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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

 ػػا و مايػػة اػػذو ال قػػوؽ إف دور المػػر ة  ػػم المجتمػػو وموقػػوع اا ػػرار ل ػػا   قو 
اخػر  ت عػػا لل وػر واايدلوجيػة وااوػراؼ والعػادات الموجػودة  ػػم إلػ   يختلػؼ مػف مجتمػو

ولػػذلؾ وانػػت    ػػ عض المجتمعػػات لػػـ ت ػػدت ايػػة ااتمػػاـ ل قػػوؽ المػػر ة و مايت ػػا  الدولػػة
مسػػػالة  مايػػػة المػػػر ة م ػػػط ااتمػػػاـ الوايػػػر مػػػف الوتػػػاب وال ق ػػػا  واسػػػيما ولػػػ  ال ػػػعيد 

 .الدولم 

 :البحث أهمية أواًل:

 واػم  ا   د المواقػيو الم مػةة اذا ال  ث  م تسليط القو  ول   يتجل  اامي
 قػػوؽ المػػر ة و مايت ػػا و يػػاف اانت اوػػات التػػم تتعػػرض ل ػػا يوميػػا  ػػم ا لػػب دوؿ العػػالـ 

  م ظؿ الظروؼ واا داث التم تمر   ا تلؾ الدوؿ . 

  :مشكمة البحثثانيًا: 

  ل  ػث  ػػم وي يػة معالجػة اانت اوػػات التػم تتعػػرض ل ػا المػػر ةتومػف مشػولة اػػذا ا
 عيػؿ الن ػوص التػم وػدـ ت و   س ب  ياب الن وص التػم تقػر اػذو ال قػوؽ و مايت ػا

ووػػػدـ وجػػػود الجػػػزا ات المناسػػػ ة التػػػم تقػػػمف ا ػػػرار اػػػذو ال قػػػوؽ   لةتعػػػالذ اػػػذو المسػػػ 
 و مايت ا . 
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 :نطاق البحثثالثًا: 

تسليط القو  ول   ماية المر ة  ػم اطػار القػانوف  يقت ر نطاؽ اذا ال  ث  م 
الػػدولم و ػػاعخص ولػػ   ػػعيد المنظمػػات الدوليػػة العالميػػة واا ليميػػة والمتخ  ػػة  ػػم 

  ماية المر ة .
 هدف البحث:رابعًا: 

معر ػة االيػات التػم ر ػدت ا المنظمػات الدوليػة  ػم مجػاؿ إل   ي دؼ اذا ال  ث
 قماف اذو ال ماية .جؿ    ماية المر ة ووي ية ت عيل ا مف

 :منهج البحثخامسًا: 

وا يػة  ػدر اإلموػاف   ػورة وإلوطػا    غية اإللماـ واإل اطة  م ػردات اػذا ال  ػث 
سػػنت و مػػن ذ ااسػػلوب ااسػػتقرالم مػػف خػػاؿ تت ػػو االيػػات التػػم وقػػعت   وػػف م ردات ػػا

  ماية المر ة . جؿ  مف
 :هيكمية البحثسادسًا: 

و طريقة متناسقة ومتوازنة  ػدر   ال  ث   ورة وا يةاا اطة  موقوع  جؿ  مف 
 :اآلتمتطلب تقسيـ اذا ال  ث و ؽ   قد  تو ؿ تغطية وا ة جوانب ال  ث  اامواف

 مااية ال ماية الدولية للمر ة وتطورو التاريخم: اعوؿالم  ث 
 تعريؼ ال ماية الدولية للمر ة : اعوؿالمطلب 

 لل ماية الدولية للمر ة التطور التاريخم : المطلب الاانم
  ماية المر ة  م اطار المنظمات الدولية : الم  ث الاانم

  ماية المر ة  م اطار المنظمات الدولية العالمية : اعوؿالمطلب 
  ماية المر ة  م اطار المنظمات اا ليمية والمتخ  ة : المطلب الاانم

 : وتتقمف :الخاتمة
   ااستنتاجات: اوا
 ات.التو ي: اانيا
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 األولاملبحث 
 ماهيت احلمايت للدوليت للمرأة وتطوره التارخيي 

وذلػؾ   ل ياف مااية ال ماية الدوليػة للمػر ة ا ػد مػف معر ػة المق ػود   ػذو ال مايػة
ومػػػا اف  يػػػاف   (1)لمػػػا يترتػػػب ولػػػ  اػػػذو المعر ػػػة مػػػف  نػػػا  ا وػػػاـ وترتيػػػب ااػػػار  انونيػػػة 

 ؽ للتطور التاريخم ل ذو ال ماية .التطر إل   ال ماية الدولية للمر ة يقودنا

تعريػؼ ال مايػة  اعوؿنتنػاوؿ  ػم المطلػب   مطل ػيفإلػ   ولذا سنقسـ اذا الم  ث
 التطور التاريخم للمر ة.إل   و م المطلب الاانم نتطرؽ  الدولية للمر ة

 األولاملطلب 
 تعريف احلمايت الدوليت للمرأة 

   ػػػرويفإلػػػ   سنقسػػػـ اػػػذا المطلػػػب يػػػاف تعريػػػؼ ال مايػػػة الدوليػػػة للمػػػر ة  جػػػؿ  مػػػف
و ػػم ال ػػرع الاػػانم تعريػػؼ المػػر ة  ػػم القػػانوف   لتعريػػؼ ال مايػػة اعوؿنتطػػرؽ  ػػم ال ػػرع 

 الدولم. 
 تعريف الحماية: األولالفرع 

و مػ  المػريض مػا   منعػه ت   م  الشم  ي ميه  مايػة ) الوسػر(: ال ماية لغة
  (2)وت مم امتنو  منعه اياو  قروو م  المريض ما ي  وت مم امتنو  منعه اياو  يقرو

  منعته اف يقتػرب ت    وما يقاؿ  ميت المواف(3)ن رت ـ ت  ويقاؿ  ميت القوـ  ماية
 .(4)اتقاو ت  وا م  الرجؿ مف وذا

 و ميته  ماية اذا د عت ونه  م ظور ا يقرب ت  ويقاؿ اذا الشم   مم

                                                           

ر ِحّد عبدهللا، اٌحّا٠ة اٌجٕائ١ة ٌجخة ا١ٌّت، رضاٌة ِاجطت١ر، و١ٍة اٌمأْٛ، جاِعة اٌّٛصلً، ٠اض( 1)

 .5، ص2002

؛  60،  ار صلللا ر، ب١للرٚن، ٌبٕلللاْ، )م.ن(،ص1ابللٓ ِٕرللٛر، ٌطلللاْ اٌعللرم، ِلللا    ّللٝ،   (2)

 ، ص 1411، ِؤضطة اٌرضاٌة، ب١رٚن، ٌبٕاْ، 1اٌف١رٚز ابا ٞ، اٌماِٛش اٌّح١ط،  

 . 243ٖ، ص1403، عاٌُ اٌىتب، ب١رٚن، 1اٌمطاع، وتام االفعاي،  ابٓ  (3)

 . 16،  ار اٌّعرفة، ٌبٕاْ، ص1اٌسِخشرٞ، أضاش اٌبالغة،  ( 4)
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) وا َيس ُؿ  ميـٌ   وله تعال : وال ميـ ال ديؽ القريب وما  م  (1)ود عت منه مف يقر ه
 . (2) ميمًا(

الجمػػو و  ق ػة  ػػم المػػاؿ وال ػرب  و يػػؿ امػػا لغتػاف  ي مػػاالدُّولػػة العو  الدوليػة: الدوولػػة
ِدَوؿ  و يػػؿ الدوولػػة  ػػال تل  ػػم ال ػػرب  ف تػػداؿ إ ػػدد ال لتػػيف  والػػدُّوؿ  القػػـ  ػػم و  ُدَوؿ

ج الدُّلػة اسػـ الشػم  الػذت ُيتػداوؿ والدولػة الماؿ يقاؿ:  ار ال مُ  ُدولًة  ين ـ  و اؿ الزجا
انتقػؿ مػف اعمر يدوؿ َدوًا  ودولة   و دالؿ. وداؿ   ال عؿ واانتقاؿ مف  اٍؿ ل اؿ. داؿ

زالػت  واداؿ الشػم  جعلػػه  , ػاؿ  ودالػت اايػاـ دارت  ودالػت دولػة ااسػت دادإلػ    ػاؿ
ُدَوؿ  وِدًوؿ. واليػػػوـ و  دوات  ودولػػػة م ػػػرد جمعػػػه     ت تػػػارة ل ػػػاا  وتػػػارًة ل ػػػاا مداولػػػة
 ُدَوؿ إلػػػ     َدولّيػػػة:  سػػػـ منسػػػوبتمتػػػو  نظػػػاـ  وػػػومم واسػػػتقاؿ سياسػػػمإ لػػػيـ ي: الَدولػػػة

 .(3)دوؿإل   ُدَولّية  سـ مانث منسوبو 

وي يػة شػارة إلػ  اما ال مايػة  انونػا:  نجػد انػه ونػد وقػو تعريػؼ ل ػا يجػدر  نػا اإل
اـ اف ال مايػة موجػودة مػو وجػود   جػود القػانوفواػؿ اف ال مايػة موجػودة مػو و   ايجاداػا

؟ ويموػػف ااجا ػػة ولػػ  اػػذا التسػػااؿ مػػف خػػاؿ ايجػػاد اػػذو ال مايػػة ليتسػػن  لنػػا نسػػافاإل
اذ اف القانوف لـ يقػو تعري ػا م ػددا ل ػا   الو وؼ ول  استنتاج م  وـ ال ماية القانونية

  ؿ اف  وراا تندرج  سب ااميت ا .

مػػف ااػػـ الوسػػالؿ التػػم تقػػمف  تعػػدف ال مايػػة الدوليػػة  مػػف الجػػدير  الػػذور  يػػاف ا
و مقتق  اػذو ال مايػة تلتػـز جميػو الػدوؿ  عػدـ    شوؿ واـ نسافودـ انت اؾ  قوؽ اإل
 ػػاذا و ػػو خػػرؽ ل ػػؽ مػػف اػػذو ال قػػوؽ اوت ػػر اػػذا الخػػرؽ انت اوػػا   انت ػػاؾ اػػذو ال قػػوؽ

 . (4) ماية اذو ال قوؽ جؿ  لمجمووة اات ا يات التم وقعت مف
                                                           

، 255ٖ،ص1411،  ار اٌمٍللُ،  ِشللك،2اٌراغللب االصللفٙأٟ، ِفللر ان اٌفللا  اٌمللر ْ اٌىللر٠ُ،   (1)

 . 10، ص1141ٕاْ، ،ب١رٚن، ٌب1االِاَ ابٛ بىر ِحّد عبداٌما ر، ِختار اٌصحاح،  

 .10ضٛر  اٌّعارد، ا٠٢ة  (2)

، 2001، علاٌُ اٌىتلام، اٌملا٘ر ، ضلٕة 1 .أ ّد ِختلار عّلر، ِعجلُ اٌٍالة اٌعرب١لة اٌّعاصلر ،   (3)

 . 711-717ص،

،  ار إٌٙضلة اٌعرب١لة، اٌملا٘ر ، ٠5ٕرر:   .أ ّد ابٛ اٌٛفلا، اٌٛضل١ط فلٟ اٌملأْٛ اٌلدٌٟٚ اٌعلاَ،  ( 4)

 . 614، ص2007
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ا ؿ معن  ال ماية ا يختلؼ  م ن سه وانما يختلؼ  م نوع ال ماية   سب ما و 
و ػم القػانوف الػدولم ولػ   ػػد   مسػامواػذا المعنػ  مسػتعمؿ  ػم ال قػه اإل  يقػاؼ اليػه

م  ػػػول ـ ))وج ػػػت الديػػػة ولػػػ  العا لػػػة ان ػػػـ ااػػػؿ سػػػامماػػػاؿ ذلػػػؾ  ػػػم ال قػػػه اإل  سػػػوا 
ال مايػػة امػػروا  التنا ػػر والتعػػاوف  ػػم ت مػػؿ  لمػػا وػػانوا متنا ػػريف  ػػم القتػػاؿ و   ن ػػرته

. وماػاؿ (1)الدية ليتساووا  م  مل ا ومػا تسػاووا  ػم  مايػة  عقػ ـ  عقػا ونػد القتػاؿ ((
 (2)و ماية اسرد ال رب ..الخ  ذلؾ  م القانوف الدولم  ماية ق ايا ال رب

اختلػػػػؼ  ق ػػػػا  القػػػػانوف الػػػػدولم  ػػػػم تعريػػػػؼ ال مايػػػػة ال مايػػػػة الدوليػػػػة ا ػػػػطا ا 
والما ػظ اف اات ا يػات   لدولية  من ـ مف اوطااا معن  واسعا ومػن ـ مػف قػيؽ من ػاا

وانمػػػػا ن ػػػػت ولػػػػ    ات المتعلقػػػػة  ال مايػػػػة لػػػػـ تػػػػورد تعريػػػػؼ ل ػػػػاوانػػػػوالمعااػػػػدات واإل
  التػػم تلتػػـز   ػػا الػػدوؿ سػػوا  وػػاف اػػذا االتػػزاـ  انونيػػا اـ اد يػػا جػػرا اتمجمووػػة مػػف اإل

طر ػه ال قػه  لػذا ا ػد لنػا مػف اسػتعراض مػا جػرا اتو اإل  رت ال ماية ولػ  اػذ وو ن ا
 . م اذا ال دد(

  ػم ا ػدد  لقػات النقػاش التػم نظمت ػا اللجنػة الدوليػة لل ػليب اا مػر  ػم وػاـ 
)م  ػـو ال مايػة الدوليػة يشػمؿ : اآلتػمية التعريػؼ نسانت ن  ممالم المنظمات اإل 1999

مػػة جميػػو اانشػػطة التػػم ت ػػدؼ   ػػ ة وا نسػػافا ػػطاح ال مايػػة  ػػم مجػػاؿ  قػػوؽ اإل
  (3) ( لقػػػػماف اا تػػػػراـ الوامػػػػؿ ل ػػػػذو ال قػػػػوؽ و قػػػػا لػػػػنص وروح القػػػػوانيف ذات ال ػػػػلة

ي لل لتو يؼ ال ماية الدولية   سب  ؿ وال ماية  والما ظ ول  اذا التعريؼ انه ا
تماػؿ ال مايػة الدوليػة ت إف  وو قا للتعريؼ  ساسالوطنية التم تت مل ا الدولة  الدرجة اع

و مػػػا   مختلػػػؼ اانشػػػطة التػػػم تمارسػػػ ا ال يلػػػات للقػػػماف الوامػػػؿ ا تػػػراـ اػػػذو ال قػػػوؽ
 نسػافالػدولم ل قػوؽ اإل و  خلماينسجـ مو نص وروح الن وص الواردة  ػم القػانوف الػد

                                                           

 . 115ٖ، ص1405،  ار ا ١اء اٌتراث، ب١رٚن، ٌبٕاْ، 3ٌجصاص، ا ىاَ اٌمراْ اٌىر٠ُ،  ا (1)

ِٛضللٛعة االافال١للان ٚاٌمللراران اٌد١ٌٚللة، ) م، ن(،  –ع١طللٝ ربللاح، ِٛضللٛعة اٌمللأْٛ اٌللدٌٟٚ (2)

 .167ص

بعلة  . ٔب١ً عبد اٌر ّٓ ٔاصر اٌد٠ٓ، ضّأان  مٛق اإلٔطاْ ٚ ّا٠تٙا ٚفما ٌٍملأْٛ اٌلدٌٟٚ، اٌط (3)

 . 115، ص2006ٝ، اٌّىتب اٌجاِعٟ اٌحد٠ج، االضىٕدر٠ة، األٌٚ



 رأةــللم ةــالدولي ةــالحماي

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

125 

ولػػـ يعػػػط م ػػػاديؽ لتوػػػوف مػػػاا يقػػػاس  جػػػرا اتاػػػذو اإل التعريػػؼ لػػػـ ي ػػػيف مػػػاام إاو  ف
العامػػػة التػػػم تمارسػػػ ا  جػػػرا اتليػػػة  ان ػػػا )مجمووػػػة اإلومػػػا ور ػػػت ال مايػػػة الدو   وليػػػه

تمارسػػه اج ػػزة ال مايػػة الدوليػػة الخا ػػة  مػػا و   ااج ػػزة المتخ  ػػة  ػػم اامػػـ المت ػػدة
موجػب  والتػم انشػات  نسػافالمساولة وف مرا  ة تن يذ الدوؿ التزامات ا  ػا تراـ  قػوؽ اإل

  (1) (ميااؽ اامـ المت دة وق تم ات ا يات الوواات الدولية المتخ  ة واات ا يات الت
العامػػة التػػم تمارسػػ ا ااج ػػزة  جرا ات ػػاإلومعيػار التمييػػز  ػػيف ال مايػػة العامػػة والمتمالػػة 

 و  المتخ  ػػػة وال مايػػػة الخا ػػػة اػػػو اف يوػػػوف العمػػػؿ  موجػػػب مياػػػاؽ اامػػػـ المت ػػػدة
ايػػػة  متػػػ  وانػػػت ال م معااػػػدات خا ػػػة ت رم ػػػا الووػػػاات الدوليػػػة و   موجػػػب ات ا يػػػات

 موجب الميااؽ وانت  ماية وامة واذا وانت  موجب ات ا يات ا رمت ا الوواات الدوليػة 
وجا  اذا التعريػؼ اواػر ت ديػدا مػف سػا قه  الميااؽ وانت  ماية خا ةإل   ولو استنادا

الووػاات  و  مارسػت ا اامػـ اذ   ر ال ماية ول  تلؾ التم ت مػؿ ال ػ ة الدوليػة سػوا 
 تعنػ  ال مايػة اا ػرار (2)ال مايػة  قول ػا ؼ  رانسوز  وشيه سولينيهو د ور   المتخ  ة

 قو ا واف السلطات التم تمارس السلطة ولي ـ لدي ا التزامات وتعنم الػد اع  لأل راد  ف 
جانػػب وجػػوداـ المػػادت لػذا تعوػػس  وػػرة ال مايػػة جميػػو إلػ   لأل ػػرادوػف الوجػػود القػػانونم 

د المعرقػيف للخطػر مػف التمتػو  ػال قوؽ والمسػاودة المادية التم تموػف اا ػرا جرا اتاإل
المن وص ولي ا  م اات ا يات الدولية وول  ايه  اؿ ول  منظمات اا ااة اف تورس 

انه روز التزاـ الدوؿ تجػاو اا ػراد إل   نستنتذ مف التعريؼ اذو القوانيف   ورة ملموسة(
الجانػػب الػػػدولم إلػػػ   يشػػر تجػػاو  قػػوؽ اا ػػػراد ولػػـ يقػػو ولػػػ  واتق ػػا مػػف التزامػػػات ومػػا

واف وػػاف ي ػػدد  القػػانوف  لأل ػػراداف الوقػػو القػػانونم إلػػ   ه اشػػار  يمػػا  عػػدإاو  نػػ لل مايػػة
انػػاؾ ونا ػػر مختل ػػة  ػػم القػػانوف الػػدولم تقػػ م وقػػعا  انونيػػا دوليػػا  إاو  ف الػػداخلم

ع ػػود ات وال روتووػػوات والوانػػولػػ  اا ػػراد وم ػػدر اػػذو العنا ػػر اػػم اات ا يػػات واإل

                                                           

أ ّد ِحّلد ٕ٘لداٚٞ، اٌتلداً اٌلدٌٟٚ اإلٔطلأٟ  راضلة فم١ٙلة ٚاطب١م١لة فلٟ ضلٛء لٛاعلد   .  طاَ( 1)

 ..73- 70، ص1116ٝ،  ار إٌٙضة اٌعرب١ة، اٌما٘ر ، األٌٚاٌمأْٛ اٌدٌٟٚ، اٌطبعة 

ٝ، ارجّللة ِحّللد األٌٚللش اٌعٍّللٟ ٌٍمللأْٛ اإلٔطللأٟ، اٌطبعللة فرأطللٛز بٛهلل١ٗ ضلل١ٕ١ٌٛٗ، اٌمللاِٛ (2)

 . 304-303، ص2006ِطعٛ ،  ار اٌعٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ب١رٚن، 
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 عػػض ال ق ػػا  اف ال مايػػة  ر دالسػػارية  ػػم و ػػت السػػلـ  ينمػػا  نسػػافالمتعلقػػة   قػػوؽ اإل
ال مايػػة الدوليػػة الم اشػػرة وال مايػػة  يػػر الم اشػػرة   نػػوويف مػػف ال مايػػةإلػػ   الدوليػػة تقسػػـ

المعنيػػة ولػػ  المسػػتود  والنشػػطة التػػم ت اشػػراا ااج ػػزة جػػرا ات)جملػػة اإل اعوؿ ػػويػػراد 
التػػم ا رت ػػا المواايػػؽ الدوليػػة والت ػػدت  نسػػافمػػم ل ػػرض ا تػػراـ  قػػوؽ اإلاا ليو  الػػدولم

التخ يػػؼ من ػػا(  و  اػػار لانت اوػػات التػػم ترتوػػب قػػد اػػذو ال قػػوؽ  غيػػة و ػػؼ وم ػػو ااا
 ينمػػػا يق ػػػد  ال مايػػػة  يػػػر الم اشػػػرة )تلػػػؾ الم ػػػاـ واانشػػػطة التػػػم تػػػن ض   ػػػا ااج ػػػزة 

ايجاد المناخ الذت يو ػؿ ا ػرار  و  رض خلؽاا ليمم  غ و  الدولية ول  المستود الدولم
 ة وتقنػيف القواوػد واا وػاـ اوػف طريػؽ  ػي المػر ةومن ػا  قػوؽ  نسافوتعزيز  قوؽ اإل

 (1) ونشػر الػووم   ػا  ػيف الشػعوب وال وومػات ولػ   ػد سػوا ( نسافالمتعلقة   قوؽ اإل
التعريؼ ا د   سميف ر ـ افإل   تقسيـ ال مايةإل   ويا ظ ول  اذا التعريؼ انه ومد

تعػرض لػه تعريػؼ  يغيب ول  الخ ير اف المعن  الاانم الػذت اف يووف جامو وما انه ا
نشػر إلػ   والػذت ي ػدؼ نسػافال ماية الغير الم اشرة او تعريؼ لم  وـ تعزيػز  قػوؽ اإل

 ػػم ااوسػػاط الدوليػػة والم ليػػة وتتػػواو المنظمػػات الدوليػػة ال ووميػػة  نسػػافاقا ػػة  قػػوؽ اإل
تعمػػؿ مػػف اجلػػه المنظمػػات المسػػتقلة  وولػػ  المسػػتود الػػوطنم  ال ػػا مػػا  ووميػػةو يػػر ال 

نػػرد انػػه  اعوؿالتعريػػؼ إلػػ   وػػف الدولػػة واػػم منظمػػات المجتمػػو المػػدنم امػػا اذا رجعنػػا
ووانػػػػػه اراد اف ي  ػػػػػر ال مايػػػػػة  -واانشػػػػػطة(  جػػػػػرا اتوػػػػػرؼ ال مايػػػػػة ب )جملػػػػػة اإل

 –يايػد ذلػؾ التعريػؼ الاػانم  -ليػة المعنيػة المادية التػم تتوااػا ااج ػزة الدو  جرا ات اإل
اد ية ماؿ  ث الػدوؿ لتشػويؿ  و   م ا لب اا ياف  ور معنوية ت خذر ـ اف ال ماية 

ت سيف  جؿ  رات واـ دولم يد و الدوؿ والماسسات الدولية للقغط ول  تلؾ الدوؿ مف
 .(2)لدي ا نساف اؿ  قوؽ اإل

التػػم تتخػػذاا ال يلػػات  جػرا ات ػػا )اإلو ػد وػػرؼ الػػ عض ايقػا ال مايػػة الدوليػػة  ان
دت والتزمت  ه  ػم اات ا يػات  تع مف مدد التزام ا  تن يذ ما للت ودالدولية ازا  دولة ما 

                                                           

 . 117، ِصدر ضابك، ص . ٔب١ً عبد اٌر ّٓ ٔاصر اٌد٠ٓ (1)

 . 305، ِصدر ضابك، صفرأطٛز بٛه١ٗ ض١ٕ١ٌٛٗ (2)
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لمنو  إجرا اتاتخاذ  و  والوشؼ وف انت اوات ا ووقو مقتر ات نسافالدولية ل قوؽ اإل
 عنػهالدوليػة واا ليميػة  ال ماية عنواعاف التعريؼ اواو جا  مستوو ا  اذو اانت اوات(

مػػف التػػزاـ الػػػدوؿ  مػػا الزمػػت  ػػػه ن سػػ ا  ػػػم  الت وػػػد جػػرا اتاف الغايػػػة مػػف اإلإلػػ   اشػػار
اموانيػػػة اف يوػػػوف إلػػػ   اقػػػا ة  يميػػػةلاات ا يػػػات الدوليػػػة والتػػػم  ػػػد توػػػوف ذات  ػػػ ة ا 

 و  لل يلػػػػػػات الجدوليػػػػػػة  ػػػػػػا ية واجيػػػػػػة لانت اوػػػػػػات وػػػػػػف طريػػػػػػؽ وقػػػػػػو مقتر ػػػػػػات
 .(1)إجرا ات

رد مما تقدـ اف تعريؼ ال ماية الدولية دالمػا يػدور  ػوؿ جملػة  يػر م ػددة مػف ن
وتختلػػؼ  ػػم المنظمػػات اا ليميػػة   اخػػردإلػػ   التػػم تختلػػؼ مػػف ايلػػة دوليػػة جػػرا اتاإل

ال مايػػة الدوليػػة اػػم )مجمووػػة ااخت ا ػػات  ػػ ف  لػػذا يموننػػا القػػوؿ  ون ػػا  ػػم الدوليػػة
نظمػات وال يلػات الدوليػة واا ليميػة   ػؽ اوقػال ا الر ا ية التم تمارسػ ا الم جرا اتواإل

موقػػوع ال  ػػث  شػػوؿ خػػاص  المػػر ة شػػوؿ وػػاـ و قػػوؽ  نسػػافل ػػرض ا تػػراـ  قػػوؽ اإل
والتم تتخذ مف مجموع  واود القانوف الدولم موقووا ل ا وف طريؽ وقو  واود تس ـ 

 . م قمانة اذو ال قوؽ( 
 تعريف المرأة في القانون الدولي: الفرع الثاني

ال ػػالو ووػػادة مػػا  نسػػافال الغػػة  ومػػا الرجػػؿ اػػو ذوػػر اإل نسػػافاإلاػػم  ناػػ  المػػر ة 
ااناث إل   " نت" و  " تاة" تووف ولمة "امر ة" مخ  ة لألنا  ال الغة  ينما تطلؽ ولمة

 يػػر ال الغػػات وتسػػتخدـ الولمػػة لتمييػػز ال ػػرؽ ال يػػوت )ال يولػػوجم(  ػػيف   ػػراد و  اعط ػػاؿ
تمييز  يف الدور ااجتمػاوم  ػيف المػر ة والرجػؿ  ػم الاقا ػات لل و  الجنسيف الرجؿ والمر ة

 سػوا  وانػت مقاتلػة  لقد و ػر القػانوف الػدولم للمػر ة  واوػد  انونيػة ل مايػة المػر ة المتنووة
 .(2)مدنية مف الجرالـ التم ترتوب   ق ا و 

                                                           

 راضللة –١للة ٚاصللاٌة اٌتشللر٠م اإلضللالِٟ اٌّحا١ِلة ِٕللاي ِحّللٛ ،  مللٛق اٌّللرأ  فللٟ اٌّٛاح١للك اٌدٌٚ( 1)

،  ار اٌخمافلة اٌعرب١لة 1ِمارٔة ب١ٓ اٌشر٠عة اإلضال١ِة ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌد١ٌٚة اٌخاصلة بحملٛق اٌّلرأ ،  

 . 241-241، ص2011ٌٍٕشر ٚاٌتٛز٠م، عّاْ، 

ضٙٝ  ١ّد، جرائُ اٌعٕف اٌّراىبة ضد إٌطلاء احٕلاء إٌساعلان اٌّطلٍحة، ِجٍلة اٌرافلد٠ٓ، جاِعلة  (2)

 . 264، ص2010ٌطٕة  45ٌّٛصً، عد ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA
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ا يوجػػد تعريػػؼ للمقػػاتليف ولوػػف الشػػخص     ػػم النزاوػػات المسػػل ة  يػػر الدوليػػة
يشػارؾ  ػدور م اشػر  ػم القتػاؿ ا ي ػؽ لػه اف يتمتػو  مػا اػو مو ػوؿ للمػدنييف مػف الػذت 

اما المر ة المقاتلة   م تتمتو  ال ماية  مقتق  القواود التم ت وـ    ماية مف ال جمات
ا ػدوا  و   ظػر م اجمػة ا ػراد العػدو الػذيف استسػلموا  وتشمؿ اذو القواود  اساليب القتاؿ

 .(1)نيت ـ  م ااستساـ

امػػػا المػػػر ة المدنيػػػة   ػػػم ت ػػػنؼ قػػػمف السػػػواف المػػػدنييف قػػػمف  لػػػة وا ػػػدة اػػػم 
واػػػذا اػػػو   ت ػػػني  ا ومجػػػرد  لػػػة مستقػػػع ةإلػػػ   وانػػػاؾ مػػػف يتجػػػه  )النسػػػا  وااط ػػػاؿ(

م اػػم نسػػانوالمػػر ة المدنيػػة  ػػم القػػانوف الػػدولم اإل  منسػػانالغالػػب  ػػم القػػانوف الػػدولم اإل
وا تسػػػتخدـ عت    ػػػ وؼ القػػػوات المسػػػل ةالتػػػم ا تشػػػارؾ  ػػػم القتػػػاؿ وا تنخػػػرط  ػػػم 

 .(2)ت شوؿ مف ااشواؿ رض وسورت   

ومػػػف الجػػػدير  الػػػذور اف المػػػر ة توػػػوف اواػػػر ورقػػػة لانت اوػػػات والمعانػػػاة خػػػاؿ 
انما لعجزاا وػف مواج ػة   ليس لوون ا تشوؿ جز  و ير مف المدنييف  النزاوات المسل ة

 .(3)اتجة وف النزاع المسللالواير مف الموا ؼ والت ديات الم اجلة الن

 املطلب الثاني
 التطور التارخيي للحمايت الدوليت للمرأة

 ػػػرويف إلػػػ     ننػػػا سنقسػػػـ اػػػذا المطلػػػب  االمػػػاـ واا اطػػػة  الموقػػػوع جػػػؿ  مػػػف
و ػػم ال ػػرع الاػػانم نتنػػاوؿ    مايػػة المػػر ة  ػػم الع ػػور القديمػػة  اعوؿنتنػػاوؿ  ػػم ال ػػرع 

 ية. ماية المر ة  م الديانات السماو 

 
                                                           

ضللٍٛاْ رهلل١د عٕجللٛ، اٌمللأْٛ اٌللدٌٟٚ ٌحمللٛق اإلٔطللاْ ٚ ضللاا١ر اٌللدٚي، رضللاٌة ِاجطللت١ر، و١ٍللة  (1)

 . 155، ص2004اٌمأْٛ، جاِعة اٌّٛصً، 

؛  . ٚ ١للد رافللت، اٌمللأْٛ اٌللدٌٟٚ ٚ مللٛق اإلٔطللاْ،  266ضللٙٝ  ١ّللد ضللاٌُ، ِصللدر ضللابك، ص( 2)

 .21، ص1177، ضٕة33اٌدٌٟٚ، اٌعد اٌّجٍة اٌّصر٠ة ٌٍمأْٛ 

 . ِحّللٛ  اٌطلل١د  طللٓ  اٚ ، اٌتللداب١ر اٌد١ٌٚللة ٌّىافحللة االاجللار بإٌطللاء فللٟ اٌمللأْٛ اٌللدٌٟٚ اٌعللاَ  (3)

 . 20، ص2010ٚاٌفمٗ اإلضال١ِة،  ار اٌىتب اٌّصر٠ة، اٌما٘ر ، 
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 حماية المرأة في العصور القديمة: األولالفرع 

وانػػت المػػر ة  ػػم الع ػػور القديمػػة  ػػم المجتمعػػات ال داليػػة مسػػلو ة ال قػػوؽ ولػػـ  
 وػػػاف    يػػػث لػػػـ توػػػف تمتلػػػؾ ادنػػػ   ػػػد مػػػف ال قػػػوؽ  توػػػف ذات موانػػػة اجتماويػػػة جيػػػدة

ولػ   و   لي ػاو إلػ   الزواج من ا م نيا ول  الشرا  وف طريؽ وقػد ال يػو لقػا  م ػر يػد و
ان ػػا  ػػم اػػذو الع ػػور إلػػ    اإلقػػا ة  المقايقػػة وػػف طريػػؽ مػػا يسػػم   ػػزواج الشػػغار

 . (1)وانت م رومة مف اارث ومعرقة للو د وااستر اؽ

وانػا سػػن اوؿ اف نسػػلط القػػو  ولػػ   مايػػة المػػر ة  شػػم مػػف الت  ػػيؿ  ػػم  عػػض 
 مجتمو الرومانم .والمجتمو اليونانم وال  تلؾ المجتمعات من ا المجتمو ال ا لم

 حماية المرأة في المجتمع البابمي : اوالً 

 تػ  وػاف ونػداـ مػف يقتػؿ   وانت المر ة ت تسػب  ػم  ا ػؿ مػف ااشػيا  المملووػة
 .(2)يمتلو ا و  ا نة رجؿ  عل  القاتؿ اف يسلـ ا نته لولم المقتوؿ ليقتل ا  المقا ؿ

انوف ينقػػػـ جميػػػو اا اف الوقػػػو تغيػػػر  لػػػيا  ػػػم و ػػػد  مػػػورا م الػػػذت جػػػا   قػػػ
 مايػػة المػػر ة مػػف انت ػػاؾ  جػػؿ   يػػث وقػػو ا وامػػا  ػػارمة مػػف  المسػػالؿ  ػػم المجتمػػو

 .(3)اا ت اب  القوة و  لمف يرتوب   ا جـر الزنا وداـورق ا  وقو وقو ة اإل

 حماية المرأة في المجتمع اليوناني : ثانيا

ث لػـ تمتلػؾ المػر ة  يػ   ماية للمر ة و  ااتماـ ت   م اليوناف ايقا لـ توف اناؾ
ف امتلوػػػت  عػػػض مػػػف ال قػػػوؽ قػػػمف  ػػػ اعمػػػر اف تطػػػور إلػػػ   ادنػػػ   ػػػؽ مػػػف ال قػػػوؽ

 ال قوؽ اإلراية . :اا ا ات التشريعية ل ولوف ومف اذو ال قوؽ

                                                           

، 1171ب١لرٚن، ،  ار اٌعٍلُ ٌٍّال٠ل١ٓ، 1 مٛق اإلٔطاْ،   أرواْ . صبحٟ اٌّحّصأٟ، ٠ٕرر:  (1)

 . 17-16ص

اٌّلللؤاّر اٌعٍّللٟ  لللٛي  مللٛق اٌّلللرأ  ٚاٌطفللً فلللٟ  للً اٌتشلللر٠عان اٌٛضللع١ة ٚاٌد١ٌٚلللة ٠ٕرللر: ( 2)

 .101، ص2002ٚاٌطّا٠ٚة، جاِعة ا١ٌرِٛن، عّاْ، 

؛  . ِحّلٛ  هلر٠ف بطل١ٟٛٔ، ِٛضلٛعة اٌحملٛق،  20 . صبحٟ اٌّحّصأٟ، ِصلدر ضلابك، ص (3)

 .17، ص2003ما٘ر ، ضٕة ،  ار اٌشرٚق، ا1ٌ،  األٚياٌّجٍد 
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 حماية المرأة في المجتمع الروماني : ثالثاً 

سػرة مػاداـ  يػا ووانػت سػلطته  م الع ر الرومػانم خاقػعة لػرب اع وانت المر ة
وما   و ات ا اف لـ توف متزوجة م ما  لغت مف السف و  تمتد  ت  زواج ا ايته ولي اوو 

وػػػاف لػػػه سػػػلطة واسػػػعة ولػػػ  زوجتػػػه وزوجػػػات ا نالػػػه واػػػذو السػػػلطة تشػػػمؿ ال يػػػو والقتػػػؿ 
سػلطة إلػ    يث ت ولػت سػلطته  ا  م و د جوستنيافولـ يلغ  اذا اعمر إ  والتعذيب

 . (1)اشراؼ وت ديب

 حماية المرأة في الديانات السماوية :الفرع الثاني

ل ياف مو ؼ الديانات السماوية مف المر ة سنتناوؿ اوا مو ؼ الديانة الي وديػة مػف 
 االاا . ساـومو ؼ اإل  اـ نتطرؽ اانيا لمو ؼ الديانة المسي ية   ماية المر ة

 موقف الديانة اليهودية من حماية المرأة : اوال

وذلػػؾ  عػػد   يانػػة الي وديػػة  اااتمػػاـ وال مايػػة الوا يػػةلػػـ ت ظػػ  المػػر ة  ػػم ظػػؿ الد
 يث اوت رواا  مرت ػة الخػدـ ولػـ يوػف ل ػا  ػؽ اارث   ت ري  ـ للتوراة  سب م ال  ـ

و يما يخص اامواؿ المنقولة  لـ توف ل ا شػم  من ػا مطلقػا ونػد وجػود   اذا واف ل ا اخ
اامػػف   يلت ػػا وػػم ا تنتقػػؿ  و ػػم  الػػة وػػدـ وجػػودو  وانػػت تػػرث  شػػرط اا تتػػزوج  ااخ

 .(2)س ط اخر مف اس اط  نم اسراليؿإل   امواؿ ا ي ا

 موقف الديانة المسيحية من حماية المرأةثانيا: 

 يػػث وػػانوا   لػػـ توػػف تختلػػؼ نظػػرة المجتمػػو المسػػي م للمػػر ة وايػػرا وػػف الي وديػػة 
  ل ػا ادـي ملون ا مسػاولية تعػرض الجػنس ال شػرت لل ػاؾ  سػ ب و ػياف المػر ة وا وا

المسػػاواة  ػػيف وػػا إلػػ   اختلػػؼ  ػػم  يػػاة ويسػػ  وليػػه السػػاـ ونػػدما دوػػااعمػػر  إاو  ف
 وامر  العطؼ ول  النسا .  الجنسيف

                                                           

 . 101اٌّؤاّر اٌعٍّٟ  ٛي  مٛق اٌّرأ  ٚاٌطفً، ِصدر ضابك، ص٠ٕرر:  (1)

 . ٠101ٕرر: اٌّصدر ٔفطٗ، ص (2)
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 يػػػث اف   ولوػػػف نظػػػرة الغػػػرب للمػػػر ة اسػػػتمرت  ا تقاراػػػا طيلػػػة القػػػروف الوسػػػط 
 . 1885القانوف اانوليزت واف ي يل للزوج  يو زوجته  ت  العاـ 

 يػػػث   ؼ الديانػػػة المسػػػي ية وػػػف  مايػػػة المػػػر ة تغيػػػر وايػػػرا  يمػػػا  عػػػدولوػػػف مو ػػػ 
ا ػػدرت الونسػػػية الوااوليويػػة العديػػػد مػػف الواػػػالؽ التػػم تاوػػػد ولػػ  المسػػػاواة  ػػيف الرجػػػؿ 

وانػػا نػػذور رسػػالة ال ا ػػا يو نػػا  ػػولس الاػػانم الػػذت يقػػوؿ  ي ػػا ))لقػػد ووػػؿ الخػػالؽ   والمػػر ة
الرجػاؿ والنسػا   ااشػخاص جميعػا ت إل   الجنس ال شرتإل   امر التسلط ول  اارض

 .(1)الذيف يستمدوف ورامت ـ مف ا ل ـ المشترؾ((

 ية من حماية المرأة سامموقف الديانة اإلثالثًا: 

 لػػـ توػػف تملػػؾ   مسػػلو ة ال قػػوؽ وال مايػػة سػػاـوانػػت المػػر ة ونػػد العػػرب   ػػؿ اإل
  وانػت و داػػا وػادة ونػػداـ لػػذا  ووانػت تلػػؾ الق الػؿ تتشػػا ـ مػف وادة المػر ة   ػؽ اارث

   لػػـ توػػف تمتلػػؾ  ػػم تلػػؾ ال ق ػػة سػػود مػػا تعتػػز  ػػه المػػر ة العر يػػة مػػف  مايػػة الرجػػؿ ل ػػا
ووقو اسس  ساـ. ولوف  اؿ المر ة تغيرت  عد اف جا  اإل(2)والد اع ون ا ووف شر  ا

 .(3)وم ادئ جديدة لـ توف معرو ة مف   ؿ  م مجاؿ  قوؽ و ماية المر ة وان ا  ا

 و  اا ر وف مما  ؿ منه و   م  وله تعال  )وللنسا  ن يب مما ترؾ الوالداف وما
ولػ  م ػدا الت ر ػة  ػيف الرجػؿ والمػر ة امػاـ  سػاـوما  قػ  اإل  (4)وار ن ي ا م روقا (

واوط  للمر ة مف ال قوؽ ما ي ون ا وورامت ػا و ػرض ولي ػا مػف الواج ػات مػا   القانوف
الرجاؿ ال ؽ  م القوامػة ولػ  المػر ة  ساـوما اوط  اإل .(5)ينسجـ مو تووين ا و طرت ا

امػا السػ ب   ا داما اف الرجؿ او المولؼ  اإلن اؽ ولػ  ااسػرة: و ن  ذلؾ ول  س  يف

                                                           

 ٌطلٕة 42 . اٍف رِضاْ اٌجبٛرٞ،  ّا٠ة  مٛق اٌّرأ  فٟ  ً اال تالي، ِجٍة اٌرافد٠ٓ، اٌعلد  (1)

 . 216، ص2001

 . 111ّرأ  ٚاٌطفً، ِصدر ضابك، صاٌّؤاّر اٌعٍّٟ  ٛي  مٛق ا٠ٌٕرر:  (2)

 . 33 . صبحٟ اٌّحّصأٟ، ِصدر ضابك، ص (3)

 .7ضٛر  إٌطاء، ا٠٢ة  (4)

، ِجٍلة اٌمضلا٠ا اإلضلال١ِة، علد  3 . عٍٟ عبداٌٛا د ٚافٟ،  مٛق اإلٔطاْ فلٟ اإلضلالَ،  ٠ٕرر:  (5)

 44، ص2001، اٌما٘ر ، 151
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الاػػػػانم: اػػػػو اف الجانػػػػب العػػػػاط م والوجػػػػدانم يغلػػػػػب ولػػػػ  المػػػػر ة  ػػػػم معظػػػػـ جوانػػػػػب 
 .(2). وما  م  وله )الرجاؿ  واموف ول  النسا  ((1) يات ا

العا ػة الزوجيػة تقػـو ولػ  م ػدا المػودة والر مػة و ػـر الطػاؽ  سػاـجعؿ اإل وما
ومن  ا  ؽ مزاولة ااوماؿ التػم    دوف م رر  وما  يد تعدد الزوجات  شروط وقوا ط

 .(3)تنسجـ مو ط يعت ا  ما ي وف ورامت ا وو ت ا

 املبحث الثاني
 محايت املرأة يف اطار املنظماث الدوليت

مػات الدوليػػة العالميػة من ػا واا ليميػػة والمتخ  ػة لوقػو  واوػػد لقػد سػعت المنظ
وذلؾ مف   تو ؿ  ماية المر ة مف اانت اوات التم تتعرض ل ا  م جميو مجاات ال ياة

 خاؿ اات ا يات والماتمرات الدولية .

 مايػػة المػػر ة  ػػم اطػػار  اعوؿنتنػػاوؿ  ػػم : مطل ػػيفإلػػ   ولػػذا سنقسػػـ اػػذا الم  ػػث
ونتناوؿ  م المطلب الاانم  ماية المر ة  م اطار المنظمات   ولية العالميةالمنظمات الد

 اا ليمية والمتخ  ة.

 األولاملطلب 
 محايت املرأة يف اطار املنظماث الدوليت العامليت

  مف اف ادؼ المنظمات الدوليػة العالميػة   ػظ السػلـ واامػف الػدولييف ول  الر ـ
 شػػوؿ وػػاـ  نسػػاف مايػػة  قػػوؽ اإل جػػؿ  ؿ ج ػػودا مػػفذلػػؾ ا يعنػػم ان ػػا لػػـ ت ػػذ إاو  ف

 و ماية المر ة  شوؿ خاص.

                                                           

 ؛ 11، ِصلدر ضلابك، صّٛ  هر٠ف بطل١ٟٛٔ . ِح؛  56 . عٍٟ عبد اٌٛا د، ِصدر ضابك، ص( 1)

ٌحمٛق اإلٔطلاْ فلٟ ِر ٍلة ِلا لبلً   . أ ّد عبد اٌح١ّد اٌدضٛلٟ، اٌحّا٠ة اٌّٛضٛع١ة ٚاالجرائ١ة

 . 47، ص2007،  ار إٌٙضة اٌعرب١ة، اٌما٘ر ، 1اٌّحاوّة،  

 . 34ضٛر  إٌطاء ا٠٢ة  (2)

 .33 . صبحٟ اٌّحّصأٟ، ِصدر ضابك، ص (3)
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 مايػػة المػػر ة  ػػم  اعوؿنتنػػاوؿ  ػػم ال ػػرع :  ػػرويفإلػػ   ووليػػه سنقسػػـ اػػذا المطلػػب
 و م ال رع الاانم  ماية المر ة  م اطار اامـ المت دة.  اطار و  ة اامـ

 ة االممالحماية الدولية لممرأة في اطار عصب: األولالفرع 

خا ػػػة اف  قػػػية   يةإنسػػػانوانػػػت ااػػػداؼ و ػػػ ة اامػػػـ سياسػػػية اواػػػر ممػػػا اػػػم 
و ما   انشغاؿ الدوؿ  م تلؾ ال ترة  الققايا السياسية   ماية المر ة لـ توف مايرة للجدؿ

ال ػػروب وت سػػيس العا ػػات  ػػيف الػػدوؿ إلػػ   اف ااػداؼ و ػػ ة اامػػـ وانػػت وػػدـ اللجػػو 
لػػذا لػػـ   والتقيػػد  ػػا تراـ المعااػػدات والمواايػػؽ الدوليػػة  لم واوػػد القػػانوف الػػدو   سػػاسولػػ  

تنشػػػغؿ و ػػػػ ة اامػػػػـ   مايػػػػة  قػػػوؽ المػػػػر ة لواػػػػرة النزاوػػػػات التػػػم وانػػػػت ت  ػػػػؿ  ػػػػيف 
 . (1)الدوؿ

يػػػو روا  ػػػ ف  الع ػػػ ة الزمػػػت الػػػدوؿ ااوقػػػا  ػػػإف   مػػػف وػػػؿ ذلػػػؾ ولػػػ  الػػػر ـو 
الع ػػػ ة  اعشػػػراؼ إلػػػ   واواف يع ػػػد  المعاملػػػة العادلػػػة للمػػػواطنيف المشػػػموليف  و ػػػايت ا

ما الزمػت الع ػ ة الػدوؿ و  العاـ ول  تن يذ اات ا يات الخا ة   ماية النسا  وااط اؿ
 . (2)تو ير ظروؼ وادلة للعمؿ دوف تمييز  يف الرجاؿ والنسا إل   ف يسعواااوقا    

 الحماية الدولية لممرأة في اطار االمم المتحدة: الفرع الثاني

المت ػػدة ج ػػودا  اياػػة لتػػو ير ال مايػػة اازمػػة للمػػر ة مػػف الجػػرالـ  لقػػد  ػػذلت اامػػـ
وتمالت تلؾ الج ود  م ن ػوص مياػاؽ   السلـ و  المرتو ة   ق ا سوا   م زمف ال رب

  ات والماتمرات الخا ػة ذات ال ػلةوانواات ا يات المعقودة  م اطاراا واإل  المنظمة
  مػػف المياػػاؽ ولػػ  اف اعولػػة والمػػادة ن ػػت الدي اجػػ    ػػم قػػو  مياػػاؽ اامػػـ المت ػػدة

 .(3)ية للمنظمةساسالمساواة  يف الجنسيف مف الم ادئ اع
                                                           

ا ّللد، اٌحّا٠لة اٌما١ٔٛٔلة ٌحمللٛق اٌّلرأ  فلٟ اٌّٛاح١للك اٌد١ٌٚلة ٚاٌتشلر٠عان اٌعرال١للة،  رٚبلار ِج١لد (1)

 . 16، ص2001رضاٌة ِاجطت١ر، و١ٍة اٌمأْٛ ٚاٌط١اضة، جاِعة اٌط١ٍّا١ٔة، 

ٚاٌٛوللاالن   . أ ّللد ابللٛ اٌٛفللا، اٌحّا٠للة اٌد١ٌٚللة ٌحمللٛق اإلٔطللاْ فللٟ ا للار ِٕرّللة االِللُ اٌّتحللد  (2)

 117، ص2001، 3 ار إٌٙضة اٌعرب١ة، اٌما٘ر ،  اٌد١ٌٚة اٌّتخصصة، 

ِللٓ  ضللتٛر  16اٌّللا   ٠ٕرللر: ٝ ِللٓ ا١ٌّخللاق ؛ األٌٚلل٠ٕرللر:  ٠باجللة ١ِخللاق االِللُ اٌّتحللد  ٚاٌّللا    (3)

 . 2005اٌعراق ٌطٕة 
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المعتمػػػد مػػػف   ػػػؿ الجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ  نسػػػافالعػػػالمم ل قػػػوؽ اإل وػػػافامػػػا اإل
   قد نص  م دي اجته ول  التسػاوت اعوؿوانوف  18والمارخ  م  217المت دة  القرار 

المساواة  م مسالة الػزواج  تط يؽ وافوما ورد  م اإل   يف الرجاؿ والنسا   م ال قوؽ
و ػم  ػؽ   وتساوت الجنسيف  ػم  ػؽ الػزواج و ػم  نالػه ولػ  الرقػا الخػالم مػف ااوػراو

لػػه.  قػػد و ػػم ال قػػوؽ الزوجيػػة ونػػد وقػػد الػػزواج واانػػا   يامػػه وونػػد ان ا  اختيػػار الػػزوج
( ولػػ  انػػه للرجػػؿ والمػػر ة متػػ  16 ػػم المػػادة ) نسػػافالعػػالمم ل قػػوؽ اإل وػػافنػػص اإل

 و  الجنسػية و  دوف  يد  سػ ب العػرؽ  و ؽ ت سيس اسرة  ادروا سف ال لوغ  ؽ التزويذ
 .(1)واما متساوياف  م ال قوؽ لدد الزواج وخاؿ  ياـ الزواج ولدد ان اله  الديف

  (2)لمم ولػ  شػموؿ اامومػة  الروايػة والمسػاودة الخا ػةالعػا وػافوما نػص اإل
 اإلقا ة اف ال  ؿ الاانم وشر  م نظاـ الو اية الدولية مف الميااؽ ول  انه )...ج 

ية للجميػػػو  ػػػا تمييػػػز  سػػػ ب ساسػػػوال ريػػػات اع نسػػػاف_التشػػػجيو ولػػػ  ا تػػػراـ  قػػػوؽ اإل
 ( . الديف... و  اللغة و  الجنس

ر ج ػػػود اامػػػـ المت ػػػدة توج ػػػت م ػػػدليا  ػػػوؿ ال قػػػوؽ انػػػا اف اواػػػ شػػػارةتجػػػدر اإل
و عػػػػض المواقػػػػيو المتعلقػػػػة  ػػػػالتعليـ وال يػػػػاة اا ت ػػػػادية   للمػػػػر ة السياسػػػػية والجنسػػػػية
 .(3)وااجتماوية للمر ة

ولقػػػد  ػػػدرت وػػػف الجمعيػػػة العامػػػة العديػػػد مػػػف القػػػرارات والتو ػػػيات  خ ػػػوص 
الملتقيػػات  شػػاف  مايػػة المػػر ة  ومػػا اشػػر ت اامػػـ المت ػػدة ولػػ  وػػدد مػػف   مايػػة المػػر ة

مػػػف المػػػاتمرات التػػػم وقػػػدت لدراسػػػػة  1981العػػػػاـ إلػػػ   1975خػػػاؿ ال تػػػرة مػػػف وػػػاـ 
ووػذلؾ مػاتمرت  وػيف    ػم الموسػيؾ 1957الماتمر العالمم للمػر ة وػاـ   اوقاع المر ة

                                                           

؛ إبرا١ُ٘ أ ّد عبلد اٌطلاِرائٟ، اٌحّا٠لة اٌد١ٌٚلة  210 . صبحٟ اٌّحّصأٟ، ِصدر ضابك، ص (1)

، 1117ً األِللُ اٌّتحللد ، رضللاٌة ِاجطللت١ر، و١ٍللة اٌمللأْٛ، جاِعللة باللدا ، ٌحمللٛق اإلٔطللاْ فللٟ  لل

 . 12ص

 اٌعاٌّٟ ٌحمٛق اإلٔطاْ. عالِْٓ اإل 25اٌّا   ٠ٕرر:  (2)

، ِىتبلة اٌخمافلة 1 . غازٞ  طٓ  بار٠ٕٟ، اٌٛج١س فٟ  مٛق اإلٔطاْ ٚ ر٠ااٗ األضاض١ة،  ٠ٕرر:  (3)

 . 237، ص1115ٌٍٕشر ٚاٌتٛز٠م، عّاْ، 
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ووػػذلؾ  رنػػامذ ومػػؿ اػػذيف المػػاتمريف اػػو ازالػػة العق ػػات التػػم  2888و 1995لعػػامم 
 . (1)وزيادة توويت ا ض  المر ةتعترض الن و 

  نػػاؾ العديػػد مػػف   مػػا  ػػم  النسػػ ة لات ا يػػات المعقػػودة  ػػم اطػػار اامػػـ المت ػػدة 
اات ا يات التم تناولػت  مايػة المػر ة والققػا  ولػ  التمييػز قػداا ومن ػا ات ا يػة  مايػة 

 ػػؿ مػف   1958و عػت اػذو اات ا يػة  ػم رومػا وػاـ  يةساسػوال ريػات اع نسػاف قػوؽ اإل
واات ا ية الدولية إلزالة   (2)نسافالعالمم ل قوؽ اإل وافاوقا  مجلس  ور ا مراواة لإل
  1952واات ا ية الخا ة  ال قوؽ السياسية للمر ة لعاـ   وا ة اشواؿ التمييز العن رت

/وػػانوف 28 ػػم  64والتػػم اوتمػػدت  موجػػب  ػػرار الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المت ػػدة المػػر ـ 
مػف  ػؽ المػر ة  ػإف  و موج  ػا  1954و ػد ت  الن ػاذ  ػم تمػوز وػاـ  1952الاانم وػاـ 

 ت  الت ػػػػويت  ػػػػم جميػػػػو اانتخا ػػػػات و قػػػػا لشػػػػروط التسػػػػاوت  ين ػػػػا و ػػػػيف الرجػػػػؿ دوف
 . 1993واات ا ية الخا ة  الققا   ل  العنؼ قد المر ة لعاـ   (3)تمييز

 املطلب الثاني
 قليميت واملتخصصتاحلمايت الدوليت للمرأة يف اطار املنظماث اال

انػػاؾ العديػػد  ػػإف  ال مايػػة التػػم و لت ػػا المنظمػػات الدوليػػة العالميػػةإلػػ    اإلقػػا ة
 يػث سػػعت اػػذو   مػف المنظمػػات اا ليميػػة والمتخ  ػة التػػم ااتمػػت  ػم  قػػايا المػػر ة

 تو ير ال ماية الازمة للمر ة منو اانت اوات التم ترتوب   ق ا .إل   المنظمات

 والمتخ  ػة  ماية الدولية للمر ة  ػم اطػار المنظمػات اا ليميػةووليه سنتناوؿ ال
لل مايػػػػة الدوليػػػػة للمػػػػر ة  ػػػػم اطػػػػار المنظمػػػػات : اعوؿنتطػػػػرؽ  ػػػػم ال ػػػػرع    ػػػػم  ػػػػرويف

 و م ال رع الاانم ال ماية الدولية للمر ة  م اطار المنظمات المتخ  ة .  اا ليمية

 

                                                           

 225 . اٍف رِضاْ اٌجبٛرٞ، ِصدر ضابك، ص٠ٕرر: ّس٠د ٌٍ (1)

ٟ اٌمللأْٛ اٌلدٌٟٚ ٚاٌشللر٠عة فلِبلدا عللدَ اٌت١١ّلس ضلد اٌّللرأ   . ِٕللاي فٕجلاْ عٍلله، ٠ٕرلر: ٌٍّس٠لد  (2)

 . 10، ص2001، ِٕشٛران اٌحٍبٟ اٌحمٛل١ة، ب١رٚن، 1اإلضال١ِة،  

 .222 . اٍف رِضاْ اٌجبٛرٞ، ِصدر ضابك، ص( 3)
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 منظمات االقميميةلحماية الدولية لممرأة في اطار ال: ااألولالفرع 

 ػػذلت المنظمػػات اا ليميػػة ومن ػػا الجامعػػة العر يػػة ج ػػودا و يػػرة  ػػم مجػػاؿ  مايػػة 
. ) الرجػػػؿ والمػػػر ة متسػػػاوياف  ػػػم الورامػػػة : المػػػر ة  يػػػث نػػػص المياػػػاؽ العر ػػػم ولػػػ  اف

وتتع ػػػد وػػػؿ دولػػػة ت عػػػا لػػػذلؾ وػػػؿ دولػػػة طػػػرؼ  اتخػػػاذ   وال قػػػوؽ والواج ػػػات(  يةنسػػػاناإل
والمسػػاواة ال عليػػة  ػػيف النسػػا  والرجػػاؿ  ػػم التمتػػو  تػػاميف توػػا ا ال ػػرصالتػػدا ير اازمػػة ل

 . (1) جميو ال قوؽ الواردة  م اذا الميااؽ

المػػر ة ال امػػؿ  تػػ     ػػؽ وػػداـومػػا نػػص المياػػاؽ ولػػ  وػػدـ جػػواز تن يػػذ  وػػـ اإل
 .(2)  ؽ ااـ المرقو اا  عد انققا  واميف ول  تاريخ الوادة و   تقو  مل ا

   ماية ااسرة وتقوية اوا راا ميااؽ ول  انه " تو ؿ الدولة والمجتمووما نص ال
لػػػػة  ػػػػيف ا راداػػػػا و مايػػػػة اا ػػػػراد داخل ػػػػا و ظػػػػر مختلػػػػؼ اشػػػػواؿ العنػػػػؼ واسػػػػا ة المعام

 .(3)...(مة والط ولةوما تو ؿ اامو  ...و خا ة قد المر ة

ر  ػػم يتقػػل ممػػا تقػػدـ ااتمػػاـ المياػػاؽ ال ػػادر وػػف الجامعػػة العر يػػة  شػػوؿ و يػػ
 و   ومنػػػو العنػػػؼ قػػػداا  واتخػػػاذ الوسػػػالؿ الازمػػػة ل مايت ػػػا  الققػػػايا المتعلقػػػة  ػػػالمر ة

 وما و ؿ ل ا المشاروة  ػم ت قيػؽ ااػداؼ  التمييز  ين ا و يف الرجؿ و   اسا ة معاملت ا
 جانب الرجؿ .إل   التنمية الوطنية

 خصصةالحماية الدولية لممرأة في اطار المنظمات المت: الفرع الثاني

منظمة العمؿ الدولية مف ااـ المنظمات المتخ  ة التم ل ا دور  عػاؿ  ػم  تعد
 يػػػث ااتمػػػت اػػػذو المنظمػػػة   قػػػوؽ المػػػر ة مػػػف خػػػاؿ ااتمام ػػػا   قػػػوؽ    مايػػػة المػػػر ة

 .(4)وخا ة مسالة المساواة  يف الرجؿ والمر ة  م مجاؿ العمؿ   العماؿ  شوؿ واـ
                                                           

ِلٓ ا١ٌّخلاق اٌعربلٟ ٌحملٛق اإلٔطلاْ اٌصلا ر علٓ جاِعلة اٌلدٚي  3  اٌخا١ٔة ِٓ اٌّلا   اٌفمر٠ٕرر:  (1)

 23الٛٔص فلٟ  16( فٟ اٌلدٚر  اٌعا ٠لة رللُ  2700اٌعرب١ة عٍٝ ِطتٜٛ اٌمّة باٌمرار رلُ ) ق ق

/5/2004. 

 .6ِٓ ا١ٌّخاق اٌعربٟ، ِصدر ضابك، ص 7اٌفمر  اٌخا١ٔة ِٓ اٌّا   ٠ٕرر:  (2)

 . 13ِٓ ا١ٌّخاق ٔفطٗ، ص 33اٌخا١ٔة ِٓ اٌّا    اٌفمر ٠ٕرر:  (3)

 =      . أ ّلد ابللٛ اٌٛفا،اٌحّا٠للة اٌد١ٌٚلة ٌحمللٛق اإلٔطللاْ فلٟ ا للار ِٕرّللة االِلُ اٌّتحللد  ٚاٌٛوللاالن (4)
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لتػػم تقػػـو   ػػا المػػر ة  ػػم نطػػاؽ العاللػػة ذلػػؾ راوػػت المنظمػػة ااومػػاؿ ا جػػؿ  ومػػف
واسػػتطاوت المػػر ة مػػف ت قيػػؽ انجػػازات م مػػة  ػػم   وون ػػا تت مػػؿ او ػػا  العمػػؿ المنزلػػم

 .(1)مجاؿ العمؿ الوظي م والعاللم والتر وت وال  م

اذا  قد تقمف  ياف منظمة العمؿ الدولية النص ول   قوؽ المر ة  شوؿ  ػريل 
ماتمر يسع  للنظر  م الققايا التم تتعلؽ  النسػا  طالما واف ال:  يث ن ت ول  انه

 ا د ول  اا ؿ مف وجود نسا   يف المشترويف مف  ياف منظمة العمؿ    ط يعة خا ة
الدولية  وما نص ال ياف ول  التمايؿ الااام لل وومة والعامليف وا ػ اب العمػؿ ول ػذا 

 اوطت المنظمة ل ف  ؽ المطال ة   قو  ف .

ي اجػػػػة الوايقػػػػة الت سيسػػػػية لمنظمػػػػة العمػػػػؿ الدوليػػػػة   ن ػػػػا اوتمػػػػدت امػػػػا  النسػػػػ ة لد
مجمووػػة مػػف اااػػداؼ من ػػا السػػاـ العػػالمم الػػذت يت قػػؽ مػػف خػػاؿ العػػدؿ ااجتمػػاوم 

 .(2)ت سيف ا واؿ جماوات م روميف مف  قو  ـ والنسا  والذت يت قؽ  دورو مف خاؿ

: اول مػا  ا  مػف نػا يتيفوما ااتمت منظمة العمػؿ الدوليػة منػذ نشػ ت ا  عمػؿ النسػ
مػػف  يػػث  سػػف   واسػػيما  ػػم  تػػرة اامومػػة   مايػػة النسػػا  مػػف العمػػؿ المراػػؽ وظرو ػػه

ااتمت : ومف نا ية اانية  معاملت ا وودـ التعسؼ   ق ا  م اذو ال ترة  م مجاؿ العمؿ
 . (3) مساواة المر ة  الرجؿ  م مجاؿ العمؿ

وذلػؾ لمػا    ػم مجػاؿ  مايػة المػر ةومما تقدـ يتقػل اف ل ػذو المنظمػة دور و يػر 
 تقعه مف انظمة خا ة  المر ة العاملة  م مجاؿ العمؿ .

                                                                                                                                                      

 . 111اٌد١ٌٚة اٌّتخصصة، ِصدر ضابك، ص= 

،  . ِحّللد ا١ٍللً اٌّٛضللٝٚ ؛  . ِحّللد ٠ٛضللف عٍللٛاْ 15رٚبللار ِج١للد أ ّللد، ِصللدر ضللابك، ص (1)

،  ار اٌخمافلة ٌٍٕشلر ٚاٌتٛز٠لم، 2،  1اٌمأْٛ اٌدٌٟٚ ٌحمٛق اإلٔطاْ اٌّصا ر ٚٚضلائً اٌرلابلة، د

 . 151، ص2005عّاْ، 
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 الخاتمة

جملػة مػف اإلسػتنتاجات إلػ    قػد تو ػلنا  عد  ف إنت ينا مف اذا ال  ث المتواقػو
 : والتو يات ووما ياتم

 : االستنتاجات اوالً 

اا  عػد شػ د العػالـ تطػورات مػا اػم ولي ػا ااف إلػ   لـ ت ؿ ال ماية الدولية للمر ة -1
 دولية .

  ير م مية اف وجدت  م المجتمعات القديمة . و  وانت  قوؽ المر ة مسلو ة -2
 م ػػادئ م مػػة  ػػم مجػػاؿ  قػػوؽ المػػر ة و مايت ػػا لػػـ توػػف معرو ػػة  ػػم  سػػاـجػػا  اإل -3

 المجتمعات القديمة والقوانيف الوقعية . 
مػػـ مػػف خػػاؿ اااتمػػاـ  يػػر  ػػد ت الػػدوؿ ت ػػتـ  ققػػايا المػػر ة  ػػم و ػػد و ػػ ة اا -4

ذلػػػؾ اااتمػػػاـ لػػػـ يوتػػػب لػػػه النجػػػاح  إاو  ف  يةنسػػػانالم اشػػػر  الققػػػايا والمسػػػالؿ اإل
   س ب  شؿ و  ة اامـ.

  سػ ب ورود  رز اااتماـ  شوؿ اوار  عالية  ققايا المر ة  ػم اطػار اامػـ المت ػدة -5
وقػد العديػد إلػ   ن وص تتعلؽ   قػوؽ المػر ة و مايت ػا  ػم مػتف المياػاؽ  اإلقػا ة

 مف اات ا يات والماتمرات  م اذا ال دد .
 ػا ت قػ   يػر م علػة إاو  ن الر ـ مف ااتمػاـ المنظمػات   قػوؽ المػر ة و مايت ػاول   -6

  م الدوؿ التم لـ تنقـ لتلؾ اات ا يات المعقودة   ذا الخ وص.
نسػانالر ـ مػف ااميػة ال مايػة ومػا تمالػه مػف معػايير اخا يػة و ول   -7 تت ػؽ معظػـ ية ا 

 ا اتزاؿ لألسؼ م ؿ انت اؾ مما يستدؿ ول    ور اات ا يػات إاو  ن الدوؿ ولي ا
 والمعاادات الم رمة   ذا الش ف .
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  : التوصياتثانياً  

اات ا يػػػػات  وقػػػد اات ا يػػػات والمػػػػاتمرات الخا ػػػة   قػػػػوؽ المػػػر ة وت عيػػػػؿ ومنا ػػػرة -1
ة ات ا يػة الققػا  ولػ  اشػواؿ التمييػز الدولية واا ليمية الم رمة   ػذا ال ػدد وخا ػ

 قد المر ة .
انت ػػاؾ  قػػوؽ المػػر ة وخلػػؽ ال ػػرص إلػػ   العمػػؿ ولػػ  معالجػػة الظػػروؼ التػػم تػػادت -2

ال قيقيػػػة للمسػػػاواة وتاقػػػي  ف   قػػػو  ف وتػػػوويت ف  ػػػم المػػػدارس والجامعػػػات ووا ػػػػة 
 الوسػػػالؿ المتا ػػػة ل مايػػػة  قػػػو  ف ومن ػػػا الوسػػػالؿ االوترونيػػػة وشػػػ وات التوا ػػػؿ

 ااجتماوم .
 م ومة العدؿ الدولية .إل   الجرالـ واانت اوات   ؽ المر ة تقديـ مرتو م -3
  ندوؽ دولم لتمويؿ مشاريو  ماية  قوؽ المر ة وروايت ا . إنشا  -4
الظػػػر  ػػػم  جػػػؿ  العمػػػؿ دوليػػػا ولػػػ  دوػػػـ اسػػػتقاؿ الققػػػا  والسػػػلطة القانونيػػػة مػػػف -5

 قد المر ة . نسافانت اوات  قوؽ اإل
ولػػػػ  الم ػػػػاد ة ولػػػػ  اات ا يػػػػات المتعلقػػػػة   مايػػػػة  قػػػػوؽ المػػػػر ة  تشػػػػجيو الػػػػدوؿ -6

والعمؿ ول  ت قيؽ ا    درجػات التعػاوف  ػيف الػدوؿ لمواج ػة اانت اوػات الوا عػة 
   ؽ النسا  .

 و قػوؽ المػراة نسػافجميو ال ا ايف والناشطيف وااوادمييف  مجاؿ  قوؽ اإل ندوو -7
الػذت اعمػر   موقػوعمتعمقػة  ػم اػذا الوالدراسػات ال اع  ػاثالمزيػد مػف  إجرا إل  

زيػػادة ا تػػراـ اػػذو إلػػ   ومجتمعػػم  و التػػالم سػػيادت خلػػؽ ووػػم  ػػانونمإلػػ   سػػيادت
 ال د مف اانت اوات التم تتعرض ل ا. و  ال قوؽ ومنو
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 :ـمخــــصــالمـ
 و  السػلـ و ػت  ػم ذلؾ واف سوا   وراا    شو الجرالـ مف للواير المر ة تتعرض

  التعػذيب  القتػؿ المػر ة ل ػا تتعػرض التػم الجػرالـ تلػؾ ا ػرز مػفو   سػوا   د ول  ال رب
 الػػػػدولم القػػػػانوف اف نجػػػػد لػػػػذا  الجنسػػػػية وااوتػػػػدا ات   ػػػػف اإلتجػػػػار  التمييػػػػز  الت جيػػػػر

 المػػر ة  مايػػة جػػؿ  مػػف  انونيػػة  واوػػد وقػػو ولػػ   ر ػػت الدوليػػة واات ا يػػات منسػػاناإل
 التم واات ا يات القواود تلؾ ينت ؾ مف مساولية ا رت وما  واانت اوات الجرالـ تلؾ مف

 .  مايت ا مسالة والجت
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ABSTRACT:  

Women are facing to many of the most horrific crimes, 

whether in time of peace or war. The most prominent crimes 

against women are murder, torture, displacement, discrimination, 

trafficking and sexual assault. To establish legal rules for the 

protection of women against such crimes and violations, and to 

accept the responsibility of those who violate those rules and 

conventions that have addressed the issue of their protection. 


