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ملخ�س:

تتناول هذه �لورقة �أهمية تطبيق مبد�أ �مل�ساو�ة �لدويل بني �ملر�أة و�لرجل، يف �لعالقات 

ن يف �لت�رشيعات �لوطنية بغر�س تقييم مدى تاأثر هذه  �لأ�رشية ب�سورة خا�سة، و�ملدوَّ

�حلقوق بالتحفظات من قبل �لدول �لعربية على �أحكام �لتفاقية �لدولية للق�ساء على 

جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة )�سيد�و(.

يظهر من تقييم بع�س قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لعربية �لتاأثري �ل�سلبي للتحفظات 

�لتي �أُْدِرَجْت من قبل �أغلب �لدول �لعربية على هذه �لتفاقية، وب�سورة خا�سة على �ملادة 

)16( من �لتفاقية و�لتي تتناول حق �مل�ساو�ة بني �لرجل و�ملر�أة يف �لعالقات �لأ�رشية.

توؤكد هذه �لدر��سة �أي�سًا، تاأثري �لتحفظات على �ملركز �لقانوين للمر�أة يف �لعالقات 

�لأ�رشية يف منطقة �خلليج �لعربية من خالل در��سة قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية وقو�نني 

�لكويتي  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  �بتد�ًء من قانون  �لتي �سدرت موؤخرً�،  �لأ�رشة �حلديثة 

�لأ�رشة  وقانون   ،1997 ل�سنة  �ل�سخ�سية  لالأحو�ل  �لُعماين  و�لقانون   ،1984 ل�سنة 

�لأ�رشة  وقانون    ،2006 ل�سنة  �لقطري  �لأ�رشة  وقانون   ،2004 ل�سنة  �لإمار�تي 

�لأحو�ل  قو�نني  على  �أجريت  �لتي  �لتعديالت  �إىل  بالإ�سافة   ،2009 ل�سنة  �لبحريني 

على  مثال  �لأ�رشية،  �لعالقات  يف  و�ملر�أة  �لرجل  بني  �مل�ساو�ة  مبد�أ  لتفعيل  �ل�سخ�سية 

نة �لأ�رشة �ملغربية ل�سنة  ذلك قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �مل�رشي ل�سنة 2000، ومدوَّ

.2005 ل�سنة  �جلز�ئري  �لأ�رشة  وقانون   ،  2004

يت�سح مما �سبق �أن �لو�سع �حلايل ملركز �ملر�أة �لقانوين يف ت�رشيعات �لأحو�ل �ل�سخ�سية 

لب تفعيل مبد�أ �مل�ساو�ة بني �لرجل و�ملر�أة يف �لعالقات �لأ�رشية، حيث  وقو�نني �لأ�رشة يتطَّ

مت تقييد هذه �حلقوق نتيجة �لتحفظات �لعربية على �لتفاقية �لدولية للق�ساء على جميع 

�أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة. وعليه فاإن �حلكومات �لعربية ملزمة باإعادة �لنظر يف حتفظاتها 

على هذه �لتفاقية وب�سورة خا�سة �ملادة )16( �ملتعلقة بالعالقات �لأ�رشية، ل�سمان �لأمن 

�لأ�رشي للمر�أة �لعربية ��ستنادً� على مبد�أ �مل�ساو�ة يف �حلقوق و�لو�جبات.
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مقدمة

    للمر�أة �لعربية و�سع خا�س يف �لت�رشيعات �لوطنية ذ�ت �لعالقة �ملبا�رشة بحقوقها 

م�ساهمة  تعزيز  يف  فاعاًل  دورً�  �لقو�نني  لهذه  و�أن  خا�سة  �ملو�طنة،  وحقوق  �لأ�رشية 

�ملر�أة  �لتنموية يف غالبية �لدول �لعربية، هذ� �لو�سع يلقي على عاتق �حلكومات �لعربية 

من  �ملر�أة  متكني  دون  حتول  �لتي  �لوطنية  �لقو�نني  وتعديل  مر�جعة  يف  �ملبادرة  �أخذ 

�أ�رشتها  حياة  ويف  �خلا�سة،  حياتها  يف  �مل�سريية  �لقر�ر�ت  و�تخاذ  �سنع  يف  �مل�ساركة 

ع يف �لغالب بالقد��سة لتفادي  لتحرير حقوقها �لإن�سانية من �لقيود �لقانونية �لتي تتمتَّ

)1(
�مل�سا�س بها لتطويرها وحتديثها . 

�لتي  �لد�ستورية  �ملبادئ  �لعديد من  �لعربية  �لد�ساتري  تت�سمن  �آخر،     من جانب 

�أ�سا�س �جلن�س، وعلى �لرغم من  تقرُّ �مل�ساو�ة يف �حلقوق و�لو�جبات دون متييز على 

تز�ل  ول  �لأ�رشية،  �حلقوق  من  موقفها  يف  �لعربية  �لت�رشيعات  مو�قف  تتباين  ذلك 

�ملدونة  �لأ�سا�سية  �ملتعددة عند ممار�سة حٍق من حقوقها  �لنتهاكات  �ملر�أة تعاين من 

�ملكتوب  �لقانون  �لفجوة بني  �ت�ساع  �إىل  �لوطنية، مما يوؤدي  �لقو�نني  �لد�ساتري ويف  يف 

وممار�سة �ملر�أة حلقوقها �لقانونية على �أر�س �لو�قع.

  ل بد من �لتنويه، �أن �لدميقر�طية �حلقيقية و�حلد�ثة ل ميكن �أن تتحققا يف �لدول 

�ل�سيا�سي  �لقر�ر  �سنع  يف  �لفاعلة  �مل�ساركة  �لعربية  للمر�أة   ُي�سمح   ل  طاملا  �لعربية، 

�إجحاف،  �لأ�رشية دون  �لرجل، ول يتاح لها ممار�سة حقوقها  �مل�ساو�ة مع  على قدم 

توؤكد  على ذلك وثائق �لت�سديق و�لتحفظات على �لعديد من �لتفاقيات �لدولية �ملتعلقة 

بحقوق �لإن�سان، و�لتقارير �ل�سنوية  �خلا�سة بتفعيل وتطبيق  �تفاقيات �لعمل �لدولية، 

من قبل �لدول �لأطر�ف يف �تفاقيات  �لعمل �لأ�سا�سية  ذ�ت �لعالقة  بحقوق �لإن�سان يف 

)1( ر�جع ت�رشيح وزير �لأوقاف �مل�رشي �لدكتور حممود حمدي زقزوق، �آنذ�ك بقوله: »�إن  جتديد �خلطاب �لديني يعد 

من �سنن �حلياة لأن �لعامل يتغري يومًا بعد يوم، و�لتجديد �أمر �رشوري ول ن�ستطيع �أن نوقف عجالت �لزمن عند 

فرتة حمددة، و�إمنا يجب �أن نتطور ون�سري معه«، جريدة �لقب�س �لكويتية، 2 /11 / 2007. 
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�لعمل �ملر�سلة �إىل جلنة �خلرب�ء �لقانونيني بتطبيق وتنفيذ �تفاقيات وتو�سيات منظمة 

�لعربية   �لدول  �لر�سمي و�حلقيقي حلكومات  �لدولية، و�لتي تدل على  �ملوقف  �لعمل 

)1( 
�لأطر�ف يف هذه �لتفاقيات.

ظت  ب�سكل عام على  �لتفاقية   �إ�سافة �إىل ذلك جند �أن غالبية  �لدول �لعربية  حتفَّ

�أو   تتفق  ل  لكونها  �لدولية  للق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة  لعام 1979، 

تتعار�س  مع �أحكام �ل�رشيعة  �لإ�سالمية دون حتديد ماهية هذ� �لتعار�س �أو �لختالف،  

�أو ب�سبب تعار�س �ملادة )16( من �لتفاقية �لدولية للق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز 

�سد �ملر�أة )�سيد�و(،  ب�سورة خا�سة مع �أحكام  قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �أو قو�نني 

 )2(
�لأ�رشة  �أو �لد�ساتري �لوطنية يف دولهم  �أو �لت�رشيعات �لوطنية ذ�ت �لعالقة. 

�جلدير بالذكر، �أن �لتفاقية �لدولية للق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة 

�حلقوق  يف  و�ملر�أة  �لرجل  بني  للم�ساو�ة  �لعامة  �لأ�س�س  ت�سع  )�سيد�و(،   1979 لعام 

�لإن�سانية و�لقانونية لتحقيق �مل�ساو�ة بني �لرجل و�ملر�أة يف �ستى �مليادين و�لتى ت�سمل 

�أي�سًا �حلقوق �ملتعلقة بالعالقات �لأ�رشية �أثناء �حلياة �لزوجية، وبعد �نتهائها و�حلق 

)3(
يف �لو�ساية و�لولية على �لأبناء.

للمر�أة  دة  �ملقيرِّ �حلقوق  وحتليل  در��سة  �لورقة  هذه  تتناول  �سبق  ما  على  بناء 

بني  �لتباين  ��ستعر��س   خالل   من  خا�سة  ب�سورة  �لأ�رشية  �لعالقات  يف  �لعربية 

�حلقوق �ملن�سو�س عليها يف �تفاقية )�سيد�و( �ملتعلقة بتحقيق �مل�ساو�ة  مع �لرجل يف 

�حلقوق �لأ�رشية، مع موقف  قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية �أو قو�نني �لأ�رشة  �ملختارة  يف 

هذ� �ل�سدد، ومربر�ت �لتمييز �سد �ملر�ة �لعربية مع �إبر�ز �لتطور �لذي حتقق  يف هذ� 

)1( عملت �لباحثة كخبرية يف »جلنة �خلرب�ء �لقانونيني لتطبيق �تفاقيات وتو�سيات منظمة �لعمل �لدولية« يف �لفرتة من  

)1983 �إىل 1996(. 

)2( لتفا�سيل  موقف كل  دولة عربية  من  �لتفاقية �لدولية للق�ساء على جميع ��سكال �لتمييز �سد �ملر�أة، ر�جع �جلدول  

رقم )1(، �ملرفق بهذه �لورقة. 

1994(، جيبوتي )�لت�سديق �سنة  )3( مل تتحفظ ثالثة دول  على هذه �لتفاقية كلية هي ) جزر �لقمر )�لت�سديق �سنة 

1998(،  دولة فل�سطني ) �لت�سديق �سنة 2014(. حول موقف �لدول �لعربية �مل�سدقة على هذه �لتفاقية وحتفظاتهم، 
�نظر �جلدول رقم )1( �ملرفق بالدر��سة.
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�ملجال خالل �لعقد �حلايل، كما يتبنيَّ من تعديل �أو �إلغاء �ملو�د �لقانونية  من هذه �لقو�نني  

�س �لتمييز �سد �ملر�ة. و�لتي تكررِّ

من جانب �آخر، �أ�سدرت مملكة �لبحرين يف عام  2002 قانونًا لالأ�رشة، تلتها  كل 

من دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �سنة 2004، قانون فيدر�يل  لالأحو�ل �ل�سخ�سية،  

2009، تت�سمن هذه �لت�رشيعات  ثم تبعتها  دولة قطر باإ�سد�ر قانون لالأ�رشة  �سنة 

بع�س �لأحكام �لتي تقلرِّ�س �أو حتد من �لتمييز �سد �ملر�أة يف �حلقوق �لأ�رشية، �أو �أحكام 

وتطبيق  تفعيل  جتاه  �لدولية  تعهد�تها  مع  و�لختالف  �لتعار�س  تزيل  �أن  �ساأنها  من 

�لأحكام �ملتعلقة باحلقوق �لأ�رشية. 

وزيادة على ذلك، مت تعديل بع�س �لأحكام �لقانونية �ملقيدة حلقوق �ملر�أة �ل�رشعية 

و�لقانونية  بغر�س متكني �ملر�أة من ممار�سة حقوقها �لأ�رشية على قدم �مل�ساو�ة مع 

�لرجل، �أو �سحب �لتحفظات �ملدرجة على �ملو�د �ملتعلقة بهذه �حلقوق .  

�لأطر�ف يف  �لعربية  �لدول  لبيان موقف  �لورقة   �لتمهيدي من  �لف�سل  �س  نخ�سرِّ

�لتفاقية �لدولية للق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة لعام 1979، كما تعرف 

�خت�سارً� با�سم �تفاقية )�سيد�و( من خالل ��ستعر��س �أهم �ملو�د �ملتعلقة بالق�ساء على 

�لتمييز �سد �ملر�أة يف �حلياة �لزوجية وغريها من �حلقوق �لأ�سا�سية حلقوق �لإن�سان 

�لو�ردة يف هذه �لتفاقية �لتي تعد مبثابة �مليثاق �لدويل حلقوق �ملر�أة . 
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�لف�ضل �لتمهيدي 

�أواًل- موقف �لدول �لعربية من �التفاقية �لدولية )�ضيد�و(: 

    يبلغ عدد �لدول �لأطر�ف يف �لتفاقية �لدولية للق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز 

�سد �ملر�أة لعام 1979، ي�سار �إليها �خت�سارً� باتفاقية )�سيد�و(، حتى نهاية عام 2014، 

)188( دولة ت�سكل �أكرث من 90% من عدد �لدول �لأع�ساء يف �لأمم �ملتحدة، توؤكد فيه 

�لتفاقية  هذه  يف  �لو�ردة  �لإن�سانية  �ملر�أة  حقوق  وتطبيق  باحرت�م  وتعهدها  �عرت�فها 

على قدم �مل�ساو�ة مع �لرجل باعتبار �أن هذه �لتفاقية  ميثاق دويل حلقوق �ملر�أة ملزم 

للدول �لأطر�ف يف هذه �لتفاقية. 

  من �ملعروف �أن معظم �لدول �لعربية بد�أت منذ منت�سف �لثمانيات �تخاذ خطو�ت 

�ملر�أة  �سد  �لتمييز  �أ�سكال  جميع  على  للق�ساء  �لدولية  �لتفاقية  �إىل  لالن�سمام  جادة 

2014، بلغ عدد  �لنفاذ يف عام )1981(،  ومع نهاية عام  )�سيد�و(، بعد دخولها دور 

�لتعاون  جمل�س  دول  جميع  فيها  مبا  دولًة   )20( �لتفاقية  يف  �لأطر�ف  �لعربية  �لدول 

�خلليجي، مع �إبد�ء حتفظ عام من قبل غالبيتها بعدم �للتز�م باأحكام هذه �لتفاقية يف 

حالة تعار�سها مع �أحكام �ل�رشيعة �لإ�سالمية، �أو يف حالة تناق�س �أي حكم يف �لتفاقية 

�أو  �لتحفظ على مادة  �أو  �ل�سعودية(،  �لعربية  )�ململكة  �لإ�سالمية،  �ل�رشيعة  �أحكام  مع 

ٍد من قو�نينها �لوطنية،  �أكرث من مادة من مو�د هذه �لتفاقية لتعار�سها مع قانوٍن حمدَّ

هذه  يف  �ل�ساري  �جلن�سية  قانون  �أو  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قانون  خا�سة  وب�سورة 

.
 )1(

�لدول

من �حلقائق �لر��سخة يف �لقانون �لدويل، �لعرت�ف بحق �لدول يف �إبد�ء �لتحفظ على 

�لتفاقيات  �لإقليمية و�لدولية كما جاء يف �ملادة )19( من �تفاقية فيينا لقانون �ملعاهد�ت 

)1( �لدول �لعربية �لتي مل ت�سدق على هذه �لتفاقية حتى نهاية 2014، جمهورية �ل�سود�ن، وجمهورية �ل�سومال.
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ل�سنة 1969، و�لتي ت�سع �لقاعدة �لعامة للحق يف �لتحفظ على �لتفاقيات �لدولية وذلك 

على �لنحو �لتايل:-

»للدولة، كقاعدة عامة عند �لتوقيع على معاهدة ما �أو �لت�سديق عليها �أو قبولها �أو 

�أو  �إذ�: »حظرت �ملعاهدة هذ� �لتحفظ،  �إل  �أن تبدى حتفظًا  �إليها،  �أو �لن�سمام  �إقر�رها 

ن�ست �ملعاهدة على �أنه ل يجوز �أن تو�سع �إل حتفظات حمددة لي�س من بينها �لتحفظ 

�ملعني، �أو �أن يكون �لتحفظ، يف غري �حلالت �لتي تن�س عليها �لفقرتان �لفرعيتان )�أ( و 

)ب( منافيا ملو�سوع �ملعاهدة وغر�سها.«

من   )28( �ملادة  من  �لأوىل  للفقرة  وفقًا  �لتحفظات  م�رشوعية  من  �لرغم   وعلى   

�تفاقية )�سيد�و( من قبل �لدول �لعربية �لأطر�ف يف �لتفاقية �لدولية للق�ساء على جميع 

دت  �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة ل�سنة 1979، �إل  �أن �لفقرة �لثانية من �ملادة �ل�سابقة، قيَّ

حق �لدول يف �إبد�ء �لتحفظ  كما يلي: »ل يجوز �إبد�ء �أي حتفظ يكون منافيًا ملو�سوع 

هذه �لتفاقية وغر�سها«. نت�ساءل يف هذ� �ل�سدد هل �لتحفظات �لعربية ينطبق عليها 

ن يف �تفاقية )�سيد�و(، نحيل هذ� �لت�ساوؤل �لهام �إىل  هذ� �حلظر �لقانوين �لتفاقي �ملدوَّ

دولهم  لتحفظات  �لقانوين  �لتكييف  ملعرفة  �لدول  هذه  يف  �لعرب  �لقانونيني  �خلرب�ء 

�لعربية حلماية  للمر�أة  �لهامة ب�سورة خا�سة  �لدولية  على بع�س مو�د هذه �لتفاقية 

حقوقها �لإن�سانية و�لقانونية. 

�لتفاقية  يف  �لأطر�ف  �لدول  موقف  حقيقة  �لعامة  �لعربية  �لتحفظات  من  يتبني   

ومدى �لتز�مها لتعهد�تها بتنفيذ وتطبيق �لتز�ماتها �لدولية بتطبيق �أحكام هذه �لتفاقية 

�أنها تدل على �سعوبة  �أم  �أو �ن�سمامها لالتفاقية من ناحية،  يف دولهم رغم ت�سديقها 

�ل�سارية يف  �أو �لقت�سادية  �أو �لجتماعية  �أو �لت�رشيعية  �لتغلب على �لعقبات �لإد�رية 

�حلقوق  حلماية  �لدويل  �مليثاق  هذ�  لأحكام  �لتام  �لمتثال  دون  حتول  و�لتى  دولهم، 

�لأ�سا�سية للمر�أة من ناحية �أخرى . 

�ملر�أة  �سد  �لتمييز  �أ�سكال  جميع  على  للق�ساء  �لدولية  �لتفاقية  �أن  �ملوؤكد  من   

)�سيد�و(، لها دور فاعل يف متكني �ملر�أة من ممار�سة حقوقها �لإن�سانية و�لقانونية من 
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قبل  �لدول �لأطر�ف لإلغاء �لتمييز �سد �ملر�أة، وللتاأكيد على �أن حقوق �ملر�أة من �حلقوق 

�لأ�سا�سية لالإن�سان وو�جبة �لحرت�م من �لدول  و�تخاذ �لتد�بري �ملنا�سبة من �لتد�بري 

�سد  متييز  كل  حلظر  جز�ء�ت  من  �لأمر  يقت�سيه  ما  ذلك  يف  مبا  وغريها،  �لت�رشيعية 

�ملر�أة. وتلزم �لفقرة )و( من �ملادة �لثانية من �لتفاقية �لدول �لأطر�ف: - »باتخاذ جميع 

�لقو�نني و�لأنظمة و�لأعر�ف  �إلغاء  �أو  لتعديل  �لت�رشيع،  �ملنا�سبة، مبا يف ذلك  �لتد�بري 

)1(
و�ملمار�سات �لقائمة �لتي ت�سكل متييزً� �سد �ملر�أة«.  

�لدول    ،) �سيد�و   ( �لدولية  �لتفاقية  من   )16( �ملادة  تطالب   ذلك،  �إىل  �إ�سافة      

�لأطر�ف �تخاذ جميع �لتد�بري �ملنا�سبة للق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة يف كافة �لأمور 

ت�ساوي  �أ�سا�س  على  ت�سمن،  خا�س  وبوجه  �لأ�رشية،  و�لعالقات  بالزو�ج  �ملتعلقة 

)2(
�لرجل و�ملر�أة  يف �حلقوق �لتالية: 

)�أ( نف�س �حلق يف عقد �لزو�ج.

)ب( نف�س �حلق يف حرية �ختيار �لزوج، ويف عدم عقد �لزو�ج �إل بر�ساها �حلر �لكامل.

)ج( نف�س �حلقوق و�مل�سوؤوليات �أثناء �لزو�ج وعند ف�سخه.

)د( نف�س �حلقوق و�مل�سوؤوليات بو�سفهما �أبوين، بغ�س �لنظر عن حالتهما �لزوجية، يف 

�لأمور �ملتعلقة باأطفالهما، ويف جميع �لأحو�ل، يكون مل�سلحة �لأطفال �لعتبار �لأول. 

)هـ( نف�س �حلقوق يف �أن تقرر بحرية وباإدر�ك للنتائج، عدد �أطفالها و�لفا�سل بني �لطفل 

و�لذي يليه، ويف �حل�سول على �ملعلومات و�لتثقيف و�لو�سائل �لكفيلة بتمكينها من 

ممار�سة هذه �حلقوق. 

�لفقرة )ز( من  �ملر�أة ب�سورة خا�سة، تطالب  �لت�رشيعات �جلز�ئية �سد  )1( لتفادي تفاوت  �جلز�ء�ت �ملقررة يف بع�س 

�تفاقية )�سيد�و(، �لدول �لأطر�ف فيها: »�إلغاء جميع �أحكام قو�نني �لعقوبات �لوطنية �لتي ت�سكل متييز� �سد �ملر�أة«. 

)2( حتفظت غالبية �لدول �لعربية �لأطر�ف يف �لتفاقية على �ملادة  �لثانية باأكملها، رغم �أنها تعد من �ملو�د �لأ�سا�سية يف 

�مليادين،  �ستى  يف  �ملر�أة  �سد  �لتمييز  على  �لق�ساء  يف  �لأطر�ف  �لدول  للتز�مات  �لعام  �لإطار  ت�سع  و�لتي  �لتفاقية 

من هذه �لدول )جمهورية م�رش �لعربية، مملكة �لبحرين ،  �سوريا ،�جلز�ئر، ليبيا ، دولة �لإمار�ت �لعبية �ملتحدة ، 

�لعر�ق( . ملزيد من �ملو�قف �لعربية جتاه هذه �ملادة. 
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)و( نف�س �حلقوق و�مل�سوؤوليات فيما يتعلق بالولية و�لقو�مة و�لو�ساية على �لأطفال 

وتبنيهم، �أو ما �سابه ذلك من �لأنظمة �ملوؤ�س�سية �لجتماعية، حني توجد هذه �ملفاهيم 

يف �لت�رشيع �لوطني، ويف جميع �لأحو�ل تكون م�سالح �لأطفال هي �لر�جحة. 

)ز( نف�س �حلقوق �ل�سخ�سية للزوج و�لزوجة، مبا يف ذلك �حلق يف �ختيار ��سم �لأ�رشة 

و�ملهنة و�لوظيفة.

 )ح( نف�س �حلقوق لكال �لزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة �ملمتلكات و�لإ�رش�ف عليها 

و�إد�رتها و�لتمتع بها و�لت�رشف فيها، �سو�ء بال مقابل �أو مقابل عو�س ذي قيمة.

�لإجر�ء�ت  جميع  وتتخذ  قانوين،  �أثر  �أي  زو�جه  �أو  �لطفل  خلطوبة  يكون  ل   -2
ت�سجيل  وجلعل  للزو�ج  �أدنى  �سن  لتحديد  منها،  �لت�رشيعي  ذلك  يف  مبا  �ل�رشورية، 

�لزو�ج يف �سجل ر�سمي �أمرً� �إلز�ميًا. 

و�ملجحفة  �ل�سائدة  �ملتخلفة  �لعربية  و�لتقاليد  �ملفاهيم  تغيري  �أن   �ملعروف  من 

تتمتع   �أ�سبحت   حتى  �لعربية  �ملجتمعات  يف  طويلة  لعقود  �لأ�رشية  �ملر�أة  بحقوق 

�أنها تتعار�س  �أو �لتعديل، على �لرغم  من  بح�سانة ت�رشيعية و�جتماعية �سد �لإلغاء 

مع �ملركز �لجتماعي و�ل�سيا�سي و�لتعليمي �لتي و�سلت �إليها  �ملر�أة �لعربية يف غالبية 

�لدول �لعربية،  و�لأهم من ذلك  تعار�س �لتمييز �لقائم  مع مبادئ �لعد�لة و�لإن�سانية 

و�لإ�سالمية، لذلك ل بدَّ من �إعادة �لنظر يف �حلقوق �لو�سعية �لتي تتمتع بها،  و�لعمل 

على تعديلها كي تتفق مع �ملركز �لقانوين للمر�أة �لعربية يف �ملجتمع �لعربي، وو�سع 

�سيا�سة وطنية و�إقليمية لتعزيز حقوق �ملر�أة �لأ�رشية،  يف �سوء مكانة �ملر�أة  يف �ملجتمع 

�إطار �تفاقية )�سيد�و( وغريها من �لتفاقيات �لدولية و�لإقليمية  حلقوق  �لعربي ويف 

�لإن�سان، مع �لأخذ باخل�سو�سية �لإ�سالمية للمر�أة �لعربية. 
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)1(

ثانيًا- قر�ءة يف �لتحفظ  �لكويتي على �ملادة )16(:

  جدير بالذكر �أن دولة �لكويت تعد من �أو�ئل دول جمل�س �لتعاون �خلليجي �لتي 

قت يف عام 1994 على هذ� �مليثاق �لعاملي �خلا�س بالق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة،  �سدَّ

�لدولة  مبوجبها  تلزم  �لتي  �لتفاقية  من  و(  فقرة   /16( �ملادة  على  ظت  حتفَّ �أنها  �إل 

باتخاذ �لتد�بري �ملنا�سبة للق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة يف كافة �لأمور �ملتعلقة بالزو�ج 

بالولية  يتعلق  فيما  و�مل�سوؤوليات  �حلقوق  »نف�س  بينها:  ومن  �لعائلية  و�لعالقات 

و�لقو�مة و�لو�ساية على �لأطفال وتبنيهم، �أو ما �سابه ذلك من �لعرت�ف، حني توجد 

هي  �لأطفال  م�سالح  تكون  �لأحو�ل  جميع  ويف  �لوطني،  �لت�رشيع  يف  �ملفاهيم  هذه 

�لر�جحة«. 

   يف حني تتباين مو�قف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي حيال حتفظاتها عند �لت�سديق 

على �ملادة )16( من �لتفاقية �لدولية )�سيد�و( �ملتعلقة بعدم �لتمييز �سد �ملر�أة يف حقوقها 

ظت دولة �لكويت على �ملادة   وو�جباتها يف �لعالقات �لأ�رشية، فعلى �سبيل �ملثال، حتفَّ

ظت �سلطنة ُعمان على �ملادة )16 فقرة 1 / �أ، ج، و(،  )16 / و( من �لتفاقية،   وحتفَّ

ظت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على �ملادة )16( باأكملها لتعار�سها مع  يف حني حتفَّ

�أحكام �ل�رشيعة �لإ�سالمية، وينطبق ذلك �أي�سًا على �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف حالة 

ظت مملكة �لبحرين  تناق�س �أي حكم يف �لتفاقية مع �أحكام  �ل�رشيعة �لإ�سالمية، وحتفَّ

��ستنادً� على عدم تو�فق �أحكام �ملادة )16( باأكملها من �لتفاقية  مع �أحكام �ل�رشيعة 

ظت دولة قطر على �لفقر�ت )1/�أ، ج، و( من �ملادة )16(، لأنها  �لإ�سالمية،  يف حني حتفَّ

تتعار�س مع �أحكام �ل�رشيعة �لإ�سالمية. 

  يت�سح من �لتحفظ �لكويتي على �لفقرة )و( من �ملادة )16(  من �لتفاقية  على 

�لرغم من عدم �لن�س عليها �رش�حًة يف قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية لعام 1984، وعدم 

ظت دولة �لكويت �أي�سا على �لفقرة )2( من �ملادة )9( �لتي تتناول حق �ملر�أة يف �كت�ساب جن�سيتها �أو �لحتفاظ  )1( حتفَّ

بها �أو تغيريها. حيث توؤكد �لفقرة )2( من هذه �ملادة على ما يلي: متنح �لدول �لأطر�ف �ملر�أة حقًا م�ساويًا حلق �لرجل 

فيما يتعلق بجن�سية �أطفالها.
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�تفاق فقهاء �ل�رشيعة �لإ�سالمية على �قت�سار �لو�ساية على �لرجل، �إلآ �أن  �لعديد من 

�لت�رشيعات �لعربية و�لإ�سالمية تقرُّ للمر�أة  �لزوجة �أو �لأخت �أو �لأم �حلق بالو�ساية 

)1(
على �لأبناء �لق�رش �إذ� تو�فرت يف �ملر�أة �ل�رشوط �ملطلوبة يف �لو�سي.

 وزيادة على ذلك تن�س �ملادة )3( من �لقانون �ملدين �لكويتي لعام 1980، على حق 

�ملر�أة تويل �لو�ساية على مال �لقا�رش، حيث ��سرتطت:  »�أن يكون �لو�سي عدًل وكفئًا 

�أو �سفه«، ومل تن�س �رش�حة  �أو غفلة  �أو عته  بالغًا ر�سيدً� وغري حمجوز عليه جلنون 

على تو�فر �رشط �لذكورة يف  �لو�سي.

نة �لأ�رشة �ملغربية لعام 2004، حيث �إن )�ملادة 238( من  هذ� �لجتاه تاأخذ به مدورِّ

�ملدونة جتيز لالأم بحق  �لولية على �لأبناء وفق �ل�رشوط �لتالية: 

تكون ر��سدة. �أن   -  1

�أو فقد�ن لالأهلية، �أو بغري ذلك· غياب  �أو  وفاة  ب�سبب  �لأب  وجود  عدم   -  2

َ و�سيًة على �لولد �ملحجور، ولها �أن ترجع عن  يف هذه �حلالت يجوز لالأم �أن ُتعنيَّ

�إي�سائها. 

  بناء على ما �سبق، نرى �أن دولة �لكويت ملتزمة بعد �لن�سمام �إىل �تفاقية )�سيد�و( 

�ملتعلقة  �لأمور  �ملر�أة يف كافة  �لتمييز �سد  للق�ساء على  �ملنا�سبة  �لتد�بري  �تخاذ جميع 

�لو�ساية مل�سلحة  �ملر�أة يف  بالزو�ج و�لعالقات �لأ�رشية، و�لعمل على �لعرت�ف بحق 

�لأبناء �لق�رش يف حالت معينة، ويف غياب ن�س �رشيح يف �لت�رشيع  �لوطني مينع ذلك،  

مما  يعني �أن �لأ�سل يف �لأمور �لإباحة ما مل يرد ن�س يدل �رش�حة  على عك�س ذلك. 

 )1( حتفظت دولة �لكويت يف عام )1994 ( �أثناء �لت�سديق على هذه �لتفاقية، على �أربع مو�د �أ�سا�سية من �لتفاقية وهي 

�ملادة )7/ �أ، 2-9،( �ملادة 16 / ( و�لفقرة، )و من �ملادة 29 من �لتفاقية( ��ستنادً� على �ملربر�ت �لتالية، خمالفة  �أو 

تعار�س تلك �ملو�د مع �أحكام �ل�رشيعة �لإ�سالمية،  وتعار�س مو�د �لتفاقية ب�ساأن حقوق �لولية و�لقو�مة و�لو�ساية 

و�لتبني مع �أحكام �ل�رشيعة �لإ�سالمية(، ويف عام 2006 �سحبت حتفظها على �ملادة  )7 / �أ(  فقط  بعد �إقر�ر �حلق 

�ل�سيا�سي للمر�أة يف 16 مايو 2005. 
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 �لف�ضل �الأول

قو�نني �الأحو�ل �ل�ضخ�ضية وتقييد تطبيق �تفاقية �ضيد�و

  ل�ستد�مة �ملكا�سب �لتي حققتها �ملر�أة �لعربية منذ عقود يف �ستى �مليادين، ينبغي 

�لوطنية  �لت�رشيعات  ملو�كبة  و�جلادة  �ملنا�سبة  �لتد�بري  �تخاذ  �لعربية  �لدول  على 

�لقائم منها  لتعديل  �لأ�رشة،  �أو قو�نني  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  وب�سورة خا�سة  قو�نني 

و�لتي حتول دون �سمان هذه �حلقوق للمر�أة وكفالة ت�رشف �ل�سلطات و�ملوؤ�س�سات 

�ملحاكم  طريق  عن  �لفاعلة  �حلماية  �إىل  حتتاج  �لتي  �ملكا�سب  وهذه  يتفق  مبا  �لعامة 

متييزي  عمٍل  �أي  من  للحد  �لدولة،  يف  �لعليا  �ملوؤ�س�سات  �أو  �لخت�سا�س  ذ�ت  �لوطنية 

�سد �ملر�أة يف �لأمور �ملتعلقة بالزو�ج و�لعالقات �لأ�رشية و�لتي تنظمها قو�نني �لأحو�ل 

�ل�سخ�سية وقو�نني �لأ�رشة .

�ملن�سو�س  للمر�أة  �لأ�سا�سية  �لعربية على �حلقوق  �لدول     ي�ستدل من حتفظات 

عليها يف �لتفاقيات �لدولية  ��ستخد�م  هذه �لتحفظات من قبل �لدول �لعربية  للتهرب 

�أن  من  �لرغم  على  �لوطني،  �مل�ستوى  على  �لتفاقية  تنفيذ  يف  �لدولية  تعهد�تها  من  

�لتحفظ يف ر�أينا يف مثل هذه �حلالت ي�سكل �نتهاكًا ملبد�أ �مل�ساو�ة يف �حلقوق و�حرت�م 

كر�مة �لإن�سان �ملن�سو�س عليها يف د�ساتريها �أو نظمها �لأ�سا�سية للحكم �لوطنية.

 وزيادة على ذلك، تتعار�س هذه �لو�سيلة مع مبد�أ �لتحّفظ �ملن�سو�س عليه يف �ملادة 

ق عليها من غالبية �لدول  1969 �مل�سدَّ )19( من �تفاقية فيينا لقانون �ملعاهد�ت لعام 

�لعربية، و�لتي جتيز للدولة كقاعدة عامة �أن تبدي �لتحفظ على �ملعاهدة عند �لن�سمام 

�أو �لت�سديق عليها فيما عد� حالت معينة منها كما جاء يف �لفقرة )ج( من  هذه �ملادة 

�لتي تن�س على ما يلي: ».... �إذ� كان �لتحفظ ل يتم�سى مع مو�سوع �ملعاهدة و�لغر�س 

منها«. 
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 مما �سبق جند �أن تقييد �أو حرمان �ملر�أة �لعربية من ممار�سة حقوقها �لأ�رشية على 

قدم �مل�ساو�ة مع �لرجل �لو�ردة يف �ملادة )16( من �لتفاقية �لدولية للق�ساء على جميع 

 ،1966 لعام  و�ل�سيا�سية  �ملدنية  باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد  ويف  �لتمييز  �أ�سكال 

بحجة تعار�سها مع �لت�رشيعات �لوطنية و�لتقاع�س عن مر�جعة وتعديل بع�س مو�د 

قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية ذ�ت �لطابع �لتمييزي �سد �ملر�أة ي�سكل �نتهاكًا ملبد�أ �مل�ساو�ة 

�ملبني على عدم متييز على �أ�سا�س �جلن�س �ملن�سو�س عليهما  يف د�ساتريها ويف نظمها 

�لأ�سا�سية �لوطنية قبل �ملو�ثيق و�لتفاقيات �لدولية �ملتعلقة بحقوق �لإن�سان.  

�جلدير بالذكر، �أن غالبية �لدول �لعربية �لأطر�ف يف �لتفاقية �لدولية للق�ساء على 

�ملادة  من   )2( �لفقرة  على  �أي�سًا  حتفظت  )�سيد�و(،  �ملر�أة  �سد  �لتمييز  �أ�سكال  جميع 

حلق  م�ساويًا  حقًا  �ملر�أة  مبنح  �لأطر�ف  �لدول  تطالب  و�لتي  �لتفاقية،  من  �لتا�سعة 

�أنها تتعار�س مع قو�نني �جلن�سية  ��ستنادً� على  �أطفالها،  يتعلق بجن�سية  �لرجل فيما 

يف تلك �لدول.

ثالثًا-  �ل�ضفات �مل�ضرتكة لتحفظات �لدول �لعربية:

�لتفاقية  على  �لعربية  �لدول  �أبدتها  �لتي  �لتحفظات  على  �لطالع  من  ي�ستدل   

�أو  1979، عند �لت�سديق  �لتمييز �سد �ملر�أة ل�سنة  �أ�سكال  �لدولية للق�ساء على جميع 

�لقانوين  �لنظام  يف  �لت�سابه  نتيجة  معينة  �سفات  يف  ��سرت�كها  �لتفاقية  �إىل  �لن�سمام 

و�لظروف �لجتماعية، و�لتي ت�ستند �إىل �لتف�سري �ل�سيق لأحكام �ل�رشيعة �لإ�سالمية 

و�لقيم �لعربية كما يت�سح ب�سورة خا�سة يف �لتحفظات �لتالية: 

�لعالقات  يف  �ملر�أة  حقوق  ب�ساأن   )16( �ملادة  يف  عليها  �ملن�سو�س  �حلقوق  �إن   )1
ويف  �لالزمة،  �لتد�بري  �تخاذ  �لتفاقية   يف  �لأطر�ف  �لعربية  �لدول  تلزم  �لأ�رشية،  

حدود �إمكانياتها �ملادية و�لت�رشيعية بغر�س حتقيق �مل�ساو�ة بني �لرجل و�ملر�أة يف 

�حلقوق �ملن�سو�س عليها يف �لفقر�ت �ل�سابقة للمادة )16( من �لتفاقية. 
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�لدول  تطالب  و�لتي  �لتفاقية  من  �لتا�سعة  �ملادة  من   )2( بالفقرة  �للتز�م  عدم   )2
�لأطر�ف مبنح �ملر�أة حقًا م�ساويًا حلق �لرجل فيما يتعلق بجن�سية �أطفالها، ��ستنادً� 

�إىل  تعار�سها مع قو�نني �جلن�سية يف �لدول �لعربية، ومن �لدول �لتي حتفظت على 

�لفقرة �لثانية من �ملادة �ل�سابقة، )م�رش، �لكويت، �ملغرب، �لعر�ق، تون�س، لبنان، 

)1(
�جلز�ئر، �لبحرين، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملادة باأكملها(. 

على �لرغم من �سحة �لتحفظات �لعربية من �لناحية �لقانونية وجو�زها وفقًا للفقرة 

)2( من �ملادة )28( من هذه �لتفاقية و�ملادة )19( من �تفاقية فيينا لقانون �ملعاهد�ت 

ل�سنة 1969، �إل �أن بع�س �لدول �لأوروبية �لأطر�ف يف �لتفاقية �عرت�ست عليها كتابة 

 ،1969 لعام  �ملعاهد�ت  لقانون  فيينا  �تفاقية  من   )20( �ملادة  يف  �ملحددة  �لفرتة  خالل 

�لتحفظ  على  �لعرت��س  يف  �حلق  �لدولية  �لتفاقيات  يف  �ملتعاقدة  �لدول  تعطي  و�لتي 

�إخطارها  �ثني ع�رش �سهرً� من تاريخ  �لذي تبديه دولة طرف يف �لتفاقية بعد م�سي 

من �سكرتارية �لأمم �ملتحدة بالتحفظ لتفادي �لآثار �لقانونية �ملرتتبة على �لتحفظات 

يف مو�جهتها وفقا للمادة )21( من �ملعاهدة.

ر�بعًا- مربر�ت �عرت��س �لدول �الأطر�ف على �لتحفظات �لعربية: 

     ت�ستند �لدول �لأطر�ف يف �تفاقية )�سيد�و( يف �عرت��سها على �لتحفظات �لعربية 

على بع�س �أحكام �لتفاقية �لدولية للق�ساء على �لتفافية ذ�تها، وعلى �ملبادئ �لعامة يف 

�لقانون �لدويل وعلى �لأحكام �ملن�سو�س عليها يف هذه �لتفاقية، ول�سمان عدم حرمان 

�لأخرى  �لدولية  �ملو�ثيق  قررتها  �لتي  لالإن�سان  �لأ�سا�سية  باحلقوق  �لتمتع  من  �ملر�أة 

ودونت ب�سكل مف�سل يف هذه �لتفاقية، وميكن تلخي�س �لأ�سباب �لتي �ساقتها بع�س 

�لدول �لأطر�ف يف �لتفاقية كمربر لعرت��سها على تلك �لتحفظات مبا يلي:      

 25( بتاريخ  �لدمنرك  يلى:  ما  نذكر  و�لإ�سالمية  �لعربية  �لدول  حتفظات  على  �عرت�ست  �لتى  �لأطر�ف  �لدول  من    )1(

�لربتغال   ،)1986 مار�س   17( �ل�سويد   ،)1990 يوليو   16( �لرنويج   ،)1986 يناير   11( �أملانيا   ،)1990 �أكتوبر 

ر�جع. �لعرت��س،  لن�س   ،)1985 يناير   11( �ملك�سيك   ،)1996 يناير  )�أغ�سط�س 1997(، بلجيكا )19 

http://www.un.org/Depts/Treaty/final/ts2/newfiles/part_boo/iv_8.htm PP.35 
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يف �لقانون �لدويل �لتفاقي و�لتي  �لر��سخة  �لأ�سا�سية  للمبادئ  �لتحفظات  خمالفة   )  1
ر باأنه ل يحق للدولة �ل�ستناد �إىل قانونها �لوطني ك�سبب لتربير ف�سلها يف تنفيذ  تقررِّ

)1(
�لتز�ماتها �لتعاقدية �لدولية، )�لرنويج، �ل�سويد، �لد�منرك(؛ 

2 ( �لتحفظات على �ملادة �لثانية من �لتفاقية يغلب عليها طابع �لعمومية وغري حمددة، 
وبالتايل تتعار�س مع �أهد�ف و�أغر��س �لتفاقية وغري م�سموح بها مبوجب �لفقرة 

)2( من �ملادة 28 من �لتفاقية، )�لرنويج، هولند�، �ل�سويد، فنلند�، �لد�منرك(.

�لوفاء بالتز�ماتها بالق�ساء على  �أو عدم جدية �لدول �ملتحفظة يف  3 ( عدم م�سد�قية   

�لتمييز �سد �ملر�أة �ملن�سو�س عليها يف �لتفاقية �لدولية �لتي �ن�سمت �إليها مبح�س 

�إر�دتها �حلرة؛ )�لرنويج، �ل�سويد، وهولند�، وفنلند�(.

4 (  �لتحفظات تدل على تخلي �لدول �لأطر�ف يف �لتفاقية عن تعهدها باتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لالزمة للق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة، بجميع �سورها ومظاهرها وبالتايل: تقييد 

و�لتي  �لإ�سالمية  �ل�رشيعة  �أحكام  �إىل  بال�ستناد  �لتفاقية  مبوجب  م�سوؤوليتها 

تتم�سك  �لتي  �أخرى  �إىل  دولة  من  �ملختلف  و�لتطبيق  و�لتعديل  للتف�سري  تخ�سع 

مببادئ �ل�رشيعة �لإ�سالمية، وقد ت�سفي ظالل  �ل�سك حول �لتز�م �لدولة �ملتحفظة 

 
)2(

باأهد�ف و�أغر��س �لتفاقية وت�ساهم يف زعزعة �أ�س�س �لقانون �لدويل �لتفاقي. 

)1(  �ملادة )27( من �تفاقية فيينا لقانون �ملعاهد�ت ل�سنة 1969 و�لتي تن�س على ما يلي: »ل يجوز لطرف يف معاهدة �أن 

يحتج بن�سو�س قانونه �لد�خلي كمربر لإخفاقه يف تنفيذ �ملعاهدة،  ل تخل هذه �لقاعدة باملادة )46(« من هذه �ملعاهدة 

و�لتي تن�س على ما يلي: »-1 لي�س للدولة �أن حتتج باأن �لتعبري عن ر�ساها �للتز�م باملعاهدة قد مت باملخالفة حلكم 

يف قانونها �لد�خلي يتعلق بالخت�سا�س بعقد �ملعاهد�ت ك�سبب لإبطال هذ� �لر�سا، �إل �إذ� كانت �ملخالفة بينة وتعلقت 

بقاعدة �أ�سا�سية من قو�عد �لقانون �لد�خلي.  -2 تعترب �ملخالفة بينة �إذ� كانت و��سحة ب�سورة مو�سوعية لأي دولة 

تت�رشف يف هذ� �ل�ساأن وفق �لتعامل �ملعتاد وبح�سن نية.«

)2(  هذ� �لر�أي جاء يف �عرت��س مملكة �ل�سويد على حتفظات م�رش وتون�س و�لعر�ق و�لكويت وليبيا ولبنان و�لأردن وبع�س 

�لدول �لإ�سالمية، وبني �لعرت��س �ل�سويدي  �لآثار �ملرتتبة على �لتحفظات ب�سكل عام على �لتفاقية على �لنحو �لتاىل: 

The Government of Sweden wishes to take this opportunity to make the observation that 
the reason why reservations incompatible with the object and purpose of a treaty are no 
acceptable is precisely that otherwise they would render a basic international obligation of 
a contractual nature meaningless. Incompatible reservations, made in respect of the conven-
tion on the elimination of all form of discrimination against women, do not only cast doubts 
on the commitments of the reserving states to the objects and purpose of this Convention, 
but also moreover, contribute to undermine the basis of international contractual law. “ 
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5 ( �أن �لدول �لأطر�ف يف �لتفاقية لها م�سلحة م�سرتكة يف �سمان �حرت�م جميع �لدول 
لالتفاقية �لتي �ختارو� �أن يكونو� طرفًا فيها، و�لتحفظات من �ساأنها �لإ�رش�ر بحق 

تلك �لدول يف �لتطبيق �لعاملي للمبادئ �لدولية �لر��سخة للق�ساء على �لتمييز �سد 

�ملر�أة.  

�لتحفظات ت�سكل من �لناحية �لعملية متييزً� �سد �ملر�أة مبنيًا على �أ�سا�س �جلن�س،    )6
وتتعار�س مع �أهد�ف هذه �لتفاقية، ويجب �لتذكري باأن مبادئ  �حلقوق �ملت�ساوية 

ميثاق  �أهد�ف  كاأحد  نت  دورِّ �جلن�س  �أ�سا�س  على  �لتمييز  وعدم  و�لرجل  �ملر�أة  بني 

�ملو�ثيق  من  و�لعديد   1948 لعام  �لإن�سان  حلقوق  �لعاملي  و�لإعالن  �ملتحدة  �لأمم 

.
 )1(

�لدولية

�لتاأكيد على عدم �رشيان �لتحفظات بحق �لدول �لتي تعرت�س عليها و�عتبارها غري   )  7
ملزمة لها عند تطبيق �لتفاقية فيما بينها ولي�س لها �أي �أثر يف �لقانون �لدويل وفقًا 

للمادة )21( من معاهدة فيينا لقانون �ملعاهد�ت لعام 1969. 

1945 على تعزيز مبد�أ �مل�ساو�ة بني �لرجل و�ملر�أة  )1( تن�س �لفقرة )3( من �ملادة �لأوىل من ميثاق �لأمم �ملتحدة ل�سنة 

باعتباره هدفًا �أ�سا�سيًا من �أهد�ف �لأمم �ملتحدة، وذلك على �لنحو �لتايل: » .... تعمل �لأمم �ملتحدة على تعزيز �حرت�م 

�للغة  �أو  �جلن�س  ب�سبب  متييز  بال  �إطالقًا  ذلك  على  و�لت�سجيع  جميعًا  للنا�س  �لأ�سا�سية  و�حلريات  �لإن�سان  حقوق 

�لإن�سان  �لعاملي حلقوق  �لإعالن  )2( من  �ملادة  �لرجال و�لن�ساء«. وتاأكيدً� على ذلك تن�س  �لدين، ول تفريق بني  �أو 

ل�سنة 1948  على ما يلي: »لكل �إن�سان حق �لتمتع بكافة �حلقوق و�حلريات �لو�ردة يف هذ� �لإعالن، دون �أي متييز، 

كالتمييز ب�سبب �لعن�رش �أو �للون �أو �جلن�س �أو �للغة �أو �لدين �أو �لر�أي �ل�سيا�سي �أو �أي ر�أي �آخر، �أو �لأ�سل �لوطني �أو 

�لجتماعي �أو �لرثوة �أو �مليالد �أو �أي و�سع �آخر، دون �أي تفرقة بني �لرجال و�لن�ساء. 
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  �لف�ضل �لثاين

�أهم �حلقوق �ملقيدة يف �لعالقات �الأ�رسية

�ل�سخ�سية وقو�نني �ل�رشة، تقييد    يتبني من ��ستعر��س بع�س قو�نني �لأحو�ل 

حق �ملر�أة يف  �مل�ساو�ة يف �لعالقات �لأ�رشية، مثال ذلك  قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية يف 

دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �خلم�سة �ل�سادرة حتى عام 2006،  �بتد�ًء 

�ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قانون  ثم   ،1984 لعام  �لكويتي   �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قانون  من 

�لعربية  �لإمار�ت  لدولة  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قانون  ذلك   وبعد   ،1997 لعام  �لُعماين 

�ملتحدة لعام 2005، وقانون �لأ�رشة لدولة قطر لعام 2006، و�نتهاء  بقانون �لأ�رشة 

  )1(
يف مملكة �لبحرين ل�سنة 2009 �لق�سم �لأول / �ل�سق �ل�سني. 

ن �أي�سًا بع�س �حلقوق  �إليها �أعاله  تت�سمَّ نود �لتنبيه �أن �لقو�نني �خلم�سة �مل�سار 

�ملالكي،  حيث  �ملذهب  �لإ�سالمية وب�سورة خا�سة من  �ل�رشيعة  �أحكام  �مل�ستمدة من 

�لعالقات  يف  و�ل�رشعية  �لقانونية  �حلماية  من  �لأدنى  �حلد  عام  ب�سكل  للمر�أة  تكفل 

)2(
�لأ�رشية. 

 1997 ينطبق  هذ� �لجتاه على قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية يف �سلطنة ُعمان لعام 

و�لذي يعد �أكرث تطورً� يف متكني �ملر�أة من حقوقها �لأ�رشية عن �لقانون �لكويتي، وجند 

�أن قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  �ل�سادر عام 2005، 

)1(  �أقر جمل�س �لوزر�ء �لإمار�تي بتاريخ 12 يوليو  2005  قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لذي ��ستغرق �أعد�ده �أكرث من 

�لكويتي،  مع تطوير  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  �لعامة قانون  )363( مادة مياثل يف خطوطه  ثالث �سنو�ت، ويتكون من 

�لأ�رشة يف دولة قطر من )301(  للمر�أة. يف حني يتكون قانون  �لعدل و�لإن�ساف  �لتي حتقق  �ملو�د  وحتديث بع�س 

»www.gcc-legal.org« :مادة، لن�س �لقانون ر�جع، �ملوقع �للكرتوين لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي

لالأحو�ل  متكاماًل  قانونًا  �أ�سدرت  �لتي  �لعربية  �خلليج  �لدول  �لتعاون  جمل�س  دول  �أو�ئل  من  �لكويت  دولة  تعترب   )2(

�ل�سخ�سية ل�سنة 1984، يتكون  من )347( مادة، ويحتوي هذ� �لقانون  على  �لعديد من �ملو�د �لتي تكر�س �لتمييز 

بني �لرجل و�ملر�أة يف  �حلقوق و�لو�جبات �لعائلية، �إل �أن هذ� �لقانون �ساهم �أي�سا يف تنظيم �مل�سائل �ملتعلقة بالعالقات 

�لزوجية وحقوق كٍل من �لزوجني و�لأبناء، ويف �حلد من �ملنازعات �لأ�رشية �خلا�سة باللتز�مات �ملرتتبة على �خلطبة  

و�ملهر و�لنفقة �لزوجية ونفقة �لأبناء.
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ل�سنة  �لبحريني  �لأ�رشة  قانون  �ىل  �إ�سافة   ،2006 لعام  قطر  بدولة  �لأ�رشة  وقانون 

�أحكامها  مع �لقانونني �لكويتي و�لعماين يف  تبني يف �ل�سل   2009، تتماثل  يف معظم 
�لجتاه �لتقليدي، مع �ل�سماح للقا�سي يف �لأخذ  باملذ�هب �لأربعة �لأخرى، �أو تطبيق 

�لقا�سي �لقو�عد �لفقهية �لعامة يف �ل�رشيعة �ل�سالمية. 

�إىل  ذلك �حتو�ء  �لقو�نني �لثالثة على بع�س �ملو�د �لتي من �ساأنها حتقيق  �إ�سافة 

�حلق يف �مل�ساو�ة بني �ملر�ة و�لرجل يف  �لعالقات �لأ�رشية ورفع �لظلم �لت�رشيعي عن 

  )1( 
�ملر�أة مت�سيًا مع �لجتاهات �لت�رشيعية يف بع�س �لدول �لعربية.

 من جانب �آخر، �أقرَّ وزر�ء �لعدل بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي يف �سنة 1996، 

يف �جتماعهم �لثامن يف م�سقط )�سلطنة عمان(، وثيقة م�سقط كقانون موحد �إر�سادي 

لالأحو�ل �ل�سخ�سية  ملدة �أربع �سنو�ت، وو�فق عليها �ملجل�س �لأعلى ومت متديد �لعمل 

�لدول  تتمكن  كي   ،2000 عام  يف  �لأعلى  �ملجل�س  بقر�ر  �أخرى  �سنو�ت  �أربع  بالوثيقة 

�لأع�ساء يف �ملجل�س من �لتن�سيق و�لتقريب بني �أنظمتها �لقانونية وفقًا للمادة �لر�بعة 

)2(
من �لنظام �لأ�سا�سي للمجل�س �ل�سادر يف 25 مايو 1981. 

)�لكويت،  �خلليجي  �لتعاون   جمل�س  لدول  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قو�نني  تت�سمن   

�لأ�رشة  قانون  بدولة قطر،   �لأ�رشة  �ملتحدة، وقانون  �لإمار�ت  �سلطنة عمان، ودولة 

ململكة  �لبحرين، �أ�سافه �إىل وثيقة م�سقط للقانون �ملوحدة لالأحو�ل �ل�سخ�سية لدول 

�لتي  و�لقانونية  �ل�رشعية  �ملبادئ  من  �لعديد    ،2001 لعام  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 

تقلل وحتد من �لقيود �ملفرو�سة على  �ملر�أة يف �لعالقات �لأ�رشية، نتناول باإيجاز �أهمها  

وذلك على �لنحو �لتايل:-

قانون �ل�رشة يف  من   )3( �ملادة  ر�جع  كذلك  �ل�سخ�سية،  �لأحو�ل  قانون  باإ�سد�ر  )1( �ملر�سوم �ل�سلطاين رقم 33/ 97 

مملكة �لبحرين ل�سنة 2009  

)2( وثيقة م�سقط  للنظام �أو �لقانون �ملوحد لالأحو�ل �ل�سخ�سية لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �لعام 2001، 

�أحد م�رشوعات تقنني �أحكام �ل�رشيعة �لإ�سالمية بالأمانة �لعامة للمجل�س ويتكون من )282( مادة .
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�لزوج:   �ختيار  يف  �حلق   )  1
  ل يز�ل ويل �ملر�أة )ذوي �لع�سبة، �لأب �أو �ألأخ �ل�سقيق �أو �لعم( يقوم بدور �لو�سي 

على �ملر�أة �لر��سدة، مما يفرغ حق �ملر�أة  يف �ختيار �لزوج من حمتو�ها با�سم �لعاد�ت 

و�لتقاليد �ملتخلفة، ومل ت�ستطع غالبية �لت�رشيعات �لعربية �لتحرر من �لهيمنة �لذكورية 

على مقدر�ت �ملر�أة �لعربية يف �تخاذ �أهم قر�ر يف حياتها �ل�سخ�سية. 

  �إز�ء تطور و�سع �ملر�أة �لقت�سادي و�لتعليمي و�لجتماعي يف دول �خلليج �لعربية 

ع �لعربي �إىل نظام يبيح للمر�أة من خالل �لق�ساء ممار�سة حقها يف �ختيار  تو�سل �مل�رشرِّ

�أ�سيق �حلدود، باعتباره حقًا من حقوق �لإن�سان �لأ�سا�سية، مثال  �رشيك حياتها  يف 

ذلك  �ملادة )31( من �لقانون �لكويتي �لذي �أجاز للفتاة �أن تزوج نف�سها يف حالة تع�سف 

ياأمر  �أو  ل  لياأمر  �لقا�سي  �إىل  �لأمر  �إبر�م عقد زو�جها من خالل رفع  �لويل ورف�سه 

بالزو�ج على �أ�سا�س �أن �لقا�سي ويل من ل ويل له.

)29( من  �ملادة  �أي�سًا   )12(، و�أكدت عليه   �ملادة  �لُعماين يف  �لقانون  به  �أخذ   هذ� ما 

�لإمار�ت  لدولة  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قانون  من   )34( و�ملادة  �لقطري،  �لأ�رشة  قانون 

 
)1(

 .2009 �لعربية �ملتحدة لعام 2005  و�ملادة )12( من قانون �ل�رشة �لبحريني ل�سنة 

يف  �لولية  مل�ساألة  بالن�سبة  �لأهمية  غاية  يف  موقفًا  �ملغربي  �مل�رشع  �تخذ  حني  يف   

نة  �ملادة )24( من مدورِّ �لزوج، حيث تن�س  �ملر�أة يف �ختيار  �لزو�ج يعزز مبوجبه حق 

ح�سب  �لر��سدة  متار�سه  للمر�أة،  حق  »�لولية  يلي:  ما  على   ،2004 لعام  �لأ�رشة 

�ختيارها وم�سلحتها«.. و�أ�سافت �ملادة )25(، من �ملدونة: »للر��سدة �أن تعقد زو�جها 

بنف�سها، �أو تفو�س ذلك لأبيها �أو لأحد �أقاربها.« 

)1(  �ملادة )37( من قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �ل�سود�نية لعام 1991.  و�ملادة )6( من قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لأردين 

�أمتت �خلام�سة ع�رشة من عمرها من  �لتي  �لبكر  �لطلب حق تزويج  للقا�سي عند  �أجازت  2001، حيث  �ملعدل عام 

�أو �جلد فال  �إذ� كان ع�سلها من قبل �لأب  �أما  �أو �جلد بال �سبب م�رشوع. ب.(  �لكفء يف حال ع�سل �لويل غري �لأب 

ينظر يف طلبها �إل �إذ� كانت �أمتت ثمانية ع�رش عامًا وكان �لع�سل بال �سبب م�رشوع.  �أي�سا �ملادة )18/ 2( من قانون 

�لأحو�ل �ل�سخ�سية �ليمني، يف �جلمهورية �ليمينية لعام 1992 �ملعدل.  
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�لزو�ج:  عقد  �إنهاء  يف  �حلق   )  2
بحكم  �لتخل�س  يف  �حلق  للزوجة  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  ت�رشيعات  غالبية  جتيز 

�للجوء  خالل  من  وذلك  و�لحرت�م،  �ملودة  على  تقوم  ل  زوجية  حياة  من  �لق�ساء  

للغياب  �لتطليق  �لإنفاق،  لعدم  �لتطليق  و�ل�سقاق،  لل�رشر  �لتطليق  لطلب  �لق�ساء  �إىل 

و�لفقد�ن، �لتطليق لاليالء و�لظهار، �لتطليق للعلل  �ملانعة  من حتقيق غر�س �لزو�ج، 

و�أخريً� طالق �خللع )�ملخالعة(.  

نة �لأ�رشة �ملغربية مع توفري �سمانة قانونية للزوجة حيث  تاأخذ بهذ� �لجتاه مدورِّ

تن�س �ملادة )89( من �ملدونة �أن: » للزوجة حق �إيقاع �لطالق عن طريق تقدمي طلب �إىل 

�ملحكمة، �إذ� ملكها �لزوج حق �إيقاع �لطالق« ومبوجب �لفقرة )4( من �ملادة �ل�سابقة: »ل 

 )1( 
ميكن للزوج �أن يعزل زوجته من ممار�سة حقها يف �لتمليك �لذي ملكها �إياه«.

نة �لأ�رشة �ملغربية مفهومًا  و��سعًا وعادًل لل�رشر، يحق  وت�سع �ملادة )99( من مدورِّ

مبوجبه للزوجة طلب �لتطليق لل�رشر كما يلي: “ُيعترب �رشرً� مربرً� لطلب �لتطليق، كل 

ت�رشف من �لزوج �أو �سلوك م�سني �أو خمل بالأخالق �حلميدة يلحق بالزوجة �إ�ساءة 

مادية �أو معنوية جتعلها غري قادرة على �ل�ستمر�ر يف �لعالقة �لزوجية.”  

�ل�رشيعة  �أحكام  تدوين  �إل  �لو�سعي  ع  �مل�رشرِّ �أمام  يكن  مل  �ل�سابقة  �حلالت  يف   

للرخ�سة  �لزوج  ��ستعمال   �إ�ساءة   ب�سبب  �ملر�أة  �سد  �لتمييز  من  للحدرِّ   �لإ�سالمية 

�ل�رشعية باإيقاع �لطالق بالإر�دة �ملنفردة للزوج،  حيث �أجاز �لقانون للزوجة  �للجوء 

وحقوق  �لزوجية  بحقوقها   �مل�سا�س  عدم  �سمان  مع  �لزو�ج  عقد  لإنهاء  �لق�ساء  �إىل 

 )2(
�لأبناء يف نفقة و�أجرة ح�سانة  �ل�سغري.

)1( تن�س �ملادة  )19 / 1( من قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لأردين، على ما يلي: » �إذ� ��سرتطت �لزوجة على زوجها �رشطًا 

تتحقق لها به م�سلحة غري حمظورة �رشعًا ول مي�س حق �لغري،  كاأن ت�سرتط عليه �أن ل يخرجها من بلدها �أو �أن ل 

يتزوج عليها، �أو �أن يجعل �أمرها بيدها تطلق نف�سها �إذ� �ساءت، �أو �أن ي�سكنها يف بلد معني كان �ل�رشط �سحيحًا وملزمًا 

فاإن مل يف به �لزوج ف�سخ �لعقد بطلب �لزوجة ولها مطالبته ب�سائر حقوقها �لزوجية. 

)2( لدر��سة مف�سلة حول موقف ع�رشة  قو�نني لالأحو�ل �ل�سخ�سية  يف �لدول �لعربية من  حق �لزوجة يف �إنهاء عقد �لزو�ج، 

ر�جع، �لدر��سة �لتي �أعدتها �لكاتبة  للمنتدى �لقانوين )�ملر�أة و�لقانون( حتديات �لو�قع و�آفاق �مل�ستقبل، بعنو�ن: )حق  

�ملر�أة  يف �إنهاء عقد �لزو�ج  يف قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لعربية( مملكة �لبحرين، 28 – 29 �أبريل 2001 .  
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 3 ( �حلق �النفر�دي يف �لطالق )طالق �خللع(: 

�إقر�ر حق �ملر�أة يف طالق �خللع ُيعد من �أجنع �لو�سائل �ل�رشعية حل�سول �لزوجة 

�حل�سنة   و�ملعا�رشة  �ملودة  على  تقوم  ل  زوجية  حياة  من  و�خلال�س  حريتها  على 

يجوز  ول  �لزوجة،  تبذله  بذل  مقابل  بائنًا  �خللع  طالق  ويقع  �لأ�رشي،   و�لتفاهم 

�أي حق من  �أو عن  �لأولد  �لزوجة عن ح�سانة  بدل �خللع تخلي  �أو  �أن يكون عو�س 

حقوقهم، حيث تن�س غالبية قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لعربية  على بطالن �ل�رشط 

وي�سبح �خللع طالقًا. 

بالإر�دة  �لزو�ج  عقد  �إنهاء  يف  �حلق  للمر�أة  تعطي  �لتي  �ل�رشعية  �لقاعدة  هذه   

�ملنفردة،  فر�ست عليها �لقيود �لقانونية غري �لعادلة و�ملجحفة، تتباين حيالها مو�قف 

د ور�ف�س لإقر�ر هذ� �حلق �ل�رشعي من  قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية  �لعربية  بني مت�سدرِّ

�إىل طالق �خللع لكي  خالل و�سع �رشوط تعجيزية على حق �لزوجة يف حالة �للجوء 

ت �لزوج، �أو و�سع �لن�سو�س �ملرنة عند تنظيم طالق �خللع  ف وتعنُّ تظل �أ�سرية تع�سُّ

�لتنازل عن حقوقها  �إجبار �لزوجة على  �أو  ل للزوج ممار�سة �لبتز�ز �ملايل،  مما ي�سهرِّ

�لتنازل عن حقها  �أو  �أو �لتخلي عن نفقة �لعدة،  �ل�رشعية يف �لنفقة �لزوجية �ملتجمدة، 

�ل�رشعي يف ح�سانة �لأولد �أو غري ذلك من �حلقوق، كما �سرنى من ��ستعر��س قو�نني 

�أحو�ل �سخ�سية خمتارة  يف �لدول �لعربية.

�لعربي   �خلليج  دول  يف  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قو�نني  �أن  �إىل  �لإ�سارة،   نود  بد�ية 

�خلم�س )دولة �لكويت، �سلطنة عمان، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقانون �لأ�رشة 

يف دولة قطر، وقانون �لأ�رشة يف مملكة �لبحرين ل�سنة 2009( و�ملو�د �ملنظمة لطالق 

�خللع يف وثيقة م�سقط �ملوحدة �لتي ت�سع �لقو�عد �لإر�سادية عند و�سع قو�نني �لأحو�ل 

  حل�سول 
ٍ

�ل�سخ�سية، ت�سرتط ل�سحة �خللع ر�ساء �أو مو�فقة �لزوج ك�رشٍط �أ�سا�سي

�لزوجة على  طالق �خللع، مما يوؤدي �إىل �إطالة �أمد �لتقا�سي يف �ملحاكم  متتد �إىل �سنو�ت 
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ف �لزوج جتاه طلب �لزوجة طالق �خللع  لأ�سباب مادية �أو  ت وتع�سُّ طويلة ب�سبب تعنُّ

  )1(
لالنتقام من �لزوجة .

  مياثل �لتنظيم �لقانوين �ملن�سو�س عليه  لطالق �خللع يف قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية 

ل عام 1977،  �لو�سع �لقائم يف كل من  دولة �لكويت و�سلطنة عمان، من  �لأردين �ملعدَّ

ع  من حيث �ملبد�أ �لعام، �أن يكون طالق �خللع بر�ساء �لزوجة و�لزوج،   ��سرت�ط �مل�رشرِّ

مما ي�رش بحق �لزوجة �ل�رشعي  �لنفر�دي يف �للجوء �إىل طالق �خللع،  وتن�س �ملادة 

�لطالق  �سبب وقع  لأي  �خللع  بدل  بطل  »�إذ�  �أنه:  على  �لأردين  �لقانون  من   )102(

 )2(
رجعيًا، ول يجب للزوج على زوجته يف مقابل هذ� �لطالق �لبدل �ملتفق عليه«. 

   ياأخذ بهذ� �لجتاه كذلك قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �ل�سود�ين لعام 1991، حيث 

�س �لقانون �ملو�د )142 �إىل 150( لل�رشوط �لو�جب تو�فرها للح�سول على طالق  خ�سَّ

�خللع من قبل �لزوجة �بتد�ء من ��سرت�ط �أن يكون �خللع برت��سي �لزوجني لإنهاء عقد 

�لعامة يف �خللع،  �ل�سود�ين �لأحكام  �لقانون  �ملادة )143( من  �لزو�ج باخللع.. وتبني 

مثال ذلك �أن �خللع ميني من جانب �لزوج، ومعاو�سة، من جانب �لزوجة، و�أن يكون 

�خللع بع�سًا تبذله �لزوجة، ول يجوز �أن يكون بدل �خللع �لتخلي عن ح�سانة �لأولد 

)3(
ول �أي �سيء من حقوقهم . 

ع �لكويتي ت�سع مو�د لتنظيم طالق �خللع ولبيان �رشوطه و�أثاره على حقوق �لزوجة و�لأبناء. )�ملو�د  �س �مل�رشرِّ )1( خ�سَّ

111( من �لقانون   ، 97( من �لقانون �لعماين، و�ملادتني )101  �إىل  �لقانون . وكذلك �ملو�د )94  من   )119 �إىل   111
�لإمار�تي، و�ملو�د )118 �إىل 122( من قانون �لأ�رشة �لقطري( و)�ملو�د 97 �ىل 99  من قانون �لأ�رشة  �لبحريني، �إىل 

جانب �ملو�د )93 �إىل 96( من وثيقة م�سقط �ملوحدة لقانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي. 

�خللع  لطالق  �لقانون   من   )112 �إىل   102( من  �ملو�د   ،1977 �سنة  تعديالت  مبوجب  �لأردين  �لقانون  خ�س�س   )2(

و�رشوطه وفيما ي�سح �للتز�م به كبدل يف �خللع، مع �لتاأكيد كما هو يف �لقو�نني �لعربية جميعها باأنه: » �إذ� ��سرتط 

�لرجل يف �ملخالعة �إم�ساك �لولد عنده مدة �حل�سانة �سحت �ملخالعة وبطل �ل�رشط، وكان حلا�سنته �ل�رشعية �أخذه منه 

ويلزم �أبوه بنفقته فقط �أن كان �لولد فقري�. )�ملادة 111( من �لقانون �لأردين . ر�جع، �جلريدة �لر�سمية رقم 4149 

بتاريخ 16 / 9 / 1986. �س 3158   

)3( ياأخذ بهذ� �لجتاه قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية يف �جلمهورية �ليمينية لعام 1993، �ملعدل 1988 يف �ملادة )74( و�ملادة 

)115( من مدونة �لأ�رشة �ملغربية لعام 2004.
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 ويف تطور لحق  يف دول �خلليج �لعربي، وملو�جهة حالت  تع�سف �لزوج يف فر�س 

ع يف دولة �لإمار�ت  ل �مل�رشرِّ �ل�رشوط �ملجحفة بق�سد معاقبة �لزوجة طالبة �خللع، تدخَّ

كانتا  و�ن  �لإمار�تي،  �لقانون  من   )111 و   110( �ملادتني  خالل  من  �ملتحدة   �لعربية 

ت�رشطان كقاعدة عامة ل�سحة طالق �خللع �لرت��سي بني �لزوجني وفقًا للمادة ) 110 ( 

�لتي تن�س على ما يلي: »�خللع عقد بني �لزوجني يرت��سيان فيه على �إنهاء عقد �لزو�ج 

بعو�س تبذله �لزوجة �أو غريها«. �إل �أن �لفقرة )3(  من �ملادة �ل�سابقة �أجازت للقا�سي 

�لتدخل ل�سالح �لزوجة طالبة �خللع وذلك ��ستثناء من �أحكام �لبند )1( من �ملادة )110( 

من �لقانون: »�إذ� كان �لرف�س من جانب �لزوج تعنتًا، وخيف �أل يقيما حدود �هلل، حكم 

�لقا�سي باملخالعة مقابل بدل منا�سب«. 

ع �ملغربي يف �ملادة )120( من مدونة �لأ�رشة، كما يلي: » �إذ�   �أخذ بهذ� �لتوجه �مل�رشرِّ

�أتفق �لزوجان على مبد�أ �خللع، و�ختلفا يف �ملقابل، رفع �لأمر �إىل �ملحكمة ملحاولة �ل�سلح 

بينهما، و�إذ� تعذر �ل�سلح، حكمت �ملحكمة بنفاذ �خللع بعد تقدير مقابله، مر�عية يف ذلك 

مبلغ �ل�سد�ق، وفرتة �لزو�ج، و�أ�سباب طلب �خللع، و�حلالة �ملادية للزوجة«..   

خطوة   2006 لعام  �لأ�رشة  قانون  من  يف حني �تخذت  دولة قطر يف �ملادة )122( 

تقدمية  ل�سالح حق �لزوجة يف �ملخالعة، تن�س على ما يلي: »�إذ� مل يرت��س �لزوجان 

لذلك حكمني  وتندب  �لزوجني،  بني  �ل�سلح  �لقيام مبحاولة  �ملحكمة  �خللع فعلى  على 

�حلكمان  يتو�سل  مل  و�إذ�  �أ�سهر،  �ستة  جتاوز  ل  مدة  خالل  �ل�سلح  م�ساعي  ملبا�رشة 

�ل�رشعية،   �ملالية  حقوقها  جميع  عن  تنازلها  مقابل  �ملخالعة  �لزوجة  وطلبت  لل�سلح، 

)1(
وردت عليه �ل�سد�ق �لذي �أعطاه لها، حكمت �ملحكمة بالتفريق بينهما.«  

�للجوء  �لزوجني عند  للمنازعات بني  �لقطري قد و�سع حدً�  ع  �مل�رشرِّ   بهذ� يكون 

�إىل طالق �خللع  من قبل �لزوجة، ويعد �أكرث تطورً� من قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية يف 

�لزوجني بلفظ  �لزو�ج برت��سي  َحّل عقد  �لقطري على ما يلي: »�خللع هو  �لأ�رشة  )188(  من قانون  �ملادة   )1( تن�س 

�خللع، �أو ما يف معناه، على بدل تبذله �لزوجة، ول ي�سرتط �أن يكون يف حالة طهر �ملر�أة، ويكون ف�سخًا.  و�أ�سافت 

�ملادة )119(، ي�سرتط ل�سحة �خللع �أهلية �لزوجة للبذل، و�أهلية �لزوج لإيقاع �لطالق.
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لتحديد  �ملطلقة   �لتقديرية  �ل�سلطة  للقا�سي  ترتك  ومل  عمان،  و�سلطنة  �لكويت  دولة 

مدة �لنتظار لإجابة طلب  �لزوجة  يف طالق �خللع، كما هو �حلال يف قانون �لأحو�ل 

�ل�سخ�سية يف  دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ومل  يرتك �لزوجة معلقة لفرتة طويلة 

)1(
للح�سول على ر�ساء ومو�فقة  �لزوج  �إز�ء رغبة �لزوجة يف ��ستخد�م طالق �خللع. 

  متاثل �ملادة )122( من قانون �لأ�رشة �لقطري، �ملادة )20( من قانون �لأحو�ل 

دت  فرتة �ل�سلح بني �لزوجني خالل  �ل�سخ�سية �مل�رشي �ملعدل �سنة 2000،  �لتي حدَّ

مدة ل جتاوز ثالثة �أ�سهر، وعلى �لوجه �ملبنيَّ بالفقرة �لثانية من �ملادة )18( و�لفقرتني 

�لأوىل و�لثانية من �ملادة )19( من �لقانون رقم 1 ل�سنة 2000، ومبوجب �ملادة )20(: 

»للزوجني �أن يرت��سيا فيما بينهما على �خللع، فاإن مل يرت��سيا عليه و�أقامت �لزوجة 

�ملالية  حقوقها  جميع  عن  بالتنازل  زوجها  وخالعت  نف�سها  و�فتدت  بطلبه  دعو�ها 

�ل�رشعية وردت عليه �ل�سد�ق �لذي �أعطاه لها حكمت �ملحكمة بتطليقها عليه«. 

وندبها  �لزوجني،  بني  �ل�سلح  حماولة  بعد  �إل  للخلع  بالتطليق  �ملحكمة  حتكم  ل 

ر  �أن تقررِّ �أ�سهر....، وبعد  �ل�سلح بينهما مدة ل جتاوز ثالثة  حلكمني ملو�لة م�ساعي 

�لزوجة �رش�حة �أنها تبغ�س �حلياة مع زوجها و�أنه ل �سبيل ل�ستمر�ر �حلياة �لزوجية 

)2(
بينهما وتخ�سى �أل تقيم حدود �هلل ب�سبب هذ� �لبغ�س. 

من جانب �آخر، تبنَّت بع�س قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية مو�قف �أكرث �إن�سافًا وعدًل 

�جلز�ئري  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قانون  �لجتاه،  هذ�  وميثل  �خللع،  طالق  تنظيم  عند 

ي�ستوجب  ل  �لذي  �خللع   لطالق  �ل�رشعي  �لأ�سل  علي  ��ستنادً�   ،2005 عام  �ملعدل 

بذل  على  مو�فقة  �أنها  طاملا  للمخالعة  �لزوجة   طلب  على  مو�فقته  �أو  �لزوج  ر�ساء 

)1( »ل يجوز �أن يكون بدل �خللع �لتخلي عن ح�سانة �لأولد، ول عن �أي حق من حقوقهم.« و�أ�سافت �ملادة )121(، يعترب 

�خللع �سحيحًا يف �لأحو�ل �لتي يكون فيها بدل �خللع فا�سدً�، ويبطل �لبدل، وعلى �لقا�سي تقدير �لبدل �ملنا�سب.

�إ�سقاط ح�سانة  �خللع  مقابل  يكون  �أن  ي�سح  »ول  �ملعدل:  �مل�رشي  �لقانون  من  )2( تن�س �لفقرة )3( من �ملادة )20( 

�أو �أي حق من حقوقهم. ويقع باخللع يف جميع �لأحو�ل طالق بائن . ويكون �حلكم - يف جميع  �أو نفقتهم  �ل�سغار 

�لأحو�ل - غري قابل للطعن عليه باأي طريق من طرق �لطعن«. 



مجلة كلية القانون الكويتية العالمية46

�لزو�ج  �إنهاء عقد  �لرجل يف  �لعدل و�مل�ساو�ة  مع  �أن  يحقق  �ساأنه  �لعو�س و�لذي من 

بالرد�ة �ملنفرد. 

  هذ� ما �أخذت به �ملادة )54( من قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �جلز�ئري �ملعدل عام 

يلي: »يجوز للزوجة دون مو�فقة �لزوج �أن تخالع نف�سها  ما  على  تن�س  �لتي   ،2005
ل  مبا  �لقا�سي  يحكم  للخلع،  �ملايل  �ملقابل  على  �لزوجان  يتفق  مل  و�إذ�  مايل،  مبقابل 

ع �جلز�ئري  يتجاوز قيمة �سد�ق �ملثل وقت �سدور �حلكم .« بهذ� �لن�س ��ستطاع �مل�رشرِّ

بكل �سجاعة جتاوز �لقيود و�ل�سو�بط �لتي ت�سعها غالبية قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية 

)1(
يف �لدول �لعربية للحيلولة دون ممار�سة �ملر�أة حلق �أ�سا�سي من حقوقها �ل�رشعية. 

�لزوجات: تعدد  رخ�ضة  على  �ضو�بط  وو�ضع  تنظيم  يف  �حلق   )4
  ميكن �لقول �إن قو�نني �لأ�رشة و�لأحو�ل �ل�سخ�سية �لعربية  تتباين يف  مو�قفها 

جتاه م�سالة رخ�سة تعدد �لزوجات �إىل ثالثة �جتاهات، �لأول يتبنى �إطالق هذ� �حلق 

دون �لن�س على  �أي �سو�بط �رشعية �أو قانونية، �لثاين، �إباحة تعدد �لزوجات من حيث 

�ملبد�أ مع و�سع بع�س �ل�سو�بط �ل�سكلية �أو �ل�رشعية ، )م�رش، �ملغرب، �جلز�ئر، �ليمن، 

عقوبة  فر�س  مع  �لزوجات  تعدد  منع  قاعدة   �لثالث   �لجتاه  يتبنى  حني  يف  �لأردن( 

)2(
�حلب�س و�لغر�مة  يف حالة قيام �لزوجني يف ممار�سة �لتعدد، )تون�س(. 

قو�نني  �لجتاه  بهذ�  تاأخذ  الزوجات:  تعدد  اإطالق  الأول-  الجتاه   ) اأ   

�لعربية  �لدول  بع�س  قو�نني  �إىل  �إ�سافة  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  دول 

�لأخرى، فعلى �سبيل �ملثال، تن�س  �ملادة )21( من قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لكويتي 

زو�جه  ينحل  �أن  قبل  بخام�سة  �لرجل  يتزوج  �أن  يجوز  »ل  يلي:  ما  على   1984 لعام 

باإحدى زوجاته �لأربع وتنق�سي عدتها » وياأخذ بهذ� �لجتاه  كل من قانون  �لأحو�ل 

)1( تن�س �ملادة )57( من �لقانون �جلز�ئري �ملعدل 2005: »تكون �لأحكام �ل�سادرة يف دعاوى �لطالق و�لتطليق و�خللع 

غري قالبة لال�ستئناف فيما عد� جو�نبها �ملادية. وتكون �لأحكام �ملتعلقة  باحل�سانة قابلة لال�ستئناف. 

)2( تلزم �ملادة )12( من قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية للجمهورية �ليمنية �ملعدل 1999،  �لزوج يف  حالة  �لرغبة يف تعدد 

3.�إ�سعار �ملر�أة  2. �أن يكون للزوج �لقدرة على �لإعالة،  1. �لقدرة على �لعدل و�إل فو�حدة،  �لزوجات �إثبات ما يلي: 

باأنه متزوج بغريها.
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�ل�سخ�سية �لإمار�تي لعام 2005،  وقانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لعماين لعام 1979، 

�ل�سخ�سية  لالأحو�ل  �ل�سود�ين  و�لقانون   ،2006 لعام  قطر  دولة  يف  �لأ�رشة  وقانون 

)1(
لعام 1991. 

د الزوجات: تتباين مو�قف  ب ( الجتاه الثاين- و�ضع تنظيم قانوين لتعدُّ

قانوين  تنظيم  �إيجاد  كيفية  يف  �لعربية  �لدول  يف  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قو�نني  غالبية 

و�ل�سيا�سي  �لجتماعي  �لو�سع  وبني  �لزوجات،  تعدد  يف  �ل�رشعية  �لقاعدة  بني  ق  يوفرِّ

د �لزوجات، �إل �أنها تتفق  �لذي حتقق للمر�أة �لعربية، ويف  �حلد من �إ�ساءة رخ�سة تعدُّ

يف �حلاجة �مللحة  �إىل و�سع تنظيم قانوين يف قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية حول م�سالة 

 ،2004 لعام  �ملغربية  �ململكة  يف  �لأ�رشة  نة  مدوَّ �إن  �لقول  وميكن  �لزوجات،  تعددت 

�لقو�نني  2005، ياأتيان  يف مقدمة  وقانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �جلز�ئري �ملعدل عام 

�لعربية  �لأ�رشة  ��ستقر�ر  تهدد  �لتي  �ملع�سلة  هذه  تنظيم  ��ستطاعت  �لتي  �لعربية 

ب�سورة عامة و�لأمن �ل�سخ�سي للمر�أة ب�سورة خا�سة، لكونها �لطرف �لأكرث ت�رشرً� 

قانونية  و�سو�بط  �رشوط  و�سع   حالة  يف  �أو  �ملقيد،  غري  �لزوجات  تعدد  م�سالة  يف 

وق�سائية لكيفية ممار�سة �لتعدد. 

نة �لأ�رشة �ملغربية مت من حيث �ملبد�أ منع تعدد    مبوجب �لتنظيم �لقانوين يف مدوَّ

�لزوجات وفق �لقاعدة �ل�رشعية، ويف هذ� �ل�سدد، تن�س �ملادة )40( من مدونة �لأ�رشة 

�ملغربية على ما يلي: »مينع �لتعدد �إذ� خيف عدم �لعدل بني �لزوجات، كما مينع يف حالة 

ع  ل �مل�رشرِّ وجود �رشط من �لزوجة بعدم �لتزوج عليها«. وبناًء على قاعدة منع �لتعّدد خوَّ

�لإجر�ء�ت  �تباع  �ملحددة، وبعد  �ل�رشوط  �إذ� تو�فرت  �لتعدد  �إجازة  �ملخت�سة  للمحكمة 

�ملن�سو�س عليها  يف �ملو�د )41 �إىل 46( من �ملدونة كما يلي: »ل تاأذن �ملحكمة بالتعدد:

6( من �لقانون �لإمار�تي  و�ملادة )37( من قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية يف �سلطنة  )1( ي�ستدل على ذلك  من  �ملو�د  )55 / 

2006، عند تناولها حلقوق �لزوجة على زوجها: »�لعدل  1979 و�ملادة )57( من قانون �لأ�رشة  لعام  عمان ل�سنة 

�ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قانون  من  د(   /  51( �ملادة  ومتاثل  زوجة.  من  �أكرث  للزوج  كان  �أن  �لزوجات  بقية  وبني  بينها 

ع  �مل�رشرِّ من  �إقر�ر  هذ�   .1953 لعام  �ل�سوري  �ل�سخ�سي  �لأحو�ل  قانون  من   )17( و�ملادة   .1991 لعام  �ل�سود�ين 

بجو�ز تعدد �لزو�ج يف هذه �لدول. 
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- �إذ� مل يثبت لها �ملربر �ملو�سوعي �ل�ستثنائي. 

- �إذ� مل تكن لطالبه �ملو�رد �لكافية لإعالة �لأ�رشتني، و�سمان جميع �حلقوق من نفقة 

و�إ�سكان وم�ساو�ة يف جميع �أوجه �حلياة. 

  ويف حالة عدم وجود �رشط �لمتناع عن �لتعدد، يقدم �لر�غب فيه طلب �لإذن بذلك 

ن �لطلب بيان �لأ�سباب �ملو�سوعية �ل�ستثنائية �ملربرة له،  �إىل �ملحكمة، يجب �أن يت�سمَّ

و�أن يكون مرفقًا باإقر�ر عن و�سعيته �ملادية.

 من ناحية �أخرى، ت�سع �ملو�د )43 �إىل 45( من مدونة �لأ�رشة �ملغربية �لإجر�ء�ت 

�لو�جب �إتباعها من �ملحكمة قبل �ل�سماح للزوج  طالب �لتعدد يف �لزو�ج للمرة �لثانية. 

من �أهمها ��ستدعاء �لزوجة �ملر�د �لتزوج عليها للح�سور �سخ�سيًا، كما ميكن �لبت يف 

ر �حل�سول على  �لطلب يف غيبة �لزوجة �ملر�د �لتزوج عليها �إذ� �أفادت �لنيابة �لعامة تعذُّ

)1(
موطن �أو حمل �إقامة ميكن ��ستدعاوؤها فيـه. 

    حلماية �لزوجة �لثانية من �لغ�س و�لتدلي�س  من قبل �لزوج، �ألزمت �ملادة )46( 

�ملر�د  �لعقد مع  �أل يربم   �لإذن بالتعدد،  �لقا�سي �ملخت�س يف حالة  من مدونة �لأ�رشة 

�لتزوج بها �إل بعد �إ�سعارها من طرف �لقا�سي باأن مريد �لزو�ج بها متزوج بغريها، 

ور�ساها بذلك ويثبت هذ� �لإ�سعار و�لتعبري عن �لر�سى يف حم�رش ر�سمي.

  هذ�  �لتنظيم �لقانوين �ملتفق مع �لقاعدة �ل�رشعية جنده �أي�سًا يف قانون �لأحو�ل 

�ل�رشعية  �ل�سو�بط  بني  �لتوفيق  بهدف   ،2005 عام  �ملعدل  �جلز�ئري  �ل�سخ�سية 

�ملن�سو�س عليها يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية، وبني متطلبات ومكانة �ملر�أة �لعربية وتعهد�ت 

)1( جتيز �ملادة )45( من مدونة �لأ�رشة �ملغربية للزوجة �لأوىل حق طلب �لتطليق على �لنحو �لتايل : »�إذ� ثبت للمحكمة 

�لتزوج عليها على �ملطالبة بالتطليق،  ت �لزوجة �ملر�د  �لزوجية، و�أ�رشَّ �ملناق�سات تعذر ��ستمر�ر �لعالقة  من خالل 

دت �ملحكمة مبلغًا ل�ستيفاء كافة حقوق �لزوجة و�أولدهما �مللزم �لزوج بالإنفاق عليهم، ويجب على �لزوج �إيد�ع  حدَّ

�ملبلغ �ملحدد د�خل �أجل ل يتعدى �سبعة �أيام، ت�سدر �ملحكمة مبجرد �لإيد�ع حكمًا بالتطليق ويكون هذ� �حلكم غري 

قابل لأي طعن يف جزئه �لقا�سي باإنهاء �لعالقة �لزوجية، يعترب عدم �إيد�ع �ملبلغ �ملذكور د�خل �لأجل �ملحدد تر�جعًا 

عن طلب �لإذن بالتعدد·
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�مل�ساو�ة  لتحقيق  و�إد�رية  ت�رشيعية  تد�بري  باتخاذ  )�سيد�و(،  �تفاقية  مبوجب  �لدولة 

للزوجة �أثناء �حلياة �لزوجية، ويف هذ� �ل�سدد تن�س �ملادة )8( من �لقانون باأنه: »ي�سمح 

بالزو�ج باأكرث من زوجة و�حدة يف حدود �ل�رشيعة �لإ�سالمية متى وجد �ملربر �ل�رشعي 

وتوفرت �رشوط ونية �لعدل.«

�ل�سابقة  �لزوجة  �إخبار  �لزوج   ....« �ل�سابقة:  �ملادة  من  �لثانية  �لفقرة  و�ألزمت   

رئي�س  �إىل  بالزو�ج  �لرتخي�س  طلب  م  يقدرِّ و�أن  بها،  �لزو�ج  على  يقبل  �لتي  و�ملر�أة 

�إذ�  �س بالزو�ج �جلديد،  �أن يرخرِّ �ملحكمة ملكان م�سكن �لزوجية، ميكن رئي�س �ملحكمة 

تاأكد من مو�فقتهما و�أثبت �لزوج �ملربر �ل�رشعي وقدرته على توفري �لعدل و�ل�رشوط 

�ل�رشورية للحياة �لزوجية.« 

ع �جلز�ئري ما جاء يف �ملادتني )45 ، 46( من مدونة �لأ�رشة �ملغربية يف    و�أكد �مل�رشرِّ

�رشورة و�سع تد�بري قانونية من �ساأنها �سمان  �حرت�م �ل�سو�بط �لقانونية �ملذكورة 

�أعاله و�لعمل مبوجبها من خالل فر�س  جز�ء�ت كي يحقق  مبوجبه �لأمن �لأ�رشي 

�لتدلي�س، يجوز لكل زوجة  �أنه: »يف حالة  �ملادة  )8( مكرر على  للزوجة، لذلك ن�ست 

رفع دعوى ق�سائية �سد �لزوج للمطالبة بالتطليق.« 

   ومبوجب �ملادة )8( مكرر)1(: »يف�سخ �لزو�ج �جلديد قبل �لدخول، �إذ� مل ي�ست�سدر 

�لزوج ترخي�سًا من �لقا�سي وفقًا لل�رشوط �ملن�سو�س عليها يف �ملادة )8( �أعاله«.  

تعدد  ممار�سة  لكيفية  و�رشعي  قانوين  تنظيم  �إيجاد  يف  �حلديث  �لجتاه  هذ�     

ع �لأردين يف �ملادة )6( مكرر �ملعدل لقانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية  �لزوجات �أخذ به �مل�رشرِّ

يجب  �سو�بط  و�سع  مع   �لتعّدد  �ملبد�أ  حيث  من  ت  �أقرَّ و�لتي   ،2001 عام  �لأردين 

 
)1( 

 على �لقا�سي مر�عاتها قبل �إبر�م عقد �لزو�ج �لثاين وذلك على �لنحو �لتايل:

يلي: مما  �لتحقق  ر  �ملكرَّ �لزو�ج  عقد  �إجر�ء  قبل  �لقا�سي  على  يتوجب   .  �أ 

"1. قدرة �لزوج �ملالية على �ملهر و�لنفقة. 

)1( �أ�سبحت �ملادة )6( بعد �إ�سافة )6 مكرر( بالن�س �حلايل �إليها مبوجب �لقانون �ملعدل رقم 82 ل�سنة 2001 .
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�لثانية بان �لزوج متزوج باأخرى.  �لزوجة  �إخبار   .2"
ر بعد �إجر�ء عقد �لزو�ج. ب. على �ملحكمة �إعالم �لزوجة �لأوىل بعقد �لزو�ج �ملكرَّ

  ومبوجب �ملادة )19/ 1( من �لقانون �لأردين باإمكان �لزوجة  �لأوىل  طلب �لطالق 

يف حالة �لزو�ج عليها، من خالل تفعيل �ل�رشط �لو�رد يف �ملادة )19( بعدم �لزو�ج عليها، 

ر ما يلي: »�إذ� ��سرتطت �لزوجة على زوجها �رشطًا تتحقق لها به م�سلحة  و�لتي تقررِّ

غري حمظورة �رشعًا، ول مي�س حق �لغري، كاأن ت�سرتط عليه �أن ل يخرجها من بلدها، 

�أو �أن ل يتزوج عليها، �أو �أن يجعل �أمرها بيدها تطلق نف�سها �إذ� �ساءت، �أو �أن ي�سكنها يف 

بلد معني كان �ل�رشط �سحيحًا وملزمًا، فان مل يِف به �لزوج ف�سخ �لعقد بطلب �لزوجة 

ولها مطالبته ب�سائر حقوقها �لزوجية. 

   متاثل �ملادة )111( من قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �مل�رشي �ملعدل يف عام 1985  

�ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قانون  من   )8( و�ملادة  �ملغربية  �لأ�رشة  نة  مدورِّ من   )45( �ملادة 

�جلز�ئري �ملعدل 2005، و�ملادة)6( مكرر �ملعدل لقانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لأردين 

�لتزوج عليها، مما عليه يف  �أكرب للزوجة  �ملر�د  2001، يف توفري �سمانة قانونية  عام 

�لقانون �لأردين، حيث �أجاز �لقانون �مل�رشي لتلك �لزوجة �حلق يف طلب �لطالق منه 

�إذ� حلق بها �رشر مادي �أو معنوي يتعذر معه دو�م �لع�رشة بني �أمثالهما، ولو مل تكن 

قد ��سرتطت عليه يف �لعقد �أل يتزوج عليها. 

على  �ملادة  هذه  من   )3( �لفقرة  ن�ست  ذلك  على  ب  ترتتَّ قد  �لتي  �مل�ساكل  لتفادي 

من  �سنة  م�سي  بعد  �أخرى  من  �لزو�ج  ب�سبب  �لتطليق  طلب  يف  �لزوجة  حق  �سقوط 

�إذ� كانت ر�سيت بذلك �رش�حًة �أو �سمنًا، ويتجدد حقها يف  تاريخ علمها بالزو�ج، �إل 

طلب �لتطليق كلما تزوج باأخرى، ول�سمان حق �لزوجة �جلديدة يف حالة عدم �لعلم باأنه 

متزوج بغريها، ن�ست �لفقرة �لأخرية من �ملادة )111( من �لقانون �مل�رشي �ملعدل عام 

�لتطليق. طلب  يف  �لثانية  �لزوجة  حق  على   ،1985
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�حلق يف �لتعوي�س �ملادي �لعادل:   )5
لقوله  �لإ�سالمية،   �ل�رشيعة  �أحكام  �إىل  �ملتعة   نفقة  يف  �ملطلقة   �ملر�أة  حق  ي�ستند   

�سبحانه وتعاىل يف �سورة �لبقرة: » وللمطلقات متاٌع باملعروف حقًا على �ملتقني« وقوله 

تعاىل: » ومتعوهن على �ملو�سع قدره، وعلى �ملقرت قدره «، وعلى �لرغم من هذ� �لأ�سل 

�لأحو�ل  قو�نني  غالبية  فاإّن  مطلق،  ب�سكل  ووجوبها  للمتعة  �لإ�سالمي  �لت�رشيعي 

�ل�سخ�سية �لعربية قيدت هذ� �حلق للمر�أة  ملدد زمنية معينة ل تتجاوز نفقة �سنة، ول 

تزيد عن ثالث �سنو�ت، �أو ترك �أمر تقديرها �إىل �ملحكمة �ملخت�سة متى تو�فرت بع�س 

�ل�رشوط يف �لطالق ويف و�سع �ملطلقة. 

بحق  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قانون  من   )165 )�ملادة  يف  �لكويتي  ع  �مل�رشرِّ ياأخذ 

�ملطلقة يف نفقة �ملتعة �لتي ل تتجاوز نفقة �سنة مبجرد وقوع �لطالق بالإر�دة �ملنفردة 

��ستعمال حقه، ويجوز  �لزوج يف  �لتع�سف من  �إثبات ح�سول  للزوج، ودون ��سرت�ط 

�أن يرخ�س للمطلق �سد�د نفقة �ملتعة  دفعة و�حدة و�إمنا على �أق�ساط مر�عاة لظروفه 

 ،1991 لعام  �ل�سود�ين  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  )138( من قانون  �ملادة  �ملالية. ومتاثلها 

�لتطليق  �ملتعة:  نفقة  من  �لتالية  �حلالت  وت�ستثنى  �أ�سهر،  �ستة  نفقة  يتجاوز  �أل  على 

لعدم �لإنفاق ب�سبب �إع�سار �لزوج، �لتفريق للعيب �إذ� كان ب�سبب من �لزوجة، �لتفريق 

باخللع، �أو بالفدية، �أو على مال. 

�لكويتي  �لقانون    ،2006   متاثل �ملادة )115( من قانون �لأ�رشة �لقطري لعام 

�إذ� كان �لطالق ب�سبب من جهة  �ملتعة  » ت�ستحق كل مطلقة  و�لتي تن�س على ما يلي: 

لعدم  �لتطليق  �ل�سابقة  �لفقرة  �أحكام  من  وي�ستثنى  متع�سفًا  يكن  و�إن  حتى  �لزوج، 

ل  مبا  �ملطلقة  وحال  �ملطلق  ي�رش  ح�سب  �ملتعة  وتقدر  �لزوج.  �إع�سار  ب�سبب  �لإنفاق 

يجاوز نفقة ثالث �سنو�ت «.

 وتاأخذ بالجتاه �ملعمول به يف كل من �لقانونني �لكويتي و�لقطري بالن�سبة لكيفية 

بالإر�دة  �لطالق  عن  �ملطلقة  لتعوي�س  عنها  �ملقدر  �لزمنية  و�لفرتة  �ملتعة  نفقة  تقدير 
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 ،2005 لعام  �لإمار�تي  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قانون  )140( من  �ملادة  للزوج،  �ملنفردة 

باإر�دته  �سحيح  زو�ج  يف  بها  �ملدخول  زوجته  �لزوج  طلق  �إذ�   « �أنه:  على  تن�س  �لتي 

�ملنفردة ومن غري طلب منها، ��ستحقت متعة غري نفقة �لعدة بح�سب حال �لزوج ومبا 

ل يجاوز نفقة �سنة لأمثالها، ويجوز للقا�سي تق�سيطها ح�سب ي�سار �لزوج و�إع�ساره، 

وير�عى يف تقديرها ما �أ�ساب �ملر�أة من �رشر «.

�ل�سلطة  للقا�سي  �لُعماين   �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قانون  من   )91( �ملادة  �أجازت 

�لتقديرية يف تقدير فرتة ��ستحقاق �ملطلقة للمتعة، دون تقييدها بفرتة معينة �أو تو�فر 

�رشوط يف �لطالق من جانب �لزوج،  ومل ت�سع مدًة  لنفقة �ملتعة، ومل ت�سرتط �أن يكون 

ي�رش  ح�سب  �ملتعة  لنفقة  بها  �ملدخول  �ملطلقة  ��ستحقاق  يكون  و�إمنا  تع�سفيًا،  �لطالق 

ومل  مطلق،  كل  على  و�جب  �ملتعة  نفقة  �أن   �لعماين  ع  �مل�رشرِّ يوؤكد  �لن�س  بهذ�  �ملطلق، 

وللمطلقات   « تعاىل:  قوله  مع  يتفق  بذلك  وهو  للمحكمة  ذلك  تاركًا  للمتعة  حدً�  ي�سع 

متاٌع باملعروف حقًا للمتقني«. وقوله تعاىل: » ومتعوهن على �ملو�ّسع قدره وعلى �ملقرّت 

قدره باملعروف حقًا على �ملتقني«.

ع يف  �ملادة )60( من مدونة �لأحو�ل �ل�سخ�سية يف �ملغرب تو�فر   مل ي�سرتط �مل�رشرِّ

�لطالق من جانبه  �إذ� كان  بذلك  �ملطلق  و�ألزم  �ملتعة،   نفقة   �ملر�أة   �ل�رشر ل�ستحقاق 

�لدول  �ل�سخ�سية يف    يف حني ت�سرتط  بع�س قو�نني �لأحو�ل 
)1(

بقدر ي�رشه وحالها. 

�لعربية �أن يكون �لطالق تع�سفيًا  لإقر�ر نفقة �ملتعة،  مثال ذلك �ملادة )52( من قانون 

ف �لزوج يف �لطالق حكم  �لأ�رشة �جلز�ئري �لذي ين�س على �أنه: »�إذ� تبنيَّ للقا�سي تع�سُّ

للمطلقة بالتعوي�س عن �ل�رشر �لالحق بها، وت�سع �ملادة )39/ 3( من قانون �لأحو�ل 

�ملتعة  لتقرير نفقة  �لو�جب تو�فرها  �ل�رشوط   ،1985 �ملعدل عام  �لعر�قي  �ل�سخ�سية 

ويحكم  �لأخرى،  �لثابتة  حقوقها  على  عالوة  �سنتني  يتجاوز  ل  مبا  �ملطلقة   للزوجة 

لها بذلك  بعد تاأكد �ملحكمة �أن �لزوج متع�سف يف �لطالق، و�أن �لزوجة �أ�سابها �رشر 

)1(  ملعرفة موقف فقهاء �ملذ�هب �لأربعة بالن�سبة �إىل وجوب �ملتعة للمطلقة وفقًا لالآيات �لقر�آنية، ر�جع، عبد �لنبي مكيو، 

�لو�سيط يف �رشح مدونة �لأحو�ل ل�سخ�سية، �جلزء �لأول، �لزو�ج و�لطالق ، 1971. 
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ودرجة  �ملالية  �لزوج  حالة  مع  يتنا�سب  �لتعوي�س  يكون  �أن  وب�رشط  ذلك،  جر�ء  من 

تع�سفه. 

 يف حني يختلف �لنظام �لقانوين �ملقرر للمتعة عن �لطالق  يف تون�س عن بقية �لدول 

�لعربية، حيث �إنه مبوجب �ملادة )30( من جملة �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لتون�سي �ملعدل عام 

1962،  ل يقع �لطالق �إل لدى �ملحكمة ويحكم بالطالق وفقًا للمادة )31(، بناًء على طلب 
من �لزوج �أو �لزوجة �أو برت��سي �لزوجني، ويف حالة �لطالق بناء على رغبة �لزوج �أو 

�لزوجة ب�سكل �نفر�دي،  �أجازت �لفقرة �لثالثة من �ملادة �ل�سابقة، للمحكمة تقدير �ملتعة 

لتعوي�س �ل�رشر �حلا�سل للزوجة �أو ما تدفعه هي للزوج من �لتعوي�سات.

�ملر�أة  تباينها، حق  �لرغم من  �لعربية على  �ل�سخ�سية   �لأحو�ل  �إن قر�ر قو�نني    

ز  �ملطلقة بنفقة �ملتعة يف حالة �لطالق بالإر�دة �ملنفردة من قبل  �لزوج، و�إن كان  يعزرِّ

حق �ملطلقة يف �حل�سول على �لتعوي�س �ملايل يف حالة �إنهاء عقد �لزو�ج بالإر�دة �ملنفردة 

لنفقة  �ملطلقة  ل�ستحقاق  تو�فرها  �لو�جب  و�ل�رشوط  ومقد�ر  طبيعة  �أن   �إل   ، للزوج 

ن يف قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لعربية ل توؤدي �لغر�س �لذي من  �ملتعة كما هو مدوَّ

�أجلة فر�ست �ل�رشيعة �لإ�سالمية هذه �لنفقة للمر�أة �ملطلقة. 

يت�سح مما �سبق، �أن �لتنظيم  �لقانوين لنفقة �ملتعة يف قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية 

�لعربية، مل يتمكن من �حلد من حالت �لطالق �لتع�سفي �أو ح�سول �ملطلقة على تعوي�س 

عادل ميكنها من �لعي�س بكر�مة، ول تكون عالة على �لدولة �أو على �أبنائها  ب�سبب ما 

�ساب �لتنظيم �لقانوين �لقائم  من غمو�س يف �سياغة �أحكامه،  بالإ�سافة �إىل تقييد هذ� 

�حلق �ل�رشعي  ب�رشوٍط  جمحفٍة يجب �إثباتها من �ملطلقة للح�سول على حقها �ل�رشعي  

قو�نني  غالبية  يف  م�سمونه  من  �لتعوي�س  يف  �ملطلقة  �ملر�أة   حق  يفرغ  مما  و�لقانوين، 

)1(
�لأحو�ل �ل�سخ�سية يف �لدول �لعربية. 

)1( ت�سع �ملادة )84( من مدونة �لأ�رشة �لغربية، �لقو�عد �لعامة ب�ساأن كيفية تقدير نفقة �ملتعة دون �لدخول يف �لتفا�سيل، 

من �أهمها �لأخذ يف �لعتبار فرتة �لزو�ج و�لو�سعية �ملالية للزوج، و�أ�سباب �لطالق، ومدى تع�سف �لزوج يف توقيعه. 
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�خلال�ضة:

تبنيرِّ �لورقة �لتاأثري �ل�سلبي لتحفظات �لدول �لعربية على �لتفاقية �لدولية للق�ساء 

على جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة ل�سنة 1979، ويظهر ذلك يف عدم مو�كبة بع�س 

ت�رشيعات �لأحو�ل �ل�سخ�سية وقو�نني �لأ�رشة لتطور �ملركز �لقانوين للمر�أة �لعربية 

يف تفعيل مبد�أ �مل�ساو�ة بني �لرجل و�ملر�أة يف �لعالقات �لزوجية �أثناء فرتة �لزو�ج وبعد 

�نحالل �لعالقة.

من جانب �آخر، توؤكد �لورقة على �أن �حلقوق �لأ�رشية يف �لنظام �لقانوين �لعربي ل 

يز�ل دون �مل�ستوى �ملطلوب للنهو�س بحقوق �ملر�أة �لعربية، كما يت�سح من ��ستعر��س 

�لثالثة، وقو�نني  �لألفية  �ملعدلة يف  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  �لقانونية يف قو�نني  �لن�سو�س 

�لأ�رشة �جلديدة يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجى ب�سورة خا�سة. 

تعهد�تها  تفعيل  على  �لعمل  �لعربية  �لدول  معظم  يف  عني  �مل�رشرِّ على  ينبغي  لذلك   

خا�سة  وب�سورة  �لإن�سانية،  �حلقوق  يف  و�لرجل  �ملر�أة  بني  �مل�ساو�ة  لتحقيق  �لدولية 

�لعالقات �لأ�رشية، من خالل تعديل �لن�سو�س �ملتعلقة بحق �ملر�أة يف �مل�ساو�ة باحلقوق 

�لأ�رشية، بعيدً� عن �ملز�يد�ت �لتي حتط من كر�مة �لإن�سان لأن �ملر�أة �أي�سا �إن�سان يجب 

متكينها يف حق �لتمتع بنف�س �حلقوق و�لو�جبات يف �حلقوق �لأ�رشية دون متييز على 

�أ�سا�س �جلن�س.  
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�ملر�جع:

- ر�جع ت�رشيح وزير �لأوقاف �مل�رشي �لدكتور حممود حمدي زقزوق، �آنذ�ك بقوله: 

�إن  جتديد �خلطاب �لديني يعد من �سنن �حلياة لأن �لعامل يتغري يومًا بعد يوم،   «

�لزمن عند فرتة حمددة،  �أن نوقف عجالت  �أمر �رشوري ول ن�ستطيع  و�لتجديد 

و�إمنا يجب �أن نتطور ون�سري معه «، جريدة �لقب�س �لكويتية، 2 /11 / 2007. 

وتو�سيات  �تفاقيات  لتطبيق  �لقانونيني  �خلرب�ء  »جلنة  يف  كخبرية  �لباحثة  عملت   -

منظمة �لعمل �لدولية« يف �لفرتة من  )1983 �إىل 1996(. 

- لتفا�سيل  موقف كل  دولة عربية  من  �لتفاقية �لدولية للق�ساء على جميع ��سكال 

�لتمييز �سد �ملر�أة، ر�جع �جلدول  رقم )1(، �ملرفق بهذه �لورقة. 

�سنة  )�لت�سديق  �لقمر  جزر   ( هي  كلية  �لتفاقية  هذه  على  دول   ثالثة  تتحفظ  مل   -

1994(، جيبوتي )�لت�سديق �سنة 1998(،  دولة فل�سطني ) �لت�سديق �سنة 2014(. 
حول موقف �لدول �لعربية �مل�سدقة على هذه �لتفاقية وحتفظاتهم، �نظر �جلدول 

رقم )1( �ملرفق بالدر��سة.

جمهورية   ،2014 نهاية  حتى  �لتفاقية  هذه  على  ت�سدق  مل  �لتي  �لعربية  �لدول   -

�ل�سود�ن، وجمهورية �ل�سومال.

- لتفادي تفاوت  �جلز�ء�ت �ملقررة يف بع�س �لت�رشيعات �جلز�ئية �سد �ملر�أة ب�سورة 

خا�سة، تطالب �لفقرة )ز( من �تفاقية )�سيد�و(، �لدول �لأطر�ف فيها: »�إلغاء جميع 

�أحكام قو�نني �لعقوبات �لوطنية �لتي ت�سكل متييز� �سد �ملر�أة«.  

باأكملها،  �لثانية  �ملادة   على  �لتفاقية  يف  �لأطر�ف  �لعربية  �لدول  غالبية  حتفظت   -

رغم �أنها تعد من �ملو�د �لأ�سا�سية يف �لتفاقية و�لتي ت�سع �لإطار �لعام للتز�مات 

�لدول �لأطر�ف يف �لق�ساء على �لتمييز �سد �ملر�أة يف �ستى �مليادين، من هذه �لدول 
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)جمهورية م�رش �لعربية، مملكة �لبحرين ،  �سوريا ،�جلز�ئر، ليبيا ، دولة �لإمار�ت 

�لعبية �ملتحدة ، �لعر�ق( . ملزيد من �ملو�قف �لعربية جتاه هذه �ملادة، ر�جع �جلدول 

رقم )1( �ملرفق بالدر��سة. 

�ملر�أة  حق  تتناول  �لتي   )9( �ملادة  من   )2( �لفقرة  علي  �أي�سا  �لكويت  دولة  ظت  حتفَّ  -

يف �كت�ساب جن�سيتها �أو �لحتفاظ بها �أو تغيريها. حيث توؤكد �لفقرة )2( من هذه 

�ملادة على ما يلي: متنح �لدول �لأطر�ف �ملر�أة حقًا م�ساويًا حلق �لرجل فيما يتعلق 

بجن�سية �أطفالها.

- حتفظت دولة �لكويت يف عام )1994 ( �أثناء �لت�سديق على هذه �لتفاقية، على �أربع 

مو�د �أ�سا�سية من �لتفاقية وهي �ملادة )7/ �أ، 2-9،( �ملادة 16 / ( و�لفقرة، )و من 

�ملادة 29 من �لتفاقية( ��ستنادً� على �ملربر�ت �لتالية، خمالفة  �أو تعار�س تلك �ملو�د 

�لولية  حقوق  ب�ساأن  �لتفاقية  مو�د  وتعار�س  �لإ�سالمية،   �ل�رشيعة  �أحكام  مع 

 2006 عام  ويف  �لإ�سالمية(،  �ل�رشيعة  �أحكام  مع  و�لتبني  و�لو�ساية  و�لقو�مة 

�سحبت حتفظها على �ملادة  )7 / �أ(  فقط  بعد �إقر�ر �حلق �ل�سيا�سي للمر�أة يف 16 

مايو 2005. 

- من �لدول �لأطر�ف �لتى �عرت�ست على حتفظات �لدول �لعربية و�لإ�سالمية نذكر ما 

1986(، �لرنويج )16  يلى: �لدمنرك بتاريخ )25 �أكتوبر 1990(، �أملانيا )11 يناير 

بلجيكا   ،)1997 )�أغ�سط�س  �لربتغال  يوليو 1990(، �ل�سويد )17 مار�س 1986(، 

)19 يناير 1996(، �ملك�سيك )11 يناير 1985(، لن�س �لعرت��س، ر�جع.

http://www.un.org/Depts/Treaty/final/ts2/newfiles/part_

boo/iv_8.htm PP.35 
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- �ملادة )27( من �تفاقية فيينا لقانون �ملعاهد�ت ل�سنة 1969 و�لتي تن�س على ما يلي: 

»ل يجوز لطرف يف معاهدة �أن يحتج بن�سو�س قانونه �لد�خلي كمربر لإخفاقه يف 

تنفيذ �ملعاهدة،  ل تخل هذه �لقاعدة باملادة )46(« من هذه �ملعاهدة و�لتي تن�س على 

قد  باملعاهدة  �للتز�م  �لتعبري عن ر�ساها  باأن  �أن حتتج  للدولة  لي�س  يلي: »-1  ما 

مت باملخالفة حلكم يف قانونها �لد�خلي يتعلق بالخت�سا�س بعقد �ملعاهد�ت ك�سبب 

�أ�سا�سية من قو�عد  بقاعدة  بينة وتعلقت  �ملخالفة  �إذ� كانت  �إل  �لر�سا،  لإبطال هذ� 

مو�سوعية  ب�سورة  و��سحة  كانت  �إذ�  بينة  �ملخالفة  تعترب   2- �لد�خلي.   �لقانون 

لأي دولة تت�رشف يف هذ� �ل�ساأن وفق �لتعامل �ملعتاد وبح�سن نية«.

و�لعر�ق  وتون�س  م�رش  حتفظات  على  �ل�سويد  مملكة  �عرت��س  يف  جاء  �لر�أي  هذ�   -

�لعرت��س  وبني  �لإ�سالمية،  �لدول  وبع�س  و�لأردن  ولبنان  وليبيا  و�لكويت 

�لنحو  على  �لتفاقية  على  عام  ب�سكل  �لتحفظات  على  �ملرتتبة  �لآثار  �ل�سويدي  

�لتاىل: 

The Government of Sweden wishes to take this 

opportunity to make the observation that the reason why 

reservations incompatible with the object and purpose of 

a treaty are no acceptable is precisely that otherwise they 

would render a basic international obligation of a contractual 

nature meaningless. Incompatible reservations, made in 

respect of the convention on the elimination of all form of 

discrimination against women, do not only cast doubts on 

the commitments of the reserving states to the objects and 

purpose of this Convention, but also moreover, contribute 

to undermine the basis of international contractual law. “ 
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1945 على تعزيز  - تن�س �لفقرة )3( من �ملادة �لأوىل من ميثاق �لأمم �ملتحدة ل�سنة 

�ملتحدة،  �لأمم  �أهد�ف  �أ�سا�سيًا من  باعتباره هدفًا  �لرجل و�ملر�أة  �مل�ساو�ة بني  مبد�أ 

وذلك على �لنحو �لتايل: » .... تعمل �لأمم �ملتحدة على تعزيز �حرت�م حقوق �لإن�سان 

ب�سبب  �إطالقًا بال متييز  ذلك  و�لت�سجيع على  للنا�س جميعًا  �لأ�سا�سية  و�حلريات 

�جلن�س �أو �للغة �أو �لدين، ول تفريق بني �لرجال و�لن�ساء«. وتاأكيدً� على ذلك تن�س 

يلي: »لكل  ما  على    1948 ل�سنة  �لإن�سان  حلقوق  �لعاملي  �لإعالن  من  �ملادة )2( 

�إن�سان حق �لتمتع بكافة �حلقوق و�حلريات �لو�ردة يف هذ� �لإعالن، دون �أي متييز، 

كالتمييز ب�سبب �لعن�رش �أو �للون �أو �جلن�س �أو �للغة �أو �لدين �أو �لر�أي �ل�سيا�سي �أو 

�أي ر�أي �آخر، �أو �لأ�سل �لوطني �أو �لجتماعي �أو �لرثوة �أو �مليالد �أو �أي و�سع �آخر، 

دون �أي تفرقة بني �لرجال و�لن�ساء. 

-  �أقر جمل�س �لوزر�ء �لإمار�تي بتاريخ 12 يوليو  2005  قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية 

يف  مياثل  مادة   )363( من  ويتكون  �سنو�ت،  ثالث  من  �أكرث  �أعد�ده  ��ستغرق  �لذي 

بع�س  وحتديث  تطوير  مع  �لكويتي،   �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  قانون  �لعامة  خطوطه 

�ملو�د �لتي حتقق �لعدل و�لإن�ساف للمر�أة. يف حني يتكون قانون �لأ�رشة يف دولة 

قطر من )301( مادة، لن�س �لقانون ر�جع، �ملوقع �لألكرتوين لدول جمل�س �لتعاون 

 www.gcc-legal.org “ :خلليجي�

�لتي  �لعربية  �خلليج  �لدول  �لتعاون  جمل�س  دول  �أو�ئل  من  �لكويت  دولة  تعترب   -

 )347( من  يتكون    ،1984 ل�سنة  �ل�سخ�سية  لالأحو�ل  متكاماًل  قانونًا  �أ�سدرت 

مادة، ويحتوي هذ� �لقانون  على  �لعديد من �ملو�د �لتي تكر�س �لتمييز بني �لرجل 

تنظيم  يف  �أي�سًا  �ساهم  �لقانون  هذ�  �أن  �إل  �لعائلية،  و�لو�جبات  �حلقوق  يف   و�ملر�أة 

�حلد  ويف  و�لأبناء،  �لزوجني  من  كٍل  وحقوق  �لزوجية  بالعالقات  �ملتعلقة  �مل�سائل 

و�لنفقة  و�ملهر  �خلطبة   على  �ملرتتبة  باللتز�مات  �خلا�سة  �لأ�رشية  �ملنازعات  من 

�لزوجية ونفقة �لأبناء.
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- �ملر�سوم �ل�سلطاين رقم 33/ 97 باإ�سد�ر قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية، كذلك ر�جع 

�ملادة )3( من قانون �ل�رشة يف مملكة �لبحرين ل�سنة 2009  

- وثيقة م�سقط  للنظام �أو �لقانون �ملوحد لالأحو�ل �ل�سخ�سية لدول جمل�س �لتعاون 

لدول �خلليج �لعربية �لعام 2001، �أحد م�رشوعات تقنني �أحكام �ل�رشيعة �لإ�سالمية 

بالأمانة �لعامة للمجل�س ويتكون من )282( مادة .

 -  �ملادة )37( من قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �ل�سود�نية لعام 1991.  و�ملادة )6( من 

قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لأردين �ملعدل عام 2001، حيث �أجازت للقا�سي عند 

�لطلب حق تزويج �لبكر �لتي �أمتت �خلام�سة ع�رشة من عمرها من �لكفء يف حال 

ع�سل �لويل غري �لأب �أو �جلد بال �سبب م�رشوع. ب.( �أما �إذ� كان ع�سلها من قبل 

�لأب �أو �جلد فال ينظر يف طلبها �إل �إذ� كانت �أمتت ثمانية ع�رش عامًا وكان �لع�سل 

بال �سبب م�رشوع.  �أي�سا �ملادة )18/ 2( من قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �ليمني، يف 

�جلمهورية �ليمينية لعام 1992 �ملعدل.  

�إذ�   « �لأردين، على ما يلي:  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  1( من قانون   / 19( �ملادة   - تن�س 

��سرتطت �لزوجة على زوجها �رشطًا تتحقق لها به م�سلحة غري حمظورة �رشعًا 

يتزوج  �أن ل  �أو  بلدها  �أن ل يخرجها من  كاأن ت�سرتط عليه  �لغري،   ول مي�س حق 

عليها، �أو �أن يجعل �أمرها بيدها تطلق نف�سها �إذ� �ساءت، �أو �أن ي�سكنها يف بلد معني 

كان �ل�رشط �سحيحًا وملزمًا فاإن مل يف به �لزوج ف�سخ �لعقد بطلب �لزوجة ولها 

مطالبته ب�سائر حقوقها �لزوجية. 

- لدر��سة مف�سلة حول موقف ع�رشة  قو�نني لالأحو�ل �ل�سخ�سية  يف �لدول �لعربية 

من  حق �لزوجة يف �إنهاء عقد �لزو�ج، ر�جع، �لدر��سة �لتي �أعدتها �لكاتبة  للمنتدى 

�لقانوين )�ملر�أة و�لقانون( حتديات �لو�قع و�آفاق �مل�ستقبل، بعنو�ن: )حق  �ملر�أة  يف 

�إنهاء عقد �لزو�ج  يف قو�نني �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لعربية( مملكة �لبحرين، 28 – 29 

�أبريل 2001 .  
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ع �لكويتي ت�سع مو�د لتنظيم طالق �خللع ولبيان �رشوطه و�أثاره على  �س �مل�رشرِّ - خ�سَّ

 94( �ملو�د  وكذلك   . �لقانون  من   )119 �إىل   111 حقوق �لزوجة و�لأبناء. )�ملو�د 

�إىل 97( من �لقانون �لعماين، و�ملادتني )101 ، 111( من �لقانون �لإمار�تي، و�ملو�د 

قانون  من    99 �ىل   97 و)�ملو�د  �لقطري(  �لأ�رشة  قانون  من   )122 �إىل   118(

�لأ�رشة  �لبحريني، �إىل جانب �ملو�د )93 �إىل 96( من وثيقة م�سقط �ملوحدة لقانون 

�لأحو�ل �ل�سخ�سية لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي. 

 )112 �إىل   102( �ملو�د من  - خ�س�س �لقانون �لأردين مبوجب تعديالت �سنة 1977، 

به كبدل يف �خللع، مع  �للتز�م  �لقانون  لطالق �خللع و�رشوطه وفيما ي�سح  من 

�ملخالعة  يف  �لرجل  ��سرتط  �إذ�   « باأنه:  جميعها  �لعربية  �لقو�نني  يف  هو  كما  �لتاأكيد 

�إم�ساك �لولد عنده مدة �حل�سانة �سحت �ملخالعة وبطل �ل�رشط، وكان حلا�سنته 

111( من  )�ملادة  �لولد فقري�.  �أن كان  �أبوه بنفقته فقط  �أخذه منه ويلزم  �ل�رشعية 

�لقانون �لأردين . ر�جع، �جلريدة �لر�سمية رقم 4149 بتاريخ 16 / 9 / 1986. 

�س 3158   

 ،1993  - ياأخذ بهذ� �لجتاه قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية يف �جلمهورية �ليمينية لعام 

لعام  �ملغربية  �لأ�رشة  مدونة  من   )115( و�ملادة   )74( �ملادة  يف   1988 �ملعدل 

.2004

عقد  َحّل  هو  »�خللع  يلي:  ما  على  �لقطري  �لأ�رشة  قانون  من    )188( �ملادة   تن�س   -

�لزوجة،  تبذله  بدل  على  معناه،  يف  ما  �أو  �خللع،  بلفظ  �لزوجني  برت��سي  �لزو�ج 

ول ي�سرتط �أن يكون يف حالة طهر �ملر�أة، ويكون ف�سخًا.  و�أ�سافت �ملادة )119(، 

ي�سرتط ل�سحة �خللع �أهلية �لزوجة للبذل، و�أهلية �لزوج لإيقاع �لطالق.

من  حق  �أي  عن  ول  �لأولد،  ح�سانة  عن  �لتخلي  �خللع  بدل  يكون  �أن  يجوز  »ل   -

يكون  �لتي  �لأحو�ل  يف  �سحيحًا  �خللع  يعترب   ،)121( �ملادة  و�أ�سافت  حقوقهم.« 

فيها بدل �خللع فا�سدً�، ويبطل �لبدل، وعلى �لقا�سي تقدير �لبدل �ملنا�سب.
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- تن�س �لفقرة )3( من �ملادة )20( من �لقانون �مل�رشي �ملعدل: “ول ي�سح �أن يكون 

ويقع  حقوقهم.  من  حق  �أي  �أو  نفقتهم  �أو  �ل�سغار  ح�سانة  �إ�سقاط  �خللع  مقابل 

�لأحو�ل - غري  . ويكون �حلكم - يف جميع  بائن  �لأحو�ل طالق  باخللع يف جميع 

قابل للطعن عليه باأي طريق من طرق �لطعن. 

 - تن�س �ملادة )57( من �لقانون �جلز�ئري �ملعدل 2005: “تكون �لأحكام �ل�سادرة يف 

�ملادية.  دعاوى �لطالق و�لتطليق و�خللع غري قالبة لال�ستئناف فيما عد� جو�نبها 

وتكون �لأحكام �ملتعلقة  باحل�سانة قابلة لال�ستئناف. 

 - تلزم �ملادة )12( من قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية للجمهورية �ليمنية �ملعدل 1999،  

�لزوج يف  حالة  �لرغبة يف تعدد �لزوجات �إثبات ما يلي: 1. �لقدرة على �لعدل و�إل 

متزوج  باأنه  �ملر�أة  3.�إ�سعار  �لإعالة،  على  �لقدرة  للزوج  يكون  �أن   .2 فو�حدة، 

بغريها.

من   )37( و�ملادة  �لإمار�تي   �لقانون  من   )6  / - ي�ستدل على ذلك  من  �ملو�د  )55 

)57( من قانون  1979 و�ملادة  ل�سنة  �ل�سخ�سية يف �سلطنة عمان  �لأحو�ل  قانون 

�لأ�رشة  لعام 2006، عند تناولها حلقوق �لزوجة على زوجها: “�لعدل بينها وبني 

�ملادة )51 / د( من قانون  �أكرث من زوجة. ومتاثل  �أن كان للزوج  �لزوجات  بقية 

�لأحو�ل  قانون  من   )17( و�ملادة   .1991 لعام  �ل�سود�ين  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل 

ع بجو�ز تعدد �لزو�ج يف هذه  �ل�سخ�سي �ل�سوري لعام 1953. هذ� �إقر�ر من �مل�رشرِّ

�لدول. 

- جتيز �ملادة )45( من مدونة �لأ�رشة �ملغربية للزوجة �لأوىل حق طلب �لتطليق على 

النحو التايل : “�إذ� ثبت للمحكمة من خالل �ملناق�سات تعذر ��ستمر�ر �لعالقة �لزوجية، 

دت �ملحكمة مبلغًا  ت �لزوجة �ملر�د �لتزوج عليها على �ملطالبة بالتطليق، حدَّ و�أ�رشَّ

ل�ستيفاء كافة حقوق �لزوجة و�أولدهما �مللزم �لزوج بالإنفاق عليهم، ويجب على 

�أيام، ت�سدر �ملحكمة مبجرد  �إيد�ع �ملبلغ �ملحدد د�خل �أجل ل يتعدى �سبعة  �لزوج 
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�لقا�سي  جزئه  يف  طعن  لأي  قابل  غري  �حلكم  هذ�  ويكون  بالتطليق  حكمًا  �لإيد�ع 

باإنهاء �لعالقة �لزوجية، يعترب عدم �إيد�ع �ملبلغ �ملذكور د�خل �لأجل �ملحدد تر�جعًا 

عن طلب �لإذن بالتعدد·

 - �أ�سبحت �ملادة )6( بعد �إ�سافة )6 مكرر( بالن�س �حلايل �إليها مبوجب �لقانون �ملعدل

رقم 82 ل�سنة 2001 .

-  ملعرفة موقف فقهاء �ملذ�هب �لأربعة بالن�سبة �إىل وجوب �ملتعة للمطلقة وفقًا لالآيات 

ل�سخ�سية،  �لأحو�ل  مدونة  �رشح  يف  �لو�سيط  مكيو،  �لنبي  عبد  ر�جع،  �لقر�آنية، 

�جلزء �لأول، �لزو�ج و�لطالق ، 1971. 

تقدير  كيفية  ب�ساأن  �لعامة  �لقو�عد  �لغربية،  �لأ�رشة  مدونة  من   )84( �ملادة  ت�سع   -

�لزو�ج  فرتة  �لعتبار  يف  �لأخذ  �أهمها  من  �لتفا�سيل،  يف  �لدخول  دون  �ملتعة  نفقة 

و�لو�سعية �ملالية للزوج، و�أ�سباب �لطالق، ومدى تع�سف �لزوج يف توقيعه. 
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�ل�ضفحة�ملــو�ضــوع

21ملخ�س

23مقدمة

�لف�ضل �لتمهيدي 

27�أوًل- موقف �لدول �لعربية من �لتفاقية �لدولية )�سيد�و(

31ثانيًا- قر�ءة يف �لتحفظ  �لكويتي على �ملادة )16(

�لف�ضل �الأول: قو�نني �الأحو�ل �ل�ضخ�ضية وتقييد تطبيق �تفاقية �ضيد�و

34ثالثًا-  �ل�سفات �مل�سرتكة لتحفظات �لدول �لعربية

35ر�بعًا- مربر�ت �عرت��س �لدول �لأطر�ف على �لتحفظات �لعربية

�لف�ضل �لثاين: �أهم �حلقوق �ملقيدة يف �لعالقات �الأ�رسية

�لزوج �ختيار  يف  �حلق   .140

�لزو�ج عقد  �إنهاء  يف  �حلق   .241

�خللع( )طالق  �لطالق  يف  �لنفر�دي  �حلق   .342
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