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 الملخص:             

الاوليدددة مددد  مجدددال تةدددايا اظسدددرأل لاد دددي   دددروال اظمدددراد تهددداال ااتياتيدددا  

ؤس دة موالمجامع، وتدقيق الم اواأل والانمية م  مخالف المجاا ، وتعابدر اظسدرأل وتدو  

 جامددداع  واسدددامرار الندددو  البشدددر ،اجاماعيدددة عبيعيدددة، تدقدددق ااسددداقرار والاماسددد  اا

مدد   والداجددة ملدددة لمعرمددة الميددايية الجايدداأل المرتبغددة باظسددرأل غيددر النمغيددة المشدد لة

شخصي  م  جنس واحا، وعبيعة مصدغلح الندو  ااجامداع  البداي  عد  الدألنر واظ  د ، 

 وتأثير ذل  عل  تواجا اظسرأل واساقراريا.

الغبيعيددة علدد  الصددعيا الدداول ،  إلدد  تراجددع م ا ددة اظسددرأل البددد  وتددا صلدد 

 الميددولوااعاددراال بأشدد ال مخاليددة لوسددرأل، والدددق مدد  اصايددار النددو  البشددر  ح دد  

يدا  ، وال ع  إلعادأل ترتي  اظدوار داصد  اظسدرأل، والاوسديع مد  الدرالشخص  والني  

  الشخصددية علدد  ح ددان اللبنددة اظساسددية داصدد  المجامددع، مم لددة مدد  اظسددرأل والمشدد لة مدد

 وج والزوجة واظبناء.الز

 .لدوليةيات ااألسرة النمطية، األسرة غير النمطية، الجندر، االتفاق: الكلمات المفتاحية

 

 

         Abstract:  

The international conventions on family issues aim to 

improve the conditions of individuals and society, to bring equality 

and development in various areas. The family is considered to be 

the most powerful natural social institution, achieving stability, 

social cohesion and the persistence of the human race. There is an 

urgent need to know the new concept linked with the atypical 

family formed by two persons of the same sex, also the nature of the 

term “alternative gender” for male and female and its impact on the 

presence and stability of the family. 
                                                             

 المؤلف المرسل  *
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The study found an international decline in the normal family 

standing, recognition of various forms of family, the right to choose 

gender according to personal and psychological orientations, and 

endeavour to rearrange roles within the family, and the expansion of 

personal freedoms at the expense of the society’s basic unit, 

represented in the family which formed by husband, wife and their 

children.   

Keywords: Typical family- atypical family– gender– 

international convention. 

 مقدمة:             

حققدددل المدددؤتمرا  الاوليدددة بشدددأا ال ددد اا إ جدددااا  يامدددة مددد  حمايدددة اظسدددرأل 

ير مشد    الاذأليدة واليقدر واظميدة، ومدرب تددااب الم دايمة مد  حد وترتياهدا، مد  صد ل 

ربددة لادقيدق الانميددة وال ددلة علدد  الشدعون، ورمددع الذددب  عدد  المدروأل وحمايددة الغيدد ، ومدا

مدد   أل مدد  اليددرل والاعلددية والصدددة، نمددا و هددا سددايملااتجددار بالبشددر، والدداعوأل للم دداوا

 تذيير  ظام اظسرأل بال ل  واإليجان.

جامعدا ، تعابر اظسرأل وتام مؤس ة اجاماعية وويمها تأثيرا م  حياأل اظمراد والم

ي  لمددا تدققدد  مدد  مقاصددا تهدداال اسدداقرار ومردايددا وتواصدد  الن دد  البشددر  و قدد  القددية بدد

ف اجدد  تدددايا   ايجددة اصددا ال اظ ظمددة القا و يددة والمواتددتواظسددرأل صددار  واظجيددال، 

جددة اظمميددة الادد  تعددالا تةددايا اظسددرأل، مبعددا وا نا ددل اظسددرأل تاشدد   مدد  الددزوج والزو

 وياير  عنها اظبناء،  هر  و ماع جاياأل لوسرأل، تا دوا مد  شخصدي  مد  جدنس واحدا،

 يداأل تيدرب صدوتها علد ، وصار  يأله اظ مداع الجاوسرأل تقوم عل  ع تة حرأل ومؤتاةو

 لاد وشدد ال الددزواج ومراعدداأل الميددوالصدعيا الدداول  وتدداعو ل عاددراال بهددا علدد  وسدا  تعدد

 الشخصية.

قيق  تم   ويمية الاراسة م  ص  تزايا الش وك حول الميهوم الد أهمية البحث:

اع وثيدق لوسرأل المم لة م  الخلية اظساسدية للمجامدع والاد  ينبذد  تداعيمها، ووجدود ارتبد

داصد  بي  توجها  المؤتمرا  الاولية مع تعاي   توا ي  اظسرأل الوعنيدة، والذمدوب ال

ا لجة تةدايبي  اظسرأل الغبيعية واظسرأل الم اداثة عل  ضوء الجهود الاولية الرامية لمعا

 اظسرأل وال  اا.

تهاال الاراسة للوصول إل  تدايا موتدف ااتياتيدا  الاوليدة مد   أهداف البحث: 

ة سددرأل، وتوضدديح حقيقددة بعددح المصددغلدا  الجايدداأل الددواردأل مدد  الوثددائق الاوليدد ظددام اظ

  بخصول اظسرأل والميايية ذا  الصلة، وتدايا وثر ذل  عل  ااساقرار اظسر .

 تعامددا الاراسددة علدد  اسدداخاام المددنها الادليلدد  مدد  صدد ل تدليدد مننن ا البحننث: 

، الوعنيدة العالمية، وم  الاشدريعا  النصول القا و ية الواردأل م  ااتياتيا  والمؤتمرا 

 سرأل.والوتوال عنا الميايية والمصغلدا  الواردأل م  المؤتمرا  الماعلقة بال  اا واظ

  ت مدد  اإلشدد الية الرئي ددية للاراسددة مدد  ال ددؤال ا تدد : مدداي إشننكالية البحننث:

تدأثير   الجهود الاولية لدماية اظسرأل م      هور و ماع ماعادأل لاش   اظسرأل؟ وما مدا

 الميايية الجاياأل لوسرأل عل  ااساقرار اظسر ؟
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لاغدر  وتة ااظول الدق م  ت وي  اظسرأل،  المبد تةم   إل  مبد ي ، الاراسةتة تق ية 

ثدددة صاتمدددة تشدددم  النادددائا ، اعادددراال بأ مددداع جايددداأل لوسدددرألا إلددد  ال دددا  المبدددد   مددد 

 والمقارحا .

 

 األسرة المبحث األول: الحق في تكوين          

تدا وتعا اظسرأل النواأل اظول  لاش ي  المجامعا  واظمدة عبدر مخالدف العصدور، 

، ل دوا ايامل الشرائع ال ماوية والاشدريعا  المخاليدة باعزيدز م ا دة اظسدرأل واسداقراريا

يجدة اا اماء للقبيلة والعشيرأل شدعور مغدر  عبيعد ، وتدا واجهدل اظسدرأل عداأل تددايا   ا

ة   الاوليدو ية الا  تعالا تةايا اظسرأل، لألل  عقدا  عايدا المدؤتمرااصا ال اظ ظمة القا 

 ل  وتغددر لددأل،  دد ااالمشددان  تواجدد  الادد  تغرتددل لدمايددة اظسددرأل وتنظيمهددا، ودراسددة ال

 .ة اظسرأل م  المواثيق الاوليةثة لم ا ، للميهوم الغبيع  لوسرأل

 المطلب األول: المف وم الطبيعي لألسرة          

اظسدددرأل ي يدددر عددداأل إشددد اا  تا و يدددة علددد  الم ددداو  الددداول   صدددار مصدددغلح

سدرأل اه حداي  يعغد  لوم  الدزوج والزوجدة واظواد، واتجد   يدصرهوالااصل ، بي  توج  

إليهددا  لدألل  اصاليددل الميدايية الادد  وضدعل لوسددرأل تبعدا للزاويددة الاد  ينظددر، مجداا ووسددعا

صدريا ئاأل مد  ند  مجامدع، بدي  مد  يدوتبعا لاخصصا  الباح ي ، وب  للقية وال قامدة ال دا

مددد  الرابغدددة الزوجيدددة، وتوجددد  يعادددرال بجميدددع الع تدددا  الرضدددائية بذدددح النظدددر عددد  

 .1وعرامها

 أوال: قيام األسرة على الرابطة الزوجية         

اظولد   تعابر اظسرأل وتام مؤس ة اجاماعية للاربية عرمها اإل  اا، وي  "النواأل

   مد  ة اوجية، تاماع بالمودأل وال د ينة وااسدامرارية، تاشدللمجامع، تنشأ بموج  رابغ

ابدا  الزوج والزوجة وياير  عنها اظبناء، وتظ  ذا  صلة وثيقة بأصدول الدزوجي  والقر

، نمددا يعرمهددا الددبعح علدد  وسددا  سددب  وجوديددا علدد  و هددا "مؤس ددة مغريددة 2بيددنهة"

 .3 و ا"لي  شرعا وعرما وتااجاماعية بي  الرج  والمروأل، يلازم ن  منهما بما ل  وما ع

ور صوم  المعلوم وا وسا  تيام اظسرأل وجود الرابغة الزوجية، وي ابعا عنها 

ا ، مي دابعااتاراا المؤتاة، نما و ها تقدوم بدي  الجن دي  المذدايري  ند  مد  الرجد  والمدروأل

 ومغدر ، وا يدددان منهددا ظ هدا ع تددا  ا تقددوم علد  وسددا ، اارتبداع مدد   يدس الجددنس

 ن  ، مة  ع  غيان معا   الم ؤولية وال  ينة وااسامرارية.ال

 ثانيا: نطاق حماية األسرة في التشريعات الداخلية          

ا وولل الاشدريعا  الااصليدة اايامدام بدمايدة حقدو  اظسدرأل وبظدروال اسداقراري

مدد  حيدد  النشددأأل والا ددوي  وااسددامرارية، ويةددديق ويا ددع معندد  اظسددرأل مدد  مخالدددف 

ها شددريعا  الااصليددة بشددأا تةددايا اظسددرأل بد دد  القددا وا الددأل  ينظمهددا، وتددأثر  بعةددالا

 لددف و مدداعبالاوجدد  ال ددائا مدد  ااتياتيددا  الاوليددة، الااعيددة لاوسدديع الدمايددة المقددررأل لمخا

 .4ظسرأل وترتياها م  مخالف جوا بها ااجاماعية والصدية وال قامية

يمية حماية اظسرأل والمدامظدة عليهدا، مدأتر  ودرنل ج  الاول والحماية الدستورية:  -1

تواعدددا مانوعدددة مددد  دسددداتيريا وتشدددريعاتها الوعنيدددة، وتدددا تةدددمنل الاسددداتير الجزائريدددة 

، الماعاتبة وح اما تةم  حماية اظسرأل م  مخالدف المجداا  مد  عدرال الاولدة والمجامدع
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خليدة اظساسدية مد   ر   الاعاي  الاساور  الجزائر  اظصير حمايدة لوسدرأل باعاباريدا الم

، ومد  المعقدول و د  ا يم د  الدداي  عد  حمايدة 5مند  71جامع، بموج  المدادأل ت وي  الم

ومراد اظسرأل نأمراد ماقغعي  ع  سياتهة ااجاماع  واظسر ، وإا صدار  يدأله الدمايدة 

 لومراد وسيلة للقةاء عل  نياا اظسرأل.

رأل ضدم   صدول تدا وا اظسدرأل ورد تعريدف اظسدموقف قانون األسنرة الجزارنر :  -2

مجامدع، الجزائر  بموج  المادأل ال ا ية من  حي   صل: " اظسرأل ي  الخليدة اظساسدية لل

وتا ددوا مدد  وشددخال تجمددع بيددنهة صددلة الزوجيددة وصددلة القرابددة"، وح دد  معدد  المشددر  

ل الجزائر  عناما حصر المشر  تيام اظسرأل بوجدود عقدا بدي  الرجد  والمدروأل، نمدا  صد

مدروأل الرابعة م   يس القدا وا علد  وا:" الدزواج يدو عقدا رضدائ  يداة بدي  رجد  وا المادأل

صداا عل  الوج  الشرع ، م  وياام  ت وي  وسرأل وساسها المدودأل والرحمدة والاعداوا وإح

، وح ددد  ويةدددا عنددداما بنددد  عقدددا الدددزواج علددد  6الدددزوجي  والمدامظدددة علددد  اظ  دددان"

  وجددود عقددا بددي  الرجدد  والمددروأل، وجعدد  مددالرضددائية، وولددزم لقيددام الع تددا  الزوجيددة 

ج مقاصدداه اظليددة والادصددي  واسددامرار الن دد  والمدامظددة عليدد ، ويددو مددا يادقددق بددالزوا

  لهدا اليغر  الغبيع  بي  الزوجي ، وبدات  الع تدا  اظصدر  بدي  الجدنس الواحدا ا يم د

 وا تدقق مقاصا الزواج.

ة أل إبددرام عقددا الددزواج لذايددوتددا  ظددة يددألا القددا وا عدداأل وح ددام تدمدد  اظسددرأل مندد

ة عندا اا جان والرضداعة، اسديما تدايداه لل د  اظد د  للدزواج، والعنايدة بدرن  الرضدائي

 ما. إبرام عقا الزواج، وتيصي  حقو  ن  م  الزوجي  عنا تيام الرابغة الزوجية بينه

بط تدداظسددرأل مدد  اإلسدد م يدد  "الجماعددة الادد  ار: الشنريعة اسسننةمية وقضننايا األسننرة -3

 داا  عرمايا ن  م  الزوج والزوجة بالزواج الشرع ، والازما بدالدقو  والواجبدا ، ومدا

، ويعا الزواج الشرع  بي  الرج  والمروأل يو 7عنها م  ذرية، وما اتص  بها م  وتارن"

 اظسددا  الماددي  الددأل  تاأسددس عليدد  اظسددرأل، تنشددأ بموجبهددا ع تددا  المصددايرأل والن دد 

ا  بي  الزوجي  واظبناء واظرحام، يناا عنها حقوتا وم ؤولي والرضاعة، وتشم  اظسرأل

، وعلد  يدألا مداا اظسدرأل مد  8عرميها وما  اا عند  مد  ذريدة، ومدا اتصد  بهدا مد  وتدارن

 اإلس م لهدا رننداا وساسدياا يمدا الدزوج والزوجدة ارتبغدا بموجد  عقدا شدرع ، ورننداا

شددأ عنهددا حقوتددا والازامددا  نصددلة ، ين9تابعدداا يمددا اظبندداء واظتددارن بالن دد  والمصددايرأل

 الرحة، وصدة الن  ، والميران م  حالة الوماأل.

واظسرأل الا  تامل علد  مي دا  مقدا  بدي  الدزوجي  تدقدق عداأل مقاصدا، تام د  

مدد  حيددن النددو  البشدددر ، وتدقيددق الاعدداوا، وعلدد  ال ددد   والمددودأل والرحمددة، وحيدددن 

 .10ية وتدم  الم ؤوليةاظ  ان و قائها، وتدصي  اليرد وعي ا ، وحين الق

وعلدد  يدددألا اظسددا  تدددؤد  اظسددرأل عددداأل و ددائف ظمراديدددا، مم لددة مددد  تدددومير  

 يدة، الداجا  الماديدة ظمراديدا مد  م د   وملدبس وغدألاء، وتدومير الرعايدة الصددية والبا

ة واشدددبا  ااحاياجدددا  الني دددية، وغدددر  القدددية والمبددداد  اظص تيدددة، والديدددا  علددد  يويددد

 . 11شعور باا اماءومراديا، وتعزيز ال

وعلي  ماا الزواج حق مشرو  للرج  والمروأل، ينشأ بموجب  ت دوي  وسدرأل تدقدق 

مقاصا عاياأل، مدمية تا و ا، باعابار اظسدرأل وحداأل بشدرية تايمدة تدام اإل  داا والدايا ا ، 
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وا يم   تصور مجامع مي   ينعام م  الزواج، وا توجا ب  اظسر واظواد، ظا حمايدة 

 م  تبي  حماية الدقو  والدريا .اظسرأل 

 المطلب الثاني: مكانة األسرة في المواثيق الدولية         

سرأل عقا  العايا م  المؤتمرا  الا  تناولل تةايا ال  اا، وتغرتل لم ا ة اظ

الم  ع ا العدوتأثير النمو الايمذرام  عل  تدقيق الانمية برعايدة اظمدة المادداأل، بداءا بداإل

ا أل، ا  جد اا والعهاي  الاوليي ، عندا تيدد  الوثدائق الاوليدة الماعلقدة باظسدرلدقو  اإل 

ولية تيا  الااتياتية صاصة باظسرأل تنظة شؤو ها، ب  جاء الداي  عنها م  ثنايا عايا ااتيا

 .12المخالية

 أوال: االهتمام الدولي بحماية األسرة         

ا، مد    اايامدام باظسدرأل وحماياهدتلق  المواثيق الاولية عل  عداتق الاولدة واجد

 مد  صد ل الددق مد وص ل ضماا الدق م  ت وي  اظسرأل، وضماا  شأتها واسداقراريا، 

نظدية الزواج، والرضائية م   شأت  وضرورأل ت جيل  وتدايا ضوابط ا عقاده، والدق مد  ت

 .13وادات ، ومنع العنف اظسر  وتدقيق الم اواأل بي  ومراده

يد  اظسرأل م  منظور اظمدة المادداأل تدا مدر  بعداأل مراحد ، م والواتع وا مصغلح

اهدددا الباايدددة حصدددر  ااتياتيدددا  الاوليدددة علددد  وا تدددول  الاولدددة اايامدددام باظسدددرأل ورعاي

ع تدا  وحماياها، بمدا يةدم  لهدا ااسداقرار والنمدو، ثدة تذيدر ليشدم  و ماعدا جايداأل مد  ال

الددق مد   15لعدالم  لدقدو  اإل  داامد  اإلعد ا ا 16/1، منصل المدادأل 14"غير النمغية"

 ،دوا إندددراهمددد   يدددس المدددادأل بمبددداو الرضدددا بدددالزواج  2ووتدددر   اليقدددرأل  الدددزواج بدريدددة،

لامادع ا يد  الخليدة الغبيعيدة مد  المجامدع، مد   يدس المدادأل بدأا اظسدرأل 3ليقدرأل اواعارمل 

ون لدديددة مدد  اإلعدد ا  ي د  بال ددلغة اظبو 26/3بدمايدة المجامددع والاولددة"، وندا  المددادأل 

 عل  وبنائ ، م  ص ل منح ا باء الدق اظول م  اصايار  و  تربية ووادية.

امدع، مالاأنيا واضح عل  حماية اظسرأل ويو الازام يقدع علد  عداتق الاولدة والمج

الجدا وحي  تاش   اظسرأل الغبيعية مد  الدزوج والزوجدة واظواد، وتدا تمادا لاشدم  الجدا 

 يربغها صلة المصايرأل والقرابة مش لة المجامع. واظحياد، ومجمو  يأله اظسر

غبيعدد  نمددا اعامددا العهددا الدداول  الماعلددق بددالدقو  الما يددة وال ياسددية الميهددوم ال

 ة الاولدةلوسرأل بأ ها الوحاأل ااجاماعية والغبيعيدة واظساسدية مد  المجامدع، تدظد  بدمايد

و  ااتاصدادية وااجاماعيدة ، وم  يألا ال يا  منح العها الاول  الماعلق بدالدق16والمجامع

دمايدة ونبدر تدار مد  ال وال قامية حقوتا لوسرأل وووجبل عل  الداول اظعدراال مدنح اظسدرأل

، مم  حق الرج  والمروأل الأل  بلغ سد  الدزواج ت دوي  وسدرأل، وتا يد  الاولدة 17والم اعاأل

د يد  ندأمرايم   الداي  ع  حماية المروأل والغ ل   ا جامع باأمي  حماياها وومراديا،والم

 .ماقغعي  ع  سياتهة ااجاماع 

وسددار المي ددا  اإلمريقدد  لدقددو  اإل  دداا والشددعون مدد   يددس الاوجدد  مدد  حمايددة 

ل منددد ، الددداو 18/1اظسدددرأل الغبيعيدددة المشددد لة مددد  الدددزوجي  واظبنددداء، وولزمدددل المدددادأل 

 اظعةدداء عدد  م دداعاأل اظسددرأل مدد  وداء رسددالاها نوحدداأل وساسددية م ددؤولة عدد   قدد  القددية

اظعدددراال بدددي  اظجيدددال، ووا ت دددهر الاولدددة علددد  صددددة ومراديدددا الماديدددة والمعنويدددة، و

 .18صصوصا المروأل واظعيال والمعوتي  والم ني 
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يدة وتا وضعل يأله النصول المباد  اظساسية لوسدرأل باعاباريدا الخليدة الغبيع

الداول  ألياواظساسية للمجامع، إا و ها لة تداد يأله النصول الخغوا  الا  يم   وا تاخ

ة مد  اظعراال لادقيق حماية اظسرأل والمدامظدة،  ظدرا اصدا ال اظ ظمدة القا و يدة صاصد

 م ائ  اظحوال الشخصية.

 ثانيا: التحديات التي واج ت تنظيم األسرة         

  تعددا   اظسددرأل تذيددرا  ما ددارعة رغددة ااعاددراال بأدواريددا البليذددة المم لددة مدد

ف ال ددا   مدد  القددرا العشددري  عقددا  عايددا المددؤتمرا  ، ميدد  النصدد19الاربيددة والاناسدد 

روأل الاوليددة، وصددار  اتياتيددا  ووثددائق دوليددة تعندد  بال دد اا والصدددة اإل جابيددة، وبددالم

والغي ، تداو  عل  ميايية جايداأل ومصدغلدا  مغاعدة تدامد  عداأل معدا  ، والاةددية 

 ريدةوااعادراال بدددا مد  الدوادا ، بقاسية اظسرأل لد  مشد    اتاصدادية، والداعوأل لل

 الج ا.

 1993صدد ل الدداورأل ال امنددة واظربعددي  لومددة الماددداأل  : انحصننار االهتمننام باألسننرة -1

" "اظسرأل وتر  جملة م  الااابير لادقيق الم اواأل م  الانمية وال لة، لة يرد ذنر مصغلح

، 1995عل  اإلع  ، وحان  يس اظمر م  تقرير المجلس ااتاصاد  وااجاماع  لعدام 

اظسدرأل  باعاباره وحدا الوثدائق الرسدمية للجمعيدة العامدة مد  الداورأل الخم دي ، لدة يدرد ذندر

صدديدة تشددم  مواضدديع تاعلددق بدقددو  اإل  دداا،  227إع تددا مدد  الاقريددر الددأل  جدداء مدد  

 .20والنهوب بالمروأل، ودور المروأل م  الانمية

ال د اا مد   ولمواجهة النمدو ال د ا   تدة ت دليط الةدوء علد   دايرأل تزايدا عداد

اقليد  مؤتمر بوصاري ل، ودعل الوايا  الماداأل اظمري ية إل  ضرورأل تنظدية الن د  وال

ظدية م  الوادا ، وب  الاقلي  م  عاد ال د اا، ومدنح م داعاا  ل د  م داعمل  وسدائ  تن

 .21الن   والدا من 

وتغددر  مددؤتمر م  ددي و بدداوره للمشدد لة ال دد ا ية وضددرورأل الاقليدد  مدد  النمددو 

يدا    ، ووتر ضرورأل اساعمال وسائ  مندع الدمد  لانظدية اظسدرأل، ووعلد  ومدا الواال  ا

 .22الماداأل اظمري ية وا ماذير ال  اا عام  حياد  م  الانمية

وي حن عل  مخالف يأله المعاياا  تاجند  ذندر اظسدرأل علد  اإلعد   وترندز 

لمدروأل امددادأل نادمداج  عل  ح  المش    ااتاصادية والاقلي  م  اإل جان، وحماية مئدا 

صددأل بشدد   نامدد  مدد  صددنع القددرار مدد  الديدداأل العامددة، وحمايددة الغيدد  والم ددني ، وعددام اظ

بعدح  بااعابار ل قاما  الشعون وديا داتهة، ويدألا مدا جعد  ال  يدر مد  الداول تدادين علد 

قدوم علد  بنود يأله ااتياتيا ، نمدا يعدان عليهدا و هدا ترندز علد  اليدرد ا علد  اظسدرأل، وت

 تجزئة تةايا اظسرأل واماقاديا ل ياسة وسرية شاملة.

ددداأل عقددا  الجمعيددة العامددة لومددة الماالتمكننين للمننرأة وتحريننر العةقننات الجن ننية:  -2

مؤتمر )القةاء عل  نامة وش ال الامييز ضا المروأل(، وصل  ال مؤتمرا دوليا، تدل شعار

اا ، ا المدروأل مد  مخالدف المجدباتياتية دولية م  موضو  القةاء عل  الامييدز الواتدع ضد

، 23وألتاةم  ث ثي  مادأل ورد  م  ساة وجزاء تغرتل إل  جميع وش ال الامييز ضا  المدر

الادد   وجداء  يدأله ااتياتيدة بصدديذة ملزمدة للداول الادد  توامدق عليهدا، وتدا بلددغ عداد الداول

 دولة ص ل مارأل وجيزأل. 130وامقل عل  ااتياتية 
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سدد  القددايرأل لل دد اا علدد  وا يدداة: ااعاددراال بددالدق اظسا مدد  وثيقددة 7/3ومدد   دد  البنددا 

ي دوا و ،م  وا يقرروا بدرية وم ؤولية عاد وعيالهة (couplesلجميع اظمراد والرمقاء )

لددايهة المعلومددا  والوسددائ  لددألل ، وبددالدق مدد  بلددوم وعلدد  م دداو  مم دد  مدد  الصدددة 

 اإل جابية والجن ية".

لد  ع جابيدة بأ د  " تدارأل الندا  واظمدراد وم  وثيقدة ب دي  تدة تعريدف الصددة اإل

 جدان الاماع بدياأل جن ية مرضية ومأمو ة وتارتهة عل  اا جدان وحدرياهة مد  تقريدر اا

ة مرضية وموعاه وتواتره"، وال مل يو ت رار نلمة اظمراد وحقهة م  الاماع بدياأل جن ي

 تدا  عراد وا يقيمدوا ومأمو ة، وحقهة م  تقرير موعا اا جان وتواتره، وب  يم د  لومد

 جن ية ما دررأل صدارج  غدا  الدزواج مد  حقهدة وا يدصدلوا علد  الصددة اإل جابيدة ناملدة

 .24غير منقوصة ويا نا ل وعمارية"

وجددود رابغددة اوجيددة بددي  الرجدد   حمايددة الدقددو  والدريددا  العاعييددةوتقاةدد  

ق شدر  وتدقيدوالمروأل، ل وا الدزواج واظسدرأل وحداأل اجاماعيدة تةدم  اسدامرار الندو  الب

 الاماس  ااجاماع  وااساقرار الني  .

 يياددرب وا يالقدد  الغيدد  القددية واظصدد   مدد  صدد ل حريننة المعتقنند للطفننل القا ننر: -3

مؤس ا  المجامع وم  ص ل حةد  اظسدرأل علد  وجد  الخصدول،  ظدرا لصدذر عمدره 

بلدغ ال امندة ا لدة يم  اتياتية الغيد  تدرر  وا ل د  إ  دا 14وتلة تارات  العقلية، ل   المادأل 

  عشرأل م  عمدره الددق مد  حريدة الايا دة والمعاقدا مد  صد ل احادرام الداول اظعدراال مد

 .25ااتياتية حق الغي  م  حرية الي ر والوجااا والاي 

وتج دددياا لهدددألا الدددن  الدددأل  ياندددام  مدددع واجددد  الوالددداي  مددد  الرعايدددة الماديدددة 

يدأله الدريدة تدا تدؤد  إلد  تشدوي  ، بد  26والمعنوية، ويؤثر مباشرأل علد  تماسد  اظسدرأل

  الغيد  وم ار الغي  وتا يخاار صيارا  ماناتةة، نما ا يم   الاعام  باجريا مع توجها

اي  ويددو ا يملدد  تددوأل اإلدراك وحريددة اإلرادأل الادد  ت ددمح بد دد  ااصايددار، مدداور الوالدد

لاعلدية اوجد   ضرور  م  ح   الاربية والانشئة لوبناء والرعاية الاربوية الوجاا يدة علد 

 د  مد  لوالاأدي  والاوجي ، وتا وتر الاساور الجزائر  حريدة المعاقدا وممارسدة الشدعائر 

عددار إعددار احاددرام تاعدداأل وا اإلسدد م ديدد  الاولددة، ما ددوا حريددة الغيدد  مدد  المعاقددا مدد  إ

 المرامقة الاربوية م  عرال الوالاي  وما ي مح ب  النظام العام.

ليغدددر  تعابدددر ااتياتيدددا  الاوليدددة وا الاق دددية ال األسنننرة: إعننناتة تق نننيم األتوار تاخننن -4

ينمددا لددودوار بددي  الرجدد  والمددروأل، حيدد  تخددا  المددروأل بدداور اظمومددة ورسددالة الاربيددة، ب

وأل، يخا  الرج  باور القوامة داص  اظسرأل، يو تق ية م  تبي  ت دريس العندف ضدا المدر

 ليا  بدي تا ام ند  اظدوار والم دؤوواعابر  وا ذل  م  تبي  اظدوار الاقلياية، ماعل ا

 الرج  والمروأل داص  اظسرأل اتا اما نام  وم  جميع اظدوار بن  القا وا.

 منصددل اتياتيدددة سددديااو " وإذا تددارك الددداول اظعدددراال مدد  ااتياتيدددة وا تدقيدددق 

ل  رج ، ونألالم اواأل ال املة بي  الرج  والمروأل ياغل  إحاان تذيير م  الاور الاقليا  لل

وتقدداية بالبدداي  مدد  صدد ل إلذدداء الدداور اليغددر   27مدد  دور المددروأل مدد  المجامددع واظسددرأل"

لشدرانة للرج  المروأل داصد  اظسدرأل والداعوأل لاوحيدا اظدوار واسداباال القوامدة بمصدغلح ا

 .28الاامة م  ن  ش ء
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ويقرر المبداو الااسدع مد  الاقريدر الصدادر عد  المدؤتمر العدالم  لل د اا والانميدة  

 عل  وا: "ن  م  الدزوج والزوجدة شدرناء ما داووا، وتقاةد  الشدرانة 1994رأل بالقاي

   صدف تقاسة الم ؤوليا  داص  اظسرأل مناصية بي  الرج  والمروأل، ماادم  المروأل بادمد

ة تقاةد   يقا  اظسرأل، نما وا الرج  ملزم باقاسة ن  المهام داص  المنزل، ويدأله الشدران

لمنام دة امة ع  الرجد "، وينداا عد  يدأله اظم دار صلدق جدو مد  اتا ام القيادأل وا اياء القوا

 .29ذيان القائا الأل  يعم  عل  ت يير وموريالبي  الزوجي  مما يؤد  لاي   اظسرأل 

وبندداء علدد  مددا سددبق ماظسددرأل مدد  ميهومهددا الغبيعدد  يدد  وحدداأل وساسددها الع تددة 

عيدة، ااجاما هدا اليدرد القديةالزواجية وتاير  عنها ع تدة اظبدوأل والبندوأل واظصدوأل، يالقد  مي

  ا  وسددرأل تقددوم علددالروسددمال  تراجعددل م ا ددة اظسددرأل، ووجددا مدد  النمددوذج الذربدد  بينمدد

ليا ، ووتقييددا سددلغة اظن داصدد  اظسددرأل، وإعددادأل تق ددية اظدوار والم ددؤ، الدريددة اليرديددة

 .و هور و ماع ماعادأل لوسر

 ألسرةالمبحث الثاني: االعتراف بأنماط جديدة ل          

واد، تايق البشرية عل  الدق م  ت وي  اظسرأل المش لة م  الرجد  والمدروأل واظ

ة ومير بيئدوتا اعارمل ااتياتيا  الاولية بالاور الرئيس الأل  تؤدي  اظسرأل، مع ضرورأل تد

 يدة القدرات ي  لها الدماية والاعة، نما دعل للدا م  اليرو  بي  الجن ي ، وبداءا مد   ها

 مداوا  لاقني  و ماع غير عبيعية م  الزواج. العشري   هر 

ولددة يددأ  ااعاددراال باعدداد وشدد ال اظسددرأل دمعددة واحدداأل بدد  حددان الاددارج مدد  

 الاخل  مد  ميهدوم الغبيعد  لوسدرأل دمعدة واحداأل، بد  نداا علد  مراحد  عايداأل، إلد  حدا

ااعاراال بدق الشدخ  مد  اصايدار جن د  ومدق ميولد  الشخصد  بعدح النظدر عد  بنياد  

 يعية.الغب

 

 المطلب األول: المفاهيم الجديدة لألسرة          

 د  لواصلل الاشريعا  الاوليدة الاأنيدا علد  حمايدة اظسدرأل بميهومهدا الدقيقد ، 

سددرأل ،  هددر  دو  جايددا لميهدوم اظ1994ابادااء مدد  مدؤتمر القددايرأل لل د اا والانميددة سدنة 

لد  المدؤتمرا  الاوليدة إ ياةم  شقي  ميهوم تقليدا  وخصدر غيدر تقليدا ، وتدا دعدل عايدا

 ضددرورأل القةدداء علدد  نامددة وشدد ال الامييددز بددي  مخالددف و مدداع ااتاددراا اليغريددة وغيددر

 اليغرية.

 أوال: توسع نطاق األسرة في االتفاقيات الدولية          

م  اسداداثل المددؤتمرا  والمواثيددق الاوليدة وشدد اا جايدداأل وماعدادأل لوسددرأل، يشدد

 والمدروأل اع اظسدرية الماعدادأل"، مقدا تقدوم الع تدة بدي  الرجد ون ر م   و ، يعرال "باظ م

عد  عريددق الدزواج، وو دوا وجددود رابغدة تا و يددة وشدرعية، وو اواج بددي  شخصدي  مدد  

ة مد   يس الجنس "الزواج الم ل "، وتدا  اتشدل اظمدة المادداأل حقدو  اظسدرأل غيدر النمغيد

رأل تندو  والارويا لي د ق اعاماد "وش ال مخالية لوسرأل"عاأل مناسبا  دولية ممهاأل الغري

ناسدبا  وش ال اظسرأل ومق الدنظة ال قاميدة وااجاماعيدة وال ياسدية ل د  مجامدع، مد  عداأل م

ق دوليددة، إلدد  وا يصددبح اظمددر مقبددوا مدد  جميددع المجامعددا  بمبددرر الدريددة اليرديددة وحدد

 ااصايار.
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المدروأل، اعيدة وال قاميدة ل دلوك الرجد  ودعل اتياتية سيااو لاعاي  اظ مداع ااجام

قائمدة بهاال تدقيق القةاء عل  الادي زا  والعدادا  العرميدة، وند  الممارسدا  اظصدر  ال

رر مد  عل  م رأل دو ية المروأل، وو عل  ودوار  مغية للرج  والمدروأل، ند  يدألا بهداال الادد

ر ا  مددد  اظدوااظ مدداع ااجاماعيددة ال ددائاأل تدددل غغدداء القةدداء علدد  الامييددز واليروتدد

 والو ائف.

ميددع جنمدا وتددر المددؤتمر الداول  بالقددايرأل بموجدد  المدادأل العاشددرأل مندد  إلد  إاالددة 

وشدد ال الامييددز بددي  مخالددف و مدداع الع تددا  بددي  مخالددف اظشددخال، عنددا الددداي  عدد  

ي   يدس ال ياسا  الماعلقة بالزواج ووشد ال ااتادراا اظصدر ، مد  إشدارأل إلد  الع تدا  بد

وبد  الدداعوأل إلعغداء اظولويددة للبددون الديويددة الماعلقدة باذييددر شد   وترنيبددة ، 30الجدنس

، لاصبح اظسرأل تداو  علد  مخالدف اظ مداع، ندأا ت دوا بدي  رجد  ورجد ، وو 31اظسرأل

ة بدددي  امدددروأل وامدددروأل، وو رجددد  باميدددة اصدددغناعية، وو امدددروأل مدددع بنددد  للديوا دددا  المنويددد

الدف بديدواا، وذلد  باسدبام الدمايدة علد  مخ المجماأل، وو بي  امدروأل مدع حيدواا، وو رجد 

 اظ ماع غير الغبيعية الم اداثة.

ا وم  مؤتمر ب ي  الخال بالمروأل، اعارال بوجود تعادية ظش ال لوسدرأل، ودعد

قامية  ظمة ال لاقاية الاعة لوش ال الجاياأل م  الع تا " توجا وش اا مخالية لوسر م  اظ

، والمقصود بألل  ااعاراال بالزواج م   يس الجدنس، 32ة"وال ياسية وااجاماعية المخالي

 رمدح المدؤتمر وجدود ودوارووالمعاشرأل بي  شخصدي  ولدو دوا عقدا اواج دائدة بينهمدا، 

 دهة وع تا  جن دية ثابادة مد   مدط واحدا، ممدا يعند  اإلتدرار بددق اظمدراد مد  تذييدر جن

 والزواج بالجنس الأل  يميلوا إلي ، والمشارنة م  الع تا .

لومدة  وماابعة لانييأل ال ياسا  الجاياأل م  مخالف الاول، ووصل الجمعية العامة

ا الماداأل إجراء مراجعة وتقيية لوثيقدة بي دي  ند  صمدس سدنوا ، مد  وجد  ماابعدة وضدما

مد   تج يا الاوصيا  واظيااال الم غرأل والاج يا اليعل  لمنهداج العمد ، والدأل  يدالخ 

وجميدع    اظسدرأل، وإاالدة الددواجز الهي ليدة والقا و يدةتبن  م رأل وجود وش ال مانوعدة مد

 .33ةال لونيا  النمغية تجاه  و  الجنس الا  تقوم عل  الممارسا  ال قامية والايني

سل يدأله المدؤتمرا  الميهدوم الجايدا لوسدرأل، ولدة تعدا تقاصدر ع لد  وبالاال  نر 

تدا  اع، تاةدم  الع اظسرأل الغبيعية م لما ناا مد  ال دابق، بد  وصدبدل تشدم  عداأل و مد

وج صددارج الددزواج، والقبددول بالع تددا  غيددر الشددرعية، واعابددار اظسددرأل المشدد لة مدد  الددز

يدر غاظسدرأل  والزوجة واظواد بأ ها وسرأل تقليايدة، والادرويا للميدايية الجايداأل المم لدة مد 

 النمغية.

تقندي  وال ب  م  ات ا  ميهوم اظسرأل غير النمغية م  عايا الاول الذربية يو "

، وتدا وباحدل بعدح الداول اظوروبيدة الدزواج 34الع تا  الشاذأل والع تا  غير الشرعية"

، 2003الم لدد ، علدد  غددرار بلجي ددا ومر  ددا، حيدد  عددالل بلجي ددا تا و هددا المددا   سددنة 

، من  تبيح وا ي وا الزواج م  جن دي  مخاليدي  وو مد   يدس الجدنس 143وصار  المادأل 

  اتدداد واتدع بدي  شخصدي  يعيشداا معدا سدواء ندا وا مد 515/8وم  مر  ا وجاا  المادأل 

 جن ي  مخاليي  وو م   يس الجنس. 

وناا الهاال م  اعاماد يأله اظ ماع يدو وضدع سياسدة سد ا ية وإ مائيدة عالميدة، 

تةع باائ  للنمو الايمذرام ، ويألا إثر تنات  م  المدوارد اظساسدية الاد  تعدا سدناا لبقداء 
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ب  تزايا م  معال  مو عداد سد اا العدالة، مد  صد ل الدربط بدي  ايدادأل اظجيال القادمة، مقا

ال  اا وايادأل اليقر، واعابار الزواج غير النمغ  وسديلة للددا مد  الن د  وتدقيدق الانميدة 

 .35الم ااامة

 ثانيا: النوع االجتماعي وتوره في إلغاء األتوار األسرية           

لدو مد  و-ا  الجن ية الرضائية بي  بدالذي  اعابر  لجاا اظمة الماداأل وا الع ت

 ، مد  مقاةديا  حقدو  اإل  دداا، ا غ تدا مد  ميدايية الم داواأل بدي  الجن ددي - يدس الجدنس

بداي   اظمر الأل  ا اه  بابن  وش ال جاياأل لوسدرأل، وبد   هدور ميهدوم الندو  ااجامداع 

مصددغلح (، ويددو الGender(، والاددرويا مصددغلح "الجنددار" )Sexعدد  نلمددة الجددنس )

، ويدددو يشدددير للندددو  36الميصدددل  الدددأل  تددداور حولددد  معظدددة مصدددغلدا  اظمدددة المادددداأل

  ااجاماع  لميول الشخ  وشعوره الااصل  بني  ، ي  يو ذنر وم و    بذح النظدر عد

 .37الخصائ  البيولوجية الا  ولا بها

بمعندد  وا جددنس اإل  دداا غيددر ثابددل بددالوادأل، بدد  ياددداد باصايدداره الشخصدد ، 

اعره بعا ذل  تذيير م مد  الخارجيدة ومدق إرادتد  وميولد  بمدا ياماشد  مدع مشد ويم   ل 

، مم  حق الرج  وا ياصرال نأ   ، بما مي  الزواج مد  ذندر وصدر ح د   وعد  38وميول 

 ااجاماع  وميول  وشعوره بني  ، وم  حق اظ    وا تاصرال نألل .

ر ااصليددة لهددا، صدداوإعمدداا لنصددول ااتياتيددا  الاوليددة ومواءمددة الاشددريعا  ال

أله النددو  ااجامدداع  لومددراد يدظدد  بددااعاراال، ومعظددة الدداول الذربيددة تامددل باقنددي  يدد

 وجدود الميايية عل  وسا  حمايدة حقدو  اإل  داا و بدأل الامييدز وتدقيدق الم داواأل، وو د  ا

 .39ليرو  بي  الألنر واظ   ، ووا ثقامة المجامع ي  الا  تصنع اليرو  بينهما

رأل رأل "الجندار" والقبدول "بدالادول الجن د " تقةد  علد  بنيدة اظسدإا اظصأل بي 

بيعد  وتهاديا بالزوال، وم   د  وجدود و مداع غيدر عبيعيدة للع تدا  واسدابعاد الندو  الغ

 ينة للشخ ، ا يم   الداي  ع  اظسرأل اليغرية الاد  تقدوم علد  غايدة ااسدامرار وال د

 ددان خثدارالميهدوم الدألنر واظ  د ، وند  ذلد  يوالاناس  واليغرأل اإل  ا ية، نما و   تي ي  

  تا و ية عل   ظام الزواج، والرضاعة والدةا ة، واظ  ان والمصايرأل، والميران.

 المطلب الثاني: التوج ات الجديدة بشأن األسرة         

 ت ع  بعح المنظما  والمؤتمرا  الارويا ظم ار تدم   ايريا حماية لدقو 

جاماعيددة الددة والم دداواأل والانميددة، إا و دد  ت يددر مشدد    تا و يددة وااإل  دداا ومبدداد  العا

 صغيرأل وتقة  عل  بنية اظسرأل واساقراريا،  عرب بعةها ميما يل :

 أوال: الوالتات خارج إطار الزواج          

الاوجهددا  الداصددلة مدد  الدداول الذربيددة  ايجددة العولمددة وتي يدد  منظومددة القددية  

نداا  م درأل اإل جدان داصد  رابغدة الدزواج، ود  إلد  وم دار جايداألااجاماعية والادرر م  

لهددا تددأثير سددلب  علدد  النظددام اظسددر ، ميدد  دراسددة حددول  ظددرأل الشددبان للددزواج وحالددة 

مدد  الشددبان اظمري دد  ا يددر  ضددرورأل مدد   %44الددوادا  الجايدداأل، تبددي  وا حددوال  

ار اظوروب  صارج إع م  الوادا  م  ااتداد %40تة ت جي   2012الزواج، وم  سنة 

 %59.1، ومد  بلذاريدا نا دل %54.4، ومد  ال دويا %56.7الزواج، ومد  مر  دا بلذدل 

 .40م  الوادا  صارج الزواج
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ع ومع معلوم وا تزايا حاا  اإل جان صدارج الع تدة الزوجيدة نداا ب دب  تراجد

 لغبيعيدةرأل اع تا  الزواج الرسمية، ويألا ناال للقول إا اظسرأل غير النمغية تنامس اظس

رج وتهداد بزوالهدا، اظمددر الدأل  يجعدد  مد  الشددان تدا ييةدد  اارتبداع بع تددا  مؤتادة صددا

قددا إعددار الددزواج، تعييدد  مدد  الم ددؤولية، ودوا وا يددؤد  واجباتدد  الادد  ت ددوا مدد  خثددار ع

خالف مالزواج بما يناج  م  حقو  وواجبا  ل   الغرمي  تدين حقو  وم ا ة المروأل م  

   واح  الدياأل.

 ثانيا: الم اواة في رعاية شؤون المنزل            

 الاوليدة اعابار الاق ية اليغر  لودوار بي  الرج  والمروأل م  منظور ااتياتيدا 

، والدد  ي مد  مد  تنشدئة اظعيدال مندأل الصدذر علد  الم داواأل 41ت ري ا للعنف ضا المدروأل

بذددح  واظدوار المنزليددة، ةوالرعايد المغلقدة بددي  الرجد  والمددروأل  سددواء مد  مجددال العمدد 

ع  ت ة  النظر ع  اليوار  البيولوجية واظدوار الا  يشذلو ها، وتا ورد م  تقرير صادر

لي درأل تبداو ا، م  م ألة تيعيد  م داواأل الجندار وا 2004اارتقاء بالمروأل لومة الماداأل عام 

يدة مد  رعا ا المم لدةمنأل الغيولة اظول ، مد  صد ل تنبيد  الناشدئة وا الرعايدة ب امدة وشد اله

اظعيال ورعايدة المندزل لي دل مد  اصاصدال المدروأل وحدايا، بد  يد  مهمدة مشدارنة تدا 

لرعايدة يقوم بها الرج  والمروأل عل  حا سواء، وعالد  الاقريدر باق دية يدأله اظشد ال مد  ا

 .42إل   صيي  بالا او  بينهما، ووا ين  عل  ذل  م  القا وا

أل للرجدال م لمدا يدو معمدول بد  إلجدااأل الدوادنما تاعو لاخصدي  إجدااأل اظبدوأل 

الرضديع  بالن بة للن اء، بهاال عام الربط بي  المروأل ورعايدة الرضديع، ظا اعايداد الغيد 

رعايدة  وا مقامة الرعاية ل  م  الصذر نا ل المروأل، ينع س عليد  سدلبيا، ميرسدخ عنداه وا

 .43ز لوجيال الناشئةالرضيع م  اصاصال المروأل دوا الرج ، ويألا يش   تنشئة تميي

  ثالثا: و ف الشرع والعرف بالقوانين التمييزية ضد المرأة             

ناسدبة، اعابار اظعراال ااجاماعيدة والاوجهدا  الاينيدة وال قامدا  ال دائاأل غيدر م

 ا يم دد  اظصددأل بهددا إا نا ددل ت ددر   توامددة الرجدد  علدد  اوجادد ، ووايادد  علدد  بناتدد ،

مددة يددة با  ددار و  وعددراال وو عددادا  ت ددر  ارتبدداع المددروأل باظمووووصددل الاقددارير اظمم

 .44والقوامة بالرج 

اي  مما يعن  وا يأله الجهدود ترمد  إلد  تذييدر ميهدوم الزوجدة وم ا دة اظم، وتعد

اصددد  اظدوار ااجاماعيددة ظمددراد اظسددرأل، مددد  حددي  وا اظم والزوجددة يددد  حاميددة القددية د

 لإل جدان عيدة والعاعييدة لوبنداء، ويد  مؤيلدة عبيعيدااظسرأل، تاول  تيادأل الشؤوا ااجاما

، لددألل  مددالاي ير الروسددمال  يعابددر وا تيددام المددروأل باظمومددة والرعايددة المنزليددة 45واظمومددة

المندزل  ليس عم  ميياا ظ   ا ي اية مد  تدريد  العجلدة ااتاصدادية، بينمدا عملهدا صدارج

وراا لية مهة مد  تدومير مناصد  شدذ  ودبمقاب  واسائجاريا لخادمة م لية بالشؤوا المنز

 عجلة الانمية.

 رابعا: تعقيد الزواج واعتباره تقييد للج د           
مدد  صدد ل الدداعوأل لرمددع سدد  الددزواج وتوحيدداه مدد  منغددق الم دداواأل بددي  الددألنر 

، وتدريددر الممارسددا  46واظ  دد ، ومداربددة الددزواج المب ددر ظ دد  عنيددا ضددا الغيلددة اظ  دد 

شرعية نو ها رضائية، واعابار مدامظدة الياداأل علد  عدألرياها حاد  الدزواج الجن ية غير ال

، والعمد  علدد  47يدو تد دة جن دد  مد  عدرال المجامددع ومد  تبيدد  ال بدل الجن د  لليايددا 
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القةاء عل  ع تا  القوأل داص  اظسرأل، واعابار تم ي  المروأل م  منص  عم  وول  مد  

ا علدد  م ددرأل اا جددان، واعابددار مشددرو  الددزواج وتأسدديس وسددرأل، وتددرجيح حريددة الج دد

تخيدديح الن دد  وولويددة لادقيددق الانميددة  ظددرا للادددايا  الذألائيددة والصدددية ح دد  وثيقددة 

 القايرأل لل  اا.

يددة وتواجد  تةددايا اظسددرأل دعددوا  مازايداأل لاوحيددا ال قامددا  واظعددراال ااجاماع

ن، مدد  اإلرمدد  نامددة مندداح  الديدداأل، م دد  تدقيددق الم دداواأل  تدددل غغدداء الم دداواأل المغلقددة

رأل ة المعاشدورمع الواية عل  اليااأل م  الزواج، وإلذاء الاعاد مهما نا ل مبرراتد ، وتجدري

صايدار االزوجية دوا رضا نام ، وحق المروأل م  إ هاء الزواج بارادأل منيدردأل، وحقهدا مد  

ف مددد  ال دد   وال ددير والانقدد  دوا الداجددة إلدد  اسددائألاا الددزوج وو وليهددا، وبددأا تاوتدد

 .48  ع  مغالبة الن اء الدصول عل  إذا م  اظن وو الزوجالقوا ي

جميددع يددأله الاصددورا  تنظددر للددزواج نو دد  عائقددا ومددام عموحددا  اظشددخال 

  وميواتهة الني ية ودورية ااتاصاد  م  المجامع، مما يي ر عزوال بعدح الشدبان عد

ل  مد  وتددول الدةد  العدائالزواج، و هور مؤشرا  اوال اظسدرأل وا دصدار م ا اهدا، 

 مةاء للاعاوا والاربيدة إلد  ومدراد منيصدلي ، ي دع  ند  واحدا لادقيدق عموحد  الشخصد 

 لرشاتة.المادرر م  ن  الازام، والان ر ليغرأل الزواج واعابار اا جان مي األ للج ا وا

 ويبقدد  علدد  الاشددريعا  الااصليددة وتددوا ي  اظحددوال الشخصددية الام دد  بالاوجدد 

امهة والمددروأل امددروأل، ويبقدد  اظن وبددا واظم ومددا مدد  مهدد الغبيعدد  بددأا يبقدد  الرجدد  رجدد 

علدد   وو ددائيهة ومي دديولوجياية، مالعددالة دصدد  مدد  ماايددة تا و يددة ووص تيددة عندداما اعامددا

عيددة، و مدداع جايدداأل لوسددرأل، ويعددول ن يددرا علدد  الاشددريع الددااصل  مدد  حمايددة اظسددرأل الغبي

ةد  مدا ل  حصدا ة وص تيدة تأصدأل ومالم اماأل م  تية المجامع الجزائر  ويويا ، والأل  يم

 يناسبها م  المجامع الاول .

لااصليدة مهناك تأثيرا  مباشرأل ل تياتيا  الاولية بشأا اظسدرأل علد  الاشدريعا  ا

اهدد  ل و هدا لدة تبقد  مجدرد مقارحددا  و قاشدا ، بد  تعامدا علدد  مراحد  تبداو بدالانظير وتن

ا دتيقددا، ثددة الاددرويا لهددأله اظم ددار مدد  صدد ل تدايددا اظيددااال تدايددا ،49بالانييددأل واالددزام

لقددوا ي  اوتبريريددا، ثددة إيجدداد الوسددائ  واظسددالي  ال امددة للانييددأل، ثددة العمدد  علدد  تعدداي  

  .والاشريعا  الااصلية، ثة العم  عل  مرضها م  ص ل اإللزام والمداسبة واإلصةا

 الخاتمة:            

 :تام   ميما يل اائا النجملة م  م   هاية يألا البد  تة الاوص  إل  

مرارا انظدية اظسدرأل  شدأأل واسدابالمؤتمرا  الاوليدة والاشدريعا  الوعنيدة  ايامام

 .ي  الوحاأل اظساسية م  المجامع واساقرارا، وااعاراال بأا اظسرأل

يد  الاأنيا عل  ضرورأل حماية اظسرأل الأل  يقع عل  عداتق الاولدة والمجامدع، ح

ا ج والزوجدددة واظواد، وتددا تماددا لاشدددم  الجددا والجدددتاشدد   اظسددرأل الغبيعيدددة مدد  الددزو

 واظحياد، ومجمو  يأله اظسر يربغها صلة المصايرأل والقرابة مش لة المجامع.

تعددرب اظسددرأل لادددايا  عايدداأل وتذيددرا  ما ددارعة مدد  صدد ل المصددغلدا  

الجاياأل الواردأل مد  مخالدف المدؤتمرا  اظمميدة، الاد  توسدعل مد  و مداع تشد   الع تدا  

ل  وسا  ااعاراال باعاد و ماع اظسرأل، مما يش   تهاياا حقيقيا لوسرأل، نما وا ميهدوم ع
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اظسددرأل ا يددزال مددد  صدد ال بددي  تشددريعا  الدداول، صاصددة لمددا وتددر  بعددح الاشددريعا  

 و ماع وسرأل ماعادأل، اظمر الأل  تديظل علي  الاول اإلس مية.

أل ظسددرأل  دددو تي يدد  اظسددري ددير ااتجدداه ال ددائا مدد  المددؤتمرا  الاوليددة حددول ا

ا ة الغبيعيددة ومددرب تيددود عليهددا، وااعاددراال بأ مدداع شدداذأل للددزواج، ممددا ي ددااع  ااسدداع

 بالاران اإل  ا   وتعاد ال قاما  وثراء الاي  اإلس م  م  حين اظسرأل.

مدد  غيددر المعقددول ااعاددراال بي ددرأل تعدداد وشدد ال اظسددرأل، وا بدددق الددزواج مدد  

 تا  صارج إعار الزواج، ظا ذل  تةداء علد  جدوير اظسدرأل، يس الجنس، وو وجود ع 

ووا مغددددرأل اإل  دددداا اتاةددددل وا ي ددددوا يندددداك ذنددددرا وو  دددد  ول دددد  صصائصدددد  ودوره 

 وم ؤوليات .

موتدف تدا وا اظسدرأل الجزائدر  يعغد  حمايدة وامدرأل لوسدرأل مد  صد ل حصدره 

علد   جيدة، واعامدادلنشأأل  ظام اظسر  عل  الع تة بي  الرج  والمروأل ووجود رابغة او

 رن  الرضائية، وتدايا س  الزواج، والم اواأل بي  الزوجي .

  الاةدية باظسرأل لمعالجة مش    تنموية واتاصدادية، بداعو  تنداتا يم   

وايدادأل  الموارد اظساسية وتزايا معال  مدو عداد سد اا العدالة، والدربط بدي  ايدادأل ال د اا

 اامة.سيلة للدا م  الن   وتدقيق الانمية الم االيقر، واعابار الزواج غير النمغ  و

ة تواجدد  تةددايا اظسددرأل دعددوا  مازايدداأل لاوحيددا ال قامددا  واظعددراال ااجاماعيدد

رن، مدد  نامددة مندداح  الديدداأل، م دد  تدقيددق الم دداواأل مدد  اإل تدددل غغدداء الم دداواأل المغلقددة

رأل المعاشد  ، وتجدريةورمع الواية عل  اليااأل م  الزواج، وإلذاء الاعاد مهما نا ل مبرراتد

 الزوجية دوا رضا نام .

ااصليدة يناك تأثيرا  مباشرأل ل تياتيا  الاوليدة بشدأا اظسدرأل علد  الاشدريعا  ال

اهدد  ل و هدا لدة تبقد  مجدرد مقارحددا  و قاشدا ، بد  تعامدا علدد  مراحد  تبداو بدالانظير وتن

ة يريددا، ثددم ددار وتبربالانييدأل، مدد  صدد ل تدايددا اظيددااال تدايدداا دتيقددا، ثددة الاددرويا لهددأله اظ

شددريعا  إيجدداد الوسددائ  واظسددالي  ال امددة للانييددأل، ثددة العمدد  علدد  تعدداي  القددوا ي  والا

 الااصلية، ثة العم  عل  مرضها م  ص ل اإللزام والمداسبة واإلصةا .

 بناء عل  الناائا ال ابقة يم   عرب المقارحا  الاالية:

لة، أل يقاة  تبن  سياسدة وسدرية شدامإا الادايا  المديغة باشريع تةايا اظسر 

اعددة تددامن علد  م ا دة اظسددرأل اليغريدة، وال دع  إلصد و اظسددرأل وحماياهدا ل و هدا الجم

ية عندا اظساسية م  المجامع، والام   بالاديظا  الا  وضدعاها الداول العربيدة واإلسد م

زيددا مدد  اعوأل لمالاوتيددع علدد  ااتياتيددا  الاوليددة المرتبغددة باظسددرأل والمددروأل والغيدد ، والدد

لام ددي  البدد  والاوسدع مد  الميدايية الجايداأل م د  العندف اظسدر ، العاالدة مد  الميدران، ا

 للمروأل، توامة الرج .

 

                                                             

 ال وامش :    

مدد  الناحيددة اللذويددة ليددن اظسددرأل اشدداق مدد  اظسددر والقيددا والشددا ، ممددا يعندد  اإلح ددام  - 1

اوليدة، والقوأل، والار  الدصي . مجمدع اللذدة العربيدة، المعجدة الوسديط، م ابدة الشدرو  ال

 .17، ل 2004، مصر، 4ع
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اظسدرأل الم دلمة مد  العدالة المعاصدر، بيدرو ، دار الي در المعاصدر، ويبدة الزحيلد ،  - 2

 .19، ل 2000

مؤاد ب  عبا ال رية، اظسرأل والعولمة، مجلة البيداا، الاقريدر ااسداراتيج  اارتيداد ،  - 3

 .363ه، ل 1427الرياب، 

بعح إبرايية عمار ، ومينة عبيشا ، )الةما ا  القا و ية لدماية اظسرأل، تراءأل م   - 4

ة باتنة، ، جامع1، عاد 06الاجارن الاساورية(، مجلة الباح  للاراسا  اظناديمية، مجلا 

  .181، ل 2019جا ي  

 442-20، الصدادر بموجد  المرسدوم الرئاسد  رتدة:2020الاعداي  الاسداور  ل دنة  - 5

 .82، ج ر، العاد: 2020دي مبر  30يـ 1442جماد  اظول   15بااريخ 

، الماةم  تا وا اظسرأل، ج ر، عاد 1984يو يو  9المؤرخ م   84/11 القا وا رتة: - 6

 ، المعال والمامة.1984يو يو  12بااريخ  24

، 2004ونددرم رضددا، تواعددا ت ددوي  البيددل الم ددلة، دار الاوايددع والنشددر اإلسدد مية،  - 7

 .5ل

 بدداتر شددريف القرشدد ،  ظددام اظسددرأل مدد  اإلسدد م، دار اظضددواء للنشددر والاوايددع، - 8

 .18، ل 1988بيرو ، 

سياأل مدمود مدما، اظسدرأل والاددايا  المعاصدرأل، المدؤتمر الداول  لوسدرأل، ااتدداد  - 9

 15-13م، الن ائ  اإلس م  العدالم ، اللجندة اإلسد مية العالميدة للمدروأل والغيد ، الخرعدو

 .5، ل 2011جويلية 

المعرمدة، بيدرو ،  ، دار2وبدو إسددا  الشداعب ، الموامقدا  مد  وصدول الشدريعة، ج - 10

 .396ل 

ناميليددا حلمدد  مدمددا، )ويددة المصددغلدا  الددواردأل مدد  وبددرا ااتياتيددا  والمواثيددق  - 11

را  الاوليدة للمدروأل والغيد  وصغورتهددا علد  يدام اظسدرأل( اظسددرأل الم دلمة مد   د  الاذيدد

 .421، ل 2015المعاصرأل، دار الياح للاراسا  والنشر، عماا، 

 رأل".يغلق علي  اسة "مؤتمر تنظية اظسم 1974مؤتمر بوصاري ل  -12

نييداج  الةديف، حمايدة اظسدرأل مد  المعايداا  والمواثيدق الاوليدة، مجلدة الشدريعة  - 13

 231. ل2014، جامعدة اظميدر عبدا القدادر، الجزائدر، يو يدو 5ـ، عداد3وااتاصاد، مجلا

 .241ل ، 253ل

العراتد  والجزائدر ، مجلدة  ماعمة  جة مدما، الدماية القا و ية لوسرأل م  الاشدريعي  14

 .40، ل 2021، 2، العاد 20الدقيقة للعلوم ااجاماعية واإل  ا ية، المجلا 

اإلعدد ا العددالم  لدقددو  اإل  دداا، الصددادر بموجدد  تددرار الجمعيددة العامددة لومددة  - 15

 .1948دي مبر  10، الاورأل ال ال ة، المؤرخ م  217الماداأل،  يويورك، رتة 

ل علدد  الدددق مدد  ت ددوي  وسددرأل. العهددا الدداول  الخددال بددالدقو   صدد 23/4المددادأل  - 16

، 2200الما يددة وال ياسددية، الصددادر بموجدد  تددرار الجمعيددة العامددة لومددة الماددداأل، رتددة 

 .1966دي مبر  16، المؤرخ م  21الاورأل 

العهددا الدداول  للدقددو  ااتاصددادية وااجاماعيددة وال قاميددة، الصددادر بموجدد  تددرار  - 17

 .1966دي مبر  16، المؤرخ م  21، الاورأل 2200ة لومة الماداأل، رتة الجمعية العام
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المي ددا  اإلمريقدد  لدقددو  اإل  دداا والشددعون، الصددادر بموجدد  مجلددس الر سدداء  - 18

 27قد ، نينيدا، ، منظمة الوحاأل اإلمريقية حاليا ااتداد اإلمري18اظمارتة م  دورت  العادية 

 . 1986ناوبر و 21، دص  حيز الانييأل م  1981يو يو 

 .419نامليليا حلم  مدما، المرجع ال ابق، ل  - 19

 .6سياأل مدمود مدما، المرجع ال ابق ل  - 20

 م  بوصاري ل عاصمة روما يا.  1974المؤتمر العالم  لل  اا اظول م  وو   - 21

بالم  دي ، يامددور حدول الم دداواأل،  1975المدؤتمر العدالم  لل د اا ال دا   مد  عدام  -22

 دولة. 133والانمية، برعاية منظمة اظمة الماداأل، بمشارنة وال لة، 

دصلددل حيددز  ااتياتيددة الاوليددة للقةدداء علدد  جميددع وشدد ال الامييددز ضددا المددروأل، والادد  -23

 .1981الانييأل عام 

، ب ددي ، تدددل شددعار: العمدد  ظجدد  1995المددؤتمر العددالم  الرابددع للمددروأل، سددبامبر  - 24

 الم اواأل والانمية وال  م.

ااتياتية الاولية الماعلقة بدقو  الغي ، صادتل عليها الجمعية العامة لومة الماداأل،  - 25

-92، وصادتل عليها الجزائر بموج  المرسوم الاشدريع  رتدة 1989 وممبر  20بااريخ 

 .18/11/1992المؤرصة م   83، ج ر: 17/11/1992المؤرخ م   06

، 9  مدد  ااتياتيددا  الاوليددة، مجلددامدمددا الصددالح رواا، حريددة المعاقددا لددا  الغيدد - 26

 .130، ل 142ل  127، ل 2018، 17حجة

اظمدة المادداأل، اتياتيدة القةداء علد  نامدة وشد ال الامييدز ضدا المدروأل " سديااو" عدام  - 27

 .5، ل 1979

 .431ناميليا حلم  مدما، المرجع ال ابق، ل  - 28

 .432ناميليا حلم  مدما، المرجع ال ابق، ل  - 29

 .10دمود مدما، المرجع ال ابق، ل سياأل م - 30

 -5اظمة الماداأل، اليص  الخامس، تقرير المؤتمر الاول  لل  اا والانميدة، القدايرأل،  - 31

 .1994سبامبر  13

اظمة الماداأل، اليص  ال ا  ، تقرير المدؤتمر العدالم  الرابدع المعند  بدالمروأل، ب دي ،  - 32

1995. 

لمجلدس ااتاصداد  وااجامداع  الادابع لهيئدة اظم تقرير الاورأل الااسدعة والخم دي  ل - 33

 .2015مار   20إل   9الماداأل،  يويورك، م  

 .13سياأل مدمود مدما، المرجع ال ابق، ل  - 34

يدا   بوجعداار، اواج الم ليدي  مد  الشدرائع ال دماوية والمواثيدق الاوليدة، الشدعان،  - 35

 .158، ل 2017، جامعة الواد ، مار  6عاد 

 .443، سياأل مدمود، المرجع ال ابق، ل 1995مرأل م  وثيق ب ي   233ت رر  - 36

سيما عا اا وبو رموا، النو  ااجاماع : الجنار، رسالة ماج اير، القدا  مل دغي ،  -37

 .7، ل 2005

 .8سيما عا اا، المرجع ال ابق، ل  - 38

 .170يا   بوجعاار، المرجع ال ابق، ل  - 39
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، جمعيددة 1ااجاماعيددة مدد  الاشددريع اإلسدد م ، عوبو صددر شددخار،  ظريددة العاالددة  - 40

 .399، ل 2021الاران، غرداية، 

 . 1994م  الاقرير الصادر ع  المؤتمر العالم  لل  اا والانمية بالقايرأل  9المباو  - 41

، تقرير لجنة الخبدراء، إدمداج الرجدال والصدبية مد  م داواأل الجندار، اظمدة 40المادأل  - 42

 .2003بر الماداأل، البرااي ، وناو

 م  تقرير لجنة الخبراء حول إدماج الرجال والصبية م  م اواأل الجنار. 47المادأل  - 43

عددام  DAWمدد  تقريددر لجنددة الخبددراء الددأل  وعدداه ت ددة اارتقدداء بددالمروأل  50المددادأل  -44

 م.2007

 .435ناميليا حلم  مدما، المرجع ال ابق، ل  - 45

 .1995م  إع ا ب ي   274المادأل  - 46

 .2007م  تقرير ت ة اارتقاء بالمروأل باظمة الماداأل عام  48قرأل الي - 47

 و م  اتياتية سيااو./13المادأل  - 48

ال عيا سليماا عواشرية، اارشاد العقل  واا يعال  للمروأل الم دلمة مد   د  تددايا  - 49

 .480، ل 2015الاولية، دار الياح، عماا،  مؤتمرا  المروأل


