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 الدويل القاوىن إطار يف لكرتوويا  إ الىساء جتىيد

    

 

 

 
 ــــةالمقـــــــدمـــ

تشػػ ؿ نساءػػئة مهػػ  كبكػػ  ن فئػػرا كػػف مهػػئ  نسكنتكػػئ ت فػػؿ  ػػ  كػػف نس هػػئ  نسبشػػ  
سطئسكػػػئ تبرلػػػ  سشػػػتال تاػػػننع ن اتبئ ػػػئ  حذ  نستػػػ  نءػػػترا  حمػػػرند ةكئئػػػ   ئ ػػػ  سبػػػئت

ئ  نستبكػئش ننقص ػئة ا ػال تءػئس نساػنع ن ئا  ن زنس  م  نسبدئد كف نسكنتكبػئ  لػة
 ن نتكئا .

نتتبػػػدد  ػػػنر ن اتبئ ػػػئ  نستػػػ  تطػػػئؿ نساءػػػئة نة ػػػنصبفت كػػػف ناتػػػدنةن  ناءػػػئ  
ص ػػئة نتبػػذئ  نافندئػػ ت ن ػػذسؾ ئػػتـ تنائػػد ف ننءػػت دنكبف كػػف  ننتنػػئر فئبػػئر نشػػرنةرت ننو

ذسػػؾ  ة  ػػئفكفئشػػرا تـ رئػػر كفئشػػرا مػػ  نس تػػئؿت ءػػنن فػػودننرئ كػػف حذ  صفػػؿ تطػػرنؼ نساػػزنعت
ئبػػػد تنائػػػد نساءػػػئة ظػػػئ را حذ  ـ نفػػػرنر نصءػػػرنر قرندتبػػػفتتفررفػػػ  كػػػابف كػػػف  ػػػ ؿ نستطػػػنع 

صدئكػػ  كتنػػددا شػػوابئ شػػوف نسظػػنن ر نقنرنكئػػ   ئمػػ  نستػػ  تبػػئا  كابػػئ نسكنتكبػػئ  س ػػف 
ن ت    نسنءئ   نست  ئتـ فبئ تنائد ف كف ةئث نسءرا  نكةن نثئر  ذه نسظئ را فءػرا  

سػػذي ئػػدمبائ حسػػال نسفةػػث مئبػػئ كةػػئنسئف نسن ػػنؿ حسػػال نرءػػفئ  نستػػ  تػػدمئ مئه ػػ ت نركػػر ن
نساءػػػئة حسػػػال مػػػ  نستنائػػػد نكئ ئػػػ  نسنءػػػئهؿ نسكتفبػػػ  مػػػ  تنائػػػد فت نكػػػئ  ػػػن دنر نس ػػػئانف 

 نسدنس  م  ةكئئ  نساءئة كف نستنائد ت ن ؿ ئتنمر ةظرنر  ئمئئر سردع نس ئهكئف فه؟
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 واًل : أهمية الدراسةأ

نستنائػػػد ن س ترناػػػ  ف ػػػنرا ائكػػػ  نسئػػػـن ك ئاػػػ   فئػػػرا مػػػ  ئةتػػػؿ درنءػػػ  كنلػػػنع 
نس ثئر كف نسب ـن نقاءئائ   ءئكئ م  نسدرنءئ  نس ئانائ  فن  بئ كف نسكننلئئ نسةدئث  
نست  تءتةؽ نسفةث ت راائ ابئش م  كنتكئ ئكر فبض كننطائه فبذه نسظئ را نس طئػرا 

ذن نسكنلػنع نسننءػئ نسػن فشػ ة كػف  ءئكئ نساءئة كاه  م ئف سزنكئ ا ئاػئ نس ػنض مػ   ػ
 نسفءئط  ستء ئط نسلنة ا ئه.

 ثانيًا : منهجية الدراسة

ءابتكد مػ   ػذن نسفةػث ا ػال نسكػابح نستة ئ ػ  سا ػنص ن ت ئصػئ  نسدنسئػ  ملػ  
 اف نسكابح نسك ئرف مئكئ فئابئ  ءئكئ نسا نص نست  سبئ ا ص  فبذن نسكنلنع .

 رابعًا : هيكمية الدراسة

ذه نسدرنءػ  كػػف  ػ ؿ ت ءػػئـ نسفةػػث حسػال ث ثػػ  كفئةػث تءػػف بكئ ك دكػػ  ءػاتائنؿ  ػػ
نرنؿ نساءئة نسك ئت   نتءفئ  تنائد فت تكئ نسكفةث نسثئا  دنر ت انسننئئ ن ت ئ   

ت ن  ػػػص نسكفةػػػث نسثئسػػػث -اكنذنػػػئر ت نقاتراػػػ -ائػػػد نساءػػػئة نقر ئفئػػػئ نسةدئثػػػ  مػػػ  تن
نن تتكاػػػػػئ نسفةػػػػػث ف ئتكػػػػػ  تلػػػػػكا  ت ػػػػػـ سفئػػػػػئف نسةكئئػػػػػ  نسدنسئػػػػػ  س اءػػػػػئة كػػػػػف نستنائػػػػػد 

 ن ءتاتئنئ  ننسك ترةئ .

 املثحث األول
 الىساء املقاجالت وأسثاب جتىيدهه

ف نسفةػػػث مػػػ  كنلػػػنع نسكفةػػػث تاػػػ ه ئءػػػت ـز كاػػػئ ت ءػػػئكه حسػػػال كط فػػػئف نرنؿ ح
سكط ػػػ  نسثػػػئا  نمػػػؽ ئتب ػػػؽ فتنلػػػئم ك بػػػـن نساءػػػئة نسك ػػػئت  ت نتءػػػفئ  تنائػػػد ف مػػػ  ن

 نست  ئؿ نآلت :
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 املطلة األول
 مفهىم الىساء املقاجالت

ف كشئر   نسكرتا م  نسبك ئئ  نس تئسئ  سئس فػئركر نسندئػدب فػؿ ئبػند حسػال كػئ صفػؿ ح
  ئا  تتنسال كبئـ ك ت    ت ن ذسؾ نسةئؿ م  نقء ـ نم  ا رائ نسةدئث.حذ  نقء ـ

نصػد  حذ تءبك  نساءئة ف نرا رئر كفئشرا م  نراكئؿ نسبدنهئػ  كاػذ صػرنف ادئػدا
 ئف نبػد ف ئاة ػر مػ  كبئناػ  نسناػند كػف  ػ ؿ ت ػدئـ نسكبناػ  نسطفئػ  نا ػؿ نكػدنننا 
نسنرةال   ؼ نفبئ  نس تئؿت نسـ تفدت نساءئة فئسكشئر   فئاتظئـ م  نراكئؿ نس تئسئ  ن  

 ف ئشئر ف لكف نةدن  ن ةتئػئط ننةػدن  حذ  ت(1) فبد نسةر  نسبئسكئ  نرنسال ننسثئائ 
ت (2)ا دن ػػؿ نس ػػنن  نرسكئائػػ  ننسفرئطئائػػ  نصػػنن  ن تةػػئد نسءػػنمئت  ءػػئف ئر نسػػداـ ننسكءػػئاد

ت مػػئزدند  اػػدد (3) كػػئ شػػئر   مػػ  ك ت ػػؼ ةػػرن  نستةرئػػر نستػػ  ارمبػػئ نس ػػرف نسبشػػرئف
نسكشػػئر ئ  فئاتظػػئـ مػػ  نراكػػئؿ نسبدنهئػػ  نشػػئر ف مػػ  نكئػػئ تاػػننع نس تػػئؿ مػػ  نسازناػػئ  

تكئ  ك ئت   م  نسبك ئئ  نسبدنهئ   نزة كف صنا ت نتفرز كءئ كتبف (4)نسكء ة  نسةدئث 
 (.5)اء رئ  نتكئ  بائ ر سداـ نسرنئؿ

 ػػئف ئتةكػػؿ نكئػػئ نساءػػئة حذن  نئثئػػر ك ػػط م نساءػػئة نسك ػػئت   تءػػئ  ر ةػػنؿ كػػئ
 رئر كفئشرا م  فودننركف ػػزنع فكف مئبف نسكنادن  نس ت  ئ ػػػنسكالكئ  رطرنؼ نسا

                                                           

قاءئا ت دنر د. اكر نسةءئفت ةكئئ  نسكدائئف تثائة نسازنائ  نسكء ة  م  لنة نس ئانف نسدنس  ن (1)
 .117ت ص2117نسنئكب  نسندئدات نقء ادرئ ت 

كلػػكنف  -د. نمػػئة حءػػكئائؿ  ا ػػئرت نسةكئئػػ  نس ئ ػػ  س اءػػئة ننرط ػػئؿ مػػ  نسازناػػئ  نسكءػػ ة  (2)
 .59ت ص2114ت نسكر ز نسدنس  س درنءئ  نقءترنتئنئ  ننقا ـت فئرن ت 1ت ط-نتب ئـ

ا  نةكئئػػػػ  نسكػػػػدائئف ننرائػػػػئف نسكدائػػػػ  مػػػػ  نسازناػػػػئ  اػػػػننؿ نةكػػػػد فءػػػػحت نس ػػػػئانف نسػػػػدنس  نقاءػػػػئ (3)
 .96ت ص211ت كاشنرن  نسة ف  نسة نصئ ت فئرن ت1نسكء ة ت ط

 .117د. اكر نسةءئفت كرنئ ءئفؽت ص (4)
ت كاشػػنرن  1 ػػرنر  ػػئسم ةكػػنديت نسةكئئػػ  نسدنسئػػ  سسط ػػئؿ ننساءػػئة تثاػػئة نسازناػػئ  نسكءػػ ة ت ط (5)

 .45ت ص 2115زئف نسة نصئ ت فئرن ت 
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 ف فدنر كفئشر م ط؟نس تئؿ نـ ئ ت ر ا ال كف ئ ك

تندر نقشئرا حف نس ئانف نسدنس  نقاءئا  نصئانف ة نؽ نقاءئف سػـ ئتلػكف نر فدة
تي تبرئػػؼ سك ػػط م نساءػػئة نسك ػػئت  ت ح  ناػػه تػػنسال تةدئػػد نرشػػ ئص نسػػذئف ئ ػػدؽ 
ا ئبـ ن ؼ نسك ئتؿ ةئث نرد ذ ر ـ فشػ ؿ اػئـ دنف تي تةدئػد سنػاس كبػئف ن ػن كػئ 

 نسرنئؿ فؿب ئكتد سئشكؿ نساءئة  ذسؾ. ئبا  ادـ نصت ئره ا ال

ت ننػػئة صػػئانف (1)نصػػد ةػػدد صػػئانف   ػػئي مهػػئ  نسكةػػئرفئف تي نسك ػػئت ئف نس ػػئانائف
نائػػؼ سئنءػػئ كػػف اطػػئؽ مهػػئ  نرشػػ ئص نسػػذئف ئتكتبػػنف فبػػذن نسن ػػؼ نكػػف ثػػـ ئ ػػنف 
سبػػػػـ ةػػػػؽ نسكشػػػػئر   مػػػػ  تاكػػػػئؿ نس تػػػػئؿت مباػػػػدكئ اػػػػدد  نت ئصئػػػػ  نائػػػػؼ نسثئسثػػػػ  مهػػػػئ  

نسذئف ئك ف ناتفئر ـ ك ئت ئف سػـ تكئػز فػئف نساءػئة ننسرنػئؿت ننػئة  نستبػئفئر  نرش ئص
( 43ت ثػـ نػئة  نسكػئدا)(2)نسكنلنا  ستبرئؼ نسك ئتؿ ستشكؿ  ؿ نس هتػئف ا ػال ةػد ءػننة

كػػػػف نسفرنتن ػػػػنؿ نقلػػػػئم  نرنؿ نةػػػػدد  طئه ػػػػ  نسك ػػػػئت ئف فشػػػػ ؿ ننلػػػػم مػػػػ  حطػػػػئر 
تت ػػنف نس ػػنن  نسكءػػ ة  سطػػرؼ نساػػزنع  -1نسكائزاػػئ  نسكءػػ ة  نسدنسئػػ ت ما ػػ  ا ػػال   

كػػػف  ئمػػػ  نس ػػػنن  نسكءػػػػ ة  ننسكنكناػػػئ  ننسنةػػػدن  نساظئكئػػػ  نستػػػػ  ت ػػػنف تةػػػ  صئػػػػئدا 
كءػػػهنس  اػػػف ءػػػ نؾ كر نءػػػئبئ صفػػػؿ ذسػػػؾ نسطػػػرؼ ةتػػػال نسػػػن  ػػػئف ذسػػػؾ نسطػػػرؼ ككػػػث ر 
فة نك  تن فء ط    ئبترؼ نس  ػـ فبػئت نئنػ  تف ت لػئ كثػؿ  ػذه نس ػنن  نسكءػ ة  

ئ  ؿ مئكئ ئ  ؿ نتفئع صنناد نس ئانف نسدنس  نست  تطفؽ مػ  نساػزنع نسكءػ مت  ساظئـ دن   
اػدن تمػرند نس ػدكئ  نسطفئػ  ننسناػئظ نسػذئف -ئبد تمرند نس نن  نسكء ة  سطرؼ نساػزنع  -2

ك ػئت ئف فكباػال تف سبػـ ةػؽ نسكءػئ ك  نسكفئشػرا  -كف ن ت ئصئػ  نسثئسثػ  33تشك بـ نسكئدا 
لك  نس نن  نسكء ة  سطرؼ م  ازنع  ئه  شفه اءػ رئ  ذن ح -3م  نراكئؿ نسبدنهئ ت

ت (3)ك   ػػػػ  ف ػػػػرض نةتػػػػرنـ نس ػػػػئانف ننػػػػ  ا ئػػػػه ح طػػػػئر تطػػػػرنؼ نساػػػػزنع نر ػػػػر  فػػػػذسؾ 
                                                           

ت دنر نسابلػػ  نسبرفئػػ ت نس ػػئ رات 1  ئػػؿ حفػػرن ئـ كةكػػدت ةكئئػػ  نساءػػئة مػػ  نسكائزاػػئ  نسكءػػ ة ت ط (1)
 ..36ت ص2112

 .1949/ت كف نت ئصئ  نائؼ نسثئسث  سبئـ 4نسكئدا  (2)
 .1979/ت كف نسفرنتن نؿ نقلئم  نرنؿ سبئـ 34نسكئدا  (3)
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نفئسبندا حسال اص نسكئدا نسثئسث  نسكشتر   فئف نت ئصئئ  نائؼ نررفئ ننسكتب    فئسازنائ  
ت اػػر  نف 1977  نسثػػئا  سبػػئـ نسكءػػ ة  رئػػر نسدنسئػػ ت ننسػػال تة ػػئـ نسفرنتن ػػنؿ نقلػػئم

 ذه نسا نص سـ تو  ا ال ذ ر ك ط م نسك ئتؿت س ابئ نكئبئر نمر  نسةكئئ  نس ئانائػ  
س ؿ كف شئرؾ م  نسبك ئئ  نس تئسئ ت سذن ئك ف نس نؿ حف  ؿ كئ ئاطفؽ ا ال كػف ئةػئر  

ت نئ تءػ  ن اتػرنؼ فوةػد نرشػ ئص (1)م   ذه نسازنائ  ئءػري ا ػال نسكةئرفػئ   ػذسؾ
ال ناػػه ك ئتػػؿ مػػ  اػػزنع كءػػ م ت كئػػ  فػػئرزات نذسػػؾ سكػػئ ئترتػػ  ا ئػػه كػػف ةػػؽ  ػػنض ا ػػ

 .(2)ركئر نسكبئرؾ ننستكتئ فنلئ تءئر نسةر  م  ةئؿ حس ئة نس فض ا ئه

فػػػذسؾ ئ ػػػنف نس ػػػئانف نسػػػدنس  نقاءػػػئا  صػػػد ةػػػدد مهػػػئ  نسك ػػػئت ئف نكػػػف ئبػػػد ك ئتػػػؿ 
نسكفئشػػػرا مػػػ  نسبك ئػػػئ   نتاطفػػػؽ ا ئػػػه نرة ػػػئـ نس ئ ػػػ  فبػػػذه نس هػػػ  ننشػػػترط نسكشػػػئر  

 ت(3)نسبدنهئ   سئاطفؽ ا ال نسش ص ن ؼ نسك ئتؿت نكف ثـ ئننز تف ئ فم  دمئر س بدن
ئبرؼ نسك ئتؿ نم ئر سذسؾ فواه  تي مرد كف تمرند نس نن  نسكء ة  سدنس  ت ػنف طرمػئ مػ  حذ 

  اػػزنع كءػػ م دنسػػ ت تن مػػ  نسك ئشػػئئ  نسكرتفطػػ  فبػػذه نسدنسػػ  تن ئ ػػنف مػػردنر مػػ  كنكناػػ
كءػػػ ة  ت ػػػ  فئسكبػػػئئئر نستػػػ  تشػػػترطبئ نسكػػػئدا نسرنفبػػػ  كػػػف نت ئصئػػػ  نائػػػؼ نسثئسثػػػ  رءػػػر  

ت ن ائؾ كف ئءبال حسال نستكئئز فئف نسك ئت ئف نرئػر نسك ػئت ئف كػف (4) 1949نسةر  سبئـ 
ة ر مه  نسك ئت ئف فئرش ئص نسذئف ئ نف سبػـ دنر حذ  ةئث نسكبئك   س ؿ مرئؽ كابكئ

ك ئػػئ  نسةرفئػػ ت تكػػئ كػػف   ئشػػئر نف مبػػ ر مػػ  نسبك ئػػئ  نسةرفئػػ  نئنػئف  نكفئشػػر مػػ  نسب
 ػػرهئس نسدنسػػ  ننرطفػػئة ننس ػػئئدس  نسبءػػ رئئف نرنػػئؿ نسفرئػػد نسبءػػ رئئف مػػوابـ ئ ػػا نف 

                                                           

ئئػػ  نساءػػئة ننرط ػػئؿ تثاػػئة نسازناػػئ  نسكءػػ ة ت فةػػث د.نكػػؿ ئػػئزن ت نس ػػئانف نسػػدنس  نقاءػػئا  نةك (1)
ت كاشػػػنرن  نسة فػػػ  نسة نصئػػػ ت 1ت ج-تمػػػئؽ نتةػػػدئئ -كاشػػػنر مػػػ   تػػػئ  نس ػػػئانف نسػػػدنس  نقاءػػػئا 

 .279تص 2111فئرن ت 
ت كاشػػنرن  نسة فػػ  1ف  ػػئس افػػد نسرلػػئت نسةكئئػػ  نسدنسئػػ  س كػػدائئف  ػػ ؿ نسازناػػئ  نسكءػػ ة ت ط (2)

 .111ت ص2116نسة نصئ ت فئرن ت 
مرئتس  ئسءبنمفت سئزن فئث شغ  دت نس نا  نسدنسئ  س   ئ  نرةكرت لننفط تة ـ  نض نسةر ت  (3)

 .116ت ص2114كد ؿ س  ئانف نسدنس  نقاءئا ت دنر نس ت  ننسنثئهؽ نس نكئ ت 
 .111ت ص1975د. افد نسننةد كةكد نس ئرت تءر  نسةر ت ائسـ نس ت ت نس ئ رات  (4)
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 غئػػػر ك ػػػئت ئف تي تابػػػـ ئبػػػدنف كةػػػئرفئف نسبػػػـ نسةػػػؽ مػػػ  نسكبئك ػػػ  نستػػػ  ئ  ئ ػػػئ تءػػػر  
 .(1)نسةر 

نقةئط  فنكئػئ نس هػئ  ننر ػائؼ نستػ   رئر حاائ اند تف  ذن نستكئئز ائنز اف
تناػػػد تن تءػػػت دـ تثاػػػئة نسازناػػػئ  نسكءػػػ ة  تن ةتػػػال ت ػػػؾ نستػػػ  تشػػػئرؾ مئبػػػئ ءػػػئكئ تابػػػئ 
تلػػػط ئ فئسبدئػػػد كػػػف نسكبػػػئـ نستػػػ    ترصػػػال حسػػػال كءػػػتن  نسكشػػػئر   نسكفئشػػػرا مػػػ  نس تػػػئؿ 

ئا تن  ئرشػػ ئص نسػػذئف ئناػػدنف س  ئػػئـ فواكػػئؿ نس دكػػ  تن نسءػػبئا ننسنننءػػئس تن نسطبػػ
نسةكػػئسئف تن نسكناػػدئف ررػػرنض ناءػػئ   ن ػػن كػػئ ئػػاب س ا ػػال تةدئػػد ن ػػ بـ نس ػػئانا  
نكػػػػئ ئرتفػػػػه كػػػػف ةكئئػػػػ  ة ػػػػنؽ سبػػػػـ ءػػػػئكئ نس هػػػػئ  نر ثػػػػر  شئشػػػػ  نلػػػػبؼ نص ػػػػ  ةئ ػػػػ  
 ئرط ػػئؿ ننساءػػئةت نركػػر نسػػذي ئثئػػر نسبدئػػد كػػف نستءػػئ    ةػػنؿ ك ػػئر نس ػػئهكئف فبػػذه 

ئف؟ ن ػػؿ ئتكتبػػنف فنلػػئ تءػػر  نسةػػر  مػػ  ةػػئؿ نراكػػئؿ  ػػؿ ئبػػدنف كػػدائئف نـ ك ػػئت 
 حس ئة نس فض ائبـ كف صفؿ نةد تطرنؼ نسازنع تـ  ؟

مػػػ   ػػػدد نقنئفػػػ  اػػػف  ػػػذه نستءػػػئ    انػػػد حف ن ت ئصئػػػئ  نسدنسئػػػ  نستػػػ  تائنسػػػ  
تةدئد مهئ  نسك ئت ئف نة نصبـ نتكئػز ـ اػف نسكػدائئف   ػ  كػف تي تةدئػد تن حشػئرا حسػال 

كفئشػػرا مػػ  نس تػػئؿ  ئس دكػػ  ننررػػرنض نسناءػػئ ت رئػػر حااػػئ انػػد نس ػػئهكئف فبك ئػػئ  رئػػر 
صئئـ فبض نسكاظكئ  ننسنبئ  نسدنسئ  نسبئسكئ  كابئ ننقص ئكئ  صد فػذس  نبػدنر مػ  ءػفئؿ 
شػػكنؿ  ػػ  ة نرشػػ ئص فن ػػؼ نسكناػػدئف نسكشػػكنسئف فئسةكئئػػ  نسك ػػررا سسءػػر  ن ػػئف 

ءتلػب ئف ن ػ  مهػ  نرط ػئؿت نكػف ذسؾ م  ءئئؽ تمرند ةكئئ  تنءئ س ه  كف نس هػئ  نسك
فئف  ذه نسنبند كئ نئة  فػه كفػئدك  ئػ  تػئنف نكػئ تفببػئ كػف نثئ تػ  نستزنكػئ  فػئرئس 
نكفػػئدك فػػئرئس ننستػػ  نءػػب  ك بػػـن نستنائػػد سئشػػكؿ نسكناػػدئف تن نسكءػػت دكئف ةئسئػػئ تن 
 م  نسكئل  كف صفؿ صنا كء ة  تن نكئا  كء ة  تئئر  ئا  نسكبئـ نست  ئلط بنف فبئ

                                                           

ت 2115بػػػػػئد نسشػػػػػ سدات نس ػػػػػئانف نسػػػػػدنس  نقاءػػػػػئا ت كاشػػػػػوا نسكبػػػػػئرؼت نقءػػػػػ ادرئ ت د. كةكػػػػػد م (1)
 .153ص
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ت  ػذسؾ نسةر ػ  (1)دنف تف ئ ت ر ذسؾ م ط ا ال نسكشئر ئف كفئشرا مػ  نراكػئؿ نس تئسئػ 
نسبئسكئ  س دمئع اف نرط ئؿ م  م ءطئف نئة  فكباال ت ثػر شػكن ر سك ػط م نسكناػدئف 
اادكئ فئاػ  حف ك بػنـ نسط ػؿ نسكناػد   ئشػئر م ػط حسػال نسكشػئر   نسكفئشػرا مػ  نراكػئؿ 

اكئ ئشكؿ ن  ءت دنـ م  ك ت ؼ نسكبئـ  كرنء ئف ننننءئس نك فرئف ا ال ئد نسبدنهئ  ننو
ت نػػػئة ذسػػػؾ مػػػ  نسنصػػػ  نسػػػذي ن ػػػرج مػػػ  نس ػػػئانف نسػػػدنس  (2)نس ػػػنن  ننسنكئاػػػئ  نسكءػػػ ة 

نقاءػػػئا  مهػػػئ  نسنننءػػػئس ننسك فػػػرئف ننسكرتزصػػػ  كػػػف مهػػػئ  نسك ػػػئت ئف نسػػػـ ئكػػػاةبـ ةػػػؽ 
 فؿ تطرنؼ نسازنع.نستكتئ فنلئ تءر  نسةر  م  ةئؿ حس ئة نس فض ا ئبـ كف ص

فذسؾ ئك ف نس نؿ فإك ئائ  ناطفئؽ ك بـن تنائد ننءت دنـ نرط ئؿ كف صفؿ نس نن  
ننسكنكناػػػئ  نسكءػػػ ة  ا ػػػال نساءػػػئة نسكناػػػدن   ػػػذسؾت سئشػػػكؿ كػػػف ئ كػػػف فػػػدنر نئنػػػئف  
كفئشػػر مػػ  نس تػػئؿ نكػػف ئ كػػف فػػدنر رئػػر كفئشػػر مئػػهت  ػػنف  ػػؿ كابكػػئ كػػف نس هػػئ  نستػػ  

  نقاءئا  ةكئئ   ئ   اظرنر س ثرا ن اتبئ ئ  نست  تطئسبئت ن ذسؾ تن  ئ نس ئانف نسدنس
 نابكػػئ كػػف نس هػػئ  نسلػػبئ   نستػػ  ئءػػبؿ نءػػتغ سبئ ننسءػػئطرا ا ئبػػئ فػػؿب ن ئػػزدند توثر ػػئ 

 فئسظرنؼ نسكةئط  فبئ ننست  فئسغئس  تدمببئ حسال شرنؾ نستنائد.

ف كػف صفػؿ تي صػنا نا ئه ابرؼ نساءئة نسك ئت   فوابف  ؿ كف نادف تن نءػت دك
تن كنكناػػػ  كءػػػ ة  مػػػ  نصػػػ  نسةػػػر  تـ نسءػػػ ـ نمػػػ  اػػػزنع دنسػػػ  نـ رئػػػر دنسػػػ  س  ئػػػئـ 
فئسكبػػئـ نسكن  ػػ  حسئبػػئ ن ػػ    ت ت ػػر ا ػػال نراكػػئؿ ذن  نس ػػ   نسكفئشػػرا فئس تػػئؿ فػػؿب 
تلػػـ  ػػذسؾ نراكػػئؿ رئػػر نسكفئشػػرا  ئس دكػػ  ننسنئءنءػػئ  ننسءػػبئا ننررػػرنض نسناءػػئ  

 نرئر ئ.

ءفئ  نست  تدمئ فئساءئة حسال كبترؾ نس تػئؿ تن ةكػؿ نسءػ ح ننصػنابف تكئ اف نر
 ءاتنسال فئئابئ م  نسكط   نسثئا .ف   نستنائد م

                                                           

ت نسكر ػػػز 1نس ناػػػ  نسدنسئػػػ  س  ػػػ ئ  نرةكػػػرت دسئػػػؿ نستا ئػػػذ نسػػػنطا  س  ػػػئانف نسػػػدنس  نقاءػػػئا ت ط (1)
 .379ت ص2111نقص ئك  سإلا ـت نس ئ رات 

ت 2119ت تكػػػنز 17تنائػػػد نرط ػػػئؿت ع –ف مػػػرع م ءػػػطئ –نسةر ػػػ  نسبئسكئػػػ  س ػػػدمئع اػػػف نرط ػػػئؿ  (2)
  .ص.
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 املطلة الثاوي
 أسثاب جتىيد الىساء

نس  ر ننسبنزت نقص ئة نن لطبئدت نسبفندئ  نن تنئر ننسب ئهد نقئدئنسننئ  
ن رت ئ  ننسباؼت ننسبنز نستشرئب ت  ننسازنح ننسبنرات نك   ئ  نسازنائ  نسكء ة ت

رئئ  نسنا  نادـ حدرنؾ نسبننص  نرئر ئت   بئ تءفئ  ءئ ك  ن  تزنؿ تءئ ـ م  
نصنع نسبدئد كف نساءئة لةئئئ س تنائد تس ءري  ئف تـ نسطنا ت نتزدند  طنرا  ذه 

نس نناد نرءفئ  ستزئد كببئ ةدا ظئ را تنائد نساءئة نزنبئ م  نس تئؿ ناتبئ ئر س ئم  
 نسدنسئ  نسبئسكئ  ننقص ئكئ  نست  تةك  ة نصبئ.

 كئ تنند دننمئ ائك  تبتا بئ نسنبئ  نست  ت نـ فئستنائد نتت ذ ئ صئادا تاط ؽ 
كابئ م   ذن نسكئدنف تتزند كف   سبئ فومرند ندد تةئمظ كف   سبـ ا ال دئكنكتبئ 

نبئ  نسءئف   نءتغ سبئ ننءتكرنرئتبئت  ذسؾ ئ نف س كنادئف ذنتبـ دننمئ ئك ف س 
 ذه نسدننمئ ستش ؿ فكنكنابئ شفئؾ   ستنائد ـ س بكؿ كببئ نس دك  ت دنمبئت نتانا

 ئد ذ ئ  تنصئ  ؿ كف ئك ف نف ئتبثر مئبئت ا ئه ئتط   كائ نركر نسفةث م  نسدننمئ 
 ننرءفئ  نس ئكا  نرنة تنائد نساءئة نم ئر ستء ءؿ نس رنع نآلتئ :

 باب االقتصادية واالجتماعيةاألس: الفرع األول
ئش ؿ نسنلئ ن صت ئدي ءننة  ئف س دنؿ نست  تةكؿ ناءئتبئ نساءئة تـ نسنلػئ 
ن صت ػػػئدي سبػػػف تن سبػػػننه بف  ػػػومرند كػػػف ةئػػػث كتنءػػػط نسػػػد ؿ نكػػػف ةئػػػث رلػػػئ نس ػػػرد 
ن صت ئدي نكف ةئث كبد   نسفطئس  نكف ةئث نقةءئس فئس  ر نادنس  تنزئئ نسد ؿ 

نستػوثئر ا ػال حرندا نساءػئة ننس تئػئ  مػ   لػنابف قرندا نس ػئهكئف ا ػال   بئ تءبك  مػ  
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ت بػػػػػػ  حذ  ت ن  ئبػػػػػػد نسػػػػػػدنمئ ن صت ػػػػػػئدي نن نتكػػػػػػئا  كػػػػػػف نسػػػػػػدننمئ نس ردئػػػػػػ (1)نستنائػػػػػػد
نسكشػػػ    ن صت ػػػئدئ  ن ئ ػػػ  نس  ػػػر ننسفطئسػػػ  دنرنر مػػػ  دمػػػئ نرمػػػرند حسػػػال نقصػػػدنـ ا ػػػال 

  .ن الكئـ حسال نسنكئائ  نسكء ة  ننقر ئفئ

نترتفط نسكش    ن صت ػئدئ  تػرتفط نةئئاػئر فئ نتكئائػ  ننسكتكث ػ  فتػدا  كءػتن  
نفرنز كائطؽ نتةئئة ء ائ  كت     ن ذن ئػرتفط فظبػنر  نركئ نسكبئش  ننسد ؿ نناتشئر 

ث ئمػػئ  مرائػػ  س اةػػرنؼ ننستءػػنؿ نركػػر نسػػذي ئءػػبؿ نءػػتغ ؿ  ػػذه نسظػػرنؼ ننرنلػػئع 
تكثؿ نرءفئ  ن صت ػئدئ  نن نتكئائػ  اػئك ر حذ  ت(2)حر ئفئ م  نستنائد ننرت ئ  تاكئؿ 

تءئءػػػئئر كػػػف اننكػػػؿ ظبػػػنر نقر ػػػئ ت  كػػػئ تػػػ دي حسػػػال ناتشػػػئره تن تنص ػػػه فن ػػػ بئ نسترفػػػ  
نس  ػػػف  سػػػه ننستػػػ  تػػػ ثر مئػػػهت  ئس ػػػ  فػػػذسؾ فئهػػػ  كنسػػػدا سإلر ػػػئ  فكػػػئ تتر ػػػه كػػػف فطئسػػػ  

ننر ننرءػبئر نت ػئصـ كشػ    نتل ـ نتدا  كءتنئئ  نسكبئش  نادـ نستائء  فئف نر
ت مار  نساءػئة مػ  ةػئ   نس  ػر  ئػا ف ح  تداػال ا ػئ  (3)نسء ف ننس ة  ننسكنن   

 .(4)كف نسغذنة ننس ة  ننستب ئـ ننستدرئ  نمرص نسبكئس  ننسةئنئ  نر ر 

نئ در نسفاؾ نسدنس  تف منؽ ف ئنف كف نسائس ئبئشػنف مػ  ةئسػ  م ػر كػدصئ نتػزدند 
ة ناءػػػػةئ  نسدنسػػػػ  كػػػػف كءػػػػ نسئئتبئت نكػػػػئ ئزئػػػػد كػػػػف نركػػػػر نسءئئءػػػػئ   ػػػػذه نساءػػػػ  س ػػػػئ

                                                           

د. افد نسبئط  نةكد نس ئئدت نقر ئ  فػئف نرءػفئ  ننساتػئهح مػ  ا ػر نسبنسكػ  تءػئ    تفةػث  (1)
ت 1اف حنئف ت فةث كاشنر م   تئ  نقر ئ  ننسبنسكػ ت ت ئدئكئػ  اػئئؼ نسبرفئػ  س ب ػـن نركائػ ت ط

 .166ت ص2114دنر نسةئكدت نرردفت 
ةكػػد مػػ ح نسةكػػنشت كءػػت فؿ نقر ػػئ  مػػ   ػػذن نس ػػرفت نئكبػػ  اػػئئؼ نسبرفئػػ  س ب ػػـن نركائػػ ت د. ن (2)

 .83ت ص2116نسرئئضت 
ت دنر نس  ػػػر 1ءػػئك  ا ػػ  ةئكػػػد افػػئدت نءػػػت دنـ ت انسننئػػئ نسكب نكػػػئ  مػػ  ك ئمةػػػ  نقر ػػئ ت ط (3)

 .117تص2117نسنئكب ت نقء ادرئ ت 
  سة ػػنؽ نسكػرتا مػػ  لػػنة نت ئصئػػ  كاػػئ نستكئئػػز نسناءػػ ت دنر ءػئد نفػػرن ئـ نسدءػػنص ت نسةكئئػػ  نسدنسئػػ (4)

 .234نسابل  نسبرفئ ت نس ئ رات  . .ت ص
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ت نكئ (1) نسك رنل  ا ال  ذه نسدنؿ كف صفؿ نسفاؾ نسدنس  نرئره كف نسك ءءئ  نستكنئ ئ 
تتر ه  ذسؾ نسةرن  كف تثئر نصت ئدئ  تاب س ا ال شبن  كائطؽ نساػزنع ف ئمػ  مهئتبػئ 

كتةئرفػػ  حسػػال تءػػ ن  نستننئػػئ فننءػػط  كػػئ سنهػػ  نسػػدنؿ نسحذ  نفػػئر ص نساءػػئةت  ءػػئكئ
تف حذ  نسة ػػئر لػػد نسكػػدائئف ف  ػػد نسلػػغط ا ػػال حرندا نسبػػدن سةك ػػه ا ػػال ن ءتءػػ ـت
نسظػرنؼ نس ننة حسال  ذن نسانع كف نسةرن  ئ دي حسال تبذئ  نسكدائئف نكنتبـ كػف تءػنت 

 .(2) ..فءف  ا ص نسغذنة ننسك ف.

مئر نسكاػػئخ نسكائءػػ  س نكئاػػئ  نت بػػ  نسكشػػ    ن نتكئائػػ   ػػذسؾ دنرنر مػػ  تػػن 
نسكءػػ ة  ننقر ئفئػػ  ستنائػػد تتفػػئع نػػددت نئ  ػػد فبػػئ  نرمبػػئؿ نس ردئػػ  تن نسكنتكبئػػ  نستػػ  
تبػػئرض نسث ئمػػ  نسءػػئهدا ننستػػ  تةػػدث لػػررنر ا ءػػئئر تن كئدئػػئر ا ػػال تالػػئة نسكنتكػػئ تن 

نستاشػػػه   نكئاػػ  ننتكئائػػػ   نئبػػد نست  ػػػؾ نرءػػػري  ئابئػػئر نردننر نرءػػػرئ  سسءػػرا كثػػػؿ
ن نتكئائ  ننسب صئ  نرءرئ  ننسزننئ  ننسط ؽ كف تصن  نسكش    ن نتكئائػ  ننستػ  
صػػد تػػدمئ نرمػػرند نفئسػػذن  نساءػػئة س الػػكئـ حسػػال نسنكئاػػئ  نسكءػػ ة  تن  رت ػػئ  تاكػػئؿ 

 .(3)حر ئفئ 

ا ئػػه اتن ػػؿ حسػػال ت كئػػ  نسبئكػػؿ ن صت ػػئدي نن نتكػػئا  مػػ  سنػػنة نساءػػئة حسػػال 
تػػػئؿ ننسكػػػن   نابكػػػئ نةػػػد نسػػػدننمئ نسبئكػػػ  نرنة ذسػػػؾت مفتػػػوثر ف فػػػئس  ر ننسبػػػنز كبتػػػرؾ نس 

ننسلػػغنط ن نتكئائػػ  ئ ػػؿ حسػػال درنػػ  ن تئػػئر نسنئاػػ  نس ػػئطب نن الػػكئـ حسئػػه فػػدنمئ 
 نسبرن  كف ننصئ نصت ئدي نننتكئا  كابدكئف.

 وااليدلوجيةاألسباب الدينية والعقائدية : الفرع الثاني
   نست  تدمئ نساءئة س الكئـ حسال  ننسب ئهدئ  كف فئف نرءفئتبد نسدننمئ نسدئائ

                                                           

نرءػ ة  نس  رئػ  ننسا ءػئ   –د. كةكد انض نسترتنريت د. نرئدئر ارمئ  ننئةئفت ا ـ نقر ئ   (1)
 .188ت ص2116ت دنر نسةئكدت نرردفت 1نن نتكئائ  ننسترفنئ  سدرنء  نقر ئ ت ط

 .96-94د. اكر نسةءئفت كرنئ ءئفؽت ص (2)
 .84-83د. نةكد م ح نسةكنشت كرنئ ءئفؽت ص (3)
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حف نس بػػـ نس ػػئطب س ػػدئف ننقئكػػئف حذ  نس ػػنن  تن نسنكئاػػئ  نسكءػػ ة  تن نقر ئفئػػ ت
ئدمئ فبف حسال ن ات ئد فلرنرا تغئئر ء ن ئئ  نسكنتكئ نسكائمئ  س دئف اػف طرئػؽ نس ػنا 

سػػال نءػػت ةئؿ نستب ػػ  ننستطػػرؼ مػػ  ننءػػتبكئؿ تءػػ ن  نستررئػػ  ننستر ئػػ ت ككػػئ ئػػ دي ح
تنءػػػػػئط فبػػػػػض تمػػػػػرند نسكنتكػػػػػئ نستػػػػػ  تشػػػػػنئ ا ػػػػػال ككئرءػػػػػ  نراشػػػػػط  نقر ئفئػػػػػ  لػػػػػد 

ت متةػػنر نسنكئاػػئ  نسكتطرمػػ  نسبائ ػػ  نسكبت ػػدن  نسدئائػػ  نن  ت مػػئ  نسبرصئػػ  (1)نسكنتكػػئ
نسءئئءئ  نتء ة نءت دنكبئ ف فثت كفتغئ  كف نرنة ذسؾ حلئم  نسشرائ    ننرئدنسننئئ

ت سئرءػ  ذسػؾ ن متػرنض نس ئهػؿ فننػند ا صػ  طفئبئػ  فػئف (2) ال تمبئسبئ نتنائػد نرتفػئعا
 .(3)نسدئف ننءتبدند نسش ص ذ رنر  ئف نـ تاثال  ف ئ تؿ تن  ف ٌئ تؿ

فػػؿ نف نسكءػػففئ  نسدئائػػ   ػػ  كػػف نفػػرز كءػػففئ  نقر ػػئ  مبػػدـ كبرمػػ  نستو ػػئؿ 
 ننسغ ػن مػ  نسػدئف ننستشػدد ناػدـ صفػنؿ نسب كػ  نس ػةئم س نبػئد ننسة ػـ فغئػر كػئ ناػزؿ نه

ن  ػػػػت ؼ نننػػػػند نسشػػػػفبئ  نسدئائػػػػ    بػػػػئ اننكػػػػؿ ءػػػػئ ك  مػػػػ  ن اتءػػػػئ  نن الػػػػكئـ 
 .(4)س نكئائ  نقر ئفئ  فك ت ؼ كءكئئتبئ

 النزوح والتهجير القسريين: الفرع الثالث
ئػ دي نساػزنح نسػدن    مػ  نر ػ  نرةئػػئف حسػال نسبدئػد كػف نسك ػئطر نستػ  تبتػػرض 

 ئف نسائزةئف تثائة مرنر ـ كف كائزسبـت  تكزؽ نسػرننفط ن نتكئائػ  ننسث ئمئػ  ننس لػئة نسء

                                                           

افػػئس شػػئمب ت نسظػػئ را نقر ئفئػػ  مػػ  نس ػػئانف نسػػدنس  ننسكاظػػنر نسػػدئا ت تطرنةػػ  د تػػنرنهت نئكبػػ   (1)
 .112ت ص2111فئتاهت   ئ  نسة نؽ ننسب ـن نسءئئءئ ت صءـ نسة نؽت  -نسةئج  لر

(2) 674/70/A  ت 2115ت نسنكبئػػػػ  نسبئكػػػػ ت نركػػػػـ نسكتةػػػػدات  طػػػػ  اكػػػػؿ سكاػػػػئ نستطػػػػرؼ نسبائػػػػؼت
 .12ص

نساءػػػػئة  لػػػػةئئئ نكنصبػػػػئ   -كئػػػػئ ف ػػػػـن ت تي ننراػػػػئؿ ئػػػػن نس نئػػػػهت نست ػػػػدي س ب  ئػػػػ  نقر ئفئػػػػ  (3)
 .18ت ص2117ت ك ئؿ كاشنر م  كن   تي ننرائؿ ء  تي نئهت -لةئئئ

 -حسػػال نستغرئػػر فئسشػػفئ  س نصػػنع مػػ  نسنػػرنهـ نقر ئفئػػ  اػػئئؼ فػػف كشػػئ  نسءػػةئك ت نسبننكػػؿ نسك دئػػ  (4)
درنءػػػ  تطفئ ئػػػ  ا ػػػال طػػػ   نسكرة ػػػ  نسنئكبئػػػ  ت رءػػػئس  كئنءػػػتئرت نئكبػػػ  اػػػئئؼ نسبرفئػػػ  س ب ػػػـن 

 ت  .ص.2118نركائ ت   ئ  نسدرنءئ  نسب ئئت نسب ـن نسشرطئ ت 
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ا ػػػال نكئػػػئ ظػػػرنؼ ن ءػػػت رنر نةركػػػئف نسءػػػ ئف نساػػػئزةئف كػػػف ك ػػػئدر نسػػػرزؽ ننكئػػػئ 
نسكب نكػػئ  نرءئءػػئ  س ةئػػئات نركػػر نسػػذي ئػػ دي حسػػال ت  ػػؾ نرءػػر نتشػػرد نرط ػػئؿ ... 

ت (1)ئزةئف حسػػػػػال نرت ػػػػػئ  نسنػػػػػرنهـ ننكتبػػػػػئف نسفغػػػػػئةنسػػػػػ ت نركػػػػػر نسػػػػػذي ئػػػػػدمئ فبػػػػػ  ة نساػػػػػ
 ننالكئكبـ حسال نس  ئهؿ نسكء ة  ننسكنئكئئ نقر ئفئ .

 ػػذسؾ ئك ػػف نس ػػنؿ تف اك ئػػئ  نستبنئػػر تبػػد كػػف تصءػػال نسبننكػػؿ نستػػ  تػػ دي حسػػال 
ت تئ  نرءرا نسننةػدات سكػئ ئترتػ  ا ئبػئ كػف م ػد نسكبنػرنف رك  بػـ ننءػت رنر ـ نتكػابـ 

  ننسءئئءػػ ت نئلػػطر نساػػئننف كػػابـ حسػػال فاػػئة ةئػػئا ندئػػدا ت ػػـن ا ػػال نسش  ػػ  نسكػػدا
نس  ر ننستشرد ننس ننة حسال دئئر سئء  سبـ نلػكف تنلػئع نصت ػئدئ  نننتكئائػ  نث ئمئػ  

 .(2)ءئه  ن بف 

حذ ئاب س  ذن نرثر ا ال نسكرتا ء فئ ن ئ دي حسال ناتزنابئ كػف كةئطبػئ نسطفئبػ  
بػئ حسػال ةػدنث نلػطرنفئ  ادئػدا مػ  ةئئتبػئ ئػ ثر نسذي اشو  مئه حسال كةئط ررئ  اا

ا ال صدرتبئ م  نستوص ـ كئ كةئطبئ نسندئػد نسػذي ت ػفم مئػه  نهػ  فػد ر كػف كننطاػه مػ  
ف د ئت  ذسؾ ت ئد ةرئتبف م  نستا ؿ ننسء ر ننستب ئـ نئ فم ن ستةئؽ فئسدرنء  تن نسبكؿ 

سبذن   ه تادمئ نسبئه   كة نمئر فئسك ئطر  ئ   اتئن  نس طؼ نن رت ئ ت ن اتئن  
حسال تزنئح فائتبئ م  ءف كف را ندنر  نمئر ا ػئبف تن تبرفػئر كػف ت ػئسئؼ حاػئستبفت نئػزدند 
م  كثؿ  ذه نسظرنؼ تبرض نساءئة ننس تئئ   ذسؾ س باؼ نرءري مئساءئة نس ػننت  ئ ػف 
لػػػػةئئئ س رت ػػػػئ  نن اتػػػػدنةن  نسناءػػػػئ  ئػػػػتـ صػػػػت بف تن افػػػػذ ف كػػػػف صفػػػػؿ نرءػػػػرا تن 

كف تابف لةئئئت  كئ تلطر نساءئة م  كبظـ نرةئئف س بكؿ سءد  ا ال نسررـكنتكئ نس
 ندئد ةنن س ةر  تن صت نن نفذسؾ ئلئؼ ا نسثغرن  نست  ئتر بئ نسرنئؿ نسذئف ذ ف

                                                           

ءػػئ  نسبرفئػػ  س اشػػر ننستنزئػػئت ت كر ػػز نسدرن1ت نسةكئئػػ  نسدنسئػػ  س اػػئزةئف دن  ئػػئرت طةكػػندامػػئرنؽ  (1)
 .34ت ص2116ك رت 

ت كاشنرن  نسة ف  نسة نصئ ت 1مئلؿ افد نسز را نسغرننيت نسكبنرنف ننس ئانف نسدنس  نقاءئا ت ط (2)
 .51ت ص2113فئرن ت
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 .(1)ا ئبف

 األسباب السياسية والقانونية: الفرع الرابع
نسنكئاػئ  نسكءػ ة   تبد نسدننمئ نسءئئءئ  نساءف  نسغئسفػ  كػف دننمػئ ن الػكئـ حسػال

تف لػػبؼ حذ  تن نقر ئفئػػ ت مكبظػػـ نسبك ئػػئ  نقر ئفئػػ  ت ػػنف نرنهبػػئ كثػػؿ  ػػذه نسػػدننمئت
ناػػدـ مئا ئػػ  تنبػػزا نسدنسػػ  تن نرةػػزن  نسءئئءػػئ  ننستاظئكػػئ  نسا ئفئػػ  ننسكبائػػ  ننسشػػفئفئ  
ناػػػدـ صػػػدرتبئ ا ػػػال نستنننػػػد مػػػ  كبظػػػـ نسكاػػػئطؽ  ءػػػتئبئ  نسشػػػفئ  ننسكػػػننطائف ائكػػػ  

بفئػػػر اػػػف كطػػػئسفبـ ننةتئئنػػػئتبـ ءػػػئ ـ مػػػ  سنػػػنة نس ثئػػػر كػػػف مهػػػئ  نسكنتكػػػئ حسػػػال ننست
تاظئكػػئ  تنب بػػـ ئشػػبرنف ف ئػػئابـ نصػػنتبـ نت كئػػ  ننػػند ـ مػػ  نسةئػػئات نتابػػـ ئبك ػػنف 

 .(2)ةء  كئ ئ نره سبـ زاكئة نقر ئ 

 كػػػػئ ت ت ػػػػؼ نػػػػذنر نسػػػػدننمئ نسءئئءػػػػئ  موكػػػػئ تف ت ػػػػنف سبػػػػئ نػػػػذنر صنكئػػػػ   ػػػػدننمئ 
تاشػػػط نساءػػػئة مػػػ  كنػػػئؿ نس  ػػػئح نسكءػػػ م نسػػػذي ت نلػػػه  ػػػذه حذ    ءػػػطئائ نسكاظكػػػئ  نس

نسكاظكػػػػئ  ننةئئاػػػػئر ت ػػػػنف اا ػػػػرئ  تن ارصئػػػػ  ةئػػػػث ئ ثػػػػر ناتكػػػػئة تفاػػػػئة نرص ئػػػػئ  حسػػػػال 
رئسفػئر كػئ ئنسػد سػدئبـ حذ  نسكاظكئ  نقر ئفئ  ءننة  ئاػ   ػذه نرص ئػئ  دئائػ  تـ اا ػرئ 

 .(3)ئ  م  نسكنتكئنسشبنر فوابـ كلطبدنف نكةت رنف كف نرر ف

كف نستغئػرن  نستػ  ةػدث  س ػئسم نسكػرتا موابػئ  ا ال نسررـاه ت ر اند آكف نئا  
سػـ تػزؿ تبػػئا  كػف نس كءػئننا فئسرنػػؿ مئكػئ ئتب ػؽ مػػ   ثئػر كػف نردننر مػػ  نسةئػئا ءػػننة 
 ئا  ءئئءئ  تـ حدنرئ  تـ ش  ئ ت نكثؿ  ذه نس كءئننا ت ثر ءػ فئر ا ػال ت ػنر نسكػرتا 

                                                           

نركئاػػػػػ  نسبئكػػػػػ  سنئكبػػػػػ  نسػػػػػدنؿ نسبرفئػػػػػ ت كاظكػػػػػ  نسكػػػػػرتا نسبرفئػػػػػ ت  ئهػػػػػ  نركػػػػػـ نسكتةػػػػػدا س كػػػػػرتات  (1)
 .65تك رت   . ت ص1نقص ئكئ : ةكئئ  نسكرتا نسبرفئ  نركف ننسء ـت ط ن ءترنتئنئ 

 .119ءئك  ا   ةكئد ائئدت كرنئ ءئفؽت ص (2)
ت دنر نس تػػئ  نسةػػدئثت نس ػػئ رات -نسكت نػػرن  -د. م ػػري اطػػئ نه افػػد نسكبػػديت نقر ػػئ  نسػػدنس  (3)

 .18 . ت ص
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ت نكف نفرز  نر نس كءئننا  ذه حص ئة (1)ك ئائ  تة ئؽ نسذن  ننستكتئ فة نصبئسذنتبئ ننو 
نسكػػػرتا كػػػف نسبك ئػػػ  نسءئئءػػػئ  نسػػػذي تد  حسػػػال تػػػو ر حشػػػرن بئ مئبػػػئ نسبػػػؿ نفػػػرز نرءػػػفئ  
نس ئكاػػػػػ  نرنة ذسػػػػػؾ  ػػػػػن تف نست ػػػػػائؼ نس ػػػػػئهـ ا ػػػػػال تءػػػػػئس ن ػػػػػت ؼ نس ػػػػػ ئ  نسا ءػػػػػئ  

ا  اػػػػػ ( مػػػػػ  ةػػػػػئف نسكػػػػػرتا)  -نئنػػػػػئف  -درننسبئط ئػػػػػ  س كػػػػػرتا ننسرنػػػػػؿ ) نسرنػػػػػؿ  نسكفػػػػػئ
ءػػػػ فئ ( ئتغئػػػػر مػػػػ  لػػػػنة نسظػػػػرنؼ ن نتكئائػػػػ  ننسءئئءػػػػئ   -رئػػػػر ا  ائػػػػ  -ائط ئػػػػ 

 .(2)نن صت ئدئ  نسءئهدا م  نسكرنةؿ نسك ت    ستطنر نسكنتكئ

ا ئه ئ نف نستكئئز نسءئئء  فئف نسرنؿ ننسكرتا ءففئر دنمبئر س فةث اف حا ػئمبئ تن 
ئمئر سد  نكئائ  تءتغؿ  ذن نستكئئز س ػئسةبئ مػتظـ فػذسؾ اػدد رئػر كئ ئ ئؿ حسئبئ نا 

ص ئػؿ كػػف نساءػػئة نسكلػػطبدن  ءئئءػئئر نت كئػػ  حئػػئ ف فوابػػئ تبطػ  س اءػػئة تة ئػػ  ءئئءػػئ  
 كءئنئ  س رنؿب فؿ نتكند دنر نسكرتا م   ذن نسءئئؽ.

نئبػػػد نسءػػػف  نس ػػػئانا   ػػػذسؾ كػػػف فػػػئف نسبننكػػػؿ نسكبكػػػ  نستػػػ  ءػػػئ ك  مػػػ  نزدئػػػئد 
تءئع تنائد نساءئةت ننسذي ئتكثؿ مػ  اػدـ ننػند تن   ئئػ  نسا ػنص نس ئانائػ  نسك زكػ  نن

نستػػ  تةكػػ  نساءػػئة كػػف ن اتبئ ػػئ  نستػػ  تطػػئسبف تن تطػػئؿ ة ػػنصبف نتػػدمببف فئسكنكػػؿ 
ن تئئرنر تن ننفئرنر حسال كلكئر نستنائدت  ذسؾ ادـ مئا ئ  نسا نص نس ئانائ  نست  تةظر 

ال ك ئس تبػػئت نكػػد  نستػػزنـ نسػػدنؿ ننسنكئاػػئ  فتطفئ بػػئ ءػػننة كءػػوس  نستنائػػد نتبئصػػ  ا ػػ
 ت ئا   ذه نسا نص دنسئ  نـ نطائ .

 األسباب التي تتعمق بالنزاعات المسمحة: الفرع الخامس
ننسكنئاػػػػئ  نن اتبئ ػػػػئ  نساػػػػزنح ننستبنئػػػػر ن  نسكآءػػػػ تتػػػػرؾ نسازناػػػػئ  نسكءػػػػ ة  

ئ نساءػئة نس تػ   ثئػرنر كػئ ئ  ػدف نسدكئر    بئ ك ثرا فذسؾ ا ال نكئػئ مهػئ  نسكنتكػئ ءػئك

                                                           

ا ػػـ نقر ػػئ  نرءػػس نس  رئػػ  ننسا ءػػئ   رػػئدئر ارمػػئ  ننئةػػئفتتد. كةكػػد اػػنض نسترتػػنري ن د. (1)
 .189ت ص2116ت دنر نسةئكدت نرردفت 1نن نتكئائ  ننسترفنئ  سدرنء  نقر ئ ت ط

ءئد حفرن ئـ نسدءنص ت نسةكئئ  نسدنسئ  سة نؽ نسكػرتا ا ػال لػنة نت ئصئػ  كاػئ نستكئئػز نسناءػ ت دنر  (2)
 .69نسابل  نسبرفئ  ت نس ئ رات  . ت ص
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نسكبئؿ زننئر  ئف تـ نفئر تـ ن ئر تـ نفائرت سئبئائف  ذسؾ كف ناتبئؾ ة نصبف نئ بف لػةئئئ 
س رت ػػئ  نن اتػػدنة ننس طػػؼ نن تنػػئر فبػػف  ءػػفئئئت ننسئػػـن ئشػػتد نثػػر  ػػذه نسازناػػئ  

ئ  صتػػئؿ تنءػػئ  اتئنػػ  ةتكئػػ  ستغئئػػر طفئبتبػػئ نففػػرنز تاػػننع ندئػػدا كػػف نسازناػػئ  نءػػئة
م ػػـ تبػػد نسةػػرن  نستػػ  تاشػػ  نسئػػنـ ازناػػئ  كءػػ ة  كاظكػػ  ت اطئصػػئر ننصػػؿ ءػػئطرا ا ئبػػئ

تابػئ سػـ تبػد ت ت ػر ا ػال كئػدنف حذ  ت(1)ت لئ حسال صئئدا كر زئ  فؿ  ئر  ت ثر تب ئػدنر 
نسكبر   ننتءب  ستشكؿ نس ر  ننسكدفت نسـ تبػد تءػتبدؼ نسك ػئت ئف م ػط نئبػند ذسػؾ حسػال 

.  ذسؾ نزدئئد لػةئئئ نسكػدائئف اتئنػ   ءػت دنـ نس  ػؼ (2)انسننئئ نسةرن نست دـ م  ت 
ت نكئ ئزئد نسنلئ ءنةنر ن تشئؼ ننءت دنـ نرء ة  نساننئػ  ننسبئدرننئائػ  ذن  (3)نسنني

ت ئلػػئؼ حسػػال ذسػػؾ نس نػػنة حسػػال نءػػت دنـ نسةػػر  ن صت ػػئدئ  (4)نستػػوثئر نستػػدكئري نسشػػئكؿ
تػػػ  ئ ػػػنف تثر ػػػئ كفئشػػػرنر نشػػػدئدنر ا ػػػال نسكػػػدائئف سكػػػئ س لػػػغط ا ػػػال نسبػػػدن س بػػػر حرندتػػػه ننس

 ا  نسرننت  نناتشئر نسفطئس ت حسالئترت  ا ئبئ كف تد نر نرةننؿ نسكبئشئ  ننسغ ة نتد
                                                           

ندت نسةكئئػػػ  نركائػػػ  س كػػػدائئف تةػػػ  ن ةػػػت ؿ مػػػ  نس ػػػئانف نسػػػدنس  نقاءػػػئا ت دنر كةكػػػد نةكػػػد دن (1)
 .48ت ص2118نس ت  ننسنثئهؽ نس نكئ ت 

نف ن اب ػئس نسءػ ف  ست انسنئػئ نسةػػرن  ا ػال نسكػدائئف ئبػػند مػ  نسغئسػ  حسػػال تثئر ػئ نسننءػب  نستػػ   (2)
نستػ  تشػ ؿ  -نسطئهرن  فدنف طئػئر -ئ ب  تدنر بئ م  نسغئس  نكف نركث   ا ال  ذه نست انسننئئ

ناتبئ ػػػئر نءػػػئكئر سكفػػػدت نستكئئػػػز فػػػئف نسك ػػػئت ئف نرئػػػر نسك ػػػئت ئف نئتكثػػػؿ تطنر ػػػئ مػػػ  نات ػػػئة اا ػػػر 
  نستػػ  تتكئػػز ف ػػنف نقس ترنائػػنسكنننبػػ  نسكفئشػػرا ننست ػػدئر نسفشػػري نسػػذي ئ ػػئةفبئ ت ن ػػذسؾ نسةػػر  

نسػػػدنس  نقاءػػػئا ت كابػػػئ  ػػػبنف  تةدئػػػد ءػػػئة  نسكبر ػػػ  نمترنلػػػئ  نتطػػػرح تةػػػدئئ  تكػػػئـ نس ػػػئانف 
نسكء نؿ اف نسبنكئ  ن نابئ صد تاتب  فاتػئهح نءػئك  نتػاب س ا ػال نسكػدائئف ءػئكئ نف نءػتبدم  
نسكاشئ  نسةئنئ  ننسفاال نستةتئ  س دنؿت س كزئد ئاظر: اكر رننفة ت تةدئئ  تطفئؽ نس ئانف نسدنس  

نسكن ػػػ  نسدنسئػػػ  س  ػػػئانفت نئكبػػػ  نسفػػػنئرات   ئػػػ  نقاءػػػئا  تثاػػػئة نسازناػػػئ  نسكءػػػ ة  رئػػػر نسكتكئث ػػػ ت 
 .6-5نسة نؽ ننسب ـن نسءئئءئ ت نسنزنهرت ص

درنءػػ  ةئسػػ  نساػػزنع نسكءػػ م مػػ   –د. كاػػئؿ  لػػر كةكػػدت نثػػر نسازناػػئ  نسكءػػ ة  ا ػػال نرط ػػئؿ  (3)
ت فةث ك دـ م  نسك تكر نسب ك  ةنؿ ة نؽ نسط ؿ نسبرف ت نئكب  اػئئؼ نسبرفئػ  -نان  نسءندنف

 .429ت ص2113 ـن نركائ ت نسرئئض ت س ب
 .157د. كةكد مبد نسش سدات كرنئ ءئفؽت ص (4)
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 .(1)نئا  نرزكئ  نسغذنهئ  نشم نردنئ  ككئ ئبدد ف ئهبـ ا ال نسةئئا

اكئ  نتءئ اطئصبئ  ذن نسـ تبد نسازنائ  نسةدئث  تنري فئف نئنش  غئرا اءفئئرت ننو
نت ػفة  تت ػنف كػػف تاػدند  فئػرا نتشػػكؿ نكئػئ نسكػننطائف نس ػػئدرئف ا ػال ةكػؿ نسءػػ ح 
فغض نساظر اف نسناس تـ نسءف سئ نانن م   دك  نسةر  ءننة فطرئ   كفئشرا تـ رئر 

ت ن ػػذسؾ ناتشػػئر نرءػػ ة  نس ػػغئرا ننس  ئ ػػ  نسر ئ ػػ  ننتءػػئع تنػػئرا نسءػػ حت (2)كفئشػرا 
 ئنؿ تي ش ص ئرئد نصتائة ئ.سئ نف فذسؾ م  كتا

الػئؼ  ػػذسؾ فػرنز نقر ػػئ  نسػذي فػػئ  كءػئطرنر ا ػػال نس طػئ  نركاػػ  مػ   ثئػػر 
كف نركئ ف ةنؿ نسبػئسـت نتاػنع نسبائ ػر نس ئا ػ  نسكءػ ة ت ننت ػئؿ نسازناػئ  نسكءػ ة  
فئسػػدننمئ نسءئئءػػئ  ننقنػػرنـت ننسةػػرن  كػػف ننػػؿ نر ػػنؿت ننس نػػنة حسػػال نسباػػؼ نسناءػػ  

 ت ست نف فذسؾ نسطفئب  نسكتغئرا س ازنائ  نسكء ة  نسةدئث  (3)ء ة  نسةر  ء ح كف ت

 املثحث الثاوي
 -يد الىساء اإلرهاتياتدور جكىىلىجيا االجصاالت احلديثة يف جتى

 -منىذجا  أ اإلورتوث
 بف كاتكئئ  سنكئائ  حر ئفئ  تبكؿفئت  نسءك  نرفرز س اءئة نسكنادن  م   نا

                                                           

ت 1س كزئد ةنؿ نسةرن  ن صت ئدئ  ئاظػر: د. مئتاػ  افػد نسبػئؿت نسب نفػئ  نسدنسئػ  ن صت ػئدئ ت ط (1)
ت  .صت ن ػػذسؾ نسب ػػنف ءػػئادت كفػػدت نستكئئػػز فػػئف نسك ػػئت ئف 2111دنر نسابلػػ  نسبرفئػػ ت نس ػػئ رات 

رئػػػر نسك ػػػئت ئف نتةػػػدئئ  نسازناػػػئ  نسكءػػػ ة  نسكبئ ػػػرات رءػػػئس  كئنءػػػتئرت نئكبػػػ  نسةػػػئج  لػػػر ن 
 .169-167ت ص2118فئتاهت   ئ  نسة نؽ ت صءـ نسب ـن نس ئانائ ت نسنزنهرت 

نس نا  نسدنسئ  س   ئ  ن ةكػرت ت رئػر اػف نس ػئانف نسػدنس  نقاءػئا  نتةػدئئ  نسازناػئ  نسكءػ ة   (2)
ر نسػػػدنس  نسثػػػئكف ننسبشػػػرئف س  ػػػ ئ  ن ةكػػػر ننسبػػػ ؿ ن ةكػػػرت نائػػػؼت  ػػػئانف نسكبئ ػػػرات نسكػػػ تك

 .3ت ص2113ن نؿت 
 A/63/277س كزئد ةنؿ نسبننكؿ نست  ءئ ك  م  تغئئر طفئب  نسازنائ  نسكء ة  ئاظر: نسنثئ    (3)

 .2118ت  ئدرا اف نسنكبئ  نسبئك ت ةنؿ تبزئز ة نؽ نسط ؿ نةكئئتهت 
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مػػػػ  نسنءػػػػئهؿ ننقك ئائػػػػئ  نسكتئةػػػػ  سبػػػػئت نت كبػػػػئ نتءػػػػب بئ ا ػػػػال نػػػػذفبف نتنائػػػػد ف ف ئ
فكػػئ ئػػنمره كػػف تطفئ ػػئ  نكننصػػئ تنن ػػؿ كتاناػػ  نكننصػػئ مئػػدئن نءنشػػئئؿ كئػػدئئ  نقاتراػػ 

نكاتػػدئئ  نرػػرؼ نسدردشػػ  سئ ػػنف فػػذسؾ كئػػدنائر   ػػفئر س نكئاػػئ  نقر ئفئػػ  سلػػـ فػػذسؾ 
مػ   ػؿ ذسػؾ ءػاتائنؿ مػ   ػذن  نقاتراػ كهئ  فؿ نآ ؼ نساءئة حسئبئت ا ئه سكبرم  دنر 

ا ػػال تنائػػد نساءػػئة نقر ئفئػػئ  مػػ  نسكط ػػ  نرنؿ كاػػهت ثػػـ افػػئف  نقاتراػػ نسكفةػػث نثػػر 
 اكئذج اف  ذن نستنائد م  نسكط   نسثئا  ن كئ ئوت :

 املطلة األول
 على جتىيد الىساء اإلرهاتيات اإلورتوثاثر 

نسبػػػػننسـ نسكئدئػػػػ   فبػػػػد تف  ػػػػئف ترفػػػػئ  نستاظئكػػػػئ  نسلػػػػئس  ئر ػػػػزنف تاشػػػػطتبـ مػػػػ 
نئفةثنف اكف ئتبئطؼ كببـ م  نسكءئند ننسكدنرس ننرةئػئة نرئر ػئت نفءػف   ػبنف  
نستنائػػػد كػػػف  ػػػ ؿ ت ػػػؾ نركػػػئ ف ن طنرتػػػه نص ػػػ  نػػػدننه مػػػ  ا ػػػس نسنصػػػ ت نكػػػئ ظبػػػنر 

 ودنا حا كئ  كتانا  ءب   ن ءت دنـ نر ئ ػ  نست   ػ  ت تءػئاد مػ  نست  ػ ت  نقاترا 
حسػػػال نسكءػػػتبدمئف مػػػ   ػػػؿ ك ػػػئفت  ػػػؿ ذسػػػؾ ئشػػػنئ نستاظئكػػػئ   نمػػػ  ا ػػػس نسنصػػػ  ت ػػػؿ

 .(1)نقر ئفئ  حسال ا ؿ اك ئئتبـ حسال نسبننسـ ن مترنلئ 

س ترنائػػ  ننسكب نكئتئػػ  كػػف   سبػػئ كػػئ كػػئ نمػػر  شػػف   نقاتراػػ  ننس ػػدكئ  نق نذ
 تلئمته تطفئ ئ  نسبننتؼ نسكتا     ئكشئر كبكئر سنكئائ  نستطرؼ ننسباؼ فكئ صدكته سبـ
كػػف مػػرص نساشػػر نن ت ػػئؿ نسبػػؿ نسكئػػزا نس فػػر  نستػػ  نمرتبػػئ  ػػذه نسنءػػئهط نسندئػػدا سبػػـ 
   نابئ ك اتبػئ كػف نسن ػنؿ فوم ئر ػئ ننءػئه بئ حسػال نكبػنر تنءػئ ف ثئػر كػف تي نصػ  

                                                           

زئػػػز نسغ ئ ػػػ ت ن اػػػ ـ نسرصكػػػ  تدنن  تنن ػػػؿ كتاناػػػ  نكتبػػػددات نئكبػػػ  اػػػئئؼ د.مبػػػد فػػػف افػػػد نسب (1)
 .156ت ص2112ت كر ز نسدرنءئ  ننسفةنثت نسرئئضت 451س ب ـن نركائ ت نسبدد 
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 ت مػػإذن  ػػئف(1)  نءػػئط فئابػػئ نفػػئف نسكت  ػػ حذ  كلػػال كتنػػئنزا نسرصئػػ  نس  ػػري ننسرءػػك 
م  ك ئف كبػئف سػتب ـ طػرؽ نقنػرنـ ننقر ػئ  نتفػئدؿ نآلرنة  نست ئة نقر ئفئئف ننسكنركئف

ننرم ئر ننسكب نكئ   ػب  مػ  نسننصػئت مواػه اػف طرئػؽ نسشػف   نسكب نكئتئػ  تءػبؿ  ػذه 
ئك ف تف ئنكبنن سبػـ نتفئاػئر ننا ػئرنر كػف  ػ ؿ اشػر تم ػئر ـ نكفػئدهبـ حذ  نسبك ئ   ثئرنرت

ت نسبػؿ نفػرز نسك كػم نسرهئءػئ  نستػ  (2)د ـدنف تف ئات  نن كف تكئ ف تنننػ نقاترا ا ال 
 ػػن تزنئػػد ننػػند نسةر ػػئ   سإلاتراػػ ئتكئػػز مئبػػئ نسنئػػؿ نسندئػػد كػػف نسشػػف ئ  ن نتكئائػػ  

نقر ئفئ  ا ئبئت ننست  تءت دكبئ  ودنا حا كئ  نتنائدئ  م  ا س نسنص  كف   ؿ فػث 
 ػػنر سكنػػئزر  تم ئر ػػئ نت فئر ػػئ س  ػػؽ  ػػنرا ذ ائػػ  سػػد  نسػػرتي نسبػػئـ كػػف  ػػ ؿ اػػرض

حاءئائ  نرت فتبئ ت نركر نسذي ئءبؿ ا ئبئ د نؿ فبض نسكائطؽ نسنغرنمئ  دنف ك ئنك  
 .(3)تذ رت فءف  ن اطفئع نسذي تـ ترءئ ه اابئ كف   ؿ  ذه نسشف ئ  ن نتكئائ 

مػ  لػكئف كنن ػ    نقاتراػ نئ كف نسغرض كف تنائد تش ئص ندد كػف  ػ ؿ 
تػػػه نمػػػرص نءػػػتكرنرهت نتتءػػػـ اك ئػػػ  نستنائػػػد افػػػر رػػػرؼ نساشػػػئط نقر ػػػئف  نتبزئػػػز صدرن

نسدردشػ  ننءػئهؿ نستنن ػػؿ ن نتكػئا  تن ةتػػال فننءػط  نسرءػئهؿ نسكفئشػػرا ا ػال نسبننتػػؼ 
ئءت دـ نقر ئفئنف كننصئ نستنن ؿ ن نتكئا  اظرنر سكئ تتئةه سبـ كف صػدرا حذ  ت(4)نسذ ئ 

كدرنءػػػػ  فشػػػػ ؿ دصئػػػػؽ  ا ػػػػال نستنن ػػػػؿ كػػػػئ نآل ػػػػرئف افػػػػر نسبػػػػئسـ سفػػػػث تم ػػػػئر ـ فطػػػػرؽ
نقصائابـ فذسؾ نس  ػر نسكتطػرؼ ءػننة كػف  ػ ؿ نسػدئف تـ نسكفػئدك نستػ  ئرننػنف سبػئ تن 

                                                           

: نسك كػم نن تنئ ػػئ ت  نقاتراػ مػئئز فػف افػدنه نسشػبئريت ث ئمػ  نستطػػرؼ ننسباػؼت  ا ػال شػف    (1)
مػػ  تكنئػػؿ نقر ػػئ  نتنائػػد نقر ػػئفئئفت نئكبػػ  اػػئئؼ  اتراػػ نقفةػػث كاشػػنر مػػ   تػػئ  نءػػتبكئؿ 

 .5ت ص2112ت نسرئئضت 1نسبرفئ  س ب ـن نركائ ت كر ز نسدرنءئ  ننسفةنثت ط
ت كاشػنرن  زئػػف نسة نصئػ ت فئػػرن ت 1ت ط-ك ئراػ درنءػػ   -نقس ترناػ ا ػ  اػدائف نس ئػػؿت نقنػرنـ  (2)

 .79ت ص2111
ت 2116ت نسبرفػ  س اشػر ننستنزئػئت نس ػئ رات 1 ػؿ ن نتكػئا ت طحئبئ    ئ  ت ةرن  كننصئ نستنن (3)

 .71ص
د. كاػػال ن شػػ ر نفػػنرت نسءػػئفرنائ   ػػئنس نسب ػػرت نسكر ػػز نسبرفػػ  س فةػػنث نس ئانائػػ  ننس لػػئهئ ت  (4)

 .89ت ص2117فئرن ت 
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ت  كئ نتءػبال نئ ػدا حسػال تػنمئر ن فػر (1)نرم ئر نسكتطرم  نست  تتءـ فئسباؼ م  كابنبئ
اػػػػدد كػػػػف نسػػػػرنرفئف مػػػػ  تفاػػػػ  تم ئر ػػػػئ نكفئدهبػػػػئ نكػػػػف  ػػػػ ؿ نسشػػػػف   نسكب نكئتئػػػػ  ت ػػػػـن 

ئ  نقر ئفئػػ  فت ػػنئف صئاػػدا م رئػػ  سػػد  كػػف سػػدئبـ كئػػنؿ ننءػػتبدند س ا ػػرنط مػػ  نستاظئكػػ
ت ست ػػفم نسشػػف   نسكب نكئتئػػ  فػػذسؾ نسغئكػػئر كنلػػناه مػػ   ػػؿ زننئػػ  (2)نراكػػئؿ نقر ئفئػػ 

نتدنا ئءػػػت ئد كابػػػئ نقر ػػػئفئنف نكاظكػػػئ  نستطػػػرؼ ستكرئػػػر نءػػػئه بـ نسكفت ػػػرا مػػػ  تنائػػػد 
ئفبـ ةتػػػال ت ػػػفم نسنبػػػئد ن س ترناػػػ  تءػػػ نفئر ءػػػئهدنر نسكتطػػػنائف نسنػػػدد نتةرئلػػػبـ نتػػػدر 

 .(3)تءت دكه نستاظئكئ  نسكء ة  ننقر ئفئ 

 نقاتراػػػ ناظػػػرنر  اغكػػػئس رئسفئػػػ  مهػػػئ  نسكنتكػػػئ نكابػػػئ نس هػػػ  نساءػػػنئ  مػػػ  مػػػ  
نكننصبػػهت م ػػئس  اػػئؾ نصػػر  س  ػػرد نسئػػـن كػػف نءػػئهؿ نستنن ػػؿ ن نتكػػئا  ت م ػػد ءػػب   

كػػف صفػػؿ نكئاػػئ  نقر ػػئ  ملػػ ر اػػف نف توثئر ػػئ ئػػتـ مػػ  اك ئػػ  نسن ػػنؿ س كءػػتبدمئف 
رئئ  نسرصئ  نسذي صئد ئءئاد م  ت ئئد اطئؽ نكد  نستوثئرت مئ ا رند ننس  ػنا فئسشػ ص 
ئءػػبؿ اك ئػػ  حصائاػػه سكػػئ ئ ػػدـ سػػه كػػف   سبػػئت  ءػػئكئ ةئسػػ   ػػنف نس ػػرد مئررػػئر ذ ائػػئر نسػػه 

بال نئ ػػػدنر ستشػػػ ئؿ  نئػػػ  سػػػه ةئنػػػئ  ئرئػػػد حشػػػفئابئ نكطئسػػػ  ئررػػػ  مػػػ  تة ئ بػػػئت نئءػػػ
 .(4)ئتكئز فبئ اف رئره نتةدد انع نسنكئا  نست  ئاتك  سبئ

                                                           

ف د. ةءػػئـ كةكػػد افئػػؿت تنائػػد نقر ػػئفئئف افػػر كننصػػئ نستنن ػػؿ ن نتكػػئا ت نرئػػئـ نسبرفئػػ  سسكػػ (1)
نسءػػئفرنا : تمػػؽ نستبػػئنف سةكئئػػ  نس لػػئة نسءػػئفرنا ت نسكر ػػز نسبرفػػ  س فةػػنث نس ئانائػػ  ننس لػػئهئ ت 

 .29 . ت ص
  نسةدئث  نست  تءػت دكبئ نستاظئكػئ  نقر ئفئػ  مػ  نقس ترنائد. ننئه نسدءنص  نسكرء ت نرءئسئ   (2)

نسكنتكػئ نسكػدا  مػ  نست ػدي  نسنرنهـ نقر ئفئ ت فةث ك دـ مػ  نساػدنا نسب كئػ  ةػنؿ دنر ك ءءػئ 
 .147سإلر ئ ت نئكب  ائئؼ س ب ـن نركائ ت كر ز نسدرنءئ  ننسفةنثت  . ت ص

ت دنر نس تػػػ  1كةكػػػد ابكػػػ  نسءػػػكئنيت نس  ئػػػئ نسائهكػػػ  ننست ائػػػئ  نسكتطػػػنرا س ػػػائا  نقر ػػػئ ت ط (3)
 .355ت ص2115نستئرئ ئ  ائشرنفت 

ت تة ئػػؽ كاشػنر ا ػػال -تنائػػد س نكئاػئ  نقر ئفئػ كبءػ رن   –اػئئؼ نؿ زنةػـت شػػف ئ  نستنن ػؿ  (4)
  14/3/2116تئرئ  نسزئئرا   www.alriyadh.com /1103104نقس ترنا :نسكنصئ 
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نتطفئ ئتػه فشػ ؿ  نقاتراػ ف نساءئة ننس تئػئ  كػف فػئف نس هػئ  نستػ  تءػت دـ تنفكئ 
فوناةػػ  ة  ػػ  فبػػف  حذ زند ػػف نقاتراػػ  ننءػػئ نئ ػػؿ فبلػػبف حسػػال ةػػد نقدكػػئف ا ئػػهت

ننسبػػئدن  ننست ئسئػػد نستػػ  ت ػػرض صئػػندنر  فئػػرا ا ػػال  مػػ  ملػػئةن  رةفػػ   ػػئرج صئػػند نسكاػػزؿ
ةػػر تبفت م ػػ  نسنصػػ  نسػػذي ئلػػر  نر ػػؿ ة ػػئرنر كة كػػئ ا ػػال فاػػئتبـ ناءػػئهبـ فنلػػئ 
كننائد كةددا س  رنج ننسد نؿ نصئند  ئرك  ا ػال نسةر ػ  نن  ػت ط فػئآل رئف  ءػئكئ 

ةف تم ػػئر ف ئطػػر  نقاتراػػ نسشػػفئ  ننسرنػػئؿت انػػد ف ئتنن ػػ ف كػػئ كهػػئ  نآل ؼ ا ػػال 
ف ػػنا ندنف تكئئػػزت ئشػػئر ف نئ ططػػف فبئػػدنر اػػف نس ننسػػ  نساكطئػػ  ةػػنؿ كػػئ ئنػػ  ا ػػال 

ت نركػر نسػذي ئءػبؿ نسن ػنؿ (1)نساءئة اك ه نكئ  ئنػ ت تن رنئةػ  ا  بػف تن ا  ػئاه
حذ  حسئبف كف صفؿ نستاظئكئ  نقر ئفئ ت ةئػث تػـ حرػرنة نساءػئة ننس تئػئ  س الػكئـ حسئبػئت

ئة ن ئ ػػ  كػػف نسغئزئػػئ  سغػػرض نستػػزننج كػػئ نسك ػػئت ئف لػػكف متػػئن  ئػػتـ نءػػت طئ  نساءػػ
نبػػئد نسا ػػئح نئرنػػئ ءػػف  نستر ئػػز ا ػػال نءػػت طئ  نساءػػئة حسػػال تػػوثئر ف نقا كػػ  مػػ  
 ءػػ  نسك ػػػئت ئف ننسك ػػئت  ت م ػػػد  شػػ   ن ءػػػت فئرن  نرنرفئػػ  اػػػف ننػػند شػػػف   اءػػػئة 

ت (2)نقاتراػ نتكػئا  افػر ء  ئئ  ا ػال نسشػف   نسكب نكئتئػ  تءػتغؿ نءػئهؿ نستنن ػؿ ن 
 :نآلت نس نصنؼ ااد ت ؾ نساكئذج نرتوئائ فئئابئ م  نسكط   

 املطلة الثاوي
 مناذج جطثيقه لحجىيد الىساء

تف نءػػئهؿ نستنن ػػؿ ن نتكػػئا  كػػف ت ػػـ نءػػئهؿ تنائػػد نس تئػػئ ت ةئػػث ف ػػ  اػػدد 
نمػ  مراءػئ  %11نس تئػئ  ننسءػئدن  نس ػننت  رػئدرف تنرنفػئ س ستةػئؽ فئسنبػئدئئف ةػننس  

نف نسغئسفئػػ  حذ  % ت25ئت ػػدر اػػدد نقاػػئث نسكناػػدن  سػػد  نسنكئاػػئ  نسنبئدئػػ  فاءػػف  

                                                           

 نقس ترناػػ :مػػ  تنائػػد نساءػػئةت ك ػػئؿ كاشػػنر ا ػػال نسكنصػػئ  نقاتراػػ ابػػئد نفػػن نس ك ػػئفت دنر  (1)
s.comwww.elwatannew  17/1/2118تئرئ  نسزئئرا . 

 نقس ترناػػ :نئءػػـ كةكػػدت نسدنسػػ  نقءػػ كئ  نءػػئهؿ نتءػػئسئ  نستنائػػدت ك ػػئؿ كاشػػنر ا ػػال نسكنصػػئ  (2)
www.raialyoum.com   . 

http://www.elwatannews.com/
http://www.raialyoum.com/
http://www.raialyoum.com/
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انػػئ  تط ػػئسبـ سئءػػتكرنن  نسبظكػػال كػػف نسكناػػدن  ئتػػر ف فئػػنتبف س ػػزننج كػػف نسنبػػئدئئف ننو
فتودئ  رءئستبـت نسبؿ نفرز كثئؿ ا ال توثر نس تئئ  فنءئهؿ نستنن ػؿ ن نتكػئا   ػرن  

ئتئف نر ػػػؿ   ز ػػػرا نءػػػ كال  كػػػف كةػػػؿ حصئكػػػ  ائه تبكػػػئ مػػػ  فرئطئائػػػئ نستػػػنتكئف نس ػػػنكئس
ست تة ػػئ فو ئبكػػئ نسكنئ ػػد مػػ  ءػػنرئئ ناشػػر  ز ػػرا  ػػنرا سبػػئ ا ػػال ةءػػئفبئ ن ػػ  كرتدئػػه 

ت نت ػػػئاد  (1)نسفرصػػػئ نتةكػػػؿ رشئشػػػئر تنتنكئتئ ئػػػئر ن   بػػػئ رنئػػػ  نس ئػػػئف نقر ػػػئف  دناػػػش
قر ئفئػ  مػ  نسػدنؿ نرنرنفئػ  ننس تػ  ظئ را نسكناػدن  نرنرنفئػئ  كػف صفػؿ نستاظئكػئ  ن

ئ كف  ذسؾ فئءت طئ  نس تئئ  م  ءف كف رات كثئؿ نسءئدا نسفرئطئائ   ءئس  نناز  نست  
فئاػ  مئػه تابػئ تف ػ   نقاتراػ ةنس  نءكبئ حسال  ائهش   نتاشو  ةءئفئر  ئ ئر فبػئ ا ػال 

سئءػئ فػنرش  نستػ  ت  ػذسؾ نسداكئر ئػ    (2)ائكئر ن ئا  صد نالك  حسال تاظئـ دناػش 17
تصدك  ا ال صتؿ ننسدتبئ طبائر فئسء ئف فبد كشئ دتبئ مئدئن ك تؿ نسر ئاتئف نسفرئطئائتئف  
دئ ئد  ئئاز  ن   ن ف  ئائ   ا ال ئد ك ئت   دناشت ن ئا  سئءئ ا ال ا ص  كئ شػئ  
كف ت نؿ ارنصئ  ن ئاػئ ئ ططػئف س بػرن  حسػال ءػنرئئ نن الػكئـ سػدناشت ن ئاػ  سئءػئ 

ت  ػػػذسؾ فػػػرز  (3)كػػػف حدكػػػئف كشػػػئ دا ك ػػػئطئ نس ئػػػدئن نسدائهئػػػ  نس ئ ػػػ  فػػػئستاظئـتبػػػئا  
  ة  نس ترنائ  ا ال كنصئ تنئتر سءئدا ت ر  تداال  تـ سئث  تبكؿ ا ال تنائػد نسبدئػد 
كف نس تئئ  س د نؿ نن الكئـ حسال تاظئـ دناشت ننسزننج كف نةد ك ئت   نستاظئـ نفبذه 

                                                           

 -ك ئراػ  -تو ػئ ئ  درنءػ  -كرم  فف افد نسرةكف نسءنئفت كشئر   نسكرتا مػ  نقر ػئ  نا نفتبػئ (1)
ت رءػػػئس  كئنءػػػتئرت نئكبػػػػ  اػػػئئؼ نسبرفئػػػ  س ب ػػػػـن نركائػػػ ت   ئػػػ  نسبدنسػػػػ  نسنائهئػػػ ت صءػػػـ نسشػػػػرئب  

 .89-88ت ص2115ننس ئانفت نسرئئضت 
نةكػػد اءػػ رت تءػػئسئ  دناػػش مػػ  نستنائػػد ا ػػال كننصػػئ نستنن ػػؿ ن نتكػػئا ت ت رئػػر كاشػػنر ا ػػال  (2)

 .13/2/2118تئرئ  نسزئئرا .www. Ressmideast.org/Aritcle41991:نقس ترنا 
نفرن ئـ نسبثئكئفت دناش نسفرنفئرادن ن ا كئ  نت نئف نس نرا نسذ ائ ت ك ئؿ كاشنر ا ػال نسكنصػئ  (3)

 .13/2/2118تئرئ  نسزئئرا .www.alyaum.com/articile/408940 نقس ترنا :
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 ت نسػئس(1) د ف نءنؼ ئة  ف ا ال س   زنن  نسشبئدنسطرئ   ت ائ نس تئئ  فوابف ئنئ
 ػئف نالػكئـ نساءػئة س نكئاػئ  نقر ئفئػ  نءػ ر ف حسػال كاػئطؽ حذن  كف نسننلم دنهكئر كػئ

تنننػػػػد ئ ئ ػػػػنف س كشػػػػئر   مػػػػ  تاكػػػػئؿ حر ئفئػػػػ  نـ س فةػػػػث اػػػػف شػػػػرئؾ ةئػػػػئا نـ قائسػػػػ  
 .(2)تءر ف

ننر ك ت  ػػ  كابػػئ ندننر نتتػػنسال نساءػػئة ااػػد نالػػكئكبـ حسػػال نسكنػػئكئئ نقر ئفئػػ  ند
 فا   اند  نسكءهنس  نقا كئػ  ستاظػئـ نس ئاػدا  حا كئ  كبك  ست ؾ نسكنئكئئ  ئسءبندئ 

فوءػػكئة كءػتبئرا نتتػػنسال كػػف ثػػـ  سإلاتراػػ ت ةئػػث ت ػـن فئسػػد نؿ نقاتراػػ نقر ػئف  ا ػػال 
نفثبػػئ  تزنئػػد كننصػػئ نسكتطػػرمئف فئستءػػنئ   نس ػػنتئ  ننسكرهئػػ  ننسفئئاػػئ  نسرءػػكئ  س تاظػػئـ

مإابػئ  ئاػ  تبكػؿ كةئلػرا مػ  نئكبػ  نسك ػؾ  (نمئة نسئةئػئ)اف طرئؽ ت ؾ نسكننصئت نكئ 
فشػ ؿ كتزنئػدت نفػدت  فئسكشػئر   كػف  ػ ؿ  نقاتراػ ءبند نصد ت ذ  تتبئكؿ كئ شػف   

نسػػردند ننستب ئ ػػئ  ا ػػال نسكننلػػئئ نستػػ  تطػػرح مػػ  فبػػض نسكاتػػدئئ  نس ئ ػػ  فكننلػػئئ 
ثػػػـ ءػػػرائف كػػػئ تطػػػنر نركػػػر مو ػػػفة  تشػػػئرؾ مػػػ  فبػػػض نسنبػػػئد نت فػػػئر نسكنئ ػػػدئف 

نسكاتػػػدئئ  نسكتطرمػػػ  ف اػػػال كنبنسػػػ  ن ئاػػػ  ت تػػػ  اػػػف كائ ػػػرا نسنبػػػئدئئف مػػػ  نسبػػػرنؽ 
 .(3)نتمغئاءتئف نتشئد فواكئؿ نس ئادا ناك ئئتبئ م  نررنل  نسءبندئ 

نكػػػف فػػػئف نسكننصػػػئ نساشػػػط  مػػػ  تنائػػػد نساءػػػئة ا ػػػال نسشػػػف   نسكب نكئتئػػػ    كنصػػػئ 
ت (4)ة  كنصئ نبئدي ك  ص س كرتات تشػرؼ ا ئػه اءػنا ئبتػا ف نسءػ  ئ  نسنبئدئػ نس اءئ

                                                           

نائػػػػػد نالػػػػػئة نستاظئكػػػػػئ  اػػػػػنرن فاػػػػػدنري افػػػػػد نسةكئػػػػػدت دنر نءػػػػػئهؿ نستنن ػػػػػؿ ن نتكػػػػػئا  مػػػػػ  ت (1)
ت كشػػػرنع فةثػػػ ت نسكر ػػػز نسػػػدئك رنط  نسبرفػػػ  صءػػػـ 2116-2113درنءػػػ  ةئسػػػ  دناػػػش -نقر ئفئػػػ 

 ت  .ص.2116نسدرنءئ  نسدئائ  ننسنكئائ  ن ء كئ ت 
 .7-6ت ص2115ت كن س ن كفت s/2015/123نست رئر (2)
اشػػنر ا ػػال كنصػػئ نسكر ػػز نسبرفػػ  د. نكػػئؿ صرنكػػ ت نسنػػئد نساءػػئه  :نقر ػػئ  فتػػئة نستوائػػثت فةػػث ك (3)

 .17/1/2118تئرئ  نسزئئرا  www.acrseg.org38116ت 2115س فةنث ننسدرنءئ ت 
 نقس ترناػػػػػػػػػػػػػ :ت ك ػػػػػػػػػػػػػئؿ كاشػػػػػػػػػػػػػنر ا ػػػػػػػػػػػػػال نسكنصػػػػػػػػػػػػػئ نقس ترناػػػػػػػػػػػػػ تاظػػػػػػػػػػػػػئـ نس ئاػػػػػػػػػػػػػدا ننسنبػػػػػػػػػػػػػئد (4)

.islamrevo.comwww  17/1/2118تئرئ  نسزئئرا. 

http://www.acrseg.org38116/
http://www.islamrevo.com/
http://www.islamrevo.com/
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نصد ظبر ا ال نسكننصئ ن س ترنائ  م  دنؿ ك ت    اػدد  ئهػؿ كػف نس ػنر نستػ  نست طبػئ 
ت سئتفػئف (1)ت ةئفبئ را ءبـ ن ـ ئةك نف رنئ  تاظئـ نسدنس  نقء كئ  م  نسبرنؽ ننسشػئـ

د كػػػف نساءػػػئة سئ ػػػفةف ك ػػػئت   حر ئفئػػػئ  تـ ائشػػػطئ  فػػذسؾ كػػػد  حك ئائػػػ  نػػػذ  نسبدئػػػ
ت نفئس بؿ تابئ شف   اا فنتئه ننءب  -نقاترا  –حر ئفئئ  كف   ؿ نسشف   نسبا فنتئ  

نساطػػئؽ تاءػػح  ئنطبػػئ ست ػػطئد كػػئ تك ػػف كػػف نسلػػةئئئ كػػف  ئمػػ  نسشػػرنهم نسبكرئػػ  نكػػف 
    نسناءئف. 

فن ػػػػ ه نءػػػػئ   نت ػػػػئؿ  تراػػػػ نقاا ئػػػػه اتن ػػػػؿ حسػػػػال نرثػػػػر نسفػػػػئس  نسػػػػذي تر ػػػػه 
ت انسننئػػػ  ةدئثػػػ  ا ػػػال ظػػػئ را تنائػػػد نساءػػػئة نلػػػكبف حسػػػال نسنكئاػػػئ  نقر ئفئػػػ  ةئػػػث 
تك ف كف لـ كهئ  نساءئةت كف   ؿ كننصبه نستنن  ئ  نكاتدئئته نررؼ نسدردش  مئهت 
سئ ػفم تدنا مبئسػػ  نكبكػػ  ن طػػرا مػػ  ئػػد نسنكئاػئ  نقر ئفئػػ  نستػػ  تءػػبال حسػػال تءػػ ئر ئ 

ثر س دكػ  تررنلػػبئ نقنرنكئػ  ننقر ئفئػػ ت نكػئ ئزئػػد نسطػئف ف ػػ  لػبؼ نس ػػننائف ت ثػر مػػو 
نءػػد نسطرئػػؽ نكػػئـ  ػػذه نسنكئاػػئ  مػػ  نءػػتغ سبئ فػػؿ  نقاتراػػ نانز ػػئ اػػف درة  طػػر 

ئ ػػؿ نركػػر حسػػال ننػػند مػػرنغ تشػػرئب  نطاػػ  ندنسػػ  مانػػد رئػػئ  نسػػاص نس ػػئانا  نسػػذي 
ن نسػػػذي ئةكػػػ  نساءػػػئة كاػػػه ن ػػػن كػػػئ مػػػ  نستنائػػػد ت نقاتراػػػ ئةكػػػ  تن ئةظػػػر نءػػػتغ ؿ 

 ءافئاه فش ة كف نست  ئؿ م  نسكفةث نستئس .

 املثحث الثالث
 احلماية الدولية للىساء مه الحجىيد

شػػرن بف مػػ  نس تػػئؿ انػػد نف نس ػػئانف  ا ػػال نسػػررـ كػػف تزنئػػد ظػػئ را تنائػػد نساءػػئة ننو
تن صػرنر دنسػ   نسدنس  نصؼ كنصػؼ نسكت ػرج نزنة كاػئ  ػذه نسظػئ رات م ػـ ا كػس تي نت ئصئػ 

نف  ػؿ حذ  تن ةتال اص م   ذن نس ئانف ئةظر تنائد نساءئة نئبئص  ا ئػه صفػؿ تف ئ ػئت
كئ تننده  ذن نس ئانف  ن ا نص ةكئهئ  تائنس  ةكئئ  نساءئة نسك ئت   ءػننة ف ػنرا 

                                                           

 .18تص2114ت كن س ن كفت S/2014/815نست رئر (1)
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ائك  نـ  ئ   ن ن كئ ءكم نسكنئؿ فش ؿ ننءئ تكئـ تطرنؼ نسازنع ننكئاػئ  نستنائػد 
 نءئتـ تائنؿ  ذن نسكنلنع كف   ؿ كط فئف ن ئ ت :م  نءتغ سبفت 

 املطلة األول
 محاية الىساء مه الحجىيد يف القاوىن الدويل اإلوساوي

م ػػػػ  اطػػػػئؽ نس ػػػػئانف نسػػػػدنس  نقاءػػػػئا  تةظػػػػال نساءػػػػئة نسكشػػػػئر ئ  مػػػػ  نراكػػػػئؿ 
ف نصبػحذ  نسبدنهئ  فئسةكئئػ  شػوابئ شػوف نسرنػئؿ نسك ػئت ئفت نئبػئك ف كبئك ػ  تءػر  نسةػر 

تن ػػػن كػػػئ ت ػػػد  ا ئػػػه نت ئصئػػػ  نائػػػؼ نسثئسثػػػ  ااػػػدكئ تننفػػػ  كبئك ػػػ  (1)مػػػ  صفلػػػ  نسبػػػدن
ت نلػرنرا ت  ػئص كلػئنئ  ئ ػ  رءػئرن  (2)نساءئة ف ؿ ن ةترنـ نسنننػ  سناءػبف

ت نادـ نسة ـ ا ال (4)ت نكرنمؽ  ةئ  فبدد  ئم  كئ كرنائا تننمر نساظئم  مئبئ(3)نسةر 
فػػه ا ػػال نسرنػػئؿ تن كبػئك تبف ف ػػنرا نشػػد ااػػد تا ئػػذ نرءػئرن  فب نفػػئ  نشػػد ككػػئ ئة ػـ 

ت نننػػن  نةتنػػئز تءػػئرن  نسةػػر  نس تػػ  ئ لػػئف ا نفػػ  تودئفئػػ  مػػ  تكػػئ ف (5)نسب نفػػ 
ت  ػػذسؾ تصػػر  (6)كا  ػػ   اػػف تكػػئ ف نسرنػػئؿ نئن ػػؿ نقشػػرنؼ نسكفئشػػر ا ػػئبف حسػػال اءػػئة
 ػػد ا ػػال ننػػن  نت ئصئػػ  نائػػؼ نسرنفبػػ  اػػدا تة ػػئـ ت ػػص نساءػػئة نسكبػػت    كابػػئ كػػئ ئ  

 .(7)ت  ئص تكئ ف نةتنئز كا     اف نسرنئؿ نئن ؿ نقشرنؼ ا ئبف حسال اءئة

 ئاتك  حسال نةدا تءرئ  مواه ئ  ص نم  ةئس  نساءئة نسكبت    نس ت   

                                                           

 .118-117اكر نسةءئفت كرنئ ءئفؽت ص (1)
 .1949كف نت ئصئ  نائؼ نسثئسث  سبئـ  14/3نسكئدا  (2)
 .1949كف نت ئصئ  نائؼ نسثئسث  سبئـ  35نسكئدا  (3)
 .1949ئسث  سبئـ كف نت ئصئ  نائؼ نسث 39نسكئدا  (4)
 .1949كف نت ئصئ  نائؼ نسثئسث  سبئـ  88نسكئدا  (5)
 .1949كف نت ئصئ  نائؼ نسثئسث  سبئـ 118ن  97نسكئدا  (6)
 .1949كف نت ئصئ  نائؼ نسرنفب  سبئـ  76نسكئدا  (7)
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ت كػػػئ لػػػرنرا تػػػنمئر نسغػػػذنة (1)سبػػػف كبت ػػػؿ كا  ػػػؿ نكرنمػػػؽ  ػػػةئ   ئ ػػػ  سبػػػف
ت نف  ػػػػنص نسشػػػػرنط نس ػػػػةئ  (2)نسكاػػػػئ  س اءػػػػئة نسةننكػػػػؿ نمػػػػؽ نةتئئنػػػػئ  تنءػػػػئكبـ

ننسرائئ  نسطفئ  س كبػت    مواػه ئنػ  تػنمئر رائئػ    ت ػؿ اػف نسرائئػ  نستػ  ت ػدـ سبئكػ  
ت (3)نستػ  ئتػننمر مئبػئ نسبػ ج نسكائءػ  سةػئستبـ نس ػةئ  نسكاشػآ نسء ئف نئتـ ا  بـ حسػال 

ك ػػئف حسػػال ئػػتـ ا ػػؿ نسكبػػت    كػػف  ت ن (4) كػػئ   ئنػػنز ت تػػئش نسكػػرتا ح  فننءػػط  نكػػرتا
ت  كػػئ (5) ئاػػ  ءػػ كتبـ تةػػتـ نسا ػػؿحذن   ػػئف ذسػػؾ ئبػػرض  ػػةتبـ س  طػػر ح حذن   ػػرآ

نتلػػئؼ نسفرنتن ػػنؿ نقلػػػئم  نرنؿ س ت ئصئػػئ  نائػػؼ نررفبػػػ  نة ئكػػئر ت ػػص نساءػػػئة 
( مئه ك  دا سسة ئـ نسءئف    نست  نئة  فبئ نت ئصئ  75نسكبت    ةئث نئة  نسكئدا )

( كاػه م ػػد كاةػ  تنسنئػػ   ئ ػ  مػػ  كءػوس  اظػػر 76 ت تكػئ نسكػػئدا )نائػؼ نسثئسثػ  ننسرنفبػػ
نس لئئئ س اءػئة نن   نرةكػئؿ نتكبػئ   ػغئر نرط ػئؿ نس ػننت  ئبتكػد ا ػئبف تط ػئسبفت 
نسك فػػػػنض ا ػػػػئبف تن نسكةتنػػػػزن  تن نسكبػػػػت    رءػػػػفئ  تتب ػػػػؽ فػػػػئسازنع نسكءػػػػ مت تكػػػػئ 

كػف نسفرنتن ػػنؿ نرنؿ ا ػ  مػػ  نس  ػرا نسثئسثػػ  كابػػئ  76قاػدنـ مئسكػػئدا فئساءػف  سب نفػػ  ن
ا ال تطرنؼ نسازنع تكئ تتناػ  صػدر نسكءػتطئع ح ػدنر فئقاػدنـ ا ػال نن   نرةكػئؿ تن 
تكبػػئ  نرط ػػئؿ نس ػػننت  ئبتكػػد ا ػػئبف تط ػػئسبف فءػػف  نرئكػػ  تتب ػػؽ فػػئسازنع نسكءػػ م ن  

 .(6)نساءنائننز تا ئذ ة ـ نقادنـ ا ال كثؿ    ة 

 م نمئكئ ئ ص نسفرنتن نؿ نقلئم  نسثئا  ناظرنر س ناه سـ ئكئز م  ذ ره سك ط
ف نسةكئئػػ  نستػػ  نمر ػػئ تءػػري ا ػػال  ػػؿ كػػف ئشػػئرؾ مػػ  إنسك ئتػػؿ فػػئف نساءػػئة ننسرنػػئؿ مػػ

نسبك ئػػػئ  نس تئسئػػػ ت س اػػػه مػػػػ  نسنصػػػ  ذنتػػػه  ػػػص نساءػػػػئة نسكبػػػت    فئسةكئئػػػ  نس ئ ػػػػ  
                                                           

 .1949كف نت ئصئ  نائؼ نسرنفب  سبئـ  85نسكئدا  (1)
 .1949بئـ كف نت ئصئ  نائؼ نسرنفب  س 89نسكئدا  (2)
 .1949كف نت ئصئ  نائؼ نسرنفب  سبئـ  91نسكئدا  (3)
 .1949كف نت ئصئ  نائؼ نسرنفب  سبئـ  97نسكئدا  (4)
 .1949كف نت ئصئ  نائؼ نسرنفب  سبئـ  127نسكئدا  (5)
ئئءػػر ءػػكئر افػػئست نسةكئئػػ  نس ئانائػػ  س اءػػئة مػػ  لػػنة صنناػػد نس ػػئانف نسػػدنس  نقاءػػئا ت فةػػث  (6)

 .11/1/2118تئرئ  نسزئئرا  www.ahewar.org نقس ترنا :سكنصئ كاشنر ا ال ن

http://www.ahewar.org/
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ا  ػػ   فإشػػرنؼ كفئشػػر كػػف اءػػئة كػػئ نػػننز نكػػئ نسرنػػئؿ ننننػػ  نات ػػئسبف مػػ  تكػػئ ف ك
ت ن  ئنػػنز ح ػػػدنر ة ػػـ فئقاػػػدنـ اػػػف (1)ننساءػػئة كػػػف نرءػػرا نسننةػػػدا مػػ  كبت ػػػؿ ننةػػػد

 .(2)نرئك  تتب ؽ فئسازنع نسكء م ا ال نن   نرةكئؿ تن تكبئ   غئر نرط ئؿ

  ةئسػػ  ا ةػػظ  اػػئ نف نس ػػئانف نسػػدنس  نقاءػػئا  نمػػر ةكئئػػ  س اءػػئة نسكبػػت    مػػ
نس ػػػفض ا ػػػئبف كػػػف صفػػػؿ تطػػػرنؼ نساػػػزنع رءػػػفئ  تتب ػػػؽ فػػػئسازنع نسكءػػػ م نكابػػػئ  ػػػنابف 
كنادن  س ئسم نسطرؼ نس  ـت  ذه نسةكئئ  نصت ر  م ط ا ػال نساتئنػ  نسكترتفػ  ا ػال 
تنائد  ػ  ة نساءػئة دنف نف تتلػكف كابػئر رطػرنؼ نساػزنع اػف تنائػد ف تن نءػت دنكبف 

رئر ذن  ندن  مػ  ةكئئػ  نساءػئة كػف نستنائػد ررػـ اػدـ نركر نسذي نبؿ  ذه نسةكئئ  
حا ئرائ سدنر ئ نسبئـ م  لكئف تكتئ نسكبت    كف نساءئة فلكئائ  ت  ؿ سبف ة نصبف 

  وءئرن  تن نصؿ كئ ئك ف نسكبئك   نقاءئائ  نسنننف  س ؿ حاءئف.

 املطلة الثاوي
 محاية الىساء مه الحجىيد يف القاوىن الدويل حلقىق اإلوسان

ا ئػػه نكػػئـ نصت ػػئر دنر نس ػػئانف نسػػدنس  نقاءػػئا  ا ػػال ةكئئػػ  نساءػػئة نسكناػػدن  
م ػػػط مػػػ  ةػػػئؿ نات ػػػئسبف فػػػؿ ناػػػدـ نءػػػتئبئفه س  ػػػنر نسةدئثػػػ  مػػػ  نستنائػػػد نستػػػ  فئتػػػ  
نس ترنائػػػ  نمترنلػػػئ  ت ثػػػر ككػػػئ  ػػػ  ننصبئػػػ ت سئ  ػػػن كػػػف تي اػػػص صػػػئانا  ئتاػػػئنؿ  ػػػذه 

ة ػػػنؽ نقاءػػئف ذن  نس ػػػ   فكنلػػػنع  نسكءػػوس ت ءػػػاتنسال فةػػث نركػػػر مػػ  صنناػػػد صػػئانف
نستنائد ن س ترناػ   ءػئكئ كابػئ كػئ ئتب ػؽ فةرئػ  نستبفئػر نتػدننؿ نسكب نكػئ  ننءػت فئسبئت 
ماند نف نقا ف نسبئسك  سة نؽ نقاءئف صد تائنؿ ةرئ  نسرتي ننستبفئر فكئ ئشكؿ نسةؽ 

نا  بئ حسال نآل رئف فوي م  ناتائؽ نآلرنة دنف كلئئ   ننستكئس نقافئة ننرم ئر نت  ئبئ 
ت ن ػػن كػػئ ت ػػد ا ئػػه  ػػذسؾ نسببػػد نسػػدنس  س ة ػػنؽ نسكدائػػ  (3)نءػػئ   فػػدنف ناتفػػئر س ةػػدند

                                                           

 .1949كف نسفرنتن نؿ نقلئم  نسثئا   ت ئصئئ   نائؼ نررفب  سبئـ  5/3نسكئدا  (1)
 .1949كف نسفرنتن نؿ نقلئم  نسثئا   ت ئصئئ   نائؼ نررفب  سبئـ  6نسكئدا  (2)
 .1948كف نقا ف نسبئسك  سة نؽ نقاءئف سبئـ  19نسكئدا  (3)
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ننسءئئءئ  ننسذي تلئؼ ا ئبػئ صئػندنر تتب ػؽ فبػدـ نسكءػئس فك ػئسم تشػ ئص آ ػرئف تن 
فك ئسم نسكنتكئ   ؿت  كئ ةظػر نسػدانا حسػال نس رن ئػ  نس نكئػ  تن نسبا ػرئ  تن نسدئائػ  

ت  كػئ ئك ااػئ نر ػذ فكػئ تنردتػه نت ئصئػ  ة ػنؽ (1)نسبدننا تن نسباؼ تن تي دانا س ةػر  تن
نسط ػػؿ مئكػػئ ئ ػػص ةرئػػ  نستبفئػػر نط ػػ  نسكب نكػػئ  ننرم ػػئر نت  ئبػػئ فػػوي نءػػئ    ئاػػ  
دناكئ ناتفئر س ةدند كئ حك ئائ  ت ئئد  ذن نسةػؽ فػاص نس ػئانف نةترنكػئر سة ػنؽ نسغئػر تن 

نسػنطا  تن نساظػئـ نسبػئـ ننس ػة  تن نآلدن ت  كػئ نشػنب   ػذه  ءػكبتبـ نةكئئػ  سسكػف
ن ت ئصئ  نءئهؿ نقا ـ ا ال اشر نسكب نكػئ  ننسكػنند ذن  نسكا بػ  ن نتكئائػ  ننسث ئمئػ  

 .(2)نكائ ارض نسكنند نسلئرا

كػػػف ذسػػػؾ ئتلػػػم ت كئػػػ  كػػػئ تنرده نس ػػػئانف نسػػػدنس  سة ػػػنؽ نقاءػػػئف كػػػف لػػػننفط 
شػئاته كػف ت فػئر نفػرنكح  نكبئئئر تة ـ ةرئ  نستبفئر نتػدننؿ نسكب نكػئ  نكػئ ئػتـ فثػه ننو

نكةتن  كف ةئث نسزكف نف   ئ نف مئبئ كئ ئلر فئس ػئسم نسبػئـ ننركػف نسػنطا  ن ػن 
كػئ ئ ئػد نكئاػػئ  نستنائػد نستػ  تءػػت دـ  ئمػ  حك ئائئتبػئ ساشػػر تبػئسئـ نكبت ػدن  نستطػػرؼ 

نقر ئفئػ  نستػػ  اشػط  مػػ   ػػذن  ننستةػرئض ننستشػػنئئ س الػكئـ حسئبػػئ  ءػئكئ نسنكئاػػئ 
 نسكنئؿ.

 املطلة الثالث
 محاية الىساء مه الحجىيد يف إطار مكافحة اإلرهاب

ناظرنر س نف نسنكئائ  نقر ئفئ  كف نفرز نسائشطئف م  ءئئؽ نستنائد ن س ترنا  
انػػػد نف ن ت ئصئػػػئ  نسدنسئػػػ  سك ئمةػػػ  نقر ػػػئ  سػػػـ تغ ػػػؿ تكػػػر نءػػػتغ ؿ ت ػػػؾ نسنكئاػػػئ  

س ترناػػػػ  فغئػػػػ  ت رئءػػػػه س دكػػػػ  ك ػػػػئسةبـ مػػػػ  نستنءػػػػئ نن اتشػػػػئر ننستبفهػػػػ  س  لػػػػئة ن 
ننستنائػػػػد نفػػػػث نرم ػػػػئر ننسب ئهػػػػد نسبئدمػػػػ  حسػػػػال ت ػػػػرئس رنح نسباػػػػؼ ننسبػػػػدننف ننسطئه ئػػػػ  

ا كػس حذ  ت1998ننست رئؽت نكف  ذه ن ت ئصئئ  ن ت ئصئ  نسبرفئ  سك ئمة  نقر ػئ  سبػئـ 
                                                           

 .1966كف نسببد نسدنس  س ة نؽ نسكدائ  ننسءئئءئ  سبئـ  21ن 19نسكئدا  (1)
 .1989كف نت ئصئ  ة نؽ نسط ؿ سبئـ  17ن  13نسكئدا  (2)
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ر ئفئػػػ  نئػػػئ  ئاػػػ  نءػػػئ   نالػػػكئكبـ ننستػػػ  مئبػػػئ شػػػ ة كػػػف نسةظػػػر ست ػػػنئف نكئاػػػئ  ح
ت  ػذن نسكاػئ ئشػكؿ نستاظئكػئ  (1)ت فة  تػتـ مػ  نسغئسػ  كػف  ػ ؿ نس لػئة ن س ترناػ 

نقر ئفئػػػ  نستػػػ  تت ػػػنف كػػػف  ػػػ ؿ ن ءػػػت ئدا كػػػف حك ئائػػػئ  نستنن ػػػؿ نستػػػ  ئنمر ػػػئ سبػػػـ 
كئػػػػئ نس لػػػػئة ن س ترناػػػػ ت  ػػػػذسؾ تلػػػػئم  كبئ ػػػػدا ك ئمةػػػػ  نقر ػػػػئ  ن ستػػػػزنـ فئت ػػػػئذ ن

نستدنفئر نسلرنرئ  قزنس  ننسةئ نس  دنف حاشئة شف ئ  نسداـ نستػ  تءػئاد نقر ػئ  تةػ  
ت نكئ نت ئصئ  كاظك  نسنةدا نقمرئ ئ  سكاػئ نك ئمةػ  نقر ػئ  م ػد ةػدد  (2)تي ش ؿ  ئف

 ؿ كئ  ن لرنري ن ـز سكائ نراكئؿ نقر ئفئ  نصكئ نقر ئفئئف نكف ذسؾ تببػد نسػدنؿ 
اك ئػػػ  تفػػػئدؿ نسكب نكػػػئ  فئابػػػئ مئكػػػئ ئتب ػػػؽ فنءػػػئهؿ ن ت ػػػئؿ ننسدائئػػػ  نرطػػػرنؼ فػػػداـ 

ننرءئسئ  نس ائ  نستػ  تءػت دكبئ نسنكئاػئ  نقر ئفئػ  نءػ نؾ  ػذه نسنكئاػئ  نتةر ػئ  
 .(3)نس ئدا ننسبائ ر ننئلئر نثئهؽ ء ر ـ

ئلػػئؼ حسػػال  ػػذه ن ت ئصئػػئ  نسبدئػػد كػػف نس ػػرنرن  نسدنسئػػ  كابػػئ صػػرنر كن ػػس نركػػف 
نسذي شدد ا ال ت كئ  نءئهؿ نقاػ ـ مػ  تبئهػ  فئهػ   2115سبئـ  1624  نسكرصـ نسدنس

  ت لػػػ  حسػػػال نستةػػػرئض ا ػػػال نقر ػػػئ ت نت ػػػد ا ػػػال ت كئػػػ  نستبػػػئنف فػػػئف نسػػػدنؿ سكاػػػئ 
نقر ئفئئف كف نءتغ ؿ نست انسننئػئ نسكتطػنرا نن ت ػئ   ننسكػننرد س تةػرئض ا ػال داػـ 

نسػػذي تاػػئنؿ كءػػوس  صكػػئ تنائػػد  2111سبػػئـ  1373ت  ػػذسؾ نس ػػرنر (4)نراكػػئؿ نقنرنكئػػ 
نسػػذي فػػئف نستػػدنفئر نس زكػػ  سةظػػر نستبػػرض ا ػػال نقر ػػئ   288/61ن ر ػػئفئفت ننس ػػرنر 

نفػػػئف ت كئػػػ  تاءػػػئؽ نسنبػػػند نسدنسئػػػ  سك ئمةػػػ  نقر ػػػئ  فنكئػػػئ تشػػػ ئسه نكظػػػئ ره ا ػػػال 
دا ةػػػػنؿ ت نمػػػػ  ذن  نسءػػػػئئؽ  ئاػػػػ  صػػػػرنرن  نسنكبئػػػػ  نسبئكػػػػ  سسكػػػػـ نسكتةػػػػ(5)نقاتراػػػػ 

                                                           

 .1998كف ن ت ئصئ  نسبرفئ  سك ئمة  نقر ئ  سبئـ  3/1/1نسكئدا  (1)
 .1999كف كبئ دا كاظك  نسك تكر نقء ك  سك ئمة  نقر ئ  سبئـ  3/2/9نسكئدا  (2)
/ / كػػػػف نت ئصئػػػػ  كاظكػػػػ  نسنةػػػػدا نقمرئ ئػػػػ  سكاػػػػئ نك ئمةػػػػ  نقر ػػػػئ  سبػػػػئـ 5/1ن  1/3/2نسكػػػػنند  (3)

1999. 
 .2115نئ نؿ /ءفتكفر ت  14نسكب ندا م   5261نت ذه كن س نركف م  ن ءته  1624نس رنر  (4)
نركػػػـ نسكتةػػػدا  نءػػػترنتئنئ ت 61/288/  كػػػف صػػػرنر نسنكبئػػػ  نسبئكػػػ  12ت ثئائػػػئر/ 1ئػػػئر/ن ثئا 4نن ر/ (5)

 .2116نسبئسكئ  سك ئمة  نقر ئ  سبئـ 
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نستطنرن  م  كئدنف نسكب نكئ  نن ت ئ   نسء  ئ  ننس ء  ئ  م  ءػئئؽ نركػف نسػدنس  
مػ  تنائػد نقر ػئفئئفت كابػئ نس ػرنر نسكػرصـ  نقاتراػ ذن  دنر  ئـ مػ  نسةػد كػف نءػت دنـ 

71/53/A/RES   نسػػػذي رت  لػػػرنرا كاػػػئ نءػػػت دنـ كػػػننرد ت انسننئػػػئ  1999سبػػػئـ
ت زئػئدا ا ػال ذسػؾ صػرنرن  (1)تة ئػؽ ترػرنض حنرنكئػ  تن حر ئفئػ نسكب نكئ  تن نءػتغ سبئ س

نسنكبئػػػػػػػػػ  نسبئكػػػػػػػػػ  نسكتب  ػػػػػػػػػ  فئسكءػػػػػػػػػئهؿ نسكت ػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػػئقا ـ كابػػػػػػػػػئ نس ػػػػػػػػػرنر نسكػػػػػػػػػرصـ 
A/RES/56/64  ننس ػػػرنرئفE/CN.4/1995/78 نE/CN.4/1997/71    ننستػػػ

ئر نك ئمةػ  تائنس  كنلنع كائ نءت دنـ نءئهؿ نقا ـ نست  ئدئ  ننسةدئث  نءػت دنكئر ءػئه
ثئرا نستكئئز نسبا ري  .(2)نءت دنـ ت انسننئئ نسكب نكئ  رررنض حنرنكئ  ننو

تكػػػػئ اػػػػف ن ت ئصئػػػػئ  نسدنسئػػػػ  نستػػػػ  تائنسػػػػ  تاظػػػػئـ نس لػػػػئة ن س ترناػػػػ  نك ئمةػػػػ  
فػئف فػئف نابػدنـ  ػذن نسػدنر ن  نرنهكهت م د تفئئا  تدننر ئ م  ةظر نستنائد ن س ترنا  كػئ

  ػ  ا ن ػبئ  2111فء  سك ئمةػ  نسنػرنهـ نسكب نكئتئػ  سبػئـ ننندهت م   نت ئصئ  فندن
كػػػف تي حئػػػرند سبػػػذه نسكءػػػئس  ن ػػػئف كػػػف نرملػػػؿ حدرننبػػػئ لػػػكف نػػػرنهـ نسكةتػػػن  ننػػػرنهـ 
حءػػئةا نءػػت دنـ تنبػػزا نسةئءػػن  مػػ  ةػػئف نػػئة  ن ت ئصئػػ  نسبرفئػػ  سك ئمةػػ  نػػرنهـ ت ائػػ  

س ترناػػ  كػػف  ػػ ؿ تائنسبػػئ نسكب نكػػئ  ستننػػد اػػنع كػػف نسةظػػر رئػػر نسكفئشػػر س تنائػػد ن 
سنػػرنهـ نقر ػػػئ  نسكرت فػػ  فننءػػػط  ت ائػػ  نسكب نكػػػئ  كثػػؿ اشػػػر تم ػػئر نكفػػػئدك نسنكئاػػػ  
نقر ئفئػ  ننسػدانا سبػئت نستكنئػؿت نستػدرئ ت تءػبئؿ ن ت ػئ   فػئف نستاظئكػئ  نقر ئفئػػ ت 
 كػػػػػئ تائنسػػػػػ  نسنػػػػػرنهـ نسكاظكػػػػػ  نسكرت فػػػػػ  فنءػػػػػئط  ت ائػػػػػ  نسكب نكػػػػػئ  نكابػػػػػئ ن تنػػػػػئر 

ت ست ػػنف فػػذسؾ  ػػذه ن ت ئصئػػ  (3)ئرشػػ ئص نسػػذي ئػػد ؿ لػػكف تبرئ ػػه تنائػػد نرشػػ ئصف

                                                           

ت نسنكبئػػػػػ  نسبئكػػػػػ  سسكػػػػػـ نسكتةػػػػػدات نستطػػػػػنرن  مػػػػػ  كئػػػػػدنف نسكب نكػػػػػئ  A/RES/53/70نس ػػػػػرنر (1)
 .1999نن ت ئ   نسء  ئ  ننس ء  ئ  م  ءئئؽ ن كف نسدنس ت 

ـت  اات صػرنر ةػنؿ نسكءػئهؿ نسكت ػ   فػئقت نسنكبئ  نسبئك  سسكػـ نسكتةػد A/RES/56/64س رنرن (2)
ت نسكن ػس ن صت ػئدي   E/CN4/1997/71ن E/CN4/1995/78 ت ننست رئػرئف4ت ص2112

 نن نتكئا  ت تا ئذ فرائكح اكؿ نسب د نسثئسث سك ئمة  نسبا رئ  ننستكئئز نسبا ري.
 ت ئصئ  نسبرفئ  سك ئمة  نرنهـ ت ائ  نسكب نكئ .كف ن  16ن 15نسكئدا  (3)
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س ترناػػ  نسػػذي ئ ةػػظ ا ػػال  ػػذه ن ت ئصئػػئ  ر ةظػػئر مػػ  كػػئ ئ ػػص ةظػػر نستنائػػد نقتنمػػ
ننف سػػػـ  نابػػػئ نقاتراػػػ ننس ػػػرنرن  نسدنسئػػػ  نستػػػ  تائنسػػػ  كءػػػوس  نءػػػت دنـ نءػػػئهط ن اػػػ ـ ن 

فئءػػػػت دنـ ت انسننئػػػػئ نستنن ػػػػؿ نسةدئثػػػػ  ننس لػػػػئة  س ترناػػػػ تتاػػػػئنؿ كنلػػػػنع نستنائػػػػد نق
ن س ترنا  نةظرهت ح  تابئ  ئا  ذن  دنر  ئـ م  حئنئد صنناػد صئانائػ  ئك ػف ن ءػتائد 
حسئبػػئ مػػ  نسةػػد كػػف  ػػذن ن ءػػت دنـ نناتكئد ػػئ   ئاػػدا تةظػػر سنػػنة نسنكئاػػئ  نسكءػػ ة  

سبػػئ تن تكنئػػؿ اشػػئطبئ  ننقر ئفئػػ  حسػػال نس لػػئة ن س ترناػػ  مػػ  ءػػفئؿ تنائػػد حتفػػئع نػػدد
نتفػث ا ئهػػد ئ نتم ئر ػئ ننف  ػػئف نرملػؿ حئنػػئد ةػؿ صػػئانا  نػذري نة ئ ػػ  كءػتاد حسػػال 
نت ئصئػػ  دنسئػػ  تن صػػرنرن  دنسئػػ   ئ ػػ  فبػػذه نسكظػػئ ر نقنرنكئػػ  تتػػنسال تةدئػػد ئ نكاببػػئ 

 ننسب ئ  ا ئبئ.
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 الخاتمة

 رةئ  ن ئ ت :ابئائ فةثائ تن  ائ حسال نك   كف ن ءتاتئنئ  ننسك تتف تفبد 

 واًل : االستنتاجاتأ

رئػئ  نستبرئػػؼ نس ػػئانا  نسػػدصئؽ سك ػػط م نساءػئة نسك ػػئت   ناػػدـ حئػػرنده مػػ  صنناػػد  -1
 نس ئانف نسدنس  نقاءئا  نسذي نصت ر ا ال تبرئؼ نسك ئتؿ دنف تةدئد سناءه.

فرنز نستنائد ن س ترنا   نءئ   ةدئث  ن ت ثر نءت دنكئر م  لػـ تالػئة كناػدئف  -2
  نكئائ  نسكء ة  ننقر ئفئ  نفئر ص نساءئة.ندد س

ئبد تنائد نساءئة نس ترنائئ لكف نستاظئكئ  نقر ئفئ  نرئك  كاظك  افر نسنطائػ ت  -3
كبتكػػػدنر مئبػػػئ ا ػػػال حءػػػئةا نءػػػت دـ نست ائػػػئ  نسب كئػػػ  ننست انسننئػػػ ت كتػػػوثرا فكظػػػئ ر 

 نسبنسك ت نلبؼ نسننزع ن نتكئا  ننسدئا  سد  نسفبض كف نساءئة. 
 ن نس ئانف نسدنس  فش ئه نقاءئا  نة نؽ نقاءئف كف تي ا نص صئانائ  تتنسال   -4

ةظر تنائد نساءئة نتنركه ننصت ئر ا ن ه ا ػال ةكئئػ  نساءػئة ةكئئػ  ائكػ  تن 
  ئ   فبد نات ئسبف.

 ثانيًا: المقترحات

حمػػػرند كػػػئدا ا ػػػال نرصػػػؿ تنلػػػم ك ػػػط م نساءػػػئة نسك ػػػئت   نتفػػػئف كتػػػال تبػػػد نسكػػػرتا  -1
تػػال تبػػد ك ئت ػػه نفئػػئف كئ ئػػ  نسة ػػنؽ نسككانةػػ  سبػػئ نكػػد  نسةكئئػػ  نسك ػػررا كدائػػ  نك

 سبئ.
تنرئـ نكاػئ نستنائػد ن س ترناػ   ئ ػ  تنائػد نساءػئة كػف  ػ ؿ نلػئ نت ئصئػئ  تن  -2

 نس  ئ ػػ فرنتن ػػن   ك ك ػػ  تن صػػرنرن  دنسئػػ  تةظػػره نئفػػئف تدننتػػه نةئ تػػه ننآلسئػػئ  
 سرداه.
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ت انسننئئ نسةدئث   ءئكئ نس ئءفنؾ ننستنئتر نررؼ نلئ رصئف  دنسئ  ا ال نءئهؿ نس -3
نسدردشػػػ  سكاػػػئ نستاظئكػػػئ  نقر ئفئػػػ  كػػػف نرػػػرنة نساءػػػئة فئستنائػػػدت ننسةػػػد كػػػف ظػػػئ را 

 نءت دنكبئ نتء ئر ئ س دك   ذه نسنرئك .
ةث نسة نكئ   ءػئكئ نسبرفئػ  كابػئ ا ػال ةظػر نكاػئ نستكئئػز فػئف نسرنػئؿ ننساءػئة  -4

ؽ نسككانةػ  س اءػػئة مػ  ن ت ئصػئ  نسدنسئػػ  نسكبائػ  فةكئئػػ  نتكتػئ نساءػئة ف ئمػػ  نسة ػن 
 ة نؽ نقاءئف.

حصئك  ك تكرن  دنسئ  ننطائ  ننرش اكؿ ك ت    سةث نساءئة ا ال ك ئطر نستنائد  -5
ن س ترنا  نسذي تءتغ ه نسب ئفئ  نسكاظك  سإلنػرنـ ت نداػنا نسػدنؿ حسػال ن الػكئـ 

 ئف  ءئكئ نساءئة.حسال  ئم  ن ت ئصئئ  نسكتب    فةكئئ  نقاء



 080                                (6108لعام )ا(/66(/العدد )7لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية 

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

 قائمة المصادر والمراجع

 ن الكريمآالقر  *

  : الكتبأوالً 

د. نةكػػػد مػػػ ح نسةكػػػنشت كءػػػت فؿ نقر ػػػئ  مػػػ   ػػػذن نس ػػػرفت نئكبػػػ  اػػػئئؼ نسبرفئػػػ   .1
 .2116س ب ـن ن كائ ت نسرئئضت 

ت نسبرفػػ  س اشػػػر ننستنزئػػػئت 1نئبػػئ    ئ ػػػ ت ةػػػرن  كننصػػئ نستنن ػػػؿ ن نتكػػػئا ت ط .2
 .2116نس ئ رات 

ت 1ف  ػػػػئس افػػػػد نسرلػػػػئت نسةكئئػػػػ  نسدنسئػػػػ  س كػػػػدائئف  ػػػػ ؿ نسازناػػػػئ  نسكءػػػػ ة ت ط .3
 .2116كاشنرن  نسة ف  نسة نصئ ت فئرن ت 

د. ةءػػػئـ كةكػػػد افئػػػؿت تنائػػػد نقر ػػػئفئئف افػػػر كننصػػػئ نستنن ػػػؿ ن نتكػػػئا ت نرئػػػئـ  .4
نسبرفئػػ  سسكػػف نسءػػئفرنا : تمػػؽ نستبػػئنف سةكئئػػ  نس لػػئة نسءػػئفرنا ت نسكر ػػز نسبرفػػ  

 .  فةنث نس ئانائ  ننس لئهئ ت  . س
ت دنر نسابلػػػ  1  ئػػػؿ نفػػػرن ئـ كةكػػػدت ةكئئػػػ  نساءػػػئة مػػػ  نسكائزاػػػئ  نسكءػػػ ة ت ط .5

 .2112نسبرفئ ت نس ئ رات 
ت 1ءئك  ا   ةكئد ائئدت نءت دنـ ت انسننئػئ نسكب نكػئ  مػ  ك ئمةػ  نقر ػئ ت ط .6

 .2117دنر نس  ر نسنئكب ت نقء ادرئ ت 
سةكئئػػ  نسدنسئػػ  سة ػػنؽ نسكػػرتا مػػ  لػػنة نت ئصئػػ  كاػػئ نستكئئػػز ءػػئد نفػػرن ئـ نسدءػػنص ت ن .7

 نسناء ت دنر نسابل  نسبرفئ ت نس ئ رات  . . 
 .1975د. افد نسننةد كةكد نس ئرت تءر  نسةر ت ائسـ نس ت ت نس ئ رات  .8
ت كاشػػػػنرن  زئػػػػف 1ت ط-ك ئراػػػػ درنءػػػػ   -ا ػػػػ  اػػػػدائف نس ئػػػػؿت ن نػػػػرنـ ن س ترناػػػػ  .9

 .2111نسة نصئ ت فئرن ت 
ر نسةءػػئفت ةكئئػػ  نسكػػدائئف نثاػػئة نسازناػػئ  نسكءػػ ة  مػػ  لػػنة نس ػػئانف نسػػدنس  اكػػ .11

 .2117ن اءئا ت دنر نسنئكب  نسندئدات نقء ادرئ ت 
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ت دنر نسابلػػػ  نسبرفئػػػ ت 1د. مئتاػػػ  افػػػد نسبػػػئؿت نسب نفػػػئ  نسدنسئػػػ  ن صت ػػػئدئ ت ط .11
 .2111نس ئ رات 

ت كر ػػز نسدرنءػػئ  نسبرفئػػ  1مػػئرنؽ ةكػػندهت نسةكئئػػ  نسدنسئػػ  س اػػئزةئفف دن  ئػػئرت ط .12
 .2116س اشر ننستنزئئت ك رت 

ت كاشػنرن  1مئلؿ افػد نسز ػرا نسغػرننيت نسكبنػرنف ننس ػئانف نسػدنس  نقاءػئا ت ط .13
 .2113نسة ف  نسة نصئ ت فئرن ت

مرئتس  ئسءبنمفت سئزن فئث شغ  دت نس نا  نسدنسئ  س   ئ  نرةكرت لننفط تة ـ  .14
نقاءػػػػئا ت دنر نس تػػػػ  ننسنثػػػػئهؽ نس نكئػػػػ ت   ػػػػنض نسةػػػػر ت كػػػػد ؿ س  ػػػػئانف نسػػػػدنس 

2114. 
ت دنر نس تػػػػػئ  -نسكت نػػػػػرن  -د. م ػػػػػري اطػػػػػئه افػػػػػد نسكبػػػػػديت نقر ػػػػػئ  نسػػػػػدنس  .15

 نسةدئثت نس ئ رات  . .
 ػػرنر  ػػئسم ةكػػنديت نسةكئئػػ  نسدنسئػػ  سسط ػػئؿ ننساءػػئة تثاػػئة نسازناػػئ  نسكءػػ ة ت  .16

 .2115ت كاشنرن  زئف نسة نصئ ت فئرن ت 1ط
سئػػ  س  ػػ ئ  نرةكػػرت دسئػػؿ نستا ئػػذ نسػػنطا  س  ػػئانف نسػػدنس  نقاءػػئا ت نس ناػػ  نسدن  .17

 .2111ت نسكر ز نقص ئك  سإلا ـت نس ئ رات 1ط
كةكػػد نةكػػد دنندت نسةكئئػػ  نركائػػ  س كػػدائئف تةػػ  ن ةػػت ؿ مػػ  نس ػػئانف نسػػدنس   .18

 .2118نقاءئا ت دنر نس ت  ننسنثئهؽ نس نكئ ت 
نرءػػػ ة   –ئ  ننئةػػػئفت ا ػػػـ نقر ػػػئ  كةكػػد اػػػنض نسترتػػػنريت د. نرػػػئدئر ارمػػػ .19

ت دنر نسةئكػدت ن ردفت 1نس  رئ  ننسا ءئ  نن نتكئائػ  ننسترفنئػ  سدرنءػ  نقر ػئ ت ط
2116. 

ئدئر ارمػػػئ  ننئةػػػئفت ا ػػػـ نقر ػػػئ  ن ءػػػس ترػػػد. كةكػػػد اػػػنض نسترتػػػنري ن د. .21
ردفت ت دنر نسةئكػدت نر1نس  رئ  ننسا ءئ  نن نتكئائػ  ننسترفنئػ  سدرنءػ  نقر ػئ ت ط

2116. 
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د. كةكػػد مبػػئد نسشػػ سدات نس ػػئانف نسػػدنس  نقاءػػئا ت كاشػػوا نسكبػػئرؼت نقءػػ ادرئ ت  .21
2115. 

ت 1كةكد ابك  نسءكئنيت نس  ئػئ نسائهكػ  ننست ائػئ  نسكتطػنرا س ػائا  نقر ػئ ت ط .22
 .2115دنر نس ت  نستئرئ ئ  ائشرنفت 

س فةػػػػػنث  د. كاػػػػػال ن شػػػػػ ر نفػػػػػنرت نسءػػػػػئفرنائ   ػػػػػئنس نسب ػػػػػرت نسكر ػػػػػز نسبرفػػػػػ  .23
 .2117نس ئانائ  ننس لئهئ ت فئرن ت 

اننؿ نةكػد فءػحت نس ػئانف نسػدنس  نقاءػئا  نةكئئػ  نسكػدائئف ننرائػئف نسكدائػ  مػ   .24
 ت.211ت كاشنرن  نسة ف  نسة نصئ ت فئرن ت1نسازنائ  نسكء ة ت ط

د. نمػػػػػئة حءػػػػػكئائؿ  ا ػػػػػئرت نسةكئئػػػػػ  نس ئ ػػػػػ  س اءػػػػػئة ننرط ػػػػػئؿ مػػػػػ  نسازناػػػػػئ   .25
ننقاػ ـت  ن ءترنتئنئ ت نسكر ز نسدنس  س درنءئ  1ت ط-نتب ئـ كلكنف -نسكء ة 
 .2114فئرن ت 

 الجامعية واألطاريحثانيًا: الرسائل 

افػػػئس شػػػئمب ت نسظػػػئ را نقر ئفئػػػ  مػػػ  نس ػػػئانف نسػػػدنس  ننسكاظػػػنر نسػػػدئا ت تطرنةػػػ   .1
فئتاػػػػػهت   ئػػػػػ  نسة ػػػػػنؽ ننسب ػػػػػـن نسءئئءػػػػػئ ت صءػػػػػـ  -د تػػػػػنرنهت نئكبػػػػػ  نسةػػػػػئج  لػػػػػر

 .2111نسة نؽت
درنءػػػ   -كرمػػػ  فػػػف افػػػد نسػػػرةكف نسءػػػنئفت كشػػػئر   نسكػػػرتا مػػػ  نقر ػػػئ  نا نفتبػػػئ .2

ت رءػػئس  كئنءػػتئرت نئكبػػ  اػػئئؼ س ب ػػـن نركائػػ ت   ئػػ  نسبدنسػػ   -ك ئراػػ  -تو ػػئ ئ 
 .2115نسنائهئ ت صءـ نسشرئب  ننس ئانفت نسرئئضت 

م  نسنػرنهـ  ائئؼ فف كشئ  نسءةئك ت نسبننكؿ نسك دئ  حسال نستغرئر فئسشفئ  س نصنع .3
درنء  تطفئ ئ  ا ال ط   نسكرة   نسنئكبئ  ت رءػئس  كئنءػتئرت نئكبػ   -نقر ئفئ 

 .2118ائئؼ نسبرفئ  س ب ـن نركائ ت   ئ  نسدرنءئ  نسب ئئت نسب ـن نسشرطئ ت 
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 ثالثًا: البحوث والدوريات والمقاالت

هػػ  نركػػـ نسكتةػػدا نركئاػػ  نسبئكػػ  سنئكبػػ  نسػػدنؿ نسبرفئػػ ت كاظكػػ  نسكػػرتا نسبرفئػػ ت  ئ .1
تك ػػػرت  1نقص ئكئػػػ : ةكئئػػػ  نسكػػػرتا نسبرفئػػػ  نركػػػف ننسءػػػ ـت ط ن ءػػػترنتئنئ س كػػػرتات 
 . .  

د.نكػػؿ ئػػػئزن ت نس ػػئانف نسػػػدنس  نقاءػػػئا  نةكئئػػ  نساءػػػئة ننرط ػػئؿ تثاػػػئة نسازناػػػئ   .2
ت 1ت ج-نمػئؽ نتةػدئئ -نسكء ة ت فةث كاشنر م   تػئ  نس ػئانف نسػدنس  نقاءػئا 

 .2111 ف  نسة نصئ ت فئرن ت كاشنرن  نسة
3. 674/70/A  ت نسنكبئ  نسبئك ت ن كـ نسكتةػدات  طػ  اكػؿ سكاػئ نستطػرؼ نسبائػؼت

2115. 
ت تكنز 17تنائد نرط ئؿت ع –مرع م ءطئف  –نسةر   نسبئسكئ  س دمئع اف نرط ئؿ  .4

2119. 
د. افػػد نسبػػئط  نةكػػد نس ػػئئدت نقر ػػئ  فػػئف نرءػػفئ  ننساتػػئهح مػػ  ا ػػر نسبنسكػػ   .5

ئ    تفةػػث اػػف حنئفػػ ت فةػػث كاشػػنر مػػ   تػػئ  نقر ػػئ  ننسبنسكػػ ت ت ئدئكئػػ  تءػػ
 .2114ت دنر نسةئكدت نرردفت 1ائئؼ نسبرفئ  س ب ـن نركائ ت ط

اكػػر رننفةػػ ت تةػػدئئ  تطفئػػؽ نس ػػئانف نسػػدنس  نقاءػػئا  نثاػػئة نسازناػػئ  نسكءػػ ة   .6
نسة ػػػػنؽ ننسب ػػػػـن رئػػػػر نسكتكئث ػػػػ ت نسكن ػػػػ  نسدنسئػػػػ  س  ػػػػئانفت نئكبػػػػ  نسفػػػػنئرات   ئػػػػ  

 نسءئئءئ ت نسنزنهر.
: نسك كػم  نقاتراػ مئئز فف افدنه نسشبئريت ث ئمػ  نستطػرؼ ننسباػؼت  ا ػال شػف    .7

مػ  تكنئػؿ نقر ػئ  نتنائػد  نقاتراػ نن تنئ ئ ت فةث كاشنر م   تئ  نءتبكئؿ 
ت 1نقر ػػئفئئفت نئكبػػ  اػػئئؼ نسبرفئػػ  س ب ػػـن نركائػػ ت كر ػػز نسدرنءػػئ  ننسفةػػنثت ط

 .2112رئئضت نس
د.مبػػػد فػػػف افػػػد نسبزئػػػز نسغ ئ ػػػ ت ن اػػػ ـ نسرصكػػػ  ندنن  تنن ػػػؿ كتاناػػػ  نكتبػػػددات  .8

ت كر ػػػز نسدرنءػػػئ  ننسفةػػػنثت نسرئػػػئضت 451نئكبػػػ  اػػػئئؼ س ب ػػػـن نركائػػػ ت نسبػػػدد 
2112. 
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نس ناػػ  نسدنسئػػػ  س  ػػػ ئ  ن ةكػػػرت ت رئػػػر اػػف نس ػػػئانف نسػػػدنس  نقاءػػػئا  نتةػػػدئئ   .9
نسكػػ تكر نسػػػدنس  نسثػػئكف ننسبشػػػرئف س  ػػ ئ  نرةكػػػر  نسازناػػئ  نسكءػػ ة  نسكبئ ػػػرات

 .2113ننسب ؿ نرةكرت نائؼت  ئانف نرنؿت 
درنءػ  ةئسػ  نساػزنع  –د. كائؿ  لر كةكدت نثر نسازنائ  نسكء ة  ا ال نرط ػئؿ  .11

ت فةػػث ك ػػدـ مػ  نسكػػ تكر نسب كػػ  ةػنؿ ة ػػنؽ نسط ػػؿ -نسكءػ م مػػ  ناػػن  نسءػندنف
 .2113ـن نركائ ت نسرئئض ت نسبرف ت نئكب  ائئؼ نسبرفئ  س ب 

نساءػػئة  لػػةئئئ  -كئػػئ ف ػػـن ت تي ننراػػئؿ ئػػن نس نئػػهت نست ػػدي س ب  ئػػ  ن ر ئفئػػ  .11
 .2117ت ك ئؿ كاشنر م  كن   تي ننرائؿ ء  تي نئهت -نكنصبئ  لةئئئ

اػػػنرن فاػػػدنري افػػػد نسةكئػػػدت دنر نءػػػئهؿ نستنن ػػػؿ ن نتكػػػئا  مػػػ  تنائػػػد نالػػػئة  .12
ت كشػػرنع فةثػػ ت نسكر ػػز 2116-2113سػػ  دناػػش درنءػػ  ةئ-نستاظئكػػئ  نقر ئفئػػ 

 .2116نسدئك رنط  نسبرف  صءـ نسدرنءئ  نسدئائ  ننسنكئائ  ن ء كئ ت 

د. ننئػػػػػػه نسدءػػػػػػنص  نسكرءػػػػػػ ت نرءػػػػػػئسئ  ن س ترنائػػػػػػ  نسةدئثػػػػػػ  نستػػػػػػ  تءػػػػػػت دكبئ  .13
نستاظئكئ  نقر ئفئ  مػ  نسنػرنهـ نقر ئفئػ ت فةػث ك ػدـ مػ  نساػدنا نسب كئػ  ةػنؿ دنر 

سكنتكػػػئ نسكػػػدا  مػػػ  نست ػػػدي سإلر ػػػئ ت نئكبػػػ  اػػػئئؼ س ب ػػػـن نركائػػػ ت ك ءءػػػئ  ن
 كر ز نسدرنءئ  ننسفةنثت  . .

 رابعًا: الوثائق الدولية

 .1948ن ا ف نسبئسك  سة نؽ نقاءئف سبئـ  .1
 .1977ننسفرنت ن   نسك ة   فبئ سبئـ 1949نت ئصئئ  نائؼ ن رفئ سبئـ   .2
 .1966  سبئـ نسببد نسدنس  س ة نؽ نسكدائ  ننسءئئءئ .3
 .1989نت ئصئ  ة نؽ نسط ؿ سبئـ  .4
 .1998ن ت ئصئ  نسبرفئ  سك ئمة  نقر ئ  سبئـ  .5
 .1999كبئ دا كاظك  نسك تكر نقء ك  سك ئمة  نقر ئ  سبئـ  .6
 .1999نت ئصئ  كاظك  نسنةدا ن مرئ ئ  سكائ نك ئمة  نقر ئ  سبئـ  .7
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 ن ت ئصئ  نسبرفئ  سك ئمة  نرنهـ ت ائ  نسكب نكئ . .8

 خامسًا: المواقع االلكترونية
فرن ئـ نسبثئكئفت دناش نسفرنفئرادن ن ا كئ  نت نئف نس نرا نسذ ائ ت ك ئؿ ح .1

 . www.alyaum.com/articile/40890 :كاشنر ا ال نسكنصئ ن س ترنا 
ننصئ نستنن ؿ ن نتكئا ت ت رئر ةكد اء رت نءئسئ  دناش م  نستنائد ا ال كت .2

 . ./wwwRessmideast.org/Aritcle/4/92 كاشنر ا ال ن س ترنا :
د. نكئؿ صرنك ت نسنئد نساءئه  :نقر ئ  فتئة نستوائثت فةث كاشنر ا ال كنصئ  .3

 . 2115ت  www.acrseg.org/38//6 :نسكر ز نسبرف  س فةنث ننسدرنءئ 
 :تاظئـ نس ئادا ننسنبئد ن س ترنا ت ك ئؿ كاشنر ا ال نسكنصئ ن س ترنا  .4

www.islamrevo.com  2118ت . 
نئءـ كةكدت نسدنس  نقء كئ  نءئهؿ نتءئسئ  نستنائدت ك ئؿ كاشنر ا ال نسكنصئ  .5

 .  www.raialyoum.com : ن س ترنا 
ت تة ئؽ -كبء رن  تنائد س نكئائ  نقر ئفئ  –ائئؼ نؿ زنةـت شف ئ  نستنن ؿ  .6

 .  www.alriyadh.com /1103/04كاشنر ا ال نسكنصئ ن س ترنا 
م  تنائد نساءئةت ك ئؿ كاشنر ا ال نسكنصئ  نقاترا ابئد نفن نس ك ئفت دنر   .7

 .   www.elwatannews.com: ن س ترنا 
ئئءر ءكئر افئست نسةكئئ  نس ئانائ  س اءئة م  لنة صنناد نس ئانف نسدنس   .8

 .  comwww.ahewar.org.  :نقاءئا ت فةث كاشنر ا ال نسكنصئ ن س ترنا 
 

http://www.alyaum.com/articile/40890
http://www.acrseg.org/38/6
http://www.islamrevo.com/
http://www.islamrevo.com/
http://www.raialyoum.com/
http://www.elwatannews.com/
http://www.ahewar.org.com/
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 :ـمخــــصــالمـ
 زنستػ  تءػت دكبئ تر ػػنستءػكئئ   ت ػفة  نستاظئكػئ  نقر ئفئػ  فك ت ػػؼ

سغػرض تنائػد ـ  ب ءػئكئ نساءػئة ة حسال نس هئ  نسكءتلب   انائر كػئا ال نس نن 
سػػػػػػئس فئسشػػػػػػ ؿ نست  ئػػػػػػدي نسكػػػػػػئدي نسننلػػػػػػم س بئػػػػػػئف  ئسكػػػػػػدنرس ننسكءػػػػػػئند تن 

ا ػال  نرةئػئفت زئػئدانءتغ ؿ ةئن  نسكننندئف م  نرةئئة نس  ئرا مػ  فبػض 
ئػػػػؼ نسرصئفػػػػ  ا ػػػال  ػػػػذه نراكػػػػئؿ نطائػػػػئر فءػػػف  ت ث  طػػػنرا ن ػػػػبنف  نستنائػػػػد

مئءػػػػتغ نن نركػػػػر فبػػػػذه نستاظئكػػػػئ  نسفةػػػػث اػػػػف تدنا ت ػػػػر  ندنسئػػػػئرت فػػػػؿ داػػػػئ 
ت نردنن  نقا كئػػ  نقس ترنائػػ  فن ػػ بئ كتاناػػ  ن ءػػت دنـ نر ئ ػػ  نست   ػػ 

ؿ ك ػػػئف تءػػػئاد مػػػ  نست  ػػػ  كػػػف نبػػػ  نت ػػػؿ حسػػػال نس هػػػئ  نسكءػػػتبدم  مػػػ   ػػػ
فوءرع نتص ر نص ت مش     ذه نسظئ را  ئرث  حاءئائ  ف ػؿ نسك ػئئئست زئػئدا 

اػػف ك ئمةتبػػئ تن  ا ػػال نصػػنؼ نسكنتكػػئ نسػػدنس  ف ػػؿ صننائاػػه نكاظكئتػػه اػػئنزنر 
ثكػػف نستنائػػد مػػ  فبػػض نسػػدنؿ نصتػػؿ  مػػإذن  ئاػػ   ػػذه نس هػػ  تػػدمئ نسةػػد كابػػئت

ئ ت مػإف نسكنتكػئ نسػدنس  نركنك  نةائابئ م  نسكنادن  نتةنئ بف حسال حر ئفئػ
حذن سػػػـ تنتػػػث نت ػػػئمم  ػػػذه نسظػػػئ را ت فػػػر   ءػػػئكئ دنؿ نسبػػػئسـ ءػػػئدمبنف ثكاػػػئر 

نسبئفرا س ةدندت  ءئكئ نتف نقر ئ  ئاتشر م  نسبئسـ فءػرا  فودننتػه  ننسنرئك 
 نآسئئته نسك ت    .
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ABSTRACT : 

The terrorist organizations in their various labels have 

focused on resorting to the most vulnerable groups, especially 

women, for the purpose of recruiting them not in the traditional 

material form, such as schools and mosques, or the exploitation of 

the needs of those in slums in some cases. Nationally and 

internationally, but called on these organizations to search for 

another tool, they took advantage of electronic media tools as a 

variety of use and cheap, It helps to hide from one side and reach 

the target groups everywhere in the shortest time. This 

phenomenon has become a humanitarian catastrophe by all 

standards, in addition to the international community standing by 

all its laws and organizations unable to fight or limit it. The 

international community, especially the countries of the world, 

will pay a greater price if it does not survive and fight this 

phenomenon and transnational crime, especially as terrorism 

spreads in the world quickly with its various tools and 

mechanisms. 


