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ممدمة البحث 
تحتفىىىلالجمعٌىىىةالعامىىىةلؤلمىىىمالمتحىىىدةسىىىنوٌاوبتىىىارٌ ٕ٘ نىىىوفمبر,بىىىالٌومالعىىىالمًلمناهضىىىةالعنىىىؾضىىىد
المىىىرأ ة,وتوصىىىًالمنظمىىىةالدولٌىىىةجمٌىىىعالمنظمىىىاتالرسىىىمٌةوؼٌرحكومٌىىىةووسىىىابلاألعىىىبلمحىىىولالعىىىالم
بىىالتروٌللثقافىىةالقضىىاءعلىىىالعنىىؾتجىىاهالمىىراة,فالتىىارٌ المىىذكورمىىرتبطبقصىىةمهمىىةتعىىودالىىىعىىام
ٓ ٔ9ٙمتبلزمىىىىةبحادثىىىىةوقعىىىىتبالىىىىدومنٌكانتلىىىى الجمهورٌىىىىةالواقعىىىىةبالكىىىىارٌبًعلىىىىىمشىىىىارؾكوبىىىىا
وهىىىاٌتً,حٌىىىثقتلىىىتاألخىىىواتمٌرابىىىال,لتصىىىباتلىىى الحادثىىىةال حقىىىاالهىىىامللعىىىالمفٌمىىىاٌتعلىىى بقضىىىاٌا
مناهضىىةالعنىىؾضىىدالمىىراة.وتسىىتقطبظىىاهرةالعنىىؾضىىدالمىىراةوالطفىىلاهتمامىىاعالمٌىىا,وقىىدبىىداذلىى 
جلٌىىىامىىىنخىىىبللالنىىىدواتالدولٌىىىةواالبحىىىاثوالدراسىىىاتالتىىىًطرحىىىتفىىىًهىىىذاالمجىىىال,علمىىىاءالىىىنف 
,والفبلسىىىفةواألختصاصىىىٌناألجتمىىىاعٌٌنالىىىىالسىىىعًألٌجىىىادقىىىوانٌنوتشىىىرٌعاتتحمىىىًالمىىىرأةوالطفىىىل
مىىىناشىىىىكالالعنىىىىؾالمتعىىىىدد,ولقىىىدتىىىىاخرعلمىىىىاءالىىىىنف واأل جتمىىىىاعفىىىًدراسىىىىةالعنىىىىؾالزوجىىىىًالىىىىذي
الحظىىهبىىاحثواالخدمىىةاألجتماعٌىىةفىىًقىىرن,ٔ9حٌىىثلىىمٌحىىظالعنىىؾالموجىىهللمىىرأةخصوصىىاالزوجىىة
باألهتمىىىامالكىىىافًحتىىىىعىىىامٓٔ97ألنالموضىىىوعٌعىىىدمشىىىكلةأسىىىرٌةتحىىىاطبكثٌىىىرمىىىنالسىىىرٌةوالكتمىىىان
,وانالعنىىىىؾضىىىىدالمىىىىرأ ةحسىىىىبتعرٌىىىىؾمنظمىىىىةالصىىىىحةالعالمٌىىىىةهىىىىوايفعىىىىلعىىىىدوانًعلىىىىىالمىىىىرأة
ٌتسىىىببفىىىًاذىنفسىىىًاوجنسىىىًاوجسىىىديٌتسىىىببفىىىًمعانىىىاةالمىىىرأة,وٌتضىىىمنتهدٌىىىدااوالحرمىىىانمىىىن
الحرٌىىىةبشىىىكلاجبىىىارياوتعسىىىفًسىىىواءفىىىًالحٌىىىاةالعامىىىةاوالخاصىىىة,وللعنىىىؾأشىىىكالمتعىىىددةمنهىىىا
العنىىىؾالجسىىىديمثىىىلالضىىىربوالحىىىرو,العنىىىؾاالجتمىىىاعًكالحرمىىىانمىىىنالمشىىىاركةفىىىًالحٌىىىاةالعامىىىة
,والعنىىىؾالنفسىىىًوهىىىواألصىىىعبفىىىًالتىىىاثٌرعلىىىىالمىىىرأةمثىىىلال تحقٌىىىرواالهانىىىةوالحىىىطمىىىنكرامتهىىىا
,والعنىىىؾالجنسىىىًوهىىىوالىىىزامالطىىىرؾاالخىىىربالقٌىىىامبممارسىىىاتجنسىىىٌةدونارادتهىىىاوالعنىىىؾاالقتصىىىادي
كاالستٌبلءعلىراتبالزوجةوبٌعمسوؼاتهاواألهمالفًاألفاوعلٌها .
كماٌثٌرموضوعالعنؾضدالنساءقدراكبٌرامنالحساسٌةعندالتطروالٌه ..
وبشىىىىكلخىىىىاصعنىىىىدماٌخىىىىرجالحىىىىدٌثمىىىىنحٌىىىىزالدراسىىىىاتواأل بحىىىىاثالىىىىىمجىىىىالالىىىىدعوةللمسىىىىاندة
والمناصىىىرةلتفعٌىىىلالمجتمىىىعوالمإسسىىىاتللتشىىىرٌعاتالتىىىًتىىىدعمالمىىىرأةوالعمىىىلعلىىىىتؽٌٌىىىرالتشىىىرٌعات
التىىىًتعٌىىى حصىىىولالمىىىراةعلىىىىحقوقهىىىاكانسىىىان,وبىىىدامصىىىطلاالعنىىىؾاألسىىىريفىىىًالظهىىىورخىىىبلل
الث مانٌنىىىاتوالتسىىىعٌناتمصىىىاحبالنشىىىاطالحركىىىةالنسىىىوٌةوحركىىىاتالتحىىىررللمىىىرأةالمعاصىىىرة,وٌعتبىىىر
العنىىىىؾاألسىىىىريمىىىىناكبىىىىراأل نشىىىىطةالتىىىىًالٌمكىىىىنحصىىىىرهابصىىىىورةدقٌقىىىىة,ألنالؽالبىىىىةالعظمىىىىىمىىىىن
العنؾاألسريؼٌرمسجلة .
ٌظىىىلالعنىىىؾضىىىدالمىىىرأ ةعمومىىىااوالزوجىىىةخصوصىىىا,مىىىناكثىىىرانتهاكىىىاتحقىىىوواألنسىىىاناختفىىىاءفً
كوردسىىىتانالعىىىراووانكانىىىتمإسسىىىاتالدولىىىةقىىىدبىىىداتفىىىًاألعتىىىراؾبهىىىذهالقضىىىٌةوالتصىىىديلهىىىا
,بوضىىعاسىىىتراتٌجٌةوطنٌىىةلمكافحىىىةالعنىىىؾضىىدالمىىىرأ ة,وهىىًحصىىىٌلةطبٌعٌىىىةومنطقٌىىةلبنىىىودالدسىىىتور
الىىىىدابموسٌاسىىىىةأقلىىىىٌمكوردسىىىىتانومنىىىىهقىىىىانوناألحىىىىوالالشخصىىىىٌةالمعىىىىدلوقىىىىانونمناهضىىىىةالعنىىىىؾ
األ سىىىريوكىىىذل فىىىانسٌاسىىىةحكومىىىةاالقلىىىٌمبنىىىاءاالقلىىىٌمعلىىىىاسىىىا دٌمقراطىىىًمىىىدنًواحتىىىرامحقىىىوو
االنسىىىىانوالحرٌىىىىاتالعامىىىىةوادانىىىىةالعنىىىىؾبكىىىىلاشىىىىكالهفىىىىًالمجتمىىىىعوأسىىىىننتهىىىىذهاألسىىىىتراتٌجٌةعلىىىىى
الدسىىتورالعراقىىًوالتزامىىاتالدولىىةالعراقٌىىىةاتجىىاهاألمىىمالمتحىىدةومنهىىىاالمٌثىىاوالعىىالمًلحقىىوواالنسىىىان
 ٔ9ٗ8واتفاقٌىىىةالقضىىىاءعلىىىىجمٌىىىعاشىىىكالالتمٌىىىزضىىىدالمىىىراةلعىىىامٔ979واالعىىىبلنالعىىىالمًللقضىىىاء
ط

علىىىىالعنىىىؾضىىىدالمىىىراةلعىىىامٖٔ99ومىىىإتمرالقىىىاهرةلعىىىامٗٔ99وتوصىىىٌاتمىىىإتمربكىىىٌنلعىىىام٘ٔ99
.االانالعنؾاألسريمازالموجودا 

وسىىىىطالمجتمىىىىعال كوردسىىىىتانًوبالتىىىىالًالتبلىىىىػالسىىىىلطاتاالبقسىىىىطصىىىىؽٌرمىىىىنجمٌىىىىعحىىىىاالتالعنىىىىؾ
المرتكبىىةضىىدالمىىراةفىىًاأل سىىرةومىىعذلىى ٌسىىودنىىوعمىىنالعمىىلالجمىىاعًاتجىىاهالعنىىؾاألسىىريالىىذي
ٌعتبىىىرمسىىىالةعادٌىىىةوبدٌهٌىىىةوموضىىىوعاالٌمكىىىنالتطىىىروالٌىىىهوٌنظرالمجتمىىىعالعربىىىًعامىىىةوالعراقىىىً
خاصىىىةلؤلنثىىىىبخىىىبلؾالىىىذكرأل نهافىىىًالمرتبىىىةالثانٌىىىةالخاضىىىعةوالتابعىىىةللسىىىلطةالذكرٌىىىةالمتوارثىىىةبىىىٌن
األ جٌىىالالتىىىًتضىىىطهدالنسىىىاءفىىىالمراةكانىىىتوالتىىىزالمصىىىدرالعىىىاربالنسىىىبةللرجىىىلولهىىىذاٌكىىىر وجىىىوده
لمراقبتهىىىاوخنقهىىىابالعىىىاداتوالتقالٌىىىدوكانىىىهبهىىىذهالمراقبىىىةٌسىىىعىالىىىىحفظهىىىاوالحىىىرصعلىىىىسىىىلوكها
وشىىىرفهاكمىىىاانالجمٌىىىعٌحىىىرصعلىىىىتزوٌجٌهىىىامىىىناولخىىىاطبٌنرجىىىالالعابلىىىةاوؼٌىىىرهوبكىىىلتاكٌىىىد
شىىىكلتالمىىىرأ ةفىىىًالعقلٌىىىةالذكرٌىىىةالمهٌمنىىىةالكىىىابنالمستضىىىعؾالىىىذيالٌسىىىتطٌعحماٌىىىةنفسىىىه,والتمثٌلهىىىا
االبىىاأل نطواءتحىىترحمىىةاالخىىر,الىىذيٌنظىىرالٌهىىاعلىىىانهىىاشىىًءمىىناالشىىٌاءالخاصىىة,وهىىوماسىىاهم
فىىىًعبودٌىىىةالمىىىرأةالجسىىىدٌةاواألقتصىىىادٌةواألسىىىرٌة,ومىىىناسىىىبابالعنىىىؾضىىىدالمىىىرأةالتوزٌىىىعؼٌىىىر
العىىىادللمصىىىادرالقىىىوةوالسىىىلطةداخىىىلاأل سىىىرة,حٌىىىثانالقىىىوةفىىىًٌىىىدالرجىىىلوهنىىىا مىىىنٌرجعىىىهلثنابٌىىىة
القىىىوةوالضىىىعؾالتىىىًتتمثىىىلفىىىًتمتىىىعالىىىزوجبقىىىوةمطلقىىىةداخىىىلاألسىىىرةبٌنمىىىافىىىًالمقابىىىلنجىىىدهٌحظىىىى
بقىىىوةنسىىىبٌةفىىىًمحىىىٌطعبلقاتىىىهاألجتماعٌىىىةاألخىىىرىوكىىىذل مىىىناسىىىبابالعنىىىؾاألسىىىريتعىىىاطًالىىىزوج
الكحىىىولوتناولىىىهللمخىىىدرات,حٌىىىثانالىىىزوجالمتنىىىاولللكحىىىولوالمخىىىدراتٌفقىىىدسىىىٌطرتهعلىىىىنفسىىىه
وبالتىىىالًٌتعىىىدىبالضىىىربعلىىىىالزوجىىىةوفىىىًبعىىى األحٌىىىانٌظهىىىرالعنىىىؾعىىىنطرٌىىى الؽٌىىىرةالمرضىىىٌة
التىىىىًتهىىىىدؾالىىىىىاأل ضىىىىطهادوالتحىىىىرةبالزوجىىىىة,وتواجىىىىهالزوجىىىىةفىىىىًمجتمعنىىىىاعنفىىىىااجتماعبىىىىا,فىىىىً
عبلقتهىىىامىىىعالرجىىىلباسىىىالٌبمختلفىىىةتبىىىدامىىىنالطاعىىىةواأل حتىىىراموتنتهىىىًبامناقشىىىةوالىىىرف ,اوعىىىدم
االحتىىىىىراموهىىىىىذهاالسىىىىىالٌبتتىىىىىاثربطبٌعتهىىىىىابعوامىىىىىلاجتماعٌىىىىىةوالعنىىىىىؾالىىىىىذيتتعىىىىىر لىىىىىهالزوجىىىىىة
مىىىاهوأال مظهرمىىىنمظىىىاهرعبلقىىىاتاجتماعٌىىىةؼٌىىىرمتوازنىىىةاالانهىىىذهالعبلقىىىاتمسىىىتمرة,ألنالزوجىىىة
هىىًمىىنتتحمىىلتكىىالٌؾالعبلقىىةفتخفىىًمىىاٌقععلٌهىىامىىنعنىىؾأرضىىاءللمجتمىىعالىىذيٌحملهىىاالمسىىإولٌة
وكانهىىاهىىىًالمقصىىىرةفىىىًحىىى الرجىىىل,وهىىىًبىىىذل تخىىدمرؼبىىىةالمجتمىىىعفىىىًالتسىىىترعلىىىىهىىىذهالظىىىاهرة
وتىىىإثرعلىىىىنشىىىوءاسىىىرةٌنشىىىاءفٌهىىىاالفىىىردعلىىىىاالفكىىىارواالتجاهىىىاتوالسىىىلوكٌاتالتىىىًٌحملهىىىااتجىىىاه
العنىىىؾاالسىىىري,فمىىىنٌشىىىاهدقهىىىرامىىىنوالٌىىىهٌمٌىىىلالىىىىصىىىبعدابىىىهلوالدٌىىىهاتجىىىاهشىىىرٌ اوشىىىرٌكة
زواجىىىه,ومىىىنٌشىىىاهدعنىىىؾامىىىهاتجىىىاهوالىىىده,البىىىدانٌنضىىىلوهىىىوٌحمىىىلاتجاهىىىاعىىىدابٌاضىىىدالمىىىراة
,وكىىذل تكىىرهالطفلىىةالت ىىًتىىرىعىىذابامهىىامىىنجىىراءوالىىدهاالرجىىلوبعىىدزواجهىىاتىىرىفىىًزوجهىىا
شخصىىٌةوالىىدهاالىىذيكىىانٌ ضىىربامهىىا,وقىىدٌنشىىاءالعنىىؾمىىنالبٌبىىةالمحٌطىىةبىىالزوجٌنوخاصىىةمىىن
خىىىىبللتىىىىدخلاهىىىىلالىىىىزوجاواهىىىىلالزوجىىىىةوهىىىىذاامىىىىرشىىىىابع,وقىىىىدٌرجىىىىعمىىىىنعمىىىىلمتعىىىىببىىىىالهموم
والمشىىىاكلوالٌجىىىدايمنهمىىىاالراحىىىةعنىىىدالعىىىودةالىىىىالمنىىىزلفٌقىىىومباعمىىىالعنٌفىىىة,وتحىىىدثالمشىىىاكل
الزوجٌىىىةفىىىًاشىىىكالمختلفىىىةوقىىىدتتعددصىىىورالعنىىىؾالتىىىًٌمارسىىىهاالىىىزوجداخىىىلاألسىىىرةفىىىًمواجهىىىة
الزوجىىةبىىدامىىناأل سىىتخفاؾمىىنارابهىىاامىىاماالخىىرٌنوالسىىبوالشىىتملهىىاولوالىىدٌها,وخىىدةحٌابهىىالفظٌىىا
ومعهىىىىامىىىىنالخىىىىروجمىىىىنالمنىىىىزل,التضىىىىٌ علٌهىىىىامادٌىىىىا,منعهىىىىامىىىىنزٌىىىىارةاهلهىىىىا,تهدٌىىىىدهاباالٌىىىىذاء
,معاملتىىىهبقسىىىوةلهىىىا,خٌانتىىىهالزوجٌىىىةلهىىىامىىىعنسىىىاءاخرٌىىىات,تبدٌىىىدألموالهىىىااذاكانىىىتعاملىىىةاولىىىدٌها
اموالاوبٌعمسوؼاتهاالذهبٌةفًاشٌاءتافهةكتناولالمخدرات 
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مشكلة البحث والحاجة الٌها 
فً ؼٌاب النص القانونً فً الكثٌرمن الدول الذي ٌجرم العنؾ األسري أفسا للمجتمع مجاال لهذا النوع من
العنؾبحجةالحفاظعلىاألسرةمنالتفك واألنهٌاروتمالتسامامعهرؼمماٌنطويعلٌهمنأنتها ألبسط
حقوواالنسانومعاٌٌرهااألساسٌة,وباسمالحفاظعلىاالسرةتمالتواطإعلىعبلقاتاسرٌةقابمةعلىالقهر
أأل نسانً وسلطة الذكورٌة وكانما كانت المراة هً وحدها مطالبة بدفع الثمن ,وباسم الشؤن الداخلً لبلسرة
وكٌانهاالمستقلوكؾالبناءالقانونًوالتشرٌعًللمجتمعٌدهعنمختلؾجرابمالعنؾالتًتقعفًنطاقها.بل
بلػأحٌاناأخفاءالشرعٌةعلٌهاوبالؽممنانأٌمانناالمإكدانالقانونلٌ كافٌاوحدهلتؽٌٌرالسلو األنسانً
الذيٌنبؽًأنتتظافرعواملأخرىمختلفةلتعدٌلمساره.فؤنكافةمحاوالتالتصديللعنؾاألسريوالتؽٌٌر
التوجهاألجتماعًاتجاههالٌمكنلهاانتثمراذالمٌصاحبهاتعدٌلالبناءالقانونًوفلسفتهفًهذاالشؤن .
وانالظروؾالقاسٌةالتًتمربهاسابرمجتمعاتناالمتمثلةبالحروبواألرهابوماٌتبعهامنتؽٌراتسٌاسٌة
وأقتصادٌة وأجتماعٌة ادت وتإدي الى تنامً ظاهرة العنؾ بشكل كبٌر فشملت جمٌع نواحً الحٌاة وبصورة
مختلفةوألسبابمتعددةدٌنٌةاوثقافٌةاواجتماعٌةاواقتصادٌةوخصوصاظاهرةالعنؾضدالمرأةواثارها
السلبٌةوانعكاساتهاعلىجمٌعافراداالسرة.ولكنالبدمناالشارةالىاشداالسلحةاوالوسابلعنفاضدالمرأة
الذيٌعتمدهالرجلعندارتكابهللعنؾضدالمراةهو(القانون)اوالتشرٌع,فهنا عددالٌستهانبهمننصوص
القوانٌنالجنابٌةالتًتشكلعنفاوتمٌٌزاضدالمرأةوتسماللرجلبانٌمار العنؾضدههذافضبلعنؼٌاب
النصوصالتشرٌعٌةالجنابٌةالتًتجرمافعاالٌمارسهاالرجلضدالمرأةوتشكلعنفاوانتهاكالحقوقهاوادمٌتها
وكرامتهاوهذاماسنتعرؾالٌهمنخبللدراستناللنصوصالقانونٌةالعقابٌةالقلٌمكوردستانالعراوالخاصة
بالعنؾ ضد المراة ومقارنتها بالتشرٌعات العقابٌة لعدد من البلدان العربٌة فً هذا المجال وهل توفر الحماٌة
الجنابٌةللمرأةعماتعانٌهمنعنؾ؟ 

ومن هنا تكمن أهمٌة البحث الحالً فً :
ٔ-الكشؾعنمدىوحجمالعنؾاألسريفًمجتمعاتنا 
ٕ-ماٌتوصللهالبحثمننتابلوماٌترتبعلٌهمنالتوصٌات .
ٖ-أمكانٌةاألستفادةمنالمقترحاتالتًتستندالىنتابلالبحثالجراءالمزٌدمنالبحوث 







أهداؾ البحث
اوال -:الحدمنظاهرةالعنؾالذيتتعر لهالمرأةفًاطاراألسرةلكًتكونهذهاألسرةبٌبةآمنهتضمن
ألفرادهاحٌاةكرٌمةونمواصحٌحاحٌثٌتحق منخبلل 
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

لهالمرأةداخلاألسرةجرٌمةٌعاقبعلٌهاالقانونبكلماٌترتبعلىذل 

أعتبارالعنؾالتًتتعر
مناألثار 
توفٌر اقصىحماٌة قانونٌة ممكنة لضحاٌا العنؾ االسري فً كافة حاالتهذا العنؾ البدنً والنفسً
والجنسً
أتخاذتدابٌرالبلزمةالتًمنشؤنهاتطوٌرالدورالذيتلعبهالمإسساتذاتالشؤنفًحاالتالعنؾ
األسري.
أفسافالمجالأماممإسساتالمجتمعالمساندةوتمكٌنهامنأداءدورهااألٌجابًفًدعمومساندةالمرأة
المعنفة

ثانٌا:إلؽاءالساريمنالقوانٌنواألحكامالتًتنصفًمضامٌنهاأوتشٌرأوتحتويتفسٌراٌشكلتمٌٌزاً
ضد المرأة ,سواء التً أقرتها السلطة التشرٌعٌة أو تل التً مازالت السلطة القضابٌةتعتمدها كإرث من
جملةالقوانٌنالتًكانمعموالبها 
أسباب اختٌار الموضوع
انالعنؾضدالمرأةٌشكلأنتهاكالحقوواالنسانوالحرٌاتاألساسٌةوٌعوواوٌلؽًتمتعالمرأةبهذهالحقوو
والحرٌاتاألاساسٌة,واذٌقلقهااألخفاومنذامدبعٌد 
ٔ -ألنالتمٌٌزالجنسًالزالقابمافًالقانونوالثقافةوالعبلقاتاألجتماعٌةفًمجتمعاتنا 
ٕ -ألنالفكرالظبلمًوالتمٌٌزيقدتمكنمناختراومجتمعناوثقافتناالىاألعماو
ٖ -ألنتحقٌ المساواةبٌنافرادالمجتمعٌستدعًبالضرورةالكثٌرمنالبحوثوالدراساتعلمٌةوبالرؼم
منانالسنواتالسابقةلمتخلمندراساتوبحوثفردٌةللطبلبوالمنظماتوجمعٌاتوافرادحاولوا
الخو فً القوانٌن وتشرٌعات والمواثٌ الدولٌة والمحلٌة المرتبطة باألسرة والتصدي لما تصادفه
المرأةمنعنؾفانهذهالجهودلمتصلالىأبعدمنتسلٌطالضوءعلىهذهالظاهرةبمناحٌهاالقانونٌة
والثقافٌةواألجتماعٌةواألقتصادبةوالصحٌةؼٌرانكافةهذهالجهودوالدراساتالتًكشفتعنعم 
ظاهرة,وقدرماتعانٌهالنساءمنجرابهماكانالبدلهاانتقضًالىعدٌدمناسبلةالمحورٌةوكاالتً:
كٌؾٌمكنتوفٌرالحماٌةللمرأةالمعنفةاسرٌا؟وماهًالتدابٌرالواجباتخاذهاكًتجدالنساء من ضحاٌا العنؾ الحماٌة البلزمة على وجه األستعجال ؟وكٌؾ ٌتم تمكٌن المراكز الخاصة بؤستقبال
النساءالضحاٌاالعنؾمنأداءدورهافًتقدٌمالدعمالمطلوبللضحاٌا؟وكٌؾٌمكنادخالتعدٌبلتالقانونٌة
ستجٌبلؤلعتبارالعنؾاألسريشؤنااجتماعٌابدالمنالفلسفةالتشرٌعٌةعلىأعتبارشؤناخاصا.
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منهجٌة البحث :

ٌعتمدمنهجٌةالبحثعلىمنهلالتحلٌلللنصوصالقانونٌةلحماٌةاالسرةفًأقلٌمكوردستانوتشرٌعاتالعراو
وبع الدولالعربٌةوالمقارنةبٌنالمشارٌعوالقوانٌنحماٌةاالسرةوأستناداعلىاألحصاءاتالرسمٌةوبٌان
ذل فًالجداولموضحاالحاالتالعنؾالتًتتعر لهاالنساءفًاطاراألسرةلعشرسنواتمتتالٌة
وللتوضٌااكثربٌناوبالمخططاتالبٌانٌةكلالحاالتالعنؾالتًتتعر لهاالمرأةلمعرفةحجمالعنؾالتً
تتعر لهاالمرأة.توصلنامنخبللبحثناهذهالىأألستنتاجاتوالتوصٌاتللنهو بواقعالمرأةفً
كوردستان–العراووالعراووالدولالعربٌة .

هٌكلٌة البحث
أقتضتطبٌعةالبحثانٌنقسمعلىفصلٌنمسبوقٌنبمقدمةللتوضٌااشكالالبحثواهمٌتهواهداؾالبحث
واسباباختٌارالبحثوهٌكلٌةومنهجٌةالبحث,فالفصلأألولخصصناهلبٌانمفاهٌم(العنؾ,واالسرة
,والعنؾاالسري),لؽةواصطبلحاوتعارٌفهمالمختلفةومواقؾالتشرٌعاتوالمحلٌةمنهموذل فًالمبحث
االولاماالمبحثالثانًتطرقناالىاسبابواشكالوآثارالعنؾاألسريوموقؾاالدٌانمنالعنؾأألسري
.وخصصالمبحثالثالثمنالفصلاألولللمواثٌ الدولٌةوالقوانٌٌنالوطنٌةلمكافحةالعنؾأألسري
المترتبةمنالعنؾالفصلالثانًلبٌاناألحصابٌاتومخططاتبٌانٌةوتطبٌقاتقضابٌةللمحاكمالعراقٌة
ومحاكماقلٌمكوردستانعلىسبٌلالمثاللبٌانحجموواقعالعنؾاالسريفًمجتمعاتناوفًمبحثآخربٌنا
اوجهاالختبلؾبٌنقانونالعنؾاألسريفًاقلٌمكوردستان–العراووبع الدولالعربٌةوفًنهاٌةالبحث
توصلناالىمجموعةمناألستنتاجاتوالتوصٌات,وكاالتً :


الفصلأألول:العنؾأألسري
المبحثأألول:العنؾ,أألسرة,العنؾأألسري 

المبحثالثانً:أسبابوأشكالواآلثارالعنؾاألسريوموقؾأألدٌانمنالعنؾأألسري 
المبحثالثالث:المواثٌ الدولٌةوالقوانٌنالوطنٌةلمكافحةالعنؾأألسري 
الفصل الثانً:أألحصابٌاتوالتطبٌقاتقضابٌة,المقارنةبٌنقوانٌٌنالعنؾاألسريواألستنتاجاتوالتوصٌات 
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المبحثالثالث:المقارنةبٌنقانونمناهضةالعنؾاالسريرقم()8فًاقلٌمكوردستانوقوانٌٌنحماٌةمن
العنؾاالسريبع الدولالعربٌة(األردن,مصر,سورٌا) 
األستنتاجاتوالتوصٌات
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العنؾ األسري
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الفصل أألول

المبحث أألول ---:
المطلب أألول :
:

العنف ,وأألسزة ,والعنف أألسزي
مفهوم العنؾ وأنواعه

تعرٌؾ العنؾ فً اللؽة

ا:-العنؾ فً اللؽة :
,واعنؾالشً: :اياخذهبشدة,والتعنٌؾ:التعبٌر
ْ
هوالخروباالمر( )1وقلة,والرف بهوهوضدالرف
واللوم(. )2والعنٌؾهومنٌاخذؼٌرهبشدةوقوة.والعنؾ()Violenceمفهوممشت منالكلمةاالنكلٌزٌة
( ,)Violate
) وهًبمعنىٌنته اوٌعتديوهًتعنًالقوةوالصرامةواالكراه(. )3ومنهنافانمعنىاللؽويللعنؾ
هو( المؽاالة فً الشدة )وهو ضد الرف والرافة واللٌن.وقد جاءت بع

االحادٌث النبوٌة الشرٌفةلتجعل

الرف مقابلالعنؾفقال(صلىاللةعلٌهوسلم)(انهللارفٌ ٌحبالرف .وٌعطًعلىالرف ماالٌعطب
علىالعنؾوماالٌعطًعلىماسواه(.))4وقالاٌضآ(منٌحرمالرف ٌحرمالخٌر( .))5

_____________________

( )1ابن منظور ,لسان العرب دار المعارؾ الماهرة بدون سنة الطبع ص 252
( )2ابراهٌم انٌس واخرون ,المعجم الوسٌط مجمع اللؽة العربٌة لطر,1895,ص631
( )3انطوان الٌاس الماموس العصري المكتبة الجامعٌة الماهرة,1828
( )4رواه مسلم فً صحٌحه برلم 2583
رواه مسلم فً صحٌحه 258
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الفرع أألول -:

نبذة تاْرخيية عن العنف

ُ ِّ ٌ
َّ
ُ
َ َ
قت ُ
تنوعة
ودوإعيه م
عرق أو دين ،بل ؤن أسبابه
كسلوك أو
رص إلعنف
إل ي
ِ
ٍ
زمن ِبذإته أو مكان أو ٍ
ٍ
ظاهرة عىل ٍ
َّ ً
ُ ِّ ٌ
َّ
َ .
كان ُظ ُ
َّ
دة َت ُ
للحياة
شأة إألوىل
هور
وتتطو ُر يف مختلف إلحضارإت وإألزمنة
ظهر
ومتعد
ِ
إلعنف سباقا منذ إلن ِ
ِ
َ
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َّ
ُ ِّ
ُ َّ
َّ
تل
ق
سابقة
فيه
اهد
وإلش
فس،
إلن
وقتل
ماء
إلد
سفك
إألوىل
مظاهره
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ت
وكان
وجه إألرض،
إؤلنساني ِة عىل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
ً
َ َ
ثم مع إزدياد ر َّ
قابيل ألخيه هابيل لدإع َ
َ
إلسلوكَّ ،
َّس ُّ
وف َّ َ
إلبَّسية تعدإدإ
وضيق إلعي ،ف َحرص إلسبب
إلحسد
ِ ي
ِ
ُّ ً
َ
َ
َّ
ِّ
ُ
إلفردي أو إلمجتمع ،وللتاري خ شوإهد عديدة َتعر ُ
ض
عيد
مات إلمجتمعات عىل إلص ِ
وتنوعا أصبح إلعنف أحد ِس ِ
ِ
ي
ُّ َ َّ
أسبابها ودوإعيهاُ ،
ُ
ِّ
ويمكن ؤجمال
حالة
ولكل
مجتمع عىل آخر،
إعتدإء
أو
إلوإحد
إلمجتمع
ل
دإخ
بقات
إلط
تسلط
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ُ ّ
َّ
ه
أسباب
إآلت إلعوإمل إلذإتية إلمسببة للعنف تنشأ هذه إلعوإمل من شخصي ِة إلفرد ِ
ِ
ِ
إلعنف يف ي
وذإته؛ ؤذ ي
ّ
ٌ
إنعاكسات لتفاعالت إلذإت ر َّ
ّ
ومكوناتها ،ومن هذه إلعوإمل تر ُ
وتدت مستوى ثقة
باؤلحباط،
إكم إلشعور
إلبَّسي ِة
ِ
ِ
ي
ِّ
ُ
مشاكله وحلها
موإجهة
إلفرد عن
ِ
ِ
إلفرد بنفسه .عجز ِ
ر
فه
وه ليست إأل كثخفاء ي
وإن قضية إلعنف ضد إلمرأة ليست بالحديثة ي
فه قديمة قدم إلعالم ي
وتلق إلعادإت وإلتقاليد عليها إلغطاءوتمنع إلكشف عن إألرسإر إلعائلية
تدخل يف أطار إلمشاكل إلعامة
ي
وبالتاىل هذإ إلعنف إلذي يقع عىل إلمرأة من جهة ومن جهة أخرى يكون لسكوت إلضحية نفسها
ي
تخوفا من عنف جديدإ إو حكم خاىط عليها من إألخرين إلسبب إألقوى يف بقاء هذه إلجريمة بعيدة
إلت نهضت لموإجهة إلعنف ضد إلمرأة
عن إلضوء لكن ورغم إلمؤتمرإت إلدولية وإلعالمية إلعديدة ي
ورغم إلتعريفات إلمتعددة لها إإل أنها كانت دإئما تذكرها كظاهرة مكررة لفظ ظاهرة إلعنف ضد إلمرأة
إلحقيق
يعت إبقائها بعيدة عن إلموإجهة إلحقيقية وإلوجود
يف كل تعريف ورد يف هذإ إلمجال مما ي
ي
لمعالجتها وإلعنف ضد إلمرأة وإن كان ظاهرة ر
منتَّسة يف كل إلعالم إإل إنه بالدرجة إإلوىل إل يمكنه إن
يخرج عن كونه جريمة قائمة بحد ذإتها يجب توصيفها للوصول إىل حل وعالج يقف عىل موإجهتها
لكن تجدر بنا إإلشارة هنا إىل أن إهم إدإة إو سالح يعتمده إلرجل عند إرتكابه هذإ إلفعل هو ر
إلتَّسيعات
وبالتاىل
وتثر له فعلته إضافة إىل خلوها من إن يحرم هذإ إلفعل
إلت تمثه عن إلمرإة ر
ي
وإلقوإني ي
ر
إف وإلذي يجث
يعاقب عليه مثال ذلك إلقرإر رقم 111تاري خ  1991-8-82إلذي إطلقه إلمَّسع إلعر ي
ر
إف
قتل إلمرإة إلزإنية من قبل إفرإد إرستها دون عقاب ومالحقة هذإ مع إألشارة إىل إن إلمَّسع إلعر ي
وضع يف إلتناقض هنا حيث إن إلعرإق يف نفس إلوقت قامت بالمصادقة عىل إألتفاقية إلدولية
إلقاضية بألغاء كل إإلشكال إلتميث ضد إلمراة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1حسٌن دروٌش العادلً ,العنؾ ضد المراة ,االسباب والنتائج ,بحث منشور فً االنترنت وعلى مولع
WWW.ANNABBAA.ORG/NBAHOMP29/84.HTM
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مفاهٌم العنؾ وانواعه

الفرع الثانً :

ب– العنؾ فً بعض العلوم األنسانٌة 
عرؾالعنؾفًبع

العلوماالنسانٌةالمعاصرةتعرٌفامشابهاللمعنىاللؽوي(فجاءفًالمعجمالفلسفً

بان "العنؾ مضاد للرف ومرادؾ للشدة والقسوة ,والعنٌؾ هو المتصؾ بالعنؾ ,فكل فعل شدٌد ٌخالؾ
طبٌعةالش ًْوٌكونمفروضاعلٌهمنخارجفهوبمعنىمافعلعنٌؾ"()1كماعرؾفًالعلوماالجتماعٌة
بانهاستخدامالضؽطوالقوةاستخداماؼٌرمشروعوؼٌرمطاب للقانونمنشانهالتاثٌرعلىارادةفردما"
()2واذاكانتهذهالتعرٌفاتموجودةفًمعاجماللؽةوالفلسفةوعلماألجتماعاالانهالمتستخدمبشكلمنظم
وبالمعنىالمتعارؾعلٌهفًالدراسات النفسٌةواألجتماعٌةاالمنذوقتقرٌب.وقبلذل استخدمتتعابٌر
والفاظاخرىمنها.العدوان,والعداوة,والتدمٌر,والسلوكٌاتالعنٌفةضدالذاتوضداالخرٌن....وماالى
ذل منالفاظكانتتعبرعنحاالتالضربوالقتلوالحروالضرربالممتلكات .
ج – العنؾ فًاألصطالح الجنائً:تصدىفقهاءالقانونالجنابًلتعرٌؾالعنؾفًاطارنظرٌتٌنتتنازعان
مفهومالعنؾ:النظرٌةالتقلٌدٌةحٌثتاخذبالقوىالمادٌةبالتركٌزعلىممارسةالقوةالجسدٌة.اماالنظرٌة
الحدٌثةفتاخذبالضؽطواألكراهاألراديدونتركٌزعلىالوسٌلةوانماهًنتٌجةمتماثلةفًاجبارارادة
ؼٌرهبوسابلمعٌنةعلىاتٌانتصرؾمعٌن()3

وفًضوءذل عرؾالبع

العنؾبانهالم بسبلمة

الجسمولولمٌكنجسٌمابلكانصورةتعدوأٌذا()4كماٌعرفهاخربانهتجسٌدالطاقةاوالقوىالمادٌةفً
األضرارالماديبشخصاخر( )5وعلٌهفانتعرٌؾالعنؾفًاألصطبلفالجنابً:هوكلمسا بسبلمة
جسمالمجنًعلٌه,منشؤنهالحاواألذىبهوالتعديعلٌه .
د-العنؾ فً الوثائك لدولٌة:عرفتمنظمةالصحةالعالمٌة()WHOالعنؾبؤنه:األستعمالالمتعمدللقوة
(الفٌزٌابٌة)المادٌةاوالقدرة,سواءبالتهدٌداواالستعمالالماديالحقٌقًضدالذاتاوضدشخصأخراو
ضدمجموعةاومجتمعبحٌثٌإديالىحدوث(اورجحانحدوث)اصابةاوموتاواصابةنفسٌةاو
سوءنماءاوالحرمان
_________________ 
-1جمٌل صلٌبة,المعجم الفلسفً ,ج,2دار الكتاب اللبنانً ,بٌروت ,1892ص112
 – 2احمد زكً بدوي معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة مكتبة لبنان ,بٌروت -لبنان 1892,ص13

 3منظمة الصحة العالمٌة ,التمرٌر العالمً حول العنؾ والصحة,صدرت الطبعة العربٌة فً مكتب االللٌمً لشرق المتوسط الماهرة -2882ص5
ٌ -4نظر منظمة الصحة العالمٌة ,مصدر سابك ص6
 -5د .دمحم ,سالمة ,اجرام العنؾ مجلة المانون وااللتصاد ,السنة الرابعة واالربعون ,العدد الثانً ,1824ص 228
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وف قرإر جمعية إلصحة إلعالمية رقم ( )82/99لعام  1991دعت إلجمعية منظمة إلصحة إلعالمية لوضع
ي
تنميط للعنف يصف ويحدد إإلنماط إلمختلفة له وإلروإبط إلموجودة فيما بي هذه إألنماط .ولقد إقثح
وكاإلت()1
علم إلتنميط تقسيم إلعنف إىل ثالث مجموعات بحسب خصائص مقث يف فعل إلعنف
ي
 -1العنف الموجه للذات  :ويقسم إىل سلوك إنتحاري وإنتهاك إلذإت ويشمل إألفكار إألنتحارية ومحاوإلت
إلذإت
إلذإت يشمل إعماإل إخرى كالتشويه
إألنتحار وإما إألنتهاك
ي
ي
فئت
 -2العنف بي األشخاص :ويقسم إىل ي
إلعائىل (أألرسي) ،حيث يقع إلعنف بشكل كبث بي إفرإد إلعائلة وإإلقرباء بالصلة إلوثيقة بالضحية
إ -إلعنف
ي
،ويقع عادة يف إلمثل ولكن ليس بشكل مطلق .
ب -العنف المجتمع ،وهو إلعنف إلذي يقع بي إفرإد إلقرإبة بينهم وقد يعرفون بعضهم إو إليعرفون ويقع
بشكل عام خارج إلمثل
 -1ج -العنف الجماع  :وهو إلذي يتم بي مجموعات من إلناس لتحقيق لغرإض معينة إقتصادية إو
إلجماع
سياسية إو إجتماعية وياخذ إشكاإل مختلفة كاإلعمال إلعسكرية ضمن إلدول إو بينها وإلقتل
ي
،وإلقمع ،وإنتهاكات حقوق إإلنسان وإإلرهاب

___________
 -1منظمة الصحة العالمٌة ,التمرٌر العالمً حول العنؾ والصحة,صدرت الطبعة العربٌة فً مكتب االللٌمً لشرق المتوسط الماهرة -2882ص6
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الفرع ثالث ---: -مولؾ التشرٌعات العرالٌة من العنؾ
(العنؾ)لفظمتعارؾعلٌهفًالتشرٌعاتالعراقٌةبكثرةولكنمندونانتضعتعرٌفاله.منهاالدستور
العراقًلعامٕ٘ٓٓ,حٌثمنعتالمادة(/ٕ9رابعا)منهكلاشكالالعنؾوالتعسؾفًاألسرةوالمدرسة
والمجتمع.كماانالمشرعالعراقًاستخدممصطلاالعنؾاكثرمنمرةسواءباعتبارهجوهرالتجرٌمذاته()1
باعتبارظرفامشدداللعقوبةكذل وردلفظ(العنؾ)فًبع

التشرٌعاتالقانونٌةالصادرةفًاقلٌمكوردستان

–العراواٌضا()2

وعلىالرؼممنانلفظ(العنؾ)هومصطلااألهمفًقانونمناهضةالعنؾاالسريفًاقلٌمكوردستان–
العراورقم()8لسنةٕٔٔٓ,االانهجاءخالٌامنتعرٌؾمصطلا(العنؾ),وٌبدوانالمشرعالكوردستانً
ارادبذل التخلصمنمشقةالزامنفسهبامرعسٌرٌصعبتعرٌفهوتحدٌده .
منممكنالقولانالعنؾخبللماتمعرضهمنالمفاهٌمالتًاتخذتهبتوجهاتتفسٌرٌةمتفاوتةٌصعبمعها
ارساءقاعدةتعرٌفٌةمحددة.ومعذل فانالعنؾٌعنًؼلضةفًالقولاوالفعلتإديفًالؽالبالىأساءة
معنوٌةاومادٌةللذاتاواالخرٌن.كماانالعنؾمنالقٌمالسلبٌةالتًالٌمكنانتنتلاثرااٌجابٌا.ومنهنا
ٌتبٌنلناخطاالمقولةالتًتزعمبانالحقووالتستردبؽٌرالعنؾاذانالعنؾالٌإدياالالىالعنؾ.كماانه
الحاجةتدعوالخو فًشرعٌةالعنؾمنعدمشرعٌته,وذل بعدثبوتممجوجٌتهوممقوتٌتهمنقبلالنظم
علىاختبلفها,سماوٌةكانتامأرضٌةوخاصةبعدثبوتسلبٌته,وعدمقابلٌتهالنتاجاالثاراالٌجابٌة 
ومماتجدراألشارةالٌهانهمنؼٌرالممكنتحدٌدالعنؾبنوعمعٌنمناالعمالفقطواعتبارهاعنٌفةدون
ؼٌرهاكالضربوالركلوالسبوالشتممثبل,النهاألصلانٌنظرالىالعنؾعلىانهوصؾولٌ عمبلومن
شانهذاالوصؾانهاتىعلىاالعمالاواالقوالانٌخرجهاعنطبٌعتهاالعادٌةالمقبولةالىطبٌعةشدٌدة
منفردة.وبناءعلىذل ٌمكناعتبارايقولاوفعلٌحدثمصحوبابنوعمنالشدةاوالؽلظةعمبل

عنٌفاحتىوانكانفًأصلهعمبللطٌفاكانتقوللشخصبصوتعالاشبهبصراخ(تفضل)
فهذاالقولوانكانفًاألصلٌستخدمكتعبٌرعناألحترامواللطؾفانهاستخدمبعنؾفحولهمن
قوللطٌؾفًاالصلالىعملعنبؾوالعملالعنٌؾٌإديفًالؽالبالىتحق وقوعاساءةباألخرٌنأو
حتىبالنف  .
المطلب الثانً -:

تعرٌؾ أألسرة

حظٌتأألسرةباهتمامخاصفًجلالشرابعالسماوٌةوالقوانٌنالوضعٌةباعتبارهاالخلٌةاألساسٌةفًالمجتمع
واللبنةاألساسٌةلتطورهوتماسكهوصبلحه,وعلىهذااالسا حرصتالتشرٌعاتعلىارساءقواعدخاصة
اتنظٌمالعبلقاتبٌنافرادأألاسرةالذٌنتجمعبٌنهمصلةالزوجٌةوالقرابةوهذاحفاظاعلىقٌامهاوتماسكها
وتقرٌر احكام لحماٌة األسرة من الفعال التً تم بكٌانها واستقرارها ,وعلى هذا االسا ذهب البع الى
القولبضرورةمنااألسرةالشخصٌةالقانونٌةلتستفٌدمنالحماٌةوالخصابصالتًٌتمتعبهاالشخصالمعنوي( 
_________ .
منظمة الصحة العالمٌة التمرٌر العلمً حول العنؾ والصحة صدرت الطبعة العربٌة فً مكتب اللٌمً لشرق المتوسط الماهرة 2882ص 5 -2المادة رلم  1من لانون مكافحة االرهاب فً اللٌم كوردستان – العراق والماددة  4من لانون االحزاب فً اللٌم كوردستان –العراق رلم  12لسنة
1883

ٙ

الفرع أألول
أألسرة لؽة وأصطالحا
أوال :معنى أألسرة فً اللؽة :
باستعرا معاجم اللؽة ٌتضا ان (األاسرة) مشتقة فً اصلها من (األسر)).وأسرة الرجل :عشٌرته ورهطه
االدنون النه ٌتقوى بهم واألسرة عشٌرة الرجل واهل بٌته(ٔ).واالسرة ٌعنً الدرع الحصٌن واهل الرجل
وعشٌرله  وٌطل على الجماعة ٌربطها امر مشتر وجمعها اسرقال تعالى (:نحن خلقنا هم وشددنا
اسرهم)(,)2فاألسرةلونمن الواناالسراوالقٌداالانهاسراختٌاريٌسعىالٌهاالنسان.النهٌجدفٌه(الدرع
الحصٌنة),وٌتحق لهمنخبلله(المصالاالمشتر )الذيالٌتحق لبلنسانبمفردهدونانٌضعنفسهاختٌارٌا
فًهذاأألسراةالقٌد .
ثانٌا :معنى أألسرة فً أألصطالح :
تتعددتعارٌؾاالسرةبتعددوجهاتالنظرالٌهامنقبلالفقه,فقدعرفتأألسرة()The Familyبؤنها"الجماعة
االولٌة االساسٌة فً التنظٌم االجتماعً وتعد المإسسة االجتماعٌة ذات التاثٌر القوي فً تعلٌم النشإاكسابه
مجموعةمنالقٌموالعاداتوالتقالٌدواالعراؾمنخبللعملٌةتنشبةاالجتماعٌة,التًتبدءاوالمناالسرة
( )3ماعرفتأأل سرةبانها"منظومةاجتماعٌةصؽٌرةتتالؾمنالزوجوالزوجةواالفرادوتتكونبٌنهمروابط
قانونٌةواجتماعٌةواخبلقٌةوروحٌة,وتعتبرنواةالمجتمعوالركناألساسًفًكٌانه,كماانهامإسسةدابمة
ومستمرة وتعتمد اواصر الدم والمصٌر المشتر " ( )4وعرفت األسرة كذل بانها جماعة من االشخاص
ٌرتبطون بروابط الزواج والدم والتبنً ,وٌعٌشون معٌشة واحدة ,وٌتفاعلون كل مع ا-آلخر فً حدود ادوار
الزوجوالزوجة,األمواألخواألختوٌشكلونثقافةواحدةومشتركة(,)5كماانالبع ٌرىاناالسرةعبارة
عنايوحدةاجتماعٌةمكونةمنشخصواحداومجموعةمناألشخاصتكفللنفسهااستقبلالاقتصادٌاسواء
انطوتهذهالمجموعةعلى(أطفالاواقتصرتعلىعنصرالرجالفقط)(
الفرع الثانً
تعرٌؾ األسرة فً االعالن العالمً لحموق االنسان( )ٔ9ٗ8
األ سرة فً البند السادس عشر منه بانها ( الوحدة الطبٌعٌة االساسٌة فً المجتمع ولها حك التمتع بحماٌة المجتمع والدولة :
وورود التعرٌؾ ذاته فً الفمرة ( )1من المادة ()23من العهد الدولً الخاص بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة لسنة .1866
ولد صنؾ(مٌردون  )Murdockاالسرة بعد ممارنته الشكال تنظٌم االسرة ووظائفها فً  258مجتمع انسانً الى ثالثة اصناؾ
األسرة النووٌة ( )Famille nucleaireوالتً تتكون منالزوج والزوجة واالوالد
 -1األسرة الممتدة ( )Famille etendueوالتً تتالؾ من اسرتٌن نووٌتٌن على االلل
 -2اسرة تعدد الزوجات ( )Famille polygameتتكون من اسرتٌن نووٌتٌن او اكثر تربطهم عاللات اجتماعٌة اساسها
األب المشترن الذي تزوج من عدة نساء وكونو عائالت نووٌة مترابطة "(.)6

_______________ 
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ابن منظور ص18
ابراهٌم مصطفى واحمد الزٌات واخرون المعجم الوسٌط المكتبة العلمٌة ط1382-2ه12
سورة االنسان االٌة 39
عبدالمجٌد سٌد احمد منصور ,دور االسرة كاداة للضبط االجتماعً فً المجتمع العربً ,المركز العربً للدراسات االجنبٌة والتدرٌب الرٌاضً.1829ص14
د.منى ٌونس البحري واخرون ,العنؾ االسري دار صفاء للنشر والتوزٌع عمان –االردن
نخبة من اساتذة المرجع فً مصطلحات العلوم االجتماعٌة دار المعرفة الجامعٌة االسكندرٌة د.تص122
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الفرع الثالث
األسرة فً التشرٌعات العرالٌة والكوردستانٌة
نصتالمادة()ٖ8منالقانونالمدنًالعراقًرقم(ٓٗ)لسىنةٔ٘ٔ9علىىاناسىرةالشىخصتتكىونمىنذوي
أقربابهذويالقرابةمنٌجمعهىماصىلمشىتر (.)1واألسىرةهنىاٌىرادبهىامعناهىاالواسىعفهىًتشىملالىزوجٌن
واألوالدواألباءواألخوةواألعمامواألخوالوابنابهمحٌثٌرتبطالجمٌىعبؤصىلواحىدمشىتر هىواألباواألم
وانعبل.وانكانقانونالرعاٌىةاألجتماعٌىةرقىم()ٕٔٙلسىنةٓٔ98فىًالمىادة()9منىهٌىنصعلىى"ٌقصىد
باألسىىرةهىىذاالقىىانونالىىزوجاوالزوجىىةاوكبلهمىىاواألوالدانوجىىدوااواألوالدلوحىىدهموالٌعتىىدبمحلسىىكن
افرادها" .
فًحٌنعرؾالمشرعالكوردستانً(األسرة)فًالفقرة(الثانٌة)منالمادةمنقانونمناهضةالعنىؾاألسىري
فىًاقلىىٌمكوردسىىتان– العىراوبانهىىامجموعىىةاشىىخاصطبٌعٌىٌنتىىربطهمرابطىىةالزوجٌىةوالقرابىىةالىىىالدرجىىة
الرابعةومنٌكونقدتمضمهالىاألسرةقانونا.ووفقالتعرٌؾالمشرعالكوردستانًل(األسرة)ٌعداالشخاص
الطبٌعٌونمناسرةواحدةاذاقامتبٌنهمواحدةمنالعبلقاتالتالٌة )2(8
أوال :الزواج ,
عرفتالفقرة(ٔ)منالمادة(الثالثة)منقانوناألحىوالالشخصىٌةرقىم()ٔ88لسىنةٔ9٘9الىزواجبانىهعقىد
بٌنرجلوامرأ ةتحللهشرعاؼاٌتهانشىاءالحٌىاةالزوجٌىةالمشىتركةوالنسىل.وتىمتعىدٌلهىذهالفقىرةفىًاقلىٌم
كوردستان–العراو(,)3واصباتعرٌؾالزواجكاالتً,الزواج عمد تراضً بٌن رجل وامراة ٌحل به كلل منهملا
آلخر شرعا ؼاٌته تكوٌن األسرة على اسس المودة والرحمة والمسإلٌة المشتركة طبما الحكام هذا المانون(.)4
ثانٌا :المرابة :
القرابةفًاصطبلفالفقهاء,بمعنىالنسبمىرةوبمعنىىالعصىبةمىرةثانٌىةوبمعنىىالىرحمثالثىة,حسىبطبٌعىة
الحال,وذل أل ناالحكامالتًتثبتللقرٌبمنالرضاع,فالقرابةالتًتثبتحرمةالمصاهرةتخىالؾؼٌىرالتىً
ٌثبتبهاالمٌراث.وعلٌهفانالقرابةشرعاهً "صفةشرعٌةتثبىتبسىببشىرعًوٌترتىبعلٌهىااثىارشىرعٌة
"()5والقرابةفً 
معجمالمصطلحاتالقانونٌةهً,قرابةالنسبوهًالعبلقةالقانونٌةبٌنشخصٌنٌنحدراحدهمامناالخر
كاألبواألبنوالجدوالحفٌدفًقرابةاألصولوالفروعالمباشرة,اوٌنحدرونمناصلواحدكاألخوةوأوالد
العمفًقرابةالحواشًوتكونالقرابةشرعٌةاوطبٌعٌةوانالمقصودفٌهاهونحدٌدمركزالشخصفًاسرة
معٌنةباعتبارهعضوافٌهاتربطهبباقًاعضابهاقرابةنسباوقرابةمصاهرة
ولمتتضمنالتشرٌعاتالعراقٌةتعرٌفاللقرابة,االانالمادة()ٖ8منالقانونالمدنًنصتعلىانه,اسرة
الشخصتتكونمنذويقرباهوٌعتبرمنذويقربىمنٌجمعهماصلمشتر .وقدقسمتالمادة()ٖ9من
القانونالمدنًالقرابةالىنوعٌن:أحدهماقرابةالنسبوالثانٌةقرابةمصاهرة,حٌثانسببكلنوعمنهما
ٌختلؾعنسببالنوعاالخر.وهذاماسنوضحهوبالشكلاألتً ,
___________________ .
()1
()2
()3

()4

المانون المدنً العرالً رلم ( )48لسنة  / 1851المادة ()39
لانون مناهضة العنؾ االسري رلم ( )9لسنة  2811المستشار المانونً عزالدٌن
عبدالعزٌز سلٌمان الحوشان المرابة واثرها على الجرٌمة والعموبة دراسة ممارنة بٌن الفمه الجنائً االسالمً والمانون الوضعً بٌروت الحلبً 2886ص16ا

--احمد زكً بدوي زكً بدوي ص12

( )5د.توفٌك حسن فرج .المدخل للعلوم المانونٌة ,النظرٌة العامة للحك ,المسم الثانً فً نظرٌة الحك مإسسة ثمافة جامعٌة 1893ص425
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ٔ -قرابةالنسبهذهالقرابةاساسهاالدمالتًتقومبٌنافرادتربطهمالدموهًالتًتقصدمنلفظالقرابةاذا
اطل فقرٌبالشخصهوالذيٌشتر معهفًاصلواحد(.)1ذكراكانامانثى,لذل تسمىاٌضابقرابة
الدمالناساسهاوحدةالدمالمشتر ,ايانهاتقومعلىاسا اشترا االشخاصفًاصلواحد.وهً
تقسمالىقسمٌن:قرابةمباشرةوتسمىاٌضابقرابةالخطالمستقٌم.وقرابةؼٌرمباشرةاوقرابةحواشً
وتسمىاٌضاقرابةالخطالمنحرؾ
ٕ -ا–المرابة المباشرة :
وهًالتًتربطاشخاصابتسلسلاحدهمعناالخر,فهًقرابةالوالدةالمنحصرةفًعمودالنسب,اوهًقرابة
األصولوالفروع.واألصلهومننزلمنهالشخصكاألبواصولهوالفرعهوكلمنٌنحدرمنالشخص
كاألبنوفروعه,وهذهالقرابةتربطالشخصبؤصولهوانعلواوبفروعهواننزلواوٌستويفًذل انٌكون
التفرععنطرٌ الذكوراوعنطرٌ االناث,فاالبوابواالبوانعبلوأماألبوانعلت,واألموابواألم
وانعبلواماألموانعلتواألبنوابناألبنواننزلكلمنهإالءقرٌبمباشرلؤلخر( )2
وفًحسابدرجةالقرابةالمباشرنصتالفقرة(ٕ)منالمادة()ٖ9منالقانونالمدنًعلىانٌراعًفً
حسابدرجةالقرابةالمباشرةاعتباركلفرعدرجةعندالصعودأألصلبخروجهذااألصل,وبمقتضىهذا
انٌحسبكلفرعدرجةوالٌحسباالصل.فاالبنفًقرابتهلبلبٌعتبرفًالدرجةاالولىالنناامامفرع
واحدنحسبهوالنحسباألبألنهاألصلوابااألبنٌعتبرفًالدرجةالثانٌةألننااذاصعدنامنالفرعالصله
وجدنااوالابناالبنوهوفرعفٌحسبدرجةثماالبنوهوفرعفٌحسبدرجةاٌضا,ثمالجدوهواألصلفبل
ٌحسبوبذل ٌجتمعلدٌنادرجتانفٌكونابناألبنفًالدرجةالثانٌةالنبٌناألبنوابٌهدرجةوبٌناألبوالجد
درجةفٌكونالمجموعدرجتٌن .
ب -لرابة الحواشً 
هذهالقرابةخارجةعنعمودالنسبفبلٌتسلسلفٌهااحدالقرٌبٌنمناآلخروانكاناٌشتركانفًاالصلواحد
فهًالرابطةمابٌناشخاصٌجمعهماصلمشتر دونانٌكوناحدهمفرعاآلخر,كالقرابةبٌناألخواختهاو
الشخصوخالهاوعمه,وتعرؾاٌضابالقرابةؼٌرالمباشرةوبموجبهذهالقرابةفانالقرٌبالٌنحدرمناالخر
ولكنٌجمعهمااصلمشتر واحد 
امابالنسبةالىاحتسابدرجةقرابةالحواشًفقدنصتالفقرة(ٕ)منالمادة()ٖ9منالقانونالمدنًعلىانه
عندحسابها"تعدالدرجاتصعودامنالفرعأألصلالمشتر "ومقتضىهذاانٌحسبكلفرعمنناحٌة
فٌحسبدرجةواخوةفرعفًالناحٌةالثانٌةفٌحسبدرجةكذل واالبالٌحسبالنهاالصل 
ٔلرابة المصاهرة
هذهالقرابةٌكوناساسهاالزواج,والزواجٌنشؤعنهنوعانمنالقرابةأحدهماقرابةزوجٌةوهًالصلةالتً
تجمعبٌنالشخصوزوجه,وهذهالقرابةترتبحقوووواجباتعلىكل 
_____________________ .
 د.سعٌد عبدالكرٌم مبارن اصول المانون وزارة التعلٌم والبحث العلمً بؽداد  1892ص2-2د.احمد سالمة محاضرات فً المدخل للعلوم المانونٌة نظرٌة الحك فً المانون المدنً .المطبعة العالمٌة الماهرة  1868ص-3 /192د .عبد المنعم فرج
مبادي المانون ص228
ْ
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من الزوجٌن كالنفقة واألرث والطاعة وؼٌرها أما القرابة االخرى فهً قرابة مصاهرة بالمعنى الدقٌ وهً
الصلةالتًتجمعبٌنأحدالزوجٌٌنوأقاربالزوجاألخر(ٔ) 
وقدنصتالفقرة(ٖ)منالمادة()ٖ9منالقانونالمدنًعلىان"أقاربأحدالزوجٌنٌعتبرونفًنف القرابة
ّ
والدرجةبالنسبةللزوجأالخروبموجبهذهالقرابةفؤنكلزوجٌدخلبالزواجفًأسرةالزوجاألخروتحتل
نف مكانه.وٌصباقرٌبابنف الدرجةلكلاقاربالزوجاالخرفاخالزوجةمثبلٌعتبرقرٌباللزوج–عن
طرٌ المصاهرة – قرابة حواشً من الدرجة الثانٌة ,اما والدها فٌعتبر قرٌبا له – عن طرٌ المصاهرة –
قرابةمباشرةمنالدرجةاألولى 
قرباءالزوجاالخر,فبلتقومقرابةمصاهرةمثبلبٌنأخالزوجوأخ
ّ
وأماأقاربالزوجٌنفبلٌعتبرونأقاربأل
الزوجةمالمتكنبٌنهماقرابةاخرى.وفًحسابدرجةهذهالقرابةتكونالعبرةبدرجةقرابةالنسببٌناحد
الزوجٌنوأقاربه .
وبالرجوعالىنصالفقرة(الثانٌة)منالمادة(ٔ)منقانونمناهضةالعنؾاالسريفًاقلٌمكوردستانوقدقاله
فًتعرٌفهألسرة,القرابةالى(الدرجةالرابعة)فذل ٌعنًانالعبلقةاألسرٌةتنحصربالدرجاتالولىوالثانٌة
والثالثة فقط  ,والتدخل الدرجة الرابعة فً مفهوم العبلقة األسرٌة طبقا للنص ,ألن النص أستعمل لفظ(الى)
الدرجةالرابعة.و(الى)تعنًانتهاءالؽاٌةفبلٌدخلمابعدهافٌماقبلها,كقولهتعالى(واتمواالصٌامالىاللٌل)
فبلٌدخلشً مناللٌلفًالصٌاموذل ٌعنًانألقاربالذٌنتربطهمعبلقةاسرٌةبشخصماوفقاللنص
ْ
المشرف هم :ابوه وامه و اوالده (مباشرة اولى ) وأوالده (أحفاده ) .وجدٌه ألب وجدٌه ألم (مباشرة الثانٌة
)وأوالدأوالدأوالده(أوالدأحفاده)وأبويجدٌهألبوابويجدٌهألم(مباشرةالثالثة)وأخوتهوأخواته(حواشً
الثانٌة )وأوالد أخوته وأوالد أخواته وأعمامه وأخواله (حواشً الثالثة),وأقارب الزوجة من أصناؾ القرابة
المذكورة.والٌدخلفٌمنتربطهمبالشخصعبلقةأسرٌةوفقاللقانونالمشروفاوالداالعماموألوالدالعمات
وألوالداالخوالألوالدالخاالتألنهممندرجةالرابعة 
ثالثا  -:الولد المضموم
النسبقدٌكونطبٌعٌاوقدٌكونصناعٌاوٌكونالنسبطبٌعٌاأذاقامتصلةدمبٌنالشخصٌناللذٌنٌربط
بٌنهما  ,وٌكون صناعٌا اذا لم تقم صلة دم بٌنهما ولكن رؼبة الشخصان فً اعتبارها كؤنها موجودة وهو ما
ٌعرؾب(التبنً).وٌقصدب(نظامالتبنً)"الممارسةاألجتماعٌةالمإسساتٌةالطابعالتًٌكتسببمقتضاها
احد األشخاص المنتمٌن بالوالدة الى أسرة أو قرابة معٌنة روابط اسإٌة أو قراٌة جدٌدة تعرؾ المجتمع على
أ عتبارهامساوٌةللروابطالطبٌعٌةالتًتحلمحلهاسواءكلٌااوجزبٌاوٌفتر فًالتبنًبمعناهالقانونًانٌصباالطفلالمتبنً
مستحقالجمٌعالحقووالتًٌستحقهاالطفلالطبٌعًبمافًذل ح الوراثة()2وقدنظمالتشرٌعالعراقًنظاماشبٌهابالتبنًاطل 
علٌها(الضم)او(الكفالة)وهونظامبدٌلعننظامالتبنً ,وذل فًقانونرعاٌةاالحداثرقم()7ٙلسنةٖ ٔ98فًالمواد
() ٗٙ -ٖ9منه حٌثاجازللزوجٌنانٌطلباضمالصؽٌرالٌتٌماالبوٌناومجهولالنسبالٌهموفًالمادة()ٖ9منالقانون

الذكورة  ,والتً تنص عاى ماٌلً للزوجٌن أن ٌتقدما بطلب مشتر الى محكمة األحداث لضم صؽٌر ٌتٌم
األبوٌن الٌهما وعلى محكمة األحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحق من ان طالبً الضم عراقٌان
ومعروفانبحسنالسٌرةوعاقبلنوسالمانمناألمرا

المعدٌةوقادرانعلىتربٌتة 

__________________________
( )1االرحٌم حسن العكٌلً شرح لانون مناهضة العنؾ االسري فً اللٌم كوردستان –العراق رلم 9لسنة  2811مطبعة المنارة اربٌل 2812ص
( 12 )2حموق الطفل فً الشرٌعة االسالمٌة اسم المءلؾ ؼٌر واردمجلة العدالة السنة
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المطلب الثالث  -:العنؾ األسري
تعارٌؾ ومفاهٌم العنؾ أألسري ومولؾ التشرٌعات العرالٌة
تعددتالتعارٌؾالتًتقدمبهاالباحثونوالكتاب,للعنؾاألسري,وذل لتعددأشكالالعنؾاألسريوصورهاذ
أن مصطلا (العنؾ األسري)تتداخل فٌه العدٌد من العوامل األجتماعٌة والثقافٌة واألقتصادٌة والقانونٌة القابلة
لتؽٌٌربتؽٌر الزمان والمكانواألشخاص.وعلٌه سنكر جهدنا فً هذا المطلبلذكر المحاوالت واألجتهادات
الفقهٌةالتًبذلتلتعرٌؾالعنؾاألسريكمصطلامركبوكذل موقؾالتشرٌعاتالعراقٌةمنالعنؾاألسري
وأخٌراالعنؾاألسريفًاقلٌمكوردستان–العراو .
الفرع أألول :
 -2العنؾ األسري فً أألصطالح الفمهً
ٌعرؾالعنؾاألسريبانه:أألفعالالمباشرةوؼٌرمباشرةالتًتوجهنحوأحدأفراداألسرةبهدؾاٌقاعاالذى
النفسًاواللفظًاوالجسدياوالجنسً(.)1كماعرؾبانه"احدانماطالسلو العدوانًالذيٌنتلعنوجود
عبلقات قوى ؼٌر متكافبة فً أطار نظام تقسٌم العمل بٌن الرجل والمرأة داخل األسرة وفقا لما ٌملٌه النظام
األقتصادي واألجتماعً السابد فً المجتمع .وعرؾ أٌضا بؤنه "()2شكل من األشكال المتعددة للعنؾ المادي
والمعنويالذيٌوجهألحدافرادالعابلةالضعفاءمنقبلالمسٌطرٌنعلٌهابؤستعمالالقوةاوخللفًسلوكٌات
أألقوٌاءداخلمحٌطأألسرةٌإديذل بهمالىأستخدامالعنؾالماديوالمعنويضدمنهمبحاجةالىالمساعدة
والتوجٌهوأألرشاد( )3
كماعرفتمنظمةالصحةالعالمٌةالعنؾاألسريفًعامٕٕٓٓ بانهكلسلو ٌصدرفًأطارعبلقةحمٌمة
وٌسببأضراراآالماجسمٌةأونفسٌةأوجنسٌةألطراؾتل العبلقة()4
وٌبلحظ على التعارٌؾ السابقة ,انه تإكد على وجوب ألعنؾ فً أطار العبلقات األسرٌة  ,وذل ألستبعاد
أحتمالٌةتداخلهذاالنوعمنالعنؾمعأألنواعأألخرىمثلالعنؾضدالمرأةاوالعنؾضداألطفالاوضد
المسنٌٌنالذيٌقعخارجأطاراألسرةوبناءعلىماسب ٌمكنالقولبؤنالعنؾاألسريهوالسلو العنٌؾ
الذيٌرتكبهأحدأفراداألسرةوالذيمنشانهانٌلح ضررمادٌااومعنوٌااوكلٌهمابالفرداالخرمننف 
االسرة.وانمفهومالعنؾأألسريٌشٌربوجهعامالىسوءمعاملةشخصلشخصاخرتربطهبهعبلقةوثٌقة
مثل العبلقة بٌن الزوج والزوجة وبٌن األباء وأألبناء وبٌن األخوة وٌتداخل مفهوم العنؾ األسري مع مفاهٌم
كثٌرةقرٌبةمنهمثلالعنؾالمنزلًأوسوءمعاملةاحدالزوجٌنلآلخراوسوءمعاملةاألطفالوؼٌرذل من
المفاهٌمتشتر فًالمعنىالذياشرناالٌهوتقعاعمالالعنؾاألسريؼالبامناألزواجضدزوجاتهنوانكان
من ؼٌر المستبعد ان تمار بع الزوجات اعمال عنؾ ضد أزواجهن اما االطفال فعادة ماتقع علٌهم
ممارسلتالعنؾمناألباواألماوممنٌقومبدورهافًحالةؼٌبةاحدهمااوكلٌهما.وٌمار العنؾداخل
األسرةاٌضاضدكبارالسنمناألجدادوالجداتواخٌرافاناألطفالقدٌوجهونالعنؾالى ذوٌهمفًشكل
اعمالأنتقامٌةترمًالىالتخرٌبواألٌذاء .
_________________ 
( )1نادٌا بشناق دلٌل االرشاد للتعامل مع العنؾ االسري ,الزرلاء .مركز التوعٌة واالرشاد االسري الطبعة االةلى 2888ص2
( )2د.لٌلى عبد الوهاب العنؾ االسري جرٌمة والعنؾ ضد المراة دار المدى دمشك 2888ص12
( )3دمحم عبدالسالم العنؾ االسري دوافعه واثارهوعالجه من منظور تربوي اسالمً دار الفاروق عمان –االردن 2889ص23
(ٗ)

منظمة الصحة العالمٌة .التمرٌر العالمً حول العنؾ والصحة 
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الفرع الثانً :
العنؾ أألسري فً التشرٌعات العرالٌة
نصت "المادة( )ٕ9من الدستور العراقً لعامٕ٘ٓٓ ()1على ان األسرة أسا المجتمع وتحافظ الدولة على
كٌانها وقٌمها الدٌنٌة واألخبلقٌة والوطنٌة وتكفل الدولة حماٌة االمومة والطفولة والشٌخوخة وترعى
النش ْوالسباب وتوفر لهم الضروؾ المناسبة لتنمٌة ممتلكاتهم وقدراتهم والوالد ح على والدٌهم فً التربٌة
والرعاٌة والتعلٌم وللوالدٌن ح على أوالدهم فً أألحترام والرعاٌة والسٌما فً حاالت العوز والعجز
والشٌخوخةوٌحظراألستؽبللاألقتصاديلؤلطفالبصورةكافةوتتخذالدولةاألجراءالكفٌلبحماٌتهموتمنعكل
اشكالالعنؾوالتعسؾفًاألسرةوالمدرسةوالمجتمع.انالتشرٌعاتالعراقٌةلمتنصصراحةعلىاصطبلف
العنؾجرابمالعنؾاألسريأالانقانونالعقوباتنصعلىالجرابمالتًتم األسرة.كماانقانونأألحوال
الشخصٌةتضمننصوصاٌحمًبموجبهاأألسرة 
فٌما ٌتعل بقانون العقوبات فقد نص على الجرابم التً تم األسرة فً المواد () ٖ8ٓ-ٖ7ٙمنه  ,وتتعل 
بجرابم الزنا وعقد الزواج الباطل وتحرٌ الزوجة على الزنا اما الجرابم المتعلقة بالبنوة ورعاٌة القاصر
وتعرٌ الصؽاروالعجزةللخطروهجرالعابلةفقدجاءالنصبهافًالمواد(ٔ)ٖ8٘ -ٖ8منالقانونحٌث
عاقبتالمادة(ٔ )ٖ8
منهبالحب منابعدطفبلحدٌثالعهدبالوالدةعمنلهمسلطةشرعٌةاوأخفاهاوأبدلهباخراونسبهزوراالىؼٌر
والدتهوالمادة(ٕ)ٖ8عاقبتبالحب كلمنكانمتكفبلبطفلوطلبهمنهمنلهح طلبهبناءعلىقراراوحكم
صادرعنجهةالقضاءبشانحضانتهاوحفظهولمٌسلمهالٌهوٌسريهذاالحكمولوكانالمتكفلللطفلاحد
الوالدٌناوالجدٌناخذبنفسهاوبواسطةؼٌرهولدهالصؽٌرممنحكملهبحضانتهاوحفظهولوكانذل بؽٌرحٌلة
اواكراه.ونصتالمادة(ٖ)ٖ8منالقانونعلىعقوبةالحب مدةالتوٌدعلىثبلثسنواتاوبؽرامةمنعر 
للخطرسواءبنفسهاوبواسطةؼٌرهشخصالمٌبلػالخامسةعشرةمنعمرهاوشخصاعاجزاعنحماٌةنفسه
بسببحالتهالصحٌةاوالنفسٌةاوالعقلٌةوتكونالعقوبةالحب اذاوقعتبطرٌ تر الطفلاوالعاجزفًمكان
خالمنالنا اووقعتمنقبلاحدمناصولالمجنىعلٌهاوممنهومكلؾبحفظهاورعاٌتهفاذانشاْعنذل 
عاهةبالمجنًعلٌهاوموتهدونانٌكونالجانًقاصداذل عوقببالعقوبةلجرٌمةالضربالمفضًالىعاهةاو
الىالموتبحسباألحوالوٌعاقببالعقوبةذاتهااذاكانالتعرٌ للخطرالصؽٌراوالعاجزعمداعنالتؽذٌةاو
العناٌةالتًٌقتضٌهاحالتهمعالتزامالجانًقانونااواتفاقااوعرفابتقدٌمها.وبخصوصالعنؾاالقتصادياالمتناع
عنتسدٌدالنفقةفقدنصتالمادة(ٗ)ٖ8منالقانوننفسهعلى"منصدرعلٌهحكمقضابًواجبالنفاذبؤداءنفقة
الزوجةاواحدمناصولهاوفروعهاوأليشخصاخراوبادابهاجرةحضانةاورضاعةاوسكنوف ماٌقرره
القانونولمتنععناالداءمعقدرتهعلىذل خبللالشهرالتالًألخبارهبالتنفٌذٌ,عاقببالحب مدةسنةوتكون
العقوبةفًحالةالعودالحب لمدةسنتٌن.وان(ٕ)الضروؾالمشددةقدتناولهاالعدٌدمنفقهاءالقانونالجزابً
تعرٌؾالظروؾالمشددةبعدهاالحاالتالتًمنخبللهاٌتمتشدٌدالعقوبةالتًتوقععلىالجانًولكنوانجاءت
هذهالتعارٌؾمختلفةفًاأللفاظوالتراكٌبؼٌرانهاتكادانتكونمتفقةفًالمعنى.فقدعرفهاالبع بانها(تل 
الوقابعالتًأذاماأقترنتبالجرٌمةشددتعقوبنهاسواءفًذل كانهذاالتشدٌدمؽٌرالوصؾالجرٌمةأممبقٌا
علىهذاالوصؾ)ٓ(ٖ)وٌرىالبع االخربانها(االسبابالتًتجعلمسإولٌةالجانًعنهاجسٌمةوبالتالًانها
تإديالىتؽلٌظالعقوبة)ومنخبللالوقوؾعلىكلمنالتعرٌؾالتًطرحناهاقدركزتعلىتشدٌدالعقوبةالتً
تقع 
_________________ 
-1د سٌد حسن البؽال – الظروؾ المشددة فً لانون العموبات فمها وفضاءا – دار الفكر الحدٌث للطبع والنشر – الماهرة – 1858-ص11
- -2الدستور العرالً لسنة 2885
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علىالجانًبصرؾالنظرعنالوصؾالقانونًاومكانتهامناألركانالعامةللجرٌمةاوماقدٌقترنبهامن
ظروؾ.والظروؾالمشددةوالمتعلقةبجرابماألعتداءعلىأألصولوالفروعايالجرابمالتًتحصلفًاطا ر
األسرةبٌناألشخاصطبٌعٌٌنمناألصولوالفروعتحظىبرعاٌةالقانونوحماٌته)1(.لانهاتمثلالوشابل
التًتشدابناءالعابلةالواحدةالىبعضهمبعضاوتعددعامةسهلةفًبناءمجتمعقويٌسودهالعدلوالنظام.لذا
فان الجرابم التً تقع بٌن االصول والفروع تتصؾ بالجسامة وتكشؾ عن شخصٌة الجانً الخطٌرة ونزعته
األجرامٌة 
التًتخطتوالروابطالعابلٌةعندارتكابالجرٌمة,األمرالذيٌستوجبتشدٌداخاصا.ومنالنصوصالقانونٌة
التًعالجتالظروؾالمشددةفًقانونالعقوباتمانصتعلٌهالمادةٗٓٙؾٔ-د–(ٌعاقبباألعداممنقتل
نفسا عمدا اذا كان المقتول مناصول القاتل)والمادةٗٔٗ (اذا توافر فً االعتداء المذكور فً المادتٌن (ٕٔٗ-
ٖٔٗ)الجرف والضرب واألٌذاء العمد احدى الحاالت التالٌة عد ظرفا مشددا ,ؾٖاذا كان المجنى علٌه من
أصولالجانً).وكذل المادة ٗٗ8التًتنص(ٌعاقببالحب مدةالتزٌدعلىثبلثسنواتمنحر حدثا
لمٌتمالثامنةعشرمنعمرهعلىأرتكابالسرقةوتكونالعقوبةالحب اذاكانالمحر منأصولالحدثاو
كانمنالمتولٌنتربٌتهاومبلحظتهاوممنلهسلطةعلٌه 
اماقانونأألحوالالشخصٌةفٌعدمنالقوانٌنالتًوفرتالضماناتاألسرٌةللزوجةواالطفالمنهامانصت
علٌه المادة (ٓٗ) من القانون حٌث نصت على أن "لكل من الزوجٌن طلب التفرٌ اذا أضر احد الزوجٌن
بالزوج االخر اوباوالدهما ضررا ٌتعذر معه استمرار الحٌاة الزوجٌة  .حٌث ان اعتداء الزوجعلى زوجته
بالضربالمبرفٌعتبرضرراجسٌماٌبٌاللزوجةالتفروالقضابًذل النالضربالمبرفالذيٌنجمعنه
اضراراجسٌمةٌخرجعنح الزوجفًتادٌبزوجتهالمقررقانوناوٌشكلضرراجسٌماٌتعذرمعهاستمرار
حٌاتهاالزوجٌةمعزوجها.ذل النالحٌاةالزوجٌةتصبامعالضررببلءاوجحٌماالسٌمامعكونهذاالضرر
قد الٌقتصر اثره على الزوجٌن بل ٌتعداهما الى االوالد واالقرباء والمجتمع .كما منعت المادة نفسها النهوة
العشابرٌةومنعالزواجوحٌثانالمتزوجٌنمنصؽارالسنبحاجةالىحماٌةخاصةلمنعاستؽبللهمولدفع
الضررعنه مفقدالتفتالمشرعالعراقًالىذل فنصعلىانلكلمنالزوجٌنطلبالتفرٌ اذاكانعقد
الزواجقدتمقبلاكمالاحدالزوجٌنالثامنةعشرةدونموافقةالقاضً 
كماتضمنعدةحقووللزوجةومنهاالتعوٌ عنالطبلوالتعسفًونفقةالعدةوالمهرالمإجلواالثاثالزوجٌة
باالضافة الى نفقة االطفال المستمرة والنفقة الماضٌة والمستمرة للزوجة  .كما ضمن االحوال الشخصٌة ح 
المراةفًالمٌراثحٌثٌمار العنؾبح المراةللتنازلعنحصتهافًاالرثالشقابهاوتحرممنهالمراة
تحت ضؽط االهل والعادات االجتماعٌة والتقالٌد حٌث تجبر للتنازل خوفا من بطة االشقاء وممارسة العنؾ
بحقها.كماانقانوناالحوالالشخصٌةاشترطتمامالثامنةعشرةمنالعمرالتمامعقدالزواجولمٌجٌزالزواج
اال فً حالة  الضرورة القصوى لمن اكمل خمسة عشرة سنة من العمر واشترط توفر المصلحة المشروعة
واالقتدارالمالًفًحالةاستحصالاألاذنللزواجمنالزوجةثانٌةكماحددالقانونشروطاللوصاٌةوالقٌمومة
للمحافظةعلىالقاصروامواله .
________ 
 1اد -سٌد حسن البؽال – الظروؾ المشددة فً لانون العموبات فمها وفضاءا – دار الفكر الحدٌث للطبع والنشر – الماهرة – 1858-ص11
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المبحث الثانً
أسباب ألعنؾ أألسري وأشكالها وتؤثٌراتها السلبٌة
أسباب العنؾ أألسري

المطلب االول
الفرع أألول -:

األسباب التربوٌة والثمافٌة 

تتشكلالثقافةمنالقٌموالممارساتوعبلقاتالقوىالتًتنسلبعضهامعالبع

فًالحباةالٌومٌة

لؤلفرادومجتمعاتهموالثقافةهًواسطةالسلو االجتماعًفًكلمنالمجتمعاتوتإثرالثقافةفً
معظممظاهرالعنؾكالجهلوعدمالمعرفةكٌفٌةالتعاملمعاآلخروعدمأحترامه,وماٌتمتعهمن
حقوووواجباتتعتبركعاملأساسًللعنؾ.وهذاالجهلقدٌكونمنالمرأةوالمعنؾلها,فجهل
المرأةبحقوقهاواجباتهامنطرؾاآلخربهذهالحقوومنطرؾالثانًمماقدٌوديالىالتجاوزوتعدي
الحدود.
قدتكوناس التربٌةالعنٌفةالتًنشاعلٌهاالفردهًالتًتولدلدٌهالعنؾاذتجعلهضحٌةلهحٌث
تشكلشخصٌهضعٌفةوتابهوؼٌرواثقة,وهذاماٌإديالىالجبرانهذاالضعؾفًالمستقبلبالعنؾ
وبحٌثٌستقويعلىاألضعؾمنهوهًالمراة,وكهاهوالمعروؾانالعنؾٌولدالعنؾوٌشكلهذا
النوعمنالعنؾنحوٖ%8منالحاالتوقدٌكونالفرد
شاهدالعٌانللعنؾكالذيٌرداألمهاتمنقبلاألباءبحٌثٌنشاعاىعدماحترامالمراةوتقدٌرها
واستصؽارها,فتجعلهٌتعاملبشكلعنٌؾمعهاوٌشؽلهذاالمورد%ٖ9منالحاالت 
الفرع الثانً-:العادات والتمالٌد 
ٌقصدبالعاداتوتقالٌدمتجذرةوماٌسودهامنقٌمومعتقداتتإثرفًعاداتهوتقالٌدهاومجموعتل 
الظروؾٌكونالبٌبةاالجتماعٌةفؤنثقافاتالكثٌرٌنوالتًتحملفًطٌاتهاالرإٌةالجاهلٌةلتمٌٌز
الذكرعناالنثىمماٌإديذل الىتؽٌروتضبٌلاالنثىدورها,وفًالمقابلتضخٌمالذكرودوره
حٌثٌعطًالح دابماللمجتمعالذكوريللهٌمنةوالسلطةوممارسةالعنؾعلىاالنثىمنذالصؽر
,وتعوٌداألنثىعلىتقبلذل وتحملذنباسوىانهاولدتانثىكمااناألقوالواألمثالوالتعابٌرالتً
ٌتداولهاالنا فًالمجتمععامةبمافًذل النساءانفسهموالذيتبرزمدىتاصٌلهذهالثقافةبحٌث
تعطًللمجتمعالذكوريفًالتماديضداالناثمثل:قولامراةعندضربهامنقبلالرجل(ظلرجل
احسنمنظلالحابط)اوالمرأةمثلالسجادةكلمادعستعلٌها)او....والٌخفًمالوسابلاألعبلممن
دورلتساهمفًتدعٌمهذاالتمٌٌزوتقبلانماطمنالعنؾضدالمرأةفًالبراملالتًتبثواستؽبللها
بشكلؼٌرصحٌا 
______________ 
حسٌن دروٌش العادلً ,العنؾ ضد المراة ,االسباب والنتائج ,بحث منشور فً االنترنت وعلى المولع االتً
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الفرع الثالث-

األسباب البٌئٌةوأأللتصادٌة 

المشكبلتالبٌبٌةالتًتضؽطعلىاألنسانكاالزدحاموضعؾالخدماتومشكلةالسكنوزٌادةالسكان
و,....باأل ضافةالىماتسببهالبٌبةفًاحباطالفرد,حٌثالتساعدهعلىتحقٌ ذاتهوالنجاففٌهاكتوفٌر
العملالمناسبللشباب,فلذل ٌدفعهدفعانحوالعنؾلٌإديالىانفجارهالىمنهواضعؾمنه(المرأة) 
:فالخلل()1الماديالذيٌواجهالفرداواألسرةاو..التضخماألقتصاديالذيٌنعك علىالمستوى
المعٌشًلكلمنفرداوالجماعةحٌثٌكونمنالعبالحولعلىالقمةالعٌةو..منالمشكبلت
األقتصادٌةالتًتضؽطعلىاالخرانٌكونعنٌفاوٌصبجامؼضبهعلىالمرأة.اضؾالىذل 
النفقةاألقتصادٌةالتًتكونللرجلعاىالمراةاذانمنٌعولالمراةفلذاٌح لهتعنٌفهاوذل عبر
اذاللهاومنطرؾاالخرتقبلالمرأةبهذاالعنؾألنهاالتتمكنمناعالةنفسهااواعالةاوالدها,وٌاخذ
العاملاالقتصادينسبة٘ٗ%منحاالتالعنؾضدالمرأة .
الفرع الرابع -الحكومات والسلطات
وقدتاخذاألسبابنطاقااوسعودابرةاكبرعندماٌبابٌدالسلطةالعلٌاالحاكمة,وذل بسنالقوانٌنالتً
تعنؾالمرأةاوتاٌدالقوانٌنلصالامنٌقومبعنفهااوعدماستؤصارهاعندماتمدٌدهاألخذالعونمنهم
فمهمااختلفتاالسبابوالمسبباتتبقىظاهرةالعنؾضدالمراةترد%7منجمٌعالنساءاالتًٌمتنمابٌن
سنالخامسةالعشرةوالرابعةوألربعٌنفًجمٌعاألنحاءالعالمحسبالتقرٌرالصادرعنالمنظمةالصحة
العالمٌة .
تعتبرالمرأةنفسهاهًأحدالعواملالربٌسٌةلبع

العواملالعنؾواألضطهاد,وذل لتقبلهاله

واعتبارالتساماوالخضوعاوالسكوتعلٌهكردفعلذل ,ممٌجعلاالخرٌاخذفًالتماديوالتجرإ
اكثرفاكثر.وقدتتجلىهذهالحالةاكثرعندفقدالمرأةمنتلجؤالٌه,ومنٌقومبحماٌتها(ٕ) .


_____________ .
-1
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المطلب الثانً  -:أشكال العنؾ أألسري
ٌتخذالعنؾاألسرياشكاالمتعددةكماانهنا اسباباكثٌرة تدفعاألنساننحوأستخدامالعنؾالىجانب
ماٌتركهالعنؾاألسريمنآثارسلبٌةعلىكلمناالفرادواالسرةوالمجتمع



الفرع األو ل  :العنؾ النفسً أو العاطفً
 ٞٛح ١كؼَ ٓئًُ٘ ١لٔ٤ش حُٔؼ٘ق ُٝؼٞحؽل ٚري ٕٝحٕ طٌ ُٚ ٕٞح٣ش آػخٍ ؿٔي٣ش,
ألٕ أألػَحٍ حُظٔ٣ ٢ززٜخ حُٔؼظي ١ال طظُِ َٜؼ٤خٕ  ,أال حٕ ح ّ٥حُ٘خطـش ػ٘ ٚطٌ ٕٞك ٢حُـخُذ حًزَ ٌُ٣ ٚٗٞلطْ
شوظ٤ش حألٗٔخٕ ِ٣ٝػِع ػوظ ٚر٘لٔ٣ٝ ٚئػَ ػِ ٠ك٤خط ٚك ٢حُٔٔظوزَ ٝطْ حُؼ٘ق حُ٘لٔ ٖٓ ٢هالٍ حُؼَٔ حٝ
حألٓظ٘خع ػٖ حُو٤خّ رؼَٔ ٝكن ٓوخٓ ْ٤٣ـظٔؼ٤ش ٓٝؼَكش ػِٔ٤ش رخُؼٍَ حُ٘لٔٝ ٢هي طٌ ٕٞطِي حألكؼخٍ ػِ٣ ٠ي
كَى حٓ ٝـٔٞػش  ٌِٕٞٔ٣حُوٞس ٝحُٔ٤طَس ٓٔخ ٣ئػَ ػِٝ ٠ظخثل ٚحُِٔ٤ًٞش ,حُٞؿيحٗ٤ش ,حٌُ٤٘ٛش ٝحُـٔي٣ش(ٝ )1حًح
ًخٕ ٖٓ حُظؼذ طؼَ٣ق حُؼ٘ق حُ٘لٔ ٖٓ ٢حُ٘خك٤ش حُ٘ظَ٣ش ٝحُؼِٔ٤ش أال حٗ ٌٖٔ٣ ٚطلي٣ي حُظلخص ُٞطلٚ
ً,خُظلو, َ٤حُوٌالٕ ,حألٔٛخٍ حُٔٔئ٤ُٝش حُِحثيس ,حُظـخ, َٛحُظو٣ٞق ٝ,حُؼٍِ ػٖ حُٔل٤ؾ ,حُلزْ حُُِٔ٘ ٢حٝ
حُطَى ًٌُٓ٘ٝ ٚي كَع حألٍحء ػِ ٠حألهَ ٖ٣رخُوٞس ٣ؼظزَ ٗٞػخ ٖٓ حٗٞحع حُؼ٘ق حُ٘لٔ٣ٝ ٢يهَ كٌٛ ٢ح حُ٘ٞع
ح٣ؼخ كَٓخٕ حُلظخس ٖٓ كن حالهظ٤خٍ شَ٣ي ك٤خطٜخ ٝحؿزخٍٛخ ػِ ٠حُِٝحؽ ىٍ ٕٝػخٛخ ٝ,طِٔٗ ْ٤لٜٔخ حٍُ ٠ؿَ
الطَؿذ كٝ ٚ٤حًَح ٙحُظـَ٤س ػِ ٠حُِٝحؽ رَؿَ ٖٓٔ  ٖٓٝحُٔالكع كٌٛ ٢ح حُ٘ٞع ٖٓ حُؼ٘ق ػيّ حُيهش ك٢
طؼَ٣ل ٚك ٢رؼغ حالك٤خٕ ًُٝي رٔزذ حػظزخٍ رؼغ حألٓخُ٤ذ حُظَر٣ٞش ُألؽلخٍ رخرخ ٖٓ حرٞحد حُؼ٘ق رٔ٘٤خ هي
الطٌ ٕٞػ٘لخ رَ ٓـَى طٞؿٝ ٚ٤حٍشخى ٝحٕ حطظلض ك ٢رؼغ حالك٤خٕ رخُشيس ٖٓ حؿَ حُِحّ حُطلَ ػِ ٠حُظو٤ي
رٌٜح حُظٞؿ.)2( ٚ٤

________________
 -1جالي اسّاع ً١حٍّ, ٟاٌعٕف االسس , ٞداز لثاء ٌٍطثاعح ٚإٌشس ٚاٌرٛش٠ع ,اٌما٘سج .1111ص11
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الفرع الثانً

 -العنؾ الجسدي

وهوالذيٌقععلىىجسىدالضىحٌةوٌتىر آثىارمتفاوتىةالخطىورة(ٔ),والضىربهىوأهىممظىاهرهىذاالعنىؾباٌىة
وسٌلةكانتوهواألكثراأل نتشاراكماٌبلحظكذل محاوالتالخن والحرووؼٌرها.ولكنتبقىاشهرفً
هذاالمجالهوماٌسمى(بجرابمالشرؾ)وهوبحدذاتهاسوءانواعالعنؾالجسديحٌثٌإديالىىازهىاو
الروفالضحٌةباسمالشرؾ,والحقٌقةماٌزالمفهومالشرؾمفهوماؼامضىاٌحتىاجالىىتوضىٌا,فعىناي
شرؾ نتحدثوعنشرؾمن؟شرؾالضحٌةامشرؾالمجرمامشرؾالمجتمع؟منهناكلؾالمجىرم
لٌقٌمالشرؾوٌلعببمفهومهومعانٌهوٌرتكبفعلتهمحمٌابستارؼسلالعار.وكممنجرابمشىرؾاباحهىا
القانونكالقانوناالردنًالذيٌعفًالمجرممنالعقوبةاذاارتكبهافًحالفقداناألعصابكذل القىانون
السوريحٌىثٌمىناالقىانونالعقوبىاتالسىوريالمجىرمفىًهىذهالحىالاعىذارامخففىةالتتسىاوىابىدامىع
بشاعةفعلهمستنداالىسورةالؽضبالتًٌكونعلٌهامماٌجعلمنهبطبلولٌ المقودممىاسىب المسىا 
بمفهىىومالشىىرؾواالخىىبلوالىىذيهىىوعمىىاداصىىالتناكشىىرقٌٌنوبشىىكلخىىاصبمجتمعاتنىىاتفتقىىدهالمجتمعىىات
الؽربٌةلكنلٌ ماٌبررقتلالمراةبشكلاعتباطًباسمالشرؾوحجتهفحتىالشىرٌعةاالسىبلمٌةلىمتىنص
علىايشًءٌدعواالىقتىلالضىحٌةوهىًاناشىارتالىىعقوبىةالىرجمفىًحالىةالزنىالكىنلىٌ بشىكل
ٌإديالىالموتوبالتالًالٌعنًذل دعوةالىالقتلباسمالشرؾوانمااالقتداءبالشرٌعةاالسبلمٌةوتىر 
القانونهوالمعنًبالعقاب,فبلٌتر االمرللرجللٌاخذدورالقاضًوٌدراحكامهالهوجىاءوٌنفىذهااٌضىا
وهناارىاننافًااللفٌةالثالثةٌجباننعلمانللشرؾمفهومواسعلهخصوصٌتهولٌ ذومعنىضىٌ 
ٌ إديالىالجرٌمةوقتلالنساءمناجلالشرؾهوفًحقٌقتهعنىؾٌجىباننقاومىهونعٌىدتفسىٌرمىاهٌىة
الشرؾبالنسبةللمرأةوالرجلوالمجتمعاٌضا .

الفرع الثالث :العنؾ اللفظً
وهو عبارة عنكلملٌإذيمشاعرالضحٌةوٌهدؾالىالتعديعلىحقوقهبؤٌذابهاعنطرٌ الكبلماوااللفاظ
الؽلٌظةاووصؾالضحٌةبصفاتمزرٌةمماٌشعرهاباالمتهاناواالنتقاصمنقدرها,ومناشكاله
الشابعة  ,االنتقاد البلذع المتكرر  ,التحقٌر  ,الشتم  ,االهانة  ,,الرف واالستخفاؾ بالضحٌة او
السخرٌة منه (ٕ)  .وللعنؾ اللفظً انعكاسات خطٌرة على شخصٌة الضحٌة  ,وذل بالتاثٌر علٌها
والمساهمة فً تنمٌة الروف العدوانٌةعندها فالتنشبة االجتماعٌة المبنٌةعلى العنؾ اللفظًالٌمكن ان
تنتلاالشخصٌةؼٌرسوٌةومظطربةوتحبذالقوةوالعنؾمناجلرفعالقهرالناتلعنهذاالنوعمن
العنؾالمدمر.فبلاحدٌنكربؤنمنبٌناهمالعواملالمدمرةلنفسٌةاالنسانجرفكرامتهوالتقلٌلمن
شؤنهمماٌدفعهالىاالحسا بؤمتهانالذاتوالتقلٌلمنقٌمته 
__________________ 
()1
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الفرع الرابع -العنؾ الجنسً
العنؾالجنسً داخلنطاواألسرة,هو"األٌذاءالجنسًالواقععلىشخصداخلاألسرةنفسها"(.)1وتعرؾ
منظمةالصحةالعالمٌةالعنؾالجنسًبؤنه:ايفعلجنسً,اومحاولةللحصولعلىفعلجنسً,اوتعلٌقاتاو
تحرشاتجنسٌةؼٌرمرؼوبفٌها,اوافعالمشبوهةاوموجهةبطرٌقةاخرى,ضدالحٌاةالجنسٌةللشخص
باستخداماألكراه( .)2
ومنأهممظاهرهذاالنوعمنالعنؾ.التحرةالجنسً,كشؾاالعضاءالتناسلٌة,ازالةالمبلب ,مبلمسة
اومبلطفةجنسٌة,تعرٌ

الضحٌةلصوراوافبلمجنسٌة,اعمالمشٌنةؼٌراخبلقٌةكاجبارالطفلعلى

التلفظبالفاظجنسٌة,االؼتصاب,الهجرمنقبلالزوج,االجبارعلىممارسةالجن (أؼتصابالزوجة),او
االجبارعلىالقٌامبافعالجنسٌةالتقبلهاالمراة,االكراهعلىممارسةالبؽاء,ونكافاالطفال,واعمالالعنؾ
ضدسبلمةالمراةالجنسٌة,كتشوٌهاألعضاءالجنسٌةواألكراهعلىكشؾعذرٌةالمراة.هذاالنوعمنالعنؾ
ٌإديالىبع

الحرجخاصةفًالعبلقاتالزوجٌة.اماخرجهافٌتمثلهذاالعنؾبالتحرةالجنسًوالشتم

بالفاظ والعنؾالجنسًوقععمٌ علىالضحٌةمنالناحٌةالبدنٌةوالنفسٌة.والعواقبالنفسٌةكالعواقبالبدنٌة
فًخطورتها,وقدتدومطوٌبل.واننسبةالوفٌاتالمرتبطةبالعنؾالجنسًقدتحدثمنخبللالنتحار
والعدوىبفٌرو نقصالمناعة(األٌدز),وجرٌمةالقتلالتًتحدثامامباشرةاثناءاألعتداءالجنسً,او
الحقابالقتلمناجلالشرؾ .
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المطلب الثالث
أألثارالسلبٌة المترتبة من العنؾ أألسري ومولؾ االدٌان من العنؾ أألسري
الفرع األول :

أألثار السلبٌة المترتبة من العنؾ أألسري

أن آثارالعنؾأألسريٌتموجمن الضحٌةوالشهودكنقطةمركزٌةالىامدومحٌطاوسعنحودوابر
متعددة,مربٌةوؼٌرمربٌةملموسةاومحسوسةوالعنؾاالسريوانكانٌبدواخؾوطؤةوقسوةمناالنواع
األخرى من العنؾ وتبرز المشكبلت األسرٌة كواحدة من المعوقات المستمرة والمتزاٌدة الن االسرة هً
المكوناالولللنظاماالجتماعًوالحٌاةاالجتماعٌةوانالعنؾداخلاالسرةٌحدثخلبلفًنس القٌمالثقافٌة
والدٌنٌة التً ٌفتر منالجمٌع االمثال لها والحتكام الٌها وٌحدث اهتزازا وتشكٌكا باألعراؾ أألجتماعٌة
وٌنتل عنه أألمرا النفسٌة والمشاكل االجتماعٌة كؤستخدام المخدرات والمسكرات والقل وضعؾ الثقة
بالنف وأضطرابات السلو لدى أألطفال والفشل الدراسً وتهدد حالة االمن والسبلم األجتماعً ألسرة
والجتمع,وانالعنؾاألسريٌخل فًضحاٌاهاالهبةوالشعورباألهانةوالمذلةوٌدمراحتراماألنسانلذاته
واضافة الى المشاكل الصحٌة الخطٌرة طوٌلة األجل والعنؾ االسري ٌفك االسرة والمجتمع وٌنجم عنها
حواجز نفسٌة ومشكبلت سلوكٌة وانقسامات داخلٌة تإدي الى القطٌعة او الكراهٌة او الحقد او الرؼبة فً
األانتقاممنقبلضحاٌاالعنؾ( .)3
وللعنؾ األسري حسب ما تبٌنته الدراسات الوطنٌة والعالمٌة آثار صحٌة جسدٌة ونفسٌة ,وكذال 
أقتصادٌة  وخٌمة على النساء ضحاٌا العنؾ وعلى اطفالهن حٌث تشكو معظم النساء المعنفات من
اضطرابات نفسٌة وارو وحاالت فقدان مإقت للذاكرة وفقدان الشهٌة ,كما ان النساء ضحاٌا العنؾ
الجسدياكثرعرضةألكتبابالنفسًواألجها والبرودةالجنسٌة,وفًحاالتالعنؾالقصوىٌمكن
ان ٌصل الضرر الى االعاقة او الموت ,اما االثار السلبٌة على اطفال المراة النعنفة فتتمثل فً
اضطرابات نفسٌة متفاوتة الخطورة وفً الخفاو المدرسً او األنقطاع عن الدراسة وفً العدوانٌة
واألنحراؾ وتفٌد دراسات منظمة العالمٌة للصحة والٌونٌسٌؾ ان ٓ٘%من االطفا ل الذٌن شاهدوا
األعتداءبالعنؾعلىاألممنطرؾاألبٌصبحونبدورهممعتدٌنعنٌفٌناوضحاٌاللعنؾ( )4
وعلىالرؼممنبع اشكالالعنؾاالسريالمجهضدالمراةقدٌترتبعلٌهاثارمادٌةجسدٌةعلى
المرأة,أالاناآلاثارالنفسٌةواألجتماعٌةلجمٌعاشكالالعنؾسواءكانتمادٌةاومعنوٌةاعم واشد
من األثار المادٌة ,فؤحداث تشوٌه فً جسد المرأة نتٌجة عنؾ مادي ٌإدي الى آثار نفسٌة وآثار
األجتماعٌةاهمها :
__________________ .
1
2

د .سهٌلة محمود بنات العنؾ ضد المراة ,اسبابه واثاره وكٌفٌة عالجه  ,دار المعتز ,عمان 2886ص.22تمرٌر منظمة الصحة العالمٌة  ,مصدر سابك ص 6
 -3كاظم الشبٌب  ,العنؾ االسري  ,لراءة فً الظاهرة من اجل مجتمع سلٌم  ,المركز الثمافً العربً ,الدار البٌضاء  ,المؽرب  ,الطبعة االولى
 2882,ص /22
 -4جازٌة الهمامً ,العنؾ االسري فً بلدان المؽرب العربً ,نحو كسر حاجز الصمت ,الوالع والمماربات ,مإتمر كرامة حول العنؾ االسري  ,البحرٌن 4/2,
دٌسمبر  2889/ص19
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اوال -:

أآلثار الصحٌة والنفسٌة 

تكوٌنصورةذاتسلبٌة,وتتكونلهاشخصٌةمستكٌنةخانعىة,ضىعٌفة,مقارنىةبشخصىٌةالطفىلالىذكر
وتصباؼٌرقادرةعلىالمطالبةبحقوقها()2وٌتسببالعنؾفًنشوءالعقدالنفسٌةالتًقدتتطورالىحاالت
مرضىىٌةاوسىىلوكٌاتعدابٌىىةاواجرامٌىىةوتفكى الىىروابطاالسىىرٌةوانعىىدامالثقىىةوتبلشىىًاالحسىىا باالمىىان
وربماتصلالىالىدرجةتفك االسرةومنالمشكبلتالنفسٌةالتًٌتعر
والقل ى واأل نطوابٌىىةوكىىهالحٌىىاةمىىناكثىىراالمىىرا

لهاالنسىاءواالطفىال,االكتبىاب

النفسىىٌةالتىىًتصىىٌبكىىلمىىنالنسىىاءواألطفىىالالىىذٌن

ٌتعرضونللعنؾداخلاالسرةحٌثانهاتهانكرامتهابالضرب,ومنجانباخرتذووالمرارةنتٌجةتعر



أطفالهاللعنؾالذيالحٌلةلهلعلىحٌماٌتهمنه()3انللعنؾضدالمىرأةتىؤثٌراتسىلبٌةعلىىالصىحةالعامىة
للمرأةمثلاألصاباتوالكسور,وٌعدالعنؾعاملمنالعواملخطىورةصىحٌةوٌشىملالصىحٌةواألصىابات
الجنسىٌةالمعدٌىىة,األجهىىا

ؼٌىىراالمىنوسىىوءاسىىتخدامالمخىىدراتوالكحىولواألكتبىىابوالتىىدخٌنوالسىىلو 

الجنسًؼٌراآلمنوالقتلوأ ُألنتحار( )4
اآلثار االجتماعٌة والثمافٌة 

ثانٌا -:

العنؾ ضد المرأة الٌمتصر على ثمافة معٌنة او اللٌم معٌن او على مجموعات محددة من نساء فً المجتمع
وان اعادة انتاجعبلقاتالنوعاألجتماعًٌترتبعلىهذااألسلوبفًالتنشبةاالجتماعٌةعلى المدى
الطوٌلتبنًالمرأةلهذهالقٌموالمعاٌٌروالتوجهات,وتنظرالٌهابؤعتبارهاتوجهاتصحٌحةوبالتالً
تمارسها وتطبقها فً عبلقات النوع األجتماعً التقلٌدٌة ,بل وتربً اطفالها الذكور بنف
وتؽر

األسلوب

فٌهمقٌمالتفوووالسٌطرةعلىاخواتهماألناث 

____________________________ 
-1
-2
-3
-4

عادل مجاهد الشرجً ,العنؾ العائلً ضد المراة ,تحلٌل العاللا ت  ,النوع االجتماعً فً المجال الخاص  ,ورلة عمل ممدمة الى المإتمر الوطنً االول
امناهضة العنؾ ضد المراة صنعء,الٌمن  ,مارس 2884ص .13
علً تعوٌنات .سوء المعاملة فً االسرة وانعكاساتها على االفراد مجلة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة ,جامعة ورللة,,العدد ,1,دٌسمبر 2818ص38
عادل مجاهد الشرجً ,نفس المرجع ,ص.14
هٌفاء ابو ؼزالة ,والع العنؾ ضد المراة فً االردن ,المجلس الوطنً لشإون االسرة عمان االردن 2889ص18
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ثالثا -:

أآلثار السلبٌة على أألسرة والطفل والمجتمع

ٌُإثّرالعنؾعلىالجانبٌإديالعنؾااالسري( )1الىتفك أألسرةوانعدامالثقةوأألحترامالمتبادلبٌناعضبها
,كماانهٌعٌدانتاجالعنؾ,علىالعنؾالزوجًآثارأقتصادٌةسٌبةعلىالمراةالمعنفةاوعلىالمجتمعوعملبة
التنمٌة,وقدٌنعك سلباعلىتطوٌرالمراةلذاتهاولقدرتهاولمهنتهااذاكانتعاملة,وهدرطاقتهااالنتاجٌةفً
االعمالالهامشٌةاوعدماتمامهالتعلٌمهاوحصولهاعلىحقهاللفرصالممنوحةلهافًحالزواجهاوهً
صؽٌرةالنّفسًلؤلطفالبشكلكبٌر)2(,حٌثإنهٌعدأحداألسبابالّتًتدفعهمللعٌةفًنف الدّابرةمنالعنؾ
حتّىعندماٌكبروا؛فاألطفالالّذٌنٌعٌشونفًمنزلٌتّسمبالعنؾٌمٌلونلتكوٌنبٌوت ُمستقبلٌّةتقومعلىهذا
ُعرضونأسرهمال ُمستقبلٌةلمثلهذاالعنؾ,فاألطفالال ُمعنّفٌنأكثرعرضةلمثلهذا
العنؾال ُمنشؤفًانفسهم,فٌ ّ
ال ُمستقبلمنؼٌرهممناألطفالالّذٌنٌنشإونفًبٌباتآمنةوخالٌةمنالعنؾ] Volume ٓ: ٔ[.سٌنتهًهذا
اإلعبلنخبللالمشاكلالنفسٌّةوالسلوكٌّةٌنطويعلىالعنؾالمنزلًضداألطفالظهورالعدٌدمنالمشاكل
ّ
إالأنالبع اآلخر
سلوكٌّةلدٌهم,ففًحٌنأنالبع مناألطفالالتظهرعلٌهمأيأعرا
النفسٌّةوال ّ
ٌظهرعلٌهآثارالتوتّروزٌادةالخوؾأوالؽضب,إلىجانبامتدادهذهاآلثارعلىتصرفاتاألطفال
وسلوكٌّاتهم,كصعوبةالذّهابللنومأوالعنادوماإلىذل ,فضبلًعنالسلوكٌّاتطوٌلةاألمدكالتّورطفً
سلبً.المشاكلالصحٌّةوالعقلٌّةٌإثّرالعنؾضداألطفال
سلو ال ّ
المخدّراتأوتر المدرسةأوؼٌرذل منال ّ
تطورالدّماغبشكلؼٌرسلٌم.ضعؾالقدرة
بشكلكبٌرعلىالنّواحًالصحٌّةوالعقلٌّةلدٌهم,وٌُذكرمنذل
ّ
علىالتعلّموالقدراتالمعرفٌّةاألخرى.ضعؾفًالقدراتاللّؽوٌّة.ضعؾالمهاراتالعاطفٌّةواالجتماعٌّة.
خطرالتّورطبالتدخٌنأواإلدمان.تطوٌراضطراباتالنّومواضطراباتاألكل.خطراللّجوءلبلنتحار 
.التعر
ّ

صدمة,صعوبةالذّاكرة,واضطراباتاالهتمام.خطرالوفاة؛ 
للمشاكلال ُمختلفة,كاضطرابمابعدال ّ

ٌتىىىىىىر العنىىىىىىؾآ ثىىىىىىارسىىىىىىلبٌةعلىىىىىىىالمجتمىىىىىىعككىىىىىىل,فٌصىىىىىىباالمجتمىىىىىىعمفكىىىىىى وؼٌىىىىىىرقىىىىىىادرعلىىىىىىى
اسىىىىىىىتعدادالوبىىىىىىىاموالتىىىىىىىراحموالتعىىىىىىىاطؾ,وٌصىىىىىىىب االمجتمىىىىىىىعمنحىىىىىىىلاخبلقٌىىىىىىىاوٌحىىىىىىىتكمالىىىىىىىى
العنىىىىىىىؾوالٌسىىىىىىىعىالىىىىىىىىالبنىىىىىىىاءالتربىىىىىىىوياواألقتصىىىىىىىادياوالتكافىىىىىىىلاألجتمىىىىىىىاعًوتىىىىىىىتحطم
اآل مىىىىىىىىالوتحتقىىىىىىىىرالمىىىىىىىىراةوٌىىىىىىىىذهباالطفىىىىىىىىالالىىىىىىىىىعىىىىىىىىالمالجرٌمىىىىىىىىةوالتشىىىىىىىىردواألدمىىىىىىىىان
وتعىىىىىىر األ طفىىىىىىالللخطىىىىىىرالمىىىىىىاديوالمعنىىىىىىويوتفشىىىىىىًاالخىىىىىىبلوالسىىىىىىٌبةوالجىىىىىىرابمداخىىىىىىل
المجتمعوٌنتلجٌلمتعصبعلىاتفهاألمور( )3
وحىىىىىىٌنٌحىىىىىىدثالعنىىىىىىؾالٌنجىىىىىىومنىىىىىىهايعضىىىىىىوفىىىىىىًاألسىىىىىىرةعىىىىىىادةمىىىىىىنآثىىىىىىاره,بحٌىىىىىىثان
جمٌىىىىىىعٌصىىىىىىبحونضىىىىىىحاٌالىىىىىىهبصىىىىىىورودرجىىىىىىاتمتباٌنىىىىىىةفىىىىىىالعنؾٌعىىىىىىووحركىىىىىىةاألسىىىىىىرة
وٌجعىىىىىلمىىىىىنالصىىىىىعبعلٌهىىىىىاالقٌىىىىىامبوظابفهىىىىىامثلمىىىىىاتعرقىىىىىلالحىىىىىربخطىىىىىطالتنمٌىىىىىةفىىىىىًبلىىىىىد
مىىىىىىاحٌىىىىىىثاناأل طفىىىىىىالمىىىىىىناكثىىىىىىرافىىىىىىراداأل سىىىىىىرةتضىىىىىىررابىىىىىىالعنؾالىىىىىىذيٌشىىىىىىاهدونهبىىىىىىٌن
والٌىىىىىدٌهموالىىىىىذيٌىىىىىإثرعلىىىىىٌهمبصىىىىىورةمباشىىىىىرةوؼٌىىىىىرمباشىىىىىرة,انتضىىىىىرراالطفىىىىىالمىىىىىن
العنىىىىىؾٌبىىىىىدامبكىىىىىراعنىىىىىدماٌكونىىىىىونأجنىىىىىةفىىىىىًبطىىىىىونأ مهىىىىىاتهمفقىىىىىدٌصىىىىىابونبىىىىىاذىعنىىىىىدما
ٌضىىىىىىىربابىىىىىىىابهمامهىىىىىىىاتهم( )4ومىىىىىىىناالثىىىىىىىارالتىىىىىىىًٌتركهىىىىىىىاالعنىىىىىىىؾعلىىىىىىىىالمىىىىىىىراةواالسىىىىىىىرة
والجتمىىىىىع,فضىىىىىررهالٌقتصىىىىىرعلىىىىىىالمىىىىىراةالمعنفىىىىىةوانمىىىىىاٌمتىىىىىدلٌشىىىىىملاسىىىىىرتهاومجتمعهىىىىىا
,ومنأبرزآثارهآرتفاعنسبةالطبلووزٌادةالتفك األسري 
-1
-2
-3
-4

صالح حسن الدهري ,اساسيات االرشاد الزواج واالرسي ,دار صفاء ر
للنش والتوزي ع عمان االردن ,ط2002, 1ص264
صالح حسن الدهري نفس المرجع ص265
,
افية الخ ص ات المر ز الق و للبح و االجتماعي ة
ية ,دراس ة نفس ية ا
طري ف ش و ا ف رل ,العن ف االرسة الم
الجنائية ,جامعة القاهرة 2002,ص005
عالي ة احم د ص الح ي يف العن ف ي د الم راة ب ي الفق ه والمواثي ق الدولي ة ,دراس ة مقارن ة ,دار الم امون للن رش والتوزي ع ط1
,االردن  2002,ص

ٕٔ

الفرع الثان  :موقف أألديان من العنف أألرسي

اوال:

أألس م وأألحكام إلفقهية للمذإهب إلخمسة

ر
إلت يتعي إأللثإم بها لبناء إألرسة إلمسلمة
إن إلَّسيعة أألسالمية قررت بعض من إلقيم إلمعنوية ي
وإستمرإرها بعيدإ عن إلعنف منها إلمودة وإلرحمة وإلعدل يف إلحقوق وصون كرإمة إلمرأة ،ولهذإ
()1
عظمت ر
إلَّسيعة إإلسالمية أمر إلزوإج ووصفه إلقرآن بالميثاق إلغليظ
إلت
ويتضح إن إلعنف وأشكاله دإخل إألرسة أمر منبوذ من إلناحية إلدينية بغض إلنظر عن إلمسببات ي
إألسالم نفسه قد إباح طالق إلرجل زوجته يف حال إستحالة إلحياة إلزوجية
قادت إليه ،حت إن إلدين
ي
إلت تجر إىل حدوث إلمشاكل
بي إلطرفي خشية وصول إلعالقة بينهما إىل درجة من إلتوتر وإلثإعات ي
()8
إلت تنتج بدورها دوإمة من إلعنف إألرسي
وإلرصإعات ي
ه ظاهرة موجودة يف
وظاهرة إلعنف إألرسي ليست بالظاهرة إلجديدة عن إلمجتمعات إألنسانية ،بل ي
جميع إلمجتمعات ،وخالل إألزمنة إلمختلفة ومذ نشاة إلخلق ظهرت هذه إلظاهرة يف صور متعددة كما
وكيفما،فهناك عنف إألباء إتجاه إإلبناء وهناك إلعنف إلمتبادل بي إلزوجي ،وهناك إلعنف بي إألخوة
()3

وقد إهتمت ر
إلَّسيعة إألسالمية إهتماما كبثإ باألرسة ألنها نوإة إألوىل يف بتاء إلمجتمع ووضع لها نظاما
يكفل تماسكها ويعينها عىل إدإء رسالتها ولذإ يحث ر
إلَّسيعة إألسالمية كل ما يؤدي إىل تحقيق إألمن
وإلروح ،ورغبت فيه وبينت كل ما يؤدي إىل أضطرإب إإلرسة ونهت عنه ،وركزت عىل
إلنفس
وإلسكن
ي
ي
وع إلزوجي بالحقوق إلزوجية وإإللثإم بها وترسيخ قوإعد
مبدإين لتجنب إلعنف إإلرسي وهما  :ي
إلمحبة وإلمودة يف إلحياة إإلرسية وعالج إإلسالم موضوع إلعنف وكيفية حماية إإلنسان يف كل مرإحلمن
إإلجتماع وإألرسي( )9إلسليم ،وإنشاء إإلرسة بطريقة سليمة
إلعنف عىل عدة محاور منها إلبناء
ي
وتجفيف منابع إلعنف بالقضاء عىل أسبابه كذلك تربية إإلوإلد تربية إيمانية تربط إلطفل بعقيدته
وأرسته ومجتمعه،وتقوية إلروإبط إإلرسية وإلتوعية إإلجتماعية بي إفرإد إألرسة ،وإستخدإم جميع
()2
وسائل إإلعالم باتجاه إلهدف إلصحيح للمجتمع

-1عائض بن سعد ال هران ,الخدمة االجتماعية وظاهرة العنغ االرسي بحث مقدم لمؤ مر االرسة والتغيات المعارصة
 -2ا بن صفر القرن اثي العنف العائل عل السلوك االنحرا للطالبات المرحلة المتوسطة م ة م رمة جامعة ام القرى  2005ص003
 -3صالح بن عبدهللا عبد الرحمن الدخيل الموقف ر
الشع من العنف االرسي المعهد العال ببقضاء ,المملكة العربية السعودية ص5
 -4زايد ا حسن جابر ,االس م ومناهضة العنف يد المراة ,اللجنو الوطنية للمراة ,ورقة عمل مقدمة ال المؤ مر االول لمناهضة العنف
يد المراة اليمن 2003ص40
 -5سلوى عبدالحميد الخطيب ,العنف االسؤي يد المراة دراسة بعض الحاالت ,
الميددات عل مست ف الرياض المر زي السعودية
,1222

ٕٕ

وإن عناية أألسالم باألرسة فرع من عينته بشان إلمرأة كله ،وقد إعرض إلقرآن إلكريم إلكثث من شؤون
إألرسة ف ر
إكث من ر
عَّس صور ،ومن منطلق رؤية كلية إعىط إألسالم إلنساء حقوقا كاملة يف إربعة دوإئر
ي
أألنسات:إعثف بأنسانيتها كاملة لجعلها وإلرجل سوإء
إو مجاإلت -1إلمجال
ي
إألجتماع من جميع جوإنبه.
إألجتماع :فتح لها باب إلعمل
-8إلمجال
ي
ي
وإلقانوت :إعطاها إإلسالم إألهلية إلكاملة وإلمساوإة إلكاملة مع إلرجل عىل
 -3إلمجال إألقتصادي
ي
مختلف إلمستويات
-9إلمجال أألرسي :إعتت إألسالم إيضا عناية بالبنت قبل إلزوإج ،فاوجب عىل إإلب رعاية إبنته وتعليمها
()1
وإإلنفاق عليها إىل إن تثوج وإعطاها حق إختيار زوجها
وحرم إألسالم أيذإء إلمرأة بسببها إو شتمها إو تعيثي ها وحرم كل صور إيذإء إلمرأة ووتوعد إللة تعاىل كل
من يؤذي إلمرإة باألثم إلذي يستوجب إلعذإب إألليم ،فايذإء إلمؤمني حرإم ،بل هو من إلكبار سوإء
كان إإليذإء باإلقوإل إلقبيحة كالسب وإلشتم إو تكذيب إلفاحش إلمختلؾاوالتعبٌربحسبمذموماو
بشًءٌثقلكلواحدمنهمااذاسمعه(ٕ) 
وٌقرراألسبلمانالرافةواالحسانهًاسا العبلقةاألسرٌةالسلٌمة,والبدمناقامةامةتقومعلى
االستقرارواألمن والعدالة,وانالعنؾضدالمراةلٌ خلقااسبلمٌابلهومنعاداتالجاهلٌةاالولى
حٌثكانمنعنؽهمضدالمرأةظاهرةوادالبناتفًبع القبابلالعربٌةولماجاءاالسبلمحرمذل 
ومن ظواهر العنؾ ضد المراة منعها فً الجاهلٌة من المٌراث ,واكراهها على الزواج من انسان قد
التكونراؼبةفٌهوالموافقةعلٌهالزواج(ٖ) 
فاناالسبلموسعتلرفعالظلمعنالمرأةفًوقتلمٌكنللمرأةحٌنهامكانةمرضٌةوالحقوومرعبة
فً وطن من اوطان الحضارة او البداوة ,حٌث ابطل االسبلم النظرة الخاطبة للمراة التً سادت فً
الحضارات القدٌمة على انها جن منحط عن جن الرجل ,وقرر وحدة الزوجٌن (الرجل والمراة
)وتساوٌهمامنالناحٌةاالنسانٌة,وانهمامناصلواحد,وبالتالًفانهماسواءفًالتكالٌؾالشرعٌةوما
ٌترتب علٌها من جزاء وهما سواء اٌضا فً المسإولٌة الجنابٌة وفً الحقوو األجتماعٌة ولكل منهما
حقوو وواجبات فً اطار الحٌاة الزوجٌة االسرٌة واذا كان االسبلم قد جعل القوامة للرجل
بتقرٌرمصٌرهادوناخذمشورةللمرأة,فالكلٌتحملجزءمنالمسإولٌة,وفصلتالشرٌعةاالسبلمٌة
حقووالزوجٌةلمافٌهسعادةالزوجٌنمعا,وحثتالمرأةعلىطاعةزوجهابالمعروؾوالرجلعلى
احترامزوجتهواداءحقوقهاوالصفاعنبع 
اخطاءها,فانسخطمنهاخلقاارضًعناخر(ٗ)وٌشكلالدٌناالسبلمًالعمودالفقريللثقافةالسابدةفً
الكثٌرمنالمجتمعاتاالسبلمٌةعامة,فالدٌناالسبلمًلٌ مجردعبادة,بلهوطرٌقةحٌاة .
_________________________ .
-1
-2

رجاء مكً وسامً عجم االسرة العربٌة فً وجه التحدٌات والمتؽٌرات المعاصرة دار ابن حزم ,بٌروت ,لبنان  2882ص22
عالٌة احمد صالح ضٌؾ اللة العنؾ ضد المراة بٌن الفمه والمواثٌك الدولٌة ,دراسة ممارنة ,ط ,1دار المامون للنشر والتوزٌع االردن 2818ص218
ٌوسؾ ناصر والشٌخماهر عساؾ ,الدٌنوتبرٌر العنؾ ,دار اسراء للطباعة ,الخلٌل ,فلسطٌن 2818ص55

ٖ-
 -4زٌد دمحم حسن جابر ,االسالم ومناهضة العنؾ ضد المراة ,اللجنة الوطنٌة للمراة ,المجلس االعلى للمراة ,ورلة عمل ممدمة الى المإتمر
االول  -5لمناهضةالعنؾ ضد المراة  ,الٌمن ,2883ص

ٖٕ

احكام المذاهب أألسالم فً ( الطالق والوصاٌا )
أقرتالشرٌعةأألسبلمٌة(ٔ)ح المراةفًالمساواةمعالرجلفًالمراكزالحقوقٌةالتًتتوأممعطبٌعةكل
منهما وذل دون اخبلل بالمساواة  التامة فً حفظ الحٌاة والكرامة األنسانٌة  ,واهلٌة التصرفات  ,والقٌام
بالمشاركةمعالرجلفًادارةالشبونالحٌاتٌةالعامة,أمربالمعروؾونهٌاعنالمنكر,وبماالٌجعلللرجل
زٌادةعلٌهافًتل الحقووتمكنهمنممارسةالعنؾعلٌهاوقالتعالىٌ((:ا أٌها الناس أتموا ربكم الذي
خلمكم من نفس واحدة وخلك منها زوجها وبث منهما رجاال كثٌرا ونساءوأتموا هللا الذي تساءلون به
وأألرحام ان هللا كان علٌكم رلٌبا ))(ٔ) ونظرا ألختبلؾ أألختبلؾ أألحكام بٌن المذاهب الخمسة فً االسبلم
للجمٌعأألمورالدٌنٌةوالدنٌوٌةوتقسٌمسابرمجتمعاتناأألسبلمٌةعلىالمذاهبالخم (الشافعً,والجعفري
,والحنبلً,والحنفً,والمالكً )البدمنأألشارةالىواقعتنظٌمشبوناالسرةوادارتهاوحدودحقووكلمن
الزوجٌنوبٌنتانهاحقوومتبادلة.أالانالكلمةاالخٌرةفًادارةاألسرةللرجلحٌثقالتعالى ( :ولهن
مثل الذي علٌهن بالمعروؾ وللرجال علٌهن درجة واللله عزٌز حكٌم ))()2
أألحكام باألحوال الشخصٌة  :وهً أحكام األسرة من بدء تكوٌنها الى نٌهاٌتها من زواج وطالق ونسب ونفمة
ومٌراث ٌ,مصد بها تنظٌم عاللة الزوجٌن وأأللارب بعضهم ببعض

اوال  :الطالق
معنى الطالق  :الطالق لؽة  ,حل المٌد واألطالق  ,ومنه نالة طالك اي مرسلة بال لٌد المعنوي  ,وهو فً
المراة  ,واالطالق فً حل المٌد الحسً  ,وعدم الكفاءة ونمصان المهر  ,والردة ؼٌر
وشرعا  :حل لٌد النكاح او حل عمد النكاح بلفظ مخصوص  .فحل رابطة الزواج فً الحال ٌكون بالطالق
البائن وفً المآل اي بعد العدة ٌكون بالطالق الرجعً واللفظ المخصوص  :هو صرٌح كلفظ الطالق  ,والكتابة
كلفظ البائن والحرام واالطالق ونحوها  .وٌموم ممام اللفظ  :الكتابة واالشارة المفهمة وبلحك بلفظ الطالق
لفظ الخلع ولول الماضً  :فرلت فً التفرٌك للؽٌبة او الحبس او لعدم االنفاق او لسوء العشرة  .ولد اخرج
بالفظ المخصوص  :الفسخ فانه ٌحل رابطة الزواج فً الحال ولكن بؽٌر لفظ الطالق ونحوه  ,لكن بؽٌر لفظ
الطالق ونحوه والفسخ كخٌار البلوغ وعدم الكفاءة ونمصان المهر والردة والٌصح الرجوع فً الطالق او
العدول عنه كسائر األٌمان لموله ملسو هيلع هللا ىلص وال لٌلولة فً الطالق .

___________________.

 -1ا.د  /جمال ابو السرور مدٌر المركز الدولً االسالمً للدراسات والبحوث السكانٌة جامعة االزهر
دلٌل الدعاة فً مجاالت السٌاسات السكانٌة والصحة االنجابٌة ولضاٌا النوع ص 221
 -2سورة البمرة –من اآلٌة 229

 -3دمحم جواد مؽنٌة الفمه على المذاهب الخمسة (الجعفري,الحنفً ,المالكً ,الشافعً ,الحنبلً )ط االولى ص مإسسة الصادق
للطباعة والنشر طهران

ٕٗ

احكام الطالق فً الفمه االسالمً
الشافعٌة-قالوا :
الطلقةالرجعٌةترفعقٌدالنكاف.كالطبلوالبابن.فبلٌحلللمطل أنٌطؤهاأوٌتمتعبهاقبلأنٌراجعهابلفظ
ٌشعر بالرجعة صرٌحا ً كان ,أو كناٌةٌ .ترتب علٌه نقصان الحل على الوجه الذي عرفته ,فلذا ٌحل للمطل 
رجعٌا ًأنٌطؤزوجتهالمطلقةمادامتفًالعدة,وٌعتبروطإهرجعة,فبلٌشترطأنٌراجعهابلفظخاصقبل
أنٌطؤها,كماسٌؤتًفًمباحثالرجعة,كماالٌشترطأنٌنويرجعتهابالوطء,فكانمنالضروري زٌارة
قٌدفًتعرٌؾالطبلوٌدخلبهالطبلوالرجعً.أركانالطبلو-للطبلوأركانأربعة:أحدهاالزوج,فبلٌقع
طبلو األجنبً الذي ال ٌمل عقدة فالصرٌا كقوله :رددت إلً ,ورجعت  ,وارتجعت  ,ونحو ذل  ,والكناٌة
كقوله :تزوج وأنكحت  ,ونحو ذل  ,ألن ذل صرٌا فً العقد ,فٌكون كناٌة فً الرجعة ,وٌسن أن تكون
الرجعةأمامالشهود,فإذاتمتعبهاقبلالرجعةوهوعالمبؤنهذاحراماستح التعزٌر,إالإذاكانكتابٌا ًوكان
فًدٌنهأنالرجعةتجوزبالوطءواالستمتاعفإنهٌقرعلىذل  .
 عرؾالشافعٌةالطبلوبؤنحلعقدالنكافبلفظالطبلو ونحوه,ثمإنكانالمرادبالنكافالعقدكانت
اإلضافةبٌانٌة,والمعنىحلعقدهوالنكاف,أوبعبارةأخرىرفعالنكاف,وإنكانالمرادبالنكافالوطء
كانت اإلضافة حقٌقٌة ,ومعناه رفع العقد المبٌا للوطء) المالكٌة  -قالوا :إذا وطبها من ؼٌر أن ٌنوي
الرجعةفإنهالٌكونرجعة,فالوطءالٌكونرجعةإالإذاكانبنٌة,أماالوطءبنٌةالرجعةفإنهٌكون
رجعة,وعلىهذاالٌكونالطبلوالرجعًرافعا ًللعقد,ألنهلوكانرفعا ًللعقدلماحلللزوجوطإها.
ولهذا 
 عرؾالمالكٌةالطبلو
بؤنهصفةحكمٌةترفعحلٌةتمتعالزوجبزوجتهبحٌثلوتكررتمنهمرتٌنحرمتعلٌهقبلالتزوج
بؽٌره,وهذاالتعرٌؾالٌتنافىمعتعرٌؾالحنفٌةوالحنابلة,فبلخبلؾبٌنالمالكٌةوبٌنهمإالفًأن
الرجعةبالوطءالتتحق إالبالنٌةعندالمالكٌةدونالحنفٌةوالحنابلة.أماالطبلوالرجعًفبلٌرفععقد
النكافببلخبلؾ,والمرادبالصفةفًقولالمالكٌةصفةحكمٌةال الحدثالقابمبالشخص,وهومدلول
التطلٌ ,ألنه قابمبالفاعلووصؾ لهومعنىحكمٌةؼٌر وجودٌة.بل صفة اعتبارٌة .ألن الحدث أمر
اعتباري والتطلٌ هو حل قٌد النكاف وهو أمر معنوي محتاج إلى لفظ ٌدل علٌه .فلهذا زاد الحنفٌة
والحنابلةبلفظمخصوص.والرٌبأنهذاالٌخالؾفٌهالمالكٌة.أماقولالمالكٌة.بحٌثلوتكررتمنه
مرتٌن حرمت علٌه ال  .فمعناه أن حلها له ال ٌرتفعإال بتطلٌقها ثبلثاً .وذل ألن التكرار ٌستلزم سب 
واحدة ,وقد صرف بمرتٌن ,وهذا القٌد هو كقٌد الحنفٌة والحنابلة  -أو نقصان حله  -ألن الؽر من
القٌدٌنإدخالالطبلوالرجعًفإنهالٌرفعحلالنكاف) 
___________________ 
دمحم جواد مؽنٌة الفمه على المذاهب الخمسة (الجعفري,الحنفً ,المالكً ,الشافعً ,الحنبلً )ط االولى ص مإسسة الصادق للطباعة
والنشر طهران
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الشافعٌة -قالوا  :الطلقةالرجعٌةترفعقٌدالنكاف.كالطبلوالبابن.فبلٌحلللمطل أنٌطؤهاأوٌتمتعبهاقبل
أنٌراجعهابلفظٌشعربالرجعةصرٌحا ًكان,أوكناٌةٌترتبعلٌهنقصانالحلعلىالوجهالذيعرفته,فلذا
ٌحلللمطل رجعٌاًأنٌطؤزوجتهالمطلقةمادامتفًالعدة,وٌعتبروطإهرجعة,فبلٌشترطأنٌراجعهابلفظ
خاص قبل أن ٌطؤها ,كما سٌؤتً فً مباحث الرجعة ,كما ال ٌشترط أن ٌنوي  رجعتها بالوطء ,فكان من
الضروري زٌارة قٌد فً تعرٌؾ الططبلو ٌدخل به الطبلو الرجعً .أركان الطبلو -للطبلو أركان أربعة:
أحدها الزوج ,فبلٌقع طبلو األجنبً الذي ال ٌمل عقدة فالصرٌا كقوله :رددت إلً,ورجعت ,وارتجعت ,
ونحوذل ,والكناٌةكقوله:تزوج وأنكحت ,ونحوذل ,ألنذل صرٌافًالعقد,فٌكونكناٌةفًالرجعة,
وٌسنأنتكونالرجعةأمامالشهود,فإذاتمتعبهاقبلالرجعةوهوعالمبؤنهذاحراماستح التعزٌر,إالإذا
كانكتابٌا ًوكانفًدٌنهأنالرجعةتجوزبالوطءواالستمتاعفإنهٌقرعلىذل .ولهذاعرؾالشافعٌةالطبلو
بؤنحلعقدالنكافبلفظالطبلوونحوه,ثمإنكانالمرادبالنكافالعقدكانتاإلضافةبٌانٌة,والمعنىحلعقد
هوالنكاف,أوبعبارةأخرىرفعالنكاف,وإنكانالمرادبالنكافالوطءكانتاإلضافةحقٌقٌة,ومعناهرفعالعقد
المبٌاللوطء) 
المالكٌة-قالوا :
إذاوطبهامنؼٌرأنٌنويالرجعةفإنهالٌكونرجعة,فالوطءالٌكونرجعةإالإذاكانبنٌة,أماالوطءبنٌة
الرجعةفإنهٌكونرجعة,وعلىهذاالٌكونالطبلوالرجعًرافعاًللعقد,ألنهلوكانرفعاًللعقدلماحلللزوج
وطإها .ولهذاعرؾ المالكٌة الطبلوبؤنه صفة حكمٌة ترفع حلٌة تمتع الزوجبزوجته بحٌث لو تكررت منه
مرتٌنحرمتعلٌهقبلالتزوجبؽٌره,وهذاالتعرٌؾالٌتنافىمعتعرٌؾالحنفٌةوالحنابلةالمذكورفًأعلى
الصحٌفة,فبلخبلؾبٌن  المالكٌةوبٌنهمإالفًأنالرجعةبالوطءالتتحق إالبالنٌةعندالمالكٌةدونالحنفٌة
والحنابلة .
 -1الطالق الرجعً
فبلٌرفععقدالنكافببلخبلؾ,والمرادبالصفةفًقولالمالكٌةصفةحكمٌةال الحدثالقابمبالشخص,وهو
مدلولالتطلٌ ,ألنهقابمبالفاعلووصؾلهومعنىحكمٌةؼٌروجودٌة.بلصفةاعتبارٌة.ألنالحدثأمر
اعتباريوالتطلٌ هوحلقٌدالنكافوهوأمرمعنويمحتاجإلىلفظٌدلعلٌه.فلهذازادالحنفٌةوالحنابلةبلفظ
مخصوص.والرٌبأنهذاالٌخالؾفٌهالمالكٌة.أماقولالمالكٌة.بحٌثلوتكررتمنهمرتٌنحرمتعلٌه
ال .فمعناهأنحلهالهالٌرتفعإالبتطلٌقهاثبلثاً.وذل ألنالتكرارٌستلزمسب واحدة,وقدصرفبمرتٌن ,
وهذاالقٌدهوكقٌدالحنفٌةوالحنابلة-أونقصانحله-ألنالؽر 
معناه فً اللؽة حل القٌد ,سواء كان حسٌاً ,كقٌد الفر  ,وقٌد األسٌر .أو معنوٌاً ,كقٌد النكاف ,وهو االرتباط
الحاصلبٌنالزوجٌن,فٌقاللؽة:طل الناقة,بتخفٌؾالبلم,طبلقا ًإذاحلقٌدهاوسرحهامثلأطلقهاطبلقاً,
وكذاٌقال:طلقتالمرأةبتخفٌؾالبلم,مضمومةومفتوحة,إذابانت,فالطبلومصدرطل -بفتاالبلم.وضمها
مخففة-كالفساد,أماالتطلٌ فهومصدرطل المشدد,كسلمتسلٌماً,وكلمتكلٌماً,وهوٌستعملكالطبلوفًحل
القٌد,سواءكانحسٌاً,أومعنوٌاً,ثمإنالطبلومعكونهمصدرطل بالتخفٌؾ,فإنهٌستعملاسممصدرلطل 
بالتشدٌد,فٌقال:طل الرجلامرأته,بالتشدٌد,طبلقاًفالطبلواسمالمصدر ,
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وهوالتطلٌ .وإذاعلمتذل فإنهٌتضال أناللؽةتستعمللفظالطبلوأوالتطلٌ فًحلعقدةالنكافكما
تستعملهفًحلالقٌدالحسً.فالطبلوكانواٌستعملونهفًالجاهلٌةفًالفرقةبٌنالزوجٌن.فلماجاءالشرعأقر
استعمالهفًهذاالمعنىبخصوصه.معتفاوتٌسٌرفًبع عباراتالفقهاء.لماٌترتبعلىذل منتفاوت
فًبع األحكام.ولهذاعرؾفًاالصطبلفبؤنهإزالةالنكاف.أونقصانحلهبلفظمخصوص.ومعنىإزالة
النكافرفعالعقدبحٌثالتحللهالزوجةبعدذل .وهذافٌمالوطلقهاثبلثاً.وقوله:أونقصانحلهمعناهنقص
عنالطبلوالذيٌترتبعلٌهنقصحلالزوجة.وهذاكماإذاطلقهاطلقةرجعٌةفإنهاتنقصحلها.فبعدأن
كانتتحللهمطلقاً.وٌمل ثبلثطلقات.أصبحتالتحللهبعدطلقتٌن,والٌمل إالطلقتٌن,وهومعنىقول 
والٌمل إالطلقتٌن,وهومعنىقولبعضهمفًتعرٌؾالطبلو:إنهرفعقٌدالنكافأوبعضه,ألنؼرضهرفع
بع القٌدبطلقةرجعٌة,فإنالقٌدٌرتفعكلهبثبلثطلقات,فٌرتفعبعضهبواحدة.والحاصلأنالطبلو
الرجعًالٌرفععقدةالنكاف(ٔ).وإنماٌنقصعدتالطلقاتالذي 
(الشافعٌة-قالوا :
الطلقةالرجعٌةترفعقٌدالنكاف.كالطبلوالبابن.فبلٌحلللمطل أنٌطؤهاأوٌتمتعبهاقبلأنٌراجعهابلفظ
ٌشعربالرجعةصرٌحاًكان,أوكناٌةٌ)ٕٗ8/ٗ(.ترتبعلٌهنقصانالحلعلىالوجهالذيعرفته,فلذاٌحل
للمطل رجعٌاًأنٌطؤزوجتهالمطلقةمادامتفًالعدة,وٌعتبروطإهرجعة,فبلٌشترطأنٌراجعهابلفظ
خاصقبلأنٌطؤها,كماسٌؤتًفًمباحثالرجعة,كماالٌشترطأنٌنويرجعتهابالوطء,فكانمن
الضروريزٌارةقٌدفًتعرٌؾالطبلوٌدخلبهالطبلوالرجعً.أركانالطبلو-للطبلوأركانأربعة:
أحدهاالزوج,فبلٌقعطبلواألجنبًالذيالٌمل عقدةفالصرٌاكقوله:رددت إلً,ورجعت ,وارتجعت ,
ونحوذل ,والكناٌةكقوله:تزوج وأنكحت ,ونحوذل ,ألنذل صرٌافًالعقد,فٌكونكناٌةفًالرجعة,
وٌسنأنتكونالرجعةأمامالشهود,فإذاتمتعبهاقبلالرجعةوهوعالمبؤنهذاحراماستح التعزٌر,إالإذا
كانكتابٌاًوكانفًدٌنهأنالرجعةتجوزبالوطءواالستمتاعفإنهٌقرعلىذل .ولهذاعرؾالشافعٌةالطبلو
بؤنحلعقدالنكافبلفظالطبلوونحوه,ثمإنكانالمرادبالنكافالعقدكانتاإلضافةبٌانٌة,والمعنىحلعقد
هوالنكاف,أوبعبارةأخرىرفعالنكاف,وإنكانالمرادبالنكافالوطءكانتاإلضافةحقٌقٌة,ومعناهرفعالعقد
المبٌاللوطء)(.المالكٌة-قالوا:إذاوطبهامنؼٌرأنٌنويالرجعةفإنهالٌكونرجعة,فالوطءالٌكون
رجعةإالإذاكانبنٌة,أماالوطءبنٌةالرجعةفإنهٌكونرجعة,وعلىهذاالٌكونالطبلوالرجعًرافعاًللعقد,
ألنهلوكانرفعاًللعقدلماحلللزوجوطإها.ولهذاعرؾالمالكٌةالطبلوبؤنهصفةحكمٌةترفعحلٌةتمتع
الزوجبزوجتهبحٌثلوتكررتمنهمرتٌنحرمتعلٌهقبلالتزوجبؽٌره,وهذاالتعرٌؾالٌتنافىمعتعرٌؾ
الحنفٌةوالحنابلةالمذكورفًأعلىالصحٌفة,فبلخبلؾبٌنالمالكٌةوبٌنهمإالفًأنالرجعةبالوطءالتتحق 
إالبالنٌةعندالمالكٌةدونالحنفٌةوالحنابلة.أماالطبلوالرجعًفبلٌرفععقدالنكافببلخبلؾ,والمراد
بالصفةفًقولالمالكٌةصفةحكمٌةال الحدثالقابمبالشخص,وهومدلولالتطلٌ ,ألنهقابمبالفاعلووصؾ
لهومعنىحكمٌةؼٌروجودٌة.بلصفةاعتبارٌة.ألنالحدثأمراعتباريوالتطلٌ هوحلقٌدالنكافوهو
أمرمعنويمحتاجإلىلفظٌدلعلٌه.فلهذازادالحنفٌةوالحنابلةبلفظمخصوص.والرٌبأنهذاالٌخالؾفٌه
المالكٌة.أماقولالمالكٌة.بحٌثلوتكررتمنهمرتٌنحرمتعلٌهال .فمعناهأنحلهالهالٌرتفعإالبتطلٌقها
ثبلثاً.وذل ألنالتكرارٌستلزمسب واحدة,وقدصرفبمرتٌن,وهذاالقٌدهوكقٌدالحنفٌةوالحنابلة-أو
نقصانحله-ألنالؽر منالقٌدٌنإدخالالطبلوالرجعًفإنهالٌرفعحلالنكاف) 
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شروط الطالق
الحنفٌة 
شروطالركناالولوهوالمطل ٌ:شترطانٌكونزوجامكلفا(بالؽاعاقبل)مختاراباألتفاووانٌكونعند
المالكٌةمسلما,وانٌعقلالطبلوعندالحنابلةفبلٌصاالطبلومنؼٌرزوج,والمنصبًممٌزاوؼٌر
ممٌزواجازالحنابلةطبلوممٌزٌعقلالطبلوولوكاندونعشرسنٌن,بؤنٌعلمانزوجتهتبٌنمنهوتحرم
علٌهاذاطلقها,وٌصاتوكٌلالممٌزفًالطبلووتوكلهفٌه,ألنمنصامنهمباشرةش ًْ,صاانٌوكل
وانٌتوكلفٌهوالٌصاعندالفقهاءانٌطل الولًعلىالصبًاوالمجنونببلعو ألنالطبلوضرر 
ٕ -طالق المجنون والمدهوش:والٌصاطبلوالمجنون,ومثلهالمؽمىعلٌه,والمدهوة:وهوالذي
اعترتهحالانفعالالٌدريفٌهاماٌقولاوٌفعلاوٌصلبهاالنفعالالىدرجةٌؽلبمعهاالخللفًاقوال
هوافعالهبسببفرطالخوؾاوالحزناوالؽضب,لقولهملسو هيلع هللا ىلص(الطبلوفًاؼبلو)واالؼبلو:كلماٌسد
باباالدرا والقصدوالوعً,لجنوناوشدةؼضباوشدةحزنونحوها .
ودلٌلاشتراطالبلوغوالعقل:حدٌثكلطبلوجابراالطبلوالصبًوالمجنونوحدٌثرفعالقلمعنثبلثة:
عنالصبًحتىٌحتلموعنالنابمحتىٌستٌقظ,وعنالمجنونحتىٌفٌ ,والنالطبلوتصرؾٌحتاجالى
ادرا كاملوعقلوافر,وهذاالٌتوافرفًالصبًوالمجنون,والنالطبلوتصرؾضار,فبلٌملكه
الصبًولوكانممٌزااواجازهالولً 
لكنالحنابلةانفذواطبلوالممٌزولودونعشرانالطبلولمناخذبالساووحدٌث(كلالطبلوجابراال
طبلوالمعتوهوالمؽلوبعلىعقلهوعنعلً:اكتمواالصبٌانالنكاففٌفهممنهانفابدتهاالٌطلقواوألنه
طبلومنعاقلصادؾمحلالطبلوفوقعكطبلوالبالػ.
احكام الطالق عند الشٌعة االمامٌة
ٌشترط عند الشٌعة االمامٌة فً المطلك :
 البلوغ,والعقل,واالختٌارفبلٌصاطبلوالصبًوالطبلوالصبًوالطبلوالمجبرعلىالطبلونعمٌحتملصحةطبلوالصبًالبالػعشرسنٌنفبلبدمنرعاٌةاالحتٌاطفٌه
 انٌقصدالنطل الفراوحقٌقةبصٌؽةالطبلوفبلٌصاطبلوالهازلوالساهًومنالٌفهممعنىالطبلو.
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 حُزِٞؽ ,كال ٣ظ ّق ؽالم حُظزٝ ٢إ ًخٕ ٓٔ ِِّ٤ح ً رخالطلخمٓ ,خ ػيح حُل٘خرِش كبّٗ ْٜهخُٞح٣ :وغ ؽالم حُٔٔ ِِّ٤ٝإ ًخٕ ى ٕٝػشَ ٓ٘.ٖ٤
 حُؼوَ ,كال ٣ظ ّق ؽالم حُٔـ٘ٓ ٕٞطزوخ ً ًخٕ أ ٝى٣ٍٝخ ً كخٍ ؿ٘ٝ ,ٚٗٞال حُٔـٔ ٠ػِٝ ,ٚ٤ال حٌُ ١ؿخد ػوِٚرٔزذ حُل ّٔ ٠كظخٍ ٝ ,١ٌٜ٣حهظِلٞح ك ٢حٌَُٔحٕ ,كوخٍ حإلٓخٓ٤ش :ال ٣ظ ّق ؽاله ٚرلخٍٝ .هخٍ
حُٔلَّ رخهظ٤خٍ ,ٙأ ّٓخ َٖٓ شَد ٓزخكخ ً كؼخد ػوِ ,ٚأ ٝأًَُ ٙػِ٠
حألٍرؼش(ٔ) ٣ :ظ ّق اًح ط٘خ ٍٝحٌَُٔٔ
َّ
حُشَد كال ٣وغ ؽاله.ٚ
 ٣ٝظ ّق ؽالم حُـؼزخٕ ٓغ طلون هظي حُطالمٝ ,اًح هَؽ ػٖ شؼٝ ٍٙٞاىٍحً ٚرخَُٔس  ٌٕٞ٣كٌٔ ٚكٌْحُٔـ٘.ٕٞ
طَف حُل٘ل٤ش ٝحُٔخٌُ٤ش رظلش ؽالم حٌَُٔحٕ.
 حالهظ٤خٍ ,كال ٣وغ ؽالم(ٍكغ ػٖ ّ
حٌَُٔ ٙرخالطلخم؛ ُلي٣غ ُ
َ
ّ
ٝػٖ حُشخكؼٝ ٢أكٔي هٞالٕ أٍؿلٜٔخ أٗ٣ ٚوغ.
حٌَُٔ.ٙ
 ٓظ ٢حُوطؤ ٝحُ٘ٔ٤خٕ ٓٝخ حٓظٌَٞٛح ػِٓ ,)ٚ٤خ ػيح حُل٘ل٤ش كخّٗ ْٜهخُٞح٣ :وغ ؽالمَ
 حُوظي ,كِٗ ٞطن رخُطالم ٜٓٞح ً أ ٝؿِطخ ً أِٛ ٝالً كال ٣وغ حُطالم ػ٘ي حإلٓخٓ٤ش. حٌُٔٛذ حُل٘ل٣ :٢وغ ؽالم ًَ شوض ٓخ ػيح حُظـٝ َ٤حُٔـ٘ٝ ٕٞحُٔؼظ ,ٙٞك٤وغ ؽالم حُٜخٌٍَُٔ ٖٓ .)ٙحُٔوٍَ ك ٢حٌُٔٛذ حُل٘لّ ٢
إٔ ؽالم حُٔوطت ٝحُ٘خٓ٣ ٢وغ)ٝ( .هي
ٝحٌَُٔحٕ ٖٓ
َّ
ٓلَّ ٝحُ َ
ٝحكن ٓخُي ٝحُشخكؼ ٢أرخ ك٘ل٤ش ٝأطلخر ٚرخُ٘ٔزش ُِٜخٍُٝ ,هخُل ٚأكٔي ,كِْ ٣وغ ؽاله ٚػ٘يٝ .)ٙهخٍ حرٖ
ٍشي ك ٢ريح٣ش حُٔـظٜي هخٍ حُشخكؼٝ ٢أر ٞك٘٤لش :ال ٣لظخؽ حُطالم اُ٤ٗ ٠ش.
ا
  ٍٟٝٝحإلٓخٓ٤ش ػٖ أ َٛحُز٤ض( :ال ؽالم االّ ُٖٔ أٍحى حُطالم)(,ال طالق إال تٕ١ح) ٝ .هخٍ طخكذحُـٞح ُٞ :َٛأٝهغ حُطالمٝ ,رؼي حُ٘طن رخُظ٤ـش هخٍ ُْ :أهظي حُطالمُ٣ ,وزَ ٓ٘ٓ ٚخ ىحٓض حَُٔأس ك٢
حُؼيس؛ ألّٗ ٚاهزخٍ ػٖ ٗ٤ظ ٚحُظ ٢ال طُؼَِْ االّ ٖٓ هِزِ.ٚ
 -3طالق اٌ:ٌٟٛ
هخٍ حإلٓخٓ٤ش ٝحُل٘ل٤ش ٝحُشخكؼ٤شُ ْ٤ُ :ألد إٔ ٣طِّن ػٖ حر٘ ٚحُظـَ٤؛ ُلي٣غ( :حُطالم ُٖٔ أهٌ رخُٔخم)ٝ .هخٍ
حُٔخٌُ٤شُ :ألد إٔ ٣وخُغ ُٝؿش ُٝي ٙحُظـٝ .َ٤ػٖ أكٔي ٍٝح٣ظخٕ.
ٝهخٍ حإلٓخٓ٤ش :اًح رِؾ حُظز ٢كخٓي حُؼوَ كألر ٚ٤أ ٝؿي ٖٓ ٙؿٜش حألد إٔ ٣طِّن ػ٘ٓ ٚغ ٝؿٞى حُٔظِلش ,كبٕ ُْ
 ٌٖ٣أد ٝؿي ألد ؽِّن ػ٘ ٚحُلخًْٝ ,هيّٓ٘خ ّ
إٔ حإلٓخٓ٤ش ٣ـُِٝ ِٕٝ٤ؿش حُٔـ٘ ٕٞإٔ طلٔن حُِٝحؽ.
ٝهخٍ حُل٘ل٤ش :اًح طؼٍَص ُٝؿش حُٔـ٘ٓ ٖٓ ٕٞؼخشَطٍ ,ٚكؼض أَٓٛخ اُ ٠حُوخػٝ ٢ؽِزض ٓ٘ ٚحُلَحمُِٝ ,وخػ٢
إٔ ٣طِّن ُيكغ حُؼٍَ ػٖ حُِٝؿش ْ٤ُٝ ,ألد حُِٝؽ أّ٣ش ِٓطش.
ٝحطلن حُـٔ٤غ ػِّ ٠
إٔ حُٔل٣ ٚ٤ظ ّق ؽالهٝ ٚهِؼ. )ٔ(ٚ
ٗ -حُٔطِوش ُ٣ :شظَؽ ك ٢حٓطَِّوش إٔ طٌُٝ ٕٞؿش رخطلخم حُـٔ٤غٝ .حشظَؽ حإلٓخٓ٤ش هخطش ُظلش ؽالم حُٔيهٍٞ
رٜخ ؿ َ٤حٔ٣٥ش ٝحُلخَٓ إٔ طٌ ٕٞك ٢ؽٞ٣ ُْ َٜحهؼٜخ ك ,ٚ٤كُِ ٞ
ؽِّوض  ٢ٛٝك ٢حُل٤غ أ ٝك ٢حُ٘لخّ أ ٝك٢
 ٢اًَِح َ
ٔخ َء
ؽَِّ ْوظ ُ ْْ حُ ِّ٘ َ
ؽ َٜحُٔٞحهؼش كٔي حُطالهوخٍ حَُحُ ١ك ٢طلٔ َ٤ح٣٥ش ٔ ٖٓ ٍٓٞس حُطالم( َ٣خأََٜ ُّ٣خ حَُّ٘زِ ُّ
كَ َ
ط ِِّوُِ ُِ َّٖ ُٛ ٞؼيَّطِ ِ , ) َّٖ ٜهخٍ ٓخ ٗظ ٚرخُلَف( :أُِٓ ١خٕ ػيط ٞٛٝ ,ٖٜحُط َٜربؿٔخع حألُٓشٝ ,هخٍ ؿٔخػش ٖٓ
حُٔلَٔ :ٖ٣حُطالم ُِؼيس إٔ ٣طِّوٜخ ؽخَٛس ٖٓ ؿ َ٤ؿٔخعٝ ,رخُـِٔش كخُطالم كخٍ حُط َٜالُّٝ ,االّ ال ٌٕٞ٣
ّٓ٘٤خًٝ ,حُطالم ك ٢حُّٔ٘ش اّٗٔخ ُ٣ظظ ٍٞك ٢حُزخُـش حُٔيه ٍٞرٜخ ؿ َ٤حٔ٣٥ش ٝحُلخَٓ) .اً ال ّٓ٘ش ك ٢حُظـَ٤س,
ٝؿ َ٤حُٔيه ٍٞرٜخ ٝحٔ٣٥ش ٝحُلخَٓ.
__________________.
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هخٍ حألٓظخً حُول٤ق كً ٢ظخد كَم حُِٝحؽ ص َٟ٣( :٘٥حإلٓخٓ٤ش ؿٞحُ ؽالم حُٔل ٚ٤ربًٕ ًٔ ٚ٤ُٝخ ُٗض ػًُِ ٠ي
ك ٢شَف شَحثغ حإلٓالّ)ٝ .ال ٝؿٞى ٌُٜح حُ٘ض ك ٢حٌُظخد حًٌُٔ ٍٞػٖ حُـٞحَٛ؛ ّ
ألٕ طخكذ حٌُظخد ٘٣وَ ػ٘ٚ
ك ٢ؿٌٓ َ٤خٕ ,رَ ال ٝؿٞى ٌُٜح حُ٘ض ك ٢ؿٔ٤غ ًظذ حإلٓخٓ٤شٝ ,حُٔٞؿٞى ك ٢شَف شَحثغ حإلٓالّ ّ
إٔ ُ ٚإٔ ٣طِّن
ري ٕٝإً حٍُ .٢ُٞحؿغ حُـٞح َٛؽٗ رخد حُلـَ.
ٓؼ٘ ٠ؽالم حُّٔ٘ش :حُطالم حٌُٝ ١حكن أَٓ هللا طؼخُٝ ,٠أَٓ ٍٓ( ُٚٞص) ٞٛٝ ,حُطالم ك ٢ؽ٣ ُْ َٜظزٜخ ك.)ٚ٤
ٝك ٢ص ٖٓ ٩٩حٌُظخد حًٌُّٔ :ٍٞ
(إ ؽالم حُزيػش  ٞٛإٔ ٣طِّوٜخ كخثؼخ ً أ ٝك ٢ؽ َٜأطخرٜخ ك ٌُٖٝ ,ٚ٤اًح كؼَ
أػْٝٝ ,هغ ك ٢ه ٍٞػخٓش أ َٛحُؼِْ ,هخٍ حرٖ حٌٍُٔ٘ ٝحرٖ ػزي حُزَ٣ ُْ :وخُق ًُي االّ أ َٛحُزيع ٝحُؼالُش)!!! ٝاًح
ًخٕ حطّزخع ًظخد هللا ّ٘ٓٝش ٗز ٚ٤ريػش ٝػالُش ك٘٤زـ ٢إٔ  ٌٕٞ٣حطّزخع حُش٤طخٕ ّٓ٘ش ٛٝيح٣ش!!!
كبٕ حُّٔ٘ش ٝحُش٤ؼش هي حطلوٞح ػِّ ٠
ٜٔٓٝخ ّ ,ٌٖ٣
إٔ حإلٓالّ هي ٗ ٠ٜػٖ ؽالم حُِٝؿش حُزخُـش حُٔيه ٍٞرٜخ ؿَ٤
إ حُُِ٘ ٢ٜظلَ ْ٣ال ُِلٔخىّ ,
 ٌُٖٝحُّٔ٘ش هخُٞحّ :
ّ
ٝإ َٖٓ أٝهغ
حُلخَٓ اًح ًخٗض ؿ َ٤ؽخ ,َٛأ ٝك ٢ؽٝ َٜحهؼٜخ ك,ٚ٤
إ حُُِ٘ ٢ٜلٔخى ال ُِظلَْ٣؛ ّ
حُطالم ري ٕٝطلون حُشَٝؽ ٣ؤػْ ٣ٝؼخهذ٣ ٌُٖٝ ,ظ ّق ؽالهٝ .ٚهخٍ حُش٤ؼشّ :
ألٕ ٓـَى
ٓلَّٝ ,اّٗٔخ حُوظي ٝهٞع حُطالم ُـٞح ً ًؤّٗ ,ٌٖ٣ ُْ ٚطٔخٓخ ً ًخُ٘ ٢ٜػٖ ر٤غ حُؤَ ٝحُوِ٘,َ٣
حُظِلع رخُطالم ؿَ٤
ّ
ّ
كبٕ حُظِلع رخُز٤غ ال ٣لَّ ,رَ ال ٣ظلون حُ٘وَ ٝحالٗظوخٍ.
ػ ّْ ّ
إ حإلٓخٓ٤ش أؿخُٝح ؽالم هْٔ ٖٓ حُِٝؿخص ك ٢حُل٤غ أ ٝك ٢ؿ:َٙ٤
حُظـَ٤س حُظ ُْ ٢طزِؾ حُظخٓؼش.
حُظ٣ ُْ ٢يهَ رٜخ حُِٝؽ ػ٤زخ ً ًخٗض أ ٝرٌَحً ,كظِض حُوِٞس رٜخ أ ُْ ٝطلظَ.
حٔ٣٥ش ٢ٛٝ ,حُزخُـش ٖٓ حُؤٔ ٖ٤إ ًخٗض ؿ َ٤هَش٤ش ٝحُٔظ ٖ٤إ طٌٜ٘خ.
حُلخَٓ.
حُظ ٢ؿخد ػٜ٘خ ُٝؿٜخ شَٜح ً ًخٓالً ,ػِ ٠إٔ ٣وغ حُطالم
كخٍ ؿ٤خر ٚػٜ٘خ رل٤غ ٣ظؼٌٍ ػِٓ ٚ٤ؼَكش كخُٜخ ٢ٛ َٛ :ك ٢ك٤غ أ ٝك ٢ؽَٜ؟ ٝحُٔلزً ّٞخُـخثذ.
إ حُِٝؿش حُظ ٢ك َٖٓ ٖٓ ٢طل٤غٝ ,ال طَ ٟحُيّ هِوش ,أَُٔ ٝع ,أٗ ٝلخّ ال ٣ظ ّق ؽالهٜخ االّ
ٝهخٍ حإلٓخٓ٤شّ :
رؼي إٔ ٔٔ٣ي ػٜ٘خ حُِٝؽ ػالػش أشٝ ,َٜطُٔ ّٔ ٌٙٛ ٠رخُٔٔظَحرش.
اٌظ١غح
ض ؽخُن ,أ ٝكالٗش ؽخُن ,أ ٢ٛ ٝؽخُن ,كِ ٞهخٍ:
هخٍ حإلٓخٓ٤ش :ال ٣وغ حُطالم االّ رظ٤ـش هخطش :٢ٛٝ ,أٗ ِ
حُطخُن أ ٝحُٔطِّوش أُ ٝ
ؽِّوض أ ٝحُطالم أ ٖٓ ٝحُٔطِّوخصٓٝ ,خ اًُُ ٠ي ُْ  ٌٖ٣ش٤جخً ,كظ ٟٞٗ ُٞٝ ٠حُطالم؛ ّ
ألٕ
٤ٛجش (ؽخُن) ُْ طظلونٝ ,إ طلووض حُٔخىسُ٣ٝ .شظَؽ إٔ طٌ ٕٞحُظ٤ـش كظ٤لش ؿِٓ َ٤لٗٞش ٝال ٓظ ّللشٝ ,إٔ
طٌٓ ٕٞـَىس ػٖ ًَ ه٤ي كظً ُٞٝ ٠خٕ ٓؼِ ّٞحُظلونٓ ,ؼَ :اًح ؽِؼض حُشْٔ ٗٝلًُ ٞي.
 ُٞٝهُٝ َّ٤ؿظٝ ,ٚهظي طل٣ٞغ حُطالم اُٜ٤خ ,كخهظخٍص ٗلٜٔخ روظي حُطالم ال ٣وغ ػ٘ي حُٔلوو ٖٓ ٖ٤حإلٓخٓ٤ش
ض ؽخُن ػالػخً ,أٝ
ًٌُٝ ,ي ال ٣وغ ُ ٞه َٛ :ُٚ َ٤ؽِّوض ُٝؿظي؟ كوخٍٗ( :ؼْ) هخطيح ً اٗشخء حُطالم ُٞٝ .هخٍ :أٗ ِ
ض ؽخُن طوغ ؽِوش ٝحكيس ٓغ طلون حُشَٝؽٝ .ال ٣وغ حُطالم رخٌُظخرش ٝال رخإلشخٍس االّ
ض ؽخُن أٗ ِ
ض ؽخُن أٗ ِ
أٗ ِ
ٖٓ حألهَّ حُؼخؿِ ػٖ حُ٘طنٝ .ال ٣وغ رـ َ٤حُؼَر٤ش ٓغ حُويٍس ػِ ٠حُظِلع رٜخٝ ,حألُ ٠ُٝألػـٔٝ ٢حألهَّ
إٔ ًٞ٣ال رخُطالم ػٜ٘ٔخ إ أًٌٌُٖٓٝ .ي ال ٣وغ حُطالم ػ٘ي حإلٓخٓ٤ش رخُلِق ٝحُٝ ,ٖ٤ٔ٤ال رخٌٍُ٘ ٝحُؼٜيٝ ,ال
رش٢ء االّ رِلع (ؽخُن) ٓغ طلون حُشَٝؽ ٝحُوٞ٤ى.
هخٍ طخكذ حُـٞحٗ َٛوالً ػٖ حٌُخك ْ٣ :٢حُطالم االّ ًٔخ ٍٟٝ
_______________
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ض ؽخُن)٣ٝ ,شٜي شخٛي ٖ٣ػيُٓ ًَٝ ,ٖ٤خ
رٌ َ٤رٖ أػ ٞٛٝ ,ٖ٤إٔ ٣وُٜ ٍٞخ  ٢ٛٝؽخ ٖٓ َٛؿ َ٤ؿٔخع( :حٗ ِ
ًُٓ ٟٞي كِٓ ٜٞـ .)٠ػ ّْ ٗوَ طخكذ حُـٞح َٛػٖ حالٗظظخٍ اؿٔخع حإلٓخٓ٤ش ػًُِ ٠ي.
ٝرخُظخُّ ,٢
حُٔطِّن
كبٕ حإلٓخٓ٤ش ٣ؼّ٤و ٕٞىحثَس حُطالم اُ ٠أهظ ٠حُليٝى٣ٝ ,لَػ ٕٞحُوٞ٤ى حُظخٍٓش ػِ٠
ِ
ٝحُٔطَِّوشٝ ,ط٤ـش حُطالم ٝشٜٞىًُ ًَ ,ٙي ّ
ألٕ حُِٝحؽ ػظٔش ٞٓٝىس ٍٝكٔش٤ٓٝ ,ؼخم ٖٓ هللا ,هخٍ طؼخُ ٠ك٢
ؼ ٌُ ْْ ِاََُ ٠ر ْؼغ َٝأ َ َه ٌَْٕ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ٤ؼَخهخ ً َ
ؿ ِِ٤ظخ ً ) ٝ .ك ٢ح٣٥ش (ٕٔ) ٖٓ
ؼَ ٠ر ْؼ ُ
ح٣٥ش (ٕٓ) ٖٓ ٍٓٞس حُ٘ٔخءَٝ (:هَ ْي أ َ ْك َ
ٍٓٞس حَُ ْٖ ِٓ َٝ (:ّٝآ َ٣خطِ ِ ٚأ َ ْٕ َهَِنَ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ أَٗلُ ِٔ ٌُ ْْ أ َ ُْ َٝحؿخ ً ُِظ َ ْٔ ٌُُ٘ٞح ِاَُ َْٜ ٤خ ََ ٝؿ َؼ ََ َر َْٞ َٓ ْْ ٌُ َ٘٤ىَّس ً ٍََ ٝكْ َٔشً ) ٝ .ك ٢ح٣٥ش
ظ ِْ ْحُ ٌَ َٞحكِ َِ ) .
(ٓٔ) ٖٓ ٍٓٞس حُٔٔظل٘شَٝ (:الَ ط ُ ْٔ ِٔ ٌُٞح ِر ِؼ َ
إً ال ٣ـ ُٞرلخٍ إٔ ٗ٘وغ  ٌٙٛحُؼظٔش ٝحُٔٞىس ٝحَُكٔش ٌٛٝح حُؼٜي ٝحُٔ٤ؼخم ,االّ رؼي إٔ ٗؼِْ ػِٔخ ً هخؽؼخ ً
ٌَُ شي ّ
رؤٕ حُشَع هي ك َّ حُِٝحؽٗٝ ,وؼ ٚرؼي إٔ أػزظٝ ٚأرَٓ.ٚ
ّ
٢
 ٌُٖٝحٌُٔحٛذ حألهَ ٟهي أؿخُص حُطالم رٌَ ٓخ ى ٍّ ػُِ ٚ٤لظخ ً ًٝظخرش ٝطَحكش ً٘ٝخ٣شٓ ,ؼَ :أٗ ِ
ض ػِ َّ
ض رظِش ٝرَ٣شٝ ,حًٛز ٢كظِٝؿٝ ,٢كزِي ػِ ٠ؿخٍريٝ ,أُلو ٢رؤِٛيٓٝ ,خ اًُُ ٠ئً .خ أؿخُص إٔ
كَحّٝ ,أٗ ِ
ض ؽخُنٝ ,إ كؼِضُ أٗخ
ض ؽخُنٝ ,إ ًِّٔي أرٞى كؤٗ ِ
 ٌٕٞ٣حُطالم ٓطِوخ ً ٓٝو٤يحًٓ ,ؼَ :إ هَؿض ٖٓ حُيحٍ كؤٗ ِ
ض ؽخُن ًَٝ ,حَٓأس أطِٝؿٜخ ك ٢ٜؽخُن ,ك٤وغ حُطالم رٔـَى كظ ٍٞحُؼوي ػِٜ٤خٓٝ ,خ اًُُ ٠ي ٓ ّٔخ ال
ًٌح كؤٗ ِ
٣ظٔغ ُ ٚحُٔوخّٝ .هي أؿخُص حٌُٔحٛذ أ٣ؼخ ً حُطالم رظل٣ٞؼ ٚاُ ٠حَُٔأس ٝاُ ٠ؿَٛ٤خًٔ ,خ أؿخُص ٝهٞع حُطالم
ٓٞى كوٜخء حٌُٔحٛذ حُظللخص حُطٞحٍ حُؼَحع حُظ ٢ال ؽخثَ طلظٜخ االّ ٛيّ ً٤خٕ حألَٓس,
ػالػخ ً رِلع ٝحكيٝ .هي ّ
ٝٝػؼٜخ كً ٢ق ػلَ٣ض
اإلشٙاد عٍ ٝاٌطالق
هخٍ حُش٤ن أرَُٛ ٞس ك ٢حألكٞحٍ حُشوظ٤ش:
هخٍ كوٜخء حُش٤ؼش حإلٓخٓ٤ش حالػ٘خ ػشَ٣ش ٝحإلٓٔخػ٤ِ٤شّ :
إ حُطالم ال ٣وغ ٖٓ ؿ َ٤اشٜخى ػيُٖ٤؛ ُو ُٚٞطؼخُ ٠ك٢
ػ ُ
ػيٍْ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َٝأَهُِٞٔ ٤ح حُ َّ
ع ِر ًَِ ْٖ َٓ ٚخَٕ
ش َٜخىَس َ ِ َّلِلِ ًَ ُِ ٌُ ْْ َ ُٞ٣
أكٌخّ حُطالم ٝاٗشخث ٚكٍٞٓ ٢س حُطالمَٝ (:أ َ ْش ِٜيُٝح ًَ ََ ٟٝ
ّللاَ َ٣ـْ َؼ َْ َُْ َٓ ُٚو ََؿخ ً * َْ ُُ َْ ٣َ ٝهَ ْٖ ِٓ ُٚكُ ٤
ن َّ
ُ٣ئْ ِٓ ُٖ ِر َّ
ِذ )  .كٌٜح حألَٓ رخُشٜخىس
ْغ الَ َ٣لْ ظَٔ ُ
خلِلِ َْ ٝحُِ ِّ ْٞ َ٤
ح٥ه َِ َ٣َ ْٖ َٓ ٝظ َّ ِ
ؿخء رؼي ًًَ اٗشخء حُطالم ٝؿٞحُ حَُؿؼش ,كٌخٕ حُٔ٘خٓذ إٔ ٍ ٌٕٞ٣حؿؼخ ً اُّ ,ٚ٤
ٝإ طؼِ َ٤حالشٜخى رؤّٗٞ٣ ٚػع
رً َٖٓ ٚخٕ ٣ئٖٓ رخهلل ٝحُ ّٞ٤ح٥هَ َ٣شق ًُي ٣ٝوٚ٣ٞ؛ ّ
ألٕ كؼ ٍٞحُشٜٞى حُؼي ٍٝال ٣وِٞٓ ٖٓ ٞػظش كٔ٘ش
ِ٣ؿٜٗٞخ اُ ٠حُِٝؿ ,ٖ٤كُٜٔ ٌٕٞ٤خ ٓوَؽ ٖٓ حُطالم حٌُ ٞٛ ١أرـغ حُلالٍ اُ ٠هللا ٓزلخٗٝ ٚطؼخُٝ .٠اُّٗٞ ٚ
ًخٕ ُ٘خ إٔ ٗوظخٍ ُِٔؼٔ ٍٞر ٚكٓ ٢ظَ الهظَٗخ ٌٛح حَُأ ,١كُ٤شظَؽ ُٞهٞع حُطالم كؼ ٍٞشخٛي ٖ٣ػيُ.ٖ٤
حُٔطِّن ٝحُٔطَِّوش ٝحُظ٤ـش كوي كَػٞح
ًٔٝخ كَع حإلٓخٓ٤ش هٞ٤ىح ً ػِ٠
ِ
ٗوَ طخكذ (طؤٓ ْ٤حُ٘ظَ) ػٖ حإلٓخّ ٓخُي أّٗ ٚهخٍ ُٞ :ػِّ حَُؿَ إٔ ٣طِّن حَٓأط٣ ٚوغ حُطالم ر٘لْ حُؼِّ
ٝإ ُْ ٘٣طن ر..ٚ
هٞ٤ىح ً أ٣ؼخ ً ػِ ٠حُشٜخىسٝ ,كٌٔٞح رؤًِّٗٔ ُٞ ٚض ؿٔ٤غ حُشَٝؽ ٔٔ٣ ُْٝغ اٗشخء حُطالم شخٛيحٕ ػيالٕ ُْ ٣وغ
حُطالم ,كال ٌ٣ل ٢شخٛي ٝحكي ً ُٞٝخٕ ريالً رَ (ٓؼظٓٞخً) ٝ ,ال إٔ ٣شٜي أكئٛخ رخإلٗشخء ٝح٥هَ رخإلهَحٍ,
ٝال شٜخىس ؿٔخػش  ُٞٝرِـٞح كي حُش٤خع ٝأكخىٝح حُؼِْٝ ,ال شٜخىس حُ٘ٔخء ٓ٘لَىحص ٝال ٓ٘ؼٔخص اُ ٠حَُؿخٍ,
ًٔخ أّٗ ُٞ ٚؽِّن ػ ّْ أشٜي ُْ  ٌٖ٣ش٤جخً.
إذا طٍاك اٌسٕا ٟشٚجرٗ اٌش١ع١ح:
اًح ًخٕ حُِٝؽ ّٓ٘٤خ ً ٝحُِٝؿش ش٤ؼ٤ش ٝؽِّوٜخ ؽالهخ ً ٓؼِّوخً ,أ ٝك ٢ؽ َٜحُٔوخٍرش ,أ ٝك ٢كخٍ حُل٤غ أ ٝحُ٘لخّ,
أ ٝرـ َ٤شخٛي ٖ٣ػيُ ,ٖ٤أ ٝكِق ػِٜ٤خ رخُطالم ,أ ٝؽِّوٜخ رو :ُٚٞكزِي ػِ ٠ؿخٍريٓٝ ,خ اًُُ ٠ي ٓ ّٔخ ٞٛ
طل٤ق ػ٘ي حُّٔ٘ش كخٓي ػ٘ي حُش٤ؼش ,ك٣ َٜلٌْ حُش٤ؼش رظلش ٌٛح حُطالمٝ ,طٌ ٕٞحُٔطِّوش ػِ ٌٙٛ ٠حُلخٍ هِ٤ش
٣ـ ُٞحُظِ٣ٝؾ رٜخ رؼي حٗوؼخء حُؼيس؟
_______________
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اٌجٛاب:
ُوي أؿٔغ حإلٓخٓ٤ش ًِٔش ٝحكيس ػِ ٠اُِحّ ًَ ؽخثلش رٔخ طيٝ , )ٕ(ٖ٣طَط٤ذ آػخٍ حُظلش ػِ ٠رٞ٤ػخص أطزخػٜخ
َ٤ٓٝحػُٝٝ ْٜحؿٝ ْٜؽاله ْٜاًح أٝهؼٛٞخ ػِٝ ٠كن شَ٣ؼظ ,ْٜكوي ػزظض حَُٝح٣ش ػٖ أثٔش أ َٛحُز٤ض( :أُِْٓٛٞ
ٖٓ ًُي ٓخ أُِٓٞح أٗلٔٝ .)ْٜكٍٝ ٢ح٣ش أهَّ ٟ
إٔ حإلٓخّ حُظخىم ٓجَ ػٖ حَٓأس ؽِّوٜخ ّٓ٘ ٢ػِ ٠ؿ َ٤حُّٔ٘ش
حُظ ٢ٛ ٢شَؽ ك٢
طلش حُطالم ػ٘ي حُش٤ؼش ,كوخٍ(:ذرصٚضٚ ,ال ذُرسن اٌّسأج ِٓ غ١س شٚض) ٝ .كٍٝ ٢ح٣ش ػخُؼش٣( :ـ ُٞػِ ٠أَٛ
ًَ ىٓ ٖ٣خ ٔ٣ظلِّٝ .)ٕٞكٍ ٢حرؼش َٖٓ ( :ىحٕ ري ٖ٣هُِٓ ّٞظ ٚأكٌخٓ( .)ْٜحُـٞح َٛؽ٘ ٓزلغ ط٤ـش حُطالم).
ٝػِ ٚ٤اًح ؽِّن حُش٤ؼُٝ ٢ؿظ ٚحُّٔ٘٤ش كٔذ ٓخ طؼظوي  ٢ٛال ٓخ ٣ؼظوي  ٞٛكخُطالم كخٓيٝ ,اًح ؽِّن حُّٔ٘٢
ُٝؿظ ٚحُش٤ؼ٤ش ػِٓ ٠خ ٣ؼظوي  ٞٛكخُطالم طل٤ق.
-4اٌطالق زجعٚ ٟتائٓ
٘٣ؤْ حُطالم اٍُ ٠ؿؼٝ ٢رخثٖٝ ,حطلوٞح ػِّ ٠
إٔ حُطالم حَُؿؼ ٞٛ ٢حٌُِٔ٣ ١ي ك ٚ٤حُِٝؽ حَُؿٞع اُ٠
ّ
طَع ٖٓٝ ,شَؽ ٚإٔ طٌ ٕٞحَُٔأس ٓيهٞالً رٜخ؛ ّ
ألٕ حُٔطِوش
حُٔطِّوش ٓخ ىحٓض ك ٢حُؼيسٞٓ ,حء أٍػ٤ض أّ ُْ
َ
ص
هزَ حُيه ٍٞال ػيس ُٜخ؛ ُو ُٚٞطؼخُ ٠ك ٢ح٣٥ش ٍٞٓ ٖٓ ٗ٩س حألكِحدَ٣ (:خ أََٜ ُّ٣خ حٌَُِّ َٖ٣آ َُٓ٘ٞح ِاًَح َٗ ٌَلْ ظ ُ ْْ ْحُ ُٔئْ َِٓ٘خ ِ
ػ ُ َّْ َ
ػَِ ِْ ْٖ ِٓ َّٖ ِٜ ٤ػيَّس ط َ ْؼظَيَُّٜ َٗٝخ )  ٖٓٝ .شَؽ حُطالم حَُؿؼ ٢أ٣ؼخ ً إٔ ال
ؽَِّ ْوظ ُ ُٔ ْٖ ِٓ َّٖ ُٛ ٞهَ ْز َِ أ َ ْٕ ط َ َٔ ُّ
ٔ َّٖ ُٛ ٞكَ َٔخ َُ ٌُ ْْ َ
 ٌٕٞ٣ػِ ٠رٌٍ ٓخٍٝ ,إٔ ال ّٔ ٌٓ ٌٕٞ٣الً ُِؼالع.
ٝحُٔطَِّوش حَُؿؼ٤ش رلٌْ حُِٝؿشُِٔٝ ,طِّن ًَ كوٞم حُِٝؽ ك٤لظَ حُظٞحٍع ر ٖ٤حُِٝؿٓ ُٞ ٖ٤خص أكئٛخ
هزَ حٗظٜخء حُؼيسٝ ,ال ٣ل َّ حُٔ َٜحُٔئؿَ ألهَد حألؿِ ٖ٤االّ رؼي ٓؼ ٢حُؼيس ى ٕٝإٔ َ٣ؿؼٜخ حُٔطِّن اُ٠
ػظٔظٝ ,ٚرخُـِٔش كخُطالم حَُؿؼ ٢ال ٣ليع ش٤جخ ً ٓ ٟٞػيّ ِ ٖٓ ٙحُطِوخص حُؼالع.
أ ّٓخ حُطالم حُزخثٖ كال ِٔ٣ي ك ٚ٤حُٔطِّن حَُؿٞع اُ ٠حُٔطِّوش٣ ٞٛٝ ,شَٔ ػيىح ً ٖٓ حُٔطِّوخص:
ؿ َ٤حُٔيه ٍٞرٜخ رخالطلخم.
حُٔطِّوش ػالػخ ً رخالطلخم.
حُطالم حُوِؼٝ ,٢هخٍ رؼؼ ْٜاّٗ ٚكٔن  ْ٤ُٝرطَ
أٔ٣٥ش ػ٘ي حإلٓخٓ٤ش هخطش ,ك٤غ هخُٞح :ال ػيس ػِٜ٤خّ ,
ٝإ كٌٜٔخ كٌْ ؿ َ٤حُٔيه ٍٞرٜخ ,أ ّٓخ ح٣٥ش ٗ ٖٓ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
حٍط َ ْزظ ُ ْْ كَ ِؼيَّط ُ ُ َّٖ ٜػالَػش أ ْش َُٝ َٜحُالثِِ َ٣ ْْ ُ ٢لؼَْٖ ) ,
ٔخثِ ٌُ ْْ اِ ْٕ ْ
ٍٓٞس حُطالمَٝ (:حُالَّثَِ٣ ٢جَِْٖٔ ِٓ ْٖ ْحُ َٔ ِل ِ
٤غ ِٓ ْٖ ِٗ َ
كِ ْ٤حَُٔحى ٖٓ حُالث٣ ٢جٖٔ :حُٔؼِ٣ ّٞؤٓ ,ٖٜرَ ٓؼ٘خّ ٙ
إٔ حُالث ٢حٍطلغ ك٤ؼٝ ,ٖٜال طيٍ َٛ ٕٝحٗوطغ
َُٔع أٌُ ٝزَ كؼيط ٖٜػالػش أش ,َٜكخُشي ُْ  ٌٖ٣ك ٢كٌْ َٖٓ ػِْ ٣ؤٓ ,ٖٜرَ كُ َٖٓ ٢
شي ر٤ؤٖٜٓ؛ ريَُ٤
حٍط َ ْزظ ُ ْْ )  ,ك٤غ ُْ ُ٣ؼَف ٖٓ ؽَ٣وش حُشخٍع اًح أٍحى إٔ ٣ز ّٖ٤كٌٔخ ً ٖٓ حألكٌخّ إٔ ٣و :ٍٞإ
ه ُٚٞطؼخُِ (:٠ا ْٕ ْ
شٌٌظْ رلٌْ ٌٛح حُش٢ء كلًٌٌٔ ٚح ,كظؼ ّٖ٤إٔ  ٌٕٞ٣حَُٔحى اًح شٌٌظْ كٗ ٢لْ حَُٔأس أّٜٗخ آٔ٣ش أ ٝؿ َ٤آٔ٣ش
كلٌٜٔخ إٔ طؼظيّ ػالػش أشٝ ,َٜأ ّٓخ هَٝ (:ُٚٞحُالَّثِِ َ٣ ْْ َُ ٢لؼَْٖ ) كخَُٔحى ر ٚحُشخرخص حُالثّ ٢
 ٖٛكَٖٓ ٖٓ ٢
طل٤غٓٝ ,غ ًُي حٗوطغ ػ٘ ٖٜحُيّ هِوش أُ ٝؼخٍعٝ ,هي ػزض ػٖ أثٔش أ َٛحُز٤ض ٍٝح٣خص ًؼَ٤س طُلَٔ ح٣٥ش
رٌٜح حُٔؼ٘.٠
 هخٍ حُل٘ل٤ش :حُوِٞس رخُِٝؿش ٖٓ ى ٕٝىه ٍٞطٞؿذ حُؼيس ٌُٖٝ ,ال ٣ـُِٔ ُٞطِّن حَُؿٞع اُٜ٤خ أػ٘خء حُؼيس؛ألّٜٗخ رخث٘شٝ ,هخٍ حُل٘خرِش :حُوِٞس ًخُيه ٍٞطٔخٓخ ً رخُ٘ٔزش اُٝ ٠ؿٞد حُؼيس ٝؿٞحُ حَُؿٞعٝ .هيّٓ٘خ أّٗ ٚال أػَ
ُِوِٞس ػ٘ي حإلٓخٓ٤ش ٝحُشخكؼ٤ش.
ض ؽخُن ؽالهخ ً رخث٘خً ,أ ٝؽِوش شي٣يس ,أً ٝخُـزَ ,أ ٝأكلش حُطالم ,أ ٝأشي,ٙ
 هخٍ حُل٘ل٤ش :اًح هخٍ ُٜخ :أٗ ِّ
ّ
ٓٝخ اًُُ ٠ي  ٌٕٞ٣حُطالم رخث٘خ ً ال ٣لن ُِٔطِن إٔ َ٣ؿغ أػ٘خء حُؼيسًٌُٝ ,ي  ٌٕٞ٣حُطالم رخث٘خ ً اً ؽِوٜخ
ض رظش ٝرظِش ٝرَ٣ش.
رؤُلخظ حٌُ٘خ٣خص حُظ ٢طي ٍّ ػِ ٠حالٗلظخٍ ك ٢حُلخًٍ ,ؤٗ ِ
________________
دمحم جواد مؽنٌة الفمه على المذاهب الخمسة (الجعفري,الحنفً ,المالكً ,الشافعً ,الحنبلً )ط االولى ص 419مإسسة الصادق
للطباعة والنشر طهران
ٕٖ

اٌّطٍَّمح شالشاً:
حطلوٞح ػِّ ٠
حُٔلَِّ
إٔ َٖٓ ؽِّن ُٝؿظ ٚػالػخ ً ال طل َّ ُ ٚكظ ٠طٌ٘ق ُٝؿخ ً ؿٌٗ َٙ٤خكخ ً طل٤لخً٣ٝ ,يهَ رٜخ
ِ
َّ
ؽِوَ َٜخ كَالَ ط َِل َُّ ََُ ْٖ ِٓ ُٚر ْؼيُ َكظَّ ٠ط َ٘ ٌِ َق َُ ْٝؿخ ً
كو٤وش؛ ُو ُٚٞطؼخُ ٠ك ٢ح٣٥ش ٖٕٓ ٖٓ ٍٓٞس حُزوَس (:كَب ِ ْٕ َ
َ
ؿ. ) ََُْٙ ٤
حُٔلَِّ رخُـخًٝ .حًظل ٠حُل٘ل٤ش ٝحُشخكؼ٤ش ٝحُل٘خرِش رؤٕ  ٌٕٞ٣هخىٍح ً ػِ٠
ٝحشظَؽ حإلٓخٓ٤ش ٝحُٔخٌُ٤ش إٔ ٌٕٞ٣
ِ
طِٝؿظي
حُـٔخعٝ ,إ ًخٕ ى ٕٝحُزِٞؽٝ .هخٍ حإلٓخٓ٤ش ٝحُل٘ل٤ش :اًح حشظَؽ حُظلِ َ٤أػ٘خء حُؼوئً ,خ ُ ٞهخٍ:
ِ
ّ
 ٌُٖٝحُل٘ل٤ش هخُٞح :اًح هخكض حَُٔأس إٔ ال ٣طِّوٜخ
ِي ُٔطِّوي٣ ,زطَ حُشَؽ٣ٝ ,ظ ّق حُؼوي,
ػِ ٠إٔ أُكِّ ِ
حُٔلَِّ كٌٜ٘ٔ٤خ إٔ طوُٝ :ُٚ ٍٞؿظيَ ٗلٔ ٢ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣أَٓ ؽاله ٢ر٤ي ,١ك٤وُٜ ٍٞخ :هزِضُ ٌٛح حُشَؽ,
ِ
طِٝؿظي ػِ ٠إٔ ٌٕٞ٣
ٝك٘٤جٌ ٣ظ ّق حُؼوي ُٜ ٌٕٞ٣ٝخ حُلن ك ٢ططِ٤ن ٗلٜٔخ ٓظ ٠أٍحىص ,أ ّٓخ اًح هخٍ ُٜخ :ٞٛ
ِ
أَٓى ر٤يىّ ,
كبٕ حٌُ٘خف ٣ظ ّق ُِ٣ٝـ ٠حُشَؽ.


ٝهخٍ حُٔخٌُ٤ش ٝحُشخكؼ٤ش ٝحُل٘خرِش٣ :زطَ حُؼوي رخَُٔس اًح حشظَؽ ك ٚ٤حُظلِ ,َ٤رَ هخٍ حُٔخٌُ٤ش ٝحُل٘خرِشُٞ :
هظي حُظلِ٣ ُْٝ َ٤ظِلع ر٣ ٚزطَ حُؼوي.
ٝحشظَؽ حُٔخٌُ٤ش ٝرؼغ حإلٓخٓ٤ش إٔ ٣طؤٛخ حُِٝؽ حُؼخٗٝ ٢ؽءح ً كالالًً ,ؤٕ طٌ ٕٞهخُ٤ش ٖٓ حُل٤غ
 ٌُٖٝأًؼَ حإلٓخٓ٤ش ػِ ٠ػيّ حػظزخٍ ٌٛح حُشَؽ؛ ّ
ّ
ألٕ حُٞؽء
ٝحُ٘لخّٝ ,إٔ ال ٌٗٞ٣خ طخثٔ ٖ٤ط٤خّ ٍٓؼخٕ,
ٓلَٓخ ً كبًّٗ ٚخف ك ٢حُظلِ.َ٤
ك ٌٙٛ ٢حُلخٍ ٝإ ًخٕ
ّ
ُأل ٍٝإٔ ٣ؼوي ػِٜ٤خ ٖٓ ؿي٣ي,
ٜٔٓٝ -٥خ  ,ٌٖ٣كٔظ ٠طِٝؿض رآهَٝ ,كخٍهٜخ رٔٞص أ ٝؽالم ٝحٗوؼض ػيطٜخ ؿخُ ّ
ّ
ّ
حُٔلِلَ ٝإ
كبًح ػخى ٝؽِّن ػالػخ ً طلَّ ػِ ٚ٤كظ ٠طٌ٘ق ؿٌٌٛٝ ,َٙ٤ح طلَّ رؼي ًلَ ؽلالم ػخُلغٝ ,طللَ رٌ٘لخف
ِ
ُ
ؽِّوض ٓجش َٓس.
لٖ حإلٓخٓ٤للش هللخُٞح :اًح ُ
ٌُٝ -8ل ّ
ؽِّوللض طٔللغ ٓللَحص ُِؼلليسٝ ,طِٝؿللض ٓللَط ٖ٤كبّٜٗللخ طلللَّ ٓئرلليحًٓٝ ,ؼ٘لل ٠ؽللالم حُؼلليس
ّ
ّ
ّ
ّ
ػ٘لي :ْٛإٔ ٣طِوٜللخ ,ػل ّْ َ٣حؿؼٜلخ ٣ٝطؤٛللخ ,ػل ّْ ٣طِوٜلخ كلل ٢ؽٜللَ آهلَ ,ػل ّْ َ٣حؿؼٜللخ ٣ٝطؤٛلخ ,ػل ّْ ٣طِوٜللخ ٣ٝلِِٜللخ
حأل ,ٍٝكبًح ؽِّوٜلخ
ِ
حأل ٍٝرؼوي ؿي٣ي ٣طِّوٜخ ػالػخ ً ُِؼيس ,ػ ّْ ٣لِِّٜخ حُٔلِ َِّ ,ػ ّْ ٣ظِٝؿٜخ ّ
حُٔلَِّٝ ,رؼي إٔ ٣ظِٝؿٜخ ّ
ّ
ً
ػالػخًٝ ,ػ ّْ ؽالم حُؼيس طٔغ َٓحص كَٓض ػِ ٠حُٔطِلن طٔلؼخ اُل ٠حألرلي ,أ ّٓلخ اًح ُلْ ٌ٣لٖ حُطلالم ُِؼليسًٔ ,لخ ُلٞ
ؽِّوٜخ ,ػ ّْ ٍحؿؼٜخ ,ػ ّْ ؽِّوٜخ هزَ حُيه ,ٍٞكبّٜٗخ ال طلَّ ٓئريحً ,رَ طل َّ رٔلَِّ ٝإ رِـض حُطِوخص ٓخ ال ٣لظٚ٤
حُؼي.
اٌشه ف ٟعدد اٌطالق:
 -٩حطلوٞح ػِّ ٠
إٔ َٖٓ شي ك ٢ػيى حُطالم ٝ َٛ -هغ َٓس أ ٝأًؼَ؟ ٣ -ز٘ ٢ػِ ٠حألهَٓ ,خ ػيح حُٔخٌُ٤ش كلخّٗ ْٜهلخُٞح:
٣ـِذ ؿخٗذ حُطالم ٣ٝز٘ ٢ػِ ٠حألًؼَ.
إخثاز اٌّطٍامح تاٌرحٍ:ً١
 -18هخٍ حإلٓخٓ٤ش ٝحُشخكؼ٤ش ٝحُل٘ل٤ش ُٞ :ؽِّوٜخ ػالػخًٝ ,ؿخد ػٜ٘خ أ ٝؿخرض ػ٘ٓ ٚيس ,ػ ّْ حىػلض أّٜٗلخ طِٝؿلض,
ُٝلأل ٍٝإٔ ٣ظِٝؿٜلخ
ٝكخٍهٜخ حُِٝؽ حُؼخٗٓٝ ,٢ؼض حُؼيسًٝ ,خٗض حُٔيس طظٔغ ٌُُي ًُِ٣ ٚوزَ هُٜٞخ رلال ٔ٣ل,ٖ٤
ّ
اًح حؽٔؤٕ اُ ٠طيهٜخ ٝال ٣ـذ ػِٚ٤

_______________
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شا ٔ١ا :

اٌٛط١ح

طخٍ٣ن حُٞط٤ش  :حُٞط٤ش ٗظخّ هي ٌُٚ٘ ْ٣حهظَٕ ك ٢رؼغ حُؼٜٞى رخُظِْ ٝحالؿلخف كؼ٘ي حَُٓٝخٕ ً :خٕ َُد حُؼخثِش
كن حُظظَف رطَ٣وش حُٞط ٚ٤طظَكخ ً ؿٓ َ٤و٤ي رش٢ء  ,كوي ٞ٣ط ٢ألؿ٘ز٣ٝ , ٢لَّ أٝالى ٖٓ ٙكن حَُٔ٤حع ٖٓ .
ػْ حٗظ ٠ٜحألَٓ ٝؿٞد حالكظلخظ ُألٝالى رَرغ حَُٔ٤حع أر , ْٜ٤رشَؽ حالٌٞٗٞ٣ح هي أطلٞح كلٓ ٢لِٓ ًْٜٞلغ ٓلٍٞػٓ ْٜلخ
ٞ٣ؿَ طيٍ ٙح٣ـخٍح شي٣يحً.
ٝػ٘ي حُؼَد ك ٢حُـخً : ٚ٤ِٛخٗٞح ٞ٣طُ ٕٞألؿخٗذ طلخهَح ً ٓٝزخٛخس ٣ٝ ,ظًَ ٕٞحألهخٍد ك ٢حُلوَ ٝحُلخؿش
ٝؿخء حالٓالّ كظلق ٝؿٜش حُٞط٤ش ػِ ٠حٓخّ حُلن ٝحُؼيٍ كؤُِّ حُ٘خّ أطلخد حألٓٞحٍ هزلَ حُظشلَ٣غ حُٔ٤لَحع
رخُٞط٤ش ُِٞحُليٝ ٖ٣حألهلَر ٖ٤روُٞل ٚطؼلخًُ ( ٠ظلذ ػِل ٌْ٤اًح كؼلَ حكليًْ حُٔلٞصُ إ طلَى ه٤لَح ً حُٞطل٤ش ُِٞحُليٖ٣
ٝحألهَر ٖ٤رخُٔؼَٝف كوخ ً ػِ ٠حُٔظو) ٖ٤
ٝكٔ٘٤خ ُِٗض ح٣خص ٍٓٞس حُ٘ٔخء رظشَ٣غ حُٔٞحٍ٣غ طلظ٤الً  ,ه٤يص حُٞط٤ش حُٔشَٝػش ك ٢حإلٓالّ رو٤ي: ٖ٣
االٚي – ػيّ ٗلخً ُِٞحٍع اال ربؿخُس حٍُِػش ُو ُٚٞك ٢هطزش ػخّ كـ ٚحُلٞىحع (( إ هللا أػطلً ٠لَ ً ١كولخ ً كول, ٚ
كال ٝط٤ش ُٞحٍع )) أٓخ حُٞحُيحٕ كظخٍ ُٜٔخ ٗظ٤ذ ٓلَٝع ٖٓ حُظًَش ٝطخٍص حُٞط٤ش ٓ٘يٝد ُـ َ٤حُٞحٍػ.ٖ٤
اٌصأ – ٟطلي٣ي ٓويحٍٛخ رخُؼِغ ُؤُ ُٚٞؼي رٖ حرٝ ٢هخص حٌُ ١أٍحى حإل٣ظخء رؼِؼٓ ٢خُل ٚأ ٝرشلطَ , ٙاً ال َ٣ػل ٚحإل
حر٘ش ُ (( : ٚحُؼِغ ٝ ,حُؼِغ ًؼ , َ٤اٗي إٔ طٌٍ ٍٝثظي أؿ٘٤خء ه ٖٓ َ٤إٔ طيػ ْٜػخُش ٣ظٌل ٕٝٞحُ٘خّ ))
أٓخ ٖٓ حُِحثي ػِ ٠حُؼِغ ك ٖٓ ٜٞكن حٍُٞػش  ,ال ٘٣لٌ طظَف حٍُٔٞع ك ٚ٤اال رٔٞحكوظٍٝ ْٜػخْٛ
ِعٕ ٝاٌٛط١ح ِٚشسٚع١رٙا ٚزوٕٙا ٚو١ف١ح أعماد٘ا ٚأشسٖ :
أٚال – ِعٕ ٝاٌٛط١ح ٛٔٚعٙا  :حُٞط٤ش  ٢ٛحإل٣ظخء ٝططِن ُـش رٔؼ٘ل ٠حُؼٜلي حُل ٠حُـ٤لَ كل ٢ه٤لخّ رلؼلَ أٓلَ كلخٍ
ك٤خط ٚح ٝرؼي ٝكخط٣ , ٚوخٍ  :أٝط٤ض ُ ٚأ ٝاُٚ٤
ؿؼِظٝ ٚط٤خ ً ٣و ّٞػِ ٖٓ ٠رؼيٌٛٝ ٙح حُٔؼ٘ ٠حشظ َٜكُ ٚ٤لع  :حُٞطخ٣ش
ٝططِلن أ٣ؼلخ ً ػِل ٠ؿؼلَ حُٔلخٍ ُِـ٤للَ ٣ ,ولخٍ ٝ :طل٤ض رٌلٌح ح ٝأٝطل٤ض ح ١ؿؼِظللُ ٚلٝ ٚحُٞطلخ٣خ ؿٔلغ ٝطل٤ش طؼللْ
حُٞط٤ش رخُٔخٍ ٝ ,حال٣ظخء ح ٝحُٞطخ٣ش ٝحُٞط٤ش ك ٢حططالف حُلوٜخء  :طِٔ٤ي ٓؼخف آُ ٠خ رؼلي حُٔلٞص رطَ٣لن
حُظزَع ٓٞحء أًخٕ حُِٔي ػ٘٤خ ً حّ ٓ٘لؼش ٝر ٚطِٔ٤ص ػٖ حُظٌِٔ٤خص حُٔ٘ـِس ُؼً ٖ٤خُز٤غ
______________________
ا.د ٘ٚثةةح اٌةةص حٍ١ةة/ ٟاٌجةةصء اٌعاشةةس اٌفمةةٗ االسةةالِٚ ٟادٌرةةٗ اٌشةةاًِ ٌلدٌةةح اٌشةةسع١ح ٚالزاء اٌّر٘ث١ةةح ٚا٘ةةُ إٌهس٠ةةاخ اٌفم١ٙةةح  /ذرّةةح االحةةٛاي اٌش ظةة١ح
ص8431-8437

ٖٗ

ٝحُٜزللش ُ٘ٔٝ ,ؼللش ًخإلؿللخُس ٝ ,حإلػللخكش ُـ٤للَ حُٔللٞص ًخإلؿللخُس حُٔؼللخكش ُٞهللض كلل ٢حُٔٔللظوزَ ًللؤ ٍٝحُشلل َٜحُٔوزللَ
ٝطٔ ِ٤ص ػٖ حُٜزش  ٢ٛطزَع أٝطِٔ٤ي رـ َ٤ػٞع رٌٜٗٞخ رؼي حُٔٞص ٝحُٜزلش كلخٍ حُل٤لخس ٝ .شلَٔ حُظؼَ٣لق حإلرلَحء
ػٖ حُٞحُي ٖ٣ألٕ حإلرَحء طِٔ٤ي حُي ُٖٔ ٖ٣ػِ ٚ٤حُيٌٛ ٖ٣ح ٓخ أٍ٣ي ٘ٛخ ٛٝلً ٞل ٕٞحُٞطل٤ش ػوليح ً أٝطظلَكخ كل ٢حُٔلخٍ
ٝهي ػَكٜخ رؼغ حُلوٜخء رٔخ  ٞٛأػْ ٓٔخ ًًَ كوخٍ  ٢ٛ :حألَٓ رخُظظَف رؼي حُٔٞص ٝ ,رخُظزَع رٔخٍ رؼي حُٔلٞص .
كشَٔ حُٞط٤ش إلٗٔخٕ رظِ٣ٝؾ ر٘خط ٚأ ٝؿِٔ ٚأ ٝحُظالس ػِ ٚ٤آخٓخ ً
ٔٛعٙا  :طظق حُٞط٤ش ٓطِوش ٓٝو٤يس كخُٔطِوش  :حٝط٤ض ُلالٕ رٌٌح ٝحُٔو٤ي أ ٝحُٔؼِوش إٔ ٣و ٍٞحٕ ٓض ٖٓ َٓػ٢
ٌٛح أ ٝك ٌٙٛ ٢حُزِيس ح ٝك ٌٙٛ ٢حُٔلَس كِللالٕ ًلٌح كلخٕ طلولن حُشلَؽ طللض ٝ ,اال رلؤٕ رلَٟء ٓلٖ َٓػل ٚأُ ٝلْ
ٔ٣ض ك ٢طِي حُزِيس أ ٝحُٔلَس رطِض ُؼيّ ٝؿٞى حُشَؽ حُٔؼِن ػِ. ٚ٤
ٝػَف حُٞط٤ش هخٗ ٕٞحألكٞحٍ حُشوظ٤ش حُٔٝ ١ٍٞهخٗ ٕٞحُٞط٤ش حُٔظَ ١رؤٜٗخ
(( طظَف ك ٢حُظًَش ٓؼخم آُ ٠خرؼي حُٔٞص))
ؿخء ك ٢حًٌَُٔس حُظلٔ٣َ٤ش ُِوخٗ ٕٞحُٔظَ١
ٝهي ػيٍ ُلع طِٔ٤ي حُٞحٍى ك ٢حُظؼَ٣ق حُل٘ل٤ش اُُ ٠لع طظَف ُ٤شَٔ ؿٔ٤غ ٓٔخثَ حُٞط٤ش
ك٣ ٜٞشَٔ ٓخ اًح ًخٕ حُٔٞط ٠رٓ ٚخالً ح٘ٓ ٝلؼش ٝحُٔٞط ٖٓ ُٚ ٠أ َٛحُظِٔي ًخُٞط٤ش ُٔؼ ٖ٤رخالٓلْ أ ٝرخُٞطلق
٣ ٖٔٓ ٞٛٝلظ ٕٞأٓ ٝؼ٘٤خ ً رخُٞطق ٖٓٔ ال ٣لظً ٕٞخُٞط٤ش ُِلوَحء ٓٝخ اًح ًخٕ حُٔٞطلُ ٠ل ٚؿٜلش ٓلٖ ؿٜلخص
حُزَ ًخُٔالؿت ٝحُٔيحٍّ .
٣ٝشَٔ ٓخ اًح ًخٕ حُٔٞطل ٠رل ٚآلوخؽخ ً ك٤لٓ ٚؼ٘ل ٠حُظِٔ٤لي ًخُٞطل٤ش رلخإلرَحٍ ٓلٖ حُليٓٝ ٖ٣لخ أًح ًلخٕ حُٔٞطل ٠رلٚ
آوخؽخ ً ٓلؼخ ً ربرَحٍ حٌُل ٖٓ َ٤حٌُلخُش ٓٝخ اًح ًخٕ حُٔٞط ٠رل ٚكولخ ً ٓلٖ حُلولٞم حُظلٔ٤ُ ٢لض ٓلخالً ٝال ٓ٘لؼلش ٝال
حٓوخؽخ ً ٓ ٌُٚ٘ٝخُُ ٢ظؼِو ٚرخُٔخٍ ًخُٞط٤ش رظخؿ َ٤حُي ٖ٣حُلخٍ ٝحُٞط٤ش رؤٕ ٣زخع ػوخٍٓ ٙؼالً ٖٓ كالٕ .
ٝحَُٔحى رخُظًَش ٓ ًَ :خ ٣وِق ك ٚ٤حُٞحٍع حٍُٔٞع ٓخالً ًخٕ أ٘ٓ ٝلؼش أ ٝكوخ ً ٖٓ حُلولٞم حالهلَ ٟحُٔظؼِولش رخُٔلخٍ
حُظ ٢ط٘ظوَ رخُٔٞص ٖٓ حٍُٔٞع أُ ٠حُٞحٍع.
شأ١ا ً – ِشسٚعح اٌٛط١ح ٌٛ :ح ٣شَٔ أىُش حُٔشَٝػ٤ش ٓٝززٜخ أ ٝكٌٔظٜخ ٞٗٝع كٌٜٔخ حُشَػ.٢
أِا ادٌح اٌّشسٚع١ح  :ك ٢ٜحٌُظخد ٝحُٔ٘ش ٝحإلؿٔخع ٝحُٔؼو. ٍٞ
_______________.
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صٔٗٗ٥

ٖ٘

حٓللخ حٌُظللخد  :كوُٞلل ٚطؼللخًُ (( ٠ظللذ ػِلل ٌْ٤أًح كؼللَ أكلليًْ حُٔللٞص إ طللَى ه٤للَح حُٞطلل٤ش ُِٞحُلليٝ ٖ٣ألهللَرٖ٤
رخُٔؼَٝف كوخ ً ػِ ٠حُٔظو))ٖ٤
ٝهٓ ُٚٞزلخٗ ٖٓ (( ٚرؼي ٝط٤ش ٞ٣ط ٠رٜخ أ ٝى ٖٓ(( )) ٖ٣رؼي ٝط٤ش ٞ٣ط ٠رٜخ أٝى)) ٖ٣
كخال٣للش حالُٝلل ٠ىُللض ػِللٓ ٠شللَٝػ٤ش حُٞطلل٤ش ُألهللخٍد ٝحال٣ظللخٕ حألهَ٣للخٕ ؿؼِللض حُٔ٤للَحع كولخ ً ٓللئهَح ً ػللٖ ط٘ل٤للٌ
حُٞط٤ش ٝأىحء حُي ٌُٖ ٖ٣حُي ٖ٣حُٔؤْ ٓويّ ػِ ٠حُٞط٤ش ُو ٍٞػٍِ ٢ػ ٢هللا ػ٘ (( ٚاٌْٗ طوَإ ٌٙٛ ٕٝحالَ٣لش ( ٓلٖ
رؼي ٝط٤ش ٞ٣ط ٠رٜخ أٝىٝ ) ٖ٣إٔ حُ٘ز ٢ﷺ هؼ ٠إٔ حُي ٖ٣هزَ حُٞط٤ش .
ٝأٓخ حُٔ٘ش  :كلي٣غ ٓؼي رٖ أرٝ ٢هخص حُٔخرن (( حُؼِغ ٝحُؼِغ ًؼٝ )) َ٤كي٣غ (( حٕ ٝػي هللا كلن طظليم ػِلٌْ٤
ػ٘ي ٝكخط ْٜرؼِغ أٓٞحٌُْ ُ٣خىس ٌُْ ك ٢أػٔلخٌُْ )) ٝكلي٣غ (( ٓلخكن حٓلَة ٓٔلِْ ٣ز٤لض ُِ٤ظلُٝ ٖ٤ل ٚشل٢ء ٣َ٣لي إٔ
ٞ٣ط ٢ك ٚ٤اال ٝٝط٤ظٌٓ ٚظٞرش ػ٘ي ٍأٓٝ )) ٚهزَ حرٖ ٓخؿ (( : ٚحُٔلَ ٖٓ ّٝكَّ حُٞط٤ش ٖٓ ٓخص ػِٝ ٠ط٤ظٚ
ٓخص ٓز٘ٓٝ َ٤ش ٝطوٝ ٠شٜخىس ٓٝخص ٓـلٍٞح ً ُ)) ٚ
ٝآخ حالؿٔخع  :كوي أؿٔغ حُؼِٔخء ػِ ٠ؿٞحُ حُٞط٤ش .
ٝحٓخ حُٔؼو : ٍٞك ٜٞكخؿش حُ٘خّ اُ ٠حُٞط٤ش ُ٣خىس ك ٢حُوَرخص ٝحُلٔ٘خص ٝطيحًٍخ ً ُٔلخ كلَؽ رل ٚحإلٗٔلخٕ كل ٢ك٤خطلٚ
ٖٓ أػٔخٍ حُو. َ٤
سثة اٌّشسٚع١ح أ ٚحىّرٙا ٓٞٛ :زذ ًَ ٓلٖ حُظزَػلخص ٛٝل ٞطلظل َ٤كخثليس حُو٤لَ كل ٢حُليٗ٤خ ٗٝلٞحٍ حُؼلٞحد كل٢
حالهَس ٌُح شَػٜخ حُشخٍع طٌٔ٘٤خ ً ٖٓ حُؼَٔ حُظخُق ٌٓٝخكؤس ٖٓ أٓئَُِ ٟء ٓؼَٝكخ ً ٝطلِش ُِلَكْ ٝحألهلخٍد ؿ٤لَ
حُٞحٍػٓٝ ٖ٤ي هِش حُٔلظخؿٝ ٖ٤طول٤ق حٌَُد ػٖ حُؼؼلخء ٝحُزئٓخء ٝحُٔٔخًًُٝ . ٖ٤ي رشَؽ حُظِحّ حُٔؼَٝف أٝ
حُؼيٍ ٝطـ٘ذ حإلػَحٍ ك ٢حُٞط٤ش ُو ُٚٞطؼخُ ٖٓ ( : ٠رؼي ٝط٤ش ٞ٣ط ٠رٜلخ أ ٝى٣لٖ ؿ٤لَ ٓؼلخٍ ) ُٝللي٣غ حرلٖ
ػزخّ ٍػ ٢هللا ػٜ٘ٔخ ((حإلػَحٍ رخُٞط٤ش ٖٓ حٌُزخثَ ))
ٝحُؼيٍ ٓطِٞد  :هظَٛخ ػِٓ ٠ويحٍ ػِغ حُظًَش حُٔليى شَػخ ً  .أٓخ ػيّ ٗلخً حُٞط٤ش ُلٞحٍع اال ربؿلخُس حالهلَٖ٣
كُ٘ٔ ٜٞغ حُظزخؿغ ٝحُظلخٓي ٝهط٤ؼش حَُكْ .

_________________
د ٘ٚثةةح اٌةةص حٍ١ةة/ ٟاٌجةةصء اٌعاشةةس اٌفمةةٗ االسةةالِٚ ٟادٌرةةٗ اٌشةةاًِ ٌلدٌةةح اٌشةةسع١ح ٚالزاء اٌّر٘ث١ةةح ٚا٘ةةُ إٌهس٠ةةاخ اٌفم١ٙةةح  /ذرّةةح االحةةٛاي اٌش ظةة١ح
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احىاَ اٌٛط١ح
ُِلٌْ اؽالهخص ػالػش ٣ :طِن حُلٌْ َ٣ ٝحى ر ٚآخّ حُلٌْ حُظٌِ٤ل ٢حُٔظؼِلن رخُلؼلَ ٝؿٞرلخ ً ٝارخكلش ٝؿَٔٛ٤لخ أ ٝكٌلْ
حُشَع ػِل ٠حُشل٢ء رؼلي ٝؿلٞى ٙأ ١حُظللش حُشلَػ٤ش ُل ٚطللش  ٝرطالٗلخ ً ٗٝللخًح ً ُِٓٝٝلخ ً ٝؿ٤لَ ٙأ ٝحألػلَ حُشلَػ٢
حَُٔطلذ ػِلل ٠حُشل٢ء ٓللٖ ك٤لغ ٗوللَ حٌُِٔ٤لش ٝؿ٤للَٝ ٙهللي رلؼلض كٌللْ حُٞطل٤ش رللخُٔؼ٘ ٠حألٝ ٍٝأرللغ ٘ٛللخ أكٌخٜٓللخ
رخُٔؼ٘ ٖ٤٤حألهٖ٣َ٤
طفح اٌٛط١ح شسعا ً ٚاٌسجٛع عٕٙا
طٌ ٕٞحُٞط٤ش طل٤لش اًح حٓظٞكض شَٝؽ طلظٜخ ٝرخؽِلش اًح طوِلق ٜٓ٘لخ شلَؽ ًخُٞطل٤ش ٓلٖ ػلي ْ٣حأل٤ِٛلش ٓؼلَ
حُٔـ٘ٝ ٕٞحُٔؼظٝ ٙٞحُٞط٤ش ُـٜش ٓؼظ٤ش ٝحُٞط٤ش رؤَ ح ٝهُِ٘ٔٔ َ٣لِْ ٝ ,طٌلٗ ٕٞخكلٌس اًح طلٞحكَ شلَٝؽ حُ٘للخً
ٞٓٝهلش ػِ ٠اؿخُس طخكذ حُلن ًخُٞط٤ش ُٞحٍع أ ٝرِحثي ػٖ حُؼِغ ألؿ٘ز٢
ٝحطلن حُلوٜخء ػِ ٠إٔ حُٞط٤ش ػوي ؿ َ٤الُّ ٝأٗ٣ ٚـُِٞٔ ُٞط ٢كل ٢ك٤خطل ٚحَُؿلٞع ػٜ٘لخ ًِٜلخ أ ٝرؼؼلٜخ ٓلٞحء
ٝهغ ٖٓ حإل٣ظخء ك ٢كخٍ طلظ ٚأَٓ ٝػُ ٚو ٍٞػَٔ ٍػ ٢هللا ػ٘٣ (( ٚـ َ٤حَُؿَ ٓخ شخء كٝ ٢ط٤ظٝ )) ٚالٜٗخ
ػط٤ش أٝطزَع ُْ ٣ظْ ٘٣ـِ رلخُٔٞص كـلخُ حَُؿلٞع ػٜ٘لخ هزلَ ط٘ـِٛ٤لخ ٝألٕ حُوزل٣ ٍٞظٞهلق ػِل ٠حُٔلٞص ٝحإل٣ـلخد
٣ظق ارطخُ ٚهزَ حُوزلًٔ ٍٞلخ كل ٢حُز٤لغ ٝحطلولٞح أ٣ؼلخ ً ػِل ٠إٔ حَُؿلٞع ػلٖ حُٞطل٤ش ٌ٣ل ٕٞآلخ رلخُو ٍٞحُظلَ٣ق أٝ
رخُيالُش ٓخ ٣ـَٓ ١ـَ ٟحُظَ٣ق هٞالً ٝكؼالً .
ٖٓ أٓؼِش ٓخ ٣ـَٓ ١ـلَ ٟحُظلَ٣ق إٔ ٣ولٛ : ٍٞل ٞكلَحّ ػِل ٠حُٔٞطلُ ٠ل ٚأٛ ٝلٌح ُلٞحٍػ ٢أ٣ ٝول ّٞرظظلَف كل٢
حُٔٞط ٠رل٣ ٚليٍ ػِلٍ ٠ؿؼٞػلً ٚلخُز٤غ ٝحإلطليحم ٝحُٜزلش ٝحُلَٓ ٖٛلغ هلزغ أّ ال ٝحٓلظٜالى حُشل٠ء ًلٌرق حُشلخس
حُٔٞط ٠رٜخ أًِٜ ٝخ ٝهِؾ حُٔٞط ٠ر ٚرـ َٙ٤هِطخ ً ٣ؼَٔ طٔٝ ِٙ٤٤ؽلٖ ك٘طلش ٝػـلٖ ىه٤لن ٝؿلٍِ هطلٖ ٔٗٝلؾ
ػٍِ ٝهطغ ػٞد هٔ٤ظخ ً ٝطٞؽ ٓؼيٕ ٖٓ ًٛذ أ ٝكؼش ٝر٘خء ٝؿَحّ كٓ ٢خكش.
حال إٔ حُٔخٌُ٤ش ال ٣ؼظزَ ٕٝحُلؼَ أ ٝطظَف ٍؿٞػخ ً اال اًح ًٛذ رـ َٛٞحُٔٞط ٠رٝ ٚكو٤وظ ٚأً ٝلخٕ حٓلظٜالًخ ً ُلٚ
أ ٝىٍ ىُ٤للَ ػِلل ٠إٔ حُٔٞطلل ٢هظللي رلل ٚحَُؿللٞع ػللٖ حُٞطلل٤ش كٜللْ ٞ٣حكولل ٕٞحُـٜٔلل ٍٞرظللَ٣ق حُوللٝ ٍٞرخُلؼللَ
حالٓظٜالً ٖٓ ٢أًَ ًٝرق ٝاكَحم  ٌُْٜ٘ٝال٣ؼظزٍَ ٕٝؿٞػخ ً هِؾ حُش٢ء رـ٣ َٙ٤ؼَٔ طٔ٣ُٝ ِٙ٤٤لخىس حُٔٞطل ٠رلٚ
ُ٣خىس ٓظظِش ٝكظي حُلٍِع حُٔٞطل ٠رل ٚىٍٓل ٚرلي ٕٝطٌٍ٣لش ػِل ٠حُٔظؼٔلي ألٗلُ ٚلْ ٣لٍِ ػ٘ل ٚحٓلْ حُلٍِع كلخُوِؾ
حًٌُٔ٣ُٝ ٍٞخىس حُٔٞط ٠ر ٚالطؼي ٍؿٞػخ ً ػ٘ي حُٔخٌُ٤ش هالكخ ً ُـ. َْٛ٤
_________________
د ٘ٚثةةح اٌةةص حٍ١ةة/ ٟاٌجةةصء اٌعاشةةس اٌفمةةٗ االسةةالِٚ ٟادٌرةةٗ اٌشةةاًِ ٌلدٌةةح اٌشةةسع١ح ٚالزاء اٌّر٘ث١ةةح ٚا٘ةةُ إٌهس٠ةةاخ اٌفم١ٙةةح  /ذرّةةح االحةةٛاي اٌش ظةة١ح
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٣ٝؼظزَ ػ٘ي حُل٘ل٤ش ٍؿٞػخ ً ك ٢حألطق حُٔلظ ٠رًٔ ٚخ ك ٢حٌُهَ٤س ٝحُٔزٔٞؽ  ٞٛٝه ٍٞأرٓٞ٣ ٢ق  :ؿلٞى حُٞط٤ش
٘٣زل ٠ػلٖ هظلي حَُؿلٞع
أ ١اٌٗخٍٛخ رؤٕ حُٔٞط ُْ ٢حٝص ألٕ حٌٗخٍٛخ حُٞط٤ش ىُ َ٤ػِ ٠ػيّ ٍػخء ػٜ٘لخ ٛٝلٞ
ْ
كٜ٤خ ٝال ٣ؼي حُـلٞى ػ٘ي دمحم ٝحُشخكؼ٤ش حُل٘خرِش ٍؿٞػخ ً ػٖ حُٞط٤ش ألٜٗخ ػوي كال طزطَ رخُـلٞى ًٔخثَ حُؼوٞى .
٣ٝؼللي حُظًٞللَ ػِلل ٠حُز٤للغ ٝحُؼللَع ح ٝحُللَ ٖٛأ ٝحُٜزللش ٝر٘للخء ٝؿللَص ٝحألٍع حُٔٞطلل ٠رٜللخ ٝحٜٗلليحّ حُلليحٍ ًِٜللخ
أٝرؼؼٜخ ٍؿٞػخ ً ػ٘يس حُشخكؼ٤ش ٝحُ٘خرِش ٝال ٣ؼي ٍؿٞػخ ً ػ٘يٍُ ْٛع حألٍع رٔخ ال طزو ٠أطًِ ُٚٞلزْ حُؼلٞد ًٔلخ
ال٣ؼظزَ ٍؿٞػلخ ً رخالطللخم هِلؾ حُٔٞطل ٠رل ٚرل٤لغ ال ٣ؼٔلَ طٔ٤٤لِ ٙػلٖ رؼؼلً ٚوِلؾ حُل٘طلش رخُلخطل٤ُٞخء ُٝلزْ
حُؼٞد حُٔٞط ٠رٝ ٚؿِٔٝ ٚحٌُٔ٘ ٠ك ٢حٌُٔخٕ حُٔٞط ٠رٝ ٚاؿخُط ٚأ ٝاػخٍطٝ ٚطلًٔ ٚ٘٤خُظـظ٤ض ٝاػخىس ر٘لخء
حُٔوق .
احىاَ اٌّٛطٌٗ ٝ
حُٔٞطللُ ٠لل ٚآللخ إٔ ٌ٣للٔٓ ٕٞللظلن حُٞؿللٞى ػ٘للي حُٞطلل٤ش حَٓ ٝؿللغ حُٞؿللٞى ػ٘لليٛخ ًخُلٔللَ أ ٝإٔ ٌ٣للٓ ٕٞؼلليٓٝخ ً .
ٝحُٔٞؿٞى آخ شوض ؽز٤ؼ ٢أ ٝؿٜش ػخٓش .
احىاَ اٌّٛط ٝتٗ
ػَك٘خ ك ٢شَٝؽ حُٔٞط ٠ر ٚإٔ ٓ ٌٕٞ٣خالً أٓ ٝظؼِوخ ً رخُٔخٍ ألٕ حُٞط٤ش ا٣ـخد رخُِٔي ا٣ـخد ٓخ ٣ظؼِن رخُِٔي ٖٓ
حُز٤للغ ٝحُٜزللش  ٝحُظلليهش ٣ٝ .وظللض حُزلللغ ٘ٛللخ ُز٤للخٕ كٌللْ حُٞطلل٤ش رٔؼلل ٖ٤أ ٝرـللِء شللخثغ حُظلل٣ٞش رخُٔؼللي ّٝأٝ
ٓؼـ ُٞحُظِٔ ْ٤حُٞط٤ش رظؤ ْ٤حُظًَش حُٞط٤ش رخَُٔطزخص حُِ٣خىس ك ٢حُٔٞط ٠ر.ٚ
ِمداز اٌٛط١ح
حٕ كللن حالٗٔللخٕ كلل ٢حإل٣ظللخء ٓو٤للي رللليٝى حُؼِللغ حُظًَللش رلل٘ض حُلللي٣غ حُ٘زلل (( ١ٞحُؼِللغ ٝحُؼِللغ ًؼ٤للَ )) كٔولليحٍ
حُٞط٤ش  ٞٛحُؼِغ :
أ – كبًح ًخٕ ُِٔٞطٝ ٢حٍع  :ك٤لَ ٟؿٜٔل ٍٞحُلوٜلخء ؿ٤لَ حُظخ٣َٛلش ٝحُٔخٌُ٤لش إٔ حُٞطل٤ش ال ط٘للٌ كل ٢حُِحثلي ػلٖ
حُؼِغ اال ربؿخُس حٍُٞػش كبٕ أ ؿخُٛٝخ ٗلٌص ٝحأل رطِض ألٗ ٚهللا أػط ٠حُٔٞط ٢كن حُظظَف ك ٢حُؼِغ كوؾ كٔخ٣ش
ُلن حٍُٞػش كبًح حٓوطٞح كوُ ْٜحٍ حُٔخٗغ ٖٓ ٗلخً حُٞط٤ش ريُ (( َ٤اٗي إٔ طٌٍ ٍٝػظي أؿ٘٤خء )) .
ٝحًح أؿخُص حُزؼغ ى ٕٝحُزؼض ٗلٌص ك ٢كن حُٔـ٤لِ ٝرطِلض كل ٢كلن ؿ٤لَٝ . ٙطؤلْ حُظًَلش ك٘٤جلٌ ػِل ٠كلَع
حإلؿخُس ٝػِ ٠كَع ػيّ حإلؿخُس كٖٔ أؿخُ أهٌ ػِ ٠حُظؤ ْ٤حأل٣ ُْ ٖٓٝ ٍٝـِ أهٌ ٗظ٤ز ٚػِ ٠حُظؤ ْ٤حُؼخٗ. ٢
 َٟ٣ٝحُٔخٌُ٤ش ٝحُظخ٣َٛش إٔ حُٞط٤ش ألط٘لٌ ك ٢حُِحثي ػٖ حُؼِلغ ٝإ أؿخُٛلخ حٍُٞػلش ػٔلالً ٣ظلخ َٛكلي٣غ ٓلؼي ((
حُؼِغ ٝحُؼِغ ًؼ)) َ٤
_________________
د ٘ٚثةةح اٌةةص حٍ١ةة/ ٟاٌجةةصء اٌعاشةةس اٌفمةةٗ االسةةالِٚ ٟادٌرةةٗ اٌشةةاًِ ٌلدٌةةح اٌشةةسع١ح ٚالزاء اٌّر٘ث١ةةح ٚا٘ةةُ إٌهس٠ةةاخ اٌفم١ٙةةح  /ذرّةةح االحةةٛاي اٌش ظةة١ح
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د – ٝاًح ُْ ُِٞٔ ٌٖ٣طٝ ٢حٍع ٗ :لٌص حُٞط٤ش كٍ ٢أ ١حُل٘ل٤لش رخُِحثلي ُٝلً ٞلخٕ حُٔٞطل ٠رل ٚؿٔ٤لغ حُٔلخٍ ألٕ
حُٔ٘غ ًخٕ ُلن حٍُٞػش ٝك٤غ ال ٝحٍع ُْ ٣ظؼِن رخُِحثي كن ألكي كظ٘لٌ حُٞط٤ش كٚ٤
ٝهخٍ حُـًٔٔ – ٍٜٞخ رخٕ ٓخروخ ً – ال طـ ُٞحُٞط٤ش رؤؿَ ٖٓ حُؼِغ ٓطِوخ ً ألٕ حُِحثي كن حُِٔٔٔٝ ٖ٤ال ٓـ٤لِ ػلْٜ٘
كال ط٘لٌ حُٞط٤ش .
ٝأهٌ حُوخٗ ٕٞحُٔظَٝ )ٕ/ٖ٥ّ( ١حُٔ )ٗ/ٕٖ8ّ( ١ٍٞرخَُ ١حأل ٍٝكظ٘للٌ ٝطل٤ش ٓلٖ ال ى٣لٖ ػِ٤لٝ ٚال ٝحٍع ُلٚ
رٌَ ٓخُ ٖٓ ٚؿ َ٤طٞهق ػِ ٠حؿخُس حكي

ازواْ اٌٛط١ح
حُٞطللخ٣ش ُٜللخ ؿٞحٗللذ أ ٝأًٍللخٕ أٍرؼللش رظؼز٤للَ ؿ٤للَ حُل٘ل٤للش ٛللٓ ٢للٞص ٝٝطللٞٓٝ ٢طلل ٠ك٤للٝ ٚطلل٤ـظش ٓٝللؤًًَ
رخُظَط٤ذ أكٌخّ  ٌٙٛحألًٍخٕ .
 -1اٌّٛط : ٟط٘لٌ حُٞط٤ش رخألطلخم ٖٓ ًَ كَ ٌِٓق (رخُؾ حُؼوَ) ٓوظخٍ ٣ٝظق كٍ ٢أ ١حُشخكؼ٤ش ا٣ظخء
حٌَُٔحٕ ًٌٝح ٣شظَؽ ً ٕٞحُٔٞطٍ ٢ش٤يح ً كخألد حُٔلـ ُٞػِ ٚ٤ال ٝط٤ش ُ ٚػُِٝ ٠لي ٙرٔلزذ حُظلـَ حٝ
حُٔل٣ٝ ٚظق ػ٘ي حُٔخٌُ٤ش ٝحُل٘خرِش ا٣ظخء حُٔ.ِ٤
٣ٝشظَؽ ػ٘ي حُشخكؼ٤ش ك ٢حُٔٞط ٢ح٣ؼخ ك ٢أَٓ حألؽلخٍ  :إٔ طٌٝ ُٚ ٕٞال٣ش ػِلٓ ْٜ٤لٖ ؿٜلش حُشلَع ٛلٞ
حألد ٝحُـي ٝإ ػال كال ٣ظق حإل٣ظخء ػِ ٖٓ ْٜ٤حألم ٝحُؼْ ٝحُٞطٝ ٢حُولًٝ ْ٤لٌح حألّ ػِل ٠حُٔلٌٛذ ٝال
٣ـُ ُٞألد ػِ ٠حُظل٤ق ٗض ٝط ٢ػِ ٠حألؽلخٍ ٗٝلٝ ْٛٞحُـي ك ٢كخػَ رظلش حُٞال٣ش ػِل ْٜ٤ػخرظلش
شَػخ كِٗ ُٚ ْ٤وَ حُٞال٣ش ػً٘ٞ ٚال٣ش حُظِ٣ٝؾ .
ٝهخٍ حُشخكؼ٤ش ٝحُل٘خرِش ُِٞ ْ٤ُ :ط ٢ا٣ظخء ُـ َٙ٤اال إٔ ٣ئًٕ ُ ٚك ٚ٤كبٕ إًٔ ُ ٚر ٚك ٢حألظ َٜحُشخكؼ٤ش.
ٝأؿخُ ك ٢حُٔخٌُ٤ش ُألّ حإل٣ظخء ػِ ٠أٝالىٛخ رشَٝؽ  ٢ٛ :إٔ  ٌٕٞ٣حُٔلخٍ هِل٤الً هِلش ٗٔلزًٔ ٚ٤لظ ٖ٤ى٘٣لخٍح ً
ٝإٔ ٍٞ٣ع حُٔخٍ ػٜ٘خ رؤٕ ًخٕ حُٔخٍ ُٜخ ٓٝخطض ٝأال ُِٞٔ ٌٕٞ٣ط ٠ػُِٝ ٚ٤لٓ ٢لٖ أد أٝ ٝطل ٢حالد حٝ
هخع ًؼَ حُٔخٍ كُِٜ ْ٤خ حإل٣ظخء ً ُٞٝخٕ حُٔخٍ حُٔخٍ ُُِٞلي ٓلٖ ؿ٤لَ حألّ ًؤر٤ل ٚأٓ ٝلٖ ٛزلش كِلْ٤
ٝط٢
ً
ُٜخ حإل٣ظخء رَ طَكغ حألَٓ ُِلخًْ ٝحٕ ًخٕ ُُِٞي  ٢ُٝحهَ ٖٓ أد أٝ ٝط ٢كال ٝط٤ش ُٜخ ػِ ٠أٝالىٛخ.
ٗ -اٌٛط : ٟشَؽ حُٞط ٢طٌِ٤ق ( رِٞؽ حُؼولَ ) ٝكَ٣لش ٝػيحُلش ُٝل ٞظلخَٛس ٝهزلَس رشلئ ٕٝحُظظلَف كل٢
حُٔٞط ٠رٝ ٚأٓخٗٝ ٚآالّ .
________________.
د ٘ٚثةةةح اٌةةةةص حٍ١ةةةة/ ٟاٌجةةةةصء اٌعاشةةةةس اٌفمةةةةٗ االسةةةةالِٚ ٟادٌرةةةةٗ اٌشةةةاًِ ٌلدٌةةةةح اٌشةةةةسع١ح ٚالزاء اٌّر٘ث١ةةةةح ٚا٘ةةةةُ إٌهس٠ةةةةاخ اٌفم١ٙةةةةح  /ذرّةةةةح االحةةةةٛاي
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كال ٣ظق حإل٣ظخء اُ ٠طزٓٝ ٢ـ٘ ٕٞألٗ ٚكٝ ٢ال٣ش حُـ َ٤كٌ٤ق  ٢ِ٣أَٓ ؿ.َٙ٤
ٝال اُ ٠ػزي  ٞ ُٝرلبًٕ ٓل٤ي ٙحُل٘ل٤لش ٝحُشلخكؼ٤ش ألٕ حَُه٤لن ال ٣ظظلَف كلٓ ٢لخٍ أر٤ل ٚكٌ٤لق ٣ظلِق ٝطل٤خ
ُـٝ َٙ٤أؿخُ حُٔخٌُ٤ش ٝحُل٘خرِٝ ٚطخ٣ش حُؼزي ربًٕ ٓ٤ي ٙألٗ ٚأَُِ َٛػخ٣لش ػِل ٠حُٔلخٍ ُوُٞل ٚﷺ (( ٝحُولخىّ
ٍحع كٓ ٢خٍ ٓ٤ئٓ ٞٛٝ ٙئ ٍٝػ٘ٝ . )) ٚال اُ ٠كخٓلن أ ٝهلخثٖ ألٕ حُٞطلخ٣ش ٝال٣لش  ٝحثظٔلخٕ ٝ .أًح ًلخٕ
حُٞط ٢ػيالً ػْ ؽَأ ػِ ٚ٤حُلٔن كخٗ٣ ٚؼٍِ كبٕ حُظظَف َٓىٝى ٝال ٣ظق اُ ٠ؿٍ َٙ٤شل٤ي ال ٜ٣ظلي ١اُل٠
طظَف حُلٖٔ ك ٢حُٔٞط ٠رُٔ ٚل ٚأَٓ ٝع أ َّٛ ٝأ ,طـلَ أً ال ٓظِل ٚك ٢ط٤ُٞش أٓؼخٍ ٛئالء .
ٝال ٣ظق أُ ٠ؿ َ٤أٓ ٖ٤كِ ٞػزظض ه٤خٗظٝ ٚؿذ ػُِ ٚػٖ حُٞط٤ش ٝال اًُ ٠خكَ ٖٓ ِْٓٔ اًح ال ٝال٣ش ٌُخكَ
ػِٝ ِْٔٓ ٠الٗٓ ٚظ ْٜهخٍ طؼخًُ ُٖٝ (( : ٠خكَ ٣ـؼَ هللا ٌُِخكَ ٖ٣ػِ ٠حُٔئٓ٘ٓ ٖ٤ز٤ال )) ٝهخٍ ٓزلخٗ(( ٚ
٣خ أٜ٣خ حٌُ ٖ٣حٓ٘ ٞال طظوٌ ٝرطخٗش ٖٓ ى ٌْٗٝال ٣ؤُ ٌْٗٞهزخالً ٝىٝح ٓخ ػ٘ظْ )) .
ٌُٖ طـٝ ُٞط٤ش حٌُٓ ٢اُ ٢ًٓ ٠أ ٝاُ ِْٔٓ ٠كٔ٤خ ٣ظؼِن رلؤٝالى حٌُللخٍ رشلَؽ ًل ٕٞحُلٌٓ ٢ػليالً كل ٢ى٘٣لٚ
ًٔخ ٣ـ ُٞإٔ ٤ُٝ ٌٕٞ٣خ ً ًٌُُ ٝ ْٜي رشَؽ ً ٕٞحُِْٔٔ ػيالً.
ٝاًح ًخٕ حُؼيٍ ػؼ٤لخ ً أ ٝػخؿِح ً ٣ؼْ اُ ٚ٤حُو ١ٞأٓ. ٖ٤
ُٝللْ ٣شللظَؽ حُل٘خرِللش ُظلللش حإل٣ظللخء حُولليٍس ػِلل ٠حُؼٔللَ ك٤ظللزق حإل٣ظللخء اُلل ٠ػللؼ٤ق ٝ .أؿللخُ حُل٘خرِللش
حُٔ٘ظظَ  ٞٛ :ط٘ظظَ أ٤ِٛظ ٚرؤٕ ٣ـؼِٝ ٚط٤خ ً رؼي رِٞؿل ٚأٝرؼلي كؼلٓ ٍٙٞلٖ ؿ٤زظلٗٝ ٚللً ٙٞخإلكخهلش ٓلٖ حُـ٘لٕٞ
ُٝٝحٍ حُلٔن ٝحُٔلٝ ٚحإلٓالّ .
ٝالطشظَؽ حًٌُٝ ٍٞال حُزظَ ك٤ظق ً ٕٞحُٔلَأس ٝطل٤خ ً ألٜٗلخ ٓلٖ أٛلَ حُشلٜخىس ٝألٕ ٓل٤يٗخ ػٔلَ هللا ػ٘لٚ
أٝط ٠حر٘ظ ٚكلظٍ ٚػ ٢هللا ػٜ٘خ ٝأّ حألؽلخٍ أ ٖٓ ٠ُٝؿَٛ٤لخ ٓلٖ حُ٘ٔلخء ػ٘لي طلٞحكَ حُشلَٝؽ حُٔلخروش ُلٞكَ
شلوظٜخ ٣ٝ .ظق ً ٕٞحألػٔٝ ٠ط٤خ ً الٗ ٖٓ ٚأ َٛحُشٜخىس كـخُص حُٞط٤ش أألً ٚ٣خُزظٝ َ٤الٗلٓ ٚلٖ ٓلظٌٖٔ ٓلٖ
حُظُ َ٤ًٞـ َٙ٤كٔ٤خ ال٣ظٌٖٔ ٖٓ ٓزخشَط ٚر٘لٔ.ٚ
ذعدد االٚط١اء ٣ :ـ ُٞطؼيى حألٝط٤خء ك ٌٖٔ٤إٔ ٞ٣ط ٠الػ٘ ٖ٤رِلع ٝحكي ٓؼَ ؿؼِظٌٔخ ٝط ٖ٤٤أ ٝرِلظٖ٤
ك ُٖٓ ٢أُٔ ٖ٤ُ٘ٓ ٝخ ٍ ١ٝإٔ كخؽٔش ر٘ض ٍٓ ٍٞهللا ﷺ ؿؼِض حُ٘ظلَ كلٝ ٢هلٜلخ اُل ٠ػِلً ٢لَّ هللا ٝؿٜل ٚكلبٕ
كيع ر ٚكيع ٍكؼ ٚاُ ٠حرٜ٘ٔ٤خ ك٤ِ٤خٜٗخ .
 ْ٤ُٝألكئٛخ حالٗلَحى رخُظظَف ٓٞحء أًخٕ حُظؼ٤ل ٖ٤رؼولي ٝحكلي أّ رؼولي ٖ٣كلٍ ٢أ ١حُل٘ل٤لش ٝحُٔخٌُ٤لش اال
رظظللَ٣ق حُٔٞطلل ٢رـللٞحُ حالٗلللَحى ٝاال ػ٘للي حُل٘ل٤للش اًح أؿللخُ أكللئٛخ طظللَف طللخكزٝ ٚػِٜٔ٤للخ حُظؼللخ ٕٝكلل٢
حُظظَف كال ٔ٣ظوَ أكئٛخ رز٤غ أ ٝشَحء أٌٗ ٝخف أ ٝؿَٛ٤خ اال رظ ًَٞكبٕ ٓخص ٓخص حكئٛخ أ ٝحهظِللخ كل ٢أٓلَ
ًز٤غ أ ٝشَحء أ ٝطِ٣ٝؾ ٗظَ حُلخًْ ػ٘ي حُٔخٌُ٤ش كٔ٤خ حألطِق ٖٓ حٓظوالٍ حُل ٢كل ٢حُٞطلخ٣ش أ ٝؿؼلَ حُٞطل٤ش
أ ٝؿؼَ ؿٓ َٙ٤ؼ ٚأٍ ٝى كؼَ أكلئٛخ كخٍ حالهظالف أ ٝآؼخث. ٚ
___________________.
د ٘ٚثةةح اٌةةص حٍ١ةة/ ٟاٌجةةصء اٌعاشةةس اٌفمةةٗ االسةةالِٚ ٟادٌرةةٗ اٌشةةاًِ ٌلدٌةةح اٌشةةسع١ح ٚالزاء اٌّر٘ث١ةةح ٚا٘ةةُ إٌهس٠ةةاخ اٌفم١ٙةةح  /ذرّةةح االحةةٛاي
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 ْ٤ُٝألكي حُٞط ٖ٤٤أ٣ظخء ُـ َٙ٤ك ٢ك٤خط ٚرال إً ٖٓ طخكز ٚكؤٕ إًٔ ُل ٚؿلخُ ُٝ .لُٜٔ ْ٤لخ هٔلْ حُٔلخٍ
حٌُ ١أٝطخٔٛخ ػِٝ .ٚ٤هخٍ حُل٘ل٤ش  :إ أٝط ٠حُٔٞط ٢ك ٢كخٍ حُٔٞص أ ٝحُـ٘ ٕٞأٓ ٝخ ٞ٣ؿذ حُؼٍِ اُ ٠حهَ
أ ٝأُ ٠حُل ٖٓ ٢حُٔٞط ٢ػَٔ رب٣ظخثٝ ٚحٕ ُْ ٞ٣ص ػْ حُوخػ ٢اُ ٚ٤ؿ. َٙ٤
ًٌُٝي هٍَ حُشخكؼٝ ٢حُل٘خرِش ُ ْ٤ألكي حُٞط ٖ٤٤حالٗلَحى رخُظظَف اال رظظَ٣ق حُٔٞطل ٢رلخالٗلَحى ألٕ
حُٔٞطَ٣ ُْ ٢ع االرظظَكٜٔخ ٝحٗلَحى أكئٛخ ٣ولخُق ًحُلي كلخٕ أؿلخُ حُٔٞطل ٢ألكلئٛخ حالٗللَحى رخُظظلَف
ؿخُ َُػخ حُٔٞط ٢ر ٚكخٕ ػؼق أكئٛخ ح ٝكٔلن أٓ ٝلخص كل ٢كلخٍ ٍػلخ حُٔٞطل ٢رلخالٗلَحى ؿلخُ ُالهلَ إٔ
٣ظَف ٝال ٣وخّ ٓوخّ حالهَ ؿ َٙ٤ألٕ حُٔٞطٍ ٢ػ ٢ر٘ظَ ًَ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ.
حٓخ ك ٢كخٍ ح٣ظخء ُٜٔخ كخٕ ػؼق أكئٛخ ػْ حُٓ ٚ٤لٖ ٣ؼ٘٤لٝ ٚحٕ كٔلن حكلئٛخ أٓ ٝلخص أهلخّ حُللخًْ ٓلٖ
٣وٓ ّٞوخٓ ٚألٕ حُٔٞطَ٣ ُْ ٢ع رخؿظٜخى ٝكي ٙك ْٜكًُ ٢ي ًخُل٘ل٤ش .
ٌٛح كل ٢حُٞطلخ٣خ ؿ٤لَ حُٔؼ٘٤لش حٓلخ ٍى حالػ٤لخٕ حُٔٔلظلوش ًخُٔـظلٞرخص ٝحُٞىحثلغ ٝحالػ٤لخٕ حُٔٞطل ٠رٜلخ
ٝهؼخء ىٞ٣ ٖ٣ؿي ؿ٘ٔ ٚك ٢حُظًَش كال كي حُٞط ٖ٤٤حالٓظوالٍ ر.ٚ
ٝحٓظؼ٘ ٠حُل٘ل٤ش ٓزليح رطلالٕ حٗللَحى حكلي حُٞطل ٖ٤٤كلخالص ُِؼلٍَٝس ٛل ٢شلَحء ًللٖ حُٔٞطلٝ ٢طـ٤ٜلِٙ
ٝحُوظ ٚٓٞك ٢كوٞم الٜٗٔخ ال ٣ـظٔؼخٕ ػِ ٚ٤ػخىس  ُٞٝحؿظٔؼخ ُْ ٣ظٌِْ حال حكئٛخ ؿخُزخً.
ٝشَحء كخؿش حُطلَ ٓٔخ ال ري ًٓ٘ ٚخُطؼخّ ٝحٌُٔٞس الٕ ك ٢طخهُ َٙ٤لٞم ػٍَ ر.ٚ
ٝهز ٍٞحُٜزش ُِطلَ الٕ ك ٢طخه َٙ٤هش٤ش حُلٞحص ٝحػظخم ػزي ٓؼلُ ٖ٤ؼليّ حالكظ٤لخؽ ك٤ل ٚحُل ٢حُلَا ١رولالف
حػظخم ٓخ ُ ْ٤رٔؼ ٖ٤كخطٓ ٚلظخؽ حُ.ٚ٤
ٍٝى ٝى٣ؼش ٝط٘لٝ ٌ٤ط٤ش ٓؼ٘٤ظ ٖ٤حً ال كخؿش حُ ٢حُظشخٝ ٍٝر٤غ ٓخ ٣وخف طِل ٝ ٚؿٔغ حٓٞحٍ ػخثؼ. ٚ
ُٝحىس رؼغ حُل٘ل٤ش ٓزؼش حهٍَ ٢ٛٝ ٟى حُٔـظٞد ٝحُٔشظَ ٟشَحء كخٓيح ً
ٝهٔٔش ً ٢ِ٤حٓ ٢ُٗٝ ٝغ شَ٣ي حُٔٞطٝ ٢ؽِذ ىٝ ٖ٣هؼخء ى ٖ٣رـْ٘ كوٝ ٚكلع ٓخٍ حُ٤ظ ْ٤حًح ًَ ٓلٖ
ٝهغ ك٣ ٢يٝ ٙؿذ ػِ ٚ٤كلظٍٝ ٚى ػٖٔ حُٔز٤غ ر٤٤غ ٖٓ حُٔٞطٝ ٢حؿخٍس ٗلْ حُ٤ظ ْ٤ك ٢حػٔخُ ٚحُلَس.
ٝحطلن حُل٘ل٤ش ٝحُشخكؼ٤ش ػِ ٠حٗ ٚحًح حهظِق حُٞط٤خٕ ك ٢كلع حُٔخٍ كخٗ٣ ٚؤْ رٜٔ٘٤خ ٗظل ٖ٤حٕ ًلخٕ هلخرال
ُِؤٔش ٝال ك٤ظٜخ٣خٕ ُٓخٗخ ً حٞ٣ ٝىػخٗ ٚػ٘ي حهَ الٕ ُٜٔخ ٝال٣ش حال٣يحع .
ٝهخٍ حُل٘خرِ : ٚال٣ؤْ حُٔخٍ رٜٔ٘٤خ الٜٗٔخ شلٌَ٣خٕ كل ٢حُلللع حُٔلالُّ ُِشلًَش كل ٢حُظظلَف ٝحٗٔلخ ٣ـؼلَ
حُٔخٍ كٌٓ ٢خٕ طلض ح٣ئٜ٣خ كخٕ طؼٌٍ ًُي هظٔخ ػِٝ ٚ٤ىكغ حُ ٠حٓ ٖ٤حُوخػ.٢
____________________
د ٘ٚثةةح اٌةةص حٍ١ةة/ ٟاٌجةةصء اٌعاشةةس اٌفمةةٗ االسةةالِٚ ٟادٌرةةٗ اٌشةةاًِ ٌلدٌةةح اٌشةةسع١ح ٚالزاء اٌّر٘ث١ةةح ٚا٘ةةُ إٌهس٠ةةاخ اٌفم١ٙةةح  /ذرّةةح االحةةٛاي
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 -3اٌّٛط ٝف: ٗ١
ال٣ظق حال٣ظخء ك ٢طظَف ٓؼِِٔ٣ ّٞي حُٔٞط ٢كؼِ٤ُ ٚؼِْ حُٞطٓ ٢خ حٝط ٢ر ٚحُ٤ُ ٚ٤للظ٣ٝ ٚظظلَف
كٝ ٚ٤الٕ حال٣ظخء ًخًُٞخُٝ ٚحُٞط٣ ٢ظظَف رخالًٕ كِْ ٣ـلِ حال كلٓ ٢ؼِلٌِٔ٣ ّٞل ٚحُٔٞطلٓ ٢ؼلَ حال٣ظلخء كل٢
هؼللخء حُلليٝ ٖ٣ط٣ُٞللغ حُٞطلل٤ش ٝحُ٘ظللَ كلل ٢حٓللَ ؿ٤للَ ٍشلل٤ي ٓللٖ ؽلللَ ٓـ٘للٓٝ ٕٞلللٍٝ ٚ٤ى حُللٞىحع حُلل ٠حِٜٛللخ
ٝحٓللظَىحىٛخ ٓٔللٖ ٛلل ٢ػ٘لليٍٝ ٙى ٓـظللٞد ٝح٣ظللخء حٓللخّ روالكللٝ ٚحهخٓلل ٚكللي هللٌف ٛٝللٌح حاله٤للَ ػ٘للي حُل٘خرِللٚ
ٝحُشخكؼ٤ش ٔ٣ٝظٞك ٚ٤حُٞطُِٞٔ ٢طٗ ٢لٔ ٚال حُ ٠حُٔٞط ٠حُ. ٚ٤
٣ٝظق ػ٘ي حُل٘خرِش رظِ٣ٝؾ ر٘ض  ُٞٝطـ َ٤ى ٕٝحُظٔغ ُٞٝط ٢حالد حؿزخٍٛخ حًح ًخٗض رٌلَح ً ح ٝػ٤زلخ ً ىٕٝ
حُظٔغ ًخالد ألٗٗ ٚخر٤ًًِٞ ٚش.
ٝال٣ظق ػ٘ي حُشخكؼ٤ش حال٣ظخء رظِ٣ٝؾ ؽلَ ٝر٘ض ٓغ ٝؿٞى حُـلي الٕ حُظلـٝ َ٤حُظلـ َ٤الِٝ٣ؿٜلخ ؿ٤لَ
حالد ٝحُـي ٝحُلي٣غ (( حُِٔطخٕ  ٖٓ ٢ُٝال ِٓطخٕ ُ )) ٚالًٖ حٕ رِؾ حُظزٝ ٢حٓظَٔ ٗظَ حُٞط ٢ػِ٤لُٔ ٚللٚ
حػظزَ حًٗ ٚكٌٗ ٢خك.ٚ
ٓٝظلل ٠هللض ٝطللخ٣ظ ٚرللللع حٗ ٝللل ٙٞح ٝػللْ حطزللغ هُٞللٝ ٚحٕ حؽِللن حال٣ظللخء كلل ٢حٓللَ حالؽلللخٍ ُٝللْ ٣للًٌَ
حُظظَف ًخٕ ُ ٚحُظظَف ك ٢حُٔخٍ ٝكلظ ٚحػظٔخىح ػِ ٠حُؼَف .
 -4اٌظ١غٗ
ط ٘ؼولي حُٞطللخ٣ش رخال٣ـللخد ٝحُوزلل ٍٞرخالٗللخم ًللخٕ ٣ولل ٍٞحُٔٞطلل ٢حٝطل٤ض حُ٤للي ح ٝكٞػللض حُ٤للي ٗٝلٔٛٞللخ
ًخهٔظي ٓوخٓ ٢ك ٢حَٓ حٝالى ١رؼي ٓلٞط ٢حٝؿؼِظلي ٝطل٤خ ً ٝطٌلل ٢حشلخٍس حالهلَّ ًٝظخرظلٓٝ ٚؼِل ٚػ٘لي حُشلخكؼ٤ش
حُ٘خؽن ٓؼظوَ حُِٔخٕ رخٕ حشخٍ رخُٞط٤ش رَحٓ ٚح ٝروٗ : ٍٞؼْ ًظخد حُٞط ٚ٤ػِ ٚ٤الٗ ٚػخؿِ ًخالهَّ
٣ٝشظَؽ ك ٢حال٣ظخء حُو ٍٞالٗ ٚػوي طظلَد كخشلز ٚحًُٞخُلٌ٣ ٚل ٕٞحُوزل ٍٞػِل ٠حُظَحهل ٢كل ٢حالطلق ػ٘لي
حُشخكؼ٤ش ٞٓ ٞٛٝحكن ٌُٔٛذ حُل٘ل٤ش ًًَ .حُل٘ل٤ش حٕ حُٞطل ٢حًح ٍى حُٞطلخ٣ش رؼِلْ حُٔٞطل ٢طلق حُلَى كلخٕ ُلْ
٣ؼِْ ال٣ظق حَُى رـ٤زظُ ٚؼال ٣ظٓ َ٤ـٍَٝح ً ٖٓ ؿٜظٝ ٚحٕ ٌٓض حُٔٞط ٠حُ ٚ٤كٔخص حُٔٞطل ٢كِل ٚحُلَى رلخُوزٍٞ
حًح ال طـَ٘ٛ َ٣خ ٝحٕ ٌٓض حُٔٞط ٠حُ ٚ٤ػْ ٍى رؼي ٓٞص حُٔٞطل ٢ػلْ هزلَ طلق حال٣ظلخء حال حًح ٗللٌ هلخع ٍىٙ
كال ٣ظق هزُٞل ٚرؼلي ثلٌ ِ٣ٝ .لِّ ػولي حُٞطل٤ش رز٤لغ شل٢ء ٓلٖ حُظًَلٝ ٚحٕ ؿٜلَ حُشلوغ ًٗٞلٝ ٚطل٤خ كلخٕ ػِلْ
حُٞط ٢رخُٞطخ٣ش ُ ْ٤رشَؽ ك ٢طلش طظَك.ٚ
٣ٝظق ػ٘ي حُل٘ل٤ش ٝحُل٘خرِش هز ٍٞحُٞط ٢حال٣ظخء حُ ٚ٤كل ٢ك٤لخس حُٔٞطل ٢الٗل ٚحًٕ كل ٢حُظظلَف كظلق
هز ُٚٞرؼي حُؼوي ًخًُٞخُ . ٚروالف حُٞط٤ش رخُٔخٍ كخٜٗخ طِٔ٤ي كٝ ٢هض كِْ ٣ظق حُوز ٍٞهزِ٣ٝ ٚظق حُوزل ٍٞح٣ؼلخ
رؼي ٓلٞص حُٔٞطل ٢الٜٗلخ ٗلٞع ٝطل ٚ٤ك٤ظلق هزُٜٞلخ ك٘٤جلٌ ًٞطل٤ش حُٔلخٍ ٓٝظل ٠هزلَ طلخٍ ٝطل٤خ ٣ٝول ّٞكؼلَ
حُظظَف ٓوخّ حُِلع ًٔخ ك ٢حًُٞخُ ٚرخالطلخم ٝال ٣شظَؽ حُوزُ ٍٞلظخ ً.
_____________________.
د ٘ٚثةةح اٌةةص حٍ١ةة/ ٟاٌجةةصء اٌعاشةةس اٌفمةةٗ االسةةالِٚ ٟادٌرةةٗ اٌشةةاًِ ٌلدٌةةح اٌشةةسع١ح ٚالزاء اٌّر٘ث١ةةح ٚا٘ةةُ إٌهس٠ةةاخ اٌفم١ٙةةح  /ذرّةةح االحةةٛاي
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ٝال ٣ظق ك ٢حالطق ػ٘ي حُشلخكؼ٤ش هزل ٍٞحُٞطلٍٝ ٢ى ٙكل ٢ك٤لخس حُٔٞطل ٢الٗلُ ٚلْ ٣ليهَ ٝهلض حُظظلَف
ًخُٞط٤ش ُ ٚرخُٔخٍ كِ ٞهزَ ك ٢ك٤خط ٚػْ ٍى رؼي ٝكخطُ ٚلخص حُؼوي حٓخ ٍُٞى ك ٢ك٤خط ٚػْ هزَ رؼي ٝكخط ٚطق حُؼوي .
٣ٝـ ُٞك ٢حال٣ظخء حُظٞه٤ض ٝحُظؼِ٤ن ٓؼخٍ حال : ٍٝحٝط٤ض حُ٤ي ٓ٘ش حٝحُل ٠رِلٞؽ حر٘ل ٢حٝحُل ٠هلي٣ُ ّٝلي .
ٓٝؼخٍ حُؼخٗ : ٢حًح ٓض كوي حٝط٤ض حُ٤ي الٕ حُٞطلخ٣ش طظلٔلَ حُـٜلخالص ٝالهطلخٍ كٌلٌح حُظٞه٤لض ٝحُظؼِ٤لن ٝالٕ
حال٣ظخء ًخالٓخٍس ٝهي حَٓ حُ٘ز ٢ﷺ ُ٣ي رٖ كخٍػش ػِ٣َٓ ٠ش ك ٢ؿِٝس ٓئطش ٝهلخٍ  (( :حٕ حطل٤ذ ُ٣لي كـؼللَ
ٝحٕ حط٤ذ ؿؼلَ كؼزي هللا رٖ ٍٝحكش ))

اٌ الطح
حٗ ٚالري ػ٘ي حُـٔ ٍٜٞالػزخص حُٞط٤ش ٖٓ ٓٔخع حُشٜٞى ٓؼٜٔٗٞخ ح ٝهَحءطٜخ ػِ ٠حُٔٞط ٢ك٤ولَ رٔلخ كٜ٤لخ
ٌ٣ٝل ٢ػ٘ي حُٔخٌُ٤ش حالشٜخى ػِٜ٤خ ٝحٕ ُْ طوَأ ػِ ٠حُشٜٞى ح٣ ُْ ٝلظق ًظخد حُٞط٤ش.
ٝطؼز٤ض حُٞط٤ش ُي ٟحُل٘خرِش رخٌُظخرش ٝكيٛخ حًح ًخٕ حُٔٞطٓ ٢شلٍٜٞس حُللع ٝػلَف هطلش ٝحهلٌ حُولخٕٗٞ
رٌٜح حَُأ١

___________________________

د ٘ٚثح اٌص ح/ ٍٟ١اٌجصء اٌعاشس اٌفمٗ االسالِٚ ٟادٌرٗ اٌشاًِ ٌلدٌح اٌشسع١ح ٚالزاء اٌّر٘ث١ح ٚاُ٘ إٌهس٠اخ اٌفم١ٙح  /ذرّح االحٛاي اٌش
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ثانٌا  -دورالدٌن فً حماٌة األسرة من العنؾ األسري من منظور الدٌانة المسٌحٌة
انالعنؾاألسريٌستبدلروابطالطبٌعةللحبوالتنشبةبخبلفاتؼٌرطبٌعٌةبٌنمتخاصمٌنٌدوسون
دونرحمةكرامةوحقوووتطلعاتاولب الذٌنوعدوابمحبتموتكرٌمهمفًالسراءوالضراء,والكنٌسة
تدر ان الزواج والعابلةٌشكبلن احدى اؼلى القٌم االنسانٌة ,والعنؾ الذيٌحدث ضمنة األسرةٌحد
بشكل خطٌر من امكانٌة تحقٌ االسرة ,وظل العنؾ األسري عنصرا ماساوٌا فً حٌاة المجتمعات
والشعوب ,انه سلو مكتسب ٌورثه جٌل االخر ,وقد ٌكون تناول الكحول والمخدرات من اسبابه فً
حاالتكثٌرة 
انالجماعةاالنسانٌةتتالؾمنبشرخطابٌنوخطاةبؤرتكاباالخطاءوالخطاٌاٌشوهونقداسةالفطرة
االنسانٌة فٌهم ,اننا ندر ان النصوص المقدسةؼالبا ما تستعمل بطرٌقةؼٌرصحٌحة لتبرٌر طؽٌان
االزواجعاىزوجاتهم.لقدشكلالعنؾاألسريدوماعابقابٌنافراداالسرة,ولهذاٌجبوقفهوانٌفتا
كلفردقلبهالىحٌاةالمحبةوعلٌناجمٌعامسٌحٌنومسلمٌنادرا مستوىحجمالعنؾاالسري,باٌجاد
وسابللوقؾهذاالكابو والعملعلىتكرٌ البرامللمعالجةضحاٌاالعنؾومرتكبٌه,وذل بخل 
بٌبة امنة وتجدٌد فهمنا للنصوص المقدسة التً تامر باحترام الكرامة االنسانٌة واؼتنام فرص االعداد
للزواج للتوعٌة بالعنؾ األسري وآثارة المدمرة على العبلقات األسرٌة خاصة الرابطة الزوجٌة
,ومواجهة تحدي ثقافة العنؾ واالنحبلل والفساد األخبلقً ,وكذل تاسٌ شبكات من الهٌبات الدٌنٌة
والقانونٌةوالشرعٌةوالطبٌةوالندنٌة,وتوجٌهطاقاتهاللتؽٌرفًالمفاهٌمواألفكارالسابدة(ٕ) 
الدٌانة الٌهودٌة والحٌاة األسرٌة
ثالثا -
كانتمواضٌعالزواجوالطبلووالعنؾ(ٖ)االسريمنضمنالمواضٌعالتًشؽلتبالالحكماءالٌهود
فًالعصرالوسطىفًالواقعٌعتبرالزواجشٌباهاماومقدسافًالدٌانةالٌهودٌةوقدخا الجكماء
الٌهودالعدٌدمنالنقاشاتحولتل الموضوعات,اصدر الحاخامجرشومبنٌهوذامرسوماٌحظرفٌه
تعددالزوجاتفًالمجتمعاتالٌهودٌةاالشكنازٌةوارسىالحاخاماتبعدذل العدٌدمنالمناهلالتً
كانتتهدؾالىتمكٌنالمراةمنااللتجاءالىالمحاكمفًطلبالطبلوواكدموسىبنمٌمونعلىح 
المراةاذاكانزوجهابؽٌضاحٌثكانٌرىانالمراةلٌستكاالسٌركًتجبرعلىممارسةعبلقات
حمٌمة من شخص تكره وعلى العك من الٌهودٌة كانت الدٌانة المسٌحٌة تحذر الطبلو وظلتتعتبر
الزواج سرا مقدسا الٌمكن حله فا الذي جمعه اللة الٌفرقه االنسان وشدد الحاخامات على الموضوع
العنؾ االسري فٌقول الحاخام بٌرٌز بن اٌلٌا " لقد سمعت صرخات البنات الٌهودٌات بسبب الرجال
اللذٌنرفعوااٌدٌهملٌضربوازوجاتهم"ثمٌستطردوٌقولمتعجبا"ولكنهللاٌمنعنامنفعلذل ,ومن
ٌفعلذل ٌعاقببالطردمنالمجتمعالٌهوديوالضرب"وحكمالنف الحاخامبح الزوجةالتًٌسا
زوجهامعاملتهاوٌضربهافًاللجوءالىالمحكمةالحاخامسةالجبارالزوجعلىتطلٌقها,وعلىدفع
ؼرامة مالٌة  ,وقد اصدر الحاخامات تل االحكام فً وسط مجنمعات كانت تعتبر ضرب الزوجات
روتٌنٌا.وشهدتالعصورالوسطىالعدٌدمنالتطوراتالدٌنٌةفًالدٌانةالٌهود 
__________________ 
ٔ ) 1(-سلوى عبدالحمٌد الخطٌب ,العنؾ االسإي ضد المراة دراسة بعض الحاالت المترددات على مستشفى الرٌاض المركزي السعودٌة
,1888
 2االب االٌكونومٌس نبٌل حداد دور الدٌن فً حٌماٌة االسرة من منظور الدٌانة المسٌحٌة المإتمر العربً االللٌمً االول لحماٌة االسرةالماهرة 4
 https.//ar.m.wikpedia.org/wiki -3دخلت الى الصفحة فً تارٌخ 282/9/22
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المبحثالثالث:المواثٌك الدولٌة والموانٌن الوطنٌة لمكافحة العنؾ أألسري
المطلب:الثانً-:العنؾ أألسري فً أدبٌات أألمم المتحدة 
الفرعأألول-:العنؾ ضد المرأة فً المواثٌك الدولٌة 
بداالحدٌثعنقضٌةالعنؾضدالمرأةٌاخذحٌزاكبٌرامنأهتماماتالمنظماتالنسابٌةمنذاواخرالقرن
ٕٓ,معبدءصدوراألتفاقٌاتالدولٌةالخاصةبالمرأةوبداهذاالموضوعٌاخذمنحىخاصاومستقبلمعصدور
االعبلن العالمً للقضاء على العنؾ ضد المرأة فً عام ٖ ,ٔ99وفً نظرة تسلسلٌة زمنٌة لهذه األتفاقٌات
واألعبلناتالتًعنٌتبقضٌةالعنؾالعنؾضدالمرأةنذكرالوقابعالتالٌة( )1
ٔ -اتفالٌة الؽاء جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المراة سٌداوالتًفًسنةٔ979ودخلتحٌزالتنفٌذفًسنةٔٔ98
وهذهاالتفاقٌةعلىالرؼممنانهاالتتناولبشكلصرٌاومباشرقضٌةالعنؾضدالمراة,االاناللجنةالتً
تراقبعملٌةالتقٌدبهاقداوضحتفًالتوصٌاتالعامةرقم ٔ9لعلمٕ ٔ99انالعنؾضدالمراةٌشمل
االتجاهات التقلٌدٌة التً تضع المرأة فً مرتبة ادنى من الرجل ,وتحدها باألدوار النمطٌة التً ترس 
الممارسات المنتشرة التً تستخدم العنؾواألكراه ,ومن ذل العنؾ األسريواألساءات األسرٌةوالزواج
القسريوختانالبنات.
ٕ -مإتمر نٌروبً٘:ٔ98
اعتبرانالعنؾضدالمرأةهومنأهمالمعوقاتضدالسبلموالتنمٌةوالمساواة,وقدطالبالمإتمربالخطوات
القانونٌةتمنعالعنؾالمإس علىالنوع,ايالجندر,وتضعالٌاتللتعاملمعهذهالظاهرة 
ٖ-االعبلنالعالمًللقضاءعلىالعنؾضد المراةٖ:ٔ99الذيتبنتهالجمعٌةالعامةلؤلممالمتحدةوالذيٌعتبر
اداةعملٌةتتناولموضوعالعنؾضدالمرأة,وقدعرؾهذا األعبلنالعنؾضدالنساءفًمادتهاألولىعلى
الشكلالتالًٌ,قصدبالعنؾضدالنساءايفعلعنٌؾقابمعلىاسا ٌنجمعنهاوٌحتملانٌنجمعنهاذىاو
معاناةجسمٌةاونفسٌةللمراة,لمافًذل التهدٌدبؤقتراؾمثلهذاالفعلاواألكراهاوالحرمانالتعسفًمن
الحرٌة ,سواء وقع ذل فً الحٌاة العامة او الخاصة(ٔ) وبرز"( )2اهتمام األمم المتحدة المستقل بالنساء مع
منتصؾالسبعٌناتحٌنعقدمإتمرالمكسٌ ٘, ٔ98الذيصدرعنهاعبلنالسنةالدولٌةللمراة,وتبعهاانعقاد
الجمعٌةالعامةلؤلممالمتحدة(٘)ٔ98ٙ-ٔ98عقداعالمٌاللمراة,ومنذذل الحٌنتكثفتالجهودوالمشروعات
الخاصةبالمراةعبرالعدٌدمنالمإتمرات,كمكوبنهاكنٓ,ٔ98ونٌروبً٘,ٔ98وبكٌن٘,ٔ99ومإتمرفٌٌنا
ٖ ,ٔ99ومإتمرالقاهرةٗ, ٔ99ومإتمرالتنمٌةاالجتماعٌة٘, ٔ99واتفاقٌاتالقضاءعلىاشكالالتمٌٌزضد
المراة سٌداو , ٔ979ووثٌقة المراة فًبكٌن٘,ٔ99اضافة الى التقارٌرالدولٌة اخرها سنةٕٓٓٓ,وعربت
المنظمةالعالمٌةللصحةالعنؾفًعامٕٕٓٓبانهكلسلو ٌصدرفًاطارعبلقةحمٌمٌةوٌسبباضراراو
آالماجسمٌةاونفسٌةاوجنسٌةالطراؾتل العبلقة(ٖ) 
__________________________________________ 
-1
-2
-3

اٌرٌن حان ,االمٌنة العامة لمنظمة العفو الدولٌة مصائرنا باٌدٌنا فلنضع حد للعنؾ ضد المراة مطبوعات منظمة العفو الدولٌة .المملكة المتحدة
ط2884, 1ص18
ناصرالدٌن دمحم الشاعر ,العنؾ ضد المراة ,اسبابه والتدابٌر الشرعٌة للحد منه ,مجلة جامعة النجاح لالبحاث والعلوم
ناصر الدٌن نفس المرجع ص -)4( //13نادٌة دمحم مصطفى االمة االسالمٌة فً عصر العولمة ولضٌة المراة بٌن التحد
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وفً عام  1886اعلنت جمعٌة الصحة العالمٌة ان العنؾ ضد النساء مشكلة كبرى للصحة العامة تتطلب
األهتمام العاجل من الحكومات والمنظمات الصحٌة وٌتسبب العنؾ اانوعً فً الكثٌر من
المشكبلتالصحٌةالتًتستنزؾمواردالنظامالصحًوتحدمننموالمراةوانتاجٌاتها,وتعووالحكوماتعن
تحقٌ أهدافهاالمتعلقةبالصحةالوطنٌة,وعتبرالعنؾضدالنساءاحدمشاكلالصحةالعامةالمكلفةوالمتفشٌة
,كما انه انتها لحقوو االنسان .واكد اعبلن منهاج بٌجٌن الذي اعتمده  ٔ89بلدا فً المإتمر العالمً الرابع
المعنًبالمراةسنة٘,ٔ99علىانالعنؾضدالمرأةانتها لحقوواالنسانوعاب لتمتعالمراةالتامبكلحقوو
االنسان,وتحولالتركٌزالىالمطالبةبمسابلةالدولةعنتدابٌرمنعالعنؾضدالمراةوالقضاءعلٌه,وعٌن
منهاجعملبٌجٌنمجاالتالقل الهامةالتًتستدعًاتخاذتدابٌرملحةلتحقٌ اهداؾالمساواةوالتنمٌةوالسبلم
,وكاناحدهذهالمجاالتالعنؾضدالمراة,فاالعتراؾبانالعنؾضدالمرأةانتها لحقوواالنسانٌوضا
الواجباتالملزمةللدولبمنعهذاالعنؾوالقضاءعلٌهوالمعاقبةعلٌهبمساءلتهاانهًقصرتعناداءهذه
الواجبات,وبذل تتحر مطالباتالدولةباتخاذكلالتدابٌرالمبلبمةللردعلىالعنؾضدالمرأةمنمجالحسن
التقدٌرفتصباحقووشرعٌة,وٌنصأطارحقوواألنسانعلىالوصولالىعددمناألدواتوااللٌاتالتً
وضعتلتحمٌلالدولمسإولٌةعلىالصعٌدٌنالدولًواألقلٌمً .
انالجمعٌةالعامةلؤلممالمتحدةتدر انتنفٌذاتفاقٌةالقضاءعلىجمٌعأشكالالتمٌٌزضدالمرأة,واناعبلن
القضاءعلىالعنؾضدالمراةالمرف بهذاالقرارمنشانهانٌعززهذهالعملٌةوٌكملها,واذتإكدانالعنؾ
ضدالمراةٌمثلعقبةامامتحقٌ المساواةوالتنمٌةوالسلم,وٌشكلانتها لحقوواالنسانوالحرٌاتاالساسٌة,
وٌعوواوٌلؽًتمتعالمرأة بهذهالحقوووالحرٌاتاالساسٌة,وانالعنؾضدالمراةهومظهرلعبلقاتقوى
ؼٌرمتكافبةبٌنالرجلوالمراةعبرالتارٌ ادتالىهٌمنةالرجلعلىالمرأةوممارسةالتمٌٌزضدها,وان
العنؾ ضد المرأة سواء فً االسرة اوفً المجتمع ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة.ان
الجمعٌةالعامةلبلممالمتحدةتإكداالعبلنبشانالقضاءعلىالعنؾضدالمرأةواعبلنمنهاجبٌجٌنونتابل
الدورةاالستثنابٌةٖٕللجمعٌةالعامةالمعنونةالمرأةفًسنةٕٓٓٓ المساواةبٌنالجنسٌنوالتنمٌةوالسبلمفً
قرنٕٔ,واالعبلنالذياعتمدفًالدورة, ٗ9واذتشٌرالىجمٌعقراراتهاالسابقةبشانالقضاءعلىالتمٌٌز
ضد المرأة ,والى الدراسة المتعمقة بشان جمٌع اشكال العنؾ ضد المرأة والى قرار مجل االمن  ٕٖ٘ٔ
المإرخفًٖٕٔٓٓٓ/ٔٓ/بشانالمرأةوالسبلمواالمن ()1
المرأةالىضرراوالمجسدياوجنسًاونفسً,وانالسببالجذريللعنؾضدالمرأةٌكمنفًعدمتكافإ
عبلقاتالقوةبٌنالرجلوالمراةعلىمدارالتارٌ ,وبؤنجمٌعاشكالضدالمرأةتشكلانتهاكاجسٌمالتمتع
المرأ ةبجمٌعحقوواالنسانوالحرٌاتاالساسٌةوتدعواالىوتشددعلىانالعنؾضدالمراةهوايعملعنؾ
قابمعلىنوعالجن وٌفضًالىتعر القضاءعلىجمٌعاشكالالعنؾالقابمعلىنوعالجن داخلاالسرة
وفًالمجتمععموما(ٕ)
_____________________
 -1ابراهٌم خربوش ,العنؾ الزوجً فً مصر المكتب المرجعً للسكان الماهرة مصر 2818ص1
 -2باربارا كروٌست حالة سكان العالم من النزاعات واالزمات الىمرحلة تحدٌد ,احٌال التؽٌٌر ,صندوق االمم المتحدة للسكان 2818ص16
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وتدلالدراسةالمعمقةلؤلمٌنالعاملؤلممالمتحدةلعامٕٓٓٙعنجمٌعاشكالالعنؾضدالمرأةعلىوجود
شكلمنأشكالالحظرالتشرٌعًللعنؾالمنزلًفً89دولةعلىنطاوالعالم,وعلىتزاٌدعددالبلدانالتً
تطب خططعملوطنٌةألنهاءالعنؾضدالمرأة,وٌجوزالمبلحقةالقضابٌةعلىاؼنصاباالزواجفًٗٓٔ
دولةعلىاألقل,كماانٓ9دولةبهااخذاشكالالنصالتشرٌعًبهااخذعلىمكافحةالتحرةالجنسً,
وهنا ٕٓٔدولةتفتقرالىايأحكامقانونٌةمحددةلخطرالعنؾالمنزلً,كمااناؼتصابالزوجالٌعدمن
الجرابمالتًٌعاقبعلٌهافًٖ٘دولةعلىاقلتقدٌر,والتوجدبع أحكامتشرٌعٌةلحضراألتجاربالبشرأال
فًٖ9دولةمنبٌنٔٔ9دولة()1
ادخلتدوالكثٌرةخبللالعقدالماضًقوانٌنتعاللمختلؾاشكالالعنؾضدالمرأة,وبحثتمسإولٌةالدول
فًسنأطارقانونًلمعالجةجمٌعأشكالالعنؾضدالمرأةفًالفرعالساد ,وكذل بحثتدواعًقل 
الهٌباتالمنشآةبموجبالفجواتالقابمة .
واعربتالهٌباتالمنشؤةبموجبمعاهداتعنقلقهابوجهعام( ,)2وٌوجدلدى89دولةاحكامتشرٌعٌةمن
نوعماتعاللالعنؾالعابلًعلووجهالتحدٌد,وٌوجدلدىٓٙدولةمنهذهالدولقوانٌنالعنؾاالسريتحدٌدا
ولدىٓ7دولقوانٌنبشانالعنؾضدالمراةولدىدولةواحدةقانونمناهضةللعنؾمحاٌدبٌنالجنسٌنولدى
ٗٔدولةاحكاممحددةبشانالعنؾالعابلًفًقوانٌنهالجنابٌة,ولدى٘ٓدولاجراءاتمدنٌةالبعادمرتكبً
العنؾ( .)3
وتعاللدولةواحدةالعنؾأألسريبواسطةقانوناألسرةوتشٌرٕٔدولةلدٌهاقوانٌنخاصةبالعنؾاألسري
علىوجهالتحدٌدالىالعنؾالقابمعلىاسا األسرةبدالمنالعنؾالقابمعلىاسا الجن ,وتوجدٕٓٔ
دولةالٌعرؾلدٌهاأحكامتشرٌعٌةمحددةبشانالعنؾأألسري,وٌوجدلدىٕٓدولةمسوداتتشرٌعٌةبشؤن
العنؾأألسريفًمراحلمتفاوتةمنتطوٌرها,واعربتٗٓدول عنعزمهاعلىوضعتشرٌعاتواحكام
محددةبشانالعنؾ(.)4ومناالهماالتفاقٌاتالدولٌةلمكافحةالعنؾضدالمراةوالتًٌجدربنااننتناولهاكما
جاءبالنصالكاملهًاتفاقٌة(سٌداو)لماٌحملمنالعنوان()5والبنودلمكافةالعنؾضدالمرةأوالوذكر
القرارالصادرمنالمجل األمنوذل ألهمٌتهالبالؽةللحماٌةالمراةومشاركتهافًشتىالمجاالتونهو بها
ثانٌة 


_______________________________ 
()1
()2
()3
()4
()5

اعالن بشان المضاء على العنؾ ضد المراة الدورة 4,البند 111من جدول االعمال ,لراراتخذته الجمعٌة العامة لالمم المتحدة بناء على التمرٌر
اللجنة الثالثة 1884/3/23/49/628ص83
الدورة ,61البند,من جدول االعمال 2882/1/38ص883
الدورة  62من جدول الجلسة العامة  19/26دٌسمبر 2889ص885
حملة االمٌن العام لالمم المتحدة بان كٌمون اتحدوا النهاء العنؾ ضد المراة منشورات ادارة شإون االعالم فً االمم المتحدة 2889ض883
الدورة  61والبند  68من جدول االعمال المإلت للنهوض بالمراة تمرٌر االمٌن العام متعلمة بشاْن العنؾ ضد المراة الجمعٌة العامة الامم
المتحدة 2886/2/6
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الفرع الثانً :

أتفالٌة مكافحة التمٌٌز ضد المرأة (سٌداو)

.اناس  االتفاقٌاتالدولٌةوباألخص(اتفاقٌةسٌداو)تعبرعننصوصوثٌقةصدرتبشكلاعبلناومبادئ
اتفاقٌةدولٌةتنقلالوثٌقةمناالتفاوالعرفًؼٌرالملزمللدولالىقانونتعاقديملزمللدولال ُمنظمةلبلتفاقٌة.
اناكثراالتفاقٌاتالدولٌةالخاصةبحقوواالنسان,لمتصدرقبلانتعلنمجموعةمبادئمنطلقةمناالرتقاء
بؤيمجتمعوتقدم ِه,والذيٌكونمعنٌابتطوروضعالمرأةوتقدمهافٌهمماٌنعك علىرقًالمجتمعوبالتالً
المجتمعاتالبشرٌةكلها.نبذةتارٌخٌةسٌداوهًمختصراسماالتفاقٌةباللؽةاالنكلٌزٌةمؤخوذاًمنالحروؾ
االولىلكلمتهاcedaw) (the convetion on climination of all forms of discrimination (:
)agents womanوتعنًباللؽةالعربٌة(اتفاقٌةالقضاءعلىجمٌعاشكالالتمٌٌزضدالمرأة).تعرٌؾ
االتفاقٌةحسبموسوعةاالممالمتحدةالتفاقٌةسٌداو:هًمعاهدةدولٌةمكرسةلحقووالمرأةووقؾالتمٌٌز
ضدهاومساواتهابالرجلاعتمدتهاالجمعٌةالعامةلؤلممالمتحدةوعرضتهاللتوقٌعوالتصدٌ فًدٌسمبر
عنٌتاالتفاقٌةبكلجوانبشإونالمرأةوكلنواحًحٌاتها.تتؤلؾ
()ٔ979وتمالعملبهافًاٌلولٔٔ98و ُ
االتفاقٌةمن(ثبلثٌنمادة)تنبث مناالٌمانبؤنالقانونالدولًوالوطنًهواداةفعالةلتحقٌ العدالةاالجتماعٌة
واالقتصادٌةكماانالمساواةبٌنالرجلوالمرأةتتصلالىحدكبٌربالمساواةامامالقانونوتعتبرالموادمن(
ٔ)ٔٙ-قواعداساسٌةلبلتفاقٌةألنهاوضعتمنهاجاًكامبلللقضاءعلىالتمٌٌزضدالمرأةعلىكافةاالصعدة
بحٌثٌمكناعتبارهاجوهراالتفاقٌةومإونتهاالنهاترتبالشروطوالتدابٌرالواجبعلىدولاالطراؾ
اتباعهاوتحقٌ المساواة,اماالمواد()ٕٕ-ٔ7تتحدثعنآلٌةعملاتفاقٌةسٌداو,والمواد(ٖٕ)ٖٓ-تتعل 
باألحكاماالدارٌةالمختلفةعننفاذاالتفاقٌةوالتوقٌعواالنضمامالٌها,وطلباعادةالنظرفٌها,وح ابداء
التحفظاتمنالدولالمصادقة*.التحفظهواعبلنرسمًتقدمهالدولالمصادقةعلىاالتفاقٌةالىاالمٌنالعام
لبلممالمتحدةمصرحةبعدمالتزامهابجزءاواجزاءبعٌنهامناالتفاقٌة,وهذاحسبتعرٌؾ(دلٌلتقٌٌموضع
المرأة....الصادرمناالممالمتحدةمنمجموعةعلماء)*.حسبماجاءفًالمادة()ٕ8مناتفاقٌةسٌداوو
التًتنصٌ(:ح للدولبعدانضمامهالبلتفاقٌةانتقدمتحفظهاعلىايمادةاوفقرةعلىانالٌتعار ذل 
معجوهراالتفاقٌة)وحسبماٌلًٌ-ٔ:تلقىاالمٌنالعاملؤلممالمتحدةنصالتحفظاتالتًتبدٌهاالدولوف 
التصدٌ اوٌقومبتعمٌمهاعلىجمٌعالدول-ٕ.الٌجوزايتحفظمناؾٍ لموضوعاالتفاقٌةواؼراضها-ٖ.
ٌجوزسحبالتحفظاتفًايوقتبتوجٌهاشعاربهذاالىاالمٌنالعاملبلممالمتحدةالذيٌقومعندبذبإببلغ
جمٌعالدولوٌصباذل االشعارنافذالمفعولاعتباراًمنتارٌ تلقٌه.تحفظاتالعراوفًزمنالنظامالمقبور
علىاتفاقٌةسٌداوومدىمطابقةالموادالخاصةبحقووالمرأةفًالدستورالعراقًالجدٌدلبلتفاقٌة!!!
التحفظات-:اوالً:تحفظالعراوعلى(المادةٕ)وبخاصةالفقرتٌن(و+ز)فًتموزعامٕٓٓٓوجاءهذا
التحفظعلىهذهالمادةوالتًتعتبرمناهمالموادالتًتصبفًجوهروروفاالتفاقٌة,حٌثتنص(المادة
ٕ)مناتفاقٌةسٌداوعلىماٌلً*:تشجبالدولاالطراؾجمٌعاشكالالتمٌٌزضدالمرأةوتواف علىان
تنهلبكلالوسابلالمناسبةدونابطاءسٌاسةالقضاءعلىكلاشكالالتمٌٌزضدالمرأة,وتتعهدبالقٌامبماٌلً
واختصاراًسؤوردالمادتٌن(ز+و)من(المادةٕ):و-اتخاذجمٌعالتدابٌرالمناسبةبمافًذل التشرٌعٌةلتعدٌل
اوالؽاءالقوانٌنواالنظمةواالعراؾوالممارساتالقابمةالتًتشكلتمٌٌزاًضدالمرأة.ز-الؽاءجمٌع
احكامقوانٌنالعقوباتالوطنٌةالتًتشكلتمٌٌزاًضدالمرأة*.امااحكامالمادة(ٗٔ)منالدستورالعراقً
الصادرعام(ٕ٘ٓٓ)نصتعلى(:العراقٌونمتساوونامامالقانوندونتمٌٌزبسببالجن ,)....وكذل احكام
المادة()ٔٙمنالدستورالتًتقولبؤنتكافإالفرصمكفوللجمٌعالعراقٌٌن,والمادة(ٕٓ)منهالقابلة:
(للمواطنٌنرجاالونساءح المشاركةفًالشإونالعامة,)..والنصعلىمنعكلاشكالالعنؾوالتعسؾفً
االسرةوالمدرسةوالمجتمع,المادة/ٕ9رابعا,وسواهامنالنصوصاالخرىالتًٌمكناعتبارهاالؽاءجزبٌاً
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للتحفظعلىهذهالمادة,االانهنا نصوصاًتشرٌعٌةمخالفةالهداؾهذهالمادةخاصةماٌتعل منها
بالنصوصالمتعلقةباالجزاءموضوعالفقرة(ز)منالمادة(ٕ)مناالتفاقٌةالتًتنصعلى(الؽاءجمٌع
االحكامالجزابٌةالوطنٌةالتًتشكلتمٌٌزاضدالمرأة.ثانٌاً:تحفظالعراوعلى(المادة)9وهًاٌضاًمن
القواعداالساسٌةلبلتفاقٌة,وترسممنهجاًعلمٌاًللقضاءعلىالتمٌٌزبٌنالرجلوالمرأةفًشإوناالسرةحٌث
تنصعلى:أ-تمنادولاالطراؾالمرأةحقاًمساوٌاًلح الرجلفًاكتسابجنسٌتهااواالحتفاظبهااو
تؽٌٌرهاتضمنبشكلخاص,انالٌترتبعلىالزواجمناجنبًاوتؽٌٌرجنسٌةالزوجاثناءالزواج,انتتؽٌر
تلقابٌاًجنسٌةالزوجةاوانتصباببلجنسٌةاوتُفر علٌهاجنسٌةالزوج.تمنادولاالطراؾالمرأةحقاً
مساوٌاًلح الرجلفٌماٌتعل بجنسٌةاطفالها(.سٌسحبهذاالتحفظبالنسبةللعراوالنالدستورالعراقًالجدٌد
امربتعددالجنسٌاتوبالتالًاعطىالمرأةحقاًمساوٌاًللرجلفٌماٌتعل بجنسٌةاطفالها).اعتبرهذاالتحفظ
ملؽٌا,علىوف احكامالفقرة–ثانٌا–منالمادة()ٔ8منالدستورالعراقًالجدٌدالتًنصتعلىٌ(:عد
عراقٌاكلمنولدألبعراقًأوألمعراقٌة,وٌنظمذل بقانون).وفعبلفقدصدرالقانونرقم()ٕٙلسنة
,ٕٓٓٙالتًنصتالمادة(ٖ)منهٌ:عتبرعراقٌا:أ–منولدألبعراقًأوألمعراقٌة.ثالثاً:تحفظالعراو
واكثرٌةالدولالعربٌةعلى(المادة)ٔٙولكنالعراوتحفظعلٌهابالكاملحٌثٌعتبرهاتتعار معقانون
االحولالشخصٌةالعراقًوالقانونالمدنًوتنص(المادة*)ٔٙتتخذالدولاألطراؾجمٌعالتدابٌرالمناسبة
للقضاءعلىالتمٌٌزضدالمرأةفًكافةاألمورالمتعلقةبالزواجوالعبلقاتالعابلٌة,وبوجهخاصتضمن,على
أسا المساواةبٌنالرجلوالمرأة(:أ)نف الح فًعقدالزواج(,ب)نف الح فًحرٌةاختٌارالزوج,
وفًعدمعقدالزواجإالبرضاهاالحرالكامل(.ج)نف الحقوووالمسإولٌاتأثناءالزواجوعندفسخه(.ف)
نف الحقوووالمسإولٌاتبوصفهماأبوٌن,بؽ النظرعنحالتهماالزوجٌة,فًاألمورالمتعلقةبؤطفالهما
وفًجمٌعاألحوالٌ,كونلمصلحةاألطفالاالعتباراألول(.هـ)نف الحقووفًأنتقرر,بحرٌةوبإدرا 
للنتابل,عددأطفالهاوالفاصلبٌنالطفلوالذيٌلٌه,وفىالحصولعلىالمعلوماتوالتثقٌؾوالوسابلالكفٌلة
بتمكٌنهامنممارسةهذهالحقوو(.د)نف الحقوووالمسإولٌاتفٌماٌتعل بالوالٌةوالقوامةوالوصاٌةعلى
األطفالوتبنٌهم,أوماشابهذل مناألعراؾ,حٌنتوجدهذهالمفاهٌمفًالتشرٌعالوطنً,وفًجمٌعاألحوال
ٌكونلمصلحةاألطفالاالعتباراألول(.ز)نف الحقووالشخصٌةللزوجوالزوجة,بمافًذل الح فً
اختٌاراسماألسرةوالمهنةونوعالعمل(.ف)نف الحقوولكبلالزوجٌنفٌماٌتعل بملكٌةوحٌازةالممتلكات
واإلشراؾعلٌهاوإدارتهاوالتمتعبهاوالتصرؾفٌها,سواءببلمقابلأومقابلعو *.الٌكونلخطوبةالطفل
أوزواجهأياثرقانونً,وتتخذجمٌعاإلجراءاتالضرورٌة,بمافًذل التشرٌعًمنها,لتحدٌدسنأدنى
للزواجولجعلتسجٌلالزواجفًسجلرسمًأمراإلزامٌا.بٌنماجابت(المادةٕم٘7ؾ)7منقانوناالحوال
الشخصٌةالعراقًرقم()ٔ88لسنة:ٔ9٘9فًحالةفقدانامالصؽٌراحدشروطالحضانةاووفاتهاتنتقل
الحضانةالىاالب,اآلاناقتضتمصلحةالصؽٌرخبلؾذل ,عندهاتنتقلالحضانةالىمنتختارهالمحكمة
مراعٌةلذل مصلحةالصؽٌر(.المادة)8منالقانوناعبلهتنص-ٔ:اذاطلبمناكملالخامسةعشرمن
العمرالزواج,فللقاضًانٌؤذنبه,اذاتثبُتأهلٌتهوقابلٌتهالبدنٌة,بعدموافقةولٌهالشرعًفاذاامتنعالولً
طلبالقاضًموافقتهخبللمدةٌحددهالهُ,فإنلمٌعتر اوكاناعتراضهؼٌرجدٌرباالعتبارأذنالقاضً
بالزواج-ٕ,للقاضًانٌؤذنبزواجمنبلػالخامسةعشرمنالعمراذاوجدضرورةقصوىتدعوالىذال ,و
ٌشترطفًاعطاءاالذنتحق البلوغالشرعًوالقابلٌةالبدنٌة.وهذهالموادتشجعالولًالشرعًاحٌاناًعلى
ممارسةالضؽطوالترهٌب(الؽصب)علىاوالدهمللقبولبزٌجاتالٌوافقونعلٌها.و(المادةٕٓٔ)من
القانونالمدنًالعراقًالمرقم(ٓٗ)لسنةٔ9٘9تبٌنانالوالًاوالوصًهوالذيٌحددهاالبوفًحالة
ؼٌاباالباووفاتهٌكونالجدالصحٌاهوالوصًثمالمحكمةاوالوصًالذيتنصبهالمحكمة,فًحٌنتم
استبعاداالمالتًهًاقربللصؽٌرمنالوصًالذيٌنصبهاالباوالجدوهذاتمٌٌزواضابٌنالرجلو
المرأة.ولمٌتخذاياجراءاوتشرٌعلتعدٌلهذهالموادفًالدستور(االتحادي)بشكلواضاوصرٌامثلما
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حصلفًتعدٌلالفقرتٌناعبلهفً(اقلٌمكردستان-تمالتعدٌلعام)ٕٓٓ8لٌتف معماجاءفًبنوداالتفاقٌة.
رابعاً:تحفظالعراوعلى(المادة)ٔ/ٕ9وحتىآخرتقرٌرقدمهعامٕٓٓٓوجاءاصلالتحفظعلىهذه
المادةهومخاوؾالعراوانتكوناحدىهذهالدول(اسرابٌل),تنصالمادةٌ-ٔ:عر بالتحكٌمايخبلؾ
ٌنشؤبٌندولتٌناواكثرمنالدولاالطراؾحولتفسٌراوتطبٌ هذهاالتفاقٌةوالٌسوىعنطرٌ 
المفاوضات,وذل بناءعلىطلبواحدةمنهذهالدول,وانلمتتمكناالطراؾ,خبللستةاشهرمنتارٌ 
طلبالتحكٌم,منالوصولالىاتفاوعلىتنظٌمامرالتحكٌم,جازَ أليمنأولب االطراؾفًحالةالنزاع
الذهابالىمحكمةالعدلالدولٌةوبطلبمقدموفقاًللنظاماالساسًللمحكمة.ومنالجدٌربالذكرانالعراو
صادوعلىاتفاقٌةسٌداووانضمالٌهاحسبقانون()ٙٙعام,ٔ98ٙوقبلمصادقةالعراوعلىاالتفاقٌةوضع
تحفظاتهعلٌها,ولحداالنلمٌصادوعلىالبروتوكولاالختٌاريالملح باالتفاقٌةالذيٌعطًح الشكوىالى
الجمعٌةالعامةلؤلممالمتحدةواٌضاًلمٌُصدراياجراءاتتشرٌعٌةبتعدٌلاوالؽاءالقوانٌنوالضوابطالتً
تجسدالتمٌٌزضدالمرأةوبعدمروراكثرمن()ٕٙعاماًعلىانضمامالعراولبلتفاقٌةفحالالمرأةفًالعراو
فًتخلؾمستمرعنعجلةتطورالنساءفًالعالموفًكافةالجوانباالنسانٌةواالجتماعٌةواالقتصادٌةو
السٌاسٌةبالرؼممنالمواد(الدستورالعراقًالجدٌد)التًتمذكرهافًبداٌةالموضوعالتًجاءتواضحة
بعدمالتمٌٌزبٌنالمرأةوالرجلوالؽتاهمالتحفظاتولكنماٌثٌرالدهشةاكثرماجاءتبهالمادة(ٔٗ)من
الدستورالعراقًالجدٌد(ٕ٘ٓٓ)الفصلالثانًمنبابالحرٌاتوالتًتنصعلى(:العراقٌوناحرارفً
اال لتزامبؤحوالهمالشخصٌة,حسبدٌاناتهمومذاهبهمومعتقداتهمواختٌاراتهموٌنظمذل بقانون).جاءتهذه
المادةالدستورٌةبإلؽاءضمنًلقانوناالحوالالشخصٌةالمرقمٔ88لسنةٔ9٘9وهًمبعثقل باطبلقها
تقسٌمالمحاكموالقوانٌنحسبالمذاهبحٌثتقاطعوتضارباألحكام,مماٌولدالفوضىبدالًمنوضعنص
موحدٌعاللاموراالسرةواالحوالالشخصٌة.وهذامادفعبالعراقٌاتالناشطاتفًمجالحقووالمرأةالى
المطالبةباتخاذاجراءاتوسنتشرٌعاتواضحةوصرٌحةفًالدستورالعراقًالجدٌدتتواف معما
رلم()66لسنة 1896
المادةٌ -ٔ-لؽى تحفظ جمهورٌة العراو على المادة رقم ()9من اتفاقٌة الؽاء جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المراة
المنصوصعلٌهفًالمادةالثانٌةمنقانونتصدٌ االتفاقٌةرقم()ٙٙلسنة ٔ98ٙ

النص السابك
المادة ()8الفمرة()2
تمناالدولاالطراؾالمراةحقامساوٌالح الرجلفٌماٌتعل بجنسٌةاطفالهما 


______________
اعداد /المستشار المانونً /عزالدٌن عبداللة ٌاسٌن
من نشورات المدٌرٌة العامة لمناهضة العنؾ ضد المراة ,االللٌم كوردستان المطبعة شهاب ,اربٌل 2818
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الفرع الثالث

-:القرارالمجل األمنرقمٕٖ٘ٔ

القرارالصادرعنمجل األمنالدولًرقم )ٕٓٓٓ(ٖٕٔ٘/
الخىىىىىىاصبىىىىىىالمراةواأل مىىىىىىنوالسىىىىىىبلمالىىىىىىذياتخىىىىىىذهمجلىىىىىى االمىىىىىىنفىىىىىىًجلسىىىىىىته(ٖٕٔٗ)فىىىىىىً(ٕٔ
)تشرٌناالول ٕٓٓٓ/
تىىىىىىماعتمىىىىىىادقىىىىىىرارمجلىىىىىى األمىىىىىىن(ٕٖ٘ٔ )حىىىىىىولالمىىىىىىرأةوالسىىىىىىبلمواألمىىىىىىنفىىىىىىًٖٔمىىىىىىنتشىىىىىىرٌن
األولٕٓٓٓ ,وقىىىىىىدحىىىىىىثهىىىىىىذاالقىىىىىىراركىىىىىىبلمىىىىىىنمجلىىىىىى األمىىىىىىن,األمىىىىىىٌنالعىىىىىىام,الىىىىىىدولاألعضىىىىىىاء
وجمٌىىىىىىعاألطىىىىىىراؾاألخىىىىىىرىألخىىىىىىذالتىىىىىىدابٌرالبلزمىىىىىىةفىىىىىىًالمسىىىىىىابلالمتعلقىىىىىىةبمشىىىىىىاركةالمىىىىىىرأةفىىىىىىً
عملٌىىىىىاتصىىىىىنعالقىىىىىراروالعملٌىىىىىاتالسىىىىىلمٌة,واألخىىىىىذبىىىىىدملالنىىىىىوعاالجتمىىىىىاعًفىىىىىًالتىىىىىدرٌبوحفىىىىىظ
السىىىىىل م,وحماٌىىىىىةالمىىىىىرأةإضىىىىىافةإلىىىىىىإدمىىىىىاجالنىىىىىىوعاالجتمىىىىىاعًفىىىىىًجمٌىىىىىعأنظمىىىىىةتقىىىىىارٌراألمىىىىىىم
المتحىىىىىىدةوآلٌىىىىىىاتتنفٌىىىىىىذالبىىىىىىرامل.وٌعتبىىىىىىرتبنىىىىىىًقىىىىىىرارمجلىىىىىى األمىىىىىىنرقىىىىىىم(ٕٖ٘ٔ)بمثابىىىىىىةحىىىىىىد
وخىىىىىىطفاصىىىىىىلبالنسىىىىىىبةلتطىىىىىىورحقىىىىىىووالمىىىىىىرأةوقضىىىىىىاٌااألمىىىىىىنوالسىىىىىىبلم,حٌىىىىىىثٌعتبىىىىىىرأولوثٌقىىىىىىة
رسىىىىىمٌةوقانونٌىىىىىةتصىىىىىدرعىىىىىنم جلىىىىى األمىىىىىنٌ,طلىىىىىبفٌهىىىىىامىىىىىنأطىىىىىراؾالنىىىىىزاعاحتىىىىىرامحقىىىىىوو
المىىىىىرأة,ودعىىىىىممشىىىىىاركتهافىىىىىًمفاوضىىىىىاتالسىىىىىبلم,وفىىىىىًإعىىىىىادةالبنىىىىىاءواالعمىىىىىارالتىىىىىًتلىىىىىًمرحلىىىىىة
النىىىىىىزاعوالصىىىىىىراعٌ.عىىىىىىدالقىىىىىىرار(ٕٖ٘ٔ)مه ًمىىىىىىابالنسىىىىىىبةللمىىىىىىرأةعلىىىىىىىالمسىىىىىىتوىالعىىىىىىالمًألنىىىىىىهأول
قىىىىىرارلمجلىىىىى األمىىىىىنٌهىىىىىدؾإلىىىىىىربىىىىىطتجربىىىىىةالنسىىىىىاءفىىىىىًالنزاعىىىىىاتالمسىىىىىلحةبمسىىىىىؤلةالحفىىىىىاظ
علىىىىىالسىىىىبلمواألمىىىىنالىىىىدولٌٌنحٌىىىىثدعىىىىاإلىىىىى:زٌىىىىادةمشىىىىاركةالمىىىىرأةفىىىىًجمٌىىىىعمسىىىىتوٌاتصىىىىنع
القىىىىىىرار,وفىىىىىىًعملٌىىىىىىاتحىىىىىىلالصىىىىىىراعاتوالمشىىىىىىاركةبقىىىىىىواتحفىىىىىىظالسىىىىىىبلموفىىىىىىًالمفاوضىىىىىىات.
القىىىىىىدرةاالسىىىىىىتٌعابٌةلقضىىىىىىاٌاالجنىىىىىىدرلىىىىىىدىالعىىىىىىاملٌنفىىىىىىًعملٌىىىىىىاتحفىىىىىىظالسىىىىىىبلموالتىىىىىىدرٌبعلٌهىىىىىىا.
تنىىىىىىاولقضىىىىىىاٌاالجنىىىىىىدرفىىىىىىًأوقىىىىىىاتالسىىىىىىبلموتسىىىىىىرٌاالجىىىىىىٌةوإعىىىىىىادةاإلدمىىىىىىاج.احتىىىىىىرمحقىىىىىىوو
السىىىىىىكانالمىىىىىىدنٌٌنوالبلجبىىىىىىٌنوالمشىىىىىىردٌنداخلًٌىىىىىىا.حماٌىىىىىىةالمىىىىىىرأةمىىىىىىنالعنىىىىىىؾالجسىىىىىىديوالتمٌٌىىىىىىز.
تجنىىىىبالعفىىىىوعىىىىنالجىىىىرابمالتىىىىًوقعىىىىتفىىىىًالحىىىىربضىىىىدالمىىىىرأة.ومنىىىىذصىىىىدورالقىىىىرارفىىىىًأكتىىىىوبر
عىىىىىامٕٓٓٓ تىىىىىماتخىىىىىاذالعدٌىىىىىدمىىىىىنالخطىىىىىواتلتنفٌىىىىىذهفىىىىىًأنحىىىىىاءالعىىىىىالم.وهكىىىىىذاسىىىىىاعدهىىىىىذاالقىىىىىرار
التىىىىارٌخًالنسىىىىاءفىىىىًالتؽلىىىىبعلىىىىىالكثٌىىىىرمىىىىنالصىىىىعابالتىىىىًكانىىىىتتعىىىىوواشىىىىتراكهنفىىىىًقضىىىىاٌا
السىىىىىىبلمواألمىىىىىىناإلنسىىىىىىانً,وعلىىىىىىىالىىىىىىرؼممىىىىىىنهىىىىىىذهالجهىىىىىىودالحكومٌىىىىىىةوؼٌىىىىىىرالحكومٌىىىىىىةفإنىىىىىىه
مازالىىىىىتهنىىىىىا ―فجىىىىىوةوعىىىىىى‖ كبٌىىىىىرةفىىىىىًالعىىىىىالمالعربىىىىىًفٌمىىىىىاٌتصىىىىىلببنىىىىىودهىىىىىذاالقىىىىىرارالهىىىىىام.
تجىىىىىىدراإلشىىىىىىارةإلىىىىىىىأنقىىىىىىرارمجلىىىىىى األمىىىىىىن(ٕٖ٘ٔ )حىىىىىىثالىىىىىىدولاألعضىىىىىىاءعلىىىىىىىضىىىىىىرورة
زٌىىىىىىادةتمثٌىىىىىىلالمىىىىىىرأةعلىىىىىىىجمٌىىىىىىعمسىىىىىىتوٌاتصىىىىىىنعالقىىىىىىرارفىىىىىىًالمإسسىىىىىىاتالوطنٌىىىىىىةواإلقلٌمٌىىىىىىة
والدولٌىىىىىىىةوفىىىىىىىًآلٌىىىىىىىاتمنىىىىىىىعنشىىىىىىىوبالصىىىىىىىراعاتوإدارتهىىىىىىىاو حلهىىىىىىىا,كمىىىىىىىادعىىىىىىىااألطىىىىىىىراؾفىىىىىىىً
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الصىىىىىراعاتالمسىىىىىلحةإلىىىىىىاتخىىىىىاذتىىىىىدابٌرخاصىىىىىةلحماٌىىىىىةالمىىىىىرأةوالفتىىىىىاةمىىىىىنالعنىىىىىؾالقىىىىىابمعلىىىىىى
نىىىىىىوعالجىىىىىىن ,خاصىىىىىىةاالؼتصىىىىىىابوؼٌىىىىىىرهمىىىىىىنأشىىىىىىكالإسىىىىىىاءةالمعاملىىىىىىةالجنسىىىىىىٌةومىىىىىىنأشىىىىىىكال
العنىىىىىؾاألخىىىىىرىفىىىىىًحىىىىىاالتالصىىىىىراعالمسىىىىىلاكافىىىىىة.وكىىىىىاناألمىىىىىٌنالعىىىىىامقىىىىىدأطلىىىىى حملىىىىىةعالمٌىىىىىة
فىىىىىًآذار/مىىىىىار  ٕٓٓ8إلنهىىىىىاءالعنىىىىىؾضىىىىىدالنسىىىىىاءبمىىىىىافٌهىىىىىاالعنىىىىىؾالجنسىىىىىًأثنىىىىىاءالصىىىىىراعات,
وأشىىىىىاراألمىىىىىٌنالعىىىىىامفىىىىىًحٌنىىىىىهإلىىىىىىأناألمىىىىىمالمتحىىىىىدةٌمكىىىىىنأنتعمىىىىىلبقىىىىىوةأكبىىىىىرعنىىىىىدماٌعتمىىىىىد
مجلىىىىى األمىىىىىنقىىىىىراراتذاتلهجىىىىىةقوٌىىىىىةحىىىىىولالعنىىىىىؾالجنسىىىىىًودعىىىىىاإلىىىىىىأنتضىىىىىممهىىىىىامبعثىىىىىات
األمىىىىىمالمتحىىىىىدةبنىىىىىودًاواضىىىىىحةحىىىىىولحماٌىىىىىةالنسىىىىىاءواألطفىىىىىالفىىىىىًالصىىىىىراعاتالمسىىىىىلحة.لمكونىىىىىان
الربٌسىىىىىٌانلقىىىىىرارٕٖ٘ٔ همىىىىىامكافحىىىىىةالعنىىىىىؾالجنسىىىىىًأثنىىىىىاءالصىىىىىراعالمسىىىىىلا,وزٌىىىىىادةمشىىىىىاركة
المىىىىىرأةفىىىىىًعملٌىىىىىاتالسىىىىىبلموالمإسسىىىىىاتالسٌاسىىىىىٌة.وقىىىىىادهىىىىىذاالقىىىىىرارإلىىىىىىزٌىىىىىادةاالهتمىىىىىامداخىىىىىل
األمىىىىىىمالمتحىىىىىىدةبتعمىىىىىىٌمالمن ظىىىىىىوربىىىىىىٌنالجنسىىىىىىٌن,وتقٌىىىىىىٌمتىىىىىىؤثٌرالسٌاسىىىىىىاتالمختلفىىىىىىةعلىىىىىىىالمىىىىىىرأة
والرجىىىىىىىل.والبىىىىىىىراملاألساسىىىىىىىٌةالتىىىىىىىًتطبىىىىىىى القىىىىىىىرارهىىىىىىىًهٌبىىىىىىىةاألمىىىىىىىمالمتحىىىىىىىدةللمىىىىىىىرأة,وإدارة
عملٌىىىىىاتحفىىىىىظالسىىىىىبلم.رؼىىىىىموجىىىىىودبعىىىىى

البىىىىىراملاألخىىىىىرىالتىىىىىًتنفىىىىىذأعمىىىىىالهم.األعمىىىىىدةاألربىىىىىع

الربٌسىىىىىىٌةللتنفٌىىىىىىذنىىىىىىادىقىىىىىىرارٔ889لعىىىىىىام ٕٓٓ9األمانىىىىىىةالعامىىىىىىةبتطىىىىىىوٌرعىىىىىىددمىىىىىىنالمإشىىىىىىرات
لمتابعىىىىىىةتنفٌىىىىىىذقىىىىىىرارٕٖ٘ٔ .واسىىىىىىتخدمتهىىىىىىذهالمإشىىىىىىراتفىىىىىىًبىىىىىىراملاألمىىىىىىمالمتحىىىىىىدة,وتبنىىىىىىت
بعىىىىى

ضىىىىىا.وترتكىىىىىزالمإشىىىىىرات
الىىىىىدولاألعضىىىىىاءوالمنظمىىىىىاتؼٌىىىىىرالحكومٌىىىىىةهىىىىىذهالمإشىىىىىراتأٌ ً

التىىىىىىًتىىىىىىمتطوٌرهىىىىىىاعلىىىىىىىأربعىىىىىىةأعمىىىىىىدةربٌسىىىىىىٌةوهىىىىىىًالمنىىىىىىع,والحماٌىىىىىىة,والمشىىىىىىاركة,والتعىىىىىىافً
والمسىىىىىاعدة.المنىىىىىىع:وٌركىىىىىزعلىىىىىىىمنىىىىىعالعنىىىىىىؾالقىىىىىابمعلىىىىىىىالجىىىىىن والنىىىىىىوعاالجتمىىىىىاعً,وكىىىىىىذل 
الىىىىىىوعًالجنسىىىىىىىانًفىىىىىىًمنىىىىىىىعنشىىىىىىوبالصىىىىىىىراع,ونظىىىىىىاماإلنىىىىىىىدارالمبكىىىىىىر.وٌتضىىىىىىىمنذلىىىىىى منىىىىىىىع
االعتىىىىىداءواالسىىىىىتؽبللالجنسىىىىىًمىىىىىنجانىىىىىبقىىىىىواتحفىىىىىظالسىىىىىبلم.الحماٌىىىىىة:وتتضىىىىىمنتحسىىىىىٌنأمىىىىىن
الفتٌىىىىىىى اتوالنسىىىىىىىاء,وتحسىىىىىىىٌنصىىىىىىىحتهمالجسىىىىىىىدٌةوالعقلٌىىىىىىىة,وأمىىىىىىىنهماالقتصىىىىىىىاديوحٌىىىىىىىاتهمبشىىىىىىىكل
ضىىىىىىىاعلىىىىىىىىتحسىىىىىىىٌنحقىىىىىىىووالنسىىىىىىىاءوالفتٌىىىىىىىاتوحمىىىىىىىاٌتهمالقانونٌىىىىىىىة.المشىىىىىىىاركة:
عىىىىىىىام.وتركىىىىىىىزأٌ ً
وتشىىىىىىٌرإلىىىىىىىتعزٌىىىىىىزمشىىىىىىاركةالنسىىىىىىاءفىىىىىىًعملٌىىىىىىاتالسىىىىىىبلم,وزٌىىىىىىادةأعىىىىىىدادالنسىىىىىىاءفىىىىىىًجمٌىىىىىىع
منظمىىىىىىاتصىىىىىىنعالقىىىىىىرار,وزٌىىىىىىادةالشىىىىىى راكةمىىىىىىعالمنظمىىىىىىاتالنسىىىىىىابٌةالمحلٌىىىىىىة.وتتضىىىىىىمنالمشىىىىىىاركة
ضىىىىىىازٌىىىىىىادةمسىىىىىىاهمةالنسىىىىىىاءفىىىىىىًالمناصىىىىىىبالعلٌىىىىىىابمنظمىىىىىىةاألمىىىىىىمالمتحىىىىىىدة,كمنصىىىىىىبالممثىىىىىىل
أٌ ً
الخىىىىىىىاصومهىىىىىىىاموعملٌىىىىىىىاتحفىىىىىىىظالسىىىىىىىبلم.جهىىىىىىىودالتعىىىىىىىافًوالمسىىىىىىىاعدةتتضىىىىىىىمنتوزٌىىىىىىىعمسىىىىىىىا ٍو
للمسىىىىىىىىاعدةالدولٌىىىىىىىىةللنسىىىىىىىىاءوالفتٌىىىىىىىىات,وتضىىىىىىىىمٌنالمنظىىىىىىىىورالجن سىىىىىىىىانًفىىىىىىىىًجهىىىىىىىىودالتعىىىىىىىىافً
والمسىىىىىىىاعدة.وتتضىىىىىىىمنالمإشىىىىىىىراتالخاصىىىىىىىةمراقبىىىىىىىةاألرقىىىىىىىامالمرتبطىىىىىىىةبالنتىىىىىىىابل,مثىىىىىىىلأرقىىىىىىىام
النسىىىىىىىاءالمشىىىىىىىاركاتفىىىىىىىًمفاوضىىىىىىىاتالسىىىىىىىبلم,وعىىىىىىىدداألدلىىىىىىىةالعسىىىىىىىكرٌةالتىىىىىىىًتتضىىىىىىىمنمقىىىىىىىاٌٌ 
لحماٌىىىىىةالمىىىىىرأة,أوعىىىىىددالقضىىىىىاٌاالمحقىىىىى فٌهىىىىىاعىىىىىنالعنىىىىىؾضىىىىىدالمىىىىىرأة.خطىىىىىطالعمىىىىىلالىىىىىوطنً
عقىىىىىبصىىىىىىدورقىىىىىرارٕٖ٘ٔ بحىىىىىىوالًعىىىىىامٌن,بىىىىىىدأمجلىىىىىى األمىىىىىنبتشىىىىىىجٌعتطىىىىىوٌرخطىىىىىىطالعمىىىىىىل
ٕ٘

الىىىىىىوطنًكىىىىىىؤداةٌمكىىىىىىنللىىىىىىدولاألعضىىىىىىاءاسىىىىىىتخدامهالتفصىىىىىىٌلالخطىىىىىىواتالتىىىىىىًتتخىىىىىىذهامىىىىىىنأجىىىىىىل
تحقٌ أهداؾالقرار.وبحلولسبتمبر,ٕٓٔٙتبنتٖٙدولةتل الخطة.وتعاللخطة 

العمىىىىىىلالىىىىىىوطنًالسٌاسىىىىىىاتالسٌاسىىىىىىٌة واالجتماعٌىىىىىىةواألمىىىىىىنالبشىىىىىىريوتتطلىىىىىىبفىىىىىىًالؽالىىىىىىبتنسىىىىىىٌ 
متىىىىىداخل.وكثٌىىىىىرمىىىىىنخطىىىىىطالعمىىىىىلالىىىىىوطنًللىىىىىدولالمانحىىىىىةتهىىىىىدؾإلىىىىىىتركٌىىىىىزوتحدٌىىىىىدوتوثٌىىىىى 
التىىىىىىىىىىزامهمبنشىىىىىىىىىىرمبىىىىىىىىىىادئالقىىىىىىىىىىرارٕٖ٘ٔ .وفىىىىىىىىىىًالبلىىىىىىىىىىدانالمحورٌىىىىىىىىىىة,والنامٌىىىىىىىىىىةوالمتىىىىىىىىىىؤثرة
بالصىىىىىىىراعاتتسىىىىىىىتخدمبرنىىىىىىىاملالعمىىىىىىىلالىىىىىىىوطنًلىىىىىىىدعممشىىىىىىىاركةالمىىىىىىىرأةداخلًٌىىىىىىىافىىىىىىىًالسٌاسىىىىىىىة
وعملٌىىىىىىاتالسىىىىىىبلم,وذلىىىىىى إلىىىىىىىجانىىىىىىبتوضىىىىىىٌاالتزامهىىىىىىاالىىىىىىداخلًبمحاربىىىىىىةالعنىىىىىىؾالقىىىىىىابمعلىىىىىىى
الجىىىىن والنىىىىوع.حالًٌىىىىاأوروبىىىىابىىىىـٕ7دولىىىىةوإفرٌقٌىىىىابىىىىـ ٔ9همىىىىاأكثىىىىرالمنىىىىاط لتنفٌىىىىذخطىىىىةالعمىىىىل
الىىىىىوطنً.وبٌنمىىىىىاتتزاٌىىىىىدعىىىىىددالىىىىىدولالتىىىىىًتتبنىىىىىىخطىىىىىةالعمىىىىىلالىىىىىوطنًسىىىىىرٌعًامىىىىىعبداٌىىىىىةمىىىىىرور
عشىىىىىىىرسىىىىىىىنواتعلىىىىىىىىصىىىىىىىدورالقىىىىىىىرار(فىىىىىىىًعىىىىىىىامٕٓٔٓ)ومىىىىىىىرور٘ٔعا ًمىىىىىىىا(ٕ٘ٔٓ),فهنىىىىىىىا 
ٕٖ %فقىىىىىطمىىىىىنالىىىىىدولاألعضىىىىىاءبىىىىىاألممالمتحىىىىىدةهىىىىىمالىىىىىذٌننفىىىىىذواخطىىىىىةالعمىىىىىلالىىىىىوطنً.وتوجىىىىىد
فجىىىىوةكبٌىىىىرةفىىىىًالىىىىدولالمسىىىىاهمةبقىىىىواتوأفىىىىىرادشىىىىرطةفىىىىًمهىىىىامحفىىىىظالسىىىىبلم,فالىىىىدولاألربىىىىىع
الكبىىىىىارالىىىىىذٌنٌمىىىىىدون بعثىىىىىاتحفىىىىىظالسىىىىىبلمبقىىىىىواتوأفىىىىىرادشىىىىىرطةوخبىىىىىراءعسىىىىىكرٌٌنلىىىىىمٌتبنىىىىىوا
خطىىىىىطالعمىىىىىلالىىىىىوطنًبعىىىىىد.تحىىىىىدٌاتالتطبٌىىىىى مىىىىىنأجىىىىىلمحاسىىىىىبةالمنفىىىىىذٌن,الزمىىىىىتخطىىىىىطالعمىىىىىل
الىىىىىىىوطنًلقىىىىىىىرارٕٖ٘ٔ أنتضىىىىىىىمناحتىىىىىىىواءإطىىىىىىىارعمىىىىىىىلللمراقبىىىىىىىةوالتقٌىىىىىىىٌملتحدٌىىىىىىىدمإشىىىىىىىرات
ضىىىىىىا,بعىىىىىى
خاصىىىىىىةللتقىىىىىىدموتحىىىىىىددأدوارومسىىىىىىإولٌاتواضىىىىىىحةلمراقبىىىىىىةومتابعىىىىىىةاألنشىىىىىىطة.وأٌ ً



خطىىىىىطالعمىىىىىلالىىىىىوطنًتخصىىىىىصتمى ً
ىىىىوٌبلمىىىىىنأجىىىىىلالتطىىىىىوٌروالتنفٌىىىىىذ؛وأظهىىىىىراسىىىىىتبٌانعىىىىىنخطىىىىىط
العمىىىىىلالىىىىىوطنًصىىىىىدرفىىىىىًعىىىىىامٕٗٔٓ أنمعظىىىىىمالتموٌىىىىىلٌتجىىىىىهإلىىىىىىمحاربىىىىىةالعنىىىىىؾالقىىىىىابمعلىىىىىى
الجىىىىىن والنىىىىىوع,وزٌىىىىىادةمشىىىىىاركةالنسىىىىىاءفىىىىىًعملٌىىىىىاتالسىىىىىبلم,بٌنمىىىىىاالفجىىىىىوةاألكبىىىىىرفىىىىىًالتموٌىىىىىل
تكمىىىىىنفىىىىىًإصىىىىىبلفقطىىىىىاعاألمىىىىىنوإتاحىىىىىةالعدالىىىىىة.خطىىىىىطالعمىىىىىلالمحلٌىىىىىةوخطىىىىىطالعمىىىىىلاإلقلٌمٌىىىىىة
خطىىىىىىطالعمىىىىىىلالمحلٌىىىىىىةهىىىىىىًطرٌقىىىىىىةلتنفٌىىىىىىذالقىىىىىىرارعلىىىىىىىمسىىىىىىتوىالمجتمعىىىىىىاتالمحلٌىىىىىىة.فاتخىىىىىىذت
بعىىىىىى

البلىىىىىىدانمثىىىىىىلصىىىىىىربٌاوسىىىىىىٌرالٌونوالفلبىىىىىىٌنآلٌىىىىىىاتمحلٌىىىىىىةلتنفٌىىىىىىذالقىىىىىىراروخطىىىىىىطالعمىىىىىىل

الىىىىىىىوطنً .وتبنىىىىىىىتبعىىىىىىى

المنظمىىىىىىىاتاإلقلٌمٌىىىىىىىةخطىىىىىىىطعمىىىىىىىلإقلٌمٌىىىىىىىةمنهىىىىىىىااالتحىىىىىىىاداألوروبىىىىىىىً,

وحلىىىىىىؾشىىىىىىمالاألطلسىىىىىىً,والمجموعىىىىىىةاالقتصىىىىىىادٌةلىىىىىىدولؼىىىىىىربإفرٌقٌىىىىىىا,ومنتىىىىىىدىجىىىىىىزرالمحىىىىىىٌط
الهىىىىىىىادئ.وتنسىىىىىىى خطىىىىىىىطالعمىىىىىىىلاإلقلٌمٌىىىىىىىةاألولوٌىىىىىىىاتاإلقلٌمٌىىىىىىىةلتركىىىىىىىزعلىىىىىىىىالنسىىىىىىىاءوالسىىىىىىىبلم
واألمىىىىىىن,وتسىىىىىىاعدفىىىىىىًتوجٌىىىىىىهوترتٌىىىىىىب أولوٌىىىىىىاتبىىىىىىراملوتموٌىىىىىىلالمنظمىىىىىىاتاإلقلٌمٌىىىىىىةفىىىىىىًهىىىىىىذا
الموضوع .
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واسىىىىىىىتخدمالنىىىىىىىاتوقىىىىىىىرارٕٖ٘ٔ لزٌىىىىىىىادةمعىىىىىىىدالتالنسىىىىىىىاءفىىىىىىىًالعسىىىىىىىكرٌةحٌىىىىىىىثأزادسىىىىىىىبعةمىىىىىىىن
أعضىىىىىىاءالحلىىىىىىؾمىىىىىىىنمشىىىىىىاركةالنسىىىىىىاءفىىىىىىىًالعسىىىىىىكرٌةباعتبىىىىىىارهمىىىىىىىنأهىىىىىىداؾتطبٌىىىىىى القىىىىىىىرار.
ةدورامه ًمىىىىىافىىىىىًتنفٌىىىىىذقىىىىىرارٕٖ٘ٔ.
المنظمىىىىىاتؼٌىىىىىرالحكومٌىىىىىةتلعىىىىىبالمنظمىىىىىاتؼٌىىىىىرالحكومٌىىىىى
ً
وضىىىىىؽطتالمنظمىىىىىىاتؼٌىىىىىىرالحكومٌىىىىىةعلىىىىىىىالحكومىىىىىىاتالوطنٌىىىىىىةلتطىىىىىوٌرخطىىىىىىطالعمىىىىىىلالىىىىىىوطنً,
وتعمىىىىىىلكثٌىىىىىىرمىىىىىىنالمنظمىىىىىىاتكهٌبىىىىىىةرقابىىىىىىةعلىىىىىىىالحكومىىىىىىاتلمحاسىىىىىىبتهمعلىىىىىىىالتزامىىىىىىاتهمتجىىىىىىاه
تلىىىىى الخطىىىىىط.وتسىىىىىتخدمالمنظمىىىىىاتؼٌىىىىىرالحكومٌىىىىىةالشىىىىىعبٌة-خاصىىىىىةتلىىىىى المعنٌىىىىىةبىىىىىالمرأة-قىىىىىرار
ٕٖ٘ٔ لمجلىىىىى األمىىىىىنعىىىىىنالمىىىىىرأةوالسىىىىىبلمواألمىىىىىنفىىىىىًالىىىىىدولالتىىىىىًتعىىىىىانًمىىىىىنآثىىىىىارالصىىىىىراع
للضىىىىؽطعلىىىىىحكومىىىىاتهممىىىىىنأجىىىىلاالمتثىىىىاللهىىىىذاالقىىىىىرارفىىىىًعىىىىددمىىىىنالقضىىىىىاٌامنهىىىىاالمىىىىرأةفىىىىىً
مفاوضىىىىىىىاتالصىىىىىىىراع,أومحاسىىىىىىىبةقىىىىىىىواتحفىىىىىىىظالسىىىىىىىبلمعلىىىىىىىىاالعتىىىىىىىداءواالسىىىىىىىتؽبللالجنسىىىىىىىً.
ىىىىىدولًدورامحورًٌىىىىىىافىىىىىىًنشىىىىىىرمعلومىىىىىىاتعىىىىىىن
وتلعىىىىىىبالمنظمىىىىىىاتؼٌىىىىىىرالحكومٌىىىىىىةذاتالطىىىىىىابعالى
ً
القىىىىىراربىىىىىٌنالمنظمىىىىىاتؼٌىىىىىرالحكومٌىىىىىةالشىىىىىعبٌةوتىىىىىدرٌبالمثلىىىىىٌنالمحلٌىىىىىٌنعلىىىىىىالقىىىىىراروكٌفٌىىىىىة
استخدامه.تطبٌ القرارعملٌةتطوٌرخطةالعملالوطنًللقرار 








_____________ 
لللللللرار  1325اعللللللداد المستشللللللار المللللللانونً عزالللللللدٌن عبللللللدهللا ٌاسللللللٌن المستشللللللار المللللللانونً فللللللً المدٌرٌللللللة العامللللللة لمناهضللللللة العنلللللللؾ
ضد امرأة
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المطلب الثانً  -:التشرٌعات والموانٌن والموانٌن المعدلة فً أللٌم كوردستان – العراق لمناهضة العنؾ
االسري
ارجىىعحقوقٌىىونبرلمىىانٌوناسىىبابتفشىىًظىىاهرةالعنىىؾ الىىىؼٌىىابالحقىىووالقانونٌىىةللمىىراةوعىىدمقىىدرتها
علىىىىممارسىىىةهىىىذهالحقىىىوو,حٌىىىثانتشىىىرٌعالحىىىالًالٌحمىىىًالنسىىىاءبمىىىافٌىىىهالكفاٌىىىة,النمىىىوادالقىىىانون
التىىىًتتطىىىروبصىىىفةمباشىىىرةالعمىىىالالعنىىىؾالمرتكبىىىةفىىىًحىىى النسىىىاءنىىىادرةومشىىىتتةفىىىًقىىىانونالعقوبىىىات
مماٌجعلهىىىاعدٌمىىىةالتىىىاثٌروالفاعل ٌىىىةوتشىىىٌرالجمعٌىىىةالعامىىىةللتنظىىىٌمالعىىىابلًاناعمىىىالالعنىىىؾضىىىدالنسىىىاء
فىىًكوردسىىتانلىىمتعىىىدمقبولىىةوٌجىىبعلىىىالمجتمىىىعانالٌتسىىامامعهىىابىىلٌجىىىبانٌتحىىر كىىلالفىىىاعلٌن
مىىىناجىىىلانٌتؽٌىىىرسىىىلو المجتمىىىعلصىىىالاالنسىىىاءوالبىىىدانٌكىىىونالقىىىانوناكثىىىرانصىىىافاواكثىىىرفاعلٌىىىة
خىىىىىبللٕٓسىىىىىنةال منصىىىىىرمة,وبسىىىىىببجهىىىىىودومثىىىىىابرةالمنظمىىىىىاتالنسىىىىىوٌةومنظمىىىىىاتحقىىىىىوواالنسىىىىىان
ومنظمىىىاتالمجتمىىىعالمىىىدنًوالناشىىىطٌنفىىىًحقىىىووالمىىىراةوبعىىى المإسسىىىاتاالعبلمٌىىىةوخاصىىىةاالعىىىبلم
النسىىىويتىىىمسىىىنمجموعىىىةمنىىىالقوانٌنالمتقدمىىىةلصىىىالاالمىىىراةفىىىًكوردسىىىتانباالضىىىافةالىىىىتعىىىدٌلالعدٌىىىد
مىىنمىىىوادقىىىانون العقوبىىاتوقىىىوانٌناالحىىىوالالشخصىىىٌةذاتالتىىاثٌرالمباشىىىرفىىىًالقضىىاءعلىىىىالعنىىىؾضىىىد
المراةفًكوردستان )ٔ(.


.
الفرع أألول :مشروع دستور االللٌم
المىىىىادة(ٕٓ)مىىىىنمشىىىىروع( )2دسىىىىتوراالقلىىىىٌمالمتعلقىىىىةبىىىىالحقووالمدنٌىىىىةوالتىىىىًتىىىىنصعلىىىىىانالجمٌىىىىع
سواسىىىٌةامىىىامالقىىىانون,وتحظىىىر جمٌىىىعاشىىىكالالتمٌٌىىىزعلىىىىاسىىىا العىىىرواواللىىىوناوالجىىىن اواللؽىىىةاو
الخلفٌىىىةاالجتماعٌىىىةاوالجنسىىىٌةاواالصىىىلاوالىىىدٌناوالمعتقىىىداوالفكىىىراوالعمىىىراوالوضىىىعاالقتصىىىادي
اواالجتماعًاوالسٌاسًاواالعاقة .
وفقىىىاللمىىىادة ٔ9واجىىىبعلىىىىحكومىىىةاالقلىىىٌمصىىىٌانةكرامىىىةاالنسىىىانواحترامهىىىاوحماٌتهىىىا.لكىىىلفىىىردالحىىى 
فىىىًالحٌىىىاةوالحرٌىىىةوالٌجىىىوزسىىىلبهمامنىىىهاوتقٌىىىدهمااالوفقىىىاللقىىىانونوالٌجىىىوزاسىىىتعمالوسىىىابلالتعىىىذٌب
الجسدياوالنفسًبح ايفردكاناومعاملتهبصورةؼٌرانسانٌةاومهٌنة....ا 
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( )1مشروع دستور االللٌم كوردستان
( )2الدستور العرالً لسنة 2885
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الفرع الثانً  :الموانٌن المعدلة فً أللٌم كوردستان-.العراو 
عانىىىىت()1المىىىىرأ ةتمٌىىىىزا!واضىىىىطهاداقانونٌىىىىافىىىىًظىىىىلالتشىىىىرٌعاتالعراقٌىىىىةالنافىىىىذةلىىىىذل حىىىىاولبرلمىىىىان
كوردسىىىتانومنىىىذتاسٌسىىىهالتخفٌىىىؾمىىىنقسىىىوةهىىىذهالقىىىوانٌنعلىىىىالمىىىرأةالكوردسىىىتانٌةفادخىىىلتعىىىدٌبلعلىىىى
بعضىىىىهاواوقىىىىؾالعمىىىىلبىىىىاألخرىأل نهىىىىاتشىىىىكلانتهاكىىىىالحقىىىىوواالنسىىىىانبصىىىىورةعامىىىىةوالمىىىىراةبصىىىىورة
خاصىىىةوالنهىىىذهالقىىىوانٌنتتنىىىاق مىىىعمبىىىاديءالدٌمقراطٌىىىةوالمسىىىٌرةالمدنٌىىىةفىىىًاقلىىىٌمكوردسىىىتانوفىىىً
هىىىىذاالسىىىىٌاولعبىىىىتمىىىىدٌرٌاتمنا هضىىىىةالعنىىىىؾاالسىىىىريدوراهامىىىىافىىىىًمتابعىىىىةتعىىىىدٌلهىىىىذهالقىىىىوانٌن
والقىىىىراراتذاتالصىىىىلةوذلىىىى عىىىىنطرٌىىىى وزارةالداخلٌىىىىةوالجهىىىىاتالمعنٌىىىىةفىىىىًحكومىىىىةاالقلىىىىٌمبهىىىىدؾ
الىىدفاععىىنحقىىىووالمىىراةومناهضىىىةالعنىىؾضىىىدهاومنىىذتاسىىٌ برلمىىىانوحكومىىةاقلىىىٌمكوردسىىتانوحتىىىى
ٌومنىىىاهىىىذاواسىىىتناداالىىىىأأل حكىىىاموالمىىىوادالىىىواردةفىىىًالدسىىىتورالعراقىىىًواسىىىتعماالللحقىىىووالمثبتىىىةفٌهىىىا
ولٌىىتبلبممىىعالمسىىٌرةالجبىىارةالتىىًاتخىىذتهابرلمىىانوحكومىىةكوردسىىتانفىىًهىىذاالسىىٌاومنىىذتاسٌسىىهافقىىد
شىىرعبتعىىدٌلتطبٌىى بعىى القىىوانٌنالعراقٌىىةفىىًاالقلىىٌماوتجمٌىىدهااواٌقىىاؾالعمىىلبهىىابصىىورةكلٌىىةاو
جزبٌىىىىةومىىىىنهىىىىذه القىىىىوانٌن(قىىىىانوناالحىىىىوالالشخصىىىىٌةوتعدٌبلتىىىىهالمىىىىرقم()ٔ88لسىىىىنة-ٔ9٘9قىىىىانون
العقوبىىىىاتالعراقىىىىًرقىىىىم(ٔٔٔ)لسىىىىنة ٔ9ٙ9المعىىىىدل)وتشىىىىرٌعقىىىىوانٌنوالقىىىىراراتاالخىىىىرىذاتالصىىىىلة
بىىىالعنؾضىىىدالمىىىرأةبصىىىورةخاصىىىةوأأل سىىىرةبصىىىورةعامىىىةوقىىىدتىىىموضىىىعهىىىذهالتعىىىدٌبلتلؽىىىر ازالىىىة
التمٌٌزالقابمفًتل القوانٌنوالقراراتوكذل تعزٌزالحماٌةالقانونٌةللمراة 

رلم المرار()58
تارٌخ المرار 2888/4/12:م
الموافك 23:نوروز 2288ن

لرار
استناداالىاحكامالفقرة(ٗ)منالمادة(ٓٔ)منالقانونرقم(ٕ)لسنةٕٔ99قررناماٌلً 
الٌعتبر عذرا مخففا قتل النساء او اٌذابهن –بذرٌعة ؼسل العار والٌجوز للمحكمة تطبٌ المادتٌن
(ٖٓٔ)و(ٕٖٔ)منقانونالعقوباتالعراقًرقم(ٔٔٔ)لسنةٔ9ٙ9المعدللتخفٌؾعقوبةالفاعل 


جالل طالبانً
رئٌس اللٌم كوردستان
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(ٔ) المستشار المانونً/عزالدٌن عبدالة ٌاسٌن /المراة والمانون ط الثانٌة 2812ص  / 51,52,53من منشورات المدٌرٌة العامة لمناهضة العنؾ االسري فً اللٌم
كوردستان – العراو 
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()1

النص السابك
من لانون العموبات العرالً رلم ()111
لسنة 1868المعدل

المادة ()138
اذا توفر عذر مخفف فً جناٌة عموبتها االعدام نزلت العموبة الى السجن المؤبد او المؤلت او الحبس الذي التمل
مدته عن السنة فان كانت عموبتهاالسجن المؤبد او المؤلت نزلت العموبة الى الحبس الذي التمل مدته عن ستة
اشهر كل ذلن مالم ٌنص المانون عاى خالفه.
المادة ()231
اذا رات المحكمة فً جناٌة ان ظروف الجرٌمة او المجرم تستدعً الرافة جاز لها انتبدل العموبة الممررة
للجرٌمة على الوجه االتً :
 -1عموبة االعدام بعموبة السجن المؤبد او المؤلت مدة التمل عن خمس عشرة سنة
 -2عموبة السجن المؤبد بالسجن المؤلت
 -3عموبة السجن المؤلت بعموبة الحبس مدة التمل عن ستة اشهر.
رقم القرار ()61
تاريخ القرار1222/ 4/12:م
الموافق /2:كوالن1022/ك
قرار
استنادا الى احكام الفمرة ()4من المادة ()11من المانون رلم ( )2لسنة 1992لررنا ماٌلً:
 -1اجراء التعدٌالت االتٌة على لانون االحوال الشخصٌة رلم ( 1959)111المعدل.
ا.تعدٌل الفمرة ()6من المادة ()3من المانون بحٌث تمرا كالتً :
( -6كل من اجرى عمدا بالزواج باكثر من واحدة خالفا لما ذكر فً الفمرتٌن ()4و(ٌ )5عالب بالحبس مدة التزٌد
عن ثالث سنوات وبغرامة التمل عن عشرة االف دٌنار)
ب -تعدٌل الفمرة ()7من المادة ()3من المانون بحٌث تمرا كالتً :
(استثناء من احكام الفمرتٌن ()4و()5من هذه المادة ٌجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد من الزواج
السباب الصحٌة او بسبب العمم
ج -اضافة ماٌلً الى نهاٌة المادة الرابعة :
(اذا كان احدهما غائبا عن المنطمة وبشرط تصدٌك الوكالة من كاتب العدل محل الامة الموكل وتاٌٌدها منمبل
ممثل حكومة اللٌم كوردستان فً تلن الدولة)
د -اضافة ماٌلً الى مؤخرة الفمرة ()2من المادة 6من المانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستشار ا لمانونً/عزالدٌن عبدالة ٌاسٌن /المراة والمانون ط الثانٌة 2812ص  /51,52,53من منشورات المدٌرٌة العامة لمناهضة العنؾ االسري فً اللٌم
كوردستان – العراو 



٘7

(على ان ٌكون الكتاب مصدلا من كاتب عدل محل الامة طالب الزواج ومؤٌدا من ممثل حكومة اللٌم كوردستان
فً تلن الدولة )
ه-الغاء عبارة (الخامسة عشرة) الواردة فً المادة ( )1من المانون واحالل عبارة (السابعة عشرة) محلها وتعدٌل
المادة ( )23من المانون بحٌث تمرا كاالتً
( -23تجب نفمة الزوجة غٌر لادرة على العمل او التً التملن دخال خاصا بها ,على الزوج من حٌن العمد
الصحٌح ولو كانت ممٌمة فً بٌت اهلها اال اذا طالبها الزوج باالنتمال الى بٌته فامتنعت بغٌر حك)
ز -تعدٌل الفمرة ()1من المادة ()24من المانون بحٌث تمرا كاالتً
:1-24تعتبرنفمة الزوجة المطاوعة دٌنا فً ذمة زوجها من ولت امتناع الزوج عن االنفاق
ح -تعدٌل الفمرة ()2من المادة ()25من المانون بحٌث تمرا كاالتً :
(التلزم الزوجة بمطاوعة زوجها,والتعتبر غٌر مطاوعة ,اذا كان الزوج متعسفا فً طلب المطاوعة لاصدا
االضراربها او التضٌٌك علٌها وٌعتبر من لبٌل التعسف واالضرار بوجه خاص ماٌاتً)
.1تبمى الفروع (ا)و(ب)و(ج)و(د)من الفمرة ()2من المادة ()25كما هً:
ط -.تعدٌل الفمرة ()3من المادة( )25من المانون بحٌث تمرا كاالتً
(على المحكمة ان تترٌث فً اصدار الحكم بعدم مطاوعة الزوجة حتى تمف على اسباب رفضها مطاوعة
زوجها)
ي -تعدٌل الفمرة ()4من المانون بحٌث تمرا كاالتً :
(على المحكمة ان تمضً بعدم مطاوعة الزوجة بعد ان تستنفذ جمٌع مساعٌها فً ازالة االسباب التً تحول دون
المطاوعة)
ن-تعدٌل الفمرة ()5من المادة ()25من المانون بحٌث تمرا كاالتً:
(ٌعتبر عدم المطاوعة سببا من اسباب التفرٌك وذلن على الوجه االتً:
ا -للزوجة طلب التفرٌك بعد مرور (ستة اشهر)من تارٌخ اكتساب حكم عدم المطاوعة درجة المطعٌة ,وعلى
المحكمة ان تمضً بالتفرٌك وفً هذه الحالة ٌسمط المهر المؤجل فاذا كانت الزوجة لد لبضت جمٌع المهر
,الزمت برده
ب-للزوج طلب التفرٌك بعد اكتساب حكم عدم المطاوعة درجة البتات وعلى المحكمة ان تمضً بالتفرٌك وتلزم
الزوجة برد ما لبض ته من مهرها المعجل وٌسمط مهرها المؤجل ,اذا كان طلب التفرٌك لبل الدخول ,اما اذا كان
التفرٌك بعد الدخول فٌسمط المهر المؤجل وتلزم الزوجة برد نصف ما لبضته اذا كانت لد لبضت جمٌع المهر )
ل-تعدٌل المادة ()29من المانون بحٌث تمرا كالتً
(اذا ترن الزوج زوجته العاطلة عن العمل او الغٌر المادرة علٌه بال نفمة واختفى او تغٌب اوفمد حكم الماضً لها
بالنفمة من تارٌخ الامة الدعوى بعد الامة البٌنة على الزوجٌة وتحلٌف الزوجة بان الزوج لم ٌترن لها نفمة وانها
لٌست ممتنعة عن المطاوعة وال مطلمة عدتها ,وٌاذن لها الماضً باالستدانة باسم الزوج لدى الحاجة)
م .تعدٌل المادة ()51من المانون بحٌث تمرا كالتً :
( -51تجب نفمة العدة للمطلمة على زوجها الحً ولو كانت غٌر مطاوعة والنفمة لعدة الوفاة
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نفس المصدر ص,/56ص50
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نص تعدٌل المادة ( )51من المانون بحٌث تمرا كاالتتً:
(-51نفمة كل انسان من ماله اال الزوجة غٌر المادرة على العمل او التً التملن دخال فنفمتها عاى زوجها)
س_تعدٌل الفمرة ()1من المادة ()19من المانون بحٌث تمرا كا االتً
(االبوان واالوالد وان نزلوا للذكر مثل حظ االنثٌٌن وللذكور من اوالد المتوفً التنازل ,امام محكمة االحوال
الشخصٌة عند تنظٌم المسام الشرعً بما ٌشاء من حصته فً التركة الخته مراعاة لضروفها العائلٌة وااللتصادٌة
وعلى المحكمة تثبٌت ذلن فً المسام الذي تنظمه الحصص االرثٌة على ضوء ذلن )
ع_ تلغى لرارات مجلس لٌادة الثورة المرلمات ()1711الصادر فً  1911/12/17و ( )1121الصادر فً
 1915/9/21و ()1529الصادر فً 1915/12/31و()544الصادر فً .1917/7/21
جالل الطالباني
رئيس اقليم كوردستان

قانون رقم()6لسنة 1222
((ٌعالب بالحبس مدة التمل عن ستة اشهر والتزٌد على سنة او بغرامة التمل عن ثالثة االف دٌنار والتزٌد على
خمسة االف دٌنار كل رجل عمد زواجه خارج المحكمة وتكون عموبة الحبس مدة التمل عن ثالث سنوات
والتزٌد على خمس سنوات اذا عمد خارج المحكمة زواجا اخر مع لٌام الزوجٌة ))

النص السابك
من لانون االحوال الشخصٌة وتعدٌالته
رلم( )199لسنة 1858
المادة(:)18الفمرة ()5
((ٌعاقببالحب مدةالتقلعنستةاشهروالتزٌدعلىسنةاوبؽرامةالتقلعنثبلثمابةدٌناروالتزٌدعلى
الؾدٌنار.كلرجلعقدزواجهخارجالمحكمةوتكونالعقوبةالحب مدةالتقلعنثبلثسنواتوالتزٌدعلى
خم سنواتاذاعقدخارجالمحكمةزواجااخرمعقٌامالزوجٌة)) 
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لانون رلم ( )2لسنة 2881
((تستثنى الزوجة من احكام الفقرة (ٔ)من المادة (ٔٗ)من قانون العقوبات العراقً رقم (ٔٔٔ)لسنة ٔ9ٙ9
المعدل)) 

النص السابك
من لانون العموبات العرالً رلم ( )111لسنة  1868المعدل
المادة ( )41الفمرة ()1
((تادٌبالزوجزوجتهوتادٌباالباءوالمعلمٌنومنفًحكمهماالوالدالقصرفًحدودماهومقررشرعااو
قانونااوعرفا)) 
لانون رلم ( )9لسنة 2881
(( اذاطل الزوجزوجتهوتبٌنللمحكمةانالزوجمتعسؾفًطبلقهاوانالزوجةاصابهاضررمنجراء
ذل تحكمالمحكمةبطلبمنهاعلىمطلقهابتعوٌ ٌتناسبوحالتهالمالٌةودرجةتعسفهٌقدرجملةعلىان
التقلنفقتهالمدةسنتٌنوالتزٌدعنثبلثسنواتعبلوةعلىحقوقهاالثابتةاالخرى)) 
النص السابك
من لانون االحوال الشخصٌة وتعدٌالته
رلم ( )199لسنة 1858
المادة ( )38الفمرة ()3
((اذاطل الزوجزوجتهوتبٌنللمحكمةانالزوجمتعسؾفًطبلقهاوانالزوجةاصابهاضررمنجراءذل 
تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعوٌ ٌتناسب وحالته المالٌة ودرجة تعسفه ٌقدر جملة على ان
التتجاوزنفقتهالمدةسنتٌنعبلوةعلىحقوقهاالثابتةاالخرى 
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قانونرقم()9لسنةٕٔٓٓ 

ٌوقؾالعملفًاقلٌمكوردستانالعراوبالفقرة(ٕ)منالمادة()ٖ77منقانونالعقوباتالعراقًرقم(ٔٔٔ) 
لسنة 1868المعدل وٌحل محلها النص االتً
((ٌعاقبالزوجالزانًومنزنابهابالعقوبةالواردةفًالفقرة(ٔ)منالمادة()ٖ77منقانونالعقوباتالعراقً
رقم(ٔٔٔ)لسنةٔ9ٙ9المعدل)) 
النص السابك
من لانون العموبات العرالً رلم ( )111لسنة  1868المعدل))
المادة ( )322الفمرة ()2
((وٌعاقببالعقوبةذاتهاالزوجاذازنافًمنزلالزوجٌة)) 

لانون رلم ( )18لسنة 2881
((اٌقاؾالعملبقانونرقم()ٔ89لسنةٓ ٔ98الخاصبجوازالزواجمنالثانٌةدوناذنالمحكمةاذاكانت
ارملة 

النص السابك
من لانون رلم ( )198لسنة 1898
((ٌجوزالزواجباكثرمنواحدةاذاكانالمرادالزواجبهاارملة)) 

لانون رلم ( )11لسنة 2881
((تعتبرنفقةاالوالددٌنافًذمةابٌهممنوقتامتناعابٌهمعناالنفاو 
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النص السابك

من لانون ألحوال الشخصٌة وتعدٌالته
رلم ( )199لسنة  1858المعدل
المادة ()58
ٔ -اذالمٌكنللولدمالفنفقتهعلىابٌهمالمٌكنفقٌراعاجزاعنالنفقةوالكسب
ٕ -تستمرنفقةاالوالدالىانتتزوجاالنثىوٌصلالؽبلمالىالحدالذيٌكتسبفٌهامثالهمالمٌكنطالب
علم
 -3االبناالكبرالعاجزعنالكسببحكماالبنالصؽٌر
المادة ()68
ٔ -اذاكاناالبعاجزاعنالنفقةٌكلؾبنفقةالولدمنتوجبعلٌهفًحالةعدموجوداالب
 -2تكونهذهالنفقةدٌناعلىاالبللمنف ٌرجعبهاعلٌهاذااٌسرحاله
لرار رلم ()9لسنة 2881
اٌقاؾالعملبقرارمجل قٌادةالثورة(المنحل)رقم(ٕٔٔ)لسنةٗ ٔ98
تكونمشاهدةاحدالوالدٌنولدهبمقتضىالحكمالصادرمنمحكمةاالحوالالشخصٌةفًالمحلالذيٌتف علٌه
الطرفانوانتعذرذل ٌحددبقرارمنمنفذالعدلفًالبلدةالتًٌقٌمفٌهاالولدمعحاضنه.
النص السابك
منقرارمجل قٌادةالثورةالمنحلرقم(ٕٔٔ)((تكونمشاهدةاحدالوالدٌنلولده بمقتضىالحكمالصادرمن
محكمةاالحوالالشخصٌةفًمقراالتحادالعاملنساءالعراوفًالبلدةالتًٌقٌمفٌهاالولدمعحاضنه)) 
لانون رلم ( )14لسنة 2882
الٌعتبرارتكابالجرٌمةبح المراةبذرٌعةبواعثشرٌفةعذراقانونٌامخففاالؼرا
(ٖٔٔ)ٕٔ8,ٖٔٓ,منقانونالعقوباتالعراقًرقم(ٔٔٔ)لسنةٔ9ٙ9المعدل 
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تطبٌ احكامالمواد

النص السابك
من لانون العموبات العرالً رلم( )111لسنة  1868المعدل
المادة 129-
(ٔ) – األ عذار اما انتكون معفٌة من العقوبة او مخففة لها والعذر اال فً االحوال التً ٌعٌنها  القانون
,وففٌماعداهذهاالحوالٌعتبرعذرامخففاارتكابالجرٌمةلبواعثالشرؾاوبناءعلىاستفزاز
خطٌرمنالمجنىعلٌهبؽٌرح .

المادة 138-
اذاتوفرعذرامخفؾفًجناٌةعقوبتهااألعدامنزلتالعقوبةالىالسجنالمإبداوالمإقتاوالىالحب الذي
التقلمدتهعنسنةفانكانتعقوبتهاالسجنالمإبداوالمإقتنزلتالىعقوبةالحب الذيالتقلمدتهعن
ستةاشهركلذل مالمٌنصالقانونعلىخبلفه 

المادة 131
اذاتوفرفًجنحةعذرمخفؾٌكونتخفٌؾالعقوبةعلىالوجهاالتً 
اذاكانللعقوبةحدادنىفبلتتقٌدبهالمحكمةفًتقدٌرهاالعقوبةواذاكانتالعقوبةحبساوؼرامةمعاحكمت
المحكمةباحدىالعقوبتٌنفقط.واذاكانتالعقوبةحبساؼٌرمقٌدبحدادنىحكمتالمحكمةبالؽرامةبدالمنه 
لانون رلم ( )23لسنة 2883
((ٌصرؾالراتبوالمخصصاتكاملةللمراةالمتمتعةباجازةالوالدةاواالمومةطٌلةفترةتمتعهاباالجازة)) 

__________________
نفس المصدر /ص,66ص62
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النص السابك
من لانون الخدمة المدنٌة رلم ( )34لسنة  1868المعدل
المادة ()43الفمرة ( )6حسب لرار ( )591فً 1892/5/2
منااالمالموظفةاوالعاملةاجازةامومةلمدةستةاشهرتنصرؾفٌهالرعاٌةطفلهاوفٌماٌلًنصالقرار
بصٌؽتهالمعدلة :
منااالمالموظفةاوالعاملةاجازةامومةلمدةستةاشهرتنصرؾفٌهالرعاٌةطفلهاوفٌماٌلًنص القرار
بصٌؽتهالمعدلة 
ٔ–لبلمالموظفةاوالعاملةالمضمونةفًجمٌعدوابرالدولةومإسساتالقطاعاالشتراكًالتمتعباجازةامومة
خاصةلمدةالتزٌدعلىستةاشهر,تنصرؾلرعاٌةطفلهاالذيلمٌكملالسنةمنالعمر 
ٌٕ-ح لبلمتكرارالتمتعباجازةاالمومةاربعمراتطٌلةمدةالخدمة,ؼٌرانهالٌجوزمنحهالمدةتزٌد
علىستةاشهرلرعاٌةكلطفل
ٖ -تعتبراجازةاالمومةوفقاالحكامهذاالقراربدونراتباواجر
ٗ -تحتسب اجازة االمومة وفقا الحكام هذا القرار خدمة الؼرا التقاعد والضمان االجتماعً وتتحمل
الدابرةاةالمإسسةاواالدارةالمختصةالتًتعملفٌهاالموظفةاوالعاملةالمضمونةنصؾحصةالتقاعد
اواشترا الضماناالجنماعًوتتحملاالمالنصؾاالخر.
قانونرقم(ٕٗ)لسنةٕٗٓٓ 
ٌوقؾنفاذالفقرة(ٔ)منالمادة()ٗٓ8منقانونالعقوباتالعراقًرقم(ٔٔٔ) 
لسنةٔ9ٙ9المعدلفًاقلٌمكوردستانالعراووٌحلمحلهاماٌلً 
ٌعاقببالسجنمدةالتزٌدعلىسبعسنواتمنحر شخصااوساعدهباٌةوسٌلةعلىاالنتحاراوتسببفٌه
اذاماتماالنتحاربناءعلىذل وتكونالعقوبةالحب فًحالةالشروع 
النص السابك
من لانون العموبات العرالً رلم ( )111لسنة  1868المعدل
المادة ( )489الفمرة ()1
((ٌعاقب بالسجن مدة التزٌد على سبع سنوات من حر شخصا او ساعده باي وسٌلة على االنتحار اذا تم
االنتحاربناءاعلىذل وتكونالعقوبةالحب اذالمٌتماالنتحارولمنشرعفٌه)) 
قانونرقم(ٕٗ)لسنةٕٗٓٓ 
الٌسرياٌقاؾتنفٌذالعقوبةالواردةفًمادة(ٗٗٔ)منقانونالعقوباتالعراقًرقم(ٔٔٔ)لسنةٔ9ٙ9المعدل 
المادة(ٗٗٔ) 
((للمحكمة عند الحكم على جناٌة او جنحة بالحب مدة التزٌد على سنةان تامر فً الحكم نفسه باٌقاؾ تنفٌذ
العقوبة اذا لم ٌكن سب الحكم على المحكوم علٌه عن جرٌمة عمدٌة ورات من اخبلقه وماضٌه وظروؾ
ال جرٌمتهماٌبعثعلىاالعتقادبانهلنٌعودالىارتكابجرٌمةجدٌدةواامحكمةانتقصراٌقاؾالتنفٌذعلى
العقوبةاالصلٌة 
اوتجعلهشامبلللعقوباتالتٌعٌةوالتكمٌلٌةوالتدابٌراالحترازٌةواذاحكمبالحب والؽرامةمعاجازللمحكمةان
تقصراٌقاؾالتنفٌذعلىعقوبةالحب فقطوعلىالمحكمةانتبٌنفًحكماالسبابالتًتستندالٌهافًاٌقاؾ
التنفٌذ)) 
__________ 
نفس المصدر السابك ص,69ص68وص28
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قراررقم()ٗ8لسنةٕٗٓٓ 
استناداالىاحكامالفقرة(ٔ)منالمادةالسادسةوالخمسٌنمنالقانونرقم(ٔ)لسنةٕٔ99المعدلوبناءعلىما
عرضهمجل الوزراءقررالمجل الوطنًلكوردستان–العراوبجلستهالمنعقدةبنارٌ ٕٓٓٗ/ٙ/ٔ9اصدار
القراراالتً 
اوال:اعتبارٌومٕٔ/ٔ7منكلسنةٌومٌومرفععلمكوردستانٌومالبلمفًكوردستان 
لانون رلم ( )4لسنة 2882
لانون العفو العام فً اللٌم كوردستان –العراق
المادة السابعة
التسرياحكامالمواد(٘)ٔ,ٕ,ٗ,منهذاالقانونعلىالمحكومٌنالعابدٌنومرتكبًالجرابمالتالٌة :
االؼتصابواللواطةوالزنابالمحارم 
القتلبذرٌعةبواعثالشرؾ(ؼسلالعار) 
لرار رلم ( )2لسنة 2882
اٌقاؾالعملبشرطالزواجالواردفًالفقرة(اوال)منالمادة(ٔٗ)منقانوناالدعاءالعام()ٔ٘9لسنةٔ979
فًاقلٌمكوردستان–العراو 
اوال:اٌقاؾالعملبشرطالزواجالواردفًالفقرة(اوال)منالمادة(ٔٗ)منقانوناالدعاءالعام()ٔ٘9لسنة
ٔ979فًاقلٌمكوردستانالعراو 
ثانٌا–الٌعملباينصقانونًاوقرارٌتعار معاحكامهذاالقرار 
ثالثا:علىمجل الوزراءوالجهاتذاتالعبلقةتنفٌذاحكامهذاالقرار 
رابعاٌ:نفذهذاالقراراعتبارامنتارٌ نشرهفًالجرٌدةالرسمٌة(وقابعكوردستان)
النص الساٌك
من من لانون االدعاء العام ( )158لسنة  1828المعدل
المادة ()41الفمرة ()1
ٌشترطفًمنٌعٌنفًجهازاالدعاءالعامبعدنفاذهذاالقانونانٌكونعراقٌابالوالدةومنابوٌنعٌراقٌٌن
بالوالدةومتزوجامناصلؼٌراجنبًومتخرجامنالمعهدالقضابً 
لانون رلم ( )33لسنة 2811
الؽاء تحفظ جمهورٌة العراق على المادة ( )8من اتفالٌة الؽاء جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المراة الواردة فً
المانون رلم()66لسنة 1896
المادةٌ -ٔ-لؽى تحفظ جمهورٌة العراو على المادة رقم ()9من اتفاقٌة الؽاء جمٌع اشكال التمٌٌز ضد المراة
المنصوصعلٌهفًالمادةالثانٌةمنقانونتصدٌ االتفاقٌةرقم()ٙٙلسنة ٔ98ٙ
النص السابك
المادة ()8الفمرة()2
تمناالدولاالطراؾالمراةحقامساوٌالح الرجلفٌماٌتعل بجنسٌةاطفالهما 
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الفرع الثالث -:قانونمناهضةالعنؾأألسريفًأقلٌمكوردستانرقم()8لسنةٕٔٔٓ 
بىىؤنالعنىىؾأألسىىريظىىاهرةسىىلبٌةمخالفىىةلمبىىاديالشىىرابعالسىىماوٌةوالقىىولنٌٌنالوضىىعٌةولكىىون
الشىى 
ْ
أألسىىىىرةاسىىىىا المجتمىىىىعومىىىىناجىىىىلحماٌتهىىىىا مىىىىنالتفكىىىى وحماٌىىىىةأفرادهىىىىاوأتخىىىىاذاألجىىىىراءاتالقانونٌىىىىة
لسىىىىبلمتهاواسىىىىتقرارهاومنىىىىعالعنىىىىؾاالسىىىىريبىىىىالطروالوقابٌىىىىةقبىىىىلوقوعىىىىهدفعىىىىتالىىىىدولالىىىىىاصىىىىدار
قىىىوانٌٌنللحماٌىىىةمىىىنالعنىىىؾاالسىىىري(ٔ )وعلىىىىهىىىذاالىىىنهلسىىىارالمشىىىرعالكوردسىىىتانًعنىىىدماسىىىنقىىىانون
مناهضةالعنؾاالسريفًاقلٌمكوردستان–العراورقم()8لسنةٕٔٔٓ 
وقىىدعرفىىتالفقىىرة(ثالثىىا)مىىنالمىىادةاالولىىىمىىنالقىىانونالمىىذكورالعنىىؾاالسىىريبؤنىىه"كىىلفعىىلاوقىىول
اوالتهدٌىىىدبهمىىىاعلىىىىاسىىىا النىىىوعاالجتمىىىاعًفىىىًاطىىىارالعبلقىىىاتاالسىىىرٌةالمبنٌىىىةعلىىىىاسىىىا الىىىزواج
والقرابىىةالىىىالدرجىىىةالرابعىىة,ومىىىنتىىم ضىىىمهالىىىاالسىىرةقانونىىىامىىنشىىىؤنهانٌلحىى ضىىىررامىىنالناحٌىىىة
الجسدٌةوالجنسٌةوالنفسٌةوسلبالحقوقهوحرٌاته" 
وبؤمعىىانالنظىىرفىىًالتعرٌىىؾالمشىىارالٌىىهٌمكىىنتسىىجٌلبعىى المبلحظىىاتوعلىىىالنحىىوالتىىالًٌإخىىذعلىىى
المشىىىرعالكوردسىىىتانًتىىىؤثرهبالصىىىكو الدولٌىىىةالتىىىًجرمىىىتالعنىىىؾفجىىىاءتعرٌفىىىهللعنىىىؾاالسىىىريمطابقىىىا
مىىعبعىى التؽٌٌىىرلتعرٌىىؾاالعىىبلنالعىىالمًللقضىىاءعلىىىالعنىىؾضىىدالمىىراةوالىىذيوقعتىىهاألمىىمالمتحىىدة
سىىىنةٖ ٔ99والىىىذيعىىىرؾالعنىىىؾضىىىدالمىىىراةبانىىىه"ايفعىىىلعنٌىىىؾقىىىابمعلىىىىأسىىىا الجىىىن ٌىىىنجمعنىىىه
اوٌحتمىىلانٌىىنجمعنىىهأذىاومعانىىاتجسىىمٌة اوجنسىىٌةاونفسىىٌةللمىىراةبمىىافىىًذلىى التهدٌىىدبىىاقتىىراؾ
مثىىلهىىذاالفعىىلاوأألكىىراهاوالحرمىىانالتعسىىفًمىىنالحرٌىىةسىىواءاوقىىعذل ى فىىًالحٌىىاةالعامىىةاوالخاصىىة
ومنخبللالتعرٌؾالساب ٌمكنتحدٌد 
اوال:عناصر العنؾ االسري 
ٔ -الفعىىىلوقىىىدعرفىىىتالفقىىىرة(ٗ)مىىىنالمىىىادةٔ9مىىىنقىىىانونالعقوبىىىاتالعراقىىىًالفعىىىل(اوالسىىىلو 
االجرامىىً)بؤنىىههىىوكىىلتصىىرؾجرمىىهالقىىانونسىىواءكىىاناٌجابٌىىاامسىىلبٌاكىىالتر واالمتنىىاعمىىا
لىىىمٌىىىردنىىىصعلىىىىخىىىبلؾذلىىى والسىىىلو االجرامىىىًنوعىىىانسىىىلو العىىىالمالخىىىارجً,كالضىىىرب
والجىىىرفوأسىىىتعمالالمىىىواد الضىىىارةوؼٌرهىىىاوسىىىلو سىىىلبًوهىىىوامتنىىىاعاراديعىىىناتٌىىىانحركىىىة
اومجموعىىىةحركىىىاتعضىىىوٌةكىىىانلزامىىىااتٌانهىىىاوفعلتهىىىامىىىنقبىىىلالممتنىىىععىىىنذلىىى كؤمتنىىىاعاالم
عىىنارضىىاعطفلهىىااوتؽذٌتىىه,اواألمتنىىاععىىنارسىىالاحىىدافىىراداألسىىرةالمضىىىالىىىالمستشىىفى
لتلقىىىًالعىىىبلجوٌسىىىتبع دمىىىنعىىىداداالفعىىىالمجىىىردالتفكٌىىىروكىىىذل التصىىىمٌماالكٌىىىدواسىىىتبعاداالفعىىىال
الصادرةعنؼٌرارادةحرةواعٌة
ٕ -القىىىول:هىىىواللفىىىظالىىىدالعلىىىىمعنىىىىاوهىىىوتعبٌىىىربالللسىىىاناوبمىىىاٌىىىوحًعىىىنالقىىىولباالشىىىارة
كالقىىىذؾوالسىىىبواالهانىىىة( كلمىىىةانكلٌزٌىىىةتنحىىىدرمىىىناصىىىلالتٌنىىىًوتعنىىىًفىىىًاالطىىىاراللؽىىىوي 
() Genusاي(الجىىىن مىىىنحٌىىىثالىىىذكورةواالنوثىىىة)ونىىىرىكلمىىىة)Sexايالجىىىن تشىىىٌرالىىىى
التقسىىىٌمالبٌلىىىوجًبىىىٌنالىىىذكرواالنثىىىىبٌنمىىىاٌشىىىٌر(النىىىوع)Genderالىىىىالتقسىىىٌماتالموازنىىىة
وؼٌىىرالمتكافبىىةاجتماعٌىىاالىىىالىىذكورةواالنوثىىةورؼىىماسىىتخداممصىىطلاالجنىىدربكثىىرةفىىًاالونىىة
االخٌىىرةاالانىىهظىىلبصىىفته(مفهومىىاؼامضىىاوحالٌىىاٌسىىتخدمالنىىوعاالجتمىىاعًوبنىىاءعلىىىماسىىب 
ٌنقسمالنوعالىالقسمٌن
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ٔ -النىىىوعالبٌو لىىىوجً(اوالحىىىن )وٌعنىىىًالمعنىىىىاللؽىىىويوالموضىىىوعًللىىىذكورواالنوثىىىةوهىىىذاالنىىىوع
هوالذيممكنتمٌٌزالرجلعنالمراةباختبلؾالخواصالبٌولوجٌةلكلمنهما
ٕ -النىىىىوعاالجتمىىىىاعً:وهىىىىواالدواروالوظىىىىابؾاالجتماعٌىىىىةالتىىىىًالعبلقىىىىةلهىىىىابىىىىالنوعالبٌولىىىىوجً
وهذاالذيٌجبعدمالتمٌٌزبٌنالرجلوالنساءفٌهفهممتحدونتماما
ثالثا:وقوعالفعلفًاطارالعبلقاتاالسرٌة 
بموجىىبالفقىىرة(ثانٌىىا)مىىنالمىىىادة(االولىىى)مىىنهىىذاالقىىانوناناالسىىىرةاوالعبلقىىاتاالسىىرٌةعبىىارةعىىىن
"مجموعىىىةاشىىىخاصطبٌعٌىىىٌنتىىىربطهمرابطىىىةالزوجٌىىىةوالقرابىىىةالىىىىالدرجىىىةالرابعىىىةومىىىنٌكىىىونقىىىدتىىىم
ضىىىىمهالىىىىىاالسىىىىرةقانونىىىىاووفقىىىىالهىىىىذاالىىىىنصٌعىىىىداالشىىىىخاصالطبٌعٌىىىىونمىىىىناسىىىىرةواحىىىىدةوتىىىىربطهم
العبلقىىىاتاالسىىىرٌةاذاقامىىىتبٌىىىنهمواحىىىدةمىىىنالعبلقىىىاتالتالٌىىىة:الىىىزواج,القرابىىىة,الىىىىالدرجىىىةالرابعىىىة
ومىىنتىىمضىىمهالىىىاالسىىرةقانونىىاوفىىًتطبٌ ى احكىىامقىىانونمناهضىىةالعنىىؾاالسىىريفىىًاقلىىٌمكوردسىىتان
– العىىىراوانٌتىىىوافرفىىىًاالسىىىرةالىىىروابطالثبلثىىىةمجتمعىىىةبىىىلٌكفىىىًانتقىىىومبىىىٌناالشىىىخاصاحىىىدىهىىىذه
الىىروابطاواثنىىانمنهمىىااوجمٌعهىىا.فٌكفىىًانٌتىىوافرفىىًاالسىىرةالزوجىىانفقىىطاوالزوجىىانمىىعاالطفىىال
اوانتقىىىومبىىىٌناالشىىىخاصعبلقىىىةالقرابىىىةفقىىىطكاالسىىىرةالمتكونىىىةمىىىنعمىىىةوابنىىىاءاخٌهىىىافقىىىطاومىىىن
االخىىىوةواالخىىىواتفقىىىطاواالسىىىرةالمتكونىىىةمىىىنالىىىزوجٌنوالولىىىدالمضىىىمومفقىىىطوسىىىواءكىىىانوٌقٌمىىىونفىىىً
منىىىزلواحىىىداوفىىىًمنىىىازلمتعىىىددةاومسىىىتقلة .وعلٌىىىهٌجىىىبلقٌىىىامجىىىرابمالعنىىىؾاالسىىىريانٌقىىىعفعىىىل
اجرامىىًمىىىنشىىخصضىىىدشىىىخصآخىىرمىىىرتبطمىىىعالجىىانًبعبلقىىىةاالسىىىرٌةايانٌكىىونالجىىىانًوالمجنىىىى
علٌىىىهمىىىرتبطٌنبعبلقىىىةاسىىىرٌةفىىىًاطىىىاراسىىىرةواحىىىدةبؽىىى النظىىىرعىىىنالجىىىن الجىىىانًاوالمجنىىىًعلٌىىىه
فىىىبلٌقتصىىىرالعنىىىؾاالسىىىريعلىىىىالجىىىرابمالتىىىً ٌرتكبهىىىاالرجىىىالضىىىدالنسىىىاءاواالزواجضىىىدالزوجىىىاتاو
الوالىىدٌنضىىداالبنىىاءبىىلٌشىىملكىىلانىىواعالعنىىؾالىىذيٌرتكبىىهاحىىدافىىراداالسىىرةضىىدفىىرداوافىىرادآخىىرٌن
فىىًاالطىىاراالسىىرةالواحىىدةبؽىى النظىىرعىىنالجىىن الجىىانًاومكانتىىهمىىناالسىىرةوهىىذاٌعنىىًانىىهٌشىىمل
اٌضىىىىاعنىىىىؾالنسىىىىاءضىىىىدالر جىىىىال,اوالزوجىىىىاتضىىىىداالزواجاواالوالدضىىىىدالوالىىىىدٌناواالوالدضىىىىد
بعضهمالبع اوضداقاربهم .

واعتبىىىرتقىىىانونمناهضىىىةالعنىىىؾاالسىىىريرقىىىم()8االفعىىىالاالتٌىىىة وعلىىىىسىىىبٌلالمثىىىالعنفىىىااسىىىرٌاوجىىىاء
ذل فًالفقرةاوالمنالمادةالثانٌة 
ٔ -االكراهفًالزواج 
 -2زواج الشؽار وتزوٌج الصؽٌر.
 -3التزوٌج بدالً عن الدٌة.
 -4الطالق باألكراه.
 -5لطع صلة االرحام.
 -6اكراه الزوج للزوجة على البؽاء وامتهان الدعارة.
 -2ختان األناث.
 -9اجبار افراد األسرة على ترن الوظٌفة او العمل رؼما ً عنهم.
 -8اجبار األطفال على العمل والتسول وترن الدراسة.
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18ـ االنتحار اثر العنؾ االسري.
 -11االجهاض اثر العنؾ االسري.
12ـ ضرب افراد االسرة واالطفال بؤٌة حجة.
13ـللل االهانىىىةوالسىىىبوشىىىتماالهىىىلوابىىىداءالنظىىىرةالدونٌىىىةتجاههىىىاواٌىىىذابهاوممارسىىىةالضىىىؽطالنفسىىىًعلٌهىىىا
وانتها حقوقهاوالمعاشرةالزوجٌةباالكراه .

المحكمة المختصة فً دعاوي العنؾ االسري

ولللد نللص لللانون مناهضللة العنللؾ االسللري فللً اللللٌم كوردسللتان علللى تشللكٌل محكمللة خاصللة بمضللاٌا مناهضللة
العنؾ االسري فً الفمرة اوال من المادة الثالثة منه
ان ملللن اهللللم الضللللمانات التللللً ٌجلللدر بمشللللرعً الللللدول كافللللة توفٌرهلللا لضللللحاٌا العنللللؾ االسللللري او المعرضللللٌن
لمثللل هللذا العنللؾ هللو ضللرورة ان تنظللر فللً دعللواهم فللً جمٌللع مراحلهللا جهللة متخصصللة فللً شللإون االسللرة
تكلللللون ذات االهلللللداؾ ولائٌلللللة وعالجٌلللللة فلللللً نن واحلللللد ولعلللللل ابلللللرز ماٌجلللللب ان ٌتلللللوافر فلللللً تللللللن الجهلللللة
المتخصصلللة هلللو ان تلللؤتً بتشلللكٌل محلللاكم متخصصلللة بشلللإون االسلللرة  ,تكلللون منفصللللة علللن المحلللاكم العادٌلللة
وللللد نصلللت الملللادة الملللذكورة فلللً للللانون عللللى انللله تشلللكل محكملللة مختصلللة بمضلللاٌا مناهضلللة العنلللؾ االسلللري
وفلللك للللانون السللللطة المضلللائٌة لاللللللٌم رللللم ( )23لسلللنة  2882وبموجلللب الفملللرة الرابعلللة ملللن الملللادة االوللللى
من المانون المذكور تسمى هذه المحكمة ب( محكمة مناهضة العنؾ االسري )
اجراءات التحمٌك والمحاكمة

 -1سربة التحمٌك والمحاكمة
نصلللت الفملللرة (رابعلللا ) ملللن الملللادة الثانٌلللة ملللن للللانون مناهضلللة العنلللؾ االسلللري عللللى انللله " تكلللون اجلللراءات
التحمٌك والمحاكمة فً لضاٌا العنؾ االسري سرٌة"
والمبللللدا العللللام فللللً المللللانون العرالللللً فٌمللللا ٌتعلللللك بللللالتحمٌك االبتللللدائً اجللللراءه علللللى نحللللو علنللللً بالنسللللبة
للخطخصلللوم ووكالئهلللم وعللللى نحلللو سلللري بالنسلللبة للجمهلللور () واالصلللل فلللً اجلللراءات المحاكملللة هلللو العالنٌلللة
بالنسلللبة للجمهلللور واسلللتثناء جعلهلللا سلللرٌة بالنسلللبة لهلللم وفلللً ذللللن نصلللت الملللادة ( )152ملللن للللانون اصلللول
المحاكملللات الجزائٌلللة عللللى انللله ٌجلللب ان تكلللون جلسلللات المحاكملللة علنٌلللة ملللا للللم تملللرر المحكملللة ان تكلللون كلهلللا
او بعضلللها سلللإٌة ال ٌحظرهلللا ؼٌلللر ذوي العالللللة باللللدعوى مراعلللاة لالملللن او المحافظلللة عللللى االداب ولهلللا ان
تمنللع حظورهللا فئللات معٌنللة مللن النللاس وال ٌنكللر ملللا للسللرٌة مللن اهمٌللة كبٌللرة للفللرد والمجتمللع علللى السلللواء
نتٌجلللة للمزاٌلللا العدٌلللدة التلللً ٌملللدمها المبلللدا والضلللمانات التلللً ٌحممهلللا حٌلللث تسلللاعد عللللى كشلللؾ علللن الحمٌملللة
بعٌدا عن الضؽط الراي العام على العدالة التً ٌجب ان تظل مستملة ومحاٌدة
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 -2اصالح ذات البٌن
حفظللللا للحمللللوق والللللروابط االنسللللانً والسللللٌما االسللللرٌة منهللللا وتلبللللة للمصللللالح ودرا للمفاسللللد ومللللن اجللللل بللللث
ثمافلللة الصللللح والحلللوار والسللللم االجتملللاعً ونبلللذ العنلللؾ بشلللكل علللام والعنلللؾ االسلللري بشلللكل الخلللاص فملللد اتلللى
المشلللرع الكوردسلللتانً بنظلللام جدٌلللد للللٌس لللله نظٌلللر فلللً االجلللراءات الجزائٌلللة المتعلللارؾ علٌهلللا فلللً الملللانون
الجزائللً العرالللً وهللو ( نظللام اصللالح ذات البللٌن ) فمللد جللاء فللً المللادة الخامسللة مللن لللانون مناهضللة العنللؾ
االسللللري مللللا ٌللللاتً " علللللى المحكمللللة احالللللة اطللللراؾ الشللللكوى الللللى لجنللللة تشللللكل مللللن الخبللللراء والمختصللللٌن
الصلللالح ذات البلللٌن لبلللل احاللللة المضلللٌة اللللى المحكملللة المختصلللة وذللللن فلللً المضلللاٌا التلللً ٌجلللوز الصللللح فٌهلللا
على ان التإثر على اجراءات الحماٌة الواردة فً هذا المانون .
 -3امر الحماٌة
ملللنح المشلللرع الكوردسلللتانً فلللً الملللادة الرابعلللة ملللن للللانون مناهضلللة العنلللؾ االسلللري فلللً الللللٌم كوردسلللتان
لمللن كللان ضللحٌة عنللؾ اسللري او كللان معرضللا لمثللل هللذا العنللؾ ضللمانة علللى لللدر مللن االهمٌللة تتمثللل ب (امللر
الحماٌلللة )وٌمكلللن تعرٌفللله بؤنللله اجلللراء او تلللدبٌر مإللللت صلللادر علللن مرجلللع لضلللائً المخلللتص بمضلللاٌا العنلللؾ
االسإي بناء على طلب او بدونه عند الضرورة بهدؾ حماٌة من كان ضحٌة عنؾ االسري ,
ا – شروط اصدار أمر الحماٌة
بموجلللب الفملللرة (اوال) ملللن الملللادة الرابعلللة ملللن للللانون مناهضلللة العنلللؾ األسلللري "تصلللدر المحكملللة المختصلللة
امر الحماٌة عند الضرورة او بناء على طلب اي فرد من افراد االسرة او من ٌمثله
وطبما للفمرة السابمة فؤنه ٌشترط ألصدار أمر الحماٌة ماٌلً
 -1ان ٌصللللدر مللللن لبللللل المحكمللللة المختصللللة بمضلللللاٌا العنللللؾ االسللللري سللللواء كانللللت محكمللللة التحمٌلللللك
مناهضة العنؾ االسري او محكمو الجنح مناهضة العنؾ االسري
 -2وجود حالة الضرورة تستدعً اصدار امر الحماٌة
 -3تمللدٌم طلللب الللى المحكمللة ,سللواء مللن لبللل المجنللى علٌلله مللن احللدى جللرائم العنللؾ االسللري او مللن اي
فرد من افراد اسرته
ب -مدة أمر الحماٌة
جلللاء فلللً السلللطر األخٌلللر ملللن الفملللرة (اوال) ملللن الملللادة الرابعلللة ملللن للللانون مناهضلللة العنلللؾ األسلللري  "...عللللى
ان ٌتضلللمن األملللر ملللدة الحماٌلللة وللمحكملللة تمدٌلللدها كلملللا دعلللت الحاجلللة ٌتضلللح ان املللر الحماٌلللة اجلللراء مإللللت
ٌنتهللللً بانتهللللاء االسللللباب التللللً ادت الللللى اصللللداره وال ٌجللللوز اصللللدار اصللللدار امللللر الحماٌللللة دون تحدٌللللد مللللدة
معٌنة لتنفٌذه
ج -مضمون أمر الحماٌة وجزاء مخالفته
وبموجللللب الفمللللرة (ثالثللللا) مللللن المللللادة الرابعللللة مللللن لللللانون مناهضللللة العنللللؾ االسللللري ٌجللللب ان ٌتضللللمن أمللللر
الحماٌة ماٌلً
___________________.
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 -1تعهد من المشكو منه بعدم التعرض للمتضرر او اي فرد من افراد االسرة
 -2نمل الضحٌة الى الرب مستشفى او مركز صحً للعالج عند الحاجة او اذا طلبت الضحٌة ذلن
 -3عدم السماح للمشكو منه بدخول البٌت االسري بمرار من المحكمة وللمدة التً تراها فً حالة وجود خطر على
المشكو منه او اي فرد من االفراد االسرة اما اذا لم ٌتمٌد بامر الحماٌة وخالؾ ماجاء بها فانه ٌعد منتهكلا ألملر
الحماٌة وٌكون مستحما للعماب بموجب الفمرة الرابعة من نفس المادة التً تلنص عللى انله " فلً حاللة انتهلان
امر الحماٌة ٌعالب المخالؾ بالحبس مدة التزٌد على  49ساعة اة بؽرامة التمل عن  388888ثالث مائة الؾ
دٌنار "
د -التنازل عن أمر الحماٌة
اجاز المانون لطالب امر الحماٌة ان ٌتنازل عنه حٌث جاء فً افمرة ثانٌا من المادة الرابعة من لانون مناهضة
العنؾ االسري انه " لطالب الحماٌة التنازل عن هذا االمر بناءا على مستجدات وعلى المحكمة التاكد من ان طلب
االلؽاء لدم باختٌارها وانه فً مصلحة المتضرر وبموجب هذا النص فؤنه ٌشترط للتنازل المر الحماٌة ماٌلً
 -1تمدٌم طلب من لبل طالب امر الحماٌة وهو اما ان ٌكون المجنى علٌه طالب امر الحماٌة او احد افراد
اسرته اذا كان هو من لدم المر الحماٌة بدال من المجنى علٌه واذا كان امر الحماٌة لد اصدره المحكمة
المختصة من تلماء نفسها لوجود حالة الضرورة التضت اصداره من لبلها فال ٌجوز ألحد التنازل عنه وانا
ٌجوز للمحكمة وحدها الؽائه من تلماء نفسها وان كان ٌجوز للمجنى علٌه من العنؾ االسري او احد افراد
اسرته ان ٌطلب من المحكمة المختصة الؽاء امر الحماٌة  ,وللمحكمة هنا مطلك الحرٌة فً لبول هذا
الطلب او رده .
ٌ -2جب ان ٌكون طالب التنازل عن امر الحماٌة مختارا ولٌس مكرها على التنازل عنه وهذا الشرط ٌجب ان
تتاكد منه المحكمة لبل ااؼاء امر الحماٌة
 -3ان ٌكون التنازل عن امر الحماٌة من مصلحة المتضرر فللمحكمة المختصة ان تمتنع عن اؼاء امر
الحماٌة حتى وان طلب طالب الحماٌة التنازل عنه اذا وجد ان االلؽاء لٌس فً مصلحة المتضرر من العنؾ
االسري وذلن اذا ظهرت لدٌها دالئل تشٌر الى بماء الخطر على المتضرر وانه مازال ٌشكل تهدٌدا حمٌمٌا .

تدابٌرمكافحة العنؾ األسري
نصقانونمناهضةالعنؾاالسريعلىبع
لضحاٌاالعنؾاألسريوعلىالنحوالتالً 

االجراءاتوتدابٌرعبلجٌةاووقابٌة,بهدؾتقرٌرحماٌةاثر

ٔمراكزاألاٌواء:اوجبتالفقرة(ثانٌا)منقانونمناهضةالعنؾاألسريعلىوزارةالعملوالشإون
االجتماعٌةفًاقلٌمكوردستانتوفٌرمراكزاالٌواءلضحاٌاالعنؾاألسريومركزاالٌواءعبارةعنالماوى
الموقتألستقبالضحاٌاالعنؾاالسريحٌثٌجدونالماوىالمإقتلهملتلقًالرعاٌةالضرورٌةقبلالعودة
الىبٌوتهموذل باتباعكلالتدابٌرالصحٌةوالنفسٌةوالقانونٌةالبلزمةفًمثلهذهالحاالت 
ٕ-شمولضحاٌاالعنؾاألسريبخدماتشبكةالحماٌةاالجتماعٌةوذل بموجبالفقرة(ثالثا)منالمادةالثالثة
منقانونمناهضةالعنؾاألسري وهذهالشبكةتوفرللمشمولٌنباحكامهااالعاناتالنقدٌةوالخدماتاالجتماعٌة
_________________.
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تامٌن الرعاٌة الصحٌةاوجبتالفقرةرابعامنالمادةالثالثةمنقانونمناهضةالعنؾاألسريعلىوزارةالصحةبالتنسٌ معوزارة
العملوالشإوناالجتماعٌةتامٌنالرعاٌةالصحٌةواعادةتؤهٌلالمتضررمنالعنؾاألسري.اذؼالباماتكون
الحالةالنفسٌةلضحاٌاالعنؾاالسريفًؼاٌةالحساسٌةوتحتاجالىرعاٌةنفسٌةمتخصصة.االمرالذيٌتطلب
توفٌركافةخدماتالرعاٌةالصحٌةوالنفسٌةوالقانونٌةللضحاٌاعلىٌدفرٌ والمستشارٌٌنمناالختصاصٌٌن
الطبٌٌنوالخبراءالنفسانٌٌنالقانونٌٌنلمساعدتهمعلىتخطًمحنتهمواستعادةصحتهمالجسدٌةوالنفسٌة 
متابعة لضاٌا العنؾ األسري اناطتالفقرة(خامسا)منالمادةالثالثة 
منقانونمناهضةالعنؾأألسريمهمةمتابعةقضاٌاالعنؾاألسريب(المدٌرٌةالعامةلمناهضةالعنؾ
االسريالتابعةلوزارةالداخلٌةفًاقلٌمكوردستان .
.شرطة متخصصة ,
اوجبتالفقرة
السادسامنالمادةالثالثةمنقانونمناهضةالعنؾاألسريعلىوزارةالداخلٌةانشاءقسمخاصفًسل 
الشرطةقوامهااألساسًمنالشرطةالنسابٌةللتعاملمعقضاٌاالعنؾاألسري.حٌثانقضاٌاالعنؾاألسري
تتطلبتكوٌناتمهنٌةخاصةالبدمنتوافرهالدىالعاملٌنفًهذاالشان.وٌاحبذالونصالمشرععلى
ضرورةانٌتواجدضمنذل القسمعددمنالمختصٌنفًمجاالتالتربٌةوعلمالنف وعلماالجتماع
الدارسٌنللحاالتومحللٌنللقضاٌا .
التروٌللثقافةمناهضةالعنؾاألسري,الزمتالفقرةالسابعةمنالمادةالثالثةمنقانونمناهضةالعنؾاألسريالوزاراتوالهٌباتالرسمٌةالمختصةالتروٌللثقافةمناهضةالعنؾاألاسري .


____________________.
د .كلللللاوان اسلللللماعٌل ود .مسلللللعود حمٌلللللد اسلللللماعٌل  /شلللللرح للللللانون مناهضلللللة العنلللللؾ االسلللللري رللللللم ( )9لسلللللنة  2811فلللللً الللللللٌم كوردسلللللتان –
العراق المدٌرٌة العامة للمناهضة العنؾ ضد المراة ص155

ٔ7

العموبات
حللللللدد المشللللللرع الكوردسللللللتانً عموبللللللات عامللللللة لكللللللل مللللللن ٌرتكللللللب عنفللللللا اسللللللرٌا طبمللللللا للفمللللللرة (
اوال ) ملللن الملللادة ثانٌلللا ملللن للللانون العنلللؾ االسلللري فلللً الللللٌم كوردسلللتان – العلللراق وذللللن فلللً الملللادة
(السللابعة ) ملللن للللانون المللذكور وملللع ذللللن خلللص المشللرع جرٌملللة (ختلللان االنللاث بعموبلللات خاصلللة مختلفلللة
عن العموبة الممررة لؽٌرها من جرائم العنؾ االسري .
أوالًٌ :عاللللللب بؽراملللللة التملللللل علللللن ( )1888,888ملٌلللللون دٌنلللللار والتزٌلللللد عللللللً ( )5888,888مالٌلللللٌن
دٌنار كل من حرض على اجراء عملٌة ختان انثى.
ثانٌلللاًٌ :عاللللب بلللالحبس ملللدة التملللل علللن ( )6سلللتة اشلللهر والتزٌلللد عللللى ( )2سلللنتٌن وبؽراملللة التملللل علللن
( )2888,888ملٌللللونً دٌنللللار والتزٌللللد علللللى ( )5888,888خمسللللة مالٌللللٌن دٌنللللار او باحللللدى هللللاتٌن
العموبتٌن
كل من اجرى او ساهم فً عملٌة ختان انثى.
ثالثلللاًٌ :عاللللب بلللالحبس ملللدة التملللل علللن ( )1سلللنة واحلللدة والتزٌلللد عللللى ( )3ثلللالث سلللنوات وبؽراملللة التملللل
عللللن ( )5888,888خمسلللللة مالٌلللللٌن دٌنللللار والتزٌلللللد عللللللى ( )18,888,888عشللللرة مالٌلللللٌن دٌنلللللار او
باحدى هاتٌن العموبتٌن كل من اجرى او ساهم فً عملٌة ختان انثى اذا كانت لاصرة.

رابعللا ٌ:علللد ظرفللا ً مشلللددا ً للجلللانً اذا كللان الفاعلللل طبـٌللـبا ً او صلللٌدلٌا ً او كٌمٌائٌلللا ً او لابلللة او احلللد معلللاونٌهم
وعللللللى المحكملللللة ان تلللللؤمر ب منعللللله ملللللن مزاوللللللة مهنتللللله او عملللللله ملللللدة التزٌلللللد عللللللى ثلللللالث سلللللنوات
وفللً المللادة السللابعة مللن هللذا المللانون حللدد العموبللة الممللررة للعنللؾ االسللري مللع عللدم االخللالل بؤٌللة
عموبللللللللللللللة اشللللللللللللللد تللللللللللللللنص علٌهللللللللللللللا المللللللللللللللوانٌن النافللللللللللللللذة فللللللللللللللً االللٌم :وتللللللللللللللنص علللللللللللللللى
" ٌعاللللب بلللالحبس ملللدة التملللل علللن سلللتة اشلللهر والتزٌلللد عللللى ثلللالث سلللنوات وبؽراملللة التملللل علللن ملٌلللون
دٌنار والتزٌد على خمسة مالٌٌن دٌنار او باحدى هاتٌن العموبتٌن كل من ارتكب عنفا ً اسرٌاً".
و تطبلللك احكلللام للللانون العموبلللات العراللللً رللللم ( )111لسلللنة  1868المعلللدل وللللانون اصلللول المحكاملللات
الجزائٌلللة رللللم ( )23لسلللنة  1821المعلللدل وللللانون تعلللدٌل تطبٌلللك للللانون االحلللوال الشخصلللٌة رللللم ()15
لسنة  2889والموانٌن االخرى النافذة فً االللٌم فٌما لم ٌرد به نص فً هذا المانون.

د -كلللللاوان اسلللللماعٌل رئلللللٌس لسلللللم الملللللانون جامعلللللة صلللللالح اللللللدٌن ود -مسلللللعود حمٌلللللد اسلللللماعٌل اسلللللتاذ كلٌلللللة الملللللانون والعللللللوم السٌاسلللللة جامعلللللة
صلللللالحالٌن اربٌلللللل ,شلللللرح للللللانون مناهضلللللة العنلللللؾ االسلللللري فلللللً الللللللٌم كوردسلللللتان –العلللللراق رللللللم ()9لسلللللنة  2811مطبعلللللة شلللللهاب –اربٌلللللل
لسنة2815
نفس المصدر /ص 128-119
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المطلب -:الثالث -:
العنؾ أألسري فً الدول العربٌة
اندراسىىىةالعنىىىؾبصىىىورةبصىىىورةعامىىىةوالعنىىىؾاألسىىىريبشىىىكلخىىىاصفىىىًاالىىىدولالعربٌىىىةٌمٌىىىلفىىىً
معظمهىىىاالىىىىتحلٌىىىلمظىىىاهرالعنىىىؾبىىىالتركٌزعلىىىىاألبعىىىادالنفسىىىٌةواألجتماعٌىىىةواالقتصىىىادٌةالمسىىىببةلىىىه
,وترصىىىدابعىىىىادهبوصىىىىفةواحىىىىدامىىىىنمظىىىىاهرالتخلىىىؾاألجتمىىىىاعًواألقتصىىىىاديدونالنظىىىىرالٌىىىىهبوصىىىىفه
نتاجىىىالجملىىىةمىىىنالتحىىىوالتالبنٌوٌىىىةالتىىىًٌشىىىهدهاالمجتمىىىعالعربىىىًمنىىىذبىىىداٌاتالقىىىرنٕٓوحتىىىىاالن
,وٌاخىىذعىىىددكبٌىىىرمىىىنهمبالتفاعىىىلمىىعظىىىاهرةالعنىىىؾاألسىىىري,وكؤ نهىىىانتىىاجلعبلقىىىاتسىىىببٌةبىىىٌنمتؽٌىىىرات
محىىىددةواضىىىحة المعىىىالم,ممىىىاٌجعىىىلماسىىىالةوضىىىعحىىىدلهىىىارهنىىىابمجموعىىىةمىىىناالجىىىراءاتالقانونٌىىىةالتىىىً
ٌقترحونهىىىىاتىىىىارةاورهنىىىىابتحسىىىىٌنالواقىىىىعاالقتصىىىىاديواالجتمىىىىاعًللمىىىىراةمىىىىنخىىىىبللتمكٌنهىىىىااقتصىىىىادٌا
واجتماعٌىىىاتىىىارةاخىىىرىاومىىىنخىىىبللتطىىىوٌرالمإسسىىىاتاأل جتماعٌىىىةالقانونٌىىىةالتىىىًمىىىنشىىىانهاانتضىىىع
المىىراةفٌىىالموقىىؾالمقابىىلللرجىىلعلىىىالمسىىتوىاأل قتصىىاديواالجتمىىاعًوحتىىىالثقىىافًكمىىاٌبلحىىظعىىدد
كبٌىىىرمىىىنالمثقفىىىٌنالعىىىربانمظىىىاهرالعنىىىؾالمنتشىىىرفىىىًالمجتمىىىعالعربىىىًانمىىىاٌىىىاتًاكثرهىىىاانتشىىىارامىىىن
المشكلةالثقافٌة,ؼٌرانهمٌمٌلوندابماالىمعالجتهابطرٌقةؼٌرثقافٌة(ٔ) 
وانالفكىىىرالىىىذكوريالتسىىىلطًاحىىىدابىىىرزالتحىىىدٌاتالتىىىًمازالىىىتتواجىىىهالمىىىرأةفىىىًالبلىىىدانالعربٌىىىة,وان
هٌمنىىىةهىىىذاالىىىنمطمىىىنالتفكٌىىىروالسىىىلو مىىىازالٌلقىىىًبظبللىىىهالسىىىوداءعلىىىىحىىىالمبلٌىىىٌنالنسىىىاءوٌعٌىىى 
تقىىىدمهنوتقىىىدممجتمعىىىاتهنوهىىىذاالىىىنمطمىىىازالقابمىىىاولىىىهاثىىىارهعلىىىىطبٌعىىىةالعبلفىىىاتفىىىًاالسىىىرةوعلىىىى
التقسىىىٌمالتقلٌىىىديلىىىبلدوار,وٌشىىىكلاالسىىىا لمختلىىىؾاشىىىكالالتمٌٌىىىزوالعنىىىؾ,واصىىىبحتالحكومىىىاتنفسىىىها
تطىىىرفحماٌىىىىةالمىىىرأ ةكجىىىىزءمىىىىنبرنامجهىىىالتحقٌىىىى االمىىىناالجتمىىىىاعً,واذاكانىىىىتمعظىىىمالدسىىىىاتٌرفىىىىً
الىىىدولالعربٌىىىةنصىىىتعلىىىىالعدالىىىةوالمسىىىاواةوافسىىىافالمجىىىاللكىىىلمىىىنالرجىىىلوالمىىىراةللمشىىىاركةفىىىً
الحٌاةالعامةاالانالواقعالعملًٌخالؾالدساتٌراحٌانا(ٕ) 
اما بالنسبة لتجارب الدول العربٌة فتتمثل فً انها الزالت تركز على مناهضة العنؾ ضد المرأة وضرورة
التوسعفًدراسةظاهرةالعنؾضدالمرأ منخبللتاسٌ هٌباتاومجال تاخذعلىعاتقهابالتعاونمع
مإسساتالمجتمعالمدنًلتطوٌراالستراتٌجٌاتوالبراملالمختلفةمعتمدةعلىالخطابالنسويالمحدودولم
تتوسعالىنطاوالسٌاساتوالتشرٌعاتالعامةاواالنشطةالفعلٌةوالحقٌقٌة,هذاوالتزالهنا عواب وعقبات
امام تطبٌ البرامل المختلفة مثل عدم تطبٌ كامل لمبدا المساواة وازالة مختلؾ اشكال التمٌٌز ضد المرأة
وتجسٌد 



___________________________ 

- - 1اسلللمى خضلللر ,مناهضلللة العنلللؾ ضلللد الملللراة واالفكلللار المإسسلللة له.مجللللة االنسلللانً تصلللدر علللن اللجنلللة الدولٌلللة للصللللٌب االحملللر للللاهرة ,مصلللر ,العلللدد
,49ص16
 -2احمد عبدالعزٌز االصفر المحامً ,مشكلة العنؾ االسري فً المجتمع العربً  ,الراهن المجلة العربٌة للدراسات االمنٌة والتدرٌبٌة
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السٌاسىىىىاتوالخطىىىىطوالبىىىىراملالوطنٌىىىىةواعلنىىىىتاالمانىىىىةالعربٌىىىىةللجامعىىىىةالعربٌىىىىةانهىىىىابصىىىىدداعىىىىداد
اسىىىتراتٌجٌةاقلٌمٌىىىةعربٌىىىةتحىىىتعنىىىوانحماٌىىىةالمىىىراةالعربٌىىىة,االمىىىنوالسىىىبلمتهىىىدؾالىىىىوقاٌىىىةالمىىىراة
من 
العنىىىؾوحماٌتهىىىامنىىىهوخاصىىىةفىىىًحىىىاالتالنزاعىىىاتوالحىىىروب,اسىىىهامامنهىىىافىىىًفعالٌىىىاتالٌىىىومالعىىىالمً
لمناهضةالعنؾضدالمرأة(ٔ) .
ودعىىىىتاالمانىىىىةالعامىىىىةللجامعىىىىةالعربٌىىىىةمنظمىىىىاتالمجتمىىىىعالمىىىىدنًوالجمعٌىىىىاتاالهلٌىىىىةالمعنٌىىىىةبقضىىىىاٌا
تنمٌىىىىةالمىىىىراةالىىىىىمسىىىىاندةالجهىىىىودالمبذولىىىىةعلىىىىىمسىىىىتوىالىىىىدولالعربٌىىىىةاوفىىىىًاطىىىىارالعمىىىىلالعربىىىىً
المشىىتر عبىىرتوسىىٌعنطىىاوالتو عٌىىةالعامىىةباهمٌىىةوقىىؾكىىلاشىىكالالعنىىؾوالتمٌٌىىزعلىىىاسىىا النىىوع
االجتماعًوالتاكٌدعلىضروراتحماٌةالمراةمنالعنؾ 
ودعىىىتالجامعىىىةالعربٌىىىةالىىىىتخصىىىٌصصىىىندووهدفىىىهدعىىىمالمعنفىىىاتمىىىنالنسىىىاءمىىىعالعمىىىلعلىىىىانشىىىاء
مراكىىىزومإسسىىىاتتىىىدعمهنخاصىىىةفىىىًالمنىىىاط العربٌىىىةاالكثىىىرتضىىىررامىىىعالىىىدعوةالىىىىمزٌىىىدمىىىنسىىىبل
االصىىىبلفالتىىىًتضىىىمنحقىىىووالمىىىراةفعلٌىىىاكىىىذل ٌجىىىبتكىىىاتؾالنسىىىاءالعربٌىىىاتمعىىىاعبىىىرتفعٌىىىلسىىىبل
الحىىواروالنقىىاةفىىًمىىإتمراتدورٌىىةتنىىاقةاهىىمالقضىىاٌاالمتعلقىىةبىىالعنؾخاصىىةمشىىكلتًالتعلىىٌموالفقىىر
الذٌنٌنتجااالمٌةوبالتالًجهلالنساءبالعنؾوكٌفٌةمواجهته(ٕ) .
امىىىافىىىًالمجتمعىىىاتالعربٌىىىةفتمثىىىلالمىىىراةالموضىىىوعالربٌسىىىًللعنىىىؾاالسىىىريحٌىىىثتبىىىدومسىىىتلبةمىىىن
حرٌتهىىىاوادمٌتهىىىابشىىىكلمرٌىىىعوفىىىًالوقىىىتالىىىذيالتسىىىتطٌعالتصىىىرؾبتفسىىىهاٌحىىى الخىىىرٌنالتصىىىرفبها
,انهىىىاملكٌىىىةجماعٌىىىةٌتصىىىرؾفٌهىىىاجمٌىىىعافىىىراداالسىىىرةمىىىناالبوالىىىزوجواالخالىىىىالعىىىموالخىىىالوابىىىن
العموابنالخال.....ال 







____________ 
( - )1العٌاشلللللً عصلللللر ,الحلملللللة الضلللللعٌفة ,العنلللللؾ ضلللللد االطفلللللال ممدملللللة للنلللللدوة ,العنلللللؾ دراسلللللات فلللللً االسلللللٌاب والنتلللللائج جامعلللللة املللللارات الشللللللارلة
/2884/4/15,ص885
()2هند مصطفى علً ,العنؾ ضد المراة بٌن المجالٌن العام والخاص ندوة المراة والحٌاة العامة ,سورٌا /2882,ص882
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وتجمىىىعالدراسىىىاتعلىىىىكىىىونظىىىاهرةالعنىىىؾاالسىىىريالتعىىىرؾحىىىدوداجتماعٌىىىةاوثقافٌىىىةاوطبقٌىىىة,بىىىل
منتشىىىرةبىىىٌناالسىىىرالمٌسىىىورةوالفقٌىىىرةبىىىٌنالمتعلمٌىىىٌنواالمٌىىىٌن,بىىىٌنسىىىكانالرٌىىىؾوالحضىىىرعلىىىىحىىىد
سواء 
كمىىىاتفٌىىىدالدراسىىىات الحدٌثىىىةالتىىىًاجرٌىىىتعلىىىىالعنىىىؾالموجىىىهضىىىدالنسىىىاءفىىىًالمجتمعىىىاتالعربٌىىىةان
التقالٌىىدالمتشىىددةوراءمعظىىمحىىاالتالعنىىؾوصىىوالالىىىالقتىىلومىىاٌعىىرؾبجىىرابنالشىىرؾالمنتشىىرةبقىىوة
فًكلالمجتمعاتالعربٌة(ٔ) .
وٌشىىهدالعىىالمالعربىىًاهتمامىىابقضىىٌةالعنىىؾضىىدالمىىراة,وقىىدتبنىىىالىىدفعفىىًسىىبٌلهىىذهالقضىىٌةعىىددكبٌىىر
مىىنمإسسىىىاتالمجتمىىىعالمىىىدنًالمحلٌىىىةخاصىىةتلىىى التىىىًتجىىىددعمىىىامىىنجهىىىاتدولٌىىىةمعٌنىىىةكهٌبىىىةاالمىىىم
المتحدةوصندوواالممالمتحدةللسكان,الهٌبةالمستقلةمثلاالوكسافام(ٕ) 

وٌظىىلالعنىىؾأأل سىىريظىىاهرةمىىناكثىىرالظىىواهرؼموضىىافىىًالمجتمعىىاتالعربٌىىةنظىىرالتىىاثٌرالعوامىىل
األ جتماعٌىىةوالثقافٌىىةالتىىًتحىىدمىىنرصىىدالظىىاهرةوالتعامىىلمعهىىاومىىاٌإكىىدذلىى قلىىةالدراسىىاتالمٌدانٌىىىة
نتٌجةلصعوباتالتًٌواجهها 
البىىىىاحثونفىىىىًالحصىىىىولعلىىىىىبٌانىىىىاتاحصىىىىابٌةٌمكىىىىنتحلٌلهىىىىاوتفسىىىىٌرها,وعلىىىىىالىىىىرؼممىىىىنالتحىىىىوالت
االجتماعٌةوالثقافٌةالسرٌعةالتًطراتعلىالمجتمعاتالعربٌةبصفة 
عامة,وخاصةزٌادةفرصالتعلٌم,وانتشاروسابلاالتصالالمسموعةوالمربٌة 
وخىىىروجالمىىىراةللعمىىىل,االانمنظومىىىة التىىىراثاالجتمىىىاعًالمتمثىىىلفىىىًالعىىىاداتوالتقالٌىىىدمىىىازالىىىتتشىىىكل
عابقاامامبع

الفباتاالجتماعٌةكالمراةوالطفل .

وانالعنىىؾٌوضىىععبلقىىةالتبعٌىىةالقابمىىةبىىٌنالمىىراةوالرجىىلفىىًمجتمعاتنىىاالعربٌىىةوالنظىىرةالدونٌىىةالتىىً
التىىىًتعتبىىىرانهوٌىىىةالمىىىراةوحماٌتهىىىاالتتحقىىى االمىىىن خىىىبللالرجىىىلالىىىذيٌصىىىباالمحىىىامًوالمعتىىىديفىىىً
نفىى الوقىىت,وٌعتبىىرالعنىىؾالوسىىٌلةالوحٌىىدةلتهمىىٌةالمىىراةوجعلهىىاؼٌىىرقىىادرةعلىىىالنهىىو

بمسىىتواها

االجتمىىىاعًوالعلمىىىً,بحٌىىىثتشىىىهدعىىىدةمجتمعىىىاتعربٌىىىةجىىىرابمقتىىىلالشىىىرؾالتىىىًتمارسىىىهااالسىىىرةعلىىىى
المىىراة,ولقىىدانظمىىتمعظىىمالىىدولالعربٌىىة الىىىاتفاقٌىىةالقضىىاءعلىىىجمٌىىعاشىىكالالتمٌٌىىزضىىدالمىىراةفىىً
ؼضىىىىونعقىىىىدٌنونصىىىىؾمىىىىنالىىىىزمن,االانانضىىىىمامهاترافىىىى مىىىىععىىىىددمنالتحفظىىىىاتالتىىىىًسىىىىعتهىىىىذه
الىىىىدولالىىىىىسىىىىحبهاتىىىىدرٌجٌاعىىىىنطرٌىىىى الىىىىتبلإمواالنسىىىىجامبىىىىٌناالتفاقٌىىىىةمىىىىنناحٌىىىىةوبىىىىٌننصىىىىوص
تشرٌعاتهالوطنٌةمنناحٌةاخرى 
___________________
() 1دمحم بن سفر المرنً تاثٌر العنؾ العاءلً على السلون االنحرافً للطالبات المرحلة المتوسطة مكة المكرمة /2885ص811
( ) 2صوت النساء  ,صحٌفة شهرٌة تنعً بمضاٌا المجتمع  ,الجامعة العربٌة واستراتٌجٌةولاٌة المراة من العنؾ  ,العدد  ,2818 ,325فلسطٌن.
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الفرع أألول -:
لانون الحماٌة من العنؾ األسري األردنً رلم  6لسنة : 2889
اوأل :
اعتمىىىدأالردنفىىىًعىىىامٕٓٓ8قىىىانونالحماٌىىىةمىىىنالعنىىىؾأالسىىىري)القىىىانونرقىىىمٙا ّنهىىىذاالقىىىانونالىىىذي
خضىىعنصىىهلتعىىدٌبلتهىىاّمىىةفىىًعىىام,ٕٓٔ7الٌىىؤتًعلىىىذكىىرمفهىىومالعنىىؾالقىىابمعلىىىأسىىا النّىىوع
االجتمىىاعً.وٌمكىىناعتبىىارهعمومىىاًقىىانونحماٌىىةبمىىاأنّىىهٌىىنصعلىىىإصىىدارأوامىىرتقٌٌدٌّىىةضىىدّالمعتىىدي
وعلىىىىاتخىىىاذتىىىدابٌرحماٌىىىةفورٌّىىىةفىىىًحىىىاالتالعنىىىؾأألسىىىري.كمىىىاٌُجٌىىىزإجىىىراءعملٌّىىىةوسىىىاطةوذلىىى 
رهنىىىاوانتقىىىدالمجتمىىىعالمىىىدنًإمكانٌّىىىةإطىىىبلوعملٌّىىىةوسىىىاطةحتّىىىىفىىىًحالىىىةتكىىىرارًبموافقىىىةالضىىىحٌّة.
الًوقىىىد.دعىىىاإلىىىىنطىىىاوتطبٌىىى أكثىىىرحصىىىراوٌفىىىر القىىىانونأٌضىىىاً
الجىىىرمأوإذاكانىىىتالضىىىحٌّةاطفىىىا 
علىىىىالعىىىاملٌنفىىىًالقطىىىاعالصىىىحًاواجتمىىىاعًاوتعلٌمىىىً.التبلٌىىىػعىىىنايحالىىىةعنىىىؾأسىىىريأوإسىىىاءة
معام لىىةأطفىىىالشىىىهدواعلٌهىىاأواشىىىتبهوافٌهىىىا.ومىىىعذلىى ٌ,نطىىىويهىىىذاالقىىىانونعلىىىبعىىى أوجىىىهالقصىىىور
الهىىاّمىىةمىىنضىىمنهاإال خفىىاوفىىًتجىىرٌمأشىىكالمىىنالعنىىؾمىىنقبٌىىلالقٌىىودالمفروضىىةعلىىىحرٌّىىةالنّسىىاء
وخٌىىىىاراتهنوإالسىىىىاءةاالقتصىىىىادٌّةوالعنىىىىؾالنفسىىىىًواالؼتصىىىىابالزوجىىىىًواسىىىىتبعادالىىىىزوجالسىىىىاب أو
الشرٌ الحمٌمفًإطارعاالقةؼٌرزوج ّ
ً
ولمللللد عرفللللت األشللللخاص المللللذكورون فللللً المللللادة ( )3مللللن المللللانون ممللللن ٌمٌمللللون فللللً البٌللللت األسللللري 8اي
المنزل الذي ٌمٌم فٌه افراد االسرة معا وٌمصد بافراد االسرة
أ -الزوج والزوجة بعمد زواج شرعً وابناإهم واحفادهم 8
ب -ابناء احد الزوجٌن من زواج شرعً نخر 8
ج -والد ووالدة أي من الزوجٌن 8
د -االخوة واالخوات الي من الزوجٌن 8
هللـ -الشللخص المشللمول بحضللانة اسللرة بدٌلللة ممللن لللم ٌللتم الثامنللة عشللرة مللن عمللره وفمللا الحكللام أي تشللرٌع
المفعول8
وتعتبلللر للللانون الحماٌلللة ملللن العنلللؾ االسلللري االردنلللً فٌملللا علللدا الجلللرائم التلللً تخلللتص بهلللا محكملللة الجناٌلللات
تعتبلللر الجلللرائم الوالعلللة عللللى االشلللخاص الطبٌعٌلللٌن عنفلللا اسلللرٌا اذا ارتكبهلللا احلللد افلللراد االسلللرة اتجلللاه اي فلللرد
نخلللللللللللللللللللر منهلللللللللللللللللللا ونصلللللللللللللللللللت الفملللللللللللللللللللرة  1ملللللللللللللللللللن الملللللللللللللللللللادة السادسلللللللللللللللللللة عللللللللللللللللللللى ان "
أ -1-تإللللؾ بملللرار ملللن اللللوزٌر  ,بالتنسٌلللـك ملللع ادارة حماٌلللة األسلللرة لجلللان تسلللمى ( لجلللان الوفلللاق االسلللري )
وٌحللللللللللدد فللللللللللً هللللللللللذا المللللللللللرار عللللللللللدد اعضللللللللللاء كللللللللللل لجنللللللللللة وٌسللللللللللمً احللللللللللدهم رئٌسللللللللللا لهللللللللللا 8
 -2تتللللولى لجللللان الوفللللاق االسللللري بللللذل مسللللاعً االصللللالح والتوفٌللللك بللللٌن افللللراد أألسللللرة  ,ولهللللا االسللللتعانة
بلللللذوي الخبلللللرة واالختصلللللاص ملللللن اي جهلللللة ذات عالللللللة وملللللن المجتملللللع المحللللللً لتحمٌلللللك هلللللذه الؽاٌلللللة 8
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ب -لللللوزٌر تفلللوٌض الصلللالحٌة المنصلللوص علٌهلللا فلللً البنلللد (  ) 1ملللن الفملللرة ( أ ) ملللن هلللذه الملللادة الملللٌن
علللام اللللوزارة او اللللى أي ملللن ملللدٌري الملللدٌرٌات فلللً اللللوزارة او فلللً مراكلللز المحافظلللات واأللوٌلللة وٌشلللترط فلللً
هلللذا التفلللوٌض ان ٌكلللون خطٌلللا ومحلللددا 8وتعطلللى االفضللللٌة التحوٌلللل اللللى لجلللان الوفلللاق االسلللري وذللللن لبلللل
اتخلللاذ اي ملللن تلللدابٌر الحماٌلللة عللللى ان تراعلللى فلللً ذللللن مصللللحة االسلللرة وذللللن حسلللب الملللادة السلللابعة ملللن
الملللللانون حماٌلللللة ملللللن العنلللللؾ االسلللللري وعللللللى مملللللدمً الخلللللدمات الطبٌلللللة او االجتماعٌلللللة او النعلٌمٌلللللة ملللللن
المطلللاعٌن العلللام والخلللاص واجلللب ابلللالغ الجهلللات المختصلللة حلللال علمهلللم او مشلللاهدتهم نثلللار العنلللؾ واشلللعاره
انهلللا ناجملللة علللن العنلللؾ االسلللري وذللللن كملللا جلللاء فلللً فملللرة (ا)الملللادة الثامنلللة وكملللا جلللاء فلللً الفملللرة (ب) ملللن
نفلللس الملللادة فلللؤن " عللللى الملللوظفٌن المكلفلللٌن اتخلللاذ االجلللراءات الالزملللة لضلللمان سلللالمة المتضلللرر ملللن افلللراد
االسللللرة حللللال علمهللللم بولللللوع اي نللللوع مللللن لضللللاٌا العنللللؾ االسللللري وكمللللا فللللرض المللللانون العنللللؾ االسللللري
االردنللً علللى الظابطللة العدلٌللة مللن افللراد وضللباط االمللن العللام االنتمللال الللى مكللان ولللوع العنللؾ االسللري وفللً
الحاالت المنصوص علٌها فً المادة العاشرة وكما ٌلً :
أ-عنللللللد ورود بللللللالغ ٌتضللللللمن ان هنللللللان حالللللللة عنللللللؾ اسللللللري لائمللللللة او انهللللللا علللللللى وشللللللن الولللللللوع 8
ب-عنللللللللد ورود بللللللللالغ ٌتضللللللللمن خرلللللللللا ً المللللللللر حماٌللللللللة نافللللللللذ صللللللللدر وفمللللللللا ً الحكللللللللام هللللللللذا المللللللللانون 8

التدابٌر االحترازٌة .

ٌجلللوز لملللدٌر ادارة حماٌلللة األسلللرة او رئلللٌس لسلللم حماٌلللة االسلللرة فلللً لضلللٌة متعلملللة بلللالعنؾ االسلللري اتخلللاذ
أي ملللن االجلللراءات المبٌنلللة ادنلللاه كتلللدبٌر حماٌلللة احتلللرازي لضلللمان علللدم التعلللرض للمتضلللرر او أي ملللن افلللراد
األسرة

أ -تعهللللللللللد مللللللللللن المشللللللللللتكى علٌلللللللللله بعللللللللللدم التعللللللللللرض للمتضللللللللللرر او أي مللللللللللن افللللللللللراد االسللللللللللرة 8
ب -فلللً حلللال وجلللود خطلللر عللللى المتضلللرر او احلللد افلللراد اسلللرته ٌمكلللن اتخلللاذ أي ملللن االجلللراءات التالٌلللة -:
-1علللدم السلللماح للمشلللتكى علٌللله بلللدخول البٌلللت األسلللري لملللدة ال تزٌلللد عللللى ( )49سلللاعة اذا للللم ٌكلللن هنلللان
وسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللٌلة
اخرى لتؤمٌن الحماٌة للمتضرر او أي من افراد أألسرة .

-2االحتفلللاظ بالمشلللتكى علٌللله لملللدة ال تزٌلللد عللللى ( )24سلللاعة فلللً ادارة حماٌلللة األسلللرة او احلللد السلللامها لحلللٌن
تلللؤمٌن الحماٌلللة للمتضلللرر او الي ملللن افلللراد االسلللرة اذا تعلللذر اتخلللاذ ا جلللراء المشلللار الٌللله فلللً البنلللد (  ) 1ملللن
هذه الفمرة 8كما جاء فً لانون حماٌة من العنؾ االسري االردنً المادة الثاتٌة عشر

أٌ -جوز لمدٌر ادارة حماٌة األسرة او رإساء السام الحماٌة فً المحافظات وبالتعاون والتنسٌك مع الوزارة او أي
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منمدٌرٌاتهاتحوٌلالمتضرروالمشتكىعلٌهالىلجانالوفاواالسريفًالمرحلــةاالولىفًحــالموافقة
الطرفٌنقبلاحالةاالمرالىالمحكمةٓ 

ب-إذالمٌتمالتوصلالىاتفاوبٌنالطرفٌنوفقاًألحكامالفقرة(أ)منهذهالمادةفٌحالاالمرالىالمحكمةواذا
ماتمالتوصلالىاتفاوبٌنالطرفٌنتتوقؾمبلحقةالمشتكىعلٌهٓ 


اصداراالمرالحماٌةلصدوراالمربالحماٌةللمعنفاتتضمنقانونحماٌةاالسرةالىعددمناالجراءات
القانونٌةوذل لتوفٌراقصىحماٌةممكنةللمراةالمعنفة 
أ-تصدرالمحكمةحالقناعتهابضرورةحماٌةالمتضرروافرادأألسرةأمرحماٌةٌلزمالمشتكىعلٌهبؤي 
حسبالمادةرقمالثالثةعشرمنالقانونالمذكور 
مماٌلً -:
ٔ-عدمالتعر للمتضرراوأيمنافراداألسرةاوالتحرٌ علىالتعر لهمٓ 
ٕ -عدماالقترابمنمكاناالقامةالبدٌلةسواءكانمكاناآمنااوداررعاٌةاوأيمكانٌذكرفًامرالحماٌةٓ 
ٖ-عدماالضراربالممتلكاتالشخصٌةللمتضرراوأيمنافراداالسرةٓ 

ٗ-تمكٌنالمتضرراوالمفو منقبلهمندخولالبٌتاألسريبوجودالموظؾالمكلؾالخذممتلكاته
الشخصٌةوتسلٌمهالصاحبالعبلقةبموجبضبطباستبلمهآ 

بٌ-لتــزماطراؾالشكوىبعدمالتصرؾباالموالالمخصصةلمعٌشةأألسرةٓ 

مدةالحماٌة 
الصداراالمربالحماٌةلللمعنفةٌجبانتحددالمدةالمقررةللحماٌةوذل النامرالحماٌةتكونمإقتاوبامكان
التجدٌداالمراذااقتضتالحاجةالٌهاكماجاءفًالمادةالرابعةعشر
أٌ-صدرأمرالحماٌةمنالمحكمةلمدةالتزٌدعلىشهر,قابلةللتجدٌدوفقاالحكامهذهالمادةٓ 
بٌ -جوزتجدٌدأمرالحماٌةعلىانالتتجاوزمدةالحماٌةستةاشهروذل فًأيمنالحــاالتالتالٌة 

ٔ-اذاتمانتهاكهاوخرقهمنالمشتكىعلٌهٓ 

ٕ-اذااقتنعتالمحكمةبضرورةحماٌةالمتضرراوأيمنافراداألسرةالذٌنتمذكرهمفًامرالحماٌةٓ 
ج-اليمنطرفًالنزاعاثناءنفاذقرارالحماٌةالتقدمالىالمحكمةبطلبالؽابهاوتعدٌلهبناءعلىاي
مستجداتٓ 
د-تصدرالمحكمةايقراراتالحقةبؤمرالحماٌةعندالضرورةلضمانتنفٌذهوسبلمةافراداألسرةٓ 

وللمحكمةتوقٌؾالمشتكىعلٌهلمدةالتزٌدعلىاسبوعفًأيمنالحاالتالتالٌةكتدابٌرحماٌة -:
أ-اذااقتنعتانامرالحماٌةاالحترازياوامرالحماٌةالٌفًبؽر حماٌةالمتضرراوأيمنافرادأألسرة
الذيٌحتاجللحماٌةوذل حسبالمادةالرابعةعشرٓ 
وفًحالةعدمالتزمالمشتكىعلٌهبؤمرالحماٌةاالحترازياوامرالحماٌةقاصدآً 

أفٌعاقبمنقبلالمحكمةعلىالنحوالتالً -:
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ٔ -بؽرامىىىىةالتزٌىىىىدعلىىىىىمابىىىىةدٌنىىىىاراوبىىىىالحب مىىىىدةالتزٌىىىىدعلىىىىىشىىىىهراوبكلتىىىىاهىىىىاتٌنالعقىىىىوبتٌنٓ 
ٕ -بؽرامىىىةالتزٌىىىدعلىىىىمىىىابتًدٌنىىىاراوبىىىالحب مىىىدةالتزٌىىىدعلىىىىثبلثىىىةاشىىىهراوبكلتىىىاهىىىاتٌنالعقىىىوبتٌن
اذااقتــىىىىىىىىىـرن خىىىىىىىىىروامىىىىىىىىىرالحماٌـىىىىىىىىىـةباسىىىىىىىىىتخدامالعنىىىىىىىىىؾتجىىىىىىىىىاهأيمىىىىىىىىىنالمشىىىىىىىىىمولٌنبىىىىىىىىىهٓ 
ب -اذاتكىىررخىىروامىىرالحماٌىىةالكثىىرمىىنمىىرتٌنفٌعاقىىبالمشىىتكىعلٌىىهبىىالحب مىىدةالتقـىىـلعىىنثبلثىىة
اٌىىىاموالتزٌىىىد علىىىىسىىىتةاشىىىهروبؽرامىىىةالتزٌىىىدعلىىىىمىىىابتًدٌنىىىارٓكمىىىاجىىىاءفىىىًنىىىصالمىىىادةالسادسىىىة
عشر 
و تنظىىىرالمحكمىىىةبطلىىىبالتعىىىوٌ بنىىىاءعلىىىىطلىىىبالمتضىىىرراوأيجهىىىةذاتعبلقىىىةبىىىه,علىىىىانتإخىىىذ
بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٌناالعتبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار باالضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىافةللقواعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدالعامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاٌلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىً -:
أ -الوضىىىعالمىىىالًلطرفىىىًالنىىىزاعومىىىدىتىىىؤثٌرالىىىزامالمىىىدعىعلٌىىىهبىىىدفعكامىىىلالتعوٌضىىىاتعلىىىىوضىىىع
االسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرةٓ 
ب-المصارٌؾالتًترتبتنتٌجةاجراءاتالحماٌةٓ 
وعنىىىىدال موافقىىىىةاطىىىىراؾالنىىىىزاع,للمحكمىىىىةاتخىىىىاذاالجىىىىراءاتالمبٌنىىىىةادنىىىىاهكبىىىىدٌلاواضىىىىافةالىىىىىامىىىىر
الحماٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
أ-تحوٌلكلمنالمتضرروالمشتكىعلٌهالىلجانالوفاواالسريٓ 
ب-تحوٌىىىلاحىىىداوكىىىبلطرفىىىًالشىىىكوىوافىىىراداالسىىىرةالىىىىجلسىىىاتاالرشىىىاداالسىىىرياواعىىىادةالتؤهٌىىىل
النفسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىً 
واالجتمىىىاعًٓ وللممحكىىىةتوقٌىىىؾالمشىىىتكًعلٌىىىىهولمىىىدةالتزٌىىىدعلىىىىاكثىىىىرمىىىناالسىىىبوعوذلىىى كتىىىىدابٌر
احترازٌىىىةاذاتبىىىٌنلهىىىااناالمىىىراالحتىىىرازيالٌفىىىًبىىىالؽر وذلىىى لضىىىمانحماٌىىىةالمتضىىىرروكمىىىاجىىىاء
فىىًالمىىادةالخامسىىةاعشىىرفىىًحالىىة عىىدمالتىىزامالمشىىتكًعلٌىىهبىىاالمرالحتىىرازياوامىىرالحماٌىىةقصىىدا.
وامىىىافىىىىًحالىىىىةخىىىروامىىىىرالحماٌىىىىةمىىىىنقبىىىلالمشىىىىتكىعلٌىىىىهخصىىىىصالقىىىانونالمىىىىذكورعقوبىىىىاتعلٌىىىىه
بالؽرامىىىةاوبىىىالحب اوبكلتىىىاالعقىىىوبتٌنواذااقتىىىرنخىىىروامىىىرالحماٌىىىةباسىىىتخدامالعنىىىؾاتجىىىاهالمشىىىمولٌن
بىىهولقىىدحىىددالم شىىرععقوبىىةبىىالحب مىىدةالتقىىلعىىنثبلثىىةاٌىىاموالتزٌىىدعىىنسىىتةاشىىهروبؽرامىىةالتزٌىىد
علىىىمىىابتًدٌنىىارفىىًحالىىةتكىىراراالختىىراووكمىىاجىىاءفىىًالمىىادةالسادسىىةعشىىر.كمىىاوتنظىىرالمحكمىىة
بطلىىىبالتعىىىوٌ المىىىالًوذلىىى بنىىىاءعلىىىىطلىىىبالمتضىىىرراوايجهىىىةذاتعبلقىىىةولكىىىنعلىىىىانتإخىىىذ
بنظىىىراال عتبىىىارالوضىىىعالمىىىالًلطرفىىىًالنىىىزاعومىىىدىتىىىؤثٌرالمىىىدعىعلٌىىىهبىىىدفعكامىىىلللتعوٌضىىىاتعلىىىى
وضىىىعاالسىىىرةوالمصىىىارٌؾالتىىىًترتبىىىتنتٌجىىىةاجىىىراءاتالحماٌىىىة.وفىىىًحالىىىةموافقىىىةاطىىىراؾالنىىىزاع
,للمحكمىىةاتخىىاذالجىىراءاتالتالٌىىةكبىىدٌلاواضىىافةالىىىامىىرالحماٌىىةوكمىىاجىىاءفىىًالمىىادةالثامنىىةعشىىىر.
تحوٌىىىلكىىىلمىىىنالمتضىىىرروالمشىىىتكًعلٌىىىهالىىىىلجىىىانالوفىىىاواالسىىىريوتحوٌىىىلكىىىبلطرفىىىًالشىىىكوىالىىىى
جلسىىىاتاالرشىىىاداالسىىىريواعىىىادةالتاهٌىىىل النفسىىىًواالجتمىىىىاعًوفىىىًالتعىىىدٌبلتالتىىىًاجرٌىىىتفىىىًعىىىىام
 ٕٓٔ7علىىىىىىالقىىىىىانونهىىىىىذاهىىىىىوانشىىىىىاءمراكىىىىىزالمشىىىىىاورةاالسىىىىىرٌةوبىىىىىدونالمقابىىىىىلللتقىىىىىدٌمالخىىىىىدمات
االجتماعٌةوالقانونٌةوالدعمالنفسًللمعنفات .
ولقدتطروالقانونالعقوباتالىالجرابمالتًتحدثفًاالطاراالسرةالواحدةوحددلهاعقوبات .
 
وفٌماتعدجرٌمةالشرؾكايجرٌمةاخرىجاءتالمادةٔ()98منقانونالعقوباتاالردنًعلىعك 
ماٌشتهٌهالكثٌرونحٌثٌستفٌدفاعلالجرٌمةمنالعذرالمخفؾالمدرجتحتماٌسمىثورةؼضبشدٌد
ناتلعنعملؼٌرمح وعلىجانبمنالخطورةاتاهالمجنىعلٌهناهٌ عنالمادة()99منقانونذاته
الذيٌمناالفاعلاحكامامخففةفًحالتماسقاطالح الشخصًوؼالباماٌرتكبجرٌمةالقتلبحجة
الفاظعلىالشرؾاوماٌوصؾفًاالوساطالقبلٌةبعملٌة"ؼسلالعار"هورجلفًنف األسرةاواحد
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األاقرباءحٌثٌقدمالجانًعلىالقتلالسبابتتعل بارتكابالفتاةفعبلاعتبرمخبلباالخبلومثلالزنااو
العبلقاتؼٌرالشرعٌة
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

الضربفًحالةاالعتداءبالضربٌطٌ المادةٖٖٖمنالقانونالعقوباتاالردنً
الجرابمالمتعلقةباالطفالٌطب المادةرقم()ٕ87
امااالعتداءالجنسًواالؼتصابٌطب المادةرقم(ٕ)ٕ9و(ٖ)ٕ9و(ٗ)ٕ9
قطع او استبصال عضو اوبتر احد االطراؾ اوتسبب الفعل فً احداث تشوٌه جسٌم او اٌة عاهة
اخرى دابمة ٌطب المادة رقم ٖٖ٘ فً القانون العقوبات االردنً وان العقوبات المقررة للعنؾ
االسري فً االردن تصنؾ حسب جسامتها وتطب علٌها النصوص الواردة فً القانون العقوبات
االردنٌة .

وبٌنتملفاتالقضاءفًالدولالعربٌةاناؼلبحاالتقتلالنساءتسجلضدمجهولاوقضاءوقدر
وتكونامابطرٌ الحرواواالنتحار,وتتعر
بع

الفتٌاتالىالختانفًالدولالعربٌةوخاصةمصروفً

مناط اقلٌمكوردستان–العراوونادراماتحدثفًجنوبووسطالعراو.ولقدازدادتظاهرة

تزوٌلالفتٌاتبسنمبكرةبشكلكبٌرفًالدولالعربٌةواقلٌمكوردستان–العراوووالعراو,وذل بسبب
تردياالوضاعاالقتصادٌةواالمنٌةوتفشًالجهلواالمٌةوسٌطرةاالعراؾوالتقالٌد .
وباستثناءاالردنوالسعودٌةولبنانوالجزابرواقلٌمكوردستان–العراووالبحرٌنالتتوفرفًباقًالدول
العربٌةعلىقوانٌنتجرمالعنؾاألسريوالتوجداٌضافًالدولالعربٌةقوانٌنتدٌناالؼتصابالزوجً
رؼمالنداءاتالمتكررةمنمنظماتالمجتمعالمدنًوانجرٌمةالشرؾفًقوانٌنالعقوباتفًالدول
العربٌةاالاناؼلبهذهالقوانٌنتمناتخفٌفافًالعقوبةللمتهمٌنبجرابمضدافربابهم"دفاعاعنالعر

"

تعتبرالعنؾاألسريظاهرةذاتبعدعالمًتعانًمنهاالمراةوالطفلوالٌعرؾحدودجفرافٌةاوحضارٌة
,والٌقتصرعلىمجتمعاتمعٌنة,وٌنتشرفًكافةالطبقاتاالجتماعٌةوبٌنكلالمستوٌاتالتعلٌمٌة,وفً
مجتمعاتناالعربٌةمازالتقضٌةالعنؾاألسريوضربالزوجةوالطفلمسالةمجهولةوٌتمالتكتمعلٌهاعلى
اعتبارانالمسؤلةتخصاألسرةمرتبطةبعاداتوتقالٌدوجذورثقافٌةواجتماعٌةدابماتفووالرجلفًمعالجة
هذهالظاهرة .


_______________ .
 -1المادة  333من المانون العموبات االردنً
 -2لانون العموبات االردن


االنترنت الصفحة مركز لضاء االحداث
لانون الحماٌة من العنؾ االسري –االردن تارٌخ النشر 2812
. https://juvenilejusticecentre.org/ar/resources/%D8
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الفرع الثانً -:
اوأل :لانون الحماٌة من العنؾ أألسري فً سورٌا
عللللللرؾ المللللللانون السللللللوري لحماٌللللللة أألسللللللرة العنللللللؾ األسللللللري وكمللللللا جللللللاء فللللللً المللللللادة الثالثللللللة
وكاالتً
العنلللللؾ أألسلللللري  :هىىىىىوكىىىىىلشىىىىىكلمىىىىىناشىىىىىكالاسىىىىىاءةالمعاملىىىىىةالبدنٌىىىىىةاوالنفسىىىىىٌةاوالجنسىىىىىٌةاو
التهدٌىىىىدبىىىىهوالقىىىىابمعلىىىىىاسىىىىا الجىىىىن او ضىىىىدايفىىىىردمىىىىنافىىىىراداالسىىىىرةمىىىىنقبىىىىلفىىىىرداخىىىىر
فىىىىىًاطىىىىىارالعبلقىىىىىاتالشخصىىىىىٌةاواأل سىىىىىرٌةاوالىىىىىذيٌرتكبىىىىىهالشىىىىىخصبمىىىىىااللىىىىىهمىىىىىنسىىىىىلطة
اووالٌىىىىىىىةاومسىىىىىىىإولٌةفىىىىىىىًاأل سىىىىىىىرةاوبسىىىىىىىببمىىىىىىىاٌعتبىىىىىىىرعبلقىىىىىىىةاعالىىىىىىىةاوكفالىىىىىىىةاوتبعٌىىىىىىىة
معٌشىىىىىىٌة_(ٌمكىىىىىىنانٌإخىىىىىىذالتعرٌىىىىىىؾحسىىىىىىباالعىىىىىىبلنالعىىىىىىالمًبشىىىىىىان(القضىىىىىىاءعلىىىىىىىالعنىىىىىىؾ
وكافىىىىةالمصىىىىادرالدولٌىىىىةذاتالصىىىىلة .ولكنىىىىهلىىىىمٌتطىىىىروالىىىىىتعرٌىىىىؾاالسىىىىرةوانمىىىىابىىىىٌنانىىىىوع
العنىىىىىىؾالتىىىىىىًتتعىىىىىىر لهىىىىىىاالمىىىىىىراةفىىىىىىًاالطىىىىىىاراالسىىىىىىرة(العنىىىىىىؾالبىىىىىىدنً,العنىىىىىىؾالنفسىىىىىىً,
العنىىىىىىىؾالجنسىىىىىىى ًو,العنىىىىىىىؾاالدبىىىىىىىً)وانالمحكمىىىىىىىةالمختصىىىىىىىةللنظىىىىىىىرفىىىىىىىًقضىىىىىىىاٌاالعنىىىىىىىؾ
االسىىىىىريمنىىىىىاطالىىىىىىم حكمىىىىىةالبداٌىىىىىةاومحكمىىىىىةاالسىىىىىرةعنىىىىىدتشىىىىىكٌلهاوكمىىىىىاجىىىىىاءفىىىىىًالقىىىىىانون
امىىىىىاالٌىىىىىاتتقىىىىىدٌمالببلؼىىىىىاتعىىىىىنالعنىىىىىؾاالسىىىىىريفٌحىىىىى لكىىىىىلمىىىىىنالضىىىىىحٌةاوشىىىىىاهداوعضىىىىىو
فىىىىىًاالسىىىىىرةاومىىىىىنتىىىىىربطهمبهىىىىىاعبلقىىىىىاتوثٌقىىىىىةللقىىىىىابمٌنعلىىىىىىتقىىىىىدٌمالخىىىىىدماتالطبٌىىىىىةمىىىىىنا
لقطىىىىىاعٌنالعىىىىىاموالخىىىىىاصولمراكىىىىىزتقىىىىىدٌمالمسىىىىىا عدلضىىىىىحاٌاالعنىىىىىؾاالسىىىىىريابىىىىىبلغاواخبىىىىىار
اوتقىىىىىدٌمالشىىىىىكوىالعنىىىىىؾاالسىىىىىريالىىىىىىالشىىىىىرطةاواالدعىىىىىاءالعىىىىىاماوامىىىىىامالمحكمىىىىىةمباشىىىىىرة
وذلىىىىى حسىىىىىبالمىىىىىادةالرابعىىىىىةمىىىىىنالقىىىىىانونالحماٌىىىىىةمىىىىىنالعنىىىىىؾاالسىىىىىري.وتضىىىىىمنالقىىىىىانون
فًالمادةالخامسةالزام 
 الموظفىىىىىىونالمكلفىىىىىىونبانفىىىىىىاذالقىىىىىىانونوخا صىىىىىىةمىىىىىىدٌرٌاتوافىىىىىىرادالشىىىىىىرطةوالضىىىىىىابطةالعدلٌىىىىىىة
المختصىىىىىىىونبااالسىىىىىىىتجابةالفورٌىىىىىىىةللببلؼىىىىىىىاتالمتعلقىىىىىىىةباسىىىىىىىاءةالمعاملىىىىىىىةواالسىىىىىىىتجابةالفورٌىىىىىىىة
الفورٌىىىىىةلطلىىىىىبالمسىىىىىاعدةوالحماٌىىىىىةواالنتقىىىىىالالىىىىىىمكىىىىىانوقىىىىىوعالعنىىىىىؾاالسىىىىىريالمىىىىىدعىبىىىىىه
وذل فًالحاالتالتالٌة 
ا:عندماٌشٌرصاحبالببلغالىانالعنؾعلىوش الوقوعاوانهالٌزالقابما 
ب:عنىىىىىىدماٌشىىىىىىٌرصىىىىىىاحبالىىىىىىببلغالىىىىىىىوجىىىىىىودامىىىىىىرنافىىىىىىذبشىىىىىىانالعنىىىىىىؾاألسىىىىىىريوانىىىىىىهمىىىىىىن
المحتملخروهذااالمر 
ج:عندماٌشٌرصاحبالببلغالىوقوعالعنؾاألسريفعبل 
امىىىىابالنسىىىىبةالىىىىىاالجىىىىراءاتالتىىىىًٌجىىىىباتخاذهىىىىاالشىىىىرطةفىىىىًحالىىىىةتلقىىىىٌهمالىىىىببلغعىىىىنوقىىىىوع
العنؾاالسريتقومالشرطةبالتحقٌ االولًوكماجاءفًالمادةالسادسةمنالقانون 
ا:تسىىىىىىتمعالىىىىىىىاالطىىىىىىراؾوالشىىىىىىهودبمىىىىىىافىىىىىىًذلىىىىىى االطفىىىىىىالفىىىىىىًؼىىىىىىرؾمنفصىىىىىىلةوظىىىىىىروؾ
مبلبمةواتاحةالفرصةلكلمنهملؤلدالءباقوالهمباالحرٌةوسرٌةوامان 
ب:تسجلالببلغبالتفصٌل 
ج:اخطارالضحٌةبحقوقهاعلىالنحوالذيسٌردفًهذاالقانون 
د:تحرٌرمحظرالعنؾاالسريوالتصرؾفٌهطبقاللقانون 
ه:نقىىىىىىلاواتخىىىىىىاذاالجىىىىىىراءاتالبلزمىىىىىىةلنقىىىىىىلالضىىىىىىحٌةالىىىىىىىاقىىىىىىربمستشىىىىىىفىاومركىىىىىىزصىىىىىىحً
للعبلجعنداالقتضاء 
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و:نقىىىىىىلاواتخىىىىىىاذاالجىىىىىىراءاتاالزمىىىىىىةلنقىىىىىىلالضىىىىىىحٌةواالطفىىىىىىالالىىىىىىىمكىىىىىىانامىىىىىىناوالىىىىىىىاحىىىىىىد
دوراالٌواءاودورالحماٌةاوالمبلجىعنداالقتضاء 
ز:توفٌرالحماٌةلمقدمالببلغالمتعل ٌالعنؾاالسريعنداالقتضاء 
ف:اتخىىىىىىاذالترتٌبىىىىىىاتاالزمىىىىىىىةالبعىىىىىىادالمىىىىىىىتهممىىىىىىنالمنىىىىىىىزلواذاتعىىىىىىذرذلىىىىىىى وكانىىىىىىتالضىىىىىىىحٌة
التزالفًخطراتخاذالترتٌباتاالزمةللقب علٌه 
تعتبىىىىىرمحىىىىىاكمالجناٌىىىىىاتوالجىىىىىناصىىىىىاحبةاالختصىىىىىاصاألصىىىىىٌلفىىىىىًنظىىىىىرالجىىىىىرابمعمومىىىىىىا
ومىىىىىعذلىىىىى فقىىىىىدٌىىىىىنصالقىىىىىانونصىىىىىراح ةعلىىىىىىسىىىىىلبوالٌتهىىىىىافىىىىىًبعىىىىى الجىىىىىرابموقىىىىىدنىىىىىص
القانونعلىتشكٌلمحكمةخاصةبقضاٌامناهضةالعنؾاالسري 
ٌجىىىىىىوزللضىىىىىىحٌةاوللشىىىىىىاهداولصىىىىىىاحبالىىىىىىببلغانٌحىىىىىىر الشىىىىىىكوىالمتعاقىىىىىىةبىىىىىىالعنؾاالسىىىىىىري
مباشرةاماماحدىالمحاكمالتالٌةماجاءفًالمادةالسابعةمنالقانون 
ا:محكمةاالسرةانوجدت 
ب:محكمةالبداٌةالتًٌقعبدابرتهامحلاقامةالمتهم 
ج:محكمةالبداٌةالتًٌقعبدابرتهامحلاقامةالضحٌة 
د:محكمةالبداٌةالتًوقعبدابرتهااوٌقعبدابرتهاالعنؾ 
ه:محكمىىىىىةالبداٌىىىىىةالتىىىىىًٌقىىىىىعبىىىىىدابرتهامحىىىىىلاقامىىىىىةالمإقتىىىىىةالضىىىىىحٌةاذاؼىىىىىادرتمحىىىىىلاقامتهىىىىىا
الدابملتجنبمزٌدمنالعنؾواساءةالمعاملة 
وفٌمىىىىىاٌتعلىىىىى بتحرٌىىىىى الىىىىىدعوىفىىىىىًجىىىىىرابمالعنىىىىىؾاألسىىىىىريفقىىىىىدنصىىىىىتالمىىىىىادمالثامنىىىىىةمىىىىىن
القانونحماٌةالعنؾاالسريعلىانه 
ٌجىىىىىىىوزللضىىىىىىىحٌةانتقىىىىىىىدم الىىىىىىىببلغالمتعلىىىىىىى بىىىىىىىالعنؾاالسىىىىىىىريالىىىىىىىىالمستشىىىىىىىفىاوالمركىىىىىىىز
الصىىىىىىحًالعىىىىىىاماوالخىىىىىىاصالحالتىىىىىىهالىىىىىىىمركىىىىىىزالشىىىىىىرطةالمخىىىىىىتصبالىىىىىىدابرةالقضىىىىىىابٌةالتىىىىىىً
ٌقىىىىىعبهىىىىىاالمرفىىىىى الصىىىىىحً .ومىىىىىنالوسىىىىىابلالتىىىىىًتحىىىىىر الىىىىىدعوىفىىىىىًجىىىىىرابمالعنىىىىىؾاالسىىىىىري
حٌثاجاز 
القىىىىىىىاربالضىىىىىىىحٌةاواالصىىىىىىىدقاءاوالمدرسىىىىىىىٌناواالشىىىىىىى خاصالىىىىىىىذٌنٌقىىىىىىىدمونلهىىىىىىىاالمسىىىىىىىاعدة
تقىىىىىدٌمالىىىىىىببلغالىىىىىىىالشىىىىىىرطةاواالدعىىىىىىاءالعىىىىىىاملمباشىىىىىرةالتحقٌىىىىىى الىىىىىىبلزموذلىىىىىى حسىىىىىىبالمىىىىىىادة
التاسعةمنالقانون .
واللللللللزم الملللللللانون كىىىىىىىل الموظىىىىىىىؾالمكلىىىىىىىؾبانفىىىىىىىاذالقىىىىىىىانوناخطىىىىىىىارضىىىىىىىحٌةالعنىىىىىىىؾاألسىىىىىىىري
بحقوقهىىىىىافىىىىىًالمرحلىىىىىةاالولىىىىىىمىىىىىنشىىىىىكواهاالمتعلقىىىىىةبمخالفىىىىىةحق وقهىىىىىاالقانونٌىىىىىة,وانٌقىىىىىدملهىىىىىا
بٌانىىىىىاٌوضىىىىىاباٌجىىىىىازواجبىىىىىاتاالمىىىىىنالعىىىىىاموالجهىىىىىازالقضىىىىىابًفٌمىىىىىاٌتعلىىىىى بالضىىىىىحٌةكمىىىىىاهىىىىىو
منصوصعلٌهفًالمادةالعاشرةمنالقانون 
ومىىىىىنواجىىىىىبعلىىىىىىافىىىىىرادالشىىىىىرطةوعنىىىىىدتلقىىىىىًاخبىىىىىاراعىىىىىنالعنىىىىىؾاالسىىىىىريانٌحىىىىىررتقرٌىىىىىرا
وافٌىىىىىىاوٌكىىىىىىونجىىىىىىزءامىىىىىىنالمحضىىىىىىروتزوٌىىىىىىىد الضىىىىىىحٌةبنسىىىىىىخةمصىىىىىىدقةوٌنبؽىىىىىىًانٌشىىىىىىىمل
التقرٌرفٌماٌشملالساعةوتؤرٌ تلقًالببلغ 
االجراءالمتخذ العبلقةبٌنالطرفٌن االسمالكامللكلمنالطرفٌن جن كلمنالطرفٌن عمركلمنالطرفٌن معلوماتعنالمستوٌاتالمهنٌةوالعلمٌةللطرفٌن ساعةبدءالتحقٌ فًالببلغ ٕ8

مدىتعر االطفالللعنؾومدىوقوعهامامهم نوعومدىالعنؾوجسامةاالساءة نوعالسبلفاواالداةالمستخدمة  اٌىىىىىىىةبٌانىىىىىىىاتاخىىىىىىىرىالزمىىىىىىىةلتحلٌىىىىىىىلالظىىىىىىىروؾالتىىىىىىىًادتال وقىىىىىىىوعالعنىىىىىىىؾوالمحٌطىىىىىىىةبىىىىىىىهونتابجه 
اٌةوثاب اومرفقاتتفٌدفًالمراحلالتالٌة ال وقىىىىىىتالىىىىىىذياسىىىىىىتؽرقهفىىىىىىردالشىىىىىىرطةللسىىىىىىٌطرةعلىىىىىىىالموقىىىىىىؾواالجىىىىىىراءاتالتىىىىىىًاتخىىىىىىذهاومرافقٌه 
 التىىىىىىىارٌ والتوقٌىىىىىىىتالفعلىىىىىىىًالياجىىىىىىىراءاوامىىىىىىىرتىىىىىىىماتخىىىىىىىاذهومضىىىىىىىمونه.وتطىىىىىىىروالقىىىىىىىانونالحماٌىىىىىىىةالعنىىىىىىىؾالسىىىىىىىوريالىىىىىىىىجمىىىىىىىعاالحصىىىىىىىابٌاتلحىىىىىىىاالتالعنىىىىىىىؾاالسىىىىىىىريوالمسىىىىىىىجلة
وماٌجىىىىىبانٌتضىىىىىمنهالتقرٌىىىىىرمىىىىىنمعلو مىىىىىاتوعلىىىىىىسىىىىىبٌلالمثىىىىىالالالحصىىىىىروانىىىىىاطذلىىىىى الىىىىىى
المدٌراالمنالعاموكماذكرفًالمادةالثالثةعشروالرابعةعشرعلىانه 
" ٌنبؽىىىىىًعلىىىىىىىمىىىىىدٌراالمىىىىىىنالعىىىىىامانٌجمىىىىىىعكافىىىىىىةالبٌانىىىىىاتالىىىىىىواردةبتقىىىىىارٌرالعنىىىىىىؾالمنزلىىىىىىً
وانٌقىىىىىىدمتقرٌىىىىىىراسىىىىىىنوٌاعنهىىىىىىاالىىىىىىىوزارةالعىىىىىىدلالهٌبىىىىىىةالسىىىىىىورٌةلشىىىىىىإونأألسىىىىىىرةاللجنىىىىىىة
الوطنٌىىىىىىىةلشىىىىىىىبونالمىىىىىىىراةمجلىىىىىىى الشىىىىىىىعبوانٌتىىىىىىىٌاالبٌانىىىىىىىاتاالحصىىىىىىىابٌةضىىىىىىىمنالبٌانىىىىىىىات
السنوٌةلمدٌرٌةاالمنالعام" 
ٌنبؽًانٌشملالتقرٌرالسنويعلىسبٌلالمثالالالحصرماٌلً 
 مجموعالببلؼاتالواردة  عددالمحاضرالمحررةللضحاٌامنكبلالجنسٌن عددالببلؼاتالتًتمالتحقس فٌها متوسطالوقتاالزمالستجابةالشرطةللببلؼات نىىىىىوعاالجىىىىىراءالىىىىىذياتخذتىىىىىهالشىىىىىرطةللتصىىىىىرؾفىىىىىًالىىىىىببلغبمىىىىىافىىىىىًذلىىىىى عىىىىىدداالشىىىىىخاصالىىىىىىذٌنتىىىىىىمالقىىىىىىب علىىىىىىٌهموعىىىىىىددالمالفىىىىىىاتالتىىىىىىًتمىىىىىىتاحالتهىىىىىىاالىىىىىىىالمحىىىىىىاكمالتوزٌىىىىىىع
الجؽرافًللعنؾالمنزلً
 النسبالمتعلقةبعمرالضحاٌاوالمعتدٌناالجراءاتالقضابٌةاالحترازٌة 
نصىىىىىىتالقىىىىىىانونالحماٌىىىىىىةمىىىىىىنالعنىىىىىىؾاالسىىىىىىريالسىىىىىىوريعلىىىىىىةعدٌىىىىىىدمىىىىىىناالجىىىىىىراءاتالقضىىىىىىابٌة
االحترازٌىىىىىىةلتىىىىىىوفٌراقصىىىىىىىحماٌىىىىىىةقانونٌىىىىىىةممكنىىىىىىةوكمىىىىىىانىىىىىىصعلٌهىىىىىىافىىىىىىًالمىىىىىىواد()ٔ8-ٔ7-ٔٙ
وفقراتهاوكماٌلً 
ٌجىىىىوزللمحكمىىىىةاصىىىىدار امىىىىراحتىىىىرازيؼٌىىىىابًبنىىىىاءاعلىىىىىطلىىىىبالضىىىىحٌةفىىىىًحالىىىىةعىىىىدمحضىىىىور
المشىىىىىتكًعلٌىىىىىهامىىىىىامالمحكمىىىىىةاوعىىىىىدمامكىىىىىانتبلٌؽىىىىىهبالحضىىىىىورالختفابىىىىىهاوجهىىىىىلمكانىىىىىه,وٌمكىىىىىن
انٌحتىىىىىوياالمىىىىىرالؽٌىىىىىابًعلىىىىىىامىىىىىربعىىىىىدمالتعىىىىىر فىىىىىًالمسىىىىىتقبلواوبمنىىىىىعالمشىىىىىتكًعلٌىىىىىهمىىىىىن
معارضىىىىىىىىةالضىىىىىىىىحٌةفىىىىىىىىًاسىىىىىىىىتخدامالمسىىىىىىىىكناوا لممتلكىىىىىىىىاتالخاصىىىىىىىىةبالضىىىىىىىىحٌةاوالمخصصىىىىىىىىة
لبلستخدامالمشتر اوموجوداتالمنزل 
ٌجىىىىىوزللمحكمىىىىىةبنىىىىىاءاعلىىىىىىالطلىىىىىبتوسىىىىىٌعنطىىىىىاواأل شىىىىىخاصالىىىىىذٌنٌشىىىىىملهمحىىىىى طلىىىىىباصىىىىىدار
االمىىىىىراالحتىىىىىرازيلٌشىىىىىملالشىىىىىهوداوؼٌىىىىىرهممىىىىىناالقىىىىىاربواالشىىىىىخاصالىىىىىذٌنقىىىىىدموااوٌقىىىىىدمون
المساعدةللضحٌة 
وفىىىىىىًحالىىىىىىةوجىىىىىىود خطىىىىىىرجسىىىىىىٌمٌهىىىىىىددحٌىىىىىىاةاوصىىىىىىحةاوسىىىىىىبلمةالضىىىىىىحٌةوعىىىىىىدماحتمىىىىىىالمنىىىىىىع
الخطىىىىىىرالىىىىىىىحىىىىىىٌنصىىىىىىدورامىىىىىىرالمحكمىىىىىىةٌ,جىىىىىىوزللضىىىىىىحٌةاوالحىىىىىىداقاربهىىىىىىااوالحىىىىىىدمىىىىىىوظفً
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الصىىىىىىحةاوالشىىىىىىإوناالجتماعٌىىىىىىةطلىىىىىىباستصىىىىىىدارامىىىىىىراحتىىىىىىرازيؼٌىىىىىىابًمإقىىىىىىتضىىىىىىدالمشىىىىىىتكً
علٌىىىىىهمىىىىىنقاضىىىىىًاالمىىىىىورالمسىىىىىتعجلةٌصىىىىىدرخىىىىىبللمىىىىىدةاقصىىىىىاهإٗ سىىىىىاعةمىىىىىنوقىىىىىوعالعنىىىىىؾاو
التهدٌدبهوٌجوزانٌنصاالمراالحترازيالؽٌابًعلىماٌلً 
ا–الزامالمشتكًعلٌهبمؽادرةمسكناالسرة 
أ -تنظٌمرإٌةالمشتكًعلٌهألطفاله 
ج -منعالمعتديعلٌهمناالتصالبالضحٌةفًايمكان

دالزامالمشتكًعلٌهبسدادتكالٌؾعبلجالطبًاالزمللضحٌة
ه– منىىىىىىعالتصىىىىىىرؾمىىىىىىنطىىىىىىرؾواحىىىىىىدبىىىىىىاالمولالمشىىىىىىتركةاوالتصىىىىىىرؾبالممتلكىىىىىىاتالمخصصىىىىىىة
لمعٌشةاالسرة 
و -اشىىىىىعارٌسىىىىىلملكىىىىىلمىىىىىنالضىىىىىحٌةوالمشىىىىىتكًعلٌىىىىىهٌفٌىىىىىدبىىىىىانمخالفىىىىىةاالمىىىىىراالحتىىىىىرازيتجٌىىىىىز
القب علىالمشتكًعلٌهوتوجٌهتهمجزابٌةله 
زاشىىىىىعارالضىىىىىحٌةبانىىىىىهٌجىىىىىوزلهىىىىىاا ضىىىىىافةالىىىىىىاالمىىىىىراالحتىىىىىرازيالؽٌىىىىىابًالمسىىىىىتعجلالصىىىىىادر
بموجبهذاالقانونٌح لهاتحرٌ الدعوىالجنابٌةضدالمعتدي 
ف  -اشىىىىىىعارالضىىىىىىحٌةبانىىىىىىهٌجىىىىىىوزلهىىىىىىااضىىىىىىافةالىىىىىىىاالمىىىىىىراالحتىىىىىىرازيالؽٌىىىىىىابًالمسىىىىىىتعجل

الصىىىىىادربموجىىىىىبهىىىىىذاالقىىىىىانونوالىىىىىىحىىىىى تحرٌىىىىى الىىىىىدعوىالجنابٌىىىىىةضىىىىىدالمعتىىىىىديٌ,حىىىىى 
لهلاٌضا 
االدعىىىىىىاءالمىىىىىىدنًواالدعىىىىىىاءامىىىىىىاممحكمىىىىىىةاالحىىىىىىوالالشخصىىىىىىٌةبطلىىىىىىبالطىىىىىىبلواواالنفصىىىىىىالاو
التعوٌ وجبرالضرروالحقوواالخرى
طاشىىىىىىعارالطىىىىىىرفٌنخطٌىىىىىىابوجىىىىىىوبتقىىىىىىدٌمبٌانىىىىىىاتخطٌىىىىىىةللمحكمىىىىىىةبكافىىىىىىةاالجىىىىىىراءاتالتىىىىىىً
ٌتخىىىىذانهامىىىىىناجىىىىىلالحصىىىىولعلىىىىىىاالمىىىىىربالحملٌىىىىةوبىىىىىاينىىىىىزاعقضىىىىابًامىىىىىامالمحىىىىىاكمالمدنٌىىىىىة
اومحىىىىىىاكماالحىىىىىىداثاومحىىىىىىاكماالحىىىىىىوالالشخصىىىىىىٌةاوبىىىىىىاياجىىىىىىراءاتجنابٌىىىىىىةتخىىىىىىصايمىىىىىىن
الطرفٌن 
ٌبقىىىىىىىاالمىىىىىىراالحتىىىىىىرازيالؽٌىىىىىىابًالمإقىىىىىىتالصىىىىىىادرعىىىىىىنقاضىىىىىىًاالمىىىىىىورالمسىىىىىىتعجلةسىىىىىىاري
المفعىىىىىولالىىىىىىحىىىىىٌنصىىىىىدوراالمىىىىىراالحتىىىىىرازيالؽٌىىىىىابًالنهىىىىىابًعىىىىىنالمحكمىىىىىةالمختصىىىىىةعلىىىىىى
انالتزٌدالمدةعلىعشرةاٌام .
االمر بالحماٌة
مىىىىىناالقىىىىىانونحماٌىىىىىةمىىىىىنالعنىىىىىؾاالسىىىىىريالسىىىىىوريلمىىىىىنكىىىىىانضىىىىىحٌةالعنىىىىىؾاالسىىىىىرياوكىىىىىان
معرضىىىىىالمثىىىىىلهىىىىىذاالنىىىىىوعمىىىىىنالعنىىىىىؾضىىىىىمانةعلىىىىىىقىىىىىدرمىىىىىناالهمٌىىىىىةلتىىىىىوفٌرحماٌىىىىىةاالمىىىىىر
بالحماٌىىىىىىىىىىةوذلىىىىىىىىىى بامكىىىىىىىىىىانالضىىىىىىىىىىحٌة اومحامٌهىىىىىىىىىىااواحىىىىىىىىىىداقاربهىىىىىىىىىىااواحىىىىىىىىىىدمىىىىىىىىىىوظفً
الشىىىىىىىإوناالجتماعٌة مىىىىىىىوظفًالصىىىىىىىحةاوالطىىىىىىىبالشىىىىىىىرعًاوايشىىىىىىىخصٌقىىىىىىىدملهىىىىىىىاالمسىىىىىىىاعدة
اصىىىىىداامىىىىىرالحماٌىىىىىةإوناالجتمىىىىىاعً اصىىىىىداراامىىىىىرالحماٌىىىىىةمىىىىىنخىىىىىبللالمىىىىىادةالتاسىىىىىعةعشىىىىىر
والمادةالعشرونمنالقانونوالفقراتالمتعلقةبالموادالمذكورةوكماٌلً 
ا– انىىىىىىهٌجىىىىىىوزلهىىىىىىاالىىىىىىىجانىىىىىىباسىىىىىىتخداماالمىىىىىى راالحتىىىىىىرازيالصىىىىىىادربموجىىىىىىبهىىىىىىذاالقىىىىىىانون
سىىىىىىواءكىىىىىىانمإقتىىىىىىااونهابٌىىىىىىاانتطلىىىىىىبمىىىىىىنالمحكمىىىىىىةاصىىىىىىدارامىىىىىىرلحماٌتهىىىىىىامىىىىىىنالعنىىىىىىؾاو
اسىىىىىاءةالمعاملىىىىىةمىىىىىرةاخىىىىىرىولهىىىىىااٌضىىىىىاانتطلىىىىىبتجدٌىىىىىدهىىىىىذااالمىىىىىرواوانتطالىىىىىبالنٌابىىىىىة
العامةتحرٌ الدعوىالجنابٌةضدالمعتدي 
ب-انطلىىىىىبالحصىىىىىولعلىىىىىىامىىىىىر احتىىىىىرازيؼٌىىىىىابًمإقىىىىىتالٌىىىىىإثراوٌحىىىىىولدونمطالبىىىىىة
بحقوقهاالمدنٌةاوالشرعٌةاوؼٌرها 
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ج -انىىىىىهمىىىىىنحىىىىى المشىىىىىتكًعلٌىىىىىهبعىىىىىداشىىىىىعارالجهىىىىىةالمشىىىىىتكٌةبمىىىىىدةٕٗسىىىىىاعةانٌطلىىىىىب
اصدارقراربالؽاءاالمراالحترازيالمإقتاوتعدٌله 
د– انعىىىىىىدماالمتثىىىىىىاللبلمىىىىىىراالحتىىىىىىرازيالؽٌىىىىىىابًٌىىىىىىإديالىىىىىى ىمحاكمىىىىىىةالمعتىىىىىىديبتهمىىىىىىة
االمتنىىىىىىاععىىىىىىنالتنفٌىىىىىىذقىىىىىىرارقضىىىىىىابًوالىىىىىىىمعاقبتىىىىىىهبالؽرامىىىىىىةوالسىىىىىىجنالمقىىىىىىررتٌنلهىىىىىىذه
التهمةوايتهمةاخرىحسبمقتضىالحال 
ٌجىىىىىوزللمحكمىىىىىةبنىىىىىاءاعلىىىىىىطلىىىىىبالضىىىىىحٌةاومحامٌهىىىىىااواحىىىىىداقاربهىىىىىااواحىىىىىدمىىىىىوظفً
الشىىىىىىىإوناالجتماعٌىىىىىىىةاومىىىىىىىوظفًالصىىىىىىىحةاوالطىىىىىىىبالشىىىىىىىرع ًاوايشىىىىىىىخصٌقىىىىىىىدملهىىىىىىىا
المساعدةاصدارامرالحماٌة 
ٌشىىىىىىترطالقىىىىىىانونالحماٌىىىىىىةعلىىىىىىىوجىىىىىىودالبٌانىىىىىىاتفىىىىىىًطلىىىىىىبالحماٌىىىىىىةوكمىىىىىىانصىىىىىىتعلٌهىىىىىىا
القانونالعنؾاالسريالسوريفًفقراتالمادةالخامسةعشرون 
" علىالقاضًقبلاصداراالمربالحماٌةانٌتحق منالبٌاناتالواردةفًالطلب" 
ٌحتويامرالحماٌةالصادرعنالمحكمةكلاوبع ماٌلً 
ا -منىىىىىىعالمعتىىىىىىديالمشىىىىىىتكىعلٌىىىىىىهمىىىىىىنالتسىىىىىىببفىىىىىىًمزٌىىىىىىدمىىىىىىنالضىىىىىىررللضىىىىىىحٌةالجهىىىىىىة
المشىىىىىىىىىىىتكٌةاوالشىىىىىىىىىىىخاصالىىىىىىىىىىىذٌنتعىىىىىىىىىىىولهماوتحتضىىىىىىىىىىىنهماوترعىىىىىىىىىىىاهماوالقاربهىىىىىىىىىىىااو
الشخاصالذٌنٌقدمونلهاالمساعدة 
ب -تكلٌىىىىىىؾالمشىىىىىىتكًعلٌىىىىىىهبمؽىىىىىىادرةمسىىىىىىكن االسىىىىىىرةوتىىىىىىر محتوٌاتىىىىىىهوموجوداتىىىىىىهالمعىىىىىىدة
السىىىىىتخداماالسىىىىىرةفٌىىىىىه,علىانالتفصىىىىىلالمحكمىىىىىةبىىىىىايحىىىىىالمىىىىىناالحىىىىىوالفىىىىىًاحقٌىىىىىةاي
منالطرفٌنفًالممتلكات 
ج– تكلٌىىىىىىىؾالمشىىىىىىىتكًعلٌىىىىىىىهبمواصىىىىىىىلةدفىىىىىىىعاالٌجىىىىىىىاراواقسىىىىىىىاطالمسىىىىىىىكنوبىىىىىىىدفعنفقىىىىىىىة
للضىىىىحٌةومىىىىنٌقىىىىٌممعهىىىىامىىىىنافىىىىراداالسىىىىرةومىىىىنفىىىىًحكمهىىىىمممىىىىنتتوجىىىىبعلٌىىىىهنفقىىىىتهم
قانونٌااوتعاقدٌا 
د– تكلٌىىىىىىؾالمشىىىىىىتكًعلٌىىىىىىهبتسىىىىىىلٌموتمكىىىىىىٌنالضىىىىىىحٌةمىىىىىىناسىىىىىىتخداماالجهىىىىىىزةوالمعىىىىىىدات
وموجوداتالمنزلوسٌارةاالسرة 
ه-تنظٌمرإٌةالمشتكًعلٌهالطفاله 
و -منىىىىىعالمشىىىىىتكًعلٌىىىىىهمىىىىىناالتصىىىىىالبىىىىىايوسىىىىىٌلةبالضىىىىىحٌةسىىىىىواءفىىىىىًالمنىىىىىزلاومكىىىىىان
العملاوايمكاناخرتترددعلٌهبمافًذل فًاالماكنالعامة 
ز -منىىىىىىعالمشىىىىىىتكًعلٌىىىىىىهمىىىىىىنشىىىىىىراءاوحمىىىىىىلاواسىىىىىىتخداماوحٌىىىىىىازةسىىىىىىبلفنىىىىىىارياواي
سىىىىىىبلفاخىىىىىىرتحىىىىىىددهالمحكمىىىىىىةاواياداةٌمكىىىىىىناسىىىىىىتخدامهالبلعتىىىىىىداءعلىىىىىىىالضىىىىىىحٌةاواي
مىىىىىىناالشىىىىىىخاصالمىىىىىىذكورٌناعىىىىىىبلهوحسىىىىىىبماتحىىىىىىددهالمحكمىىىىىىة,وذلىىىىىى اذاتبىىىىىىٌنللمحكمىىىىىىةان
وجىىىىىودمثىىىىىلهىىىىىذاالسىىىىىبلففىىىىىًحىىىىىوزةالمشىىىىىتكًعلٌىىىىىهاواناسىىىىىتخدامهلىىىىىهقىىىىىدٌعىىىىىر حٌىىىىىاة
اوسبلمةالضحٌةاواالشخاصالمذكورٌنللخطر 
ف -تكلٌىىىىىىؾالمشىىىىىىتكًعلٌىىىىىىهبسىىىىىىدادتكىىىىىىالٌؾالعىىىىىىبلجالطبىىىىىىًوالنفسىىىىىىًوتكىىىىىىالٌؾالمحامىىىىىىاة
وبدلاالٌواءعنالضحٌةومرافقٌها 
ط-منعتصرؾايمنالطرفٌنبالممتلكات 
ي -الىىىىىىىزامالمشىىىىىىىتكًعلٌىىىىىىىهبالخضىىىىىىىوعالىىىىىىىىعىىىىىىىبلجنفسىىىىىىىًاوجلسىىىىىىىلتارشىىىىىىىاداسىىىىىىىرياو
بىىىىىىراملتاهٌىىىىىىلوتىىىىىىدرٌبحسىىىىىىبماتحىىىىىىددهالمحكمىىىىىىةوٌلىىىىىىزمباحضىىىىىىارشىىىىىىهادةبىىىىىىذل وتقرٌىىىىىىر
بالتابلخبللالمدةالمقررة 
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 اصىىىىىىىىىىداراوامىىىىىىىىىىرخدمىىىىىىىىىىةالمجتمىىىىىىىىىىعكعقوبىىىىىىىىىىةبدٌلىىىىىىىىىىةللعقوبىىىىىىىىىىاتالمانعىىىىىىىىىىةللحرٌىىىىىىىىىىةو تحددالمحكمىىىىىةالجهىىىىىةوالمىىىىىدةالزمنٌىىىىىةللخدمىىىىىةعلىىىىىىانٌبىىىىىرزالمشىىىىىتكًعلٌىىىىىهشىىىىىهادةمىىىىىن
الجهةالمعنٌةتثبتالتزامهبالخدمة 
ل -ايامىىىىىىىىىىىرتىىىىىىىىىىىرىالمحكمىىىىىىىىىىىةانمنشىىىىىىىىىىىاننننهتوفٌرحماٌىىىىىىىىىىىةفعالىىىىىىىىىىىةللضىىىىىىىىىىىحٌةاوالي
مناالشىىىىىىخاصالمحتمىىىىىىلتعرضىىىىىىهملىىىىىىبلذىبسىىىىىىببعبلقىىىىىىتهمبالضىىىىىىحٌةاوتقىىىىىىدٌمهمالمسىىىىىىاعدة
لها 
سرٌة التحمٌك والمحاكمة
نصلللللت الملللللادة السلللللابعة وعشلللللرون ملللللن للللللانون حماٌلللللة ملللللن العنلللللؾ االسلللللري السلللللوري عللللللى
انه
"للمحكمىىىىىىىةانتقىىىىىىىررعقىىىىىىىدجلسىىىىىىىا تسىىىىىىىرٌةللحفىىىىىىىاظعلىىىىىىىىخصوصىىىىىىىٌاتالطىىىىىىىرفٌن,علىىىىىىىى
حضىىىىىىىىورالمحىىىىىىىىامٌٌنوممثلىىىىىىىىًالهٌبىىىىىىىىاتالمعنٌىىىىىىىىةبتقىىىىىىىىدٌمخىىىىىىىىدماتاجتماعٌىىىىىىىىةاوصىىىىىىىىحٌة
للضحٌةاوالخبراءالذٌنتستعٌنبهمالمحكمةالٌعتبرانتهاكالسرٌةالجلسة .

تعتبرهىىىىىذاالقىىىىىانون اقىىىىىوالالضىىىىىحٌةكشىىىىىاهدةللحىىىىى العىىىىىامكافٌىىىىىةوحىىىىىدهالمباشىىىىىرةالمبلحقىىىىىة
والٌجىىىىىىوزحفىىىىىىظالىىىىىىدعوىلعىىىىىىدمكفاٌىىىىىىةاالدلىىىىىىةفقىىىىىىط وكمىىىىىىانصىىىىىىتعلٌىىىىىىهالمىىىىىىدةالسادسىىىىىىة
وثبلثونمنه .
وفىىىىىىًاثنىىىىىىاءالنظىىىىىىرالىىىىىىدعوىالجنابٌىىىىىىةالٌجىىىىىىوزللمىىىىىىدعًعلٌىىىىىى هاالتصىىىىىىالبالضىىىىىىحٌةبىىىىىىدون
ترتٌبىىىىىاتبمعرفىىىىىةالمحكمىىىىىةوبؽٌىىىىىرحضىىىىىورشىىىىىخصثالىىىىىثتطلبىىىىىهالضىىىىىحٌةكىىىىىمجىىىىىاءفىىىىىً
المادةالسابعةوثبلثونمنه .
و ٌجىىىىىوزتقىىىىىىدٌماوامىىىىىىرالحماٌىىىىىةواالوامىىىىىىراالحترازٌىىىىىىةكىىىىىىدلٌلمىىىىىاديفىىىىىىًالىىىىىىدعوىالجنابٌىىىىىىة
كمانصتعلٌهالقانونفًالمادةثامنةوثبلثون .
عنىىىىىىىىدتوجٌىىىىىىىىهاالتهىىىىىىىى امبارتكىىىىىىىىابجرٌمىىىىىىىىةتتعلىىىىىىىى بىىىىىىىىالعنؾاالسىىىىىىىىريللمىىىىىىىىتهماالولمىىىىىىىىرة
واعترافىىىىىىهبانىىىىىىهمىىىىىىذنبٌجىىىىىىوزللمحكمىىىىىىةاذاكانىىىىىىتطبٌعىىىىىىةالجرٌمىىىىىىةتسىىىىىىمابىىىىىىذل وبعىىىىىىد
موافقىىىىىىةالضىىىىىىحٌةتىىىىىىامرباٌقىىىىىىاؾتنفٌىىىىىىذالعقوبىىىىىىةانتسىىىىىىديالنصىىىىىىالىىىىىىهدوناخىىىىىىبللبحىىىىىى 
المحكمةفًاصدارامرالحماٌةكمانصتعلٌهالمادةالتاسعةوثبلثون .
و عنىىىىىىدادانىىىىىىةالمىىىىىىتهمبجرٌمىىىىىىةجسىىىىىىٌمةمتعلقىىىىىىةبىىىىىىالعنؾاالسىىىىىىريللمحكمىىىىىىةاٌقىىىىىىاعالعقوبىىىىىىة
المنوصعلٌهابالقانونواسداءالنصالهكماذكرفًالمادةاربعون .
كمللللللا تشىىىىىىددالعقوبىىىىىىةالمنصىىىىىىوصعلٌهىىىىىىافىىىىىىًقىىىىىىانونالعقوبىىىىىىاتالجىىىىىىرابمالمتعلقىىىىىىةبىىىىىىالعنؾ
االسىىىىىىريفىىىىىىًحىىىىىىاالتالعىىىىىىودواالٌىىىىىىذاءالجسىىىىىىٌم واالٌىىىىىىذاءالجنسىىىىىىًواسىىىىىىتخدامالسىىىىىىبلفاواذا
كىىىىىانالضىىىىىحٌةمعاقىىىىىااومسىىىىىنااوطفىىىىىبلقاصىىىىىرا كمىىىىىاذكىىىىىرفىىىىىًالمىىىىىادةواحىىىىىدةواربعىىىىىونمىىىىىن
القانونحماٌةمنالعنؾاالسريالسوري .
و التحىىىىىىىىىولاوامرالحماٌىىىىىىىىىةواالوامىىىىىىىىىراالحترازٌىىىىىىىىىةالصىىىىىىىىىادرةاواالجىىىىىىىىىراءاتالجنابٌىىىىىىىىىةاة
االحكىىىىىىىامالصىىىىىىىادرةفٌهىىىىىىىادونحىىىىىىى  الضىىىىىىىحٌةفىىىىىىىًاالدعىىىىىىىاءبىىىىىىىالح الشخصىىىىىىىًوطلىىىىىىىب
المصىىىىىىارٌؾوالتعىىىىىىوٌ اودونحىىىىىى اقامىىىىىىةالىىىىىىدعاويالمتعلقىىىىىىةبىىىىىىاالحوالالشخصىىىىىىٌةبمىىىىىىا
فىىىىىًذلىىىىى طلىىىىىبالتفرٌىىىىىى اوالتطلٌىىىىى اوالنفقىىىىىةاوالحضىىىىىانةاوؼٌرهىىىىىىامىىىىىنالىىىىىدعاويكمىىىىىىا
جاءفًمادةالثانًواربعونمنقانونالمذكورة .
التعتبىىىىىىراالوامىىىىىىرالحماٌىىىىىىةوا الوامىىىىىىراالحترازٌىىىىىىةالصىىىىىىادرةبموجىىىىىىبهىىىىىىذاالقىىىىىىانونبىىىىىىدٌبل
اومانعىىىىىامىىىىىناقامىىىىىةايدعىىىىىوىاخىىىىىرىكمىىىىىاالٌتوجىىىىىبلنفاذهىىىىىااقامىىىىىةاوتحرٌىىىىى اٌىىىىىةدعىىىىىاوي
اخرىحسبالمادة(ٖٗ) .
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و ٌجىىىىىىوزاليصىىىىىىاحبمصىىىىىىلحةتقىىىىىىدٌماوامىىىىىىرالحماٌىىىىىىةواالوامىىىىىىراالحترازٌىىىىىىةكبٌنىىىىىىةفىىىىىىًاي
دعوىاخرىمتعلقةبهاومستندةالٌهكمانصتعلٌهالمادة(ٗٗ) 
تملللللدم الدولللللللة الخللللللدمات العاجللللللة التالٌللللللة لضللللللحاٌا العنلللللؾ االسللللللري كمللللللا نصلللللت علٌلللللله فللللللً
المواد التالٌة وفمراتها (45و46,و,42,و)49,48
نصت المادة الخامسة واالربعون على
ا"استجابةعاجلةوفورٌةلنداءالمساعدةوالببلغ 
بخدماتنقلفوريالىالمركزالطبًاوالماوىاوايمكانامن 
ج-خىىىىىىىدماتطاربىىىىىىىةعاجلىىىىىىىةلمىىىىىىىدةٕ 7سىىىىىىىاعةتشىىىىىىىملالرعاٌىىىىىىىةالطبٌىىىىىىىةوالنفسىىىىىىىٌةوالنقىىىىىىىل
والماوىوالعبلجوالماكل 
د-معلومىىىىىاتوافٌىىىىىةعىىىىىنجهىىىىىاتتقىىىىىدٌ مالخىىىىىدماتوسىىىىىبلالحصىىىىىولعلٌهىىىىىالمىىىىىدةاطىىىىىولوكلمىىىىىا
دعتالحاجة 
ه -توفٌرخدماتاالرشادوالمساعدةالقانونٌةالعاجلةوالمجانٌة
و  -تىىىىىىوفٌرخىىىىىىدماتاالرشىىىىىىادالنفسىىىىىىًواالجتمىىىىىىاعًواالرشىىىىىىادالمتعلىىىىىى بسىىىىىىبلالحماٌىىىىىىةالذاتٌىىىىىىة
وكفالةاالمن
ز -التىىىىىىىىزاممختلىىىىىىىىؾالجهىىىىىىىىاتبقواعىىىىىىىىدسىىىىىىىىرٌةفىىىىىىىىًجمٌىىىىىىىىعاالتصىىىىىىىىاالتوالمراسىىىىىىىىبلت
والجراءاتالمتعلقةبالعنؾاالسريللضحٌةواسرته" 
وجاءفًالنصالمادةالسادسةواربعونعلى
"توفرالدولةكذل خدماتاخرىؼٌرعاجلةتشمل 
ا–خدماتاٌواءمتوسطالمدى 
بخىىىىىدماتارشىىىىىادوخىىىىىدماتتىىىىىدرٌبومسىىىىىاعدةعلىىىىىىاٌجىىىىىادفىىىىىرصعمىىىىىللتحقٌىىىىى الىىىىىدخل
واالعتمادالمعٌشًعلىالذات 
ج-خدماتإعادةتؤهٌلللضحاٌاوللمعتدٌنعنطرٌ اإلرشادوالتدرٌبٓ 
دٓبراملللخدماتاإلجتماعٌةالمتخصصةوالمبلبمةلضحاٌاالعنؾاألسريٓ 
هىىىىىىىـٓ خىىىىىىىدماتتوفرهىىىىىىىاالدولىىىىىىىةبالتنسىىىىىىىٌ وبالتعىىىىىىىاونمىىىىىىىعمإسسىىىىىىىاتالمجتمىىىىىىىعالمىىىىىىىدنً
والهٌباتالمحلٌةسابعاًالتدرٌبوتؤهٌلالموظفٌنٓ" 
ونصالمادةالسابعةواالربعونمنالمادةعلىانه 
" توفرالدولىىىىىىةبىىىىىىراملتدرٌبٌىىىىىىةمتخصصىىىىىىةللمىىىىىىوظفٌنالمكلفىىىىىىٌنبإنفىىىىىىاذالقىىىىىىانون–تهىىىىىىدإلىىىىىىى
إحاطتهمعلماًبقضاٌاالعنؾاألسريوتشملماٌلًٓ 
أٓطبٌعةالعنؾاألسريومظاهرهومداهوأسبابهوعواقبهٓ 
بٓالحقووالقانونٌةلضحٌاالعنؾاألس ًوسبلاإلنتصاؾالمتاحةٓ 
جٓالخدماتوالمراف المتاحةللضحاٌاوالمعدٌنٓ 
دٓ واجبىىىىىىىىاتأفىىىىىىىىردالشىىىىىىىىرطةومسىىىىىىىىإلٌاتهمبموجىىىىىىىىبالقىىىىىىىىوانٌنفىىىىىىىىًمجىىىىىىىىالاإلسىىىىىىىىتجابة
للببلؼىىىىىىىىىىاتواإلجىىىىىىىىىىراءاتوالتوقٌىىىىىىىىىىؾوتىىىىىىىىىىوفٌرالماٌىىىىىىىىىىةوالمسىىىىىىىىىىاعدةلضىىىىىىىىىىحاٌاالعنىىىىىىىىىىؾ
والمعتدٌنٓ 
هـٓأسالٌبالتعاملومعالجةحوادثالعنؾاألسريبماٌعززسبلمةالضحاٌآ 
وأفراداألسرةوٌعر أفرادالشرطةألقلقدرممكنمناإلصاباتأواألذىٓ 
وٓتوفٌرهذالبرامللجمٌعطلبةكلٌاتالشرطةٓ 
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زٓ إحىىىىىىىداثمدٌرٌىىىىىىىةحماٌىىىىىىىةاألسىىىىىىىرةتابعىىىىىىىةلمدٌرٌىىىىىىىةاألمىىىىىىىنالعىىىىىىىالموفروعهىىىىىىىاودعمهىىىىىىىا
بىىىىىىىىالمواردالمادٌىىىىىىىىةوال بشىىىىىىىىرٌةوتوسىىىىىىىىٌعصىىىىىىىىبلحٌاتهالتتىىىىىىىىولىقضىىىىىىىىاٌااألسىىىىىىىىريبالكفىىىىىىىىاءة
والسرعةوالفمالٌةالبلزمةٓ 
فٓ تؤكٌىىىىىىىدأهمٌىىىىىىىةمشىىىىىىىاركةخبىىىىىىىراءومختصىىىىىىىٌنفىىىىىىىًمجىىىىىىىاالتالتربٌىىىىىىىةوعلىىىىىىىمالىىىىىىىنف 
والصىىىىىىىىحةوالخدمىىىىىىىىةاإلجتماعٌىىىىىىىىةوالمتخصصىىىىىىىىٌنبحقىىىىىىىىووالمراةوالطفىىىىىىىىلوكبىىىىىىىىارالسىىىىىىىىن
وذوياإلحتٌاجىىىىىىىىاتالخاصىىىىىىىىةفىىىىىىىىًالبىىىىىىىىراملالتدرٌبٌىىىىىىىىة األكادٌمٌىىىىىىىىةوالتطبٌقٌىىىىىىىىةالخاصىىىىىىىىة
بىىىىىىؤفرادالشىىىىىىرطة"ٓ وكمىىىىىىاتكفىىىىىىلالدولىىىىىىةببىىىىىىراملتطوٌرٌىىىىىىةللمإسسىىىىىىاتالتىىىىىىًتعمىىىىىىلفىىىىىىً
مجالالعنؾاالسريوكماجاءفًالمادةالثامنةواالربعونفًالقانونوكماٌلً 
"ا تكفىىىىىىىلالدولىىىىىىىةتىىىىىىىوفٌربىىىىىىىراملتدرٌبٌىىىىىىىةوتؤهٌلٌىىىىىىىةللقضىىىىىىىاةومىىىىىىىوظفًالمحىىىىىىىاكموخاصىىىىىىىة
لطلبىىىىىةالمعهىىىىىدالقضىىىىىابًوالقضىىىىىاةالمتخصصىىىىىٌنبقضىىىىىاٌاالعنىىىىىؾاألسىىىىىريإلحىىىىىاطتهمعلمىىىىىاً
وتمكٌنهممنالتعرؾإلى :
أٓطبٌعةالعنؾاألسريومظاهرهومداهوأسبابهوعواقبهٓ 
بٓالحقووالقانونٌةلضحاٌاالعنؾاألسريوسبلاإلنتصاؾالمتاحةٓ 
جٓالخدماتوالراف المتاحةللضحاٌاوالمعتدٌنٓ 
دٓ واجبىىىىىىىىاتجمٌىىىىىىىىعاألطىىىىىىىىراؾومسىىىىىىىىإلٌاتهمبموجىىىىىىىىبالقىىىىىىىىوانٌنفىىىىىىىىًمجىىىىىىىىالاإلسىىىىىىىىتجابة
للببلؼىىىىىىىىىاتواإلجىىىىىىىىىراءاتوالتواقبىىىىىىىىىؾوتىىىىىىىىىوفٌرالحماٌىىىىىىىىىةوالمسىىىىىىىىىاعدةلضىىىىىىىىىحاٌاالعنىىىىىىىىىؾ
األسريوقضاٌاالتحقٌ واإلحالةوؼٌرهآ 
ىىىىىادىالتوجٌهٌىىىىىىةالمتعلقىىىىىةبإصىىىىىىداراألوامىىىىىىراإلحترازٌىىىىىةالؽٌابٌىىىىىىةالمإقتىىىىىىةوأوامىىىىىىر
هىىىىىـٓالمبى
َ
ال حماٌىىىىىىةوالتوجٌهىىىىىىاالواجبىىىىىىةإلسىىىىىىداءالنصىىىىىىاللضىىىىىىحاٌابشىىىىىىؤنسىىىىىىبلاإلنتصىىىىىىاؾالقانونٌىىىىىىة
المتاحةوبشؤنالخدماتاألخرىٓ 
ىىىىىاىالتواجٌهٌىىىىىىةالمتعلقىىىىىىةبالسٌاسىىىىىىةالعقابٌىىىىىىةبمىىىىىىافىىىىىىىذلىىىىىى أوامىىىىىىرخدمىىىىىىةالمجتمىىىىىىع
وٓالمبى َ
كعقوباتبدٌلةوإسداءالنصاللمعتدٌنٓ 
املللللا فملللللرات الملللللادة االخٌلللللرة ملللللن الملللللانون تلللللنص عللللللى تلللللوفٌر االمستشلللللارٌٌن واالخصلللللائٌٌن فللللللً
المجال العنؾ االسري وكاألتً
" تىىىىىىوفرالدولىىىىىىةمستشىىىىىىارٌنوخبىىىىىىراءمتخصصىىىىىىٌنلمسىىىىىىاعدةالشىىىىىىرطةوالقضىىىىىىاةوالضىىىىىىحاٌا
فىىىىىىًحىىىىىىاالتالعنىىىىىىؾاأل سىىىىىىريولمسىىىىىىاعدةمرتكبىىىىىىًهىىىىىىذاالعنىىىىىىؾللىىىىىىتخلصمىىىىىىنممارسىىىىىىته
والسىىىىىتعانةبهىىىىىمكخبىىىىىراءامىىىىىامالمحىىىىىاكموتسىىىىىعىمىىىىىنخىىىىىبللبىىىىىراملالتىىىىىدرٌبالمستشىىىىىارٌن
الىىىىىىىىىىتمكٌىىىىىىىىىنهممىىىىىىىىىن تقىىىىىىىىىدٌممسىىىىىىىىىاعدةوخبرةمهنٌىىىىىىىىىةمتخصصىىىىىىىىىةللشىىىىىىىىىرطةوالقضىىىىىىىىىاء
واالطراؾللمساعدةفًالتعاملومعالجةقضاٌاالعنؾاألاسري 
ب-مسىىىىىاعدةمرتكبىىىىىًالعنىىىىىؾالمنزلىىىىىًعلىىىىىىتحمىىىىىلمسىىىىىإو لٌاتهمعىىىىىنهىىىىىذاالعنىىىىىؾونتابجىىىىىه
وعلىااللتزامبعدمالتماديفٌه 
ج -توعٌىىىىىىىىىةمرتكبًالعنىىىىىىىىىؾبمخالفىىىىىىىىىةاعمىىىىىىىىىالهمللقىىىىىىىىىانونوللقىىىىىىىىىٌمواالخىىىىىىىىىبلووالمبىىىىىىىىىاديء
والتعالٌمالشرٌعةاالسبلمٌةوالشرابعالسماوٌةولحقوواالنسان 
د -تتحمىىىىىىىلالدولىىىىىىىةاوجهىىىىىىىاتتقىىىىىىىدٌماالست شىىىىىىىارٌةتكىىىىىىىالٌؾالمستشىىىىىىىارٌنوالخبىىىىىىىراءوالتتحمىىىىىىىل
الضحٌةاٌةتكالٌؾولهاانتحصلعلىاالستشارةواالرشاداذاطلبتهااذٌنبؽًان .
والٌوجدفًقانونالعقوباتالسوريايمادةمستقلةتتعل بالعنؾاالسريوهوبالنتٌجةؼٌر()1محرموانكان
القانونٌعاقبفًبع موادهعلىالجرابمالتًتم االسرةمنموادٗٙ9حتىٗ88والتًتتعل بعقوبةرجل
الدٌنالذيٌعقدالزواجخارجالمحكمةوتتعل بموضوعالزناوتعاقبعلىسفافالقربىوعلىخطؾاالطفال
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وابعادالقاصرٌنعنسلطةولٌهموتسبباالوالدوالعاجزٌنواهمالواجباتاالسرةوكذل نجدهٌعاقبعلى
االعتداءاتالجنسٌةفًفصلاالعتداءعلىالعر منالموادٗ89الى٘ٓ8حٌثالنصعلىمعاقبةمرتكبً
االعتداءاتالجنسٌةاالؼتصابواالكراهعلىالفحشاءوالخطؾبقصداالعتداءاتالجنسٌةواالؼواءوهت 
العر وف بكارةمعوعدبالزواجوخروحرمةاالماكنالخاصةبالنساءوكذل فًالفصلالخاص
بالتحرٌ علىالفجوروالتعر لبلخبلووأآلدابالعامةمنالمواد٘ٓ9الىٌٕٓ٘عاقبعلىممارسةالدعارة
واالكراهعلٌهااضافةالىقانونمكافحةالدعارة 
كماانقانونالعقوباتالسوريوانجاءبمجملهمحدداللجرابموالعقوباتوعاقبعلىجرابماالعتداءعلى
االشخاصابتداءامنالذموالتحقٌرمرورابالضربواالعتداءالبدنًوتشوٌهاالعضاءوانتهاءابالقتلحٌث
ٌعاقبعلىالجناوالجناٌةالتًتقععلىاالنسانوتعر سبلمتهللخطرذكراكانامانثىبمعنىانالنساء
اللواتًٌتعرضنالعتداءالمعنوياوالبدنًٌستطعناللجوءالىالمحاكموتقدٌمالشكوىوألحاوالعقوبةبمن
الح االذىبهن 
ٌثارالش حولاعتراؾالمشرعالسوريبح الزوجفًتادٌبزوجته,حٌثانالمادة()ٔ٘8منقانون
العقوباتالسوريتكلمتعناباحةضروبالتؤدٌبالتًتصدرعن((االباءواالساتذةوسكتتعناباحةح 
الزوجفًتؤدٌبزوجته,مماقدٌفهممنهانالمشرعفًهذٌنالقانونٌنٌنكرانعلٌههذاالح وقدذهبالى
ذل بع الفقهاءومذاالرأيببلش ٌقومعلىتحدٌدضٌ لمصادراالباحةوٌردهاالىنصالقانونفحسب
,وٌناق وجوبالتوسعفًتحدٌدمصادراالباحة,علىاعتبارانمبداشرعٌةالجرابموالعقوباتالٌفر 
قٌوداعلىسلطانالمفسرفًهذاالمجال,اذالشؤنلهبه,النجمٌعفروعالقانونصالحةكمصادرللحقوو
واألباحةالمرتبطةبممارستهاوقداعترؾالمشرعالسوريبح الزوجفًتادٌبزوجتهبناءعلىاعتراؾ
ال شرٌعةاالسبلمٌةبهذاالح الواردفًالقرانالكرٌمحٌثارتضىالمشرعالسوريتطبٌ الشرٌعةاألسبلمٌة
علىبع المواطنٌنتنظٌماألحوالهم.








___________________.

لانون الحماٌة من العنؾ االسري
لانون العموبات السوري
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الفرع ثالث-:
اوال :مشروع لانون لحماٌة النساء من العنؾ األسري فً مصر 

 انالمشىىىىىرعالمصىىىىىريقىىىىىداوردتعرٌىىىىىؾالعنىىىىىؾاالسىىىىىريفىىىىىًصىىىىىلبالقىىىىىانونكمىىىىىاجىىىىىاءفىىىىىً
المادةالسادسةمنهذاالقانونوكماٌلً 

"تشىىىىىملجىىىىىرابمالعنىىىىىؾاأل سىىىىىريضىىىىىدالنسىىىىىاءايفعىىىىىلعنٌىىىىىؾقىىىىىابمعلىىىىىىاسىىىىىا الجىىىىىن ٌىىىىىنجم
عنىىىىىهاوٌحتمىىىىىلان ٌىىىىىنجمعنىىىىىهاذىاومعانىىىىىاةبدنٌىىىىىة,اونفسىىىىىٌة,اوجنسىىىىىٌةللمىىىىىراةبمىىىىىافىىىىىًذلىىىىى 
التهدٌىىىىىىدبىىىىىىاقتراؾمثىىىىىىلهىىىىىىذاالفعىىىىىىل,اواكىىىىىىراه,اوالحرمىىىىىىانالقسىىىىىىريمىىىىىىنالحرٌىىىىىىةمىىىىىىنقبىىىىىىل
افراداألسرةبمالهسلطةاوولٌةاوعبلقةبالمعتديعلٌها ".
وان اللجنىىىىىىةالمعنٌىىىىىىة:لجنىىىىىىةتلقىىىىىىًالببلؼىىىىىىات"لجنىىىىىىةالببلؼىىىىىىات تتشىىىىىىكلباالتفىىىىىىاوبىىىىىىٌنوزارة
التضىىىىىىىامنووزارةالداخلٌىىىىىىىةلتلقىىىىىىىًببلؼىىىىىىىاتالعنىىىىىىىؾضىىىىىىىدالنسىىىىىىىاءداخىىىىىىىلاالسىىىىىىىرةوٌكىىىىىىىون
نصىىىىىؾعضىىىىىوٌتهاعلىىىىىىاالقىىىىىلمىىىىىنالنسىىىىىاء وهىىىىىًاللجنىىىىىةالىىىىىًعرفىىىىىتفىىىىىًالمىىىىىادةالسادسىىىىىة
الباباالولللتعرٌفات
النٌابةالمختصة:نٌابةاالسرة
المحكمةالنختصة:محكمةاالسرة
المكاتىىىىىىباأل سىىىىىىرٌة:مكاتىىىىىىبتنشىىىىىىابقىىىىىىرارمىىىىىىنوزٌىىىىىىرالتضىىىىىىامناالجتمىىىىىىاعًبالشىىىىىىراكةمىىىىىىع
مإسسىىىىىىىاتالمجتمىىىىىىىعالمىىىىىىىدنًذاتالصىىىىىىىلةوٌكىىىىىىىونمىىىىىىىنمهامهىىىىىىىاعمىىىىىىىلدوراتقبىىىىىىىلقبىىىىىىىل
الىىىىىزواج,النظىىىىىرفىىىىىًمشىىىىىكبلتالعنىىىىىؾداخىىىىىلأأل سىىىىىرةوتقىىىىىدٌماالرشىىىىىادالنفسىىىىىًواالجتمىىىىىاعً
والقىىىىىانونًالفىىىىىراداالسىىىىىرةكمىىىىىاٌكىىىىىونمىىىىىنمهامهىىىىىا تشىىىىىكٌلووحىىىىىداتخاصىىىىىةللتاهٌىىىىىلالنفسىىىىىً
للضحاٌاوالمعتدٌن
المنىىىىىىزلٌ:قصىىىىىىدبىىىىىىهمنىىىىىىزلاألسىىىىىىرة– اومحىىىىىىىلاقامىىىىىىةالمعتىىىىىىديعلٌهىىىىىىاوالمىىىىىىتهمبجرٌمىىىىىىىة
العنؾ,
البٌىىىىىىىتاالمىىىىىىىن:بٌىىىىىىىوتلضىىىىىىىٌافةالنسىىىىىىىاءالمتعرضىىىىىىىاتللعنىىىىىىىؾبموجىىىىىىىبقىىىىىىىرارمىىىىىىىنوزارة
التضىىىىىىىامناالجتمىىىىىىىاعًوٌكىىىىىىىونتاهٌىىىىىىىلالعىىىىىىىاملٌنبهىىىىىىىابالشىىىىىىىراكةمىىىىىىىعمإسسىىىىىىىاتالمجتمىىىىىىىع
المدنًذاتالصلةبالعنؾضدالنساء
البىىىىىابالثىىىىىانً :لقىىىىىداخىىىىىصالمشىىىىىرعالمصىىىىىريبابىىىىىاخاصىىىىىابا لٌىىىىىاتتقىىىىىدٌمالىىىىىببلغوالتصىىىىىرؾفٌىىىىىه
وكاالتًوفًالمادةالسابعة 
" ٌكىىىىىىونللمجنىىىىىىىعلٌهىىىىىىااوؼٌرهىىىىىىامىىىىىىنشىىىىىىهودجرٌمىىىىىىةالعنىىىىىىؾاأل سىىىىىىريوخاصىىىىىىةمىىىىىىناعضىىىىىىاء
االسىىىىىىرةاوالشىىىىىىركاءفىىىىىىًالسىىىىىىكنا وكىىىىىىلمىىىىىىناتصىىىىىىلعلمىىىىىىهبالجرٌمىىىىىىةوعلىىىىىىىاالخىىىىىىصالقىىىىىىابمٌن
علىىىىىىتقىىىىىدٌمالخىىىىىدماتالطبٌىىىىىة,اومراكىىىىىزتقىىىىىدٌمالمسىىىىىاعدةلضىىىىىحاٌاالعنىىىىىؾاالسىىىىىريسىىىىىواءكانىىىىىت
جهىىىىىاتحكومٌىىىىىةاواهلٌىىىىىةحىىىىىالتقىىىىىدٌمالىىىىىببلغالىىىىىىاللجنىىىىىةالمعنٌىىىىىةبتلقىىىىىًالببلؼىىىىىاتفىىىىىًالنطىىىىىاو
الجؽرافً 
والىىىىىزماللجنىىىىىةالعلٌىىىىىاوافرادهىىىىىالبلسىىىىىتجا بةالفورٌىىىىىةللببلؼىىىىىاتوذلىىىىىمفىىىىىًالمىىىىىادةالثامنىىىىىةمىىىىىنقىىىىىانون
حماٌةمنالعنؾاالسريوكماجاءبالنص 
" ٌجىىىىىىىبعلىىىىىىىىاللجنىىىىىىىةالمعنٌىىىىىىىةاواحىىىىىىىدافرادهىىىىىىىااالسىىىىىىىتجابةالفورٌىىىىىىىةللببلؼىىىىىىىاتالمتعلقىىىىىىىةبجىىىىىىىرابم
العنىىىىىؾاالسىىىىىريوالتنقىىىىىلالىىىىىىمكىىىىىانوقىىىىىوعالجرٌمىىىىىةعلىىىىىىاالخىىىىىصاذالىىىىىمٌكىىىىىنالىىىىىببلغمقىىىىىدمامىىىىىن
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المجنىىىىىىىعلٌهىىىىىىالتمكٌنهىىىىىىامىىىىىىنادالءباقوالهىىىىىىا,وفىىىىىىىًجمٌٌىىىىىىعاالحىىىىىىوالٌنبؽىىىىىىًاتخىىىىىىاذاالجىىىىىىىراءات
االتٌة :
*اخطارالمجنىعلٌهابحقوقهاالتًٌكفلهاهذاالقانون 
*استماعالىاالطراؾوالشهودوتمكٌناالطفالمنادالءباقوالهمبحرٌةوامان .
*تسجٌلالببلغبالتفصٌل 
*تحرٌرمحضرالعنؾاالسريوالتصرؾفٌهطبقاللقانون 
*اتخىىىىىاذاالجىىىىىراءاتالبلزمىىىىىةلنقىىىىىلالضىىىىىحٌةالىىىىىىاقىىىىىربمستشىىىىىفىاومركىىىىىزصىىىىىحًللعىىىىىبلجعنىىىىىد
الحاجة .

 اتخىىىىىاذالتىىىىىدابٌرالبلزمىىىىىةالبعىىىىىادالمىىىىىتهمعىىىىىنالمنىىىىىزلاذاثبىىىىىتانوجىىىىىودهٌمثىىىىىلخطىىىىىراعلىىىىىى
المجنىعلٌهاوحتىصدورامرالحماٌة
 اتخىىىىىىا ذاالجىىىىىىراءاتالبلزمىىىىىىةلحماٌىىىىىىةالمجنىىىىىىًعلٌهىىىىىىاواالطفىىىىىىالبىىىىىىنقلهمالىىىىىىىمكىىىىىىانامىىىىىىناو
احىىىىىىددورالضىىىىىىٌافةعلىىىىىىىاالخىىىىىىصاذاكانىىىىىىتالجرٌمىىىىىىةوقعىىىىىىتلىىىىىىٌبلاوبعىىىىىىدسىىىىىىاعاتالعمىىىىىىل
الرسىىىىىمٌةاواٌىىىىىامالعطلىىىىىةالرسىىىىىمٌةلحىىىىىٌنصىىىىىدوراالمىىىىىرالىىىىىوقتًبالحماٌىىىىىةوذلىىىىى حىىىىىولتعىىىىىذر
ابعادالجانًعنالمنزل
 تىىىىىوفٌرالحماٌىىىىى ةلمقىىىىىدمالىىىىىببلغالمتعلىىىىى بىىىىىالعنؾاأل سىىىىىريبمىىىىىافىىىىىًذلىىىىى عىىىىىدماالفصىىىىىافعىىىىىن
اسمهاوهوٌتهاالاذااقتضتاالجراءاتالقضابٌةذل "
االمر بالحماٌة
ٌكىىىىىونللمجنىىىىىىعلٌهىىىىىافىىىىىًاحىىىىىدىجىىىىىرابمالعنىىىىىؾضىىىىىدالنسىىىىىاءالحىىىىى فىىىىىًالتقىىىىىدمبطلىىىىىباستصىىىىىدار
امىىىىراحتىىىىرازيبالحماٌىىىىةمىىىىننٌابىىىىةاالسىىىىرة,وٌجىىىىبعلىىىى ىلجنىىىىةتلقىىىىًالببلؼىىىىاتالتقىىىىدمبطلىىىىبامىىىىر
الحماٌىىىىىىةوٌصىىىىىىدرخىىىىىىبللٕٗسىىىىىىاعةمىىىىىىنتقدٌمىىىىىىه كمىىىىىىانىىىىىىصعلٌىىىىىىهالمىىىىىىادةالتاسىىىىىىعةمىىىىىىنالقىىىىىىانون
المذكور 
مضمون االمر حماٌة
ٌصىىىىىىىدرامىىىىىىىرالحماٌىىىىىىىةمتضىىىىىىىمنااجىىىىىىىراءاتاومجموعىىىىىىىةاجىىىىىىىراءاتكفٌلىىىىىىىةبمنىىىىىىىعالمعتىىىىىىىديمىىىىىىىن
التسىىىىىببفىىىىىًالمزٌىىىىىدمىىىىىنالضىىىىىررللمجنىىىىىىعلٌهىىىىىااوعلىىىىى ىؼٌرهىىىىىامىىىىىناشىىىىىخاصاللىىىىىذٌنٌعىىىىىولهم
اوٌرعىىىىىىىىاهموٌعىىىىىىىىدمنقبٌىىىىىىىىلهىىىىىىىىذهاالجىىىىىىىىراءاتالىىىىىىىىزامالمىىىىىىىىدعًعلٌىىىىىىىىهبالمؽىىىىىىىىادرةالسىىىىىىىىكندونان
تعتر المحكمةللفصلفًاحقٌةايمنالطرفٌنفًالمسكناوالمنقوالت 
 منىىىىىعالمىىىىىتهممناتصىىىىىالبىىىىىالمجنىعلٌهىىىىىاسىىىىىواءفىىىىىًالمنىىىىىزلاومكىىىىىانالعمىىىىىل,اوفىىىىىًالبٌىىىىىت
االمن
 اقراربعدمالتعر للمجنًعلٌهااومقدمالببلغ
 عىىىىىدمالضىىىىىراربالممتلكىىىىىاتالشخصىىىىىٌةللمتضىىىىىررةوتمكٌنهىىىىىااومىىىىىنٌنىىىىىوبعنهىىىىىامىىىىىندخىىىىىول
منىىىىىزلاالسىىىىىرةمىىىىىعاحىىىىىدالمىىىىىوظفٌنالمكلفىىىىىٌنوالحصىىىىىولعلىىىىىىممتلكاتهىىىىىاالشخصىىىىىٌة,وذلىىىىى 
وفقالنموذجاستبلمٌدلبتوقٌعالمستلم
ٌ جىىىىىوزللنٌابىىىىىةتحوٌىىىىىلالمىىىىىته مفىىىىىًجرٌمىىىىىةالعنىىىىىؾالىىىىىىمكاتىىىىىباالستشىىىىىاراتاالسىىىىىرٌةعلىىىىىى
انٌكىىىىىىىىونذلىىىىىىىى بموافقىىىىىىىىةالطىىىىىىىىرفٌنودونانٌتعىىىىىىىىار ذلىىىىىىىى مىىىىىىىىعاجىىىىىىىىراءاتالحماٌىىىىىىىىة
االحترازٌة.
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الباب:الثالث االجراءات االحترازٌة
 - 1تمدٌم الخدمات من لبل الجهات االدارٌة
تلتللللللزم الجهللللللات االدارٌللللللة بتمللللللدٌم العدٌللللللد مللللللن الخللللللدمات للمللللللراة المعنفللللللة وكمللللللا جللللللاء فللللللً المللللللادة
الثانٌة عشر وكا ألتً :
" علىىىىىىالجهىىىىىاتالمختصىىىىىةاضىىىىىافةعىىىىىددمىىىىىنالشىىىىىروطالتىىىىىًتمثىىىىىلحماٌىىىىىةللحقىىىىىوواالساسىىىىىٌةللمىىىىىراة
فىىىىىًوثٌقىىىىىةالىىىىىزواجوٌكىىىىىونمىىىىىنحىىىىى الزوجىىىىىةالتنىىىىىازلعىىىىىنهىىىىىذاالحىىىىى اواضىىىىىافةاٌىىىىىةشىىىىىروط
اخىىىىىىرىوقىىىىىىتالعقىىىىىىد.ومىىىىىىنهىىىىىىذهالحقىىىىىىووحقهىىىىىىافىىىىىىً تطلٌىىىىىى نفسىىىىىىهامتىىىىىىىارادتواٌنمىىىىىىاارادت
وكٌفمىىىىىىىاارادت,ومنهىىىىىىىاحىىىىىىى السىىىىىىىفروحىىىىىىى التعلىىىىىىىٌموحىىىىىىى العمىىىىىىىلوحقهىىىىىىىابعىىىىىىىدمزواجزوجهىىىىىىىا
باخرىدونموافقةكتابٌةمنها .
تقىىىىىىىومالجهىىىىىىىةاالدارٌىىىىىىىةبالتعىىىىىىىاونمىىىىىىىعمنظمىىىىىىىاتالمجتمىىىىىىىعالمىىىىىىىدنًوالمجلىىىىىىى القىىىىىىىومًللمىىىىىىىراة
والمجلىىىىىى القىىىىىىومًلبلمومىىىىىىةوالطفولىىىىىىةبانشىىىىىىاءم كاتىىىىىىباسىىىىىىرٌةفىىىىىىًكىىىىىىلمنطقىىىىىىةجؽرافٌىىىىىىةمإهلىىىىىىة
للتعامىىىىىىىلمىىىىىىىعقضىىىىىىىاٌاالعنىىىىىىىىؾتقىىىىىىىدماخصىىىىىىىابٌٌناجتمىىىىىىىاعٌٌنواطبىىىىىىىىاءعمىىىىىىىومواطبىىىىىىىاءنفسىىىىىىىىٌٌن
ومحامٌٌنعلىانٌعدبتقارٌرهاالطبٌةوالقانونٌةكمكاتبخبرةوذل فٌماٌلً :
ٌ جىىىىىىبعلىىىىىىىكىىىىىىلمىىىىىىنالىىىىىىزوجٌنالحصىىىىىىولعلىىىىىىىدوراتتاهٌلٌىىىىىىةفىىىىىىًهىىىىىىذهالمراكىىىىىىزلمىىىىىىدة
اسبوعتتضمن:
ٔ -كٌفٌىىىىىىىىىىىىىىىةمعاملىىىىىىىىىىىىىىىةالزوجىىىىىىىىىىىىىىىةواالطفىىىىىىىىىىىىىىىالفىىىىىىىىىىىىىىىًاطىىىىىىىىىىىىىىىارالعبلقىىىىىىىىىىىىىىىةاألسىىىىىىىىىىىىىىىرٌة 
.
ٕ -كٌفٌةالتعاملمعالمشاكلاالسرٌة.
ٌٖ -تمالزواجبحصولكلزوجوزوجةعلىشهادةبالحصولعلىهذهالدورة.
ٗ -حىىىىىىولالىىىىىىزواجٌمكىىىىىىنللىىىىىىزوجٌناللجىىىىىىوءلهىىىىىىذهاللجنىىىىىىةكجهىىىىىىةاستشىىىىىىارٌةلحىىىىىىلالخبلفىىىىىىاتاو
لطلبالمشورةفٌماٌختصبالخبلفاتالزوجٌة.
ٌ٘ -حىىىىى للمىىىىىراةالمعنفىىىىىةاللجىىىىىوءلهىىىىىذهالمكاتىىىىىبحىىىىىالحىىىىىدوثعنىىىىىؾاسىىىىىريلطلىىىىىباستشىىىىىارة
طبٌىىىىةاونفسىىىىىٌةاوقانونٌىىىىىةكمىىىىىاٌحىىىى لهىىىىىاطلىىىىىبتقرٌىىىىىرطبىىىىىًبمىىىىالحىىىىى بهىىىىىامىىىىىناصىىىىىابات
عضوٌةاونفسٌة".
و تلتللللللزم الجهللللللة االدارٌللللللة بتمللللللدٌم الخللللللدمات التالٌللللللة اٌضللللللا واسللللللتادا علللللللى المللللللادة رلللللللم ()13مللللللن
المانون اعاله
 انشىىىىىىاءدورامنىىىىىىةلضىىىىىىٌافةالنسىىىىىىاءضىىىىىىحاٌاالعنىىىىىىؾبشىىىىىىكلكىىىىىىاؾوبمسىىىىىىتوىمنسىىىىىىبمراعىىىىىىى
فًذل النطاوالجؽرافً
 اٌىىىىداعاالطفىىىىالمىىىىعامهىىىىاتهمحتىىىىىسىىىىن٘ٔ عىىىىامفىىىىًدورالضىىىىٌافةاوتىىىىوفٌرمكىىىىانامىىىىنلهىىىىم
بنف المنطقةاذاتعدواالسنالقانونً
 تقىىىىىدٌمخىىىىىدماتعاجلىىىىىةلل ضىىىىىحٌةتشىىىىىملالرعاٌىىىىىةالطبٌىىىىىةوالنفسىىىىىٌةوالنقىىىىىلوالمىىىىىاوىوالعىىىىىبلج
والناكلواالستشارةالقانونٌة.
 تىىىىىوفٌرمعلومىىىىىاتوافٌىىىىىةعىىىىىنجهىىىىىاتتقىىىىىدٌمالخىىىىىدماتوسىىىىىبلالحصىىىىىولعلٌهىىىىىالمىىىىىدةاطىىىىىول
كلمادعتالحاجة.
 التىىىىىزاممختلىىىىىىؾالجهىىىىىىاتبقواعىىىىىىدالسىىىىىىرٌةفىىىىىىًجمٌىىىىىىعاالتصىىىىىىاالتوالمراسىىىىىىبلتواالجىىىىىىراءات
المتعلقةبالعنؾاالسريللضحٌةواسرته.
 تلتىىىىىىزمالجهىىىىىىةاالدارٌىىىىىىةومكاتىىىىىىباالسىىىىىىرة– بمحىىىىىىاكماالسىىىىىىرةبىىىىىىاعبلنتقرٌىىىىىىرسىىىىىىنويٌشىىىىىىمل
علىسبٌلالمثالالالحصر
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عىىىىىىددالببلؼىىىىىىاتالىىىىىىواردة -عىىىىىىددالمحاضىىىىىىرالمحىىىىىىررةللضىىىىىىحاٌامىىىىىىنكىىىىىىبلالجنسىىىىىىٌن"مىىىىىىنالبىىىىىىالؽٌن
واالطفىىىىىىال" -عىىىىىىددالببلؼىىىىىىاتالتىىىىىىًتىىىىىىمالتحقٌىىىىىى فٌهىىىىىىا– متوسىىىىىىطالوقىىىىىىتالىىىىىىزمالسىىىىىىتجابةاللجنىىىىىىة
المعنٌةللببلؼات 
نىىىىىوعاالجىىىىىراءاتالتىىىىىًاتخذتهاالشىىىىىرطةللتصىىىىىرؾفىىىىىًالببلؼىىىىىاتبمىىىىىافىىىىىًذلىىىىى عىىىىىددالببلؼىىىىىاتبمىىىىىا
فىىىىًذلىىىى عىىىىدداالشىىىىخاصالىىىىذٌنتىىىىمالقىىىىب علىىىىٌهموعىىىىددالملفىىىىاتالتىىىىًتمىىىىتاحالتهىىىىاالىىىىىالمحىىىىاكم
–التوزٌىىىىىعالجؽرافىىىىىًللعنىىىىىؾضىىىىىدالنسىىىىىاء–عمىىىىىرالضىىىىىحاٌاوالمعتىىىىىدٌن–اسىىىىىبابالعنىىىىىؾفىىىىىًكىىىىىل
جرٌمة–نوعالعنؾواشكاله 
وٌجلللللب ان تملللللوم الجهلللللة االدارٌلللللة بتملللللدٌم الخلللللدمات التالٌلللللة كملللللا هلللللو ملللللذكور فلللللً الملللللادة المرلملللللة
الرابعة عشر منه
" احىىىىىىىىدالمىىىىىىىىوظفٌنالمكلفىىىىىىىىٌنوالحصىىىىىىىىولعلىىىىىىىىىممتلكاتهىىىىىىىىانشىىىىىىىىاءوحىىىىىىىىداتخاصىىىىىىىىةللخىىىىىىىىدمات
االرشادٌةداخلالمكاتباالسرٌةٌعدالٌهاعلىاالخصماٌلً:
 خىىىىىىدماتارشىىىىىىادوتىىىىىىدرٌبومسىىىىىىاعدةعلىىىىىىىاٌجىىىىىىادفىىىىىىرصعمىىىىىىلللنسىىىىىىاءالمعنفىىىىىىاتلتحقٌىىىىىى 
دخلماديٌمكنهنمناالعتمادعلىالذات
 اعىىىىىىادةتاهٌىىىىىىلالضىىىىىىحاٌاوالمتهمىىىىىىٌنفىىىىىىًجىىىىىىرابمالعنىىىىىىؾاالسىىىىىىريومعىىىىىىاونتهمعلىىىىىىىتحمىىىىىىل
مسإولٌاتهماالجتماعٌة
 براملللخدماتاالجتماعٌةالمتخصصةوالمبلبمةلضحاٌاالعنؾاالسري"
انالقىىىىىىىانونالعنىىىىىىىؾاالسىىىىىىىريالمصىىىىىىىريالىىىىىىىزمالىىىىىىىوزارةالداخلٌىىىىىىىةالمصىىىىىىىرٌةبالتعىىىىىىىاونللتكىىىىىىىوٌن
المكاتىىىىىبخاصىىىىىةفىىىىىًاقسىىىىىامالشىىىىىرطةللجىىىىىرابمالعنىىىىىؾاالسىىىىىريبشىىىىىرطانٌكىىىىىوناحىىىىىمالمىىىىىؤمورٌن
مىىىىىىنالشىىىىىىرطةالنسىىىىىىابٌة/واخصىىىىىىابٌةفىىىىىىًعلىىىىىىمالىىىىىىنف اوعلىىىىىىماالجت مىىىىىىاعاوسىىىىىىكرتارٌةوكمىىىىىىاهىىىىىىو
مذكورفًالمادةالخامسةعشر
برامج التدرٌب
نلللللللص الملللللللادة السادسلللللللة عشلللللللر ملللللللن الملللللللادة عللللللللى اعلللللللداد البلللللللرامج التلللللللدرٌب ملللللللن لبلللللللل وزارة
التضامن لتدرٌب العاملٌٌن والمختصٌن فً المجال العنؾ االسري وكما ٌلً
" تقىىىىىىىوموزارةالتضىىىىىىىامناالجتمىىىىىىىاعًووزارةالعىىىىىىىدلبالشىىىىىىىراكةمىىىىىىىعمنظمىىىىىىىاتالمجتمىىىىىىىعالمىىىىىىىدنً
باعىىىىىدادبىىىىىراملتدرٌبٌىىىىىةمبلبمىىىىىةلتىىىىىدرٌبالعىىىىىاملٌنوالمختصىىىىىٌنبهىىىىىاعلىىىىىىمنىىىىىاهلحقىىىىىوواالنسىىىىىان
والقواعدالمتعلقةبجرابمالعنؾاالسريوتشملهذهالبراملعلىاالخص :
 الحقووفًالقانونالمصريواالتفاقٌاتالدولٌة
 طبٌعةالعنؾاالسريومظاهرهواسبابهوعواقبهعلىاالطفال
 الحقووالقانونٌةلضحاٌاالعنؾاالسريوسبلاالنصاؾالمتاحة
 الخدماتوالمراف المتاحةللضحاٌا
 واجبىىىىىىىاتاللجىىىىىىىانالمعنٌىىىىىىىةومسىىىىىىىبولٌاتهموفقىىىىىىىاللقىىىىىىىوانٌنفىىىىىىىًمجىىىىىىىلاالسىىىىىىىتجابةللتبلٌؽىىىىىىىات
واالجراءاتوتوفٌرالحماٌةومساعدةضحاٌاالعنؾاالسري
 اسالٌبالتعاملومعالجةحوادثالعنؾاالسريبماٌعززسبلمةافراداالسرة
 فلسىىىىىىىفةالسٌاسىىىىىىىةالعقابٌىىىىىىىةفىىىىىىىًمجىىىىىىىالالعنىىىىىىىؾاالسىىىىىىىريوعلىىىىىىىىاالخىىىىىىىص(اوامىىىىىىىرخدمىىىىىىىة
المجتمعكعقوبةبدٌلةمستحدثةواسداءالنصاللمتهمٌن)"
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:العموبات
خصلللللص الملللللانون الحماٌلللللة ملللللن العنلللللؾ االسلللللري الملللللذكور الملللللادة السلللللابعة عشلللللر للعموبلللللات بحلللللك
المدعى علٌه اٌا من كان وضعه داخل االسرة وكاألتً:

" اوال:فىىىىىىًالحىىىىىىاالتالتىىىىىىًٌسىىىىىىريفىىىىىىًشىىىىىىانهاقىىىىىىانونالعقوبىىىىىىاتواالجىىىىىىراءاتوٌعىىىىىىدرايمكاتىىىىىىب
االسىىىىىىىرةٌصىىىىىىىدرالحكىىىىىىىمباحالىىىىىىىةالمىىىىىىىتهمبجرٌمىىىىىىىةالعنىىىىىىىؾاالسىىىىىىىريالىىىىىىىىاحىىىىىىىدمراكىىىىىىىزالتاهٌىىىىىىىل
واخضعهلبراملالتاهٌلوالتدرٌببهالمدةالتزٌدعناسبوعٌنوالتقلعناسبوع 
ثانٌلللللا :فىىىىىًالعىىىىىودٌعاقىىىىىبالمىىىىىتهمبىىىىىامرخدمىىىىىةالمجتمىىىىىعبمىىىىىاٌتفىىىىى مىىىىىعمإهبلتىىىىىهوتخصصىىىىىهللعمىىىىىل
فىىىىىىىىًدورالرعاٌىىىىىىىىةالٌتىىىىىىىىامىوالمسىىىىىىىىنٌنوذوياالحتٌاجىىىىىىىىاتالخاصىىىىىىىىةوتقىىىىىىىىررالمحكمىىىىىىىىةالمىىىىىىىىدة
الزمنٌىىىىىىةللخدمىىىىىىة وٌكىىىىىىىونالحكىىىىىىمملزمىىىىىىىاوتسىىىىىىريفىىىىىىًشىىىىىىىانتنفٌىىىىىىذهاحكىىىىىىىامقىىىىىىانوناالجىىىىىىىراءات
الجنابٌة 
ثالثا :
فىىىىىًحالىىىىىةالعىىىىىودثانٌىىىىىةٌعاقىىىىىبالمىىىىىتهمبجرٌمىىىىىةالعنىىىىىؾاالسىىىىىريبمىىىىىوادقىىىىىانونالعقوبىىىىىاتعلىىىىىىان
تشىىىىىىددالعقوبىىىىىىةفىىىىىىًاحىىىىىىوا لكىىىىىىونالمجنىىىىىىىعلٌهىىىىىىاقاصىىىىىىرااومعاقىىىىىىةاومسىىىىىىنة.واذاصىىىىىىدرالحكىىىىىىم
بالؽرامىىىىىةتوجىىىىىهبكامىىىىىلقٌمتهىىىىىالضىىىىىحٌةالعنىىىىىىؾ.رابعلللللا :فىىىىىًجمٌىىىىىعاالحىىىىىوالالمنصىىىىىوصعلٌهىىىىىىا
فىىىىىًالبنىىىىىودالسىىىىىابقةٌجىىىىىبانٌتضىىىىىمنالحكىىىىىمابعىىىىىادالمىىىىىتهمعىىىىىنالمجنىىىىىىعلٌهىىىىىاخىىىىىبللمىىىىىدةتنفٌىىىىىذ
العقوبىىىىىةاوتىىىىىوفٌرالحماٌىىىىىةلهىىىىىاباحىىىىىدىالطىىىىىروالمنصوصىىىىىةعلٌهىىىىىافىىىىىًالقىىىىىانونواللجنىىىىىةالتنفٌذٌىىىىىة
متىطلبتبذل  
امر الحماٌة وتنازل عن امر الحماٌة
خصص المادتٌن ( ) 18-19من المانون المذكور المر الحماٌة وتنازل عنها وكما ٌلً
" اذالىىىىىمتكىىىىىنالمجنىىىىىىعلٌهىىىىىاقىىىىىدتقىىىىىدمتبطلىىىىىب اصىىىىىدارامىىىىىروقتىىىىىًبالحماٌىىىىىةاولىىىىىمٌصىىىىىدرهىىىىىذا
االمرلصالحهاجازلهاانتطلبهمنالمحكمةبصفةمستعجلةاثناءنظرالدعوى" 
"اذا تنازلىىىىىتالمجنىىىىىىعلٌهىىىىىاعىىىىىنالىىىىىدعوىالمدنٌىىىىىةفىىىىىًجرٌمىىىىىةالعنىىىىىؾاألسىىىىىريجىىىىىازللمحكمىىىىىةان
تامربوقؾتنفٌذالعقوبةمعالحكمباتخاذاالجراءاتالكفٌلةبحماٌةالمجنىعلٌها" 
و بالنسبةللعقوباتجرابمداخلاالسرةتطب القوانٌٌنوالعقوباتالمقررةلهافًالقانونالعقوباتالمصري
وكاالتًتجرٌمقضاٌاالعنؾاالسريٌجرمهاقانونالعقوباتالمصري 
فًقضاٌاالعنؾاالسريفًقضاٌاالضربواالعتداءالبدنًفًالموادٕٕٗمنقانونالعقوباتوالمواد
ٖٕٓ,ٖٓٙبالنسبةلجرابمالتعديبالسبوالقذؾوكذل الموادٖٕٙٓ,ٕٙفًحالةاجها الزوجةبخبلؾ
قوانٌناخرىوفًالؽالبماٌكونالعقابهزٌلبالمقارنةبالضررالواقععلىالزوجةالمعنفةبٌنماانالقوانٌن
ؼٌررادعةوخصوصاانهنا نصوصمثلالمادةٓٙمنقانونالعقوباتالتًتبٌاالتعديعلىالزوجة
واالبنةتحتنطاوالتادٌبباعتبارهعمبلمقررابمقتضىالشرٌعة,وكذل المادةٔٙمنقانونالعقوباتالتً
تعتبرباباخلفٌالجرابمختاناالناثتحتستارالتجمٌلوماشابهمنالضرورةالطبٌةواالصلالؽاءتل 
المواد واالجها جنافًالقانونالمصريحسباالصلولكنقدٌكونجناٌةاذاتمبوسٌلةمنوسابلالعنؾ 
______________________ 
 -1مركز الندٌم للعالج والتاهٌل النفسً لضحاٌا العنؾ
http://elnadeem.org/domestic-violence
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الفصل الثاني


االحصائيات والتطبيقات القضائية والمقارنة بي قواني
حماية االرسة وأألستنتاجات والتوصيات

املبحث االول :االحصائيات واملخططات البيانية
املبحث الثاني :التطبيقات القضائية واملقارنة
االستنتاجات والتوصيات
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الفصل الثاني :االحصائيات والتطبيقات القضائية واملقارنة بني القوانيني محاية أألسزة

المبحث االول :االحصائيات والمخططات البيانية للعنف أألرسي
املطلب االول :

احصائيات العٍف االسرٍ يف اقمًي كىردستاُ وَ العاً 0202اىل 0209
ٌث١اْ ٚوشةف عةٓ حجةُ ٔٚةٛع اٌحةاالخ اٌعٕةف اٌرة ٟذرعةسع ٌٙةا االفةساد فة ٟاطةاز اسةسج اٌٛاحةدج فةِ ٟجرّعاذٕةا
اذ ةةرٔا ِةةٓ االحظةةائ١اخ ٌٍحةةاالخ اٌعٕةةف اٌّسةةجٍح زسةةّ١ا فةة ٟاٌّ ٚسسةةاخ اٌرٕف١ر٠ةةح اٌّ رظةةح تم ةةا٠ا اٌعٕةةف
االسةةسٌّٚ ٞةةدج عشةةس اٌسةةٕٛاخ ِرراٌ١ةةح ٌٍرعةةسا عٍةة ٝأةةٛاع اٌعٕةةف اٌرةة ٟذعسضةةد ٌ ٙةا اٌّةةساج فةة ٟاطةةاز ألسةةسج
ِٚر رج ِٓ الٍ ُ١وٛزدسراْ – اٌعساق عٍ ٝسث ً١اٌّصاي ّٔٛذجا ٌالحظاش١اخ ٚاٌحاالخ اٌّسجٍح ِٓ  2111اٌٝ
ٚ 2111وّا ِ٘ ٛث ٓ١ف ٟاٌجداٚي اٌّ ظظح ٌٍحاالخ اٌّسجٍح حسة اٌّٛلع اٌجغساف ٟاللٍ ُ١وٛزدسراْ اٌعساق
 ٚحسةةة ِٛالةةع اٌّةةد٠س٠اخ إٌّا٘ ةةح ٌٍعٕةةف االسةةسِٚ ٞةةا ٠رثعٙةةا ِةةٓ ِٛالةةع جغساف١ةةح ٚاْ اٌحةةاالخ اٌّسةةجٍح
ذر ةةّٓ اٌحةةاالخ ( اٌمرةةً ٚاالٔرحةةاز ٚاٌحةةسق ٚاٌحةةسق ٔفةةن ٚاالعرةةداء اٌجٕسةةٚ ٟعةةدد اٌشةةىا ٞٚاٌّسةةجٍح فةةٟ
اٌّحاوُ )

جدوه ()0
امللاُ

القتن

االٌتحار

حرق

حرق الٍفس

الشلاوٍ

تسجًن
دعىى

االعتداءاجلنسي

اربًن

06

00

020

64

034

0003

35

دِىك

02

05

56

09

ــــ

560

09

السمًىاًٌة

8

05

053

49

834

509

78

كروًاُ

9

ــــ

37

ــــ

ــــ

080

0

اجملىىع اللمٌ

53

50

348

040

0268

0485

034

احصائًات العٍف االسرٍ يف اقمًي كىردستاُ لعاً ()0202
https:// www.facebook. Com./ DirecyorateofWomen
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احصائًة العٍف اال سرٍ يف اقمًي كىردستاُ لعاً ( )0200جدوه رقي ()0
المتل
43

االنتحار حرق
44

*

229

حرق
النفس
123

الضرب

الشكوى

االؼتصاب

888

2538

188

المجموع الكلً للحاالت العنؾ االسري فً اللٌم كوردستان –العراق لعام 2811
 حاالت (المتل,االنتحار,حرق,حرق النفس,الضرب,تسجٌل الدعوى,االعتداء
الجنسً)
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جدٚي زلُ ()3
احظائ١اخ حاالخ اٌعٕف ألسس ٞف ٟالٍ ُ١وٛزدسراْ –اٌعساق 2112

امللاُ

حرق
القتن االٌتحار حرق
الٍفس

الضزب

الشلىى االعتداء اجلنسي

اربًن

00

9

004

45

000

0003

00

دِىك

9

02

35

05

------

720

30

السمًىاًٌة

02

05

76

32

444

0040

028

كروًاُ

5

5

08

5

035

034

9

اجملىىع اللمٌ

46

39

053

025

690

3389

072

حاالت العنؾ المسجلة من العنؾ االسري(المتل,االنتحار,حرق,حرق النفس,الضرب ,تسجٌل الدعوى,االعتداء
النفسً)
الحاالت المسجلة حسب المولع الجؽرافً 
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احصائًة العٍف االسرٍ يف االقمًي كىردستاُ لعاً ()0203
جدوه رقي ()4

امللاُ

السٍة

القتن

االٌتحار

حرق

حرق الٍفس الشلىى

االعتداء
النفسي

اربًن

0203

08

05

022

46

0548

8

دِىك

0203

00

7

05

33

0005

08

السمًىاًٌة 0203

4

8

57

00

0027

73

كروًاُ

0203

6

5

05

7

526

7

رابريَ

0203

0

0

09

6

349

00

52

36

036

003

4735

038

اجملىىع اللمٌ

*حاالت العنؾ المسجلة فً مدٌرٌات العنؾ ضد المراة (المتل,االنتحار,حرق,حرق النفس,تسجٌل
الدعوى,االعتداء الجنسً)
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احصائًات العٍف االسرٍ يف االقمًي كىردستاُ لعاً 0204

جدوه رقي ()5
امللاُ

القتن

االٌتحار

حرق

حرق
الٍفس

الشلىى

االعتداء
اجلنسي

اربًن

06

06

73

30

0460

05

دِىك

5

9

03

00

0686

30

السمًىاًٌة

3

00

30

08

0272

66

كروًاُ

0

3

02

00

922

02

رابريَ

5

5

09

03

367

08

سىراُ

5

3

32

3

089

3

اجملىىع
اللمٌ

35

47

097

97

6673

044



*حاالت العنؾ االسري المسجلة فً المدٌرٌات مناهضة العنؾ ضد المراة فً االللٌم كوردستان –العراق
(المتل,االنتحار,حرق,حرق النفس ,الشكوى,االعتداء الجنسً)


الحاالت المسجلة حسب المولع الجؽرافً





_________________________________________.
https:// www.facebook. Com./ DirecyorateofWomen

املديرية العاوة لمىٍاهضة العنف ضد املزاة القليم كوردستان – العزاق
ٓٓٔ

حكظخث٤خص حُؼ٘ق حالَٓ ١ك ٢حالهًٍِٞ ْ٤ىٓظخٕ ُؼخّ(ٕ٘ٔٓ)
ؿيٍ ٍٝهْ ()ٙ



انمكان

انقتم

االوتحار

انحرق

اربيم
دهوك
سهيماو
ية
كرميان
رابريه
سوران
انمجموع
انكهي

٤٢
٣٥

32
03

56
27

االعتداء
حرق
انشكوى
جىسي
انىفس
01
3975
43
32
0777
07

7

09

26

39

0043

32

9
٥
2

4
3
2

07
31
03

03
7
3

990
432
072

05
5
5

44

53

076

034

9325

033

جدول نحاالت انعىف انمسجهة ندى انمديريات انمىاهضة انعىف االسري
(انقتم,االوتحار,انحرق,حرق انىفس,تسجيم اندعوى,االعتداء انجىسي)
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احظائ١اخ اٌعٕف االسس ٞف ٟااللٍ ُ١وٛزدسراٌْ:عاَ 2116
جدٚي زلُ ()8
المكان

القتل
٣١
٦٨
٦٢

االوتحار الحرق حرق الشكوى االعتداء
الجىسي
الىفس
٦١
٢١٦٢
٢٢
٣٨
٢٢
٠٢
٦٣٢٢
٨٢
٢٢
٢٢
٢٢
٣٠٢
٦٢
٠٠
٦٢

اربيل
دهوك
سليماو
ية
٠
١٠٢
١
٧
١
٢
كرميان
٦٠
٢٢٨
٣
٦٦
١
٦
رابريه
٢
٢٦١
٢
٢٢
١
٢
سوران
٦٦٠
١٢٢٣
٢١
٢٢٢
٧٢
٢٨
المجموع
الكلي
حاالت العنؾ المسجلة لدى المدٌرٌات االمناهضة العنؾ ضد المراة فً االللٌم كوردستان –
العراق
*(المتل,االنتحار,الحرق,حرق النفس,الشكوى,االعتداء النفسً)
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أكظخث٤خص حُؼ٘ق حألَٓ ١ك ٢أهًٍِٞ ْ٤ىٓظخٕ ُؼخّ ٕٓٔ٥
ؿيٍ ٍٝهْ()8


حرق
انىفس
30

2170

دهوك

02

30

26

36

3223

31

سهيماوية

00

31

30

34

0703

33

كرميان

1

3

00

6

691

00

رابريه

2

5

05

00

365

07

سوران
انمجموع
انكهي

2

0

33

7

397

01

41

94

313

033

6791

032

انمكان

انقتم

االوتحار

حرق

اربيم

31

34

93

انشكوى

االعتداء
جىسي
30

حاالت العنؾ المسجلة لدى المدٌرٌات مناهضة العنؾ ضد المراة (المتل,االنتحار,الحرق ,حرق
النفس,الشكوى,االعتداءالجنسً)
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 حاالت انعىف انمسجهة ندى انمديريات مىاهضةانعىف االسري في االقهيم
كوردستان – انعراق
 انحالت (انقتم,االوتحار,انحرق,حرق انىفس,انشكوى,االعتداء انجىسي)
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حاالت املسجمة لدى املديريات وٍاهضة العٍف االسرٍ**
حاالت (القتل,االنتحار,حزق النفس ,تسجيل الشلوى,االعتداء اجلنسي)
مالحظة /مل تسجل حاالت احلزق باعتبار حاالت احلزق حيدث قضاء وقدر واليدخل ضمن العنف االسزي.
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المطلب الثانً-:
مخططات البٌانٌة للحاالت العنؾ األسري فً اللٌم كوردستان – العراق
لبٌان اٌرغ١ساخ اٌر ٟاجس٠د عٍ ٝعدداٌحاالخ اٌعٕف اٌر ٟحظٍد ف ٟااللٍ ُ١وٛزدسراْ اٌعساق عٍ ٝسث ً١اٌّصاي
ٌعشس سٕٛاخ ِرراٌ١ح ِٕر تدا٠ح اٌعًّ عٍِٕ ٝا٘ ح اٌعٕف االسسٚ ٞذشس٠ع اٌمإِٔ ْٛا٘ ح اٌعٕف االسس ٞزلُ
(ٌ )7سٕح  2111خظض ٘را اٌّطٍة ٌٍّ ططاخ ت١أ١ح ٌٍرٛض١ح اٌحاالخ ٚاٌرغ١ساخ اٌر ٟطساخ عٍٙ١ا
ٚاسرٕادا عٍ ٝاالحظائ١اخ اٌّسجٍح زسّ١ا ِٓ لثً اٌّد٠س٠اخ ِٕا ٘ ح اٌعٕف ضد اٌّساج ٚاٌراتعح ٌٍٛشازج
اٌداخٍ١ح ف ٟالٍ ُ١وٛزدسراْ اٌعساق ٌىً ِٓ اٌحاالخ ( اٌمرً ,الٔرحاز ,حسق إٌفن ,حسق ٚ,االعرداء اٌجٕسٟ
ٚ,عدد اٌشىا) ٞٚ

مخططرقم(ٔ) 
60
50
40
30
20
10
0
ٕٓٔ9

ٕٓٔ8

ٕٓٔ7

ٕٓٔٙ

ٕ٘ٔٓ

ٕٗٔٓ

ٖٕٔٓ

ٕٕٔٓ

ٕٔٔٓ

حاالت المتل فً ا للٌم كوردستان – العراق من العام ( 2818الى العام )2818
 اكثر الحاالت سجلت عام 2815
 الل الحاالت سجلت عام 2814
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*حاالت ((أنتحار ))النساء فً االللٌم كوردستان – العراق من العام 2818-2818
*اكثر الحاالت المسجلة عام 2812
* الل الحاالت المسجلة عام 2813
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حاالت((حروالنساء))منالعامٕٓٔٓالىالعامٕٓٔ8فًأقلٌمكوردستان–العراو 
 اكثر الحاالت سجلت عام 2818
 الل الحاالت سجلت عام 2819
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حاالت ((حرق النفس )) للنساء فً أللٌم كوردستان من العام  2818الى العام 2818
 اكثر الحاالت سجلت عام 2818
 الل الحاالت سجلت عام 2814
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**احصابٌاتحاالت((االعتداءالجنسً))فًأقلٌمكوردستان–العراومنالعامٕٓٔٓالى
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 اكثرالحاالتالمسجلةفًالعامٕٕٔٓ 
 اقلالحاالتالمسجلةفًعام ٕٓٔٙ
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مخطط رلم ()6
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تسجٌل ((الدعوى من العام )) 2818الى  2818لألللٌم كوردستان –العراق
* الل العدد الشكاوي المسجلة فً عام 2812
*ا كثر حاالت تسجٌل الدعوى للعنؾ االسري مسجلة فً العام 2818
* كما هو مبٌن فً المخطط ان تسجٌل الدعوى ازدادت بعد مرور تسع سنوات متتالٌة من اصدار لانون العنؾ
االسري رلم ( )9فً االللٌم كوردستان –العراق
* زٌادة تسجٌل الدعوى فً لضاٌا العنؾ االسري ٌدل على زٌادة الوعً لدى النساء







ٔٔٔ

المبحللللللللث الثللللللللانً  /التطبٌمللللللللات المضللللللللائٌة لجرٌمللللللللة المتللللللللل بباعللللللللث الشللللللللرؾ
وأستعمال الحك (ضرب الزوج للزوجة للتؤدٌب)
المطلب األول  /العنؾ ضد المرأة بباعث الشرؾ (جرٌمة المتل)
الفرع األول :
المجتمع ومفهوم المتل بداعً حماٌة الشرؾ
انجرٌمةقتلالمرأ ةبداعًحماٌةالشرؾلهاعبلقةبشرؾالعابلةففًمجتمعاتناتشكلالعابلةوحدةاجتماعٌة
انتاجٌةوتتجلىهذهالوحدةبتوحدالهوٌةبٌنافرادالعابلةفٌشتركونمعابانجازاتهاواخفاقاتهابافراحهاواحزانها
بشرفهاوعارها.....ال فكلعملمشرؾٌقومبهايفردمنالعابلةٌباشرفالجمٌعافرادالعابلةوكلعمل
مشٌنٌقومبهاحدهمٌباعمبلمشٌناللجمٌع.ومنهنافانالفردفًالعابلةٌكونعضوااكثرمنهفردامستقبل
وان العبلقات ضمن العابلة هً ببساطة عبلقات بٌن اعضاء او عضوات وادوار تعرؾ باألب ,األم ,الزوج
....ال ,وبموجب هذه العضوٌة والتوحد فً الهوٌة ٌبا كل فرد فً العابلة مسبوال عن تصرفاته الشخصٌة
فحسببلعنتصرفاتاالفراداالخرٌناٌضامنهناٌنعك انحراؾالبنت,فًالعاببلتالمحافظةخاصة
,عل ى العابلة كلها والٌم الفتاة وحدها فهنا ترقد جذور جرابم الشرؾ التً هً محاولة ٌابسة من قبل
العابلةالستعادة سرفها .منخبلل هذا التحلٌل لتعرٌؾ العابلة ٌمكن ان نستنتل بان جرابم القتل بداعً حماٌة
الشرؾناجمةعنسلوكٌاتالمراةوالتًتعتبرهاالعابلةالمشٌنةلسمعتهافهذهالجرابمتكر ارتباطالشرؾ
باالنثى ونقاء سٌرتها من اي عبلقة مشبوهة وؼٌر مشروعة بالرجل االمر الذي ٌبرر قتلها حماٌة للشرؾ
المزعوم .
فالمرأ ةفًمجتمعاتناهًدابماكابنبؽٌرهالبذاتهفهًتعرؾمنخبللكونهازوجةزٌد,امزٌد,ابنةزٌدمن
النا  .................ال وٌساعدعلىذل الةالزواجحٌثتفقدالمراةشخصٌتهاوتعٌةفًحالةدنٌاوهً
تعانًهذهالدونٌةمنذالةالدةحٌثٌفضلانجابالذكورعلىاالناثوالتفرقةبٌناالخوةووصٌاتهمعلٌهاحتى
لوكانوااصؽرمنهاسنا,امافٌماٌتعل بعملالمراةفالرجلٌتسامااوٌتشددحسبماتطلبهملحتهاالقتصادٌة
فًكلحالةعلىحدفهوفًاالرٌاؾٌتسامامعخروجالمراةللعملوالٌعتبرهذامنافٌاللشرؾالنخروج
المراةنابعمنضرورةاقتصادٌةبٌنماٌكوناكثرتشددافًالمدٌنةحٌثانهاذااباخروجالمراةللعملفً
المدٌنةضرورةاقتصادٌةتساماالرجلومعذل فاذالمتخرجالمراةالىالعملٌضلنشاطهامحورافًنطاو
المنزلوفًالدوراالنجابًفقط .
نستنتلمماسب بانمفهومالشرؾلدىمجتمعٌرتبطفقطبالحفاظعلىاالعضاءالجنسٌةبٌنماشرؾالرجال
فبلٌتعل بسلوكهمبلبسلو زوجاتهماوبناتهم اوامهاتهمفالرجلالفاس شرٌؾاذاكانتزوجتهالتخونهمع
رجلاخروالرجلالمناف شرٌؾلطالماانابنتهتحافظعلىعذرٌتهاقبلالزواج,فشرؾالرجلٌتعل بسلو 
زوجته فً البٌت وال ٌتعل بسلوكه او قدرته على العمل وؼٌر ذل من مفاهٌم الشرؾ النبٌلة  ,وهذا مفهوم
مضح  للشرؾحٌثٌهبطبمستوىالشرؾالىمنطقةسفلٌةفًجسمالمراةالتزٌدعنؼشاءالبكارة!مقابل
تؽٌٌبالمعانًاالخرىالسامٌةللشرؾكماسٌتضافٌمابعدبمعنىانالشرؾٌتعل فقطبالمراةوتحدٌدابعفتها
الجنسٌة .
لذل ٌتضابانجرٌمةقتلالمراةعلىخلفٌةالشرؾتنبعاجتماعٌامنالمفاهٌمالخاطبةلمصطلاالشرؾمن
حٌث قصوره على معنى واحد وعلى فبة واحدة فقط فً المجتمع (المراة) مما ادى الى بروز التناق 
واالزدواجٌةفًالتعاملمعجسدهافهًنج انلمتحافظعلٌهكماانهذاالجسدنفسهٌتمتعباهمٌةالمثٌللها
ٕٔٔ

وٌحاطبهاالتوطقو النهامل الرجل,اماجسدهذااالخٌرفبلٌحملهذهالصفاتكماتنبعهذهالجرٌمةمن
ناحٌةاخرىمنالسلطةالذكرٌةفًالمجتمعواالبقاءعلىهذهالسلطةمنخبللضبطسلوكٌاتالمراةدون
سلو الرجلوبعدذل كلهفانهذهالمفاهٌمالخاطبةوهذهالسلطةالذكرٌةفًحمىالقانونواقراره 
ثانٌا -:األحكام المانونٌة للجرٌمة فً لانون العموبات رلم 111لسنة 1868وتعدٌالته
نظمالمشرعالعراقًهذهاألحكامفًالمادة ٗٓ9منقانونالعقوباتالنافذوقدنصتهذهالمادةعلىانهٔ-
"ٌعاقب بالحب مدة التزٌد على ثبلث سنوات من فاجا زوجته ا و احدى محارمه فً حالة التلب بالزنا او
وجودهافًفراةواحدمعشرٌكهافقتلهمافًالحالاوقتلاحدهمااواعتدىعلٌهمااوعلىاحداهمااعتداءا
افضىالىالموتاوالىعاهةمستدٌمة".والٌجوزاستعمالح الدفاعالشرعًضدمنٌستفٌدمنهذاالعذر
والتطب ضدهاحكامالظروؾالمشددة"انتوضٌااالحكامالقانونٌةلهذهالجرٌمةٌتطلبتقسٌمهذاالمبحثالى
ثبلثة مطالب :األ ول لبٌان شروط تطبٌ هذا النص ,والثانً امثلة للتطبٌقات القضابٌة للقتل ؼسبل للعار
والقراراتالتمٌزٌٌةفًالعراوواقلٌمكوردستانالعراو.اماالثالثسوؾنتطروالىالفقرةاالولىمنالمادة
(ٔٗ)فًالقانونالعقوباتالعراقٌةوالتًتنصعلىٕ"الجرٌمة اذا ولع الفعل استعماال لحك ممرر بممتضى
المانون وٌعتبر استعماال للحك"
 -1تادٌب الزوج زوجته وتادٌب االباء والمعلمٌن ومن فً حكمهم االوالد المصر فً حدود ماهو ممرر
شرعا او لانونا او عرفا.

الفرع الثانً -:

شروط تطبٌك النص

قصدنا ان نجعل من عنوان هذا المطلب هو شروط تطبٌ النص ولٌ اركان الجرٌمة رؼم ان جرٌمة قتل
المرأ ةعلىخلفٌةالشرؾهًجرٌمةككلالجرابماالخرىالتًٌنبؽًفٌهاانتتوافراالركانالخاصةبها,ؼٌر
ان تعدد النماذج القانونٌة التً جاءت بها هذه المادة وبالتالً تعدد الجرابم التً تنطوي تحتها ٌجعل لها كٌانا
خاصاٌختلؾعنالنموذجالقانونًللجرابماالخرىمماٌنبؽً والحالهذاانٌتوافرلكلجرٌمةمنالجرابم
التًنصتعلٌهاهذهالمادةأ ركانهاالقانونٌةالتًتختلؾفٌمابٌنهاباختبلؾالجرابمذاتهاهذامنناحٌةومن
ناحٌةاخرىفانهذهالمادةقدجاءتبعذرقانونًمخفؾللجرابمالتًنظمتهاونتعرؾعلىتوافرشروطمعٌنة
لتحققهمماٌجعلالباحثبالتالًٌركزفًهذهالجرٌمةعلىالشروطالواجبتوافرهالتطبٌ هذاالعذراكثرمن
بحثه فً اركان هذه الجرٌمة علما ان البع من هذه الشروط تنه فً جانب منها كركن خاص فً هذه
الجرٌمةوفًجانباخركشروطلبع عناصراالركانالعامة.وعلىاٌةحالفانالعذرالذيجاءتبههذه
المادةهوعذرقانونًمخفؾخاصوانالشروطالتًٌنبؽًتوافرهاحتىٌنه هذاالعذرهوماٌلً -:

______________ .
 -1الماضً نبٌل عبدالرحمن حٌاوي /لانون العموبات رلم  111لسنة  1868وتعدٌالته من ط الثالثة لعام / 1895ص
129
 -2نفس المصدر ص 26-25
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اوال  -:صفة الجانً
ٌشترطلتوفرالعذرالمخفؾانٌكونالجانًامازوجاللمراةالزانٌةاواحدمحارمها,فانكانزوجافٌنبؽًان
تكونالعبلقةالزوجٌةقابمةوقتاالعتداءامااذاطل الزوجزوجتهوانتهتالعبلقةالزوجٌةبالطبلوالبابن
سواءكانبابنابٌنونةصؽرىامكبرىفانالزوجالٌستفٌدمنالعذربلالٌمكنانٌطل علٌهصفةالزوج
ٔ,اماالطبلو 
الرجعً فانه الٌزٌل الرابطة الزوجٌة طٌلة مدة العدة وعلٌه ٌظل العذر قابما لحٌن انتهاء العدة ,وترتب على
صفةالزوجٌةبانالخطٌبالذيٌفجاخطٌبتهمتلبسةبالزناوٌقتلهااوٌعتديعلٌهاالٌستفٌدمنالعذر وكذل 
العشٌ الذيٌقتلعشٌقتهفًحالالتلب بالزنافبلٌستفٌدمنالعذر .
وباالضا فة الى الزوج ٌستفٌد من العذر من كان محرما للمراة الزانٌة ولكن النص لم ٌبٌن اينوع من انواع
المحارممشمولبالنصلكونهجاءمطلقافهلٌشملالحرمةالنسبٌةوالسببٌةامٌقرعلىاحدهما؟فاالولىتشمل
االمهات والبنات واالخوات ,والعمات ,الخاالت ,بنات االخ ,وبنات االخت,واما الثانٌة فتمثل بزوجات االب
,وزوجاتاالبناء,وامهاتالنساء,وبناتالزوجات.وفًالحقٌقةالنصقادرفًاالجابةعلىهذاالتساإلمما
ٌعدمنالمشكبلتالتًٌثٌرهاهذاالنصوالتًسٌتمبحثهافٌمابعد .

ثانٌا  :مفاجؤة الزوجة او احدى المحارم متلبسة بالزنا او وجودها فً فراش واحد مع شرٌكه من
تحلٌل هذا الشرط ٌالحظ بانه ٌتكون من عنصرٌن هما .
ٔ -عنصرالتلب بالزنا
ٕ -عنصرالمفاجؤة
 -1عنصر التلبس بالزنا أو الوجود فً فراش واحد
ٌبلحظ بان المشرع العراقً قد استعار مصطلا الزنا من أحكام الشرٌعة األسبلمٌة للداللة على احكام العذر
المخفؾالخاصبحالةمفاجاةالزوجةاواحدالمحارمفًحالتلبسهابارتكابالفحشاءمنالزناوسواه.ولكن
المشرعلمٌكنموفقافًاستعارتههذهمثلمالمٌكنموفقافًاستعارتهلهذاالمصطلافًاطارتجرٌمافعال
الخٌانةالزوجٌةوفقااحكامالمادة()ٖ77منو.ع.عالنلفظالزنافًالشرٌعةاالسبلمٌةٌشملافعالاللواط
المحرممنالفلاوالشرجوسواءارتكبتمنقبلمتزوجةامؼٌرالمتزوجٌنوماالفروبٌنهمااالفًالحدلكل
حالةبٌنماٌشملالمفهومالقانونًللزناافعالالفحةبٌنالمتزوجٌنفقط.وقدرتعل االمربعذرالمفاجاةفانه
ٌتضمناحتمالمفاجاةاحدىالمحارممنؼٌرالمتزوجاتاٌضامماالتوؾافعالالفحةالتًترتكبهابالزنا
وبذل ٌكونالمشرعالعراقًقدتناق فًمعنىالزنابالمتزوجٌنكمافعلفًالمادة()ٖٖ7عندماشملفً
المادة()ٗٓ9بلفظالزناافعالالفاحشةالتًترتكبهازوجةالفاعلاواحدىمحارمهبنحومطل بحٌثٌتضمن
المتزوجاتوؼٌرالمتزوجات .

_______________ .
د.محمود نجٌب حسنً ,شرح لانون العموبات (المسم الخاص) ,دار النهضة ,العربٌة 1829,
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اماأماالفراةالواحدفبلٌقصدبهالسرٌرالواحدفقطبلٌعدفراشاواحداكلخلوةمرٌبةمعالشرٌ فًاي
مكانسواءفًالسٌارةاوعلىاالر اماالرٌكةوفًاٌةوضعٌةكانابحٌثٌإديذهنٌاباالنسانالىالقول
بانهماقداتماالفعلاوانهمابدداتمامه,لذاالٌشترطفًالفراةالواحدانٌتمفٌهرإٌةالشرٌكٌنفًوضع
الزناالنهذهالحالة 
مشم ولةباالولىاعبلهعلٌهفاناٌةوضعٌةاخرىفٌماعداالزناتكونمتضمنةلحالةالفراةالواحدكمالو
شاهدالزوجزوجتهفًدارهعارٌةبوجودش ؼرٌبوالمشرعالعراقًقدساوىبٌنالحالتٌنمنحٌث
العقابوجدٌربالذكرانبع القوانٌنالعقابٌةالعربٌةاطلقتلفظ(الحالةالمرٌبة)بدالمنالفراةالواحد
كالقانونالسوريواللبنانًوهووضعاوسعفًمفهومهمنالفراةالواحدبحٌثٌإديتفسٌرهالىادخال
حاالتكثٌرةفًمفهومهالتتظمنهامفهومالفراةالواحدبلحتىلوكانتحاالتتافهةوؼٌرمهمة .
-2عنصر المفاجاةقدٌتبادرالىالذهنبانالمقودبالمفاجاةهناهوانٌتفاجاالزوجاوالمحرمبمشهدالعملٌة
الجنسٌةاوالفراةالواحدوالتًالتدعمجاالللش انالزناقدوقعاوعلىطرٌ الوقوعبحٌثانهلمٌكن
ٌتوقعسوءسلو زوجتهاومحارمهفتفاجابهذااالمر.وهذاماٌإديالىالقولبانالمفاجاةتعودللزوجاو
المحرمولٌ للمراةالتًارتكبتالفحشاءوعلىوف ذل اذاكانالزوجاوالمحرمفًش منامرزوجتهاو
محارمهفبلٌكونمشموالبالعذرالمخفؾلكونهلنٌتفاجاوالحالةهذهوهذهالحالةتقودالمرءالىالقولبان
علٌهاختٌارمصطلافوجً)بدال
المشرعالعراقًكانعلىخطاعندمااختاركلمة(فاجا)حٌثمنالمفرو
ْ
منه,ولكنفًالحقٌقةوعندالتمعنبهذاالنصٌتضاانالمشرعلمٌخطافًاختٌارااللفاظبلانهاختار
مسلكامعٌناوهوٌقودذل فكلمة(فاجا)انماالمقودبهاانٌتفاجاالزوجاوالمحرمبسوءسلو زوجتهاو
محارمهوهوالٌتوقعمعذل مطلقاكماٌشملاٌضاالحالةالتًٌش الزوجفٌهااوالمحرمبهذاالسلو االانه
لمتدلالىحالةالٌقٌنالمطل فٌراقبزوجتهاومحرمهمثبلوٌضعهامعشرٌكهابالفحشاء,ففًهذهالحالة
ٌنصرؾمفهومالمفاجاةالىالزوجاوالمحرموٌتوافرالعذرالمخفؾاٌضاوهذااالمرٌتعل باالسا القانونً
اٌضاالقانونًللعذركماسٌتضافٌمابعد,امالوكانالزوجعالمابخٌانتةزوجتهاواحدىمحارمهاورضً
بذل مقدمابذل فانهلنٌستفٌدمنهذاالعذر 
ثالثا -:ان ٌمع المتل او االعتداء فً الحال 
ٌجبانٌقعالقتلاواالعتداءحالالتلب بالزنااوالوجودفًالفراةالواحدالنالزوجاوالجلالمحرمٌكون
حٌنبذفًحالةاضطرابوانفعالوتوتروبسسبباهداركرامتهمنجراءالفعلالذياقترقتهالمراةالزانٌة
وهذاالشرطٌبقىقابماحتىلومضىزمنبٌنالمفاجاةوالقتلطالماانحالةاالضطرابواالفعالتبلزمانه
لحٌنارتكابالفعلكالزمنالذيٌستؽرقهالشخصفًالبحثعنالسبلفاوبسببالدهشةاوالذهولاللذٌن
اصابهحالالمفاجاة .
واذاتىىىوافرتالشىىىروطالسىىىابقةتىىىوافرالعىىىذرا لمخفىىىؾواسىىىتح الفاعىىىلالعقةبىىىةالىىىواردةفىىىًالمىىىادةٗٓ9
مىىىنقىىىانونالعقوبىىىاتعلمىىىاانالعىىىذرالىىىواردفىىىًهىىىذهالمىىىادةهوعىىىذرمخفىىىؾخىىىاصوانىىىهالٌسىىىرياال
بالنسبةلمنتوافرتفٌهالصفةالمنصوصعلٌهافًالمادةوذل بانٌكونزوجااومحرما 

___________________ .
د .محمود نجٌب حسنً ,شرح لانون العموبات (المسم الخاص) ,دار النهضة العربٌة ,الماهرة 182,
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لمبادي صادرة من محكمة التمٌٌزالعرالٌة ومحكمة
الفرع الثالث  -:التطبٌفات المضائٌة
ْ
تمٌٌزأللٌم كوردستان – العراق فً جرٌمة (المتل بباعث الشرؾ)
اوال -لرار تمٌٌزي لمحكمة تمٌٌز العراق
رلم المرار -1262-جناٌات – 1823
تارٌخ المرار 1824 -1-18 -
النشرة المضائٌة – العدد االول –السنة الخامسة – ص 429
المتل ؼسال للعار ٌعتبر والعا بدافع شرٌؾ وٌستدعً تخفٌؾ العموبة وفك المادتٌن 119,138
عموبات

القرار–لدىالتدقٌ والمداولة–وجدانهتؤٌدمناألدلةالمتحصلةفًهذهالقضٌةبؤنالمتهم–ع-قتل
شقٌقتهالمجنىعلٌها–ن-عمدامعسب االصراروذل بؤطبلوالنارعلٌهامنبندقٌتهؼسبلللعاربعد
مروراسبوععلىعلمهبانهاحاملمنالمدعو -ع -م -رؼمكونهاالتزالبكرا.وعلٌهفانفعلالمتهم
ٌنطب علىالبند–ا-منالفقرة-ٔ-منالمادةٗٓٙمنو.ع.عوحٌثانالمحكمةالكبرىادانتالمتهم
المذكوروف المادةالمذكورة.لذل قررتصدٌ قراراألدانةوقرارفر العقوبةوقراراالستدالل
بالمادتٌن(ٖٓٔ)ٕٔ89,منو.عالنالقتلكانؼسبلللعاروهودافعشرٌؾمماٌستوجباالستدالل
بالمادتٌنالمذكورٌتٌنوكذل تصدٌ القراراتاالخرىالصادرةفًالدعوىلموافقتهماللقانونوصدر
القرارباالتفاوفًٓٔ ٔ97ٗ-ٔ-

 المذكورتٌنمنقانونالعقوباتالعراقٌةكاصاببامنالناحٌةالقانونٌةوذل النهكانالقتلؼسبلللعار
وهذاماٌإكدوجهةنظرنافًقضاٌاالقتلبباعثالشرؾ ألنلٌ كلماٌدعًبهالقاتلهوالشرؾ
بعٌنهولٌستمإكدوبماانمفهومالشرؾتختلؾمنمكانالىاآلخرومنمجتمعالىمجتمعاآلخر
ومنبٌبةثقافٌةالىبٌبةاألخرلذاومنبابالعدالةعدماالستداللبالموادالمخففةللعقوبةالقتلتحت
ذرٌعةالشرؾ 




________________ .
رلم المرار -1262-جناٌات – 1823
تارٌخ المرار  1824 -1-18 -
مبادي المضاء الجنائً لمحكمة تمٌٌز العراق الكثر من خمسة عمود ص 188الى ص /118الجزء الثانً 2818/
الجامع الهم
ْ
اعداد الماضً  /جاسم جزاء جافر هورامً
رئٌس محكمة استئناؾ منطمة السلٌمانٌة  /
ٔٔٙ



ثانٌا:

لرارتمٌٌزي لمحكمة التمٌٌز فً االللٌم كوردستان

بڕٌارى سهرۆكاٌهتى دادگاى پێداچوونهوهى ههرێمى كوردستان به ژماره ( /62دهستهى فراوان
 )2816/كه له  2816/2/31دا دهرچووه
وهى
ىلێكۆڵٌنه 


كردنىدۆسٌه
هه 
واڵه
به  
روارى()......./...../....بڕٌارٌداوه  

ولێرله  
به


ىهه
دادگاىلێكۆڵٌنه 
وه

ههولێر
ىتوندوتٌژىخێزانىله  

رنگاربوونه 
وه

وه 
ىبه
تبار().................بۆدادگاىلێكۆڵٌنه 

تبه تومه
تاٌبه 

وه تٌاٌدا  ,دواى ناردنى دۆسێكه بۆى ,دادگاى ناوبراو برٌارى
بهستى تاوتێكردنى ڕێكارهكانى لێكۆڵٌنه 
مه 
به  

ههولێر وله
دۆسێكه بۆ نووسٌنگهى نههٌشتنى تاوان له  

بهروارى ( )/...../...../...به ناردنى 
دهركرد له  

ىخسته

ودۆسٌه 
كه

وه 
تكرده 
ره 
كه  
كردنه 

ولێربڕٌارىهه 
واڵه


ىهه
روارى()...../...../....دادگاىلێكۆڵٌنه 
وه


به
رٌٌهكان
مادهى (ٖ٘/د) له ٌاساى بنهما دادگه 
تمهند پاڵپشت به  
ردهم بهم دادگاٌه بۆ دٌارٌكردنى دادگاى تاٌبه 
به 

()...له ()/..../.../...

پێىنوسراوٌانژماره 

مدادگاٌه  
به


ىناردبۆبه
ولێردۆسٌه 
كه


ىهه
ودادگاىلێكۆڵٌنه 
وه

هاتنىنۆماركراوخراٌهژێرووردبٌنى :

وبه


بڕٌار :
له
دواى وردبٌنى وگفتوگۆ  :دهركهوت بابهتى داواكه برٌتٌٌه له كوشتنى ئافرهتێن لهالٌهن براكهٌهوه 
دهكرێت ودادگاى
سهرٌدا پٌاده  
مهة ماددهى ( )ٔ/ٗٓٙله ٌاساى سزادان به 
بهروارى ( )..../.../...وبه 

قۆناؼهكانى تهواو بوون

ٌشتۆته 

وهة گه
وهى تٌادا دهكات ولێكۆڵٌنه 
لێكۆڵٌنه 

رواره 

وهى ههولێر لهو به
لێكۆڵٌنه 

به بٌنٌنى بهو
نده  
تمه 
به بٌنٌنى تاوانى كوشتن بافرهت بهڵكو تاٌبه 
تمهند نٌٌه  
ودادگاى توندوتٌژى خێزانى تاٌبه 
تهواٌٌن
اڵٌهتى وشاٌستهى باش 
سهر بنهماى جۆرى كۆمه 
دهن له 
له نێوان بهندامانى خێزادا ڕووده 
تاوانانهى كه  

ههرێمى
وهى خێزان له توندوتٌژى له  
رنگاربوونه 

كهم ودووهم )له ٌاساى به
ملددهكانى (ٌه 
ودٌارٌكراون له  
ىلهسێساڵ
كه 
وسزاقورسه 

تنداناوه

مووٌانىبه 
كه

كه 
هه
ژماره()8ىساڵىٕٔٔٓ 

عێراوبه

كوردستان–
دانهوناكرێت
سێداره 

ىله 
كه 
/و.ع)سزاقورسه 

پێٌىماددهى(ٗٓٙ

تن,به 

كاتێكداكه تاوانىكوش

له 
زٌاترنٌٌه  

بڕٌاردرابهدٌارٌكردنىدادگاى

وه
ربه 
به 
زارىله 


رمانىوه
زارىبكرێتٌانبگۆڕدرێتبه 
فه


رمانىوه
كاربه 
فه

وهى دادگاى
وه تٌاٌدا وباگاداركردنه 
واڵهى دۆسێكه بكرێت بۆٌان بۆ تهواوكردنى لێكۆڵٌنه 
وه تٌاٌدا وهه 
لێكۆڵٌنه 

دهرچوو به كۆى دهنگ وپاڵپشت به ماددهى
وبهم بڕٌاره  
وه  
ههولێر به 
وهى توندوتٌژى خێزانى له  
لێكۆڵٌنه 

رلهمانى
په 
له  
كه  
ژماره (ٖٕ) ى ساڵى  ٕٓٓ7

سهاڵتى دادوهرى به 
كهم -ٔ-ب) له ٌاساى ده 
ٌهمٌ /ه 
(ٌانزه 

ولهٕٔ .ٕٓٔٙ/7/
رچووه 

كوردستان 
ده


_______________________________ .
بڕٌارى سهرۆكاٌهتى دادگاى پێداچوونهوهى ههرێمى كوردستان به ژماره ( /62دهستهى فراوان  )2816/كه له  2816/2/31دا
دهرچووه الپهرڕهى 141 -148
دادوهر /كامهران ڕهسوڵ سهعٌد  /دادوهرى دادگاى لێكۆڵٌنهوهى بهرنگاربونهوهى خێزان له توندوتٌژى له سلێمانى
شرۆڤهى ٌاساى بهرنگاربوونهوهى خێزان لهتوندوتٌژى له ههرێمى كوردستان به ژماره ()9ى ساڵى 2811
كه بههێزكراوه به دهٌان بڕٌارى پێدلچوونهوه 2828-2818/
ٔٔ7



نص المرار السابك لزئاسة محكمه التمٌٌزفً االللٌم كوردستان المر لمه  /62للهٌئه الموسعه
 )2816/فً 2816/2/31باللؽه العربٌه .
{محكمة تحقٌ اربٌلفًتارٌ ()/..../.../...قرراحالةاالوراوالتحقٌقٌةالخاصةبالمتهم().............الى
محكمةالتحقٌ مناهضةالعنؾاالسريفًاربٌللؽر اكمالاالجراءاتالتحقٌقٌةالقانونٌةفٌهابعدارسال
الملؾالىالمحكمةالمذكورةاعبلهاصدرقرارفًتارٌ ().../.../..باحالةالملؾالىمكتبمكافحةاالجرام
فًاربٌلفًتارٌ ()..../.../...ولقدقررمحكمةتحقٌ بالردقراراالحالةووضعالملؾامامهذهالمحكمة
وذل لتحدٌد المحكمة المختصة استنادا الى المادة (ٖ٘د) من القانون االصول فً المحاكمات الجزابٌة وقام
محكمة التح قٌ اربٌل بارسال الملؾ الى هذه المحكمة حسب كتابهم المرقمة( )...فً ( )/.../..../....وعند
وصولالملؾسجلفًسجلقلمهذهالمحكمةواعدتللتدقٌ  
القرار -:
بعد التدقٌ والمداولة تبٌن ان موضوع الدعوى لتل أمرأة من لبل اخٌها فً تارٌخ ( )...../..../...والمادة
( )1/486من قانون عقوبات تطب  علٌها ومحكمة تحقٌ اربٌل فً تل التارٌ قام بالتحقٌ فٌها والتحقٌ 
وصلالىمراحلهااالخٌرةومحكمةمناهضةالعنؾ االَٓ ١ؼٌرمختصبالتحقٌ فًقضٌةقتلامرأةوانما
مختصةبالتحقٌ فًالجرابمالتًتحدثبٌنافراداالسرةعلىأسا نوعاالجتماعًوقابلةللتصالاومحددفً
المواد(االولوالثانً)منالقانونمناهضةالعنؾاالسريفًاالقلٌمكوردستان–العراورقم()8لسنةٕٔٔٓ
واعتبركلهامننوعالجناواقصىعقوبةفٌهاالتزٌدعنثبلثسنواتواماجرٌمةالقتلعقوبتهااالعدامحسب
المادة(/ٗٓٙو.ع)والٌمكنالعملبالقرارالوزاريمقابلالموادالقانونٌةوالٌمكنتعدٌلمادةقانونٌةبالقرار
ال وزاري  ولهذا قرر تحدٌد محكمة تحقٌ اربٌل باالتحقٌ فٌها واحالة ملؾ القضٌة الٌهم الكمال االجراءات
التحقٌقٌةالقانونٌةفٌهاواعطاءالعلمللمحكمةمناهضةالعنؾاالسريبذال  .لقدصدرالقرارباالجماعاستنادا
المادة (احدى عشر /اولى  )-ٕ-من السلطة القضابٌة المرقمة (ٖٕ) لسنة  ٕٓٓ7عن برلملن كوردستان فً
تارٌ (ٕٔ })ٕٓٔٙ/ٙ/
 بالرؼم ان المرار التمٌٌزي خاص باختصاص النوعً للمحكمة المختصة فً لضاٌا المتل والمتهم من
احد االفراد االسرة اال ان ٌتبٌن من العموبة الممررة للمضٌة المذكورة انه االعدام ٌتبٌن لنا ان االللٌم
كوردستان العراق لد الؽا فً لوانٌنه العمابٌة وهذا ماٌإكد وجهة نظرنا ان لتل المراة جرٌمة وٌجب ان
ال تخفؾ عموبتها بذرٌعة ما ٌسمى بالشرؾ

___________________________ .
نص المرار السابك للرئاسه محكمه التمٌٌزفً االللٌم كوردستان المر لمه  /62للهٌئه الموسعه  )2816/فً2816/2/31
نفس المصدر السابك ص 141-148

ٔٔ8

المطلب الثانً -:تطبيقات استعمال احلق
الفرع أ ألول  :مدى مشروعٌة الضرب فً تؤدٌب الزوجة
اوال -:ماهً تؤدٌب الزوجة بالضرب؟ 
فعل الضرب او الجرف كما نعلم ٌقع تحت طابلة التجرٌم فما بالنا اذا كان الضرب موجها ضد الصؽار او
الزوجاتاماكاناشدجرماانالمشرعومنخبللتاثرهبالشرٌعةاألسبلمٌةواألعراؾالسابدةانٌرخصاو
ٌبٌا ضرب الزوجة اذا كان الهدؾنبٌبلوٌنطويعلى مصلحة لبلسرة والمجتمعترجاعلى مصلحة تجرٌم
الضرب,بانكانالهدؾاصبلفالزوجةوثنٌهاعنعقووزوجهااونشوزهاوف حدودوقٌودصارمةتفر 
علىاستعمالالح منحٌثالوسٌلةوالؽاٌةوالتوقٌتوالمراةالمناسبةمنهناٌتعٌناننتعرؾعلىمفهوم
التؤ دٌبوعلتهسببهوحكمةاختصاصالزوجبهدونؼٌرهوالتعرؾعلىصفةالزوجةالتًٌجوزضربهاكما
ٌجب التعرؾ على مفهوم الضرب بوجه عام وكٌفٌة استثناءه بوجه خاص من ح االنسان فً سبلمة جسده
لؽر التقوٌمواالصبلفوالتادٌب 
ثانٌا  -:المعنى المانونً للتؤدٌب
ٌقابل ح التؤ دٌب معنى االلتزام بالرقابة والتقوٌم  ,وال ٌعقل ان تنه رقابة ناجحة تستطٌع تحقٌ اهدافها
المنشودةفًالتقوٌمواألرشادوالتصحٌاوالتهذٌبدونانٌبلزمهاح التؤدٌبلمنٌتوالهسواءبالتوجٌهاو
بالزجراوبالضربؼٌرالمبرف.والح انماٌبررح التؤدٌب–بماقدٌنطويعلٌهمنافعالتتسمبالعنؾ
– تؽلٌب مصلحة األسرة ومن خلفها مصلحة المجتمع على مصلحة األاطفال او الزوجة وحقهم فً سبلمة
أجسامهم,وباستثناءقانونالعقوباتالعراقًالذيتوسعفًالمادة(ٔٗ)منهبمناح التادٌبلؤلزواجواألباء
والمعلمٌنومنفًحكمهمفانمعظمالقوانٌنومنهاالقانوناالردنًفًالمادة(ٖ/ٙا)عقوباتمنحتهذاالح 
لبلباء.وانالفقهمتف علىالتوسعفًمدلولكلمةاألباءحٌثٌشملاالبمعنى(الوالد)انوجد,فهوالولً
الشرعًعلىالنف والمكلؾقانونابرعاٌةولده,وٌصدومدلولاالباءعلىاالمهاتاٌضا( )1
ثالثا  -:علة أباحة تؤدٌب الزوجة وسببها
انعلةاباحةتؤدٌبالزوجةٌعودتقدٌرالشارعانمصلحةالزوجٌن,ومنخلفهممصلحةاألسرةثممصلحة
المجتمعمنبعد,تقتضًانتكونلبع افرادهاسلطةعلىبع ,وانتدعمهذهالسلطةبالح فًتوقٌع
الجزاءعلىمنٌخرجعنطوعٌهاوطاعتهاوٌقل امنهاوراحتهاوٌهددحاضرهاومستقبلهاوهذهالمصلحة
التًترقىالىمرتبةاعتبارهاحقاحقٌقٌاللمجتمعترجاعلىح الخاضعلسلطةالتادٌبفًسبلمةجسمه.
والؽاٌة فًالنهاٌةمنح التؤ ٌبهًالتهذٌبلمنٌخضعلهلٌحملهعلىالسلو القوٌم,والتعاملالسلٌمالذي
ٌتف معمصلحةاألسرةومصلحةالمجتمع(ٕ)*وجعلهقٌدافًاستعمالالح واجازته,والنشوزهوالعصٌان,
ماخوذ من (النشز ) وهو ما ارتفع عن االر  ,والخوؾ المقصود فً االٌة الكرٌمة (( -:والبلتً تخافون
نشوزهن)).....النساء,ٖٗ/الٌعنًمجردالتوقعالقابمعلىالتوج ,وانماٌعنً–كماذكرالقرطبًنقبلعن
ابنعبا (ر )–العلمالقابمعلىالٌقٌنبحدوثالعصٌان(,)3فٌكونقولهتعالى((:تخافوننشوزهن))معناه 
___________ 
د -رإوؾ عبٌد  /مباديء المسم العام من التشرٌع العمابً ,ط 3دار الفكر العربً  ,1866,ص , 589د .عدنان الخطٌب  /النظرٌة العامة فً لانون
العموبات السوري ,ج 2/مطبعة جامعة دمشك سورٌة ,1852,ص.156د.كامل سعٌد /المصدر السابك ص199وما بعدها ,ود .علً حسٌن خلؾ
,ود.سلطان الشاوي ,المصدر السابك ص262
 -1د .محمود نجٌب  /المصدر السابك ,ص 264وما بعدها
ٌ -2نظر تفسٌر المرطبً ,المسمى الجامع الحكام المران ,ج, 5/ص 12
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ومعناهتخافوناستمرارهوقداضاؾالفقهاءالىالسببالساب وهو(النشوزعنطاعةالزوج)سببااخربدٌهً
هو ( اقتراؾ المعاصً ) التً (الحد) فٌها شرعا  ,فٌكون فعل الزوج فً هذه الحالة هو صورة من صور
العقوبات التعزٌزٌة ٌ ,فعلها نٌابة عن السلطة المختصة  .واهم تل المعاصً  ,تر الواجبات الشرعٌة ,
كالصبلةونحوها,وٌقصدمنضربهاحملهاعلىتل الواجباتحمبلوهومننوعمنالتادٌب .


الفرع الثانً  -:مولؾ لانون العموبات العرالً النافذ فً التعامل مع حك التؤدٌب
ٌكادقانونالعقوباتالعراقًرقم(ٔٔٔ)لسنةٔ9ٙ9انٌنفردبٌنقوانٌنالعقوباتالعربٌةٔ,بالنصصراحة
فًالفقرة(ٔ)منالمادة(ٔٗ)منهعلىح الزوجفًتادٌبزوجتهفًحدودماهومقررشرعااوقانونا
بوصفهصورةمنصورأستعمالالح ,وهوالمبداالمقرركسببعامألسباباألباحة,نصعلٌهفًدٌباجة
المادة(ٔٗ )بقوله((:الجرٌمةاذاوقعالفعلاستعمااللح مقرربمقتضىالقانون.وٌعتبراستعماالللح -ٔ.
تادٌبالزوجزوجتهوتؤدٌباألباءوالمعلمٌنومنفًحكمهماألوالدالقصرفًحدودماهومقررشرعااو
قانونااوعرفا)).وٌستمداستعمالح التادٌبتبرٌرهفًكونهاحداهمأسباباالباحة,وذل المشرعاذٌقرر
حقاماانهٌبٌافًذاتالوقتوسابلاستعماله 
والش انماماٌبدوعلىدٌباجةالمادة(ٔٗ)انفاخاصةعبارة((وٌعتبراستعماالللح ))انالمشرعقداورد
الفقراتاألربعةفًالنصومنهاح تؤدٌبالزوجةعلىسبٌلالمثالالالحصر,واناسلوبضرباألمثلة
فًالقوانٌنمنتقدكماهومعلوم.علىكلحالٌ,بدومنالنصاناستعمالالح فٌهٌستوعبصورااخرى
لبلباحةؼٌرالتًذكرت فًالنص,كرضاءالمجنىعلٌهالذيٌمثلسبباالباحةبع الجرابمالبسٌطةذات
االثرالشخصًبالمجنًعلٌهنفسه(ٔ) .
لذال فؤنالرأيالراجافقهاوقضاءٌذهبالىتفضٌلمنهلالقوانٌنالمقارنةالتًاوردناهاسابقاحٌثٌقرر
المشرع فٌها القواعد العامة وٌذرالتفاصٌل الدقٌقة الجتهادات القضاء  .والحقٌقة ان ضرب االمثلة بخصوص
استعمالالح السٌماماٌتعل بح تؤدٌبالزوجة,لمٌفضًاالالىمزٌدامنالنقاةوالجدل,بحٌثتذهب
االهواء بتفسٌره نحو آفاو واسعة وحاالت متشعبة تبتعد فً معظمها عن توخً األراء الدقٌقة واالقتراب من
الحقٌقة()2
وٌجدرالتنوٌهالىالمصدرالتارٌخًوالتشرٌعًلنصالمادة(ٔٗ)المذكور 
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وهونصالمادة(ٗٗ)عطفاعلىالمادة(ٖ)منقانونالعقوباتالبؽدادي(الملؽً).وٌشارهنااننصالمادة
(ٗٗ)عقوباتبؽداديٌكادانٌكونمنقوالعنالمادة(ٓ)ٙعقوباتمصريحرفٌا,فٌماتماقتبا نصالمادة
(ٖ)عقوباتبؽداديعنالمادة()7عقوباتمصريمعنىوبتصرؾ 
صٌاؼًبسٌطحٌثنصتالمادة(ٗٗ)عقوباتبؽداديعلىان((تسرياحكامقانونالقوباتعلىكلفعل
ارتكببنٌةسلٌمةعمبلبح مقرربمقتضىالشرٌعه))فٌمانصتالمادة(ٖ)عقوباتبؽداديعلىان((
التم نصوصهذاالقانونفًايحالمناالحوالالحقووالشخصٌةالمعترؾبهاشرعا)) .
وٌبدوان المشرع العراقً قصد ضرب االمثلة على صور االباحة فً استعمال الح الواردة فً المادة (ٔٗ)
عقوبات عراقً هو جمع احكام المادتٌن (ٗٗوٖ) عقوبات بؽدادي فً نص متكامل  ,حرصا منه على اٌراد
بع صوراستعمالالح المستندةالىقواعدالشرٌعةاالسبلمٌة,السٌماح التادٌبمنبٌنها.وهوامرلم
ٌوف فٌهالمشرعكماوجدهالبع ,خاصةانالمشرعفًهذاالنصساوىبٌنالزوجةواالوالدالقصرمهما
بلؽتالزوجةمنالعمروالثقافة,وهذهالمساواةهًقمةعدمالمساواةبٌنالمراة,والرجل,فضبلعنعدم
جوازالقٌا بٌنؼٌرم تماثلٌن,فالزوجةؼٌراالوالدالقصر,كذل انمفهوموشروطتادٌبالزوجةؼٌر
مفهوموشروطتادٌباالوالدالقصر.فتادٌبالزوجةح شخصًالٌنصرؾلؽٌرالزوج,بٌنماالٌتعل ح 
التادٌبباالباءوالمعلمٌنالنهٌنصرؾالىمنفًحكمهم,كالعموالخالواالخالكبٌرواالمفًحالؼٌاباالب
اوسفره.وٌكونفًحكمالمعلممتولًتعلٌمالقصرمنالحرفٌٌنوالصنابعٌٌن(االسطة)ٌ.ضاؾالىذل ان
علةح التادٌبوطبٌعةالتادٌبنفسهتختلؾتماماعنبعضهاالبع  .
اماماٌتعل باشتراطالنصانٌمار ح التؤدٌبفًحدودماهومقررشرعااوقانونااوعرفا,فانهنهلؼٌر
موف كذل  ,النه ٌوحً لكل من ٌذهب الى تفسٌره بان مصادر ح التادٌب ثبلثة هً  :الشرٌعة والقانون
والعرؾ  ,وان اٌا منها ٌصا ان ٌستخلص منه هذا الح وحدوده  ,وهو امر خطٌر جدا  ,حٌث معلوم ان
الضربالمبرفمالوؾفًبٌباتمعٌنةفًالعراووبالتالًقدٌتصورالبع انهعلىذل مبافللزوجفًتل 
البٌبات انٌضرب الزوجة ضربا شدٌدا مإذٌا مإلمامهٌناوهو امرالٌمكن انٌقصده المشرع باي حال من
االحوال .
ونحسبانالمشرعالعراقًقصدبالمصطبلحاتالثبلثةالواردةفًالنصماٌلً:انكلمة(شرعا)قصدبها
ح الزوجفًتؤدٌبزوجتهوح أألبفًتؤدٌبهابنابهكونهماحقانمستمدانمناحكامالشرٌعةاالسبلمٌة.
وقصدبكلمة(قانونا)ح التؤدٌبالذيتنظمهاحكامالقانونوماٌصدربناءعلٌهامنانظمةوتعلٌماتتربوٌة
بشانانضباططلبةالمدار .اماكلمة(عرفا)فتشملحاالتح التادٌبلمنهمفًحكماالباءوالمعلمٌن,
ولعلمعظمقراراتالمحاكمالجزابٌةالتًلمتلتفتالىضرورةتوافرالشروطالشرعٌةفًاالحكامالمتعلقة
بتؤدٌبالزوجلزوجته,جاءتعلىافترا الفهمالصحٌالهذهالمحامملمعنىالنصدونالتقٌدبالتفسٌراللفظً
له(ٔ 
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وبالقدرالمتعل بح الزوجفًتؤدٌبزوجتهٌمكنانندرجالشروطالعامةالتًتنسجممعالنصالعراقًانفآ 
اجماالوهًمستمدةببلش منسورةالنساء/االٌة(ٖٗ)التًوردذكرهامراراانفآ.فنقولاناستعمالح 
التؤدٌبمنالزوجالٌكونفعاالوالمباحاوالمشروعااالبعدمراعاةالشروطالتالٌة 
ٔ-

ٕ-

ٖ-

ٗ-

أن ٌصدر عن الزوجة تصرؾ ٌوصؾ بالنشوز ( )1وٌخشى الزوج من استمرار نشوزها بما ٌنذر
بعصٌانها وارتكابها المعاصً التً ٌضار بها كٌان االسرة وٌتصدع بها حسن العشرة  .اما اذا كان
تصرؾالزوجةمشروعا,فبلسبٌلللزوجعلىزوجتهبالضرب,كمالوقامتبفعلالخٌروالفضٌلة
اوارادتاكمالدراستهاولمٌعجبذل زوجها,اورفضتاألنصٌاعلهوطاعتهعلىمعصٌةالخال 
اوارتكابالفاحشة.
أنٌراعًالزوجالترتٌبالشرعًوالعرفًفًالتؤدٌب,فٌستخدمالوعظوالنصاوالمعاتبةالحسنةثم
التؤ دٌبوالتوبٌ ؼٌرالمهٌنثمتر فراةزوجتهعداللهاوعتباعلٌهاوحمبللهاعلىالطاعة,فان
اصرتعلىعصٌانهاؼٌرآبهةبالعواقب,كانضربهاضرباخفٌفاؼٌرمبرفمصحوبابالعاطفة,
الٌتر اثراوالٌصٌبالوجهاوالصدرونحوها,وانالٌكونالضرببحضوراالخرٌن,فانفً
حضورهماهانةلهاواذالاللكرامتهاوتحقٌرالشخصٌتهاالٌرضاهالعرؾوالتقرهالشرٌعةوالٌبٌحه
القانون.
أنٌهدؾالزوجفًاستعمالحقهفًضربزوجتهالىتؤدٌبهاوتهذٌبهاواصبلحهاوتؽلٌبطاعتهاله
علىمعصٌتهالؤلوامره.والتستفٌدالزوجةمنذل االاذاكانممنٌإثرفٌهاالضربنظراألختبلل
شخصٌتها وضعؾ تربٌتها وتدنً شخصٌتها  ,وبالتالً ٌحظر على الزوج ضرب زوجته  ,اذا كانت
كرامتها عالٌة وهٌبتها ؼالٌة ولها عزة نف كبٌرة وتربٌة ٌكفٌها الهم كهم االحباب وتإثر فٌها
النظرةوالعتاباكثرمنالعقاب
ان ٌباشر الزوج حقه فً تؤدٌب زوجته بحسن نٌة  ,دون حقد اوانتقام او ارؼام  ,رامٌا فحسب الى
ارجاعهاعصٌانها,فاناطاعتهفبلسبٌللهعلٌها,وٌكونباؼٌااثمااذاواصلضربهابعدعودتها
وٌعاقبعلىتجاوزهلقولهتعالى((فاناطعنكمفبلتبؽواعلٌهنسبٌبل)).

وموقؾالقانونالعقوباتالمصريمنضربالزوجللزوجةللتادٌب(ٕ)ٙآنفاوماٌترتبعلىذل منعدم
جوازالقٌا فًالموادالجزابٌةوٌرىآخرونعك ذل فؤنامتناعالقٌا فًموادقانونالعقوباتالتًتحدد
التجرٌموالعقابفللقٌا محلفًالموادالتًتقرراسبابالتبرٌر,النهالمتردفًالقانونعلىسبٌلالحصر
وألنهالٌشترطانٌكونال مقررافًقانونالعقوباتبالذاتواناحكامالشرٌعةأألسبلمٌةجزءمنالنظام
القانونً,وهًتبٌاهذاالح للزوجفًتؤدٌبزوجتهعلىالمعصٌةالتًلمٌردبشؤنهااحدمقرراذاكانت
هذهالمعصٌةلمترفعالىالقاضً 
المادةٓ ٙمنقانونالعقوباتتبٌاالتعديعلىالزوجةواالبنةتحتنطاوالتادٌبباعتبارهعمبلمقررابمقتضى
الشرٌعةاماموقؾالقانوناالردنًمنضربالزوجللزوجةللتادٌباقرالمشرعاالردنًلؤلباءتادٌباوالدهم
فًالمادة(ٕ)ٙعقوباتاردنًولمٌتطروالىتؤدٌبالزوجةاوؼٌرهاعلىنحوماٌبٌحهالعرؾالعاموٌرى
البع بؤمتناعممارسةأألزواجح التؤدٌبعلىزوجاتهملسكوتالنصالواردفًالمادة 

ٌثار الش حول اعتراؾ المشرع السوري بح الزوج فً تادٌب زوجته,حٌث ان المادة ()ٔ٘8من قانون
العقوباتالسوريتكلمتعناباحةضروبالتؤدٌبالتًتصدرعن((االباءواالساتذةوسكتتعناباحةح 
ٕٕٔ

الزوجفًتؤدٌبزوجته,مماقدٌفهممنهانالمشرعفًهذٌنالقانونٌنٌنكرانعلٌههذاالح وقدذهبالى
ذل بع  الفقهاءومذاالرأيببلش ٌقومعلىتحدٌدضٌ لمصادراالباحةوٌردهاالىنصالقانونفحسب
,وٌناق وجوب التوسع فًتحدٌد مصادر االباحة ,على اعتبار ان مبدا شرعٌة الجرابم والعقوباتالٌفر 
قٌوداعلىسلطانالمفسرفًهذاالمجال,اذالشؤنلهبه,النجمٌعفروعالقانونصالحةكمصادرللحقوو
واألباحة المرتبطة بممارستها وقد اعترؾ المشرع السوري بح الزوج فً تادٌب زوجته بناء على اعتراؾ
الشرٌعةاالسبلمٌةبهذاالح الواردفًالقرانالكرٌمحٌثارتضىالمشرعالسوريتطبٌ الشرٌعةاألسبلمٌة
علىبع المواطنٌنتنظٌماألحوالهم
ومنالضرورياالشارةهناانقانونعقوباتاقلٌمكوردستان–العراوقدالؽىح الزوجٔفًتؤدٌب
الزوجةوجعلهفعبلجرمٌاؼٌرمباف,حٌثنصتالمادةاألولىمنالقانونرقم()7لسنةٕٔٓٓالصادرمن
المجل الوطنًكوردستانًعلىانه((تستثنىالزوجةمناحكامالفقرة(ٔ)منالمادةٔٗمنقانونالعقوبات
العراقًرقمٔٔٔلسنةٔ9ٙ9المعدل))معلبلذل بانالزوجةعوملتعلىحدسواءمعالصؽٌرؼٌربالػوهو
انقاصمنحقهاومساواةؼٌرمشروعة,السٌماوانالولدٌمنعضربهاذابلػفكٌؾٌسمابضربالزوجة
وهًبالؽةمعمالهامنقٌمةاجتماعٌةهابلةومصداقالماتقدمفقداقرتمحكمةتمٌٌزالعراوهذااالتجاهفً
قراراتمهمةنورداهمهالتدعٌماالجتهادالعمٌ الواردفٌهواستلهامالمدلولالذيجاءفٌهوالشروطالتً
تعترٌهبخصوصاستعمالهذاالح .حٌثقامتمحكمةتمٌٌزالعراوفًقراراننزاعاعابلٌاوقعبٌن
الطرفٌنبسببرؼبةالمشتكٌةواصرارهاعلىاالستمرارفًدراستهافًمعهداعدادالمعلمات....وممانعة
المتهمفًذل بحجةعدمموافقةوالدٌه.وفًالساعةالثامنةمنمساءٌومالحادثة,عندماقامتالمشتكٌة
بالدخولالىبن 
اٌةالمعهدالمذكورشاهدتالمتهمواقفابالقربمنالبناٌةفتبعهاوهجمعلٌهاومسكهامنشعرهاوصفعهابٌده
عدةصفعاتعلىوجههاوراسها 
ورفسهابرجله....علٌهانفعلال 
متهمالمشارالٌهٌنطب علىاحكامالمادة(٘ٔٗ)و.ع.عالنهتعدىحدودماه 
مقررلهبمقتضىاحكامالفقرة(ٔ)منالمادة(ٔٗ)منو.ع.عالنح تؤدٌبالزوجلزوجتهوفقاالحكامالشرٌعة
االسبلمٌةالتًهًمصدرهذاالح ٌشترطانالٌكونفٌهاذاللاوتحقٌراوارؼاموانٌكونتؤدٌبالمإدب
مصحوبابالعاطفةوانتكنالؽاٌةمنهاصبلفحالالزوجةوضمانعدمخروجهاعلٌهفانضربالمتهمزوجته
بالشكلالموصوؾاعبلهؼٌرجابزقانوناالنالمشتكٌةلمترتكبمعصٌةتستح علٌهامثلهذاالتؤدٌبفطلبالعلم
فضٌلةوالٌعتبرمعصٌةوالخروجاعلىالطاعةوالزوجاستهدؾمنوراءهذاالضرباالنتقاممنزوجتهولٌ 
اصبلفحالهافهوس ًْالنٌةوٌجبمعاقبته ())....


_________________ 
 -1النشوز لؽة االرتفاع واالختالؾ عن المالوؾ ومعناه شرعا ,ترفع الزوجة عن طاعة زوجها واستعالئها علٌه بالمعصٌة ٌنظر فً تفصٌل ذلن
المصادر الشرعٌة المهمة التً وردت فً المصدر السابك ,ص 24هامش (9
 ---2لرار رلم  216هٌئة عامة ثانٌة 1826 /فً —1826 /21/25مجموعة االحكام العدلٌة ,العدد الرابع السنة السابعة  1826,ص  326وٌنظر
باذات المعنى  -المرار رلم /58تمٌٌزٌة / 1826/فً  -1826/5/11مجموعة االحكام العدلٌة ,العدد الثانً السنة السابعة  1826,ص  321وما بعدها
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الفرع الثالث -:التطبٌمات المضائٌة لمباديء صادرة من محكمة التمٌٌز العرالٌة ومحكمة تمٌٌز
اللٌم كوردستان – العراق فً استعمال الحك ((ضرب الزوج للزوجة ))

اوال-:

التطبٌمات المضائٌة فً االللٌم كوردستان – العراق

 -:1لرارات محكمة تمٌٌز اللٌم كوردستان  /العراق 

(ا) 
بڕٌارى تێهه ڵچوونهوهى ژماره ()1
ژمارهى پێداچونهوه 2818/
بهروار  2818/2/5:
بهروارى ( )ٕٓٔ8/ٔٔ/ٕٙله داواى سزاٌى ژماره (/-ج ؼم ٕٓٔ7/
له  
كهالر   ٕ/
دادگاى كهتن له  
به 
)برٌارٌداوه 

وهى
رنگاربونه 


ٌاسايبه
)له
پێىماددهى( 7

)مانگبه

بهندكردنىتاوانبار( )بۆماوهى(ٙ
ٔ -
تىمادهى(ٕ)ى

ده 
الله
رێمىكوردستانبه 


)ىهه
توندوتٌژىخێزانىژماره()8ىسالى(ٕٔٔٓ

وبه
دراوه 
تبارىنواوبراوحوكمنه 


ىپێشترتۆمه
ربه 
وه
به 
له 
مانٌاساوه 

)له 
هه
بڕگهى(ٖٔ 

كهجارێكى
وبڕواٌه 

ٌنێته 
به
گه 
دادگاده 

كه
كه 
نوبارىژٌانوبارودۆخىتاوانه 

رچاوگرتنىته 
مه

له 
به

ستاندنىجێبهجێكردنىسزاى

دادگابرٌارٌدابه 
وه

وه
ربه 
به 
نجامناداتله 


داهاتووداتاوانبه
تراه

ىبهڵێنبدات
رجه 
ومه 
به 
وه 
مبڕٌاره 


رچوونىبه

روارىده
)سێساڵله 
به

بۆكراوبۆماوهى(ٖ

باماژه

نجامنهدات


ستبه
مه 
به
تنێكىترىبه 

فتاروههڵ وكهوتىچا بێتوهٌچتاوانێ وكه

ٌه 
ڕه
وماوه 

كه 
له

نجامكهدواتربۆى

سندوقىدادگادابنێتهه 
تابه

تله
مانه 
به 
زاردٌناروه 


)سىهه
وبڕي(ٖٓٓٓٓ
بێتهداهاتبۆ
ةده 
ٌه 
پاره 
وبڕه 
كرێتوبه 


جێده

رىجێبه
له 
سه
سزاكه 

وه
وانه 
پێچه 
به 
وه 
گێڕدرێته 


ده
)لهٌاساىسزادان
حكامىماددهكانى( ٔٔ8,ٔٗٗ,ٔٗ٘,ٔٗٙ

ستبه 
به


تپةبه
ىده 
وڵه
نجٌنه 
گه 

لهدادگاىشارستانى
وتووه 


رىكه
وزٌانهى 
به


بوىبه
پاراستنىمافىسكااڵكار()...بۆداواكردنىقه 
ره

-2
,بڕٌارێكىڕوبهڕوو

كه
هۆىدواخستنىداواسزاٌٌه 

بێته
نه 
نه 
والٌه 

وه 
ىبه
كبلٌٌكردنه 


وێتتاٌه

ربٌٌه
به 
گه

سزاٌٌهكان

رٌه
مادادگه 


ٌاساىبنه
/ا)له

حكامىماددهى(ٔ8ٖ-ٔ9

ستبه 
به


پشتبه
به
وه 
شٌاوىپٌاداچونه 

ىلێدابهپێى

وه 
تانه
كانٌه 
ىبرٌكاره 

له 
ڕێگه
كه 
بڕٌاره 

رناڕازٌبوونىپێداچووكار()....به

له 
به
ركرا,وه 


ده
وهى
شاندنه 

تٌاٌٌداداواىهه 
ڵوه

)كه
شكراوله( ٕٓٔ8/ٕٔ/ٔ8


ىپێشكه
تٌانووسىپێداچونه 
وه

پاةگهٌشتنى

ڕوووه

داخستوٌه 
تٌه

تٌانوسه 
كه

له
كه 
وهۆكارانهى 

به 
ربه
كاتله 

كه 
ده
لێدراوه 

بڕٌاره 
تانه

وه)ٕٓٔ9/و
(/..پێداچونه 

ژماره


تىتۆماركرابه
تۆمارىبنه 
ڕه

مدادگاٌه 
له

كه 
به
وه 
وتٌانووسىپێداچونه 

داواكه

وهدرا
ىخواره 


مبڕٌاره
وه 
به
دانرابۆووردبٌنىپێداچونه 


ٕٗٔ

بڕٌار/
بۆٌه
ةكراوه  


ىٌاساًٌخۆٌداپێشكه
له  
ماوه
كه  
وه 
تٌانووسىپێداچونه 

وتكه 

ده 
ركه
پاةوربٌنىوگفتوگۆ 
وتكه دروست

ده 
ركه
كه  
لێدراوه 

ىبڕٌاره 
تانه

پاةپێداچونه 
وه

وه
وه  
ڕووىشێوه 

قبوڵكردنىله

بڕٌاردرابه 

ڵگهى
كهوێت به 
رده 
ده 
وه  
كه 
ڕووداوهكانى كێشه 

له 
ٌهى كه  
بهو شێوه 
ڵگهگان وه  
وهى به 
بهر به 
له 
و ٌاساٌٌه  
گهڵ بارودۆخى
له 
روهها سزاكهشى گونجاوه  
ڕپێهێنهرن بۆتاوانباركردنى تۆمهتبار ( ).....هه 


واووباوه

ته
سهندكردنى
په 
بۆٌه بڕٌاردرا به  
وٌاساٌٌه  

كهدا وهڕاگرتنى جێ به جێ كردنى سزاكهة دروسته 
تاوانه 

وهى داواكه بۆ دادگا
ڕاندنه 

كه  
وگه
شكراوه 


پێشكه
وه 
وهى تانهى پێداچوونه 
تكردنه 

كه  
وڕه
لێدراوه 

اره  
تانه
بڕٌ 
رچووله(٘ ٕٓٔ9/ٕ/


تێكراده
به
كه 
ى.بڕٌاره 


كه





سهرۆ 
 
اكرمفرجامٌن 






_________________________________ .
بڕٌارى تێهه ڵچوونهوهى ژماره ()1
ژمارهى پێداچونهوه 2818/

ههرێمى كوردستان عێراق /ئهنجومهنى دادوهرى /دادگاى تێههڵچوونهوهى ناوچهى  /كهركون /گهرمٌان 


ٕ٘ٔ



وهنانستعر

ملخصللقرارالتمٌٌزياعبلهباللؽةالعربٌه 

نص المرار التمٌٌزي رلم  -1-بااللؽة العربٌة 
(رلم المرار  -/ / -تمٌٌزٌة – )2818
تارٌخ المرار  2818/2/28
محكمةاالستبناؾكركو /كرمٌان 
(تمٌز/قرارمحكمةجنافًكبلرٕ/العدد(/...جؼم)ٕٓٔ7/فً( )ٕٓٔ8/ٔٔ/ٕٙ
محكمةجناكبلرٕ/فًتاررٌ ()ٕٓٔ8/ٔٔ/ٕٙفًدعوىالجزابٌةرقم(/...جؼم)ٕٓٔ7/قرر 
ٔ -حب المتهم()....لمدة()ٙاشهرحسبمادة()7منقانون مناهضةالعنؾاالسريرقم()8لسنة
(ٕٔٔٓ)القلٌمكوردستانبدلٌلمادة(ٕ)منفقرة(ٖٔ)مننف القانونوالنالمتهمالمذكورلمٌكن
محكومامنقبلوبمراعاةسنهواالوضاعهالمعٌشٌةوالضرؾالمحٌطةبالجرٌمةوالذيٌولدقناعةلدى
المحكمةبانهسوؾلنٌرجعثانٌةالرتكابجرٌمةمرةاخرىلذل قررناباٌقاؾالتنفٌذالعقوبةالمقررة
اعبلهلمدةثبلثسنواتمنتارٌ صدورهذاالقراربشرطانٌتعهدباصبلفتصرفاتهوعدمارتكابه
جرٌمة او جنا اخر و ٌضع مبلػ قدره (ٖٓٓٓٓ) ثبلثٌن الؾ دٌنار فً صندوو المحكمة كضمان
وٌستردهفٌمابعدوبالعك سوؾٌنفذالعقوبةبحقهوالمبلػالمقررستكونللخزٌنةالدولةاعتماداباحكام
المواد()ٔٔ8,ٔٗٗ,ٔٗ٘,ٔٗٙمنقانونالعقوبات
ٕ -حفظحقووالمدعىلمطالبةبالتعوٌ اوالضررالذىلح بهفًمحكمةالمدنٌةوال  ............
القرار– لدىالتدقٌ والمداولةتبٌناناالعترا قدمفًالمدةالمقررةقانونٌالذاتقررقبولهاشكلٌاوبعد
تدقٌ فًالقرارالصادرمنمحكمةجناكبلرتبٌنانالقرارالتجرٌممواف للقانونالناالدلةالمقدمةعن
االحداثالقضٌةظهرتبانهادلٌلمقنعالتهامالمتهموكذل العقوبةالمقررةمبلبمللضروؾالمحٌطةبا
لجرٌمة واٌقاؾ تنفٌذ العقوبة  صحٌا وقانونً لذا قررنا تصدٌ القرار المعتر علٌه ورد االعترا 
المقدمواعادةالقضٌةالىمحكمتها 

ان القرار المحكمة التمٌٌز جاء مطابقا للقوانٌٌن السارٌة فً اقلٌم كوردستان العراو باعتبار ضرب الزوج
للزوجةجرٌمةمننوعالجناوذل كماجاءفًالمادةرقم()7منالقانونمناهضةالعنؾاالسريرقم()8
وهذاماٌإكدوجهةنظرنا 

_______________________________
(رلم المرار  -/ / -تمٌٌزٌة – )2818
تارٌخ المرار 2818/2/28
محكمة االستئناؾ كركون /كرمٌان
ٕٔٙ

لرارالتمٌٌزي

(ب)

بڕٌارى تێههڵچونهوه ژماره -2-
ههرێمى كوردستان عێراق

ژماره / /پێداچوونهوه 2818/

ئهنجومهنى دادوهرى

بهروار 2818 /9 /21 :

دادگاى تێههڵچوونهوهى ناوچه ى
كهركون /گهرمٌان

 


بهروارى
وهپێ هات له  
سٌفهتى پێداچوونه 
وهى ناوچهى كهركو /گهرمٌان به  
ڵچوونه 

دادگاى تێهه
بهندامێتى ههردوو جێگرى سهرۆ 
رۆكاٌهتى سهرۆ (اكرم فرج امٌن ) وبه  

(ٕٔ )ٕٓٔ9/8/به  
سه
بهم
وه  
وه  
له 
ناوىگه 

رىكردنبه 


پێدراونبۆدادوه
ڕێگه 
وسۆرانحسنصالا)كه  

(فرٌدوندمحمعلى -
وهدرا :
ىخواره 


بڕٌاره

ىپارێزهر( ).................

برٌكاره 
كه

بهدواداچووكار(-).....

سهركراو( )................
پێداچووله 

بهروارى (ٖٓ )ٕٓٔ9/ٙ/له داواى سزاٌى ژماره (   /ج ؼم )ٕٓٔ8 /
كهالر له  
دادگاى كهتن له  
به :
بڕٌارٌداوه 


به پێى
كراوه  

تهى باراستهى 
وهى بهو تۆمه 
شاندنه 

هه 
ڵوه
ٔ -بازادكردنى تۆمهتبار ( )..................وه 
بهندى 

هوهى
ڵوهشاندن 
هه 
)وه  
ىتوندوتٌژىخێزانىژماره ()8ىساڵى(ٕٔٔٓ 

رنگاربونه 
وه


ٌاسايبه
)له 
( 7
/ج)له

بهندى(ٕٔ8
بازادكردنىپاڵپشتبه  

وه 
وه  
قۆناؼىلێكۆڵٌنه 

له 
رگٌراوه  


لێىوه

ةكه
وبارمته 
ٌه


به
دهركرا
وه 
ٌه 
وه 
وشٌاوىپێداچوونه 

ڕووتهێنٌه


بڕٌارێكىڕووبه
ٌاساىبنهماكانىدادگاٌكردنىسزإًٌ-

بهر ناڕازێبوونى
له 
ٌهنرا له (ٖٓ )ٕٓٔ9 /ٙ/وه  
به نهێنى ڕاگه 
پاڵپشت به حوكمى مادهكانى ,وه 
تانهى لێدا به پێى تٌانوسى
وه  
ٌه 
كه 
ڕێگهى برٌكاره 
له  
كه  
بڕٌاره 

پێداچووكار ( ).................به 
كه
لێدراوه 

وهى بڕٌاره 
تانه
شاندنه 

)كه تٌاٌدا داواى هه 
ڵوه
وهى پێشكهشكراو له (ٕ٘ ٕٓٔ9/7/
پێداچوونه 

وه پاة گهٌشتنى داواكه وتٌانووسى
كه دا هاتووه  
تٌانووسه 

له 
بهر بهو هۆكارانهى كه  
دهكات له 
وه)ٕٓٔ9/ودانرابۆ
(/پێداچوونه 

ژماره

تىتۆماركرابه

تۆمارىبنه 
ڕه

له
مدادگاٌه 

كه 
به
وه 
پێداچوونه 

وهدرا-:
ىخواره 


مبڕٌاره
وه 
وبه
وردبٌنىپێداچوونه 

بڕٌار /
ٕٔ7

بۆٌه
شكراوه  


ىٌاساٌىخۆٌداپێشكه
له  
ماوه
له  
كه  
وه 
تٌانووسىپێداچونه 

وتكه 

پاةووردبٌنىوگفتوگۆده 
ركه

به
كهتٌاٌدا بڕٌاردراوه  
كه   
لێكراوه 

وهى بڕٌاره  
تانه
وهپاة ێداچوونه 
وه  
برٌاردرا به قبوڵكردنى له ڕووى شێوه 
نادروستوناٌاساٌٌه

وتكه 

ناوبراوده 
ركه

واودژبه 

ڵگه 
ىته
بوونىبه 

به 
رنه
)........له 

بازادكردنىتۆمهتبار(..

رپێهێنهرنبۆ


واووباوه
ڵگه 
ىته
وێتبه  

رده 
كه
ده 
وه  
كه 
كانىكێشه 


ڕووداوه
له 
ىكه  
ٌه 
وشێوه 


كانبه
به 
ڵگه
چونكه  

له پێة
وه  
)...........ه 

وتهكانى سكاالكار (-.............
له  
ونكه  
كه چ 
كردنه 

تاوانباركردنى بهپێى بهندى هه 
واڵه
بهروارى
له  
وه  
كهالر وله پێة دادوهرى لێكۆڵٌنه 
بافرهتانى له  
وهى توندوتٌژى دژبه  
رنگاربونه 

نوسٌنگهى به

له
رٌه 
وتهى ههردوو شاٌهت هه 
به  
وه  
ته 
ووتهكانى پشت ڕاست كراوه 
كهوێت كه  
رده 
)ده 
(ٖ ٕٓٔ7/ٔٓ/
كردووهوداواى

ندىپێوه

په 
ٌوه
كه 
وىڕووداوه 


سكااڵكارشه
تىكه


تنوتوٌه

رىدادگاىكه

()..........پێةدادوه
سهرى به لێدان
كهى (تۆمهتتبار ) دهستدرێژى كردۆته 
ره 
وهى هاوسه 
بهر به 
كه بچێت به دواٌدا له 
لێكردووه  

گهڵ بوونى باسهوارى
كهى بٌنٌوٌهتى له  
ره 
وهى ماڵى هاوسه 
ره 
ده 
وجنێوپێدانى وه كاتێ ڕۆٌشتووه بۆالى له  
رىشاٌهت


وهاوسه
خوشكىسكااڵكاره 

ت()....كه 


هاشاٌه
پىهه 
روه


ستىچه
سه 
رده
)له 
وه 
لێدان(شٌنبوونه 

وهة
به 
وه  
ستىسكااڵكارداپشتڕاستكردۆته 

ىله  
ده
وه 
وارىلێدانوشٌنبوونه 


بوونىباسه
(ٌ)......ه  
به

سهرى شاٌهتى
الٌهن هاوه 
له 
كهى بهجێ دههێڵێت وه 
ره 
وهى سكااڵكار ماڵى هاوسه 
ٌهكى كهم پاة به 
ماوه 
به 

رنگاربونهوهى

وهى به
دههێنرێت بۆ ماڵٌان به پێى وتهكانى له پێة دادوهرى دادگاى لێكۆڵٌنه 
وه  
ناوبراوه 

تنوه


رىدادگاىكه

ڕێزدادوه

پێةبه
كانىله 


هاوته
)هه 
روه
بهروارى(ٓٔ ٕٓٔ7/ٔٓ/
توندوتٌژىخێزانىله  

به ڕاپۆرتىپزٌشكىڕێكخراوبۆ
وه  
ته 
ىسكااڵكارپشتڕاستكراوه 


تىناوبراوووته

ردووشاٌه

ىهه

وته
سهرىوجێهێشتنىما
ستدرێژىكردنه  

پاةچهندكاتژمێرێ له  
ده

)واته 

بهروارى(ٖٕٓٔ7/ٔٓ/
سكااڵكارله  

تۆمهتبار
كهن كه  
بهو بڕواٌه دروست ده 
ڵگانه  
ههموو بهم به 
شهوى (ٕ )ٕٓٔ7-ٔٓ-ٖ/وه  
ڵى هاوسهرى له  
راوه
له ڕاپۆرتى پزٌشكٌدا جێگٌرك 
وه 
ٌاندووه  

سهلر سكااڵكار وزٌانى پێگه
دهستدرێژى كردنه 
به  
ستاوه  
هه 

وه
نه 
كه 
ده 
وه 
سهر به 
جهخت له 
تهكاندا هاتووه  
وتهى سكااڵكاروشاٌه 
له  
روه 
زنجٌرهى ڕووداوهكان هه 

چونكه 

تبارببهسترێت


نكۆڵىكردنىتۆمه
نابێتپشتبه 

نبۆتاوانباركردنوه 

ڕپێكراوده 
كه


واووباوه

كانته
به 
ڵكه
وه 

ستبه


پشتبه
دادگاوه

پێوٌسته

بۆٌه
ونهێنٌه 


زۆرىشاراوه
داتبه


كانداڕووده
نێوانهاوسه 
ره

ىله
وه 
به 
چونكه 

وبڕواٌهىالى


پێٌىبه
ربكاتبه 

داواكه  
داده

ماكانىدادگاٌٌكردنىسزاٌىبڕٌارله 


ٌاساىبنه
)له 
بهندى(ٖٕٔ 

وه ودادگاٌٌكردندا  ,بۆٌه
قۆناؼهكانى لێكۆڵٌنه 

ههر قۆناؼێ له 
شكراوهكان له  


پێشكه
ڵگه 
به 
دروست دهبێت له  
كه
ڕاوه 
ىپه 
وه 
ڕاندته 

كه  
وگه
ركراوه 

پێداچووله 
سه

ىبڕٌاره 

شاندنه 
وه

هه 
ڵوه
باسكرابڕٌاردرابه  

وه 
ىكه
ربه 
به 
وله 

وپێٌه .


انىبه
كهوسزاد
كردنه 

ندىهه 
واڵه


پێًبه
تباربه


ستىتاوانباركردنىتۆمه
مه 
به
ىبه 
بۆدادگاكه 

رچووله(ٕٔ )ٕٓٔ9/8/

زۆرٌنه 
ده

به
كه 
بڕٌاره 


 
سهرۆ 
 
اكرمفرجامٌن 
ژماره / /پێداچوونهوه2818/

ئهنجومهنى دادوهرى /دادگاى تێههڵچونهوهى ناوچهى گهركون  /گهرمٌان له بهروار 2818/9/21

نص لرار التمٌٌز رلم  -2-المترجمه باللؽه العربٌه
رلم المرار  / -االستئناؾ 2818/
تارٌخ المرار 2818/9/21:
ٕٔ8

محكمةاالستبناؾمنطقةكركو /كرمٌانبصفةتمٌٌزٌةتشكلتفًتارٌ (ٕٔ)ٕٓٔ9/8/وقررالقراراالتً 
الممٌزالمدعٌة().......وكٌلهالمحامً( ).......
محكمةالجنافًكبلروفًتارٌ (ٖٓ)ٕٓٔ9/ٙ/فًالدعوىالجزابٌةرقم(/جؼم)ٕٓٔ8/كانقدقرر :
ٔ -اخبلء سبٌل المتهم ( )......والؽاء التهمة الموجه الٌه حسب المادة ( )7من قانون مناهضة العنؾ
االسريرقم()8لسنةٕٔٔٓوالؽاءالضمانالذياخذمنهفًمرحلةالتحقٌ واخبلءسبٌلهاستاداالى
المادة(ٕ/ٔ8ج)لقانوناالصولالمحاكماتالجزابٌة
ٕ -القراروجاهًوسريوقابلللتمٌٌزوصدراستناداالىحكمالموادواعلنسرافً(ٖٓ)ٕٓٔ9/ٙ/ولعدم
قبول الممٌز ( ).....بالقرار وعن طرٌ موكله طعن بالقرار المذكور اعبله حسب العرٌضة الطعن
المقدمفًتارٌ (ٕ٘)ٕٓٔ9/7/مطالباالؽاءالقرارالممٌزالسبابمذكورةفًالعرٌضةالطعنوبعد
وصول الدعوى وعرٌضة الطعن الى هذه المحكمة سجل فً سجل االسا بالعدد (   /التمٌٌز
)ٕٓٔ9/وبعدالتدقٌ والمداولةقررالقراراالتً
القرار :
تبٌنانالعرٌضةالمقدمللتمٌٌزقدمفًالمدةالقانونٌةلذل قررقبولهمنالناحٌةالشكلٌةوبعدالتدقٌ ومراجعة
القرارالمطعونوالذيقررباخبلءسبٌلالمتهم()................لعدموجودالدلٌلضدالمتهمالمذكوراعبله
تبٌنانالقرارؼٌرصحٌاوؼٌرقانونًالناالدلةالتًجاءتفًالقضٌةٌبٌنبانهادالبلوافٌةومقنعألتهام
حسبفقرةاالحالةالنهمناقوالالمدعٌة()..................واماممكتبمناهضةالعنؾضدالمراةفًكبلر
وامامحاكمالتحقٌ العنؾاالسريفًتارٌ (ٌٖ)ٕٓٔ7/ٔٓ/تبٌناناقوالهاقداكدتباقوالالشاهدٌنكلمن
().............اماممحكمةجناوانه(انالمدعٌةقداتصلتبهفًلٌلةالحادثوطلبتمنهانٌذهبالٌهافً
الدارالزوجٌةوذل لتعرضهالبلعتداءمنقبلزوجهابالضربوالقذؾوالسبوعندماذهبالٌهاوجدهاخارج
منزلهاالزوجٌةمعوجوداثارالضربعلىٌدهاالٌسرىةقدازرواثارالضربوالكدماتوكذل ماجاءت
مناقوالالشاهد ةالثانٌةاختالمدعٌة()......واكدتفًاقوالهابوجوداثارالضربوالكدماتعلىٌدالمدعٌة
وذل بعدفترةوجٌزةمنخروجهامنالدارالزوجٌةحسباقوالهاامامحاكممحكمةالتحقٌ لمناهضةالعنؾ
االسريفًتارٌ (ٓٔ)ٕٓٔ7/ٔٓ/واقوالهاامامالحاكممحكمةالجناواقوالالمدعٌةتمتاكدمنهابالتقرٌر
الطبً المنظم للمدعٌة فً تارٌ (ٖ )ٕٓٔ7/ ٔٓ /اي بعد ساعات قلٌلة من االعتداء علٌها واخبلبها للدار
الزوجٌةفًلٌلة(ٕ|ٖ) ٕٓٔ7/ ٔٓ/كلهذةاالدلةٌإكدلناانالمتهمقامباالعتداءعلىالمدعٌةوالح بها
ضرراكما  مثبتفًالتقرٌرالطبًالنسلسلةاحداثالقضٌةٌبٌنمناقوالالمشتكٌةواقوالالشهودوالمإكد
بالتقرٌرالطبًومنؼٌر ممكناننستندالىانكارالمتهملبلعتداءهالنالذيٌحدثبٌناالزواجعلىاالرجا
ٌكونبالسرلذل ٌجبعلىالمحكمةواستناداالىالمادة(ٖٕٔ)منقانوناالصولالمحاكماتالجزابٌةانٌقرر
حسبماٌجتمعلدٌهمناالدلةالمإكدةفًايمرحلةمنمراحلالتحقٌ والمحاكمةولهذاونظرالماوردقرر
بالؽاء القرارالمطعون واعادة االوراو الدعوى الى المحكمة لؽر اتهام المتهم حسب مادة االحالةوعقوبته
القرارباالجماع(ٕٔ)ٕٓٔ9/8/ربٌ  
اكرمفرجامٌن 
انالقرارمحكمةالتمٌٌزصاببوذل لماتتضمنهالقضٌةمنافدةالشهوداماممكتبمناهضةالعنؾضدالراة
كبلرواماممحكمةالتحقٌ الخاصبالعنؾاالسريوامامالمحكمةالجنافًكرمٌانواستناداالىالتقرٌرالطبً
الذيٌإكدصحةالناجٌةواستناداعلىالقانونالنمناهضةالعنؾاالسريالنافذفًاالقلٌمكوردستان– العراو
ٕٔ9

تعتبراالعتداءالجسديجرٌمةوٌجبالعقابعلٌهوحسبالمادةرقم()7منالقانونالمناهضةالعنؾاالسري
رقم()8القلٌمكوردستان–العراو 

ثانٌا -:التطبٌك المضائً لألحكام التمٌٌٌزٌة فً دعاوي الجزائٌة فً العراق

ٔ -ح الزوجفًتؤدٌبزوجته
انح الزوجفًتؤد ٌبزوجتهلٌ منالحقووالمطلقةوبدونسببانماٌنبؽًانٌكونهنا خطاصدرمن
قبلالزوجةٌبٌاللزوجتؤدٌبهاشرعاوقانونا .
اصدرت محكمة جنا الؽراؾ بموجب قرارها المرقمٕ٘٘/ج ٕٓٔٗ/فًٖٔ ٕٓٔٗ/ٔٓ/قراراٌقضًبالؽاء
التهمةالموجهةللمتهم(ف.ج.خ)واالفراجعنهواخبلءسبٌلهمنالتوقٌؾحاالوف احكامالمادة(ٖٔٗ)عقوبات
لعدمكفاٌةاالدلةالمتحصلةضدهوف احكامالمادة(ٕ/ٔ8ج)منقانوناصولالمحاكماتالجزابٌةرقم(ٖٕ)
لسنةٔ ٔ97المعدلوذل عنجرٌمةاٌذاءالمشتكٌة(ة.ع.ف)ولعدمقناعةالممٌزةالمشتكٌة(ة.ع.ف)بالقرار
بادرتالىالطعنبهتمٌٌزامامهذهالمحكمةطالبةتدقٌقهونقضهلؤلسبابالواردةببلبحتهاالتمٌٌزٌةالمإرخة
فً ٕٓٔٗ/ٔٓ/ٕ7وعندوروداالضبارةسجلتبالعددٕٗٗ/ت.جنا ٕٓٔٗ/ةارسلتالىالسٌدالمدعًالعام
لبٌان الراي واعٌدت مشفوعة بمطالعته المإرخة فً ٖٓ ٕٓٔٗ/ٔٓ/طالبا فٌها رد االبحة التمٌٌزٌة وتصدٌ 
القرارالممٌزةبعدهاوضعتاالضبارةموضعالتدقٌ والمراولةوصدرالقراراالتً :
القرار :
لدىالتدقٌ والمداولةوجدانالطعنالتمٌٌزيمقدمضمنالمدةالقانونٌةقررقبولهشكبلولدىعطؾالنظر
علىالقرارالممٌزوجدانالقرارؼٌرصحٌاومخالؾللقانونذل انهصدرسابقاالوانهاذاكانالمقتضى
التحق عنسببومخالفةللقانونذل انهصدرسابقاالوانهاذاكانالمقتضىالتحق عنسببقٌامالمتهم
باالعتداءبالضربعلىزوجتهالمشتكٌةومنخبللجمعاالدلةالتًتثبتاوتنفًذل وعلىضوءماٌثبتمن
خبللتل االدلةاتخاذالقرارالمناسبالنمنح الزوجتؤدٌبزوجتهلٌ مطلقاوبدونسببانماٌنبؽًان
ٌكونهنا خطؤصادرمنقبلزوجتهٌبٌاللزوجبتؤدٌبهاشرعاوقانوناالسٌماوانالمتهمقداعترؾبقٌامه
باالعتداءبالضربعلىالمشتكٌةفكانالمقتضىعلىالمحكمةالتوسعبالتحقٌ اكثرلبٌانومعرفةالسببالذي
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كٔذ حُوخٗ ٕٞحُؼوٞرخص حُؼَحه٤ش كؤٕ ٓلٌٔش حُظًٔ ِ٤٤خٕ طخثزخ ك ٢هَحٍ ٙرخػخىس حالٍٝحم حُيػ ٟٞحُٓ ٠لٌٔظٜخ
ُِظٓٞغ ك ٢حُظلو٤ن ٖٓ حالٓزخد حُيحكؼش ُِؼَد حُِٝؽ ُِِٝؿش الٕ كن حُِٝؽ ُِؼَد حُِٝؿش ُٜخ شَٝؽ
ٝحكٌخّ حُوخطش ٝك ٢كخُش حٗؼيحّ حُشَٝؽ كال ٣ز٤ق حُ٘ض ػَد حُِٝؽ ُِِٝؿش ٝحٗٔخ ٣شٌَ ؿَٔ٣ش حُلخم حالًٟ
رخُـٝ َ٤حالػظيحء حُـٔي١
ٝ ٖٓ ٌُٖٝؿٜش ٗظَ ١حٓظؼ٘خء حُِٝؿش ٖٓ حكٌخّ حُلوَس (ٔ) ٖٓ حُ٘ض حُٔخىس ٔٗ ٖٓ حُوخٗ ٕٞحُؼوٞرخص حُؼَحه٤ش
حٓٞس رخهًٍِٞ ْ٤ىٓظخٕ ًُٝي رٔٞؿذ هخٍٗ ٕٞهْ (ُ٘ٔ )٥ش ٕٔٓٓ الٗ ٖٓ ٚحُٔؼ٤ذ ُِوخٗ ٕٞحٕ ٣ـٔغ كٗ ٢ض ٝحكي
ػوٞرش ؽلَ ٝحَٓحس َُرٔخ طٌ ٕٞحٓخ ٝحهظخ ُٝٝؿش
المرار التمٌٌزي المرلم /442ت.جنح  2814/استئناؾ ذي لار فً  2814/11/11المختار االحكام التمٌٌزٌة فً الدعاوي ا

ٖٓٔ

اٌّثحس اٌصاٌس :

اٌّمازٔح

اٌّطٍة االٚي  :اٌّمازٔح ت ٓ١اٌمإِٔ ْٛا٘ ح اٌعٕف ألسس ٞف ٟالٍ ُ١وٛزدسراْ – اٌعساق زلُ
(ٌ )7سٕح  ٚ 2111لأ ْٛاٌحّا٠ح ِٓ اٌعٕف ألسس ٞالزدٔ ٟزلُ (ٌ )6سٕح 2117

لإِٔ ْٛا٘ ح اٌعٕف ألسس ٞف ٟالٍ ُ١وٛزدسراْ لأ ْٛاٌحّا٠ح ِٓ اٌعٕف ألسس ٞألزدٔ ٟزلُ ()6
–اٌعساق زلُ (ٌ )7سٕح 2111
ٌسٕح 2117

ٔ -طؼَ٣ق حُؼ٘ق حالَٓ١
ٝهي ػَكض حُلوَس (ػخُؼخ) ٖٓ حُٔخىس أألٖٓ ٠ُٝ
حُوخٗ ٕٞحًٌُٔ ٍٞحُؼ٘ق حالَٓ ١رؤٗ ًَ" : ٚكؼَ حٝ
ه ٍٞح ٝحُظٜي٣ي رٜٔخ ػِ ٠حٓخّ حُ٘ٞع أألؿظٔخػ٢
ك ٢حؽخٍ حُؼالهخص أألَٓ٣ش حُٔز٘٤ش ػِ ٠حٓخّ
حُِٝحؽ ٝحُوَحرش حُ ٠حُيٍؿش حَُحرؼش  ٖٓٝ ,طْ ػٔٚ
حُ ٠حألَٓس هخٗٗٞخ ٖٓ شؤٗ ٚحٕ ِ٣لن ػٍَح ٖٓ
حُ٘خك٤ش حُـٔي٣ش ٝحُـ٘ٔ٤ش ٝحُ٘لٔ٤ش ِٓٝزخ ُلوٞهٚ
ٝكَ٣خطٚ

طؼَ٣ق حُؼ٘ق حألَٓ١
حُؼ٘ق حالَٓ ًَ : ١كؼَ أ ٝحٓظ٘خع ػٖ كؼَ ح ٝطٜي٣ي رؤ١
ٜٓ٘ٔخ َ٣ ,طٌذ ىحهَ حالَٓس ٣ظَطذ ػِ ٚ٤ػٍَ ٓخى ١حٝ
ٓؼ٘١ٞ

ٕ -طؼَ٣ق أألَٓس
ػَف ٌٛح حُوخٗ ٕٞأألَٓس رؤٜٗخ " ٓـٔٞػش ٖٓ
أألشوخص حُطز٤ؼ ٖ٤٤طَرط ْٜحَُحرطش حُِٝؿ٤ش
ٝحُوَحرش حُ ٠حُيٍؿش حَُحرؼش  ٖٓٝهي طٌ ٕٞػٔٚ
حُ ٞحالَٓس هخٗٗٞخ

رٔ٘٤خ ٗض حُوخٗ ٕٞأألٍىٗ ٢ػِ ٠أألشوخص حٌُ٣ ٖ٣ؼيٕٝ
ٖٓ حكَحى أألَٓس ى ٕٝطؼَ٣ق أألَٓس

ٖ -حُُٞحٍس حُٔوظظش
حُُٞحٍس حُيحهِ٤ش الهًٍِٞ ْ٤ىٓظخٕ – حُؼَحم

حُُٞحٍس حُٔوظظش
ُٝحٍس حُظ٘ٔ٤ش حالؿظٔخػ٤ش

ٗ -حُِـ٘ش أألطالف ًحص حُزٖ٤
ُـ٘ش حُٞكخم أألَٓ١
كوي ؿخء ك ٢حُٔخىس حُوخٓٔش ٖٓ ٌٛح حُوخٗٓ ٕٞخ ٣ؤط ٢طظُ ٠ُٞـخٕ حُٞكخم حألَٓ ١رٌٍ ٓٔخػ ٢أألطالف
" ػِ ٠حُٔلٌٔش حكخُش حؽَحف حُشٌ ٟٞحُُ ٠ـ٘ش
ٝحُظٞك٤ن ر ٖ٤حكَحى أألَٓس ُٜٝخ حألٓظؼخٗش رٌ ١ٝحُوزَس
طشٌَ ٖٓ حُوزَحء ٝحُٔوظظ ٖ٤ألطالف ًحص حُزٝ ٖ٤حألهظظخص ٖٓ ح ١ؿٜش ًحص ػالهش  ٖٓٝحُٔـظٔغ
هزَ حكخُش حُوؼ٤ش حُ ٠حُٔلٌٔش حُٔوظظش ًُٝي ك ٢حُٔلُِ ٢ظلو٤ن  ٌٙٛحُـخ٣ش ٝكٔذ حُلوَس حٝال ٖٓ حُٔخىس
حُوؼخ٣خ حُظ٣ ٢ـ ُٞحُظِق كٜ٤خ ػِ ٠حٕ الطئػَ ػِ ٖٓ )ٙ( ٠حُوخٗ " ٕٞطئُق روَحٍ ٖٓ حُ َ٣ُٞرخُظ٘ٔ٤ن ٓغ
أؿَحءحص حُلٔخ٣ش حُٞحٍىس كٌٛ ٢ح حُوخٗ٣ ُْ" ٕٞليى حىحٍس كٔخ٣ش أألَٓس ُـخٕ طُٔٔ ( ٠ـخٕ حُٞكخم حألَٓ) ١
طَحكش حُـٜش حُٔوظظش رظشٌُ َ٤ـ٘ش حُوزَحء
٣ٝليى كٌٛ ٢ح حُوَحٍ ػيى أػؼخء ًَ ُـ٘ش  ٠ٔٔ٣ٝحكيْٛ
ٝحُٔوظظ ٖ٤ألطالف حُز ٖ٤ر ٖ٤حُٔظوخطٔ ٖ٤٤ك٢
ٍثٔ٤خ ُٜخ  َ٣ُُِٞٝطل٣ٞغ حُظالك٤ش حُٔ٘ظٞص ػِٜ٤خ
حُوؼخ٣خ حُؼ٘ق حالَٓ١
ك ٢حر٘ي (ٔ) ٖٓ حُلوَس (ح) ٖٓ  ٌٙٛحُٔخىس ألٓ ٖ٤ػخّ
حُُٞحٍس ح ٝحُ ٠أٓ ٖٓ ١ي ١َ٣حُٔي٣َ٣خص ك ٢حُُٞحٍس حٝ
كَٓ ٢حًِ حُٔللظخص ٝحال٣ُٞٝش ٣ٝشظَؽ كٌٛ ٢ح حُ٘ض
ٖٔٔ

 ٌٕٞ٣هط٤خ ٓٝليىح ٝ .طؼط٠
حكؼِ٤ش حُظل َ٣ٞحُُ ٠ـخٕ حُٞكخم أألًَُٓٝ ١ي هزَ حطوخً
ح ٖٓ ١طيحر َ٤حُلٔخ٣ش حُٔ٘ظٞص ػِٜ٤خ كٌٛ ٢ح حُوخٕٗٞ
ػِ ٠حٕ طَحػ ٢كًُ ٢ي ٓظِلش حألَٓس

٘ٗ -ظض حُلوَس (حٝال) ٖٓ حُٔخىس (حُؼخٗ٤ش ) ٖٓ كٔ٤خ ػيح حُـَحثْ حُظ ٢طوظض رٜخ ٓلٌٔش حُـ٘خ٣خص طؼظزَ
هخٗ ٕٞػِ ٠حٗ٣ " ٚلظَ ػِ ٠ح ١شوض
حُـَحثْ حُٞحهؼش ػِ ٠حالشوخص حُطز٤ؼ ٖ٤٤ػ٘لخ حَٓ٣خ حًح
َ٣طزؾ رؼالهش أَٓ٣ش حٕ َ٣طٌذ ػ٘لخ حَٓ٣خ حٍطٌزٜخ حكي حكَحى حألَٓس حطـخ ٙح ١كَى آهَ ٜٓ٘خ ًٔخ
ٜ٘ٓٝخ حُؼ٘ق حُزيٗٝ ٢حُـ٘ٔٝ ٢حُ٘لٔ ٢ك ٢ؿخء ك ٢حُٔخىس حُوخٓٔش ٖٓ حُوخٕٗٞ
حؽخٍ حألَٓس
ٝ -ٙطؼظزَ حألكؼخٍ حألط٤ش ػِٓ ٠ز َ٤حُٔؼخٍ
ػ٘لخ حَٓ٣خ
ٔ -حالًَح ٙك ٢حُِٝحؽ ُٝ,حؽ حُشـخٍ ٝطِ٣ٝؾ
حُظـ , َ٤حُظِ٣ٝؾ ريال ػٖ حُي٣ش  ,حُطالم
رخالًَح, ٙهطغ طِش حألٍكخّ  ,حًَح ٙحُِٝؽ
ُِِٝؿش ػِ ٠حُزـخء ٝحٓظٜخٕ حُيػخٍس .
هظخٕ حالٗخع  ,.حؿزخٍ حكَحى حالَٓس ػِ٠
طَى حُٞظ٤لش ح ٝحُؼَٔ ٍؿٔخ ػ٘ , ْٜحؿزخٍ
حألؽلخٍ ػِ ٠حُؼَٔ ٝحُظٔٝ ٍٞطَى
حُيٍحٓش ,حالٗظلخٍ حػَ حُؼ٘ق حألَٓ, ١
حألؿٜخع حػَ حُؼ٘ق حالَٓ, ١ػَد
حكَحى حألَٓس رؤ٣ش كـش  ,حألٛخٗش ٝحُٔذ
ٝشظْ حألٝ َٛحريحء حُ٘ظَس حُي٤ٗٝش حطـخٜٛخ
ٝحٌ٣حثٜخ ٔٓٝخٍٓش حُؼـؾ حُ٘لٔ ٢ػِٜ٤خ
ٝحٗظٜخى كوٞهٜخ ٝحُٔؼخشَس حُِٝؿ٤ش
رخالًَحٙ

ُُٜ ْ٤خ ٓوخرَ كٌٛ ٢ح حُوخٕٗٞ

حُؼوٞرخص
ُْ ٣ظطَم حُٔشَع حألٍىٗ ٢حُ ٠طلي٣ي حُؼوٞرخص ُِـَحثْ
حُؼ٘ق أألَٓ١

 -٥حُؼوٞرخص
كيى حُٔشَع حٌٍُٞىٓظخٗ ٢ػوٞرخص ػخٓش ٌَُ ٖٓ
َ٣طٌذ ػ٘لخ أَٓ٣خ ؽزوخ ُِلوَس ( حٝال ) ٖٓ حُٔخىس
(ػخٗ٤خ) ًُٝي ك ٢حُٔخىس حُٔخرؼش ٖٓ ٌٛح حُوخٗ ٕٞػِ٠
ػوٞرش َٓطٌذ حُؼ٘ق حالَٓ ١روُٜٞخ " ٓغ ػيّ
حألهالٍ رؤ٣ش ػوٞرش حشي ط٘ض ػِٜ٤خ حُوٞحٖٗ٤٤
حُ٘خكٌس ك ٢حألهِ٣ ( ْ٤ؼخهذ رخُلزْ ٓيس الطوَ ػٖ
ٓظش حشٝ َٜالطِ٣ي ػِ ٠ػالع ٓ٘ٞحص ٝرـَحٓش
الطوَ ػٖ ِٓ ٕٞ٤ى٘٣خٍ ٝالطِ٣ي ػِ ٠هٔٔش ٓالٖ٤٣
ى٘٣خٍ أ ٝرؤكيٛ ٟخط ٖ٤٤حُؼوٞرظ ٖٓ ًَ ٖ٤٤حٍطٌذ
ػ٘لخ حَٓ٣خ"
ٝكٔ٤خ ٣ظؼِن رخُؼوخد ػِ ٠ؿَٔ٣ش (هظخٕ حألٗخع ) هي ُُٜ ْ٤خ ٓوخرَ كٌٛ ٢ح حُوخٕٗٞ
ٗظض حُٔخىس ( حُٔخىٓش ) ٖٓ ٌٛح حُوخٗٓ ٕٞغ ػيّ
حالهالٍ رؤ٣ش ػوٞرش حشي ط٘ض ػِٜ٤خ ك ٢حُوٞحٖٗ٤
حُ٘خكٌس ك ٢حالهِْ٤
ٕٖٔ

حٝال٣ :ؼخهذ رـَحٓش الطوَ ػٖ (ٓٓٓٓٓٓٔ)
ِٓ ٕٞ٤ى٘٣خٍ ٝالطِ٣ي ػِٓ )٘ٓٓٓٓٓٓ( ٠الٖ٤٣
ى٘٣خٍ ًَ ٖٓ كَع ػِ ٠حؿَحء ػِٔ٤ش هظخٕ أٗؼ٠
.
ػخٗ٤خ ٣ :ؼخهذ رخُلزْ ٓيس الطوَ ػٖ ( )ٙأشٝ َٜال
طِ٣ي ػِ٘ٓ )ٕ( ٠ظٝ ٖ٤رـَحٓش الطوَ ػٖ
(ٕٓٓٓٓٓٓ) ِٓ ٢ٗٞ٤ى٘٣خٍ ٝالطِ٣ي ػِ٠
(ٓٓٓٓٓٓ٘) هٔٔش ٓال ٖ٤٣ى٘٣خٍ ح ٝرؤكيٛ ٟخطٖ٤
حُؼوٞرظ ٖٓ ًَ ٖ٤أؿَ ٟحٓ ٝخ ْٛك ٢ػِٔ٤ش هظخٕ
حٗؼ٠
ػخُؼخ ٣ :ؼخهذ رخُلزْ ٓيس الطوَ ػٖ (ٔ) ٓ٘ش ٝحكيس
ٝالطِ٣ي ػِ )ٖ( ٠ػالع ٓ٘ٞحص ٝرـَحٓش الطوَ ػٖ
(ٓٓٓٓٓٓ٘) هٔٔش ٓال ٖ٤٣ى٘٣خٍ ٝالطِ٣ي ػٖ
(ٓٓٓٓٓٓٓٔ) ػشَس ٓال ٖ٤٣ى٘٣خٍ ح ٝرؤكيٟ
ٛخط ٖ٤حُؼوٞرظ ٖٓ ًَ ٖ٤حؿَ ٟحٓ ٝخ ْٛك ٢ػِٔ٤ش
هظخٕ حٗؼ ٠حًح ًخٗض هخطَس
ٍحرؼخ ٣ :ؼي ظَكخ ٓشيىح ُِـخٗ ٢حًح ًخٕ حُلخػَ
ؽزز٤زخ ح ٝط٤يُ٤خ ح٤ٔ٤ً ٝخث٤خ ح ٝهخرِش ح ٝحكي
ٓؼخٝ ْٜ٤ٗٝػِ ٠حُٔلٌٔش حٕ طؤَٓ رٔ٘ؼِٓ ٖٓ ٚحسُش
ٜٓ٘ظ ٚح ٝػِٔٓ ٚيس الطِ٣ي ػِ ٠ػالع ٓ٘ٞحص

ٔ -طؼظزَ هخٗ ٕٞػالؿٝٝ ٢هخث ٢ألٗٚ
ططَم حُ ٠ػيى ٖٓ حألكؼخٍ ٝؿَٓٚ
ٝحٕ ًخٕ ػِٓ ٠ز َ٤حُٔؼخٍ ٝكيى
حُؼوٞرش ُِـَحثْ حُظ٣ ٢ليع ك ٢حؽخٍ
حألَٓس  ًًَٝحُويٓخص حُظ٣ ٢ـذ حٕ
طويّ حُ ٠حَُٔحس حُظ ٢طظؼَع حُش
حُؼ٘ق ك ٢حالَٓس

هخٗٝ ٕٞهخث ٢حًؼَ ٓٔخ  ٞٛػالؿُ ٢ؼيّ ططَه ٚحُ ٠حالكؼخٍ
حُؼ٘ق حُظ ٢طظؼَع ُٜخ حكَحى حألَٓس ك ٢حؽخٍ حُؼالهش
حألَٓ٣ش ٣ ُْٝليى ػوٞرخص ُِـَحثْ حُظ ٢طليع ك ٢حالَٓس
حُٞحكيس

حٛظْ حُوخٗ ٕٞرخُظيحر َ٤حالكظَحُ٣ش ٝحُويٓخص حالؿظٔخػ٤ش
ٝحُظل٤ش ٝحُ٘لٔ٤ش حُظ ٢طويّ حُ ٠حُٔؼ٘لش حَٓ٣خ ػ٘يٓخ
طظؼَع حُ ٠حُؼ٘ق

 -٥ططَم حُوخٗ ٕٞحُ ٠حالؿَحءحص حُـِحث٤ش
ٖٓ ك٤غ ( حُيػٝ, ٟٞحُٔلٌٔش حُٔوظظش
ٝ,حؿَحءحص حُظلو٤ن ٝحُٔلخًٔش ) ٝرٔخ حٗٚ
ططَم حُ ٠ػوٞرخص ٓخُزش ُِلَ٣ش ٝػوٞرخص
ٓخُ٤ش ٝططَم حُٓ ٠زَ حُلٔخ٣ش ٝحُظيحرَ٤
حالكظَحُ٣ش ٓ ٌٕٞ٤حُوخٗ ٕٞحًؼَ ٍىػخ ك٢
حُٔـظٔغ
___________________________.

اٌمإِٔ ْٛا٘ ح اٌعٕف السس ٞزلُ ( )7ف ٟالٍ ُ١وٛزدسراْ اٌعساق ٌسٕح 2111
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المطلب الثانً  :ممارنة لانون مناهضة العنؾ أألسري فً اللٌم كوردستان – العراق رلم ()9
ومشروع لانون لحماٌة النساء من العنؾ أألسري فً مصر
لإِٔ ْٛا٘ ح اٌعٕف السس ٞف ٟالٍُ١
وٛزدسراْ اٌعساق زلُ ()7

ِشسٚع لأٌ ْٛحّا٠ح إٌساء ِٓ اٌعٕف السس ٞفِ ٟظس

ٔ-طؼَ٣ق حُؼ٘ق حالَٓ١
ٝهي ػَكض حُلوَس (ػخُؼخ) ٖٓ حُٔخىس أألٖٓ ٠ُٝ
حُوخٗ ٕٞحًٌُٔ ٍٞحُؼ٘ق حالَٓ ١رؤًَٗ" : ٚ
كؼَ ح ٝه ٍٞح ٝحُظٜي٣ي رٜٔخ ػِ ٠حٓخّ حُ٘ٞع
أألؿظٔخػ ٢ك ٢حؽخٍ حُؼالهخص أألَٓ٣ش حُٔز٘٤ش
ػِ ٠حٓخّ حُِٝحؽ ٝحُوَحرش حُ ٠حُيٍؿش
حَُحرؼش  ٖٓٝ ,طْ ػٔ ٚحُ ٠حألَٓس هخٗٗٞخ ٖٓ
شؤٗ ٚحٕ ِ٣لن ػٍَح ٖٓ حُ٘خك٤ش حُـٔي٣ش
ٝحُـ٘ٔ٤ش ٝحُ٘لٔ٤ش ِٓٝزخ ُلوٞهٝ ٚكَ٣خطٚ

ذعس٠ف اٌعٕف االسسٞ
ػَف ك ٢حُٔخىس حُٔخىٓش ٖٓ حُوخٕٗٞ
ؿَٔ٣ش حُؼ٘ق ػي حُ٘ٔخء ىحهَ حألَٓس
طشَٔ ؿَحثْ حُؼ٘ق حألَٓ ١ػي حُ٘ٔخء ح ١كؼَ ػ٘٤ق هخثْ ػِ٠
أٓخّ حُـْ٘ ٘٣ـْ ػ٘ ٚح٣ ٝلظَٔ حٕ ٘٣ـْ ػ٘ ٚحً ٟحٓ ٝؼخٗخس ريٗ٤ش
أٗ ٝلٔ٤ش  ,ح ٝؿ٘ٔ٤ش َُِٔحس رٔخ كًُ ٢ي حُظٜي٣ي رؤهظَحف ٓؼَ ٌٛح
حُلؼَ  ,ح ٝحًَح ٙح ٝحُلَٓخٕ حُؤَ ٖٓ ١حُلَ٣ش ٖٓ هزَ حكَحى
حالَٓس رٔخ ُِٓ ٚطش ح ٚ٤ُٝ ٝح ٝػالهش رخُٔؼظي ١ػِٜ٤خ.

ٕ -طؼَ٣ق أألَٓس
طؼَ٣ق حالَٓس
ػَف ٌٛح حُوخٗ ٕٞأألَٓس رؤٜٗخ " ٓـٔٞػش ٖٓ ػَف حُوخٗٓ ٕٞظَحٕ حألَٓس ٝكيس شٔ٤ُٞش حُِٝؽ  ٝحُِٝؿش
أألشوخص حُطز٤ؼ ٖ٤٤طَرط ْٜحَُحرطش حُِٝؿ٤ش  ٖٓٝطَرط ْٜرَحرطش حُوَحرش حُ ٠حُيٍؿش حُؼخُؼش
ٝحُوَحرش حُ ٠حُيٍؿش حَُحرؼش  ٖٓٝهي طٌٕٞ
ػٔ ٚحُ ٞحالَٓس هخٗٗٞخ
ٖ -حُـٜش حُٔوظظش
حُـٜش حُٔوظظش
حُُٞحٍس حُيحهِ٤ش الهًٍِٞ ْ٤ىٓظخٕ – حُؼَحم
ُٝحٍس حُظؼخٖٓ حألؿظٔخػ٢
حُِـ٘ش حُٔؼ٘٤ش :
ُـ٘ش طِو ٢حُزالؿخص " ُـ٘ش حُزالؿخص طظشٌَ رخألطلخم رُٝ ٖ٤حٍس
حُظؼخٖٓ ُٝٝحٍس حُيحهِ٤ش ُظِو ٢رالؿخص حُؼ٘ق ػي حُ٘ٔخء ىحهَ
حألَٓس ٗ ٌٕٞ٣ٝظق ػؼ٣ٞظٜخ ػِ ٠حالهَ ٖٓ حُ٘ٔخء

ٗ -حُِـ٘ش أألطالف ًحص حُزٖ٤
كوي ؿخء ك ٢حُٔخىس حُوخٓٔش ٖٓ ٌٛح حُوخٗٓ ٕٞخ
٣ؤط " ٢ػِ ٠حُٔلٌٔش حكخُش حؽَحف حُشٌٟٞ
حُُ ٠ـ٘ش طشٌَ ٖٓ حُوزَحء ٝحُٔوظظٖ٤
ألطالف ًحص حُز ٖ٤هزَ حكخُش حُوؼ٤ش حُ٠
حُٔلٌٔش حُٔوظظش ًُٝي ك ٢حُوؼخ٣خ حُظ٢
٣ـ ُٞحُظِق كٜ٤خ ػِ ٠حٕ الطئػَ ػِ٠
أؿَحءحص حُلٔخ٣ش حُٞحٍىس كٌٛ ٢ح حُوخُْٗ" ٕٞ
٣ليى طَحكش حُـٜش حُٔوظظش رظشٌُ َ٤ـ٘ش
حُوزَحء ٝحُٔوظظ ٖ٤ألطالف حُز ٖ٤رٖ٤
حُٔظوخطٔ ٖ٤٤ك ٢حُوؼخ٣خ حُؼ٘ق حالَٓ١
٘ٗ -ظض حُلوَس (حٝال) ٖٓ حُٔخىس (حُؼخٗ٤ش ) ٖٓ ُُٜ ْ٤خ ٓوخرَ كٌٛ ٢ح حُوخٕٗٞ
هخٗ ٕٞػِ ٠حٗ٣ " ٚلظَ ػِ ٠ح ١شوض
َ٣طزؾ رؼالهش أَٓ٣ش حٕ َ٣طٌذ ػ٘لخ حَٓ٣خ
ٜ٘ٓٝخ حُؼ٘ق حُزيٗٝ ٢حُـ٘ٔٝ ٢حُ٘لٔ ٢ك٢
حؽخٍ حألَٓس
ٝطؼظزَ حألكؼخٍ حألط٤ش ػِٓ ٠ز َ٤حُٔؼخٍ ػ٘لخحَٓ٣خ
ٖٗٔ

ُٓ َُٜ ْ٤وخرَ ك ٢حُوخٕٗٞ
حالًَح ٙك ٢حُِٝحؽ ُٝ,حؽ حُشـخٍ ٝطِ٣ٝؾ
حُظـ , َ٤حُظِ٣ٝؾ ريال ػٖ حُي٣ش  ,حُطالم
رخالًَح, ٙهطغ طِش حألٍكخّ  ,حًَحٙ
حُِٝؽ ُِِٝؿش ػِ ٠حُزـخء ٝحٓظٜخٕ
حُيػخٍس  .هظخٕ حالٗخع  ,.حؿزخٍ حكَحى
حالَٓس ػِ ٠طَى حُٞظ٤لش ح ٝحُؼَٔ ٍؿٔخ
ػ٘ , ْٜحؿزخٍ حألؽلخٍ ػِ ٠حُؼَٔ
ٝحُظٔٝ ٍٞطَى حُيٍحٓش ,حالٗظلخٍ حػَ
حُؼ٘ق حألَٓ , ١حألؿٜخع حػَ حُؼ٘ق
حالَٓ, ١ػَد حكَحى حألَٓس رؤ٣ش كـش ,
حألٛخٗش ٝحُٔذ ٝشظْ حألٝ َٛحريحء حُ٘ظَس
حُي٤ٗٝش حطـخٜٛخ ٝحٌ٣حثٜخ ٔٓٝخٍٓش حُؼـؾ
حُ٘لٔ ٢ػِٜ٤خ ٝحٗظٜخى كوٞهٜخ ٝحُٔؼخشَس
حُِٝؿ٤ش رخالًَحٙ
 -6اٌعمٛتاخ
كيى حُٔشَع حٌٍُٞىٓظخٗ ٢ػوٞرخص ػخٓش ٌَُ
ٖٓ َ٣طٌذ ػ٘لخ أَٓ٣خ ؽزوخ ُِلوَس ( حٝال ) ٖٓ
حُٔخىس (ػخٗ٤خ) ًُٝي ك ٢حُٔخىس حُٔخرؼش ٖٓ ٌٛح
حُوخٗ ٕٞػِ ٠ػوٞرش َٓطٌذ حُؼ٘ق حالَٓ١
روُٜٞخ " ٓغ ػيّ حألهالٍ رؤ٣ش ػوٞرش حشي ط٘ض
ػِٜ٤خ حُوٞحٗ ٖ٤٤حُ٘خكٌس ك ٢حألهِ٣ ( ْ٤ؼخهذ
رخُلزْ ٓيس الطوَ ػٖ ٓظش حشٝ َٜالطِ٣ي ػِ٠
ػالع ٓ٘ٞحص ٝرـَحٓش الطوَ ػٖ ِٓ ٕٞ٤ى٘٣خٍ
ٝالطِ٣ي ػِ ٠هٔٔش ٓال ٖ٤٣ى٘٣خٍ أ ٝرؤكيٟ
ٛخط ٖ٤٤حُؼوٞرظ ٖٓ ًَ ٖ٤٤حٍطٌذ ػ٘لخ حَٓ٣خ"
ٝكٔ٤خ ٣ظؼِن رخُؼوخد ػِ ٠ؿَٔ٣ش (هظخٕ حألٗخع
) هي ٗظض حُٔخىس ( حُٔخىٓش ) ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ
ٓغ ػيّ حالهالٍ رؤ٣ش ػوٞرش حشي ط٘ض ػِٜ٤خ
ك ٢حُوٞحٗ ٖ٤حُ٘خكٌس ك ٢حالهِْ٤
حٝال٣ :ؼخهذ رـَحٓش الطوَ ػٖ (ٓٓٓٓٓٓٔ)
ِٓ ٕٞ٤ى٘٣خٍ ٝالطِ٣ي ػِ)٘ٓٓٓٓٓٓ( ٠
ٓال ٖ٤٣ى٘٣خٍ ًَ ٖٓ كَع ػِ ٠حؿَحء ػِٔ٤ش
هظخٕ أٗؼ. ٠
ػخٗ٤خ ٣ :ؼخهذ رخُلزْ ٓيس الطوَ ػٖ ( )ٙأشَٜ
ٝال طِ٣ي ػِ٘ٓ )ٕ( ٠ظٝ ٖ٤رـَحٓش ػٖ
(ٕٓٓٓٓٓٓ) ِٓ ٢ٗٞ٤ى٘٣خٍ ٝالطِ٣ي ػِ٠
(ٓٓٓٓٓٓ٘) هٔٔش ٓال ٖ٤٣ى٘٣خٍ ح ٝرؤكيٟ
ٛخط ٖ٤حُؼوٞرظ ٖٓ ًَ ٖ٤أؿَ ٟحٓ ٝخ ْٛك٢
ػِٔ٤ش هظخٕ حٗؼ٠
ػخُؼخ ٣ :ؼخهذ رخُلزْ ٓيس الطوَ ػٖ (ٔ) ٓ٘ش
ٝحكيس ٝالطِ٣ي ػِ )ٖ( ٠ػالع ٓ٘ٞحص
ٝرـَحٓش الطوَ ػٖ (ٓٓٓٓٓٓ٘) هٔٔش

اٌعمٛتاخ
٣ؼخهذ حُٔيػ ٠ػِ ٚ٤ح٣خ ٖٓ ًخٕ ٝػؼ ٚىحهَ حالَٓس
ًٔٝخ ؿخء ك ٢حُٔخىس حُٔخرؼش ػشَ ٖٓ حُوخٕٗٞ
حٝال  :ك ٢حُلخالص حُظ ١َٔ٣ ٢ك ٢شؤٜٗخ هخٗ ٕٞحُؼوٞرخص
ٝحألؿَحءحص ٝرؼي ٍأٌٓ ١خطذ حألَٓ س٣ظيٍ حُلٌْ رؤكخُش حُٔظْٜ
رـَٔ٣ش حُؼ٘ق حالَٓ ١حُ ٠حكي َٓحًِ حُظخٝ َ٤ٛحهؼخػُ ٚزَحٓؾ
حُظخٝ َ٤ٛحُظيٍ٣ذ رٜخ ُٔيس الطِ٣ي ػٖ حٓزٞػٝ ٖ٤ال طوَ ػٖ حٓزٞع
ػخٗ٤خ :ك ٢حُؼٞى ٣ؼخهذ حُٔظ ْٜرؤَٓ هيٓش حُٔـظٔغ رٔخ ٣ظلن ٓغ
ٓئٛالطٝ ٚطوظظُِ ٚؼَٔ ك ٢ى ٍٝحَُػخ٣ش حُ٤ظخٓٝ ٠حُٖٔٔ٘٤
 ١ًٝٝحالكظ٤خؿخص حُوخطش ٝطوٍَ حُٔلٌٔش حُٔيس حُِٓ٘٤ش ُِويٓش
 ٌٕٞ٣ٝحُلٌْ ِِٓٓخ ٝطَٔ ١ك ٢شؤٕ ط٘ل ٌٙ٤حكٌخّ حُوخٕٗٞ
حالؿَحءحص حُـ٘خث٤ش
ػخُؼخ :ك ٢كخُش حُؼٞى ػخٗ٤ش ٣ؼخهذ حُٔظ ْٜرـَٔ٣ش حُؼ٘ق حالَٓ١
رٔٞحى هخٗ ٕٞحُؼوٞرخص ػِ ٠حٕ طشيى حُؼوٞرش ك ٢حكٞحٍ ًٕٞ
حُٔـ٘ ٠ػِٜ٤خ هخطَح حٓ ٝؼخهش ح٘ٔٓ ٝش ٝأًح طيٍ حُلٌْ رخُـَحٓش
طٞؿ ٚرٌخَٓ هٔ٤ظٜخ ُؼل٤ش حُؼ٘ق
ٍحرؼخ  :ك ٢ؿٔ٤غ حالكٞحٍ حُٔ٘ظٞص ػِٜ٤خ ك ٢حُز٘ٞى حُٔخروش
٣ـذ حٕ ٣ظؼٖٔ حُلٌْ حرؼخى حُٔظ ْٜػٖ حُٔـ٘ ٠ػِٜ٤خ هالٍ ٓيس
ط٘ل ٌ٤حُؼوٞرش ح ٝطٞك َ٤حُلٔخ٣ش ُٜخ رؤكي ٟحُطَم حُٔ٘ظٞطش
ػِٜ٤خ ك ٢حُوخٗٝ ٕٞحُِـ٘ش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٓظ ٠ؽِزض ًُي .

ٖ٘ٔ

ٓال ٖ٤٣ى٘٣خٍ ٝالطِ٣ي ػٖ (ٓٓٓٓٓٓٓٔ)
ػشَس ٓال ٖ٤٣ى٘٣خٍ ح ٝرؤكيٛ ٟخط ٖ٤حُؼوٞرظٖ٤
ًَ ٖٓ حؿَ ٟحٓ ٝخ ْٛك ٢ػِٔ٤ش هظخٕ حٗؼ٠
حًح ًخٗض هخطَس
ٍحرؼخ ٣ :ؼي ظَكخ ٓشيىح ُِـخٗ ٢حًح ًخٕ حُلخػَ
ؽزز٤زخ ح ٝط٤يُ٤خ ح٤ٔ٤ً ٝخث٤خ ح ٝهخرِش ح ٝحكي
ٓؼخٝ ْٜ٤ٗٝػِ ٠حُٔلٌٔش حٕ طؤَٓ رٔ٘ؼٖٓ ٚ
ِٓحُٝش ٜٓ٘ظ ٚح ٝػِٔٓ ٚيس
الطِ٣ي ػِ ٠ػالع ٓ٘ٞحص

-٥الٞ٣ؿي ُٜخ حُٔوخرَ كٌٛ ٢ح حُوخٕٗٞ

 -8طؼظزَ هخٗ ٕٞػالؿٝٝ ٢هخث ٢ألٗٚ
ططَم حُ ٠ػيى ٖٓ حألكؼخٍ ٝؿَٓٚ
ٝحٕ ًخٕ ػِٓ ٠ز َ٤حُٔؼخٍ ٝكيى
حُؼوٞرش ُِـَحثْ حُظ٣ ٢ليع ك ٢حؽخٍ
حألَٓس  ًًَٝحُويٓخص حُظ٣ ٢ـذ حٕ
طويّ حُ ٠حَُٔحس حُظ ٢طظؼَع حُش
حُؼ٘ق ك ٢حالَٓس

طِظِّ حُـٜش حالىحٍ٣ش رظوي ْ٣حُويٓخص حُظخُ٤ش ًٔٝخ ؿخء ًُي ك٢
حُٔخىس حُؼخٗ٤ش ػشَ ٖٓ حُوخٕٗٞ
ػِ ٠حُـٜخص حُٔوظظش حػخكش ػيى ٖٓ حُشَٝؽ حُظ ٢طٔؼَ كٔخ٣ش
ُِلوٞم أألٓخٓ٤ش َُِٔأس كٝ ٢ػ٤وش حُِٝحؽ  ٖٓ ٌٕٞ٣ٝكن حُِٝؿش
حُظ٘خٍُ ػٖ ٌٛح حُلن ح ٝحػخكش ح٣ش شَٝؽ أهَٝ ٟهض حٗؼوخى
حُؼوي  ٌٙٛ ٖٓٝحُلوٞم كوٜخ ك ٢ططِ٤ن ٗلٜٔخ ٓظ ٠حٍحىص ٝحٔ٘٣خ
حٍحىص ٤ًٝلٔخ حٍحىص ٜ٘ٓٝخ كن حُٔلَ ٝكن حُظؼِْ ٝكن حُؼَٔ
ٝكوٜخ رؼيّ حُِٝحؽ ُٝؿٜخ رؤهَ ٟىٞٓ ٕٝحكوش ًظخر٤ش ٜٓ٘خ ٝ.طوّٞ
حُـٜش حالىحٍ٣ش رخُظؼخٓ ٕٝغ حُٔ٘ظٔخص حُٔـظٔغ حُٔيٗٝ ٢حُٔـِْ
حُؤَُِ ٢ٓٞحس ُِظؼخَٓ ٓغ هؼخ٣خ حُؼ٘ق طويّ حهظخث ٖ٤٤حؿظٔخػٖ٤٤
ٝحؽزخء ػٔٝ ّٞحؽزخء ٗلٔٓٝ ٖ٤٤لخٓ ٖ٤٤ػِ ٠حٕ ٣ؼي طوخٍ َ٣حُطز٤ش
ٝحُوخٗ٤ٗٞش ًٌٔخطذ هزَس ًُٝي كٔ٤خ ٢ِ٣
٣ـذ ػِ ٖٓ ًَ ٠حُِٝؿ ٖ٤حُلظ ٍٞػِ ٠ىٍٝحص طؤ٤ِ٤ٛش ك٢
 ٌٙٛحَُٔحًِ ُٔيس حٓزٞع طظؼٖٔ
ً٤ل٤ش ٓؼخِٓش حُِٝؿ٤ش ٝحألؽلخٍ ك ٢حؽخٍ حُؼالهش حألَٓ٣ش
ً٤ل٤ش حُظؼخَٓ ٓغ حُٔشخًَ حالَٓ٣ش
٣ظْ حُِٝحؽ رلظ ٖٓ ًَ ٍٞحُِٝؽ ٝحُِٝؿش ػِ ٠شٜخىس
رخُلظ ٍٞػِ ٌٙٛ ٠حُيٍٝس
ك ٍٞحُِٝحؽ ُِِٝ ٌٖٔ٣ؿ ٖ٤حُِـٞء ُ ٌٜٙحُِـ٘ش ًـٜش
حٓظشخٍ٣ش ُلَ حُوالكخص حُ ٝطِذ حُٔشٍٞس كٔ٤خ ٣وظض
رخُوالكخص حُِٝؿ٤ش ٣لن َُِٔحس حُٔؼ٘لش حُِـٞء حٌُٙٛ ٠
حٌُٔخطذ كخٍ كيٝع ػ٘ق حَٓ١
ُطِذ أٓظشخٍس ؽز٤ش حٗ ٝلٔ٤ش ح ٝهخٗ٤ٗٞش ًٔخ ٣لن ُٜخ ؽِذ
طوَ َ٣ؽز ٢رٔخ ُلن رٜخ ٖٓ حطخرخص ػؼ٣ٞش حٗ ٝلٔ٤ش
طؼظزَ هخٗٝ ٕٞهخث ٢حًؼَ ٓٔخ  ٌٕٞ٣ػالؿًُٝ ٢ي ُؼيّ حُظطَم
حُ ٠حُـَحثْ حُؼ٘ق حُظ ٢طليع ك ٢حالؽخٍ حالَٓٝ ١حٗٔخ ًًَ
حٗٞحػ ٚكوؾ .

ٖٔٙ

 -٩ططَم حُوخٗ ٕٞحُ ٠حالؿَحءحص حُـِحث٤ش ٖٓ
ك٤غ ( حُيػٝ, ٟٞحُٔلٌٔش حُٔوظظش
ٝ,حؿَحءحص حُظلو٤ن ٝحُٔلخًٔش ) ٝرٔخ حٗٚ
ططَم حُ ٠ػوٞرخص ٓخُزش ُِلَ٣ش ٝػوٞرخص
ٓخُ٤ش ٝططَم حُٓ ٠زَ حُلٔخ٣ش ٚاٌردات١س
حالكظَحُ٣ش ٓ ٌٕٞ٤حُوخٗ ٕٞحًؼَ ٍىػخ ك٢
حُٔـظٔغ

ططَم ٌٛح حُوخٗ ٕٞحُ ٠حال ؿَحءحص حُٔلخًٔش ٝحُظلو٤ن ٝ
حُظيحر َ٤حُلٔخ٣ش  ٌُٖٝحُؼوٞرخص ال ٣ظَطذ ػِ ٚ٤حَُىع ك٢
حُٔـظٔغ ػِ ٠حػَ ٌٌٛح ٖٓ حُؼوٞرخص ًُٝي ٌُؼَس َٓٝػش
حٗظشخٍ حُؼخ َٛس حُؼ٘ق حالَٓ١


















______________________ 
 -1لانون مناهضة العنؾ أألسري رلم ( )9فً اللٌم كوردستان – العراق
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المطلب الثالث  :الممارنة لانون مناهضة العنؾ أألسري رلم ( )9فً أللٌم كوردستان – العراق
و لانون الحماٌة من العنؾ االسري فً سورٌا
لإِٔ ْٛا٘ ح اٌعٕف السس ٞزلُ
()7ف ٟألٍ ُ١وٛزدسراْ – اٌعساق ٌسٕح
2111

لأ ْٛاٌحّا٠ح ِٓ اٌعٕف االسس ٞف ٟسٛز٠ا

اٌعٕف ألسس ًَ ٞٛ: ٞشٌَ ٖٓ حشٌخٍ حٓخءس حُٔؼخِٓش
ٔ -طؼَ٣ق حُؼ٘ق حالَٓ١
حُزيٗ٤ش ح ٝحُ٘لٔ٤ش ح ٝحُـ٘ٔ٤ش ح ٝحُظٜي٣ي رٝ ٚحُوخثْ ػِ ٠حٓخّ
ٝهي ػَكض حُلوَس (ػخُؼخ) ٖٓ حُٔخىس أألٖٓ ٠ُٝ
حُوخٗ ٕٞحًٌُٔ ٍٞحُؼ٘ق حالَٓ ١رؤٗ ًَ" : ٚكؼَ حُـْ٘ ح ٝػي ح ١كَى ٖٓ حكَحى حالَٓس ٖٓ هزَ كَى حهَ ك٢
حؽخٍ حُؼالهخص حُشوظ٤ش ح ٝحألَٓ٣ش ح ٝحٌَُ٣ ١طٌزٚ
ح ٝه ٍٞح ٝحُظٜي٣ي رٜٔخ ػِ ٠حٓخّ حُ٘ٞع
حُشوض رٔخ ال ُِٓ ٖٓ ٚطش حٝ ٝال٣ش حٔٓ ٝئ٤ُٝش ك ٢حألَٓس
أألؿظٔخػ ٢ك ٢حؽخٍ حُؼالهخص أألَٓ٣ش حُٔز٘٤ش
ػِ ٠حٓخّ حُِٝحؽ ٝحُوَحرش حُ ٠حُيٍؿش حَُحرؼش  ,ح ٝرٔزذ ٓخ ٣ؼظزَ ػالهش حػخُش حً ٝلخُش ح ٝطزؼ٤ش ٓؼ٤ش٤ش
 ٖٓٝطْ ػٔ ٚحُ ٠حألَٓس هخٗٗٞخ ٖٓ شؤٗ ٚحٕ ِ٣لن _( ٌٖٔ٣حٕ ٣ئهٌ حُظؼَ٣ق كٔذ حالػالٕ حُؼخُٔ ٢رشخٕ
(حُوؼخء ػِ ٠حُؼ٘ق ًٝخكش حُٔظخىٍ حُي٤ُٝش ًحص حُظِش
ػٍَح ٖٓ حُ٘خك٤ش حُـٔي٣ش ٝحُـ٘ٔ٤ش ٝحُ٘لٔ٤ش
ِٓٝزخ ُلوٞهٝ ٚكَ٣خطٚ
ٕ -طؼَ٣ق أألَٓس
ػَف ٌٛح حُوخٗ ٕٞأألَٓس رؤٜٗخ " ٓـٔٞػش ٖٓ
أألشوخص حُطز٤ؼ ٖ٤٤طَرط ْٜحَُحرطش حُِٝؿ٤ش
ٝحُوَحرش حُ ٠حُيٍؿش حَُحرؼش  ٖٓٝهي طٌ ٕٞػٔٚ
حُ ٞحالَٓس هخٗٗٞخ
ٖ -حُـٜش حُٔوظظش
حُُٞحٍس حُيحهِ٤ش الهًٍِٞ ْ٤ىٓظخٕ – حُؼَحم
ٗ -حُِـ٘ش أألطالف ًحص حُزٖ٤
كوي ؿخء ك ٢حُٔخىس حُوخٓٔش ٖٓ ٌٛح حُوخٗٓ ٕٞخ
٣ؤط " ٢ػِ ٠حُٔلٌٔش حكخُش حؽَحف حُشٌ ٟٞحُ٠
ُـ٘ش طشٌَ ٖٓ حُوزَحء ٝحُٔوظظ ٖ٤ألطالف
ًحص حُز ٖ٤هزَ حكخُش حُوؼ٤ش حُ ٠حُٔلٌٔش
حُٔوظظش ًُٝي ك ٢حُوؼخ٣خ حُظ٣ ٢ـ ُٞحُظِق
كٜ٤خ ػِ ٠حٕ الطئػَ ػِ ٠أؿَحءحص حُلٔخ٣ش
حُٞحٍىس كٌٛ ٢ح حُوخٗ٣ ُْ" ٕٞليى طَحكش حُـٜش
حُٔوظظش رظشٌُ َ٤ـ٘ش حُوزَحء ٝحُٔوظظٖ٤
ألطالف حُز ٖ٤ر ٖ٤حُٔظوخطٔ ٖ٤٤ك ٢حُوؼخ٣خ
حُؼ٘ق حالَٓ١
٘ٗ -ظض حُلوَس (حٝال) ٖٓ حُٔخىس (حُؼخٗ٤ش )
ٖٓ هخٗ ٕٞػِ ٠حٗ٣ " ٚلظَ ػِ ٠ح١
شوض َ٣طزؾ رؼالهش أَٓ٣ش حٕ َ٣طٌذ
ػ٘لخ حَٓ٣خ ٜ٘ٓٝخ حُؼ٘ق حُزيٗٝ ٢حُـ٘ٔ٢
ٝحُ٘لٔ ٢ك ٢حؽخٍ حألَٓس
ٝ -ٙطؼظزَ حألكؼخٍ حألط٤ش ػِٓ ٠ز َ٤حُٔؼخٍ
ػ٘لخ حَٓ٣خ

ٌُ ٠رطسق ٘را اٌمأ ْٛاٌ ٝذعس٠ف السسج
حُـٜش حُٔوظظش
ٓي٣َ٣ش أألٖٓ حُؼخّ
ُُٜ ْ٤خ ٓوخرَ كٌٛ ٢ح حُوخٕٗٞ

ُُٜ ْ٤خ ٓوخرَ
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حالًَح ٙك ٢حُِٝحؽ ُٝ,حؽ حُشـخٍ ٝطِ٣ٝؾ
حُظـ , َ٤حُظِ٣ٝؾ ريال ػٖ حُي٣ش  ,حُطالم
رخالًَح, ٙهطغ طِش حألٍكخّ  ,حًَح ٙحُِٝؽ
ُِِٝؿش ػِ ٠حُزـخء ٝحٓظٜخٕ حُيػخٍس  .هظخٕ
حالٗخع  ,.حؿزخٍ حكَحى حالَٓس ػِ ٠طَى
حُٞظ٤لش ح ٝحُؼَٔ ٍؿٔخ ػ٘ , ْٜحؿزخٍ
حألؽلخٍ ػِ ٠حُؼَٔ ٝحُظٔٝ ٍٞطَى حُيٍحٓش
,حالٗظلخٍ حػَ حُؼ٘ق حألَٓ , ١حألؿٜخع حػَ
حُؼ٘ق حالَٓ, ١ػَد حكَحى حألَٓس رؤ٣ش
كـش  ,حألٛخٗش ٝحُٔذ ٝشظْ حألٝ َٛحريحء
حُ٘ظَس حُي٤ٗٝش حطـخٜٛخ ٝحٌ٣حثٜخ ٔٓٝخٍٓش
حُؼـؾ حُ٘لٔ ٢ػِٜ٤خ ٝحٗظٜخى كوٞهٜخ
ٝحُٔؼخشَس حُِٝؿ٤ش رخالًَح.ٙ

ُْ ٣ظطَم ٌٛح حُوخٗ ٕٞحُ ٠حُـَحثْ حُؼ٘ق أألَٓ١

حُؼوٞرخص
 -8اٌعمٛتاخ
ُُٜ ْ٤خ ٓوخرَ كٌٛ ٢ح حُوخٗٝ ٕٞحٕ هخٗ ٕٞحُؼوٞرخص
كيى حُٔشَع حٌٍُٞىٓظخٗ ٢ػوٞرخص ػخٓش ٌَُ ٖٓ حُٔ٣ ١ٍٞؼخهذ ك ٢رؼغ ٓٞحى ٙػِ ٠حُـَحثْ حُظ٢
َ٣طٌذ ػ٘لخ أَٓ٣خ ؽزوخ ُِلوَس ( حٝال ) ٖٓ حُٔخىس
طْٔ أألَٓس
(ػخٗ٤خ) ًُٝي ك ٢حُٔخىس حُٔخرؼش ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ
ػِ ٠ػوٞرش َٓطٌذ حُؼ٘ق حالَٓ ١روُٜٞخ " ٓغ
ػيّ حألهالٍ رؤ٣ش ػوٞرش حشي ط٘ض ػِٜ٤خ حُوٞحٖٗ٤٤
حُ٘خكٌس ك ٢حألهِ٣ ( ْ٤ؼخهذ رخُلزْ ٓيس الطوَ ػٖ
ٓظش حشٝ َٜالطِ٣ي ػِ ٠ػالع ٓ٘ٞحص ٝرـَحٓش
الطوَ ػٖ ِٓ ٕٞ٤ى٘٣خٍ ٝالطِ٣ي ػِ ٠هٔٔش
ٓال ٖ٤٣ى٘٣خٍ أ ٝرؤكيٛ ٟخط ٖ٤٤حُؼوٞرظٖٓ ًَ ٖ٤٤
حٍطٌذ ػ٘لخ حَٓ٣خ"
ٝكٔ٤خ ٣ظؼِن رخُؼوخد ػِ ٠ؿَٔ٣ش (هظخٕ حألٗخع )
هي ٗظض حُٔخىس ( حُٔخىٓش ) ٖٓ ٌٛح حُوخٗٓ ٕٞغ
ػيّ حالهالٍ رؤ٣ش ػوٞرش حشي ط٘ض ػِٜ٤خ ك٢
حُوٞحٗ ٖ٤حُ٘خكٌس ك ٢حالهِْ٤
حٝال٣ :ؼخهذ رـَحٓش الطوَ ػٖ (ٓٓٓٓٓٓٔ)
ِٓ ٕٞ٤ى٘٣خٍ ٝالطِ٣ي ػِٓ )٘ٓٓٓٓٓٓ( ٠الٖ٤٣
ى٘٣خٍ ًَ ٖٓ كَع ػِ ٠حؿَحء ػِٔ٤ش هظخٕ
أٗؼ . ٠ػخُؼخ ٣ :ؼخهذ رخُلزْ ٓيس الطوَ ػٖ (ٔ)
ٓ٘ش ٝحكيس ٝالطِ٣ي ػِ )ٖ( ٠ػالع ٓ٘ٞحص
ٝرـَحٓش الطوَ ػٖ (ٓٓٓٓٓٓ٘) هٔٔش ٓالٖ٤٣
ى٘٣خٍ ٝالطِ٣ي ػٖ (ٓٓٓٓٓٓٓٔ) ػشَس ٓالٖ٤٣
ى٘٣خٍ ح ٝرؤكيٛ ٟخط ٖ٤حُؼوٞرظ ٖٓ ًَ ٖ٤حؿَ ٟحٝ
ٓخ ْٛك ٢ػِٔ٤ش هظخٕ حٗؼ ٠حًح ًخٗض هخطَس
ٍحرؼخ ٣ :ؼي ظَكخ ٓشيىح ُِـخٗ ٢حًح ًخٕ
حُلخػَ ؽزز٤زخ ح ٝط٤يُ٤خ ح٤ٔ٤ً ٝخث٤خ ح ٝهخرِش
ح ٝحكي ٓؼخٝ ْٜ٤ٗٝػِ ٠حُٔلٌٔش حٕ طؤَٓ
رٔ٘ؼِٓ ٖٓ ٚحُٝش ٜٓ٘ظ ٚح ٝػِٔٓ ٚيس

٣وغ ػذء حألػزخص حُؼ٘ق حالَٓ ١ػِ ٠حُٔشظٌ٢
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ػِ ٚ٤حٌُ٘٣ ١زـ ٢حٕ ٣ؼزض ػيّ ٝهٞع حُؼ٘ق
حالَٓ١
 -7الٛ٠جد ٌٙا اٌّماتً ف٘ ٟرا اٌمأ.ْٛ

 -1ذعرثس لأ ْٛعالجٚٚ ٟلائ ٟلٔٗ
ذطسق اٌ ٝعدد ِٓ الفعاي ٚجسِٗ
ٚاْ واْ عٍ ٝسث ً١اٌّصاي ٚحدد
اٌعمٛتح ٌٍجسائُ اٌر٠ ٟحدز فٟ
اطاز السسج
 -11ذطسق اٌمأ ْٛاٌ ٝاالجساءاخ
اٌجصائ١ح ِٓ ح١س ( اٌدعٚ, ٜٛاٌّحىّح
اٌّ رظح ٚ,اجساءاخ اٌرحم١ك ٚاٌّحاوّح)

حُوخٗٝ ٕٞهخث٤ش ٔ٤ُٝض ػالؿ٤ش ًُٝي ُؼيّ حُظطَم
هخٗ ٕٞحُ ٠طلي٣ي حُـَحثْ حُؼ٘ق حالَُْٓٝ ١
٣ليىحُ ٠حُؼوٞرخص ُلخالص حُؼ٘ق حُظ ٢طليع ك٢
حؽخٍ حألَٓس
طًَِ حُوخٗ ٕٞػِ ٠حالؿَحءحص حالكظَحُ٣ش
ٝحُوخٗ٤ٗٞش ُلٔخ٣ش حُٔؼ٘لش ٝحُويٓخص حُظ ٢طظويّ
ٖٓ هزَ حُـٜخص حألىحٍ٣ش









______________________ 
 -1لانون مناهضة العنؾ أألسري رلم ( )9فً اللٌم كوردستان – العراق
 -2مشروع لانون لحماٌة النساء من العنؾ االسري فً سورٌا
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االستنتاجات

اوال -:قراءةتحلٌلٌةتقوٌمٌةبمنظورجنابًلقانونمناهظةالعنؾاألسريفًاقلٌمكوردستانالعراورقم
()8لسنةٕٔٔٓالتًتمالتوصلالٌهامنخبللهذاالبحثوكماٌلً-:
 -1المادة الثانٌة الواردة فً (البند(اوال)
ورد فً البند (اوال)من المادة (الثانٌة )ماٌلً – (( ....وتعتبر االفعال االتٌة على سبٌل المثال عنفا
اسرٌا ))..............
ان  المشرعجعلورودالجرابمفًهذاالقانونٌكونعلىسبٌلالمثالولٌ علىسبٌلالحصروالتقٌٌد,وذل 
ٌتعار معمبدأ مهمراس فًالقانونالجنابً.وردفًالمادة(ٔ)منقانونالعقوباتالعراقًوهومبدأ
(الجرٌمةوالعقوبةاالبالنص)بذال تبٌاالمادة(الثانٌة/اوال)للقاضًالقٌا علىالجرابمالواردةبخصوص
العنؾاأل سريومنثمخل جرابموعقوباتجدٌدةلمٌنصعلٌهاالقانون,النهذهالجرابمجاءتعلىسبٌل
المثالماٌبٌاللقاضًخل ؼٌرهاقٌاساعلٌها .
 -2االفعال الجرائم الواردة فً (/ )3 -1اوال /المادة الثانٌة
الجرٌمة األولى (األكراه فً الزواج) .
عقوبتهاوف المادة(السابعة) -:الحب مدةالتقلعن(ستةاشهر)والتزٌدعن(ثبلثسنوات),وؼرامةالتقل
عن(ملٌوندٌنار)والتزٌدعلى(خمسةمبلٌٌندٌنار),اوبؤحدىهاتٌنالعقوبتٌن .
انهذهالجرٌمةمنظمةبصورةدقٌقةومفصلةفًالمادة(السادسة)منقانوناالحوالالشخصٌةالعراقًالمعدلة
فًاقلٌمكوردستان–العراووف ماٌلً.ٔ(-:الٌح أليمناالقارباواألؼٌاراكراهايشخص,ذكركان
امانثىعلىالزواجدونرضاه,وتعتبرعقدالزواجباالكراهباطبلاذالمٌتمالدخولواذاتمالدخولبهاٌعتبر
موقوفا,كماالٌح اليمناالقارباواالؼٌارمنعمنكاناهبلللزواجبموجباحكامهذاالقانونمنالزواج
).كما جاءت الفقرة (ٕ)من هذه المادة بعقوبة اشد مما جاء به قانون مناهضة العنؾ االسري بقولها
))ٌعاقبمنخالؾاحكامالفقرة(ٔ )منهذهالمادةبالحب مدةالتقلعنسنتٌنوالتزٌدعلىخم سنواتاذا
كانقرٌبامنالدرجةاالولى,امااذاكانالمخالؾمنؼٌرهإالءتكونالعقوبةالحب مدةالتقلعنثبلث
سنواتاوالسجنمدةالتزٌدعلىعشرسنوات))ووعمومافاالكراهالماديمعاللفًالمواد(ٓٔٗ) ٗٔ٘-من
و.ع.عواألكراه 


_______________ .
الماضً نبٌل عبدالرحمن حٌاوي /لانون العموبات العرالً رلم 111لسنة 1868وتعدٌالته /المواد ()415-418
عزالدٌن عبداللة ٌاسٌن /المستشار لانونً  /لانون حمٌة العنؾ األسري رلم ( )9اللٌم كوردستان – العراق لسنة  2811

ٔٗٔ


الجرٌمة الثانٌة (زواج الشؽار وتزوٌج الصؽٌر )
ان زواج الشؽار فً الشرٌعة األسبلمٌة جابز اذاكان عن ترا وتم تحدٌد المهر فٌه .وفً القانون االحوال
الشخصٌة العراقً رقم()ٔ88لسنةالمعدل ,اشارت الفقرة االولى من المادة ()ٔ9الى استحقاو الزوجة المهر
المسمىبالعقدفانلمٌسماونفًاصبلفلهامهرالمثل.بمعنىانالعقدصحٌاوالشرطباطل,والقاضًٌقدر
للزوجةمهرالمثل.امااذاحصلزواجالشؽاركرهافٌدخلذل فًنطاوالجرٌمةاالولى(االكراهفًالزواج
)اماتزوٌلالصؽٌر,فلمٌحددالفقهاءالمسلمٌناهلٌةالزواجبسنمعٌن,وانماتركوااالمرلمنٌعنٌهماالمر
وٌتعل بهم,فمادامتقدتحققتللشخصاهلٌةالوجوبفانهاهلللزواجفالصؽٌرسواءكانممٌزااوؼٌر
ممٌز,فهواهلللزواجكؤهلٌةالبالػالعاقل,فالفروانمنعدماهلٌةاالداءاوناقصهاالٌعقدالعقدبنفسهبلٌقوم
عنهولٌه.واذااذنفقهاإنامنالناحٌةالنظرٌةوجدواانالصبًاهلللزواجفانكثٌرامنهمالناحٌةالتطبٌقٌة
ٌقر بمنع زواج الصؽار النه زواج صوري الٌطول امده وال ٌعرؾ عواقبه .وٌرى الحنفٌة  امكانٌة زواج
الصؽٌر على ان ٌقوم ولٌه مقامه والزواج الصؽٌر او الزوجة الصؽٌرة ,فبلي منهما ح االعترا اذا بلػ
وهذا الحل ٌمكن ان ٌعتمده القاضً فً حالة عدم وجود نص قانونً  ٌعالل المسالة بحسب الفقرة (ٖ)ٕ,من
المادة(ٔ )منقانوناالحوالالشخصٌة.حٌثاناشترطفًتماماهلٌةالزواجالعقلواكمالالثامنةعشر
وذل فً المادة ( )7الفقرة (ٔ) ,اما منبلػ الخامسةعشرة من العمر او اكمل الخامسةعشرة من العمر او
السادسةعشرة,فللقاضًوف المادة()8منقانوناالحوالالشخصٌةانٌاذنلهبالزواجوف شروطمحددة .
المقترف -:الؽاء الجرٌمة المتعلقة بزوج الشؽارألنهااما انتدخل فً باب االكراه فً الزواجوهذا منظم فً
القانونكمااشرنا,اوٌدخلفًبابالرضاوهنافالفعلمبافسواءكانبمهراوبؽٌرمهرالنالزوجةلهامهر
المثلفًحالةانعدامالمهر,ونرىاالبقاءعلىالجرٌمةالثانٌةالمتعلقةبتزوٌلالصؽٌرالذيلمٌبلػ(٘ٔ)سنه
من عمره تحدٌدا الن االمر بعد ذل السن منظم فً المادة ()7و( )8من قانون االحوال الشخصٌة والمادة
الخامسةمنقانونالتعدٌلفًاقلٌمكوردستانرقم(٘ٔ)لسنة ٕٓٓ8
 -3الجرٌمة الثالثة (التزوٌج بدال عن الدٌة )-:
الدٌةالتقوممقامالمهر,وهناٌعدالمهرؼٌرموجودوللزوجةمهرالمثلالذيٌحددهالقاضً,فاذاكانالزواج
برضا المرأ ةوالرجل فبلشًء فً ذل شرعا والقانونا .اما اذا حصل ذل الزواج اكراها (مادٌا او معنوٌا)
فٌسريعلٌهماٌسريعلىجرٌمة(االكراهفًالزواج)وهذهالحالةمنظمةكمااشرناانفا 
نقترف-:الؽاءهذهالجرٌمةلكونهاتطبٌ لجرٌمةاالكراهفًالزواج .

________________.
لانون االحوال الشخصٌة والمادة الخامسة من لانون التعدٌل فً اللٌم كوردستان رلم( )15لسنة 2889
لانون العموبات العرالً
لانون المناهضة العنؾ أألسري رلم ( )9ألللٌم كوردستان لسنة 2811

ٕٗٔ



الجرٌمة الرابعة (الطالق باالكراه)-:
اشارت المادة (ٗٔ)من قانون التعدٌل فً اقلٌم ,فً الفقرة (ٔ),الى انه الٌقع طبلو المكره وان كان فاقد
التمٌٌز.ونصت المادة (السابعة عشرة ) من التعدٌل المذكور فً البند (اوال )ٖ/انه ( اذا طل الزوج زوجته
وتبٌنللمحكمةانالزوجمتعسؾفًطبلقهاوانالزوجةاصابهاضررمنجراءذل تحكمالمحكمةبطلبمنها
علىمطلقهابتعوٌ ٌتناسبوحالتهالمادٌةودرجةتعسفهوذل الفعلمنظمفًقانونالعقوباتالعبلقًرقم
ٔٔٔلسنةٔ9ٙ9فًالمادة(ٖٓٗ)الفقرة(ٔ)بالنسبةلبلكراهالمعنوي(التهدٌد)بالقولٌ(-:عاقببالسجنمدة
التزٌدعلىسبعسن واتاوبالحب كلمنهدداخربارتكابجناٌةضدنفسهاومالهاوضدنف اومالؼٌره
او باسناد امور مخدشة بالشرؾ او افشابها وكان ذل مصحوبا بطلب او بتكلٌؾ بامر او االمتناع عن فعل
مقصودابهذل ).وماعداذل الزوجمكرهاعلىالطبلوبلمتعسفافٌه.امااالكراهالماديبالقوةفمنظمفً
المواد(ٕٔٗ)ٗٔ٘-و.و.عوهًجرابمالعنؾالعمدي 
 -5الجرٌمة الخامسة (لطع صلة االرحام)-:
وعقوبتهانف عقوبةالجرٌمةوتعدمنالجرابمالمستحدثةوالنظٌرلهافًالتشرٌعاتالعراقٌة,انالنصجاء
عاما وواسعا وؼٌر مقٌد,فلم ٌبٌن ما اذا كانت قطع صلة االرحام السباب ؼٌر مشروعة ,ثم لم ٌبٌن من هم
االرحام تحدٌدا .كما ان هذه الجرٌمة تدخل فً تفاصٌل حساسة ودقٌقة لؤلسرة  وان القانون  تعدٌل االحوال
الشخصٌة فً كوردستان نص على هذه الجرٌمة ضمنا فً المادة خامسة عشرة بقوله(الطاعة للزوج على
الزوجةوالللزوجةعلىزوجهافًكلامرطبقاالحكامالشرٌعةوالقانون)ومعلومانقطعصلةالرحاممخالؾ
الحكامالشرٌعة 
 -6الجرٌمة السادسة (اكراه الزوج للزوجة على البؽاء وامتهان الدعارة )
الرأي-:لقدنظمقانونمكافحةالبؽاءالعراقًرقم()8لسنةٔ988هذهالجرٌمةفًالمادة(ٖ)بقولهاٌ(-:عاقب
ب السجنمدةالتزٌدعلىسبعسنوات:كلسمساراومنشاركهاوعاونهفًفعلالسمسرة)...وفًالمادة(٘)
بقولها  -ٔ( -:مناستبقىذكرااوانثىللبؽاءاوالواطةفًمحلمابالخداعاوباالكراهوالقوةوالتهدٌدوكان
عمرمجنىعلٌهاوعلٌهااكثرمنثمانًعشرةسنةٌعاقببالسجنمدةالتزٌدعنعشرسنوات -ٕ.وتكون
العقوبةبالسجنمدةالتزٌدعلىخم عشرةسنةاذاكانعمرالمجنىعلٌهاوعلٌهادونالثامنةعشرةسنة
 -ٖ.علىالمحكمةالحكمبالتعوٌ العادلللمجنىعلٌهاوعلٌهافًالحالتٌنالسابقتٌن).علماانالسمسرةوف 
المادة (ٔ)من القانون المذكور( هً الوساطة بٌن شخصٌن بقصد تسهٌل فعل البؽاء باٌة طرٌقة ٌشمل ذل 
التحرٌ ولوكانبموافقةاحدالشخصٌناوطلبهكماٌشملاستؽبللبؽاءبالرضااوباالكراه) 


____________ .
المادة ()3لانون مكافحة البؽاء العرالً رلم ()9لسنة 1899
لانون حماٌة العنؾ األسري رلم ( )9الللٌم كوردستان –العراق لسنة 2811

ٖٗٔ

وٌشٌركذل الىانالمادة(ٓ)ٖ8منقانونالعقوباتالعراقًنصتعلىانكلزوجحر
الزنافزنتبناءعلىهذاالتحرٌ ٌعاقببالحب ) 

زوجتهعلى

 -2الجرٌمة السابعة (ختان االناث)
ان هذه الجرٌمة منظمة فً قانون العقوبات العراقً بمجب المادة (ٔ)ٕٗٔ/منه وهً جرٌمة (العنؾ بقصد
أحداثعاهةمستدٌمة)ونصها( -:مناعتدىعمداعلىاخر..بالعنؾ..قاصدااحداثعاهةمستدٌمةبهٌعاقب
بالسجنمدةالتزٌدعلىخم عشرةسنة.وتتوفرالعاهةالمستدٌمةاذانشاعنالفعلقطعاوانفصالعضومن
اعضاءالجسماوبترجزءمنهاوفقدمنفعتهاونقصها )....
المقترف-:الؽاءهذهالجرٌمةلكونهامنظمةبدقةوشدةكمااشرناانفافًقانونالعقوباتالعراقً 
 -9الجرٌمة الثامنة (اجبار افراد االسرة على ترن الوظٌفة او العمل رؼما عنهم)
ٌقالعنهذهالجرٌمةماٌقالعلىالجرٌمةالرابعة,فقدنظمهاالمشرعفًالمادة(ٔ)ٖٗٓ/منقانونالعقوبات
,والمادة(ٖٔٗ) ٗٔ٘-و.ع.عوقداالجبارفٌهمصلحةلبلسرةوٌكونمشروعاوف ظروؾالعابلةالؽاءهذا
النصلتنظٌمهفًقانونالعقوباتكمامربنا 
 -8الجرٌمة التاسعة (اجبار االطفال على العمل والتسول وترن الدراسة ).
انجرٌمةاجباراالطفالعلىالتشرداوانحراؾالسلو اوالتسولمعالجةوف المادة(ٖٓ)منقانونرعاٌة
االحداثرقم()7ٙلسنةٖ,ٔ98بالقول(ٌعاقببالحب بمدةالتزٌدعلىسنةاوبؽرامةالتقلعنمابةدٌنار
والتزٌدعلىخمسمابةدٌناركلولًدفعالحدثاوالصؽٌرالىالتشرداوانحراؾالسلو (حٌثٌعتبرالصؽٌر
اوالحدثمشرداحسبالمادة(ٕٗ)منقانونرعاٌةاالحداث((:اذاوجدمتسوال.))....وفًالمادةٕ ٖ9من
قانون العقوبات  عاقب المشرع (بالحب مدة التزٌد على ثبلثة اشهر وبؽرامة التزٌد على خمسٌن دٌنارا او
باحدىهاتٌنالعقوبتٌنكلمنأ ؼرىشخصالمٌتمالثامنةعشرمنعمرهعلىالتسولوتكونالعقوبةالحب 
مدةالتزٌدعلىستةاشهروالؽرامةالتًالتزٌدعلىمابةدٌناراواحدىهاتٌنالعقوبتٌناذاكانلجانًولٌااو
وصٌااومكلفابرعاٌةاومبلحظةذل الشخص 
واذاكاناالؼراءٌعاقبعلٌههنافٌعاقبعلىاالجبارمنباباالولى .
نقترف  -:االبقاءعلىهذهالجرٌمةلوضوحهااومباشرتهافًمبلمسةواحدةمناهمالجرابمالتًتإثربشكل
خطٌرعلىسلو الطفلثمعلىالمجتمع 

_____________ .
المادة ( )412/1من لانون العموبات العرالً رلم 111لسنة 1868
لانون حماٌة العنؾ األسري رلم ( )9الللٌم كوردستان –العراق لسنة 2811
المادة ( )38من لانون رعاٌة االحداث رلم ( )26لسنة 1893

ٗٗٔ

 -18الجرٌمة العاشرة (االنتحار اثر العنؾ االسري)
جاءت صٌاؼة الجرٌمة ضعٌفة النها توحً بان العقوبة .تفر على المنتحر وهذا امر ؼٌر منطقً والمفٌد
لوفاةالشخصولكونالقانون.والٌعاقبعلىمثلهذهالجرابم.وهكذا,فانالمشرعهناٌقصدمعاقبةالمتسبب
بالعنؾاسريالذيدفعالضحٌةالىاألنتحارونرىانهذهالجرٌمةمعالجةوف المادة(ٔ)ٗٓ8/منو.ع.ع
لقولهاٌ(-:عاقببالسجنمدةالتزٌدعلىسبعسنواتمنحر شخصااوساعدهبؤٌةوسٌلةعلىاالنتحاراذا
تماالنتحاربناءعلىذل )...واوقؾالمشرعالكوردستانًالعملبنصالفقرةاعبلهبالقانونرقمٕٗ لسنة
ٕٔٓٓ حٌثٌنصالتعدٌلعلى(ٌٔ -عاقببالسجنمدةالتزٌدعلىسبعسنواتمنحر شخصااوساعده
باٌةوسٌلةعلىاالنتحاراوتسببفٌهاذاماتماالنتحاربناءعلىذل وتكونالعقوبةالحب فًحالةالشروع
وتكونالعقوبةالحب اذالمٌتماالنتحار,كماٌمكنتطبٌ العنؾالمفضًالىالموت(م)ٗٔٓ/و.عععلى
هذهالجرٌمةو:نقترف-:الؽاءالجرٌمةلكونهامعالجةوف ماتقدم .
 -11الجرٌمة الحادٌة عشرة (أألجهاض اثر العنؾ األسري )-:
هذهالجرٌمةمعالجةبموجبالمادتٌن()ٗٔ8التًتنصعلى(ٌٔ-عاقببالسجنمدةالتزٌدعلىعشرسنٌنمن
اجه عمدا امراة بدون  رضاها ٕ -وتكون العقوبة السجن مدة التزٌد على خم عشر سنة اذا افضى
االجها او الوسٌلة التً استعملت فً احداثه ولو لم ٌتم االجها الى موت المجنى علٌها ٖ -وٌعد ظرفا
مشددا للجانً اذا كان طبٌبا او  صٌدلٌا او كٌمٌابٌا او قابلة او احد معاونٌهم مدة التزٌد على ثبلث سنوات
)والمادة ( )ٗٔ9من و.ع.ع بقولها (مع عدم االخبلل باٌة عقوبة اشد ٌنص علٌها القانون ٌعاقب بالحب من
اعتدىعمداعلىامرأةحبلىمععلمهبحملهابالضرباوالجرفاوبالعنؾاوباعطاءمادةضارةاوبارتكاب
ايفعلاخرمخالؾللقانوندونانٌقصداجهاضهاوتسببذل اجهاضها) 
ٕٔ -:الجرٌمة الثانٌة عشر (8ضرب افراد األسرة واالطفال بؤٌة حجة ) 
جاءنصالجرٌمةركٌكاالناألطفالهمافرادضمناألسرةوالداعًللقول(افراداالسرةواالطفال).عموماهذه الجرٌمة  معالجة بموجب المادة (ٖٔٗ) من و.ع.ع بقولها  )ٔ(:من اعتدى عمدا على اخر بالجرف او
بالضرباوبالعنؾاوبؤرتكابايفعلاخرمخالؾللقانونفسببلهاذىاومرضاٌعاقببالحب مدةالتزٌد
علىسنةوؼرامةالتزٌدعلىٕٕٓٓ٘دٌناراوباحدىهاتٌنالعقوبتٌن).وشددفًالفقرة(ٕ)العقوبةبالحب 
مدةالتزٌدعلىثبلثسنواتوبؽرامة...اواحداهمااذانشا ْعناالعتداءكسرعظماواذااعجزالمجنىعلٌه
عنالقٌامباشؽالهالمعتادةمدةتزٌدعلىعشرٌنٌوما.وتشددالعقوبةحسبالفقرة(ٖ)الىالحب اذاحدث
االٌذاءباستعمالالؽرامةاواحداهماعناالعتداءاالسلحةواالتاوالموادالمحرقةاواالكلةاوالضارة.بلان
المادة(٘ٔٗ)منقانونعقوباتعاقبتبالحب الذيالٌزٌد(ٖ)اشهروالؽرامةاواحداهماعناالعتداءاو
االٌذاءالخفٌؾالذيلمٌتر اثرا 

________________ 
المادة ( )489/1من ق.ع.ع
المانون رلم  42لسنة 2881
المادة ( )413من ق.ع.ع

٘ٗٔ



نقترف -:الؽاءهذهالجرٌمةلكونهامنظمةبدقةفًو.و.عوجدٌراننصالمادة(ٔٗ)عدلتفًاالقلٌموالتً
كانتتبٌاضربالزوجةواالطفالبقصدالتاْدٌبفاْلؽتهذاالح 
ٖٔ--الجرٌمة الثالثة عشر (االهانة والسب وشتم االهل وابداء النظرة الدونٌة تجاهها وباٌذائها وممارسة
الضؽط النفسً علٌها وانتهان حمولها والمعاشرة الزوجٌة باالكراه)
عقوبتهانف عقوبةالجرٌمةاالولى 
بخصوصاألهانةوالسبوشتماالهلفهًمنظمةوف المادة)ٖٖٗ/ٔ(:منو.ع.عبقولها...(-:وٌعاقب
منقذؾؼٌرهبالحب وبالؽرامةاوباحدىهاتٌنالعقوبتٌن)..وتشددعقوبةكلمنهمااذاوقعالقذؾاو
السببطرٌ النشرفًالصحؾاوالمطبوعاتاوباحدىطرواالعبلماالخرى,اما ابداءالنظرةالدونٌة
وممارسةالضؽطالنفسً,فهًتعبٌراتواسعةؼامضةؼٌرمحددةالٌمكنوضععقوبةلهاثمانهاافعال
الترقىالىمستوىالجرابمخاصةمعصعوبةاثباتها.ثمالتعتبرأنهذهاألفعالوؼٌرهامانتها الحقوو
والمعاشرةالزوجٌةلهاحلولمناسبةفًقانوناالحوالالشخصٌةوٌح للزوجةاوالزوجطلبالتفرٌ 
للضرر والمطالبة بتعوٌضات المناسبة اذا كان الضرر مما ٌتعذر معه استمرارالحٌاة الزوجٌة ,وان ذل 
ٌمكنحلهبالتفاهموتحكٌماالقارباماالمعاشرةالزوجٌةباالكراهفهًوانكانتمكروهةفًالشرٌعةوكنها
جابزةولٌستمحرمةومنثمفانالمادة(ٕ)اوالفًالفقرة(ا)و(ب)منالدستورالعراقًالنافذتمنعسن
سنقانونٌتعار معثوابتاحكاماالسبلموفًالنهاٌةالنرىانتدخلالمشرعفًالحٌاةالزوجٌةالى
هذا الحد الدقٌ ٌسهم فً توطٌد اواصر االسرة واستقرارها بل سٌحصل العك اما اذا وصل االعتداء
النفسًحداالٌذاءاوالمر فذل منظمفًمادة(ٖٔٗو٘ٔٗو.و.ع) 

االقترافاالول/للقانونمناهضةالعنؾاالسريرقم()8القلٌمكوردستانالعراوواستناداعلىاستنتاجاتنافً
البحث 
اوأل:تعدٌلالقانونمناهضةالعنؾاالسريرقم()8القلٌمكوردستان–العراو 
ٔ -الؽاءالعقوباتالمقررةفًالقانونًاعبلهواحبللالعقوباتالمقررةلهذهالجرابمفٌماٌقابلهافً
القوانٌٌنالمنظمةاالخرىوذل لٌكوناكثرردعافًالمجتمع
ٕ -احبللالفقرةالتالٌةمحلالفقرةالمذكورةفًالبنداولالمادةالثانٌة(معاالعتبارالجرابمالعنؾالواردة
فًقانونالعقوباتوالقوانٌٌنالخاصةالملحقةبهاوالمكملةلهتعتبراألفعالاألتٌةعنفاأسرٌا) 

_____________ .
لانون مناهضة العنؾ االسري رلم ( )9فً اللٌم كوردستان لسنة 2811
لانون العموبات العرالً رلم  111لسنة 1868


ٔٗٙ


االستنتاجأألخٌرلنامننتابلالتًتوصلناالٌهاخبللممارسةالعملٌةالمهنٌةلسنواتعدٌدةفًالمجالمناهضة
العنؾضدالمرأةفًاقلٌمكوردستانالعراوومنخبللالمتابعةوالتحقٌ فًقضاٌاالعنؾأألسريأنلقانون
مناهضةالعنؾأألسريدوركبٌرلحماٌةأألسرةمنالتفك وتحقٌ العدالةبٌنافرادأألسرةوألحدمنظاهرة
العنؾاالسريوذل ألسبابالتالٌة :
ٔ -قانونمناهضةالعنؾأألسريٌكونرادعاللعنؾأألسريفًالمجتمع
ٕ -متابعةوالتحقٌ فًقضاٌاالعنؾأألسريفًالمحاكمالمختصةبالعنؾأألسريٌكونبسرٌةتامة
ٖ -االنجازفًقضاٌاالعنؾاالسريفًالمإوسساتالمختصةلهاتكونبمهنٌةوفًمدةزمنٌةاقلاذا
ماكانفًالمإوسساتالتقلٌدٌة 
ٗ -توفٌرالحماٌةللمعنفاتتكونافضلفًالمإوسساتالمعنٌةلماتقدملهنمنالدعمالنفسًواالجتماعً
والقانونً
ٌ٘ -كونللقانونالخاصبالعنؾاالسريدورفًتجمٌعالجرابمالتًتحدثفًاالسرةبدالمنتبعثر
الجرابمفًالقوانٌناالخرى
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التوصٌات
ٔ-تشرٌعالقوانٌنالفعالةمنالحماٌةوتوفٌرالضمانوالرعاٌةالصحٌةواالجتماعٌةللمرأةعلىكافة
المستوٌات 
ٕ-تؤهٌلمراكزالشرطةالمعنٌةفًهذاالخصوصاوالذٌنٌتعاملونمعضحاٌاالعنؾالمنزلًمنالنساء
واالستفادةمنالتجاربالدولالمتقدمةفًهذاالمجالوذل للتعرؾعلىكٌفٌةالتعامللٌ فقطمعالمعنفات
والتنشًالخاطبةاٌضاواذاما
وانمامعالقابمٌنبالعنؾمنازواجاواباءاواخوةواقاربالنهمضحاٌاالسلو
ْ
دخلواالىالسجناولمٌدخلوااوفر علٌهمؼراماتمالٌةمعٌنةٌجبانتفر علٌهمااللتحاوبالدورات
االلزامٌةالخذدرو عنالعنؾواسبابهواثارهوتاثسراتهالمدمرةعلىاالسرةوجمٌعافرادهاكضمانعدم
العودالٌهثانٌة 
ٖ-تنقٌةالدساتٌرالدولالعربٌةمنالموادالتًتإديبالنتٌجةالىعدمالمساواةامامالقانون,وتشكلتهدٌدا
لسلطةالقانونوتنشرالعنؾاالسريوالمجتمعًوتحولدونوصولالنساءالىالعدالة.
التنسٌ معمنظماتالمجتمعالمدنیوالقانونٌٌنوالنشطاءالمدنٌٌنوذلکالجراءتعدٌبلتفًالبنودوالمواد
الواردةفًالقوانٌنومشارٌعقوانٌنالعنؾاالسريفًالعراوواقلٌمكوردستانالعراووالوطنالعربً
ومعالجهالنواقصفیتحدٌدالعقوباتالمبٌنه 
تعدٌلقانونالعقوباتالعراقیرقم(ٔٔٔ :)ٔ9ٙ9-ٌجبالتفکٌرفیتعدٌلجزءمنموادقانونالعقوباتالعراقیرقمٔٔٔلسنه,ٔ9ٙ9علىسبٌلالمثالمادە
()ٗٓ8الذيٌخصاالنتحاروالذيٌجبانٌبٌننواقصهذەالمادەمنناحٌتٌن :
االولى-:فیهذەالمرحلهتبٌناشکالجدٌدەمناالنتحار,وحصلتهذهأالشکالالجدٌدەعلىخصوصٌهوٌجب
االشارەالٌهمواعطابهمالخصوصٌه .
ٖ-اصدارقانونمناهضهالعنؾاالسریفیالعراواسوەبقانونمناهضهالعنؾاالسریرقم8القلٌمالكردستان
لسنةٕٔٔٓ لماتحققهالقانونالمذکورفیاالقلٌمکوردستانمنالدعمالقانونیللمعنفاتوتحرٌموتجرٌمالعنؾ
االسریعلىاسا النوعاالجتماعی 
ٗ -تحقٌقاللعدالةالقانونٌةواالنسانٌةنوصًبااللؽاءالمادةالقانونٌةالتًتبٌاالقتلبدافعالشرؾفًجمٌع
قوانٌنالعقوباتالدولالعربٌةوالعراووذل اسوةباقلٌمكوردستانالعراوالذيالؽاهفًقوانٌنه 
٘-مشارکهوتدرٌبالعنصرالنسویاللواتیٌقدمونالخدماتفیالمۆسساتمناهضهالعنؾضدالمراە
والمراکزاالٌواءللمعنفات .
-ٙفتاعدٌدمنالمراکزاالستشارةاالسرٌةعلىمستوىالمحافضاتواالقضٌهوذلکلتقدٌمالدعمالنفسی
والقانونیواالجتماعیللمعنفاتوتقدٌماالستشاراتاالجتماعٌهللحدمنالعنؾوتفککاالسرە 
 -7وضعالبراملوالسٌاسةالتربوٌةفًجمٌعالمإسساتالتربوٌةوالتنشبةعلىالقٌمالمساواتوالدٌمقراطٌة
واحترامحقوواالنسانوتقبلاالخرمركزهودوره .
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-8العملعلىالتنسٌ معاالعضاءالدولٌهبشکلعامووکاالتاالممالمتحدەبشکلخاصوذلکللوضع
الستراتٌجٌهمناهضهالعنؾضدالمراەحسباالتفاقٌاتالدولٌهللمکافحهالتمٌٌزعلىاالسا النوع(جٌندر) 
-9التنسٌ معکافهالمۆسساتالحکومٌهالمعنٌهبالمناهضهالعنؾضدالمرأەوالعنؾاالسریوالمنضمات
النسوٌهواالتحاداتومنضماتالمجتمعالمدنیوذلکللحدمنالعنؾضدالمراەوالعنؾاالسری .
ٓٔ-التنسٌ والعملمعالجامعاتوالمعاهدومراکزالجٌندرلعملالبحوثوالدراساتالعلمٌهوالواقعٌهعن
اسبابالعتؾوانواعهاوسبلالمعالجهالصحٌحهوالدقٌقه .
ٔٔ-العملبشکلالدۆوبعلىالتوعٌهالجنسٌنبالحقوووالواجباتکلمنالجنسٌناسوەبحقوواالنسان
والقوانٌنوالقراراتالدولٌهالتیٌضمنحقووالمراەولکافهالمستوٌاتوالشراباالمجتمعودوناالستثناء .
ٕٔ-علىاجهزەالدولهوالمجتمعالمدنیبمۆسساتهالفاعلهالعملالمتکاملالستبصالالعنؾضدالمراەمن
خبللالمشارٌعالتحدٌثٌهالفکرٌهوالتربوٌهالسٌاسٌهواالقتصادٌه,وذلکلضمانسٌادەاالختٌاراتاالٌجابٌه
للمراەفیادوارهاالحٌاتٌه,وتنمٌهالمکتسباتالنوعٌهالتیتکتسبهاالمراەفیمٌادٌنالحٌاەوبالذاتالتعلٌمٌه
والتربوٌه .
ٖٔ -کماالبدمناعتمادسٌاسهالتنمٌهالبشرٌهالشاملهلصٌاؼهانساننوعیقادرعلىالوعیواالنتاجوالتناؼم
والتعاٌةوالتطورالمستمر,النایتطورتنمویسٌساعدفیتخطیالعقباتالتیتواجهالمرأەفیمسٌرتها
االنسانٌه .
ٗٔ-العملعلىتوافرالبنىالتحتٌهلنموالمراەوتطورهاالذاتیکقٌامالمۆسساتالتعلٌمٌهوالتثقٌفٌهوالتؤهٌلٌه
الحدٌثهالتیتساعدعلىشرفوتبسٌطالموضوعاتسواءکانتموضوعاتتربوٌهاواجتماعٌهاوسٌاسٌه
لضمانالتقدمالسرٌع,هذافضبلعندوراالعبلمالکبٌرفیصناعهثقافهمتطورەتجاهالمراەکوجودورساله
ودورانسانیمتکامل .
٘ٔ-تؤسٌ ادارەمستقلهللوقاٌهمنالعنؾاألسریوحماٌهضحاٌاه,فالوقاٌهخٌرمنالعبلج,بشرطٌنتعمل
بمهنٌهوحرفٌهتضمکوکبهمنالمتخصصٌنوالمتخصصاتلبثالتوعٌهوطروالوقاٌهمعالتاکٌدعلىاهمٌه
استقبللٌههذاالجهازاستقبلالتاماواالٌکونکاالجهزەالحکومٌهاالخرى.حٌثألروتٌنوبطءاالجراءاتلٌتسنى
لهسرعهاتخاذالقراراتوتوفٌرالحماٌهفًفترةوجٌزة .
-ٔٙضرورەوضعالٌهتنفٌذٌهواضحهفیالتنسٌ بٌنالجهاتالحکومٌهذاتالعبلقهفمناالهمٌهبمکان
التعاملمعقضاٌاالعنؾاالسریبطرٌقهخاصهلحساسٌهالموضوعوخاصهفیالمجتمعاتناالشرقٌهفمنالخطا
الفادفاننتعاملمعقضاٌاالعنؾاالسریکقضاٌاجنابٌهومنالمهمجداانتتوفرفیمراکزالشرطهاخصابی
اواخصابٌهاجتماعٌهللتعاملمعالحاالتالتیتعرضتللعنؾ 
-12نوصً لجنة سٌداو ونحث الحكومات فً الدول العربٌة واللٌم كوردستان على:
ا-وضعالضوابطوااللٌاتاالزمة,وخاصةالٌاتعملٌةالمراقبةوالتفتٌةلتنفٌذالقوانٌنالمعدلةالخاصة
باالحوالالشخصٌةوقانونالعقوباتفًالدولالعربٌةواقلٌمكوردستان 
ب-القٌامبحمبلتتوعٌةواسعةضدماٌسمىبجرابمالشرؾوممارسةختاناالناثبتحدٌدالوزاراتذات
الصلةوبالشراكةمعمنظماتالمجتمعالمدنًواالعبلموالمجتمعاتالمحلٌة 
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المرنن الكرٌم
 .1جمٌل صلٌبة,المعجم الفلسفً ,ج,2دار الكتاب اللبنانً ,بٌروت ,1892ص112
 – .2احمد زكً بدوي معجم مصطلحات العلوم األجتماعٌة مكتبة لبنان ,بٌروت -لبنان 1892,ص13
 .3منظمة الصحة العالمٌة ,التمرٌر العالمً حول العنؾ والصحة,صدرت الطبعة العربٌة فً مكتب االللٌمً
لشرق المتوسط الماهرة -2882ص5
 - .4د .دمحم ,سالمة ,اجرام العنؾ مجلة المانون واأل لتصاد ,السنة الرابعة واألربعون ,العدد الثانً
,1824ص 228
 .5جمٌل صلٌبة,المعجم الفلسفً ,ج,2دار الكتاب اللبنانً ,بٌروت ,1892ص112
 - .6د .دمحم ,سالمة ,اجرام العنؾ مجلة المانون وااللتصاد ,السنة الرابعة واالربعون ,العدد الثانً ,1824ص
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 .2منظمة الصحة العالمٌة ,التمرٌر العالمً حول العنؾ والصحة,صدرت الطبعة العربٌة فً مكتب االللٌمً
لشرق المتوسط الماهرة -2882ص6
 .8منظمة الصحة العالمٌة التمرٌر العلمً حول العنؾ والصحة صدرت الطبعة العربٌة فً مكتب اللٌمً لشرق
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 .8المادة رلم  1من لانون مكافحة األرهاب فً اللٌم كوردستان – العراق والماددة  4من لانون االحزاب فً
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 .18ابن منظور ص18
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 .13د.منى ٌونس البحري واخرون,العنؾ االسري دار صفاء للنشر والتوزٌع عمان االردن
 .14نخبة من اساتذة المرجع فً مصطلحات العلوم االجتماعٌة دار المعرفة الجامعٌة األسكندرٌة د.تص122
 - .15د.سعٌد عبدالكرٌم مبارن أصول المانون وزارة التعلٌم والبحث العلمً بؽداد 1892
 .16د.احمد سالمة محاضرات فً المدخل للعلوم المانونٌة نظرٌة الحك فً المانون المدنً .المطبعة العالمٌة
مبادي المانون ص228
الماهرة  1868ص-3 /192د .عبد المنعم فرج
ْ
 .12رحٌم حسن العكٌلً شرح لانون مناهضة العنؾ األسري فً اللٌم كوردستان – العراق رلم 9لسنة
 2811مطبعة المنارة اربٌل 2812ص12
 .19حموق الطفل فً الشرٌعة االسالمٌة اسم المءلؾ ؼٌر واردمجلة العدالة السنة
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 .21دمحم عبدالسالم العنؾ األسري دوافعه واثارهوعالجه من منظور تربوي اسالمً دار الفاروق عمان –
االردن 2889ص23
ٕٕ .منظمة الصحة العالمٌة .التمرٌر العالمً حول العنؾ والصحة 
ٓ٘ٔ

 -2 .23لانون األحوال الشخصٌة العرالٌة  199لعام 1858
الفكر الحدٌث للطبع
 .24د سٌد حسن البؽال – الظروؾ المشددة فً لانون العموبات فمها وفضاءا – دار
والنشر – الماهرة – 1858-ص11
- -2 .25الدستور العرالً لسنة 2885
 -ٖ .26لانون العموبات العرالٌة رلم  111لسنة 1868وتعدٌالته من اعداد الماضً نبٌل عبد الرحمن حٌاوي
 .28جالي اسّاع ً١حٍّ, ٟاٌعٕف االسس , ٞداز لثاء ٌٍطثاعح ٚإٌشس ٚاٌرٛش٠ع ,اٌما٘سج .1111ص11
 .27د .جثس ٓ٠عٍ ٟاٌّرسِ, ٓ٠ظدز ساتك ص52
 .21د .سٍ١ٙح ِحّٛد تٕاخ,اٌعٕف ضد اٌّساج .داز اٌدجٍح ,د.خ ص 2
-ٔ .38د .سهٌلة محمود بنات العنؾ ضد المرأة ,أ سبابه ونثاره وكٌفٌة عالجه  ,دار المعتز ,عمان
2886ص.22
 .31تمرٌر منظمة الصحة العالمٌة  ,مصدر سابك ص 6
 .32كاظم الشبٌب  ,العنؾ األسري  ,لراءة فً الظاهرة من اجل مجتمع سلٌم  ,المركز الثمافً العربً ,الدار
البٌضاء  ,المؽرب  ,الطبعة االولى  2882,ص 22
 .33جازٌة الهمامً ,العنؾ االسري فً بلدان المؽرب العربً ,نحو كسر حاجز الصمت ,الواقع والمقاربات
,مإتمر كرامة حول العنؾ األسري  ,البحرٌن  4/2,دٌسمبر  2889/ص 19ابراهٌم خربوش ,العنؾ
الزوجً فً مصر المكتب المرجعً للسكان الماهرة مصر 2818ص1
 .34باربارا كروٌست حالة سكان العالم من النزاعات واألزمات الىمرحلة تحدٌد ,احٌال التؽٌٌر ,صندوق االمم
المتحدة للسكان 2818ص16
 .35عادل مجاهد الشرجً ,العنؾ العائلً ضد المرأة ,تحلٌل العاللات  ,النوع االجتماعً فً المجال الخاص
 ,ورلة عمل ممدمة الى المإتمر الوطنً األول امناهضة العنؾ ضد المرأة صنعء,الٌمن  ,مارس
2884ص .13
 .36علً تعوٌنات .سوء المعاملة فً االسرة وانعكاساتها على االفراد مجلة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة
,جامعة ورللة,,العدد ,1,دٌسمبر 2818ص38
 .32عادل مجاهد الشرجً ,نفس المرجع ,ص.14
 .39هٌفاء ابو ؼزالة ,والع العنؾ ضد المراة فً االردن ,المجلس الوطنً لشإون االسرة عمان االردن
2889ص18
 1 .38اد -سٌد حسن البؽال – الظروؾ المشددة فً لانون العموبات فمها وفضاءا – دار الفكر الحدٌث للطبع
والنشر – الماهرة – 1858-ص11
 -2 .48لانون االحوال الشخصٌة العرالٌة لعام 1858
 .41د سٌد حسن البؽال – الظروؾ المشددة فً لانون العموبات فمها وفضاءا – دار الفكر الحدٌث للطبع
والنشر – الماهرة – 1858-ص11
- -2 .42الدستور العرالً لسنة 2885
 -ٖ .43لانون العموبات العرالٌة رلم  111لسنة 1868وتعدٌالته من اعداد الماضً نبٌل عبد الرحمن حٌاوي
 .44د.محمود نجٌب حسنً ,شرح لانون العموبات (المسم الخاص) ,دار النهضة ,العربٌة 18,
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 .45د -رإوؾ عبٌد  /مباديء المسم العام من التشرٌع العمابً ,ط 3دار الفكر العربً  ,1866,ص , 589د.
عدنان الخطٌب  /النظرٌة العامة فً لانون العموبات السوري ,ج 2/مطبعة جامعة دمشك سورٌة
,1852,ص.156د.كامل سعٌد /المصدر السابك ص199وما بعدها ,ود - 98 .علً حسٌن خلؾ
,ود.سلطان الشاوي ,المصدر السابك ص262
 .46د .محمود نجٌب  /المصدر السابك ,ص 264وما بعدها
ٌ .42نظر تفسٌر المرطبً ,المسمى الجامع الحكام المران ,ج, 5/ص 12

 .49للمزٌد فً تفصٌل ذلن ٌنظر :د ضاري خلٌل محمود  /تفاوت الحماٌة الجنائٌة بٌن المراة والرجل مطبعة
الجاحظ بؽداد ,1888,ص 28-69
 .48المصدر السابك ص 21
 .58الماضً نبٌل عبدالرحمن حٌاوي /لانون العموبات رلم  111لسنة  1868وتعدٌالته من ط الثالثة لعام
/ 1895ص 129
 .51نفس المصدر ص 26-25
1- .52د -رإوؾ عبٌد  /مباديء المسم العام من التشرٌع العمابً ,ط 3دار الفكر العربً  ,1866,ص 589
,د .عدنان الخطٌب  /النظرٌة العامة فً لانون العموبات السوري ,ج 2/مطبعة جامعة دمشك سورٌة
,1852,ص.156د.كامل سعٌد /المصدر السابك ص199وما بعدها ,ود .علً حسٌن خلؾ ,ود.سلطان
الشاوي ,المصدر السابك ص262
2- .53د .محمود نجٌب  /المصدر السابك ,ص 264وما بعدها
ٌ-3 .54نظر تفسٌر المرطبً ,المسمى الجامع الحكام المران ,ج, 5/ص 12
 .55للمزٌد فً تفصٌل ذلن ٌنظر :د ضاري خلٌل محمود  /تفاوت الحماٌة الجنائٌة بٌن المرأ والرجل مطبعة
الجاحظ بؽداد ,1888,ص 28-69
 .56المصدر السابك ص 21
 .52عائض بن سعد الشهرانً ,الخدمة االجتماعٌة وظاهرة العنؾ األسري بحث ممدم لمإتمر األسرة
والتؽٌرات المعاصرة
 .59دمحم بن صفر المرنً تؤثٌر العنؾ العائلً على السلون األنحرافً للطالبات المرحلة المتوسطة مكة
مكرمة جامعة ام المرى  2885ص883
 .58صالح بن عبدهللا عبد الرحمن الدخٌل المولؾ الشرعً من العنؾ االسري المعهد العالً بمضاء
,المملكة العربٌة السعودٌة ص.5
 .68زاٌد دمحم حسن جابر ,األسالم ومناهضة العنؾ ضد المرأة ,اللجنو الوطنٌة للمرأة ,ورلة عمل ممدمة الى
المإتمر االول لمناهضة العنؾ ضد المرأة الٌمن 2883ص48
 .61سلوى عبدالحمٌد الخطٌب ,العنؾ أسري ضد المرأة دراسة بعض الحاالت المترددات على مستشفى
الرٌاض المركزي السعودٌة 1888
 .62رجاء مكً وسامً عجم األسرة العربٌة فً وجه التحدٌات والمتؽٌرات المعاصرة دار ابن حزم ,بٌروت
,لبنان  2882ص22
 .63عالٌة احمد صالح ضٌؾ اللة العنؾ ضد المرأة بٌن الفمه والمواثٌك الدولٌة ,دراسة ممارنة ,ط ,1دار
المامون للنشر والتوزٌع االردن 2818ص218
ٌٗ .ٙوسؾ ناصر والشٌخ ماهر عساؾ ,الدٌن وتبرٌر العنؾ ,دار اسراء للطباعة ,الخلٌل ,فلسطٌن
2818ص55
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 .65زٌد دمحم حسن جابر ,االسالم ومناهضة العنؾ ضد المرأة ,اللجنة الوطنٌة للمراة ,المجلس االعلى للمراة
,ورلة عمل ممدمة الى المإتمر األول لمناهضةالعنؾ ضد المرأة  ,الٌمن ,2883ص48
 .66نبٌل حداد دور الدٌن فً حٌماٌة االسرة من منظور الدٌانة المسٌحٌة المإتمر العربً االللٌمً االول
لحماٌة االسرة الماهرة .4
 .ٙ٥د ٘ٚثح اٌص ح/ ٍٟ١اٌجصء اٌعاشس اٌفمٗ االسالِٚ ٟادٌرٗ اٌشاًِ ٌلدٌح اٌشسع١ح ٚالزاء اٌّر٘ث١ح
ٚاُ٘ إٌهس٠اخ اٌفم١ٙح  /ذرّح االحٛاي اٌش ظ ٟص 858
 .69دمحم جواد مؽنٌة الفمه على المذاهب الخمسة (الجعفري,الحنفً ,المالكً ,الشلافعً ,الحنبللً )ط االوللى
ص 428مإسسة الصادق للطباعة والنشر طهران

الموانٌن واالتفالٌات الدولٌة ولرارالمجلس أألمن
 -1لانون العنؾ األسري فً أللٌم كوردستان
 -2لانون حماٌة األسرة فً االردن
 -3مشروع لانون حماٌة األسرة فً سورٌا
 -4لانون حماٌة األسرة فً مصر
 -5لانون العموبات اللٌم كوردستان  -العراق
 -6لانون العموبات األردن
 -2لانون العموبات سورٌا
 -9االتفالٌة سٌداو
 -8المرار 1325
 -18المانون رلم  42لسنة  2881الللٌم كوردستان – العراق
 -11لانون رعاٌة االحداث رلم ( )26لسنة 1893
 -12لانون مكافحة البؽاء العرالً رلم ()9لسنة 1899

االنترنٌت
ٔ -حسٌن دروٌة العادلً ,العنؾ ضد المرأة ,األسباب والنتابل ,بحث منشور فً االنترنت وعلى موقع
 WWW.ANNABBAA.ORG/NBAHOMP78/ٓٗ.HTMمجلة النبؤ شهرٌة ثقافٌة عامة العدد ٕ -78قانون
الحماٌةمنالعنؾاالسري–االردنتارٌ النشر ٕٓٔ7
ٕ .https://juvenilejusticecentre.org/ar/resources/%D9 -
مناالنترنتاصفحةمركزقضاءاالحداث 

ٖ -نصوص ومواد مشروع قانونحماٌة من العنؾ األسري فً سورٌا/استشارات قانونٌة مجانٌة – محامات نتٕ /
مار ٕٓٔ7/علىالموقعLaw<https://www.mohamah.net

ٗ -مركزالندٌمللعبلجوالتاهٌلالنفسًلضحاٌاالعنؾ http/elnadeem.org/domestic-violence/

٘https:// www.facebook. Com./ DirecyorateofWome -
-ٙاالباالٌكونومٌ  
https.//ar.m.wikpedia.org/wikiدخلتالىالصفحةفًتارٌ  .....ٕٕٓٓ/8/ٕ7
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المرارات التمٌٌزٌة :

-----1رلم المرار -1262-جناٌات –  /1823تؤرٌخ المرار1824-1-18 -
مبادي المضاء الجنائً لمحكمة تمٌٌز العراق الكثر من خمسة عمود ص 188الى ص /11الجزء
الجامع الهم
ْ
الثانً 2818/
اعداد الماضً  /جاسم جزاء جافر هورامً /رئٌس محكمة استئناؾ منطمة السلٌمانٌة.
 -2بڕ٠ازٞسهرۆكاٌهتى دادگاى پێداچوونهوهى ههرێمى كوردستان به ژماره (8 /62دهستهى فراوان
2816/
كه له  2816/2/31دا دهرچووه الپهرڕهى 141 -148
دادوهر /كامهران ڕهسوڵ سهعٌد  /دادوهرى دادگاى لێكۆڵٌنهوهى بهرنگاربونهوهى خێزان له توندوتٌژى له
سلێمانى
شرۆڤهى ٌاساى بهرنگاربوونهوهى خێزان لهتوندوتٌژى له ههرێمى كوردستان به ژماره ()9ى ساڵى
2811كه بههێزكراوه به دهٌان بڕٌارى پێداچوونهوه 2828-2818/
 -3لرار رلم  216هٌئة العامة الثانٌة /1826/فً -1826/21/ 25مجموعة االحكام العدلٌة ,العدد الرابع
السنة سابعة  1826ص  326وٌنظر بذات المعنى – المرار رلم  58التمٌٌزٌة  /1826/فً
1826/5/11مجموعة االحكام العدلٌة ,العدد الثانً لسنة السابعة  1826,ص321ومابعدها
 -4بڕٌارى تێهه ڵچوونهوهى ژماره ()1
ژمارهى پێداچونهوه 2818/
ههرێمى كوردستان عێراق /ئهنجومهنى دادوهرى /دادگاى تێههڵچوونهوهى ناوچهى  /كهركون /گهرمٌان
/پێداچوونهوه  2818/ئهنجومهنى دادوهرى /دادگاى تێههڵچوونهوهى ناوچهى كركون
ژماره /
/گهرمٌان له بهروار 2818/9/21
 -5نص المرار السابك للرئاسه محكمه التمٌٌزفً االللٌم كوردستان المر لمه  /62للهٌئه الموسعه
 )2816/فً 2816/2/31نفس المصدر السابك
 -6المرار التمٌٌزي المرلم /442ت.جنح  2814/استئناؾ ذي لار فً  2814/11/11المختار األحكام
التمٌٌزٌة فً الدعاوي الجزائٌة
 -2المرار التمٌٌزي المرلم /442ت.جنح  2814/استئناؾ ذي لار فً  2814/11/11المختار األحكام
التمٌٌزٌة فً الدعاوي الجزائٌة
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لانون مناهضة العنؾ أألسري فً أللٌم كوردستان رلم( )9لسنة 2811
نصىىتالفقىىىرة(أ وال)مىىىنالمىىىادة(الثانٌىىىة)منقىىىانونمناهضىىةالعنىىىؾاألسىىىريفىىىًاقلىىىٌمكوردسىىىتان–العىىىراو
علىىىىانىىىه"ٌحظىىىرعلىىىىايشىىىخصٌىىىرتبطبعبلقىىىةأسىىىرٌةأنٌرتكىىىبعنفىىىاأسىىىرٌاومنهىىىاالعنىىىؾالبىىىدنً
والجنسًوالنفسًفًاطارأألسرة,وتعتبراالفعالاالتٌةعلىسبٌلالمثالعنفاأسرٌا .
-1أألكراه فً الزواج -2زواج الشؽار وتزوٌج الصؽٌر.
 -3التزوٌج بدالً عن الدٌة.
 -4الطالق باألكراه.
 -5لطع صلة االرحام.
 -6اكراه الزوج للزوجة على البؽاء وامتهان الدعارة.
 -2ختان األناث.
 -9اجبار افراد األسرة على ترن الوظٌفة او العمل رؼما ً عنهم.
 -8اجبار األطفال على العمل والتسول وترن الدراسة.
18ـ االنتحار اثر العنؾ االسري.
 -11االجهاض اثر العنؾ االسري.
12ـ ضرب افراد االسرة واالطفال بؤٌة حجة.
13ـللل االهانلللة والسلللب وشلللتم االهلللل وابلللداء النظلللرة الدونٌلللة تجاههلللا واٌلللذائها وممارسلللة الضلللؽط النفسلللً علٌهلللا
وانتهان حمولها والمعاشرة الزوجٌة باالكراه.
ثانٌاً :للمتضرر من العنؾ االسري ضمانات لحماٌته من العنؾ.

ثالثاً:
 -1تحللرن الللدعوى فللً لضللاٌا العنللؾ أألسللري مللن لبللل المتضللرر او مللن ٌمللوم مماملله لانونللا ً باخبللار ٌمللدم الللى
المحكمة ,او المحمك او المسإول فً مركز الشرطة او االدعاء العام.

 -2للعلللللاملٌن فلللللً مجلللللال الصلللللحة والتربٌلللللة والمراكلللللز الرسلللللمٌة تملللللدٌم االخبلللللار لمسلللللاعدة ضلللللحاٌا العنلللللؾ
أألسري.
رابعاً :تكون اجراءات التحمٌك والمحاكمة فً لضاٌا العنؾ أألسري سرٌة.
المادة الثالثة:
أوالً :تشلللكل محكملللة مختصلللة بمضلللاٌا مناهضلللة العنلللؾ االسلللري وفلللك للللانون السللللطة المضلللائٌة لاللللللٌم رللللم
( )23لسنة .2882
ثانٌلللاً :عللللى وزارة العملللل والشلللإون االجتماعٌلللة فلللً االلللللٌم تلللوفٌر مراكلللز االٌلللواء لضلللحاٌا العنلللؾ األسلللري
ثالثاً :شمول لضاٌا العنؾ االسري بخدمات شبكة الحماٌة االجتماعٌة.
رابعللللاً :عللللللى وزارة الصلللللحة بالتنسلللللٌك ملللللع وزارة العملللللل والشلللللإون االجتماعٌلللللة تلللللؤمٌن الرعاٌلللللة الصلللللحٌة
واعادة تؤهٌل المتضرر من العنؾ األسري.
خامسللللاً :تخللللتص المدٌرٌللللة العامللللة لمكافحللللة العنللللؾ ضللللد المللللرأة فللللً وزارة الداخلٌللللة بمتابعللللة لضللللاٌا العنللللؾ
االسري.
سادسلللاً :عللللى وزارة الداخلٌلللة انشلللاء لسلللم خلللاص فلللً سللللن الشلللرطة لوامهلللا االساسلللً ملللن الشلللرطة النسلللائٌة
للتعامل مع لضاٌا العنؾ االسري.
سللللللابعاً :علللللللى الللللللوزارات والهٌئللللللات الرسللللللمٌة المختصللللللة التللللللروٌج لثمافللللللة مناهضللللللة العنللللللؾ أألسللللللري.
المادة الرابعة:
أوالً :تصلللدر المحكملللة المختصلللة (املللر حماٌلللة) عنلللد الضلللرورة او بنلللاء عللللى طللللب اى فلللرد ملللن افلللراد األسلللرة
او ملللن ٌمثلللله كلللاجراء مإللللت لحماٌلللة ضلللحاٌا العنلللؾ أألسلللري عللللى ان ٌتضلللمن االملللر ملللدة الحماٌلللة وللمحكملللة
تمدٌدها
كلما دعت الحاجة.
ثانٌلللاً :لطاللللب الحماٌلللة التنلللازل علللن هلللذا االملللر بنلللاءا ً عللللى مسلللتجدات وعللللى المحكملللة التؤكلللد ملللن ان طللللب
االلؽاء لدم بؤختٌار وانه فً مصلحة المتضرر.
ثالثاًٌ :تضمن أمر الحماٌة ماٌلً
 -1تعهد من المشكو منه بعدم التعرض للمتضرر او أي فرد من افراد أألسرة.
 -2نمللللل الضللللحٌة الللللى الللللرب مستشللللفى او مركللللز صللللحً للعللللالج عنللللد الحاجللللة او اذا طلبللللت الضللللحٌة ذلللللن.

 -3عللدم السللماح للمشللكو منلله بللدخول البٌللت األسللري بمللرار مللن المحكمللة وللمللدة التللً تراهللا فللً حالللة وجللود
خطر على المشكو منه او أي فرد من افراد ألسرة.
رابعلللاً :فلللً حاللللة رنتهلللان أملللر الحماٌلللة ٌعاللللب المخلللالؾ بلللالحبس ملللدة التزٌلللد عللللى  49سلللاعة او بؽراملللة التملللل
عن ( )388,888ثالثمائة ألؾ دٌنار.

المادة الخامسة:
عللللى المحكملللة احاللللة اطلللراؾ الشلللكوى اللللى لجنلللة تشلللكل ملللن الخبلللراء والمختصلللٌن الصلللالح ذات البلللٌن لبلللل
احاللللة المضلللٌة اللللى المحكملللة المختصلللة وذللللن فلللً المضلللاٌا التلللً ٌجلللوز الصللللح فٌهلللا عللللى ان ال تلللإثر عللللى
اجراءات الحماٌة الواردة فً هذا المانون.
المادة السادسة
مع عدم االخالل بؤٌة عموبة اشد تنص علٌها فً الموانٌن النافذة فً االللٌم:
أوالًٌ :عالللللب بؽرامللللة التمللللل عللللن ( )1888,888ملٌللللون دٌنللللار والتزٌللللد علللللً ( )5888,888مالٌللللٌن دٌنللللار
كل من حرض على اجراء عملٌة ختان انثى.
ثانٌللللاًٌ :عالللللب بللللالحبس مللللدة التمللللل عللللن ( )6سللللتة اشللللهر والتزٌللللد علللللى ( )2سللللنتٌن وبؽرامللللة التمللللل عللللن
( )2888,888ملٌللللللونً دٌنللللللار والتزٌللللللد علللللللى ( )5888,888خمسللللللة مالٌللللللٌن دٌنللللللار او باحللللللدى هللللللاتٌن
العموبتٌن
كل من اجرى او ساهم فً عملٌة ختان انثى.
ثالثلللاًٌ :عاللللب بلللالحبس ملللدة التملللل علللن ( )1سلللنة واحلللدة والتزٌلللد عللللى ( )3ثلللالث سلللنوات وبؽراملللة التملللل علللن
( )5888,888خمسلللللة مالٌلللللٌن دٌنلللللار والتزٌلللللد عللللللى ( )18,888,888عشلللللرة مالٌلللللٌن دٌنلللللار او باحلللللدى
هاتٌن العموبتٌن كل من اجرى او ساهم فً عملٌة ختان انثى اذا كانت لاصرة.

رابعلللاًٌ :علللد ظرفلللا ً مشلللددا ً للجلللانً اذا كلللان الفاعلللل طبـٌلللـبا ً او صلللٌدلٌا ً او كٌمٌائٌلللا ً او لابللللة او احلللد معلللاونٌهم
وعلللللللى المحكمللللللة ان تللللللؤمر بمنعلللللله مللللللن مزاولللللللة مهنتلللللله او عمللللللله مللللللدة التزٌللللللد علللللللى ثللللللالث سللللللنوات.
المادة السابعة:
مع عدم االخالل بؤٌة عموبة اشد تنص علٌها الموانٌن النافذة فً االللٌم:
ٌعاللللب بلللالحبس ملللدة التملللل علللن سلللتة اشلللهر والتزٌلللد عللللى ثلللالث سلللنوات وبؽراملللة التملللل علللن ملٌلللون دٌنلللار
والتزٌد على خمسة مالٌٌن دٌنار او باحدى هاتٌن العموبتٌن كل من ارتكب عنفا ً اسرٌاً.
المادة الثامنة:

تطبلللللك احكلللللام للللللانون العموبلللللات العراللللللً رللللللم ( )111لسلللللنة  1868المعلللللدل وللللللانون اصلللللول المحكاملللللات
الجزائٌللللة رلللللم ( )23لسللللنة  1821المعللللدل ولللللانون تعللللدٌل تطبٌللللك لللللانون االحللللوال الشخصللللٌة رلللللم ()15
لسنة  2889والموانٌن االخرى النافذة فً االللٌم فٌما لم ٌرد به نص فً هذا المانون.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العاللة تنفٌذ أحكام هذا المانون.
المادة العاشرة:
ٌنفلللللللذ هلللللللذا الملللللللانون اعتبلللللللارا ً ملللللللن تلللللللؤرٌخ نشلللللللره فلللللللً الجرٌلللللللدة الرسلللللللمٌة (وللللللللائع كوردسلللللللتان).
االسباب الموجبة
العنلللؾ األاسلللري ظلللاهرة سللللبٌة مخالفلللة لمبلللادو الشلللرائع السلللماوٌة وحملللوق االنسلللان ولكلللون األسلللرة اسلللاس
المجتملللللع وملللللن اجلللللل حماٌتهلللللا ملللللن التفكلللللن وحماٌلللللة افرادهلللللا واتخلللللاذ االجلللللراءات المانونٌلللللة لسلللللالمتها
واسلللتمرارها ومنلللع العنلللؾ األسلللري بلللالطرق الولائٌلللة لبلللل ولوعللله وبحلللث الحلىىىولاالصىىىبلحٌةوالعبلجٌىىىةبعىىىد
وقوعه ,فمد شرع هذا المانون

لانون الحماٌة من العنؾ األسري األردنً رلم  6لسنة : 2889
المادة-1
ٌسلللمى هلللذا الملللانون ( للللانون الحماٌلللة ملللن العنلللؾ األسلللري لسلللنة  ) 2889وٌعملللل بللله ملللن تلللارٌخ نشلللره فلللً
الجرٌدة الرسمٌة 8
المادة-2
ٌكلللون للكلملللات والعبلللارات التالٌلللة حٌثملللا وردت فلللً هلللذا الملللانون المعلللانً المخصصلللة لهلللا ادنلللاه ملللا للللم تلللدل
المرٌنة على ؼٌر ذلن -:
الوزارة :وزارة التنمٌة األجتماعٌة 8
الوزٌر :وزٌر التنمٌة االجتماعٌة 8
المحكمة:المحكمة المختصة 8

افراد االسرة:األشخاص المذكورون فً المادة ( )3من هذا المانون ممن ٌمٌمون فً البٌت األسري 8
البٌت االسري:المنزل الذي ٌمٌم فٌه افراد االسرة معا 8
المتضرر:الشخص الذي ٌمع علٌه العنؾ األسري وفما الحكام هذا المانون 8
المكان اآلمن :أي مكــان ٌحــمك االمن للمتضرر ٌعتمده الوزٌر 8
الموظفون المكلفون :موظفو الوزارة الذٌن ٌحددهم الوزٌر وضباط وافراد ادارة حماٌة األسرة 8
ادارة حماٌة األسرة:االدارة المنشؤة فً مدٌرٌة االمن العام والمختصة بحماٌة أألاسرة 8
المركز االمنً:المركز التابع لمدٌرٌة الشرطة اٌنما وجد 8
لجان الوفاق االسري:أي لجنة للوفاق أألسري تإلؾ وفما الحكام هذا المانون 8
المادة-3
لؽاٌات هذا المانون ٌمصد بؤفراد األسرة -:
أ -الزوج والزوجة بعمد زواج شرعً وابناإهم واحفادهم 8
ب -ابناء احد الزوجٌن من زواج شرعً نخر 8
ج -والد ووالدة أي من الزوجٌن 8
د -االخوة واالخوات الي من الزوجٌن 8
هـ -الشخص المشمول بحضانة اسرة بدٌلة ممن لم ٌتم الثامنة عشرة من عمره وفما الحكام أي تشرٌع نافذ
المفعول8
المادة-4
أ -مللللع مراعللللاة احكللللام لللللانون العموبللللات النافللللذ المفعللللول واي تشللللرٌع اخللللر ذي عاللللللة  ,تطبللللك احكللللام هللللذا
المانون على
لضاٌا العنؾ االسري 8

ب -تتمتللللع جمٌللللع االجللللراءات والمعلومللللات المتعلمللللة بمضللللاٌا العنللللؾ االسللللري التللللً تنظللللر امللللام أي جهللللة ذات
عاللة بما فً
ذلن المحاكم بالسرٌة التامة 8
ج -للمحكمة مراعاة التمارٌر المتعلمة بمضاٌا العنؾ االسري الممدمة الٌها من الجهات الرسمٌة المختصة 8
المادة-5
فٌمللا عللدا الجللرائم التللً تخللتص بهللا محكمللة الجناٌللات تعتبللر الجللرائم الوالعللة علللى االشللخاص الطبٌعٌللٌن عنفللا ً
اسرٌا ً اذا ارتكبها احد افراد االسرة تجاه أي فرد نخر منها 8
المادة-6
أ -1-تإللللؾ بملللرار ملللن اللللوزٌر  ,بالتنسٌلللـك ملللع ادارة حماٌلللة األسلللرة لجلللان تسلللمى ( لجلللان الوفلللاق االسلللري )
وٌحللللللللللدد فللللللللللً هللللللللللذا المللللللللللرار عللللللللللدد اعضللللللللللاء كللللللللللل لجنللللللللللة وٌسللللللللللمً احللللللللللدهم رئٌسللللللللللا لهللللللللللا 8
 -2تتللللولى لجللللان الوفللللاق االسللللري بللللذل مسللللاعً االصللللالح والتوفٌللللك بللللٌن افللللراد أألسللللرة  ,ولهللللا االسللللتعانة
بلللللذوي الخبلللللرة واالختصلللللاص ملللللن اي جهلللللة ذات عالللللللة وملللللن المجتملللللع المحللللللً لتحمٌلللللك هلللللذه الؽاٌلللللة 8
ب -لللللوزٌر تفلللوٌض الصلللالحٌة المنصلللوص علٌهلللا فلللً البنلللد (  ) 1ملللن الفملللرة ( أ ) ملللن هلللذه الملللادة الملللٌن
علللام اللللوزارة او اللللى أي ملللن ملللدٌري الملللدٌرٌات فلللً اللللوزارة او فلللً مراكلللز المحافظلللات واأللوٌلللة وٌشلللترط فلللً
هذا التفوٌض ان ٌكون خطٌا ومحددا 8

المادة-2
تعطللللى افضلللللٌة التحوٌللللل الللللى لجللللان الوفللللاق االسللللري وذلللللن لبللللل اتخللللاذ أي مللللن تللللدابٌر الحماٌللللة المنصللللوص
علٌها فً هذا المانون على ان تراعى فً ذلن مصلحة االسرة 8
المادة-9

أ -عللللى أي ملللن مملللدمً الخلللدمات الطبٌلللة او االجتماعٌلللة او التعلٌمٌلللة ملللن المطلللاعٌن العلللام او الخلللاص ابلللالغ
الجهات المختصة حال علمه او مشاهدته اثار عنؾ واشعاره انها ناجمة عن عنؾ اسري 8
ب -عللللى المللللوظفٌن المكلفلللٌن اتخللللاذ االجللللراءات الالزملللة لضللللمان سلللالمة المتضللللرر مللللن افلللراد االسللللرة حللللال
علمهم بؤي من لضاٌا العنؾ أألسري 8
المادة-8

عللللى الضلللابطة العدلٌلللة ملللن افلللراد وضلللباط االملللن العلللام االنتملللال اللللى مكلللان وللللوع العنلللؾ أألسلللري الملللدعى بللله
فً أي من الحاالت التالٌة -:
أ-عنللللللد ورود بللللللالغ ٌتضللللللمن ان هنللللللان حالللللللة عنللللللؾ اسللللللري لائمللللللة او انهللللللا علللللللى وشللللللن الولللللللوع 8
ب-عنللللللللد ورود بللللللللالغ ٌتضللللللللمن خرلللللللللا ً المللللللللر حماٌللللللللة نافللللللللذ صللللللللدر وفمللللللللا ً الحكللللللللام هللللللللذا المللللللللانون 8
المادة-18
ٌلتلللللزم الموظفلللللون المكلفلللللون بضلللللمان حماٌلللللة المبلولللللػ بعلللللدم االفصلللللاح علللللن اسلللللمه وهوٌتللللله اال اذا تطلبلللللت
االجللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللراءات
المضائٌة ؼٌر ذلن وذلن تحت طائلة المسإولٌة المانونٌة .
المادة-11
ٌجلللوز لملللدٌر ادارة حماٌلللة األسلللرة او رئلللٌس لسلللم حماٌلللة االسلللرة فلللً لضلللٌة متعلملللة بلللالعنؾ االسلللري اتخلللاذ
أي ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن

االجلللراءات المبٌنلللة ادنلللاه كتلللدبٌر حماٌلللة احتلللرازي لضلللمان علللدم التعلللرض للمتضلللرر او أي ملللن افلللراد األسلللرة
-:

أ -تعهللللللللللد مللللللللللن المشللللللللللتكى علٌلللللللللله بعللللللللللدم التعللللللللللرض للمتضللللللللللرر او أي مللللللللللن افللللللللللراد االسللللللللللرة 8
ب -فلللً حلللال وجلللود خطلللر عللللى المتضلللرر او احلللد افلللراد اسلللرته ٌمكلللن اتخلللاذ أي ملللن االجلللراءات التالٌلللة -:
-1علللدم السلللماح للمشلللتكى علٌللله بلللدخول البٌلللت االسلللري لملللدة ال تزٌلللد عللللى ( )49سلللاعة اذا للللم ٌكلللن هنلللان
وسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللٌلة
اخرى لتؤمٌن الحماٌة للمتضرر او أي من افراد أألسرة .

-2االحتفلللاظ بالمشلللتكى علٌللله لملللدة ال تزٌلللد عللللى ( )24سلللاعة فلللً ادارة حماٌلللة األسلللرة او احلللد السلللامها لحلللٌن
تلللؤمٌن الحماٌلللة للمتضلللرر او الي ملللن افلللراد االسلللرة اذا تعلللذر اتخلللاذ ا جلللراء المشلللار الٌللله فلللً البنلللد (  ) 1ملللن
هذه الفمرة 8
المادة-12
أٌ -جللللوز لمللللدٌر ادارة حماٌللللة األسللللرة او رإسللللاء السللللام الحماٌللللة فللللً المحافظللللات وبالتعللللاون والتنسللللٌك مللللع

اللللوزارة او أي ملللن ملللدٌرٌاتها تحوٌلللل المتضلللرر و المشلللتكى علٌللله اللللى لجلللان الوفلللاق االسلللري فلللً المرحلـلللـة
االولى فً حــال موافمة الطرفٌن لبل احالة االمر الى المحكمة 8
ب -رذا للللم ٌلللتم التوصلللل اللللى اتفلللاق بلللٌن الطلللرفٌن وفملللا ً ألحكلللام الفملللرة (أ) ملللن هلللذه الملللادة فٌحلللال االملللر اللللى
المحكمة واذا ما تم التوصل الى اتفاق بٌن الطرفٌن تتولؾ مالحمة المشتكى علٌه 8

المادة-13
أ -تصلللدر المحكملللة حلللال لناعتهلللا بضلللرورة حماٌلللة المتضلللرر وافلللراد أألسلللرة أملللر حماٌلللة ٌللللزم المشلللتكى علٌللله
بللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللؤي
مما ٌلً -:
-1عللللللللدم التعللللللللرض للمتضللللللللرر او أي مللللللللن افللللللللراد األسللللللللرة او التحللللللللرٌض علللللللللى التعللللللللرض لهللللللللم 8
-2علللدم االلتلللراب ملللن مكلللان االلاملللة البدٌللللة سلللواء كلللان مكانلللا نمنلللا او دار رعاٌلللة او أي مكلللان ٌلللذكر فلللً املللر
الحماٌة 8
 -3علللللللللللللدم االضلللللللللللللرار بالممتلكلللللللللللللات الشخصلللللللللللللٌة للمتضلللللللللللللرر او أي ملللللللللللللن افلللللللللللللراد االسلللللللللللللرة 8
 -4تمكللللٌن المتضللللرر او المفللللوض مللللن لبللللله مللللن دخللللول البٌللللت األسللللري بوجللللود الموظللللؾ المكلللللؾ الخللللذ
ممتلكاتلللللللللللللله الشخصللللللللللللللٌة وتسلللللللللللللللٌمها لصللللللللللللللاحب العاللللللللللللللللة بموجللللللللللللللب ضللللللللللللللبط باسللللللللللللللتالمها 8
بٌ -لتـللللللللللـزم اطللللللللللراؾ الشللللللللللكوى بعللللللللللدم التصللللللللللرؾ بللللللللللاالموال المخصصللللللللللة لمعٌشللللللللللة أألسللللللللللرة 8
المادة-14
أٌ -صلللدر أملللر الحماٌلللة ملللن المحكملللة لملللدة ال تزٌلللد عللللى شلللهر  ,لابللللة للتجدٌلللد وفملللا الحكلللام هلللذه الملللادة 8
بٌ -جللللوز تجدٌللللد أمللللر الحماٌللللة علللللى ان ال تتجللللاوز مللللدة الحماٌللللة سللللتة اشللللهر وذلللللن فللللً أي مللللن الحـللللـاالت
التالٌلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة -:
 -1اذا تم انتهاكه او خرله من المشتكى علٌه 8
 -2اذا التنعللللت المحكمللللة بضللللرورة حماٌللللة المتضللللرر او أي مللللن افللللراد األسللللرة الللللذٌن تللللم ذكللللرهم فللللً امللللر
الحماٌللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة 8
ج -الي ملللن طرفلللً النلللزاع اثنلللاء نفلللاذ للللرار الحماٌلللة التملللدم اللللى المحكملللة بطللللب الؽائللله او تعدٌلللله بنلللاء عللللى
اي مستجدات 8
د -تصلللدر المحكملللة اي للللرارات الحملللة بلللؤمر الحماٌلللة عنلللد الضلللرورة لضلللمان تنفٌلللذه وسلللالمة افلللراد األسلللرة 8
المادة-15

للمحكملللة تولٌلللؾ المشلللتكى علٌللله لملللدة ال تزٌلللد عللللى اسلللبوع فلللً أي ملللن الحلللاالت التالٌلللة كتلللدابٌر حماٌلللة -:
أ-اذا التنعلللت ان املللر الحماٌلللة االحتلللرازي او املللر الحماٌلللة ال ٌفلللً بؽلللرض حماٌلللة المتضلللرر او أي ملللن افلللراد
أألسرة الذي ٌحتاج للحماٌة 8
ب-اذا لللللللللللم ٌلتللللللللللزم المشللللللللللتكى علٌلللللللللله بللللللللللؤمر الحماٌللللللللللة االحتللللللللللرازي او امللللللللللر الحماٌللللللللللة لاصللللللللللدا ً 8
المادة-16
أ -اذا تللم خللرق امللر الحماٌللة او أي مللن شللروطه مللن المشللتكى علٌلله لاصللدا ً متعمللدا ً فٌعالللب مللن لبللل المحكمللة
على النحو التالً -:
-1بؽرامللللة ال تزٌللللد علللللى مائللللة دٌنللللار او بللللالحبس مللللدة ال تزٌللللد علللللى شللللهر او بكلتللللا هللللاتٌن العمللللوبتٌن 8
-2بؽرامللة ال تزٌلللد علللى ملللائتً دٌنلللار او بللالحبس ملللدة ال تزٌلللد علللى ثالثلللة اشلللهر او بكلتللا هلللاتٌن العملللوبتٌن اذا
التــلللللللللللـرن خلللللللللللرق املللللللللللر الحماٌـلللللللللللـة باسلللللللللللتخدام العنلللللللللللؾ تجلللللللللللاه أي ملللللللللللن المشلللللللللللمولٌن بللللللللللله 8
ب -اذا تكلللرر خلللرق املللر الحماٌلللة الكثلللر ملللن ملللرتٌن فٌعاللللب المشلللتكى علٌللله بلللالحبس ملللدة ال تمـلللـل علللن ثالثلللة
اٌام وال تزٌد على ستة اشهر وبؽرامة ال تزٌد على مائتً دٌنار 8
المادة-12
تنظلللر المحكملللة بطللللب التعلللوٌض بنلللاء عللللى طللللب المتضلللرر او أي جهلللة ذات عالللللة بللله  ,عللللى ان تإخلللذ بعلللٌن
االعتبار باالضافة للمواعد العامة ما ٌلً -:
أ-الوضللع المللالً لطرفللً النللزاع ومللدى تللؤثٌر الللزام المللدعى علٌلله بللدفع كامللل التعوٌضللات علللى وضللع االسللرة
8
ب-المصارٌؾ التً ترتبت نتٌجة اجراءات الحماٌة 8

المادة-19
فللللً حللللال موافمللللة اطللللراؾ النللللزاع  ,للمحكمللللة اتخللللاذ االجللللراءات المبٌنللللة ادنللللاه كبللللدٌل او اضللللافة الللللى امللللر
الحماٌلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة -:
أ -تحوٌل كل من المتضرر والمشتكى علٌه الى لجان الوفاق االسري 8
ب -تحوٌللللل احللللد او كللللال طرفللللً الشللللكوى وافللللراد االسللللرة الللللى جلسللللات االرشللللاد االسللللري او اعللللادة التؤهٌللللل
النفسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللً
واالجتماعً 8
المللللللللللادةٌ -18صللللللللللدر مجلللللللللللس الللللللللللوزراء االنظمللللللللللة الالزمللللللللللة لتنفٌللللللللللذ احكللللللللللام هللللللللللذا المللللللللللانون 8
المادةٌ -28صدر الوزٌر التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ احكام هذا المانون 8


نصوص ومواد لانون الحماٌة من العنؾ أألسري فً سورٌا
المادة ( : ) 1
ٌسمىهذاالقانونقانونالحماٌةمنالعنؾأألسري 

المادة (:) 2
 تطبىىىىىىى احكىىىىىىىامهىىىىىىىذاالقىىىىىىىانونعلىىىىىىىىقضىىىىىىىاٌاالعنىىىىىىىؾاأل سىىىىىىىريدونمسىىىىىىىا باحكىىىىىىىامقىىىىىىىانون
العقوبىىىىىىىىاتبالنسىىىىىىىىبةللقضىىىىىىىىاٌاالجنابٌىىىىىىىىةاالخىىىىىىىىرىاوايقىىىىىىىىانوناخىىىىىىىىروتعتبىىىىىىىىراالجىىىىىىىىىراءات
والتىىىىىىدابٌرالىىىىىىواردةفٌىىىىىىهمكملىىىىىىةلبلحكىىىىىىامالىىىىىىواردةفىىىىىىً قىىىىىىانوناخىىىىىىروموازٌىىىىىىةالياجىىىىىىراءات
اخرىؼٌرموقوفةعلٌها 
المادة ( ) 3تعرٌؾ العنؾ األسري
العنلللللؾ أألسلللللري  :هىىىىىوكىىىىىلشىىىىىكلمىىىىىناشىىىىىكالاسىىىىىاءةالمعاملىىىىىةالبدنٌىىىىىةاوالنفسىىىىىٌةاوالجنسىىىىىٌةاو
التهدٌىىىىدبىىىىهوالقىىىىابمعلىىىىىاسىىىىا الجىىىىن اوضىىىىدايفىىىىردمىىىىنافىىىىراداالسىىىىرةمىىىىنقبىىىىلفىىىىرداخىىىىر
فىىىىىًاطىىىىىارالعبلقىىىىىاتالشخصىىىىىٌةاواأل سىىىىىرٌةاوالىىىىىذيٌرتكبىىىىىهالشىىىىىخصبمىىىىىااللىىىىىهمىىىىىنسىىىىىلطة
اووالٌىىىىىىىةاومسىىىىىىىإولٌةفىىىىىىىًاأل سىىىىىىىرةاوبسىىىىىىىببمىىىىىىىاٌعتبىىىىىىىرعبلقىىىىىىىةاعالىىىىىىىةاوكفالىىىىىىىةاوتبعٌىىىىىىىة
معٌشىىىىىىٌة_(ٌمكىىىىىىنانٌإخىىىىىىذالتعرٌىىىىىىؾحسىىىىىىباالعىىىىىىبلنالعىىىىىىالمًبشىىىىىىان(القضىىىىىىاءعلىىىىىىىالعنىىىىىىؾ
وكافةالمصادرالدولٌةذاتالصلة 
المحكمىىىىىة :بدرجىىىىىىةمحكمىىىىىىةالبداٌىىىىىةٌنىىىىىىاطبهىىىىىىاالنظىىىىىربقضىىىىىىاٌاالعنىىىىىىؾاالسىىىىىريحسىىىىىىبماٌىىىىىىنص
علٌههذاالقانوناومحكمةاألسرةعندتشكٌلها 
ثانٌا:الٌاتتقدٌمالببلؼات 
المادة ()4
 لكىىىىىلضىىىىىحٌةاوشىىىىىاهداوعضىىىىىوفىىىىىًاأل سىىىىىرةاومىىىىىنتىىىىىربطهمبهىىىىىاعبلقىىىىىاتوثٌقىىىىىةوللقىىىىىابمٌن
علىىىىىىىىتقىىىىىىىدٌمالخىىىىىىىدماتالطبٌىىىىىىىةمىىىىىىىن القطىىىىىىىاعٌنالعىىىىىىىاموالخىىىىىىىاصولمراكىىىىىىىزتقىىىىىىىدٌمالمسىىىىىىىاعدة
لضىىىىىىحاٌاالعنىىىىىىؾاالسىىىىىىريتقىىىىىىدٌمبىىىىىىبلغاةاخبىىىىىىارشىىىىىىكوىالعنىىىىىىؾاالسىىىىىىريالىىىىىىىالشىىىىىىرطةاو
االدعاءالعاماوامامالمحكمةمباشرة 
المادة( )5
 ٌلتىىىىىىزمالموظفىىىىىىونالمكلفىىىىىىونبانفىىىىىىاذالقىىىىىىانونوخاصىىىىىىةمىىىىىىدٌرٌاتوافىىىىىىرادالشىىىىىىرطةوالضىىىىىىابطة
العدلٌىىىىىىىةالمخ تصىىىىىىىونبااالسىىىىىىىتجابةالفورٌىىىىىىىةللببلؼىىىىىىىاتالمتعلقىىىىىىىةباسىىىىىىىاءةالمعاملىىىىىىىةواالسىىىىىىىتجابة
الفورٌىىىىىىةالفورٌىىىىىىةلطلىىىىىىبالمسىىىىىىاعدةوالحماٌىىىىىىةواالنتقىىىىىىالالىىىىىىىمكىىىىىىانوقىىىىىىوعالعنىىىىىىؾاالسىىىىىىري
المدعىبهوذل فًالحاالتالتالٌة 
ا:عندماٌشٌرصاحبالببلغالىانالعنؾعلىوش الوقوعاوانهالٌزالقابما 
ب:عنىىىىىىدماٌشىىىىىىٌرصىىىىىىاحبالىىىىىىببلغالىىىىىىىوجىىىىىىودامىىىىىىرنافىىىىىىذبشىىىىىىانالعنىىىىىىؾاألسىىىىىىريوانىىىىىىهمىىىىىىن
المحتملخروهذااالمر 
ج:عندماٌشٌرصاحبالببلغالىوقوعالعنؾاألسريفعبل 

المادة( )6

 وٌنبؽًعندتلقًالببلغانتقومالشرطةبالتحقٌ االولًوان 
ا:تسىىىىىىتمعالىىىىىىىاالطىىىىىىراؾوالشىىىىىىهودبمىىىىىىا فىىىىىىًذلىىىىىى االطفىىىىىىالفىىىىىىًؼىىىىىىرؾمنفصىىىىىىلةوظىىىىىىروؾ
مبلبمةواتاحةالفرصةلكلمنهملؤلدالءباقوالهمباالحرٌةوسرٌةوامان 
ب:تسجلالببلغبالتفصٌل 
ج:اخطارالضحٌةبحقوقهاعلىالنحوالذيسٌردفًهذاالقانون 
د:تحرٌرمحظرالعنؾاالسريوالتصرؾفٌهطبقاللقانون 
ه:نقىىىىىىلاواتخىىىىىىاذ االجىىىىىىراءاتالبلزمىىىىىىةلنقىىىىىىلالضىىىىىىحٌةالىىىىىىىاقىىىىىىربمستشىىىىىىفىاومركىىىىىىزصىىىىىىحً
للعبلجعنداالقتضاء 
و:نقىىىىىىلاواتخىىىىىىاذاالجىىىىىىراءاتاالزمىىىىىىةلنقىىىىىىلالضىىىىىىحٌةواالطفىىىىىىالالىىىىىىىمكىىىىىىانامىىىىىىناوالىىىىىىىاحىىىىىىد
دوراالٌواءاودورالحماٌةاوالمبلجىعنداالقتضاء 
ز:توفٌرالحماٌةلمقدمالببلغالمتعل ٌالعنؾاالسريعنداالقتضاء 
ف:اتخىىىىىىاذالترتٌبىىىىىىاتاالزمىىىىىىىةالبعىىىىىىادالمىىىىىىىتهممىىىىىىنالمنىىىىىىىزلواذاتعىىىىىىذرذلىىىىىىى وكانىىىىىىتالضىىىىىىىحٌة
التزالفًخطراتخاذالترتٌباتاالزمةللقب علٌه 
المادة ()2
 ٌجىىىىىىىىوزللضىىىىىىىىحٌةاوللشىىىىىىىىاهداولصىىىىىىىىاحبالىىىىىىىىببلغانٌحىىىىىىىىر الشىىىىىىىىكوىالمتعاقىىىىىىىىةبىىىىىىىىالعنؾ
االسريمباشرةاماماحدىالمحاكمالتالٌة 
ا:محكمةاالسرةانوجدت 

ب:محكمةالبداٌةالتًٌقعبدابرتهامحلاقامةالمتهم 
 ج:محكمىىىىىىىىىىىىىىىىةالبداٌىىىىىىىىىىىىىىىىةالتىىىىىىىىىىىىىىىىًٌقىىىىىىىىىىىىىىىىعبىىىىىىىىىىىىىىىىدابرتهامحىىىىىىىىىىىىىىىىلاقامىىىىىىىىىىىىىىىىةالضىىىىىىىىىىىىىىىىحٌة 

د:محكمةالبداٌةالتًوقعبدابرتهااوٌقعبدابرتهاالعنؾ 
ه:محكمىىىىىةالبداٌىىىىىةالتىىىىىًٌقىىىىىعبىىىىىدابرتهامحىىىىىلاقامىىىىىةالمإقتىىىىىةالضىىىىىحٌةاذاؼىىىىىادرتمحىىىىىلاقامتهىىىىىا
الدابملتجنبمزٌدمنالعنؾواساءةالمعاملة 

المادة ) 9( :
 ٌجىىىىىىىوزللضىىىىىىىحٌةانتقىىىىىىىدمالىىىىىىىببلغالمتعلىىىىىىى بىىىىىىىالعنؾاالسىىىىىىىريالىىىىىىىىالمستشىىىىىىىفىاوالمركىىىىىىىز
الصىىىىىىحًالعىىىىىىاماوالخىىىىىىاصالحالتىىىىىىهالىىىىىىىمركىىىىىىزالشىىىىىىرطةالمخىىىىىىتصبالىىىىىىدابرةالقضىىىىىىابٌةالتىىىىىىً
ٌقعبهاالمرف الصحً 

المادة :8
ٌجىىىىىىىىوزالقىىىىىىىىاربالضىىىىىىىىحٌةاواالصىىىىىىىىدقاءاوالمدرسىىىىىىىىٌناواالشىىىىىىىىخاصالىىىىىىىىذٌنٌقىىىىىىىىدمونلهىىىىىىىىا
المساعدةتقدٌمالببلغالىالشرطةاواالدعاءالعاملمباشرةالتحقٌ البلزم 
المادة 18
 علىىىىىىىىالموظىىىىىىىؾالمكلىىىىىىىؾبانفىىىىىىىاذالقىىىىىىىانوناخطىىىىىىىارضىىىىىىىحٌةالعنىىىىىىىؾاألسىىىىىىىريبحقوقهىىىىىىىافىىىىىىىً
المرحلىىىىىةاالولىىىىىىمىىىىىنشىىىىىكواهاالمتعلقىىىىىةبمخالفىىىىىةحقوقهىىىىىاالقانونٌىىىىىة,وانٌقىىىىىدملهىىىىىابٌانىىىىىاٌوضىىىىىا
باٌجازواجباتاالمنالعاموالجهازالقضابًفٌماٌتعل بالضحٌة 
المادة 11:

ٌنبؽىىىىىًعلىىىىىىفىىىىىرد الشىىىىىرطةالىىىىىذيٌتلقىىىىىىاخبىىىىىارابشىىىىىانالعنىىىىىؾاالسىىىىىريانٌحىىىىىررتقرٌىىىىىراوافٌىىىىىا
بذال ٌكونجزءامنالمحضروتزوٌدالضحٌةبنسخةمصدقة 


المادة12
وٌنبؽًانٌشملالتقرٌرفٌماٌشملساعةوتارٌ تلقًالببلغ االجراءالمتخذ العبلقةبٌنالطرفٌن االسمالكامللكلمنالطرفٌن جن كلمنالطرفٌن عمركلمنالطرفٌن معلوماتعنالمستوٌاتالمهنٌةوالعلمٌةللطرفٌن ساعةبدءالتحقٌ فًالببلغ مدىتعر االطفالللعنؾومدىوقوعهامامهم نوعومدىالعنؾوجسامةاالساءة نوعالسبلفاواالداةالمستخدمة  اٌىىىىىىىةبٌانىىىىىىىاتاخىىىىىىىرىالزمىىىىىىىةلتحلٌىىىىىىىلالظىىىىىىىروؾالتىىىىىىىًادتال وقىىىىىىىوعالعنىىىىىىىؾوالمحٌطىىىىىىىةبىىىىىىىهونتابجه 
اٌةوثاب اومرفقاتتفٌدفًالمراحلالتالٌة  الوقىىىىىىتالىىىىىىذياسىىىىىىتؽرقهفىىىىىىردالشىىىىىىرطةللسىىىىىىٌطرةعلىىىىىىىالموقىىىىىىؾواالجىىىىىىراءاتالتىىىىىىًاتخىىىىىىذهاومرافقٌه 
التارٌ والتوقٌتالفعلًالياجراءاوامرتماتخاذهومضمونه  ا لمادة 13ٌنبؽىىىىىًعلىىىىىىمىىىىىدٌراالمىىىىىنالعىىىىىامانٌجمىىىىىعكافىىىىىةالبٌانىىىىىاتالىىىىىواردةبتقىىىىىارٌرالعنىىىىىؾالمنزلىىىىىًوان
ٌقىىىىىدمتقرٌىىىىىراسىىىىىنوٌاعنهىىىىىاالىىىىىىوزارةالعىىىىىدلالهٌبىىىىىةالسىىىىىورٌةلشىىىىىإونأألسىىىىىرةاللجنىىىىىةالوطنٌىىىىىة
لشىىىىىىىبونالمىىىىىىىراةمجلىىىىىىى الشىىىىىىىعبوانٌتىىىىىىىٌاالبٌانىىىىىىىاتاالحصىىىىىىىابٌةضىىىىىىىمنالبٌانىىىىىىىاتالسىىىىىىىنوٌة
لمدٌرٌةاالمنالعام 
المادةٗٔ 
ٌنبؽًانٌشملالتقرٌرالسنويعلىسبٌلالمثالالالحصرماٌلً 
 مجموعالببلؼاتالواردة  عددالمحاضرالمحررةللضحاٌامنكبلالجنسٌن عددالببلؼاتالتًتمالتحقس فٌها متوسطالوقتاالزمالستجابةالشرطةللببلؼات نىىىىىوعاالجىىىىىراءالىىىىىذياتخذتىىىىىهالشىىىىىرطةللتصىىىىىرؾفىىىىىًالىىىىىببلغبمىىىىىافىىىىىًذلىىىىى عىىىىىدداالشىىىىىخاصالىىىىىىذٌنتىىىىىىمالقىىىىىىب علىىىىىىٌهموعىىىىىىددالمالفىىىىىىاتالتىىىىىىًتمىىىىىىتاحالتهىىىىىىاالىىىىىىىالمحىىىىىىاكمالتوزٌىىىىىىع
الجؽرافًللعنؾالمنزلً
 النسبالمتعلقةبعمرالضحاٌاوالمعتدٌنثالثا :االجراءات المضائٌة

المادة 15
ٌجىىىىوزللمحكمىىىىةاصىىىىدارامىىىىراحتىىىىرازيؼٌىىىىابًبنىىىىاءاعلىىىىىطلىىىىبالضىىىىحٌةفىىىىًحالىىىىةعىىىىدمحضىىىىور
المشىىىىىتكًعلٌىىىىىهامىىىىىامالمحكمىىىىىةاوعىىىىىدمامكىىىىىانتبلٌؽىىىىىهبالحضىىىىىورالختفابىىىىىهاوجهىىىىىلمكانىىىىىه,وٌمكىىىىىن
انٌحتىىىىىوياالمىىىىىرالؽٌىىىىىابًعلىىىىىىامىىىىىربعىىىىىدمالتعىىىىىر فىىىىىًالمسىىىىىتقبلواوبمنىىىىىعالمشىىىىىتكًعلٌىىىىىهمىىىىىن
معارضىىىىىىىىةالضىىىىىىىىحٌةفىىىىىىىىًا سىىىىىىىىتخدامالمسىىىىىىىىكناوالممتلكىىىىىىىىاتالخاصىىىىىىىىةبالضىىىىىىىىحٌةاوالمخصصىىىىىىىىة
لبلستخدامالمشتر اوموجوداتالمنزل 
المادة ٔٙ
ٌجىىىىىوزللمحكمىىىىىةبنىىىىىاءاعلىىىىىىالطلىىىىىبتوسىىىىىٌعنطىىىىىاواأل شىىىىىخاصالىىىىىذٌنٌشىىىىىملهمحىىىىى طلىىىىىباصىىىىىدار
االمىىىىىراالحتىىىىىرازيلٌشىىىىىملالشىىىىىهوداوؼٌىىىىىرهممىىىىىناالقىىىىىاربواالشىىىىىخاصالىىىىىذٌنقىىىىىدموااوٌقىىىىىدمون
المساعدةللضحٌة 
مادة ٔ7
وفىىىىىىًحالىىىىىىةوجىىىىىىودخطىىىىىىرجسىىىىىىٌمٌهىىىىىىددحٌىىىىىىاةاوصىىىىىىحةاوسىىىىىىبلمةالضىىىىىىحٌةوعىىىىىىدماحتمىىىىىىالمنىىىىىىع
الخطىىىىىىرالىىىىىىىحىىىىىىٌنصىىىىىىدورامىىىىىىرالمحكمىىىىىىةٌ,جىىىىىىوزللضىىىىىىحٌةاوالحىىىىىىداقاربهىىىىىىااوالحىىىىىىدمىىىىىىوظفً
الصىىىىىىحةاوالشىىىىىىإوناالجتماعٌىىىىىىةطلىىىىىىباستصىىىىىىدارامىىىىىىراحتىىىىىىرازيؼٌىىىىىىابًمإقىىىىىىتضىىىىىىدالمشىىىىىىتكً
علٌىىىىىهمىىىىىنقاضىىىىىًا المىىىىىورالمسىىىىىتعجلةٌصىىىىىدرخىىىىىبللمىىىىىدةاقصىىىىىاهإٗ سىىىىىاعةمىىىىىنوقىىىىىوعالعنىىىىىؾاو
التهدٌدبهوٌجوزانٌنصاالمراالحترازيالؽٌابًعلىماٌلً 
ا–الزامالمشتكًعلٌهبمؽادرةمسكناالسرة 
ب -تنظٌمرإٌةالمشتكًعلٌهألطفاله 

خ -منعالمعتديعلٌهمناالتصالبالضحٌةفًايمكان

دالزامالمشتكًعلٌهبسدادتكالٌؾعبلجالطبًاالزمللضحٌة
ه– منىىىىىىعالتصىىىىىىرؾمىىىىىىنطىىىىىىرؾواحىىىىىىدبىىىىىىاالمولالمشىىىىىىتركةاوالتصىىىىىىرؾبالممتلكىىىىىىاتالمخصصىىىىىىة
لمعٌشةاالسرة 
و -اشىىىىىعارٌسىىىىىلملكىىىىىلمىىىىىنالضىىىىىحٌةوالمشىىىىىتكًعلٌىىىىىهٌفٌىىىىىدبىىىىىانمخالفىىىىىةاالمىىىىىراالحتىىىىىرازيتجٌىىىىىز
القب علىالمشتكًعلٌهوتوجٌهتهمجزابٌةله 
زاشىىىىىعارالضىىىىىحٌةبانىىىىىهٌجىىىىىوزلهىىىىىااضىىىىىافةالىىىىىىاالمىىىىىراالحتىىىىىرازيالؽٌىىىىىابًالمسىىىىىتعجلالصىىىىىادر
بموجبهذاالقانونٌح لهاتحرٌ الدعوىالجنابٌةضدالمعتدي 
د  -اشىىىىىىعارالضىىىىىىحٌةبانىىىىىىهٌجىىىىىىوزلهىىىىىىااضىىىىىىافةالىىىىىىىاالمىىىىىىراالحتىىىىىىرازيالؽٌىىىىىىابًالمسىىىىىىتعجل
الصىىىىىادربموجىىىىىبهىىىىىذاالقىىىىىانونوالىىىىىىحىىىىى تحرٌىىىىى الىىىىىد عوىالجنابٌىىىىىةضىىىىىدالمعتىىىىىديٌ,حىىىىى 
لهلاٌضا 
االدعىىىىىىاءالمىىىىىىدنًواالدعىىىىىىاءامىىىىىىاممحكمىىىىىىةاالحىىىىىىوالالشخصىىىىىىٌةبطلىىىىىىبالطىىىىىىبلواواالنفصىىىىىىالاو
التعوٌ وجبرالضرروالحقوواالخرى
طاشىىىىىىعارالطىىىىىىرفٌنخطٌىىىىىىابوجىىىىىىوبتقىىىىىىدٌمبٌانىىىىىىاتخطٌىىىىىىةللمحكمىىىىىىةبكافىىىىىىةاالجىىىىىىراءاتالتىىىىىىً
ٌتخىىىىذانهامىىىىىناجىىىىىلالحصىىىىولعلىىىىىىاال مىىىىىربالحملٌىىىىةوبىىىىىاينىىىىىزاعقضىىىىابًامىىىىىامالمحىىىىىاكمالمدنٌىىىىىة
اومحىىىىىىاكماالحىىىىىىداثاومحىىىىىىاكماالحىىىىىىوالالشخصىىىىىىٌةاوبىىىىىىاياجىىىىىىراءاتجنابٌىىىىىىةتخىىىىىىصايمىىىىىىن
الطرفٌن 

المادة 19
ٌبقىىىىىىىاالمىىىىىىراالحتىىىىىىرازيالؽٌىىىىىىابًالمإقىىىىىىتالصىىىىىىادرعىىىىىىنقاضىىىىىىًاالمىىىىىىورالمسىىىىىىتعجلةسىىىىىىاري
المفعىىىىىولالىىىىىىحىىىىىٌنصىىىىىدوراالمىىىىىراالحتىىىىىرازيالؽٌىىىىىابًالنهىىىىىابًعىىىىىنالمحكمىىىىىةالمختصىىىىىةعلىىىىىى
انالتزٌدالمدةعلىعشرةاٌام 
المادة 18
ٌنبؽًاشعارالجهةالمشتكٌةبماٌلً 
ا– انىىىىىىهٌجىىىىىىوزلهىىىىىىاالىىىىىىىجانىىىىىىباسىىىىىىت خداماالمىىىىىىراالحتىىىىىىرازيالصىىىىىىادربموجىىىىىىبهىىىىىىذاالقىىىىىىانون
سىىىىىىواءكىىىىىىانمإقتىىىىىىااونهابٌىىىىىىاانتطلىىىىىىبمىىىىىىنالمحكمىىىىىىةاصىىىىىىدارامىىىىىىرلحماٌتهىىىىىىامىىىىىىنالعنىىىىىىؾاو
اسىىىىىاءةالمعاملىىىىىةمىىىىىرةاخىىىىىرىولهىىىىىااٌضىىىىىاانتطلىىىىىبتجدٌىىىىىدهىىىىىذااالمىىىىىرواوانتطالىىىىىبالنٌابىىىىىة
العامةتحرٌ الدعوىالجنابٌةضدالمعتدي 
ب-انطلىىىىىبالحصىىىىىول علىىىىىىامىىىىىراحتىىىىىرازيؼٌىىىىىابًمإقىىىىىتالٌىىىىىإثراوٌحىىىىىولدونمطالبىىىىىة
بحقوقهاالمدنٌةاوالشرعٌةاوؼٌرها 
ج -انىىىىىهمىىىىىنحىىىىى المشىىىىىتكًعلٌىىىىىهبعىىىىىداشىىىىىعارالجهىىىىىةالمشىىىىىتكٌةبمىىىىىدةٕٗسىىىىىاعةانٌطلىىىىىب
اصدارقراربالؽاءاالمراالحترازيالمإقتاوتعدٌله 
د– انعىىىىىىدماالمتثىىىىىىاللبلمىىىىىىراالحتىىىىىىرازيالؽٌىىىىىىاب ًٌىىىىىىإديالىىىىىىىمحاكمىىىىىىةالمعتىىىىىىديبتهمىىىىىىة
االمتنىىىىىىاععىىىىىىنالتنفٌىىىىىىذقىىىىىىرارقضىىىىىىابًوالىىىىىىىمعاقبتىىىىىىهبالؽرامىىىىىىةوالسىىىىىىجنالمقىىىىىىررتٌنلهىىىىىىذه
التهمةوايتهمةاخرىحسبمقتضىالحال 
المادة ٕٓ 
ٌجىىىىىوزللمحكمىىىىىةبنىىىىىاءاعلىىىىىىطلىىىىىبالضىىىىىحٌةاومحامٌهىىىىىااواحىىىىىداقاربهىىىىىااواحىىىىىدمىىىىىوظفً
الشىىىىىىىإوناالجتماعٌىىىىىىىةاومىىىىىىىوظفً الصىىىىىىىحةاوالطىىىىىىىبالشىىىىىىىرعًاوايشىىىىىىىخصٌقىىىىىىىدملهىىىىىىىا
المساعدةاصدارامرالحماٌة 

المادة 21
ٌجىىىىىوزطلىىىىىباصىىىىىدارهىىىىىذااالمىىىىىربعىىىىىدانقضىىىىىاءمىىىىىدةاالمىىىىىراالحتىىىىىرازيالؽٌىىىىىابًالمإقىىىىىتاو
باالستقبللعنهاوبموازاته 

المادة 22
تسىىىىىتخدماوامىىىىىرالحماٌىىىىىةلحماٌىىىىىةالضىىىىىحٌةاوايمىىىىىناالشىىىىىخاصالمشىىىىىارالىىىىىٌهمفىىىىىًالمىىىىىواد
االعبلهمناستمرارالعنؾاوالتهدٌدبه 
المادة 23
ٌصىىىىىدرالقاضىىىىىًقىىىىىرارهفىىىىىًطلىىىىىباصىىىىىدارالحماٌىىىىىةخىىىىىبللعشىىىىىرةاٌىىىىىاممىىىىىنتىىىىىارٌ الىىىىىببلغ
اومنتارٌ تقدٌمالطلب 
المادة 24
علىالقاضًقبلاصداراالمربالحماٌةانٌتحق منالبٌاناتالواردةفًالطلب 

المادة 25
ٌحتويامرالحماٌةالصادرعنالمحكمةكلاوبع

ماٌلً 

ا -منىىىىىىعالمعتىىىىىىديالمشىىىىىىتكىعلٌىىىىىىهمىىىىىىنالتسىىىىىىببفىىىىىىًمزٌىىىىىىدمىىىىىىنالضىىىىىىررللضىىىىىىحٌةالجهىىىىىىة
المشىىىىىىىىىىىتكٌةاوالشىىىىىىىىىىىخاصالىىىىىىىىىىىذٌنتعىىىىىىىىىىىولهماوتحتضىىىىىىىىىىىنهماوترعىىىىىىىىىىىاهماوالقاربهىىىىىىىىىىىااو
الشخاصالذٌنٌقدمونلهاالمساعدة 
ب-تكلٌىىىىىىؾالمشىىىىىىتكًعلٌىىىىىىهبمؽىىىىىىادرةمسىىىىىىكن االسىىىىىىرةوتىىىىىىر محتوٌاتىىىىىىهوموجوداتىىىىىىهالمعىىىىىىدة
السىىىىىتخداماالسىىىىىرةفٌىىىىىه,علىانالتفصىىىىىلالمحكمىىىىىةبىىىىىايحىىىىىالمىىىىىناالحىىىىىوالفىىىىىًاحقٌىىىىىةاي
منالطرفٌنفًالممتلكات 
ج– تكلٌىىىىىىىؾالمشىىىىىىىتكًعلٌىىىىىىىهبمواصىىىىىىىلةدفىىىىىىىعاالٌجىىىىىىىاراواقسىىىىىىىاطالمسىىىىىىىكنوبىىىىىىىدفعنفقىىىىىىىة
للضىىىىحٌةومىىىىنٌقىىىىٌممعهىىىىامىىىىنافىىىىراداالسىىىىرةومىىىىنفىىىىًحكمهىىىىمممىىىىنتتوجىىىىبعلٌىىىىهنفقىىىىتهم
قانونٌااوتعاقدٌا 
د– تكلٌىىىىىىؾالمشىىىىىىتكًعلٌىىىىىىهبتسىىىىىىلٌموتمكىىىىىىٌنالضىىىىىىحٌةمىىىىىىناسىىىىىىتخداماالجهىىىىىىزةوالمعىىىىىىدات
وموجوداتالمنزلوسٌارةاالسرة 
ه-تنظٌمرإٌةالمشتكًعلٌهالطفاله 
و -منىىىىىعالمشىىىىىتكًعلٌىىىىىهمىىىىىناالتصىىىىىالبىىىىىايوسىىىىىٌلةبالضىىىىىحٌةسىىىىىواءفىىىىىًالمنىىىىىزلاومكىىىىىان
العملاوايمكاناخرتترددعلٌهبمافًذل فًاالماكنالعامة 
ز -منىىىىىىعالمشىىىىىىتكًعلٌىىىىىىهمىىىىىىنشىىىىىىراءاوحمىىىىىىلاواسىىىىىىتخداماوحٌىىىىىىازةسىىىىىىبلفنىىىىىىارياواي
سىىىىىىبلفاخىىىىىىرتحىىىىىىددهالمحكمىىىىىىةاواياداةٌمكىىىىىىناسىىىىىىتخدامهالبلعتىىىىىىداءعلىىىىىىىالضىىىىىىحٌةاواي
مىىىىىىناالشىىىىىىخاصالمىىىىىىذكورٌناعىىىىىىبلهوحسىىىىىىبماتحىىىىىىددهالمحكمىىىىىىة,وذلىىىىىى اذاتبىىىىىىٌنللمحكمىىىىىىةان
وجىىىىىودمثىىىىىلهىىىىىذاالسىىىىىبلففىىىىىًحىىىىىوزةالمشىىىىىتكًعلٌىىىىىهاواناسىىىىىتخدامهلىىىىىهقىىىىىدٌعىىىىىر حٌىىىىىاة
اوسبلمةالضحٌةاواالشخاصالمذكورٌنللخطر 
ف -تكلٌىىىىىىؾالمشىىىىىىتكًعلٌىىىىىىهبسىىىىىىدادتكىىىىىىالٌؾالعىىىىىىبلجالطبىىىىىىًوالنفسىىىىىىًوتكىىىىىىالٌؾالمحامىىىىىىاة
وبدلاالٌواءعنالضحٌةومرافقٌها 
ط-منعتصرؾايمنالطرفٌنبالممتلكات 
ي -الىىىىىىىزامالمشىىىىىىىتكًعلٌىىىىىىىهبالخضىىىىىىىوعالىىىىىىىىعىىىىىىىبلجنفسىىىىىىىًاوجلسىىىىىىىلتارشىىىىىىىاداسىىىىىىىرياو
بىىىىىىراملتاهٌىىىىىىلوتىىىىىىدرٌبحسىىىىىىبماتحىىىىىىددهالمحكمىىىىىىةوٌلىىىىىىزمباحضىىىىىىارشىىىىىىهادةبىىىىىىذل وتقرٌىىىىىىر
بالتابلخبللالمدةالمقررة 
 اصىىىىىىىىىىداراوامىىىىىىىىىىرخدمىىىىىىىىىىةالمجتمىىىىىىىىىىعكعقوبىىىىىىىىىىةبدٌلىىىىىىىىىىةللعقوبىىىىىىىىىىاتالمانعىىىىىىىىىىةللحرٌىىىىىىىىىىةوتحددالمحكمىىىىىةالجهىىىىىةوالمىىىىىدةالزمنٌىىىىىةللخدمىىىىىةعلىىىىىىانٌبىىىىىرزالمشىىىىىتكًعلٌىىىىىهشىىىىىهادةمىىىىىن
الجهةالمعنٌةتثبتالتزامهبالخدمة 
ل -ايامىىىىىىىىىىىرتىىىىىىىىىىىرىالمحكمىىىىىىىىىىىةانمنشىىىىىىىىىىىاننننهتوفٌرحماٌىىىىىىىىىىىةفعالىىىىىىىىىىىةللضىىىىىىىىىىىحٌةاوالي
مناالشىىىىىىخاصالمحتمىىىىىىلتعرضىىىىىىهملىىىىىىبلذىبسىىىىىىببعبلقىىىىىىتهمبالضىىىىىىحٌةاوتقىىىىىىدٌمهمالمسىىىىىىاعدة
لها 
المادة 22
للمحكمىىىىىىىةانتقىىىىىىىررعقىىىىىىىدجلسىىىىىىىلتسىىىىىىىرٌةللحفىىىىىىىاظعلىىىىىىىىخصوصىىىىىىىٌاتالطىىىىىىىرفٌن,علىىىىىىىى
حضىىىىىىىىورالمحىىىىىىىىامٌٌنوممثلىىىىىىىىًالهٌبىىىىىىىىاتالمعنٌىىىىىىىىةبتقىىىىىىىىدٌمخىىىىىىىىدماتاجتماعٌىىىىىىىىةاوصىىىىىىىىحٌة
للضحٌةاوالخبراءالذٌنتستعٌنبهمالمحكمةالٌعتبرانتهاكالسرٌةالجلسة 

المادة 29

ٌقىىىىىععىىىىىبءاالثبىىىىىاتفىىىىىًهىىىىىذهاالحىىىىىوال علىىىىىىالمشىىىىىتكًعلٌىىىىىهالىىىىىذيٌنبؽىىىىىًانٌثبىىىىىتعىىىىىدم
وقوعالعنؾاالسري 
المادة 28
ترسىىىىىلالمحكمىىىىىةاوقاضىىىىىًاالمىىىىىورالمسىىىىىتعجلةنسىىىىىخاعىىىىىنجمٌىىىىىعاوامىىىىىرالحماٌىىىىىةواالوامىىىىىر
االحترازٌىىىىىةالتىىىىىًتصىىىىىدرهاالىىىىىىالمراكىىىىىزاالمنٌىىىىىةالتىىىىىًتقىىىىىعفىىىىىًدابرتهىىىىىااقامىىىىىةالضىىىىىحٌة
والمعتىىىىىىديواالشىىىىىىخاصالىىىىىىذٌنتحمىىىىىىٌهمهىىىىىىذهاالوامىىىىىىرخىىىىىىبللمىىىىىىدةاقصىىىىىىاهإٗسىىىىىىاعةمىىىىىىن
صدورهاوتسلمنسخامصدقةلبلطراؾجمٌعهاعندالطلب 
المادة 38
تراقىىىىىىىىبالشىىىىىىىىرطةوالمحىىىىىىىىاكماالمتثىىىىىىىىالالوامىىىىىىىىرالحماٌىىىىىىىىةواالوامىىىىىىىىراالحترازٌىىىىىىىىةوتشىىىىىىىىكل
مخالفىىىىىةهىىىىىذهاالوامىىىىىرجرٌمىىىىىةجنابٌىىىىىةوتىىىىىإديالىىىىىىاالحالىىىىىةللمحاكمىىىىىةبتهمىىىىىةاالمتنىىىىىاععىىىىىن
تنفٌىىىىىذقىىىىىرارم حكمىىىىىةواهانىىىىىةالمحكمىىىىىةوٌىىىىىوديذلىىىىى الىىىىىىالحكىىىىىمعلٌىىىىىهبالؽرامىىىىىةوالسىىىىىجن
المقررتٌنقانونا 

المادة 31
ٌقبىىىىىلطلىىىىىباستصىىىىىداراالمىىىىىراالحتىىىىىرازياوامىىىىىرالحماٌىىىىىةبؽٌىىىىىررسىىىىىوماذاقىىىىىدمتالضىىىىىحٌة
للجهةالمشتكٌةاقرارابعدمامتبلكهاالمالالبلزملدفعهذهالرسوم 
المادة 32
للمحكمىىىىىىةاذا تبىىىىىىٌنلهىىىىىىاسىىىىىىواءالنٌىىىىىىةاوتعمىىىىىىداالضىىىىىىراربالمشىىىىىىتكًعلٌىىىىىىهدوناسىىىىىىا او
اذااتضىىىىىىالهىىىىىىاعىىىىىىدموجىىىىىىودمىىىىىىاٌبىىىىىىررالطلىىىىىىبانتحكىىىىىىمعلىىىىىىىصىىىىىىاحبالطلىىىىىىببسىىىىىىداد
المصارٌؾوٌدفعالتعوٌ المناسبللمشتكًعلٌه 

رابعا’ -الدعوى الجنائٌة
المادة 33
ٌضىىىىىىىعربىىىىىىىٌ النٌابىىىىىىىاتالعامىىىىىىىةاوالنابىىىىىىىبالعىىىىىىىامالمخىىىىىىىت صتعلٌمىىىىىىىاتخطٌىىىىىىىةللمىىىىىىىوظفٌن
المكلفٌنبالتحقٌ فًجرابمالعنؾاأل 
سري 
المادة 34
اذاقىىىىىىىررتالمحكمىىىىىىىةالمختصىىىىىىىةبقضىىىىىىىاٌاالعنىىىىىىىؾاالسىىىىىىىريانىىىىىىىهالوجىىىىىىىهالقامىىىىىىىةالىىىىىىىدعوى
الجنابٌىىىىىةفىىىىىًتحقٌىىىىى اوقضىىىىىٌةمنظىىىىىورةامامهىىىىىافانىىىىىهٌتعىىىىىٌنعلٌهىىىىىابٌىىىىىاناالسىىىىىبابالمحىىىىىددة
لذال فًحكمها 
المادة 35
علىىىىىىالن ابىىىىىبالعىىىىىامالمسىىىىىإولعىىىىىنملىىىىىؾقضىىىىىٌةجنابٌىىىىىةتتعلىىىىى بىىىىىالعنؾاالسىىىىىريلىىىىىنٌبىىىىىٌن
ذلىىىىى بالوضىىىىىوففىىىىىًملىىىىىؾالىىىىىدعوىوفىىىىىًحٌثٌىىىىىاتقىىىىىراراالتهىىىىىاماوالظىىىىىنوعلىىىىىىالمحكمىىىىىة
الجنابٌةالمختصةانتبٌنذل بالوضوففًالحكمالذيتصدرهفًالقضٌة 
المادة 36
تعتبىىىىىىراقىىىىىىوالالضىىىىىىحٌةكشىىىىىىاهدةللحىىىىىى العىىىىىىامكافٌىىىىىىةوحىىىىىىدهالمباشىىىىىىرةالمبلحقىىىىىىةوالٌجىىىىىىوز
حفظالدعوىلعدمكفاٌةاالدلةفقط 




المادة 32
وفىىىىىىًاثنىىىىىىاءالنظىىىىىىرالىىىىىىدعوىالجنابٌىىىىىىةالٌجىىىىىىوزللمىىىىىىدعًعلٌىىىىىىهاالتصىىىىىىالبالضىىىىىىحٌةبىىىىىىدون
ترتٌباتبمعرفةالمحكمةوبؽٌرحضورشخصثالثتطلبهالضحٌة 

المادة 39
ٌجوزتقدٌماوامرالحماٌةواالوامراالحترازٌةكدلٌلماديفًالدعوىالجنابٌة 
المادة 38
عنىىىىىىىىدتوجٌىىىىىىىىهاالتهىىىىىىىىامبارتكىىىىىىىىابجرٌمىىىىىىىىةتتعلىىىىىىىى بىىىىىىىىالعنؾاالسىىىىىىىىريللمىىىىىىىىتهماالولمىىىىىىىىرة
واعترافىىىىىىهبانىىىىىىهمىىىىىىذنبٌجىىىىىىوزللمحكمىىىىىىةاذاكانىىىىىىتطبٌعىىىىىىةالجرٌمىىىىىىةتسىىىىىىمابىىىىىىذل وبعىىىىىىد
موافقةالضحٌةان 

تىىىىىامرباٌقىىىىىاؾتنفٌىىىىىذالعقوبىىىىىةانتسىىىىىديالنصىىىىىالىىىىىهدوناخىىىىىبللبحىىىىى المحكمىىىىىةفىىىىىًاصىىىىىدار
امرالحماٌة 
المادة 48
عنىىىىىىدادانىىىىىىةالمىىىىىىتهمبجرٌمىىىىىىةجسىىىىىىٌمةمتعلقىىىىىىةبىىىىىىالعنؾاالسىىىىىىريللمحكمىىىىىىةاٌقىىىىىىاعالعقوبىىىىىىة
المنوصعلٌهابالقانونواسداءالنصاله 
المادة 41
تشىىىىىددالعقوبىىىىىةالمنصىىىىىوصعلٌهىىىىىافىىىىىًقىىىىىانون العقوبىىىىىاتالجىىىىىرابمالمتعلقىىىىىةبىىىىىالعنؾاالسىىىىىري
فىىىىىىىًحىىىىىىىاالتالعىىىىىىىودواالٌىىىىىىىذاءالجسىىىىىىىٌمواالٌىىىىىىىذاءالجنسىىىىىىىًواسىىىىىىىتخدامالسىىىىىىىبلفاواذاكىىىىىىىان
الضحٌةمعاقااومسنااوطفبلقاصرا 
المادة 42
التحىىىىىىىىىولاوامرالحماٌىىىىىىىىىةواالوامىىىىىىىىىراالحترازٌىىىىىىىىىةالصىىىىىىىىىادرةاواالجىىىىىىىىىراءاتالجنابٌىىىىىىىىىةاة
االحكىىىىىىىامالصىىىىىىىادرةفٌهىىىىىىىا دونحىىىىىىى الضىىىىىىىحٌةفىىىىىىىًاالدعىىىىىىىاءبىىىىىىىالح الشخصىىىىىىىًوطلىىىىىىىب
المصىىىىىىارٌؾوالتعىىىىىىوٌ اودونحىىىىىى اقامىىىىىىةالىىىىىىدعاويالمتعلقىىىىىىةبىىىىىىاالحوالالشخصىىىىىىٌةبمىىىىىىا
فًذل طلبالتفرٌ اوالتطلٌ اوالنفقةاوالحضانةاوؼٌرهامنالدعاوي 
المادة 43
التعتبىىىىىىراالوامىىىىىىرالحماٌىىىىىىةواالوامىىىىىىراالحترازٌىىىىىىةالصىىىىىىادرةبموجىىىىىىبهىىىىىىذاالقىىىىىىانونبىىىىىىدٌبل
اومانعىىىىىامىىىىىناقامىىىىىةايدعىىىىىوىاخىىىىىرىكمىىىىىاالٌتوجىىىىىبلنفاذهىىىىىااقامىىىىىةاوتحرٌىىىىى اٌىىىىىةدعىىىىىاوي
اخرى 
المادة 44
ٌجىىىىىىوزاليصىىىىىىاحبمصىىىىىىلحةتقىىىىىىدٌماوامىىىىىىرالحماٌىىىىىىةواالوامىىىىىىراالحترازٌىىىىىىةكبٌنىىىىىىةفىىىىىىًاي
دعوىاخرىمتعلقةبهاومستندةالٌه 

المادة 45

تقدمالدولةالخدماتالعاجلةالتالٌةلضحاٌاالعنؾاالسري 
ااستجابةعاجلةوفورٌةلنداءالمساعدةوالببلغ 
بخدماتنقلفوريالىالمركزالطبًاوالماوىاوايمكانامن 
ج-خىىىىىىىدماتطاربىىىىىىىةعاجلىىىىىىىةلمىىىىىىىدةٕ 7سىىىىىىىاعةتشىىىىىىىملالرعاٌىىىىىىىةالطبٌىىىىىىىةوالنفسىىىىىىىٌةوالنقىىىىىىىل
والماوىوالعبلجوالماكل 
د -معلومىىىىىاتوافٌىىىىىةعىىىىىنجهىىىىىاتتقىىىىىدٌمالخىىىىىدماتوسىىىىىبلالحصىىىىىولعلٌهىىىىىالمىىىىىدةاطىىىىىولوكلمىىىىىا
دعتالحاجة 
ي -توفٌرخدماتاالرشادوالمساعدةالقانونٌةالعاجلةوالمجانٌة

أأ  -تىىىىىىوفٌرخىىىىىىدماتاالرشىىىىىىادالنفسىىىىىىًواالجتمىىىىىىاعًواالرشىىىىىىادالمتعلىىىىىى بسىىىىىىبلالحماٌىىىىىىةالذاتٌىىىىىىة
وكفالةاالمن
ز -التىىىىىىىىزاممختلىىىىىىىىؾالجهىىىىىىىىاتبقواعىىىىىىىىدسىىىىىىىىرٌةفىىىىىىىىًجمٌىىىىىىىىعاالتصىىىىىىىىاالتوالمراسىىىىىىىىبلت
والجراءاتالمتعلقةبالعنؾاالسريللضحٌةواسرتها 

المادة 46
توفرالدولةكذل خدماتاخرىؼٌرعاجلةتشمل 
ا–خدماتاٌواءمتوسطالمدى 
بخىىىىىدماتارشىىىىىادوخىىىىىدماتتىىىىىدرٌبومسىىىىىاعدةعلىىىىىىاٌجىىىىىادفىىىىىرصعمىىىىىللتحقٌىىىىى الىىىىىدخل
واالعتمادالمعٌشًعلىالذات 
ج-خدماتإعادةتؤهٌلللضحاٌاوللمعتدٌنعنطرٌ اإلرشادوالتدرٌبٓ 
دٓبراملللخدماتاإلجتماعٌةالمتخصصةوالمبلبمةلضحاٌاالعنؾاألسريٓ 
هىىىىىىىـٓخىىىىىىىدماتتوفرهىىىىىىىاالدولىىىىىىىة بالتنسىىىىىىىٌ وبالتعىىىىىىىاونمىىىىىىىعمإسسىىىىىىىاتالمجتمىىىىىىىعالمىىىىىىىدنً
والهٌباتالمحلٌةسابعاًالتدرٌبوتؤهٌلالموظفٌنٓ 

المادة:42
توفرالدولىىىىىىةبىىىىىىراملتدرٌبٌىىىىىىةمتخصصىىىىىىةللمىىىىىىوظفٌنالمكلفىىىىىىٌنبإنفىىىىىىاذالقىىىىىىانون–تهىىىىىىدإلىىىىىىى
إحاطتهمعلماًبقضاٌاالعنؾاألسريوتشملماٌلًٓ 
أٓطبٌعةالعنؾاألسريومظاهرهومداهوأسبابهوعواقبهٓ 
بٓالحقووالقانونٌةلضحٌاالعنؾاألس ًوسبلاإلنتصاؾالمتاحةٓ 
جٓالخدماتوالمراف المتاحةللضحاٌاوالمعدٌنٓ 
دٓ واجبىىىىىىىىاتأفىىىىىىىىردالشىىىىىىىىرطةومسىىىىىىىىإلٌاتهمبموجىىىىىىىىبالقىىىىىىىىوانٌنفىىىىىىىىًمجىىىىىىىىالاإلسىىىىىىىىتجابة
للببلؼىىىىىىىىىىاتواإلجىىىىىىىىىىراءاتوالتوقٌىىىىىىىىىىؾوتىىىىىىىىىىوفٌرالماٌىىىىىىىىىىةوالمسىىىىىىىىىىاعدةلضىىىىىىىىىىحاٌاالعنىىىىىىىىىىؾ
والمعتدٌنٓ 
هـٓأسالٌبالتعاملومعالجةحوادثالعنؾاألسريبماٌعززسبلمةالضحاٌآ 
وأفراداألسرةوٌعر أفرادالشرطةألقلقدرممكنمناإلصاباتأواألذىٓ 
وٓتوفٌرهذالبرامللجمٌعطلبةكلٌاتالشرطةٓ 
زٓ إحىىىىىىىداثمدٌرٌىىىىىىىةحماٌىىىىىىىةاألسىىىىىىىرةتابعىىىىىىىةلمدٌرٌىىىىىىىةا ألمىىىىىىىنالعىىىىىىىالموفروعهىىىىىىىاودعمهىىىىىىىا
بىىىىىىىىالمواردالمادٌىىىىىىىىةوالبشىىىىىىىىرٌةوتوسىىىىىىىىٌعصىىىىىىىىبلحٌاتهالتتىىىىىىىىولىقضىىىىىىىىاٌااألسىىىىىىىىريبالكفىىىىىىىىاءة
والسرعةوالفمالٌةالبلزمةٓ 

فٓ تؤكٌىىىىىىىدأهمٌىىىىىىىةمشىىىىىىىاركةخبىىىىىىىراءومختصىىىىىىىٌنفىىىىىىىًمجىىىىىىىاالتالتربٌىىىىىىىةوعلىىىىىىىمالىىىىىىىنف 
والصىىىىىىىىحةوالخدمىىىىىىىىةاإلجتماعٌىىىىىىىىةوالمتخصصىىىىىىىىٌنبحقىىىىىىىىووالمراةوالطفىىىىىىىىلوكبىىىىىىىىارالسىىىىىىىىن
وذوياإلحتٌاجىىىىىىىىاتالخاصىىىىىىىىةفىىىىىىىىًالبىىىىىىىىراملالتدرٌبٌىىىىىىىىةاألكادٌمٌىىىىىىىىةوالتطبٌقٌىىىىىىىىةالخاصىىىىىىىىة
بؤفرادالشرطةٓ 
المادة :49
تكفىىىىىلالدولىىىىىةتىىىىىوفٌربىىىىىراملتدرٌبٌىىىىىةوتؤهٌلٌىىىىىةللقضىىىىىاةومىىىىىوظفًالمحىىىىىاكموخاصىىىىىةلطلبىىىىىة
المعهىىىىىىىىدالقضىىىىىىىىابًوالقضىىىىىىىىاةالمتخصصىىىىىىىىٌنبقضىىىىىىىىاٌاالعنىىىىىىىىؾاألسىىىىىىىىريإلحىىىىىىىىاطتهمعلمىىىىىىىىاً
وتمكٌنهممنالتعرؾإلى :
أٓطبٌعةالعنؾاألسريومظاهرهومداهوأسبابهوعواقبهٓ 
بٓالحقووالقانونٌةلضحاٌاالعنؾاألسريوسبلاإلنتصاؾالمتاحةٓ 
جٓالخدماتوالراف المتاحةللضحاٌاوالمعتدٌنٓ 
دٓ واجبىىىىىىىىاتجمٌىىىىىىىىعاألطىىىىىىىىراؾومسىىىىىىىىإلٌاتهمبموجىىىىىىىىبالقىىىىىىىىوانٌنفىىىىىىىىًمجىىىىىىىىالاإلسىىىىىىىىتجابة
للببلؼىىىىىىىىىات واإلجىىىىىىىىىراءاتوالتواقبىىىىىىىىىؾوتىىىىىىىىىوفٌرالحماٌىىىىىىىىىةوالمسىىىىىىىىىاعدةلضىىىىىىىىىحاٌاالعنىىىىىىىىىؾ
األسريوقضاٌاالتحقٌ واإلحالةوؼٌرهآ 
ىىىىىادىالتوجٌهٌىىىىىىةالمتعلقىىىىىةبإصىىىىىىداراألوامىىىىىىراإلحترازٌىىىىىةالؽٌابٌىىىىىىةالمإقتىىىىىىةوأوامىىىىىىر
هىىىىىـٓالمبى
َ
الحماٌىىىىىىةوالتوجٌهىىىىىىاالواجبىىىىىىةإلسىىىىىىداءالنصىىىىىىاللضىىىىىىحاٌابشىىىىىىؤنسىىىىىىبلاإلنتصىىىىىىاؾالقانونٌىىىىىىة
المتاحةوبشؤنالخدماتاألخرىٓ 
ىىىىىاىالتواجٌهٌىىىىىىةالمتعلقىىىىىىةبالسٌاسىىىىىىةالعقابٌىىىىىىةبمىىىىىىافىىىىىىىذلىىىىىى أوامىىىىىىرخدمىىىىىىةالمجتمىىىىىىع
وٓالمبى َ
كعقوباتبدٌلةوإسداءالنصاللمعتدٌنٓ 
المادة :48
تىىىىىىىوفرالدولىىىىىىىةمستشىىىىىىىارٌنوخبىىىىىىىراءمتخصصىىىىىىىٌنلمسىىىىىىىاعدةالشىىىىىىىرطةوالقضىىىىىىىاةوالضىىىىىىىحاٌا
فىىىىىىًحىىىىىىاالتالعنىىىىىىؾاأل سىىىىىىريولمسىىىىىىاعدةمرتكبىىىىىىًهىىىىىىذاالعنىىىىىىؾللىىىىىىتخلصمىىىىىىنممارسىىىىىىته
والسىىىىىتعانةبهىىىىىمكخبىىىىىراءامىىىىىامالمحىىىىىاكموتسىىىىىعىمىىىىىنخىىىىىبللبىىىىىراملالتىىىىىدرٌبالمستشىىىىىارٌن
الىتمكٌنهممن 
اتقىىىىىىدٌممسىىىىىىاعدةوخبرةمهنٌىىىىىىةمتخصصىىىىىىةللشىىىىىىرطةوالقضىىىىىىاءواالطىىىىىىراؾللمسىىىىىىاعدةفىىىىىىً
التعاملومعالجةقضاٌاالعنؾاألاسري 
ب-مسىىىىىاعدةمرتك بىىىىىًالعنىىىىىؾالمنزلىىىىىًعلىىىىىىتحمىىىىىلمسىىىىىإو لٌاتهمعىىىىىنهىىىىىذاالعنىىىىىؾونتابجىىىىىه
وعلىااللتزامبعدمالتماديفٌه 
ج -توعٌىىىىىىىىىةمرتكبًالعنىىىىىىىىىؾبمخالفىىىىىىىىىةاعمىىىىىىىىىالهمللقىىىىىىىىىانونوللقىىىىىىىىىٌمواالخىىىىىىىىىبلووالمبىىىىىىىىىاديء
والتعالٌمالشرٌعةاالسبلمٌةوالشرابعالسماوٌةولحقوواالنسان 
د -تتحمىىىىىىىلالدولىىىىىىىةاوجهىىىىىىىاتتقىىىىىىىدٌماال ستشىىىىىىىارٌةتكىىىىىىىالٌؾالمستشىىىىىىىارٌنوالخبىىىىىىىراءوالتتحمىىىىىىىل
الضىىىىىىحٌةاٌىىىىىىةتكىىىىىىالٌؾولهىىىىىىاانتحصىىىىىىلعلىىىىىىىاالستشىىىىىىارةواالرشىىىىىىاداذاطلبتهىىىىىىااذٌنبؽىىىىىىًان
تكىىىىىونهىىىىىىذهالخىىىىىىدماتاختٌارٌىىىىىةومجانٌىىىىىىةوتهىىىىىىدؾالىىىىىىىمسىىىىىاعدةالضىىىىىىحاٌاوحمىىىىىىاٌتهموتمكىىىىىىٌن
االسىىىىىىىىرةمىىىىىىىىنالعىىىىىىىىودةالىىىىىىىىىحٌاتهىىىىىىىىاالطبٌعٌىىىىىىىىةتىىىىىىىىماعىىىىىىىىدادهىىىىىىىىذاالمشىىىىىىىىروعٌىىىىىىىىوم
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الفرع ثالث -:مشروع لانون لحماٌة النساء من العنؾ األسري فً مصر 

بعىىىىىىداالطىىىىىىبلععلىىىىىىىدسىىىىىىتورجمهورٌىىىىىىةمصىىىىىىرالعربٌىىىىىىةوعلىىىىىىىقىىىىىىانونالعقوبىىىىىىاتالمصىىىىىىري
وعلىىىىىىقىىىىىانوناالجىىىىىراءاتالجنابٌىىىىىةوعلىىىىىىقىىىىىوانٌناالحىىىىىوالالشخصىىىىىٌةوعلىىىىىىقىىىىىانونمحكمىىىىىة
األ سىىىىىىرةوعلىىىىىىىاالتفاقٌىىىىىىاتوالمواثٌىىىىىى الدولٌىىىىىىةالتىىىىىىًوقعىىىىىىتعلٌهىىىىىىامصىىىىىىروعلىىىىىىىمىىىىىىاارتفىىىىىىاه
مجل الدولة 
واف مجل الشعبعلىالقانونالتفًنصهوقداصدرناه :

موادالصادرة 
مادةٔ:تفسراحكامهذاالقانونعلىجرابمالعنؾاألسريطبقاللتعرٌؾالعامبالمادة 

والتعرٌفاتالتفصٌلٌةالواردةباللجنةالتنفٌذٌةلهذاالقانون .
المادةٕ :تطبٌ احكامهذاالقانونفٌمالمٌردبهنصفًقانونالجزاءاتالجنابٌة .
مادةٖ :علىجمٌعالجهاتالمختصةتنفٌذاحكامهذاالقانونكلفٌماٌخصه .
مادةٗ ٌ:لؽىكلنصفًايقانوناخرٌخالؾنصوصهذاالقانون .
مىىىىىادة٘ ٌ:نشىىىىىرهىىىىىذاالقىىىىىانونفىىىىىًالجرٌىىىىىدةالرسىىىىىمٌةوتفسىىىىىراحكامىىىىىهبعىىىىىدشىىىىىهرمىىىىىنتىىىىىؤرٌ 
النشر .
الباباالول-:تعرٌفات 
مادة(:)ٙتعرٌؾجرٌمةالعنؾضدالنساءداخلاألسرة 

تشىىىىىملجىىىىىرابمالعنىىىىىؾاأل سىىىىىريضىىىىىدالنسىىىىىاءايفعىىىىىلعنٌىىىىىؾقىىىىىابمعلىىىىىىاسىىىىىا الجىىىىىن ٌىىىىىنجم
عنىىىىىهاوٌحتمىىىىىلانٌىىىىىنجمعنىىىىىهاذىا ومعانىىىىىاةبدنٌىىىىىة,اونفسىىىىىٌة,اوجنسىىىىىٌةللمىىىىىراةبمىىىىىافىىىىىًذلىىىىى 
التهدٌىىىىىىدبىىىىىىاقتراؾمثىىىىىىلهىىىىىىذاالفعىىىىىىل,اواكىىىىىىراه,اوالحرمىىىىىىانالقسىىىىىىريمىىىىىىنالحرٌىىىىىىةمىىىىىىنقبىىىىىىل
افراداألسرةبمالهسلطةاوولٌةاوعبلقةبالمعتديعلٌها .
الجهةوزارةالتضامناالجتماعً 
ٖ -ادارةحماٌىىىىىىىىةالنسىىىىىىىىاءمىىىىىىىىنالعنىىىىىىىىؾ:ادارة خاصىىىىىىىىةتشىىىىىىىىكلبقىىىىىىىىراروزاريداخىىىىىىىىلوزارة
التضامناالجتماعً
ٗ -اللجنىىىىىىىةالمعنٌىىىىىىىة:لجنىىىىىىىةتلقىىىىىىىًالببلؼىىىىىىىات"لجنىىىىىىىةالببلؼىىىىىىىاتتتشىىىىىىىكلباالتفىىىىىىىاوبىىىىىىىٌنوزارة
التضىىىىىىىامنووزارةالداخلٌىىىىىىىةلتلقىىىىىىىًببلؼىىىىىىىاتالعنىىىىىىىؾضىىىىىىىدالنسىىىىىىىاءداخىىىىىىىلاالسىىىىىىىرةوٌكىىىىىىىون
نصؾعضوٌتهاعلىاالقلمنالنساء
٘ -النٌابةالمختصة:نٌابةاالسرة
 -ٙالمحكمةالنختصة:محكمةاالسرة
 -7المكاتىىىىىىباأل سىىىىىىرٌة:مكاتىىىىىىبتنشىىىىىىابقىىىىىىرارمىىىىىىنوزٌىىىىىىرالتضىىىىىىامناالجتمىىىىىىاعًبالشىىىىىىراكةمىىىىىىع
مإسسىىىىىىىاتالمجتمىىىىىىىعالمىىىىىىىدنًذاتالصىىىىىىىلةوٌكىىىىىىىونمىىىىىىىنمهامهىىىىىىىاعمىىىىىىىلدوراتقبىىىىىىىلقبىىىىىىىل
الىىىىىزواج,النظىىىىىرفىىىىىًمشىىىىىكبلتالعنىىىىىؾداخىىىىىلأأل سىىىىىرةوتقىىىىىدٌماالرشىىىىىادالنفسىىىىىًواالجتمىىىىىاعً
والقىىىىىىا نونًالفىىىىىىراداالسىىىىىىرةكمىىىىىىاٌكىىىىىىونمىىىىىىنمهامهىىىىىىاتشىىىىىىكٌلووحىىىىىىداتخاصىىىىىىةللتاهٌىىىىىىل
النفسًللضحاٌاوالمعتدٌن
 -8المنىىىىىىزلٌ:قصىىىىىىدبىىىىىىهمنىىىىىىزلاألسىىىىىىرة– اومحىىىىىىلاقامىىىىىىةالمعتىىىىىىديعلٌهىىىىىىاوالمىىىىىىتهمبجرٌمىىىىىىة
العنؾ,

 -9البٌىىىىىىىتاالمىىىىىىىن:بٌىىىىىىىوتلضىىىىىىىٌافةالنسىىىىىىىاءالمتعرضىىىىىىىاتللعنىىىىىىىؾبموجىىىىىىىبقىىىىىىىرارمىىىىىىىنوزارة
التضىىىىىىىامناالجتمىىىىىىىاعًوٌكىىىىىىىونتاهٌىىىىىىىلالعىىىىىىىاملٌنبهىىىىىىىابالشىىىىىىىراكةمىىىىىىىعمإسسىىىىىىىاتالمجتمىىىىىىىع
المدنًذاتالصلةبالعنؾضدالنساء
البابالثانً:الٌاتتقدٌمالببلغوالتصرؾفٌه 
مادة 7
ٌكىىىىىىونللمجنىىىىىىىعلٌهىىىىىىااوؼٌرهىىىىىىامىىىىىىنشىىىىىىهودجرٌمىىىىىىةالعنىىىىىىؾاأل سىىىىىىريوخاصىىىىىىةمىىىىىىناعضىىىىىىاء
االسىىىىىىرةاوالشىىىىىىركاءفىىىىىىًالسىىىىىىكناوكىىىىىىلمىىىىىىناتصىىىىىىلعلمىىىىىىهبالجرٌمىىىىىىةوعلىىىىىىىاالخىىىىىىصالقىىىىىىابمٌن
علىىىىىىتقىىىىىدٌمالخىىىىىدماتالطبٌىىىىىة,اومراكىىىىىزتقىىىىىدٌمالمسىىىىىاعدةلضىىىىىحاٌاالعنىىىىىؾاالسىىىىىريسىىىىىواءكانىىىىىت
جهىىىىىاتحكومٌىىىىىةاواهلٌىىىىىةحىىىىىالتقىىىىىدٌمالىىىىىببلغالىىىىىىاللجنىىىىىةالمعنٌىىىىىةبت لقىىىىىًالببلؼىىىىىاتفىىىىىًالنطىىىىىاو
الجؽرافً 
مادة9
ٌجىىىىىبعلىىىىىىاللجنىىىىىةالمعنٌىىىىىةاواحىىىىىدافرادهىىىىىااالسىىىىىتجابةالفورٌىىىىىةللببلؼىىىىىاتالمتعلقىىىىىةبجىىىىىرابمالعنىىىىىؾ
االسىىىىريوالتنقىىىىلالىىىىىمكىىىىانوقىىىىوعالجرٌمىىىىةعلىىىىىاالخىىىىصاذالىىىىمٌكىىىىنالىىىىببلغمقىىىىدمامىىىىنالمجنىىىىى
علٌهالتمكٌنهامنادالءباقوالها,وفًجمٌٌعاالحوالٌنبؽًاتخاذاالجراءاتاالتٌة :
*اخطارالمجنىعلٌهابحقوقهاالتًٌكفلهاهذاالقانون 
*استماعالىاالطراؾوالشهودوتمكٌناالطفالمنادالءباقوالهمبحرٌةوامان .
*تسجٌلالببلغبالتفصٌل 
*تحرٌرمحضرالعنؾاالسريوالتصرؾفٌهطبقاللقانون 
*اتخىىىىىاذاالجىىىىىراءات البلزمىىىىىةلنقىىىىىلالضىىىىىحٌةالىىىىىىاقىىىىىربمستشىىىىىفىاومركىىىىىزصىىىىىحًللعىىىىىبلجعنىىىىىد
الحاجة .

 اتخىىىىىاذالتىىىىىدابٌرالبلزمىىىىىةالبعىىىىىادالمىىىىىتهمعىىىىىنالمنىىىىىزلاذاثبىىىىىتانوجىىىىىودهٌمثىىىىىلخطىىىىىراعلىىىىىى
المجنىعلٌهاوحتىصدورامرالحماٌة
 اتخىىىىىىاذاالجىىىىىىراءاتالبلزمىىىىىىةلحماٌىىىىىىةالمجنىىىىىىًعلٌهىىىىىىاواالطفىىىىىىالبىىىىىىنقلهمالىىىىىىىمكىىىىىىانامىىىىىىناو
احىىىىىىددورالضىىىىىىٌافةعلىىىىىىىاالخىىىىىىصاذاكانىىىىىىتالجرٌمىىىىىىةوقعىىىىىىتلىىىىىىٌبلاوبعىىىىىىدسىىىىىىاعاتالعمىىىىىىل
الرسىىىىىمٌةاواٌىىىىىامالعطلىىىىىةالرسىىىىىمٌةلحىىىىىٌنصىىىىىدوراالمىىىىىرالىىىىىوقتًبالحماٌىىىىىةوذلىىىىى حىىىىىولتعىىىىىذر
ابعادالجانًعنالمنزل
 تىىىىىوفٌرالحماٌىىىىىةلمقىىىىىدمالىىىىىببلغالمتعلىىىىى بىىىىىالعنؾاأل سىىىىىريبمىىىىىافىىىىىًذلىىىىى عىىىىىدماالفصىىىىىافعىىىىىن
اسمهاوهوٌتهاالاذااقتضتاالجراءاتالقضابٌةذل .
ملللللادة ٌ: 8كىىىىىونللمجنىىىىىىعلٌهىىىىىافىىىىىًاحىىىىىدىجىىىىىرابمالعنىىىىىؾضىىىىىدالنسىىىىىاءالحىىىىى فىىىىىًالتقىىىىىدمبطلىىىىىب
استصىىىىىدارامىىىىىراحتىىىىىرازيبالحماٌىىىىىةمىىىىىننٌابىىىىىةاالسىىىىىرة,وٌجىىىىىبعلىىىىىىلجنىىىىىةتلقىىىىىًالببلؼىىىىىاتالتقىىىىىدم
بطلبامرالحماٌةوٌصدرخبللٕٗساعةمنتقدٌمه 
مادة 18
ٌصىىىىىىىدرامىىىىىىىرالحماٌىىىىىىىةمتضىىىىىىىمنااجىىىىىىىراءاتاومجموعىىىىىىىةاجىىىىىىىراءاتكفٌلىىىىىىىةبمنىىىىىىىعالمعتىىىىىىىديمىىىىىىىن
التسىىىىىببفىىىىىًالمزٌىىىىىدمىىىىىنالضىىىىىررللمجنىىىىىىعلٌهىىىىىااوعلىىىىىىؼٌرهىىىىىامىىىىىناشىىىىىخاصاللىىىىىذٌنٌعىىىىىولهم
اوٌرعىىىىىىىىاهموٌعىىىىىىىىدمنقبٌىىىىىىىىلهىىىىىىىىذهاالجىىىىىىىىراءاتالىىىىىىىىزامالمىىىىىىىىدعًعلٌىىىىىىىىهبالمؽىىىىىىىىادرةالسىىىىىىىىكندونان
تعتر المحكمةللفصلفًاحقٌةايمنالطرفٌنفًالمسكناوالمنقوالت 
 منىىىىىعالمىىىىىتهممناتصىىىىىالبىىىىىالمجنىعلٌهىىىىىاسىىىىىواءفىىىىىًالمنىىىىىزلاومكىىىىىانالعمىىىىىل,اوفىىىىىًالبٌىىىىىت
االمن

 اقراربعدمالتعر للمجنًعلٌهااومقدمالببلغ
 عىىىىىدمالضىىىىىراربالممتلكىىىىىاتالشخصىىىىىٌةللمتضىىىىىررةوتمكٌنهىىىىىااومىىىىىنٌنىىىىىوبعنهىىىىىامىىىىىندخىىىىىول
منىىىىىزلاالسىىىىىرةمىىىىىعاحىىىىىدالمىىىىىوظفٌنالمكلفىىىىىٌنوالحصىىىىىولعلىىىىىىممتلكاتهىىىىىاالشخصىىىىىٌة,وذلىىىىى 
وفقالنموذجاستبلمٌدلبتوقٌعالمستلم
ٌ جىىىىىوزللنٌابىىىىىةتحوٌىىىىىلالمىىىىىتهمفىىىىىًجرٌمىىىىىةالعنىىىىىؾالىىىىىىمكاتىىىىىباالستشىىىىىاراتاالسىىىىىرٌةعلىىىىىى
انٌكىىىىىىىىونذلىىىىىىىى بموافقىىىىىىىىةالطىىىىىىىىرفٌنودونانٌتعىىىىىىىىار ذلىىىىىىىى مىىىىىىىىعاجىىىىىىىىراءاتالحماٌىىىىىىىىة
االحترازٌة.
مادة 11
اذاقىىىىررتنٌابىىىىةاالسىىىىرةانىىىىهلوجىىىىهاقامىىىىةالىىىىدعوىالجنابٌىىىىةفىىىىًتحقٌىىىى منظىىىىورامامهىىىىافانىىىىهٌتعىىىىٌن
علٌهىىىىىىابٌىىىىىىاناالسىىىىىىبابالمحىىىىىىددةلىىىىىىذل فىىىىىىًقرارهىىىىىىا,وٌحىىىىىى للمجنىىىىىىىعلٌهىىىىىىااسىىىىىىتبناؾالقرارامىىىىىىام
محكمةاالسرةخبللثبلثٌنٌومامنصدوره 
الباب:الثالث االجراءات االحترازٌة
مادة .:12تلتزم الجهة االدارٌة بتمدٌم الخدمات التالٌة :
علىىىىىىالجهىىىىىاتالمختصىىىىىةاضىىىىىافةعىىىىىددمىىىىىنالشىىىىىروطالتىىىىىًتمثىىىىىلحماٌىىىىىةللحقىىىىىوواالساسىىىىىٌةللمىىىىىراة
فىىىىىًوثٌقىىىىىةالىىىىىزواجوٌكىىىىىونمىىىىىنحىىىىى الزوجىىىىىةالتنىىىىىازل عىىىىىنهىىىىىذاالحىىىىى اواضىىىىىافةاٌىىىىىةشىىىىىروط
اخىىىىىىرىوقىىىىىىتالعقىىىىىىد.ومىىىىىىنهىىىىىىذهالحقىىىىىىووحقهىىىىىىافىىىىىىًتطلٌىىىىىى نفسىىىىىىهامتىىىىىىىارادتواٌنمىىىىىىاارادت
وكٌفمىىىىىىىاارادت,ومنهىىىىىىىاحىىىىىىى السىىىىىىىفروحىىىىىىى التعلىىىىىىىٌموحىىىىىىى العمىىىىىىىلوحقهىىىىىىىابعىىىىىىىدمزواجزوجهىىىىىىىا
باخرىدونموافقةكتابٌةمنها .
تقىىىىىىىومالجهىىىىىىىةاالدارٌىىىىىىىةبالتعىىىىىىىاونمىىىىىىىعمنظمىىىىىىىاتالمجتمىىىىىىىع المىىىىىىىدنًوالمجلىىىىىىى القىىىىىىىومًللمىىىىىىىراة
والمجلىىىىىى القىىىىىىومًلبلمومىىىىىىةوالطفولىىىىىىةبانشىىىىىىاءمكاتىىىىىىباسىىىىىىرٌةفىىىىىىًكىىىىىىلمنطقىىىىىىةجؽرافٌىىىىىىةمإهلىىىىىىة
للتعامىىىىىىىلمىىىىىىىعقضىىىىىىىاٌاالعنىىىىىىىىؾتقىىىىىىىدماخصىىىىىىىابٌٌناجتمىىىىىىىاعٌٌنواطبىىىىىىىىاءعمىىىىىىىومواطبىىىىىىىاءنفسىىىىىىىىٌٌن
ومحامٌٌنعلىانٌعدبتقارٌرهاالطبٌةوالقانونٌةكمكاتبخبرةوذل فٌماٌلً :
 ٌ جىىىىىىبعلىىىىىىىكىىىىىىلمىىىىىىنالىىىىىىزوجٌنالحصىىىىىىولعلىىىىىىىدوراتتاهٌلٌىىىىىىةفىىىىىىًهىىىىىىذهالمراكىىىىىىزلمىىىىىىدة
اسبوعتتضمن:
 -ٙكٌفٌىىىىىىىىىىىىىىىةمعاملىىىىىىىىىىىىىىىةالزوجىىىىىىىىىىىىىىىةواالطفىىىىىىىىىىىىىىىالفىىىىىىىىىىىىىىىًاطىىىىىىىىىىىىىىىارالعبلقىىىىىىىىىىىىىىىةاألسىىىىىىىىىىىىىىىرٌة 
.
 -7كٌفٌةالتعاملمعالمشاكلاالسرٌة.
ٌ -8تمالزواجبحصولكلزوجوزوجةعلىشهادةبالحصولعلىهذهالدورة.
 -9حىىىىىىولالىىىىىىزواجٌمكىىىىىىن للىىىىىىزوجٌناللجىىىىىىوءلهىىىىىىذهاللجنىىىىىىةكجهىىىىىىةاستشىىىىىىارٌةلحىىىىىىلالخبلفىىىىىىاتاو
لطلبالمشورةفٌماٌختصبالخبلفاتالزوجٌة.
ٌحىىىىىى للمىىىىىىراةالمعنفىىىىىىةاللجىىىىىىوءلهىىىىىىذهالمكاتىىىىىىبحىىىىىىالحىىىىىىدوثعنىىىىىىؾاسىىىىىىريلطلىىىىىىب
ٓٔ-
استشىىىىارةطبٌىىىىةاونفسىىىىىٌةاوقانونٌىىىىةكمىىىىىاٌحىىىى لهىىىىىاطلىىىىبتقرٌىىىىرطبىىىىىًبمىىىىالحىىىىى بهىىىىامىىىىىن
اصاباتعضوٌةاونفسٌة.

مادة 13
كما تلتزم الجهة االدارٌة بتمدٌم الخدمات التالٌة

 انشىىىىىىاءدورامنىىىىىىةلضىىىىىىٌافةالنسىىىىىىاءضىىىىىىحاٌاالعنىىىىىىؾبشىىىىىىكلكىىىىىىاؾوبمسىىىىىىتوىمنسىىىىىىبمراعىىىىىىى
فًذل النطاوالجؽرافً
 اٌىىىىداعاالطفىىىىالمىىىىعامهىىىىاتهمحتىىىىىسىىىىن٘ٔ عىىىىامفىىىىًدورالضىىىىٌافةاوتىىىىوفٌرمكىىىىانامىىىىنلهىىىىم
بنف المنطقةاذاتعدواالسنالقانونً
 تقىىىىىدٌمخىىىىىدماتعاجلىىىىىةللضىىىىىحٌةتشىىىىىملالرعاٌىىىىىةالطبٌىىىىىةوالنفسىىىىىٌةوالنقىىىىىلوالمىىىىىاوىوالعىىىىىبلج
والناكلواالستشارةالقانونٌة.
 تىىىىىوفٌرمعلومىىىىىاتوافٌىىىىىةعىىىىىنجهىىىىىاتتقىىىىىدٌمالخىىىىىدماتوسىىىىىبلالحصىىىىىولعلٌهىىىىىالمىىىىىدةاطىىىىىول
كلمادعتالحاجة.
 التىىىىىزاممختلىىىىىىؾالجهىىىىىىاتبقواعىىىىىىدالسىىىىىىرٌةفىىىىىىًجمٌىىىىىىعاالتصىىىىىىاالتوالمراسىىىىىىبلتواالجىىىىىىراءات
المتعلقةبالعنؾاالسريللضحٌةواسرته.
 تلتىىىىىىزمالجهىىىىىىةاالدارٌىىىىىىةومكاتىىىىىىباالسىىىىىىرة– بمحىىىىىىاكماالسىىىىىىرةبىىىىىىاعبلنتقرٌىىىىىىرسىىىىىىنويٌشىىىىىىمل
علىسبٌلالمثالالالحصر
عىىىىىىددالببلؼىىىىىىاتالىىىىىىواردة -عىىىىىىددالمحاضىىىىىىرالمحىىىىىىررةللضىىىىىىحاٌامىىىىىىنكىىىىىىبلالجنسىىىىىىٌن"مىىىىىىنالبىىىىىىالؽٌن
واالطفىىىىىىال" -عىىىىىىددالببلؼىىىىىىاتالتىىىىىىًتىىىىىىمالتحقٌىىىىىى فٌهىىىىىىا– متوسىىىىىىطالوقىىىىىىتالىىىىىىزمالسىىىىىىتجابةاللجنىىىىىىة
المعنٌةللببلؼات 
نىىىىىوعاالجىىىىىراءاتالتىىىىىًاتخذتهاالشىىىىىرطةللتصىىىىىرؾفىىىىىًالببلؼىىىىىاتبمىىىىىافىىىىىًذلىىىىى عىىىىىددالببلؼىىىىىاتبمىىىىىا
فىىىىًذلىىىى عىىىىدداالشىىىىخاصالىىىىذٌنتىىىىمالقىىىىب علىىىىٌهموعىىىىددالملفىىىىاتالتىىىىًتمىىىىتاحالتهىىىىاالىىىىىالمحىىىىاكم
–ال توزٌىىىىىعالجؽرافىىىىىًللعنىىىىىؾضىىىىىدالنسىىىىىاء–عمىىىىىرالضىىىىىحاٌاوالمعتىىىىىدٌن–اسىىىىىبابالعنىىىىىؾفىىىىىًكىىىىىل
جرٌمة–نوعالعنؾواشكاله 
المادة 14
ٌجب ان تموم الجهة االدارٌة بتمدٌم الخدمات التالٌة
احىىىىىدالمىىىىىوظفٌنالمكلفىىىىىٌنوالحصىىىىىولعلىىىىىىممتلكاتهىىىىىانشىىىىىاءوحىىىىىداتخاصىىىىىةللخىىىىىدماتاالرشىىىىىادٌة
داخلالمكاتباالسرٌةٌعدالٌهاعلىاالخصماٌلً:
 خىىىىىىدماتارشىىىىىىادوتىىىىىىدرٌبومسىىىىىىاعدةعلىىىىىىىاٌجىىىىىىادفىىىىىىرصعمىىىىىىلللنسىىىىىىاءالمعنفىىىىىىاتلتحقٌىىىىىى 
دخلماديٌمكنهنمناالعتمادعلىالذات
 اعىىىىىىادةتاهٌىىىىىىلالضىىىىىىحاٌاوالمتهمىىىىىىٌنفىىىىىىًجىىىىىىرابمالعنىىىىىىؾاالسىىىىىىريومعىىىىىىاونتهمعلىىىىىىىتحمىىىىىىل
مسإولٌاتهماالجتماعٌة
 براملللخدماتاالجتماعٌةالمتخصصةوالمبلبمةلضحاٌاالعنؾاالسري
المادة 15
تلتىىىىىىزموزارةالداخلٌىىىىىىةبالتعىىىىىىاونمىىىىىىعالجهىىىىىىةاالدارٌىىىىىىةبتكىىىىىىوٌنمكتىىىىىىبخىىىىىىاصداخىىىىىىلكىىىىىىلقسىىىىىىم
الشىىىىىىرطةللجىىىىىىرابمالعنىىىىىىؾاالسىىىىىىريٌتكىىىىىىونمىىىىىىنمىىىىىىامورٌنللضىىىىىىبطاحىىىىىىدهممىىىىىىنالشىىىىىىرطةالنسىىىىىىابٌة
/اخصابٌةنفسٌة/اخصابٌةاجتماعٌة/سكرتارٌة 
مادة 16
تقىىىىىىىىوموزارةالتضىىىىىىىىامناالجتمىىىىىىىىاعًووزارةالعىىىىىىىىدلبالشىىىىىىىىراكةمىىىىىىىىعمنظمىىىىىىىىاتالمجتمىىىىىىىىعالمىىىىىىىىدنً
باعىىىىىدادبىىىىىراملتدرٌبٌىىىىىةمبلبمىىىىىةلتىىىىىدرٌبالعىىىىىاملٌنوالمختصىىىىىٌنبهىىىىىاعلىىىىىىمنىىىىىاهلحقىىىىىوواالنسىىىىىان
والقواعدالمتعلقةبجرابمالعنؾاالسريوتشملهذهالبراملعلىاالخص :
 الحقووفًالقانونالمصريواالتفاقٌاتالدولٌة
 طبٌعةالعنؾاالسريومظاهرهواسبابهوعواقبهعلىاالطفال

 الحقووالقانونٌةلضحاٌاالعنؾاالسريوسبلاالنصاؾالمتاحة
 الخدماتوالمراف المتاحةللضحاٌا
 واجبىىىىىىىاتاللجىىىىىىىانالمعنٌىىىىىىىةومسىىىىىىىبولٌاتهموفقىىىىىىىاللقىىىىىىىوانٌنفىىىىىىىًمجىىىىىىىلاالسىىىىىىىتجابةللتبلٌؽىىىىىىىات
واالجراءاتوتوفٌرالحماٌةومساعدةضحاٌاالعنؾاالسري
 اسالٌبالتعاملومعالجةحوادثالعنؾاالسريبماٌعززسبلمةافراداالسرة
 فلسىىىىىىىفةالسٌاسىىىىىىىةالعقابٌىىىىىىىةفىىىىىىىًمجىىىىىىىالالعنىىىىىىىؾاالسىىىىىىىريوعلىىىىىىىىاالخىىىىىىىص(اوامىىىىىىىرخدمىىىىىىىة
المجتمعكعقوبةبدٌلةمستحدثةواسداءالنصاللمتهمٌن)
الباب الرابع :العموبات

مادة ٌ:12عاقبالمدعىعلٌهاٌامنكانوضعهداخلاالسرة .
اوال:فىىىىىىًالحىىىىىىاالتالتىىىىىىًٌسىىىىىىريفىىىىىىًشىىىىىىانهاقىىىىىىانونالعقوبىىىىىىاتواالجىىىىىىراءاتوٌعىىىىىىدرايمكاتىىىىىىب
االسىىىىىىىرةٌصىىىىىىىدرالحكىىىىىىىمباحالىىىىىىىةالمىىىىىىىتهمب جرٌمىىىىىىىةالعنىىىىىىىؾاالسىىىىىىىريالىىىىىىىىاحىىىىىىىدمراكىىىىىىىزالتاهٌىىىىىىىل
واخضعهلبراملالتاهٌلوالتدرٌببهالمدةالتزٌدعناسبوعٌنوالتقلعناسبوع 
ثانٌلللللا :فىىىىىًالعىىىىىودٌعاقىىىىىبالمىىىىىتهمبىىىىىامرخدمىىىىىةالمجتمىىىىىعبمىىىىىاٌتفىىىىى مىىىىىعمإهبلتىىىىىهوتخصصىىىىىهللعمىىىىىل
فىىىىىىىىًدورالرعاٌىىىىىىىىةالٌتىىىىىىىىامىوالمسىىىىىىىىنٌنوذوياالحتٌاجىىىىىىىىاتالخاصىىىىىىىىةوتقىىىىىىىىررالمحكمىىىىىىىىةالمىىىىىىىىدة
الزمنٌىىىىىىةللخدمىىىىىىةوٌكىىىىىىىونالحكىىىىىىمملزمىىىىىىىاوتسىىىىىىريفىىىىىىًشىىىىىىىانتنفٌىىىىىىذهاحكىىىىىىىامقىىىىىىانوناالجىىىىىىىراءات
الجنابٌة 
ثالثا :
فىىىىىًحالىىىىىةالعىىىىىودثانٌىىىىىةٌعاقىىىىىبالمىىىىىتهمبجرٌمىىىىىةالعنىىىىىؾاالسىىىىىريبمىىىىىوادقىىىىىانونالعقوبىىىىىاتعلىىىىىىان
تشىىىىىىددالعقوبىىىىىىةفىىىىىىًاحىىىىىىوا لكىىىىىىونالمجنىىىىىىىعلٌهىىىىىىاقاصىىىىىىرااومعاقىىىىىىةاومسىىىىىىنة.واذاصىىىىىىدرالحكىىىىىىم
بالؽرامىىىىىةتوجىىىىىهبكامىىىىىلقٌمتهىىىىىالضىىىىىحٌةالعنىىىىىىؾ.رابعلللللا :فىىىىىًجمٌىىىىىعاالحىىىىىوالالمنصىىىىىوصعلٌهىىىىىىا
فىىىىىًالبنىىىىىودالسىىىىىابقةٌجىىىىىبانٌتضىىىىىمنالحكىىىىىمابعىىىىىادالمىىىىىتهمعىىىىىنالمجنىىىىىىعلٌهىىىىىاخىىىىىبللمىىىىىدةتنفٌىىىىىذ
العقوبىىىىىةاوتىىىىىوفٌرالحماٌىىىىىةلهىىىىىاباحىىىىىدىالطىىىىىروالمنصوصىىىىىةعلٌهىىىىىافىىىىىًالقىىىىىانونواللجنىىىىىةالتنفٌذٌىىىىىة
متىطلبتبذل  
مادة 19
اذالىىىىمتكىىىىنالمجنىىىىىعلٌهىىىىاقىىىىدتقىىىىدمتبطلىىىىب اصىىىىدارامىىىىروقتىىىىًبالحماٌىىىىةاولىىىىمٌصىىىىدرهىىىىذااالمىىىىر
لصالحهاجازلهاانتطلبهمنالمحكمةبصفةمستعجلةاثناءنظرالدعوى 
مادة 18
اذا تنازلت المجنى علٌها عن الدعوى المدنٌة فً جرٌمة العنؾ األسري جاز للمحكمة ان تامر بوقؾ تنفٌذ
العقوبةمعالحكمباتخاذاالجراءاتالكفٌلةبحماٌةالمجنىعلٌها 









أتفالٌة مكافحة التمٌٌز ضد المرأة (سٌداو)

أ تفالٌلللللللللللللللللللة المضلللللللللللللللللللاء عللللللللللللللللللللى جمٌلللللللللللللللللللع أشلللللللللللللللللللكال التمٌٌلللللللللللللللللللز ضلللللللللللللللللللد الملللللللللللللللللللرأة
اعتمللللللللللللللللدتها الجمعٌللللللللللللللللة العامللللللللللللللللة وعرضللللللللللللللللتها للتولٌللللللللللللللللع والتصللللللللللللللللدٌك واالنضللللللللللللللللمام
بمرارهللللللللللللللللللللللا  198/34المللللللللللللللللللللللإر فللللللللللللللللللللللً  19كللللللللللللللللللللللانون األول  /دٌسللللللللللللللللللللللمبر 1828
تارٌخ بدء النفاذ 3 :أٌلول  /سبتمبر  ,1891طبما ألحكام المادة22

إنالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدولاألطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراؾفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىًهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذهاالتفاقٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة,
إذتلحىىىىىظأنمٌثىىىىىاواألمىىىىىمالمتحىىىىىدةٌإكىىىىىدمىىىىىنجدٌىىىىىداإلٌمىىىىىانبحقىىىىىوواإلنسىىىىىاناألساسىىىىىٌة,وبكرامىىىىىة
الفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىردوقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدره,وبتسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاويالرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل والمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرأةفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىًالحقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوو,
وأذتلحىىىىىىىظأناإلعىىىىىىىبلنالعىىىىىىىالمًلحقىىىىىىىوواإلنسىىىىىىىانٌإكىىىىىىىدمبىىىىىىىدأعىىىىىىىدمجىىىىىىىوازالتمٌٌىىىىىىىز,وٌعلىىىىىىىنأن
جمٌىىىىىعالنىىىىىا ٌولىىىىىدونأحىىىىىراراومتسىىىىىاوٌنفىىىىىًالكرامىىىىىةوالحقىىىىىوو,وأنلكىىىىىلإنسىىىىىانحىىىىى التمتىىىىىع
بجمٌىىىىىىىعالحقىىىىىىىوووالحرٌىىىىىىىاتالىىىىىىىواردةفىىىىىىىًاإلعىىىىىىىبلنالمىىىىىىىذكور,دونأيتمٌٌىىىىىىىز,بمىىىىىىىافىىىىىىىًذلىىىىىىى 
الت مٌٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزالقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابمعلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن ,
وإذتلحىىىىىىظأنعلىىىىىىىالىىىىىىدولاألطىىىىىىراؾفىىىىىىًالعهىىىىىىدٌنالىىىىىىدولٌٌنالخاصىىىىىىٌنبحقىىىىىىوواإلنسىىىىىىانواجىىىىىىب
ضىىىىىىىمانمسىىىىىىىاواةالرجىىىىىىىلوالمىىىىىىىرأةفىىىىىىىًحىىىىىىى التمتىىىىىىىعبجمٌىىىىىىىعالحقىىىىىىىوواالقتصىىىىىىىادٌةواالجتماعٌىىىىىىىة
والثقافٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةوالمدنٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةوالسٌاسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٌة,
وإذتؤخىىىىىىىىذبعىىىىىىىىٌناالعتبىىىىىىىىاراالتفاقٌىىىىىىىىاتالدولٌىىىىىىىىةالمعقىىىىىىىىودة برعاٌىىىىىىىىةاألمىىىىىىىىمالمتحىىىىىىىىدةوالوكىىىىىىىىاالت
المتخصصىىىىىىىىىىىىىة,التىىىىىىىىىىىىىًتشىىىىىىىىىىىىىجعمسىىىىىىىىىىىىىاواةالرجىىىىىىىىىىىىىلوالمىىىىىىىىىىىىىرأةفىىىىىىىىىىىىىًالحقىىىىىىىىىىىىىوو.
وإذتلحىىىىىىظأٌضىىىىىىاالقىىىىىىراراتواإلعبلنىىىىىىاتوالتوصىىىىىىٌاتالتىىىىىىًاعتمىىىىىىدتهااألمىىىىىىمالمتحىىىىىىدةوالوكىىىىىىاالت
المتخصصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةللنهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو بمسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاواةالرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلوالمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرأةفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىًالحقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوو,
وإذٌسىىىىىاورهاالقلىىىىى ,مىىىىىعذلىىىىى ألنىىىىىهٌىىىىىزالهنىىىىىا  ,علىىىىىىالىىىىىرؼممىىىىىنتلىىىىى الصىىىىىكو المختلفىىىىىة,
تمٌٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزواسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعالنطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدالمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرأة,
وإذتشىىىىىىٌرإلىىىىىىىأنالتمٌٌىىىىىىزضىىىىىىدالمىىىىىىرأةٌشىىىىىىكلانتهاكىىىىىىالمبىىىىىىدأىالمسىىىىىىاواةفىىىىىىًالحقىىىىىىووواحتىىىىىىرام
كرامىىىىىةاإلنسىىىىىان,وٌعىىىىىدعقبىىىىىةأمىىىىىاممشىىىىىاركةالمىىىىىرأة,علىىىىىىقىىىىىدمالمسىىىىىاواةمىىىىىعالرجىىىىىل,فىىىىىًحٌىىىىىاة
بلىىىىىىىدهماالسٌاسىىىىىىىٌةواالجتماعٌىىىىىىىةو االقتصىىىىىىىادٌةوالثقافٌىىىىىىىة,وٌعىىىىىىىوونمىىىىىىىورخىىىىىىىاءالمجتمىىىىىىىعواالسىىىىىىىرة
وٌزٌىىىىىىىدمىىىىىىىنصىىىىىىىعوبةالتنمٌىىىىىىىةالكاملىىىىىىىةإلمكانىىىىىىىاتالمىىىىىىىرأةفىىىىىىىًخدمىىىىىىىةبلىىىىىىىدهاوالبشىىىىىىىرٌة.
وإذٌسىىىىىىاورهاالقلىىىىىى ,وهىىىىىىىتىىىىىىرىالنسىىىىىىاء,فىىىىىىًحىىىىىىاالتالفقىىىىىىر,الٌىىىىىىنلنإالأدنىىىىىىىنصىىىىىىٌبمىىىىىىن
الؽىىىىىىىىىىذاءوالصىىىىىىىىىىحةوالتعلىىىىىىىىىىٌموالتىىىىىىىىىىدرٌبوفىىىىىىىىىىرصالعمالىىىىىىىىىىةوالحاجىىىىىىىىىىاتاألخىىىىىىىىىىرى.
وإذتىىىىىىىإمنبىىىىىىىانإقامىىىىىىىةالنظىىىىىىىاماالقتصىىىىىىىادىالىىىىىىىدولًالجدٌىىىىىىىد,القىىىىىىىابمعلىىىىىىىىاإلنصىىىىىىىاؾوالعىىىىىىىدل
,سٌسىىىىىىىىىىىىىهمإسىىىىىىىىىىىىىهامابىىىىىىىىىىىىىارزافىىىىىىىىىىىىىًالنهىىىىىىىىىىىىىو بالمسىىىىىىىىىىىىىاواةبىىىىىىىىىىىىىٌنالرجىىىىىىىىىىىىىلوالمىىىىىىىىىىىىىرأة.
وأذتنّىىىىىوهبؤنىىىىىهالبىىىىىدمىىىىىناستبصىىىىىالشىىىىىؤفةالفصىىىىىلالعنصىىىىىرىوجمٌىىىىىعأشىىىىىكالالعنصىىىىىرٌةوالتمٌٌىىىىىز
العنصىىىىىىرىواالسىىىىىىتعمارالجدٌىىىىىىدوا لعىىىىىىدوانواالحىىىىىىتبللاألجنبىىىىىىًوالسىىىىىىٌطرةاألجنبٌىىىىىىةوالتىىىىىىدخلفىىىىىىً
الشىىىىىىىىإونالداخلٌىىىىىىىىةللىىىىىىىىدولإذاأرٌىىىىىىىىدللرجىىىىىىىىالوالنسىىىىىىىىاءأنٌتمتعىىىىىىىىوابحقىىىىىىىىوقهمتمتعىىىىىىىىاكىىىىىىىىامبل.
وإذتجىىىىىزمبىىىىىؤنمىىىىىنشىىىىىؤنتعزٌىىىىىزالسىىىىىلمواالمىىىىىنالىىىىىدولٌٌن,وتخفٌىىىىىؾحىىىىىدةالتىىىىىوترالىىىىىدولى,وتبىىىىىادل

التعىىىىىىاونفٌمىىىىىىابىىىىىىٌنجمٌىىىىىىعالىىىىىىدولبؽىىىىىى النظىىىىىىرعىىىىىىن نظمهىىىىىىااإلجتماعٌىىىىىىةواإلقتصىىىىىىادٌةونىىىىىىزع
السىىىىىبلفالعىىىىىامالكامىىىىىلوالسىىىىىٌمانىىىىىزعالسىىىىىبلفالنىىىىىووىفىىىىىًظىىىىىلرقابىىىىىةدولٌىىىىىةصىىىىىارمةوفعالىىىىىة,
وتثبٌىىىىىتمبىىىىىىادئالعىىىىىىدلوالمسىىىىىىاواةوالمنفعىىىىىىةالمتبادلىىىىىىةفىىىىىىًالعبلقىىىىىىاتبىىىىىىٌنالبلىىىىىىدان,وإعمىىىىىىالحىىىىىى 
الشىىىىىىىعوبالواقعىىىىىىىةتحىىىىىىىتالسىىىىىىىٌطرةاألجنبٌىىىىىىىةواالسىىىىىىىتعمارٌةواإلحىىىىىىىتبللاألجنبىىىىىىىًفىىىىىىىًتقرٌىىىىىىىر
المصىىىىىىٌرواالسىىىىىىتقبللوكىىىىىىذل مىىىىىىنشىىىىىىؤناحتىىىىىىرامالسىىىىىىٌادةالوطنٌىىىىىىةوالسىىىىىىبلمةاإلقلٌمٌىىىىىىة,النهىىىىىىو 
بالتقىىىىىدماالجتمىىىىىىاعًوالتنمٌىىىىىىةواإلسىىىىىىهام,نتٌجىىىىىةلىىىىىىذل فىىىىىىًتحقٌىىىىىى المسىىىىىاواةالكاملىىىىىىةبىىىىىىٌنالرجىىىىىىل
والمرأة.
وإٌمانىىىىىىامنهىىىىىىابىىىىىىانالتنمٌىىىىىىةالتامىىىىىىةوالكاملىىىىىىةألىبلىىىىىىد,ورفاهٌىىىىىىةالعىىىىىىالموقضىىىىىىٌةالسىىىىىىلم,تتطلىىىىىىب
جمٌعىىىىىىامشىىىىىىاركةالمىىىىىىرأةعلىىىىىىىقىىىىىىدمالمسىىىىىىاواةمىىىىىىعالرجىىىىىىلأقصىىىىىىىمشىىىىىىاركةممكنىىىىىىةفىىىىىىًجمٌىىىىىىع
المٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىادٌن.
وإذتضىىىىىعنصىىىىىبعٌنٌهىىىىىادورالمىىىىىرأةالعظىىىىىٌمفىىىىىًرفاهٌىىىىىةاالسىىىىىرةوفىىىىىًتنمٌىىىىىةالمجتمىىىىىعالىىىىىذيلىىىىىم
ٌعتىىىىىرؾبىىىىىهحتىىىىىىاالنعلىىىىىىنحىىىىىوكامىىىىىل,واالهمٌىىىىىةاالجتماعٌىىىىىةلبلمومىىىىىةولىىىىىدورالوالىىىىىدٌنكلٌهمىىىىىا
فىىىىىىًاألسىىىىىىرةوتنشىىىىىىبةاألطفىىىىىىالوإذتىىىىىىدر أندورالمىىىىىىرأةفىىىىىىًاإلنجىىىىىىابالٌجىىىىىىوزأنٌكىىىىىىونأساسىىىىىىا
للتمٌٌىىىىىىزبىىىىىىلأنتنشىىىىىىبةاألطفىىىىىىالتتطلىىىىىىببىىىىىىدالمىىىىىىنذلىىىىىى تقاسىىىىىىمالمسىىىىىىإولٌةبىىىىىىٌنالرجىىىىىىلوالمىىىىىىرأة
والمجتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعككىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل.
وإذتىىىىىىدر أنتحقٌىىىىىى المسىىىىىىاواةالكاملىىىىىىةبىىىىىىٌنالرجىىىىىىلوالمىىىىىىرأةٌتطلىىىىىىبإحىىىىىىداثتؽٌٌىىىىىىرفىىىىىىًالىىىىىىدور
التقلٌىىىىىىىىىىىىىىىىديللرجىىىىىىىىىىىىىىىىلوكىىىىىىىىىىىىىىىىذل فىىىىىىىىىىىىىىىىًدورالمىىىىىىىىىىىىىىىىرأةفىىىىىىىىىىىىىىىىًالمجتمىىىىىىىىىىىىىىىىعواألسىىىىىىىىىىىىىىىىرة.
وقىىىىىدعقىىىىىدتالعىىىىىزمعلىىىىىىتنفٌىىىىىذالمبىىىىىادئالىىىىىواردةفىىىىىًإعىىىىىبلنالقضىىىىىاءعلىىىىىىالتمٌٌىىىىىزضىىىىىدالمىىىىىرأة
وعلىىىىىىأنتتخىىىىىذ,لهىىىىىذاالؽىىىىىر ,التىىىىىدابٌرالتىىىىىًٌتطلبهىىىىىاالقضىىىىىاءعلىىىىىىهىىىىىذاالتمٌٌىىىىىزبجمٌىىىىىعأشىىىىىكاله
ومظاهرهقداتفقتعلىماٌلى:
الجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزءاألول
المادة 1
ألؼىىىىىىرا هىىىىىىذهاإلتفاقٌىىىىىىةٌعنىىىىىىىمصىىىىىىطلا"التمٌٌىىىىىىزضىىىىىىدالمىىىىىىرأة"أىتفرقىىىىىىةأواسىىىىىىتبعادأوتقٌٌىىىىىىد
ٌىىىىىىتمعلىىىىىىىأسىىىىىىا الجىىىىىىن وٌكىىىىىىونمىىىىىىنإثىىىىىىارةأوأؼراضىىىىىىهتىىىىىىوهٌنأوإحبىىىىىىاطاإلعتىىىىىىراؾللمىىىىىىرأة
بحقىىىىىىىىوواإلنسىىىىىىىىانوالحرٌىىىىىىىىاتاألساسىىىىىىىىٌةفىىىىىىىىًالمٌىىىىىىىىادٌنالسٌاسىىىىىىىىٌةواالقتصىىىىىىىىادٌةواالجتماعٌىىىىىىىىة
والثقافٌىىىىىىىىةوالمدنٌىىىىىىىىةأوفىىىىىىىىًأىمٌىىىىىىىىدانآخىىىىىىىىر,أوتىىىىىىىىوهٌنأوإحبىىىىىىىىاطتمتعهىىىىىىىىابهىىىىىىىىذهالحقىىىىىىىىووأو
ممارسىىىىىىتهالهىىىىىىا,بصىىىىىىرؾالنظىىىىىىرعىىىىىىنحالتهىىىىىىاالزوجٌىىىىىىةوعلىىىىىىىأسىىىىىىا المسىىىىىىاواةبٌنهىىىىىىاوبىىىىىىٌن
الرجل .

المادة 2
تشىىىىىىجبالىىىىىىدولاألطىىىىىىراؾجمٌىىىىىىعأشىىىىىىكالالتمٌٌىىىىىىزضىىىىىىدالمىىىىىىرأة,وتتفىىىىىى علىىىىىىىأنتنىىىىىىتهل,بكىىىىىىل
الوسىىىىىىابلالمناسىىىىىىبةودونإبطىىىىىىاء,سٌاسىىىىىىةتسىىىىىىتهدؾالقضىىىىىىاءعلىىىىىىىالتمٌٌىىىىىىزضىىىىىىدالمىىىىىىرأة,وتحقٌقىىىىىىاً
لذل تتعهدبالقٌامبماٌلى :
أ /إدمىىىىىىاجمبىىىىىىدأالمسىىىىىىاواةبىىىىىىٌنالرجىىىىىىلوالمىىىىىىرأةفىىىىىىًدسىىىىىىاتٌرهاالوطنٌىىىىىىةأوتشىىىىىىرٌعاتهاالمناسىىىىىىبة

األخىىىىرى,إذالىىىىمٌكىىىىنهىىىىذاالمبىىىىدأقىىىىدأدمىىىىلفٌهىىىىاحتىىىىىاآلن,وكفالىىىىةالتحقٌىىىى العملىىىىىلهىىىىذاالمبىىىىدأمىىىىن
خبللالتشرٌعوؼٌرهمنالوسابلالمناسبة؛ 
ب /اتخىىىىىىاذالمناسىىىىىىبمىىىىىىنالتىىىىىىدابٌر,تشىىىىىىرٌعٌةوؼٌىىىىىىرتشىىىىىىرٌعٌة,بمىىىىىىافىىىىىىًذلىىىىىى مىىىىىىاٌناسىىىىىىبمىىىىىىن
جزاءات,لحظركلتمٌٌزضدالمرأة؛
ج /فىىىىىىىر حماٌىىىىىىىةقانونٌىىىىىىىةلحقىىىىىىىووالمىىىىىىىرأةعلىىىىىىىىقىىىىىىىدمالمسىىىىىىىاواةمىىىىىىىعالرجل,وضىىىىىىىمانالحماٌىىىىىىىة
الفعالىىىىىىةللمىىىىىىرأة ,عىىىىىىنطرٌىىىىىى المحىىىىىىاكمذاتاالختصىىىىىىاصوالمإسسىىىىىىاتالعامىىىىىىةاألخىىىىىىرىفىىىىىىًالبلىىىىىىد,
منأىعملتمٌٌزي؛
د /االمتنىىىىىىىاععىىىىىىىنمباشىىىىىىىرةأىعمىىىىىىىلتمٌٌىىىىىىىزىأوممارسىىىىىىىةتمٌٌزٌىىىىىىىةضىىىىىىىدالمرأة,وكفالىىىىىىىةتصىىىىىىىرؾ
السلطاتوالمإسساتالعامةبماٌتف وهذااإللتزام؛
هىىىىىـ /إتخىىىىىاذجمٌىىىىىعالتىىىىىدابٌرالمناسىىىىىبةللقضىىىىىاءعلىىىىىىالتم ٌٌىىىىىزضىىىىىدالمىىىىىرأةمىىىىىنجانىىىىىبأىشىىىىىخصأو
منظمةأومإسسة ,
و /إتخىىىىىاذجمٌىىىىىعالتىىىىىدابٌرالمناسىىىىىبة,بمىىىىىافىىىىىًذلىىىىى التشىىىىىرٌعىمنهىىىىىا,لتؽٌٌىىىىىرأوإبطىىىىىالالقىىىىىابممىىىىىن
القوانٌنواألنظمةواألعراؾوالممارساتالتًتشكلتمٌٌزاًضدالمرأة.
ز/إلؽاءجمٌعاألحكامالجزابٌةالوطنٌةالتًتشكلتمٌٌزا ًضدالمرأة 

المادة : 3
تتخىىىىىىىىذالىىىىىىىىدولاألطىىىىىىىىراؾفىىىىىىىىًجمٌىىىىىىىىعالمٌىىىىىىىىادٌن,والسىىىىىىىىٌماالمٌىىىىىىىىادٌنالسٌاسىىىىىىىىٌةواإلجتماعٌىىىىىىىىة
واألقتصىىىىىىىادٌةوالثقافٌىىىىىىىة,كىىىىىىىلالتىىىىىىىدابٌرالمناسىىىىىىىبة,بمافىىىىىىىًذلىىىىىىى التشىىىىىىىرٌعىمنهىىىىىىىا,لكفالىىىىىىىةتطىىىىىىىور
المىىىىىىرأةوتقىىىىىىدمهاالكىىىىىىاملٌن,وذلىىىىىى لتضىىىىىىمنلهىىىىىىاممارسىىىىىىةحقىىىىىىوواإلنسىىىىىىانوالحرٌىىىىىىاتاألساسىىىىىىٌة
والتمتعبهاعلىأسا المساواةمعالرجل 

المادة : 4
ٔ .الٌعتبىىىىىىرأتخىىىىىىاذالىىىىىىدولاألطىىىىىىراؾتىىىىىىدابٌرخاصىىىىىىةمإقتىىىىىىةتسىىىىىىتهدؾالتعجٌىىىىىىلبالمسىىىىىىاواةالفعلٌىىىىىىة
بىىىىٌنالرجىىىىلوالمىىىىرأةتمٌٌىىىىزاًبىىىىالمعنىالىىىىذىتؤخىىىىذبىىىىههىىىىذهاإلتفاقٌىىىىة,ولكنىىىىهٌجىىىىبأالٌسىىىىتتبع,علىىىىى
أىنحىىىىىو,اإلبقىىىىىاءعلىىىىىىمعىىىىىاٌٌر ؼٌىىىىىرمتكافبىىىىىةأومنفصىىىىىلة,كمىىىىىاٌجىىىىىبوقىىىىىؾالعمىىىىىلبهىىىىىذهالتىىىىىدابٌر
متىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتحققىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتأهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداؾالتكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىافإفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىًالفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرصوالمعاملىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة.
ٕ .الٌعتبىىىىىراتخىىىىىاذالىىىىىدولاألطىىىىىراؾتىىىىىدابٌرخاصىىىىىةتسىىىىىتهدؾحماٌىىىىىةاالمومىىىىىة,بمافىىىىىًذلىىىىى تلىىىىى 
التدابٌرالواردةفًهذهاألتفاقٌة,إجرا ًءتمٌٌزٌا ً .


المادة : 5
تتخىىىىىىىىىىىىىىىذالىىىىىىىىىىىىىىىدول األطىىىىىىىىىىىىىىىراؾجمٌىىىىىىىىىىىىىىىعالتىىىىىىىىىىىىىىىدابٌرالمناسىىىىىىىىىىىىىىىبةلتحقٌىىىىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىىىىىىاٌلىىىىىىىىىىىىىىىى:
أ /تؽٌٌىىىىىىراالنمىىىىىىاطاالجتماعٌىىىىىىةوالثقافٌىىىىىىةلسىىىىىىلو الرجىىىىىىلوالمىىىىىىرأة,بهىىىىىىدؾتحقٌىىىىىى القضىىىىىىاءعلىىىىىىى
التحٌىىىىىىزاتوالعىىىىىىاداتالعرفٌىىىىىىةوكىىىىىىلالممارسىىىىىىاتاألخىىىىىىرىالقابمىىىىىىةعلىىىىىىىاإلعتقىىىىىىادبكىىىىىىونأىمىىىىىىن
الجنسىىىىىىىىىىىىٌنأدنىىىىىىىىىىىىىأوأعلىىىىىىىىىىىىىمىىىىىىىىىىىىناآلخىىىىىىىىىىىىر,أوعلىىىىىىىىىىىىىأدوارنمطٌىىىىىىىىىىىىةللرجىىىىىىىىىىىىلوالمىىىىىىىىىىىىرأة؛
ب /كفالىىىىىىىىىىىىةتضىىىىىىىىىىىىمٌنالتربٌىىىىىىىىىىىىةالعابلٌىىىىىىىىىىىىةفهمىىىىىىىىىىىىاسىىىىىىىىىىىىلٌمالؤلمومىىىىىىىىىىىىةبوصىىىىىىىىىىىىفهاوظٌفىىىىىىىىىىىىة
اجتماعٌىىىىىىة,واألعتراؾبكىىىىىىونتنشىىىىىىبةاألطفىىىىىىالتىىىىىىربٌتهممسىىىىىىإولٌةمشىىىىىىتركةبىىىىىىٌناألبىىىىىىوٌنعلىىىىىىىأن
ٌكونمفهوماًأنمصلحةاألطفالهىاإلعتباراألساسىفًجمٌعالحاالت .

المادة : 6
تتخىىىىىىذالىىىىىىدول األطىىىىىىراؾجمٌىىىىىىعالتىىىىىىدابٌرالمناسىىىىىىبة,بمافىىىىىىًذلىىىىىى التشىىىىىىرٌعىمنها,لمكافحىىىىىىةجمٌىىىىىىع
أشكالاإلتجاربالمرأةواستؽبللبؽاءالمرأة .

الجزء الثانً-:
المادة : 2
تتخىىىىىذالىىىىىدولاألطىىىىىراؾجمٌىىىىىعالتىىىىىدابٌرالمناسىىىىىبةللقضىىىىىاءعلىىىىىىالتمٌٌىىىىىزضىىىىىدالمىىىىىرأةفىىىىىًالحٌىىىىىاة
السٌاسىىىىىىٌةوالعامىىىىىىةللبلد,وبوجىىىىىىهخىىىىىىاصت كفىىىىىىلللمرأة,علىىىىىىىقىىىىىىدمالمسىىىىىىاواةمىىىىىىعالرجىىىىىىل,الحىىىىىى فىىىىىىً

أ /التصىىىىىىوٌتفىىىىىىًجمٌىىىىىىعاالنتخابىىىىىىاتواالسىىىىىىتفتاءاتالعامىىىىىىة,واألهلٌىىىىىىةلبلنتخىىىىىىابلجمٌىىىىىىعالهٌبىىىىىىات
التىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىًٌنتخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبأعضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاإهابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاالقتراعالعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىام؛

ب /المشىىىىىىاركةفىىىىىىًصىىىىىىٌاؼةسٌاسىىىىىىةالحكومىىىىىىةوفىىىىىىًتنفٌىىىىىىذهىىىىىىذهالسٌاسىىىىىىة,وفًشىىىىىىؽلالوظىىىىىىابؾ
العامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةعلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجمٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى عالمسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتوٌاتالحكومٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة؛

ج/المشاركةفًأٌةمنظماتوجمعٌاتؼٌرحكومٌةتهتمبالحٌاةالعامةوالسٌاسٌةللبلد .

المادة -: 9
تتخىىىىىىىىذالىىىىىىىىدولاألطىىىىىىىىراؾجمٌىىىىىىىىعالتىىىىىىىىدابٌرالمناسىىىىىىىىبةلتكفىىىىىىىىلللمرأة,علىىىىىىىىىقىىىىىىىىدمالمسىىىىىىىىاواةمىىىىىىىىع
الرجىىىىىىىل,ودونأىتمٌٌىىىىىىىز,فرصىىىىىىىةتمثٌىىىىىىىلحكوماتهىىىىىىىاعلىىىىىىىىالمسىىىىىىىتوىالىىىىىىىدولًواالشىىىىىىىترا فىىىىىىىً
أعمالالمنظماتالدولٌة .

المادة -: 8
ٔ .تمىىىىىىىناالىىىىىىىدولاألطىىىىىىىراؾالمىىىىىىىرأةحقوقىىىىىىىامسىىىىىىىاوٌةلحقىىىىىىىووالرجىىىىىىىلفىىىىىىىًاكتسىىىىىىىابجنسىىىىىىىٌتهاأو
تؽٌٌرهىىىىىاأواالحتفىىىىىاظبهىىىىىا.وتضىىىىىمنبوجىىىىىهخىىىىىاصأالٌترتىىىىىبعلىىىىىىالىىىىىزواجمىىىىىنأجنبىىىىىى,أوعلىىىىىى
تؽٌٌىىىىىىىرالىىىىىىىزوجلجنسىىىىىىىٌتهأثنىىىىىىىاءالىىىىىىىزواج,أنتتؽٌىىىىىىىرتلقابٌىىىىىىىاجنسىىىىىىى ٌةالزوجىىىىىىىة,أوأنتصىىىىىىىبابىىىىىىىبل
جنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٌة,أوأنتفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر علٌهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاجنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٌةالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزوج.
ٕ .تمناالدولاألطراؾالمرأةحقامساوٌالح الرجلفٌماٌتعل بجنسٌةأطفالهما.
الجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللزء الثاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللث
المادة18
تتخىىىىذالىىىىدولاألطىىىىراؾجمٌىىىىعالتىىىىدابٌرالمناسىىىىبةللقضىىىىاءعلىىىىىالتمٌٌىىىىزضىىىىدالمىىىىرأةلكىىىىىتكفىىىىللهىىىىا
حقوقىىىىىىا مسىىىىىىاوٌةلحقىىىىىىووالرجىىىىىىلفىىىىىىًمٌىىىىىىدانالتربٌىىىىىىة,وبوجىىىىىىهخىىىىىىاصلكىىىىىىىتكفىىىىىىل,علىىىىىىىأسىىىىىىا 
المسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاواةبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٌنالرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلوالمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرأة:

أ /شىىىىىىىروطمتسىىىىىىىاوٌةفىىىىىىىًالتوجٌىىىىىىىهالىىىىىىىوظٌفًوالمهنً,وااللتحىىىىىىىاوبالدراسىىىىىىىاتوالحصىىىىىىىولعلىىىىىىىى
الىىىىىىىدرجاتالعلمٌىىىىىىىةفىىىىىىىًالمإسسىىىىىىىاتالتعلٌمٌىىىىىىىةعلىىىىىىىىاخىىىىىىىتبلؾفباتهىىىىىىىا,فىىىىىىىًالمنىىىىىىىاط الرٌفٌىىىىىىىة
والحضىىىىىىرٌة علىىىىىىىالسىىىىىىواء,وتكىىىىىىونهىىىىىىذهالمسىىىىىىاواةمكفولىىىىىىةفىىىىىىًمرحلىىىىىىةالحضىىىىىىانةوفىىىىىىًالتعلىىىىىىٌم
العىىىىىىاموالتقنىىىىىىىوالمهنىىىىىىىوالتعلىىىىىىٌمالتقنىىىىىىىالعىىىىىىالى,وكىىىىىىذل فىىىىىىًجمٌىىىىىىعأنىىىىىىواعالتىىىىىىدرٌبالمهنىىىىىىى؛

ب /التسىىىىىىاوىفىىىىىىًالمنىىىىىىاهلالدراسىىىىىىٌة,وفىىىىىىًاإلمتحانىىىىىىات,وفىىىىىىًمسىىىىىىتوٌاتمىىىىىىإهبلتالمدرسىىىىىىٌن,
وفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىًنوعٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةالمرافىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى والمعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداتالدراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٌة؛

ج /القضىىىىىىاءعلىىىىىىىأىمفهىىىىىىومنمطىىىىىىىعىىىىىىندورالمىىىىىىرأةالرجىىىىىىلودورفىىىىىىًجمٌىىىىىىعمراحىىىىىىلالتعلىىىىىىٌم
بجمٌىىىىىعأشىىىىىكاله,عىىىىىنطرٌىىىىى تشىىىىىجٌعالتعلىىىىىٌمالمخىىىىىتلطوؼٌىىىىىرهمىىىىىنأنىىىىىواعالتعلىىىىىٌمالتىىىىىًتسىىىىىاعدفىىىىىً
تحقٌىىىىىى هىىىىىىذاالهىىىىىىدؾ,والسىىىىىىٌماعىىىىىىنطرٌىىىىىى تنقىىىىىىٌاكتىىىىىىبالدراسىىىىىىةوالبىىىىىىراملالمدرسىىىىىىٌةوتكٌٌىىىىىىؾ
أسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالٌبالتعلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٌم؛

د /التسىىىىىىىىىىىاويفىىىىىىىىىىىًفىىىىىىىىىىىرصالحصىىىىىىىىىىىولعلىىىىىىىىىىىىالمىىىىىىىىىىىناواإلعانىىىىىىىىىىىاتالدراسىىىىىىىىىىىٌةاألخىىىىىىىىىىىرى؛

هىىىىـ /التسىىىىاويفىىىىًفىىىىرصاإلفىىىىادةمىىىىنبىىىىراملمواصىىىىلةالتعلىىىىٌم,بمىىىىافىىىىًذلىىىى بىىىىراملتعلىىىىٌمالكبىىىىار
ومحىىىىىوا ألمٌىىىىىةالىىىىىوظٌفً,والسىىىىىٌماالبىىىىىراملالتىىىىىًتهىىىىىدؾإلىىىىىىالتعجٌىىىىىلبقىىىىىدراإلمكىىىىىانبتضىىىىىٌٌ أى
فجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوةفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىًالتعلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٌمقابمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٌنالرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلوالمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرأة؛


و /خفىىىىىىى معىىىىىىىدالتتىىىىىىىر الطالبىىىىىىىاتالدراسىىىىىىىٌة,وتنظٌمبىىىىىىىراملللفتٌىىىىىىىاتوالنسىىىىىىىاءالبلتىىىىىىىًتىىىىىىىركن
المدرسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةقبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلاألوان؛

ز /التسىىىىىىىىىاوىفىىىىىىىىىًفىىىىىىىىىرصالمشىىىىىىىىىاركةالنشىىىىىىىىىطةفىىىىىىىىىًااللعىىىىىىىىىابالرٌاضىىىىىىىىىٌةوالتربٌىىىىىىىىىةالبدنٌىىىىىىىىىة؛

ف /إمكانٌىىىىىىىةالحصىىىىىىىولعلىىىىىىىىمعلومىىىىىىىاتتربوٌىىىىىىىةمحىىىىىىىددةتسىىىىىىىاعدعلىىىىىىىىكفالىىىىىىىةصىىىىىىىحةاألسىىىىىىىر
ورفاهها,بمافًذل المعلوماتواإلرشاداتالتًتتناولتنظٌماألسرة.

المادة : 11
ٔ .تتخىىىىىذالىىىىىدولاألطىىىىىراؾجمٌىىىىىعالتىىىىىدابٌر المناسىىىىىبةللقضىىىىىاءعلىىىىىىالتمٌٌىىىىىزضىىىىىدالمىىىىىرأةفىىىىىًمٌىىىىىدان
العمىىىىىللكىىىىىىىتكفىىىىىىللهىىىىىا,علىىىىىىىأسىىىىىىا المسىىىىىاواةبىىىىىىٌنالرجىىىىىىلوالمىىىىىرأة,نفىىىىىى الحقىىىىىىوووالسىىىىىىٌما:

أ /الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىى فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىًالعمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلبوصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفهحقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاثابتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجمٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعالبشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر؛

ب /الحىىىىى فىىىىىًالتمتىىىىىعبىىىىىنف فىىىىىرصالعمالىىىىىة,بمىىىىىافىىىىىًذلىىىىى تطبٌىىىىى معىىىىىاٌٌراختٌىىىىىارواحىىىىىدةفىىىىىً
شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإون اإلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتخدام؛

ج /الحىىىى فىىىىىًحرٌىىىىىةاختٌىىىىىارالمهنىىىىىةونىىىىىوعالعمىىىىىل,والحىىىىى فىىىىىًالترقٌىىىىىةواألمىىىىىنعلىىىىىىالعمىىىىىلوفىىىىىً
جمٌىىىىعمزاٌىىىىاوشىىىىروطالخدمىىىىة,والحىىىى فىىىىًتلقىىىىىالتىىىىدرٌبوإعىىىىادةالتىىىىدرٌبالمهنىىىىى,بمىىىىافىىىىًذلىىىى 
التلمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةالحرفٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةوالتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدرٌبالمهنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمتقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدموالتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدرٌبالمتكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرر؛

د/الحىىىىى فىىىىىًالمسىىىىىاواةفىىىىىًا ألجىىىىىر,بمىىىىىافىىىىىًفىىىىىًذلىىىىى االسىىىىىتحقاقات,والحىىىىى فىىىىىًالمسىىىىىاواةفىىىىىً
المعاملىىىىىىةفٌمىىىىىىاٌتعلىىىىىى بالعمىىىىىىلذىالقٌمىىىىىىةالمسىىىىىىاوٌة,وكىىىىىىذل المسىىىىىىاواةفىىىىىىًالمعاملىىىىىىةفىىىىىىًتقٌىىىىىىٌم
نوعٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةالعمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل؛
هىىىىىـ /الحىىىىى فىىىىىًالضىىىىىماناالجتمىىىىىاعً,والسىىىىىٌمافىىىىىًحىىىىىاالتالتقاعىىىىىدوالبطالىىىىىةوالمىىىىىر والعجىىىىىز
والشىىىىىىٌخوخةوؼٌىىىىىىرذلىىىىىى مىىىىىىنحىىىىىىاالت عىىىىىىدماألهلٌىىىىىىةللعمىىىىىىل,وكىىىىىىذل الحىىىىىى فىىىىىىًإجىىىىىىازةمدفوعىىىىىىة
األجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر؛

و/الح فًالوقاٌةالصحٌةوسبلمةظروؾالعمل,بمافًذل حماٌةوظٌفةاإلنجاب .
ٕ.توخٌىىىىىىاًلمنىىىىىىعالتمٌٌىىىىىىزضىىىىىىدالمىىىىىىرأةبسىىىىىىببالىىىىىىزواجأواألمومىىىىىىة,ضىىىىىىمانالحقهىىىىىىاالفعلىىىىىىىفىىىىىىً
العمل,تتخذالدولاألطراؾالتدابٌرالمناسبة :

أ /لحظىىىىىرالفصىىىىىلمىىىىىنالخدمىىىىىةبسىىىىىببالحمىىىىىلأوإجىىىىىازةاألمومىىىىىةوالتمٌٌىىىىىزفىىىىىًالفصىىىىىلمىىىىىنالعمىىىىىل
علىىىىىىىىىىىىىىىاسىىىىىىىىىىىىىىا الحالىىىىىىىىىىىىىىةالزوجٌىىىىىىىىىىىىىىة,مىىىىىىىىىىىىىىعفىىىىىىىىىىىىىىر جىىىىىىىىىىىىىىزاءاتعلىىىىىىىىىىىىىىىالمخىىىىىىىىىىىىىىالفٌن؛
ب /إلدخىىىىىىالنظىىىىىىامإجىىىىىىازةاألمومىىىىىىةالمدفوعىىىىىىةاألجىىىىىىرأوالمشىىىىىىفوعةبمزاٌىىىىىىاإجتماعٌىىىىىىةمماثلىىىىىىةدون
فقدانللعملالساب أولؤلقدمٌةأوللعبلواتاإلجتماعٌة؛ 
ج /لتشجٌعتوفٌرالخدماتاإلجتماعٌةالمساندةالؤلزمةلتمكٌنالوالدٌنمنالجمعبىٌناإللتزامىاتالعابلٌىةوبىٌن
مسإولٌاتالعملوالمشاركةفًالحٌاةالعامة,والسٌماعنطرٌ تشجٌعإنشاءوتنمٌةشىبكةمىنمرافى رعاٌىة
األطفال؛
د/لتىىىىىوفٌرحماٌىىىىىةخاصىىىىىةللمىىىىى رأةأثنىىىىىاءفتىىىىىرةالحمىىىىىلفىىىىىًاألعمىىىىىالالتىىىىىًٌثبىىىىىتأنهىىىىىامإذٌىىىىىةلهىىىىىا.
ٌٖ .جبأنتستعر التشرٌعاتالوقابٌةالمتصىلةبالمسىابلالمشىمولةبهىذهالمىادةاستعراضىادورٌىافىًضىوء
المعرفةالعلمٌةوالتكنولوجٌة,وأنٌتمتنقٌحهاأوإلؽاإهاأوتوسٌعنطاقهاحسباالقتضاء.
المادة : 12
ٔ .تتخىىىىىذالىىىىىدولاألطىىىىىراؾجمٌىىىىىعالتىىىىىدابٌرالمناسىىىىىبةللقضىىىىىاءعلىىىىىىالتمٌٌىىىىىزضىىىىىدالمىىىىىرأةفىىىىىًمٌىىىىىدان
الرعاٌىىىىىىىةالصىىىىىىىحٌةمىىىىىىىنأجىىىىىىىلأنتضىىىىىىىمنلهىىىىىىىا,علىىىىىىىىأسىىىىىىىا المسىىىىىىىاواةبىىىىىىىٌنالرجىىىىىىىلوالمىىىىىىىرأة,
الحصولعلىخدماتالرعاٌةالصحٌة,بمافًذل الخدماتالمتعلقةبتنظٌماألسرة .
ٕ .بىىىىىالرؼممىىىىىنأحكىىىىىامالفقىىىىىرةٔ مىىىىىنهىىىىىذهالمىىىىىادةتكفىىىىىلالىىىىىدولاألطىىىىىراؾللمىىىىىرأةخىىىىىدماتمناسىىىىىبة
فٌمىىىىىاٌتعلىىىىى بالحمىىىىىلوالىىىىىوالدةوفتىىىىىرةمىىىىىابعىىىىىدالىىىىىوالدة,مىىىىىوفرةلهىىىىىاخىىىىىدماتمجانٌىىىىىةعنىىىىىداإلقتضىىىىىاء
وكذل تؽذٌةكافٌةأثناءالحملوالرضاعة .
المادة 13
تتخىىىىىذالىىىىىدولاألطىىىىىراؾجمٌىىىىىعالتىىىىىدابٌرالمناسىىىىىبةللقضىىىىىاءعلىىىىىىالتمٌٌىىىىىزضىىىىىدالمىىىىىرأةفىىىىىًالمجىىىىىاالت
األخىىىىىىرىللحٌىىىىىىاةاإلقتصىىىىىىادٌةواإلجتماعٌىىىىىىةلكىىىىىىىتكفىىىىىىللهىىىىىىا,علىىىىىىىأسىىىىىىا المسىىىىىىاواةبىىىىىىٌنالرجىىىىىىل
والمرأة,نف الحقوو,والسٌما :
أ /الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىًاالسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتحقاقاتالعابلٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة؛

ب /الحىىىىى فىىىىىًالحصىىىىىولعلىىىىىىالقىىىىىرو المصىىىىىرفٌة,والرهىىىىىونالعقارٌىىىىىةوؼٌىىىىىرذلىىىىى مىىىىىنأشىىىىىكال
اإلبتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانالمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى؛
ج /الحىىىىىىى فىىىىىىىًاالشىىىىىىىترا فىىىىىىىًاألنشىىىىىىىطةالتروٌحٌىىىىىىىةواأللعىىىىىىىابالرٌاضىىىىىىىٌةوفىىىىىىىًجمٌىىىىىىىعجوانىىىىىىىب
الحٌاةالثقافٌة .


المادة : 14
ٔ .تضعالدولاألطراؾفًاعتبارهاالمشاكلالخاصةالتًتواجههاالمرأةالرٌفٌة,واألدوارالهامةالتىًتإدٌهىا
فًتوفٌرأسبابالبقاءإقتصادٌاًألسرتها,بمافىًذلى عملهىافىًقطاعىاتاإلقتصىادؼٌىرالنقدٌىة,وتتخىذجمٌىع
التىىىىىىىدابٌرالمناسىىىىىىىبةلكفالىىىىىىىةتطبٌىىىىىىى أحكىىىىىىىامهىىىىىىىذهاإلتفاقٌىىىىىىىةعلىىىىىىىىالمىىىىىىىرأةفىىىىىىىًالمنىىىىىىىاط الرٌفٌىىىىىىىة.
ٕ .تتخذالدولاألطراؾجمٌعالتدابٌرالمناسبةللقضاءعلىالتمٌٌزضىدالمىرأةفىًالمنىاط الرٌفٌىةلكىىتكفىل
لها,علىأسا المسا واةبٌنالرجلوالمرأة,أنتشار فىًالنتمٌىةالرٌفٌىةوتسىتفٌدمنهىا,وتكفىلللرٌفٌىةبوجىه
خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاصالحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىً:
أ /المشىىىىىىىىىىىىاركةفىىىىىىىىىىىىًوضىىىىىىىىىىىىعوتنفٌىىىىىىىىىىىىذالتخطىىىىىىىىىىىىٌطاإلنمىىىىىىىىىىىىابىعلىىىىىىىىىىىىىجمٌىىىىىىىىىىىىعالمسىىىىىىىىىىىىتوٌات؛
ب/الوصولإلىتسهٌبلتالعناٌةالصحٌةالمبلبمة,بمافًذل المعلوماتوالنصاباوالخدماتالمتعلقةبتنظٌم
األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة؛

ج /اإلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىتفادةبصىىىىىىىىىىىىىىىىىىورةمباشىىىىىىىىىىىىىىىىىىرةمىىىىىىىىىىىىىىىىىىنبىىىىىىىىىىىىىىىىىىراملالضىىىىىىىىىىىىىىىىىىماناإلجتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىاعى؛

د /الحصولعلىجمٌعأنواعالتدرٌبوالتعلٌم,الرسمىوؼٌرالرسىمى,بمىافٌىذل مىاٌتصىلمنىهبمحىواألمٌىة
الىىوظٌفً,وكىىذل التمتىىعخصوصىىابكافىىةالخىىدماتالمجتمعٌىىةواإلرشىىادٌة,وذلى لتحقى زٌىىادةكفاءتهىىاالتقنٌىىة؛
هـ /تنظٌمجماعاتالمساعدةالذاتٌةوالتعاونٌاتمنأجلالحصولعلىىفىرصاقتصىادٌةمكافبىةلفىرصالرجىل
عىىىىىىىىىىىىىىىىىنطرٌىىىىىىىىىىىىىىىىى العمىىىىىىىىىىىىىىىىىللىىىىىىىىىىىىىىىىىدىالؽٌىىىىىىىىىىىىىىىىىرأوالعمىىىىىىىىىىىىىىىىىللحسىىىىىىىىىىىىىىىىىابهنالخىىىىىىىىىىىىىىىىىاص؛

و/المشاركةفًجمٌعاالنشطةالمجتمعٌة؛ 
ز/فرصةالحصولعلىاالبتماناتوالقرو الزراعٌة,وتسهٌبلتالتسوٌةوالتكنولوجٌىاالمناسىبة,والمسىاواة
فىىىًالمعاملىىىةفىىىًمشىىىارٌعإصىىىبلفاألراضىىىىواالصىىىبلفالزراعىىىىوكىىىذل فىىىًمشىىىارٌعالتىىىوطٌنالرٌفىىىً,

ف /التمتعبظروؾمعٌشةمبلبمىة,والسىٌمافٌمىاٌتعلى باإلسىكانوالمرفى الصىحٌةواإلمىدادبالكهربىاءوالمىاء
والنقلوالمواصبلت.
الجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللزء الرابلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللع
المادة : 15
ٔ .تعتىىىىىىىىىىىىىرؾالىىىىىىىىىىىىىدولاألطىىىىىىىىىىىىىراؾللمىىىىىىىىىىىىىرأةبالمسىىىىىىىىىىىىىاواةمىىىىىىىىىىىىىعالرجىىىىىىىىىىىىىلأمىىىىىىىىىىىىىامالقىىىىىىىىىىىىىانون.
ٕ .تمىىىىىىناالىىىىىىدولاألطىىىىىىراؾالمىىىىىىرأة,فىىىىىىًالشىىىىىىإونالمدنٌة,أهلٌىىىىىىةقانونٌىىىىىىةمماثلىىىىىىةألهلٌىىىىىىةالرجىىىىىىل,
وتسىىىىىاويبٌنهىىىىىاوبٌنىىىىىهفىىىىىًفىىىىىرصممارسىىىىىةتلىىىىى األهلٌىىىىىة,وتكفىىىىىلللمىىىىىرأة,بوجىىىىىهخىىىىىاص,حقوقىىىىىا
مسىىىىىىاوٌةلحقىىىىىىووالرجىىىىىىل فىىىىىىًابىىىىىىرامالعقىىىىىىودوإدارةالممتلكات,وتعاملهمىىىىىىاعلىىىىىىىقىىىىىىدمالمسىىىىىىاواةفىىىىىىً
جمٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعمراحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلاإلجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىراءاتالقضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابٌة.


ٖ .تتفىىىىىى الىىىىىىدولاألطىىىىىىراؾعلىىىىىىىاعتبىىىىىىارجمٌىىىىىىعالعقىىىىىىودوسىىىىىىابرأنىىىىىىواعالصىىىىىىكو الخاصىىىىىىةالتىىىىىىً
ٌكونلهاأثرقانونىٌستهدؾالحدمناألهلٌةالقانونٌةللمرأةباطلةوالؼٌة .
ٗ.تمىىىىىنا الىىىىىدولاألطىىىىىراؾالرجىىىىىلوالمىىىىىرأةنفىىىىى الحقىىىىىووفٌمىىىىىاٌتعلىىىىى بالتشىىىىىرٌعالمتصىىىىىلبحركىىىىىة
األشخاصوحرٌةاختٌارمحلسكناهموإقامتهم .

المادة : 16
ٔ .تتخىىىىىذالىىىىىدولاألطىىىىىراؾجمٌىىىىىعالتىىىىىدابٌرالمناسىىىىىبةللقضىىىىىاءعلىىىىىىالتمٌٌىىىىىزضىىىىىدالمىىىىىرأةفىىىىىًكافىىىىىة
األمىىىىىىورالمتعلقىىىىىىةبىىىىىىالزواجوالعبلقىىىىىىاتالعابلٌىىىىىىة,وبو جىىىىىىهخىىىىىىاصتضىىىىىىمن,علىىىىىىىأسىىىىىىا المسىىىىىىاواة
بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٌنالرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلوالمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرأة:

أ /نفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىًعقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزواج؛
ب /نفىىىىى الحىىىىى فىىىىىًحرٌىىىىىةاختٌىىىىىارالىىىىىزوج,وفىىىىىًعىىىىىدمعقىىىىىدالىىىىىزواجإالبرضىىىىىاهاالحىىىىىرالكامىىىىىل؛
ج /نفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الحقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوووالمسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإولٌاتأثنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاءالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزواجوعنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدفسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخه؛

د /نفىىىىىىى الحقىىىىىىىوووالمسىىىىىىىإولٌاتبوصىىىىىىىفهماأبىىىىىىىوٌن,بؽىىىىىىى  النظىىىىىىىرعىىىىىىىنحالتهمىىىىىىىاالزوجٌىىىىىىىة,فً
األمىىىىىىىورالمتعلقىىىىىىىةبؤطفالهمىىىىىىىاوفىىىىىىىًجمٌىىىىىىىعاألحىىىىىىىوالٌ,كىىىىىىىونلمصىىىىىىىلحةاألطفىىىىىىىالاإلعتبىىىىىىىاراألول؛

هىىىىىـ /نفىىىىى الحقىىىىىووفىىىىىًانتقىىىىىرر,بحرٌىىىىىةوبىىىىىادرا للنتىىىىىابل,عىىىىىددأطفالهىىىىىاوالفاصىىىىىلبىىىىىٌنالطفىىىىىل
والىىىىىذىٌلٌىىىىىه,وفىىىىىًالحصىىىىىولعلىىىىىىمعلومىىىىىاتوالتثقٌىىىىىؾوالوسىىىىىابلالكفٌلىىىىىةبتمكٌنهىىىىىامىىىىىنممارسىىىىىة
هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذهالحقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوو؛
و /نفىىىىى الحقىىىىىوووالمسىىىىىإولٌاتفٌمىىىىىاٌتعلىىىىى بالوالٌىىىىىةوالقوامىىىىىةوالوصىىىىىاٌةعلىىىىىىاألطفىىىىىالوتبنىىىىىٌهم
,أومىىىىىاشىىىىىابهذلىىىىى مىىىىىناألعىىىىىراؾ,حٌنتوجىىىىىدهىىىىىذهالمفىىىىىاهٌمفىىىىىًالتشىىىىىرٌعالىىىىىوطنً,وفىىىىىًجمٌىىىىىع
األحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوالٌكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىونلمصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلحةاألطفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالاالعتبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاراألول؛
ز /نفىىىىىى الحقىىىىىىووالشخصىىىىىىٌةللىىىىىى زوجوالزوجىىىىىىةبمىىىىىىافىىىىىىًذلىىىىىى الحىىىىىى فىىىىىىًاختٌىىىىىىاراسىىىىىىماألسىىىىىىرة
والمهنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوعالعمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل؛
ف /نفىىىىىىى الحقىىىىىىىوولكىىىىىىىبلالىىىىىىىزوجٌنفٌمىىىىىىىاٌتعلىىىىىىى بملكٌىىىىىىىةوحٌىىىىىىىازةالممتلكىىىىىىىاتواإلشىىىىىىىراؾعلٌهىىىىىىىا
وإدارتهىىىىىىىىىىىاوالتمتىىىىىىىىىىىعبهىىىىىىىىىىىاوالتصىىىىىىىىىىىرؾفٌهىىىىىىىىىىىا,سىىىىىىىىىىىواءبىىىىىىىىىىىبلمقابىىىىىىىىىىىلأومقابىىىىىىىىىىىلعىىىىىىىىىىىو .

ٕ .الٌكىىىىىىونلخطوبىىىىىىةالطفىىىىىىلأوزواجىىىىىىهأىأثىىىىىىرقىىىىىىانون ى,وتتخىىىىىىذجمٌىىىىىىعاإلجىىىىىىراءاتالضىىىىىىرورٌة
بمىىىىىافىىىىىًذلىىىىى التشىىىىىرٌعىمنهىىىىىا,لتحدٌىىىىىدسىىىىىنأدنىىىىىىللىىىىىزواجولجعىىىىىلتسىىىىىجٌلالىىىىىزواجفىىىىىًسىىىىىجل
رسمىامراًإلزامٌا ً

الجللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللزء الخللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللامس
المادة : 12
ٕ .مىىىىىنأجىىىىىلدراسىىىىىةالتقىىىىىدمالمحىىىىىرزفىىىىىًتنفٌىىىىىذهىىىىىذهاإلتفاقٌىىىىىة,تنشىىىىىؤلجنىىىىىهللقضىىىىىاءعلىىىىىىالتمٌٌىىىىىز
ضىىىىدالمرأة(ٌشىىىىار إلٌهىىىىافٌمىىىىاٌلىىىىىباسىىىىماللجنىىىىة)تتىىىىؤلؾ,عنىىىىدبىىىىدءنفىىىىاذاإلتفاقٌىىىىة,مىىىىنثمانٌىىىىةعشىىىىر
خبٌىىىىىىراوبعىىىىىىدتصىىىىىىدٌ الدولىىىىىىةالطىىىىىىرؾالخامسىىىىىىةوالثبلثىىىىىىونعلٌهىىىىىىاأوإنضىىىىىىمامهاإلٌهىىىىىىامىىىىىىنثبلثىىىىىىة
وعشىىىىىىرٌنخبٌىىىىىىرامىىىىىىنذوىالمكانىىىىىىةالخلقٌىىىىىىةالرفٌعىىىىىىةوالكفىىىىىىاءةالعالٌىىىىىىةفىىىىىىًالمٌىىىىىىدانالىىىىىىذىتنطبىىىىىى 
علٌىىىىىههىىىىىذهاإلتفاقٌىىىىىة ,تنتخىىىىىبهمالىىىىىدولاألطىىىىىراؾمىىىىىنبىىىىىٌنمواطنٌهىىىىىاوٌعملىىىىىونبصىىىىىفتهمالشخصىىىىىٌة,
مىىىىىىىعإٌىىىىىىىبلءاإلعتبىىىىىىىارلمبىىىىىىىدأالتوزٌىىىىىىىعالجؽرافىىىىىىىًالعىىىىىىىادلولتمثٌىىىىىىىلمختلىىىىىىىؾاألشىىىىىىىكالالحضىىىىىىىارٌة
وكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذل الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنظمالقانونٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةالربٌسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٌة.

ٌٕ .نتخىىىىىىبأعضىىىىىىاءاللجنىىىىىىةبىىىىىىاالقتراعالسىىىىىىريمىىىىىىنقابمىىىىىىةأشىىىىىىخاصترشىىىىىىٌحهمالىىىىىىدولاألطىىىىىىراؾ
ولكىىىىىىىىىىىىىىلدولىىىىىىىىىىىىىىةطىىىىىىىىىىىىىىرؾأنترشىىىىىىىىىىىىىىٌاشخصىىىىىىىىىىىىىىاًواحىىىىىىىىىىىىىىداًمىىىىىىىىىىىىىىنبىىىىىىىىىىىىىىٌنمواطنٌهىىىىىىىىىىىىىىا.

ٌٖ .جىىىىىرىاالنتخىىىىىاباألولبعىىىىىدسىىىىىتةاشىىىىىهرمىىىىىنتىىىىىارٌ بىىىىىدءنفىىىىىاذهىىىىىذهاإلتفاقٌىىىىىة.وقبىىىىىلثبلثىىىىىة
أشىىىىهرعلىىىىىاالقىىىىلمىىىىنتىىىىارٌ كىىىىلانتخىىىىابٌوجىىىىهاألمىىىىٌنالعىىىىاملؤلمىىىىمالمتحىىىىدةرسىىىىالةإلىىىىىالىىىىدول
األطىىىىىراؾٌىىىىىدعوهافٌهىىىىىاالىىىىىىتقىىىىىدٌمترشىىىىىٌحاتهافىىىىىًؼضىىىىىونشىىىىىهرٌنٓ وٌعىىىىىداألمىىىىىٌنالعىىىىىامقابمىىىىىة
ألفبابٌىىىىىةبجمٌىىىىىعاألشىىىىىخاصالمرشىىىىىحٌنعلىىىىىىهىىىىىذاالنحىىىىىو,مىىىىىعذكىىىىىرالدولىىىىىةالطىىىىىرؾالتىىىىىًرشىىىىىحت
كبلمنهم,وٌبلؽهاالىالدولاألطراؾ  .
ٗ .تجىىىىىرىانتخابىىىىىاتأعضىىىىىاءاللجنىىىىىةفىىىىىًاجتمىىىىىاعللىىىىىدولاألطىىىىىراؾٌىىىىىدعوإلٌىىىىىهاألمىىىىىٌنالعىىىىىامفىىىىىً
مقىىىىىىراألمىىىىىىمالمتحىىىىىىدة,وفىىىىىى ًذلىىىىىى اإلجتمىىىىىىاع,الىىىىىىذىٌشىىىىىىكلإشىىىىىىترا ثلثىىىىىىىالىىىىىىدولاألطىىىىىىراؾفٌىىىىىىه
نصىىىىىاباقانونٌىىىىىالىىىىىهٌكىىىىىوناآلشىىىىىخاصالمنتخبىىىىىونلعضىىىىىوٌةاللجنىىىىىةهىىىىىمالمرشىىىىىحونالىىىىىذٌنٌحصىىىىىلون
علىىىىىىىأكبىىىىىىرعىىىىىىددمىىىىىىناألصىىىىىىواتوعلىىىىىىىأكثرٌىىىىىىةمطلقىىىىىىةمىىىىىىنأصىىىىىىواتممثلىىىىىىىالىىىىىىدولاألطىىىىىىراؾ
الحاضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرٌنوالمصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوتٌن.

ٌ٘ .نتخىىىىىىبأعضىىىىىىاءاللجنىىىىىىةلفتىىىىىىرةمىىىىىى دتهاأربىىىىىىعسىىىىىىنوات.ؼٌىىىىىىرأنفتىىىىىىرةتسىىىىىىعةمىىىىىىناألعضىىىىىىاء
المنتخبىىىىىىٌنفىىىىىىًاإلنتخىىىىىىاباألولتنقضىىىىىىىفىىىىىىًنهاٌىىىىىىةفتىىىىىىرةسىىىىىىنتٌن,وٌقىىىىىىومربىىىىىىٌ اللجنىىىىىىة,بعىىىىىىد
اإلنتخاباألولفورا,باختٌارأسماءهإالءاألعضاءالتسعةبالقرعة .
ٌ .ٙجىىىىىرىانتخىىىىىابأعضىىىىىىاءاللجنىىىىىةاإلضىىىىىىافٌٌنالخمسىىىىىةوفقىىىىىىاألحكىىىىىامالفقىىىىىىراتٖ,ٗ,ٕ,مىىىىىنهىىىىىىذه
المىىىىىىىادةبعىىىىىىىدالتصىىىىىىىدٌ أواإلنضىىىىىىىمامالخىىىىىىىام والثبلثىىىىىىىٌن.وتنتهىىىىىىىىوالٌىىىىىىىةاثنىىىىىىىٌنمىىىىىىىناألعضىىىىىىىاء
اإلضىىىىىافٌٌنالمنتخبىىىىىٌنبهىىىىىذهالمناسىىىىىبةفىىىىىًنهاٌىىىىىةفتىىىىىرةسىىىىىنتٌن.وٌىىىىىتماختٌىىىىىاراسىىىىىمٌهمابالقرعىىىىىةمىىىىىن
قبلربٌ اللجنة .
 .7لمىىىىىلءالشىىىىىواؼرالطاربىىىىىة,تقىىىىىومالدولىىىىىةالطىىىىىرؾالتىىىىىًكىىىىىؾخبٌرهىىىىىاعىىىىىنالعمىىىىىلكعضىىىىىوفىىىىىً
اللجنةبتعٌنخبٌرآخرمنبٌنمواطنٌها,رهنابموافقةاللجنة .

ٌ .8تلقىىىىىىىأعضىىىىىىاءاللجنىىىىىىة,بموافقىىىىىىةالجمعٌىىىىىىةالعامىىىىىىة,مكافآتتىىىىىىدفعمىىىىىىنمىىىىىىوارداألمىىىىىىمالمتحىىىىىىدة
باألحكىىىىىىاموالشىىىىىىروطالتىىىىىىًتحىىىىىىددهاالجمعٌىىىىىىة,مىىىىىىعإٌىىىىىىبلءاإلعتبىىىىىىارألهمٌىىىىىىةالمسىىىىىىإولٌاتالمنوطىىىىىىة
باللجنة .
ٌ.9ىىىىىىىوفر األمىىىىىىىٌنالعىىىىىىىاملؤلمىىىىىىىمالمتحىىىىىىىدةمىىىىىىىاٌلىىىىىىىزماللجنىىىىىىىةمىىىىىىىنمىىىىىىىوظفٌنومرافىىىىىىى لئلضىىىىىىىطبلع
بصورةفعالةبالوظابؾالمنوطةبهابموجبهذهاألتفاقٌة .

المادة : 19
ٔ.تتعهىىىىدالىىىىدولاألطىىىىراؾبىىىىؤنتقىىىىدمإلىىىىىاألمىىىىٌنالعىىىىاملؤلمىىىىمالمتحىىىىدة,تقرٌىىىىراًعمىىىىااتخذتىىىىهمىىىىن
تىىىىىدابٌرتشىىىىىرٌعٌةوقضىىىىىابٌةوادارٌىىىىىةوؼٌ رهىىىىىامىىىىىناجىىىىىلإنفىىىىىاذهىىىىىذهاالتفاقٌىىىىىةوعىىىىىنالتقىىىىىدمالمحىىىىىرز
فىىىىىىىىىىىىىىًهىىىىىىىىىىىىىىذاالصىىىىىىىىىىىىىىدد,كٌمىىىىىىىىىىىىىىاتنظىىىىىىىىىىىىىىراللجنىىىىىىىىىىىىىىةفىىىىىىىىىىىىىىًهىىىىىىىىىىىىىىذاالتقرٌىىىىىىىىىىىىىىروذلىىىىىىىىىىىىىى :
أ /فىىىىىىىىىىىىىًؼضىىىىىىىىىىىىىونسىىىىىىىىىىىىىنةواحىىىىىىىىىىىىىدةمىىىىىىىىىىىىىنبىىىىىىىىىىىىىدءالنفىىىىىىىىىىىىىاذبالنسىىىىىىىىىىىىىبةللدولىىىىىىىىىىىىىةالمعنٌىىىىىىىىىىىىىة؛
ٌٕ.جىىىىىوزأن
ب /وبعىىىىىدذلىىىىى كىىىىىلأربىىىىىعسىىىىىنواتعلىىىىىىاالقل,وكىىىىىذل كلمىىىىىاطلبىىىىىتاللجنىىىىىةذلىىىىى ؛
تبىىىىىٌنالتقىىىىىارٌرالعوا مىىىىىلوالصىىىىىعابالتىىىىىًتىىىىىإثرعلىىىىىىمىىىىىدىالوفىىىىىاءباإللتزامىىىىىاتالمقىىىىىررةفىىىىىًهىىىىىذه
االتفاقٌة.
المادة 18
ٔ .تعتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداللجنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةالنظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىامالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداخلىالخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاصبهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا.
ٕ.تنتخباللجنةأعضاءمكتبهالفترةسنتٌن.
المادة : 28
ٔ .تجتمىىىىىعاللجنىىىىىة,عىىىىىادة,مىىىىىدىفتىىىىىرةالتزٌىىىىىدعلىىىىىىأسىىىىىبوعٌنسىىىىىنوٌاللنظىىىىىرفىىىىىًالتقارٌرالمقدمىىىىىة
وفقاللمادةٔ8منهذهاإلتفاقٌة .
ٕ .تعقىىىىىداجتماعىىىىىاتاللجنىىىىىةعىىىىىادةفىىىىىًمقىىىىىراألمىىىىىمالمتحىىىىىدةأوفىىىىىًأىمكىىىىىانمناسىىىىىبآخىىىىىرتحىىىىىدده
اللجنة.
المادة : 21
ٔ.تقىىىىىدماللجنىىىىىةتقرٌىىىىىراًسىىىىىنوٌاعىىىىىنأعمالهىىىىىاإلىىىىىىالجمعٌىىىىىةالعامىىىىىةلؤلمىىىىىمالمتحىىىىىدةبواسىىىىىطةالمجلىىىىى 
االقتصىىىىىىىىاديواالجتمىىىىىىىىاعً ,ولهىىىىىىىىاأنتقىىىىىىىىدممقترحىىىىىىىىاتوتوصىىىىىىىىٌاتعامىىىىىىىىةمبٌنىىىىىىىىةعلىىىىىىىىىدراسىىىىىىىىة
التقىىىىىىىارٌروالمعلومىىىىىىىاتالىىىىىىىواردةمىىىىىىىنالىىىىىىىدولاألطىىىىىىىراؾ.وتىىىىىىىدرجتلىىىىىىى المقترحىىىىىىىاتوالتوصىىىىىىىٌات
العامىىىىىىىىىةفىىىىىىىىىًتقرٌىىىىىىىىىراللجنىىىىىىىىىةمشىىىىىىىىىفوعةبتعلٌقىىىىىىىىىاتالىىىىىىىىىدولاألطىىىىىىىىىراؾ,إنوجىىىىىىىىىدت.
ٌٕ.حٌلاألمٌنالعامتقارٌراللجنةإلىلجنةمركزالمرأة,لؽر إعبلمها .

المادة : 22
ٌحىىى للوكىىىاالتالمتخصصىىىةأنتوفىىىدمىىىنٌمثلهىىىالىىىدىالنظىىىرفىىىًتنفٌىىىذمىىىاٌقىىىعفىىىًنطىىىاوأعمالهىىىا
.
الجللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللزء السللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللادس
المادة : 23
لىىىىىٌ فىىىىىًهىىىىىذهاإلتفاقٌىىىىىةمىىىىىاٌمىىىىى أٌىىىىىةأحكىىىىىامتكىىىىىونأكثىىىىىرمواتىىىىىاةلتحقٌىىىىى المسىىىىىاواةبىىىىىٌنالرجىىىىىل
والمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرأةتكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىونواردة:
أ/فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىًتشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرٌعاتدولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرؾمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا
ب/أوفًأٌةإتفاقٌةأومعاهدةأواتفاودولًنافذإزاءتل الدولة .

المادة : 24
تتعهىىىىىىدالىىىىىىدولاألطىىىىىىراؾبؤتخىىىىىىاذجمٌىىىىىىعمىىىىىىاٌلىىىىىىزممىىىىىىنتىىىىىىدابٌرعلىىىىىىىالصىىىىىىعٌدالىىىىىىوطنىتسىىىىىىتهدؾ
تحقٌ اإلعمالالكاملللحقووالمعترؾبهافًهذهاإلتفاقٌة.
المادةٕ٘-:
ٌٔ .كىىىىىىىىىىىىىىىىىىونالتوقٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىععلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهىىىىىىىىىىىىىىىىىىذه اإلتفاقٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىةمتاحىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجمٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىعالىىىىىىىىىىىىىىىىىىدول.
ٌٕ.سمىاألمٌنالعاملؤلممالمتحدةودٌعالهذهاألتفاقٌة 
ٖ .تخضىىىىىعهىىىىىذهاإلتفاقٌىىىىىةللتصىىىىىدٌ .وتودعصىىىىىكو التصىىىىىدٌ لىىىىىدىاألمىىىىىٌنالعىىىىىاملؤلمىىىىىمالمتحىىىىىدة
.
ٌٗ .كىىىىىىوناألنضىىىىىىمامإلىىىىىىىهىىىىىىذهاالتفاقٌىىىىىىةمتاحىىىىىىالجمٌىىىىىىعالىىىىىىدول.وٌقىىىىىىعاإلنضىىىىىىمامبإٌىىىىىىداعصىىىىىى 
إنضماملدىاألمٌنالعاملؤلممالمتحدة .

المادة -: 26
ٔ .ألٌىىىىىةدولىىىىىةطىىىىىىرؾ,فىىىىىًأىوقىىىىىتأنتطلىىىىىىبإعىىىىىادةالنظىىىىىىرفىىىىىًهىىىىىذهاالتفاقٌىىىىىىة,وذلىىىىى عىىىىىىن
طرٌ إشعارخطىٌوجهإلىاألمٌنالعاملؤلممالمتحدة .
ٕ .تقىىىىىىررالجمعٌىىىىىىةالعامىىىىىىةلؤلمىىىىىىمالمتحىىىىىىدةالخطىىىىىىواتالتىىىىىىًتتخىىىىىىذ,عنىىىىىىداللىىىىىىزوم,ازاءمثىىىىىىلهىىىىىىذا
الطلب .

المادة 22
ٌٔ .بىىىىىىدأنفىىىىىىاذهىىىىىىذهاإلتفاقٌىىىىىىةفىىىىىىًالٌىىىىىىومالثبلثىىىىىىٌنالىىىىىىذىٌلىىىىىىىتىىىىىىارٌ إٌىىىىىىداعصىىىىىى التصىىىىىىدٌ أو
اإلنضىىىىىىىىىىىىىىىىىمامالعشىىىىىىىىىىىىىىىىىرٌنلىىىىىىىىىىىىىىىىىدىاألمىىىىىىىىىىىىىىىىىٌنالعىىىىىىىىىىىىىىىىىاملؤلمىىىىىىىىىىىىىىىىىمالمتحىىىىىىىىىىىىىىىىىدة

ٕ .أمىىىىىاالىىىىىدولالتىىىىىًتصىىىىىدوهىىىىىذهاإلتفاقٌىىىىىةأوتنضىىىىىمإلٌهىىىىىابعىىىىىدإٌىىىىىداعصىىىىى التصىىىىىدٌ أواإلنضىىىىىمام
العشىىىىىرٌنفٌبىىىىىدأنفىىىىىاذاإلتف اقٌىىىىىةإزاءهىىىىىافىىىىىًالٌىىىىىومالثبلثىىىىىٌنالىىىىىذىٌلىىىىىىتىىىىىارٌ اٌداعهىىىىىذهالدولىىىىىةصىىىىى 
تصدٌقهاأوانضمامها.
المادة : 29
ٌٔ .تلقىىىىىىاألمىىىىىٌنالعىىىىىاملىىىىىؤلمىىىىىمالمتحىىىىىدةنىىىىىصالتحفظىىىىىاتالتىىىىىًتبىىىىىدٌهاالىىىىىدولوقىىىىىتالتصىىىىىدٌ أو
االنضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىما م,وٌقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىومبتعمٌمهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاعلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجمٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدول
ٕ.الٌجىىىىىىىىىىىوزإبىىىىىىىىىىىداءأيتحفىىىىىىىىىىىظٌكىىىىىىىىىىىونمنافٌىىىىىىىىىىىا ً لموضىىىىىىىىىىىوعهىىىىىىىىىىىذهاالتفاقٌىىىىىىىىىىىةوؼرضىىىىىىىىىىىها.
ٌٖ .جىىىىىوزسىىىىىحبالتحفظىىىىىاتفىىىىىًأىوقىىىىىتبتوجٌىىىىىهإشىىىىىعاربهىىىىىذاالمعنىىىىىىإلىىىىىىاألمىىىىىٌنالعىىىىىاملؤلمىىىىىم
المتحىىىىىدة,الىىىىىذىٌقىىىىىومعندبىىىىىذبىىىىىاببلغجمٌىىىىىعالىىىىىدولبه.وٌصىىىىىباهىىىىىذااإلشىىىىىعارنافىىىىىذالمفعىىىىىولإعتبىىىىىار
منتارٌ تلقٌه.
المادة : 28
ٌٔ.عىىىىىىىر للتحكىىىىىىىٌمأيخىىىىىىىبلؾبىىىىىىىٌندولتىىىىىىىٌن أوأكثىىىىىىىرمىىىىىىىنالىىىىىىىدولاألطىىىىىىىراؾحىىىىىىىولتفسىىىىىىىٌرأو
تطبٌىىىىىى هىىىىىىذهاإلتفاقٌىىىىىىةالٌسىىىىىىوىعىىىىىىنطرٌىىىىىى المفاوضىىىىىىات,وذلىىىىىى بنىىىىىىاءطلىىىىىىبواحىىىىىىدةمىىىىىىنهىىىىىىذه
الىىىىىدولفىىىىىإذالىىىىىمٌىىىىىتمكناألطىىىىىراؾ,خىىىىىبللسىىىىىتةأشىىىىىهرمىىىىىنتىىىىىارٌ طلىىىىىبالتحكىىىىىٌم,مىىىىىنالوصىىىىىول
إلىىىىىىاتفىىىىىاوعلىىىىىىتنظىىىىىٌمأمىىىىىرالتحكىىىىىٌم,جىىىىىازألىمىىىىىنأولبىىىىى األطىىىىىراؾإحالىىىىىةالنىىىىىزاعإلىىىىىىمحكمىىىىىة
العىىىىىىىىىىىىىىىىىىدلالدولٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىةبطلىىىىىىىىىىىىىىىىىىبٌقىىىىىىىىىىىىىىىىىىدموفقىىىىىىىىىىىىىىىىىىاللنظىىىىىىىىىىىىىىىىىىاماألساسىىىىىىىىىىىىىىىىىىًللمحكمىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
ٕ .ألٌىىىىىةدولىىىىىةطىىىىىرؾأنتعلىىىىىن,لىىىىىدىتوقٌىىىىىعهىىىىىذهاإلتفاقٌىىىىىةأوتصىىىىىدٌقهاأواإلنضىىىىىمامإلٌها,أنهىىىىىاال
تعتبىىىىىىرنفسىىىىىىهاملزمىىىىىىةبىىىىىىالفقرةٔ مىىىىىىنهىىىىىىذهالمىىىىىىادة.والتكىىىىىىونالىىىىىىدولاألطىىىىىىراؾاألخىىىىىىرىملزمىىىىىىة
بتلىىىىىىىىىىى الفقىىىىىىىىىىىرةإزاءأٌىىىىىىىىىىىةدولىىىىىىىىىىى ةطىىىىىىىىىىىرؾأبىىىىىىىىىىىدتتحفظىىىىىىىىىىىامىىىىىىىىىىىنهىىىىىىىىىىىذاالقبٌىىىىىىىىىىىل.
ٖ .ألٌىىىىىةدولىىىىىةطىىىىىرؾأبىىىىىدتتحفظىىىىىاوفقىىىىىاللفقىىىىىرةٕ مىىىىىنهىىىىىذهالمىىىىىادةأنتسىىىىىحبهىىىىىذاالىىىىىتحفظمتىىىىىى
شاءتبإشعارتوجههإلىاألمٌنالعاملؤلممالمتحدة 
المادةٖٓ:
تودع هذه اإلتفاقٌة  ,التً تتساوى فً الحجٌة نصوصها باإلسبانٌة واإلنكلٌزٌة والروسٌة والصٌنة والعربٌة
والفرنسٌةلدىاألمٌنالعاملؤلممالمتحدة.

المرار المجلس األمن رلم 1325
المرار الصادرعن مجلس األمن الدولً رلم)2888( 1325/
الخللللللاص بللللللالمراة واأل مللللللن والسللللللالم الللللللذي اتخللللللذه مجلللللللس االمللللللن فللللللً جلسللللللته ( ) 4213فللللللً
( ) 21تشرٌن االول2888/
اذ ٌشلللللللللللللللللللللللللٌرلرارته  ) 1888( 1261الملللللللللللللللللللللللللإر  25اب /اؼسلللللللللللللللللللللللللطس  , 1888و1265
()1888

المىىىىىىىىىىىىإرخ ٔ7اٌلىىىىىىىىىىىىول/سىىىىىىىىىىىىبتمبر,ٔ999و)ٕٓٓٓ(ٕٔ9ٙالمىىىىىىىىىىىىإرخ ٔ9نٌسىىىىىىىىىىىىان/ابرٌىىىىىىىىىىىىل
ٕٓٓٓ,وٖٗٔٔ(ٕٓٓٓ)المىىىىىىىىىىىىإرخٔٔآب/اؼسىىىىىىىىىىىىط ٕٓٓٓ ,والىىىىىىىىىىىىىبٌانىىىىىىىىىىىىاتربٌسىىىىىىىىىىىىة
ذاتالصىىىىلة,واذٌشىىىىٌراٌضىىىىاالىىىىىالبٌىىىىانالىىىىذيادلىىىىىبىىىىهربٌسىىىىةالىىىىىالصىىىىحافةبمناسىىىىبةٌىىىىوم
األ مىىىىىىمالمتحىىىىىىدةالحقىىىىىىووالمىىىىىىراةواذٌشىىىىىىٌراٌضىىىىىىاالىىىىىىىااللتزامىىىىىىاتالىىىىىىواردةفىىىىىىًاعىىىىىىبلن
ومىىىىىىاهلعمىىىىىىلبٌجىىىىىىٌن() A/ٕ٘/ٕٖٔ/والىىىىىىىاالتزامىىىىىىاتالىىىىىىواردةفىىىىىىًالوثٌقىىىىىىةفىىىىىىًالوثٌقىىىىىىة
الختامٌىىىىىىةللىىىىىىدورةاالسىىىىىىتثنابٌةالثالثىىىىىىةوالعشىىىىىىرٌنللجمعٌىىىىىىةالعامىىىىىىة.ألمىىىىىىمالمتحىىىىىىدةالمعونىىىىىىة
المىىىىىىىراةعىىىىىىىىامٕٓٓٓ :المسىىىىىىىىاواةبىىىىىىىىٌنالجنسىىىىىىىىٌنوالتنمٌىىىىىىىىةوالسىىىىىىىىبلمفىىىىىىىىًالقىىىىىىىىرنالحىىىىىىىىادي
والعشىىىىىىىىىرٌن(ٍ,) ٕٖ/ٔٓ/Rev.ٔ/-A/S-وخاصىىىىىىىىىةاالتزامىىىىىىىىىاتالمتعلقىىىىىىىىىةبىىىىىىىىىالمراةوالصىىىىىىىىىراع
المسىىىىىلا,,واذٌضىىىىىعفىىىىىًاعتبىىىىىارهمقاصىىىىىدومبىىىىىادىمٌثىىىىىاواألمىىىىىمالمتحىىىىىدةومسىىىىىإولٌةمجلىىىىى 
االمىىىىىناالساسىىىىىٌةبموجىىىىىبالمٌثىىىىىاوعىىىىىنحفىىىىىظ السىىىىىبلمواالمىىىىىنالىىىىىدولٌٌن,واذٌعىىىىىربعىىىىىنقلقىىىىىه
النالمىىىىىدنٌن,والسىىىىىٌماالنسىىىىىاءواأل طفىىىىىال,االؼلبٌىىىىىىةالعظمىىىىىىمىىىىىنالمتىىىىىاثرٌنسىىىىىلبابالصىىىىىىراع
المسىىىىىىلا,بمىىىىىىافىىىىىىًذلىىىىىى بوصىىىىىىفهمالجبىىىىىىٌنومشىىىىىىردٌنداخلٌىىىىىىا,وٌمثلىىىىىىونبصىىىىىىورةمتزاٌىىىىىىدة
هىىىىىدفاللمقىىىىىاتلٌنوالعناصىىىىىرالمسىىىىىلحة,واذٌسىىىىىلمبىىىىىاثرذلىىىىى علىىىىىىالسىىىىىبلموالمصىىىىىالحةٌشىىىىىكلون
الىىىىىىدابمٌن,واذٌإكدمجىىىىىىدداالىىىىىىدورالهىىىىىىامللمىىىىىىراةفىىىىىىًمنىىىىىىعالصىىىىىىراعاتوحلهىىىىىىاوفىىىىىىًبنىىىىىىاء
السىىىىىىىبلم.واذٌشىىىىىىىددعلىىىىىىىىاهمٌىىىىىىىةمسىىىىىىىاهمتهاالمتكافبىىىىىىىةومشىىىىىىىاركتهاالكاملىىىىىىىةفىىىىىىىًجمٌىىىىىىىع
جهودهىىىىىاالرامٌىىىىىةالىىىىىىحفىىىىىظالسىىىىىبلمواالمىىىىىنوتعزٌزهمىىىىىا,وعلىىىىىىضىىىىىرورةزٌىىىىىادةدورهىىىىىافىىىىىً
صىىىىىىنعالقىىىىىىرارالمتع لىىىىىى بمنىىىىىىعالصىىىىىىراعاتوحلهىىىىىىا.واذٌإكىىىىىىدمجىىىىىىددااٌضىىىىىىاالحاجىىىىىىةالىىىىىىى
التطبٌىىىىىىى الكامىىىىىىىلللقىىىىىىىانوناالنسىىىىىىىانًالىىىىىىىدولًوالقىىىىىىىانونالىىىىىىىدولًالحقىىىىىىىوواالنسىىىىىىىاناللىىىىىىىذٌن
ٌحمٌىىىىىانحقىىىىىىووالمرأةوالفتىىىىىىاةاثنىىىىىاءالصىىىىىىرا عاتوبعىىىىىىدها,واذٌشىىىىىددعلىىىىىىىضىىىىىىرورةانتكفىىىىىىل
جمٌىىىىىىعاالطىىىىىىراؾمراعىىىىىىاةبىىىىىىراملازالىىىىىىةااللؽىىىىىىاموالتوع ٌىىىىىىةبحظرهىىىىىىااالحتٌاجىىىىىىاتالخاصىىىىىىة
للمىىىىىىراةوالفتىىىىىىاة,واذٌسىىىىىىلمبالحاجىىىىىىةالملحىىىىىىةالىىىىىىىتعمىىىىىىٌمالمنظىىىىىىورالجنسىىىىىىانًفىىىىىىًجمٌىىىىىىع
عملٌىىىىىىاتحفىىىىىىظالسىىىىىىبلم,واذٌحىىىىىىٌطعلمىىىىىىا,فىىىىىىًهىىىىىىذاالصىىىىىىدد,باعبلنوٌنىىىىىىدهو وخطىىىىىىةعمىىىىىىل
نامٌبٌىىىىىابشىىىىىانتعمىىىىىٌممراعىىىىىاةالمنظورالجنسىىىىىانًفىىىىىًعملٌىىىىىاتدعىىىىىمالسىىىىىبلمالمتعىىىىىددةاالبعىىىىىاد
(ٖ,)sٕٓٓٓ/ٙ9واذٌسىىىىىىلماٌضىىىىىىابؤ همٌىىىىىىةالتوصىىىىىىٌةالىىىىىىواردةفىىىىىىًالىىىىىىذيادلىىىىىىىبىىىىىىهربٌسىىىىىىة
الىىىىىىىىالصىىىىىىىحافةفىىىىىىىً8آذار/مىىىىىىىار ٕٓٓٓ والداعٌىىىىىىىةالىىىىىىىىالتىىىىىىىدرٌبالمتخصىىىىىىىصلجمٌىىىىىىىع
افىىىىىرادحفىىىىىظالسىىىىىبلمعلىىىىىىحماٌىىىىىةالمىىىىىرأ ةوالطفىىىىىلفىىىىىًحىىىىىاالتالصىىىىىراعومراعىىىىىاةاحتٌاجاتهمىىىىىا
الخاصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالهمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنحقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوواالنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان ,
واذٌ سىىىىىىلمبانىىىىىىهمىىىىىىنالممكىىىىىىنانٌىىىىىىإديفهىىىىىىمآثىىىىىىارالصىىىىىىراعالمسىىىىىىلاعلىىىىىىىالمىىىىىىرأةوالفتىىىىىىاة
وتىىىىىىىوفٌرترتٌبىىىىىىىاتمإسسىىىىىىىٌةفعالىىىىىىىةلضىىىىىىىمانحماٌتهمىىىىىىىاومشىىىىىىىاركتهماالكاملىىىىىىىةفىىىىىىىًعملٌىىىىىىىة
احىىىىىبللالسىىىىىبلم,الىىىىىىاالسىىىىىهامبدرجىىىىىةكبٌىىىىىرةفىىىىىًحفىىىىىظالسىىىىىبلمواالمىىىىىنالىىىىىدولٌٌنوتعزٌزهمىىىىىا
,
واذٌنوهبالحاجةالىتوحٌدالبٌاناتعنآثارالصراعالمسلاعلىالمرأةوالفتاة .
ٔ– ٌحىىىىىىثالىىىىىىدولاالعضىىىىىىاءعلىىىىىىىضىىىىىىمانزٌىىىىىىادةتمثٌىىىىىىلالمىىىىىىرأ ةعلىىىىىىىجمٌىىىىىىعمسىىىىىىتوٌاتصىىىىىىنع
القرارفًالمإسساتوااللٌاتالوطنٌةواالقلٌمٌةوالدولٌةلمنعصراعاتوادارتهاوحلها 
ٌٕ -شىىىىىىجعاالمىىىىىىٌنالعىىىىىىامعلىىىىىىىتنفٌىىىىىىذخطىىىىىىةعملٌىىىىىىةاالسىىىىىىتراتٌجٌة()A/ٗ9/٘87الداعٌىىىىىىةالىىىىىىى
زٌىىىىىىادةمشىىىىىىاركةالمىىىىىىرأ ةفىىىىىىًجمٌىىىىىىعمسىىىىىىتوٌاتصىىىىىىنعالقىىىىىىرارفىىىىىىًعملٌىىىىىىاتحىىىىىىلالصىىىىىىراعات
واحبللالسبلم

ٌٖ -حىىىىىثاالمىىىىىٌنالعىىىىىامعلىىىىىى تعىىىىىٌنالمزٌىىىىىدمىىىىىنالنسىىىىىاءكممىىىىىثبلتومبعوثىىىىىاتخاصىىىىىاتللقٌىىىىىام
بالمسىىىىىىاعًالحمٌىىىىىىدةباسىىىىىىمه,وٌطلبالىىىىىىىالىىىىىىدولاالعضىىىىىىاءوفىىىىىىًهىىىىىىذاالصىىىىىىدد,تقدٌممرشىىىىىىحات
الىاالمٌنالعامألدراجهنفًقابمةمركزٌةٌتمتحدٌثهابصفةمنتظمة .
ٌٗ -حىىىىىثكىىىىىذل االمىىىىىٌنالعىىىىىامعلىىىىىىالسىىىىىعًالىىىىىىزٌىىىىىادةدورالمىىىىىرأةواسىىىىىهامهافىىىىىًعملٌىىىىىاتاالمىىىىىىىمالمٌدانٌىىىىىىىةوخاصىىىىىىىةبىىىىىىىٌنالمىىىىىىىراقبٌنالعسىىىىىىىكرٌٌنوالشىىىىىىىرطةالمدنٌىىىىىىىةومىىىىىىىوظفًحقىىىىىىىوو
االنسانوالمساعدةاالنسانٌة 
ٌ-٘.عىىىىىىر بعىىىىىىناسىىىىىىتعدادهلمراعىىىىىىاةالمنظىىىىىىورالجنسىىىىىىانًفىىىىىىًعملٌىىىىىىاتحفىىىىىىظالسىىىىىىبلم,وٌحىىىىىىث
االمىىىىىٌنالعىىىىىامعلىىىىىىانٌكفىىىىىلاحتىىىىىواءجمٌىىىىىعالعملٌىىىىىاتالمٌدانٌىىىىىةعلىىىىىىعنصىىىىىرجنسىىىىىانًحٌثمىىىىىا
كانذل مناسبا
ٌ -ٙطلىىىىىبالىىىىىىاالمىىىىىٌنالعىىىىىامانٌىىىىىزودالىىىىىدولاالعضىىىىىاءبمبىىىىىادءتوجٌهٌىىىىىةومىىىىىوادتدرٌبٌىىىىىةبشىىىىىانحماٌىىىىىةالمىىىىىرأةوح قوقهىىىىىاواحتٌاجاتهىىىىىاالخاصىىىىىة,وكذل بشىىىىىاناهمٌىىىىىةاشىىىىىرا فىىىىىًجمٌىىىىىعتىىىىىدابٌر
حفىىىىىىظالسىىىىىىبلموبنىىىىىىاءالسىىىىىىبلم,وٌىىىىىىدعوالىىىىىىدولاالعضىىىىىىاءالىىىىىىىادراجهىىىىىىذهالعناصىىىىىىروالتىىىىىىدرٌب
علىىىىىىىىىالنوعٌىىىىىىىىةبفٌىىىىىىىىرو نقىىىىىىىىصالمناعىىىىىىىىةالبشىىىىىىىىرٌة/متبلزمىىىىىىىىةنقىىىىىىىىصالمناعىىىىىىىىةالمكتسىىىىىىىىب
(االٌىىىىىىىىدز)فًبرامجهىىىىىىىىاالوطنٌىىىىىىىىةلتىىىىىىىىدرٌباالفىىىىىىىىرادالعسىىىىىىىىكر ٌٌنوافىىىىىىىىرادالشىىىىىىىىرطةالمىىىىىىىىدنٌٌن
تمهٌىىىىىدالنشىىىىىرهم,وٌطلىىىىىبالىىىىىىاالمىىىىىٌنالعىىىىىامانٌكفىىىىىلحصىىىىىولاالفىىىىىرادالمىىىىىدنٌٌنالعىىىىىاملٌنفىىىىىً
عملٌاتحفظالسبلمعلىتدرٌبمماثل 
ٌ -7حىىىىىىىثالىىىىىىىدولاالعضىىىىىىىاءعلىىىىىىىىزٌىىىىىىىادةتبرعاتهىىىىىىىاالمالٌىىىىىىىةودعمهىىىىىىىافىىىىىىىًالمجىىىىىىىالالنقىىىىىىىل
واالمىىىىىىىدادلجهىىىىىىىودالتىىىىىىىدرٌبالمراعٌىىىىىىىةللمنظورا لجنسىىىىىىىانً,بمافىىىىىىىًذلىىىىىىى الجهىىىىىىىودالتىىىىىىىًتبىىىىىىىذلها
الصىىىىىىىنادٌ والبىىىىىىىراملالمختصىىىىىىىة,ومنهىىىىىىىاصىىىىىىىندوواالمىىىىىىىمالمتحىىىىىىىدةللمىىىىىىىراةومنظمىىىىىىىةاالمىىىىىىىم
المتحدةللطفولة,ومفوظٌةاالممالمتددةلشإوناالجبٌنوؼٌرهامنالهٌباتالمختصة
ٌ -8طلىىىىىىىبالىىىىىىىىجمبىىىىىىىعاالطىىىىىىىراؾالفاعلىىىىىىىةالمعنٌىىىىىىىة,عنىىىىىىىدالتفىىىىىىىاو
وتنفٌذها,االخذبمنظورجنسانًٌ,مثلفًجملةامور,ماٌلً

علىىىىىىىىاتفاقىىىىىىىاتالسىىىىىىىبلم

ٌ -9طلىىىىىىبالىىىىىىىجمٌىىىىىىعاالطىىىىىىراؾفىىىىىىًالصىىىىىىراعالمسىىىىىىلاانتحتىىىىىىرماحترامىىىىىىاكىىىىىىامبلالقىىىىىىانون
الىىىىىىىدولًالمنطبىىىىىىى علىىىىىىىىحقىىىىىىىووالنسىىىىىىىاءوالفتٌىىىىىىىاتوحمىىىىىىىاٌتهنوخاصىىىىىىىةباعتبىىىىىىىارهنمىىىىىىىدنٌات
,والسىىىىىىٌماااللتزامىىىىىىاتالمنطبقىىىىىىةعلىىىىىىىهىىىىىىذها الطىىىىىىراؾبموجىىىىىىباتفاقٌىىىىىىاتجنٌىىىىىىؾلعىىىىىىامٔ9ٗ9
وبروتوكولهىىىىىىىىىىىااالضىىىىىىىىىىىافًلعلىىىىىىىىىىىم,ٔ977واتفاقٌىىىىىىىىىىىةالبلجبىىىىىىىىىىىٌنلعىىىىىىىىىىىامٕ٘ٔ9وبروتوكولهىىىىىىىىىىىا
لعىىىىىىىىىىام,ٔ9ٙ7واتفاقٌىىىىىىىىىىةالقضىىىىىىىىىىاءعلىىىىىىىىىىىجمٌىىىىىىىىىىعاشىىىىىىىىىىكالالتمٌٌىىىىىىىىىىزضىىىىىىىىىىدالمىىىىىىىىىىرأةلعىىىىىىىىىىام
 ٔ977وبوتوكولهىىىىىىىىىالعىىىىىىىىىام, ٔ999واتفاقٌىىىىىىىىىةاالمىىىىىىىىىمالمتحىىىىىىىىىدةلحقىىىىىىىىىووالطفىىىىىىىىىللعىىىىىىىىىامٔ989
,وبروتوكولهىىىىىىىىااالختٌىىىىىىىىارٌٌنالمىىىىىىىىإرخٌنٕ٘آٌىىىىىىىىار/مىىىىىىىىاٌوٕٓٓٓ,وان تضىىىىىىىىعفىىىىىىىىًاالعتبىىىىىىىىار
االحكامذاتالصلةمننظامرومااالساسًللمحكمةالجنابٌةالدولٌة.
ٌٓٔ -ىىىىىدعوجمٌىىىىىعاالطىىىىىراؾفىىىىىًالصىىىىىراعاتالمسىىىىىلحةالىىىىىىانتتخىىىىىذالتىىىىىدابٌرخاصىىىىىةتحمىىىىىً
الفتٌىىىىاتوالنسىىىىاءمىىىىىنالعنىىىىؾالقىىىىابمعلىىىىىىاسىىىىا الجىىىىىن فىىىىًحىىىىاالتالصىىىىىراعالمسىىىىلا,السىىىىىٌما
االؼتصابواالشكالاالخرىلبلٌذاءالجنسً’ 
ٌٔٔ -شىىىىىددعلىىىىىىمسىىىىىإولٌةجمٌىىىىىعالىىىىىدولعىىىىىنوضىىىىىعنهاٌىىىىىةلبلفىىىىىبلتمىىىىىنالعقىىىىىابوالمقاضىىىىىاة
المسىىىىىإولٌنعىىىىىناالبىىىىىادةالجماعٌىىىىىةوالجىىىىىرابمضىىىىىداالنسىىىىىانٌةوجىىىىىرابمالحىىىىىرب,بمىىىىىافىىىىىًذلىىىىى 

تلىىىىىى المتعلقىىىىىىةبمىىىىىىاتتعىىىىىىر لىىىىىىهالنسىىىىىىاءوالفتٌىىىىىىاتمىىىىىى نعنىىىىىىؾجنسىىىىىىًوؼٌىىىىىىرهمىىىىىىناشىىىىىىكال
العنؾ,وٌإكىىىىىىد,فًهىىىىىىذاالصدد,ضىىىىىىرورةاسىىىىىىتثناءتلىىىىىى الجىىىىىىرابممىىىىىىناحكىىىىىىامالعفىىىىىىووالتشىىىىىىرٌعات
ذاتالصلة,حٌثماامكن 
ٌٕٔ -طلىىىىىىبالىىىىىىىجمٌىىىىىىعاطىىىىىىراؾالصىىىىىىراعاتالمسىىىىىىلحةانتحتىىىىىىرمالطىىىىىىابعالمىىىىىىدنًةاالنسىىىىىىانً
لمخٌمىىىىىىاتومسىىىىىىتوطناتاالجبىىىىىىٌنوانتراعىىىىىىًاالحتٌاجىىىىىىاتالخاصىىىىىىةللمىىىىىىراةوالفتىىىىىىاة,بمىىىىىىافىىىىىىً
ذلىىىىىىى لىىىىىىىىدىتصىىىىىىىمٌمتلىىىىىىىى المخٌمىىىىىىىاتوالمسىىىىىىىىتوطنات,وٌشىىىىىىىٌرالىىىىىىىىىقرارٌىىىىىىىىة)ٔ998(ٕٔٓ8
المىىىىىىىىىىىىىإرخ ٔ8تشىىىىىىىىىىىىىرٌنالثىىىىىىىىىىىىىانً/نوفمبرٔ998و)ٕٓٓٓ(ٕٔ9ٙالمىىىىىىىىىىىىىإرخٔ9نٌسىىىىىىىىىىىىىان/ابرٌل
ٕٓٓٓ
ٌٖٔ -شىىىىىىجعجمٌىىىىىىعالمشىىىىىىاركٌنفىىىىىىًوضىىىىىىعخطىىىىىىطنىىىىىىزعالسىىىىىىبلفوالتسىىىىىىرٌاواعىىىىىىادةاالدمىىىىىىاج
علىىىىىىىىمراعىىىىىىىىاة االحتٌاجىىىىىىىىاتالمختلفىىىىىىىةللمقىىىىىىىىاتلٌنالسىىىىىىىىابقٌناناثىىىىىىىاوذكىىىىىىىىوراوعلىىىىىىىىىمراعىىىىىىىىاة
احتجاجاتمعالٌهم.
ٌٗٔ -إكىىىىىىدمجىىىىىىددااسىىىىىىتعداده,كلمااتخىىىىىىذتتىىىىىىدابٌربموجبالمىىىىىىادةٔٗ مىىىىىىنمٌثىىىىىىاواالمىىىىىىمالمتحىىىىىىدة
للنظىىىىىىرفىىىىىىًاالثىىىىىىارالمحتملىىىىىىةلتلىىىىىى التىىىىىىدابٌرعلىىىىىىىالسىىىىىىكانالمىىىىىىدنٌٌنومعمراعىىىىىىاةاالحتجاجىىىىىىات
الخاصةللمرأةوالفتاة,وذل للنظرفًمنااالستثناءاتاالنسانٌةالمناسبة.
ٌ٘ٔ -عىىىىىىىربعىىىىىىىناسىىىىىىىتعدادهلضىىىىىىىمانمراعىىىىىىىاةبعثىىىىىىىاتمجلىىىىىىى االمىىىىىىىنالعتبىىىىىىىاراتالجنسىىىىىىىانٌة
وحقىىىىىىىووالمراة,بمىىىىىىىافىىىىىىىًذلىىىىىىى عىىىىىىىنطرٌىىىىىىى التشىىىىىىىاورمىىىىىىىعالمج موعىىىىىىىاتالنسىىىىىىىابٌةالمحلٌىىىىىىىة
والدولٌة
ٌ -ٔٙىىىىىىدعواالمىىىىىىٌنالعىىىىىىامالىىىىىىىالقٌىىىىىىامبدراسىىىىىىةال ثىىىىىىرالصىىىىىىراعالمسىىىىىىلاعلىىىىىىىالمىىىىىىرأةوالفتىىىىىىاة,ودورالمىىىىىىىراةفىىىىىىىًبنىىىىىىىاءالسىىىىىىىبلمواالبعىىىىىىىادالجنسىىىىىىىٌاتلعملٌىىىىىىىاتالسىىىىىىىبلموحىىىىىىىلالصىىىىىىىراعات
,وٌىىىىدعوهاٌضىىىىىاالىىىىىىانٌقىىىىىدمالىىىىىىالمجلىىىىى االمىىىىىنتقرٌىىىىىراعىىىىىنالنتىىىىىابلالتىىىىىًتنتهىىىىىًالٌهىىىىىاهىىىىىذه
الدراسةوالىانٌتٌاذل لجمٌعالدولاالعضاءفًاالممالمتحدة 
ٌ -ٔ7طلىىىىىىبالىىىىىىىاالمىىىىىىٌنالعىىىىىىامانٌتنىىىىىىاولفىىىىىىًتقىىىىىىارٌرهالمقدمىىىىىىةالىىىىىىىمجلىىىىىى األمىىىىىىن,حٌثمىىىىىىا
كىىىىىىانذلىىىىىى مناسىىىىىىبا,التقدمالمحىىىىىىرزفىىىىىىًتعمىىىىىىٌمالمنظىىىىىىورالجنسىىىىىىانًفىىىىىىًجمٌىىىىىىعبعثىىىىىىاتحفىىىىىىظ
السبلموسابرالجوانباالخرىالمتعلقةبالمرأةوالفتاة
ٌ-ٔ8قررابقاءالمسالةقٌدنظرهالفعلً 















