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 مبدئية تعريفات

 

 الشريعة

 الشريعة لغة هي مورد الماء و يقصد بها مجموعة القيم و المباديء التي أوحيت إلى الرسول محمد عليه السالم لتوجيه حياة البشر

 

 الفقه

بوصفهما ( افعال و أقوال الرسول)نة س  نية للبشر من القرآن الكريم و اللغة هو الفهم و هو العملية التي يتم بموجبها اشتقاق قواعد قانو

قابل للخطأ و التغيير وهو و على ذلك يصبح الفقه هو االجتهاد البشري في فهم النصوص  ،الممارسة األساسيين في اإلسالم مصادر الفكر و

 و التبديل

 

 األحكام الشرعية 

أما التعامالت فتعنى بالعالقات بين  ،لتغيير فيها بالتالي محدودإما عبادات أو تعامالت، تحدد العبادات العالقة بين اإلنسان و هللا سبحانه فا

بين العالقات أحكام هم، مما يستدعي إعادة النظر في البشر و بعضهم البعض و هي متغيرة بتغير أحوال البشر و عالقاتهم و أنماط حيات

في عالقاتهم  البشر و مصالح و أدوار مع تغير أحوالتتناسب لوضع أحكام جديدة االجتهاد  عبر ، و ذلكبشر بما يناسب مستجدات حياتهمال

 االجتماعية

 

 قانون األسرة اإلسالمي

حكم في كل ما يتعلق بالزواج و العالقات الزوجية و النفقة و الطالق و الوالية على تمن الشريعة اإلسالمية، ل اةمستوح يةقانوننصوص 

األطفال و حضانتهم و الميراث و األمور المتعلقة باألسرة في الدول اإلسالمية 
1
 

 

 المشتركةالثروة 

الممتلكات و المكاسب  اعتبارظهر للناشطات النسويات في السبعينات من القرن الماضي غثر خروج النساء للعمل، و يعني مفهوم 

ل عليها خالل ف كثروة مشتركة بين الزوجين يحق لهما استخدامها و تقاسمها حال فك رباط الزواج، و اعتبار أن دور ترة الزواج المتحص 

ل بال أجر يساهم في دعم الرجل للكسب و بالتالي تستحق المرأة مناصفة زوجها في مكتسباته المرأة في رعاية المنزل و األطفال هو عم

 المادية خالل الزواج

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 See “Islamic Family Law: Possibilities of Reform Through Internal Initiatives”, Proposal as 

submitted to the Ford Foundation by the Law and Religion Programme, Emory University, January 7, 
1998, available at http://www.law.emory.edu/IFL/proposal.html, (last visited 14-12-2006). 
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 تمهيد

الضوابط و القيود التعريف ب و، "األحوال الشخصية"تهدف هذه الورقة لبحث أوضاع تمكين النساء من ناحية قانونية في المجال الخاص 

مالتي  التشريعات و القوانين و األعراف التي تحكم وضع المرأة في  إن ،من هيمنة الرجل و حماية حقوقهامن صالحي ات المرأة  تحج 

ة لتحسين  رير الزواج و هل يمكن إنهاء الزواج بإرادة الحق في تق: أوضاع النساء، فهي التي تنظ م أمورا أساسية في حياتهناألسرة هام 

في رعاية األطفال، وإمكانية مشاركة األم كما المرأة حق لتي تمنح هذا الحق أو تلغيه؟ و و ماهي الشروط االمرأة كما هو بإرادة الرجل؟ 

، و للمرأة أمام القضاءو حرية المرأة في ذاتها و تنقالتها، و حق األهلية الكاملة في التعليم و الزواج،  األب قي تقرير مصير األطفال

 ...أوضاع الظلم و العنف الحصول على اإلنصاف في

نسانية الحقوق المدنية و اإلتساوي يحة تتعارض مع صرقانونية في الدول اإلسالمية هناك نصوص  في الكثير من التشريعات الرسمية 

كما تسمح التشريعات أبا أو أزوجا أو قريبا ذكرا، سواء كان في تبعية دائمة و خضوع للرجل  مع الرجال، تضع هذه القوانين النساء للنساء

سمح للمغتصب باإلفالت بعض الدول يو في  ،للولي الذكر بمنع المرأة من الحصول على المستندات الشخصية و التنقلفي بعض األحيان 

 .العقوبة بالزواج من المغتصبةمن 

 

 ؟ماذا يعني تمكين النساء عبر القوانين الخاصة

عتيقة عن أدوار الزوج و الزوجة تتنافى في معظمها مع فقهية خصية في العالم اإلسالمي على تصورات تقوم معظم قوانين األحوال الش

قوانين  إصالح/ رجال في األسرة الحديثة، و على ذلك فإن تحديثالنساء و ال دوار و حقوق وواجباتمباديء العدالة و المساواة و مع أ

 وفي تقرير المصير  األسرة هو إجراء ضروري لضمان حماية النساء من إجراءات القمع و العضل و منحهن حقا مساويا لحقوق األزواج

افل القول التذكير بالتباين الهائل في ظروف الحياة ، و من نبما يتفق مع مقاصد اإلسالم الكبرى في حفظ النفس و المال و الكرامة اإلنسانية

عن أدوارهن في  عتيقةلنساء و الذي بني على تصورات متعل ق باالسياسية و االجتماعية و الثقافية التي نشأ في ظلها اإلرث الفقهي الديني ال

النساء و إسهامهن في األسرة يفرض إعادة النظر في اإلرث يحتويه من تغي ر ألدوار الحياة و احتياجاتهن، و السياق الزمني الحالي بكل ما 

 ...الديني و مدى مناسبته ألدوار النساء و إسهاماتهن في األسرة و الحياة

 

يتطلب تمكين النساء عبر األسرة تحقيق العدل و المساواة بين الزوج و الزوجة في األسرة بوضع القوانين و السياسات التي تجعل العائلة 

، و أن يكون الزواج عالقة شراكة بين شخصين يسودها االحترام و رجاال و نساء لألمان و النمو الشخصي و الدعم لكافة أفرادهامصدرا 

قد لرجل و المرأة الحق في تقرير و اختيار الشريك و نفس الحقوق في فسخ عا رار، و يصبح لكل منالمودة و الشراكة في صناعة الق

و اإلشراف عليها و إدارتها و التمتع بها و التصرف فيها و ووراثتها ضمانا الزوجية وق في حيازة الممتلكات نفس الحقالزواج و حله، و 

لألمن االقتصادي لكافة أفراد العائلة، و أن يكون للزوجة كما الزوج نفس الحقوق و المسؤوليات فيما يتعلق بأطفالهما
2
. 

 

مقابل نفقة الرجل في نظرة تقليدية للمرأة كتابع مطيع للرجل  نشأت منإنتاج أحكام فقهية على مدار عقود عمل التشريع الفقهي الديني على 

و معتمدة  عليها، تحقيق مساواة بين الجنسين في عالقة الزواج يعني إعادة النظر في وضع المرأة في عالقة الزواج كشريكة و ليس كتابعة

مراعاة ، اإلصالح القانوني ألوضاع النساء معني بوضع تشريعات تهدف إلى ى الرجلعلماديا و اجتماعيا و ثقافيا في تسيير شؤون حياتها 

، و معني أيضا باإلجابة عن أسئلة المراة العالقة بين الرجل و المرأة في التشريع اإلسالميتحليل و نقد دور المرأة و مكانتها و حقوقها و 

 .رير األحكام و المصالحكما الرجل في الفقه التقليدي و التوقف عن تهميشها في تق

 

                                                 
 حركة مدنية نسوية إسالمية للدفع بالعدالة في مجال الحقوق الشخصية األسرية : إطار عمل حركة مساواة 2
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 تاريخ قوانين األحوال الشخصية في العالم اإلسالمي

ل الدول اإلسالمية الحديثة مع بدايات القرن الماضي كانت قوانين األحوال الشخصية بوصلة للموقف الرسمي السياسي من المرأة،  تمنذ تشك 

فئات الالعمل المجتمعي من التحديث عبر  كانو الوقت في دعم حقوق المرأة، بينما أكبر عامل يختصر الجهد  كانوجود اإلرادة السياسية 

بدايات التقنين في األحوال متعددة وصوال إلى رأس الدولة، كما كبيرا من العوائق حتى لو تم  عبر تحالفات يواجه ء صالح النساممعنية بال

أول تقنين تم  ات االحتالل للدول اإلسالمية أو كنتيجة لحراك النساء و تحالفاتهن، الشخصية كانت إما نتيجة النتقال األفكار الغربية عبر فتر

الشهيرة بالعودة لآلراء  "التنظيمات"في الدول اإلسالمية على يد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، صدرت في عهده للقوانين مكتوب 

و عملت عوامل متعددة كاالحتال في نين األحوال الشخصية لم ينل أي تقنين مكتوب، الفقهية المنتقاة من المذاهب األربعة، و لكن العمل بقوا

و لكن بقيت منطقة األحوال  دول الشمال و المغرب العربي على إدماج نصوص قانونية من التشريع الفرنسي غالبا مع التشريعات الدينية،

و لم يتم التوصل إلى حل الشخصية قانونيا مثار اختالف كبير و نزاع بين المؤسسات القضائية التقليدية و بين دعاة اإلصالح و التعديل، 

و على أنه ال لقوانين العامة ككل، و التحديث السياسي لو نتيجة لالنفتاح الثقافي لتمكين النساء إال في عدد محدود من الدول كتونس و تركيا 

ننون يوجد نموذج حتى اآلن يحقق مباديء المساواة و الشراكة للمرأة في األحوال الشخصية إال أن بعض التعديالت األخيرة كما في قا

لة في المدونة التامة سرة المغربي قد ضمنت للمرأة حقا في تقرير مصيرها بالرغم من انعدام مباديء المساواة األ كما أن ، المغربية المعد 

ففي أحيان بمن فيهم المسؤولين أنفسهم، وجود القوانين و تعديلها ال يعني تفعيلها و ال إمكانية عدم تطبيقها أو مخالفتها لدى عموم الناس و 

بما اب العقوبة الرسمية و في غياب الوعي االجتماعي كثيرة ال تصبح للقوانين أهمية امام الممارسات العرفية و يستمر تجاهلها في غي

فيما يلي استعراض ألهم النصوص المتعلقة بحقوق لقوانين من ضمانات للنساء نتيجة للجهل المتفشي بين كثير من النساء بها، اهذه  توفره

 ...النساء في األحوال الشخصية في عدد من الدول العربية

 

 عناصر تمكين المرأة في قوانين األحوال الشخصية اإلسالمية

الطالق والفسخ في العادة إلى عدة فصول، الخطبة و عقد الزواج و شروطه، في الدول اإلسالمية تنقسم قوانين األحوال الشخصية المكتوبة 

في بعض و اإلرث، والوالية على المرأة و الطفل، باإلضافة لهذه القوانين األساسية توجد الحضانة و النفقة،  م القانونية،و عواقبهو الوفاة 

في  نيطالبوفي األسرة و المجال الخاص ق المرأة الدفع بحقوب العنف المنزلي و جرائم الشرف، المهتمين معنية بأوضاعالقوانين نصوص 

و على ذلك يسعى غط أو إجبار، التأكد من قدرة المرأة على تقرير مصيرها بال تغييب إلرادتها أو ضالعادة بأمر أساسي في القوانين وهو 

 والحقوق الشخصية، تفاصيل الزواج، تفاصيل الطالق، : في قوانين األحوال الشخصية تأكيد على الحقوق التاليةالمهتمون بتمكين المرأة لل

وجالقضايا التي تعقب وفاة الز
3
. 

 في الحقوق الشخصية: أوال

a. الحق في العمل 

، و يعود ذلك إلى عدم تساوي فرص العمل بين هي األدنى عالميا سوق العمل في المنطقة العربيةالرجال في تعتبر نسب النساء إلى 

فاع نسب الخصوبة و المحاذير الدينية ب األكبر منها داخل األسرة و ارتالجنسين و توزيع المسؤوليات األسرية بحيث تحمل المرأة النصي

غير مشروطة للجنسين  التأكيد على حق العمل إلى ضمان مساواة يهدفعدم االختالط بين الجنسين و مفهوم طاعة الزوج، و اشتراط في 

 .  للمرأةفي الحصول على فرص العمل و في توفير عقود وظيفية متساوية في األجور و المزايا مع مراعاة الوظائف اإلنجابية 

هذا  إزالةو بالرغم من  ،و في كثير من الدول العربية تشترط الدول الحصول على موافقة كتابية من ولي األمر للسماح بالمرأة بالعمل

فة باإلضاهذا الكتابية من النساء لتوظيفهن، ولي األمر موافقة تفعيل و تستمر المؤسسات في طلب االشتراط في السعودية إال أنه يبقى بال 

                                                 
 
3
 Woodrow Wilsonبرنامج الشرق األوسط   ،5002القوانين التقدمية لألسرة في الدول اإلسالمية، أغسطس " أفضل الممارسات" 

International Center for Scholars 
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لتجاهل مسؤوليات المرأة اإلنجابية في عقود األعمال فال تتوفر حضانات لألمهات الراعيات في أماكن التوظيف و ال توجد ضمانات بعدم 

تقييد فرص المرأة في العمل يؤدي العتمادها المادي على الرجل و زيادة الحمل أو التغيب لرعاية األطفال،  صرفهن من الخدمة في حال

أو حتى تقرير اإلنفاق  بالطالق أو الوفاةو إسهامه إما العائل دور رة و يحد  من قدرة المرأة على تقرير المصير في حال غياب أعباء األس

الوسط  هوو يشيع أيضا التمييز في الترقية الوظيفية و المزايا المادية ضد النساء، و المثال األوضح في السعودية ، بواسطة الزوج فقط

 .األكاديمي حيث تمنح الفرص القيادية بشكل استئنائي للرجال فقط

و تحصر الدول اإلسالمية عمل النساء في مهن محددة و يصعب تقدمهن الوظيفي في المناصب القيادية أو العامة، و هناك نسبة كبرى من 

و القطاع غير الرسمي بعقود مؤقتة و بال ضمانات للتقاعد أو ة األجر كما في المؤسسات العائلية أساء تعمل في قطاع المهن غير مدفوعالن

سرة مثل تركيا، حيث جعلت إدارة المنزل مسؤولية في األ اعمل المرأة و دوره عد لت بعض الدول من سياساتها تجاهو مؤخرا الحماية، 

لحق المرأة في العمل كأولوية إال إن عملت  ال ينظر القضاءفي السعودية  و .المادي على األسرة مشتركة بين الزوجين بما في ذلك اإلنفاق

تغي ر مقر عملها عما قبل الزواج فله أيضا بمعرفة الزوج قبل الزواج و لكن إن رغبت في العمل بعد الزواج فللزوج أن يمنعها قانونا و إن 

 ...جالقضاء أن عملها فيه ضرر على الزو يرى إال أنتشترط عليه صراحة في عقد الزواج أن يمنعها طالما لم 

b. حق األهلية القانونية 

لى ضمان المساواة الدستورية بين إيهدف الحق في األهلية القانونية و من الحق في األهلية القانونية المساواة بين الجنسين في الدولة، يض

لغاء التمييز القانوني ضد المرأة، تكوين نظام قضائي خال من االنحياز مع التنفيذ السليم للقانون، إعطاء المرأة حقوقا متساوية الجنسين، إ

 .  في إنجاز و إنهاء العقود و إدارة الممتلكات، و التعامل مع المرأة بشكل متكافيء في كل مراحل اإلجراءات القضائية

فالحق  المساولة بين المواطنين إال أن الممارسة العملية ال تحترم هذا الحق،في نظام الحكم السعودي تنص  على  8و بالرغم من أن المادة 

العقود و التعليم و التنقل و الحركة إجراء و الخاصة في الحصول على الحقوق األساسية للمرأة كاستخراج الوثائق الثبوتية و إدارة األعمال 

أو دخول الفرق اإلسعافية لنقل طالبة من مدارس  المرأة و لو من مالها الخاص و الدعاوي القضائية و حتى فتح حسابات بنكية ألطفال

، و يعود هذا التأسيس لمفهوم الوالية للتركيبة التاريخية للمجتمع القبلي و األبوي و الذي يفترض وجود مرتبط بموافقة أو تمثيل الوليلبنات ا

رجل يرعى كل امرأة و اعتبار النساء غير مؤهالت أو قادرات على تصريف شرونهن بمفردهن، ثم تم ترسيخ مفهوم الوالية بالتدريج في 

قامت بعض الدول بمساواة المرأة في األهلية القانونية بالرجل و حتى الزواج و الملكية،  حاور حياة المرأة بداية من التعليم و التنقلكافة م

مثل تونس حيث يسمح للمرأة بامتالك و إدارة الشركات و األعمال و أن تكون لها حسابات مصرفية و استخراج جواز السفر بنفسها، و في 

للمرأة أن تمتلك الشركات و األعمال و تعادل شهادتها في المحكمة شهادة الرجل، وال يوجد في الجزائر أي تمييز قانوني بين  لبنان يمكن

بعدم مخالفته للشريعة "النساء و الرجال، و تضع معظم الدول اإلسالمية شرط تطبيقها لمباديء المساواة في األهلية بين النساء و الرجال 

اواة بين الجنسين أو في المواطنة بال سمالالنص على حكام بشرية، و بالرغم من يشرعن للتمييز تحت مبررات فقهية و أمما " اإلسالمية

إال أن هذا النص الدستوري ال يترجم في العادة إلى قوانين و ممارسات  العربية الدساتير و أنظمة الحكممعظم تمييز بناء على الجنس في 

   ملزمة

c. الحق في التنقل 

بمرافقة محرمها، فال يوجد أساس  لمسافة معينة نص ديني صريح فيما عدا حديث وحيد يقيد حرية المرأة في التنقلبالرغم من عدم وجود 

و إعادة استنباط  في سياقه الزمني -في حال ثبوت صحته–ديني قوي لالستناد عليه في تبرير المنع الرسمي، كما يمكن قراءة الحديث 

، يهدف الحق في التنقل إلى ضمان حق المرأة في تمثيل نفسها في المستندات الرسمية و وثائق السفر، و األحكام بما يناسب طبيعة العصر

المرأة من التنقل و السفر بحرية و استقالية و ضمان أن للمرأة رأيا مساويا لرأي الرجل في القرارات الخاصة بمقر اإلقامة و حرية تمكين 

ارتباط  ان مختلف عن العائلة أمرا شائعا، بينمانقل للحصول على التعليم مثال أو العمل و اإلقامة في مكاالنتقال، ومع تعليم البنات أصبح الت

في أحمد تبرز قضية فاطمة و يحد  من قدرة المرأة على الكسب و تأمين الموارد في حياتها الخاصة، أو مرافقته بموافقة الولي  هذا الحق
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عدة لمرأة في اإلقامة بعد إجبارها على االنتقال من منزل والدتها المطلقة للعيش مع والدها و حبسها تقييد القضاء لحق االمدينة المنورة  

على خلفية رفضها العيش مع والدها بالرغم من كونها موظفة و مطلقة تعيل ابنتها و بالرغم من حكم محكمة التمييز لصالحها بحقها أشهر 

في اإلقامة اع فقهي على مرافقة الوليالشرعي في اختيار محل اإلقامة حيث ال إجم
4

، و تتعامل السعودية مع حق التنقل مثال بتناقض 

جتهن رات بال أي تنظيم قانوني أو استصدار للرخص و تمنع النساء في المدن مع حاء في البادية و القرى يقدن السياواضح، فتترك النسا

أولياءهن للتوقيع على تعهدات تمنعهن من القيادة تعاقب القائدات بإحضارللحركة و التنقل من القيادة، كما 
5

، و في معظم الدول الخليجية 

يمنع على النساء استصدار جوازات السفر بال موافقة من األولياء و يضاف لها في السعودية المنع مطلقا من السفر حتى في حال الحصول 

حد من قدرة النساء على التنقل للكسب أو التعليم أو غيره من النشاطات ر، و لهذا األمر أثر كبير في العلى الجواز بال موافقة ولي األم

 ...سيئة لعدم قدرتها على التصرفأسرية ، و يساهم أيضا في قبولها بأوضاع الضرورية لتمكين النساء عامةالشخصية أو ال

d. حق الجنسية 

يهدف الحق في الجنسية لضمان منح المرأة حقا مساويا في الحصول على الجنسية و نقلها للزوج و األطفال كما حق الرجل، تحفظت معظم 

دول الخليج على مساواة النساء بالرجال في حق الجنسية، ووضعت شروطا مختلفة لنقل الجنسية بين النساء و الرجال، وكانت اإلمارات 

دول الخليج العربي، و في الكويت ال حتم على المرأة التنازل عن الجنسية في حال تزوجت من رجل ال يحمل جنسية إحدى األكثر تشددا فيت

يمكن نقل الجنسية ألطفال المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي إال بعد وفاة الزوج أو طالقها، و يجعل ذلك التمييز من الصعب على 

بمعنى آخر يعاقب هذا  ن خيار زواجها من غير جنسيتها،م و الصحة و الخدمات العامة ألسرتها في بلدها و يقي دالمرأة ضمان حقوق التعليم 

التمييز المرأة على زواجها من شخص من غير جنسيتها و ال يعاقب الرجل، و منشأ هذه التحفظات القاعدة الفقهية التي تجعل األطفال 

كمفهوم حديث تظهر الجنسية ، حيث لم الجنسية إلى ةناالديب الخاصة كيفية تعميم تلك القاعدةد تفسير ليتبعون دين األب و مذهبه، و ال يوج

يحصل مية على جنسية المرأة حتى اآلن، بينما بعد ظهور اإلسالم بوقت طويل، وال يحصل الزوج األجنبي في أي دولة عربية و إسالإال 

و في  ،ية الدول بعدة شروط كوفاة الزوج في الكويت و لبنانفي بق، و يحصل األطفال على الجنسية األطفال على الجنسية في تركيا فقط

 ال يحصل الزوج على الجنسية مطلقا، و ، و في السعوديةتعقيدات إجرائية مطولة كما في مصرعد ، و بحال اإلقامة في المغرب و تونس

في حال عاما و عدم إقامتهم خارج المملكة و ال تحصل البنات على الجنسية إال  88يحصل أبناء المرأة السعودية على الجنسية بعد بلوغهم 

غير الالرجل مثل منح جنسيتها لزوجها و أطفالها  طيعتال تسا بهذعلى األقل، و المرأة السعودية  زواجهن من سعودي و إنجابهن لطفل واحد

   ...و الذكورأاإلناث سواء حصوله عليها و بال أي شروط لزوجته و أطفاله  فورو الذي يمكن له نقل جنسيته السعودية  ،السعودي

 :فصل الزواج .2

a. د السن األدنى للزواجتحدي 

مارسات تزويج الصغيرات في صدر ميوع الثابتة و تعتمد التشريعات الحالية على ش ال يوجد تحديد لسن الزواج في النصوص الدينية

ج في و من الهام تحديد السن األدنى للزوا كمحدد للسن األدنى في األحاديث المنقولة، البيولوجي البلوغاإلسالم كمرجعية، و ال يشترط 

و تشريعات الزواج الحديثة لما يترتب على الزواج من مسؤوليات دائمة على المرأة و للخطر البدني و النفسي على الطفلة من الزواج 

                                                 
4
 

http://saudiwomenrights.wordpress.com/2012/01/16/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%81%D8%A9%D8%B3%D

8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D8%AC%D9%86-

%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4/ 
 5

 

http://saudiwomenrights.wordpress.com/2011/06/20/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8

%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-

%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88/  
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و يهدف تحديد السن األدنى للزواج إلى تمكين الفتاة من الحصول على قدر كاف من التعليم النظامي بال انقطاع و ضمان المبكر، الحمل 

حقها في اختيار شريك الحياة بال إكراه أو ضغط و حقها في إعطاء موافقة مدروسة على الزواج عن وعي و علم و في ضمان النمو 

الحد األدنى مسألة من التحديات األهم في تنفيذ و عقلية ناضجة للمواليد و األطفال، جسدية و رعاية الجسدي و النفسي الكامل لحمل آمن و 

تم فيها ممارسات تزويج الصغيرات ياشترطت حدا أدنى لزواج الصغيرات الدول التي  وال زالتيتم تفعيلها، المكتوبة ضمان أن القوانين 

در وجود حمالت تثقيف و توعية بأضرار زواج الصغيرات في بالتزوير أو بالتعاون مع بعض العاملين في الجهات الرسمية، كما ين

ة على الممارسة، كما أن الفقر عامل أساسي في بم في تدني الوعي بالمخاطر المترتالمدارس أو الجهات ذات العالقة أو اإلعالم مما يسه

زواج الصغيرات في مناطق فقيرة بأسرها كما  تزويج الصغيرات للمقتدرين مقابل مهرا مدفوعا لولي األمر، و أدت الممارسة لتفشي تجارة

كما في المكافآت عدم تزويجهن  وبال أي سياسات تشجيعية لألسر إلبقاء القتيات في المدرسة  ا و مصر و اليمن و جنوب السعوديةفي سوري

للفرق عمري ع حد هي وضمثال زواج الصغيرات  تقنينإحدى وسائل بل بقاءهم في المدارس الدينية، التي تدفع لطلبة تحفيظ القرآن مثال مقا

أو تزويج طفلة  قانونيا  ال يمكنلتحقيق المصلحة للزواج و يصبح التكافؤ العمري شرطا و بالتالي بين سن الزوجين ال يتعدى خمس سنوات 

بعد عقد زواجها ( بال تحديد للسن)من رجل ثالثيني أو ما فوق مقابل المال كما هو شائع حاليا، و في السعودية فإن اعتراض البكر مراهقة 

وليها عن موافقتها فإن زعم بأنها وافقت و أنكرت الزوجة و أقسمت فيؤخذ  أن يسأل القاضي يستلزمقضائيا بحجة عدم الموافقة أو اإلجبار 

على موافقة الزوجة، و هو إما أن تكون المرأة قد مك نت الزوج من نفسها أو طالبت بالمهر أو النفقة، أو أن تذهب للسوق ( الدليل)بالبينة 

ضي النظر عن دعواهااه األدل ة يصرف القلشراء حاجيات الزواج أو أن يوجد بينهما أوالد، و لو ظهر أحد هذ
6

، و بالنظر إلى صغر سن 

الزوجة فالمعتاد أن يوقفها الخوف من معارضة والدها أو زوجها أو في الذهاب للمحكمة لتقديم شكوى كما يفترض و بالتالي تصبح شروط 

ها زوجها بالرغم من عدم رضاها و لكن وقف معها اإلثبات الرفض غير واقعية، و المثال األفضل قصة الطفلة نجود في اليمن حيث عاشر

تم فسخ الزواجمرور عامين على الزواج و و للزواج بالرغم من حدوث المعاشرة القاضي إلثبات رفضها 
7

دول الخليج و بعض تعمد و ، 

يتم التأكد من عدم تزويج  إلى اشتراط إمضاء عقد الزواج في المحكمة و بمعرفة القاضي حتىفي حال صغر سن الزوجة الدول اإلسالمية 

و ال يوجد حتى  ،، وهو شرط يخضع لتقدير القاضي و ثقافته المحليةالفتاة الصغيرة ألجل المهر أو المنافع المتبادلة لولي أمرها مع الزوج

 ...في السعودية سوى تقدير القاضي منع الممارسةضمانات حقيقية ت اآلن

b. تقنين تعدد الزوجات 

ارسة في أضيق الحدود للحد  من تأثيراتها السلبية على مللتعدد أو تقييد للمالهدف من تقنين مسألة تعدد الزوجات هو الوصول إلى حظر 

الزوجة و األطفال ووظائف األسرة، هناك اختالف حول مسألة التعامل الرسمي مع قضايا التعدد في الدول اإلسالمية، فبعض الدول تحظر 

معظم الدول كالجزائر و مصر و األردن و المغرب و بعضها  التعدد تماما كتونس و تركيا و بعضها يسمح بممارسته بشروط مسبقة مثل

تونس مثال ي لدول للسماح بالتعدد و تقييده، فيسمح به بال أي شروط مسبقة مثل دول الخليج و اليمن، تتعدد أيضا الشروط التي وضعتها ا

لعدل، وال يصبح للزواج أي تأثير و يمكن حيث يحظر تعدد الزوجات يلغى الزواج بطلب أي من الزوجين أو الولي أو األم أو وزارة ا

للزوجة أن تطالب بمهرها و يسمح باالعتراف بأبوة الزوج لألبناء و يجب أن تستوفي الزوجة العدة قبل الزواج من جديد، أما في الدول 

ديد، موافقة الزوجة السابقة قبل التي تقي د تعدد الزوجات فتوضع شروط مقي دة للمارسة مثل إبالغ الزوجات كلهن بنية الزوج بالزواج من ج

في حاالت عقم الزوجة األولى أو مرضها بما يؤثر على لياقتها للعالقة " عادلة وضرورية"الزواج من جديد، إثبات أن الزيجة الجديدة 

م الزوج إثباتات تؤكد عدم تأتثير الزيجة الجديدة على حياة زوجاته السابقات أو أطف الهن، أن يضمن الزوج العدل الزوجية أو جنونها، أن يقد 

زوجات بشرط الحصول على موافقة قضائية و يمكن للمرأة أن  4في معاملة الزوجات و األطفال، في المغرب يسمح بتعدد الزوجات حتى 

لتالي و لزوجة األولى التقدم بطلب الطالق، و باتحظر في عقد الزواج أن يتزوج زوجها عليها، كما يجب إبالغ كافة األطراف و يمكن ل

                                                 
6
 للقاضي حمد بن عبد العزيز الخضيري، القاضي بالمحكمة العاّمة بالرياض" اإلجراءات القضائية في حل المشكالت الزوجية"  

7
  http://www.14october.com/news.aspx?newsno=99596 
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بالرغم من أن القانون لم يمنع تعدد الزوجات لكنه منح الزوجة حق تقرير المصير و معرفة وضع زوجها و تقدير خياراتها بما يناسب 

بال مستجدات العالقة مع الزوج بعد زواجه، و في الدول الخليجية ال يوجد تقنين لمسألة التعدد فيما عدا إعالم الزوجة األولى بزواج زوجها 

حق الزوجة األولى  منحاشتراط إلثبات إعالمها سوى إرسال رسالة بريدية، و ال يوجد تقنين واضح يضمن علم الزوجة بزواج زوجها وال 

 ...حرية تقدير البقاء في الزواج أو الطالق بعد زواج زوجها أوو أوالدها بزواج الزوج تقدير الضرر عليها و 

c. تفاصيل إذن الولي و موافقة المرأة 

نين والية المرأة في عقود الزواج للتأكد من ضمان موافقة الطرفين بحريتهما على الزواج و السماح للمرأة باختيار زوجها و يهدف تق

ضمان عدم إجبارها على قبول زواج مرت ب باإلكراه و منعها من زواج اختارته بنفسها، كما يهدف إلى التقليل من استغالل الولي لسلطته 

 ...للوالد أو لألسرة  لى األخص الصغيرة لتحقيق مصلحة شخصيةفي تزويج المرأة و ع

و لعل ة البكارة و هو مذهب ( عند الحنفية و ابن تيمية و ابن القي م)هي لعل ة صغر سن المرأة  (سلطة األب شرعا لتزويج ابنته) اإلجباروالية 

، و ليس لغير األب والية إجبارالجمهور
8

للولي أن  يمكنو  وافقة الولي ليست ذات أهميةفي المذاهب اإلسالمية يرى الفقه الحنفي أن م، و 

التي لبكر ا حالة و يرى فقه الشيعة ضرورة موافقة الزوج و الزوجة و ضرورة موافقة الولي فييعارض الزواج على أسس محدودة للغاية، 

البكر على الزواج، و هو متفق مع الفقه الحنبلي و الذي يرى أن  "إجبار"يرى بعض علماء الشريعة أن للولي لم يسبق لها الزواج، بينما 

لولي األمر تزويج البكر و القاصرات، و يرى أيضا الفقه الحنبلي ضرورة موافقة العروس  ، و أنعقد الزواج يتم بين الزوج و ولي األمر

يرى الفقه الشافعي و المالكي و ، (و يصعب هنا تحديد معنى الرشد الختالف سن الرشد و عدم تحديده أحيانا في الدول اإلسالمية)الراشدة 

( التي لم تعد بكرا)، و تتطلب جميع المذاهب األربعة موافقة المرأة الثيب لمرأةأيضا إجبار الولي للبكر على الزواج لكن يتطلب موافقة ا

سوى في المذهب الحنفي و مطلقا إبرام عقد زواجها بنفسها بال يسمح للمرأة الثيب  لكن في الممارسات على إبرام الزواج بنفسها، 

لغيره و ليس لألمبناته نكاح لولي األمر أن يوصي بوالية فإن  و باإلضافة لذلك ،الجعفري
8

... 

و خصوصا الصغيرة و البكر بيئات األشد فقرا و احتياجا يجعل المرأة و خصوصا في ال الزواج أو اشتراط موافقتهمنح الولي حق عقد 

كما تكمن  عرضة الستغالل الولي ألجل الحصول على المال كما هو مشاهد في الدول األكثر فقرا مثل اليمن و سوريا و مصر و المغرب، 

يا و ماليزيا و في دول خطورة سلطة الولي في عقود الزواج إلى إمكانية فسخ العقد بحال رفض الولي للزواج، كما في مصر و إندونيس

و في السعودية تم  الحكم بفسخ زواج  ال يمكن عقد الزواج مطلقا حال رفض الولي إال بموافقة القاضي و رفع والية األب،  ، حيثالخليج

وجة عند رفض تنفيذ الحكم للبقاء اعترضوا على كفاءة الزوج و اضطرت الز( اإلخوة)جها بعد وفاة والدها ألن األولياء الجدد سيدة من زو

و )و في إيران و األردن و لبنان و سوريا و تونس تصبح موافقة الولي ضرورية في حال كانت الزوجة صغيرة في السجن مع ابنتها، 

ان التي ال تشترط موافقة الولي لعقد زواج النساء الراشدات مثل المغرب و باكستان و ، و حتى في البلد(يتفاوت تحديد سن الرشد بين البلدان

و تركيا يمكن لألولياء أن يقوموا بتزويج الفتيات كممارسات خاضعة للعرف نتيجة لعدم التطبيق الصارم للقانون و لجهل النساء بالقوانين، 

و يلزم لذلك أن تثبت المدعية دعواها األولياء الموافقة على تزويجهن، في السعودية تستطيع النساء رفع دعوى عضل في حال رفض 

بالبي نة كوجود شخص كفؤ مستعد للزواج بها، فيقوم القاضي وقتها بنقل واليتها ألحد أقرباءها أو يزوجها القاضي، و تظهر هنا معضلة 

 ،زوجهاتقرير المرأة لحق ا عقبة في هالمجتمعي و ليس الشرعي مما يجعل فالكفاءة أمر تقديري خاضع للعرف تقدير الكفاءة في الزوج، 

قضاة فال يقبل طلب سيدة تريد و نتيجة لضوابط و تعليمات األمن للفي السعودية اختالف الجنسية مثال غير معتد  به في الشرع التقليدي، و 

بدليل زواج الموالي في عهد رطا لصحته فاءة في الزواج ليست شالك والزواج من كفء ال يماثلها في الجنسية إن لم يوافق ولي أمرها، 

من األولياء و بالتالي يصبح حق المرأة في تقرير زواجها مرتبط بالولي و من يأتي بعده الرسول من الشريفات و لم يفسخ زواج أي منهم، 

                                                 
8
 للقاضي حمد بن عبد العزيز الخضيري، القاضي بالمحكمة العاّمة بالرياض" اإلجراءات القضائية في حل المشكالت الزوجية" 
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ل حق المرأة أيضا بتقدير الدولة لمكانة المرأة كمواطنة فتمنع من الزواج بغير جنسيتها بقرار إداري،  و مرتبط و يتجلى هنا كيفية تحو 

 ...(تقدير الدولة لمواطنتهامرتبط ب) سياسيو  ( مرتبط بذكورة الولي) تمييز جنسيالشخصي إلى 

 في فصل الطالق .3

a. تفاصيل الحق في الطالق 

، و ال تملك "حادي الجانباألبالطالق "الرجل بحسب التشريع اإلسالمي حق إيقاع الطالق بال قيد أو شرط من جانبه و يسمى هذا يملك 

ة نتيجة لضرر واقع المرأة إيقاع هذا الحق بمفردها فال بد لها من اللجوء للقضاء لفسخ الزواج أو الخلع أو إجبار الزوج على الطالق ببي ن

و جملة األمور المتعلقة بترتيبات األسرة بعد الكثير من العقبات للحصول على هذا الحق، نساء العليها، و في الممارسات العملية تواجه 

هدف المطالبات ت... ساء في المطالبة و الممارسةالطالق مثل الحضانة و النفقة و زيارة األطفال و الزواج من جديد تمث ل استضعافا كبيرا للن

ضائي، و النسوية بتقنين الطالق بحيث يتم ضمان أن ال يطل ق الرجل زوجته بال سبب و بال إعالمها و بدون أسباب واضحة و بال إشراف ق

اشتراط اإلشراف القضائي في )تهدف إلى تمكين المرأة و الرجل من الحصول على الطالق على أسس متماثلة و بإجراءات متماثلة 

 ...، و تهدف إلى ضمان الترتيبات المالية المالئمة للمرأة في حال الطالق(نالحالتي

م حق الطالق و عام يهدف ضمان المساواة في إنهاء الزواج أن يكون الطالق تحت إشراف قضائي يثبت عدم التعس ف في استخدابشكل 

ة القانونية بإنهاء الزواج في حال عدم و يمنح حق الخلع في الشريعة طريقا للمرأة للمطلبناسبة للطرفين فيما بعد، ضمان الترتيبات الم

ت فقد تم إقرار هذا الحق بشكل محدود قانونيا في عدد من ، و في الممارساو لكن باشتراط رد  المهر الرغبة في استمراره أسوة بالرجل

أة بطلب الطالق على اساس عدم رغبة المرأة في يسمح القانون في باكستان للمربشرط رد  المهر، و( 5000عام )لمة مثل مصر سمالدول ال

ال يسمح بالزوج بتطليق زوجته إال بعد التأكد من وجود ( 8521انون ق) ، و في سوريا"خوفا من عدم إقامة حدود هللا"الحياة مع زوجها 

، و في الشريعة تعتبر المتعة نفقة تقديرية يجب منحها ذريعة شرعية و يعاقب الزوج على الطالق التعسفي بدفع نفقة للزوجة تقد ر بنفقة عام

قايضة الزوجة الزوج لزوجته و غالبا ما تتم مبحسب نصوص القرآن للمطلقة و لكنها غير مقننة قضائيا بحيث يشترط دفعها عند تطليق 

لصعب إثباته فمن ا ني أن يكون الطالق شفهياللزوج يع الشرعي و ألن حق الطالق، مقابل منحها الطالق لمتعةكاحقوقها للتنازل عن 

م بينة للقضاة إلثبات وقوع الطالق الشفهي قضائيا، ففي السعودية مثال و إلثبات الطالق على النساء أ من و موق ع إما بإقرار مكتوب )ن تقد 

أو بإقرار الزوج بوقوع الطالق عند سؤال القاضي له، ال يمكن إثبات وقوع الطالق إن لم يكن للزوجة بي نة فيصرف ( أو بشاهدينالزوج 

لقضاء السعودي على المرأة أن تثبت عيوبا أما الخلع فال يعامل بنفس المعالجة القانونية للطالق، فيشترط اعن دعواها،  القاضي النظر

هت الزوج و عليها هنا أن تعيد له مهره، و يوافق الزوج على ما اد عته عليه، أو أن تقدم الخلع ألنها كرخلقية أو جسدية في الزوج و أن 

، و هو قرار هيئة (هللا كان عليما حكيما يلجأ للتيحكم برد المهر كامال و بعضهم يختلف القضاة في تقدير المهر في السعودية، فبعضهم 

الدول ت بفاحشة مبي نة، و يسمح للزوج بمطالبة زوجته بالمهر إن أتسيجعل كل امرأة تطلبه، " بتقديرهم"كبار العلماء، ألن فتح باب الخلع 

وجود أسباب معينة، و ال تشترط نفس االشتراطات على المهر أو بالتنازل عن  العربية عموما إما تسمح للمرأة بطلب الطالق في مقابل

لتقدير القضاة تبرز هنا معضلة تقدير أسباب الطالق و قانونيتها، فهي متروكة  و، دة كالجزائر و إندونيسيا و تونسالزوج إال في دول محدو

أشهر هو عذر قانوني  4لفترة تزيد عن  ، رفض الزوج إقامة عالقة زوجيةنساءمن الحصول على الطالق عقبة أمام الو العرف بما يجعل 

 ...وديةمقبول في السعمقبول للطالق في الجزائر بينما عدم حضور الصالة في المسجد هو عذر 

b. حضانة الطفل و النفقة تفاصيل 

وي حقوق طبيعية على األبناء الذكور و اإلناث و ال و تعتبر القوانين اآلباء ذاألطفال و رعايتهم، تتساوى النساء مع الرجال في الحق في ال 

حضانة رعاية قصوى لألطفال و تمنح األب لسن الصغيرة حيث تتطلب التعطي األم نفس الحقوق، حيث تسمح لألم بحضانة األطفال في ا

ألقارب الذكور في استرداد األطفال بعد يمتد حق األب للجد و احق استرداد األطفال عند وصولهم لسن تقل فيه الحاجة لرعايتهم جسديا، و 

ساء في إعادة الزواج من جديد أو طلب إنهاء الزواج، ز يهدف وصولهم لسن البلوغ، و يمث ل التهديد بالحرمان من األطفال عائقا كبيرا للن
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أن تكون للمرأة كما الرجل حقوقا متساوية في الحضانة و حق المساواة بين المرأة و الرجل في الوصاية على األطفال و النفقة إلى ضمان 

، "الملكية األبوية"حق  طفل فوقدير مصلحة الالمسؤولية عن تقرير مصير األطفال و تغطية تكاليف معيشتهم، و إعطاء األولوية لتق

م قوانين   الحضانة حقوقا متساوية لألم و األب و أن ال تستبعد األمهات أو تنتهي سن الحضانة وفقا لنوعالوضع األمثل يقضي أيضا بأن تقد 

األب أو  وفقا لزواجو ليس مثل إيران و السعودية ية تنزع حقوق الحضانة عن األم بزواجها األطفال، و في الكثير من الدول اإلسالم

و في تونس و تركيا تتحقق بعض مباديء المساواة في الحضانة و الوصاية، فتحتفظ ليس بارتحاله، بارتحالها بعيدا عن مقر إقامة األب و 

القانون ، إشرافية أقل على األطفال لألم حقوق معسؤوليات أكبر اك مالحضانة و ينفق األب حتى سن الرشد و لكن ال زالت هناألم ب

النظر عن و تستمر حضانة األطفال بغض ي لألسرة منح المرأة حقا في الحضانة بالرغم من زواجها و ايتعادها عن مقر األب، المغرب

أثناء  حضانة أو الوصايةو القانون التونسي يمنح كال من األب و األم حقوقا متساوية في ال، (عاما 88)جنسهم حتى بلوغهم لسن الرشد 

السفر و )الزواج، و يقرر القاضي الحضانة بعد الطالق على أساس المصلحة للطفل، فتحتفظ األم مثال بحق الوصاية على شؤون الطفل 

إن حصلت على حق الحضانة، و ليس ألي حاضن أن يرفض حق األب أو األم في زيارة األطفال و مقابلتهم بل يجب أن ( عليم و النفقةالت

ته لطفل بأنه ليس أبا للطفل و تقسم فيه و هناك مسألة اللعان و نفي الولد، و ، قات السفريدفع أيضا نف هو إجراء يقسم فيه الزوج الشاك  في أبو 

سقوط حد  القذف عن الزوج، و سقوط حد  الزنا عن الزوجة و الفرقة : تشملالزوجة بكذب زوجها، و يترتب على اللعان إجراءات فقهية 

نفي الولد عن الزوج و نسبته ألمه، و هناك مناطق كاملة كجنوب السعودية توجد فيها هذه الممارسات و ال تثار المؤب دة بين الزوجين و 

و بحسب قاض سابق فاإلجراء يعني صدور صك من وصمة االجتماعية المصاحبة للحاالت المتأثرة بها، المسألة بشكل عام للحرج و ال

ه إلدارة األحوال المدنية و إثبات نسب الطفل كابن فالنة  ، و ترفض معظم األمهات ذلك (ن فاطمة مثالمحمد اب)المحكمة يسل م لألم للتوج 

وثائق رسمية للحصول على الحقوق األساسية كالتعليم و العمل و  الحصول على الطفل بح بمقدورخوفا من التمييز ضد الطفل و ال يص

و يمكن حل مسألة اللعان باختبارات طبية حديثة و بحماية الطفل من العواقب عي للطفل و تهميشه، ، عدا عن النبذ االجتماالعالج

 ...ال يحرم من فرص الحياة السليمة هميا حتىاالجتماعية الضارة و معاملته كاألطفال اللقطاء و منحه اسما و

و  فإن حقوق األرملة و أطفالها بعد وفاة الزوج مهمة بمثل حقوق إنهاء الزواج، و تهدف إلى ضمان حقوق األرملة في التفقةبالمثل و

ف االجتماعي، في جنوب و قضايا الميراث حاليا من أصعب القضايا في البيئات األفقر و األكثر انقيادا للعرأطفالها، الميراث و حضانة 

ث النساء أرضا  خالفون العرف المت بع و لو مطلقا، و في حديث مع أحد القضاة ضكر لي انتشار الظاهرة و أن القضاة ال يالسعودية ال تور 

ر ، "للمصلحة العامة"رقة و االختالف و تحقيقا من الف ةخالف الشرع حفاظا على األسر و هناك فرق بين الوصاية المالية على أموال القص 

فيما عدا في  وفاة الزوج بعد( مالية ووالية) ة الكاملةو بين الوصاية الخاصة بالرعاية و الوالية، وال تمنح األم في كثير من األحيان الوصاي

ر تونس و تركيا  ...و الجزائر و إندونسيا، بينما في سائر الدول العربية تمنح األم حق الحضانة و ليس الوالية على القص 

 

 كيف يتّم تمكين المرأة عبر القوانين و السياسات العامة في األحوال الشخصية؟

و هو اختالف منشأه يثبت مدى االختالف الرسمي و العرفي في التعاطي مع حقوق المرأة في المجال الشخصي، السابق االستعراض 

فحص و اإلنجاب أو تحصين الزوج أو إرضاع األطفال،  ها الحاجة للنساء فيق بأدوار عتيقة للمرأة انحصرت فيتاريخي متعلبشري و 

ليس فقط سريع لمعضالت تمكين النساء في العالم العربي يثبت أن جزءا كبيرا منها متعل ق بمحودية قدرة النساء على تقرير المصير 

، مما يفرض على أي متعقل يبحث عن العدالة و األمن ألفراد ع األدوار في األسرةبسبب سوء توزين، و ذلك ألنفسهمن و لكن ألطفاله

عتبار للنساء كشريكات في الحياة و ليس كتابعات و أن تصبح في القوانين التي تحكم الفضاء الخاص بما يعيد االأألسرة كافة أن يعيد النظر 

األمر األهم هو تحويل التشريع القضائي من  ،لى اآلخن الشركة بين الزوجين و ليس عن سلطة أعلى ألحدهما عالسلطة في األسرة ناشئة ع

 ...متداوالا فت رأيا فقهيا أو نصولو خالفي حماية النفس و الجسد و المال التبعية المطلقة لإلرث الفقهي حرفيا إلى تحقيق المقاصد الدينية 



صية في العالم اإلسالميرؤية لقوانين األحوال الشخ/ الدوسريهالة   

2102يناير  6ملتقى األحدية   Page 10 
 

حق إمضاء عقود الزواج بال إجبار و ال إكراه، و أن ال حق المواطنة الكاملة، و النساء بداية قوانين األحوال الشخصية يعني ذلك أن تمنح و 

رأة بانقطاع أو تعثر تعليمها و بالتالي قدرتها على الكسب في المستقبل باإلضافة يتم تزويج الصغيرات النتفاء المصلحة المتحققه للم

و أن تمنح األمهات حق مساوي لحق اآلباء في رعاية   عاشرة الزوجية،مالحمل المبكر و الللمخاطر الصحية و النفسية على الصغيرات من 

 بتساو عدم التعس ف و ضمان حقوق الطرفين األطفال و تقرير مصيرهم، و أن يتم الطالق بإشراف قضائي في كل األحوال و أن يراعى فيه

تقن ن ممارسات التعدد بما يضمن علم الزوجة األولى و قدرتها على تقرير مصيرها بعد زواج زوجها، و أن تراعي بعد الطالق، و أن 

بما يضمن ( مالية و تقديرية)األب في حضانة األطفال و ضمان الوالية التامة الكاملة للحاضن بعد الطالق  القوانين التساوي بين األم و

( عاما 88)لرشد المعتبر علميا و أن ال يتم التمييز في الحضانة بناء على جنس الطفل أو عمره، و أن تمتد الحضانة لسن امصلحة الطفل، 

لة ألي قة نفو أن تمنح األرملة حقا في اإلرث و الالحضانة، أو عجز الحاضن عن  ألولويتها لرعاية األطفال، و أن يتم اعتبار الثروة المتحص 

ا بينهما بعد الزواج بناء على ذلك، و أن يعاد النظر في تقدير من الزوجين خالل الزواج ثروة مشتركة ساهم فيها الطرفين و يتم توزيعه

ه معايير القضاء كالشهود أو إقرار طرف معتد كتابيا أو مفهوم الضرر و كيفية إثباته و خصوصا ألن الفضاء الشخصي فضاء ال تتوفر في

و أن يعاد االعتبار لألطفال لطرفين ال الزوج فقط، في المحكمة، و أن يعاد النظر في األسباب المستدعية لفسخ الزواج باعتبار مصلحة ا

تحت باب بمفاهيمه المثبتة علميا اعتبار العنف الزوجي و بتحقيق مصلحتهم فوق تقديم عقوبة المرأة على الخيانة الزوجية و وسائل إثباتها، 

و أن و يترك لها تحديد رغبتها بالبقاء من عدمه في مؤسسة الزواج، بحسب ما ثبت علميا اعتبار التعدد خيارا يضر بالمرأة لضرر، و ا

 ...تمنح النساء توعية ثقافية كاملة بالقوانين و الموارد التي تضمن حقوقهن في األحوال الشخصية

 

الكاملة و اعتبار شراكتهن في إلى تمكين النساء ال يتم  إال عبر تعديل القوانين المتعلقة باألحوال الشخصية بما يضمن أهليتهن الطريق 

و كما يظهر استعراض القوانين الشخصية أن تقرير المصير للمرأة كما تمليه هذه ، واجبات و مزاياه من مسؤوليات والزواج و ما يتبع

نه شأن سياسي تتقرر بموجبه حقوق كالجنسية و األهلية القانونية أمام القوانين هو ليس شأن خاص فقط مرتبط بدورها في األسرة و لك

اجتماعي تقرر بموجبه الدولة كيف هو شأن الثروة الزوجية، و  رر بموجبه الدولة كيف تتوزعقسسات الدولة، و هو شأن اقتصادي تمؤ

بات، و هو شأن مدني يتحمل فيه تتعامل مع األطفال في أوضاع الزواج المختلفة و مع النساء في واليتهن على أنفسهن سواء كن أبكارا أو ثي

همال و عدم المساواة، و يدفع المجتمع ثمن ذلك في الفضاء الخاص من العنف و العضل و اإل فيو األطفال المجتمع كلفة إهمال أمن النساء 

طفال و افي كلفة العالجات الجسدية و النفسية تفشي الجريمة و الخروج على القوانين الظالمة في حال عدم تحقيقها لمصالح النساء و األ

على المجتمع المدني أن يناصر قضايا العدالة و المساواة و أمن النساء في المجال الخاص حتى ت الجبر و العضل و األسر، لتوابع سياسا

 ...و احترام المرأة كشريك متساو في األسرة و في المجال العامتتم تنشئة األطفال على هذه القيم 

 

 

 

 


