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 كلمة مركز دراسات املرأة

مغ  ا  جدءبػصفو سالمية الى االرتقاء بالبحث العمسي ودعسو واستثساره دعى الجامعة اإلت
ء مخاكد لمبحث العمسي ولتحقيق ىحا اليجؼ اىتست الجامعة بإنذا رسالتيا في السجتسع واإلندانية.  

التي تقـػ وأحج األنذصة الخئيدية  لالرتقاء والتصػر ةنا  أساسياركا ىا، باعتبار الجامعة كمياتمختمف  في
 فيوباعتبار السخأة العشرخ الفاعل والسؤثخ .  األكاديسي وخجمة السجتسعجانب العسل  الىبيا الجامعة 

وضعت الجامعة االىتساـ بتصػيخ قجرات السخأة ضسغ  ،والسجتسع بذكل عاـ عجاد والتخبية والتعميعاإل
إنذاء مخكد ب، ومغ ىشا كاف الجعع لالنصالؽ 2019-2015لألعػاـ  ستخاتيجيةخصتيا اال فيأولػياتيا 

بتسػيل مغ مذخوع "تعديد قجرات مؤسدات التعميع العالي في مجاؿ  ـ،2018عاـ  فيجراسات السخأة ل
يعسل السخكد مغ حيث  ( الشسداوي Appear( ضسغ بخنامج ابييخ )SHE-GEالسخأة و السداواة" )

السختمفة عمى تػفيخ التعميع األكاديسي لتحقيق العجالة والحياة األفزل لمسخأة والخجل وفق خالؿ أنذصتو 
يقـػ بيا السخكد  التيومغ أىع األنذصة  وفي ضػء الذخيعة اإلسالمية.  ،السشطػمة الثقافية في فمدصيغ

ونذخىا في البحػث العمسية الخصيشة في مجاؿ السخأة وقزاياىا، الجراسات و أنو يدعى إلى إجخاء 
 .السجتسعات األكاديسية والحكػمية والعامة في فمدصيغ والعالع

حيث تعتبخ كمية التخبية مغ أكبخ وأقجـ الكميات  ،وتذخؼ كمية التخبية عمى مخكد دراسات السخأة 
وتدعى مع غيخىا مغ الكميات السشاضخة  ـ،79/1980حيث أنذأت الكمية عاـ  ،في الجامعة اإلسالمية

وذلظ بخفجه  ،ورفع كفاءتو ،الفمدصيشية إلى السداىسة في تصػيخ التعميع الفمدصيشيفي الجامعات 
 .بالخخيجيغ الستسيديغ في مجاالت العمـػ السختمفة

مداؽ  عديدتلمخكد دراسات السخأة  فيويدعجنا أف يكػف باكػرة ىحا العسل واالنتاج البحثي  
الذخيعة االسالمية  فيق بحقػؽ السخأة مغ خالؿ إثخاء السداؽ بجدء خاص يتعم "حقػؽ االنداف"

،  الدػسيأستاذ الفقو السقارف  د / ماىخ  بسذاركة ،والقانػف الفمدصيشي واالتفاقيات والسػاثيق الجولية
غانع، مغ كمية الذخيعة والقانػف بالجامعة االسالمية، فميع مشا كل  ىانيومذاركة د/ مشاؿ العذي، د/ 

 .  في ىحا السجاؿ عمى جيػدىع وجداىع هللا خيخ الجداء، الذكخ
 امّسحار اسامعيل د. ختام

 مدير مركز دراسات املرأ ة

 اجلامعة الإسالمية -لكية امرتبية  

  9102يناير 
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 ،1945عاـ  الستحجةوبعج، فقج شكمت األمع  هللا  الحسج هلل، والرالة والدالـ عمى رسػؿ

تعديد حقػؽ اإلنداف وعجـ جػاز التفخقة بيغ الشداء احتخاـ و يا عمى حيث أكجت في ميثاؽ إنذائ
كسا أصجرت  .(1)تأسيذ "لجشة وضع السخأة" عمى عسمتو  ،السختمفةبحقػؽ اإلنداف والخجاؿ في التستع 

، والدياسية، كافة حقػؽ اإلنداف السجنية شامال  اإلعالف العالسي لحقػؽ اإلنداف مشطسة األمع الستحجة 
ثع بعج ذلظ  ،رجال  كاف أو امخأة  بيا كل فخد ة، والثقافية التي يجب أف يتستعواالقترادية، واالجتساعي

بخز السػاثيق أومغ  ،تعشى بحقػؽ السخأة بذكل خاص دوليةمػاثيق عجة  تخرزبجأت السشطسة 
واتفاقية الحقػؽ  ،الجولية الستعمقة بالسخأة: اتفاقية "القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييد ضج السخأة )سيجاو(

 .(2)لخإسيع أشكاؿ التسييد ضج السخأة ...واإلعالف العالسي بذأف القزاء عمى ج ،الدياسية لمسخأة 
 

اإلنداف برفة عامة فقج حخصت أيزا  عمى حساية حقػؽ  ،لمقػانيغ الفمدصيشيةأما بالشدبة 
الباب  2003حيث خرز القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ لدشة  .(3) وحقػؽ السخأة برفة خاصة

لمحجيث عغ الحقػؽ والحخيات  -بسثابة الجستػر في فمدصيغ  يعتبخ القانػف األساسي –الثاني مشو 
وكحلظ حث  ،وأكج عمى مبجأ السداواة بيغ السخأة والخجل في التستع بكافة الحقػؽ والحخيات ،العامة

أف تعسل دوف إبصاء عمى االنزساـ إلى اإلعالنات  عمى جؿ الدمصة الػششيةالقانػف األساسي السع
 .(4)والسػاثيق اإلقميسية والجولية التي تحسي حقػؽ اإلنداف

                                                           

 العام فً تأسست ،المتحدة لألمم واالجتماعً االلتصادي للمجلس تابعة فنٌة لجنة عن عبارة هً المرأة وضع جنةل (1)

 ما بالمساواة ٌتعلك فٌما العالمٌة السٌاسة لصنع حصرا   المخصصة الرئٌسٌة األساسٌة الهٌئة تعتبر وهً ،6946

 تعزٌز حول للمجلس والتمارٌر التوصٌات إعداد إلى المرأة وضع لجنة وتهدؾ ، بالمرأة والنهوض الجنسٌن بٌن
راجع: مولع منظمة األمم  .والتعلٌمً واالجتماعً والمدنً وااللتصادي السٌاسً المجال فً المرأة حموق

 .http://www.un.org/ar/aboutun/structure/unwomen/csw.shtml ،المتحدة
 تهدؾ والتً المتحدة األمم منظمة عن الصادرة واإلعالنات االتفالٌات على كل الدولٌة ٌطلك مصطلح المواثٌك (2)

 ،راجع: مولع وٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحرةوالدول بشكل عام وحموق اإلنسان بشكل خاص.  الشعوب حٌاة تنظٌم إلى

https://ar.wikipedia.org/wiki. 
ٌمصد بـ "الموانٌن الفلسطٌنٌة": كافة الموانٌن السارٌة المفعول فً لطاع ؼزة والضفة الؽربٌة، سواء التً تم  (3)

نٌة للضفة الؽربٌة أم وضعها فً عهد االنتداب البرٌطانً أم فً عهد اإلدارة المصرٌة لمطاع ؼزة واإلدارة األرد
 فً عهد السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة.

 .2113( من المانون األساسً المعدل لسنة 61( والمادة )9راجع المادة ) (4)
 مثال   انضمت 2164 سنة ففً الدولٌة المواثٌك من للعدٌد انضمت لد الفلسطٌنٌة الوطنٌة السلطة أن اإلشارة تجدر

 المدنٌة بالحموق الخاص الدولً والعهد العنصري التمٌٌز أشكال جمٌع على للمضاء الدولٌة االتفالٌة إلى
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أة في االىتساـ بالسخ  والقػانيغ الفمدصيشيةالسػاثيق الجولية سبقت الذخيعة اإلسالمية ىحا وقج 
ووضع الزسانات الكفيمة حيث حجد اإلسالـ حقػؽ السخأة اإلندانية  ،وتقخيخ الحقػؽ السختمفة ليا

بأربعة عذخ  1948بحسايتيا قبل إصجار اإلعالف العالسي لحقػؽ اإلنداف مغ األمع الستحجة عاـ 
 .(1)قخنا  

ووسائل حسايتيا في إشار دراسة حقػؽ السخأة في ىحه الجراسة أىع وعميو فإنشا سػؼ نعخض 
أشكاؿ التسييد ضج السخأة )سيجاو(  جسيعسيسا اتفاقية القزاء عمى مقارنة بيغ كل مغ السػاثيق الجولية 

 وذلظ مغ خالؿ السصالب اآلتية: والقػانيغ الفمدصيشية والذخيعة اإلسالمية.
 

 الحقؾق الدياسية لمسخأة  :األول السظمب

 الثاني: حق السخأة في العسل  لسظمبا

 التعميؼفي الثالث: حق السخأة  ظمبالس

 : حق السخأة في الحساية مؽ العشفخابعال السظمب

 السظمب الخامذ: حق السخأة في الخعاية الرحية

 
  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                

 الدولٌة االتفالٌات لائمة على لالطالع. للمرأة السٌاسٌة الحموق  التفالٌة مثال   انضمت 2165 سنة وفً ،والسٌاسٌة

 .http://www.mofa.pna.ps/ar/archives/13674:الفلسطٌنٌة الخارجٌة وزارة مولع: راجع فلسطٌن إلٌها انضمت التً

 ،بدون سنة نشر ،بدون مكان نشر ،الدار الجامعٌة ،يالنظم السٌاسٌة والمانون الدستور ،الؽنً بسٌونً عبدهللا عبد(1)

 .287ص
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 األول السبحث
 الحقؾق الدياسية لمسخأة

 
نتحجث في  ،ثالثة فخوعيقتزي الحجيث عغ حقػؽ السخأة الدياسية تقديع ىحا السصمب إلى 

بيشسا نتحجث في الفخع الثاني عغ حساية الحقػؽ  ،الفخع األوؿ عغ مفيػـ الحقػؽ الدياسية لمسخأة 
ػؽ السخأة وسشتشاوؿ في الفخع األخيخ حق ،والقػانيغ الفمدصيشيةالدياسية لمسخأة في ضل السػاثيق الجولية 

 :التاليوذلظ عمى الشحػ  ،الدياسية في الذخيعة اإلسالمية
 

 ل: مفهؾم الحقؾق الدياسية لمسخأةالفخع األو

ؼ فقياء في حيغ عخّ  ،الحقػؽ الدياسية ةالفمدصيشي القػانيغؼ السػاثيق الجولية وال عخّ لع ت
ؼ البعس الحقػؽ متقاربة؛ فقج عخّ القانػف الحقػؽ الدياسية برفة عامة بعجة تعخيفات تكاد تكػف 

الدياسية بأنيا: "الحقػؽ التي تتقخر لمفخد برفتو عزػا  رسسيا  في الجساعة الدياسية لمجولة بيجؼ 
. وعخفيا البعس (1)تسكشو مغ اإلسياـ في الحياة الدياسية لمجساعة واالشتخاؾ في حكع وإدارة البالد"

لمذخز باعتباره مشتسيا  إلى بمج معيغ حتى يتسكغ مغ  اآلخخ بأنيا: "الحقػؽ التي يقخرىا القانػف 
 .(2)االشتخاؾ في شئػف الحكع وفي إقامة الشطاـ الدياسي لمجساعة"

أما بالشدبة لتعخيف الحقػؽ الدياسية لمسخأة فقج عخفيا البعس بأنيا: "الحقػؽ التي أقختيا 
لدياسية وإدارة شئػف الجولة وشئػف الجساتيخ والقػانيغ لمسخأة والستعمقة بحق السذاركة في الحياة ا

 . (3)الحكع"
ويسكششا تعخيف الحقػؽ الدياسية لمسخأة بأنيا الحقػؽ التي تسكغ السخأة مغ اإلسياـ في حكع بمجىا 

 بػصفيا شخيكا  في إقامة نطاـ الجساعة الدياسي.
وأىع  ،تججر اإلشارة أف الحقػؽ الدياسية تتسيد بصابع خاص يسيدىا عغ غيخىا مغ الحقػؽ 

 ،أنيا تثبت فقط لألشخاص الحيغ يتستعػف بجشدية الجولة أي السػاششيغ دوف األجانب :ىحه السسيدات
وبالتالي فإف حق مسارسة الحقػؽ الدياسية مقرػر فقط عمى السػاششيغ الحيغ تتػافخ فييع شخوط 

                                                           

 .232ص ،2114 ،الطبعة السابعة ،عمان ،دار وائل للنشر ،المدخل إلى علم المانون ،ؼالب علً الداودي (1)
 .677ص ،بدون سنة نشر ،بدون مكان نشر ،مؤسسة الثمافة الجامعٌة ،المدخل للعلوم المانونٌة ،توفٌك حسن فرج (2)
 النهضة دار ،المعاصرة وتطبٌماتها اإلسالمٌة الشرٌعة فً للمرأة السٌاسٌة الحموق ،الدٌن شرؾ أحمد لمٌاء (3)

 .45 ص ،2118 ،الماهرة ،العربٌة
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صػرة التي تقتزي معيشة يشز عمييا القانػف كذخط العسخ؛ لسا في إدارة وتػجيو شؤوف الجولة مغ الخ
 .(1) إال في الحاالت االستثشائية التي تقتزييا السرمحة العامة ،حجب ىحه الحقػؽ عغ األجانب

: الحق في الجولة فقط سػاء كانػا رجاال  أـ نداء   حقػؽ الدياسية التي تثبت لسػاششيتذسل ال
 .(2)االنتخاب والحق في التخشح والحق في تػلي الػضائف العامة

 

 ةالفمدظيشي ؾانيؽي عل االتفاقيات الجولية والقالثاني: حساية الحقؾق الدياسية لمسخأة فالفخع 

أقخت السػاثيق الجولية لمسخأة حق مسارسة الحقػؽ الدياسية ومداواتيا بالخجل في التستع بكل 
حق السخأة في التستع بكافة الحقػؽ  القػانيغ الفمدصيشية توكحلظ كفم ،الحقػؽ الدياسية السختمفة

 تالي:وىحا ما سشػضحو عمى الشحػ ال ،الدياسية
 

 أواًل: حق السخأة في االنتخاب
يقرج بحق االنتخاب حق الترػيت لرالح أحج السخشحيغ في االنتخابات بسدتػياتيا الستعجدة 

 .(3)الخئاسية والبخلسانية والسحمية
في الترػيت بإعصاء رأييا في كل االنتخابات وعميو فإف حق السخأة في االنتخاب يذسل حقيا 

 .(4)العامة التي تشطسيا دولتيا الختيار السسثميغ عشيا في إدارة شئػف الجولة
وتأكيجا  لحق السخأة في االنتخاب صجرت العجيج مغ السػاثيق الجولية التي تكفل وتقخر حق 

يغ الخجاؿ ومغ أىع في جسيع االنتخابات التي تشطسيا دولتيا دوف تسييد بيشيا وب السخأة في الترػيت
( مشيا 1تشز السادة )حيث  1952االتفاقية الجولية بذأف الحقػؽ الدياسية لمسخأة لدشة  ىحه السػاثيق:

                                                           

حموق اإلنسان السٌاسٌة فً  السٌاسٌة راجع: ساجر ناصر الجبوري،لمزٌد من التفصٌل حول ممٌزات الحموق  (1)

 ،. و ؼالب علً الداودي676ص ،2115 ،الطبعة األولى ،لبنان ،دار الكتب العلمٌة ،اإلسالم والنظم العالمٌة

 .224-223ص ،مرجع سابك
 .336ص ،مرجع سابك ،عبدالؽنً بسٌونً عبدهللا  (2)
مركز إعالم حموق اإلنسان والدٌممراطٌة  ،لاموس المصطلحات المدنٌة والسٌاسٌة ،خرونصمر الجبالً وآ (3)

 .26ص ،2164 ،الطبعة االولى ،"شمس"
سلسلة المنشورات العلمٌة  ،0222-0222حموق المرأة فً الدول العربٌة خالل إصالحات  ،سرور طالبً المل (4)

 .68ص ،2164 ،3العدد  ،لبنان ،ث العلمًصادرة عن مركز جٌل البح
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"لمشداء حق الترػيت في جسيع االنتخابات، بذخوط تداوي بيشيغ وبيغ الخجاؿ، دوف  عمى ما يمي:
 . (1)ي تسييد"أ

عمى حق السخأة في  1966كسا أكج العيج الجولي الخاص بالحقػؽ السجنية والدياسية لدشة 
( مشو عمى أف: "يكػف لكل مػاشغ، دوف أي وجو مغ 25الترػيت في االنتخابات حيث تشز السادة )

التستع بيا دوف ، الحقػؽ التالية، التي يجب أف تتاح لو فخصة (2)وجػه التسييد السحكػر في السادة 
قيػد غيخ معقػلة: ... )ب( أف يشتخب ويشتخب، في انتخابات نديية تجخى دوريا باالقتخاع العاـ وعمى 

 .(2)قجـ السداواة بيغ الشاخبيغ وبالترػيت الدخي، تزسغ التعبيخ الحخ عغ إرادة الشاخبيغ..."
ييد ضج السخأة لدشة ولقج نرت عمى ىحا الحق أيزا  اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التس

( مشيا كسا يمي: "تتخح الجوؿ األشخاؼ جسيع التجابيخ السشاسبة لمقزاء عمى 7في السادة ) 1979
التسييد ضج السخأة في الحياة الدياسية والعامة لمبمج، وبػجو خاص تكفل لمسخأة، عمى قجـ السداواة مع 

اءات العامة، واألىمية لالنتخاب لجسيع الخجل، الحق في: )أ( الترػيت في جسيع االنتخابات واالستفت
 .(3)الييئات التي يشتخب أعزاؤىا باالقتخاع العاـ..."

أيزا  كفمتوبل  ؛ولع تقترخ كفالة حق السخأة في االنتخاب عمى السػاثيق الجولية فحدب
عمى  2003( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ لدشة 2حيث نرت السادة ) ،ةالفمدصيشي ػانيغالق

ا وجساعات ول يع حق السخأة في الترػيت بقػليا: "لمفمدصيشييغ حق السذاركة في الحياة الدياسية أفخاد 
الترػيت والتخشيح في االنتخابات الختيار مسثميغ مشيع  -3: ... عمى وجو الخرػص الحقػؽ اآلتية

يغ الػاردة في ىحه السادة تذسل الخجاؿ يانتخابيع باالقتخاع العاـ وفق ا لمقانػف". وكمسة الفمدصيشيتع 
 والشداء عمى حج سػاء.

كسا أكجت القػانيغ الستعمقة باالنتخابات في فمدصيغ عمى حق السخأة في الترػيت في جسيع 
( مغ قانػف االنتخابات 1قخة )( ف8حيث نرت السادة ) ،االنتخابات سػاء كانت رئاسية أـ تذخيعية

عمى أف: "االنتخاب حق لكل فمدصيشي وفمدصيشية في الزفة الغخبية بسا فييا  2005العامة لدشة 
                                                           

 رلم العامة الجلسة دولٌة ألرتها الجمعٌة العامة لألمم المتحدة خالل اتفالٌة هً للمرأة" السٌاسٌة الحموق "اتفالٌة (1)

 الدولٌة المعاٌٌر تمنٌن إلى االتفالٌة وتهدؾ ،6953 مارس 36 فً اعتمادها وتم ،6952 دٌسمبر 21 فً ،419

 .2165/ ابرٌل/ 2ولد انضمت إلٌها دولة فلسطٌن بتارٌخ  .للمرأة السٌاسٌة للحموق األساسٌة
 لألمم العامة الجمعٌة اعتمدتها األطراؾ متعددة معاهدة هً والسٌاسٌة" المدنٌة بالحموق الخاص الدولً العهد" (2)

 الحموق احترام على أطرافها تلزم ،6976 مارس 23 من النفاذ حٌز ودخلت 6966 دٌسمبر 66 فً المتحدة

 والحموق التجمع وحرٌة التعبٌر وحرٌة الدٌن وحرٌة الحٌاة فً الحك ذلن فً بما لألفراد والسٌاسٌة المدنٌة

/ ٌولٌو/ 2 بتارٌخ فلسطٌن دولة إلٌه انضمت ولد. العادلة والمحاكمة السلٌمة التماضً إجراءات وحموق االنتخابٌة

2164. 
 اُعتُِمَدت دولٌة معاهدة هً( CEDAW) ب تعرؾ كما أو المرأة" ضد التمٌٌز أشكال جمٌع على المضاء اتفالٌة" (3)

 ولد ،للنساء الدولٌة الحموق بأنها وثٌمة االتفالٌة هذه وتوصؾ ،6979 عام المتحدة لألمم العامة اللجنة بواسطة

 .2164/ ماٌو/ 2 بتارٌخ فلسطٌن دولة إلٌها انضمت
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القجس الذخيف، وقصاع غدة مسغ تػفخت فيو أو فييا الذخوط السشرػص عمييا في ىحا القانػف 
لدياسي والسكانة االجتساعية لسسارسة ىحا الحق، وذلظ بغس الشطخ عغ الجيغ والخأي واالنتساء ا

 . (1)واالقترادية والعمسية"
وعمى مدتػى التصبيق العسمي شيجت االنتخابات التي أجخيت في فمدصيغ مذاركة واسعة في 

بمغت ندبة الشداء  1996ففي االنتخابات التذخيعية والخئاسية التي أجخيت عاـ  ،العسمية االنتخابية
بشدبة  2005وفي االنتخابات الخئاسية التي أجخيت عاـ  ،%49السدجالت في سجالت الشاخبيغ 

 .(2)%46بشدبة  2006وفي االنتخابات التذخيعية عاـ  ،41%
 

 ثانيًا: حق السخأة في التخشح
ويعتبخ ىحا الحق مغ  ،إف دخػؿ الشداء إلى البخلسانات ىػ أكبخ ضساف ألف تدسع أصػاتيغ  

 .(3) أبخز الحقػؽ الدياسية لمسخأة يداعجىا عمى الذعػر باالنتساء لسجتسعيا وبالسدئػلية تجاىو
حيث  ،لقج كفمت السػاثيق الجولية حق السخأة في التخشح في جسيع االنتخابات التي تجخي داخل دولتياو  

عمى أف: " لمشداء  1952مسخأة لدشة ( مغ االتفاقية الخاصة بالحقػؽ الدياسية ل2نرت السادة )
األىمية في أف ُيشتخبغ لجسيع الييئات السشتخبة باالقتخاع العاـ، السشذأة بسقتزى التذخيع الػششي، 

 بذخوط تداوي بيشيغ وبيغ الخجاؿ دوف أي تسييد. 
( مشو 25في السادة ) 1966كسا أكج العيج الجولي الخاص بالحقػؽ السجنية والدياسية لدشة  

، 2ى ىحا الحق كسا يمي: "يكػف لكل مػاشغ، دوف أي وجو مغ وجػه التسييد السحكػر في السادة عم
الحقػؽ التالية، التي يجب أف تتاح لو فخصة التستع بيا دوف قيػد غيخ معقػلة: ... )ب( أف يشتخب 

يغ وبالترػيت ويشتخب، في انتخابات نديية تجخى دوريا باالقتخاع العاـ وعمى قجـ السداواة بيغ الشاخب
  .الدخي، تزسغ التعبيخ الحخ عغ إرادة الشاخبيغ..."

                                                           

 نصت حٌث ،االنتخاب حك ممارسة شروط االنتخابات بشأن 2115 لسنة( 9) رلم لانون من( 9/6) حددت المادة (1)

 :التالٌة الشروط فٌه توفرت إذا االنتخاب حك لممارسة مؤهال   الشخص ٌعتبر: " ٌلً ما على
 .فلسطٌنٌا   ٌكون أن(  أ
 .االلتراع ٌوم أكثر أو العمر من عشرة الثامنة ٌبلػ أن(  ب
 .فٌها االنتخاب حك سٌمارس التً االنتخابٌة الدائرة فً مسجال   ٌكون أن(  ج
 .النهائً الناخبٌن جدول فً مدرجا   اسمه ٌكون أن(  د

 ...".المانون هذا من( 61) المادة أحكام وفك االنتخاب حك ممارسة من محروما   ٌكون ال أن(  هـ

 وأػضاء انفهسطٍنٍت انوطنٍت انسهطت نرئٍس انؼايت انفهسطٍنٍت االنتخاباثحول هذه االحصائٌات راجع: تمرٌر حول (2)

 االنتخاباث حول وتقرٌر. 2115 انثانٍت انرئاسٍت االنتخاباث حول وتقرٌر. 6996 نؼاو انتشرٌؼً انًجهس

ومنشورة على مولعها:  ،المركزٌة االنتخاباث نجنت. وجمٌع هذه التمارٌر صادرة عن 2116 انثانٍت انتشرٌؼٍت

http://www.elections.ps/ar/tabid/433/Default.aspx. 
 .73ص ،مرجع سابك ،سرور طالبً المل (3)



-9- 
 

( مغ اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييد ضج 7كسا نرت عمى ىحا الحق كحلظ السادة )  
"تتخح الجوؿ األشخاؼ جسيع التجابيخ السشاسبة لمقزاء عمى التسييد ضج  بقػليا: 1979السخأة لدشة 

اسية والعامة لمبمج، وبػجو خاص تكفل لمسخأة، عمى قجـ السداواة مع الخجل، الحق السخأة في الحياة الدي
في: )أ( الترػيت في جسيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألىمية لالنتخاب لجسيع الييئات التي 

 يشتخب أعزاؤىا باالقتخاع العاـ..."
الفمدصيشي قج كفل حق السخأة في التخشح في ع ذخِ نجج أف السُ  ،الفمدصيشيةالقػانيغ وعمى صعيج   

عمى ىحا  2003( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ لدشة 2حيث نرت السادة ) ،االنتخابات
ا وجساعات وليع عمى وجو  الحق صخاحة بقػليا: "لمفمدصيشييغ حق السذاركة في الحياة الدياسية أفخاد 

لتخشيح في االنتخابات الختيار مسثميغ مشيع يتع الترػيت وا -3الخرػص الحقػؽ اآلتية :... 
 انتخابيع باالقتخاع العاـ وفق ا لمقانػف".

ويحق لمسخأة الفمدصيشية التخشح في االنتخابات العامة سػاء كانت انتخابات رئاسية يتع مغ   
ر أعزاء خالليا اختيار رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية أـ انتخابات تذخيعية يتع مغ خالليا اختيا

السجمذ التذخيعي حيث لع يذتخط قانػف االنتخابات العامة في السخشح لخئاسة الدمصة الػششية 
 . (1)الفمدصيشية أو في السخشح لعزػية السجمذ التذخيعي أف يكػف ذكخا

كسا يحق لمسخأة الفمدصيشية التخشح في االنتخابات السحمية التي يتع مغ خالليا اختيار أعزاء   
السحمية مثل السجمذ البمجي او السجمذ القخوي حيث لع يذتخط قانػف انتخابات السجالذ الييئة 

 .(2)السحمية أف يكػف السخشح ذكخا

                                                           

ففً االنتخابات الرئاسٌة  ،نسائٌة ترشٌحاتعلى صعٌد الوالع العملً شهدت االنتخابات التً أجرٌت فً فلسطٌن  (1)

وهً بالمناسبة أول  تنجح لم لكنها الرئاسة لمنصب نفسها خلٌل سمٌحةرشحت السٌدة  6996التً أجرٌت عام 

ئاسٌة فً حٌن لم ترشح أي امرأة نفسها  فً االنتخابات الر ،الرئاسة لمنصب نفسها ترشح وعربٌة فلسطٌنٌة امرأة

 الفلسطٌنٌة، السلطة = تأسٌس منذ مرتٌن أجرٌت فمدأما بالنسبة لالنتخابات التشرٌعٌة  ،2115التً أجرٌت عام 

 ففً ،التشرٌعً المجلس فً النساء عدد ازداد الحٌن، ذلن ومنذ ،2116 سنة فً والثانٌة 6997 سنة فً األولى

 ارتفعت ولمد ،عضوا 88 مجموع من 5 أي %5.6 التشرٌعً المجلس فً األعضاء النساء نسبة بلؽت 6997 سنة

 .عضوا 632 مجموع من 67 اإلناث األعضاء عدد فأصبح ، 2116 انتخابات عمب%  62.9 إلى النسبة هذه
 من األولى المرحلة أجرٌت مراحل: ثالث على الفلسطٌنٌة األراضً فً المحلٌة السلطات عن الممثلٌن انتخاب تم (2)

 36 وشملت( ؼزة) 2115 ٌناٌر/الثانً وكانون( الؽربٌة الضفة) 2114 دٌسمبر/ األول كانون فً االنتخابات
 وتم. مختلفا مولعا 82 وشملت 2115 ماٌو/أٌار فً فأجرٌت الثانٌة المرحلة أما. وؼزة الؽربٌة الضفة فً مولعا

. المجموع فً ممعدا 6322 أي الثانٌة المرحلة فً مرشحا 898 و األولى المرحلة فً مرشحا 424 انتخاب

 فً أجرٌت التً الثالثة المرحلة فً وأما. المجموع من%  67.4 المرحلتٌن كال فً المنتخبات النساء نسبة وبلؽت

 مجموع من ممعدا 236 على المرأة فحصلت ،الكوتا الحصص نظام تطبٌك تم فمد ، 2115 سبتمبر/ أٌلول

. المعتادة االنتخاب عملٌة خالل من علٌها الحصول فتم المماعد بالً وأما الحصص، نظام نتٌجة منها 82 المماعد؛

 31 المنتخبٌن الممثلٌن مجموع من %21 إلى ارتفعت والبلدٌة المحلٌة االنتخابات فً النساء نسبة أن ذلن وٌعنً
 .البلدٌة رئٌسة لمنصب امرأة انتخاب تم هللا، رام مدٌنة وفً. والبلدٌة المحلٌة االنتخابات فً
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بل انحازت لمسخأة لتيديخ  ،الفمدصيشية بتقخيخ حق السخأة في االنتخابات فقطالقػانيغ  ولع تكتفِ   
حيث اعتسجت ما يعخؼ بشطاـ  ،الدياسيةحقيا في السذاركة وصػليا إلى مخاكد صشع القخار و تعديد 

"الكػتا الشدائية" بإقخارىا بحج أدنى مغ التسثيل لمسخأة. ففي االنتخابات التذخيعية اشتخط قانػف 
( مشو تزسغ كل قائسة مغ القػائع االنتخابية 4في السادة ) 2005( لدشة 9االنتخابات العامة رقع )

خأة ال يقل عغ امخأة واحجة مغ بيغ كل مغ األسساء الثالثة ى لتسثيل السنالسخشحة لالنتخابات حجا  أد
 .(1)كل خسدة أسساء تمي ذلظ ،األربعة أسساء التي تمي ذلظ ،األولى في القائسة

 2005( لدشة 10وفي االنتخابات السحمية اشتخط قانػف انتخاب مجالذ الييئات السحمية رقع )  
ي يديج عجد مقاعجىا عغ مقعجيغ في الييئة السحمية الت( مشو أال يقل تسثيل السخأة عغ 17في السادة )
وامخأة واحجة مغ  ،بحيث يكػف امخأة واحجة مغ بيغ الخسدة أسساء األولى في القائسة ،معقجا ثالثة عذخ

 . (2)بيغ الخسدة أسساء التي تمي ذلظ
 

 : حق السخأة في تؾلي الؾعائف العامةثالثا
في تػلي الػضائف العامة ىػ حقيا في أف تعسل بػضيفة في مؤسدة مغ  يقرج بحق السخأة  

فالتعييغ في  ،ويقرج بالػضائف العامة الػضائف العامة الحكػمية بسختمف أنػاعيا ،مؤسدات الجولة
 .(3)ىحه الػضائف حق مذخوع لكل مػاشغ بغس الشطخ عغ جشدو

حيث  ،العجيج مغ السػاثيق الجوليةوحق السخأة في تػلي الػضائف العامة ثابت ومقخر في  
عمى أف: "لمشداء  1952( مغ االتفاقية الجولية الستعمقة بالحقػؽ عمى الدياسية لدشة 3نرت السادة )

ج السشاصب العامة ومسارسة جسيع الػضائف العامة السشذأة بسقتزى التذخيع الػششي، بذخوط مُ تقَ  أىميةُ 
 .تداوي بيشيغ وبيغ الخجاؿ، دوف أي تسييد"

                                                           

 االنتخابً النظام أساس على التشرٌعً تموم المجلس بأعضاء الخاصة التشرٌعٌة االنتخابات أن اإلشارة تجدر (1)

 على التشرٌعً المجلس أعضاء من نائبا   66 انتخاب ٌتم بحٌث ،الموائم ونظام الدوائر نظام بٌن مناصفة المختلط

 عن ٌمل ال وبما دائرة كل فً السكان عدد حسب عشر الستة االنتخابٌة الدوائر على موزعٌن الدوائر نظام أساس

 األراضً باعتبار( الموائم) النسبً التمثٌل نظام أساس على انتخابهم ٌتم نائبا   66و ،دائرة لكل واحد ممعد

 .2115 لسنة( 9) رلم العامة االنتخابات ( من لانون4راجع المادة ) .واحدة انتخابٌة دائرة الفلسطٌنٌة
 فً ،البرلمان فً ٌمثلهم واحد شخص بانتخاب معٌنة دائرة فً الناخبون فٌه ٌموم الذي النظام الدوائر بنظام وٌمصد
 نظام حول التفصٌل من لمزٌد. عنهم نوابا   لٌصحبوا أشخاص عدة باختٌار الموائم نظام فً الناخبون ٌموم حٌن

 .222ص ،سابك مرجع ،عبدهللا بسٌونً عبدالؽنً: راجع والموائم الدوائر

 مجالس انتخاب لانون أحكام بعض بتعدٌل م2115 لسنة( 62) رلم لانون( من 6عدلت هذه المادة بموجب المادة ) (2)

 .م2115 لسنة( 61) رلم المحلٌة الهٌئات
 .626ص  ،2166 ،عمان ،دار الثمافة ،حموق اإلنسان ،سهٌل حسٌن الفتالوي (3)
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 1966( مغ العيج الجولي الخاص بالحقػؽ السجنية والدياسية لدشة 25كسا نرت السادة ) 
الحقػؽ التالية،  ،2عمى أف "يكػف لكل مػاشغ، دوف أي وجو مغ وجػه التسييد السحكػر في السادة 

لسداواة لو فخصة التستع بيا دوف قيػد غيخ معقػلة: ...)ج( أف تتاح لو، عمى قجـ ا حَ تيالتي يجب أف تُ 
 عسػما مع سػاه، فخصة تقمج الػضائف العامة في بمجه".

كسا تع تأكيج حق السخأة في تػلي الػضائف العامة في اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكاؿ  
( مشيا كسا يمي: "تتخح الجوؿ األشخاؼ جسيع التجابيخ 7في السادة ) 1979التسييد ضج السخأة لدشة 

ضج السخأة في الحياة الدياسية والعامة لمبمج، وبػجو خاص تكفل لمسخأة، السشاسبة لمقزاء عمى التسييد 
عمى قجـ السداواة مع الخجل، الحق في:... )ب( السذاركة في صياغة سياسة الحكػمة وفى تشفيح ىحه 

 الدياسة، وفى شغل الػضائف العامة، وتأدية جسيع السياـ العامة عمى جسيع السدتػيات الحكػمية..."
نرػص السػاثيق الجولية الدابقة أنيا أكجت عمى السداواة بيغ الخجل والسخأة في  يالحع مغ 

وىحا يتصمب معاممة السخأة عمى قجـ السداواة مع الخجل سػاء في دخػؿ  ،تػلي الػضائف العامة
أـ في التستع  ،الجشذ اختالؼتفخقة بدبب  الػضائف العامة بحيث تكػف شخوط التعييغ لمجسيع بال

 .(1)ذات األعباء الػضيفيةبشفذ مدايا الػضيفة العامة وتحسل 
تػلي الػضائف العامة نجج أف القانػف  فيالفمدصيشية مغ حق السخأة  القػانيغأما بالشدبة لسػقف 

قج كفل حق السخأة في تػلي الػضائف العامة حيث نرت  2003األساسي الفمدصيشي السعجؿ لدشة 
ا وجساعات وليع عمى  ( مشو عمى أنو:26السادة ) "لمفمدصيشييغ حق السذاركة في الحياة الدياسية أفخاد 

 والػضائف العامة عمى قاعجة تكافؤ الفخص..."وجو الخرػص الحقػؽ اآلتية :... تقمج السشاصب 
 حق السخأة في تػلي الػضائف الحكػمية 1998( لدشة 4كسا كفل قانػف الخجمة السجيشة رقع)

( مغ قانػف الخجمة السجنية السػضف بقػليا: 1حيث عخفت السادة ) ،بسختمف أنػاعيا ودرجاتيا ،كافة
"يقرج بو السػضف أو السػضفة وىػ الذخز السعيغ بقخار مغ جية مخترة لذغل وضيفة مجرجة في 
نطاـ تذكيالت الػضائف السجنية عمى مػازنة إحجى الجوائخ الحكػمية أيا  كانت شبيعة تمظ الػضيفة أو 

 مدساىا". 
وىحا  ،في وضائف الحكػمة أف يكػف ذكخا  خط قانػف الخجمة السجنية فيسغ يعيغ كسا لع يذت

فسثال  مغ  .(2)يعشي أف السذخع الفمدصيشي قج ساوى بيغ الشداء والخجاؿ في تػلي الػضائف العامة

                                                           

 .346ص ،مرجع سابك ،عبد الؽنً بسٌونً عبدهللا(1)
 العام المطاع فً الموظفٌن من% 42.7 نسبته ما أن الفلسطٌنً اإلحصاء مركز عن الصادرة اإلحصائٌات تشٌر (2)

 عام مدٌر درجة من% 66.3( المدنً المطاع فً) االناث تشكل حٌث ذكور،% 57.3 ممابل إناث هن المدنً

 .الدرجة لنفس الذكور من% 88.7 ممابل العامٌن، المدراء مجموع من فأعلى
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الػضائف القزائية حيث لع يذتخط قانػف الدمصة  :ييالمسخأة الفمدصيشية تػلالػضائف التي يجػز 
 .(1)فيسغ يػلى القزاء الحكػرة 2002( لدشة 1القزائية رقع )

 

 : حقؾق السخأة الدياسية في اإلسالملثالفخع الثا

الحقػؽ الدياسية في نطخ اإلسالـ مثميا كسثل سائخ الحقػؽ األخخى مشحت لكل مغ الخجل  
ذلظ بيغ الجشديغ؛ ذلظ أف اإلسالـ قج ساوى بيشيسا في جسيع تذخيعاتو  والسخأة عمى الدػاء، ال فخؽ في

وأحكامو، فغالب خصابات القخآف الكخيع والدشة الشبػية إنسا ُوجيت لمخجاؿ والشداء عمى حج سػاء، دوف 
فإف الشجاء ىشا مػجو إلى  (،َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا( أو )َيا َأيَُّيا الشَّاُس آف الكخيع )تفخقة بيشيسا، فإذا قاؿ القخ 

ما جاء  عمى ىحاالسذّخع لمسدمسيغ جسيعا ، ويجؿ  كال الجشديغ، وىحا ىػ العخؼ الدائج في خصابات
يا مغ في يجيْ ما " تخكت َيا َأيَُّيا الشَّاُس يقػؿ: " لسا سسعت الشبي  أـ سمسة زوج الشبي  في األثخ أفَّ 

قالت  جابة الشبي اشاس مغ صشيعيا، وسخعتيا في عسل وأسخعت ممبية الشجاء، فمسا رأت عجب ال
 .(2)؟ألدت أنا مغ الشاس

ىحا وقج أكج القخآف الكخيع عمى الػحجة في التكاليف الذخعية حيث قاؿ هللا تعالى مخاشبا  
شُكؼالجشديغ في معخض استجابة دعائيع: ) ي اَل ُأِضيُع َعَسَل َعاِمٍل مِّ مِّؽ َذَكٍخ  َفاْسَتَجاَب َلُهْؼ َربُُّهْؼ َأنِّ

تعاضج كال الجشديغ في السدؤولية في الػاجبات القخآف الكخيع بّيغ وقج ، (3)(َأْو ُأنَثى َبْعُزُكؼ مِّؽ َبْعضٍ 
االجتساعية، ويمقي عمييسا معا  عبء إصالح السجتسع وتقػيع اعػجاجو؛ حيث يقػؿ هللا تعالى: 

اَلَة َواْلُسْؤِمُشؾَن َواْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُهْؼ َأْوِليَ ) اُء َبْعٍض َيْأُمُخوَن ِباْلَسْعُخوِف َوَيْشَهْؾَن َعِؽ اْلُسْشَكِخ َوُيِقيُسؾَن الرَّ
(4)(َوُيْؤُتؾَن الدََّكاَة َوُيِظيُعؾَن َّللاََّ َوَرُسؾَلُه ُأوَلِئَػ َسَيْخَحُسُهُؼ َّللاَُّ ِإنَّ َّللاََّ َعِديٌد َحِكيؼٌ 

. 

                                                           

 ما ٌلً: 2112( لسنة 6( من لانون السلطة المضائٌة رلم )66ٌشترط فٌمن ٌولى المضاء حسب نص المادة ) (1)

 بالجنسٌة الفلسطٌنٌة وكامل األهلٌة.أن ٌكون متمتعا  -6

 أن ٌكون حاصال على إجازة الحموق أو إجازة الشرٌعة والمانون من إحدى الجامعات المعترؾ بها. -2

أال ٌكون لد حكم علٌه من محكمة أو مجلس تأدٌب لعمل مخل بالشرؾ ولو كان لد رد إلٌه اعتباره أو شمله  -3

 عفو عام.

 وحسن السمعة والئما طبٌا لشؽل الوظٌفة.أن ٌكون محمود السٌرة  -4

 أن ٌنهً عضوٌته عند تعٌٌنه بأي حزب أو تنظٌم سٌاسً. -5
 .66المرضاوي: من فمه الدولة فً اإلسالم، ص( 2)

 .195سػرة آؿ عسخاف، مغ اآلية ( 3)
 .71سػرة التػبة، اآلية ( 4)
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أف اإلسالـ لع يفّخؽ بيغ  اإلسالمية يتزح خ في نرػص الذخيعةمغ كل ما سبق وغيخه كثي
الخجل والسخأة في غالب الحقػؽ، لكغ ىشاؾ بعس الحقػؽ التي تسّيد بيا الخجاؿ عغ الشداء، وتسيّدت 
بيا الشداء عغ الخجل، ولع يكغ ذلظ مغ قبيل تفزيل بعس الجشديغ عمى اآلخخ، وإنسا كاف ذلظ 

 يفخضو التكػيغ الشفدي والعزػي لكال الجشديغ.بحدب مقتزيات الِفصخة اإلندانية، وبحدب ما 

الشاضخ إلى التذخيع اإلسالمي يجج أف السخأة قج اخترت بسجسػعة مغ األحكاـ الذخعية 
الخاصة بيا بحكع تكػيشيا وأصل ِخمقتيا، ذلظ مثل أحكاـ الحيس والشفاس والػالدة والحزانة والخضاع 

كسا ىػ معمػـ شبعا ، وإنسا ىي خاصة بالشداء كسا بّيشا  ، فيحه األحكاـ ال عالقة لمخجل بيا(1)والِعجة
 سابقا .

إضافة إلى ذلظ ما ورد مغ أف ميخاث السخأة في بعس أقػاؿ السيخاث نرف الخجل؛ ذلظ بدبب  
كثخة األعباء السالية التي رتبيا الذخع عمى الخجل ولع يختبيا عمى السخأة، والستسثمة في الشفقة التي يشفقيا 

 وأوالده وغيخىع مسغ يعػؿ.عمى زوجتو 

بحيث تتفخد في  وكحلظ ما ورد مغ خالؼ الفقياء حػؿ شيادة السخأة في بعس السػاضيع، 
كالدنا والحجود  :أخخى  الػالدة والخضاع، وال ُيدسح ليا بالذيادة في مػاضعَ  الذيادة في مػاضع:

في مػضػع الدنا؛ ذلظ أف والقراص؛ ذلظ ألف السخأة الدػية الذخيفة يأبى عمييا شخفيا أف تخػض 
شيادتيا عمى الدنا تعشي أنو قج اّشمعت عمى مختكبي ىحه الفاحذة عشج ارتكابيا، وكحلظ فإف غمبة 

 عاشفتيا عمييا تجعميا أقل قجرة عمى الشطخ في الجخائع كالقتل وغيخه.

نفذ  إنسا دعت الحاجة إلى سخد كل ما سبق حتى نبّيغ أف الذخيعة اإلسالمية قج مشحت السخأة 
ما مشحتو لمخجل مغ حقػؽ، إال ما استثشي بحكع أصل الِخمقة، وعمى ذلظ فإنو ال تػجج نرػص 
شخعية صخيحة تسشع مغ استحقاؽ السخأة لسا تقخر مغ الحقػؽ الدياسية عجا رئاسة الجولة، فالسخأة 

ية )السجمذ صاحبة حق في االنتخاب بكل مخاحمو، سػاء كاف انتخاب رئيذ الجولة، أو السجالذ الشياب
 التذخيعي(، أو السجالذ السحمية كالبمجيات وغيخىا.

وكحلظ ليا حق التخشح لمسجالذ الشيابية أو السحمية أو غيخ ذلظ مسا يتصمب أف يخشح اإلنداف 
 نفدو لو.

                                                           

وغيخىا، حيث أفخدت جسيعا  أحكاما  خاصة بالشداء، لالضصالع عمى ىحه األحكاـ انطخ كتب فقو السحاىب األربعة ( 1)
 سػاء في باب الصيارة أو األحػاؿ الذخرية وما يتعمق بيا.
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ي توكحلظ فإف السخأة يحق ليا أف تتػلى الػضائف العامة في الجولة إذا تػفخت فييا الذخوط ال
 (1).مؤىمة ليحه الػضائفبسػجبيا تكػف 

 هحا وندتظيع أن نجلل عمى ذلػ بسا يمي: 

عجـ وجػد نّز صخيح يسشع تػلي السخأة الػضائف العامة في الجولة، سػى ما رواه الرحابي  -1
، وىحا (2)""لؽ يفمح قؾم ولؾا أمخهؼ امخأةقاؿ:  عغ الشبي  –رضي هللا عشو  –الجميل أبػ بكخة 

 مخرػص بخئاسة الجولة.الحجيث عشج غالب العمساء 
َواْلُسْؤِمُشؾَن َواْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُهْؼ َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُخوَن ِباْلَسْعُخوِف َوَيْشَهْؾَن َعِؽ اْلُسْشَكِخ قػلو تعالى: ) -2

اَلَة َوُيْؤُتؾَن الدََّكاَة َوُيِظيُعؾَن َّللاََّ َوَرُسؾَلُه ُأوَلِئَػ َسَيْخَحُسهُ  ُؼ َّللاَُّ ِإنَّ َّللاََّ َعِديٌد َوُيِقيُسؾَن الرَّ
بعزيع بعزا عمى الصاعات،  يعيغ، جاء عغ اإلماـ الصبخي في تفديخ ىحه اآلية: "(3)(َحِكيؼٌ 

، فيحا يجؿ عمى أف السخأة تعيغ الخجل في الصاعات دوف أف (4)"ويتػاصػف بيشيع بتخؾ السحطػرات
 ة عمى ذلظ.ر يكػف ليا عسل تتػاله تكػف بػاسصتو قاد

وجاء عغ البغػي في تفديخه ليحه اآلية أيزا : "بعزيع أولياء بعس في الجيغ واجتساع الكمسة 
عمى أف السخأة تذارؾ الخجل في ىحه األمػر كميا، ثع إف قػلو  ، وفيو داللة أيزا  (5)والعػف والشرخة"

ي السجتسع، حيث الػالية (، فيو بياف لمسدؤولية التي تحسميا السخأة فَبْعُزُيْع َأْوِلَياُء َبْعستعالى )
 مدؤولية، وىحا دليل السذاركة في تحقيق مرالح السجتسع بالػجػه الستعجدة.

وبعجه قج شاركغ الخجاؿ في الغدو والقتاؿ، ومشيغ بعس نداء  إف الشداء في زمغ الخسػؿ  -3
 ، وقج دلت عمى ذلظ أحاديث مشيا:رسػؿ هللا 

َعَمى اْبَشِة ِمْمَحاَف، َفاتََّكَأ ِعْشَجَىا، ُثعَّ َضِحَظ   َدَخَل َرُسػُؿ َّللاَِّ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو، َيُقػُؿ: عغ أنٍذ  .أ 
ِ؟ َفَقاَؿ:  ِ، "َفَقاَلْت: ِلَع َتْزَحُظ َيا َرُسػَؿ َّللاَّ َناٌس ِمْغ ُأمَِّتي َيْخَكُبػَف الَبْحَخ اأَلْخَزَخ ِفي َسِبيِل َّللاَّ

ِ اْدُع َّللاََّ َأْف َيْجَعَمِشي ِمْشُيْع، َقاَؿ: "اأَلِسخَّةِ َمَثُمُيْع َمَثُل الُسُمػِؾ َعَمى  المَُّيعَّ "، َفَقاَلْت: َيا َرُسػَؿ َّللاَّ
َذِلَظ، َفَقاَؿ َلَيا ِمْثَل َذِلَظ، َفَقاَلْت:  -َأْو ِمعَّ  -، ُثعَّ َعاَد َفَزِحَظ، َفَقاَلْت َلُو ِمْثَل "اْجَعْمَيا ِمْشُيعْ 

ِليَغ، َوَلْدِت ِمَغ اآلِخِخيغ"َعَمِشي ِمْشُيْع، َقاَؿ: اْدُع َّللاََّ َأْف َيجْ  ، َقاَؿ: َقاَؿ َأَنٌذ: "َأْنِت ِمَغ اأَلوَّ

                                                           

 وما بعجىا. 62القخضاوي: مغ فقو الجولة في اإلسالـ، ص( 1)
 .6/8، 4425صحيح البخاري، ح( 2)
 .71سػرة التػبة، اآلية ( 3)
 .2/45تفديخ الصبخي، ( 4)
 .2/168تفديخ البغػي، ( 5)
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اِمِت َفَخِكَبِت الَبْحَخ َمَع ِبْشِت َقَخَضَة، َفَمسَّا َقَفَمْت: َرِكَبْت َدابََّتَيا، فَ  َػَقَرْت َفَتَدوََّجْت ُعَباَدَة ْبَغ الرَّ
ِممحاف قاتمت مع جير  ، فيحا الحجيث يجؿ عمى أف ابشة(1) َيا، َفَساَتْت ِبَيا، َفَدَقَصْت َعشْ 

 السدمسيغ في البحخ.
ي عميو الرالة َعْغ َأَنٍذ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو، َقاَؿ: "َلسَّا َكاَف َيْػـُ ُأُحٍج، اْنَيَدـَ الشَّاُس َعِغ الشَّبِ  .ب 

ـَ َقاَؿ: َوَلَقْج َرَأْيُت َعاِئَذَة ِبْشَت أَ  والدالـ، َخَتاِف، َأَرى َخَج َـّ ُسَمْيٍع َوِإنَُّيَسا َلُسَذسِّ ِبي َبْكٍخ، َوُأ
َوَقاَؿ َغْيُخُه: َتْشُقاَلِف الِقَخَب َعَمى ُمُتػِنِيَسا، ُثعَّ ُتْفِخَغاِنِو ِفي َأْفَػاِه  - (3)َتْشُقَداِف الِقَخبَ  (2)ُسػِقِيَسا

، ويتزح مغ ىحا الحجيث (4)َتِجيَئاِف َفُتْفِخَغاِنَيا ِفي َأْفَػاِه الَقْػـِ" الَقْػـِ، ُثعَّ َتْخِجَعاِف َفَتْسََلَِنَيا، ُثعَّ 
تذاركاف مع  اكانت –رضي هللا عشيا  –وأـ ُسميع  عائذة الذخيف أف زوجتي رسػؿ هللا 

 الجير في سقي الجشػد.
ومغ خالؿ ىحيغ الحجيثيغ وغيخىسا مغ األحاديث الرحاح التي دلت عمى مذاركة الشداء في 

وبعجه، ندتصيع القػؿ بجػاز مذاركة السخأة في الػضائف  الحخب مع الخجاؿ في عيج الشبي 
العامة في الجولة التي ىي أقل خصخا  مغ خػض السخأة السعخكة مع الجير ميسا كاف دورىا 

عخضة لخصخ األسخ والقتل وغيخ ذلظ مغ مخاشخ الحخب السعمػمة بالتجخبة فيو، حيث ىي م
 والسذاىجة.

وىشاؾ إجساع مغ الرحابة وإف كاف سكػتيا  عمى مذاركة السخأة في الحياة الدياسية العامة في  -4
بخالفة أبي بكخ  الجولة، مغ مثل: بيعة العقبة الثانية، وعجـ رضا الديجة فاشسة بشت الشبي 

ضي هللا عشو، وكحلظ حزػر الشداء في السدجج في عيج الرحابة، حيث كاف مكانا  الرجيق ر 
رضي هللا _بغ الخصاب  يقػؿ الكل فيو رأيو في أمػر الجولة، وشاىجه قػؿ السخأة لعسخَ  ػرى لمذ

لسا خاشب السدمسيغ بعجـ غالء السيػر، حيث قالت لو: "كيف تحخمشا ما شخع هللا لشا، وقج  _عشو
امخأة"،  _: "أخصأ عسخ وأصابترضي هللا عشو_، فقاؿ (5)"ِقْشَصار ا ِإْحَجاُىغَّ  َوَآَتْيُتعْ الى: "قاؿ هللا تع

في مػقعة  _رضي هللا عشيا_ة زا ، ومغ ذلظ مذاركة الديجة عائذوكاف ذلظ بحزخة الرحابة أي

                                                           

 .4/31، 2877صحيح البخاري، ح( 1)
خجـ سػقيسا، أي مػضع الخمخاؿ مغ ساؽ السخأة، ويبجو أف ىحا كاف قبل ندوؿ آية الحجاب، أو أف ىحا السػضع ( 2)

قج ضيخ مشيغ دوف قرج كسا جاء عغ ابغ حجخ في شخح صحيح البخاري، انطخ: ابغ حجخ: فتح الباري شخح 
 +.6/8صحيح البخاري، 

 شقداف القخب: أي تدخعاف في حسل القخب لدقي الجشج، السخجع الدابق.تُ ( 3)
 .4/33، 2880صحيح البخاري، ح (4)
 .20سػرة الشداء، مغ اآلية ( 5)
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بغ الخصاب اء في أمخ الخميفة بعج مقتل عسخ الجسل، ثع استذارة عبج الخحسغ بغ عػؼ الشد
 .(1)عميو اعتخاضيعوعجـ  –رضي هللا عشيع  –كل ذلظ كاف بحزػر الرحابة  _رضي هللا عشو_

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السظمب الثاني
                                                           

عبج الحسيج األنراري: الحقػؽ الدياسية لمسخأة في اإلسالـ، بحث مشذػر في حػلية الذخيعة لمجراسات اإلسالمية ( 1)
 . 339بالكػيت، العجد الثاني، ص
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 حق السخأة في العسل
 

يعج العسل وسيمة اإلنداف إلشباع حاجاتو الزخورية وتػفيخ ما يمدمو مغ مأكل ومذخب 
لحلظ فحق اإلنداف في العسل حق  ،لخإوما يحتاجو مغ وسائل تخفيو وثقافة...  ،وممبذ ومدكغ

 يتستع بو الخجاؿ والشداء عمى قجـ السداواة.  ،شبيعي ال يقبل التقييج أو االنتقاص
ويقتزي الحجيث عغ حق السخأة في العسل بياف مفيػمو ومػقف السػاثيق الجولية والقػانيغ 

ومطاىخ الحساية القانػنية السقخرة لمسخأة العاممة في السػاثيق  ،العسل الفمدصيشية مغ حق السخأة في
وذلظ عمى  وكحلظ نتشاوؿ حق السخأة في العسل في ضل الذخيعة اإلسالمية ،الجولية والقػانيغ الفمدصيشية

 -الشحػ اآلتي:
 

 الفمدظيشية السؾاثيق الجولية والقؾانيؽفي وحسايته  مفهؾم حق السخأة في العسل الفخع األول:

 حق :بأنو العسل حق والثقافية واالجتساعية االقترادية بالحقػؽ  الخاص الجولي العيج عخؼ
 .(1)في أف تتاح لو إمكانية كدب رزقو بعسل يختاره أو يقبمو بحخيةى نثسػاء كاف ذكخا أـ أ شخز كل

 عسل مسارسة في السجتسع فيحق كل فخد  :ؼ بعس فقياء القانػف حق العسل بأنووعخّ 
 مقابل في فخد لكل العسل ىحا بإيجاد الجولة وتمتـد ،الكخيع العير لو يكفل لقجراتو ومالئع لو مشاسب
 .(2)الفعل ذات في يعسل مسغ غيخه وبيغ بيشو والسداواة  ،السشاسب األجخ

فقج أقخت  ،أما بالشدبة لحساية حق السخأة في العسل في السػاثيق الجولية والقػانيغ الفمدصيشية
السػاثيق الجولية حق السخأة في العسل وكفمتو ليا عمى أساس السداواة مع الخجل بحيث تتستع بشفذ 

العيج الجولي الخاص ومغ ىحه السػاثيق:  ،حقػقو العسالية دوف أي تسييد أو تفخقة بدبب الجشذ
مداواة السخأة بالخجل  الحي أكج عمى ضخورة ـ1966 لدشة بالحقػؽ االقترادية واالجتساعية والثقافية

وأف عمى الجوؿ األشخاؼ في  ،في كافة الحقػؽ االقترادية واالجتساعية والثقافية ومشيا الحق في العسل
 .(3)ىحا العيج اتخاذ كافة التجابيخ السشاسبة التي تزسغ مسارسة السخأة ليحا الحق

                                                           

 .6966 لسنة والثمافٌة واالجتماعٌة االلتصادٌة بالحموق الخاص الدولً العهد( من 6راجع المادة ) (1)
 الجمعٌة اعتمدتها األطراؾ متعددة معاهدة هً والثمافٌة واالجتماعٌة االلتصادٌة بالحموق الخاص الدولً العهد

 واالجتماعٌة االلتصادٌة الحموق منح أجل من العمل أطرافها تلزم ،6966 دٌسمبر 66 فً المتحدة لألمم العامة

 وحك الصحة فً والحك العمال حموق ذلن فً وبما الذاتً بالحكم المتمتعة ؼٌر الثمة واألفراد األلالٌم فً والثمافٌة

 .2164/ ٌولٌو/ 2 بتارٌخ فلسطٌن دولة إلٌه انضمت ولد الئك، معٌشً مستوى فً والحك التعلم

 .366، صمرجع سابكعبدهللا بسٌونً عبدهللا،  (2)
 .6966 لسنة والثمافٌة واالجتماعٌة االلتصادٌة بالحموق الخاص الدولً العهد( من 7-6-3راجع المواد ) (3)
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 السخأة  ضج التسييد أشكاؿ جسيع عمى القزاء اتفاقيةكسا تع تأكيج حق السخأة في العسل في 
 التجابيخ جسيع األشخاؼ الجوؿ تتخح. 1ت عمى ما يمي: "( حيث نّر 11في السادة ) 1979 لدشة

 بيغ السداواة  أساس عمى ليا، تكفل لكي العسل ميجاف في السخأة  ضج التسييد عمى لمقزاء السشاسبة
 البذخ...". لجسيع ثابتا حقا بػصفو العسل في الحق( أ) :سيسا وال الحقػؽ  نفذ والسخأة، الخجل

اثشتي عذخة اتفاقية عسل وتػصيات  1919وأصجرت مشطسة العسل الجولية التي تأسدت عاـ 
عسل  بذأف 1990لمعاـ  171 رقع االتفاقية. ومغ أىع ىحه االتفاقيات: (1)تتعمق بحقػؽ السخأة العاممة

 لمعاـ 111 رقع االتفاقيةو  ،األجػر في السداواة  بذأف 1951 لمعاـ 100 رقع االتفاقيةو  ،السخأة ليال  
 حساية اتفاقية بذأف 2000 لمعاـ 183 رقع االتفاقيةو  ،والسيشة االستخجاـ في التسييد بذأف 1958
 .(2)األمػمة

حيث نز القانػف  ،العسلأيزا  حق السخأة في  كفمتالفمدصيشية فقج لمقػانيغ أما بالشدبة 
( مشو عمى ما يمي: "العسل حق لكل مػاشغ 25) في السادة 2003السعجؿ لدشة  الفمدصيشياألساسي 

  وىػ واجب وشخؼ وتدعى الدمصة الػششية إلى تػفيخه لكل قادر عميو".
ت عمى حق السخأة في العسل حيث نّر  2000( لدشة 7كسا أكج قانػف العسل الفمدصيشي رقع )

شغ قادر عميو، تعسل الدمصة الػششية عمى تػفيخه العسل حق لكل مػا( مشو عمى ما يمي: "2السادة )
 ."عمى أساس تكافؤ الفخص ودوف أي نػع مغ أنػاع التسييد

تذكل ما يقارب نرف السجتسع الفمدصيشي، وعمى الفمدصيشية أف السخأة إلى تججر اإلشارة 
ارية العميا ػضائف اإلدالخغع مغ تػلييا العجيج مغ السشاصب الػزارية وعزػية السجمذ التذخيعي وال

حيث بمغت ندبة مذاركة السخأة في  ،إال أف مداىستيا في القػى العاممة ما زالت محجودة ،والقزاء
% مغ مذاركة الخجاؿ في سػؽ 71.2% مغ مجسل اإلناث في سغ العسل مقابل 19.0سػؽ العسل 
السذاركات في % مغ اإلناث 47.4كسا بمغت ندبة الشداء العاشالت عغ العسل  ،2017العسل لعاـ 

 .(3)% لمحكػر22.2القػى العاممة مقابل 
 

 والقؾانيؽ الفمدظيشية السؾاثيق الجوليةسخأة العاممة في مغاهخ الحساية القانؾنية لم الفخع الثاني:

                                                           

الطبعة  ،عمان ،دار الثمافة ،حموق المرأة بٌن المواثٌك الدولٌة وأصالة التشرٌع اإلسالمً ،منال محمود المشنً(1)

 .699ص ،2166 ،األولى
جامعة منٌسوتا:  ،لالطالع على هذه االتفالٌات راجع: مولع مكتبة حموق اإلنسان(2)

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/index.html. 
   ٌوم المرأة العالمً فًأوضاع المرأة الفلسطٌنٌة تمرٌر عن  ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً (3)

8/3/2168 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3073 
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وشبيعتيا   -الفػارؽ الصبيعية بيغ السخأة والخجل –لصبيعة تكػيغ السخأة الفديػلػجية  نطخا  
عمى وضع مجسػعة  السػاثيق الجوليةفقج عسمت  ،والػالدة ورعاية أشفاليا الرغاراألنثػية حيث الحسل 

ذخع الفمدصيشي ىحه ولقج كخس السُ  ،ليالتػفيخ الحساية السالئسة  الزسانات والحقػؽ لمسخأة العاممةمغ 
وىحا ما سشػضحو عمى الشحػ . (1)2111 ( لدشة7لعسل الفمدصيشي رقع)في قانػف ا الزسانات والحقػؽ 

 التالي:
 

 أواًل: مداواة السخأة مع الخجل في أحكام التذغيل:
بحيث  ،بحق السخأة بالسداواة الكاممة مع الخجل في أحكاـ التذغيلأقخت السػاثيق الجولية  

وفي ساعات  ،سيسا السداواة في األجػر ،تتستع السخأة بشفذ الحقػؽ التي يتستع بيا الخجل دوف تسييد
 .(2)وفي التخقية وغيخىا مغ الحقػؽ  ،وفي اإلجازات مجفػعة األجخ ،وفي شخوط العسل ،العسل

                                                           

 الحكومة موظفً باستثناء فلسطٌن فً العمل وأصحاب العمال جمٌع على ٌسري الذي المانون هو العمل لانون (1)

( 3راجع المادة ) .األولى الدرجة من العمل صاحب أسرة وأفراد حكمهم فً ومن المنازل وخدم المحلٌة والهٌئات
 .2111( لسنة 7من لانون العمل الفلسطٌنً رلم )

 لسنة والثمافٌة واالجتماعٌة االلتصادٌة بالحموق الخاص الدولً العهد من( 7) المادةحٌث نصت فً هذا الصدد  (2)

 عادلة عمل بشروط التمتع فً حك من شخص لكل بما العهد هذا فً األطراؾ الدول تعترؾ: "ٌلً ما على 6966

 :الخصوص على تكفل ومرضٌة
 تمٌٌز، أي دون العمل لٌمة تساوى لدى متساوٌة ومكافأة منصفا ، أجر أدنى كحد العمال، لجمٌع توفر مكافأة( أ)

 وتماضٌها الرجل، بها ٌتمتع التً تلن من أدنى تكون ال عمل بشروط تمتعها خصوصا للمرأة ٌضمن أن على
  العمل، تساوى لدى الرجل أجر ٌساوى أجرا

  العهد. هذا ألحكام طبما وألسرهم لهم كرٌما عٌشا" 2"

 والصحة. السالمة تكفل عمل ظروؾ( ب)
 العتباري إال ذلن إخضاع دون مالئمة، أعلى مرتبة إلى عملهم، داخل الترلٌة، فرص فً الجمٌع تساوى( ج)

 والكفاءة، األلدمٌة
 وكذلن األجر، المدفوعة الدورٌة واالجازات العمل، لساعات المعمول والتحدٌد الفراغ، وأولات االستراحة( د)

 .الرسمٌة العطل أٌام عن المكافأة

 تتخذ: "ٌلً ما على 6979 لسنة المرأة ضد التمٌٌز أشكال جمٌع على المضاء اتفالٌة من( 66) المادة نصت كما

 أساس على لها، تكفل لكً العمل مٌدان فً المرأة ضد التمٌٌز على للمضاء المناسبة التدابٌر جمٌع األطراؾ الدول
 :سٌما وال الحموق نفس والمرأة، الرجل بٌن المساواة

 .البشر لجمٌع ثابتا حما بوصفه العمل فً الحك( أ)
 .االستخدام شؤون فً واحدة اختٌار معاٌٌر تطبٌك ذلن فً بما العمالة، فرص بنفس التمتع فً الحك( ب)
 وشروط مزاٌا جمٌع وفى العمل على واألمن الترلٌة فً والحك العمل، ونوع المهنة اختٌار حرٌة فً الحك( ج)

 المهنً والتدرٌب الحرفٌة التلمذة ذلن فً بما المهنً، التدرٌب وإعادة التدرٌب تلمى فً والحك الخدمة،
 .المتكرر والتدرٌب المتمدم

 ذي بالعمل ٌتعلك فٌما المعاملة فً المساواة فً والحك االستحمالات، ذلن فً بما األجر، فً المساواة فً الحك( د)
 .العمل نوعٌة تمٌٌم فً المعاملة فً المساواة وكذلن المساوٌة، المٌمة

 ذلن وؼٌر والشٌخوخة والعجز والمرض والبطالة التماعد حاالت فً سٌما وال االجتماعً، الضمان فً الحك( هـ)
 .األجر مدفوعة إجازة فً الحك وكذلن للعمل، األهلٌة عدم حاالت من

 .اإلنجاب وظٌفة حماٌة ذلن فً بما العمل، ظروؾ وسالمة الصحٌة الولاٌة فً الحك( و)
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بذأف  1958لدشة  111رقع االتفاقية الجولية وتأكيجا  ليحا الحق أصجرت مشطسة العسل الجولية 
 أو دميَّ  أي( مغ ىحه االتفاقية التسييد بأنو: "1وقج عخفت السادة ) ،حطخ التسييد في االستخجاـ والسيشة

 الػششي األصل أو الدياسي الخأي أو الجشذ أو المػف  أو العشرخ أساس عمى يتع تفزيل أو استثشاء
 صعيج عمى السعاممة في أو الفخص في السداواة  انتقاص أو إبصاؿ عغ ويدفخ االجتساعي، السشذأ أو

 السيشة". أو االستخجاـ
بالخجل في ضخوؼ ما بالشدبة لقانػف العسل الفمدصيشي فقج نز صخاحة عمى مداواة السخأة  أ

وفقا  ألحكاـ ىحا القانػف واألنطسة ( مشو عمى ما يمي: "100وشخوط العسل حيث نرت السادة )
وتصبيقا  لحلظ نجج أف ىحا القانػف قج ساوى بيغ  ."الرادرة بسقتزاه يحطخ التسييد بيغ الخجل والسخأة 

 مة وغيخىا مغ الحقػؽ العسالية.ت نياية الخجآالخجل والسخأة في ساعات العسل وفي اإلجازات وفي مكاف
 

 :والرشاعات السهؽ بعض في السخأة تذغيل ثانيًا: حغخ
فقج  ،استكساال  لمزسانات التي حخصت مشطسة العسل الجولية عمى تػفيخىا لمسخأة العاممة 

حيث نرت  ،بذأف استخجاـ السخأة لمعسل تحت سصح األرض 1935لدشة  45أصجرت االتفاقية رقع 
( عمى ما يمي: "ال يجػز استخجاـ أي امخأة، أي كاف سشيا، لمعسل تحت سصح األرض 2في السادة )

إال أنيا أوردت بعس االستثشاءات عمى ىحا الحطخ، وىغ الشداء الالتي تذغمغ  ،في أي مشجع"
الخعاية،  والشداء العامالت في الخجمات الرحية وخجمات ،مشاصب إدارية وال تؤديغ أعسال  يجوية

وأي نداء أخخيات يتعيغ عمييغ  ،والشداء الالتي تقزيغ في أثشاء دراستيغ فتخة تجريب في السشاجع
 .(1)الشدوؿ أحيانا  إلى السشاجع ألداء عسل غيخ يجوي 

، مع تخؾ الذاقة وأتذغيل الشداء في األعساؿ الخصخة كحلظ حطخ قانػف العسل الفمدصيشي  
يحطخ : "(616السادة )حيث نرت  ،إلى وزيخ العسلتحجيج ىحه األعساؿ السحطػر تذغيل الشداء فييا 

 حطخ في العمة وتخجع ...."الخصخة أو الذاقة التي يحجدىا الػزيخ األعساؿ-6 تذغيل الشداء في:
 أو اإلنجاب عمى السخأة  قجرة عمى تػثخ أف يسكغ أنيا إلى والرشاعات األعساؿ ىحه في الشداء تذغيل

 .(2)عامة برفة الشفدية حالتيا أو الحسل عمى
السشاجع والسحاجخ وأعساؿ الحفخ التي تؤدى : ومغ بيغ األعساؿ السحطػر تذغيل الشداء فييا 

صشاعة الكحػؿ و  ،صشاعة السفخقعات والسػاد الستفجخة واألعساؿ الستعمقة بياو  ،تحت سصح األرض

                                                           

 .6935 ،(المرأة) األرض سطح تحت العمل بشأن الدولٌة العمل منظمة اتفالٌة( من 3راجع ) (1)
 تارٌخ ،االنترنت على منشور بحث ،العربٌة العمل تشرٌعات فً للمرأة المانونٌة الحماٌة ،عبدالمحسن عبدالباسط (2)

 .31/61/2168 الزٌارة
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العسل في و  ،جسيع أعساؿ المحاـ التي يرجر مشيا أشعة وغازات ضارةو  ،الخوحيةوكافة السذخوبات 
 . (1)الغابات وقصع األشجار والسحسيات الصبيعية

 
 :ليالً  والرشاعات السهؽ بعض في السخأة تذغيل حغخ :ثالثاً 

وبعس االنعكاسات عمى  ،إف العسل الميمي لو أضخار ومخاشخ عمى صحة السخأة العاممة
 داخل اليػمية الحياة في اضصخابات مغ يحجث أف يسكغ وماة مالحياة العائمية واالجتساعية لمسخأة العام

 .(2)األسخة أفخاد بيغ االجتساعية العالقات عمى سمبا   يشعكذ قج مسا األسخة، حياة وفي السشدؿ
العسل الجولية تذغيل الشداء ليال  ونتيجة لحلظ حطخت عجة مػاثيق دولية صادرة عغ مشطسة 

 عاـ في مخاجعتيا وتع 1919 لعاـ الشداء ليال   بعسل الستعمقة الجوليةمثل االتفاقية  ،في بعس السيغ
 كانت أيا الشداء، تذغيل يجػز ال" :( مشيا عمى ما يمي3حيث نرت السادة) 1948 وعاـ 1934

 مغ وتدتثشى فخوعيا، أي مغ في أو خاصة، أو كانت عامة صشاعية، مشذاة أي في أعسارىغ، ليال  
 األعساؿ التي قيةاالتفا ىحه وبيشت ."العائمة نفذ مغأفخاد  فييا سػى  تدتخجـ ال التي السشذآت ذلظ

 تحػيميا أو مشتجات صشع فييا يتع التي والسحاجخ والرشاعات كالسشاجع ليال   فييا الشداء تذغيل يحطخ
 الميل، بفتخة السقرػدىحه االتفاقية  أوضحت كسا .3لألبشية التججيج أو اإلصالح أو والتذييج أو تشطيفيا،

 .(4)ا  صباح والدابعة مداء   العاشخة الداعة مغ تقع التي وىي
( مشو تذغيل 101في السادة ) 2000( لدشة 7وكحلظ حطخ قانػف العسل الفمدصيشي رقع )

. وبيغ ىحا (5)فيجػز تذغيل الشداء فييا ليال  الشداء ليال  باستثشاء األعساؿ التي يحجدىا مجمذ الػزراء 
 مداء   الثامشة بيغ ما وجػبا   تذسل متتالية ساعة عذخة اثشتي فتخة ":قانػف السقرػد بكمسة الميل بقػلوال

 .(6)"صباحا   الدادسة حتى

                                                           

بشأن  م2114 لسنة( 2) رلم العمل وزٌر من لرار( 6لمزٌد من االطالع حول هذه األعمال راجع: المادة ) (1)

 .فٌها النساء تشؽٌل ٌحظر التً الشالة أو الخطرة األعمال
 .469ص ،الثامن العدد ،بسكرة خٌضر دمحم جامعة ،المفكر مجلة ،العاملة المرأة حموق ،العماٌلة محمود زٌد (2)

 مرجع سابك. ،عبدالمحسن وعبدالباسط
 .6948 ،(مراجعة( )النساء) لٌال   العمل بشأن الدولٌة العمل منظمة اتفالٌة( من 6راجع المادة ) 3

 .6948 ،(مراجعة( )النساء) لٌال   العمل بشأن الدولٌة العمل منظمة( من 2راجع المادة ) (4)
 .2111( لسنة 7( من لانون العمل الفلسطٌنً رلم )3( فمرة )616راجع المادة ) (5)
 .2111( لسنة 7( من لانون العمل الفلسطٌنً رلم )6راجع المادة ) (6)
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العسل في الفشادؽ والسصاعع والسدارح ومغ بيغ األعساؿ التي يجػز فييا تذغيل الشداء ليال : 
 ،العسل في السصارات وشخكات الصيخاف والسكاتب الدياحية ،والسقاىي ودور الديشسا وصاالت السػسيقى

 . (1)العسل في وسائل اإلعالـ ،العسل في السدتذفيات، والسرحات، والعيادات، والريجليات

 
 :بعًا: مشح السخأة العاممة إجازة أمؾمةرا

اتفاقا  مع  لمسخأة العاممة أقختيا االتفاقيات الجوليةتعج إجازة األمػمة إحجى الزسانات التي 
فإجازة األمػمة  ،شبيعة دورىا في السجتسع وما يسميو ىحا الجور مغ ضخورة التػفيق بيغ أسختيا وعسميا

تيجؼ إلى حساية صحة السخأة العاممة وصحة شفميا أثشاء الفتخة السحيصة بالػالدة سػاء تمظ التي تدبق 
 .(2)و بعجىاالػالدة مباشخة أ

 رقع الجولية االتفاقيةومغ أىع السػاثيق الجولية التي أقخت بحق السخأة العاممة بإجازة األمػمة 
 امخأة مغ حق أي ( عمى ما يمي: "4حيث نرت في السادة ) األمػمة حساية بذأف 2000 لدشة 183

عشج  ،أسبػعا   عذختشصبق عمييا ىحه االتفاقية الحرػؿ عمى إجازة أمػمة ال تقل مجتيا عغ أربعة 
أو أي شيادة مالئسة تحجدىا القػانيغ والسسارسات  ،لػالدتيا السفتخضتقجيسيا شيادة شيبة تبيغ التاريخ 

  .(3)الػششية"
 ،مة مجفػعة األجخ مجتيا عذخ أسابيعوكحلظ كفل السذخع الفمدصيشي حق السخأة العاممة في إجازة أمػ 

 ة "لمسخأ يمي: عمى ما  2000( لدشة 7قع )( مغ قانػف العسل الفمدصيشي ر 103/1حيث نرت السادة )
العاممة التي أمزت في العسل قبل كل والدة مجة مائة وثسانيغ يػما  الحق في إجازة وضع لسجة عذخة 

 أسابيع مجفػعة األجخ مشيا ستة أسابيع عمى األقل بعج الػالدة.
يالحع مغ الشز الدابق أف السذخع الفمدصيشي قيج حق السخأة في الحرػؿ عمى إجازة األمػمة حيث 

لكي تدتصيع  مائة وثسانيغ يػما  مجة خجمة لجى صاحب العسل ال تقل عغ اشتخط أف تكػف ليا 
ومدمظ السذخع الفمدصيشي مشتقج في ىحا الجانب ويتعارض مع االتفاقيات  ،جازة أمػمةإالحرػؿ عمى 

ولحلظ نجعػ السذخع الفمدصيشي  ،مشحت السخأة الحق في إجازة أمػمة دوف قيج أو شخطالتي الجولية 
 ادة.لتعجيل ىحه الس

                                                           

 عمل بشان م2113 لسنة( 64) رلم الوزراء مجلس لرار( من 6لمزٌد من االطالع حول ذلن راجع: المادة ) (1)

 .لٌال   النساء
 مرجع سابك. ،عبدالمحسن عبدالباسط (2)
 حٌث 6979 لسنة المرأة ضد التمٌٌز أشكال جمٌع على المضاء اتفالٌةتم تأكٌد حك المرأة فً إجازة االمومة فً  (3)

 لحمها ضمانا األمومة، أو الزواج بسبب المرأة ضد التمٌٌز لمنع توخٌا. 2: " ٌلً ما على( 66) المادة نصت

 أو األجر المدفوعة األمومة إجازة نظام إلدخال( ب: ... )المناسبة التدابٌر األطراؾ الدول تتخذ العمل، فً الفعلً
 ..."االجتماعٌة للعالوات أو لأللدمٌة أو السابك للعمل فمدان دون مماثلة اجتماعٌة بمزاٌا المشفوعة
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 حغخ فرل السخأة العاممة أثشاء إجازة األمؾمة :اً خامد

 وتسجيجىا األمػمة إجازة أثشاء عسميا مغ العاممةالسخأة  فرل الجولية العسل معاييخ تحطخ
 لمسخأة  الػضيفي واالستقخار األماف لتػفيخ وذلظ؛ الػضع أو الحسل عغ ناشئ مخض بدبب السحتسل

 .(1)األسخية بسدئػلياتيا لمػفاء ليا وتسكيشا لرحتيا حساية العاممة
 عمى القزاء اتفاقية العاممة، لمسخأة  الػضيفة حساية مبجأ أكجت التي السػاثيق الجولية أىع ومغ

 تػخيا. 2( مشو عمى ما يمي: "11حيث نرت السادة ) 1979 لدشة السخأة  ضج التسييد أشكاؿ جسيع
 الجوؿ تتخح العسل، في الفعمي لحقيا ضسانا األمػمة، أو الدواج بدبب السخأة  ضج التسييد لسشع

 في والتسييد األمػمة إجازة أو الحسل بدبب الخجمة مغ الفرل لحطخ( أ) :السشاسبة التجابيخ األشخاؼ
 السخالفيغ...".  عمى جداءات فخض مع الدوجية، الحالة أساس عمى العسل مغ الفرل

 2000 لدشة 183 رقع الجولية االتفاقيةكسا تع تأكيج حطخ فرل السخأة بدبب الػضع في 
 مخض وأثشاء الػضع إجازة أثشاء العاممة فرل العسل صاحب عمى حطخت التي األمػمة حساية بذأف

يحـخ القانػف ( مغ ىحه االتفاقية عمى ما يمي: "8حيث نرت السادة ) الػضع، أو الحسل مغ نذأ
أثشاء حسميا أو أثشاء تغيبيا في اإلجازة السذار إلييا في  امخأة صاحب العسل أف يشيي استخجاـ أي 

  .أو خالؿ فتخة تعقب عػدتيا إلى العسل..." 5او السادة  4السادة 
إال إذا ثبت أنيا وكحلظ حطخ السذخع الفمدصيشي فرل السخأة العاممة بدبب إجازة الػضع 

 .(2)اشتغمت بعسل آخخ خالليا
 

 :إلرضاع طفمهاراحة سادسًا/ حق السخأة العاممة في فتخة 
 جاءت ثع ومغ األمػمة، حساية ضسغ الصفل صحة بحساية الجولية العسل مشطسة اىتست

 فتخات عمى الحرػؿ في العاممة السخأة  حقعمى  مؤكجة األمػمة بحساية السعشية الجولية العسل اتفاقيات
 2000 لدشة 183 رقع الجولية االتفاقية فإف لحلظ وتأكيجا   ،شفميا إلرضاع العسل ساعات مغ تحدب

قج مشحت السخأة العاممة الحق في الحرػؿ عمى فتخات راحة يػمية أو تخفيس  األمػمة حساية بذأف
 .(3)ساعات العسل اليػمية إلرضاع شفميا رضاعة شبيعية

                                                           

 .425ص ،مرجع سابك ،العماٌلة محمود وزٌد .مرجع سابك ،عبدالمحسن عبدالباسط(1)
 .2111( لسنة 7( من لانون العمل الفلسطٌنً رلم )613راجع المادة ) (2)
 األمومة. حماٌة بشأن 2111 لسنة 683 رلم الدولٌة االتفالٌة( من 61راجع المادة ) (3)
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فتخات راحة  كحلظ كفل السذخع الفمدصيشي حق السخأة العاممة السخضع في الحرػؿ عمىو 
إلرضاع شفميا ال تقل عغ ساعة يػميا  تحدب مغ ساعات العسل اليػمية لسجة سشة مغ تاريخ 

 . (1)الػضع
 

 حق السخأة في العسل في اإلسالم الفخع الثالث:

إف الذخيعة اإلسالمية أعصت لمسخأة حق العسل وأجازت ليا الخخوج إلى الحياة العامة، والعسل 
سػاء العسل السيشي أو العسل  ،فقج تقخر حق السخأة في العسل مشح العيج الشبػي  في السجاالت السختمفة،

أي أف مذاركة السخأة في التكميف والعسل والسدئػليات قخرتيا الذخيعة الخبانية وتعج مغ  ،الجعػي 
وبدصتيا مغ خالؿ  ،مسيدات ىحه الحزارة التي اعتخفت مشح قخوف بحقػؽ السخأة في كتابيا السبيغ

 .الذخيفة ونالت بيا السخأة مكانتيا الصبيعية إلى جانب الخجل سشتيا
في التسمظ، وإجخاء جسيع العقػد،  بخالؼ التذخيعات كميا فإف اإلسالـ جعل لمسخأة الحق 

تػقف عمى إذف مغ أحج؛ ما دامت رشيجة، عاقمة، بالغة، غيخ محجػر  والترخفات السالية كافة، دوف 
رة أمػاليا، ومستمكاتيا، فتكػف حخة الترخؼ بيا دوف وصاية مغ أحج إدا عمييا، فيثبت ليا الحق في

 .(2)عمييا

راشجة  وترخؼ والسخأة في ماليا بإجازة الػلي أو الػصي إنسا ىػ قبل بمػغيا، وأما بعج بمػغيا 
والترخفات  يجفع ليا ماليا، وتدتصيع إجخاء العقػد بسختمف أنػاعيا، ويثبت ليا الحق في التسمظ

 . (3)ويثبت ليا ذمة مالية مشفرمة عغ أوليائيا، وىي في ىحا األمخ كالحكخ تساما السالية،

وكحلظ فإف اإلسالـ لع يفّخؽ في سمصة الذخز عمى مالو بيغ الخجل والسخأة؛ بل إنو ساوى  
بيشيسا في ذلظ، ورأى أف السخأة كالخجل، إذا كانت كاممة األىمية فيي تترخؼ في ماليا كسا شاءت في 

 .(4)السذخوعيةإشار 

ومسا يجؿ عمى ما ذكخنا مغ أف السخأة في اإلسالـ ليا ذمتيا السالية السدتقمة عغ الخجل ما  
 يمي:

                                                           

 .2111 لسنة( 7)رلم الفلسطٌنً العمل لانون من( 614) المادةراجع  (1)
 .6/209غ قجامة: السغشي، با( 2)
 .2/256، األـالذافعي: ( 3)
 .2/442الصاىخ بغ عاشػر: التحخيخ والتشػيخ،  دمحم (4)
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ْشُيْع ُرْشجا  َفاْدَفُعػْا ِإَلْيِيْع َأْمَػاقػلو تعالى: ) -1 ، (1)(َلُيعْ َواْبَتُمػْا اْلَيَتاَمى َحتََّى ِإَذا َبَمُغػْا الشَِّكاَح َفِإْف آَنْدُتع مِّ
في اآلية دليل واضح وصخيح عمى أف السخأة مثل الخجل تتسمظ وتترخؼ في ممكيا، حيث نرت 
اآلية عمى اختبار اليتامى عشج سغ الخشج، فإف بمغػا راشجيغ فعمى أوليائيع أف يجفعػا إلييع أمػاليع 

 التي تحت أيجييع، واآلية تحجثت عغ مصق اليتامى دوف أف تفخؽ بيغ ذكخ وأنثى.

ػُىغَّ َوَقْج َفَخْضُتْع َلُيغَّ َفِخيَزة  َفِشْرُف َما َفَخْضُتعْ : )قػلو تعالى -2 ، (2)(َوِإف َشمَّْقُتُسػُىغَّ ِمغ َقْبِل َأف َتَسدُّ
حيث بيشت اآلية أف السخأة السصمقة قبل الجخػؿ ليا نرف السيخ، وأف ىحا السيخ ىػ ممظ ليا، 

 ليغ( أي لمشداء.حيث أضاؼ الذخع الساؿ إلى السخأة بقػلو: )وقج فخضتع 

سَّا َتَخَؾ اْلَػاِلَجاِف قػلو تعالى: ) -3 سَّا َتَخَؾ اْلَػاِلَجاِف َواأَلْقَخُبػَف َوِلمشَِّداء َنِريٌب مِّ لِّمخَِّجاِؿ َنرِيٌب مِّ
 .(3)(َواأَلْقَخُبػَف ِمسَّا َقلَّ ِمْشُو َأْو َكُثَخ َنِريبا  مَّْفُخوضا  

سَّ وقػلو تعالى: )ِ  -4 سَّا اْكَتَدْبغَ لخَِّجاِؿ َنِريٌب مِّ ، في ىحه اآلية وسابقتيا (4)(ا اْكَتَدُبػْا َوِلمشَِّداء َنِريٌب مِّ
يبيغ هللا تعالى أف الخجل لو نريب مغ كدبو، وأف السخأة كحلظ، ثع أضاؼ الكدب إلى كل مشيسا، 

 حيث قاؿ، )ولمشداء نريب مسا اكتدبغ( فاإلضافة ىشا تفيج السمظ، فيي تسمظ ما كدبت.

ىحه الرجقة، وذلظ كسا روي عشو  الرجقة مغ الشداء؛ دوف أف يدأليغ عغ مرجر لشبي قبػؿ ا -5
  قاؿ: "يا معاشخ الشداء ترجقغ ولػ مغ ُحميكغ"، ولسا لع يدأليغ عغ مرجر الرجقة دّؿ ذلظ

 عمى أف السخأة ليا حخية الترخؼ في ماليا، وأنو ال ألحج سمصة عمييا في ذلظ.

أصشاؼ العقػد السالية، مثل البيع والذخاء، واإلجارة، والقخض، وغيخىا  يجػز لمسخأة التعاقج بذتى -6
مغ العقػد األخخى؛ ذلظ أف الذخع لع يحـخ عمييا ذلظ، ولع يذتخط الفقياء لرحة العقج الحكػرة، 

، ىحا وقج -سدى عقج الشكاح  – (5)بل السخأة أيزا  ترمح أف تكػف شخفا  في أي عقج مغ العقػد
، وكحلظ تقخر فقيا  أيزَا (6)فقياء صحة والية السخأة السالية عمى أوالدىا القّرختقخر عشج بعس ال

                                                           

 .6سػرة الشداء، مغ اآلية ( 1)
 .237سػرة البقخة، مغ اآلية ( 2)
 .7سػرة الشداء، اآلية ( 3)
 .32سػرة الشداء، مغ اآلية ( 4)
، حيث اشتخط الفقياء في العاقجاف شخشاف، 18شػيجح: السعامالت السالية السعاصخة صماىخ الدػسي وأحسج ( 5)

 وىسا األىمية والػالية، وىسا شخشاف يتػفخاف في الخجاؿ والشداء عمى حج سػاء. 
 .3/152الخصيب: مغشي السحتاج، ( 6)
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، وىحا يجؿ (1)صحة تػكيل السخأة في كل ما يرح التػكيل فيو باستثشاء تػكيميا ولّييا في الدواج
 عمى أف السخأة ال تختمف عغ الخجل في شيء في ىحا السجاؿ.

 

 عسل السخأة في اإلسالم: مذخوعية

ويعخض أشكاال   ،وكل حجيث يحسل دالالت عسيقة ،صت أحاديث كثيخة ىحا األمخبدّ فقج 
تحثشا عمى التأسي بيا ووضعيا مثاال   ،مختمفة مغ السسارسات الحياتية التي مخت بيا السخأة السدمسة

 مشيا األحاديث الذخيفة اآلتية: ،يسكغ أف يشدحب عمى حياة السخأة في واقعيا اليػـ
قاؿ  :قالت فعغ عائذة  ،عمييغ رسػؿ هللا  يعسمغ ولع يشكْخ  كانت زوجات الخسػؿ 

: "أسخعكغ لحاقا بي أشػلكغ يجا  فكغ يتصاولغ أيتيغ أشػؿ يجا  قالت فكانت أشػلشا يجا الخسػؿ 
، فقج دؿ الحجيث داللة واضحة عمى جػاز اكتداب السخأة (2)زيشب ألنيا كانت تعسل بيجىا وتترجؽ"

 . سل يجىا فيحه زيشب كانت تجبغ وتحخز وتبيع فمػ كاف عسل السخأة غيخ جائد لسا أقخه الخسػؿ بع

لو في األرض مغ  تدوجشي الدبيخ وماأبي بكخ رضي هللا عشيسا قالت: " وورد عغ أسساء بشت
 وال مسمػؾ غيخ فخسو فكشت أعمف فخسو واستقي الساء وأعجغ وكشت أنقل الشػى مغ أرض الدبيخ ماؿٍ 

، وىحه أسساء السخأة الذخيفة كانت تخخج مغ بيتيا وتحسل الشػى مغ (3)...."إييا رسػؿ هللا التي أقصعو
ولع يشكخ عمييا خخوجيا مغ بيتيا وعسميا خارج البيت  وعمع أباىا بحلظ ورآىا الخسػؿ  ،مكاف بعيج

 مسا دؿ عمى جػاز ذلظ.

أتجروف ما البخدة؟ فقاؿ نعع ىي الذسمة  قاؿ: ةقاؿ: "جاءت امخأة ببخد عغ سعج بغ سيل 
محتاجا   فأخحىا الشبي  يا،كدػكَ ألقالت يا رسػؿ هللا إني ندجت ىحه بيجي  ،مشدػجة في حاشيتيا

 .(4)فخخج إليشا وىي إزاره...." ،إلييا

وكاف  ،أرسل إلى امخأة مغ السياجخيغ قاؿ: "أف رسػؿ هللا  وما ورد عغ سيل الداعجي 
خي عبجؾ فميعسل لشا أعػاد السشبخ فأمخت عبجىا فحىب فقصع مغ الصخفاء مُ  :ليا غالـ نجار قاؿ ليا

                                                           

 .3/232السخجع الدابق، ( 1)
 .2453صحيح مدمع، ح( 2)
 . 5224، ح1343-3/1342صحيح البخاري: ( 3)
 .2،ح2/496صحيح البخاري، :( 4)
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أرسل بو فجاءه بو فاحتسمو الشبي  :قاؿ ،أنو قج قزاه فرشع لو مشبخا فمسا قزاه أرسمت إلى الشبي 
 "....(1)فػضعو حتى تخوف. 

 

 عسل السخأة: حكؼ
بحدب طبيعة العسل نفده مؽ جهة، وبحدب طبيعة السخأة مؽ  السخأة عسليختمف حكؼ  

جهة أخخى، وعمى ذلػ فإن عسل السخأة يتخدد ما بيؽ كؾنه فخض كفاية إلى كؾنه محخمًا ومباحًا، 
 وتفريل ذلػ عمى الشحؾ التالي:

 
 كفاية:الفخض  أواًل:

عساؿ ما ىػ مغ األوفخض الكفاية ىػ الحي إذا قاـ بو بعس السدمسيغ سقط عغ الباقي، و 
كتعميع الشداء ما  ،واألمة آثسة أف لع يقع بو مغ يحرل بو الكفاية ،فخض كفاية عمى السجتسع

 ،ومثل الصب التعميع ،وتصبيبيغ الصب العاـ واألسشاف ،كتػليج الشداءو  ،يرمحيغ في دنياىغ وديشيغ
إما  ،الشداء بحيث يتختب عمى قياـ الخجل بو ُيدتغشي في القياـ بو عغوكحلظ كل ما مغ شأنو ما ال 

فكل ىحه األعساؿ وما ماثميا  ،أو اشالع عمى السحخمات أو الػقػع في السحطػرات ،مذقة أو حخج
 تأخح حكع فخوض الكفاية.

ويشبو عمى أف فخوض الكفايات إذا تختب عمى قياميا مفاسج كبيخة أكبخ مغ مفاسج تعصيميا 
، كالشيي عغ السشكخ، (2)"درء السفاسج أولى مغ جمب السرالحاعجة الفقيية: "تعصيميا شبقا لمقفالػاجب 

وعميو إذا تختب عمى  ،كبخ مشو فال يجػز اإلنكارأ السشكخ مشكخٌ تختب عمى إنكار ، فإف فخض كفاية فيػ
فال يجػز ليا العسل في ىحه  ،قياـ السخأة بالعسل في أعساؿ فخوض الكفاية مفدجة لمسخأة في ديشيا

 عساؿ.األ
 

 ثانيًا: األعسال السحخمة عمى الشداء:
 وىحا الحكع يقدع تبعا لحالة األعساؿ التي تقـػ بيا السخأة:

 ،أو التجارة بها ،كالعسل في صشاعة السخجرات ؛ما يحخم مؽ األعسال عمى الشداء والخجال مظمقاً  .6
وتزييع  ،ومثميا األعساؿ الستعمقة بالتجارة بجدج السخأة وأنػثتيا ،أو األعساؿ الِخبػية ،زراعتيا أو

                                                           

 .2569،ح2/616صيح البخاري في صحيحو : (1)
 .87ابغ نجيع: األشباه والشطائخ، ص( 2)
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أو اإلعالنات بل لػ غمب الطغ في أي عسل مغ األعساؿ السباحة أف  ،كخامتيا كالتسثيل والخقز
 السخأة مصمػبة الستغالؿ جدجىا وأنػثتيا في العسل لحـخ ذلظ.

يحـخ عمى السخأة إمامة الجولة حيث  ما يحخم عمى السخأة مؽ األعسال وال يحخم عمى الخجل: .0
"ما أفمح قػـ ولػا أمخىع  مثل القزاء وغيخه مغ الػاليات الكبخى: لقػؿ الخسػؿ  ،والػاليات الكبخى 

 وكحلظ اآلذاف وإقامة الرالة. ،(1)امخأة"

 

 ثالثًا: األعسال السباحة لمسخأة:
وسبق أف  ،والسحاسبة والػضائف اإلداريةكالتجارة والعسل في الدراعة والشديج والكتابة وذلظ 

ذكخنا أف العمساء اتفقػا عمى خخوج السخأة لمعسل في الجسمة إال أنيع اختمفػا في حكع ىحه األعساؿ بيغ 
 ومبيح لو مصمقا عمى محىبيغ: ،مبيح لو لمزخورة
إلى أف عسل السخأة خارج البيت مباح مغ باب  ىب أصحاب ىحا السحىبذ السحهب األول:

  . (2)الزخورات
فال تسشع  ،ذىب أصحاب ىحا السحىب ومشيع: القخضاوي إلى أف عسل السخأة حق ليا السحهب الثاني:

 .(3)بل يمدمػنيا بزػابط الذخيعة ،وال يذتخشػف الزخورة ،إف أرادتو
 

 الزؾابط الذخعية لعسل السخأة:
إف هللا تعالى أعد السخأة السدمسة بالمباس الذخعي الحي  الذخعي أثشاء القياـ بالعسل:التداـ الحجاب  -6

وىي أف  ،فجعل ليحا المباس الذخعي السحتذع صفات ،يسيدىا عغ غيخىا مغ غيخ السدمسات
وأال يكػف  ،وأال يطيخ زيشة في نفدو ،وال يذف وال يرف ،يغصي البجف ما عجا الػجو والكفيغ

وأال يسذ الثياب شيبا أو  ،وأال يكػف لباس شيخة ،ذبو لباس الخجاؿ والكافخاتوأال ي ،معصخا
 .(4)بخػرا

فإنو اشتخط في حقيا  ،أو لحاجة السجتسع ،كسا أجاز الذخع لمسخأة الخخوج لمزخورة إذن الؾلي: -2
فإذا خالفت السخأة إذف الػلي فيحـخ عمييا الخخوج لمعسل لقػؿ هللا  ،كامخأة أف تخخج بإذف ولييا

َل َّللّاُ َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس َوِبَسا َأنَفُقػْا ِمْغ َأْمَػاِلِيْع تعالى:  الخَِّجاُؿ َقػَّاُمػَف َعَمى الشَِّداء ِبَسا َفزَّ
                                                           

 .7099،ح4/1783البخاري صحيح ( 1)
 .14/117القخشبي: الجامع ألحكاـ عمـػ القخآف، ( 2)
 .103، 102القخضاوي: فتاوى السخأة السدمسة، ص( 3)
 .9/6859الدحيمي: الفقو اإلسالمي وأدلتو، ( 4)
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اِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَطاٌت لِّْمَغْيِب ِبَسا َحِفعَ  َّللّاُ َوالالَِّتي َتَخاُفػَف ُنُذػَزُىغَّ َفِعُطػُىغَّ َواْىُجُخوُىغَّ ِفي  َفالرَّ
اْلَسَزاِجِع َواْضِخُبػُىغَّ َفِإْف َأَشْعَشُكْع َفاَل َتْبُغػْا َعَمْيِيغَّ َسِبيال  ِإفَّ َّللّاَ َكاَف َعِميِّا َكِبيخ ا

ووجػب اإلذف  ،(1)
ال يحل لمسخأة أف ترـػ وزوجيا شاىج قاؿ: "  مدتشبط مغ الحجيث عغ أبي ىخيخة أف رسػؿ هللا

 .(2)في غيخ إمختو فانو يؤدي إليو شخه"وما أنفقت مغ نفقة  ،وال تأذف في بيتو إال بإذنو ،إال بإذنو
وجػب استئحاف السخأة ولييا قبل الخخوج لمعسل وعجـ جػاز خخوجيا لمعسل إال بإذف  وجه الجاللة:

 .(3)زوجيا أو ولييا
 ال يكؾن العسل عمى حداب واجبات السشدلأأو  ،عسل السخأة مع مهامها األساسية عجم تعارض -3

يذتخط في عسل السخأة أف ال تتحجث مع األجانب بأي مغ الكالـ إال  عجـ الخزػع بالكالـ الميغ: -4
لحاجة بحيث يربح ىحا الكالـ مغ باب الحاجة ويذتخط في الكالـ أف يكػف مغ السخترخ السفيج 

 ،وىحا خرػصا  في التعامل ،جاد البعيج عغ اإلغخاء والتكديخ واإلثارة ومػاشغ الفتشةأو الكالـ ال
  أما غيخ ذلظ مغ الجمدات والزحكات بقرج أخػة 

 

 
  

                                                           

 .34سػرة الشداء، اآلية ( 1)
 .5195صحيح مدمع، ح( 2)
 298اصخ، صعدميمي: األسخة السعاصخة في العالع السال( 3)
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 السظمب الثالث
 حق السخأة في التعميؼ

 
ذكخا  اإلنداف بيا يتستع أف يتػجب التي ،األساسية اإلنداف حقػؽ  مغ التعميع في الحق يعتبخ

 .األخخى  اإلنداف حقػؽ  بجسيع التستع جلأ مغأو أثشى 
ويقتزي الحجيث عغ الحق السخأة في التعميع بياف مفيـػ حق السخأة في التعميع وحسايتو في السػاثيق 

ثع بياف األحكاـ الخاصة بحق السخأة في التعميع في السػاثيق الجولية  ،الجولية والقػانيغ الفمدصيشية
 اآلتي: والقػانيغ الفمدصيشية. وذلظ عمى الشحػ 

 

 وحسايته في السؾاثيق الجولية والقؾانيؽ الفمدظيشية الفخع األول: مفهؾم حق السخأة في التعميؼ

وإنسا اكتفيا بتقخيخ حق التعميع لكل فخد  ،التعميعحق  ةالفمدصيشي القػانيغعخؼ السػاثيق الجولية وال لع ت
 والسعارؼ العمػـ بتمقي حق السخأة  بأنو حق السخأة في التعميع تعخيف يسكغو  ،سػاء كاف امخأة أـ رجل

 السشاسبة والدبل اإلمكانيات تػفيخ وضخورة ،رغباتيا مع وتتساشى قجراتيا مع تتشاسب التي والسعتقجات
 وفق ا والكافية السشاسبة العامة التعميسية السؤسدات بإنذاء الجولة قبل مغ سػاء وتحقيقو لحلظ لمػصػؿ
 .(1)التعميسية والسخاكد لمسجارس بشاتيع بإرساؿ اآلباء إلداـ خالؿ مغ أـ الستاحة وإمكاناتيا لقجراتيا

 وقج اىتست السػاثيق الجولية بحق السخأة في التعميع وأكجت عمى ىحا الحق بذيء مغ التفريل
عمى اعتبار أف ىحا الحق يعج مغ أىع  ،عمى خالؼ الحقػؽ األخخى التي أشارت إلييا برػرة مقتزبة

السػاثيق  أبخزومغ  ،مع الخجل تتستع بيا السخأة عمى قجـ السداواة يشبغي أف الحقػؽ األساسية التي 
الحي  1948ف لعاـ اإلعالف العالسي لحقػؽ اإلنداالتي كفمت وأقخت بحق السخأة في التعميع: الجولية 

وقج حجد ىحا اإلعالف شبيعة التعميع التي  ،أكج عمى حق كل شخز سػاء ذكخا  كاف أـ أثشى في التعميع
يجب أف تشاليا السخأة أو الخجل حيث تصمب أف يكػف ىحا التعميع مغ شأنو تشسية الفكخ اإلنداني وتعديد 

كل شعػب األرض وكل الفئات الجيشية  احتخاـ الحقػؽ والحخيات ومج جدػر الرجاقة والتدامح بيغ
 .(2)والعشرخية السختمفة لتحقيق الدمع العالسي وىػ ىجؼ األمع الستحجة

حيث نرت  1966العيج الجولي الخاص بالحقػؽ االقترادية واالجتساعية والثقافية وكحلظ 
 ،التخبية والتعميعتقخ الجوؿ األشخاؼ في ىحا العيج بحق كل فخد في ( مشو عمى ما يمي: "13السادة )

                                                           

، مجلة علوم الشرٌعة والمانون، الجامعة األردنٌة، حك التعلٌم فً النظم الدستورٌة المعاصرةعٌد أحمد الحسبان، (1)

 .365ص ،2162 ،6العدد  ،39المجلد 
 .6948 اإلنسان لحموق العالمً اإلعالن( من 26راجع المادة )(2)
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وىى متفقة عمى وجػب تػجيو التخبية والتعميع إلى اإلنساء الكامل لمذخرية اإلندانية والحذ بكخامتيا 
 ."وإلى تػشيج احتخاـ حقػؽ اإلنداف والحخيات األساسية

 السخأة  ضج التسييد أشكاؿ جسيع عمى القزاء كسا تع تأكيج حق السخأة في التعميع في اتفاقية
حيث دعت ىحه االتفاقية الجوؿ إلى السداواة التامة بيغ الخجل والسخأة في ميجاف التعميع  ،1979

ت العمسية في السؤسدات االلتحاؽ بالجراسات والحرػؿ عمى الجرجاكالسداواة بيغ الجشديغ في شخوط 
االعانات وفي الحرػؿ عمى السشح و  ،التي يجرسيا الصالب الجراسيةوالسداواة في السشاىج  ،التعميسية

 .(1)الجراسية السختمفة
بجوف  ا _اثنوإ ا  ذكػر _ ي التعميع لمجسيعالحق فكفمت كحلظ أما بالشدبة لمقػانيغ الفمدصيشية فقج 

يكفل التعميع باعتباره حق لكل مػاشغ  2003لدشة  فالقانػف األساسي السعجؿ ،تفخقة أو تسييد بيشيع
 .(2)ومػاششة

بذأف التخبية والتعميع العاـ بيغ الحكػر واإلثاث  2017لدشة ( 8كسا يداوي قخار بقانػف رقع )
في شخوط االلتحاؽ بالسجارس ودراسة ذات السشاىج وإجخاء االمتحانات واجتياز السخاحل التعميسة 

 السختمفة.
بذأف التعميع العالي الحي أكج عمى أف  2018( لدشة 6وكحلظ األمخ بخرػص قخار بقانػف رقع )

لكل فخد ذكخا  كاف أـ أنثى وجعل مغ تػافخ الذخوط العمسية والسػضػعية ىػ السعيار  التعميع العالي حق
 .(3)الحرخي في االلتحاؽ في الجامعات والسعاىج وفي الحرػؿ عمى الذيادات

الحق في التعميع لكل شفل في  2004( لدشة 7كسا يكفل قانػف الصفل الفمدصيشي رقع )
وجعمو كحلظ إلدامي حتى إتساـ مخحمة  ،مخحمة التعميع الثانػي  مجارس الجولة وجعمو مجاني حتى إتساـ

 .(4)التعميع األساسية كحج أدنى
 

 :الجولية والقؾانيؽ الفمدظيشية في التعميؼ في السؾاثيق األحكام الخاصة بحق السخأةالفخع الثاني: 

مغ األحكاـ وضعت السػاثيق الجولية والقػانيغ الفمدصيشية ذات العالقة بحق التعميع مجسػعة 
 التالي:نحكخىا أىسيا. عمى الشحػ  ،الخاصة بحق السخأة في التعميع

 
                                                           

 6979 المرأة ضد التمٌٌز أشكال جمٌع على المضاء اتفالٌة من( 61) راجع المادة (1)
 .2113( من المانون األساسً المعدل لسنة 24راجع المادة ) (2)
 .العالً التعلٌم بشأن 2168 لسنة( 6) رلم بمانون لرار( من 2راجع المادة ) (3)
 .2114 لسنة( 7) رلم الفلسطٌنً الطفل ( من لانون37راجع المادة ) (4)



-32- 
 

 السداواة في التعميؼ: أواًل: 
ساوت السػاثيق الجولية وكحلظ القػانيغ الفمدصيشية بيغ السخأة والخجل في الحرػؿ عمى أنػاع 

رياض  :كافة بسخاحمووالحي يقرج بو التعميع السجرسي الشطامي  العاـالتعميع  :(1)سػاءكافة التعميع 
أـ التعميع العالي والحي يقرج بو كل دراسة اكاديسية أو  ،تعميع األساسي والتعميع الثانػي األشفاؿ وال

ميشية في مؤسدة تعميع عاٍؿ معتخؼ بيا ال تقل الجراسة فييا عغ سشة دراسية كاممة بعج الحرػؿ عمى 
التقشي والسيشي والحي يقرج بو ذلظ الشػع مغ التعميع  أـ التعميع ،شيادة الثانػية العامة أو ما يعادليا

يتزسغ اإلعجاد التخبػي وإكداب السيارات والسعخفة السيشية الحي تقػـ بو مؤسدات الشطامي الحي 
عية والدراعية والتجارية شاجل إعجاد عساؿ ميخة في مختمف التخررات الرأتعميسية نطامية مغ 

 .(2)والرحية والتجارية
اىخ ( مغ اتفاقية القزاء عمى جسيع أشكاؿ التسييد ضج السخأة مط10وقج حجدت السادة )

 التالي:وذلظ عمى الشحػ  ،بيغ السخأة والخجل في ميجاف التعميعالتسييد 
 الجرجات عمى والحرػؿ بالجراسات وااللتحاؽ والسيشي، الػضيفي التػجيو في متداوية شخوط - أ

 عمى والحزخية الخيفية السشاشق في فئاتيا، اختالؼ عمى التعميسية السؤسدات في العمسية
 والسيشي والتقشي العاـ التعميع وفى الحزانة مخحمة في مكفػلة السداواة  ىحه وتكػف  الدػاء،
 السيشي. التجريب أنػاع جسيع في وكحلظ العالي، التقشي والتعميع

 نػعية وفى السجرسيغ، مؤىالت مدتػيات وفى االمتحانات، وفى الجراسية، السشاىج في التداوي  - ب
 الجراسية. والسعجات السخافق

 بجسيع التعميع مخاحل جسيع في السخأة  ودور الخجل دور عغ نسصي مفيػـ أي عمى القزاء - ت
 ىحا تحقيق في تداعج التي التعميع أنػاع مغ وغيخه السختمط، التعميع تذجيع شخيق عغ أشكالو،
 التعميع. أساليب وتكييف السجرسية والبخامج الجراسة كتب تشقيح شخيق عغ سيسا وال اليجؼ،

 األخخى. الجراسية واإلعانات السشح عمى الحرػؿ فخص في التداوي  - ث

                                                           

 بالحموق الخاص الدولً العهد من( 63) والمادة. 6948 اإلنسان لحموق العالمً اإلعالن من( 26) المادة راجع (1)

( من اتفالٌة المضاء على جمٌع أشكال التمٌز ضد المرأة 61والمادة ) .6966 والثمافٌة واالجتماعٌة االلتصادٌة

6979= . 
 لسنة( 6) رلم بمانون العام. ولرار والتعلٌم التربٌة بشأن 2167 لسنة( 8) رلم بمانون = وكذلن راجع لرار

 العالً. التعلٌم بشأن 2168
، مجلة جامعة المدس المفتوحة، العدد العربً والع التعلٌم المهنً والتمنً ومشكالته فً الوطنشادي حلبً،  (2)

 .417، ص 2162 ،الثامن والعشرٌن
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 األمية ومحػ الكبار تعميع بخامج ذلظ في بسا التعميع، مػاصمة بخامج مغ اإلفادة فخص في لتداوي  - ج
 التعميع في فجػة أي بتزييق اإلمكاف بقجر التعجيل إلى تيجؼ التي البخامج سيسا وال الػضيفي،

 والسخأة. الخجل بيغ قائسة
 قبل السجرسة تخكغ الالئي والشداء لمفتيات بخامج وتشطيع الجراسة، الصالبات تخؾ معجالت خفس - ح

 واف.األ
 البجنية. والتخبية الخياضية األلعاب في الشذصة السذاركة فخص في التداوي  - خ
 في بسا ورفاىيا، األسخ صحة كفالة عمى تداعج محجدة تخبػية معمػمات عمى الحرػؿ إمكانية - د

 .األسخة تشطيع تتشاوؿ التي واإلرشادات السعمػمات ذلظ
 

 ثانيًا: إلدامية التعميؼ األساسي: 
حيث شالبت السػاثيق الجولية التي أقخت بحق السخأة في التعميع حكػمات الجوؿ بأف تجعل 

بإلحاؽ بشاتيع في مخحمة التعميع األساسي في  بحيث تمـد الجوؿ أولياء األمػر ،التعميع األساسي إلداميا
 . (1)السؤسدات التعميسية

( 8( مغ قخار بقانػف رقع )10وقج أخح السذخع الفمدصيشي بإلدامية التعميع حيث نرت السادة )
 .: " يكػف التعميع إلداميا  حتى نياية الرف العاشخ"عمى ما يمي بذأف التخبية والتعميع 2017لدشة 

"يمـد كل ولي أمخ أو وصي بإلحاؽ األشفاؿ الحيغ تحت واليتو أو  عمى( مشو 9سادة )وكحلظ نرت ال
 بسؤسدات التعميع األساسي".  وصايتو

ميسية في مخحمة مخ عغ إرساؿ بشاتو إلى السؤسدات التعولي األ وفي حاؿ امتشاع األب أو
الحبذ مجة ال تديج عمى سشة أو سحبيع مشيا يعتبخ أنو ارتكب جخيسة ويعاقب عمييا بالتعميع األساسي 

بكمتا  أوأردني أو ما يعادليا مغ العسمة الستجاولة  ديشارٍ  1000أو دفع غخامة مالية ال تديج قيستيا عمى 
 .(2)العقػبتيغ

 
 :مجانية التعميؼ: ثالثاً 

 ،ـ إثاثأماـ تعميع األبشاء بذكل عاـ سػاء ذكػر أحيانا  الػضع السادي لألسخة عائقا  أيقف 
ولحلظ شالبت السػاثيق الجولية التي أقخت بحق السخأة في التعميع حكػمات الجوؿ بسجانية التعميع لمجسيع 

                                                           

 بالحموق الخاص الدولً العهد( من 63. والمادة )6948 اإلنسان لحموق العالمً اإلعالن( من 26راجع المادة ) (1)

 .6966 والثمافٌة واالجتماعٌة االلتصادٌة
 .والتعلٌم التربٌة بشأن 2167 لسنة( 8) رلم بمانون لرار( من 51راجع المادة ) (2)
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راريف حتى ال يقف الفقخ والحاجة حائال  مبسا فييع الشداء بحيث يكػف التعميع مجانا  بجوف رسػـ أو 
 ( مغ قخار10يث نرت السادة ). وقج أخح السذخع الفمدصيشي بسجانية التعميع ح(1)بيغ الفخد والتعميع

والتعميع عمى ما يمي: "يكػف التعميع مجانيا  في كافة  التخبية بذأف 2017 لدشة( 8) رقع بقانػف 
 السؤسدات التعميسية الحكػمية"

 

 الفخع الثالث: حق السخأة في التعميؼ في الذخيعة اإلسالمية

ال غشى  ا  وميسات خصيخة، وجعميا شخيكإف اإلسالـ قج ألقى عمى كاىل السخأة واجبات عطيسة، 
عشو في بشاء السجتسع، إذ ىي تحسل مدؤولية ما تحت يجىا، وىي محاسبة عمى ذلظ، ودليل ذلظ قػؿ 

 كمكؼ راٍع وكمكؼ مدؤول عؽ رعيته" إلى أن يقؾل: "والسخأة في بيت زوجها راٍع وهي" الشبي 
مصمػب مشيا في بيت زوجيا، فيي أيزا   وقياسا  عمى مدؤوليتيا عسا ىػ (2)"مدؤولة عؽ رعيتها

مدؤولة عغ كل عسل تكمف بو سػاء في بيتيا أو خارجو، وكحلظ فإف الذخع قج كمفيا بدائخ التكاليف 
 التي ُكمف بيا الخجل عمى حٍج سػاء.

وإذا كاف األمخ كحلظ، فال بج أف تكػف مؤىمة لسا تقػـ بو مغ عسل حتى تدتػجب السدؤولية عشو، 
حخص حخصا  شجيجا   يء يجيمو، مغ ىشا فإف اإلسالـ قجيجػز أف يحاسب اإلنداف عمى شحيث ال 

عمى تعميع السخأة وتثقيفيا، حتى تكػف مؤىمة تأىيال  صحيحا  لسا تكمف بو، وتكػف قادرة عمى القياـ بو 
 ومغ أدلة حخص اإلسالـ عمى تعميع السخأة وتثقيفيا ما يمي: عمى خيخ وجو

 الُخُجورِ  َوَذَواتِ  ،(4)َوالَعَػاِتقَ  ،(3)الُحيََّس  َفُشْخِخجَ  َنْخُخجَ  َأفْ  ُأِمْخَنا: "قالت عشيا هللا رضي عصية أـ عغ .1
ُىعْ  َوَيْعَتِدْلغَ  َوَدْعَػَتُيعْ  الُسْدِمِسيَغ، َجَساَعةَ  َفَيْذَيْجفَ : الُحيَُّس  َفَأمَّا  الحجيث ىحا مغ ويدتجؿ ،(5)ُمَرالَّ

 صالة ليحزخف  بيػتيع مغ بإخخاجيغ أمخ إذ ،الشداء تعميع إلى قرج قج ملسو هيلع هللا ىلص الشبي أف عمى الذخيف
 .العمع ىحا في الخجاؿ فيذاركغ الخسػؿ، مػعطة ويدتسعغ العيج،

                                                           

 بالحموق الخاص الدولً العهد من( 63) والمادة. 6948 اإلنسان لحموق العالمً اإلعالن من( 26) المادة راجع (1)

 .6966 والثمافٌة واالجتماعٌة االلتصادٌة
 .2/5، 893صحيح البخاري، ح( 2)
 تخاه الشداء عشج البمػغ، ابغ مشطػر: لداف العخب، مادة )حاض(. الُحّيس: جسع حائس، وىي السخأة تخى الجـ الحي( 3)
 .4/18العػاتق جسع عاتق؛ وىي السخأة التي قاربت سغَّ البمػغ، السغخبي: بجر التساـ شخح بمػغ السخاـ، ( 4)
 .2/346سشغ أبي داود، ( 5)
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 َفاْجَعلْ  الخَِّجاُؿ، َعَمْيظَ  َغَمَبَشا: ملسو هيلع هللا ىلص ِلمشَِّبيِّ  الشَِّداءُ  َقاَلتِ : "قاؿ عشو هللا رضي الخجري  سعيج أبػ رواه  ما .2
ا َلَشا  الحجيث ىحا مغ الجاللة ووجو ،(1)"َوَأَمَخُىغَّ  َفَػَعَطُيغَّ  ِفيِو، َلِقَيُيغَّ  َيْػم ا َفَػَعَجُىغَّ  َنْفِدَظ، ِمغْ  َيْػم 
 .الخجاؿ يعمع كاف كسا فيو، يعمسيغ خاصا   يػما   لمشداء جعل قج ملسو هيلع هللا ىلص الشبي أف

 ،(2)مدمع كل عمى فخيزة العمع شمب: "أيزا   ملسو هيلع هللا ىلص الشبي عغ عشو هللا رضي مالظ بغ أنذ روى  .3
 العمع شمب كاف وإذا الخجاؿ، عمى فخيزة ىػ مثمسا عمييا، فخيزة العمع فصمب مدمسة والسخأة 

 ألنو آثع؛ فيػ ليا السصمػب العمع مغ حطيا تأخح أف مغ السخأة  يسشع مغ كل أف يعشي فيحا ضا ،فخ 
 .تعالى هللا فخائس يعصل

 لمتعامل محتاجة ىي عسميا في أو بيتيا في السخأة  أف نعيذو الحي الحاضخ العرخ مقتزيات مغ .4
 .بالتعميع إال تتحرل ال ودراية خبخة إلى يحتاج وىحا غيخىا، أو البيتية سػاء األجيدة مغ العجيج مع

 
 

  

                                                           

 .32/101صحيح البخاري، ( 1)
 .1/81سشغ ابغ ماجة، ( 2)
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 الخابعالسظمب 

 حق السخأة في الحساية مؽ العشف

 

أنػاعو بالخغع مغ وقػع العشف عمى الحكػر واإلناث، إال أف السخأة يسارس ضجىا العشف بسختمف 
في السجتسع بذكل أكبخ وفقا  لمتقاريخ واإلحراءات الرادرة مغ الجيات السعشية، وال شظ أف العشف 

ونتيجة  ،ضج السخأة بجسيع أشكالو يؤثخ عمى السخأة السعشفة مغ الشاحية الرحية والشفدية واالجتساعية
العشف ضج السخأة اىتساما  متشاميا  مغ السجتسع الجولي باعتباره أحج أشكاؿ التسييد ضج السخأة  يلحلظ لق

وكحلظ تجخل السذخع الفمدصيشي لحساية السخأة مغ جسيع أشكاؿ  ،وانتياكا  لمحقػؽ اإلندانية لمسخأة 
 العشف. 

 ،ف ضج السخأة وأشكالوبياف مفيػـ العشأوال  ويقزي الحجيث عغ حق السخأة في الحساية مغ العشف 
 اآلتي: . وذلظ عمى الشحػ والقػانيغ الفمدصيشيةثع بياف حساية السخأة مغ العشف في ضل السػاثيق الجولية 

 

 الفخع األول: مفهؾم العشف ضج السخأة وأشكاله

العشف ضج السخأة بأنو:  1993عخؼ اإلعالف العالسي بذأف القزاء عمى العشف ضج السخأة لعاـ 
لمسخأة "أي فعل عشيف تجفع إليو عربية الجشذ ويتختب عميو، أو يخجح أف يتختب عميو أذى أو معاناة 

القبيل أو القدخ مغ الشاحية الجدسانية أو الجشدية أو الشفدية بسا في ذلظ التيجيج بأفعاؿ مغ ىحا  سػاء
 أو الحخماف التعدفي مسغ الحخية، سػاء حجث ذلظ في الحياة العامة أو الخاصة".

كسا عخفت الجسعية العامة لألمع الستحجة العشف ضج السخأة بأنو: "العشف السػجو ضج السخأة 
ويذسل األعساؿ التي تمحق ضخر ا أو  ،بدبب كػنيا امخأة، أو العشف الحي يسذ السخأة عمى نحػ جائخ

ألس ا جدجيا  أو عقميا  أو جشديا  بيا، والتيجيج بيحه األعساؿ، واإلكخاه، وسائخ أشكاؿ الحخماف مغ 
 .(1)الحخية

                                                           

 .22ص ،2116 ،دراسة متعممة بشأن جمٌع أشكال العنف ضد المرأةالجمعٌة العامة، (1)
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وكحلظ ُعخؼ العشف ضج السخأة بأنو أي سمػؾ سػاء فعال  أـ قػال  يسارس ضج السخأة عمى أساس 
 .(1)شدية أو جدجيةجشديا يؤدي إلى معاناة نفدية أو ج

تججر اإلشارة إلى تعجد األسباب التي تؤدي إلى العشف ضج السخأة ومشيا: األسباب االجتساعية 
واألسباب االقترادية  ،الستسثمة بذكل أساسي في الشطخة السجتسعية لمسخأة عمى اعتبار أنيا ممظ لمخجل

الـ وما تعخضو مغ مطاىخ عشف خالؿ ب االجتساعية الستسثمة بػسائل اإلع واألسبا ،كالفقخ والبصالة
 . (2)واألسباب الشفدية الستسثمة في االضصخابات الشفدية والزغط الشفدي ،بخامج التمفديػف 

ومغ أىع أشكاؿ العشف التي  ،أما بالشدبة ألشكاؿ العشف ضج السخأة فيأخح أشكاؿ متعجدة ومتشػعة
 :(3)تسارس ضج السخأة ما يمي

لجدج السخأة عبخ الزخب باليج والمكع والجفع وشج الذعخ  يكػف مػجيا  غالبا ما  الجدجي: العشف - أ
ولػي اليج والخمي باألجداد الرمبة، واستخجاـ بعس اآلالت الحادة أو التمػيح بيا لمتيجيج 

 يتخؾ آثارا  واضحة عمى جدع السخأة الزحية.يتسيد العشف الجدجي بأنو و  ،باستخجاميا
ولو آثار مجمخة  ،أنػاع العشف ألنو غيخ محدػس وغيخ ممسػسىػ مغ أخصخ  الشفدي: العشف  - ب

ويتسثل العشف الشفدي ضج السخأة بدمػؾ نفدي أو السعاممة الديئة  ،عمى الرحة الشفدية لمسخأة 
ويسارس باستخجاـ التػبيخ والذتائع والكالـ والحخماف مغ إضيار  ،لمسخأة واالستيتار واالزدراء بيا

تقميب بأسساء وألقاب تحقيخ واإلكخاه لمقياـ بعسل معيغ ضج الخغبة والصخد وال وفعال   العػاشف قػال  
 مغ البيت أو الحبذ داخل البيت والتخىيب والتيجيج الجائع.

ويجخل كحلظ في العشف الشفدي حخماف الفتاة مغ حق اختيار شخيظ حياتيا وإجبارىا عمى الدواج 
ه الرغيخة عمى الدواج بخجل مدغ، وإكخاه دوف رضاىا، وتدميع نفديا لخجل ال تخغب فيو، وإكخا 

 .(4)السخأة عمى اإلنجاب رغع العػائق الرحية لجييا
كاالغتراب والتحخش الجشدي  ،يتخح العشف الجشدي ضج السخأة أشكاال  متعجدة الجشدي: العشف  - ت

 والجدجي في الذػارع واألماكغ السددحسة واإلساءة الجشدية وإجبار السخأة عمى العسل في الدنا.
                                                           

حول وضعٌة المرأة الفلسطٌنٌة باالستناد إلى اتفالٌة المضاء مركز المرأة لإلرشاد المانونً واالجتماعً، تمرٌر  (1)

 .28ص ،2116 ،على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة، فلسطٌن
 وما بعدها. 623، صمرجع سابكلمزٌد من التفصٌل حول أسباب العنؾ ضد المرأة راجع: منال محمود المشنً، (2)
، مفتاح، الطبعة العنف ضد النساء فً المجتمع الفلسطٌنًحول أشكال العنؾ ضد المرأة راجع: دمحم الحاج ٌحٌى، (3)

 وما بعدها. 43، ص 2163 ،األولى
 الفمه لمجمع إلى ممدم بحث ،اإلسالمٌة والشرٌعة الدولٌة اإلعالنات بٌن األسري العنف ،الماطرجً عدنان نهى (4)

 .7ص ،2119 ،الشارلة إمارة ،الدولً اإلسالمً
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والسالحع في مػضػع العشف الجشدي إدراج مػضػع العالقة الدوجية بجاخمو، حيث يشادي عجد مغ 
وتخى ىحه  ،باغتراب الدوجة" "بػ الييئات والسخاكد السيتسة بحقػؽ السخأة بتجخيع ما يدسػنو 

الييئات أف ىحه جخيسة يجب أف يقف ليا القانػف بالسخصاد وأف يسشعيا ألنيا تشجرج في نصاؽ 
 .(1)العشف األسخي 

يتسثل في حخماف السخأة مغ السيخاث واالستيالء عمى ماليا ومستمكاتيا الخاصة  :العشف االقترادي  - ث
عمييا ولػميا عمى أنيا ال تشتج اقتراديا  مع أنيا تشفق واستغالؿ راتبيا واالمتشاع عغ اإلنفاؽ 

 كثيخا .
ويتسثل في  ،يعتبخ مغ أكثخ األنػاع مسارسة ضج السخأة في السجتسع العخبي: العشف االجتساعي  - ج

حخماف الدوجة مغ مسارسة حقػقيا االجتساعية والذخرية وحخمانيا مغ زيارة أىميا وأصجقائيا 
 وأقاربيا.

قج  2011أف ندبة الشداء المػاتي تعخضغ ألحج األشكاؿ العشف خالؿ سشة  وتذيخ اإلحراءات
وأف ندبة الشداء المػاتي  ،% في قصاع غدة51.0% في الزفة الغخبية مقابل 29.9%؛ 37.0بمغت 

ولعشف جدجي  ،%58.6تعخضغ لعشف نفدي لسخة واحجة عمى األقل مغ ىؤالء الديجات بمغت 
 .(2)%54.8ولعشف اجتساعي  ،%55.1ف اقترادي ولعش ،%11.8ولعشف جشدي  ،23.5%

 

 والقؾانيؽ الفمدظيشيةالفخع الثاني: حساية السخأة مؽ العشف في السؾاثيق الجولية 

 

 حساية السخأة مؽ العشف في السؾاثيق الجوليةأواًل: 

ومغ أىع السػاثيق الجولية التي  ،لقج كفمت السػاثيق الجولية حق السخأة في الحساية مغ العشف
( مشو عمى ما 4حيث نرت السادة ) 1948تقخر ىحا الحق: اإلعالف العالسي لحقػؽ اإلنداف لدشة 

تقزي  يمي: "ال يجػز استخقاؽ أحج أو استعباده، ويحطخ الخؽ واالتجار بالخقيق بجسيع صػرىع". كسا
وال لمسعاممة أو العقػبة القاسية أو الالإندانية  ال يجػز إخزاع أحج لمتعحيب( مشو عمى أنو: "5السادة )

                                                           

 .8ص ،مرجع سابك ،الماطرجً عدنان نهى(1)
 .2166 الفلسطٌنً المجتمع فً العنؾ مسح ،الفلسطٌنً لإلحصاء المركزي الجهاز (2)



-39- 
 

القاسية والالإندانية تعتبخ واالستعباد والتعحيب والسعاممة  وال شظ أف االستخقاؽبالكخامة".  ةاإلحاشأو 
 مغ العشف الحي قج يسارس عمى السخأة. اصػر 

أشكاؿ التسييد  كسا تع تأكيج حق السخأة في الحساية مغ العشف في اتفاقية القزاء عمى جسيع
والحي يعتبخ أحج أشكاؿ  ،حيث أكجت ىحه االتفاقية عمى حطخ التسييد ضج السخأة  1979ضج السخأة 

( مشيا التسييد ضج السخأة بأنو : " أي تفخقة أو 1وقج عخفت ىحه االتفاقية في السادة ) ،العشف ضج السخأة 
خاضو، تػىيغ أو إحباط االعتخاؼ لمسخأة استبعاد أو تقييج يتع عمى أساس الجشذ ويكػف مغ آثاره أو أغ

بحقػؽ اإلنداف والحخيات األساسية في السياديغ الدياسية واالقترادية واالجتساعية والثقافية والسجنية أو 
في أي ميجاف آخخ، أو تػىيغ أو إحباط تستعيا بيحه الحقػؽ أو مسارستيا ليا، برخؼ الشطخ عغ 

 يشيا وبيغ الخجل".حالتيا الدوجية وعمى أساس السداواة ب
لحق السخأة في الحساية مغ العشف ضج السخأة تبشت مشطسة األمع الستحجة اإلعالف  وتأكيجا

( 2ولقج حجد ىحا اإلعالف في السادة ) ،1993العالسي بذأف القزاء عمى العشف ضج السخأة لدشة 
 حاالت العشف ضج السخأة والتي جاءت عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ فيسا يمي: 

والشفدي الحي يحجث في إشار األسخة بسا في ذلظ الزخب والتعجي  يالعشف البجني والجشد -أ
الجشدي عمى أشفاؿ األسخة اإلناث، والعشف السترل بالسيخ، واغتراب الدوجة، وختاف اإلناث وغيخه 

 مغ السسارسات التقميجية السؤذية لمسخأة، والعشف غيخ الدوجي والعشف السختبط باالستغالؿ.
العشف البجني والجشدي والشفدي الحي يحجث في إشار السجتسع العاـ بسا في ذلظ االغتراب  -ب

السؤسدات التعميسية وأي مكاف والتعجي الجشدي والسزايقة الجشدية والتخػيف في مكاف العسل وفي 
 ، واالتجار بالشداء وإجبارىغ عمى البغاء.آخخ

 تختكبو الجولة أو تتغاضى عشو، أيشسا وقع.العشف السجني والجشدي والشفدي الحي  -ج
( مشو 4في السادة ) 1993غ اإلعالف العالسي بذأف القزاء عمى العشف ضج السخأة لدشة كسا بيّ 

ية القانػنية لمسخأة التي تتعخض لمعشف مغ اساإلجخاءات والتجابيخ الػاجب اتخاذىا مغ الجوؿ لتعديد الح
ا يحرع بأي عخؼ أو تقميج أو اعتبارات ديشية لتفادي االلتدامات فيخالؿ إدانة العشف ضج السخأة وأال تت

لسسكشة ودوف تأخيخ، سياسة اويشبغي ليا أف تتبع بكل الػسائل  ،بالقزاء عمى العشف ضج السخأة 
 .(1)تدتيجؼ القزاء عمى العشف ضج السخأة 

                                                           

( 4للمضاء على العنؾ ضد المرأة راجع: المادة ) الدول من اتخاذها الواجبلالطالع على التدابٌر واالجراءات  (1)

 .6993من اإلعالن العالمً بشأن المضاء على العنؾ ضد المرأة لسنة 
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 القؾانيؽ الفمدظيشيةمؽ العشف في حساية السخأة ثانيًا: 

 :القػانيغومغ ىحه  ،حق السخأة في الحساية مغ العشف وانتياؾ حقػقياالقػانيغ الفمدصيشية ت فمك
 

 العقابية  القؾانيؽأواًل: 

( لدشة 74العقابية الدارية في فمدصيغ والتي تتسثل في قانػف العقػبات رقع ) القػانيغ جخمت
 السصبق في الزفة الغخبية 1960( لدشة 16وقانػف العقػبات رقع ) ،السصبق في قصاع غدة 1936

 :التاليويطيخ ذلظ عمى الشحػ  ،كافة أشكاؿ العشف ضج السخأة 
 

 :ف الجشدي ضج السخأةأ( تجخيؼ أعسال العش

العقابية السصبقة في فمدصيغ غالبية أعساؿ العشف الجشدي ضج السخأة  القػانيغجخمت 
كاالغتراب وىتظ العخض واإلغػاء والسجاعبة السشافية لمحياء وغيخىا مغ األفعاؿ الجشدية الػاقعة عمى 

ووضعت عقػبات لسختكبي ىحه الجخائع. فعمى سبيل السثاؿ العقػبة السفخوضة عمى  ،السخأة باإلكخاه 
سة االغتراب وفقا  لقانػف العقػبات السصبق في قصاع غدة ىي الحبذ لسجة أربع عذخ مختكب جخي

. أما وفقا  لقانػف العقػبات السصبق في الزفة الغخبية فيي الحبذ لسجة خسذ سشػات عمى (1)سشة
 . (2)األقل

ي أنيا أ ،تججر اإلشارة أف التذخيعات العقابية أخخجت مغ نصاؽ تجخيسيا مػاقعة الدوجة باإلكخاه 
الحي يعتبخ مغ أسػأ أشكاؿ العشف األسخي الحي تتعخض لو الشداء ووجو  ،أباحت االغتراب الدوجي

 آخخ النتياؾ حقػؽ السخأة وحخمة جدجىا وامتيانا  لكخامتيا. 
 
 
 

                                                           

 دون مشروعة ؼٌر موالعة أنثى والع( أ: )من كل( 6: ")6936 لسنة( 74)رلم  العموبات لانون من( 652) المادة (1)

 حالة فً أو الشعور فالدة وهً والعها أو بلٌػ جسمانً أذى بإٌماع أو بالمتل بتهدٌدها أو الموة وباستعمال رضاها
 ...".سنة عشر أربع مدة بالحبس وٌعالب جناٌة ارتكب أنه ٌعتبر... المماومة عن عاجزة تجعلها أخرى

 باألشؽال ٌعالب( زوجه ؼٌر) أنثى باإلكراه والع من" :69961( لسنة 66( من لانون العموبات رلم )292المادة ) (2)

 "األلل على سنوات خمس المؤلتة الشالة
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 :يؼ أعسال العشف الجدجي ضج السخأةب( تجخ 

 فسثال   ،العقابية السصبقة في فمدصيغ جسيع أعساؿ العشف الجدجي ضج السخأة  القػانيغكحلظ جخمت 
يعاقب كل مغ اعتجى عمى امخأة بالزخب أو المصع أو الجفع أو استعساؿ أي نػع مغ أنػاع القػة برػرة 

 .(1)خخى ضج السخأة بالحبذ مجة سشة أو بغخامة قجرىا خسدػف جشييا  أو بكمتا ىاتيغ العقػبتيغأ

 :المفغي ضج السخأةت( تجخيؼ أعسال العشف 

حيث يعاقب قانػف العقػبات السصبق في قصاع غدة الذخز إذا تمفع بألفاظ الحـ عالنية بالحبذ 
 .(2)مجة سشة واحجة

 

 الستعمقة باألحؾال الذخرية القؾانيؽثانيًا: 

الستعمقة باألحػاؿ الذخرية السصبقة في فمدصيغ حق السخأة مغ الحساية مغ  القػانيغكفمت  كحلظ
 :التاليويطيخ ذلظ عمى الشحػ  ،العشف

 أ( حق السخأة في رفع دعؾى التفخيق لمذقاق والشداع

السصبقة في فمدصيغ أنيا مشحت السخأة السعشفة  القػانيغمغ مطاىخ حساية السخأة مغ العشف في 
الحق في رفع دعػى التفخيق لمذقاؽ والشداع إذا تعخضت لمعشف مغ زوجيا؛ مسا أدى إلى الحاؽ ضخر 

وبالتالي تدتصيع الدوجة التي تتعخض ألي شكل مغ أشكاؿ  ،سػاء كاف ضخرا  ماديا أـ معشػيا ،بيا
أو  ،أىميا أو مشعيا مغ زيارتيع أو اليجخ في الفخاش العشف كالزخب أو الدب والذتع أو إىانة

مجامعتيا في غيخ مػضع الحخث )الجساع مغ الجبخ( أف تخفع دعػى الذقاؽ والشداع لمتفخيق بيشيا وبيغ 
وبسا يزسغ ليا الحقػؽ السالية الستختبة عمى الصالؽ باعتبار الدوج أضخ بيا إلصخاره عمى  ،زوجيا

 .(3)طة والقدػة وسػء السعاممةترخفاتو القائسة عمى الغم
 
 

                                                           

 .69936( لسنة 74( من لانون العموبات رلم )249( والمادة )248المادة ) (1)
 .69936 ( لسنة74( من لانون العموبات رلم )212المادة ) (2)
( 632والمادة ) ،المطبك فً لطاع ؼزة 6954 لسنة 313 رلم األمر العائلة حموق لانون من( 97) المادةراجع  (3)

 المطبك فً الضفة الؽربٌة. 6976من لانون األحوال الشخصٌة لسنة 
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 ب( حق السخأة في رفع دعؾى الشفقة عمى زوجها

يعتبخ امتشاع الدوج عغ االنفاؽ عمى زوجتو أو عجـ كفاية األمػاؿ التي تعصى ليا أحج أشكاؿ 
وبحدب قػانيغ األحػاؿ الذخرية السصبقة في فمدصيغ يجب عمى  ،العشف االقترادي ضج السخأة 

الدوج االنفاؽ عمى زوجتو مػسخة كانت أو معدخة وال يتعيغ عمييا أف تشفق ولػ عمى نفديا مغ ماليا 
 .(1)الخاص وتذسل الشفقة السمدمة السأكل والسمبذ والسدكغ

قامة دعػى نفقة أماـ السحاكع وفي حاؿ امتشاع الدوج عغ االنفاؽ عمى زوجتو فيحق لمدوجة إ
 .(2)الذخعية التي تفخض ليا ىحه الشفقة عمى زوجيا مغ تاريخ رفع الجعػى 

 ت( حق السخأة في السظالبة بالتعؾيض عؽ الظالق التعدفي

يعج الصالؽ التعدفي وىػ شالؽ الدوج لدوجتو دوف سبب شخعي ودوف أسباب تجعػه إلى 
ج السخأة سيسا أف فيو إضخارا  شجيجا  بالسخأة وخاصة أنو يكػف الصالؽ أحج أشكاؿ العشف االجتساعي ض

 .(3)في أغمب األحياف دوف عمسيا
وقج مشح قانػف األحػاؿ الذخرية السصبق في الزفة الغخبية السخأة التي تتعخض لمصالؽ 

ويقجر  ،التعدفي الحق في شمب التعػيس عغ الصالؽ الحي أوقعو زوجيا تعدفا  ولغيخ سبب معقػؿ
وال يؤثخ الحكع  ،ىحا التعػيس بسا يخاه القاضي الذخعي مشاسبا  بذخط أال يتجاوز مقجار نفقتيا عغ سشة

( 134حيث نرت السادة ) ،بالتعػيس عمى باقي الحقػؽ الدوجية األخخى لمسصمقة بسا فييا نفقة العجة
ؿ وشمبت مغ القاضي مشو عمى أنو: "إذا شمق الدوج زوجتو تعدفا  كأف شمقيا لغيخ سبب معقػ 

التعػيس حكع ليا عمى مصمقيا بالتعػيس الحي يخاه مشاسبا ... ". وقج خال قانػف حقػؽ العائمة السصبق 
 في قصاع غدة مغ نز يجيد السصالبة بالتعػيس في حاؿ الصالؽ التعدفي. 

 
 
 

                                                           

( من 66والمادة ) ،المطبك فً لطاع ؼزة 6954 لسنة 313 رلم األمر العائلة حموق لانون من( 57) المادةراجع  (1)

 المطبك فً الضفة الؽربٌة. 6976لانون األحوال الشخصٌة لسنة 
( من 73والمادة ) ،المطبك فً لطاع ؼزة 6954 لسنة 313 رلم األمر العائلة حموق لانون من( 59) المادةراجع  (2)

 المطبك فً الضفة الؽربٌة. 6976لانون األحوال الشخصٌة لسنة 
 .628ص ،مرجع سابك ،منال محمود المشنً (3)
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 اإلسالمالفخع الثالث: حساية السخأة مؽ العشف في 

: "استػصػا بالشداء r، لقػلو السخأة وأندليا مشدلتيا الحقيقة مغ السجتسعديغ أكـخ كاف االسالـ خيخ 
[(، حيث أوصى الشبي بحدغ معاممة السخأة، وحث صحابتو الكخاـ المحيغ ساروا عمى نيجو 1خيخا")]

واتبعػا خصاه عمى إنراؼ الشداء وإكخاميغ، ومشع أي أذى أو عشف تتعخض لو السخأة، فاإلسالـ قج 
أنثى، وقج قخر حقػؽ الحكخ واألنثى  وواجبات كل مشيسا، إذ  وشػع االنداني ذكخا كاف أإسعاد ال قرج

إذ بقيت تشعع بالدعادة  وبشى مجتسعو ودولتو عمى العجؿ واالنراؼ وأنقح السخأة مغ ضمع الجاىمية بعجل
 في الجولة االسالمية فتخمرت مغ الطمع واليػاف.

دانية السخأة وأىميتيا وكخامتيا، نطخا إلى شبيعتيا وما ترمح إف االسالـ قج أعمغ مػقفو الرخيح مغ إن
لو مغ أعساؿ الحياة، فأبعجىا عغ كل ما يشاقس تمظ الصبيعة أو يحػؿ دوف أداء رسالتيا كاممة في 

؛ بل العكذ كانت معدزة مكخمة، كشفوالسجتسع، وحخص عمى أف ال تتمَقى أي معاممة ال إندانية في 
لع يدبق إليو أحج تذخيع االسالمي الحي اعتخؼ بحقػقيا وأقَخ بكخامتيا اعتخافا  ويحق ليا أف تفاخخ بال

 [(.2، ال يذػبو غخض وال ىػى وال يجفع إليو قدخ وال ضخورة )]مغ قبل

ية التي يستشع بيا ثقافالجيشية واألخالقية والأف العشف يسثل انتياكا لمقيع  السدمسيغكسا أكج عمساء 
كػنو في األصل انتياكا لمحقػؽ اإلندانية لمسخأة، كسا فّشجوا الذبيات السثارة ، بجانب السجتسع السدمع

القخآف الكخيع التي ورد فييا ضخب الشداء مؤكجيغ أف تمظ اآليات  آياتمغ بعس األقالـ الغخبية حػؿ 
إف ضخب الدوجة في  حيث الرػاب ىػليدت عمى إشالقيا وإنسا فيست خصأ مغ بعس االجتيادات، 

 ذػز ىػ نػع مغ التخػيف والتقػيع، أما الزخب السبخح فيػ خارج عغ الذخع.حالة الش

يطمع السخأة، ولع ييزع حقػقيا أو يشتيظ ىحه الحقػؽ؛ بل إنو قخر ليا  فإف اإلسالـ لع يلحا حدب رأي
حقػقا  كاممة غيخ مشقػصة، وإنسا نخاه اليػـ مغ اعتجاء عمى حقػقيا إنسا ىػ سمػؾ اجتساعي ال عالقة 

  بتذخيعات اإلسالـ مغ قخيب أو بعيج، لو

ىحا، وماف نخاه مغ انتياكات لحقػؽ السخأة بدبب الشدعات السدمحة والحخوؼ، فإنسا ىػ حالت  
ىشا قامت مشطسات حقػؽ اإلنداف بتأسيذ اتفاقيات ومعاىجات لتحسي حق السخأة في مغ و خاصة، 

 .1949شة الشداعات السدمحة وخيخ دليل ما ورد في اتفاقية جشيف لد
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 :نػعيغ إلى مشقدع السخأة  ضج العشف أف القػؿ ندتصيع
 الجدجي مدتػى  عمى أكانت سػاء مختمفة اعتجاءات مغ السخأة  لو تتعخض ما وىػ :السادي العشف أوالً 

 .الجشدي السدتػى  و عمىأ
 ولعل وعفتياتيا كخام يخجش الحي الجارح الكالـ مغويقرج بو ما يػجو لمسخأة  :السعشؾي  العشف ثانيًا:

 .الشفذ في أثخا   وأشج إيالما وأكثخ األوؿ الشػع مغ وشأة أشج الشػع ىحا
 آيات وردت وقج، (1)(ِباْلَسْعُخوؼِ  َوَعاِشُخوُىغَّ : )تعالى قاؿ اإلسالـ عشيسا نيى األمخاف وىحاف

 كخامتيا خجش وعجـ كاممة حقػقيا وإعصائيا السخأة  معاممة حدغ عمى الخجاؿ تحث كثيخة وأحاديث كثيخة
 :اآليات ىحه ومغ وإىانتيا عمييا االفتخاء أو فعل أو بقػؿ

 َما ِبَبْعضِ  ِلَتْحَهُبؾاْ  َتْعُزُمؾُهؽَّ  َوالَ  َكْخهاً  الشَِّداء َتِخُثؾاْ  َأن َلُكؼْ  َيِحلُّ  الَ  آَمُشؾاْ  الَِّحيؽَ  َأيَُّها َيا): تعالى قاؿ .1
 َتْكَخُهؾاْ  َأن َفَعَدى َكِخْهُتُسؾُهؽَّ  َفِإن ِباْلَسْعُخوفِ  َوَعاِشُخوُهؽَّ  مَُّبيَِّشةٍ  ِبَفاِحَذةٍ  َيْأِتيؽَ  َأن ِإالَّ  آَتْيُتُسؾُهؽَّ 

 .(2)(َكِثيخاً  َخْيخاً  ِفيهِ  َّللّاُ  َوَيْجَعلَ  َشْيئاً 
 َتْقَبُمؾا َوالَ  َجْمَجةً  َثَساِنيؽَ  َفاْجِمُجوُهؼْ  ُشَهَجاء ِبَأْرَبَعةِ  َيْأُتؾا َلؼْ  ُثؼَّ  اْلُسْحَرَشاتِ  َيْخُمؾنَ  َوالَِّحيؽَ ): تعالى قاؿ .2

 (.4:الشػر)  (3)(اْلَفاِسُقؾنَ  ُهؼُ  َوُأْوَلِئػَ  َأَبجاً  َشَهاَدةً  َلُهؼْ 
ْنَيا ِفي ُلِعُشؾا اْلُسْؤِمَشاتِ  اْلَغاِفاَلتِ  اْلُسْحَرَشاتِ  َيْخُمؾنَ  الَِّحيؽَ  ِإنَّ ): تعالى قاؿ .3  َعَحابٌ  َوَلُهؼْ  َواْْلِخَخةِ  الجُّ

 .(4)(َعِغيؼٌ 
 َبْيَشُهؼ َتَخاَضْؾاْ  ِإَذا َأْزَواَجُهؽَّ  َيشِكْحؽَ  َأن َتْعُزُمؾُهؽَّ  َفالَ  َأَجَمُهؽَّ  َفَبَمْغؽَ  الشَِّداء َطمَّْقُتؼُ  َوِإَذا): تعالى قاؿ .4

 َيْعَمؼُ  َوَّللّاُ  َوَأْطَهخُ  َلُكؼْ  َأْزَكى َذِلُكؼْ  اْلِخخِ  َواْلَيْؾِم ِبالّلِ  ُيْؤِمؽُ  ِمشُكؼْ  َكانَ  َمؽ ِبهِ  ُيؾَعظُ  َذِلػَ  ِباْلَسْعُخوفِ 
 .(5)”َتْعَمُسؾنَ  الَ  َوَأنُتؼْ 

 .(6)"ألهمي خيخكؼ ناأو  ألهمه، خيخكؼ خيخكؼ":  الخسػؿ قاؿ .5
 .(7)"لئيؼ إال أهانهؽ وما كخيؼ، إال أكخمهؽ ما الخجال، شقائق الشداء إنساوقل أيزا : " .6

                                                           

 .19سػرة الشداء، مغ اآلية ( 1)
 .19سػرة الشداء، اآلية ( 2)
 .4سػرة الشػر، اآلية ( 3)
 .23سػرة الشػر، اآلية ( 4)
 .232سػرة البقخة، اآلية ( 5)
 رواه التخمحي.( 6)
 رواه اإلماـ أحسج.( 7)
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 واستحممتؼ هللا بأمانة أخحتسؾهؽ عشجكؼ، عؾان فإنهؽ الشداء في هللا اتقؾا":  الخسػؿ قاؿ .7
 .(1)"بالسعخوف وكدؾتهؽ رزقهؽ عميكؼ ولهؽ هللا، بكمسة فخوجهؽ

 َأَطْعَشُكؼْ  َفِإنْ  َواْضِخُبؾُهؽَّ  اْلَسَزاِجعِ  ِفي َواْهُجُخوُهؽَّ  َفِعُغؾُهؽَّ  ُنُذؾَزُهؽَّ  َتَخاُفؾنَ  والالَِّتي) :تعالى قاؿ .8
 .(2)(َكِبيخاً  َعِمّياً  َكانَ  َّللّاَ  ِإنَّ  َسِبيالً  َعَمْيِهؽَّ  َتْبُغؾاْ  َفالَ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 رواه اإلماـ مدمع في صحيحة.( 1)
 .34سػرة الشداء، اآلية ( 2)
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 السظمب الخامذ

 حق السخأة في الخعاية الرحية

وعقميا   بجنيا   الدالمة اكتساؿ مغ حالة ىي الرحة أف العالسية الرحة مشطسة دستػر في ورد
 ىػ بمػغو يسكغ الرحة مغ مدتػى  بأعمى وأف التستع العجد،انعجاـ السخض أو  مجخد ال واجتساعيا ،

 . (1)رجال  كاف أو امخأة  إنداف لكل األساسية الحقػؽ  أحج
وسشعخض في ىحا السصمب حساية حق السخأة في الرحة في ضل السػاثيق الجولية والقانػف 

 الفمدصيشي، وذلظ عمى الشحػ اآلتي:
 في السؾاثيق الجولية:الفخع األول: حساية حق السخأة في الرحة 

ومغ أىع السػاثيق الجولية الرحة، حق السخأة في لحقػؽ اإلنداف لقج كفمت السػاثيق الجولية 
الحي أشار بذكل صخيح إلى حق  1948التي تقخر ىحا الحق: اإلعالف العالسي لحقػؽ اإلنداف لدشة 

 شخز لكل" أف عمى تشز التي مشو 25 السادة في اإلنداف رجال  كاف أو امخأة في الرحة، وذلظ
 التغحية ذلظ ويتزسغ وألسختو، لو والخفاىية الرحة عمى لمسحافطة كاؼٍ  السعيذة مغ مدتػى  في الحق

 ."الالزمة... االجتساعية الخجمات وكحلظ الصبية والعشاية والسدكغ والسمبذ
عمى حق  1966العيج الجولي الخاص بالحقػؽ االقترادية واالجتساعية والثقافية كسا أكج 

 مشو عمى ما يمي:  12السخأة في الرحة، حيث نرت السادة 
 الجدسية الرحة مغ مدتػى   بأعمى التستع في إنداف كل بحق العيج ىحا في األشخاؼ الجوؿ تقخّ . 1

 .بمػغو يسكغ والعقمية
 ليحا الكاممة السسارسة لتأميغ اتخاذىا العيج ىحا في األشخاؼ الجوؿ عمى يتعيغ التي التجابيخ تذسل. 2

 :أجل مغ الالزمة التجابيخ تمظ الحق،
 صحيا. نسػا الصفل نسػ وتأميغ الخضع، وفيات ومعجؿ السػاليج، مػتى معجؿ خفس عمي العسل - أ

 والرشاعية. البيئية الرحة جػانب جسيع تحديغ  - ب
 ومكافحتيا، وعالجيا األخخى، واألمخاض والسيشية والستػششة الػبائية األمخاض مغ الػقاية  - ت
 .السخض حالة في لمجسيع الصبية والعشاية الصبية الخجمات تأميغ شأنيا مغ ضخوؼ تييئة  - ث

 السخأة  ضج التسييد أشكاؿ جسيع عمى القزاء اتفاقية في الرحة في السخأة  حق تأكيج تع كسا
 والصبية الرحية بالعشاية االنتفاع ضخورة تػافخ سيػلة إلى الجوؿ االتفاقية ىحه دعت ، حيث1979

                                                           

 6946 تموز 22 إلى ٌونٌو/ حزٌران ٩١ من نٌوٌورن فً عمد الذي الدولً الصحة مؤتمر ألره الدستور هذا (1)

 العامة الصحة جمعٌات الرتها التً والتعدٌالت 6948 نٌسان 7 فً التنفٌذ حٌز ودخل 6946 تموز 22 فً وولعه

 .نوالثالثٌ والتاسعة والعشرٌن، السادسة
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 جسيع عمى بالقزاء الخاصة االتفاقية مغ 12تسييد بيغ الخجاؿ والشداء، حيث أكجت السادة  دوف 
 ذلظ في بسا الرحية، بالخعاية االنتفاع في الستداوي  السخأة  حق السخأة عمى التسييد ضج أشكاؿ

 .األسخية الرحة ورعاية والحسل اإلنجاب، صحة مجاؿ في السالئسة والخجمات األسخي، التخصيط
 الفخع الثاني: حساية حق السخأة في الرحة في القانؾن الفمدظيشي:

 اساسي حق أنيا عمى لمرحة يتعخض ال 2003السعجؿ لدشة  االساسي أف القانػف  رغع
 مغ 24 السادة تشز حيث وقاشعا   واضحا   القانػف  في حػلو الشز جاء الحي بالتعميع أسػة لمسػاشغ
 أف إال األقل، عمى االساسية السخحمة نياية حتى وإلدامي حق التعميع أف السعجؿ عمى االساسي القانػف 
 والرحي، االجتساعي التأميغ خجمات بقانػف  يشطع أف لمسذخع اعصى قج السعجؿ نفدو االساسي القانػف 

 ضسغ ومجانيتيا، تقجيسيا وآليات لمسػاشغ تػفيخىا يتػجب التي الخجمات سقف يحجد اف وبالتالي
 .(1)الجولية  بالسػاثيق التداماتيا ووفق الجولة إمكانات

 القانػف  ىحا ألحكاـ" وتشفيحا انو الثانية السادة في ليحجد 2004 لعاـ العامة الرحة قانػف  وجاء
 الػقائية الحكػمية الرحية الخجمات تقجيع :يمي بسا القياـ الػزارة عمى السعشية الجيات مع وبالتشديق

 .لحلظ" الالزمة الرحية السؤسدات وإنذاء والتأىيمية والعالجية والتذخيرية
 لخعاية األولػية إعصاء وزارة الرحة عمى أف فتؤكج العامة الرحة قانػف  مغ( 4) السادة أما

 .الفمدصيشية الػششية لمدمصة اإلنسائية االستخاتيجية مغ يتجدأ ال جدءا   واعتبارىا والصفل السخأة  صحة
 والعالجية والتذخيرية الػقائية الخجمات في تػفيخ الػزارة دور القانػف  مغ( 5) السادة وتحجد

 :مشيا والتي والصفل األـ برحة الستعمقة والتأىيمية
 مغ لمتأكج الصبي الفحز بعج إال العقج تػثيق عجـ عمى ويعسل الدواج عقج قبل شبي فحز إجخاء .1

 .ندميسا وصحة حياة عمى يؤثخ أف يسكغ مسا الدوجيغ خمػ
 .الصبيعية الخضاعة وتذجيع والخضاعة والػالدة الحسل فتخات أثشاء في خاصة وبرفة السخأة  رعاية .2
 .وتصػره الصفل نسػ متابعة .3
 وتصػره نسػه مخاحل خالؿ معو والتعامل وحسايتو الصفل رعاية كيفية عمى والسجتسع األسخة تػعية .4

 .السختمفة
 

 الفخع الثالث: حق السخأة في الخعاية الرحية في اإلسالم:

اىتع اإلسالـ برحة اإلنداف؛ ذلظ أنو قائع عمى عسارة األرض وتخقية الكػف، وأف كل إنداف  
ذكخا  كاف أو أنثى ىػ مكمف شخعا  بػاجبات ال يدعو إال أف يقػـ بيا، سػاء كانت ىحه الػاجبات 

                                                           

 .2113من المانون األساسً المعدل لسنة  (22) المادة (1)
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، تكاليف شخعية أو اجتساعية أو غيخىا، وحتى يدتصيع اإلنداف فعل ذلظ فإنو محتاج إلى قػة بجف
وصحة وعافية، وشاقة فاعمة، فكل ىحه األمػر ىي وقػد اإلنداف لتأدية ما أمخه هللا تعالى بو، وما يقاؿ 
في حق الخجل في الرحة ُيقاؿ في حق السخأة بال تسييد، مغ أجل ذلظ كفل اإلسالـ حق السخأة في 

 الخعاية الرحية، وُيدتجؿ عمى ذلظ بسا يمي: 

الصعاـ والذخاب ليتقػى بيسا عمى كل ما يزعف صحتو، ويدتسج أباح اإلسالـ لإلنداف تشاوؿ  -1
مشيسا الصاقة الحيػية التي يدتصيع مغ خالليا القياـ بػضائفو جسيعا ، ونياه عغ اإلسخاؼ في 
الصعاـ والذخاب، حيث مغ السعمـػ شبيا ، أف اإلسخاؼ ىػ سبب األمخاض السدمشة الكثيخة التي 

ـَ ُخُحوا ِزيَشَتُكْع ِعْشَج ُكلِّ َمْدِجٍج َوُكُمػا قػلو تعالى: )تؤثخ عمى صحة اإلنداف، ومغ ذلظ  َياَبِشي آَد
 (.1()َواْشَخُبػا َواَل ُتْدِخُفػا ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ اْلُسْدِخِفيغَ 

نطع اإلسالـ الكثيخ مغ األحكاـ التي تؤثخ في صحة السخأة مغ مثل أحكاـ الحيس والشفاس  -2
عاشخة الدوجية أثشاء الحيس فسا فيو مغ األذى واإلضخار بالدوجيغ، والػالدة، ومشيا أنو حّخـ الس

َوَيْدَأُلؾَنَػ َعِؽ اْلَسِحيِض ُقْل ُهَؾ َأًذى َفاْعَتِدُلؾا الشَِّداَء ِفي اْلَسِحيِض َواَل َتْقَخُبؾُهؽَّ )لقػلو تعالى: 
ْخَن َفْأُتؾُهؽَّ ِمْؽ َحْيُث َأَمَخكُ  ُؼ َّللاَُّ ِإنَّ َّللاََّ ُيِحبُّ التَّؾَّاِبيَؽ َوُيِحبُّ َحتَّى َيْظُهْخَن َفِإَذا َتَظهَّ

ِخيؽَ   .(2)(اْلُسَتَظهِّ
أباح اإلسالـ الِحجامة لمسخأة كسا ىػ الحاؿ لمخجل، وىي نػع مغ أنػاع العالج البجيل عغ األدوية،  -3

أنها " وقج ورد في الحجيث عغ جابخ بغ عبج هللا رضي هللا عشو، عغ أـ سمسة زوج رسػؿ هللا 
 .(3)"اَأَبا َطْيَبَة َأْن َيْحُجَسهَ  ِفي اْلِحَجاَمِة، َفَأَمَخ الشَِّبيُّ  اْسَتْأَذَنْت َرُسؾَل َّللاَِّ 

أباح اإلسالـ التجاوي مغ األمخاض حفاضا  عمى صحة اإلنداف رجال  كاف أو امخأه، حيث جاء في  -4
َجاَوْوا َفِإنَّ َّللاََّ َعدَّ َوَجلَّ َلْؼ َيَزْع تَ : "الحجيث الذخيف عغ أسامة بغ ُشخيظ قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا 

  (5)"(4)َداًء ِإالَّ َوَضَع َلُه َدَواًء، َغْيَخ َداٍء َواِحٍج اْلَهَخمُ 
 
 

                                                           

 .31سػرة األعخاؼ، اآلية ( 1)
 .222سػرة البقخة، اآلية ( 2)
 .4/526، 3480سشغ ابغ ماجة، ح( 3)
 الَيَخـ: كبخ الدغ.( 4)
 .4/3، 3855سشغ أبي دواد، ح( 5)
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 عن مركز دراساث المرأة 

بتًوٌم ين يشروع " تؼسٌس قذراث يؤسساث انتؼهٍى  8102أنشاْ يركس دراساث انًرأة فً انجايؼت اإلساليٍت ػاو 

( اننًساوي. ٌؼًم انًركس ين خالل Appearضًن برنايج ابٍٍر )   (SHE-GEانؼانً فً يجال انًرأة و انًساواة" )

أنشطتو انًختهفت ػهى توفٍر انتؼهٍى األكادًًٌ وانبحج انؼهًً نتحقٍق انؼذانت وانحٍاة األفضم نهًرأة وانرجم وفق 

انًنظويت انثقافٍت فً فهسطٍن وفً ضوء انشرٌؼت اإلساليٍت. وتشرف كهٍت انتربٍت ػهى يركس دراساث انًرأة حٍج 

 ت ين أكبر وأقذو انكهٍاث فً انجايؼت اإلساليٍت. تؼتبر كهٍت انتربٍ

 األهذاف االستراتيجيت

زٌادة انوػً وانتؼرٌف بقضاٌا انًرأة واننوع االجتًاػً واالتجاىاث انًؼاصرة بٍن افراد ويكوناث انًجتًغ  .0

 انفهسطٍنً.

 تؼسٌس انقذراث وانبرايج األكادًٌٍت فً انًجال وقضاٌاه انًؼاصرة فً فهسطٍن. .8

 انبحج انؼهًً فً انًجال وتوظٍفو فً خذيت قضاٌاه فً انًجتًغ.تؼسٌس  .3

 تطوٌر خطاب ػهًً ىادئ ورصٍن حول قضاٌا انًرأة فً اإلسالو.  .4

 انتشبٍك يغ يراكس يتخصصت فً انًجال يحهٍا ووطنٍا وػانًٍا وانذخول بشراكاث أكادًٌٍت وبحثٍت. .5

اث المجتمع المحلي والذولي في قضايا المرأة والنىع الخذماث المقذمت عبر المركز للباحثين والمهتمين من مؤسس

 االجتماعي:

 استحذاث برايج أكادًٌٍت يتخصصت واػذاد وتطوٌر يساقاث اكادًٌٍت فً انًجال.  .0

 تنظٍى ورش ػًم وأٌاو دراسٍت ونقاءاث ويؤتًرا ث ػهًٍت. .8

 إػذاد دراساث ػهًٍت يتؼًقت. .3

 توفٍر يصادر ػهًٍت يطبوػت وانكترونٍت.  .4

 رايج ودوراث تذرٌبٍت نهؼايهٍن فً يؤسساث انتؼهٍى انؼانً وانًؤسساث انًؼنٍت. تطوٌر ب .5

 تقذٌى استشاراث نًؤسساث انًجتًغ انًختهفت وافراده. .6
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