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 االليات الدولية حلماية املرأة
 

 أ.م.د. حال أحمد محمد 
 جامعة الموصل / كمية الحقوق

hala_aldorry@uomosul.edu.iq 
 :الممخص

أن االىتمام بالمرأة ظير واضحا من خالل عقد المؤتمرات والندوات وابررام االتاايارات والمواقار  
الدولاررس اررواى علررت الماررتو  الرردولل او علررت الماررتو  االيلامررل  ونمررد ماقررا  االمررم المتحرردة يررد ذ ررر 

د مامراى يرل حقو  االناان اواى  ان رمل او مرأة و ذلك مراى االعرالن اللرالمل لحقرو  االناران لاؤ ر
ماقررا  االمررم المتحرردة مررن المارراواة يررل  الحقررو  برران بنررل البنررر وعرردم التمااررز برران الررذ ر واالنقررت يمررا 

لحمااررس  والنرررعاس والح وماررس وااليلاماررس الدولاررسالمقصررود بالاررات حمااررس حقررو  المرررأة ومررا ىررل االلاررات 
 حقو  المرأة.

 المرأة  المااواة(.  حمااس االلاات الدولاسال لمات الماتاحاس: )
International mechanisms for the protection of women 

dr. Hala Ahmed Mohamed 
Mosul University / College of Law 

Abstracts: 
The interest in women was evident through the holding of conferences 

and seminars and the conclusion of international conventions and charters, 
whether at the international level or at the regional level. Regarding the 
rights between human beings and the non-discrimination between males 
and females, what is meant by the mechanisms for protecting women’s 
rights, and what are the international, regional, legal and governmental 
mechanisms for protecting women’s rights. 

Keywords: (international mechanisms, women's protection, equality). 
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 :المقدمة
 اوال : التعريف بالبحث:

تلررد حمااررس حقررو  المرررأة مررن اىررم الممرراالت التررل نررملت البرراحقان يررل الممررالت 
الااااراس والقانونارس وااليتصراداس واالمتماعاررس ويرد حظارت المررأة باىتمررام دولرل برال  مررن 

التل ا دت يرل منااربات عداردة علرت الماراواة بران الرمرل والمررأة يرل يبل االمم المتحدة 
االتاايارررات الدولارررس الاررراما اتاايارررس القضررراى علرررت التممارررز ضرررد المررررأة ويرررل االتااياررررات 

 الالحقس ليا.
 ثانيا :مشكمة البحث: 

 تدور من لس البحث يل 
س الخاصررس مررا ىررل االلاررات واالتااياررات الدولاررس وااليلاماررس والح وماررس والنرررعا .1

 بحمااس حقو  المرأة؟
 ما ىل االلاات اللامس الحاماس لحقو  المرأة. .2
 ما ىل االلاات الخاصس لحمااس حقو  المرأة . .3
ىررل حققررت االتااياررات الدولاررس ومررا تضررمنتو مررن حقررو  اليررد  المرمررو منيررا  .4

 علت الماتو  الدولل ومد  تطباقيا يل الممتمع الدولل.
 ثالثا : اهمية البحث :

اىماس البحث من ابراز دور االتااياات الدولاس وااليلاماس والنرعاس والح وماس تنبع 
 من حمااس حقو  المرأة وابراز دور االتااياات اللامس من حمااس حقو  المرأة.

 رابعا : اهداف البحث :
ايررد  البحررث إلررت ملريررس االتااياررات الدولاررس وااليلاماررس والنرررعاس والماررر ح وماررس 

 مرأة يايا .وابراز حقو  ال
 خامسا: منهجية البحث :
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اتبلنا المنيج التحلالل يل تحلال االتااياات الدولاس وااليلامارس ومناينرس النصروص 
الخاصررس يايررا الارراما التررل تتللرر  بحقررو  المرررأة وصرروال إلررت نتامررس ماادىررا مررد  

 تمتع المرأة يل الحقو  ومااواتيا مع الرمل.
 

 المبحث االول
 وفقا لممواثيق واالتفاقيات الدولية  المرأةحقوق 

اصبح موضوع حقو  االناان وحمااتيا من المواضاع التل الخرال  علايرا ومنرذ 
ننأة االمم المتحدة ومايبليا  ان موضوع حقو  االناان دائما يل الصدارة ويد اصبحت 
حقررو  االنارران يررل الصرردارة واصرربحت حقررو  االنارران تررؤقر بنرر ل مبانررر علررت  ايررس 

ت التلررراون الررردولل الااااررراس وااليتصررراداس واالمتماعارررس بررران دول اللرررالم مملررراى ممررراال
واصرررربحت حمااررررس حقررررو  االنارررران مررررن اىررررم القضررررااا المطروحررررس علررررت الارررراحس الدولاررررس 
وااليلاماررس والمحلاررس ومحررل المواقارر  واالتااياررات الدولاررس التررل ا رردت يررل نصوصرريا علررت 

والقامس  بنر والمااواة يل الحقرو  وااللتزامرات . المااواة بان الرمل والمرأة يل ال رامس 
(1) 

تزاارررد االىتمرررام ارررواى علرررت الصرررلاد الررردولل او علرررت الصرررلاد االيلامرررل بحماارررس و 
 قررالث مطالرربحقررو  واحترررام حقررو  المرررأة وللرررض مايرروم االلاررات نقاررم المبحررث إلررت 

امرررس وا رررون لحقرررو  المررررأة يرررل االتاايارررات الدولارررس الل لتلراررر  االلارررات اخصرررص االول
وا رررون القالرررث لحقرررو  المررررأة يرررل االتاايارررات الدولارررس  لمايررروم االتاايارررات الدولارررسالقرررانل 
  . اللامس

  

                                                 

( اقررول النرراغ المزالررل رحمررو اأ   المرررأة والرمررل منرراحل االنارراناس التررل تطاررر بيما  النرراغ محمررد 1)
 . 5 ص1989دار النر  -المزالل   المرأة يل االاالم  
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 االولالمطمب 
 تعريف االليات الدولية 

تلر  االلاات بانيرا الطراقرس او الوارالس الترل تلتمردىا االمرم المتحردة والمؤاارات 
المنبققررس عنيررا لضررمان تنااررذ ومرايبررس االداى والمماراررس الاللاررس المرتبطررس بحقررو  االنارران 

   (.1)و ذلك اعداد تقارار عن تلك الحقو  
 ومرات يررل او ىرل ضرمانات يانونارس دولاررس نراملس تحمرل االيرراد مررن تردخالت الح

الحراات االااااس وال رامس االناراناس ولتحقار  حصرول الاررد علرت حقويرو ولضرمان ذلرك 
وتلررد ممموعررس مررن االتااياررات اومرردت اليائررات الدولاررس المختلاررس واىميررا االمررم المتحرردة 

الدولاس وتلد بذلك الاات غار مبانرة اتم التوياع علايا لمن ارغب من الدول مقل اتااياس 
  .(2)واتااياس حقو  المرأة واتااياس منع التمااز اللنصري وغارىا  حقو  الطال

ولضررمان تطبارر  مقررل تلررك االتااياررات علررت ارض الوايررع  أننررأت االمررم المتحرردة 
ممموعررس مررن اللمرران ذات االلاررات الخاصررس لتطبارر  ومتابلررس تنااررذ الرردول المويلررس علررت 
ىذه االتااياات نصوص وبنود ىذه االتااياات علت ارض الوايع وضمان تلدال وتطوار 

 (3)القوانان المحلاس بما انامم مليا 
 الثانيمطمب ال

 مفهوم االتفاقيات الدولية
تلد االتااياات الدولاس او االعالنات الدولاس او البرتو والت ملاىدات دولاس ملزمس 
يانونررررا للرررردول التررررل وايقررررت علايررررا ويررررد ت ررررون الملاىرررردات نررررارعس او قنائاررررس ومررررن اىررررم 

دان الردولاان واللير 1948االتااياات الدولاس ىل االعرالن اللرالمل لحقرو  االناران للرام 
                                                 

( د.مصطات إبراىام الزلمل ود.ضاري خلال محمود وبااال اوا   القانون الدولل لحقو  اإلناان 1)
 . 86  ص1998ن الدولل   بات الح مس   يل النرالس اإلاالماس والقانو 

( حارررن احمرررد علرررل  ضرررمانات الحرارررس وتطورىرررا يرررل االنظمرررس الااااررراس الملاصررررة  رارررالس د تررروراه 2)
 . 1 ماملس عان نمس  ص

( وارررام حارررام الررردان احمرررد   االتاايارررات الدولارررس المتللقرررس بحقرررو  االناررران الخاصس لبنان مننرررورات 3)
 . 127_67ص ص   2211 1الحلبل الحقوياس  ط
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الترررل مررراىت نصوصرررو لتؤ رررد علرررت حقرررو  االناررران دون  1966لحقرررو  االناررران للرررام 
 (1) .تمااز بابب المنس او اللون او الدان او الملتقد 

ومن اىم االتاايارات الدولارس الترل تيرتم بحماارس المررأة بنر ل غارر مبانرر االتاايارس 
الدولارررس للقضررراى علرررت ممارررع انررر ال التماارررز اللنصرررري واالتاايارررس الدولارررس للقضررراى علرررت 
ممارررع انرررر ال التماارررز ضررررد المرررررأة واالتاايارررس الدولاررررس لحقررررو  الطارررل واالتااياررررس الدولاررررس 

س لحماارررس حقرررو  اللمرررال الميرررامران وايرررراد عرررائالتيم نطرررا  لمناىضرررس التلرررذاب واالتااياررر
يررانون حقررو  االنارران وضررلت تلررك االتااياررات الاررات حمااررس حقررو  المرررأة وتبنررت االمررم 
المتحرردة تلررك االتااياررات  الاررات ضررمان حقررو  المرررأة يررل اللداررد مررن المواقارر  والقرررارات 

 (2) الدولاس .
تخصصررس يررل االمررم المتحرردة علررت تطرروار وتلمررل اليائررات والبرررامج والو رراالت الم

الاررررات حمااررررس حقررررو  المرررررأة اررررواى بنرررر ل مبانررررر او غاررررر مبانررررر وتننررررط المؤااررررات 
المتلررددة المنارراات يررل ممررال تالاررل الاررات حمااررس حقررو  المرررأة مقررل االتحرراد االوربررل 

 واالتحاد االيراقل ومنظمس الدول اللرباس .
ل تالارل الارات حماارس حقرو  المررأة اذ ولمنظمات الممتمع المدنل الردور البرارز ير

 تلمل علت مرايبس ورصد انتيا ات حقو  المرأة يل الدول التل تلمل بيا. 
 

 المطمب الثالث
 حقوق المرأة في االتفاقيات الدولية العامة

برررز االىتمررام الرردولل بوضررع المرررأة مررن خررالل االتااياررات اللالماررس لحمااررس حقررو  
االتاايااترررا الدولارررس اللامرررس والخاصرررس لتؤ رررد علرررت الماررراواة بررران الرمرررل االناررران وتررروترات 

والمرأة وللرض حقو  المرأة يل االتااياات اللامس نقام المطلب إلرت اربلرس يرروع اتنراول 
العررالن حقررو  المرررأة يررل اماقررا  االمررم المتحرردة وا ررون القررانل حقررو  المرررأة يررل االول 

                                                 

 . 442_413  ص ص 2227( انر  عريات ابو حمازة  الوااط يل يانون التنظام الدولل  1)
 . 67( واام حاام الدان احمد   مصدر ااب  ص  2)
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لليررد الرردولل لحقررو  المرررأة يررل اصررص القالرث واخ 1948اللرالمل لحقررو  االنارران عررام 
ليرررد الررردولل حقرررو  المررررأة يرررل الوا رررون الرابرررع ل 1966للحقرررو  المدنارررس والااااررراس للرررام 

 .1966للحقو  االيتصاداس واالمتماعاس والققاياس للام 
 الفرع االول

 ميثاق االمم المتحدةحقوق المرأة في 
تؤ د  علت المااواة بان الرمال ماى ماقا  االمم المتحدة يل  قار من نصوصو ل

اذ ماى يايا ( 3   1والنااى يل  ايس الحقو  ويل تحمل االلتزامات منيا نص المادة )
تحقا  التلاون الدولل علت حل الماائل الدولاس ذات الصربمس االيتصراداس واالمتماعارس  

للنراس ممالرا   والققاياس واإلنااناس وعلت تلزاز احترام حقو  اإلناان والحراات األاااراس
والتنررماع علررت ذلررك إطاليررا  بررال تمااررز بارربب المررنس أو اللمررس أو الرردان وال تارارر  برران 

القامنررس علررت   ال تارررض  األمررم المتحرردة  ياررودا   مررا مرراى يررل المررادة  (1). الرمررال والنارراى
تحرررده بيرررا مرررواز اختارررار الرمرررال والناررراى لالنرررتراك بأارررس صررراس وعلرررت ومرررو الماررراواة يرررل 

  إنمرراى التلرراون الرردولل يررل /ب(13 مررا مرراى يررل المررادة )(2)الرئاارراس والقانواررس .  يروعيررا
الماررادان االيتصرراداس واالمتماعاررس والققاياررس والتللاماررس والصررحاس  واإلعانررس علررت تحقارر  
حقو  اإلناان والحراات األاااراس للنراس  ايرس برال تماارز بارنيم يرل المرنس أو اللمرس أو 

أن   /ج( يقررد نصرت علررت  )ج(55امرا المرادة ) (3)لرمرال والنارراى .الردان وال تارار  برران ا
انررراع يرررل اللرررالم احتررررام حقرررو  اإلناررران والحرارررات األاااررراس للممارررع برررال تماارررز باررربب 
المنس أو اللمس أو الدان  وال تارا  بان الرمال والنااى  ومراعاة تلك الحقو  والحراات 

 (4).  يلال  
 

                                                 

 . 1945( من ماقا  االمم المتحدة للام 3  3( المادة )1)
 . 1945( من ماقا  االمم المتحدة للام 8( المادة )2)
 . 1945/ب( من ماقا  االمم المتحدة للام 13( المادة )3)
 . 1945/ج( من ماقا  االمم المتحدة للام 55( المادة )4)
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 الفرع الثاني
 8491االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام حقوق المرأة في 

العترررررا  ا مرررراى يررررل دابامررررس االعررررالن اللررررالمل لحقررررو  االنارررران علررررت  لمررررا  رررران
بال رامرررس المتأصرررلس يرررل ممارررع أعضررراى األاررررة البنرررراس وبحقررروييم المتاررراواس القابترررس ىرررو 

اإلنارران وازدراؤىرا يررد تناارل حقرو   ولمرا  ران.أاراس الحرارس واللرردل والارالم يرل اللررالم
 أعمال ىمماس آذت الضمار اإلناانل  و ان غااس ما ارنو إلاو عامس البنر أيضاا إلت

مرن  ولما  ان.والاايس انبقا  عالم اتمتع ياو الارد بحراس القول واللقادة واتحرر من الازع
ت الضروري أن اتولت القرانون حماارس حقرو  اإلناران ل راال اضرطر المررى آخرر األمرر إلر

مرن المروىري تلزارز تنمارس اللاليرات الودارس بران  ولمرا  ران.التمررد علرت االارتبداد والظلرم
أ ردت يرل الماقرا  مرن مدارد إامانيرا بحقرو   نرلوب األمرم المتحردة يرد الردول ولما  انرت

ويدره وبمرا للرمرال والناراى مرن حقرو  متاراواس وحزمرت  اإلناان األااااس وب رامس الارد
االمتماعل يدما  وأن تريع ماتو  الحااة يرل مرو مرن الحرارس  الريلأمرىا علت أن تديع ب

الردول األعضراى يرد تليردت بالتلرراون مرع األمرم المتحردة علرت ضررمان  لمرا  انرت  أيارح
لرددراك اللرام ليرذه  ولمرا  ران.اطراد مراعاة حقو  اإلناان والحراات األااااس واحتراميرا

يرر ن المملاررس اللامررس تنررادي .ام بيررذا التليرردالحقررو  والحراررات األىماررس ال بررر  للويرراى الترر
أن  أنررو الماررتو  المنررترك الررذي انبمررل علررت بيررذا اإلعررالن اللررالمل لحقررو  اإلنارران

 رل يررد وىائرس يرل الممتمرع  واضرلان علرت  تارتيديو  ايرس النرلوب واألمرم حترت اارلت
طرار  توطارد احتررام ىرذه الحقرو  والحرارات عرن  الدوام ىذا اإلعالن نصب أعانيم  إلت

مطردة  يوماس وعالماس  لضمان االعترا  بيا ومراعاتيا  التللام والترباس واتخاذ إمراىات
بررررران الررررردول األعضررررراى ذاتيرررررا ونرررررلوب البقررررراع الخاضرررررلس  بصرررررورة عالمارررررس يلالرررررس

( علت  ل ل إناان ح  التمتع ب ايس الحقو  والحراات 2. ما نصت المادة )(1) لالطانيا
ون أي تماارز   رالتمااز باربب اللنصرر أو اللرون أو المرنس اإلعرالن  د الرواردة يرل ىرذا

أو الدان أو الرأي الاااال أو أي رأي آخر  أو األصل الوطنل أو االمتماعل  أو اللمس
                                                 

 . 1948( دابامس االعالن اللالمل لحقو  االناان للام 1)
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القروة أو الماالد أو أي وضع آخر  دون أاس تاريس بران الرمرال والناراى ويضرال عمرا  أو
الردولل لبلرد أو  الاااارل أو القرانونل أوتقردم يلرن ا رون ىنراك أي تماارز أااارو الوضرع 

البقلرررس مارررتقال أو تحرررت  البقلرررس الترررل انتمرررل إلايرررا الاررررد ارررواى  ررران ىرررذا البلرررد أو تلرررك
 (1)خاضلس ألي يارد مرن القارود . الوصااس أو غار متمتع بالح م الذاتل أو  انت ااادتو

لرمررل والمرررأة  ل( لتؤ ررد المارراواة برران الرمررل والمرررأة اذ نصررت علررت 16ومرراىت المررادة )
دون أي يارد بارربب المرنس أو الرردان   مترت بلمرا اررن الرزواج حرر  الترزوج وتأاراس أارررة

ال ابرررم عقررد الررزواج إال  ياامررو وعنررد انحاللررو وليمررا حقررو  متارراواس عنررد الررزواج وأقنرراى
األاررررة ىررررل الوحرررردة  برضرررت الطررررريان الررررراغبان يرررل الررررزواج رضررررت  رررامال  ال إ ررررراه ياررررو

 (2). س للممتمع وليا ح  التمتع بحمااس الممتمع والدولسالطبالاس األاااا
 الفرع الثالث

 8411العهد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية لعام حقوق المرأة في 
تنرراول الليررد الرردولل حقويررا ا قررر تاصرراال ونررموال ممررا مرراى يررل االعررالن اللررالمل 

الليرد ب االرس  األطررا  يرل ىرذالحقو  االناان اذ نصت المادة القالقس علت  تليد الدول 
والاااارراس المنصرروص  تارراو  الرمررال والنارراى يررل حرر  التمتررع بمماررع الحقررو  المدناررس

 (3)  .علايا يل ىذا الليد
 _2للحررب ظر بالقانون أارس دعاارستحمن الليد علت   22نصت المادة  يل حان

الدانارس تنر ل تحراضرا  تحظرر بالقرانون أارس دعروة إلرت ال راىارس القومارس أو اللنصرراس أو
 (4). علت التمااز أو اللداوة أو اللن 

لتررردابار ا تتخرررذ الررردول األطررررا  يرررل ىرررذا الليرررد ( علرررت 23/4 مرررا نصرررت المرررادة )
يارام الرزواج ولرد   المناابس ل االس تااو  حقو  الزومان ووامباتيما لد  الترزوج وخرالل

                                                 

 . 1948( من  االعالن اللالمل لحقو  االناان للام 2( المادة )1)
 . 1948( االعالن اللالمل لحقو  االناان للام 16( المادة )2)
 . 1966( من الليد الدولل للحقو  المدناس والاااااس للام 3( المادة )3)
 . 1966( من الليد الدولل للحقو  المدناس والاااااس للام 22( المادة )4)
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الحماارس الضرروراس لردوالد يرل  حالرس االنحرالل اتومرب اتخراذ تردابار ل االرس  ويلانحاللرو
 (1)  .حالس ومودىم

 الفرع الرابع
 8411حقوق المرأة في العهد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

( مررن الليررد الردولل للحقررو  االيتصرراداس واالمتماعاررس والققاياررس 1/2نصرت المررادة )
التصرررر  الحرررر بقرواتيرررا ومواردىرررا علرررت  لممارررع النرررلوب ارررلاا وراى اىرررداييا الخاصرررس 

الطبالاررس دونمررا اخررالل بأاررس التزامررات منبققررس عررن مقتضرراات التلرراون االيتصررادي القررائم 
علت مبدأ المنالس المتبادلس وعن القانون الدولل  والاموز يل ااس حال حرمان أي نرلب 

 .(2)من ااباب عانو الخاصس  
  االيتصرراداس واالمتماعاررس والققاياررس وا رردت المررادة القالقررس مررن الليررد الرردولل للحقررو 

علرت  ضرررورة أن تتليررد الرردول االطررا  بضررمان المارراواة برران الرذ ور واالنرراث يررل حرر  
التمترررع بممارررع الحقرررو  االيتصررراداس واالمتماعارررس والققايارررس المنصررروص علايرررا يرررل ىرررذا 

 (3)الليد 
 لمبحث الثانيا

 الخاصة بحماية حقوق المرأة انواع االليات
منيا ما ت ون دولاس وايلاماس واخر  نرعاس وح وماس وغار الدولاس تنوعت االلاات 

المبحرررث نقارررم المبحرررث إلرررت اربلرررس مطالرررب اخصرررص االول لاللارررات ح ومارررس وللررررض 
الدولاس وا ون القانل لاللاات االيلاماس واخصص القالرث لاللارات النررعاس وا رون الرابرع 

 لاللاات غار الح وماس .
 ولالمطمب اال 

 االليات الدولية

                                                 

 . 1966( من الليد الدولل للحقو  المدناس والاااااس للام 23/4( المادة )1)
 . 1966( من الليد الدولل للحقو  االيتصاداس واالمتماعاس والققاياس للام 1/2( المادة )2)
 . 1966( من الليد الدولل للحقو  االيتصاداس و االمتماعاس والققاياس  للام 3( المادة )3)



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 

 

 1940 

تتلدد االلاات الدولارس الخاصرس بحماارس حقرو  االناران عامرس وحقرو  المررأة بنر ل 
خررراص ومرررن اىرررم تلرررك االلارررات المؤااررراس الترررل اننرررأتيا االمرررم المتحررردة بقررررارات داخلارررس 

 . (1)وىناك الاات اتااياس ىل ىائات ملانس ترصد وترايب تنااذ حقو  االناان 
وتلر  االلاات الدولاس بانيرا وارائل تضرمن تطبار  المواقار  واالتاايارات الخاصرس 
بحقررو  االنارران وىررل المواقارر  والملاىرردات التررل تررم عرضرريا ودرااررتيا والتوياررع علايررا 
بقصررد االلتررزام اللملرررل والللمررل وتننررأ بمومرررب اتااياررات دولاررس وىرررل ملتمرردة مررن االمرررم 

لتررزام بيررا  وتلتمررد ىررذه االلاررات  الواررالس التنااذاررس االالمتحرردة واررتم رصررد ومرايبررس مررد  
 لتطبا  االتااياات الدولاس وتقوم بممموعس من االعمال التنااذاس منيا :_

 اعداد وتقدام التقارار الدوراس حول المماراات ومد  االلتزام باالتااياس . .1
 ام اناس توماو الن او  بان الدول . .2
 الن او  . تم ان االيراد والمماعات من تقدام .3
تقرررررردام التوصرررررراات لتلرررررردال القرررررروانان المحلاررررررس بمررررررا اناررررررمم وتحقارررررر  ايضررررررل  .4

 المماراات يل ممال حقو  االناان.
ااررررررتالم التقررررررارار الدوراررررررس والاررررررنواس مررررررن الرررررردول ذات اللاليررررررس   ررررررذلك مررررررن  .5

 المؤااات ذات اللاليس بحقو  االناان .
 .(2) اياات الدولاس .ريع التقارار إلت االمم المتحدة واللمان الللاا لالتا  .6
ومررن اىررم االلاررات الدولاررس الحاماررس لحقررو  المرررأة ىررل منظمررس االمررم المتحرردة       

المتحررردة ولمنرررس حقرررو  االناررران واخرررر  منظمرررات دولارررس  والمملارررس اللامرررس لالمرررم
متخصصررس منيررا منظمررس اللمررل الدولاررس ومنظمررس الاونارر و للترباررس والللرروم والققايررس 
واللمنررررس الدولاررررس للصررررلاب االحمررررر ومنظمررررس الصررررحس اللالماررررس ومنظمررررس االغذاررررس 

                                                 

ان ومحمرررد خلارررل الموارررت القانون الررردولل لحقرررو  االناررران المصرررادر ووارررائل ( محمرررد اواررر  علرررو 1)
 . 129 ص2211الريابس  

 . 133( محمد اوا  علوان ومحمد خلال الموات مصدر ااب  ص2)
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لررررك وللررررض توالزراعرررس وااللارررس المنائارررس الدولارررس لحمااررررس حقرررو  االناررران والمررررأة 
   االلاات نقام المطلب إلت الاروع االتاس:

 الفرع االول
 منظمة االمم المتحدة

اررلتبر مبرردأ عرردم التمااررز حمررر االارراس الررذي تقرروم علاررو مبررادئ حقررو  االنارران 
والتمااررررز القررررائم علررررت المررررنس نرررر ل مررررن انرررر ال التمااررررز المحظررررورة وىررررو محظررررور يررررل 

ع الردولل يرد  ررر بنر ل واضرح التزامرو االعالن اللالمل لحقو  االناان  مرا أن الممتمر
بلرردم التمااررز يررل المررادة القاناررس يررل الليرردان الرردولاان الخاصرران بحقررو  االنارران و انررت 

عامرا دولارا للمررأة وعقرد المرؤتمر المرؤتمر اللرالمل  1975االمم المتحدة يد اعتبرت عرام 
ؤتمران يررررل االول للمررررأة يرررل الم اررراك انرررذلك قرررم اللرررام إلررررت عقرررد  امرررل عقرررد خاللرررو مررر

وعقد ذلك المؤتمر اللالمل الرابع للمررأة  1985ويل ناروبل عام  1982 وبنيا ن عام 
وتماز محال المنظمات غار الح ومارس يرل مرؤتمر ب ران بحضرور  1995يل ب ان عام 

عنرات االال  من النااى من نتت ارماى اللرالم وا رد اعرالن وبرنرامج عمرل ب ران وىرو 
مر ضررررورة اتخررراذ امرررراىات اارررتراتاماس يرررل عررردة ممررراالت الوقاقرررس الصرررادرة عرررن المرررؤت

باعتبارىرررا حاارررمس يامرررا اتللررر  بوضرررلاس المررررأة وىرررذه الممررراالت تتللررر  بصرررورة مبانررررة 
بررررالحقو  االيتصرررراداس واالمتماعاررررس مقررررل الاقررررر والتللررررام والترررردراب والصررررحس وااليتصرررراد 

 والالطس والطس اتخاذ القرار واميزة االعالم والبائس .
يضررااا المرررأة مويررع الصرردارة ااضررا يررل المررؤتمر اللررالمل للبائررس )راررو دي  واحتلررت

( والمرررؤتمر اللررررالمل 1993( والمررررؤتمر اللرررالمل لحقررررو  االناررران )يانررررا 1992مرررانارو 
( ومرؤتمر القمرس اللرالمل للتنمارس االمتماعارس ) وبنيرا ن 1994للا ان والتمنارس )القراىرة 

1995 ). 
وتومرررد حالارررا اتااياتررران مرررن اتاايارررس االمرررم المتحررردة تختصررران برررالمرأة االولرررت ىرررل 

والقاناررس اتااياررس القضرراى علررت مماررع انرر ال  1954اتااياررس الحقررو  الاااارراس للمرررأة عررام 
اعتمررردت المملارررس اللامرررس   1999ويرررل تنرررران القرررانل عرررام 1979التماارررز ضرررد المررررأة 
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الملح  باتاايارس القضراى علرت ممارع انر ال التماارز  لالمم  المتحدة البرتو ول االختااري
ضد المرأة تلقل والنظرر يرل الرارائل المقدمرس مرن ايرراد او ممموعرات االيرراد الخاضرلان 
لوالاس دولس طر  يل البرتو ول وادعون انيم ضحااا انتيا رات تلرك الدولرس الطرر  الي 

الختارراري حاررز التنااررذ يررل مررن الحقررو  المقررررة يررل االتااياررس ويررد دخررل ىررذا البرتو ررول ا
      .2222 انون االول عام 

تلمرل االمررم المتحردة علررت تالارل الريابررس علرت الرردول الترل تنتيررك حقرو  االنارران و 
 عامس وحقو  المرأة بن ل خاص وتلمل علت ادانس منتي ل حقو  االناان .

 الفرع الثاني
 لجمعية العامةا

اعتمدت المملاس اللامس اتااياس القضاى علت مماع ان ال التمااز 1979يل عام 
ويرد وضرلت ىرذه االتاايارس االطرار اللرام  1981ضد المرأة التل دخلت حارز الناراذ عرام 

لحماارس المرررأة ونصرت علررت المبرادئ اللامررس لتحقار  المارراواة المطلقرس برران الرمرل والمرررأة 
مماالت وبذلك توص  بانيرا النررعس الدولارس لحماارس ويل مختل  ال يل مماع المماالت

حقررو  االنارران ونمد أن اتااياررس ارراداو اتخررذت خطرروات نحررو انيرراى  ررل صررور ومظرراىر 
التمااررز ضررد المرررأة عررن طرارر  تحماررل البلرردان الماررؤولاس عررن التمااررز الررذي احرردث يررل 

 (1) اراضايا.
ضد المرأة يقد اومبت ومن امل تحقا  ىد  االتااياس االااال وىو منع التمااز 

 ممموعس من االلتزامات تقع علت عاتقيا من اىميا :_

                                                 

علرت ان المقصرود برالتمااز ضرد المررأة بانرو   أي تاريرس او  ( نصت المادة االولرت مرن اتاايارس اراداو1)
ااتبلاد او تقاارد ارتم علرت ااراس المرنس وا رون مرن اقراره واغراضرو تروىان او احبراط االعتررا  للمررأة 
بحقررو  االنارران والحراررات االااارراس يررل الماررادان الاااارراس وااليتصرراداس والققاياررس والمدناررس او يررل أي 

او ممارارررتيا ليرررا بصرررر  النظرررر عرررن حالتيرررا او احبررراط تمتليرررا بيرررذه الحقرررو  ماررردان اخرررر او تررروىان 
 . الزوماس وعلت اااس المااواة بانيا وبان الرمل 
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ادمررررراج مبررررردأ الماررررراواة بررررران الرمرررررل والمررررررأة يرررررل الداررررراتار الوطنارررررس او  .1
التنرررالات المطبقررس بالرردول االعضرراى  أن لررم ا ررن ىررذا المبرردأ يررد ادمررج 

اع يايا إلت حد االن و االس التحقا  اللملل ليذا المبدأ مرن خرالل التنرر 
وغارررررره مرررررن الوارررررائل المنااررررربس لتماارررررر او ابطرررررال القرررررائم مرررررن القررررروانان 

 .(1)واالنظمس واالعرا  والمماراات التل تن ل تمازا ضد المرأة
تلتررزم الرردول بارررض حمااررس يانوناررس لحقررو  المرررأة علررت يرردم المارراواة مررع  .2

الرمررررررل وضررررررمان الحمااررررررس الالالررررررس للمرررررررأة عررررررن طرارررررر  المحررررررا م ذات 
االختصاص والمؤاارات اللامرس االخرر  يرل البلرد لوياارس المررأة مرن أي 

 . (2)عمل تماازي 
ارس تمتع الدول االعضاى عرن مبانررة أي عمرل تماارزي او ممارارس تمااز  .3

ضد المرأة و االرس تصرر  الارلطات والمؤاارات اللامرس بمرا اتار  وىرذا 
االلتررزام والمرراى مماررع االح ررام المزائاررس الوطناررس التررل تنرر ل تماررزا ضررد 

 (3) المرأة.
 : ويد تلددت الحقو  التل منحتيا االتااياس دون تمااز بانيا وبان الرمل منيا

حقيا يرل ممارارس الحاراة الااااراس مرن خرالل منحيرا الحر  يرل التصروات يرل  .1
مماع االنتخابات واالاتااىات اللامرس وممارع اليائرات الترل انتخرب اعضراؤىا 

 بااليتراع اللام .
ااضا ا دت االتااياس علت ضرورة منار س المرأة يل صااغس ااااس الح ومس  .2

لح وماس اللامس بالدولس بالمااواة ويل تنااذ ىذه الااااس ويل نمل الوظائ  ا
 مع الرمال.

                                                 

 ( من اتااياس القضاى علت التمااز ضد المرأة. 1( المادة )1)
 ( من اتااياس القضاى علت التمااز ضد المرأة. 1( المادة )2)
 ( من اتااياس القضاى علت التمااز ضد المرأة. 1( المادة )3)
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باالضررايس إلررت ذلررك ااضررا لررم تماررل االتااياررس الررنص علررت ضرررورة تالاررل دون  .3
المرررررأة يررررل الحارررراة اللامررررس بالدولررررس مررررن خررررالل منررررار تيا يررررل ااررررس منظمررررات 

 (1) ومملاات غار الح وماس تيتم بالحااة اللامس والااااس للدولس .
ولم تمال االتااياس النص علرت حر  المررأة يرل ماراواتيا بالرمرل يرل مرنح مناراتيا 

 (2) البنائيا من زوميا االمنبل .
( من اتااياس ااداو علت   تتخذ الدول االطرا  ممارع 12يل حان نصت المادة )

التدابار المنااربس للقضراى علرت التماارز ضرد المررأة ل رل ت ارل ليرا حقويرا ماراواس لحقرو  
ل رررل ت ارررل علرررت ااررراس الماررراواة بررران الرمرررل مرررل يرررل ماررردان التربارررس وبومرررو خررراص الر 

 والمرأة 
نررروط متارراواس يررل التوماررو الرروظاال والمينررل وااللتحررا  بالدرااررات  . أ

والحصررررول علررررت الرررردرمات الللماررررس يررررل المؤااررررات التللاماررررس علررررت 
اخررتال  يئاتيررا يررل المنرراط  الراااررس والحضررراس علررت الاررواى وت ررون 

                                                 

تتخرذ الردول االطررا  مماررع التردابار المنااربس للقضراى علرت التماارز ضررد ( علرت  7( نصرت المرادة )1)
المرأة يل الحااة الاااااس واللامس للبلد وبومو خاص ت ارل للمررأة علرت يردم الماراواة مرع الرمرل  الحر  

 يل : 
التصررروات يرررل ممارررع االنتخابرررات واالارررتااىات اللامرررس واالىلارررس لالنتخررراب لممارررع اليائرررات الترررل  . أ

 انتخب اعضاؤىا بااليتراع اللام.
المنار س يل صااغس ااااس الح ومس ويل تنااذ ىذه الااااس ويل الوظرائ  اللامرس وتأدارس ممارع  . ب

 الميام اللامس علت مماع الماتواات الح وماس .
 .  اس منظمات ومملاات غار ح وماس تيتم بالحااة اللامس والااااس للبلد.   المنار س يل ا . ت
_تمررنح الرردول االطرررا  المرررأة حقويررا 1 ( مررن اتااياررس القضرراى علررت التمااررز ضررد المرررأة.9( المررادة )2)

مااواس لحقو  يل ا تااب منااتيا او تماارىا او االحتااظ بيا وتضمن بومرو خراص اال اترترب علرت 
ن امنبررل او علررت تمااررر الررزوج لمنارراتو اقنرراى الررزواج ان تتمااررر تلقائاررا منارراس الزومررس او ان الررزواج مرر

_تمنح الدول االطررا  المررأة حقرا ماراواا لحر   2تصبح بال منااس او ان تارض علايا منااس الزوج 
  الرمل ياما اتلل  بمنااس اطااليما .
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ارراواة م اولررس يررل مرحلررس الحضررانس ويررل التللررام اللررام والتقنررل ىررذه الم
 والتللام التقنل اللالل   ذلك يل مماع انواع التدراب المينل.

التارررراوي يررررل المنرررراىج الدراارررراس ويررررل االمتحانررررات ويررررل ماررررتواات   . ب
 مؤىالت المدراان ويل نوعاس المراي  والملدات الدراااس .

الرمل ودور المرأة يل مماع  القضاى علت أي مايوم نمطل عن دور . ت
مراحرررل التللرررام بممارررع انررر الو  عرررن طراررر  تنرررماع التللرررام المخرررتلط 
وغاررره مررن انررواع التللررام التررل تارراعد يررل تحقارر  ىررذا اليررد  والارراما 
عررن طرارر  تنقرراح  تررب الدرااررس والبرررامج المدرارراس وت اارر  اارررالاب 

 التللام .
الدرااراس االخرر  التااوي يل يرص الحصرول علرت المرنح واالعانرات  . ث

. 
يررادة مررن برررامج مواصررلس التللررام بمررا يررل ذلررك التارراوي يررل يرررص اال . ج

برامج تللام ال بار ومحو االماس الوظاال  الااما البرامج التل تيد  
إلررت التلماررل بقرردر االم رران بتضررا  أي يمرروة يررل التللررام يائمررس برران 

 الرمل والمرأة .
بررامج للاتارات والناراى خاض ملدالت ترك الطالبات الدرااس وتنظرام  . ح

 الالتل تر ن المدراس يبل االوان .
التارراوي يررل يرررص المنررار س الننررطس يررل االللرراب الرااضرراس والترباررس  . خ

 البدناس.
ام اناررس الحصررول علررت مللومررات تربواررس محرردودة تارراعد علررت  االررس  . د

صررررحس االاررررر ورياىيررررا بمررررا يررررل ذلررررك المللومررررات واالرنررررادات التررررل 
 (1)تتناول تنظام االارة.

                                                 

 د المرأة. ( من اتااياس القضاى علت التمااز ض12( المادة )1)
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( لتررنص علررت  تتخررذ الرردول االطرررا  مماررع 11يررل حرران مرراىت المررادة )
التدابار المنااربس للقضراى علرت التماارز ضرد المررأة يرل ماردان اللمرل ل رل 
ت ال ليا علت اااس المااواة بان الرمل والمرأة نارس الحقرو  والاراما أ. 
الحررر  يرررل اللمرررل بوصررراو حقرررا قابترررا لممارررع البنرررر ب. الحررر  يرررل التمترررع 

ناس يرص اللمالس بما يل ذلك تطبار  ملرااار اختارار واحردة يرل نرؤون ب
االارررتخدام .ج. الحررر  يرررل حرارررس اختارررار المينرررس ونررروع اللمرررل والحررر  يرررل 
الترياررس واالمررن علررت اللمررل ويررل مماررع مزااررا ونررروط الخدمررس والحرر  يررل 
تلقررررل الترررردراب واعررررادة الترررردراب المينررررل بمررررا يررررل ذلررررك التلمررررذة الحرياررررس 

لمينرررل المتقررردم والتررردراب المت ررررر .د. الحررر  يرررل الماررراواة يرررل والتررردراب ا
االمررر بمررا يررل ذلررك االاررتحقايات والحرر  يررل المارراواة يررل الملاملررس يامررا 
اتلل  باللمل ذي القامس المااواس و رذلك الماراواة يرل الملاملرس يرل تقارام 
نوعارررس اللمرررل .ىرررر. الحررر  يرررل الضرررمان االمتمررراعل والاررراما يرررل حررراالت 

لبطالس والمرض واللمز والناخوخس وغار ذلك مرن حراالت عردم التقاعد وا
االىلاررس لللمررل و ررذلك الحرر  يررل امررازة مديوعررس الررقمن والحرر  يررل الويااررس 

. 2 الصحاس واالمس ظرو  اللمل بما يرل ذلرك حماارس وظاارس االنمراب 
ولمنررع التمااررز ضررد المرررأة بارربب الررزواج او االمومررس ضررمنا لحقيررا الاللررل 

الررردول االطررررا  التررردابار المنااررربس لحظرررر الاصرررل مرررن يرررل اللمرررل تتخرررذ 
الخدمررس بارربب الحمررل او امررازة االمومررس والتمااررز يررل الاصررل مررن اللمررل 
علرررت ااررراس الحالررررس الزومارررس مررررع يررررض مررررزاىات علرررت المخررررالاان .ب. 
الدخررررررال نظررررررام امررررررازة االمومررررررس المديوعررررررس االمررررررر او المنرررررراوعس بمزااررررررا 

الارررراب  او لاليدماررررس او لللررررالوات امتماعاررررس مماقلررررس دون يقرررردان لللمررررل 
االمتماعارررس .ج. لتنرررماع ترررويار الخررردمات االمتماعارررس الماررراندة الالزمرررس 
لتم ان الوالدان من الممع بان االلتزامات اللائلاس وبان ماؤولاات اللمرل 
والمنررار س يررل الحارراة اللامررس وال ارراما عررن طرارر  تنررماع اننرراى وتنماررس 
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د. لتويار حمااس خاصس للمرأة اقناى يتررة نب س من مراي  رعااس االطاال .
. امررب أن تاررتلرض 3الحمررل يررل االعمررال التررل اقبررت انيررا مؤذاررس ليررا .

التنررررالات الويائارررس المتصرررلس بالمارررائل المنرررمولس بيرررذه المرررادة ااتلراضرررا 
دوراررا يررل ضرروى الملريررس الللماررس والت نولوماررس وان اررتم تنقاحيررا او المائيررا 

 . (1) يتضاى.او توااع نطاييا حاب اال
. تلتررر  الرردول االطررررا  1( لتررنص علرررت  15يررل حرران مررراىت المررادة )

.تمررنح الرردول االطرررا  المرررأة 2للمرررأة بالمارراواة مررع الرمررل امررام القررانون  
الرمل وتااوي بانيا وبانو  يل النؤون المدناس اىلاس يانوناس مماقلس الىلاس

يرررل يررررص ممارارررس تلرررك االىلارررس للرمرررل وتاررراو  بانيرررا وبانرررو يرررل يررررص 
مماراررتو تلررك االىلاررس وت اررل للمرررأة بومررو خرراص حقويررا مارراواس لحقررو  
الرمل يل ابرام اللقرود وادارة الممتل رات وتلامليمرا علرت يردم الماراواة يرل 

ول االطرا  علرت اعتبرار . تتا  الد3مماع مراحل االمراىات القضائاس  
مماع اللقرود وارائر انرواع الصر وك الخاصرس الترل ا رون ليرا اقرر يرانونل 

. تمرنح الردول 4ااتيد  الحد مرن االىلارس القانونارس للمررأة باطلرس والغارس  
الحقو  ياما اتلل  بالتنراع المتصرل بحر رس االطرا  الرمل والمرأة ناس 

    (2)تيم  .االنخاص وحراس اختاار محل ا ناىم وايام
( منيا  تتخذ الدول االطررا  ممارع التردابار المنااربس 16وتناولت المادة )

للقضرررراى علررررت التمااررررز ضررررد المرررررأة يررررل  ايررررس االمررررور المتللقررررس بررررالزواج 
واللاليات اللائلاس وبومو خاص تضمن علرت ااراس الماراواة بران الرمرل 

اررس اختاررار أ. ناررس الحقررو  يررل عقررد الررزواج ب.ناررس الحرر  يررل حر والمرررأة 
الررزوج ويررل عرردم عقررد الررزواج االبرضرراىا الحررر ال امررل ج. ناررس الحقررو  
والماررررؤولاات اقنرررراى الررررزواج وعنررررد ياررررخو د. ناررررس الحقررررو  والماررررؤلاات 

                                                 

 ( من اتااياس القضاى علت التمااز ضد المرأة. 11( المادة )1)
 ( من اتااياس القضاى علت التمااز ضد المرأة. 15( المادة )2)
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بوصررايما ابرروان بمررض النظررر عررن حالتيمررا الزوماررس يررل االمررور المتللقررس 
باطااليمرررا ويرررل ممارررع االحررروال ا رررون لمصرررلحس االطارررال االعتبرررار االول 

ىررررر. ناررررس الحقرررررو  يررررل أن تقرررررر بحرارررررس وادارك للنتررررائج عرررردد اطااليرررررا  .
والااصل بان الطال والذي الارو ويرل الحصرول علرت المللومرات والتققار  
والوارررائل ال االرررس بتم انيرررا مرررن ممارارررس ىرررذه الحقرررو  .د. نارررس الحقرررو  
والماؤولاات ياما اتلل  بالوالاس والقوامس والوصرااس علرت االطارال وتبنرايم 

و مرررا نرررابو ذلرررك مرررن االعررررا  حررران تومرررد ىرررذه الماررراىام يرررل التنرررراع ا
الرررروطنل ويررررل مماررررع االحرررروال ا ررررون لمصررررلحس االطاررررال االعتبررررار االول 
ونارررررس الحقرررررو  النخصررررراس ل رررررال الرررررزومان يامرررررا اتللررررر  بمل ارررررس وحارررررازة 
الممتل ات واالنرا  علايا وادارتيا والتمترع بيرا والتصرر  يايرا ارواى برال 

    (1)ل عوض .مقابل او مقاب
. مرن امرل دراارس التقردم المحررز يرل 1 ( لتنص علت 17وماىت المادة )

تنااذ ىذه االتااياس تننأ لمنس للقضاى علت التمااز ضد المرأة )انار الايا 
يامررا الررل بااررم اللمنررس ( تتررأل  عنررد برردى نارراذ االتااياررس مررن قماناررس عنررر 

والقالقران علايرا او انضرماميا الدولس الطر  الخاماس خبارا وبلد تصدا  
الايررا مررن قالقررس وعنررران خبارررا مررن ذوي الم انررس الخلقاررس الريالررس وال ارراىة 
اللالاررررس يررررل المارررردان الررررذي تنطبرررر  علاررررو ىررررذه االتااياررررس تنتخرررربيم الرررردول 
االطرررررا  مررررن برررران مواطنايررررا والملررررون بصرررراتيم النخصرررراس مررررع ااررررالى 

لتمقارررررل مختلررررر  االنررررر ال برررررار لمبررررردأ التوزارررررع  الممرايرررررل اللرررررادل و تاالع
انتخررررب اعضرررراى اللمنررررس .2الحضرررراراس و ررررذلك الررررنظم القانوناررررس الرئااررررس 

بااليتراع الارري مرن يائمرس انرخاص ترنرحيم الردول االطررا  ول رل دولرس 
. امررري االنتخرراب 3طررر  أن ترنررح نخصررا واحرردا مررن برران مواطنايررا .

قالقرس انرير االول بلد اتس انير من تاراغ بردى ناراذ ىرذه االتاايارس ويبرل 
                                                 

 ( من اتااياس القضاى علت التمااز ضد المرأة. 16( المادة )1)
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علت االيل من تاراغ  ل انتخاب اومو االمان اللام لالمم المتحدة رارالس 
إلت الدول االطرا  ادعوىا يايا إلت تقدام ترناحاتيا يل غضون نيران 
والررد االمرران اللررام يائمررس الابائاررس بمماررع االنررخاص المرنررحان علررت ىررذا 

يرا إلرت الردول النحو مرع ذ رر الدولرس الطرر  الترل رنرحت  رال مرنيم وابلم
. تمري انتخابات اعضاى اللمنرس يرل امتمراع للردول االطررا  3االطرا  

ادعو الاو االمان اللرام يرل مقرر االمرم المتحردة ويرل ذلرك االمتمراع الرذي 
ان ل انتراك قلقل الدول االطرا  ياو نصابا يانوناا لو ا ون االنخاص 

لت ا برر عردد المنتخبون للضواس اللمنس ىم المرنحون الذان احصلون ع
مررن االصرروات وعلررت ا قراررس مطلقررس مررن اصرروات ممقلررل الرردول االطرررا  

. انتخب اعضاى اللمنس لاترة مدتيا اربع انوات 5الحاضران والمصوتان.
غار أن يترة تالس مرن االعضراى المنتخبران يرل االنتخراب االول تنقضرل 

ارررار يرررل نياارررس يتررررة ارررنتان واقررروم رئررراس اللمنرررس بلرررد االنتخررراب يرررورا باخت
. امري انتخاب اعضاى اللمنرس 6ااماى ىؤالى االعضاى التالس بالقرعس .

مرررن ىرررذه المرررادة بلرررد  4و3و2االضررراياان الخمارررس ويقرررا الح رررام الاقررررات 
التصررررردا  او االنضرررررمام الخرررررامس والقالقررررران وتنتيرررررل والارررررس اقنررررران مرررررن 
االعضاى االضاياان المنتخبان بيرذه المنااربس يرل نياارس يتررة ارنتان وارتم 

لملى النواغرتقوم الدولس .7ختاار اامايما بالقرعس من يبل رئاس اللمنس ا
الطر  التل  ات خبارىا عن اللمل  لضو يل اللمنس بتلان خبارر اخرر 

. اتلقرت اعضرراى اللمنرس بموايقررس 8مرن برران مواطنايرا رىنررا بموايقرس اللمنررس .
لنرروط المملاس اللامس م أيات تديع من مروارد االمرم المتحردة باالح رام وا

الترررل تحرررددىا المملارررس اللامرررس مرررع اارررالى االعتبرررار الىمارررس المارررؤولاات 
. اوير االمران اللرام لالمرم المتحردة مرا الرزم اللمنرس مرن 9المنوطس باللمنس 
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مرروظاان ومريرر  لالضررالع بصررورة يلالررس بالوظررائ  المنوطررس بيررا بمومررب 
    (1) ىذه االتااياس

المتللر   61/144اتخذت المملاس اللامس القرار المرريم  2226ويل عام 
المتللرررر  بتحاررران الميررررود  61/182باالتمرررار بالناررراى والاتاررررات والقررررار 

لرررررم ت تررررر  المملارررررس اللامرررررس و المبذولرررررس لم ايحرررررس االتمرررررار باالنرررررخاص  
بالدرااررررس والبحررررث واعررررداد منررررروعات االعالنررررات والمواقارررر  واالتااياررررات 

وانما مارات ميمس الريابس واننأت اللداد من اللمان الدولارس منيرا الدولاس 
: 

.اللمنررس الخاصررس الملناررس بحالررس تنااررذ اعررالن مررنح االاررتقالل بالبلرردان والنررلوب 1
 الماتلمرة .

 .اللمنس الخاصس لمناىضس الاصل اللنصري.2
 .مملس االمم المتحدة لنامباباا.3
الممارارات اإلاررائالاس الترل تمرس حقرو  .اللمنس الخاصرس الملنارس برالتحقا  يرل 4

 االناان لا ان االراضل المحتلس.
 (2) .اللمنس الملناس لمماراس النلب الالاطانل لحقويو غار القابلس للتصر .5

 الفرع الثالث
 لجنة حقوق االنسان

تلرد محررور االىتمررام والريابررس والاررس التنااررذ وليررا يرارر  عمررل ومقررراان خاصرران بيررا. 
(3) 

                                                 

 ( من اتااياس القضاى علت التمااز ضد المرأة. 17( المادة )1)
ىوينر  ارر  تريررع النرر اوي ضررد انتيا ررات حقررو  االنارران  دلاررل االيررراد والمنظمررات غاررر (  ررالوس 2)

؛ محمرررررد اواررررر  علررررروان ومحمرررررد خلارررررل 62  ص3  ط2222الح ومارررررس  عمررررران  م ترررررب الاوناررررر و 
 . 133الموات مصدر ااب  ص

 . 42(  الوس ىوينر مصدر ااب  ص3)
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 الرابعالفرع 
 الهيئات الدولية المشكمة طبقا لمواثيق حقوق االنسان

 (1)ام ن ادراج اىم اليائات الدولاس المن لس طبقا لمواقا  حقو  االناان :_    
 لمنس القضاى علت التمااز اللنصري. .1
لمنرررس حقرررو  االناررران المؤاارررس ويقرررا للليرررد الررردولل الخررراص بحقرررو  االناررران  .2

( مررن امررل مرايبررس تطبارر  32_28المدناررس والاااارراس وويقررا لررنص المررواد مررن )
 (2)اح ام المقا  من يبل الدول االطرا . 

                                                 

 . 58(  الوس ىوينر مصدر ااب  ص1)
  28(المادة 2)
أ لمنرررس تارررمت اللمنرررس الملناررس بحقرررو  اإلناررران )انرررار إلايررا يرررل مرررا الرررل مررن ىرررذا الليرررد باارررم . تننرر1

  اللمنس (. وتتأل  ىذه اللمنس من قماناس عنر عضوا وتتولت الوظرائ  المنصروص علايرا يرل مرا الرل.
 . تؤلرر  اللمنررس مررن مررواطنان يررل الرردول األطرررا  يررل ىررذا الليررد  مررن ذو  المنايررب الخلقاررس الريالررس2

المنيود ليم باالختصاص يرل ماردان حقرو  اإلناران  مرع مراعراة أن مرن الماارد أن انررك يايرا بلرض 
 األنخاص ذو  الخبرة القانوناس.

 . اتم تلاان أعضاى اللمنس باالنتخاب  وىم الملون يايا بصاتيم النخصاس.3
  29المادة 

وير ليررم المررؤىالت المنصرروص . ارتم انتخرراب أعضرراى اللمنررس بررااليتراع الاررري مررن يائمررس أنررخاص تترر1
   ت رررررررون يرررررررد رنرررررررحتيم ليرررررررذا المررررررررض الررررررردول األطررررررررا  يرررررررل ىرررررررذا الليرررررررد. 28علايرررررررا يرررررررل المرررررررادة 

 . ل رررل دولرررس طرررر  يرررل ىرررذا الليرررد أن ترنرررح  مرررن بررران مواطنايرررا حصررررا  نخصررران علرررت األ قرررر.2
 . احوز ترناح النخص ذاتو أ قر من مرة.3

  32المادة 
 د ال اتمرررررررراوز اررررررررتس أنررررررررير مررررررررن برررررررردى نارررررررراذ ىررررررررذا الليررررررررد.. امررررررررر  االنتخرررررررراب األول يررررررررل موعرررررررر1
. يبل أربلس أنير علت األيل من موعد أي انتخاب للضواس اللمنرس  يرل غارر حالرس االنتخراب لمرلى 2

  اومو األمان اللام لدمم المتحدة إلت الدول األطرا  يرل ىرذا الليرد 34مقلد اللن نموره ويقا للمادة 
 ام أارررماى مرنرررحايا للضرررواس اللمنرررس يرررل غضرررون قالقرررس أنرررير.رارررالس خطارررس اررردعوىا يايرررا إلرررت تقرررد

. اضع األمان اللام لدمم المتحدة يائمس أاماى مماع المرنحان علت ىذا النحو  بالترتارب األلابرائل 3
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 اللمنس الخاصس بالحقو  االيتصاداس واالمتماعاس والققاياس. .3
ارررز ضرررد المررررأة ومتابلرررس اوضررراع المررررأة اللمنرررس الخاصرررس بالقضررراى علرررت التما .4

والمماراررررات والمخالاررررات التررررل تصرررردر ضرررردىا وتقرررردام توصرررراات ومقترحررررات 
 لتالال دور المرأة وريع م انتيا .

لمنس مناىضس التلذاب وىل لمنس مختصس باللمل علت وي  اعمال التلذاب  .5
 .اواى  ان يردا ام مماعس المختلاس بمختل  ان اليا وبمن تمارس يل حقو 

لمنس حقو  الطال وتيد  إلت مرايبس حصول الطارل علرت حقيرم يرل مختلر   .6
 وعدم تلراضيم الاس انتياك لحقوييم . مناحل الحااة 

                                                                                                                              

ومع ذ ر الدولس الطر  التل رنحت  ال منيم  وابلر  ىرذه القائمرس إلرت الردول األطررا  يرل ىرذا الليرد 
 موعد  ل انتخاب.يبل نير علت األيل من 

. انتخررب أعضرراى اللمنررس يررل امتمرراع تلقررده الرردول األطرررا  يررل ىررذا الليررد  برردعوة مررن األمرران اللررام 4
لدمم المتحدة  يل مقر األمم المتحدة. ويرت ىرذا االمتمراع  الرذي ا تمرل النصراب يارو بحضرور ممقلرل 

أولئك المرنحون الذان حصرلوا  قلقل الدول األطرا  يل ىذا الليد  ااوز يل االنتخاب للضواس اللمنس
علررت أ بررر عرردد مررن األصرروات وعلررت األغلباررس المطلقررس ألصرروات ممقلررل الرردول األطرررا  الحاضررران 

 والمقترعان.
  31المادة 

 . ال اموز أن تضم اللمنس أ قر من واحد من مواطنل أاس دولس.1
ل مختلر  الحضرارات والرنظم . اراعت  يل االنتخراب للضرواس اللمنرس  عدالرس التوزارع الممرايرل وتمقار2

 القانوناس الرئاااس.
  32المادة 

. ا ررررون انتخرررراب أعضرررراى اللمنررررس لوالاررررس مرررردتيا أربررررع اررررنوات. وامرررروز أن الرررراد انتخررررابيم إذا أعاررررد 1
ترناحيم. إال أن والاس تالس من األعضاى المنتخبان يل االنتخاب األول تنقضل بانتيراى ارنتان  وارتم 

لس يورا انتياى االنتخاب األول  بأن اقروم رئراس االمتمراع المنصروص علارو تحداد ىؤالى األعضاى التا
 باختاار أامائيم بالقرعس. 32من المادة  4يل الاقرة 

 . تتم االنتخابات الالزمس عند انقضاى الوالاس ويقا للمواد الاالاس من ىذا المزى من ىذا الليد. 2
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  (1) اللمنس الملناس بح  اللمال الميامران وايراد اارتيم. .7
 الفرع الخامس

 المنظمات الدولية المتخصصة
والو رررراالت الملناررررس بحقررررو  ىنرررراك اللداررررد مررررن المنظمررررات الدولاررررس المتخصصررررس 
 االناان بن ل عام وحقو  المرأة بن ل خاص نذ ر منيا :

 اوال :_ منظمة العمل الدولية: 
من اىم اىدا  ىذه المنظمس ىو تقلراص الاقرر وتلزارز االارتخدام وحماارس اللمرال 

 ومحاربس التمااز وتلمل علت تويار الاات حمااس للنااى من خالل :
 إلت يرص اللمل المأمور.توااع وصول النااى  .1
توارررراع الحمااررررس االمتماعاررررس لتحارررران نررررروط اللمررررل يررررل الوظررررائ  التررررل ال  .2

 تخضع الي نظام وال تاتااد من ااس حمااس .
تحررررك مبانرررر الحرررالل بائرررس نررراملس تحرررث علرررت ت رررايؤ الاررررص والماررراواة يرررل  .3

 (2) الملاملس بان الرمال والنااى.
                                                 

 . 58(  الوس ىوينر مصدر ااب  ص1)
 مبدأ عدم التمااز ضد المرأة يل القانون الدولل والنرالس االاالماس  مننرورات الحلبرل  ( منال علك2)

 . 146 ص1  ط2229الحقوياس باروت 
 ومن اىم االتااياات التل اعتمدتيا منظمس اللمل الدولاس ىل :_

 .1948(بنأن الحراس النقاباس وح  التنظام للام 87االتااياس ريم ) .1
 .1951بنأن المااواة يل االمور عام ( 122االتااياس ريم ) .2
 .1952( بنأن الضمان االمتماعل للام 124االتااياس ريم ) .3
 .1958( بنأن التمااز يل االاتخدام والمينس عام 111االتااياس ريم )  .4
 .1964( بنأن ااااس اللمالس عام 122االتااياس ريم ) .5
 1975( بنأن منظمات اللمال الراااان للام 141االتااياس ريم ) .6
 .1975( بنأن تنماس الموارد البنراس للام 142. االتااياس ريم ) .7
 .1981( بنأن اللمال ذوي الماؤلاات اللائلاس للام 156االتااياس ريم )  .8
 .1994( بنأن اللمل بلض الويت للام 175االتااياس ريم ) .9
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حول امبار الناراى علرت اللمرل  2212م واصدرت منظمس اللمل الدولاس تقرارا عا
% من النااى تلمل بن ل مبرري وتارتمل الغرراض اللرارة او 56اذ ا دت أن ما اقارب 

 البماى .
 ثانيا :_ منظمة اليونسكو لمتربية والعموم والثقافة : 

تاراىم يرل احرالل األمررن تلرد احرد  الو راالت المتخصصرس التابلرس لالمرم المتحردة 
مرن خرالل ايامرس بررامج التللرام والققايرس والتربارس يرل الممتملرات ودون والاالم يرل اللرالم 

 (1) تمااز بان الرمال والنااى وبصورة عادلس واظيار م انس المرأة وققليا يل الممتمع .
  

 ثالثا:_ المجنة الدولية لمصميب االحمر:
إلرت  ارالت اللمنس الدولاس للصلاب االحمر اقنراى الحررب اللالمارس االولرت منردوبان

وصرااغس اتاايارس مداردة 1864ملا رات االعتقال اذ تم تلدال اتااياس منا  للام 
 (2)لتوضاح واات مال لوائح الىاي 

اصبحت النااى تتمتع بحمااس خاصرس بمومرب القرانون االنارانل  1929ويل عام 
اذ احتوت ىذه الوقاقرس القانونارس علرت مرادتان ليمرا اىمارس يرل ممرال حماارس حقرو  

ىل :امرب ملاملرس الناراى ب رل االعتبرار الوامرب لمنارين  وال اارمح بأارس المرأة و 
اختاليرات يرل ملاملرس االاررر  اال اذ  انرت يائمرس علررت ااراس الرتبرس اللارر راس او 
الحالس البدناس او اللقلاس او القدرات الميناس او المنس لد  من ااتاادون من ىرذه 

 (3) االختاليات .

                                                                                                                              

صرراحس علرت . وىرذه االتاايارات نصرت 1996( بنأن اللمرل يرل المنرزل للرام 177االتااياس ريم ) .12
عدم التمااز بان الرمال والنااى وضرورة المااواة بان الرمرل والمررأة يرل الحقرو  والوامبات؛منرال 

 .152_148ينمان عاتك  مصدر ااب  ص ص 
( محمررررد الطروانررررس  حقررررو  االنارررران برررران الررررنص والتطبارررر   عمرررران  مر ررررز عمرررران لدرااررررس حقررررو  1)

 .  124 ص1 ط2223االناان 
 .  124 مصدر ااب  ص( محمد الطروانس 2)
 .  155( منال علك  مصدر ااب  ص3)
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االحمر تتدخل لصالح النااى المحرومات من   انت اللمنس الدولاس للصلاب
حراتين و انت تحرص علت اعطاى ملاملس متمازة للنااى وتلد ماألس االغتصاب 

واللن  المنال من اىم الظواىر التل تلالميا اللمنس وتلدىا من مرائم الحرب وبيذا 
 ادت اللمنس دورا ااماباا يل حمااس حقو  المرأة.

 المية:رابعا :_ منظمة الصحة الع
لمماع بنل البنر دون تمااز تيد  منظمس الصحس اللالماس إلت تويار الحقو  

 بابب اللون او المنس او الدان او الملتقد وبيذا ييل توير حمااس خاصس للمرأة.
  خامسا:_ منظمة االغذية والزراعة:_

من اىم االننطس التل تقوم بيا منظمس ريع ماتواات التمذاس وماتواات الملانس 
 للنلوب دون تمااز بان الرمال والنااى او بابب المنس او اللون او الملتقد.

 الفرع السادس
 االليات الجنائية الدولية لحماية حقوق المرأة

تلررد ىررذه االلاررس ىررل الحمااررس المننررودة للمرررأة اررواى ويررت الاررلم او الحرررب والتررل 
لمحااربس وملايبرس مرتب رل تلنل انناى محا م منائاس دولارس ارواى  انرت مؤيترس او دائمرس 

انتيا ررات حقررو  االنارران بنرر ل عررام وحقررو  المرررأة بنرر ل خرراص ومررن اىميررا المحررا م 
المؤيتس لاوغاالياا وروانردا والمح مرس المنائارس الدولارس الدائمرس الترل نر ليا مملرس األمرن 

 (1) الدولل بمومب يرارات خاصس.
 

ياا ااتنادا إلت يرار مملس ن لت  المح مس  الدولاس المنائاس الخاصس يل اوغاال
( الررذي اعلررن ياررو الموايقررس علررت 25/5/1993المررؤرخ يررل  827األمررن الرردولل المررريم )

                                                 

(اامان عبد الاتار محمد ابو زاد   ضمانات المتيم امرام المح مرس المنائارس الدولارس  الطبلرس االولرت 1) 
ومابلدىا؛ اوان تمر خان  66 ص ، مر ز الدرااات اللرباس للننر والتوزاع  مميوراس مصر اللرباس

 1اناس يررررل ضرررروى اح ررررام النظررررام االاااررررل للمح مررررس المنائاررررس الدولاررررس  طب ررررس   المرررررائم ضررررد االنارررر
 ومابلدىا.  54 ص 2226 مننورات الحلبل الحقوياس  باروت   



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 

 

 1956 

النظام الخاص بتلك المح مس وتلد ىذه المح مس واحدة من اىم ردود يلل االمم المتحدة 
علرررت المررررائم الترررل حررردقت يرررل ىرررذه الدولرررس والترررل تلرررد انتيا رررا صرررارخا للقرررانون الررردولل 

 (1)ناانل .اال
( مرررررن ماقرررررا  المح مرررررس الخاصرررررس باوغارررررالياا إلرررررت 5_2ويرررررد  انرررررارت المرررررادة) 

( يائمرررس باالنتيا رررات المارررامس 2االختصررراص الموضررروعل للمح مرررس وتضرررمنت المرررادة )
( إلرررت يائمرررس االنتيا رررات لقررروانان 3بانمرررا انرررارت المرررادة ) 1949التاايارررس مناررر  للرررام 

ر يايررا والتررل تمررد ااااررا ليررا يررل اتااياررس واعرررا  الحرررب التررل تخررتص المح مررس بررالنظ
المتللقررس بقرروانان واعرررا  الحرررب البراررس والتررل تنرر ل  ررذلك  1927الىرراي الرابلررس للررام 

 (2)مزىا من القانون اللريل .
ح مررا اخرررا 8/1997/ 14واصرردرت  المح مررس المنائاررس الخاصررس باوغاررالياا يررل 

انارررررررس اذ ح مرررررررت علرررررررت ىرررررررو األول مرررررررن نوعرررررررو منرررررررذ محا مرررررررات الحررررررررب اللالمارررررررس الق
))اردام رررويتش(( بلررردد مرررن اللقوبرررات أيصررراىا الارررمن لمررردة عنرررران عرررام بلرررد أن قبرررت 
ارت ابو مرائم ضد االنااناس ومرائم حرب  ل ل نخص لاس صرباا يل مناط  عدة من 
البوانس ونرد بالقوة اآلال  وايتاد عدد  بار من الا ان المالمان البواناان إلت منطقس 

وبلررد ذلررك اعرردم عرردد  باررر مررن الررذ ور 1993_1992اتنررا للاترررة مررن اارارر ا _ امان

                                                 

(   اامرران عبررد الاررتار محمررد ابررو زاررد  ضررمانات المررتيم امررام المح مررس المنائاررس الدولاررس  المصرردر 1) 
 .37ااب  صوما بلدىا؛وان تمر خان ب س   المصدر ال 72الااب   ص

( مرن ماقرا  المح مرس 2الاقررة  4 وتلطل المرادة ) 37(اوان تمر خان ب س   المصدر الااب  ص2) 
الخاصس باوغاالياا الطس النظر يل مرامس االبادة المماعاس ؛و ابادة االمناس ؛وتلنل ابادة االمنراس 

طنارس او اقنارس او عريارس أي يلل من االيلال االتاس ارت ب بقصد القضاى  لاا او مزئارا علرت مماعرس و 
_ ىررر ( علررت نقررل ااطاررال المماعررس 4او داناررس بوصررايا مماعررس ليررا ىررذه الصرراس  . وتضررمنت   المررادة )

(  ارلطس النظررر 5ياررا إلرت مماعرس االخرر                                      بانمررا تلطرل المرادة )
دا إلرت حمرالت الصررب الوحنراس للتطيارر يل المرائم ضد االنااناس  .و ان يرار تن ال المح مس مارتن

اللريررل بمررا يايررا  ررل انررواع التلررذاب واالغتصرراب والتيماررر ألقاررري لارر ان البوانس . وتضررمنت المررادة) 
 _د ( االبلاد   .5
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الماررلمان البواررناان يررل براتونرراتس وارابراناتنررا وغارىررا وبطراقررس منتظمررس وىررو الحرردث 
الذي ويع بالتزامن مع التيمار ألقاري للمارلمان لمرا تبقرت مرن المارلمان البوارناان مرن 

 (1)ارابراناتنا  .
لمح مس المنائارس الدولارس الخاصرس باوغارالياا الارابقس ويد  حظر الماقا  المننئ ل

( المرررائم ضررد اإلنارراناس وعرد التيماررر ألقاررري للارر ان المرردناان احررد 5يرل نررص المررادة )
ىذه المرائم اواى ارت ب يرل النزاعرات المارلحس الدولارس او النزاعرات المارلحس غارر ذات 

 (2)الطابع الدولل .
وميرررت  الح ومرررس الخاصاااة بروانااادا فقاااد  اماااا عااان المحكماااة الجنائياااة الدولياااة

نرداى عرامال إلرت األمرم المتحردة مطالبرس الممتمرع الردولل  1994الروانداس يل تموز عرام 
بالتررردخل لويررر  المرررذابح المرت برررس مرررن يبرررل اليوترررو يرررل حررر  التوتارررل الترررل تامررررت يرررل 

 (3) .اعقاب اقوط الطائرة التل  انت تقل  ال من الرئاس الرواندي والرئاس البورندي
                                                 

( زارررراد احمررررد محمررررد اللبررررادي دور المحررررا م المنائاررررس الدولاررررس الخاصررررس يررررل تحداررررد مرامررررس االبررررادة 1) 
.اذ 91 ص2216اررالس ماماررتار  ماملررس النررر  االواررط  لاس الحقررو   المماعاررس والملايررب علايررا  ر 

 بل  عدد المنردان والميمران ياراا قالث االال  مالم و رواتل ويرام الصررب بلملارس تارار  للمنراط  
البواررررناس وبانررررت تقررررارار منظمررررس حقررررو  االنارررران ومنظمررررس ىلاررررن ل لرصررررد حقررررو  االنارررران أن عرررردد 

ل  اربرع اضرلا  المنرردان مرن الصررب مرن البوارنس والرود الاربب إلرت الميمران يارا من الملامان ب
عرردم الت ررايؤ يررل االاررلحس المتررويرة لررد  الطررريان  ويررد بانررت التقررارار أن الصررربان اماراررون التطياررر 
والتيمارررر القارررري للاررر ان المررردناان بصرررورة منتظمرررس اذ ىمرررر ال قارررر وارغرررب المتبقررران بررراليمرة عنررردما 

منااررربس  منرررت بررروملزة  دور القضررراى المنرررائل الررردولل يرررل تطباررر  القرررانون الررردولل تترروير ليرررم الارصرررس ال
االناانل  مذ رة مقدمس لنال نيادة الماماتار التخصص :يانون دولل انارانل   ماملرس برامل مخترار 

 .32 ص  2229_2228_عنابس  
خل اإلنارانل وما بلدىا.د.عادل حمزة عقمان الترد 58( اوان تمر خان ب س   المصدر الااب  ص2)

برررررران اليامنررررررس األمرا اررررررس ومويرررررر  المنظمررررررات الدولاس الاررررررلس درااررررررات إاررررررتراتاماس مر ز الدرااررررررات 
 .33  ص125الدولاس ماملس بمداد  أاار اللدد 

( انرررت   القررروة الدايلرررس وراى تامارررر الصرررراع بررران يبلترررل اليوترررو والتوتارررل اارررقاط طرررائرة علرررت متنيرررا 3)
رامانررا ( يرراعتبر متنررددو اليوتررو الررذان اؤارردون الح ومررس الحررادث انررارة الرررئاس الروانرردي )موياررال ىاباا
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 من رغمعلت اللماال التناحر اللريل يل بلدان اللالم القالث  مأااة رواندا نموذما   تلتبر 
ذلك لم تتحرك األمم المتحدة بابب عدم حماس القو  ال بر  إلنقاذ أبناى رواندا من حرب أىلاس 

 ( 1). ومذابح عرياس مدمرة
لقرارات التل أصدرىا مملس يل عدد ا بلد اللرا  احتلت رواندا المرتبس األولت  صحاح

اصدر المملس قماناس يرارات بنأن رواندا مقابل إذ  1994ة من تموز إلت أالول مدال يلاألمن 
يراللبرة ؛التد بو علت ارض الوايع يرارات ليااتل إال أن ال م ال الد ملاارا   5يرارات للبوانس و 6

لدول ال بر  والمناس بوضع عتاد بما أاار عنو التحرك الدولل وىو أمر اتوي  علت مبادرة ا
وىو ما لم احدث يرل حالس  ويوات وأموال تحت تصر  المنظمس الدولاس للنيوض بأعبائيا

 صرتقت وذلك يل ميمس  انت 1993رواندا؛وارمع ومود األمم المتحدة يرل رواندا إلت حزاران 
 (2)".ومحاولس إاماد حل المل للصراع ((النمالاس أرونا))علت تطوا  الصراع يل منطقس 

                                                                                                                              

إلت بدااس تصااس منظمس اليلاس التوتال اللرياس وللملارضان للنظام من اقناس اليوتو ونتج عن الحادث 
انتيا رررات خطاررررة لقواعرررد القرررانون الررردولل االنارررانل وارت ررراب مررررائم القترررل والتيمارررر القارررري واالنرررالى 

رة يرررررررررل النررررررررروارع الترررررررررل عرضرررررررررت علرررررررررت محطرررررررررات التلاررررررررراز منرررررررررت برررررررررو ملرررررررررزة  المصررررررررردر المتنررررررررراق
 .33 .؛د.عادل حمزة عقمان المصدر الااب    ص55الااب  ص

المؤرخ يل  782ن لت  المح مس الدولاس الخاصس برواندا بمومب يرار مملس األمن المريم  (1)
و ان من أىم اختصاصاتيا ىو النظر يل قالث مرائم ىل المرائم ضد اإلنااناس ومرائم 27/5/1994

اات اإلبادة المماعاس والمادة القالقس المنتر س يل اتااياات منا  والبرتو ول المضا  ليذه االتااي
(  ؛ويد تضمنت  المادة القالقس المنتر س علت )األنخاص الذان ال اايمون مبانرة يل 4)المادة 

النزاعات الاملون يل مماع الظرو  اإلناانل( .د.محمد الحاج حمود  درااات يل القانون 
.؛د.خالد حاان محمد  مح مس 366 ص2213الدولل دار الققايس للننر والتوزاع  عمان  االردن 

منااات الدولاس وتمربس اللدالس المنائاس الدولاس  دار ال تب القانوناس  دار نتات للننر والبرمماات ال
 .116_115  ص  ص 2215 
وبلد مضل قالث انوات علت توياع الزعماى األمرا اان والروس علت  1994  حدث يل اللام (2)

( ينل الممتمع الدولل يل أن ا ون لو رد 1)اتارت  الملاىدة األولت للحد من األالحس االاتتراتاماس
يلل واضح علت عملاات اإلبادة المماعاس يل رواندا يال محاولس للتخلص من يبالس التواتل يل 

اوم يقط  122ال  نخص اغلبيم من المدناان يل   822رواندا يتلت األغلباس )يبالس اليوتو( 
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يالد  االعالن عن  اما عن  النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمية"
تنرر ال المح مررس المنائاررس الدولاررس بمقابررس االعررالن عررن والدة نررخص مداررد مررن أنررخاص 

 (1) .القانون الدولل اللام الن المح مس المنائاس منبققس عن اتااياات دولاس نارعس 
؛مصرررطلحل (2)ويرررد  ورد يرررل النظرررام األااارررل للمح مرررس المنائارررس الدولارررس الدائمرررس 

  (1)".االبلاد والنقل ألقاري للا ان المدناان ضمن االيلال الم ونس للمرائم ضد االنااناس

                                                                                                                              

البنراس  إذ  ان القتلس المالحون بالمنامل وحناان  وبصورة منظمس وىو أاوى ملدل للقتل يل تاراغ
ومنظمان يقد عذبوا ضحاااىم ويتلوىم بدم بارد والقوا بمققيم يل مقابر مماعاس ويل حاالت  قارة 
حدقت ىذه المذابح يل حان  انت يوات حاظ الاالم الدولاس تق  موي  المتارج ويد  نات اإلبادة 

لصارخس يل يدرة المؤااات الدولاس متلددة األطرا  علت منع المماعاس الروانداس أومو الضل  ا
حدوث مقل ىذا اللن  أو التصدي لو وأقارت أائلس مقلقس حول الرغبس الدولاس يل القاام بذلك  
للتاصال ارامع حال احمد محمد الدوري  تواع نناط منظمس االمم المتحدة يل حاظ الاالم بلد 

 ىامش ريم 2217توراه   لاس الحقو   ماملس الموصل انتياى الحرب الباردة  اطروحس د 
.؛وحول اللن  المنال الذي ارت ب يل رواندا مراى عملاات التيمار ألقاري التل حدقت 197 ص3

يل رواندا انظر  م.م ياام حمزة ماضل  الحمااس الدولاس لضحااا اللن  المنال يل النزاعات 
ليد التقنل بابل مملس الللوم االنااناس   لاس الترباس للللوم المالحس  ماملس الارات االواط التقناس  الم

مالد عبد الرحمن زادان  تدخل األمم  9 ص2218اللدد الرابع   انون األول   25االنااناس  المملد 
المتحدة يل النزاعات المالحس غار ذات الطابع الدولل  دار ال تب القانوناس  دار نتات للننر 

 .   264 ص2228والبرمماات  مصر 
اامررران عبرررد الارررتار محمرررد ابرررو زارررد  ضرررمانات المرررتيم امرررام المح مرررس المنائارررس الدولارررس  المصررردر (    1)

مرامرس التيمارر ألقارري دراارس مقارنس رارالس  وما بلدىا ؛صرباح احمرد عزارز   67الااب  ص 
 .    34 ص 2215ماماتار مقدمس إلت  لاس الحقو  ماملس النيران  

؛والد  االعالن عن ياام المح مس  113_97حمد اللبادي  المصدر الااب  ص ص زااد احمد م  (2)
خطروة مبرارة يرل اننرراى القضراى الردولل المنرائل الردائم عقرب االنتيراى مررن  1998المنائارس الدولارس عرام 

( مررن نظاميررا اختصاصررات المح مررس التررل تيررم 5المررؤتمر الدبلومااررل يررل رومررا ويررد تضررمنت المررادة )
لل  مرررررررررائم االبررررررررادة المماعاررررررررس ومرررررررررائم الحرررررررررب ومرررررررررائم اللرررررررردوان والمرررررررررائم ضررررررررد الممتمررررررررع الرررررررردو 

االنااناس ؛د.عصام عبد الاتاح مطر المح مس المنائاس الدولاس مقدمات اننرائيا النخصراس القانونارس ليرا 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 

 

 1960 

(علررت 1/د/7ويررد  نررص النظررام االاااررل للمح مررس المنائاررس الدولاررس يررل المررادة ) 
قول أن  ))اإلبلررراد ألقاررري ىررو ترحاررل االنررخاص المحماررران مرامررس االبلرراد ألقاررري بررال

يارا من المنطقس التل اومدون يايا بصاس منروعس بالطرد او باي يلل ياري اخرر مرن 
    (2)دون مبررات اامح بيا القانون الدولل(( .

( مرررن النظرررام االااارررل للمح مرررس المنائارررس 7/أ/8/2يرررل حررران   تضرررمنت المرررادة )
الماامس التااياات منا  االربلس عندما ترت ب ضد االنخاص التل  الدولاس االنتيا ات

( إلرررت حظررررر 8/ب/8/2تحمرررايم اح رررام اتاايارررس مناررر  ذات الصرررلس ؛ وأنرررارت المرررادة )
اإلبلاد والتيمار ألقاري لا ان االراضل المحتلس وعدتو من ضمن االنتيا رات الخطاررة 

لدولارس المارلحس يرل النطرا  القابرت األخر  للقروانان واألعررا  الاراراس علرت المنازعرات ا
  (3)للقانون الدولل  .

و ذلك ومدت مح مس اللدل الدولارس و رل تلرك المحرا م تلرد وارالس او اداة منائارس 
 تحمل حقو  االناان بن ل عام وحقو  المرأة بن ل خاص .

                                                                                                                              

عالياتيرررا مرررع منظمرررس االمرررم المتحررردة يواعرررد االختصررراص الموضررروعل واالمرائرررل طرررر  الطلرررن علرررت 
 ومابلدىا.    122 ص  2212التنااذ دار الماملس المدادة للننر االا ندراس   االح ام والاات

لاضع ا قر تلرا   1998 لقد  ماى النظام االااال للمح مس المنائاس الدولاس الدائمس الصادر عام (1)
 نيده القانون المنائل الدولل للمرامس ضد االنااناس وماى التلرا )تلرار  المرامرس ضرد االناراناس يرل

( للنظام االااال للمح مس المنائاس الدولاس .  لمرض النظرام االااارل  انر ل أي يلرل 7نص المادة) 
من االيلال التالاس مرامرس ضرد االناراناس مترت ارت رب يرل اطرار ىمروم واارع النطرا  او منيمرل مومرو 

للمح مررس ( مررن النظررام االاااررل 7ضررد أي ممموعررس مررن الارر ان المرردناان وعررن علررم باليموم .المررادة )
 المنائاس الدولاس.    

. اامرران عبررد الاررتار 1998_ د ( مررن النظررام االاااررل للمح مررس المنائاررس الدولاررس للررام  1المررادة ) (2)
 ومابلدىا    82محمد ابو زاد  ضمانات المتيم امام المح مس المنائاس الدولاس المصدر الااب  ص

حررتالل علررت نحررو مبانررر او غاررر مبانررر بنقررل ( علررت انررو ياررام دولررس اال8/ب/8/2  نصررت  المررادة )(3)
امررزاى مررن ارر انيا المرردناان إلررت االراضررل التررل تحتليررا او ابلرراد  ررل ارر ان االرض المحتلررس او امررزاى 

( مررائم االبرادة المماعارس ونصرت 6منيم داخل ىذه االراضرل او خارميرا  .يرل حران تضرمنت المرادة  )
 ( مرائم الحرب .     8ت المادة )( علت المرائم ضد االنااناس وتضمن7المادة )



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 

 

 1961 

 الفرع السابع
 اليات االتفاقية التي تخص حماية حقوق المرأة

الررد اللنرر  ضررد المرررأة ىررو احررد انرر ال االنتيا ررات الماررامس لحقوييررا التررل تررؤقر 
البا علت ااتقرار الممتمع وامنرو وارالمتو أن تلراون الدولرس مرع االلارات الدولارس لحماارس 
حقو  االناان بن ل عام وحقو  المرأة بن ل خاص ىرو ضررورة مرن ضرروات التلراون 

 (1)الدولل . 
( علررت  تلرردال االنمرراط 5تمااررز ضررد المرررأة يررل المررادة )ويررد نصررت اتااياررس منررع ال

لالوك الرمل والمرأة  بيد  تحقا  القضراى علرت التماارز واللرادات والققاياس االمتماعاس 
اللرياررس و ررل المماراررات االخررر  القائمررس علررت ي رررة الدوناررس او تاررو  احررد المنارران او 

 علت ادوار نمطاس للرمل والمرأة  .
لت   تتخذ الدول االطرا  مماع التردابار المنااربس بمرا يرل ( ع6يل حان نصت )

 (2)ذلك التنراع لم ايحس مماع ان ال االتمار بالمرأة وااتمالل بماى المرأة .
                                                 

ربالررس الناصررري اتااياس القضرراى علررت مماررع انرر ال التمااررز ضررد المرررأة  تقررارار الظررل يررل البلرردان  (1)
  االمم المتحدة  ناواورك.     2227اللرباس  درااس بحقاس 

 ومن االتااياات الدولاس التل نصت علت المااواة بان المناان  ( 2)
 و  االناان والحراات االااااس .اتااياس حمااس حق .1
 االتااياس الدولاس الزالس  ايس ان ال التمااز اللنصري. .2
 االتااياس الدولاس لقمع مرامس الاصل اللنصري والملايب علايا . .3
 االتااياس الخاصس بم ايحس التمااز يل ممال التللام . .4
 االتااياس الخاصس بالحقو  االيتصاداس واالمتماعاس والققاياس. .5
 تااياس الدولاس الخاصس بالحقو  المدناس والاااااس.اال .6
 االتااياس بنأن الحقو  الاااااس للمرأة. .7
 اتااياس منااس المرأة المتزومس. .8
 اتااياس القضاى علت مماع ان ال التمااز ضد المرأة. .9

وبرتو ولولايرا اإلضراياان  1949اح ام خاصس تتللر  بحماارس الناراى يرل اتاايارس منار  للرام  .12
 اما عن اىم االعالنات الدولاس الخاصس بحمااس المرأة ييل : 1977للام 
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وىناك ااضا الاات رياباس مننأة بمومب يرارات دولارس مقرل لمنرس حقرو  االناران  
التررل تاررمت االن بمملررس حقررو  االنارران وىنرراك الاررات دولاررس تضررم الح ومررات نررذ رىا 

 بااماز :_
 المجنة الخاصة بمركز المرأة:اوال:_      

ور المررأة اننئت ىذه اللمنرس للقضراى علرت التماارز بران ارمرل والمررأة وللنيروض برد
يل الممتمع الدولل وااىمت يل صااغس االعالنرات واالتاايارات الترل تارلت إلرت المراى 

 (1) التمااز ومن اىم تلك االتااياات :
                                                                                                                              

 . 1948االعالن اللالمل لحقو  االناان عام  .1
  1959اعالن حقو  الطال للام  .2
 االعالن اللالمل لبقاى الطال وحمااتو ونمائو. .3
 اعالن منح االاتقالل للبلدان والنلوب الماتلمرة . .4
 ان ال التمااز اللنصري. اعالن االمم المتحدة للقضاى علت مماع .5
 اعالن القضاى علت التمااز ضد المرأة. .6
 االعالن بنأن حمااس النااى واالطاال يل حاالت الطورائ والمنازعات المالحس. .7
 اعالن طيران . .8
 اعالن القضاى علت اللن  ضد المرأة. .9

 اعالن يانا . .12
ة بران المناران وىرو ان االعالنات اعاله تر ز علت مبدأ عردم التماارز ضرد الناراى والماراوا

 االااس القانونل لحمااس المرأة .
وىنررراك اللدارررد مرررن المرررؤتمرات الدولارررس الترررل تؤ رررد علرررت حماارررس المررررأة منيرررا مرررؤتمر م ارررا و  .11

 1995ومرررررؤتمر ب ررررران عررررررام  1985ومرررررؤتمر ناروبررررررل  1982ومرررررؤتمر  وبنرررررا ين  1975
ومرؤتمر االمرم المتحردة  1995ومؤتمر القمس اللالماس بنأن التنماس االمتماعاس يل  بونيرا ن 

ومررررؤتمر ب رررران عررررام  1998الدبلومااررررل للماوضرررران الملنررررل بأننرررراى مح مررررس منائاررررس دولاررررس 
. وارام حارام الردان االحمرد 2222يل ناوارورك  والمرؤتمر االول لقمرس المررأة اللربارس  2222

 .   129_67 مصدر ااب   ص ص 
ايرررس الممررراالت  ممررراالت الحررروار المتمررردن ( حارررام ارررلامان  حقرررو  المررررأة وماررراواتيا ال املرررس يرررل  1)

 .3(  ص1536 اللدد)2226 ال وات 
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 االتااياس الدولاس الخاصس بحقو  المرأة. .1
 االعالن اللالمل للقضاى علت التمااز ضد المرأة. .2
 ضد المرأة.االتااياس الدولاس للقضاى علت  ايس ان ال التمااز  .3
 

 ثانيا: المجنة المشتركة بين الوكالت المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين:
مررررن يبررررل لمنررررس التناررررا  االداراررررس ومررررن اىررررم  1969اننررررئت ىررررذه اللمنررررس عررررام  

الماؤولاات التل تقع علت عاتقيا ىل دعم تنااذ منيراج اللمرل للمنرس والتوصراات 
عررن مررؤتمرات االمررم المتحرردة ومررؤتمرات القمررم المتللقررس بالقضررااا المنارراس الصررادرة 

  (1) االخر  التل تلقدىا دول او منظمات علت اختال  انواعيا .
 
  

 ثالثا :المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة:
اننررئت ىررذه اللمنررس مررن امررل تحقارر  المارراواة برران المنارران والقضرراى علررت الاقررر 

 .(2) لمنااس.واتخاذ تدابار تراعل االعتبارات ا
 رابعا: المستشارة الخاصة لقضايا الجنسين والنهوض بالمرأة:

تمقل الماتنارة رئااس اللمنس المنتر س بان الو االت الملناس بالمرأة والمااواة بان 
 (3)المناان وتابلس للمنس التنااقاس االداراس

 خامسا: شعبة النهوض بالمرأة:
ميمس تلرك النرلبس ىرو تقردام الخدمرس الانارس إلرت لمنرس مر رز المررأة وارائر اليائرات 
الح موماس الدولاس وتقوم بدور تنااقل يل ممال االعداد وتقاام الخطرس المتوارطس 

 (1) االمل للنيوض بالمرأة.

                                                 

 .628(احمد مملس خلااس  حقو  المرأة يل القانون الدولل  ب ت  ص1)
 .448 ص2227( عبد الواحد الاار يانون حقو  االناان يل الا ر الوضلل 2)
 .124( محمد الطروانس  مصدر ااب  ص3)
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 سادسا: معهد االمم المتحدة لمبحث والتدريب من اجل النهوض بالمرأة:
تر رررررزت اىرررررم بحررررروث ىرررررذا المليرررررد علرررررت اارررررتقاىات اارررررتخدام الويرررررت واارررررتخدام 

 (2) المنظمات الناائاس لت نولوماا االتصال واللامالت الميامرات.
 سابعا: صندوق االمم المتحدة االنمائي لممرأة:

ليذه اللمنرس قرالث حراالت ارتم التر ارز علايرا وىرل تلزارز القردرة االيتصراداس للمررأة 
المنظرررور المنارررل يامرررا اخرررص اميرررزة الح رررم والوظرررائ  القاادارررس وتلزارررز ومراعرراة 

 (3) حقو  االناان للمرأة والقضاى علت مماع ان ال اللن  ضد المرأة.
 
 

 المطمب الثاني
 االليات االقميمية لحماية حقوق المرأة

او دانارا  تلر  االلاات االيلاماس بانيا االتااياات التل ابرمتيا دول متقاربس ماراياا
او عرياا او ترابطيا روابط ايتصراداس غااتيرا احتررام حقرو  االناران عامرس وحقرو  المررأة 

 (4)بن ل خاص. 
 (5) ومن االلاات االيلاماس :

 اللمنس االيراقاس لحقو  االناان والنلوب . .1
 لمنس الدول االمرا اس لحقو  االناان. .2
 الماوضاس الللاا لحقو  االناان . .3
 االورباس لحقو  االناان .المح مس  .4

                                                                                                                              

 .622ب  ص(احمد مملس خلااس مصدر اا1)
 .595(احمد مملس خلااس مصدر ااب  ص2)
 .582(احمد مملس خلااس مصدر ااب  ص3)
 .63 ص2227(محمود حمازي محمود اللن  المنال ضد المرأة يل اويات النزاعات المالحس  4)
 .452(عبد الواحد الاار مصدر ااب  ص5)
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 (1) اما عن االلاات اللرباس يام ن ابراز اىميا :
 الماقا  اللربل لحقو  االناان . .1
 النب س اللرباس لحقو  االناان. .2
 النب س اللرباس لمللومات حقو  االناان. .3
 منظمس التلاون االاالمل. .4
 ماملس الدول اللرباس. .5
 منظمس اللمل اللرباس. .6
   

 المطمب الثالث
 االليات الشرعية الخاصة بحماية حقوق المرأة

ايرررت النرررالس االاررالماس حقررو  االنارران بنرر ل عررام وحقررو  المرررأة بنرر ل خرراص 
وام ررن أن تلررر  االلاررات النرررعاس بانيررا ممموعررس مررن القرروانان والتلمامررات التررل حمررت 

  (2)المرأة وا دت علت حقوييا وتأمان ما ن نرعل ليا وليا ذمس مالاس ماتقلس . 
 المطمب الرابع

 االليات غير الحكومية لحماية حقوق المرأة
تلمررررل المنظمررررات غاررررر الح وماررررس علررررت الريابررررس وتقرررردام الحلررررول والمقترحررررات او 

ويررد ارراىمت يررل حمااررس حقررو  االنارران (3) التلرراون يررل ممررال اعررداد التقررارار الدولاررس .
 بن ل عام وحقو  المرأة بن ل خاص.

 
 

                                                 

 .587(احمد مملس خلااس مصدر ااب  ص1)
الراوي حقرررو  االناررران وحرااترررو االاااررراس يرررل القرررانون الررردولل والنررررالس االارررالماس (مرررابر ابرررراىام 2)

 .371_355  ص ص 7 ط1999 عمان دار وائل للننر  
 .122(محمد الطروانس  مصدر ااب  ص3)
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 الخاتمة

 من البحث توصلنا إلت ممموعس من النتائج ىل :بلد االنتياى 
 تواع دور الممتمع الدولل يل ممال حمااس حقو  المرأة . .1
 تواع دور منظمات الممتمع المدنل يل ممال حمااس حقو  المرأة. .2
 انتنرت االتااياات الدولاس اللالماس وااليلاماس الضامنس لحمااس حقو  المرأة. .3
 ع الدولل إلت المااواة بان الرمل والمرأة.دعت االتااياات الدولاس الممتم .4
الد ماقا  االمم المتحدة واالعالن اللالمل لحقو  االناان والليردان الردولاان  .5

الخصررران بحقرررو  االناررران مرررن اوائرررل الوقرررائ  الدولارررس الترررل ايررررت واعتريررررت 
 بالمااواة بان الرمل والمرأة.

ياررس ابرمررت منررذ اننرراى تلررد اتااياررس القضرراى علررت التمااررز ضررد المرررأة اىررم اتاا .6
التنظرررام الررردولل لحرررد االن اذ انيرررا نصرررت علرررت الماررراواة بررران الرمرررل والمررررأة 

 وبن ل تاصالل. 
 المقترحات 

 تالال دور المؤااات الدولاس للحد من اللن  ضد المرأة. .1
 تالال دور منظمات الممتمع المدنل لمحاربس اللن  ضد المرأة. .2
 الممتملات  ايس.ابراز دور وم انس المرأة يل  .3
الاررررلل لتحقارررر  المارررراواة برررران الرمررررل والمرررررأة يررررل ممرررراالت الحارررراة الاااارررراس  .4

 وااليتصاداس واالمتماعاس.
دعوة الدول  ايس إلت االنضمام إلت االتااياات الدولارس الاراما اتاايارس القضراى  .5

 علت التمااز ضد المرأة.
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 1967 

 
 المصادر

 
 اوال : الكتب:

 المرأة يل القانون الدولل  ب ت.احمد مملس خلااس  حقو   .1
 .2227انر  عريات ابو حمازة  الوااط يل يانون التنظام الدولل   .2
 .1989دار النر  -الناغ محمد المزالل   المرأة يل االاالم   .3
اامررران عبرررد الارررتار محمرررد ابرررو زارررد   ضرررمانات المرررتيم امرررام المح مرررس المنائارررس  .4

لربارررس للننرررر والتوزارررع  مميورارررس الدولارررس  الطبلرررس االولرررت  مر رررز الدراارررات ال
 .2215،مصر اللرباس

مررررابر ابررررراىام الراوي حقررررو  االنارررران وحرااتررررو االااارررراس يررررل القررررانون الرررردولل  .5
 .7 ط1999والنرالس االاالماس  عمان دار وائل للننر  

د.خالد حاان محمد  مح مرس المناارات الدولارس وتمربرس اللدالرس المنائارس الدولارس  .6
 .2215ناس  دار نتات للننر والبرمماات   دار ال تب القانو 

بالررس الناصررري اتااياس القضرراى علررت مماررع انرر ال التمااررز ضررد المرررأة  تقررارار ر  .7
  االمم المتحدة  ناواورك. 2227الظل يل البلدان اللرباس  درااس بحقاس 

اوان تمر خان ب س   المرائم ضد االنااناس يل ضوى اح ام النظرام االااارل  .8
 .2226 مننورات الحلبل الحقوياس  باروت    1ط  المنائاس الدولاسللمح مس 

دراارررس مقارنس رارررالس مامارررتار  ألقارررريمرامرررس التيمارررر  صرررباح احمرررد عزارررز  .9
 .    2215مقدمس إلت  لاس الحقو  ماملس النيران  

 .2227عبد الواحد الاار يانون حقو  االناان يل الا ر الوضلل  .12
 مررس المنائاررس الدولاررس مقرردمات اننررائيا د.عصررام عبررد الاترراح مطررر المح .11

النخصاس القانونارس ليرا عالياتيرا مرع منظمرس االمرم المتحردة يواعرد االختصراص 
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الموضرروعل واالمرائررل طررر  الطلررن علررت االح ررام والاررات التنااررذ دار الماملررس 
 .2212المدادة للننر االا ندراس  

قايررس للننررر د.محمررد الحرراج حمررود  درااررات يررل القررانون الرردولل دار الق .12
 .2213والتوزاع  عمان  االردن 

محمررد الطروانررس  حقررو  االنارران برران الررنص والتطبارر   عمرران  مر ررز  .13
 . 1 ط2223عمان لدرااس حقو  االناان 

محمررررد اوارررر  علرررروان ومحمررررد خلاررررل المواررررت القانون الرررردولل لحقررررو   .14
 .2211االناان المصادر وواائل الريابس  

ضرد المررأة يرل اويرات النزاعرات  محمود حمازي محمود اللن  المنال .15
 .2227المالحس  

مالد عبرد الررحمن زاردان  تردخل األمرم المتحردة يرل النزاعرات المارلحس  .16
غاررر ذات الطررابع الرردولل  دار ال تررب القانوناررس  دار نررتات للننررر والبرمماررات 

 2228 مصر 
د.مصرررطات إبرررراىام الزلمرررل ود.ضررراري خلارررل محمرررود وباارررال اواررر    .17

لحقررو  اإلنارران يررل النرررالس اإلاررالماس والقررانون الرردولل   باررت القررانون الرردولل 
 .1998الح مس   

منرال علررك  مبرردأ عرردم التمااررز ضرد المرررأة يررل القررانون الرردولل والنرررالس  .18
 .1  ط2229االاالماس  مننورات الحلبل الحقوياس باروت 

 الوس ىوينر  ا  تريع الن اوي ضد انتيا ات حقو  االناان  دلال  .19
 .المنظماتااليراد و 

واررام حاررام الرردان احمررد   االتااياررات الدولاررس المتللقررس بحقررو  االنارران  .22
 .2211   1الخاصس لبنان مننورات الحلبل الحقوياس  ط

 ثانيا : الرسائل واالطاريح الجامعية:
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حان احمد علرل  ضرمانات الحرارس وتطورىرا يرل االنظمرس الااااراس الملاصررة   .1
  راالس د توراه  ماملس عان نمس. 

حررال احمررد محمررد الرردوري  تواررع ننرراط منظمررس االمررم المتحرردة يررل حاررظ الاررالم  .2
بلرررررررد انتيررررررراى الحررررررررب البررررررراردة  اطروحرررررررس د تررررررروراه   لارررررررس الحقرررررررو   ماملرررررررس 

 2217الموصل 
ادي دور المحرررا م المنائارررس الدولارررس الخاصرررس يرررل تحدارررد زاررراد احمرررد محمرررد اللبررر .3

مرامررررس االبررررادة المماعاررررس والملايررررب علايررررا  راررررالس ماماررررتار  ماملررررس النررررر  
 .2216االواط  لاس الحقو   

منت بوملزة    دور القضاى المنائل الدولل يل تطبا  القانون الدولل االناانل  .4
يانون دولرل انارانل   ماملرس مقدمس لنال نيادة الماماتار التخصص :  مذ رة

 .2229_2228  بامل مختار _عنابس
 ثالثا :_ المجالت والبحوث والدوريات:

حاررام اررلامان  حقررو  المرررأة ومارراواتيا ال املررس يررل  ايررس الممرراالت  ممرراالت  .1
 (.1536 اللدد)2226الحوار المتمدن  ال وات 

وموي  المنظمات  د.عادل حمزة عقمان التدخل اإلناانل بان اليامنس األمرا اس .2
الدولاس الاررررررلس درااررررررات إاررررررتراتاماس مر ز الدرااررررررات الدولاس ماملررررررس بمررررررداد  

 .125أاار اللدد 
م.م ياام حمرزة ماضرل  الحماارس الدولارس لضرحااا اللنر  المنارل يرل النزاعرات  .3

الماررررلحس  ماملررررس الارررررات االواررررط التقناررررس  المليررررد التقنررررل بابل مملررررس الللرررروم 
اللردد الرابرع   رانون األول  25باس للللروم االناراناس  المملرد االنااناس   لاس التر 

 2218. 
 رابعا : االتفاقيات والمواثيق الدولية:

 .1945ماقا  االمم المتحدة للام  .1
 .1948االعالن اللالمل لحقو  االناان للام  .2
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 1970 

 .1966الليد الدولل للحقو  المدناس والاااااس للام  .3
 .1966واالمتماعاس والققاياس للام الليد الدولل للحقو  االيتصاداس  .4
 .1979اتااياس القضاى علت التمااز ضد المرأة للام  .5
6.  


