء قضاة املوضوع خالفا لذلك يكونون قد أساءوا تقدير الوقائع فضال على أهنم مل يعطوا
لقضائهم األساس القانوين ،األمر الذي يستوجب اإلستجابة للوجه املثار لوجاهته» .153
ومن جانب آخر ،ذهب القضاء العراقي إىل َّ
أن زواج احلاضنة من أجنيب ال يسقط تلقائيّاً ح ّقها يف احلضانة
السابق ،ص .41
 151القرار مذكور يف  :إحسان بركات وإهلام املبيضني ،حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،املرجع َّ

 152يرجى النظر إىل :غرفة األحوال الشخصية واملواريث ،قضية (ع .ل) ضد (ف .ح) ،ملف رقم  ،274207قرار صادر بتاريخ  ،2002/07/3منشور
يف اجمللة القضائية لسنة  ،2004العدد  ،1ص ص .266-263
 153يرجى النظر إىل :غرفة األحوال الشخصية واملواريث ،قضية (م .ف) ضد (خ .س) ،ملف رقم  ،582813قرار صادر بتاريخ  ،2010/11/11منشور
يف جملة احملكمة العليا لسنة  ،2011العدد  ،1ص ص .265-262
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إال بقرار من اللجنة الطبية  ،وهو ما أ ّكدته حمكمة متیّیز
العراق يف القضیّة رقم /2896شخصية 1999/بقرارها
الصادر بتاريخ  1999/7/10بعد نقضها حلكم
حمكمة األحوال الشخصية يف الرصافة الذي جاء فيه:

ذهب القضاء العراقي إىل َّ
أن زواج احلاضنة
من أجنيب ال يسقط تلقائيّاً ح ّقها يف احلضانة
إال بقرار من اللجنة الطبية  ،وهو ما أ ّكدته
حمكمة متیّیز العراق يف القضیّة رقم /2896
شخصية 1999/بقرارها الصادر بتاريخ
 1999/7/10بعد نقضها حلكم حمكمة
األحوال الشخصية يف الرصافة.

« لدى عطف النظر على احلكم املمیز وجد أن احملكمة
مل تستكمل التحقیقات املطلوبة يف الدعوى بإحالة
الطرفنی مع الطفل (س) إىل اللجنة الطبیة املختصة
للتثبت عما إذا كان یتضرر من مفارقته والدته(املدعى
علیها) /املمیزة ألن األم أحق حبضانة الولد وتربیته وال تسقط حضانتها بالزواج وتقرر احملكمة يف هذه احلالة
أحقیة أي منهما يف احلضانة يف ضوء مصلحة احملضون» .154
كما رفض القضاء اللبناينّ ادعاء املميّز َّ
بأن القرار الذي منح احلضانة لألم حیول دون تلقي القاصر ْتی الرتبیة
الدِّینیة؛ إذ جاء يف قرار حمكمة التمیّیز :
« مبا أن املمیز یأخذ على حمكمة االستئناف مبوجب السبب االول خمالفة املادة 270أ.م.م .كونه تقدم
بالئحة شهود مل تقم احملكمة بدعوهتم ،كما أنه یأخذ على القرار االستئنايف مبوجب السبب الثاين اعتماده
على تقریر املستشار النفسي وطبیبة األمراض العقلیة والنفسیة على الرغم من نفیه ذلك وذلك للحؤول
دون تعینی جلنة اطباء اخرى أو دعوة شهود الثبات عكس ما تديل به املمیز علیها وأنه بذلك یكون فاقداً
لألساس القانوين ،كما أن املمیز یأخذ على حمكمة االستئناف مبوجب السبب الثالث خمالفتها املادة 270
أ.م.م  .إذ ان املرشدة االجتماعية جمرد مشاهدة میكن دحض تقریرها بالبینة املعاكسة ،ومبا أن حمكمة
االستئناف مل تستند فقط اىل تقریر املرشدة االجتماعیة إلیالء حضانة الطفلتنی اىل والدهتما بل اىل عدة
امور منها صدور قرار عن حمكمة االستئناف العسكریة صدق القرار االبتدائي العسكري بثبوت ضرب
املمیز للممیز علیها وتقریر الطبیب الشرعي هبذا اخلصوص وإىل أن املمیز حبكم عمله معرض النتقاله من
موقع إىل آخر ضمن املناطق اللبنانیة ما حیول دون تواجده بصورة مستمرة مع ابنتیه ،وفضلت بالتايل إعطاء
احلضانة للوالدة ،وهذه املفاضلة غری خاضعة لرقابة احملكمة العلیا على ضوء فشل املمیز من إثبات عدم
أهلية املمیز علیها للقیام بواجبات احلضانة ،فال تكون حمكمة االستئناف ملزمة بسماع الشهود وال بتعینی
جلنة أطباء جدیدة كما أهنا ال تكون قد أفقدت قرارها األساس القانوين ما حیتم رد االسباب الثالثة آنفة
الذكر» .155
السابق ،ص .48
 154وارد فی  :علي هادي عطية اهلاليل وعمرو السعدي ،حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،العراق ،املرجع َّ
 155وارد فی :
السابق ،ص .31
فوزي مخيس وندين مشموشي ،دراسة حول حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف ضوء أحكام القضاء اللبناين ،املرجع َّ
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املغريب عندما َّقرر إبقاء احلضانة لألم
وهو ما أ ّكده القضاء
ّ
رغم ادعاء األب َّ
أن بُعد املسافة حیول دون متكینه من ممارسة
إشرافه وتربیة أوالده ،فاعترب اجمللس األعلى:

املغريب عندما َّقرر
وهو ما أ ّكده القضاء ّ
إبقاء احلضانة لألم رغم ادعاء األب
َّ
أن بُعد املسافة حیول دون متكینه من
ممارسة إشرافه وتربیة أوالده.

« لكن حیث إنه ال عالقة بنی أصل البالد اليت ینتسب
إلیها أبو احملضون وبنی الفصول املستشهد هبا الواردة مبدونة
األحوال الشخصیة ،وأن العربة حبصول العسر بسبب انتقال احلاضنة مبحضوهنا إىل بلدة ال یتسىن ألب
احملضون أو ولیه رقابته ،واإلشراف على تربیته إال مع عسر ،ويف نازلتنا فإن الذي غادر مقر الطرفنی العادي
حینما كانت العالقة الزوجیة قائمة هو األب ،ويف هذه احلالة ال یستقیم تطبیق الفصل  107من مدونة
األحوال الشخصية ،ومن جهة أخرى فإن املسافة ما بنی احلسیمة والناظور ال تشكل أي عسر يف رقابة
شؤون احملضوننی واإلشراف على تربيتهم وتوجيههم ،الشيء الذي كان معه القرار مؤسسا ،وما أثاره الطاعن
غری ذي أساس» .156
حق احلضانة املسندة لألم ،نقضت اهلیئة التمیّیزية فی رئاسة استئناف بغداد حكماً
وتأ ّكيداً على أمهّية ّ
الشعب الذی قضى برباءة والد طفل حدیث الوالدة قام بإبعاد الطفل عن
صادراً عن حمكمة جنح حی ّ
والدته ،وجاء فی قرارها:
« لدى عطف النظر على القرار املميز واألسباب التی بنی علیها وجد بانه غری صحیح وخمالف للقانون،
ألن واقعة إبعاد الطفل حدیث الوالدة (م) عن والدته(ذات السلطة الشرعیة على حضانته حبكم القانون)
حتققت باعرتاف املتهم املعززة بشكوى املشتكیة وبقیة حماضر االستدالل وهذا الفعل جمرم حبكم املادة
( )381من قانون العقوبات وبالتالی كان على احملكمة اختاذ القرار املناسب فی ضوء األدلة آنفة الذكر
وإن قول احملكمة فی قراراها املميز بأن املتهم هو والد الطفل وهو من أصحاب السلطة الشرعیة علیه
باعتباره الولی اجلربي ومسؤول عنه ،فهو قول فی غری حمله فی هذه الدعوى ویصح فی موضوع آخر غری
اإلبعاد الذی قصده املشرع للطفل الذی هو حدیث العهد بالوالدة  ،وهبذا تكون احملكمة قد أخطأت فی
قرارها املميز مبراعاة حكم القانون ،فقرر نقض القرار وإعادة الدعوى إىل حمكمتها إلجراء احملاكمة جمددا
فی ضوء ما تقدم» . 157

 156القرار رقم  ،16ملف رقم  91/5895الصادر بتاريخ  ،1992/06/23وارد فی :
زهور احلر وحسن ابرهيمي ،دراسة حول حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،املغرب ،ص .35
 157اهلیئة التمیّیزية فی رئاسة استئناف بغداد/الرصافة االتّادية ،املميزة (س .ط .ع) املميّز عليه (ع .ع .أ) ،رقم القرار /169جزاء ،2011/الصادر بتاريخ
 ،2011/5/31امللحق  ،1ص .146
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تود
وذهب القضاء
الفلسطيين بدوره إىل محایة حقوق احلاضنة التی ُّ
ّ
الرتاجع عما اتفقت علیه مع والد احملضون حول مكان الزیارة وزماهنا؛
إذ أ ّكد قرار حمكمة االستئناف الشرعيّة على َّ
أن :
« اكتساب الزوجة (املدعية) حق العدول عما اتفقت عليه مع املدعى
عليه (والد الصغري)على مكان وزمان مشاهدة الصغري ،بالرغم من
وجود قرار اكتسب الدرجة القطعية ،ذلك أن احلاضنة ألزمت نفسها
باتفاق مل يوجبه الشرع عليها ال يتخذ احلكم برؤية الصغري ذريعة لإلضرار باحلاضنه وفقا الحكام املادة
 163من قانون األحوال الشخصية رقم (  ) 61لعام .158 »1976
الفلسطيين
وذهب القضاء
ّ
بدوره إىل محایة حقوق
تود الرتاجع عما
احلاضنة التی ُّ
اتفقت علیه مع والد احملضون
حول مكان الزیارة وزماهنا.

كل القرارات االعتبارات املوضوعيّة فی ما یتعلّق
وتغلِّب ُّ
للمربرات الشخصيّة
ّ
حبق حضانة األم ،وال تويل اهتماماً ّ
املكرسة يف
 ،كما تتماشى هذه القرارات مع املبادئ ّ
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة حىت
وإن كانت ال تستند إليها صراحة ،ما جعلها تعمد إىل
التطبيق مبوجب التفسري الضمين.

كل القرارات االعتبارات املوضوعيّة
وتغلِّب ُّ
حبق حضانة األم ،وال تويل
فی ما یتعلّق ّ
للمربرات الشخصيّة  ،كما تتماشى
اهتماماً ّ
املكرسة يف اتفاقية
هذه القرارات مع املبادئ ّ
القضاء على مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة
حىت وإن كانت ال تستند إليها صراحة ،ما
جعلها تعمد إىل التطبيق مبوجب التفسري
الضمين.

 .6 .2 .2ح ّق المطلقة في الزيارة دون أي قيد
يُ ُّ
املهمة؛ ألهنا تساهم يف تكوين
عد ّ
حق الزيارة من األمور ّ
159
تعسف أحد الوالدين
احلق بُعداً عند ُّ
شخصيّة الطفل احملضون وتبقي على روابطه مع أبويه  ،ويأخذ هذا ّ
حق األم
يف استعماله جتاه اآلخر .ولقد أ ّكدت اتفاقيّة القضاء على مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة محاية ّ
مهما كانت وضعيّتها يف املادة /1/16د املشار إليها آنفاً .
وأ ّكدت احملكمة العليا اجلزائرية مبناسبة نظرها يف الطّعن املق ّدم من طرف الطاعنة يف قرار أصدره اجمللس
القضائي الذي أعلن عدم اختصاصه يف طلبها املتعلّق بتغيّري مكان الزيارة من منزل األب إىل مدينة اجلزائر
ّ
مس حب ّقها يف الزيارة وحبرية التنقل؛ إذ جاء فيه:
أنه
ا
رب
معت
ار،
ر
الق
ونقض
االستعجال،
عنصر
النتفاء
ً
ٌّ
« أولوية األم لولدها أو ابنتها من أولويات اإلستعجال وإذا نشأ عليها نزاع بني احلاضن وبني من أخذت
منه احلضانة خاصة إذا كان أما وطرح األمر على العدالة يف شكل طلب مستعجل فرفضه بعلة أنه غري
مستعجل هو خطأ يف تصنيف األمور املستعجلة.
السابق ،ص .36
 158القرار رقم  ،2009/554وارد يف أ .فاطمة املؤقت و أ .داود درعاوي ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،املرجع َّ
السابق ،ص .258
 159يرجى النظر إىل :د .بن شويخ الرشيد ،شرح قانون األسرة اجلزائري املع ّدل ،املرجع َّ
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فإذا كان يف غياب الولد عن أمه يؤتى به إليها عن طريق أمر مستعجل أو عن طريق أمر من وكيل الدولة،
فكيف يرفض طلبها مبقولة عدم اإلختصاص يف حتديد مكان الزيارة الذي ال عالقة باحلضانة بل هو جمرد
إجراء يرمي إىل متكني األم من رؤية ولدها لزمن حمدد مث يرجع الولد إىل حاضنه إذ أن احلضانة حكم هبا
حبكم الطالق واألم مل تطالب باحلضانة وإمنا طالبت بتغيري مكاهنا واحلكم حينما اعترب ذلك مما ميس
املوضوع فقد توسع يف فهم الطلب وتبعه اجمللس يف هذا التوسع ولكن بدون تسبيب واضح مما يعيب قراره
ويعرضه للنقض.
كما أن حق الشخص ال يقيد إال مبا قيده القانون فزيارة األم أو األب لولدها حق لكل منهما وعلى من
كان عنده الولد أن يسهل على اآلخر استعماهلا على النحو الذي يراه بدون تضييق أو تقييد أو مراقبة،
فالشرع او القانون ال يبين األشياء على التخوف  ،بل على احلق وحده ،إذا فالزيارة يف القضية حكم هبا
للطاعنة قيدت بأن تكون يف بيت مطلقها وال خترج بالبنت من مدينة تازمالت ،ويف هذا تضييق وتقييد حلق
وجه خرج الزيارة من معناها الشرعي وهذا ال يهم غرفة األحوال الشخصية أنه ليس هو الذي غري الطعن
ولكن الطعن يتعلق بتغيري مكان الزيارة واألم فهي على حق تأخذ ابنتها مدة الزيارة أينما تريد يف أي بلد
ختتارها ،أما فرض اإلقامة احملروسة عليها ببلدة تازمالت وبت األب فهذا خالف الشرع وفيه خرق للقانون
وحد من حرية األشخاص ،وإذا كانت احلضانة نفسها قابلة للمراجعة ،فمن الضروري أن تكون الزيارة
تتقدم عليها يف التعديل وتغيري مكان مباشرهتا  .والقرار املطعون فيه حينما وافق على أمر مل يتماشى مع
طلب عادل فإنه أخل حبقوق األشخاص الشرعية وحكم بعدم اإلختصاص يف امر من أولويات اختصاصه
األمر الذي يعرضه للنقض» . 160
وإذا كان القضاء أنصف املرأة بالنسبة للمسائل األسرية
اخلي بطريقة تفسرييّة
املعروضة عليه مطبقاً القانون ال ّد ّ
جتعله يتماشى مع القانون ال ّدويل ،فإنه أصبح يستعمل
االتاه بقبول تطبيق أحكام
العام ليسري يف هذا ّ
النظام ّ
صادرة عن جهات قضائيّة أجنبيّة .

وإذا كان القضاء أنصف املرأة بالنسبة
للمسائل األسرية املعروضة عليه مطبقاً
اخلي بطريقة تفسرييّة جتعله
القانون ال ّد ّ
يتماشى مع القانون ال ّدويل ،فإنه أصبح
االتاه
العام ليسري يف هذا ّ
يستعمل النظام ّ
بقبول تطبيق أحكام صادرة عن جهات
قضائيّة أجنبيّة .

متخض
وبدأت هذ املمارسة أمام احملاكم األوروبيّة؛ إذ ّ
عن التعارض بني قوانني األسرة املطبّقة يف ال ّدول العربيّة
العام من طرف القضاة األوروبيّني لرفض
تذرع بالنظام ّ
اإلسالميّة وقوانني األسرة يف ال ّدول األوروبيّة وجود ّ
 160يرجى النظر إىل :غرفة األحوال الشخصية ،قضية (ف ).ضد ( س .ه)  ،ملف رقم  ،79891قرار صادر بتاريخ  ،1990/04/30منشور يف اجمللة
القضائية لسنة  ،1992العدد  ،1ص ص .58-55
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تطبيق األحكام املتعلّقة بالطالق وتع ّدد الزوجات وعدم املساواة يف اإلرث ،معتربين َّ
أن هذه القوانني
تتعارض مع املبدأ املقدس املتمثل يف املساواة.161
العام الذي اعتمدته حمكمة النقض
غري أ ّن القضاء
عرف باألثر املخ ّفف للنظام ّ
األورويب أصبح يعتمد ما يُ َ
ّ
دول أخرى ،مثل تونس ،ويقوم على قبول الوضعيّة القانونيّة حمل النزاع اليت ال تتميّز
الفرنسيّة ،وأخذت به ٌ
متس
بتقارب كبري مع النظام القانوينّ لل ّدولة اليت ينظر قضاؤها يف القضية  ،Etat du forوعندما ال ّ
العام فيها.
بصفة دائمة ومعتربة بالنظام ّ
السياق املتسامح ،متَّ االعرتاف بآثار الزواج املتع ّدد الذي يُربم يف اخلارج طب ًقا لقوانني ال ّدول العربيّة،
ويف هذا ِّ
وكذلك بالطّالق الواقع يف اخلارج . 162
التونسي ،بناءً على هذه النظريّة ،الصيغة التنفيذية ألحكام صادرة خارج تراب اإلقليم يف ما
ومنح القضاء
ّ
حالتي  :تتعلّق األوىل بكون املرأة هي اليت تطلب االعرتاف بآثار الطّالق الذي متَّ
يتعلق بآثار الطّالق يف ْ
توقيعه حبكم قضائي أمام القضاء األجنيب ،وهو ما قضت به حمكمة استئناف تونس ،معتربةً َّ
أن :
ّ
ّ
« حكم إثبات الطالق الذي صدر عن حمكمة الرياض موافق لنص املادتني  11و  12من جملة القانون
الدويل اخلاص مبا أنه ثابت فيها أن املرأة قبلت بالطالق وهي اليت تطالب بإعطائه الصيغة التنفيذية» .163
خاصة بتع ّدد الزوجات ،وهو ما قضت به احملكمة نفسها
َّأما الثانية؛ فتتعلّق باالعرتاف بأحكام أجنبية ّ
تونسي حتمل اجلنسية الليبيّة بصفة أرملة لتم ّكنها من املطالبة حبقوقها
عندما اعرتفت للزوجة الثانية ملواطن
ّ
احلالتي . 164
يف الرتكة ،وهو تأ ّكيد حلقوق املرأة يف كلتا
ْ
التوجه نفسه ،ففي قضية تعلّقت مبنح حكم صادر عن
كما ّاتهت احملكمة العليا اجلزائرية إىل اعتماد ّ
حمكمة فرنسية ألزم الزوج بدفع مبلغ النفقة املستحق للحاضنة بالعملة الصعبة مفنداً مزاعم الزوج َّ
بأن ذلك
العام ،واعترب َّ
أن:
ٌ
خمالف للنظام ّ
 161يرجى النظر إىل:
BENACHOUR, Sana, Les institutions du droit musulman à l’épreuve de l’ordre public européen,
Revue des droits de l’Enfant et de la Femme, éditée par le CIDDEF, n° 32, Décembre 2013, p 45.
 162يرجى النظر إىل.Ibid, p 46 :
 163القرار رقم  79207املؤرخ يف  3تشرين األول /أكتوبر  ،2001مذكور يف :
Ben Lamine, Meriem, La jurisprudence Tunisienne en matière d’exequatur : cas du droit de la
famille,, p 13.
 164يرجى النظر إىل:

,Ibid, p 15. Ben Lamine, Meriem
الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
االجتهادات القضائ ّية العرب ّية يف تطبيق االتفاقيات ّ

99

« حيث أن القرار املنتقد مل خيالف أية قاعدة جوهرية ،كما أنه مل خيالف القانون الوطين وذلك أن احلكم
بأجرة شهرية للحاضنة مقابل سهرها وقيامها حبضانة أوالدها والذين أسندت حضانتهم هلا ال يعد خمالفة
جوهرية يف اإلجراءات ألن قيام احلاضنة هبذه املهمة يف بلد أجنيب مبا حيتوي عليه من تقاليد وصعوبة يف
احلياة وتعقيداهتا ليست نفس املهمة إذا أسندت هلا يف وطنها وموطنها ،فتخصص نفقة أو أجرة للحاضنة
مقابل قيامها (حضانة أوالدها يف بلد اجنيب) ال تعد خمالفة لقاعدة جوهرية حىت وإن القانون اجلزائري ال
ينص عليها ومع ذلك فهي تشجع وتدفع احلاضنة للقيام مبحضوهنا بكل ما متلك من جهد ،مما جيعل القرار
األجنيب حمل اخلالف ال يتعارض والسيادة الوطنية أو القيم الوطنية» .165
 .3 .2الحقوق المتعلّقة بالنسب والميراث
بالرابطة الزوجيّة ال سيّما النسب ،إالّ أننا ارتأينا فصلهما ودراستهما معاً بالنظر
رغم تعلّق هذه احلقوق ّ
خلصوصيّتهما.
 .1 .3 .2ح ّق المرأة في إثبات نسب أطفالها
تكرس اتفاقيّات حقوق اإلنسان عدم التميّيز بني األشخاص على أساس املولد مت ّكيناً للطفل من أ ْن يتمتّع
ّ
النص على احلقوق نفسها
وتضمنت املادة ّ 16
حبقوقه سواء كان ميالده يف إطار عالقة زواج أو خارجهاّ ،
للمرأة يف أثناء الزواج وعند احنالله.
كرست قوانني األحوال الشخصيّة لل ّدول العربيّة ثبوت النسب بالزواج ،حفاظاً على قاعدة عدم اختالط
وّ
أقرت بثبوته كذلك يف حالة الزواج الفاسد وزواج الشبهة .ولقد جلأت إىل اعتماد الطرق
األنساب ،غري أهنا َّ
ظل وجود حاالت ع ّدة یتم فیها إنكار
احلديثة إلثبات النسب؛ حفاظاً على مصلحة األم،
ّ
وخباصة يف ّ
األوالد من طرف الرجل رغبةً يف التنصل من االلتزامات اليت یفرضها علیه القانون .166
احلل بقبول اللجوء إىل اخلربة الطبيّة؛ إذ جاء يف قرار صادر عن اجمللس األعلى
ولقد ساير القضاء املغريب هذا ّ
بغرفتیه :الشرعیّة؛ واملدنیّة بتاریخ : 2005/03/09
ْ
« حیث صح ما عابه الطالب على القرار املطعون فیه ،ذلك أنه و ٕان كان الفراش الشرعي قرینة قاطعة
على إثبات النسب ،فإن ذلك مشروط بأن تكون الوالدة ثابتة يف التاریخ وداخل األمد املعترب شرعا بشكل
ال مراء فیه وال جدال ،ومبا أن موضوع اخلصومة یدور حول ادعاء املطلوبة أهنا طلقت من الطاعن بتاریخ
 165يرجى النظر إىل :غرفة األحوال الشخصية واملواريث ،قضية (ح .ر) ضد (ح .ن)  ،امللف رقم  ،355718القرار الصادر بتاريخ ،2006/04/12
املنشور يف جملة احملكمة العليا لسنة  ،2006العدد  ،1ص ص .483-477
السابق ،ص .236
 166رجى النظر إىل  :د .بن شويخ الرشيد ،شرح قانون األسرة اجلزائري املع ّدل ،املرجع َّ
السابق ،ص .36
زهور احلر وحسن ابرهيمي ،دراسة حول حقوق املرأة اإلنسانية ،املرجع َّ
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 ،1989/12/20ووضعت اإلبن (س) املطلوب نفقته بتاریخ  1990/01/01وقدمت شهادة والدة
حمررة بتاریخ 2000/07/20من قائد العنادرة بإفادة من الشیخ ،وتصریح شرف منها  ،ونفى الطالب
نسب اإلبن املذكور إلیه لكونه مل یعلم بوجوده إال بتاریخ  2002/10/15أي بعد توصله بدعوى املطالبة
بنفقته ،ولكونه أیضا عقیما وأدىل بوثائق طبیة لتأكید ذلك ،والتمس إجراء خربة طبیة علیه وعلى اإلبن
املذكور لتحدید سنه وتاریخ ازدیاد اإلبن املذكور ،فإنه كان على احملكمة أن تبحث بوسائل اإلثبات املعتمدة
شرعا ومنها اخلربة اليت ال یوجد نص قانوين صریح مینع احملكمة من االستعانة هبا ،وملا اكتفت بالقول ردا
على ملتمس إجراء اخلربة بأن ما متسك به الطالب خیالف أصول الفقه واحلدیث الشریف دون اعتماد نص
قاطع يف املوضوع ،فإهنا مل تضع ملا قضت به أساسا وعرضت قرارها بذلك للنقض» .167
كما َّ
أن احملكمة العليا اجلزائرية قبلت اللجوء إىل الطرق العلمیّة إلحلاق الولد بأبیه ،واعتربت املسألة خمتلفةً
عن إثبات النسب ،وجاء فی قرارها:
« حیث باإلطالع على القرار املطعون فیه الذي تبىن احلكم املستأنف یتبنی منه أن قضاة املوضوع مل
یستجیبوا لطلب الطاعنة الرامي إىل إحلاق نسب املولود (ص .م) للمطعون ضده باعتباره أب له كما أثبتته
اخلربة العلمیة * DNAمعتمدين يف ذلك على املادة  40من قانون األسرة رغم ان هذه األخرية تفيد
وأنه يثبت النسب بعدة طرق ومنها البينة وملا كانت اخلربة العلمیة  DNAأثبتت أن هذا الطفل هو ابن
املطعون ضده ومن صلبه بناء على العالقة التی كانت تربطه بالطاعنة فكان عليهم إحلاق هذا الولد بأبیه
وهو الطاعن وال أن ختتلط عليهم األمور بنی الزواج الشرعی الذي تناولته املادة  41وبنی إحلاق النسب
الذي جاء نتيجة عالقة غری شرعیة خاصة وأن كالمها خیتلف عن اآلخر ولكل واحد منهما آثار شرعية
كذلك ،وملا تبنی فی قضیة احلال أن الولد هو من صلب املطعون ضده نتيجة هذه العالقة مع الطاعنة فإنه
یلحق به  ،األمر الذي یتعني معه نقض القرار املطعون فیه» .168
حلق الطفل يف ثبوت نسبه ،إالّ
تكريس هذه القرارات ّ
ّ
ورغم ّ
هترب
أهنا تضمن يف الوقت ذاته ّ
حق املرأة يف احلماية من ّ
الرجل من مسؤوليّاته ،وتُ ُّ
عد إنصافاً هلا مبا يتوافق مع املعايّري
ال ّدولية.

حلق الطفل
تكريس هذه القرارات ّ
ّ
ورغم ّ
يف ثبوت نسبه ،إالّ أهنا تضمن يف الوقت
هترب
ذاته ّ
حق املرأة يف احلماية من ّ
الرجل من مسؤوليّاته ،وتُ ُّ
عد إنصافاً هلا
مبا يتوافق مع املعايّري ال ّدولية.

 167القرار الرقم  29الصادر بتاريخ  ،2005/03/09وارد يف :
لسابق ،ص .37
زهور احلر وحسن ابرهيمي ،دراسة حول حقوق املرأة اإلنسانية ،املرجع َّ
 168يرجى النظر إىل :غرفة األحوال الشخصية واملواريث ،قضية (ب .س) ضد (م .ع) ،امللف رقم  ،355180القرار الصادر بتاريخ ،2006/03/05
منشور يف جملة احملكمة العليا لسنة  ،2006العدد  ،1ص ص .475-469
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 .2 .3 .2ح ّق المرأة في الميراث رغم زواجها بغير مسلم
تضمنته جملة األحوال الشخصيّة
كل املسائل املتعلّقة باملرياث ،وهو ما ّ
نظّمت قوانني األحوال الشخصية ّ
التونسيّة ال سيّما يف ما يتعلّق مبوانع اإلرث اليت ح ّددها الفصل  88بالقتل العمد .وقد ثار التساؤل حول
ما إذا كان باإلمكان االستناد إىل موانع أخرى غري اليت ح ّددها الفصل ،وال سيّما اختالف ال ّدين .وذهب
ٍ
القضاء إىل َّ
بالضرورة خروجها عن دينها ،واعتناقها
أن زواج املرأة
بشخص من غري دينها ال يرتتب عليه ّ
ديناً آخر طاملا مل يثبت ُمارستها لشعائر دينيّة مغايرة لدينها.
وأ ّكدت حمكمة التعقيب على الفصل بني التمتّع
باحلقوق ومسألة املعتقدات ال ّدينية للشخص يف
قضية كان قد رفعها املدعوون (ز .ب .ق) ( ،ه.
بنيت
م .ق) و (س ..ص .ق) ض ّد امل ّدعى عليهما ْ
شقيقهم لطلب حرماهنما من إرث والدمها بسبب
اختالف الدِّين الذي نتج عن ارتباطهما بغري مسلم.

وأ ّكدت حمكمة التعقيب على الفصل بني
التمتّع باحلقوق ومسألة املعتقدات ال ّدينية
للشخص يف قضية كان قد رفعها املدعوون
(ز .ب .ق) ( ،ه .م .ق) و (س ..ص.
بنيت شقيقهم لطلب
ق) ض ّد امل ّدعى عليهما ْ
حرماهنما من إرث والدمها بسبب اختالف
الدِّين الذي نتج عن ارتباطهما بغري مسلم .

« وحيث من ناحية أخرى فإن ضمان مبدأ املساواة
املنصوص عليه بالفصل  6من الدستور والفصل  26من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
يوجب عدم التمييز بني األفراد العتبارات دينية مما مينع تعليق احلق يف اإلرث على اعتبارات متعلقة بعقيدة
الوارث.
وحيث أن ضمان حرية زواج املرأة على قدم املساواة مع الرجل املكرسة بالفقرة  -1ب من الفصل 16
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املؤرخة يف  18ديسمرب 1979املصادق عليها من
اجلمهورية التونسية مبوجب القانون  68لسنة 1985املؤرخ يف  12جويلية*  1985مينع من القول بوجود
أي تأثري ملعتقد املرأة على حريتها يف الزواج وباألثر على حقها يف املرياث اعتبارا إللزامية االتفاقيات الدولية
اليت تفوق إلزامية القوانني العادية طبقا ألحكام الفصل  32من الدستور .
وحيث يكون بذلك الطعن املؤسس على وجود مانع ديين لإلرث يف القانون التونسي يف غري طريقه مما
يتجه معه رفضه» .169
 169قضية عدد  ،31115 . 2008القرار الصادر بتاريخ  5فيفري(شباط -فرباير)  ، 2009امللحق  ، 1ص  139إىل .144
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كل التطبيقات املتعلّقة باحلقوق األسريّة أهنا
وهكذا يظهر من ِّ
تستلهم من اتفاقيّة القضاء على مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة
حىت وإ ْن مل تستند إليها صراحة.

كل التطبيقات
وهكذا يظهر من ِّ
املتعلّقة باحلقوق األسريّة أهنا تستلهم
من اتفاقيّة القضاء على مجيع أشكال
التميّيز ض ّد املرأة حىت وإ ْن مل تستند
إليها صراحة.

 .3حماية المرأة من الجرائم المرتكبة في ح ّقها بوصفها
امرأة
أهم ما جاءت به اتفاقيّة القضاء على مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة ،إضافةً إىل مبادئ املساواة وعدم
من ّ
جترم أفعال االجتار باملرأة واستغالل دعارة
التميّيز واحلقوق اليت كفلتها هلا ،أهنا فرضت على ال ّدول التزاماً بأ ْن ّ
وخباصة
تعززت احلماية اجلنائية للمرأة بصدور بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص،
املرأة ،كما ّ
ّ
النساء واألطفال ،املكمل التفاقيّة األمم املتّحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة َع ْب الوطنيّة املعتمد سنة ،2000
وعَّرفت املادة  3منه اجلرمية :
َ
« يقصد بتعبري «االجتار باألشخاص» جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقباهلم بواسطة
التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو
استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف ،أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص
له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل .ويشمل االستغالل ،كحد أدىن ،استغالل دعارة الغري أو
سائر أشكال االستغالل اجلنسي ،أو السخرة أو اخلدمة قسرا ،أو االسرتقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق،
أو االستعباد أو نزع األعضاء» .
يتم ارتكاهبا من قبل شبكات منظمة ،أ ّكدت
وبالنظر لطبيعة هذه اجلرمية ،بوصفها عابرة للحدود وغالباً ما ُّ
ديباجته َّ
أن حماربتها تتطلب هنجاً دوليّاً شامالً يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد ،يشمل تدابري ملنع ذلك
االجتار ،ومعاقبة املتّجرين ،ومحاية ضحايا ذلك االجتار.
وتُ ُّ
مهمة بالنظر لاللتزام الذي فرضته على ال ّدول بتضمني تشريعاهتا هذا االجتار كجرمية ،وبالنظر
عد املادة ّ 5
حمل ال ّدراسةِ ،مثل األردن الذي أصدر القانون رقم  9ملنع
حلداثة إدماج هذا ّ
النص يف تشريعات ال ّدول ّ
االجتار بالبشر سنة 170 2009؛ واجلزائر اليت ع ّدلت قانون العقوبات يف سنة  2014لتدرج ضمنه جرمية
ٍ
أحكام قضائيّ ٍة متعلّقة باالجتار بالنساء ،ما جيعلنا نقصر
االجتار بالنساء واألطفال ،مل نتمكن من إجياد
ال ّدراسة على ثالث جرائم .
 170جلنة القضاء على التميّيز ض ّد املرأة ،تقرير األردن ،ص .32
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 .1 . 3جرائم العنف ض ّد النساء
ش ّكل العنف ض ّد املرأة دوماً مظهر ٍ
هيمنة يف خمتلف
َ
اجملتمعات ،مهماكانت معتقداهتا وثقافتها ،وانعكس
على دورها يف مستويات ع ّدة ،وتُ ُّ
عد ممارستها خرقاً
ويل
واضحاً ّ
لشت أحكام قانون حقوق اإلنسان ال ّد ّ
احلق
احلق يف عدم ُّ
التعرض لسوء املعاملة ،و ّ
من قبل ّ
يف األمان على الشخص . 171

ٍ
هيمنة
مظهر
ش ّكل العنف ض ّد املرأة دوماً َ
يف خمتلف اجملتمعات ،مهما كانت معتقداهتا
وثقافتها ،وانعكس على دورها يف مستويات
ع ّدة ،وتُ ُّ
لشت أحكام
عد ممارستها خرقاً واضحاً ّ
احلق يف
ويل من قبل ّ
قانون حقوق اإلنسان ال ّد ّ
احلق يف األمان
عدم ُّ
التعرض لسوء املعاملة ،و ّ
على الشخص.

ويكون مصدر هذا العنف األسرة وكذلك اجملتمع،
اخلاصة ،وقد ختضع له املرأة الراشدة وكذلك الطفلة ،واملرأة
الرمسية  ،أو اهليئات ّ
السلطة ّ
كما قد تنتهجه ّ
تتعرض العامالت املهاجرات بدورهن إىل أفعال العنف بسبب وضعيّتهن ،إضافةً إىل النساء
الريفيّة ،كما ّ
احملتجزات وذوات اإلعاقة.
ومهما تعدَّدت الوضعيّات اليت تكون فيها املرأة ضحيّة العنف؛ فإن النتيجة اليت ترتتب دائماً هي املساس
بكرامتها ،وجعلها عرضةً للتميّيز بسبب النوع االجتماعي ،وتنتهي هبا يف العديد من احلاالت إىل املوت.
السب ،وقد يكون معنويّاً بتعريض املرأة لضغوطات .
يتجسد يف أفعال الضرب و َّ
ورمبا يكون العنف مادياً ّ
ويُ ُّ
العامة لألمم املتّحدة  20كانون
عد اإلعالن بشأن القضاء على العنف ض ّد املرأة الذي اعتمدته اجلمعيّة ّ
ويل ،إذ أ ّكد على َّ
أن تنفيذ اتفاقيّة
ّ
األول/ديسمرب  1993اآلليّة اليت خرجت هبذه الظاهرة إىل اجملتمع ال ّد ّ
بشكل ٍ
ٍ
فاعل ،من شأنّه اإلسهام يف القضاء على العنف
القضاء على مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة،
تتضمنها  ،و َّ
أن العنف ض ّد املرأة يش ّكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان
ض ّد املرأة ،بالنظر للمبادئ األساسيّة اليت ّ
احلريات األساسيّة .172
و ّ
وعرفت املادة األوىل منه العنف كالتايل:
َّ
« ألغراض هذا اإلعالن  ،يعين تعبري «العنف ضد املرأة» أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويرتتب
عليه ،أو يرجح أن يرتتب عليه ،أذى أو معاناة للمرأة  ،سواء من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية
مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي ممن احلرية ،سواء حدث ذلك يف
احلياة العامة أو اخلاصة».
السابق ،ص .427
العامني واحملامني ،املرجع َّ
خاص بالقضاة وامل ّدعني ّ
 171يرجى النظر إىل :حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل .دليل بشأن حقوق اإلنسان ّ
 172يرجى النظر إىل :الفقرات من  5 - 3من ديباجة اإلعالن .
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املكرسة دون أي
بكل احلقوق ّ
كما ع ّددت املادة  2منه بعض صوره ،وأ ّكدت املادة  3على متتّع املرأة ّ
تضمنت املادة /4د التزاماً يقع على ال ّدول باعتماد تدابري تشريعيّة
لتجسيد القضاء على العنفّ ،
متيّيز .و ّ
نصت:
لتجرمي أفعال العنف؛ إذ ّ
« ينبغي للدول أن تدين العنف ضد املرأة وأالّ تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من
التزامها بالقضاء به ،وينبغي هلا أن تتبع ،بكل الوسائل ملمكنة ودون تأخري ،سياسة تستهدف القضاء على
العنف ضد املرأة  ،وهلذه الغاية ينبغي هلا:
أن تدرج يف القوانني احمللية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل إدارية حبق من يصيبون من النساء
باألضرار بإيقاع العنف عليهن وان تؤمن للنساء تعويضا عن األضرار وينبغي أن تفتح فرص الوصول إىل
آليات العدالة أمام النساء اللوايت يتعرضن للعنف ،وان تتاح هلن حسبما تنص عليه القوانني الوطنية ،سبل
عادلة وفعالة لالنتصاف من األضرار اليت تلحق هبن؛ وينبغي للدول أيضا إعالم النساء مبا لديهن من حقوق
يف التماس التعويض من خالل هذه اآلليات».
العامة رقم
املوجه ض ّدها وأصدرت التوصية ّ
اهتمت جلنة القضاء على التميّيز ض ّد املرأة مبوضوع العنف ّ
كما ّ
كل هذه الوثائق أمهّيةً
 12يف دورهتا  8لسنة  1989مث رقم  19يف دورهتا  11لسنة  ،1992وتكتسي ّ
بالغةً رغم كوهنا ال ترقى إىل مرتبة االتفاقيّات  ،173إذ تش ّكل أرضيّةً تعتمدها ال ّدول بوصفها إطاراً ملكافحة
العنف ض ّد املرأة.
متخض عنه إعالن وبرنامج عمل بيجين سنة ،1995
ودعت ال ّدول إىل عقد مؤمت ٍر ٍّ
عاملي يف بيجني ّ
الذي اعترب خطوةً إضافيّةً يف سبيل تعزيز حقوق املرأة وحماربة العنف ض ّدها.
اإلقليمي باعتماد االتفاقيّة األمريكيّة بشأن
جتسيد حملاربة العنف ض ّد املرأة كان على املستوى
لعل َّ
أهم ِّ
و َّ
ّ
منع واستئصال العنف ض ّد النساء والعقاب عليه سنة  1994املشار إليها سابقاً يف الفصل األول من
هذه ال ّدراسة اليت جاءت استجابةً ملا أُطلق عليه فقهاء دول أمريكا الالتينيّة مصطلح جرائم قتل النساء
 174 Féminicideبسبب نوع اجلنس ،وأعقبه اعتماد هذه ال ّدول لقوانني اعتَربت ارتكاب هذه اجلرائم
من الظروف املش ّددة .
كل هذه الرتسانة القانونيّة ،ما زالت ال ّدول العربيّة وغريها تشهد ارتكاب جرائم عنف ض ّد النساء،
ّ
ورغم ّ
السابق ،ص .415
العامني واحملامني ،املرجع َّ
خاص بالقضاة وامل ّدعني ّ
 173يرجى النظر إىل :حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل .دليل بشأن حقوق اإلنسان ّ

 174ميكن التفصيل أكثر يف :
MURET,Julie, Féminicide, edito, Osez le féminisme, in www.osezlefeminisme.fr – n° 33 – décembre 2014, p 1.
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وحاول البعض منها القيام بقفزة عن طريق اعتماد قوانني ُتِّرم
املشرع
العنف ض ّد املرأة مثلما فعل ّ
التونسي ،وكذلك اللبناينّ
ّ
بإصدار القانون رقم  293املؤرخ يف  2014 /5 /7املتعلّق
األسري ،واعتمد
حبماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف
ّ
كلٌّ من املغرب واجلزائر بدورمها مشاريع قوانني هي يف مراحلها
األخرية لإلصدار .

كل هذه الرتسانة القانونيّة ،ما
ّ
ورغم ّ
زالت ال ّدول العربيّة وغريها تشهد
ارتكاب جرائم عنف ض ّد النساء،
وحاول البعض منها القيام بقفزة
عن طريق اعتماد قوانني ُتِّرم العنف
ض ّد املرأة.

ٍ
املهم اإلشارة إىل َّ
خاص ٍة ترقى إىل مرتبة جرائم دوليّة
أن أفعال العنف ض ّد النساء عندما تلتبس بظروف ّ
ومن ّ
تأخذ وصف جرائم احلرب واجلرائم ض ّد اإلنسانيّة ،وهي األفعال اليت ع ّددهتا املادتان 7 :و  8من نظام
ولي.
روما
القضائي
األساسي املنشئ للمحكمة الجنائيّة ال ّدوليّة ،وأبرزه االجتهاد
ّ
الجنائي ال ّد ّ
ّ
ّ
تعرضنا له سابقاً،
وإذا كان ضرب الزوجة يش ّكل أحد األسباب القانونيّة اليت مت ّكنها من طلب الطالق ،كما َّ
فهي تُ ُّ
تؤدي إىل توقيع عقوبة جنائيّة على الزوج ،وهو ما حكمت به حمكمة
أسري ّ
عد كذلك جرمية عنف ّ
التميّيز اجلزائيّة بلبنان يف قضية زوج قام بإشعال النار يف جسم زوجته؛ ألهنا طالبته بإحضار احلليب واملاء،
ما تسبَّب يف مقتلها بإدانته بالقتل القصدي .وجاء يف القرار:
« وحیث انه على ضوء األدلة العدیدة الصرحیة والواضحة املعددة أعاله ترى احملكمة أن املتهم أقدم على
قتل زوجته حرقا عن قصد ،وقد توافر يف القتل عنصره املادي املتمثل بصب الكاز على جسم زوجته ٕواضرام
النار فیه ،كما توافر فیه عنصره املعنوي بقیام التالسن بنی الزوجنی اثر بكاء ابنه ...وصب الكاز على
مكان خطری هو جسم زوجته ٕواضرام النار فیها ومنعه إیاها من اخلروج من املنزل ،وحماولته إعادهتا إلیه
رغم احرتاقها  ،وحیث أن فعل املتهم یقع حتت طائلة أحكام املادة  547من قانون العقوبات قبل تعدیلها
الحقا بالقانون رقم  ،94/302وحیث كانت العقوبة تصل إىل عشرین سنة أشغاال شاقة ولیس اإلعدام
كما أصبح بعد التعدیل املذكور» .175
ولقد وجد القانون اللبناينّ حول احلماية من العنف تطبيقات ع ّدةِ ،مثل القضيّة اليت نظر فيها قاضي األمور
أسري من زوجها وصل األمر بزوجها إىل حماولة قتلها
املستعجلة يف بريوت املتعلّقة بزوجة ضحيّة عنف ّ
وجتريدها من وثائقها الثبوتية هي وابنتها الرضيعة ،إذ أ ّكد القاضي على تعريف العنف الوارد يف القانون
الذي جاء شامالّ ،معترباً َّ
أن:
 175حمكمة التمیّیز اجلزائیّة ،السادسة بتاریخ  ،1999/3/16وارد فی:
فوزي مخيس وندين مشموشي ،دراسة حول حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف ضوء أحكام القضاء اللبناينّ ،ص .67
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عرف العنف األسري أي فعل أو إمتنع عن فعل أو التهديد هبما يرتكب
« وحيث إن القانون املذكور أعاله ّ
من أحد أعضاء األسرة ضد فرد أو أكثر من أفراد األسرة  ،يتناول أحد اجلرائم املنصوص عليها يف هذا
القانون ويرتتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي.
وحيث أنه مما ال شك فيه أن إقدام املستدعي بوجهه على ضرب املستدعية بيديه أو بواسطة احلزام يش ّكل
عنفا أسريا وفق التعريف املومأ إليه أعاله ،إال أن العنف ال يقتصر فقط على التعرض اجلسدي ،ذلك
تعرضت كذلك ألنواع خمتلفة من العنف ال
أنه ّ
تبي من املعطيات املتوافرة يف اخلالة الراهنة أن املستدعية ّ
تقل خطورة عن العنف اجلسدي .وذلك عرب إقدام زوجها على تعنيفها كالميا وإطالق الشتائم بوجهها
وحتقريها ،كما وعرب إقدامه على منعها من اخلروج من املنزل الزوجي إال لبضع ساعات يف الشهر ،دون أي
يربر ذلك ،وهو ما يش ّكل تعرضا ألبسط حقوقها» .176
سبب ّ
ومن التدابري اليت اختذها القاضي إلزام الزوج بإرجاع األوراق
الثبوتية للزوجة والسماح هلا باخلروج من املنزل ،وهي تندرج
تضمنه القانون رقم .293
ضمن إجراء أمر احلماية الذي ّ

ومن التدابري اليت اختذها القاضي إلزام
الزوج بإرجاع األوراق الثبوتية للزوجة
والسماح هلا باخلروج من املنزل،
وهي تندرج ضمن إجراء أمر احلماية
تضمنه القانون رقم .293
الذي ّ

واختذ قاضي األمور املستعجلة يف بريوت تدابري مستعجلة يف
قضية عنف من الزوج ض ّد زوجته وولديها ووالدته مبنعه من
التعرض والتحريض على أفراد أسرته  .177وهو ما حكم به قاضي األمور املستعجلة يف بعبدا يف قضية عنف
ّ
178
التعرض لزوجته والسماح للزوجة بال ّدخول واخلروج من املنزل .
ّ
أسري ،إذ ألزم الزوج باالمتناع عن ّ
السياق نفسه ،جاء يف قرار صادر عن قاضي األمور املستعجلة يف جديدة املنت خبصوص قضيّة عنف
ويف ِّ
أسري ،أنه :
ّ
« وحيث من الثابت أن إقدام املستدعى ضده على ضرب زوجته املستدعية وهتديدها بالقتل وحتقريها
يش ّكل عنفا جسديا ونفسيا ،ما يعترب عنفا أسريا وفقا ملا هو مشار إليه آنفا يف القانون رقم . 2014/293
بشت أشكاله من قبل زوجها املستدعى ضده،
تتعرض له املستدعية ّ
وحيث يف ظل ثبوت العنف الذي ّ
يقتضي تدخل هذه احملكمة سندا ألحكام املادة  14من القانون رقم  2014/293واختاذ أمر احلماية».179
 176قاضي األمور املستعجلة يف بريوت ،2014/5/31 ،امللحق  ، 1ص  166إىل .170
الرابط التايل:
 177القرار رقم  ،2014/543الصادر يف  ،2014/6/5منشور على ّ
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=773&folder=articles&lang=ar
الرابط التايل:
 178القرار رقم  ، 2014 /242الصادر يف  ،2014 /6/9منشور على ّ
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=773&folder=articles&lang=ar
 179القرار صادر يف  ،2014/6/9امللحق  ،1ص  171إىل .174
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األسري سنة
واعتمد األردن قانون احلماية من العنف
ّ
 ،2008غري َّ
أن القضاء كان سباقاً يف معاقبته ملن
يرتكب أفعال العنف ض ّد املرأة ،إذ اعتربت حمكمة التميّيز
األردنية ،بصفتها اجلزائيّةَّ ،
أن إكراه املرأة على الزواج هو
من قبيل العنف ض ّدها ،إذ جاء يف قرارها :

واعتمد األردن قانون احلماية من العنف
األسري سنة  ،2008غري َّ
أن القضاء
ّ
كان سباقاً يف معاقبته ملن يرتكب أفعال
العنف ض ّد املرأة ،إذ اعتربت حمكمة التميّيز
األردنية ،بصفتها اجلزائيّةَّ ،
أن إكراه املرأة
على الزواج هو من قبيل العنف ض ّدها.

« إذا مل تقم املغدورة بأي عمل غري حمق وعلى جانب
من اخلطورة وكل ما حدث هي أهنا أبدت رغبتها يف
رفض اقرتاهنا بالزواج من ابن خاهلاَّ ،
فإن ذلك حق مشروع هلا وال تنكره الشريعة وال القانون على األنثى
من حيث عدم االرتباط مبن ال ترضى به زوجاً هلا  ،وبالتايل َّ
فإن قتل املغدورة نتيجة رفضها االقرتان بابن
خاهلا وإبداء رغبتها االقرتان بشخص آخر متيل إليه فيه عدوان عليها ،وعليه َّ
فإن املتهم مل يكن واقعاً حتت
سورة غضب شديد ،حلظة قيامه باالعتداء على املغدورة ،وال يستفيد من السند املخفف يف املادة  98من
قانون العقوبات األردين» .180

يتحول إذا خرج عنها إىل عنف
وذهب القضاء العراقي إىل إحاطة تأديب الزوج لزوجته جبملة من الضوابط ّ
يعاقب جزائيّاً ،إذ اعتربت حمكمة استئناف كربالء يف قرارها الذي ّقرر نقض حكم حمكمة جنح اهلندية :
« لدى عطف النظر على القرار املميز وجد أن الثابت بالقضية أن املشتكية هي زوجة املتهم وقد حصل
خالف فيما بينهما وبتاريخ احلادث ذهب املتهم إىل دار والدها وصادفها بالقرب من الدار وأخذ يعتدي
عليها بالضرب ومن شدته متزقت مالبسها وخلع احلجاب .وقد وقع احلادث خارج الدار وأمام املارة وحيث
ان الثابت شرعا وقضاء أن يكون تأديب الزوج لزوجته خاليا من اإلذالل والتحقري واإلرغام ومصحوبا
بالعاطفة وهادفا إلصالح الزوجة وضمان عدم خروجها عن الطاعة وأن يكون ذلك داخل الدار وأمام
احلرسني الشخصيني (الشهود) لذا فإن األدلة كافية لإلدانة لذا قرر نقض القرار املميز وإعادة الدعوى
حملكمتها التباع ما تقدم» . 181
وبالنظر لكون العنف يستعمل إلهانة املرأة يف وضعيّات ع ّدة ،خصوصاً يف إطار العالقة الزوجيّة بسبب
بعض األفكار القائمة على وجود تفوق للرجل على املرأة ،فإنه يف ِمثل هذه احلاالت يش ّكل أسلوباً لتحقري
ائري على املسؤوليّات املشرتكة بني الزوجني يف تربية األطفال
الزوجة  ،ويف هذا اإلطار أ ّكد القضاء اجلز ّ
تعرضت له الزوجة من زوجها عندما فتحت معه نقاشاً حول كشف نقاط
مبناسبة نظره يف قضية عنفّ ،
 180القرار رقم  2004/831تاريخ  ، 2004/8/1مذكور يف :
إحسان بركات وإهلام املبيضني ،حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،األردن ،ص .69
 181قضية (ن .ش .ع) ضد (ط .أ .س) قرار صادر بتاريخ  ، 2009/5/21امللحق  ،1ص .145
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ابنها ،إذ استند إىل أحكام اتفاقيّة القضاء على التميّيز ض ّد املرأة إلدانته على أفعال العنف .وجاء يف
احلكم :
« وحيث وبعد االطالع على املادة  05فقرة ب من االتفاقية املنشورة باجلريدة الرمسية رقم  06لسنة
 1996فان الدول تتخذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة تضمن الرتبية االسرية تفهما سليما لألمومة بوصفها
وظيفة اجتماعية واالعرتاف باملسؤولية املشرتكة لكل من الرجال والنساء يف تنشئة اطفاهلم وتطورهم ،على
ان يكون مفهوم مصلحة االطفال هي االعتبار االساسي يف مجيع احلاالت .
حيث وملا ثبت للمحكمة يف قضية احلال وان الضحية ع .ن ويف اطار ممارستها المومتها بوصفها وظيفة
اجتماعية وفق ما نصت عليه احكام االتفاقية قامت باحلديث مع زوجها املتهم عن كشف نقاط ابنها
زكريا والذي راعت فيه كأم مسؤوليتها املشرتكة وزوجها املتهم يف تنشئة طفلهم السيما من خالل تدريسه
جيدا والوقوف على كشف نقاطه حفاظا على مصلحته اين قوبلت من قبل املتهم وتفاجئت به يصرخ يف
وجهها ويسبها ويشتمها بعبارة  « :يا عاهرة اتركيه يعيد السنة  ،يا زانية  ،ولعن امها وابوها واهتمها مبرض
السيدا واهنا مومسة وعاهرة من العاهرات « وبعدها توجه البنه قائال له  « :ال تدرس النك لن تنال أي
شيء من الدراسة « فيكون بفعله خمال باحكام الفقرة  05من االتفاقية الدولية املتعلقة بالقضاء على مجيع
اشكال التمييز ضد املرأة اليت تفرض عليه االعرتاف مبسؤوليته املشرتكة يف تطور وتنشئة االطفال ويكون
مرتكبا جلنحة السب والشتم يف حق الضحية زوجته طبقا لنص املادتني  297و  299من قانون العقوبات.
وحيث ان اتفاقية القضاء على مجيع اشكال
التمييز ضد املرأة يف املادة  05فقرة أ فاهنا تفرض وحيث ان اتفاقية القضاء على مجيع اشكال
على الدول اختاذ التدابري املناسبة لتعديل االمناط التمييز ضد املرأة يف املادة  05فقرة أ فاهنا
االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملراة هبدف تفرض على الدول اختاذ التدابري املناسبة
القضاء على العادات العرفية القائمة على الفكرة لتعديل االمناط االجتماعية والثقافية لسلوك
الدونية لتفوق احد اجلنسني عن االخر وملا ثبت الرجل واملراة هبدف القضاء على العادات
يف قضية احلال وان الزوج بارتكابه لضرب زوجته العرفية القائمة على الفكرة الدونية لتفوق احد
اليت ارادت اشراكه يف حديث متعلق بدراسة ابنهما اجلنسني عن االخر.
يكون سلك منط اجتماعي يقوم على فكرة تفوقه
على زوجته باالعتداء عليها وتعنيفها جسديا ويدخل دائرة التجرمي و يرقى ملصف خمالفة الضرب واجلرح
العمدي الفعل املنوه واملعاقب عليه باملادة  442من قانون العقوبات» .182
 182حمكمة قسنطينة ،قسم اجلنح ،رقم اجلدول  ،15/08039النيابة العامة ضد (م .ب) ، 2015 / 10 / 12 ،امللحق  ، 1ص  152إىل .157
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ِ
جترم أفعال السب والشتم بل استند إىل أحكام
ائي هنا بأحكام قانون العقوبات اليت ّ
مل يكتف القاضي اجلز ّ
كل السلوكات القائمة على هذا التميّيز على
اتفاقيّة سيداو لوضع إطار عام ملنع التميّيز ض ّد املرأة ،ورفض ّ
أساس اجلنس ،وشجب العنف بنوعيه املعنوي واجلسدي ..
ولقد تص ّدى القضاء اللبناينّ مؤخراً يف سابقة ملسألة العنف بصورة قبلية ،إذ أصدر قاضي األمور املستعجلة
يف كسروان قراراً لصاحل سيّدة عانت على مدى أعوام من عنف زوجها ،وهو ضابط يف اجليش اللبناين
ُسجن يف العام  2009بعد أ ْن أوقفته احملكمة العسكرية بتهمة التعامل مع إسرائيل ،مع العلم أ ّن جلنة أطباء
عرض َمن حوله للخطر.
نفسيّني أفادت بإصابته باضطرابات نفسيّة خطرة تُ ّ
وكانت الزوجة طلبت اختاذ تدابري احلماية ،استباقاً خلروج زوجها من السجن.
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ويُ ُّ
القضائي من األمهّية مبكان ،إذ تضمن تدابري قبليّة حلماية املرأة من العنف مبجرد توافر
عد هذا التطبيق
ّ
ويل حاليّاً
قرائن على خطورة الزوج الذي سيغادر السجن ،ويف هذا توافق مع ّ
التوجه الذي يعرفه القانون ال ّد ّ
باالعرتاف بوجود التزامات بالوقاية إىل جانب االلتزامات اإلجيابيّة اليت تقع على كاهل ال ّدول يف إعمال
نصوص االتفاقيّات ال ّدولية ال سيما يف جمال حقوق اإلنسان .184
و لقد اعتمد املغرب يف العام  2013مشروع قانون
يتعلق مبحاربة العنف ضد النساء ،كما مت استحداث
خاليا الستقبال النساء ضحايا العنف داخل احملاكم
اإلبتدائية يف انتظار صدور القانون الذي سيضمن محاية
شاملة للمرأة.

اعتمد املغرب يف العام  2013مشروع
قانون يتعلق مبحاربة العنف ضد النساء،
كما مت استحداث خاليا الستقبال
النساء ضحايا العنف داخل احملاكم
اإلبتدائية يف انتظار صدور القانون الذي
سيضمن محاية شاملة للمرأة.

 .2 . 3جرائم قتل النساء بدافع الشرف
َّ
عرف بـ «جرائم الشرف» وتتمثّل يف ارتكاب
إن العنف الواقع على املرأة قد يأخذ يف بعض احلاالت وصفاً يُ َ
مربرين هذا القتل باخلطأ
أفراد العائلة الرجال جرائم قتل تكون ضحيّتها امرأة متَّ ضبطها بارتكاب أفعال زناّ ،
يتم القتل على ي ّد أشخاص من خارج األسرة مؤجرين الرتكاب هذه اجلرمية .185
الذي ارتكبته  ،كما قد ّ
الرابط التايل:
 183القرار موجود على ّ
folder=reports&lang=ar&347=http://www.legal-agenda.com/reportsarticle.php?id
متَّ االطّالع عليه بتاريخ  22جويلية ( متوز -يوليو) .2015
الرجوع إىل :
 184ميكن ّ
قرار حمكمة العدل الدولية بشأن تطبيق اتفاقيّة منع اإلبادة اجلماعيّة واملعاقبة عليها يف قضية البوسنة ض ّد صربيا ،صادر يف .2007

العامني واحملامني ،ص .418
خاص بالقضاة وامل ّدعني ّ
 185يرجى النظر إىل  :حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل .دليل بشأن حقوق اإلنسان ّ
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الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
االجتهادات القضائ ّية العرب ّية يف تطبيق االتفاقيات ّ

حق يسمح لإلنسان بأ ْن يتمتع بقيّة احلقوق األخرى .وإذا
أهم ٍّ
باحلق يف احلياة باعتباره َّ
متس هذه اجلرائم ّ
و ّ
ويل حلقوق اإلنسان؛ فإن القوانني
كانت جرائم القتل بدافع الشرف تش ّكل انتهاكاً صارخاً للقانون ال ّد ّ
ال ّداخليّة تتفاوت بشأهنا ،كما َّ
حد كب ٍري -يف تفاقمها ،وجعل
أن البيئة االجتماعيّة السائدة تساهم -إىل ٍّ
كمربٍر للقتل 186باعتباره عذراً خمففاً أو سبباً من أسباب اإلباحة .
القتل بدافع ما يسمى بشرف العائلة ّ
اخلاصة املعنيّة مبسألة العنف ض ّد املرأة ،أسبابه وعواقبه يف التقرير الذي أعدَّته عقب زيارهتا
واعتَربت ِّ
املقررة ّ
لألراضي الفلسطينيّة احملتلة سنة َّ 2005
أن:
« القتل على خلفية ما يسمى بالشرف هو مظهر من
مظاهر املوروث الثقايف الذي يفرض على املرأة سلوكيات
متوقعة اجتماعيا مستمدة من القواعد واملعايري األبوية
السائدة» . 187

« القتل على خلفية ما يسمى بالشرف
هو مظهر من مظاهر املوروث الثقايف
الذي يفرض على املرأة سلوكيات متوقعة
اجتماعيا مستمدة من القواعد واملعايري
األبوية السائدة».

كل من :لبنان؛ واألردن؛
وكانت قوانني عقوبات ٍّ
تنص
تتضمن منح العذر املخ ّفف للرجل الذي يرتكب جرائم القتل بدافع الشرف ،مثلما كانت ّ
وفلسطني ّ
املادة  562من قانون العقوبات اللبناينّ:
احملل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته ،يف جرم الزنا املشهود ،أو يف
« یستفید من العذر ّ
حال اجلماع غری املشروع ،فأقدم على قتل أحدمها أو إیذائه بغری عمد.
یستفید مرتكب القتل أو األذى من العذر املخفف ،إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف
حالة مریبة مع آخر».
188
نص املادة
لتكريس املساواة بني اجلنسني  ،كما كان ّ
غري أنّه متَّ إلغاؤها يف  4آب /أغسطس ّ 2011
 340من قانون العقوبات األردينّ قبل تعديله يُعطي العذر احملل للزوج أو أحد احملارم إذا فاجأ زوجته،
أو أحد حمارمه ُمتلبِّساً جبرمية زنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما ،أو إيذائهما كليهما أو
أحدمها ،بينما مل ِ
احلق نفسه للزوجة ،إذا فاجأت زوجها بالظروف نفسها  .189وقد متَّ تعديل هذه
يعط َّ
نصت:
املادة سنة ِّ 2011
ليكرس املساواة؛ إذ ّ

القضائي،
 186يرجى النظر إىل  :القاضي أمحد األشقر ،العدالة وحقوق اإلنسان للنساء ،جرائم قتل النساء بداعي الشرف يف فلسطني بني التشريع واالجتهاد
ّ
دراسة وصفيّة حتليليّة ،2014 ،ص .9
 187يرجى النظر إىل :
.E/CN .4/2005/72/Add.4,2 février 2005, par 48

السابق ،ص .18
 188يرجى النظر إىل :  د .عبد السالم شعيب ،حقوق املرأة بني القانون واالجتهاد يف لبنان ،املرجع َّ
السابق ،ص .75
 189يرجى النظر إىل  :إحسان بركات وإهلام املبيضني ،حقوق املرأة اإلنسانيّة ،املرجع َّ
الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
االجتهادات القضائ ّية العرب ّية يف تطبيق االتفاقيات ّ
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« .1يستفيد من العذر املخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها جبرمية
الزنا او يف فراش غري مشروع فقتلها يف احلال او قتل من يزين هبا او قتلهما معا او اعتدى على أحدمها او
كليهما اعتداء افضى اىل جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.
 -2ويستفيد من العذر ذاته الزوجة اليت فوجئت بزوجها حال تلبسه جبرمية الزنا او يف فراش غري مشروع
يف مسكن الزوجية فقتلته يف احلال او قتلت من يزين هبا او قتلتهما معا او اعتدت على أحدمها أو كليهما
اعتداء افضى اىل جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت .
-3أ -وال جيوز استعمال حق الدفاع الشرعي حبق من يستفيد من هذا العذر .
ب -كما ال تطبق على من يستفيد من العذر املخفف أحكام الظروف املشددة».
الفلسطيين الذي يتضمن العذر
َّأما قانون العقوبات
ّ
املخفف نفسه باعتباره تطبيقاً للقانون األردينّ ،فلقد أصدر
الفلسطيين مرسوماً رئاسيّاً بتاريخ 2011/5/14
الرئيس
ّ
يقضي بتعليق العمل هبذه املادة .190

الفلسطيين الذي يتضمن
َّأما قانون العقوبات
ّ
العذر املخفف نفسه باعتباره تطبيقاً للقانون
الفلسطيين
األردينّ ،فلقد أصدر الرئيس
ّ
مرسوماً رئاسيّاً بتاريخ  2011/5/14يقضي
بتعليق العمل هبذه املادة .

وسار القضاء اللبناينّ يف ّاتاه استبعاد ال ّدافع الشريف
باعتباره عذراً خم ّففاً؛ إذ جاء يف قرار حمكمة التميّيز
اجلزائيّة يف حمافظة البقاع القاضي بتجرمي والد وابنه قاما بالتخطيط لقتل اجملين عليها :

« حيث أن الدافع الذي يتذرع به ال يشكل الدافع الشريف املنصوص عليه يف الفقرة األخرية من املادة
 193يف قانون العقوبات .إذ أنه دافع غري جمرد من األنانية واإلعتبارات الشخصية طاملا أنه يديل أنه أقدم
على قتل شقيقته «لكونه كان حمكوما» بعادات منطقته و عشريته و «حرصا» على شرفه وكرامة العائلة و
«خوفا» من الفضيحة أمام أفراد العشائر والعائلة و «بسبب غضبه» من الشخص الذي عاشرته ومن مث
تزوجته وهي اعتبارات شخصية ال يصح اعتبارها دافعا شريفا يربر تطبيق الفقرة األوىل من املادة  193علما
بأن شقيقه وشقيقته ووالدته رغم تواجدهم يف ذات الظروف اليت تواجد فيها ويتذرع هبا ،قد استفظعوا ما
أقدم عليه وعارضوه فيه إىل حد اختاذ الوالدة صفة اإلدعاء الشخصي قبل إسقاط حقها» .191
الفلسطيين يف مناسبات عدة ،منها قرار حمكمة النقض رقم 2011/98
وهو األمر نفسه الذي أ ّكده القضاء
ّ
القضائي،
 190يرجى النظر إىل  :القاضي أمحد األشقر ،العدالة وحقوق اإلنسان للنساء ،جرائم قتل النساء بداعي الشرف يف فلسطني بني التشريع واالجتهاد
ّ
السابق ،ص .9
املرجع َّ
السابق ،ص .25
املؤرخ يف  ، 2003/12/23وارد يف  :د .عبد السالم شعيب ،حقوق املرأة بني القانون واالجتهاد يف لبنان ،املرجع َّ
 191القرار رقم ّ 118
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النص القانوين بالعذر املخفف بدافع الشرف ،وتشديد
الذي أ ّكد على ّ
حق الضحيّة يف عدم استغالل ّ
بالرغم من تقدمي هذا األخري طعناً حملكمة النقض بطلب إعادة النظر يف قرار حمكمة
العقوبة على اجلاين ّ
البداية ليتم ّكن من االستفادة من العذر املخ ّفف حسب املادة  98ع لسنة .192 60

الجنسي
التحرش
المطلب الثالث :جرائم ُّ
ّ
تتعرض املرأة العاملة لبعض املضايقات اللفظيّة أو اجلسديّة اليت هتدف إىل املساس بكرامتها
غالباً ما ّ
الجنسي
«التحرش
واالنتقاص منها بغيّة محلها على مغادرة العمل ،ولقد انتشرت هذه الظاهرة اليت تُعرف بـ
ُّ
ّ
ض ّد المرأة» 193لتجعل ال ّدول تأخذها باحلسبان.
عرضها إىل متيّي ٍز بسبب نوعها
وتؤدي أفعال ُّ
التحرش إىل إذالل املرأة العاملة واملساس حبقِّها يف العمل ،وتُ ِّ
ّ
االجتماعي ،ما جيعله يتناىف مع املعايّري ال ّدوليّة ،األمر الذي يُ ّربر جترميه باعتباره صورةً من صور العنف ض ّد
ّ
املرأة .ويف إطار تفاقم الظاهرة وتأثّريها يف احلياة املهنيّة للمرأة ،عمدت ال ّدول إىل جترمي هذا الفعل ،وإعطاء
املرأة العاملة محايةً قانونيّةً تستند إليها للمطالبة حبقوقها أمام القضاء.
ٍ
مضايقات
مدونة الشغل يف املغرب على أحكام ع ّدة متنع التميّيز ض ّد املرأة العاملة وحتميها من أيّة
واحتوت ّ
اجلنسي ،كما متّ تعديل قانون العقوبات
التحرش
يف أثناء العمل ،وكذلك اجمللة اجلزائيّة التونسيّة اليت َّ
جرمت ّ
ّ
اجلنسي املمارس
التحرش
اجلز ّ
ائري سنة  2004جترمي ّ
ّ
حكم بإدانة رئيس
ائر
ز
اجل
حمكمة
عن
صدر
ٌ
ض ّد النساء يف العمل ،وهو ما مسح للعديد من النساء
قناة تلفزيونية عمومية واحلكم عليه باحلبس
التحرش ِبن ،ولقد
مبالحقة رئيسهم يف العمل بتهمة ّ
مدة سنة بسبب حترشه بصحفيات يعملن
حكم بإدانة رئيس قناة تلفزيونية
صدر عن حمكمة اجلزائر ٌ
حتت إشرافه ،ومتّ تأ ّكيد هذا احلكم يف قرار
عمومية واحلكم عليه باحلبس مدة سنة بسبب حترشه
االستئناف الصادر عن جملس قضاء اجلزائر.
بصحفيات يعملن حتت إشرافه ،ومتّ تأ ّكيد هذا احلكم
يف قرار االستئناف الصادر عن جملس قضاء اجلزائر.194
اجلنسي يف املادة ،29
التحرش
كما أصدر األردن القانون املع ّدل لقانون العمل لسنة  2008ليعاقب على ّ
ّ

السابق ،ص .27
 192مذكور يف  :أ .فاطمة املؤقت و أ .داود درعاوي ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،فلسطني ،املرجع َّ
السابق ،ص .513
 193يرجى النظر إىل :د .علوان و د .املوسى ،القانون الدويل ،...اجلزء الثاين ،املرجع َّ
املؤرخ يف  12جويلية (متوز -يوليو)  ،2008وارد يف :
 194القرار عدد ّ 37903
السابق ،ص .124
حقوق املرأة يف االجتهادات القضائيّة التونسيّة ،املرجع َّ

الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
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ونص يف املادة  77على زيادة العقوبة ملخالفة أحكام القانون يف املواد الواردة يف الفصل املتعلّق حبقوق املرأة
ّ
والطفل ،وعاقب القانون على استخدام العمال بصورة جربيّة انسجاماً مع االتفاقيّات ال ّدوليّة ،وضاعف
العقوبة يف حال التكرار.
التونسي بدوره يف قضايا ع ّدة من هذا القبيل ،إذ قضت حمكمة التعقيب بنقض قرار حمكمة
ونظر القضاء
ّ
االستئناف الذي برأ متهماً هبذه اجلرمية على أساس عدم توافر أركاهنا ،معتربةً أنّه :
يعد حترشا جنسيا كل إمعان يف مضايقة الغري بتكرار أفعال او أقوال أو إشارات من شأهنا أن تنال من
كرامته أو ختدش حياءه وذلك بغاية محله على االستجابة لرغباته او رغبات غريه اجلنسية أو ممارسة ضغوط
عليه من شأهنا إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات .
وحيث يؤخذ من الوقائع الثابتة أن املتهم ظل يهدد املتضررة بتلك الصور هبدف إرجاع العالقة ودفع املتضررة
إىل االستجابة لرغباته اجلنسية ،وذلك هو معىن التحرش اجلنسي على معىن الفصل  26ثالثا م.ج».195
َّ
حق املرأة ،يالحظ حرصه على تفعيل النصوص
إن ِّ
املتمعن يف موقف القضاء من اجلرائم املرتكبة يف ّ
اجتماعي أو غريه،
نفسي أو
ٍّ
هترب من اجلاين بعذ ٍر ٍّ
واملبادئ القانونيّة إلنصافها؛ وصون كرامتها؛ ومنع أي ّ
وهو ما سيسهم يف تراجع العنف ض ّد املرأة .

املؤرخ يف  12جويلية (متوز -يوليو)  ،2008وارد يف :
 195القرار عدد ّ 37903
السابق ،ص .124
حقوق املرأة يف االجتهادات القضائيّة التونسيّة ،املرجع َّ
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اخلامتة
تطورت حقوق اإلنسان للمرأة حنو ٍ
نظام أكثر محايةً ومراعاةً هلا يف خمتلف اجملاالت وامليادين وأنواع
لقد َّ
احلقوق ،وأصبحت تتمتع باحرت ٍام متز ٍ
ويل .
ايد باعتبارها إحدى اجملاالت َّ
ّ
احلساسة للقانون ال ّد ّ
الرغم
وللقضاء باعٌ ال َ
نظري له ،باعتباره صرحاً منيعاً أسهم يف تفعيل هذه احلقوق ،ومنحها أثراً مباشراً على ّ
تكرس َع ْب استعراض التطبيقات القضائيّة
من بعض املعوقات القانونيّة والواقعيّة اليت حتيط بإعماهلا ،وهو ما ّ
تفاعل بني املصادر ال ّدولية اليت تُ ُّ
عد اتفاقيّة القضاء على جميع
اليت ُتثّل وجهاً إجيابيّاً مشجعاً ،برز فيه
ٌ
كل ذلك يف
أشكال التميّيز ض ّد المرأة أمهّها ،وبني املصادر ال ّداخلية اليت أنتجت دسرتةً حلقوق املرأةّ ،

تأ ّكيد على أ ّن الغلَبة ينبغي أ ْن ُتنح للنصوص القانونيّة اليت تصون كرامة املرأة ،ومتنحها محايةً تدفع هبا إىل
أداء دورها الفاعل داخل اجملتمع.
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املالحـــــــق

امللحق 1
خمتارات من أحكام وقرارات مستخدمة يف ا ّلدراسة
اجلمهورية التونسية
وزارة العدل و حقوق اإلنسان
حمكمة التعقيب
عدد القضية 32561/2009
جلسة يوم  21ماي 2009

احلمد هلل

أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد اإلطالع على مطلب التعقيب املرفوع يف 2008/11/27من األستاذ ح .ب
عن ع .ع .ح.
ضد ب .ب .ح .ع نائبها األستاذ ص .س.
وبعد اإلطالع على احلكم املطعون فيه الصادر عن حمكمة االستئناف بتونس يف  2008/11/ 12حتت
عدد  76011والقاضي بقبول االستئناف شكال وفي األصل بإقرار الحكم االبتدائي.
وبعد اإلطالع على مستندات التعقيب املبلغة للمعقب ضدها بواسطة عدل التنفيذ س .ط يف
 2008/12/20وعلى نسخة احلكم املطعون فيه ومجيع الوثائق الواقع تقدميها يف .2008/12/25
وبعد اإلطالع على الرد على مستندات التعقيب املقدم من طرف األستاذ س يف 2009/01/17
والرامي إىل الرفض أصال.
وبعد اإلطالع على ملحوظات النيابة العمومية الرامية إىل التصريح بقبول مطلب التعقيب شكال
وأصال والنقض واإلحالة واإلعفاء.
وبعد املفاوضة القانونية حبجرة الشورى صرح مبا يلي
من جهة الشكل
حيث استوىف مطلب التعقيب مجيع أوضاعه وصيغه القانونية طبق الفصل  185وما بعده من م م م ت
مما يتعني معه التصريح بقبول املطلب من هذه الناحية.
من جهة األصل
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حيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها احلكم املطعون فيه والوثائق املضافة بامللف أن املدعية يف
األصل املعقب ضدها اآلن عرضت لدى احملكمة االبتدائية بتونس أهنا تزوجت من املدعى عليه املعقب
منذ  2004/07/20ودخل هبا وأجنبت منه االبن حممد وأن املعاشرة الزوجية استحالت بني الطرفني لذا
فهي تطلب احلكم بإيقاع الطالق للمرة األوىل بعد البناء إنشاء منها على معىن الفصل  31م ا ش يف فقرته
الثالثة.
وحيث بعد استيفاء القضية إلجراءاهتا أصدرت حمكمة البداية حكمها عدد  64483بتاريخ
 2008/02/12والقاضي بإيقاع الطالق بين الزوجين المتداعيين للمرة األولى بعد البناء بموجب
اإلنشاء من الزوجة...وإقرار الوسائل الوقتية وذلك بإسناد حضانة االبن محمد لوالدته وتخويل والده
حق الزيارة أيام اآلحاد واألعياد الرسمية والدينية من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء مع إمكانية
االستصحاب وتغريم المدعية للمطلوب بألفي دينار لقاء ضرره المعنوي مع مائتي دينار لقاء أجرة
محاماة...ورفض طلب التعويض عن الضرر المادي...
وحيث استأنف املدعى عليه احلكم املذكور متمسكا بعدم اختصاص احملاكم التونسية بالنظر
باعتباره مصري اجلنسية مضيفا أن امللف خلو من مؤيدات الدعوى ناعيا على احملكمة جتاوز ذلك للبت
فيها كما متسك بان إقامة احلاضنة بتونس حتول دون إمكانية ممارسة األب لواليته على ابنه.
وحيث أصدرت احملكمة حكمها املضمن نصه طالع هذا فتعقبه الزوج طالبا النقض واإلحالة بناء
على مطعن وحيد بكافة فروعه من خرق القانون وهضم حقوق الدفاع
قوال إن احملكمة خرقت قواعد االختصاص احلكمي حني بتت يف الدعوى رغم جنسية املطلوب املصرية
فضال عن إقامته مبصر ويف ذلك خمالفة ألحكام االتفاقية القضائية التونسية املصرية كما نعى الطاعن على
احملكمة البت يف الدعوى رغم افتقار امللف ألهم مؤيدات دعواه واملتمثلة يف رسم صداق الطرفني ومضمون
والدة ابنهما كما الحظ نائب املعقب أن إسناد احلضانة لألم من شأهنا منع األب من ممارسة الوالية
موضحا أن منوبه أدىل مبا يفيد استصداره حلكم عن احملاكم املصرية يقضي بإسناد احلضانة إليه لكن احملكمة
جتاهلت دفعه وبتت يف األمر رغم إقامة الطفل خارج تراب اجلمهورية.
الـ ـمـحـكـمـة
عن الفرع المتعلق بعدم االختصاص الدولي للمحاكم التونسية:
حيث ال ميكن معارضة اخلواص بأحكام االتفاقيات الدولية إال بعد نشرها يف الرائد الرمسي للجمهورية
التونسية.
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حيث بغض النظر عن مدى انطباق اتفاقية التعاون القضائي املربمة بني تونس ومصر يف  9جانفي
 1976واملصادق عليها مبوجب القانون عدد  45لسنة  1976املؤرخ يف  12ماي  1976على الدفع
بعدم االختصاص يف النزاع الراهن فإنه ال ميكن معارضة املعقب ضدها مبا ورد هبذه االتفاقية من أحكام
طاملا أنه مل يقع نشرها.
حيث يتعني تبعا لذلك فحص مسألة االختصاص الدويل بالرجوع إىل جملة القانون الدويل اخلاص
مع تعزيز قراءة أحكامها بالرجوع إىل املبادئ العامة للقانون.
حيث ختتص احملاكم التونسية بدعاوى الطالق إذا كان املطلوب مقيما بتونس أو قبل التقاضي
لديها تطبيقا للفصلني  3و  4من جملة القانون الدويل اخلاص إال أن اختصاصها ميت ّد استثنائيا إىل غري هذه
احلالة إذا ثبت أن احلكم بعدم االختصاص من شأنه أن يه ّدد بصفة جد خطرية احلق الذي يطلب املدعي
محايته.
حيث لئن كان املطلوب غري مقيم بتونس ودفع بعدم اختصاص احملاكم التونسية قبل اخلوض
يف األصل إال أن احملاكم التونسية تبقى خمتصة بالنظر يف دعوى الطالق املرفوعة ضده من زوجته املقيمة
بتونس طاملا أن احلكم بعدم االختصاص من شأنه أن يه ّدد بصفة جد خطرية حق الزوجة املقيمة بتونس
يف احلصول على حكم طالق قابل لالعرتاف به يف تونس .
حيث لئن كان من حق الزوجة اللجوء إىل القضاء املصري للحصول على طالق خلع من زوجها
وذلك عمال بأحكام املادة  20من القانون املصري عدد  1لسنة  2000املتعلق بتنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاضي يف مسائل األحوال الشخصية إال أن هذا الطالق ال يقضى به لفائدة املرأة إال بعد أن
تتنازل عن مجيع حقوقها املالية وترجع الصداق وتعلن صراحة أهنا تبغض احلياة مع زوجها ويكون اخللع يف
ويصرح به مبوجب حكم غري قابل للطعن بأي وجه.
مجيع األحوال طالقا بائنا ّ
حيث أن طالق اخللع هبذه الشروط يناقض بشكل جوهري االختيارات األساسية للنظام القانوين
التونسي القائمة على ضمان كرامة املرأة وتكريس املساواة بني اجلنسني وصون حرمة احلياة اخلاصة واحرتام
حرية الزواج حىت بعد الطالق مع ضمان حق الطعن يف مجيع النزاعات الشخصية وهي مبادئ أساسية
مكفولة خاصة بالفصول  5و  6و  9من الدستور وبالفقرة « -1أ» و «ب» من الفصل  16من اتفاقية
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املؤرخة يف  18ديسمرب .1979
حيث طاملا أن طلب الزوجة الطالق يف بلد إقامة املطلوب ال يضمن هلا احلق يف فك الرابطة
الزوجية مبوجب حكم قابل لالعرتاف به يف النظام القانوين التونسي فإن احملاكم التونسية تكون خمتصة
بالنظر يف النزاع.
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حيث لئن أخطأ القرار املطعون فيه يف حتديد سند االختصاص الدويل للنظر يف النزاع طاملا أن
اجلنسية التونسية للزوجة ال ميكن أن تؤثر حبال على اختصاص احملاكم التونسية إال أن ما انتهى إليه من
قبول للدعوى يعد وجيها عمال باألسباب املذكورة أعاله مما جيعل املطعن املتعلق بعدم االختصاص الدويل
رده.
يف غري طريقه واجته بذلك ّ
عن الفرع المتعلق بهضم حقوق الدفاع:
حيث خالفا ملا جاء مبستندات الطعن فإن حمكمة القرار املطعون فيه قد أسست حكمها بالرجوع
إىل املؤيدات الضرورية للبت يف دعوى الطالق املظروفة مجيعها بامللف.
حيث أن قرار حمكمة القرار املطعون فيه إسناد احلضانة لألم قد جاء معلّال اعتمادا على مصلحة
االبن اليت تقتضي إسناد حضانته لوالدته والعربة يف إسناد احلضانة هي مصلحة الطفل ال مصلحة وليه عمال
رده.
وتعي أيضا ّ
بالفصل  67م.أ.ش مما جيعل املطعن املتعلق مبناقشة هذه املسألة يف غري طريقه ّ
حيث أن ما متسك به الطاعن حول عدم أخذ حمكمة املوضوع باحلكم الذي استصدره عن
احملاكم املصرية بإسناد احلضانة إليه هو أيضا يف غري طريقه طاملا أن احلكم املذكور مل يننب على مراعاة
مصلحة الطفل يف إسناد احلضانة مما جيعله خمالفا للنظام العام الدويل على معىن الفصل  11من جملة القانون
الدويل اخلاص وتعني أيضا رد هذا املطعن .
وحيث تسلط اخلطية على الطاعن الذي يفشل يف مسعاه عمال بأحكام الفصل  184م م م ت.
ولهـ ـ ــذه األسـ ـ ـبـاب
قررت احملكمة قبول مطلب التعقيب شكال ورفضه أصال وحجز معلوم اخلطية املؤمن.
وصدر هذا القرار حبجرة الشورى يوم اخلميس  21ماي  2009عن الدائرة الثامنة املرتكبة من
رئيسها السيدة ف .ز .ب واملستشارين السيدة ل .ه والسيد ه .ب ومبحضر ممثل االدعاء العمومي
السيدة ك .ب ومبساعدة كاتبة اجللسة السيدة ك .غ.
وحـ ـ ــرر في تاريخـ ــه
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الجمهوريــة التونسيــة
						
وزارة العـدل وحقوق اإلنسان
محكمــة التعقيــب

الحمــد هلل

*عــ31115.2008ـدد القضي ــة
						
تاريخ ــه  05:فيفري 2009
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار اآلتي :
بعد االطالع على مطلب التعقيب املرفوع يف  7أكتوبر  2008من األستاذ حممد املنصف الباروين،
عن  -1 :ز .ز .ب .ق -2 ،ه .م .ق -3 ،س .م .ص .ق حرم س.
ضد  -1 :ث .س .ش.ق -2 ،د .ع .ر .ق،
ينوهبما األستاذ ه .ص.
وبعد االطالع على احلكم املطعون فيه الصادر عن حمكمة االستئناف بتونس يف  15جويلية  2008حتت
عدد  73928والقاضي بإقرار احلكم االبتدائي .
وبعد االطالع على مستندات التعقيب املبلغة للمعقب ضدمها بواسطة عدل التنفيذ ح .ديف  3نوفمرب
 2008وعلى نسخة احلكم املطعون فيه وعلى حمضر اإلعالم به وعلى بقية الوثائق املقدمة يف  4نوفمرب
.2008
وبعد االطالع على ملحوظات النيابة العمومية املقدمة يف  13جانفي  2009والرامية إىل طلب الرفض
أصال واحلجز.
وبعد املفاوضة القانونية حبجرة الشورى صرح مبا يلي :
من حيث جهة الشكل:
حيث استوىف مطلب التعقيب مجيع أوضاعه وصيغه القانونية طبق الفصل  185وما بعده من م .م .م .ت
مما يتعني معه قبول مطلب التعقيب من هذه الناحية.
من جهة األصل :
حيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها احلكم املطعون فيه والوثائق املظروفة بامللف قيام املدعني يف األصل
املعقبني اآلن بقضية لدى احملكمة االبتدائية بتونس ض ّد بنيت شقيقهم املدعى عليهما يف األصل املعقب
ضدمها اآلن لطلب حرماهنما من إرث والدمها باالستناد إىل االختالف يف الدين املرتتّب عن زواج إحدامها
ومعاشرة األخرى لغري مسلم.
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وحيث قضت حمكمة البداية بعدم مساع الدعوى مبقولة أنه بقطع النظر عن مدى قيام االختالف يف الدين
نص صريح بع ّدد هذه احلالة من ضمن
مانعا من موانع اإلرث على معىن الفصل  88م .ا .ش يف غياب ّ
موانع اإلرث فإن االنتساب مللّة أو ألخرى هو مسألة عقائدية باطنية األمر الذي ال ميكن معه اعتبار
أن جمرد زواج املرأة بشخص من غري دينها أو معاشرهتا له يرتتّب عنه حتما وبالضرورة خروجها عن دينها
واعتناقها دينا آخر طاملا مل يثبت ممارستها لشعائر دينية مغايرة لدينها. .
وحيث استأنف املدعون يف األصل احلكم املذكور طالبني نقضه والقضاء من جديد لصاحل الدعوى
فأصدرت حمكمة الدرجة الثانية حكمها بإقرار احلكم االبتدائي معتربة من جهة أن خلو جملة األحوال
املشرع إقصاء هذه
مكرسة للدين كمانع للزواج أو اإلرث ّ
يدل بوضوح على إرادة ّ
كل قاعدة ّ
الشخصية من ّ
املوانع مضيفة من جهة أخرى أن املستأنف ضدمها متسكتا بأهنما تدينان باإلسالم ومل يق ّدم املستأنفون
للشك مما جيعل دعواهم يف غري طريقها.
حججا كافية إلثبات ارتدامها عنه بشكل واضح ال يدع جماال ّ
فتعقبته الطاعنون بواسطة حماميهم طالبني النقض واإلحالة بناء على األسباب التالية:
* خرق الفصل  88م .ا .ش :
قوال بأنه لئن تعرض الفصل  88م .ا .ش لصورة واحدة من صور موانع اإلرث إال انه مل يرد يف صيغة
احلصر مما يفتح باب التأويل اعتمادا على الصياغة اللغوية والنحوية للنص املبنية على عبارة «من» اليت تفيد
التبعيض وبالتايل قبول موانع أخرى غري املانع الذي ذكره املشرع ،وهذه املوانع يقع البحث عنها يف املصادر
التكميلية للقانون وأمهها التشريع اإلسالمي الذي جيعل من زواج املسلمة بغري املسلم مانعا من موانع اإلرث.
* ضعف التعليل :
قوال بأن حمكمة القرار املطعون فيه مل تلتفت إىل ما مت تقدميه من حجج تثبت عدم انتساب املعقب ضدمها
إىل الدين اإلسالمي ذلك أن املعقب ضدها األوىل قد ارتبطت بشخص غري مسلم وأجنبت منه ابنني أما
املعقب ضدها الثانية فقد تزوجت بغري مسلم أيضا وأجنبت منه بنتني.
المحكمـ ـ ـ ـ ــة
عن جملة المطاعن التحاد الرد عنها :
حيث اقتضى الفصل  88م .ا .ش أن «القتل العمد من موانع اإلرث».
وحيث فضال عن وضوح هذا الفصل يف إضافة املشرع القتل العمد ملوانع اإلرث املنصوص عليها صراحة
صلب اجمللة «كاحلجب (الفصل  122م .أ .ش وانقطاع الولد من نسب أبيه( الفصل  72من م .أ.
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يتعي قراءته بالرجوع إىل املبادئ األساسية اليت يقوم عليها النظام القانوين التونسي كما وردت
ش) ».فإنه ّ
يف الدستور وما متت املصادقة عليه من اتفاقيات دولية.
املكرسة بالفصل  5من الدستور والفصل  18من العهد الدويل اخلاص باحلقوق
وحيث أن حرية املعتقد ّ
املدنية والسياسية تقتضي الفصل بني مسألة التمتع باحلقوق املدنية ومسألة املعتقدات الدينية وذلك مبنع
تعليق متتع الفرد حبقوقه على معتقداته وهو ما ضمنه القانون التونسي سواء بالنسبة النتقال احلقوق مبوجب
أفعال قانونية وذلك يف الفصل  4م .ا .ع الذي اقتضى أن «اختالف األديان ال يرتتب عليه فرق يف
أهلية التعاقد» ويف الفصل  174م .ا .ش الذي جاء به انه «تصح الوصية مع اختالف الدين بني املوصي
واملوصى له» أو بالنسبة أيضا النتقال احلقوق مبوجب وقائع قانونية وخاصة واقعة الوفاة مما يفسر غياب
التنصيص على املانع الديين لإلرث يف الفصل 88م.ا.ش.
يكرس من جهة احلرية الدينية ومينع من جهة أخرى التوارث بني ملتني
وحيث أن القول بأن املشرع التونسي ّ
هو قول يؤدي إىل تناقض ينزه عنه املشرع طاملا أن املنع من اإلرث هو جزاء يسلّط على الوارث حبرمانه
من انتقال ذمة مورثه املالية إليه فال ميكن بالتايل القول أن املشرع يضمن احلرية الدينية لكنه يعاقب ممارسها
حبرمانه من إرث سلفه.
وحيث من ناحية أخرى فإن ضمان مبدأ املساواة املنصوص عليه بالفصل  6من الدستور والفصل  26من
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يوجب عدم التمييز بني األفراد العتبارات دينية مما مينع
تعليق احلق يف اإلرث على اعتبارات متعلقة بعقيدة الوارث.
وحيث أن ضمان حرية زواج املرأة على قدم املساواة مع الرجل املكرسة بالفقرة -1ب من الفصل 16
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املؤرخة يف  18ديسمرب 1979املصادق عليها من
اجلمهورية التونسية مبوجب القانون 68لسنة 1985املؤرخ يف  12جويلية  1985مينع من القول بوجود أي
تأثري ملعتقد املرأة على حريتها يف الزواج وباألثر على حقها يف املرياث اعتبارا إللزامية االتفاقيات الدولية اليت
تفوق إلزامية القوانني العادية طبقا ألحكام الفصل  32من الدستور .
وحيث يكون بذلك الطعن املؤسس على وجود مانع ديين لإلرث يف القانون التونسي يف غري طريقه مما
يتجه معه رفضه.
وحيث تسلط اخلطية على الطاعن الذي يفشل يف مسعاه عمال بأحكام الفصل  184م م م ت .
ولهـ ـ ــذه األسـ ـ ـبـاب
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قررت احملكمة قبول مطلب التعقيب شكال ورفضه أصال وحجز معلوم اخلطية املؤمن.
وصدر هذا القرار حبجرة الشورى يوم اخلميس  5فيفري  2009عن الدائرة الثامنة املرتكبة من رئيستها
السيدة ف .ز .ب واملستشارين السيدة يل .ه .م والسيد ه .ب ومبحضر ممثل االدعاء العمومي السيدة
ك. .ب ومبساعدة كاتبة اجللسة السيدة ك .غ
وحـ ـ ــرر في تاريخـ ــه
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ﺘﺒﺭﻴﺭ يلي
وعلى ﺇﻥوفق ما
إصدار الق
عند
ﻗﻭﻻ ﻓﻴﻪ ﻤﺴﻌﻰ ﻻﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ
1 .1ترى احملكمة إن تربير طالب احلجة بوجود مشاغل منزلية لوجود أربعة أوالد لديه  ،هو قوال فيه مسعى
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ
الن تكون الزوجة أداة للعمل يف األمور املنزلية وتشغيلها يف إدارة شؤون الدار على خالف الغاية
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ.
الشرعية والقانونية من الزواج املتمثلة باملودة والرمحة وتكوين األسرة على وفق أحكام املادة (الثالثة) من
قانون األحوال الشخصية النافذ.
2 .2أشار طالب احلجة يف تربيره اآلخر إهنن صديقات  ،وترى احملكمة ان هذا ال يشكل أي مسوغ شرعي
الن يتزوج الرجل من صديقة زوجته الن الصداقة هلا اعتبار إنساين بني األصدقاء مبين على أساس
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االحرتام والود املتبادل ،وال يشكل مدخال لزواجه من صديقة زوجته ،الن التسليم بذلك القول سيكون
مسعى الن يتزوج بصديقات أخر للزوجة األوىل ،الن لديها صديقات متعددات  ،مما يثري التساؤل
التايل ،هل سيسعى للزواج منهن مجعيا حتت وازع كوهنن صديقات زوجته األوىل؟
3 .3وجدت احملكمة إن طالب احلجة مل يوفق يف عرض غايته من الزواج حينما نص يف طلبه املؤرخ يف
 2009/8/3على ما يلي (لعل ذلك يساهم يف رفع الظلم عن املطلقات واألرامل يف البلد العزيز) حيث
ذكر بان املراد الزواج هبا مطلقة  ،وجتد احملكمة يف هذا القول تصغري ملقام املرأة عندما ينظر إليها بنظرة
املشفق عليها ،الن العبارة اليت ذكرت يف أعاله تدل على إن طالب احلجة يسعى للزواج باملطلقة لريفع
الظلم عنها وهو دافع الن يكون مشفقا عليها حلالتها االجتماعية ،وليس على أساس التكافؤ وكوهنا
امرأة هلا حضورها اإلنساين ،وإهنا متثل جزء مهم من اجملتمع وتسهم يف بنائه ،وهي ليست كائن ضعيف
يستجدي الشفقة من الرجل ،وهذا يشكل تقاطع مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التمييز ضد املرأة،
اليت صادق عليها العراق وأصبحت قانون وطين واجب اإلتباع ،كما ان هذا التربير ال ينسجم واملبادئ
الدستورية اليت تضمنها الدستور العراقي النافذ يف جمال املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني .
4 .4وجدت احملكمة إن املقدرة املالية لطالب احلجة غري كافية إلعالة أكثر من زوجة ،حيث أن راتبه االمسي
هو ( )250،000مائتان ومخسون ألف دينار ،وباقي املبلغ اإلمجايل البالغ ( )900,000تسعمائة
ألف دينار هو خمصصات خطورة غري ثابتة ،إذ إهنا تنتهي عند انتهاء مربر منحها فيبقى الراتب االمسي،
الذي ال ميكن معه تامني العيش املناسب لألسرة األوىل املكونة من زوجة وأربعة أطفال وأسرة ثانية
يروم تكوينها تتكون من زوجة وأوالد آخرين يسعى إلجناهبم على وفق قوله املشار إليه أعاله  ،ويف هذا
األمر ترى احملكمة ان إمكانية العدل بني الزوجتني غري متحققة ،على وفق ما أشارت الفقرة ( )5من
املادة (الثالثة) من قانون األحوال الشخصية النافذ على ما يلي ( إذا خيف عدم العدل بني الزوجات
فال جيوز التعدد ويرتك تقدير ذلك للقاضي) .
5 .5إن طالب احلجة أشار إىل أن الغاية من الزواج هو زيادة عدد األوالد  ،وهو أمر مل جتد له احملكمة أي
مسوغ شرعي أو قانوين ،حيث إن الزوجة األوىل تولد عام  1979وإهنا أجنبت أربعة أوالد وال يوجد
أي عائق حيد من قدرهتا على اإلجناب ومل يقدم أي تقرير طيب يؤيد ذلك .
لذلك ومما تقدم جتد احملكمة إن طالب احلجة مل يقدم ما يؤيد توفر املصلحة املشروعة من الزواج بثانية
اليت أشارت إليها الفقرة ( /4ب) من املادة ( الثالثة ) من قانون األحوال الشخصية النافذ  ،كما ترى بان
الزوج سوف لن يتمكن من العدل بني الزوجتني يف ضوء املوارد املالية اليت تقدم هبا  ,وحيث إن للمحكمة
السلطة التقديرية يف ذلك قررت رفض طلب طالب اإلذن بالزواج بزوجة ثانية (ص .ج .ن) وعدم منحه
اإلذن بذلك ،قرارا قابال للتظلم والتمييز وافهم علنا يف  2009/8/5املوافق  /15رجب  1430 /هـ
القاضي
سرم
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المحكمة العليا الجزائرية
بيان الوقائع
حيث أنه متت متابعة املتهم م .من طرف نيابة اجلمهورية حملكمة قسنطينة بدائرة اختصاص اجمللس القضائي
لقسنطينة ،وذلك منذ زمن مل ميض عليه أمد التقادم القانوين بعد ،الرتكابه للجرمية املكيفة قانونا على
أساس جنحة السب والشتم وخمالفة الضرب واجلرح العمدي الفعل املنصوص واملعاقب عليه بأحكام املادة
 297و  299و  442من قانون العقوبات .
وحيث أن أطراف القضية أحيلوا على حمكمة اجلنح مبوجب إجراءات االستدعاء املباشر طبقا لنصوص
املواد 334و  335من قانون اإلجراءات اجلزائية لتتم إجراءات احملاكمة وفقا للقانون.
وحيث انه يستخلص من ملف القضية واحملاضر املرفقة به وأن وقائع القضية تعود لتاريخ 2015-03-09
اين تقدمت املسماة ع .ن مندوبة طبية بشركة صنع االدوية االجنبية آبوط بشكوى ضد املتهم احلايل
الذي يعترب زوجها والذي يعمل بشركة سياكو وذلك لتعرضها للتعنيف اجلسدي واللفظي من قبله ولدى
مساعها صرحت وانه بتاريخ  2015-03-08بينما كانت مبسكن الزوجية وحوايل التاسعة ليال وعندما
ارادت حمادثة زوجها ملناقشة كشف نقاط ابنه زتفاجئت به يصرخ يف وجهها وسبها ويشتمها بعبارة « :
يا عاهرة اتركيه يعيد السنة  ,يا زانية  ,و لعن امها و ابوها و هتمها مبرض السيدا و اهنا مومسة وعاهرة من
العاهرات « و بعدها توجه البنه قائال له  « :ال تدرس لن تنال أي شيء من الدراسة « حينها صرخت يف
وجهه طالبة منه الكف عن التحدث هبذا االسلوب مع الطفل و ان يكون قدوة حسنة البنه ،فقام باخلروج
من امسكن و بعد برهة من الزمن رجع حيث كانت متواجدة باملطبخ بصدد اطعام ابنتها الصغرية اين
اعتدى عليها وقام خبنقها و ضرهبا باحلائط وبعدها شدها من شعرها واخذها اىل غرفة االستقبال وواصل
االعتداء عليها بالركل ،ويف صبيحة  2015-03-09توجهت اىل مصلحة الطب الشرعي باملستشفى
اجلامعي قسنطينة اين عاينها الطبيب الشرعي وقدم هلا شهادة طبية بالعجز ملدة  05ايام ،ولدى مساع
املتهم صرح وانه دخل مع زوجته يف نقاش بسبب الطفل نافيا قيامه بضرهبا ،وبعد االنتهاء من التحريات
االولية ومساع األطراف من قبل الضبطية على حماضر رمسية وإرساهلم لوكيل اجلمهورية الذي قرر توجيه
االهتام للمشتكي منه على أساس ما هو منوه عنه أعاله وإحالة األطراف على حمكمة احلال ليحاكموا
طبقا للقانون.
وحيث وبعد اإلعالن عن االفتتاح الرمسي جللسة احملاكمة العالنية من قبلنا حنن الرئيس وبعد املناداة على
أطراف القضية كانت اإلجراءات طبقا للمواد  341و  343و  353من قانون االجراءات اجلزائية كالتايل:
وحيث أن املتهم تغيب عن جلسة احملاكمة أثناء املناداة عليه وانه مت تاجيل القضية للعديد من املرات
حلضوره اال انه تغيب وانه ال يوجد بامللف ما يفيد بأن التكليف باحلضور قد سلم شخصيا له مما يتعني
حماكمته غيابيا وصدوراحلكم غيابيا يف حقه طبقا لنص املادة  346من قانون اإلجراءات اجلزائية.
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وحيث أن الضحية تغيبت عن جلسة احملاكمة أثناء املناداة عليها مما يتعني صدور احلكم غيابيا يف مواجهتها
واعتبارها متنازلة عن حقوقها املدنية املتمثلة يف طلب التعويض أمام احملكمة اجلزائية.
وحيث أن وكيل اجلمهورية التمس باسم احلق العام يف الشق املتعلق بالدعوى العمومية تسليط عقوبة ثالثة
اشهر حبس نافذة و 25,000دج غرامة مالية نافذة كجزاء للمتهم .
وحيث وعليه حدد تاريخ 12ـ10ـ 2015إلصدار احلكم اآليت بيانه يف جلسة عالنية طبقا للمادة 355
من قانون االجراءات اجلزائية .
وعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فان احملكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 بعد اإلطالع على ملف القضية و ما تضمنته من مستندات . بعد االطالع على نص املادة  45و  131و  132من الدستور. بعد االطالع على اتفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز ضد املرأة اليت صادقت عليها اجلزائر يف 22يناير  1996و املنشورة باجلريدة الرمسية رقم  06لسنة .1996
 بعد االطالع على املرسوم الرئاسي للتصديق رقم .51-96 بعد اإلطالع على املواد  212ـ  -600 – 380 – 379 – 367 - 335 - 333من قانوناإلجراءات اجلزائية.
 بعد اإلطالع على نص املادة  297و 299و  442من قانون العقوبات. بعد االستماع إىل كل طرف بالرتتيب املنصوص عليه قانونا. بعد النظر وفقا للقانون.في الدعوى العمومية:
حيث ثبت للمحكمة من خالل ما دار باجللسة من مناقشات قانونية والتحقيق النهائي الذي دار هبا وكذا
التصرحيات املدونة مبحضر الضبطية القضائية وأن التهم املتابع من اجلها املتهم هي جنحة السب وخمالفة
الضرب واجلرح العمدي االفعال املنوه واملعاقب عليها باملادة  328من قانون العقوبات.
حيث ولقيام اجلرميتني املنوه عنهما يقتضي ان يتم توجيه كالم وتعبري مشني من قبل املتهم اىل الضحية ويتم
فعل من أفعال الضرب واجلرح او أعمال العنف والتعدي .
وحيث وانه تطبيقا لنصوص املادتني  131و  132من الدستور فان رئيس اجلمهورية يصادق على
املعاهدات املتعلقة بقانون االشخاص واليت تدخل ضمن اطارها اتفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز
ضد املرأة املصادق عليها باملرسوم الرئاسي .51-96
وحيث وبعد االطالع على املادة  05فقرة ب من االتفاقية املنشورة باجلريدة الرمسية رقم  06لسنة 1996
فان الدول تتخذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة تضمن الرتبية االسرية تفهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة
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اجتماعية واالعرتاف باملسؤولية املشرتكة لكل من الرجال و النساء يف تنشئة اطفاهلم وتطورهم ،على ان
يكون مفهوم مصلحة االطفال هي االعتبار االساسي يف مجيع احلاالت .
حيث وملا ثبت للمحكمة يف قضية احلال وان الضحية ع .ن و يف اطار ممارستها المومتها بوصفها وظيفة
اجتماعية وفق ما نصت عليه احكام االتفاقية قامت باحلديث مع زوجها املتهم عن كشف نقاط ابنها زكريا
والذي راعت فيه كأم مسؤوليتها املشرتكة وزوجها املتهم يف تنشئة طفلهم السيما من خالل تدريسه جيدا
والوقوف على كشف نقاطه حفاظا على مصلحته اين قوبلت من قبل املتهم وتفاجئت به يصرخ يف وجهها
ويسبها ويشتمها بعبارة  « :يا عاهرة اتركيه يعيد السنة ،يا زانية ،و لعن امها وابوها واهتمها مبرض السيدا
واهنا مومسة وعاهرة من العاهرات « وبعدها توجه البنه قائال له  « :ال تدرس النك لن تنال أي شيء من
الدراسة « فيكون بفعله خمال باحكام الفقرة  05من االتفاقية الدولية املتعلقة بالقضاء على مجيع اشكال
التمييز ضد املرأة اليت تفرض عليه االعرتاف مبسؤوليته املشرتكة يف تطور وتنشئة االطفال ويكون مرتكبا
جلنحة السب والشتم يف حق الضحية زوجته طبقا لنص املادتني  297و  299من قانون العقوبات ،حبيث
يقتضي القانون لقيام اجلرمية ان :
1ـ يتم توجيه كالم و تعبري مشني من قبل املتهم اىل الضحية و ملا كان من الثابت يف قضية احلال وأن
العبارات املنوه عنها آنفا هي عبارات مشينة حسب السلطة التقديرية للمحكمة مما جيعل الشرط األول
متوافر.
2ـ أن تتضمن العبارات و يكون الغرض منها التحقري والقدح وملا كان من الثابت يف قضية احلال وان املتهم
باستعماله لعبارات السب والشتم كان ينوي التحقري والقدح يف الضحية واملساس املعنوي هبا كامرأة مما
جيعل الشرط الثاين متوافر .
حيث ان جرمية السب والشتم تستلزم قصد جنائي خاص متمثل يف ترك اثر من خالل العبارات
اجلارحة املستعملة يف السب والشتم وملا كان من الثابت يف قضية احلال وان املتهم كان ينوي من خالل
ما مت التصريح به التحقري والقدح املعنوي مما جيعل الركن املعنوي متوافر .
حيث أن هذا يكون الدليل عند احملكمة مما جيعل من املتهم م .ب مرتكبا جلنحة السب والشتم املنوه
واملعاقب عليها بنص املادة  297و  299من قانون العقوبات مما يتعني معه القضاء بادانته وعقابه طبقا
للقانون.
وحيث ثبت للمحكمة من خالل حماضر التحريات االولية وان الضحية ع .ن تعرضت للضرب من قبل
املتهم م .ب والذي يعترب زوجها حينما صرخت يف وجهه طالبة منه الكف عن التحدث باسلوب السب
مع الطفل وان يكون قدوة حسنة البنه ،اين اعتدى عليها وقام خبنقها وضرهبا باحلائط وبعدها شدها من
شعرها واخذها اىل غرفة االستقبال وواصل االعتداء عليها بالركل ،مسببا هلا عجزعن العمل قدره الطبيب
الشرعي ب 05 :ايام .
وحيث ان اتفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز ضد املرأة يف املادة  05فقرة أ فاهنا تفرض على الدول
الدول ّية للحقوق اإلنسانّية للمرأة
االجتهادات القضائ ّية العرب ّية يف تطبيق االتفاقيات ّ

135

اختاذ التدابري املناسبة لتعديل االمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملراة هبدف القضاء على العادات
العرفية القائمة على الفكرة الدونية لتفوق احد اجلنسني عن االخر وملا ثبت يف قضية احلال وان الزوج
بارتكابه لضرب زوجته اليت ارادت اشراكه يف حديث متعلق بدراسة ابنهما يكون سلك منط اجتماعي يقوم
على فكرة تفوقه على زوجته باالعتداء عليها وتعنيفها جسديا ويدخل دائرة التجرمي ويرقى ملصف خمالفة
الضرب واجلرح العمدي الفعل املنوه واملعاقب عليه باملادة  442من قانون العقوبات .
وحيث بالنسبة لقيام هذه املخالفة يقتضي ان :
 -1يتم فعل من أفعال الضرب واجلرح اوأعمال العنف والتعدي وملا كان من الثابت يف قضية احلال وأن
الفعل الذي قام به املتهم من اعتداءه على الضحية زوجته يشكل عنصر التعدي املادي مما جيعل الشرط
األول متوافر.
2ـ أن ال تتسبب هذه األفعال عن عجز عن العمل ملدة تتجاوز  15يوما وملا كان من الثابت يف قضية
احلال ووفقا للشهادة الطبية الوصفية احملررة من قبل الطبيب الشرعي املختص واليت يفيد عجز الضحية ملدة
 05أيام عن العمل مما جيعل الشرط الثاين متوافر.
حيث أن هذا يكون الدليل عند احملكمة مما جيعل من املتهم مرتكبا ملخالفة الضرب واجلرح العمدي املنوه
واملعاقب عليها بنص املادة  442من قانون العقوبات مما يتعني معه القضاء بادانته وعقابه طبقا للقانون.
وحيث أن املصاريف القضائية يتحملها املتهم املدان طبقا لنص املادة  367من قانون اإلجراءات اجلزائية.
وحيث أن مدة اإلكراه البدين حددت حبدها األقصى املقرر قانونا طبقا للمواد 600و
 602من قانون اإلجراءات اجلزائية.
لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه األسب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
حكمت احملكمة حال فصلها يف قضايا اجلنح ابتدائيا،عالنيا ،غيابيا يف حق املتهم والضحية :
القضاء بإدانة املتهم م .ب من اجل ارتكابه جلنحة السب والشتم وخمالفة الضرب واجلرح العمدي الفعل
املنوه و املعاقب عليه بنص املادة  297و  299و  442من قانون العقوبات وجزاءا له احلكم عليه بثالثة
اشهر حبس نافذة و  50.000.00دج غرامة نافذة .
مع حتميل املتهم املدان مجلة املصاريف القضائية وحتديد مدة اإلكراه البدين حبدها األقصى املقرر قانونا.
بذا صدر احلكم و أفصح به جهارا باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله وأمضينا أصله حنن الرئيس
و أمني الضبط.
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امللحق 2
ّ
ُّ
الدراسة
للدول
وضع ّية املصادقة
حمل ّ
والتحفظات ّ
حول اتفاق ّيات حقوق املرأة

المصدر :

_https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg
no=XVI-1&chapter=16&lang=fr
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اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التميّيز ض ّد المرأة
اعتُمدت في  18كانون األول/ديسمبر  1979ودخلت حيز النفاذ في  3أيلول/سبتمبر 1981
التوقيع

ال ّدولة
العراق

المصادقة
أو االنضمام

ُّ
التحفظات و اإلعالنات مالحظات

انضم يف 13
ّ
أوت(آب-
أغسطس)
1986

حت ّفظ على الفقر ْتي و،
ز من املادة  ،2واملادة
 ،16والفقرة األوىل من
املادة 29

األر ّدن

انضم يف الفاتح حت ّفظ على الفقرة  2من رفع التحفُّظ عن
 3كانون األول-
ّ
ديسمرب  1980جويلية( متوز -املادة  ، 9والفقرة  4الفقرة  4من
من املادة  ،15والفقرة املادة 15
يوليو) 1992
الفرعية (1ج) من
املادة  16والفقر ْتي
الفرعيتي(1د) و (ز) من
ْ
املادة16

لبنان

انضم يف  16حتفَّظ على الفقرة 2
ّ
من املادة  ، 9والفقرة
أفريل(نيسان-
 1حرف ج ،د ،ه من
أبريل) 1997
املادة  ،16والفقرة  2من
املادة 29

فلسطين

انضمت يف 2
ّ
أفريل 2014
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تونس

رفعت
جويلية صادقت عليها يف إعالن عام
24
 20أيلول/سبتمرب حت ّفظت على الفقرة التح ّفظات
1980
 2من املادة  ،9واملادة
1985
 ،1/16واملادة 1/29

كل
َّ

الجزائر

انضمت يف  22حت ّفظت على املواد ،2 :رفعت التح ّفظ
َّ
املتعلّق بالفقرة 2
ماي(أيار -مايو)  16 ،15 ،9و 29
من املادة 9
1996

المغرب

انضم يف  21إعالن حول املادة ، 2
َّ
جوان(حزيران -والفقرة  4من املادة 15
وحت ّفظ على املادة 29
يونيو) 1993

السياسيّة للمرأة
اتفاقيّة الحقوق ّ
اعتمدت في  31مارس  1953و دخلت حيز النفاذ في  7جويلية 1954
ال ّدولة

المصادقة
أو االنضمام

التوقيع

ُّ
التحفظات و اإلعالنات مالحظات

العراق
األردن

لبنان

انضم يف الفاتح
َّ
جويلية(متوز-
يوليو) 1992
24
فيفري(شباط-
فرباير) 1954

صادق يف 5
جوان(حزيران-
يونيو) 1956
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فلسطين

انضمت يف 2
َّ
جانفي( كانون
الثاين -يناير)
2015

تونس

انضمت يف  24حتفظت حول البند
ّ
ِّ
جانفي  1968املتعلق بإحالة النزاعات
إىل حمكمة العدل الدولية

الجزائر

يف
انضمت
ّ
 5أوت(آب-
أغسطس)
2004

المغرب

انضم يف  22حتفَّظ على البند املتعلّق
َّ
تشرين الثاين /بإحالة النزاعات إىل
حمكمة العدل ال ّدوليّة
نوفمرب 1976

االتفاقيّة حول جنسيّة المرأة المتزوجة
اعتُمدت في  20فيفري(شباط -فبراير)  1957ودخلت حيّز النفاذ في  11أوت(آب-
أغسطس) 1958
ال ّدولة

التوقيع

ُّ
التحفظات و اإلعالنات مالحظات

المصادقة
أو االنضمام

العراق
األردن
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انضم يف
َّ
جويلية(متوز-
يوليو) 1992

1
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لبنان
فلسطين
تونس

انضمت يف  24حت ّفظت على املادة 10
َّ
املتعلّقة بإحالة النزاعات
جانفي(كانون
الثاين -يناير) إىل حمكمة العدل ال ّدوليّة
1968

الجزائر
المغرب

ِ
ِّ
الزواج
الرضا بالزواج
الزواج وتسجيل عقود ّ
والحد األدنى لس ِّن ّ
اتفاقيّة ّ
األول/
األول /ديسمبر  1962ودخلت حيّز النفاذ في  9كانون ّ
اعتُمدت في  10كانون ّ
ديسمبر 1964
ال ّدولة

التوقيع

ُّ
التحفظات و اإلعالنات مالحظات

المصادقة
أو االنضمام

العراق
األردن

انضم يف
َّ
جويلية(متوز-
يوليو) 1992

1

لبنان
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فلسطين
تونس

انضمت يف 24
َّ
جانفي(كانون
الثاين -يناير)
1968

الجزائر
المغرب

المكمل التفاقيّة األمم
وبخاصة النساء واألطفال
بروتوكول منع االتجار باألشخاص،
ِّ
ّ
المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيّة
اعتُمد في  15تشرين الثاني/نوفمبر  2000ودخل حيّز النفاذ
األول/ديسمبر 2003
في  25كانون ّ
ال ّدولة

التوقيع

ُّ
التحفظات و اإلعالنات مالحظات

المصادقة
أو االنضمام

العراق

انضم يف
َّ
فيفري(شباط/
فرباير) 2009

األردن

انضم يف 11
َّ
جوان(حزيران-
يونيو) 2009
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لبنان

األول /صادق يف 5
 9كانون ّ
ديسمرب  2002تشرين األول/
أكتوبر 2005

فلسطين
تونس

الجزائر

المغرب

كانون صادقت يف 14
13
األول /ديسمرب جويلية(متوز-
ّ
يوليو) 2003
2000
6
جوان(حزيران-
يونيو) 2001

صادقت يف  9حتفَّظ على املادة 15
الفقرة 2
آذار/مارس
2004
انضم يف 25
ّ
أفريل (نيسان-
أبريل) 2011
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قائمة املراجع
د .حممد يوسف علوان و د .حممد خليل املوسى ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان .املصادر ووسائل الرقابة،
اجلزء األول ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل 333 ،2008 ،ص.
د .حممد يوسف علوان و د .حممد خليل املوسى ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان .املصادر  ،اجلزء الثاين،
دار الثقافة للنشر والتوزيع،
حممد بوسلطان ،مبادئ القانون الدويل العام ،اجلزء األول ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،الطبعة الرابعة،
.2008
القاضي أمحد األشقر ،احلماية القضائية للحقوق واحلريات العامة يف فلسطني ،تطبيقات قضائية  ،اهليئة
املستقلة حلقوق اإلنسان ديوان املظامل ،سلسلة تقارير قانونية رقم  ،80رام اهلل200 ،ص.
القاضي أمحد األشقر ،العدالة وحقوق اإلنسان للنساء ،جرائم قتل النساء بداعي الشرف يف فلسطني بني
التشريع واالجتهاد القضائي ،دراسة وصفية حتليلية 104 ،2014 ،ص.
د .عبد السالم شعيب ،حقوق املرأة بني القانون واالجتهاد يف لبنان ،يف جتميع التقارير الواردة من مشاريع
حبثية متعددة القطاعات يف جمال حقوق اإلنسان ،نفذت يف إطار الربنامج اإلقليمي ملعهد راؤول والينربغ
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين ‘إرساء دعائم املعرفة حبقوق اإلنسان ومصادرها يف الشرق األوسط ومشال
إفريقيا ‘ ، 2012- 2009ص ص .36 -7
بوحنية قوي ،املشاركة السياسية للمرأة يف الدول املغاربية ،دراسة حالة اجلزائر وتونس واملغرب ،جتميع التقارير
الواردة من مشاريع حبثية متعددة القطاعات يف جمال حقوق اإلنسان ،نفذت يف إطار الربنامج اإلقليمي
ملعهد راؤول والينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين ‘إرساء دعائم املعرفة حبقوق اإلنسان ومصادرها يف
الشرق األوسط ومشال إفريقيا ‘2012- 2009
وائل أنور بندق ،املرأة والطفل وحقوق اإلنسان ،دار الفكر اجلامعي 196 ،2004 ،ص.
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غردام ،جوديت ج ،النساء و حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،يف دراسات يف القانون الدويل
صصني واخلرباء ،دار املستقبل العريب ،الطبعة األوىل ،2000 ،ص ص
اإلنساين ،إعداد خنبة من ً
املتخ ّ
.190 – 175
سامية بوروبة ،االجتهاد القضائي يف تطبيق معايّري حقوق اإلنسان يف حماكم عربيّة ،اجلزائر ،العراق ،األردن،
املغرب ،فلسطني 231 ،2012 ،ص.
سامية بوروبة ،اجمللس الدستوري اجلزائري ومحاية حقوق اإلنسان :تقيّيم أويل للممارسات ،مداخلة مقدمة
يف املؤمتر الذي نظمته الشبكة األكادميية العربية حلقوق اإلنسان حول دور القضاء يف محاية حقوق اإلنسان،
.2012
علي مجيل حرب ،القضاء الدويل اجلنائي ،احملاكم اجلنائية الدولية ،دار املنهل اللبناين 67 ،2010 ،ص.
د .بن شويخ الرشيد ،شرح قانون األسرة اجلزائري املع ّدل .دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية ،دار
اخللدونية ،الطبعة األوىل.2008 ،
فاطمة املؤقت و أ .داود درعاوي ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،فلسطني ،دراسة مع ّدة يف
إطار منظمة املرأة العربية.
إحسان بركات وإهلام املبيضني ،حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،األردن،
دراسة مع ّدة يف إطار منظمة املرأة العربية.
زوبيدة عسول ،حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب ،اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية الشعبية ،دراسة مع ّدة يف إطار منظمة املرأة العربية.
علي هادي عطية اهلاليل وعمرو السعدي ،حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء
العريب ،العراق.
زهور احلر وحسن إبرهيمي ،دراسة حول حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب،
املغرب.
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حقوق املرأة يف االجتهادات القضائية التونسية ،خمتارات من قرارات حمكمة التعقيب وحمكمة االستئناف
التونسية معلّق عليها.
فوزي مخيس و ندين مشموشي ،دراسة حول حقوق املرأة اإلنسانية ،عالمات مضيئة يف ضوء أحكام
القضاء اللبناين ،بريوت .2011
ندى جعفر ،مفهوم النوع االجتماعي ،ورشة عمل النوع االجتماعي ومسوح استخدام الوقت ،عمان30 ،
األول/أكتوبر .2007
أيلول /سبتمرب 2-تشرين ّ
ضياء عبد اهلل عبود اجلابر ،نظام الكوتا النسائية يف جملس النواب العراقـي ،منشور على املوقع اآليت:
http://www.icds.org/arabic/publications ar.
العامني
حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل .دليل بشأن حقوق اإلنسان
خاص بالقضاة وامل ّدعني ّ
ّ
واحملامني ،املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع رابطة احملامني الدولية ،األمم املتّحدة ،نيويورك
وجنيف.2003 ،
اسرتاتيجيات إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل النظم القانونية احمللية ،على الرابط
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/M22.pdf
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الصكوك ال ّدوليّة
ّ
1945 ميثاق األمم املتّحدة
1948 العاملي حلقوق اإلنسان
اإلعالن
ّ
1966 اخلاص باحلقوق االقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة
ويل
ّ
ّ العهد ال ّد
1966 السياسيّة
ويل
ّ
ّ اخلاص باحلقوق املدنيّة و
ّ العهد ال ّد
1950 نوفمرب/ تشرين الثاين4 االتفاقيّة األوروبيّة حلقوق اإلنسان اليت اعتُمدت يف
29 اخلاصة مبساواة العمال والعامالت يف األجر لدى تساوي قيمة العمل املؤرخة يف
ّ )100 االتفاقيّة (رقم
1951 ) يونيو-جوان(حزيران
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السياسيّة للمرأة املعتمدة يف  20كانون األول /ديسمرب 1952
اتفاقيّة احلقوق ّ
بالرق املعتمدة يف 30
الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة ِّ
االتفاقيّة التكميليّة إلبطال ِّ
أفريل(نيسان-أبريل) 1956
االتفاقيّة حول جنسيّة املرأة املتزوجة املعتمدة يف  20شباط/فرباير 1957
االتفاقيّة (رقم  )111بشأن التميّيز يف االستخدام واملهنة يف  25جوان(حزيران -يونيو) 1958
احلد األدىن ِ
لس ِّن الزواج ،وتسجيل عقود الزواج املعتمدة يف  7تشرين الثاين /نوفمرب
الرضا بالزواج  ،و ِّ
اتفاقيّة ّ
.1964
االتفاقيّة األمريكيّة حلقوق اإلنسان املعتمدة يف  22تشرين الثاين /نوفمرب 1969
األول /ديسمرب 1979
اتفاقيّة القضاء على مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة بتاريخ  18كانون ّ
امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املعتمد يف العام 1981
األول/أكتوبر
الربوتوكول
االختياري التفاقيّة القضاء على مجيع أشكال التميّيز ض ّد املرأة يف  6تشرين ّ
ّ
اخلاصة بالقضاء على التميّيز ض ّد املرأة
 1999ويتعلّق بتل ّقي التبليغات من اللجنة َّ
املكمل التفاقيّة األمم املتّحدة ملكافحة اجلرمية
بروتوكول منع االجتار باألشخاص،
ّ
وخباصة النساء واألطفال ّ
املنظمة عرب الوطنيّة املعتمد يف  15تشرين الثاين /نوفمرب .2000
االتفاقيّة املنشئة ملنظمة املرأة العربيّة سنة 2002
يقي يتعلّق حبقوق النساء يف  11جويلية (متوز -يوليو) 2003
بروتوكول ملحق بامليثاق اإلفر ّ
العريب حلقوق اإلنسان .2004
امليثاق ّ
العامة
قرارات مجلس األمن والجمعيّة ّ
العامة ،الالّئحة  98/52بتاريخ  6فيفري (شباط -فرباير)  1998حول االجتار بالنساء والفتيات.
اجلمعيّة ّ
العامة ،الالّئحة  133/54بتاريخ  7فيفري (شباط -فرباير)  2000حول املمارسات التقليديّة
اجلمعيّة ّ
متس صحة النساء والفتيات.
واألعراف اليت ُّ
جملس األمن ،القرار رقم  1325سنة  2000بشأن املرأة  ،السالم واألمن.
األول /ديسمرب 1993
اجلمعيّة ّ
العامة  ،اإلعالن بشأن القضاء على العنف ض ّد املرأة 20 ،كانون ّ
لجنة القضاء على التميّيز ض ّد المرأة :
العامة رقم .1989 ،12
التوصية ّ
العامة رقم 1992 ،19
التوصية ّ
العامة رقم 21
التوصية ّ
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التقارير المق ّدمة للجان االتفاقيّة :
وري الشامل
اجلمهورية التونسيّة ،تقرير نصف مرحلي عن التق ّدم احملرز يف تنفيذ توصيات االستعراض ال ّد ّ
ال ّدورة  27جمللس حقوق اإلنسان ،أيلول /سبتمرب .2014
اللجنة املعنيّة بالقضاء على التميّيز ض ّد املرأة ،التقرير ال ّدوري اخلامس لل ّدول األطراف ،األردن.
اللجنة املعنيّة بالقضاء على التميّيز ض ّد املرأة ،التقريران ال ّدوريان اجملمعان الثالث والرابع لل ّدول األطراف،
املغرب.
َّ
الدساتير
ال ّدستور اللبناينّ للعام  1926املع ّدل يف 1990
ال ّدستور األردينّ للعام  1952املع ّدل يف 2011
ائري للعام  1996املع ّدل يف 2008
ال ّدستور اجلز ّ
الفلسطيين للعام 2003
األساسي
القانون
ّ
ّ
اقي للعام 2005
ال ّدستور العر ّ
املغريب  29جويلية (متوز -يوليو) 2011
ال ّدستور
ّ
التونسي بتاريخ  26جانفي (كانون الثاين -يناير) 2014
ال ّدستور
ّ
القوانين
قانون األحوال الشخصيّة األردينّ لسنة 2010
األسري لسنة 2008
القانون األردينّ حول احلماية من العنف
ّ
جملة األحوال الشخصيّة التونسيّة
مدونة األحوال الشخصيّة املغربيّة لسنة 2004
ّ
ائري
قانون األسرة اجلز ّ
الفلسطيين رقم ( )9لسنة 2005
قانون االنتخابات
ّ
الفلسطيين
قانون العقوبات
ّ
اقي رقم  16لسنة 2005
قانون االنتخاب العر ّ
قانون االنتخابات األردينّ لسنة 2010
اقي
قانون األحوال الشخصيّة العر ّ
املؤرخ يف  2014 /5 /7املتعلّق حبماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف
القانون اللبناينّ رقم ّ 293
األسري
ّ
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ائري رقم  03 -12املؤرخ يف  12جانفي (كانون الثاين -يناير)  2012الذي حي ّدد
القانون العضوي اجلز ّ
كيفيّات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة
القرارات واألحكام :
الجزائر :
األول/ديسمرب  2011يتعلّق
ائري ،رأي رقم  /5ر .م .د 11 /مؤرخ يف  22كانون ّ
ستوري اجلز ّ
اجمللس ال ّد ّ
مبراقبة مطابقة القانون العضوي الذي حي ّدد كيفيّات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة
احملكمة العليا ،غرفة األحوال الشخصيّة ،قضية (ف ).ض ّد ( س .ه)  ،ملف رقم 1990/04/30 ،79891
احملكمة العليا غرفة شؤون األسرة ،ملف رقم  ،71732قضية (ر .ح) ض ّد (ب .خ) 1991/04/23 ،
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة ،ملف رقم  ،255711قضية (ع-ن) ض ّد (م-س) ،
2001/01/21
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة ،قضية (م .م) ض ّد (ع .ش) ) ،ملف رقم ،258555
2001/01/23
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة ،قضية (ه .خ) ض ّد (ح .م) ،ملف رقم 2001/02/21 ،254080
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة ،قضية (ب .ع) ض ّد (ز .خ) ،ملف رقم ، 288322
2001/04/11
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة ،قضية (ب .م) ض ّد (م .ع) ،ملف رقم /07/18 ، 269495
2001
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة ،قضية (ح .ز) ض ّد (ب .ح)  ،ملف رقم ،391655
2007/04/11
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة ،قضية (ق .س) ض ّد (م .ص) ،ملف رقم  ، 372290قرار صادر
بتاريخ 2006/1/15
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة واملواريث ،قضية (ب .س) ض ّد (م .ع) ،ملف رقم ،355180
قرار صادر بتاريخ 2006/03/05
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة واملواريث ،قضية (ح .ر) ض ّد (ح .ن)  ،ملف رقم ،355718
قرار صادر بتاريخ 2006/04/12
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة واملواريث ،قضية (ل .ع) ض ّد (ح .ف) ،ملف رقم ،3664855
2006/07/12
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة ،قضية (د.ع) ض ّد (ح .ز) ،ملف رقم 2006/11/15 ، 373707
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احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة ،ملف رقم  415123قضية ( م .ف) ض ّد (س .خ)2008/03/1 ،
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة ،ملف رقم  381880قضية (ب .ف)) ض ّد (ك .أ)  14 ،شباط/
فرباير 2007
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة ،قضية (ق .ع) ضد (ع .ف) ،ملف رقم ، 390091
2007/04/11
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة ،قضية (أ .ك) ض ّد (أ .ن) ،ملف رقم /03/2 ، 426431
2008
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة ،ملف رقم  492298قضية (ي .ع) ض ّد (م .م .ف) بتاريخ 08
نيسان/أبريل 2009
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة ،قضية (ورثة ع .ع ومن معه) ض ّد (خ .ف) 2009/03/11 ،
احملكمة العليا غرفة األحوال الشخصيّة ،ملف رقم  396339قضية (ورثة م .ع) ض ّد (د .ز)،
2007/06/13
احملكمة العليا ،غرفة األحوال الشخصيّة واملواريث ،قضية (ز .م) ض ّد (ب .ف) ،ملف رقم ،594435
2011/01/13
احملكمة العليا ،غرفة اجلنح واملخالفات ،قضية النيابة العامة ض ّد (ح .ع) ،ملف رقم  ،25995قرار
صادر بتاريخ 2006/01/25
احملكمة العليا ،غرفة اجلنح واملخالفات ،قضية النيابة العامة ض ّد (ب .خ) ،ملف رقم  ،497035قرار
صادر بتاريخ 2008/1/23
العامة ض ّد (م .ب)/ 10 / 12 ،
حمكمة قسنطينة ،قسم اجلنح ،رقم اجلدول  ،15/08039النيابة ّ
.2015
األر ّدن:
عمان الشرعيّة  ،قرار رقم ( 1996/4033هيئة مخاسيّة) 1996/4/1 ،
حمكمة استئناف َّ
عمان الشرعيّة قرار رقم ( 38315هيئة مخاسيّة) 1990/1/18 ،
حمكمة استئناف َّ
عمان الشرعيّة رقم ( 1991/32719هيئة مخاسيّة)1991/3/21 ،
حمكمة استئناف َّ
عمان الشرعيّة  ،قرار رقم ( 1994/37682هيئة مخاسيّة) 1994/8/21 ،
حمكمة استئناف َّ
عمان الشرعيّة  ،قرار رقم (1995/39278هيئة مخاسيّة) 1995/8/26 ،
حمكمة استئناف َّ
عمان الشرعيّة  ،قرار رقم ( 1992/34165هيئة مخاسيّة) 1992/4/9 ،
حمكمة استئناف َّ
حمكمة صلح حقوق الطفيلة ،رقم الدَّعوى  ،2010/836قضية ف .ق .ذ .ا ،قرار صادر يف
2010/11/30
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حمكمة التميّيز األردنيّة بصفتها احلقوقيّة  ،قرار رقم  1998/2298بتاريخ .1999/3/31
حمكمة التميّيز األردنيّة بصفتها اجلزائيّة ،قرار رقم  2004/831بتاريخ 2004/8/1
العراق
حمكمة األحوال الشخصيّة يف حي الشَّعب بالعراق يف قضيّة (ص .ج .ن)2009/8/5 ،
االتادية العراقيّة يف قضيّة (ر .خ .ص) ض ّد (ع .م .م)،
هيئة األحوال الشخصيّة األوىل يف حمكمة التميّيز ّ
قرار رقم  /6152اهليئة الشخصيّة األوىل2011 /
االتادية العراقيّة قضيّة (ن .ع .ح) ض ّد (ع .ح .ع)،
هيئة األحوال الشخصيّة األوىل يف حمكمة التميّيز ّ
قرار قم  5945صادر يف 2011/12/12
ض/38موسعة أوىل1993/10/27 ، 1992/
املوسعة ،قضيّة رقم
ّ
حمكمة متیّیز العراق/اهلیئة ّ
حمكمة متیّیز العراق  ،القضیّة رقم /2896شخصيّة1999/7/10 ، 1999/
املؤرخ يف 2006/06/18
حمكمة التمیّیز ّ
االتادیة ،قضیّة /2224ش ّ 2006/1
االتادیة العلیا ،تفسري صادر بتاريخ 2007/07/31
احملكمة ّ
/18اتادية/متيّيز 2008/صادر يف .2008/6/2
االتادیة العلیا ،قرار
ّ
احملكمة ّ
االتادیة العراقيّة ،رقم /339شخصيّة أوىل 2010 /صادر يف 2010/3/16
حمكمة التمیّیز ّ
حمكمة استئناف كربالء  ،قضيّة (ن .ش .ع) ضد (ط .أ .س) قرار صادر بتاريخ 2009/5/21
االتادية ،املميّزة (س .ط .ع) املميّز عليه (ع .ع .أ)،
اهلیئة التمیّیزية فی رئاسة استئناف
بغداد/الرصافة ّ
ّ
رقم القرار /169جزاء ،2011/صادر بتاريخ 2011/5/31
بي
المجلس األعلى المغر ّ
الصادر بتاريخ 2010/12/28
القرار رقم ّ 15
قرار رقم  ،16ملف رقم  91/5895صادر بتاريخ 1992/06/23
اجمللس األعلى بغرفتیه الشرعیّة واملدنیّة قرار رقم  29بتاریخ 2005/03/09
تونس
حمكمة التعقيب  ،قضية عدد  ،31115 . 2008قرار صادر بتاريخ  5فيفري(شباط -فرباير) 2009
حمكمة التعقيب ،عدد القضية  ،32561/2009قضية (ب .ع) ضد (ع .ح) ،قرار صادر يف21
ماي(أيار -مايو) 2009
حمكمة التعقيب ،قرار عدد  ، 34141مؤرخ يف  04جوان (حزيران -يونيو) 2009
حمكمة التعقيب ،قرار عدد  37903مؤرخ يف  12جويلية (متوز -يوليو) 2008
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فلسطين
حمكمة االستئناف الشرعيّة2010/6/21 ،
قرار حمكمة النقض رقم 2011/98
حمكمة االستئناف الشرعيّة ،قرار رقم 2009/554
لبنان
قرار رقم  211الصادر عن القاضي املنفرد يف كسروان الناظر يف القضايا املالية بتاريخ 2010/12/14
حمكمة التميّيز اجلزائيّة ، ،السادسة بتاریخ 1999/3/16
قاضي األمور املستعجلة يف كسروان 2015 ،
حمكمة التميّيز اجلزائيّة يف حمافظة البقاع ،قرار رقم  118مؤرخ يف 2003/12/23
حمكمة التمیّیز ،اخلامسة ،تاريخ 2005 / 1 / 11
قاضي األمور املستعجلة يف بريوت2014/5/31 ،
قاضي األمور املستعجلة يف بريوت ،قرار رقم  ،2014/543صادر يف 2014/6/5
قاضي األمور املستعجلة يف بعبدا ،قرار رقم  ، 2014 /242صادر يف 2014 /6/9
قاضي األمور املستعجلة يف جديدة املنت ،قرار صادر يف 2014/6/9
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