
 

 
 عالن العالمي لألسرةاإل

 
 

والتي  0Fi،عالن العالمي لحقوق االنساناإل الحقيقة التي تضمنها   نعيد التأكيد على ،من مختلف البقاع والثقافات نحن الشعوب
ولها  ،األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمعأن "وهي  2Fiii،الوطنيةمن دساتيرنا  والعديد 1Fii،المعاهدات الدولية عكستها

وحماية  بإحترام مة أخالقياً ملزَ  الدولو وجود األسرة يسبق وجود الدولة، بالتالي فإنو ".حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
 كرامة األسرة وحقوقها األصيلة. 

 
ساس حجر األ  تمثل ، مرأةلرجل واالبين  الذي يجمع  الزوجية  على رباطقائم مجتمع عالمي  بمثابةوهي ، نعلن أن األسرةإذ و

حصن ال فإن األسرة هي 3Fiv،التاريخ حضارة عرفها بإعتبارها األساس الراسخ أليولإلنسانية.  األملللمجتمع، والقوة لشعوبنا، و
  والرخاء والسالم.  التنمية ومفتاح لحرية ل المنيع 

 
لرفاه  لتعليم القيم الضرورية ولى واألهم األوالمدرسة  لألطفال،  الطبيعي ومهد الحياة الجديدة والمالذ  ينبوع يضاً أهي  سرة األ

 4Fv.هي التي تربطنا بالماضي وهي جسرالعبور إلى المستقبل إن األسرة حقاً  األطفال والمجتمع. 
 

وغيرهم الذين  وصياءباء واالجداد واألاآل التي يقدمهاالمتفانية  ونحن نقدر بكل إمتنان الخدمة ،األطفال هم مستقبلنا
نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي واالجتماعي نموا طبيعيا سليما في " زمة للطفل من أجلوالتسهيالت الال الفرص يوفرون

 منصوص عليه في إعالن حقوق الطفل. كما هو 5Fvi"،جو من الحرية والكرامة
 
لحقوق  يفى االعالن العالم  ينكما هو مب 6Fvii"،الحق في مساعدة ورعاية خاصتينلألمومة والطفولة " فإن  دراكاً لذلكإو

نعلن لذلك و 7Fviii".يجب أن تتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما" فإنه حقوق الطفل إعالنوكما جاء في  نسان،اإل
توفر أضمن حماية من حيث  ،حاضنةالراعية والبحكم وظيفتها بين رجل وامرأة، و تقوم على عالقة الزوجية  والتي األسرة أن

  .األطفال الرعاية الخاصة والمساعدة التي يستحقها
 

رة، كما نذكر واألس السريع للزواج التدهور التي تصيب األطفال والمجتمع بسبب  بالغ القلق إزاء الكوارث المتصاعدة يساورنا
والمجاعات والزالزل  الغزواتك كوارث عدة من قادرة على تنجو مم "على مر التاريخ، كانت األ نه أبالمقولة 

على الحكمة القديمة ايضاً نؤكد و 8Fix".التفكك األسري بداً قادرة على ان تنجو من عواقبأولكنها لم تكن  ،واالزمات واألوبئة
 9Fx.سرة أوالدون ترتيب األ  يمكن ترتيب العالمالقائلة بأنه ال 

 
لكل   الفريدةوالقيمة  سهاماتوتقدر وتحمي اإل ؛والمرونة والوفاء بالصدقيتسم  اً زواج وتتيح تكرم نحن ندعو إلى ثقافة

بوة لألزواج ولل وللتهيأ ماملى األإ للتطلع  الالزمة للشباب  ةالقيم والرؤي بدورها وتشجع؛ حياة أطفالهمفي األمهات و اآلباء   من
 ناجحة.ال
 
أن يضعوا  الحكومية،  وعلى جميع المستويات والوطني،السياسات، على الصعيد الدولي،  ننا ندعو المسؤولين وصناعإ

 التدابير الرامية إلى صون وتقوية الزواج واألسرة. السياسات ويقوموا بتطبيق فوراً 
 
سرة بوصفها النواة األ حماية وتقوية  أولوياتهمقمة ن يضعوا في أمكان  صحاب النفوذ في كلأننا نحث المواطنين والقادة وإو

  الرخاء والسالم والتقدم. وأملنا الوحيد لتحقيق للحضارة كأساسعنها ال بديل  التي



                                                 
i  3( 16، المادة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.( 

ii  العالمي لحقوق اإلنسان) من اإلعالن 3(16المادة  التي تعكس  المعاهدات الدولية بنود 
األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع " :الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالدولي  عهدال

 ).1( 23" المادة والدولة
رة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، وجوب منح األس"  الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: العهد

ينعقد أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه األسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية األوالد الذين تعيلهم. ويجب أن 
 ).1( 10" المادة الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء ال إكراه فيه

iii  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:3( 16المادة  مع الوطنية الدستورية المتسقة  البنود ( 
ة "األسرة هي الركيزة األساسية للمجتمع، ويجب أن تكون محمية من قبل الدولة. وعلى الدولة إتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق الصحة البدني أفغانستان:

 .54، المادة 2للطفل واألم." الفصل والروحية لألسرة، وخاصة 
 .53.2، المادة 4، الفصل 2بحماية خاصة من الدولة." الجزء  "الزواج واألسرة يتمتعان ألبانيا:

 .58، المادة 4، الفصل 1"تتمتع األسرة بحماية الدولة والمجتمع." الجزء  الجزائر:
 .13.2المادة  ،3، الفصل 2األسرة، والتي تمثل الركيزة األساسية للمجتمع." العنوان سياسة لحماية  "يجب على السلطات العامة أن تدعو إلى أندورا:
، 1، القسم 2، الفصل 2حماية خاصة من قبل الدولة." العنوان  لها موضع "إن األسرة هي النواة األساسية للتنظيم االجتماعي ويجب أن تكون  أنغوال:
 .35.1المادة 

 . سي. 3 ، المادة2" الفصل  حياته األسرية في  التمتع بالحماية "يحق لكل شخص في أنتيغوا وبربودا  أنتيغوا وبربودا:
 .35، المادة 2"األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية للمجتمع." الفصل  أرمينيا:

من قبل الدولة. األمومة  األسرة والزواج محميان ....  الدولةتحت حماية خاصة من  عنصراً أساسياً في المجتمع ،تكون ،بصفتها "األسرة  أذربيجان:
 .34.3، المادة 3، الفصل 2؛ الباب 17.1، المادة 2، الفصل 1واألبوة والطفولة يحميها القانون "القسم 

 ظلها في ويحمي ، وقيمها صرهاأوا ويقوي الشرعي، القانون كيانها يحفظ الوطن، وحب واألخالق الدين قوامها ، المجتمع أساس " األسرة البحرين:
 البدني الشباب بنمو خاصة الدولة تُعنى آما .والروحي األدبي والجسماني اإلهمال ويقيه االستغالل، من النشء، ويحميه ويرعى األمومة والطفولة،

 .أ.5، المادة 2والخلقي والعقلي. "الفصل 
الحق في  سن الرشد يكون لهما  الرجل و المرأة   بلوغ عند  "يجب أن يكون الزواج واألسرة واألمومة واألبوة والطفولة تحت حماية الدولة. بيالروسيا:

 .32، المادة 2على أساس طوعي ". القسم  عقد الزواج وتأسيس أسرة 
 .26المادة ، 2خاصة األم والطفل." العنوان  األسرة و "يجب على الدولة حماية بنين:

باعتبارها النواة األساسية للمجتمع، وتضمن الظروف االقتصادية واالجتماعية الالزمة من اجل تنميتها  سرة و تحميها "تعترف الدولة باأل بوليفيا:
 .63.1و  62، المادتان 6. "القسم  الزواج بين أي رجل وامرأة على الرباط الشرعي   .... يقوم متكامل  بشكل

رجل  بين أي   المستقرة ألغراض الحماية من قبل الدولة، فإن الرابطة "إن األسرة التي هي أساس المجتمع، تتمتع بحماية خاصة من الدولة .... البرازيل:
 .3، الفقرة 226، المادة 7، الفصل 7زواج. "العنوان   القانون لتحويل هذا الكيان إلى ويجب ان يمهد أسرياً  كياناً  وامرأة تعتبر

، 14، المادة 1"األسرة واألمومة والطفولة تتمتع بحماية الدولة والمجتمع .... يجب أن يكون الزواج اتحاداً طوعياً بين رجل وامرأة. "الفصل  يا:بلغار
 ).1( 46، المادة 2والفصل 

بين الرجل والمرأة.  الحر قوم على التوافقالدولة واجب حمايتها. الزواج ي "إن األسرة هي الوحدة األساسية للمجتمع. ويقع على عاتق بوركينا فاسو:
 .23،  المادة 4، الفصل 1"العنوان 

 .30، المادة 2توضع األسرة والزواج تحت حماية خاصة من الدولة." العنوان  "األسرة هي الخلية الطبيعية األساسية للمجتمع ....  بوروندي:
 ألساس الطبيعي للمجتمع االنساني" الديباجة .حماية وتعزيز األسرة التي هي ا "يجب على الشعب الكاميرون:

كل المجتمع. يجب حماية األسرة من قبل المجتمع والدولة وذلك  التي يقوم عليها والركيزة االساسية "األسرة هي العنصر االساسي جزر الرأس األخضر:
الظروف من  تهيئة  الدولة والمؤسسات االجتماعية ادها ... ويجب علىألفر بالنسبة الذات   إلنجاز وظيفتها االجتماعية ولتحقيق  لتهيئة الظروف المناسبة

 .4، 2-86،1، المادة 5ضمان وحدة واستقرار األسرة ". العنوان   اجل
، المادة 1الطبيعية واألخالقية للمجتمع االنساني. ويوضعان تحت حماية الدولة. "عنوان   القاعدة "الزواج واألسرة يشكالن جمهورية أفريقيا الوسطى:

6. 
، 2وان . "العن  يقع عليها واجب االهتمام برفاه االسرة الطبيعية واألخالقية للمجتمع. الدولة والجماعات اإلقليمية الالمركزية  "األسرة هي القاعدة  تشاد:

 .37، المادة 1الفصل 
 .1، المادة 1"الفصل .األخيرة هذه وتقوية  توفير الحماية ... للشعب واألسرة، لتعزيز  "إن األسرة هي النواة األساسية للمجتمع. من واجب الدولة تشيلي:
 .49من المادة  2من قبل الدولة." الفصل  "الزواج واألسرة واألم والطفل محميون الصين:
األسرة باعتبارها المؤسسة األساسية للمجتمع .... األسرة هي النواة األساسية للمجتمع. يتم تشكيلها على أساس روابط  "إن الدولة ... تحمي يا:كولومب

مع يضمنان الحماية . الدولة والمجت به طبيعية أو قانونية، من خالل القرار الحر بين رجل وامرأة لعقد الزواج أو من خالل االرادة المسؤولة بااللتزام 
 .42، المادة 2، الفصل 2العنوان ؛ 5، المادة 1"العنوان  سرة يجب عدم المساس بها.... ان شرف و كرامة وحميمية األ المتكاملة
سرة يكونان تحت االخالق والقيم المتوافقة مع النظام الجمهوري .... الزواج واأل "إن الدولة ملزمة بمساعدة األسرة في مهمتها كحارس على الكونغو:

 .32-31، المواد 2حماية القانون. " العنوان 
طبيعي وأساس في بناء المجتمع، لديها الحق في الحصول على حماية خاصة من الدولة ... الزواج هو األساس  "األسرة، كعنصر كوستاريكا:

 .52و  51، المادتين 5لألسرة." العنوان  الجوهري
 .5، المادة 1، الفصل 1بحمايتها. "العنوان   سرة تشكل الوحدة األساسية للمجتمع. وتتعهد الدولة"إن األ كوت ديفوار (ساحل العاج):

 .61، المادة 3، الفصل 3"تتمتع األسرة بحماية خاصة من الدولة." العنوان  كرواتيا:



                                                                                                                                                             
خلية األساسية للمجتمع، وتوكل ال بإعتبارها  بحماية األسرة واألمومة والزواج. تعترف الدولة باالسرة " تقوم الدولة  كوبا:
 .36و  35، المواد 4بين رجل وامرأة. "الفصل  طوعي ينشأ األجيال الجديدة. الزواج هو رباط في تعليم وتوجيه ووظائفها األساسية  مسوؤلياتها اليها

 ).1( 32، المادة 4اسية، الفصل والحريات االس تحت حماية القانون." ميثاق الحقوق األساسية "األبوة واألسرة هما جمهورية التشيك:
"جميع األفراد لهم الحق في الزواج من الشخص الذي يختارونه من الجنس اآلخر، وإنشاء أسرة. األسرة،  : جمهورية الكونغو الديموقرطية

ها تحت حماية السلطات العامة. " الوحدة األساسية للمجتمع االنساني، يتم تنظيمها بطريقة تضمن وحدتها واستقرارها وحمايتها. و يتم وضع  بصفتها
 .40، المادة 2، الفصل 2العنوان 

.... تكفل الدولة حماية األسرة .... يجب على الدولة  لألفراد األساسي للتنمية المتكاملة  المكان  "األسرة هي أساس المجتمع وهي جمهورية الدومينيكان:
 ).3( -) 2( 55، المادة 2، القسم 1، الفصل 2بين رجل وامرأة "العنوان مؤسسة الزواج  منظمة األسرة المبنية على  تعزيز وحماية

، القسم 2، العنوان 2األسرة باعتبارها الوحدة األساسية للمجتمع وشرط لتحقيق التنمية المتناغمة للفرد." الجزء  "تقوم الدولة بحماية تيمور الشرقية:
39.1. 

.... الزواج هو   بشكل متكامل تحقيق أهدافها  للمجتمع ويجب ان تكفل الظروف التي تدعم حمايتها بصفتها النواة االساسية  "على الدولة اإلكوادور:
 .67، المادة 6، الفصل 2لعنوان بين الرجل والمرأة. "ا  الرباط

تحقيق  تأمين الظروف المعنوية والثقافية واالقتصادية المالئمة من اجل "تكفل الدولة حماية األسرة باعتبارها أساس المجتمع ويجب غينيا االستوائية:
 .21، المادة 1األهداف." الجزء 

، القسم 2، الفصل 2"األسرة هي الركيزة األساسية للمجتمع، ويكون لها حماية من الدولة ... واألساس القانوني لألسرة هو الزواج." عنوان  السلفادور:
 .32، المادة 1

في المجتمع والحب واالحترام لألسرة .... األسرة هي الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع ولها حق التمتع  "إن الدولة تشجع قيم التضامن  :إريتريا
 .22.1، المادة 3.؛ الفصل 9.2من المادة  2بالحماية والرعاية الخاصة من الدولة والمجتمع "الفصل 

 2للمجتمع، يجب أن تكون محمية من قبل الدولة". الفصل   وكركيزة اساسية  اجل المحافظة على األمة ونموهامن  أساسية  "األسرة، بكونها إستونيا:
 .27من المادة 

 .34.3، والمادة 2، الجزء 3"األسرة هي الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة." الفصل  إثيوبيا:
 1. ويجب أن يوضعا تحت الحماية الخاصة للدولة. "المادة  الشرعي لها ي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع؛ الزواج هوالداعم"األسرة ه الجابون:

)14.( 
 ).1( 6، والمادة 1حق التمتع بالحماية الخاصة من الدولة." عنوان  "الزواج واألسرة لهما ألمانيا:

 ) (ه).1( 28، 5." الفصل  االطفال مصالح من اجل تعزيز رها الوحدة االساسية للمجتمع لألسرة باعتبا الحماية والتقدم  " صون غانا:
، 2األمومة والطفولة، يجب أن تكون تحت حماية الدولة." الجزء  وكذلك الزواج "األسرة، وبكونها حجر الزاوية في الحفاظ والنهوض باالمة اليونان:
 .21.1والمادة 

االول واالساسي للقيم الروحية واألخالقية للمجتمع والدولة .... تكفل الدولة الحماية االجتماعية، واالقتصادية،  ة هي المنشأ"إدراكا بأن األسر غواتيماال:
 .47، المادة 1، القسم 2، الفصل 2والقانونية لألسرة "المقدمة؛ العنوان 

 .259المادة  ،10بحماية األسرة التي هي أساس المجتمع." العنوان  الدولة  "تقوم  هايتي:
 .111، المادة 3، الفصل 3الجزء  تحت حماية الدولة." "األسرة، والزواج، واألمومة والطفولة يقعون هندوراس:

بين رجل  رباط  "نحن نرى أن األسرة والشعب يشكالن اإلطار الرئيسي للتعايش لدينا .... يجب على المجر حماية مؤسسة الزواج بصفته المجر :
 ).1. "اإلقرار الوطني،المؤسس ، المادة إل ( رار طوعي، واألسرة باعتبارها أساس بقاء الشعببق  وامرأة أنشئ

في عملية  المعتقدات واالهداف  بالجنس البشري. إن إنسجام  واالرتقاء الحقيقي للنمو "إن وحدة األسرة هي أساس المجتمع، والمركز إيران:
توفير الفرص لهذه األهداف التي سيتم التوصل  التطور والنمو للبشرية. وقد كان هذا مبدأ أساسي. إن  نحو األساس الحقيقي لإلتجاه األسرة هو  تأسيس

واللوائح إليها هي واحدة من واجبات الحكومة اإلسالمية ....و بما أن األسرة هي الوحدة األساسية في المجتمع اإلسالمي، يجب على جميع القوانين 
 .10، المادة 1؛ الفصل  األسرية "الديباجة استقرار العالقات  على حرمتها و على األسرة، وأن تحافظ   تنظيم تسهيل  أن  ترعى والبرامج ذات الصلة

وغير   حقوق ثابتة والطبيعية األساسية للمجتمع، وكمؤسسة أخالقية لديها  "إن الدولة تعترف باألسرة باعتبارها الوحدة الرئيسية إيرلندا:
حماية األسرة في دستورها وسلطتها، بإعتبارها  سابقة ومتفوقة على جميع القوانين الوضعية. وبالتالي فإن الدولة تكفل أنها كما للتقادم،   قابلة

 .2 -°41.1.1رفاه األمة والدولة "المادة  ال بديل عنها من اجل   للنظام االجتماعي وكذلك بإعتبارها ضرورياً  أساساً 
 .29، المادة 2الزواج." العنوان  على  تأسس  "إن الجمهورية تعترف بحقوق األسرة كمجتمع طبيعي إيطاليا:

 .27.1، والمادة 2تحت حماية الدولة". القسم  "الزواج واألسرة واألمومة واألبوة والطفولة يجب أن يكونوا كازاخستان:
، 2، الجزء 4س الضروري للنظام االجتماعي، وتتمتع بإعتراف وحماية الدولة." الفصل "األسرة هي الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع واألسا كينيا:
 ).1( 45المادة 

 .37.3، المادة 2لقانون." الفصل ا "األسرة تتمتع بحماية خاصة من قبل الدولة على النحو الذي ينص عليه  كوسوفو:
، وحماية األمومة و الطفولة في  القانون الحفاظ على سالمة األسرة، وتقوية روابطهاعلى  "إن األسرة هي حجر الزاوية في المجتمع .... يجب  الكويت:

 .9من المادة  2. "الجزء  إطار دعمها لها
على األسرة واألبوة واألمومة والطفولة أن تكون موضع رعاية المجتمع بأكمله و أن تحظى  هي أساس المجتمع. يجب  "األسرة  جمهورية قرغيزستان:

 .36.1، المادة 2، الفصل 1بموجب القانون. "القسم  اصةبحماية خ
 .110، المادة 8بين رجل وامرأة، وكذلك األسرة، وحقوق الوالدين وحقوق الطفل." الفصل  وهو رباط -الزواج   الدولة حماية و دعم "يجب على  التفيا:
 .5، المادة 1دولة الزواج وتشجع عليه." الفصل " األسرة هي الركن األساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة . وتحمي ال ليبيا:

تكون تحت حماية ورعاية الدولة. يعقد   "إن األسرة يجب أن تكون أساس المجتمع والدولة. كما يجب لألسرة واألمومة واألبوة والطفولة أن ليتوانيا:
 .38، المادة 3رجل وامرأة. " الفصل  بين أى المتبادلة  الزواج بالموافقة الحرة 

 ).1( 11، المادة 2"تكفل الدولة الحقوق الطبيعية لإلنسان واألسرة." الفصل  لوكسمبورغ:
 .40، المادة 2، الجزء 2" توفر الجمهورية رعاية خاصة وحماية لألسرة". القسم  مقدونيا:



                                                                                                                                                             
، محمية من قبل  الطبيعي واالساسي للمجتمعفي المجتمع، ويتم حمايتها من الدولة . "األسرة، العنصر  "األسرة، هي عنصر طبيعي واساسي  مدغشقر:

 .21-20، المواد 2، الترجمة 2لألم والطفل. "العنوان  كذلك بالنسبة من اجل تنميتها المستقلة ، حماية األسرة  الدولة .... الدولة تكفل
 ).1( 22، والمادة 4مع والدولة." الفصل التمتع بحماية المجت "األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية للمجتمع ولها حق ماالوي:

 .16، المادة 1األسرة " الديباجة؛ العنوان  هي الوحدة األساسية للمجتمع اإلسالمي ..... الدولة والمجتمع يحميان "األسرة موريتانيا:
الدولة والمجتمع. األسرة تقوم على الزواج  قبل للمجتمع، وعلى هذا النحو لديها الحق في الحماية من واألساسي الطبيعي "األسرة هي المكون مولدافيا:

 ).2( -) 1( 48، المادة 2، الفصل 2من الزوج والزوجة "العنوان  بكامل الحرية المتفق عليه
 .16.11من المادة  2حماية مصالح األسرة واألمومة والطفل." الفصل  الدولة  "يجب على  منغوليا:

 .72من المادة  4، القسم 2بحماية خاصة." الجزء  تتمتع األسرة  "يجب أن  الجبل األسود:
 .119.1، المادة 3، الفصل 4"إن األسرة هي الوحدة الرئيسية واألساس للمجتمع." العنوان  موزمبيق:

 ).3( 14، والمادة 3والدولة." الفصل "إن األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع  ناميبيا:
 .70من المادة  4، الفصل 4"األسرة هي النواة األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة." العنوان  نيكاراغوا:

 .21، المادة 2دولة. "العنوان تحت حماية ال يوضعان  "الزواج واألسرة يشكالن األساس الطبيعي واألخالقي للمجتمع االنساني. وكالهما النيجر:
الوحدة األساسية للحياة  األسرة، لكونها من قبل الدولة. الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعزيز تماسك "الزواج واألسرة يجب حمايتهما كوريا الشمالية:

 .78من المادة  5االجتماعية. "الفصل 
ا، والحفاظ على كيانها الشرعي ، وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير "األسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمايته عمان:

 .12من المادة  2الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم"الفصل 
 .2.35، الفصل 2الزواج، واألسرة، واألم والطفل." الجزء  الدولة حماية  "يجب على  باكستان:

 .56، المادة 2، الفصل 3لزواج واألمومة واألسرة." العنوان بحماية ا الدولة  "تقوم  بنما:
تعزيز  من اجل الركيزة األساسية لمجتمعنا، وإلتخاد كل خطوة ممكنة   وذلك بصفتها سرة دعو إلى ..... اإلعتراف بوحدة األ"نحن ن بابوا غينيا الجديدة:

 ).5( 1 " المقدمة يالنيزيةوالثقافية واالقتصادية واالجتماعية لألسرة الم المكانة االدبية
واألطفال  المستقر بين اي رجل وامرأة، الكاملة. وتشمل الرباط "األسرة هي األساس في بناء المجتمع. وسيتم تعزيز وضمان حمايتها باراجواي:

 .49من المادة  4، الفصل 2، العنوان 1وأحفادهم. "الجزء  من اسالفهم  أي فرد من والمجتمع المؤسس ،
 .4، المادة 1، الفصل 1القسم في المجتمع" واساسيتان طبيعيان نمؤسستا الزواج، واللذانيعتبران األسرة ويشجعان  يحميان ن المجتمع والدولة .."إ بيرو:

باألسرة  لدولة .... تعترف ا مستقلة  مؤسسة اجتماعية اساسية  األسرة بصفتها  ،و يجب ان تحمي وتدعم "تعترف الدولة بحرمة الحياة األسرية  الفلبين:
أساس  الزواج، كمؤسسة اجتماعية مصونة، هو  تنميتها الشاملة . والعمل بفاعلية لتشجيع  تماسكها  الفلبينية كأساس لألمة. ووفقا لذلك، يجب عليها دعم

 .2-1األقسام  15؛ المادة، 12، المادة 2الدولة. "المادة  األسرة ويجب أن تحميه
، 1رعاية جمهورية بولندا." الفصل  حماية و  األسرة واألمومة واألبوة، يجب ان يوضعوا تحت رجل وامرأة، وكذلك  بين  "الزواج، بكونه رباط بولندا:
 .18المادة 

الفعال لجميع   حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، من اجل التطبيق  سرةان يكون لدى األ يجبعنصر أساسي في المجتمع،  " بصفتها البرتغال:
 .67.1، المادة 2، الفصل 3عنوان تحقيق الذات" ال  لتمكين أفراد األسرة من الوصول الى المطلوبة الشروط

شيخوخة في "األسرة أساس المجتمع ... وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على األمومة والطفولة وال قطر:
 .21، المادة 2ظلها"الجزء 

 .38، المادة 2، الفصل 1"األمومة والطفولة، واألسرة يجب أن تكون محمية من قبل الدولة". القسم  روسيا:
.و يجب على  حق وواجب تربية اطفالهما كال الوالدين يتحمالن الدولة.  األساس الطبيعي للمجتمع الرواندي، محمية من قبل  "األسرة، وهي رواندا:

، 2. "العنوان  وانشاء المؤسسات لحماية األسرة واألم والطفل على وجه الخصوص من أجل ضمان أزدهار االسرة  سبةالدولة وضع التشريعات المنا
 .27، المادة 1الفصل 

 (ج). 1، المادة 1"يحق لكل شخص في سانت لوسيا ... حماية حياته االسرية" الفصل  سانت لوسيا:
، والمادة 3، العنوان 2من قبل المجتمع والدولة." الجزء  لها حق الحماية  مجتمع، فإن االسرة" بصفتهاعنصرا أساسيا في ال ساو تومي وبرينسيبي:

50.1. 
، 3"الفصل األساسي للحكم): " األسرة هي نواة المجتمع السعودي .... تحرص الدولة على توثيق أواصر األسرة . (القانون المملكة العربية السعودية

 .10-9المواد 
 .17، المادة 2"الزواج واألسرة يشكالن القاعدة الطبيعية واألخالقية للمجتمع االنساني. و يوضعان تحت حماية الدولة. "العنوان  السنغال:
 .66، المادة 2.2وأي طفل في جمهورية صربيا، لهم الحق في التمتع بحماية خاصة." الجزء   واألمهات واألسر أحادية األبوين  األسر  " صربيا:
الحماية القانونية واالقتصادية واالجتماعية لألسرة." الفصل   بدعم  "تعترف الدولة بأن األسرة هي العنصر الطبيعي واألساسي للمجتمع، وتتعهد سيشل:

 ).1( 32، المادة 1، الجزء 3
 ).1( 41، والمادة 5، القسم 2"الزواج، واألبوة، واألسرة يجب أن تكون محمية من قبل القانون." العنوان  جمهورية سلوفاكيا:

، 2الحماية." الجزء  من اجل توفير هذه الالزمة األسرة واألمومة واألبوة، واألطفال والشباب ، كما تقوم بخلق األجواء  الدولة بحماية "تفوم سلوفينيا:
 .53المادة 

 ).1( 28، المادة 2 ، العنوان2"الفصل  الدولة وتحميها للمجتمع أساسي كعنصر الزواج على تقوم " األسرة الصومال:
على جميع  تعزيز رفاه األسرة  "األسرة هي الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع، ويجب أن تكون محمية من قبل القانون. كما يجب جنوب السودان:

 ).2( -) 1( 39، المادة 2المستويات الحكومية وسن القوانين الالزمة لحمايتها "الجزء 
 .39.1المادة  ،3، الفصل 1العامة ضمان الحماية االجتماعية واالقتصادية والقانونية لألسرة." الجزء "يجب على السلطات  إسبانيا:

 ).12( 27، المادة 6باعتبارها الوحدة األساسية للمجتمع." الفصل  وتقوم بحمايتها وذلك تعترف باألسرة  الدولة   "ان سريالنكا:
سية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب االعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس " األسرة هي الوحدة الطبيعية واألسا السودان:

 ).15( 1، المادة 2، الفصل 1األسرة"الجزء 



                                                                                                                                                             
 .35.1،، والمادة 6الفصل  9حمايتها." القسم  سرة ويجب االعتراف باأل "  سورينام:
والحفاظ  واجب الدعم المجتمع والدولة   مع ولها حق التمتع بحماية الدولة ....يقع على عاتق"األسرة هي الوحدة الطبيعية واألساسية للمجت سويسرا:

 ).5) و (3( 27، والمادة 3األسرية ". الفصل  سرة والقيمواحترام األ  والترابط ناغمةالتنمية المت  على
 20، والمادة 3، الجزء 1" الفصل   " األسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها، تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه سوريا:

)1 (- )2.( 
 .33من المادة  2األسرة باعتبارها أساساً للمجتمع." الفصل  بحماية الدولة   "تقوم طاجيكستان:

 .31، المادة 1 ، العنوان الفرعي2واجب ضمان حماية الزواج واألسرة." العنوان الدولة  "يقع على عاتق توغو:
لحماية سالم ورفاه األسرة، وخاصة األم واألطفال"  الالزم النظام هي أساس المجتمع التركي ... تتخذ الدولة التدابير الالزمة وتقوم بإنشاء "االسرة تركيا:
 .41، المادة 3.1، الفصل 2الجزء 

 .19 المجتمع والدولة." المقدمة "األسرة هي الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية أوغندا:
بين امرأة ورجل .... ان األسرة، والطفولة واألمومة، واألبوة يجب ان تكون تحت حماية  الحر التوافق "يجب أن يقوم الزواج على اساس  أوكرانيا:

 .51ة ، الماد2الدولة. "العنوان 
"  " األسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من االنحراف االمارات العربية المتحدة:

 .15من المادة  2الفصل 
بشكل صحيح داخل هذا  ألطفال من النشوءا المعنوي والمادي حتى يتمكن "األسرة هي أساس مجتمعنا. يجب على الدولة حماية استقرارها  أوروغواي:

 .40، المادة 2، الفصل 2المجتمع. "القسم 
 .63، المادة 14، الفصل 3من قبل الدولة والمجتمع." الجزء  الحماية  حق  "إن األسرة هي الوحدة األساسية للمجتمع، ولها أوزبكستان:

، الفصل 3لألفراد." العنوان  للتنمية الشاملة   االساسي الفضاء في المجتمع، وبإعتبارها  ةالطبيعي بصفتها المؤسسة "تقوم الدولة بحماية االسر  فنزويال:
 .75، والمادة 5

 .64من المادة  5بحماية الزواج واألسرة. "الفصل  الدولة   "األسرة هي نواة المجتمع. وتقوم فيتنام:
 .26، المادة 3، الفصل 1قـوي أواصرهـا." الجزء " األسرة أساس المجتمع ... يحافظ القانون على كيانـها وي اليمن:

 2مؤسسة األسرة." الفصل  بحماية ورعاية  مختلف االصعدة والمستويات ووكاالت الحكومة على  الدولة وجميع مؤسسات "يجب ان تقوم زيمبابوي:
 .25من المادة 

iv  سايمون   ومصير اإلنسان دراسة مسحية لحياة  الفلسفة: قصورديورانت،   التاريخ" ويل حضارة عرفها األساس الراسخ لكل "لقد كانت االسرة هي)
أحد عشر مجلدا   مع زوجته، ارييل،  وقد كتب   ) مؤرخ وكاتب مثمر:1981-1885وليام جيمس ديورانت (  كان  .395نيويورك)، 1929اند شوستر، 

 .الرئاسة األمريكية للحرية  ووسام الواقعي  . تم منحهما جائزة بوليتزر لألدب العام قصة الحضارةبعنوان  العالم   عن تاريخ
v  مؤلف كتاب 1992-1921." أليكس هالي ( بالماضي وهي جسر العبور لمستقبنا االسرة هي حلقة وصلنا " في كل طريقة يمكن تصورها ، تكون ،

  http://www.alex-haley.com/alex_haley_quotes.htm )، ونقلت عنأمريكية الجذور: ملحمة أسرة
vi 2، المادة إعالن حقوق الطفل. 
vii 2( 25، المادة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.( 

viii 6، المادة إعالن حقوق الطفل. 
ix هو مؤلف وفيلسوف 1933. مايكل نوفاك (مواليد 42)، 1976أبريل  1( 252:1511 مجلة هاربر "مايكل نوفاك، "األسرة خارج التفضيل (

الوفد األميركي  ، وقاد1982وعام  1981لجنة األمم لحقوق اإلنسان عام  في ودبلوماسي، تولى منصب سفير الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة 
 .1986عام  مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا  في

x في العالم،  توضيح و نشر أسمى الفضائل القدماء عندما أراد اشهر وسياسي وفيلسوف): " ؛ معلم صيني قبل الميالد 479-551وس (كونفوشي
، ومن ثم  قاموا ببتثقيف أنفسهم  وقبل ترتيبهم ألسرهم . الصحيح، قاموا بترتيب أسرهم في الترتيب دولهم في الترتيب الصحيح. قبل وضع  دولهم ووضع

للدول ان توضع في الترتيب الصحيح. وعندما رتبت الدول بشكل   لذلك التنظيم، اصبح ممكنا خاضعة أسرهم منظمة. وعندما أصبحت أسرهم أصبحت
 أعظم العقول واألفكار على مر الزمانويل ديورانت،   " التعلم العظيم "، ونقلت عن يتسم بالسالم والسعادة" مقتبس من صحيح، أصبح العالم بأسره 

(برينستون: مطبعة جامعة برينستون،  في الفلسفة الصينية كتاب المصدر ينج تي ست تشان،  ؛ وأنظر 12)،  2002نيويورك: سايمون اند شوستر (
1969 ،(86-87. 
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