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  زوجت   بت  تكةمليتة فطيةتة قتةعال مت  عهتداة أول يفت البشتيةة يتة حال انطلقت 
 تمعمجال بنةء يف ىولاأل الوحد  كةن  بشيةة أسي  وكونة ،مة  أ   و أبة   أصبحةيجل واميأ ، 

 صتلاأل قتة عال ب نهتة متعجت عد تد  أ َستي تفيعت  الواحتد  ستي األ تلت  ومت . البشتي  
 .مت واألأ  والقبةئتل الشتوو  تكونت  ستياأل   اته  وم  سي،األ    ب ى القيب  وعالقة الواحد،
 ق ت حوت يضاأل عمتةيإل عل هتة النتة  هللا فطتيي التت يتةهلاإل الّستنة اتي اته  وكةنت 

 تمتعجم كتل يفت ةاألسةستي البنتةء وحتد ي ات ستي واأل البدايتة تلت  ومنته. ف هتة فستخالاإل
 البشتيةة خصةئصت  للمجتمتعي توطتية التتي سةستاأل قومتة م  ال مةيتةحب الكف لتة بشتي ،
 . 1الخةصة الد نية أو الويقية أو القومية واوةت  الوةمة،

 األسي ، أفياد ب   الوالقة  مجةل في واسوة تغّ يا  ال و  شهد  الوةل  غ ي أ  
 الطبيوتة فتي مفهومهتة متفةوتتة، بتديجة  وا   المجتموتة ،مت   كث تي فتي األستي  ففقتد 

 لصةلح هل  كل والتيبية، التنشئة في اإلجتمةعي، ووظيفتهة البنةء في وموقوهة الفطيةة،
دّ  اإلاتمة ، وتجول   بؤي َ  الفيد، قيمة م  ت ْولي فيدانية، اتجةاة   في األسي  دوي م  وَتح 
 .2والوقلية النفسية بن ت  تشك ل

 األستي  شتهد  إه التغّ تيا ، اته  عت  بمنتى  الويبيتة والمستلمة األستي  تكت  ولت  
الجد تد   التزواج م  أنواع وتطوةي الزواج، الطالق، وايتفةع س   حةال في متنةمية سبة  ن  

األستي ، واتها بتدافع المستةوا  التةمتة بت   الجنست  .  بنتةء في السةمي ادف  حق ت   الوالتي 
ت  والقتية ، الشتية  مصتطلح فشتةع األستي ، اضتطي  مفهتو  وبتهل   التزواج وو ص 

 وغتد  الالنمطيتة. األستي  بنتةء إلتى دعتوا  النمطتي، وظهتي  أو بةلتقل تد  الطبيوتي
 والمنفوتة بةلتموةتل ميتبطتة استتهالكية، اقتصتةدية األستي  عالقتة أفتياد بت   الوالقتة

 القتي  وأصتبح  اإلنستةني. للمجتمتع المنظومتة القيميتة إلتى ءبةالنتمتة ال والمصتلحة،
تدْ  ولت  األ ستيةة تحكت  التفةعتل األ ستي . للحيتة  الم نظمتة الفيديتة  بوظةئفهتة تقتو  األ ستي  َتو 

                                                           

، 2008، مكتبة مدبولي، القةاي ، 1سوةد ابيااي  صةلح، قضةية الميأ  الموةصي  يؤية شيعية ونظي  واقوية، ط - 1
 .9ص.

،  1، طدياسة نقدية تحل لية   أسبة  تغ  ي مفةايمهة ووظيفتهة، األسي  في الغي الط   بدي خد جة كياي الش خ - 2
 .39، ص.2009داي الفكي، دمش ، 
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 الوظتةئ  وال وثقةفيتة، فكيةتة وأمت  اجتمتةعي، وا ويتة نفسية، صحة م  والنفسية الفكيةة
 غيةتز   إشتبةع مت  الوظتةئ  الب ولوجيتة ، وال...وتيبيتة ويعةيتة حضتةنة مت  اإلجتمةعيتة

 .1والملب  والمسك  تدب ي المىكل م  اإلقتصةدية الوظةئ  وال ،...طبيوي وتنةسل

 مت  والقتي  الثقةفة انتقةل بهة  ت  التي الوملية توني التنشئة اإلجتمةعية كةن  لقد
كسة  ج ل، إلى ج ل  التتي والموتة  ي القتي  متمتثال   مجتموت ، فتي أنمتةط الستلو  الفتيد وا 

 والمجتمتع، األ ستي  فتي صتةلحة   اجتمةعيتة  وعضتوا   كةئنتة   الشخص ليغدو المجتمع،  تبنةاة
 تتبنتى والمستلمة الويبيتة بتدأ  األ ستي  ، إها  آختي  مستةيا أخته قتد للتنشتئة الفهتو  اتها لكت 
 . ةاالجتمةعي التنشئة في الغيبية ةوالمنظوم الغيبي النمط

 األسي  مفهو  سيةد  الحد ث الوةل  في األسي  مفهو  في التغّ ي مالمح أا ّ  لولّ و 
 التحتد ث عوامتل بفوتل الم ْمتتد ، األستي  واضمحالل األسي ، التفةعل شكل النووية على

 فتي  الووامتل، اته  لتتىث ي والمويفتي الفكتي   والتتدب ي ، واالقتصتةد يوالتطوي االجتمةع
 وضتو  األ ستي   البنتةء فتي التفكت  مظتةاي ش وع إلى أد  ممة األ سي  ووظيفهة. مفهو 

 التكةفتل مظتةاي واختفتةء األ ستي ، والتتياح  المتود  الم وبتي  عت  الفطيةتة المشتةعي
 . 2واإلنوزالية الفيدية وبيوز والتوةو ،

 المويفيتة المنظومتة  فتي ستةئي الغيبيتة اإلجتمتةعي التفك تي منظومتة أثّتي  لقتد
 مياعة  دو   واألكةديمية، ،ةواإلقتصةدي السيةسية والهيمنة الوولمة بتىث ي الشوو ، لبةقي

 للمجتموة  والشوو .والد نية  واإلجتمةعية، الثقةفية، للخصوصية 

األبويتة  الستيطي  أشتكةل مت  شكلأ  األسي  أ ّ  الغيبية الفكيةة التيةيا  بوض وتي  
 األبويتة أشتكةل كتل علتى التمتيد ختالل مت   تت  والتجتةوز اإلبتداع شتيط وأ ّ  الستلطوية،

 لمتة م ياعتة  دو   والمتيأ ، اليجتل بت   الم طل  بةلتطةب  تنةد  تيةيا  ومنهة األ سي . وثمة
 فةنتشتي  الجنست  ، لكتال وجستمية ونفستية فطيةتة خصتةئص وجتّل مت  عتزّ  هللا أودعت 

                                                           

، المؤسسة الجةموية للدياسة  والنشي 1نهى القةطيجي ، الميأ  في منظومة األم  المتحد  يؤية إسالمية، ط - 1
 ومةبوداة. 11،ص.2006والتوزةع ، ب يو ، 

، 2003يجةء نةجي مكةو ، كونية نظة  األسي  في عةل  متودد الخصوصية ، الديو  الحسنية، المغي ،  - 2
 .5ص.
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 علتى للقضتةء واضتحة   تجليتة   الجندي" " اإلجتمةعي مفهو  النوع وبيز النسوية، الحيكة 
مة   .1الجنس   ب   الطبيوي والتمة ز التفّيد س 

 " و "اإلبت  الب ولتوجي" و"التزواج المثلتي"الوزبتةء األ " ة مصتطلح انتشتةي ولوتلّ 
 مؤسستة زوال م  بتوادي ومؤشتيا الغيبيتة، المجتمويتة البنيتة فتي و"التغ  تي الجنستي"

 السمةوية، للديةنة  التشيةوي البنةء في الم تىصلة األ سيةة اليابطة مفةاي  وسةئي الزواج،
 اتو وامتيأ  يجتل بت   التزواج ويكتو   الوالقة ، إقةمة في األسة  األ سي  في  تكو   اله 
 وستةئي ، الصتهيالنست  و  فتي القتي  دوائتي تتشتكل اتها التكتّو   ومت  األ ستي . أستة 
 اتها تغته  أ  الدوليتة الم تؤتيا  ولقتد حةولت  األختي . المجتموتي التكةمتل عنةصتي
 بإعطةء األ سي ، ت جة  الد نية واألخالقية بةلمسؤولية القية  م  والتفّل  بةلتمّيد، اإلحسة 
 .2 ووظيفة  وبنةأ   األسي ، مفهومة   ع ي   قّوضت   يالت للقوان   الشيعية

 الجزائتتي   اتي الخليتتة األسةستية التتتي يستتمد منهتتة المجتمتعالجزائيةتتة  األستي وت وتد 
متت   م قومتتة  وجتتود  وعوامتتل بقةئتت ، وعنةصتتي قوتتت . ومتت  ا نتتة َوَجتتَ  االاتمتتة  البتتةل  بهتتة

حةطتهتتة بكتتل متتة ي حتتةفا علتتى كيةنهتتة وخصةئصتتهة الهاتيتتة، هلتت  ق بتتل الم شتتيع الجزائتتي   ، وا 
ال  تحقتتت  إال بإخضتتتةع األستتتي  لتنظتتتي  و  أ  حمةيتتتة األستتتي  اتتتي حمةيتتتة المجتمتتتع هاتتتت .

التتتتي تهتتتد  ب نيةنهتتتة  التيتتتةيا  الغيبيتتتة الدخ لتتتةة فتتتي منتتتى  عتتت  قتتتةنوني واجتمتتتةعي  جولهتتت
مت   17   نصت ح تث  ،وتشل دوياة. ولقد أكد  الدسةت ي الجزائيةة على اةت  الحمةيتة

   :" تحمتتتي الدولتتتة األستتتي  بةعتبةياتتتة الخليتتتة األسةستتتية للمجتمتتتع"، علتتتى أنتتت 1963دستتتتوي 
ليتتتتة األسةستتتتية للمجتمتتتتع، :" األستتتتي  اتتتتي الخعلتتتتى أنتتتت  تتتتتنص 1976متتتت  دستتتتتوي 65 و 

متتتتتت  58  ، و 1989متتتتتت  دستتتتتتتوي 55  وتحظتتتتتتى بحمةيتتتتتتة الدولتتتتتتة والمجتمتتتتتتع"، وتتتتتتتنص 
    .األسي  بحمةية الدولة والمجتمع" :" تحظىعلى أن  19963دستوي

                                                           

 .21، الميجع السةب ، ص. الط   بدي خد جة كياي الش خ - 1
، منشويا  السةئحي، الجزائي، 1محمد مهي ، حقوق االنسة  إشكةليةتهة وموقوهة في شيعنة وتشيةوةتنة، ط - 2

 .19ص.، 2010
 10المؤيخ في  03-02المودل بةلقةنو  يق   76. ج.ي يق  1996نوفمبي  28ستوي الجزائي  الد - 3

 2008نوفمبي 15المؤيخ في  19-08وبةلقةنو  يق   ،2002ابيةل  14المؤيخة في  25يق  ج.ي  2002ابيةل
 .2008نوفمبي  16المؤيخة في  63ج.ي يق  
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ة خةصتتتة بةألستتتي  بكتتتل اتتتها، وتجتتتدي اإلشتتتةي  إلتتتى أ  قتتتةنو  األستتتي   تتتولي ااتمةمتتت      
متتتواد  لتتنتتتةول أحكةمتتتة تتولتتت  بىقتتتةي  كتتتل متتت  أطفتتتةل، وتمتتتتد أفياداتتتة متتت  زوج وزوجتتتة و 

التزوج   وهلتت  قصتتد إبتتياز الصتتفة المؤسستتةتية لرستتي  ومتتة  تيتتت  عتت  هلتت  متت  التيك تتز 
شتتوةي  بةلواجبتتة  الملقتتة  علتتى  عل هتتة بهتتدف حفتتا كيةنهتتة وصتتيةنة حتت  كتتل فتتتتتتتيد منهتتة وا 

 . 1لة ب نه عةتق  داخلهة في إطةي م  التواز  ب   الحقوق وااللتزامة  المتبةد

على اليغ  مت   ،الشيةوة اإلسالمية م  منبثقة  ولقد جةء قةنو  األسي  الجزائي    
 فلقتد جتةء األصوا  الداخلية والخةيجية التتي كةنت  تطةلت  بإفياغت  مت  الصتبغة الد نيتة.

تتتدعيمة  لالستتتقالل التتوطني فتتي المجتتةل   القتتةنوني والقضتتةئي علتتى أعلتتى مستتتو . األمتتي 
ل  ي ستتةا  فتتي ستتد الفتتيان القتتةنوني وخلتت  نهضتتة حقوقيتتة شتتةملة، والجزائتتي التته  جولتت  بتته

في ميحلة تبلوي التشيةوة  واستقياياة علتى ايض علميتة مت نتة، وأست  قويتة صتلبة فتي 
القضتتتةء علتتتى التبويتتتة القةنونيتتتة، وظتتتةاي  االقتبتتتة  الجةمتتتد متتت  النصتتتوص الدخ لتتتة عتتت  

ستقالل القتةنوني، وجوتل كتفةء الهاتي واإل  دع  مبةدئ االثقةفة مجتمونة األص ل، كمة أن
 .2أحكة  الفق  اإلسالمي او األسة  للتشيةع الوةئلي في جميع مسةئل  المختلفة

شتتتهد  صتتتدوي الود تتتد متتت  1984 و1962الحتتتا أ  الفتتتتي  الممتتتتد  متتتةب   والم  
 تتتىخي عتت  الصتتدوي ط لتتة عشتتيو  ستتنة بوتتد اإلستتتقالل.القتتوان  ، إال أ  قتتةنو  األستتي   

جتتتع  ستتتب  تتتتىخي صتتتدوي اتتتها القتتتةنو  إلتتتى وجتتتود صتتتياع حقيقتتتي بتتت   المحتتتةفظ   و وةي 
ولقتتد كتتة  متت  بتت   أاتت  التتدوافع واألستتبة  التتتي أد  بتتةلبوض  فتتي الجزائتتي.اإلصتتالح    

لمبتدأ وخيقت  بتهل   ،األسي  والدعو  إلى إلغةئ ، اتو إجحةفت  لحت  المتيأ  إلى يفض قةنو  
 ومبتتتتتةدئ اإلعالنتتتتتة  والمواث تتتتت ، والمتتتتتؤتميا  أحكتتتتتة  الدستتتتتتوي، التتتتته  كيستتتتتت  المستتتتتةوا 
 .3الدولية

                                                           

، د وا  المطبوعة  الجةموية 5الزواج والطالق، ط 1الجزائي ،ج قةنو  األسي بلحةج الويبي ، الوج ز في شيح  - 1
 .15، ص.2005الجزائي، 

عبد الوزةز سود ، الزواج و الطالق في قةنو  األسي  الجزائي  ، طبوة ثةنية مزةد  منقحة ، داي البوث  - 2
 ومة بوداة. 09، ص.1989، للطبةعة  و النشي ، قسنط نة ، الجزائي 

  5.،ص2004،األسي  الجزائي ،داياوم  للطبةعةوالنشي،الجزائي محمد لم  ،الميكزالقةنوني للميأ  في قةنو   لوع ل-3
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إ  الميحلة الياانة م  تطوي النظة  الدولي تشهد ك ت  قفتز  الدياستة  المتولقتة 
تتت  اتتها علتتى نحتتو غ تتي ألكتتةديمي والوملتتي علتتى حتتد ستتواء، و بتتةلميأ  إلتتى دائتتي  الضتتوء ا

لتتد  متت  يحتت  قضتتية مستتبوق وطنيتتة أو إقليميتتة  أو عةلميتتة  . فقتتد أضتتح  قضتتية عةلميتتة  و 
وهلت  بوتد   ،لوولمةا ة  في عصيحقوق اإلنسة  التي اكتسب  بدوياة زخمة  عةلمية  متنةمي

 تصةعد  خالل النص  الثةني م  القي  الوشية . ااتمة  متياك  بصوي  تديةجية وم  

المتتيأ  متت  أاتت  المجتتةال  التتتي يظهتتي علتتى صتتو داة االختتتياق األستتي  و إ  قضتتية 
علتتتى اعتبتتتةي أ   ،لي، وعلتتتى نحتتتو م حمتتتل بقتتتي  وثقةفتتتة النمتتتوهج الغيبتتتيالختتتةيجي للتتتداخ

القيمتتتتي والثقتتتتةفي والحضتتتتةي ، التتتته   هتتتتيع  متتتتدخل أسةستتتتي للتغ تتتتي المجتموتتتتي و ألستتتتي ا
 .الغي  لتحقيق  في مجتموةتنة 

وي ضتتتت   بوتتتتض الفقتتتت ، أ   قضتتتتية المتتتتيأ  ت ث تتتتي ستتتتؤاال  كب تتتتيا  يطيحتتتت  النمتتتتوهج 
، وعلتى األنستةق الثقةفيتة الموجتود  فتي الوتةل  جتمتع التدوليدول المالمويفي الغيبي على 

ال و . وفتي مقتدمتهة النست  المويفتي اإلستالمي فتي محةولتة مت  النمتوهج الغيبتي إلحتياج 
ستتتتوداد للتنتتتةزل عتتت  هتتتة لاحستتتة  بةلدونيتتتة ت جةاتتت ، واإلاألنستتتةق الثقةفيتتتة األختتتي ، ودفو

ي  ال تو  يضت   هيعتة  بستةئي خصوصيةتهة لصةلح خصوصية  النمتوهج الغيبتي الته    ت
ستتتةعد علتتتى احتفتتتةص األمتتت  بخصوصتتتية  ال يستتتتطيع نموهجتتت  األنستتتةق األختتتي ، التتتتي ت  

  .1الولمةني التفكيكي تهوةبهة أو القضةء عل هة

إلى جةنتت  األاميتة الولميتتة، أاميتتة عمليتة متت  كتتو  فتالدياستتة،  أمتة عتت  أاميتة اةتتت      
قضتتتية المتتتيأ  قضتتتية ح ويتتتة فتتتي الواقتتتع االجتمتتتةعي والثقتتتةفي والسيةستتتي، وليستتت  مجتتتيد 
قضتتية بحتتث نظتتي  وفكتتي ، فقتتد أصتتبح كتتتل متتة  تتيتبط بتتةلميأ  متت  قتتي  وتقةل تتد وأعتتتياف 
وع وتشتتتتتيةوة  ومؤسستتتتتة  مجتتتتتةال  للصتتتتتياع الحضتتتتتةي  ومحكتتتتتة  الختبتتتتتةي عةلميتتتتتة المشتتتتتي 

 الولمةني، في م قةبل صالحية المشيوع اإلسالمي وعةلم ت  . 

 لى كب ي ع لدل ل 05/02بموج  األمي 84/112 ل قةنو  األسي  داها، وا   تو     

                                                           

 .11؛ و نهى القةطيجي، الميجع السةب ، ص.135، ص. ، الميجع السةب  الط   بدي خد جة كياي الش خ - 1
المؤيخ  05/02المتضم  قةنو  األسي  المودل والمتم  بةألمي  1984 جوا  09المؤيخ في  84/11القةنو   - 2

 .910، ص 24ج.ي يق  . 2005فبيا ي  27في 
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وقضتية مستةواتهة متع اليجتل فتي الحقتوق والواجبتة . األمتي  الميكز القةنوني للمتيأ  أامية
 إنشتةءفتي  الجنست  اله  يقودنة للبحث فتي اةتت  اإلشتكةلية المتمحتوي  حتول مبتدأ مستةوا  

 ، مة ب   قةنو  األسي  بةعتبةي  تشيةع داخلي، واإلعالنة  والمواث   الدولية.عقد الزواج

ت 2005لبمة أ  تود و  نةقشتة    تستةؤال ، وم  دّ لقةنو  األسي  الجزائي  قتد أفتيز ع 
أكثتتتتي متتتت  صتتتتو د، وخ صوصتتتتة   علتتتتىواعتياضتتتتة  وانتقتتتتةدا ، وأثتتتتةي هلتتتت  جتتتتدال  واستتتتوة  

اتتتل  :لجتتتدل منصتتت  علتتتى التستتتةؤال  التةليتتتةأ  اتتتها ا و .القتتتةنوني، والفقهتتتي، والقضتتتةئي
اتل جتةء  أحكةمت   ،؟ أ  بمونتىفي إبيامهة لوقد التزواج الميأ  م سةوا و  األسي  كفل قةن

قةنو  األستي  بوضتع أحست  ممتة وا  الم قيي دستويةة ؛ وال جةء تود ل مجسد  لمبدأ المسة
؟ األمتتي التته   بتتيي ضتتيوي  التفةعتتل متت  ح تتث الم ستتةوا  كتتة  عليتت  الوضتتع قبتتل التوتتد ل

و  األستتتي  الجزائتتتي  ومتتت  جهتتتة أختتتي ، اتتتل جتتتةء  أحكتتتة  قتتتةن بتتت   النصتتتوص والواقتتتع.
فتي إبتيا  عقتد  بت   الجنست   م  ح ث الم ستةوا  مع المواث   واإلعالنة  الدوليةمنسجمة 
 ؟الزواج 

نهتتة عتتد  تستتةؤال  متمثلتتة فتتي: متتة وعلتتى إثتتي اةتتت  اإلشتتكةلية  اليئيستتية تتفتتيع ع
مبتتتتدأ المستتتتةوا ؟ ومتتتتة اتتتتو الفتتتتيق بتتتت   مبتتتتدأ الم ستتتتةوا  وكتتتتل متتتت : التم  تتتتز، والتفيقتتتتة،  واتتتت

أ   التشتتيةعواالستتتبوةد، والجنتتدي؟ ثتت  متتة اتتو اإلطتتةي الميجوتتي لقتتةنو  األستتي  الجزائتتي ، 
الشيةوة اإلستالمية؟ ثت  متة اتي طبيوتة األستي  الجزائيةتة فتي ظتل توتدد األ ستي فتي بوتض 

ى اتها التك  ت  القتةنوني التدق   لوقتد التزواج؛ أ  بمونتى اتل النظ  المقةينة؟ وي ضةف إل
  خضع لقةعد  الوقد شيةوة المتوةقد  ؟ 

المتتؤتميا  والمواث تت  الدوليتتة  حتتول الدياستتةيقودنة البحتتث إلتتى كمتتة أ  البحتتث ستت
متت  أاتت  المتتؤتميا  الدوليتتة ، و ، طبيوتهتتة، أاتتدافهة، متتد  تىث ياتتةالتتتي ت ونتتى بشتتؤو  المتتيأ 

 ، 1980 ، متتتتتتتتتتتتتتتتؤتمي كوبنهتتتتتتتتتتتتتتتتتةج  1975مكستتتتتتتتتتتتتتتتيكو ستتتتتتتتتتتتتتتت تي  نتتتتتتتتتتتتتتتتهكي: متتتتتتتتتتتتتتتتؤتمي
 ، 1995  متتتؤتمي بيكتتت  1994 ، متتتؤتمي الستتتكة  والتنميتتتة بةلقتتتةاي 1985متتتؤتمين يوبي

نتتهكي متت  بتت   أاتت  االتفةقيتتة  الدوليتتة: اتفةقيتتة كمتتة و   .2000بن  تتوي  5متتؤتمي بيكتت   
االختيتةي   ، البيوتوكتول CEDAW1979القضةء علتى جميتع أشتكةل التم  تز ضتد المتيأ 

اتفةقيتة اليضتة و  ، 1999المتيأ  الملحت  بةتفةقيتة القضتةء علتى جميتع أشتكةل التم  تز ضتد
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ا عتتتال  القضتتتةء و  ، 1962بتتتةلزواج، والحتتتد األدنتتتى لستتت  التتتزواج، وتستتتج ل عقتتتود التتتزواج
 . ، إضةفة إلى الشيعة الدولية1967على التم  ز ضد الميأ 

 نهكي م  أامهة: افاألاد م  جملة تحق   إلى الدياسة اه  تسوىو 

الميكز القةنوني للميأ  في كل م  قتةنو  األستي  الم ستتمد مت  الشتيةوة  توضيح -
اإلستتالمية، التتتي تستتوى إلتتى بنتتةء أستتي  متكةملتتة،  والمواث تت  الدوليتتة ها  اإل تتد ولوجية  

 الغيبية التي تسوى إلى وجود الود د م  األسي المبنية على أس  مةدية محضة. 

ا نتتة  أستتي  جزائيةتتة مستتلمة تقتتو  علتتى أستتة  التكةمتتل والتتتيابط بتت   تبيتتة  أ   -
 .، ال على أسة  التنةف  والتفةضلاليجل والميأ 

ياستتتة و نظتتتيا  ل تشتتتو   تتتدفع بةلبةحتتتث إلتتتى البحتتتث فتتتي التتتتةيةخ إلنتتت   ،موضتتتوع الد 
ايتى نتتتتتة أ  نستتتتتتو   فتتتتتي اتتتتته  الدياستتتتتة بتتتتتةلمنه  والقتتتتتةنو  التتتتتدولي  اإلستتتتتالمية والشتتتتتيةوة
 ةلمنه  الشكلي الحقوقي والمنه  التةيةخي.ك، ي ضةف لبوض المنةا  األخي  التحل لي

 :كمة  ليقسمنة الدياسة فقد أمة ع  خطة البحث 
 فصل تمه د : مةاية المسةوا  ب   الزوج   

 .الجزائتتي   قتتةنو  األستتي  عقتتد التتزواج فتتي بتتيا إ فتتي الجنستت  بتت    مستتةوا ال :البتتة  األول
وتطبيقةتهتتة علتتى عقتتد التتزواج  فتتي المواث تت  الدوليتتة الجنستت  بتت   مستتةوا  ال :البتتة  الثتتةني
 .في الجزائي
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، حيث يتم تحديد تعريفها ِبدقة ُلغًة ونتناول في هذا الفصل كل من مفهوم المساواة      
واصطالحًا. كما يتم تحليل مدلول المساواة في مؤسسة األسرة وخاصًة بين الجنسين 

مراحل إنشاء عقد الزواج إبتداءًا من الُمبادرة بإعالن الزواج. الرجل أو المرأة في كامل 
فسيتم الكشف عن التساوي وحرية إعالن الرغبة في الزواج بالطرف اآلخر لكل من 
الجنسين. وليس كما هو عليه الحال أوساط المجتمع الجزائري أن ُمبادرة إعالن الرغبة 

 في الزواج تكون من طرف الرجل فقط.
أوضاع المرأة في الحضارات القديمة ِلْلُوقوف حول مركزها  إلىم الرجوع وسيت        

القانوني آنذاك داخل ُمؤسسة اأُلسرة. حيث سيتبين َجليًا تدني مركزها القانوني ُمقارنًة 
غاية  إلىبالرجل. فلم َتكن في َوضع ُمتكافئ مع الزوج ولم تكن تتمتع بأبسط الحقوق. 

وأعلت من مكانة المرأة في كافة المجاالت بما فيه اأُلسرة أن جاءت الشريعة اإلسالمية 
َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة ﴿: تعالىوعقد الزواج. حيث يقول 

ـَه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء َواتَُّقوا اللَّ 
 .1﴾ِإنَّ اللَّـَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا

بعض المصطلحات الدخيلة عن أصالة المجتمع  إلىسيتم الَتطرق ِلإلشارة  كما     
الجزائري الُمسلم كمصطلح الجندرة الذي نشأ في الغرب، هذا األخير الذي يسعى جاهدًا 

ُمحاولة فرضه على األنظمة الُمحافظة ِانطالقًا من المواثيق والمؤتمرات الدولية.  إلى
بحذف تاء التأنيث. والحال  وارق بين الجنسين إبتداءإلغاء كل الف إلىفالجندرة تهدف 

أو الزوجين تعني التكامل ال  عندنا كمجتمع أصيل ُمحافظ أن المساواة بين الجنسين
َفَلمَّا َوَضَعْتَها َقاَلْت َربِِّ ِإنِّي َوَضْعُتَها ُأنَثٰى َواللَّـُه أَْعَلُم  ﴿: تعالى التنافس. ِمصداقًا لقوله

يََّتَها ِمَن  نِّي أُِعيُذَها ِبَك َوُذرِِّ ْيُتَها َمْرَيَم َواِ  نِّي َسمَّ ِبَما َوَضَعْت َوَلْيَس الذََّكُر َكاأْلُنَثٰى َواِ 
ْيَطاِن الرَِّجيمِ   .2﴾ الشَّ

                                                           
 سورة النساء، اآلية األولى. - 1
 .36سورة آل عمران، اآلية  - 2
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وِلذلك يتم طرح اإلشكالية التالية: هل ساوى الُمشرع الجزائري بين الجنسين في      
 مرحلة إبرام عقد الزواج؟ ثم ما مصير الجندر داخل قانون األسرة الجزائري؟

وعليه سنحاول تعريف المساواة ِبصفة عامة، والمساواة بين الجنسين في عقد       
 األول(، ثم  ث)المبحينها وبين مصطلح الجندرالزواج بصفة خاصة، وُنبين الفرق ب

 ثالزوجة عبر العصور )المبحالمرأة أو كيفية ظهور وتطور مبدأ مساواة  إلىنتطرق 
 .الثاني(

 المبحث األول
 مفهوم المساواة 

ُلغًة واصطالحًا، ثم إسقاط ذلك على  حيث نحاول في هذا المقام تعريف المساواة     
تمييز المساواة عن الجندر،  إلى)المطلب األول(، ثم نعمد عقد الزواج بين الجنسين
)المطلب النشأة عن الُمجتمع الجزائري والوافد من الغرب على اعتباره مفهوم حديث

 الثاني(.
 المطلب األول

 تعريف المساواة 
المساواة  ثم، (الفرع األول) اصطالحاً  و نعرف المساواة من عدة نواحي، لغةً        

 الثاني(.الفرع بعقد الزواج )المشمولة 
 الفرع األول

 واصطالحا   تعريف المساواة لغة   
يقال:  ،اثلة والتكافؤ في القيمة والقدر والمشابهة والتعادلمَ المُ  ،يقصد بالمساواة في اللغة

 ساوى الشيء إذا عادله، وساويت بين الشيئين إذا
 1يساوي هذا أي ال يعادله. عدلت بينهما ويقال هذا ال 

  القانونية في متماثلين في المراكز جميع األفرادأن المساواة بُيقصد ف أما اصطالحاً 

                                                           

، 1988، دار إحياء التراث العربي، 6ابن منظور ، لسان العرب، تنسيق علي شيري، الطبعة األولى، المجلد - 1
 .444ص.
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اكتساب الحقوق والحريات العامة، والتزامهم بالواجبات على قدم المساواة وبدون تمييز  
 .1أو تفريق أي كان سببه

االلتزامات إذا عرف أيضا بأنها:" الجميع يتمتع بذات الحقوق ويتحملون ذات وتُ       
" :" غياب كل معاملة تفضيلية بين ُتعرف أيضاً . و 2ما تساوت إمكاناتهم ومؤهالتهم

بأنها:" عدم التمييز والتفاضل بين . وعرفها آخر 3األطراف في عالقة قانونية معينة"
تاحة الفرصة لهم دون استثناء"  .4األفراد عند معاملتهم والعمل على التسوية بينهم وا 

ذا       كان االعتقاد السائد أن المساواة هي إحدى أهم الركائز األساسية لتحقيق  وا 
فإنه يمكن القول هنا أن  ،العدالة بين أفراد المجتمع واألصل الحقيقي للحريات الفردية

 وأالمساواة هي تماثل جميع األفراد في المراكز القانونية دون تمييز بينهم بسبب الجنس 
 أو أي سبب آخر. اللغة أو الدين أو األصل،

 ثانيالفرع ال
  في عقد الزواج تعريف المساواة 

 عرف المشرع الجزائري الزواج بأنه:" عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه      
حصان الزوجين   الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وا 

ساوى وعادل بين الزوجين في كل ما ، فيتبن أن المشرع 5والمحافظة على األنساب"
عقد  راط في عقد الزواج أو فيتيتعلق بعقد الزواج، كم أنه منح للزوجين حق اإلش

                                                           

، دار الثقافة للنشر 1محمد علي السالم عياد الحلبي، مبدأ المساواة في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي، ط - 1
 .23، ص.2002والتوزيع، األردن، 

فتالوي ، حقوق اإلنسان في اإلسالم، دراسة مقارنة في ضوء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، سهيل حسين ال - 2
 .69، ص.2001دار الفكر العربي للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 

، 1987كريم يوسف كشكاش، الحريات العامة في األنظمة السياسية المعاصرة، منشأة المعارف، مصر،  - 3
 .303ص.

، دار الخلدونية 1طمار ، مبدأ المساواة وحماية حقوق اإلنسان في أحكام القرآن ومواد اإلعالن، مساعدي ع - 4
 .11، ص2006للنشر والتوزيع، الجزائر، 

المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم باألمر  1984يونيو  09المؤرخ في  84/11من القانون رقم  4المادة  - 5
 .2005فبراير  27المؤرخ في  05/02رقم 
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والسيما شرط عدم تعدد الزوجات، رسمي الحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، 
 1وعمل المرأة ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام قانون األسرة.

ؤسس الدستوري الذي نص في توافقه مع المُ  اأُلسري كد المشرع ؤ وهذا حتى يُ        
:" كل المواطنين سواسية أمام القانون وال يمكن أن يتذرع بأي 2من الدستور 29المادة 

أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر  الِعرق المولد أو  إلىتمييز يعود سببه 
وهذا ِلكون الدستور أسمى من التشريع، وبالتالي إذا أخلت  شخصي أو اجتماعي".

نصوص قانون األسرة بالمساواة بين الجنسين، ُيطعن فيها ِبعدم الدستورية أمام المجلس 
 الدستوري.

وبما أن أغلب أحكام قانون األسرة مستمدة من الشريعة اإلسالمية، فإن هاته       
 النَّاُس  َأيَُّها َيا ﴿ :تعالىتى األمور مصداقًا لقوله األخيرة ساوت بين الرجل والمرأة في ش

 َوِنَساء َكِثيراً  ِرَجاالً  ِمْنُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمْنَها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  نَّْفسٍ  مِّن َخَلَقُكم الَِّذي َربَُّكمُ  اتَُّقواْ 
 ِمنْ وَ  ﴿ وقوله أيضًا: ،3﴾َرِقيباً  َعَلْيُكمْ  َكانَ  للاَِّ  ِإنَّ  َواأَلْرَحامَ  ِبهِ  َتَساءُلونَ  الَِّذي للاَِّ  َواتَُّقواْ 
ةً  َبْيَنُكم َوَجَعلَ  ِإَلْيَها لَِِّتْسُكُنوا َأْزَواجاً  َأنُفِسُكمْ  مِّنْ  َلُكم َخَلقَ  َأنْ  آَياِتهِ   َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َوَرْحَمةً  مََّودَّ
ُرون  لَِِّقْومٍ  آَلَياتٍ  وغيرها ،  5 ﴾ِباْلَمْعُروفِ  َعَلْيِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َوَلُهنَّ ﴿ وقوله أيضًا: ،4﴾َيَتَفكَّ

التي تبين أن الشريعة اإلسالمية قد ساوت بين الرجل والمرأة ذلك أنهما  6من اآليات
 لق له.ما خُ سر لِ يَ منهما مُ  لقا من أصل واحد وكلخُ 

 
                                                           

 من قانون األسرة المعدل والمتمم. 19المادة  - 1
 . 76، عدد 1996سنة ، ج.ر  1996نوفمبر  28دستور  - 2
 سورة النساء، اآلية األولى. - 3
 .21سورة الروم، اآلية  - 4
 .228سورة البقرة، اآلية  - 5
َأَماِنيِّ أَْهِل اْلِكَتاِب َمن َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبِه َواَل َيِجْد َلُه ِمن ُدوِن لَّْيَس ِبَأَماِنيُِِّكْم َواَل  ﴿في سورة النساء: تعالىقوله  - 6

اِلَحاِت ِمن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلـِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َواَل  ﴾١٢٣﴿ اللَّـِه َوِليًّا َواَل َنِصيًرا َوَمن َيْعَمْل ِمَن الصَّ
في سورة الحجرات: ﴿ َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم  تعالى﴾. وقوله ١٢٤﴿ ِقيًراُيْظَلُموَن نَ 

 ﴾.١٣﴿ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّـِه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللَّـَه َعِليٌم َخِبيٌر 
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 المطلب الثاني
 الجندر مصطلح تمييز المساواة بين الزوجين عن

رإن مصطلح        ، ليس بالمصطلح الهين ذي الداللة القطعية، بل هو 1الجند
مصطلح يعبر عن فلسفة ونظام قيمي متكامل، ويقدم صورة حياتية غير نمطية، يقتحم 
بها الفكر الغربي مجتمعات لها خصوصياتها وذات جذور حضارية وتراث ديني 

ته المجتمعات الغرب فرضه على المجتمعات الُمحافظة. ِلما ِلَتمسك شعوب هايصعب 
 بخصوصيتها وأيديولوجيتها ومورثها الثقافي األصيل.

وعليه، سنتناول الجانب التاريخي لظهور مصطلح الجندر)الفرع األول(، ثم نبين      
 تعريف هذا المصطلح)الفرع الثاني(.

 الفرع األول
 التاريخية للجندر الجذور 

التاريخية لكلمة جندر لم تتطور أبدًا إال في تسعينيات القرن العشرين،  الجذورإن      
، كل منهما زوال الفرق بين الجنسين، ذكر وأنثى إلىفعلى مر العصور كانت تشير 

ومع بداية تدخل النظام العالمي الجديد في مجال الشؤون االجتماعية  ائصه.بخص
ة في تجاوز حدود عملها، من تقديم بدأت األمم المتحدة من خالل وكاالتها المتخصص

مجال التشريع وسن القوانين االجتماعية  إلىالمساعدات المالية والفنية للدول المحتاجة 
 نظرية الجندر في ُنظمها الداخلية،من أجل تجسيد  في شتى المجاالت االجتماعية،

كما سنرى في  انطالقًا من إلزامية المعاهدات الدولية وسموها على التشريعات الداخلية،
 الباب الثاني من هاته الدراسة حول اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

                                                           

الجندر مثال جلي للدعوى التي أطلقها )فوكوياما( بأنه "من يمتلك القوة يمتلك اللغة فما دام الغرب إن مصطلح  - 1
هو صاحب القوة إذن فللكلمات أن تغير من داللتها التاريخية ومعانيها القاموسية وتداعياتها  الذهنية لتناسب ما 

ة التي اتخذت من الثقافة والنظم األخالقية ساحات يخدم هذه القوة الجارفة. ومصطلح الجندر هو تعبير عن هذه القو 
جانب اآلالت العسكرية". أنظر أماني أبو الفضل فرج ، تحرير المرأة العربية فلسفة الجندر نموذجًا  إلىللحرب 

دراسة في المصطلح والمفهوم، المرأة وتحوالت عصر جديد، وقائع ندوة دار الفكر في أسبوعها الثقافي الثالث، دار 
 .521، ص. 2002كر، دمشق، الف
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موضعًا بديال عن كلمة الجنسين في  50ولقد ورد مصطلح الجندر في حوالي        
حيث كان استخدامه 1994الميثاق المنبثق عن مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة سنة 

 Genderبإلغاء الفروق والالمساواة بين الرجال والنساء. فمصطلح  ) في إطار المساواة

discrimination أنه إزالة التمييز بين الجنسين، وترجم مصطلح  إلى( تمت ترجمته
(Gender Egalityعلى أنها المساواة بين الجنسين )1. 

( والذي كان 1995وبعد عام، عقد في بكين المؤتمر المعروف بعام المرأة )      
شعاره كما ورد في وثيقته " إعادة صياغة المجتمع عن طريق رؤية العالم من خالل 

مرة معبرة عن  233عيون النساء"، وفي وثيقة هذا المؤتمر وردت كلمة جندر حوالي 
وسع المعنى ليشمل معاني كلها تحتشد أكثر من معنى )الجنسين، المرأة...( وهكذا ت

مصطلح  إلىتحت مصطلح الجندر وتم تبعًا لذلك ترجمتها في اإلصدار العربي للوثيقة 
 .2)الجنسين( مما أفقدها منطقية السياق في كثير من المواضع

ولقد تم تشكيل لجنة خاصة لشرح مصطلح الجندر منبثقة من المؤتمر، وذلك       
بعد مطالبة بعض الوفود برفع اللبس والغموض الذي يشوب هذا المصطلح، حيث جاء 

م، بهذا التعريف" علينا فهم مصطلح الجندر 1995 جوانبيانها في السابع من 
لتي استخدم بها في المؤتمرات المستخدم في وثيقة المرأة بالطريقة العادية نفسها ا

والندوات التي عقدت في األمم المتحدة قباًل، وأنه ليست هناك أي تداعيات جديدة لهذا 
 المصطلح في هذه الوثيقة". فكأنما عرفوا الماء بالماء ذلك أن المعنى المستخدم في

 نى لمالمؤتمرات السابقة على هذا المؤتمر لم ُيشرح، فكيف ُيقاس على مع المؤتمرات
 ومن ثمة بدأ مفهوم المصطلح يتضح شيئًا فشيئًا ويزول عنه اللبس يتم شرحه ابتداءًا،

                                                           

، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، 3، العدد2011وهيبة بوداموس، أخلقة الجندر، رسالة المسجد، مارس - 1
 .52الجزائر، ص. 

، دار الفاروق، 1عبد العظيم المطعني، حقوق المرأة والطفل بين االسالم والوثائق الدولية نقد لوثيقة بكين، ط - 2
 .281؛ ونهى القاطرجي، المرجع السابق، ص.33ص.  ،2005القاهرة، 
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 1تدريجياً  
 الفرع الثاني

 مفهوم الجندر
شأنه شأن العديد من المفاهيم التي  تعريف واضح،الجندر  ال يوجد لمصطلح        

نما ُيفهم من خالل تطبيقاته، كتيار  فرضها علينا النظام العالمي الجديد بالقوة، وا 
ضيء كهربائي ال يراه وال يعرف ماهيته أحد إال من خالل ما ينتج عنه من مصباح يُ 

 أو ما شابه.
ذكر بين الجنسين،  جندر هو الفروق  وعلى الرغم من أن المعنى الطبيعي لكلمة     
حيث يتفرد كل بخصائصه، إال أن المعنى الذي فرضه السياق الجديد لفلسفة  ،وأنثى

لفروق بين الرجل والمرأة وعدم الجندر هو العكس تمامًا، حيث أصبح يعني:" إلغاء كل ا
عتراف بها سواء كانت فروقًا بيولوجية من نتاج الطبيعة، أو كل ما ينتج عن هذه اإل

 . 2العضوية من توزيع ألدوار الحياة"الخصائص 
 إلىأن فلسفة المجتمع الغربي الرامية  ذلك، الرأي المذكور أعالهويمكن تأييد         

فرض نظمه الخاصة به على كل المجتمعات األخرى، وباألخص العربية واإلسالمية، 
لنماذج جديدة لألسرة  نظمواوالقائمة على التماثل المطلق بين الجنسين، حيث أنهم 

ويريدون فرض هاته  كالزواج المثلي، مادام ذلك يطبق تحت مبدأ سلطان اإلدارة.
وهذا األمر ال يتماشى وحضارتنا اإلسالمية النماذج على مجتمعاتنا الُمحافظة. 

فال يمكن إبرام عقد زواج بين شخصين  المؤسس لها في الدستور ومنظومتنا القانونية.
في قانون األسرة الجزائري، ذلك أن هذا العقد ال يبرم إال بين رجل من نفس الجنس 

أن المدلول المتسامي  إلى 3وامرأة وفق ضوابط وشروط قانونية. وُيشير جانب من الفقه
في  المقصودةللمساواة في التكاليف والمسؤوليات، ال في الحقوق وحسب، والمساواة 

                                                           

 .525أماني أبو الفضل فرج، المرجع السابق، ص - 1
 .525نفس المرجع، ص - 2
، 2003رجاء ناجي مكاوي، كونية نظام األسرة في عالم متعدد الخصوصيات، الدروس الحسنية، المغرب،  - 3

 .13ص.



 ماهية المساواة بين الزوجين                                                                              فصل التمهيديال 

17 
 

بات اإليديولوجية والكتب المهتمة بحقوق الخطا الشرع هي غير المساواة التي تعج بها
المرأة، فالمساواة بحسب الشرع تعني التسوية في الحقوق األساسية والواجبات والتكاليف 

الرجل والمرأة على حد سواء،  إلىوجه د في خطاب الشرع المُ يفيد التوحالشرعية، وهي تُ 
 بال فرق وال ميز.

يد في الخطاب والتسوية في أن االستدالل على التوح ذات الرأيضيف ويُ      
ب، فعندما يستعمل النص الشرعي اطَ خَ متيازات، بعدم تحديد جنس المُ اإللتزامات واإل

عبارات مثل المؤمنون، الناس، اإلنسان... فالمعنى التلقائي والحتمي أنه موجه 
ك الطبيعة الفزيولوجية أو للجنسين معًا، ال فرق وال تمييز في األحكام إال إذا اقتضت ذل

 . 1وضع اجتماعي خاص ودقيق جداً 
الحضارات  إلىوبعد ُمعالجة مفهوم المساواة وتمييزه عن مصطلح الجندر، نرجع     

هاته الُنظم. األمر الذي  ِلمعرفة مساواة المرأة الفعلية في اإلسالميةالقديمة والشريعة 
 ه في المبحث الثاني.سنعالج

 الثاني المبحث
 ظهور وتطور مبدأ المساواة 

طالبة واإللحاح، سواء من لم ُيكرس مبدأ المساواة فجأة، إنما دعت إليه المُ         
خالل الرسائل السماوية التي كانت تذكر الناس بكرامتهم اإلنسانية، وتساويهم في 
العبودية هلل وحده، أو من خالل نضال وكفاح المستضعفين لتحقيق أوضاع أكثر عدالة 

نسانية، أو من خالل دعوات بعض المفكرين والمصلحين في هذا االتجاه، هذا   إلىوا 
جانب ظروف اقتصادية واجتماعية كان لها أثرها في التعجيل بالتغيير، وقد حاولت 

اختالف في فهم  إلىفئات معينة استغالل المساواة لصالحها الخاص، األمر الذي أدى 
تنا الموالية من خالل المساواة في العصور القديمة وله في دراسالمساواة، وهو ما نتنا

 ثاني(.ال مطلبال) الوسطى المساواة في العصورول(، ثم األ مطلبال)

                                                           

 .14رجاء ناجي مكاوي، المرجع السابق، ص. - 1
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 األول المطلب
 المساواة في العصور القديمة 

لم تعرف المجتمعات القديمة المساواة بالمعنى الحقيقي لها فقد كانت أغلب تلك        
 التفاضل والتمييز بين مختلف طبقات الشعب الواحد.المجتمعات تعاني من 

ونتناول في هذا المقام مسألة المساواة بشكل عام في الحضارات القديمة      
، ثم والوسطى، حتى نبين مدى تجسيد هذا المبدأ في هاته الحضارات من عدمه

حيث  قضية مساواة المرأة بالرجل في هاته الحضارات. إلىمن خالل هذا  التعرض
)الفرع األول(، ثم ُنعالج ذلك في كل من بالد الفرس وبالد مابين النهرين ومصر القديمة

في بالد اإلغريق والرومان)الفرع الثاني(، وبعدها في الصين القديمة والحضارة 
الهندية)الفرع الثالث(، ثم العصر الجاهلي)الفرع الرابع(، وأخيرًا في اإلسالم)الفرع 

 الخامس(.
 ولالفرع األ 

 وبالد مابين النهرين ومصر القديمة بالد الفرس 
 إلىمنقسما  -خاصة في زمن الساسانيين -كان المجتمع الفارسي : بالد الفرس -أول  

 طبقات أربع :
طبقة الشعب ، طبقة الكتِّاب )موظفي الدواوين(، طبقة المحاربين، طبقة الكهنة

الساسانية المحتمة، أال يطمع أحد إذ كان من قواعد السياسة . و )الفالحين والصناع(
عندما ُيظهر أحد العامة   استثناءاً في مرتبة أعلى من المرتبة التي يخولها له مولده، إال

أما داخل األسرة، 1موهبة خاصة فيلحقه الملك بإحدى الطبقات حسب نوع تلك الموهبة.
وظلم في مواجهة  بتعسففكانت السلطة دومًا للرجل، وقد ُيمارسها باعتباره أبًا أو زوجًا 

 2عصر الملك دارا المرأة التي كانت في مركز قانوني سيء ومنزلة منحطة خاصة بعد

                                                           

 .13حمود حمبلي، المرجع السابق، ص. - 1
 ، مؤسسة الرسالة، 2، ط8جعمر رضا كحالة، المرأة في القديم والحديث، سلسلة البحوث االجتماعية،  - 2

 .132، ص.1982بيروت،
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بخالف الحال في وقت زرادشت، حيث يذكر بعض الباحثين ما كانت تتمتع به المرأة 
 1من حرية التملك والتصرف.

 بالد ما بين النهرين -ثانيا  
بالد ما بين النهرين أو بالد الرافدين، واقعة بين بادية الشام غربًا وجبال        

كوريستان شمااًل ومرتفعات إيران شرقا والخليج )العربي أو الفارسي( جنوبًا، وهي أرض 
منخفضة صحراوية يعُبرها نهران؛ نهر الدجلة من الشرق، والفرات من الغرب، وهما 

يصبان في شط العرب مدخل الخليج. وقد شهدت الجنوب، و  إلىمتجهان من الشمال 
هاته المنطقة أقدم الحضارات العالمية ازدهارًا في جميع ميادين الحياة: االقتصادية 
واالجتماعية والقانونية والعلمية والعسكرية والمالية والثقافية. وُأطلق عليها الهالل 

 .2الحديث الخصيب في العصر اإلسالمي، وبالجمهورية العراقية في العصر
وعلى غرار المجتمعات القديمة األخرى، عرفت بالد ما بين النهرين خالل كل       

طبقات وراثية مقفلة، وقد تكرس هذا اإلنقسام بما يرتبه  إلىعصورها انقسام المجتمع 
 من آثار اجتماعية واقتصادية وقانونية وال مساواة.

ثالث طبقات: األحرار، المساكين، والطبقات المعروفة حسب تشريع حمورابي هي      
طبقة أويلم األسياد أو األحرار: إن كلمة )أوليم( تعني الرجل الممتاز بمكانته -1:العبيد

في األسرة أو السيد الحر، وطبقة األحرار ال ترتبط بأية تبعية، أفرادها لهم مطلق 
امتيازات كثيرة، الحرية يعملون كحكام في مدينة الدولة وقادة الجيش وكهنة وقضاة، لهم 

 .3والقانون يوضع لتحقيق مصالحهم الدائمة ولحماية حقوقهم
 طبقة )موشكينوم( المساكين أو العامة: ومعنى كلمة موشكينوم هو الشخص-2

 ةـة العربيـة من الكلمـة قريبـوهي كلم لغيره بخفض الرأس والتذلل لغيره، الخاضع
                                                           

ول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة زكي نجيب محمود، الجزء الثاني، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  - 1
 .13، نقاًل عن: حمود حمبلي، المرجع السابق، ص.441، ص1965

أرزقي العربي أبرباش، مختصر تاريخ النظام القانونية واالجتماعية القديمة، اإلسالمية، الجزائر، دار الخلدونية  - 2
 .9، ص.2006للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .32أرزقي العربي أبرباش، المرجع السابق، ص. - 3
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 الفقراء والعمال والصناع والمزارعين. لهم   جماعة  )المسكين( وتمثل طبقة الموشكينوم 
ال يسمح القانون ببيع و  حقوق أكثر من طبقة العبيد وأقل من طبقة األحرار.

الموشكينوم، حيث تقتصر أمالكهم على المنقوالت دون العقارات، وال يوظفون في 
 والعسكرية.أوالمدنية أو القضائية أواإلدارية أالوظائف العامة 

المال والمعيشة المقبولة الضامنة للحياة،  إلىونظرًا لحاجة أفراد الموشكينوم        
خفف القانون عليهم بعض الواجبات ألنهم ال يستطيعون دفع تكاليف الحياة خاصة في 

 .1العالج والمهر والعقوبة
طبقة )واردوم( طبقة العبيد أو الرق: وتعني كلمة واردوم الشخص الريفي البدوي -3

والتابع لغيره نتيجة األسر واالنهزام في المعركة، مع تسخير العبيد لألعمال الخاضع 
اإلرادة والحرية، في نظر القانون، وال يحق لهم االمتالك وال  االشاقة، فهم عديمو 

 إلىاالتِّجار بأسمائهم إذ يعتبرون مثل األموال تمامًا، وأبناء العبيد من اإلماء ُينسبون 
ومصادر الرق أو العبودية في بالد الرافدين هي: األسر في  .2السيد الذي يملك أبائهم

الحروب، والوالدة من عبد أومن أمة، والشراء، والعجز عن دفع الديون، إذ تكون 
  .3الجنائية العبودية مؤقتة في هذه الحالة، والحكم ببعض العقوبات

هذا، ولقد كانت األسرة أساس المجتمع في بالد ما بين النهرين عبر العصور،        
 إلىوالرجل هو السيد وصاحب السلطة الفعلية والعرفية والقانونية، قد تصل سلطته هذه 

بيع أحد أفراد األسرة في حالة إعساره أو إفالسه لمدة مؤقتة ال تتجاوز أربع سنوات، أي 
موال التي استقرضها من الغير.ويعتبر الزواج الطريق إذا عجز عن دفع ديونه واأل

األمثل والوحيد لتكوين األسرة، حيث الزوجة الواحدة هي األم كقاعدة عامة، واالستثناء 
                                                           

من قانون حمو رابي تنص:" إذا أجرى طبيب عملية جراحية كبيرة بسكين من البرونز لرجل وأنقذ  215 المادة - 1
شيقل من الفضة أجرة" والشيقل  10حياة هذا الرجل، أو فتح له جراحًا وأنقذ عينه فيحصل الطبيب على 

(Shapulu أقدم عملة نقدية في التاريخ، والشيقل الواحد يساوي من الذهب )ام تقريبًا، أنظر: قاشا )األب غر  8.4
 .51، ص.1998، بيسان، بيروت، 1سهيل(، أثر الكتابات البابلية في المدونات التوارثية، ط

 .34أرزقي العربي، المرجع السابق، ص. - 2
 .15حمود حمبلي، المرجع السابق، ص. - 3
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، والزواج القانوني في بالد ما بين النهرين يتم بالكتابة 1تعدد الزوجات )نظام التسري(
ند اشتراطه التدوين لعقد الزواج لحفظ واإلشهاد، وعليه يكون قانون حمورابي سبِّاقًا ع

 .2حقوق األشخاص في الرابطة الزوجية
 ؛وكل طرف في عقد الزواج له حقوق وعليه واجبات، فللزوجة الحق في النفقة      

 في األكل والمشرب والملبس والسكن والرعاية الصحية، وعدم الطالق في المرض.
نجاب األوالد له وطاعته وخدمته  تهعلى زوج وفي المقابل للزوج المحافظة على شرفه وا 

. كما للزوج حق بيع زوجته لمدة أربع سنوات إذا عجز الزوج 3وتقديم هدية الشيرقتوم
 .4عن دفع ديونه

وتنتهي العالقة الزوجية بالوفاة أو الطالق وغياب أحد الزوجين، أو بالحكم       
ختالل مركز الزوجة في الميراث، إذ هو بالعقوبة على أحدهما، كما يظهر جليًا ا

 . 5محصور في أبناء المتوفى من الذكور في الغالب
فإن المركز القانوني للزوج أفضل بكثير من المركز القانوني  ،فعلى العموم      

 .6للزوجة في نطاق األسرة في بالد ما بين النهرين
 مصر القديمة -ثالثا  

تقع بالد مصر في الشمال الشرقي من القارة اإلفريقية، وهي ملتقى القارات        
الثالث إفريقيا، آسيا وأروبا، بحدود ترابية أو بحرية، يخترق البالد المصرية نهر النيل 

                                                           

ني، الطبعة األولى، دار عويدات للنشر ناي بنسادون، حقوق المرأة منذ البداية حتى أيامنا، ترجمة وجيه البعي - 1
 .48، ص.2001والطباعة، بيروت ، 

 .42أرزقي العربي، المرجع السابق، ص. - 2
الشيرقتوم هي الهدية التي تأتي بها الزوجة من والدها في حالة الزواج الناجح باإلنجـاب، فهـو عبـارة عـن مبلـ    - 3

 ا منه وقطع لكل عالقة مادية بالعائلة األصلية للزوجة.مالي يهديه أب الزوجة البنته فهو تسبيق لميراثه
، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، 1طسالم البهنساوي، المرأة بين اإلسالم والقوانين العالمية،   - 4

 .20، ص.2003
 .15حمود حمبلي، المرجع السابق، ص - 5
، 2003، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2طمصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون،  - 6

 .12ص.
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قسمين اثنين، الصحراء الشرقية بمحاذاة  إلىالشمال مقسمًا البالد  إلىمن الجنوب 
ية وهي امتداد للصحراء األفريقية الكبرى غرب نهر البحر األحمر، والصحراء الغرب

وعلى ضفاف نهر النيل تمركز سكان مصر عبر العصور، فالنيل هو واهب  النيل.
 : "فلوال النيل ما كانت مصر".1الحياة لمصر، فحسب قول المؤرخ اإلغريقي هيرودوت

م، وقائل يلحقها هذا، وقد اختلف الباحثون في أصل األسرة الفرعونية، فقائل يلحقها باأل
 األب واألم معًا. إلىباألب، والثالث رأى أن األسرة الفرعونية راجعة 

وقد استدل الباحثون على ذلك نتيجة تحليل الصور وتماثيل األشخاص، بحيث إذا      
ظهر الرجل أكثر حجمًا من صورة المرأة فمعنى ذلك أن الرجل هو السيِّد في األسرة، 

ذا كانت صورة الرجل  مساوية لصورة المرأة فمعنى ذلك أن هناك مساواة بين الزوجين وا 
ذا كانت صورة المرأة أكبر حجمًا من صورة الرجل معناه أنها هي صاحبة  في األسرة، وا 

ولقد عرف المصريون القدامى نظام تعدد الزوجات، كما  .2السيادة والرجل تابعًا لها
عرفوا التسري واألغرب في نظام الزواج عندهم هو وقوعه بين المحارم كاألخ الذي 

 .3األجانب إلىيتزوج بأخته، وذلك خشية أن تنتقل أمالك األسرة 
، أن يتوافر على كل من الرضى والصداق والشهود 4ويشترط لصحة الزواج      
 جيل.والتس

إرادتها  عنالرضى: يتم الزواج بتقديم البنت طواعية بدون إجبارها، فهي تقبل بزوجها 
 الحرة، فرضى الرجل والمرأة هو المعتبر في الزواج قبل كل شيء.

الصداق: يقدم الرجل قطعة فضية واحدة للمرأة كمهر لها، وعليه فالصداق محدد 
 القيمة.

                                                           

هيرودوت مؤرخ إغريقي  من القرن الخامس قبل الميالد، اعتبر أبو المؤرخين في العصور القديمة )عاش من  - 1
 .57قبل الميالد(؛ أرزقي العربي أبرباش، المرجع السابق، ص. 425قبل الميالد حتى  484

 .90أبرباش، المرجع السابق، ص. أرزقي العربي - 2
، مركز إعالم 1طتيسير فتوح حجة، حقوق المرأة في الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية، دراسة مقارنة،  - 3

 .13، ص.2009حقوق اإلنسان والديمقراطية شمس، رام هللا فلسطين، 
 .91أرزقي العربي أبرباش، المرجع السابق، ص.  - 4
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دور العبادة يشترط حضور الشهود لمباركة عقد  الشهود: عند إقامة مراسيم الزواج في
 الزواج، وذلك بحضور رجال الدين الكهنة وأقارب الزوجين وأصدقائهما وجيرانهما.

التسجيل: حيث يشترط تسجيل عقد الزواج حتى تفرع إرادة الزوجين في قالب رسمي، 
 أين تحدد الشروط المتفق عليها أثناء إبرام عقد الزواج.

ففي الغالب تكون العصمة بيد الزوج  إال إذا اتفق على  ،ما يخص الطالقأما في       
ة المنفردة من رادأن عصمة الزوج تكون بيد الزوجة فيتقيد بذلك إجباريًا، والطالق باإل

جزاء  إلىقبل موقعه )الزوج أو الزوجة( دون رضى الطرف اآلخر يتعرض صاحبه 
يمة الصداق، أي القطعة الفضية ( أضعاف فأكثر من ق05مالي يتمثل في خمسة )

 .1الواحدة ومضافًا إليه النصيب من األموال المشتركة
كما تطلِّق الزوجة العاقر بدون جزاء مادي وال تعويض، وكذلك إذا ارتكبت فاحشة      

الزنا بفسخ عقد الزواج تلقائيًا، ويجزع أنفها حتى تبقى عبرة، أما الزوج الزاني فيجلد 
 .2إذا ثبت فعل الزنا في الحالتين بالشهود أو باإلقرار( جلدة 1000بألف )

كل هذا، أنه وعلى الغالب فقد انفردت الحضارة المصرية القديمة  إلىويضاف    
بإكرام المرأة وتخويلها حقوقًا شرعية قريبة من حقوق الرجل، فكان لها أن تملك وأن 

ترث، وأن تتولى أمر تتزوج بمحض إرادتها وأن تدرج في عقد الزواج شروطها، وأن 
 أسرتها في غياب من يعولها.

ودامت للمرأة المصرية هاته الحقوق على أيام الدول المستقرة بشرائعها وتقاليدها      
 .3تضطرب مع اضطراب الدولة وتعود مع عودة الطمأنينة إليها

 الثاني الفرع
 وبالد الرومان بالد اإلغريق )اليونان القديم( 

 اإلغريق )اليونان القديم(بالد  -أول  
                                                           

 .92برباش، المرجع السابق، ص.أرزقي العربي أ - 1
 المرجع نفسه.  - 2
 .48، ص.2008، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 6عباس محمود العقاد، المرأة في القرآن، ط- 3
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تقع بالد اإلغريق في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة البلقان، نفس حدود الدولة        
اليونانية الحديثة تقريبًا، فيحدها شرقا البحر األسود، وغربًا بالد أيبيريا )إسبانيا حديثًا(، 

عالية وجزر ومن الجنوب بالد مصر، فهي بالد ذات سهول ضيقة ومنعزلة وجبال 
وعليه فبالد اإلغريق ليست بالد صحراوية وال نهرية، إنما هي  وأشباه الجزروخلجان.

بالد بحرية تطل على البحر األبيض المتوسط وبحر إيجه، بين اإلغريق وبالد آسيا 
 .1الصغرى )تركيا حاليًا(

ن ذلك في هذا، ولقد سادت الطبقية في المجتمع اإلغريقي وغابت المساواة، ويتبي      
 ، وأهمها:2التمييز الواقع بين السكان في حقوقهم ومراكزهم حسب طبقاتهم

 العبيد: وهم أقل الطبقات مرتبة وحقوقاً -أ
األجانب المقيمون: وكانوا يتوافدون على المدن اليونانية لمزاولة التجارة وبعض -ب

 الحرف اليدوية وكانوا يتمتعون بالحقوق المدنية.
اتين الطبقتين من صفة المواطنة، وبالتالي من سائر الحقوق ولقد حرمت كل من ه

 السياسية وتولي الوظائف العامة.
المواطنون األحرار: ويكسبون هذا االمتياز بالمولد ولهم كامل التمتع بالحقوق -ج

 المدنية والسياسية.
ل ما يرجع فلقد كانت مسلوبة الحرية واإلرادة في ك ،أما عن المرأة اليونانية قديماً        
الحقوق الشرعية وفق نظام اإلغريق وتشريعاتهم. وكانت تحل في المنازل الكبيرة  إلى

محاُل منفصال عن الطريق قليل النوافذ محروس األبواب، ال ُيسمح لها بمغادرة البيت 
بل تقوم فيه بكل األعمال التي يحتاجها من غسيل وطبخ وتربية األوالد وكنس ومسح 

 .3دة والقوة المسيطر عليهابانتظار وصول الزوج صاحب اإلرا

                                                           

 .96أرزقي العربي أبرباش، المرجع السابق، ص.  - 1
 .22حمود حمبلي، المرجع السابق، ص.  - 2
 .32،ص.1981لطباعة والنشر، بيروت، المرأة عبر التاريخ، مؤسسة عز الدين لطور تباسمه كيال،   - 3
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يجوز لها أن تحصل   في اإلرث، وال حقها  المرأة القانون اليوناني  حرم  ولقد        
 يعتد به، على الطالق بل تظل خادمة مطيعة لسيدها ورب بيتها، وذلك أن حقها ال

 .1به" الطبيعة لم تزود المرأة بأي استعداد عقلي يعتد :"إنيقول أرسطوذلك  وفي
ولكن في اسبرطة منحت المرأة بعض الحقوق المدنية المتعلقة بالبائنة واإلرث، وأهمية 
نما  التصرف ولم تكن هذه الميزة للمرأة االسبرطية وليدة تشاريع أو نصوص قانونية، وا 
كانت بسبب وضع المدنية الحربي، حيث شغف الرجال بخوض المعارك مما أفسح 

المجتمع المدني، وهذه الحرية  إلىتها في بيتها المجال أمام المرأة لتخرج من عزل
تمتعت بها المرأة االسبرطية جعلت أرسطو يحمل على رجال اسبرطة  الجزئية التي

ويتهمهم بالتساهل مع نساء مدينتهم إذ يمنحونهم بعض الحقوق ويرد سقوط اسبرطة 
 هذه الحرية وهذا اإلسراف في الحقوق. إلىواضمحاللها 

المرأة االسبرطية بعض هاته الحقوق، راحت ترتاد األندية وتختلط ولما كسبت       
إشاعة الفاحشة والزنا، واعُتبرت دور البغايا مراكزًا للسياسة  إلىبالرجال مما أدى 

 .2واألدب واُتخذت  التماثيل للنساء العاريات باسم األدب والفن
المرأة اإلغريقية لم تحصل  والعلماء،غريقية ونبوغ الفالسفة ورغم تقدم الحضارة اإل      

نظرًا النشغال القادة والمفكرين والفالسفة  ،التشريعية والقانونية ،على كامل حقوقها
األمر  والُفجور في المجتمعات اليونانية،انتشار الفسق  إلىبالُمجون والترف، مما أدى 

  .3لبغاياالذي أدى بفرض الحجاب على النساء والحرائر، وُرفع عن اإلماء وا
كما جرِّد القانون اليوناني المرأة من حقوقها المدنية ووضعها تحت السيطرة           

المطلقة للرجل في مختلف مراحل حياتها بل يعتبرها من ممتلكات ولي أمرها قبل 
ذا لم تنجب األسرة ذكورًا ُيستعاضزواجها ومن ممتلكات الزوج بعد الزواج.   على وا 

ن تعذر التبني ُتلحق الفتيات في   ذلك بالتبني خشية أن تتسلم المرأة زمام قيادة األسرة وا 
                                                           

 .16تيسير فتوح حجة، المرجع السابق، ص. - 1
 .11مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص.  - 2
 .34،35باسمه كيال، المرجع السابق، ص - 3
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 .1أقرب ذكر لألسرة وتخضع تحت سيطرته إلىاألسرة 

ف المرأة، وليس أدل على ذلك مما نِص لم تُ  ةالحظ أن الحضارة اإلغريقيوالمُ       
هنا هو أكبر منشأ ومصدر ذهب إليه الفيلسوف سقراط حيث قال:" إن وجود المرأة 

لألزمة واالنهيار في العالم، إن المرأة تشبه شجرة مسمومة حيث يكون ظاهرها جميل 
 .2ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حاال"

 مانبالد الرو  -ثانيا  
مدينة روما ُمقامة على الضفة الشرقية من نهر التيبر بالوسط الغربي من شبه       

إْذ هي من المدن العامرة منذ آالف السنين رغم التدمير المتكرر جزيرة إيطاليا، 
قبل  60قبل الميالد، وأحرقها نيرون عام  390واإلحراق والغزو؛ حيث غزاها الغال عام 

ميالدية،  1084ميالدية، واحتلها الرومان عام  847الميالد، ثم فتحها المسلمون عام 
  .3ميالدية 1527وجنود شارل الخامس عام 

ولقد أقام الرومان نظامهم االجتماعي على التمييز بشتى مظاهره، بين طبقات      
 المجتمع المتكون من المواطنين، والعامة والعبيد.

 هم الجماعة السياسـية والدينيـة والقبليـة والعسـكرية فـي المجتمـع الرومـاني،المواطنون:-أ 
ألخــذ ِتلـــك  وضــع لهــم القــانون الرومـــاني القــوة الســتعمالها كلـــذل ،فهــم أصــحاب الحقــوق 

 الحقوق.
العامة: هي الطبقة الشعبية من سكان روما أصاًل، وهي أقل قيمة اجتماعية -ب

وقانونية ومالية. تعيش غالبًا على هامش الحياة فال يتمتعون بالحقوق السياسية وال 
لكون األراضي الزراعية، ويمكن أن الدينية فال يحق لهم الزواج من المواطنين، وال يم
 ُيستعبدوْا إذا لم ُيوفوْا بدفع الديون التي في ذمتهم.

                                                           

 .17تيسير فتوح حجة، المرجع السابق، ص. - 1
 .37السابق، ص.باسمه كيال، المرجع  - 2
 .124أرزقي العربي أبرباش، المرجع السابق، ص. - 3
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 عدة أنواع من الرق؛ عبيد المزرعةالعبيد: وهم األرقِّاء واألجانب، حيث ظهرت -ج
وعبيد المنازل، وعبيد الثقافة والمسارح، وعبيد المبارزات الرياضية وغيرها. ثار العبيد 
في بعض األوقات ضد السلطات الرومانية الجائرة، لكن هذه الثورات فشلت بسبب 

 تحالف المواطنون مع العامة للقضاء على ثورة العبيد.
قوق مقارنة بالمرأة اإلغريقية، أمِّا عن المرأة الرومانية فقد حصلت على بعض الح      

لكنها بقيت في مركز قانوني أدنى من الرجل، حيث تخضع المرأة لسلطة رب العائلة 
 .1إذا كانت عزباء ولسلطة زوجها إذا كانت متزوجة

وكان لرب األسرة أن يدخل في أسرته من األجانب من يشاء، ويخرج منها من أبنائه 
و التعذيب أو القتل، بل وكانت هاته السلطة تمتد من يشاء عن طريق البيع أو النفي أ

حتى وفاته مهما بل  سن األبناء والبنات؛ فكانت سلطته سلطة ملك ال حماية، كما كان 
 رب األسرة يزوج األبناء والبنات دون إرادتهم.

ذا ما كسبت مااًل ُأضيف           أما عن األهلية المالية فلم يكن للمرأة حق التملك، وا 
أموال رب األسرة، وعندما تتزوج المرأة يحتفظ وليها بثلث أموالها كملك له ويعطيها  إلى

 . 2الثلثين
 .والزواج في التشريع الروماني نوعان، زواج مع السيادة، وزواج من غير سيادة       

سلطة  إلىأما األول فهو انفصال الزوجة على أهلها تمامًا وانتقالها من سلطة األب 
حين أن الزواج من غير سيادة فيعني أن الزوجة تشارك الزوج في الحياة الزوج. في 

الزوجية ولكن لها الحق في أن تبقى مع أسرتها، ويجب عليها الطاعة لزوجها واحترام 
ذات  إلىوفي حالة وفاة الزوج ترثه الزوجة إذا لم َيُكن للمتوفى أقارب ينتمون  رغباته.

 .3عائلة األب

                                                           

 .60ناي بنسادون، المرجع السابق، ص. - 1
 .12مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص. - 2
 .48،50، ص2006، منشورات تالة، الجزائر، 2طعبد الفتاح تقية، دروس في تاريخ النظم القانونية،   - 3
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ينظر  الرومانية، فقد بقيت المرأة الرومانية  تطور وتقدم البلدان من وعلى الرغم      
الرقيق والجواري والقيِّان. ولقد علِّل الفقهاء الرومان  إلىإليها بصورة عامة كما ُينظر 

فرض الحجر على المرأة بقولهم:" لطيش ُعقولهن" إذ يقول الفيلسوف أوليبان قولته 
 .1المشهورة حول المرأة:" غباء الجنس"

 الثالث الفرع
 والحضارة الهندية اإلمبراطورية الصينية القديمة 

 اإلمبراطورية الصينية القديمة -أول  
قديمًا، كان ُيَتحكم بالفكر الصيني فيلسوفان عظيمان هما:" كونفوشيوش"        

أما كونفوشيوش  .2 (بل الميالد( و"الوتسو" )القرن السابع قبل الميالدق 551-497)
اإلرتقاء بمناقبية اإلنسان، وكان ُيعلم الناس درس الطاعة ويؤكد على  إلىفكان يسعى 

 .3حفظ الوضع الموجود في ذلك العهد
ومن تعاليمها التمييز بين  taoismeُأطلق على فكر الوتسو تسمية الطاوية  ولقد      

تتوزع بينهما كافة أشياء  ذينل، الyangوالمبدأ األنثوي " يان "  yinالمبدأ الذكري "ين" 
أما التنظيم الذي يتم لهما فهو الذي يفسر التناغم الكوني. واتحاد"الين" و  الوجود.

هاته  أي الدفق الكوني الذي يتمثله المرء بواسطة النشوة. tao"اليان " يشكل "التاو" 
التمييز  تنظيم الحياة في الصين وفق مبدأ إلىالمبادئ الفلسفية أدت، طيلة قرون عدة 

خة على إبقاء  التي كانت تحرص بين الجنسين في إطار من التقاليد الثابتة والمرسِّ
 .4المرأة غافلة عن معرفة حقوقها

لمت حضارة الصين المرأة؛ أين كان الزوج له الحق في سلب كل حقوق فقد ظَ       
زوجته وبيعها كجارية، وحرِّمت على األرملة الزواج بعد وفاة زوجها، وكان الصينيون 
يطلقون على المرأة بعد الزواج "فو" أي خضوع. فالبنت واجب عليها طاعة أبيها، فإذا 

                                                           

 .39السابق، ص. باسمه كيال، المرجع - 1
 .54ناي بنسادون، المرجع السابق، ص. - 2
 .42باسمه كيال، المرجع السابق، ص. - 3
 .54ناي بنسادون، المرجع السابق، ص. - 4
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ذا ترمِّلت أطاعت  ابنها األكبر طاعة عمياء، وكانت المرأة تزوجت فالطاعة لزوجها، وا 
ممنوعة من اإلرث مهما كانت األسباب، حيث كان اإلرث يذهب كاماًل لصالح 

 .1الذكور
ولقد قيل في شأن النساء في هاته الحضارة :" النساء آخر مكان في الجنس البشري 

 .2"ويجب أن يكون من نصيبهن أحقر األعمال
      الحضارة الهندية -ثانيا  

 لم تعرف المرأة الهندية اإلستقالل أو الحرية ال في بيت أهلها وال في منزل        
 علماء الهند األقدمون يرون أن اإلنسان ال يستطيع تحصيل العلوم زوجها. ذلك أن

 .3ما لم يتخلِّ عن جميع الروابط العائلية" والمعارف
فشريعة "مانو" في الهند لم تكن تعرف للمرأة حقًا مستقاًل عن حق أبيها أو        

زوجها أو ولدها في حالة وفاة األب والزوج، فإذا انقطع هؤالء جميعًا َوَجَب أن تنتمي 
رجل من أقارب زوجها في النسب ولم تستقل بأمر نفسها في حالة من األحوال.  إلى

معيشة نكران حقها في الحياة المستقلة عن حياة وأشد من نكران حقها في معامالت ال
معه على موقد  زوجها، فإنها مقضي عليها بأن تموت يوم موت زوجها، وأن ُتحرق 

وقد دامت هذه العادة حتى القرن السابع عشر حيث أبطلت على كره من رجال  واحد.
مطر أو الرزق. . وكانت المرأة تقدم قربانًا لآللهة لترضى، أو تستأمر بال4الدين الهنود

كما جاء في شرائع الهندوس:" ليس الصبر المقدر، والريح والموت والجحيم والسم 
 .5واألفاعي والنار أسوأ من المرأة"

                                                           

 .61،62تيسير فتوح حجة، المرجع السابق، ص -1
السابق،  ؛ أخذًا عن، سالم البهنساوي، المرجع273ول ديورانت، حضارة الصين، ترجمة محمد بدران، ص  - 2

 .11ص.
 .42باسمه كيال، المرجع السابق، ص. - 3
 .15السباعي، المرجع لسابق، ص.؛ ومصطفى 46اد، المرجع السابق، صعباس محمودالعق - 4
 .15عباس محمودالعقاد ، المرجع السابق، ص. - 5
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 الرابعالفرع 
 العصر الجاهلي )قبل اإلسالم( 

ُمهدرة الحقوق، ولكن  -في شبه الجزيرة العربية-كانت المرأة العربية قبل اإلسالم       
لم يصل ذلك الوضع الذي كانت عليه المراة في غير بالد العرب، الن التقاليد العربية 

 . 1عنها والثأر المتهان كرامتها والدفاعة والشهامة كانت تحتم حماية المرأة وءومنهاالمر 
 ضمت فيه المرأة العربية نجد:وابرز ماهُ 

كانت الترث، النها التحارب والتدافع عن القبيلة بل وُجعلت هي ذاتها ميراثا لذوي -1
زوجها فإذا مات الرجل وترك زوجة او جارية، ُألقى عليها قريبه ثوبه ومنعها من 

 . 2ويرثهالة حتى تموت ـــها إذا كانت غير جميــــها إذا كانت جميلة ويحبسـالناس، فيتزوج
 التملك الزوجة حق االنفصال عن زوجها، بل لزوجها عليها كل الحقوق.-2
كان الرجل يتزوج بغير حدود، ويعدد الزوجات حسبما شاء، وذلك حتى يبل  النسل -3

مداه، ذلك أن كل من زاد نسله وكثر عدد األوالد تمتع بالقوة واحتل مكانا مرموقًا بين 
 قبيلته أو عشيرته.

 رفت المراة في الجاهلية أنواعًا متعددة من الزواج نذكــر أهمها:كمـا ع-4
زواج المشاركة)االستلحاق(: وهو صورة من نظام تعدد األزواج، حيث تتزوج المرأة -أ

ال اعتبرت من البغايا. فيدخل  بعدد من الرجال شريطة إال يزيد على عشرة رجال، وا 
حملت ووضعت ترسل إليهم فال يستطيع الرهط دون العشرة على المراة فيصيبونها فإذا 

أحدهم إن يمتنع عن الحضور، فإذا اجتمعوا عندها تقول لهم: " قد عرفتم الذي كان 
 من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فالن".

 الن ــــف إلىلي ـــ"أرس  هرت:ــته إذا طــل لزوجـــان يقول الرجـــك  اع:ــــــــاح االستبضـــنك-ب
                                                           

 .18مصطفى السباعي، المرجع لسابق، ص. - 1
؛ أمال 62، ص.1997إلسالمية، قصر الكتاب، البليدة،الجزائر، موالي ملياني، حقوق المراة في الشريعة ا - 2

أيزين، المراة التركية الوارثة للتقاليد الوطنية اإلسالمية، محاضرات ومناقشات الملتقى الحادي عشر للفكراإلسالمي، 
 .222,ص.1984، ورجالن، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر، 15/02/1977-06المجلد الثالث، 
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ويعتزلها زوجها وال يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي  فاستبضعي منه".
تستبضع منه. وكان الطفل المولود يعتبر ولدًا للزوج الشرعي، الللرجل الذي جاء من 

 صلبه.
نكاح الُمقت: والمقت لغة البغض والكراهة، واصطالحًا أن يتزوج الولد امرأة أبيه، -ج

قى ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها، فإن لم يكن فإذا مات الرجل قام اكبر أوالده فأل
 له فيها حاجة يزوجها بعض إخوته بمهرجديد، فكانوا يتوارثون النكاح كما يرثون المــال.

نكاح البدل: وهو إن يقول الرجل للرجل تنزل لي عن امرأتك وانزل لك عن امرأتي -د
 .1وأزيدك

 بعد الوالدة اعتقادًا منهم بأن إنجاب البناتوأد البنات: فكان يتم قتل البنات بعداوة  -د

يجلب العار لآلباء، وكان الوأد يتم في صور قاسية، إذ كانت البنت تدفن حية،وهذا 
َر َأَحُدُهم ِباألُنثى َظلَّ َوجُهُه  ﴿  :تعالىسلوك جاهلي خاطئ، وفي هذا قال  ذا ُبشِّ َواِ 

ا َوُهَو َكظيمٌ  ُه ِفي َيَتوارى ِمَن الَقوِم مِ   ُمسَودًّ َر ِبِه َأُيمِسُكُه َعلى هوٍن َأم َيُدسُّ ن سوِء ما ُبشِّ
إن هاته العادة لم تكـن فاشية في  إلى أحد الفقوُيشير  .2﴾ التُّراِب َأال ساَء ما َيحُكمونَ 

 .3كل العرب، انما كانت في بعض قبائلهم ولم تكن قريش منها
ثر ما سبق، يتبين لنا أن مبدأ مساواة المراة بالرجل في العصر الجاهلي كان          وا 

طلق متى يشاء، والمرأة الترث بل هي مفقودًا فالرجل يتزوج من النساء ما شاء، ويُ 
نفسها تورث. غير إن حال المراة في هذا العصر كان أحسن من مثيالتها في العصور 

 السابقة.
إن جاء  إلى منقوص الحقوق والكرامة، المراة في العصر الجاهليوبقي حال        

َفاْسَتَجاَب ﴿ :تعالىة ويساويها بمكانة الرجل مصداقا لقوله أ اإلسالم ليعلي من مكانة المر 
َلُهْم َربُُّهْم َأنِّي اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّنُكم مِّن َذَكٍر َأْو ُأنَثٰى َبْعُضُكم مِّن َبْعٍض َفالَِّذيَن 

                                                           

 .12عمر رضا كحالة، المراة في عالمي العرب واإلسالم، المرجع السابق، ص. - 1
 .58،59سورة النحل، االية  - 2
 .18مصطفى السباعي، المرجع لسابق، ص. - 3
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َهاَجُروا َوُأْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهْم َوُأوُذوا ِفي َسِبيِلي َوَقاَتُلوا َوُقِتُلوا أَلَُكفَِِّرنَّ َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم 
 أَلُْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َثَواًبا مِّْن ِعنِد اللَّـِه َواللَّـُه ِعنَدُه ُحْسنُ وَ 

ِإنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقاِنِتيَن ﴿ :تعالىوقوله  .1﴾ الثََّوابِ 
اِبَراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت  اِبِريَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقيَن َوالصَّ َواْلَقاِنَتاِت َوالصَّ

اِئِميَن  َقاِت َوالصَّ ِقيَن َواْلُمَتَصدِِّ اِئَماِت َواْلَحاِفِظيَن ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفَظاِت َواْلُمَتَصدِِّ َوالصَّ
 .2﴾َوالذَّاِكِريَن اللَّـَه َكِثيًرا َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ اللَّـُه َلُهم مَّْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما 

 الخامسالفرع 
 المرأة في اإلسالم 

م(, ووسط هذا الظالم المخيم 570سبتمبر1في أواخر القرن السادس ميالدي )       
تمدن وغير المتحضر يومئذ انطلق من من قضية المرأة في جميع أنحاء العالم المُ 

جزيرة العرب صوت الحق على لسان الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم، يضع ميزان 
منقوصة، ويرفع عن كاهلها وزر  ة ويعطيها حقوقها كاملة غيرأ الحق لكرامة المر 

االهانات التي لحقت بها عبر التاريخ، والتي صنعتها أهواء األم، ُيعلن إنسانيتها 
الكاملة، وأهليتها الحقوقية التامة ويصونها من عبـث الشهوات وفتنة االستمتاع بها 
استمتاعا جنسيا حيوانيا، ويجعلها عنصرا فعااًل في نهوض المجتمعات وتماسكها 

 . 3وسالمتها

وتتخلص المبادئ اإلصالحية التي أعلنها اإلسالم على لسان الرسول محمد صلى هللا 
 :ما يليعليه وسلم فيما يتعلق بالمرأة في

يا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا ﴿ :تعالىإن المراة كالرجل في اإلنسانية سواء بسواء، لقوله   -1
ويقول الرسول عليه الصالة والسالم:" إنما النساء . 4﴾َواِحَدةٍ  َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفسٍ 

                                                           

 .195سورة آل عمران، االية - 1
 .35سورة األحزاب اآلية  - 2
؛ و عمر التومي الشيباني، تربية المرأة اليوم على ضوء اإلسالم، 19مصطفى السباغي، المرجع السابق، ص - 3

 .259ص.محاضرات ومناقشات الملتقى الحادي عشر للفكراإلسالمي،المرجع السابق،  محاضرات ومناقشات
 سورة النساء، اآلية االولى. - 4
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َوَلَقد َكرَّمنا َبني آَدَم َوَحَملناُهم ِفي الَبرِِّ َوالَبحِر    ﴿ :تعالى. وقوله 1شقائق الرجال"
لناُهم َعلى َكثيٍر ِممَّن َخَلقنا َتفضياًل  كرم بني  تعالى. فاهلل 2﴾َوَرَزقناُهم ِمَن الطَّيِّباِت َوَفضَّ

ادم على العموم ، ولم يخص بذلك الرجال دون النساء، وال جماعة دون أخرى، ومن ثم 
 .3فكرامة أية أنثى التقل عن كرامة أي ذكر

برأ المرأة من مسؤولية غواية آدم: فدفع عنها اللعنة التي كان ُيلصقها بها أاإلسالم   -2
رجال الديانات السابقة، فلم يجعل عقوبة آدم بالخروج من الجنة ناشئًا منهاوحدها، بل 

ْيَطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا  ﴿  في قصة ادم: تعالىمنهما معًا.حيث يقول  َفَأَزلَُّهَما الشَّ
 إلىا ِفيِه َوُقْلَنا اْهِبُطوا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اأْلَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع َكانَ 
يطاُن ِلُيبِدَي َلُهما ما ووِرَي َعنُهما ﴿  ويقول عن ادم وحواء:. 4 ﴾ ِحينٍ  َفَوسَوَس َلُهَما الشَّ

َجَرِة ِإالِّ َأن َتكونا َمَلَكيِن َأو َتكونا ِمنَ  ِمن َسوآِتِهما َوقاَل ما َنهاُكما َربُُّكما َعن هـِذهِ   الشَّ
ن َلم َتغِفر َلنا َوَترَحمنا﴿  :. ويقول عن توبتهما5﴾ الخاِلدينَ   قاال َربَّنا َظَلمنا َأنُفَسنا َواِ 

 .6﴾ رينَ َلَنكوَننَّ ِمَن الخاسِ 
َفَأَكال ِمنها  ﴿آدم وحده فقال:  إلىبل إن القران في بعض آياته قد نسب الذنب       

 .7﴾ َفَبَدت َلُهما َسوآُتُهما َوَطِفقا َيخِصفاِن َعَليِهما ِمن َوَرِق الَجنَِّة َوَعصى آَدُم َربَُّه َفَغوى 
حارب التشاؤم بها والحزن لوالدتها : كما كان شأن العرب و ال يزال شأن كثير من  -3

َر  ﴿ُمنكرًا هذه العادة السيئة:  تعالى.  حيث قال 8األمم و منهم بعض الغربيين ذا ُبشِّ َواِ 

                                                           

 م.رواه احمد وابو داوود والترمذي وغيره - 1
 .70سورة االسراء، االية - 2
فريدة بناني وزينب معادي، دليل تكريم النساء في النصوص المقدسة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشروع  - 3

 .10، ص.2002إدارة الحكم في الدول العربية، سنة
 .36سورة البقرة، االية - 4
 .20سورة األعراف، االية - 5
 . 23سورة األعراف، االية - 6
 .121سورة طه، االية - 7
 .20مصطفى السباعي ، المرجع السابق ، ص. - 8
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ا َوُهَو َكظيمٌ  َر ِبِه  ﴾ َأَحُدُهم ِباألُنثى َظلَّ َوجُهُه ُمسَودًّ َيَتوارى ِمَن الَقوِم ِمن سوِء ما ُبشِّ
ُه ِفي التُّراِب َأال ساَء ما َيحُكمونَ   .1﴾ َأُيمِسُكُه َعلى هوٍن َأم َيُدسُّ

َذا اْلَمْوُءوَدُة  ﴿تعالىفقال ، 2وشنع على ذلك اشد تشنيع كما حرم اإلسالم وأد البنات  َواِ 
قال رسول عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: و  .3﴾ُقِتَلْت  بٍ ـــــــــــــــــَلْت ِبَأيِّ َذنـــــــــــــــــُسئِ 

من كانت له أنثى فلم يئدها ولم ُيهنها و لم يؤثر عليها »هللاً صلى هللا عليه وسلم : 
وعن عائشة رضي هللا عنها عن النبيً صلى هللا عليه وسلم  .4«ولده ادخله هللا الجنة

ليس أحد من أمتي يعول ثالث بنات أخوات فيحسن إليهن إال كن له سترا من » قال: 
 .5«النار

ُتوا َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيأْ  ﴿:  تعالىالحفاظ على سمعة المرأة : قال   -4
ِإالَّ   ُقونَ ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة َواَل َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوَلـِئَك ُهُم اْلَفاسِ 

 .6﴾ الَِّذيَن َتاُبوا ِمن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ اللَّـَه َغُفوٌر رَِّحيمٌ 
كانت أو زوجة  أو بنتًا، كبيرة كانت أو صغيرة أو مكنها من حق اإلرث أما  -5

  .7حمال في بطن أمها بعد إن كانت هي ميراثًا في بعض الحضارات السابقة
نهاء الرابطة الزوجية  -6  مساواة المرأة في إنشاء وا 

من شروط عقد الزواج أن  : 8حق المرأة في اختيار الزوج أو عرض نفسها عليه -أ
َذا َطلَّْقُتمُ  ﴿:   تعالىوأن توافق بكامل إرادتها دون إكراه . إذ يقول  تكون المرأة حرة،  َواِ 

                                                           

 .58سورة النحل، االية - 1
 .88موالي ملياني بغدادي، حقوق المرأة في الشريعة اإلسالمية، المرجع السابق، ص. - 2
 .09سورة التكوير، اآلية  - 3
 رواه أبو داوود. - 4
 شعب اإليمان للبيهقي.- 5
 .4،5  تانسورة النور، اآلي  - 6
محمـــد الصـــادق بســـيس، مـــا أعطـــاه اإلســـالم للمـــرأة كـــاف وكفيـــل بـــان يجنينـــا التجـــارب والنكســـات . محاضـــرات  - 7

 .222ومناقشات الملتقى  الحادي عشر للفكر اإلسالمي، المرجع السابق، ص.
، 1999ســـالم، دار هومـــه  للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، الجزائـــر محمـــد الصـــالح الصـــديق، نظـــام األســـرة فـــي اإل - 8

 .50ص.
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 النَِّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل َتْعُضُلوُهنَّ َأن َينِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ ِإَذا َتَراَضْوا َبْيَنُهم ِباْلَمْعُروفِ 
ِلَك ُيوَعُظ ِبِه َمن َكاَن ِمنُكْم ُيْؤِمُن ِباللَّ  ِلُكْم َأْزَكٰى َلُكْم َوَأْطَهُر َواللَّـُه َيْعَلُم ذَٰ ـِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر ذَٰ

جاءت الخنساء بنت خدام » وعن عائشة رضي هللا عنها قالت :  .1﴾َوَأنُتْم اَل َتْعَلُمونَ 
فقالت يا رسول هللا: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل األمر إليها. 
قالت: فاني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس لآلباء من 

 .2«األمر شيء

التعدد في الحضارات السابقة بال قيد و  نظم اإلسالم تعدد الزوجات، حيث كان -ب 
ْن  ﴿: تعالىال ضابط. فوضع اإلسالم قيودًا وحدودًا ال يجوز إطالقا تجاوزها. قال  َواِ 

ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَيَتاَمٰى َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكم مَِّن النَِّساِء َمْثَنٰى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفِإْن 
ِلَك َأْدَنٰى َأالَّ َتُعوُلواِخْفُتْم َأالَّ  . فقد أمر 3﴾3﴿ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ذَٰ

 اإلسالم باختيار أربع زوجات وتطليق ما زاد على ذلك.
استبداده في أمره و نظم اإلسالم قضية الطالق بما يمنع من تعسف الزوج فيه  -ج

 ،وقد كان عند العرب ليس له حد يقف عنده الثالث، ال يتجاوزه و هو فجعل له حداً 
  .4الصفاء و الوئام إلىو ألثره عدة تيتح للزوجين العودة  ،عل إليقاع الطالق وقتاً كما جُ 
َتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَسانٍ  ﴿ :تعالىقال   5﴾الطَّاَلُق َمرَّ

قال  .يق إذا توفرت أسبابهطلب التطلوحق  حق الخلع، أعطى اإلسالم للمرأة -و 
َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَّـِه َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك ُحُدوُد اللَّـِه  :تعالى

. وعن ابن عباس 6﴾229﴿ َفاَل َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَّـِه َفُأولَـِٰئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

                                                           

 .232سورة البقرة،اآلية  - 1
 رواه احمد. - 2
 .03سورة النساء، اآلية  - 3
عبــد الفتــاح تقيــة، الطــالق بــين أحكــام تشــريع األســرة و االجتهــاد القضــائي، أطروحــة دكتــوراه دولــة فــي القــانون،  - 4

 .25،ص.2006/2007جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، السنة الجامعة 
 .227سورة البقرة, اآلية  - 5
 . 227سورة البقرة،اآلية  - 6
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 صلى هللا عليه وسلمالنبي ً  إلىجاءت امرأة ثابت بن قيس » رضي هللا عنهما قال:
فقال  دين وال خلق إال إني أخاف الكفر، فقالت :يا رسول  هللا ما انقم على ثابت في

فردت عليه وأمره  : أفتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم،صلى هللا عليه وسلمرسول هللا ً 
  .1«ففارقها

و جعل واليتهم عليها والية رعاية و تأديب  ا قبل البلوغ تحت وصاية أوليائها،جعله -7
و جعلها بعد البلوغ  كاملة  .ال والية تملك واستبداد و عناية بشؤونها وتنمية ألموالها،

األهلية لاللتزامات المالية كالرجال سواء بسواء. و من تتبع أحكام الفقه اإلسالمي لم 
المالية كالبيع والرهن و  لرجل والمرأة في شتى أنواع التصرفاتيجد فرقا بين أهلية ا

 . 2الوكالة والكفالة و الصلح والشركة و الوديعة وغيرها

حل المرأة المكانة الالئقة بها في ثالثة ، أن اإلسالم أَ ثر هذاويتجلى لنا إ        
 مجاالت رئيسية:

شك أو و هو ما كان محل  فاعترف بإنسانيتها كاملة كالرجل، :المجال اإلنساني -(1
 . حضرة سابقاً إنكارا عند أكثر األمم المت

ها في مختلف مراحل حيات كريماً  ياً اجتماع عليها مكاناً  أسب المجال االجتماعي:  -(2
 بل أن هذه الكرامة تنمو كلما تقدمت في العمر. منذ طفولتها حتى نهاية حياتها،

المجال الحقوقي: فقد أعطاها األهلية المالية الكاملة في جميع التصرفات حين تبل  -(3
 .3سن الرشد

                                                           

 .رواه البخاري  - 1
 .22باعي، المرجع السابق،ص.مصطفى الس - 2
 .22ص. و مصطفى السباعي، المرجع السابق،؛ 52ص.محمود عباس العقاد، المرجع السابق،  - 3
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 ثانيال مطلبـال
 المرأة في عهد العصور الوسطى 

)الفرع األول(، في عهد أوروبا الـمسيحية في هذا المطلب وضعية المرأة ونتناول       
بداية العصر الحديث)الفرع أوروبا في القرون الوسطى و  ثم نرى وضعية المرأة في

    الثاني(. 
  الفرع األول

 الـمرأة في عهد أوروبا الـمسيحية 
اعتلى ُسدة األباطرة سنة سطنطين أحد قادة الرومان النصرانية ، ولما إعتنق قُ        

 .1م جعل المسيحية دين اإلمبراطورية الرومانية305
جاءت المسيحية بتعاليم تتعلق بالزواج والطالق ومنزلة المرأة في المجتمع،وأسدت و     

خدمات جليلة للمجتمع الروماني بتطهيره من الدعارة والفحش والزنا وحثه على األخالق 
فرطت كثيرًا في نظرتها للزواج والروابط اأُلسرية ، وفي السامية والشرف،غير أنها 

منزلة المرأة ودورها في المجتمع كما فرطت في تقديرها لحياة العزوبة و الرهبنة و 
 مجاهدة النفس.

نطالقًا من هذا،     فالمرأة في نظر الكنيسة هي أصل الخطيئة ، ذلك أنها كانت  وا 
خراجه من الجنة  وما ترتب على ذلك من شقاء وتعب لبني السبب في إغواء آدم وا 

أن هللا خاطب  -وهو أحد الـمصادر الـمسيحية -  2اإلنسان . وقد ورد في العهد القديم
هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن ال تأكل منها ؟ فقال آدم: الـمرأة  "آدم فقال له: 

ما هذا الذي  التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت . فقال الرب للمرأة:
فعلت ؟ فقالت الـمرأة : الحية غرتني فأكلت . فقال الرب للحية : ألنك فعلت هذا 
ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية ، على بطنك تسعين وترابًا 

                                                           

، دار إبـن حـزم للطباعـة و  1طسالم بن عبد الغني الرافعي ، أحكام األحوال الشخصية للمسلمين في الغرب ،  - 1
 .136.ص .2002النشر و التوزيع، 

 . 137،138سفر التكوين ، اإلصحاح الثالث . أخذًا عن ؛ سالم الرافعي، المرجع السابق ، ص.  - 2
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تأكلين كل أيام حياتك وأضع عداوة بينك وبين الـمرأة ، و بين نسلك ونسلها ، هو 
ن عقبه . و قال للمرأة : تكثيرًا أكثر أتعاب حبلك ، بالوجع يسحق رأسك وأنت تسحقي

رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك . وقال آلدم : ألنك سمعت  إلىتلدين أوالدًا ، و 
لقول امرأتك و أكلت من الشجرة التي أوصيتك قائاًل : ال تأكل منها ، ملعونة األرض 

ن خالل قراءة هذا النص يتبين لنا أن فم ."بسببك ، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك
المرأة عند المسيحيين هي سبب إغواء آدم لذلك عاقبها هللا بأوجاع الوالدة و الحمل و 

: أيها النساء 1جعل الرجل في منزلة أعلى و هي في منزلة أدنى. و يقول بولس
 أخضعن لرجالكن كما للرب ، لن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضًا رأس

زواجهن في كل كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك أل مخلص الجسد ولكن الكنيسة وهو
 شيء.
المرأة جعلت النصارى ينظرون إليها على أنها شيطان  إلىفهذه النظرة القاسية       

هللا بالبعد عنها ويحملونها أوزارهم وذنوبهم حتى شككوا بإنسانيتها.ففي  إلىويتقربون 
جرى بحث فيما إذا كان للمرأة روح ، و عما إذا  ،م 571مجمع ما كون المسيحي سنة 
 . 2كانت تعتبر من جملة البشرية

وكان القرار أن المرأة لها روح شريرة غير ناجية من العذاب ، فيما عدا أم       
فإنها وحدها ذات روح ناجية من عذاب النار ، بل من علمائه من أيد أن  المسيح

  .3النساء خطيئة جسيمة و أجسامهن من عمل الشيطان ويجب أن نلعنهن
جيكوب برنجر"،و"هنري كرامر" عن السحر في العصور الوسطى :"أن "ولقد كتب    

السحر تأتي من الشبق  السبب في أن السحرة األشرار كانوا غالبا من النساء أن عملية
الجنسي الذي هو في النساء ال يرتوي أبدا ، أما الرجال فإنهم في مأمن من هذه 

                                                           

 .139، أخذ عن ؛ سالم الرافعي ، المرجع السابق ، ص 5أهل أفس : اإلصحاح  إلىرسالة بولس  - 1
 .16مصطفى السباعي، المرجع السابق ، ص. - 2
 .21سالم البهنساوي،المرجع السابق، ص. - 3
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 الجريمة الشنعاء لسبب واحد هو أن المسيح كان رجال وهو الذي حمى جنس الرجال
 وان يتعذب من اجلنا فهو قد  ،من هذه الجريمة الكبيرة ،ألنه طالما سمح لنفسه بان يولد

  .1للرجال هذه الـميزة على النساء"ضمن إذن 
أن :"المرأة شر البد منه  إلى -وهو من كبار رجال الكنيسة -ويشير "سوسنام"      

أيضا كما كان رجال الدين  ".غوب فيها وخطر على األسرة والبيتوسوسة و آفة مر 
وان  ،جتمعالمرأة أنها هي المسؤولة عن انتشار الفواحش والمنكرات في الـم إلى ينظرون 

الزوج رجس يجب االبتعاد عنه. وكان يطلب من المرأة عدم رفع صوتها، حتى وهي 
 .2مسالة في الدين فلتسال زوجها في البيت إلىمنشدة في الكنيسة ، إذ ما احتاجت 

يتبين لنا أن الـمرأة في ظل القانون الكنسي كانت مهدورة الحقوق  ،ثر هذاا  و         
دم من تقادهم بأنها مرتكبة خطيئة خروج آك كله يرجع إلي اعلية وذينظر إليها نظرة دون

ين المسيحي من مكانة مشرفة للمرأة لها حقوقها دالجنة . وهذا عكس ما جاء به ال
وكانت  عالقته بها  كرم أمه ويحسن معاملتهاالـمسيح يُ  دقد كان السيفوعليها واجباتها ، 

منواله و إعطاء الـمرأة بصورة عامة بعض األمر الذي شجع إتباعه على  ؛البر والرحمة
حقوقها المفقودة وتقديرها واحترامها ، مما جعلها تتبؤ المكان الالئق بها كأم وزوجة 

  . 3وابنته
  الفرع الثاني

 أوروبا في القرون الوسطى و بداية العصر الحديث 
كانت العصور التي حكمت فيها الكنيسة في أوروبا من أحلك حقبات تاريخها        

تدخلت الكنيسة في كل شأن من شؤون الحياة و صبغته بصبغة  وأشدها ظلمة، حيث
  االقوة والتشدد ، واألمر الذي دفع بتحرك الشعوب األوربية بعلمائها و فالسفتها ليزيلو 

ي أرهقتهم بها الكنيسة . فكانت الثورة الصناعية هاته النظريات و القوانين الجائرة الت

                                                           

 .112ص.،1992، دار الفكر، بيروت، 1فؤاد حيدر، المرأة في اإلسالم وفي الفكر الغربي، ط - 1
 .28.تيسير فتوح حجة ، المرجع السابق ، ص– 2
 .51باسمة كيال، المرجع ، ص. - 3
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م ثورة على كل أشكال النظام الفاسد الذي وضعته الكنيسة  ثورة 1789في فرنسا سنة 
لك لبست أوربا ثوب العلم والتجربة ات التي آمنت بها الكنيسة . و بذعلى الجهل والخرف

م نظام أوروبا الحديث على والمادة وخلعت كل صلة بالدين والغيب والكنيسة هذا وقد قا
 أسس ومبادئ ، من أهمها : 

بعاده عن التأثير في  - فصل مناخي الحياة، وذلك طبقًا لـمبد حصر الدين في الكنيسة وا 
 الدين عن الدولة.

 تعظيم الحرية الفردية على حساب المجتمع ، وفقًا لمبدأ سلطان اإلرادة. -

  الـمساواة المطلقة بين الرجال و النساء.  -

، و بهذا، لم تكن المرأة األوروبية في القرون الوسطى تتمتع بأي حق من الحقوق      
بحماية الرجال وحدهم   ،الذي كان سائدًا في أوروبا و أمريكيا ،القانون اإلنكليزي  فاهتم

 .1المقدس من الحقوق كافة حتى من قراءة الكتابالمرأة  ُحرمت، بينما 

إجتماعي في بريطانيا خصص لتعذيب النساء ، و م عقد مجلس 1500و في سنة    
إبتدع هذا المجلس وسائل التعذيب النساء و عليه شاعت حوادث حرق النساء عند 

 .2النصارى و هن أحياء
م كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته 1801كما أن القانون اإلنكليزي حتى عام        

جنيه و قال  500م بـ 1931م بستة بنسات فقط. فقد حدث إن باع إنجليزي زوجته عا
عام كان يبيح للزوج أن يبيع  100محاميه في الدفاع عنه : إن القانون اإلنجليزي قبل 

م بقانون يمنع بيع 1805زوجته فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد ُألغي عام 
الزوجات أو التنازل عنهن ، و بعد المداولة حكمت المحكمة على بائع زوجته بالسجن 

 . 3أشهر 10
 قد الفرنسيون مؤتمرا للبحث في إمكانية اعتبـار المرأة وفي القرن الثامن عشر عَ         

                                                           

 .63.نهى القاطرجي ، المرجع السابق،ص - 1
 .28تيسير فتوح حجة ، المرجع السابق ، ص - 2
 .17مصطفى السباعي ، المرجع السابق ،ص. - 3
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واألمر نفسـه  .لخدمــة الرجـل قَ لِ خُ  إنسـان  قد كونها إلى، فتوصلوا إنسـان أو غير
لنسبـة للقانون المـدني الفرنسي )قانون نابليون ( الصادر بعـد الثؤرة الفرنسية )سنـة با

حيث تنص الـمـادة   .1المرأة وقزم مركزهـذا القـــانون جعـل الرجل منفــردا (،  1804
المـرأة المتزوجة حتى ولو كان زوجهـا قائمـًا على أسـاس الفصـل بين "منه  أن  617

وال أن ترهـن وال أن  ،ال يجوز لهـا أن تهـب وال تنقل ملكيتهـا ،ملكيتهـا و ملكية زوجهـا
بغير عوض، بدون إشتراك زوجها في العقد أو موافقة عليه موافقة  تملك بعوض أو

 كتابية ."
للمرأة الفرنسية ، فقد  متدني قانونيمركز وقد تضمن قانون نابليون بشكل عام       
من حق الشهادة أو المقاضاة أو التوقيع على العقود ، أو التعهد بأي إلتزام، أو  جردها

ذا   .2ملكًا لزوجها فإن أجرها كان يعتبر كانت تعملممارسة مهنة منفصلة وا 
م بأن المرأة ال يجوز 1567و في نفس اإلطار قرر البرلمان اإلسكتلندي سنة          

وكذلك نالت المرأة األلمانية حظًا وفيرًا ، 3أن تمنح أي سلطة على أي شيء من األشياء
م مائة 1550-م1450رة من هذه المظالم ،فقد كان عدد المتهمات بالسحر خالل الفت

 .4بالكيمياء والعلوم ن اشتغلنَ نهُ  إلنَ مْ دِ عْ إمرأة ، وأكثرهن أُ 
قتصر على الذكور فقط ، باستثناء الجامعات األوروبية  فطلب العلم اأما في          

م،وفي اسكتلندا عارض الذكور 1840وذلك سنة  اإلناثجامعة زيواخ التي كانت تقبل 
الجامعات فنشبت معارك خاصية لعل أشهرها ما وقع في "أدنبرة" في  إلىدخول اإلناث 

إذ عارض الطلبة وبشدة دخول خمس فتيات كلية الطب فيها. أما  م1870نوفمبر18
                                                           

 .63نهى القاطرجي ، المرجع السابق ، ص. - 1
  .29تيسير فتوح حجة، المرجع السابق ، ص.  - 2

أغلب ما يرد في الدساتير من الحقوق و الحريات العامة يفسر في التطبيق العلمي  إلىلي بو يشير حمود حم
لصالح الرجل و المرأة ، مالم يرد نص صريح بخالف ذلك ، وتبريرًا لهذا الوضع راح الفقه و القضاء في أوروبا 

العقلية و البدنية ،  يلتمسان حججًا  يدعمان بها الموقف السائد ، منها أن المرأة أضعف من الرجل في قدراته
 .149ووظائف الـمرأة مرتبطة بالـمنزل فقط؛ حمودي حمبلي، المرجع السابق، ص.

  .17مصطفى السباعي ، المرجع السابق ، ص.   - 3
 .52سالم البهنساوي ، المرجع السابق ، ص.   - 4
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يسمح  لمم غير أن القانون 1875في فرنسا فقد نالت أول إمرأة شهادة في الطب سنة 
 .1لها بممارسة مهنة الطب

أن الدساتير الديمقراطية آخر المراحل التي  إلىالعقاد  شير عباس محمودويُ          
غير أنها قامت في الواقع على  ،ديثة قائمة على الـمبادئ الفكريةشرعت للمرأة معاملة ح

إجراءات الضرورة، ولم تقم على تقدير عادل للكائن الحي في قيمته اإلنسانية و 
يم ،قبل عصر الديمقراطية ،وقبل وظيفته النوعية التي بنيت عليها معاملة القرآن الكر 
 .2مطالبة النساء والرجال معًا بمبدأ الـمساواة بين الزوجين

أن اإلقناع القوي الذي تمكنت به المرأة من استجابة مطالبها  الفقيهضيف نفس ويُ    
في الدساتير الحديثة إنما هو احتياج الساسة إليها في المصانع والمعامل عند نشوب 

ميادين القتال ، وهذه شرائع  إلىالحرب العالمية وانصراف العاملين من الرجال 
و بهذا إذ تتالقى  متقلب الجزاف.الضرورات واإلجراءات التي تزن األمور بميزانها الـ

 إلىمبادئ المعاملة التي تنالها المرأة من الحضارة الغربية منذ عهد الثقافة اليونانية 
عهد الدساتير الديمقراطية ، فليس هناك تفاضل كبير بين اإلهمال المشاع في حريم 

 ،ءدونها شي مساواة الـمادية االقتصادية التي ليسالوبين  ،أثينا و جمهورية أفالطون 
 الحضيض. إلىألنها تنزل بالـمساواة من القمة 

                                                           

 .30تيسير فتوح حجة ، المرجع السابق، ص.   - 1
أنه  إلى؛ و يشير محمدرمضان البوطي ،  106،107،109السابق ، ص  محمودعباس العقاد ، المرجع  - 2

انتشرت في أمريكا مالجئ من نوع خاص ، تستقبل النساء اللواتي ُأتيح لهن الفرار من وابل الضرب من قبل 
 األزواج و األصدقاء .   وتحيط بمباني هذه المالجئ عادة جدران مزخرفة و ديكورات ال توحي بطبيعة ما وراءها
للتمويه . حيث يقول " ريتشارد جون" : " هناك وباء يجتاح بالدنا إنه لشنيع وأنه غير قابل للتجاوز عنه أو التساهل 
في أمره إنه يجب أن يوفق ، وغنه لمرض يبعث عن اإلشمئزاز ، وال يمكن ألي بلد حضاري أن يقبل به .... إنه 

درجة  إلىثانية إمرأة تضرب  12ع إمرأة لهذا الوباء ، في كل ثانية في الواليات المتحدة األمريكية تخض 12في كل 
القتل أو التحطيم من قبل زوج أو صديق ، و في كل يوم نرى نتائج هذا الضرب وآثاره في مكاتبنا ، وفي غرف 

 Domestic violence : let our voices be الطوارئ لدينا ، وفي عيادتنا ." ريتشارد جون، العنف اأُلسري،

heardعدد خاص"؛ و يضيف محمد رمضان البوطي اإلشارة 1993"  مجلة معهد القبالة وأمراض النساء، جانفي ،
أنها فلسفة الواقع اإلجتماعي في عالقة مابين الرجل و المرأة في الغرب القائمة على المادة من جهة؛ وأنوثة  إلى

 .35-26سابق ، صالمرأة، من جهة أخرى ؛ محمد سعيد رمضان البوطي ، المرجع ال
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ويقول الفيلسوف " هربرت سبنسر" االنجليزي في كتابة " علم االجتماع " أن       
الزوجات كانت تباع في انجلترا فيما بين القرن الخامس والقرن الحادي عشر ،وانه 

ج أن ينقل أو للزو قانونًا محاكم الكنيسة سنت أخيرا في القرن الحادي عشر أن  حدث
حسبما يشاء الرجل المنقولة إليه المرأة ، وشر  ةرجل آخر لمدة محدود إلىيعير زوجته 

مدة أربع  إلىمن ذلك ما كان للشريف النبيل من الحقْ االستمتاع بإمرأة الفالح 
بيعت إمرأة  1790وفي سنة  1"وعشرين ساعة بعد عقد زواجها عليه ،أي على الفالح 

معيشتها على الكنيسة التي كانت في أسواق انجلترا بشلنين ،ألنها نقلت بتكاليف 
  .2ويهاتأ

تفريعًا عما سبق، فقد تم ُمعالجة تعريف الُمساوة القانونية، وتم إسقاطها على  و      
تحديد مفهوم مصطلح  إلىالزوجين في عقد الزواج في قانون األسرة. كما تم التوصل 

تفكيك األسرة الحقيقية في  إلىندر، هذا المصطلح الذي يهدف الغرب من وراءه الج
المجتمعات المحافظة، فالجندر في نظرهم إلغاء كافة الفروق بين الجنسين، فال فرق 
بين الرجل والمرأة في عقد الزواج إبتداءًا أو انتهاءًا. غير أن مجتمعنا الجزائري 

 ريبة عن أصالة األسرة الجزائرية.المحافظ يرفض وبشدة كذا مفاهيم غ
ولقد تم الوقوف على أوضاع المرأة في الحضارات القديمة وفي أروبا، فتبين أن       

مركزها القانوني داخل ُمؤسسة اأُلسرة جد سيء ُمقارنًة بالرجل. فلم َتكن في َوضع 
ُمتكافئ مع الزوج ولم تكن تتمتع بأبسط الحقوق. وِبمجيء الشريعة اإلسالمية أنصفت 

أة فأعلت من مكانتها في كافة المجاالت بما فيه اأُلسرة اإلنسانية جمعاء، بما فيها المر 
َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة ﴿: تعالىوعقد الزواج. حيث يقول 

 الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء َواتَُّقوا اللَّـهَ 
 .3﴾ِإنَّ اللَّـَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا

                                                           

 . 141مصطفى السباعي ، المرجع السابق ، ص. - 1
 .105محمودعباس العقاد ، المرجع السابق ، ص.  - 2
 سورة النساء، اآلية األولى. - 3
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المساواة بين  الباب األول، ُنعالج في بين الزوجين المساواة لماهيةوبعد تطرقنا          
 .قانون األسرة في  إبرام عقد الزواج الجنسين في

      
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب األول
 إبرام في  بين الجنسينمساواة ال
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، ولم لم ُتطرح قضية المرأة ِلقرون طويلة في المجتمعات العربية المسلمة       
توجد أصاًل قضية خاصة بها، ثم حلت بالبلدان اإلسالمية فترة انحطاط 

حضاري شامل، نكب ِخاللها كل من الرجل والمرأة على السواء بالجهل والظلم 
اإلستعمار الغربي، وهضم الحقوق. ثم ساءت األوضاع أكثر مما كانت بغزو 

ه الذي اعتمد سياسة التضليل والتجهيل واإلستغالل، ومن ِخالل ذلك نقل أفكار 
اض وقيمه بما فيها ِصراع المرأة مع الرجل، وبما تركه من ابتزاز للمرأة ألغر 

 الذي أصبح الغرب يطلق عليه "قضية تحرير المرأة". مادية بحتة، األمر
قانونية، هي مسألة نفسية  إشكاليةتكون إن حقوق المرأة قبل أن         

إجتماعية ، حيث يكاد الفقه اإلجماع على أن إشكالية حقوق المرأة تتجاوز 
 هم .اتبكثير ُقدرة رجال القانون واختصاص

ثر هذا، انقسم ِخطاب المرأة بين تيارين، أحدهما إسالمي معتدل،          وا 
لي، حيث قوية شوكته في واآلخر علماني تغريبي مدعوم بتيار عالمي شمو 

ة، اآلونة األخيرة مما دفع به إلى اتخاذ مواقف سافرة إزاء القضايا الِخالفي
 خاصة ما يتعلق بدور الدين في تحديد السياسات والتشريعات وأوضاع المرأة. 

وفي هذا السياق، ظهرت الى الوجود جمعيات ِنسائية انضمت الى هذا      
من جهة،  وطموحًا في التطور  المد اإلسالميمخاطر ا شعرت بِ التيار لم  

. وبهذا أخرى  من جهة نفتاح غير المحدود الذي تفتحه أبواب العولمةواإل
ي للمرأة في هاجمت هاته الجمعيات الدين بوصفه مسؤواًل عن الوضع المترد  

 العالم العربي االسالمي. 
في التشريع الجزائري، لى مساواة المرأة في إنشائها لعقد زواجها وبالرجوع إ      

لمركز القانوني للرجل. فالمرأة كانت لمركز قانوني مساوي  إذا كان لهاين ب  نت  س  
لها بعض  مهضومة الحقوق، كانت هي والحيوانات سواء ُتباع وُتشترى، أو

الحقوق فقط، في كافة الحضارات السابقة من بالد الفرس وبالد مابين النهرين 
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ومصر القديمة، وبالد اإلغريق وبالد الرومان، وبالد الصين القديمة وبالد 
بالنسبة الى وضع المرأة عند العرب في العصر تقريبًا ونفس األمر  الهند.

 .1، كما سبق تبيانهالجاهلي
وغ فجر اإلسالم في القرن السادس الميالدي جاءت الشريعة و ببز          

ة اإلسالمية شاملة لجميع حقوق بني اإلنسان والحيوان والبيئة، فهاته الشريع
 .أعطت لإلنسان إنسانيته وكرامته بغض النظر عن جنسه لونه ِعرقه ُلغته

منا َبني آدََم َوَحَملناُهم ف     ﴿تعالىقوله ل صداقاً مِ  بَحر   َوالي البَر   َولَقَد َكرَّ

ن مَّ لناُهم َعلى َكثيٍر م  َن الطَّي  بات  َوفَضَّ السراء، سورة ا﴾فضيًل قنا تَ َخلَ  َوَرَزقناُهم م 
 .70االية

م ظهرت إلى الوجود قضية التمييز 19القرن النصف الثاني من وِبمطلع      
ل ول تفعيوعليه سُنعالج في الباب األالُمم ارس ِضد المرأة في بعض األنظمة. 

ز إلغاء مظاهر التمييثم نتناول )الفصل األول(، مظاهر المساواة بين الجنسين
 .ي()الفصل الثانفي قانون األسرة الجزائري في إبرام عقد الزواج  بين الجنسين

 

 

                                                           

 من الفصل التمهيدي.  43ص إلى ص  18أنظر من  - 1
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 الفصل األول
 تفعيل المساواة بين الجنسين

اال   مبدر المساواة بين الرج  والمررة الجص  بالدراسم والتامي  في   ا ُنناقشو         
قلام ما بإبرام عقد الزواج في قانون األسرة  فانسجام ُنصوص   ا األ ير م  ُنصوص 
الدستور؛ التي ُتؤكد عمم المساواة بين األفراد بغا الن ر عن ر  عام  لاود سببم 
الم الجنس رو الار  رو ر  عام  آ ر  يجام ا في منسى عن الطان في ا بادم 

   و و األمر ال   ُلطالب بم احتجاع الرافا لقانون الدستورلم رمام المجمس الدستور 
األسرة  وال   لاتبرع رنم كرس  لمنم الرج  عمم المررة و ررسم قاعدة تادد الزوجال  

  1و ج  الزواج الارفي
وتال ةغط   ا احتجاع األ ير  وتقارلر  يةم اأُلمم الُمتادة وباا فروع ا       

لم بط صوص وة  المررة الجزاةرلم  ع مد الُم رع الم ال اصم بالمررة  والتي جاقل سمب
تاقيق مساواة ركار لممررة؛ و لي بإد ال تغييرال عمم قانون األسرة  بإةافم رو تادي  

 رول إلغاق باا النصوص 
ا تد النقاش ولمغ درجم االستقطاب اول مواةل  الواللم عمم المررة   ولقد      

ور ميت ا القانونلم  ومسسلم تادد الزوجال  فكيف لممررة اأُلستا ة والطبيبم والوزلرة رن 
يتولم عقد زواج ا ولي ا؟ فمما ا تقُصُر ر ميت ا في عقد الزواج؟ بينما تر د في كافم 

 ولطما ا يتزوج الرج  ررل  نطسوة؟التصرفال القانونلم اأُل رى  
 ك  من المساواة بين طالبي الزواج راناق فترة ال طبم األمر ال   من   لم سنتناول

اج من حير    ام نبين مسسلم المساواة عمم مستوى األ ملم القانونلم لمزو المباث األول)
  تمييز )المباث الااني  

 
 

                                                           

  5    المرج  السابق   ص لوعي  مامد لمين - 1
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 األول  مبحثال
 الجنسين في الخطبةتأكيد المساواة بين  

  رو المرامم السابقم عمم إبرام الاقد Négociationاد عمملم التجاوا )تُ        
(Période pré-contractuelleر م مراا  إبرام الاقد ور طر ا عمم احط    لما    من

تاتولم من تاديد أل م وما م التزامال واقو  طرفي الاقد  وبما ين س عن ا من 
قانونلم عديدة   ومن ر م   ع الم ك ل القانونلم وركار ا وقوعا في الالاة م ك ل 

الامملم  م كمم قط  مجاوةال الاقد بسؤ النلم رو بدون سبب جد   رو بدون مبرر 
  1م روع  وطبلام المسؤوللم التي تترتب عمم   ا القط 

التناقةال   لما تايرع إن المرامم السابقم عمم التااقد  ي فترة استك افلم ممؤ ا       
من المناق م والمساومم   والمااورة والمراوحم  والكر والجر  واحصرار والماابرة  

  والم اوف واح تمامال السا نم المايرة لمجدل  بغرا تاسس  والصاود وال بو 
  2المصمام وجس النبا وتكولن فكرة  اممم عن رساسلال التااقد

  بك  ارلم ودراسم وطمسنينم  كمما احعداد لماقد جيداق  وعملم  فإنم كمما كان       
ل وبم نقص رو حموا رو إب ام     الةاق ومتكاف ومتاادالق  جاق مةمون الاقد متوازناق 

األمر ال   لساعد عمم تنجي ع دون   فال رو منازعال  وعمم الاكس من  لي  كمما 
جاللم  كانل صلاحت ا مب مم كان احعداد رديةا وسيةا  وكانل المجاوةال سرلام وارت

بالغموا والاغرال   باق و التالي جاق الاقد حير متوازن وم رو حامةم رو متناقةم   وب
   3لمنزاع والصراع وال صومم بين الطرفين مستقب ق  األمر ال   لجتغ الباب واسااق 

 ر  لم ممممالم رع الجزاةد إال رن مممممعمم التااق  ممممم السابقمموعمم الرحم من ر ملم المرا     
                                                           

وان   ديدراسم مقارنم  بمااج الارلي  م ك ل المرامم السابقم حمم التااقد في ةوق القانون المدني الجزاةر   - 1
  11  ص 2011  المطبوعال الجامالم  الجزاةر

  ص  2  الادد 1998مامد اسين   الجوانب القانونلم لممرامم السابقم عمم التااقد  مجمم الاقو   الكولل   - 2
  12 عن بمااج الارلي  المرج  السابق  صُمقتبس   727

  12بمااج الارلي  المرج  نجسم  ص رن ر - 3
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بالقانون رقم  1رحم تادل ل القانون المدني صمين م  اتم المرامم بنصوص قانونلم  ا
المؤرخ في  07/05 رقم   وك ا القانون 2 20/06/2005المؤرخ في  05/10
   فقد رحج  تن لم راكام المرامم السابقم عمم التااقد 3 13/05/2007
القةاق ماتبرا مرامم التجاوا مجرد عم  ماد  حير  اجت د ك ا   والاال      
ين ئ عمم عاتق الطرفين ر  التزام  فامم الطرف المتةرر من جراق قط     ال4ممزم

   م   124قواعد المسؤوللم التقصيرلم )م إلمعمملم التجاوا سوى المجوق 
بتن لم المسؤوللم  5األلماني رما عمم الصايد المقارن  فقد انجرد القانون المدني      

عن ال طس في مرامم التجاوا متسارا بسفكار الجقلم األلماني إ رن  عن ال طس في 
   6تكولن الاقد

                                                           

 يتةمن القانون المدني المادل والمتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/75األمر رقم  - 1

  44الادد   26/06/2005بتارلخ  الصادرة الجرلدة الرسملم - 2

  31الادد  13/05/2007بتارلخ  الصادرة الجرلدة الرسملم - 3

  112   ص3  عدد1992    م    56500ممف رقم   26/03/1990 الماكمم الاملا غ م - 4
  27   ص2عدد  1994   م    106776ممف رقم   22/12/1993

  138 ص  1  عدد2001  م    223852ممف رقم   24/05/2000
  155 ص  3  عدد2003م م د      4983ممف رقم   15/07/2002  4مجمس الدولم  غ

)المامدل والممتمم لمقمانون الممدني القمدلم الصمادر عمام  01/01/2002القانون المدني األلماني الجديد الناف  منم   - 5
 منم:"المسؤوللم عن ال طس في مرامم المجاوةال مسؤوللم عقدلم"  311/2 مم   1896

  الم   صماغ ن رلتمم فمي ال طمس عنمد تكمولن الاقمد  ايمث م 1892-1818م األلماني فون رودلمف ا مرن  )لالجق - 6
 لممي  ممو ايممرة وقمم  في مما ب ممسن الغمممط  فإنممم إ ا وقمم  راممد المتااقممدين فممي حمممط  إلمممالسممبب المم   دعمماع "رن  إلمممل ممير 

ةا عما سببم لم  م ا المبط ن ممن جو ر  وطمب بط ن الاقد ل  ا السبب  رف  لاق لممتااقد ا  ر رن لطمب تاول
فقد لكون باةاا ررس  لمم تر  ما طن رن  م ا لطمبمم وتكممف نجقمم  لمي  فممن الامدل رن يرجم  بمما صمرفم فمي ةرر  

 مم ا السممبي   اممم تممممس ا ممرن  مصممدرا لاممق البمماة  فممي الرجمموع بممالتاولا فمممم يجممدع فممي الاممم  الةممار  ألن القممانون 
مممم  ةمممار  ممماطئ مصمممدرا ل لتمممزام الرومممماني و مممو الممم   كمممان لطبمممق فمممي رلمانلممما فمممي  لمممي الا مممد  ال يجاممم  كممم  ع

بالتاولا  ب  كانل األعمال الةارة التي تستوجب التاولا مجيدة ب رو  ماينم لادد ا القانون  وقد باث ا مرن  
في نصوص القانون الروماني فوجد بغيتم في باما النصموص التمي تقةمي برجموع البماة  عممم الم متر  بمالتاولا 

رسمم  م ين مئ التزامما بمالتاولا  وممن اممن  لي رن الاقد بالرحم من بط نبمقتةم دعوى الاقد نجس ا  واست مص م
رنم  إلممبدر لقةي بسن متااقد تسبب  ولو عن اسن نلم  في إيجاد م  ر كا ب لاقد باط  اطمسن المتااقد ا  ر 
مةنانمم صالغ يمتزم بمقتةم   ا الاقد الباطم  رن لاموا عممم  م ا المتااقمد ا  مر مما رصمابم ممن ةمرر بسمبب اط
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 نوعأل ملم عقد الزواج  عمم اعتبارع عقد من  وكاستاناق عما سبق  ون راق         
واألصول والجروع   األبناقو ولما يترتب عملم من آاار م مم تتامق بالزوجين   1 اص

طبم عمم إبرام عقد الزواج ةمن راكام ال ط  مع الجزاةر  المرامم السابقفقد ن م الم ر 
الباث عن ما لم ال طبم وطبلات ا  إلماألمر ال   لقودنا  الجزاةر     ر  6و5)م

المساواة في احع ن عن ال طبم والادول  إلماألول   ام التارا  مطمبالقانونلم  )ال
 الااني   المطمبمن ك  الطرفين )عن ا 

 األول  المطلب
 مفهوم الخطبة

طبم        ي ُرولم مراا  إن اق عقد الزواج  ولتجمم دور ا في منغ فرصم لك   ال ط
الطرفين في المارفم الاقلقلم لمطرف ا  ر  وبالتالي يتسنم لم ر   قرار إبرام الاقد  

ونتناول في   ا   ر   6و5رو الادول عن  لي  ولقد ن م ا الُم رع في المادتين 
                                                                                                                                                                          

عبمد المرزا  راممد السمن ور   ن رلمم الاقمد    "الاالم التي كمان لصمير إلي ما لمو لمم يتااقمد إلمالاقد  بايث يرج   إلم
  626 625 624  ص  1934 رق القانون المدني  الن رلم الاامم ل لتزامال دار الجكر  بيرول   

رن  ماتبرا إلا ا حير صالام وحير ةرورلم لادة وقد انتقد الجقلم عبد الرزا  السن ور  ن رلم ا            
الدفاع ال   دعا  إلمحير ةرورلم  فلكجي لمتاقق من  لي الرجوع "رن ا  إلمايث ل ير الجقلم السن ور    رسباب

ا رن  لصلاحم ن رلتم  فقد كان القانون الروماني لطبق في رلمانلا في  لي الاين  وكان   ا القانون ال لاترف 
 ؛من ج م  مم لم طس التقصير   فمم لكن ك   طس سببا في المسؤوللم  ب  كان األمر لقتصر عمم الغشبن رلم عا

من ج م ر رى  فمما رراد  ا رن  رن يمزم من كان سببا في بط ن الاقد   وعمم باا الااالل الماينم في التقصير
بالتاولا قد ال يابل في جانبم حش وال  بالتاولا اار في تكييف   ا احلتزام وفي تاديد مصدرع  ألن الممتزم

صلاحم ن رلم ال طس عند  إلمجس ممسؤوللم في القانون الروماني  فم  ا النوع في التقصير ال   لكون مصدرا ل
فنان في سام من األمر   رن يجامم الام  الةار  رما ا نتكولن الاقد  وجا  مصدر االلتزام عقدا لما عجز عن 

د القانون الروماني  ورصبغ ك   طس موجبا لممسؤوللم  رلا كان نوع   ا ال طس  ون رلم باد رن تاررنا من قيو 
ال طس عند تكولن الاقد حير صالام رلةا  ف ي تجا  مصدر المسؤوللم عقدا ةمنلا يتا د بمقتةاع المتااقد 

الصرلغ ال   بالاقد  بةمان صام المتااقد  فمو رن سبب البط ن كان القصر ما  رلكون القاصر و و حير ممتزم
م ممتزما بالاقد الةمني ال   يجامم متا دا بةمان صام التااقد؟ رال يؤار الاقد الةمني تيتقرر بط نم لنقص ر م

  633 632  ص المرج  السابقعبد الرزا  رامد السن ور   "  كما رار في الاقد الصرلغ ؟

ق ْد  تاالمقال  - 1 ْيف  ت ْسُ ُ ون ُم و  ك  مطل قا﴿و  نُكم مط يا اققا ح  ْ ن  مط ٰم ب ْاُةُكْم إطل ٰم ب ْاٍا و ر    سورة النساق    ﴾21 ﴿ ر ْفة 
   والمياا  الغملظ  و عقد النكاق 21ا لم رقم 
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طبم؛ام   )الجرع األول المطمب تارلف ال طبم      ي  نبين الطبلام القانونلم لم ط
  )الجرع الااني  وعد بالتااقد؟  عقد؟ رم

 الفرع األول
 تعريف الخطبة 

تزول   إلم عف ن ر  دعو تاني طمب النكاق بالكسر   وا تطبوا  وال طبم لغمق         
 إلموتاني طمب المررة لمزواج  جاق في المصباق المنير :" طب المررة   1صااب م

  وال طبم  ي ال سن واألمر صغر رو ع م  و  ي 2القوم إ ا طمب رن يتزوج من م"
  3التزول  إلمالدعوة 

:"إ  ار الرج  رحبتم في التزول  بامررة لا  لم التزوج فتاني رما اصط ااق          
:"طمب الرج  المررة لمزواج  و  5:"تواعد رج  وامررة عمم الزواج"ُعرفل بسن او     4ب ا"

   6رو طمب المررة الرج  لمزواج"
من قانون األسرة  7ال امسم مولقد عرف الم رع الجزاةر  ال طبم في             

  تارلف رن الم رعال ع اظ عمم   والمُ   ةر  بسن ا :"ال طبم وعد بالزواج"الجزا
  بتبلان لم طبم  ب  اكتجم ببلان طبلات ا القانونلم فقط تارلجا مجص ق  الجزاةر  لم لاطط 

                                                           

  185  184الطا ر الراز   م تار القاموس  الدار الارللم لمكتاب  ص - 1
  173  ص1كتاب ال اد  مادة ) طب   جالجيومي  المصباق المنير في حرلب ال رق الكبير   - 2

   103   ص1الجيروز آباد   القاموس المالط  ج - 3
  1967  دار الن ةم الارللم بيرول 1بدران  الجقم المقارن لألاوال ال  صلم ج نبدران ربو الايني - 4
   29  ص   2011  من ورال الامبي الاقوقلم   بيرول    1رامد آباش   األسرة بين الجمود والاداام     - 5
   2008  دار الجكممر  األردن    1مامممود عمممي السممرطاو    فقممم األامموال ال  صمملم   الممزواج و الطمم      - 6

  44ص  
  ايث كانل تنص قب  التادي  :" ال طبم  27/02/2005المؤرخ في  05/02المادلم بموجب األمر رقم  - 7

 1907وعد بالزواج و لك  من الطرفين الادول عن ا " وك لي تناولل مجمم األاكام ال رعلم الجزاةرلم الصادرة عام 
من ا:"الوعد بالنكاق في المستقب  ومجرد قراقة الجاتام بدون إجراق عقد صالغ ك  من ما  1مال طبم ايث نصل 
  ولم اطب الادول عمن  طب ا  ولمم طوبم رلةا رد ال اطب الموعود بتزولج ا منم"  رن ر ال يناقد بم نكاق

مجمم األاكام ال رعلم الجزاةرلم  الكتاب األول في األاوال ال  صلم المطبام ال رقلم 
   49 ر  اق عن: مامد مادة المرج  السابق ص12 ص1907لبيرفونتانا الجزاةر 
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  رن ا وعد الزواج 
 في الجرع الموالي تكيلج اارج عمم مسسلم نُ  م طبم لغمق ل ناتارلجوباد      

 نيالفرع الثال
 التكييف القانوني للخطبة 

عقد  تمف الجقم اول تاديد الطبلام القانونلم لم طبم  فمن م من اعتبر ا إ         
سن ا وعد ب ا اُمكلجاق رل  آ ر من الجقم نجم عن ا صبغم الاقد  اتجاعو  )روالق  ممزم لمجانبين

   ام نيبن موقف الم رع الجزاةر )االااق )اانلاق 1بالزواج
ونتناول  نا رر  الجقم المؤلد ل  ا   :تكييف الخطبة على أساس أنها عقد -أولا 

   عمي ا )ب سس التي لقوم التكييف)ر   ام األُ 
كيف عمم رساس رن ا ولرى جانب من الجقم رن ال طبم تُ  :رأي الفقه -ر

  ايث يرى رن المراكنم بين ال طيبين وما يدور بين ما من ايجاب وقبول لاتبر 2عقد
Contrat ) 4ف باا الجقم ال طبم بسن ا عقد تم يد لصط و    3الاقد من قبي 

Préliminaire   5برمالمرجو ال   قد يبرم رو رلما ال يُ لاقد الزواج ي دف لتم يد  

                                                                                                                                                                          

منم:"ال لمكن 2 موالمتامق باأل الي القباة  إلم مسالم ال طبم ايث تنص  1930ما   02ور ار رلةا قانون      
بق بال طبم امام المو ف من طرف األ الي القباة  بدون تصرلغ مس 1 مإبرام عقد الزواج الم ار إللم في 

ال اص باقود الزواج التي لاقد ا  4/2/1959الصادر في  59-274األمر رقم  من4مكما تنص   الم تص"
األ  اص ال ين ي ةاون لألاوال ال  صلم الماملم  و لي في عماالل الجزاةر والوااال والساورة  عمم 

  رنم:"الوعد بالزواج الصادر من جانب وااد رو من الجانبين ال لاتبر زواجاق وال يرتب ر  التزام بإبرام الزواج" 
دراسم مقارنم    األاوال ال  صلم في الت رل  األردني ورارع في استقرار األسرة من ر رامد القةاة  مساة  - 1

  21/04/2010-20األ ملم  من    مؤتمر كملم الاقو   جامام عمانالامالم القانونلم لألسرة بين الواق  والطموق
   389  ص 1012  الاامد لمن ر األردن 1 
  إ :"الاقد اتجا  يمتزم 2005يونيو  20المؤرخ في  05/10  م المادلم بموجب القانون رقم 54م تنص - 2

 بموجبم   ص  رو عدة ر  اص ناو   ص رو عدة ر  اص آ رلن بمنغ  رو فا  رو عدم فا   يئ ما " 
مامد مادة  ؛ مقتبس عن 45 ص1979  دار الامم لمم يين 1ب ير البل ني  قوانين األاوال ال  صلم    - 3

   89 بد الجتاق تقلم  مبااث في قانون األسرة الجزاةر  المرج  السابق  صع ؛42 المرج  السابق ص
الاقد التاةير  ال   يبرمم األطراف قب  الاقد الن اةي  ف و عقد مؤقل سابق عمم التااقد يتطم  بم  " و - 4

  140األفراد ناو تاقيق عقد ن اةي"  بمااج الارلي  م ك ل المرامم السابقم عمم التااقد المرج  السابق ص 
   358  ص1  الادد2001قو   الكولل  عبد الرزا  نجيب  طبلام ال طبم في رؤلم فق لم جديدة  مجمم الا - 5
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طبم عقد إلم اعتبار ال  إلماستند الجقم المؤلد  :سس التي اعتمد عليها الفقهاألأ  -ب
  ما تارل ي  والااني قانوني نوعين من رسانيد راد

 إلمرن ال طبم تاتبر تقميد قدلم  تاود رصولم ون ستم  تارل ي و وال ساسفاأل        
  ا رلةا رن القانوني الكنسي كان  إلمةاف ولُ   1ما قب  الن م القانونلم الرومانلم

  2لاتبر ال طبم إلزاملم

فينطمقون من رن الاقد  و اتجا  يمتزم بموجبم   صان  رما األساس القانوني       
  مدني 1101) مفسكار بالقلام بام  ما رو احمتناع عن القلام بام  ما  و و ما ركدتم 

تؤكد نجس األمر ايث تتةمن رن  4  مدني فرنسي1134) م  كما رن 3فرنسي
 االتجاقال التي تتم عمم وجم  رعي تقوم مقام القانون لمن عقد ا   

رري م جانب الصواب  نر يتبين لنا جملاق    ا احتجاعباد مناق م وتامي  آراق و        
  ف  تن س إلتزامال في  مم  طبم ال تاد عقداق ما   بوا إللم    لي رن األصغ رن الفل

برام عقد الزواج ف لم ال طبم تجا  الادول رمرا طبلالا ةرةاالطرفين من رج  إتمام وا 
 إ ا رفا الطرفان رو راد ما إتمام مراسلم الزواج 

ونتناول  نا رر  الجقم المؤلد ل  ا  :تكييف الخطبة على أساس أنها وعد -ثانياا 
   )ب  ام نبين باد  لي ما لم الوعد باالتااقد سس التي لقوم عمي ا )ر  األُ ام   التكييف

 بسن اح ارة إلمول  ب   ا احتجاع من الجقم  :رأي الفقه المؤيد لهذا اإلتجاه -ا
نما  ي مجرد وعد بالزواج إلمال طبم ال ترقم  متجق م   احتجاعو  ا   5مرتبم الاقد وا 

  1الجكر القانوني الاديث في الاالم الغرلي
                                                           

  43و 42مامد مادة  المرج  السابق  ص - 1
  198و197  ص1996  مصطجم الجمال  قانون األسرة لغير المسممين  الدار الجامالم  مصر - 2

3"Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou 

plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose" 
4 

" Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites"  
بمااج الارلي   ؛34نصر سممان وسااد سطاي المرج  السابق  ص ؛45مامد مادة  المرج  السابق  ص - 5

رة الجزاةر   عبدالجتاق تقلم  مبااث في قانون األس ؛51سرة الجزاةر   المرج  السابق صالوجيز في  رق قانون األ
   18 اوبم الجديد  المرج  السابق ص عبد الازلز ساد قانون األسرة الجزاةر  في ؛89المرج  السابق  ص
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األمر  لم ينص عمي ا   2الجرنسي ن القانون إ :األسس التي اعتمد عليها الفقه -ب
كما رن   ا ر  رارالقول بسن ال طبم للس ل  إلمي  بون  ال   جا  باا الجقم

   3 رلي الاتم دون ةغط رو إكراع ا تلارال  ص ار في 
تبلان موقف الجقم المؤلد لطبلام الوعد لم طبم نبين في ما يمي ما لم  وباد       

 الوعد بالتااقد 

الوعد بالتااقد  و عقد يمتزم بمقتةاع راد الطرفين رو ك   :ماهية الوعد بالتعاقد -ج 
من ما ناو ا  ر  بإبرام الاقد الموعود بم في المستقب   متم ر  ر الموعود لم رحبتم 

  وقد تناول الم رع الجزاةر  الوعد بالتااقد في 4قد   ل المدة المتجق عمي افي التاا

                                                                                                                                                                          

1 - G.CORNU , Droit civil la famille, Montchrestien, 7e édition,2000, p260. "que la loi ne réglemente pas 

les fiançailles implique que celles-ci ne sont ni obligatoires ni interdites. Les fiançailles ne sont 
juridiquement ni le préalable nécessaire du mariage ni une opération illicite. Cependant, sous des formes 
variables, les fiançailles existent à peu prés partout, institution  universelle. A quelques coups de foudre 
prés, on ne se marie pas du jour au lendemain. Faut-il dire que les fiançailles appartiennent à la fete et au 
folklore, à l’intimité des familles ? Qu’ elles constituent un pur fait sociologique, non une   institution  

juridique et que, relevant ainsi du non droit, elles ont une nature, mais non pas  une  nature juridique ?  "  
لم ين م مسسلم ال طبم بالبلان والتوةلغ  فقد قرر رحمب فق اق القانون المدني في فرنسا  القانون الجرنسي إن - 2

عمم رن رسس الزواج  ي الرةا واال تلار والارلم  ورن ال طبم  ي مقدمم من مقدماتم  للسل ل ا قوة الاقد  و و 
:" ال طبم ال تمزم بالزواج  ومام ا الوعد بم  وقبول وتبادل ما قةل بسنمنسلم ايما ركدتم ماكمم النقا الجرن
ينقا وعدع  ولرج  في عزمم إال إ ا كانل امم ةرورة ممجةم  نبغي ل نسان رنال دالا  رما اكم األ    ف  ي

بمااج الارلي   عن مقتبس ؛494 ص1 1838 دالوز  30/05/1838تبرر نقا وعدع "  نقا مدني فرنسي
  52 الوجيز في  رق قانون األسرة الجزاةر   المرج  السابق   ص

عبد القادر داود   مقاصد ن ام األسرة في الت رل  احس مي  رسالم دكتوراع  جامام و ران كملم الاموم  - 3
تسصيملم المصر  مبروي وآ رون  دراسم تاميملم و  ؛24  ص2005-2004احنسانلم والاةارة احس ملم  

لمم ك ل الامملم المتامقم بقانون األسرة الجزاةر  في ال رلام األس ملم والقانون المقارن  جامام ردرار  
  22 ص2008

 ف   م و2    1وماباد ا   عمي فل لي   االلتزمال  ج  262عبدالرزا  السن ور    المرج  السابق   ص - 4
عمي عمي سملمان ؛ ومايمي ا 126مامدصبر  ساد   المرج  السابق  ص ؛ ومايمي ا 135 ص2008 م الجزاةر 

بمااج الارلي  النن رلم الاامم  ؛48 47 ص2006ديوان المطبوعال الجامالم ,الجزاةر     مصادر  االلتزام  
  88 ص   2008   ديوان المطبوعال الجامالم   الجزاةر  1ل لتزام في القانون المدني الجزاةر  ج
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ن كان لم د لاقد آ ر يراد إبرامم  1  م 71م باعتبارع عقدا كام  يتم بإيجاب وقبول  وا 
وعملم  فالوعد بالتااقد من الاقود التم يدلم كالوعد بالتجةي  والاقود  في ما باد 
  2احبتداةلم
 ال رو  األرلام التاللم: رتواف 3الوعد بالتااقد الناقاد تر  عموما لُ و     

رما    م     40 تر  رن تتوفر في الواعد األ ملم ال اصم بالاقد الموعود بم ) م لُ -1
الموعود لم ) و اصم في الوعد الممزم لجانب وااد    فتكجلم ر ملم التمييز وقل الوعد 

  اةاق م   م   طالما رن الوعد بالتااقد ينجام نجااق  43) م 
رن يتم االتجا  في الوعد عمم جمل  المساة  الجو رلم لماقد المراد إبرامم في -2

  المستقب 
     ل ا إ  ار الرحبم في التااقد تايين المدة التي يجب رن يتم -3
 الاقد الموعود  ل تر  رن لستوفي عقد الوعد ال ك  ال   قد يتطمبم القانون إ ا كان -4
 من الاقود ال كملم   بم 

ينت  الوعد بالتااقد رارع إ ا ن س صالااق وفقاق لما يتطمبم الم رع من و  ا        
وعملم إ ا ربدى الموعود لم رحبتم في إبرام الاقد   ل المدة الماددة   ال رو  السابقم 

واتص  رةاؤع بامم الواعد اناقد الاقد الموعود بم من  وقل اناقادع  دون رن لكون 
ل ناقاد رار رجاي  وتباا ل  ا ل   الواعد ممزماق بالبقاق عمم وعدع   ل المدة 

الاملا بسنم :" إن التصرف الصادر من  الماددة في الوعد  وفي   ا قةل الماكمم
 وُسج  بإدارة الواعد في الاقار الموعود بم  بموجب وعد بل  مادد في ورقم رسملم 

                                                           
  م:" االتجا  ال   لاد لم ك  المتااقدين رو راد ما بإبرام عقد ماين في المستقب  ال لكون لم رار  71تنص م - 1

إال إ ا عينل جمل  المساة  الجو رلم لماقد المراد إبرامم والمدة التي يجب إبرامم في ا  وا  ا ا تر  القانون لتمام 
  عمم احتجا  المتةن الوعد بالتااقد" الاقد استلجاق  ك  ماين ف  ا ال ك  لطبق رلةا 

بدر  جمال   ؛وما يمي ا 142بمااج الارلي  م ك ل المرامم السابقم عمم التااقد  المرج  السابق ص ان ر  - 2
  01  عدد2012م ج ع   إ  مارس  -دراسم مقارنم-عود لم النات  عن عقد الوعدو الطبلام القانونلم لاق الم
  107 م الجزاةر ص جامام الجزاةر م  و  ف 

   129 صبر  ساد  المرج  السابق  ص؛ 266-264السن ور  المرج  السابق صعبد الرزا   - 3
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  1التسجي  لاتبر تصرفا في ممي الغير "
رما إ ا انقةل المدة الماددة دون إع ن الموعود لم عن رحبتم في إبرام الاقد       

الموعود بم  فإن الوعد بالتااقد لاد كسنم لم لكن  وال لكون لمموعود لم ر  اق 
  في اين إ ا قام الموعود لم بإبداق رحبتم في التااقد   ل المدة 2  صي قب  الواعد

 ام الاقد الموعود بم يترتب عن  لي إبر  مالماددة  فإن
وكان الموعود لم  –قب  انقةاق المدة الماددة  –ك  الواعد نوبالمقاب  إ ا        

يرحب في إبرام الاقد  لمكن ل  ا األ ير رن لطالب الواعد بتنجي  الوعد بالتااقد متم 
 جد توفرل  روطم  ول اصم  ر  ال ك  إ ا وُ 

رن لطمب من  3  م 72  ا  فإن الم رع قد رجاز لمموعود لم طبقا لممادة  وفي       
)     القةاق إلزام الواعد بتنجي  وعدع  متم تسكدل الماكمم من توافر ال رو  القانونلم 

الموةوعلم وال كملم   فإن اكم الماكمم لا  ما  الاقد متم اكتسب قرار ا قوة 
ممزما بتنجي  الاقد وكسنم رصبغ بصبغتم   ول  ا لصبغ الواعد بم المقةي  ئال

  4الن اةلم
 من دراستنا لموعد بالتااقد من ج م  وعمم اعتبار الم رع الجزاةر  قد  وانط قاق         
ال طبم وعدا بالزواج من ج م ر رى  لمكننا التساؤل    تسر  راكام الوعد  اعتبر

التي  – كون ا وعداق  –بالتااقد التي ن م ا القانون المدني الجزاةر   م  راكام ال طبم 
 ن م ا قانون األسرة الجزاةر ؟

 
                                                           

  ص  61  الادد  2006   2  ن     ج 318607  ممف رقم  18/01/2006الماكمم الاملا   غ م    - 1
284   

  113  112بدر  جمال   المرج  السابق   ص  - 2
  م : " إ ا وعد   ص بإبرام عقد ام نك  وقةاع المتااقد ا  ر طالبا تنجي  الوعد   وكانل  72تنص م - 3

ال رو  ال زمم لتمام الاقد و اصم مايتامق من ا بال ك  متوفرة  قام الاكم مقام الاقد "  ول ير بمااج الارلي 
مم التسجي  في الاقد األصمي  وكيف لستطل  القلام منتقدا الم رع الجزاةر رن الاقد ال لستطل  رن يجبر الباة  ع

      151ب لي في الوعد بالتااقد   بمااج الارلي   م ك ل المرامم السابقم عمم التااقد   المرج  السابق   ص
   132صبر  الساد    المرج  السابق   ص ؛ 138عمي فل لي   المرج  السابق   ص - 4
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اعتبار ال طبم وعد  إلم  ب الم رع الجزاةر   موقف المشرع الجزائري : -ثالثاا 
 لصنكما   ر :" ال طبم وعد بالزواج "     5/1 مبالزواج وللسل عقدا رين نص في 

عمم رنم :"الوعد بالزواج الصادر من جانب وااد رو من  274-59من األمر رقم  4 م
 الجانبين ال لاتبر زواجا وال يرتب ر  إلتزام بإبرام الزواج" 

رع الجزاةر  ال طبم وعدا مستام  لجظ " الوعد" من وعملم فقد اعتبر الم           
  حير رن مصطمغ الوعد كما ررينا في الوعد بالتااقد في 1ايث الصلاحم القانونلم

عد ا ال اص بم  فالوعد بالتااقد ممزم لمو  ع  م  لم مانا 71القانون المدني الجزاةر  )م 
لمدة الماددة في الوعد حالم إنت اق ا إلم عإ  يتوجب عملم رن يبقم ممتزما بوعد

 بالتااقد  لكن ال طبم حير ممزمم لم اطب )الواعد  فيجوز لم رن لادل عن ا متم  اق 
 ر   5 م  م و  71 معن   ا  فإن  ناي تةارب وعدم انسجام بين  وتجرلااق         

وجود حموا راناق تجسير  اتم  إلممن ايث الصلاحم القانونلم األمر ال   يؤد  
 النصوص 
 االتناقرف    ا   ر اتم يُ  5 موعملم  عمم الم رع الجزاةر  إعادة صلاحم         

:"   ر عمم ال ك  التالي 5 مين  ايث لمكن رن تكون صلاحم بين نصوص القانون
 ". ال طبم وعد بالزواج حير الزم

ك  ما يتامق بتارلف  إلمو باد الدراسم بال رق و التامي  في الممطمب األول      
توص  بنا الباث في تبلان مدى ةمان المم رع الجزاةر  في ال طبم و تكيلج ا  يُ 

تجسيد مبدر الممساواة القانونلم بين الرج  و الممررة ) ال اطب و المم طوبم   فلما ي ص 
ك  من المبادرة في احع ن عن ال طبم   رو في ارلم التام  رو الادول عن ا من 

 الااني  مطمبطرفين عمم قدم المساواة  األمر ال   سناالجم في المك  ال
 

                                                           

مامد  ؛187الاابتم والمتغيرة في قانون األسرة الجزاةر    المرج  السابق   صبن  ولخ الر يد   األاكام  - 1
 2004باوني   ال طبم المقترنم بالجاتام واكم ا  رعا وقانونا "دراسم مقارنم "   م ج  ر ع   قسنطينم   فلجر  

 وما باد ا   66  دار ال دى   الجزاةر   ص15الادد
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 الـثاني  مطلبال
 المساواة في اإلعالن عن الخطبة و العدول عنها من كال الطرفين 
قد يتم احع ن عن ال طبم من طرف الرج   كما قد يتم من طرف المررة   ف         

   و بالمقاب  يجوز أل  من ما الادول عن ال طبم متم  اق الجرع األولفر  بين ما ) 
    الجرع الااني) 

  الفرع األول
 المساواة في اإلعـالن عـن الخطبـة

جرل الاادة رن لكون احع ن رو المبادرة بال طبم من الرج  فلسمم  اطباق           
ساول بين الطرفين في حير رن ال طبم في ال رلام احس ملم   وتسمم المررة م طوبم

وب عن ا فتكون نادر المررة ومن يفيجوز ان تب  1المبادرة ب ا سواق من الرج  رو المررة
  و و األمر ال   سار عملم الم رع الجزاةر  في قانون األسرة ايث نص في  2اطبم 
الم رع المغرلي ركار دقم من ن يرع  منم " ال طبم وعد بالزواج "   و كان 5 م

م تواعد رج  وامررة عمم من المدونم عمم انم " ال طب 5/1 مالجزاةر  اينما نص في 
  الزواج "

رن األص  في المبادرة بال طبم  و من طرف الرج    و و  نجاق آوكما ا رنا        
رمر استقر عملم الارف من  القدلم ايث جرل الاادة  بسن الرج   و ال   ي طب 

   3الممررة ابتداقاق 
ولجد   ا الارف مصدرع في التركيبم الطبلالم التي  مق هللا عمي ا ك  من          

ك  ااجم وطمب  بينما جاقل حرلزة المررة الجنسين   ايث جاقل حرلزة الرج  في  

                                                           

   1984  دار القمم   الكولل    2بين عجز النساق وةاف الامماق    سالم الب نساو    قوانين األسرة  -2
  دار الجارو    القا رة    1    2ر اد اسن  مي    ن رلم المساواة في ال رلام احس ملم   ج ؛ 63 62ص

  51  ص  2007
 وما باد ا  40  ص1986  دار ابن زلدون  بيرول  1اامد الاصر   النكاق والقةالا المتامقم بم   - 2
بن زايد فاطنم   صور المساواة بين الرج  و المررة في قانون األسرة الجزاةر   دراسم مقارنم م  ال رلام  - 3

  7 ص 2009-2008احس ملم    م كرة ماجلستر   جامام ردرار  
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لتقدم لي رن جمبل المررة عمم الالاق من ام  ك  استجابم   وكان من مقتةم  عم
   1ن كانل مرلدة لم راحبم فلما  إلم الرج  باواطج ا و 

رن الاق المررة ال   تتمقاع  إلم ير عباس مامود الاقاد وفي نجس السلا  لُ         
ج  من مجاتام الرج  بدوافا ا الجنسلم   وتنت ر المجاتام من ت رن ا من الطبلام 

ن سبقتم  الاب و الرحبم   ف ي تنت ر وال تتقدم    لي رن تركيب األنام  إلمجانبم   وا 
 ستجابم ولم ي مق ل بتداق و احرحام   والسر في   ا رن تزولد األنام بو لجم لمق  ُ 

   2النوع متم  غمل المررة بالام  و الرةاعاحبتداق و احرحام عبث مةل  لغالم 
ورد األدلم في ن    ام روالق نبين فلما يمي ردلم مساواة المررة بال طبم بنجس ا )وسُ         

   اانلاق ينوب عن ا )لم المبادرة بال طبم عن طرلق من اا
في  و نبين  لي من   ل األدلم الواردة :ن الخطبة من طر  المرأة بنفسهاإعال  -أولا 

  ك  من الكتاب و السنم 
ا لطمن بطيط  إطنْ  ﴿ رما في الكتاب فقولم عز وج :       ن مق إطن و   ب ْل ن ْجس    ر ر اد   و اْمر ر ةق مُّْؤمط

مق  الطص  ا    نطين  الن بطيُّ ر ن ل ْست نكطا       3" ﴾ل ي  مطن ُدونط اْلُمْؤمط
في السنم فما روى الب ار  ومسمم عن س   بن ساد"رن امررة جاقل رسول  رما      

وما   4هللا صمم هللا عملم وسمم فقالل:"لا رسول هللا جةل أل ب لي نجسي    الاديث"
كنل عند رنس بن مالي وعندع ابنم لم  ناني قال:"روى النساةي عن اابل البُ 

فارةل عملم نجس ا فقالل: لا  رسول هللا صمم هللا عملم وسمم  إلمفقال:جاقل امررة 
 قال : ي سورتاع سورتاع وا  ا واقفقالل بنل رنس ما ق  الا رسول هللا رلي في ااجم ؟

  5"افارةل عملم نجس  رحبل في النبي صمم هللا عملم وسمم  ير مني
                                                           

  37   ص 1986تةم المط ر    اقو  المررة في الن ام احس مي   مكتبم الجقلم   الكولل   مر  - 1
  28 عباس مامود الاقاد  المرج  السابق  ص - 2
  50سورة االازاب  ا لم  - 3
   174  ص 1993دارابن كاير دم ق   ب النكاقصالغ الب ار   كتاربي عبدهللا مامد بن اسماعي  الب ار   - 4
  1994مكتب المطبوعال االس ملم  سنن النساةي   كتاب النكاق  رامد بن  ايب بن سنان النساةي   - 5

  78ص 
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في كتب السيرة رن السيدة  ديجم رةي هللا عن ا ) طبل  مامداق  وقد جاق      
)رسول هللا صمم هللا عملم وسمم  قب  الباام بسن ررسمل إللم إادى صدلقات ا لت برع 
برحبم السيدة  ديجم في الزواج منم لما لمستم من رمانتم ور  قم وما ردركتم من 

   1فةمم و كرامتم
بادر باحع ن عن تُ يجوز لممررة رن  األااديث النبولم ال رلجم من   ل  اتمف       

جظ ما ال طبم لكن لستاسن رن تمتزم طرلق الارا رو التارلا المقترن بالالاق وا
  2وا عزاز ميتطمبم ال رع ل ا من كرام

يجوز لمولي رن لارا الزواج  :لخطبة من طر  ولي المرأة أو غيرهإعالن ا -ثانياا    
 فقد كان لجامم السمف الصالغ من ب  لا   لي رمر مستاب  صالغ عمم رج  

وسنتناول األدلم المستوااة من  الصاابم والتاباين وتاباي م رةي هللا عن م رجماين 
 ام نتارا لألدلم المستوااة من السنم كما يمي: الكتاب 
ى ق ال  إطنط ي ُررطلُد  ﴿ ايبعمم لسان  ُ  تاالمقولم   من الكتابف       ي  إطْاد  ر ْن ُرنكطا 

ج  ٍ  انطي  اط نطي ا م  م م ر ن ت ْسُجر  و  ا احع ن من الولي جاق باد طمب   3 ﴾اْبن ت ي    ات ْينط ع 
ْير  م نط  ﴿ تاالمإادى البنتين  لي في قولم  ْرُع إطن     ا ل ا ر ب لط اْست ْسجط اُ م  ق ال ْل إطْاد 

ْرل  اْلق وط ُّ اأْل مطيُن﴾  قال القرطبي في تجسيرع ل  ع ا لم :"  ا دلي  عمم جواز 4 اْست ْسج 
  5عرا الولي ابنتم عمم الرج "

                                                           

 2004  دار الكتب الامملم   بيرول  1السيرة النبولم  ج مامد بن اساا   بن لسار المطمبي المدني   - 1
 ارفم   بيرول   بدون سنم    دار الم1ابو مامد  عبدالممي بن   ام  السيرة النبولم  ج ؛129 ص
دار صادر  بيرول   بدون  1بن ساد بن منل  البصر    الطبقال الكبرى ج ابو عبدالم مامد؛ 189 188 ص

  132 131 سنم  ص
 172امد بمتاجي  المرج  السابق  صم - 2
  27ا لم    سورة القصص - 3

  26 ا لم   سورة القصص - 4

  مؤسسم الرسالم لمطباعم والن ر 3  ج1األنصار   الجام  ألاكام القرآن   القرطبي مامد بن رامد  - 5
  271ص   2006والتوزل   بيرول  
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رما السنم فما روى الب ار  في باب)عرا احنسان ابنتم رو ر تم عمم ر          
ال ير  عن عبد هللا ابن عمر رةي هللا عن ما:"رن عمر بن ال طاب اين تسلمل 

وكان من رصااب رسول هللا صمم  ي م سا افم النلس ابن اجصم بنل عمر من  ُ 
فقال عمر بن ال طاب:رتيل عامان بن عجان فارةل  هللا عملم وسمم فتوفي بالمدينم 

سسنت ر في رمر  فمبث للالي ام لقيني فقال:قد بدا لي رن ال رتزوج  عملم اجصم فقال:
بنل عمر  يومي   ا فقال عمر:فمقيل ربا بكر الصديق فقمل:إن  ةل زوجتي اجصم

عملم مني عمي عامان فمبال   1د  ج  وْ  يةاق وكنل ر   إلمفصمل ربو بكر فمم يرج  
  2للالي ام  طب ا رسول هللا صمم هللا عملم وسمم فسنكات ا رلاع   "

ترو  لنا كتب التارلخ   ع القصم : عن عبد هللا بن ربي وداعم قال : كنل و      
سيب فتجقدني رلاماق فمما رتيتم قال : رين كنل ؟ قال توفيل ر مي رجالس سايد بن المُ 

فس تغمل ب ا   قال :    ر برتنا ف  دنا ا ؟ قال : ام رردل رن رقوم   فقال :    
  ومن يزوجني وما رممي در مين رو ا ث   تاالمرستادال إمررة ؟ فقمل : يرامي هللا 

وصمم عمم النبي )صمم هللا  تاالمامد هللا فقال : رنا   فقمل : وتجا  ؟ قال : نام  ف
رصن   قال :فقمل وما ردر  ما  -ا ث–عملم وسمم   فزوجني عمم در مين رو قال 

منزلي و جامل رفكر ممن آ   ممن رستدين   فصميل المغرب  إلم ل  فاد قمن الجر 
ر   وا  ا ببابي طجل و كنل صاةماق فقدمل ع اةي ألفمنزلي   فسسر  إلمو إنصرفل 

لقرع   فقمل   من   ا ؟ قال : سايد   قال : فجكرل في ك  إنسان إسمم سايد إال 
سايد بن المسيب   و لي رنم لم لمر ررلاين سنم إال بين دارع و المسجد   فقمل : لا 

م   فقمل : ما ا تسمر   ت  ؤْ ربا مامد لو ررسمل لي ألتيتي   فقال : ال رنل راق رن تُ 
زوجل   فكر ل رن تبيل الميمم وادي   و  ع إمررتي   وا  ا قال : إني رج ق عزلاق فت

 ي قاةمم  مجم في طولم   فدفا ا في الباب وردع   قال : ام د مل ب ا   فإ ا  ي من 
م لسنم رسول هللا )صمم هللا  الناس لكتاب هللا تاالم   ورعمم رجم  النساق   وراجظ

                                                           

 : ر  موجدة وركار حةبا عمم ربي بكر من حةبم عمم عامانعروجد - 1

  17  المرج  السابق  صصالغ الب ار  ربي عبدهللا مامد بن اسماعي  الب ار   - 2
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يد بن المسيب  طب ا منم ال ملجم عملم وسمم    ورعرف م باق الزوج   و كانل بنل سا
  1الوليد اين والع الا د   فسبم سايد رن يزوجم البنمعبد الممي بن مروان 

فمن   ل  اتم األدلم من الكتاب والسنم يتبين لنا رن قانون األسرة الجزاةر            
يبادر فيجوز أل  من ما رن  بين الرج  والمررة في احع ن عن ال طبم  2قد ساوى 

يجا  من المررة رن  بطمب ا  ر لمزواج حير رنم ن راق لطاب  الالاق والجطرة األناولم 
لي األمر بالنسبم لألعراف والتقاليد م إبداق طمب ا في  طبم الرج  وك قب  عمال تُ 

الساةدة في المجتم  الجزاةر  الماافظ األمر ال   من   لم يبقم عمم ولي المررة ان 
وليتم اجا اق عمم كرامم المررة والمكانم الرفلام التي الرج  الصالغ لمُ  يبادر با تلار

  ا ب ا ال رلام احس ملم    تْ ب  ا  
 وكما تمل اح ارة إللم   فإنم   فاق ألاكام الوعد بالتااقد  المنصوص عملم طبقاق 

  قانوناق الادول عن ال طبم لك  من الطرفين عمم السواق   م  فإنم يجوز 71لممادة 
  في الجرع الموالي االجماألمر ال   سن

 الفرع الثاني
 المساواة في آثار العدول عن الخطبة   

  و لي  األ رى الاقود إن عقد الزواج  و صبغم  اصم ي تمف عن باقي           
وعملم ادد لم الم رع مرامم تم يدلم  ي ال طبم   فإن ا ما كان   احنسان اللتامقم ب 

ت ف بين الطرفين ردى بالن الم  إبرام عقد الزواج   لكن إ ا كان  إلم ناي وفا  وا 
و للسل ل ا راكام   ر  فإن ال طبم مجرد وعد بالزواجفي الر  وا ت ف ناي تنافر 

  3وال يتم إبرام عقد الزواج الطرفين الممزمم لماقد   وعملم يتم الادول من راد القوة
    روالق و عملم سنتناول في   ا المقام ك  من المساواة في الادول عن ال طبم )       

مسسلم التاولا في االم الادول إ ا رصاب راد  إلمام نتارا بالدراسم و التامي  
                                                           

  88 87 لمرج  السابق صا    راز عبد الاميد  - 1
عبد ؛ 175ص  مامد بمتاجي   المرج  السبق   ؛20 نصر سممان وسااد سطاي   المرج  السابق  ص - 2

   34 المرج  السابق  ص القادر الداود
  304 مامد ماجوظ بن صغير   المرج  السابق  ص - 3
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    وا  ا كانل  ناي  دالا رو حير ا قد سممل اانلاق الطرفين ةرر عن   ا الادول )
   االااق باد الادول لك  من الطرفين) استرداد ابموجب ال طبم فإنم يجوز 

 الـمساواة في العدول عن الخطبة –أولاً

بما رن ال طبم وعد بالزواج فقد   ب الم رع الجزاةر  عمم حرار باقي        
 مطرف في الادول عن ا   ايث تنص لمغارللم  إلم إعطاق الاق لك  الت رلاال ا

من  06 م  ر  عمم رنم " يجوز لمطرفين الادول عن ال طبم " و جاق في  5/2
اين اح  اد عمم عقد الزواج    إلمالمدونم المغرللم : " لاتبر الطرفان في فترة  طبم 

م رع التونسي  كر مسسلم الادول و لك  من الطرفين اق الادول عن ا " بينما رحج  ال
من قانون األاوال  4مفصول مجمم األاوال ال  صلم التونسلم  و تنص  ةمن

           لك  من ال اطب و المم طوبم الادول عن ال طبم "  "ال  صلم السور  : 
ك   فال طبم مجرد وعد بالزواج مستقب ق   ف ي مرامم تاارف   فإ ا إرتةم       
م و مم  تجا ممم لاصمممممم لممكت ف رنناقد الزواج   وا  ا رُ ار  اصاابم باد الت الطرفين من

  1وةام جاز الادولان ا
حير رنم من الناالم األ  قلم و األدبلم   فإن من مكارم ر    احنسان رن لجي  

طمةن إللم ر ا  رلن   و كرامم الطرف ال   ابوعدع قدر الممستطاع و رن يراعي  او 
ستاسن رن ال ينقا راد ما و عملم لُ  حالباق ما تكون الةالم في   ا  ي الممررة   و 

  و فق اق ال رلام و إن اعتبروا بسن الادول عن  2وعدع إال لةرورة رو ااجم  ديدة
  مصداقاق  3إ  ف الوعدباق  اعتبروع في نجس الوقل من الكرا م ألنم من ال طبم مُ 
   4﴾ و ر وفوا بطالا  دط إطن  الا  د  كان  م سةوالق   ﴿:  تاالملقولم 

                                                           

سادث احجت ادال بمدعما   قانون األسرة عبد الجتاق تقلم ؛وما يمي ا 13 طا ر  اسين  المرج  السابق  ص - 1
  33   صرامد رباش  المرج  السابق ؛ 90 89   ص   المرج  السابق

  48   صر داود  األاكام ال رعلم  المرج  السابقعبد القاد؛46 صمامود عمي السرطاو   المرج  السابق  - 2
  34 ربو ز رة   األاوال ال  صلم   المرج  السابق   ص ؛ 213 مامد بمتاجي   المرج  السابق   ص - 3
  34سورة احسراق   ا لم  - 4
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ستقبغ الادول عن ال طبم و إلغاؤ ا ب  سبب جد    ألنم ال يناسب المروقة فلُ       
  وقد لكون من الممصمام عدم التجتلش عن األسباب و دواعي الادول    لي رن 

رنم البد  إلمك ج ا قد لةر بالطرف ا  ر   وفي   ا ل ير الدكتور فتاي الدرلني 
إال إ ا كان امم مسوغ  و  مقاق و مروقةق  رن الوفاق بالوعد واجب دلانم إلممن اح ارة 
ني  ال قةاةي   اج اق ي   ا الادول   و الوفاق بالوعد التزام  مقي وديقو  لقتة

لمكرامم رن ت در و الم اعر رن تمس   ولم ب ال رن تاور و لمسمام رن تنال من ا 
   و روى رامد عن الممطمب عن عبادة بن الصامل رن النبي )صمم هللا1األقاول "

رةمنوْا لي ستاق من رنجسكم رةمن لكم الجنم : رصدقوْا إ ا راداتم  "عملم وسمم  قال : 
ةتمنتم  و راج وْا فروجكم  و حةوْا ربصاركم   و كجوْا   وروفوْا إ ا وعدتم   وردوْا إ ا رُ 

  و روى الب ار  ومسمم عن ربي  رلرة عن النبي )صمم هللا عملم وسمم  قال 2"ريدلكم
  ولقد  3"ؤتمن  انالممنافق ا ث : إ ا ادث ك ب   وا  ا وعد ر مف   وا  ا ا " آلم: 

 "ة   رنم لما اةرتم الوفاة قال :رورد الطبر  في تجسيرع عن عبد هللا بن عمرو بن وا
ني كنل قمل لم في ا قوالق  بي اق بالادة   و هللا ال رلقم  إلمإن ف ناق  طب  ابنتي   وا 

  4هللا بامث النجا    ور  دكم رني قد زوجتم"
و لقد وافق القةاق الجزاةر  الم رع ماتبراق رن الادول عن ال طبم اق لك  من       

 طبم وعد الطرفين   ايث جاق في باا راكامم : " من المقرر  رعاق و قانوناق رن ال
 كما رقر القةاق الجرنسي رنم لاق لك   5بالزواج   و لك  من الطرفين الادول عن ا"

 ممن الطرفين الادول عن ال طبم ايث جاق في باا قرارت

                                                           

  730 ص    بدون سنمقتيبمفتاي الدرلني   دراسال و باوث في الجكر احس مي المااصر دار  - 1
   323  ص 1993  دار إالاق التراث الارلي  بيرول  مسند رامدرامد بن مامد بن انب   - 2
  21المرج  السابق  ص صالغ الب ار     - 3
  193ص  1984  دار الجكر  بيرول 2  جام  البلان عن تسولا آ  القرآن جمامد بن جرلر بن يزلد الطبر   - 4
  ممف 25/12/1989القرار الصادر بتارلخ و  17/03/1992 قرار81129ف رقم مم غ ر ش  الماكمم الاملا - 5

   56097رقم 
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« La rupture d’une promesse de mariage n’est pas à elle seule génératice de dommages 

et intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que s’il vient d’y ajouter une faute en 

raison des circonstances .»1 . 
« Rupture abusive après avoir entretenu l’espoir d’un mariage et abandon quelques jour 

avant la naissance de l’enfant»2 .  

 الـمساواة في التعويض عن ضرر العدول –ثانياا 

ةرر لصيب راد الطرفين مادلاق رو مانولاق   قد يترتب عن الادول عن ال طبم        
طولمم كسرل  سنوال   ام لادل الرج  عن ال طبم   فتكون  إ  قد تستمر ال طبم لجترة

المم طوبم قد تقدمل في السن   فلسبب ل ا  لي ةرراق يتما  في تجولل فرصم 
ال اطب ا  ر   رو تري المم طوبم و لجت ا   رو إنقطاع ا عن الدراسم و  لي كمم 

ب من ال اطب إعداد إستاداداق لتسسلس األسرة في  روف جيدة   و في الممقاب  قد لطم
مسكن  اص كمجم كايراق   رو لطمب من ال اطب تغيير ما  إقامتم األمر ال   لسبب 

 لم رةراراق في االم عدول الم طوبم 
من الطرفين الادول عن ال طبم   ف   من اق  ك وعملم   إ ا كان من اق      

 الطرف المتةرر جراق   ا الادول رن لطالب بالتاولا ؟
م يتناول الجقم احس مي القدلم  اتم الممسسلم   لي رن ال طبم وقت ا كانل ل         

كانل  و اللسر  فمم تكن تستمر لجترة طولمم   إ ْ    ُتجرى في  يق من البساطم
كما رن إلتزامال الااة ل احس ملم   لكون فلم احعداد لمزواج اق قصير  اق تستغر  زمن

د الاقد   وفي الااالل القميمم التي لكون راد بين إال بايعندة  بادم إ ت   ال ط
فإن الممروقة و التاجف عن   الطرفين قد تكمف  يةاق من المال بسبب تكاليف ال طبم

ر   الاوا في ما    ع الااالل لم تكن تجسغ مجاالق لطمب التاولا رمام القةاق   

                                                           

1 - Cass civ. 1re ,04/01/1995. Laetitia ANTONINI-COCHIN et  CHRISTIN CONRTIN, L’essentiel de la 

jurisprudence civile, famille, 60 grandes     décisions commentées , 2e édition ,Gualino Lextenso, 
2010,p .55. 
2  - Cass civ. 1re ,03/11/1976. Laetitia ANTONINI-COCHIN et  CHRISTIN CONRTIN, p .55. 
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الرر  من  ب  كان الناس لامون  اتم الم اك  في مجالس عرفلم لاةر ا باا  و  
  1الناس رفلم سمطم الطاعم و التنجي  بينوج اق القوم ال ين ألاكام م الاُ 

عندما كارل األةرار ) الممادلم و الممانولم   في الوقل الااةر  و لي بسبب و      
إناراف الناس من تااللم  رلات م السمام   كان البد لمجق اق المااصرلن رن يجت دوْا 

عدة  إلموقد   ب الجقم في  لي  ولةاوْا ل ا راكاماق  اصم ب ا برري م في المسسلم 
 رقوال :
   2تاولا ن ال طبم ر ار الادول عإرنم ال يترتب  في  ب اتجاع من الجقم الم       

ولك  طرف اق الادول متم  اق وال مسؤوللم عملم مطمقاق وال   لي رن ا وعد بالزواج
ال وجم رن يمزم من لمتن  عن الاقد  "ب يل :لطالب بالتاولا   إ  قال ال يخ مامد 

باد ال طبم من ال اطب رو الم طوبم بتاولا ألن ك  وااد من ما لم لجول عمم 
ا  ر اقاق اتم يمزم بالتاولا   ب  باد الادول لك  من ما الارلم التامم  رعاق في رن 

  3يتزوج ممن  اق"
 باا الاج  و األدلم ن كر من ا : إلم  ا وقد استند رصااب   ا الرر   
من القواعد الممقررة في الجقم احس مي رن " الجواز ال رعي ينافي الةمان "   ر   -1

 و  رنم من لمارس اقاق م روعاق لم   ال لكون مسؤوالق عما يترتب إار  لي من ةرر
  4 إنما إستام  اقم المم روع ماالم عدول ال اطب في

إكراع ةمني عمم الزواج   و لي رن راد الطرفين قد لقدم  إن الاكم بالتاولا -2
كرع    وفاق من التاولا ال   ير ق كا مم   فلكون الزواج قد عمم إتمام الاقد و و مُ 

                                                           

  216،217 مامد بمتاجي   المرج  السابق   ص - 1
عمر سملمان األ قر   راكام الزواج في ةوق ؛  ال يخ مامد ب يل المطلاي ) مجتي الدلار المصرلم سابقاق   - 2

  78 الكتاب و السنم   دار النجاةس   األردن   بدون سنم   ص
  42   رق قانون األاوال ال  صلم   دار الجكر الارلي   سورلا  ص مصطجم السباعي   - 3
رامد الغندور   األاوال  ؛43 مصطجم السباعي    رق قانون األاوال ال  صلم   المرج  السابق  ص - 4

 وما باد ا  56 ال  صلم في الت رل  احس مي   مكتبم الج ق   بدون سنم   ص
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نم لو ُام  وأل » سملم  وفي   ا لقول ال يخ مامد ربو ز رة : 1تم من حير رةم
الزواج   ولجب رن يتوافر م لكان في  لي باا احكراع عمم ح  ر الاادل عن ال طبم مُ 

  2«في عقد الزواج كام  الرةم   وكام  الارلم
إن الجانب النجسي قد لكون  و السبب في الادول   و لي بال اور بالنجور وعدم  -1

لقوم عمم المابم  3احرتلاق لمطرف ا  ر فترة ال طبم   وعقد الزواج عقد نجسي قمبي
ْن آل اتطمط  تاالمو األلجم لقولم  مط ا    ﴿ و  ا و ج  ا لط ت ْسُكُنوا إطل ْي   ُكْم ر ْزو اجق م ق  ل ُكم مط ْن ر نُجسط ر ْن   

﴾ ُرون  ل اٍل لط ق ْوٍم ي ت ج ك  ر ْام مق إطن  فطي   لطي     ةق و  د      4ب ْين ُكم م و 

و ي  ب اتجاع ااني  إلم بالقول بوجوب التاولا في االم الادول عن ال طبم       
 ومن ربرز الجق اق الممؤلدين ا  ر جب عملم دف  التاولا لمطرفيتو  فالطرف الاادل

إن الادول عن ال طبم لستوجب "ل  ا الرر  نجد ال يخ مامد  متول ايث قال: 
رن الادول إ ا يرى و   5 ر من حير تجصي  في ما لم الةرر"التاولا لمطرف ا 

بسم من رفاال ةارة  إلاا  الةرر بالطرف ا  ر  و لو مجرداق عما ُل  إلمردى 
  6يوجب الممسؤوللم رو التاولا  ألنم ةرب من التاسف في إستامال الاق

 ومن ر م الاج  و األدلم التي إستند ل ا رصااب   ا الرر  نجد:
من  جمل   إلمالةرر ممنوع في ال رلام احس ملم  و عملم إتجم الجقم  -1

اق  ف ب م ْغن   ﴿ ":تاالم  و  ا لقولم 7التصرفال التي تماق رةراراق با  رلن ا ط  ا ط م ْقُتُم النط س  و 
م ن  ر ارقا لط ت ْات ُدوا و  ُكوُ ن  ةط رط ُاوُ ن  بطم ْاُروٍف و ال  ُتْمسط ُكوُ ن  بطم ْاُروٍف ر ْو س  م ُ ن  ف س ْمسط ر ج 

ُم  لطي  ف ق ْد   م م  ن ْجس   ٰ   ْ   8 ﴾ل ْجا 
                                                           

  70المرج  السابق  ص  عمر سملمان األ قر   - 1
  37 ص  مامد ربو ز رة   المرج  السابق  - 2
  70 مامد ربو ز رة   مااةرال في عقد الزواج وآاارع  دار الجكر الارلي   القا رة   ص - 3
  21ا لم    سورة الروم - 4
  35 سورلا ص   عبد الرامان الصابوني   رق قانون األاوال ال  صلم  دار الجكر  الارلي -5
 و مايمي ا 737المرج  السابق   ص فتاي الدرلني   - 6
  76  75مامد مادة   المرج  السابق   ص - 7
  231سورة البقرة  ا لم  - 8



 تجاي  م ا ر المساواة بين الجنسين                                                           / الجص  األولالباب األول 

69 
 

طبقاق لادم جواز التاسف في إستامال الاق و و ما يتبين من موقف عمر إبن  -2
ال طاب رةي هللا عنم في قصم حل ن بن سممم  لما طمق نساقع و قسم ما لم بين 
بنلم و كان حرةم ارمان زوجاتم من المميراث فقال لم عمر إبن ال طاب رةي هللا 

رن بقبري فميرجمن مُ ألوران نساقي  ام أل    رو لترجان مالي رو " لتراجان نساقيعنم: 
  1"كما يرجم قبر ربي رحال

فال رلام احس ملم ال تامي اقاق إال بقدر ما لاقق لصاابم من الغرا ال        
رع لم  فالاق مقيد بالغرا ال    رع من رجمم و للس مطمقاق  و في   ا ُل ير راد  ُ 

ن  رن فسخ ال طبم إلمالجق اق  إساقة إستامالم تستوجب عمم الطرف اق مقيد   وا 
 المسيق  التاولا    لي ألن الاق لم لاد سمطم مطمقم لستاممم صاابم عمم الناو

   2ال   يراع ب  اصبغ و لجم مقيدة بادم إساقة إستامال ا
رنم ال يترتب ر  تاولا بمجرد الادول عن ال طبم   اتجاع االث إلم   ب ول       

وف مستقمم كان من  سن ا وقوع الةرر فيتوجب عندة  رما إ ا صااب الادول  ر 
  و  ا لاني رن سبب المسؤوللم للس  و سموي الادول  3التاولا من الطرف الاادل

و إنما لمكن رن لكون  روفاق طارةم الاقم لزمن الادول نت  عن ا ةرر   و لمكن 
وصف   ع ال روف بسن ا تغرلر بالطرف ا  ر   فما ق كسن لطمب ال اطب من 

الادول  م طولتم الت مي عن و لجت ا   وباد ا لامن عن الادول عن ال طبم   ف نا
صاابم تغرلر تسبب فلم ال اطب فتوجب عملم التاولا   رما إ ا قامل الم طوبم 
من تمقاق نجس ا بالت مي عن الو لجم   ام عدل ال اطب   ف  يوجب عملم التاولا   

نما  نا يوجد احترار   4ال د   فلم ف  يمزم بالتاولا ألنم ال يوجد تغرلر   وا 
                                                           

   76مامد مادة   المرج  السابق   ص  -1
  76مامد مادة   المرج  السابق   ص  - 2

  21  قانون األسرة في اوبم الجديد   المرج  السابق   ص عبد الازلز ساد   - 3

بمااج الارلي   الوجيز في  رق قانون األسرة وفق آ ر  ؛ 734 فتاي الدرلني   المرج  السابق   ص  – 4
 827  ص  1عبد الرزا  السن ور    الوسلط في القانون المدني   ج ؛ 102التادل ل   المرج  السابق   ص 

  وما باد ا
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د وجي اق من الناايتين الامملم و الامملم   ف  لمكن رن و  ا الرر  األ ير لا       
لكون الادول اق لك  الطرفين   وعند إستامالم يوجب التاولا من طرف صاابم   

إ ا ترتب "   ر : 5/3 مو و األمر ال     ب إللم الم رع الجزاةر  عندما نص في 
لاكم لم عن الادول عن ال طبم ةرر ماد  رو مانو  ألاد الطرفين جاز ا

 فمن   ل   ا النص يتبين لنا جملاق رن الم رع ر ار صراام حمكانلم ."بالتاولا
الاكم بالتاولا لمطرف المادول عنم   بإستامالم لجظ "جماز"   فالقاةي لم  جواز

 كام  السمطم التقديرلم في الاكم بالتاولا من عدمم 
 مولقد كان الم رع المغرلي ركار دقم عند تن لمم ل اتم الجزةلم عندما نص في        

من المدونم عمم رنم :"مجردالادول عن ال طبمال يترتب عنم التاولا حير رنم  07
لمكن لممتةرر المطالبم  إ ا صدر عن راد الطرفين فا  سبب ةرراق لآل ر 

و و رن الادول في اد  اتم ال  ؛ةغ رن الم رع المغرلي ادد المبدرفيت  بالتاولا"
كان  سنم يوجب التاولا   ام باد ا ن م  مسسلم السبب المصااب لمادول ال   

 ا  لمكن في  اتم الاال المطالبم بالتاولا رمام القةاق   وقوع الةرر لمطرف ا  ر
عن ال طبم ال  مجرد الادول"   ر عمم ال ك  التالي : 5/3منقترق رن تادل   وعملم

  روف   إال  في االم التاسف في الادول  رو إ اصااب الادوللستوجب التاولا
  ".و م بسال كان من  سن ا إلاا  الةرر با  ر 

و ال   لمكن تقرلرع في   ا "رنم :  إلمل ير السن ور    وفي نجس احطار        
 ال سن باعتبار رن القةاق قد إستقر عملم  و ما لستي :

 باقد ممزم  ال طبم للسل -1
 مجرد الادول عن ال طبم ال لكون سبباق موجباق لمتاولا  -2
إ ا اقترن بالادول عن ال طبم رفاال ر رى   رلاقل ةرراق بساد ال طبين جاز  -3

  1"الاكم بالتاولا عمم رساس المسؤوللم التقصيرلم

                                                           

 وماباد ا 827   1الوسلط في  رق القانون المدني الجديد ج عبد الرزا  السن ور   - 1
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في  ن رلم التاسف إلم  ر المقترام  5/3 مولقد ر رنا صراام في نص     ا      
إستامال الاق   و لي اتم ُنسا م في توايد النسق القانوني بين القانون المدني و 

  05/10مكرر ) المادلم بموجب القانون رقم  124 مقانون األسرة ايث تنص 
 السلما في الااالل ا تلم: "ل ك  احستامال التاسجي لماق  طارق  :
 إ ا وق  بقصد احةرار بالغير  -
 الةرر النا ئ لمغير  إلمإ ا كان يرمي لماصول عمم فاةدة قميمم بالنسبم  -
  "إ ا كان الغرا منم الاصول عمم فاةدة حير م روعم -

و بالتالي لصبغ لدينا توافق في النصوص القانونلم مابين النص ال اص المقترق     
ولا مكرر األمر ال   من   لم لمكن تا 124  ر و النص الاام  م 5/3م

 لةممرر بالنسممممبم تاقق ا إلمد ردل ممباب قممن  ناي رسمممم لكممرور عمم رساسم إ ا لمممالمة
  1لمطرف المادول عنم

رو دون سببجد   فإ ا ما وق  ةرر إار الادول عن ال طبم   وكان بدون مبرر  رعي
عملم ا رمام االم التاسف في إستامال الاق   األمر ال   يترتب مقن   و ماقول كن

زالتم   2تاولا المادول عنم من قب  الاادل و لي لجبر الةرر وا 

من المقرر رلةاق رنم إ ا ترتب عمم الادول " وقد قةل الماكمم الاملا بسنم :    ا     
عمم  فُيؤ   3عمم ال طوبم ةرر ماد  رومانو  ألادالطرفين جاز الاكم بالتاولا"

يوجب  ا فمجرد الادول عن ال طبم البين بدقم رساس التاول  ا الاكم رنم لم يُ 
التاولا كما ررينا  كما قةل الماكمم  بسنم:"من المقرر قانوناق رنم يتوجب عمم المررة 

لا وحير ا   ولما است مي من  د طوبم عند عدول ا عن إتمام الزواج رن ترد مالم لُ مال
                                                           

ي بممممن مماممممم المرج  ؛ الغمممموا46دهللا التنمممماني المرج  السممممابق صعبمممم؛ 83المرجمممم  السممممابق ص مامممممد ماممممدة  - 1
  2  الامدد 1992بمااج الارلي  التاسف في إستامال الاق في القانون المدني الجزاةر   م ج    ؛24 السابق ص

  694 ص
  27  ص7و بم الزايمي الجقم احس مي وردلتم ج - 2
  102  ص4 الادد1990 م     56097ممف رقم  1989|12|25قرارلتارلخ الماكممالاملا غ ر ش  - 3
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ون مبرر ابل في قةلم الاال رن الطاعنم  ي التي عدلل عن إتمام الزواج ومن د
ال ساةر وألةرار  عفإنم في   ع الاالم تامي  المطاون ةد قانوني   رعي رو

وقةل رلةاق رنم لاق لمزوجم في االم الط   قب  الد ول ب ا   1المترتبم عن  لي"
  2زواج من الغير عمي االالاصول عمم تاولا من جراق تجولل فرصم 

رنم لاتبر من األةرار الماتبر  ر ارل الماكمم الاملا إلم وفي نجس احطار          
  4  وتجولل فرصم الزواج عمم الم طوبم3قانوناق التماط  عن إتمام الزواج بالد ول

طمب التاولا  رنم اللمكن قصر إلم ير الدكتور بمااج الارلي ول  ا ال صوص لُ 
ق ال   لقلمم باا الجقم فالتجرل عمم المررة دون الرج  فلما يتامق بتجولل الجرصم 

تادل ل    ر قد رصبال باد5مرساس لم  رعاق وقانوناق ومن الماموم رن  بين ما ال
لغاق جمل  ر كال التمييز ةتقوم عمم المساوا  2005عام بين الرج   بين ال طيبين وا 

  5والمررة
بتري ولقدجاق في القةاق الجرنسي رنم يتم التاولا جراق مطالبم الم طوبم          

  روالادول بمجرد الت ور رو الطلش وما ينجر عنم من سوق 6عمم ا رو و لجت ا
مام الم طوبم نتيجم م الطم الم طوب ل ا والمساس بسُ   يبم األم  كما رن 7الاظ

  8 ي من األةرار المانولم
 اظ عمم   ا القرار األ ير لمقةاق الجرنسي رنم ال يتما م و اقافم و الممُ        

ما ُلارف اليوم بين نتيجم الممجتم  الجزاةر  المماافظ فاألةرار التي تصيب المم طوبم 
ال طبين من تصرفال د يمم عن رصالم مجتمانا كالتنزع في الاداةق الاامم  و ال موة 

                                                           

  128  ص1 الادد1995 م    92714ممف رقم1993جولملم13قرار فيالماكمم الاملا غ ر ش  - 1
  487  ص1 الادد2007 م م ع 372290رقم ممف2006نوفمبر15الماكمم الاملا غ ر ش قرار في  - 2
  58  ص2 الادد1993   م   73919ممف رقم23/04/1991الماكمم الاملا غ ر ش قرارفي - 3
  487ص  1 الادد2007 م م ع   372290ممف رقم 15/11/2006قرارفي الماكمم الاملا غ ر ش  - 4
بمامممممماج ؛ 107 المرج  السممممممابق صبماممممماج الارلي المممممموجيز فممممممي  ممممممرق قممممممانون األسممممممرة وفممممممق آ ممممممر التاممممممدل ل - 5

  ع   س جامام تممسانالارلي تجولل فرصم الزواج     م 
6-  Cass.civ,2e ,02/07/1970,d.1970,p.178 . 
7  -  Paris,03/12/1976,d .1978,p.339. 
8  -  Cass.civ,2e,02/07/1970,d .1970,p .178. 
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تاولا في االم الادول  ألن المم طوبم بين ما في باا األماكن   ال توجب ال
 إلمو القول باكس  لي يؤد  بالمجتم  الجزاةر    1جاقل تصرفال مارمم  رعاق 

 احنا ل و الجسو  و ال روج عن قواعد الدين و األ     

قد ن ا م  مال ارع احس مي باكم منطق "رن : إلم راد الجقم ير و في   ا لُ        
موة بين ال طبين و التنزع في ال وارع و األسوا  و الممدارس و ال  –عن   ا األمر 

و نوا لم سبباق في رن ل رع ل م ما لامي   ع المم الجم  و إنما عمم  –الجاماال 
رولةي الممجرطين ال ين رسرفوا عمم رنجس م رن يتامموا تبامال م الجت م ألوامر ال ارع و 

 م من ُي الجونم إْ  رن   ع الامالم ت  جل  نوا لم  و ال يوجد قانون عادل لامي م الج
    2"الةرر األدبي ل م عمم المم الجم و ل لي نطرق من تقديرنا

عملم إ ا قام راد ال طيبين بتصرفال حير  رعلم و ترتب عملم رةراراق إار و        
و ما نراع اليوم  "الادول ف  لُاق الممطالبم بالتاولا  و في   ا لقول جل لي ت وار: 

الوقوع  إلمحباالم احجتماعلم ل  ت   بدون قيود و بغير رقابم حالباق ما ردى امن 
ميمتم  افي الارام ك ميمم قب  رن تكون  –ال طيبين  –في الارام   ايث سلالش ما ا 

كاير من الممجاسد و الممساوئ باد رن لكون  إلم  ما ال تكون ربداق اميمتم مما يؤدب  رل
قد  الط ا مدة طولمم فتتارا سمات ا ألقاول  السوق و ال اةاال التي تصرف عن ا 

   3"الزواج من ا كاير من الراحبين في
 الـمساواة في رد الهدايــا –ثالثاا 

جرى الارف رنم بمجرد تمام ال طبم ل رع ال طيبين في تبادل ال دالا و ال بال      
و اصم في الممناسبال كاألعلاد و الممولد النبو  ال رلف و حير ا  و حالباق ما تكون 
قلمم  اتم ال دالا با  م الامن و مكمجم جداق  و تكون رلةاق ال دالا كايرة و متنوعم 

                                                           

  45 عبد هللا التناني المرج  السابق  ص ؛47المرج  السابق  ص  نصر سممان و سااد سطاي - 1
   67 مااةرال في عقد الزواج و راارع  المرج  السابق  ص ربو ز رة مامد  - 2
  03  الاممممممممدد2008راكممممممممام األسممممممممرة  م ج ع   إ  عولمممممممممم القممممممممانون و مممممممممدى تساير مممممممما عمممممممممم  رجل ليات ممممممممو  - 3

  94 الجزاةر ص
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ة ال طبم بين ال طيبين فقد تمتد ال طبم رالاناق ألكار من  اصم في االم طول فتر 
  1ا ث سنوال

و رنم في االم الادول عن ال طبم من راد الطرفين فإنم ُياار م ك  رد     ا       
 اتم ال دالا  و  اصم النجلسم من ا ) سلارة ما ق   ساعم   بلم        يتم رد ا 
مطمقاق ؟ رم  ناي إستاناق األمر ال   سنبينم من   ل تبين موقف الجقم احس مي 

مسسلم رد ال دالا   و ر يراق نرى وج م القةاق  المم رع الجزاةر  من اتجاعفلم  ام نرى 
 في 

 المموةوع 
الجق اق ب صوص مسسلم رد ال دالا باد الادول عن  ا تمف :النظـرة الـفقهية - أ

 ال طبم  ولك  رسُسم واجُجم فلما   ب إللم:
 فا ترطواالمم  ب الانجي: يرى الانجلم رن  دالا ال طبم  تس   نجس اكم ال بم  

كما رن الانجلم يجوز لدي م رجوع الوا ب في  بتم ما لم لكن  ناي  لنجا  ا قبة ا 
مان  من موان  الرجوع في ا ك  ك ا رو إست  ك ا  و ال فر  في رن لكون الادول عن 

قاعدة " جواز الرجوع في ال بم إال لممان "   و لو   ا طبقاق   2  روالمررةجر ال طبم من 
 :و  ي  3  ع المموان  سبام

 روج ال يق الممو وب عن  -3  ر   عوا عن ال بم -2  مول راد الممتااقدين -1
وجود قرابم الممارملم بين  -5قلام الزوجلم عند ال بم رو باد ا  -4 ممي الممو وب لم

                                                           

مامدالل البطالمم وسمط ال مباب  ارتجماعمن بين ر م رسمباب طمول فتمرة ال طبمم فمي الجزاةمر نجمد رزممم السمكن  و  - 1
و لةاف إلم األسمباب  سمبب    اصم  ةف إلم  لي ال رو  المر قم التي قد لطمب ا ر   الم طوبم من ال اطب

مواصمم الدراسم  فكايراق ما ت تر  الجتاة رن ال تتم مراسلم الاقد إال  بامد إتممام الدراسمم الجامالمم) للسمانس  ماجسمتير  
 دكتوراع 

عبد القادر المداود    مقاصمد ن مام األسمرة فمي الت مرل  احسم مي   ؛83 مصطجم  مبي  المرج  السابق  ص - 2
  50 المرج  السابق  ص

  71 ص إسماعي  ربابكر عمي البامر   المرج  السابق  - 3
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الزلادة الممتصمم التي لستاي   - 7   ي ال يق الممو وب -6 الوا ب و الممو وب لم
 فصم ا عن ا 

فإ ا كانل ال دلم ساعم تكسرل  رو فستان ُلبس و ب مم   رو قماش  لط اوباق) الزلادة 
الممتصمم  رو  رجل عن ممك ا بسن تصرفل في ا المم طوبم ما ق بالبل  رو ال بم  

و ك ا لسترد ما باث  "عابدين:  ابنف ناي ال يتوجب رد ال دلم و لقد جاق في اا لم 
ي و الممست مي ألنم في مانم ال بم  ر  و ال الي و  دلم  و  و قاةم دون ال ال

   1"ألنم  بم احست  ي مان  من الرجوع ب ا 
مطمقاق   القول برد ال دالا إلم بوا  ال افالم وافقوا الانجلم  حير رن م المم  ب ال افاي: 
فلسترد  ست مكلاُ صااب ا ب ات ا  و إن كانل قد  مكل رو  استرد افإن كانل قاةمم 

 صااب ا مام ا رو قلمت ا 
بممرد ال ممدالا مطمقمماق بغمما الن ممر عممن  فررلمما  ال ممافاي و الانبمممي ينالمممم  برممما          

الممممتسبب فمممي الامممدول عمممن ال طبمممم الرجممم  رم المممممررة  فمممإ ا كانمممل ال مممدالا قاةممممم إسمممترد ا 
و سمند م   2صااب ا مام ا رو قلمت ا صااب ا ب ات ا  رما إ ا  مكل رو ُرست مكل فلسترد

إللمم رن اح مداق كمان عممم رسماس إتممام المزواج  و إ ا لمم يتاقمق  م ا األ يمر  فلما   بمواْ 
و  لي لقول عمر بن ال طاب رةمي هللا   3يجوز الرجوع في ال دالا من طرف صااب ا

قم  فإنمم ال يرجم  في ما  وممن و مب و ب  بم لصمم رام  رو عمم وجم صدمن  "عنم : 
   4"د ب ا الاواب ف و عمم  بتم يرج  في ا إن لم يرةم عن ا بم يرى رنم إنما ررا

                                                           

ابن عابدين مامد األمين  اا لم رد الماتار عممم المدار الم تمار  مرق تنمولر األبصمار فمي مم  ب احممام ربمي  - 1
  153ص 1979الجكر  بيرول    دار3انلجم النامان ج

  48مامود عمي السرطاو   المرج  السابق ص ؛29ص  عامان التكرور   - 2
ماممممممممد بمتممممممماجي  المرجممممممم   ؛ 66عقمممممممد المممممممزواج   المرجممممممم  السمممممممابق صماممممممممد ربمممممممو ز مممممممرة  مااةمممممممرال فمممممممي  - 3

  220 السابق ص
  535 ص موطس احمام مالي   باب التقاةي في ال بم  - 4
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في رص  المم  ب الممالكي القول بادم   رريين إلمالممالكلم في   ا  انقسم وقد         
األوجم رما  الرجوع ب يق من ال دالا  سواق كان الادول من ال اطب رم المم طوبم 

 كلم و ال   عملم الجتوى كما يمي:عند الممال

  1إ ا كان  ناي ُعرف رو  ر  بالرد و عدمم فلام  بم -
 إن لم لكن  ناي  ر  و ال عرف فإن م لجصمون بين االتين: -

إن كان الادول من ال اطب ف  يجوز لم الرجوع في  يق من  دالا لما سببم ل ا  -1
  من  يبم رم  

رو  إن كان الادول من المم طوبم  وج ب عمي ا رد ما ر  تم باينم إن كان قاةماق  -2
 إعتبارع  بم ألن ما قدمم ال اطب ل ا ال لمكن مامم رو قلمتم إن  مي رو رست مي 

   2يتاقق الغرا ال   من رجمم ُقدمل مطمقم  ب   و مقيدة فإ ا لم يتاقق الزواج لم
األوجم عند الممالكلم  و الرر  األقرب في الممسسلم لماق و لتبين لنا جملاق رن و         

الادل و الوسطلم  فمن عدل عن ال طبم من الطرفين للس لم الاق في الممطالبم 
بإسترجاع ما قدمم من  دالا بينما لاق لمطرف الممادول عنم رن لسترج  ما قدمم من 

وااد  رلم الادول و رلم  دالا  و السبب في  لي  و عدم الجم  بين رلممين في وقل 
  3م من ج تم كان سالم مردوداق عملماحسترداد  فمن سام في نقا ما ت

 موقف الـمشرع الجــزائري: -ب
لقد   ب المم رع الجزاةر  في تن لمم لممسسلم إسترداد ال دالا من ال اطب رو         

مااولم تسكيدع عمم مبدر الممساواة بين الرج  و الممررة  ايث ر    إلمالمم طوبم 
 05 مبالمم  ب الممالكي كسص  عام في  اتم الممسسلم  األمر ال   سنبينم من   ل 

   ر  قب  التادي   ام باد التادي  
                                                           

  48  عبد هللا التناةي  المرج  السابق ص ؛34المرج  السابق صرامد آباش   - 1
  3 ج3الاطاب ربمو عبمد هللا ماممد بمن ماممد بمن عبمدالرامن المغرلمي  موا مب الجميم  ل مرق م تصمر مي     - 2

  405ص    1992كتاب النكاق  دار الجكر  بيرول 
مصمممطجم  ممممبي   ؛7/26الجقمممم احسممم مي و ردلتمممم لمزايممممي  ؛504  المرجممم  السمممابق  صاا ممملم إبمممن عابمممدين - 3
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داع إن مما ر مممال لسترد ال اطب  يةاق مم"تنص: 4و3  ر في فقرتي ا 05مكانل        
  "لست مي ا لم ممدول من المم طوبم  فامي ا رد ممممو إن كان الا- مممان الادول منممك

فيتةغ من   ل   ا النص رن المم رع الجزاةر  ر   برر  الممالكلم كسص        
عام  فإن كان الادول من ال اطب فملس لم الاق في طمب إسترجاع ال دالا التي 

الادول من المم طوبم  فمم اطب في  اتم الاالم رن قدم ا لممم طوبم  رما إ ا كان 
 لطمب إسترداد  دالاع 

الممالكلم في اين  لكن النا ر لمنص لستنبط رن بدايتم كانل متطابقم م  رر         
فامي ا "لجظ  الجقرة  الجل رر  الممالكلم و ر  ل برر  الانجلم  كما  و واةغ من ن الم

  1"رد ما لم ُلست ميْ 
الاال  ك ا  فإنم إ ا كان الادول من المم طوبم فال اطب لطالب فقط برد و        

كسن  2لس لم الاق في الممطالبم بقلمت اال دالا التي لم ُتست مي رما إ ا تم إست  ك ا فم
تتصرف المم طوبم في ال دالا بالبل  رو ال بم ما ق  و سواق كان التصرف باسن رو 

 بسؤنلم 
رع الجزاةر  ر   برر  الممالكلم من ج م  ور   برر  الانجلم من فالمم   عملمو         

ناالم ر رى  و  ا رمر جانب فلم الصواب إ ا كان من األارى رن لس   برر  الممالكلم 
 عمم إط قم ن راق لوجا تم و عدالتم 

 اظ عمم   ا النص رلةاق رنم رحج  التطر  عن اكم ال دالا التي لمكن لُ  كما        
 طيب ا  فجي االم الادول من المم طوبم    لاق ل ا  إلمرن تقدم ا المم طوبم 

و   3الممطالبم ب ا رم ال؟ فالمم رع إكتجم ب كر ال دالا الممقدمم من طرف ال اطب فقط
و رن تقدم ال دالا فقط من جانب ال اطب رن الارف الساةد آن اي   إلمقد يرج   لي 

                                                           

  189 بن  ولخ الر يد  األاكام الاابتم و الممتغيرة في القانون األسرة  المرج  السابق   ص - 1
  وما باد ا 20صفةي  ساد  المرج  السابق   - 2
نصمرالدين ممروي   ؛87 86بق صسرة الجزاةر   المرج  السااألد  الزواج و الط   في قانون عبد الازلز سا - 3

قمانون األسممرة الجزاةممر  بمين الن رلممم و التطبيممق  قةممالا الممررة و األسممرة بممين المبمادئ احسمم ملم و ماالجممال القمموانين 
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عم     ر05معمم  ةُتجاع م طولتم  و عمم إار  اتم النقاةا و المم ا ال الوارد
  05/02المم رع الجزاةر  عمم تجادي ا و  لي من   ل تاديمم بموجب األمر رقم 

ال لسترد ال اطب من ": عمم رنم 05/02األمر رقم  من 05و05/04متنص        
 مالم لست مي  يةاق مما ر دا ا إن كان الادول منم  و عملم رن يرد لمم طوبم الم طوبم

و إن كان الادول من الم طوبم   فامي ا رن ترد لم اطب - رو قلمتم   مما ر دتم لم
   "مالم لست مي من ال دالا رو قلمت ا 

  ر   رن الم رع الجزاةر  ساوى بين  05 ميتةغ من   ل التادي  لنص ف         
الطرفين في مسسلم رد ال دالا باد الادول   سواق كانل ال دالا مقدمم من طرف 
ال اطب رو مقدمم من طرف الم طوبم و  و ما تم تداركم طبقاق لما جاق بم النص 
القدلم   وال فر  في  لي إن كان الادول من طرف ال اطب رومن طرف الم طوبم  و 

م لممادة ال امسم  2005فإن تادي  عام  "و ما ر ار إللم بمااج الارلي اينما قال : 
 1 "  ر   رقر مبدر المساواة بين ال طيبين في إسترداد ال دالا 

  ولقد إ تمف الجقم الجزاةر  اول احتجاع ال   ر   بم الم رع الجزاةر    ا         
رع الجزاةر  قد ر   بالم  ب المالكي   و رن الم  إلم لتادي    فقد   ب البااباد ا

  فال دالا ترد باين ا إن كانل قاةمم   و »    رو قلمتم  « لجظ إلم لي عندما ر ار 
رنم كان لستوجب  إلمبمااج الارلي اح ارة   يرولُ  2بقلمت ا إ ا رست مكل رو تمجل 

لتي رست مكل رو عمم الم رع رن ينص ك لي عمم الماملم   ر  يرد ما لماا  ال دلم ا
و و رر  سديد ن اطرع الرر  فلما   ب إللم فما ق لكون   3تمجل رو قلمت ا يوم القبا

م   وباد رن اص   2010دج سنم  10.000ال اطب قد ر د م طولتم ساعم قلمت ا 
م طالب ال اطب بالساعم وكانل قد رست مكل من طرف الم طوبم  2012الادول سنم 

                                                           

  99 وفقاق   ر التادل ل   المرج  السابق  صبمااج الارلي   الوجيز في  رق قانون األسرة الجزاةر  –  1
عبمد ؛99 بمااج الارلي   الوجيز في  رق قانون األسرة الجزاةر  وفقاق   ر التادل ل   المرج  السمابق  ص -  2

  19الازلز ساد   قانون األسرة الجزاةر  في اوبم الجديد   المرج  السابق   ص
  99 بمااج الارلي   الوجيز في  رق قانون األسرة الجزاةر  وفقاق   ر التادل ل   المرج  السابق  ص  -  3
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عمم الم طوبم رد قلمم الساعم وقل القبا حن زمن رد ال دلم  ف نا –بالبل  ما ق  –
 تكون قلمت ا قد زادل ما ق  

اح ارة رن النص القانوني بدايتم كانل  إلم آ رون   ب   ومن ج م ر رى         
 متطابقم م  الرر  المالكلم رما ن الم الجقرة فقد  الجل رر  المالكلم في الموةوع اينما

ا في االم است  ك ا رو إت ف ا   و و رر  األاناف إ  لاد من موان  ال لق  رد ال دال
  تاير حموةاق كبيراق إ  تواي بسن ال دالا التي وع في ال بم  فابارة )احست  يالرج

  1ال تردرست مكل من طرف ال اطب رو الم طوبم 
ر   بالرر   مكن القول رن الم رع الجزاةر  باد التادي  لكون قدومن ج تنا لُ         
" رما لجظ " ما رست مي " فالمقصود من ا تمي ال دالا كي   و لي بإيراد لجظ "رو قلمتمالمال

القميمم القلمم رو المست مكم بطبلات ا كالمسكوالل و الم روبال   رو الةةيمم القلمم 
كالناال رو  مار بالنسبم لممررة رو رلطم عنق رو عطر بالنسبم لمرج     لي رن 

الجزاةر  إ ا كان يرلد األ   بالرر  الانجي مارةاف لجظ " رو قلمتم " و إكتجم  الم رع
بالنص السابق   األمر ال   لستوجب عمم الم رع الجزاةر  ا ف لجظ " مالم لست مي" 

  2اتم لصير النص سملماق من الغموا و المبس
مسسلم   اظ عمم   ا النص رلةاق رن الم رع الجزاةر  رحج   ولُ   ا         

المتسبب الجامي رو الاقلقي في الادول فقد لكون الادول من طرف الم طوبم لكن 
  فملس من الادل رن  3الادول كان تصرفال و سموكال ال اطب رو الاكس إلمالداف  

لمن  ال اطب من إسترداد  دالاع لمجرد رن الادول كان منم ولتجا   ما إ ا كان 

                                                           

عبمد الجتماق تقلمم   قمانون  ؛42 بن  مولخ الر ميد    مرق قمانون األسمرة الجزاةمر  المامدل   المرجم  السمابق   ص– 1
  91 األسرة مدعماق بسادث االجت ادال القةاةلم و الت رلالم   المرج  السابق   ص 

لقمول عبمد القمادر داود  :" ولقمد ورد فمي )  ر ج  الجديمد  كمر رد قلممم ال دلمم   ممما قمد لانمي إلغماق  مر  عمدم  -2
ادر داود    األاكام ال رعلم فمي األاموال ال  صملم   عبد القل اق االسترداد لمطرف المتةرر"  احست  ي وابو 

  51 المرج  السابق   ص
بمممم الجديمممد   المرجممم  السمممابق عبمممد الازلمممز سممماد   قمممانون األسمممرة فمممي او  ؛ 64ماممممد مامممدة   المرجممم  السمممابق  – 3

  191 بن  ولخ الر يد   األاكام الاابتم و المتغيرة في قانون األسرة   المرج  السابق   ص ؛ 20 ص
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عدولم بسبب من الم طوبم نجس ا كسن تقوم بتصرفال حير  رعلم   رو يتبين رن ب ا 
ال اطب رو لايب  إلمعدول الم طوبم بسبب يرج   إلمعيوب   وما   لي بالنسبم 

الادول   فمن حير الادل  إلمحرر ب ا بصورة من الصور ام دفا ا فلم   فقد لكون قد 
رن نارم ا من استرجاع  داي ا   و عملم يتوجب عمم الم رع رن يتداري   ا النقص 

 بالنص عمم مسسلم المتسبب في الادول 
رن الم رع قد رحج  رلةاق مسسلم وفاة راد ال طيبين ف     ما سبق إلمةاف و لُ      

ع ا من قب  الطرف ا  ر  اصم إ ا الا رم ال ؟ فنرى رنم لمكن استرجتسترد ال دا
  كانل كبيرة القلمم كمنزل رو سلارة ما ق 

 وعملم لمكن لنا إقتراق صلاحم فقرال النص كما يمي:
ن كان الادول من  -"  ال لسترد الاادل عن ال طبم  دالاع إن كان الادول منم   وا 

إن كانل قاةمم   رو مام ا رو قلمت ا وقل القبا إ ا الطرف ا  ر فاملم رد ال دالا 
 رست مكل   مالم يوجد عرف رو إتجا  لقةي لغير  لي 

إ ا كان راد الطرفين  و المتسبب في الادول   ف  لاق لم إسترداد  دالاع و لو  -
 كان الادول من الطرف ا  ر 

 اع في االم وفاة راد الطرفين يجوز لمطرف ا  ر إسترداد  دال -
   ".يتم إابال ال دالا بكافم وساة  احابال -
من  08 مإ  جاق في ؛ الم رع المغرلي قد ر   بدورع بالم  ب المالكيبو مقارنم  

" لك  من ال اطب و الم طوبم رن لسترد ما قدمم من  دالا   مالم  عمم رنمالمدونم 
بقلمت ا اسب األاوال  " و   رو ترد ال دالا باين ا- لكن الادول عن ال طبم من قبمم 

الاامنم المساواة الكاممم بين  مقاة ق :" رقرل صلاحم  مامق رامد آباش عمم  اتم لُ 
لم المررة ال طيبين في إسترداد ال دالا المقدمم باد الادول عن ال طبم   تكرلساق لوةا

في  اينما نص 1س األمر سار عملم الم رع التونسيو نج   1"إجتماعلاق و إقتصادلاق 
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 إلمال طيبين رن لسترد ال دالا التي لقدم ا   الجص  الااني من المجمم :" لك  وااد من
 وجد ر   اص"  مالم لكن الادول من قبمم رو  ا  ر
ال مممارع    قق مقصودممرن ما  ب إللم المالكلم لا إلم  2الجقم   ير بااولُ          

 ول جف الةرر عن راد الطرفين 
 رنم يتوجب من المقرربسنم:"  3ل ا   بل الماكمم الاملا في قرار    رأي القضــاء -ج

 رن ترد مالم لست مي من ال دالا عمم المررة الم طوبم عند عدول ا عن إتمام الزواج
ولما ابل في  وحير ا  وال تستاق الزوجم نصف الصدا  إال عند الط   قب  الد ول 

قةلم الاال رن الطاعنم  ي التي عدلل عن إتمام الزواج ومن دون مبرر  رعي رو 
قانوني فإنم ال لمكن في   ع الاالم تامي  المطاون ةدع ال ساةر و األةرار 
المترتبم عن  لي   مما يتاين القول رن قةاة الموةوع رصابوْا في قةاة م و يتوجب 

الاكم قد وافق الم رع فلما   ب إللم قب  التادي  في و يتبين رن   ا " رفا الطان
  لم لست مي" لجظ " ما إلماح ارة لم 
من الممقرر  رعاق و قانوناق رنم ال لسترد ال اطب  يةاق مما  "وقةل رلةاق بسنم:        

رن الطاعن  –في قةلم الاال  -ما كان من الاابل لو ر داع  إن كان الادول منم  
م إجراقال الزواج و الد ول عمم الرحم من طمبم من طرف الزوجم  تراج  عن إتما

ال دالا طبقوا صالغ القانون    السترجاعفإن قةاة المموةوع برفة م طمب الطاعن 
  و لقد وافقل المماكمم الاملا الصواب فلما 4"رفا الطان استوجبومتم كان ك لي 

   بل إللم من   ل   ا القرار 

                                                                                                                                                                          

 وما باد ا  70ساسي بن املمم   المرج  السابق   ص   -  1
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رنم ال لسترد ال اطب  يةاق مما  اق من الممقرر قانون "كما قةل المماكمم الاملا         
ر داع إ ا كان الادول منم و متم تبين في قةلم الاال رن الطرفين جرل بين ما  طبم 
زواج ام وق  الادول عن ال طبم من طرف ال اطب فإن القةاة بقةاة م بتسييد الاكم 

الممدعي ما  إلمام الزواج و إلزام الممدعي عمي ا برد ا الممستسنف و القاةي بالرفا إتم
صداقاق دون الرد عمم دفوع الطاعنم  اعتبرو اقدمم ل ا من ال دالا و امي و نقود و 

  "1عرةوا قرار م لمقصور في التسبيبفي تطبيق القانون و  اْ ر طسو 
 م   دلالمقبوافيتبن من   ا القرار رنم عمم قةاة المموةوع الباث في صجم        

 رم صدا  اسب ُعرف الج م  
القةاق بساقلم ال اطب في  إلم  ب القةاق الممغرلي   في نجس احطارو        
 كتارال  عند ما تبين رن المم طوبم باد  10 ديتم ) قطام ررةلم مساات ا  استرجاع

 الادول عن ال طبم بسوق نلم   إلمفي السج  الاقار  عمدل  باسم ارن سجمت ا 
بالزواج من رج  آ ر حير ال اطب الممتبرع باألرا و رن الادول كان من جانب ا 

ايث لست مص من الاكم الممطاون فلم و الوااةق صابتم رن  "ايث جاق في القرار: 
 ا وطبقاق لما جاق ترةاق ف الم لممدعم عمي ا في  طبعملم و ب ر  فالمستسنالممدعم 
آ ر تزوجل برج  و فإن المدعم عمي ا عدلل من ج ت ا فقط عن ال طبم   في المقال

حير ال اطب الوا ب  بمانم رن المم طوبم رجال عن إلتزام ا األدبي بال طبم و 
فةمل رج ق آ ر  و رنم طبقاق لمجص  الاالث من الممدونم فإنم إ ا كان الرجوع عن 

  2"الاعال طبم من جانب المم طوبم فلاق لم اطب إسترداد  د
رن ال دالا الممقدمم لم طيبم ال لسترد  إلمو   ب القةاق التونسي رلةاق          

الزواج ب اتم الاادام  استاالال طيب من ا  يةاق إ ا عدل عن  طبت ا  رما إ ا مال و 

                                                           

  39   عدد  اص  ص 2001    م   219313ممف رقم 1999مارس 16بتارلخ  الماكمم الاملا غ ر ش  - 1
  155 ص  9و8 مجمم  رابطم القةاة الادد 07/10/1980 303/7/79مكناس )قةلم عدد استةناف ماكمم - 2
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 باسترجاع او ب لي فإن الاكم ل م  تمي ال دالا   استردادالطبلالم   فإن من اق وراتم 
 1ي طرلقم ال مطان فلم رو قلمت ا ف
رن  إلم  م ف  1088 مقرر القةاق الجرنسي إنط قاق من   و في نجس السلا        

 ي و  ال بال ال دالا المم مم الممقدمم بمناسبم ال طبم و ألج  الزواج    ي من قبي 
  2تسترد في االم عدم إتمام الزواج فا ق 

  نكون قد توصمنا إلم رن الم رع الجزاةر  ساوى بين الرج  والمررة في ال ططبم  ول  ا
سواقاق من ايث الُمبادرة ب ا  رو اق الادول عن ا  األمر ال   يدفُانا إلم التساؤل 
اول ةمان  اتم المساواة في األ ملم القانونلم لك  الجنسين  و و ما سناالجم في 

 المباث الموالي  
 الثاني المبحث

 تأهيل الزواج بين الجنسينالمساواة في  
فيجم  عمم  ولستام  إسماق  لاقدع بكسر القاف   الاقد مصدر عقدع             

و  و نقلا الا    فلقال عقد الاب  ر    لم ماان كايرة من ا ال د و الرلطو   عقود
و   ركد ما الازم و الجم د و اللمين د و احاكام و التوايق فلقال:عقد الا يالتسك  دع 

ُنوا ر ْوُفوا بطاْلُاُقودط ﴿ تاالم:منم قولم  ين  آم  ا ال  ط   3 ﴾ل ا ر يُّ  
طمق كايرا عمم الا د و  و اقلقم فلم رلةا و فالاقد قد رُ   عمم  لي و تسسلساق       

فلقال  كد الا ود  قد  و الا د و الجم  عقود و  ي رول لي لقول ابن من ور:"الا

                                                           

  209 ص2 ج1982ونسمملم لمقممانون  المجمممم الت4146ممممف رقممم11/03/1982بتممارلخ   ونسمميتنقمما مممدني  - 1
  100عن بمااج الارلي  الوجيز في  رق قانون األسرة وفق آ ر التادل ل المرج  السابق صمقتبس 

 
 

 

2-  "Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas  "  Modifié par  
La Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007. 

  01ا لم   سورة الماةدة - 3 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8C110CB49A4B08F4EBBF41706EDD1DCC.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000637158&idArticle=LEGIARTI000006284843&dateTexte=20150514&categorieLien=id#LEGIARTI000006284843
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فإ ا قمل عاقدتم رو عقدل عملم فماناع رني   إلم ف ن ك ا و ك ا تسولمم رلزمتمع دل 
  1ا  " يارلزمتم  لي باست

منم قي  عقد البل  و عقدل الاب  عقدا  و   كم و يواقمارف رلةا بسنم:"ما لمسولُ 
عملم  و عقد النكاق  إاكامم إبرامم  والاقد الق دة  واعتقد ك ا عقد  عقدل اللمين

 و ال   ﴿ تاالمو منم قولم   2ين احنسان بم"دط :الاقيدة ما ي  القمب و الةمير اتم قي 
م ُم  ت ٰم ي ْبُمغ  اْلكطت اُب ر ج  اقط ا  ة  النط ك    3 ﴾ت ْازطُمواُعْقد 

وعزما ركيدا عمم  سمم الاقد و المياا  عقدا  ألنم فلم تقولم لما تةمنم وعمم   ا لُ 
 نتزام  احنسان بام   يق رو تركم عقدا حمي ك  ما لجيد ال كما سُ التقيد بم و تنجي ع 

  4ؤكد فلم مانم الوجوب المُ 

ارف الاقد عمم رنم:"توافق إرادتين عمم إاداث اار قانوني  فلُ  رما اصط ااق           
  و إ ا كان التارلف عموما 5سواق كان  لي األار  و إن اق التزام رو نقمم رو إن اةم"

ايث  منم  546 ما تصاص الجقم فإن الم رع الجزاةر  قد عرف الاقد في من 
تجا  يمتزم بموجبم   ص رو عدة ر  اص ناو   ص رو عدة تنص:"الاقد ا

ا يؤ   عمم   ا النص رنم و م  ر  اص آ رلن بمنغ رو فا   رو عدم فا   يق ما"
  7لتزامعرف الاقد بتارلف اح

القانونلم في الاصر الاديث لم تاد مجرد ردوال  عمم اعتبار رن القواعدو         
 لتن لم السموي االجتماعي إ  رصبال ردوال لتن لم الماارف التقنلم المااصرة 

                                                           

   1988  دار إالاق التراث الارلي  6ابن من ور   لسان الارب  تنسيق عمي  ير   الطبام األولم  المجمد - 1
   315  ص1باب الدال فص  الاين  ج م تار الصااق - 2
   235سورة البقرة   ا لم -3 
  مؤسسمممم 1رلمممم النلابمممم     ن   ن رلمممم الاقمممد  ن رلمممم الامممقالن رلمممال الجق لمممم  يوسمممف عبمممد الجتممماق المرصمممجي -4 

    و ما باد ا13  ص2001القا رة    الم تار
   81 عبد الرزا  السن ور   المرج  السابق ص - 5
   2005يونيو  20المؤرخ في  05/10مادلم بموجب القانون رقم  - 6
   42 ص مامد صبر  الساد   المرج  السابق  - 7
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ف  ر ب لي الاقد احلكتروني و   1جابي م  ك  تجديد تقنيفالقانون يتجاوب ب ك  اي
عمم  بكم دوللم  ال   لارفم باا الجقم عمم انم:" اتجا  يت قم فلم احيجاب بالقبول

و  لي بوسيمم قد تكون مسموعم مرةلم بجة  التجاع  بين  مجتوام ل تصال عن باد 
  و عرفم آ ر بسنم:" إيجاب لصدر من راد المتااقدين  وقبول 2الموجب و القاب "

و تجدر اح ارة   3المتااقد ا  ر بقصد إبرام اتجا  بإادى و ساة  االتصال الاديام"
باح ارة  كتجلاق مُ   راكام الاقد احلكتروني ب ك   اصالجزاةر  لم ين م رن الم رع  إلم
  م:"   وك لي 64 م  طبقا لنص 4إمكانلم إبرامم عبر وساة  االتصال احلكترونلم إلم

و  ا ما  آ ر بطرلق ال اتف رو بس  طرلق مماا "  إلمإ ا صدر احيجاب من   ص 
في اين قامل باا الت رلاال المقارنم بتن لم الاقد   ؤ   عمم الم رع الجزاةر  يُ 

و     2001لسنم  84احلكتروني كالم رع األردني)قانون الماام ل احلكترونلم رقم  
   11/08/2000الم رع التونسي)قانون المبادالل و التجارة احلكترونلم الصادرة في

و الم رع    2001لماام ل احلكترونلم لسنم والم رع المصر )م روع قانون ا
 المتةمن التبادل احلكتروني لمماطلال القانونلم   05/53المغرلي)القانون رقم 

ن ر من ا رن لماقد تقسلمال ت تمف باسب الزاولم التي يُ   ما سبق إلمةاف ولُ        
  ل ا فإن باا الت رلاال ال ت كر تقسلمال رساساق و تقسلم الاقود عم  فق ي   إلي ا

ن القانون المدني الجزاةر  ا ا   في اين ر5ن ا القانون المدني المصر  الاقود  و م
                                                           

   64 ص عجم الجل لي  المرج  السابق  -1 
  احسممممممكندرلم  دار الجكممممممر الجمممممماماي 1إبممممممرا لم  الممممممد ممممممممدوق  إبممممممرام الاقممممممد احلكترونممممممي  دراسممممممم مقارنممممممم     -2
    5 ص 2006 
 
 
دار الاقافممم لمن ممر  التااقممد عممن طرلممق وسمماة  االتصممال الجممور  و اجيت مما فممي احابممال المممدني  عبمماس الابممود   -3

  36  ص1997والتوزل   عمان  
بن عومر مامد الصالغ   صاةص الاقد احلكتروني و طبلاتم القانونلم فمي الت مرل  الجزاةمر  و باما المن م   -4

امممممممممول احطمممممممممار القمممممممممانوني لماقمممممممممد المبمممممممممرم عبمممممممممر  مممممممممبكم االنترنيمممممممممل  المقارنمممممممممم  مدا ممممممممممم فمممممممممي اليممممممممموم الدراسمممممممممي
  بالمركز الجاماي تمنراسل  22/11/2012 
 و ما باد ا   111عبد الرزا  السن ور    المرج  السابق ص  -5
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بتارلف جام   رنم لم لسلط ا و القانون المدني الجرنسي في تارلف رقسام الاقود حير 
              م   58-55)م 1لك  رقسام الاقود مقتصرا عمم  كر باا من ا فقط

 لمكن اصر الاقود في و طبقا لمبدر سمطان احرادة فإنم ال  في نجس السلا و         
ن احرادة ارة في إبرام ما ت اق من التصرفال القانونلم كسص  عام األمر عدد ماين ح
ماايير لادد ب ا طاةجم رو نوع من   لم   ب الجقم إلم تاديد ةوابط وال   من  

 ن ينقسم إلم عقد رةاةي رو  كمي ولمن ايث التكفالاقد  الاقود وفق التقسلم التالي :
و   مسمم رو عقدا حير لكون عقدا مسممو  و من ايث الموةوع إما رن   رو عيني

 إما رن لكون عقدا بسلطا رو م تمطا  
و إما رن لكون عقدا   رن لكون عقدا ماددا رو ااتماللا ومن ايث الطبلام إما       

رما من ايث األار   فلكون   رو تبالاق فورلا رو مستمرا و إما رن لكون عقدا رصملا 
و  الاقد ممزما لمجانبين رو ممزما لجانب وااد   و إما رن لكون عقد مااوةم رو تبرع  

  2إما رن لكون عقدا  اتلا رو اتجاقا من ماق 
تاديد الطبلام القانونلم لاقد الزواج في  إلم  لقودنا الباث عما سبق وتجرلااق      

من  م رطراف   ا الاقد؟ و  و عقد رو ن ام؟ )المطمب األول    الت رل  الجزاةر    
ارف اليوم في باا الدول بن ام الزواج لمجمل  كجرنسا  اصم في    ما لُ 
 اصم باد    رق و التامي  ر ملم رطراف الاقدام ندرس بال ما  )المطمب الااني  

                                                           

  50 مامد صبر  الساد  المرج  السابق  ص  -1
  فاقمد الممزواج  ممو عقمد ماممرر مممن طممرف  و عقممد الممزواج  ن الجقمم الجرنسممي لجممر  بمين الممزواجتجمدر اح ممارة إلممم ر-2

مو ف عام ين م بمقتةاع زوجا المستقب  ع قت ما الماللمم ف مو يمن م بال صموص الن مام الممالي لممزوجين مسمتقب   
الاجمممم  و ال ممممكملال ال ارجلممممم المالطممممم و المصمممماابم حعمممم ن و تابيممممر الزوجممممان عممممن – 1رم الممممزواج فلقصممممد بممممم :

 ،Mariage-sourceجين و لطمق عملم باا الجق اق مصمطمغ "المزواج المصمدر"  مق رابط يواد الزو -2رةا ما 
 مي الوةمالم القانونلمم المتولمدة  :الاالمم -3االمم رو وةمالم ماينمم   فالزواج ب  ا المج وم  و تصرف قانوني ي مق

"الزواج" فمان رجمال انم الزواج الاالم  و عند استامال مصطمغ   را عمم الزوجينعن "الزواج المصدر" و التي ُتجْ 
 J.MAZEAUD, Leçons de droit             القانون بانوان الزواج المصدر او الزواج الاالمم او االانمين ماما 

civil ,Les personnes (mariage, filiation incapacités),Editions Montchrestien , 5ème édition, p.48. 
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نون األسرة توايد سن الزواج م  سن الر د في القانون المدني باد تادي  قا
 الجزاةر )المطمب الاالث   

 المطلب األول
 التكييف القانوني لعقد الزواج  

ل ل ا تاددل و ا تمج  بالغاق  اد الزواج من ر م التصرفال التي لقيل ا تماماق لُ          
الاموم و الماارف التي تناولتم بالدراسم و التامي   مجا لمم و تارلجاتم با ت ف  تم

و لك  تارلف رسسم و   ك ا و   اجتماعلا و تارلجا قانونلا  رعلافنجد لم تارلجا 
 رن متقارلم   صت اةوابطم و  صاةصم  ولقد عرفم الجق اق المسممون تارلجال 

  1ر ا  بم استمتاع ك  من الزوجين با  و الاقد ال   ل الزواج
عقد الزواج  و عقد مدني   عمم الرحم من إااطتم ب الم من التقدلس كإبرامم في و 

عتبر ولقد اُ   اقد ال تنجي عنم مرجايتم الدينلمحير رن مدنلم ال  المسجد رو الكنلسم
 : 2لألسباب التاللم مدنلا صرفاق  د عقد الزواج عقداق الجقم احس مي رول من ع  

ة   ﴿لقولم عز وج   قاق االقرآن الكرلم   مصد و عقد طبقا لما جاق بم -1 و ال  ت ْازطُموا ُعْقد 
م ُم  ت ٰم ي ْبُمغ  اْلكطت اُب ر ج  اقط ا    3﴾النط ك 

 و حير ا   في الاقود المدنلم من ر ملم و رةم تر  في الزواج ما ل تر  لُ -2
 م وال ين م ع قم احنسان برل  د الزواج ع قم الب ر فلما بين مين م عق-3
ولو كان عقدا  عقد الزواج عقد مدني ألنم لصغ من المسمم و من حير المسمم -4

  كسص  عام دينلا لكان إس م طرفلم  رطا لصاتم
ب  يبرم بإرادة طرفلم و   م باحرادة ال  لم وال ينا  ب ا و عقد مدني ألنم ال يبر -5

 ينا  ب ا 
  4برم لدى  يةم دينلم كما  و األمر  في الدلانم المسلالميُ ال  و عقد مدني ألنم -6

                                                           

  19المرج  السابق ص  مامد ربو ز رة  األاوال ال  صلم  29 ص  المرج  السابق  و بم الزايمي  -1
  103 ص  المرج  السابق عمار عبد الوااد عمار الداود    -2
   235ا لم   سورة البقرة  -3

4 - P.RAYNAUD, Droit civil : Les personnes, 3ème édition, SIREY,1976,p.68 . 
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رو  و رن مدنلم الاقد ال تنجي مرجايتم الدينلم  فالزواج قد لكون فرةاق     ا        
كما تتجمم مرجايتم الدينلم في حالبلم راكامم المستمدة   رو مندوبا رو ارام  رعاق  واجباق 

 الادة و حير ا    والط    من الدين كالموان  ال رعلم و الميراث و
  فقد عرف عقد الزواج   ف فق ي اول مسسلم الطبلام والاال  ك ا         

 اعتبارع ن ام قانوني رو مؤسسم ) الجرع األول   إلمفقد   ب باا الجقم   لقانونلم لما
اد تكيلجم عمم رنم عقد )الجرع الااني  األمر ال    إلمو   ب الباا ا  ر من الجقم 
 في آن وااد )الجرع الاالث   بسنم عقد و ن ام القول إلمدف  الباا ا  ر من الجقم 

 الفرع األول 
  الزواج نظام قانوني

التجرقم بين الاقد ال اتي و االتجا  المن م )  " إلمDuguit"ي  ب الجقلم ديجلم         
رف بصجم الاقد إال لمنوع األول ) الاقد ال اتي   رما االتجا  تاف و ال ل ن ام قانوني  

ن كان يرج  في تكولنم  المن م فملس في ن رع من فصيمم الاقود  توافق إرادتين  إلموا 
  و " Statut"فيرى ديجلم رن االتجا  المن م ل ك  مركزا قانونلا من ما اابتا رو ركار 

نم كما ر  عمم الغير كما لسر  عمم الطرفين فلسر    رقرب إلم القانون منم إلم الاقد
ب  ل م حالم متادة و حرا م تري   ما   لي  ال تاارا بين مصالغ األطراف فلم 

  تناقا فلما بين مصالغ ال ركاق لماا  التناقا بين الباة  و الم تر  في فال ركم 
    1زواج ف  يوجد تناقا بين مصمام الزوجينعقد البل   و ما   لي عقد ال

اعتبار الزواج ن ام قانوني رو  إلمفقد   ب باا الجقم  ما سبق ع اق وتجرلا       
  ير "راينود" إلم رنم :مؤسسم  ايث لُ 

" La famille conçue comme institution. 
-La famille légitime est celle qui a source et fondement dans le mariage . 

C’est donc à la fois une institution sociale et une institution juridique"2.                                                         

                                                                                                                                                                          

 

   وما باد ا126المرج  السابق صن رلم الاقد    عبد الرزا  السن ور    -1
2 - P.RAYNAUD,Droit civil, Les personnes, Sirey,3ème édition, Paris1976,pp.62-63. 
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كون الزواج  و ن ام قانوني من تجاع في م الاج  التي لستند إلي ا   ا احومن ر 
 ايث الطبلام القانونلم نجد:

والتي ل ا  مم ماللم  اصم   بزواج ما يؤسسان مؤسسم  ي األسرة إن المررة و الرج  -1
فما عمم   رة المؤسسم القانونلم  و إ ا كانل األس1عن ال مم الماللم لك  من الزوجين

م تصرف إراد  ف و ي تمف عن االنةمام كونو   ج  رو المررة إال االنةمام إلي االر 
 رو  ركم لاني القبول البسلط وحير  فاالنةمام إلم المؤسسم رو جمالم  الاقد

 إلم  ف ما ينةمان  و األمر  اتم بالنسبم لمزوجين  الم رو  بساكام قانون ا األساسي
  فلم قانوني دون إمكانلم التاولر رو التغيير  مؤسسم الزواج و لقب ن بن ام

و ما عمم  الزواج  و مجموعم من القواعد القانونلم المجروةم من قب  الم رع  -2
عان ل اتم القواعد وتطبلق ا من حير تد   احرادة في تغيير راد الطرفين إال اح ْ 

" الزواج رنم:إلم في   ا احطار ل ير "بونلكاز" و   2ال رو  رو تادي  باا ا اار
  3مؤسسم وللس عقد"

ج ل انتقادال و م ا ال ل تجاع الجق ي ال   ينجي صجم الاقد عند ولقد وُ        
الرر   الزواج و لكلجم عمم رساس رنم ن ام قانوني حير رنم من ج م ر رى نجد ل  ا

  4التارل لم من ا و القانونلم و الجق لم  من الجقم مبرراتم المقنام
لار الجق ي ال   اعتبر الزواج ن ام قانوني رو التارلخ نجد رن الت إلمو بالرجوع         

مؤسسم  و تلار مسلاي الن سة  و قد تسسس كرد فا  عمم المطالبين بإقرار الط    
 و من بين الاج  التي صاح ا رنصار الن ام القانوني نجد:

                                                           
1- P.RAYNAUD,OP.cit ,p.72. 

  كملم الاقو    جامام جل لي    واطر اول باا جوانب في الا قال الزوجلم  م ج ع   إ ست وار   -2
  213 ص  الاانيالادد   2007  الجزاةر

3 -  "Le mariage est une institution juridique , et non pas un contrat " 
     214 ص  المرج  السابقجل لي    واطر اول جوانب في الا قال الزوجلم  ت وار  

  112 عمار عبد الوااد عمار الداود   المرج  السابق  ص  -4
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ع احرادة  احل لم و ال لمكن سإن الزواج في الدين المسلاي لاد رلاطا ربدلا تن -1
ال بالمول ر  وفاة ااد الزوجين   طبقا لممبدر الساةد عند المسلايين "ما جمام فصمم إ

 هللا ال لجرقم الب ر" 
م و ال مم إن المررة في القانون الكنسي تجقد   صيت ا القانونلم )و  اصم األ مل-2

ر  رن األمر لصبغ  و بالتالي تد   تال وصالم زوج ا    الماللم  بمجرد زواج ا
عبارة عن مؤسسم قانونلم ل ا  مم ماللم ول ا مما  رو ناةب قانوني لابر عن إرادت ا 

  1 و الزوج
اممر  ممم ا  يتةمممغ لنممما جملممماق رن المممزواج فممي الدلانمممم المسممملالم ي تممممف عمممن المممدين  وا 

  والمررة ال تجقد    مم يجوز امم بالطمم احس ميماحس مي  فالزواج في ال رلا

م عمم ر ميت ا ولدي ا  مم مستقمم صيت ا القانونلم بمجرد زواج ا ب  تبقم مااف   
 عن  مم الزوج 

ج  عكس اوعملم فإن الجقلم المسلاي  و من لكرس الطاب  المؤسساتي لمزو        
تكرلس الطبلام التااقدلم لمزواج   األمر ال    إلمالجقم احس مي ال   ي  ب 

  سسعالجم في الجرع الااني 
 الفرع الثاني

 الزواج عقد 
تكييف عقد الزواج عمم رساس انم عقد و  إلم  ب الباا ا  ر من الجقم           

ف و عقد طبقا لما جاق بم القانون المدني من تن لمم   مؤسسم للس ن ام قانوني رو
  ولقد استند الجقم في  لي عمم الدور ال ام 2ايث التكولن رو من ايث ا اارلماقد من 

    3و الجاال ال   تمابم احرادة في إن اق رو تادي  رو إن اق عقد الزواج

                                                           

1 - J.MAZEAUD,Op.cit, p.49. 
 المتةمن القانون المدني المادل والمتمم  75/58من األمر  123-54المواد  -2
 و ما باد ا  32ص امدى مامد إسماعي  سمطغ  المرج  السابق  - 3
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رن ك  المصنجال الجق لم احس ملم تاتبر الزواج عقدا في  إلم راد الجقم ير لُ و        
   1تكولنم و قلامم وانقةاةم

عقد و للس مؤسسم اعتبار الزواج بسنم  إلم 2كما   ب جانب من الجقم الكنسي     
ن لم احرادة ف و يؤسس عمم ع احرادة و تُ ن س لي رن عقد الزواج تُ   من منطمق الط  

 اقود  ركن الرةا كغيرع من ال
قمد المزواج احسم مي بسنمم عقمد تكييمف ع إلمموقد   ب باا الجقم الغرلي     ا        

 الجزاةر ما  و إال عقد بل  لمتمي الزواج في نوفي   ا لقول مارس  موران بس  بل 

 رسمممتا نا ولنتقمد  3 ممممن البيممو اممممدا   ممن الصقتةاع  الزوج  زوجمممتم  ممكممملم تممامم  وربم 
 ااقمدةلدلمم  مجلمم  إلاع رن جل لي   ا الجقم الغرلي فلما   ب إللم ماتبراق ت وار  الدكتور

كم  مما   بم  بسنمم عقمد بلم  عمم احس م   فم  القمرآن وال السمنم ال مرلجم و صمجل المزواج
 إلممممفمممي األممممر رن المقارنمممم التمممي جممماق ب ممما الجقمممم احسممم مي بمممين المممزواج والبلممم  مرد ممما 
  4رةاةلم عقد الزواج  اصم و رن عقد البل  لاد الاقد النمو جي لدى الجقم احس مي

و  ا   الجزاةر  الطبلام الاقدلم لمزواجما سبق فقد تبنم الم رع عو تجرلاا        
 لألسانيد التاللم :

                                                           

 و ما باد ا 29و بم الزايمي   المرج  السابق  ص -1
2-.Y.GAUDEMENT, Le mariage , un contrat ,Rev.Se. des sciences sociales et politique 
,1995,p.161  

  210 اول باا الجوانب في الا قال الزوجلم  المرج  السابق  ص  جل لي   واطرنق  عن  ن وار 
 
 

وتجدر اال ارة إلم المااولم التي قام ب ا الاميد مارسي  موران عندما قام بإعداد م روع قانون قدمم إلم لجنم   3-
 فلم ك  راكام االسرة عمم م  ب االمام مالي  حير رن مااولتم باقل بالج   تقنين الجقم االس مي بالجزاةر جم  

. Marcel Morand ,avant projet du code , présenté à la commission de codification du 
droit musulman algérien Paris,1916 . 

 ولممزلد اول اعتبار الصدا  امن عقد بل  رن ر:
D.TCHOUR , Réflexions sur les questions épineuses du code algérien de la famille , 
O.P.U,2004,pp12 et s. 

    212 ص جل لي   واطر اول باا الجوانب في الا قال الزوجلم  المرج  السابق  ت وار  - 4
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المصطماال المستاممم من قب  الم رع الجزاةر  في قانون األسرة تدل بصراام  -1
  ر:"الزواج  و عقد رةاةي    "و 4 مايث تنص   م يتبنم الطبلام التااقدلم لمزواجرن
  ر:"لكتسب الزوج القاصر ر ملم التقاةي فلما يتامق بآاار عقد الزواج من 7/2م

 م:"يناقد الزواج بتبادل رةا الزوجين" و تنص 9 ماقو  و التزامال " و 
  م:"لسر  قانون الدولم التي ينتمي إلي ا الزوج وقل اناقاد الزواج عمم ا اار 12

 ال  صلم و الماللم التي يرتب ا عقد الزواج"
إن األركان وال رو  المستوجبم لقلام الزواج من رةا و ر ملم و حير ا تدل عمم -2

  1رن الزواج عند ن ستم  و عقد
 المممممممممممممممممممطبقا لمبدر سمطان احرادة فالطرفين ل ما ارلم تاديد مجموعم من االلتزام-3

  :" لمزوجين رن ر 19مالنا ةم عن عقد الزواج تؤكد طبلاتم الاقدلم   ايث تنص 
 ن ا ةرورلم    " في عقد الاق ك  ال رو  التي يرلا ل ترطا في عقد الزواج رو

لقد اقر الم رع إمكانلم إبطال عقد الزواج مما لايمنا عمم ن رلم البط ن في -4
  ر :" يبط  الزواج إ ا ا تم  عمم مان  رو  ر  يتنافم 32 م  ايث تنص  2الاقد

 ومقتةلال الاقد "
وللسل بين ك  من ما و مؤسسم   ب االلتزامال تكون متبادلم بين الزوجينحمر -5

األسرة فجي    ن ام المؤسسم ال تكون الاقو  و االلتزامال متبادلم بين ال ركاق رو 
و المؤسسم ك  ص اعتبار  مستق   ةاق  ب  تكون بين ك   رلي عمم ادىاألع

فالزوج ما  يمتزم  الزوجلم  يتما م م  االلتزامالعن   صلم ال ركاق و و ما ال
ايث ال لمكن لمؤسسم األسرة  جاع األسرة بالنجقم تجاع الزوجم و األبناق وللس تُ 

ي االلتزامال كتوفير مسكن قونجس األمر بالنسبم لبا مقاةاتم و مطالبتم بدف  النجقم 

                                                           

 المادل و المتمم 84/11من القانون 10مكرر 9،9المواد   -1
 المتةمن القانون المدني المادل و المتمم   75/58من األمر  105إلم  99من  المواد  -2
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د   لمؤسسم ف ي التزامال بين الزوجين ال   رو واجب الماا رة الزوجلم  الزوجلم
  1األسرة في ا

 ة  الم رع جرلمم الزنا لن ام  اص   ايث اعتبر ا للسل من الن ام الاام   ر-6
ب  إ  ل بالتزام  تااقد  إ  رعطم الم رع لممتااقد المتةرر الارلم في إاارة التتب  

   2من عدمم
  ر) المادلم بموجب 48 م  إ  تنص لم رع لمط   بسنم ا  عقد الزواجتارلف ا-7

المادل و المتمم لقانون األسرة  :"   لا  عقد الزواج بالط      "  05/02األمر 
فمو كان مؤسسم رو   3يؤكد عمم اعتبار الزواج بسنم عقدفالم رع من   ل   ا النص 

  المؤسسمااد المتامممماقدين من عةممممولم وصف انسااب  إلم  رعممممالم   ام لتطر  ممن 
  رعةاة ا قاةمم قانونلا اتم في االم انسااب بااالتي تبقم في حالب الااالل 

و باد   ا اال ت ف الجق ي اول التكييف القانوني لاقد الزواج بين مؤلد         
 لن رلم الن ام رو المؤسسم   و مساند لن رلم الاقد     ب باا الجقم في اتجاع

  ممتجم  بين الطابم مبلام مزدوجمبار عقد الزواج بسنم  و طمتاعت إلم توفلقي اديث
 التااقد  من ج م و الطاب  التن لمي من ج م ر رى 
 الفرع الثالث

 الزواج عقد و نظام قانوني في آن واحد 
  سواق الجقم المؤلد لن رلم لم ا ال الموج م لك  االتجا يناد النقد و اب          

الزواج فلما   ب إللم الاقد رو المؤلد لن رلم الن ام   تبين قصور ك  اتجاع في تكييف 
                                                           

  119 عمار عبد الوااد عمار الداود    المرج  السابق  ص -1
جرلممممممم ممامممممق ب ممممما الجمممممراةم المسمممممتادام بموجمممممب  50صمممممقر  الوسممممملط فمممممي جمممممراةم األ ممممم اص ) مممممرق  نبيممممم  - 2
 وما باد ا  305  ص 2009   دار ال دى  الجزاةر  09/01القانون 

ت ممموار الجل لمممي    مممواطر امممول باممما الجوانمممب فمممي ؛ 121د المممدواد   المرجممم  السمممابق  صعممممار عبمممد الوااممم -3
    و ما باد ا 225الا قال الزوجلم   المرج   ص

 
H. DENNOUNI,Les conventions entre époux en droit algérien, pourquoi les 
conventions et pas contrat ?  Revue semestrielle, Editée par le laboratoire de droit privé 
fondamental , Université Tlemcen, Faculté de droit , 2007, pp.24 et s. 
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  األمر ال   دف  ب  ور اتجاع اديث لكيف الزواج عمم رساس انم  و طبلام مزدوجم 
 ف و عقد من ج م ون ام قانوني من ج م ر رى 

إلم القول بان الزواج " يث   ب "فرلدرلي دبوف" و"رنود صالمون" و "توماس جانجيا
 عقد و مؤسسم 

ف ي   م في إن اق و إن اق عقد الزواج ُلكالزوجين تسا فامم اعتبار إن إرادة ك  من     
  من ناالم ر رى ال لمكن حرادة الزوجين إن لادل رو نملما رر عمم رساس انم عقد 

تغيير في المركز القانوني ل ما عمم اعتبار رن ما ينتملان ألسرة لاكم ا الن ام الاام 
   1بقواعد آمرة

 اقد  و مممرلق بين الجانبين التامممالتج إلمرع مممد   ب الم ممممفق  ا سبقمممعم اق و تجمممرلا      
التن لمي لمزواج  ايث تري الارلم لمزوجين في باا الجوانب من   ا الاقد كالاق 
في إن اق رو إن اق عقد الزواج لكنم تد   في عدة جوانب و ن م   ا الاقد بقواعد آمرة 

و تارلم زواج   زواجطرفي عقد الكا ت ف جنس   ال يجوز لمزوجين م الجت ما
لزاملم اعتداد الزوجم باد ا   و إلزاملم دف  الصدا  لمزوجم   المسممم بغير المسمم وا 

 الرابطم الزوجلم و حير ا من المراكز القانونلم التي ادد ا الم رع بقواعد آمرة  
م لقانون نم:" و رمام التادل ل الم تمجالدكتور ت وار جل لي القول روُلةيف      
نم لمكننا رن نتمسي ركار بالطاب  الاقد  لمزواج رصبغ ومن ام ألاكام الزواج فإاألسرة 

لمرةا اليوم  ا ر بك  وةوق  إ  رصبال االم الزواج اليوم ت  ر بماابم امتداد 
فلما   ب إللم  و نوافق استس نا  2ر في مواصمت ا وربديت ا"ال   رن س ا ألول مرة للستم

                                                           

1- "En réalité ,le mariage participe à la fois du contrat et de l’institution. Le mariage se 

rapproche naturellement du contrat en ce qu’il nécessite l’accord de volonté d’un 

homme et d’une femme .Mais ,une fois conclu, le mariage produit des effets qui 

échappent largement à la volonté des époux :le mariage apparait alors comme une 
institution qui les dépasse et sur laquelle ils n’ont plus de prise " 

  214جل لي    واطر اول باا الجوانب في الا قال الزوجلم   المرج  السابق  صت وار نق ق عن: 
األسممرلم بممين جل لممي   تاج ممال الجزاةممر عمممم بامما بنممود االتجاقلممال الدوللممم المتامقممم باقممو  المممررة ت مموار  - 2

المم ومما بامد ا  إ  ل مير  7ص12الامدد   2012 ع   إ س  كملم الاقو    جامام تممسمان   التراج  و التمسي  م
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التادي  األ ير لقانون األسرة جاق لةمان المساواة بين الزوجين قب  و ن  اصم و ر
م  تادي  نصوص قانون األسرة المتاارةم م  راكام  راناق و باد الزواج  و  ا تما لاق 

 اتجاقلم القةاق عمم جمل  ر كال التمييز ةد المررة  
تااقد  في    و من بين ر م المواةل  التي ر ةا ا الم رع لمن ام ال    ا      

 التادي  األ ير نجد :
  ر:"يناقد الزواج برةا 09 مالزوجين في إن اق عقد الزواج   ايث تنص  رةم-1

المررة عند إبرام ا لاقد الواللم في الزواج   ف رن الم رع رحج  ن ام الزوجين" فيتبين جملاق 
ن الم رع و ب  ا لكو     ص ت تارع م ما تكن ع قتم ما ااةر ما ا آ  الزواج تُ 

  ف و تصرلغ لمتاارف عمي ا في الجقم احس ميالجزاةر  قد  رج عن راكام الزواج ا
عقد التي تجص  الدين عن الدولم وتاتبر  1واةغ عن مااكاة الم رع ألن مم الغرب

ي ة  مطمقا لمبدر سمطان احرادة و و اتجاع حير  الزواج من الاقود المدنلم األ رى 
صالغ و مايب انت جم الم رع الجزاةر  فاقد الزواج للس ع قم بين   صين 

  2فاسب   ب   و ع قم بين رسرتين تنص ر  اتم األسرة في مجتم  وااد
تاديد  رجاز الم رع لمزوجين رن يتجقا في عقد الزواج رو عقد رسمي الاق اول -2

  ن ام األموال الم تركم   رم ن ام استق للم ال مم الماللم 3طبلام الن ام المالي ل ما
ل ما  و قد راسن الم رع فلما   ب إللم من  لي لتجاد  النزاعال بين الزوجين اول 

                                                                                                                                                                          

و ج االجتممماعي الغرلممي عمممم الاممالم  رن فممرا اتجاقلممم السمميداو عمممم الممدول الارللممم واالسمم ملم لكمممن فممي فممرا النممم
الاوامممم   تكمممممم لممجممماق فمممي فمممرا النممممو ج السلاسمممي واالقتصممماد  و ممم ع النمممما ج ال تراعمممي فمممي ت مممرلاات ا القانونلمممم

الاقافلمم والدينلمم المتباينمم بمين المجتمامال  بم   مي تسمام لجمرا نممو ج رسمر  اةمار  موامد عممم الامالم تمتمزم بمم 
 بالاولمم القانونلم  ك  الدزل  و و ما لسمم 

علسمممم جانممملط  الممممررة واالسمممرة الجزاةرلمممم فمممي مواج مممم التغرلمممب والاولممممم  مجممممم البصممميرة لمباممموث والدراسمممال  - 1
 وما باد ا  93  الاددالاامن  ص2004االنسانلم  سبتمبر

                                                             10 رجاق ناجي مكاو   المرج  السابق  ص -2  
  ر :"حيمر انمم يجموز لممزوجين رن يتجقما فمي عقمد المزواج رو فمي عقمد رسممي الامق امول األمموال 37/2 متمنص  - 3

الم تركم بين ما التمي لكتسمبان ا  م ل الالماة الزوجلمم و تاديمد النسمب التمي تمؤول لكم  واامد من مما"  ايمث جماق فمي 
تؤكمد عممم اسمتق للم ال ممم الماللمم لممزوجين عرا األسباب المرفقم بالم روع التم يد  لقانون األسرة رن   ع الممواد 

 طبقا ألاكام ال رلام احس ملم  
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رف تزايداق مستمراق ل اتم   وجمسال القةاق الجزاةر  تا1األموال الم تركم بين ما
  األمر ال   يجا   ن را لماقم التي يؤسس عمي ا عقد الزواج ابتدقاق  و لي القةالا  

و عند ن وق النزاع ت  ر   لار ن ام ال مم الماللم المستقممالزوجين لازفان عن ا ت
م كمم احابال  اصم إ ا كانل الزوجم قد سا مل ب ك  كبير في إاراق ال مم الماللم 

  2لألسرة
و    اتم المسسلم من ن يرع الجزاةر  التونسي ركار تن لما لولقد كان الم رع           

صدر الم رع التونسي األن مم من الم رع الجرنسي ايث ر ال   بدورع ا    اتم
اال تراي في يتةمن ن ام 1998نوفمبر09المؤرخ في 1998لسنم91القانون عدد

ي  و ن ام األولم منم:"ن ام اح تراي في األم  مإ  تنص   األم ي بين الزوجين
 إ تلار   يجوز لمزوجين إ تلارع عند ابرام عقد الزواج او بتارلخ الاق    "

م التي تنص :"الاقد  رلام   106اح ترا  في عقد الزواج  إ  و طبقا لممادة-3
رو في عقد رسمي ل ترطا في عقد الزواج  المتااقدين " فقد رجاز الم رع لمزوجين رن

  ر   19اد ما ةرورلم بالنسبم لم و   ا طبقا لممادة  ا اا الاق ك  ال رو  التي ير 
كما رتب الم رع عن م الجم ااد الزوجين ل اتم ال رو  الاق لمطرف ا  ر في طمب 
في الرابطم الزوجلم من حير اعتبارع متاسجا في استامال الاق و   ا طبقا 

   3من قانون األسرة53مكرر و8لممواد

                                                           

رعد مقداد مامود الامداني  الن ام المالي لمزوجين  دراسم مقارنمم بمين ال مرلام االسم ملم والت مرلاال الارللمم  - 1
 جيمرة دنموني    ا؛ومما بامد 62ص  2003  الدار الامملم الدوللمم لمن مر والتوزلم   عممان  1والت رلاال الجرنسلم   

   164 ص  01  الادد1994الن ام المالي لمزوجين في الت رل  الجزاةرلن م ج ع   إ س  
 64 ص2007جامام ب مار  بن عومر مامد الصالغ  القةاق احستاجالي في  ؤون األسرة  م كرة ماجستير   -2

لقمممانون االسمممرة  لالمامممد 05/02ت ممموار اميمممدو زكلمممم  باممما اقمممو  الممممررة المسمممتادام بمقتةمممم االممممر  ؛ومممما بامممد ا
     80   ص12الادد   2012 م ع   إ س كملم الاقو    جامام تممسان   

                                                             
عمممدم المممزواج عمي ممما دراسمممم  مممرعلم اجتماعلمممم  مكتبمممم الر مممد اسمممن عبمممدالغني ربمممو حمممدة  امممق الممممررة فمممي ا مممترا   -3

عبممد الازلممز سمماد  قممانون االسممرة فممي اوبممم الجديممد  المرجمم  السممابق   وممما باممد ا؛ 29  ص2005ون  الرلمماا  نا ممر 
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اب  التااقد  لاقد الزواج عمم الط و   ا تسكيداق  ا  الرابطم الزوجلم بالتراةي -4
المقيدة و لي لةمان ركار  حرادة الزوجين الارة و حير و انت اقاق   لي ابتداقاق في ة  ب

ر    48 م  و   ا طبقا لنص لزوجين في إن اق الرابطم الزوجلممبدر المساواة بين ا
رن يرف  الارج عن الزوجين  :"   رو بتراةي الزوجين   "و الط   بالتراةي من  سنم

بين الزوجين  ولم يتمكنا من احنسجام م   فإ ا ا تد ال صام رو ال  ف  مااق 
باة ما  باد إستنجا  جمل  الطر  ال زمم لمصمغ بين الزوجين و اتجقا عمم إن اق 

  1الرابطم الزوجلم  بطرلق ود  فم ما  لي
  فلمكن وصجم بسنم عقد من نوع ول  ا  فالزواج  و عقد ون ام في نجس الوقل    

  اص  تسر  عملم راكام  اصم  سناال  باة ا في المطمب الموالي
 

 المطلب الثاني
 المساواة بين طرفي عقد الزواج 

إن جنس األنام والمقاب  لجنس ال كر  كجنسين اانين متباينين رص  رصي          
في ت مق جمل  الكاةنال الالم بما في ا احنسان  و لي ما يابتم القرآن بنصوص 

م ْقن اُكم مط ن  ﴿تاالملقول قطالم وتابتم الجطرة الواقالم لك  األالاق إ   ا الن اُس إطن ا    ل ا ر يُّ  
رٍ  فالواو الااطجم كما ُل ير ر   اال تصاص من عمماق المغم تقتةي  2﴾و ُرنا م   ك 

مغايرة ما باد ا لما قبم ا  فالماطوف حير الماطوف عملم  إ  ال لمكن رن ُلاطف 
ال ئ عمم نجسم  وعملم فال كر حير األنام  واألنام حير ال كر فاقتةم عطج ا 

يْ   ﴿:  كما قال تاالم3عملم ْن ُك  ط    مط ُرون  و  م ُكْم ت   ك  ْينط ل ا  ْوج  م ْقن ا ز    ول  ا فإنم ال 1﴾ٍق   

                                                                                                                                                                          

  دار الجمممارو  لمن مممر والتوزلممم   1   2ر ممماد اسمممن  ميممم   ن رلمممم المسممماواة فمممي ال مممرلام االسممم ملم  ج ؛74،75ص
 وما باد ا  177  ص2007القا رة  

 إ س كملمممم الاقمممو    جامامممم تممسمممان  وةمممالم اقمممو  الممممررة المطمقمممم فمممي الجزاةمممر  م ع    بمممن  مممولخ الر ممميد -1
 و ما باد ا                                                                                                        182ص  لالاو    المرج  السابق رعمر ؛107  ص12 الادد 2012

  13سورة الاجرال  االلم - 2
  554ال يخ بمااج بن بابا  كرامم المررة واقوق ا في احس م  قةالا المررة واألسرة  المرج  السابق  ص - 3
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مانم لمزوجلم إال با ت ف راد الزوجين عن األ ر في باا  صاةصم ومميزاتم وال 
لمكن رن لكونا  يةاق وااداق مكررا رو متادداق متماامين في ك   ئ  و  ا ما يدعوا لم 

بين الجنسين في ك   ئ ف م ب  ا يتجررون عمم ُدعاة المطالبين بالمساواة المطمقم 
إطن ي ْدُعون  مطن ُدونطمط إطال  إطن ااقا  ﴿فطرة هللا التي فطر الناس عمي ا  وفي   ا لقول تاالم

ا ْلط انقا م رطلدق   2﴾ و ا طن ي ْدُعون  إطال    
الاموم   ون راق لما لارفم الاالم اليوم من تطور ُم    وُمتسارع في  تم             

من ا  فمقد رلقم   ا التطور ب  لم عمم مؤسسم األسرة في  مو اصم الطبلم والبيولوجل
     ور االستنساخ الب ر   وتغيير الجنس  والتمقلغ االصطناعي    وحير ا من 
الوقاة  الامملم المستجدة   اصم ورن باا الت رلاال الغرللم رقرل مسسلم تغيير 

لمبدر سمطان احرادة  وبالتالي تصبغ األسرة مكونم من  الجنس دا   األسرة طبقاق 
زوجين ل ما نجس الجنس   كرلن رو رنايين  كما رقرل باا الت رلاال المقارنم ما 

 ت ف في الجنس اال لسمم بالزواج لمجمل  األمر ال   سناالجم في الجروع المواللم 
الجرع ) بماناع البسكولوجي ت ف في الجنس    ام احالجرع األول)بماناع الجامي 

     ام الزواج من نجس الجنس)الجرع الاالث  الااني
 رع األولالف

 الختال  في الجنس بمعناه الفعلي  
تاتبر الزوجلم من سنن الالاة  التي ال ل   عن ا عالم احنسان رو الايوان رو         

نْ   ﴿:النبال مصداقاق لقولم تاالم مط ُرون   و  م ُكْم ت   ك  ْينط ل ا  ْوج  م ْقن ا ز  ْيٍق    "  و ي 3﴾ُك  ط   
الوسيمم التي ا تار ا هللا لةمان التناس  وبقاق النوع احنساني  باد رن  مق ال كر 

 واألنام  و لس ما لكي لقوم ك  من ما بدورع في تاقيق   ع الغالم  

                                                                                                                                                                          

  49ال ارلال  ا لم سورة  - 1
  118لم سورة النساق  ا  - 2
 
  49ال ارلال  ا لم سورة  - 3
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والمررة بدون تن لم عمم حرار  ولم يتري هللا عز وج  االتصال الطبلاي بين الرج 
نما وة  الن ام ال   من  باقي الم موقال  و اح ا تمطل األنساب وف نيل اأُلسر  وا 

 1 ط لم لاجظ  رف احنسان ولبقم النوع احنساني  ر ال  و و مؤسسم الزواج 
 حالة الشخص العادي من حيث التكوين الجنسي -أولا 

 التمييز بين ال كر واألنام في ال رع والطب مااييرونست    اتم النقطم بإبراز 
 لفقه اإلسالميمعايير التمييز بين الذكر واألنثى في ا -أ

 فق اق ال رلام األسس التي ُلميز ب ا بين الجنسين وفق مايمي: صنف
احمناق -3   روج المالم-2  البول من ال كر-1: العالمات الخاصة بجنس الذكر -1

  2الوصول إلم المررة راناق الجماعتمكنم من -4  بال كر

  ور الاد   و روج -2  الجرجمن البول -1: العالمات الخاصة بجنس األنثى -2
  3الام  والوالدة-4 الالا-3  الاميب

وحالب  اتم الا مال ت  ر باد مرامم البموغ  باستاناق البول ال   من   لم لمكننا 
  مارفم جنس المولود 

 بين الذكر واألنثى في الطبمعايير التمييز -ب

  ا ث ماايير إلمتمييز جنس ال  ص  إلملام  األطباق 
 الصبغيات )الكروموسومات( -1

 (XX)  وجنس األنام(XY)جنس ال كر لدلم صبغي

الغدة عند ال كر تتما  في ال صلم  في اين عند األنام تتما  في  نوعالغدد:  -2
   4المبلا  ولتةغ نوع الغدة عند الجنين من  األسبوع السادس من الام 

                                                           

   298   ص2004مامد عبد الاميد ربو زلد  مبدر المساواة بين الجنسين  رعاق ووةااق   - 1

 WWW.MUSLIMDOCTOR.ORGموق  الطبيب المسمم  - 2
 WWW.MUSLIMDOCTOR.ORGموق  الطبيب المسمم  - 3

 

 

الن ممام القممانوني ل نسممان قبمم  والدتممم  قممانون األسممرة والتطممورال الامملممم  المرجمم  السممابق   عبممد الاجمملظ روسممكين  - 4
  313   ص1997  دار الجكر  دم ق  2ز ير رامد السباعي  ومامد عمي البار  الطبيب ردبم وفق م    ؛ 9 ص

http://www.muslimdoctor.org/
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تتكون رعةاق ال كر الباطنم من الاب  المنو  والاولصمم : األعضاء التناسلية -3
م الباطنم من المبلةان المنولم والبروستاتا وحدد كولر  في اين تتكون رعةاق األنا

  1والرام وقناتي الرام والم ب 
طرفلم  فا ت ف الجنس ركن  2وعملم ال ين س عقد الزواج إال إ ا ا تمف جنس         

و و ما  3من األركان الجو رلم في عقد الزواج  و و ما ُلطمق عملم الركن البيولوجي
  ر لكنم ُلست ف  09 مي ُيؤ   عمم الم رع الجزاةر  ايث لم ينص عملم صراام ف

:"   يتم بين رج  وامررة عمم الوجم ال رعي"  وبالتالي ال لمكن إةجاق 4من نص م
صجم الزوجلم عمم ر  عقد رو ع قم قاةمم بين   صين من نجس الجنس  ايث تاد 

  ع:"ك  من ارتكب فا ق  338لااقب عمي ا القانون  إ  تنص م4ع قم حير  رعلم
ُلااقب بالابس من   رلن إلم  نجس جنسممن رفاال ال  و  الجنسي عمم   ص من 

 دج     "2000دج إلم 500سنتين وبغرامم من 
 حالة الشخص غير العادي من حيث التكوين الجنسي)الخنثى( -ثانياأ 
 و رن تبرز في ال  ص الوااد سمال ال كورة واألنوام في آن وااد  رو  ال نام     

  و و نوعان واةغ وم ك   رما ال نام الواةغ ف و 5ال لكون لم  ئ من ما رص ق 
من ترجال فلم صجم ال كورة رو األنوام فلم  كسن تزوج فولد لم ولد  ف  ا رج  قطااق  

ام الم ك  ف و ال   ال تتةغ فلم  كورة   رما ال ن6رو تزوجل فاممل ف ي رنام قطااق 
ال  ص من رنواتم بس  رمارة ماينم  ولتقدم الامم والطب يجوز إن اق   ا اح كال 
بالجراام  رو بال رمونال بإ  ار الجنس الغالب لدلم من  كورتم رو رنواتم  وال يتستم 

                                                           

  314 ز ير رامد السباعي  ومامد عمي البار  المرج  السابق  ص - 1
 من قانون الاالم المدنلم:"يبين في عقد المل د يوم الوالدة والساعم والمكان وجنس الطج     "   63 متنص  - 2
   29 الغواي بن ممام  المرج  السابق  ص - 3

4 - GH. BENMELHA, Eléments du droit algerien de la famille, tome 1er, O.P.U.p.44. 

جل لممممي  الممممزواج والطمممم   ُتجمممماع االكت ممممافال الادياممممم لماممممموم الطبلممممم والبيولوجلممممم  ديمممموان المطبوعممممال ت مممموار  - 5
  16  ص2001الجامالم  الجزاةر  

   125 التادل ل  المرج  السابق  صبمااج الارلي  الوجيز في  رق قانون األسرة الجزاةر  وفق آ ر  - 6
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 ا عقودع  لي إال باد فاص طبي مامق  وبالتالي يتم تصالغ رعةاةم التناسملم وك
  1المدنلم
 اصم من  اال ت ف في الجنس بماناع الجامي وتجرلااق عما سبق  إ ا كان        

ناالم ال نام الم ك   لستوجب منا تصالغ الاالم الجنسلم لم  ص اتم لصير إما 
 كراق رو رنام  فإن اح كال ياور رلةاق في االم وجود اةطرابال نجسلم دا ملم لدى 

 رما ال؟ طمبم تغيير جنسم جاب لطمبم في االال  ص     ُلست
 الفرع الثاني

 (ELE TRANSSEXUALISMالختال  في الجنس بمعناه البسكولوجي) 

إ ا كان ال نام لااني من حموا جنسي طبلاي فسيولوجي)ايث يزول   ا الغموا 
عمم الاكس من  لي  ايث تتةغ فلم  2بإجراق عمملم جراالم   فإن المقاط  الجنسي

بسنم ينتمي إلم ماالم ال كورة رو األنوام ب ك  واةغ وجمي  حير رنم ل ار نجسلاق 
 الجنس ا  ر  فيتو م رنم رنام في  ك   كر رو الاكس 

  :التشريع الفرنسي –أولا 
ا راق في روسا  الجقم ورروقم القةاق في فرنسا اول تغيير جنس  تباينل       

الُمقاط  الجنسي  ايث   ب فرلق من الجقم إلم رفا الجكرة ب ك  بال  ف  مسوغ 
لجقم ب ئ من ا لتغيير ال  ص جنسم في المستقب   بينما تقبم ا الباا األ ر من

   3  ص الُمااناة النجسلمال المرونم لتجنب
  ايث 4رما ب سن القةاق الجرنسي فقد عرا عمم ماكمم النقا ا ث قةالا      

بادم جواز  16/12/1975في  (M.A)صدر قرار ماكمم النقا في قةلم المدعو
تغيير الجنس  لي رن مبدر ابال الاالم من الن ام الاام وال يجوز رن تتغير   ع الاالم 

                                                           

بمااج الارلي  اكم ال رلام احس ملم في رعمال الطب والجراام المستادام  مجمم الباوث الجق لم المااصرة   - 1
  125 عن: بمااج الارلي  المرج  نجسم  ص مقتبس  73  ص18  الادد1993الرلاا  

 وما باد ا  252مناد  مملكم  المرج  السابق  ص - 2
  815   ص4  الادد1995جل لي  الجنس الزواج والقانون  م ج ع   إ س  ت وار  - 3
   615  ص4  الادد1996عمي عمي سملمان  تاميق عمم اكم في قةلم تغيير الجنس  م ج ع   إ س   - 4
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صطناعلاق ورن االم احنسان عمم اار عمملم جراالم حيرل ماالم الجنس تغيير ا
 (N.B)في قةلم  نقا عمم رري ا  و بقل ماكمم ال1الجنسلم تتادد ن اةلاق من  مل دع

اينما قةل بسن الجنس يتادد للس فقط بالماالم الايولم  ب   31/03/1987في 
عمم الرحم من تناولم ال رمونال األناولم   (N.B)وبالماالم النجسلم رلةاق  ورن المدعي

عمم الرحم من قلامم بناقا عمم طمبم حجراق عمملم جراالم حيرل من جنسم تغييراق 
اصطناعلاق  فإنم مازال يتسم بماالم ال كورة   ورن االتم الجنسلم الااللم للسل نتيجم 

بم ال لماالجم عناصر سابقم عمم الامملم الجراالم التي رجرلل لم بناقا عمم طم
مرا عندع  وال لةرورة ع جلم  ب  لمجرد تغيير جنسم  ورن ابال الجنس واستقرارع 

   2مسسلم تتامق بالن ام الاام
جل لي األساس ال   استندل إللم ماكمم النقا في   ين الدكتور ت وار ولنتقد      

ي اد  اتم إراد  قاب  القرارلن والمتما  في الن ام الاام   لي رن مبدر الن ام الاام ف
لمتغيير  فما كان لاد من الن ام الاام في ال مسينلال  رج من داةرة الن ام الاام 

   فجكرة الن ام الاام فكرة مرنم ومطاطم 3الاالي
ولقد لقيل ماكمم النقا ماارةم  ديدة من طرف الماكمم االروللم لاقو        

االروللم    ا مل اتجاقلم اقو  احنساناحنسان والارلال الاامم  ووصجت ا بسن ا تج
ر ارل فلم إلم رن :"إن تغيير الجنس ال  17/10/1987ورصدرل اكماق بتارلخ 

                                                           

1 - C. Cass, ch. Civ, 16/12/1975, Bull. Civ, no374-376, p. 312-314; D. 1976, 2, p.397. مقتمبس
  97 جل لي  عولمم القانون ومدى تساير ا عمم راكام االسرة  المرج  السابق  صعن: ت وار 

عممن:  مقتممبس  445بممرقم  1987ون ممر فممي دالمموز سممنم  31/03/1987صممدر اكممم الممداةرة المدنلممم االولممم فممي  - 2
    621،622عمي عمي سملمان  المرج  السابق  ص

  23 الزواج والط   ُتجاع االكت افال الاديام لماموم الطبلم والبيولوجلم  المرج  السابق  صت وار جل لي  - 3
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 ماألروللم لاقو  احنسان  وال م  نص  من احتجاقلم 8/11 ميتاارا ال م  نص 
  2من   ع االتجاقلم "12

ل ْل   حير 1992كان   ا موقف ماكمم النقا الجرنسلم قب         عن موقج ا  رن ا ع د 
و لي بالسماق لممقاط  الجنسي بتغيير جنسم فقد رصدرل قراراق ل ا في قةلم 

من اتجاقلم  12و 8/1قةل فلم بسن:"إن المادتين  18/12/1992في  (René)المدعو
من القانون المدني)و ي تنص عمم رن لك  إنسان الاق في رن  9 ماقو  احنسان و 

من   ا القانون)و ي تنص عمم قيد المولود في  57 متاترم الاتم ال اصم   وك لي 
سج  الاالم المدنلم  ك    ع النصوص ُلست مص من ا رن ل نسان الاق في تغيير 

 "3جنسم اتم ينسجم جنسم ال ا ر م  جنسم الاقلقي 
د انتقد الجقم في فرنسا   ا التراج  لماكمم النقا عن موقج ا األول  ورروا رن وق     

الماكمم االروللم قد ةغطل عمي ا رفقم المن مال الُمنادلم بالارلال الجردلم دون 
   4ةابط رو قيد

 فبطبلام الاال   ا رمر ُم الف لطبلام الب ر ومناٍف لأل    والدين  لكن      
 من  لي اليوم كما سنوةام الاقاقتال ُمسملال عموماق   بل إلم ركارفرنسا والغرب 

 اقو  احنسان  والمساواة المطمقم وحير ا من ال اارال الجردلم 
 التشريع المصري  -ثانياا 
إلم القول بجواز تغيير الجنس  ُمستندين في  لي    ب باا الجقم في مصر      

إلم رنم مجرد الك ف واحع ن عن الجنس الاقلقي لم  ص  وعلم إ ا   ص رجال 
الطب الجنس الجامي لم  ص  ترتب عن  لي تغيير رعةاةم التناسملم و و رمر ُمباق 

                                                           

من مما  12مممن االتجاقلممم:"إن لكمم  إنسممان الاممق فممي رن تاتممرم الاتممم ال اصممم والااةملممم"  و تممنص م 8/1تممنص م  - 1
 لمرج  والمررة البالغين الاق في الزواج وتكولن رسرة طبقاق لمقوانين التي تن م   ا الاق" :"رن 

    295   ص1989  2قةاق ماكمم اقو  احنسان    - 2
    615 عمي عمي سملمان  المرج  السابق  ص - 3
  253مناد  مملكم  المرج  السابق  ص - 4
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م عملم الصجم   ولقد رفتم ال يخ عبد هللا الم اد بتغيير الجنس ورةج1 رعاق وت رلااق 
ال رعلم إ ا اقتةاع رمر طبلاي  بمانم رن لكون اتمي باكم الطبلام  ورن التغيير 

  2ال   يتم بدون   ا التاايث لاد مارم  رعاق 
كما كان لمقةاق المصر  دلو في   ا األمر ايث قةم بتغيير الجنس  و لي      

من آراق األطباق  مام ق اكمم بسنم استنت  1989في قةلم المدعو )سالي  سنم 
الم تصين في ملادين م تمجم بسن )سالي  كان اقاق ُلااني من اةطرابال في  اتلم 
 جنسم وتسنث نجسي ورن الطب قد عبر عن عجزع في   ع الاالم عمم  جاةم مما جا 

  3 لي التغيير مجروةاق باكم الطبلام واالعتراف بم رمراق ةرورلاق  
سس عمم اعتبارال عمملم ع جلم  ولم يؤسس عمم ونان نؤلد   ا القرار  لي انم رُ 

 نزوال نجسلم عارةم 
  التشريع الجزائري  -ثالثاا 

بنصوص ماددة  مسالم تغيير الجنس ُين م الم رع الجزاةر   كسص  عام لم           
 يتناول الجقم الجزاةر  ب ك  مستجلاولم    4الاديام معمم الرحم من الاورة البيولوجل

  حير رن ال ا رة قد بدل تنت ر في روسا  5الموةوع  ونجس األمر بالنسبم لمقةاق
                                                           

  1998جل لمممي  األاكمممام احسممم ملم فمممي مسممماة  تغييمممر الجمممنس واالستنسممماخ الب مممر   م ج ع   إ س  ت مموار  - 1
  33   ص4الادد

  28 ت وار الجل لي الزواج والط   ُتجاع االكت افال الاديام لماموم الطبلم والبيولوجلم  المرج  السابق  ص - 2
رن مر:   جنس ربرز ا: الاقم والازوبم  ولموغ سن الر دحير رن القةاق المصر  ادد  رو  وةوابط لتغيير ال - 3

  29،30،31  المرج  السابق  صالط   ُتجاع االكت افال الاديامت وار الجل لي  الزواج و 

  فممي رللامممم  اح مممكاالل القانونلمممم التممي تاير ممما عمملمممم التصمممرف المممواردة عمممم جسمممم احنسمممان  مجممممم الاجمممم   - 4
  133ص3ادد  ال2012تممسان    جانجي 

 22/12/1992كمان لمقةمماق التونسمي موقممف مممن المسمسلم  ايممث رصمدرل ماكمممم اسممتةناف تمونس قممرار بتممارلخ  - 5
جماق فلممم:"فإ ا ممما قمام بممم ال مم ص ال لاتبممر االمم مممن امماالل الةمرورة  التممي ت ممول لممم تغييمر جنسممم  وكممان بإمكانممم 

حجراق عمملم لماصول عمم تغيير اصطناعي فمي التداو  لدى طبيب نجساني لكسب توازن في   صيتم  ب  تسرع 
جنسممم  فإنممم لكممون قممد  ممالف الممموروث الاةممار  واأل  قممي ل مم ع األمممم  و ممو ممما ُلابممر عنممم قانونمماق بالن ممام الاممام 
واأل ممم   الاميمممدة  ورن دور القةممماق لممملس إقمممرار الامممق بصمممجم مطمقمممم  بممم  إقمممرار الامممق المطمممابق لمقمممانون والن مممام 

يممر الجممنس بصممجم إرادلممم وتمقاةلممم يتنممافم وراكممام ال ممرلام احسمم ملم والن ممام الاممام وممما اسممتقر عملممم الاام    فممإن تغي
الامم االلاق  إ  رنم من الاابل عمملاق رن م تمط الجنس ال لمكن لم رن ينتمي لجمنس مامين وال لمكنمم المزواج"  رن مر: 
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المجتم  الجزاةر  اليوم  األمر ال   يتوجب من   لم تقنين المسسلم من طرف الم رع 
الجزاةر    اصم والمجتم  الجزاةر  بدر لارف تنامي باا ال وا ر الغرللم والغرلبم 

   1معن رصالتم واقافتم احس مل
ولرى باا الجقمممم رن استقمممرار الجنس وابمماتم مسمممسلم تتاممممق بالن ام الاممممام            

ولتوجب التجرقم بين وةاين ل نسان  مركزع بصجتم فرداق وكاةناق اي  ومركزع بصجتم 
عةو في مجتم  لالش فلم كجزق منم  فطبقاق لممركز األول ال  ص ار في 

سن يجر  عمملم جراالم لتجمي  وج م ما ق  لكن بالمقاب  عمم التصرف في جسمم ك
اعتبارع لالش في وسط المجتم  ال ارلم لم في تغيير جنسم من حير مسوغ  رعي رو 

  2لةطرب المجتم  ولنا  يقانوني  ألن في  لي مساس بمؤسسم الزواج وبالتال
وفي نجس احطار لةيف الدكتور ت وار رنم يتوجب عمم القةاق الجزاةر           

إ ا ما ُعرا عملم طمب تغيير الجنس رن لطبق القانون بازم ولرد   ا الطمب مؤسساق 
ررلم بمبدر عدم المساس بجنسم   لي رن ال  ص لالش كلجما  مقم هللا  فالمستاسن 

  وال يجوز تبااق 3المستاسن من الوج م الت رلالممن الوج م الطبلم والبيولوجلم للس 
ل لي لمقاةي بداف  االستاسان البيولوجي رن لا  ما  الم رع ولقةي عمم رساس 

  4ما يجب رن لكون الت رل 

                                                                                                                                                                          

 109  ص01  عممدد1994ةمماق والت ممرل     مجمممم الق298  10  قممرار عممدد22/12/1992ماكمممم اسممتةناف تممونس  
جل لي عولمم القانون ومدى تساير ا عمم راكام األسرة  م ج ع   إ س  كملم الاقو  وما باد ا  ر  اق عن: ت وار 

  ولكمن القول  نا رن الماكمم قد رصابل فلما   بل إللم  ف  اعتبار لمنزوال النجسملم 99 ص03  الادد2008    
  في طمب تغيير الجنس

  12  الاممدد2013 ع   إ س تممسممان  جزاةممر  األسممباب وبامما النتمماة    ممممراد بممدران  دسممترة احسمم م فممي ال - 1
  276 ص

    617 عمي عمي سملمان  المرج  السابق  ص - 2

 

 

  44 جل لي الزواج والط   ُتجاع االكت افال الاديام لماموم الطبلم والبيولوجلم  المرج  السابق  صت وار  - 3
 عمم الاكس من  لي األن مم االنجموساكسونلم التي تارف ن ام السابقم القةاةلم  - 4
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فإنم ال مناص من  1وعملم  وتبااق ل صوصلم المجتم  الجزاةر  احس ملم         
اعتباطاق  ألن في  لي  روج عن النص  ما يتامق بطالبي تغيير الجنس ا ر ومن  ك 

ر  و اأْلُنا م﴿ ال رعي  ايث لقول تاالم ْينط ال  ك  ْوج  ْنُم الز  ا    مط   ﴿  وقولم الةاق: 2 ﴾ ف ج 
ْمقط الم ممط  ي   لط   ا ال  ت ْبدط م ْي   و ال  ﴿ وج : وقولم عز"  3 ﴾ فطْطر ل  الم ممط ال تطي ف ط ر  الن اس  ع 

يٌب ت ت م ن ْوا  اقط ن صط لطمنط س  ُبوا و  يٌب مط م ا اْكت س  الط ن صط م ٰم ب ْاٍا لط مرط ج  ُكْم ع  م ا ف ة    الم مُم بطمط ب ْاة 
ا مطلمق ْيٍق ع  ان  بطُك ط     ْبن  و اْسس ُلوا الم مم  مطن ف ْةمطمط إطن  الم مم  ك  و ال   " وقولم رلةاق:"4 ﴾ مط م ا اْكت س 

يُق اْلم ْكُر  ي طُئ إطال  بطس  ْ ل اط م  ممنُ ُرون  إطال  سُ ممْ  ي  ممم  مطمط  ف  ممالس  لطين   ف   نممن ل  اأْل و 
ل ق  ط ت ْاوط د  لطُسن لط َّللا  ل ن ت جط ل ق  و  ط ت ْبدط د  لطُسن لط َّللا    5 ت جط

 57 مفيتوجب رن يتام  ك  من الرج   كورتم  والمررة رنوات ا  ام رن نص          
   ق م تجيز تادي  عقود الاالم المدنلم  رلطم توافر المسوغ الم روع 

وبالتالي فزواج المقاط  الجنسي  كما في االم الجزاةرلين ال ين رجروا   ع      
الجراام في ال ارج ام عادوا لمجزاةر لممطالبم بالزواج  باط  بط ناق مطمق النتجاق 

  6الركن البيولوجي
وطبقاق لمبادئ الارلم والمساواة التي تناد  ب ا المجتماال الغرللم الجردلم           

 ال ولم  فقد   ر إلم الوجود ما لسمم بالزواج المامي  رو الزواج من نجس الجنس 
األمر ال   لقودنا إلم الباث عن كلجلم تسسلس رسرة من نجس الجنس   اصم ونان 

  1نارف اليوم ما لسمم بالاولمم القانونلم

                                                           

  282 مراد بدران  المرج  السابق  ص - 1
  39سورة القلامم  االلم - 2
  30سورة الروم  ا لم  - 3
  32سورة النساق  ا لم  - 4
  43سورة فاطر  ا لم  - 5

مناد  مملكمم  المرجم  السمابق   ؛20رج  والمررة  المرج  السابق  صالاقو  بين الرعمر لالاو   المساواة في  - 6
   256 ص
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 الفرع الثالث
 غالة في المساواة بين الجنسين في تأسيس األسرةالمأ  
يتجق الجقم عمم اعتبار التقدم االجتماعي)المنجام الاامم  من ر داف              

 القانون التي لسام إلم تجسيد ا  إلم جانب ك  من الادالم واألمن القانوني  ول تمف
في المقاب  عن تاديد ما يتم ومةمونم وكلجلم تاقلقم  فما ُلاد من الن ام الاام في 

 مجتم  ماين ُلاد  ارج نطا  الن ام الاام في مجتم  آ ر  األمر ال   من   لم

يتوجب تاديد ما لم التقدم االجتماعي في ك  ن ام قانوني عمم ادى م  مراعاة 
 تااقب األزمنم وا ت ف األمكنم  

فالن رة الغرللم ترى انم يتوجب عمم القانون رن يتما م والتطور االجتماعي          
ولابر من   ل  لي عن رحبال احفراد فلم  وبالتالي عدم م الجم ارلات م ولو كان 
 لي منافلا لمبادئ القانون الطبلاي  عمم الاكس من  لي ال رلام احس ملم التي 

   2رد والمجتم  توازن بين مصمام الجمل جامل ةوابط صارمم لك  من الج

فكما تمل اح ارة إللم فسن مؤسسم الزواج  ي المؤسسم ال رعلم والقانونلم        
الوايدة التي تؤسس عمي ا األسرة   لي رن ن ام األسرة في ال رلام للس مجرد تن لم 

ا رو عمي ما  لا قم الرج  بالمررة وما يترتب عن   ع الا قم من اقو  وواجبال ل م
ب  إن ن ام األسرة  و جزق من ن رة احس م لم مق ولمكون  ف و ن ام جام  لك  

                                                                                                                                                                          

الدوللم المتامقم باقو  المررة األسرلم بمين التراجم   لجل لي  تاج ال الجزاةر عمم باا بنود االتجاقلات وار  - 1
وما باد ا  إ  ل ير االمدكتور إلمم رن  7 ص12  الادد2012  كملم الاقو   جامام تممسان  م ع   إ سوالتمسي  

فرا اتجاقلم السيداو عمم الدول الارللمم واحسم ملم لكممن فمي فمرا النممو ج السلاسمي واالقتصماد   و م ع النمما ج 
ال تراعممي فممي ت ممرلاات ا القانونلممم الاواممم  الاقافلممم والدينلممم المتباينممم بممين المجتماممال  بمم   ممي تسممام لجممرا نمممو ج 

رن مر الةماق: زقمور راسمن   الاولممم القانونلمم؛واد عمم الامالم تمتمزم بمم كم  المدول  و مو مما لسممم بُرسر  اةار  م
الاولممم واقمو  احنسمان بمين ال مرلام احسم ملم وا عمم ن األممم المتامدة  مجممم الاةمارة احسم ملم  جامامم و ممران   

  297 ص  11  الادد2004ركتولر 
مج مممودال جبمممارة لتغييمممر اقمممافي ي مممدم طموامممال الغمممرليين  مجممممم الاةمممارة ماممممد بمممن اممممو  الغمممرب واحسممم م  - 2

  407 احس ملم  المرج  السابق  ص
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رسباب ال ير  داف  لك  رسباب ال ر ل نسان والمجتم   والنا ر إلم مجردال   ا 
الن ام ُل اظ جملاق إاكام البناق  وتوافق النتاة  م  المقدمال  وتسمس  الاناصر 

  1لستلم الباط  من بين يدلم وال من  مجموتتابا ا في نسق ال 

  ا  وفي    ما ُلارف اليوم بالاولمم القانونلم التي لسام من وراق ا         
النمو ج االجتماعي الغرلي في فرا نجسم عمم الاالم  تكممم لمنجاق في فرا 
  ةالنمو ج السلاسي واالقتصاد    اث عمم إعادة الن ر في ر كال األسرة المااصر 

  من منطمق رن الزواج 2و لي بقبول األسرة المكونم من نجس الجنس )الزواج المامي 
   3رصبغ لقوم عمم الاب وللس عمم رساس التناس  واجظ النوع احنساني

وتجرلااق عما سبق  واتم ال لصطدم القانون بالتطور ال   لارفم المجتم              
بين الجنسين تم تقنين وتن لم الزواج من نجس  الغرلي  وطبقاق لمبدر المساواة المطمقم

 مالجنس وتم اعتبارع ع قم قانونلم كمؤسسم الزواج الاادلم  فنجد من بين الدول الغرلل
بمد في الاالم سمغ باالرتبا  المدني لمماميين  رول يالدنمار  التي رقرل زواج الماميين:

 ولندا:   سمغ ل م بالزواج في كنلسم الدولم الموارلم 2012وفي ازلران  1989عام 
بمد لقر الزواج  رولكانل  ولندا  1998اعتمدل  راكم مجتوام لمماميين عام  رنباد 

د نجس التزامال   ولماميي الجنس في   ا البم2001المدني لماميي الجنس في نلسان 
لمجلكا: زواج الماميين   و الااديين ومن بين ا الاق في تبني اطجال األزواجواقو  

ولمزوجين الماميين نجس اقو  الزوجين  .2003مسموق بم في   ا البمد من  ازلران 
  اصموا عمم اق التبني 2006وفي عام    سالم تمجي الجنس اال في مجال التنا

                                                           

  2008  مكتبمم ممدبولي  القما رة  1سااد ابرا لم صالغ  قةالا المررة المااصمرة رؤلمم  مرعلم ون مرة واقالمم    - 1
  09 ص

 ممن بمالابس   ع :" لااقمب  333 ملالماق ايمث تمنص يجمرم الم مرع الجزاةمر  مام   م ع التصمرفال الم ممم با - 2
 .بالالاق م   ع نلا ارتكب فا  من ك  دج  2.000 إلم 500 من وبغرامم سنتين إلم   رلن

 الاقوبم تكون  الجنس نجس من   ص ةد ارتكب الجنسي ال  و  رفاال من بالالاق الم   الامني الجا  كان وا  ا-
 دج"  10.000 إلم 1.000 من وبغرامم سنوال ا ث إلم ر  ر ستم من بالابس

   09 الدوللم  المرج  السابق  ص لجل لي  تاج ال الجزاةر عمم باا بنود االتجاقلات وار  - 3
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ل ؤالق سواق كانوا  رلةا  ولمكن 2005الماميين في تموز  تم ت رل  زواج اسبانلا
كندا: د   قانون زواج الماميين والتبني ايز التنجي  في    ورطجالال تبني  رممتزوجين 
  الكندلم تسمغ بالجا  بزواج ماميي الجنس األقاللم  وكانل ما م 2005 جولملم

لسمغ  إفرلقيبمد  رول 2006في ت رلن الااني  إفرلقلاجنوب  رصبال إفرلقلاجنوب و 
ل ؤالق تبني  رلةا"الم اركم المدنلم"  ولمكن  رول  صين من الجنس نجسم بم"الزواج" 

قانون لساو  بين الماميين والمغايرلن  2009صدر في كانون الااني   نرولال  و األطجال
  وكان   ا البمد لسمغ احنجابفي المساعدة عمم  ورلةاجنسلا في الزواج والتبني 

لمماميين بالزواج  2009لسمغ   ا البمد من  الار  لسولدا  و  1993بال راكم المدنلم من  
باالرتبا  بم" راكم"  ولسمغ لمجمل  بالتبني  1995المدني  وكان مسموق ل م من  عام 

تارلف الزواج ممغلا  2010عدل قانون صدر في ازلران  البرتغال  و  2003من  
د   القانون  السمندا  و لكنم ال لسمغ لمماميين بالتبني "ا ت ف الجنس"  إلم اح ارة

 1996وكان مسمواا من  عام  2010ال   ل رع زواج الماميين ايز التنجي  في ازلران 
و   2006ولسمغ ل ؤالق بالتبني من  اق    الماميين لكن لم لكن لسمم زواجبارتبا

ال تينلم تسمغ  رميركادولم في  رول األرجنتين رصبال 2010في ازلران  األرجنتين
 االورورحوا   الااديين ومن ا التبني األزواجبزواج الماميين ال ين يتمتاون بنجس اقو  

  ال تينلم لسمغ بزواج الماميين رميركاااني بمد في  2013في نلسان  رصبال
من رل  قرن عمم عدم  ركارزواج الماميين باد  2013نيوزل ند: اقر النواب في نلسان 

  وتسمغ نيوزل ند لمماميين باالرتبا  المدني من  1986م الماملم الجنسلم عام تجرل
الار عمملا بزواج الماميين  14في البرازل  سمغ مجمس القةاق الوطني في   2005

 .ال سنمستبقا البرلمان ال   يتمكس من  سنوال في ات ا  موقف في   ا 

   ما  المكسلي رراةي افقط من  قارجز بزواج الماميين في  ر رى وتسمغ بمدان       

الاملا في   ع القةلم الاساسم ايث ال لسمغ  األميركلمتن ر الماكمم  رنولنت ر 
 األميركلملكنم م روع في تس  من الواللال   بزواج الماميين عمم المستوى الجدرالي
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  نيولوري وماين ومارل ند وفي وا نطن الواللم والااصمم   من اال مسين

م روع قانون لسمغ بزواج الماميين  ولتاين  2013في برلطانلا اقر النواب في  با  و 
 .1مجمس الموردال إلم إاالتمتباث مجموعم من البرلمانيين   ا النص قب   رن

رما باا الدول األ رى فمم تاترف بزواج المامين لكن ا تقر زواج من نوع ر ر       
   2004انجمترا)   2001  كسلمانلا)PACSلطمق عملم المياا  المدني لمتةامن

   2010   وايرلندا)2007   وسولسرا)2006وجم ورلمالت لي)

المياا   في اين لم توافق باا الدول األ رى ال عمم زواج الماميين  وال عمم       
  2كإلطاللا  اليونان ورومانلا PACSالمدني لمتةامن 

 PACS 3سمم بلُ ما  لارف في رول األمر الم رع الجرنسي  ا  وقد كان       
 من القانون المدني الجرنسي: 515/1المياا  المدني لمتةامن ايث تارفم الماددة

"un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe 

différent ou de même sexe, pour organise leur vie commune.   " 

لسمغ  944-99رصدر الم رع الجرنسي قانونا لام  رقم  15/11/1999فبتارلخ        
بموجبم ل  صين من جنس م تمف  رو من جنس وااد رن يبرما ميااقاق لتن لم الات ما 
الم تركم  رو بابارة ر رى لمكن لرج  وامررة حير متزوجين او ل  صين من جنس 

ستجادة من باا الاقو  التي ي ول ا وااد ان يبرما عقداق لمالش مااق وبالتالي اال
القانون لممتزوجين رسملاق  ف  ا القانون جاق لمقةاق عمم القلم الدينلم واأل    
 4الاميدة باسم الارلم الجردلم والمساواة بين األ  اص في المجتم  في فرنسا 

                                                           

  2013  اولالدول التي تسمغ بزواج الماميين جرلدة الن ار المبنانلم  - 1
  09 الدوللم  المرج  السابق  ص لجل لي  تاج ال الجزاةر عمم باا بنود االتجاقلات وار  - 2

3 - C. RENAULT – BRAHINSKY, Droit de la famille, 2éme ,édition, Gualino éditeur, 
Paris,2006, pp.283 et s. 

  129   ص2001 المطبام والوراقم الوطنلم  مراكش  المغرب 1مامد ال افاي  األسرة في فرنسا    - 4
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دم وبالمقاب  لاد تادد الزوجال في فرنسا جرلمم لااقب عملم القانون الجرنسي  تتقا
 1بمرور ا ث سنوال ابتداقاق من تارلخ ابرام الزواج الااني 

و بمجئ الرةلس الجرنسي "فرنسوا  والند" إلم ُسدة الاكم في فرنسا  رقرل فرنسا        
 2  و لي في إطار ما ُلارف بمبدر الزواج لمجمل 18/05/2013زواج الماميين في 

م كرة موقام  2013ما  29صدرل بتارلخ  حير رنم تجدر اح ارة إلم رنم            
بمدا ال لاق ل م الزواج  11  توةغ رن مواطني "كرلستين توليرا"من وزلرة الادل 

المامي  و  ع الدول  ي : تونس والجزاةر والمغرب ولولندا ولوسنا وال رسي 
ومونتينلغرو وصرللا وكوسوفو وسموفينلا وكمبودلا والوس  وجاق في الم كرة "في اال 
التجكير في زواج بين   صين من نجس الجنس  وا  ا كان راد ما مواطن إادى   ع 

ووراق   ع الم كرة    "3البمدان  ف  لمكن لةابط الاالم المدنلم رن لاقد قران ما
  4ن وما م ا من المستامرال السابقماالتجاقلال التي عقدت ا فرنسا م    ع البمدا

وتقةي   ع االتجاقلال بسن ت ة   رو  الزواج لقوانين الب د التي لام  ك  من 
و و رستا  في الاقو  بجامام بارلس لجرانس  "متلاس روديل"ولقول  الزوجين جنسيت ا 

في ستينال القرن "عقدل فرنسا باا   ع االتجاقلال باد ن الم االستامار  :24
  اترام ال ولم الدينلم لتمي البمدانوكان  دف   ع االتجاقلال ا الماةي" 

ولقد قةل الماكمم األروللم في وقل سابق  بمقتةم قرار ل ا في         
من االتجاقلم االروللم  12 م نةد المممكم المتادة بس (Rees)في قةلم 17/10/1986

لاقو  احنسان عندما تةمن الاق في الزواج  إنما تست دف الزواج التقميد  بين 
م تمف  وقةل ماكمم الادل األروللم في قرار ل ا  ير  اص  و  جنس بيولوج

                                                           

 وما باد ا   221ال افاي  المرج  السابق  ص مامد - 1
لين من اللمين الجرنسي وجرل م ا رال منا ةمق لم قانون لقي   ا ال - 2   رفةاق من قب  نا طين مقر 
  2013/06/27جرلدة ال رو  الجزاةرلم   - 3
  2013/06/27جرلدة ال رو  الجزاةرلم   - 4



 تجاي  م ا ر المساواة بين الجنسين                                                           / الجص  األولالباب األول 

112 
 

  بسن الا قال المستقرة بين   صين من (Grant)في قةلم  17/02/1998بتارلخ 
    1تقارن بالا قال بين ر  اص متزوجينجنس وااد ال لمكن رن 

ف ك ا يتةغ لنا رن رروبا باممانيت ا ُمتجط م ناو المج ول من زمن إلم آ ر           
الجنسلم حير  لوفق الاولمم المادلم التي ال تارف الادود  بتن لم ا لمممارسا

  ال رعلم  و و رمر جد  طير عمم األسرة والمجتم  

المقدسم   حير المنطق التةالم بالزواج  باسم عولمم الارلم الجردلمور يراق  من       
  فاالبتااد عن الجطرة 2 القةاق عمم األسرة  و ك ا يندار المجتم  ولةل  وبالتالي

م ن ر عر ا  ع ن  طكر  ف إطن  ل ُم  ﴿: يؤد  إلم المال م الةني مصداقاق لقولم تاالم و 
ن اُ ُرُع ي وم   ا و  نكق مق ة    3 ﴾ القطلام مط ر عمم م ال  

وباد توصمنا إلم وجوب ا ت ف جنس طرفي عقد الزواج  نتساقل عن إمكانلم       
المساواة بين ما في السن القانونلم حبرام عقد الزواج   اصمق ونان نامم رن رمارال 

ال   سناالجم في  البموغ عند األُنام اأُلولم في ال  ور عن جنس ال كر  األمر
 المطمب الموالي 

 المطلب الثالث
 في سن الزواج ةالمساوا 

في طرفلم  و  اتم  4الزواج كغيرع من الاقود لاتاج عند إبرامم إلم توافر األ ملم      
األ يرة ُتارف بسن ا ص الم ال  ص ألن تكون لم اقو  وص ايتم الستامال ا  

وجوب ور ملم رداق  رما األولم فتارف بسن ا ص الم ال  ص  و ي نوعان  ر ملم
لوجوب الاقو  الم روعم لم رو عملم  في اين تارف الاانلم بسن ا ص الم ال  ص 

                                                           

   20،21 الرج  والمررة  المرج  السابق  صرعمر لالاو   المساواة في الاقو  بين  - 1
  97 جل لي عولمم القانون ومدى تساير ا عمم راكام األسرة  المرج  السابق  صت وار  - 2
  124سورة طم  االلم  - 3
   86-81   وقانون األسرة)المواد 45-40ن م الم رع الجزاةر  راكام األ ملم في القانون المدني)المواد  - 4
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وقد ادد الم رع ر ملم الزواج بسن ماينم  ا تمجل من قانون إلم    1الستامال الاق
واج إلم   ور ع مال آ ر  عمم   ف ال رلام احس ملم التي رناطل ر ملم الز 

  2تاديد لسن ماينم البموغ من حير

ولقد رةاف الم رع  ر  األ ملم في عممقد الممزواج في التاممدي  األ ير لقانون             
ر ملم  -مكرر:"يجب رن تتوفر في عقد الزواج ال رو  ا تلم:9 ماألسرة ايث تنص 
ارص في  لي الم رع عمم إيجاد المساواة بين الجنسين  و لي  الزواج   "   كما

 سنم لك  الطرفين كسص  عام  19بتوايد سن الزواج وتاديد ا بم 

وتجدر اح ارة إلم رن تاديد سن الزواج قد ع نيل بم الت رلاال القدلمم             
  وعنم ر   القانون سنم لمجتاة 12سنم لمجتم و 14رلةاق  فجي القانون الروماني اددل بم

سنم  14سنم لمجتم و 16الكنسي  و ك ا انتقمل إلم القانون الجرنسي ال   ادد ا بم 
  وك لي األمر بالنسبم لقانون اقو  الااةمم الااماني في مادتم السابام:"ال يجوز 3لمجتاة

من الامر والصغيرة التي لم تتم  12ألاد رص ق رن يزوج الصغير ال   لم يتم السنم 
من الامر"  فتاديد السن يرج  لادة عوام   من ا المنا لم واالقتصادلم  9السنم 

   بل الت رلاال واالجتماعلم  فبينما   بل الت رلاال القدلمم إلم تاديد سن مبكر 

 الاديام إلم الرف  من  اتم السن كما سنرى الاقاق  

 ام نتناول جرع األول  توايد سن الزواج )الاألمر ال   من   لم سنتناول          
  )الجرع الااني   الجزاق المترتب عمم م الجم سن الزواج

 

 

                                                           

  و ماباد ا  314السن ور   ن رلم الاقد  المرج  السابق  ص - 1

  33 فؤاد ايدر  المرج  السابق  ص - 2
3-   H.L.J.MAZEAUD, op.cit,p.71. 
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 الفرع األول
 توحيد سن الزواج

الم رع الجزاةر  عمم حرار باقي الت رلاال الاديام بتاديد سن ماين  عني       
لمزواج ن راق لما لارفم   ا النوع من الاقود من ر ملم سواق عند تكولنم رو عند ترتيبم 

  اارع عمم الزوجين روالق  وعمم األسرة اانلاق  ام المجتم  بسكممم 

 اتم النقطم في مرامتي ا قب   تناولوسن: 1سن الزواج في التشريعات الجزائرية -أولا 
 االستق ل ام بادع 

 التشريعات التي نظمت سن الزواج قبل الستقالل -أ

 مسنم لك  الجنسين  طبقاق لنص  15سن الزواج بم  1930ما  02ادد قانون  ايث
األولم التي تنص:"إن األ الي القباة  ال ين ال يتمتاون باقو  المواطنين الجرنسيين ال 
لمكن ل م إبرام الزواج قب  إتمام السن ال امس ع ر كاممم ولكن لمكن لمااكم الاام 

 ي سن  15اظ رن سن  المُ منغ احعجاق من السن من اج  رسباب  طيرة    " ف
  2مساواة في السن بين الجنسين مبكرة لمزواج  ةف إلم  لي ال

وال اص باقود الزواج التي  04/02/1959المؤرخ في  59/274رما األمر        
لاقد ا األ  اص ال ين ي ةاون لألاوال ال  صلم الماملم)عماالل الجزاةر 

 5 مسنم لمجتاة ايث تنص  15سنم لمجتم و 18والساورة والوااال  فقد ادد ا بم 
سنم رن لاقدا  15سنم وال لممررة التي لم تبمغ  18منم:"ال يجوز لمرج  ال   لم يبمغ 

زواجاق  إال انم يجوز لرةلس الماكمم االبتداةلم رن لاجي ما من  ر  السن إ ا ررى ل لي 
بدالق من  18رسباباق  طيرة"  ف نا الم رع عدل من سن زواج الجتم ايث رصبغ 

سنم  فامم الرحم من ا ت ف سن الزواج بين  15اة بمسنم  وربقم عمم سن الجت15
                                                           

 وما باد ا  14  المرج  السابق  صد عبد القادر  األ ملم في الزواجقاسم الاي - 1
 
   23 الجديد  المرج  السابق  صعبد الازلز ساد  قانون األسرة الجزاةر  في اوبم  - 2
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قب  الجتم ال   لاتاج  1الجنسين إال رنم رمر قرلب لمواق   فالجتاة عادة تنة  بيولوجلاق 
إلم وقل ركار اتم ينة  بيولوجلاق ولكون مؤ   مادلاق وعقملاق عمم اعتبارع المكمف 

 قانوناق باحنجا  عمم األسرة 

 ستقاللاإلظمت سن الزواج بعد التشريعات التي ن -ب

والمتةمممن تاديد سممن  29/06/1963المؤرخ في   224/63ادد القانون رقم        
 لمرج  منم:"ال يجوز 1سنم لمجتاة  ايث تنص م 16بالنسبم لمجتم  و 18الزواج  سن 

سنم رن لاقدا زواجاق  يجوز لرةلس  16سنم وال لممررة التي لم تكم   18لم لكم   ال   
الماكمم االبتداةلم الكبرى رن لاجي ما من  ر  السن إ ا ررى ل لي رسباباق  طيرة وباد 
ر   رر  وكي  الدولم"  فالم رع الجزاةر  باد االستق ل فر  بين سن زواج الجنسين 

تم  الجزاةر   فالجتاة تنة  وتبمغ في وقل مبكر عن سن و لي لطبلام وعادال المج
ن نجسم قب   الجتم بيولوجلاق    ا األ ير ال   باعتبارع رةلس الااةمم لاتاج رن ُلكو 
اح راف عمم مؤسسم األسرة  فالم رع لم يجا  راكام البموغ منوطم باقلقتم  ب  

اديد مقتبس عن الن م ررجا ا إلم سن ماينم ومناسبم من عمر احنسان  و  ا الت
  2الغرللم وللس مستوام من راكام الجقم احس مي

 11-84سنم من االستق ل رصدر الم رع الجزاةر  قانون 20وباد مرور           
منم:"تكتم  ر ملم  7 موالمتةمن قانون األسرة  إ  تنص  1984جوان09المؤرخ في 

سنم  ولمقاةي رن ير ص بالزواج قب   18سنم والمررة بتمام 21الرج  في الزواج بتمام
 لي لمصمام رو ةرورة"  ولقد لقي   ا النص ُماارةم قولم من باا الجمالال 

                                                           

سمممايد قاةمممي  رةممما المكمجمممم فمممي إن ممماق عقمممد المممزواج فمممي ال مممرلام احسممم ملم وقمممانون األسمممرة الجزاةمممر   مممم كرة  - 1
  وما باد ا  55  ص2011-2010   السنم الجامالم 1ماجستير  جامام الجزاةر)

  52المرج  السابق  صجل لي  الزواج والط   تجاع االكت افال الاديام  ت وار  - 2
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يتاارا    ايث ررل رن   ا النص1المنا ةم لاقو  المررة والمدافام عن مساوات ا
"ك    ص بمغ سن الر د متمتاا بقواع الاقملم  ولم لاجر عملم   م : 40 موراكام 

سنم" ف و لم لقرر المساواة  19لكون كام  األ ملم لمبا رة اقوقم المدنلم  وسن الر د 
  ولنتقد باا الُ راق   ا النص من 1976في السن بين الجنسين  المقررة في دستور 
عن الزواج الااص  قب  بموغ الزوجين رو ايث كونم لم ُيبين ا اار القانونلم المترتبم 

ااد ما السن القانونلم  وا حجالم لماقوبم المسمطم عمم ك  من  الف مقتةم النص  
وا حجالم رلةاق لماد األدنم  ال   ال لصغ لمقاةي رن ينزل دونم عند تقرلر احعجاق من 

  2السن

 02-05األمر المساواة في سن الزواج بموجب  -ج

سنم من صدور قانون األسرة جاق رول تادي  لم باد م اا  20باد مرور         
طول  عرفم م روع التادي   ايث ون راق لاساسلم قانون األسرة بين تلارال إس ملم 
مااف م  ور رى عممانلم ُتطالب بنزع الصجم الدينلم عن عقد الزواج واعتبارع كغيرع من 

مما ردى بالسمطم التنجي لم ممامم في   ص رةلس الاقود  عجز الم رع عن تاديمم 
  ايث 27/02/2005المؤرخ في  02-05مر رقم األالجم ورلم إلم إصدارع بموجب 

تكتم     ر:"07بمقتةم   ا التادي  تم توايد سن الزواج بين الجنسين طبقاق لممادة 
ج قب   لي سنم   ولمقاةي رن ير ص بالزوا 19ر ملم الرج  والمررة في الزواج بتمام

لمصمام رو ةرورة  متم تسكدل قدرل الطرفين عمم الزواج    "  وعملم فقد ارص 

                                                           

  تن مملم لقمماق ممم  اركممم النسمماق  وباممد 1996وقممد قبمممل الدولممم الجزاةرلممم ُممامممم فممي المموزلرة المكمجممم باألسممرة سممنم  -1
ا ممر تاممدد الزوجممال  بتجسممير ا لممم  -1ا اممم رلممام عممم   تممم التبنممي اُلم ممتري لممباا التوصمملال المتمامممم فلممما يمممي:

  موافقمم ةا مر المولي بالنسمبم لمممررة الرا مد -2 ملم األسمرلم القرآنلم المن مم لم والةلقم من نطاقم  ب دف توطيد ال
إلغاق الط   بإرادة الزوج المنجردة  وال   ي مدد رممن  -3من القانون المدني   40بس ميت ا لتسيير رموال ا طبقاق لممادة 

 ,Souad Khodja, Nous les algériennes, La grande solitude, Casbah, Alger, 2002األسمرة

pp.56 et sui عمن: لاسمين بمن ال ميخ آث ممولما  الُمنتقمم فمي قةماق األاموال ال  صملم  الجمزق األول دار ُمقتمبس
   361  ص 2005 ومم لمطباعم والن ر والتوزل    الجزاةر   

عملممممم  مجمممممم البصمممميرة لمبامممموث والدراسممممال احنسممممانلم   ممممما سممممايد بممممولزر   قممممانون األسممممرة الجزاةممممر  مالممممم و  - 2
  159 ص  5الادد  2000مارس
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الم رع عمم وجود نوع من التناسق بين نصوص القانون المدني ونصوص قانون 
  من ج م  ومن ج م 1سنم كس ملم لمزواج لك  الجنسين 19األسرة  و لي بتاديد سن 

  وقد جاق 2ز بين الجنسين في إبرام عقد الزواجر رى  تسكيد الم رع عمم عدم التميي
في بلان رسباب التادي :"توايد سن الزواج بالنسبم إلم ال كر واألنام وتاديدع ببموغ 

  كما جاق في تقرلر لجنم ال ؤون القانونلم 3سنم تطابقا م  سن الر د المدني" 19
الجزاةر  فلما واحدارلم لمجمس األمم:"   ناي تةارب كبير وفوةم في الت رل  

يتامق بتاديد سن الر د ور ملم الزواج ور ملم التقاةي وسن البموغ فجي القانون المدني 
سنم وفي قانون األسرة السابق  21سنم وفي قانون الجنسلم قب  التادي   ي  19 ي 
سنم وفي قانون الام   18سنم لألنام وفي القوانين الجزاةلم  18سنم لم كر و 21 ي 

سنم  إن احص ق الت رلاي لقتةي توايد سن الر د بين  16 اب  ي وقةالا احر 
جمل    ع القوانين استناداق إلم راكام االتجاقلم الدوللم لاقو  الطج  التي صادقل 

سنم في   ا األمر جاق  19عمي ا الجزاةر   ومن ام فسن تاديد سن ر ملم الزواج بم
ااكام القانون المدني الجزاةر   ومكرسا  ُمنسجماق تماما وُموفقا م    ع االتجاقلم وم 

فالم رع ساوى بين الجنسين في سن الزواج استناداق إلم 4لمبدر المساواة بين الجنسين "
االتجاقلال الدوللم المطالبم بإلغاق كافم صور التمييز بين الجنسين  وعمم ررس ا 

   5السيداو

                                                           

   117 ص بمااج الارلي  الوجيز في  رق قانون االسرة الجزاةر  وفق آ ر التادل ل  المرج   السابق  - 1
 ؛76،77  المرجمم  السممابق  ص02-05ت مموار اميممدو زكلممم  بامما اقممو  المممررة المسممتادام بمقتةممم األمممر  - 2

  17 عمر صدو   دراسم الجديد في تادي  قانون األسرة  المرج  السابق  ص
  28/03/2005  المؤر م في 146/2005الجرلدة الرسملم لمداوالل المجمس ال ابي الوطني رقم  - 3

 26/03/2005المؤر م في  02/2005األمم رقم مجمس الجرلدة الرسملم لمداوالل - 4
  68 المرج  السابق  صعبد القادر بن داود   - 5
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ساير اعتبارال سن الر د القانوني وُل ير باا الجقم إلم رن:"الم رع الجزاةر         
والمالي  وتباال الالاة  الزوجلم المادلم والمانولم  ومسؤوللال الزواج الجسلمم 

  1وال طيرة  وك ا الاوام  البيولوجلم والنجسلم والجغرافلم والدلمغرافلم"

 لي وتجدر اح ارة  نا  إلم رن ما م الن م المقارنم قد اتج ل   ا االتجاع  و          
:"تكتم  ر ملم الزواج المغرللم من المدونم19متنص بتوايد سن الزواج بين الجنسين  ف

سنم  مسلم"  فالمدونم ر  ل بسن  18بإتمام الجتم والجتاة المتمتاين بقوا ما الاقملم 
كان  قدو  2سنم  وساول بين الزوجين فلم  18الزواج الم  ور عند المالكلم  و و

          سنم لمجتاة   15سنم لمجتم وسن  18الم رع المغرلي لميز بين الجنسين ايث ادد سن 
المجمم:"   فك  من  5  ايث ينص الجص  نجس المنام الم رع التونسيولقد نام 

 لمكنم ان يبرم عقد الزواج   "  سنم كاممم ال 18من لم يبمغ من ما 

سنم  18إلمسنم 20لر د في القانون المدني من وقد عدل الم رع التونسي سن ا      
المتامق بتوايد سن  2010جولملم 26المؤرخ في  2010لسنم39بموجب القانون عدد 

الر د المدني  ولقد قصدل التاولرال الجديدة لممجمم مزلد تقرلب الت رل  من الواق  
التونسي ُلميز  قد كان الم رعو   3الجديد م  األ   بالمساواة بين الجنسين كمبدر رصمي

لكن بتادي  سنم لمجتاة   17سنم لمجتم وسن  20ادد سن كان لُ بين الجنسين ايث 
سنم  18مجمم األاوال ال  صلم التونسلم رصبغ سن الزواج مواد بين الجنسين بم

  4كاممم

                                                           

  117 ص بمااج الارلي  الوجيز في  رق قانون األسرة الجزاةر  وفق آ ر التادل ل  المرج   السابق  - 1
 فممي إطممار الممم  ب المممالكي وردلتممم  الكتمماب األول الممزواج ي التنمماني  مدونممم األسممرة عبممدهللا ابممن الطمما ر السوسمم - 2
  87   ص2005الدار البلةاق    مطبام النجاق الجديدة  1 

منصممف الاوا ممي  المسمماواة وال ممراكم الزوجلممم فممي ت ممرلاال األامموال ال  صمملم التونسمملم الاابممل والمتاممول   - 3
-20ممممممممؤتمر الامالمممممممم القانونلمممممممم لألسمممممممرة بمممممممين الواقممممممم  والطمممممممموق  كملمممممممم الاقمممممممو   جامامممممممم عممممممممان األ ملمممممممم ممممممممن 

 وما باد ا  35ص  2012  دار الاامد األردن 1  21/04/2010
 يتامممق بتنقمملغ بامما راكممام مجمممم األامموال ال  صمملم 2007ممما   14مممؤرخ فممي  2007لسممنم  32قممانون عممدد - 4

من مجمم األاوال ال  صلم و لي بتاولا الجممم التمي نصم ا : "وزلمادة عممم  5فص  وايد م نقال راكام الجص  
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سنم لك  من الجنسين 18فقد ادد ا بم  الجرنسيوك لي األمر بالنسبم لمم رع         
  وكان قب  التادي  لميز بين ما  ايث كانل 04/03/2006قانون  بموجب تادل ل

فالُم اظ من ك    ا رن ج  الت رلاال تسام إلم  سنم لمجتاة  15سنم لمجتم و 18
  عمم اعتبار لتكرلس مبدر المساواة بين الجنسين  كسبب رةلسي ل اتم التادل 

 ال رعلم الدوللم تسمو عمم القانون كما سنبينم الاقاق 

وتجرلااق عما سبق  يبقم تاديد اد ردنم لمزواج كإجراق تن لمي يجوز لمسمطم          
  1الت رلالم باعتبار ا تاافظ بقوانين ا عمم س مم الجرد والمجتم 

 سس تحديد سن الزواجأأ ثانياا: 

لما كان الزواج ُيرتب مسؤوللم اجتماعلم وقانونلم عمم درجم كبيرة من ال طورة          
عمم وة  اد ردنم لسن الزواج  وفي   ا ت تمف وج ال  لارصل الت رلاا فقد
اول تاديد سن الزواج  فبينما تتجم ا راق الجق لم ال رعلم إلم  جة ا تاصيناق  رالن 

لمنجس وتط يراق لممجتم  من الجوااش  تسام القوانين الوةالم إلم الرف  من ا ُمراعاةق 
الزواج  في    تغير ال روف االقتصادلم لقدرة ال  ص عمم تام  رعباق 

  فتقدير الاد األدنم لسن الزواج يرتبط 2واالجتماعلم كارتجاع الكاافم السكانلم ما ق 
  3رساساق بال روف المتغيرة في الزمان والمكان ركار من تامقم باالعتبارال الدينلم

اةر  إلم تاديد سن وسنااول فلما يمي تناول البواعث التي دفال بالم رع الجز        
ولواعث عامم تاود عمم الصالغ  الجرد الزواج ُمقسمين ا إلم بواعث   صلم ت ص 

 لممجتم  الاام 
                                                                                                                                                                          

 لي فك  من لم يبمغ ع رلن سنم كاممم من الرجال وسب  ع رة سنم كامممم ممن النسماق ال لمكنمم رن يبمرم عقمد زواج" 
 ."انلم ع ر سنم كاممم ال لمكنم رن يبرم عقد زواجوزلادة عمم  لي فك  من لم يبمغ من ما ام" :بالجممم التاللم 

  131 مامد مادة  المرج  السابق  ص - 1
  271  مناد  مملكم  المرج  السابق  ص - 2
  164   ص1996احسكندرلم الدار الجامالم لمطباعم والن ر  مصطجم الجمال  قانون األسرة لغير المسممين  - 3
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 البواعث الشخصية-أ
ر      سن الزواج في القرن الوااد والا رون في احرتجاع عما كان عملم سابقاق        

 يو لي نتيجم لمتغيرال االجتماعلم والاقافلم واالقتصادلم عمم المستولين الدا م
والدولي  التي رلقل ب  ل ا عمم الجرد دا   المجتم   فما م ال باب اليوم يتوجم إلم 

ورنواعم  األمر ال   يتطمب  يةاق من الوقل   اصم بالنسبم  التاملم بجمل  رطوارع
   1لمت صصال التي تستغر  سنوال عدة كالطب ما ق 

  2ةف إلم  لي مرامم رداق ال دمم الوطنلم و ي رمر واجب دستورلاق 

ام تسلط مرامم الباث عن الام  والو لجم  والتي قد تطول نسبلاق ن راق لكارة         
رلجي الجاما ال والماا د  وُلةاف إلم   ا رن ال باب اليوم رصبغ ركار انجتاق  ط

من انارنل وما تاتولم من  بكال التواص  االجتماعي   اعمم عالم التكنولوجل
ُبُم السلاام الماملم وال ارجلم  فسار  كالجلسبوي والتولتر  ف باب اليوم رصبال ت ستقطط

ا استممجد من مستجدال عالمممملم في  متم كاير األسجار  ولممدلم اب االطمم ع عمم مممم
 الجنون الاقافلم والرلاةلم وعالم التكنموجلا 

فك   اتم الاوام  رصبال تؤار عمم ال اب  ايث لم لاد الزواج  دف مبكر       
 بالنسبم لم  ولم لاد األمر ل ك  ارجاق بالنسبم إللم  

ونجس األمر تقرلباق ينطبق عمم الجتاة الجزاةرلم التي رصبال اليوم ركار         
تاةراق من فتاة األمس  ف ا ي ت قطبُ  عمم التاملم بك  ف ر  وتصُبوا إلم ُمواصمم 
الدراسال الاملا بم تمف فروع الت صصال عمملم كانل رو إنسانلم  كما رن الجتلال 

م ال غ  بك  قوة  فمم تاد كممم "ماكام في البيل" رصبان اليوم ل قبطمن  عمم عال
تروق ن  و لي اتم تاقق الجتاة استق ل ا المالي  وُتسا م في دف  عجمم نمو الوطن  

                                                           

  144 والا قال األسرلم  دار الن ةم الارللم  القا رة  بدون سنم  صسناق ال ولي  الزواج  - 1
جبارلم  62 م - 2   الم اركم في الدفاع عنم واجبان مقدسان داةمان   "من الدستور:" التزام المواطن إزاق الوطن وا 
 



 تجاي  م ا ر المساواة بين الجنسين                                                           / الجص  األولالباب األول 

121 
 

  اتم رن كاير من الجتلال رصبال ترفةن الزواج المقترن ب ر  1 لي رن ا جزق منم
م عمم الزواج عمم   مما ُيواي بسن الو لجم اليوم رصبال ل ا األولول2عدم عمم ن

 الرحم من قطمم توفر مناصب ال غ  

وُلةاف إلم   ا  الن رة ال اطةم إلم الزواج  من قطب   الجتاة عمم رنم يؤار         
سمباق عمم رناقت ا وجمال ا بسبب عاممي الام  والرةاعم  وما يماق ما من ترللم 

فيتوجب انت ار سنوال باد  ورعالم لألبناق  كما رن الجتاة ال ُتدري م ك ل الزواج 
 لي اتم ال توافق روللاق ا عمم الزواج إال و ي مقتنام بسن مصمات ا فلم  وبالتالي ال 

  3ُترح م عمم الزواج في سن مبكرة طبقا لقواعد واللم احجبار

ت ب  عنم عممدم  ممماور الجممممتاة  كما رن ارتجاع  ا رة الانوسم وسط المجتم  الجممزاةمممر   ت ر 
ْسُلوف   بالارج جر اق تس ر زواج ا ف م اطل ُت ا ُكار فاألمر رصبغ عاد  وم 

فك   اتم الاوام  ردل إلم تس ر سن زواج الجتاة كسص  عام  في المجتم            
الجزاةر   و إ ا كانل  اتم باا ر م دواف  تس ر سن الزواج بالنسبم لمجنسين عمم 

 بواعث تس ر سن الزواج عمم مستوى المجتم   المستوى ال اتي ال  صي  ف ُسناال 

 بواعث المصلحة العامة-ب
 إن من مقاصد ال رلام احس ملم إناطم الت رل  بالةبط والتاديد  فب لي قد         

نصبل لمامماق رمارال الت رل  باألوصاف والمااني الُمراعاة في الت رل   وألج    ا 
التامي  باألوصاف ال ا رة المنةبطم م  رن م  ُيوج ون رن ار م في تامي  القلاس إلم

لصراون بان تمي األوصاف لاص  من وجود ا مانم  و المسمم بالاكمم رو 
المصمام رو درق المجسدة  ولقد تنز ل ال رلام عن رن ال تكون راكام ا منوطم 

                                                           

رسماس النموع االجتمماعي  التقرلر اول تامي  الوة  الموطني لماقمو  احنسمانلم لمممررة الجزاةرلمم والمسماواة عممم  - 1
  50-40 ص2010جمموان    2011-2008) رومتوسممطلمألبرنممام  تازلممز المسمماواة بممين الرجمم  والمممررة فممي المنطقممم ا

www.euromedgenderequality.org. 
    ر   19الزواج رو في عقد الاق لم )م لقد رةاف الم رع الجزاةر  راقلم الزوجم إدراج  ر  عمم ا في عقد - 2
  53 الاديام  المرج  السابق  ص جاع االكت افالجل لي  الزواج والط   تُ ت وار  - 3
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مطل مط أ   ﴿ 1باالنةبا  فان من صجال اكم الجا ملم عدم االنةبا  ا ط ي ْبُغون  ف ُاْكم  اْلج 
ا لط ق ْوٍم ُيوقطُنون   ُن مطن  الم ممط ُاْكمق م ْن ر ْاس    2 ﴾و 

وُلةيف الا مم بن عا ور القول:"وقد استقرلل من طر  االنةبا  والتاديد        
في ال رلام سل وساة :    الوسيمم الاالام: التقدير كنصب الزكاة في الابوب و 

تاديد سن  مفل  ر جملاق من   ا رن مسسل 3الم ر    "  ون الم الط    واق  نالنقدي
الزواج ت ة  لمسمطم التقديرلم لمُم رع اسبما تقتةلم ال روف والمتغيرال احقتصادلم 

 واحجتماعلم والاقافلم والبيةلم لمدولم 

وفي   ا احطممممار  فإن األاكمممام ال رعمممملم ت ت غير باسب ا ت ف الزمان والمكان        
ر ممل م لطْممب    ممْرع  م الم  ممك  فممالممممجتم    4واألامممموال والاممواةد بما لاممقق المصمممام ال ممرعمملم  والاط

  و لي ُبغلم توفر اليد الااممم في الاقول  وفي   ا 5الزراعي ل ج  الزواج المبكر
ع لم عمم لقول ابن القلم:"  ا فص  ع لم النج  جداق  وقد وق  بسبب الج   بم حمط 

ال رلام   روجب من الارج والم قم وتكميف ما ال سبي  إللم  ما لامم رن ال رلام 
البا رة التي في رعمم رتب المصالغ ال تستي بم   فإن ال رلام مبنا ا ورساس ا عمم 
الاكم ومصالغ الاباد في المااش والمااد  و ي عدل كم ا  ورامم كم ا  ومصالغ 

سسلم  رجل عن الادل إلم الجور وعن الرامم إلم ةد ا  كم ا  واكمم كم ا  فك  م
وعن المصمام إلم المجسدة  وعن الاكمم إلم الابث  فملسل من ال رلام وان ُرد مل 

  6"في ا بالتسول 

                                                           

   دار السمم م لمن ممر والتوزلمم  والترجمممم  القمما رة  2مامممد الطمما ر بممن عا ممور  مقاصممد ال ممرلام احسمم ملم   - 1
  116،117  ص2007

   50سورة الماةدة  ا لم  - 2
  118السابق  ص  المرج  مامد الطا ر بن عا ور  - 3
  155   ص2008لوعي  رولبم  الجزاةر  ايوسف بمم د   الباد الزماني والمكاني ورار ما في الجتوى  دار  - 4
  295المرج  السابق  ص  سناق ال ولي  - 5
  155المرج  السابق  ص  يوسف بمم د   نق ق عن  - 6
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وا  ا كانل القاعدة الجق لم ال اصم بس ملم الزواج ل ا ُمبررال م تمجم تنص            
ام  عرفلم  فإن   ع المبررال قابمم لمتغير ومن بجكرة المصمام الاامم وتقوم عمم عو 

ام فإن   ع القاعدة الجق لم قد فقدل في الوقل الااةر ُمبررات ا األولم ورصبال 
ماتمدة عمم مبررال جديدة نتيجم لمتطور ال   عرفم المجتم  الجزاةر  في   ا 

التي  نقوانيالميدان  وفي ك  األاوال فإنم من ا تصاص الم رع  باعتبارع لاافظ بال
لُسن ا عمم س مم وراام المجتم  والجرد  رن لقوم بتاديد الاد األدنم لمزواج كإجراق 

  1تن لمي و لي ما لم يرد نص قرآني وال ُسنم نبولم صرلام بصددع

 فمناخ المنطقم من برد رو ار يؤار في صلاحم األاكام  فسن الزواج لكون في      
 2الاارة ربكر منم في الب د الباردة  باعتبار رن لمجو الطبلاي رارع في البموغ الب د
إن الزواج من التصرفال التي تقتةي توفر األ ملم الكاممم   لما يترتب عملم        

من احلتزامال الماللم والواجبال االجتماعلم الااةملم   لي رنم للس من المصمام 
فرد احقدام عملم من حير نة  فكر   وقدرة ماللم  ال اصم والاامم السماق لك  

  3ومارفم ب ؤون الالاة واألعباق الزوجلم الجسلمم وال طيرة

ُلةاف إلم ما سبق  رن المجتم  الجزاةر  ُلااني من تزايد عدد السكان ب ك          
دف  سرل  مما يؤار سمباق عمم التوازن احقتصاد  لألسرة وقدرات ا احست  كلم  مما 

 بالتاكم في الوالدال والتن لم الااةمي الم رع إلم رف  سن الزواج  و ي سلاسم تتص  

                                                           

؛  عبمد القمادر بمن عمزوز   52 الاديام  المرجم  السمابق  ص جاع االكت افالجل لي  الزواج والط   تُ ت وار  - 1
  وقممد بينممل الممم كرة احلةمماالم لمقممانون المصممر  سممبب رفمم  سممن الممزواج بنصمم ا:"إن عقممد 62المرجمم  السممابق  ص 

الممزواج لممم مممن األ ملممم فممي الاالممم االجتماعلممم منزلممم ع مممم مممن ج ممم سمماادة المال ممم المنزللممم رو  ممقاة ا  والانالممم 
رو إ مالم  وقد تطورل الاال بايث رصبال تتطمب المال م المنزللم استادادا لاسن القلام ب ا  وال تسمتس    بالنس 

  143سنم     "  مامود م ران  المرج  السابق  ص 18الزوجم رو الزوج ل لي حالباق قب  بموغ سن الر د المالي)
  176المرج  السابق  ص  يوسف بمم د   - 2
  116،117الوجيز في  رق قانون األسرة الجزاةر  وفق آ ر التادل ل  المرج  السابق  ص بمااج الارلي  - 3
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  1وفي ُمقاب    ا نجد رزمم السكن التي ُتات بر ركبر التادلال التي ُتواجم الدولم 

ارتجاع مادالل الط    و اصم لدى الجةم الامرلم ال ابم  نتيجم   ا م تجرلم       
واسام من ال بان وال ابال ال ين تزوجوا مبكراق األمر المؤار سمباق الزواج لدى فةال 

  2عمم االستقرار الااةمي

  ا  ولنتقد باا الجقم الم رع الجزاةر   ايث يرى رن الم رع قد بالغ في      
  فمو ربقا ا كما كانل 84/11بالنسبم لقانون  21-18تاديدع سن الزواج بتمي السن)

فة   و  ا لممممما تتسم بم الجزاةممممر من منمممماخ  ول  مملم الاممممنل   لكان ر18-16من قب )
   3ال   قد لكون مبرراق في السماق من طرف القاةي

ومن ج م ر رى  يرى الباا ا  ر من الجقم رن سبب المساواة بين الجنسين في      
كملم السن راج  إلم ةغط باا الجمالال عمم الم رع الجزاةر   و ي مساواة  

ركار من ا مساواة جو رلم  فيرى   ا احتجاع رن الم كمم الاقلقلم التي ُلااني من ا 
المجتم  الجزاةر  للسل  ي م كمم الزواج الُمبكر ب   ي م كمم الانوسم بالنسبم 

  و و رر  4لممررة  وم كمم البطالم والاجز عن تام  تكاليف الزواج بالنسبم لمرج 
 صاةب ُنؤلدع لطواقايتم 

إ ن  كانل   ع ر م البواعث التي دفال بالم رع الجزاةر  إلم الرف  من سن        
سنم لك  الجنسين تجسيداق لمبدر الن ام الاام  لكن في االم إبرام  19الزواج وتقديرع بم

عقد الزواج دون   ا السن  ومن دون تر لا قةاةي فما  و الجزاق ال   رتبم 
 عدة؟ األمر ال   سنتارف عملم في الجرع الُموالي الُم رع لطُم الجم  اتم القا

 
                                                           

  59 ص ق فةي  ساد  المرج  الساب - 1
  36،37منصف الماوا ي  المرج  السابق  ص - 2
  132 مامد مادة  المرج  السابق  ص - 3

  25 السابق  صعبد الازلز ساد  قانون األسرة في اوبم الجديد  المرج   - 4
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 الفرع الثاني
 الجزاء المترتب على مخالفة سن الزواج 

باد التارا بالدراسم والتامي  لمسسلم تاديد سن الزواج لدى الم رع          
الجزاةر   يتبين لمبااث إحجال الم رع إلم نقطم جو رلم و امم ر ال  و ي عدم وجود 

  ر  فجي كاير من األالان يمجس األوللاق إلم تزول   7 مط عمم م الجي جزاق ُلسم
 ربناق م قب  بموغ السن القانونلم  ومن دون الاصول مسبق عمم تر لص من القاةي 

في  1  ر 9 مفالم رع ن   م آاار ت مف راد  رو  الزواج )والتي جاقل ب ا         
في الجص  الاالث تال عنوان النكاق الجاسد والباط   ولم  35و34و33و32المواد 

تتةمن  اتم المواد آاار ت مف  ر  السن القانونلم)األ ملم   مما ُيواي رن الم رع 
تاديد اد ردنم لمزواج كإجراق تن لمي يجوز لم ات ا ع باعتبارع ُلاافظ ب لي  اعتبر   

  كإقرارع رلةاق لمسسلم القلام بالجاوصال الطبلم قب  2 عمم س مم الجرد والمجتم
  3الزواج  فُم الجم   ا احجراق ال يترتب عنم بط ن الزواج

ار   ا النقص في الت رل   ا تمف الُ راق الجزاةرلون اول آاار الزواج اُلمبرم        وا 
 ولطك  دون السن القانوني من دون تر لص إلم من رقر بصاتم  ومن ركد بط نم 

ُجُم ورسانيدع التي استند إلي ا   ُاج 

في المسسلم نارج عمم الت رلاال التي  )روالق   ا  وقب  التارا إلم رر  الجقم      
  )اانلاق  84/11سبقل قانون 

                                                           

 - مما دان -الممولي -الصممدا -ر ملممم الممزواج-ال ممرو  ا تلممم:    ر: "يجممب رن تتمموفر فممي عقممد الممزواج9تممنص م - 1
  انادام الموان  ال رعلم لمزواج"

  131 مامد مادة  المرج  السابق  ص - 2
 لامممدد  مممرو  و  والممم   11/05/2006الممممؤرخ فمممي  154-06ممممن المرسممموم التنجيممم   رقمممم  7/2مايمممث تمممنص  - 3

 مكمممرر  ر  تمممنص :"ال يجممموز لمموامممق رو ةمممابط الاالمممم المدنلمممم رفممما إبمممرام عقمممد المممزواج7 مكلجلمممال تطبيمممق راكمممام 
  ألسباب طبلم   فا  حرادة المانيين"
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 الجزاء التشريعي -أولا 

البط ن في االم م الجم  ر  السن  ايث  1930ما  02فقد ادد قانون         
وتبرلر  وسن ال طيبينوالبد رن يبرر األطراف  لي لممو ف بال ولم منم:"   2 متنص 

الامر ال لمكن إال ب  ادة الاالم المدنلم رو باكم لا  مام ا      وعدم ااترام 
األطراف رو ممامي م ل  ع ال كملال ينت  عنم بط ن عقد الزواج  زلادة عمم عقوبم 

فرني رو بإادى  500إلم 16من ستم رلام إلم ا ام ر  ر ابسا   وحرامم من 
 1930ما  02قانون  من قانون الاقوبال   " فالُم اظ رن 463الاقولتين تطبلقاق لممادة 

قد فرا عقولتين  مدنلم تتما  في بط ن عقد الزواج  وعقوبم جزاةلم تتما  في 
فرني  و  ا  500إلم 16الابس من ستم رلام إلم ا ام ر  ر ابسا   وحرامم من 

سنم)طبقاق لممادة األولم    15ألطراف ال ين ابرموا عقد الزواج ولم يبمغوا سن بالنسبم ل
كما تطبق نجس الاقوبال عمم ممامي م  ر  روللاق م  إال رتم ُيتوجب الت كير رن 

ب  لسر  فقط عمم القاطنين  نال لسر  عمم كافم الجزاةرلي 1930ما  02قانون 
 بمنطقم القباة )طبقاق لممادة األولم    

وال اص باقود الزواج التي  04/02/1959المؤرخ في  59/274رما األمر         
لاقد ا األ  اص ال ين ي ةاون لألاوال ال  صلم الماملم)عماالل الجزاةر 
والساورة والوااال   فمم ين م آاار م الجم  ر  السن ايث اكتجم بتاديد السن فقط  

 15سنم وال لممررة التي لم تبمغ  18بمغ منم :"ال يجوز لمرج  ال   لم ي 5 مايث تنص 
سنم رن لاقدا زواجاق   "  ف  ا األمر جاق منقوصاق من تاديد الجزاق عند م الجم 

 راكامم 

والمتةمن تاديد سن  29/06/1963المؤرخ في  224/63رما القانون رقم        
رن   ا  الزواج  فقد ن م مسسلم الجزاق ب ك  جمي وواةغ  ايث وكما رسمجنا القول

منم  فك   1/1سنم لمجتاة طبقاق لممادة  16سنم لمرج  و 18القانون قد ادد سن الزواج بم
 من  الف  اتم األاكام ُلااقب باقولتين مدنلم وجزاةلم 
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إلم  400ر  ر  وبغرامم من  3يوما إلم  15رما الجزاق الجناةي يتما  في الابس من 
القانون التي تنص:"ُلااقب كا من ةابط من 2 مفرني جديد  و  ا استناداق إلم 1000

األاوال المدنلم والقاةي والزوجين   وممامي ما وال ركاق ال ين لم يراعوا  ر  السن 
 400ر  ر  وبغرامم من  3يوما إلم  15األولم بالابس من مالمنصوص عمي ا في 

 فرني جديد رو بإادى  اتين الاقولتين  "1000إلم 

وُلةاف إلم   ا  الجزاق المدني المتما  في بط ن عقد الزواج كسص  عام             
األولم لكون باط  ما  م:"ك  عقد زواج ُابرم   فا ألاكام عمم رنم منم3مايث تنص 

لم يماقم د ول  ولجوز الطان فلم من الزوجين   صلاق رو من النلابم الاامم رو ممن 
ط ن إ ا لاقم د ول و لي بناق عمم طمب ك  تكون لم مصمام فلم  ولكون قاب  لمب

  فيتبين من   ل قراقة   ا النص رن الم رع  نا قرر "من الزوجين دون حير ما
بط ن مطمق  لتامق األمر بالن ام الاام ايث ُيتوجب عدم  ؛نوعين من البط ن

م الم الجم ألاكام النص المتةمن القواعد ا مرة  والاال  ك ا يجوز لك     مصما
رن يتمسي ببط ن عقد الزواج  ب  ولمكن لمماكمم رن تقةي بم من تمقاق نجس ا  

راكام البط ن النسبي  و  ا في االم ما تم البناق بالزوجم  ف   3/2موتةمنل 
يتمسي بالبط ن إال من تقرر لمصماتم و و راد الزوجين دون حير ما  فجي  اتم 

 تمقاق نجس ا الاالم ال لمكن لمماكمم رن تقةي بم من 

و روجا عن األص   فقد   ب الم رع إلم استاناق الزوجين رو راد ما في             
االم عدم تاقق  ر  السن القانونلم من بط ن عقد الزواج  في االم ما بمغا السن 
 4مالقانونلم  وفي االم ما اممل الزوجم التي لم تبمغ السن القانونلم باد  ايث تنص 

طان في عقد الزواج المبرم بين زوجين لم يبمغ راد ما رو ك  ما السن :"ال يجوز ال
إ ا  -2إ ا بمغ الزوجين السن القانونلم    -1الم ترطم و لي في الاالتين التاليتين: 

م م في   ا االستاناق م ج اد ا صلانم األسرة  اممل الزوجم التي لم تبمغ السن باد "  والاط
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اع   لي رن عقد الزواج للس كغيرع من الاقود في االم من  طر احنا ل قدر المستط
 احنا ل  ن راق لآلاار التي يرتب ا عمم الزوجين واألسرة  والمجتم  كك  

الجين ل ر  السن ُلمكن  ول  ا الجزاق المدني والجزاةي ال   فرةم الم رع عمم الُم  
اب الاقد بادم   فبت مف  ر  السن ُل 224/63األولم من قانون  مال ةوع ألاكام 

 صاتم ولاكم بالتالي ببط نم كسص  عام 

ار   ا    ب الُ راق الجزاةرلون إلم عدة رراق سنتارا ل ا بالدراسم والتامي           وا 
 فلما يمي 

 : موقف الفقه من الجزاء -ثانياا 

ال راق الجزاةرلون إلم القول بصام عقد الزواج ال   ُابرم دون  ي  ب باا       
السن القانونلم لمزواج  وفي   ا ل ير باة م إلم رنم :"وفي االم عدم ااترام سن 

  وفي نجس 1الزواج الماددة قانوناق ف  يترتب عمم  لي إبطال رو فسخ عقد الزواج"
صب عينلم مصمام الجرد والمجتم  االتجاع آ ر إلم رنم:"وا  ا كان الم رع قد وة  ن

عند تاديدع تمي السن  فإنم من ج م ر رى لم لاط ا القلمم القانونلم ال زمم ل ا  لي 
رن ا ن لاق دون جزاق قد ال يجد  نجااق لدى الباا و اصم عند عمم م بما تنص عملم 

فاألستا  مادة  2من إمكانلم تسجي  الاقد باكم رمام القةاق إ ا اكتممل األركان" 22م
يرى رن الزواج الارفي لمكن تابيتم رمام القةاق اتم ولو ُربرم دون السن القانونلم طبقاق 

   اصم ورن األ ملم لم تكن ةمن  رو  الزواج قب  84/113من االمر 22 مألاكام 
التادي   وُلةيف األستا  مادة القول :"قد يتم الاقد  رعاق قب  بموغ الجتم رو الجتاة 

القانونلم وباد مدة من الاقد ال رعي لقومون بطمب تسجيمم قةاةلاق رمام الماكمم السن 
                                                           

  31   المرج  السابق  صالغواي بن ممام - 1
  135 مامد مادة  المرج  السابق  ص - 2
الزواج بمست رج من سمج ل الاالمم المدنلمم وفمي االمم عمدم تسمجيمم يابمل  :"يابل84/11من االمر 22تنص م - 3

 تسجيمم بالاالم المدنلم" مل  ا القانون ولت اق باكم إ ا توافرل رركانم وفق
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باد اكتمال السن القانونلم  والقاةي قد لاس رو يممس بسن عقد الزواج قد ربرم  رعا 
قب  بموغ السن القانونلم ولكن للس في وسام توقل  عقوبم عمم ر  من ما  وعمم 

      " 224/63ل بم قانون رقم الاكس من   ا القانون ما كان لقو 

لكن ما ُيؤ   عمم   ا االتجاع عدم انتبا م إلم رن من ر م  صاةص القاعدة      
  1القانونلم كون ا ممزمم مصاوبم بجزاق  فدون ا تصبغ مجرد توصلم رو قاعد ر  قلم

مممماع الجزاق فاتباع القممماعدة القممانونلم رمممر مجروا عمم األ  اص ولممو بالقوة و لي بإلق
 2الماد  عمم من ُي الج ا  و ط ف  لي ل ُاد ا قاعدة مجام ل رو عادال وتقاليد 

راق         إلم اح ارة ببط ن الزواج إ ا  3ومن ج م ر رى  ي  ب إتجماع آ ر من ال ُّ
وال اصم فقط بتاديد الجزاق   63/224 ن ت مف  ر  السن  و لي بتطبيق راكام القانو 

من قانون األسرة قد عالجل  7 معبد الازلز ساد:"رنم إ ا كانل األستا  ايث لقول 
منم قد 22 م  ورن 63/224األولم من القانون  منجس الموةوع ال   سبق رن عالجتم 

األولم من القانون  مالسابق  فإن راكام  ن ال امسم من القانو  معالجل جزقا من 
واد الباقلم والتي لم ُلاالج ا قانون تكون قد ُرلغيل ةمنلاق  رما راكام الم 63/224

ما قب  األ يرة من قانون األسرة  ماألسرة فإن ا تاتبر راكاما قابمم لمتطبيق باعتبار رن 
نما تةمنل عبارة  63/224لم تتةمن نصاق ُيمغي صراام جمل  راكام القانون رقم  وا 

وفي اعتقادنا رن تقول"تمغم جمل  األاكام الم الجم ل  ا القانون"ر  قانون األسرة  
ال يوجد في قانون  63/224من القانون  2،3،4،5األاكام المنصوص عمي ا في المواد 

األسرة ما لماام ا والما ي الج ا رو يتاارا ما ا ف ي إ ن ما تزال سارلم المجاول 
رفة   63/224  فيرى باا الجقم رن تطبيق راكام القانون 4ومازالل قابمم لمتطبيق "

                                                           

   56 عجم الجل لي  المرج  السابق  ص - 1
  61 المرج  السابق  ص الزواج والط   تجاع االكت افال الاديام   ت وار جل لي - 2
  196 المرج  السابق  ص سايد بولزر   - 3
  99 عبدالازلز ساد  الزواج والط   في قانون األسرة الجزاةر   المرج  السابق  ص - 4
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م النقص الت رلاي في االم الجزاق المترتب عن م الجم السن القانونلم  الامول في اال
ورر  وجلم واعدل الامول واقم ا عيبا من الناالم الامملم)وللسل القانونلم   إال انم 

  م :"وقد لكون احلغاق ةمنلا إ ا تةمن  2/2 م  و لي استناداق لنص 1عرةم لمنقد
انون القدلم  رو ن م من جديد موةوعا سبق القانون الجديد نصا يتاارا م  نص الق

رن قرر قواعدع  لي القانون القدلم"  وعملم في االم تن لم قانون سبق تن لمم بقانون 
قدلم  فإن   ا األ ير ُيْمغم ُكملاق   لي رن الم رع بإعادة تن لمم لنجس الموةوع من 

حلغاق ولو رحج  القانون جديد ُلجيد اتماق عن ت ملم كملاق عن القانون القدلم  ولكون ا
  و ي الاالم ما  دراستنا 2القدلم ن الجديد باا المساة  التي كانل ُمن مم في القانو 

جزاق م الجم السن القانونلم والتي ن م ا القانون السابق لم  84/11ايث ر حج  قانون 
و   وعملم نرى رنم ال لمكن األ   برر  األستا ين عبد الازلز ساد 63/224القانون 

الاانلم من القانون  مسايد بولزر   لي رن القول بما   با إللم يتاارا م  نص 
 المدني السالجم ال كر 

  ر  223 موفي نجس السلا   ُل ير باا الجقم إلم رن األاكام التي جاقل ب ا      
راكام مكتوبم وسابقم و ي ما لقصد ب ا الت رلاال التي صدرل فترة االستامار    ي

في فترة تاد انتقاللم لتن لم مادة األاوال ال  صلم  ولكون الم رع الجزاةر  قد رلغم 
في مادة األاوال ال  صلم  ايث رصبغ القانون المطبق  ك  ما سبق من ت رلاال

   84/113 و قانون االسرة

وفي اتجاع آ ر  ي  ب باا الجقم إلم القول ببط ن الزواج في االم ت مف          
 ر  السن القانونلم  لكن للس عمم رساس ما استند إللم عبدالازلز ساد وسايد 

في قانون  ةبولزر   ب  لستند األستا  ت وار الجل لي إلم القواعد الاامم المقرر 

                                                           

  59،60المرج  السابق  ص الزواج والط   تجاع االكت افال الاديام  ت وار جل لي - 1

  322،323عمي فل لي  مقدمم في القانون  المرج  السابق  ص - 2
  90 ص  02  عدد2008  41 ج  م ج ع   ا س84/11ي قانون رقم عبدالجتاق تقلم  اح كاالل القانونلم ف - 3
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ل األستا  :"ال ُلمكن تصور األ ملم منم  ايث لقو  32و 9ممامم في المادتين  84/11
السابام من  ال القانون  كما ال لمكن  مالكاممم لمزواج عند انتجاق السن المقررة في 
  ولؤلد األستا  بمااج الارلي   ا احتجاع 1تصور صام الرةا في حلاب   ع السن"
حن تاديد  –جل لي األستا  ت وار  رر -ايث لقول :" ونرى عق نلم احتجاع األ ير

  ر الغرا منم امالم الصغار وك ا المااف م عمم رةاةلم 7 مسن الزواج في 
الاقد  فالزواج لقوم عمم التراةي واال تلار الار لممتااقدين  وفقا ل جراقال 

"  وفي 2القانونلم  و ي رمور ال تتاقق إال م  توافر األ ملم الكاممم وقل إبرام الاقد
  لمكن القول بوجا م   ا االتجاع األ ير  والمتما  في      ا النقص في الت رل

عقوبم البط ن بالنسبم لماقد المبرم دون السن القانونلم  اتم يتم الاد من  ا رة 
تزول  األوللاق ألبناة م القصر من حير مسوغ قانوني رو ر  قي  ومن ج م ر رى 

 واج اتم تبرز صجم الرةاةلم في الُمقبطمطين عمم إبرام عقد الز 

و و نجس الا  ال   ات  ع القةاق  ايث قةل الماكمم الاملا بسنم:"من        
المقرر  رعاق رن الاكم بجسخ عقد الزواج قب  البناق لتمسي الزوجم بالجسخ باد بموح ا 

 3سن الر د لادم رةا ا  و تطبيق صالغ لمقانون" 

 لي ال   لم لستوفط  روطم  وقةل رلةا:"رن الزواج الباط   و     
"  فيتبين رن موقف الماكمم الاملا واةغ وصرلغ 4الموةوعلم)السن  الولي  الصدا  

 ومواد اول بط ن الاقد الُمناقد دون السن القانونلم لمزواج  

إ ا  –  ر:"يبط  الزواج إ ا ا ت  ركن الرةا     33موعملم رقترق رن تصبغ          
لم رو  ا دين رو ولي في االم وجوبم  لجسخ قب  الد ول وال تم الزواج بدون ر م

                                                           

  75 ص  4عدد  1999 م ج ع   ا س  جامام الجزاةر   ت وار جل لي  سن الزواج بين اح ن والجزاق  - 1
  118 بمااج الارلي  الوجيز في  رق قانون األسرة الجزاةر  وفق آ ر التادل ل  المرج  السابق  ص   - 2
  425،426  ص2  الاد2002  م    255711  ممف رقم21/02/2001ش    ر الماكمم الاملا  غ - 3
  272 ص  2  الاد2003  م    261925ممف رقم  03/07/2002ش    ر الماكمم الاملا  غ - 4
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لااقب ك  من ر رف عمم إبرام  –صدا  فلم  ولابل باد الد ول بصدا  الما    
سنم كاممم  بالابس من سنم إلم ا ث سنوال   19الاقد من دون بموغ طرفلم سن 

  1دج" 100.000وبغرامم 

وبالرجوع إلم الجقم احس مي نجمممدع لم ل سُ   بمممالار السن في الزواج  ب        
اعتمدعمم مالار البموغ الجنسي  و لي ب  ور رماراتم عمم الجتم والجتاة  كإنبال  ار 
الاانم  والالا لدى الجتاة  ول  ا ي تمف   ور األمارال من   ص إلم آ ر  ل لي 

سن ماينم تكون مالارا لبدالم البموغ عند تس ر  اتم  استوجب المجوق إلم تاديد
 18  فقد ادد ا احمام ربو انلجم بم 2األمارال في ال  ور لدى الجقم احس مي استاناقاق 

لمجتاة  بينما ادد ا ال افالم والانابمم واألاناف في الرر  الم  ور  17سنم لمجتم و
  3لك  الجنسين سنم 18لكي فادد ا بم سنم لك  الجنسين  اما الجقم الما 15عن م بم  

ني 4سنم و لي لما ُرو  عن ناف  عن ابن عمر قال 15والرر  الراجغ  و سن  :"ع ر ة 
رسول هللا صمم هللا عملم وسمم يوم ُرُاد في القتال ورنا ابن ررل  ع رة سنم فمم ُيجزنط  

 وعرةني يوم ال ند  ورنا ابن  مسم ع رة سنم فسجازني" 

قد ا تمف الجق اق في اكم زواج الصغار إلم من قال بالصام  ومن قال و          
بادم الصام  رما جم ور الجق اق فقد رجماوا عمم جواز تزول  الصغير والصغيرة ممن 

لاط ﴿دون سن البموغ  وسند م في  لي من الكتاب قولم تاالم: ةطي ي ةطْسن  مطن  اْلم اط و ال  
اةطُكْم إطنط اْرت بْ  ُمُ ن  ر ن مطن نط س  الط ر ج  ُل اأْل ْام  ْةن  و ُروال  ةطي ل ْم ل اط ا ُم ر ْ ُ ٍر و ال   ُتُ ن  ا    د  ُتْم ف اط

ْن ر ْمرطعط ُلْسرقا  م ن ي ت قط الم مم  ي ْجا   ل ُم مط ْمم ُ ن  و  ْان  ا  ة الصغيرة  5"﴾4﴿ل ة  د  فبي نل ا لم عط

                                                           

  ر :"في االم عدم تاديد قلمم الصدا  تستاق الزوجم  15/2يبط  الاقد طبقا لممادة  عدم تاديد الصدا  ال - 1
    و نا رنا رعني احمام ال   ل رف عمم ابرام عقد الزواج الارفي صدا  الما "

  48 المرج  السابق  ص الزواج والط   تجاع االكت افال الاديام   جل ليت وار  - 2

  86 السولسي  المرج  السابق  ص عبد هللا - 3

  1504المرج  السابق  ص صالغ الب ار    - 4

  4سورة الط    االلم  - 5
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ة إال من ُفْرق م في زواج  د  ام الزواج  إْ  ال عط التي ال تالا  و  ا دلي  عمم صط
  رما من السنم رو  عن عاة م رةي الم  عن ا رن ا قالل:"رن النبي صمم 1صالغ

م ل عملم و ي بنل تس  ومكال  هللا عملم وسمم تزوج ا و ي بنل سل سنين  وُرْد ط
 "  2ااق عندع تس

رما الرر  ال   قال بادم صام زواج الصغار فيتما  في ك  من عامان البتي         
اقاق لقولم  وابن  برمم  و ربو بكر األصم  ايث قالوْا بمن  زواج الصغار مطْصد 

ْنُ ْم ُرْ دق  ﴿تاالم اق  ف إطْن آن ْسُتم مط  ت ٰم إط  ا ب م ُغوا النط ك  ا ف اْدف ُاوا إطل ْي طْم ر ْمو ال ُ ْم و اْبت ُموا اْلي ت ام ٰم ا 
غ ر3﴾6﴿   فيرى   ا احتجاع من 4"  ر  رن بموغ سن النكاق ةابط عمم انت اق الصط

الجق اق رن من ر م ر داف الزواج الُماا رة والتناس   والقلام بسعباق اأُلسرة الاقيمم  
نط م من تاقيق  جال ب ْاد لطت مك  غ ار لم تتوافر في م الصط    5 اتم الم ق اصدفالصط

فمن   ل ما سبق  يتبين جملاق رن ُج  الت رلاال الوةالم بما في ا الُم رع         
الجزاةر  قد استندل إلم رر  ابن  برمم  ولم تس   برر  الجم ور  و لي يرج  إلم 

ت ين ال اصم والاامم  لاحعتبارا  التي  كرنا ا آنجاق  لطم ا لاود عمم الم ْصم ا 

ول  ا ال صوص ينتقد باا الجقم   ا التوجم الت رلاي  ايث لقول:"و  ا          
التوجم ةايف المستند  ُم الف لقول جم ور ر   الامم  ب   و م الف حجماع م  

تزول  الولي  اولةيق القول:"وال ين لم يجيزو  6و و قول  ا   ال يجوز اعتمادع"
صاف الامماق األف ا  ال ين ُلْاتد بط ط ف م  لمصغيرة ال يجوز رن توة  رقوال م في م  

                                                           

  109 ربو ز رة  األاوال ال  صلم  المرج  السابق  ص - 1

  1973المرج  السابق  ص صالغ الب ار    - 2

  6سورة النساق  ا لم  - 3
  127 السابق  صمصطجم  مبي  المرج   - 4
  299 مناد  مملكم  المرج  السابق  ص - 5
عمممر سممملمان اال ممقر  راكممام الممزواج فممي ةمموق الكتمماب والسممنم الطبام الراباممم  دار النجمماةس لمن ممر والتوزلممم    - 6

  123  ص 2012االردن  
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فممن قال ب لي ربو بكر األصم من فق اق الماتزلم  و  ف الماتزلم ال لاتد بم عند 
عمماق ر   السنم اال اتجا  ر   السنم عمم قول  رما ابن  برمم ف و من ر   السنم 

ق ْق" لم والمانولم للس في وس    حير رن تكاليف الزواج اليوم الماد1لكن م  بم ل ْم ُلا 
ا  إال  باد الُنة  الكافي ال   اددع الم رع بسن  ُممط   غار ت ا   سنم كاممم  19الصط

 19عن األص   فإنم يجوز إبرام عقد الزواج لمن لم يبمغوا سن  واستاناق           
سنم و لي بتر لص من القاةي الُم تص  باد التابل من وجود مصمام تاقق 

  إ  ي نص الم رع 2الزواج  والتسكد من النة  الجسمي لدى الجتم والجتاة المبتغم من
سنم   19  ر عمم رنم:"تكتم  ر ملم الرج  والمررة في الزواج بتمام  7 مالجزاةر  في 

ولمقاةي رن ير ص بالزواج قب   لي لمصمام رو ةرورة  متم تسكدل قدرة الطرفين 
رلم لمقاةي  ال   يتسكد من وجود دواف    ف نا تبقم السمطم التقدي3عمم الزواج"

ومبررال مقبولم  ايث لكون الداف  إلم الزواج  نا درق لمجسدة قاةمم  رو عدم تجولل 
  كال وف من الوقوع في الزنا  رو التارا لةرر الكبل  رو احنزال  4مصمام ماققم

اف م  تةيل  ُفرصم الزوج الكفق  إلم حيررناو الجساد والما و   لي من    رو م   

                                                           

تممزول  الصممغار ممنمموع إ ا كممان   ول ممير األسممتا  إلممم رنممم 123،124عمممر سممملمان األ ممقر المرج  السممابق  ص - 1
اد   ا المنم  اكمماق  مرعلاق  ايمث لااقمب األوللماق قانونما وال لاكمم عممم فاممم بمالبط ن  فمالزواج الم   ف  يجوز رن لُ 

استوفم ال رو  ال رعلم لامد صمالاا الزمماق  مرعا وقانونما  رمما ال مرو  القانونلمم فم  تن مئ اكمما  مرعلا دينلما لام  
   اراما رو لارم ا الق 

ومممما بامممد ا؛ عبمممد  20  ص1  الامممدد2000 ست ممموار جل لمممي  امالمممم الطجممم  عبمممر اح ن بمممالزاج  م ج ع   ا  - 2
  26،27الازلز ساد  قانون االسرة الجزاةر  في اوبم الجديد  المرج  السابق  ص

:"لقاةممممي األسممممرة المكمممممف بممممالزواج   رن لممممس ن بممممزواج الجتممممم والجتمممماة دون سممممن األ ملممممم 20 ملقابم مممما مغرلممممي   - 3
يبمممين فلمممم المصممممام واألسمممباب المبمممررة لممم لي بامممد االسمممتماع ألبمممو   اعممم ع  بمقمممرر مامممم 19 مالمنصممموص عملمممم فمممي 

بم لطممب اح ن بمزواج مقمرر االسمتجا –رو ناةبم ال رعي واالستاانم ب بمرة طبلمم  رو إجمراق بامث اجتمماعي   القاصر
وان  –:"زواج القاصمممر يتوقمممف عممممم موافقمممم المممولي واألم   6 ولقابم ممما تونسمممي الجصمم  القاصممر حيمممر قابممم  أل  طان"

امتن  الولي رو األم عن   ع الموافقم  وتمسي القاصر برحبتم لزم رف  األمر لقاةي  واح ن بالزواج ال لقبم  الطامن 
 بس  وجم"  

  55 المرج  السابق  صعامان التكرور    - 4
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إلم رنم  كان يتوجب عمم الم رع الجزاةر   1المبررال  وُل ير  نا بمااج الارلي
  ر االكتجاق بالنص "بوجود مبررال مقبولم"  لرلط  7ةمن التادي  األ ير لممادة 

  حير 2اح ن بوقاة  قابمم ل ابال القةاةي  بدال من مصطماي المصمام والةرورة
الم رع لتاديد الاد األدنم ال   ال يجوز  لر  و إحجا   7 مرن ما ل اظ عمم نص 

  ولرى بن 3لمقاةي رن ينزل دونم عند إعمال سمطتم في القرار بالتر لص بالزواج
سنم العتبارال البموغ  15 ولخ الر يد رنم ال ُلمكن في جمل  األاوال النزول عن سن 

لجقم احس مي لمبموغ كما   وُرؤلدع اول  اتم السن عمم اعتبار ا األرجغ في ا4الجسد 
تمل اح ارة إللم  وفقا لما رو  عن ناف  عن ابن عمر قال:"عرةني رسول هللا صمم 
هللا عملم وسمم يوم راد في القتال ورنا ابن ررل  ع رة سنم فمم يجزنط  وعرةني يوم 

   5ال ند  ورنا ابن  مسم ع رة سنم فسجازني"

سنم كاد ردنم في االم اح ن بالتر لص ن كون قد  رجنا  15سن  ولتاديد         
سنم كسن لمتميز  طبقاق لممواد  13عن القواعد الاامم في القانون المدني التي تادد سن 

  م:"ال لكون ر   لمبا رة اقوقم المدنلم من كان فاقد التمييز لصغر في السن   42
  ر :"من  82 ميبمغ ا ام ع ر سنم"  و لاتبر حير مميز من لم  –رو عنم  رو جنون  

من القانون المدني تاتبر جمل   42لم يبمغ سن التمييز لصغر سنم طبقا لممادة 
 43  ر :"من بمغ سن التمييز ولم يبمغ سن الر د طبقا لممادة  83 متصرفاتم باطمم "و 

ل ةارة بم  من القانون المدني تكون تصرفاتم ناف ة إ ا كانل نافام لم  وباطمم إ ا كان
وتتوقف عمم إجازة الولي رو الوصي فلما إ ا كانل بين النج  والةرر  وفي االم 

                                                           

  120  ل  المرج  السابق  صدلوفق آ ر التا بمااج الارلي  الوجيز في  رق قانون األسرة  الجزاةر   - 1
احس مي والقوانين  ملتاديد مج وم المصمام راج  ركار  ت وار اميدو زكلم  مصمام الماةون في ةوق الجق - 2

 وما باد ا  79   ص2008  دار الكتب الامملم  بيرول  1   1  جدراسم ن رلم وتطبلقلم مقارنمالوةالم 
  195 سايد بولزر   المرج  السابق  ص - 3

   61 بن  ولخ الر يد   رق قانون األسرة الجزاةر  المادل   المرج  السابق  ص - 4
  1504المرج  السابق  ص صالغ الب ار    - 5
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نم ال لمكن   ل تاميمنا ل اتم النصوص نجد ر فمن". النزاع يرف  األمر لمقةاق
سنم   لي رن تصرفال  13لمقاةي في ك  األاوال رن لمنغ اح ن بالزواج دون سن 

 عقد الزواج  ام كم ا باطمم قانوناق بما في سن 13ال  ص ال   لم يبمغ سن 

  ا  وقد عرفل باا الت رلاال الُمقارنم تاديد سن ردنم في االم اح ن         
من قانون األاوال  5 مسنم  إ  تنص  15بالزواج كالم رع األردني ال   ادد ا بم 

ال  صلم األردني :"ل تر  في ر ملم الزواج رن لكون ال اطب و الم طوبم عاقمين 
ورن لكون ك  من ما قد رتم الاامنم ع رة سنم  مسلم   إال رنم يجوز لمقاةي رن لس ن 
بزواج من لم يتم من ما   ع السن إ ا كان قد ركم  ال امسم ع رة من عمرع وكان في 

لزواج مصمام تادد رسس ا بمقتةم تاملمال لصدر ا قاةي القةاة ل  ع ما    ا ا
عمم  من قانون األاوال ال  صلم السور   16مالغالم"  والم رع السور  ايث تنص 

:"تكتم  ر ملم الزواج في الجتم بتمام الاامنم ع رة وفي الجتاة بتمام السابام ع رة  رنم
:" إ ا ادعم المرا ق البموغ باد  رنم عمم من نجس القانون  18ممن الامر"  و تنص 

إكمالم ال امسم ع ر رو المرا قم باد إكمال ا الاالام ع ر وطمبا الزواج لس ن بم 
 القاةي إ ا تبين لم صد  دعوا ما وااتمال جسمي ما" 

تكتم  ر ملم    ر لتصبغ كالتالي:" 7 موتجرلااق عما سبق  ُلمكن اقتراق تادي          
سنم  ولمقاةي رن لس ن بالزواج قب   لي لمصمام  19في الزواج بتمام الرج  والمررة 

ال يجوز لمقاةي رن لمنغ اح ن  –رو ةرورة  متم تسكدل قدرة الطرفين عمم الزواج  
 "  سنمبالزواج دون سن ال امسم ع ر 

ول  ا نكون قد وف ينا بالدراسم والتامي  تجسيد الُم رع  لمبدر المساواة بين        
سين في إن اق عقد الزواج  ال   توصمل بنا الدراسم الم تكيلجم بسنم عقد ون ام  الجن

كما يتما  طرفاع في جنسين م تمجين  كر وُرنام  ور يراق بي ن ا رن الم رع ساوى في سن 
 الزواج بين الرج  والمررة  اتم تتما م والُمقرر في القواعد الاامم في القانون المدني 



 تجاي  م ا ر المساواة بين الجنسين                                                           / الجص  األولالباب األول 

137 
 

ةافمق لتجسي     مساواة بين الجنسين ع م د  الُم رع إلم إلغاق ُك  وتجاي  م ا ر الد وا 
   الجص  الاانيم  ا ر التمييز بين ما  األمر ال   سناالجم في 
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 الفصل الثاني
 إلغاء مظاهر التمييز بين الجنسين 

ك ، وذللقد حاول المشرع الجزائري إيجاد نوع من التوازن داخل األسرة الجزائرية       
ال اوى كبتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المركز القانوني لكليهما. حيث يتس

الجنسين في الحقوق والواجبات. وبذلك حرص من خالل تعديله لبعض النصوص 
كل تمييز أو تفاضل بين الجنسين، السيما  ، على إلغاء05/02بموجب االمر

النصوص التي كانت تتضمن في روحها بعض اإلقصاء والتمييز على المرأة داخل 
اج، مؤسسة األسرة. فعمد المشرع في ذلك إلى تعديل األحكام الخاصة بالوالية في الزو 

ري لجزائومسألة تعدد الزوجات. وهذا انطالقا من كون المشرع ُيَساير تغير المجتمع ا
م العا من النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية مع بقاءه ُمَحاِفظًا على النظام

ثم  األول(، المبحثإلغاء والية اإلجبار) الفصلللدولة. وتبعًا لذلك سنتناول في هذا 
 الثاني(.  المبحثتقييد تعدد الزوجات)

 األول المبحث
 إلغاء والية اإلجبار 

.م:"يتم ق59ة ُيَعُد الِرَضا ُركنًا في جميع العقود طبقًا للقانون، حيث تنص الماد         
العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون اإلخالل 
ادة بالنصوص القانونية". وبما ان الزواج عقد فانه تبعا لهذا النص ينعقد بتطابق ار 

هو  ق.أ:"الزواج4أة، من جهة، ومن جهة أخرى طبقًا لصراحة المادة طرفيه الرجل والمر 
 عقد رضائي...".  

 يغةــــها يكون بالصـــــــوعلى اعتبار اإلرادة أمر داخلي كامن في النفس فإن التعبير عن   
ق.أ:"يكون الرضا بإيجاب من احد 10، حيث تنص المادة1المتمثلة في اإليجاب والقبول

". فالمشرع هنا النكاح شرعاً الطرفين وقبول من الطرف األخر بكل لفظ يفيد معنى 
استعمل ُمصطلح شرعًا ولم يستعمل مصطلح قانونًا، وبهذا يكون فيه تعارض مابين 

                                                           

 . 90، ص2000ير، جامعة الجزائر،عبدو أحمد، مدى حرية المرأة في إبرام عقد الزواج، مذكرة ماجست - 1
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ة الرضا بما فيها ( التي ُتَعُد الشريعة العامة لنظري91إلى59نصوص القانون المدني)
 .1(10و4اإليجاب والقبول، ونصوص قانون األسرة)

ه وبما أن عقد الزواج ُجل أحكامه مستمدة من الشريعة اإلسالمية فإن هات         
عام  األخيرة تعرف ما يسمى بنظام الوالية، والذي مفاده أن المرأة ال يمكن لها كأصل

ابين مفقة وليها. األمر الذي ُيثير تعارض أن ُتبرم عقد الزواج بمفردها بل يتوجب موا
ابق نظامي الرضائية، والوالية. فعلى اعتبار عقد الزواج عقد رضائي فينعقد بمجرد تط
رة العب اإليجاب والقبول. ومن جهة أخرى، ال ينعقد عقد الزواج من غير ولي. َفِبأّيهَما

 ؟ برضى المرأة)على اعتبارها طرفا في العقد(، أم بإرادة وليها

 ون،القانوبهذا، أخذت الوالية ِقسطًا كبيرًا من اهتمام وِنقاش ُفقهاء الشريعة و        
تي وتناولها القضاء بالتحليل والتعليق من ِخالل تضارب أحكامه ِلُغُموض النصوص ال

 جاء بها المشرع في هذا المجال.

مأخوذة من الفعل "َوِلي" بفتح الواو وكسرالالم. وهي بكسر الواو:  لغةً  هذا، والوالية     
الِوالية، فتعني النصرة والمحبة والتضامن، والولي هو الناصر والمحب والمعين. وقد 
تعني القائم بأمر الشخص والُمتولِّي لشؤونه، ألنها تحتاج من الولي إلى التدبير والقدرة 

. ويسمى ُمَتولِّي 2يه، والنسب َأْدَعى إلى تحقيق هذاكما تحتاج إلى نصرة الُمولَّى عل
َواللَّـُه َوِليُّ ﴿،  3"﴾282﴿ َفْلُيْمِلْل َوِليُُّه ِباْلَعْدلِ ﴿: تعالىالعقد الولي ومنه قوله 

وولي المرأة من يلي عقد نكاحها. والوالية اسم من أسماء هللا . 4﴾68﴿ اْلُمْؤِمِنينَ 
 .5للداللة على أنه هو الُمَتولِّي أُلمور العالم والخالئقالحسنى وتعني الناصر وذلك 

                                                           

 .25.عبدو أحمد ، المرجع السابق، ص - 1
 وما بعدها. 406المرجع السابق، صابن منظور،  - 2

 .282البقرة، االية  - 3
 .68آل عمران، االية  - 4
 .230.، صالمرجع السابقابن عابدين،  - 5
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، َفُتعّرف الوالية بأنها :"سلطة شرعية تخول لصاحبها إنشاء اإلصطالح أما في        
العقود والتصرفات وجعلها نافذة، سواء كان موضوع التصرف يخصه أو كان يخص 

في ذلك تصرفات الوكيل في من في واليته ممن له عليه سلطة مستمدة من الغير بما 
". والولي في 2" ويعرفها أبو زهرة بأنها :"القدرة على إنشاء العقد نافذاً 1حدود عقد الوكالة

عقد الزواج هو :"من له على المرأة ِملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو 
 .3سلطنة أو ذو إسالم"

دها بمقتضى القانون أو بحكم القاضي فتعني :"السلطة التي يقع إسنا أما قانوناً         
لشخص راشد على مال الشخص أو نفسه أو على أحدهما فقط، ويكون عديم األهلية 

. ويعرف محمد محدة الوالية في الزواج:"بأنها تنفيذ القول على المرأة أو 4أو مقيدها"
القاصر في حكمهما في الزواج، واإلشراف على شؤون أي منهما في العقد من طرف 

 .5خص له المقدرة الشرعية على ذلك"ش

وُتقسم الوالية إلى قاصرة وُمتعّدية. فالقاصرة هي قدرة الشخص على إنشاء          
العقد الخاص به على نفسه وماله، وتكون للشخص الحر البالغ العاقل، أي الذي يتمتع 

لى المال أو على . أما الوالية الُمتعّدية فهي والية على الغير. إما ع6باالهلية الكاملة
. والوالية الُمتعّدية ِقسَمان 7النفس وذلك بانشاء العقد الخاص بغيره بإقامة من الشارع

                                                           

 .170.، ص1967،  دار النهضة العربية، القاهرة، 1سرة في االسالم، طألمحمد سالم مدكور، أحكام ا - 1
 .107.أبو زهرة، االحوال الشخصية، المرجع السابق، صمحمد  - 2
. والملــك: 242، 241، ص1992مغربيــة، وزارة االوقــاف ال ،1أبــو عبــد هللا الرصــاع، شــرح حــدود ابــن عرفــة،ج - 3

يقصد بذلك الجارية فوليها هو سيدها. واألبوة: بالنسبة للحرة فاألب ولي على ابنتـه. والتعصـيب: مـن العصـبة األخـوة 
ــة: الكفيــل. والســلطنة: مــن تقــرر عليهــا نظــر مــن  واألعمــام فــي حالــة عــدم وجــود األب. واأليصــاء: الوصــي. والكفال

امـه كالقاضـي فهـو ولـي مـن ال ولـي لـه. وذو إسـالم: أعـم الواليـة فـإذا لـم يـود جميـع مـن سـبقوا سلطان أو من يقـوم مق
 فيصح ان يكون الولي أي شخص من المسلمين تتوفر فيه شروط الوالية.

 .160.عمار الداودي، المرجع السابق، ص - 4
 .192.محمد محدة، المرجع السابق، ص - 5
 .66.محمود علي السرطاوي، المرجع السابق ؛71.فضيل سعد، المرجع السابق، ص - 6
 .107.بو زهرة ، االحوال الشخصية، المرجع السابق، صمحمد أ - 7
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)وهي 1على النفس، وعلى المال. أما الوالية على المال فتعني سلطة التصرف في المال
ليست موضوع دراستنا(. في حين تعني الوالية على النفس:"ُمجمل الحقوق والواجبات 

. وعليه يتبين لنا أن الوالية في 2تبة للولي وعليه فيما يتعلق بشخص المولى عليه"المتر 
عقد الزواج هي من ضمن فروع الوالية على النفس. ذلك أن الوالية المالية أساسها 
اختيار األمين القادر على إدارة األموال أما الوالية على النفس فأساسها أن عقد الزواج 

 .3عاقدين وحدهما بل ينال األسرة منه شئ من العار أو الفخارال تعود مغباته على ال

 م إلىأقسامها في الفقه اإلسالمي، حيث ُتقس وبعد تعريف الوالية، سنحاول تبيين      
بل نها قاالول(، ثم نتبين موقف المشرع الجزائري م المطلبوالية إجبار ووالية اختيار. )

 الثاني( المطلبء به الفقه والقضاء.)وبعد التعديل، مع إلقاء الضوء على ماجا

 األول المطلب
 الوالية في الفقه اإلسالمي 

ر وهو كالم بَ جْ على كذا فهو مُ  فالناً  رتُ بَ جْ أَ  ،ورد في لسان العرب مادة جبر        
. وراً بُ وجَ  اً برَ جَ   هُ جبرتُ أً  ،على األمر هُ رتُ بَ جَ  :عليه، وتميم تقول هُ تُ هْ رَ كْ عامة العرب.أي أَ 

كذا باأللف:حملته  صباح: وأجبرته علىاألزهري وهي لغة معروفة. وورد في المِ  قال
 . 4رجبَ فهو مُ  ةً بلوغَ  عليه قهراً 
فكما أشرنا فإن عقد المرأة زواجها بنفسها من المسائل التي ُاخُتِلَف حولها الفقهاء        

قديمًا وحديثًا، نظرًا الختالف األدلة التي تتناولها، وفي هذا يقول ابن رشد:"لم تأِت آية 
وال سنة هي ظاهرة في اشتراط الوالية في النكاح، فضاًل عن أن يكون في ذلك نص، 

                                                           

وتشــوار حميــدو  ؛ومــا بعــدها 62بــن شــوير الرشــيد، شــرح قــانون االســرة الجزائــري المعــدل، المرجــع الســابق، ص - 1
 .110.زكية، مصلحة المحضون، المرجع السابق، ص

للطباعــة والتوزيــع  لمدنيــة فــي الشــرع االســالمي والقــوانين اللبنانيــة، منشــورات المكتــب التجــاري أنــور الخطيــب، ا - 2
 .29.ص والنشر، بيروت،

 .107.بو زهرة، االحوال الشخصية، المرجع السابق، صمحمد أ - 3
 لسان العرب مادة جبر؛ و المصباح المنير مادة جبر. - 4
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والسنن التي جرت العادة باالحتجاج بها عند من يشترطها، هي كلها  بل اآليات
 ُمحتملة، وكذلك اآليات والُسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها، هي أيضًا ُمحتملة

 .1في ذلك"

وُيسمي بعض الفقه والية اإلجبار بالوالية الكاملة، ذلك أن الولي يستبد فيها        
والذي َيُهمنا في هذا المقام هو  .2عليه، وال ُيشاركه فيه أحد بإنشاء الزواج على الُمولى

ليس اإلجبار المفروض على الُقصر غير البالغين، إنما اإلشكال الحقيقي هو 
بخصوص البكر البالغة الراشدة. حيث ِاختَلف الفقه حول جواز تزويج الولي للراشدة 

من  ءعند جمهور الفقهافي هذا الخصوص سنتناول الوالية  والبكر على رأيين.  
(. ثم الوالية عند الحنفية)والية الفرع األولالشركة( )الكية والشافعية والحنابلة)والية الم

 (.الفرع الثانياالستحباب( )

 الفرع األول
 )والية الشركة( ءجمهور الفقهاالوالية عند 

الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة ال ُتزوج  جمهور هَب ذَ           
نفسها على كل حال، وأن النكاح ال يكون إالَّ  بولي وهو شرط صحة مطلقًا للصغيرة 

غير أن الولي ُيشارك المرأة البالغة العاقلة في اختيار زوجها،  .3والكبيرة والثيب والبكر
. وجاء في بداية المجتهد 4ق إرادتها مع إرادته ُمسبقاً حيث ينفرد بتولي الصيغة بعد تواف

. وفي الُمْغِني:"النكاح ال يصح 5:"أن النكاح اليصح إالَّ بولي وال ُينكح المرأة إالَّ َوليها"

                                                           

 6ص.1995والنشر والتوزيع، القاهرة،  ، كتاب النكاح، دار السالم للطباعة1ج ،ونهاية المقتصد ابن رشد، بداية المجتهد - 1
 .107محمد أبو زهرة، االحوال الشخصية، المرجع السابق، ص. -2

رشـاد حسـن خليـل،  ؛371.محفـو  بـن صـغير، المرجـع السـابق، ص ؛99.عبدهللا التناني، المرجـع السـابق، ص - 3
مشعل العتيبي، التعسف في استعمال حق الوالية على المرأة)دراسة مقارنـة(، مـذكرة  ؛107.، ص1المرجع السابق، ج

 وما بعدها. 93، ص2009ماجستير، جامعة نايف العربية، الرياض، 
 .94.حمد أباش، المرجع السابق، صأ - 4
 .8المرجع السابق، ص.ابن رشد،  - 5
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إالَّ بولي، وال تملك المرأة تزويج نفسها وال غيرها، وال توكل غير وليها في الزواج، فإن 
مذهب اإلمام البخاري، وروي عن عمر وعلي وابن . وهو 1فعلت لم َيِصح النكاح"

مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي هللا عنهم، وذكر ابن المنذر أنه ال يعرف 
. ولقد استدل هذا اإلتجاه من الفقه على مجموعة 2عن أحد من الصحابة ِخالف ذلك

 .من األدلة من الكتاب والسنة 
 تعالى. وقوله 3"﴾َوَأنِكُحوا اأْلََياَمى ﴿ تعالىقوله سبحانه و  من الكتابف       

خاطب  تعالىفوجه اإلحتجاج باآليتين أنه ، 4" ﴾ ُتنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّٰى ُيْؤِمُنوا َواَل ﴿
 .5بالنكاح الرجال ولم ُيخاطب به النساء

لولي  وُأِجيَب بأن داللة اآليتين هو خطاب أِلُوِلي األمر من المسلمين ال خطاب      
وقال الُقرطبي :"والخطاب لألولياء وقيل لألزواج والصحيح األول وفي هذا دليل  .6المرأة

وقال  7على أن المرأة ليس لها أن ُتنِكَح نفسها بغير ولي وهو قول أكثر العلماء"
. وتم الرد 8بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلى النساء لذكرهن" تعالىأيضًا:"فلم ُيخاطب 

الحجة بأن توجيه الخطاب ألولياء ال يدل حتمًا على أن الولي شرط صحة على هاته 
نما خرج الخطاب باألمر بالتزويج لألولياء مخرج العادة والعرف على  في النكاح، وا 
الندب واإلستحباب، ذلك أن النساء ال يتولين عقد الزواج بأنفسهن عادًة، ِلما فيه من 

 العقد عليهن بل األولياء هم الذين يتولون  الحاجة إلى الخروج إلى محافل الرجال،
                                                           

، 1983،دار الكتـاب العربـي، بيـروت،9ة، أبومحمد، موقف الدين،عبدهللا بن أحمـد بـن محمـد،المغني،جابن قدام - 1
 .345ص

دار المعرفــة، بيــروت، بــدون ، 9بشــرح صــحيح البخــاري، ج ، فــتح البــاري العســقالني الشــافعي ابــن حجــرالحــافظ  - 2
 .187سنة، ص.

 .32النور، االيةسورة  - 3
 .221البقرة، االية سورة  - 4
 .184المرجع السابق، ص.ابن حجر،  - 5

 .8،9 المرجع السابق، ص ابن رشد، - 6
 .229المرجع السابق، ص.القرطبي،  - 7
 .463. المرجع السابق، صالقرطبي،  - 8
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 .1بعد تحصيل ِرَضاهن 

. 2وقال الطبري:")ُتنِكُحوا( داللة على أن أولياء المرأة أحق بتزويجها ِمنَها نفسها"    
بأن الخطاب مفاده تزويج النساء من المؤمنين ال الُمشركين، أنه  ةوُردَّ عن هذه الحج

صفاتهم  تعالىاستدالل في غير َموِضِعِه؛ ألنه لو كان الخطاب ُموجهًا لهم َلبّيَن هللا 
نما مقصود اآلية الحقيقي هو اشتراط الكفاءة في الدين بين الزوجين.  ومراتبهم، وا 

ازي ال ُيصار إليه إالَّ بدليل فكان الخطاب في وُأجيب عن هذا بأن هذا المعنى مج     
 .3اآلية لالولياء

روى 4"﴾ َفاَل َتْعُضُلوُهنَّ َأن َينِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ ِإَذا َتَراَضْوا َبْيَنُهم ِباْلَمْعُروفِ ﴿تعالىقوله و 
لي من رجل  ختاً ية عن معقل بن يسار قال:"زوجت أُ البخاري في سبب نزول هذه اآل

فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك 
البأس به، وكانت  ، وكان رجالً ليك أبداً ِجئت تخطبها، ال وهللا ال تعود إ فطلقتها، ثم

ن أفعل يارسول هللا. قال المرأة ُتريد أن ترجع اليه. فأنزل هللا هذه االية، فقلت: اآل
ا كان مَ . قال ابن حجر: "هذا دليل صريح على اعتبار الولي، و إال لَ 5"اهيّ فزوجها أ

ليه حتج إلى أخيها ومن كان أمره إتَ  مْ معنى، وألنها لو كان لها أن تزوج نفسها لَ  هِ لِ ُض عَ لِ 
 .6نعه منه"ال ُيقال أن غيره مَ 

المرأة من وُرد على هاته الحجة أن آية العضل ال تدل على أكثر من نهي قرابة      
 اشـــتراط إذنـــهم في صــحة العقد، منعها النكــــاح، وال ُيفهم من نـــهيهم عـــن العضل

                                                           

دار  ، النكـاح،2، ج2ط ،فـي ترتيـب الشـرائع ، بـدائع الصـنائععالء الدين أبي بكـر بـن مسـعود الحنفـي الكاساني - 1
 .248، ص2003الكتب العلمية، بيروت،

 .379.،صالطبري، المرجع السابق - 2
 .374.محفو  بن صغير، المرجع السابق، ص - 3
 .232البقرة، االيةسورة  - 4

 1972المرجع السابق، ص.صحيح البخاري،  - 5
 .187المرجع السابق، ص.ابن حجر،  - 6
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قيقة وال مجازًا، بل قد يمكن أن يفهم منه ضد هذا وهو أن الولي ليس له سبيل ــال ح
  .1على المرأة

أبو داوود  روى ما  فقد استدلوْا بأحاديث كثيرة نذكر من بينها :السنة منأما        
والترمذي وابن ماجة عن أبي موسى أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال:"ال نكاح إال 

فالنهي يدل على عدم جواز انفراد المرأة بعقد زواجها ومباشرته بنفسها الشتراط  بولي".
 . 2الولي في صحة النكاح

لم على هذا القول بأن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى هللا عليه وس دَّ ورُ       
عدم ذلك أن االستدالل جاء في غير موضعه لِ  إلىوبذلك لم يرد في الصحيحين. ِضف 

ير اشرة عقد زواجها ليس زواجًا بغتعرضه لموضوع الخالف، ذلك أن انفراد المرأة لمب
 لي ـــي الذي  ما هو الحال بالنسبة للرجلــالعقد كراء ــــتها ولية نفسها عند إجر صيرو ولي لِ 

 . 3عقد زواجه
 عن أبي هريرة قال: قال رسول صلى هللا عليه وسلم قال:"ال تزوج المرأةُ و         
فيستدل من الحديث أن  ، وال تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".المرأةَ 

ها لورود النهي، وبالتالي عدم صحته. بل وال تنكح المرأة ال تنفرد بمباشرة عقد نكاح
غيرها بوالية أو وكالة لعدم صحة عبارتها في النكاح، ذلك أنه من اليملك تصرفه 

  .4بنفسه ال يملكه على غيره

رسول صلى  أبو داوود والترمذي وابن ماجة عن عائشة قالت: قال ما روى  و        
 فنكاحها باطل، ُنِكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل،هللا عليه وسلم قال:"أيما امرأة 

فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجروا فالسلطان 
                                                           

 .9المرجع السابق، ص.ابن رشد،  - 1
، دار المنـار، القـاهرة، 3، جشرح بلوغ المرام من جمع أدلـة األحكـام سبل السالم محمد بن اسماعيل الصنعاني، - 2

 .157.، ص2002
  .349، ص.1994، دارالكتب العربية، بيروت، 1، ط3ج ، أحكام القرآن،أحمد بن علي الرازي  لجصاصا - 3
 .160المرجع السابق، ص. الصنعاني، - 4
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-الولي-صحته بإذنه  -الحديث-ولي من ال ولي له". و يقول ابن قدامة:" فمفهومه 
نكاح، وبالتالي ليس . فوجه اإلستدالل من الحديث أن الولي شرط صحة في عقد ال1"

 .2للمرأة اإلنفراد بعقد زواجها، ويتأكد ذلك بتكرار الحكم )باطل( في حالة انفرادها به

راوي -وُرد عن هذه الحجة أن هذا الحديث ال يجوز االحتجاج به، ألن الزهري        
حين ُسئل عنه لم يعرفه وأنكره، األمر الذي يدل على ضعف ثبوته وعدم  -الحديث
. وُيضاف إلى هذا النقد كون عائشة رضي هللا عنها عملت بخالف ما روت 3هاعتبار 

بتزويجها حفصة بنت أخيها عبدالرحمن، وهو غائب من المنذر ابن الزبير. وعمل 
. غير أنه ُأجيب 4الراوي بخالف روايته يسقطها، ذلك أن فيه داللة على نسر الحديث

واه الجماعة عن الزهري ولم يذكروا عن هذا الرد باعتبار الحديث صحيح ثابت فقد ر 
 .5نسيانه، كما أن النسيان لم ُيعصم منه أحد

المرأة عن الرجل بكونها شديدة العاطفة ودائما ما تتأثر  تتميز، فالمعقول منأما        
بزخرف القول وتنخدع من مظاهر االمور األمر، الذي من خالله قد تقع في زواج ال 

. كما يغلب عليها طابع الحياء والِحشمة مما يحول بينها 6تتحقق معه الغاية من الزواج
دامة:" وألن المرأة إنما ُمنعت وبين الجلوس في مجلس العقد مع الرجال. ويقول ابن ق

اإلستقالل بالنكاح ِلُقصور عقلها، فال يؤمن انخداعها ووقوعه منها على وجه المفسدة، 
                                                           

 .346المرجع السابق، ص.ابن قدامة،  - 1
نكـاح، دار ابـن ، كتـاب ال12، ج1ط ،من أسرار منتقى األخبـار نيل االوطار محمد بن علي اليمني، الشوكاني، - 2

 . 75، ص.2002الجوزي، جدة، 
 .158المرجع السابق، ص.الصنعاني،  - 3
ومحمـــــد البلتـــــاجي، دراســـــات فـــــي أحكـــــام األســـــرة المرجـــــع الســــــابق،  ؛249الكاســـــاني، المرجـــــع الســـــابق، ص. - 4

 .254،255ص
 .  346المرجع السابق، ص.ابن قدامة،  - 5
عبدالقادر الداودي، مقاصد نظـام االسـرة فـي التشـريع  ؛111.نصر سلمان،وسعاد سطحي، المرجع السابق، ص - 6

 .124ص.االسالمي، المرجع السابق، 
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فالمرأة تتجه في الغالب إلى تحكيم عاطفتها، مما  .1وهذا مأمون فيما إذا أذن فيه وليها"
جة إلى شخص يجعلها سريعة اإلغترار بمن ُيعرض عليها حبه ورغبتها فيه فكانت بحا

 .2ُيعينها بالفحص والتفكير العقلي للتحقق من صدق رغبتها
وُيضاف إلى هذا، أن الشريعة اإلسالمية قد أجازت للمرأة البالغة العاقلة األهلية       

العقود والتصرفات المالية. غير أن لعقد الزواج خصوصيته. فاآلثار  الكاملة في مجال
الزواج أشد وأخطر من تلك المترتبة عن العقود  الناتجة عن سوء اإلختيار في عقد

المالية، فالضرر في هاته األخيرة هو ضياع المال فيقتصر على المرأة وحدها، في 
حين الضرر في عقد الزواج يتعدى المرأة إلى أهلها وعائلتها. حيث يقول 

بل ينال  أبوزهرة:"أساس الوالية أن عقد الزواج ال تعود مغّباته على العاقدين وحدهما،
. وفي نفس اإلطار يقول العالمة محمد الطاهر 3األسرة منه شئ من العار أو الفخار"

بن عاشور:"أن يتولى عقد المرأة ولي لها ليظهر أن المرأة لم تتوَل الركون إلى الرجل 
وحدها دون علم ذويها، ألن ذلك أول الفروق بين النكاح وبين الزنا والُمخادنة والبغاء 

، فإنها ال يرضى بها األولياء في ُعرف الناس الغالب عليهم، وألن تولي واالستبضاع
الولي عقد موالته يهيئه إلى أن يكون عونًا على حراسة حالها وحصانتها. وأن تكون 

 .4عشيرته وأنصاره وغاشيته وجيرته عونًا له في الدب عن ذلك"

 الفرع الثاني
 الحنفية)والية االستحباب(الوالية عند 

رام انية ابن امكمأجاز الحنفية للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة بكرًا كانت أم ثيبًا           
  ذلك نصاً  ذلك أن الشارع لم ُيشرع لنا فيعقد زواجها بمفردها من غير إذن وليها. 

                                                           

 .  346المرجع السابق، ص.ابن قدامة،  - 1
 .331.، ص2005د بلتاجي، مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، دار السالم، مصر، ممح - 2
 .108.حوال الشخصية، المرجع السابق، صأبو زهرة، األد ممح - 3

 .155.محمد الطاهر بن عاشور، المرجع السابق، ص - 4
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 . 1 األولياء وأصنافهم ومراتبهم فلو ذكر اشتراط الولي صراحة لبين جنس صريحًا.
غير أن أبا حنيفة شدد في اشتراط الكفاءة فيمن تختاره المرأة، فإذا كان قد        

خالف جمهور الفقهاء في إطالق حريتها فقد احتاط لحق وليها، فاشترط الكفاءة لصحة 
. وعليه فإن 2العقد للزوم العقد بالنسبة للولي، كما اشترط ان يكون المهر مهر المثل

قبل العقد، وأبو حنيفة جعل للولي حق االعتراض اذا كان الجمهور أخذ برأي الولي 
و  الزوج غير كفئ او اذا كان المهر دون مهر المثل. فهو حدد حق الولي وهم أطلقوه،

 على  . وقد استدل الحنفية 3و هم جعلوا له ذلك السلطان اهو لم يجعل له سلطانًا ابتداءً 
 .ذلك بمجموعة من الحجج من الكتاب و السنة 

 إلى المرأة فعل النكاح في القرآن الكريم، فدل أنها أضاف تعالىهللا  ،من الكتابف      
َذا  ﴿تعالىقوله - تملك مباشرة العقد على نفسها بنفسها وذلك من خالل عدة آيات. َواِ 

َأْزَواَجُهنَّ ِإَذا َتَراَضْوا َبْيَنُهم َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل َتْعُضُلوُهنَّ َأن َينِكْحَن 
ففيه داللة على انه يجوز للمرأة ان تزوج نفسها بدون ولي ويتضح ذلك . 4"﴾ِباْلَمْعُروفِ 

" فدّل على النكاح َأن َينِكْحَن  من خالل ان هللا عز وجل أضاف النكاح إليهن"
لمنع من نكاحهن بعبارتهن من غير شرط الولي. ومن جهة أخرى نهى األولياء عن ا

 . 5أنفسهن أزواجهن إذا كان هناك تراٍض بين الطرفين

وُرّد على هذا الرأي بكون أنه استدالل في غير موضعه فاآلية تدل على         
وجوب الولي وليس العكس. فاآلية نزلت في معقل بن يسار، ولو لم يكن له الحق في 

 حق. ــذا الـــالتعسف في استعمال هم على ــواليته عليها لما عاتبه القرآن الكري
                                                           

 .9/187. وابن حجر، فتح الباري، 2/247والكاساني، بدائع الصنائع،  .2/9ابن رشد، بداية المجتهد،  - 1
اســامة ذيــب مســعود، أثــر االكــراه فــي عقــد  ؛129.أبــو زهــرة، االحــوال الشخصــية، المرجــع الســابق، صمحمــد  - 2

 .51،52، ص2006النكاح، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلسن فلسطين، 
  113اسماعيل ابابكرالبامري، المرجع السابق، ص ؛64،65علي السرطاوي، المرجع السابق، محمود  - 3
 .232البقرة، اآلية سورة  - 4
 . 248المرجع السابق، ص.الكاساني،  - 5
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ال ما كان ِلعضله  حيث يقول الشافعي:"هذه اآلية دليل صريح على اعتبار الولي وا 
 .1معنى"

َفِإن َطلََّقَها َفاَل َتِحلُّ َلُه ِمن َبْعُد َحتَّٰى َتنِكَح َزْوًجا َغْيَرُه َفِإن َطلََّقَها  ﴿ :تعالىقوله و      
.حيث أضاف سبحانه 2﴾َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأن َيَتَراَجَعا ِإن َظنَّا َأن ُيِقيَما ُحُدوَد اللَّـِه 

لمرأة الحق في إنشاء عقد زواجها على أن ل " فدلّ َحتَّٰى َتنِكَح  فعل النكاح إليهن" تعالىو 
كال الزوجين من غير  إلىمن غير إذن وليها. ومن جهة أخرى نسب عز وجل التراجع 

على هذا االستدالل أن النكاح ها  . وُردّ 3"َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأن َيَتَراَجَعا " ذكر الولي
 .4هناهو الوطء فال يصح االستدالل به

َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َفَعْلَن ِفي َأنُفِسِهنَّ  ﴿:تعالىقوله وأيضًا     
. فوجه الداللة من اآلية جواز فعل المرأة في نفسها وانتفاء شرط الولي 5 ﴾ِباْلَمْعُروفِ 

 .6لصحة العقد، وبالتالي جواز انفرادها بمباشرة عقد زواجها بنفسها

وفاة، االستدالل من ناحية أن سياق اآلية العام جاء في ِعّدة الوُرّد على هذا       
هاء حيث تكون المرأة ممنوعة من الزينة والخروج حزنًا على زوجها المتوفى، فبعد انت

  العدة ُيرفع عنها هذا الحجر.

ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:"األيم ، من السنة أما       
ذنها ُصماتها" أحق بنفسها نما كان إذنها 7من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وا  . وا 

ُصماتها من أجل حيائها في الغالب، لما روى البخاري عن عائشة قالت: يا رسول هللا 
                                                           

 .5/14الشافعي، األم،  - 1
 .230البقرة، اآلية  - 2
  .  400المرجع السابق، ص.الجصاص،  - 3
 .198، ص.2003دار الكتب العلمية، بيروت،  ،1ج، أحكام القرآن،أبو بكر المالكي ابن العربي - 4
 .234البقرة، اآلية  - 5
  .  400المرجع السابق، ص.الجصاص،  - 6
   .  2556المرجع السابق، ص. صحيح البخاري، - 7
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. فإذا تغلبت على حيائها لكبر سنها مثاًل 1إن البكر تستحيي؟ قال:"رضاها ُصماتها"
. فوجه االستدالل من 2ور مع علته وجودًا وعدماً فهي أحق بنفسها أيضًا، ألن الحكم يد

الحديث، أن النبي صلى هللا عليه وسلم شارك بين المرأة و وليها، غير أنه قدم المرأة 
على الولي" األيم أحق بنفسها من وليها ". فإذا باشرت المرأة عقد زواجها منفردًة وقع 

 .3صحيحًا بكرًا كانت أو ثيباً 
 الأن الولي  " األيم أحق بنفسها من وليها "الحجة أن المقصود بـورّد عن هذه      

ذنها، وحقها في النكاح أوكد من حق الولي، فلو أراد تزويج ها يزوجها اال برضاها وا 
 ها ُأجِبر، فإن أصر زوج كفؤا وامتنعت لم ُتجبر، ولو أرادت أن تتزوج كفؤًا وامتنع

 .4القاضي، وليس المقصود تولي العقد بنفسها 

ما روى االمام مالك والبخاري، عن خنساء بنت ُخذام األنصارية:"أن أباها و        
 .5صلى هللا عليه وسلم فرد نكاحه" زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت الرسول

عن عائشة :"أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي و       
صلى هللا عليه وسلم ، فجاء رسول  حتى يأتي النبيخسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي 

صلى هللا عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل األمر اليها، فقالت:  هللا
يارسول هللا قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أَعلم هل للنساء من االمر شئ". 

 . 6األمر شئ" وفي رواية:"ولكن أردت أن تعلم النساء أنه ليس لآلباء من

                                                           

  .   1974المرجع السابق، ص. صحيح البخاري، - 1
 .104ص.عبد هللا التناني، المرجع السابق،  - 2

 .  248المرجع السابق، ص.الكاساني،  - 3
،  أبــو الوليــد ســليمان األندلســي المــالكي االمــام البــاجي ص.شــرح صــحيح مســلم للنــووي، دار الفكــر، بيــروت،  - 4

 .204 ص.1983دار الفكر ، بيروت ، ، 3المنتقى شرح موطا االمام مالك ج
دار الفكـر ، بيـروت ، 3، المنتقى شرح موطـا االمـام مالـك ج أبو الوليد سليمان األندلسي المالكي الباجياالمام  - 5
 .535، ص1983، 
 .1974المرجع السابق، ص. صحيح البخاري،  - 6
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وُرّد على هذا االستدالل بكون هذا الحديث ضعيف، وحتى لو تم التسليم بصحته       
 .1بي خسيسته " فُيرد عليه بأن أباها زوجها من غير كفئ في قولها:"ليرفع

فقد قاس الحنفية حق تزويج المرأة نفسها على بقية حقوقها  ،من القياس أما       
يجار  إذا صح استيفاء المرأة حقوقها في المالن وغيره، وقالوا: وديّ  المالية، من بيع وا 

 .2استيفاء حقوقها في الزواج فكذلك يصح

 لجزائري استبيان موقف المشرع ا  هور والحنفية يمكنـــالجم  وبعد دراستنا لرأي        
عد تعديل قانون االسرة وهذا قبل وب -لكثير من الِحبرالتي أسالت ا-فيما يخص الوالية 

 لجزائري.اآخذين بعين االعتبار موقف القضاء 

 الثاني المطلب
 موقف المشرع الجزائري من الوالية 

ُشِرعت الوالية في الشريعة االسالمية ِحفاظًا على حقوق العاجزين عن         
التصرف، بسبب فقد األهلية أو نقصها. حيث من عجز عن رعاية مصلحته أقام له 

 .3الشارع من يتولى شؤونه، ليحقق له النفع ويدفع عنه الضرر

كما أن سببها ال يرجع  وعليه، فإن الوالية في الزواج ليست بالحجر القانوني،       
إلى نقص أهلية المرأة، بل على العكس من ذلك فهي للحفا  على سمعتها وكرامتها 

نسانيتها . وهذا خالفًا لما يدعيه بعض فقهاء الغرب، من أن الوالية هي حق مطلق 4وا 
 وأنها سلطة تحكم بدون حدود منافية لمبدأ الرضائية في عقد الزواج. وبهذا وصف 

                                                           

  . 339المرجع السابق، ص. ابن قدامة،  - 1
  .   187المرجع السابق، ص. ابن حجر، - 2
 .152.قانون االحوال الشخصية، المرجع السابق، صمصطفى السباعي، شرح  - 3
ــــــي، ج - 4 ــــــى قــــــانون االحــــــوال الشخصــــــية المغرب  ، مكتبــــــة المعــــــارف، الربــــــاط،1أحمــــــد الخمليشــــــي، التعليــــــق عل

 .200.،ص1987
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  .1"وحشي وخشن"القضاء الفرنسي في الجزائر نظام الوالية بكونه 

ومن خالل هذا سنحاول مناقشة اتجاه المشرع الجزائري في ظل كل من        
 (.يالفرع الثان)بعد التعديل()05/02واألمر  (،الفرع األول)قبل التعديل()84/11قانون 

 الفرع األول
  84/11الوالية في ظل قانون  

 يث.ح13و12و11و9َنظََّم الُمشرع الجزائري أحكام الوالية بموجب النصوص           
:"يتم عقد الزواج برضا الزوجين، وبولي الزوجة، وشاهدين وصداق". فُيستنتج 9تنص م

من نص المادة أن المُشرع اعتبر الوالية ركن في عقد الزواج إلى جانب كل من 
ِطبقًا  2باطالً  لذلك إذا تخلف ركن الولي ُعدَّ العقدو نتيجًة الرضى والصداق والشهود. 

 .3قررة في القانون المدنيللنظرية العامة لبطالن العقد المُ 

النكاح إذا  ُيفسرق.أ:" 32غير أنه وبمقارنة هذا النص مع كل من نص المادة      
أو ق.أ:"إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين 33...."، ونص المادة أركانهاختل أحد 

 قبل الدخول وال صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ُيفسر صداق
إذا ختل أكثر من ركن واحد"، يتبي لنا جليًا غموض وتناقض بين  ويبطلواحد،  ركن

هاته النصوص فكيف يترتب على تخلف ركن الفسر وليس البطالن. األمر الذي ُيفسر 
انونيين "الفسر"و"البطالن". فمصطلح الفسر أن الُمشرع أخلط بين المصطلحين الق

                                                           

. وفـي نفـس هـذا 241العربي بلحاج، الوجيز في شرح قـانون االسـرة وفـق آخـر التعـديالت، المرجـع السـابق، ص - 1
تــذهب بعــض الحركــات النســائية فــي الجزائــر معتبــرة الــولي فيــه مــس بكرامــة المــرأة ومواطنتهــا ومخــالف لمبــدأ الــرأي 

 .94-91المساواة الدستوري. راجع، الشير شمس الدين، المرجع السابقن ص

2 - D.TCHOUAR, Causes de nullité de mariage et causes de divorce en droit algérien, 

Thèse d'Etat, Rennes , 1987.   

 50.،ص1994/1995رواق فتيحــة، تمييــز أركــان عقــد الــزواج عــن شــروطه، مــذكرة ماجســتر، جامعــة الجزائــر، - 3
ــــــري، مــــــذكرة ماجســــــتر، جامعــــــة  ؛ومــــــا بعــــــدها ــــــانون االســــــرة الجزائ ــــــزواج فــــــي ق ــــــد ال ــــــق شــــــندارني، فســــــر عق وتوفي

 بعدها. وما 40.، ص1995/1996الجزائر،
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. ذلك أن 1ال يتماشى من الناحية القانونية وفحوى النص ذاته 32الوارد في المادة 
الفسر يرد على عقد صحيح مكتمل األركان. فترتبه يكون جراء إخالل أحد المتعاقدين 

ن، إذا لم يوِف أحد ق.م:"في العقود الملزمة للجانبي 119/1بتنفيذ التزاماته طبقًا لمادة
 المتعاقدين بالتزامه جاز للُمتعاقد اآلخربعد إعذاره المدين أن ُيطالب بتنفيذ العقد أو

، مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك" فالنص صريح بأن الفسر فسخه
 أثر يترتب في حالة عدم تنفيذ أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته.

ي نجدها رتبت الفسر عند اختالل ركن واحد فقط، وحددته ف 33للمادةوبالرجوع       
والصداق والشهود، ولم تذكر الرضى. مما ُيستشف منه أن غياب ركن الرضى  الولي

 وحده يترتب عليه الُبطالن وليس الفسر، من جهة ومن جهة اخرى، فإن كل من الولي
بمفهوم الُمخالفة، فلماذا والصداق والشهود هي شروط صحة وليست بأركان. و وهذا 

 ميز الُمشرع بين االركان األربعة إذن؟

له ولقد عمل المشرع على تفادي هذا الخلط في المصطلحات والمفاهيم عند تعدي       
ة )التي سُنعالجها الحقًا(مما يجعلها متالئم 05/02بموجب االمر  33و 32و 9للمواد

 ومنسجمة بينها من الناحية القانونية.

لولي على أنه ركن في عقد الزواج ُنعرج على طبيعة الوالية التي نا لفبعد تكييف        
:"يتولى زواج 11. تنص م13و 12و11أخذ بها الُمشرع من خالل استقراء النصوص

وهو أبوها فأحد أقاربها األولين. والقاضي ولي من ال ولي له". وتنص  وليهاالمرأة 
لها.  أصلح من في واليته من الزواج إذا رغبت فيه وكان يمنع:"ال يجوز للولي أن 12م

ذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به، مع ُمراعاة أحكام المادة  من هذا القانون. غير  9وا 
                                                           

و محمــد  ؛ومــا بعــدها 198االحكــام الثابتــة والمتغيــرة فــي قــانون األســرة، المرجــع الســابق، صبــن شــوير الرشــيد،  - 1
وشــهرزاد بوســطلة، الــولي فــي عقــد الــزواج وموقــف المشــرع الجزائــري منــه، مجلــة  ؛200.محــدة، المرجــع الســابق، ص

 .43.، ص4، العدد2011،المنتدى القانوني، جامعة بسكرة
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للبنت". وتنص  مصلحةمن الزواج إذا كان في المنع  البكرأن لألب أن يمنع بنته 
واليته على الزواج، وال يجوز له  من في ُيجبر:"ال يجوز للولي أبًا كان أو غيره أن 13م

 ".بدون موافقتهاأن يزوجها 

محمد محدة أن الُمشّرع عّبر صراحًة عن اتجاهه في منع والية األستاذ فيرى        
سنة. فلم  18، على اعتبار رفعه لسن زواج المرأة إلى 13اإلجبار في الزواج في المادة 

ُمبررًا بعد ترشيدها البقاء الوالية عليها جبرًا، ذلك لما أصبح لديها من الخبرات  يرَ 
والتفكير الناضج ما يؤهلها على اتخاذ القرار المالئم لمصلحتها، وهو أمر منطقي 

. حيث يقول ابن القيم:"ال ُتجبر البكر البالغ على النكاح وال 1ويتماشى مع قول الفقه
ن جهة أخرى فإن الُمشرع ال يسمح للمرأة بإبرام عقد الزواج . وم2تتزوج إال برضاها"

ق.أ يتضح 33، وبمقاربتها مع م11بنفسها بل البد لها من ولي ينوب عنها، طبقًا للمادة
ُمخالفة الُمشرع لمذهب االمام مالك الذي قال عندما ُسِئل عن حال المرأة التي ُتزوج 

ن تطاول وولدت نفسها دون ولي فأجاب: بأنه ال ُيقر هذا الن كاح أبدًا على أي حال وا 
منه أوالدًا ألنها هي التي عقدت النكاح فال يجوز ذلك على حال. وبذلك ذهب األستاذ 
محدة إلى القول :"بمطالعتنا النصوص ال َنَرى المشرع سار على أي من هذه األراء، 

ُيِجْز للمرأة أن ، ولم 13بل سلك مسلكًا ُمخالفًا. فهو منع والية اإلجبار بنص للمادة 
ولم يتطلب 11تتولى عقد زواجها بنفسها، بل جعل ذلك من حق الولي طبقًا للمادة 

حضورها في أي نص قانوني آخر...ومن َثم فإننا نقول على المشرع ما دام سائرًا نحو 
. فُيمكننا 3منع والية االجبار عليه النص صراحًة عن حضور المرأة أثناء عقد الزواج"

اطرة االستاذ الرأي بكون المشرع لم يأخذ برأي صريح)الجمهور أو الحنفية( القول بُمش
 بل جمع بين كال الرأيين. 

                                                           

 وما بعدها. 192السابق، صمحمد محدة، المرجع  - 1

 .2،ص.1992ت، ، دار الكتاب العربي، بيرو 4، زاد المعاد في هدي خير العباد،جالجوزية ابن القيم - 2
 .194محمد محدة، المرجع السابق، ص. - 3
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وبهذا يكون المشرع قد أعطى أساسًا للولي ِصفة الُمباشرة، مع إستئذان المرأة        
وحصول رضاها، مؤسسًا رأيه من خالل تغير الظروف واألحوال، فالمرأة لم تبقى كما 
كانت عليه من قبل حبيسة المنزل والرجل من حولها صندوق ُمغلق ال تعلم عنه شيئًا، 

نبًا إلى جنب في شتى المجاالت الجامعة والبرلمان بل أصبحت تعمل مع الرجل ج
 .1والوزارة والثكنة العسكرية

العربي بلحاج إلى أن المشرع قد أخذ برأي الجمهور استنادًا إلى األستاذ ويذهب      
ق.أ فتفوض المرأة وليها ليقوم مقامها في إبرام العقد. ُيضاف إلى هذا أنه 11نص م

تمد على موافقة المرأة، غير أن الولي هو من يمثلها ويعبر جعل من الوالية اختيارية تع
. َفال َيمنعها إذا رغبت 3وشروطها في مجلس العقد في حدود مهمته 2عن ارادتها

ق.أ(. ونفس الرأي قال به االستاذ 13ق.أ(، وال ُيجِبرها إذا أعرضت عنه)م12فيه)م
الموافقة مع ما ذهب إليه  ( يجد11عبدالفتاح تقية أين قال:"إن الناظر إلى القانون)م

 .4فقهاء المالكية وجمهور الفقهاء من اشتراط الولي في النكاح"

وبالتالي فإن الُمشرع الجزائري َأجاز للمرأة البالغة أن ُتباشر عقد زواجها بنفسها         
، وهذا من منطق 13و11، على أن يكون ذلك بموافقة الولي طبقًا للمدتين 9طبقًا للمادة

 .5لي أدرى بشؤون موليته ويعمل على الحفا  عى مصلحتهاأن الو 

من  13و12و11وفي نفس السياق، أشارت دنوني هجيرة إلى أن نصوص         
قانون األسرة يكتنفها بعض الغموض والتناقض أحيانًا، واختلطت االمور بين إذن 

                                                           

 االكحل بن حـواء، مقارنـة بـين تـزويج المـرأة فـي الشـريعة االسـالمية والقـوانين الوضـعية، مجلـة االصـالة، جـانفي - 1
 .111، ص.53، العدد1978

وحيد الدين سوار، التعبير عن اإلرادة في الفقه االسالمي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع، الجزائـر، بـدون سـنة  - 2
 وما بعدها. 213نشر، ص

 .124العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري، المرجع السابق، ص. - 3
 .161االسرة مدعمًا بأحدث االجتهادات القضائية، المرجع السابق، ص.عبد الفتاح تقية، قانون  - 4
 .126العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري، المرجع السابق ، ص. - 5
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المشرع  . وهو ماذهب إليه عبد العزيز سعد عند االشارة إلى أن1ومنع، وبكر وثيب
الجزائري قد عالج الوالية باعتماد عدة أحكام وقواعد ُمتداخلة يكتنفها شئ من الغموض، 

أشارة إلى أنه إضافًة إلى توفر رضا الخطيبين النعقاد  11فعند تعليقه على المادة
الزواج، فإن رضا الفتاة ال يكفي وحده بل البد من تطابقه مع رأي الولي. ِلُيبِرَم العقد 

عنها في الحاالت التي يمنعها الُعرف والخجل من حضور مجلس العقد الذي نيابًة 
 . 2يحضره جنس الرجال

وفيما َيُخص منع الولي موليته في الزواج كان الُمشرع صريحًا بموجب       
 حيث وضع قاعدة عامة تشمل البكر والثيب، شريطة توفر السن القانونية 12/1المادة

ات عتبار ا وأن يكون الزوج ُكفئًا لها، أن تتزوج منه ولو بعدم موافقة الولي المؤسسة على 
فإن  13إلى إذن القاضي. وبالرجوع إلى مغير مصلحة الفتاة. وذلك بعد اللجوء 

 ال يجوز إجبار الفتاة بكرًا كانت أو ثيباً الُمشرع اعتمد المذهب الحنفي، حيث 

 .3)لها أهلية الزواج( على الزواج إال برضاها 

في بعض  ولقد وافق القضاء ما ذهب اليه الُمشرع، حيث قضت المحكمة العليا       
جانبها هو شرط  إلىنفسها وأن حضور وليها  جأن تزو  بأنه :"ليس للمرأةاتها قرار 

. فهنا 4ال كان العقد باطال بطالنا مطلقًا يقضي به القاضي من تلقاء نفسه"إ أساسي، و
المحكمة العليا كانت واضحة في اتجاهها الداعم لموقف الُمشرع في تأكيدها على الولي 
في عقد الزواج. وقضت أيضًا بأنه:"متى كان من الُمقرر شرعًا أن الزواج الصحيح ال 
يقوم إال على أركان مبينة بوضوح، وَيقول ابن زيد القيرواني في رسالته ال نكاح إال 

                                                           

، 2000دنـــوني هجيـــرة، إجحـــاف قـــانون االســـرة الجزائـــري بحقـــوق المـــرأة، مجلـــة المجلـــس االســـالمي االعلـــى، ،  - 1
 .479، ص3العدد

؛ ونفـــس 120،121،124عبـــد العزيزســـعد، الـــزواج والطـــالق فـــي قـــانون االســـرة الجزائـــري، المرجـــع الســـابق، ص - 2
 .89الطرح ذهب اليه بن شوير الرشيد، الثابت والمتغير في قانون االسرة، المرجع السابق، ص.

 .122،123عبد العزيزسعد، الزواج والطالق في قانون االسرة الجزائري، المرجع السابق، ص - 3
 .139.، ص1986، 1، م.ج،ج07/12/1966المحكمة العليا ، غ.ق.خ،  - 4
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برضاها وتأذن هدي عدل، وأيضًا ال يزوج البنت أب وال غيره إال بولي وصداق وشا
، ومن َثم فإن الَقضاء ِبما ُيخالف َأحكام هذا المبدأ ُيعد خرقًا ألحكام الشريعة بالقول

 على وجوب رضى المرأة.   المحكمة أكدت ومن ثمَّ . 1اإلسالمية"

دون توضيح األسباب  وقضت أيضًا:"ال يجوز لألب أن يمتنع عن تزويج ابنته       
عية بالزواج طبقوا  التي بني عليه االمتناع. ولذلك فإن القضاة بقضائهم بإذن الُمدَّ

. من خالل هذا القرار 2من قانون االسرة" 9و 12صحيح القانون، ال سيما المادتين
يتبين لنا أن القضاء ُيؤكد على أحقية المرأة في اختيار شريكه بكل حرية وفق الضوابط 

عية والقانونية.   وفي قرار حديث لها ذهبت إلى أنه:"يبطل الزواج بانعدام ركن الشر 
. فالمحكمة 3الرضا وال يحق إجبار المرأة غير الراضية به على إتمام إجراءات الزواج"

 العليا ُهنا ُتؤكد على أنه ال يحق للولي أن ُيجبر موليته على الزواج إال برضاها. 

 84/11َبق، َنخُلص إلى أن المشرع الجزائري في ظل قانون وتفريعًا عما سَ          
أخذ برأي كل من الجمهور والحنفية في مسألة الوالية. فعلى اعتباره الولي ركن في عقد 
الزواج يكون موافقًا لرأي المالكية، فال يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير ولي. 

شى الُمشرع ورأي الجمهور في عدم وبالنسبة لمسألة منع الولي موليته من الزواج، تما
جواز المنع، آخذًا برأي المالكية بخصوص منع الفتاة البكر من الزواج من طرف وليها 

التي تمنع الولي من إجبار موليته على  13ُمراعاًة لمصلحتها. أما بالنسبة لفحوى م
ن أنه ال الزواج من غير تفرقة بين البكر والثيب، فقد جاءت متوافقة ورأي الحنفية، م

يجوز للولي أن ُيجبر البكر البالغ على الزواج. فالُمشرع حاول التوفيق بين رضى المرأة 
                                                           

 . 64.ص ،01، العدد  1999، م.ق ، ،  34438، ملف رقم  24/09/1984المحكمة العليا ، غ.أ.ش ،  - 1

 . 267.، ص02، العدد 2003، م.ق ،  90468، ملف رقم  30/03/1993المحكمة العليا ، غ.أ.ش ،  - 2
 .  267، م.إ.ق، ص 249128، ملف رقم  18/07/2000المحكمة العليا ، غ.أ.ش ،  - 3
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 تووليها على اعتبار أن عقد الزواج يختلف عن بقية التصرفات المالية للإلعتبارا
 السالفة الذكر.

ت غير أنه نتيجة ِلتعالي بعض األصوات من الداخل والخارج، والتي طالب           
ن رب بيالُمشرع بإلغاء الولي العتباره يمس كرامة المرأة وُينقص من أهليتها، وفيه تضا

فيه نصوص األهلية المقررة في القواعد العامة في القانون المدني، وقانون األسرة. و 
ين بدولية التي صادق عليها المشرع والمتضمنة مبدأ المساواة أيضًا خرق للمواثيق ال

لى غيرها من البواعث التي دفعت بالمش رع الجنسين الُمؤَسسة على نظرية الجندرة، وا 
 الفرعإلى محاولة إلغاء والية االجبار من مؤسسة الزواج. األمر الذي ُنعالجه في 

 .الموالي

 الفرع الثاني
  05/02األمرظل في  إلغاء والية اإلجبار 

لغاء بعض النصوص  05/02ِبُموجب األمر         َعمل الُمشرع على تعديل وا 
تنص:"ينعقد الزواج بتبادل 9. حيث باتت المادة 1الُمنظمة للوالية، وذلك العتبارات عدة

 -مكرر:"َيجب أن تتوفر في عقد الزواج اشروط اآلتية:9الزوجين". وأضاف م رضا
انعدام الموانع الشرعية للزواج". وُعدلت -شاهدان. -.الولي -الصداق. -أهلية الزواج.

زواجها بحضور وليها، وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي  الراشدة:"تعقد المرأة 11م
من هذا القانون يتولى زواج  7كام المادةدون اإلخالل بأح –شخص آخر تختاره. 

أولياؤهم وهم األب، فأحد األقارب األولين والقاضي ولي من ال ولي له".  الُقصر
التي  القاصرة ُيجبر:"ال يجوز للولي أبًا كان أو غيره أن 13، وُعِدلت م12وُألغيت المادة

 هي في واليته على الزواج، وال يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها".

                                                           

 .307تشوار جياللي، عدم المذهبية الصرف، المرجع السابق، ص. - 1
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أن الُمشرع حسم أمره بحصر أركان  ق.أ يتبن جلياً  9و41انطالقًا من المادتين      
. وبمفهوم الُمخالفة فإن كل ماعداه يندرج تحت 2الزواج في ركن وحيد أاَل وهو الرضا

مكرر( ولم 9و9رع ذكره فقط ألركان الزواج )وصف الشرط، غير أنه يؤخذ على المش
  مكرر تحت عنوان شروط الزواج.9فكان ينبغي إدراج ميذكر شروط الزواج 

ة، حيث          وتعليقًا على هذا التعديل ينتقد الجياللي تشوار هذا التعديل ِبِشدَّ
مثياًل ال  يقول:"ومن زاوية الوالية في الزواج، انفرد الُمشرع الجزائري بنص لم نجد له

. فالمذهب الحنفي أعطى 3في المذاهب الفقهية وال في النصوص القانونية الُمعاصرة"
إذا كان  -الذي ُتباشره بُمفردها–الراشدة  ةالولي حق االعتراض على زواج المرأة البالغ

الزوج غير كفؤ، أو إذا كان المهر أقل من مهر الِمثل، األمر الذي لم يقرره الُمشرع في 
 التعديل.

ضافًة إلى هذا، ينتقد اأُلستاذ م          :".....أي شخص آخر تختاره.."، حيث 11وا 
ُيشير إلى عدم عقالنية ُحضور أي شخص ليست له أي مصلحة في هذا العقد، ومهما 
كانت عالقته مع المرأة ليكون وليًا عليها. فوصف هذا األمر بـ"التلفيق القبيح" بين 

من اإلسالم والغرب. فالتركيز على ركن الرضا وحده في مؤسسة األسرة في كل 
تأسيس الزواج ُيعد خطوة نحو اإلنحراف من طرف الُمشرع، بداعي التأثر بالظروف 

                                                           

 ...."رضائي:"الزواج هو عقد 4م - 1
الهــالل للخــدمات عبــد القــادر بــن داوود، الــوجيز فــي شــرح قــانون األســرة الجديــد، موســوعة الفكــر القــانوني، دار  - 2

؛ و بوكــايس ســمية، واليــة الــزواج فــي التشــريع األســري الجزائــري مــابين اإللغــاء 83، ص.2005االعالميــة، وهــران، 
 وما بعدها. 156، المغرب، ص.20، العدد2014واإلبقاء،مجلة الفقه والقانون، ، جوان 

بمشروع القانون المتضـمن الموافقـة علـى األمـر  ".....وفيما يتعلق دوافع الحكومة الجزائرية لتعديل قانون األسرة - 3
، فإنــه يــأتي مــن منطلــق أن القــيم والمبــادك اإلنســانية لكــل مجتمــع بشــري إنمــا تتجلــى عبــر ُنظــم عالقــات 05/02رقــم 

أحواله الشخصية التي ترتسم من خاللها الصورة الحقيقية الُمعبرة عن َمفاهيمه للعدل والمساواة والحريـة ومـدى التزامـه 
وتطبيقــه لهــا فـي عالقــات الفــرد مـع أقــرب النــاس إليـه فــي المجتمــع....ومن أهـم المســائل التــي طالهـا التعــديل فــي  بهـا

الزواج: تتعلق التعديالت في هذا الجانب أساسًا بطبيعة عقـد الـزواج  -2قانون األسرة الحالي باختصار هي ما يأتي:
لمــرأة الراشــدة يــتم بحضــور وليهــا.....".  الفتــرة التشــريعية وركــن الرضــا فيه...الواليــة شــرط فــي عقــد الــزواج، وزواج ا

 .2005لسنة 146، ج.ر14/03/2005الخامسة، الدورة العادية السابعة، الجلسة العلنية الُمنعقدة يوم االثنين 
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. فاألخذ بماهو موجود عند الغرب من ناحية اأُلسرة فيه قياس مع 1والتطورات الحديثة
بدأ سلطان االرادة. وكمثال الفارق، فالغرب ُيكيف الزواج كغيره من العقود، وُيخضعه لم

على ذلك هو ما َقننه المُشرع الفرنسي لزواج مثليي الجنس ُخضوعًا إلرادتهما الُحرة. 
يتناقض  وفي نفس الفكرة يقول بن شوير الرشيد:"وهذا األمرُيعد غريبًا في مجتمعنا، ألنه

 .2مع الُعرف الجاري في هذا الشأن "

ق.أ أراد به المشرع 11جياللي أن تعديل متشوار  ستاذومن ناحية ُأخرى، يرى األ      
تجسيد مبدأ المساواة بين الزوجين، الذي جاءت به المواثيق الدولية. غير أنه يتوجب 
أن تكون المساواة بين الرجل والمرأة في إطار الُبعد اإلنساني الحضاري، وليس على 

 .3أساس اإلباحية الُمطلقة الرامية للتالعب بجسم المرأة

تشوار زكية، عند تناولها ِلمكانة الوالية في إطار األستاذة حميدو وتذهب          
حقوق المرأة الراشدة العاقلة، إلى أن الُمشرع لم يكن صريحًا في منح هذا الحق، بل 

ق.أ من عبارة "يتولى زواج..." إلى 11استعمل أسلوب التلميح، وذلك بتغيير صيغة م
". األمر الذي ترتب عنه تناقض وغموض في عبارة"تعقد المرأة الراشدة...

ق.أ(، فدور الولي أصبح شكليًا وثانويًا لكونه ال ُيمكنه إجبار موليته 33و9النصوص)م
عند االشارة إلى عبارة"الحضور"،  11على الزواج في جميع الحاالت، لصراحة نص م

. ومن جهة ُأخرى لها أن تختار للحضور وليها أو غيره، وتتساءل ُهنا 4وليس"الموافقة"
 عل مصلحتها عن أسرتها حريصاً الدكتورة هل سيكون هذا الشخص اآلخر الغريب 

                                                           

. كمـــا انتقـــد 217تشـــوار جياللـــي، خـــواطر حـــول بعـــض الجوانـــب فـــي العالقـــات الزوجيـــة، المرجـــع الســـابق، ص - 1
صياغة هاته النصوص ُمعتبرًا أياها غير سـليمة. وهـو نفـس الطـرح الـذي ذهـب إليـه األسـتاذ فيصـل بـن سـعد اأُلستاذ 

ومــا  173التليالنـي، إســقاط ركــن الــولي مــن عقــد النكــاح مقدمــة للــزواج الســري، مجلــة المعيــار، المرجــع الســابق، ص.
 بعدها.

 .66رجع السابق، ص.بن شوير الرشيد، شرح قانون االسرة الجزائري المعدل، الم - 2
 .12،19تشوار جياللي، تحفظات الجزائر على بعض بنود االتفاقيات الدولية، المرجع السابق، ص. - 3
 .79-77تشوار حميدو زكية، بعض حقوق المرأة المستحدثة، المرجع السابق، ص. - 4
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 والحفا  على حقوقها؟

ذا كان الُمشرع ُيبرر موقفه من تعديل م         ق.أ بأنه انتهج موقف المذهب 11وا 
الحنفي، فإن تبريره قد جانب الصواب. ذلك لما يعرفه هذا المذهب من ضابطي الكفاءة 
وشرط مهر المثل، فإذا لم يتوفرا فللولي حق اإلعتراض على هذا النكاح وطلب 

 . 1فسخه

عبد العزيزسعد تعديل المواد المتعلقة بالوالية، ُمرتأيًا أن ذ األستاوينتقد بدوره       
الُمشرع حاول إرضاء بعض الَغَواني وبعض السياسين الُمطابين بإلغاء الولي. ففي 

قرر إلغاء الولي ، وال هو اشترطه صراحًة.  نظره أن المشرع وقف ُموقفًا ُمتَذبِذَبًا فال هو
من القانون المدني الفرنسي، وبهذا يكون قد  146ويرى أن المشرع تأثر بأحكام الماد

خالف أراء فئة كبيرة من الفقه االسالمي، وبذلك يتحلل التماسك العائلي وتقع الِفتنة بين 
 . 2الفتيات وأبائهم، وبين النساء وأوليائهم

فُيشير إلى أن المشرع اعتبر الوالية شرط صحة  ،بلحاج العربياألستاذ أما            
اج. وبهذا أخذ بوالية المشاركة التي تثبت للولي على المرأة البالغة العاقلة، في الزو 

فالخيار لها غير أنه ُيستحسن أن تستشير وليها، وأن يقوم هو بإجراء عقد زواجها حتى 
. وُيضيف القول:"وقد أخذ القانون 3ال ُتوصف المرأة بالخروج عن التقاليد واألعراف

بأن االمر في زواج البالغة العاقلة يعود إلى  11 للمادةالجزائري برأي الحنفية طبقاً 
. وُنخالف الدكتور الرأي بكون 4نفسها، ويستوي في ذلك أن تكون المرأة ثيبًا أو بكرًا"

المشرع لم يتبَن رأي الحنفية صراحًة ألنه لم يعِط الحق للولي في االعتراض على 
تهميشه عند االقتضاء الَيخُدُم مصلحة  الزواج إذا لم يكن الزوج كفؤًا. فتغييب الولي أو

                                                           

 .79تشوار حميدو زكية، بعض حقوق المرأة المستحدثة، المرجع السابق، ص. - 1
 .42،43عبد العزيز سعد، قانون االسرة الجديد في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص - 2
 .238العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري وفق آخر التعديالت، المرجع السابق ، ص. - 3
 .248، ص.العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري وفق آخر التعديالت، المرجع نفسه  - 4



 إلغاء مظاهر التمييز بين الجنسين                                                      ثاني          الفصل الالباب األول/
 

162 
 

الق في ـــاهرتي الُخلع والطــازاد بشكل كبير على انتشار ظـــــالمرأة على اإلطالق، وهو م
 .1المجتمع الجزائري 

يدها فبعد عرضنا لبعض آراء الُشراح الجزائريين حول مسألة الوالية والتي نؤ         
اب نب الصو رع جاِلُقوة الُحَجج الِعلمية والَعملية التي استندوا عليها، ُيمكن القول أن الُمش

في  ق.أ، وذلك بمنحه المرأة الراشدة حق اإلنفراد11في تنظيمه للوالية بخصوص المادة
ها، دون الرجوع إلى رأي وليها. وهو الذي ال يتماشى وُخصوصية عقد إبرام زواج

 الزواج، الذي يقوم على فلسفة الجمع بين عائلتين وليس بين شخصين. وعليه ُيتوجب
ه الرجوع إلى الولي لُيشاركها الرأي فهو األمين على رعايتها ومصالحها، ال يحق ل

 رغبت فيه. إجبارها كما ال يجوز له منعها من الزواج إذا 

وننتقد بشدة ونشجب بهذا التعبير غير السليم من المشرع "أو أي شخص تختاره"       
من هو هذا الشخص؟ من األقارب أم ال؟ ماهي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه؟ 
فهذه العبارة َمْدَعاة لإلنحراف والتحلل، وُمؤشر على فتح الباب أمام الزواج العرفي، 

ائرية وبعدها عن المجتمع وتغير مفهومه األسرة التي عرفها المشرع وتفكك االسرة الجز 
تجمع بينهم  أشخاصق.أ:"األسرة هي الخلية االساسية للمجتمع وتتكون من 2في المادة

". فمن خالل هذا النص يتبين أن األسرة ال ُتبنى بين القرابةصلة الزوجية وصلة 
. 2صلة القرابة كأصل عام شخصين فقط، بل ُيشارك في تأسيسها أشخاص تجمعهم

 وهذا يؤدي. 11فالمشرع ُهَنا أشار إلى ِصلة القرابة وتخلَّى عنها في ُصلب المادة

                                                           

حالـة زواج بـالجزائر  2500فريدة لكحل، الشارع تحت الصدمة، جزائريـات يتـزوجن دون فاتحـة وال ولي،تسـجيل  - 1
الوســــطى فقــــط تعقــــد بــــدون حضــــور ولــــي مــــن االقــــارب بحضــــور صــــديق او جــــار ال عالقــــة لــــه بــــالعروس علـــــى 

 .17، ص.12/07/2010، 2992االطالق....، جريدة الشروق اليومي، العدد
وقد قضت المحكمة العليا في قرار لها:"أن ولي الزوجة ال ُيشترط أن يكون أباها شخصـيًا، بـل قـد يكـون أخوهـا  - 2

أو عمهــا فــي حالــة وجــود مــانع لوالــدها أو بتكليــف منــه" وفيــه داللــة علــى اشــتراط الــولي مــن ِقبــل القضــاء، وهــو اتجــاه 
 483، ص2، العـدد2007، م.م.ع، 381880رقم  ، ملف 14/02/2007صائب.انظر، المحكمة العليا ، غ.أ.ش ، 

 . 
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 إلى تناقض وُغُموض بين الُنصوص. 

وعلى اعتبار أن نية المشرع كانت متجهة لتبني رأي الحنفية فكان يتوجب عليه         
عى غرار المشرعين السوري  ومهر المثل، 1اإلشارة صراحة إلى ضابطي الكفاءة

قانون األحوال الشخصية السوري:"إذا زوجت الكبيرة نفسها  27واألردني، حيث تنص م
ال فللولي طلب فسر النكاح".  فءكُ من غير موافقة الولي، فإن كان الزوج  لزم العقد وا 

قانون األحوال الشخصية األردني:"ُيشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل  20وتنص م
لمرأة في المال وهي أن يكون الزوج قادرًا على المهر المعجل ونفقة الزوجة  كفوءاً 

 وُتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فال يؤثر ذلك في الزواج".

وُتعرف الكفاءة بأنها "المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة، مما ُيوجب         
لزوجة في الكمال أو النقص، إال فيما يتعلق عدمها عارًا، فضابطها: مساواة الزوج ل

  .2بالعيوب"

محمد محدة  فيما ذهب إليه من أن القول برأي الحنفية األستاذ وُنشاطر الرأي         
على إطالقه يؤدي إلى مآسي كثيرة أساسها تزويج المرأة نفسها دون الرجوع إلى إرادة 

. وُيشير الدكتور إلى 3التي ُتجيز ذلكوالديها ُمستندًة في ذلك إلى النصوص القانونية 
أن بعض الدول َعَدَلت عن رأي الحنفية إلى رأي الجمهور نتيجة اآلثار السلبية لرأي 

الولي ضروري الحنفية، حيث ذهبت مجلة األزهر الشريف في مقال لها تحت عنوان"
ُعين أول " إلى أنه:"...ُمنذ أن استقر حكم الدولة العثمانية في مصر، و في عقد الزواج

                                                           

 وما بعدها. 200.عمر سليمان االشقر، احكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، المرجع السابق، ص - 1

-471. وقد قضت محكمة النقض السورية فـي قرارلهـا)213محمد الحسن مصطفى البغا، المرجع السابق، ص - 2
:"تعريــف الكفــاءة ُيرجــع فيــه إلــى العــرف فــي بلــد مــا، وال ُيرجــع فــي ذلــك إلــى غيــر ( بــأن 31/10/1971بتــارير 461

. ويشـير أبـو زهـرة إلـى أن :"وهـي عنـد 213محمد الحسـن مصـطفى البغـا، المرجـع نفسـه، ص عرف البلد". نقاًل عن،
والحـرف، علـى اتفـاق فـي الحنفية المعمول بمذهبهم في مصر ستة أمور: النسـب واإلسـالم، والحريـة والمـال، والديانـة 

 .135بعض هذه االمور واختالف في بعضها". أنظر، أبوزهرة، االحوال الشخصية، المرجع السابق، ص
 .205محمد محدة، المرجع السابق، ص. - 3
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قاضي حنفي والقانون ملتزم مذهب أبي حنيفة الذي يرى أن المرأة الرشيدة يصح أن 
تزوج نفسها من غير الولي، ولقد توالت السنون وتعاقبت الدهور على هذا الرأي 
والُمشرعون واقفون َجاِمُدون أمام الزمن الُمَتَجِدد الذي ال يقف، ولم َيفتحوا أَعُينهم على 

ماعية، والنكبات الخلقية التي نجمت على انفراد المرأة بعد زواجها من المآسي االجت
غير أن يشرف عليها الولي الذي هو أبعد نظرًا وأكثر تبصرًا بعواقب االمور. ولماذا 
نستمد مذهبًا واحدًا وندُع رأي الجمهور وقد نطقت الحوادث ودلت التجارب على أن 

ثيرًا ما أوقع المرأة في مآسي اجتماعية وجود الولي أحكم وعدمه في عقد النكاح ك
 . 1 ونكبات خلقية..."

ونفس الُغُموض َذَهَب إليه المشرع المغربي في الُمدّونة عندما نص في        
:"للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها". حيث 25م

ن المالكي إلى نحاه المشرع المغربي م انتقد عبدهللا التناني هذا التغير في التوجه الذي
اإلجتماعية: ما هو -1 ولى لعدة اعتبارات:خذ بالمذهب المالكي أُ الحنفي، واعتبر األ

 .2المعروفة في األسرة والمجتمع ُمتعارف من اعتبار الولي، ِحفاظًا على التقاليد

عًا الولي دفاألخالقية: الزواج بدون ولي من المتشابهات، فوجب الزواج عن طريق -2 
ن عالفقهية: وجب الزواج  -3 للمتشابهات، ولما يلحق المرأة من عار ال داعي له.

 .علعقلية: الزواج بالولي صحيح باإلجماا -4 طريق الولي النه هو المشهور الراجح.

ن أخذت بما قل قائله ـــدونة هـــوبعد هاته اإلعتبارات يقول التناني:"والم       نا وا 
فإنه مازالت تحت ِمظلة الشرع والشريعة، وأقصى ما ُيَقال في ذلك أنه وضعف دليله 

خروج عن المذهب، واألخذ بالقول الضعيف الَمرُجوح، والوقوع في المتشابهات. ونحن 

                                                           

 .205،206نقاًلعن: محمد محدة، المرجع السابق، ص - 1
ل النـاس علـى تـرك عوائـدهم هـو مـن المشـقة "وجوب مراعاة عوائد المجتمع الـذي ُيشـرع فيـه أي قـانون؛ ألن حمـ - 2

المرفوضة شرعًا وقانونًا، كما سيفقد القانون احترامه من انفسهم فال يمتثلون اليـه إال ُمـرَغِمين"؛ أحسـن زقـور، المرجـع 
 .131السابق، ص.
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ال نقول بعدم صحته؛ ألنه مسألة فيها ِخالف، وحكم الحاكم يرفع الخالف، وقد ارتفع 
ل: اأُلولى للمرأة أن ُتّفِوض في ذلك ولّيها كما هذا الِخالف بالظهير الشريف، ولكننا نقو 

 .1تقول المدونة"

أمَّا الُمشرع التونسي فكان صريحًا منذ البداية وقد حسم األمر ووضع حدًا لكل       
اجتهاد فقهي ُيشكك في صالحية المرأة إلبرام عقد الزواج بمفردها ودون مشاركة وليها 

ة:"ال ينعقد الزواج إال برضا الزوجين، وُيشترط من المجل 3الشرعي، وهذا طبقًا للفصل
 .2لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة"

 وُخالصة القول، أن الوالية ليست إنقاص من قيمة كرامة المرأة كما ُيصور       
ا البعض، بل على العكس من ذلك؛ فالولي هو الناطق الرسمي للمرأة يوصل إرادتها كم

ي للشخص الذي يريد الزواج بها، وُيحافظ على كرامتها وشرفها وعفتها، بل هو ه
لمستقبل. فالوالية والية أحرص الناس على أن تكون موليته في أيدي أمينة في ا

ل حيث ال يجوز كأصل عام أن تنفرد المرأة بإبرام عقد الزواج بمفردها، ب ُمشاركة،
قوم ُيشاركها وليها في ذلك. فبعد رضاها الكامل والحر من غير إكراه ُتفوض وليها لي
ية لغالببإبرام العقد نيابًة عنها. وبهذا نكون لم نخرج عن أعراف وتقاليد مجتمعنا ذو ا

السرة فها ادة االسرة الجزائرية من التفكك والوحدة التي تعر المالكية وعملنا على تأكيد وح
 في الغرب. 

واجها تعقد المرأة الراشدة ز  ق.أ كالتالي:"11وعليه نقترح أن يصبح نص المادة        
ا من هذ 7دون اإلخالل بأحكام المادة –بتفويض وليها، وهو أبوها أو أحد أقاربها. 

 لي منو هم وهم األب، فأحد األقارب األولين والقاضي القانون يتولى زواج الُقصر أولياؤ 
        ".ال ولي له

                                                           

 .107،108عبدهللا التناني، المرجع السابق، ص - 1
 .169عمار الداودي، المرجع السابق، ص. - 2
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ار ى اعتبتعدد الزوجات عل وبعد ُمعالجة مسألة الوالية َنعُمُد إلى دراسة محور         
  ي.لثانالمبحث ابمبدأ مساواة المرأة في  أنه أسال الكثير من الحبر بكونه ُيعد إخالالً 

 الثاني المبحث
 تقييد التعدد 

مية غاية نيت به الشريعة اإلسالؤكد، عَ احترام الحياة الزوجية أمر واجب مُ  إنَّ         
واضطراب  ناية وحذرت كل التحذير من تكدير صفوها، أو تعريضها لخلل أو تعثرالعِ 

هي  مرأتهالحياة الزوجية القائمة على اثنين فقط، رجل وا كما أنتبعًا للشهوات واألهواء.
األصل الطبيعي في الزوجية كل منهما يكون لألخر ويكتمل به، ويشاركه الحياة، 

 رخائها وشدتها، لذتها وألمها. 
أن يكون للرجل أكثر من  زوجة في حاالت  إلىوا الضرورة عُ دْ ولكن قد تَ        

بمرض مزمن، أو أن  تكون الزوجة عقيمًا، أو يكون صاب المرأة وصة، كأن تُ خُص مَ 
طحن زاجها هي بالعكس، وكذا عندما تَ اء، ومِ َض كثرة اإلفْ  إلىجل قويًا يدفعه زاج الرَ مِ 

 إلى حمايتهن من الفساد إالَّ كبير من الرجال فتكثر النساء وال سبيل  الحرب عدداً 
َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكم  ﴿:تعالىبيح اإلسالم التعدد، قال هللا بالزواج، ففي  هذه األحوال يُ 

َن النَِّساِء َمْثَنٰى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ذَٰ  ِلَك مِّ
 .1 ﴾َأْدَنٰى َأالَّ َتُعوُلوا

 اقتعّصبين من ِرَجال الدين واإلستشر ربيين المُ الغَ خرى، نجد أن ومن جهة أُ       
 ليالً دون حملة قاسية على اإلسالم والمسلمين بسبب تعدد الزوجات ، ويتخذون منه نُ شُ يَ 

 م. زواتههواتهم  ونَ على اضطهاد اإلسالم للمرأة واستغالل المسلمين لها في إرضاء شَ 

 ات في تعديلهــدد الزوجـــتع إلىتطرق  ار، نجد المشرع الجزائري قدـــوفي هذا اإلط      
منه، وحول هذا الوضع الجديد انقسم الفقه  08 محيث نظم أحكامه في  ،ةلقانون األسر 

                                                           

 . 3النساء اآلية سورة  -1
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هذا التقييد واعتباره مكسبا لحقوق المرأة الجزائرية، وبين ُمعارض  إلىؤيد مُ  إلىالجزائري 
سلب حقوق الرجل في  ممارسة حقوقه التي كفلها  إلىلهذا التشديد على اعتباره مؤدي 

 له الشرع والقانون.

ثر هذا، يتسنى لنا         ائري. التشريع الجز حول ماهية تعدد الزوجات في  التساُؤلوا 
عتبر المشرع الجزائري التعدد كأصل أم استثناء؟ وهل حصر شروط أي بمعنى؛ هل ا 

 ر ؟ وهل التعدد حق للزوج يتصرف فيهالتعدد أم أتى بها على سبيل المثال ال الحص
 لطة خولها المشرع للقاضي حتى ال يتعسف الزوج؟ كيفما شاء؟ أم هو سُ 

هذا، وانطالقا من الواقع المعاش اليوم، هل من مصلحة المشرع أن  إلىوُيضاف       
 التعدد؟ على اعتبار أن نسبة النساء في الجزائر اليوم إلىكيفية اللجوء  ليقيد  أو يسه

وجود خمسة ماليين بنت عانس  إلىحيث ُتشير آخر اإلحصائيات  تفوق نسبة الرجال،
 ، وهو أمر جد خطير .1في الجزائر

 الشريعةتعدد الزوجات في بعض الحضارات القديمة، ثم في  وسأعالج          
 لبالمط)في التشريع الجزائري  األول(. وبعده ُأناقش تعدد الزوجات المطلب)اإلسالمية
 الثاني(.

 األول المطلب
 اإلسالمية والشريعةتعدد الزوجات في بعض الحضارات القديمة 

موضوع تعدد الزوجات في بعض الحضارات القديمة،  المقامفي هذا  نتناولو      
ي مسألة التعدد ف بعدها. ثم نعالج (الفرع األول)والتي كانت تبيح التعدد بال حصر

 .)الفرع الثاني(الشريعة اإلسالمية التي جعلت له ضوابط وشروط خاصة
                                                           

 .19/01/2010، الثالثاء 2823يومية الفجر، العدد  - 1
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 الفرع األول

 تعدد الزوجات في بعض الحضارات القديمة 

تبيح التعدد من دون حد، وأنبياء التوراة جميعا بال الديانة اليهودية  كانت        
أن نبي هللا سليما كان له سبعمائة  استثناء كانت لهم زوجات كثيرات، إذ جاء في الثورة

 . 1ن الحرائر وثالثمائة من اإلماءامرأة م

:" إن  2األقدمين " نويقول نيوفلد صاحب كتاب" قوانين الزواج عند العبرانيي     
ن كان بعض الربانيين  التلمود والتوراة معا قد أباحا تعدد الزوجات على إطالقه، وا 
ن قوانين البابليين وجيرانهم من األمم التي  ينصحون بالقصد في عدد الزوجات، وا 

 أختلط بها بنو إسرائيل جميعا على مثل هذه الشريعة في أتحاذ الزوجات واإلماء. 

حيث ورد في . 3نص صريح يمنع التعددها لم يرد في، فيمةالمسيحية القد أما       
 " يلزم أن يكون األسقف زوجا:بعض رسائل بولس ما ُيفيد أن التعدد جائز، فقد قال

. ففي إلزام األسقف وحده بذلك دليل على جوازه لغيره، ذلك أن رجل 4لزوجة واحدة"
 الدين منقطع عن مآرب الدنيا.

القرن السابع عشر، كما  إلىفي العالم المسيحي  باحاً وبقي تعدد الزوجات مُ         
( العالم westermark، ويقول وستر مارك )نجاء في توارير الزواج بين األوروبيي

(  ملك أيرلندة كان له زوجتان diarmat(: " إن ديارمات 5الثقة في تارير الزواج
                                                           

الحادي عشر من سـفر الملـك األول. أخـذا عـن؛ عبـاس محمـود العقـاد، المـرأة فـي القـرآن،  اإلصحاحجاء هذا في -1
 .70 .، ص2008الطبعة السادسة،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 Bye. Neufeld      Ancientالعقـاد، المرجـع السـابق، نفـس الصـفحة        عبـاس محمـود  عـن: ُمقتـبس -2
Hebrew Marriage Law :  

، القــاهرة، عمصــطفى الســباعي، المــرأة بــين الفقــه والقــانون، الطبعــة الثانيــة، دار الســالم للطباعــة والنشــر والتوزيــ - 3
 . 48 .،ص2003

 .71العقاد، المرجع السابق، ص عباس محمود عن:  ُمقتبس -4
 .72العقاد، المرجع السابق، ص عباس محمود عن:  ُمقتبس -5
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ن الوسطى .... وسريتان، وتعددت زوجات الملوك الميروفنجيين غير مرة في القرو 
م بعد صلح وستفاليا ، وبعد أن تبين النقص في عدد السكان من  1650وفي سنة 

جراء حروب الثالثين، أصدر مجلس الفرنكيين بنورمبرج قرارًا يجيز للرجل أن يجمع 
 بين زوجتين.

 1531إيجاب تعدد الزوجات، ففي سنة  إلىبل ذهبت بعض الطوائف المسيحية      
ينبغي أن  –ق المسيحي ح -نادى الالمعمدانيون  في مونستر صراحة، بأن المسيحي

تكون له عدة زوجات، ويعتبر المورمون كما هو معلوم أن تعدد الزوجات هو نظام 
 إلهي مقدس".

ان مباحا على :" ومن المعلوم أن اقتناء السراري ك1ويقول األستاذمحمود العقاد      
إطالقه كتعدد الزوجات، مع إباحة الرق جملة في البالد الغربية ، ال يحده األ ما كان 
يحد تعدد الزوجات من ظروف المعيشة البيئية، ومن صعوبة جلب الرقيقات المقبوالت 
للتسري من بالد أجنبية، وربما نصح بعض األئمة بالتسري الجتناب الطالق في حالة 

شرعية. ومن ذلك ما جاء في الفصل الخامس عشر من كتاب الزواج عقم الزوجة ال
التسري بداًل من تطليق زوجته  إلىاألمثل للقديس أوغيسطن، فإنه يفضل التجاء الزوج 

 العقيم".

، فقد وجدت اإلرسالية ي أفريقياتعترف بالتعدد ف ،المسيحية المعاصرةغير أن      
وهو تعدد الزوجات لدى األفريقيين الوثنيين حيث التبشيرية نفسها أمام واقع اجتماعي 

، فنادوا بينهم وبين الدخول في النصرانية رأوْا أن اإلصرار على منع التعدد يحول
غير حد محدود، وقد ذكر نورجيه  إلىبوجوب السماح لألفريقيين المسيحيين بالتعدد 

ة حيث قال:" فقد كان مؤلف كتاب " اإلسالم والنصرانية في أواسط أفريقية " هذه الحقيق
 الوثنيين االجتماعيةهؤالء المرسلون يقولون أنه ليس من السياسة أن نتدخل في شؤون 

                                                           

 . 72 .العقاد، المرجع السابق، صعباس محمود  - 1
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أزواجهم ما داموا ــالتي وجدناهم عليها، وليس من الكياسة أن نحرم عليهم التمتع ب
 .1نصارى يدينون بدين المسيح"

عوب الغربية المسيحية وجدت نفسها ُتجاه زيادة عدد هذا، أن الشُ  إلىضاف ويُ          
إزاء مشكلة اجتماعية  –وبخاصة بعد الحربين العالميتين  –النساء على الرجال عندها 

وقد كان من بين الحلول التي  .2خطيرة ال تزال تتخبط في أيجاد الحل المناسب لها
 برزت، إباحة تعدد الزوجات.

بار سيني، أن كِ فتي فلسطين الحاج أمين الحُ ماحة مُ سَ  وفي هذا اإلطار، ُيشير        
وضع  نهُ البين مِ طَ  –أثناء وجوده في ألمانيا  -المسؤولين في ألمانيا كانوا قد زاروه 

بيح تعدد الزوجات مستمد من الشريعة اإلسالمية، حيث يوجد في ألمانيا ثالثة قانون يُ 
ثر هذا وضعت حكومة هتلر مشروع  لتهن الحرب العالمية األولى،مّ اليين أرملة رَ مَ  وا 

قانون يتضمن إباحة تعدد الزوجات، أال أن الحرب العالمية الثانية حال دون  إتمام هذا 
 .3األمر

أراء بعض المفكرين الغربيين الذين استحسنوا تعدد  إلىشير هنا أن نُ  ودُّ ونَ       
شهير "شوبنهور" في الزوجات وبخاصة عند المسلمين، حيث قال الفيلسوف األلماني ال

رسالته "كلمة عن النساء":" أن قوانين الزواج في أوربا فاسدة المبنى بمساواتها المرأة 
وتحدث  .4بالرجل فقد جعلتنا نقتصر على زوجة واحدة فأفقدتنا نصف حقوقنا "

جوستاف لوبون في " حضارة العرب" عن تعدد الزوجات عند المسلمين فقال: " ال 
عليه بالالئمة كمبدأ تعدد الزوجات، كما أننا ال  ن اعيًا أنحى األوربيو نذكر نظامًا اجتم

 أن في إدراكه كذلك المبدأ، فيرى أكثر مؤرخي أوربا اتزاناً  ن نذكر نظاما أخطأ األوربيو 
                                                           

 .50.عن: مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص  مقتبس - 1
  .110، ص 1982، 15محمد قطب، شبهات حول اإلسالم، دار الشروق، بيروت، الطبعة  -2
 .143 .،ص1999، الجزائر، دارهومه محمد الصالح الصديق، نظام األسرة في اإلسالم، -3
 .53.عن: مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص  مقتبس - 4
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الزاوية في اإلسالم. وهو نظام طيب يزيد األسرة ارتباطا،  مبدأ تعدد الزوجات حجر
  .1 "تراهما في أروبا  وسعادة الويمنح المرأة احتراماً 

: " إن مسألة تعدد الزوجات لم يفرغ منها بعد 2ويقول وسترمارك في تاريخه       
تحريمه في القوانين الغربية، وقد يتجدد النظر في هذه المسألة كرة بعدا أخرى، كلما 
تحرجت أحوال المجتمع الحديث فيما يتعلق بمشكالت األسرة. ثم تساءل: هل يكون 

بالزوجة الواحدة ختام النظم والنظم ونظام المستقبل الوحيد في األزمة المقبلة؟  االكتفاء
يرى سبنسر إن نظام الزوجة  جيب عنه بآراء مختلفة، إذْ ثم أجاب قائال: إنه سؤال أُ 

 إلىالواحدة هو ختام األنظمة الزوجية، وأن كل تغيير في هذه األنظمة ال بد أن يؤدي 
سوف تجيز  ةلك يرى الدكتور ليبون أن القوانين األوروبيهذه النهاية. وعلى نقيض ذ

حد القول بأن التعدد ضروري للمحافظة على بقاء  إلىالتعدد. ويذهب األستاذ إهرنفيل 
توحيد الزوجة إذا  سارت األمور  إلىثم يعقب وستر مارك بترجيح  الساللة األرية".

 .ه"تقرير  إلىعلى النحو الذي أدى 

ويتجلى من خالل هذا، أن وستر مارك يرى أن نظام الزوجة الواحدة هو        
األصل، وأن نظام التعدد هو االستثناء إذا  ما دعت الضرورة أو الظروف إليه، وهو 
األمر الذي تذهب إليه الشريعة اإلسالمية، حيث هي لم تنشئ تعدد الزوجات، ولم 

و األمر الذي سنعالجه بشيء من التفصيل في وه .3جبه، ولم تستحسنه، لكنها أباحتهتو 
 الموالي. الفرع

 الفرع الثاني
 اإلسالمية الشريعةتعدد الزوجات في  

  ولكنه جاء اإلسالم ونظام التعدد الشائع في كل شرائع العالم وشعوبه تقريبا.         
                                                           

 .53عن: مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص  مقتبس - 1
 .73عن: العقاد، المرجع السابق، ص  مقتبس -2
 .392، ص المرجع السابقمحمد محده،  - 3
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 حد وال نظام فكان أول إصالح في هذا النظام أن قصره على أربع زوجات، يكن له لم
تطرق أقصى الحدود، األمر الذي سن إلىمشددًا في ذلك على العدل بينهن، عداًل ماديًا 

 إليه، حيث نتعرض لكل من تعريف التعدد، ثم حكمه، ثم شروطه. 

 : 1تعريف تعدد الزوجات -أوالً 

هو أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة جامعًا بينهن على أال يزيد عددهن عن         
األربعة. أو يتزوج أكثر من امرأة رجاًل واحدًا مجتمعات عليه، على أال يزيد عددهن 

ْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَيَتاَمٰى َفانِكُحوا  ﴿ :تعالىعلى أربعة. ودليله من القرآن قوله  َواِ 
َن النَِّساِء َمْثَنٰى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َما َطا َب َلُكم مِّ

ِلَك َأْدَنٰى َأالَّ َتُعوُلوا  . 2﴾َأْيَماُنُكْم ذَٰ

 :األحكام التكليفية الخمسة تعدد الزوجات و يأخذ       
ى نفسه الزنا، ويملك من الباءة ما ال يخاف عل فقد يكون مباحا؛ وهو ما إذا كان -

 يتزوج به أكثر من واحدة، ويضمن العدل بينهن.
قد يكون سنة؛ وهو ما إذا كان ال يخاف على نفسه الزنا ويملك من الباءة ما يتزوج و  -

 به أكثر من واحدة، وكثر النساء في المجتمع، ويضمن العدل بينهن .

يملك الباءة وال تكفيه زوجة و يخاف على نفسه العنت وقد يكون واجبًا؛ إذا كان  -
 واحدة وكان في المجتمع أعدادا كبيرة من النساء يخشى عليهن الزنا، ويضمن العدل

 بينهن .

يخشى على مكروهًا؛ وهو ما إذا كان ال يملك إال األقل من الباءة، وال  وقد يكون -
 ولم يضمن العدل بين زوجاته . نفسه العنت

                                                           

 .25.، ص ، المرجع السابقأحسن زقور -1
 . 3اآلية  ،النساءسورة  -2
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 ان ال يقدر علىـــاته أو كـــدل بين زوجـال يع ا إذا كانــو مـــ؛  وه ون حراماً ـــكد يـــوق -
النفقة عليهن وال يخشى على نفسه العنت، حيث يقول العالمة الزحيلي:" االقتصار 

 .1رأة واحدة  واجب عند خوف الظلم"على ام

 :شروط تعدد الزوجات -ثانياً 
 :العدل بين الزوجات – أ

تعدد الزوجات في الشريعة اإلسالمية مبني على العدالة والرحمة والمصلحة        
َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ   ﴿العدل بين الزوجات في آيتين، األولى تعالىوالحكمة، فقد ذكر هللا 

سمة المادية الشاملة للنفقة، راد بالعدل في اآلية الكريمة القِ . والمُ 2"﴾َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة 
الثانية، قوله . عاشرة، والمبيت والجماع، والمحبة الظاهرةسن المُ سكن،  وحُ وعية المَ ونُ 

َوَلن َتْسَتِطيُعوا َأن َتْعِدُلوا َبْيَن النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل َتِميُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل َفَتَذُروَها  ﴿ تعالى
ن ُتْصِلُحوا َوَتتَُّقوا  . والمراد بالعدل في اآلية 3 ﴾َفِإنَّ اللَّـَه َكاَن َغُفوًرا رَِّحيًماَكاْلُمَعلََّقِة َواِ 

الكريمة التسوية في العاطفة والمحبة والميل القلبي والوجداني، وهذا ليس بواجب ألنه 
ليس باستطاعة اإلنسان أن يتحكم في وجدانه كما يريد ، ليحب حسب إرادته، ويبغض 

 .  4حسب إدارته
وليس  العدالة المطلوبة هي العدالة الظاهرة  وهي العدالة الحقيقيةوعليه فإن        

ي ؤاخذنتفيما أملك فال   عليه وسلم." اللهم إن هذا قسميالمحبة القلبية لقوله صلى هللا
 فيما تملك وال أملك " وهي العدالة الحقة التي ال يمكن استطاعتها. 

 :االتزوج عليهِامتناع الزوجة  ِاشتراط عدم -ب
 وغرض، ويدخل هذا الشرط فيما يشترطه أحد الزوجين على اآلخر مما له فيه نفع 

                                                           

 . 240، ص. 4لي ، التفسير المسير جوهبة الزحي - 1
 .3 ، اآليةسورة النساء  - 2
 .129سورة النساء اآلية  - 3
األصـــالة ، مـــاي محمـــد أبـــوا زهـــرة، روح الشـــريعة اإلســـالمية ووقـــع التشـــريع اليـــوم فـــي العـــالم اإلســـالمي، مجلـــة  - 4

 .143.ص  ،33، العدد 1976
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وهي شروط مقترنة بصيغة اإليجاب والقبول وال يقتضيها العقد وال تخالف أحكام الشرع 
، مثل اشتراط عدم التزوج عليها، أو عدم توقفها عن عملها، فمن العلماء من قال إنها 

 : 1يست بملزمة سنذكرها هنا بإيجازشروط ملزمة، ومنهم من قال ل

لحنابلة: قالوا إنها شروط صحيحة ملزمة، يجب الوفاء بها، وحجتهم في ذلك قوله ا-
 صلى هللا عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم" .

المالكية: قالوا إنها شروط غير ملزمة، بل مكروهة، وال يجب الوفاء بها، ولكنه 
 مستحب. 

 وط غير ملزمة. الحنفية: قالوا أنها شر 

ح الشافعية: قالوا أنها شروط غير ملزمة، بل ملغاة فاسدة غير معتبرة والزواج صحي
لم يه وسوحجه المالكية والحنيفة والشافعية ما روي البخاري معلقا أن النبي صلى هللا عل

حرم حراما" ، وهذا الشرط ي لقال" المسلمون عند شروطهم، األ شرطا حرام حالال أو أح
 لتزوج بالثانية والثالثة والرابعة.ال وهو الحال

مام الل هذا يتبين لنا أن قانون األسرة الجزائري لم يأخذ بمذهب األومن خِ         
مالك، بل أخذ بالمذهب الحنبلي، حيث منع تعدد الزوجات في حالة وجود شرط من 

 الزوجة بعدم التزوج عليها. 

نما :  من محاسن شريعتنا الغراء أنها أباحث تعدد الزوجات حيةاجة الملح  الح   -ج
 تدعوا الحاجة إليه، ولم توجبه على أحد ألنه رخصة ال عزيمة، وفرع ال أصل وأمرا

 استثنائي ال قاعدة عامة. والحاجة الملحة على قسمين عامة وخاصة. 
 : األسباب العامة

 لرسولوقد أشار اده مجتمعنا اليوم، زيادة النساء على الرجال، وهو األمر الذي يشه-1

                                                           

 .190، 189، 188عبد هللا بن الطاهر السوسي ، المرجع السابق، ص  - 1
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صلى هللا عليه وسلم إلى هذا حيث يقول: " من أشراط الساعة أن يقل العلم، ويظهر 
الجهل، ويظهر الزنا، وتكثر النساء، ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين  امرأة القيم 

 .1الواحدة "
قلة الرجال عن النساء قلة بالغة نتيجة الحروب الطاحنة ، أو الكوارث العامة، فقد  -2

دخلت اروبا حربين عالميتين من خالل ربع قرن، فني فيها ماليين الشباب، األمر الذي 
جمعيات نسائية تطالب بالسماح بتعدد  –وبخاصة ألمانيا  –دفع بعض بالد أروبا 

عا في أسماع الغربيين وهو " إلزام الرجل بأن يتكفل الزوجات أو بتعبير آخر أخف وق
  .2امرأة أخرى غير زوجته"

 األسباب الخاصة:
تزوج يأن تكون الزوجة عقيما ال تلد، فهنا إما أن يطلق الزوج زوجته العقيم، أو أن -1

 عليها أخرى. واألكرم للزوجة أن تظل في رباط الزوجية.
أو منفر، بحيث ال يستطع الزوج أن  عدصاب الزوجة بمرض مزمن أو مُ أن تُ -2

 يعاشرها ُمعاشرة األزواج.

أن يكون الزوج بحكم عمله كثير األسفار، وتكون إقامته في غير بلده تستغرق في -3
بعض األحيان شهورا، ويتعذر عليه نقل زوجته وأوالده كلما سافر. وهنا يجد نفسه بين 

نكاح المشروع في إطار حالل حالتين، إما أن يشبع غريزته الجنسية عن طريق ال
دد هو ـــالتعدد، أوعن طريق السفاح الممنوع في إطار حرام التلذذ، وال شك أن حالل التع

 .3مصلحة الدين واألخالق والمجتمع

                                                           

 .43 /1صحيح البخاري  - 1
   .56.مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص  - 2

3  - .D. TCHOUAR, Le mariage polygamique entre le fiqh et le droit positif 

algerien,R.A.S.J.E.P, 1997, N=°2, pp.571 et s. 
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ا هَ نِّ سَ  واحدة إما لكبر  بزوجةع الزوج بقوة جنسية جامحة، تجعله غير مكثفِ أن يتمتّ -4
 دينالذي يقتضيه الدة نفاسها، فيكون الحل ومُ  طول عادتها الشهريةضعفها أو لِ أو لِ 

 د الخليالت.من تعدُ  ويفرضه التمسك بالعفة والشرف هو تعدد الزوجات بدالً 

يمة وبعد هاته الدراسة التمهيدية ألحكام تعدد الزوجات في بعض الحضارات القد      
 لدراسة مسألة التعدد في التشريع  الموالي المطلباإلسالمية نتعرض في  والشريعة
 الجزائري.

 الثاني المطلب
 تعدد الزوجات في التشريع الجزائري  

طالبت بعض المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة والمطالبة       
بمساواتها مع الرجل، في المجتمع الجزائري، بإلغاء تعدد الزوجات على اعتباره ُمهنيًا 
لكرامة المرأة، من جهة، ومن جهة أخرى لكونه مخالفا لمبدأ المساواة بين الجنسين الذي 

األمر الذي دفع   1لمواثيق الدولية التي انضمت إليها الجزائرأقره الدستور الجزائري، وا
. وقد قبلت الدولة ُممثلة في الوزيرة المكلفة  84-11تعديل قانون األسرة  إلىالمشرع 

، تنظيم لقاء مع حركة النساء، وبعد ثالثة أيام عمل، تم التبني 1996باألسرة سنة 
 اُلمشترك لبعض التوصيات المتمثلة فيما يلي:

حظر تعدد الزوجات، بتفسير اآلية القرآنية المنظمة له والضيقة من نطاقه، بهدف -1
، موافقة بأهليتها لتسيير ةحظر الولي بالنسبة للمرأة الراشد -2توطيد الخلية األسرية.
 الطالق بإرادة الزوج المنفردة، إلغاء -3من القانون المدني. 40أموالها طبقًا للمادة 

                                                           

من الدستور الجزائري " كل المواطنين سواسية أمام القانون "، هذا وقد انضـمت الجزائـر مـع الـتحفظ  29 متنص - 1
 51 /96وذلــك بموجــب األمــر الرئاســي رقــم  1979يــز ضــد المــرأة لســنة ياتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التم إلــى

أن الــتحفظ الــوارد علــى هاتــه االتفاقيــة قــد رفــع مــن طــرف  إلــى بوتخيــل معطــي، ويشــير 1996 /01 /22المــؤرخ فــي 
أهـــم تحـــديات األســـرة الجزائريـــة والرهانـــات المطروحـــة" المنشـــور فـــي مجلـــة الثقافيـــة  ؛2004الجمهوريـــة ســـنة  رئـــيس
 . 153، ص .2004العدد التجريبي. سنة سالمية، اإل
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 إلى، ثم نتطرق (ولاأل الفرع)وسنتناول شروط تعدد الزوجات .1سرةوالذي يهدد أمن األ
 (.الثاني الفرع)آثار التقييد المفروض على تعدد الزوجات 

 الفرع األول
 2شروط تعدد الزوجات

سمح بالزواج بأكثر من زوجة المعدل والمتمم " يُ  84/11 ق.أمن  8متنص       
واحدة في حدود الشريعة اإلسالمية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية 

ن ج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها، وا  يجب على الزو -العدل. 
مكن لرئيس ي- رئيس المحكمة مكان مسكن الزوجية.  إلىيقدم طلب الترخيص بالزواج 

ي كمة أن يرخص بالزواج الجديد إذا تأخذ موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعالمح
 وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية ".

عقد  المعدل والمتمم  " للزوجين أن يشترطا في 84/11 ق.أمن  19 موتنص        
 تعدد ضرورية، وال سيما شرطالزواج أو في عقد رسمي الحق كل الشروط التي يريانها 

ن يتضح مف .ه الشروط مع أحكام هذا القانون"الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذ
 أن شروط التعدد عند المشرع الجزائري تتمل في:  8 مخالل نص 

يسمح بالزواج بأكثر من واحدة في حدود الشريعة اإلسالمية، وهاته األخيرة كما  -1
الملتقى الجامعي  إلىالعدد بأربع زوجات ، وهنا أود أن أشير ذكرنا آنفًا قد حددت 

. حيث أشار األستاذ الفرنسي" أو 3بوهران حول " األشكال الزوجية وأشكال النسب"
واالجتهادات  ةليفيي ديبوا" والذي تناولت مداخلته موضوع " األسرة في القوانين األوروبي

حقوق األسرة من االختصاصات أن  إلىالقضائية للجنة حقوق اإلنسان"، أشار 
                                                           

لحســـين بـــن الشـــير آث ملويـــا، الُمنتقـــى فـــي قضـــاء األحـــوال الشخصـــية، الجـــزء األول،دار هومـــه للطباعـــة والنشـــر  1
 .361.، ص 2005والتوزيع ، الجزائر ، 

الحقـــــوق، الجزائـــــر، جمـــــال عياشـــــي، قيـــــود تعـــــدد الزوجـــــات بـــــين الشـــــريعة والقـــــانون، مـــــذكرة ماجســـــتير، كليـــــة  - 2
 .223،224، ص2004/2005

 . 1521العدد  1431ربيع األول  10الموافق لـ 2010 /02 /24يومية الشعب الجزائرية، األربعاء  - 3
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 األستاذ   الحصرية للدولة وليس االتفاقية االروبية. وهذا يصب في نفس ما أشار إليه
" أين قال" يخضع قانون األسرة لفرضية "  Jean CARBONNIER" جون كربونييه " 

    le non droitقانون قانون "، أكثر من خضوعه للمفاهيم القانونية وللقانون. فالاّل الاّل 

 .1"م األسرة، والقانون هو االستثناءهو األساس في عال

: مبررات التعدد الشرعية كثيرة ذكرناها آنفًا، لكن المشرع 2وجود المبرر الشرعي-2
الجزائري جعلها على سبيل الحصر ممثلة في المرض المزمن والعقم فقط،، مما يجعل 

القانوني وليس الشرعي بالمفهوم الواسع  من عبارة المبرر الشرعي يقصد بها المبرر
 1984 /12 /23الصادر بتارير  102 /84. وقد حدد المنشور الوزاري رقم 3للشريعة

 المبرر القانوني في حالتين: 

 ذا كانت الزوجة مريضة مرضا مزمنا أقعدها عن واجبات الزوجية وأفقدها وظيفةإ -أ
ة على الموثق أو ضابط الحالة المدنياألمومة. ومما جاء في المنشور المذكور " أن 

ن مالتأكد من وجود المبرر الشرعي وال يكتفي فيه بالمشافهة أو اإلقرار. بل ال بد 
شهادة طبيب اختصاصي يثبت ذلك فإن لم يثبت هذا، رفض الموثق أو ضابط الحالة 

 المدنية إبرام هذا العقد " 

 من مقاصد التناسللك أن الذرية ، ذولع بــزوج مُ ــة عقيما والــعندما تكون الزوج -ب
 الزواج.

بررات الزواج على هذين األمرين فقط فيه نوع من صر مُ الحظة هنا، أن حَ والمُ         
 مُ عظُ ناك من المبررات ما يَ في حق الرجل أو حق المرأة، ذلك أن هُ  اً اإلجحاف. سواء

                                                           

بلحـاج العربــي، الـوجيز فــي شـرح قــانون األســرة الجزائـري، الجــزء األول، الـزواج والطــالق، الطبعـة الرابعــة، ديــوان  -1
 . 26.، ص 2005المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

، 2003، 41عبد الفتاح تقية، اإلشكاالت القانونية بين النظرية والتطبيق في قانون األسـرة، م.ع.ق.إ.س، الجـزء - 2
 .94، جامعة الجزائر، ص.02دالعد

 .76.ص المرجع السابق،  ،عبد القادر بن داود - 3
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درجة الخروج عن أحكام الشرع ، أو تطليق المرأة  إلىشأنها ليصل بالشخص إما 
 الذي يدفع الناس بررين السالفين. األمراها بالزواج عليها النعدام المُ َض بالرغم من رِ 

 .الحقاً عالجه الزواج الشرعي غير المسجل، األمر الذي سنُ  إلى

:" أن العدالة أمر نفسي ال يعلم 2: يقول األستاذ أبو زهرة1توفر شروط ونية العدل -3
األ من جهة صاحبها، وخصوصا الخوف منها، وأن القرآن الكريم عند ما ذكر العدل 

" فإن خفتم األ تعدلوا" مناطة  تعالىالخوف من أن ال يعدل. كما قال  إلىأناء األمر 
أمر نفسي ال يجري فيه إثبات القضاء، وما اليمكن إثباته قضاء ال يوضع في  إلى

القول: "  إلىقانون يمنعه القضاء". وفي  نفس السياق يذهب العالمة وهبة الزحيلي  
أن هذا ال يستوجب إصدار قوانين خاصة بها، بل أنه إذا صدرت القوانين فلن تغير 
في األمر شيء، الن هذه القضايا تحتاج لضوابطها وكوابح داخلية هي الدين والوجدان 

 . 3واألخالق"

 ابَ َص ات السابقات، والمخطوبة الالحقة، وهو أمر أَ يجَ السابقة، أو الزِ  إعالم الزوجة -4
فيه المشرع، ذلك أنه يجوز للزوجة أو الزيجات السابقات والمخطوبة الالحقة إبداء 
موافقتهن أو اعتراضهن وألوليائهن حق االعتراض كذلك، ودليل ذلك ما ورد في صحيح 

 وجهه كان زوجًا للسيدة فاطمة بنت السنة أن اإلمام على بن أبي طالب كرم هللا
الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأراد أن يتزوج عليها بينت أبي جهل فاعترض والدها 
النبي صلى هللا عليه وسلم على علي بن أبي طالب أن يجمع بين أبنته وبنت أبي 

ن أراد ي كتب الحديث والسنة لمجهل. فلم يتزوج عليها األمام علي. وتفصيل القصة ف
 ستزادة. اإل

                                                           

، 2008، مكتبــــة مــــدبولي، القــــاهرة، 1ســــعاد صــــالح، قضــــايا المــــرأة المعاصــــرة)رؤية شــــرعية ونظــــرة واقعيــــة(، ط - 1
، 04د، العـــد1996،  34و فاضـــلي إدريـــس، قـــانون األســـرة بـــين الثابـــت والمتغيـــر، م.ع.ق.إ.س، الجـــزء ؛70،71ص

 .635،634جامعة الجزائر، ص
 . 143.ص  المرجع السابق،محمد أبو زهرة، روح الشريعة وواقع التشريع اليوم في العالم اإلسالمي،  - 2
 .172.، ص 7جوهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته،  - 3
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وقد بال. الرحم بين األبناء من الفراشين مستق ةِ لَ ِص لِ  فظاً وفي هذا اإلعالم حِ         
تي الرضا والعلم من الَ حَ  1985 /08 /22المنشور الوزاري الصادر بتارير  تضمن

 تحت سلطات القاضي وصالحياته.     الزوجتين لكن دائماً 

:   يتوجب على الشخص طالب التعدد أن 1الترخيص بالزواج من رئيس المحكمة -5
رئيس المحكمة، وهذا األخير يمكنه حسب سلطته  إلىيقدم طلب الترخيص بالزواج 

التقديرية أن يرخص بالزواج متى أثبت الزوج موافقة الزوجات، ثم أثبت أيضا المبرر 
وأثبت الشروط الضرورية للحياة الزوجية، من مسكن ونفقه،  –القانوني  –الشرعي 

وأثبت قدرته على توفير العدل، العدل المادي ال المعنوي ألنه أمر داخلي كما أسلفنا  
 القول.

من صالحيات  1985 /08 /22ع المنشور الوزاري الصادر بتارير هذا، وقد وسَّ      
أنه جعل أمرالعريضة الصادرمنه اختصاصه في هذا المجال،حيث  نوزاد م يالقاض

 .2غير قابل ألي طريق من طرق الطعن

أن الترخيص بالزواج بإذن القاضي من  عبدالقادر بن داود إلىاألستاذ وُيشير      
باب ضبط األمور يمكن اعتباره من السياسة الشرعية للحفا  على المجتمع في وضع 

مشروط فيها شرعًا نت إباحة التعدد سوي، ومن تطبيقات قاعدة سد الذرائع إذ طالما كا
بأن شرط التعدد  شارةاإل إلى حين ذهب عبد العزيز سعد في  .3فاقالقدرة على اإلن

 يكون منوط بالمرأة ذاتها ال للقاضي وحجته في ذلك :

 من عدمها.اإلسالم يعطي المرأة حرية االختيار والموافقة على أن تكون زوجة ثانية -1
                                                           

، 14والقـانون، العــدد بومـدين محمـد، سـلطة القاضـي فــي مـنح رخصـة تعـدد الزوجـات دراســة مقارنـة، مجلـة الفقـه - 1
 وما بعدها. 68، المغرب 2013ديسمبر

 . 393محمد محدة المرجع السابق، ص  - 2
شـــرح قـــانون االســـرة الجزائـــري وفـــق آخـــر وبلحـــاج العربـــي،  ؛79 .عبـــد القـــادر بـــن داود، المرجـــع الســـابق، ص - 3

 . 93.المرجع السابق، ص التعديالت، 
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رادتها.وال يقيم القاضي   حاجزا بينها وبين رغبتها وا 

إن اإلجماع انعقد على عدم اشتراط إذن القاضي إلباحة التعدد، حيث جاء في قرار -2
في  1965مجمع البحوث اإلسالمية الذي اتخذه في مؤتمره الثاني في القاهرة سنة 

بستان تعدد الزوجات ومدى مشروعية اشتراط أذن القاضي إلباحة تعدد الزوجات، 
رر المؤتمر أن التعدد مباح بصريح نصوص القرآن الكريم وبالقيود الواردة فيه، وأن يق

 .1إذن القاضي إلىتقدير الزوج وال يحتاج في ذلك  إلىممارسة هذا الحق متروكة 

 لالَّ جانب من الصواب. األ أنه على القاضي أويمكن القول أن كال الرأيين فيه        
 شرع. ا المُ اهَ السلطة التي منحه أيّ ه يتعسف في استعمال هات

 2 /8مسألة االختصاص اإلقليمي حيث تنص المادة  إلىير هنا شِ أن أُ  ودُّ أَ  و        
رئيس المحكمة لمكان  إلىمن قانون األسرة ".... وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج 

نون المتضمن قا 09 /08) من قانون  7 /426مسكن الزوجية " في حين تنص المادة 
( " تكون المحكمة مختصة  2008 /02 /25اإلجراءات المدنية وإلدارية المؤرخ في 

إقليميا، في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص " وطبقا لمبدأ الخاص 
 . 09 /08من قانون  426يقيد العام تطبق أحكام المادة 

مسألة التعدد هو نص ن المشرع الجزائري قد عدد القيود على أ ومما يؤكد        
السالف الذكر، حيث قرر أنه يمكن للزوجة أن تضمن  05/09من القانون  19المادة 

 .2عقد الزواج، أو عقد رسمي الحق شرط عدم الزواج عليها من طرف الزوج

                                                           

وشمس  عدها؛وما ب 147.المرجع السابق ، ص  قانون األسرة الجزائري، عبد العزيز سعد، الزواج والطالق في - 1
 وما بعدها . 104الدين، المرجع السابق، ص 

، مكتبــة 1حســن عبــد الغنــي أبــو غــدة، حــق المــرأة فــي اشــتراط عــدم الــزواج عليها)دراســة شــرعية اجتماعيــة(، ط - 2
التعسفية في العقود في القانون الجزائري)دراسة  وما بعدها؛ وبودالي محمد، الشروط 35، ص2005الرشد، الرياض، 

 .59، ص.2007مقارنة مع قوانين فرنسا وألمانيا ومصر(، دار هومه، الجزائر، 
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 طةنقأوردها المشرع الجزائري، ُنبين في ال وبعد التطرق لشروط التعدد التي        
 مسألة آثار تقييد تعدد الزوجات . ةالثاني

 الفرع الثاني

 آثار تقييد أو إلغاء تعدد الزوجات 

التعدد العرفي الذي ال  إلىسيلتجئ الرجال  -1ما يلي:  1و نذكر من أهمها         
 . 2طالع عليه وال معاقبة مرتكبيهيمكن معرفته، وال ضبطه، وال اإل

الزنا، وسيجدون  إلىالتعدد العرفي، فإن غيرهم سيلتجئون  إلىإذا التجأ الملتزمون  -2
 .  3الفجور وما ينجر عنه من أمراضفي مبرر منعهم من الزواج أكبر ذريعة للزنا و 

الطالق، ألن  الر جل سيجد نفسه مضطرًا باسم القانون لتطليق  سيرتفع معدل -3
 ما شرعو أجل زواجه الثالثة، زوجته األولى  من أجل زواجه الثانية، وتطليقه الثانية من 

 التعدد اال ألجل أن ال تطلق األولى.

 نإن ُدعاة منع  التعدد ال يبذلون أي جهد لمحاربة الزنا وال يعملون شيئا للحد م -4
تنامي ظاهرة األمهات العازيات،  بل على العكس من هذا يدعون المتجمع لتفهم هذه 

ئح بكل إنسانية وتحضر وعطف، بيمنا لم الظواهر، و يلحون عليه أن يعامل تلك الشرا
. وهو أمر جد خطير في دولة ينص 4يبذلوا أي  جهد لفهم ظاهرة تعدد الزوجات

 دستورها على أن السالم دين الدولة.

                                                           

ناديــة بــن فلــيس، تعــدد الزوجــات فــي ظــل التحــوالت اإلقتصــادية،اإلجتماعية، الثقافيــة، مــذكرة ماجســتير، جامعــة  - 1
 .182، ص.2004/2005باتنة، 

 . 149.بو تخيل معطي، المرجع السابق، ص  - 2
آالف طفـــل يطلـــب أوليـــاؤهم تســـجيلهم والقـــانون ال يعتـــرف بهـــم ألنهـــم ولـــدوا مـــن زواج شـــرعي عرفـــي غيـــر  10 - 3

 .2010 /02 /15 ن، بتارير األ ثني2850مسجل في سجالت الحالة المدنية". طالع جريدة الشروق اليومي، العدد 
 .117 .شمس الدين، المرجع السابق،  ص بوروبي - 4
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من مجلة األحوال  18ع التونسي تعدد الزوجات في الفصل ولقد نظم المشر          
ل من تزوج ك -2زوجات ممنوع.تعدد ال -1على أنه: " التي تنص  الشخصية التونسية

 السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وهو في حالة الزوجية، وقبل فك عصمة الزواج
 ديد لموأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أن الزواج الج وبخطية قدرها مائتان

رط :" الزواج الفاسد هو الذي اقترن بش 21أحكام القانون". وينص الفصل  طبق يبرم
 17و  16و 15يتنافى مع جوهر العقد، أو انعقد بدون مراعاة أحكام .....الفصول 

ذا وقعت تتبعات جزائية تطبيقا ألحكام الفصل  20و 19و 18و من هذه المجلة. وا 
لعيان يظهر جياًل لف ".اأعاله، فإنه يقع البت بحكم واحد في الجريمة وفساد زواجاهم18

 ل  المشرع  الجزائري،فع قيود على تعدد الزوجات كمارض أن المشرع التونسي لم يف
 اه أنهرمة تعدد الزواج معتبرا أيّ نص وبصراحة  على حُ  في ذلك حيث بل ذهب بعيداً 
 في ذلك على إيقاع عقوبات على مرتكبيه. اً زواج فاسد ناّص 

 social rejet قوبلت بالرفض االجتماعي  18 مالقول أن  إلى 1وذهب بعض الفقه     
باعتبارها حكما ال ينسجم مع النظام القانوني األخالقي واالجتماعي، حيث لجأ األفراد 

، وظهرت عادات  mariage orf ou coutumierالتزاوج عن طريق  الزواج العرفي  إلى
 االنحالل الغربي؛ أي زوجة شرعية وعدد من الخليالت.

: " منع التعدد ليس  فكرة أن إلىعمار عبد الواحد عمار الداودي األستاذ شير ويُ      
اه المشرع التونسي بمعزل عن االتجاهات الفقهية، بل إن عديد تبنّ  ستحدثة وال موقفاً مُ 

المجتهدين في ميدان الفقه اإلسالمي قد طالبوا به واعتبروه ضرورة شرعية يمليها واقع 
يه إسالمي  يعتبر األمام محمد عبده أول فق و.  2العالقات الزوجية في العصر الحاضر

إقرار المساواة بين المرأة، والرجل متجاوزا بذلك كل التراث الفقهي، ومعتمدًا  إلىدعا 
                                                           

 .94 .المرجع السابق، صشرح قانون االسرة الجزائري وفق آخر التعديالت، بلحاج العربي،  - 1
 .198.، ص المرجع السابقعمار عبد الواحد عمار الداودي ، - 2
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" " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروفتأويله الخاص لآليات القرآنية، ففي تفسيره لآلية 
فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع كلمة جليلة.... "هذه:  يقول

 الحقوق"

ون قان صفه الغربيون أنه أحسنأن القانون التونسي يَ  إلىاإلشارة  وتجدرهذا،       
 ناتواإلعال تماشيا في ذلك مع المواثيقالمرأة وحفظ كرامتها مُ  فَ َص نْ أَ  عربي إسالمي

 رأة.الدولية واإلقليمية خاصة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم 

من  46إلى 40المواد من في تعدد الزوجات فقد نظم المغربي  الُمشرع أما        
" يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين 40ممدونة األسرة المغربية. حيث تنص 

 41 مالزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها " وتنص 
إذا لم -ها المبرر الموضوعي االستثنائي .لإذا لم يثبت -" ال تأذن المحكمة بالتعدد: 

سك ان تكن لطالبه المواد الكافية إلعالة اإلمرأتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وا 
 " للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر 2 /44 مومساواة في جميع أوجه الحياة". وتنص 

ن. إذا ثبت لها المبرر الموضوعي االستثنائي، وتوفرت معلل غير قابل ألي طع
 شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالها ". 

ويتجلى من خالل هاته النصوص أن المشرع المغربي أجاز تعدد الزوجات لكن      
ربي ، وذلك يأتي بعد استجابة المشرع المغ1قيده بشروط وضوابط كنظيره الجزائري 

للمطالبين بمساواة المرأة بالرجل في المغرب، حيث جاء في ديباجة المدونة" .... وقد 
سلك جاللة الملك محمد السادس مشددا على االلتزام بأحكام الشرع ومقاصد اإلسالم 

إكمال االجتهاد في استنباط األحكام، مع االستهداء بما تقتضيه  إلىالسمحة، وداعيا 
 التزام المملكة بحقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها عالميا". روح العصر والتطور، و 

                                                           

 .2004في الصادرة مستوحى من مدونة األسرة المغربية  2005تعديل قانون األسرة الجزائري في  - 1
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ستشف من العبارة األخيرة " تقتضيه روح العصر والتطور .." المعاهدات ويُ        
أنه مما  إلى ويشير األستاذ عبد هللا السويسي والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والمرأة.

توثيق عقد  إلىة شرعت المسطرة للوصول االستغراب أن المدونة المغربي إلىيدعوا 
الزواج ، بينما أفقدت المدونة نفسها وثيقة عقد الزواج قيمتها القانونية، وقوتها اإللزامية 
بكل مادة تنص على أنه: "متى ثبتت بنوة الولد بأية وسيلة مقررة شرعا كالشبهة، أو 

، 145، 16رعيا مثل المادة االستلحاق، أو اإلقرار، أو البينة، أو الخبرة أصبح الولد ش
. وبالتالي فإن من أراد أن يعدد فسيعدد بدون هذه المسطرة 160، و158، 157، 152

وثيقة قد فقدت قيمتها القانونية،  و مادام سيتم  إلىالتي يراها معقدة مادامت ستؤدي 
   البينة،هة، أو االستلحاق، أو اإلقرار،أو وسيصبح شرعيا بمجرد الشب االعتراف بولده،
 .1أو الخبرة الطبية

من قانون 40/1محيث تنص  ونفس هاته الفكرة تمس المشرع الجزائري،     
بكل  األسرة"يثبت النسب بالزواج الصحيح أو باإلقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو

 من هذا القانون"34و33و32زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

ان أن التعدد ك إلى ُص خلُ لموضوع تعدد الزوجات، نَ وبعد الدراسة و التحليل        
 إلىموجودًا في الحضارات التي سبقت اإلسالم بشكل غير منظم بشروط و ضوابط، 

على أربع  صرتهق أن جاءت الشريعة اإلسالمية فكان أول إصالح في هذا النظام أن
لشريعة ذلك الحاجة ، فا إلىزوجات مشددة في ذلك على العدل بينهن إذا ما دعت 

 أباحت التعدد حينما تدعوا الحاجة إليه، ولم توجبه ألنه رخصة ال عزيمة، وفرع ال
 أصل و أمر استنائي ال قاعدة عامة.

المشرع الجزائري في تعديله لقانون األسرة لم يمنع تعدد الزوجات كما فعل  و     
ظام التعدد ين شدد على نالمشرع التونسي، بل ذهب في ذلك منحى المشرع المغربي أَ 
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حد التقييد بقيود المبرر الشرعي على سبيل الحصر ، مع اإلذن بالترخيص الذي  إلى
 كمه غير قابل للطعن .يكون تحت سلطة القاضي الذي حُ 

ذلك و  ،المطالبين بمساواة المرأة بالرجلهذا، و خضع المشرع الجزائري لتوجهات       
لكبير %،فهو ال يثير إشكال بهذا الشكل ا3أن واقع التعدد في الجزائر ال يتجاوز نسبة 

عية الذي تروج له الجمعيات المطالبة بمساواة المرأة بالرجل، في حين انه مسائل واق
ظهور ما يسمى باألمهات  أخرى على المشرع أن يجد حلول جدية لها على غرار

 المجتمع ىوانتشار دور الطفولة المسعفة، وهي ظواهر كلها دخيلة عل ،العازبات
قل لحل يكمن في التعدد بضوابط تكون أالجزائري المسلم المتأصل. وعليه نرى أن ا

ون " إن قان"جون كربونييهقول  إلىاود اإلشارة عَ ونُ  .ة من التي وضعها المشرعدَّ شِ 
حيث يخضع  ،ذاتيه الخاصةاألسرة فرع مستقل بذاته من فروع القانون الخاص له 

 تثناء.و القانون هو االس ،و األساس في عالم األسرةاألخير هلفرضية "الالقانون" فهذا 

د الزواج عق وبهذا، نكون قد عالجنا بالدراسة والتحليل مساواة المرأة في إنشاء          
 لثاني.الباب بعدها ِلدراسة ذلك في المواثيق الدولية، في ا في التشريع الجزائري، ُمنتقلينَ 
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َعنيت منظمة اأُلمم المتحدة بالحفاظ على حقوق اإلنسان، على اعتبارها حقوق       
ِلُتؤكد  1لصيقة بالبشرية وعامة في كافة المجتمعات، وإلجل ذلك جاءت الشرعة الدولية

 على عدم المساس بها أو التنازل عنها، وأحقية الشعوب في الدفاع عنها.

هذا، وتتعدد األصناف والفئات البشرية التي تحظى بحماية خاصة من قبل األمم       
المتحدة وهيئاتها، ِلما لهاته الفئات من وضعية هشة داخل الدول، فهي تتمتع بحقوق 

بعد أحيانًا من دائرة بعض الحقوق، وذلك بغير مبرر أو َمنُقوصة أو تمييزية أو ُتست
الفقراء، و األطفال، والنساء، والعجزة،  ،مسوغ قانوني. ونجد من بين أهم هاته الفئات

 ُتعاني من التمييز واإلقصاء في التمتع ببعض الحقوق. فهيوالرقيق، 

ناية المتحدة عِ  وبما أن موضوع دراستنا ينصب حول المرأة، فقد َأولت اأُلمم        
خاصة بهاته الفئة البشرية، وعملت جاهدة عبر كل مؤسساتها، على تعزيز مكانة المرأة 
حالل محله  داخليًا وعالميًا، ورفع كل أنواع التمييز الممارس عليها من قبل الدول، وا 

 مبدأ المساواة في التمتع بكافة الحقوق على اختالفها.

والمرأة في جميع الصكوك الدولية  لمساواة بين الرجلوإلجل ذلك فقد تكرس مبدأ ا      
 اإلعالنو  المتحدة، األمم ميثاق في . فقد ُنظم في ذلك عدة نصوصعالمية واإلقليميةال

 والعهد، السياسيةو  المدنية بالحقوق  الخاص الدولي العهدو  اإلنسان، لحقوق  العالمي

 والثقافية. واإلجتماعية اإلقتصادية بالحقوق  الخاص الدولي

نصافها العديد من           ، 2ات الدوليةالُمؤتمر كما ُعقد لقضية مساواة المرأة وا 
ات الدولية اإلعالنكمؤتمر القاهرة، ومؤتمر بكين وغيرها، وُأبِرمت العديد من المواثيق و 

 ضد المرأة جميع أشكال التمييزالخاصة بمساواة المرأة،على رأسها اتفاقية القضاء على 
 .1979 لسنة

                                                           

 العالمي لحقوق اإلنسان، والعهدين الدوليين. اإلعالنالمقصود بها: ميثاق األمم المتحدة ، و  - 1
 31،32تيسير فتوح حجة، المرجع السابق، ص. - 2
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كد التي انضمت إليها الجزائر ِلُتؤ  أهم المواثيق الدولية وبهذا، سنتطرق إلى      
ِحْرَصَها الشديد على مساواة المرأة في كل المجاالت )الفصل األول(، ثم نتناول بعد 

، وما َنَتَج عنه من تعديالت سيداوسحب الجزائر لبعض تحفظاتها على اتفاقية  ذلك
 .)الفصل الثاني( الجزائري لقانون األسرة 

 الفصل األول

 المساواة بين الجنسين في المواثيق والمؤتمرات الدولية واتفاقية سيداو 

، من المواضيع غاية مطلع القرن العشرين إلىكان موضوع حقوق اإلنسان         
لسيادة اإلعتقاد بأن معاملة الدولة لمواطنيها تخرج عن نطاق الداخلية للدول 

واختصاص القانون الدولي، وُتعد من اختصاص الدولة داخليًا. فكل دولة تنظم المراكز 
القانونية لرعاياها ومواطنيها ِوفق دستورها وُنظمها طبقًا لمبدأ سيادة الدولة. من غير 

دولي. فتقرر من الحقوق ما تشاء تدخل في شؤونها من قبل أعضاء المجتمع ال
 لمواطنيها، وتفرض عليهم ما تشاء من العقوبات وفقًا لسياستها الداخلية.

خلفته من آثار سلبية على  لكن، منذ أن وضعت الحرب العالمية أوزارها، وما        
البشر والبيئة، بدأ اإلهتمام الدولي بموضوع حقوق اإلنسان على مستوى القانون الدولي 

م على 1919ولقد عملت عصبة األمم عند إنشاءها سنة  القضاء الدولي والفقه.و 
تحقيق السلم واألمن الدوليين، وتعزيز احترام حقوق اإلنسان. وهو نفس النهج الذي 
سارت عليه هيئة األمم المتحدة عند إنشائها كمنظمة عالمية وحيدة خلفًا لعصبة األمم 

حيث قامت الهيئة بتحمل مسؤولياتها  ،دوليينعند فشلها في حفظ السلم واألمن ال
 الدولية في حفظ السلم واألمن الدوليين، وتعزيز احترام حقوق اإلنسان.

ات الدولية لمناقشة موضوع حقوق الُمؤتمر فقامت هيئة األمم المتحدة بعقد        
يجاد اآلليات القانونية لعدم انتهاك حقوق اإلنسان من قبل الدول.  كما عملت اإلنسان وا 
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على إنشاء وتأسيس وكاالت متخصصة في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان على 
    اختالفها.

مساواة المرأة في الِشرعة الدولية وبعض المواثيق  في هذا الباب نعالجس وبذلك        
ات الدولية )المبحث األول(، ونتناول أهم صك دولي ُعني بشكل خاص اإلعالنو 

 وهو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة بمسألة المساواة، َأالَ 
 )المبحث الثاني(.  1979

 المبحث األول
 ات الدوليةالُمؤتمر في المواثيق و المساواة بين الجنسين 

بعد نيلها اإلستقالل، َسَعت الجزائر إلى اإلنضمام إلى العديد من المواثيق              
، التي ُتعنى بحقوق اإلنسان عامة وبحقوق المرأة خاصة، إيمانًا منها 1الدولية واإلقليمية

على تجسيد دولة القانون، وانطالقًا من سيادتها القانونية التامة، وذلك بإبراز 
يديولوجيتها ومبادئها المنصوص عليها في الدستور، باستعمال حقها  خصوصيتها وا 

 .2تماشى وثوابت الدولة الجزائريةالسيد في التحفظ على النصوص الدولية التي ال ت

                                                           

، منشرورات الحلبري 1التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشرريعة االسرالمية،  منال فنجان علك، مبدأ عدم  - 1
 وما بعدها. 80، ص2009الحقوقية، بيروت، 

صادقت الجزائر على اتفاقيرات األمرم المتحردة الرئيسرية السربع المعنيرة بحقروق اإلنسران وهري: االعهردان الردوليان  - 2
(، وااتفاقيررة القضرراء علررى 1989قرروق االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررةا )الخاصرران بررالحقوق المدنيررة والسياسررية والح

، (1996) "(، وااتفاقيررة القضرراء علررى جميررع أشرركال التمييررز ضررد المرررأة1972جميررع أشرركال التمييررز العنصررريا )
(، 1989)وااتفاقيرررة مناهضرررة التعرررذيب وغيررررم مرررن ضرررروب المعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو الالإنسرررانية أو المهينرررةا 

(. كمررا صررادقت علررى 2005(، وااتفاقيررة حمايررة العمررال المهرراجرين وأفررراد أسرررهما )1993وااتفاقيررة حقرروق الطفررلا )
 (.1989البروتوكول االختياري األولا الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )"

بالنسرربة للمواثيررق اإلقليميررة، فقررد وافقررت الجزائررر علررى اإعررالن القرراهرة لحقرروق اإلنسرران فرري اإلسررالما الصررادر عررن  أمررا
 إلرىتصرديق. وانضرمت  إلرى، وهرو وثيقرة إرشرادية ال تحتراج 1990مؤتمر وزراء خارجيرة الردول اإلسرالمية فري العرام 
فقررت علررى االميثرراق العربرري لحقرروق اإلنسرران/المعًدلا (. كمررا وا1983االميثرراق األفريقرري لحقرروق اإلنسرران والشررعوبا )

ولكنهرا لرم تصررادق عليره شرأن معظرم البلردان العربيررة.  ,2004الرذي اعتمدتره القمرة العربيرة فري تررونس فري مايو/أيرار 
 /http://www.arabhumanrights.org/countries. أنظر، فهرس حقوق االنسان في الدول العربية، الجزائر
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 132ولإلشارة نذكر أن المعاهدات الدولية تسمو على القانون الداخلي، طبقًا لر م       
:االمعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشرو  1996من الدستور

 المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانونا. وقبل ذلك أكد المجلس الدستوري 
حيث جاء فيه:اتندرج كل اتفاقية بعد  1989أوت 20هذا النهج في قرارم المؤرخ في 

من  123التصديق عليها ومنذ نشرها في القانون الوطني، وتكتسب تطبيقًا للمادة 
( سلطانًا يسمو سلطان القانون، بما يسمح لكل مواطن جزائري 1989الدستور)دستور

. وبهذا سُنبين إن كان ُهناك إنسجام مابين 1يةاباالستناد إليها أمام الهيئات القضائ
المواثيق الدولية ونصوص التشريع اأُلسري في الجزائر فيما يخص المساواة بين 

 الجنسين في إبرام عقد الزواج.

ات الدولية)المطلب األول(، ثم اإلعالنَسُنبين مركز المرأة في المواثيق و وعليه،          
 الدولية بمساواة المرأة)المطلب الثاني(.ات الُمؤتمر ناية نوضح عِ 

 المطلب األول
 في المواثيق الدوليةالمساواة بين الجنسين  

َعنيت الشرعة الدولية بحقوق اإلنسان عامة، وبحقوق المرأة والطفل على وجه        
من قبل بعض الدول  الخطيرة في حق هاتين الفئتين لإلنتهاكاتالخصوص. وذلك 

على المستوى الداخلي. فقد تضمنت الشرعة الدولية لهيئة األمم المتحدة ثرسانة من 
النصوص الدولية ُتعنى بتأكيد وتعزيز وفرض مبدأ مساواة المرأة في جميع الحقوق مع 
الرجل، بغض النظر عن اإلختالف البيولوجي. وأقرت ِلذلك مجموعة من اآلليات 

ائية لرقابة مدى تجسيد ذلك على المستوى الواقعي من قبل دول القانونية والقض
 المجتمع الدولي.

                                                           

ي، اجتهاد القاضي في مجال الحقوق والحريات في ظل االتفاقيات الدولية، مجلة االجتهاد حنان براهيم - 1
 .333القضائي، مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة بسكرة، العدد الرابع، ص.
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يق الشرعة الدولية)الفرع األول(، ثم في في مواث بذلك سُنعالج مساواة المرأةو       
 )الفرع الثاني(.بمساواتها مع الرجل ةات الخاصاإلعالنبعض 

 الفرع األول
 في الشرعة الدولية 

)أواًل(، ثم في م1945ميثاق األمم المتحدة لسنة  ذلك في مناقشةونستهل         
 . في العهدين الدوليين للحقوق )ثالثًا( لعالمي لحقوق اإلنسان)ثانيًا(، وبعدهاا اإلعالن

 :المتحدة األمم ميثاق في-أولا 

بدأ االهتمام الدولي بقضية مساواة المرأة منذ تأسيس منظمة األمم المتحدة، حيث  
أول معاهدة دولية  ،1يسكوانسبر سان فر  26/06/1945ُيعتبر ميثاقها الذي أُعتِمَد في 

مساواة الرجال والنساء في الحقوق، ولذلك أنشأت لجنة  إلىُتشير في عبارات ُمحددة 
 . 2نشط في مراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها، لت1946مركز المرأة سنة 

 تلتزم دولية معاهدة فهو مزدوجة طبيعة وله كبيرة قانونية قيمة له الميثاقوعليه، ف        

أكد ميثاق الهيئة على . ولقد 3الدولية المؤسسة وتنظيم انشاء ميثاق وهو الدول بها،
الُمتاحة لها، حيث جاء  الوسائل والتدابيرتجسيدم لمبدأ مساواة المرأة دوليًا وداخليًا، بكل 

وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة في ديباجة الميثاق:ا...
في  ا. وجاءللرجال والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساويةوبما الفرد وقدرم 

                                                           

األمررم المتحرردة  فرري سرران فرانسيسرركو فرري ختررام مررؤتمر 1945حزيران/يونيرره  26ُوقرررعِع ميثرراق األمررم المتحرردة فرري  - 1
 .1945تشررررررررررررررين األول/اكتررررررررررررروبر  24الخررررررررررررراص بنظرررررررررررررام الهيئرررررررررررررة الدوليرررررررررررررة وأصررررررررررررربح نافرررررررررررررذًا فررررررررررررري 

http://www.un.org/ar/documents/charter 
 08/03/203 – 419العردد -الحوار المتمردنحقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجاالت،  دعد موسى، - 2
- 06:12 ،  http://www.ahewar.orgدار  ،1و علري يوسرا الشركري، حقروق اإلنسران فري ظرل العولمرة،   ؛

 .124،125.، ص2006أسامة للنشر والتوزيع، األردن، 
 الجامعرة دار ،-مقارنرة دراسرة– اإلسرالمية والشرريعة الدوليرة اإلتفاقيرات بين المرأة حقوق  فهمي، مصطفى خالد - 3

و عمرر سرعد  ، المنظمرات الدوليرة غيررر الحكوميرة فري القرانون الردولي بررين  ؛26.للنشررر، االسركندرية، ص الجديردة
 .62،63.، ص2009النظرية والتطور، دار هومه، الجزائر، 

../Downloads/الحوار%20المتمدن-العدد%20419%20–%2008/03/203%20-%2006:12،
../Downloads/الحوار%20المتمدن-العدد%20419%20–%2008/03/203%20-%2006:12،
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على تعزيز احترام حقوق  :ا... ا في مقاصد الهيئة ومبادئها االفصل األولتحت  1/3م
اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعًا والتشجيع على ذلك إطالقًا بال تمييز بسبب 

 .اوال تفريق بين الرجال والنساءأو اللغة أو الدين  الجنس

فهنا تأكيد واضح من الهيئة على المساواة، وذلك بتكرار الرجل والمرأة، بعد          
في التعاون الدولي االقتصادي ا الفصل التاسعجاء في  ذكر عاملاالجنسا. كما

أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية /جا55 مفي  اواالجتماعي
، وال تفريق بين الرجال والنساءأو اللغة أو الدين،  بال تمييز بسبب الجنسللجميع 

الهيئة على تجسيد المساواة فعليًا .ا فيتبين حرص ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعالً 
  .1على أرض الواقع، وعدم اإلقتصار على تنظيمها بنصوص تشريعية فقط

 أول يعد المتحدة األمم ميثاق أن من على الرغمأنه :ا إلىُيشير بعض الفقه  و       

 إلى فقط أشار أنه إال واضحة، و محددة بصياغة والمرأة الرجل تساوي  يذكر دولي صك

 قوانين بسن األعضاء الدول يلزم ولم الدين، أو اللغة أو الجنس أساس على القائم التمييز

ا. وهو طرح غير 2مضمونه لتنفيذ مناسبة آلية الميثاق يضع ولم لذلك، مالئمة وطنية
 صائب، ذلك أن الهيئة َأنشأت العديد من اِللَجان والُمؤسسات كما َتمت اإلشارة إليه.

 45التابعة لألمم المتحدة أهم هاته اللجان، إذ تتكون من  3وُتعد لجنة مركز المرأة      
عضو يتم انتخابهم من قبل المجلس، ومدة عضويتهم أربع سنوات، وتجتمع سنويًا 
بهدف عمل ُمسودات وتوصيات وتقارير خاصة بمكانة المرأة وتقويم تلك األعمال. 

  .5اللجنة  في التحضير لمؤتمرات بيكين، وبيكين+ومثال ذلك الدور الكبير لهاته 

                                                           

 .125.علي يوسا الشكري، المرجع السابق، ص  - 1
 أبحراث مجلرة ،-مقارنرة دراسرة- األردنيرة الوطنيرة والتشرريعات الردولي القرانون  فري المررأة حقوق  الزعبي، فاروق  - 2

األول  العردد ، 2003 مرارس ، ، 19المجلد األردنية، اليرموك جامعة واإلنسانية، اإلجتماعية سلسلة العلوم اليرموك،
 .218 .ص
 (.2)د11تأسست بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  - 3
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العالمي لحقوق اإلنسان،  اإلعالنوفي نفس السياق، سنعالج الموضوع في إطار       
 الذي يختلا عن ميثاق اأُلمم المتحدة من حيث القوة الُملزمة.

 : 1اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالنفي  -ثانياا 

في ( المؤرخ في 3-ألا )د 217بموجب قرار الجمعية العامة  دَ عُتمِ أُ       
طلبت الجمعية العامة من البلدان األعضاء كافة أن تدعو لنص و ، 1948ديسمبر10

أن تعمل على نشرم وتوزيعه وقراءته وشرحه، والسيما في المدارس والمعاهد  و اإلعالن
 2.لبلدان أو األقاليمالتعليمية األخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي ل

وعلى الرغم من كونه ذو طابع أدبي غير ُملزم من الناحية القانونية، ذلك لعدم      
صدورم في شكل اتفاقية دولية ملزمة ألطرافها، إال أنه من المستقر عليه أن مبادئه 

 . 3تدخل ضمن قواعد القانون الدولي العرفي

توافق التي تنص:ا 1963من دستور  11مصادقت عليه الجزائر بموجب وقد         
كل منظمة دولية  إلىالعالمي لحقوق اإلنسان وتنضم  اإلعالنالجمهورية على 

 .اتستجيب لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعًا منها بضرورة التعاون الدولي

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا  :ااإلعالنمن  2موتنص 
أو اللغة أو  دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس، ناإلعال

الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة 
أو الميالد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضال عما تقدم فلن 
يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي 

                                                           

 .559.خالد التالحمة، الحماية القانونية لألسرة، المرجع السابق، ص - 1
 /http://www.la-laddh.orgالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق االنسان.   - 2
 . 37.، ص2014االنسان بين االلتزام والتحفظ، دار هومه، الجزائر، باية عبدالقادر، العهدان الدوليان لحقوق  - 3
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إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو تحت الوصاية أو غير ينتمي 
 ا. متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه:ا 7موتنص 
حماية متساوية ضد أي تميز يخل  عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في

ا. فبقراءة قانونية لهذين النصين يتبين وضد أي تحريض على تمييز كهذا اإلعالنبهذا 
أكد ما ذهب إليه ميثاق األمم المتحدة،بعد ثالث سنوات، من رفع كل  اإلعالنلنا أن 

 أنواع التمييز بين الجنسين، مهما كان العامل وفي شتى المجاالت.

للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق  -1التي تنص:ا 16م إلىالرجوع وب        
، ولهما حقوق متساوية عند دون أي قيد بسبب الجنس أو الدينالتزوج وتأسيس أسرة 

ال يبرم عقد الزواج إال برضى الطرفين الراغبين  -2.الزواج وأثناء قيامه وعند انحالله
األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع   -3.في الزواج رضى كاماًل ال إكرام فيه

 ا.ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة

سالمية على الفقرة االولى من هاته           ، وذلك مولقد تحفظت ِعدة دول عربية وا 
لكونها تسمح بإبرام عقد الزواج بين أي رجل وامرأة بغض النظر عن ديانتهما، وهو ما 

التي تحظر زواج المسلمة من ، والمسلمةشريعات الدول العربية يتناقض مع أغلب ت
 .2. وسنرجع لهذا الموضوع بشئ من التفصيل في الفصل الثاني1مسلمغير 

ذلك  عملت الهيئة ِلتداركونظرًا إلغفال ميثاق اأُلمم المتحدة عن بعض الحقوق، 
 م لتضمن بذلك كافة الحقوق على اختالفها. األمر1966العهدين الدوليين سنة بإصدار

                                                           

،  دار الفكررر الجررامعي، 1منتصررر سررعيد حمررودة، الحمايررة الدوليررة دراسرة مقارنررة بأحكررام الشررريعة اإلسررالمية،   - 1
جزائررري و  وحيرراني الجياللرري، مظرراهر المسرراواة بررين الررزوجين فرري قررانون األسرررة ال ؛ 221.، ص2010االسرركندرية،

 .12.، ص2009-2008على ضوء االتفاقيات الدولية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 
الفرع (، المطلرب الثراني،سرحب الجزائرر لربعض تحفظاتهرا علرى اتفاقيرة السريداو )المبحرث الثرانيالفصرل الثراني،  - 2

 .من األروحة.316(،ص عقدالزواج( َتَعارض نصوص قانون األسرة مع اتفاقية السيداو)في تأسيس) الثاني
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 الذي سنتناوله في النقطة الموالية.

  1ينالدولي ينفي العهد -ثالثاا 
 للتوقيع وعرضالعهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  دَ مِ عتُ أُ       

 المؤرخ( 21-ألا )د 2200واالنضمام بقرار الجمعية العامة  والتصديق
اعتمد . و 27، طبقًا للمادة  1976يناير3 . ودخل حيز النفاذ في1966ديسمبر16في

وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
( المؤرخ في 21-)د ألا 2200لألمم المتحدة  بموجب قرار الجمعية العامة

 .2 49 م، وفقا ألحكام 1976مارس23لنفاذ في، ودخل حيزا6619ديسمبر16
ي للعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ف 3الجزائر وانضمت      

. ونفس األمر بالنسبة 12/12/1989في، ودخلت حيز التنفيذ 09/12/1989
مدنية والسياسية بشأن تقديم لبروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الل

    4 .23/4و 22و 1/3. غير أن الجزائر تحفظت على المواد من قبل األفراد ى شكاو 

وكذلك األمر بالنسبة للعهد الدولي المتعلق بالحقوق االقتصادية والثقافية        
، ودخلت حيز التنفيذ في 09/12/1989واالجتماعية، حيث انضمت الجزائر له في

    23/4.6و14و  13/3،4و 8و1/3الموادت الجزائرعلى كما تحفظ .12/12/19895

                                                           

 الخراص برالحقوق اإلقتصرادية الردولي (، والعهردICCPRوالسياسرية) برالحقوق المدنيرة الخراصالعهرد الردولي  - 1
 (IESCRوالثقافية) واإلجتماعية

،  1 وسررام حسرام الرردين األحمرد، حمايررة حقروق المررأة فرري ضروء أحكررام الشرريعة االسررالمية واالتفاقرات الدوليررة،  - 2
 .82.، ص2009بيروت،  منشورات الحلبي الحقوقية،

  www.arabhumanrights.org/countries/ratification فهرس حقوق االنسان في الدول العربية - 3
4 - http://www.arabhumanrights.org/resources/reservations 
 .20.ج.ر رقم17/05/1989بتاريخ  الصادر 89/67بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ج.روتم النشر في  - 5
6 - http://www.arabhumanrights.org/resources/reservations 

  :ن، بموجب إعالن تفسيري على النحو التاليين الدولييالعهدتحفظت الجزائر على بعض أحكام 
التي هي مشتركة بين العهدين على أنها ال تمس بأية حال حق كافة الشعوب عير  (1) متفسر الحكومة الجزائرية 

 ( في1/3) مالقابل للتصرف في تقرير المصير، وفى السيطرة على ثرواتها الطبيعية، وترى أن ما يشار إليه في 

http://www.arabhumanrights.org/resources/reservations
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 إلىالنصين في تكامل الواحد باآلخر إذ يتعرض كلع واحد  نِ يْ ذَ تكمن أهمية هَ و        
مجموعة من الحقوق المرتبطة بمواطنة اإلنسان بإنسانيته وبدورم في النهوض بالمجتمع 
وفي الطابع الشموليع لهذين العهدين وفي االعتراف بكافة الحقوق والحريات األساسية 

 للنساء والرجال بدون تمييز. 

كل عهد على مبدأ المساواة بين الجنسين حسبما أقرع الفصل الثالث المشترك  يرتكز و 
لكليهما الذي ينصاأنع الدول األطراف تتعهعد بضمان مساواة الذكور باإلناث في حقع 

تمثعل هذم النصوص  التمتعع بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذين العهدين...ا. و
عي بحقوق اإلنسان للنساء والرجال وفي شوطا هاما وبادرة أساسية في نشر الو 

     . 1بحمايتها اإلحساس بضرورة االعتراف بها و

تتعهد كل دولة طرف في هذا  1امن ع.د.ح.م.س على أنه:2مهذا، وتنص       
العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذم الحقوق لجميع األفراد الموجودين 

، الجنسيتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو في إقليمها والداخلين في وال
 ....أو اللغة، أو الدين

                                                                                                                                                                          

القتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة مررن إبقرراء حالررة ( مررن العهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق ا14) مكررال العهرردين، وفرري  
 التبعية لبعض األقاليم يتعارض مع ميثاق األمم المتحدة وأهدافها.

( مررن 22) م( مررن العهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة، و 8) موتفسررر الحكومررة أحكررام 
سريرًا يقضري بجعرل القرانون هرو اإلطرار الرذي تعمرل الردول داخلره العهد الردولي الخراص برالحقوق السياسرية والمدنيرة تف

( مرن العهررد 13) ممرن  4 – 3فيمرا يتعلرق بتنظريم ممارسررة الحرق فري إنشراء تنظرريم. وتعتبرر الحكومرة أحكرام الفقرررتين 
الررردولي الخررراص برررالحقوق االقتصرررادية واالجتماعيرررة والثقافيرررة ال تمرررس بأيرررة حرررال الحرررق فررري أن ترررنظم بحريرررة نظامهرررا 

 التعليمي.
( مرررن العهرررد الررردولي الخررراص برررالحقوق المدنيرررة والسياسرررية بشرررأن حقررروق 23) ممرررن  4وتفسرررر الحكومرررة أحكرررام الفقررررة 

ومسئوليات الزوجين أثناء الزواج وعند فسخه على أنها ال تمرس بأيرة حرال القاعردة األساسرية التري يقروم عليهرا النظرام 
 القانوني الجزائري.

ات الدولية وحقوق المرأة في العالم العربي، مركز الدراسات أمان، المركزالعربري للمصرادر حفيظة شقير، االتفاقي - 1
 http://www.amanjordan.org ،10/03/2005والمعلومات حول العنا ضد المرأة، 

 
 

http://www.amanjordan.org/
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تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية  2
القائمة ال تكفل فعال إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا 

من تدابير إلجراءاتها الدستورية وألحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا اإلعمال 
 ا. تشريعية أو غير تشريعية

تساوى الرجال تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة  :اعلى أنه منه 3وتنص م
في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا  والنساء
 .االعهد

هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في  األسرة-1:اعلى أنه منه23وتنص م
يكون للرجل والمرأة، ابتداء من -2. المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة

ال ينعقد أي زواج إال  -3. بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة
تتخذ الدول األطراف في  -4.برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامال ال إكرام فيه

هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخالل 
قيام الزواج ولدى انحالله. وفى حالة االنحالل يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية 

 ا.الضرورية لألوالد في حالة وجودهم

تعهد الدول األطراف في هذا العهد ت :اعلى أنه من ع.د.ح.إ.ج.ث3موتنص        
في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية  مساواة الذكور واإلناثبضمان 

ال يقبل فرض أي قيد أو أي  :ا5/2.ا وتنص موالثقافية المنصوص عليها في هذا العهد
تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا 

بها أو كون ، بذريعة كون هذا العهد ال يعترف أنظمة أو أعرافلقوانين أو اتفاقيات أو 
وجوب منح األسرة، التي تشكل الوحدة  :ا10/1دى.ا وتنص ماعترافه بها أضيق م

ماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، الج
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وخصوصا لتكوين هذم األسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية األوالد الذين 
 .االمزمع زواجهما رضاء ال إكرام فيه برضا الطرفينتعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج 

إن مبدأ عدم التمييز مبدأ أساسي بالنسبة ف فمن خالل هاته النصوص،         
 يتمتعن حتى يومنا هذان النساء لم أإال إن الواقع العملي اثبت  ،للعهدين الدوليين

ضرورة  إلىالمجموعة الدولية  تتنبه لذلكبالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال. و 
 .1وجود اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة

يعرفها العالم، فلم تعد الِشرعة الدولية كافية لتعزيز مساواة ونظرًا للتشعبات التي         
 لحة لمواثيق خاصة ُتعنى بهاته المسألة.المرأة مع الرجل، لذلك كانت الحاجة مُ 

 الفرع الثاني
 ات الخاصةاإلعالنفي المواثيق و  

عبر كامل فروعها بحقوق المرأة تزامنًا مع حقوق الرجل،  ةِإهتمت اأُلمم المتحد        
فعلى الرغم من إقرار األمم المتحدة بحقوق اإلنسان ككل من دون تمييز بين الجنسين، 

زمات التي تساعدها يناكيإال أنها لم تعتبر هذا األمر كافيًا، لذلك أقرت مجموعة من الم
بين تأسيس لجان  الميكانيزماتعلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وتنوعت هاته 

صداالُمؤتمر ومؤسسات خاصة بالمرأة، وبين إقامة   ر االتفاقيات الخاصة بها ابتداءً ات وا 
 . 2الوقت الحالي إلى1975من 

ات والمواثيق مساواة المرأة التي جاءت ضمن المعاهد نناقشوبهذا،         
ات اإلعالنالدولية)أواًل(، ثم ُنعرج على نفس المنوال لمناقشة ذلك على مستوى 

 الدولية)ثانيًا(.

 

                                                           

 .2.موسى دعد، المرجع السابق، ص - 1
 .122،123السابق، صنهى القاطرجي، المرجع  - 2
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 الخاصة: ضمن المعاهدات والمواثيق الدولية المساواة بين الجنسين -أولا 

نيت عدة مؤتمرات على اعتبارها من الفئات الهشة في الدول والمجتمعات عُ       
، وذلك زيادة على الشرعة الدولية، نظير اهتمام دولية بالمركز القانوني للمرأةومواثيق 

، وذلك من أجل النهوض بحقوقها، والعمل على رفع التمييز العالم المتزايد بالمرأة
، واالقتصادية 1وذلك في ُمختلا المجاالت المدنية، والسياسية الممارس عليها

ها فسنقتصر على دراسة المواثيق ذات صلة واالجتماعية والثقافية. ونظرًا لتعدد
اتفاقية الرضا بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج، بموضوع دراستنا فقط، والمتمثلة في 

. وهاته 2. واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةوتسجيل عقود الزواج
 .3األخيرة سنتناولها في مبحث خاص نظرًا ألهميتها

اتفاقية الرضا بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج، وتسجيل  رضتعَ ، فقد وعليه        
خ في المؤر  17-ألا د 1763الجمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها  ،عقود الزواج

 منها. 6، وفقا للمادة1964ديسمبر 9، ودخلت حيز التنفيذ في 1962نوفمبر 7

-د 843أن الجمعية العامة لألمم المتحدة أعلنت بالقرار وجاء في ديباجتها،           
، أن بعض األعراف والقوانين والعادات القديمة المتصلة 1954ديسمبر17المؤرخ في  9

بالزواج واألسرة تتنافى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة وفي 
ذ تؤكد من جديد أن ع  العالمي لحقوق اإلنسان. اإلعالن لى كافة الدول، بما فيها وا 

تلك التي تقع عليها أو تتولى مسؤولية إدارة األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو 
                                                           

 126-04، حيرث صرادقت عليهرا الجزائرر بموجرب المرسروم الرئاسري رقرم 1952اتفاقية الحقروق السياسرية للمررأة - 1
أعمرررر يحيررراوي، الحقررروق السياسرررية للمررررأة فررري الشرررريعة ؛ (25/04/2004فررري 26)ج.ر19/04/2004المرررؤرخ فررري 

 وما بعدها. 113، ص2001االسالمية والقانون الدولي، دار هومه، الجزائر،
 .222.منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص - 2

لإلطررالع أكثررر علررى المواثيررق الدوليررة للمرررأة أنظررر، لعسررري عباسررية، حقرروق المرررأة والطفررل فرري القررانون الرردولي  - 3
و مرررروك نصرررر الررردين، قرررانون األسررررة برررين النظريرررة  ؛ومرررا بعررردها 10.، ص2006اإلنسررراني، دار الهررردى، الجزائرررر،

 وما بعدها. 206.، ص2004التطبيق، دار الهالل للخدمات االعالمية، الجزائر، و 
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المشمولة بالوصاية حتى نيلها االستقالل، اتخاذ جميع التدابير المناسبة إللغاء مثل تلك 
لتامة في وذلك بصورة خاصة، بتأمين الحرية ا ،األعراف والقوانين والعادات القديمة

اختيار الزوج وباإللغاء التام لزيجات األطفال ولخطبة الصغيرات قبل سن البلوغ، 
نشاء سجل مدني أو   غير مدني تسجل فيهوبتقرير العقوبات المالئمة عند اللزوم، وا 

 جميع عقود الزواج.

وُيؤخذ على ما جاء في هاته الديباجة، وصا قوانين بعض الدول)والمقصود         
ا األعراف والقوانين والعادات القديمة( براالمسلمة، وبعض الدول األفريقيةبها الدول 

 مع مبدأوذلك لمرجعيتها االسالمية، ورفض الجمعية العامة لهاته القوانين يتعارض 
 .1العالمخصوصية حقوق المرأة في دول 

ولقد أكدت االتفاقية على تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في إبرام               
ال ينعقد الزواج قانونا  :اعلى أنه 1/1عقد الزواج من خالل نصوصها، حيث تنص م

الطرفين رضاء كامال ال إكرام فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين  برضاإال 
وبحضور شهود وفقا ألحكام العالنية الالزمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، 

ق.أ من حيث التأكيد على رضائية عقد  4.ا وهذا النص يتوافق تمامًا مع مالقانون 
 الزواج.

م الدول األطراف في هذم االتفاقية باتخاذ التدابير تقو  :اعلى أنه 2وتنص م         
، وال ينعقد قانونا زواج من هم دون هذم حد أدنى لسن الزواجالتشريعية الالزمة لتعيين 

السن، ما لم تقرر السلطة المختصة اإلعفاء من شر  السن ألسباب جدية، لمصلحة 
 7الذي يتوافق وما ذهب إليه المشرع الجزائري في م ا األمرالطرفين المزمع زواجهما.

سنة كاملة، ويجوز للقاضي أن يرخص به لمصلحة  19ق.أ، حيث حدد سن الزواج بر 
 أو ضرورة، كما تمت االشارة اليه سابقًا في هاته الدراسة.

                                                           

 .223.منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص - 1
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ع عقود الزواج تقوم السلطة المختصة بتسجيل جمي :اعلى أنه 3وتنص م            
ا.ولقد أكد المشرع الجزائري على تسجيل كافة عقود الزواج سمي مناسبفي سجل ر 

ق.أ، وطبقًا 22و21و18أمام الجهات المختصة قانونًا طبقًا للمواد
. ومنح الزوجين أو من يهمه األمر، أو 1من قانون الحالة المدنية97و71و30و6للمواد

ثمة تسجيلها بسجالت ، ومن طلب تثبيت عقد الزواج العرفي النيابة العامة، إمكانية
 الحالة المدنية.

توصية بشأن الرضا بالزواج، والحد ولقد أرفقت الجمعية العامة بهاته االتفاقية        
المؤرخ  20-د 2018 هاقرار ، وذلك بموجب األدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج

توصي كل دولة من الدول األعضاء لم تتخذ بعد التدابير . حيث 1965نوفمبر01في 
الالزمة من تشريعية وغير تشريعية بالقيام بالخطوات الالزمة وفقا لنظامها الدستوري 
وعاداتها التقليدية والدينية، إلقرار ما يناسب من التدابير التشريعية أو غيرها إلعمال 

 .2جنسين في إبرام عقد الزواجالتي من شأنها تعزيز المساواة بين الالمبادئ 

تقوم الدول األعضاء  :اعلى أنه من هاته التوصية المبدأ الثانيولقد جاء في        
باتخاذ التدابير التشريعية الالزمة، لتعيين حد أدنى لسن الزواج على أن ال تقعل عن 

المختصة ، وال يجوز التزوج قانونا لمن لم يبلغها ما لم تعفه السلطة خمسة عشرة عاما
 ا. ، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهمامن شر  السن ألسباب جدية

للدول  سنة ال يجوز 15فيتبين أن التوصية قد حددت سن أدنى للزواج بر         
 اإلذن بالزواج دونها. وهو رأي صائب ومنطقي، فقد يبلغ الفتى أو الفتاة فيزولوجيًا لكن 

                                                           

:اتسجل عقود الحالة المدنية  6يتعلق بالحالة المدنية. تنص م 19/02/1970المؤرخ في  20-70األمر رقم  - 1
عقود الميالد، وسجل عقود الزواج، وسجل عقود الوفيات..ا  في كل بلدية في ثالث سجالت ...: سجل

 :ايختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنية أو القاضي...ا71م
 .224منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص. - 2
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 .1بكثيرعقد الزواج أكبر من ذلك مسؤوليات 

 :ات الدوليةاإلعالنضمن  المساواة بين الجنسين -ثانياا 

بموجب  2بشأن القضاء على العنا ضد المرأة اً عالنإ أصدرت الجمعية العامة       
 القرار(، وهو A/48/629) على تقرير اللجنة الثالثة اتخذته بناءالذي  قرارال
الذي  ،القضاء على التمييز ضد المرأة ا عالن. و 1993ديسمبرالمؤرخ في 48/104رقم
( 22-د2263)رقمعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة اُ 

 .1967وفمبرن 7المؤرخ في 

لكونه يتعلق بالموضوع محل الدراسة، حيث جاء ُمكون من  القرارونتناول هذا       
حدى عشر  ،عتباربعين اإل الجمعية العامة أخذمادة. إذ جاء في ديباجته،  ديباجة وا 

والوكاالت  ات واالتفاقيات والتوصيات الصادرة عن األمم المتحدةاإلعالنالقرارات و 
لىو  ،بكافة أشكالهالتمييز  ىالقضاء عل إلىالمتخصصة والرامية  تعزيز تساوي حقوق  ا 

ذ يقلقها استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد  الرجل والمرأة، المرأة، رغم ميثاق وا 
العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق  اإلعالناألمم المتحدة و 

، ولذلك عملت األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة مواثيقوغير ذلك من  ،اإلنسان
 .3اإلعالنإصدار هذا  إلى

يختلا عن المعاهدة، من حيث القوة الُملزمة.  اإلعالنأن  إلىوتجدر اإلشارة      
يبقى مجرد إلتزام أدبي يجوز للدول عدم األخذ به، لكن العرف الدولي أثبت  اإلعالنف

                                                           

كلية بوقطوف خميسي، التزامات دول شمال إفريقيا بالنصوص الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، مذكرة ماجستير  - 1
 .24،25، ص2010/2011الحقوق، جامعة الجزائر، 

العالمي بشأن القضاء على العنا ضد المرأة وذلك لسد الثغرة  اإلعالن 1993تبنت هيئة األمم المتحدة عام  - 2
الكبيرة في اتفاقية )سيداو ( التي لم تعالج قضية العنا ضد المرأة على الرغم من إنها من بين القضايا التي أقرتها 

 .3.ص موسى دعد، المرجع السابق،؛ مؤتمرات المرأة وحقوق اإلنسان باعتبارها تشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان
 .82.وسام األحمد، المرجع السابق، ص - 3
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 تعزيز إلى غير ذلك، فمعظم الدول تحاول األخذ بما جاء في بنودم وذلك لكونه يسعى
 مساواة المرأة والتأكيد على مساواتها في شتى المجاالت.

تتخذ جميع حث الجمعية العامة الدول أن  اإلعالنمن هذا  2ولقد تضمنت م          
التدابير المناسبة إللغاء القوانين واألعراف واألنظمة والممارسات القائمة التي تشكل 

 .1من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأةتمييزا ضد المرأة، 

وانسجام األسرة، التي تظل الوحدة عدم اإلخالل بصيانة وحدة  6ولقد تضمنت م       
خذ جميع التدابير المناسبة، وال سيما التشريعية منها، تَ تُ و األساسية في أي مجتمع، 

، وال سيما المدني القانون بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان  لكفالة تمتع المرأة
 .2المركزالزوجين في  مبدأ تساوي تأمين و  ،باألهلية القانونية الحقوق حق التمتع 

يكون للمرأة، سواء بسواء مع الرجل، حق اختيار الزوج على أن  اإلعالنكما أكد      
المرأة مع الرجل في  . ومساواةلتزوج إال بمحض رضاها الحر التامبملء حريتها وعدم ا

حظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير  والحقوق وأثناء قيام الزواج وعند حله. 
التدابير الفعالة المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتحديد حد  اتخاذالبالغات، و 

 .3أدنى لسن الزواج ولجعل تسجيل عقود الزواج في السجالت الرسمية إجباريا

ز على المساواة في القانون المدني في  اإلعالنوالُمالحظ أيضًا، أن         ركع
قصاء ُتمارسه الجمعية العامة. ذلك أن الدول  تشريعات الدول، وهذا بحد ذاته تمييز وا 

مدنية وأحوال شخصية، فالكل ُينظمه القانون  إلىالغربية ال تعرف تقسيم الحقوق 
 والتي ُينظمها تفرق بين الحقوق المدنية، إلى والمسلمةالمدني. عكس الدول العربية 

 القانون المدني، واألحوال الشخصية التي ينظمها قانون االحوال الشخصية. 

                                                           

 .127.علي يوسا الشكري، المرجع السابق،ص - 1
 .94.منال فنجان علك ، المرجع السابق، ص - 2
 .94.وسام األحمد ، المرجع السابق، ص - 3
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وفي هذا ُتطالب األمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بإلغاء قانون األسرة          
المرأة في  و ين الرجلالحالي وتغييرم بقانون عضوي مدني، يساهم في تحقيق المساواة ب

وأوضحت حنون في تجمع نظمته لفائدة مناضالت الحزب بمناسبة ت. جميع المجاال
 لغاء قانون األسرة لتحقيقإي التفكير في اليوم العالمي للمرأة أنه بات من الضرور 

 .1المساواة بين الجنسين

األمم المتحدة  ذهبوسعيًا منها دائمًا في نشر الوعي بين الشعوب والدول، ت       
الُمتعلقة بمساواة  ات الدولية واإلقليميةالُمؤتمر يد عدالاإلشراف على تأطير  إلىدائمًا 

 المرأة مع الرجل في شتى المجاالت المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 المطلب الثاني
 الخاصة ات الدوليةالُمؤتمر ساواة المرأة في مُ  

ات الدولية الخاصة بالمرأة في الُمؤتمر َعِمَلت اأُلمم المتحدة على تأطير سلسلة من      
، الذي صدر 1975، بدءًا من مؤتمر المكسيك20العقود الثالث األخيرة من القرن الر

 إلى 1976عنه إعالن السنة الدولية للمرأة، وتبعه اعتماد الجمعية العامة الفترة من 
ات، الُمؤتمر ديد من ، مرورًا بالع1995عقدًا عالميًا للمرأة، وانتهاءًا بمؤتمر بكين 1985

 2 .1995، ومؤتمر السكان بالقاهرة1985، ومؤتمر نيروبي1980كمؤتمر كوبنهاجن

والُمالحظ  أن عقد األمم المتحدة لمؤتمرات خاصة حول مساواة المرأة ال ُيثير أي     
بهام هو مسألة إدراج قضايا المرأة في  ات الُمؤتمر استغراب، لكن الذي يبقى محل شك وا 

بع اإلقتصادي، والبيئي والصحي والتكنلوجي، وغيرها من المجاالت التي ال ذات الطا
ُأسلوب افتح الثغراتا الذي يحول القضايا الحيادية  وهووضع المرأة.  إلىتمت بصلة 
قضايا خالفية، حيث يكثر النقاش حولها، كقضايا المساواة بين  إلىفي األصل 

                                                           

إلغاء قانون األسرة لتحقيق االمساواةا بين المرأة والرجل، جريدة الشروق اليومي،  إلى حنون تدعو - 1
  http://www.echoroukonline.com/ara/articles/159015 .09/03/2013في 159015العدد

 .104.منى أبو الفضل ، المرجع السابق، ص - 2
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الدولي، األمر الذي كان مرافقًا لمعظم  الجنسين. وهذا نوع من اإلبتزاز على المستوى 
ات الدولية العامة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تتناول قضايا تهم الدول الُمؤتمر 

دي جانيروا مطلع و النامية، بدءًا بمؤتمر قمة األرض)مؤتمر البيئة والتنمية( في اري
 اجنياا منتصا في الدولي الثاني للتنمية االجتماعية الُمؤتمرغاية  إلىالتسعينيات، 

  1 .2000 سنة

في القرن العشرين)الفرع  ات الخاصة،الُمؤتمر أهم هاته  وعليه سنتطرق إلى      
برزين ِسلبياتها خاصًة على مُ  األول(، وأخرى في القرن الواحد والعشرين)الفرع الثاني(.

 كيان األسرة بشكل عام، والمرأة بشكل خاص.

 الفرع الول
 العشرين ات في القرن الُمؤتمر  

 (1975و سيتيمكسيك)العالمي األول للسنة الدولية للمرأة  الُمؤتمرونستهلها ب       
)ثالثًا(، ثم مؤتمر 1985مؤتمر نيروبي  )ثانيًا(، ثم1980مؤتمر كوبنهاجن  ثم )أواًل(،
 )رابعًا(.1995بكين

  (:1975و سيتيمكسيك)العالمي األول للسنة الدولية للمرأة  الُمؤتمر-أولا 
لتذكير المجتمع الدولي أن التمييز ضد المرأة ال يزال يمثل مشكلة مستمرة في        

العالمي األول حول وضع المرأة في مكسيكو  الُمؤتمرنعقد ، اكثير من أنحاء العالم
دولة، حيث أُعُتمدت  133، وذلك بحضور  1975جويلية 02 إلىجوان 19من  سيتي

فيه خطة عمل عالمية تتبنى مركز المرأة على المستوى الحكومي وغير الحكومي في 
تسمية الفترة الواقعة بين  الُمؤتمرشتى المجاالت بما فيها حماية األسرة. كما أعلن 

سنوات كافية لتحقيق براعقد األمم المتحدة للمرأة العالميا، فعشر  1985و1976
المساواة بين الجنسين كاملة والقضاء على التمييز بين  األهداف الثالثة: المساواة)

                                                           

 ،27/12/2003للمررأة واألسررة، موقرع لهرا أون اليرن، عبرد الكرريم فرؤاد برن عبرد الكرريم، العولمرة االجتماعيرة  - 1
http://www.lahaonline.com 
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زيادة والسلم ) (،في عملية التنمية التكامل والمشاركة الكاملة للمرأة(، والتنمية)الجنسين
 ةرررررررررررمساهم

 .1(المرأة في تعزيز السالم العالمي 
تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، والقضاء على  إلى الُمؤتمرولقد دعا      

كافة أشكال التمييز على أساس الجنس. وألجل ذلك يتوجب على الدول تغيير 
تشريعاتها وأعرافها وتقاليدها، التي ُتعد سببًا في فرض التمييز على المرأة. كما يتوجب 

 .2لرجل والمرأة داخل األسرةإلغاء الدور النمطي الذي يقوم به كل من ا

 :1980مؤتمر كوبنهاجن  -ثانياا 
       عقدت األمم المتحدة ،جويلية 30 إلى 14في الفترة من  م1980في عام        

 اكوبنهاجنافي (لمرأة: المساواة والتنمية والسلمالعالمي لعقد األمم المتحدة ل الُمؤتمر)
الثاني الخاص بالمرأة؛ وذلك الستعراض وتقويم التقدم المحرز  الُمؤتمروهو  .بالدانمارك

م 1975العالمي األول للسنة الدولية للمرأة الذي عقد عام  الُمؤتمرفي تنفيذ توصيات 
 .3في المكسيك، ولتعديل البرامج المتعلقة بالنصا الثاني من العقد األممي للمرأة

 :نجد الُمؤتمرومن بين أهم النقا  التي عالجها 
إلغاء التمييز ضد المرأة وتفعيل المساواة بين المرأة والرجل في التشريعات والُنظم -1

الداخلية، وذلك لتوفير الضمانات القانونية للمرأة كي ُتقرر مستقبلها بنفسها، في التعليم 
                                                           

 .188.نهى القاطرجي ، المرجع السابق، ص - 1
 .99.منال فنجان علك ، المرجع السابق، ص - 2
 . 71.، ص2005مجلة البيان، الرياض، ، 1ات الدولية،  الُمؤتمر فؤاد بن عبد الكريم، الُعدوان على المرأة في  - 3

إسرتطاعت مجموعرة الردول اإلشرتراكية السرابقة ومعهرا الردول العربيرة  1980ولإلشارة فقط،  في مؤتمر كوبنهاجن عام
فريقيا وأمريكا الالتينية، أن تمارس ضغوطا كبيرة حتي أصدر  قرارا يضع الصرهيونية فري  الُمؤتمروبعض دول آسيا وا 

للمرأة في كوبنهاجن  2 الُمؤتمرطوال الفترة فيما بين إنعقاد  و.م.أالولكن إستمرت  .مصاف العنصرية وكأحد أشكالها
فري نيروبري أن تمرارس ضرغوطها علري الردول والمجموعرات حتري إسرتطاعت أن تلغري القررار السرابق فري  3 الُمؤتمرو 

ية، . أنظرررر، أمينرررة شرررفيق، التعويضرررات عررن الخطايرررا السياسرررية الكبيررررة، جريررردة األهررررام المصرررر 1985عرررام3 الُمررؤتمر
 .41908، العدد 126، السنة02/09/2001
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 قانون  ضمان إلىإضافة  والعمل واالنتماء السياسي والزواج والطالق وعدد األطفال،
 .1الشخصية للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل األحوال
، سيداوجميع دول اأُلمم المتحدة بأن توقع وتنضم التفاقية  الُمؤتمرولقد ُأوصى        

من أجل التنفيذ الفعلي لموضوعها و أغراضها، وأن  ةوأن تتخذ جميع التدابير الالزم
 ة في عملية التنميةتعمل جاهدًة على ُمشاركة المرأة الكاملة وعلى أساس المساوا 

 .2االجتماعية

اتخاذ التدابير الالزمة من قبل الدول من أجل تحسين فرص حصول المرأة على -2
التعليم والتدريب وخدمات الصحة العامة، وبرامج التغذية العامة، ووضع برامج متكاملة 

األسرة لصحة األسرة و رفاهها، بما فيها الرعاية الصحية لأُلمهات واألطفال، وتنظيم 
بما ُيمكن األبوين من ممارسة حقهما في تقرير عدد األطفال الذي يرغبان في إنجابه، 

 البرامج في والمدة الفاصلة بين كل والدة وُأخرى، ويتوجب على الدول إدماج هاته
 .3مخططاتها الوطنية الداخلية

زالة اتخاذ الدول تدابير مناسبة من أجل إحداث تغيرات اجتماعية واقتصادية  -3 ، وا 
اإلختالالت الهيكلية التي ُتديم األوضاع غير المواتية لتي ُتعاني منها المرأة. ومنع 
استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، والقضاء على التمييز ألن أفضل الظروف التي 
يتم فيها الُنهوض بحقوق المرأة على نحو تام وفعال هي الظروف التي يسود فيها السلم 

 . 4دوليينواألمن ال

                                                           

 .190نهى القاطرجي ، المرجع السابق، ص - 1
 .4موسى دعد، المرجع السابق، ص - 2
 جيهان الطاهر عبد الحليم، مضامين االتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بقضايا المرأة المسلمةالمعاصرة - 3
  http://fiqh.islammessage.com. 31.ص ،31/07/2012
 .100.منال فنجان علك، المرجع السابق، ص - 4
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 :1985مؤتمر نيروبي  -ثالثاا 

العالمي الستعراض وتقييم  الُمؤتمر قدعُ  جوان، 26 إلى15من  م1985في عام        
 الُمؤتمر ا بكينيانيروبيافي  االمساواة والتنمية والسلما منجزات عقد األمم المتحدة للمرأة

 ا،للنهوض بالمرأة المرتقبةاستراتيجيات نيروبي حمل شعارا الثالث الخاص بالمرأة والذي
 الُمؤتمروقد بين  .1دولة 175فيه  وقد شارك م2000م حتى عام 1986وذلك من عام 

وبين الحاجة  إلى المستقبل بالنسبةوشدد على صحتهاأهداف وغايات العقد األممي، 
التي تعترض سبيل إنجازها أثناء الفترة  على العقبات ملموسة للتغلب اتخاذ تدابير إلى

 .2م1986-2000

اإلنجازات الُمحققة بعد مرور عقد المرأة العالمي، وَدَرَس  الُمؤتمركما استعَرَض       
العقبات والُمعوقات التي حالت دون تنفيذ الُخطط الُموُضوعة تنفيذًا كاماًل. وأكد على 
استمرارية العمل بخطط العمل العالمية السابقة لتنفيذ أهداف السنة الدولية للمرأة، 

 . 3مم المتحدة للمرأةوبرنامج العمل للنصا الثاني من عقد األُ 

تحت شعارااستراتيجيات نيروبي الُمرتقبة للنهوض بالمرأة حتى  الُمؤتمروسعى        
-1تجسيد مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة، ضمن ثمانية مجاالت: إلىا 2000عام 

االلتزام بحقوق -3المؤسسات واآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة.-2تقاسم السلطة.
االنتفاع من التعليم والخدمات الصحية -6المشاركة االقتصادية.-5قر.الف-4المرأة.

 .4آثار النزاعات المسلحة على المرأة-8العنا ضد المرأة.-7والعمالة.

 وفي هذا اإلطار، ُتؤكد الجمعية العامة على أن تحقيق مساواة المرأة على جميع     
                                                           

العرالمي السرتعراض وتقيريم منجرزات عقرد االمرم  الُمرؤتمرا كينيرا الستضرافتهحيث شكرت الجمعية العامة حكومة  - 1
 A/res/40/108 . www.un.org/arabic. 13/12/1985في  116المتحدة للمرأة. الجلسة العامة 

 عبد الكريم فؤاد بن عبد الكريم، العولمة االجتماعية للمرأة واألسرة، المرجع السابق. - 2
 .190ص. خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، - 3
 .192.نهى القاطرجي ، المرجع السابق، ص - 4
 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/res/40/108&Lang=A


 سيداوات الدولية و الُمؤتمر في المواثيق و  بين الجنسينمساواة ال                                 الباب الثاني/ الفصل األول  

210 
 

عي، وفي احترام حقوق تقدم االجتماالمستويات سوف ُيسهم في تحقيق السلم وال 
والحريات األساسية. وُتؤكد أيضًا على أن تنفيذ االستراتيجيات التطلعية ينبغي  اإلنسان

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولذا َتطُلُب من الحكومات  إلىأن ُتؤدي 
تخصيص موارد كافية، واتخاذ تدابير مناسبة وفعالة لتنفيذ االستراتيجيات التطلعية على 
دماجها في الحياة السياسية  سبيل األولوية العليا. وذلك ُبغية النهوض بالمرأة وا 

 . 1ة في ُبلَدانها إدماجًا كامالً واالقتصادية واالجتماعية والثقافي

 : م1995مؤتمر بكين -رابعاا 

في الفترة  بكين العالمي الرابع المعني بالمرأة في الُمؤتمر عقدت األمم المتحدة      
مضاعفة الجهود واإلجراءات الرامية  إلىوقد دعت فيه  .1995سبتمبر15 إلى04من 
تحقيق أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة بنهاية القرن  إلى
 . 2عشرينال

دولة،  185ات الثالث التي سبقته، إْذ حضرته الُمؤتمر وُيعد مؤتمر بكين أكبر        
صفحة، سجلت  150الُمكونة من  الُمؤتمراجتماع لمناقشة وثيقة 5000وتم خالله إبرام 

على  نظرًا ِلخطورة ما تدعو إليهه الوثيقة، دولة تحفظاتها على أجزاء كبيرة من هات 50
 .  3األسرة والمرأة والطفل والمجتمع

استعراض لوضع المرأة في ضوء استراتيجيات  الُمؤتمرِخالل  ُأجري ولقد         
لتنمية التي وضعتها واعتمدتها لجنة مركز مؤشرات ا إلىنيروبي التطلعية، باالستناد 

 ُجلأن  إلى.حيث تم التوصل 1993، و1985، و1980سنوات إلىالمرأة بالرجوع 
                                                           

فررري  116. الجمعيررة العامررة، الجلسررة العامررة  A/res/40/108 قرررارات الررردورة األربعررون للجمعيررة العامررة. - 1
13/12/1985  .http://www.un.org/arabic 
 .83.وسام حسام الدين االحمد، المرجع السابق، ص - 2
، دار الفراروق 1عبد العظيم المطعني، حقروق المررأة والطفرل برين اإلسرالم والوثرائق الدوليرة، نقرد لوثيقرة بكرين،   - 3

 وما بعدها. 42.، ص2005للنشر والتوزيع، القاهرة، 
 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/res/40/108&Lang=A
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 .1أهداف نيروبي لم تتحقق بعد

أن المساواة في الحقوق، والفرص، والوصول  من وثيقة بكينا 15مجاء في  كما     
والشراكة المنسجمة  األسرة بالتساوي، وليات عنلرجل والمرأة المسؤ وتقاسم االموارد،  إلى

ا، فُيؤخذ بينهما أمور حاسمة لرفاهيتهما ورفاهية أسرتهما وكذلك لتدعيم الديمقراطية
التساوي الُمطلق بين الزوجين حول مسؤوليات األسرة،  إلىعلى هذا النص إشارته 

على 17منص األمر الذي يتعارض مع ِنظام الِقوامة التي تعرفه الشريعة اإلسالمية. وت
أن االعتراف الصريح بحق جميع النساء في التحكم في جميع األمور المتعلقة  :اأنه

مجددًا، أمر أساسي وتأكيد هذا الحق  بخصوبتهن،بصحتهن، وخاصة تلك المتصلة 
لتمكين المرأةا. هذا النص ُيعطي للمرأة حرية التصرف في جسدها، وهو ما يتعارض 

مضاعفة الجهود لضمان تمتع جميع  :اعلى أنه 32منص مع النظام العام ُمطلقًا. وت
النساء والفتيات الالتي يواجهن عقبات متعددة تحول دون تمكينهن والنهوض بهن 

أو  الثقافةبسبب عوامل مثل األصل العرقي أو السن أو اللغة أو االنتماء اإلثني أو 
أو اإلعاقة، أو لكونهن من السكان األصليين، تمتعًا كاماًل بجميع حقوق اإلنسان  الدين

ا. هذا النص ُيقصي الدين من المنظومة القانونية، وهو ما ُيخالا والحريات األساسية
 .2خاصةً  الُمسلمةطبيعة قوانين األحوال الشخصية في الدول 

 إلىيهدف حيث  أعمال لتمكين المرأة،بمثابة جدول  بكين عملهذا، وُيعد منهاج       
زالة جميع العوائق التي  التعجيل بتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة وا 
لحياة العامة والخاصة من تحول دون مشاركة المرأة مشاركة فعالة في جميع مجاالت ا

خالل حصولها على نصيبها الكامل والمنصا في صنع القرارات االقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية والسياسية. 

                                                           

 .177ص. عيسى جعنيط، المرجع السابق، - 1
 .196-189شمس الدين، المرجع السابق، ص بوروبي - 2
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يعني أيضًا إقرار مبدأ تقاسم السلطة والمسئولية بين المرأة والرجل في البيت  وهذا      
وفي مواقع العمل وفي المجتمعات الوطنية والدولية بصورتها األعم. والمساواة بين 
المرأة والرجل هي مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان وشر  لتحقيق المساواة والتنمية والسلم. 

ن المرأة والرجل بحيث يجعلها قائمة على المساواة بينهما وتحقيق تحول في الشراكة بي
هو شر  لتحقيق تنمية مستدامة يكون محورها اإلنسان. ووجود التزام ثابت وطويل 
األجل أمر ضروري لتمكين المرأة والرجل من أن يعمال معًا لصالحهما وصالح 

 .211أطفالهما والمجتمع من أجل مواجهة تحديات القرن 

ثر        بشأن متابعة  100-52قرار رقم أصدرت الجمعية العامة ال الُمؤتمرهذا وا 
، فأشارت ين ومنهاج العملوالتنفيذ التام إلعالن بيكالرابع المعني بالمرأة  الُمؤتمر
 الُمؤتمرين ومنهاج العمل، اللذين اعتمدهما اقتناعها الراسخ بأن إعالن بيك إلىالجمعية 

يمثالن مساهمتين مهمتين في النهوض بالمرأة في جميع  العالمي الرابع المعني بالمرأة
ومنظومة  إجراءات فعالة من جانب جميع الدول إلىأنحاء العالم، ويجب أن يترجما 

 .األمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية، فضال عن المنظمات غير الحكومية

بالعدد المتزايد من  ت الجمعية العامةحبرَ   ،سيداووفي َتعُرِضَها التفاقية      
التصديقات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبسحب 

ابير تضمين تقاريرها معلومات عن التد إلىالدول األطراف  ثم دعتالتحفظات، 
الدول على الحد من نطاق  حثت  ومن ناحية ُأخرى  .2المتخذة لتنفيذ منهاج العمل
االتفاقية، وعلى صياغة هذم التحفظات بأكبر قدر ممكن  التحفظات التي تبديها بشأن

من الدقة وفي أضيق نطاق ممكن لضمان أال تكون التحفظات غير متفقة مع غرض 
االتفاقية وهدفها، أو مخالفة كذلك للقانون الدولي للمعاهدات، وعلى مراجعة تحفظاتها 

                                                           

 .     5 – 1منهاج عمل بكين، الفصل األول، بيان المهمة الفقرات  - 1
 .100-52من القرار رقم  38م - 2
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مخالفة لغرض على نحو منتظم من أجل سحبها، وعلى سحب التحفظات التي تكون 
  .1ذلك مع القانون الدولي للمعاهداتاالتفاقية وهدفها أو التي ال تتفق ك

إلغاء التمييز الُمَمارس ضد  إلىوالُمالحظ أن مؤتمر بكين إذا كان ظاهرم يهدف       
غير ذلك تمامًا. فقد كانت  إلىالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، فإن باطنه يوحي 

بصراحة ، من حيث الدعوة و 19942أهدافه الخفية تتمة لما جاء في مؤتمر القاهرة سنة
العديد من األمور التي فيها مخالفة للشريعة اإلسالمية، بل فيها مخالفة  إلىوبوضوح 

فهومهما الحرية والمساواة  بم إلىمثل: الدعوة  الناس عليها تعالىللفطرة التي فطر   
أي فوارق بين الرجل والمرأة، دون النظر فيما  المخالا لإلسالم والقضاء التام على

وكذلك الدعوة  ،قررته الشرائع السماوية، واقتضته الفطرة، وحتمته طبيعة المرأة وتكوينها
السماح بحرية الجنس، ومن ذلك:، لجنسية المحرمة شرعاً فتح باب العالقات ا إلى

الزواج المبكر، والعمل على نشر وسائل منع الحمل، والحد من خصوبة والتنفير من 
والتركيز على التعليم المختلط   الرجال، وتحديد النسل، والسماح باإلجهاض المأمون،

بين الجنسين وتطويرم، وكذلك التركيز على تقديم الثقافة الجنسية للجنسين بسن مبكرة، 
  3وتسخير اإلعالم لتحقيق هذم األهداف.

دولة  40لتحفظات رسمية صادرة من حوالي  األمر الذي عرض وثيقة بكين       
غالبيتها كاثوليكية )الفاتيكان ومالطا وبيرو واإلكوادور خصوصا( أو مسلمة )ايران 

                                                           

 .100-52من القرار رقم  39م - 1
ات الُمرؤتمر تحت شعار المؤتر العالمي للسكان والتنمية، وُيعرد مرن  1994سبتمبر 13 إلى05انعقد بالقاهرة من  - 2

الترري أثررارت وثيقترره ضررجة واسررعة فرري العررالم اإلسررالمي وغيررر اإلسررالمي،  بسرربب مخالفتهررا للشرررائع السررماوية وللفطرررة 
ا. ولقرد the family in all its formsمصرطلح ااألسررة بكرل أشركالهاا ا الُمرؤتمرالسليمة. فمثاًل تردد في وثيقة هذا 

أن لرريس  إلرى، ُمشريرًا الُمرؤتمرانتقرد المركرز الردولي االسرالمي للدراسرات والبحروث السركانية بجامعرة األزهرر وثيقرة هرذا 
كل ما يناسب المجتمع الغربي فري هرذا المجرال قرد يتفرق مرع مرا يتقبلره العرالم االسرالمي. أنظرر، الشريخ شرمس الردين، 

 .179.. أنظر أيضًا عيسى جعنيط، المرجع السابق، ص196المرجع السابق، ص
فرررؤاد برررن عبررردالكريم، العررردوان علرررى المررررأة فررري  ؛20.صالمرجع السرررابق، خديجرررة كررررار الشررريخ الطيرررب بررردر، - 3
 .179.. عيسى جعنيط، المرجع السابق، ص72.ات الدولية، المرجع السابق، صالُمؤتمر 
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ندونيسيا بشكل خاص وقد عارضت وفود هذم (. والسودان والكويت وليبيا وموريتانيا وا 
ف للمرة األولى للمرأة بحقوق مرتبطة بحياتها الدول باإلجماع المقاطع التي تعتر 

الجنسية. وكانت أسباب االعتراض بشكل عام دينية وأخالقية وقانونية أيضا، وال سيما 
 .1في ما يتعلق باإلرث بالنسبة للدول التي تطبق الشريعة اإلسالمية

وبعد المؤتمرات المنعقدة في القرن العشرين، ننطرق في الفرع الموالي للمؤتمرات     
 المنعقدة في القرن الواحد والعشرين.

 الفرع الثاني
 مؤتمرات القرن الواحد والعشرون 

 21بنيويرك أول مؤتمر عني بمساواة المرأة في القرن الر  5ويعد مؤتمر بكين+       
 بنيويرك)ثالثًا(.  15بنيويرك )ثانيًا(، ثم بكين+ 10ثم بكين+ وهو ما ستناوله أواًل،

 : 2000نيويورك  5مؤتمر بكين+-أولا 
العامة بعنوان المرأة عام بمثابة دورة استثنائية للجمعية  5ين + كمؤتمر بي ُيعد     

المساواة بين الجنسين والتنمية والسالم في القرن الحادي ، تحت شعارا2000
 في  2000سبتمبر 9 إلى 5في الفترة من  انُعِقدَ والعشرينا. و 

 دولة. 180بمشاركة  مقر األمم المتحدة في نيويورك
ستعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيات ال الُمؤتمرولقد جاء هذا     

 منهاج عمل، وفي 1985نيروبي التطلعية من أجل النهوض بالمرأة، المعتمدة في عام 
ين. كبيالعالمي الرابع المعني بالمرأة في  الُمؤتمرإبان  1995المعتمد في عام  ينكبي
 .وما بعدم 2000في اإلجراءات والمبادرات المقبلة لعام  من جهة ُأخرى  نظرالو 

خالفًا للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والذي كان حدثًا عالميًا هذا، و        
 عبارة الصين، ستكون الدورة االستثنائية ضيفةالدولة المُ  إلىاجتذب آالف المشاركين 

                                                           

، 03/06/2000نائية لمتابعررة تطبيرق قرررارات مررؤتمر بكرين للمرررأة، بترراريخ جريرردة البوابررة االلكترونيرة، دورة اسررتث - 1
http://www.albawaba.com 

 

http://www.un.org/arabic/ga/S_23/A_CONF_177_20_Rev1.pdf
http://www.un.org/arabic/ga/S_23/A_CONF_177_20_Rev1.pdf
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 الُمؤتمرضمنت وثيقة هذا وقد ت ك.في مقر األمم المتحدة في نيويور  عن جلسة تعقد 
وخاصة مؤتمر بكين، حيث تضمن  ة، ات السابقالُمؤتمر نفس البنود التي دعت اليها 

 : بعض األهداف منها

مع  ،الحرية الجنسية واإلباحية للمراهقين والمراهقات والتبكير بها إلىالدعوة  
تأخير سن الزواج.(، وتشجيع جميع أنواع العالقات الجنسية خارج إطار األسرة 

إباحة اإلجهاض.  ،رجل وامرأة (، وتهميش دور الزواج في بناء األسرة  الشرعية)
تكريس المفهوم الغربي لألسرة، وأنها تتكون من شخصين يمكن أن يكونا من نوع و 

فرض مفهوم المساواة الشكلي المطلق، و  واحد) رجل + رجل، أو امرأة + امرأة (.
والتماثل التام بين الرجل والمرأة في كل شيء بما في ذلك الواجبات: كالعمل، وحضانة 

 المطالبة بإلغاء التحفظات التي و  األطفال، واألعمال المنزلية، وفي الحقوق كالميراث.

 . 1م1995بكين  بعض الدول اإلسالمية على وثيقة مؤتمر أبدتها 

  :نيويورك10مؤتمر بكين + -نياا ثا

قررات مؤتمر مُ تنفيذ الدول لِ قصد ُمراعاة ، بنيويورك ا10مؤتمر ابكين +ينعقد      
سنوات، وسط مخاوف أنصار األسرة من استغالل هذم  10بعد  لألسرة  1995 بكين

الدورة في تكريس مفاهيم زواج الشواذ، والحق في اإلجهاض، وا غفال الخصوصية 
في  28/02/2005ا اإلثنين 10الثقافية للمجتمعات. وقد افتتحت فعاليات ابكين +

محورين ا 10ابكين+ويتضمن برنامج عمل . 11/03/20052نيويورك وتستمر حتى
 جوهريين:

أولهما: استعراض تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ابكينا، من خالل تقييم التقارير      
الوطنية للدول األعضاء حول معالجة قضايا عدة )الفقر، والتعليم، والتدريب، والصحة، 

                                                           

ات الدوليررررة والمررررأة المسرررلمة..تعدد الصرررياغات والهررردف واحرررد، شررربكة رسرررالة االسررررالم، الُمرررؤتمر رشرررا عرفرررة،  - 1
 http://woman.islammessage.com. 29/10/2010بتاريخ:

 http://www.iicwc.orgمخاوف على األسرة.  10اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل، بكين+ - 2
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والعنا، والنزاع المسلح، واالقتصاد، وصنع القرار، واآلليات المؤسسية، وحقوق 
 عالم، والبيئة، والطفلة األنثى(.اإلنسان، واإل

 مرأةوثانيهما: مناقشة التحديات الراهنة واالستراتيجيات التطلعية للنهوض بال     
وسيتم مناقشة عدد من القضايا في إطار هذا المحور األخير، من أهمها:  والفتيات.

على جميع دعم تنفيذ الدول في إطار سيادتها الوطنية إلعالن ابكينا واتفاقية القضاء 
  .1أشكال التمييز ضد المرأة

 : 2010 " نيويورك15"بكين+ -اا ثالث

مرور  بمناسبةم، 2010مارس  12إلى1في الفترة من  ا15بكين +اقد مؤتمر عُ      
في بدايته  حيث تم   ،1995ببكين  العالمي الرابع للمرأة الُمؤتمرخمسة عشر عام على 

السياسي من قبل لجنة مركز المرأة، والذي تتعهد فيه جميع الوفود  اإلعالناعتماد 
 .سيداواتفاقية الرسمية بالتطبيق الشامل التفاقيات المرأة، وفي مقدمتها 

 ا على تجسيد الدول لبعض النقا  منها:15ولقد حرص مؤتمر ابكين+        
الذي يعني إلغاء كافة الفروق بين الرجل  ،اإلصرار على تطبيق مساواة الجندر-1

دماج  والمرأة، كما يشمل االعتراف بالشواذ ومنحهم كافة الحقوق من باب المساواة، وا 
 الممارسات الشاذة تعليم الجنس التي تشمل خالل برامج منمنظور الجندر في التعليم 

 .باعتبارها آمنة
اإلطار العام لتعريا حقوق اإلنسان للمرأة، والمطالبة الصريحة  سيداواعتبار اتفاقية -2

والملحة بالتساوي المطلق في التقنينات الخاصة باألسرة في الزواج، والطالق، 
عد هذم المطالبة وسيلة ملتوية لاللتفاف تُ  و .وجميع األحكام المتعلقة باألسرة والميراث،

 سيداو على اتفاقيةعد مصادقتها على التحفظات السابقة التي وضعتها الدول ب
 تشمل اإللحاح الشديد على ضرورة تقديم خدمات الصحة اإلنجابية للمراهقين، حيث-3

                                                           

 .194.نهى القاطرجي، المرجع السابق، ص - 1
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التدريب على استخدام وسائل منع الحمل، وتوفيرها لهم بالمجان أو بأسعار رمزية،  
 فيه. ومن ثم  تقنين اإلجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب

الختصاص المرأة برعاية المنزل واألطفال والزوج، وتسميته ستنكار الشديد اإل-4
بالتقسيم الجندري للعمل داخل األسرة، والمطالبة بالقضاء عليه، وذلَك تحت ذريعة 
ارتبا  المرأة بالفقر عند قيامها بهذم األدوار غير مدفوعة األجر، في حين أن  الرجال 

 .1يعدون أغنياء لقيامهم بأعمال مدفوعة األجر

 ومنهاج إعالن وتقييم مراجعة وفي نفس السياق، لقد رأت منظمة العفو الدولية أن       

 السابقة اإلنجازات لتقييم فرصة، 2000لعام الختامية والوثيقة2010 مارس في بكين عمل
 على التأكيد إعادة إلى الحكومات جميع. وبهذا دعت المستمرة للتحديات وللتصدي

 بكين عمل ومنهاج إعالن عنها عب ر التي للمرأة اإلنسانية الحقوق  باحترام التام التزامها

.  2005لعام السياسي اإلعالن في عليها التأكيد وأُعيدَ  ، 2000 لعام الختامية والوثيقة
 التوصيات تنفيذ على المعنيين الفاعلين من وغيرها الحكومات جميع نظمةمُ ال تحثبهذا و 

ة عاجلة بصورة التالية  :وملح 

 الرجل مع المرأة مساواة تعيق التي والسياسات القوانين جميع إلغاء :القانوني التمييز-1

 الهوية أو اإلثني األصل أو اللغة أو العمر أو االجتماعي النوع أساس على، القانون  أمام

لغاء ،اإلعاقة أو الدين أو الثقافة أو  المرأة مساواة تعيق التي والسياسات القوانين جميع وا 

 بشكل االجتماعي النوع بسبب للعنا كضحايا النساء حقوق  تقوض أو العائلة داخل

 أو تدني فكرة على تقوم التي الممارسات من وغيرها العرفية الممارسات وتغيير ،خاص

ق   .2لوالرج للمرأةالنمطية  األدوار على أو الجنسين، من أي تفوُّ

 الجنسية بحياتها المتعلقة القرارات اتخاذ من المرأة تمكين ضمان :اإلنجابية الحقوق -2

                                                           

ا، اللجنررررررة اإلسررررررالمية العالميررررررة للمرررررررأة والطفررررررل. 15قمررررررراء السرررررربيعي، مرررررراذا حرررررردث فرررررري مررررررؤتمرابكين+ - 1
http://www.iicwc.org 

 .193وسام حسام الدين األحمد، المرجع السابق، ص - 2
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 والخدمات المعلومات على الحصول من المرأة وتمكين ومتبصر، حر بشكل واإلنجابية

 .األمومة وصحة اإلنجابية بالصحة الخاصة

دامة إتاحة: الجنسية الحقوق -3  من النساء جميع تمكين لضمان الضرورية الظروف وا 

 الذي الجنس عن النظر بغض الجنسية هويتهن وتقرير ،الخاصة الجنسية حياتهن تقرير

 في استقاللهن وممارسة ،األسر من متنوعة أشكال في والعيش ،الوالدة عند لهن ُحدد

 القرار. صنع

 أهداف إلنجاز والوطنية الدولية والسياسات الخطط مراجعة: لأللفية التنمية أهداف-4

 وتجميع ،اإلنسان لحقوق  الدولية المعايير مع اتساقها لضمان وذلك لأللفية، التنمية

 تكون  أن لضمان تنفيذها ومراقبة( االجتماعي النوع أساس على والسيما)المفر قة البيانات

 ،المساواة وانعدام للتمييز التصدي نحو موجهة لأللفية التنمية بأهداف المتعلقة الجهود
 الجهود في اإلنسان حقوق  بالتزامات باإليفاء يتعلق فيما الوطنية المساءلة آليات وتعزيز

 .األلفية أهداف لتحقيق المبذولة

 بالمرأة خاص جديد كيان إنشاء: المتحدة لألمم تابع بالمرأة خاص جديد كيان إنشاء -5
 قوية وسياسة ضروري  قطري  وبوجود عالمية بتغطية يتمتع المتحدة، لألمم تابع

، فعالة بصورة العالم أنحاء سائر في النساء حياة تحسين أجل من برنامجية وصالحيات
 إحداث أجل من يحتاجها التي والسلطات والموظفين بالموارد الجديد الكيان تزويد وضمان

 مساعد قيادة تحت الكيان هذا يعمل وأن العالم. بقاع شتى في النساء حياة في حقيقي فرق 

 .1العام لألمين

يمكن ، 15على توصيات منظمة العفو الدولية، بخصوص بكين+ وكمالحظة      
أن المنظمة تنطلق من مبدأ عالمية وشمولية حقوق اإلنسان، األمر الذي القول 

يتعارض جملة وتفصيال مع خصوصية وتنوع ثقافات الشعوب، السيما العربية 
                                                           

 . ACT 2010/005/77الوثيقة:  ، رقم2010إحقاق حقوق المرأة، فبراير  15منظمة العفو الدولية، بكين+ - 1
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ن قبولها على المسلمة. فالمواضيع الخاصة بالحقوق اإلنجابية والجنسية للمرأة، اليمك
 .1صيغتها هاته على اإلطالق، ِلُمخالفتها لُنظمنا القانونية وأخالقنا وثقافاتنا الُمحافظة

هيئة األمم عدة آثار، أبرزها إنشاء  15وعلى الُعموم فقد ترتب عن مؤتمر بكين+      
وتمكين هي هيئة منظمة األمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين و المتحدة للمرأة، 

نشئت لغرض المرأة. والهيئة هي النصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة، حيث أُ 
 .ياجاتهن على الصعيد العالميتتصل بتلبية احيالتعجيل في إحراز تقدم فيما 

 نشئت األمم المتحدة للمرأة، بموجب قرار الجمعية العامةوقد أُ        

(A/RES/64/289)  في خطوة تاريخية للدول األعضاء في األمم 2010 جويليةفي ،
. المتحدة، لتكون هيئة جامعة في األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 األمم في جامعة هيئة ، القرار هذا بموجب تنشئ، أن تقرر حيث جاء في القرار:ا..

 تبدأ للمرأة، المتحدة األمم هيئة باسم تعرف المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة

 الواليات كل بضم ذلك يجري  وأن ،2011جانفي01 أقصام موعد في مهامها مزاولة

 وشعبة ،بالمرأة والنهوض الجنسانية للقضايا الخاصة المستشارة لمكتب الحالية والمهام

 األمم ومعهد ،للمرأة اإلنمائي المتحدة األمم وصندوق  ،العامة األمانة في بالمرأة النهوض

 .2اوالتدريب للبحث الدولي المتحدة

وجاء إنشاء الهيئة كجزء من جدول أعمال األمم المتحدة لإلصالح، من أجل       
ضمت الهيئة بذلك كل الواليات والمهام اليات بما يكفل أثرا أكبر. ولذا جمع الموارد والو 
كان محور عملها بشكل رئيسي يرتكز على المساواة بين  والتيسابقة الألربع هيئات 

 الجنسين وتمكين المرأة.

                                                           

طررالبي سرررور المررل، عالميررة حقرروق االنسرران والخصوصررية العربيررة االسررالمية، مركررز جيررل للبحررث العلمرري،  - 1
05/02/2014، http://jilrc.com/. 
 .2010 جويليةفي  .A/RES/64/289قرار الجمعية العامة رقم  - 2
 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/64/289
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/64/289
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 المتحدة األمم ميثاق هو الهيئة عمل إطار كما قررت الجمعية العامة أن يكون         

 تدعم التي السارية المتحدة األمم وقرارات ومعايير وصكوك ،ينبك عمل ومنهاج وا عالن

 .1تحقيقها في وتسهم وتعالجها ابه والنهوض المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة

ات الُمؤتمر وُخالصًة ِلما سبق، يتبين لنا جليًا إزدواجية األهداف التي تسعى هاته       
تحقيقها على مستوى المرأة واألسرة، فاألهداف العلنية هي تحقيق الُمساواة بين  إلى

الجنسين في كافة المجاالت. وهو أمر حسن نسبيًا، لكن األهداف الخفية لهاته 
ات وهي الحقيقية َتُصب في فرض النموذج الغربي لحقوق المرأة على الدول الُمؤتمر 
رأسها الفاتيكان، في إطار ما ُيسمى بعولمة  ، وحتى الدينية وعلىوالمسلمةالعربية 

 حقوق اإلنسان. 

باحة االجهاض، واإلعتراف بتعدد اأُلسر، ورفض  إلىفالدعوة       اإلباحية الجنسية، وا 
المدني للتضامن، وزواج المثليين،  ابل القبول بمؤسسات أخرى كالعقدتعدد الزوجات ُمق

ة واإلنسان، هو ما تسعى بعض المنظمات وغيرها من التصرفات الُمنافية لحقوق المرأ 
فرض هاته النماذج على كافة الدول وخاصة العربية  إلىحكومية وغير حكومية ال

منه  األمر الذي يتوجب الحذراالسالمية، عبر أجهزة األمم المتحدة ووكاالتها . 
 بكل الوسائل. والتصدي له

ة نظريال لها من ناحيتين، ات يتوجب التصديالُمؤتمر وِلُمواجهة أهداف هاته       
، والعالمي اإلسالمي حقيقتها للرأي العامكشا يتوجب  ،فمن الناحية النظرية .2والعملية

                                                           

 /http://www.un.org/ar/aboutun/structure/unwomenهيئة االمم المتحدة للمرأة.  - 1
ماجررراء فررري مقرررال االسرررتاذ سرررعد  إلرررىوُنشرررير ؛ 20.كررررار الشررريخ الطيرررب بررردر، المرجرررع السرررابق ، صخديجرررة  - 2

الوثيقرة السررية التري أعردتها مصرالح السرفارة الفرنسرية برالجزائر تخرص المحراور التري  إلرىبوعقبرة:ا...ويمكن أن نشرير 
ن ماذكرت )أن برنامج اإلشعاع الفرنسي في تعمل عليها السياسة الثقافية الفرنسية ُتجام الجزائر. وذكرت الوثيقةمن بي

الجزائرر ينبغري أن يركرز علرى مسرألة تحريرر المررأة لمرا لهرذم المسرألة مرن أهميرة فري خلخلرة أركران المجتمرع القرديم فرري 
الجزائر، وأن المرأة هي الكائن الجزائري القابل أكثر من غيررم للعمرل باتجرام نشرر القريم الحضرارية الغربيرة عرن طريرق 

الموضررة، وتقنيررات المطررربخ( وذكرررت الوثيقة)إنرره مرررن الواجررب القيررام بأعمررال تخرررص التحرررر الجنسرري للمررررأة، وسررائل 
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وذلك  ،وبيان مراميها، ومخالفتها لمقاصد الشريعة، وأنها أحد أذرعة العولمة المعاصرة 
دوات، من خالل وسائل اإلعالم المختلفة) المقروءة، والمسموعة، والمرئية (، والن

  .النسائية جمعيات، واإلعالميين، والالُخبراء والفنيينوذلك من قبل  ،والمحاضرات

ات، وطرح الُمؤتمر المشاركة الفعالة في هذم من الناحية العملية، فيتوجب أما         
للمركز القانوني للمرأة واألسرة وقوانين االحوال الشخصية. البديل اإلسالمي في المسألة 

ومؤتمر المرأة الرابع في بكين  ،1994في مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة ما حصلوهو 
شاركة الوفود والهيئات اإلسالمية دور واضح في رفض وتعديل مُ حيث كان لِ  ،م 1995

 .1ينالُمؤتمر بعض توصيات هذين 

ات والمواثيق الدولية، ثم اإلعالنوبعد دراستنا لُمساواة المرأة في الشرعة الدولية، و      
سنحاول إلقاء الضوء على أهم  ،1995دولية وعلى رأسها مؤتمر بكينات الالُمؤتمر 

اتفاقية ُتعَنى بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل، َأاَل وهي اتفاقية إلغاء جميع أشكال 
 التمييز ضد المرأة)سيداو(، وهذا في المبحث الموالي.

 المبحث الثاني
 Convention on القضاء على جميع اشكال  التمييز ضد المرأة ةماهية اتفاقي 

the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women(CEDAW) 

(  الصادرة عام سيداواتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )        
كافة أشكال بإلغاء  ةعلقالمت أول إتفاقية صادرة عن األمم المتحدة وهي م. 1979

رف باسم إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة. وقد سبق هذم االتفاقية تمهيد لها عُ 
جاء  (1999)، وتبعها بروتوكول اختياري (1967)جميع أشكال التمييز ضد المرأة
. وبهذا سنتناول مفهوم ومضمون االتفاقية)المطلب لتغطية الثغرات التي وقعت فيها

                                                                                                                                                                          

سررعد بوعقبررة، الشررروق العربرري، ؛ائل العصررمة فرري الررزواج والطالق(اوأعمررال ُأخرررى تخررص قلررب أوضرراع الميررراث ومسرر
 .148.عن: عيسى جعنيط، المرجع السابق، ص ُمقتبس. 1996مارس19بتاريخ 

 ،27/12/2003عبرد الكرريم فرؤاد برن عبرد الكرريم، العولمرة االجتماعيرة للمررأة واألسررة، موقرع لهرا أون اليرن،  - 1
http://www.lahaonline.com 
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، على اعتبارها آلية ُمراقبة خاصة بعد سيداوبين إختصاصات لجنة األول(، ثم نُ 
  )المطلب الثاني(.1999تعزيزها ببروتوكول

 المطلب األول
 دور التفاقية في تعزيز ُمساواة المرأة 

عبر وكاالتها المتعددة  بعد التزايد الُمستمر لقضية المرأة في أروقة األمم المتحدة    
والمتخصصةفي الربع األخير من القرن العشرين، إرتأت الهيئة أن ُتنشأ معاهدة خاصة 
ُتعنى بمسألة إنصاف المرأة ورفع كل ممارسات التمييز واإلقصاء الُممنهج عليها من 

 التمييز ضد المرأةكافة أشكال إلغاء ا طرف الحكومات والدول، أاَل وهي اتفاقية
ا. األمر الذي من خالله سُنبِرُز تعريفها و خصائصها)الفرع األول(، 1979لسنة

 تجسيدها، أي مضمونها)الفرع الثاني(. إلىواألهداف التي تسعى اإلتفاقية 

 الفرع األول
 سيداومفهوم اتفاقية  

  .(تعريا اتفاقية سيداو)أواًل(، ثم بعد ذلك نعمل على تبيين خصائصها )ثانياً ب ونقوم    

  تعريفها: -أولا 
إعداد معاهدة القضاء على جميع ب  مركز المرأة في األمم المتحدة  فوضيةبدأت مُ      

وقد كان للمؤتمر العالمي الذي عقد  م. 1973 أشكال التمييز ضد المرأة فى عام
م أثرم في التسريع في إعداد هذم 1975بمناسبة السنة الدولية للمرأة في مكسيكو  سنة 

ضرورة إصدار اتفاقية  الُمؤتمراالتفاقية، إذ الحظت خطة العمل الصادرة عن هذا 
 .1تتعلق بإلغاء التمييز ضد المرأة مع إجراءات لتطبيقها

تلقعي بعد م، 1981سبتمبر3هذا، وقد دخلت االتفاقية حيعز التنفيذ في              
 فتحم، و 1979ديسمبرفي الجمعية العامة  هاتتبنع وبعد أن  الالزمة،التصديقات العشرين 

                                                           

نهى القاطرجي، قراءة إسالمية في اتفاقية القضاء على جميرع أشركال التمييرز ضرد المررأة، بحرث مقردم لمرؤتمر ا  - 1
 م.2008أكتوبر 9-7مصر، -ات الدوليةا جامعة طنطااإلعالنمية واالتفاقات و أحكام األسرة بين الشريعة اإلسال
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 م.1980مارس  01في يها باب التوقيع عل

المؤرخ في  03-96ولقد وافقت الجزائر على هاته االتفاقية بموجب االمر رقم      
اتفاقية القضاء على جميع أشكال مع التحفظ على  المتضمن الموافقة 10/01/1996

 المرسوم الرئاسي . ثم بعد ذلك إنضمت إليها بموجب1 1979المرأة لسنةالتمييز ضد 
الجمهورية الجزائرية يتضمن إنضمام،  22/01/1996المؤرخ في  51-96رقم

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  إلىمع التحفظ،  ،الديمقراطية الشعبية
االتفاقية باستثناء السودان  إلىانضمت جميع الدول العربية  كما .19792المرأة لسنة
 باكستان، بنغالدش  وهي:الدول اإلسالمية  بعض كذلك انضم إليها و ، والصومال

ندونيسيا . بينما رفض عدد من دول العالم التوقيع عليها ، ومن هؤالء   تركيا، ماليزيا وا 
 وتو.الكاميرون، أفريقيا الوسطى وليس إيران، سويسرا، الواليات المتحدة األمريكية،

 قطردولة كانت أحدثها  186االتفاقية  إلىصادقت أو انضمت  2009 وبحلول ماي

 .20093أبريل  19في 

بأنها:اشرعة حقوق شاملة للمرأة، وهي تجمع  سيداووتبعًا لذلك ُتعرف اتفاقية          
ُمختلا الشواغل والهموم التي تم تناولها بطريقة ُمخصصة في مجمل منظومة األمم 
المتحدة، وتخضع ِلُمراقبة لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي 

برفع تقرير تعمل من مقر األمم المتحدة في جنيا، حيث تلتزم الدول األطراف فيها 
. فهاته اإلتفاقية 4اللجنة بعد مرور سنة على الُمصادقة ثم بعدم كل أربع سنواتا إلى

 في جميع الخاصة بهاُتعتبر الشرعة الدولية للمرأة، حيث ُتنظم كافة المراكز القانونية 

                                                           

 فيما يخص التحفظات. 2. راجع الملحق14/01/1996المؤرخة في  03ج.ر- 1
 .24/01/1996المؤرخة في  06ج.ر- 2
، دار 1  رشدي شحاته أبو زيد، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مرن المنظرور اإلسرالمي، - 3

 .34.، ص2009الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية، 
، منشرورات 1هالة سعيد تبسي، حقوق المرأة فري ظرل اتفاقيرة القضراء علرى جميرع أشركال التمييرز ضرد المررأة،   - 4

 .58.، ص2011الحلبي الحقوقية، بيروت، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
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 المجاالت، المدنية والسياسية، واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

لوابل من التحفظات لم َتشهدها  سيداوإال أن الالفت للإلنتبام هو تعرض اتفاقية        
مواثيق اأُلمم المتحدة األخرى، فبلغ عدد الدول التي قدمت تحفظاتها عند التوقيع أو 

دولة، من بينها إسرائيل وبريطانيا التي بلغ  55االنضمام أو المصادقة على االتفاقية 
االتفاقية  . األمر الذي ُيستنتج منه ُمخالفة بعض بنود1ثة صفحاتحجم تحفظاتها ثال

. وكثرة هاته التحفظات وشموليتها دفعت بكل من إعالن فيينا لحقوق المرأة الطبيعة
مراجعة و  إلىحث الدول المتحفظة  إلى 1995، وا عالن وبرنامج عمل بكين1993لسنة

جب له إال عدد محدود من الدول سحب تحفظاتها على االتفاقية. األمر الذي لم يست
 ِلتعلق المسألة بالنظام العام الداخلي لهاته الدول. 

 :سيداوخصائص اتفاقية  -ثانياا 

الجنسين، فبذلك هي توسع نطاق على مبدأ المساواة بين  سيداوترتكز اتفاقية -1 
 تغطية حقوق اإلنسان للمرأة.

المرأة من خالل العملية التشريعية، أي بمعنى وجود وسيلة  تفرض االتفاقية حقوق -2
 ِللُمساءلة بشأن ضمان هذم الحقوق.

ُتقر االتفاقية بأنه رغم منح الحقوق القانونية للمرأة في العديد من الدول، غير أن -3
التمييز الزال قائمًا بسبب العراقيل الُمختلفة، لذا تتميز االتفاقية  بإنشاء جسر يربط بين 

 جهة والثقافية من والسياسية من جهة، وتلك االجتماعية واالقتصادية الحقوق المدنية
نمائية، من أجل ضمان حقوق المرأة جميعها.  ُأخرى. وتقترح تدابير سياسية وقانونية وا 

تتميز االتفاقية  بأنها تحمل في طياتها مبدأ إلتزام الدول بتغيير ديناميكية الِعالقة -4
والمرأة، فال يعود مصير المرأة رهنًا ِبُجهوزية الدولة أو استعدادها أو رغباتها بين الدولة 

                                                           

 .205.نهى القاطرجي، المرأة في منظومة االمم المتحدة، المرجع السابق، ص - 1
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نما تنشأ عالقة جديدة تكون الدول فيها مسؤولة ُتجام المرأة وعاجزة عن  وتقلباتها، وا 
 التهرب من مسؤولياتها، وبالتالي فالدول ُملزمة نظريًا بتطبيق االتفاقية.

 سيداوعلى األفراد، في حين تركز  سيداوخرى غير يتم التركيز في المعاهدات األ-5
 .1على األنظمة واأليديولوجيات والمؤسسات التي ُتنكر على المرأة حقوقها

تطرح نفسها  كبديل عن القوانين المحلية بكونها سلطة عليا، وبذلك  سيداوتتميز  -6
من اتفاقية التمييز.  29 مو  2 موناسخة لها ، ومن اخطر المواد التي تكرس هذا األمر 

 إلىببنودها حزمة أو منظومة تستدعى بعضها بعًضا، وتسلِعم بعضها  تشكل 2 مف
 .االمنظومة ما البعض يصفها بر ت بعض، وهو ما يجعلابعض، بل وتسد بعضها ثغر 

وهكذا  واستبدالها بقوانين غير تمييزية، تعديل او الغاء القوانين المحلية إلىفهي تدعو 
 29 مأما لدينية لتصبح هي المرجعية العليا. تفاقية كافة المرجعيات التشريعة واتلغي اال

في إحدى بنودها فهي  تنص على عرض الخالفات التي تنشأ من تفسير أو تطبيق 
 إلىدم التوصل هذم االتفاقية على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية في حالة ع

 وهذا األمر يتعارض مع السيادة الوطينة وعدم تدخل أي طرف اتفاق عبر التحكيم، 
  .2خارجي في الشؤون الداخلية للدول

، سيداوإذن كانت هذم أهم الخصائص والُمميزات التي انفردت بها اتفاقية            
 غيرها من المواثيق.في تناولها ِلُمكافحة كافة أشكال التمييز واإلقصاء ضد المرأة، عن 

 الثاني الفرع
 سيداومضمون اتفاقية 

دولية لحقوق المرأة،  شرعةثالثين مادة تشكل ديباجة و تتألا االتفاقية من           
المدنية والسياسية الحقوق مساواة المرأة مع الرجل في حق التمتع بجميع  إلىوهي تدعو 

                                                           

 .59،60هالة سعيد تبسي، المرجع السابق، ص - 1
 .29.نهى القاطرجي، قراءة إسالمية ، المرجع السابق، ص - 2
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رفام  إلىتنمية كاملة وتامة تؤدي  إلىاالقتصادية واالجتماعية والثقافية. كما تدعو و 
، كما أنها تربط بين قضية السالم وبين مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل المرأة

 .في جميع الميادين

لمرأة في القانون ا التمييزية ضدتتناول االتفاقية المعاملة  ،الوة على ذلكعِ         
 المساواة فيعدم  ركة في الحياة العامة، والمرأة في المشا حرمانواألنما  الثقافية، و 

ل الخاصة فرص التعليم والعمل، والتمييز ضد المرأة في توفير الرعاية الصحية والمشاك
 .بالمرأة في إطار الفقر

االتفاقية في قسمها األخير ماهية التدابير الواجب اتخاذها لضمان  بينوتُ           
 .تمتع المرأة بالحقوق العائدة لها، وتضع آلية لإلشراف على التزامات الدول األطراف

 .1ستة أجزاء من ديباجة و االتفاقية تكون وت

 : الجزء األول : التعريفات والتدابير-أولا 

  سنعالجها ونبدي أهم ُمالحظاتنا عليها. ست مواد يتألا الجزء األول من      

 بررين المرررأة والرجررل تفرقررةبتعريررا مفهرروم التمييررز والررذي يتعلررق بال مررن االتفاقيررة 1م عنررىتُ ف
السياسررررررية المدنيررررررة و  الميررررررادينجميررررررع  اإلنسرررررران والحريررررررات األساسررررررية فرررررري فرررررري حقرررررروق 

 .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

اواة بين المرأة والرجل مفهومها للمس مم ذاألساسية على هومن المالحظات         
َوَلُهن  ِمْثُل ال ِذي َعَلْيِهن  ِباْلَمْعُروِف ا:تعالىحيث يقول  يتنافى مع النظرة اإلسالمية،الذي 

                                                           

 .سيداونص اتفاقية  1الملحق  - 1
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زوجين لم يخلق زوجًا واحدًا، بل  تعالىفاهلل ، 1اَوِللرِعَجاِل َعَلْيِهن  َدَرَجٌة َوَّللا ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ 
 .2اَوِمْن ُكلِع َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْينِ :اتعالىقوله  مختلفين، وهذم الحقيقة الكونية وردت في

كما أنه من غير المعقول أن الرجل والمرأة سواء في جميع الحقوق وجميع          
الواجبات، ذلك أن الطبيعة ال ُتنشئ جنسين مختلفين لتكون لهما صفات الجنس الواحد 

. وفي هذا ُيشير الباحث األمريكياستيفن غولدبيرغا 3ومؤهالته وأعماله، وغايات حياته
أن:اتباين الرجل عن المرأة في  إلى 1977في كتابهاحتمية النظام األبويا المنشور سنة 

المجتمع  ليس بسبب ضغو  اجتماعية في واقع األمر، بل الفروق الطبيعية األساسية 
يعني أن الرجل أفضل من المرأة، بل  الحقيقية...وهذا ال بين الجنسين هي األسباب

 .4يعني فقط أن الرجل يختلا عن المرأةا

تقرر  واجبات المرأة فهي إلى، كونها لم ُتِشْر 1مهاته المثالب على  إلىُيضاف       
 .5الحقوق فقط، وهذا حتى يتسنى تأييد النساء الُمفر  لها

، حيرث جوهر االتفاقية وموضوعها وغرضها األساسيتشكل ف من االتفاقية 2م أما      
تتكررون مررن سرربعة بنررود، وتتضررمن فرري طياتهررا وسررائل القضرراء علررى التمييررز ضررد المرررأة، 

عمررل علررى تشررريعات وتنظيمررات مررن شررأنها ال إصرردارطلررب مررن الرردول األعضرراء حيررث ت
عررن  صررادرة التشررريعاتسررواء كانررت هررذم  ،المجرراالتإزالررة التمييررز ضررد المرررأة فرري كافررة 

ومنها أحكام إبرام عقرد  ف، بما في ذلك قوانين األسرة،أو ناتجة عن تقاليد أو أعرا الدول

                                                           

 .49سورة الذاريات، اآلية  - 1
 .228البقرة، اآلية  سورة - 2
، مطبعرة فضرالة ، 1التغييرر،   إلرىنقراًل عرن:  عبرد الكبيرر العلروي المردغري ، المررأة برين أحكرام الفقره والردعوة  - 3

 .35.، ، ص1999المغرب، 
 

 .155.، صالمرجع السابقنقاًل عن:  عبد الكبير العلوي المدغري ،  - 4
ي ضررروء الشرررريعة االسرررالمية، مرررذكرة ماجسرررتير، جامعرررة مؤترررة، حمرررزة سرررالمة نهرررار الغريرررر، اتفاقيرررة سررريداو فررر - 5

 .12.، ص2011األردن،
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والعمررررل علررررى فرررررض هررررذم القرررروانين بررررالقوة عررررن طريررررق فرررررض العقوبررررات علررررى  الررررزواج،
تاحة المخالفين،   .1ضدهالتقديم الشكاوى في حال وقوع التمييز  المرأة المجال أمام وا 

 تعمل على كافة المستويات الممكنة، مثل: مستوى الدستور مهذم  فالُمالحظ أن       
القانون، مستوى الممارسة، الواقعية، مستوى الدولة ومؤسساتها، مستوى المجتمع أو 

بتكويناته وقوام وهياكله، مستوى المؤسسات العامة أو المنظمات، مستوى األفراد، 
 (.انب السلبي )حظر تشريعاتمستوى الجانب اإليجابي )َسن تشريعات(، ومستوى الج

مع سابقتها، في أن االتفاقية تعمل بالتدريج، أي تنتقل  المادةتتكامل هذم و          
تعديل أية تشريعات  :أولهما ،نطاق بتدرج ونظام، وذلك على مستويين إلىمن نطاق 

عقوبات إلغاء جميع أحكام قوانين ال :وثانيهما(. تعتبر تمييزية )من وجهة نظر االتفاقية
 والتنظيمات.  الوطنية المتعارضة معها، باعتبار االتفاقية ناسخة لغيرها من التشريعات 

أو منظومة مترابطة  االتفاقية تشكل ببنودها حزمةما سبق، كون  إلىُيضاف         
على تغيير كافة  إلجبارها الحكوماتالدول و ومتالحمة، بما ُيحكم الخناق حول 

 .2 ةمساواة المطلقة بين الرجل والمرأ بما يحقق ال تشريعاتها الوطنية

المرجع   االتفاقيةفي فرض ثقافة العولمة، واعتبار  المادةخطورة هذم  وتتجلى      
، الوحيد للدول في قضايا المرأة، ورفض االختالف التشريعي والقانوني لكثير من الدول

يتعارض مع ميثاق   اإللزامن هذا بما فيه خصوصية قوانين األحوال الشخصية. مع أ
ولذلك  .3دول واألمماحترام التنوع الثقافي والديني للعلى  نصياألمم المتحدة نفسه الذى 

 ت الدول حتى غير العربية المسلمة. العديد من تحفظا المادةلقت هاته 

                                                           

 .78.رشدي شحاتة أبو زيد، المرجع السابق، ص - 1
 .269،270منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص - 2
االسرالمية العالميرة تفاقية القضاء على كافة أشكال التمييرز ضرد المررأة ،اللجنرة المن منظور شرعي  رؤية نقدية - 3

 /http://www.iicwc.org للمرأة والطفل.
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كل  الدول األطراف  على ضرورة اتخاذ  أكدت منها 3والجدير باإلشارة إلى أن م     
 التدابير، بما في ذلك التشريع، من أجل ضمان المساواة بين المرأة الرجل في 

 المرأة ممارسة وضمانقتصادية والثقافية، الجتماعية واالالسياسية واالمدنية و  المجاالت
 حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.ل

. غير أن الحقوق جانب  إلىز على الحريات يتركال ةالمادوُتضيا هاته          
هذم المصطلحات المأخوذة أصاًل من االتفاقية لم تبين حدود الحرية في معناها العام. ف

الفكر الغربي والتي قد تصل لدرجة إطالق العنان للغرائز واألهواء التي تقرعب اإلنسان 
اخرى على حساب حقوق من البهيمية من جهة، والتي يمكن أن تكون من جهة 

اآلخرين، وخاصة حقوق األسرة التي تقع مسؤولية المحافظة عليها على المرأة بالدرجة 
 .1األولى

 المرأة، التدابير الخاصة بالتعجيل واإلسراع في تحقيق مساواةمنها  4م وتتضمن       

 استعمال اإلجراءات اإليجابية، والتي ُيطلق عليها إلىوذلك من خالل اللجوء 
ييز الُمخالا، التمييز ااإلجراءات الخاصة، العمل اإليجابي، اإلجراءات اإليجابية، التم

 باإلجراءات اإلجابية حسب لجنة القضاء على التمييز ضد المرأةوُيراد  اإليجابيا.
التشريعية والتنفيذية واإلدارية، والسياسات والممارسات،  امجموعة عريضة من األدوات

مثل برامج الدعم، إعادة توزيع الموارد، المعاملة التفضيلية ونظام الحصص، الهادفة 
اإلسراع بالمشاركة المتساوية للنساء في المجاالت السياسية، االقتصادية،  إلى

 .2ا االجتماعية، الثقافية، المدنية

جوهر االتفاقية التي تمنع مثل هذم االجراءات التميزية يتنافى مع إن اقرار        
ي اجراء تمييزي ضد المرأة، ولكنه هنا يفتح الباب على مصراعيه أمام اتخاذ اتخاذ أ

                                                           

 .7.قراءة إسالمية ، المرجع السابق، صنهى القاطرجي،  - 1
 .A/43/38 وثيقرررة األمرررم المتحررردة 5، التوصرررية العامرررة رقرررم 1988، الررردورة السرررابعة،  سررريداولجنرررة  - 2

www1.umn.edu/humanrts/arabic/cedaw. 
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توسيع الهوة بين  إلىبعض اإلجراءات التي تميز المرأة على الرجل، مما قد يؤدي 
 .1حقوق المرأة وحقوق الرجل

إنشاء مؤسسات تتكفل بإعداد وتنفيذ  4ميتوجب على الدول بموجب  ،وعليه       
ومراقبة وتقييم ودعم مثل هذم اإلجراءات اإليجابية، كالوزارات، والمصالح الرئاسية التي 
تعنى بشؤون المرأة، أو مراكز متخصصة تعنى بإعداد برامج خاصة بوضع 

واستشارات المجتمع المدني،  استراتيجيات متعلقة بوضع المرأة. وتستعين الدول بآراء
 2 والمنظمات غير الحكومية التي تمثل المرأة.

األنما  االجتماعية والثقافية لدور كل من الرجل   تعديل إلى منها 5متهدف و       
فاألمومة   دور األم المتفرغة لرعاية أطفاله ،رأة. ويقصد بالدور النمطي للم والمرأة

هي  ، بللصيًقا بالمرأة اقتضام تكوينها البيولوجي والنفسيليست دوًرا  بنظر االتفاقية
وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي شخص، حتى أنها ال تختلا عن سائر 

يجب تغييرها.  وأعراف ر أدوارًا نمطية وتقليديةباألعمال المنزلية غير المربحة التي تعت
ام إجازة لآلباء لرعاية لذا نادى تفسير األمم المتحدة لالتفاقية بضرورة وضع نظ

  .3مسكن الزوجيةاألطفال حتى تتفرغ األم لمهمتها األساسية وهي العمل بأجر خارج 

حايدة، أي مُ  فهناك إمكانية واسعة لتبادل األدوار، واعتبار األدوار ،ومن َثم             
أن الرجل ليس رجاًل ألنه ُخلق كذلك، وأن المرأة ليست امرأة  غير مرتبطة بجنس،أي

. بل ألن التنشئة االجتماعية هي التي تجعل ذلك رجاًل، وتلك امرأة ،ألنها ُخلقت كذلك

                                                           

 /http://www.iicwc.org اللجنة االسالمية العالمية للمرأة والطفل. ،رؤية نقدية - 1
 .117.أعمر يحياوي، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، المرجع السابق، ص - 2
 

 .7.قراءة إسالمية المرجع السابق، صنهى القاطرجي،  - 3
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وغير حقيقية، وتتنافى مع الطبيعة التكوينية الخلقية لكل من  وهذم كلها مفاهيم مغلوطة
 .1يستحيل تغييرها أو تجاهلها والمرأة، التيالرجل 

وفي هذا اإلطار، تؤكد الرؤية النقدية أن تمايز كل من الرجل والمرأة         
بخصائص وملكات، وقدرات بدنية ونفسية معينة ال تجعل أحدهما أعلى شأًنا من 
اآلخر، ولكنه منو  بصالحيته ألداء وظائا حياتية وحيوية معينة ال يستطيع اآلخر 

، وهي سنة   في البشر كافة، حتى بين الرجال وبعضهم، والنساء القيام بها
َل الل رُه ِبِه َبْعَضُكْم َعَلٰى َبْعٍض  ﴿ تعالى، مصداقًا لقوله 2وبعضهن َواَل َتَتَمن ْوا َما َفض 

م ا اْكَتَسْبَن َواْسَأُلوا الل رَه ِمن َفْضِلِه ِإن  الل رَه  لِعلرِعَجاِل َنِصيٌب مِعم ا اْكَتَسُبوا َوِللنِعَساِء َنِصيٌب مِع
 .3 ﴾ َكاَن ِبُكلِع َشْيٍء َعِليًما

 التررردابير الخاصرررة بمنرررع اإلتجرررار برررالمرأة جسرررديًا، وذلرررك مرررن خرررالل 6م وتتضرررمن
ات اإلعالنررجنسرريًا واعتبارهررا مجرررد سررلعة تسرروق لهررا الشررركات فرري  اسررتغالل المرررأة حظررر

شرراء المتعرة مرنهن بالمرال أو إجبرارهن علرى التجارية، وحظرر كرل أشركال بيرع النسراء أو 
الترري  المناسرربة القرروانين إصرردار ممارسرة الفاحشررة والزنررا. ويتوجررب علررى الرردول جرراء ذلررك

د اإلعالمررررري ومنرررررع االبترررررزاز تمنرررررع هرررررذا االسرررررتغالل، خاصرررررة تلرررررك التررررري تتعلرررررق بالفسرررررا
 .4الجنسي

 شرريناً الزنررا أمرررًا مُ  الترري ال تعتبررر اقيررات األمررم المتحرردةاتفحظرره الوهررذا األمررر لررم تُ  
أمرا إذا حصرل األمرر برضرى الطررفين،  .حصرل األمرر براإلكرامإال فري حالرة   على المررأة

والتري تحررص مثرل هرذم  ،لتعلقره بالحريرة الشخصرية لألفرراد ومطالب بهفهو حق مشروع 

                                                           

 .126.رشدي شحاتة أبو زيد، المرجع السابق، ص - 1
 /http://www.iicwc.org اللجنة االسالمية العالمية للمرأة والطفل.، رؤية نقدية - 2
 .32اآلية  ،سورة النساء - 3

ونظرررررًا لعرررردم عالقتهمررررا بالموضرررروع لررررم نعرررررج علررررى الجررررزء الثرررراني الررررذي يتضررررمن الحقرررروق السياسررررية للمرررررأة  - 4
 (.12،11،10، والجزء الثالث المتضمن حق التعليم والعمل للمرأة)(9،8،7)المواد
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ولكونره يسراعد علرى منرع الرزواج المبكرر الرذي تردعو ، مرن جهرةاالتفاقيات علرى حمايتهرا 
 .1تجنبه من جهة أخرى  إلى االتفاقية

سرررلوك الزنرررا بإجازتهرررا فررري الررردعوى إلرررى  سررريداواتفاقيرررة  ُمسررراهمةهرررذا ويتبرررين لنرررا 
حقهرررم فررري ممارسرررة الحريرررة الجنسرررية مرررن غيرررر وصررراية أو رقابرررة  وِصرررَغار السرررنِللُقصرررر 

األهل عليهم، وحمايتهم عند حاالت الحمرل غيرر المرغروب فيهرا، وغيرهرا مرن التصررفات 
 الُمنافية لألخالق والدين.

في جزءهرا األول، وبالخصروص  سيداووبهذا نكون قد تعرفنا على أهداف اتفاقية 
الرابررع المسرراواة فرري األهليررة يررة. ِلنتنرراول فرري الجررزء الترري ُتعررد جرروهر ومضررمون االتفاق 2م

 .2القانونية

 الجزء الرابع : المساواة في األهلية القانونية -ثانياا 

حيررث تضررمن حررث الرردول  ،مررن االتفاقيررة16و15ويتكررون هررذا الجررزء مررن مررادتين       
األطررراف علررى مسرراواة المرررأة فرري األهليررة القانونيررة فرري جميررع التصرررفات القانونيررة الترري 

 من غير قيدتمارسها، بصفة عامة، كما تستمر هاته الُمساواة في عقد الزواج وآثارم 

 أو إكرام.

 اً تقلة تمامررقرًنررا لهررا ذمررة ماليررة مسررمنررذ أربعررة عشررر  الشررريعة اإلسررالميةفررالمرأة فرري       
عن ذمة الرجل، وأهلية كاملة ال تقل عن أهلية الرجل شريًئا، فلهرا حرق تملرك جميرع أنرواع 

ختلررا أنررواع كالرجررل سررواء بسررواء، ولهررا حررق التصرررف بم رات ومنقرروالتاألمرروال مررن عقررا
فيمررا تملكرره، فلهررا أن تبيررع وتشررتري، وتقررايض وتهررب وتوصرري،  اً التصرررفات المقررررة شرررع
، وتصرررررفاتها نافررررذة .رب، وتوقررررا وترررررهن وتررررؤجر..ضرررراشررررارك وتُ وتقرررررض وتقترررررض، وتُ 

       إرادة ورضا الزوج أو األب أو األخ.   ، وال يتوقا شيء من ذلك على المنفردةبإرادتها 
                                                           

 .8.قراءة إسالمية ، المرجع السابق، صنهى القاطرجي،  - 1
 .8.قراءة إسالمية ، المرجع السابق، صنهى القاطرجي،  - 2
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تعارضرة مرع قريم الشرريعة االسرالمية، مُ  فتعتبرر مرن االتفاقيرة 15/41ممرن  عرنأم ا       
ال ُيمكررن للمرررأة أن ُتسررافر بكررل حريررة عررن زوجهررا أو أهلهررا إال بضرروابط حررددتها أنرره  ذلررك

الشريعة ِحفاظًا على الزوجة وأسرتها معًا، كما ال ُيمكنهرا السركن فري مسركن مسرتقلة عرن 
ُيسرمى بررامسكن برل يوجرد فري قيمنرا مرا  زوجها كما هو الحال في بعرض الردول األروبيرة،

 .2واألبناء الزوجيةا ُتقيم فيه األسرة ُمجتمعة بكل أفرادها الزوجين
َظررة علررى هاترره الِفقرررة،      ألسررباب ِلكنعهررا سررحبت هررذا الررتحفظ  ولقررد كانررت الجزائررر ُمتحفِع

 .ذكرتها في تقريرها

فقرد تضرمنت مسراواة  ،والتي ُتعد جوهر ومضمون االتفاقية منها16موفيما يخص        
المرررأة فرري اختيارهررا لزوجهررا مررن خررالل الحريررة التامررة فرري إنشرراء عقررد زواجهررا مررن غيررر 
ِوصررراية أوواليرررة عليهرررا، والمسررراواة الُمطلقرررة فررري وضرررع حرررد لهرررذا العقرررد بإرادتهرررا المنفرررردة. 

بمرا فري ذلرك الجزائرر،  المرادةاألمر الذي ترتب عنه عديد من تحفظات الدول على هاته 
 ومضمون االتفاقية.جوهر  2ملرغم من كونها ُتكون رفقة على ا

 المساواة 21التوصية العامة رقم  سيداولجنة وفي هذا الخصوص أصدرت          
مكانررة المرررأة فرري  إلررىبررالنظر  -40فرري الررزواج والعالقررات األسرررية، حيررث جرراء فيهررا:ا 

الحاديرة  )الردورة 19الحياة األسرية، تود اللجنة التأكيرد علرى أن ألحكرام التوصرية العامرة 
عشرررة( المتعلقررة بررالعنا ضررد المرررأة أهميررة كبرررى فرري تمكررين المرررأة مررن التمتررع بررالحقوق 
والحريررات علررى قرردم المسرراواة مررع الرجررل. وتحررث اللجنررة الرردول األطررراف علررى االسررتجابة 

ك التوصية العامة حتى تضمن عدم تعرض النساء في الحياة العامرة والحيراة األسررية لتل
حد خطير قدرتهن على ممارسرة حقروقهن  إلىللعنا القائم على نوع الجنس الذي يعوق 

الحظررررت اللجنررررة بانزعرررراج كثرررررة الرررردول األطررررراف الترررري أدخلررررت -41. وحريرررراتهن كررررأفراد

                                                           

:اتمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة األشرخاص 15/4تنص م - 1
قامتهما.  وحرية اختيار محل سكناهم وا 

 /http://www.iicwc.org المرجع السابق،نقدية،رؤية  - 2
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تحفظرات علرى  بإبرداء سريما عنرد قيامهرا أيضراوال  كلها أو جرزء منهرا،16متحفظات على 
، مدعيررة أن االمتثررال يمكررن أن يتعررارض مررع رؤيررة عامررة لألسرررة تنبنرري ضررمن جملررة 2م

 .لدولةأمور على المعتقدات الثقافية أو الدينية أو على الوضع االقتصادي أو السياسي ل
ب أو الرزوج أو وكثير من هذم البلدان يؤمن بالنظام األبروي لألسررة الرذي يحرابي األ-42

اإلبن. وفي بعرض البلردان حيرث شرجعت اآلراء األصرولية أو غيرهرا مرن اآلراء المتطرفرة 
القيم والتقاليد القديمة، تدهورت مكانة المررأة فري  إلىأو الضائقة االقتصادية على العودة 

األسررررة تررردهورا حرررادا. وفررري بلررردان أخررررى يعتررررف فيهرررا برررأن المجتمرررع الحرررديث يعتمرررد فررري 
االقتصادي وفي تحقيق الصالح العام للجماعة على مشراركة جميرع البرالغين علرى تقدمه 

حد سواء، بغض النظر عن نوع الجنس، جررى نبرذ هرذم المحرمرات واألفكرار الرجعيرة أو 
 .المتطرفة بصورة تدريجية

عرردم مسرراواة المرررأة  إلررىوينبغرري للرردول األطررراف أن تنبررذ بحررزم أيررة أفكررار ترردعو  -44
ا القرروانين أو الشرررائع الدينيررة أو القرروانين الخاصررة أو األعررراف وأن تسررعى بالرجررل، وتقرهرر

 .16 ممرحلة تسحب فيها التحفظات وبخاصة على  إلىالوصول  إلى
تتضمن كثيرا من التدابير التري تميرز ضرد المررأة علرى  بعض الدول وال تزال قوانين -46

الردول، بسربب موقفهرا المحردد  . وهذمالثقافي والعرف والعادة والتحيز االجتماعي أساس 
 .فيما يتعلق بهذم المواد، تجعل من الصعب على اللجنة أن تقيم وأن تفهم مركز المرأة

االتفاقيرة، أن تبرذل تلرك  مرن 2و 1وتطلب اللجنة، وبخاصرة علرى أسراس المرادتين  -47
ايا وأن الدول األطراف الجهود الالزمة لدراسة الحالة القائمة فعال فيمرا يتعلرق بهرذم القضر

 ترري ال تررزال تتضررمن أحكامررا تمييزيررةتسررتحدث الترردابير الالزمررة فرري تشررريعاتها الوطنيررة ال
 .ضد المرأة

ينبغرري للرردول األطررراف، حيثمررا اقتضررى األمررر االمتثررال لالتفاقيررة وبخاصررة االمتثررال -49
 .، أن تسرررررررررررررررن تشرررررررررررررررريعات فررررررررررررررري هرررررررررررررررذا الصررررررررررررررردد وتنفرررررررررررررررذها16و 15و 9للمرررررررررررررررواد 

 تشجيع االمتثال لالتفاقية.
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 2باالستعانة بالتعليقات الواردة في هذم التوصية العامة، وحسبما تقضي بره المرواد -50
، ينبغرري للرردول األطررراف أن تسررتحدث ترردابير لتشررجيع االمتثررال الكامررل لمبررادئ 24و 3و

االتفاقيررررة، ال سرررريما عنرررردما يتعررررارض القررررانون الررررديني أو الخرررراص أو العرررررف مررررع تلرررررك 
 .1االمبادئ

نقد ماجاء فري هرذم التوصرية، حيرث تصرا اللجنرة تشرريعات األحروال  وُيمكن لنا        
كمررا  تقاليررد القيمررة، أو العرررف والعررادة.الشخصررية لرربعض الرردول بصررفات دونيررة كررالقيم وال

اشترطت تعديل القانون الديني عند تعارضه مع بنود االتفاقية. وهي أمور تجراوزت فيهرا 
دئ الشرررعة الدوليررة الترري ُتقرررر وُتؤكررد اللجنررة خصوصررية هاترره الرردول، وانتهكررت أهررم مبررا

حرررق الررردول فررري تقريرررر مصررريرها فررري شرررتى المجررراالت، بمرررا فيهرررا الخصوصرررية القانونيرررة 
 والثقافية.

يتعلررق الجررزء السررادس واألخيررر مررن اإلتفاقيررة، والررذي  عرض فرريوفيمررا يلرري سررنت         
 هيكررل اإلداري )لجنررةوالتوقيررع والتحفظررات، ُمعررالجين الجررزء الخررامس والُمتعلررق بال بالنفرراذ
 ( في المطلب الثاني. سيداو

 : الجزء السادس: النفاذ والتوقيع والتحفظ-اا ثالث

أن اإلتفاقية  مفتوحة   25، حيث اعتبرت م30-23موادويتكون هذا الجزء من ثمران      

أنره يجروز منهرا  26لجميع الدول من أجل التوقيع عليها أو األنضمام إليهةا. ممةا قةرمت م
                                                           

المسرراواة فرري الررزواج والعالقررات األسرررية. وثيقررة   21، التوصررية العامررة رقررم 1992، 13، الرردورة  سرريداولجنررة  - 1
التوصررية العامررة  أنظررر أيضررًا: ؛.A/49/38. www1.umn.edu/humanrts/arabic/cedaw األمررم المتحرردة

مررن اتفاقيررة القضرراء علررى جميررع أشرركال التمييررز ضررد المرررأة )اآلثررار االقتصررادية  16 م: توصررية عامررة بشررأن 29رقررم
نهررراء العالقرررات (. CEDAW/C/GC/29( )األسررررية المترتبرررة علرررى الرررزواج والعالقرررات األسررررية وعلرررى فسرررخ الرررزواج وا 

حيث تتضمن أمور تنافي تمامًا أحكام األسرة الطبيعية، وتعتررف بتعردد اأُلسرر حيرث جراء فيهراامكن أن يختلرا شركل 
األسرة ومفهومها بين دولة وأخرى، بل بين منطقة وأخرى داخل الدولة. وأيا كان شكلها، وأيا كان النظام القانوني، أو 

لتقاليررد داخررل البلررد، يجررب أن تتفررق معاملررة المرررأة داخررل األسرررة سررواء مررن القررانون أو فرري الحيرراة الرردين أو العرررف أو ا
ا وهررو أمررر جررد خطيررر .مررن االتفاقيررة 2 مالخاصررة مررع مبرردأي المسرراواة والعرردل بررين جميررع النرراس، كمررا اشررترطت ذلررك 

 على أألسرة الجزائرية الُمحافظة.

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAWGenRec29Arabic.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAWGenRec29Arabic.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAWGenRec29Arabic.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAWGenRec29Arabic.pdf
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أليرة دولررة أن تطلررب إعررادة النظرر فيهررا، وهررذا يخررص الردول الترري تريررد سررحب تحفظاتهررا، 
 األمين العام لمنظمة األمم المتحدة. إلىويكون ذلك عن طريق إشعار كتابي يوجه 

في اليوم الثالثين بعد تاريخ إيداع وثيقة  سيداوهذا، ويبدأ نفاذ اتفاقية          
األمين العام لمنظمة األمم المتحدة. حيث  التصديق أو االنضمام الدولة العشرين لدى

، ثم بعد ذلك  1980تم فتح باب التوقيع على االتفاقية في الفاتح من مارس سنة 
 .1الالزمة 20الرم، بعد تلقعي التصديقات 1981سبتمبر3دخلت االتفاقية حيعز التنفيذ في

على  مفقد تضمنت محور التحفظات، حيث َأْوَجَبت  من االتفاقية28أما عن م        
الدول األطراف أال تمس تحفظاتها بموضوع االتفاقية وأغراضها. غير أن الُممارسة 

الصك الدولي الوحيد الذي َعَرف كم هائل  سيداوالفعلية أثبتت العكس. إْذ ُتعتبر اتفاقية 
من تحفظات أغلب الدول الموقعة أو المنضمة لها، األمر الذي سنعالجه في هاته 

 الدراسة في المبحث الموالي.

وفي حالة قيام نزاع حول دولتين طرف أو أكثر في اإلتفاقية، حول تفسير أو          
تطبيق اإلتفاقية، فإن التحكيم ُيعد اآللية األولى التي يلجأ إليها أطراف النزاع، فإذا لم 

حل خالل ستة أشهر، بإمكانهم عرضه على محكمة العدل الدولية  إلىيتم التوصل 
عديد تحفظات بعض  ممن االتفاقية. ولقد القت هاته  29ًا للمادة كآلية ثانية. وهذا طبق

نصوصها  على حجيةالدول بما فيها الجزائر. وفي األخير اختتمت اإلتفاقية بالنص 
 (.30باللغات الست المعتمدة لدى األمم المتحدة)م

ذا كانت اتفاقية         تحمل في طياتها أهداف نبيلة ُتعنى بمساواة المرأة ورفع  سيداووا 
كل أنواع التمييز واإلقصاء الُممارس عليها، فإنه تحمل أيضًا بعض الَمخاطر التي 

على مراعاة مبدأ  17 مفي  هارغم نصتهدد كيان األسرة ِبُرمتها. ذلك أن االتفاقية 
ضارية، والنظم القانونية الرئيسية التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلا األشكال الح

                                                           

 .34.صرشدي شحاتة أبو زيد، المرجع السابق،  - 1
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عمليًّا لم  فإنهافي العالم عند إنشاء لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 
بين النص على مراعاة الخصوصيات الحضارية  صريحالتناقض فيتم تنفيذ ذلك؛ 

ا على والثقافية والقانونية، والنصوص التفصيلية التي تكرس معايير نمطية يراد فرضه
جميع البشر من دون مراعاة هذم الخصوصيات، ولعل هذا هو العيب المحوري في 

 تعترف في فحواها على خصوصية بعض الُنظم.، حيث لم سيداواتفاقية 

بمعنى النظر للمرأة كفرد، وليس كعضو في  ،الفردية سيداوأيضًا ُيؤخذ على          
أسرة، ذلك أن الحضارة األوربية تقوم على الفرد والفردية، وهذا ما يتعارض مع نظرية 

ن اعترف للمرأة بما توجبه إنسانيتها من حقوق، فإنه ال يقوم  -أصالً  -اإلسالم الذي وا 
ة والجماعية، ويحترم على نظرية الغاية الفردية، وله نظرة وسطية متوازنة بين الفردي

الفطرة اإلنسانية التي فطر   الناس عليها، وتظهر في مجال المرأة باعتبارها إنساًنا 
وأنثى، وأنها والرجل ِصنوان في الحقوق اإلنسانية العامة، وفي خطاب التكليا، وفي 

 .1الثواب والعقاب، ووَضع قيًما وضوابط وآداًبا لتنظيم العالقة بينهما وضبطها

اهيم ال يمكن إدراكها فَ صطلحات ومَ تفرض مُ  ماسبق، أن االتفاقية إلىوُيضاف        
الجندر، التمكين، الصحة مفهوم األدوار النمطية، )إال في سياقاتها الغربية، ومن ذلك 

 عمل الجنسية، المتحدون والمتعايشون في األسرة، تعدد أشكال األسرة، التوجه الجنسي،

 الزوجية( المربح، حقوق المرأة كوالدة بغض النظر عن حالتها المرأة في المنزل غير 

 إلىوفي نفس السياق، ُنؤيد ما ذهبت إليه ُنهى القاطرجي في إشارتها         
ات الدولية هو فرض النموذج االجتماعي الُمؤتمر و  سيداوأن:االهدف األساسي التفاقية 

ياسي واالقتصادي، وهذم الغربي على العالم تكملة للنجاح في فرض النموذج الس
النماذج ال ُتراعي في تشريعاتها القانونية اختالف العقيدة أو تباين الثقافةبين 

                                                           

 /http://www.iicwc.org المرجع السابق رؤية نقدية، - 1
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المجتمعات، بل هي تسعى لفرض نمط حضاري موحد على العالم تلتزم به الدول 
 .1كلهاا

وُتضيا المحامية األمريكية واألستاذة بجامعة ابريغهام يونقا ومديرة منظمة        
صوت األسرة اكاثرين بالمفورتا القول بأنه:ا...ولهاته االتفاقية  لجنة تحرسها وتسهر 
على متابعة الضغط على الدول لتوقيعها وتطبيقها، مستغلة في ذلك منظمات الحركة 

لرغم من عدم الُمشاركة في وضعها، فإن عددًا كبيرًا من الدول األنثوية عالميًا. وعلى ا
وقعت عليها دون االنتبام ِلُمخالفة بنودها الصريحة للميثاق الدولي لحقوق اإلنسان، 
ودون االنتبام الستهدافها الخطير لألسرة والمرأة والعقيدة واألخالقا. وتواصل المحامية 

ويات المتطرفات، وُدعاة تحديد النسل، وُنشطاء القول:اتلجأ األنث سيداوفي كشا حقيقة 
حقوق الشواذ الذين يشكلون جبهة ُمعادية لألسرة الطبيعية، لكل الوسائل التي تمكنهم 

الطبيعية، إنهم يستعملون أساليب  األسرة من فرض إرادتهم على الشعوب التي تدعم
 .2داعاغير ديمقراطية، وطرق نقاش غير عادلة، بل غالبًا ما يلجأون للخِ 

آلية تضمن لها التطبيق الواسع  إلى سيداووكأي اتفاقية أو معاهدة تحتاج اتفاقية       
بين الدول، من خالل الرقابة والمتابعة. كانت هاته المكانزمة ممثلة في لجنة  ما

 ُمناقشينالقضاء على التمييز ضد المرأة، األمر الذي سنتناوله في المطلب الثاني 
 م.1999البروتوكول االختياري الملحق باالتفاقية سنة 

 المطلب الثاني
 كافة أشكال التمييز ضد المرأة القضاء علىلجنة  

 برررين أهرررم أهررردافماهيرررة اللجنرررة)الفرع األول(، ثرررم نُ  ونسرررتهل هرررذا المطلرررب بتحديرررد       
البروتوكرررررول االختيررررراري الملحرررررق باتفاقيرررررة القضررررراء علرررررى جميرررررع أشررررركال التمييرررررز ضرررررد 

 )الفرع الثاني(.المرأة
                                                           

 . 236.نهى القاطرجي، المرأة في منظومة األمم المتحدة، المرجع السابق، ص - 1
2 - "  K.BALMFOTH, Human Right, paper presented to the world congress of 

famillies,1999, p.1,2.  .321.الشيخ، المرجع السابق، صخديجة كرار عن:  ُمقتبسا. 
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 الفرع األول
 سيداوماهية لجنة  

تلقري تقرارير الردول األطرراف مرن  )أواًل(، ثم ُنبين كيفيرةتعريا لجنة سيداو وُنعالج       
 )ثانيًا(قبل لجنة سيداو

 :سيداوتعريف لجنة  -أولا 
، وبيان طريقة عملها، وكيفية تقديم الدول سيداوألجل ضمان ُمراقبة تنفيذ اتفاقية      

دارية وقضائية  لتقاريرها لألمين العام لألمم المتحدة، عما اتخذته من تدابير تشريعية وا 
 18وغيرها، ُأنشئت لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وذلك بموجب م

خبيرًا من الجنسين في مجال حقوق المرأة،  23، حيث تتكون من سيداومن اتفاقية 
ُينتخبون باإلقتراع السري من قائمة أشخاص ُتقدمها الدول األطراف في اإلتفاقية، من 
ذوي الكفاءة العالية والمكانة األخالقية الرفيعة، على أن ُيراعى في تشكيلها التوزيع 

السائدة، والحضارات والثقافات المختلفة، ُينتخبون  الجغرافي العادل واألنظمة القانونية
 . 1ي االتفاقيةمن ِقبل الدول األطراف ف

 الطريقررة.ِلُيعرراد انتخرراب ُخبررراء ُجرردد بررنفس ويعمررل هررؤالء الُخبررراء ِلمرردة أربررع سررنوات،     
 وبالتالي كما َيعمل هؤالء الُخبراء ِبصفاتهم الشخصية،ال مندوبين أو ممثلين عن دولهم،

 .2ُيحاسبون عن موافقهم وآراءهم ُتجام حكوماتهم ال 
ولإلشارة فقط، ُتعد السيدة امريم بلميهوب زردانريا الخبيررة الجزائريرة العضرو فري         

جانررب انررور الجهنرريا  إلررى. 2014ديسررمبر 31 فرريمرردة ُعضررويتها  انتهررتاللجنررة، حيررث 

                                                           

 .275.، المرجع السابق، صمنتصر سعيد حمودة - 1
 
 
 
 .138هالة سعيد تبسي ، المرجع السابق، ص - 2
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 التركيررة، اعائشرة فريررد أكرراراوالقطريرة، وانائلررة جبرررا المصررية، وانهلررة حيرردرا اللبنانيررة، 
 .1وبقية الخبيرات العضو في اللجنة

من خالل  سيداواإلشراف ومراقبة تطبيق اتفاقية  إلى سيداووعليه تهدف لجنة          
لجنة اإلشراف على مدى وفاء الاألخذ بالتقارير المقدمة من الدول األعضاء وتتولى 

الدول األطراف في تنفيذ كل من االتفاقية والبروتوكول االختياري وتقدم اللجنة التقرير 
وتقدم  ،لألمم المتحدة يشمل جميع مجاالت نشاطها العامة الجمعية إلىسنوي ال

مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول 
طراف وتقوم اللجنة باعتماد توصيات عامة تلقى فيها مزيد من الضوء على األحكام األ

والقواعد الواردة على االتفاقية والموضوعات ذات الصلة وتدعو اللجنة الوكاالت 
 اق ررررررررررة في المجاالت التي تقع في نطرررررررررررررتقديم تقارير عن تنفيذ االتفاقي إلىالمتخصصة 

 .2 أنشطتها
 : سيداوتلقي تقارير الدول األطراف من قبل لجنة  -ثانياا 

 تقارير تقديمعلى  األطراف الدول ،اإلنسان بحقوق  المتعلقة اإلتفاقيات كافة َألزمت     

 غيرها أو تشريعية كانت سواء وطنية إجراءات من الدول هذم به قامت ما افيه برزتُ 

 بوضع يتعلق فيما اإلتفاقيات هذم في عليها المنصوص الحرياتالحقوق و  لتطبيق

  .3المرأة

 حقروق  جميرع علرى إحتروى  الرذي الشامل اإلطار عتبرتُ  التي سيداو إلتفاقية بالنسبةو        

 لجنرة إلرى التقرارير بتقرديم الردول إلترزام علرى منهرا 18 م أكردت فقرد خاصرة بصرفة المررأة

                                                           

 .6الملحق www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة - 1
 – 2924العرررردد: -الحرررروار المتمرررردنالكاملررررة للمرررررأة مررررع الرجررررل،  القانونيررررة الدسررررتورية و المسرررراواة مررررروة معررررد، - 2
22/02/2010- 13:01 .http://www.ahewar.org 
 .77.علي يوسا، المرجع السابق، ص - 3

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%D1%E6%C9+%E3%DA%CF
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%D1%E6%C9+%E3%DA%CF
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2924
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2924
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بداء للنظر وذلك ،سيداو لجنة إلى المقدمة التقارير وتختلا .سيداو  التقارير هذم في رأيها وا 

  .1األخيرة ههات فيها قدمتُ  التي الزمنيةالمدة  وكذا

ينبغرري أن تغطرري  فرري توصرريتها األولررى علررى أنرره:ا سرريداووبهررذا ُأوصررت لجنررة          
تفاقيرة الحالرة القائمرة حترى تراريخ تقرديمها. مرن اإل 18 مالتقارير األولية المقدمرة بموجرب 

ذلك تقديم التقارير مرة كل أربع سنوات علرى األقرل بعرد حلرول موعرد التقريرر وينبغي بعد 
األول، علررررى أن تشررررمل العوائررررق الترررري صررررودفت فرررري التنفيررررذ الكامررررل لالتفاقيررررة والترررردابير 

 .2االمتخذة لتذليل هذم العقبات

 تقديم الدول األطراف للتقارير -أ
  التقارير األولية: -1

 تقريرر بتقرديم اإلتفاقيرة تلترزم الردول األطرراف فري االتفاقيرة مرن /أ18 ملرنص طبقرًا      

 التقرارير هرذم أهمية وتعود . اإلتفاقية نفاذ من واحدة سنة غضون  في سيداولجنة  إلى أولي

 ُيروحي كمرا الردول. هرذم فري المررأة لحقروق  واضرح قرانوني عرام تصرور بإيجراد تسرمحن أ إلى

، كمرا ُتعرد  بمثابرة التقرارير هرذم بتقرديم براإللتزام النوايرا حسرن عرناللجنرة  إلرى التقرارير تقديم
 اللجنرررة بمررردى امتثرررال تشرررريعاتها الفرصرررة األولرررى السرررانحة  أمرررام الدولرررة الطررررف ِلُموافررراة

  .3لألتفاقية وممارستها

 تحتويهرا التري األساسرية المرواد جميرع شراملة بصرفة تتنراول أن الدولرة علرى وينبغري      

 تبرين وأن المواد، هذم بأحكام الصلة وثيق والقانوني الدستوري  اإلطار ذلك في بما اإلتفاقية

 ةالدولر اهإعتمرد التري األخررى  التردابير أو اإلداريرة، أو القضرائية، أو التشرريعية، التردابير
 كافيرة إيضراحات تقردم أن األول تقريرهرا فري الدولرة علرى يتعرين كما اإلتفاقية. أحكام لتفعيل

 أحكامهرا، تنفيذ في الوطنية المحاكم ودور الداخلي، للتشريع بالنسبة اإلتفاقية بمكانة تتعلق

 وكذا باإلتفاقية، الواسع واإلعالم النشر أجل من طرفها من بذلت التي الجهود تبيان وكذلك

                                                           

 .133.منال فنجان علك، المرجع السابق، ص - 1
  ..www1.umn.edu/humanrts/arabic/cedaw 1، التوصية العامة رقم 1986، 5، الدورة سيداولجنة  - 2
 .149.هالة سعيد تبسي، المرجع السابق، ص - 3



 سيداوات الدولية و الُمؤتمر في المواثيق و  بين الجنسينمساواة ال                                 الباب الثاني/ الفصل األول  

242 
 

 إطرار فري للعمرل القروانين بتطبيرق المكلفرة الفئرات أوسرا  فري الروعي لنشرر المبذولرة الجهرود

 .1اإلتفاقية بأحكام الشامل اإللتزام

كمررررا ينبغررررري أن تتضررررمن الوثيقرررررة األوليررررة الخاصرررررة باالتفاقيررررة بيانرررررًا للفرررررروق أو و        
االستثناءات أو القيود التي تفررض علرى تمترع المررأة بكرل حكرم مرن أحكرام االتفاقيرة علرى 
ن كانررت ذات طررابع مؤقررت، بموجررب القررانون أو الممارسررة أو التقاليررد،  أسرراس الجررنس، وا 

 .2مادامت هذم المعلومات غير واردة بالفعل في الوثيقة األساسية المشتركةوذلك 

  التقارير الدورية: -2

 وحردةلوثيقة األساسرية الممع ا، التي تشكل الخاصة باالتفاقية ينبغي للوثيقة الالحقة     
، أن تركز على الفترة ما بين النظر فري التقريرر السرابق للدولرة الطررف الحقاً  دورياً  تقريراً 

بحسررب  الخاصررة باالتفاقيررةينبغرري تنظرريم الوثررائق الدوريررة الجرراري. كمررا وعرررض التقريررر 
 التفاقية.من ا (الرابع إلىاألول الرئيسية )األجزاء من مجموعات المواضيع 

فرري إطررار أيررة مررادة مررن المررواد،  عرردم ترروفر مررا هررو جديررد لإلبررالغ عنرره ةوفرري حالرر     
أن يكررون هنرراك ثررالث نقررا  لالنطررالق  ويتوجررب كررذلك التقريررر.ذلررك فرري ينبغرري أن يررذكر 

 :الخاصة باالتفاقيةمثل هذم الوثائق الالحقة في على األقل 

المعلومرررررررررات المتعلقرررررررررة بتنفيرررررررررذ المالحظرررررررررات الختاميرررررررررة )وال سررررررررريما االشرررررررررواغلا  -1
 السابق وتفسير عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت.واالتوصياتا( على التقرير 

قيرام الدولررة الطرررف بفحررص تحليلرري يركررز علررى النتررائج للخطرروات والترردابير القانونيررة  -2
 اإلضافية وغيرها من الخطوات والتدابير المناسبة المضطلع بها بغرض تنفيذ االتفاقية؛
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عتررض ممارسررة المررأة لمرا لهررا ت المعلومرات المتعلقرة بأيرة عقبررات متبقيرة أو ناشرئة -3
المررردني والسياسررري  تمرررن حقررروق اإلنسررران وتمتعهرررا بتلرررك الحقررروق والحريرررات فررري المجررراال

واالقتصررادي واالجتمرراعي والثقررافي أو أي مجررال آخررر علررى أسرراس المسرراواة مررع الرجررل، 
 هذم العقبات. المتوخاة لتجاوزفضاًل عن المعلومات المتعلقة بالتدابير 

علررى وجرره الخاصررة باالتفاقيررة لوثررائق الدوريررة أن تتصرردى ا هررذا،  إلررىوُيضرراف         
الخصرروص لألثررر النرراجم عررن الترردابير المتخررذة، وأن تحلررل االتجاهررات علررى مررر الررزمن 
فيما يخص القضاء على التمييز ضد المررأة وكفالرة تمترع المررأة تمتعرا كرامال بمرا لهرا مرن 

 حقوق اإلنسان.

لتنفيرذ االتفاقيرة الخاصة باالتفاقية أيضًا لوثائق الدورية تتصدى ا أن ينبغيكما  و       
، وبخاصرررة المجموعرررات الخاضرررعة ألشرررركال ئيةمجموعرررات النسررررابمختلرررا اليتعلرررق  فيمرررا

طرررأ تغييررر أساسرري فرري الررنهج السياسرري والقررانوني للدولررة عنرردما يو  التمييررز. متعررددة مررن
الدولررة الطرررف ترردابير قانونيررة أو  تتخررذعنرردما الطرررف بمررا يررؤثر علررى تنفيررذ االتفاقيررة أو 

إداريررررة جديرررردة تسرررررتدعي إرفرررراق نصوصرررررها بررررالتقرير وكررررذلك إرفررررراق نصرررروص القررررررارات 
القضائية أو القرارات األخرى، ينبغي تقديم هرذم المعلومرات فري الوثيقرة التري تخرتص بهرا 

 .1اللجنة

 التقارير اإلستثنائية:-3

علرى إجرراءات اللجنرة فيمرا يتصرل بأيرة تقرارير ال تؤثر المبادئ التوجيهية الحاليرة        
مررن النظررام الررداخلي للجنررة  48/5 ماسررتثنائية قررد تكررون مطلوبررة والترري تكررون محكومررة برر

مرن  48/5وفي هذا ترنص م )ح( بشأن التقارير االستثنائية. ثالثاً  31أواًل و 21ا ومقرريه
دولرة طررف تقرديم تقريرر علرى أسراس  إلرىيجوز للجنة أن تطلرب  النظام الداخلي للجنة:ا
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وتقتصررر التقررارير الترري تطلبهررا اللجنررة علررى أسرراس اسررتثنائي علررى المجرراالت  ي.اسررتثنائ
الدولرة الطررف أن تركرز اهتمامهرا عليهرا. وال تقردم هرذم التقرارير بردال مرن  إلرىالتي طلرب 

لتري ينظرر تقرير أولي أو دوري، ما لم تطلرب اللجنرة خرالف ذلرك. وتحردد اللجنرة الردورة ا
أي بمعنى عردم َقبرول اللجنرة للتقريرر االسرتثنائي مرن الدولرة  .1اخاللها في تقرير استثنائي

 الطرف كبديل للتقرير األولي أو الدوري.

مررن االتفاقيررة، المتمثررل فرري  18لررر موبعررد أن تقرروم الرردول بررااللتزام المنررو  بهررا طبقررًا      
 تقديم تقاريرها، يأتي دور اللجنة لتنظر في تقارير الدول.

  نظر اللجنة في التقارير - ب

بنرراء حرروار شرركل فرري يهررا إلالمقرردم تقريررر النظرهررا فرري يكررون أن علررى 2اللجنررة تعمررد       
 .3مع وفد الدولة الطرف بهدف تحسين تنفيذ الدولة الطرف لالتفاقية

اللجنة مسبقًا، بناًء على جميع المعلومات الموجرودة تحرت تصررفها، تقدم وبهذا،         
كمرررال قائمرررة بالقضرررايا واألسرررئلة المرررراد منهرررا توضررريح و  المعلومرررات الرررواردة فررري الوثيقرررة ا 

أن تقررروم،  الدولرررة الطررررف إلرررىيطلرررب و  .الخاصرررة باالتفاقيرررةوالوثيقرررة وحررردة األساسرررية الم
التقريرر، بإعرداد  يهرانظر فيُ أشهر علرى األقرل مرن انعقراد الردورة التري سرمسبقا وقبل ثالثة 

سرررررئلة األوينبغررررري للوفرررررد أن يررررأتي مسرررررتعدا لإلجابررررة علرررررى  ردود تحريريررررة علرررررى القائمررررة.
 .4يوجهها خبراء اللجنةالتي ضافية اإل

لوفرررد الدولرررة الطررررف أن يضرررم أشخاصرررًا قرررادرين، مرررن خرررالل وعليررره، ُيستحسرررن         
، علرررى شرررح كافرررة جوانرررب يحتلونرررهالررذي أو المسررراءلة أهليرررتهم وموقررع السرررلطة معررارفهم و 

                                                           

 .5في الملحق  النظام الداخلي للجنةراجع  - 1
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فري الدولررة المقدمررة للتقريرر، وقررادرين علررى الررد علررى أسررئلة اللجنررة للمرررأة حقروق اإلنسرران 
 .1وتعليقاتها بشأن تنفيذ االتفاقية

 بعررررد النظررررر فرررري التقريررررر، تعتمررررد اللجنررررة مالحظاتهررررا الختاميررررة بشررررأن التقريرررررو         
درج هررذم المالحظررات الختاميررة فرري تررو  والمناقشررة البنرراءة مررع الوفررد وتعمررل علررى نشرررها.

وتتوقع اللجنة من الدولة الطررف  الجمعية العامة. إلىالتقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة 
 بهرردف أن تنشررر هررذم المالحظررات الختاميررة علررى نطرراق واسررع، بجميررع اللغررات المناسرربة

 التنفيذ.على الصعيد العام بغرض  اإلعالم والمناقشة

األمرررر الررررذي لررررم ُنالحظرررره علررررى مسررررتوى الدولررررة الجزائريررررة، فتقاريرهررررا ومالحظررررات       
 على المستوى الوطني الداخلي. اإلنتشاراللجنة حولها غير واسع 

دراسررررتها للتقررررارير  إلررررىمررررن االتفاقيررررة، واسررررتنادا  21/1لررررر ميجرررروز للجنررررة، وفقررررا و        
جميرررع  إلرررىلرررواردة مرررن الررردول األطرررراف، أن تقررردم توصررريات عامرررة موجهرررة والمعلومرررات ا

األطررررراف  هيئررررات غيررررر الرررردول إلررررىأن توجرررره  لهررررا أيضرررراً يجرررروز . كمررررا الرررردول األطررررراف
 .2اقتراحات تضعها على أساس نظرها في تقارير الدول األطراف

جنررة، بعررد النظررر فرري تقريررر الدولررة الطرررف، أن تقرردم لع يجرروز لِ  وفرري نفررس اإلطررار،      
تعليقررات ختاميررة علررى التقريررر لغرررض مسرراعدة تلررك الدولررة علررى تنفيررذ التزاماتهررا بموجررب 

ويجررروز للجنرررة أن تررردرج توجيهرررا بشرررأن المسرررائل التررري ينبغررري أن يركرررز عليهرررا  .االتفاقيرررة
 الدورة ات الختامية قبل اختتامتعتمد اللجنة التعليقو  ف.التقرير الدوري التالي للدولة الطر 

 .3التي نظر خاللها في تقرير الدولة الطرف 
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بررررالحكم علررررى شرررررعية أو عرررردم شرررررعية  ولإلشررررارة فررررإن اللجنررررة غيررررر مختصررررة          
مرن تحفظات الدول األطراف، ذلك أن الجهرة المختصرة قانونرًا إلبرداء شررعية التحفظرات 

غيررر أن اللجنررة ُتمررارس ُضررغوطًا مسررتمرة فرري تجرراوز  عرردمها هرري محكمررة العرردل الدوليررة.
خطيرررررر لهرررررا، علرررررى الحكومرررررات مرررررن أجرررررل رفرررررع تحفظاتهرررررا أو مرررررن أجرررررل التوقيرررررع علرررررى 

بررأن  2وفرري هررذا اإلطررار، إعترررف األمررين العررام لألمررم المتحرردة  .1البروتوكررول األختيرراري 
قررط فلرريس لهررا صررالحية قبررول أو رفررض التحفظررات، بحيررث تقتصررر مهامهررا  سرريداولجنررة 
 عليها. التي وافقت الدول من أجل حثها على تحقيق اإللتزامات دراسة تقارير على

الحتررررام الررردول األطرررراف اتفاقيرررة  سررريداووِلضرررمان مزيرررد مرررن فعاليرررة عمرررل لجنرررة         
أصرررردرت األمررررم المتحررردة البروتوكررررول االختيرررراري الُملحرررق باإلتفاقيررررة، والمتضررررمن  سررريداو

 ، األمر الذي سُنعالجه في الفرع الموالي.سيداوإمكانية تظلم األفراد مباشرة أمام لجنة 

 الفرع الثاني
 البروتوكول الختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

1999 
سنة من صدور اتفاقية سريداو أصردرت هيئرة األمرم المتحردة صرك 20بعد مرور         

إختيراري ُملحرق بهاتره اإلتفاقيرة كآليرة تزيرد مرن فعاليرة سريداو عنرد تنفيرذها مرن قبرل الرردول 
األعضررراء. وعليررره سرررنرى ماهيرررة هرررذا الصرررك)أواًل(، ثرررم ُنبرررين شررررو  النظرررر فررري شررركاوى 

 الُمقدمة للجنة سيداو)ثانيًا(.
 :ماهية البروتوكول األختياري  -أولا  

رض للتوقيررع والتصررديق واالنضررمام بموجررب قرررار الجمعيررة العامررة لألمررم عتمررد وُعرراُ       
ديسررررمبر  22. وبترررراريخ 1999أكترررروبر  9الرررردورة الرابعررررة والخمسررررون بترررراريخ  4المتحرررردة 
،  سريداوتم بدء نفاذ البروتوكول بمجردتصديق الدول التسعة الطررف فري اتفاقيرة  2000

                                                           

 .12،7جياللي ، تحفظات الجزائر ،المرجع السابق،ص تشوار  - 1
2  -  .  Distr. GENERAL E/CN.4/ SUB. 2/20/1996, 11/06/1996.  
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بلررغ عرردد الرردول الُمصررادقة علررى  2008. وفرري جررانفي 1منرره 16 مو ذلررك ِوفقررًا ألحكررام 
 .2دولة 90البروتوكول 
مررادة، حيررث جرراء فرري ديباجترره اإن الرردول  21ديباجررة وويتكررون البروتوكررول مررن         

األطراف في هذا البروتوكول، إذ تالحظ أن ميثاق األمم المتحردة يؤكرد، مجرددا، اإليمران 
بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة اإلنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجرال والنسراء، 

ذ يالحظ أن  برأن جميرع البشرر قرد ولردوا أحررارا  العالمي لحقوق اإلنسان ينرادي اإلعالنوا 
متسرراوين فرري الكرامررة والحقرروق، وبررأن لكررل إنسرران حررق التمتررع بجميررع الحقرروق والحريررات 
الرواردة فيره، دون أي تمييرز مرن أي نروع كران، بمررا فري ذلرك التمييرز القرائم علرى الجررنس، 

ذ يعيرررد  كوك ين الررردوليين لحقررروق اإلنسررران، وغيرهمرررا مرررن الصررراألذهررران، أن العهرررد إلرررىوا 
ذ يعيرررد  األذهررران،  إلرررىالدوليرررة لحقررروق اإلنسررران، تحظرررر التمييرررز علرررى أسررراس الجرررنس، وا 

أيضا، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضرد المررأة )ااالتفاقيرةا(، التري تردين 
فيهرررا الررردول األطرررراف التمييرررز ضرررد المررررأة بجميرررع أشررركاله، وتوافرررق علرررى انتهررراج سياسرررة 

ذ تؤكرد مجرددا .المررأة بجميرع الوسرائل المناسربة ودون إبطراء القضاء على التمييز ضد  وا 
تصميمها على ضمان تمتع المرأة، بشكل تام وعلى قدم المساواة، بجميع حقروق اإلنسران 

ي انتهاكررررات لهررررذم الحقرررروق والحريررررات األساسررررية، وعلررررى اتخرررراذ إجررررراءات فعالررررة لمنررررع أ
 .3 اوالحريات

فيتبرين مرن خرالل الديباجرة أن الردول األطرراف فري البروتوكرول ُتِصرُر علرى إيجراد        
جررراءات أكثررر فعاليررة لحررث الرردول األطررراف فرري اتفاقيررة  علررى التجسرريد  سرريداوأسرراليب وا 

، وعررردم األكتفررراء بالتنفيرررذ النظرررري والمتمثرررل فررري سررريداوالرررواقعي والفعلررري ألحكرررام اتفاقيرررة 
ثالثررررة أجررررزاء رئيسررررية هرررري: اإلجررررراء  إلررررىسررررم البروتوكررررول وُيقإصرررردار النصرررروص فقررررط. 

                                                           

 (.4)الملحق 1999(. والبروتوكول 5)الملحق سيداوالنظام الداخلي للجنة  - 1
 .164هالة سعيد تبسي، المرجع السابق، ص - 2
 (.4)الملحق 1999البروتوكول  - 3
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-8(. اإلجررراء المعتمررد للتحررري عررن المعلومررات )المررواد 7-1المعتمررد للشرركاوى )المررواد 
 (. 21-11(. األحكام اإلدارية )المواد 10

هري وحردها التري لهرا  سيداوأن الدول األطراف في اتفاقية  إلىوتجدر اإلشارة           
 سرريداوالبروتوكررول، وعنرردما تصرربح طرفررًا فيرره فإنهررا ُتقررر بواليررة لجنررة  إلررىحررق األنضررمام 

. 1وسلطتها في مراجعة الحاالت والقضايا التي يزعم اشتمالها علرى انتهراك لحقروق المررأة
، 2014فيفرررري  10عررردد الررردول األعضررراء برررالبروتوكول االختيررراري حترررى غايرررة وقرررد بلرررغ 

 .2دولة 187دولة من أصل  104

 17للمرررادة . طبقرررًا ال يسرررمح بإبرررداء أي تحفظرررات علرررى هرررذا البروتوكرررولأنررره كمرررا        
التوقيرع  منه، األمر الذي يترتب عنه عزوف كثير من الدول األطراف عرن االنضرمام أو

أو التصديق للبروتوكول، فالتحفظ يمنح الدول في ممارسة حقها المتمثل في مبردأ األمرن 
القانوني. ونذكر هنا أن الجزائر لم تنضم للبروتوكول على الررغم مرن كونهرا دولرة طررف 

 .سيداوفي اتفاقية 

حريرة ويتضمن البروتوكرول إمكانيرة إنسرحاب الردول األطرراف فيره بكرل هذا،             
يجروز ألي دولرة طررف أن تبردي رغبتهرا فري نبرذ هرذا  -1منره التري ترنص:ا 19طبقرًا لرر م

األمين العام لألمرم المتحردة.  إلىالبروتوكول، في أي وقت، بموجب إشعار خطي موجه 
ويسري مفعرول االنسرحاب مرن البروتوكرول بعرد سرتة أشرهر مرن تراريخ تلقري اإلشرعار مرن 

هرذا البروتوكرول مرن دون المسراس بأحقيرة اسرتمرار تطبيرق  يتم نبرذ -2 .قبل األمين العام
 مالثانيررررة، أو أي تحقيررررق بوشررررر فيرررره بموجررررب  مأحكامرررره علررررى أي تبليررررغ قرررردم بموجررررب 

 .االثامنة، قبل تاريخ سريان مفعول االنسحاب الرسمي

 من تبين من خالل هذا النص إمكانية انسحاب الدولة الطرف بكل سهولةفي     
                                                           

 .165هالة سعيد تبسي، المرجع السابق، ص - 1
 .http://gihr-ar.org/arمعهد جنيا لحقوق اإلنسان،  - 2
 

http://gihr-ar.org/ar
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أشرهر مرن   (06سرتة )البروتوكول، وبذلك تتحلل من إلتزاماتها ُتجاهره، بعرد مررور مردة  
ترراريخ تلقرري اإلشررعار مررن قبررل األمررين العررام لألمررم المتحرردة. غيررر أن التبليغررات الُمقدمررة 

قبرل بدايرة االنسرحاب  من البروتوكول، والتحقيقات التي باشررت فيره اللجنرة، 2 مبموجب 
 ، تبقى سارية المفعول.الرسمي من البروتوكول

وعلى العموم فقد اشتمل البروتوكرول علرى آليترين أساسريتين مرن خاللهمرا يمكرن          
 العدالة الدولية هما: إلىللفرد)المرأة على وجه الخصوص( الُقدرة على الوصول 

حررول  سرريداوآليررة مررنح المرررأة أو الفرررد إمكانيررة الحررق فرري رفررع شرركوى أمررام لجنررة  -1
مرن البروتوكرول  2مرن ِقبرل حكوماتهرا. وهرذا طبقرًا لرنص م سريداوانتهاكات أحكام اتفاقيرة 

يجرروز تقررديم التبليغررات مررن قبررل األفررراد أو مجموعررات األفررراد، أو  :اعلررى أنرره الترري تررنص
، والترري يزعمررون فيهررا أنهررم ضررحايا الواليررة القضررائية للدولررة الطرررفنيابررة عررنهم، بموجررب 
حقوق الواردة في االتفاقيرة علرى يردي تلرك الدولرة الطررف. وحيرث يقردم النتهاك أي من ال

التبليررغ نيابررة عررن أفررراد أو مجموعررات مررن األفررراد، فيجررب أن يررتم ذلررك بمرروافقتهم، إال إذا 
وغالبرًا مرا يكرون  .اأمكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذم الموافقرة

 أو منظمات حقوقية.العمل بالنيابة من ِقبل جمعيات 

آلية حق اللجنة فري توجيره األسرئلة حرول األنتهاكرات الخطررة أو المسرتمرة لحقروق  -2
. وهذا طبقًا لرر 1المرأة اإلنسانية في الدول التي أصبحت عضو في البروتوكول األختياري 

 البروتوكول التي تنص:  من 8م

حررردوث انتهاكرررات خطيررررة أو  إلرررىإذا تلقرررت اللجنرررة معلومرررات موثوقرررا بهرررا تشرررير  -1ا
منهجيررة للحقرروق الررواردة فرري االتفاقيررة، علررى يرردي الدولررة الطرررف، فررإن علررى اللجنررة أن 

التعرراون معهررا فرري فحررص المعلومررات، وأن تقرردم، لهررذم الغايررة،  إلررىترردعو الدولررة الطرررف 
  .مالحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة

 تقدمها الدولةمالحظات يمكن أن يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعين االعتبار أي -2
                                                           

 .235نهى القاطرجي، المرأة في منظومة األمم المتحدة، المرجع السابق، ص - 1
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الطررررف المعنيرررة، فضرررال عرررن أي معلومرررات أخررررى موثررروق بهرررا تتررروفر لرررديها، أن تعرررين 
اللجنرررة.  إلرررىعضررروا واحررردا أو أكثرررر مرررن أعضرررائها إلجرررراء تحقيرررق، ورفرررع تقريرررر عاجرررل 

لدولرررة الطرررف إذا ترررم الحصرررول   أراضرري إلرررىويجرروز أن يتضرررمن التحقيررق القيرررام بزيررارة 
  .على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية

الدولرة الطررف المعنيرة هرذم النترائج  إلرىبعد فحص نترائج هرذا التحقيرق، تنقرل اللجنرة  -3
  .مقرونة بأي تعليقات وتوصيات

ضرون سرتة اللجنرة فري غ إلرىيجب على الدولرة الطررف المعنيرة أن تقردم مالحظاتهرا  -4
  .أشهر من تسلمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة

يجرب إحاطرة هررذا التحقيرق بالسررية، وطلررب تعراون تلرك الدولررة الطررف فري جميررع  -5
 ا .مراحل اإلجراءات

علرررى الرررنص هرررو أنررره ال يمكرررن للجنرررة مباشررررة التحقيرررق علرررى أرض  و الُمالحرررظ        
وهررررو أمررررر إيجررررابي ومنطقرررري. كمررررا يسررررمح التحقيررررق فرررري  الدولررررة إال بعررررد أخررررذ موافقتهررررا

أو  االنتهاكررررررات المنتشرررررررة  حررررررين يعجررررررز األفررررررراد أو المجموعررررررات مررررررن تقررررررديم الرسررررررائل
  .1 الشكاوى)ألسباب عملية أو بسبب الخوف من عمليات اإلنتقام(

 :شروط النظر في الشكاوى من ِقبل اللجنة -ثانياا 

ُيشتر  ِلَقبول شكاوى ورسائل األفراد مجموعة مرن الشررو  حرددها البروتوكرول، والنظرام  
 الداخلي له تتمثل في ما يلي:

مررن البروتوكررول، أن  4/1اشررتر  مإسررتنفاذ وسررائل العرردل المحليررة )الوطنيررة(: حيررث -1
 إذا تحققرررت مرررن أن جميرررع اإلجرررراءات العالجيرررة المحليرررة فررري التبليرررغ إالاللجنرررة ال تنظرررر 

المتوفرة قد استنفدت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذم اإلجراءات العالجية بصرورة غيرر 
 .فعاالً  معقولة، أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافاً 

                                                           

 .180.هالة سعيد تبسي، المرجع السابق، ص - 1
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فرإذا لرم تنصرفه،  وعليه يتوجب على رافع الشكوى أن يتجه نحو العدالة المحليرة،        
 أو تبين أنها تعسفت في حقها ُتجاهه، أمكنه التوجه صوب اللجنة.

 . 1ولة ليست طرفًا في البروتوكوليتعلق بدأي بالغ إذا كان  تقبل اللجنة ال-2

 معايير عدم قبول الشكوى: الُتقبل الشكوى في حاالت معينة منها: -3

إذا سرربق للجنررة دراسررة المسررألة نفسررها، أو إذا جرررت دراسررتها فرري الماضرري، أو كانررت  -
  .قيد الدراسة حاليا، بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية

إذا اتضرح أنره ال أسراس لره أو غيرر  - .إذا كانرت غيرر متماشرية مرع أحكرام االتفاقيرة -
  .إذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ - .مؤيد بأدلة كافية

متى كانت الوقرائع موضروع الشركوى قرد حردثت قبرل بردء نفراذ هرذا البروتوكرول بالنسربة  -
 .2للدولة الطرف المعنية، إال إذا استمرت هذم الوقائع بعد تاريخ النفاذ

 ونذكر هنا بعض األمثلة عن بالغات بعض األفراد ضد بعض الدول:

 .بموجب البروتوكول االختياري  12/2007البالغ رقم -

دايرراس، ونيلري كرامبو بموجب البروتوكرول االختيراري ، ميشريل  13/2007البالغ رقم -
يلررررين  -تروميررررل، وسرررريلفي دوالنررررج، وفريررررديريك ريمرررري  - كريميرررروم، وميشررررلين زغررررواني، وا 

 .لوفرار ضد فرنسا –فكار، وأديل دوفرين  -موزار 

ختيرراري ، السرريدة زيررن زيررن زينررغ ضررد بموجررب البروتوكررول اال 15/2007الرربالغ رقررم -
 .هولندا

 .بموجب البروتوكول االختياري ، جانا موخينا ضد إيطاليا 27/2010البالغ رقم -

                                                           

 (.5)الملحق سيداومن النظام الداخلي للجنة  56/3 م - 1
 (.4من البروتوكول )الملحق 4 م - 2

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAW-OP-complain12.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAW-OP-complain13.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAW-OP-complain13.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAW-OP-complain13.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAW-OP-complain15.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAW-OP-complain15.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAW-OP-complain27.html
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بموجب البروتوكول االختياري ، السريدة غوادالروبي هريررا ريفيررا  26/2010البالغ رقم -
 .1ضد كندا

مساواة المرأة في الِشرعة الدولية وبعض المواثيق وبهذا، نكون قد عالجنا        
ات الدولية، ثم درسنا أهم صك دولي ُعني بشكل خاص بمسألة مساواة المرأة، اإلعالنو 

. وَتَبعًا ِلهذا  1979َأاَل وهو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 
. للوقوف سيداوسنحاول في الفصل الموالي ِدراسة موقا المشرع اأُلسري من اتفاقية 

ي اتخذها المشرع اأُلسري من أجل تجسيد أكثر ِلُمساواة على التدابير التشريعية الت
 المرأة.

 
 

                                                           

 http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cedaw.html مكتبة حقوق اإلنسان.      - 1

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAW-OP-complain26.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAW-OP-complain26.html
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 الفصل الثاني
 التدابير التشريعية الُمتخذة من الجزائر إثر سحبها لبعض  

 تحفظاتها على اتفاقية سيداو
نظمتها فرض أ   إلىتسعى الدول الُعظمى التي تتبنى األنظمة القانونية الُكبرى           

جرماني، وبريطانيا -يا تسعيان ِلفرض النظام الالتينوبقية دول العالم. ففرنسا وألمانعلى 
ُيسمى بالقانون العام  والواليات المتحدة األمريكية ِلفرض نظام الكومنالو أو ما

توحيد كافة قوانين دول  إلىم 1900. وقد سعى مؤتمر باريس للقانون المقارن الُمشترك
العالم، وهي الفكرة التي دعا إليها الفقيه "سالي". لكن فكرة الفقيه "المبير" هي التي ُتوج 
بها المؤتمر في األخير لواقعيتها. فليس باإلمكان توحيد كافة تشريعات العالم عن 

 .1تركةطريق المقارنة. بل يمكن توحيد تشريعات الدول ذات العادات والتقاليد الُمش
أفكار  ، عادتوِبظهور اأُلمم المتحدة اليوم والوكاالت المتخصصة التابعة لها          

فرض أنظمتها على بقية  إلىالفقيه "سالي" من جديد؛ حيث تسعى الدول العظمى 
 اماإلنضمالدول عن طريق المعاهدات والمواثيق الدولية. حيث ُيتوجب على هاته الدول 

لمواثيق بدون تحفظ، حتى ولو كانت ال تتماشى وخصوصياتها والتوقيع على هاته ا
لغاء كل النصوص الداخلية الُمتعارضة وها ته الداخلية. ومن ثم  يتوجب عليها حذف وا 

  المواثيق، ذلك ِلسموها دستوريًا على هاته التشريعات.
التي وسنتناول في هذا الفصل مفهوم التحفظ، حيث ُنناقش طبيعة التحفظات       

)المبحث األول(، وبعدها ُنعالج بالخصوص سحب سيداو تفاقيةأبدتها الجزائر على إ
 الجزائر لبعض تحفظاتها واآلثار المترتبة عن ذلك)المبحث الثاني(.

 
                                                           

، 1982، جامعالالة الكويالالت، الكويالالت، 2المقالالارن والمنالالاهج القانونيالالة الكبالالرى،  عبدالسالالالم الترمالالانيني، القالالانون  - 1
 .177ص.
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 األول المبحث
 سيداوتحفظات الجزائر على اتفاقية  

يديولوجيتها       قامت الجزائر بوضع تحفظات على  ،حفاظًا منها على ُهويتها وا 
على بعض النصوص التي ال تتماشى وُخصوصية المجتمع الجزائري.  سيداواتفاقية 

األمر الذي من ِخالله سنعرف التحفظ ونحدد شروطه)المطلب األول(، ثم نبين بدقة 
 بعض إلىطبيعة التحفظات التي أبدتها الجزائر)المطلب الثاني(، وفي األخير ُنشير 

 راضات التي أبدتها بعض الدول األروبية على تحفظ الجزائر)المطلب الثالث(.اإلعت
 األول المطلب

 مفهوم التحفظ 
من المسائل المعقدة في االلتزامات الدولية في القانون الدولي، حيث  يعدالتحفظ        

. وقد ثار جدل فقهي 1( أن التحفظ ذو طابع معقدCDIاعتبرت لجنة القانون الدولي)
. ويعد 2مؤيد ومعارض له. لما له من تأثير على تنفيذ كامل نصوص االتفاقية بين

حد كبير في مجال الحياة الدولية، بسبب التغيرات  إلىالتحفظ ظاهرة قانونية حديثة 
رادة الدول في العالقات الدولية. كما أن يعة، وأيضًا مبدأ التساوي وحرية إالدولية السر 

المواثيق الدولية التي قد تبدي بعض التحفظات في  إلىانضمام بعض الدول المتأخرة 
 .3عدة نقا  على نصوص لم تشترك في صياغتها

لفرع األمر الذي من خالله سنقوم بتعريف التحفظ)الفرع األول(، ثم ُنبين شروطه)ا    
 الثاني(.

                                                           

 .286، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الفقرة1993حولية لجنة القانون الدولي لسنة  - 1
، مالالالالذكرة ماجسالالالالتير، جامعالالالالة بالالالالومرداس، اإلنسالالالالانكرغلالالالالي مصالالالالطفى، الالالالالتحفظ فالالالالي ظالالالالل القالالالالانون الالالالالدولي لحقالالالالو   - 2

 وما بعدها. 19، ص.2005/2006
 .99، ص.2008، دار الخلدونية، الجزائر، 1محمد سعادي، مفهوم القانون الدولي العام،   - 3
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 الفرع األول
 تعريف التحفظ

التحفظ بأنه "عمل إرادي من جانب واحد تتخذه الدول بمناسبة اإلقدام  ُيعرف          
         ه الحد من آثار المعاهدة المعنيةئعلى اإلرتبا  بإحدى المعاهدات، مستهدفة من ورا

بعض أحكامها من نطا  ارتباطها، أو إعطاء بعض األحكام  دفي مواجهتها باستبعا
. وُيعرف بأنه"إعالن من الدولة المصدقة على 1"تفسيرًا خاصًا يتجه نحو تطبيق مداها

اتفا  دولي معين على عدم ارتباطها بأحد أو بعض نصوص هذا االتفا  أو تفسير 
هذا النص أو هذه النصوص بطريقة معينة تقبلها الدول األخرى األطراف في 

بأنه:"شر  من جانب واحد يرخص بمخالفة تنظيم  David Ruzié. ويعرفه 2االتفاقية"
تعاهدي فهو يسمح بإقصاء أو تغيير األثر القانوني)تفسير خاص( لبعض األحكام 

 .3ُتجاه دولة معينة، بتحديد امتداد االلتزامات المنبثقة عن المعاهدة"
بأنه:"خطاب  1950لسنة  478وتعرفه الجمعية العامة من خالل قرارها رقم        
يق در بإرادة منفردة من الدول وبصورة مكتوبة عند التوقيع على االتفا  أو التصدصا

هدة عليه بهدف التخلي عن اآلثار القانونية الناجمة عن تطبيق أحكام محددة من المعا
 أو تبديلها فيما يتعلق بالدولة التي أودعت هذه التحفظات".

:"وُيراد بتعبير بأنه1969لمعاهدات لسنةينا ليا من اتفاقية ف-2/1المادة  هوعرفت         
التحفظ إعالن من جانب واحد أيًا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما حين توقع 
معاهدة أو تصدقها أو تقبلها أو تقررها أو تنضم إليها، ُمستهدفة به استبعاد أو تغيير 

فمن خالل هذا  األثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة".
ليست بالتسمية بقدر ما تكمن من قصد الدولة الُمبدية لهذا  يتبين أن العبرةالنص 

                                                           

، 1988محمالالالد سالالالامي عبدالحميالالالد ومصالالالطفى سالالالالمة حسالالالين، القالالالانون الالالالدولي العالالالام، الدارالجامعيالالالة، بيالالالروت،  - 1
 .58ص.

 .191، ص.1980عبدالعزيز سرحان، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 2
3-  D. RUZIE ,Droit international public, 14 édition, Dalloz, Paris,1999, p.36.    
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االعالن في استبعاد  أو تغيير األثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة، ومن ثم فإن أي 
التعديل أو االستبعاد لبعض نصوص المعاهدة ال يكون تحفظًا،  إلىإعالن ال يهدف 
الدولة الصادر عنها االعالن أنها تبدي تحفظًا، كما ال ُيمكنها أن حتى ولو ادعت 

تتجنب أن ُيعامل االعالن الصادر عنها على أنه تحفظ متى كانت تهدف به استبعاد 
وعليه يختلف التحفظ عن اإلعالن  .1أو تعديل األثر القانوني لبعض نصوص المعاهدة
استبعاد األثر القانوني ألحكام معاهدة التفسيري، في كون الهدف من هذا األخير ليس 

 .2ما، بل توضيح وشرح معناها فقط
وفي ظل غياب نص واضح في اتفاقية فيينا فيما يخص طبيعة اإلعالنات          

التي ُتبديها الدولة الطرف عند التوقيع او التصديق أو االنضمام، أشار المقرر الخاص 
Alain PELLET شأن التحفظ، والذي يعتبر كمبادئ توجيهية في المشروع الذي ُيِعده ب

-1لممارسة التحفظ وتمييزه عن اإلعالنات التفسيرية، فجاء نص المبدأ التوجيهي رقم)
(:"لتحديد ما إذا كان االعالن االنفرادي الذي تصدره الدولة أو المنظمة الدولية 3-1

ب التأكد من غرض بشأن إحدى المعاهدات يشكل تحفظًا أو إعالنًا تفسيريًا من المناس
الجهة التي تصدره عن طريق تفسير االعالن بحسن نية وفقًا للمعنى المعتاد الذي 
ُيعطى لمصطلحاته، في ضوء المعاهدة التي يتعلق االعالن بها، وُيول ى االعتبار 

  Alain. وقدم 3الدولة أو المنظمة الدولية المعنية عند إصدار االعالن" لقصدالواجب 

PELLET  ًللتحفظ بأنه:"إعالن من جانب واحد مهما كانت تسميته أو طريقة تعريفا 
تحريره صادر من قبل دولة أو منظمة دولية وقت التوقيع، التصديق، أو القبول أو 

اتفاقية ما ُتريد من خالله استثناء أو تعديل األثر  إلىالموافقة أو حين االنضمام 
 .4عليها"أحكام االتفاقية عند تطبيقها  القانوني لبعض

                                                           

عبد الغني محمود، التحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي العالام والشالريعة االسالالمية، دار االتحالاد،  - 1
 .3،4، ص.1986القاهرة، 

 وما بعدها. 7، المرجع السابق، ص.عبد الغني محمود - 2
 .153(، الفقرةA/10/62)10الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم  - 3
 .153(، الفقرةA/10/62)10الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون ، الملحق رقم  - 4
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 دول نتيجةوعليه، فإن التحفظ هو وسيلة قانونية تقررها قواعد القانون الدولي لل         
حكام لسيادتها القانونية في إعداد تشريعاتها الداخلية، من أجل عدم االلتزام ببعض أ

 بين دول المجتمع الدولي.  اإلنسانالمعاهدات نظرًا لخصوصية حقو  
 نذكر أهمها: ،هذا، ويترتب عن تعريف التحفظ بعض النتائج       

يكون التحفظ على شكل اعالن من جانب واحد، كما أنه يجوز للدول أن تقدم تحفظ  -
 .1جماعي، إذا كان نفسه

د من /2/1يتوجب إبداء التحفظ وقت التوقيع أو التصديق أو االنضمام طبقا لمادة- 
وقت إبداء التحفظ من أجل الحد من التحفظات العشوائية  . وتحديد1969اتفاقية فيينا

 .2التي ال تلتزم باإلجراءات الرسمية

جزئة يترتب عن التحفظ تقييد نطا  تطبيق المعاهدة على الدولة، مما ينجر عنه ت-  
 أحكام المعاهدة حيث لن تعود االطراف المتعاقدة ملزمة بنفس المقتضيات مما ينتج

 عنه غياب الوحدة.

ألثر ا إلىالعبرة ليست بالتسمية التي تطلقها الدول على التحفظ، فيتوجب الرجوع -  
 القانوني إذا كان هدفه استبعاد لبعض نصوص المعاهدة فإنه يعد تحفظ.

 وتفريعًا عما سبق، فإنه يجب أن يؤخذ بعين االعتبار قصد الدول األطراف في     
بعض أحكام هاته المعاهدة فإن هذا  داستبعا إلى.فإذا كانت تهدف سيداواتفاقية 

 التصرف يعد تحفظًا مهما كانت تسميته تحفظ أو إعالن.
 الفرع الثاني

 شروط التحفظ 
شروطًا شكلية للتحفظ بل اقتصرت فقط على الشرو   سيداولم تتضمن اتفاقية        

الموضوعية، بينما نظمت بعض المواثيق اإلقليمية الشرو  الشكلية للتحفظ على غرار 
                                                           

 .497(، الفقرةA/10/53)10الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون ، الملحق رقم  - 1
طالالالبي سالالرور، تحفظالالات الالالدول العربيالالة علالالى اتفاقيالالة القضالالاء علالالى جميالالع أشالالكال التمييالالز ضالالد النسالالاء، رسالالالة  - 2

 .299.، ص2007/2008دكتوراه، جامعة الجزائر، 
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وحرياته االساسية. وعليه سنتناول الشرو   اإلنسانروبية لحقو  المعاهدة األو 
 الشكلية)أواًل(، ثم نعالج الشرو  الموضوعية للتحفظ)ثانيًا(.

 الشروط الشكلية للتحفظ:-أولا 
خالية من تنظيم الشرو  الشكلية  سيداوجاءت نصوص اتفاقية  كما أشرنا فقد      

باستثناء  1969لقبول التحفظ، وكذلك األمر بالنسبة التفاقية فيينا لقانون المعاهدات
منها والتي يعتبرها فقهاء القانون الدولي على أنها إجراءات  23ماجاءت به المادة

  من المعاهدة االروبية لحقو  572. وبالرجوع لنص المادة1التحفظ وليست بشروطه
فنجدها المصدر الوحيد للشرو  الشكلية للتحفظ، األمر الذي تبنته اللجنة  ،اإلنسان

فإن الشرو  الشكلية  ،لنصلهذا اوطبقًا  .3التابعة لألمم المتحدة اإلنسانالمعنية بحقو  
 ،وزمن إبداء التحفظ ،ثالث هي: المواءمة بين القانون الداخلي النافذ وأحكام المعاهدة

 حفظات ذات الطابع العام.وعدم جواز الت
  المواءمة بين القانون الداخلي النافذ وأحكام المعاهدة: -1
فالتحفظ يجب أن يكون محله نصًا ُمخالفًا لقانون نافذ في إقليم الدولة        

المتحفظة. وبالتالي يجب أن يتعلق بنص محدد في االتفاقية. فالجزائر عند إبدائها 
كان قانون األسرة ساري المفعول على إقليم  1996سنة سيداوللتحفظ على اتفاقية 

استبعاد  اإلنسانالجمهورية الجزائرية. وتطبيقًا لهذا قضت المحكمة االروبية لحقو  
لحظة تصديقها على المعاهدات االروبية لحقو   1957تحفظ أبدته النمسا سنة 

لمحكمة عدم ، فقد أعلنت ا1982ورغبت في تطبيقه على قانون صادر سنة  اإلنسان
                                                           

، دار الفجالر للنشالر والتوزيالع، 1احمد اسكندري، ومحمد ناصر بوغزالة، محاضرات في القالانون الالدولي العالام،   - 1
 وما بعدها.134، ص1998القاهرة، 

يجالوز أليالة دولالة عنالد التوقيالع علالى هالذه المعاهالدة او عنالد  -1من النص القديم، حيث تالنص:" 64المعدلة للمادة - 2
ايداع وثائق التصديق عليها، ان تتحفظ بشالأن اي حكالم خالاص فالي المعاهالدة بالقالدر الالذي ال يتعالارض معاله أي قالانون 

يجالب أن يتضالمن أي تحفالظ يالتم  -2التحفظالات ذات الطالابع العالام. نافذ في إقليمها مخالف لهالذا الحكالم، ولالن ُيسالمح ب
وقعالالالالالت فالالالالالي  اإلنسالالالالالانابالالالالالداؤه طبقالالالالالًا لهالالالالالذه المالالالالالادة بيانالالالالالًا مالالالالالوجزًا عالالالالالن القالالالالالانون المعنالالالالالي" . المعاهالالالالالدة االروبيالالالالالة لحقالالالالالو  

 .03/09/1953ودخلت حيز التنفيذ في  04/11/1950
 .104.ع السابق، صجباية عبدالقادر، المر  - 3
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من النص  57/1من المعاهدة)م 64/1قابلية هذا التحفظ للتطبيق ألنه طبقًا للمادة 
ى لالمفعول ع إال القوانين النافذة والسارية للتحفظالجديد( ال يمكن أن تكون غرضًا 

 .1إقليم الدولة المتحفظة
لك كما ُيشتر  أيضًا أن يتضمن التحفظ عرضًا موجزًا عن القانون المعني، وذ       

ة بغرض التحقق من أن التحفظ ال يتجاوز حدود األحكام المستبعدة. وعليه على الدول
ون أن توضح عرضًا موجزًا عن قان سيداوالجزائرية عند إبداء تحفظاتها على اتفاقية 

 . 84/11االسرة الجزائري 
  :هاعلى المعاهدة أو النضمام الي قإبداء تحفظات بعد التصدي زعدم جوا - 2

المعاهدات في مادتها  ن يتفق هذا الشر  مع مانصت عليه اتفاقية فيينا لقانو        
:"للدولة لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو اقرارها أو اإلنضمام 19

اليها ان تضع تحفظًا". والهدف من وراء هذا الشر  هو تقييد إمكانية إبداء التحفظ 
على المعاهدات من حيث الزمن، ذلك أن الوقت الذي يجوز فيه إبداء التحفظ على 

ديق أو اليقة التصالالداع وثالالالالت إيالالالى وقالحد أقصالالالع، او كالالالحدد بوقت التوقيالالو مالاهدة هالالالمع
 .2االنضمام
نًا أحيا هذا، وُتثار مسألة التحفظ بعد التصديق على المعاهدة أو االنضمام اليها       

 بخصوص إعالنات الدولة المتعلقة بقبولها اختصاص عدد من أجهزة الرقابة الُمنشأة
ال ينعقد  -لى سبيل المثالع-اإلنسانبواسطة هذه المعاهدات. فاللجنة المعنية بحقو  

اختصاصها في نظر الشكاوى المقدمة من الدول األطراف في العهد، عن انتهاك دولة 
ولها طرف في العهد ألحد الحقو  المعلنة فيه، إال إذا كانت تلك األخيرة قد أعلنت قب

 .ع.دح.م.س41. وهذا طبقًا لال م ظر في مثل هذه الشكاوى اختصاص اللجنة المعنية للن

                                                           

فالي قضالية فيشالر ضالد النمسالا علالى موقالع  26/04/1994الصادر فالي  اإلنسانقرار المحكمة االوروبية لحقو   - 1
 .WWW.echr.coe.intالمحكمة: 

، مجلالالالة الحقالالالو ، جامعالالالة اإلنسالالالانمحمالالالد خليالالالل الموسالالالى، التحفظالالالات علالالالى أحكالالالام المعاهالالالدات الدوليالالالة لحقالالالو   - 2
 .352.ص، 3، ، العدد2002الكويت، 
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نضمام للعهد، تهدف الدولة وغالبًا ما يأِت اإلعالن الحقًا على التصديق او اال       
" المترتبة عليها Les obligation normativesتقليص االلتزامات القاعدية " إلىه من ورائ

التقليل من حجم التزاماتها  إلىجدًا أن تعمد الدول  بمقتضى العهد. وهو أمر خطير
 أجهزة واليةالقاعدية بمناسبة إعالن يصدر عنها، تطبيقًا للنصوص الخاصة بقبول 

 .1سيداو ومن بينها اإلنسانبحقو   الخاصة المعاهدات الُمنشأة من قبل الرقابة
  التحفظات العامة منع - 3

أن ُتبدي تحفظات على أحكام المعاهدات تكون ذات صياغة  ال يجوز للدول     
عامة وفضفاضة، يكون من شأنها استبعاد جل األحكام أو جزء منها من ِقبل الدولة 
المتحفظة. وعليه يجب أن يتعلق التحفظ بنص محدد الموضوع ومحدد المحل في 

قضية بليلوس ضد في  اإلنساناالروبية لحقو   ةاالتفاقية. وهو ما ذهبت إليه المحكم
أين قضت بأن:" " عبارة "التحفظات ذات الطابع العام"  29/04/1988سويسرا في 

ديد مضمون الالالفاضة، ال تسمح بتحالالتعني أن التحفظ قد تمت صياغته بألفاظ واسعة وفض
 . 2ونطا  تطبيقه بدقة"

كثيرًا ما ُتخالف هذا الشر  عند تصديقها أو  المسلمةغير أن غالبية الدول         
 سيداوكاتفاقية حقو  الطفل واتفاقية  اإلنساناتفاقيات تتعلق بحقو   إلىانضمامها 

خاصًة، مستخدمة في تحفظاتها عبارة اشترا  تطبيق أحكام االتفاقية ما لم تخالف 
من العهد الدولي  23/4أحكام الشريعة االسالمية. ومثال ذلك تحفظ الجزائر على المادة

للحقو  المدنية والسياسية، والتي تتضمن المساواة بين الرجل والمرأة لتعارضها مع 
. ويترتب عن هذا بطالن هاته التحفظات وعدم قبولها من 3أحكام الشريعة االسالمية

                                                           

 .353.محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص - 1
فالالي قضالالية بليلالالوس ضالالد سويسالالرا علالالى  29/04/1988الصالالادر فالالي  اإلنسالالانقالالرار المحكمالالة االوروبيالالة لحقالالو   - 2

 .WWW.echr.coe.intموقع المحكمة: 
3- C'est sensiblement la même démarche que l'on retrouve s'agissant de l'Algérie. Il 
s'agit d'une déclaration en vertu de laquelle <<le gouvernement algérien interprète les 
dispositions de l 'alinéa 4 de l'article 23... comme ne portant pas atteinte aux fondements 
essentiels du système juridique algérien». Ramdane BABADJI et Jean-robert HENRY, 
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حيث الشكل، األمر الذي يتوجب من خالله على هذه الدول أن تأخذ في الحسبان هذا 
 .1الشر  مستقبالً 

 :الشروط الموضوعية للتحفظ-ثانياا 
 اإلنسانالشرو  الموضوعية لصحة تحفظات الدول على معاهدات حقو   تتمثل      

بصفة عامة بوجوب عدم ُمخالفة التحفظ لموضوع المعاهدة أو الغرض الذي ُأنِشئ ت 
. إْذ تمنع القواعد العامة لقانون المعاهدات بشكل عام، والقواعد الواردة في 2ِمن أجله

بشكل خاص التحفظات الُمخالفة لموضوع المعاهدة  اإلنسانالمواثيق الخاصة بحقو  
:"للدولة لدى توقيع معاهدة 1969من اتفاقية فيينا  19أو الغرض منها. حيث تنص م

يكون التحفظ في الحاالت التي ال تنص عليها  -ما ....أن تضع تحفظًا ما لم: .... جال
من  28/2الفقرتان الفرعيتان )أ(و)ب(، منافيًا لموضوع المعاهدة وهدفها ". وتنص م

:"ال يجوز ابداء أي تحفظ يكون ُمنافيًا لموضوع هذه اإلتفاقية 1979سيداواتفاقية 
 وغرضها".

المواثيق الخاصة بحقو   وال هذا، ولم تتضمن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،      
،  نصًا يوضح مفهوم ضابط مالئمة التحفظ لموضوع سيداوومن بينها  اإلنسان

المعاهدة وغرضها، كما لم تتضمن نصًا يحدد نطا  تطبيق هذا المعيار بصدد 
 .3التحفظ
وحيال هذا الوضع، أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري الصادر        
والمتعلق بتحفظات الدول األطراف بشأن اتفاقية منع جريمة االبادة  21/05/1951في 

الجماعية والُمعاقبة عليها أنه:"يجب البحث عن إمكانية إبداء التحفظات على اتفاقية 
لهذه االتفاقية وفي  مات المميزةالسِ والُمعاقبة عليها، في  منع جريمة االبادة الجماعية

                                                                                                                                                                          

Universalisme et identité juridique : l’état de droit dans le monde arabe, annuaire de 

l’afrique du nord, 1995 , C.N.R.S  Edition, Paris, 1997, p.87. 

1- R. BABADJI, et J. HENRY, op. cit, p.87.  
 .108باية عبدالقادر، المرجع السابق، ص - 2
 .67.كرغلي مصطفى، المرجع السابق، ص - 3
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وهي ال  ،عالمية ذات غرض انساني بحتموضوعها والغرض منها، فهي اتفاقية 
حماية مصالح ذاتية أو شخصية للدول، فالموضوع األساسي المرجو تحقيقه  إلىتهدف 

من تطبيقها هو تحقيق مصلحة مشتركة للجميع مفادها صيانة قيم وأهداف ُعليا لصالح 
المجتمع الدولي". وهذا تفسير منطقي لمحكمة العدل الدولية ُيمكن إسقاطه على اتفاقية 

رفع التمييز ضد المرأة أي كانت  إلىتهدف ، وذلك لكونها اتفاقية عالمية سيداو
 إلىجنسيتها أو ِعرقها أو لونها، كما أنها اتفاقية تعزز من قيم المجتمع الدولي الرامي 
وفي  البحث عن تحقيق المساواة بين جميع األفراد طبقًا للخصائص التي يتميزون بها.

أن قبول أو رفض أن المواثيق الدولية تختلف بش إلىنفس السيا ، تجدر اإلشارة 
    التحفظ وسنبين ذلك ببعض األمثلة كالتالي:

 120عض االتفاقيات الدولية تمنع التحفظ ُمطلقًا، وذلك بنصوص صريحة، فالمادة ب-
حظرت إبداء أي  1998من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

اف األعر الر  وتجارة الرقيق و  تحفظات، ونفس األمر بالنسبة لإلتفاقية التكميلية إلبطال
منها :"ال ُيمكن وضع  9، حيث تنص المادة1956والممارسات الشبيهة بالر  لعام 

 تحفظات على هذه االتفاقية" .

كاتفاقية جنسية المرأة  يات تحظر التحفظ على نصوص بعينها،وهناك اتفاق -
التصديق أو اإلنضمام، منها:"ألية دولة  لدى التوقيع أو  8/1، حيث تنص م1المتزوجة

 ".2و1حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في هذه االتفاقية غير المادتين

فتسمح بكل التحفظات، وتطبق في مجال االعتراض القاعدة  ،أما اتفاقيات ُأخرى -
" والتي تجعل االتفاقية غير نافذة بين الدول La règle panaméricaineاألمريكانية "

حيث تنص  1952. كاتفاقية الحقو  السياسية للمرأة لعام 2تحفظةالُمعترضة والدول الم
                                                           

. تالالالاريد بالالالدء النفالالالالاذ: 1957ينالالالاير 29( يالالالوم 11-)د1040ُعرضالالالت للتوقيالالالع والتصالالالديق بقالالالرار الجمعيالالالة العامالالالالة - 1
 .1958أوت 11
 .103.طالبي سرور، حماية حقو  المرأة، المرجع السابق، ص - 2
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منها:"إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظًا على أي من مواد هذه االتفاقية لدى 7م
يومًا من تاريد االبالغ  90توقيعها....وألية دولة تعترض على التحفظ أن تقوم ِخالل 

ا التحفظ. وفي هذه الحالة ال يبدأ نفاذ المذكور أن ُتشعر االمين العام بأنها ال تقبل هذ
 االتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ".

وتقرر بعض االتفاقيات حظر التحفظات المنافية لموضوعها وغرضها. حيث تنص  -
:"للدولة لدى توقيع معاهدة ما ....أن تضع تحفظًا ما لم: 1969من اتفاقية فيينا  19م

ن التحفظ في الحاالت التي ال تنص عليها الفقرتان الفرعيتان )أ(و)ب(، يكو  -.... جال
:"ال يجوز 1979سيداومن اتفاقية  28/2نافيًا لموضوع المعاهدة وهدفها ". وتنص ممُ 

من  51/2ابداء أي تحفظ يكون ُمنافيًا لموضوع هذه اإلتفاقية وغرضها". وتنص م
ابداء أي تحفظ يكون ُمنافيًا لهدف هذه ال يجوز  :"1989لسنة   1اتفاقية حقو  الطفل
 اإلتفاقية وغرضها ".

غير أن هذا النوع االخير من االتفاقيات يعتمد على معيار)مخالفة هدف          
االتفاقية وغرضها( يترك المجال واسعًا أمام الدول في تقديرها في أية اتفاقية. األمر 

ولي، حيث اعتبرته معيار غير دقيق، انتقاده من طرف لجنة القانون الد إلىالذي أدى 
أعفت فيه كل أجهزتها من البحث  2لذلك أصدرت الجمعية العامة لالمم المتحدة قراراً 

في معنى هذا المعيار، تاركة للدول المسؤولية على تصرفاتها. ويستند هذا القرار 
دول للطبيعة غير المتجانسة للمجتمع الدولي، والتي ال تسمح بجمع عدد كبير من ال

  .3في أية اتفاقية إذا لم يترك مجال إلبداء مثل تلك التحفظات

 ما قد أنإال أن الالفت لإلنتباه أن هذا النوع من االتفاقيات قد يفقد محتواه، ذلك       
                                                           

. تالالاريد 1989نالوفمبر  20يالالوم  44/25عيالالة العامالة أُعتمالدت وُعرضالت للتوقيالالع والتصالديق واالنضالالمام بقالرار الجم- 1
 .1990سبتمبر 2بدء النفاذ: 

 12/01/1952المؤرخ في  598( VIالقرار رقم )- 2
 .104.طالبي سرور، حماية حقو  المرأة، المرجع السابق، ص - 3
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 خرى أيعتبر غرض أو موضوع االتفاقية بالنسبة لدولة ما قد ال ُيعتبر كذلك عند دولة  
 طرف في نفس االتفاقية.

فإن غرضها وموضوعها يدوران حول تحقيق المساواة  سيداووفيما يخص اتفاقية       
بين الرجل والمرأة في شتى المجاالت ورفع التمييز القائم ضد المرأة. وحسب االمم 

، فالتحفظ عليها يعتبر خرقًا 1المتحدة فإن أهم مادة في هاته االتفاقية هي المادة الثانية
يتبين ان  سيداو التحفظات الجزائرية حول اتفاقية ولمناقشة .2لموضوعها وغرضها

 ألمر الذي اعتبرته األمم المتحدة، ا2كال مالجزائر قد تحفظت على بعض النصوص 
 األمر الذي سنعالجه في المطلب الثاني. .سيداوسًا بموضوع وغرض اتفاقية ما

 الثاني المطلب
 سيداوطبيعة تحفظات الجزائر على اتفاقية  

 علىإستنادًا ِلسيادتها الُمطلقة الداخلية والخارجية، تسعى الجزائر دائمًا ِللحفاظ       
                                                           

:"تشجب الدول االطراف جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتوافق علالى ان تنالتهج بكالل الوسالائل المناسالبة 2تنص م- 1
 ودون ابطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

 المناسبة األخالرى اذا لالم يكالن هالذا المبالدأ جسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتهات -أ
 ...."قد ُأدِمج فيها حتى اآلن وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خالل القانون والوسائل المناسبة االخرى..

لغالالاء كاف الالة أنالالواع التمييالالز،  "- 2 مالالا زالالالت مطالالالُب الحركالالة النسالالائية، الُمطالبالالِة بإحقالالا  المسالالاواة بالالين المالالرأة والرجالالل، وا 
مسالالتمر ة؛ فبمناسالالبة تخليالالد اليالالوم العالالالمي للمالالرأة، طالالالب تحالالالف المسالالاواة دون تحفالالظ، خالالالل نالالدوة صالالحافية، مسالالاء يالالوم 

باتفاقية القضاء على أشالكال التمييالز ضالد  المالرأة، المعروفالة باتفاقيالة الخميس بالربا ، بإلغاء جميع التحف ظات المتعلقة 
ا السالودان والصالومال. وتضاليف لينالا أبالو  الد  "سيداو"، والتالي انضالم ت إليهالا جميالع دول شالمال إفريقيالا، والالدول العربيالة، ع 

لصومال، اللتين لم توقعا حبيب، منسقة التحالف اإلقليمي "مساواة دون تحفظ"، إن  الدول العربية، باستثناء السودان وا
أخالرى، لكن هالا تشالترك جميعالا فالي كونهالا لالم ترفالع  إلالىسيداو"، تتفاوت مواقفها من االتفاقية، من دولة "بعُد على اتفاقية 

ن صالالادقت عليهالالا، مثالالل  كالالل  تحفظاتهالالا عالالن االتفاقيالالة، فيمالالا توجالالد دول أخالالرى تحف ظالالت علالالى جميالالع بنالالود االتفاقيالالة، وا 
ى  المملكة السعودية، وهو ما وفالي ساليا  تالأثير ثالورات "الربيالع العربالي"، الساللبي،  .إفراغ االتفاقية مالن مضالمونها إلىأد 

علالالى حقالالو  المالالرأة العربيالالة والشالالمال إفريقيالالة، قالالالت آمالالال عبالالد الهالالادي، عالالن منظمالالة المالالرأة الجديالالدة بمصالالر، إن  ريالالاح 
ييق علالى حقالو  المالرأة فالي مصالر  ؛ موضالحة أن  حملالة التضالاإلنسالان"الربيع العربي" لم تكن كلهالا فالي مصاللحة حقالو  

دة فالي المجتمعالات  إلالىاشتد ت، بعد وصول اإلخوان المسلمين  الحكالم؛ وزادت آمالال عبالد الهالادي أن  هنالاك "قالوى متعالد 
محمد الراجي،تحاُلُف  ؛"العربية تعادي حقو  المرأة في ظل  هْيمنة الثقافة الذكورية الرافضة للمساواة بين المرأة والرجل

الالالظ يطالالالالب برفالالالع التحفظالالالات عالالالن اتفاقيالالالة  ، جريالالالدة هسالالالبريس االلكترونيالالالة المغربيالالالة، الجمعالالالة سالالاليداوالمسالالالاواة دون تحف 
14/03/2014/-11:10. 
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وذلك بتشريع النصوص التي تتماشى وُخصوصية الُمجتمع  قانوني،على أمنها ال
ء الجزائري الُمحافظ. وفي حالة انضمامها ألية معاهدة تتمسك بحقها السيد في إبدا

ونتناول في هذ  الُمخالفة ألصالة المجتمع الجزائري. التحفظات على النصوص
ط ة على ضابس  دواعي التحفظ المؤس   )الفرع األول(، ثم نبينتحفظات الجزائر المطلب،

)الفرع الثاني(، وبعدها نناقش االعتراضات الموجهة لهذا الشريعة اإلسالمية
 االستناد)الفرع الثالث(

 الفرع األول
 سيداوعلى اتفاقية  تحفظات الجزائر

من اتفاقية  16، و15/4، و9/2، و2على المواد  1بدت الجزائر تحفظاتهالقد أ      
ونجد أن معظم هاته التحفظات تشمل المساواة بين الرجل والمرأة عند إنشاء   ،2سيداو

عقد الزواج وعند إنحالله في مجال شؤون األسرة على الخصوص. وغالبًا ما تستند 
 .3حدود النظام القانوني الجزائري، أو أحكام قانون األسرة إلىالجزائر في ذلك 

 03-96لى هاته االتفاقية بموجب االمر رقم ونذكر هنا بأن الجزائر قد وافقت ع      
اتفاقية القضاء على يتضمن الموافقة، مع التحفظ على  10/01/1996المؤرخ في 

                                                           

 إلالىبالل تالتم االشالارة فقالط  اإلنسالانال تنشر في الجريدة الرسمية التحفظات الجزائرية على مختلف اتفاقيات حقو  - 1
المالالالالالؤرخ فالالالالالي  51-96مالالالالالن المرسالالالالالوم الرئاسالالالالالي  1اتفاقيالالالالالة مالالالالالا مالالالالالع الالالالالالتحفظ. حيالالالالالث تالالالالالنص م إلالالالالالى انضالالالالالمام الجزائالالالالالر

اتفاقية القضاء على جميالع  إلىعلى أنه:"تنضم مع التحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  22/01/1996
 لديمقراطية الشعبية ".وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ا 1979أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 

مالن العهالالد الالالدولي للحقالالو  المدنيالالة والسياسالالية، حيالالث  23/4ان الجزائالالر تحفظالالت أيضالالًا علالالى م إلالالىتجالدر االشالالارة - 2
مالالالن العهالالالد الالالالدولي للحقالالالو  المدنيالالالة  23أحكالالالام الفقالالالرة الرابعالالالة مالالالن المالالالادة  تفسرررر أن:"الحكومالالالة الجزائريالالالة إلالالالىذهبالالالت 

والسياسالالالية، والمتعلقالالالة بحقالالالو  ومسالالالؤوليات الالالالزوجين، بمالالالا ال ُيخالالالالف المبالالالادئ االساسالالالية للنظالالالام القالالالانوني الجزائالالالري ". 
، وبالتالالي 23/4م مفالحكومة الجزائرية استعملت مصطلح "تفسير"، لكن االثر المترتب عنه هو استبعاد تطبيالق أحكالا

 Nations Unies, traités multilatérauxهالو تحفالظ كمالا أشالرنا الياله سالابقًا فالالعبرة ليسالت بالمسالميات. أنظالر: 
déposés auprès du secrétaire général, état au 31 décembre 1995, New York, 1996, 

chapitre IV 5, p 118. 
 .233نهى القاطرجي، المرجع السابق، ص - 3
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 . ثم بعد ذلك إنضمت إليها بموجب 1 1979جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة
الجمهورية يتضمن إنضمام،  22/01/1996المؤرخ في  51-96المرسوم الرئاسي 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال  إلىمع التحفظ،  ،الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  .2 1979التمييز ضد المرأة لسنة

 حيث نا،الالالالالل دراستالالالذلك أنه مح 16هذا، وسنركز على التحفظ الُمنصب على م      
م ن التحفظ  الديمقراطية الجمهورية الجزائرية حكومة  ُتعلن:"163الجزائري على مت ض 

المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع المسائل  16أن أحكام المادة  الشعبية
أحكام قانون المترتبة عن الزواج أثناء الزواج وعند االنفصال ال يجب أن تتعارض مع 

". وللعلم فان أغلب الدول العربية واإلسالمية، بل وحتى الغربية قد  االسرة الجزائري 
 . 164حفظها على مانصب ت

ذا جاء تحفظ الجزائر على م         جد ُمقتضب وغامض، فقد كان تحفظ  16وا 
جمهورية مصر العربية واضحًا وواسعًا على النحو التالي:"يكون اإللتزام بتلك المادة 
دون إخالل بما تكفله الشريعة االسالمية للزوجة من حقو  ُمقابلة لحقو  الزوج بما 

                                                           

 فيما يخص التحفظات. 2. راجع الملحق14/01/1996المؤرخة في  03ج.ر- 1
 .24/01/1996المؤرخة في  06ج.ر- 2
تتخالذ الالدول األطالراف جميالع التالدابير الُمماسالبة للقضالاء علالى التمييالز ضالد المالرأة فالي كافالة امالور  -1:"16تنص م- 3

 وبوجه خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة: والعالقات االسريةالمتعلقة بالزواج، 
حريالالة اختيالالار الالالزوج، وفالالي عالالدم عقالالد الالالزواج اال برضالالاها الحالالر  نفالالس الحالالق فالالي -قالالد الالالزواج. بعنفالالس الحالالق فالالي -أ

لشخصالالالية للالالالزوج انفالالالس الحقالالالو   -.....ز -المسالالالؤوليات أثنالالالاء الالالالزواج وعنالالالد فسالالالخه. دو نفالالالس الحقالالالو   -الكامالالالل. ج
وبالة الطفالل أو زواجاله أي ال يكالون لخط -2لحالق فالي اختيالار اسالم األسالرة والمهنالة والوظيفالة....والزوجة، بما في ذلالك ا

فالي  أثر قانوني، وتتخذ جميع االجراءات الضرورية، بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسالجيل الالزواج
 سجل رسمي أمرًا إلزاميًا".

المتعلقالة  15/4. وقالد جالاء تحفالظ الجزائالر علالى م100ابق، صطالبي سالرور، حمايالة حقالو  المالرأة، المرجالع السال - 4
بحالالق المالالرأة فالالي اختيالالار مقالالر إقامتهالالا كالتالالالي: "تعلالالن حكومالالة الجمهوريالالة الجزائريالالة الديموقراطيالالة الشالالعبية أنالاله ال يجالالب 

مفهالوم ال ساليما تلالك التالي تتعلالق بحالق المالرأة فالي اختيالار مقالر إقامتهالا ومسالكنها ب 15مالن المالادة  4أحكام الفقالرة  تفسير
يتعالالارض مالالع أحكالالام الفصالالل الرابالالع مالالن قالالانون األسالالرة الجزائالالري"، بمعنالالى أن حالالق المالالرأة فالالي التنقالالل مالالرتبط بواجبهالالا فالالي 

 طاعة زوجها على اعتبار أنه رئيس مؤسسة االسرة.
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بينهما وذلك ُمراعاة لما تقوم عليه العالقات الزوجية في مصر من  عادلالتوازن اليحقق 
، واعتبار بأن من ال يجوز الخروج عليهاقدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي 

على نحو من  التقابل بين الحقو  والواجباتأهم األسس التي تقوم عليها هذه العالقات 
الذي يحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين بداًل من مظاهر المساواة الشكلية  التكامل

التي ال تحقق للزوجة مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بقيود، ذلك أن 
أحكام الشريعة االسالمية تفرض على الزوج أداء الصدا  المناسب للزوجة واالنفا  

أداء نفقة لها عند الطال ، في حين تحتفظ الزوجة  عليها من ماله إنفاقًا كاماًل، ثم
بحقوقها الكاملة على أموالها وال تلتزم باالنفا  منها على نفسها، ولذلك قيدت الشريعة 
حق الزوجة في الطال  بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء، في حين لم يضع 

وافيًا، وأكثر من ذلك أنه فالتحفظ المصري كان شافيًا وهكذا مثل هذا القيد على الزوج". 
التوازن، التكامل، التقابل". كمصطلحات أكثر دقة من مصطلح "المساواة"، " إلىاستند 

فهي مصطلحات ال توحي بوجود تنافس بين الرجل والمرأة، بل على العكس من ذلك، 
 فهي توحي على وجود التعاون والتكافل بينهما من أجل النهوض باألسرة معًا.

نص التحفظ على  بالقول:" إن 16نص التحفظ الوارد على م البعضنتقد ويهذا،       
، حسب اعتقادنا ُمبالغ فيه، إْذ كيف ُيمكن مطالبة اتفاقية دولية أن تتماشى مع 16م

وا المعاهدة علُ الدستور ي  أن  إلىالرأي باإلشارة  األستاذة. وُنخالف 1نص قانوني داخلي"
 الدولية.

ية الجمهور حكومة  ُتعلن من االتفاقية:" 2مكما جاء في التحفظ الوارد على          
م أحكاُتطبق شريطة أن ال تتعارض مع  2 مأن أحكام  الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 " قانون االسرة الجزائري 
 ىتتماش ذلك أنها الإذن فالعبرة واضحة من استبعاد الجزائر لهاته النصوص،        

                                                           

 .195.طالبي سرور، تحفظات الدول العربية ،المرجع السابق،ص - 1
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والنظام القانوني الجزائري بشكل عام، كما ال تتماشى وأحكام قانون االسرة المستمد 
غالبية أحكامه من الشريعة االسالمية. حيث جاء في تقرير الجزائر األولي المقدم 

:"وشأنها شأن جميع المجتمعات التي 1للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
سالمي فإن حالة المرأة القانونية في الجزائر تتميز العالم العربي اإل إلىتنتسب 

...وبقدر ما يتعلق باألحوال الشخصية فإنها منظمة بقانون االسرة الذي  باالزدواجية
يستلهم الشريعة جزئيًا...حيث تلقى احكام قانون االسرة أشد المعارضة من حركات 

 الجمعيات بسبب اإلزدواجية...". 

ء من التقرير عدم شرحه لمصطلح اإلزدواجية، الذي نرى أن ُيؤخذ على هذا الجز      
المقصود منه امتزاج أحكام قانون االسرة بين نصوص وضعية، وأخرى دينية. على 
عكس باقي فروع القانون االخرى كقانون العقوبات على اعتبار نصوصه وضعية 

الطفل "سيداف" الدراسات والتوثيق في حقو  المرأة و  رئيسة مركزبحتة.و في هذا تقول 
هذا يعود و  ،ندما يتعلق األمر بقضايا المرأةفقط ع مسلمةالجزائر دولة :" نادية آيت زاي

غياب نموذج ومشروع مجتمع واضح تتبعه الجزائر التي تتبنى العلمانية في كل  إلى
 .2"عندما يتعلق األمر بالنساء مسلمةالمجاالت وتصبح فقط دولة 

بط سُنناقش في الفرع الموالي دواعي التحفظ الُمؤسسة على ضاوتفريعًا عما سبق     
 الشريعة اإلسالمية.

 الفرع الثاني
 دواعي التحفظ المؤسسة على ضابط الشريعة اإلسالمية 

 علىهاته التحفظات  إبداء إلىإن من بين أهم االسباب الدافعة بالمشرع           
                                                           

1  - CEDAW/C/DZA/11/09/1998  
زهية منتصر، دراسة جديدة عن مستقبل واستمرارية الحركة النسوية بالجزائر تكشف: نادية آيت زاي، نقاًل عن:  - 2

فالالالالالالالي   ، جريالالالالالالدة الشالالالالالالرو  اليالالالالالالومي،إال فالالالالالالي الالالالالالالالزواج الجزائريالالالالالالات ال يعالالالالالالرفن قالالالالالالانون األسالالالالالالالرة، والجامعيالالالالالالات ال يفكالالالالالالرن  
  /http://www.echoroukonline.com/ara/articles .50406العدد ،05/04/2010
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هو تعارض تلك النصوص مع النصوص الواردة في قانون األسرة ومع  سيداواتفاقية 
الدستور الجزائري، ُيضاف لذلك أن هذا التحفظ كوسيلة قانونية يدخل ضمن إجراءات 

  .1سيادة الدولة الجزائرية، لتميزها بخصوصياتها الحضارية والثقافية والدينية

ولقد كان الُمؤسس الدستوري الجزائري حريصًا على احترام مبادئ الشريعة     
وتجسيدها في كافة مناحي التشريعات التي تنظم شؤون المجتمع الجزائري،  اإلسالمية

في عدة  2اإلسالمويتجلى ذلك من خالل ما جاء في ديباجة الدستور للتأكيد على 
واألمازيغية"، "إن الجزائر  واإلسالمالعروبة لهويتها، وهي  األساسيةمواطن"المكونات 

دين الدولة"،  اإلسالم". كما صرحت المادة الثانية من الدستور بأن :" اإلسالمارض 
السلوك الُمخالف للخلق  -3منه:"ال يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي: 9وتنص م
من الدستور(،  73/2)مباإلسالميكون رئيس الجمهورية يدين  أنكما يجب  ".اإلسالمي

منه:"ُأقسم باهلل العظيم أن أحترم الدين 76طبقًا للمادة اإلسالموأن يعمل على احترام 
باعتباره  سالماإل-3:"ال يمكن أي تعديل دستوري أن يمس: 178" وتنص ماإلسالمي

دين الدولة". كما حرص المشرع على أن ال تؤسس االحزاب الجزائرية على ما ُيخالف 
:"ال يجوز طبقًا ألحكام الدستور 3من قانون االحزاب السياسية 8حيث تنص ماإلسالم 

للقيم والمكونات االساسية للهوية  -تأسيس حزب سياسي على أهداف ُمناقضة:
                                                           

 .2،4ص. جياللي ، تحفظات الجزائر ،المرجع السابق،تشوار  - 1
الحضالالارة اإلسالالالمية، وتالالدل  إلالالىمالالا مالالن شالالك أن للجزائالالر ثقافالالة قانونيالالة مزدوجالالة، تالالدل إحالالداهما علالالى االنتمالالاء " - 2

ذا  االخرى على التأثر بالحضارة الغربية، حيالث أن المسالتعمر الفرنسالي خلالف آثالارًا لاليس مالن السالهل الالتخلص منهالا. وا 
كالالان الشالالعب الجزائالالري يعالالد فالالي أغلبيتالاله السالالاحقة مسالاللم، فالالإن المؤسالالس الدسالالتوري لالالم يالالنص علالالى أن االسالالالم يعالالد ديالالن 

سالم هو دين الدولة ". وُيضيف الدكتور بدران القول:"إن عدم الحيطة في تضمين الشعب الجزائري، بل اعتبر أن اال
أوضالاع غيالر  إلالىالدستور مبادئ ونصوص مستنبطة مالن مصالدرين مختلفالين مالن حيالث الحضالارة، ساليؤدي ال محالالة 

ًا صالدور نصالوص متناقضالة، ي صالعب أو يسالتحيل إعمالهالا معال إلالىمعقولة وغيالر منطقيالة. إن هالذه الوضالعية قالد تالؤدي 
في نفس الوقت، وهذا ما من شأنه أن ينعكس سلبًا على تنظيم أمور المجتمع، أو تنظيم السلطات العامة في الدولة، 

ظهور الفوضى بين أفراد الشعب، خاصة ونحن في زمن تالربص فياله  إلىبشكل تتعطل فيه مصالح الناس، أو تؤدي 
 . 276.ع السابق، صمراد بدران، المرجأنظر  أعداء االسالم للدول االسالمية".

 المتعلق باألحزاب السياسية. 12/01/2012المؤرخ في  12/04القانون العضوي رقم  - 3
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من قانون  222". والمادةالسالميو الُخلق 1954لقيم ثورة أول نوفمبر –. 1الوطنية
أحكام  إلىالتي تنص:"كل مالم يرد النص عليه في هذا القانون ُيرجع فيه  األسرة

 ".اإلسالميةالشريعة 

ا سبق، من تأكيد دستوري، وقوانين عضوية وعادية على مكانة وتفريعًا عم            
في التشريع الجزائري، فاإلسالم تشريع رباني منزه عن كل زلل أو نقص أو  اإلسالم

. األمر الذي دفع بالمشرع الجزائري 2األولىية بالدرجة اإلنسانت غموض، ومكرم للذا
ما لم ُتخالف أحكامها مبادئ الشريعة  سيداواستعداده تطبيق أحكام اتفاقية  إلى

 اإلسالمية وأحكام قانون األسرة، وهذا يندرج تحت مبدأ األمن القانوني الداخلي.

على للمجلس اإلسالمي األ ملتقى الثالثفقد جاء في بعض توصيات ال          
 الجزائري، الُمتعلق بموضوع حقو  المرأة والطفل، مانصه:"

صة ة الخاباعتباره دين الدولة، ال يمنع من ترقية القوانين واألفكار المستجد اإلسالمإن  -1
تجيب بالمرأة الجزائرية في سير البالد. وطبقًا لذلك فإن قانون االسرة الحالي ال يس

السرة والطفل ويجعل االسرة بعيدة عن المقاصد الحضارية التي لمتطلبات حماية ا
 تتطلع إليها االمة الجزائرية.

، وكل قانون وضعي وضعي ُمستوحى من الشريعة اإلسالميةقانون األسرة هو قانون  -2
 .....يخضع لالجتهاد.

على مبادئ الشريعة االسالمية  بالحيلولة دون التحايليلة اتخاذ االجراءات الكف-20
 السمحة.

 وعالميًا،سرة الحالية خاضعة للتطورات االجتماعية الواسعة وطنيًا ونظرًا ألن األ   
                                                           

 االسالم والعروبة واالمازيغية. - 1
حبشالالالالالي لالالالالالزر ، أثالالالالالر سالالالالاللطة التشالالالالالريع علالالالالالى الحريالالالالالات العامالالالالالة وضالالالالالماناتها، رسالالالالالالة دكتالالالالالوراه، جامعالالالالالة تلمسالالالالالان،  - 2

 .200.، ص2012/2013
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األمر الذي يستوجب إبقاء ملف األسرة مفتوحًا بغية المتابعة المتواصلة واإلصالح 
كان أنه  المستمر بخصوص كل القضايا ...حيث ال يمكن أن ُيقال عن أي بلد مهما

 اإلسالميةال تناقض المبادئ يعيش بمعزل عن التحوالت التي يفرزها هذا العالم والتي 
 األعلىيتبين لنا جليًا أن المجلس  1التي تقوم على الوسطية والتكامل والحركية."

رة مصدره الشريعة الصالحة لكل سواضحًا في توصياته، كون قانون األكان  اإلسالمي
ان، وبالتالي أي تعديل يمس هذا القانون يكون مصدره الشريعة، أما ما ُيخالفها من زم

. وهي إشارة واضحة الستبعاد كل ما األسرةنصوص فال يكون مصدرًا لنصوص قانون 
 .في نظرنا من نصوص دولية اإلسالميةيعارض الشريعة 

د ضاء على التمييز ولقد جاء في تقرير الجزائر المقدم للجنة المعنية بالقض       
ي فالمرأة:"..وال ينبغي التقليل من شأن هذه التناقضات الظاهرة، بل يجب أن تعالج 

في إعداد  اإلسالميضوء عنصر أساسي هام ينصب على مكانة ودور القانون 
لدور اهذا  أوالقانونية والقضائية في الجزائر. ويمكن اعتبار أن هذه المكانة  األعمال

مرار من جراء تعقد المشاكل المطروحة في هذا العصر وتداخل باست بدأ يتضاءل
 الجارية في المجتمع الجزائري. العلمانيةالثقافات والعمليات 

إن الفرض العنيف للقواعد القانونية غير القابلة للتطبيق بسبب تعارضها الصارخ      
تكريس  إلىالغرض من القانون ويدفع  إبطال إلىالمألوفة يؤدي  االجتماعيةمع القواعد 

عدم احترام السلطة  إلىعدم الثقة التي تسفر عن النزاع بين المشرع والمواطن، بل 
...يتطلب إعادة تفسير دور الدين في المجتمع،  اإللهيأولوية القانون العامة بحجة 

في. ولهذا الذي يتعذر تحقيقه إال باآلناة ومرور الوقت ومع رفع المستوى الثقا األمر
السبب تنوي الحكومة الجزائرية إدخال عناصر عدم التمييز والمساواة بين الجنسين 

 . 2، دون تراجع في مجال االحوال الشخصية"تدريجيعلى نحو 

                                                           

 ، خاص بموضوع المرأة والطفل.1999أكتوبر//11/12/13الملتقى الثالث، في  اإلسالميالمجلس األعلى  - 1
2  - CEDAW/C/DZA/11/09/1998  
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إن المتمعن لهذا الجزء من التقرير يتأسف لما جاء فيه من ُمغالطات         
حالل محله العام إلىفالتقرير ُيشير  ،وت جاوزات ل تراجع وتضاءل العامل الديني وا 

ائري العلماني في المجتمع الجزائري. إال ان التقرير كان محقًا في نبذ المجتمع الجز 
د للقواعد القانونية الصارخة التعارض مع القواعد الدينية)التقرير وصفها بالقواع

اًل ض مع ما أشار إليه أو االجتماعية، وهو تالعب في المصطلحات(. وبالتالي هو يتناق
ن في محاولة الحكومة إعادة تفسير دور الدي إلىمن علمنة المجتمع. كما أشار التقرير 

دعوا ن. األمر الذي ُنشجبه بقوة و سيداوالمجتمع، وذلك لجعله يتماشى وأحكام اتفاقية 
عدم التطاول على ُحرمة المجتمع الجزائري المسلم، وال على أحكام الشريعة  إلى

الصالحة لكل زمان ومكان. فالمجتمع الجزائري رفض مشرع مارسل موران إبان وطأة 
 االستعمار فكيف يقبل بمشروع مثله من حيث المضمون أناء االستقالل والحرية.

 والي.الفرع المائري ألسباب ُنعالجها في التوجه الجز  الدول بانتقاد بعضت قامولقد    

 الفرع الثالث
 ختيارنتقادات الُموجهة لهذا اإلاإل  

 المادتين ( تحفظ الجزائر علىFIDH)اإلنسانهاجمت الفيدرالية الدولية لحقو        
أنه:"إن أخطر تحفظ قامت به الجزائر هو  إلى، حيث أشارت سيداومن اتفاقية  16و2

تطيع ، وهذا يعني أن المرأة الجزائرية مهما كان ُعمرها ال تسسيداومن اتفاقية 16معلى 
حينما صرحت  سيداو. ونفس األمر ذهبت إليه لجنة 1"الموافقة لوحدها على زواجها

الجزائري:"فهو يسمح بتعدد الزوجات،  .أعن قلقها من التمييز الُممارس ضد المرأة في 
 .2ين الجنسين وذات مفهوم نمطي"على ممارسات ثقافية تمس بالمساواة ب ويحتوي 

                                                           

1  -  Rapport alternatif de la FIDH au rapport initial présenté par l’Algérie au comité sur 
l’élimination  de la discrimination à l’égard des femmes, 19éme session, 19 janvier-5 
février 1999.  http://www.algeria-watch.org  
2  -  Observations finales du comité sur l’élimination  de la discrimination à l’égard des 

femmes, Algérie, 27/01/1999, paragraphes 75-92.  



سيداو اتفاقية التدابير التشريعية الُمتخذة من الجزائر إثر سحبها لبعض تحفظاتها على             الفصل الثاني/الباب الثاني  

273 
 

على اتفاقية سيداو إن اعتماد الجزائر على االسالم كضابط للتحفظات التي أبدتها        
كذريعة  من قبل الدول المسلمة من قبل البعض أيضًا بحجة أن االسالم يستعمل ُأنتقد

والتقاليد التي فقط لتبرير تحفظاتها، وأن السبب الحقيقي لهاته التحفظات يعود للعادات 
 . 1ال زالت تتخبط فيها هاته الدول، ومن بينها الجزائر

لم ُتجمع تحفظاتها على مواد ُمعينة  المسلمةوُيؤكدون طرحهم هذا بأن الدول      
أن دول ُأخرى غير إسالمية تحفظت  إلىبذاتها ُمخالفة للشريعة اإلسالمية، إضافة 

ُحجج غير تلك التي تحتج بها  إلىتند (، غير أنها تس5،11،9،16على ذات المواد)
 .2الدول اإلسالمية

كما ينتقد العديد من الُكتاب اعتبار النظام االسالمي نظامًا قانونيًا قادرًا على      
كون القرآن والُسنة ي فتقران ِلنظام واضح ُينظم  إلىالضغط، وُيرجعون هذا الُقُصور 

 :3الِعالقات الدولية، وي سوقون في زعمهم هذا عدة أسباب من بينها

لي، أن منظمة المؤتمر االسالمي منظمة دولية إقليمية مؤسسة على قواعد القانون الدو  -1
 ال على أحكام االسالم.

خالف قواعد ميثا  االمم إن ُنصوص منظمة المؤتمر االسالمي ال يمكنها أن تُ  -2
من الميثا :"ليس في هذا الميثا  ما يحول دون قيام تنظيمات  52/1المتحدة، طبقًا لال م

أو وكاالت إقليمية ُتعالج من االمور....مادامت هذه التنظيمات أو الوكاالت االقليمية 
التي  منه 103وكذلك م مع مقاصد األمم المتحدة ومبادئهما". متالئمةونشاطها 

نص:"إذا تعارضت االلتزامات التي يرتبط بها أعضاء"االمم المتحدة" وفقًا ألحكام هذا ت
فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا  ،الميثا  مع أي التزام دولي آخر يرتِبطون به

                                                           

1  -  S.BOURAOUI, Les réserves des Etats parties à la convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, colloque de Tunis . 
2  -  S.BOURAOUI, op.cit. pp.30 et s.  

 .160،161كمال شطاب، المرجع السابق، ص - 3
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الميثا ". وعليه ال يمكن االحتجاج بعامل اإلسالم مادام ال يتماشى ومبادئ ميثا  
 احية القانونية.اأُلمم المتحدة من الن

إن مصر بصفتها إحدى الدول االسالمية، عند ُمصادقتها على العهدين الدوليين لسنة  -3
، صرحت بأنه:"بموجب ترتيبات الشريعة االسالمية، وبما أن العهد الحالي 1966

يتماشى وأحكام هذه األخيرة...فإن الحكومة المصرية تقبل االنضمام والمصادقة على 
قابل نجد دول إسالمية تحفظت على بعض نصوص هذين العهدين . وفي المُ 1العهد"

من العهد  23بحجة ًتعاُرِضها مع الشريعة االسالمية كما فعلت الجزائر بالنسبة للمادة
الدولي للحقو  المدنية والسياسية، كما تمت االشارة اليه آنفًا. األمر الذي يجعل مواقف 

 الدول االسالمية غير موحدة ومتناقضة.

ماية ح إلىأن االمم المتحدة من خالل مواثيقها والوكاالت االقليمية التابعة لها تهدف  -4
ثالثة من خالل كونها عالمية وغير قابلة للتجزئة، حيث جاء في الفقرة ال اإلنسانحقو  

ما 1993بفيينا  اإلنسانمن الجزء الثاني من الحصيلة النهائية للمؤتمر العالمي لحقو  
ب ومترابطة...وفي حين أنه يج عالمية وغير قابلة للتجزئة اإلنساننصه:"جميع حقو  

وُمختلف الخلفيات  واإلقليميةأن ُتوضع في االعتبار أهمية الخاصيات الوطنية 
سية الدول، بصرف النظر عن نطمها السيا واجب، فإن من والدينيةالتاريخية والثقافية 

 ".األساسيةوالحريات  اناإلنساالقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية حقو  

،بما اإلنسانفالنص صريح الوضوح بخضوع الدول عند تنظيمها لمختلف حقو        
التي  اإليديولوجيةفيها المرأة، لمبدأ عالمية هاته الحقو  بغض النظر عن االختالفات 

حقو   إنتعرفها ُنظم العالم. وتنص الفقرة التاسعة من الجزء الثاني من نفس المؤتمر:"
وال تقبل التصرف وال العالمية  اإلنسانالمرأة والطفل تشكل جزًأ متكاماًل مع حقو  

وباألخص  اإلنسان". وهو أمر أنتقده لكونه يتعارض مع مبدأ خصوصية حقو  التجزئة

                                                           

1  -  R. BABADJI, et J. HENRY, op. cit, p.87. 
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حقو  المرأة. فمثال ذلك أن مؤسسة األسرة عندنا أساسها عقد الزواج وحده، عكس 
    تعرف خليط من اأُلسر آخرها زواج مثليي الجنس. بعض الدول االروبية كفرنسا التي 

 األمر بمهاجمة  عندما يتعلق  لها موقف متجانس اإلسالميةن الدول غير أ       
القضاء على جميع باإلجماع لتقرير لجنة  المسلمة أحكام اإلسالم فقد رفضت الدول
للجمعية العامة لألمم المتحدة، وذلك لما انتقدت  42أشكال التمييز ضد المرأة في الدورة

من حيث الحقو  القليلة التي تمنحها للمرأة في إطار  اإلسالميةهذه اللجنة الدول 
 . 1األسرة

لة ن فاعتك ، ومن بينها الجزائر، لمالمسلمةهذا، ولإلشارة أن أغلب الدول العربية       
لمي ، واإلعالن العا1945المتحدة لسنة األمملدى وضع أغلب المواثيق الدولية كميثا  

الي مار. وبالتلى اعتبارها كانت تحت وطأة اإلستع، ع1948لسنة  اإلنسانلحقو  
-المواثيق من قبل الدول الالتينو أثناء وضع هاته ُخصوصية هاته الدول لم ُتراعِ 

، واألنجلوساكسونية، ، التي كانت حريصة فقط على إدراجها ثقافاتها جرمانية 
 وأيديولوجياتها بكل أبعادها. 

وعليه ُيتوجب ُمراجعة هاته المواثيق بما يتماشى وكافة النظم على هاته المعمورة،      
وخاصة عامل الشريعة االسالمية الذي دائمًا ما ينتقده الغرب بحجة جموده وعدم 

لعلمانية التي يرون أنها الصالحة لزماننا هذا. األمر الذي ث ُبت  فشله بمرور مواكبته ل
ودولة الفاتيكان من أجل الُمطالبة بتعزيز  المسلمةوهذا مادفع بتحرك الدول  الوقت.

ال سيما ما  اإلنسانمورروثهم الديني لدى تأسيس ُمختلف الصكوك الدولية لحقو  
 .2م الشخصيةشخاص وأحوالهتعلق منها بحالة األ

 الثقافي الذي ما سبق، تأكيد االعالن العالمي الخاص بالتغاير إلىوُيضاف        
                                                           

 .97طالبي سرور، حماية حقو  المرأة، المرجع السابق، ص - 1
2 -  A.CHERIF CHAMMARI, Fédération internationale des droits de l’homme, 
www.fidl.org.  
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، على أن التنوع الثقافي ميراث ُمشترك لإلنسانية،حيث 2001تبنته اليونسكو سنة  
تشكل ضمانات للتغاير الثقافي". وفي هذا  اإلنسانمنه على أن :" حقو  4تنص م

على  اإلسالميةينتقد الدكتور أحمد أبو الوفا الدول الغربية لعدم اعتبارها للدين وللثقافة 
وجه التحديد، حيث يقول:"هذا أمر غير مقبول، فالدول ُتسلم بضرورة الُمحافظة على 

بكل ما تملك لمنع  -الغربيةالدول -التغاير الموجود في النباتات والحيوانات، بل وتسعى
المهددة باإلنقراض، فلماذا ال ُتريد تلك الدول االعتراف بالتغاير  األشياءانقراض 
 . 1الثقافي"

وسعيًا منها في إبراز خصوصية الدول العربية، والسيما اإلسالم فقد دعت جامعة       
كأحد أهم  اإلسالمبعين االعتبار خاصية  األخذ إلىالدول العربية المجتمع الدولي 

:"هذا القرار يضع الخطو  2ُمقومات هاته الدول. حيث جاء في بعض بنود قرار لها
، تأخذ بعين االعتبار اإلنساناالسترشادية في مجال وضع معايير لعالمية حقو  

االختالفات الدينية والثقافية واالجتماعية لكافة الشعوب، وأثر ذلك في التشريعات 
 ة في:العربية، والمتمثل

سهم تالتمسك بالخصوصيات الدينية والثقافية واالجتماعية  التي تشكل موروثات وروافد  -
 .اإلنسانفي إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقو  

سية بمفهومها الشامل والعادل، ومن كل جوانبها المدنية والسيا اإلنساناألخذ بحقو   -
 وكذلك االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

رفيعة ية الاإلنسانُمستوحاة من القيم  اإلنسانتفا  على مفاهيم عربية موحدة لحقو  اال -
 .اإلسالميةللشريعة 

 ية.اإلنسانهي أساس بناء المجتمع، والمرأة مساوية للرجل في الكرامة  األسرة -

                                                           

في إطار منظمة االمم المتحدة والوكاالت الدولية المتخصصة،  اإلنسانأحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقو   - 1
 242، ص2008العربية، القاهرة،  دار النهضة

 .11، في الدورة 17/09/1998الصادر في  5819قرار جامعة الدول العربية رقم  - 2
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 التي احتفاظ الدول بحقها في إبداء تحفظات على العهود والمواثيق واالتفاقات الدولية -
عربية دول ال. فيتبين من خالل هاته البنود أن ال"إليها باعتبار ذلك حقًا سياديًا لهاتنضم 

والمرأة من منظور شامل من غير إقصاء لخصوصية  اإلنسانُتدافع عن احترام حقو  
 جزء اإلسالميةبعض الدول، نظير صغر حجمها بين الدول الكبرى. وبالتالي الشريعة 

 أة.ال يتجزأ من مصادر حقو  المر 

القول بأن:"أن الهدف  إلىوفي هذا اإلطار، تذهب الدكتورة ُنهى القاطرجي          
األساسي لهذه الُمخططات هو فرض النموذج اإلجتماعي الغربي على العالم تكملة 
للنجاح في فرض النموذج السياسي واالقتصادي، وهذه النماذج ال ُتراعي في تشريعاتها 
القانونية اختالف العقيدة أو تباين الثقافة بين الُمجتمعات، بل هي تسعى لفرض نمط 

. وتقصد بالُمخططات المواثيق 1وحد على العالم تلتزم به الدول كلها"حضاري م
تحقيق ما ُيسمى اليوم  إلىوالُمؤتمرات الدولية التي ُتعنى بشؤون المرأة، والتي تهدف 

بالعولمة القانونية، ولن يتم ذلك إال بتنازل الدول عن ثروتها الثقافية واإلجتماعية، بل 
بي الالئكي. هاته العولمة الشرسة المسيطرة على األنما  والدينية لصالح النموذج الغر 

محافظة كل بلد على حضارته  إلى، عكس العالمية الرامية 2االجتماعية األخرى 
 .   3وثقافته، مع التنسيق والتعاون بين الحضارات

زاء هذا الوضع، جاز للجزائر إبداء تحفظات على اتفاقية           ، بالنسبة سيداووا 
أو قانون األسرة، انطالقًا من كون  اإلسالميةللنصوص التي ُتخالف أحكام الشريعة 

اإلسالم وتحرص على احترامه، الدستور أسمى وثيقة قانونية في الدولة الجزائرية ُتمجد 
أِت بعده المعاهدة الدولية التي ال يجب أن ُتخالف أحكامه. وهذا كله ال ي ُمس ثم  ت

                                                           

 .237،236نهى القاطرجي، المرجع السابق، ص - 1
  .07جياللي، تحفظات الجزائر ، المرجع السابق، صتشوار  - 2
جاسالالم المطوع،التحالالديات االجتماعيالالة التالالي تواجالاله االسالالرة، محاضالالرة فالالي مالالؤتمر االسالالرة االول،األسالالرة العربيالالة فالالي  - 3

نقالاًل عالن تشالوار  ؛211، ص2003، دار ابالن حالزم، 2002أيالار/5/6وجه التحديات والمتغيرات المعاصالرة، بيالروت، 
  .08.جياللي، تحفظات الجزائر ، المرجع السابق، ص
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التي يتوجب فهمها من منظور واسع يشمل كل الثقافات  اإلنسانة حقو  بمبدأ عالمي
 .1والحضارات واأليديولوجيات، مهما كان وزنها وحجمها في المجتمع الدولي

على وسننتقل في المطلب الموالي إلى تحليل مدى عدم قبول إبداء التحفظات     
 تحفظات بعض الدول.سيداو من جهة، وقبول من جهة أخرى إعتراضات على  اتفاقية

 الثالث المطلب
 ، واإلعتراضات الُموجهة لهسيداوالُمفارقة بين قبول التحفظ على  
على  إلبداء تحفظات عليها، سيداونتناول في هذا المقام مسألة قبول اتفاقية         

الرغم من كون أغلب نصوصها تصب في غرض أو موضوع اإلتفاقية، )الفرع األول( 
فسح المجال أمام األطراف اأُلخرى فيها إلبداء اعتراضاتها على  ،ومن جهة ُأخرى 

نا تحفظات الدول الُمتحفظة)الفرع الثاني(. األمر الذي فيه بعض التناقض، مما يقود
 كشف اللبس عن هذا التناقض. إلى

 الفرع األول
 سيداوواعي قبول التحفظات على اتفاقية د

تأذن به معاهدة ما  التحفظ الذي -1:"1969من معاهدة فيينا لسنة 20تنص م         
صراحة ال يتطلب أي قبول الحق من الدول المتعاقدة األخرى، ما لم تنص المعاهدة 

الت التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص في غير الحا -4على ذلك....
التحفظ من دولة متعاقدة ُأخرى يجعل من  لقبو  -المعاهدة على حكم ُمخالف فإن: أ

ة لمعاهداتلك الدولة اأُلخرى إذا كانت  إلىالدولة المتحفظة طرفًا في المعاهدة بالنسبة 
 "نافذة على هاتين الدولتين أو متى بدأ نفاذها عليها.

استنادًا على هذا النص، يتبين لنا أنه وبشكل عام تحفظ دولة ما على اتفاقية         
االتفاقية ذاتها لصحة هذا دولية، ال يتطلب موافقة بقية الدول األطراف اأُلخرى في 

إال إذا اشترطت االتفاقية ذلك صراحًة؛ كأن تنص االتفاقية مثاًل على قبول  التحفظ،
                                                           

 .12ص. والخصوصية العربية االسالمية، المرجع السابق. اإلنسانطالبي سرور المل، عالمية حقو   - 1
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 ،ألخرى في اإلتفاقية، لتحفظ الدول المتحفظة. ومن زاوية ُأخرى كافة الدول األطراف ا
فإن تحفظ الدول حول نصوص اتفاقية دولية ال يترتب عليه عدم نفاذ هاته االتفاقية 
بالنسبة لها، حيث تدخل حيز النفاذ بشكل عادي  بالنسبة لجميع الدول األطراف، 

 بغض النظر عن التحفظات الُمبداة من بعض الدول. 

ا ال تتطلب لقبول تحفظ دولة على نصوصه سيداووفي نفس السيا ، فإن اتفاقية       
ع لموضو  الدول األطراف اأُلخرى. بل تشتر  كما رأينا سابقًا عدم ُمخالفة التحفظ موافقة

 أو غرض االتفاقية.

 التصريح إلى سيداووتحلياًل لهذا، نبحث عن الدوافع التي أدت باتفاقية          
ية إبداء التحفظات من غير قبول الدول االطراف االخرى. حيث سننطلق من بإمكان

 .سيداوتبيان الدوافع العامة في المواثيق الدولية، لُنسقطها على اتفاقية 

ُيؤكد فقهاء القانون الدولي أن أسباب قبول التحفظات أمر في هذا السيا ، و        
منطقي، وذلك ِلخدمة األهداف العليا للمعاهدات. فالسماح بإبداء تحفظات يجعل 
المعاهات أكثر مرونة، وذلك بانضمام أكبر عدد ممكن من الدول، خاصة في 

 .1اإلنساناالتفاقيات التي ُتعنى بحقو  

 1951أيار 28ستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريد هذا، وُيعد الرأي اال      
والخاصة بمكافحة  1948كانون األول09حول صحة التحفظات المتعلقة باتفاقية 

جريمة إبادة الجنس البشري، السند في التسهيل في إبداء التحفظات بخصوص اتفاقيات 
تعددة األطراف، وسهولة . حيث جاء في هذا الرأي:"مرونة االتفاقيات المُ اإلنسانحقو  

لىالُطر  الُمتبعة في عقدها، و  رغبة الجمعية العامة لألمم المتحدة في إشراك أكبر  ا 
 . 2 عدد ممكن من الدول فيها"

                                                           

 .317.طالبي سرور، تحفظات الدول العربية ، المرجع السابق، ص - 1
 محكمة العدل الدولية، الرأي االستشاري المتعلق بالتحفظ على اتفاقية جريمة إبادة الجنس البشري. - 2
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ن فالِحكمة واضحة من خالل ما جاء في رأي محكمة العدل الدولية، م ،وعليه        
 ي ستوجب اإلنسانكون ُمشاركة أكبر عدد ممكن من الدول وانضمامهم التفاقيات حقو  

حبها تمكينهم من آلية إبداء تحفظاتهم عند اإلنضمام لهاته االتفاقيات، مع إمكانية س
 شيئًا فشيئًا في المستقبل.

م، اأُلمو ُأخرى، ونظرًا للتنوع الثقافي، واأليديولوجي الذي تعرفه الدول  ومن جهة      
ها حفظاتواختالف أديانها وُمعتقداتها، األمر الذي يدفع بالسماح لهاته الدول أن تبدي ت

 حفاظًا على أمنها القانوني.

سقاطًا على ماسبق، فإن اتفاقية          ات اقي، على اعتبارها من بين أهم اتفسيداووا 
ا قبوله التي ُتعنى بها اأُلمم المتحدة، فإنها تقبل تحفظات الدول من غير اإلنسانحقو  

 الالالالالرالذكال على األسباب العامة السالالالالالفةع زيادة الالالمن الدول األطراف األخرى. وذلك يرج
    أسباب خاصة بهاته االتفاقية نذكر من بينها: إلى

كون ُمؤسسي هاته االتفاقية على علم قطعي بأن محتواها جد حساس وي ُمس بطريقة   
مباشرة بالمعتقدات والمكونات األساسية لأُلمم والشعوب، وأن أغلب قوانين الدول 

  1 للمرأة الُمنظمة لحقو  المرأة مليئة باألحكام الُمختلفة بخصوص المركز القانوني

الدول  تلما لها من أثر على تشريعا سيداوهذا، طبيعة اتفاقية  إلىُيضاف       
 من انتشار واسع بين الدول على اختالفاتها السالفة الذكر. الداخلية، وِلما لها

للدول إبداء تحفظاتها،التي ال ُتخالف موضوعها،  سيداووعليه، أجازت اتفاقية         
:"يجوز سحب سيداومن اتفاقية  28/3على إمكانية سحبها ُمستقباًل، وهذا طبقًا لال م

". ونظير هاته اإلمكانية، فقد أفرطت الدول العربية .....التحفظات في أي وقت
ة لألمم المتحدة ، حيث توصلت الجمعية العامسيداوفي تفعيلها على اتفاقية  والمسلمة

                                                           

 .319.سرور، تحفظات الدول العربية ، المرجع السابق، صطالبي  - 1
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 اإلنسانقد لقيت تحفظات كثيرة مقارنة مع اتفاقيات حقو   سيداوأن اتفاقية  إلى
 .1األخرى 

ترحب بالعدد  -38:"2لالمم المتحدة 100-25وفي هذا اإلطار، جاء في قرار       
المتزايد من التصديقات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 

 تحث الدول على الحد من نطا  التحفظات التي ُتبديها-39 التحفظات.....وبسحب 
الدقة، وفي أضيق  وعلى صياغة هذه التحفظات بأكبر قدر ممكن من بشأن االتفاقية،

أو  االتفاقية وهدفها، ممكن لضمان أال تكون التحفظات غير متفقة مع غرض نطا 
ُمراجعة تحفظاتها على نحو ُمنتظم من ُمخالفة كذلك للقانون الدولي للمعاهدات، وعلى 

أجل سحبها، وعلى سحب التحفظات التي تكون مخالفة لغرض االتفاقية وهدفها أو 
 التي ال تتفق كذلك مع القانون الدولي للمعاهدات". 

فالقرار جاء واضحًا من حيث السماح للدول بإبداء تحفظاتها، على أفضلية         
من خالل تعديل بعض تشريعاتها  3سحبها في المستقبل. وهو ماقامت به الجزائر

تدريجيًا كما أشرنا سابقًا طبقًا لما جاء في تقرير  سيداوالوطنية لتتالئم وأحكام اتفاقية 
 حيث جاء فيه:"... 4نية بالقضاء على التمييز ضد المرأةالجزائر المقدم للجنة المع

يتطلب إعادة تفسير دور الدين في المجتمع، االمر الذي يتعذر تحقيقه إال باآلناة 
ومرور الوقت ومع رفع المستوى الثقافي. ولهذا السبب تنوي الحكومة الجزائرية إدخال 

، دون تراجع في مجال ريجيتدعناصر عدم التمييز والمساواة بين الجنسين على نحو 
االحوال الشخصية". فالجزائر تنوي رفع تحفظاتها مع مرور الوقت وذلك تدريجيًا، 

                                                           

1- Nation Unies, Distr. GENERALE E/CN. 4/Sub.2/1996/20, 11juin 1996.  

 والتنفيذ التام إلعالن بكين ومنهاج العمل. 1996المعني بالمرأة  4بشان متابعة المؤتمر  100-52القرار رقم - 2
الصالالالح، مواطنالالة المالالرأة المغاربيالالة مالالن خالالالل تشالالريعات االحالالوال الشخصالالية المغاربيالالة)الجزائر،  بالالن عالالومر محمالالد - 3

تونس، المغرب(، الندوة المغاربية الدولية الثانيالة حول"المواطنالة والحكالم الراشالد فالي المغالرب العربالي"، المنعقالدة بجامعالة 
  . 2013سبتمبر  24و  23ورقلة، كلية الحقو  والعلوم السياسية، يومي 

4  - CEDAW/C/DZA/11/09/1998  
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ُنعالج هذا األمر في  .20051كتعديل قانوني األسرة والجنسية سنة  الموالي  المبحثوس 
من هاته الدراسة، بعد ُمناقشة االعتراضات التي أبدتها بعض الدول إزاء تحفظات 

 .في الفرع التالي الجزائر

 الفرع الثاني
 سيداوعتراضات بعض الدول على تحفظات الجزائر على اتفاقية إ 

 تهُتعد ها ،سيداوعلى اعتبار أن تحفظات الجزائر ت ُمس بغرض وموضوع اتفاقية       
 قواعد القانون الدولي العامة نجدها لم إلىالتحفظات غير مشروعة. لكن وبالرجوع 

ترتب أي أثر قانوني على عدم صحة التحفظات على اإلتفاقيات الدولية، كعدم دخول 
هاته  لي فياالتفاقية حيز التنفيذ مثاًل. فاإلجراء الوحيد الذي قررته قواعد القانون الدو 

ء أُلخرى األطراف في المعاهدة إمكانية إبداء اإلعتراض إزاالحالة هو منح الدول ا
 التحفظات غير المشروعة.

التي 1969من معاهدة فيينا لسنة 20هذا، ويجد اإلعتراض سنده إنطالقًا من م        
في غير الحاالت التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص  -4:" على أنه تنص

اعتراض دولة متعاقدة ُأخرى على تحفظ ما ال  -: بالمعاهدة على حكم ُمخالف فإن
يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة الُمعترضة والدولة الُمتحفظة، إال إذا عبرت الدولة 
الُمعترضة بصورة قاطعة على نقيض هذا القصد". فيتبين من هذا النص أن االعتراض 

 ُتنظم مصالح دولة مقابل ، ذلك ألنها الاإلنساندوره محدود في مجال اتفاقيات حقو  
 . 2دولة ُأخرى، بل هي تتضمن مبادئ عامة تمس كافة البشرية

                                                           

بموجالالب المرسالالوم الصالالادر بالالرقم و  سالاليدالإلشالالارة فالالإن المشالالرع التونسالالي عمالالل علالالى سالالحب كالالل التحفظالالات المتعلقالالة ب- 1
يتعلالالالالالالالالالالالالالق بالالالالالالالالالالالالالالترخيص فالالالالالالالالالالالالالي المصالالالالالالالالالالالالالادقة علالالالالالالالالالالالالالى سالالالالالالالالالالالالالحب بيالالالالالالالالالالالالالان 24/10/2011، بتالالالالالالالالالالالالالاريد2011لسالالالالالالالالالالالالالنة 103

 1985لسالالالالنة68.( صالالالالادرة عالالالالن الحكومالالالالة التونسالالالالية وملحقالالالالة بالقالالالالانون عالالالالدد 9/2،15/4،16،29/1وتحفظالالالالات)المواد
 .سيداوالمتعلق بالمصادقة على  12/07/1985المؤرخ في 

 .163.المرجع السابق، ص باية عبدالقادر،  - 2
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وبالتالي عدم وجود التزامات متبادلة بين الدول، األمر الذي يتعذر معه تطبيق قاعدة 
 .1المعاملة بالمثل

أة المر  ، فأحكامها جاءت لحماية حقو  سيداوونفس األمر ينطبق على اتفاقية          
 ورفع كل أنواع التمييز الُممارس عليها من قبل الدول. في العالم

 .2وعليه فاعتراضات الدول على الدول المتحفظة ال أثر لها بالنسبة لهاته األخيرة 

 تشجيع والحال هكذا، فقد عملت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على       
على القيام بُمشاورات  سيداوالدول التي اعترضت على التحفظات الواردة على اتفاقية 

حلول قد ُتقنع الدول الُمتحفظة على سحب تحفظاتها  إلىثنائية من أجل الوصول 
  .3الُمخالفة لغرض االتفاقية

فكانت ِمْن ِقبل كل  ،أما فيما ي خص اإلعتراضات الموجهة ضد تحفظات الجزائر      
من، ألمانيا وهولندا والنرويج و السويد، والبرتغال والدانمرك، حيث جاءت هاته 

 .4شبه ُمتشابهة االعتراضات

أن الجزائر حاولت من خالل تحفظاتها على  اإلشارة إلىفقد ذهبت هوالندا        
 لمبادئا إلىستنادها أن ُتحدد مسؤولياتها إزاء هاته االتفاقية، وذلك با سيداواتفاقية 

ا ك فيمالعامة لدستورها وتشريعها الداخلي. فرأت هوالندا أن تحفظات الجزائر ُتثير الش
يخص التزام الجزائر بموضوع وغرض االتفاقية، ومن ث م  فهي تخر  قواعد القانون 

 الدولي للُمعاهدات.

 ذلك ،وبنفس اإلتجاه إرتأت ألمانيا أن تحفظات الجزائر غير قابلة للُمطالبة بها     

                                                           

1  -  Rapport du comité sur l’élimination  de la discrimination à l’égard des femmes,Doc, 
off. AG NU , 49ème session, pp. 13-15. 
2  -  R.BABADJI, et J. HENRY, op. cit, p87. 
3  -  Nations Unies, Distr.GENERAL E/CN. 4/Sub. 2/1996/20,11juin1996,paragraphe 16. 

 www.unhchr.ch: اإلنسانالموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقو   - 4



سيداو اتفاقية التدابير التشريعية الُمتخذة من الجزائر إثر سحبها لبعض تحفظاتها على             الفصل الثاني/الباب الثاني  

284 
 

ع لتشريكونها لم تأخذ بعين االعتبار النظام القانوني المعترف به للمرأة والطفل في ا 
عتبر . وهو أمر غريب حقًا، فإذا كان أللمانيا أن تسيداواأللماني، وكذا في اتفاقية 

ء أساسًا لالعتراض على تحفظات الجزائر، فكذلك يحق للجزائر ابداقانونها الداخلي 
 نظامها الداخلي. إلىتحفظاتها استنادا 

أو  ليأن احتجاج الجزائر بالمبادئ العامة لتشريعها الداخ إلىوتذهب النرويج         
الديني، يضعها موضع الشك من حيث التزامها بموضوع وغرض اإلتفاقية، كما 

ن أ إلىخر  قواعد القانون الدولي للمعاهدات. وُتضيف النرويج االشارة  إلىُيعرضها 
 وموضوع وغرضتحفظات الجزائر جاءت عامة وغير ُمحددة بدقة وال تتماشى البتة 

 .سيداومن اتفاقية  28/2اإلتفاقية، األمر الذي يترتب عليه ُبطالنها ِطبقًا لال م

وُنخالف هنا رأي النرويج في ترتيب البطالن على تحفظات الجزائر، ذلك أن       
كان صريحًا في عدم جوازية إبداء التحفظات الُمخالفة لموضوع وغرض  28/2نص م

 الدول وقد سارت  موضوع وغرض اإلتفاقية. اإلتفاقية، ولم ُيقرر البطالن كأثر ِلُمخالفة
د ضمرك والبرتغال، على نفس المنوال في اعتراضاتها األروبية الثالث،السويد والدان

 سيداوإتفاقية  تحفظات الجزائر، حيث اعتبرتها ُمنافية وُمخالفة لموضوع وغرض
 وبالتالي هي تحفظات غير صحيحة.

م كلها تتمحور حول عد ْت روبية السِ وبالنتيجة فإن اعتراضات الدول اأُلو          
 فةُمخال ُتعزز التمييز والفوار  بين الجنسين، وبالتاليصحة التحفظات الجزائرية لكونها 
 من االتفاقية. 28/2لموضوع وغرض اإلتفاقية طبقًا لال م

ولإلشار فقط، فقد اعترضت دولة هولندا وحدها على تحفظات المغرب معتبرًة       
لموضوع وغرض اإلتفاقية. واعترضت على تحفظات تونس ثالث دول  أياها ُمخالفة
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على تحفظات هي ألمانيا وهولندا والسويد وفق نفس الحجج التي اعترضت بها 
 .1الجزائر

ن روبية على تحفظات كل مرنة بسيطة بين اعتراضات الدول األفمن ِخالل ُمقا       
على  ة الدول االروبية في اعتراضهاالجزائر وتونس والمغرب، يتبين لنا بوضوح إزدواجي

هاته الدول. على الرغم من كونها استندت جميعها في تحفظاتها على عدم المساس 
 شريعةبتشريعاتها الداخلية لألحوال الشخصية، زيادًة على عدم المساس البتة بأحكام ال
م لاذا االسالمية. فلماذا لم تعترض ألمانيا والسويد على تحفظات المغرب مثاًل. ولم

تعترض فرنسا على تحفظات الجزائر والمغرب وتونس، بينما اعترضت على تحفظات 
وذهبت في تعليل ذلك، كون مجرد التحفظ  9/2المملكة العربية السعودية بخصوص م

يمس بموضوعها وغرضها.  سيداومن اتفاقية  2و16/1و 15/4و 9/2و 2على المواد
 ب على هاته المواد.ولقدت تحفظت كل من الجزائر وتونس والمغر 

ئر وكما سبقت اإلشارة إليه، فإن اعتراضات هاته الدول على تحفظات الجزا          
 ر كون ليس له أي أثر على دخول االتفاقية حيز التنفيذ، إنما يترتب عليه تنبيه الجزائ

ا يتوجب معه محاولة سحبها في  تحفظاتها ُمخالفة لموضوع وغرض االتفاقية، ِمم 
حتى ي تماشى تشريعها األسري وأحكام االتفاقية، وبالتالي إلغاء كافة  المستقبل

فة التشريعات والتنظيمات الماسة بمبدأ الُمساواة بين الجنسين في قانون األسرة بص
 عامة، وبإنشاء عقد الزواج بصفة خاصة.

من الدول المتحفظة، بما فيها الجزائر، أن  سيداووأمام هذا الوضع، طالبت لجنة       
. وقد استجابت 2ترفع  تقريرًا بشأن هذه التحفظات وتفسيرها تسهياًل لعملية سحبها

الجزائر لهذا األمر من خالل رفعها لتقارير لهاته اللجنة ُتبين فيها مدى تمسك الجزائر 
                                                           

 .261.طالبي سرور، تحفظات الدول العربية ، المرجع السابق، ص - 1
فيرونيك أرنو،إدراج التشريعات الدولية صلب التشريعات الوطنية،  مجلة ديناميكية النوع االجتمالاعي، الصالادرة   - 2

 .www.2010فيفالري  4عن البرنامج االقليمي لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة االرومتوسالطية، العالدد
euromedgenderquality. Org  
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ي المستقبل. ولقد كان ، وحرصها على سحب تحفظاتها فسيداوبمبدأ تفعيل بنود اتفاقية 
محاولة جادة من المشرع الجزائري لرفع بعض  2005تعديل قانون االسرة سنة 

 الموالي. المبحثالتحفظات ولو بصفة ضمنية، األمر الذي سنعالجه في 

 الثاني المبحث

 سيداوسحب الجزائر لبعض تحفظاتها على اتفاقية  
قو  المرأة، الجزائر االربعة المقدمة للجنة حعالج هنا بالدراسة والتحليل تقارير ونُ       

ة في وكذا ردود اللجنة ومالحظاتها وتوصياتها للجزائر في كل ما يتعلق بمساواة المرأ 
. ثم نبين انعكاس توصيات اللجنة على موقف )المطلب األول( تأسيس عقد الزواج
، وذلك من رى بقاء على اأُلخقية، وذلك بسحب بعض التحفظات واإلالجزائر من االتفا

)المطلب  05/02خالل االجراءات والتدابير التشريعية المستحدثة بموجب االمر
 الثاني(.

 المطلب الول
 تقارير الجزائر الُمقدمة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة 
للجنة ا إلىفعلى الدول أن تقدم تقاريرها  سيداومن اتفاقية  18طبقًا للمادة           

من أجل عرض التقدم الذي أحرزته على مستوى المركز القانوني للمرأة في شتى 
لذي االلجنة، األمر  إلىالمجاالت. وبذلك حرصت الجزائر على تقديم تقاريرها الدورية 

 سُنن اقشه في هذا المطلب.
 الفرع األول

 1998التقرير األولي  
بين ، ثم نُ (أوالً حيث االحوال الشخصية) من جاء في التقرير ونتناول هنا أهم ما     

 رأي اللجنة في ُمحتوى التقرير وُنناقشه)ثانيًا(.

، حيث جاء هذا التقرير  01/09/1998هذا التقرير في  صدر: مضمون التقرير -أولا 
ُمختلف األعمال المتخذة من جانب  من االتفاقية، ويتضمن 18األولي بموجب م
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حقو  المرأة في الجزائر، حيث قامت عدة أقسام وزارية السلطات العامة بشأن تعزيز 
 .1ومؤسسات في إعداد هذا التقرير

فمن أبرز ما جاء في هذا التقرير نجد:"وشأنها شأن جميع المجتمعات التي       
ز العالم العربي اإلسالمي فإن حالة المرأة القانونية في الجزائر تتمي إلىتنتسب 

 ةُمحترم بدقدأ الدستوري الخاص بالمساواة بين الجنسين وهكذا فإن المب باالزدواجية
على صعيد الحقو  المدنية والسياسية. وهو يمنح المرأة صفة المواطنة على قدم 

ي ة الذالمساواة الكاملة. وبقدر ما يتعلق باألحوال الشخصية فإنها منظمة بقانون االسر 
ي فمييز بين الرجل والمرأة يستلهم الشريعة جزئيًا.وال توجد أي أحكام تنص على الت

 الجزائر.

. وعلى صعيد األحوال الشخصية، يكشف قانون االسرة عن إزدواجية ُأشير إليها أعاله
واصلة االعتراف م- من حركات الجمعيات هي: أشد المعارضةومن أحكامه التي تلقى 
 (.8الشرعي بتعدد الزوجات)م

قد بأن إبرام ع 11األول، حيث تفيد م الفتاة في زواجها السمة الرسمية لاللتزام برضا -
بأن لالب أن يعترض على  12زواج المرأة يقع على عاتق وصيها الشرعي . وتفيد م

 زواج ابنته البكر إذا كان ذلك في صالحها.

وال ينبغي التقليل من شأن هذه التناقضات الظاهرة، بل يجب أن تعالج في ضوء 
انون االسالمي في إعداد االعمال عنصر أساسي هام ينصب على مكانة ودور الق

بدأ القانونية والقضائية في الجزائر. ويمكن اعتبار أن هذه المكانة او هذا الدور 
باستمرار من جراء تعقد المشاكل المطروحة في هذا العصر وتداخل الثقافات  يتضاءل

الجارية في المجتمع الجزائري. ومنذ االستقالل فإن التشريع الوحيد  العلمانيةوالعمليات 
الشريعة هو قانون األسرة، الذي بالرغم من تمسكه حرفيًا  إلىالذي تعود مرجعيته 

                                                           

1  - CEDAW/C/DZA1/11/09/1998  
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بقواعد معينة تقتضيها الشريعة فإنه سواء من حيث شكله أو من حيث بعض الحلول 
 ها.تحديد دور  إلىالتي يقضي بها يعتبر محاولة تهدف 

ال أن إهدفًا حقيقيًا  البطريريكيةومع أن السلطات الرسمية تعتبر أن تجاوز الممارسات 
ق لتطبيذلك يتطلب الحذر والمثابرة. إن الفرض العنيف للقواعد القانونية غير القابلة ل

 ابطال الغرض من إلىالمألوفة يؤدي  االجتماعيةبسبب تعارضها الصارخ مع القواعد 
بل  تكريس عدم الثقة التي تسفر عن النزاع بين المشرع والمواطن، لىإالقانون ويدفع 

 ير دور...يتطلب إعادة تفس أولوية القانون االلهيعدم احترام السلطة العامة بحجة  إلى
الدين في المجتمع، االمر الذي يتعذر تحقيقه إال باآلناة ومرور الوقت ومع رفع 

 المستوى الثقافي. 

بين  وي الحكومة الجزائرية إدخال عناصر عدم التمييز والمساواةولهذا السبب تن      
 ، دون تراجع في مجال االحوال الشخصية.تدريجيالجنسين على نحو 

ذه، ويدخل تصديق الجزائر على هذه االتفاقية في إطار إرادة التحرير التدريجي ه    
وبًا بحركات مصح المجتمع الجزائري  هيجان داخلوقد أسفر هذا التصديق عن حدوث 

االتفاقية مع وضع  إلىمعارضة متناقضة. وانصب موقف الحكومة على االنضمام 
. إن نضوج التطور بعض التحفظات التي ال تمس كما نرى جوهر اتفاقية بالذات

 نضمام.  وأدى هذا االرفع هذه التحفظاتاالجتماعي والقانوني إزاء االتفاقية ُيسفر عن 
 ت على قانون األسرة. إجراء تعديال إلىبالحكومة 

وبهذا قام مجلس الوزراء باعتماد مشروع قانون لتعديل قانون االسرة في      
 ، وستعرض التعديالت الجديدة على البرلمان خالل فترة انعقاده".1998ماي24

ويضيف التقرير:"إن حقو  المرأة مضمونة في الجزائر بموجب أحكام الدستور التي 
اطنين. وفيما يتعلق باعتماد تدابير قانونية تحظر كا أشكال تكفل المساواة بين المو 
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أن مبدأ المساواة بين الجنسين يكفي بذاته، نظرًا  إلىالتمييز ضد المرأة ، تجدر االشارة 
 ".جلس الدستوري ميمكن أن يلغى من جانب الألن أي قانون يتعارض معه 

في  يتبين لنا من خالل هذا التقرير اتسامه باالزدواجية في الطرح، والغموض        
يرى التقرير أن تحفظات الجزائر ال  ،المعنى، وغرابة بعض المصطلحات. فمن جهة

 تسعى الحكومة لسحب هاته التحفظات ريثما ،تمس بجوهر اإلتفاقية، ومن ناحية أخرى 
التي و ويصف التقرير تمسك المجتمع بمبادئه السمحة،  يتعلمن المجتمع الجزائري ُكليًة.

الرفض  وهو أمر جد خطير يستوجب البطريريكية.ُتعد الشريعة إحداها بالممارسات 
إمكانية إلغاء نصوص قانون األسرة  إلىواالستهجان واالستنكار. ويشير التقرير 

 انوني صارخ معالُمخالفة لالتفاقية، من طرف المجلس الدستوري. وهذا فيه تعارض ق
 من قانون األسرة. 222المادة

ثر هذا التقرير األولي للجزائر ردت اللجنة المعنية بالتقرير التالي.   وا 

 :رد اللجنة على التقرير الولي -ثانياا 

، 2ممثل الجزائر السيد باعلي إلى، وبعد االستماع 1في دورتها العشرون بنيويورك    
 .3اإلدالء بتعليقاتهم حول تقرير الجزائر األولي إلىدعت الرئيسة خبراء اللجنة 

                                                           

 . برئاسة السيدة غونزاليس.1999كانون الثاني/ يناير، 21يوم الخميس - 1
االتفاقيالالة، تعالالالرف  إلالالىأن الجزائالالر بعالالالد سالالنتين وحسالالب مالالن انضالالالمامها  إلالالىأشالالار ممثالالل الجزائالالر السالالاليد بالالاعلي،  - 2

عالض القيالود االجتماعيالة تحالول دون رفالع مالا ال يالزال يتعالين عملاله. وأضالاف القالو:"إن ب إلىانجازات متواضعة بالقياس 
أن قانون االسرة يقوم عى أساس الدستور، الذي ينص على أن االسالم هالو  إلىأشكال التمييز ضد المرأة". ثم أشار 

ديالالن الدولالالة، حيالالث يالالنص هالالذا القالالانون علالالى الزاميالالة رضالالى الالالزوجين كليهمالالا إلتمالالام الالالزواج، وبالتالالالي ايجالالاد المسالالاواة 
وذكر أن النتائج التالي تحققالت إيجابيالة، خاصالة بعالد امشالاركة الفعالالة للجزائالر فالي مالؤتمر بيكالين. كمالا  القانونية بينهما.

أن الجزائر تعمل جاهدة لسحب تحفظاتهالا بشالكل تالدريجي. غيالر أن االشالكال الحقيقالي يتعلالق بالالتحفظ علالى  إلىأشار 
غييالرات جذريالة حتالى يتطالور عالد إلجالراء ت، كون قانون االسرة مستوحى مالن الشالريعة االسالالمية، ولالم يالؤن األوان ب16م

 المجتمع.
3  - CEDAW/C/SR.406/1/ Add.1 . 11/09/1998 . 
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ع أن أوضاع المرأة في الجزائر أوضاع دونية وخضو  إلىفأشارت السيدة "عويج"       
تام للرجل. ودعت الحكومة لتصحح أوجه الفشل المذكور لتحقيق مساواة المرأة، عن 

ها ريثما يتطور حكومة ستسحب تحفظاتلطريق إصالح قانون األسرة، مع قناعتها أن ا
قد  أما السيدة"كورتي" فقد تساءلت عما إذا كان المجلس الدستوري  المجتمع الجزائري.

بت أبدى رأيه في قانون األسرة، الذي ينتهك الدستور الذي يضمن مبدأ المساواة. وذه
اني من مرأة تعأن تعدد الزوجات مازال قانونيًا، وبالتالي فال إلىاإلشارة  إلىالسيدة"آباكا" 

ون الجزائر نشرت نص االتفاقية شلنغ" على ك -تمييز واضح. وتساءلت السيدة"شوب
 في الجريدة الرسمية، خاصة في ظل عدم وجود أي تشريع وطني لمكافحة التمييز.

رًا ًا صغيفهو ُيسند للمرأة دور ، لرجعيةوأنتقدت السيدة"خان" تشريع قانون لألسرة يتسم با
مان في الشؤون اأُلسرية، وأضافت أن الشريعة واإلسالم ال يجب أن ُيتخذا كذريعة لحر 

 سرة الوانتقدت بدورها السيدة"مانولو" الجزائر بقولها:" قانون األ المرأة من حقوقها.
ي ز الذر التمييأن تبرر استمرا لألعراف والتقاليد والدينيتماشى واالتفاقية، وال يمكن 
 تمارسه الجزائر ضد المرأة".

أن أن القرآن ينبغي  إلىأشارت السيدة "عويج" في موضوع تعدد الزوجات، كما      
في ضوء تفهم الظروف التي كانت سائدة وقت تنزيل اإلسالم، فبالتالي  ُيعاد تفسيره

لغاء واجب الطاعة. زائر على عدم أما السيدة "أويج" فقد حثت الج إلغاء التعدد، وا 
 . 1الزمن تجاوزهافرض الشريعة على سكانها، على اعتبار أن 

وقبل أن ُنبين رد ممثل الجزائر على رأي الُخبراء، ُنالحظ أنهم أجمعوا على          
حث الجزائر على سحب تحفظاتها، انطالقًا من كون االتفاقية أسمى من قانون األسرة. 

ير موضوعية، مثل"وصفهم للشريعة بأن الزمن غير أن بعض أرائهم جاءت جارحة وغ

                                                           

1  - CEDAW/C/SR.406/1/ Add.1 . 11/09/1998 . 
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تجاوزها". ووصفهم أياها أنها مجرد "أعراف وتقاليد"، ووصفهم لقانون األسرة 
 بأنه"رجعي".

، ألسرةستقزام لقانون الجزائر لم ُيندد باستنكاره لكذا إمثل اولألسف فإن مُ          
" بأن باعليممثل الجزائر السيد " مالحظاتهم رد  والشريعة الغراء.  وبعد إبداء الخبراء لِ 

نون على قا سيداوالجزائر كفلت المساواة بين الجنسين دستوريًا، وأقرت بسمو اتفاقية 
. وأكد حرص 1989األسرة، وذلك بموجب قرار المجلس الدستوري الصادر في أوت 

 الجزائر الشديد على سحب تحفظاتها تدريجيًا.

علق بتحديد سن الزواج أنه فيما يت -فد الجزائري و العضو في ال-وأضافت السيدة"بركي"
رجل. سنة لل 21سنة للفتاة، و 18فإن قانون األسرة قد حدد السن القانونية للزواج بال 

اء، سنة بالنسبة للنس 26.3ومع ذلك فمن الناحية العملية ُيقدر متوسط سن الزواج بال 
 سنة للرجال. 30و

بأنه  -لعضو في الوفد الجزائري ا- عبدهللا"ت السيدة"بن رد   ،وفي نفس اإلطار       
فيما يتعلق بالوصاية القانونية، إن األوضاع تغيرت فالوصي القانوني ال يتصرف 

 قيمة بالنيابة عن المرأة إلبرام عقد زواجها، فهو يحضر مراسم الزواج فقط، وحضوره له
 رمزية ال قانونية.

أن تعدد الزوجات لم يعد جائزًا من دون إذن  إلىالسيدة"بن عبدهللا" اإلشارة  وُتضيف
الذي ، زوجتين فقطالقضاء. وأنه من الناحية العملية يقتصر التعدد في الجزائر على 

ظاهرة نادرة للغاية، وال تحدث اال في األرياف، وبينما كان معدل التعدد عام  إلىتحول 
 . 1في المائة 05أقل من  في المائة، فهو اآلن 60 إلىيصل  1911

                                                           

1  - CEDAW/C/SR.406/1/ Add.1 . 11/09/1998 . 
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ر تبرير تحفظ الجزائما سبق، يتبين لنا أن الوفد الجزائري حاول فمن خالل        
 للدفاع عن أسباب إبداء هاته التحفظات. ولألسف فقد خضع إلمالءات فقط، ولم يسع  

ريبة الغ األوصاف، في اإلسالميةاللجنة، بل أحيانًا كان أكثر قسوة منها على الشريعة 
 ريعة في" و"تطور المجتمع". فكان حريًا بالوفد تبيان دور الش البطريريكيةالممارسات  "

توري النظام القانوني الجزائري بشكل عام وفي قانون األسرة بوجه خاص، وأنها مبدأ دس
 ال يجوز المساس به البتة.

 الفرع الثاني
 التقرير الثاني 

، ثم (أوالً حيث االحوال الشخصية)من ، 1الثاني جاء في التقرير هنا أهم ما وُنناقش     
 ُنبين رأي اللجنة في ُمحتوى  هذا التقرير وُنناقشه)ثانيًا(.

 :مضمون التقرير -أولا 
عن إزدواجية، فمن  1984وعلى صعيد األحوال الشخصية يكشف قانون األسرة       

عدة نصوص  أشد المعارضة من جانب الرأي العام والُمتخصصينأحكامه التي تلقى 
 من أهمها، تعدد الزوجات، والولي، وتحديد سن الزواج، والمهر.

في ضوء عنصر أساسي هام ينصب على  التناقضات الظاهرة ويجب تناول       
ر. القانونية والقضائية في الجزائ األعمالفي إعداد  اإلسالميمكانة ودور القانون 

 لبدأ يتضاءمحدودًا جدًا وحسب، بل  ويمكن اعتبار أن هذه المكانة او هذا الدور ليس
باستمرار من جراء تعقد المشاكل المطروحة في هذا العصر في مجال تفسير 

 الممارسات الثقافية المختلفة.
 العلمنةعمليات  ازديادوجود تناقض ظاهري، يتمثل في  إلىوتجدر اإلشارة      

الجارية في الجزائر في المجاالت االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية، قد أدى 
الرغبة في إعادة قراءة قانون األسرة في ضوء تفسير يجري في بعده التاريخي، وفي  إلى

                                                           

1  - CEDAW/C/DZA/02/ 05/02/2003  
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ضوء تفسير للشريعة والقانون اإلسالمي، اللذين ُيفترض أنهما استلهما لدى وضع 
  ي ظروفهما التاريخية.قانون األسرة يضعهما ف

وُيفهم من هذا ضمنيًا أنه تطور اجتماعي وتشريعي، حيث بنضج هذا التطور      
لىو  .سيداوُترفع تحفظات اتفاقية  حد اآلن لم ير  المجلس الدستوري أي مساس  ا 

 .سيداولنصوص قانون األسرة بروح وغرض اتفاقية 

في قانون األسرة، من أجل  1وبهذا، ُأنشئ فريق عمل متكون من ُخبراء وفنيين     
 تنقيح قانون األسرة، وذلك بمنأى عن الضغو  والتفسيرات األيديولوجية. 

، فقد أشار 1998، يتبين لنا أنه جاء ُمخالفًا لسابقه في 2003فمن خالل تقرير      
لمجتمع، نتيجة ظهور عدة ثقافات جديدة تضاءل دور الشريعة االسالمية في ا إلى

 األمر الذي من خالله تسنحمختلفة، وبالتالي وجدت العلمانية مكانًا لها في المجتمع. 
 .2الفرصة في هذا التوقيت بالذات إلجراء تعديل على قانون األسرة

ى أن ويتبين لنا جليًا أيضًا عدم دقة التقرير وتناقض بعض أجزائه، فمن جهة ير       
تعديل  إلىالمجلس الدستورى لم ير  عدم دستورية أي نص، ومن جهة ُأخرى يسعى 

لغاء بعض نصوص قانون األسرة، لكونها ُتخالف أحكام اتفاقية   . سيداووا 

  : اللجنة رد -ثانياا 

في  (CEDAW/C/DZA/2) التقرير الدوري الثاني للجزائر نظرت اللجنة في     
بعد أن قدم ممثل الجزائر ، 20053ينايالالالالر 11في  المعقودتين 668و 667جلستيها 

 ،وذلك يرجع للتحول1999عرضًا بين فيه أن الجزائر تختلف عما كانت عليه في تقرير
                                                           

 .84/11الُمعدل والمتمم لقانون  05/02التي أنشأها رئيس الجمهورية لتعد مشروع قانون  52لجنة الال - 1
 وما بعدها. 40صعبد القادر بن داوود، الوجيز في شرح قانون األسرة الجديد، المرجع السابق، - 2
 CEDAW/C/SR.667.668 علالالالى التقريالالالر الالالالدوري الثالالالاني للجزائالالالر. سالالاليداوالمالحظالالالات الختاميالالالة للجنالالالة  - 3
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والقوالب النمطية  الثقافي وتراجع في العقلياتو  تدريجي في السلوك االجتماعيال
الحكومة مشروع قانون يعدل ويكمل قانون األسرة  . وبهذا اقترحتالسلبية إزاء المرأة

 .ويكرس المساواة بين المرأة والرجل

قات أن قانون األسرة يشكل األداة األساسية لتنظيم العال إلىأشار الممثل كما      
وفي عام . 1984منذ عام  األسرية؛ وقد تحتمت مراجعته ألنه لم يشهد أي تعديل

تعزيز مجموعة القوانين المعمول  إلى، استهل رئيس الجمهورية مراجعة ترمي 2003
لتي قو  ابها لتمكين المرأة من مجابهة التحديات االجتماعية والتمتع التام والفعلي بالح

ن م  فعن ر يكفلها الدستور. ومن المنتظر أن مراجعة قانون األسرة وقانون الجنسية ستمك 
عدد هام من التحفظات التي أبدتها الجزائر وقت التصديق على االتفاقية. وترمي 

لسن 19توحيد سن الزواج الذي تقرر في حدود  إلىالتعديالت  غاء ة، والرضا بالزواج وا 
 .أحكام الطال  وتعديل اليةالو 

وبعدها جاءت تعليقات اللجنة الختامية حيث أثنت على الجزائر في تقدمها        
، ثم أبدت قلقها من عدم 1الملحوظ في بعض المجاالت، كالصحة والتعليم العالي

 تحسن بعض المواضيع المتعلقة باألحوال الشخصية.

وصيات المتصلة لم تتخذ خطوات كافية لتنفيذ الت الجزائراللجنة ألن  تتأسف إذ        
 )انظرثيرت في تعليقاتها الختامية السابقة المعتمدة في عام التي أُ  مواضيعببعض ال

                                                           

تعرب اللجنة عن تقديرها للتقدم المحرز في مجال صحة المرأة،  بما في ذلالك خفالض وفيالات النالوافس والرضالع   - 1
وزيادة معدل وزيادةمعدل العمر المتوقع للمرأة. وتالحظ اللجنة بارتياح زيادة قيد النسالاء فالي مؤسسالات التعلاليم العالالي، 

. كمالالا تعالالرب عالالن 2003فالالي المائالالة فالالي عالالام  55.4ابالالة قر  إلالالى 1990فالالي المائالالة فالالي عالالام  39.5التالالي ارتفعالالت مالالن 
في المائة من تالميذ التعليم الثانوي. وترحب اللجنة بزيادة عدد النساء  57.53تقديرها لكون الفتيات أصبحن يشكلن 

ولالالالة والهيئالالالات فالالالي سالالاللك القضالالالاء، حيالالالث يشالالالكلن قرابالالالة ثلالالالث القضالالالاة، وفالالالي المناصالالالب القياديالالالة مثالالالل رئاسالالالة مجلالالالس الد
ن مشاركة المرأة في الحياة العامة، وترحالب بتعيالين أربالع وزيالرات فالي الحكومالة المحاكم.القضائية و  وتالحظ اللجنة تحسُّ
 وتثني اللجنة على الدولة الطرف إلدراج جريمة التحرش الجنسي في قانون العقوبات المعدل. الحالية.
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A/45/38/Rev.1 وعلى وجه الخصوص،  1999 .(1 –، الفصل الرابع، الفرع باء
إال على المساواة أمام القانون بدون تمييز،  31و 29أن الدستور ينص في مادتيه ترى 
من االتفاقية، أو أحكاما بشأن  1تعريفا للتمييز وفقا للمادة  لم ُينظم المشرع الجزائري  أن

 .)أ( من االتفاقية 2الحقو  المتساوية للمرأة، تمشيا مع المادة 

ئمة المال توصي اللجنة بأن ُيدرج في الدستور أو في غيره من التشريعات وبهذا،       
 ةالمتساوي أحكام بشأن الحقو   فضال عن من االتفاقية، 1 مللتمييز تمشيا مع  تعريف

 .)أ( من االتفاقية 2للمرأة، تمشيا مع المادة 

 جزائرالعيد اللجنة تأكيد ما يساورهالالالا من قلق إزاء تمسك تُ وفي نفس السيا ،        
. وتالحظ اللجنة أن التحفظات على 16و 15/4و 9/2و 2بتحفظاتها على المواد 

دم ويساور اللجنة القلق إزاء ع. فاقية ومقصدهاتتعارض مع هدف االت 16و 2المادتين 
 راجعةالتقدم في مراجعة التشريعات التمييزية. وتعرب عن قلقها خاصة إزاء عدم إتمام م

قو  ، مما يديم األحكام التمييزية التي تحرم المرأة من الح1984قانون األسرة لسنة 
ية الوالة األسرية، منها متصلة بالزواج والحياالمسائل في الالمساوية لحقو  الرجل 

. كما تعرب عن القلق ألن التعديالت المقترح إدخالها على قانون وتعدد الزوجات
 .األسرة ال تشمل إلغاء تعدد الزوجات وحق المرأة في الوصاية القانونية

وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في الجزائر حتى يكون        
بمن في ذلك القائمون على األجهزة الحكومية والساسة  ،في الجزائر المواطنينعامة 

على بينة من اإلجراءات التي اتخذت  اإلنسانوالبرلمانيون والنساء ومنظمات حقو  
بين الرجل والمرأة واإلجراءات الالزم اتخاذها مستقبال  القانونية والفعليةلضمان المساواة 

ستمرار على نطا  واسع، وال سيما لدى أن تنشر با الصدد. كما تطلبفي هذا 
 ،، االتفاقية وبروتوكولها االختياري اإلنسانالمنظمات النسائية ومنظمات حقو  

وا عالن ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة االستثنائية  ،والتوصيات العامة للجنة



سيداو اتفاقية التدابير التشريعية الُمتخذة من الجزائر إثر سحبها لبعض تحفظاتها على             الفصل الثاني/الباب الثاني  

296 
 

الجنسين،  المساواة بين 2000المرأة عام "الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة 
 ".والتنمية والسالم في القرن الحادي والعشرين

كار فيتبين لنا من تقرير اللجنة أن مالحظات الخبراء جاءت أكثر شدة، واستن        
 ، وذلك لعدم اتخاذسيداوللحكومة الجزائرية لعدم احترامها لغرض وموضوع اتفاقية 

د ضاالتفاقية، ورفع كل أشكال التمييز تدابير تشريعية من شأنها المواءمة مع نصوص 
م لالمرأة في الجزائر في مجال إبرام عقد الزواج خاصًة. حيث انتقدت الُمشرع كونه 

ضًا ها أيُيعِط تعريفًا للتمييز، ولم تسحب الجزائر تحفظاتها على االتفاقية. كما انتقدت
 تعدد الزوجات. لكون مشروع تعديل قانون األسرة لم يتضمن إلغاءًا نهائيًا لنظام

 الفرع الثالث
 التقريران الثالث والرابع 

  :مضمون التقريرين-أولا 
تقريرها ، اآلن تقريرين حتىاللجنة  إلىتفاقية، قد مت الجزائر من اإل 18طبقًا لال م    

تقريرها الدوري الثاني ثم  ،1999يناير 26و  21( في CEDAW/C/DZA/1األولي )
(CEDAW/C/DZA/2 في )د، إذ  األخير الدوري  التقريرويأتي هذا  .2005يناير11 موح 

 .1 2009ماي18في  يتضمن التقريرين الثالث والرابع مجم عين في وثيقة واحدة
ة لها، حيث بررت تمسك ت الحكومة على بعض التوصيات الُموجهوقد رد        

هذه المادة التي تعر ف  ، وذلك على اعتبار أن2من االتفاقية 2حفظها على مالجزائر بت

                                                           
1-CEDAW/C/DZA/3-4/    24/05/2010   

، الذي صيغ بموجب قانون الجنسية القديم،  9/2لإلشارة فقط بخصوص التحفظات األخرى فإن تحفظ  الفقرة   - 2
مالالارس  8لالالم يعالالد قائمالالا. فقالالد أعلالالن رئالاليس الجمهوريالالة بمناسالالبة يالالوم المالالرأة فالالي  2005قبالالل اإلصالالالح المعتمالالد فالالي عالالام 

 426-08األمر الرئاسالي  2009يناير  21من الرائد الرسمي المؤرخ 5سحب هذا التحفظ.وصدر في العدد  2008
تعلالن حكومالة الجمهوريالة ”مالن االتفاقيالة، صاليغ الالتحفظ كمالا يلالي  15/4 موبخصالوص  القاضي بسالحب هالذا الالتحفظ. 

سالاليما تلالك التالالي تتعلالالق بحالق المالالرأة فالالي اختيالار مكالالان إقامتهالالا  ، وال 15/4 م الديمقراطيالالة والشالعبية أن أحكالالام الجزائريالة
ر على نحو يجعلها تتعارض مع أحكام الفصل   “.( من مجلة األسرة الجزائرية37)المادة  4اليجب أن تفس 

إن اختيار مكان السكنى أو اإلقامة يتعلق بجوانب الزواج التي ُترك تقريرها، بصورة كاملة لتقدير الالزوجين،  
مالن مجلالة األسالرة التالي  19 مما في وقت ابرام عقد الزواج أو في وقت الحق بواسطة وثيقة مصد   عليها، بموجالب إ
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لمكافحة جميع  الدولمفهوم التمييز ضد المرأة تنص على إجراءات يجب أن تتخذها 
أنواع التمييز، والسيما اعتماد تدابير تشريعية. وتأسيس حماية قانونية للمرأة، واتخاذ 

لغاء كل  تنظيمي وكل عادة أو ممارسة تشكل تمييزا ضد  نصتدابير مناسبة لتعديل وا 
 المرأة. 

 وقد ثبت بوضوح أن عدم التمييز يندرج ضمن المبادئ الرئيسية المكر سة في       
حقو  . وتشجع هذه األخيرة ممارسة الالجزائرية الدستور والتشريع واللوائح التنظيمية

ين مياد الثقافية للمرأة في جميعالمدنية والسياسية، والحقو  االقتصادية واالجتماعية و 
عد الحياة الوطنية. وتخضع الحياة الشخصية للشريعة، والسيما اإلرث الذي تحكمه قوا 

 .جبرية اليمكن المساس بهارب انية تنطبق على المسلمين. وهذه القواعد 

ع وفقا للتحو الت التي شهدها المجتم أما عن قانون األسرة، فقد وجب تعديله      
اقيات غية مواءمتها مع االتفمن جهة، وبُ  العديد من شرائح المجتمعري ومطالبات الجزائ

قو  حالدولية، والسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية 
 الطفل من جهة أخرى. 

 إلىأسرة يرأسها الزوج تطو رت من  أن األسرة الجزائرية -52-لجنة وقد الحظت       
 .1بين الرجل والمرأةفيما  والتعاون  وحدة عائلية تقوم على أساس تقاسم المهام

ؤرخ الم 02-05 األمر الرئاسيفإن التغييرات الرئيسية التي ۥأدخلت بموجب  ،وهكذا
     لقانون والمتضم ن  1984جوان 9المؤرخ  11-84على القانون  2005فبراير 27

 األسرة تتناول ما يلي: 

                                                                                                                                                                          

يمكن للزوجين أن ينصا في عقد الالزواج أو فالي عقالد مصالد   علياله فالي وقالت الحالق، علالى أي حكالم ”تنص على أنه: 
وفالالي واقالالع الحيالالاة اليوميالالة أصالالبح هالالذا الالالتحفظ  ....“تعالالدد الزوجالالات وبعمالالل المالالرأة يريانالاله مفيالالدا، وبخاصالالة فيمالالا يتعلالالق ب

يالالا العديالالد مالالن األقالالران المتالالزوجين، علالالى عالالدم  -بالالدون مفعالالول. وبسالالبب التحالالوالت االجتماعيالالة  االقتصالالادية ُيضالالطر ماد 
 التعايش في نفس المسكن نتيجة لبعد مقر  عمل القرين.

 وما بعدها. 40صرجع السابق،عبد القادر بن داوود، الوجيز في شرح قانون األسرة الجديد، الم - 1
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جي يتطلب موافقة زو  عقدا توافقياعتبر في قانون األسرة أصبح الزواج يُ  الزواج:-أ
فعل، . وبالاإللغاء التام لممارسة الزواج باإلنابة)الوالية(المستقبل. وقد ترت ب على ذلك 

وافقة عتبر الموتُ  ".برم بموافقة الزوجين معاعقد الزواج يُ "تنص على أن  9فإن المادة 
ن مؤسسا للزواج. وفي صورة عدم الحصول على موافقة أحد الطرفي ركناً بحكم القانون 

وبإمكان أي شخص معني، بمن في ذلك  لإلبطالأو الطرفين معا يكون الزواج عرضة 
 .   .أ المعدلة(33)معن طريق العدالة إبطالهالطرفين، أن يطلب 

اء كان ، سو ممنوع على الوليعلى أنه   05/02األمرمن  المعدلة 13م وتتضمن      
، تحت واليتهرغم على الزواج الشخص القاصر الموجود شخصا آخر، أن يُ  األب أو

تزويجه بدون رضاه. وفضال عن الموافقة، يجب أن تتوف ر في  يمكنه كما أنه ال
 الطرفين في الزواج القدرة الكاملة على عقد القران. 

سنة  (19لتوف ر القدرة على عقد الزواج بتسع عشرة ) السن القانونيةد دت وقد حُ      
كاملة، وفي هذا شكل من أشكال الضمان لصون حقو  الشخص المعني، والسيما 

 المرأة، الذي يمكنه هكذا أن يبدي موافقته عن دراية. 

بها  ، الحقو  والواجبات التي يجب أن يلتزم36مقانون األسرة الجديد، في ف ويعر      
حل  يولم  ُألغيتواحترام والديه وأقاربه قد  طاعة الزوجوهكذا فإن مفاهيم القرينان. 

  واجبات متبادلة فيما بين الزوجين.مكانها سوى حقو  و 

وقد . 1يشكل تعدد الزوجات حالة استثنائية في المجتمع الجزائري :  تعدد الزوجات-ب
دة زادت من صعوبة ممارسته. وبالفعل، فإن  أضاف المشر ع قيود وضوابط مشد 

 فرض قواعد جديدة يتحت م على الزوج احترامها.  قد 05/02األمر

                                                           

فالي المائالة  0.8جاء في التقرير أن:" الزواج المبكر وتعدد الزوجات ظاهرة تشمل الفتيات دون الخامسة عشرة   - 1
 18سالنة فالي حالين أن نسالبة النسالاء المتزوجالات قبالل بلالوغ سالن  49 إلالى 15من مجموع النساء فالي الفئالة العمريالة مالن 

 في المائة من النساء في نفس الفئة العمرية )في وقت اجراء التحقيق(.  7.8ثل سنة )السن القانونية للزواج( تم
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 زوجته األولى وكذلكيتحت م على الزوج أن يحصل على موافقة صريحة من وبهذا،     
والحصول على إذن من رئيس  ،من زوجته المقبلة لكي يتمكن من عقد زواج جديد

ره وأن الزوج  م له ما يبر  ه لالمحكمة. والقاضي مطالب بالتحقق من أن الطلب المقد 
 القدرة على تحقيق المساواة والظروف الالزمة للحياة الزوجية بالنسبة للزوجتين.

قد عم براإفي مجال  فمن خالل الدراسة القانونية المتأنية للتقريرين الثالث والرابع،     
ية، يتبن لنا أن المشرع كانت رغبته قوية في رفع بعض التحفظات على االتفاق الزواج،

، وذلك بإلغاء بعض 2005وذلك بتعديل كل من قانون األسرة وقانون الجنسية سنة 
 النصوص التمييزية في كل منهما.

 ، فإن الجزائر كانت صريحة في عدم2أما فيما يخص التحفظ الوارد على م      
سحبه لكونه يمس بنصوص "جبرية". وبالمقابل فقد عززت الجزائر من مبدأ المساواة 
بين الرجل والمرأة في إبرام عقد الزواج، بموجب اإلجراءات والتدابير التشريعية التي 

، حيث أصبع عقد الزواج عقد رضائي، وتم إلغاء نظام والية 05/02تضمنها األمر
زيادة  إلىسنة(، إضافة 19لرجل والمرأة في سن الزواج)اإلجبار، كما تم المساواة بين ا

ضوابط وقيود مشددة على نظام تعدد الزوجات، حيث جاء في التقرير أنه اليشكل 
سنة(، وتم إلغاء واجب طاعة 40نسبة كبيرة فهو يشمل فقط المتقدمات في العمر)فو  

 أسرتهما.الزوج وحل محله مبدأ التعاون الُمشترك بين الزوجين لرعاية شؤون 
                                                                                                                                                                          

 وفالالالالالالالالالالالالالالالالي حالالالالالالالالالالالالالالالالين يبالالالالالالالالالالالالالالالالدو أن الالالالالالالالالالالالالالالالالزواج المبكالالالالالالالالالالالالالالالالر ظالالالالالالالالالالالالالالالالاهرة تتعلالالالالالالالالالالالالالالالالق بصالالالالالالالالالالالالالالالالورة رئيسالالالالالالالالالالالالالالالالية باألجيالالالالالالالالالالالالالالالالال السالالالالالالالالالالالالالالالالابقة
(. يتعالالين اإلشالالارة، نظالالرا لوجالالود هالالذه الظالالاهرة نسالالبيا فالالي 49و  45فالالي المائالالة مالالن النسالالاء فالالي سالالن تتالالراوح بالالين  21.1)

ل أن األمالالر يتعلالالق باشالالكالية مسالالتمرة. وبالفعالالل، فالالإن الالالزواج المبكالالر يشالالمل كالالل أجيالالا إلالالىء األدنالالى سالالنا، أوسالالا  النسالالا
ة في المائ 50.9عاما و  24 إلى 20في المائة من النساء في الفئة العمرية من  1.8النساء منذ سن العشرين، أي 

 عاما.  34 إلى 30من النساء الالتي تتراوح أعمارهن من 
عامالا  49 إلالى 15في المائة من النساء المتزوجات الالتي تتراوح أعمالارهن مالن 4.4لك، فإن وفضال عن ذ 

فالالي المائالالة مالالن  1.9: ترتفالالع مالالن  السالالن تقالالدم فالاليتالالزوجن فالالي إطالالار تعالالدد الزوجالالات. وتالالزداد هالالذه النسالالبة بانتظالالام مالالع 
 عاما". 49-45النساء في سن  في المائة من6.1 إلى 24-20النساء الشابات في سن 
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 دةشرائح عدياعتبار أن  إلىولقد ورد في التقرير ُمغالطة، عندما ذهبت الجزائر      
 من المجتمع، هي من كانت وراء الُمطالبة بتعديل قانون األسرة، ذلك أن العكس هو

 الصحيح.

    رد اللجنة -ثانياا  

العامل  الفريق على أسئلة قد ردت الحكومة الجزائرية  أن إلىتجدر اإلشارة     
على التمييز  التابع للجنة المعنية بالقضاء (CEDAW/C/DZA/Q/3-4قبل الدورة ) لما

 .1ةضد المرأ 

دي من االتفاقية هو تفا 2الغرض من التحفظ على المادة وأكدت الجزائر أن          
 16 التعارض بين أحكام هذه المادة مع أحكام قانون األسرة.أما التحفظات على المادة

رقم  راألمبموجب  أن ُترفع نتيجة لتعديل قانون األسرةمن هذه االتفاقية، فمن المتوقع 
 .2005فبراير  27المؤرخ  02  -05

المتعلقة بحق األشخاص في  15يخص التحفظ الذي يتناول المادة وفيما          
سرة التنقل بحرية وحقهم في اختيار سكناهم ومكان إقامتهم، فال عالقة له بقانون األ

 الحالي. وهذا التحفظ لم يعد له لزوم بحكم الواقع.

)علمًا  مسألة غير مطروحة في الوقت الحاضرأما إلغاء تعدد الزوجات، فهي       
تكاد  فنسبة حدوثها ال منعدمة في واقع المجتمع الجزائري،بأن هذه الممارسة شبه 

 .2 (في المائة حسب اإلحصائيات 1 إلىتصل 

                                                           

1  - CEDAW/C/DZA/Q/3-4/Add.1 

2  - CEDAW/C/DZA/Q/3-4/Add.1 
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زوجين، وبأخذ قانون األسرة الجديد بمبدأ المساواة في الحقو  والواجبات بين ال       
ي لولاوبذلك أصبح دور  أساسيًا في إبرام عقد الزواج. ركناً رضا الزوجين  مسألة  باتت

ك من بالنسبة للمرأة الراشدة التي تعقد زواجًا يقتصر على الحضور فقط، وال ينتقص ذل
 قد عنقدرة المرأة على إبرام عقد الزواج. أما زواج القاصر )ذكرًا كان أو أثنى( فينع

 02-05من األمر  13م نفإ ،ألمرونفس ا طريق ولي أمره، أي األب أو أحد األقربين.
آخر  ، ، تمنع على ولي األمر، سواء كان األب أو أي شخص2005فبراير 27المؤرخ 

ون ة عليه على الزواج وال أن يزوجه دالييقوم مقامه، إجبار القاصر الذي يتولى الو 
 رضاه.

البروتوكول  إلىنضمام الجهات المعنية على بحث مسألة اإلتعكف هذا، و       
 من االتفاقية. 20من المادة  1االختياري والتعديل على الفقرة 

نظرت في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين ردود اللجنة، فإنها  إلىوبالرجوع      
المعقودتين  1032و 1031( في جلستيها CEDAW/C/DZA/3-4الثالث والرابع للجزائر )

 .20121فبراير 22في 

بمواصلة تحسين تشريعاتها وسياساتها من  الجزائرلتزام إالحظ اللجنة تُ  إذْ            
أجل تنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذًا كاماًل، وهو ما يقتضي، في جملة أمور أخرى، مراجعة 

وتعديله بما يتوافق والتزامات الدولة الطرف بموجب االتفاقية،  1984قانون األسرة لعام 
   من االتفاقية. 16مو  15ممن  4والفقرة  2موسحب الدولة الطرف تحفظاتها على 

القضاء  إلى، تدابير تشريعية ترمي 2005، منذ عام الجزائروترحب اللجنة بإصدار 
 على التمييز ضد المرأة، ومنها ما يلي:

                                                           

1  - CEDAW/C/SR.1031 و  CEDAW/C/SR.1032. 
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مكررًا منه،  31، قضى بإعادة التأكيد، في المادة 2008تعديل الدستور في عام -أ
ي فيلها على التزام الدولة بالعمل على "ترقية الحقو  السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمث

 .المجالس المنتخبة"

 جنسية األبناء من اكتساب ، قضى بتمكين2005تعديل قانون الجنسية في عام -ب
ئرية جزا المتزوج من ( وتمكين الرجل6ممع مبدأ المساواة بين الجنسين ) األم، تماشياً 

 .(مكرراً  9ممن اكتساب الجنسية الجزائرية )

، 2005فبراير 27المؤرخ  02-05التعديالت على قانون األسرة بموجب األمر رقم -ج
، أبًا كان أو من األقارب، ال في ، التي هي جوز له إكراه القاصرةي قضت بأن الولي 

 .واليته، على الزواج

 ال أنوعلى الرغم من هذا التطور الملحوظ في تكريس مبدأ المساواة بين الزوجين إ     
 ذ بشكلبأن تنف ِ  الجزائرالتزام  إلىشير اللجنة تُ اللجنة ال زال يساورها القلق. وبذلك 
دة وتنظر في دواعي القلق والتوصيات المح ،منهجي ومستمر جميع أحكام االتفاقية د 

آلن افي هذه المالحظات الختامية باعتبارها تتطل ب أولوية اهتمام الدولة الطرف منذ 
 . )تقصد الخامس(وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل

 على التركيز على تلك المجاالت في أنشطتها الجزائرتحث اللجنة  وعليه،         
ها وحققته من نتائج في تقرير  التنفيذية واإلبالغ بما ستكون قد اتخذته من إجراءات

يع أن تنشر هذه المالحظات الختامية على جم بالجزائرالدوري المقبل. وتهيب اللجنة 
 ائية،الوزارات المعنية والبرلمان )المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة( والسلطة القض

 لضمان تنفيذها تنفيذًا تامًا.

قة عن الحالة الديمغرافية والسياسية أهمية توافر بيانات موثو  إلىوبالنظر        
واالقتصادية واالجتماعية في الجزائر، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقدم وثيقتها 
األساسية المشتركة وفقًا لشرو  تقديم الوثائق األساسية المشتركة الواردة في المبادئ 
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الدولية  اإلنسانالتوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقو  
(HRI/GEN.2/Rev.6 وينبغي أن تعكس الوثيقًة األساسية المشتركة، في .)الفصل األول ،

ثة بشأن  مساواة المرأة في كل مايتعلق بشؤون جملة مسائل أخرى، معلومات محد 
 األسرة.

تحفظها  جزائرترحب بسحب ال فإن اللجنة  ،أما فيما يخص تحفظات الجزائر      
ذ تحيط علمًا بالمعلومات الواردة من  9/2م على أن  ومؤداها الجزائرمن االتفاقية، وا 

 زائرالجتكرر اللجنة قلقها إزاء إبقاء و   .لم يعد له غرض وجيه 15التحفظ على المادة 
ذ تلفت اللجنة االن  16وم 15/4م و 2 وادعلى تحفظاتها على الم تباه من االتفاقية. وا 

لى( و 6، الجزء الثاني، الفقرة A/53/38/Rev.1بيانها بشأن التحفظات ) إلى  توصيتها ا 
يد ( بشأن المساواة في الزواج والعالقات األسرية، تكرر اللجنة تأك1994)21 العامة

يتعارض مع الغرض من االتفاقية ومقصدها،  16و 2رأيها أن التحفظ على المادتين 
 التفاقية.من ا 28من المادة  2وبالتالي فهو غير جائز بموجب الفقرة 

ماًل تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذًا كاوبهذا،         
 وتوصي، لهذه الغاية، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

رأة التفاقية ووضع المأن تقدم معلومات وافية عن أثر تحفظاتها على تنفيذ أحكام ا-أ
 .في الجزائر

سيما تلك المتعلقة بقانون األسرة، ليتسنى لها  أن تسر ع اإلصالحات التشريعية، ال -ب
              .ظرف زمني محددمن االتفاقية في   16وم 15/4م و 2 وادالمسحب تحفظاتها على 

تالحظ اللجنة أن المعاهدات الدولية من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال كما 
من الدستور، باألسبقية على القانون  132تمتع، بناًء على المادة التمييز ضد المرأة ت

المحلي، ولكنها تعرب مجددًا عن قلقها من أن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بإمكانية 
تطبيق االتفاقية بصورة مباشرة وأسبقيتها على القوانين الوطنية حيث لم ُتعرض أي 
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، وفقًا لما أوردته كم الوطنية حتى اآلنالمحاحالة متصلة بتطبيق أحكام االتفاقية على 
 الدولة الطرف.

ثر هذا،       ة في بمراجعة وتعديل األحكام التمييزية الوارد الجزائرتوصي اللجنة وا 
 قانون األسرة، وبأن تقوم بوجه خاص بما يلي:

  .لي عند زواج امرأة بلغت سن الرشداستعراض أثر شر  حضور الو -أ

 التثبيط على عدم تعدد الزوجات وحظر التعدد ممارسًة وقانونًا، وفقًا للتوصية-ب
 .الصادرة عن اللجنة 21العامة رقم 

ن تكفل أ الجزائر إلىتطلب اللجنة للجزائر،  إعداد التقرير المقبلوفيما يتعلق ب       
وأن  قبل،وري المالمشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الد

ومنظمات حقو   طائفة متنوعة من المنظمات النسائيةتستشير، خالل هذه المرحلة، 
 .اإلنسان

أن تستجيب، في تقريرها الدوري المقبل الذي يقدم  الجزائر إلىوتطلب اللجنة        
من االتفاقية، للشواغل الُمعرب عنها في هذه المالحظات الختامية.  18بموجب المادة 
 1 .2016شبا /فبراير تقديم تقريرها الدوري المقبل في  إلى الجزائروتدعو اللجنة 

ن ، وعلى الرغم من تعديل قانو وخالصًة لما تضمنه التقريران الثالث والرابع      
 األسرة، حتى تتالءم نصوصه مع االتفاقية، فإن اللجنة تحث الجزائر أن تسحب كل 

وذلك  .ظرف زمني محددفي و من االتفاقية   16وم 15/4م و 2 وادالمتحفظاتها على 
 يرجع لكونها ُتخالف جوهر وموضوع االتفاقية. كما أوصت اللجنة الجزائر بأن تقدم

ت شفوعًا باألرقام والحصائيام -ي كل ما يتعلق بالزواجفعن المساواة -ها الالحقتقرير 
 نة.ي  الحديثة والمح

                                                           

مجلالالالة ديناميكيالالالة النالالالوع االجتمالالالاعي، الصالالالادرة عالالالن البرنالالالامج االقليمالالالي لتعزيالالالز المسالالالاواة بالالالين الرجالالالل والمالالالرأة فالالالي   - 1
  www. euromedgenderquality. Org.2009أكتوبر  3المنطقة االرومتوسطية، العدد
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، كون 2عدم سحب التحفظ الوارد على مؤيد موقف الجزائر في ردها عن ونُ       
ة. اليتماشى وأحكام قانون األسرة الجزائري المستمدة من الشريعة اإلسالمي 2فحوى م

، أصرت على عدم إلغائهونفس الموقف بالنسبة لمسألة تعدد الزوجات، فالجزائر 
 فهو يشكل نسبةوبررت بأنه غير ممارس بشكل كبير وواسع االنتشار في الجزائر 

 اواة.. كما أنه ال يمس بمبدأ المس01/0

لإلشارة فقط، فهناك مسألة جوهرية تخل بمبدأ المساواة في نظر الغرب، أال         
، فهاته النقطة لم تتطر  اليها حظر زواج المسلمة بغير المسلموهي مسألة تحريم أو 

تقارير الجزائر األربعة، ولم ُتِثْره ا اللجنة في أي رد لها. غير أن المجلس االقتصادي 
ار هاته النقطة عند نظره في تقرير الجزائر الثالث والرابع، من قبل واالجتماعي أث

، بشأن تنفيذ العهد الدولي 1اللجنة المعنية بالحقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
، حيث الحظت اللجنة أنه على 2الخاص بالحقو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ال يزال يسمح بتعدد الزوجات، ولم يلِغ شر   الرغم من تعديل قانون األسرة، إال أنه
  .أ تحظر زواج المرأة المسلمة من غير المسلم.30الولي، وأن م

وبهذا ُأوصت اللجنة الجزائر بإجراء تعديل آخر على قانون األسرة، لتضمن إلغاء       
لغاء شر  الولي، وأن ُيعترف بالزواج الذي يقع بين مسلمة وغير  تعدد الزوجات، وا 

 .3سلم اعترافًا قانونيًا كاماًل وبدون استثناءم
                                                           

1  - E/C.12/DZA/CO/4    2010أيار/ماي/21-3، جنيف، 44.  المجلس االقتصادي واالجتماعي، الدورة  
2  - E/C.12/DZA /4     

اتجاه  أن قانون األسرة في شكله الحالي يعد عائقا في وجه وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية  ترى نادية آيت زاي - 3
، التالالالي ”سالاليداو”االتفاقيالالالة الخاصالالة بالقضالالاء علالالى جميالالع أشالالالكال التمييالالز ضالالد النسالالاء  االتفاقيالالات التالالي وقعتهالالا، مثالالل 

ا قالالانون األسالالرة، وقالالد عقالالدت آيالالت تحفظالالت الجزائالالر بشالالأن بعالالض بنودهالالا التالالي تتعالالارض مالالع بعالالض المالالواد التالالي يحتويهالال
اسمي أشالكال القالوانين الالذي يكفالل الحريالة والمسالاواة لجميالع المالواطنين بالدون اعتبالار ”زاي، مقارنة بين الدستور بصفته 

قالالوانين  إلالالىللجالالنس، العالالر  والالالدين، لكالالن الممارسالالات الناجمالالة عالالن تحويالالل بعالالض األعالالراف والممارسالالات االجتماعيالالة 
القالرارات التالي يالتم اتخاذهالا فالي اتجالاه محاربالة أشالكال التميالز غيالر قابلالة للتفعيالل. وربطالت  معمول بها يجعل من كافالة 

نادية آيت زاي، بين ما وصلت إليه المرأة في المجال العام وما يقابله مالن تمييالز فالي ممارسالة حقوقهالا المدنيالة، داعيالة 
” علمنالة”إلىر، زهيالة.م، آيالت زاي تالدعو قوانين األحوال الشخصية بما يكفل المسالاواة بالين الجنسالين. أنظال” علمنة” إلى
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لغاء بعض        وتفريعًا عما سبق، فإن الجزائر حاولت قدر اإلمكان تعديل وا 
، حتى سيداونصوص قانون األسرة التمييزية، وذلك من أجل موائمتها مع اتفاقية 

 التي تسمو عليها، وبالتالي مع سيداوتنسجم نصوص قانون األسرة مع معاهدة 
 الموالي. المطلباألمر الذي سنناقشه في الدستور األسمى عليهما معًا. 

 الثاني المطلب
 لتفعيل  05/02والتدبير التشريعية المستحدثة بموجب األمر اإلجراءات 

 بين الزوجين مبدأ المساواة
سقا  نصوص قانون  بالدراسة والتحليل،  الفرع في هذانتناول و           تأصيل وا 

المقابلة لها. حيث سنبين مدى توافق  سيداو، على نصوص اتفاقية 1األسرة التمييزية
، وذلك في كلما يتعلق 2سيداو( مع نصوص اتفاقية 05/02النصوص المستحدثة)

والنصوص التي بقيت ُمنافية  لفرع األول(،بالخطبة،ثم األهلية القانونية للزواج)ا
 ، والمتمثلة في إلغاء والية اإلجبار، وتقييد تعدد الزوجات)الفرع الثاني(سيداوِلنصوص 

   الفرع األول
 )في تأسيس عقد الزواج(سيداوتوافق نصوص قانون األسرة مع اتفاقية  
على مبدأ  ال أثر لنصوص قانون االسرة المتعلقة بالخطبة وسن الزواج القانونية      
، من حيث تجسيدها للمساواة سيداو، ذلك أنها ال تتعارض مع نصوص اتفاقية المساواة

 .3القانونية بين الجنسين

                                                                                                                                                                          

، 228624قالالالالالالالالانون األسالالالالالالالالرة وحفيظالالالالالالالالة شالالالالالالالالكير تعالالالالالالالالرض تجربالالالالالالالالة التونسالالالالالالالاليات بعالالالالالالالالد الثالالالالالالالالروة، يوميالالالالالالالالة الفجالالالالالالالالر، العالالالالالالالالدد
23/10/2012http://www.al-fadjr.com. 
. إذ يالالالرى الالالالدكتور تشالالالوار أن لجنالالالة حقالالالو  المالالالرأة 12المرجالالالع السالالالابق،ص  جياللالالالي ، تحفظالالالات الجزائالالالر،تشالالالوار  - 1

CSW  مارسالالت ضالالغوطًا كبيالالرة علالالى بعالالض الالالدول ومالالن بينهالالا الجزائالالر، مالالن أجالالل سالالحب تحفظاتهالالا والمصالالادقة علالالى
 تعديل بعض نصوص قانون األسرة. إلىكاملًة. األمر الذي دفع بالجزائر  سيداواتفاقية 

 156-154طالبي سرور ر، تحفظات الدول العربية ، المرجع السابق، ص - 2
3  -  Hammoutène Hamid , Réflexion sur le statut de la femme en droit algérien de la 
famille, El-mouhamat, Revue des avocats de la région de Tizi-ouzou, N°5- Mars2007, 
p.11 et ext. 
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  بين الرجل والمرأةالخطبة  موادالمساواة في -أولا 
 ضد المرأة وتوافق على ان"تشجب الدول االطراف جميع اشكال التمييز : 2تنص م    

 سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة،ابطاء،  ودون  تنتهج بكل الوسائل المناسبة
 وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

القوانين  إلغاءأو  لتعديل، عالتشريالمناسبة  بما في ذلك التدابير إتخاذ جميع -و
  "القائمة، التي تشكل تمييزًا ضد المرأة. واألعراف والممارساتواألنظمة 
 أحكامت تحفظها على هذا النص، مالم يتعارض و فقد رأينا سابقًا أن الجزائر أبد       

موضوع الخطبة، نجد أن مالحظات وتوصيات لجنة  إلىقانون األسرة. وبالرجوع 
 .أ يشكل  5حقو  المرأة لم تولي إهتمام وعناية لهذا الموضوع، من حيث كون نص م

 تمييزًا بين الخاطب والمخطوبة. وعلى الرغم من ذلك فقد عمل المشرع الجزائري في
 ن على مستوى ( على محاولة إيجاد نوع من المساواة بين الخطيبي05/02تعدله الجديد)

ب من -16/1غاية العدول والتعويض، طبقًا لال م إلىكل مراحل الخطبة، بدءًا بالمبادرة 
 :"نفس الحق في حرية اختيار الزوج".سيداو

المساواة بين  (،5/1)م الجديد في قانون األسرة  1المشرع الجزائري فقد كرس  -1
 ة. وهذا استنادًا لما جاءأو المرأ  اإلعالن أو المبادرة بالخطبة من الرجل الجنسين في

  2في المبادرة بها هماساوت بينالتي في الشريعة اإلسالمية 
ى ل علقبيجعل من المرأة أن ال تُ  أنه نظرًا لطابع الحياء والفطرة األنثوية،غير      

ي لك األمر بالنسبة لألعراف والتقاليد السائدة فوكذ إبداء طلبها في خطبة الرجل،
المحافظ،األمر الذي من خالله يبقى على ولي المرأة ان يبادر المجتمع الجزائري 

  تها وسمعتها.وليته حفاظًا على كرامباختيار الرجل الصالح لمُ 

ذهب  بما أن الخطبة وعد بالزواج فقدف .لعدول عن الخطبةونفس األمر بالنسبة ل -2
إعطاء الحق لكل طرف في العدول عنها ، حيث تنص المادة  إلىالمشرع الجزائري 

                                                           

عبالد القالادر ؛ 8،9.المرجالع السالابق، ص محمدمحدة، ؛20.ص ،لمان وسعاد سطحي ، المرجع السابقنصر س  - 1
 . 34.ص ،المرجع السابق الداودي،

 .وما بعدها 40.، ص المرجع السابقاحمد الحصري،  - 2
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.غير أنه، ُيستقبح العدول للطرفين العدول عن الخطبة " يجوز .أ  على أنه "  5/2
 عن الخطبة و إلغاؤها بال سبب جدي.

أي تعويض بمجرد الالمساواة في التعويض عن ضرر العدول، حيث ال يترتب  -3
ب العدول ظروف مستقلة كان من شأنها وقوع أما إذا صاح العدول عن الخطبة.

الضرر فيتوجب عندئذ التعويض من الطرف العادل. وهو األمر الذي ذهب إليه 
إذا ترتب عن العدول عن الخطبة «  .أ : 5/3معندما نص في  المشرع الجزائري 

  .»الحكم له بالتعويض جازضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفين 

سترداد إالالمشرع الجزائري في تنظيمه لالمسألة  ، حيث أكدالهدايالالاالالمساواة في رد -4
 .مبدأ الالمساواة بين الرجل و الالمرأةالهدايا من الخاطب أو الالمخطوبة على 

ة الثمن و مكلفة ضما تكون قيمة هاته الهدايا باهعند  ،غالباً وهذا اإلشكال يثور      
خاصة في حالة طول فترة الخطبة بين جدًا. و تكون أيضًا الهدايا كثيرة و متنوعة 

وقد عمل المشرع على رفع  .1الخطيبين فقد تمتد الخطبة أحيانًا ألكثر من ثالث سنوات
 النصوص التمييزية ومحاولة التدقيق في هذا الشأن في النصوص الجديدة.

ثالثة  .أ في فقرتيها ال  05مكانت  : ل تعديل قانون األسرةبموقف الالمشرع الجزائري ق
إن كان  و- ال يسترد الخاطب شيئًا مما أهداه إن كان العدول منه .» و الرابعة تنص: 

فيتضح من خالل هذا النص أن   «.العدول من الالمخطوبة، فعليها رد ما لم يستهلك 
في  فليس له الحق هفإن كان العدول منقد مارس التمييز ضد الرجل،  الالمشرع الجزائري 

 قدمها للالمخطوبة، أما إذا كان العدول من الالمخطوبة،طلب إسترجاع الهدايا التي 
                                                           

. فقالد جالاء فالي تقريالر اللجنالة المعنيالة بالالحقو  زمة السالكنأمن بين أهم أسباب طول فترة الخطبة في الجزائر نجد  -1
زاء النالالدرة االقتصالالادية واالجتماعيالالة والثقافيالالة لالالدى نظرهالالا فالالي تقريالالر الجزائالالر الثالالالث والرابالالع، أن:"اللجنالالة شالالديدة القلالالق إ

وى الحالادة فالي السالالكن فالي الجزائالر...إزاء تالالدني مسالتوى تنفيالالذ مشالاريع البنالاء الرسالالمية، والتالدني غيالر المناسالالب فالي مسالالت
المجلالالس   - ." أنظالالر:2010فالالي عالالام  ميزانيالالة الالالدفاع الالالوطني بالالأربعين مالالرةالميزانيالالة المرصالالودة للسالالكن، حيالالث تفوقهالالا 

     E/C.12/DZA/CO/4.2010أيار/ماي/21-3، جنيف، 44االقتصادي واالجتماعي، الدورة 
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 فللخاطب في هاته الحالة أن يطلب إسترداد هداياه. 
                 05و05/04م تنص :موقف المشرع الجزائري بعد تعديل قانون األسرة

لعدول اما أهداها إن كان ال يسترد الخاطب من المخطوبة شيئًا م « ( :05/02)األمررقم
إن كان العدول  و- م يستهلك مما أهدته له أو قيمته.عليه أن يرد للمخطوبة مال، و منه 

 .  »الم يستهلك من الهدايا أو قيمتهامن المخطوبة، فعليها أن ترد للخاطب م
 .أ ، أن المشرع الجزائري ساوى  05 فيتبين من خالل التعديل لنص المادة         

، سواء كانت الهدايا مقدمة من طرف  عد العدولرد الهدايا ببين الطرفين في مسألة 
ن طرف الخاطب أو مقدمة من طرف المخطوبة. وال فر  في ذلك إن كان العدول م

، و هو ما أشار إليه الدكتور بلحاج العربي حينما قال الخاطب أومن طرف المخطوبة
بين الخطيبين في  مبدأ المساواةم للمادة الخامسة  .أ ، أقر  2005فإن تعديل عام  ":

 .1 اد الهدايا"إسترد

مساواة قانونية بين الرجل والمرأة، وبالنهاية فإن نصوص الخطبة تشمل          
المبادرة   . على مستوى ، وال تعارض بينهماسيداووبالتالي هي منسجمة مع أحكام  

الالمساواة في ، وكذا العدول عنهاعلى مستوى أو المرأة، أو  بالخطبة من الرجل
  بعد العدول.  الهدايالالا الالمساواة في ردوأخيرًا  ،العدولالتعويض عن ضرر 

 :ونية للزواجالمساواة في األهلية القان-ثانياا 

ألطراف المرأة في الشؤون المدنية أهلية اتمنح الدول  -2:"سيداومن  15تنص م       
لرجل خاص، حقوقًا مساوية لحقو  اقانونية مماثلة ألهلية الرجل...وتكفل للمرأة،بوجه 

 في إبرام العقود....

تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقو  فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة -4
قامتهم. ". وتنص م :"ال يكون لخطوبة 16/2األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وا 

                                                           

 .99.المرجع السابق، ص بلحاج العربي ، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري وفقًا آلخر التعديالت ،–  1
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التشريع جميع اإلجراءات الضرورية، بما فيها  الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وُتتخذ
 ، ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا".لتحديد سن أدنى للزواج

 ، مالم تتعارض وأحكام قانون األسرة الجزائري.سيداومن  16فالجزائر تحفظت على م
قرير ء في التفإنه لم يعد يشكل أي أثر كما جا 15/4أما بالنسبة لالتحفظ الجزائر على م

لى عالموحد)الثالث والرابع( للجزائر، حيث سيتم سحبه مستقباًل. ولم تتحفظ الجزائر 
 .15الفقرات الثالث للمادة 

ت نصوص قانون األسرة التي تنظم سن الزواج، يتبين أنها كان إلىوبالرجوع       
 تمايز في ذلك قبل التعديل، لتوحد بعد التعديل سن الزواج لكال الجنسين.

 18والمرأة بتمامسنة  21 .أ :"تكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام7متنص           
حيث لقي هذا  سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة".

النص معارضة قوية من بعض الجمعيات المناهضة لحقو  المرأة والمدافعة عن مساواة 
 .م :"كل شخص بلغ  40يتعارض وأحكام المادة  ، حيث رأت أن هذا النص1المرأة

سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل األهلية لمباشرة حقوقه 
من الدستور، ويتعارض  31و 29سنة". ويتعارض مع المادتين 19د المدنية. وسن الرش

في السن بين  . وبالتالي فيه مساس بمبدأ المساواةسيداومن اتفاقية  15مع نص م
 .2الجنسين

                                                           

، تنظالاليم لقالالاء مالالع حركالالة النسالالاء، وبعالالد 1996وقالالد قبلالالت الدولالالة الجزائريالالة ُممثلالالة فالالي الالالوزيرة المكلفالالة باألسالالرة سالالنة  -1
حظالالر تعالالدد الزوجالالات، بتفسالالير اآليالالة  -1ثالثالالة أيالالام عمالالل، تالالم التبنالالي اُلمشالالترك لالالبعض التوصالاليات المتمثلالالة فيمالالا يلالالي:

حظالر الالولي بالنسالبة للمالرأة الراشالدة، موافقالة  -2ية األسرية.القرآنية المنظمة له والضيقة من نطاقه، بهدف توطيد الخل
 Souad-إلغاء الطال  بإرادة الزوج المنفردة، والذي يهدد أمن األسرة -3.  .أ 40 لال مبأهليتها لتسيير أموالها طبقًا 

Khodja, Nous les Algèriennes, La grande solitude, Casbah, Alger, 2002, p.56 et   

suiv361.، صالمرجع السابقعن: لحسين بن الشيد آث ملويا،  مقتبس.  
سالالالالعيد بالالالالويزري، قالالالالانون األسالالالالرة الجزائالالالالري مالالالالاله و مالالالالا عليالالالاله، مجلالالالالة البصالالالاليرة للبحالالالالوث والدراسالالالالات اإلنسالالالالانية، ،  - 2

 .159.ص ،5، العدد2000مارس
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ثر        هذا، وسعيًا منها في مواءمة نصوص قانون األسرة مع أحكام اتفاقية  وا 
، حيث 05/02األمر  بموجب 7، عملت الجزائر على تعديل نص م1سيداو

سنة ، وللقاضي أن  19تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام أصبحت تنص:"
يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرت الطرفين على 
الزواج... ".  وبهذا تتناسق نصوص القانون المدني ونصوص قانون األسرة، من 

تأكيد المشرع و  ؛من جهة ،2واج لكال الجنسينسنة كأهلية للز  19حيث توحيد سن 
. وقد جاء في 3من جهة أخرى  على عدم التمييز بين الجنسين في إبرام عقد الزواج
الذكر واألنثى وتحديده ببلوغ  إلىبيان أسباب التعديل:"توحيد سن الزواج بالنسبة 

. كما جاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية 4سنة تطابقا مع سن الرشد المدني" 19
وفوضى في التشريع الجزائري فيما  تضارب كبيرواإلدارية لمجلس األمة:"..هناك 

يتعلق بتحديد سن الرشد وأهلية الزواج وأهلية التقاضي وسن البلوغ ففي القانون 
سنة وفي قانون  21سنة وفي قانون الجنسية قبل التعديل هي  19المدني هي 

سنة  18سنة لألنثى وفي القوانين الجزائية  18سنة للذكر و 21سرة السابق هي األ
سنة. إن اإلصالح التشريعي يقتضي  16وفي قانون العمل وقضايا اإلرهاب هي 

أحكام االتفاقية الدولية لحقو   إلىتوحيد سن الرشد بين جميع هذه القوانين استنادًا 
سنة  19ثم فأن تحديد سن أهلية الزواج بال الطفل التي صادقت عليها الجزائر...ومن

في هذا األمر جاء منسجمًا تماما وموفقا مع هذه االتفاقية ومع احكام القانون 
  .5المدني الجزائري، ومكرسا لمبدأ المساواة بين الجنسين"

                                                           

 .12 .ص تحفظات الجزائر ،المرجع السابق، جياللي ، تشوار - 1
 . 117.ص بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون االسرة الجزائري وفق آخر التعديالت، المرجع  السابق، - 2
 .76،77ابق، ص، المرجع الس02-05تشوار زكية، بعض حقو  المرأة المستحدثة بمقتضى األمر حميدو  - 3
 .28/03/2005، المؤرخة في 146/2005الجريدة الرسمية لمداوالت المجلس الشعبي الوطني رقم  - 4
 26/03/2005المؤرخة في  02/2005الجريدة الرسمية لمداوالت مجلس األمة رقم - 5
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 من اتفاقية16و15و2 .أ مع المواد 7و5ومن جهة ُأخرى، إذا توافقت المواد      
، فإن نصوص قانون األسرة المتعلقة بالوالية ومسألة تعدد الزوجات، ال سيداو

 تعرف نفس النتيجة أو األثر القانوني. 

 الفرع الثاني
 سيداومع اتفاقية ارض نصوص قانون األسرة َتعَ 

  الزواج( عقد إنشاء)في 
أبرز نقطة جوهرية وجدت صراعًا حادًا بين أطياف المجتمع           
لمان هي مسألة الوالية على المرأة، وداخل قبة البر  )المحافظين والعلمانيين(الجزائري 

فهاته األخيرة تبرم كافة العقود المالية بكل حرية ومن دون رقابة، باستثناء عقد الزواج، 
. وأبرز دليل يؤكد أن 1ولي يعبر عن ارادتها إلىحيث تكون ارادتها قاصرة حيث تحتاج 

طريق مسدود جراء هذا النزاع الحاد، هو عملية تعديل  إلىالبرلمان الجزائري وصل 
، وفي توقيت أمر رئاسيقانون األسرة، بعد عشرين سنة من صدوره، بموجب 

، أي على بعد يومين من افتتاح البرلمان الجزائري لدورته الربيعية. 2005فبراير27
ان، ليبقى على هذا وضع حدًا لهذا النزاع التشريعي داخل البرلم 05/02وبالتالي األمر 

وسنتناول هنا، مسألة تعارض نصوص  األخير فقط الموافقة على هذا األمر فيما بعد.
مساواة اختيار المرأة لزوجها بكل حرية، ومسألة تعدد الزوجات، مع نصوص اتفاقية 

 .سيداو

  :ساواة المرأة في حرية اختيار زوجهام-أولا 

األطراف المرأة في الشؤون المدنية أهلية تمنح الدول  -2:"سيداومن  15تنص م      
قانونية مماثلة ألهلية الرجل...وتكفل للمرأة،بوجه خاص، حقوقًا مساوية لحقو  الرجل 

توافق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع -3في إبرام العقود....
ية للمرأة باطلة و يستهدف تقييد االهلية القانون الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني

                                                           

 وما بعدها. 239.أعمر يحياوي، المساواة في الحقو  ، المرجع السابق، ص - 1
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، وفي عدم عقد الزواج حرية اختيار الزوجب:"نفس الحق في -16/1. وتنص م"الغية
 ".برضاها الحر الكاملاال 

، مالم تتعارض وأحكام قانون األسرة سيداومن  16فالجزائر تحفظت على م      
لغاء بعض النصوص  05/02الجزائري.  فبموجب األمر ع مل الُمشرع على تعديل وا 

 رضائي .أ تنص:"الزواج عقد 4. حيث باتت م1الُمنظمة للوالية، وذلك العتبارات عدة
الزواج عقد يتم بين رجل  يتم بين رجل وامرأة"، وكانت قبل التعديل تنص على أنه:"

 وامرأة ". في تأكيد من المشرع على رضائية عقد الزواج كسائر العقود اأُلخرى.

 تبادلبالتعديل، فتنصان على التوالي:"ينعقد الزواج  مكرر .أ بعد9و9أما المادتين     
 -ج.أهلية الزوا -الزوجين"، "ي جب أن تتوفر في عقد الزواج اشرو  اآلتية: رضا

نع الشرعية للزواج". فالمشرع فر  بين ركن انعدام الموا-شاهدان. -.الولي -الصدا .
 الزواج المنحصر في الرضى، وما عداه يندرج تحت الشرو ، بما فيها الوالية. 

زواجها بحضور وليها، وهو أبوها أو أحد أقاربها  الراشدة:"تعقد المرأة 11لت موُعدِ        
التي كانت تنص:"ال يجوز للولي أن يمنع 12أو أي شخص آخر تختاره". وُألغيت المادة

:"ال يجوز 13من في واليته من الزواج إذا رغبت فيه وكان أصلح لها..."، وُعِدلت م
التي هي في واليته على الزواج، وال يجوز له القاصرة  ُيجبرللولي أبًا كان أو غيره أن 

ولي أبًا كان أو غيره ال يجوز لل أن يزوجها بدون موافقتها"، وهذا قبلما كانت تنص :"
على الزواج ، وال يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها ". وعليه  في واليتهمن ُيجبر أن 

فالجبر لم يعد يمارس اال على القاصرة فقط، أما الراشدة فتبرم عقد زواجها بمفردها، 
 وما حضور وليها اال إجراء شكلي ال يترتب عليه بطالن العقد.

                                                           

 .307.مذهبية الصرف ، المرجع السابق، صلجياللي، عدم اتشوار  - 1
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عدلة والُملغاة، يتبين أن القصد من ورائها هو لية لهاته النصوص المُ وكقراءة تحلي       
(. ولقد انتقدت 16مو 2)مسيداو، حتى تتواءم واتفاقية 1تجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين

عدم إلغاء شر  الولي في ردها على التقرير الثالث والرابع للجزائر على   سيداولجنة 
من طرف الجزائر. فهذا مفاده أن المشرع وجد نفسه بين جهتين ضاغطتين هما  كليةً 
المعدلة  11. وصياغة المادة 2، وبين أصالة المجتمع الجزائري الُمحافظ  سيداولجنة 

تجسيد المساواة بالتأكيد على رضائية عقد الزواج،  إلىالركيكة ُتؤكد ذلك، فهو سعى 
لغاء والية اإلجبار على المرأة الراشدة، من دون أن يسحب التحفظات الواردة على  وا 

المتعلقة بجنسية  سيداومن  9صراحًة، كما فعل ذلك صراحة في المادة 16و2المادتين 
 المرأة.

 .أ بهذا الشكل يكون محاولة جس نبض الشارع الجزائري، 11وبالتالي تعديل م        
. وهذا كما تضمنه تقرير الجزائر سيداوتمهيدًا إللغائها كليًة كما ُتطالب بذلك لجنة 

:"..وال ينبغي التقليل من 3األول المقدم للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
شأن هذه التناقضات الظاهرة، بل يجب أن تعالج في ضوء عنصر أساسي هام ينصب 

لجزائر. على مكانة ودور القانون االسالمي في إعداد االعمال القانونية والقضائية في ا
باستمرار من جراء تعقد  بدأ يتضاءلويمكن اعتبار أن هذه المكانة او هذا الدور 

الجارية في  العلمانيةالمشاكل المطروحة في هذا العصر وتداخل الثقافات والعمليات 
 المجتمع الجزائري.

إن الفرض العنيف للقواعد القانونية غير القابلة للتطبيق بسبب تعارضها        
الغرض من القانون ويدفع  إبطال إلىالمألوفة يؤدي  االجتماعيةالصارخ مع القواعد 

                                                           

األمر الذي أكدته الوزيرة"نوارة جعفر" الوزيرة المنتدبالة المكلفالة باألسالرة وقضالايا المالرأة، عنالد اشالرافها علالى افتتالاح   - 1
ء الورشالالة التكوينيالالة حالالول النالالوع االجتمالالاعي واألسالالرة بالمعهالالد الالالوطني للصالالحة العموميالالة باألبيالالار. أنظالالر، جريالالدة المسالالا

 .4.، ص4488، العدد2011نوفمبر16اليومي، الالربعاء، 
 أعمالالر يحيالالالاوي، اإلجالالالراءات االيجابيالالالة، أي حالالالل لمعالجالالالة الالمسالالالاواة الفعليالالالة بالالالين الرجالالالل والمالالالرأة، م.ج. .إ.س،   - 2

 .205،206.الجزائر، ص، 01، العدد2008
3  - CEDAW/C/DZA/11/09/1998  
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عدم احترام  إلىتكريس عدم الثقة التي تسفر عن النزاع بين المشرع والمواطن، بل  إلى
...يتطلب إعادة تفسير دور الدين في  اإللهيأولوية القانون السلطة العامة بحجة 

 الذي يتعذر تحقيقه إال باآلناة ومرور الوقت ومع رفع المستوى الثقافي. األمرالمجتمع، 

ولهذا السبب ت نوي الحكومة الجزائرية إدخال عناصر عدم التمييز والمساواة بين         
 واضح الشخصية". فالتقرير، دون تراجع في مجال األحوال تدريجيالجنسين على نحو 

  1 وصريح في انتهاج سياسة الُخطوة ُخطوة.

:"يبدوا أن هذا التعديل الذي اعتبره ُتشير إلى أنه انؤيده للبعضوكوجهة نظر        
المقررون حاًل وسطًا، لم ُيرِض أي طرف من الطرفين المتناقضين المتنازعين، مما 

وقد يكشف التغير االجتماعي الجاري،  يجعل الُمطالبة بتعديالت جديدة متواصلة،
ضرورة إجراء تعديالت جذرية مستقباًل، ويتوقف ذلك على مدى تسارع وعمق تحوالت 

 .2الدولة وفق مجموعة المؤشرات الفاعلة والمؤثرة داخليًا وخارجيًا"

وعليه، نحن ننتقد هذا التوجه، إلن الوالية كما أشرنا في الباب األول، ليست        
ًا ضد المرأة كما ُيصوره الغرب وأتباعه، وليس فيها مساس بمبدأ المساواة بين تمييز 

الجنسين، بل على العكس من ذلك؛ فالولي هو الناطق الرسمي للمرأة يوصل إرادتها 
كما هي للشخص الذي يريد الزواج بها، وُيحافظ على كرامتها وشرفها وعفتها، بل هو 

أيدي أمينة في المستقبل. فالوالية والية أحرص الناس على أن تكون موليته في 
ُمشاركة؛ حيث ال يجوز كأصل عام أن تنفرد المرأة بإبرام عقد الزواج بمفردها، بل 
ُيشاركها وليها في ذلك. فبعد رضاها الكامل والحر من غير إكراه ُتفوض وليها ليقوم 

جتمعنا ذو الغالبية بإبرام العقد نيابًة عنها. وبهذا نكون لم نخرج عن أعراف وتقاليد م
                                                           

ية للمالرأة والمسالاواة علالى أسالاس النالوع االجتمالاعي، اإلنسالانتقرير الجزائالر حالول تحليالل الوضالع الالوطني، الحقالو    - 1
 www. 10.(،ص2011-2008لتعزيالالالالالالالالالز المسالالالالالالالالالاواة بالالالالالالالالالين الرجالالالالالالالالالل والمالالالالالالالالالرأة فالالالالالالالالالي المنطقةاالرومتوسالالالالالالالالالطية)

euromedgenderquality. Org  

 . 18،19.عمر صدو ، المرجع السابق، ص  - 2
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المالكية وعملنا على تأكيد وحدة االسرة الجزائرية من التفكك والوحدة التي تعرفها االسرة 
       .1في الغرب

ْت اللجنة المعنية بالحقو           وفي نفس إطار ُحرية المرأة في اختيار زوجها، ِانت ق د 
الرغم من تعديل  الحظت أنه علىالجزائر، حيث  2اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية

قانون األسرة، إال أنه يمنع المرأة من حرية اختيار زوجها بسبب الدين، حيث تنص 
زواج المسلمة مع غير المسلم". األمر الذي - .أ:" يحرم من النساء مؤقتًا:...30م

:"للرجل اإلنسانمن االعالن العالمي لحقو   16، ومسيداوب( من -1)16يتعارض وم
 أة..حق تأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين".والمر 

، ال يجوز للمرأة المسلمة أن 3فانطالقًا من الخصوصية االسالمية لقانون األسرة        
تتزوج بغير المسلم)كتابي أو مشرك(، وال ُيعتبر ذلك قيدًا للحرية في الزواج بسبب 

بسبب اإلختالف في الدين عند عدم الدين، بل هو واجب صيانة األسرة من اإلنحالل، 
احترام الزوج بموجب عقيدته لمقدسات زوجته، مما ُينفر الزوجة المسلمة من زوجها، 

. والدليل 4ومن ثمة  تتعرض األسرة للخصام الذي ينتهي بوضع حد لنهاية هاته األسرة
ت ٰى ُيْؤِمُنوا ُتنِكُحوا اْلُمْشِرِكين   و ال    ﴿إلىقوله تععلى هاته الحرمة من الكتاب   ، حيث 5﴾ح 

                                                           

 الشالاليد؛ ا 143.بوتخيالالل معطالالي،  أهالالم تحالالديات األسالالرة الجزائريالالة والرهانالالات المطروحالالة، المرجالالع السالالابق، ص  - 1
  وما بعدها. 145ص.عيسى جعنيط، ، المرجع السابق،  ؛100شمس الدين، المرجع السابق، ص

     E/C.12/DZA/CO/4.2010أيار/ماي/21-3، جنيف، 44المجلس االقتصادي واالجتماعي، الدورة   - 2
تالرى رئيسالالة "سالاليداف" ناديالالة آيالالت زاي "أن قضالالية المالالرأة وقاليم المسالالاواة بينهالالا وبالالين الرجالالل ال تالالزال تقسالالم المجتمالالع   - 3

تيالارين، تيالار محالافظ يتضالاعف كالل سالنة، وتعالززه العديالد مالن القالوانين السالارية فالي الالبالد، وفالي مقالدمتها  إلىالجزائري 
رس سيطرة الرجل على المرأة في ظل تنامي العديالد مالن الظالواهر الساللبية التالي أصالبحت قانون األسرة المعدل الذي يك

. 22907، العالالالالالدد29/11/2010تعصالالالالف باالسالالالالتقرار النفسالالالالي واالجتمالالالالاعي للمالالالالرأة". أنظالالالالر، يوميالالالالة الجزائالالالالر نيالالالالوز،
http://www.djazairnews 

ويزري المشالرع لعالدم تحريماله لالزواج وفالي هالذا االطالار ينتقالد سالعيد بال ؛96.عمار مساعدي، المرجع السابق، ص  - 4
 ،المرجالالع السالالابقالمسالاللم مالالن غيالالر المالالرأة الكتابيالالة. أنظالالر، سالالعيد بالالويزري، قالالانون األسالالرة الجزائالالري مالالاله و مالالا عليالاله، 

 . 195.ص
 .221اآلية ،سورة البقرة  - 5
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. وقد 1قد حرم على المؤمنات أال ينكحن ُمشركاً  تعالىفسر الطبري هاته اآلية بأن هللا يُ 
أجمعت األمة على أن الُمشرك ال يطأ المؤمنة بوجه، ِلما في ذلك من الغضاضة على 

 .2 اإلسالم

القول بال والية لكافر على  إلى4، حيث يذهب المالكية3وُيجمع األئمة على ذلك      
ل ن ي ْجع ل  الل الُه ﴿ إلىلقوله تعمسلم سواًء كان ذميًا أو حربيًا أو مرتدًا، على مسلمة  و 

ِبياًل  ل ى اْلُمْؤِمِنين  س  ، ذلك أن  تحريم 6. ونفس األمر ذهب إليه الحنفية5﴾ِلْلك اِفِرين  ع 
دينه،  إلىنكاح المؤمنة الكافر علته خوف وقوع المؤمنة في الكفر، فالزوج يدعوها 
لى. و 7والنساء عادة يتبعن الرجال فيما يؤثرون من األفعال، وُيقلدنهم في الدين نفس  ا 

 8 األمر يذهب الشافعية والحنابلة.

ذا كان المشرع المغربي قد وافق نظيره الجزائ        ، فإن المشرع التونسي قد 9ري وا 
سكت عن هاته المسألة، اعتمادًا على كفالة الدستور التونسي لحرية الدين والمعتقد، 

الذي  59فاإلشارة الوحيدة لمجلة األحوال الشخصية للمعتقد جاءت في الفصل
أب المحضون فال تصح  دين الحضانة من غير ينص:"إذا كانت مستحقة

                                                           

 . 379، صالمرجع السابق لطبري،ا  - 1
 .72.، صالمرجع السابقلقرطبي، ا  - 2
، دار 1محمد علوشيش الورتالني، أحكالام التعامالل مالع غيالر المساللمين واالسالتعانة بهم)دراسالة فقهيالة مقارنالة(،    - 3

 وما بعدها. 127.، ص2004التنوير، الجزائر، 
 .25.،ص2شرح مختصر خليل، ج  - 4
 من سورة النساء. 141اآلية  - 5
 .271.،ص المرجع السابقلكساني،ا  - 6
 .17 .ص تحفظات الجزائر ،المرجع السابق،جياللي ، تشوار  - 7
عبد الرحمن بن حسن النفيسه، مسائل في الفقه، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، مجلة علمية متخصصة في   - 8

 وما بعدها. 290مطابع دار البحوث، الرياض، ص، 70، العدد2006الفقه االسالمي، ، مارس، أفريل، ماي، 
لديانالة اإلسالالمية وأثالره علالى صالحة الالزواج مالن امالرأة كتابيالة، مجلالة الملحالق القضالائي، أحمد زوكاغي، اعتنالا  ا  - 9

 ومابعدها.10ص، 43، العدد2010مطبعة السالم، الربا ، ،  المعهد العالي للقضاء، المغرب،
الم تكالن واج المساللمة بغيالر المساللم، والمساللم بغيرالمساللمة مالز -4من المدونة:"موانع الزواج المؤقتة هالي:...39/4المادة
 كتابية"
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بطريقة غير مباشرة حق االختالف في الدين بين الزوجين.  حضانتها...."، فالنص ُيقر
وفي هذا يقول عمار الداودي:"وبصرف النظرعن اآلراء ومدى تطابقا أو اختالفها مع 
األخكام التقليدية للفقه اإلسالمي فإننا نعتبرهذا الحق أصياًل ومحميًا بنصوص 

سه بالدستور وبنصوص االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، كما وقع تكري
 . وهو تحليل منطقي من الناحية القانونية.1القانون الجزائي والمدني"

 :سيداوتعدد الزوجات وتعارضه مع نصوص اتفاقية –ثانياا 

لى علجزائري اة المشرع د  شِ ت اللجنة المعنية بالقضاءعلى التمييز ضد المرأة وبِ د  ق  نت  اِ       
في لمتناتكريسه للتمييز الصارخ والجلي للمرأة، وذلك بإبقائه على نظام تعدد الزوجات، ا

 أن مسألة إلىونصوص االتفاقية. ولقد كان رد الحكومة الجزائرية صريحًا باإلشارة 
 %.3التعدد غير مطروحة للنقاش في هاته الفترة، كونه ال ُيشكل سوى نسبة 

(، 8)م05/02ولقد شدد المشرع الجزائري على شرو  التعدد بموجب األمر           
 إلى، 2حيث اشتر ، وجود المبرر القانوني، والذي حصره في المرض المزمن، والعقم

تكون  وأن الإعالم الزوجة السابقة، أو الزيجات السابقات، والمخطوبة الالحقة،  جانب
رسمي الحق شر  عدم الزواج عليها من  عقد الزواج، أو عقد قد أدرجت فيلزوجة ا

بأمر من رئيس بالزواج  القضائي الترخيصهاته الشرو ،  إلىوُيضاف طرف الزوج.
 المحكمة.

ذا سعى المشرع          حد محاولة  إلىإضافة قيود كثيرة على التعدد  إلىهذا، وا 
إلغائه، فسيترتب عن ذلك عدة آثار خطيرة تعصف بالمجتمع، منها انتشار الزواج 
العرفي، انتشار الزنا بمفهومه الشرعي وليس القانوني، وبالتالي زيادة اأُلمهات 

لىالعازبات، ارتفاع معدالت اإلجهاض، زيادة دور الطفولة المسعفة...و   من  غيرها ا 
                                                           

 .241.عمار الداودي، المرجع السابق، ص - 1
 .1984 /12 /23الصادر بتاريد  102 /84المنشور الوزاري رقم   - 2
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    اآلثار السلبية. 

شديدة على الجزائر من ناحية تعدد الزوجات،  سيداوفإذا كانت توصيات لجنة         
الحظات لفرنسا ومن على ، فلماذا ال توجه نفس المُ سيداوكونها ُتخالف نصوص 

، فهو أيضًا 2 (PACS، في تنظيم تعدد الزوجات بطر  مختلفة)1نهجها من الدول
 5المقنن في فرنسا 4مثليي الجنس، ثم إن زواج 3بشكل عام سيداوُيخالف نصوص 
األسرة هي -3، التي تنص:"اإلنسانمن االعالن العالمي لحقو   16يتعارض مع م

بشأن الرضا  الجمعية العامة توصيةويتعارض مع  للمجتمع". الوحدة الطبيعية األساسية
 2018 هاقرار ، وذلك بموجب بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج

إن  . حيث جاء في ديباجتها:"1965المؤرخ في أول تشرين الثاني/نوفمبر  20-د
إذ تدرك أن من الواجب تعزيز كيان األسرة باعتبارها الوحدة األساسية  الجمعية العامة
 ". حق في التزوج وتكوين أسرة وان للبالغين من الذكور واإلناثفي كل مجتمع، 

ة اإلزدواجية لهاته اللجنة، فما ُيعتبر موافقًا ومالئمًا فهكذا، يتضح لنا النظر        
إذاكان من طرف الغرب، ال ُيعتبر كذلك إذا كان من طرف الدول  سيداولنصوص 

العربية اإلسالمية، ومن بينها الجزائر. األمر الذي يطرح أكثر من تساؤل على هاته 

                                                           

 (.2010(، وايرلندا)2007(، وسويسرا)2006(، وجمهورية التشيك)2004(، انجلترا)2001ألمانيا) -1
 من القانون المدني الفرنسي: 515/1تعرفه الماددة  -2

"un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de 

même sexe, pour organiser leur vie commune". 
والعالقالالالات منهالالالا:"...في كافالالالة األمالالالور المتعلقالالالة بالالالالزواج، 16/1ُتبالالاليح هالالالذا النظالالالام، وذلالالالك بالالالالتمعن فالالالي م سالالاليداوف -3

واضالالحة، أمالالا العالقالالات اأُلسالالرية فالمقصالالود بهالالا أنالالواع اأُلسالالر اأُلخالالرى الُمعتالالرف بهالالا فالالي .."، فمؤسسالالة الالالزواج اأُلسالالرية.
 الغرب خارج مؤسسة الزواج.

وما بعدها. حيالث تقول"مونيالك ويتق":"يجالب تغييالر نظالام االسالرة  289.، صالمرجع السابقخديجة كرار الشيد،  - 4
)ذكالالر/  اال بتحطالاليم نظالالام الزوجيالالةأة(، وهالالذا اليتحقالالق والعالقالالات الشخصالالية، بالقضالالاء علالالى التقسالاليم الثنائي)رجالالل/امر 

حالالالالل محلهالالالا الالالالنمط االجتمالالالاعي الوحيالالالد الالالالذي يكفالالالل الحريالالالة السالالالحا ". أخالالالذًا عالالالن: خديجالالالة كالالالرار، المرجالالالع  ُأنثالالالى(، وا 
 .293.السابق، ص

 .129.محمد الشافعي، المرجع السابق، ص -130
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من  16و2ته على المادتين الُمفارقة. وعليه ُمطالبة الموقف الجزائري بالتشبث بتحفظا
حفاظًا على قيم الجزائر وأمنها القانوني، وذلك كله ال يعتبر مساسًا  سيداواتفاقية 

 قرن خلت. 14بمساواة المرأة التي كفلها التشريع اإلسالمي منذ 

اة تحقيق المساو  إلىؤيد الُمشرع كأصل عام في مسعاه ومن خالل ما سبق، نُ          
. وسيدابين الرجل والمرأة في إطار إبرام عقد الزواج، وذلك حتى تتالئم مع اتفاقية 
سرة ن األفاالجراءات والتدابير التشريعية التي اتخذها المشرع، والمتمثلة في تعديل قانو 

سألة نوافقها في إبراز رضائية عقد الزواج، ولكننا ُنخالفها في م 05/02بموجب األمر 
ا وصيتهمحاولة إلغاء نظام الوالية، والتقييد الشديد لنظام التعدد. ذلك أن للجزائر خص

ًا نطالق، اسيداوالعقائدية، وأيديولجيتها التشريعية التي ُيتوجب احترامها من قبل لجنة 
 اإلنسانعامل خصوصية حقو   إلىمن سيادتها التامة، من جهة، ومن جهة ُأخرى 

ن األحوال أن تصبح عالمية، وباألخص في مجال األحوال التي ال يمكن بأي حال م
 الشخصية.

 تشريعات الدول أغلبعلمنة  ااستطاعو راية تامة بذلك فقد رب على دِ والغ          
، عمار(العربية بما فيها القانون الجنائي باستثناء قانون األسرة)وذلك تحت عامل االست

" بنص إالجريمة وال عقوبة  ولذلك تجد ُدعاة إلغاء قانون األسرة يتحججون بمبدأ"ال
على  الذي يقوم عليه القانون الجنائي. فالمشرع الجزائري ال يعاقب على جريمة الزنا،

 بالنسبة لمن بلغوا سن الرشد، على الرغم من اإلرادةارها تخضع لمبدأ سلطان اعتب
لسلوك الزنا، ونفس األمر بالنسبة للخمرواليناصيب،  اإلسالميةتحريم الشريعة 

 شريعةوالمعامالت الربوية وغيرها من األمثلة، التي اليوافق فيها المشرع الجزائري ال
 .اإلسالمية

عة الشري صوصيةخُ تمسك بِ ي   نْ وعليه، ُنعاود التأكيد على المشرع الجزائري أ        
 وعدم الخضوع في مجال قانون األسرة، على اعتبارها المصدر األول له، اإلسالمية
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تفكك وانحالل األسرة،  إلىوغيرها، فهي في ُمجملها تدعوا  سيداوغوطات لجنة ُض لِ 
 .1الجنسينساواة بين لق المُ ريعة خ  ذ  بِ 

 مديرةوفي هذا تنتقد المحامية االمريكية واالستاذة بجامعة بريغهام يونق، و          
بالقول:"تلجأ األنثويات  سيداومنظمة صوت األسرة "كاثرين بالمفورت" لجنة 

جبهة معادية المتطرفات، وُدعاة تحديد النسل، ونشطاء حقو  الشواذ الذين يشكلون 
تي يمكن من خاللها فرض إرادتهم على الشعوب التي تدعم ، لكل الوسائل اللألسرة

ل باألسرة الطبيعية. إنهم يستخدمون أساليب غير ديمقراطية، وطر  نقاش غير عادلة، 
 إلنسانانظومة حقو  عادية لألسرة استهدفت م  إن الُعصبة المُ  غالبًا ما يلجؤون للخداع.

قو  رية غالبية الشعوب، وللمفارقة باسم حلكونها الطريق المباشر للنفوذ، لتحجيم حُ 
ة ليس من المستغرب أن أكثر األنشطة راديكالية ما يحدث في لجنة اتفاقيف .اإلنسان
 دمرة لألسرة.تشجيع أنما  مُ  إلى، فهي تسعى سيداو

ِمرارًا أنه إذا تصادم رأيها حول حقو  المرأة مع الدين  سيداولقد أكدت لجنة و       
بل إن اللجنة طالبت علنًا إحدى الدول  ين والثقافة التنحي عن الطريق،الد والثقافة فعلى

ونؤيد الدكتورة في كل ما   .2 اإلسالمية بإعادة تفسير القرآن بطر  تكون مقبولة للجنة"
 أشارت إليه.

أُلسري، وبهذه اإلشارة تتم ِدراستنا لإلجراءات والتدابير التي اتخذها المشرع ا       
ع  فيما ذهب إليه من تعديالت  غوطات الخارجية. ونتمنى على الُض  إلىالذي خ ض 

 ومن اُلمشرع أن يتمسك بالشريعة اإلسالمية في قانون األسرة إلنها مصدره األصيل.
اِتممجموعة من الن ت ائج والُتوصيات ُنوِرُدها في ا إلىن خُلُص  ِخالل ُكل ما سبق  ة.لخ 

                                                           

لمالرأة فالي اإلسالالم، المالرأة وتحالوالت عصالر جديالد، محمد رمضان البوطي، البحث عن مشروع الستكمال حقالو  ا - 1
 وما بعدها. 318.المرجع السابق، ص

 .321،322.خديجة كرار الشيد، المرجع السابق، ص - 2
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فةةإ ارةةار انعةةاا زوةةد الةة  ا  فةةإ  الجنسةةي عسةةا ا   دراسةةا الليليل ةةا لوع  ةة  بال        
ة نلجنااسل ، الع اثيق الد ل ا الج ائري  اأُلسري  اللعريع ا ى بةي  أ  الُععر  الج ائري قد س 

ربةةا،  أ ل ةةا الةة  ا الجنسةةي  زنةةد اقبالععةةا زلةةع ابةةراا زوةةد الةة  ا        ،  ال ال ةةافةةإ الطو
فةةإ قةةان   األسةةر   يلةةع ُ يةةافج زلةةع اصنسةةجاا بةةي  ن ةة   الدسةةل ر لعةةدد ال  جةةا  

ة الععا دا   الوان    فكل ع  الدسل ر  الععا ةدا  ينُ  زلةع العسةا ا  الوان ن ةا بةي   ا و   
 ُنودا أ ا النلائج  اصقلرايا    بعذا  ،األفراد بغض النظر ز  الجنس

اللعاقةد  يق العبادر  أ  اصزال  زة  الرببةا فةإ فلكل ع  الجنسي  بداًا بالطوربا       
:" الخطبة  عدةب بةولجعا   ق أ 5عع اآلطر   فإ  ذا الط    اقلرينا   ابا نة  ا

كعةةةا يةةةر  الععةةةر  الج ائةةةري  .ق أ5،   اق ا 71نسةةةجاا بةةةي  العةةةاد  لإل ،"غيةةةز  ج  
زلع اسلعرار  اله العسا ا  يلع فإ العةد   زة  الطربةا، فة عك  لكةل عة  الجنسةي  أ  

 زل ةةةه نولةةةر  أ   ،   بةةةذلو أ جةةةر الععةةةر  اللعةةة  ض للرةةةر  الععةةةد   زنةةةه عةةةد  زنعةةةا
"مجةةةزب اللةةةبعل دةةةال الخطبةةة      ةةة عج   ق أ زلةةةع العةةةكل اللةةةالإ   5/3العةةةاد لعةةد  

ع  ال لةةةع   .   ي حةةة  لولةةة  ال ل ةةة، حةةة  اللةةةبعل ، ظع   ا ةةةول  اللةةةبعل  ةةةزع 
باللةةالإ   ةبد لةدينا ل افةةق بةي   ةةذا    ضةةزز بةو"خز".مالب ةو  اةةوال مةال اةةلحاو  للةو  

 عكرر ق ا   124الن   ن  ا
فإننةا نولةةر   ، ف عةا يطة  اسةةلرداد العةدا ا اللةةإ كانة  بةي  الطريبةةي  قبةل العةةد         

     زب اللوبل دال الخطب  هبا وه  ال اوال اللةبعل  -"   ابا فورا  الن  كعا يلإ 
ال اوال اللبعل مال الطز  ا"خز حلل ه زب الاةبا و  ال اوحة  ئوةمة  ، ظع مالاةو  محه ، عا 

 غيز  لك.، مول  يعجب دز  ظع   فو   قض  ب ك ظع ئ م او عئ  القب    ا ظ  ال
  ا اوال ظلةب الطةزحيال هةع الم  ةي  حة  اللةبعل ، حةال  لةر لةه   ة زباب هةبا وه ع لةع 

حةة  لولةة  عحةةوا ظلةةب الطةةزحيال يجةةعج للطةةز  ا"خةةز  -اةةوال اللةةبعل مةةال الطةةز  ا"خةةز.
 ي    ابو  الابا و باوح  ع وةل اإلابو ". -   زباب هبا وه.
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، فال  ا  كغيره ع  العو د  يلا  زند ابراعه الع ل افر أ ل ةا بط    األ ل اأعا      
لةةةةع  جةةةة د لكاعةةةةل بةةةةي  الرةةةةرفي  الرجةةةةل  العةةةةرأ   األعةةةةر الةةةةذي جعةةةةل الُععةةةةر   يةةةةر  ز

سةنا كاعلةا،   ة  19األسر ، يية  يةدد ا الُععةر  بسة   قان   العدنإ    ن    الوان   
الععةةر  عةةند الوا ةةإ سةةلرا اللةةرط     بيةةر أ  نفسةةه سةة  الرعةةد فةةإ الوةةان   العةةدنإ

  بيةةر أ  عةةا  بةةال  ا  أليةةد الرةةرفي  علةةع ُ جةةد  ع ةةليا فةةإ ذلةةو أ  ل جةة د  ةةر ر 
ُيؤطذ زلع الععر  زدا ليديده لعفع عإ ال ر ر   الع ةليا، األعةر الةذي يجعةل البةار 

زعا  سل  رله اللوديريا  اسعًا أعاا الوا إ صو
بفةةل ليديةةد يةةد أدنةةع للسةة  الوان ن ةةا ال يجةةر نجةةد الععةةر  أ   ، فةةإ نفةةس اصرةةار       

 ق أ لل ةةةبد كاللةةةالإ   7لعةةةديل العةةةاد   عةةةند اللةةةرط   الو ةةةائإ د نعةةةا، ييةةة  نولةةةر 
 ح ، عللقوض  ظال  ل ال بةولجعا  ئيةل  19 ك مل ظهل   الزجل عالمزظا ح  الجعا  ي مو  

  يجعج للقوض  ع  –ا .  لك لم لل  ظع ضزعزا، م ى  لكب  ئبزا الطزحيال دلى الجع 
    الخوم   دازظال  محح اإل ال بولجعا  بعال  ال 

كعا ُيؤطذ زلةع الُععةر  أنةه لةا ُ يةدد زو بةا الع ظةت الُعطةل  بةإبراا زوةد الة  ا        
ق أ  33المةوبافإ يالا زدا ليوق عرط الس  الوان ن ا لل  ا   يية  ارليينةا أ  ل ةبد 

  ا  ة  الةجعا  يةبعال ظهل ة  ظع ع  –2يبطل الجعا    ا اخ ل زاال الزضو.   -1:"كاللالإ
اةةوهبيال ظع علةة  حةة  لولةة  عجعبةةه،  ف ةة  ئيةةل الةةبخعل ع   ةةبا  ح ةةه، ع ايةة  بلةةب 

 لوئةة  اةةل مةةال ظاةةز  دلةةى  يةةزا  اللقةةب مةةال بعال يلةةع  ع –3الةةبخعل ب ةةبا  الماةةل. 
 100.000عبغزامة  اةال   ةحعا ،  لةى ةح  اوملة ، بةوللبن مةال  ةح   19طزح ه  ال

  ".ب 
سةر  الج ائريةا، ايجةاد نة   عة  اللة ا   داطةل األُ جا ةدًا لود يا   الععر  الج ائةري        

 بةةةذلو   عةةةرأ  فةةةإ العركةةة  الوةةةان نإ لكليععةةةا ذلةةةو بلجسةةةيد عبةةةدأ العسةةةا ا  بةةةي  الرجةةةل  ال
، زلةةع الغةةاا كةةل 05/02بع جةةر االعةةر ق أ ن ةة  يةةر  عةة  طةةال  لعديلةةه لةةبعض 

لفا ةةل بةةي  الجنسةةي ، السةة عا الن ةة   اللةةإ كانةة  لل ةةع  فةةإ اللعييةة  أ  عظةةا ر ال
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ر يعا بعض اصق اا  اللعيي  زلع العرأ  داطل عؤسسا األسر   فععد الععةر  فةإ ذلةو 
  الع لعديل األيكاا الطا ا بال ال ا فإ ال  ا ،  عسيلا لعدد ال  جا 

فإ زوةد الة  ا   عإف ،بعبدأ عسا ا  العرأ  لُ ُلطو  فعإ ال كعا لا عريه لل ال ا فالنسبا     
، كعةةةا أ  سةةةببعا ال يرجةةةع الةةةع نوةةة  أ ل ةةةا العةةةرأ ، بةةةل زلةةةع االوان ن ةةة   ةةةا ال سةةة  بال

نسانيلعا  فُ عك  الوة   أ  الُععةر   العكس ع  ذلو فعإ لليفاظ زلع سععلعا  كراعلعا  ا 
لعةرأ  الراعةد  ق أ،  ذلةو بعنيةه ا11جانر ال  ار فةإ لنظ عةه لل ال ةا بط ة   العةاد 

يق اصنفراد فإ ابراا   اجعةا، د   الرجة   الةع رأي  ليعةا،   ة  األعةر الةذي ال يلعاعةع 
 ُط   ةةةة ا زوةةةةد الةةةة  ا ، الةةةةذي  وةةةة ا زلةةةةع فلسةةةةفا الجعةةةةع بةةةةي  زةةةةائللي   لةةةة س بةةةةي  
عط ةةي    زل ةةه ُيل جةةر الرجةة   الةةع الةة لإ لُ عةةاركعا الةةرأي فعةة  األعةةي  زلةةع رزايلعةةا 

      له اجبار ا كعا ال يج   له عنععا ع  ال  ا  اذا ربب  ف ه   ع اليعا، فال  يق 
 ظع ظي اةخ   خ ةوزه" ننلود بعد   نعجر بعذا اللعبيةر بيةر السةل ا عة  الععةر        

 ةةإ العةةر ط اللةةإ يجةةر أ  للةة فر ف ةةه   أا ال  عةةا األقةةاررعةة   ةة   ةةذا العةةط   عةة  
ار أعةةاا الةة  ا  العرفةةإ،  عؤعةةر زلةةع فةةلد البةة فعةةذه العبةةار  عةةدزا  لإلنيةةرا   الليلةةل،

سةةر  اللةةإ ال ُلبنةةع بةةي  لعةةع  لغيةةر عفع عةةه األسةةر  الج ائريةةا  بعةةد ا زةة  العج لفكةةو األ
 عط ةةي  فوةةل، بةةةل ُ عةةارو فةةإ ليس سةةةعا أعةةطا  لجعععةةا  ةةةلا الورابةةا كي ةةل زةةةاا 

    ةذا 11 لطلع زنعا فإ  ةلر العةاد  ق أ 2فإ ا فالععر   نا أعار الع  لا الورابا
 يؤدي الع لناقض  بع ض بي  الن     

 فةةةإ األطيةةةر ُ عكةةة  الوةةة   أ  ال ال ةةةا ل سةةة  انوةةةا  عةةة  ق عةةةا كراعةةةا العةةةرأ  كعةةةا        
ُ  ةة ر الةةبعض، بةةل زلةةع العكةةس عةة  ذلةةون فةةال لإ  ةة  النةةارق الرسةةعإ للعةةرأ  ي  ةةل 

كةة   ارادلعةا كعةةا  ةةإ للعةةط  الةذي يريةةد الةة  ا  بعةةا، بةةل  ة  أيةةر  النةةاس زلةةع أ  ل
يية  ال يجة   كي ةل زةاا   ةا ُععةاركا،ع ليله فإ أيدي أعينا فإ العسلوبل  فال ال ةا  ال

أ  لنفةةرد العةةرأ  بةةإبراا زوةةد الةة  ا  بعفرد ةةا، بةةل ُ عةةاركعا  ليعةةا فةةإ ذلةةو  فبعةةد ر ةةا ا 
الكاعل  الير ع  بير اكراه ُلفة ض  ليعةا ل وة ا بةإبراا العوةد ن ابةًا زنعةا   بعةذا لةا نطةر  
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 لواليةةةةد عجلععنةةةةا ذ  الغالب ةةةةا العالك ةةةةا  زعلنةةةةا زلةةةةع ليكيةةةةد  يةةةةد  االسةةةةر  زةةةة  أزةةةةرا  
الج ائريةةا عةة  اللفكةةو  ال يةةد  اللةةإ لعرفعةةا االسةةر  فةةإ الغةةرر   زل ةةه نولةةر  أ    ةةبد 

 لقةب المةزظا الزااةبا جعاجاةو ي فةع   علياةو، عهةع ظيعهةو  ق أ كاللالإ  11ن  العاد  
مةال هة ا القةوحعال ي ةعلى جعا  الق  ةز  7اإلخالل بللاو  الموبا بعال  –ظع ظلب ظئوزباو. 

   ظعل وؤه  عه  األ ، حللب األئوز  األعليال عالقوض  عل  مال   عل  له
أعا بالنسبا لعسيلا لعدد ال  جا   ازلبار ا لطرق عبدأ العسا ا  بي  الجنسةي  فعة        

عةريعا اصسةالع ا كانة  ُلوةر باللعةدد لغ  ال رائل عنةه، فوةد رأينةا أ  اأُلعةا اللةإ سةبو  ال
ع  بير زدد عيد د أ   ابل،  نفس األعر بالنسبا للةد   الغرب ةا كفرنسةا يية  ُلجية  
اللعةةدد ليةة  ُعسةةع ا  ُأطةةرى كالعيثةةاق العةةدنإ للل ةةاع ، أ  عةةرز ا الطليلةةا فةةإ النظةةاا 
فةةةق  ةةة ا بل الفرنسةةةإ  األعةةةر الةةةذي رف ةةةله العةةةريعا اصسةةةالع ا  زعلةةة  زلةةةع لنظ عةةةه  و

ق أ)فةةإ  8   بةذلو أطةذ الععةر  الج ائةةري فةإ العةاد العةدد  العةر ط الع  ة ز ا  الذال ةةا
ازةةالا ال  جةةا ، لةة فر عةةر ط  ن ةةا العةةد  ،يةةد د األربةةع   جةةا ،  جةة د الُعبةةرر العةةرزإ

اللةةةرط   بةةةال  ا  عةةة  رئةةة س ، العطر بةةةا الاليوةةةا السةةةابوا، أ  ال يجةةةا  السةةةابوا ،  
   ( العيكعا
 الةةه العةةر ط اللةةإ قيةةد بعةةا الععةةر  عسةةيلا اللعةةدد الةةع يةةد عيا لةةا الغائةةه بيةةر أ       

اللعةةدد العرفةةإ الةةذي ال  عكةة   الةةعالرجةةا   سةةيلرلر زنعةةا بعةةض اآلثةةار السةةلب ا، كُلجةة ا
رةال  زل ةه  ال ععاقبةا عرلكب ةه  كعةا سةيرلفع ععةد  الرةالق، ععرفله،  ال  بره،  ال اص

وةةان   للرليةةق   جلةةه األ لةةع  عةة  أجةةل   اجةةه جةةل سةةيجد نفسةةه ع ةةررًا باسةةا الأل  الر 
 زل ةةه نلعنةةع زلةةع الععةةر  الج ائةةري أ  ال ُ  ةةيت عةةر ط ُأطةةرى فةةإ العسةةلوبل   الثان ةةا

ف  ا  الرجل بةيكثر عة  اعةرأ   فوةًا للوةان   ال  للعدد ال  جا  يلع ال نوع فإ العيظ ر 
 يطل بعبدأ العسا ا  بي  الجنسي  

عةةة  ييةةة    ةةةع العةةةرأ  فةةةإ الع اثيةةةق الد ل ةةةا نجةةةد أنعةةةا ب ةةةفا زاعةةةا   بالُعوابةةةل،       
  ةةة  يعا ةةةا يوةة ق اصنسةةةا  بغةةةض  ال  أ   ا  بن ةةة   كلعةةةا ل ةةر فةةةإ الجةةةاه  ايةةد،جةةا
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ال يلجةةةة أ عةةة  اصنسةةةةا  ،  العةةةةرأ  جةةة ا النظةةةر زةةة  الجةةةةنس أ  اللةةة   أ  الةةةةدي  أ  العةةةرق 
    للع ي  عرك  ا الوان نإ زلع العسل ى الد لإفباللالإ لجي

  لن ا الع الع اثيق الد ل ا  زلةع رأسةعا عد نيل الج ائر اسلواللعا عا فلوئ ذا،  ب      
العةةةةةرزا الد ل ةةةةةا)عيثاق األعةةةةةا العليةةةةةد ، اصزةةةةةال  العةةةةةالعإ ليوةةةةة ق اصنسةةةةةا ، الععةةةةةدي  

  ةةةةذا لعبيةةةةرًا عنعةةةةا زلةةةةع ايلةةةةراا يوةةة ق اصنسةةةةا  كافةةةةًا  يوةةةة ق العةةةةرأ  بعةةةةكل  ،الةةةد ليي (
عةةةة  سةةةة ادلعا الوان ن ةةةةا اللاعةةةةا، عةةةة  طةةةةال  ابةةةةرا  ط   ةةةةيلعا  انرالقةةةةاً  طةةةةا ،  ذلةةةةو

يةةدي ل جيلعا  عبادئعةةا العن ةة   زليعةةا فةةإ الدسةةل ر الج ائةةري، باسةةلععا  يوعةةا السةةيد   ا 
  فإ الليفج زلع الن    الد ل ا اللإ ال للعاعع  ث اب  الد لا الج ائريا  عبادئعا 

لللر ر السريع الذي لععده ق  ا العةرأ  زلةع الُعسةل ى الةد لإ، فوةد ُزوةد    نظراً       
(،  عةؤلعر 1994ألجلعا زديد العؤلعرا  الد ل ا أبر  ا عؤلعر اللنع ا  السةكا  بالوةا ر )

(،  لوةةد عةارك  الج ائةةر فةإ جةةل  الةه العةةؤلعرا  اللةإ ل ةةعر فةإ ُعيل ا ةةا 1995بكةي )
أ   األعةر الةذي يل جةر الليةذير عنةه  ة  سةلب ا  زكس عا لرفعه ع  ععار  يو ق العةر 

نلةةةةائج  الةةةةه العةةةةؤلعرا   طر رلعةةةةا زلةةةةع العةةةةرأ   األسةةةةر  الج ائريةةةةا بالط ةةةة  ، فعالةةةةه 
العةةةؤلعرا   ةةةدفعا األساسةةةإ لةةةدعير األسةةةر ، بالةةةدز   الةةةع اصباي ةةةا،  العةةةذ ذ،  الجنةةةدر ، 

بايةةا اصجعاض    بير ةةا عةة  العفةةا  ا البعيةةد     زةة  ق عنةةا  زادلنةةا ال ةةيا الجنسةة ا،  ا 
 الُعناف ةةا ليوةة ق العةةرأ   اصنسةةا      ةة  عةةا لسةةعع بعةةض العنظعةةا  اليك ع ةةا  األ ةةيلا

، اصسةةالع ا بيةةر اليك ع ةةا الةةع فةةرض  الةةه النعةةاذ  زلةةع كافةةا الةةد    طا ةةا العرب ةةا 
 كااللعا،  األعر الذي يل جر اليذر عنه  الل دي له بكةل  زبر أجع   األعا العليد   

   العلع ا  الععل ا ال سائل
أعةةا زلةةع عسةةل ى الع اثيةةق الطا ةةا بيعا ةةا   ةةعانا يوةة ق العةةرأ ، فوةةد زالجنةةا        

الفاق ةةا الر ةةا بةةال  ا ،  اليةةد األدنةةع لسةة    أ ععةةا فةةإ  الةةه الدراسةةا ععثلةةا فةةإ كةةل عةة 
 الفاق ةةةةا الو ةةةةاا زلةةةةع جع ةةةةع أعةةةةكا  اللعييةةةة   ةةةةد  ،الةةةة  ا ،  لسةةةةجيل زوةةةة د الةةةة  ا 

عا زلع لجسيد د لا الوةان   دا (   لود ان ع  الج ائر لكليععا ليكيدًا عنسي)1979العرأ 
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 اليةةةق،  لةةةا لن ةةةا الج ائةةةر الةةةع البر ل كةةة   اصطل ةةةاري الُعليةةةق بالفاق ةةةا الو ةةةاا زلةةةع 
 لولعار ه  األع  الوان نإ للد لا الج ائريا  1999جع ع أعكا  اللعيي   د العرأ 

بعثابةةا العةةرزا الد ل ةةا ليوةة ق العةةرأ ، فوةةد ُزنيةة  بيوةة ق  سةةيدا  ةةذا،  ُلعةةد الفاق ةةا       
اصقل ةادي  اصجلعةازإ،   العرأ  فإ عجعل ن   عا زلع العسل ى العةدنإ  الس اسةإ، 

قان ن ةةا عةة  أجةةل  ةةعا  لفعيلعةةا عةة  الةةد   األز ةةاا ععثلةةا فةةإ لجنةةا  آل ةةاكعةةا لنا لةة  
فةرض ثوافةا ب ، لعلةا  ر يطر ن   لل ع  فإ ر العا  سيدا بير أ  الفاق ا    سيدا 

العرجةةع ال ييةةد للةةد   فةةإ ق ةةا ا العةةرأ ،  رفةةض االطةةلال    االلفاق ةةاالع لعةةا،  ازلبةةار 
، بعا ف ه ط    ا ق اني  األية ا  العط ة ا  عةع اللعريعإ  الوان نإ لكثير ع  الد  

ايلةراا اللنة   زلةع  ن يةيلعةارض عةع عيثةاق األعةا العليةد  نفسةه الةذى     ذا االلة اا أ
 لذلو لو   اله االلفاق ا العديد ع  ليفظةا  الةد   يلةع   د    األعاالثوافإ  الدينإ لل

 بير العرب ا العسلعا 
، 2 ُنؤيةةةد الُععةةةر  الج ائةةةري ف عةةةا ذ ةةةر ال ةةةه عةةة  ابدائةةةه لوليفظالةةةه زلةةةع العةةة اد        

فاظًا عنةه زلةع أعنةه الوةان نإ،  ا زسيدا ع  الفاق ا  16،  15/4،  9/2  عةااًل ،  ذلو يو
لسةةعع الةةع فةةرض النعةة ذ  الغربةةإ الراعةةإ الةةع زالع ةةا  سةةيدا   فالفاق ةةا لعبةةدأ السةة اد لةةه 

يةةةدي ل ج ا  العةةةع ر ألعةةةر الةةةذي يلنةةةافع  ط   ةةة ا  لعةةةدد ا عةةةع ل ا يوةةة ق العةةةرأ ، ا
  األعا 
ةةبيةةر أنةةه عةةع ل         األطيةةر   يب   الةةه ايةةد ال ةةغل الةةد لإ الطةةارجإ زلةةع الج ائةةر، س 

،  للعلةةةق بالجانةةةر الس اسةةةإ للعةةةرأ    سةةةيبوع  ةةةذا سةةةيدا بعةةةض ليفظالعةةةا زلةةةع الفاق ةةةا 
ال ةةةغل عسةةةلعرًا زلةةةع الج ائةةةةر بعطللةةةت أن ازةةةه  أعةةةكاله الةةةةع أ  لسةةةير الج ائةةةر كةةةةل 

 ليفظالعا 
 ةة  عيا لةةا  سةةيدا  عةةا ُ عكةة  عاليظلةةه يةة   لوةةارير الج ائةةر األربةةع الةةع لجنةةا          

ع قفعا ع  زدا سير الليفظا  لبريرًا سةلب ًا  أي بععنةع أنعةا لرلةر عة  لبرير الج ائر 
اللجنةةا ال ةةبر زليعةةا فةةإ عسةةيلا سةةير ليفظالعةةا ريثعةةا لُةةر ض العةةعر الج ائةةري زةة  
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كبيةةةةةةر  ال األبلب ةةةةةةا، فعةةةةةةإ ل ةةةةةةردا بوععار ةةةةةةا الط   ةةةةةة ا  العالع ةةةةةةا الدطيلةةةةةةا زل ةةةةةةه
بةةي  الجنسةةي   فباللةةالإ ال عنةةا  لإلجةةرااا   اللةةدابير الُعسةةليدثا بعةةي  لع يةة  العسةةا ا  

 البا  س اسا الُطر   ُطر  ، فلدريج ًا يلا سير كل الليفظا    ع
 ا ةذا األعةةر الةذي ُننكةةره زلةةع الجةاه اليك عةةا الج ائريةا، ذلةةو أنعةةا سةلجد نفسةةعا أعةةا     

زوبةةةا ز ةةة ا  لنفيةةةةذ الوةةة اني  عةةة  قوبةةةةل العجلعةةةع الج ائةةةري األ ةةةةيل العلعسةةةو بعبةةةةاد  
الثاب   الراسخ فإ الةدفا   بعبدئهل جر زلع الُععر  اللعسو  زل ه يُ   السعياا عريعله 

زةةة  أعنةةةه الوةةةان نإ،  الةةةةدفا  زةةة  أيدي ل جيلةةةه  ثوافةةةا عجلععةةةةه  نعةةةا لوُعسةةةاير  الع اثيةةةةق 
  فنجةةد أ  بعةةض الةةد   الكبةةرى يلعاعةةع  النظةةاا العةةاا للد لةةا عةةا الد ل ةةا لكةة  فةةإ يةةد د

اصنسةةا  فةةإ العةةالا لةةا لن ةةا الةةع بعةةض الع اثيةةق اللةةإ  اللةةإ للغنةةع بالةةدفا  زةة  يوةة ق 
الةةةةذي يل ةةةع  انعةةةةاا عيكعةةةا الجنا ةةةةا   1998 ُلعنةةةع بيوةةةة ق اصنسةةةا ، كعيثةةةةاق ر عةةةا

الد ل ةةةا فلةةةا لن ةةةا لةةةه ال ال ةةةا  العليةةةد  األعريك ةةةا  ر سةةة ا، صنةةةه ال يلعاعةةةع  أنظعلعةةةا 
 العاعا الداطل ا 

ةةة فةةةإ األطيةةةر، ُنجةةةدد الوةةة   أ  العةةةرأ  ال      و وعا ج ائريةةةا للعلةةةع بعسةةةا ا   لكاعةةةل عةةةع ع 
الرجل فإ عجا  يو ق انعاا زود ال  ا  فإ كل ع  قان   األسةر  الج ائةري،  الع اثيةق 

لةع الغةاا قةان   األسةر  ايةدا  الُعناد ةا ا   لعُ جا  لو    ال ع  سيدا الد ل ا  زلع رأسعا الفاق ا 
 ا ا  الطارج ا ز  أ  بير ذلو ع  الدو 

لةةع طرةة ر  العةةؤلعرا  ا  الةةع انلبةةاه الُععةةر  الج ائةةري افةةإ  ةةذا العجةة نةة هبيةةر أننةةا نُ      
لةع لجسةيد النعة ذ  ي  اي، الةراع1999 بر ل ك   سيدا الد ل ا للعرأ ،  كذا طرر الفاق ا 

سلعا،  ع  بينعةا العجلعةع ا  العرب ا العُ ععلالغربإ الفردي الرأسعالإ  فر ه زلع العج
 اثيةةةق عالةةةه الع   ز ةةةا العجلعةةةع الج ائةةةري باأل ةةةدا  اليو و ةةةا لو ل جةةةر لُ ل ةةةه ي  ع  الج ائةةةري  ف  

ظةاا طيةل زلةع النو    كةل عةا  ة  د  يض  زدا ق بُ ا يل جر زل ه أ  ًا د  ع  ك     ؤلعرا   العُ 
ةة هُ و ةةسةةلععاًل فةةإ ذلةةو ي  سةةلعد عةة  العةةريعا اصسةةالع ا، عُ سةةر  العُ وةةان   األُ العةاا لو  يد فةةإ الس 
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للُةةهطةةلال  الةةذي لعسةةكًا بعبةةدأ يةةق اصالةةليفج، عُ  ف  العةةا اللةةإ  ةة   العةةرزا الد ل ةةا ذ  نُ  ك 
  سيدا انبثو  زنعا الفاق ا 
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 (01)الملحق 
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة

  1979كانون األول/ديسمبر  18المؤرخ في  34/180لألمم المتحدة 
  (1) 27، وفقا ألحكام المادة 1981أيلول/سبتمبر  3تاريخ بدء النفاذ: 

 إن الدول األطراف في هذه االتفاقية، 
إذ تلحظ أن ميثاق األمم المتحدة يؤكد من جديد اإليمان بحقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة الفرد 

 وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، 
ذ تلحظ أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس  وا 
يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات 

 الواردة في اإلعالن المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، 
ذ تلحظ أن على الدول األطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان واجب ضمان  وا 

اة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية مساو 
 والسياسية، 

ذ تأخذ بعين االعتبار االتفاقيات الدولية المعقودة برعاية األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة،  وا 
 التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق، 

ذ تلحظ أيضا القرارات و  اإلعالنات والتوصيات التي اعتمدتها األمم المتحدة والوكاالت وا 
 المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق، 

ذ يساورها القلق، مع ذلك، ألنه ال يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع  وا 
 النطاق ضد المرأة، 

ذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشك ل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة وا 
اإلنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع واألسرة، ويزيد من صعوبة التنمية 

 خدمة بلدها والبشرية،  الكاملة إلمكانات المرأة في
ذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حاالت الفقر، ال ينلن إال أدنى نصيب من الغذاء والصحة  وا 

 والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات األخرى، 
ذ تؤمن بأن إقامة النظام االقتصادي الدولي الجديد، القائم على اإلنصاف والعدل، سيسهم إسهاما  وا 

 زا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، بار 
ذ تنوه بأنه البد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري  وا 
واالستعمار واالستعمار الجديد والعدوان واالحتالل األجنبي والسيطرة األجنبية والتدخل في الشؤون 

 نساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كامال، الداخلية للدول إذا أريد للرجال وال
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ذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم واألمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون  وا 
فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها االجتماعية واالقتصادية، ونزع السالح العام وال سيما 

رمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة نزع السالح النووي في ظل رقابة دولية صا
المتبادلة في العالقات بين البلدان، وا عمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة األجنبية 

واالستعمارية واالحتالل األجنبي في تقرير المصير واالستقالل، وكذلك من شأن احترام السيادة 
تقدم االجتماعي والتنمية، واإلسهام، نتيجة لذلك في تحقيق الوطنية والسالمة اإلقليمية، النهوض بال

 المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، 
يمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة ألي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا  وا 

 دين، مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميا
ذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه األسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به  وا 
حتى اآلن على نحو كامل، واألهمية االجتماعية لألمومة ولدور الوالدين كليهما في األسرة وفى 

 تنشئة األطفال،
ذ تدرك أن دور المرأة في اإلنجاب ال يجوز أن يكون أساسا للتم ييز بل إن تنشئة األطفال تتطلب وا 
 بدال من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل، 

ذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي  وا 
 للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع واألسرة، 

ادئ الواردة في إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن وقد عقدت العزم على تنفيذ المب
 تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

  :قد اتفقت على ما يلي
 الجزء األول

 1المادة 
 م علىاد أو تقييد يتألغراض هذه االتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبع

أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان 
ي أو في والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أ

ها ، بصرف النظر عن حالتميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها
 .الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

 2المادة 
تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل 

المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام 
  :بما يلي

)أ( إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرى، إذا 
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لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خالل التشريع 
 وغيره من الوسائل المناسبة،

وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، )ب( اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية 
 لحظر كل تمييز ضد المرأة،

)ج( فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، 
 عن طريق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،

عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات )د( االمتناع 
 والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام؛

)هـ( اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة 
 أو مؤسسة،

بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين  )و( اتخاذ جميع التدابير المناسبة،
 واألنظمة واألعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،

 .)ي( إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة
 3المادة 

ادية سية واالجتماعية واالقتصتتخذ الدول األطراف في جميع الميادين، وال سيما الميادين السيا
 .كاملينها الوالثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدم

ع موذلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها على أساس المساواة 
 .الرجل
  4المادة 

ين باف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية ال يعتبر اتخاذ الدول األطر  .1
، ي نحوأالرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه االتفاقية، ولكنه يجب أال يستتبع، على 

 اإلبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت
 .والمعاملةأهداف التكافؤ في الفرص 

 تدابيرال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة، بما في ذلك تلك ال .2
 .الواردة في هذه االتفاقية، إجراء تمييزيا

  5المادة 
 :تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي

رجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات )أ( تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك ال
والعادات العرفية وكل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو 

 أعلى من اآلخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
عتراف بكون )ب( كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، اال
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تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين األبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال 
 هي االعتبار األساسي في جميع الحاالت 

  6المادة 
شكال تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أ

  .ل بغاء المرأةاالتجار بالمرأة واستغال
 الجزء الثاني

  7المادة 
ة سياسيتتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة ال

 :والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في
 التي األهلية لالنتخاب لجميع الهيئات)أ( التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، و 

 ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام،
)ب( المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، 

 وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
 .بالحياة العامة والسياسية للبلد)ج( المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم 

  8المادة 
ي دون أو تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، 

 .تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات الدولية
  9المادة 

و أحقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها تمنح الدول األطراف المرأة  .1
وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج  .االحتفاظ بها

رض لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية، أو أن تف
 .عليها جنسية الزوج

  .األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهماتمنح الدول  .2
 الجزء الثالث

 10المادة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا 

الرجل  مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين
 :والمرأة

)أ( شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، وااللتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات 
العلمية في المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، 

ني والمهني والتعليم التقني وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتق
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 العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
)ب( التساوي في المناهج الدراسية، وفى االمتحانات، وفى مستويات مؤهالت المدرسين، وفى 

 نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
تعليم بجميع )ج( القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل ال

أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا 
 الهدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،

 )د( التساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسية األخرى،
في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو  )هـ( التساوي 

األمية الوظيفي، وال سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر اإلمكان بتضييق أي فجوة في 
 التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،

نساء الالئى تركن المدرسة قبل )و( خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات وال
 األوان،

 )ز( التساوي في فرص المشاركة النشطة في األلعاب الرياضية والتربية البدنية،
)ح( إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاهها، بما 

 .في ذلك المعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرة
  11المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل  .1
 :لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق وال سيما

 أ( الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،)
ك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون ب( الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذل)

 االستخدام،
الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية واألمن على العمل وفى جميع  (ج)

مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وا عادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية 
 ب المتكرر،والتدريب المهني المتقدم والتدري

د( الحق في المساواة في األجر، بما في ذلك االستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما )
 يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

وال سيما في حاالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز  هـ( الحق في الضمان االجتماعي،)
 والشيخوخة وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة األجر،

 .الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة اإلنجاب (و)
األمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو  .2

 :الدول األطراف التدابير المناسبة



6 
 

أ( لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومة والتمييز في الفصل من العمل على )
 أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،

و المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان ب( إلدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األجر أ)
 للعمل السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية،

ج( لتشجيع توفير الخدمات االجتماعية المساندة الالزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين االلتزامات )
ريق تشجيع إنشاء العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، وال سيما عن ط

 وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال،
 .د( لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في األعمال التي يثبت أنها مؤذية لها)

يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا  .3
جية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب في ضوء المعرفة العلمية والتكنولو 

 .االقتضاء
  12المادة 

 لرعايةاتتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان  .1
الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات 

 .حية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم األسرةالرعاية الص
ما يتعلق من هذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة في 1بالرغم من أحكام الفقرة  .2

افية ذية كبالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات مجانية عند االقتضاء، وكذلك تغ
 .أثناء الحمل والرضاعة

  13لمادة ا
 ألخرى اتتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجاالت 
وق، الحق للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس

  :والسيما
 أ( الحق في االستحقاقات العائلية،)
 لى القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال االئتمانب( الحق في الحصول ع)

 المالي،
ج( الحق في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة )

 .الثقافية
 14المادة 

وار الهامة تضع الدول األطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، واألد .1
التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا ألسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات االقتصاد 

غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه االتفاقية على المرأة في 
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 .المناطق الريفية
على التمييز ضد المرأة في المناطق  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء .2

الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد 
  :منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في

 أ( المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائي على جميع المستويات،)
الوصول إلى تسهيالت العناية الصحية المالئمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات  ب()

 المتعلقة بتنظيم األسرة،
 ج( االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي،)
د( الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه )

مية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقيق بمحو األ
 زيادة كفاءتها التقنية،

هـ( تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة )
 لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،

 اركة في جميع األنشطة المجتمعية،و( المش)
ز( فرصة الحصول على االئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيالت التسويق، والتكنولوجيا )

المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وكذلك في 
 مشاريع التوطين الريفي،

ا فيما يتعلق باإلسكان والمرافق الصحية واإلمداد ح( التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيم)
 .بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصالت

 الجزء الرابع
  15المادة 

 .تعترف الدول األطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون  .1
وتساوى  تمنح الدول األطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، .2

لرجل بينها وبينه في فرص ممارسة تلك األهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق ا
دارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل اإلجراءا ت في إبرام العقود وا 

 .القضائية
ا خاصة التي يكون لهتتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك ال .3

 .أثر قانوني يستهدف الحد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية
شخاص تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة األ .4

قامتهم  .وحرية اختيار محل سكناهم وا 
  16المادة 



8 
 

ألمور ناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة اتتخذ الدول األطراف جميع التدابير الم .1
 :لمرأةالمتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل وا

 أ( نفس الحق في عقد الزواج،)
 ب( نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل،)
 حقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،ج( نفس ال)
ح( نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في األمور )

 المتعلقة بأطفالهما وفى جميع األحوال، يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول،
لذي عدد أطفالها والفاصل بين الطفل وا هـ( نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج،)

 قوق،يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الح
ا مم، أو د( نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيه)

 هيم في التشريع الوطني، وفى جميع األحوال يكون شابه ذلك من األعراف، حين توجد هذه المفا
 لمصلحة األطفال االعتبار األول،

نوع و ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم األسرة والمهنة )
 العمل،

دار ) ا تهح( نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واإلشراف عليها وا 
 .والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

ي فال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية، بما  .2
  .اذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامي

 الجزء الخامس
 17المادة 

من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه االتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد  .1
المرأة )يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة( تتألف، عند بدء نفاذ االتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد 

ن خبيرا من تصديق الدولة الطرف الخامسة والثالثين عليها أو انضمامها إليها من ثالثة وعشري
ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه االتفاقية، تنتخبهم 
الدول األطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيالء االعتبار لمبدأ التوزيع 

 .ونية الرئيسيةالجغرافي العادل ولتمثيل مختلف األشكال الحضارية وكذلك النظم القان
ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف ولكل دولة  .2

 .طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها
يجرى االنتخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية، وقبل ثالثة أشهر على  .3

جه األمين العام لألمم المتحدة رسالة إلى الدول األطراف يدعوها األقل من تاريخ كل انتخاب، يو 
فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد األمين العام قائمة ألفبائية بجميع األشخاص 
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المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كال منهم، ويبلغها إلى الدول 
 .األطراف

أعضاء اللجنة في اجتماع للدول األطراف يدعو إليه األمين العام في مقر تجرى انتخابات  .4
األمم المتحدة. وفى ذلك االجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول األطراف فيه نصابا قانونيا له، 

يكون األشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من 
 .مطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرين والمصوتيناألصوات وعلى أكثرية 

غير أن فترة تسعة من األعضاء المنتخبين في  .ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات .5
االنتخاب األول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد االنتخاب األول فورا، 

 .التسعة بالقرعةباختيار أسماء هؤالء األعضاء 
من هذه  4و  3و  2يجرى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيين الخمسة وفقا ألحكام الفقرات  .6

المادة بعد التصديق أو االنضمام الخامس والثالثين. وتنتهي والية اثنين من األعضاء اإلضافيين 
 .رعة من قبل رئيس اللجنةالمنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالق

لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة  .7
 .بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة

يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد األمم المتحدة باألحكام  .8
  .روط التي تحددها الجمعية، مع إيالء االعتبار ألهمية المسؤوليات المنوطة باللجنةوالش
يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق لالضطالع بصورة فعالة  .9

 .بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه االتفاقية
  18المادة 

ر ن تدابياألمين العام لألمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته متتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى  .1
دارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعن التقدم المحرز ف  ي هذاتشريعية وقضائية وا 

  :الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك
 أ( في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،)
 وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك، ب()

رة في يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بااللتزامات المقر  .2
 .هذه االتفاقية

  19المادة 
 .تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها .1
 .نتينتنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة س .2

 20المادة 
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وفقا  تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة ال تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة .1
 .من هذه االتفاقية 18للمادة 

 .جنةتعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده الل .2
 21المادة 

لس تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بواسطة المج .1
االقتصادي واالجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير 
 للجنةاوالمعلومات الواردة من الدول األطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير 

 .فوعة بتعليقات الدول األطراف، إن وجدتمش
 .يحيل األمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعالمها .2

 22المادة 
ن يحق للوكاالت المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها م

ة في تفاقية إلى تقديم تقارير عن تنفيذ االأحكام هذه االتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكاالت المتخصص
  .المجاالت التي تقع في نطاق أعمالها

 الجزء السادس
 23المادة 

تكون  لمرأةليس في هذه االتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل وا
 :واردة

 أ( في تشريعات دولة طرف ما،)
 .اهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولةب( أو في أية اتفاقية أو مع)

  24المادة 
تتعهد الدول األطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق 

 اإلعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية،
  25المادة 

 .يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول .1
 .األمين العام لألمم المتحدة وديعا لهذه االتفاقية يسمى .2
 .تخضع هذه االتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة .3
م لدى يكون االنضمام إلى هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع االنضمام بإيداع صك انضما .4

 .األمين العام لألمم المتحدة
 26المادة 
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ألية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه االتفاقية، وذلك عن طريق  .1
 .إشعار خطى يوجه إلى األمين العام لألمم المتحدة

 .طلبتقرر الجمعية العامة لألمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا ال .2
  27المادة 

نضمام في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو االيبدأ نفاذ هذه االتفاقية  .1
 .العشرين لدى األمين العام لألمم المتحدة

 أما الدول التي تصدق هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام .2
تصديقها  لة صكيداع هذه الدو العشرين فيبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إ

 .أو انضمامها
 28المادة 

يتلقى األمين العام لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو  .1
 .االنضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول

 .ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه االتفاقية وغرضها .2
ات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى األمين العام لألمم يجوز سحب التحفظ .3

 را منالمتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبالغ جميع الدول به. ويصبح هذا اإلشعار نافذ المفعول اعتبا
 .تاريخ تلقيه

  29المادة 
 يعرض للتحكيم أي خالف بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف حول تفسير أو تطبيق هذه .1

االتفاقية ال يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم 
ر يتمكن األطراف، خالل ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أم

قا التحكيم، جاز ألي من أولئك األطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وف
 .لنظام األساسي للمحكمةل

ا ال ألية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه االتفاقية أو تصديقها أو االنضمام إليها، أنه .2
الفقرة  وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك .من هذه المادة 1تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 

  .إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل
 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت 2ولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ألية د .3

 .بإشعار توجهه إلى األمين العام لألمم المتحدة
 30المادة 
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ة لصينيتودع هذه االتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها باألسبانية واإلنكليزية والروسية وا
 .لألمم المتحدةوالعربية والفرنسية لدى األمين العام 

ثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب األصول، بإمضاء هذه االتفاقية  .وا 
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(02الملحق )  
نص التحفظات واإلعالنات المقدمة من الجزائر فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

 التمييز ضد المرأة
 تحفظات
 :2المادة 

ُتعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أنها على استعداد لتطبيق أحكام هذه المادة 
 .الجزائري  بشرط عدم تعارضها مع أحكام قانون األسرة

 :2، الفقرة 9المادة 
من  2تود حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن تعرب عن تحفظاتها بشأن أحكام الفقرة 

 .التي تتنافى مع أحكام قانون الجنسية الجزائري وقانون األسرة الجزائري  9المادة 
 : متىفقانون الجنسية الجزائري ال يسمح للطفل باكتساب جنسية األم إال

 كان األب غير معروف أو عديم الجنسية؛ -
 .كان الطفل قد ولد في الجزائر ألم جزائرية وأب أجنبي ولد في الجزائر -

من قانون الجنسية الجزائري، يجوز للطفل الذي يولد في  26وعالوة على ذلك، بموجب المادة 
ن يكتسب جنسية األم بشرط عدم الجزائر ألم جزائرية وأب أجنبي لم يولد على األرض الجزائرية، أ

 .اعتراض وزارة العدل على ذلك
 .من قانون األسرة الجزائري على انتساب الطفل ألبيه من خالل الزواج الشرعي 41وتنص المادة 

الطفل ينتسب إلى أبيه إذا ولد في غضون األشهر “من ذلك القانون على أن  43المادة  وتنص
 .”العشرة التي تعقب تاريخ انفصال األب عن الزوجة أو تاريخ وفاته

 :4، الفقرة 15المادة 
، المتعلقة بحق 15من المادة  4تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام الفقرة 

 4رأة في اختيار مكان إقامتها وسكنها، ينبغي أال تفسر على نحو يتعارض مع أحكام الفصل الم
 .( من قانون األسرة الجزائري 37)المادة 
 :16المادة 

المتعلقة بتساوي حقوق  16تعلن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن أحكام المادة 
صلة بالزواج، أثناء الزواج وعند فسخه على السواء، ينبغي الرجل والمرأة في جميع األمور التي لها 

 .أال تتعارض مع أحكام قانون األسرة الجزائري 
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 :29المادة 
، 29من المادة  1إن حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ال تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 

ألطراف حول تفسير أو تطبيق التي تنص على أن أي خالف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول ا
االتفاقية، وال يسوى عن طريق المفاوضات، يعرض، بناء على طلب واحدة من هذه الدول، للتحكيم 

 .أو على محكمة العدل الدولية
فحكومة جمهورية الجزائر الديمقراطيــــــــــة الشعبية ترى أنه ال يمكن عرض أي خالف من هذا القبيل 

 .محكمة العدل الدولية إال بموافقة جميع أطراف النزاع للتحكيم أو إحالته إلى
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 (03الملحق )

 العهدين الدوليينقدمة من الجزائر فيما يخص نص التحفظات واإلعالنات الم  

س التي هي مشتركة بين العهددين عىدأ هاهدا م تمد(1إعالن تفسير: تفسر الحكومة الجزائرية المادة )
بأيددة حددا  حدد  كاعددة الشددعوب عيددر الفابددر لىتلددرر عددي تفريددر الملدديرت وعددأ السددي رة عىددأ  رواتهددا 

 ( مدن العهددد14( عدي كدال العهددينت وعددي المدادة )1/3ال بيعيدةت وتدرأ هن مدا يشددار إليدل عدي المددادة )
يم الدددولي الصددال بددالحفوص امةتلددادية وامجتماعيددة وال فاعيددة مددن إبفدداب حالددة التبعيددة لددبع  ا ةددال

  .يتعددددددددددددددددددددددددار  مدددددددددددددددددددددددد  مي دددددددددددددددددددددددداص ا مددددددددددددددددددددددددم المتحدددددددددددددددددددددددددة وههددددددددددددددددددددددددداعها
هدددد الددددولي الصدددال بدددالحفوص امةتلدددادية وامجتماعيدددة ( مدددن الع8وتفسدددر الحكومدددة هحكدددام المدددادة )

عددر ( مددن العهددد الدددولي الصددال بددالحفوص السياسددية والمدايددة تفسدديرا  يف ددي بج22وال فاعيددةت والمددادة )
 .الفدااون هدو اا ددار الدمل تعمددر الددو  داصىدل عيمددا يتعىد  بتالدديم ممارسدة الحد  عددي إاشداب تالدديم

لعهددددد الدددددولي الصددددال بددددالحفوص ا( مددددن 13مددددن المددددادة ) 4 – 3وتعتبددددر الحكومددددة هحكددددام الففددددرتين 
  .امةتلدادية وامجتماعيدة وال فاعيدة م تمدس بأيدة حدا  الحد  عدي هن تدالم بحريدة الامهدا التعىيمدي

مددددن العهددددد الدددددولي الصددددال بددددالحفوص المدايددددة  (23مددددن المددددادة ) 4وتفسددددر الحكومددددة هحكددددام الففددددرة 
والسياسية بشدأن حفدوص ومسدئوليال الدزوجين ه اداب الدزوا  وعادد عسدصل عىدأ هاهدا م تمدس بأيدة حدا  

 .الفاعدة ا ساسية التي يفوم عىيها الالام الفااواي الجزائرل 
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 (4الملحق )
 البرتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 1999أكتوبر  9الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ  4

  16وفقا ألحكام المادة  ،2000ديسمبر  22تاريخ بدء النفاذ 
 إن الدول األطراف في هذا البروتوكول،

إذ تالحظ أن ميثاق األمم المتحدة يؤكد، مجددا، اإليمان بحقوق اإلنسان األساسية 
 وبكرامة اإلنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء، 

ذ يالحظ أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ينادي بأن جميع ال بشر قد ولدوا أحرارا وا 
متساوين في الكرامة والحقوق، وبأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات 
 الواردة فيه، دون أي تمييز من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، 
ذ يعيد إلى األذهان، أن العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، وغيرهما من الصكوك  وا 

 لحقوق اإلنسان، تحظر التمييز على أساس الجنس،  الدولية
ذ يعيد إلى األذهان، أيضا، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  وا 
)"االتفاقية"(، التي تدين فيها الدول األطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوافق 

ميع الوسائل المناسبة ودون على انتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة بج
  .إبطاء

ذ تؤكد، مجددا، تصميمها على ضمان تمتع المرأة، بشكل تام وعلى قدم المساواة،  وا 
بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي 

 انتهاكات لهذه الحقوق والحريات، 
  :قد اتفقت على ما يلي

طرف في هذا البروتوكول )"الدولة الطرف"( باختصاص اللجنة تقر الدولة ال 1المادة 
الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة )"اللجنة"( في تلقي التبليغات المقدمة لها وفقا 

  .للمادة الثانية، والنظر فيها
يجوز تقديم التبليغات من قبل األفراد أو مجموعات األفراد، أو نيابة عنهم،  2المادة 

الية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا النتهاك أي بموجب الو 
من الحقوق الواردة في االتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. وحيث يقدم التبليغ نيابة 
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عن أفراد أو مجموعات من األفراد، فيجب أن يتم ذلك بموافقتهم، إال إذا أمكن لكاتب 
  .من دون مثل هذه الموافقة التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم

يجب أن تكون التبليغات كتابية، وال يجوز أن تكون مجهولة المصدر. وال  3المادة 
يجوز للجنة تسلم أي تبليغ إذا كان يتعلق بدولة طرف في االتفاقية، ولكنها ليست طرفا 

  .في هذا البروتوكول
ن أن جميع اإلجراءات ال تنظر اللجنة في التبليغ إال إذا تحققت م -1: 4المادة 

العالجية المحلية المتوفرة قد استنفدت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه اإلجراءات 
العالجية بصورة غير معقولة، أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا 

  .فعاال
  :تعلن اللجنة أن التبليغ غير مقبول في الحاالت التالية - 2
إذا سبق للجنة دراسة المسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في الماضي، أو كانت  (1)

  .قيد الدراسة حاليا، بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية
  .إذا كانت غير متماشية مع أحكام االتفاقية (2)
  .إذا اتضح أنه ال أساس له أو غير مؤيد بأدلة كافية (3)
  .شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغإذا  (4)
إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول  (5)

  .بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إال إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ
فصل فيه بناء على يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي التبليغ، وقبل ال -1:  5المادة 

حيثياته الموضوعية، أن تنقل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا عاجال التخاذ التدابير 
المؤقتة الضرورية لتالفي إمكان وقوع ضرر يتعذر إصالحه لضحية أو ضحايا 

  .االنتهاك المزعوم
ا، (، ال يعني هذ1في الحاالت التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفقرة ) - 2

  .ضمنا، أنها تقرر بشأن قبول التبليغ أو مدى وجاهته بشكل موضوعي متجرد
ما لم تعتبر اللجنة أن التبليغ غير مقبول من دون إحالته إلى الدولة -1:  6المادة 

الطرف المعنية، وشريطة أن يوافق الفرد أو األفراد على الكشف عن هويتهم لتلك 
الدولة الطرف بصورة سرية على أي تبليغ يقدم  الدولة الطرف، فإن على اللجنة إطالع

  .إليها بموجب هذا البروتوكول
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يتعين على الدولة الطرف المتلقية أن تقدم إلى اللجنة، خالل ستة أشهر، شروحا  - 2
أو إفادات خطية توضح القضية، والمعالجة، إذا وجدت، التي كان يمكن أن تقدمها 

  .تلك الدولة الطرف
ظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها، بموجب هذا البروتوكول، في تن-1:  7المادة 

ضوء جميع المعلومات التي توفر لها من قبل األفراد أو مجموعات األفراد أو نيابة 
  .عنهم، ومن قبل الدولة الطرف، شريطة نقل هذه المعلومات إلى األطراف المعنية

يغات المقدمة بموجب هذا تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبل - 2
  .البروتوكول

بعد فحص التبليغ، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن وجدت،  - 3
  .إلى األطراف المعنية

تدرس الدولة الطرف، بعناية، آراء اللجنة، فضاًل عن توصياتها، إن وجدت،  - 4
حول أي إجراء يتخذ في  وتقدم إليها، خالل ستة أشهر، ردا خطيا، يتضمن معلومات

  .ضوء آراء اللجنة وتوصياتها
يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي  - 5

تدابير اتخذتها الدولة الطرف استجابة آلرائها أو توصياتها، إن وجدت، بما في ذلك ما 
الطرف التي تقدم بموجب المادة  تعتبره اللجنة مناسبا، وذلك في التقارير الالحقة للدولة

  .من االتفاقية 18
إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة -1:  8المادة 

أو منهجية للحقوق الواردة في االتفاقية، على يدي الدولة الطرف، فإن على اللجنة أن 
وأن تقدم، لهذه الغاية،  تدعو الدولة الطرف إلى التعاون معها في فحص المعلومات،

  .مالحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة
يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعين االعتبار أي مالحظات يمكن أن تقدمها الدولة  - 2

الطرف المعنية، فضال عن أي معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديها، أن تعين 
قرير عاجل إلى اللجنة. عضوا واحدا أو أكثر من أعضائها إلجراء تحقيق، ورفع ت

ويجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول 
  .على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية

بعد فحص نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج  - 3
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  .مقرونة بأي تعليقات وتوصيات
يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم مالحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة  - 4

  .أشهر من تسلمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة
يجب إحاطة هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع  - 5

  .مراحل اإلجراءات
دعو الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم يجوز للجنة أن ت 9المادة 

من االتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للتحقيق الذي أجري  18بموجب المادة 
  .بموجب المادة الثامنة من هذا البروتوكول

يجوز للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فترة األشهر الستة المشار إليها  - 2
(، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إطالعها على التدابير المتخذة 4) 8 في المادة

  .استجابة إلى مثل هذا التحقيق
يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول، أو المصادقة عليه، أو  10المادة 

االنضمام إليه، أن تعلن أنها ال تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في 
  .9 و 8المادتين 

يجوز ألي دولة طرف أصدرت إعالنا وفقا للفقرة األولى من هذه المادة، أن تقوم،  - 2
  .في أي وقت، بسحب هذا اإلعالن عبر تقديم إشعار إلى األمين العام

تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض األفراد  11المادة 
ملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة بموجب هذا التابعين لواليتها القضائية لسوء المعا

  .البروتوكول
من االتفاقية،  21تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة  12المادة 

  .ملخصا لألنشطة التي تمارسها بموجب هذا البروتوكول
واسع،  تتعهد كل دولة طرف بإشهار االتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق 13المادة 

والقيام بالدعاية لهما، وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة 
  .وتوصياتها، وبخاصة حول المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف

تعد اللجنة قواعد اإلجراءات الخاصة بها، والواجب اتباعها عندما تمارس  14المادة 
  .المهام التي خولها إياها البروتوكول

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول ألي دولة وقعت على االتفاقية، -1:  15المادة 
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  .أو صادقت عليها، أو انضمت إليها
يخضع هذا البروتوكول للمصادقة عليه من قبل أي دولة صادقت على االتفاقية  - 2

  .أو انضمت إليها. وتودع صكوك المصادقة لدى األمين العام لألمم المتحدة
يفتح باب االنضمام إلى هذا البروتوكول ألي دولة صادقت على االتفاقية أو  - 3

  .انضمت إليها
يصبح االنضمام ساري المفعول بإيداع صك االنضمام لدى األمين العام لألمم  - 4

  .المتحدة
يسري مفعول هذا البروتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع الصك -1:  16المادة 

  .صادقة، أو االنضمام، لدى األمين العام لألمم المتحدةالعاشر للم
بالنسبة لكل دولة تصادق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه، بعد سريان  - 2

مفعوله، يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها صك 
  .المصادقة، أو االنضمام، الخاص بها

  .ال يسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول 17 المادة
يجوز ألي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول، وأن -1: 18المادة 

تودعه لدى األمين العام لألمم المتحدة. ويقوم األمين العام، بناء على ذلك، بإبالغ 
بما إذا كانت تحبذ عقد  الدول األطراف بأي تعديالت مقترحة، طالبا منها إخطاره

مؤتمر للدول األطراف بغية دراسة االقتراح، والتصويت عليه. وفي حال اختيار ما ال 
يقل عن ثلث الدول األطراف عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو األمين العام إلى عقده تحت 

رعاية األمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف التي تحضر 
  .مر، وتدلي بصوتها فيه، إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة إلقرارهالمؤت
يسري مفعول التعديالت عندما تقرها الجمعية العامة لألمم المتحدة، وتقبل بها  - 2

الدول األطراف في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثين، وفقا للعمليات الدستورية في كل 
  .منها

ت، تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلت بها، عندما يسري مفعول التعديال - 3
بينما تظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديالت سابقة 

  .تكون قد قبلت بها
يجوز ألي دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في أي  -: 19المادة 
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ام لألمم المتحدة. ويسري مفعول وقت، بموجب إشعار خطي موجه إلى األمين الع
االنسحاب من البروتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي اإلشعار من قبل األمين 

  .العام
يتم نبذ هذا البروتوكول من دون المساس بأحقية استمرار تطبيق أحكامه على أي  - 2

منة، قبل تبليغ قدم بموجب المادة الثانية، أو أي تحقيق بوشر فيه بموجب المادة الثا
  .تاريخ سريان مفعول االنسحاب الرسمي

  :يبلغ األمين العام لألمم المتحدة جميع الدول بالتالي 20المادة 
  .( التوقيعات والمصادقات وعمليات االنضمام التي تتم بموجب هذا البروتوكولأ)
  .18ب( تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وأي تعديل له يتم بموجب المادة )
  .19ج( أي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة )

يتم إيداع هذا البروتوكول، الذي تتمتع نصوصه العربية والصينية -1:  21المادة 
واإلنجليزية والفرنسية والروسية واألسبانية بالدرجة نفسها من الموثوقية، في أرشيف 

  .األمم المتحدة
صدقة من هذا البروتوكول إلى جميع يبعث األمين العام لألمم المتحدة بنسخ م - 2

 .الدول المشار إليها في المادة الخامسة والعشرين من االتفاقية
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. الجمعية العامة، الجلسة  A/res/40/108 قرارات الدورة األربعون للجمعية العامة. -2
 http://www.un.org/arabic.  13/12/1985في  116العامة 

 . 1، التوصية العامة رقم 1986لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة، الدورة الخامسة،  -3
www1.umn.edu/humanrts/arabic/cedaw 

 وثيقة األمم المتحدة 5، التوصية العامة رقم 1988لجنة السيداو ، الدورة السابعة،  -4
A/43/38. www1.umn.edu/humanrts/arabic/cedaw. 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/res/40/108&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/res/40/108&Lang=A
http://www.un.org/arabic
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المساواة في الزواج   21، التوصية العامة رقم 1992، 13لجنة السيداو ، الدورة  -7
 A/49/38www1.umn.edu/humanrts/ara/cedaw والعالقات األسرية. وثيقة األمم المتحدة

. الحياة السياسية والعامة  23، التوصية العامة رقم 1997، 16لجنة السيداو ، الدورة  -8
 .A/43/38. www1.umn.edu/humanrts/arabic/cedaw وثيقة األمم المتحدة

 .11، في الدورة 17/09/1998الصادر في  5819قرار جامعة الدول العربية رقم  -9
لمرأة امن االتفاقية  12المادة   24التوصية العامة رقم  ،1999، 20لجنة السيداو ، الدورة  -10

 A/54/38www1.umn.edu/humanrts/arab/cedaw والصحة. وثيقة األمم المتحدة
 .2010وز/يوليه . في تمA/RES/64/289قرار الجمعية العامة رقم  -11
من اتفاقية القضاء على جميع  16: توصية عامة بشأن المادة 29التوصية العامة رقم -12

أشكال التمييز ضد المرأة )اآلثار االقتصادية المترتبة على الزواج والعالقات األسرية وعلى فسخ 
نهاء العالقات األسريةالز   (. CEDAW/C/GC/29 ( )واج وا 

 CEDAW/C/DZA/11/09/1998 تقرير الجزائر األولي أمام لجنة السيداو -13
 . CEDAW/C/SR.406/1/ Add.1 رد لجنة السيداو على التقرير األولي للجزائر   -14

11/09/1998  
 CEDAW/C/DZA/02/ 05/02/2003 تقرير الجزائر الثاني أمام لجنة السيداو    -15
 CEDAW/C/SR.667.668 رد لجنة السيداو على التقرير الثاني للجزائر -16

   CEDAW/C/DZA/3-4/    24/05/2010 تقرير الجزائر الثالث والرابع أمام لجنة السيداو
 CEDAW/C/SR.1031 للجزائررد لجنة السيداو على التقرير الثالث والرابع  -17

 CEDAW/C/SR.1032و
-3، جنيف، 44الدورة ُتجاه الجزائر، واالجتماعيالمجلس االقتصادي تقرير  -18
   E/C.12/DZA/CO/4.2010أيار/ماي/21

 (،A/10/62)10الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم  -19
 .153الفقرة
، (A/10/62)10الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون ، الملحق رقم  -20
 .153الفقرة
(، A/10/53)10الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون ، الملحق رقم  -21
 .497الفقرة

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/64/289
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAWGenRec29Arabic.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAWGenRec29Arabic.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CEDAWGenRec29Arabic.pdf
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، خاص 1999أكتوبر//11/12/13تقرير المجلس األعلى االسالمي، الملتقى الثالث، في  -22
 بموضوع المرأة والطفل.

قة: الوثي ، رقم2010إحقاق حقوق المرأة، فبراير  15منظمة العفو الدولية، بكين+ -23
2010/005/77 ACT  
التقرير حول تحليل الوضع الوطني للحقوق اإلنسانية للمرأة الجزائرية والمساواة على أساس  -24

-2008منطقة األرومتوسطية)النوع االجتماعي، برنامج تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في ال
 ..www.euromedgenderequality.org .2010(،جوان2011
تحليل الوضع الوطني، الحقوق اإلنسانية للمرأة والمساواة على أساس  تقرير الجزائر حول -25

-2008النوع االجتماعي، لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقةاالرومتوسطية)
2011.)www euromedgenderquality. Org 
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 ملخص:

ساوى الُمؤسس الدستور الجزائري في الحقوق والمراكز القانونية لكل المواطنين، بغض النظر عن الجنس       
أو اللون أو العرق. ومن ذلك حرص الُمشرع في قانون األسرة على تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في إبرام 

التي  وذلك تماشيًا مع المواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة)سيداو( عقد الزواج،
يجوز للمرأة أن ُتبادر باإلعالن عن الِخطبة. كما وحد فعلى مستوى الِخطبة  .صادق عليها الجزائر بتحفظ

رع الجزائري ركن الولي في عقد الزواج، على ِلكال الجنسين، وألغى الُمش سنة كاملة19الُمشرع السن القانونية بـ 
، من غير أي على ِغرار باقي العقود اأُلخرى  أساس األهلية القانونية الكاملة للمرأة في إبرام عقد زواجها بنفسها

عدد الزوجات من أجل عدم انتشاره في المجتمع سعيًا وصاية عليها من طرف الولي. كما أضاف قيود جديدة لت
  الزوجة. منه أِلُحادية

 سيداو.-تعدد الزوجات -الولي -سن الزواج -الِخطبة-المرأة-الرجل -الجندر -المساواة الكلمات المفتاحية:

Résumé:  
Le fondateur de la Constitution algérienne a instauré l égalité des droits et les situations  juridiques 
et pour tous les citoyens, indépendamment de leur sexe, de la couleur ou de la race. Le législateur a 
tellement travaillé sur le droit de la famille pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les 
femmes dans la conclusion d'un contrat de mariage, en ligne avec les conventions internationales, 
en particulier l'abolition de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), 
ratifiée par l'Algérie conservatrice. Au niveau de mariage il a permis à une femme de prendre 
l'initiative de faire son fiançailles . aussi le législateur unie l’ âge légal de 19 par an pour les deux 

sexes, et annule le gardien législature dans le contrat de mariage, la femme a le droit de faire son 
maiage par elle meme sans aucune tutelle Il a également ajouté de nouvelles restrictions à la 
polygamie afin de ne pas répandre dans la communauté dans un effort pour encourager la mono 
femme. 
 Mots-clés: l’égalité - Gender- homme-femme-fiançailles – âge de mariage - wali - la polygamie - 
CEDEF. 
 

Abstract: 
                 The founder of The Algerian Constitution equalize rights and  legal centers for all 
citizens, regardless of sex,  colour, or race . The legislature in the Family code is keen to promote 
equality between men and women in the contract of marriage , in line with international 
conventions, particularly the convention of the ablation of all forms of discrimination  against 
woman which was ratified conservatively by Algeria . 
          Woman may initiate to announce the engagement. Besides. the Legislature  united the legal 
age of19 years old for both sexes. and canceled the guardian in the contract of marriage on the basis 
of full legal capacity of woman in her marriage contract like the rest other the contracts. Without 
any guardianship. It also. added new restriction on polygamy in order not to spread in the 
community in pursity of monogamy. 
 
Keywords: Equality- Gender-man -woman - engagement-Marriage age- the guardian- polygamy-
CEDAW. 


