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 حقوق المرأة في األسرة والزواج
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  : المقدمة 

ه ھي حقوق االنسان وھذه حقیقھ التحتاج الى تاكید ، الن المرأة  انسان مثل الرجل أحقوق المر
ومن المسلم بھ ان حقوق االنسان مفھوم شامل متكامل ال یمكن تجزئتھ وقصره على فئھ دون 

تناسب الرجل اكثر من غیرھا من فئات المجتمع او حجب بعض الحقوق عن المراه النھا 
 .أة المر

یعات الوطنیھ من اعداد مشروع ورقتي لتتعرف المرأه في ضوء التشر الھدف إن وحیث
االساسیھ للحقوق االنسانیھ  حقوقھا وتوعیتھا بالمفاھیم والمضامین ةاھیعلى موالمواثیق الدولیھ 

وذلك بما تم اقراره في الدستور الكویتي او التشریعات القانونیھ او المعاھدات الدولیھ ، ه أللمر
 . الكویت ھا دولةالتي صادقت علی

بحث  فى الجانب االنمائى من خالل مشروع ورقتى كلفنى بال ةمم المتحدن برنامج  األإوبما 
حوال غیر أفى الزواج واالسرة وفقا للمذھبین السني والجعفري و  اةالخاص بحقوق المر

ن استمد حقوق المرأة من النصوص الداعمھ لھا وھي أفبات من الضروري ،  المسلمین
   :  وفقا لآلتي ادر االساسیھالمص

 
: الدستور الكویتي أوالً   

۹نص الماده     
االسرة اساس المجتمع ، قوامھا الدین واالخالق وحب الوطن، یحفظ القانون كیانھا ، ویقوي 

.اواصرھا ، ویحمي في ظلھا االمومة والطفولة  
 

: االعالم العالمي لحقوق االنسان ثانیاً   
۱٦نص الماده   

 والمرأة متى ادركا سن البلوغ ، حق التزوج و تأسیس اسرة ، دون اي قید بسببللرجل 
وھما متساویان في الحقوق لدى التزوج وخالل قیام الزواج  ، العرق او الجنسیھ او الدین

 ال یعقد الزواج االبرضا الطرفین المزمع زواجھما رضاء كامال ال اكراه فیھ ولدى انحاللھ
 .في المجتمع ولھا حق التمتع بحمایة المجتمع والدولھ ةواالساسی ةالطبیعیسره ھي الخلیھ األ

 
۱-۱۰: العھد الدولي للحقوق االقتصادیھ واالجتماعیھ والثقافیھ تنص الماده  ثالثاً    

وجوب منح االسره التي تشكل الوحدة الجماعیھ الطبیعیھ و االساسیھ في المجتمع اكبر قدر 
ھد وخصوصا لتكوین ھذه االسره و طوال نھوضھا بمسؤولیة تع ممكن من الحمایھ والمساعده
.وتربیة االوالد الذین تعیلھم  
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۱۹٦۲: اتفاقیة الرضا بالزواج والحد االدنى لسن الزواج وتسجیل عقود الزواج لسنة  رابعاً   
.یجب ان ینعقد عقد الزواج برضا الطرفین المزمع زواجھما رضاء ال إكراه فیھ  

 
۱۹۷۹لسنة  القضاء على كافة اشكال التمییز ضد المرأة: اتفاقیة  خامساً    

منھا للقضاء  ۱٦والتي تعد دستورا لحقوق المرأة علي مستوى العالم ، وقد خصصت الماده 
بالزواج والعالقات العائلیھ مع وجود  ة ة االمور المتعلقفي كاف رأةتمییز ضد المالعلى 

.بنودھا دولة الكویت على بعضلتحفظات   
۱٦الماده  نص  

تتخذ الدول االطراف جمیع التدابیر المناسبھ للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة االمور 
ه بین الرجل المتعلقھ بالزواج والعالقات العائلیھ، وبوجھ خاص تضمن على اساس المساوا

 ي:والمرأة كاآلت
 . نفس الحق في عقد الزواج -آ

 . وفي عدم عقد الزواج االبرضاھا الحر الكامل نفس الحق في حریة اختیار الزوج ، -ب
 ).نفس الحقوق والمسؤولیات اثناء الزواج وفسخھ (تحفظات دولة الكویت -ج

   

۸٤لسنة  ٥۲: الحمایھ القانونیھ وفق قانون االحوال الشخصیھ رقم  سادساً     
والزواج یقصد باالحوال كل مایتعلق بشخص االنسان كاالھلیھ والرشد والوالیھ على النفس 

 من الشریعھة تستمد احكام االحوال الشخصیو ، والطالق والنسب والمیراث والوصیھ
یعتبر  اقرار قانون االحوال الشخصیھ كفالة  المزید من و  لكمام مااالسالمیھ وخاصھ فقھ األ

قامة التوازن العادل بین الرجل والمراه في مجاالت العالقھ االسریھ فقد نظم إو أةحقوق للمرال
ماده بدأھا بالزواج ثم الفرقھ والوالده واثارھا والوصیھ والمواریث واختتمھا  ۳٤۷القانون 

. باحكام ختامیھ   
 

: لمنھاج الصالحین للسید السیستاني : الفقھ الجعفري وفقا سابعاً   
 ةلتنظیم العالقات االسریة ق منھاج الصالحین االحكام الشرعینظمت المسائل الفقھیھ وف
 ةة تحدث عن احكام الزواج واحكام الرضا واحكام الحضانفبدای اةوالحفاظ على حقوق المر

 . واحكام الطالق واحكام النفقات واحكام االرث
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  : أھم النقاط 
 

ه ان تكون أالتي تحتاج المر ةساسیھم المواضیع األأ مشروع ورقتي بحصروقد قمنا من خالل 
  : وھى كالتاليحكامھا وتفاصلیھا أكثر درایة بأ
الخطبھ ، الزواج ، الطالق ، الحضانھ ، النفقات ، الطاعھ ،النشوز ،الرؤیھ ، اثبات النسب ،  

وكذلك الظھار ، طار نظري قابل للتطبیق التنفیذي وفي ا المخالعھ ، المیراث بطریقھ مبسطھ 
التي  ةأةبالمرللنھوض  إستكمالة ي یستلزم سد فراغات القصور الذلشرع مللماینقص واقتراحھ 

  .لنصفھا الرجل صف المجتمع والمكملھھي ن
 

 

  توصیات دراسة حقوق المرأة في األسرة والزواج :- 
 
تفعیل دور مركز الرؤیة التابع لوزارة األوقاف لتنفیذ احكام الرؤیة  بعیداً عن المخافر  •

 حفاظاً على األبناء.
اإلسرة من جمیع النواحي إنشاء محكمة متخصصة بشؤون األسرة لتدیر إختصاصات  •

 القانونیة والنفسیة واإلجتماعیة مع متابعتھم.

السعي إلنصاف المرأة الجعفریة (حیث إن الفقھ الجعفري مازال باب اإلجتھاد بھ  •
مخاطبة السید السیستاني لإلجتھاد في بعض المسائل التي تحتاج الى من خالل مفتوح) 

ي التنازل عن حقوقھم المترتبة على الزواج تعدیل وذلك بسبب إستغالل الرجال للنساء ف
 والطالق وذلك بسبب صعوبة األحكام الفقھیة.

صرف النفقة الزوجیة واألبناء في تسھیل حصول المرأة على إدارة شؤون المحضون  •
 بمجرد الحصول على حكم حضانة وعدم إرھاق القضاء بذلك.

 رفع سن الزواج للذكر واألنثى لسن الثامنة عشر. •
 لدورات التدریبیة وتوعیة المقبلین على الزواج بالحقوق والواجبات.إقرار ا •
إیجاد باحثین متخصصین لمتابعة حالة األسرة التي تعاني من مشاكل أسریة ومراقبة  •

 الحاضن والمحضون.
السعي في تسھیل إجراءات التقاضي والسعي على عدم إطالة امد التقاضي في دعاوى  •

 النفقات.
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 اءات التنفیذ في أحكام النفقات.السعي على تسھیل إجر •
إقامة الدولة بنك یقوم بصرف النفقات للزوجة واألبناء والرجوع على الزوج بما تم  •

 تسدیده.
 إضافة نص تشریعي جدید (دعوى الخلع) في قانون االحوال الشخصیة. •
وإعطاء من  1984لسنة  51) من قانون األحوال الشخصیة 30تعدیل نص المادة ( •

 حق تزویج نفسھا ومباشرة عقدھا. 35بلغت سن 
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