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مسرد المصطلحات

تدابري العمل اإليجاب ّية:

هــي التدابــر واإلجــراءات املعتمــدة الهادفــة إىل تحســن حقــوق األشــخاص املحرومــن
اجتامعيّــاً بشــكلٍ
بنيــوي ،رجــاالً ونســا ًء ،وتحســن فرصهــم وحصولهــم عــى املــوارد
ٍّ
واملســؤوليّات ،مــن أجــل التعويــض عــن أو ُجــه الحرمــان تلــك .وهــي ت ُســتخ َدم بشــكل
االجتامعــي
خــاص للتعويــض عــن االختــاالت الجندريّــة البنيويّــة ،ولتحســن الوضــع
ّ
ّ
للنســاء ودورهـ ّن ،والتغلُّــب عــى تهميشــه ّن وإقصائهـ ّن مــن املجــاالت العا ّمة والسياسـ ّية.

االستقالل ّية:

قــدرة الشّ ــخص ،رج ـاً كان أم امــرأة ،عــى تقريــر مصــره أو التح ّكــم بحياتــه ،مــن أجــل
ـخيص ،يف
التح ّكــم بســلطته عــى ذاتــه أو مامرســتها .ويُرت َجــم ذلــك ،عــى املســتوى الشـ ّ
الخاصــة بشــأن جســده ومســار حياتــه وأســلوب
القــدرة عــى اتّخــاذ الشــخص قراراتــه
ّ
حياتــه ،مــن دون وصايــة أو أمــر مــن أي شــخص آخــر .أ ّمــا عــى املســتوى العــام ،فيُرت َجــم
الخاصــة بشــأن ســياقاته االجتامعيّــة والسياس ـيّة
يف قــدرة الشّ ــخص عــى اتخــاذ قراراتــه
ّ
كل مــا ســبق.
والقانونيّــة .ويتطلّــب ضــان هــذه القــدرة االعـراف بحـ ّـق الشــخص يف فعــل ّ
لــذا ت ُعتـ َـر االســتقالليّة ،باالق ـران مــع املســاواة ،محـ ّـك الدميقراطيّــة.

الدّ ولة املدن ّية:

لهــا معنيــان )1( :ال ّدولــة التــي ال تتدخّــل فيهــا القــ ّوات العســكريّة يف شــؤون ال ّدولــة
الســيطرة املدن ّيــة )2( .ال ّدولــة العلامن ّيــة أو ال ّدولــة التــي يُفصــل فيهــا
وتخضــع ملســاءلة ّ
ال ّديــن بوضــوح عــن الشــؤون العامــة.

الدّ ولة الطائف ّية:

ســمي ويحظــى مبكانــ ٍة ضمــن الهيــاكل
دولــة يكــون فيهــا ديــ ٌن واحــد هــو ال ّديــن ال ّر ّ
واملؤسســات القانونيّــة والسياســيّة.
ّ

الدّ ستور:

مجموعــة مــن املبــادئ األساس ـيّة لل ّدولــة ،الــواردة عــاد ًة يف وثيقــة واحــدة ،حيــث يت ـ ّم
العضوي)
ـاري للنظــام القانــو ّين .ويشــمل ذلــك البنيــة املؤسسـيّة (الجــزء
ّ
إنشــاء اإلطــار املعيـ ّ
ـدي) ،مبــا يف ذلــك الحقــوق والح ّريّــات
ـ
العقائ
ـزء
ـ
(الج
ـة
ـ
ول
د
ال
ـك
ـ
تل
واملبــادئ الّتــي تدعــم
ّ
ّ
والواجبــات املتعلّقــة باألفـراد داخــل ال ّدولــة.

الثقافة والتقاليد:

هــي مجموعــة مــن ال ِق َيــم واملامرســات الّتــي مت ّيــز مجتمع ـاً مع ّين ـاً .فالثقافــة والتقاليــد
كل مجتمــع عــن اآلخــر بشــكل مختلــف .وهــي غالبـاً مــا ت ُســتخدم لتربيــر انتهــاكات
مت ّيــز ّ
حقــوق املــرأة أو عــدم معالجــة التمييــز والعنــف ض ّدهــا .وهنــا يؤكّــد منهــاج عمــل بيجــن
ـي لالمتنــاع عــن ضــان
للعــام  1995أنّــه «ال يجــوز ألي دولــة التــذ ّرع بــأي عــرف وطنـ ّ
حقــوق اإلنســان والحريّــات األساس ـيّة لجميــع األف ـراد».

7

الدميقراط ّية:

ـيايس ،أو نظــام صنــع القـرار ،الّــذي ميــارس فيــه الشــعب الســلطة السياسـيّة
هــو نظــام سـ ّ
مبــارشةً ،أو مــن خــال ممثلــن وممثــات منتخَبــن ،يكونــون مســؤولني أمــام هــؤالء النــاس
عــن أدائهــم أثنــاء تب ّوئِهــم هــذه املناصــب .وتنطــوي الدميقراطيــة عــى إج ـراء انتخابــات
ـددي يتمتّــع فيــه األف ـراد جميع ـاً باملســاواة يف الوصــول
دوريّــة ،وعــى نظــامٍ حــز ّيب تعـ ّ
الســلطة ويف الواجبــات واملســؤوليات .كــا يســتلزم ذلــك االعــراف بالحقــوق الّتــي
إىل ّ
تضمــن كرامــة األفــراد واســتقالل ّيتهم وســامتهم الجســديّة والنفســ ّية واملســاواة يف مــا
بينهــم ،مبــا يف ذلــك املســاواة يف الحصــول عــى املــوارد والفــرص والص ّحــة والتعليــم وصنــع
ـي
الق ـرار .فالدميقراطيــة تعنــي القضــاء عــى ّ
أي متييــز قائــم عــى الجنــدر أو األصــل اإلثنـ ّ
أو امل ُعت َقــد أو أي مــن الخصائــص األخــرى ،فض ـاً عــن اتبــاع مقاربــة شــاملة إزاء حقــوق
النســاء بوصفهــا حقوق ـاً إنســانيّة عامليّــة.

الدستور الدميقراطي:

دســتور يقــوم عــى مبــادئ دميقراطيــة تجمــع بــن ســيادة القانــون والحكــم الــذا ّيت
للشــعب ،واحــرام كرامــة اإلنســان وحقــوق اإلنســان عــى أســاس املســاواة الجندريّــة
وعــدم التمييــز .يح ـ ّدد الدســتور الدميقراطــي املبــادئ ،مبــا يف ذلــك الحقــوق والواجبــات
الضوريّــة للدميقراط ّيــة.
األساســ ّية ،واملؤسســات السياســ ّية والقانون ّيــة ّ

التمييز ضدّ املرأة:

«أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتـ ّم عــى أســاس الجنــس ،ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه
النيــل مــن االع ـراف للمــرأة ،عــى أســاس تَســاوي الجنــس ،بحقــوق اإلنســان والحريــات
األساســيّة يف املياديــن السياســيّة واالقتصاديّــة واالجتامعيّــة والثقافيّــة واملدنيّــة أو يف أي
ميــدان آخــر ،أو إبطــال االع ـراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو متتّعهــا بهــا ومامرســتها لهــا،
ـض النظــر عــن حالتهــا الزوجيّــة( ».اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضـ ّد
بغـ ّ
املــرأة ،املــا ّدة )1

املساواة الرسم ّية:

ـص املبــادئ أو يف تطبيقهــا .وتعتمــد
هــي املســاواة بوصفهــا معاملــة متســاوية ،ســواء يف نـ ّ
املســاواة الرســم ّية املســاواة يف املعاملــة كهــدف بح ـ ّد ذاتــه ،بــرف النظــر عــن عواقبهــا
واالختالفــات يف الظّــروف بــن األف ـراد املعن ّيــن.

الجندر:

االجتامعــي أو ال َجنوســة ،وس ُيســتَخدم يف هــذه
يشــر الجنــدر (ويُعــرف أحيانــاً بال ّنــوع
ّ
الوثيقــة عــى هــذا األســاس) إىل األدوار االجتامعيــة املختلفــة املتعلقــة بال ّنســاء والرجــال.
«يُســتخدم الجنــدر لوصــف خصائــص النســاء وال ّرجــال حســب تفســرها اجتامعيّـاً ،يف حــن
الصفــات الّتــي تق ّررهــا البيولوجيــا .فالبــر يولَــدون إناثـاً وذكــورا ً،
يشــر الجنــس إىل تلــك ّ
لك ّنهــم يتعلّمــون أن يصــروا بنــات وصبيــان ،ويكــرون ليصبحــوا نســا ًء ورجــاالً .وهــذا
املكتســب بالتعلُّــم يشـكّل الهويّــة الجندريّــة ،ويقـ ّرر األدوار الجندريّــة» (منظّمــة
الســلوك
َ
ّ
الصحــة العامل ّيــة .)2002 ،ويشــر الجنــدر أيضـاً إىل مجموعــة الخطابــات واملامرســات الّتــي
متّــت بلورت ُهــا لتفكيــك الفكــرة القائلــة بــأ ّن تلــك األدوار قامئــة عــى اختالفــات جوهريّــة
بــن املــرأة وال ّرجــل.
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العنف عىل أساس الجندر :هــو العنــف الّــذي يســتهدف األشــخاص بســبب نوعهــم االجتامعــي ،وهــو ينبثــق مــن
عــدم املســاواة الجندريّــة .ويحـ ّدد هــذا املصطلــح عــدم املســاواة الجندريّــة ســبباً للعنــف،
مــن دون تحديــد جنــس الضحيّــة أو الجــاين.
املساواة الجندر ّية:

يشــر مبــدأ املســاواة الجندريّــة إىل متتّــع ال ّرجــال وال ّنســاء بالفــرص والحقــوق واملســؤوليات
ـض النظــر عــن جنســه ،الحــق يف العمــل
نفســها يف مجــاالت الحيــاة كافّـةً .فلـ ّ
ـكل فــرد ،بغـ ّ
وإعالــة نفســه ،ويف املوازنــة بــن حياتــه املهن ّيــة وحياتــه العائل ّيــة ،واملشــاركة يف الحيــاة
السياســية والعامــة عــى قــدم املســاواة ،والعيــش مــن دون خــوف مــن ســوء املعاملــة أو
العنــف .وتعنــي املســاواة الجندريّــة أيض ـاً أ ّن املــرأة وال ّرجــل لهــا القيمــة ذاتهــا ،وأنّهــا
يتمتّعــان بحاميــة متســاوية أمــام القانــون ،ويف تطبيقــه.

الجندري:
اإلدماج
ّ

االجتامعــي) هــو اســراتيجية سياســيّة وقانونيّــة
الجنــدري (إدمــاج ال ّنــوع
إ ّن اإلدمــاج
ّ
ّ
ملعالجــة العقبــات الرســميّة وغــر الرســميّة الّتــي تعــرض تحقيــق املســاواة الجندريّــة ،عــر
والســلطة الجندريّــة يف املجــاالت كلّهــا وعــى مســتويات
دمــج منظــور املســاواة الجندريّــة ّ
املجتمــع كافّـةً« .إنّــه عمل ّيــة تقييــم النعكاســات أي إجـراء مخطَّــط عــى ال ّرجــال والنســاء،
السياســات أو الربامــج يف أي مجــال ،وعــى املســتويات كافّ ـةً.
مبــا يف ذلــك الترشيعــات أو ّ
وهــو اسـراتيجية لجعــل همــوم ال ّنســاء وال ّرجــال وتجاربهــم جــزءا ً ال يتجـ ّزأ مــن تصميــم
السياســات والربامــج وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا يف املجــاالت السياس ـ ّية واالقتصاديّــة
ّ
واملجتمعيّــة مجتمعــة ،بحيــث تعــود بال ّنفــع عــى النســاء وال ّرجــال عــى قــدم املســاواة
ـي.)1997 ،
دون أي متييــز جنــدري( ».املجلــس االقتصــادي واالجتامعـ ّ

السلطة الجندريّة :نظــام مــن العالقــات املنشــأة اجتامعيّـاً الّتــي تعكــس الطّريقــة الّتي تشـكّل فيهــا االعتبارات
عالقات ّ
الســلطة واملــوارد
الســلطة ،ومتنــح ال ّرجــال االمتيــاز يف القــدرة عــى الوصــول إىل ّ
الجندريّــة ّ
الســلطة الجندريّــة الفئــات
عالقــات
وتعــر
املجتمــع.
يف
املكانــة
إىل
باإلضافــة
املاديّــة،
ّ
االجتامع ّيــة كافّــة ،مثــل الطّبقــة واإلثن ّيــة واللــون والعمــر وغريهــا ،وت ُســهِم يف أشــكال
أخــرى مــن عــدم املســاواة.
السلطة الجندريّة:
بُنى ّ

الســلطة
الســائد يف املجتمــع ،الّــذي يقــ ّرر كيف ّيــة تَــ َو ّل ّ
الســلطة الذّكوريّــة ّ
نظــام بُنــى ّ
اســتنادا ً إىل أدوار وتوقّعــات جندريّــة ،يوضَ ــع ال ّرجــال فيهــا عموم ـاً يف مكانــة أعــى مــن
ال ّنســاء ،ويُحافَــظ فيهــا عــى العوائــق أمــام املســاواة الجندريّــة وإعــادة إنتاجهــا .ويشـكّل
فهــم هــذه البُنــى نقطــة انطــاق ملقاربــة الترشيعــات ،واســتنباط معالجــة عادلــة لهــا.

الترشيعات املتوافقة مع
منظور الجندر:

الترشيعــات التــي تهــدف إىل تحقيــق املســاواة الحقيقيــة بــن املــرأة وال ّرجــل .وهــي
تتصــ ّدى لــأدوار املختلفــة امل ُناطــة باملــرأة وال ّرجــل ،عــى النحــو املحــ َّدد يف القواعــد
القانون ّيــة أو االجتامعيــة أو الدينيــة أو العرف ّيــة ،ولتبع ّيــة املــرأة لل ّرجــل الناتجــة عنهــا،
مبــا يف ذلــك أشــكال اإلك ـراه والعنــف كافّــة الّتــي تتع ـ ّرض لهــا املــرأة ملج ـ ّرد أنّهــا امــرأة.
وملعالجــة هــذا الوضــع ،تعتمــد هــذه الترشيعــات أحكام ـاً مح ـ ّددة تتّجــه نحــو تحقيــق
املســاواة الفعل ّيــة ،مبــا يف ذلــك لغــة متوافقــة مــع منظــور الجنــدر.
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الســياقات االجتامعيــة والسياســية والثقافيــةّ ،إل أ ّن الترشيعــات
وبال ّرغــم مــن اختــاف ّ
املتوافقــة مــع منظــور الجنــدر تعتمــد عــى قواعــد ومعايــر تقــوم عــى عامليّــة حقــوق
اإلنســان لل ّنســاء وال ّرجــال وعــدم تجزئتهــا.
كرامة اإلنسان:

هــي مبــادئ إنســان ّية عامل ّيــة غــر قابلــة للتجزئــة مشــركة بــن األفـراد كافّـةً ،نســا ًء ورجــاالً،
ـي أو إثن ّيتهــم أو دينهــم أو طبقتهــم أو أي
بغـ ّ
ـض ال ّنظــر عــن جنســهم أو نوعهــم االجتامعـ ّ
ســمة شــخص ّية واجتامع ّيــة أخــرى ،ألنّهــا تقــوم عــى القيمــة األصيلــة التــي يشــرك فيهــا
البــر كافّـةً.

التمييز غري املبارش:

هــو التمييــز الّــذي يحــدث عندمــا تكــون القاعــدة أو املامرســة محا ِيــدة مــن حيــث اللغــة،
لكــن تأثريهــا مختلــف حســب اختــاف مجموعــات األفـراد ،مـ ّـا يــؤ ّدي بالبعــض إىل وضــع
ـي
ـي .ونظـرا أل ّن هــذا التمييــز مخفـ ٌّ
أقــل امتيــازا ً مقارنـ ًة باآلخريــن ،دون أي مـ ّرر موضوعـ ّ
ً
ـزي لهــذه القواعــد أو املامرســات غالبـا مــا يكــون
يف ثنايــا اللغــة املحايــدة ،فــإ ّن األثــر التمييـ ّ
ـي عــى النســاء.
ـ
الخف
ـز
ـ
التميي
ـذا
ـ
ه
ات
مخف ّيـاً عــن األنظــار .وكثـرا ً مــا تقــع تأثـر
ّ

ِ
املتقاطع:
التمييز

التمييــز الّــذي يؤثّــر يف النــاس عنــد تَالقــي نظا َمــن قمع ّيــن أو أكــر .وهــو ،عــى ســبيل
املثــال ،التّمييــز الــذي تعانيــه املــرأة تحديــدا ً بقــدر انتامئهــا إىل فئــة مســتضعفة أخــرى
مــن حيــث اإلثن ّيــة وال ّديــن والجنس ـ ّية واإلعاقــة ،إلــخ .وال يــؤ ّدي التالقــي بــن نظا َمــن
قمعيّــن أو أكــر إىل تعايشــهام وإىل عواقــب إضافيــة بشــكل بســيط؛ بــل ينجــم عنــه متييــز
مــن نــوع معـ ّـن ال يؤثــر ّإل يف أولئــك املوجــودات يف نقطــة التّالقــي املذكــورة :فهــو ال يؤثّــر
ّإل يف النســاء املنتميــات إىل أقليّــة إثنيّــة ،عــى ســبيل املثــال ،وليــس يف النســاء كلّهـ ّن ،وال
ال ّرجــال املنتمــن إىل تلــك األقليّــة.

التمييز املتعدّ د األوجه:

التمييــز الّــذي يؤثّــر يف األشــخاص الّذيــن ينتمــون إىل أكــر مــن مجموعــة واحــدة تعــاين
قمعــي واحــد .إنّــه ،عــى ســبيل املثــال،
التمييــز ويخضعــون بالتــايل ألكــر مــن نظــام
ّ
التمييــز الّــذي تعانيــه النســاء اللــوايت ينتمــن أيضـاً إىل فئــة مســتضعفة أخــرى مــن حيــث
اإلثن ّيــة والديــن والجنسـ ّية واإلعاقــة ،إلــخ .فتخضــع هــؤالء النســاء لعواقــب إضاف ّيــة تتمثــل
يف كونه ـ ّن نســا ًء ويف انتامئه ـ ّن إىل فئــة أخــرى محرومــة.

الحقوق السياس ّية:

اطــي .وميكــن اإلشــارة إليهــا
الحقــوق السياســية هــي حقــوق تشــاركيّة يف نظــام دميقر ّ
بعبــارات ضيّقــة وواســعة ترتبــط بالتفريــق بــن الدميقراطيــة اإلجرائيــة والدميقراطيــة
املوضوعيّــة ،وبــن شــكل الدميقراطيّــة ومضمونهــا .ففــي حــن أ ّن الدميقراطيّــة اإلجرائيّــة
ـيايس ،فــإ ّن املضمــون الحقيقــي
تح ّددهــا مجموعــة مــن اآلليّــات الّتــي تنظّــم النظــام السـ ّ
ـي ،وإضفــاء
للدميقراط ّيــة يتعلّــق بالظــروف التــي تُتيــح لل ّنــاس الحكــم الــذا ّيت الدميقراطـ ّ
ـي للتعايــش .بالتــايل تتضمــن الدميقراطيــة
املعنــى الواقعــي للدميقراط ّيــة كمــروع اجتامعـ ّ
اإلجرائيــة الحــق يف التصويــت ،والتمثيــل الســيايس ،والعالقــة الدميقراط ّيــة بــن الحــكّام
واملحكومــن مــن ال ّنســاء وال ّرجــال ،مبــا يف ذلــك مســاءلة املحكومــن للحــكّام عنــد
االنتخابــات .أ ّمــا الدميقراط ّيــة املوضوع ّيــة فتقــوم عــى مجموعــة مــن الحقــوق واملبــادئ

10

الّتــي تح ـ ّدد الــروط املســبقة للدميقراطيــة اإلجرائيّــة والغــرض النهــا ّيئ منهــا ،أال وهــو
الحفــاظ عــى هــذه الحقــوق .بالتّــايل ،يكتــي ضــان متتُّــع الجميــع بهــذه الحقــوق ،مــن
دون أي متييــز عــى أســاس الطبقــة أو الجنــدر أو الجنــس أو اللــون ،أهميّــة دميقراطيّــة
قصــوى ،وكذلــك ضــان املســاواة وعــدم التمييــز يف العمل ّيــات الدميقراطيــة.
البغاء:

يقـ ّر القانــون الــدو ّيل لحقــوق اإلنســان بــأ ّن البغــاء يشـكّل انتهــاكاً لحقوق اإلنســان ،وشــكالً
الجنــي ،وعقبــة أمــام املســاواة الجندريّــة وحقــوق اإلنســان.
مــن أشــكال االســتغالل
ّ
وتؤكّــد الفقــرة (أ) مــن املــا ّدة  3مــن بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص
الصلــة بــن البغــاء واالتجــار باألشــخاص ،وتشــر إىل البغــاء بوصفه اســتغالالً« :يشــمل،
عــى ّ
الســخرة أو
ـي ،أو ّ
كحـ ٍّد أدىن ،اســتغالل بغــاء الغــر أو غــره مــن أشــكال االســتغالل الجنـ ّ
الخدمــات ،أو االســرقاق أو املامرســات الشــبيهة بالـ ّ
ـرق ،أو االســتعباد ،أو انتـزاع األعضــاء».

العلامن ّية:

مبــدأ فصــل املجــاالت العامــة والسياسـ ّية والقانون ّيــة عــن ال ّديــن ،حيــث يجــب أن يعتمــد
صنــع القـرار عــى املؤسســات املدن ّيــة غــر الخاضعــة أو املتأثّــرة باملؤسســات أو املواقــف
ـي وتحافــظ عــى حريّــة املعتقــدات كافّــة.
الدين ّيــة .وتحــرم العلامن ّيــة التنـ ّوع الدينـ ّ

الحقوق الجنس ّية
واإلنجاب ّية:

حقــوق إنســانيّة عامليّــة غــر قابلــة للتّجزئــة أو لإلنــكار يف تقريــر الفــرد ،رجــاً كان أم
ـي واإلنجــا ّيب ،وهــي تقــوم عــى ِقيــم الحريّــة واملســاواة والكرامــة
امــرأة ،مصــره الجنـ ّ
للبــر أجمعــن .وهــي تشــمل «الحــق يف الص ّحــة ،والحــق يف عــدم التمييــز ،والحــق يف
ـي ،والحــق يف الوقايــة مــن
تقريــر عــدد األطفــال ،والحــق يف عــدم التعـ ّرض للعنــف الجنـ ّ
والحــق يف الحصــول عــى معلومــات الصحــة الجنســ ّية ،والتعليــم
العنــف ضــ ّد املــرأة،
ّ
واملشــورة ،والحــق يف العالقــات الشــخص ّية ونوع ّيــة الحيــاة»( .برنامــج عمــل املؤمتــر الــدو ّيل
للســكان والتنميــة ،القاهــرة.)1994 ،

املساواة املوضوع ّية:

وهــي املســاواة الحقيق ّيــة أو الف ّعالــة مبــا يتجــاوز معايــر املعاملــة بالتســاوي .وهــي ال
تركّــز عــى املعاملــة بالتســاوي فقــط ،بــل عــى النتائــج املتســاوية ،وعــى هــدف تحقيــق
املســاواة يف الحيــاة الحقيقيــة .وتحقيقــاً لهــذه الغايــة ،فهــي تراعــي االختــاف وتــ ّرر
اعتــاد تدابــر العمــل اإليجــايب للتعويــض عــن املســاوئ االجتامعيّــة القامئــة.

الناجية:

تصبــح ضحيّــة العنــف «ناجيــة» عندمــا تتوقــف عــن املعانــاة جـراء األذى الــذي تح ّملتــه
أو عندمــا تق ـ ّرر رفــض تح ُّمــل املزيــد مــن العنــف .يش ـ ّدد املصطلــح عــى ق ـ ّوة الشــخص
الصمــود
وقدرتــه عــى مواجهــة ســوء املعاملــة ووقفهــا ،وبالتــايل ينطــوي عــى القــدرة عــى ّ
للســكان) .ويُســتخ َدم إجــاالً لإلشــارة إىل ال ّدعــم
والتمكــن (صنــدوق األمــم املتحــدة ّ
الطبــي املقــ َّدم لضحايــا العنــف (اللجنــة ال ّدامئــة
واالجتامعــي وليــس الدعــم
النفــي
ّ
ّ
ّ
املشــركة بــن الــوكاالت).
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االتجار:

تع ـ ّرف الفقــرة (أ) مــن املــا ّدة  3مــن بروتوكــول منــع االتجــار وقمعــه واملعاقبــة عليــه،
االتجــار باألشــخاص بأنّــه “تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم ،عــن
طريــق التهديــد بالق ـ ّوة أو اســتخدامها أو غريهــا مــن أشــكال اإلك ـراه ،أو االختطــاف ،أو
االحتيــال ،أو الخــداع ،أو إســاءة اســتعامل للســلطة أو لوضــع اســتضعاف ،أو تســديد
مدفوعــات أو منافــع أو تلق ّيهــا ،مــن أجــل الحصــول عــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة عــى
شــخص آخــر ،لغــرض االســتغالل .ويشــمل االســتغالل كح ـ ّد أدىن اســتغالل بغــاء الغــر أو
ســائر أشــكال االســتغالل الجنــي ،أو الســخرة أو الخدمــات ،أو االســرقاق ،أو املامرســات
الشــبيهة بالــرق ،أو االســتعباد أو نــزع األعضــاء”.

الضح ّية:

وفق ـاً إلعــان األمــم املتّحــدة حــول مبــادئ العــدل األساس ـيّة املتعلقــة بضحايــا اإلج ـرام
والتعســف يف اســتعامل الســلطة الّــذي اعتمدتــه الجمعيّــة العا ّمــة يف قرارهــا 34/40
ّ
املــؤ ّرخ  29ترشيــن الثــاين  /نوفمــر  ،1985فــإ ّن الضحيّــة هــي الشــخص الّــذي عــاىن،
ي ،أو املعانــاة العاطفيّــة،
فرديّــاً أو جامعيّــاً األذى ،مبــا يف ذلــك األذى
ّ
الجســدي أو العقــ ّ
أو الخســارة االقتصاديّــة ،أو الحرمــان بدرجــة كبــرة مــن حقوقــه األساس ـ ّية ،عــن طريــق
أفعــال أو حــاالت إهــال تشـكّل انتهــاكاً للقوانــن الجنائ ّيــة املرع ّيــة اإلجـراء داخــل ال ّدولــة،
الســلطة .وللضحايــا ،نســا ًء ورجــاالً،
التعســف يف اســتعامل ّ
مبــا يف ذلــك القوانــن الّتــي تجـ ّرم ّ
الحــق يف الوصــول إىل العدالــة ،والحصــول عــى معاملــة عادلــة ،واســرداد الحــق ،والتعويض
ـض النظــر عـ ّـا إذا كان قــد تـ ّم التعـ ّرف عــى الجــاين ،أو
واملســاعدة .وتلــك هــي الحــال بغـ ّ
ـض النظــر عــن العالقــة العائليّــة بــن الجــاين
القبــض عليــه ،أو مقاضاتــه ،أو إدانتــه ،وبغـ ّ
والضحيّــة.
الصــادم.
ويكــون الضحايــا مبارشيــن أو غــر مبارشيــن ،حســب درجــة تو ّرطهــم يف الحــدث ّ
فالضحايــا املبــارشون هــم الّذيــن خضعــوا ألعــال عنــف أو شــهدوها .أ ّمــا الضحايــا غــر
ـي
املبارشيــن فهــم املعن ّيــون بعمــل العنــف أو املتأثّــرون بعواقبــه بســبب قربهــم العاطفـ ّ
مــن الضحايــا املبارشيــن.

العنف ضدّ املرأة:
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جميــع أشــكال العنــف القائــم عــى الجنــدر املرتكبــة ضـ ّد النســاء« .أي عمــل مــن أعــال
العنــف القائــم عــى الجنــدر يرتتّــب عليــه ،أو يُر َّجــح أن يرتتّــب عليــه متييــز يلحــق األذى أو
املعانــاة الجســديّة أو الجنسـيّة أو النفسـيّة باملــرأة ،مبــا يف ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا
القبيــل أو اإلكـراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحريّــات ســواء كان ذلــك يف املجــاالت العامة
الخاصــة( ».إعــان األمــم املتحــدة بشــأن القضــاء عــى العنــف ضـ ّد املــرأة  ،)1993ويف
أو
ّ
حــن يس ـلّط مصطلــح العنــف ض ـ ّد املــرأة الضّ ــوء عــى الضحايــا ،فــإ ّن مصطلــح «العنــف
ـوري ضــد املــرأة» يُســتخدم أيضــا لتســليط الضــوء عــى الجــاين ،اعرتاف ـاً بالحقيقــة
الذكـ ّ
القائلــة بــأ ّن  %90مــن مرتكبــي هــذا العنــف هــم مــن ال ّرجــال( .منظمــة الص ّحــة العامل ّيــة).

المختصرات
CEDAW
CESCR
CSA
CSO
FGM
GAMAG
HIV
IASC
ICCPR
ICESCR
ICPD
ILO
IVF
MENA
NGO
OECD
OSCE
UAE
UDHR
UK
UN
UNESCO
UNFPA
US
WHO

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ض ّد املرأة
اللجنة املعن ّية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
املجلس األعىل الفرنيس للسمعيات والبرصيات
منظّامت املجتمع املد ّين
تشويه األعضاء التناسليّة لإلناث
املعني بوسائل اإلعالم والشؤون الجنسانية
التحالف العاملي
ّ
فريوس نقص املناعة البرشيّة
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
منظمة العمل الدولية
اإلخصاب يف املخترب
الرشق األوسط وشامل أفريقيا
منظّمة غري حكوم ّية
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
اإلمارات العربية املتحدة
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
اململكة املتحدة (لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشاملية)
األمم املتحدة
منظّمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
صندوق األمم املتحدة للسكان
الواليات املتحدة (األمريكيّة)
منظمة الصحة العاملية
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تمهيد

عــى مــدى عقــد مــن الزمــان ،سـ َعت املبــادرة النســوية األوروبيــة املتوســطية إىل توفــر مســاحة للناشــطات والناشــطني
يف مجــال حقــوق املــرأة ،ولخـراء الشــؤون الجندريّــة ،لبنــاء األدوات املتوافقــة مــع منظــور الجندر ومشــاركتها ،واإلســهام
يف بنــاء مجتمعــات دميقراطيــة .يف بدايــة العــام  ،2016ونتيج ـ ًة للعمــل التعــاوين يف املنطقــة األورومتوســطية ،نرشنــا
ال ّدليــل إىل دســتور متوافــق مــع منظــور ال ّنــوع االجتامعــي (الجنــدر) الــذي افتتــح بالتمهيــد التــايل« :ويف الواقــع ،جميــع
املجتمعــات والنظــم السياسـ ّية مؤطّــرة ومشـكّلة بقيــم وبنــى بطريرك ّيــة متييزيّــة ،وكذلــك مبواقــف اجتامع ّيــة وثقاف ّيــة
تضــع عوائــق مه ّمــة أمــام إنجــازات النســاء ومتتعهـ ّن بحقوقهـ ّن اإلنســان ّية األساسـ ّية» .وال تـزال هــذه الكلــات نفســها
تنطبــق عــى الوضــع اليــوم.
يف الســنوات املاضيــة ،كانــت الصلــة بــن الدســتور والقوانــن مدرجــة يف جــدول أعــال عــدد مــن اجتامعاتنــا .فالنظــام
الدســتوري الدميقراطــي يف حــد ذاتــه ال يضمــن مشــاركة املــرأة عــى قــدم املســاواة يف الشــؤون العامــة ،مــا مل يتض ّمــن
هــذا النظــام بشــكل محـ ّدد تدابــر متوافقــة مــع منظــور الجنــدر ،إلرشاك النســاء كمواطنــات عــى نحــو كامــل .بالتــايل،
يجــب أن تســتند القوانــن املتوافقــة مــع منظــور الجنــدر إىل خمســة مبــادئ :الدميقراطيــة الدســتورية ،والكرامــة
اإلنســان ّية ،واالســتقالل ّية ،والعلامن ّيــة ،واملســاواة وعــدم التمييــز .وتــؤ ّدي هــذه املبــادئ دورا ً حيويّـاً يف تحويــل األهــداف
الدســتورية إىل أهــداف ونتائــج عمل ّيــة.
ي وشــامل عــن حــق .ومبعنــى آخــر،
إ ّن تأطــر العمليــات السياســية بالتقاليــد الذّكوريّــة يهـ ّدد املثــل العليــا لنظــام متثيـ ّ
فإنّــه ال يفســح يف املجــال للمــرأة للمســاهمة الف ّعالــة يف العمليــات السياســية التــي تقــود إىل التغيــر االجتامعــي يف
أوقــات الســلم ،أو حاميــة املصلحــة العامــة للمجتمــع أثنــاء النزاعــات .ويسـلّط الســياق الحــايل الضــوء بشــكل كبــر عــى
ـوي ،الــذي تقــوم بــه الناشــطات يف مجــال حقــوق املــرأة ،يف عمليــات التح ـ ّول الســيايس ،والق ـ ّوة الرئيســة
ال ـ ّدور الحيـ ّ
التــي ميثلنهــا يف الجهــود الراميــة إىل إحــداث التغيــر الدميقراطــي.
يجــب أن يقــرن رفــع مســتوى الوعــي العــام بحقــوق املــرأة واملســاواة الجندريّــة بالتصــدي للترشيعــات التمييزيّــة.
االجتامعــي (الجنــدر) إىل تحقيــق رؤيــة نافــذة ،وزيــادة
لــذا ،يهــدف الدّليــل إىل ترشيعــات متوافقــة مــع ال ّنــوع
ّ
ـدري .وهــو يســعى ليصبــح آل ّيــة
ـ
الجن
ـور
ـ
املنظ
ـاج
ـ
إدم
ـب
ـ
جان
الوعــي ،وتحفيــز النقــاش حــول مفهــوم الدميقراطيــة ،إىل
ّ
للتغيــر ،ومرجعـاً لصائغــي القوانــن والدســتور ،واملحامــن ،واملامرســن ،والطــاب ،نســا ًء ورجــاالً ،فضـاً عــن الناشــطات
والناشــطني يف مجــال حقــوق اإلنســان ،واملنظــات الشــعبية ،واملجتمعــات املحليــة .عــاو ًة عــى ذلــك ،يعتــزم هــذا
الدّليــل أن يكــون أداة مفيــدة للصحاف ّيــن ،واملعلمــن ،والطــاب ،رجــاالً ونســا ًء ،وبالطبــع ألي مهت ـ ّم مبوضــوع صياغــة
الترشيعــات.
نأمــل أن يصبــح هــذا ال ّدليــل أيضــاً مرجعــاً ق ّيــاً للمناهــج الرتبويّــة واملؤسســ ّية ،يف جميــع البلــدان يف املنطقــة
األورومتوســطية ،ومــوردا ً لطــاب وطالبــات الحقــوق والسياســة.
باريس ،ترشين الثاين/نوفمرب 2020
ليليان هولز فرنش
الرئيسة املشرتكة
للمبادرة النسوية األورومتوسطية
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األول
القسم ّ

األسس والمبادئ من أجل تشريعات متوافقة
مع منظور الجندر
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الفصل 1
لماذا نريد تشريعات متوافقة مع منظور الجندر؟
ـي منــارصة
يف عــامل ال يـزال فيــه التمييــز القائــم عــى الجنــدر يتغلغــل داخــل جوانــب املجتمــع كافّـةً ،يبــدو مــن البديهـ ّ
ترشيعــات متوافقــة مــع منظــور الجنــدر 1.لكــن مــن املهــم أيضـاً الوقــوف عــى فهــم الفائــدة اإلضافيّــة ال ّناجمــة عــن
ســن ّ قوانــن تســتهدف مكافحــة التمييــز عــى أســاس الجنــدر والنهــوض باملســاواة الجندريّــة .ومــن األهميــة مبــكان
وتوســع
أيضـاً إيضــاح حقيقــة أ ّن الترشيعــات الوطنيّــة ال تك ّمــل االلتزامــات الدوليّــة والدســتوريّة للـ ّدول يف هــذا ّ
الصــدد ّ
نطاقهــا وحســب ،بــل توفّــر أيض ـاً اإلطــار والــروط الالزمــة لتنفيــذ تلــك االلتزامــات وتســاعد عــى وضــع سياســات
ـكل بلــد .ويف نهايــة املطــاف ،ميكــن للترشيعــات أن تــؤ ّدي دورا ً نشــطاً يف إنشــاء مجتمــع يُراعــي الجنــدر ،مــن
خاصــة بـ ّ
ّ
خــال تحديــد حقــوق الجميــع ،نســا ًء ورجــاالً ،وواجباتهــم .يف مــا يــي رسد أكــر تفصي ـاً للحجــج التــي تدعــم عمــل
رشعــن ،إضاف ـ ًة إىل صانعــي الق ـرار ،والخ ـراء والناشــطني ،مــن ال ّرجــال وال ّنســاء ،والتــي تؤكــد عــى أهميــة ورضورة
امل ّ
جنــدرة ترشيعــات بالدهــم.

 .1الترشيعات املتوافقة مع منظور الجندر تستدرك ال ّتمييز التاريخي واملستم ّر ضد النساء وتص ّححه
ـي مــن الحيــاة العا ّمــة والسياسـيّة الّتــي ح ّددهــا ووضعهــا الذّكــور
لطاملــا اســتبعدت الـ ّدول الحديثــة النســاء بشــكل منهجـ ّ
للذّكــور .وقــد ت ُر ِجــم ذلــك يف إخضــاع املــرأة للتمييــز عــى أســاس الجنــدر يف املجــاالت العا ّمــة كافّــة ،مبــا يف ذلــك الســلطة
والســلطة املاليّــة ،والعمــل ،والحصــول عــى الخدمــات ،وبشــكل أع ـ ّم ،حاميــة القانــون املتســاوية .وعملــت
السياســيةّ ،
ـي عــى حرمــان ال ّنســاء ،واســتبعاده ّن مــن مناصــب
املعايــر الذّكوريّــة يف املجتمعــات كافّــة وعــر ال ّزمــن بشــكل منهجـ ّ
صنــع القــرار والحصــول عــى الفــرص واملــوارد .إ ّن اســتبعاد النســاء مــن الحيــاة العامــة ال يــؤ ّدي إىل تقســيم األدوار
ككل إىل أ ّن دور املــرأة ،مبــا أنّــه ليــس عا ّمـاً،
االجتامع ّيــة وحســب ،بــل ينشــئ أيضـاً تسلسـاً هرم ّيـاً ،مـ ّـا يشــر للمجتمــع ّ
أدىن مــن دور ال ّرجــل .ويف أكــر األحيــان ،يكــون القانــون متواطئ ـاً يف هــذه الحالــة .فالقوانــن متيــل إىل أن تكــون إ ّمــا
ـي واضــح.
صامتــة بشــأن معانــاة املــرأة وإنهــاء التمييــز ضدهــا ،وعــدم توفــر حاميــة رصيحــة لهــا ،أو متييزيّــة بشــكل علنـ ّ
يســتبعد بعــض الترشيعــات املــرأة مــن مناصــب رســميّة معيّنــة (مثــل رئاســة ال ّدولــة أو الحكومــة) أو مــن العمــل
(مبنعهــا عــن الوظائــف واملهــن الّتــي ت ُعتــر «ذكوريّــة» ،أو بإخضــاع عمــل املــرأة املتز ّوجــة ملوافقــة الـ ّزوج) ،فيــا يقيّــد
الســفر) .عــاو ًة عــى ذلــك ،غالبـاً مــا تضــع القوانــن
البعــض اآلخــر ح ّريّــة تن ّقــل املــرأة (كمطالبــة أن يرافقهــا رجــل عنــد ّ
إجـراءات غــر عادلــة لل ّنســاء ،وتقلّــل مــن قيمتهـ ّن كجهــات فاعلــة يف املجــال العــام (مثــل اإلجـراءات الجنائيــة التــي
ـدري،
تثقــل كاهــل الضحيــة مــن دون م ـ ّرر يف حــاالت الجرائــم القامئــة عــى الجنــدر) .ونتيجــة قوننــة التمييــز الجنـ ّ
وجــب اســتخدام القانــون نفســه كأداة لوضــع حـ ٍّد لهــذا التمييــز.
()

Michèle Riot-Sarcey, «Démocratie», in Dictionnaire genre et science politique, ed. Catherine Achin et Laure Bereni, 1
.Paris Presses de Science Po, 2013, p. 152-153
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صحيــح أ ّن القــرن املــايض شــهد تق ّدم ـاً هام ـاً يف هــذا املجــالّ ،إل أنّــه تبقــى أمثلــة ال ت ُحــى عــن ترشيعــات التمييــز
ـدري املعمــول بهــا يف البلــدان حــول العــامل ،وحتــى الرتاجــع عــن بعــض املــواد غــر املميّــزة .فقــد وجــدت دراســة
الجنـ ّ
نفّذهــا البنــك الـ ّدو ّيل يف العــام  2019وشــملت  187مــن اقتصــادات العــامل أ ّن  6بلــدان فقــط طبّقــت املســاواة الجندريّة
بالكامــل يف مجــال قانــون العمــل 2.أ ّمــا االقتصــادات املتبقّيــة فتض ّمنــت شــكالً مــن أشــكال العوائــق القانون ّيــة الّتــي
ـلبي
تحــول دون عمــل املــرأة ،مثــل القيــود املفروضــة عــى حريــة التنقــل أو الوصــول إىل ســوق العمــل ،أو األثــر السـ ّ
ـي ،أو القواعــد التمييزيــة لجهــة الوصــول إىل الصناديــق التقاعديّــة .وعــى نحــو
املرتبــط بالحمــل عــى التقـ ّدم الوظيفـ ّ
مامثــل ،خلصــت الحملــة العامل ّيــة مــن أجــل املســاواة يف حــق الجنس ـ ّية إىل أ ّن أكــر مــن  60بلــدا ً يحتفــظ بقوانــن
3
للجنسـ ّية مت ّيــز عــى أســاس الجنــدر ،يف حــن أ ّن  27بلــدا ً يحــرم املــرأة مــن الحــق املتســاوي يف منــح جنسـ ّيتها ألطفالهــا.
وبال ّرغــم مــن أ ّن كال التقريريــن يشـران إىل التقـ ُّدم املحـ َرز يف الســنوات األخــرة ،إال أنّهــا يشـ ّددان أيضـاً عــى أنّــه ال
يـزال الكثــر مــا ينبغــي فعلــه قبــل تحقيــق املســاواة الكاملــة ،كــا يشـران إىل رضورة أن يعـ ّم التقــدم يف هــذا املجــال
مناطــق العــامل كافّـةً.
وســيكون مــن الخطــأ أيضـاً االعتقــاد بــأ ّن القوانــن ال ميكــن أن تكــون
ـي .فَفــي حــن أ ّن اللغــة التمييزيّــة الرصيحــة
متييزيّــة ّإل بشــكل علنـ ّ
ال تـزال قامئــة يف الترشيعــات ،إلّ أ ّن التمييــز القانــو ّين غالبـاً مــا يكون
املخفــي
ضمن ّيــاً ،ويتّخــذ شــكل التمييــز غــر املبــارش ،أي التمييــز
ّ
وراء املعايــر املحايــدة ظاهريّ ـاً ،والتــي لهــا تأثــر يختلــف حســب
اختــاف الفئــات التــي يطبــق عليهــا القانــون .ويؤثّــر التمييــز غــر
املبــارش بوجـ ٍه خــاص يف ال ّنســاء .وتدابــر التقشّ ــف خــر دليــل عــى
ذلــك :فبال ّرغــم مــن مظهرهــا امل ُحايــدّ ،إل إنّهــا تؤثّــر ســلباً وبشــكل
غــر متناســب يف النســاء ،حيــث أنهــ ّن ،يف املعــ ّدل ،مــن ذَوات
ال ّدخــل املنخفــض واألقـ ّـل اســتقرارا ً ،وغالبـاً مــا يكـ ّن أيضـاً امل ُعيــات
الوحيــدات للعائلــة بصفته ـ ّن أ ّمهــات وحيــدات.

املادة  1من اتفاقية سيداو:
«ألغــراض هــذه االتفاقيــة ،يعنــي مصطلــح
«التمييــز ض ـ ّد املــرأة» أي تفرقــة أو اســتبعاد
أو تقييــد يت ـ ّم عــى أســاس الجنــس ويكــون
مــن آثــاره أو أغراضــه ال َّنيــل مــن االعــراف
للمــرأة ،عــى أســاس ت َســاوي ال ّرجــل واملــرأة،
بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســيّة يف
املياديــن السياسـ ّية واالقتصاديّــة واالجتامع ّيــة
والثقافيّــة واملدنيّــة أو يف أي ميــدان آخــر ،أو
إبطــال االعــراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو
ـض النظــر عــن
متتّعهــا بهــا ومامرســتها لهــا ،بغـ ّ
حالتهــا الزوج ّيــة».

إ ّن القانــون الــدو ّيل لحقــوق اإلنســان يحظّــر بوضــوح التمييــز غــر
املبــارش .فعــى ســبيل املثــال ،تعـ ّرف ات ّفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضـ ّد املــرأة ،الّتــي اعتُمــدت يف العــام
 ،1979التمييــز عــى أنــه أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد عــى أســاس الجنــدر يكــون مــن أغراضــه أو آثــاره حرمــان
املــرأة .بالتــايل ،تأخــذ االتفاقيــة يف تص ّورهــا إمــكان وضــع سياســات وقوانــن ومامرســات أخــرى قــد ال يبــدو أ ّن قصدهــا
التمييــز ،لك ّنهــا تفعــل ذلــك يف املامرســة .كــا أوضحــت لجنــة الســيداو أ ّن مثــل هــذا التمييــز غــر املبــارش يحصــل أل ّن
القوانــن ال تعمــل يف ســياق ُمحايــد ،إنّ ــا يف ســياق يتأثّــر بأوجــه الالمســاواة القامئــة أصـاً .وحـذّرت اللجنــة أيضـاً مــن
أ ّن «التمييــز غــر املبــارش ميكــن أن يــؤ ّدي إىل تفاقــم أوجــه الالمســاواة القامئــة بســبب عــدم االعـراف بأمنــاط التمييــز
الهيكليّــة والتاريخيّــة وعالقــات الق ـ ّوة غــر املتكافئــة بــن املــرأة وال ّرجــل 4».فيمكــن مث ـاً أن يكــون تنظيــم بعــض
مامرســات العمــل (كالعمــل يف ورديّــات متأ ّخــرة أو حتّــى ســاعات متأ ّخــرة) عا ّمـاً وأن ينطبــق عــى الجميــع ،لك ّنــه يؤثّــر
( )2النساء واألعامل والقانون  :2019عقد من اإلصالح ،البنك الدو ّيل،2019 ،

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31327/WBL2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y

( )3الحملة العاملية من أجل املساواة يف حق الجنسية،
( )4اللجنــة املعنيّــة بالقضــاء عــى التمييــز ض ـ ّد املــرأة ،التوصيــة العامــة رقــم  28بشــأن االلتزامــات األساس ـيّة لل ـدّول األط ـراف مبوجــب املــادة  2مــن
اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ض ـ ّد املــرأة (ســيداو)  CEDAW/C/GC/28 16كانــون األ ّول  /ديســمرب  ،2010الفقــرة .16
https://equalnationalityrights.org/
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بشــكل غــر متناســب يف النســاء ،اللــوايت يتح ّملـ َن عمومـاً مســؤوليّات رعايــة أكــر .حتــى أنّــه ميكــن وضــع بعــض معايــر
الوصــول إىل مهــن معيّنــة للتمييــز ض ـ ّد ال ّنســاء بشــكل غــر مبــارش .فعــى ســبيل املثــال ،غالب ـاً مــا تكــون متطلّبــات
الطّــول رشوطــاً مســبقة لدخــول ســلك الرشطــة .وصحيــح أنّهــا محايــدة نظريّــاًّ ،إل أنّــه يُر َّجــح عمليّــاً أن تســتبعد
النســاء مــن املهنــة بشــكل غــر متناســب .ومنــذ ذلــك الحــن ،اعرتفــت عــدة بلــدان يف حــول العــامل بأنّــه مــا مــن مـ ّرر
5
ـي لهــذه املتطلّبــات ،فأزالتهــا باعتبارهــا متييزيّــة بشــكل غــر مبــارش ض ـ ّد النســاء.
موضوعـ ّ
لــذا تُ َعـ ّد الترشيعــات املتوافقــة مــع منظــور الجنــدر هــي الوســيلة الوحيــدة ملعالجــة التمييــز القانــو ّين القائم أصـاً ،بقدر
مــا توفّــر األدوات القانون ّيــة ملنــع املعاملــة التمييزيّــة وتعزيــز املســاواة الجندريّــة .وغالبـاً مــا تكــون أيضـاً أفضــل وســيلة
ي (التمييــز يف املامرســة) .وميكــن أن تــؤ ّدي القوانــن املتوافقــة مــع منظــور الجنــدر دورا ً ها ّمـاً يف
للتصـ ّدي للتمييــز الفعـ ّ
قوي يف
معالجــة األعـراف التمييزيّــة ّ
املتأصلــة يف الثقافــة أو الديــن أو التقاليــد .قــد يكــون لهــذه املامرســات العرفيّــة تأثــر ّ
الســكان وقــد تبــدو غــر قابلــة للتغيــر .لكــن ميكــن للقانــون ،بــل ينبغــي بالقانــون ،أن يكــون أداة للتقـ ّدم وللدفــع قُ ُدمـاً
بجــدول أعــال املســاواة ،حتــى يف الحــاالت الّتــي قــد يتعــارض فيهــا جــدول األعــال هــذا مــع األعـراف القامئــة أصـاً.
الصــدد .عــى
وميكــن للترشيعــات امل ُصاغــة بعنايــة ،واملتوافقــة مــع منظــور الجنــدر ،أن تحقــق التــوازن الصحيــح يف هــذا ّ
ســبيل املثــال ،تعــرف جنــوب أفريقيــا اآلن جزئ ّيـاً بأشــكال الـ ّزواج العــريف مــن خــال قانــون االعـراف بال ّزيجــات العرف ّيــة
( .)1998وصحيــح أ ّن ذلــك مينــح هــذه الزيجــات درجــة معينــة مــن الحاميــة القانون ّيــةّ ،إل أنّــه يضعهــا أيضـاً تحت ســلطة
القانــون .فلــم يَعــد يف يومنــا هــذا القانــون العــر ّيف هــو الّــذي يحكــم ال ّزيجــات «العرف ّيــة» يف جنــوب أفريقيــا بــل القانــون
ـي .ويشــمل ذلــك وضــع املــرأة يف تلــك ال ّزيجــات يف وضــع تســتفيد منــه مــن النصــوص القانونيــة املتعلقــة باآلثار
الترشيعـ ّ
املال ّيــة املرتتبــة عــى الـ ّزواج أو يف قواعــد انحاللــه .وهكــذا تكــون ال ّدولــة قــد اســتخدمت ســلطتها لالعـراف بالزيجــات
العرفيّــة ،ولحاميــة الحقــوق املتســاوية للنســاء فيهــا .كــا حقّقــت بهــذه الطريقــة توازنـاً دقيقـاً بــن العــرف واملســاواة
الجندريّــة ،باالعـراف بــاأل ّول ،ويف الوقــت نفســه ضــان عــدم حرمــان املــرأة مــن حقوقهــا جـراء هــذا العــرف.
ـي واملســتم ّر الّــذي تتعـ ّرض لــه املــرأة ،أيّـاً
وبإيجــاز ،ميكــن أن يكــون القانــون أداة قويّــة جـ ّدا ً للتصـ ّدي للتمييــز التاريخـ ّ
ـزي غــر
كان شــكله :ســواء نُـ َّ
ـص عليــه رصاح ـ ًة يف القواعــد القانونيّــة ،أو كان مخفيّ ـاً وراء القواعــد املحايــدة كأثــر متييـ ّ
مبــارش ،أو راســخاً يف القواعــد العرف ّيــة.

 .2الترشيعات املتوافقة مع منظور الجندر تضمن مصالح النساء املختلفة عن مصالح ال ّرجال
ـدري لــأدوار االجتامعيــة ،ولرســم أدوار أدىن شــأناً للمــرأة ،تختلــف احتياجــات املــرأة
كنتيجــة مبــارشة للتقســيم الجنـ ّ
ـوي بالحمــل ومســؤوليات ال ّرعايــة.
ومصالحهــا عــن احتياجــات الرجــل ومصالحــه .وغالب ـاً مــا يُح ـ َّدد دور املــرأة الثانـ ّ
ومــن املفارقــة أ ّن النســاء أنفســه ّن ،اللــوايت متّــت إناطــة دور تدبــر إعالــة اآلخريــن ورعايتهــم بهــ ّن ،قــد ُو ِســم َن
ـايس الحتياجــات ال ّرجــال .بالتــايل ميكــن حرمــان املــرأة مــن
بالتبعيــة ،يف حــن تـ ّم بنــاء دورهـ ّن االجتامعــي عــى أنّــه أسـ ّ
االعـراف باســتحقاقاتها ملجـ ّرد أنّهــا ال تناســب مصالــح ال ّرجــل .لــذا ،تحـ ّدد الترشيعــات املتوافقــة مــع منظــور الجنــدر
الخاصــة بالنســاء وتأخذهــا عــى محمــل الج ـ ّد وتعالجهــا.
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روحيــة شـ ّ
ّ
ض
ّ
ال�طــة.
األد� لتوظيــف عنــارص
تدريجيــا متطلبــات الطــول
ـمولية ،أزالــت المملكــة المتحــدة
و�
ـا� ّ ،ي
ف  5بــدءا مــن بدايــات تســعينيات القــرن المـ ي
نّ ّ
ن
ّ
ش
ـا� الــذي يفــرض مثــل هــذا الحــد األد� مــن الطــول لضبــاط ال�طــة لــم يســتوعب مجموعــة
ي� العــام  ،2017وجــدت محكمــة العــدل األوروبيــة أن القانـ
ـون اليونـ ً ي
ّ
زًّ ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ش
ت
تمي�يــا ضــد النســاء (دعــوى إيزوتريكــون ضــد كالـ يـري18 ،
األدوار
ـال كان ي
المتنوعــة الـ يـ� يمكــن أن يؤديهــا ضبــاط ال�طــة ،رجــاال ونســاء ،بمجــرد توظيفهــم ،وبالتـ ي
ت�يــن ّ
ش
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وتتجـ ّـى الحاجــة العـراف قانــوين مبصالــح النســاء املختلفــة أكــر مــا تتجـ ّـى يف مجــال الحقــوق اإلنجابيّــة .فمــن ناحيــة،
تختــر النســاء وحدهـ ّن الحمــل والــوالدة ،لــذا ينبغــي أن يحصلــن عــى حاميــة قانون ّيــة محـ ّددة تأخــذ هــذه الحقيقــة
بعــن االعتبــار ،مثـاً عــى صعيــد الوصــول إىل املرافــق الصحيــة املالمئــة ،أو الحاميــة مــن الفصــل الظّــامل ،أو أي متييــز آخــر
يف العمــل عــى أســاس الحمــل أو األمومــة ،أو تقديــم ال ّدولــة نفقــة إلعالــة األطفــال .ومــن ناحيــة أخــرى ،ينبغــي ّأل يُديم
القانــون القوالــب النمطيّــة الجندريّــة والتحيّــز القائــم عــى األدوار االجتامعيــة ،التــي تضطلــع بهــا املــرأة كأم وكمق ّدمــة
لل ّرعايــة .وال ينبغــي افــراض أ ّن املــرأة «بطبيعــة الحــال» بحاجــة إىل إنجــاب األطفــال ،وإىل التمييــز ض ّدهــا عندمــا
التنجــب .كــا ال ينبغــي افـراض أ ّن املــرأة أضعــف أو ِ
مواط َنـ ًة أقـ ّـل شــأناً بســبب الحمــل (بإعــادة تكليفهــا مبهــام تتطلّــب
ِ
مؤ ّهــات أقـ ّـل ،مــن مثــل افـراض أ ّن أداء املــرأة الحامــل كعاملــة ســيكون منقوصـاً) .عــاو ًة عــى ذلــك ،ينبغــي ّأل يظـ ّـل
بالســاح ملق ّدمــي الخدمــات الصح ّيــة باســتبعاد الخدمــات
القانــون أعمــى أو يُديــم التمييــز غــر املبــارش ضـ ّد ال ّنســاء ّ
التــي تســتفيد منهــا النســاء فقــط ،أو ال ّنســاء يف الغالــب ،أو بفــرض أســعار باهظــة جـ ّدا ً للحصــول عليهــا ،أو حتّــى بفــرض
الســلع األساسـيّة الّتــي تحتاجهــا النســاء فقــط ،مثــل املنتجــات املتعلقــة بالـ ّدورة الشّ ــهريّة.
رضائــب أعــى عــى ّ
الخاصــة املتعلقــة بالحمــل والــوالدة ،يُتوقــع منهـ ّن أن يعملــن بشــكل غــر مناســب أو
وإىل جانــب احتياجــات النســاء
ّ
مرهــق كمق ّدمــات لل ّرعايــة ،ســواء ألطفالهـ ّن أو أهلهـ ّن أو غريهــم مــن أفـراد األرسة .وهــذا واقــع تعـ ّزز يف عــدد مــن
املجتمعــات عــى م ـ ّر الزمــن .كــا أ ّدى اعتبــار ال ّنســاء وأدواره ـ ّن أدىن شــأناً إىل التقليــل مــن قيمــة عمــل النســاء يف
مجــال ال ّرعايــة ،أل ّن عملهـ ّن يقتــر عــى الحيّــز الخــاص ،وغالبـاً مــا يُنظــر إليهـ ّن كأعضــاء غــر منتجــن يف املجتمــع ،مــع
مــا يرتتّــب عــى ذلــك مــن عواقــب ســلب ّية عــى حقه ـ ّن باملنافــع االجتامعيــة ،مبــا يف ذلــك معاشــات التقاعــد .وميكــن
للترشيعــات املتوافقــة مــع منظــور الجنــدر أن تســاعد يف تصحيــح ذلــك ،مــن خــال االعـراف باإلســهامات االجتامعيــة
للمــرأة الّتــي غالب ـاً مــا تكــون يف شــكل واجبــات رعايــة تــؤ َّدى عــاد ًة ضمــن الفضــاء املنــز ّيل .لكــن كــا هــي الحــال
بالنســبة إىل الحقــوق اإلنجاب ّيــة ،يجــب فعــل ذلــك بعنايــة ،لتج ّنــب زيــادة ترســيخ املــرأة يف الفضــاء املنــزيل ،وبالتــايل
زيــادة اســتبعادها مــن الح ّيــز العــام ،بــدالً مــن التخفيــف منــه .وبالتــايش مــع ذلــك ،يناقــش الفصــان  4و 7كيــف
رر النســاء بســبب إجــازة األمومــة  ،أو ترتيبــات العمــل املرنــة ،أو العمــل بــدوام
ميكــن للترشيعــات أن تضمــن عــدم تـ ّ
جــز ّيئ ،الّتــي غالبـاً مــا يحتجـ َن إليهــا إلتاحــة الوقــت الــكايف لرعايتهـ ّن لآلخريــن.
الخاصــة للمــرأة وحاميتهــا ،مــع الحــرص عــى
رشعــن ،مــن ال ّرجــال وال ّنســاء ،يف تحديــد املصالــح
ّ
لذلــك ،تكمــن مه ّمــة امل ّ
عــدم الذهــاب بعيــدا ً يف االتجــاه املعاكــس عنــد االعـراف بالحقــوق ،بــل إدخــال سياســات تعــود بالنفــع عــى املــرأة يف
متأصلــة وجوهريّة
ـدري جوهريّـاً جـ ّدا ً –أي تصويــر تلــك االختالفــات عىل أنهــا ّ
املقــام األ ّول .فخطــر اعتبــار االختــاف الجنـ ّ
للجنســن املختلفــن -قائــم ،وينبغــي تج ّنبــه .وكــا ســتوضح الفصــول الالحقــة مــن هــذا الدليــل ،تســعى الترشيعــات
املتوافقــة مــع منظــور الجنــدر إىل مجتمــع يضمــن املســاواة الجندريّــة مــن الناحيتــن النظريّــة والعمل ّيــة عــى حــد
ســواء .لذلــك ،فــإ ّن الهــدف النهــا ّيئ هــو تحقيــق املســاواة الجندريّــة املوضوع ّيــة .فــا يكفــي أن ينــص القانــون عــى
املســاواة الرســميّة ،أي املســاواة يف املعاملــة بــن املــرأة والرجــل (مثــل األجــر املتســاوي عــن العمــل املتســاوي ،أو إجــازة
والديّــة متســاوية للنســاء وال ّرجــال) ،فاملســاواة املوضوعيــة تتطلــب أن تعتمــد الدولــة أيض ـاً قوانــن تســتهدف النســاء
واحتياجاتهــ ّن تحديــدا ً (كــا هــي الحــال يف مجــال اإلنجــاب) وال تكــون محايــدة يف الظّاهــر ،لكــن يُر ّجــح أن تفيــد
ـي) .ويف بعــض األحيــان ،قــد تكــون التباينــات
املــرأة (كالقوانــن ض ـ ّد العنــف عــى أســاس الجنــدر ،أو التح ـ ّرش الجنـ ّ
صارخــة وطويلــة األمــد لدرجــة تصبــح فيهــا تدابــر العمــل اإليجــا ّيب رضوريّــة إلعــادة التــوازن إىل امليــدان (عــن طريــق
إدخــال الكوتــا الجندريّــة يف السياســة ،أو يف مجالــس الــركات مث ـاً ،ألجــل زيــادة متثيــل النســاء يف املؤسســات املاليّــة
رشعــون مه ّمــة تحديــد االحتياجــات واملصالــح
واالقتصاديّــة والسياسـ ّية والح ّيــز العــام بشــكل عــام) .باختصــار ،يُواجــه امل ّ
ـدري لــأدوار ،الّــذي ترتكــز عليــه املجتمعــات ،وتلبيتهــا ،مــع تج ّنــب اعتبــار
الخاصــة بالنســاء ،الناجمــة عــن التقســيم الجنـ ّ
هــذه االحتياجــات واملصالــح واألدوار جوهريّــة .ومــن الــروري أخــذ املســاواة املوضوعيّــة يف الحســبان باعتبارهــا الهــدف
التوصــل إىل مجتمعــات ت ُســاوي بــن الجنســن.
ـي ودقيــق ،مــن أجــل ّ
النهــا ّيئ ،واللجــوء إىل نهــج تفريقـ ّ
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 .3تنفّذ الترشيعات املتوافقة مع منظور الجندر االلتزامات الدستوريّة باملساواة وعدم التمييز بل
وميكن أن تتخطّاها يف ذلك
ترســخ الضامنــات الدســتوريّة
كــا هــو موضــح يف ال ّدليــل إىل دســتور متوافــق مــع منظــور ال ّنــوع االجتامعــي (الجنــدر)ّ ،
مطالــب املســاواة وتحميهــا مــن السياســة العاديّــة 6.مــا يجعــل مــن الصعــب تعديلهــا أوتجاهلهــا فيــا بعــد .ومبــا أ ّن
ـي للقواعــد القانون ّيــة ،ومبــا أنّــه ينبغــي بالقوانــن
الدســاتري املعياريّــة املكتوبــة تــأيت فــوق الترشيعــات يف التسلســل الهرمـ ّ
نصهــا الدســتوري ،ميكــن أن يبــدو وضــع دليــل متوافــق مــع املنظــور
بالتــايل االمتثــال للقيــم واملبــادئ املك ّرســة يف ّ
ـدري مه ّمــة زائــدة عــن الحاجــة .إنّ ــا مــن الناحيــة العمل ّيــة ،ال تعمــل ال ُّنظــم القانون ّيــة بهــذه الطريقــة املبــارشة
الجنـ ّ
والواضحــة .فالقوانــن ميكنهــا أن تنتهــك الدســتور الــذي يتصـ ّدر نظامهــا القانــو ّين ،بــل تفعــل ذلــك ،وهــي حالــة تعالجهــا
نُظــم مراجعــة الدســتور (رجــا ًء مراجعــة الفصــل  .)11عــاو ًة عــى ذلــك ،تُكتَــب ال ّدســاتري عــادة بعبــارات مجـ ّردة ،ألنّهــا
تكـ ّرس االلتزامــات األساسـيّة لل ّدولــة ،مبــا يف ذلــك االلتزامــات باملســاواة الجندريّــة ،وعــدم التمييــز ،والحقــوق الفرديّــة
ـي أكــر منــه عــى
بشــكل أع ـ ّم .ويت ـ ّم تحديــد تفاصيــل سياســات ال ّدولــة يف هــذه املجــاالت عــى املســتوى الترشيعـ ّ
ـتوري ،مــع وجــود بعــض االســتثناءات (دســتورا الهنــد أو الربازيــل مثـاً أكــر تفصيـاً بكثــر مــن دســتور
املســتوى الدسـ ّ
الواليــات املتحــدة).
لذلــك ،ال ي ـزال عــى دســاتري ال ـ ّدول ،باإلضافــة إىل التزامهــا مببــدأي املســاواة الجندريّــة وعــدم التمييــز ،االعتــاد عــى
ي لتلــك املبــادئ .فعــى ســبيل املثــال ،اعتُ ِمــد دســتور جنــوب أفريقيــا يف العــام
الترشيعــات مــن أجــل التنفيــذ العم ـ ّ
 1996بهــدف رصيــح أال وهــو معالجــة أوجــه عــدم املســاواة الســابقة ،مبــا يف ذلــك تلــك القامئــة عــى الجنــدر .وتتض ّمــن
املــا ّدة األوىل منــه التزامــات قويّــة مببــدأي املســاواة وعــدم التمييــز ،وتشــمل عــدم التح ّيــز الجنــي إىل جانــب نبــذ
العنرصيّــة (املــا ّدة  .)1بعــد ذلــك قامــت رشعتهــا الحقوق ّيــة بحظــر التمييــز املبــارش وغــر املبــارش عــى ح ـ ّد ســواء،
املــارس مــن قبــل الســلطات العامــة أو األشــخاص العاديّــن ،مــع اإلشــارة رصاحــة إىل الجنــدر ،والجنــس ،والحمــل،
والوضــع االجتامعــي ،وامليــول الجنسـيّة .وتشــر تلــك املــادة أيضـاً إىل واجــب الســلطة العا ّمــة اعتــاد تدابــر ترشيعيّــة
وغريهــا مــن تدابــر العمــل اإليجــايب لتحقيــق املســاواة املوضوعيّــة (املــا ّدة  .)9وكان القصــد مــن هــذه التدابــر،
ـري واالت ّجــاه نحــو
ومــن رشعــة الحقــوق ّ
املفصلــة ،ضــان أن يتم ّكــن البلــد مــن التغلّــب عــى إرث الفصــل العنـ ّ
مســتقبل أكــر مســاواة .واألهـ ّم مــن ذلــك أ ّن رشعــة الحقــوق تق ّيــد رصاحـ ًة الهيئــات العامــة كافّـةً ،مبــا يف ذلــك الهيئــة
الترشيع ّيــة ،بحيــث أ ّن الربملــان ملــزم بالتق ّيــد بالحقــوق املك ّرســة فيهــا (املــا ّدة  .)8لكــن ،رغــم أن دســتور جنــوب أفريقيا
والسياســاتّ ،إل أ ّن الترشيعــات
ينـ ّ
ـص عــى مبــادئ توجيه ّيــة معياريّــة ،ويرســم خطوطـاً حمـراء ها ّمــة لصنــع القوانــن ّ
رضوريّــة لتطويــر وتنفيــذ هــذه املبــادئ التوجيه ّيــة .ويف ضــوء التاريــخ املشــحون لسياســة اإلســكان يف ظـ ّـل نظــام الفصل
الســكن الحصــول عــى أمــر مــن املحكمــة ألجــل عمل ّيــات
العنـ ّ
ـري ،عــى ســبيل املثــال ،يُحتِّــم الحــق الدســتوري يف ّ
ـفي ،لكــن بال ّرغــم مــن ذلــك يتـ ّم االعتــاد عــى
ـري وهــدم املنــازل ،كــا يحظّــر اإلخــاء القـ ّ
اإلخــاء القـ ّ
ـري التعسـ ّ
الترشيعــات وتدابــر أخــرى بُغيــة إحقــاق هــذا الحــق تدريج ـاً يف إطــار املــوارد امل ُتاحــة (املــا ّدة .)26
تعتمــد بعــض الــدول دســاتري ال تك ـ ّرس بشــكل ٍ
كاف مبــدأي املســاواة وعــدم التمييــز ،أو حتّــى ال تــأيت عــى ذكرهــا
نهائيّ ـاً .وهــذه هــي الحــال يف الكثــر مــن األحيــان مــع ال ّدســاتري القدميــة ،الّتــي اعتُ ِمــدت يف وقــت مل تؤخَــذ فيــه
املســاواة الجندريّــة وحقــوق النســاء يف الحســبان ،وعندمــا مل تتمتّــع املــرأة حتّــى بحــق التصويــت .ودســتور الواليــات
ّ
ّ
ّ
ت
ّ
عمليــة جنــدرة الدســتور ،المبــادرة
ـاع (الجنــدر) ،دليــل مــن أجــل
ّ 6ســيلفيا سـ ي
ـو� ّ وابراهيــم در ج ي
ا� ،الدليــل إىل دســتور متوافــق مــع منظــور النــوع االجتمـ ي
ـوية األورومتوسـ ّ
ـطية ،باريــس .2016
النسـ

()
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خــر مثــال عــى ذلــك :إذ يعــود تاريخــه إىل العــام  ،1787وال يُشــر إىل املــرأة أو إىل مبــدأي املســاواة وعــدم التمييــز؛
وبالــكاد يشــر إىل املســاواة بطريقــة غــر مبــارشة ،عــى النحــو املنصــوص عليــه يف أحــكام اإلجـراءات القانونيــة الواجبــة
ـفي مــن الحيــاة ومــن الحريــة ومــن
الــواردة يف التعديلَــن الخامــس والرابــع عــر (اللذيــن مينعــان معـاً الحرمــان التعسـ ّ
فستهــا املحاكــم بعبــارات تضمــن درجــة مع ّينــة من العدالــة اإلجرائيــة واملوضوعيــة) .وبال ّنظــر إىل أ ّن
املمتلــكات ،وقــد ّ
العبوديــة كانــت قانونيــة وقــت اعتــاد ال ّدســتور ،مل يكــن صمــت الدســتور األمريــي بشــأن مســائل املســاواة مفاجِئـاً.
بالتــايل ،لقــد ت ـ ّم وضــع سياســات املســاواة وعــدم التمييــز يف الواليــات املتّحــدة مــن خــال الترشيعــات .فــكان مــن
شــأن ذلــك أن أ ّدى إىل إحـراز تقـ ّدم مجــزأٍ مــن خــال ترشيعــات إفراديّــة ،مبــا يف ذلــك :قانــون معايــر العمــل العــادل
للعــام ( 1938تحديــد الحــد األدىن لألجــور ،وهــو معيــار أفــاد املــرأة بشــكل جــزيئ)؛ وقانــون املســاواة يف األجــر للعــام
( 1963الّــذي يحظــر عــى أصحــاب العمــل دفــع أجــر أقـ ّـل للنســاء منــه لل ّرجــال عــى أســاس الجنــدر)؛ وقانــون الحقــوق
املدنيــة للعــام  ،1964البــاب الســابع (حاميــة ال ّنســاء مــن التمييــز يف مــكان العمــل)؛ وإجـراءات مناهضــة التمييــز ضـ ّد
الحمــل للعــام ( 1978جعلــت التمييــز عــى أســاس الحمــل أو الظــروف املتّصلــة بالحمــل غــر قانــوين) ،إلــخ .مــن ناحيــة
أخــرى ،تـ ّم إهــال قانــون مناهضــة العنــف ضـ ّد املــرأة ( )VAWAللعــام  ،1994الّــذي خصــص أمــواالً اتحاديّــة ملكافحــة
7
العنــف عــى أســاس الجنــدر ،حتّــى انتهــى رسيانــه يف العــام .2019
ـتوري املســاواة الجندريّــة ،بــدالً مــن أن يع ّززهــا .ويف مثــل هــذه الحالــة ،ميكــن لل ّدولــة أن تــرع
يعيــق الصمــت الدسـ ّ
ـتوري ،ثـ ّم تــدرس مــدى توافــق القوانــن القامئــة مــع منظــور الجنــدر ،وت ُدخــل اإلصالحــات القانونيــة
يف اإلصــاح الدسـ ّ
الالزمــة .ولكــن ال يبــدو أ ّن هــذا مســار عمــل مثمــر .إذ ال يســهل أبــدا ً تنفيــذ التعديــات الدســتوريّة ،ألنّهــا محكومــة
بإجــراءات معقــدة ،وتتطلّــب املصادقــة عليهــا أغلب ّيــة مؤ ّهلــة 8يف الربملــان ،بــل ويف بعــض األحيــان إجــراء اســتفتاء
شــعبي بشــأن املســألة .وم ـ ّر ًة جديــدة تق ـ ّدم الواليــات املتحــدة خــر مثــال عــى ذلــك .حيــث ت ـ ّم اق ـراح تعديــل
الحقــوق املتســاوية ( )ERAيف ال ّدســتور لحظــر التفرقــة القانونيّــة بــن املــرأة والرجــل يف مجــاالت الطــاق وامللكيّــة
والعمــل وغريهــا مــن املســائل .طُ ـرِح التعديــل عــى الكونغــرس األمريــي يف العــام  1972وكان يتطلّــب مصادقــة 38
واليــة أمريكيّــة مــن أجــل اعتــاده .حتّــى حلــول العــام  ،2020مل يت ـ ّم بعــد الوصــول إىل عتبــة املصادقــة هــذه ،ومــن
غــر الواضــح مــا إذا كانــت ســتتحقّق يف املســتقبل املنظــور .وهكــذا تقـ ّدم الواليــات املتحــدة مثــاالً عــى دســتور قديــم
وجامــد يُعيــق املــي قدمـاً يف مكافحــة التمييــز عــى أســاس الجنــدر .لــذا ،تــزداد أهميــة اإلجـراءات الترشيع ّيــة يف مثــل
هــذه الحــاالت بشــكل خــاص.
كــا أ ّن بعــض الدســاتري ال يتطـ ّرق إال جزئ ّيـاً إىل مســائل املســاواة الجندريّــة ،وال يعتمــد بالتّــايل التقـ ّدم املحـ َرز يف مجــال
الســويد ،عــى ســبيل املثــال ،الّــذي يعــود تاريخــه إىل العــام
املســاواة الجندريّــة وعــدم التمييــز إلّ جزئ ّي ـاً .فدســتور ّ
 ،1974ال يتض ّمــن ســوى عــدد محــدود مــن اإلشــارات إىل املســاواة الجندريّــة .صحيــح أنّــه يحظّــر رصاحـ ًة التمييــز عــى
واملفصلــة الّتــي
أســاس الجنــدر (املا ّدتــان  2و ،)13لك ّنــه ال يرقــى أبــدا ً إىل مروحــة سياســات املســاواة الجندريّــة الغنيّــة
ّ
الســويد باســتمرار يف املراكــز الثالثــة األوىل يف مــؤرش عــدم املســاواة بــن الجنســن ،وهــو
اعتمدتهــا البــاد .وقــد ُص ِّنفــت ّ
9
أداة األمــم املتحــدة لقيــاس تقـ ّدم الدولــة يف مكافحــة عــدم املســاواة الجندريّــة يف الجوانــب الرئيســة للتنميــة البرشيــة.
دوري .وقــد انتهــى
ـادي ،ينبغــي بالكونغــرس إعــادة املصادقــة عليــه بشــكل
ّ
( )7مبــا أ ّن قانــون مناهضــة العنــف ض ـ ّد املــرأة يحتــاج إىل اإلنفــاق االتحـ ّ
رسيــان مفعــول القانــون يف العــام  ،2019وحتّــى وقــت كتابــة هــذا النــص ،مل يكــن مجلــس الشــيوخ األمريــي قــد أعــاد املصادقــة عليــه بعــد.
( )8األغلبيــة املؤهلــة أعــى مــن األغلبيــة البســيطة (عــدد األصــوات املؤيــدة أكــر مــن األصــوات املعارضــة) .مثــال عــى ذلــك هــو األغلبيــة املطلقــة (%50
مــن األصــوات زائــد واحــد) .وعــاد ًة مــا تكــون األغلبيــة املؤهّلــة املطلوبــة للتعديــات الدســتورية أعــى مــن ذلــك ،إذ ميكــن تحديدهــا بثالثــة أخــاس
( )%60أو الثلثــن أو حتــى ثالثــة أربــاع (.)%75
( )9مؤرش عدم املساواة بني الجنسني ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii?wpisrc=nl_lily&wpmm=1
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ويعكــس هــذا جزئيّــاً الــ ّدور األقــل أهميــة الــذي يؤ ّديــه الدســتور يف الســويد ويف البلــدان االســكندنافيّة األخــرى.
كــا يبـ ّـن كيــف أ ّن التق ـ ّدم الّــذي أحــرزه بلــد مــا يف مجــال املســاواة الجندريّــة وعــدم التمييــز قــد يتجــاوز ضامناتــه
الدســتوريّة ،ويعتمــد عــى مجموعــة أكــر تق ّدمـاً مــن الحاميــة القانونيّــة لحقــوق النســاء مــن الدســتور نفســه .يتبــن
مــا ســبق صعوبــة إجـراء التعديــات الدســتوريّة ،وأن مــن األســهل العمــل عــى تعديــل وسـ ّن القوانــن ،وهــذه نقطــة
مه ّمــة يجــب عــى املدافعــات واملدافعــن عــن املســاواة الجندريّــة أخذهــا بعــن االعتبــار :يجــدر بهــم تعبئــة طاقاتهــم
ـتوري .مــع
وتوجيههــا نحــو جنــدرة الترشيعــات ،حتــى يف مــا يتخطّــى األحــكام الدســتوريّة ومحــاوالت اإلصــاح الدسـ ّ
ذلــك ،ومــن الناحيــة املثال ّيــة ،ينبغــي أن يكــون كال الدســتور والترشيعــات متواف َقــن مــع منظــور الجنــدر وأن يع ـ ّززا
الصــدد.
بعضهــا البعــض يف هــذا ّ
الدســتوري الواضــح يف مجــال
وأخــرا ً ،ميكــن اســتخدام الترشيعــات ،وقــد اســتخ ُدمت بالفعــل ،للحــ ّد مــن التقــ ّدم
ّ
املســاواة الجندريّــة .وميكــن أن يحــدث ذلــك عندمــا تتض ّمــن ال ّدســاتري حاميــة للحقــوق وضامنــات للمســاواة وعــدم
التمييــز ،لك ّنهــا تشــر يف الوقــت نفســه إىل أنّــه ينبغــي تنفيــذ هــذه األحــكام و/أو الحـ ّد منهــا «وفقـاً للقانــون» .عــى
ـوري للعــام  2012حريّــة التج ّمــع وتكويــن الجمعيّــات ،والحــق يف املـراث ،وحريّــة
ســبيل املثــال ،يضمــن ال ّدســتور السـ ّ
املعتقــد «وفقـاً للقانــون» .لكــن يف املامرســة العمل ّيــة ،يعنــي ذلــك تــرك البــاب مفتوحـاً أمــام الترشيــع لتقويــض هــذه
الحاميــة الدســتوريّة .لــذا ينبغــي ضــان املســاواة الجندريّــة وعــدم التمييــز يف ال ّدســتور والترشيعــات عــى حـ ٍّد ســواء،
ويجــدر بهــا التنســيق مــع بعضهــا البعــض مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف.
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 .4الترشيعات املتوافقة مع منظور الجندر تنفّذ االلتزامات الدول ّية للدّ ول بشأن حقوق املرأة
متيــل االتفاقيــات الدول ّيــة إىل تكريــس االلتزامات
القانون ّيــة للــ ّدول عــى مســتوى أكــر تجريــدا ً
مــن ال ّدســاتري ،مــا يــرك للترشيعــات الوطنيّــة
مــلء التفاصيــل .وتتح ـ ّدث ع ـ ّدة اتفاقيــات مــن
هــذا القبيــل ،يف مجــال حقــوق اإلنســان بوجــه
عــام وحقــوق املــرأة بوجــه خــاص ،عــن واجبــات
الـ ّدول يف مكافحــة التمييــز عــى أســاس الجنــدر
عــى املســتويات كافّــة ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق
دســاتريها وقوانينهــا وسياســاتها.
الســيداو
عــى ســبيل املثــال ،تفــرض اتفاقيــة ّ
التزامـاً عــى الـ ّدول األعضــاء بإدانــة التمييــز ضـ ّد
النســاء بجميــع أشــكاله ،واتخــاذ جميــع التدابــر
املناســبة للقضــاء عليــه ،مبــا يف ذلــك اإلصــاح
والترشيعــي عنــد الــرورة (املــا ّدة
الدســتوري
ّ
ّ
الســيداو أيضـاً
 .)2وتقــي املــا ّدة  3مــن اتفاقيــة ّ
بــأن تتّخــذ الـ ّدول التدابــر املناســبة ،مبــا يف ذلــك
سـ ّن ترشيعــات «لكفالــة تطـ ّور املــرأة وتق ّدمهــا
الكاملــن ».وتَـرِد عــى امتــداد االتفاقيــة إشــارات
إىل رضورة أن تس ـ ّن ال ـ ّدول الترشيعــات الالزمــة
إلنفــاذ أحــكام االتفاقيــة ،فض ـاً عــن اســتعراض
هــذه الترشيعــات وتكييفهــا دوريّــاً يف ضــوء
10
األدلــة الجديــدة وأفضل املامرســات املســتج ّدة.
فصلــت اتفاقيــة الســيداو ذلــك بدقّــة أكــر
وقــد ّ
يف موا ّدهــا األخــرى .فعــى ســبيل املثــال ،تشــرط
املــا ّدة  )2(16رصاحــ ًة عــى ال ـ ّدول األعضــاء أن
تكفــل ،مبوجــب ترشيعــات محــ ّددة ،أال يكــون
لخطوبــة الطفل/الطّفلــة أو زواجــه/ا أي أثــر
ي.
قانــوين يف نظامهــا القانــو ّين املح ـ ّ

املادّة  2من اتفاقية سيداو:
„تشــجب الــدّول األطــراف جميــع أشــكال التمييــز ضــ ّد املــرأة
وتوافــق عــى أن تنتهــج ،بــكل الوســائل املناســبة ودون إبطــاء،
سياســة القضــاء عــى التمييــز ضـ ّد املــرأة ،وتحقي ًقــا لذلــك ،تتع ّهــد
مبــا يــي:
(أ) تجســيد مبــدأ املســاواة بــن ال ّرجــل واملــرأة يف دســاتريها
الصلــة األخــرى ،إذا مل يكــن هــذا
الوطنيّــة أو ترشيعاتهــا ذات ّ
ي لهــذا
ـ
العم
ـق
ـ
التحقي
ـة
ـ
وكفال
اآلن،
املبــدأ قــد أدمــج فيهــا حتــى
ّ
املبــدأ مــن خــال القانــون والوســائل املناســبة األخــرى؛
(ب) اتّخــاذ املناســب مــن التدابــر الترشيعيــة وغريهــا ،مبــا يف ذلــك
كل متييــز ضـ ّد املــرأة؛
مــا يقتضيــه األمــر مــن جـزاءات ،لحظــر ّ
(ج) إق ـرار الحاميــة القانونيــة لحقــوق املــرأة عــى قــدم املســاواة
مــع ال ّرجــل وضــان الحاميــة الفعالــة للمــرأة ،عــن طريــق املحاكــم
الوطنيــة ذات االختصــاص واملؤسســات العامــة األخــرى ،مــن أي
ـزي؛
عمــل متييـ ّ
(د) االمتنــاع عــن االضطــاع بــأي عمــل أو مامرســة متييزيّــة ض ـ ّد
رف الســلطات واملؤسســات العامــة مبــا يتّفــق
املــرأة ،وكفالــة ت ـ ّ
وهــذا االلت ـزام؛
(هـــ) اتخــاذ جميــع التدابــر املناســبة للقضــاء عــى التمييــز ض ـ ّد
املــرأة مــن جانــب أي شــخص أو منظمــة أو مؤسســة؛
(و) اتخــاذ جميــع التدابــر املناســبة ،مبــا يف ذلــك الترشيــع ،لتعديــل
أو إلغــاء القوانــن واألنظمــة واألع ـراف واملامرســات القامئــة التــي
تشــكل متييـ ًزا ضـ ّد املــرأة؛
(ز) إلغــاء جميــع أحــكام قوانــن العقوبــات الوطنيــة التــي تشــكل
متييـ ًزا ضـ ّد املــرأة“.

ـزي للنســاء
والســام واألمــن ،يُطلــب مــن الترشيعــات االع ـراف بال ـ ّدور املركـ ّ
يف ســياق أجنــدة األمــم املتحــدة للمــرأة ّ
الســام وإعــادة اإلعــار يف فــرة مــا بعــد ال ّنزاعــات .ويدعــو ق ـرار مجلــس
ومتطلباتهـ ّن يف ســياق صنــع الســام وبنــاء ّ
األمــن التابــع لألمــم املتّحــدة رقــم  1325عــام ( )2000ال ـ ّدول إىل زيــادة متثيــل املــرأة عــى مســتويات صنــع الق ـرار
ّ
ّ
ّ
ت
ّ
عمليــة جنــدرة الدســتور ،المبــادرة
ـاع (الجنــدر) ،دليــل مــن أجــل
 ّ 10ســيلفيا سـ ّ ي
ـو� وابراهيــم در ج ي
ا� ،الدليــل إىل دســتور متوافــق مــع منظــور النــوع االجتمـ ي
األورومتوسـ ّ
ـطية ،باريــس .2016
النســوية

( )
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كافّــة ،لضــان وصولهــا إىل العدالــة وحاميتهــا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان .كــا شـ ّجع القـرار أيضـاً عــى إنشــاء أطــر
وطنيّــة لتنفيــذ أهدافــه ،مبــا يف ذلــك خطــط العمــل الوطنيّــة 11.وتك ّمــل ق ـرارات أخــرى ملجلــس األمــن أجنــدة املــرأة
والســام واألمــن 1820 :عــام ( 1888 ،)2008عــام ( 1889 ،)2009عــام ( 1960 ،)2009عــام ( 2106 ،)2010عــام (،)2013
ّ
 2122عــام ( 2242 ،)2013عــام ( )2015و 2467عــام ( .)2019إضافـ ًة إىل أنّهــا تحـ ّدد الواجبــات الدول ّيــة للـ ّدول يف هــذا
املجــال ،مثــل الحاجــة إىل االعـراف باســتخدام االغتصــاب كســاح حــر ّيب ،وإىل إزالــة الترشيعــات التمييزيّــة الّتــي تعــوق
تحقيــق أهــداف هــذه القـرارات.
وتحــذو معاهــدات واتفاقيــات دول ّيــة أخــرى لحقــوق اإلنســان حــذوا ً مامثـاً .فالعهــد الــدو ّيل الخــاص بالحقــوق املدن ّيــة
ـص عــى أنّــه يجــدر بالـ ّدول «اعتــاد مــا قــد يلــزم مــن قوانــن أو تدابــر أخــرى إلعــال
والسياسـيّة ،عــى ســبيل املثــال ،ينـ ّ
الحقــوق املعــرف بهــا يف هــذا العهــد» (املــادة  .))2(2وباملثــل ،يعــرف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة
ـص عــى أنّــه يتو ّجــب عــى الـ ّدول األعضاء إعــال الحقوق املك ّرســة
واالجتامعيــة والثقافيــة بأهميــة الترشيعــات ،حيــث ينـ ّ
يف العهــد تدريجيّـاً« ،مبــا يف ذلــك عــى وجــه الخصــوص اعتــاد تدابــر ترشيعيّــة» (املــا ّدة  .))1(2ويف حــن تقبــل االتفاقيات
ـص بوضــوح عــى أ ّن تلــك
الدوليــة لحقــوق اإلنســان بأمثلــة عــى إمكانيّــة تقييــد تلــك الحقــوق بالقانــونّ ،إل أنّهــا تنـ ّ
التقييــدات ليســت مقبولــة «إال مبقــدار توافــق ذلــك مــع طبيعــة هــذه الحقــوق ،ورشيطــة أن يكــون هدفها الوحيــد تعزيز
الرفــاه العــام يف مجتمــع دميقراطــي( ».املــا ّدة  4مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة).
ـرر الناجــم عــن االتجــار بالبــر
وتعــرف اتفاقيــة العــام  1949لحظــر االتجــار باألشــخاص واســتغالل دعــارة الغــر بالـ ّ
الــذي يــؤ ّدي إىل ال ّدعــارة ،وتنــص عــى أنّــه «يتنــاىف مــع كرامــة اإلنســان وقيمتــه ويعـ ّرض رفــاه الفــرد واألرسة واملجتمــع
للخطــر» .وتلــزم االتفاقيــة ال ـ ّدول األط ـراف أن تعاقــب أولئــك الّذيــن يشــرون شــخصاً آخــر أو يغرونــه أو يبعدونــه
خدمــة لهــذه األغ ـراض .بالتــايل ،تــرز الحاجــة إىل ترشيــع يلتــزم مبالحقــة االتجــار بالبــر ومعاقبــة ق ـ ّوادي ال ّدعــارة
القرسيّــة ،وليــس ضحاياهــا ،إىل جانــب النشــاط الســيايس والتعليــم وتوفــر بدائــل اقتصاديــة وخدمــات اجتامعيّــة تهدف
إىل مســاعدة النســاء عــى الخــروج مــن ال ّدعــارة (لق ـراءة املزيــد ،رجــا ًء التو ّجــه إىل الفصــل  .)5كــا تش ـكّل اتفاقيــة
األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظّمــة عــر الوطنيّــة ،التــي اعتمدتهــا الجمعيّــة العامــة يف قرارهــا  25/55املــؤ ّرخ 15
ترشيــن الثــاين  /نوفمــر  ،2000الصــك الــدو ّيل الرئيــس يف مكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة .وت ُســتك َمل بثالثــة
بروتوكــوالت هــي :بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص ،ال سـ ّيام النســاء واألطفــال؛ وبروتوكــول مكافحــة
تهريــب املهاجريــن عــن طريــق الـ ّر والبحــر والجـ ّو؛ وبروتوكــول مكافحــة صنــع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومك ّوناتهــا
والذخــرة واالتجــار بهــا بصــورة غــر مرشوعــة .إضافـ ًة إىل ذلــك ،أوضحــت األمــم املتحــدة أنّــه بال ّرغــم مــن حظــر الـ ّرق،
ـي لحقــوق اإلنســان ومبوجــب العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياسـ ّية،
مبــا يف ذلــك مبوجــب اإلعــان العاملـ ّ
ّإل أنّــه يجــب مكافحــة األشــكال الحديثــة للــرق ،مثــل االتجــار بالبــر واســتغاللهم ،مبــا يف ذلــك النســاء يف منظومــة
ال ّدعــارة 12.وتقـ ّر هــذه الصكــوك الدوليّــة مجتمعـ ًة بأنّــه يجــب عــى الـ ّدول مكافحــة االتجــار بالبــر واســتغاللهم ،مــا
يؤثّــر بشــكل أكــر عــى ال ّنســاء ،ويشـكّل عائقـاً ها ّمـاً أمــام املســاواة الجندريّــة.
خالصــة القــول ،إ ّن القانــون الــدو ّيل ،إضافــة إىل دوره يف تغيريالترشيعــات الوطنيّــة ،فهــو يســاعد عىل تحديــد دورها كأداة
للنهــوض بحقــوق الفــرد وحاميتــه .ومينــع ذلــك الـ ّدول مــن اســتخدام الترشيعــات كوســيلة إلضعــاف املســاواة الجندريّــة
وعــدم التمييــز عــى ال ّنحــو املنصــوص عليــه يف املعايــر الدول ّيــة ،وهــي مامرســة غــر مقبولــة مبوجــب القانــون الــدويل.
 12مكتب ّ
السام لحقوق اإلنسان“ ،صحيفة الوقائع رقم  ،14أشكال الرق المعارصة”،
مفوض األمم المتحدة
ي
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet14en.pdf
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 .5الترشيعات املتوافقة مع منظور الجندر تؤدّي دوراً وقائ ّياً ورمزيّاً ،من خالل ال ّربط بني ق ّوة
القانون والتزامات الدّ ولة باملساواة الجندريّة وعدم التمييز
الســلوك االجتامعــي .بعبــارات أخــرى ،كــا ميكــن للقانــون
تُ َع ـ ّد الترشيعــات أداة حيويّــة بــن أي ـ َدي ال ـ ّدول لتوجيــه ّ
أن يكــون مكانـاً لالســتبعاد ،ميكنــه بــل ينبغــي عليــه أن يكــون أيضـاً مكانـاً لالعـراف بالنســاء كمواطنــات متســاويات.
ـوي وحســب ،بــل تبعــث أيض ـاً بإشــارة قويّــة
فالترشيعــات التمييزيّــة ض ـ ّد النســاء ال تبقيه ـ ّن يف وضــع اجتامعــي ثانـ ّ
بشــأن أولويّــات ال ّدولــة ،وتقديرهــا (أوعــدم تقديرهــا) لــدور املــرأة يف املجتمــع .تبعــث الترشيعــات املتوافقــة مــع
منظــور الجنــدر إشــارة قويّــة للمجتمــع ،توضــح الت ـزام ال ّدولــة باملســاواة يف الحقــوق بــن املــرأة وال ّرجــل .وتكــون
ال ّرســالة الرمزيّــة القويّــة هــي أ ّن املســاواة الجندريّــة أولويّــة ،وأ ّن ال ّدولــة تــدرك رضورة التد ّخــل مــن أجــل تحقيــق
ذلــك ،وأنّــه ينبغــي اســتخدام ق ـ ّوة القانــون للمســاعدة يف تصحيــح الظّلــم التاريخــي الواقــع عــى املــرأة وتشــجيع
ـي .عــاو ًة عــى ذلــك ،ال ميكــن أن يكــون االلتـزام بالدميقراطيــة حقيقيّـاً ّإل عندمــا ال يقــع أي جــزء مــن
التقـ ّدم االجتامعـ ّ
الســكان ،حتّــى ال نقــول نصفهــم ،ضح ّيــة للترشيعــات التمييزيّــة.
رشعــن االعـراف بالتأثــر الكبــر للقوانــن يف عقليّــات مواطنيهــم ومواطناتهــم ،وبالتّــايل
متاشــياً مــع ذلــك ،يجــب عــى امل ّ
يف أداء املجتمــع وتق ّدمــه .ومــن خــال التص ـ ّدي املبــارش الســتبعاد املــرأة والتمييــز بحقهــا الطّويـ َـي األمــد ولصمــت
القانــون بشــأنهام ،ميكــن للترشيعــات أن ت ُعيــد توجيــه املحادثــات املجتمع ّيــة نحــو مســتقبل تتحســن فيــه املســاواة
الجندريّــة .وخــر مثــال عــى ذلــك الترشيعــات املتعلّقــة بالعنــف ض ـ ّد املــرأة .ففــي الحــاالت التــي ال يعــرف فيهــا
القانــون عــى نحــو ٍ
كاف بالعنــف ضــد املــرأة كشــكل مــن أشــكال التمييــز عــى أســاس الجنــدر ،وكانتهــاك لحقــوق
املــرأة ،تبعــث ال ـ ّدول برســالة ســلبيّة تتجاهــل حقــوق املــرأة وقيمتهــا وت َســاويها وســامتها ورفاههــا .مــن ثــم فــإ ّن
ال ّدولــة ،التــي ينبغــي أن تحمــي املواطنــن واملواطنــات كافّــةً ،تشــر إىل ال ّنســاء كمواطنــات مــن الدرجــة الثانيــة
يســتأهلن حامي ـ ًة أقــل .وعــى العكــس مــن ذلــك ،عندمــا تعتمــد ال ّدولــة ترشيعــات بشــأن العنــف ضــد املــرأة ،كــا
فعلــت تونــس يف العــام  ،2017يــرى املواطنــون واملواطنــات أنّهــا تتخــذ موقفــاً إيجابيــاً لالعــراف مبحنــة الضحايــا
ورضورة معالجتهــا -امل ُقـ َّدرة نســبتهم يف حالــة تونــس ﺑ %60مــن ال ّنســاء يف البــاد 13.إضافــة إىل ذلــك ،مــن شــأن القانــون
املناهــض للعنــف ضــد النســاء أن ميكّنهـ ّن مــن التــاس حاميــة الرشطــة ،الّتــي ،خــاف ذلــك ،غالبـاً مــا ال تأخــذ ضحايــا
العنــف ض ـ ّد املــرأة عــى محمــل الج ـ ّد.
وتقــ ّدم سياســات اإلجــازة الوالديّــة مثــاالً آخــر أكــر دقّــة .يعتقــد الكثــرون ،نســا ًء ورجــاالً ،أن سياســات إجــازات
ـري لهــذه اإلجــازات للنســاء ،هــي خطــوات إيجاب ّيــة ميكــن للـ ّدول اتخاذهــا
األمومــة الســخ ّية ،أو حتــى التخصيــص الحـ ّ
لإلشــارة إىل قيمــة املــرأة كأم .ومــع ذلــك ،مــن شــأن تركيــز ال ـ ّدول عــى إجــازات األمومــة مــن دون َس ـ ّن ترشيعــات
بشــأن إجــازات األب ـ ّوة ،أو مــن خــال الســاح بأقــر نــوع مــن هــذه اإلجــازات فقــط ،أن تع ـ ّزز األدوار الجندريّــة
التقليديّــة داخــل األرسة يف مــا يتعلّــق بواجبــات األبـ ّوة واألمومــة وال ّرعايــة .وتكــون بذلــك قــد عـ ّززت الرســالة القائلــة
بــأ ّن دور املــرأة هــو دور منــز ّيل وإنجــا ّيب ،وأ ّن مكانهــا يف املنــزل مــع املولــود الجديــد ،يف حــن أ ّن دور األب يكمــن يف أن
يكــون منتجـاً يف العمــل باعتبــاره امل ُعيــل الرئيــس .بــدالً مــن ذلــك ،تتطلــب الترشيعــات املتوافقــة مــع منظــور الجنــدر
مــن الـ ّدول إعــادة التــوازن بــن األدوار الجندريّــة داخــل األرسة ،عــن طريــق جعــل إجــازة األبـ ّوة هــي القاعــدة وجعلهــا
ُمســاوية إلجــازات األمومــة ،وغــر قابلــة للتحويــل إىل األمهــات .تــؤدي هــذه التدابــر إىل تطبيــع أبـ ّو ٍة أكــر انخراطـاً يف
األرسة ،مــا يســاعد عــى تخفيــف أعبــاء العمــل والحيــاة املهن ّيــة التــي تح ّملهــا األمومــة للمــرأة ،مــع مــا يرتتّــب عــى
ذلــك مــن تداعيــات عــى مــا تســتحقّه مــن أجــور ومعاشــات تقاعديّــة (لقـراءة املزيــد ،رجــا ًء مراجعــة الفصلــن  4و.)7
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إ ّن البلــدان التــي ال تق ـ ّدم خدمــات صحيّــة كافيــة تلبّــي
احتياجــات النســاء ،مثــل تنظيــم األرسة ،والحصــول عــى
وســائل منــع الحمــل ،واإلجهــاض ،ومرافــق مالمئــة لرعايــة
األطفــال ،تبعــث برســالة مفادهــا أن االحتياجــات الخاصــة
بالنســاء ،يف مجــال الحقــوق اإلنجاب ّيــة والــوالدة ورعايــة
األطفــال ،هــي احتياجــات ثانويّــة .يُتوقَّــع دامئــاً مــن
النســاء أن يك ـ ّن أ ّمهــات ومق ّدمــات لل ّرعايــة املنزل ّيــة ،وأن
يلــد َن الجيــل القــادم ويعتنــن بــهّ ،إل أنّــه ال ميكنه ـ ّن أن
كاسيا ستازيفسكا ،ناشطة نسويّة بولنديّة2018 ،
يتوقّعــن الكثــر مــن املســاعدة الحكوميّــة عنــد أداء هــذه
األدوار .كــا أ ّن الــ ّدول التــي تعتمــد سياســات تشــ ّجع
تكويــن أرس كبــرة وتــرى املــرأة حـرا ً كأم وكمســتودع إنجــا ّيب لأل ّمــة تبعــث برســالة خطــرة :أنّــه يجــب تقديــر املــرأة
يف املقــام األ ّول لوظيفتهــا اإلنجابيّــة وينبغــي بهــا تقديــم أولويــة اإلنجــاب عــى أي مســاهمة إنتاجيّــة أخــرى ميكــن
ـكل بســاطة مــع هويّتهــا كأم .وميكــن العثــور عــى أمثلــة مــن
أن تق ّدمهــا للمجتمــع .بالتــايل ،تتامهــى هويّــة املــرأة بـ ّ
هــذا القبيــل يف املجتمعــات الّتــي مت ـ ّر حال ّي ـاً بفــرة شــعبويّة ،مــن بولنــدا إىل الواليــات املتحــدة ،حيــث يــر ّوج القــادة
الشــعبويّون لسياســات اإلكثــار مــن اإلنجــاب ،مثــل الحوافــز املال ّيــة املبــارشة للــوالدات املتعــددة ،ومنافــع أعــى مــن
الحكومــة للعائــات الكبــرة ،وحتّــى محــاوالت لحظــر اإلجهــاض بشــكل رصيــح مهــا كانــت الظــروف .وتحــت غطــاء
دعــم األرسة ،تهــدف هــذه السياســات فعل ّيـاً إىل حبــس النســاء يف أدوارهـ ّن املنزل ّيــة بعيــدا ً عــن اهتاممــات الح ّيــز العــام.
«بعــد قــرن مــن حصــول املــرأة البولنديــة عــى الحق
يف االقـراع ،يرفــض سياســيون وأصول ّيــون دينيــون يف
بلدنــا التخـ ّـي عــن الســلطة وعــن التحكم بأجســادنا
وحياتنــا الجنسـ ّية وحياتنــا بر ّمتهــا .لكـ ّن النســويات
يف بولنــدا مل يستســلمن قــط :نحــن نقــاوم ،ونص ـ ّد
الهجــوم ،ونحــن متّحــدات».

ال ميكــن أن يكــون ر ّد الفعــل عــى عــدم إعطــاء ال ّدولــة
األولويّــة لحيــاة املــرأة وحقوقهــا هــو إضفــاء طابــع
جوهــري عــى دور املــرأة كأ ّم وراعيــة مــن خــال
ّ
الترشيعــات وصنــع السياســات .وال ميكــن أن يكــون
الجــواب هــو التخـ ّـي عــن قــدرة القانــون عــى تغيــر حياة
منيــة بــن جمعــة ،رئيســة جمع ّيــة النســاء الدميقراطيــات
املــرأة لألفضــل .بــل يجــب أن يكــون الجــواب تعلّم تســخري
يف تونــس ،عــن قانــون تونــس للعــام  2017ملناهضــة
إمكانــات القانــون والتعبئــة بوجــه محــاوالت دحــر التقـ ّدم
العنــف ض ـ ّد املــرأة.
يف مجــال املســاواة الجندريّــة وعــدم التمييــز .والناشــطات
كل
والناشــطون يف مجــال املســاواة الجندريّــة مســتع ّدون ّ
الســلطة .وخــر مثــال عــى ذلــك ال ّنســاء البولنديّــات.
االســتعداد الســتخدام القانــون كوســيلة للمقاومــة والوصــول إىل ّ
يف العــام  ،2016ســار مئــات اآلالف مــن النســاء يف مــا أصبــح يُعــرف باســم «احتجاجــات االثنــن األســود» ضـ ّد محاولــة
الحكومــة فــرض حظــر كامــل عــى اإلجهــاض ،مــا أجــر الحكومــة عــى الرتاجــع .ويف العــام  ،2017جمع ـ َن أكــر مــن
مئتــي ألــف توقيــع يف إطــار مــروع مبــادرة مدنيــة مؤيّــدة لحريّــة االختيــار ،مــن أجــل الطّعــن يف القانــون الحــايل،
و ُعــد َن إىل الشــارع م ـرارا ً وتك ـرارا ً ملعارضــة مــا يري َنــه حرب ـاً عــى أجســاده ّن 14.مــع ذلــك ،ال ي ـزال حظــر اإلجهــاض
خاصــة أ ّن الحكومــة البولنديــة ،متح ِّجج ـ ًة بأزمــة كوفيــد  ،19ضاعفــت جهودهــا منــذ نيســان/أبريل
يش ـكّل تهديــدا ًّ ،
 ،2020لتضييــق الخنــاق عــى حقــوق اإلجهــاض.
«هنــا تكمــن أهميــة القانــون الجديــد ألنّــه يرعــى
الناحيــة الوقائيــة مــن العنــف ض ـ ّد املــرأة بشــكل
عــام ،وليــس فقــط اإلصــاح مــن الناحيــة الجنائ ّيــة».

ف
 14كاســيا ستازيفســكا ’“ ،لــن نستســلم‘ 25 :ســنة مــن المقاومــة النسـ ّ
ـوية للحــرب عــى أجســاد النســاء ي� بولنــدا‘“ “‘We Won’t Give up’: 25 Years
اس ( 9 ،)Open Democracyآذار/مــارس2018 ،
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كــا ميكــن تعلّــم الكثــر مــن مثــال النســاء التونسـيّات .فقــد عملـ َن عــى التعبئــة لضــان مطابقــة ترشيعــات تق ّدميّــة
يف مجــال املســاواة الجندريّــة ملكاســبه ّن الدســتوريّة ،املك ّرســة يف دســتور البــاد للعــام  .2014فنجحـ َن ،مثـاً يف نضالهـ ّن
مــن أجــل ســ ّن قانــون للقضــاء عــى العنــف ضــ ّد املــرأة ،اعتُمــد يف العــام  ،2017كــا يســ َع َني إىل إصــاح قوانــن
األحــوال الشــخصية يف البــاد ،ال سـ ّيام قوانــن املـراث الّتــي مت ّيــز ضـ ّد املــرأة .وال تعطــي هــذه التطـ ّورات األمــل للنســاء
التونســيات وحســب ،بــل هــي منــارة للنســاء يف جميــع أنحــاء الــرق األوســط ،ألنهــا توفّــر منــاذج مــن املامرســات
رشعــن يف بلــدان أخــرى .وهــذا مثــال عــى الــدور الرمــزي الــذي ميكــن أن يؤ ّديــه القانــون بامتــداد تأثــره
الجيــدة للم ّ
إىل خــارج حــدود ال ّدولــة.
وأخـرا ً ،ميكــن أن يــؤ ّدي القانــون أيضـاً دورا رادعـاً ،ألنّــه ميكــن أن مينــع بعــض الســلوكيات مــن خــال التهديــد مبعاقبتها.
ر باملــرأة ،عــى أســاس التقاليــد أو
ويكتــي هــذا األمــر أهميّــة ّ
خاصــة حــن يتـ ّم الدفــاع عــن ســلوك طويــل األمــد يـ ّ
ـري ،أو عــدم اعتبــار
العــادات أو ال ّديــن .ومــن األمثلــة عــى ذلــك تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث ،أو الــزواج القـ ّ
تعليــم الفتيــات ضمــن األولويّــات .ال شـ ّـك أ ّن قوانــن مكافحــة مثــل هــذه املامرســات تلعــب دورا ً ملهـاً ،لكنهــا ميكــن
أن تشــمل أيض ـاً تحذي ـرا ً مــن عقوبــات خطــرة ،مبــا يف ذلــك الســجن للمتو ّرطــن فيهــاُ .وي َع ـ ّد االعتــاد عــى الق ـ ّوة
الكاملــة لل ّدولــة ،مــن خــال الترشيعــات وحمــات التثقيــف العامــة ،حيويّـاً للقضــاء عــى هــذا الســلوك وال ّدفــع قُ ُدمـاً
بجــدول أعــال املســاواة الجندريّــة .تحقيقـاً لهــذه الغايــة ،يجــب عــى الـ ّدول ّأل تكتفــي باعتــاد ترشيعــات متوافقــة
مــع منظــور الجنــدر وحســب ،بــل أن تكفــل تنفيذهــا عــى ال ّنحــو املناســب أيضـاً (لالطّــاع عــى املزيــد بشــأن إنفــاذ
الترشيعــات ،رجــا ًء مراجعــة الفصــل .)11
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ال ّنقاط األساسيّة في الفصل األوّ ل:
لماذا نريد تشريعات متوافقة مع منظور الجندر؟

 .1الترشيعات املتوافقة مع منظور الجندر تتدارك ال ّتمييز التاريخي واملستم ّر ضد النساء وتص ّححه

ـي مــن اهتاممــات املجــال العــام لتصبحــن خاضعــات يف املامرســة ويف الترشيــع.
•اسـتُب ِعدت النســاء بشــكل منهجـ ّ
ـري األدىن شــأناً.
بالتــايل ،فــإ ّن جنــدرة الترشيعــات مطلوبــة لتصحيــح وضعهـ ّن االجتامعــي القـ ّ

•حتّــى يف الحــاالت التــي تــم فيهــا إح ـراز تق ـ ّدم ،ال ت ـزال هنــاك الكثــر مــن الترشيعــات التمييزيــة ،مــا يســتلزم
التصحيــح واملعالجــة.
•ميكــن أن تكــون القوانــن متييزيّــة بشــكل مبــارش وغــر مبــارش .ويقتــي التصـ ّدي للتمييــز غــر املبــارش ضــان ّأل
ـلبي يف النســاء ،مــا يضعهـ ّن يف
يكــون للترشيــع ،حتــى يف الحــاالت الّتــي يبــدو فيهــا نـ ّ
ـص القانــون محايــدا ً ،أثــر سـ ّ
وضــع أقــل شــأناً مقارنـ ًة بال ّرجــال.
•ميكــن للقانــون ،بــل ينبغــي عليــه ،أن يكــون أدا ًة قويّــة لتصحيــح التمييــز الّــذي طــال أمــده ض ـ ّد النســاء عــى
أســاس التقاليــد أو العــادات أو ال ّديــن.

 .2الترشيعات املتوافقة مع منظور الجندر تعالج مصالح النساء املختلفة عن مصالح ال ّرجال
•يجب أن يعرتف الترشيع باحتياجات النساء وأن يوفّر له ّن الحامية الكافية.

•ستشــمل حاميــة مصالــح النســاء املختلفــة االعـراف القانــوين بحقوقهـ ّن اإلنجابيــة ،واحتياجاتهـ ّن املتعلّقــة بالحمل
والــوالدة .وستشــمل أيضـاً معالجــة الهيــاكل االجتامعيــة الجندريّــة الّتــي تكمــن وراء ظواهــر مختلفــة ،مــن العنــف
الواســع النطــاق ضـ ّد النســاء والفتيــات ،وصــوالً إىل تأنيــث ال ّرعايــة داخــل األرسة وخارجهــا.
رشعــن ،عنــد حاميــة املــرأة ،ألّ يُبقــوا عــى القوالــب النمط ّيــة القامئــة عــى الجنــدر ،مــن خــال
•يجــب عــى امل ّ
توقّعهــم أن تضطلــع املــرأة بأكــر قــدر مــن مســؤول ّيات الرعايــة.

 .3تنفّذ الترشيعات املتوافقة مع منظور الجندر االلتزامات الدستوريّة باملساواة وعدم التمييز بل
وميكن أن تتخطّاها يف ذلك
•تقـ ّدم الترشيعــات التفاصيــل ،يف حــن أ ّن ال ّدســاتري عــاد ًة مــا تكــون مكتوبــة بعبــارات أكــر تجريــدا ً .بالتــايل ،غالبـاً
مــا تكــون الترشيعــات رضوريّــة لتنفيــذ االلتزامــات الدســتورية العا ّمــة باملســاواة الجندريّــة وعــدم التمييــز.
•يجــب أن تعمــل الترشيعــات وال ّدســاتري جنبــاً إىل جنــب مــن أجــل تحقيــق املســاواة الجندريّــة ،وينبغــي ّأل
يُســتخدم أحدهــا لتقويــض اآلخــر.

•عندمــا تكــون ال ّدســاتري صامتــة بشــأن املســاواة الجندريّــة وعــدم التمييــز ،أو ال تتض ّمــن ســوى التزامــات هزيلــة
ـاري متوافــق مــع منظــور
بهــا ،ميكــن للترشيعــات أن ترتقــي بهــذه االلتزامــات عــن طريــق إنشــاء إطــار معيـ ّ
الجنــدر.
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 .4الترشيعات املتوافقة مع منظور الجندر تنفّذ االلتزامات الدول ّية للدّ ول بشأن حقوق املرأة
•يتطلّب القانون الدو ّيل من الدول اعتامد ترشيعات متوافقة مع منظور الجندر.

•إ ّن املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليّــة ،مثــل اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،واإلعــان
العاملــي لحقــوق اإلنســان ،والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ،واالتفاقيــات الدوليــة ملكافحــة
االتجــار والجرميــة املنظّمــة ،تتطلّــب جميعهــا مــن الـ ّدول اتخــاذ تدابــر ،مبــا يف ذلــك ترشيعــات ،تحمــي حقــوق
النســاء ،وتعـ ّزز املســاواة الجندريّــة ،وتضمــن وصــول النســاء بالكامــل إىل الحيّزيــن العــام والســيايس كمواطنــات
متســاويات مــع ال ّرجــال.

 .5الترشيعات املتوافقة مع منظور الجندر تؤدّي دوراً وقائ ّياً ورمز ّياً ،من خالل ال ّربط بني ق ّوة
القانون والتزامات الدّ ولة باملساواة الجندريّة وعدم التمييز

•تبعــث الترشيعــات املتوافقــة مــع منظــور الجنــدر برســالة رمزيّــة قويّــة إىل املجتمــع مفادهــا أ ّن ال ّدولــة تأخــذ
املســاواة الجندريّــة عــى محمــل الجــد ،وتفعــل ذلــك ألنّــه يســاعد يف تعزيــز رفــاه املجتمــع ،حيــث تبلــغ نســبة
ال ّنســاء حــواىل  50باملئــة ،وأنّهــا جاهــزة لوضــع املــوارد الالزمــة لتنفيــذ جــدول أعــال املســاواة الجندريّــة ،وأنّهــا
مســتع ّدة حتــى ملعاقبــة أولئــك الّذيــن مي ّيــزون ضـ ّد النســاء ملجـ ّرد كونهـ ّن نســاء.
•يــؤ ّدي القانــون أيض ـاً دورا ً وقائ ّي ـاً وتثقيف ّي ـاً ،ويســاعد عــى تغيــر املواقــف والســلوك ّيات التمييزيّــة مــن خــال
التثقيــف ،وعنــد االقتضــاء ،مــن خــال التهديــد بالعقــاب.
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ّ
االطالع
مراجع مختارة للمزيد من

 دليــل مــن أجــل،) ال ّدليــل إىل دســتور متوافــق مــع منظــور ال ّنــوع االجتامعــي (الجنــدر،ســيلفيا ســويت وابراهيــم دراجــي
.2016  باريــس،األورومتوســط ّية
 املبــادرة النســويّة،عمل ّيــة جنــدرة ال ّدســتور
ّ
، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،مؤرش عدم املساواة بني الجنسني

http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii?wpisrc=nl_lily&wpmm=1
https://equalnationalityrights.org/ ،الحملة العامليّة من أجل املساواة يف حق الجنسيّة

، حقوق اإلنسان للمرأة واملساواة الجندريّة،مكتب مف ّوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان
https://www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/wrgsindex.aspx

Making Laws Work for Women and Men: A Practical Guide to Gender-Sensitive Legislation, OSCE Office for
Democratic Institutions and Human Rights, Warsaw 2017, https://www.osce.org/odihr/327836.
“Women’s Rights: Does the Law Matter?”, Address by the Honorable Louise Arbour, President & CEO of the
International Crisis Group, on the occasion of the International Conference: Women, Power and Politics –
The Road to Sustainable Democracy, Oslo, 14 November 2013, https://www.crisisgroup.org/global/womensrights-does-law-matter.
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الفصل 2
المبادئ العامة للتشريعات المتوافقة مع منظور الجندر
يعتــر «الدليــل إىل دســتور متوافــق مــع منظــور الجنــدر» مــن أوىل الكتيبــات التــي صــدرت يف سلســلة املنشــورات التــي
تناولــت األنظمــة الحقوقيــة املتوافقــة مــع النــوع االجتامعــي 15.ورغــم أن اعتــاد دســتور متوافــق مــع النــوع االجتامعي
يعـ ّد خطــوة هامــة بــل رضوريـةً ،لضــان التـزام النظــام القانــوين مببــدأي املســاواة الجندريّــة وعــدم التمييــز ،ألســباب
وردت يف الفصــل  .1لك ـ ّن ضــان هــذا االلت ـزام ليــس كافيـاً ،حيــث ال ب ـ ّد مــن وضــع آليّــات تكفــل ّأل تظـ ّـل املســاواة
الجندريّــة وعــدم التمييــز مج ـ ّرد موضو َعــن يُناقَشــان نظري ـاً ،بــل أن يصبحــا واقع ـاً ينعكــس يف نواحــي الحيــاة كلّهــا
وللمواطنــن كافّـ ًة -نســا ًء كانــوا أم رجــاالً .وتحقيقـاً لهــذه الغايــة ،تتطلّــب الترشيعــات املتوافقــة مــع منظــور الجنــدر
إصــاح القوانــن القامئــة وســ ّن قوانــن جديــدة .ولضــان الحقــوق القانونيــة للنســاء ووضعهــ ّن كمواطنــات عــى
قــدم املســاواة مــع ال ّرجــال ،يجــب أن تعتمــد الترشيعــات الجديــدة وتلــك التــي يت ـ ّم تعديلهــا عــى خمســة مبــادئ:
الدميقراطيــة الدســتوريّة ،والكرامــة اإلنســان ّية ،واالســتقالل ّية ،والعلامن ّيــة ،واملســاواة وعــدم التمييــز.

 .1القوانني املتوافقة مع منظور الجندر والدميقراطية الدستور ّية
ـيايس،
إ ّن الدميقراطيــة ،كنظــامٍ يقــوم عــى حكــم الشــعب نفســه بنفســه ،ســواء بشــكل مبــارش أو مــن خــال التمثيــل السـ ّ
مبن ّيــة عــى عنرصيــن أساسـ َّيني هــا :مشــاركة األفـراد يف الحيــاة السياسـ ّية مــن جهــة ،ومســاءلة مــن يشــغلون مناصــب
عامـ ًة مــن جهــة أخــرى .وهــي تقــوم كل ّيـاً إذا ً عــى مبــدأ االســتقاللية ،أل ّن حــق النــاس يف املشــاركة يف الشــؤون العا ّمــة
كل فــرد يف تقريــر مصــره .لذلــك ،يعـ ّد تحقيــق املســاواة أمـرا ً بالــغ األهميــة .فاملســاواة ركيــز ٌة أساســي ٌة
مســتم ّد مــن حــق ّ
للدميقراطيــة ،ورش ٌط لتواجدهــا وازدهارهــا .لكـ ّن الدميقراطيــة مل تعــرف دامئـاً بالحــق املتســاوي لجميــع األفـراد يف النفــاذ
16
إىل هــذه املســاواة ،بــل بُنيــت عــى اســتبعاد النســاء.
وال ينتــر هــذا الخطــأ يف بنــاء الدميقراطيــة يف اليونــان القدميــة فحســب ،بــل يف األدبيّــات التقليديــة الحديثــة املعنيّــة
بنظريــة الدميقراطيــة أيض ـاً .وهــي مراجــع يعتربهــا معظــم املفكريــن ذات موثوقيّــة عاليــة يف هــذا املجــال .فنجــد أ ّن
املؤلّفــن يف عــر الحداثــة يؤكــدون بثقــة كبــرة أ ّن املــكان الطبيعــي للنســاء هــو املنــزل ،وأ ّن أســلوب الحيــاة املناســب
ـص لل ّرجــال .إذ أكّــد جان-جــاك روســو،
مخصـ ٌ
لهـ ّن يقتــر عــى الشــؤون املنزل ّيــة ،وأ ّن الحكومــة بطبيعتهــا هــي مضــا ٌر ّ
وهــو الفيلســوف الــذي وضــع العقــد االجتامعــي ويُ َعـ ّد أبــو النظريّــة الحديثــة للدميقراطيــة ،أ ّن طبيعــة النســاء مرتبطــة
( )

Silvia Suteu And Ibrahim Draji, ABC For a Gender Sensitive Constitution, a guide for gender mainstreaming of the 15
constitution, EuroMed Feminist Initiative, Paris, 2016

( )

 16رجـ ً
ـاء مراجعــةChristine Fauré, Democracy Without Women: Feminism and The Rise of Liberal Individualism in France, :
.Paris, 1985
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بدورهـ ّن يف األرسة بعيــدا ً عــن الشــؤون العامــة .فــدور النســاء ،حســب روســو ،يقتــر عــى توفــر الســعادة ألزواجهـ ّن
ورعايــة أطفالهــ ّن ،عــى حســاب أنفســه ّن .كذلــك فالنســاء اللــوايت يغــادرن منازلهــ ّن ،وفقــاً لــه ،يفقــدن رونقهــ ّن
17
ـي 18.أ ّمــا
ويرتكــن الفاحشــة .ولتفــادي هــذا األمــر ،ينصــح روســو برتبيــة الفتيــات عــى الخضــوع وقبــول األذى النفـ ّ
ألكســيس دي توكفيــل ،الّــذي يُ َع ـ ّد املنظّــر األ ّول للدميقراطيــة األمريك ّيــة ،واملفتــون بهــا ،فقــد اعتمــد نهج ـاً مامث ـاً،
م ّدعي ـاً أ ّن األمريك ّيــن مل يعتمــدوا أبــدا ً مبــادئ الدميقراطيــة بهــدف تقويــض ســلطة ال ـ ّزوج داخــل املنــزل ،حيــث أ ّن
مــن شــأن ذلــك أن يــؤ ّدي إىل زعزعــة بنيــة األرسة .ويؤكّــد دي توكفيــل أ ّن األمريك ّيــن يعتــرون ،عــى العكــس ،أ ّن نجــاح
ـي ألرستــه وألي
أي رشاكــة أو تج ّمــع غــر ممكــن مــا مل يكــن تحــت ســلطة زعيــم واحــد ،وال ّرجــل هــو الزعيــم الطبيعـ ّ
19
ـيايس.
تج ّمــع سـ ّ
ومعظــم الدميقراطيــات َمدينــة لهــذه األفــكار .فعــى ال ّرغــم مــن اإلعــان الدســتوري ملبــادئ الدميقراطيّــة وســيادة
الشــعب واملســاواة ،قامــت القوانــن لفــرة طويلــة بالحـ ّد مــن وصــول النســاء إىل الحيّــز العــام ،وذلــك بشــكل مبــارش
20
ـتوري إلضفــاء الرشعيّــة عــى الســلطة السياسـيّة ،إن
ـي دسـ ّ
وغــر مبــارش .لذلــك ،ال يكفــي اعتــاد نظــام حكــم دميقراطـ ّ
مل يضمــن بحـ ّد ذاتــه نفــاذ النســاء بشــكلٍ متســا ِو إىل الشــؤون العامــة أو مشــاركته ّن فيهــا .وال ميكــن ضــان مشــاركة
النســاء إال عندمــا ت ُبنــى األنظمــة عــى مقاربــة مع ّدلــة للدميقراطيــة ،تعتــر املــرأة مواطن ـ ًة كامل ـةً.
الجنــدري حجــر األســاس للدميقراطيــة ،وهــو وســيلة لتصحيــح اســتبعاد النســاء يف
وهكــذا يصبــح إدمــاج املنظــور
ّ
21
املــايض مـ ّـا يسـ ّمى باملواطنــة «الدميقراطيــة» .وهنــا تــرز أهم ّيــة إقـرار دســاتري وقوانــن متوافقــة مــع منظــور الجندر.
فوحدهــا القوانــن قــادر ٌة عــى تحويــل املبــادئ الدســتوريّة إىل أهــداف ونتائــج عمل ّيــة ،وقــادر ٌة عــى وضــع آل ّيــات
تهــدف إىل جعــل املســاواة الجندريّــة حقيق ـ ًة واقع ـ ًة عــى جميــع مســتويات الحيــاة االجتامعيّــة .إ ّن تقييــم مــدى
دميقراطيــة أي نظــام ســيايس يعنــي تقييــم التـزام هــذا ال ّنظــام باملشــاركة السياسـيّة للنســاء ،كــا هــو منصــوص عليــه
يف الدســتور والترشيعــات ،وكــا يظهــر مــن خــال مشــاركة النســاء السياسـيّة يف املامرســة العمليّــة .ومــع ذلــك ،ت ُؤكّــد
البيانــات عــى أ ّن الوجــود الســيايس للنســاء يف جميــع أنحــاء العــامل ال يـزال ضعيفـاً (رجــا ًء مراجعــة الفصــل  .)3وهــذا
يُع ـ ّد مشــكل ًة مــن الناحيــة الدميقراطيــة ،فــا دميقراطيــة دون متثيــل عــاد ٍل للنســاء .إضاف ـ ًة إىل ذلــك ،يســهم متثيــل
النســاء املنت َقــص يف السياســة يف إدامــة املعايــر القانونيــة الذّكوريّــة .إ ّن اإلدعــاء بــأن القانــون الدميقراطــي هــو تعبــر
عــن اإلرادة العامــة المعنــى لــه ،طاملــا أن هــذه اإلرادة تســتند إىل متثيــل ناقــص أو حتــى اســتبعاد كامــل لنصفهــا 22.ويف
هــذا الســياق ،أقـ ّر األمــن العــام لألمــم املتحــدة بــان يك مــون ،يف خطــاب ألقــاه خــال طاولــة مســتديرة دول ّيــة ُعقــدت
حــول املســاواة الجندريّــة والدميقراطيــة ،بأنّــه «ال ب ـ ّد مــن معاملــة املســاواة الجندريّــة كهــدف رصيــح ال كإضافــة يف
()17
( )

Jean Jacques Rousseau, Lette à d’alembert, 1758

Jean Jacques Rousseau, Emile ou de l’Education, (1762, Collection complète des oeuvres, Genève, 1780-1789, vol. 18
5, in-4, p. 220), édition en ligne (version du 7 octobre 2012), http://www.rousseauonline.ch/Text/volume-5-emile-ou-de.l-education-tome-ii.php

( )
( )

.Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, ed 1991, p. 293 19
ف
ف
ف
ف
ف
ف
ّ ف
ت ف
و�  1962ي� إمــارة
و�  1948ي� بلجيــكا،
و�  1945ي� إيطاليــا،
 20عـ
ي
ي
ـى ســبيل المثــال ،لــم تحصــل النســاء عــى حــق االقــراع ي� فرن فســا إال ي� العــام  ،1944ي
ف
ف
و�  1971ف ي� ســويرسا .ولــم يكــن للنســاء الفرنسـ ّـيات الحــق ي� العمــل مــن دون إذن مــن أزواجهـ ّـن حـ تـى العــام  ،1965كمــا ولــم يكــن يحــق للنســاء ي�
موناكــو،
ي
ّ
ً
ن
ّ
القانونيــة ،إال بــدءا مــن العــام .1971
ـو� ،مثــل القضــاء أو المهــن
الواليــات المتحــدة ممارســة المهــن المتعلقــة بالمجــال القانـ ي
ّ
ّ
ـدول لالنتخابــات والديمقراطيــة منتـ ً
نظــم العديــد مــن وكاالت األمــم المتحــدة والمعهــد الـ ّ
الجندريــة ،نـ شـره المعهــد
ـدى حــول الديمقراطيــة والمســاواة
 21لقــد
ي
ّ
ّ
الـ ّ
ـالhttps://www.idea.int/sites/default/files/publications/democra� :
�دول لالنتخابـ�ات والديمقراطيـ�ة( ()IDEA؛ وهــو متوفــر عــى الرابــط التـ ي
ي
cy-and-gender-equality-the-role-of-the-united-nations.pdf
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عمليــة بنــاء الدميقراطيــة 23».ولــي تكــون الدميقراطيــات عــى اتســاق مــع مبادئهــا الجوهريّــة ،يجــب تفكيــك املبــدأ
الدميقراطــي وإعــادة بنائــه بطريقــة تق ـ ّر باملواطنــة الكاملــة للنســاء .وال ب ـ ّد ،تحقيق ـاً لهــذه الغايــة ،مــن س ـ ّن قوانــن
تتوافــق مــع منظــور الجنــدر ،وإنفاذهــا.

 .2القوانني املتوافقة مع منظور الجندر والكرامة اإلنسان ّية
الكرامــة اإلنســانية هــي قيمــة عامليّــة غــر قابلــة للتجزئــة ،ال متيّــز بــن الفئــات االجتامعيّــة املختلفــة ،وهــي تعــرف
بالقيمــة اإلنســانيّة لجميــع البــر .وتســتند املســاواة الجندريّــة عــى الكرامــة اإلنســانية ،ألنّهــا تقــوم عــى إنســانيّة
مشــركة بــن النســاء والرجــال تتجــاوز أي اعتبــارات أخــرى 24.ولهــذا الســبب تضــع الدســاتري املعــارصة ،وخاص ـ ًة تلــك
التــي ُسـ ّنت بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة ،كرامــة اإلنســان يف صــدارة الحقــوق والحريّــات التــي تعــرف بهــا .وهــذه هي
ـويرسي منــذ تعديلــه يف العــام  .1999كــا
حــال ال ّدســاتري األملان ّيــة واإلســبان ّية والهنغاريّــة والنمســاويّة ،والدســتور السـ
ّ
ويتض ّمــن ميثــاق الحقــوق األساس ـ ّية لالتّحــاد األورويب ( )01/364 C/2000يف ما ّدتــه األوىل اعرتاف ـاً بالحــق يف الكرامــة
اإلنســان ّية (املــادة  .)1فالكرامــة اإلنســان ّية ليســت مج ـ ّرد حــق أو مبــدأ دســتوري .بــل إنّهــا ،كــا ذكــرت املحكمــة
ـتوري
الدســتوريّة االتحاديّــة األملان ّيــة وك ّررتــه محاكــم أخــرى ،عــى غ ـرار املحكمــة الدســتورية اإلســبان ّية ،مبــدأ دسـ ّ
أســايس ترتكــز عليــه جميــع الحقــوق األساســ ّية 25.وحتــى يف الحــاالت التــي يُعــرف بهــذه الكرامــة عــى املســتوى
ّ
الدســتوري ،ال ب ـ ّد مــن التأكّــد مــن إنفاذهــا يف الواقــع امل ُعــاش .ولذلــك ال بــد ّمــن س ـ ّن الترشيعــات التــي تضمنهــا.

 .3القوانني املتوافقة مع منظور الجندر واستقالل ّية النساء
إ ّن االســتقاللية ،أو الحــق يف تقريــر املصــر ،هــي القيمــة األهـ ّم التــي ّأسســت لهــا فلســفة التحـ ّرر خــال عــر التنويــر،
ـؤش األه ـ ّم عــى اح ـرام كرامــة اإلنســان .وهــي مرتبطــة بالحريّــة الفرديّــة ،الّتــي تضمنهــا حريّــة الفكــر
كــا أنّهــا املـ ّ
والتعبــر والتظاهــر والتج ّمــع ،وبشــكل أعـ ّم ،حريّــة العمــل الســيايس .هــذه الحريــات التــي كانــت جــزءا ً مــن التاريــخ
الدميقراطــي منــذ عــر التنويــر ،يجــب أن تصــان ويدافــع عنهــا بقــوة ،مــن قبــل ومــن أجــل النســاء ،كونهــا ُهمشــت
دومـاً مــن قبــل ثــورات التحــرر الغربيــة.
تعتمــد كرامــة النســاء عــى اســتقالليته ّن ،وعــى قدرته ـ ّن عــى حكــم أنفســه ّن ،ســواء كان ذلــك يف الح ّيــز الخــاص أو يف الح ّيــز
أي املواقــف االجتامعيــة الســائدة تجاههـ ّن ،ومتثيلهـ ّن الســيايس
العــام .ويشــمل ذلــك قدرتهـ ّن عــى تحديــد صورتهــن االجتامعيــةّ ،
وقدرتهـ ّن عــى صنــع السياســات والقوانــن .بالتــايل ،ال بـ ّد مــن ضــان اســتقالليّة النســاء يف الحيّــز العــام ،بــكل تعقيداتــه ،وكذلــك
يف الح ّيــز الخــاص ،أي يف األرسة .مــع ذلــك ،ال ت ـزال اســتقاللية النســاء مق ّوض ـ ًة عــى مســتويات الحيــاة العامــة والخاصــة كافّ ـةً.
ففــي الفضــاء العــام ،ال تـزال النســاء يفتقــر َن إىل الحاميــة القانونيــة الكافيــة مــن التمييــز والعنــف والتحـ ّرش ،يف مــكان العمــل
ويف السياســة وغريهــا؛ وغالبـاً مــا يفتقــر َن أيضـاً إىل االســتقالل املــا ّيل ،مــا يــؤدّي إىل تقليــص فرصهـ ّن يف ســوق العمــل ،وتضــاؤل
إمكان ّيــة حصولهـ ّن عــى الخدمــات العا ّمــة وبشــكل عــام مكانتهـ ّن يف الح ّيــز العــام .ويف الفضــاء الخــاص ،ال تـزال اســتقاللية النســاء
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غــر مع ـرَف بهــا .وينطبــق ذلــك أيض ـاً عــى قدرته ـ ّن عــى اتخــاذ الق ـرارات الخاصــة به ـ ّن ،مبــا يف ذلــك الق ـرارات
املتعلّقــة بالــزواج ،واختيــار الــزوج ،واالنفصــال ،والطــاق ،والحقــوق الجنسـيّة واإلنجابيّــة .وهنــا تلعــب القوانــن كافّـ ًة
دورا ً محوريّـاً يف حـ ّـل هــذه املســائل :أي القانــون االنتخــا ّيب ،وقانــون األرسة ،والقانــون الجنــا ّيئ ،وقانــون العمــل والضــان
االجتامعــي ،والقوانــن الصح ّيــة ،والتــي تشــمل الصحــة اإلنجاب ّيــة ،وقوانــن التعليــم واإلعــام والقوانــن الرضيب ّيــة
ّ
26
وغريهــا .وســيتم تنــاول هــذه القوانــن يف القســم الثــاين.

 .4القوانني املتوافقة مع منظور الجندر والعلامن ّية
تشــر العلامن ّيــة إىل مبــدأ فصــل الح ّيــز العــام والح ّيــز الســيايس والح ّيــز القانــوين عــن ال ّديــن ،حيــث تعتــر ال ّدولــة أ ّن
املؤسســات السياسـ ّية والترشيع ّيــة
املعتقــدات والشــؤون الدين ّيــة هــي مســائل شــخص ّية .ففــي الدولــة العلامنيــة ،تكــون ّ
ـي ،ويحافــظ عــى حريّــة املعتقــدات كافـةً.
مســتقلّ ًة عــن ّ
املؤسســات الدين ّيــة ،وهــذا مــا يســمح باحـرام التنـ ّوع الدينـ ّ
ـمي لل ّدولــة ،فيكــون لــه مكانــه
ويتناقــض ذلــك مــع ال ّدولــة الطائفيّــة ،الّتــي تعتنــق دينـاً معيّنـاً عــى أنّــه ال ّديــن الرسـ ّ
يف البنــى واملؤسســات القانونيــة والسياســية .كذلــك ،مت ّهــد العلامنيّــة الطريــق إىل الدســتور وللترشيعــات املتوافقــة مــع
منظــور الجنــدر.
والسياســة ،بشــكل متك ـ ّرر ،يف النظريّــات السياس ـ ّية منــذ
وقــد نو ِقشَ ــت العالقــة بــن ال ّديــن وال ّدولــة ،أو بــن ال ّديــن ّ
الســابع عــر .واســتجاب عــد ٌد مــن ال ـ ّدول لذلــك مــن خــال تب ّنــي الفصــل التــا ّم بــن ال ّديــن وال ّدولــة .كــا
القــرن ّ
حــدث يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة باعتامدهــا دســتور ( 1787املــا ّدة 6؛ التعديــل األ ّول) ،وفرنســا منــذ العــام .1905
ـمي ،أو ديــن الدولــة ،لصالــح الفصــل بــن الكنيســة
وقــد َحـذَت بلــدان أخــرى حذوهــا فتخلّــت عــن فكــرة ديــن رسـ ّ
الســويد مؤ ّخ ـرا ً يف العــام  ،2000والرنويــج بعــد التعديــل الدســتوري يف العــام .2012
وال ّدولــة .فكانــت هــذه حــال ّ
وعــادت القض ّيــة إىل الظهــور خــال الثــورات العربيــة ،وهــي الفــرة املحوريّــة التــي أنتجــت تح ـ ّوالً سياس ـ ّياً وقانون ّي ـاً
27
ومراجع ـ ًة فكريّ ـ ًة وثقاف ّيــة شــهدها عــد ٌد مــن دول املنطقــة العرب ّيــة يف بدايــة هــذا القــرن.
ويف حــن أ ّن الدميقراطيــة تقــوم عــى املســاواة ،واســتقالل الشــعب بحكــم ذاتــه ،،فــإ ّن للديــن يف الــدول الطائفيــة مكانـ ًة
يف سـ ّن القوانــن ،وغالبـاً مــا تتجــاوز النقــاط املرجع ّيــة القانون ّيــة النــاس وإرادتهــم ،مــا يعنــي أن أفـراد الشــعب غالبـاً
مــا يكــون لهــم دور هامــي يف مســألة وضــع القوانــن ومناقشــتها وتفســرها ،حيــث تُــرك هــذه املهــام بشــكل عــام
إىل الســلطات الدين ّيــة الّتــي تتكـ ّون يف معظــم األديــان مــن رجــال ال ّديــن ،أي مــن الذّكــور حـرا ً .كذلــك ،يص ّعــب هــذا
الوضــع التط ـ ّرق والتص ـ ّدي للقوالــب النمط ّيــة االجتامع ّيــة وللتمييــز ض ـ ّد مجموعــات مع ّينــة ،حتــى لــو كانــت هــذه
القوالــب تنطــوي عــى الوصــم وتتض ّمــن عنف ـاً جســدياًّ ورمزيّ ـاً .وهــذا يؤثّــر يف الغالــب يف النســاء .بالتــايل ،فالدولــة
العلامنيّــة هــي رشط مســبق لقيــام نظــام قانــوين متوافــق مــع منظــور الجنــدر ،يعــرف بحــق النســاء يف املواطنــة
الكاملــة ،ويق ـ ّر بــأن حقه ـ ّن يف االســتقالل ّية يشــمل الحــق يف التح ّكــم بأجســاده ّن ،مبــا يتجــاوز العقائــد الدين ّيــة.
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 .5القوانني املتوافقة مع منظور الجندر واملساواة وعدم التمييز
يتجـ ّـى تحقيــق املســاواة بــن املــرأة وال ّرجــل يف صميــم الترشيعــات املتوافقــة مــع منظــور الجنــدر .ولتحقيــق هــذه
املســاواة ،عــى القوانــن أن تعالــج األســس الجندريــة ،وأن تواجــه الفــوارق يف النفــاذ إىل الحقــوق القانون ّيــة بــن ال ّرجــل
واملــرأة ،وبــن قدرتهــا عــى مامرســة هــذه الحقــوق ،وهــي فــوارق عــى حســاب املــرأة .وتتواجــد هــذه الفــوارق
حتــى يف األنظمــة التــي يكفــل فيهــا الدســتور للنســاء والرجــال الحقــوق السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة نفســها،
وحتــى يف املياديــن التــي تتمتــع باملســاواة القانونيــة الرســميّة ،أي املســاواة الرســميّة يف املعاملــة بــن املــرأة وال ّرجــل.
فحتــى يف هــذه الحــال ،ال تكــون املســاواة املوضوعيّــة قــد تحققــت .ولتحقيقهــا ال بـ ّد مــن مراعــاة الظــروف الخاصــة
مبختلــف الفئــات ،ســواء كانــت تلــك الظــروف تتعلّــق بالجنــس ،أو الجنــدر ،أو اإلنتــاء اإلثنــي ،أو الدينــي ،أو الطبقــة
االجتامعيــة ،أو الثقافــة ،أو غــر ذلــك .كــا ال بـ ّد مــن اعتــاد معاملــة تفضيل ّيــة عنــد الــرورة 28.ويؤثّــر ذلــك بوجــه
خــاص يف النســاء ،حيــث أ ّن كينونــة املــرأة تتقاطــع مــع االختالفــات كافّـةً ،وعوامــل التمييــز األخــرى بــن األف ـراد.
ـدري هــي اآلل ّيــة املناســبة ،أ ّوالً ،لتحديــد نقــاط االنطــاق والقيــود املختلفــة بــن
فالقوانــن املتوافقــة مــع املنظــور الجنـ ّ
املــرأة وال ّرجــل يف مامرســة حقوقهــا ،أو يف الحصــول عــى املــوارد ،وثاني ـاً ،لتوفــر اآلل ّيــات املناســبة ملعالجــة هــذه
الفــوارق والقيــود مــن أجــل تحقيــق املســاواة املوضوعيّــة ،أي الفعليّــة بــن النســاء والرجــال .ومبــا أ ّن التمييــز ض ـ ّد
كل مياديــن الحيــاة االجتامعيــة ،ال ب ـ ّد مــن ترشيعــات تتوافــق مــع منظــور الجنــدر يف املجــاالت
النســاء يتس ـلّل إىل ّ
القانونيّــة كافـةً ،مــن قانــون األرسة إىل القانــون الجنــا ّيئ إىل القوانــن التــي تضبــط الفضــاء العــام ،مبــا يف ذلــك مياديــن
السياســة والعمــل والص ّحــة والتعليــم ووســائل اإلعــام والرضائــب.

 28رجـ ً
ـاء مراجعــة Jean Rivéro, “Les notions d’égalité et de discrimination en droit public français”, in Les notions d’égalité
et de discrimination en droit interne et en droit international, Travaux de l’association Henri Capitant, tome XIV, Dalloz,
.Paris, 1965, pp. 343-360

( )
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ال ّنقاط األساسيّة في الفصل الثاني:
العامة إلقرار تشريعات متوافقة مع منظور الجندر
المبادئ
ّ

 .1القوانني املتوافقة مع منظور الجندر والدميقراطية الدستورية

•بُ ِن َيــت الدميقراطيــات املعــارصة عــى التناقــض بــن إعــان ســيادة الشــعب واســتبعاد النســاء مــن الح ّيــز العــام،
وبــن االعـراف الدســتوري مببــادئ املســاواة والحــق يف تقريــر املصــر مــن جهــة ،وبنــاء تبع ّيــة النســاء للرجــال مــن
جهــة أخــرى .لذلــك ،ال بـ ّد مــن إعــادة صياغــة مفهــوم الدميقراطيــة بحيــث يتـ ّم إدمــاج املــرأة كمواطنــة كاملــة.
وتحقيقـاً لهــذه الغايــة ،ال بـ ّد مــن اعتــاد ترشيعــات متوافقــة مــع منظــور الجنــدر وإنفاذهــا.
•تتطلّــب إعــادة تصميــم الدميقراطيــة ،برؤيــة تتوافــق مــع منظــور الجنــدر ،ســ ّن ترشيعــات تضمــن التمثيــل
العــادل للنســاء يف الربملــان.

 .2القوانني املتوافقة مع منظور الجندر والكرامة اإلنسان ّية

•يجب احرتام كرامة النساء اإلنسانيّة يف مجاالت القانون كافةً.

 .3القوانني املتوافقة مع منظور الجندر واالستقاللية
•إ ّن اســتقاللية املــرأة ،أو قدرتهــا عــى تقريــر مصريهــا ،هــي يف صميــم كرامتهــا اإلنســان ّية ومواطنتهــا الدميقراطيــة،
ويجــب احرتامهــا وتعزيزهــا عــر ترشيعــات مالمئــة.

 .4القوانني املتوافقة مع منظور الجندر والعلامن ّية

•لوضــع ترشيعــات متوافقــة مــع منظــور الجنــدر ،ال بــ ّد مــن وجــود دولــة تحافــظ عــى حيادهــا يف مواجهــة
املذاهــب الدين ّيــة ،وتســتند إىل ســيادة الشــعب ،مــن دون أن تفســح يف املجــال ألي متييــز عــى أســاس الديــن.

 .5القوانني املتوافقة مع منظور الجندر واملساواة وعدم التمييز
•ال بـ ّد أن تنتقــل الترشيعــات املتوافقــة مــع منظــور الجنــدر مــن املســاواة الشــكليّة أو املســاواة يف القانــون ،لتتبنــى
املســاواة الفعليّــة بــن النســاء والرجــال كهــدف نهــا ّيئ لل ّدولــة .لذلــك ،يجــب أن تأخــذ بعــن االعتبــار الظــروف
املختلفــة التــي تحـ ّدد حيــاة مختلــف األفـراد ،ال سـيّام النســاء والرجــال ،وأن تعـ ّوض عــن هــذه االختالفــات ،حتــى
ال تبقــى املســاواة افرتاضيّــة ،بــل تتحــول إىل مســاواة حقيقيّــة واقعيــة.
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الفصل 3
القوانين المتع ّلقة بالمشاركة السياسية
إ ّن الحقــوق السياسـيّة ،املعروفــة أيضـاً باســم حقوق املشــاركة ،هي
ِ
واملواطنات
أســاس املواطَنــة الدميقراطيّــة .وهــي تضمــن للمواطنــن
الحــق يف املشــاركة يف الحيــاة السياســية ،كــا جــاء يف اإلعــان
العاملــي لحقــوق اإلنســان والعهــد الــدو ّيل الخــاص بالحقــوق
املدن ّيــة والسياسـ ّية 32-31-30.فالحقــوق السياســية ،مبفهومهــا الض ّيــق،
تعــر عــن عمليــات صنــع القــرار بطريقــة دميقراطيــة .بالتــايل،
ّ
إنّهــا تــدور حــول العمليــات االنتخابيــة ،واالقــراع ،واملســاءلة،
ـول هــذه املناصــب.
والرتشــح للمناصــب ،ومتثيــل الشــعب عنــد تـ ّ
أ ّمــا الحقــوق السياســية ،مبفهومهــا الواســع ،فهــي تضفــي عــى
تلــك العمليــات جوه ـرا ً دميقراطي ـاً .وهــي تعكــس الحقيقــة التــي
مفادهــا أنّــه مــن غــر املمكــن تصــ ّور الحــق االنتخــايب وحــق
التصويــت دون توفّــر فضــاء عــام مفتــوح تكــون فيــه حريّــة املعتقد
وحريــة التعبــر وحريــة التج ّمــع (أي تكويــن الجمعيــات واألحـزاب
والنقابــات ،واالنخــراط فيهــا ،والنشــاط يف صفوفهــا ،واالنســحاب
منهــا) مضمون ـ ًة شــأنها شــأن غريهــا مــن الح ّريّــات العامــة ،عــى
غـرار حريّــة االجتــاع وحريــة التظاهــر الســلمي .إ ّن ضــان متتــع
الجميــع بهــذه الحقــوق دون متييــز لــه أهم ّيــة دميقراط ّيــة قصــوى،
وكذلــك ضــان املســاواة وعــدم التمييــز يف العمليــات الدميقراط ّيــة.

«عــى مــن ميكــن أن تعــ ّول املــرأة
وال ســلطان لهــا عــى القوانــن التــي
تضطهدهــا؟ عــى ال ّرجــل؟ ولكــن مــن
وضــ َع هــذه القوانــن؟ أو ليــس هــو
ال ّرجــل نفســه؟ وهــذه القوانــن ال تعيقــه،
بــل عــى العكــس ،متنحــه كل التســهيالت
التــي يســتخدمها إلعاقتنــا نحــن .فعوض ـاً
عــن إلغــاء القوانــن التــي تســتعبد املــرأة،
ـب الرجــل عــى وضــع قوانــن أخــرى
ينكـ ّ
توســع آفاقــه ،ويعتربهــا رضوريــ ًة ألنهــا
ّ
متنحــه امتيــازات إضافيّــة.
بالتــايل ،ال بــ ّد مــن أن يضــ ّم الربملــان
العــدد نفســه مــن ال ّرجــال والنســاء ،كــا
ال ب ـ ّد أيض ـاً مــن أن يُســمع صــوت املــرأة
ورأيهــا وأن تحظــى بالقــدر نفســه مــن
29
االحــرام».
هوبرتني أوكلري

ف
 29مقتطفات من العدد األول من  La Citoyenneي�  13شباط /ف�ب اير .1881
 30رجـ ً
ـاء مراجعــة L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, JL Mestre, A. Pena Soler, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffoni, et J.
.Tremeau, Droit des libertés fondamentales, 4ème ed. Paris, Dalloz, 2015, p. 355
ف
 31المادة  21من اإلعالن العالم لحقوق اإلنسان ّ
الصادر ي�  10كانون األول/ديسم�ب :1948
ً ً
ت ي ف
ف
ّ
ّ
ش
ن
ممثل� يختارون اختيارا حرا”
االش�اك ي� إدارة الشؤون العامة لبالده إما مبا�ة وإما بواسطة
(أ) “لكل فرد الحق ي�
ي
ف ّ
ف
ّ
كغ�ه ي� تقلد الوظائف العامة ي� البالد”.
(ب) “لكل شخص الحق نفسه ي
ّ
ت
ه مصدر سلطة الحكومة ،ويع�ب عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيــهة دورية تجري عىل أساس االق�اع الرسي وعىل قدم المساوا
(ج) “إن إرادة الشعب ي
ين
ب� الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت”.
ف
الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر ي�  16كانون األول  /ديسم�ب :1966
العهد
من
25
 32المادة
ي
ف
ز
ت
غ� معقولة:
“يكون لكل مواطن ،من دون أي وجه من وجوه
ال� يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها من دون قيود ي
ي
التمي� المذكور ي� المادة  ،2الحقوق التالية ،ي
ش ً
ف
ين
ممثل� يختارون بحرية،
مبا�ة وإما بواسطة
(أ) أن يشارك ي� إدارة الشؤون العامة ،إما
ً
ف
ّ
ُ
ت
ين
(ب) أن ينتخب وينتخب � ،انتخابات نزيــهة تجرى دوريا باالق�اع العام وعىل قدم المساواة ي ن
التعب� الحر
الناخب� وبالتصويت الرسي ،تضمن
ب�
ي
ي
ين
الناخب�،
عن إرادة
ً
(ج) أن تتاح له ،عىل قدم المساواة عموما مع سواه ،فرصة تقلد الوظائف العامة ف ي� بلده”.

( )
( )
( )

( )
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عــى الدميقراطيــة أن تكفــل مامرســة املــرأة لحقوقهــا السياســية ،باملعنيَــن الضيــق والواســع عــى حــد ســواء ،دون أي
شــكل مــن أشــكال التمييــز .كــا تُ َعـ ّد حريــة الــرأي وحريــة التعبــر وحريــة التج ّمــع يف إطــار األحـزاب والنقابــات ،ومــا
إليهــا ،رضوريــة ملامرســة التأثــر الدميقراطــي يف عمل ّيــات صنــع الق ـرار الســيايس .ومــن األهميــة مبــكان مــن الناحيــة
الدميقراطيــة وبشــكل خــاص أن تتمتــع املــرأة بحقوقهــا السياســية مبعناهــا الض ّيــق عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل ،وأن
تتمتــع بالحــق يف انتخــاب مسؤوالت/مســؤولني سياســيني ومحاســبتهم .وال بـ ّد مــن أن تتمتــع بالحــق يف الرتشــح والعمــل
يف صياغــة وإقرارالقوانــن والسياســات التــي ترعــى املجتمــع 33.بهــذه الطريقــة فقــط ميكــن املــرأة أن تكتســب الق ـ ّوة
التــي تســمح لهــا بالتأثــر يف شــكل القوانــن والسياســات ،وجعلهــا قــادر ًة عــى االســتجابة الحتياجاتهــا وتفضيالتهــا ،مــا
مــن شــأنه أن مي ّهــد الطريــق نحــو تحـ ّرر املــرأة ومتكينهــا يف املجــاالت كافـةً .ل ّكــن املجتمعــات الذّكوريّــة تســعى للحفاظ
الســلطة السياسـيّة حكـرا ً عــى الذكــور.
عــى ّ
ـتوري بحــق النســاء يف التصويــت والرتشــح للمناصــب
ويف هــذا املجــال ،كــا يف مجــاالت أخــرى ،يكتســب االعـراف الدسـ ّ
34
الوطن ّيــة واإلقليميــة واملحليــة أهميـ ًة قصــوى ،لك ّنــه ال يكفــي لضــان متتُّــع النســاء وال ّرجــال بفرص سياســية متســاوية.
لذلــك ،يتعـ ّـن إنشــاء آليّــات قانونيــة تضمــن تواجــد املــرأة ،وقدرتهــا عــى العمــل يف كافــة الســياقات السياســية ،بــدءا ً
باألح ـزاب السياســية والنقابــات وغريهــا مــن الجمعيــات والجهــات الفاعلــة العاملــة يف املجــال الســيايس ويف املجتمــع
املــدين ،وصــوالً إىل املناصــب الهامــة ،ومناصــب صنــع الق ـرار .وســركّز مــا يــي عــى الترشيعــات املتعلقــة باملشــاركة
السياســية للمــرأة.

 .1الترشيعات االنتخابية التي تضمن تناصف الفرص بني النساء والرجال يف الوصول إىل السلطة
السياسية
نظ ـرا ً للــدور الــذي تؤديــه االنتخابــات يف الدميقراطيــات التمثيليــة ،فــإ ّن ضــان صياغــة القوانــن االنتخابيــة آلليــات
متوافقــة مــع املنظــور الجنــدري أمــر بالــغ األهميــة لتمكــن النســاء مــن النفــاذ إىل مواقــع القــرار .وال شـ ّـك يف أ ّن
اآلليــات املتوافقــة مــع املنظــور الجنــدري ســوف تختلــف باختــاف مراحــل العمليــة االنتخابيــة :أي متطلبــات الرتشــح،
أو تصميــم نظــام االقـراع ،أو تصميــم أوراق االقـراع .فعنــد صياغــة قوانــن انتخابيــة متوافقــة مــع املنظــور الجنــدري،
كل مرحلــة مــن مراحــل
ال ب ـ ّد مــن أن يكــون االهتــام الرئيــي منصبّ ـاً عــى تأمــن أقــى ح ـ ّد مــن اإلمكانيــات ،يف ّ
35
العمليــة االنتخابيــة ،لزيــادة فــرص مشــاركة النســاء يف السياســة.

( )

Li Ju Chen, “Do Gender Quotas Influence Women’s Representations and Policies?”, in The European Journal of 33
ـ� الديمقراطيــة وحــق النســاء ف� التمثيــل العــادل ،رجـ ً
 .Comparative Economics, Vol. 7, n ° 1, 2010, pp. 13-60لمعرفــة المزيــد عــن العالقــة بـ ي ن
ـاء
ي
ـو� وابراهيــم در جا�“ ،الدليــل إىل دســتور متوافــق مــع النــوع االجتمــاع” المبــادرة النسـ ّ
ت
ـوية األورومتوســطية ،باريــس2016 ،
مراجعــة :ســيلفيا سـ ي
ي
ي
ت
االجتماع” المبادرة النسوية األورومتوسطية ،باريس2016 ،
ا�“ ،الدليل إىل دستور متوافق مع النوع
 34سيلفيا
ي
سو� وابراهيم در ج ي
ي
ّ
 35لمعرفــة المزيــد عــن مختلــف القوانـ ي ن
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واالنتخابــات حــول تصميــم النظــام االنتخـ ب ي
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-system-design-the-new-international-idea-handbook.pdf
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أ) الحق يف الرتشّ ح لالنتخابات
إ ّن الخطــوة األساس ـيّة التــي تقــود إىل املســاواة للنســاء يف الحقــوق السياس ـيّة ،هــي االع ـراف الدســتوري بحقه ـ ّن يف
أي شــكل مــن أشــكال التمييــز.
الرتشّ ــح للمناصــب السياســية عــى قــدم املســاواة مــع ال ّرجــال ،دون الســاح بحــدوث ّ
ولكــن حتــى مــع ضــان املســاواة السياســية الرســمية يف الدســتور ،الميكــن ضــان أن عمل ّيــة ترشــح النســاء للمناصــب
السياسـيّة ســتخلو مــن التعقيــدات .فغالبـاً مــا تكــون رشوط الرتشــح للمناصــب أكــر صعوبـ ًة بالنســبة إىل النســاء مقارن ًة
بالرجــال .ومــن األمثلــة عــى ذلــك اش ـراط دعــم املرشــحني لالنتخابــات الرئاســية مــن قبــل عــدد كبــر مــن الناخبــن
(عــاد ًة أعضــاء الربملــان أو املجالــس أو الهيئــات البلديــة ،إلــخ ،).كــا هــي الحــال يف القوانــن االنتخابيــة الفرنســية
أو التونســية أو الجزائريــة ،أو رشط إيــداع مبلــغ مــا ّيل عنــد تقديــم الرتشــيح ،عــى النحــو املنصــوص عليــه يف القانــون
40-39-38-37-36
االنتخــايب الرئــايس التونــي والقانــون االنتخــايب الربملــاين اليابــاين.
ورمبــا يكــون الغــرض مــن هــذه الــروط هــو تج ّنــب الرتشــحات العشــوائ ّية ،إال أنّهــا تؤثــر بشــكل مبــارش يف تكافــؤ
الفــرص بــن املــرأة وال ّرجــل يف املنافســة السياســية .ففــي مجتمعــات يُ َهيمــن فيهــا الرجــال عــى الحيــاة السياســية
يصعــب عــى النســاء أكــر منــه عــى ال ّرجــال الحصــول عــى دعــم لرتشــيحه ّن ،ســواء مــن قبــل ن ـ ّواب منتخبــن أو
مبــارش ًة مــن قبــل الناخبــن .وينبغــي أن تأخــذ القوانــن االنتخابيــة هــذه االختالفــات يف االعتبــار وأن تعتمــد تدابــر
العمــل اإليجــا ّيب التــي تشـ ّجع ترشّ ــح النســاء للمناصــب العامــة ،مثــل اشـراط عــدد أقـ ّـل مــن التواقيــع لدعــم ترشــيح
النســاء مقارن ـ ًة بعــدد التواقيــع املطلوبــة لدعــم ترشــيح الرجــال .وينطبــق ذلــك أيض ـاً عــى املبالــغ املاليــة املود َعــة،
فالتفــاوت االقتصــادي بــن النســاء والرجــال يؤثــر يف قــدرة النســاء عــى تأمــن هــذه الضامنــات ،أو يف الحصــول عــى
قــرض مــريف لهــذا الغــرض ،حيــث أ ّن املصــارف تطلــب أيضـاً ضامنــات ميكــن ّأل تتم ّكــن النســاء مــن توفريهــا .لــذا فــإ ّن
هــذه الــروط املحايــدة ظاهريـاً هــي متييزيــة بشــكل غــر مبــارش ضـ ّد النســاء ،كــا أنّهــا تُنشــئ اختالفــات بــن النســاء
أنفســه ّن ،حيــث أنّهــا تؤثــر بشــكل غــر متناســب يف النســاء املقيــات يف املناطــق الريفيــة مقارنـ ًة بالنســاء الناشــطات
يف املناطــق الحرضيّــة ،ال س ـيّام يف املــدن الكــرى .وينبغــي أن تعالــج القوانــن االنتخابيــة هــذه الفــوارق أيض ـاً ،عــر
ـول تغطيــة الضامنــات املاليّــة للمرشــحات ،عــى ســبيل املثــال ،أو عــر إنشــاء صنــدوق
تقديــم حوافــز لألحـزاب التــي تتـ ّ
عــام لهــذا الغــرض.

ّ
ّ
ف
ت�يــن ن
 36القانــون عــدد  1962-62المـ ّ
المتعلــق بانتخــاب رئيــس الجمهوريــة باالقـ تـراع العــام والمبـ ش
ـؤرخ ف�  6ش
ـا� ويشـ تـرط ي� مادتــه
الثا�/نوفمـ بـر 1962
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ُ يَ
ّ
ّ
ش
موزعـ ًـا عــى ثالثـ يـ�ن
الثالثــة أن يتـ ّـم تقديــم كل مرشــح للرئاســة مــن قبــل  500منتخـ ٍـب ســواء كان نائبــا برلمانيــا أو منتخبــا جهويــا أو محليــا �ط أن يكــون هــذا العــدد
ً
محافظــة.
ف
ف
ّ
ـا� عــدد  16لســنة  2014المــؤرخ ي�  26أيار/مايــو  2014يقـ ّـر ي� مادتــه  41وجــوب تزكيــة المرشــح“ :النتخابــات الرئاســية مــن قبــل عـ شـرة
 37القانــون االنتخـ ب ي
ّ
موزعـ ي ن
ـ� مــن رؤســاء الجماعــات المحليــة المنتخبــة أو عـ شـرة آالف مــن الناخبـ ي ن
نـ ّـواب مــن مجلــس نـ ّـواب الشــعب أو أربعـ ي ن
ـ� عــى األقــل عــى
ـ� عــى أن يكونــوا
عـ شـرة دوائــر انتخابيــة”.
ّ
ّ
ّ ف
ف
ّ
ّ
�ض
/
ـا� الجزائــري عــدد  16-10المــؤرخ ي�  25آب أغســطس  2016الــذي أقــر ي� مادتــه  142ورة تقديــم قائمــة تتضمــن إمــا ســت مئــة
 38القانــون االنتخـ ب ي
ّ
ـ� ف� ال�ب لمــان أو ف� مجالــس الواليــات أو ف� المجالــس البلديــة أو ســتة آالف أمضــاء لناخبـ ي ن
ن
ـ�.
ي
ي
أمضــاء لنــواب منتخبـ ي ي
ت ّ
ّ
ف
ّ
ـا� عــدد  16لســنة  2014المــؤرخ ي�  26أيار/مايــو  2014الـ ت يـ� جــاء فيهــا“ :يؤمــن الم�شــح لــدى الخزينــة العامــة للبــاد
 39المــادة  42مــن القانــون االنتخـ ب ي
التونســية ضمانـ ًـا ماليـ ًـا قــدره عـ شـرة آالف دينــار ال يتـ ّـم اسـ تـرجاعه إال عنــد حصولــه عــى ثالثــة بالمئــة عــى األقــل مــن عــدد األصــوات المـ ّ
ـرح بهــا”.
ّ
ّ
ّ ف
ن
المرشــح عــن الدوائــر الفرديــة إيــداع مبلــغ ثالثــة ماليـ ي ن
ـ� يــان وعــى المرشــح عــن
ـؤرخ ي�  15نيســان /أبريــل  1950عــى
ـا� المـ
ـا� اليابـ ي
 40يفــرض القانــون االنتخـ ب ي
ُ
ّ
ف
الدوائــر الـ تـ� يتــم فيهــا االنتخــاب وفقـ ًـا لقوائــم وبالتمثيــل النسـب ّ مبلــغ ســتة ماليـ ي ن
ـ� يــان .وال تسـ تـرجع هــذه المبالــغ إال ي� حــال حصــول المرشــح عــى  %3أو %5
ي
ي
ّ
ً
يتعلــق بدوائــر ّ
فرديــة أو بدوائــر يتــم فيهــا االنتخــاب وفقــا لقوائــم انتخابيــة .يمكــن االطــاع عــى أحــكام هــذا القانــون عــى
مــن األصــوات حســب مــا إذا كان األمــر
ّ
ـالhttp://archive.ipu.org/parline-f/reports/1161_B.htm :
الرابــط التـ ي
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ب) نظام االقرتاع
تشـكّل أنظمــة االقـراع مجموعـ ًة مــن القواعــد التــي يتـ ّم مــن خاللهــا اإلدالء باألصــوات واحتســابها يف نظــام دميقراطــي
ي .وعــاد ًة مــا تنظمهــا القوانــن ،بال ّرغــم مــن أ ّن بعــض ميزاتهــا قــد تكــون مك ّرسـ ًة يف الدســتور 41.ويف العــامل أكــر
متثيـ ّ
مــن  200نظــام اق ـراع تختلــف عــن بعضهــا يف عنارصهــا األساســية .وتؤثــر هــذه العنــارص يف أمــور كثــرة مــن بينهــا
قــدرة هــذه األنظمــة عــى ضــان املســاءلة السياســية واالســتقرار والتعدديّــة ،وقدرتهــا عــى توفــر متثيــل عــادل ملختلف
الفئــات االجتامع ّيــة ،عــى غـرار املناطــق الجغرافيــة واألقليــات املختلفــة ،وقبــل كل يشء ،عــى مشــاركة النســاء.
فاألنظمــة االنتخاب ّيــة القامئــة عــى القوائــم االنتخاب ّيــة ،التــي يُعـ َرض فيهــا أكــر مــن مقعــد واحــد للمنافســة يف دائــرة
مع ّينــة ،توفّــر متثي ـاً أفضــل للمجتمــع ،وبالتــايل فهــي تضمــن متثي ـاً أكــر وأفضــل للنســاء مــن األنظمــة التــي يُعــرض
43
فيهــا مقعــد واحــد للمنافســة يف كل دائــرة 42حيــث أ ّن األحـزاب قــد ال ترغــب باملجازفــة برتشــيح امــرأة لهــذا املقعــد.
ـبي ،تضمــن
كــا أ ّن األنظمــة االنتخابيــة املبنيــة عــى االقـراع مــن خــال قوائــم انتخابيــة ،وتعتمــد عــى التمثيــل النسـ ّ
متثي ـاً أفضــل لفئــات املجتمــع املختلفــة ،مبــا يف ذلــك متثيــل النســاء ،مقارن ـ ًة بأنظمــة األغلبيّــة ،إذ أ ّن نظــام التمثيــل
النســبي يســمح بأخــذ املزيــد مــن األصــوات يف االعتبــار 45-44.وهــذا يتيــح لألحـزاب املزيــد مــن الفــرص لوضــع النســاء
عــى أوراق االقـراع ،وتشــجيعه ّن عــى اجتــذاب الناخبــن وال ّناخبــات مــن أوســع نطــاق اجتامعــي ممكــن .وقــد تبـ ّـن
أ ّن احتــال فــوز النســاء مبقاعــد يف االنتخابــات أكــر بأربــع مـ ّرات يف ظـ ّـل األنظمــة االنتخابيــة النســبيّة ،مقارنـ ًة بأنظمــة
األغلب ّيــة.
ـبي يف حـ ّد ذاتــه ال يــؤ ّدي بالــرورة إىل نفــاذ النســاء إىل مواقــع الســلطة .إذ يجــب إرفاقــه
عــى أ ّن نظــام التمثيــل النسـ ّ
بآل ّيــات مــن شــأنها:
أن تضمن حضور املرأة عىل القوائم االنتخابية.
أن تسمح للمرشحات بالفوز مبقاعد يف الهيئات التمثيلية.
-

ج) التناصف الجندري والكوتا الجندرية
ال يـزال التمثيــل العــام للنســاء ال يعـ ّـر عــن حجمهـ ّن الدميغـرايف .وينطبــق ذلــك عــى مجــاالت الفضــاء العــام كافّــة ،مــن
وســائل اإلعــام ومنظــات املجتمــع املــدين إىل النقابــات واألحـزاب السياســية ومؤسســات صنــع القـرار .وعــى ال ّرغــم
مــن االع ـراف الواســع بحــق النســاء يف االق ـراع والرتشّ ــحّ ،إل أ ّن وجــود النســاء يف الربملانــات ويف الســلطة التنفيذيّــة
46
(كرؤســاء دولــة وحكومــة ووزراء ،إلــخ ).ويف غريهــا مــن مؤسســات الدولــة ،بقــي متدنّيـاً.
ف
ف
ـارك الصــادر ي�  5حزيـران /يونيــو
 41عــى ســبيل المثــال المــادة
 62مــن دســتور بلجيــكا الصــادر ي�  17شــباط/ف�ب اير  1994والمــادة  31مــن الدســتور الدانمـ ي
ف
ـال الصــادر ي�  25نيســان /أبريــل .1976
 1953والدســتور ال�ب تغـ ي
ً
ف
ّ
ً
.
الدول لدعم الديمقراطية واالنتخابات ،ص .97
جول بالينغتون وعزة كرم“ ،نساء ي� ال�ب لمان بعيدا عن األرقام” ،المعهد
رجاء مراجعة
42
ي
ي
ً
 43رجــاء مراجعــة J. McCann, Electoral quotas for women: An overview, ed by Parliament Of Australia, Department of

( )
( )
( )

.Parliamentary Services, November 2013, p. 9
ً
ّ
ً
ف
ت
ت
.
 44يمكــن أن يتخــذ التمثيــل النسـب ي أشــكاال عديــدة ،بمــا ي� ذلــك األنظمــة الـ يـ� تعتمــد عــى الكــر األ كـ بـر واألنظمــة الـ يـ� تعتمــد عــى الحاصــل األعــى حــول
ً
هــذا الموضــوع ،رجــاء مراجعــة :أنــدرو رينولــدز ،بــان ريـ يـ� ،وأنــدرو أيليــس ،تعريــب أيمــن أيــوب“ ،أشــكال النظــم االنتخابيــة .دليــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة
واالنتخابــات” ســتوكهولم  ،2010ص .152
َ
ـا� ،دليــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة
 45رجــاء مراجعــة :أنــدرو رينولــدز ،بــن رايـ يـ� ،وأنــدرو إيليــس ،تعريــب أيمــن أيــوب“ ،تصميــم النظــام االنتخـ ب ي
واالنتخابــات” ،ســتوكهولم  ،2010ص.152 .
ف
ف
ً
رجاء مراجعةhttp://archive.ipu.org/wmn-f/classif.htm :
 46ي� ما يتعلق بتمثيل النساء ي� مختلف ال�ب لمانات،

( )
( )
( )
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وتتمتّــع ثالثــة بلــدان فقــط يف العــامل أجمــع مبقاعــد برملانيــة متســاوية بــن النســاء والرجــال :روانــدا مــع  49امــرأ ًة
مــن أصــل  80عضــوا ً ،وكوبــا مــع  322امــرأ ًة مــن أصــل  605أعضــاء ،وبوليفيــا مــع  69امــرأ ًة مــن أصــل  130عضــوا ً.
املتوســط ،ال يتجــاوز متثيــل النســاء يف الربملــان يف  126دول ـ ًة  25يف املئــة 47.كذلــك ،ال يتجــاوز عــدد البلــدان التــي
ويف
ّ
يتســاوى فيهــا عــدد الــوزراء مــن الذكــور واإلنــاث تســعة بلــدان مــن أصــل  188بلــدا ً .ويف طليعــة هــذه البلــدان،
الســويد مــع  12وزيــر ًة مــن أصــل  22وزيـرا ً ،وإســبانيا ،مــع  11وزيــر ًة مــن أصــل  ،23وروانــدا مــع  14وزيــر ًة مــن أصــل
ّ
 27وكولومبيــا مــع  9وزي ـرات مــن أصــل  ،17وفرنســا مــع  8وزي ـرات مــن أصــل  .16ويف الوقــت نفســه ،يقــل متثيــل
48
النســاء يف الحكومــة يف  116بلــدا ً عــن  25يف املئــة.
ـدري يف
ملعالجــة هــذا املوضــوع ،ال ب ـ ّد مــن اعتــاد تدابــر ايجابيّــة تعتمــد الكوتــا النســائية ،أو سياســة تناصــف جنـ ّ
التمثيــل الســيايس .فالكوتــا الجندريــة هــي مــن تدابــر العمــل اإليجــايب ،وهــي تهــدف إىل تســهيل وصــول النســاء إىل
هيئــات صنــع الق ـرار ،مــن خــال مســاعدتهن عــى التغلّــب عــى الحواجــز االجتامعيــة التــي تك ّرســها املجتمعــات
ـص هــذه التدابــر عــى أنــه يجــب تخصيــص نســبة دنيــا مــن املقاعــد االنتخابيــة
الذّكوريّــة .وتحقيقـاً لهــذا الغــرض ،تنـ ّ
ـدري ،مــن ناحيــة
أو مــن املرشــحني املدرجــن يف القوائــم االنتخابيــة لجنــدر معـ ّـن أو للنســاء تحديــدا ً .والتناصــف الجنـ ّ
أخــرى ،ليــس مج ـ ّرد حصــة بنســبة  .%50بــل إنــه آل ّيــة مختلفــة يف جوهرهــا ،تنطــوي عــى مقاربــة مختلفــة لقض ّيــة
متثيــل النســاء يف الفضــاء العــام 49،ويتمحــور التناصــف حــول حــق النســاء يف التمثيــل الســيايس عــى قــدم املســاواة
مــع ال ّرجــل ،وبالتــايل ال يهــدف إىل تعزيــز وجــود النســاء يف هيئــات صنــع القـرار وحســب ،لكــن أيضـاً إىل تســاوي عــدد
كل
النســاء وعــدد الرجــال يف هــذه الهيئــات كافـةً .غــر أنّــه عــى الرغــم مــن االختالفــات بــن املفهومــن ،سـ ُيعترب هنــا ّ
ـدري ونظــام الكوتــا الجندريّــة وســيلتني لتحقيــق الهــدف عينــه أال وهــو تأمــن التمثيــل الســيايس
مــن التناصــف الجنـ ّ
العــادل للنســاء ومشــاركته ّن يف الحيــاة السياســية.
منــذ التســعينات ،بــدأت األنظمــة السياســية تعتمــد آليّــات الكوتــا يف املجــال الســيايس وذلــك ملعالجــة التمييــز ض ـ ّد
املــرأة الــذي اســتم ّر قرون ـاً طويلــة ،وأعــاق مشــاركتها السياســية عــى قــدم املســاواة مــع ال ّرجــل .وقــد اعتُمــد نظــام
الكوتــا الجندريّــة عــى نطــاق واســع ،ال س ـيّام يف االنتخابــات الترشيعيــة منــذ مؤمتــر بيجــن ،بال ّرغــم مــن االنتقــادات
ر بالنســاء
التــي شـكّكت يف رشع ّيــة هــذا النظــام معتــر ًة أنــه قــد يتحـ ّول إىل ســقف يحـ ّد مــن متثيــل النســاء ،أو أنّــه مـ ّ
والدميقراطيــة 51-50.وال تختلــف نظــم الكوتــا يف النســب املئويــة لتمثيــل النســاء التــي تطمــح إىل بلوغهــا فحســب .بــل
ّ
 47تـ ّـم إصــدار األرقــام مــن قبــل هيئــة األمــم المتحــدة للنســاء ف� كانــون ّ
االطــاع عليهــا عــى ّ
الرابــطhttp://www.unwomen. :
األول/ينايــر  .2019يمكــن
ي
ف
ّ
ً
ـول بالينغتــون وعــزة كــرم“ ،نســاء ي�
 42 org/en/digital-library/publications/2019/03/women-in-politics-2019-mapرجــاء مراجعــة جـ ي
ً
ـدول لدعــم الديمقراطيــة واالنتخابــات ،ص.97 .
ال�ب لمــان بعيــدا عــن األرقــام” ،المعهــد الـ ي
ن
ـالhttp://www.unwomen. :
 48إحصائيــات هيئــة األمــم المتحــدة للنســاء لشــهر كانــون الثـ ي
ـا� /ينايــر  .2019يمكــن االطــاع عليهــا عــى الرابــط التـ ي
org/en/digital-library/publications/2019/03/women-in-politics-2019-maphttp://www.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2019/03/women-in-politics-2019-map
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Bérengère Marques-MPereira, “Quotas ou parité, enjeux et argumentation”, Recherches féministes, Vol 12, n° 1,
49
ّ
ـالhttps://www.erudit.org/fr/revues/rf/1999-v12-n1-rf1659/058023ar.pdf%20evues/rf/1999- :
1999متوفــر عــى الرابــط التـ ي
v12-n1-rf1659/058023ar.pdf
ف
نّ
بيج� ،ي ن
ين
ب�  4و 15أيلول/سبتم�ب .1995
المع� بالمرأة المنعقد ي�
العالم الرابع
 50المؤتمر
ي
ي
ً
رجاء مراجعةC Rodrigues, ‘UNDP-USP Panel Discussion Considers Quotas to Promote Women in Pacific Parliaments’,, :
51
التال https://sites.google.com/site/pacificpin/announcements/
 ,Pacific Parliaments Network, 8 May 2011المتوفر عىل الرابط ي
undp-usppaneldiscussionconsidersquotastopromotewomeninpacificparliaments; Drude Dahlerup and Lenita Freidenّ
ـالJudging gender quota: predictions and results’, The Policy Press, 2010 https://www.research� :
 valllمتوفــر عــى الرابــط التـ ي
_gate.net/publication/248994967_Quotas_as_a_Fast_Track_to_Equal_Representation_for_Women_Why_Scandinavia
Is_No_Longer_the_Model
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بــل وتختلــف يف أصلهــا :ففــي أكــر مــن  50بلــدا ً ،اعتُمــد هــذا النظــام طوع ـاُ مــن قبــل األح ـزاب السياســية ،يف حــن
أنــه فُــرض مبوجــب القانــون يف أكــر مــن  50بلــدا ً آخــر 52.كــا تختلــف أنظمــة الكوتــا الجندريّــة التــي فُرضــت قانونيّـاً
يف اس ـراتيجياتها :ففــي حــن يتــم تنفيــذ معظــم الحصــص عــى املســتوى االنتخــايب ،يتــم اعتــاد بعضهــا يف الهيئــات
التمثيليــة مبــارشةً.

 الكوتا االنتخابية املفروضة قانوناًلقــد اختــار عــدد مــن الــدول ،عــى غ ـرار إيطاليــا ،وبلجيــكا ،والربازيــل ،واألرجنتــن ،وكوســتاريكا ،وتونــس ،والجزائــر،
وضــع نظــام الكوتــا يف النصــوص القانون ّيــة أو الدســتور 53.ويف هــذه األنظمــة ،تشــرط الترشيعــات عــى األحــزاب
السياســية ترشــيح نســبة مع ّينــة مــن النســاء يف االنتخابــات ،ســواء يف التصويــت عــى مقعــد واحــد قابــل للنقــل أو
متوســط متثيــل النســاء يف الربملانــات التــي اعتمــدت نظــام الكوتــا القانونيــة .%27.1
يف القوائــم االنتخاب ّيــة 55-54.ويبلــغ ّ
ويُعتــر نظــام الكوتــا االنتخــايب عمومـاً سياسـ ًة ترشيعيـ ًة ج ّيــد ًة حيــث أنــه يحـ ّول بنيــة الربملانــات برسعــة ،مــن خــال
إدمــاج املزيــد مــن النســاء ،مع ـ ّززا ً بالتــايل متثيــل النســاء وحقوقه ـ ّن السياس ـ ّية 56.مــع ذلــك ،يعتقــد آخــرون أ ّن فــرض
ر بالنســيج االجتامعــي مــن خــال فــرض مــا يُس ـ ّمى
هــذا النظــام عــر مقاربــة مــن أعــى إىل أســفل ميكــن أن ي ـ ّ
«بالنســويّة الرســميّة» التــي تقودهــا طبقــة حاكمــة مــن دون مشــاركة أو تفاعــل مجتمعــي حقيقــي .كذلــك ،تؤكّــد
املعارضــات كــا املعارضــن أ ّن نظــام الكوتــا املفــروض قانونـاً ال يضمــن اســتدامة متثيــل النســاء حيــث ميكــن أن يرتاجــع
57
هــذا التمثيــل إذا تــم تعديــل قوانــن الكوتــا ،خاص ـ ًة يف األنظمــة ذات الدميقراطيــات الشــكليّة.
ومــا فتئــت الكوتــا الجندريــة االنتخابيــة املفروضــة قانونـاً تكتســب تأييــدا ً متزايــدا ً .وتختلــف أنظمــة الكوتــا يف جوانــب
سيشّ ــحن عليهــا ،والج ـزاءات
هامــة تؤثــر يف فعاليتهــا ،عــى غ ـرار امل َ ْرتَبــة التــي ســتحتلّها النســاء عــى القامئــة التــي ُ
املفروضــة يف حــال عــدم االمتثــال.

» بنية القوائم االنتخابية
ال يضمــن إرســاء نظــام الكوتــا عــى مســتوى الرتشــيح ،مهــا كان حجمــه ،حصــول النســاء فعـاً عــى مقاعــد يف املجالــس
النيابيــة ،وتقـ ّـل هــذه النتيجــة تأكيــدا ً كلّــا متتّــع نظــام التمثيــل بنســبيّة أقـ ّـل ،حيــث تكــون الحظــوظ األوفــر بالفــوز
يف االنتخابــات هــي للمرشــحني واملرشــحات الذيــن يحتلّــون مراتــب متق ّدمــة عــى القامئــة .لذلــك فــإ ّن وضــع قامئــة
انتخابيــة هــو عمل ّيــة دقيقــة ،مــن شــأنها أن تثــر نزاعــات داخــل األحـزاب .كــا أ ّن بعــض القوانــن الّتــي تفــرض كوتــا
نســائي ًة عــى القوائــم االنتخابيــة تتض ّمــن أحكامـاً تتعلّــق بكيف ّيــة وضــع هــذه القوائــم ،فتشــر إىل مرتبــة النســاء عــى
القامئــة ،وتفــرض جـزاءات بدرجــات متفاوتــة عــى عــدم االمتثــال.
( )

التال:
 52يمكن االطالع عىل قاعدة بيانات الكوتا الجندرية عىل الرابط
ي
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas.
ً
ً
التال:
رجاء مراجعة قائمة الدول وفقا لحصصها ال�ب لمانية عىل الرابط
53
ي
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/legislative-overview.
 54هذه ه حال انتخاب الهيئة ش
الت�يعية الفرنسية (مجلس النواب) عىل سبيل المثال.
ي
ف
 55هذه حال االنتخابات ش
الت�يعية ي� تونس (مجلس الشعب).
ً
رجاء مراجعةDrude Dahlerup, " Gender Quotas, Controversial but Trendy. On Expanding the Research Aenda", Inter� :
56

( )
( )
( )
( )

national Feminist Journal Of Politics, vol 10 ; n° 3; 2008, pp. 322-328
ً
رجاء مراجعةMicheline Amar, (dir.) Les pièges de la parité. Arguments pour un débat, Paris, Hachette, 1999 :
57

( )
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ـص قانــون االنتخابــات األلبــاين للعــام  2012عــى ترشــيح امــرأة واحــدة ورجــل واحــد عــى األقـ ّـل للمراتــب الثــاث
ينـ ّ
األوىل يف االنتخابــات الربملانيــة .ويف حــال عــدم االمتثــال ،ترفــض اإلدارة االنتخابيــة القامئــة ،أو تســتبدل ال ّرجــل باملــرأة
الّتــي تليــه مبــارش ًة يف الرتتيــب لضــان وجــود النســاء يف املراتــب الثــاث األوىل ضمــن القامئــة .وكذلــك ،فقــد فــرض
القانــون االنتخــايب التونــي الــذي صــدر بعــد الثــورة يف العــام  2011عــى األح ـزاب واالئتالفــات الحزبيــة املشــاركة يف
انتخابــات الجمعيــة التأسيســية تقديــم قوائــم تضمــن ،أ ّوالً التناصــف بــن النســاء والرجــال يف الرتشــح ،وثانيـاً التنــاوب
ـودي) 58.ومــن شــأن ذلــك أن يضمــن للمــرأة املرتبــة الثانيــة عــى
بينهــا عــى املراتــب ضمــن القامئــة (التناصــف العمـ ّ
األقـ ّـل ضمــن القامئــة ويوفّــر لهــا حظوظـاً أفضــل يف الوصــول إىل الربملــان .ويف حالــة عــدم االمتثــال ،يتـ ّم رفــض أو إســقاط
60
القامئــة مــن قبــل إدارة االنتخابــات 59.أُدرِج هــذا النظــام يف القانــون االنتخــا ّيب للعــام  2014وال يـزال ســارياً حتــى اليــوم.

» العقوبات عىل عدم االمتثال لنظام الكوتا/التناصف بني ال ّرجل واملرأة املفروض بحكم القانون

ميكــن أن تختلــف فعاليــة نظــام الكوتــا الجندريّــة املفــروض بحكــم القانــون وفق ـاً لكيف ّيــة التنفيــذ .وتعكــس األمثلــة
التاليــة مســتويات مختلفــة مــن الفعاليــة برتتيــب مــن أســفل إىل أعــى.
يــأيت املثــال األ ّول مــن القانــون االنتخــايب اليابــاين .ففــي أحــدث تنقيــح للقانــون االنتخــايب اليابــاين أجــري يف  16ايــار/
مايــو  ،2018يدعــو القانــون األحـزاب إىل تقديــم قوائــم متناصفــة بــن الرجــال والنســاء ســواء يف االنتخابــات الربملانيــة أو
املحليــة 62-61.عــى أ ّن هــذا القانــون ال يلــزم األحـزاب بــيء يف هــذا الشــأن ،بــل يكتفــي بحثّهــا عــى اعتــاد التناصــف
أي جـزاء مــن أي نــوع يف حــال عــدم التـزام األحـزاب مببــدأ التناصــف
عنــد ترشــيح األفـراد عــى القوائــم .كــا وال يرتّــب ّ
بــن الرجــال والنســاء عــى القوائــم التــي تق ّدمهــا .ويدعــو ذلــك إىل الشـ ّـك يف مــدى قــدرة هــذا القانــون عــى تغيــر
موقــف األح ـزاب مــن املــرأة ،ومــدى قدرتــه عــى تغيــر واقــع املــرأة يف اليابــان وحظوظهــا يف ولــوج عــامل السياســة.
واالنتخابــات املحليــة التــي أجريــت يف العــام  2019مثــال ج ّيــد عــى ذلــك ،حيــث تــم ترشــيح  %10.4فقــط مــن النســاء
64-63
مــن قبــل األحـزاب وتــم انتخــاب ســتة كعمــدة يف  59بلديـةً.

ت�يــن ّ
األول /أكتوبــر  2011وفقـ ًـا للمرســوم رقــم  2011-35المـ ّ
 58أجريــت هــذه االنتخابــات ف�  23ش
ـؤرخ  10أيار/مايــو  ،2011بشــأن انتخــاب أعضــاء
الجمعيــة التأسيســية الوطنيــة .وتنـيـص المــادة  16عــى مــا يــ�" :تقـ ّـدم ت
ّ
ـ� النســاء والرجــال ويتــم ترتيــب المرشـ ي ن
ال�شــحات عــى أســاس مبــدأ التناصــف بـ ي ن
ـح�
ي
ّ
ف
ضمــن القوائــم عــى أســاس التنــاوب بـ ي ن
ـ� النســاء والرجــال .وال تقبــل القائمــة الـ ت يـ� ال تحـ تـرم هــذا المبــدأ إال ي� حــدود مــا يحتمــه العــدد الفــردي للمقاعــد المخصصــة
لبعــض الدوائــر".
ّ
ُ ّ ت ّ
ّ ف
ال�شــحات عىل أســاس
المؤرخ ي�  26أيار /مايو  2014المتعلق باالنتخابات واالســتفتاء" :تقدم
ـاس رقم  16لســنة 2014
ـ
س
األ
القانون
من
24
 59المادة
ي
ُ
ّ
ف
مبــدأ التناصــف بـ ي ن
ـ� النســاء والرجــال وقاعــدة التنــاوب بينهــم داخــل القائمــة وال تقبــل القائمــة الـ ت يـ� ال تحـ تـرم هــذا المبــدأ إال ي� حــدود مــا يحتمــه العــدد الفــردي
لبعــض الدوائــر".
ّ
ّ
المؤرخ ف ي�  26أيار/مايو  2014المتعلق باالنتخابات واالستفتاء.
األساس رقم  16لسنة 2014
 60القانون
ي
ّ
ً ف
ً ف
ّ
ن
ـياس للم ـرأة والمرتبــة  129مــن مجمــوع  149دولــة ي� مــا
 61مــن المالحــظ أن اليابــان تحتــل المرت ًبــة  125مــن مجمــوع ّ 145دولــة ي� مجــال التمكـ يـ� السـ ي
ّ
ـ� ص.139 .
يخــص عــدد النســاء ال�ب لمانيــات وذلــك وفقــا إلحصــاء ســنة  2018كمــا قدمــه التقريــر حــول الجنــدر للمنتــدى االقتصــادي العالـ ي
ف
ف
ـا� مــع مــاري ميــورا أســتاذة العلــوم السياســية بجامعــة صوفيــا
 62لالطــاع عــى مالبســات إصــدار هــذا القانــون ي� اليابــان يمكــن العــودة إىل اللقــاء الصحـ ي
ّ
ّ
ـال
ـال  http://153.126.180.77/wp-content/uploads/2018/07/7-Miura.pdfوعــى تقييــم هــذا القانــون عــى الرابــط التـ ي
باليابــان عــى الرابــط التـ ي
/http://isdp.eu/women-in-politics-japan
ف
 63جرت هذه االنتخابات ي�  21نيسان /أبريل .2019
ّ
ّ
ُ
ال
اط وهــو حــزب معــارض بينمــا لــم يقــدم الحــزب الليـ بـر ي
 64لقــد ســجلت أعــى نســبة مــن النســاء المرشــحات أي  %24عــن الحــزب الدســتوري الديمق ـر ي
التال https://vivreatokyo.com/la-parite-
ابط
ر
ال
إىل
الرجوع
يمكن
االنتخابات
هذه
حول
التفاصيل
لمزيد
.
اط إال بنسبة  %3,5من النساء
ي
الديمقر ي
en-politique-au-japon.html

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
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يُ َع ـ ّد القانــون االنتخــايب الفرنــي للعــام  ،2000بصيغتــه املنقحــة يف العــام  ،2014ترشيع ـاً أفضــل .إذ أنّــه أق ـ ّر ج ـزا ًء
ماليّـاً عــى األحـزاب التــي ال تحــرم مبــدأ التناصــف بــن املــرأة والرجــل عنــد تقديــم الرتشــيحات ســواء كانــت ضمــن
قوائــم أو عــى مقاعــد فرديــة ،ويتمثّــل الج ـزاء املــايل يف حرمــان الحــزب مــن الدعــم املــايل املقـ ّدم مــن الدولــة لهــذه
األحـزاب .وإذا تجــاوز الفــارق بــن املرشــحني ال ّرجــال والنســاء يف أي حــزب ســيايس أو مجموعــة سياسـ ّية  %2مــن العــدد
االجــايل ،يتـ ّم تخفيــض القســط األول مــن التمويــل الحكومــي املخصــص لذلــك الحــزب أو لتلــك املجموعــة السياســية
بنســبة  %150مــن ذاك الفــارق 65.غــر أ ّن الجـزاءات املاليــة ليســت بالــرورة فعالـةً ،ال سـ ّيام عندمــا يكــون لألحـزاب
مصــادر متويــل بديلــة ،كــا هــي حــال معظــم األحـزاب الكبــرة .وبعــد مــرور مــا يقــارب مــن  20عامـاً عــى دخــول هــذا
66
الترشيــع ح ّيــز النفــاذ ،ال يـزال وجــود النســاء يف مجلــي الربملــان الفرنــي أقـ ّـل مــن النصــف.
وتقـ ّدم ألبانيــا مثــاالً أوضــح عــى عــدم فعاليــة الجـزاءات املاليّــة .فمنــذ العــام  ،2013ن ّقــح قانــون االنتخابــات األلبــاين
العقوبــات املفروضــة عــى األحـزاب التــي ال متتثــل ملتطلّبــات الكوتــا ،فاســتبدل رفــض القامئــة أو عــدم قبولهــا بجـزاءات
ماليــة 67.وظهــرت النتائــج بشــكل رسيــع :فقــد رشــحت األحـزاب املشــاركة يف انتخابــات  2017النســاء يف أســفل قوامئهــا
االنتخابيــة ،مــا قلّــل بشــكل كبــر مــن فرصهــن يف الفــوز باملقاعــد .وقــد قامــت األح ـزاب بذلــك ألنهــا كانــت قــادر ًة
عــى دفــع الجـزاء املــايل املفــروض عــى عــدم االمتثــال .ومتكّنــت بذلــك األحـزاب مــن دفــع تكاليــف اســتبعاد النســاء
مــن مواقــع القـرار .ونتيجــة لذلــك فــازت فقــط  %28مــن النســاء مبقاعــد ،رغــم أن  %42مــن املرشــحني كـ ّن نســاء.
ميكــن اعتبــار النظــام االنتخــايب ،الــذي اعتمــد يف تونــس
يف العــام  2011مــن أفضــل النــاذج ،كــا هــو موضــح
أعــاه .حيــث يتــم اســتبعاد القوائــم التــي ال متتثــل
للنظــام .وبال ّرغــم مــن الفعاليــة الظاهريــة لنظــام
الكوتــا ،إال أ ّن انتخابــات العــام  2011أســفرت عــن
وصــول أقــل مــن  %29مــن النســاء إىل الربملــان (وتبلــغ
النســبة اليــوم  .)35.94%أ ّدى ذلــك إىل قيــام العديــد مــن
النــواب وجامعــات املجتمــع املــدين بالدعــوة إىل تحقيــق
التناصــف الجنــدري األفقــي والعمــودي يف القوائــم
االنتخابيــة ،لضــان املســاواة يف عــدد النســاء والرجــال
كرؤســاء للقوائــم التــي تق ّدمهــا األحـزاب أو االئتالفــات.
لكـ ّن هــذه املبــادرة فشــلت ومل يُعتمــد ســوى التناصــف
العمــودي ضمــن القوائــم يف قانــون االنتخابــات الربملانية

تقــ ّدم تونــس منوذجــاً للمامرســات الجيــدة يف هــذا
املجــال .فيفــرض القانــون املســاواة الجندريــة يف
القوائــم االنتخابيــة بنــا ًء عــى التناصــف العمــودي ،أي
مــا يُعــرف بالقوائــم املتداخلــة أو  ،zipper listsتحــت
طائلــة رفــض القامئــة .وقــد أدى ذلــك إىل زيــادة
نســبة النســاء يف الربملــان التونــي التــي بلغــت اليــوم
تحتــل املرتبــة الثامنــة
ّ
 ،%35.94مــا يجعــل تونــس
والثالثــن عامليـاً مــن حيــث متثيــل النســاء يف الربملــان.
ويف العــام  ،2017تــ ّم فــرض التناصــف األفقــي يف
االنتخابــات املحليــة .وخــال االنتخابــات البلديــة يف
العــام  ،2018فــازت النســاء بنســبة  %47مــن املقاعــد.

ّ ف
ـال �https://www.legifrance.gouv.fr/affich
 65المــادة  60مــن القانــون رقــم  ،2014-873المــؤرخ ي�  4آب /أغســطس  ،2014عــى الرابــط التـ ي
.Texte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321646
ً
ً
ً
ً
ّ
ـ� اليــوم  155امـرأة مــن أصــل  577عضــوا (أي مــا يعــادل  )%27فيمــا يضـ ّـم مجلــس الشــيوخ  87امـرأة مــن أصــل  348عضــوا،
 66يضــم مجلــس النــواب الفرنـ ي
ً
.
المحل رجاء مراجعة
أي  %25من مجموع عدد النســاء المنتخبات عىل المســتوى
ي
�https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Dossier-elections-municipales-2014/Annexe-15-Statis
  
tiques-concernant-les-femmes-elues
ف
 67تنــص المــادة  67.6مــن القانــون الــذي ينظــم االنتخابــات ال�ب لمانيــة األلبانيــة بعــد تنقيحــه ي� العــام  2013عــى مــا يـ يـ�" :يجــب أن يكــون مــا ال يقــل عــن
ُ
 .ف
ف
ف
 %30مــن األفـراد المرشـ ي ن
و� حالــة عــدم االمتثــال ،تفــرض
"
ـن
ـ
ي
الجندر
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ق
منط
كل
�
ـح� عــى
ي
القوائــم االنتخابيــة و/أو أحــد األســماء الثالثــة األوىل ي� القائمــة ي
ن
ـا�.
عقوبــة ماليــة قدرهــا مليــون ليــك ألبـ ي

( )
( )

( )
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للعــام  68 .2014لكــن يف العــام  ،2017ت ـ ّم تعديــل القانــون االنتخــايب ليشــرط أيض ـاً التناصــف األفقــي يف االنتخابــات
املحليــة 69.ويعنــي ذلــك أنّــه إذا قـ ّدم حــزب أو ائتــاف حــز ّيب ،عــى ســبيل املثــال ،عــر قوائــم انتخابيــة إىل االنتخابــات
البلديّــة ،يجــب أن ترأســها خمــس نســاء ،مــع فــرض العقوبــة نفســها يف حــال عــدم االمتثــال ،أي اســتبعاد القوائــم غــر
املمتثلــة 70.وتشــغل النســاء اليــوم  %47مــن املقاعــد يف الهيئــات املحليــة.

 -أنظمة الكوتا الترشيع ّية

تعمــل أنظمــة الكوتــا الترشيعيــة عــى مســتوى النتائــج االنتخابيــة .فبــدالً مــن أن تضمــن حصــول النســاء عــى مــكان
تخصــص لهـ ّن مبــارش ًة عــددا ً محـ ّددا ً مــن املقاعــد
كمرشــحات ضمــن القوائــم الحزبيــة ويف العمليــة االنتخابيــة ،فإنهــا ّ
يف الهيئــات التمثيليّــة ،ســوا ًء عــى الصعيــد الوطنــي (الربملانــات) أو عــى الصعيــد اإلقليمــي أو املحــي (البلديــات
واملقاطعــات ،إلــخ ،).كــا تضمــن ألّ ينافــس ال ّرجــال ال ّنســاء عــى هــذه املقاعــد .ومــن خــال ضــان عــدد مــن املقاعــد
للنســاء ،تهــدف نظــم الكوتــا الترشيعيــة إىل التغلّــب عــى مواطــن الضعــف يف نظــام الكوتــا االنتخابيــة ،املوجــودة إمــا يف
النظــام االنتخــايب نفســه (يف صياغــة التمثيــل النســبي) أو يف صياغــة نظــام الكوتــا (أي يف وضــع بنــى القوائــم االنتخابيــة
ومــكان النســاء فيهــا ،أو يف العقوبــات املفروضــة عــى عــدم االمتثــال).
متوســط
ومــن بــن الـ ّدول التــي اختــارت هــذه اآلليــة بنغالديــش والصــن والعـراق واألردن والســودان وروانــدا 71.ويبلــغ ّ
متثيــل النســاء يف هــذه املجالــس .%25.4
وتُ َع ـ ّد روانــدا مــن أفضــل األمثلــة عــى الكوتــا الترشيع ّيــة للنســاء يف مواقــع الق ـرار 72.فقــد تجــاوزت روانــدا البلــدان
االســكندنافية ،التــي كانــت تحتـ ّـل حتــى األمــس القريــب املراتــب العليــا يف متثيــل النســاء يف مواقــع الق ـرار الســيايس
عــى أســاس الكوتــا الحزبيــة الطوعيــة .ووفقـاً إلحصــاءات العــام  ،2018تحتـ ّـل روانــدا املرتبــة األوىل يف العــامل مــن حيــث
عــدد النســاء يف الربملــان ،حتــى أنهــا تتجــاوز الكوتــا املنصــوص عليهــا ترشيعيّـاً 74-73.وقــد أســفرت االنتخابــات الترشيعيــة
للعــام  2018عــن احتــال النســاء  49مقعــدا ً مــن أصــل  80مقعــدا ً أي  ،%61يف حــن أ ّن  24مقعــدا ً فقــط ،أي  ،%30هــي
مخصصــة للنســاء 75.غــر أ ّن بعــض هــذه التدابــر ،رغــم نتائجهــا امللحوظــة ،تثــر التحفظــات ،ال سـ ّيام يف األنظمــة التــي
ّ
ف
الوقتيــة لمراقبــة دسـ ّ
ّ
ّ
ـتورية مشــاريـ ــع القوانـ ي ن
ـ� بحجــة مخالفتهــا لمقتضيــات
ـا� للعــام  2014أمــام الهيئــة
 68لقــد تــم الطعــن ي� المــادة  24مــن القانــون االنتخـ ب ي
ّ
ف
الفصــل  46مــن الدســتور الــذي جــاء فيــه " ...تســى الدولــة إىل تحقيــق التناصــف بـ ي ن
ـ� المـرأة والرجــل ي� المجالــس المنتخبــة  "...باعتبــار أن االكتفــاء بالتناصــف
ف
ف
ّ ّ
ّ
ن
ت
الوقتيــة
ـيس ي�  .2011إال أن الهيئــة
العمــودي ّال يضمــن التناصــف ي� ال�ب ل ّمــان والدليــل عــى ذلــك النتائــج الـ يـ� أفضــت إليهــا انتخابــات المجلــس الوطـ يـ� التأسـ ّ ف ي
ـ� لتحقيــق التناصــف وليســت ملزمــة بتحقيــق هــذا التناصــف واعتـ بـرت أن ي� إق ـرار التناصــف العمــودي إيفــاء
ـ
س
ال
ـة
ـ
ل
و
الد
ـى
ـ
ع
اعتـ بـرت أن المــادة  46تفــرض
ي
ّ
بالتعهــد المفــروض بحكــم الدســتور.
ّ
ّ
ّ
ـاس رقــم  2014-16المــؤرخ  26أيــار /مايــو ،2014
ـاس رقــم ،2017-7المــؤرخ  14شــباط/ف�ب اير  ،2017المكمــل والمعــدل للقانــون األسـ ي
 69القانــون األسـ ي
المتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء.
ف
ف
و� مــا يتعلــق باالنتخابــات المحليــة ،عــى مــا يــ�" :يتــم تقديــم المرشـ ي ن
ـح�
 70تنــص المــادة  49مــن قانــون االنتخابــات ،بعــد تنقيحــه ي� العــام  2017ي
ي
للمجالــس البلديــة واإلقليميــة عــى أســاس مبــدأ المســاواة بـ ي ن
ـ� النســاء والرجــال ( )%50-50ومبــدأ التنــاوب فيمــا بينهــم ضمــن القائمــة .كمــا عــى رئاســة القوائــم
ـ� ّ
الحزبيــة واالئتالفيــة احـ تـرام مبــدأ المســاواة بـ ي ن
الرجــل والم ـرأة"
 71يمكن االطالع عىل إحدى القوائم ف� ّ
التال https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/reserved-overview
الرابط
ي
ي
االنتخا� لرواندا رقم  2018/4المؤرخ  21حزيران/يونيو .2018
 72المادة  95من القانون
بي
ّ
ً
العالم .2018
رجاء مراجعة تقرير الفجوة الجندرية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي
73
ي
ـالhttps://rwandalii.africanlii.org/sites/default/files/gazette/Offi :
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التال:
الدول لالنتخابات والديمقراطية ( )IDEAحول رواندا عىل الرابط
 75يمكن االطالع عىل قاعدة بيانات المعهد
ي
ي
.https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/255/35
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ال متتثــل للمعايــر الدميقراطيــة .فبــدالً مــن ضــان وصــول النســاء إىل مواقــع صنــع الق ـرار ،فــإ ّن الحصــص الترشيعيّــة
تجعــل النســاء أبواق ـاً لألح ـزاب أو األط ـراف السياســية املهيمنــة.
وكــا تبـ ّـن ســابقاً ،فــإ ّن األرقــام يف روانــدا تظهــر أ ّن الحصــص الجندريــة ال ينبغــي أن تصبــح ســقفاً يح ـ ّد مــن متثيــل
النســاء .كــا أنهــا تبـ ّـن أ ّن نظــام الكوتــا الترشيعيــة هــو اآلليــة األكــر فعالي ـ ًة يف املجتمعــات التــي ال ت ـزال ذكوريّــة
ومحافظ ـةً ،ال س ـ ّيام تلــك التــي ترعاهــا ترشيعــات ذات طبيعــة دين ّيــة .إذ تتطلّــب هــذه املجتمعــات قوانــن تحــثّ
عــى تغيــر أمنــاط التفكــر ،واملســاعدة تدريجـاً يف االعـراف بالقــدرات السياسـ ّية للنســاء .ففــي أفغانســتان ،عــى ســبيل
املجلســن األعــى واألدىن يف الربملــان 76.وقــد م ّكــن ذلــك
املثــال ،ينــص النظــام االنتخــايب عــى حصــص ترشيعيــة للنســاء يف
َ
النســاء مــن الحصــول عــى  %27مــن مجمــوع املقاعــد يف مجلــس النــواب و %16مــن املقاعــد يف مجلــس الشــيوخ ،وهــي
نســبة كان مــن الصعــب جــدا ً تحصيلهــا لــو تركــت األمــور إلرادة الجهــات السياســية.
وتتعـ ّدى فوائــد نظــام الكوتــا الترشيعيــة بأهميتهــا تأمــن مقاعــد للنســاء ،لتؤثــر يف السياســة الداخليــة لألحـزاب ،حيــث
أ ّن تخصيــص مقاعــد للنســاء يجــر هــذه األحـزاب عــى ضـ ّم نســاء يف صفوفهــن ،وأخذهـ ّن عــى محمــل الجـ ّد كفاعــات
يف مجــال السياســة.

 الكوتا اإلرادية يف األحزاب السياسيةيســتند خيــار الكوتــا اإلراديّــة إىل خطــاب يعــ ّول عــى اإلرادة الحــ ّرة للفاعــات والفاعلــن السياســيني .ومــن أهــم
السياســات التــي ميكــن أن تعتمدهــا األحــزاب لدعــم مشــاركة النســاء إدخــال حصــص جندريّــة إراديــة يف قوامئهــا
االنتخابيّــة .ومبــا أ ّن هــذه الكوتــا ال تفرضهــا الترشيعــات ،فإنهــا تكشــف عــن التـزام األحـزاب باملســاواة الجندريّــة .بيــد
أ ّن طبيعتهــا اإلراديــة تعنــي أ ّن التقــدم نحــو تحقيــق املشــاركة السياســية للنســاء يكــون بطيئـاً ومتد ّرجـاً مقارنـ ًة بنظــام
77
الكوتــا املفــروض قانون ـاً ،الّــذي يــؤدي إىل تح ـ ّول أرسع يف تكويــن الســلطة مــن حيــث متثيــل النســاء.
ومــن بــن األح ـزاب السياس ـ ّية التــي أدخلــت طوع ـاً حصص ـاً حــزب العدالــة باألرجنتــن ،والحــزب االش ـرايك اليســاري
وحــزب العــال وحــزب الوســط والحــزب املســيحي الشــعبي يف الرنويــج ،وحــزب العــال األس ـرايل ،وحــزب ال ُخــر
78
والحــزب االش ـرايك الدميقراطــي وحــزب العـ ّـال بالنمســا ،ومنظ ّمــة شــعب جنــوب غــرب أفريقيــا يف ناميبيــا.
لكــن بال ّرغــم مــن أ ّن الكوتــا اإلراديّــة لألح ـزاب قــد أثبتــت نجاحهــا يف الــدول االســكندنافية ويف دول أمــركا الالتينيــة
وبعــض الــدول اإلفريقيــةّ ،إل أنّهــا ال تتــاءم مــع كل املجتمعــات ،خاص ـ ًة إذا كانــت الحــركات النســويّة غــر قــادرة يف
هــذه ال ـ ّدول عــى الضغــط عــى األح ـزاب وإثبــات الــوزن االنتخــايب للنســاء ،الــذي قــد يكــون لــه وقــع حاســم عــى

ً
ً ف
ن
الج�غا ،ف� ي ن
ح� تنص المادة
 76تحفظ المادتان  20و 23من قانون االنتخابات
األفغا� للعام  68 2010مقعدا للنساء من أصل  250مقعدا ي� مجلس ي
ي
ي
ّ
أن الرئيس ّي ن
يع� ثلث أعضاء المجلس األعىل %50 ،منهم من النساء.
 84من الدستور عىل

( )
( )

Drude Dahlerup, "Quotas as a" Fast Track " to Equal Political Representation for Women. Why Scandinavia Is No 77
.Longer the Model”, International Feminist Journal of Politics 7(1):26-48
ً
ت
رجاء مراجعة
ال� اعتمدت الكوتا اإلرادية
 78لالطالع عىل القائمة الكاملة للبلدان واألحزاب ي
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-:quotas/voluntary-overview

( )
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عــى نتائــج االنتخابــات 81-80-79.ويف مثــل هــذه الســياقات ،عــى ال ّدولــة العمــل عــى تغيــر املواقــف واملامرســات داخــل
األحـزاب لدفعهــا إىل االنفتــاح عــى النســاء وذلــك عــن طريــق تدابــر قانونيــة إلزاميّــة أو تحفيزيّــة.

 .2التدابري القانونية التي تركّز عىل األحزاب السياسية
أ) س ّن قوانني ترعى األنظمة الداخل ّية لألحزاب

اب سياســي ٌة كثــر ُة تبــدو
ال ي ـزال الحضــور النســايئ يف األح ـزاب السياســية وخاص ـ ًة يف قياداتهــا ضعيف ـاً ،فــا ت ـزال أح ـز ٌ
خاصــة بالرجــال 82.وملعالجــة هــذا األمــر وتعزيــز مشــاركة النســاء داخــل األحــزاب ،ال بــ ّد مــن ســ ّن
وكأنهــا نــوا ٍد ّ
ـدري .وينبغــي أن تهــدف الترشيعــات إىل القضــاء عــى التمييــز الجنــدري داخــل
ترشيعــات متوافقــة مــع املنظــور الجنـ ّ
األحـزاب ،ومواجهــة الخطابــات السياســية الّتــي قــد تحـ ّرض عليــه .كــا وال بـ ّد مــن أن تشـ ّدد أيضـاً عــى دور األحـزاب
السياســية يف التصــدي للعنــف أو الكراهيــة أو الوصــم ض ـ ّد النســاء األعضــاء يف الحــزب ،ســواء ك ـ ّن يشــغلن مناصــب
قياديّــة أم ال ،وســواء كان الهجــوم عليهــ ّن مــن داخــل الحــزب أو مــن خارجــه ،ال ســ ّيام خــال املواســم االنتخاب ّيــة
واملؤمت ـرات الحزب ّيــة.

والتعصــب
ويف هــذا الســياق ،يحظّــر القانــون الــذي ينظّــم األحـزاب السياســية يف تونــس الدعــوة إىل العنــف والكراهيــة
ّ
والتمييــز عــى أســس الديــن أو الطائفــة أو الجنــس أو الجهــة ،كــا يفــرض عقوبــات عــى األحـزاب غــر املمتثلــة ،قــد
تصــل إىل حلّهــا 84-83.والهــدف مــن ذلــك هــو إجبــار األحـزاب عــى التقيّــد مببــدأي التعدديــة والدميقراطيــة وتوفــر بيئــة
مناســبة للنســاء لالنخـراط يف النشــاط الســيايس بثقــة وشــعور باألمــان.

ً
ف
 79عــى ســبيل المثــال ،تحتـ ّـل الســويد المرتبــة الرابعــة عالميــا مــع تمثيــل لإلنــاث يبلــغ  %44.7ي� ال�ب لمــان ،فيمــا تحتــل نيكاراغــوا المرتبــة التاســعة مــع تمثيــل
ً
الدول لالنتخابات والديمقراطية )IDEA
للنســاء ف ي� ال�ب لمان يبلغ  %40.2وناميبيا المرتبة الخامســة مع  ،%46وذلك وفقا لقاعدة المؤسســة .بيانات المعهد
ي
.(https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas
ّ
ف
ّ
ً
ا� ،سلســبيل القلي ـب ي "دراســات مقارنــة حــول التحــوالت الدســتورية ي� المنطقــة العربيــة مــن المنظــور
 80رجــاء مراجعــة هــدى الصــدة ،ابراهيــم در ج ي
األورو� ومملكــة الســويد ،باريــس2017 ،
ـاد
ـ
ح
االت
ـن
ـ
م
ـم
ـ
ع
بد
ـطية،
ـ
س
األورومتو
ـوية
ـ
س
الن
ـادرة
ـ
ب
الم
الجنــدري"،
بي
ّ
ف
 81ي� الســويد ،قبــل بــدء الحملــة االنتخابيــة للعــام  ،1994هــددت الحركــة النســوية بتشــكيل حــزب إذا لــم تطالــب األح ـزاب القائمــة بحقــوق النســاء .فــرد
ّ ّ ّ
ّ
ن
ـاع بإنشــاء "قوائــم متداخلــة"  zip listsفيهــا تنــاوب بـ يـ� الرجــال والنســاء أي أن كل مرشــح رجــل تليــه مرشــحة مــن النســاء .وأدى
اط االجتمـ ي
الحــزب الديمق ـر ي
ذلــك إىل فــوز النســاء بنســبة  %41مــن المقاعــد ف ي� ال�ب لمــان.

( )

( )

( )
( )
( )

.Wani Tombe Lacko, cit. 3 82
ّ
ف
ّ ف
والمتعلق باألحزاب السياسيةُ :
"يمنع عىل األحزاب السياسية أن تعتمد ي�
المؤرخ ي�  24أيلول /سبتم�ب 2011
 83المادة  4من المرسوم رقم 2011-87
ف
ف
ف
ّ
يز
والتمي� عىل أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية".
والتعصب
األساس أو ي� بياناتها أو ي� برامجها أو ي� نشاطها الدعوة إىل العنف والكراهية
نظامها
ي
ّ
ّ
السياس
 84المادة  28من المرسوم نفسه ":إن أي انتهاك ألحكام المواد  26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،19 ،18 ،17 ،16 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3و 27يعرض الحزب
ي
ً
للعقوبات طبقا لإلجراءات التالية:
ً
ً
ّ
ّ
ّ
 )1التنبيه :يحدد الوزير األول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب ب�ض ورة إزالتها خالل مدة ال تزيد عن ي ن
ثالث� يوما اعتبارا من تاري ــخ تبليغ التنبيه.
ف
ـياس :إذا لــم تتـ ّـم إزالــة المخالفــة خــال المــدة المنصــوص عليهــا ي� الفقــرة األوىل مــن هــذا الفصــل يتخــذ رئيــس المحكمــة
 )2تعليــق نشــاط الحــزب السـ ّ ي
ً
ّ
ف
األول ق ـرار تعليــق أنشــطة الحــزب لمــدة ال تزيــد عــن ثالثـ ي ن
ـ� يومــا .ويجــوز للحــزب الطعــن ي� ق ـرار التعليــق وفــق إج ـراءات
االبتدائيــة بتونــس بطلــب مــن الوزيــر
ّ
ـتعجال.
القضــاء االسـ
ي
ف
ف
ّ
ّ
ّ
 )3الحــل :يتــم بحكــم صــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة ي� تونــس بطلــب مــن الوزيــر األول وذلــك عنــد تمــادي الحــزب ي� ارتــكاب المخالفــة رغــم التنبيــه
ف
عليــه وتعليــق نشــاطه واســتنفاد طــرق الطعــن ي� شــأن ق ـرار التعليــق .تنطبــق أحــكام مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة عــى اإلج ـراءات القضائيــة المتعلقــة
بحـ ّـل الحــزب وتصفيــة أمال كــه".

( )
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ب) حوافز لاللتزام باملساواة يف التمثيل بني النساء والرجال
يتوقّــف تعيــن النســاء يف مواقــع الق ـرار يف الســلطة التنفيذيــة والحكومــة عــى مــدة نشــاطهن داخــل الحــزب ،متام ـاً
كــا يتوقــف متكينه ـ ّن الســيايس عــى مــدة عملهــن يف الوظائــف العامــة 85.لذلــك ،مــن الــروري الدفــع باألح ـزاب
للمزيــد مــن إرشاك وتعزيــز مهاراتهــن السياســية.
يف هــذا الصــدد ،اعتمــد بعــض البلــدان ترشيعــات تشـ ّجع األطـراف عــى تخصيــص جــزء مــن التمويــل العــام لتحقيــق
املســاواة الجندريــة .فالحكومــة الفنلنديــة ،عــى ســبيل املثــال ،تصــدر ق ـرارا ً ســنوياً يلــزم األح ـزاب السياســية امل ّمولــة
مــن القطــاع العــام تخصيــص  %12مــن هــذا التمويــل لدعــم لجانهــا النســائية .وعــى النحــو نفســه ،يلــزم القانــون
املكســييك األحــزاب تخصيــص  %3مــن متويلهــا الحكومــي لتوفــر التدريــب الســيايس للنســاء وتعزيــز مهاراتهــن يف
مجــال القيــادة 86.كــا يُلــزم القانــون الكولومبــي حــول األحـزاب السياســية هــذه األحـزاب تخصيــص  %15مــن متويلهــا
الحكومــي لتدريــب النســاء والشــباب واألقليــات 87.ويف كينيــا ،تصــل هــذه النســبة إىل  .%30ويشــرط القانــون أن متثــل
النســاء ثلــث األعضــاء عــى األقـ ّـل يف أي حــزب ليكــون مؤ ّه ـاً للحصــول عــى متويــل مــن الدولــة.
وللمــوارد املاليّــة أهميــة قصــوى بالنســبة إىل النســاء عندمــا يتعلــق األمــر بتمويــل حمالتهــن االنتخابيــة .ومبــا أ ّن فــرص
حصولهــن عــى التمويــل الخــاص أقـ ّـل مــن فــرص نظرائهــن مــن الذكــور ،فــإ ّن التمويــل الحكومــي يلعــب دورا ً حيويـاً يف
تشــجيع مشــاركة النســاء يف االنتخابــات وتحســن فــرص فوزهــن .وميكــن لآلليــات القانونيــة املختلفــة أن تؤثــر يف ذلــك،
وإن كان بدرجــات متفاوتــة ،وفقـاً ملــدى اعتــاد األحـزاب السياســية عــى التمويــل الحكومــي.
املخصــص مســبقاً قبــل الحملــة ونظــام اســرجاع
وميكــن أن يتخــذ متويــل ال ّدولــة للحمــات االنتخابيــة شــكلني :التمويــل ّ
املصاريــف أي متويــل األحـزاب بعــد خــوض االنتخابــات ،الــذي يشــرط أحيانـاً لرصفهــا تحقيــق نتائــج محـ ّددة كتجــاوز
عتبــة مع ّينــة أو الحصــول عــى نســبة مئويّــة مــن النســاء الفائـزات يف صفوفهــا .وتــويص لجنــة البندقيــة ومنظمــة األمــن
والتعــاون األورويب اعتــاد التمويــل املســبق ،أل ّن االحتــاالت قليلــة يف أن يدعــم نظــام اســرجاع املصاريــف حظــوظ
املــرأة ،كــا أنّــه ال يوفّــر لهــا ال ّدعــم خــال الحملــة ،وهــذا أهـ ّم ،حيــث أ ّن األحـزاب ال تــويل املــرأة أولويّـ ًة عنــد متويــل
88
حمــات مرشــحيها.
وخالصــة القــول ،البــد أن يكــون تخصيــص التمويــل الحكومــي لألحـزاب السياســية هدفـاً رئيسـ ّياً مــن أهــداف القوانــن
الراميــة إىل تهيئــة بيئــة سياس ـ ّية متوافقــة مــع املنظــور الجنــدري .وهــذا مــرده إىل أ ّن األح ـزاب هــي معابــر رضوريــة
مــن املجتمــع املــدين إىل دوائــر الحكــم والســلطة السياســية بشــكل عــام ،كــا أ ّن للتمويــل الحكومــي آل ّيــة هامــة للتأثــر
أي حــال ،فــإ ّن فائــدة هــذه اآلليــة تختلــف ،كــا وترتبــط
يف مواقــف الحــزب مــن املشــاركة السياســية للنســاء .وعــى ّ
مبجموعــة مــن العوامــل ،مبــا يف ذلــك ،كــا ذكــر ســابقاً ،نفــاذ األح ـزاب إىل مصــادر متويــل أخــرى ،وطبيعــة نظــام
االق ـراع ،ويف نهايــة املطــاف انفتــاح املجتمــع وترشيعاتــه عــى متثيــل النســاء يف السياســة.
( )
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ال ّنقاط األساسيّة في الفصل الثالث:
القوانين المتع ّلقة بالمشاركة السياسية

 .1الترشيعات االنتخابية التي تضمن تناصف الفرص بني النساء والرجال يف الوصول إىل السلطة السياسية
•متيــل املتطلّبــات املحا ِيــدة رســم ّياً املفروضــة عــى املرشّ ــحني لالنتخابــات ،لتفــادي الرتشــيحات العشــوائية ،إىل التأثري
بشــكل مختلــف يف النســاء والرجــال .وعــى القوانــن االنتخابيــة أن ترعــى هــذه االختالفــات وأن تعتمــد تدابــر
العمــل اإليجــايب التــي تدعــم ترشّ ــح النســاء للمناصــب العامــة ،عــى غ ـرار اش ـراط عــدد أقـ ّـل مــن التوقيعــات
لدعــم ترشــيح النســاء مقارنـ ًة بالتواقيــع املطلوبــة لدعــم ترشــيح الرجــال ،أو توفــر حوافــز ماليّــة لألحـزاب التــي
تغطّــي ضامنــات املرشــحات املاليــة (أو جــزءا ً منهــا) ،أو إنشــاء صنــدوق حكومــي يغطّــي هــذه الضامنــات مبــارشةً.
•عــى القوانــن االنتخابيّــة أن تعتمــد قوائــم انتخابيــة بــدالً مــن نظــام االقـراع عــى مقعــد انفـرادي ،وأن تعتمــد
أنظمــة التمثيــل النســبي بــدالً مــن األغلبيّــة.
•ال بـ ّد للقوانــن االنتخابيــة مــن أن تضمــن وجــود النســاء عــى القوائــم االنتخابيــة ،بــدالً مــن االعتــاد عــى الكوتــا
الحزبيــة اإلراديــة أو التناصــف الحــزيب اإلرادي ،وينبغــي أن تضــع برامــج لزيــادة الوعــي لتج ّنــب اعتبارهــا تدابــر
اســتبدادية .وعليهــا أن تتضمــن تدابــر ردع ف ّعالـ ًة وعقوبــات تُفــرض عــى القوائــم غــر املمتثلــة ،عــر ســحبها أو
رفضهــا.
ـودي يف القوائــم االنتخابيــة ،وذلــك عــر تنــاوب النســاء والرجال
•عــى القوانــن االنتخابيــة أن تعتمــد التناصــف العمـ ّ
عــى القوائــم االنتخابيــة (القوائــم املتداخلــة) ،وعــى التناصــف األفقــي ،مــن خــال ضــان وجــود عــد ٍد متســا ٍو
مــن الرجــال والنســاء عــى رأس القوائــم الحزبيــة.
•وحيثــا يُعتمــد نظــام الكوتــا ،ينبغــي أن تفــرض القوانــن االنتخاب ّيــة إدراج امــرأة واحــدة عــى األقــل بني املرشــحني
الثالثــة األوائــل عــى القوائــم االنتخابية.

 .2التدابري القانونية التي تركّز عىل األحزاب السياسية
•ال ب ـ ّد مــن مطالبــة األح ـزاب السياســية باالمتثــال للقواعــد واإلج ـراءات الدميقراطيــة الداخليــة ،ال س ـيّام يف مــا
يتعلّــق باختيــار القيــادة ،وذلــك لتفــادي ســيطرة مجموعــات محـ ّددة مــن األفـراد عــى األحـزاب وعــى الخطــوط
الحزبيــة.
•ينبغــي مطالبــة الـ ّدول بــردع األحـزاب عــن التحريــض عــى التمييــز ضـ ّد النســاء ،أو العنــف والكراهيــة القامئــن
عــى الجنــدر ،أو املعاملــة املهينــة ،أو وصــم النســاء يف الخطــاب الحــزيب أو الربامــج الحزبيــة ،وأخــذ تدابــر عقابيــة
ضــد األحـزاب غــر املمتثلــة.
•ينبغــي تشــجيع األحـزاب السياســية عــى إصــدار أنظمــة داخليــة وآليــات للتصــدي للعنــف ضـ ّد النســاء األعضاء يف
الحــزب ،ســواء أكـ ّن يشــغلن مناصــب قياديــة أم ال ،وســواء كان العنــف يــأيت مــن داخــل الحــزب أو مــن خارجــه،
ال سـ ّيام خــال املواســم االنتخابيــة واملؤمتـرات الحزبيــة.

•ينبغــي تقديــم حوافــز ماليــة لتمويــل الحمــات االنتخابيــة النســائية ،وتشــجيع األحــزاب عــى إرشاك النســاء
وتدريبهـ ّن وبنــاء قدراتهــن ،و/أو إظهــار قــدرات النســاء عــر متكينهــن مــن متثيــل الحــزب يف وســائط اإلعــام ويف
املؤمت ـرات الوطنيــة والدوليــة.
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الفصل 4
قانون األسرة أو األحوال الشخصية
إ ّن قانــون األرسة ،أو قانــون األحــوال الشــخصية ،هــو أداة ها ّمــة يف يــد الدولــة تســعى مــن خاللــه إىل تنظيــم وتأطــر
املجتمــع .وغالبـاً مــا يُذكــر مفهــوم األرسة يف الدســاتري الوطنيــة ،التــي تقـ ّر بــأ ّن االرسة هــي جوهــر املجتمــع وأ ّن عــى
الدولــة حاميتهــا وحاميــة العنــارص املك ّونــة لهــا .إال أ ّن الدســاتري ال تذكــر عــاد ًة إال بعــض املبــادئ العامــة .لــذا ال بـ ّد مــن
سـ ّن ترشيعــات تك ّمــل هــذه األحــكام العامــة وتعمــل عــى إنفاذهــا .ويف هــذا الصــدد ،فــإ ّن لقانــون األرسة خصوصياتــه.
فهــو وإن يش ـكّل جــزءا ً ال يتج ـ ّزأ مــن القانــون املــدين إال أنــه غالب ـاً مــا يُطــرح كقانــون متم ّيــز بــل اســتثنايئ 89.وذلــك
ـي عــى اعتبــارات أخالقية/دينيــة تعـ ّـر بدورهــا عــن قيــم ثقافيــة مع ّينــة أوالً ،وثانيـاً ،إىل أنّــه يهتـ ّم مبــا
مــرده إىل أنــه مبنـ ّ
يــدور يف الفضــاء الخــاص ،يف إطــار العالقــات الخاصــة بــل الحميميــة بــن األفـراد وهــي عالقــات تدخــل ،مبدئيـاً ،ضمــن
دائــرة الحــق يف الخصوصيــة 91-90.وترتبــط خصوصيــة قانــون األرسة يف القانــون املــدين بالفصــل بــن الفضــاء الخــاص
والفضــاء العــام ،وبــاإلدراك بــأ ّن الفضــاء الخــاص هــو مجــال متم ّيــز يجــب أن يخضــع لقواعــد مختلفــة مرتبطــة بالقيــم
الدينيــة والثقافيــة ويجــب حجبهــا عــن قوانــن الدولــة .ونجــد تعبـرا ً ملفتـاً لهــذه الرغبــة يف حجــب األرسة عــن ســلطة
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القانــون يف قــول يابــاين مأثــور وهــو أ ّن "القانــون ال يدخــل البيــوت".
لذلــك ،فــإ ّن أحــد املبــادئ األساســية التــي تحكــم القانــون املــدين ،أي مبــدأ اإلرادة الح ـ ّرة لألف ـراد كأســاس للعالقــات
التعاقديــة بينهــم ،ال ينطبــق عــى العالقــات بــن أف ـراد األرسة .فليــس بإمــكان أف ـراد األرسة تج ّنــب الروابــط األرسيــة
وآثارهــا ،إل ّن املؤسســة األرسيــة والروابــط األرسيــة تُعتــر ذات أســبقية عــى حقــوق األفـراد وحريّاتهــم .وقــد حـ ّول هــذا
قانــون األرسة إىل حامــل ألهـ ّم وأعتــى مظاهــر الالمســاواة والتمييــز ضـ ّد املــرأة 93.ذلــك ألن املجتمعــات الذكوريــة ترفض
فكــرة أن يخضــع قانــون األرسة ومفهــوم األحــوال الشــخصية لهيئــة قانونيــة مدنيــة مو ّحــدة .ففــي الهنــد ،عــى ســبيل
املثــال ،تخضــع كل أقل ّيــة مــن األقل ّيــات لنظــام قانــوين خــاص ،وقــد فشــل السياســيون الهنــود عــى مــدى العقــود يف
جمــع املجموعــات اإلثن ّيــة والدينيــة حــول قانــون أرسة مــدين موحــد.
وبســبب تفـ ّرده ،ال بـ ّد مــن إيــاء اهتــام خــاص لقانــون األرسة وعالقتــه بفــروع القانــون األخــرى .كذلــك ،ال بـ ّد مــن
إيــاء اهتــام كبــر ملؤسســة الــزواج ،وهــي محــور العالقــات األرسيــة ،ولبنــاء األرسة حيــث أنهــا هيــاكل ذكوريــة يرتأســها
الرجــال (اآلبــاء واألزواج) .وال بـ ّد مــن القيــام بذلــك يف إطــار أنظمــة دميقراطيــة تقـ ّر بــأ ّن الفصــل بــن الفضــاء العــام
 89رجـ ً
ـاء مراجعــةM. R. Marella, G. Marini, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le relazioni familiari nella glo� :
.balizzazione des diritto, Ed. Laterza, Roma, Bari, 2018, pp. 7-10

( )
( )
( )

كب� عىل قانون األرسة.
تأث� ي
 90للديانات التوحيدية الثالث أي اليهودية والمسيحية واإلسالم ي
ف
 91المــادة  8مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان تشــمل الحيــاة األرسيــة ضمــن الحــق ي� الخصوصيــة ،وكذلــك حرمــة المســكن ورسيــة المراســات ،مــع
كل مــا تي�تــب عــى ذلــك مــن حقــوق ف ي� الحمايــة مــن التدخــل التعسـف ي مــن قبــل أطـراف ثالثــة ف ي� المجــال الخــاص ،بمــا ف ي� ذلــك شــؤون األرسة.
Itsuyo Takizawa, “Quelques aspects du droit jamonais de la famille”, Revue Internationale de Droit Comparé, 1990, 92
n° 42, p. 938; note n° 35

( )
()93

.IZoya Hasan, “Clivages religieux, genre et politique en Inde”, in Cahier du genre, Hors série, 2012, pp. 69-87
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والفضــاء الخــاص والحــق يف الخصوصيــة ال ميكنهــا بــأي حــال أن يكونــا ذريعـ ًة للتن ّكــر للمبــادئ األساســية التــي تبنــى
عليهــا املجتمعــات الدميقراطيــة واملك ّرســة عــاد ًة يف الدســتور عــى غ ـرار الكرامــة والحريــة واملســاواة وعــدم التمييــز.
كــا ال ميكــن أن تكــون الخصوصيّــة ذريعـ ًة لل ّدولــة للتهـ ّرب مــن مســؤوليتها يف إنفــاذ احـرام هــذه املبــادئ مــن قبــل
رعاياهــا جميعـاً.

 .1الزواج
مؤسســة الــزواج يف أغلــب الترشيعــات أساسـاً لــأرسة وعــاد إنشــائها 94.وللــزواج وجهــان :فهــو عقــد ومؤسســة
تُعتــر ّ
يف الوقــت عينــه ،وجــزء مــن مؤسســة األرسة .والــزواج ،كعقــد ،يعتمــد عــى عــدد مــن الركائــز أه ّمهــا قبــول الطرفــن
الحـ ّر بدخولــه بنــا ًء عــى حقهــا املتســاوي وقدرتهــا عــى القيــام بذلــك .وهــذا يتطلّــب بــدوره أن يتـ ّم تحديــد الســن
األدىن للــزواج القانــوين ،وأن يكــون هــذا الســن هــو نفســه بالنســبة إىل النســاء والرجــال .ومــن الــروري تحديــد سـ ّن
أدىن للــزواج ،أل ّن القبــول الحــر بعقــد الــزواج ،عــى غـرار أي عقــد ،يتطلّــب وعــي الطرفــن مبعنــاه ونتائجــه .ولذلــك ،عىل
سـ ّن الــزواج األدىن أن يكــون هــو سـ ّن الرشــد ،وينبغــي أن يط ّبــق عــى الجميــع بغــض النظــر عــن الجنــدر.
ومــع ذلــك ،غالبــاً مــا يُنظَــم الــزواج ،كجــزء مــن مؤسســة األرسة ،بطريقــة مت ّيــز ضــد النســاء يف املســائل املتعلقــة
باملوافقــة والس ـ ّن األدىن إلب ـرام عقــود الــزواج وغريهــا مــن املســائل .لكــن ،منــذ العــام  ،1962تط ـ ّرق القانــون الــدويل
للمســائل املتعلّقــة بالتمييــز الجنــدري يف الــزواج ،والتــي تنبغــي إصــاح األنظمــة القانونيــة التــي مت ّيــز ضــد النســاء يف
الــزواج وفقهــا 95.ولالمتثــال للمعايــر املتوافقــة مــع املنظــور الجنــدري ،ال بـ ّد مــن إعــادة النظــر يف عــدة جوانــب مــن
قانــون الــزواج.

أ) إلغاء الوالية القانونية عىل النساء
حتّــى تاريــخ ليــس ببعيــد ،كانــت معظــم األنظمــة القانونيــة ،مبــا يف ذلــك تلــك املتبعــة يف الــدول الغربيــة ،تعتــر أ ّن
املــرأة ال تتمتــع باألهليــة القانونيــة بغــض النظــر عــن عمرهــا 96.وقــد حرمهــا ذلــك مــن الحــق يف إب ـرام االلتزامــات
أو العقــود مــن تلقــاء نفســها .وقــد كانــت املــرأة بحاجــة إىل ويل يف كل عمــل قانــوين تقــوم بــه .كذلــك ،كانــت املــرأة
تبقــى تحــت وصايــة والدهــا إىل حــن زواجهــا حيــث يصبــح الــزوج وليـاً عليهــا .ويف بعــض البلــدان ال تـزال هــذه هــي
الحــال حتــى يومنــا هــذا .وإ ّن بعــض األنظمــة القانونيــة ،مبــا يف ذلــك يف عــدد مــن الــدول العربيــة واإلســامية ،تحــرم
النســاء مــن األهليــة القانونيــة حتــى يف إبـرام عقــد الــزواج مــا مل يكــن الــويل موجــودا ً .وبشــكل أكــر تحديــدا ً ،بال ّرغــم
مــن أ ّن موافقــة املــرأة رضوريــة لصحــة عقــد الــزواج ،فــإ ّن موافقــة ويل األمــر مطلوبــة أيضـاً .هــذا ينطبــق عــى قانــون
األحــوال الشــخصية يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة للعــام  ،2005عــى ســبيل املثــال ،حيــث تنــص املــادة  39منــه
ـول و ّيل املــرأة البالغــة عقــد زواجهــا برضاهــا ويوقّعهــا املــأذون عــى العقــد .ويَبطــل العقــد بغــر و ّيل .فــإن
عــى أن "يتـ ّ
دخــل بهــا فُـ ِّرق بينهــا ويثبــت نســب املولــود ".يف مثــل هــذه الحــاالت قــد تُحــرم املــرأة مــن الــزواج مبــن تريــد بســبب
اعـراض وليّهــا عليــه .فيمنــح القانــون لوليهــا أي أمــا لوالدهــا أو ألخيهــا مثـاً الــذي ميكــن أن يكــون أصغــر سـ ّنا منهــا
( )

 94إيطاليا ،المادة  29من دستور  27كانون األول /ديسم�ب  :1947ت
طبيع قائم عىل الزواج".
"تع�ف الجمهورية بحقوق األرسة كمجتمع
ي
ّ
ّ
ش
ه الخليــة األساســية للمجتمــع .تعمــل الدولــة عــى
المغــرب ،المــادة  32مــن دســتور  29تمــوز /يوليــو " :2011إن األرسة القائمــة عــى عالقــة الــزواج الــر ي
ع ي
ضمــان الحمايــة الحقوقيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة لــأرسة بمقتـ ضـى القانــون بمــا يضمــن وحدتهــا واســتقرارها والمحافظــة عليهــا".
ف
ّ
ن
ن
ش
الثا�/نوفم�ب .1962
 95اتفاقية القبول بالزواج وسن الزواج األد� وتسجيل الزيجات المؤرخة ي�  7ت�ين ي
ف
ن
ال� ت
ين ت
تس�شد به.
المد� ي� فرنسا،
 96هذه حال قانون نابليون بشكل خاص ،أي القانون
ي
والقوان� ي

( )
( )
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رف يف حيــاة أختــه ،إ ّمــا عــر إجبارهــا عــى عــدم الــزواج مبــن تريــد ،أو عــر إرغامهــا عــى الــزواج مبــن
أحيانـاً حـ ّـق التـ ّ
ال ترغــب يف االرتبــاط بــه .لذلــك وإن اشــرط القانــون قبــول املــرأة بالــزواج ،إال أنــه ال ميكــن التكلّــم بج ّديــة عــن إرادة
املــرأة الحــرة وهــي موضوعــة قانونـاً تحــت واليــة الغــر.
ومت ّيــز القوانــن عــى غـرار هــذا القانــون رصاحـ ًة ضـ ّد املــرأة .فمــن خــال حرمانهــا مــن اإلرادة الحــرة ،تنتقــص هــذه
القوانــن مــن أهليــة املــرأة وقدرتهــا عــى اتخــاذ الق ـرارات وإدارة شــؤونها وحياتهــا الخاصــة بنفســها ،مــا يرقــى إىل
االنتقــاص مــن اســتقالليتها .وقــد لفــت عــدد مــن البلــدان العربيــة ،مبــا فيهــا تونــس واملغــرب ،االنتبــاه إىل هــذه
القضايــا ،فانتهــج سياسـ ًة ترشيعيـ ًة إصالحيـ ًة متالمئـ ًة مــع املنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وتحديــدا ً حقــوق املــرأة.
فبــدأت هــذه الــدول تســعى إىل القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضـ ّد املــرأة ،وإقـرار املســاواة بينهــا وبــن الرجــل
يف الحقــوق والواجبــات.

ب) اعتامد املساواة يف سن الزواج
ال ب ـ ّد مــن إرســاء املســاواة بــن املــرأة والرجــل يف مــا يخــص الس ـ ّن األدىن للــزواج يف األنظمــة القانونيــة كافّــة ،كــا
97
دعــت التوصيــة  21لســنة  1994للجنــة املعاهــدة الدوليــة حــول القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ض ـ ّد املــرأة.
وقــد اعتمــدت عـ ّدة بلــدان بالفعــل ترشيعــات يف هــذا االتجــاه عــى غـرار األردن ولبنــان وتونــس التــي اعتمــدت ســن
الثــاين عــرة ســن ًة ( )18لســن الــزواج لــكال الجنســن 100-99-98.وقــد أق ـ ّرت دول أخــرى تباين ـاً يف الس ـ ّن األدىن لــزواج
الرجــل واملــرأة .ونذكــر عــى ســبيل املثــال دولــة الكويــت التــي حـ ّددت ســن زواج الذكــور بســبع عــرة ســن ًة ( )17يف
حــن أنــه يجــوز تزويــج الفتيــات يف س ـ ّن الخامــس عــرة ( .)15أمــا مــايل فح ـ ّددت ســن زواج الذكــور بثــاين عــرة
ـت عــرة ســن ًة ( )16للفتيــات .كــا يجــوز تزويــج الذكــور يف إي ـران يف س ـ ّن الخامــس عــرة ( )15يف
ســن ًة ( )18وبسـ ّ
حــن ينــزل هــذا السـ ّن إىل الثــاث عــرة ســن ًة ( )13بالنســبة إىل الفتيــات .ويــرز التبايــن نفســه يف الواليــات املتحــدة
التــي تُجيــز تزويــج الذكــور يف س ـ ّن األربــع عــرة ســن ًة ( )14والفتيــات يف س ـ ّن الثانيــة عــرة ســن ًة ( .)12كــا ت ُبـ ّـن
األمثلــة املذكــورة أعــاه ،تق ـ ّر الفــوارق ســن زواج أدىن بالنســبة إىل النســاء مقارن ـ ًة بالرجــال .وهــذا ميثّــل شــكالً مــن
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة التــي يتوقــع منهــا أن تلتــزم الــزواج وتتخــى عــن مشــاريع حيــاة أخــرى يف ســن أبكــر يف
الكثــر مــن األحيــان ،دون أن تتمتــع بالنضــج الــذي يســتلزمه ذلــك ،مــا يــؤدي إىل تقييــد مواردهــا ،وجعلهــا عرض ـ ًة
لالعتــداءات مــن قبــل األوليــاء القانونيــن ،مبــا يف ذلــك الــزوج .بالتــايل ال بـ ّد مــن إلغــاء الفــوارق بــن املــرأة والرجــل يف
ســن الــزواج.

ج) حامية الفتيات من الزواج املبكر
إ ّن التبايــن يف سـ ّن الــزواج ال يطــرح فقــط إشــكال ّية التمييــز ضـ ّد املــرأة ،بــل إشــكال ّية أخطــر تتمثــل يف ظاهــرة تزويــج
األطفــال وتزويــج الطفــات تحديــدا ً ،وهــو أمــر محظــور يف عــدد مــن املعاهــدات والصكــوك الدوليــة ،عــى غــرار
( )
( )

التالhttps://www.refworld.org/docid/48abd52c0.html :
 97يمكن االطالع عىل هذه التوصية عىل الرابط
ي
ن
ف
ُ
ت
ّ
ن
 98المــادة  10مــن قانــون األحــوال الشــخصية
األرد� لســنة " :2010يشــرط ي� أهليــة الــزواج أن يكــون الخاطــب والمخطوبــة عاقلـ يـ� وأن يتــم كل منهمــا
ي
ً
ً
ن
ـا� عـ شـرة ســنة شمســية مــن عمــره".
ثمـ ي
ً
ف
ت
ن
ش
اللبنا�" :يش�ط ي� تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثمانية ع� عاما".
 99المادة  7من قانون األحوال الشخصية
ي
ً
ً
ـادة عــن ذلــك ،فــكلّ
ش
ن
 100المــادة  5مــن مجلــة األحـ
ـوال الشـ ًـخصية التونســية لســنة " :1956يجــب أن يكــون كل مــن الزوجـ يـ� خلــوا ّمــن الموانــع ال�عيــة .وزيـ
ً
ن
ـا� عـ شـرة ســنة كاملــة ال يمكنــه أن يـ بـرم عقــد زواج .وإبـرام عقــد الــزواج دون الســن المقـ ّـرر يتوقــف عــى إذن خــاص مــن المحاكــم وال ُيعــى
مــن لــم يبلــغ منه ّمــا ثمـ ي
ن
.
اإلذن المذكــور إل ألســباب خطـ يـرة وللمصلحــة الواضحــة للزوجـ يـ� "

( )
( )
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كل شــخص مل يتجــاوز الثــاين عــرة ســنةً،
املعاهــدة الدوليــة لحقــوق الطفــل للعــام  ،1989التــي ع ّرفــت الطفــل بأنــه ّ
واالتفاقيــة األفريقيــة لحقــوق ورفاهــة الطفــل للعــام  102-101 .1990بالتــايل ،فــإ ّن زواج الفتيــات يتعــارض مــع املعاهــدات
ر بصحــة الفتيــات الجســدية والنفســية ،ال سـيّام كونــه يــؤ ّدي غالبـاً إىل اإلنجــاب
الدوليــة .عــاو ًة عــى ذلــك ،فإنــه يـ ّ
املب ّكــر ،وإىل تع ـ ّدد الحمــل واإلنجــاب ،مــا يســبب انقطاعهــن املب ّكــر عــن املدرســة ،وحرمانه ـ ّن مــن فــرص التعلّــم
والعمــل وتحقيــق االســتقاللية االقتصاديــة.
مــع ذلــك ،ال يـزال الــزواج املبكــر حقيقـ ًة قامئـ ًة يف عـ ّدة مجتمعــات ،بغــض النظــر عــن ثقافتهــا أو دينهــا .وقــد أظهــر
كل خمــس فتيــات تتــزوج قبــل ســن  18عامـاً،
التقريــر الســنوي لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان أ ّن فتــا ًة واحــد ًة مــن ّ
103
وأ ّن هــذه النســبة ترتفــع إىل  %42يف البلــدان الناميــة ،حيــث تتــزوج  %12مــن الفتيــات قبــل بلــوغ ســن  15عام ـاً.
وتتواصــل حــاالت تزويــج الفتيــات بصفــة خاصــة يف البلــدان العربيــة واإلســامية ،ال ســيام يف شــكل الزيجــات العرفيــة،
التــي تشــكل نســب ًة كبــر ًة مــن الزيجــات .والــزواج العــريف هــو عقــد زواج غــر قانــوين يُعقــد عــاد ًة بوجــود رجــل ديــن
وشــاهدين ،وال يُسـ ّجل يف الســجالت املدنيــة .بالتــايل يُعـ ّد تحايـاً عــى القيــود القانونيــة ،وهــو يحــرم الفتــاة التــي يتـ ّم
تزويجهــا إ ّمــا مــن قبــل والدهــا أو مــن قبــل و ّيل أمرهــا ،مــن الضــان الــذي يوفّــره لهــا القانــون الــذي يحـ ّدد سـ ّناً أدىن
للــزواج ،كــا ويحرمهــا مــن حقوقهــا كزوجــة وأم.
والبـ ّد مــن اإلشــارة هنــا أ ّن مجــرد تحديــد سـ ّن قانونيــة للــزواج غــر كاف لوضــع حـ ّد لتزويــج الفتيــات ،حتــى لــو كانــت
104
هــذه الســن متســاوي ًة بــن النســاء والرجــال ،فــا بـ ّد مــن فــرض تدابــر عقاب ّيــة ف ّعالــة عــى مــن ميــارس ذلــك.

د) االعرتاف بالحق يف اختيار القرين للزوج والزوجة
تنــص املــادة  16مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان املــؤ ّرخ  10كانــون األول /ديســمرب  1948عــى مــا يــي" :للرجــل
واملــرأة متــى أدركا س ـ ّن البلــوغ ،حــق التــز ّوج وتأســيس أرسة مــن دون أي قيــد بســبب العــرق أو الجنســية أو الديــن
وهــا متســاويان يف الحقــوق يف الــزواج أي خــال قيــام الـ ّزواج ولــدى انحاللــه ".غــر أ ّن القوانــن يف بعــض الــدول تق ّيــد
حريــة املــرأة يف اختيــار زوجهــا ،مــا يعـ ّد متييـزا ً ض ّدهــا ،ألنهــا تحظّــر زواجهــا مــن رجــل مــن ديــن مختلــف عــن ديانتهــا
مــن غــر أن تُخضــع الرجــال للقيــود نفســها .وهــذا مــا ينطبــق عــى البلــدان ذات األغلب ّيــة املســلمة ،خاصـ ًة تلــك التــي
تط ّبــق الرشيعــة اإلســامية كمصــدر للترشيــع.
ويف هــذا اإلطــار ،تنــص املــادة  17مــن قانــون األرسة اللبنــاين ( )1959عــى أنــه "يصــح للمســلم أن يتــزوج كتابيـةً ،وال يصــح زواج
املســلمة مــن غــر املســلم ".بينــا نجــد يف املــادة  39مــن مدونــة األرسة املغربيــة لســنة  2004أنــه مــن بــن املوانــع املؤقتــة
ت�يــن ن
الثا�/نوفمــر  ،1989عــى مــا يــ�" :ألغ ـراض هــذه االتفاقيــة ،يقصــد بالطفــل ّ
 101تنــص المــادة  1مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،المؤرخــة  20ش
كل
ب
ي
ً
يً
ن
ـا� عـ شـرة ســنة مــن العمــر مــا لــم يكــن سـ ّـن الرشــد محــددا بأقـ ّـل مــن ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عــى األطفــال ".يمكــن االطــاع عــى
شــخص لــم يبلــغ ســن الثمـ ي
ـالhttps://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/crc.pdf :
ـ
ت
ال
ـط
نــص االتفاقيــة عــى الرابـ
ي
َّ
ُ َّ
ف
ّ
:
 102المــادة  21مــن االتفاقيــة األفريقيــة لحقــوق ورفاهــة الطفــل "يحظــر زواج األطفــال وخطبــة الفتيــات واألوالد وتتخــذ اإلج ـراءات الفعالــة بمــا ي� ذلــك
ً
ّ
ّ
ن
ش
ـال:
الت�يعــات لتحديــد الحــد األد� لســن الــزواج ليكــون  18ســنة "...يمكــن االطــاع عــى نــص هــذه االتفاقيــة عــى الرابــط التـ ي
_http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-child-charter.html https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_rights
welfare_child_africa_1990.pdf

( )
( )
( )

ـال https://www.unfpa.org/child-marriag :وتقريــر اليونيســيف
 103يمكــن االطــاع عــى تقريــر صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان عــى الرابــط التـ ي
ـال/https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects :
عــى الرابــط التـ ي
ً
ّ
ف
ّ
لمدة سنة و/أو غرامة مالية تبلغ ت
غ� الصيغ المبينة ي� القانون
التونس عقوبة بالسجن
القانون
فرض
 104لقد
ح�  240000فرانك لكل من تزوج عىل ي
ي
ّ
(المادة  18من مجلة األحوال الشخصية ،المؤرخة  1آب/أغسطس .)1956

( )
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للــزواج" :زواج املســلمة بغــر املســلم واملســلم بغــر املســلمة مــا مل تكــن كتابيـ ًة أي يهوديـ ًة أو مســيحيةً ".كذلــك تنــص
املــادة  30مــن قانــون األرسة الجزائــري لســنة  1984عــى أنــه "يح ّجــر عــى املــرأة تحجـرا ً مؤقّتــا الــزواج بغــر املســلم".
وت ُعتــر هــذه القيــود املفروضــة عــى حريــة النســاء املســلامت يف اختيــار أزواجهــن حــاالت متييــز ض ّدهــن .ويطــرح
هــذا التضييــق عــى حريــة النســاء املســلامت يف اختيــار أزواجهـ ّن إشــكاليات عديــدة ،خاصـ ًة بالنســبة لــايت يتزوجــن
بأجانــب أو يتز ّوجــن يف الخــارج حيــث ال ميكنه ـ ّن يف مرحلــة الحقــة تســجيل زواجهــن يف بلدهــن ،عل ـاً أ ّن تســجيل
عقــود الــزواج حــق أســايس تكفلــه املعاهــدات والصكــوك الدوليــة ،ملــا يق ّدمــه مــن ضامنــات بخصــوص إثبــات الــزواج،
ـص إثبــات النســب أو املـراث .لذلــك ال بـ ّد مــن ضــان حريــة اختيــار الــزوج كحــق
ومــا يرتتّــب عنــه ســواء يف مــا يخـ ّ
ـكل مــن النســاء والرجــال.
أســايس لـ ّ

ه) إلغاء نظام املهر أو الصداق
ـدي يدفعــه الــزوج لزوجتــه عنــد عقــد الــزواج .ويف األنظمــة القانونيــة التــي تعتمــد نظــام املهــر،
إ ّن املهــر هــو مبلــغ نقـ ّ
ال سـ ّيام البلــدان التــي تعتمــد الرشيعــة اإلســامية مصــدرا ً للترشيــع ،يكــون دفــع املهــر إلزاميـاً ،وهــو رشط مــن رشوط
ص ّحــة الــزواج 105.ويُدفــع املهــر وجوب ـاً قبــل الدخــول ،ويبقــى املهــر مس ـ ّمى يف العقــد مــا مل يتــم البنــاء ،ولــذا ميكــن
القــول إ ّن املهــر حـ ّط مــن كرامــة املــرأة ،حيــث ال يجــوز للــزوج أن يجــر زوجتــه عــى إمتــام الــزواج أو الدخــول مــا مل
يدفــع املهــر بعــد 106.وعــى عكــس ذلــك ،ميكــن أن يبــدو وكأ ّن دفــع املهــر يضفــي الرشعيــة عــى إجبــار الزوجــة عــى
القبــول بالدخــول .وباختصــار ،يتيــح املهــر تحقيــق الدخــول ،مـ ّـا يحــط مــن كرامــة النســاء ،ويــرر العنــف ضدهـ ّن.
وبناء عىل ذلك ينبغي إلغاء أنظمة املهر.
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عــاوة عــى ذلــك ،يجــب بــذل املزيــد مــن العنايــة ملكافحــة األشــكال غــر الرســمية "للــزواج" ،مثــل "الــزواج العــريف"،
الــذي يحــاول االلتفــاف عــى املتطلبــات القانونيــة ويــؤدي إىل زيــادة هشاشــة أوضــاع الزوجــة واألطفــال.

و) حظر تعدّ د الزوجات

متثّــل مســألة تعـ ّدد الزوجــات مســأل ًة مركزيـ ًة يف قانــون األرسة ،بــل يف بنيــة األرسة .إذ يشـكّل تعـ ّدد الزوجــات تح ّديـاً
لتامســك األرسة ولتــوازن مك ّوناتهــا ،ســواء تعلّــق األمــر بالزوجــات أو باألطفــال .وتطــرح مؤسســة تعــ ّدد الزوجــات
إشــكالي ًة خاصـ ًة ألنهــا ،كــا يف نــوا ٍح أخــرى مــن قانــون األرسة ،قــد يتـ ّم تربيرهــا يف الحــق يف الخصوصيــة أو يف الحريــة
الفرديــة أو حتــى يف الحريــة الدينيــة ،مــا يســتدعي تفكيــك مثــل هــذا الخطــاب ملصلحــة خطــاب مبنــي عــى الكرامــة
اإلنســانية وعــى املســاواة كقيــم عامليّــة.
إ ّن تعــدد الزوجــات ،باعتبــاره امتيــازا ً ذكوري ـاً ،يســمح للذكــر بالــزواج بأكــر مــن امــرأة واحــدة ،وهــو ينقــض مبــدأ
املســاواة بــن النســاء والرجــال ،ومــن أكــر مظاهــر النظــام الذكــوري متيي ـزا ً وظل ـاً .كــا أنّــه ينطــوي عــى انتهــاك
للمســاواة بــن النســاء أنفســهن .ويعنــي نظــام تعــدد الزوجــات ،بســبب طبيعتــه الذكوريّــة عــادةً ،أ ّن الزوجــات
 105المادة  3من مجلة األحوال الشخصية التونسية الصادرة ف�  13من آب/أغسطس  " :1956ت
يش�ط لصحة الزواج ...تسمية مهر للزوجة".
ي
 106المادة  13من مجلة األحوال الشخصية التونسية والمادتان  31و 32من ّ
مدونة األرسة المغربية المؤرخة  3شباط  /ف�ب اير .2004
ف
ـاس رقــم  2017-111المــؤرخ  13آب/أغســطس  2017ي� مــا
 107تقريــر اللجنــة التونســية للحريــات الفرديــة والمســاواة تــم تحديثــه بموجــب المرســوم الرئـ ي
يتعلــق بمســألة المهــر ،رجـ ً
ـاء مراجعــة الصفحــات .149-147

( )
( )
( )

57

ـول الــزوج العمــل إلعالــة زوجاتــه وأطفالــه ،مــا يــؤدي إىل
مس ـ ّخرات لألعــال املنزليــة ولحاجيــات األرسة ،بينــا يتـ ّ
اعتــاد الزوجــات اقتصاديـاً عــى أزواجهــن ،ويزيــد مــن هشاشــة وضعهــن ووضــع أطفالهـ ّن مــن الناحيــة االقتصاديــة،
ويفاقــم ذلــك كــر حجــم األرسة مقارنـ ًة بالــزواج األحــادي 108.ومــن أســوأ مظاهــر تعـ ّدد الزوجــات ،إضافـ ًة إىل مــا ســبق،
"تنافــس" امرأتــن أو أكــر عــى زوج واحــد ،مــا قــد يدفــع بــأي زوجــة إىل قبــول تجــاوزات الرجــل لشــعورها بخطــر
دائــم مــن أ ّن الرجــل قــد يتــز ّوج بأخــرى .كــا تشـكّل األرس القامئــة عــى تعـ ّدد الزوجــات إطــارا ً مالمئـاً للعنــف الزوجــي
109
وللعنــف ضـ ّد األطفــال وللتزويــج املب ّكــر للفتيــات.
وال يقتــر تعــ ّدد الزوجــات عــى املجتمعــات املســلمة فحســب إذ نجــده كذلــك يف بعــض املجموعــات املســيحية
املتشــددة وتحديــدا ً عنــد "املورمــون" املتواجديــن يف الواليــات املتحــدة وكنــدا ،رغــم أ ّن قانــون البلديــن يج ـ ّرم تع ـ ّدد
الزوجــات 110.كذلــك ،نجــده يف شــكل عــريف يف بعــض املجتمعــات األفريقيــة عــى غ ـرار ناميبيــا .مــن ناحيــة أخــرى،
نجــد أمثل ـ ًة عديــد ًة عــى تجريــم تعــدد الزوجــات .فعندمــا نظــرت املحكمــة األمريكيــة العليــا يف تع ـ ّدد الزوجــات
داخــل مجتمــع املورمــون يف العــام  ،1879قضــت بــأ ّن تجريــم تعــدد الزوجــات ال يع ـ ّد انتهــاكاً للحريــة الدينيــة ،ألن
أداء الفرائــض الدينيــة ال ميكــن أن يشـكّل تربيـرا ً لإلتيــان بفعــل يج ّرمــه القانــون 111.وقــد حكــم القــايض روبــرت بومــان
مــن كولومبيــا الربيطانيــة يف كنــدا ،يف العــام  ،2011بــأ ّن تجريــم تعــدد الزوجــات ال ينتهــك امليثــاق الكنــدي للحقــوق
والحريــات ،مؤكــدا ً عــى أ ّن تعــ ّدد الزوجــات يلحــق أرضارا ً جســيم ًة باملــرأة وباألطفــال ،حيــث أنهــن مســتهدفات
بالعنــف املنــزيل والجنــي أكــر مــن نظرياتهــن يف أنظمــة الــزواج األحــادي .وأضــاف بومــن أ ّن النســاء يف نظــام تعـ ّدد
ـن أكــر ،وهــذا مــا ينعكــس عــى ص ّحتهــن ويجعلهــن أكــر عرض ـ ًة للوفــاة عنــد االنجــاب.
الزوجــات يُ ْن ِجـ ْ َ
ومــن النــاذج الجيّــدة عــى تجريــم تع ـ ّدد الزوجــات يف العــامل العــريب مجلّــة األحــوال الشــخصيّة التونس ـيّة يف املــادة
وكل مــن تــزوج وهــو يف حالــة الزوجيــة وقبــل فـ ّـك عصمــة الــزواج
 18الّتــي جــاء فيهــا" :تع ـ ّدد الزوجــات ممنــوعّ .
الســابق يعاقــب بالســجن ملـ ّدة عــام وبخطيــة (غرامــة) قدرهــا مائتــان وأربعــون ألــف فرنــك أو بإحــدى العقوبتــن ولــو
أي محاولــة
أ ّن الــزواج الجديــد مل يــرم وفق ـاً ألحــكام القانــون  "...وهــذا ال يجــرم فقــط تعــدد الزوجــات ،لكــن أيض ـاً ّ
للتحايــل عــى التجريــم مــن خــال الــزواج العــريف الــري.

 .2رئاسة األرسة
ـايس ،أو حتــى الوحيــد،
يتوقــف الوضــع االجتامعــي للنســاء عــى وضعهـ ّن العائــي ،إذ يختــزل دور املــرأة االجتامعــي األسـ ّ
يف أغلــب األحيــان ،يف صــورة الزوجــة أو األم التــي ترعــى الــزوج واألطفــال وتق ـ ّدم الخدمــات املنزليــة .وبالرغــم مــن
أ ّن املــرأة هــي املســؤولة الرئيســة عــن رعايــة األرسة ،تبقــى تابعـ ًة للرجــل ،وتحتـ ّـل مرتبـ ًة ثانويـ ًة يف اتخــاذ القـرارات
( )

elles tenu compte des expériences et des droits des femmes? Une analyse comparative internationale”, in La 108
polygamie au Canada: conséquences juridiques et sociales pour les femmes et les enfants, Recueil de rapport de re .cherches, Ottawa, Condition féminine Canada, 2005الرابــطhttps://docplayer.fr/21763247-La-polygamie-au-canada- :
consequences-juridiques-et-sociales-pour-les-femmes-et-les-enfants-recueil-de-rapports-de-recherche-en-matiere-de-politiques.html

( )

Marie-Pierre Robert, Stéphane Bernatchez, "La criminalisation de la polygamie soumise à l’épreuve de la Charte”, 109
Revue générale de droit, vol. 10, n° 2, 2010, p. 544
ئ
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املتعلّقــة بشــؤون األرسة ،مــن املســائل املاليــة إىل املســائل املتعلّقــة مبصالــح األطفــال أو مصريهــم .ويف بعــض األحيــان،
رب األرسة وربطــه بالــزوج /األب.
يســمح القانــون رســميّاً بهــذا الشــكل مــن التمييــز ،ال سـيّام مــن خــال مفهــوم ّ
رب األرسة ال يشــر فقــط إىل العالقــة بــن
ويثــر ذلــك قضايــا املســاواة وعــدم التمييــز بــن النســاء والرجــال ،أل ّن مفهــوم ّ
األب وأطفالــه ،بــل يشــر أيض ـاً إىل العالقــة بــن الــزوج/األب واألرسة بأكملهــا ،مبــا يف ذلــك زوجتــه .وبنــا ًء عــى ذلــك،
فــإ ّن العالقــة بــن الزوجــن ليســت عالقــة رشاكــة يف مــروع عائــي مشــرك ،بــل عالقــة هرميــة بــن رئيــس ومــرؤوس.
وهــذا مــا تؤكــده مفاهيــم أخــرى ذات صلــة ،مثــل واجــب الزوجــة يف طاعــة زوجهــا ،ومــن هنــا جــاءت فكــرة النشــوز
(العصيــان) وحــق الــزوج يف تأديــب الزوجــة ومعاقبتهــا عــى نشــوزها ،ورضورة حصولهــا عــى موافقتــه للعمــل خــارج
البيــت أو للســفر أو غــر ذلــك مــن شــؤونها الخاصــة .وهــذه املفاهيــم ال تحــرم املــرأة مــن حقهــا يف تقريــر املصــر
وتحقيــق الــذات وحســب ،بــل تجعلهــا أحيانــا ســجين ًة يف بيــت الزوجيــة ،حتــى يف حــال وجــود ســوء معاملــة أو عنــف
مــن قبــل الــزوج.
وإ ّن تعيــن أحــد الزوجــن كــرأس لــأرسة عــى اآلخــر ،امل ُل ـ َزم بإطاعــة األول ،يتعــارض مــع تعريــف الــزواج بأنــه عقــد
مرســخاً يف القانــون
يقــوم عــى اإلرادة الحـ ّرة ورضــا الطرفــن باعتبارهــا متســا ِويَني .ومــع ذلــك ،ال يـزال هــذا التناقــض ّ
يف كثــر مــن األحيــان .وتنــص بعــض األنظمــة القانونيــة عــى أ ّن الــزواج هــو رشاكــة بــن الزوجــن يف مــروع حيــاة قائــم
عــى املــودة واالحـرام املتبــادل وحســن املعــارشة .وتتب ّنــى هــذه الفكــرة ،عــى ســبيل املثــال ،مجلّــة األحــوال الشــخصية
التونســية ،وقانــون األرسة األردين ،ومد ّونــة األرسة املغربيــة 112.وقــد تــم إلغــاء واجــب الطاعــة مــن مجلّــة األحــوال
الشــخصية التونســية يف العــام  1993وأقــرت املجلــة بعــد ذلــك بــأن الزوجــن يجــب أن يتعاونــا يف إدارة أرستهــا ،ويف
التنشــئة الســليمة ألطفالهــا ،مبــا يف ذلــك التعليــم والســفر واألمــور املاليــة 113".لكــن ال تـزال هــذه القوانــن وغريهــا تلجــأ
رب األرسة ،وهــو دور محصــور بالــزوج .ومــا يفاقــم الوضــع أ ّن مجلــة األحــوال الشــخصية
يف الوقــت نفســه إىل مفهــوم ّ
التونســية تتض ّمــن إشــارات إىل األعـراف والتقاليــد يف ســياق الواجبــات الزوجيــة.
تنشــأ عــن ذلــك تناقضــات بــن األحــكام املبنيــة عــى مبــدأي املســاواة وعــدم التمييــز ،عــى النحــو املنصــوص عليــه يف
املعاهــدات واإلتفاقيــات الدوليــة مــن جهــة ،واألحــكام التــي تحافــظ عــى تبعيــة الزوجــة لزوجهــا ،مــن جهــة أخــرى،
رب األرسة .ففــي حــن يســتند األول إىل الطبيعــة التعاقديــة للــزواج ،يقــارب املبــدأ الثــاين الــزواج عــى
بنــا ًء عــى مفهــوم ّ
رب األرسة ،وأن تــريس بوضــوح مبــدأ الرشاكــة
أنّــه مؤسســة ذكوريّــة .لذلــك ال بـ ّد مــن أن تتخـ ّـى القوانــن عــن مفهــوم ّ
بــن املــرأة والرجــل كزوجــن ووالديــن متســاويني.

ّ
ـ� أن يعامــل اآلخــر بالمعــروف ويحســن ش
 112المــادة  ،23الفقــرة  1مــن مجلــة األحــوال الشــخصية التونســية" :عــى كل واحــد مــن الزوجـ ي ن
ع�تــه ويتجنــب
ّ
إلحــاق الـ ضـرر بــه".
ن
ت
ـ� أن يحســن معـ ش
المــادة  77مــن قانــون األرسة األرد�" :عــى كل واحــد مــن الزوجـ ي ن
ـا�ة اآلخــر ومعاملتــه بالمعــروف وإحصــان كل منهمــا لآلخــر وتبــادل االحــرام
ي
ّ
ـودة والرحمــة والحفــاظ عــى مصلحــة األرسة".
والمـ
ف
ش
ن
ن
المــادة  51مــن مدونــة األرسة المغربيــة الصــادرة ي�  3شــباط /ف�ب ايــر " :2004الحقــوق والواجبــات المتبادلــة بـ يـ� الزوجـ يـ� ... :المعــا�ة بالمعــروف وتبــادل
ّ
ـودة والرحمــة والحفــاظ عــى مصلحــة األرسة".
االحـ تـرام والمـ
ّ
ّ
ـ� أن يعامــل اآلخــر بالمعــروف ويحســن ش
 113المــادة  23مــن مجلــة األحــوال الشــخصية" :عــى كل واحــد مــن الزوجـ ي ن
ع�تــه ويتجنــب إلحــاق الـ ضـرر بــه .ويقــوم
ف
الزوجــان بالواجبــات الزوجيــة حســبما يقتضيــه العــرف والعــادة ويتعاونــان عــى تسـ يـي� شــؤون األرسة وحســن تربيــة األبنــاء وترصيــف شــؤونهم بمــا ي� ذلــك التعليــم
ّ
ّ
الماليــة".
والســفر والمعامــات

( )

( )
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ال ّنقاط األساسيّة في الفصل الرابع:
قانون األسرة أو األحوال الشخصية

 .1الزواج
•إ ّن قانــون الــزواج واألرسة هــو جــزء مــن القانــون املــدين ،وينبغــي أن يُبنــى عــى مبادئــه العامــة ،بــدءا ً مببــدأ
االســتقاللية الفرديــة الــذي يحكــم القانــون املــدين.
•عــى القوانــن أن تقـ ّر بحــق املــرأة والرجــل يف الــزواج عــى قــدم املســاواة :أي الحــق املتســاوي يف اختيــار الــزوج،
واالع ـراف بالــزواج بالشــخص الــذي تــم اختيــاره كــزوج ،وعــدم جــواز عقــد الــزواج قبــل بلــوغ ســن الرشــد
القانــوين.
أي وا ٍل قانوين.
•ال ب ّد من إلغاء القواعد التي تُخضع النساء البالغات لوالية األب أو الزوج أو ّ
•ال بـ ّد مــن حظــر زواج األطفــال ،وال بـ ّد مــن تجريــم تأمينــه أو تيســره .وعــى الــدول أن تلتــزم مبنــع زواج األطفــال،
وال ســيام تزويــج الفتيــات الصغـرات ،يف الــدول التــي تجيــز ذلك.
•ال ب ّد من إلغاء أنظمة املهر ألنها تحط من كرامة املرأة.
رض بوجه خاص بالنساء وأطفالهن.
•ال ب ّد من حظر تعدد الزوجات بوصفه مؤسس ًة ذكوري ًة ت ّ

•عــى الــدول أن تلتــزم مبعاقبــة الــزواج العــريف غــر القانــوين وحاميــة النســاء واألطفــال مــن عمليــة التحايــل عــى
الحقــوق والضامنــات املحيطــة بالــزواج القانــوين.

 .2رئاسة األرسة
•يجــب االســتعاضة عــن مفهــوم رب األرسة مبفهــوم املســؤولية املشــركة بــن الزوجــن والوالديــن عــى أســاس
املســاواة بينهــا.
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الفصل 5
القانون الجنائي
يــؤ ّدي القانــون الجنــايئ دورا ً اجتامعيّ ـاً حاس ـاً يف حاميــة املصالــح الفرديــة والجامعيــة عــى حـ ٍـد ســواء ،وهــو مبثابــة
رادع يف وجــه الفــوىض عــر مكافحــة الجرائــم وردعهــا بواســطة التّهديــد بالعقــاب .وبذلــك ،يضمــن القانــون الجنــايئ
أمــن األفــراد يف املجتمــع  -نســا ًء ورجــاالً  -إذ أنّــه يحــ ّدد بوضــوح مــا هــو مبــاح ومــا محظــور قانونــاً ،إضافــ ًة إىل
العقوبــات التّــي ت ُفــرض عــى ارتــكاب التّجــاوزات .ويعـ ّزز القانــون الجنــايئ العدالــة االجتامعيــة ،حيــث أنّــه مــن ال ّناحيــة
املثاليــة ،ينظــر إىل جميــع أف ـراد املجتمــع عــى قــدم املســاواة مــن دون اســتثناء أو اســتبعاد أو متييــز.
وبالتّــايل فــإ ّن القانــون الجنــايئ هــو األكــر اتّصــاالً بحقــوق ال ّنســاء .إنــه األداة القانونيــة األبــرز لضــان حاميــة وجــود
ال ّنســاء وســامته ّن الجســدية وحاميــة حقوقه ـ ّن عــى ال ّنحــو املكفــول يف فــروع القانــون األخــرى .ولكــن مــن أجــل
تحقيــق هــذا الغــرض ،يجــب صياغــة القانــون الجنــايئ وتطبيقــه وفــق االعتبــارات الجندريــة .وتتوقّــف أهم ّيــة القانــون
الجنــايئ وتأثــره ليــس فقــط عــى محتــواه ،إنّ ــا عــى رشوط تطبيقــه ،وعــى اآلليــات املعتمــدة لذلــك .وبقــدر مــا يعتــر
القانــون الجنــايئ وســيلة لضــان حاميــة ال ّنســاء مــن القتــل واالعتــداء ،ولضــان حقوقه ـ ّن بشــكل عــام ،إال أنّــه قــد
يصبــح أيضـاً أداة إلدامــة إســاءة معاملــة ال ّنســاء وانتهــاك حقوقهـ ّن ،عــى ســبيل املثــال ،يف الـ ّدول التّــي تســمح للــزوج
بإيــذاء زوجتــه بحجــة "التّأديــب" الــذي يُجيــزه القانــون رشعـاً.
الســارية يف مختلــف الـ ّدول والقــا ّرات إىل أنّــه مــن أجــل توفــر
والسـ ّيئة ّ
ويشــر تحليــل املامرســات القانونيــة الج ّيــدة ّ
الحاميــة املناســبة والرضوريــة للنســاء ،ينبغــي أن يســتويف القانــون الجنــايئ املتوافــق مــع املنظــور الجنــدري مثانيــة
معايــر مب ّينــة أدنــاه.

 .1ينبغي اعتامد ترشيعات جنائية لحامية ال ّنساء تحديداً
اعتمــدت دول ع ـ ّدة ترشيعــات ترمــي إىل حاميــة ال ّنســاء مــن أشــكال العنــف كافّــة .وقــد أخــذت هــذه ال ـ ّدول يف
االعتبــار رضورة أن تكــون التّرشيعــات يف هــذا املجــال متعــ ّددة االختصاصــات وشــاملة ،وأن تجــ ّرم جميــع أشــكال
العنــف ضـ ّد ال ّنســاء .وتشــمل هــذه القوانــن أحكامـاً تهــدف إىل منــع جميــع أشــكال العنــف ضـ ّد ال ّنســاء وحاميتهـ ّن
منهــا ،ومتكينهـ ّن كشــكل مــن أشــكال الوقايــة ،وتقديــم ال ّدعــم الــكايف للناجيــات (يف املجــاالت االقتصاديــة واالجتامعيــة
الصحيّــة) .وتتض ّمــن هــذه القوانــن عقوبــات رادعــة بحـ ّـق الجنــاة وتعويضــات مالمئــة
وال ّنفس ـيّة فض ـاً عــن ال ّرعايــة ّ
لل ّناجيــات 114.ومــن األمثلــة عــى هــذه التّرشيعــات ،القانــون األســايس اإلســباين املتعلّــق بتدابــر الحاميــة املتكاملــة
ّ
ـ� وتمكـ ي ن
ـ� الجنسـ ي ن
الت ش�يعــات المتعلقــة بالعنــف ضـ ّـد المـرأة ،الصــادر عــن هيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة بـ ي ن
ـ� المـرأة (هيئــة األمــم المتحــدة للمـرأة)،
 114دليــل
نيويورك  ،2012 -ص.11 .
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ـدري للعــام  ،2004الّــذي أدخــل أحكام ـاً تتعلّــق بالتّوعيــة والوقايــة والكشــف وحقــوق الضحايــا.
ض ـ ّد العنــف الجنـ ّ
ويركّــز هــذا القانــون عــى العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء الــذي يرتكبــه رشيــك حــا ّيل أو ســابق ،يف إطــار الــزواج أو املســاكنة
الســياق ،يتب ّنــى القانــون الحــايل الطابــع الشّ ــمويل واملتعـ ّدد االختصاصــات إلنشــاء
مــع الضحيــة ،أو خارجهــا .ويف هــذا ّ
خاصــة
مؤسسـ ّية محـ ّددة تتصـ ّدى للعنــف ضـ ّد ال ّنســاء ،ويضــع لوائــح محـ ّددة يف القانــون الجنــايئ توفــر حاميــة ّ
آل ّيــات ّ
بالناجيــات.
السياســات الشّ ــاملة عــى ال ّنهــج القامئــة عــى اعتــاد "إصالحــات محــدودة يف القانــون الجنــايئ"
وينبغــي تفضيــل هــذه ّ
(للمزيــد مــن املعلومــات رجــا ًء مراجعــة الفصــل  .)6تُركّــز اإلصالحــات املحــدودة فقــط عــى محاكمــة ال ُجنــاة ،مــع
إغفــال جوانــب أخــرى مــن االســتجابة القانونيّــة للعنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ،عــى غ ـرار أه ّميــة الوقايــة وحاميــة ال ّناجيــات
وإعــادة إدماجه ـ ّن يف املجتمــع ،وبالتّــايل فهــي غــر كافيــة إىل ح ـ ّد بعيــد 115.وهــذا هــو ال ّنهــج الــذي اعتمدتــه بعــض
خصيصـاً ملكافحــة العنــف ضـ ّد ال ّنســاء ،أو بعــض أشــكاله ،مثــل العنــف
الــدول العرب ّيــة التّــي أدخلــت قوانــن مص ّممــة ّ
األرسي .أ ّمــا البلــدان التّــي مل تت ـ ّن حتّــى اآلن ترشيعــات مح ـ ّددة بشــأن العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ،فتســتم ّر يف محاكمــة
أي شــخص .وهــذا
مرتكبيــه بنــا ًء عــى مــواد تجـ ّرم الجنــاة بشــكل عــام ،كمرتكبــي أي اعتــداء جســدي أو جنــي عــى ّ
غالب ـاً مــا يقودهــا إىل التّعامــل مــع الرجــال الغربــاء الذيــن يُســيئون معاملــة ال ّنســاء بالطريقــة نفســها التّــي تتعامــل
بهــا مــع الــزوج الــذي يــيء معاملــة زوجتــه ،وبالتّــايل فهــي تتجاهــل أوجــه عــدم املســاواة الهيكليــة التّــي تســود بــن
116
الزوجــن ،وال ـ ّدور الــذي تؤ ّديــه هــذه األوجــه يف مامرســة العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء يف الحيــاة الخاصــة.
تقـ ّدم الجزائــر مثــاالً عــى هــذا ال ّنهــج املحــدود؛ ففــي  10كانــون األ ّول /ديســمرب  ،2016أقـ ّر الربملــان الجزائــري القانــون
رقــم  19-15الــذي ع ـ ّدل قانــون العقوبــات مــن خــال تحديــد ع ـ ّدة أشــكال مــن العنــف األرسي كجرائــم منفصلــة،
وفــرض عقوبــات أكــر رصامــة عليهــا .وفيــا ش ـكّلت هــذه خطــوة هامــة يف التق ـ ّدم نحــو االع ـراف بالعنــف األرسي
ـس ال ّنســاء يف الغالــب ،إال أنّهــا ال تعالــج العنــف األرسي بشــكل متكامــل ،كــا أنّهــا ال
كجرميــة خطــرة ،وهــي جرميــة متـ ّ
117
تعــرف بخصائــص العنــف ضـ ّد ال ّنســاء يف اإلطــار األرسي وخارجــه.
ومتيــل بلــدان أخــرى إىل اعتــاد ترشيعــات جنائيــة تحــت عناويــن جريئــة وطموحــة ،مثــل "مكافحــة العنــف ض ـ ّد
ـب اهتاممهــا عــى ال ّنســاء فقــط ،إذ إ ّن ال ّنســاء جــزء فقــط مــن املجموعــات التّــي تحميهــا
ال ّنســاء" ،يف حــن أنهــا ال تصـ ّ
الســياق ،تب ّنــت املغــرب ترشيع ـاً ،دخــل حيــز التّنفيــذ يف  13أيلــول /ســبتمرب  ،2018بعنــوان
هــذه البلــدان .ويف هــذا ّ
"القانــون رقــم  13 -130املتعلّــق مبكافحــة العنــف ضـ ّد ال ّنســاء" .ويشــر العنــوان إىل أ ّن هــذا القانــون بكلّيتــه مكـ ّرس
أي فــرد مــن
لتجريــم العنــف ضـ ّد ال ّنســاء ومالحقتــه بجميــع أشــكاله ومظاهــره .غــر أ ّن الهــدف منــه إنّ ــا هــو حاميــة ّ
ـر ،واألزواج ،واألوصيــاء القانونيــن ،واألشــخاص م ّمــن لديهــم واليــة أو ســلطة
أفـراد األرسة ،مبــا يف ذلــك األصــول ،وال ُقـ ّ
عــى مرتكــب الجرميــة ،أو القامئــن عــى رعايتهــم .وهكــذا يبــدو مــن عنــوان القانــون وكأنّــه يعالــج خصوصيــات العنــف
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ضـ ّد ال ّنســاء ،يف حــن أ ّن معظــم أحكامــه ،مــع اســتثناءات صغــرة فقــط ،تتعلّــق بحاميــة مؤسســة األرسة .ومــن ثــم ،فــإ ّن
118
العنــوان األكــر مالءمــة ملثــل هــذا القانــون هــو "قانــون مكافحــة العنــف ضـ ّد أفـراد األرسة".

السياقات وفق االعتبارات الجندريّة
 .2ينبغي أن تحمي ال ّترشيعات الجنائ ّية ال ّنساء كافّة يف جميع ّ
يجــب أن تتمتّــع جميــع ال ّنســاء بحاميــة القانــون الّــذي ال يجــوز أن مي ّيــز بــن مختلــف فئــات ال ّنســاء؛ وينطبــق ذلــك
الســياق ،تض ّمــن إصــاح القانــون الجنــايئ الـ ّـريك للعــام  2004إلغــاء األحــكام التّــي
عــى التّرشيعــات الجنائيــة .يف هــذا ّ
كانــت لتُخ ّفــض أو ت ُلغــي العقوبــات املفروضــة عــى العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء غــر املتز ّوجــات أو غــر العــذارى ،لضــان
حاميــة القانــون لل ّنســاء كافّــة عــى قــدم املســاواة 119.وهنــا ميكــن للتّرشيعــات اعتــاد تدابــر تســتهدف فئــات مع ّينــة
مــن ال ّنســاء ،عنــد االقتضــاء.
الســياقات التّــي ميكــن أن يتع ّرضـ َن فيهــا للعنــف أو
ينبغــي للترشيــع الجنــايئ أن يحمــي أيضـاً ال ّنســاء كافّــة يف جميــع ّ
والسياســة والتّعليــم واملجتمعــات املحليــة .كــا ينبغــي للترشيــع الجنــايئ
اإليــذاء ،مبــا يف ذلــك األرسة ومــكان العمــل ّ
أن يشــمل العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء يف حــاالت ال ّن ـزاع أو الحــاالت التّــي تتغــاىض فيهــا الدولــة عــن العنــف ،مثــل حــاالت
الشطــة أو العنــف الــذي ترتكبــه األجهــزة األمن ّيــة .ومــن األمثلــة عــى التّرشيعــات التّــي تغطّــي هــذه
االحتجــاز لــدى ّ
الســياقات ،القانــون العــام يف املكســيك لســنة  2007بشــأن حصــول ال ّنســاء عــى حيــاة خاليــة مــن العنــف ،الــذي يتنــاول
ّ
جميــع أشــكال العنــف ضـ ّد ال ّنســاء يف األرسة ومــكان العمــل واملؤسســات التّعليميــة واملجتمعــات املحليــة ،فضـاً عــن
120
مؤسســات الدولــة.
الســياقات حاميــة ال ّنســاء يف ســياق ال ّدعــارة .ومــع ذلــك ،يف عــدد مــن البلــدان،
وتشــمل حاميــة ال ّنســاء كافّــة يف جميــع ّ
ت ُجـ َّرم ال ّنســاء العامــات يف ال ّدعــارة ،يف حــن يُغفــل القانــون الجنــايئ طالبــي "الخدمــات الجنســية" .ونتيجــة لذلــك ،يتـ ّم
التّعامــل مــع ال ّنســاء الــايت يُجــر َن عــى مامرســة الدعــارة كمجرمــات ويُســتهدف َن بالعقوبــات الجنائيــة واالجتامعيــة
كذلــك ،التّــي قــد تصــل يف أشـ ّد أشــكالها إىل حـ ّد القتــل عــى يــد أفـراد األرسة الذكــور أو أفـراد املجتمــع املحــي .ويف
الوقــت نفســه ،يُفلــت الرجــال املســتفيدون مــن "خدماته ـ ّن الجنســية" مــن العقــاب القانــوين واالجتامعــي .عــاو ًة
عــى ذلــك ،ويف الحــاالت التّــي يُج ـ ّرم فيهــا التّرشيــع الدعــارة ،كــا هــي الحــال يف قانــون مكافحــة الدعــارة رقــم 10
للعــام  1961يف ســوريا أو التّرشيعــات املامثلــة يف مــر ،ويف الحــاالت التّــي ال تُج ـ ّرم فيهــا الدعــارة ،كــا هــي الحــال
يف أملانيــا عــى ســبيل املثــال ،مييــل القانــون الجنــايئ إىل تجاهــل العنــف ضـ ّد ال ّنســاء يف ال ّدعــارة ،والــذي يُرتكــب مــن
قبــل العمــاء.
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الســويد يف العــام  1999مــا يُعــرف اليــوم بنمــوذج بلــدان الشّ ــال األورويب للتصـ ّدي
للتغلّــب عــى هــذا الواقــع ،أدخلــت ّ
لل ّدعــارة ،الــذي يعتــر نظــام الدعــارة عنف ـاً ض ـ ّد ال ّنســاء ،يرتبــط ارتباط ـاً وثيق ـاً باالتّجــار بال ّنســاء ألغ ـراض االســتغالل
الجنــي ،وميثّــل عقبــة أمــام املســاواة الجندريّــة وحقــوق ال ّنســاء .ففــي مجتمــع تســود فيــه املســاواة بــن ال ّنســاء
وال ّرجــال ،فإنــه "مــن غــر املقبــول أن ميــارس ال ّرجــال عالقــة جنســية عرض ّيــة مــع ال ّنســاء مقابــل أجــر" 121.بالتّــايل،
التكيــز الجنــايئ مــن الشّ ــخص الــذي ميــارس ال ّدعــارة إىل مشــري الخدمــات
فــإ ّن نهــج املســاواة الجندريّــة هــذا ينقــل ّ
الجنس ـ ّية .وبذلــك ،تتعامــل التّرشيعــات الجنائ ّيــة مــع ال ّنســاء العامــات يف ال ّدعــارة كضحايــا ،مــا يتيــح له ـ ّن فــرص
التّعــايف وإعــادة االندمــاج االجتامعــي واالقتصــادي ،وتجــ ّرم هــذه الترشيعــات يف نفــس الوقــت التــاس الخدمــات
النويــج وآيســلندا وأيرلنــدا الشّ ــالية وكنــدا وفرنســا،
الجنسـ ّية .لقــد اعتُمــدت اليــوم أطــر قانونيــة مامثلــة يف كل مــن ّ
122
وأيرلنــدا ،ومؤخ ـرا ً إرسائيــل.
ومــن األمثلــة األخــرى عــى هــذه املقاربــة لل ّدعــارة ،القانــون الفرنــي رقــم  ،2016 - 444الصــادر يف  13نيســان/أبريل
 ،2016الّــذي يهــدف إىل تعزيــز مكافحــة نظــام ال ّدعــارة ،وتقديــم املســاعدة القانونيــة لل ّنســاء العامــات يف ال ّدعــارة،
وإنهــاء ال ّدعــارة واالتّجــار بالبــر املرتبــط بال ّدعــارة 123.وتحقيقـاً لهــذه الغايــة ،يعامــل القانــون جميــع ال ّنســاء العامــات
يف ال ّدعــارة كضحايــا ،بغــض ال ّنظــر عــن حالــة ال ّنســاء وجنســيته ّن ورشع ّيــة إقامتهـ ّن عــى األرايض الفرنسـ ّية .ومــن ثـ ّم
فإنّــه يضــع آل ّيــات ملســاعدة ال ّنســاء عــى الخــروج مــن عــامل الدعــارة واملــي قدم ـاً ،مــع تجريــم كل أشــكال التّــاس
ـص الفصــل الثــاين مــن القانــون عــى حاميــة ضحايــا ال ّدعــارة وإيجــاد طريــق للخــروج منهــا،
الخدمــات الجنســية .كــا ينـ ّ
مبــا يف ذلــك اإلدمــاج االجتامعــي واملهنــي .ووفقـاً للفصــل الخامــس ،تعمــل جميــع وزارات الدولــة عــى ضــان حاميــة
ضحايــا كل مــن الدعــارة أو رشاء الخدمــات أو االت ّجــار بالبــر ،وعــى تزويــد الضحايــا باملســاعدة الالزمــة .والغايــة هنــا
هــي أن يكــون "يف كل مؤسســة لجنــة لتنظيــم وتنســيق العمــل مــن أجــل ضحايــا ال ّدعــارة واالت ّجــار بالبــر ،ولتوفــر
ألي شــخص يقــع ضحيــة الدعــارة واالت ّجــار
وســيلة للخــروج مــن ال ّدعــارة ،مبــا يف ذلــك اإلدمــاج االجتامعــي واملهنــيّ ،
ويوســع القانــون نطــاق الحاميــة لتشــمل ضحايــا ال ّدعــارة مــن جنسـيّات أجنبيــة،
بالبــر ألغـراض االســتغالل الجنــي"ّ .
مـ ّـا يتيــح لهــؤالء الضحايــا االســتفادة مــن وســائل التّعــايف وإعــادة اإلدمــاج التــي يوفّرهــا القانــون ،كــا أنّــه يس ـ ّهل
للضحايــا الحصــول عــى إجــازة إقامــة مؤقّتــة .ويف الوقــت نفســه ،تفــرض املادتــان  20و 21غرامــات وغريهــا مــن
التّدابــر العقابيــة عــى ملتمــي خدمــات ال ّدعــارة .وتشــمل هــذه التدابــر تعليــق رخصــة القيــادة أو تأديــة  20إىل 120
ســاعة مــن الخدمــة املجتمعيــة ،أو حضــور دورة تدريب ّيــة للتوعيــة عــى مســألة مكافحــة الدعــارة .وتصــل العقوبــات
الســجن ملــدة أقصاهــا ثــاث ســنوات وغرامــة تصــل إىل  45000يــورو إذا كانــت ضحيــة ال ّدعــارة شــخصاً قــارصا ً ،أو
إىل ّ
ـص املــادة  7عــى إنشــاء صنــدوق
يف حالــة ضعــف بســبب املــرض أو اإلعاقــة أو الحمــل .ولضــان تنفيــذ القانــون ،تنـ ّ
ألي مبــادرة
حكومــي ملكافحــة ال ّدعــارة ،ومتويــل خدمــات ال ّدعــم االجتامعــي واملهنــي للضحايــا .كــا أنّــه يقـ ّدم ال ّدعــم ّ
تهــدف إىل زيــادة الوعــي العــام بآثــار الدعــارة ،فض ـاً عــن اإلدمــاج االجتامعــي لل ّنســاء يف املجتمــع .تتألّــف مــوارد
والســلع
الصنــدوق مــن ّ
مخصصــات حكوميّــة يحـ ّدد مقدارهــا مبوجــب قانــون املاليــة ،ومــن إيـرادات مصــادرة األصــول ّ
املتّصلــة باالتّجــار واملشــريات ،عــى ال ّنحــو املنصــوص عليــه يف قانــون العقوبــات.

()121
()122
(Loi n ° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompag� - 10 )123
ف
 .8المرجع  ،Kvinnofrid 55 :98 /1997كما جاء ي� الحاشية  ،2ص.22 .
ّ
ن
ت
ّ
و�.https://nordicmodelnow.org/what-is-the-nordic-model/ :
ما هو نموذج بلدان الشمال
األورو�؟ الرابط اإللك� ي
بي

.ner les personnes prostituées
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 .3ينبغي تجريم العنف ضدّ ال ّنساء بدون أي استثناء أو تعليق لألحكام أو إمكانية نيل الحصانة ج ّراء
عالقة الجاين بالضحايا
يف الكثــر مــن الحــاالت ،يكــون مرتكــب العنــف ضـ ّد ال ّنســاء شــخصاً لــه أو كان لــه عالقــة حميمــة أو عائليــة بالضحيــة.
الــركاء الحميمــن والعنــف األرسي ،مبــا يف ذلــك يف العالقــات الزوجيــة وغــر الزوجيــة ،والعالقــات
فالعنــف بــن ّ
الجنســية ،فض ـاً عــن العالقــات العائليــة عموم ـاً ،يتس ـ ّبب بحــاالت وف ّيــات أكــر مــن الحــروب األهليــة ،ويــؤ ّدي إىل
تكاليــف اقتصاديــة أعــى مــن التّكاليــف املتك ّبــدة نتيجــة الحــروب األهليــة والقتــل الجامعــي ،مــا يس ـ ّبب املعانــاة
لألفـراد مــن ال ّنســاء ،وللجامعــات ،واملجتمــع ككل 124.وقــد حـذّر األمــن العــام لألمــم املتحــدة ،يف تقريــره للعــام 2016
ـركاء الحميمــن هــو الشّ ــكل
حــول القضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضـ ّد ال ّنســاء والفتيــات ،مــن أ ّن العنــف بــن الـ ّ
األكــر شــيوعاً للعنــف ضــ ّد ال ّنســاء .وتشــر التّقديــرات إىل أ ّن  35باملئــة مــن ال ّنســاء يف العــامل عانــ َن مــن العنــف
الجســدي و/أو الجنــي يف مرحلــة مــا مــن حياتهـ ّن عــى يــد رشيــك حميــم ،وهــو معـ ّدل قــد يصــل إىل  70باملئــة يف
بعــض البلــدان .لذلــك ينبغــي عــدم اســتثناء حــاالت العنــف ضـ ّد ال ّنســاء مــن التّجريــم واإلجـراءات العقابيــة عىل أســاس
وجــود عالقــات شــخصيّة بــن مرتكــب الجرميــة والضّ حيّــة .يف هــذا الســياق ،شــمل القانــون التأســييس اإلســباين لعــام
 2004تدابــر الحاميــة املتكاملــة ض ـ ّد العنــف الجنــدري يف إطــار العالقــات الحميمــة ،التّــي وفق ـاً للقانــون التأســييس،
الســابقني ،ســواء
وكــا جــاء أعــاه ،يشــمل العنــف الــذي ميــا َرس عــى ال ّنســاء مــن قبــل الرجــال الــركاء الحال ّيــن أو ّ
أكان يف إطــار الــزواج أو املســاكنة .ويتض ّمــن القانــون الجنــايئ اإلســباين كذلــك حاميــة مح ـ ّددة مــن العنــف األرسي،
خاصــة إذا اســتهدف أفــرادا ً مســتضعفني ،مــن األصــول ،أو األحفاد/الحفيــدات ،أو األشقاء/الشــقيقات ،أو غــر ذلــك
ـر ،أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،املتعايشــن مــع الجــاين أو الجانيــة،
مــن أقــارب الــدم ،أو األنسباء/النســيبات ،أو ال ُقـ ّ
أي شــخص مســتضعف يســاكنه/ا .كــا أ ّن املــادة  5مــن قانــون ماريــا دا بنهــا
أوالخاضعــن لوصايتــه/ا أو حضانتــه/ا ،أو ّ
الربازيــي للعــام  2006تشــمل العنــف املرتكــب داخــل "الوحــدة العائليــة" ويف ســياق العالقــات الحميمــة .ويف الوقــت
يوســع القانــون اإلندونيــي رقــم  23للقضــاء عــى العنــف األرسي للعــام  ،2004نطــاق صالحيّاتــه ليشــمل عـ ّـال
نفســهّ ،
125
الســيئة التّــي تقيّــد مبوجبهــا بعــض ال ـ ّدول
وعامــات املنــازل أيض ـاً .ويتناقــض هــذا تناقض ـاً واضح ـاً مــع املامرســات ّ
مفهــوم العنــف ضـ ّد ال ّنســاء ومالحقتــه الجنائيــة .فعــى ســبيل املثــال ،ال يشــمل القانــون الجزائــري رقــم  19 -15الصــادر
يف كانــون األول /ديســمرب  ،2016الــذي يعـ ّدل قانــون العقوبــات ،كل األشــخاص املحتملــن مــن مرتكبــي العنــف األرسي،
126
الســابقني ،مســتبعدا ً بذلــك األقــارب وأف ـراد األرسة اآلخريــن.
ويقتــر عــى األزواج واألزواج ّ
وعــى العكــس مــن ذلــك ،ميكــن أن مييــل التّرشيــع إىل اش ـراط وجــود عالقــة مــع الضحيــة مــن أجــل توفــر الحاميــة
لضحايــا العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء .وهــذه هــي الحــال يف ال ّنمســا ،حيــث يتعـ ّـن عــى ال ّناجيــات مــن العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء
إثبــات عالقاته ـ ّن مبرتكبــي العنــف لتل ّقــي الحاميــة مــن القانــون ،األمــر الــذي أ ّدى يف بعــض األحيــان إىل رضر غــر
مبــارش .ويف الحــاالت التّــي أنكــر فيهــا الجنــاة وجــود مثــل هــذه العالقــة لتج ّنــب الخضــوع ألمــر الحاميــة ،تعـ ّـن عــى
الســياق ،مبــا يف ذلــك مــا
الضحايــا إثبــات العالقــة .لقــد أثــار هــذا األمــر تســاؤالت حــول تعريــف "العالقــة" يف هــذا ّ
إذا كان يجــب عــى الضحيــة أن تثبــت أنّهــا كانــت عــى عالقــة جنســية مــع الجــاين مــن أجــل أن تكــون مؤ ّهلــة لنيــل
127
الحاميــة.
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(الحاشية  - A/71/219 )-11بتاري ــخ  27تموز /يوليو .2016
ّ
ّ
.
دليل الت ش�يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ،هيئة األمم المتحدة للمرأة ،نيويورك ،2012 ،ص .23
ف
"مص�ك البقاء معه" ،تعامل الدولة مع العنف األرسي ي� الجزائر .تقرير هيومن رايتس ووتش 23 ،نيسان /أبريل  ،2017ص.32 .
ي
ّ
ّ
دليل الت ش�يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ،هيئة األمم المتحدة للمرأة ،نيويورك ،2012 ،ص.23 .

بالتّــايل ،ال ينبغــي أن يش ـكّل وجــود عالقــة بــن الجــاين والضحيــة أو غيابهــا أي عقبــة أمــام مالحقــة مرتكبــي العنــف
ض ـ ّد ال ّنســاء ،وال ينبغــي أن يكــون رشط ـاً لتمكــن الضحايــا مــن الحصــول عــى الحاميــة الخاصــة املنصــوص عليهــا يف
التّرشيعــات ال ّراميــة إىل مكافحــة هــذا العنــف.

 .4ينبغي تجريم جميع أشكال العنف ضدّ ال ّنساء
يشــر دليــل التّرشيعــات املتعلّقــة بالعنــف ض ـ ّد املــرأة ،الصــادر يف العــام  2012عــن هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة
بــن الجنســن ومتكــن املــرأة (هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة) ،إىل أن التّرشيعــات الجنائيــة تنطبــق عــى جميــع أشــكال
العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء .وتشــمل هــذه املامرســات العنــف األرسي؛ والعنــف الجنــي ،مبــا يف ذلــك االعتــداء والتّح ـ ّرش
رة مثــل زواج القــارصات ،والــزواج القــري ،وتشــويه األعضــاء التّناســلية األنثويــة ،ووأد
الجنس ـيّني؛ واملامرســات امل ـ ّ
اإلنــاث ،واختيــار الجنــس قبــل الــوالدة ،واختبــار العذريــة ،والخلــو مــن فــروس نقــص املناعــة البرشية/اإليــدز ،ومــا
ـرف" ،وهجــات رمــي األحــاض ،والجرائــم املرتبطــة مبهــر العــروس ،وإســاءة معاملــة األرامــل،
يُس ـ ّمى بجرائــم "الـ ّ
الســحر؛ وقتــل اإلنــاث؛ واالت ّجــار بالبــر واالســرقاق
والحمــل القــري ،ومحاكــات ال ّنســاء بتهمــة الشّ عوذة/مامرســة ّ
الجنــي (رجــا ًء مراجعــة الفصــل  128.)6وتجــدر املالحظــة أنّــه ال يوجــد قامئــة شــاملة بــكل األشــكال املحتملــة للعنــف
ض ـ ّد ال ّنســاء ،وأ ّن الحــاالت املذكــورة أعــاه هــي عــى ســبيل املثــال ال الحــر .لــذا يتعـ ّـن عــى ال ـ ّدول أن تعــرف
129
بالطابــع املتط ـ ّور للعنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ،وأن تتص ـ ّدى للتّح ّديــات الجديــدة عنــد تحديدهــا.
موســعة تتنــاول مختلــف أشــكال العنــف ،مثــل القانــون العــام
يف املامرســة العمل ّيــة ،لجــأت بعــض الـ ّدول إىل ترشيعــات ّ
يف املكســيك بشــأن حصــول ال ّنســاء عــى حيــاة خاليــة مــن العنــف ( ،)2007وقانــون ماريــا دا بنهــا يف الربازيــل (،)2006
وقانــون أوروغــواي رقــم  17514بشــأن منــع العنــف األرسي والكشــف املبكــر عنــه واالهتــام بــه والقضــاء عليــه
( .)2002فيــا سـ ّنت دول أخــرى ترشيعــات منفصلــة تتنــاول أشــكاالً منفــردة مــن العنــف ،مثــل قانــون ناميبيــا ملكافحــة
االغتصــاب ( )2000وقانــون جمهوريــة بنــن بشــأن منــع تشــويه األعضــاء التّناســلية لإلنــاث (رقــم  3للعــام .)2003
ـض ال ّنظــر عـ ّـا إذا كانــت األشــكال املختلفــة للعنــف ض ـ ّد ال ّنســاء تعالــج يف ترشيعــات مو ّحــدة أو منفصلــة ،فــا
وبغـ ّ
بــد مــن تطبيــق إطــار قانــوين شــامل عليهــا كلّهــا .ويشــمل ذلــك تدابــر منــع العنــف ،وتوفــر الحاميــة والدعــم ،ومتكــن
130
ال ّناجيــات ،ومعاقبــة الجنــاة ،فضـاً عــن تدابــر لضــان تّطبيــق القانــون بشــكل دقيــق ،وتقييمــه بشــكل مع ّمــق.
يكمــن الخطــر يف هــذه الحــاالت يف ترويــج الدولــة لترشيــع جنــايئ شــامل ظاهريـاً ،معنــي بحاميــة ال ّنســاء مــن جميــع
أشــكال العنــف ،يف حــن أنهــا مل تج ـ ّرم بعــض أعــال العنــف التّــي تتع ـ ّرض لهــا ال ّنســاء فع ـاً ،مـ ّـا يوحــي بأنّــه مــن
املســموح مامرســة هــذه األعــال .وهــذا أحــد أبــرز االنتقــادات املو ّجهــة إىل القانــون املوريتــاين املتعلــق بالعنــف عــى
أســاس الجنــدر ،الــذي صــدر يف العــام  ،2016ومل يتــم التّصديــق عليــه بعــد ،والــذي يســتبعد عـ ّدة أشــكال مــن العنــف
ضـ ّد ال ّنســاء ،مثــل تشــويه األعضــاء التّناســلية األنثويــة ،والــزواج املبكــر ،وزواج القــارصات ،والتزويــج القــري 131.هــذه
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هــي الحــال أيضـاً بالنســبة إىل القانــون املغــريب ملكافحــة العنــف ضـ ّد ال ّنســاء للعــام  ،2018حيــث صيغــت تعريفــات
العنــف بطريقــة مقيّــدة تحــول دون أن يشــمل القانــون أنــواع العنــف غــر املتوقّعــة ،الّتــي ميكــن أن ترافــق التّطـ ّورات
132
االجتامعيــة.
ومــن هنــا ،تتمثّــل املامرســة القانونيــة الج ّيــدة املتوافقــة مــع املنظــور الجنــدري يف اعتــاد ترشيعــات تجـ ّرم العنــف ض ّد
ال ّنســاء ،وتع ّرفــه بعبــارات شــاملة .كــا تــرز مامرســة ج ّيــدة أخــرى وهــي اعتــاد ترشيــع جنــايئ يشــمل االنتهــاكات
الخطــرة لحقــوق ال ّنســاء .ومــن األمثلــة عــى ذلــك قانــون جمهوريــة بنــن بشــأن قمــع تشــويه األعضــاء التّناســلية
لإلنــاث (رقــم  3للعــام  .)2003وبال ّرغــم مــن صعوبــة الحصــول عــى معلومــات دقيقــة عــن مــدى تشــويه األعضــاء
التّناســلية لإلنــاث ،وفقـاً ملنظمــة الصحــة العامليــة ،إلّ أ ّن مــا بــن  100و 140مليــون فتــاة وامــرأة يف جميــع أنحــاء العــامل
قــد عاني َنــه بشــكل مــا 133.ينبغــي بالترشيعــات أن تج ـ ّرم هــذه املامرســات بشــكل ال لبــس فيــه ،وأن تتض ّمــن تعريف ـاً
قانوني ـاً لتشــويه األعضــاء التّناســلية األنثويــة يشــمل جميــع أشــكال هــذه الظاهــرة ،اســتنادا ً إىل مصطلحــات منظمــة
الصحــة العامليــة وتعريفاتهــا .كــا ينبغــي أن يحـ ّدد القانــون أيضـاً األشــخاص الخاضعــن للمالحقــة القانونيــة مبقتــى
القانــون ،وأشــكال العقوبــات واألحــكام فيــه ،مــع اش ـراط تثقيــف املجتمعــات حــول األحــكام القانونيــة الجديــدة،
خصوص ـاً إذا كانــت مصحوبــة بعقوبــات جنائيــة.
مــن األمثلــة األخــرى عــى املامرســات
الجيــدة ،مقاربــة كينيــا للتّحــ ّرش الجنــي
الّتــي شــملت ثالثــة ترشيعــات :املــادة 23
مــن قانــون الجرائــم الجنســية ( )2006التــي
تج ـ ّرم التّح ـ ّرش الجنــي مــن قبــل مــن هــم
يف موقــع ســلطة ،أو يشــغلون منصبــاً عامــاً؛
واملــادة  6مــن قانــون العمــل ( )2007التــي
تشــمل التّح ـ ّرش مــن جانــب أصحــاب العمــل
أو زمــاء العمــل؛ واملــادة  21مــن قانــون
أخالقيــات املوظفــن العموم ّيــن (،)2003
التــي تشــمل التّحــرش يف ســياق الخدمــات
العامــة وتوفريهــا 134.مــع ذلــك ،فــإ ّن تقريــر
األمــن العــام لألمــم املتحــدة حــول تكثيــف
الجهــود للقضــاء عــى جميــع أشــكال
العنــف ضــ ّد ال ّنســاء والفتيــات ،الصــادر يف

خلُــص تقريــر االتحــاد األورويب للعــام  2014عــن "العنــف ضــ ّد
ال ّنســاء :دراســة اســتقصائية عــى نطــاق االتحــاد األورويب" إىل
أنّــه مــن بــن  42000امــرأة شــملتها ال ّدراســة يف ال ـدّول األعضــاء
يف االتحــاد األورويب والبالــغ عددهــا  28دولــة ،تع ّرضــت كل امــرأة
مــن أصــل امرأتــن ( 55باملئــة) للتحــ ّرش الجنــي مــ ّرة واحــدة
عــى األقــل منــذ ســن الخامــس عــرة ،فيــا تع ّرضــت امــرأة مــن
كل خمــس نســاء ( 21يف املائــة) للتح ـ ّرش الجنــي خــال األشــهر
الـــ 12التــي ســبقت ال ّدراســة االســتقصائية .ومــن بــن ال ّنســاء الــايئ
تع ّرضـ َن للتحـ ّرش الجنــي مـ ّرة واحــدة عــى األقــل منــذ ســن الـ،15
أشــارت  32يف املئــة منهـ ّن إىل أ ّن الجــاين كان شــخصاً تواصلـ َن معــه
يف ســياق العمــل ،عــى غ ـرار زميــل أو رئيــس أو عميــل.
بحســب تقريــر األمــن العــام لألمــم املتحــدة لعــام  2018حــول
تكثيــف الجهــود للقضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضـ ّد ال ّنســاء
والفتيــات ،فإنــه مــن بــن  189دولــة شــملتها ال ّدراســة ،هنــاك 35
دولــة مل تتـ َّن أي ترشيعــات بشــأن التّحـ ّرش الجنــي بشــكل عــام؛
و 59دولــة مل تتــ َّن ترشيعــات بشــأن التّحــ ّرش الجنــي يف مــكان
العمــل؛ و 123دولــة مل تتـ َّن ترشيعــات بشــأن التّحـ ّرش الجنــي يف
التّعليــم؛ و 157دولــة مل تت ـ َّن ترشيعــات بشــأن التّح ـ ّرش الجنــي
يف األماكــن العامــة.
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العــام  135 ،2018يُظهــر أ ّن األطــر القانونيــة املتعلّقــة بالتّحــ ّرش الجنــي ال تــزال غــر كافيــة ،وغــر متكافئــة ،عــر
البلــدان ،وهــي غــر كافيــة بشــكل عــام لتمكــن ال ّنســاء مــن تعبئــة قدراتهـ ّن وطلــب إحقــاق العدالــة .وبال ّرغــم مــن
إحـراز تقـ ّدم يف سـ ّن قوانــن للتصـ ّدي للتّحـ ّرش يف مــكان العمــل ،تظـ ّـل ال ّنســاء غــر محم ّيــات يف مجــاالت أخــرى مــن
الحيــاة ،مثــل التّعليــم واألماكــن العامــة .لذلــك ،فإنــه مــن املطلــوب أن تتصـ ّدى التّرشيعــات لهــذه الظاهــرة وأن تشــمل
الســلع والخدمــات.
الســواء ،وقطــاع ّ
مجــاالت مثــل األماكــن العامــة ،والتّعليــم ،والعمــل ،يف القطــاع العــام والخــاص عــى ّ
ومــن املامرســات الج ّيــدة املتوافقــة مــع املنظــور الجنــدري ،عنــد صياغــة ترشيعــات معن ّيــة مبكافحــة التّحـ ّرش الجنــي،
االش ـراط الرصيــح بــأن يتّخــذ أصحــاب العمــل واملؤسســات التّعليميــة خطــوات ملنــع التّح ـ ّرش الجنــي ،فض ـاً عــن
إدراج أحــكام تتعلّــق مبســؤولية أصحــاب العمــل يف حــاالت التّح ـ ّرش الجنــي التّــي مل يتّخــذ فيهــا هــؤالء خطــوات
معقولــة ملنعــه (كنــدا وليتوانيــا) .ومــن املامرســات الجيّــدة كذلــك ،توســيع نطــاق الحاميــة القانونيــة مــن التّح ـ ّرش
الجنــي ليشــمل الفضــاء اإللكــروين ،كــا حــدث يف بلــدان مثــل إكــوادور واإلمــارات العربيــة املتحــدة وجمهوريــة كوريــا
136
والســلفادور وكينيــا.
والدامنــرك ّ
يوســع الفصــل الثــاين مــن قانــون حاميــة ال ّنســاء مــن العنــف األرسي للعــام  2005تعريــف اإليــذاء أو
ويف الهنــدّ ،
االعتــداء ليشــمل اإليــذاء البــدين والجنــي واللفظــي والعاطفــي واالقتصــادي .بالتّــايل فإنّــه يشـكّل ســابقة ج ّيــدة ،أل ّن
قوانــن العنــف األرسي غالبـاً مــا تحمــي مــن العنــف الجســدي والجنــي وال ّنفــي ،لكنهــا تســتبعد العنــف االقتصــادي
كــا هــو واضــح يف حرمــان ال ّنســاء مــن الوصــول إىل املــوارد املاليــة األساســية ،والتح ّكــم بهــا .مثــل هــذه املامرســات
الســبب ،بــدأت الـ ّدول يف معالجــة هــذا
تجعــل مــن الصعــب للغايــة عــى ال ّنســاء التّعامــل مــع العالقــات املســيئة .لهــذا ّ
الشّ ــكل مــن أشــكال العنــف مــن خــال قوانــن جديــدة أو معدلــة (إيطاليــا ونيوزيلنــدا وهنغاريــا).
ينبغــي أن تكــون القوانــن الجنائيــة متناســقة يف تجريــم جميــع الظواهــر التّــي تؤثر يف مامرســة النســاء لجميــع حقوقه ّن،
السياســية .فقــد أشــار تقريــر األمــن العــام لألمــم املتحــدة حــول العنــف ضـ ّد ال ّنســاء
وحاميتهــن .ويشــمل ذلــك الحقــوق ّ
السياســية ،الصــادر يف العــام  ،2018إىل أ ّن العنــف ضـ ّد ال ّنســاء يســتهدفه ّن عــى أســاس الجنــدر ،ويتّخذ أشــكاال
يف الحيــاة ّ
أي امــرأة
قامئــة عــى الجنــدر ،مثــل التّهديــدات الجندريّــة والتّحـ ّرش الجنــي والعنــف الجنــي .وهــذا العنــف مو ّجــه إىل ّ
الســيايس لســبب وحيــد ،هــو كونهــا امــرأة .والهــدف منــه إمنــا هــو الحفــاظ عــى األدوار والقوالــب
منخرطــة يف املجــال ّ
الســيايس واملجتمــع ككل .وميكــن أن
ال ّنمطيــة الجندريّــة ،وإدامــة أوجــه عــدم املســاواة الهيكليــة والجندريّــة يف املعــرك ّ
يتّخــذ هــذا العنــف أشــكاالً عديــدة ،مــن التّهديــدات واملضايقــات إىل القتــل ،كــا حــدث مــع جــو كوكــس يف اململكــة
املتحــدة يف العــام 2016؛ ومارييــل فرانكــو  137يف الربازيــل يف آذار /مــارس 2018؛ وبريتــا كاســريس يف هنــدوراس يف العــام
البيئي م ّمــن يقتل َن/يٌقتلــون ســنوياً 138.ويف العــام ،2007
 2016وهــي واحــدة مــن بــن عـ ّدة ناشــطات وناشــطني يف املجــال ّ
الســيايس .وقــد بــدأت الــدول يف التّصـ ّدي
أعلنــت  17وزيــرة فرنســية ســابقة عــن تع ّرضهـ ّن للتّحـ ّرش الجنــي يف املعــرك ّ
السياســية مــن خــال التّرشيعــات وغريهــا مــن التّدابــر اإلصالحيــة بهــدف القضــاء عليــه.
للعنــف ضـ ّد ال ّنســاء يف الحيــاة ّ
وميكــن إدراج هــذه التّرشيعــات يف اإلطــار القانــوين األوســع للعنــف ضـ ّد ال ّنســاء ،كــا ميكــن أن تسـ ّن كقوانــن منفصلــة
الســيايس ضـ ّد ال ّنســاء (رقــم  243بتاريــخ أيــار /مايــو ،)2012
قامئــة بذاتهــا ،كقانــون بوليفيــا ملناهضــة التّحــرش والعنــف ّ
139
السياسـيّة.
وهــو القانــون الوحيــد يف العــامل الــذي يجـ ّرم عــى وجــه التّحديــد العنــف ضـ ّد ال ّنســاء يف الحيــاة ّ
()135
()136
()137
()138
()139

ف
 – 294/73/Aي�  3آب/أغسطس .2018
ف
 – 294/73/Aي�  3آب/أغسطس .2018
ق
أفري� ومدافع بارز عن حقوق اإلنسان.
ازيل من أصل
بر ي
ي
ف
 – 301/73/Aي�  6آب/أغسطس .2018
ف
 – 301/73/Aي�  6آب/أغسطس .2018
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 .5ينبغي أن تتض ّمن ال ّترشيعات الجنائية تعاريف دقيقة وواضحة تتج ّنب أوجه القصور أو الغموض ال ّتي
تحرم ال ّنساء من أشكال مع ّينة من الحامية أو متكّن الجناة من اإلفالت من العقاب  -االغتصاب منوذجاً
ينبغــي تو ّخــي الحــذر عنــد صياغــة تعاريــف
الجرائــم والعقوبــات يف التّرشيعــات الجنائيــة.
أي تناقــض بــن تعريــف الجرميــة وبــن
فــإ ّن ّ
املامرســات الواقعيــة ســيجعل األوىل غــر
ر بشــكل خطــر
قابلــة للتطبيــق ،مــا يــ ّ
بضحايــا الجرميــة ،الذيــن يفــرض بالقانــون
أن يضمــن لهــ ّن الحاميــة ويصونهــا .ويتّضــح
هــذا الــرر يف تعريــف جرميــة االغتصــاب
يف بعــض ال ّنظــم القانونيــة .فعــى ســبيل
املثــال ،ال تــزال معظــم الــ ّدول العربيــة
تعتمــد تعريف ـاً ض ّيق ـاً لالغتصــاب ينحــر يف "إيــاج العضــو الذكــري يف مهبــل األنثــى" وهــذا مــا يهمــل االغتصــاب
ـأي يشء آخــر غــر القضيــب؛ فهــذا كلّــه ينــدرج تحــت تســميات جرميــة أخــرى
ّ
الشجــي والفمــوي ،وكذلــك االخـراق بـ ّ
140
ـص معظــم القوانــن يف املنطقــة عــى
مثــل خــدش الحيــاء أو هتــك العــرض أو فعــل فاضــح أو الفحشــاء إلــخ .كــا تنـ ّ
أ ّن موافقــة املغتصــب عــى الــزواج بضحيّتــه تضمــن تربئتــه مــن تهمــة االغتصــاب أو تخفيــض عقوبتــه -حتــى وإن كانــت
الفتــاة قــارصا ً .يف الواقــع ،غالبـاً مــا ت ُضطــر ضحيــة االغتصــاب إىل املوافقــة عــى الــزواج مبغتصبهــا ،خوفـاً مــن الفضيحــة
وبســبب الوصمــة االجتامعيــة املحيطــة بضحايــا االغتصــاب.
الســيايس ضـ ّد
يوفّــر قانــون بوليفيــا ملناهضــة التّحـ ّرش والعنــف ّ
ال ّنســاء ( )2012آليــات ملنــع ورصــد ومعاقبــة األعــال الفرديــة
الســيايس ضـ ّد ال ّنســاء يف ســياق
أو الجامعيــة للتّحــرش والعنــف ّ
أي دور ســيايس أو عــام.
ّ
وأنشــئ مرصــد وطنــي للتكافــؤ الدميقراطــي لرصــد املســاواة
السياســية للنســاء،
الجندريّــة والتّكافــؤ بــن الثقافــات والحقوق ّ
وإذكاء الوعــي والتعريــف بسلســلة مــن القضايــا املتعلقــة
السياســية للنســاء ،مبــا يف ذلــك العنــف.
باملشــاركة ّ

ـرف"،
يرتبــط ذلــك بتعريــف االغتصــاب والجرائــم الجنســية كجرائــم ضـ ّد الحشــمة ،واألخــاق العامــة أو العائليــة ،و"الـ ّ
وليــس ضـ ّد حقــوق اإلنســان والكرامــة .وتخلــط بعــض ال ّنظــم القانونيــة بــن الجرائــم الجنســية والجرائــم ضـ ّد اآلداب
العامــة ،وتدرجهــا تحــت العنــوان نفســه 141.يف القانــون الجنــايئ البلجيــي عــى ســبيل املثــال ،يــدرج االغتصــاب تحــت
عنــوان "الجرائــم املرتكبــة ض ـ ّد نظــام األرسة واألخــاق العامــة" 142يف حــن يدرجــه القانــون الهولنــدي كحالــة "انتهــاك
لــآداب العامــة" 143.وقــد دعــت لجنــة األمــم املتحــدة املعن ّيــة بالقضــاء عــى التّمييــز ضـ ّد املــرأة إىل التّخــي عــن هــذا
ال ّنهــج ،وإعــان االغتصــاب جرميــة قامئــة بذاتهــا تســتهدف الحرمــة الجســدية وال ّنفســية للضحيــة كفــرد ،ومتثّــل اعتــدا ًء
عــى ح ّريتهــا 144.وميثّــل إفـراد الجرائــم الجنســية كجرائــم ضـ ّد حــق الشّ ــخص يف الحريــة الفرديــة والحرمــة الجســديّة
وال ّنفســية ،واعتبــار كل شــخص يعــاين منهــا ضحيــة جرميــة ،أم ـرا ً رضوري ـاً إلعطــاء الضحايــا أوســع حاميــة ،وأكرثهــا
 140ف� إطــار الجلســة ّ
السـ ي ن
ـت� للجنــة وضــع الم ـرأة التابعــة لألمــم المتحــدة ،طالبــت  57منظمــة غـ يـر حكوميــة مــن منطقــة الـ شـرق األوســط وشــمال أفريقيــا
ي
ّ
ن
ت
ش
و�http://www.nazra.org/node/458 :
ـ� ضــد النســاء ،ورقــة بحثيــة ،الرابــط اإللكــر ي
بتعديــات ت�يعيــة لمحاربــة العنــف الجنـ ي
ّ
ّ
 141ف� هــذا الصــدد ،رجـ ً
ـاء مراجعــة تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة لعــام  ،2018وخاصــة الصفحــة  .14ويمكــن االطــاع عــى هــذا التقريــر عــى https://
ي
.www.amnesty.org/download/Documents/EUR0194522018ENGLISH.PDF
 142قانــون العقوبــات (بلجيــكا) 8 ،حزي ـران /يونيــو  ،1867الب��اب ّ
الس��ابع ،مت��اح ع�لىwww.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?lan� :

( )

( )

( )

0127

( )

.guage=fr&caller=list&cn=1867060801&la=f&fromtab=loi&tri=dd+as+rank#LNKR

 142قانون العقوبات (هولندا) ،قانون  3آذار /مارس  ،1881القسم  ،14متاح عىل:
.www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
ّ
ّ
ّ
 144اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى التميـ ي زـر ضــد الم ـرأة ،التوصيــة العامــة رقــم  35بشــأن العنــف ضــد الم ـرأة عــى أســاس الجنــدر ،تحديــث التوصيــة العامــة
ف
رقــم  ،19األمــم المتحــدة Doc. CEDAW / C / CG / 35, 2017 .ي� الفقــرة .33
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فعاليــة ،خاصــة إذا كانــت الضحايــا مــن ال ّنســاء ،كــا أنــه هــام لتقليــل شــعور الضحايــا بالذنــب .إن مقاربــة االغتصــاب
مــن منظــور األعـراف واألخــاق االجتامعيــة متنــع عــددا ً كبـرا ً مــن ال ّنســاء مــن اإلبــاغ عــن االنتهــاك الــذي تعرضــن لــه،
وتجعلهـ ّن يتح ّملـ َن آثــاره مبفردهـ ّن ،مبــا يف ذلــك "العقوبــات العائليــة" التّــي ميكــن أن تصــل إىل حـ ّد القتــل .وعــاوة
عــى ذلــك ،غالبـاً مــا يــؤ ّدي الصمــت إىل إفــات الجنــاة مــن العقــاب.
مــن جهــة أخــرى ،ال تعتــر بعــض القوانــن ذات الصلــة االغتصــاب الزوجــي جرميــة 145.عــى العكــس مــن ذلــك ،فهــي
تعتــر املامرســة الجنســية بــن الزوجــن ،ســواء أكانــت بالـ ّـرايض أم ال ،ح ّق ـاً أصي ـاً مــن حقــوق الــزوج ،عــى الزوجــة
االســتجابة لــه ،تلبيــة الحتياجــات الــزوج .بالتّــايل فــإن قوانــن العنــف األرسي ال تهتــم إال بــاألذى الجســدي وليــس
الجنــي 146.ويتجـ ّـى ذلــك يف اســتبعاد الــزوج كمرتكــب محتمــل لجرميــة االغتصــاب .وهكــذا تع ـ ّرف املــادة  489مــن
الســوري املغتصــب رصاح ـ ًة عــى أنّــه" :مــن أكــره غــر زوجــه بالعنــف أو بالتهديــد عــى الجــاع".
قانــون العقوبــات ّ
كــا تنــص املــادة  292مــن قانــون العقوبــات األردين عــى أ ّن "مــن واقــع باإلكـراه أنثــى (غــر زوجــه)  -ســواء باإلكـراه
أو التّهديــد أو الخــداع أو االحتيــال — يعاقــب" .ويســتند هــذا عــى أمريــن ،أولهــا االفـراض أ ّن املوافقــة عــى الــزواج
تشــمل حكـاً املوافقــة عــى العالقــات الجنســية ،وثانيهــا ،العــادات القامئــة والتقاليــد واملعتقــدات ال ّدينيــة املتعلّقــة
بــدور املــرأة يف الــزواج ،والتــي غالبـاً مــا تؤكدهــا التّرشيعــات .ويشــمل ذلــك واجــب الزوجــة طاعــة زوجهــا ،أو واجبهــا
رصح وزيــر
الزوجــي يف تلبيــة رغباتــه الجنســية ،وهــو مــا يشـكّل أساسـاً لترشيــع االغتصــاب الزوجــي .يف هــذا الصــددّ ،
ال ّداخليــة الهنــدي تشــوداري هاريبهــاي بارتيبهــاي ،يف نيســان /أبريــل  ،2015أ ّن "مفهــوم االغتصــاب الزوجــي كــا
هــو معــرف بــه دولي ـاً ال ميكــن تب ّنيــه يف اإلطــار الهنــدي بســبب ع ـ ّدة عوامــل مبــا يف ذلــك مســتوى التّعليــم واألميــة
147
والفقروالعــادات والتّقاليــد والقيــم ال ّدينيــة واملعتقــدات والقدســية التــي تحيــط مبؤسســة الــزواج".
وهــذا مــا يتناقــض مــع املامرســات الجيّــدة القامئــة التــي ينبغــي ال ّنظــر فيهــا عنــد التّعامــل مــع جرميــة االغتصــاب
وهــي تشــمل مــا يــي:

148

أ .التّصــدي لالغتصــاب باعتبــاره انتهــاكاً للســامة الجســدية للمــرأة ولكرامتهــا اإلنســانية ،وليــس كجرميــة ضـ ّد
ـرف" ،وض ـ ّد األرسة أو الحشــمة أو املجتمــع .وتعمــد اآلن ع ـ ّدة
األخــاق الحميــدة أو األخــاق العامــة أو "الـ ّ
ً
بلــدان مــن أمريــكا الالتينيــة ،مبــا فيهــا األرجنتــن وإكــوادور وبوليفيــا ،إضافـة إىل تركيــا ،إىل مراجعــة قوانينهــا
الجنائيــة العتبــار العنــف الجنــي انتهــاكاً لحريــة الضحيــة وحقّهــا يف الحرمــة الجســديّة وال ّنفســية ،وليــس
تهديــدا ً لـ"رشفهــا" ول"العــادات" و"األخــاق".
ب .اعتــاد تعريــف واســع لالغتصــاب يتجــاوز اخـراق املهبــل ،وتعريــف واســع لـ"العنــف الجنــي" ال يقتــر
عــى االغتصــاب وحــده .فعــى ســبيل املثــال ،تع ـ ّرف املــادة  102مــن القانــون الجنــايئ الـ ّـريك لعــام 2004
االغتصــاب عــى أنّــه جرميــة تنتهــك الســامة البدنيــة لشــخص آخــر بواســطة "إيــاج عضــو أو جســم آخــر
ّ
ّ
ف
 145تجــدر المالحظــة أن المـ شـروع األول للقانــون رقــم  293للعــام  2014ي� لبنــان بشــأن حمايــة النســاء واألرسة مــن العنــف األرسي ،قــد جـ ّـرم االغتصــاب
ّ
ّ
ف
ّ
ّ
ـزو� .لكــن تــم حــذف هــذا الجــزء ي� وقــت الحــق بســبب تدخــل الســلطات الدينيــة .رجــاء مراجعــة :تقريــر وضــع المـرأة العربيــة .2017 ،العنــف ضــد المـرأة  -مــا
الـ ج ي
حجــم الـ ضـرر؟ مرجــع ســابق ،ص.14 .
 146ف� إطــار الجلســة ّ
السـ ي ن
ـت� للجنــة وضــع المـرأة التابعــة لألمــم المتحــدة ،طالبــت  57منظمــة غـ يـر حكوميــة مــن منطقــة الـ شـرق االوســط وشــمال أفريقيــا
ي
ّ
ش
ـ� ضــد النســاء.
بتعديــات ت�يعيــة لمحاربــة العنــف الجنـ ي
Reconciling Cultural Difference in the Study of Marital Rape." Marital Rape: Consent, Marriage and Social" 147
.Change in Global Context. Ed. Kersti Yllö, MG Torres. London: Oxford University Press, 2016, pp, 7-16
ّ
ّ
 148دليل الت ش�يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ،هيئة األمم المتحدة للمرأة ،نيويورك ،2012 ،ص.25-24 .

( )

( )

( )
( )

71

ـص الفصــل  227مــن القانــون التّونــي للقضــاء عــى العنــف ض ـ ّد املــرأة عــى أنّــه" :يع ـ ّد
يف البــدن" .وينـ ّ
اغتصاب ـاً كل فعــل يــؤ ّدي إىل إيــاج جنــي" مهــا كانــت طبيعتــه والوســيلة املســتعملة ضــد أنثــى أو ذكــر
بــدون رضاهــا أو رضــاه .ويشــمل القانــون الجنــايئ الكنــدي يف العنــف الجنــي جرائــم االعتــداء الجنــي (املادة
 ،)271واالعتــداء الجنــي باســتخدام ســاح ،والتّهديــد مــن قبــل طــرف ثالــث ،واألذى الجســدي (املــادة ،)272
واالعتــداء الجنــي الجســيم الــذي يُلحــق بالضحيــة إصابــات ،أو يش ـ ّوهها ،أو يع ـ ّرض حياتهــا للخطــر (املــادة
أي إيــاج جنــي دون موافقــة الضحيــة.
 .)273وتعتــر املــادة  375مــن قانــون العقوبــات البلجيــي االغتصــاب ّ
أي اش ـراط بــأن يكــون االغتصــاب أو االعتــداء الجنــي قــد ارتُكــب بالقــوة أو العنــف ،مــن أجــل
ج .إلغــاء ّ
تقليــل اإليــذاء غــر املبــارش الالحــق بال ّناجيــات خــال اإلجــراءات القضائيــة .العنــر األســايس يف تعريــف
االغتصــاب هــو عــدم املوافقــة ،عــى ال ّنحــو الــذي تعــرف بــه ال ّنصــوص والصكــوك ال ّدوليــة مثــل املــادة 36
مــن معاهــدة اســطنبول ملكافحــة العنــف ضــ ّد ال ّنســاء والعنــف األرسي 149واملــادة  7مــن معاهــدة رومــا
التــي أنشــأت املحكمــة الجنائيــة ال ّدوليــة 150.بالتّــايل ،يجــب أن تشــمل تعريفــات االغتصــاب واالعتــداء الجنــي
الحــاالت التّــي تكــون فيهــا املوافقــة الطوعيــة والتــي ال لبــس فيهــا مفقــودة ،مســتبعدة اعتبــار عــدم تجــاوب
الشّ ــخص أو إصــداره إلشــارات غامضــة عــى أنــه موافقــة ،أو الحــاالت التّــي تتواجــد فيهــا "ظــروف قرسيّــة"،
وهــي عديــدة (رجــاء االطّــاع عــى املزيــد حــول مســألة املوافقــة يف الفصــل .)6
ــص عــى أ ّن األحــكام املتعلّقــة باالعتــداء
د .تجريــم االغتصــاب الزوجــي تحديــدا ً .وذلــك ممكــن إ ّمــا بال ّن ّ
أي عالقــة
الجنــي تكــون ســارية "بغــض ال ّنظــر عــن طبيعــة العالقــة" بــن الجــاين والشّ ــاكية ،أو أ ّن "الــزواج أو ّ
أخــرى ال يشـكّل دفاعـاً يف مواجهــة االت ّهــام بارتــكاب االعتــداء الجنــي مبوجــب التّرشيعــات" .هــذا هــو الحــل
ـص عــى أ ّن "الــزواج أو أي عالقــة أخــرى لــن
الــذي اعتمــده قانــون ناميبيــا ملكافحــة االغتصــاب ( )2000الــذي نـ ّ
يشـكّل دفاعـاً يف مواجهــة تهمــة االغتصــاب مبوجــب هــذا القانــون".

( )

�https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documen
149
tId=0900001680084840

( )

Article 7 (1) - (g) 1 (1): International Criminal Court, Elements of Crimes, PCNICC / 2000/1 / Add.2 (2000). The In� 150
ternational Criminal Court&#39;s Elements of Crimes further refer to such an invasion having been “committed by force,
or by threat of force or coercion, such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological oppression or
abuse of power, against such person or another person, or by taking advantage of a coercive environment, or the inva.))sion was committed against a person incapable of giving genuine consent.”(Article 7 (1) - (g) 1 (2
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 .6ينبغي تج ّنب التجريم املُطلق ألفعال أو مامرسات ُيكن أن تستهدف املرأة وتنتهك حقوقها  -اإلجهاض منوذجاً
أبــرز اإلشــكاليات التّــي يطرحهــا القانــون
الجنــايئ يف مــا يتعلّــق بال ّنســاء ليــس
فقــط غيــاب الحاميــة التّــي مينحهــا لهــ ّن
ولحقوقهــ ّن ،وإمنــا اســتهداف ال ّنســاء
كمجرمــات .فيش ـكّل التعاطــي القانــوين مــع
اإلنهــاء الطوعــي للحمــل مثــاالً منوذجيـاً عــى
ذلــك .وفقــاً لتقريــر صــادر يف العــام 2018
عــن فريــق العمــل التابــع لألمــم املتّحــدة
املعنــي مبســألة التّمييــز ضــ ّد ال ّنســاء يف
ومبوجــب قانــون مكافحــة االغتصــاب يف ناميبيــا (،)2000
القانــون واملامرســة ،يعيــش  25باملئــة مــن
يتطلّــب االغتصــاب وجــود "ظــروف قرسيّــة" معيّنــة.
ســكان العــامل يف بلــدان تقيّــد فيهــا القوانــن
لقــد اعتُمــد تعريــف مامثــل يف قانــون الجرائــم الجنســية يف
اإلجهــاض بشــ ّدة ،مــا يدفــع ال ّنســاء إىل
ليســوتو (.)2003
اللجــوء إىل إنهــاء الحمــل غــر املرغــوب فيــه
بطــرق غــر آمنــة .ونتيجــة لذلــك" ،متــوت
151
كل عام حوايل  47000امرأة ،وتعاين  5ماليني امرأة أخرى إعاقة مؤقّتة أو دامئة".
مبوجــب القانــون الجنــايئ الكنــدي ،مصطلــح "املوافقــة" يف
الســياق يعنــي "اتّفــاق صاحــب الشّ ــكوى الطّوعــي عــى
هــذا ّ
املعنــي".
االنخــراط يف ال ّنشــاط الجنــي
ّ
ـويدي" ،إذا كان شــخص يريــد
السـ ّ
ومبوجــب القانــون الجنــايئ ّ
االنخـراط يف أنشــطة جنســية مــع شــخص ال يـزال غــر متفاعــل
ـيتعي عليــه معرفــة مــا إذا كان
أو يعطــي إشــارات غامضــة ،فسـ ّ
الشّ ــخص اآلخــر مســتع ّدا ً لذلــك".

كــا تبـ ّـن األرقــام املذكــورة أعــاه ،ت ُحــرم ال ّنســاء يف العديــد مــن البلــدان مــن حـ ّـق التح ّكــم بأجســادهن مــن حيــث
اتّخــاذ قـرار بشــأن اســتمرار الحمــل أو إنهائــه .يف موريتانيــا عــى ســبيل املثــال ،يُحظّــر قانــون الصحــة اإلنجابيــة للعــام
 2017اإلجهــاض مــن دون اســتثناءات للحمــل ال ّناتــج عــن االعتــداء الجنــي 152.وباملثــل ،ال يُســمح باإلجهــاض يف الجزائــر
عــى أســاس االغتصــاب أو ســفاح املحــارم ،وتواجــه ال ّنســاء اللــوايت يلتمسـ َن اإلجهــاض أو يُجرينــه ،خــارج نطــاق مــا هــو
الســجن ملـ ّدة تصــل إىل ســنتني .وهــذا يشــمل ال ّنســاء الحوامــل بفعــل االغتصــاب الزوجــي 153.وتقـ ّدم
مجــاز بــه ،عقوبــة ّ
أي عمليــة إجهــاض مهــا كانــت الظــروف ،حتــى لــو كان
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حتــى مــع مواجهته ـ ّن خط ـرا ً ص ّحي ـاً جســدياً أو عقلي ـاً ،حتــى وإن نجــم الحمــل عــن االغتصــاب ،أو يف حالــة وجــود
اختــاالت وراثيــة أو إعاقــات لــدى الجنــن ،وحتــى وإن مل يكــن مــن املتوقّــع أن ينجــو الجنــن ،أو إن كان ســيعاين كثـرا ً
الســلفادور
إذا مــا ُولــد .كل هــذا ينطبــق أيضـاً عــى فتــاة قــارص حامــل .ويشــر تقريــر منظمــة العفــو ال ّدوليــة حــول ّ
 2018 - 2017إىل اســتمرار الحظــر الشّ ــامل عــى اإلجهــاض يف الظــروف كافّ ـةً ،كــا أ ّن العقوبــات الجنائيــة املفروضــة
الســيدة مانويــا،
عــى ال ّنســاء ومق ّدمــي/ات ال ّرعايــة الصحيــة مســتم ّرة أيضـاً .ولعــل أكــر الحــاالت شــهرة هــي حالــة ّ
السطــان
وهــي امــرأة أدينــت ّ
بالســجن ملــدة  30عامـاً بتهمــة القتــل العمــد عنــد والدة جنينهــا ميتـاً ،وتوفيــت بســبب ّ
154
الســجن بســبب نقــص ال ّرعايــة الطب ّيــة املؤاتيــة .وال تـزال هــذه العقوبــات ســارية املفعــول.
أثنــاء وجودهــا يف ّ
ف
 – A/HRC/38/46 151ي� ّ 14أيار/مايو .2018
ف
" 152قالــوا يل اصمـ ت يـ�" العقبــات أمــام العدالــة واالنتصــاف للناجيــات مــن االعتــداءات الجنســية ي� موريتانيــا ،هيومــن رايتــس ووتــش ،أيلــول /ســبتم�ب ،2018
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يش ـكّل تجريــم اإلجهــاض وفــرض القيــود عليــه انتهــاكاً ألبســط الحقــوق األساســية لل ّنســاء ،ويحرمه ـ ّن مــن الحصــول
عــى ال ّرعايــة الصحيّــة الالزمــة ،كــا يع ّرضهـ ّن لالســتغالل ،ويعـ ّرض حياتهـ ّن للخطــر يف حالــة اللجــوء إىل اإلجهــاض غــر
النظامــي وغــر املأمــون 155.وال ت ـزال هــذه املســألة مثــرة للجــدل واالنقســام إىل حــد كبــر ،حيــث مارســت الحــركات
ال ّدينيــة املحافظــة يف ع ـ ّدة بلــدان الضغــوط عــى مواقــع صنــع الق ـرار مــن أجــل وقــف التّقــدم يف هــذا املجــال أو
عكســه ،مــن خــال الجهــود املتضافــرة لفــرض حظــر عــى اإلجهــاض أو إبقائــه قامئ ـاً .وقــد بــرزت محــاوالت يف عــدد
قليــل مــن البلــدان لحظــر اإلجهــاض كليـاً ،حتــى إذا كان الحمــل يهـ ّدد حيــاة املــرأة الحامــل .كــا ات ُخــذت تدابــر لفــرض
املزيــد مــن القيــود عــى متويــل وســائل منــع الحمــل .ويف عــدد مــن املناطــق ،أخفقــت املحاكــم العليــا يف الوفــاء بواجبها
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املتمثّــل يف تعزيــز الكرامــة اإلنســانية لل ّنســاء يف مجــال اإلجهــاض ،عــى ال ّنحــو املبـ ّـن يف بعــض قراراتهــا التّاريخ ّيــة.
تكمــن املفارقــة يف عــدم وجــود توافــق بــن القيــود املفروضــة عــى اإلجهــاض وانخفــاض مع ـ ّدالت اإلجهــاض .وكــا
يكشــف تقريــر  2018الصــادر عــن فريــق العمــل التّابــع لألمــم املتّحــدة املعنــي مبســألة التّمييــز ضـ ّد ال ّنســاء يف القانــون
واملامرســة ،فــإ ّن "البلــدان يف شــال أوروبــا حيــث يحــق للنســاء إنهــاء الحمــل ،ويتــاح له ـ ّن الوصــول إىل املعلومــات،
وإىل جميــع وســائل منــع الحمــل ،تس ـ ّجل أدىن معــدالت إنهــاء الحمــل .ويف البلــدان التّــي يكــون فيهــا إنهــاء الحمــل
املســتحثّ مق ّيــدا ً مبوجــب القانــون و/أو يكــون غــر متوافــر ،يكــون إنهــاء الحمــل املأمــون امتيــازا ً متاحـاً لألغنيــاء ،يف
حــن أ ّن ال ّنســاء ذوات املــوارد املحــدودة ليــس لديهـ ّن خيــار ســوى اللجــوء إىل جهــات تقديــم الخدمــات غــر املأمونــة
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واملامرســات غــر املأمونــة".
الصحة والحقوق اإلنجابية.
ستت ّم معالجة مسألة اإلجهاض بالتّفصيل يف الفصل  ،8يف سياق ّ

 .7ينبغي أن تشمل القوانني آل ّيات لحامية ال ّنساء ضحايا الجرائم ولرعايته ّن
يخــى العديــد مــن ال ّنســاء الضحايــا اللجــوء إىل آليــات الحاميــة املنصــوص عليهــا يف التّرشيعــات الجنائ ّيــة ،وذلــك
ألســباب مختلفــة ،منهــا الخــوف مــن االنتقــام ،واالفتقــار إىل املعرفــة بحقوقهـ ّن القانونيــة ،كــا االفتقــار إىل مــكان آمــن
والص ّحــي .وتخــى ال ّنســاء كذلــك التع ـ ّرض ملزيــد مــن اإليــذاء الشّ ــخيص واملهنــي إذا
و/أو إىل ال ّدعــم املــايل وال ّنفــي ّ
ُوصف ـ َن عــى أنّهــن ضحايــا جرميــة ،وال س ـ ّيام جرميــة قامئــة عــى أســاس الجنــدر.
يتمثّــل دور التّرشيــع الجنــايئ يف التصــدي لهــذه املســائل ،ومعالجتهــا بشــكل رصيــح ،مــع ال ّنــص بوضــوح عــى اآلليــات
املتاحــة لحاميــة ال ّنســاء ضحايــا الجرائــم ورعايتهــ ّن .وتختلــف هــذه اآلليــات باختــاف طبيعــة الجرميــة وخطــورة
ـس ال ّنســاء ،بينــا ترتبــط ضامنــات وآليــات أخــرى
آثارهــا .يرتبــط بعــض الضّ امنــات واآلليّــات بطبيعــة الجرائــم التّــي متـ ّ
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بالحاجــة إىل تقديــم خدمــات ملموســة للضّ حايــا.

 155ف� إطــار الجلســة ّ
السـ ي ن
ـت� للجنــة وضــع الم ـرأة التابعــة لألمــم المتحــدة ،طالبــت  57منظمــة غـ يـر حكوميــة مــن منطقــة الـ شـرق االوســط وشــمال أفريقيــا
ي
ّ
ش
ـ� ضــد النســاء.
بتعديــات ت�يعيــة لمحاربــة العنــف الجنـ ي
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متس ال ّنساء
أ .طبيعة الجرائم ال ّتي ّ

تشــمل بعــض ال ّنظــم القانونيــة مامرســات
ج ّيــدة متوافقــة مــع املنظــور الجنــدري
وتراعــي الطّبيعــة املحــ ّددة للجرائــم القامئــة
عــى الجنــدر .فمــن املامرســات الجيــدة ،عــى
ســبيل املثــال ،االعتبــار رصاحــة أنّــه وبســبب
خصوصيّــة العنــف ضــ ّد ال ّنســاء وكيفيــة
أي
تأثــره يف الضحايــا ،ال ينبغــي اســتخالص ّ
اســتنتاجات ســلبية مــن تأخّــر الضحايــا يف
اإلبــاغ عنــه.

"يف اإلجــراءات الجنائيــة التّــي يُتّهــم فيهــا الجــاين بارتــكاب
جرميــة ذات طابــع جنــي أو غــر الئــق ،ال يجــوز للمحكمــة
أي اســتنتاج باالســتناد فقــط إىل طــول الفــرة
أن تخلــص إىل ّ
الفاصلــة بــن ارتــكاب الفعــل الجنــي أو غــر الالئــق وتقديــم
شــكوى".
املادة  7من قانون مكافحة االغتصاب من ناميبيا.2000 ،
ميكــن االطــاع عــى أحــكام مامثلــة يف التّرشيعــات ذات الصلــة
يف دولــة جنــوب أفريقيــا ويف قانــون مكافحــة العنــف ضــ ّد
املــرأة وأطفالهــا ( )2004يف الفلبّــن.

ومــن املامرســات الج ّيــدة أيض ـاً توفــر أوامــر
الحاميــة .وترمــي أوامــر الحاميــة إىل تعزيــز
ســامة ال ّناجيــات مــن العنــف ،واســتقالل ّيته ّن ،وهــي ت ُعتــر أنجــع ســبل االنتصــاف القانونيــة املتاحــة لهـ ّن .ويشـكّل توافــر
أوامــر الحاميــة كذلــك "إعالنـاً عامـاً" بالتـزام البلــد املعنــي بالتّصــدي للعنــف ضـ ّد ال ّنســاء ،وهــو خطــوة ها ّمــة يف تغيــر
الســادس مــن القانــون العام للمكســيك
الثّقافــة االجتامعيّــة والقانونيّــة املحيطــة بــه 159.فعــى ســبيل املثــال ،ينـ ّ
ـص الفصــل ّ
أي شــكل مــن أشــكال
بشــأن حصــول ال ّنســاء عــى حيــاة خاليــة مــن العنــف ( ،)2007عــى أوامــر حاميــة لل ّناجيــات مــن ّ
واملؤسســات التّعليميّة ،والعنــف املجتمعي،
العنــف يحـ ّدده القانــون ،مبــا يف ذلــك العنــف األرسي ،والعنف يف مكان العمــل
ّ
املؤســي ،وقتــل اإلنــاث .وينــص القانــون اإلســباين  2003 / 27بشــأن تنظيــم حاميــة ضحايــا العنــف األرسي عــى
والعنــف ّ
ّ
ـرر ،مثــل تلــك التّــي تحظــر عــى الجــاين االت ّصــال بال ّناجيــة مبــارشة ،أو
مجموعــة متن ّوعــة مــن أوامــر الحاميــة وجــر الـ ّ
عــن طريــق أشــخاص آخريــن؛ أو تلــك التّــي تأمــر املتّهــم بالبقــاء عــى مســافة محـ ّددة بعيــدا ً عــن ال ّناجيــة مــن العنــف،
أي مــكان آخــر قــد تــزوره أو تــر ّدد إليــه .وميكــن أن
أو عــن أطفالهــا ،أو أرستهــا ،أو مــكان إقامتهــا ،أو مــكان عملهــا ،أو ّ
تشــمل أوامــر الحاميــة أيضـاً التـزام الجــاين مبغــادرة املســكن املشــرك ،أو دفــع نفقــة الطفــل ونفقــات املعيشــة األساســية،
مبــا يف ذلــك اإليجــار والتّأمــن؛ وميكــن أن تشــمل كذلــك ،بال ّنســبة إىل الناجيــة ،حضانــة األطفــال املؤقّتــة ،أو إجــازة الوال َدين.
وميكــن العثــور عــى أمثلــة عــى ذلــك يف عـ ّدة بلــدان ،مبــا يف ذلــك ألبانيــا وهولنــدا والواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة
وغانــا مبوجــب قانــون العنــف األرسي ( ،)2007وكذلــك قانــون حاميــة ال ّنســاء مــن العنــف األرسي ( )2005يف الهنــد.

ب .الحاجة إىل تقديم الخدمات للضحايا
يُعتــر ضــان تقديــم املســاعدة امل ّجانيــة ،يف جميــع اإلج ـراءات القضائيــة للنســاء ال ّناجيــات مــن العنــف القائــم عــى
الجنــدر ،أحــد املامرســات القانونيّــة األساســية الجيّــدة .ت ُلــزم املــادة  21مــن قانــون غواتيــاال ملكافحــة قتــل اإلنــاث
وغــره مــن أشــكال العنــف ضـ ّد النســاء ( )2008الحكومــة بتوفــر املســاعدة القانونيــة امل ّجانيــة لل ّنســاء ال ّناجيــات مــن
متخصصــة وفوريّــة ،حيــث يحـ ّـق لهــا الحصــول
ألي ضحيّــة الحصــول عــى مســاعدة قانونيــة
ّ
العنــف .ويف إســبانيا ،يحـ ّـق ّ
عــى مستشــار قانــوين مجان ـاً ،وعــى متثيــل قانــوين يف ال ّدعــاوى القضائيّــة ،يف جميــع اإلج ـراءات اإلداريّــة والقضائيّــة
املرتبطــة بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش بالعنــف الــذي تع ّرضــت لــه.
ف
ـر�
 159موجــز السياســات العامــة حــول معيــار العنايــة الواجبــة والعنــف ضــد المـرأة وأوامــر الحمايــة ي� المنطقــة العربيــة .اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغـ ب ي
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كــا ميكــن للترشيعــات الجنائيــة أن تح ـ ّدد الت ـزام الدولــة بتمويــل إنشــاء إطــار دعــم شــامل للنســاء ال ّناجيــات مــن
العنــف ،أو املســاهمة فيــه ،مبــا يف ذلــك توفــر املــأوى ،وال ّرعايــة الصحيــة ،وأشــكال ال ّدعــم الرضوريــة كافّــة .فعــى
ـص القانــون االتّحــادي ال ّنمســاوي بشــأن الحاميــة مــن العنــف األرسي ( )1997عــى أن تنشــئ جميــع
ســبيل املثــال ،ينـ ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
مراكــز التّد ّخــل هــذه منظــات املجتمــع املــدين ،ومت ّولهــا وزارتــا ال ّداخليــة والشّ ــؤون االجتامعيــة االت ّحاديّتــان ،عــى
أســاس عقــود م ّدتهــا خمــس ســنوات .ومــن األمثلــة األخــرى عــى ذلــك قانــون غواتيــاال ملكافحــة قتــل اإلنــاث وغــره
مــن أشــكال العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ( ،)2008الّــذي تقــي املــادة  17منــه بــأن تكفــل الحكومــة وصــول ال ّناجيــات مــن
ـص املــادة  29مــن قانــون العنــف
العنــف إىل مراكــز الخدمــات املتكاملــة ،مبــا يف ذلــك تقديــم املســاعدة املال ّيــة .وتنـ ّ
األرسي يف غانــا ( )2007عــى إنشــاء صنــدوق لدعــم ضحايــا العنــف األرسي .ويتل ّقــى الصنــدوق مســاهامت مــن األفـراد
أي مصــدر آخــر يوافــق عليــه
واملنظــات والقطــاع الخــاص؛
ّ
واملخصصــات التّــي يوافــق عليهــا الربملــان؛ واألمــوال مــن ّ
وزيــر املاليــة .وت ُســتخدم مــوارد الصنــدوق يف مجموعــة متن ّوعــة مــن األغ ـراض ،مبــا يف ذلــك تقديــم ال ّدعــم املــا ّدي
األســايس لضحايــا العنــف األرسي وجميــع املســائل املتعلّقــة بإنقــاذ الضحايــا ،وإعــادة تأهيلهـ ّن ،وإعــادة إدماجهـ ّن ،مبــا
يف ذلــك توفــر املالجــئ والتّدريــب وبنــاء القــدرات.
وتوفّــر بعــض ال ّنظــم القانونيــة ضامنــات لتأمــن تعــايف ضحايــا العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء وســامته ّن يف املســتقبل .يف هــذا
تنــص املــادة  21مــن القانــون التّأســييس اإلســباين حــول تدابــر الحاميــة املتكاملــة ضــ ّد العنــف الجنــدري
اإلطــارّ ،
ـص املــادة  43مــن قانــون
( ،)2004عــى حـ ّـق ال ّناجيــات يف تخفيــض ســاعات عملهـ ّن أو إعــادة تنظيمهــا .ويف الفل ّبــن ،تنـ ّ
مكافحــة العنــف ضـ ّد املــرأة وأطفالهــا ( )2004عــى حــق ال ّناجيــات يف الحصــول عــى إجــازة مدفوعــة األجــر م ّدتهــا 10
أيــام ،باإلضافــة إىل فــرص نيــل إجــازات أخــرى مدفوعــة األجــر .ويف هنــدوراس ،مبوجــب قانــون مكافحــة العنــف األرسي
( ،)2006يُلــزم أصحــاب العمــل يف القطاعــن العــام والخــاص منــح املوظفــن واملوظفــات اإلذن لحضــور الربامــج ذات
الصلــة ،مبــا يف ذلــك مجموعــات ال ّدعــم لل ّناجيــات مــن العنــف ،ونــدوات إعــادة التّأهيــل للجنــاة.
مل تســتحدث ال ّنظــم القانونيّــة كلّهــا مامرســات جيّــدة يف هــذا املجــال .ففــي الجزائــر ،يفتقــر القانــون رقــم 19 -15
الصــادر يف كانــون األول /ديســمرب  2016إىل تدابــر وقائيــة لضحايــا العنــف األرسي م ّمــن يطل ـ َن حاميــة الدولــة ،كــا
تغيــب أي تدابــر قانونيــة وقائيــة أخــرى مــن هــذا القبيــل 160.وأخفــق القانــون املغــريب حتّــى اآلن يف هــذا الصــدد:
الســكن
ففــي حــن أ ّن القانــون املغــريب ملحاربــة العنــف ضـ ّد املــرأة ( )2018يوفّــر لل ّناجيــات مــن العنــف ضـ ّد ال ّنســاء ّ
أي ســكن مــن هــذا القبيــل 161.ويُ َعـ ّد
مؤسســات ال ّرعايــة االجتامع ّيــة ،إال أ ّن الدولــة مل تقـ ّدم حتّــى اآلن ّ
يف املالجــئ أو ّ
عــدم تقديــم القانــون الجنــايئ أي ضامنــات وحاميــة لضحايــا العنــف ضـ ّد ال ّنســاء -أو تضمينهــا شــكل ّياً وحســب -مســألة
إشــكالية .فــا يحــرم ذلــك الضحايــا مــن الحاميــة وال ّرعايــة الالزمتــن وحســب ،بــل يجربهـ ّن عــى قبــول حلــول وســطيّة
غــر عادلــة تنطــوي عــى انتهــاكات جديــدة لحقوقهـ ّن ،وتجعلهـ ّن أكــر عرضــة ألعــال العنــف يف املســتقبل ،ولوصمهـ ّن
كضحايــا.
الوصــم االجتامعــي ،وتكلفــة اإلج ـراءات القضائيــة ،وعــدم الحصــول عــى تعويضــات مــن املحكمــة ،وخطــر املالحقــة
القضائيــة ،وعــدم االســتقرار املــايل ،كلّهــا عوامــل تدفــع عــددا ً كبـرا ً مــن ال ّنســاء إىل اختيــار التّســويات ،أو املصالحــات،
()160
()161
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وصــل إىل مثــل
أو ّ
التتيبــات خــارج املحكمــة ،بــدالً مــن املطالبــة بالعدالــة يف ســياق نظــام العدالــة الجنائيــة .ويتــم التّ ّ
هــذه التّســويات يف إطــار ُمهــن ،يقلّــل مــن شــعور ال ّنســاء بقيمــة الــذات واالســتقالل الــذايت .وينطبــق ذلــك بصفــة
162
خاصــة عــى ال ّنســاء الفقـرات ،الــايئ يُر ّجــح أن يتنازلـ َن عــن حقوقهـ ّن ،ويخــر َن التّعويــض املــايل [عــروض التّســوية].
ّ

 .8ينبغي فرض عقوبات مناسبة عىل الجرائم املرتكبة ضدّ ال ّنساء من دون إعفاءات أو عفو عن الجناة
ال يـزال القانــون الجنــايئ يف بعــض البلــدان مي ّيــز ضـ ّد ال ّنســاء .ففــي نيجرييــا عــى ســبيل املثــال ،يط ّبــق قانــون العقوبــات
عــى الفعــل نفســه عقوبــات متباينــة ،تبعـاً لجنــس الضحيــة .وفقـاً للــادة  - 353الفصــل  ،29إذا اعتــدى شــخص بشــكل
بالســجن ثــاث ســنوات .غــر أنّــه وفق ـاً
غــر قانــوين عــى شــخص آخــر "ذكــر" ،تُعتــر الجرميــة جنايــة يعاقــب عليهــا ّ
للــادة  - 360الفصــل  ،30إذا ارت ُكــب الفعــل نفســه ض ـ ّد ضحيــة "أنثــى" فإنّــه يُعتــر مج ـ ّرد جنحــة ،ويعاقــب عليهــا
163
بالســجن ملـ ّدة ال تزيــد عــن ســنتني.
ّ
يجــب أن تكــون العقوبــات التّــي يفرضهــا القانــون الجنــايئ متناســبة مــع خطــورة الجرائــم القامئــة عــى الجنــدر.
ويتطلّــب ذلــك مراعــاة اعتباريــن أساســيّني:
أوالً ،يجــب فــرض عقوبــات أشــد يف حالــة وجــود ظــروف مشـ ّددة معيّنــة ،مبــا يف ذلــك ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر،
عمــر الضحيــة ،والعالقــة بــن الجــاين والضحيــة ،واســتخدام العنــف أو التّهديــد بــه ،وعــدد الجنــاة ،وخطــورة العواقــب
الجســدية و/أو ال ّنفســية الناجمــة عــن التعـ ّرض للضحيــة .عــاوة عــى ذلــك ،ينبغــي أن تكــون التهــم مشـ ّددة ملرتكبــي
الســجن
العنــف األرسي بشــكل متكـ ّرر ،وقــد تفــرض األحــكام الجنائيــة دفــع تعويضــات للضح ّيــة ،باإلضافــة إىل عقوبــة ّ
ـص يف املــادة /215أ
املحـ ّددة .ومــن األمثلــة عــى املامرســات الج ّيــدة ،القانــون الجنــايئ للجمهوريــة التّشــيك ّية الــذي ينـ ّ
الســويدي الــذي تب ّنــى
عــى عقوبــات أشــ ّد يف حــاالت العنــف األرسي املتكــ ّرر .مثــال آخــر هــو القانــون الجنــايئ ّ
مجموعــة مــن القوانــن اإلصالحيــة التــي شــملت جرميــة االنتهــاك الجســيم ألمــن املــرأة وســامتها ( )Kvinnofridيف
العــام  ،1998مــن أجــل إدخــال األفعــال الجرميّــة التّــي غالب ـاً مــا يرتكبهــا الرجــل ض ـ ّد امــرأة ،هــي زوجتــه ،أو كانــت
ـص املــادة  11مــن
زوجتــه ،أو امــرأة يســاكنها حاليـاً ،أو كان يســاكنها .يف مــا يتعلّــق بالتّعويــض يف القضايــا الجنائيّــة ،تنـ ّ
قانــون غواتيــاال ملكافحــة قتــل اإلنــاث وغــره مــن أشــكال العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ( )2008عــى تعويــض يتناســب مــع
األرضار ال ّناجمــة عــن فعــل العنــف.
ـص عــى عوامــل مخفّفــة تــؤ ّدي إىل تخفيــف األحــكام و/أو
ثاني ـاً ،ينبغــي إلغــاء ال ّنصــوص القانون ّيــة كافّــة التّــي تنـ ّ
ـرف" .وتشــمل هــذه األحــكام تربئــة مرتكبــي أعــال العنــف الذيــن يتز ّوجــون
تربئــة مرتكبــي مــا يُس ـ ّمى "جرائــم الـ ّ
ضحاياهــم يف مــا بعــد ،أو تخفيــف عقوبتهــم ،أو فــرض عقوبــات أخـ ّـف يف الحــاالت التّــي تنطــوي عــى "فئــات" محـ ّددة
مــن ال ّنســاء ،مثــل ال ّنســاء العامــات يف ال ّدعــارة وال ّنســاء "غــر العــذارى" .وأشــارت دراســة أجراهــا البنــك ال ـ ّدويل يف
العــام  2016إىل أنّــه مــن بــن  173دولــة شــملتها الدراســة ،احتفظــت  32دولــة بــروط تعفــي مرتكــب االغتصــاب مــن
املحاكمــة إذا كان متز ّوجـاً بضحيــة االغتصــاب ،أو تز ّوجهــا بعــد ارتــكاب الفعــل 164.كــا ال يـزال الــزواج أساسـاً لإلعفــاء
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ـرف" ،أو يف جرائــم االغتصــاب ،يف معظــم
القانــوين مــن العقوبــة ،أو لتخفيــض العقوبــة يف الجرائــم املسـ ّـاة "جرائــم الـ ّ
البلــدان العربيــة .وهنــا ال ب ـ ّد مــن مراجعــة التّرشيعــات الجنائيّــة مــن أجــل معالجــة كل ثغــرة مت ّكــن مــن تخفيــف
العقوبــة ،أو إفــات الجنــاة مــن العقــاب .لقــد أجــرت بلــدان عديــدة هــذه املراجعــة ومنهــا الربازيــل يف العــام 1994
وأوروغــواي يف العــام  2006وتركيــا يف العــام  .2003ويف بلــدان أخــرى ،عــى ال ّنقيــض مــن ذلــك ،ال ت ـزال التّرشيعــات
الجنائ ّيــة تســمح بإعفــاء منتهــي حقــوق ال ّنســاء وســامته ّن الجســدية مــن املســؤول ّية الجنائ ّيــة ،أو تخفيضهــا ،مــا
يســمح لهــم باإلفــات مــن العقــاب .ويف الجزائــر ،وفقـاً للقانــون رقــم  19 - 15الصــادر يف كانــون األول /ديســمرب ،2016
السقــة ،وحــاالت
يُرت َجــم عفــو الضّ ح ّيــة إىل إفــات مــن العقــاب يف حــاالت العنــف ال ّنفــي واالقتصــادي ،مبــا يف ذلــك ّ
العنــف الجســدي التّــي ال تــؤ ّدي إىل إعاقــة دامئــة ،ويف الحــاالت التــي يــؤ ّدي فيهــا العنــف إىل بعــض اإلعاقــة ال ّدامئــة،
يخ ّفــف عفــو الضّ حيّــة مــن العقوبــة .يف ضــوء ذلــك ،تعلّــق هيومــن رايتــس ووتــش بأنّــه "مــن خــال إدراج إمكانيــات
العفــو يف مثــل هــذه األحــكام الجنائيّــة ،يش ـ ّجع القانــون الضحايــا عــى العفــو عــن الجنــاة واملســيئني إليه ـ ّن ،كــا
165
رع".
يشــجع الجنــاة عــى ارتــكاب جرامئهــم ملعرفتهــم بوجــود هــذا املهــرب .ويبــدو أ ّن هــذا بالفعــل هــدف امل ـ ّ
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ف
"مص� ِك البقاء معه" ،تعامل الدولة مع العنف األرسي ي� الجزائر ،تقرير هيومن رايتس ووتش 23 ،نيسان /أبريل  ،2017ص.32 .
ي

ال ّنقاط األساسيّة في الفصل الخامس:
القانون الجنائي

 .1ينبغي اعتامد ترشيعات جنائ ّية لحامية ال ّنساء تحديداً

•ينبغــي أن يتنــاول القانــون الجنــايئ الحاميــة املح ـ ّددة التّــي تتطلبهــا ال ّنســاء مــن جميــع أشــكال العنــف القائــم
عــى الجنــدر ،مــن خــال اعتــاد ترشيعــات جديــدة تســتهدف جوهــر املشــكلة ،كخيــار أفضــل مــن تحســن
ال ّنصــوص القانونيّــة القامئــة التّــي مل تكــن مص ّممــة لهــذا الغــرض.

السياقات وفق االعتبارات الجندرية
 .2ينبغي أن تحمي ال ّترشيعات الجنائية ال ّنساء كافّة يف جميع ّ

ـب القانــون الجنــايئ املراعــي لالعتبــارات الجندريــة يف مصلحــة ال ّنســاء كافّــة ،مــن دون اســتثناء أو
•يجــب أن يصـ ّ
الســلم،
الســياقات ،يف أوقــات الحــرب أو ّ
اســتبعاد أو متييــز .ويجــب عليــه أيضـاً أن يكفــل حاميــة ال ّنســاء يف جميــع ّ
أي ســياق آخــر.
داخــل األرسة املعيشــية أو خارجهــا ،يف مــكان العمــل أو التّعليــم أو ّ
•يف ســياق ال ّدعــارة ،ينبغــي أال يســتهدف التجريــم الضحايــا ،بــل أولئــك الذيــن يلتمســون ال ّدعــارة .وينبغــي أن
تطمــح هــذه القوانــن إىل تأمــن جميــع أشــكال ال ّدعــم لل ّنســاء العامــات يف ال ّدعــارة ،مبــا يف ذلــك إعــادة إدماجهـ ّن
اقتصاديـاً واجتامعيـاً.

 .3ينبغي تجريم العنف ضدّ ال ّنساء دون استثناء أو تعليق لألحكام أو إمكانية نيل الحصانة بفعل عالقة
الجاين بالضحية
وأل تســمح بــأي اســتثناءات أو بتخفيــض
•يجــب أن تجـ ّرم القوانــن الجنائيــة جميــع أعــال العنــف ضـ ّد ال ّنســاءّ ،
املســؤولية اســتنادا ً إىل العالقــة القامئــة بــن الجــاين والضحيــة.

 .4ينبغي تجريم جميع أشكال العنف ضدّ ال ّنساء

•يجــب أن يعالــج القانــون الجنــايئ العنــف ضـ ّد ال ّنســاء بــكل أبعــاده ،مــا يضمــن تجريــم جميــع أشــكال الجرائــم
عــى أســاس الجنــدر .وتشــمل هــذه املامرســات العنــف األرسي؛ والعنــف الجنــي مبــا يف ذلــك االعتــداء والتّحــرش
ُــر ،والــزواج القــري ،وتشــويه األعضــاء التّناســلية األنثويــة،
الجنســيني؛ واملامرســات الضّ ــارة مثــل زواج الق ّ
ووأد اإلنــاث ،واختيــار الجنــس قبــل الــوالدة ،واختبــارات العذريّــة ،واملامرســات املتعلّقــة بفــروس نقــص املناعــة
"الــرف" ،والهجــات بالحمــض ،والجرائــم املتعلّقــة باملهــر ،وإســاءة معاملــة
البرشيــة ،ومــا يســ ّمى جرائــم ّ
والســحر ،وقتــل اإلنــاث ،واالتّجــار بالبــر،
األرامــل ،والحمــل القــري ،ومحاكمــة ال ّنســاء بحجــة الشــعوذة ّ
واالســرقاق الجنــي واالغتصــاب الزوجــي .وينبغــي أن تتض ّمــن هــذه القوانــن أيض ـاً عقوبــات مناســبة وف ّعالــة
وأن تحــرم الجنــاة مــن فرصــة االســتفادة مــن اإلعفــاءات أو األعــذار املتح ّيــزة جندريّ ـاً.
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 .5ينبغي أن تتض ّمن ال ّترشيعات الجنائية تعاريف دقيقة وواضحة تتج ّنب أوجه القصور أو الغموض ال ّتي
تحرم ال ّنساء من بعض أشكال الحامية أو متكّن الجناة من اإلفالت من العقاب -االغتصاب منوذجاً ً

•ينبغــي إعــادة صياغــة القوانــن الجنائيــة بحــذر شــديد وتعريــف الجرائــم بوضــوح ،لتفــادي أوجــه الغمــوض التّــي
ميكــن أن تحــرم ال ّنســاء مــن الحاميــة ،أو مت ّكــن مرتكبيهــا مــن اإلفــات مــن املســؤولية الجنائيــة ،كــا يحــدث
أحيانـاً مــع بعــض الجرائــم كاالغتصــاب.

 .6ينبغي تج ّنب التجريم املُطلق ألفعال أو مامرسات ُيكن أن تستهدف املرأة وتنتهك حقوقها -اإلجهاض
منوذجاً
•يجــب تو ّخــي الحــذر أيض ـاً لتج ّنــب اســتخدام القانــون الجنــايئ الســتهداف ال ّنســاء ،بــدالً مــن ضــان حقوقه ـ ّن،
كــا ميكــن أن يحــدث مــع ال ّدعــارة واإلجهــاض.

 .7ينبغي توضيح آليات حامية ال ّنساء ضحايا الجرائم ورعايته ّن

•يجــب أن تتض ّمــن القوانــن الجنائيــة املتوافقــة مــع منظــور الجنــدر آل ّيــات لحاميــة ال ّنســاء ضحايــا الجرائــم القامئــة
عــى أســاس الجنــدر ،وتوفــر ال ّرعايــة لهـ ّن ،ســواء أكان عــى املســتوى اإلجـرايئ مــن خــال أوامــر الحاميــة ،أو عــى
املخصصــة للضّ حايا.
املســتوى املــا ّدي مــن خــال الخدمــات ّ

 .8ينبغي فرض عقوبات مناسبة عىل الجرائم املرتكبة ضدّ ال ّنساء من دون إعفاءات أو عفو عن الجناة

•يجــب أن تكــون العقوبــات التّــي يفرضهــا القانــون الجنــايئ متناســبة مــع خطــورة الجرائــم القامئــة عــى أســاس
الجنــدر ،مــع مراعــاة الظــروف املشـ ّددة ،مثــل عمــر الضّ ح ّيــة ،وعالقتهــا مبرتكــب الجرميــة ،واســتخدام العنــف أو
ـرر الجســدي و/أو ال ّنفــي الــذي لحــق بالضّ ح ّيــة ،أو الطابــع املتك ـ ّرر
التّهديــد بــه ،وعــدد الجنــاة ،وخطــورة الـ ّ
للعنــف.
أي عوامــل مخفّفــة ،مثــل الــزواج بالضح ّيــة أو الحصــول عــى العفــو منهــا،
•ينبغــي أن يلغــي القانــون الجنــايئ ّ
كأســاس لتربئــة الجنــاة أو التخفيــف مــن عقوبتهــم.
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الفصل 6
ضد المرأة
قوانين القضاء على العنف
ّ
ميثّــل العنــف ضـ ّد ال ّنســاء التّعبــر األكــر تط ّرفـاً لعــدم املســاواة البنيويّــة بــن ال ّنســاء وال ّرجــال ،الّتــي ميكــن أن تؤثّــر يف
مجموعــة متن ّوعــة مــن املجــاالت ،مبــا يف ذلــك الص ّحــة والتّعليــم والعمــل واالقتصــاد ،مــن بــن مجــاالت أخــرى .وكــا
يُظهــر تقريــر األمــم املتحــدة  166للعــام  ،2017ينتــر العنــف ضـ ّد ال ّنســاء عــى نطــاق واســع يف جميــع أنحــاء البلــدان،
يف جميــع أنحــاء العــامل .وهــو يبـ ّـن أ ّن كل بلــد يف العــامل ،وإن بنســب متفاوتــة ،يعــاين هــذه اآلفــة الّتــي ال تغيــب ال يف
ـرق ،وال يف الشّ ــال ،وال يف الجنــوب ،وال يف مــا يسـ ّمى بالبلــدان "املتق ّدمــة" وال "ال ّناميــة".
الغــرب ،وال يف الـ ّ
وتدعــو األرقــام املتوافــرة للقلــق .فوفقـاً لتقريــر األمــم املتّحــدة أعــاه ،وقعــت  35باملئــة مــن ال ّنســاء يف العــامل ضحايــا
العنــف الجســدي و/أو الجنــي مــن قبــل رشكائه ـ ّن ،أو رجــال آخريــن .وعانــت أكــر مــن  133مليــون فتــاة تشــويه
األعضــاء التّناســلية ،كــا أ ّن أكــر مــن نصــف ضحايــا االتّجــار بالبــر يف العــامل هــم مــن ال ّنســاء .عــاو ًة عــى ذلــك،
ذكــر مــا يقــرب مــن  82باملئــة مــن الربملانيــات الــايئ شــارك َن يف اســتبيان أج ـراه االتّحــاد الربملــاين ال ـ ّدويل يف  39بلــدا ً
مــن  5مناطــق يف العــامل ،أنّهـ ّن تع ّرضـ َن للمضايقــة يف شــكل إهانــات ،أو ازدراء ،أو مضايقــة ،أو تهديــدات ،خــال فــرة
واليته ـ ّن 167.وأظهــرت األبحــاث الّتــي أجريــت يف  27جامعــة يف الواليــات املتّحــدة يف العــام  2015أ ّن  23باملئــة مــن
األوروب
طالبــات املرحلــة األوىل تع ّرض ـ َن لالعتــداء الجنــي أو ســوء املعاملــة 168.وبحســب تقريــر صــادر عــن االت ّحــاد
ّ
ـرق األوســط وشــال
الســيرباين 169.ويف منطقــة الـ ّ
( ،)2014عانــت امــرأة مــن كل عــر نســاء مــن التّحـ ّرش عــى الفضــاء ّ
أفريقيــا ،قُـ ّدرت نســبة ال ّنســاء اللــوايت تع ّرض ـ َن للتح ـ ّرش الجنــي يف األماكــن العامــة بــن  40و 60باملئــة.
والســؤال الــذي يطــرح نفســه اآلن هــو كيــف ميكــن
هــذه بعــض األمثلــة عــى حجــم العنــف الــذي تواجهــه ال ّنســاءّ .
مواجهــة هــذه الظّاهــرة الواســعة االنتشــار واملتع ـ ّددة األوجــه كآفــة اجتامعيــة ،وكيــف ميكــن القضــاء عليهــا؟

 .1إدراج الصكوك والعهود الدّ ول ّية ال ّرئيسة يف ال ّترشيعات الوطن ّية
كتبــت شــارلوت بانــش يف أوائــل تســعينات القــرن املــايض أ ّن "عــددا ً كبـرا ً مــن ســكان العــامل يتع ّرضــون يوميّـاً للتّعذيــب
والتّجويــع واإلرهــاب واإلذالل وبــر األعضــاء وحتــى القتــل ،ملجـ ّرد أنّهــم نســاء .وصحيــح أ ّن الخســائر يف األرواح كبــرة
170
وعــدد ضحايــا العنــف ضـ ّد ال ّنســاء كبــرّ ،إل أ ّن حقــوق ال ّنســاء ال تص َّنــف عــى أنّهــا مــن حقــوق اإلنســان".
ّ
 166يمكــن االطــاع عــى هــذا التقريــر عــى https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-
.and-figures
ّ
 167يمكــن االطــاع عــى هــذا التقريــر عــى �https://www.ipu.org/resources/publications/issue-briefs/2016-10/sexism-harass
.ment-and-violence-against-women-parliamentarians

( )
( )
( )

D. Cantor, B. Fisher, S. Chibnall, R. Townsend, H. Lee, C. Bruce and G. Thomas (2015). Report on the AAU Campus 168
.Climate Survey on Sexual Assault and Sexual Misconduct, pp. 13 et 35

()169
( )

European Union Agency for Fundamental Rights (2014). Violence Against Women: an EU-wide survey, p. 104

Charlotte Bunch, «Women’s Rights as Human Rights: Toward a re-vision of Human Rights», Human Rights 170
.Quarterly, vol. 12, n° 4, 1990, p. 486
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وبال ّرغــم مــن حجــم هــذه الظاهــرة واســتمرارها منــذ فــرة طويلــة ،ورغــم أ ّن املــادة  2مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق
اإلنســان ،املؤ ّرخــة  10كانــون األ ّول /ديســمرب  ،1948تحظّــر التّمييــز بــن ال ّرجــل واملــرأةّ ،إل أ ّن ال ّدعــوة إىل إنهــاء العنــف
ض ـ ّد ال ّنســاء مل تُــد َرج يف جــدول األعــال ال ـ ّدويل حتــى التّســعينات .ويف العــام  ،1979مل تعتــر اتفاقيّــة القضــاء عــى
جميــع أشــكال التّمييــز ضـ ّد املــرأة العنــف شــكالً مــن أشــكال التّمييــز .وظـ ّـل الوضــع عــى حالــه حتّــى أصــدرت لجنــة
األمــم املتحــدة املعن ّيــة بالقضــاء عــى التّمييــز ضـ ّد املــرأة التّوصيــة رقــم  19للعــام  ،1992لالعـراف بــأ ّن "العنــف عــى
أســاس الجنــدر هــو شــكل مــن أشــكال التمييــز ضـ ّد النســاء ويحــول بشــكل جـ ّدي دون متكينهـ ّن مــن التمتّــع بحقوقه ّن
وحريّاتهـ ّن عــى غـرار الرجــال" 171.وأضافــت هــذه التّوصيــة أ ّن التّمييــز باملعنــى املقصــود يف معاهــدة الســيداو ال يقترص
عــى األفعــال الّتــي ترتكبهــا الحكومــات أو مــن ينــوب عنهــا؛ وأ ّن ال ـ ّدول األعضــاء ملزمــة مبوجــب املعاهــدة بات ّخــاذ
مؤسســة أي ـاً كانــت
تدابــر للقضــاء عــى جميــع أشــكال التّمييــز ض ـ ّد ال ّنســاء ،ســواء ارتكبهــا شــخص أو منظّمــة أو ّ
طبيعتهــا؛ وأ ّن ال ـ ّدول األعضــاء مســؤولة مبوجــب القانــون ال ـ ّدويل عــن عــدم ال ـ ّرد عــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان
172
ومقاضــاة مرتكبيهــا.
يف أعقــاب هــذه التّوصيــة ،أســفر املؤمتــر الـ ّدويل لحقــوق اإلنســان الــذي ُعقــد يف فيينــا يف  12متــوز /يوليــو  1993عــن
إعــان اعــرف أل ّول مـ ّرة يف الفقــرة  18بالعنــف ضـ ّد ال ّنســاء كظاهــرة موجــودة يف املجالــن العــام والخــاص ،ودعــا إىل
173
ات ّخــاذ تدابــر ملكافحتــه.
عقــب هــذا اإلعــان ،اعتمــدت الجمع ّيــة
العامــة لألمــم املتّحــدة إعالنــاً بشــأن
القضــاء عــى العنــف ض ـ ّد املــرأة يف الق ـرار
رقــم  48/104املــؤ ّرخ  20كانــون األول /
ديســمرب  174 .1993ومــن أهــ ّم التّحديــات
الّتــي واجهــت صياغــة هــذا اإلعــان ،إدراج
العنــف ضــ ّد ال ّنســاء يف جــدول أعــال
الســائد
حقــوق اإلنســان .وكان التّصــ ّور ّ
النتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ذلــك
الوقــت أنّــه ال ميكــن ارتــكاب مثــل هــذه
ّ
ّ
ّ
ـال �https://tbinter
 171متوفــر عــى الرابــط التـ ي
net.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared
_Documents / 1_Global / INT_CEDAW
.GEC_3731_E.pdf
ّ
ّ
 172إن الفقــرة  9مــن التوصيــة رقــم  19لعــام 1992
ّ
ّ
ّ
الصــادرة عــن لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء عــى
ّ
الرابــط ّ
التميـ ي زـر ضـ ّـد الم ـرأة متاحــة عــى ّ
الســابق.

( )
( )
( )

UN Doc. A / CONF. 157/23, 12 July 173
1993, Part I, § 18 is available in Arabic on
this link https://www.ohchr.org/AR/Profes.sionalInterest/Pages/Vienna.aspx

( )

 174متوفــر باللغــة العربيــة عــى https://www.
ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/
ViolenceAgainstWomen.aspx
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"إن حقـ
ّ ّ
مــن حقــوق اإلنســان العامل ّيــة وجــزء ال يتجــزأ مــن هــذه الحقــوق
وال ينفصــل عنهــا .وإ ّن مشــاركة املــرأة مشــاركة كاملــة وعــى قــدم
املســاواة يف الحيــاة السياس ـ ّية واملدن ّيــة واالقتصاديّــة واالجتامع ّيــة
الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والــدويل ،واســتئصال
والثقاف ّيــة عــى ّ
جميــع أشــكال التّمييــز عــى أســاس الجنــس ،هــا مــن أهــداف
املجتمــع الــدويل ذات األولويــة.
وإ ّن العنــف القائــم عــى أســاس الجنــس وجميــع أشــكال املضايقة
الجنســ ّية واالســتغالل الجنــي ،مبــا يف ذلــك تلــك الناشــئة عــن
التحيّــز الثقــايف واالتّجــار الـ ّدويل ،منافيــة لكرامــة اإلنســان وقــدره،
ويجــب القضــاء عليهــا .وميكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق التدابــر
القانونيــة ومــن خــال العمــل الوطنــي والتعــاون الــ ّدويل يف
مياديــن مثــل الّتنميــة االقتصاديّــة واالجتامع ّيــة والتعليــم واألمومة
الصحيــة وال ّدعــم االجتامعــي .وينبغــي أن تشــكل
اآلمنــة والرعايــة ّ
حقــوق اإلنســان للمــرأة جــزءا ً ال يتجــ ّزأ مــن أنشــطة حقــوق
اإلنســان التــي تضطلــع بهــا األمــم املتّحــدة ،مبــا يف ذلــك تعزيــز
جميــع صكــوك حقــوق اإلنســان املتعلّقــة باملــرأة.
واملؤسســات
ويحــثّ املؤمتــر العاملــي لحقــوق اإلنســان الحكومــات
ّ
واملنظــات الحكوم ّيــة الدول ّيــة واملنظّــات غــر الحكوم ّيــة عــى
تكثيــف جهودهــا لحاميــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان للمــرأة
وللطفلــة".
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الســلطة العامــة ضـ ّد األفـراد ،وليــس مــن قبــل األفـراد ضـ ّد بعضهــم البعــض .وقــد أ ّدى هــذا
االنتهــاكات ّإل مــن قبــل ّ
التّصــور إىل فكــرة أ ّن العنــف ضـ ّد ال ّنســاء ،طاملــا أنّــه يحــدث داخــل األرسة ،وهــو الح ّيــز الخــاص بــكل مــا للكلمــة مــن
خاصــة أو مســألة ثقاف ّيــة وليــس مســألة سياسـ ّية أو عا ّمــة 175.غــر أ ّن العنــف ضـ ّد ال ّنســاء بــدأ يُعترب
معنــى ،هــو مســألة ّ
الســياق
انتهــاكاً لحقــوق اإلنســان ،كــا يعتــر عنف ـاً فشــل ال ّدولــة أو رفضهــا حاميــة ال ّنســاء منــه ،بغـ ّ
ـض ال ّنظــر عــن ّ
الــذي يحــدث فيــه 176.ويعنــي ذلــك أنّــه ال ميكــن إعفــاء الـ ّدول مــن واجبهــا يف حاميــة ال ّنســاء مــن العنــف ،ومســاءلة
مرتكبيــه ،اســتنادا ً إىل أ ّن مصــدر العنــف ليــس مــن املوظّفــن الحكوم ّيــن بــل بعــض األف ـراد العاديّــن 177.إذ أن ذلــك
الســاح للـ ّدول بــأن تكــون متواطئــة يف أعــال العنــف ضـ ّد ال ّنســاء.
يرقــى إىل حـ ّد ّ
وهكــذا ق ـ ّدم هــذا اإلعــان تعريف ـاً للعنــف ض ـ ّد ال ّنســاء يتجــاوز االزدواجيّــة التّقليديّــة للحيّــز العــام /الخــاص ،وهــي
"أي عمــل مــن أعــال العنــف القائــم عــى
مســاهمة بالغــة األه ّميــة .ويعتــر اإلعــان أ ّن العنــف ض ـ ّد النســاء هــوّ :
الجنــدر ويســ ّبب أو يُحتمــل أن يســ ّبب األذى أو املعانــاة لل ّنســاء ،ســواء أكان جســديّاً أو جنســياًّ أو نفســ ّياً ،مبــا يف
عســفي مــن الح ّريــة ،ســواء حــدث يف الحيــاة العامــة أو
ذلــك التّهديــد مبثــل هــذه األعــال ،أو اإلكـراه أو الحرمــان التّ ّ
ـص بوضــوح عــى أ ّن العنــف ضـ ّد ال ّنســاء هــو نــوع خــاص مــن العنــف ،ألنّــه يســتهدف ال ّنســاء يف حــد
الخاصــة" .كــا ينـ ّ
ذاته ـ ّن ،ملج ـ ّرد كونه ـ ّن نســاء ،وبالتّــايل فهــو تعبــر عــن الهيمنــة الطويلــة األمــد لل ّرجــال عليه ـ ّن.
وصحيــح أ ّن اإلعــان ال ميلــك قـ ّوة ملزِمــةّ ،إل أنّــه ينبغــي عــدم التّقليــل مــن القيمــة ال ّرمزيــة لهــذه الوثيقــة ال ّدوليــة أو
مــن أه ّميّتهــا .إثــر ذلــك ،بــدأ العمــل عــى جــدول أعــال لألمــم املتّحــدة ،وخطــة للقضــاء عــى العنــف ضـ ّد ال ّنســاء،
الصعيــد ال ـ ّدويل ،أصــدر مؤمتــر
وت ـ ّم وضــع عــدد مــن العهــود والق ـرارات عــى الصعيديــن ال ـ ّدويل واإلقليمــي .عــى ّ
ومنهــاج عمــل بيجــن سلســلة مــن الق ـرارات الّتــي انبثقــت عــن املؤمتــر ،حيــث ت ـ ّم االع ـراف بالعنــف ض ـ ّد ال ّنســاء
كإحــدى النقــاط الـــ 12الحيويّــة التــي تتطلّــب عمـاً عــى مســتوى الحكومــات واملجتمــع الـ ّدويل واملجتمــع املــدين .وتبع
والســام ،ال سـيّام القـرار  1325للعــام  ،2000الــذي يؤكّــد
ذلــك أيضـاً عــدد مــن قـرارات األمــم املتّحــدة بشــأن ال ّنســاء ّ
الســام ،وعــى الحاجــة إىل حاميــة ال ّنســاء والفتيــات يف
عــى دور ال ّنســاء يف منــع نشــوب ال ّنزاعــات ويف حلّهــا ويف بنــاء ّ
أوقــات الحــرب وال ّن ـزاع 178.وال ب ـ ّد مــن أن نذكــر هنــا الربوتوكــول اإلضــايف التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة
املنظّمــة عــر الوطنيــة ،ملنــع وقمــع االتّجــار باألشــخاص وبخاصــة ال ّنســاء واألطفــال ،بتاريــخ  15ترشيــن الثــاين /نوفمــر
 ،2000الّــذي تدعــو املــادة  9منــه ال ـ ّدول األعضــاء إىل اتّخــاذ التّدابــر التّرشيعيــة ،أو غريهــا مــن التّدابــر ،أو دعمهــا
للتصـ ّدي لجميــع أشــكال اســتغالل األشــخاص ،ال سـ ّيام ال ّنســاء واألطفــال 179.كــا ال ميكــن إغفــال أحــكام معاهــدة رومــا
ـص املــادة  7منــه عــى أنّــه
( 17متــوز  /يوليــو  )1998التــي ح ّدثــت ال ّنظــام األســايس للمحكمــة الجنائيــة ال ّدوليــة .وتنـ ّ
أي فعــل مــن األفعــال التاليــة "جرميــة ضــد اإلنســانية" متــى ارتكــب يف إطــار
"لغــرض هــذا ال ّنظــام األســايس ،يش ـكّل ّ
هجــوم واســع ال ّنطــاق أو منهجــي مو ّجــه ض ـ ّد أيّــة مجموعــة مــن الســكان املدنيّــن ،وعــن علــم بالهجــوم" .وتشــمل
هــذه األفعــال "(ز) االغتصــاب ،أو االســتعباد الجنــي ،أو اإلكـراه عــى البغــاء ،أو الحمــل القــري ،أو التعقيــم القــري،
180
أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنــي عــى مثــل هــذه ال ّدرجــة مــن الخطــورة".
( )

 175الرجــاء مراجعــة Charlotte Bunch, “Women’s Rights as Human Rights: Toward a re-vision of Human Rights”, Human
.Rights Quarterly, vol. 12, n ° 4, 1990, pp. 486-498

( )

 176رجــاء مراجعــة Beaseley, “Domestic violence as a human rights issue”, Human Rights Quarterly, vol 15, n ° 1, 1993,
.pp. 36-62

( )

 177الرجــاء مراجعــة Sally Engle Merry, Human Rights and Gender Violence: Translating International Law in to Local
.Justice, University of Chicago Press, 2006, p. 22
ت ن ّ
ّ
ال .)https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000
 178متاح عىل الرابط اإللك� ي
و� الت ي
.https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_fr.pdf 179

( )
( )
ت ن ّ
ّ
ّ
ّ
ال .https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
( )180يمكن االطالع عىل نص االتفاقية عىل الرابط اإللك� ي
و� الت ي
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الصعيــد اإلقليمــي ،بــدأت اتفاقيّــة البلــدان األمريكيــة ملنــع العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء واملعاقبــة عليــه واســتئصاله
عــى ّ
181
لعــام  ،1994املعروفــة باســم اتفاقيّــة بيليــم دو بــار باالع ـراف بــأ ّن العنــف ض ـ ّد املــرأة يش ـكّل انتهــاكاً لحقــوق
اإلنســان والح ّريــات األساسـيّة ،وانتهــاكاً لكرامــة اإلنســان ،وهــو تجســيد لعالقــة قدميــة تقــوم عــى هيمنــة الذكــور عــى
ال ّنســاء .ودعــت االتّفاقيــة يف جملــة أمــور أخــرى ،الـ ّدول األعضــاء إىل سـ ّن قوانــن ملنــع العنــف ضـ ّد ال ّنســاء واملعاقبــة
عليــه ،مبــا يف ذلــك التّح ـ ّرش والتّهديــد .كــا دعــت إىل مراجعــة القوانــن واألع ـراف الّتــي تتســاهل معــه .ويف اآلونــة
األخــرة ،أر ِفــق الربوتوكــول املتعلّــق بحقــوق ال ّنســاء ،املعــروف باســم بروتوكــول مابوتــو ،بامليثــاق األفريقــي لحقــوق
اإلنســان والشّ ــعوب ( 11متــوز /يوليــو )2003؛ واعتمــد مجلــس أوروبــا ات ّفاقيــة منــع العنــف ضــد املــرأة والعنــف
األرسي ،املعروفــة باســم اتفاق ّيــة اســطنبول ( 4نيســان  /أبريــل  ،)2011وكالهــا دعــا الـ ّدول األعضــاء إىل اعتــاد جميــع
182
القوانــن والتّدابــر الالزمــة لضــان منــع العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ،وقمعــه ،والقضــاء عليــه.
لكــن بال ّرغــم مــن هــذه الوثائــق ال ّدوليــة واإلقليميــة كلّهــا ،ومــن الضّ غــط القانــوين واالجتامعــي واألخالقــي عــى الـ ّدول
لاللتـزام بهــا ،ال يـزال التّحـ ّدي األكــر هــو أن تحـ ّول الـ ّدول مبادئهــا وأحكامهــا وآليّاتهــا إىل قوانــن محليّــة ،وأن تنفّذهــا
املؤســي وال ّدعــم االجتامعــي مــن خــال سياســات
مــن خــال تدابــر عمليّــة ومتكاملــة وف ّعالــة ،وتهيئــة ســياق لإلنفــاذ ّ
التّوعيــة والتّثقيــف .تحقيق ـاً لهــذه الغايــة ،وكــا تؤكّــد معظــم ال ّنصــوص واالتفاق ّيــات املذكــورة أعــاه ،يتعـ ّـن عــى
ال ـ ّدول أن تضــع إطــارا ً قانوني ـاً شــامالً للقضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ،بهــدف منــع هــذه الظّاهــرة
والقضــاء عليهــا ،فضـاً عــن حاميــة ال ّنســاء الــايئ عاني َنهــا.

 .2ملَ الحاجة إىل قانون شامل للقضاء عىل العنف ضدّ املرأة؟
يُ َعـ ّد العنــف ضـ ّد ال ّنســاء ظاهــرة واســعة االنتشــار يف كل مــن املجــال الخــاص ،أي املجــال العائــي ،واملجــال العــام ،مبــا
التبويّــة بجميــع أنواعهــا ،وأماكــن العمــل ومــا إىل ذلــك .وهــو يؤثّــر يف
يف ذلــك الطرقــات العا ّمــة وال ّنقــل
واملؤسســات ّ
ّ
ـأي
الشّ ــخص ّية واملكانــة االجتامعيــة لل ّنســاء مــن جميــع الفئــات .ونظ ـرا ً النتشــار هــذه الظّاهــرة وتعقيدهــا ،ينبغــي بـ ّ
نهــج متوافــق مــع منظــور الجنــدر ،ملكافحــة هــذه الظّاهــرة ،أن يشــمل س ـ ّن قانــون شــامل يراعــي مختلــف جوانبهــا
الصح ّيــة ،والخدمــات االجتامع ّيــة ،واملحاكــم).
املتشــابكة ويتنــاول مختلــف الجهــات املعن ّيــة الفاعلــة ّ
(الشطــة ،واملراكــز ّ
عند الحديث عن نهج قانوين شامل للعنف ض ّد ال ّنساء ،يشار إىل ثالث مسائل عىل األقل:
•يجب ّأل تتوقّف القوانني عند تجريم العنف ضدّ املرأة
ميكــن تحقيــق التّجريــم الشّ ــامل مــن خــال مراجعــة القوانــن الجنائيــة القامئــة ،إ ّمــا عــن طريــق إضافــة جرائــم جديدة،
أو عــن طريــق زيــادة العقوبــات عــى الجرائــم القامئــة إذا ارت ُكبــت ض ـ ّد ال ّنســاء أو الفتيــات .غــر أنّــه يف املجتمعــات
التــي يكــون فيهــا العنــف ضـ ّد ال ّنســاء راســخاً ثقافيـاً ،ميكــن الحـ ّد مــن آثــار هــذا ال ّنهــج الجنــايئ البحــت مــن خــال
الســلطات العامــة يف التعامــل مــع الشّ ــكاوى املق ّدمــة مــن قبــل ضحايــا العنــف .ويف غيــاب آل ّيــات حاميــة لهــؤالء
تهــاون ّ
الضّ حايــا ،ميكــن أن يــؤ ّدي األمــر حتــى إىل أعــال انتقام ّيــة بحـ ّـق املعتديــن .وميكــن أيض ـاً أن ينظــر إليهــا ،يف غيــاب
سياســات التّوعيــة والتّثقيــف بشــأن حقــوق اإلنســان ،عــى أنّهــا سياســة قمع ّيــة ضـ ّد الذكــور .لذلــك ،لــن تكــون مكافحة
ّ ّ
ّ
اتفاقية البلدان األمريكية لمنع العنف ضد النساء والمعاقبة عليه والقضاء عليه ،اتفاقية بيليم دو بارا برازيل 9 ،حزيران /يونيو 1994
181
http://www.cidh.org/Basicos/English/basic13.Conv%20of%20Belem%20Do%20Para.htm
ت ن ّ
ّ
ّ
ـال https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/
 182بروتوكــول مابوتــو المــؤرخ  11تمــوز /يوليــو  ،2003متــاح عــى الرابــط اإللكــر ي
و� التـ ي
.protocol_rights_women_africa_2003f.pdf

( )
( )
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العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ف ّعالــة مــا مل تتجــاوز املقاربــة الجنائيّــة .ويتطلــب ذلــك اتّخــاذ تدابــر وقائيــة ،مثــل التّوعيــة
والتّثقيــف بشــأن مبــادئ حقــوق اإلنســان ،بــدءا ً باملســاواة بــن ال ّنســاء وال ّرجــال أمــام القانــون والحقــوق والكرامــة
اإلنســانية .وتتطلّــب الكرامــة اإلنســانية أيض ـاً تدابــر لحاميــة ضحايــا العنــف ،وآليــات تســاعد هــؤالء الضحايــا عــى
التّعامــل مــع مختلــف العواقــب .وأخ ـرا ً ،يجــب توفــر التّدريــب الــكايف لجميــع املشــاركني يف مكافحــة العنــف ض ـ ّد
ال ّنســاء.
•ال ميكن اختزال العنف ضدّ املرأة يف العنف الجسدي
الصعــب
ميكــن أن يتّخــذ العنــف ضـ ّد ال ّنســاء أشــكاالً وأوجــه متن ّوعــة .رمبــا يكــون أشـ ّدها العنــف ال ّنفــي .فليــس مــن ّ
فقــط الكشــف عــن العنــف ال ّنفــي ومحاربــة آثــاره التــي غالبــاً مــا يصعــب ،إن مل يكــن يســتحيل محوهــا ،كــا
يصعــب يف الكثــر مــن األحيــان إثباتــه يف املحكمــة أكــر مـ ّـا يصعــب إثبــات العنــف الجســدي ،أو العنــف ذي الطابــع
االقتصــادي .وينبغــي أن تكــون القوانــن املعتمــدة ملكافحــة العنــف ضـ ّد ال ّنســاء شــاملة ،مبعنــى أنّهــا يجــب أن تشــمل
أشــكاله كافّــة .وبســبب الطّابــع الواســع االنتشــار للعنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ،ال بــد مــن أن تشــمل القوانــن أيض ـاً جميــع
األماكــن التــي ميكــن أن يحــدث فيهــا العنــف ،مبــا يف ذلــك األماكــن الخاصــة والعامــة ،وكذلــك الفضــاء الســيرباين.
•يجب أن تكون قوانني مكافحة العنف ضدّ ال ّنساء واسعة وشاملة
أي أســاس،
أي فئــة مــن ال ّنســاءّ ،
وأل مت ّيــز بحقّهـ ّن عــى ّ
ويعنــي ذلــك ،قبــل كل يشء ،أنّــه يجــب ألّ تســتبعد القوانــن ّ
الســن ،أو اإلعاقــة،
أكان ال ّديــن ،أو العــرق ،أو اللّغــة ،أو الطّبقــة ،أو األصــل ،أو الهجــرة ،أو األرسة ،أو الحالــة ّ
الصحيــة ،أو ّ
أو غــر ذلــك .ويعنــي أيض ـاً أ ّن عــى القوانــن أن تكــون شــاملة ،مــع مراعــاة تع ـ ّدد نظــم القمــع والعنــف املفروضــة
عــى ال ّنســاء ،مــا يــؤ ّدي إىل تعـ ّدد أوجــه التّمييــز .كــا يجــب إيــاء اهتــام خــاص لألثــر املحـ ّدد لهــذه ال ّنظــم يف بعــض
ال ّنســاء ،أل ّن بعــض نظــم القمــع تتشــابك لتؤثّــر يف مجموعــة معيّنــة مــن ال ّنســاء (التّمييــز املتعـ ّدد الجوانــب) .بالتّــايل،
يعــاين بعــض ال ّنســاء مــن عنــف مح ـ ّدد قائــم عــى الجنــدر ألنّه ـ ّن ينتم ـ َن إىل طبقــة اجتامع ّيــة مع ّينــة ،أو عــرق ،أو
إثنيــة ،أو ديــن ،و/أو بســبب وضعهـ ّن كمهاجـرات أو الجئــات .ويف الوقــت نفســه ،يعــرف التّمييــز املتعـ ّدد الجوانــب
والسياسـ ّية الّتــي متــارس العنــف ،مبــا يف ذلــك االحتقــار ،والوصــم ،والتّهميــش ،والعنــف
بال ّنظــم الفكريّــة واالجتامع ّيــة ّ
بأشــكال رمزيّــة أخــرى 183.ويُعتـ َـر هــذا األمــر مهـ ّـاً أل ّن العنــف ال ّرمــزي يُنتــج نظـاً للهيمنــة أو التّمييــز أو العالقــات
التّفضيل ّيــة بــن ال ّنســاء أنفســه ّن ،وبالتّــايل يب ـ ّدد التّضامــن والشّ ــعور باالنخ ـراط املشــرك يف القض ّيــة نفســها :الحـ ّـق يف
املســاواة واألمــن والكرامــة اإلنســانية.

ً
ـاء ف� هــذا ّ
الســياق مراجعــة Sirma Bilge, "Feminist theories of intersectionality", Diogène, 2009, n° 225, pp. 70-88-
 183رجـ ي
الرابــط اإللكـ تـر ن
المتوافــر عــى ّ
ـال .https://www.cairn.info/revue-diogene-2009-1-page-70.htm
ـ
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 .3األركان األساس ّية لقانون شامل حول القضاء عىل العنف ضدّ املرأة
أ .تعريف العنف ضدّ املرأة

القانــون األســايس اإلســباين  2004/ 1بشــأن تدابــر الحاميــة
املتكاملــة ضــدّ العنــف الجنــدري .بيــان األســباب:

يُعــ ّد تقديــم تعريــف واضــح للعنــف ضــ ّد
ال ّنســاء وأنواعــه املختلفــة خطــوة أوىل
"ليــس العنــف الجنــدري مشــكلة محصــورة يف الحيــز الخــاص.
بالغــة األهميّــة .فمــن شــأن ذلــك إيجــاد
بــل عــى العكــس مــن ذلــك ،فإنــه يــرز كأكــر رمــوز انعــدام
إجــاع حــول معنــى العنــف ضــ ّد ال ّنســاء،
املســاواة وحشــية املســتم ّرة يف مجتمعنــا .إنّــه عنــف مو ّجــه ضـ ّد
ـر بــروز جبهــة عامليّــة مو ّحــدة
وديناميــة تيـ ّ
ال ّنســاء ملجـ ّرد أنّهـ ّن نســاء؛ ويعتــر املعتــدون أنّهـ ّن يفتقــر َن إىل
الســراتيجيّة متامســكة ملكافحتــه .يجــب أن
أبســط الحقــوق األساســية للح ّريــة واالحــرام وســلطة ات ّخــاذ
يتض ّمــن هــذا التّعريــف بيانــاً رصيحــاً بــأ ّن
الق ـرار".
العنــف ضــ ّد ال ّنســاء شــكل مــن أشــكال
قانــون كوســتاريكا املــؤ ّرخ  30أيــار /مايــو  2007بشــأن تجريــم
التّمييــز يســتهدف ال ّنســاء فقــط عــى أســاس
العنــف ضــدّ املــرأة .املــادة األوىل:
الجنــدر .وهــو أيضـاً انتهــاك لحقــوق اإلنســان
"يهــدف هــذا القانــون إىل حاميــة حقــوق ضحايــا العنــف
وكرامــة اإلنســان ،وبالتــايل هــو جرميــة بحســب
واملعاقبــة عــى أشــكال العنــف الجســدي وال ّنفــي والجنــي
الصكــوك واملعاهــدات ال ّدوليــة لحقــوق
والعنــف املتعلّــق باملــراث ضــ ّد ال ّنســاء البالغــات ،باعتبارهــا
اإلنســان ،ويجــب تجرميــه يف القانــون املحـ ّـي.
مامرســات متييزيّــة قامئــة عىل أســاس الجنــدر ،وتحديــدا ً يف عالقة
ومــن املهــم أن تشــر القوانــن املحلّيــة يف
الــزواج ،أو االتّحــاد بحكــم الواقــع املعلــن أو غــر املعلــن عنــه،
هــذا املجــال إىل هــذه الصكــوك واملعاهــدات،
امتثــاالً لاللتزامــات الّتــي تع ّهــدت بهــا الدولــة مبوجــب اتفاقيــة
ال س ـيّام أ ّن ال ّنظــام ال ـ ّدويل لحقــوق اإلنســان
القضــاء عــى جميــع أشــكال التّمييــز ضـ ّد املــرأة ،والقانــون رقــم
السياســة التّرشيع ّيــة الّتــي عــى
يشــر إىل ّ
 6968املــؤرخ  2ترشيــن األول /أكتوبــر  ،1984وكذلــك ات ّفاقيــة
الــ ّدول اعتامدهــا .وهكــذا ،شــ ّددت لجنــة
البلــدان األمريكيــة ملنــع العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء واملعاقبــة عليــه
القضــاء عــى العنــف ضــ ّد املــرأة ،يف ســياق
واســتئصاله ،القانــون رقــم  2 ،7499أيــار /مايــو."1995 ،
الحــاالت الّتــي حقّقــت فيهــا ،عــى رضورة أن
تعتمــد ال ـ ّدول املعن ّيــة قوانــن لهــذا الغــرض،
وتنفّذهــا .يف قض ّيــة أي يت ضـ ّد هنغاريــا ،عــى ســبيل املثــال ،ذكــرت اللجنــة أ ّن غيــاب قانــون ملكافحــة العنــف األرسي
184
والتّحـ ّرش الجنــي يشــكل انتهــاكاً لحقــوق اإلنســان والح ّريــات األساســية ،وتحديــدا ً انتهــاكاً لحـ ّـق الشّ ــخص يف األمــان.
يف ســياق التّحقيــق يف اختطــاف نســاء يف منطقــة تشــيهواها املكســيكية واغتصابه ـ ّن وقتله ـ ّن ،يف إطــار البنــد  8مــن
ـول املكســيك توعيــة جميــع املحافظــات والبلديــات بشــأن
الربوتوكــول االختيــاري ،أوصــت لجنــة الســيداو بــرورة تـ ّ
حقيقــة أنّــه يجــب اعتبــار العنــف ضـ ّد ال ّنســاء انتهــاكاً لحقــوق اإلنســان ،وبواجــب اســتعراضها لجميــع ترشيعاتهــا ذات
الصلــة 185.ومــن األمثلــة عــى املامرســات الجيّــدة يف هــذا الصــدد بيــان أســباب القانــون األســايس اإلســباين 2004/ 1
ّ

( )

 184رجاء مراجعة A.T. v . Hungary, communication n ° 2/2003, visions adopted on January 26, 2005. http://www2.ohchr.
 .org/ english / law / docs / Case2_2003.pdfالرجاء مراجعة .http://www2.ohchr.org/ english / law / docs / Case2_2003.pdf
ّ
ّ
ّ
ّ
لالتفاقيــة ورد الحكومــة
المعنيــة بالقضــاء عــى التميـ ي زـر ضــد المـرأة بشــأن المــادة  8مــن ال�ب وتوكــول االختيــاري
 185تقريــر عــن المكســيك مــن إعــداد اللجنــة
المكسـ�يكية .رجـ�اء مراجعـ�ة CEDAW / C / 2005 / OP.8 / MEXICO, par. 286. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ce� :
daw32/CEDAW-C-2005-OP.8MEXICO-E.pdf
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بشــأن تدابــر الحاميــة املتكاملــة ضـ ّد العنــف الجنــدري  186أو املــادة األوىل مــن قانــون كوســتاريكا املــؤ ّرخ  30أيار/مايــو
187
 2007بشــأن تجريــم العنــف ضـ ّد ال ّنســاء.

ب .وصف شامل ملختلف أنواع العنف ضدّ املرأة
يجــب أن يشــمل تعريــف العنــف ضـ ّد املــرأة جميــع أنواعــه وأشــكاله املختلفــة .ومـ ّـا ال شــك فيــه أ ّن تنـ ّوع الوســائل
188
الصعــب تعدادهــا جميعهــا.
واألســاليب الّتــي ميكــن اســتخدامها الرتــكاب العنــف ضـ ّد ال ّنســاء والفتيــات يجعــل مــن ّ
مــع ذلــك ،عــى القانــون الــذي يطمــح إىل أن يكــون شــامالً أن يحيــط علـاً باألشــكال املعروفــة الّتــي ميكــن أن يتّخذهــا
العنــف ،مــع تــرك مجــال لألشــكال األخــرى الّتــي قــد تظهــر .لذلــك يجــب أن يشــر هــذا القانــون إىل أنّــه ميكــن
للعنــف ض ـ ّد ال ّنســاء أن يتّخــذ شــكالً مــن أشــكال العنــف الجســدي واالجتامعــي وال ّنفــي والجنــي (مبــا يف ذلــك
الســيايس ،مــن بــن أشــكال أخــرى .كــا يجــب إيــاء اهتــام
االعتــداء والتّح ـ ّرش الجنس ـيّني) والعنــف االقتصــادي أو ّ
ـرف" واإلجهــاض االنتقــايئ
خــاص ألشــكال محـ ّددة مــن العنــف املؤذيــة جـ ّدا ً ،مثــل قتــل اإلنــاث مبــا يف ذلــك قتــل "الـ ّ
ألج ّنــة اإلنــاث ،وال ّدعــارة ،واالت ّجــار بال ّنســاء والفتيــات ألغـراض االســرقاق واالســتغالل الجنــي ،واالعتــداءات بالحمــض،
والتزويــج املبكــر و/أو القــري (مراجعــة الفصــل  ،)4واختبــار العذريــة ،والخلــو مــن فــروس نقــص املناعــة البرشيــة/
السحر/الشــعوذة ،أو تشــويه األعضــاء التّناســلية لإلنــاث.
اإليــدز ،وإســاءة معاملــة األرامــل ،ومحاكمــة ال ّنســاء بتهمــة ّ

السياقات الّتي ميكن أن يحدث فيها العنف ضدّ املرأ ًة
ج .وصف شامل ملختلف ّ

الســياق الــذي يحــدث
ـأي قانــون شــامل بشــأن العنــف ضـ ّد ال ّنســاء أن يجـ ّرم هــذا العنــف بغـ ّ
ينبغــي بـ ّ
ـض ال ّنظــر عــن ّ
فيــه ،وطبيعــة العالقــة بــن املعتــدي والضحيــة :ســواء أكانــت عالقــة حميمــة أو عائليــة ،بال ـ ّدم أو الــزواج ،أو عالقــة
الســلطة عــى الضّ ح ّيــة ،وبالتّــايل القــدرة عــى التّأثــر فيهــا ،عــى غ ـرار
مهن ّيــة ،أو عالقــة متنــح املعتــدي نوع ـاً مــن ّ
الصعيــد االجتامعــي أو العلمــي أو األديب أو الف ّنــي
ـرب ،أو شــخص مرمــوق عــى ّ
عالقتهــا مــع الطبيــب أو املعلّــم أو املـ ّ
الســمعة ،حتــى موظّفــي الدولــة والقـ ّوات املسـلّحة عــى أنواعهــا .ال بـ ّد ملثــل هــذه
الســيايس ،أو ّ
أي نــوع آخــر مــن ّ
أو ّ
الظــروف ،إن وجــدت ،أن تشـكّل عوامــل مشـ ّددة ،تــؤ ّدي إىل تشــديد العقوبــة عــى املعتــدي .عــاوة عــى ذلــك ،بهــدف
الصمــت بشــأن العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ،يجــب أن يشــمل القانــون أيض ـاً العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء اللــوايت يك ـ ّن
كــر جــدار ّ
خاصــة لل ّنســاء يف ظــروف ميكــن أن تزيــد مــن
شــاهدات يف قضايــا العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء .وأخ ـرا ً ،يجــب منــح حاميــة ّ
الســن (صغـرات أو مسـ ّنات) ،واإلعاقــة ،أو املــرض ،واللجــوء أو الهجــرة -ســواء أكانــت قانونيــة
ضعفهـ ّن كضحايــا ،مثــل ّ
الســجن ،وحالــة الحــرب.
أو
ـاز،
أو غــر قانونيــة -واالحتجـ
ّ

د .أشكال العنف ضدّ املرأة الّتي تتطلّب اهتامماً خاصاً
ال يكفــي أن يذكــر قانــون شــامل للقضــاء عــى العنــف ضـ ّد املــرأة األنــواع املختلفــة للعنــف والظــروف املختلفــة الّتي قد
يحــدث فيهــا ،إذ يجــب توضيــح هــذه الجوانــب .ســركّز هــذا القســم فقــط عــى بعــض الجوانــب الّتــي تتطلّــب توضيحـاً
الصلــة وينبغــي إدراجهــا فيهــا.
خاصـاً ،نظـرا ً لخطورتهــا و/أو ألنّهــا متيــل إىل أن تغيــب عــن التّرشيعــات الوطن ّيــة ذات ّ
ّ
ّ
ت ن
ـالlinkhttps://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticvio� :
ـ� لهــذا القانــون عــى الرابــط اإللكــر ي
و� التـ ي
 186يمكــن العثــور عــى النــص الفرنـ ي
lencecampaign/countryinformationpages/spain/LeyViolenciadeGenerofrances_fr.pdf
ّ
ت ن ّ
ّ
ّ
ـال �http://www.ciem.ucr.ac.cr/IMG/pdf/ley_8589_pe
 187يمكــن العثــور عــى نــص هــذا القانــون باللغــة اإلســبانية عــى الرابــط اإللكــر ي
و� التـ ي
.nalizacion_de_la_vcm-2.pdf
ّ
ً
ّ
ّ
ف
 188يمكننــا أن نذكــر عــى ســبيل المثــال ،بعــض البلــدان الـ ت يـ� تجـ ّـرم أنواعــا محــددة مــن االعتــداء عــى النســاء ،مثــل الحريــق أو الهجمــات بالحمــض ي� بلــدان
مثــل الهنــد وبنغالديــش وباكســتان وكمبوديــا.

( )
( )
( )
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•العنف االقتصادي
يف حــن أ ّن معظــم القوانــن املتعلّقــة بالعنــف ضـ ّد املــرأة تتعامــل مــع أشــكاله الجســديّة والجنسـيّة واألخالقيّــةّ ،إل أ ّن
عــددا ً منهــا يتغــاىض عــن العنــف االقتصــادي ،والعنــف القائــم عــى الوســائل املاليّــة لل ّنســاء وممتلكاتهـ ّن .غــر أ ّن هــذه
رف بهــا رضوريّــان لالســتقالل االقتصــادي لل ّنســاء .يف املقابل،
مســائل محوريّــة؛ فالوصــول إىل املــوارد املاليّــة وح ّريــة التّـ ّ
غالبـاً مــا ينجــم الضّ عــف والتّبعيّــة ،ال سـيّام تجــاه ال ّرجــال ،عــن التّبعيــة االقتصاديّــة الّتــي غالبـاً مــا تكــون ســبباً للعنــف،
ر ،يف شــكل إجبــار ال ّنســاء عــى العمــل أو
ونتيجــة لــه .وميكــن أن تحــدث أعــال العنــف االقتصــادي أو املــايل يف ال ـ ّ
الســندات
منعهـ ّن مــن العمــل ،أو رسقــة مرتّباتهـ ّن أو دخلهـ ّن كل ّيـاً أو جزئ ّيـاً ،أو إلغــاء ،أو حجــز ،أو إتــاف الوثائــق أو ّ
املرتبطــة بحيــازة ال ّنســاء ألمــوال أو ممتلــكات ،أو التــي تثبــت ملك ّيته ـ ّن لهــا .وميكــن أن يتّخــذ العنــف االقتصــادي
واملــايل أيضـاً شــكل متييــز مبــارش أو غــر مبــارش ضـ ّد ال ّنســاء يف األجــر ،أو التّعويــض عــن العمــل ،أو يف الحصــول عــى
القــروض املاليــة ،أو يف الحصــول عــى املـراث.
الصلــة إىل العنــف االقتصــادي ،مثــل القانــون املكســييك بشــأن حـ ّـق ال ّنســاء يف حيــاة آمنــة
ويشــر بعــض القوانــن ذات ّ
ـص املــادة  3منــه عــى أ ّن القانــون يهــدف إىل منــع جميــع أشــكال
مــن العنــف املــؤ ّرخ يف شــباط/فرباير  .2007وتنـ ّ
العنــف ضـ ّد ال ّنســاء طــوال حياتهـ ّن ،وإىل قمــع هــذه األعــال ،والقضــاء عليهــا ،وإيــاء االهتــام لضحاياهــا .ثـ ّم تعـ ّرف
أي فعــل أو إغفــال يقــوم عــى أســاس الجنــدر ويتسـبّب يف أذى نفــي أو بــدين أو
املــادة  5العنــف ضـ ّد ال ّنســاء بأنّــه ّ
مــادي أو اقتصــادي أو جنــي أو معانــاة أو مــوت ،ســواء يف الح ّيــز الخــاص أو العــام .وهكــذا ،يذكــر القانــون العنــف
أي فعــل أو إغفــال يهــدف إىل التّحكــم يف دخــل ال ّنســاء أو منحه ـ ّن رواتــب أقــل مــن
االقتصــادي ،ال ـذّي يع ّرفــه بأنّــه ّ
رواتــب ال ّرجــال ،مقابــل الجهــد والعمــل نفســيهام .كــا يشــر إىل العنــف ضـ ّد املــوارد املال ّيــة أو مصالــح الضّ ح ّيــة ،الّــذي
أي فعــل أو إغفــال يهــدف إىل تدمــر وثائــق أو ســندات أو أمــوال أو ممتلــكات متثّــل وســائل معيش ـ ّية
يع ـ ّرف بأنّــه ّ
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شــخص ّية أو مشــركة للضّ ح ّيــة ،أو االحتفــاظ بهــا أو رسقتهــا.
وعــى املنــوال نفســه ،يذكــر القانــون التّونــي للقضــاء عــى العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ،بتاريــخ  11آب /أغســطس ،2017
أي فعــل أو إغفــال يهــدف إىل اســتغالل ال ّنســاء ،أو حرمانهـ ّن مــن املــوارد
العنــف االقتصــادي ويع ّرفــه يف املــادة  3بأنّــه ّ
االقتصاديــة ،بغــض ال ّنظــر عــن مصدرهــا ،مثــل الحرمــان مــن املــال أو األجــر أو ال ّدخــل ،والتّح ّكــم باألجــور أو ال ّدخــل،
واإلجبــار عــى الــدوام ،أو اإلكـراه عــى العمــل.
وتجــدر املالحظــة إىل أ ّن أيـاً مــن القانــون املكســييك أو التّونــي ال يذكــر رصاحــة العنــف ال ّناتــج عــن حرمــان ال ّنســاء
مــن مرياثه ـ ّن ،أو جــزء منــه ،أو مــن التّمييــز ض ـ ّد ال ّنســاء يف حـ ّـق الحصــول عــى امل ـراث .وهــذه هــي الحــال بال ّرغــم
مــن ال ّنهــج الواســع للعنــف االقتصــادي املشــمول يف القانــون املكســييك ،الــذي يتض ّمــن العنــف املرتبــط باملصالــح
املال ّيــة للضّ ح ّيــة .مــع ذلــك ،يبقــى امل ـراث مــن أه ـ ّم الطّــرق للوصــول إىل الــروة ونقلهــا .ومــن ث ـ ّم ينبغــي أن يكفــل
قانــون شــامل ،للقضــاء عــى العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ،ضــان حـ ّـق ال ّنســاء املتســاوي يف الحصــول عــى امل ـراث وحاميــة
هــذا الحـ ّـق.

ت ن
ن
ف ّ ّ
ّ
ـال �https://www.gob.mx/cms/uploads/attach
ـبا� للقانــون عــى الرابــط اإللكــر ي
 189يمكــن العثــور عــى هــذه التفاصيــل ي� النــص اإلسـ ي
و� التـ ي
.ment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf

( )

89

•االعتداء واالنتهاك الجنس ّيان

يتطلّــب العنــف الجنــي اهتامم ـاً خاص ـاً ،فهــو ليــس مظه ـرا ً منوذجيّ ـاً جــدا ً لعــدم تــوازن الســلطة الذكوريّــة الســائدة
يف املجتمــع وحســب ،بــل أنّــه يسـبّب أيضـاً أرضارا ً جســديّة ونفسـيّة شــديدة .وقــد أظهــرت ال ّدراســات أ ّن مــا بــن 50
و 90باملئــة مــن ضحايــا االغتصــاب يعان ـ َن مــن أرضار يف األعضــاء التّناســلية  190وكذلــك مــن اضطرابــات نفس ـيّة مثــل
الســلوك االنتحــاري 191.ويجــب إيــاء اهتــام خــاص لالغتصــاب ،فهــو أكــر أشــكال االعتــداء
االكتئــاب أو القلــق أو ّ
الجنــي انتشــارا ً .مــع ذلــك ،ال يبلّــغ عنــه يف كثــر مــن األحيــان ،مــا يَحــول دون التّصـ ّدي لــه ومعاقبــة مرتكبيــه .وعنــد
معالجــة مســألة االغتصــاب ،ينبغــي مراعــاة بعــض االعتبــارات:
أ ّوالً ،ينبغــي اعتبــار االغتصــاب اعتــدا ًء عــى ح ّريــة الضّ ح ّيــة وســامتها الجســديّة ،وليــس جرميــة ضـ ّد األرسة أو األخــاق
العامــة .ثانيـاً ،ينبغــي تعريــف االغتصــاب بأوســع املصطلحــات املمكنــة ،ليشــمل جميــع أشــكال اإليــاج الجنــي .ثالثـاً،
يجــب أن يتمحــور حصــول االغتصــاب حــول عــدم املوافقــة عــى الفعــل الجنــي .مبــا أنّــه متّــت معالجــة هــذه األســئلة
يف الفصــل  ،5لــن يتـ ّم إيــاء املزيــد مــن االهتــام هنــا إلّ ملســألة املوافقــة.
تضغــط ال ّنســويات عــى الحكومــات منــذ ســنوات ألن يتضمــن القانــون موضــوع املوافقــة الرصيحــة عــى األفعــال
الجنسـيّة ،املطلوبــة لضــان وجــود اإلرادة الحـ ّرة يف العالقــات الجنســية .تحقيقـاً لهــذه الغايــة ،ال ميكــن افـراض وجــود
املوافقــة مــن خــال غيــاب مقاومــة جســديّة مــن جانــب ضحايــا االعتــداءات الجنسـ ّية .وقــد نجحــت دول مثل أيســلندا
والســويد (أيــار /مايــو  )2018يف تعزيــز مثــل هــذا التّغيــر يف التّرشيــع .ويكتــي هــذا األمــر
(آذار /مــارس ّ )2018
أهميــة خاصــة ،إذ أ ّن غيــاب املوافقــة ال يرافقــه بالــرورة العنــف أو التّهديــد .لقــد أكّــدت ذلــك املحكمــة األوروبيــة
لحقــوق اإلنســان الّتــي ذكــرت يف ق ـرار صــدر يف العــام  1998أ ّن "اتّبــاع نهــج ض ّيــق لتع ّقــب الجرائــم الجنس ـ ّية ،مثــل
اشـراط إثبــات وجــود مقاومــة جســديّة مــن جانــب الضحيــة يف جميــع الحــاالت ،ميكــن أن يــؤ ّدي إىل إفــات عــدد مــن
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املغتصبــن مــن العقــاب ،ويهـ ّدد بالتّــايل الحاميــة الفعل ّيــة لــإرادة الحـ ّرة للفــرد يف الحيــاة الجنسـ ّية".
أي تعريــف ملوافقــة ال ّنســاء،
غــر أ ّن املشــكلة تكمــن يف عــدم تض ّمــن املعاهــدات واملواثيــق ال ّدوليّــة لحقــوق اإلنســان ّ
أو تعبريهــن عــن رغبته ـ ّن الح ـ ّرة يف مامرســة أفعــال جنس ـيّة .فقــد تركــت اتفاقيــة اســطنبول األمــر لل ـ ّدول األعضــاء
الختيــار العبــارات املناســبة يف قوانينهــا لتحديــد املوافقــة يف مــا يتعلــق بالعالقــة الجنسـيّة 193.وأظهــرت دراســة أجرتهــا
منظّمــة العفــو ال ّدوليــة يف العــام  ،2018شــملت  31دولــة أوروبيــة ،أ ّن  8دول فقــط مــن هــذه ال ـ ّدول تعتــر غيــاب
املوافقــة عنـرا ً رئيسـاً يف تعريــف االغتصــاب وهــي :بريطانيــا واســكتلندا وأيرلنــدا الشّ ــالية وبلجيــكا وقــرص وأملانيــا
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والســويد.
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ـايس يف
مــن الواضــح أ ّن اش ـراط وجــود اإلرادة الح ـ ّرة إلقامــة عالقــة جنســية مــن أجــل اســتبعاد االغتصــاب أمــر أسـ ّ
حالتَــن عــى األقــل .تتعلّــق الحالــة األوىل بسـ ّن الضّ حيّــة وقدرتهــا عــى التّعبــر عــن موافقتهــا عــن معرفــة ،ال سـيّام إذا
كانــت تحــت تأثــر مــواد مســكرة (ســواء أكانــت قــد أخذتهــا طوعـاً أو تـ ّم خداعهــا لتناولهــا) .لذلــك ،يــوىص بــأن يعــرف
قانــون شــامل للقضــاء عــى العنــف ضـ ّد ال ّنســاء مبــا يــي:
•تشـكّل عــدم املوافقــة الرصيحــة قرينــة اغتصــاب إذا كانــت الضّ حيــة دون سـ ّن مع ّينــة (وقــد تختلــف هــذه السـ ّن
مــا بــن الــدول ،حيــث تحـ ّدد فرنســا هــذه السـ ّن بـــ 15عامـاً وتونــس بـــ 16عاماً).
• ال ترتبــط املوافقــة بإثبــات حصــول مقاومــة جســديّة ،اســتنادا ً إىل نظريّــة "ال تعنــي ال" ،وبالتّــايل االع ـراف بــأ ّن
غيــاب آثــار مقاومــة عــى الضّ ح ّيــة ال يعنــي بالــرورة أنّهــا وافقــت عــى العالقــة الجنس ـ ّية.
تشــر الحالــة الثّانيــة إىل العالقــة ال ّزوج ّيــة بــن الضّ ح ّيــة والجــاين .ال ميكــن اف ـراض وجــود املوافقــة عــى االنخ ـراط يف
فعــل جنــي عنــد الـ ّزواج؛ ومــن هنــا الحاجــة إىل الحديــث عــن االغتصــاب ال ّزوجــي .غــر أ ّن مفهــوم االغتصــاب ال ّزوجــي
حديــث نســبيّاً يف ال ّنصــوص القانونيــة .وكــا هــو موضــح يف الفصــل  ،5ال تـزال التّرشيعــات الوطنيّــة مــر ّددة يف التطـ ّرق
إليــه .مــن ناحيــة أخــرى ،أ ّدت املنــارصة ال ّنســويّة إىل إدراج مفهــوم االغتصــاب ال ّزوجــي يف بلــدان عديــدة مثــل الدامنــرك
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وســويرسا وفرنســا وتونــس وناميبيــا والربازيــل وبورونــدي وكــوت ديفــوار وكوبــا ،مــن بــن بلــدان أخــرى.

•قتل اإلناث
يُعتـ َـر قتــل اإلنــاث أقــى أشــكال العنــف ضـ ّد ال ّنســاء .لتعريفــه ،ال يكفــي اإلشــارة إىل القتــل املتع ّمــد المــرأة أو فتــاة،
أي أ ّن
فقتــل اإلنــاث هــو أكــر مــن ذلــك .إنّــه عمل ّيــة قتــل امــرأة أو فتــاة ألنّهــا أنثــى 196.ومــا يح ـ ّدده هــو ال ّدافــعّ ،
ال ّنســاء يُســتهدف َن ألنه ـ ّن نســاء.
ـي لل ّنســاء ،خاصــة يف الشّ ــارع ،وأحيانــا
ميكــن أن يتّخــذ قتــل اإلنــاث أشــكاالً مختلفــة .ميكــن أن يقــوم عــى القتــل املنهجـ ّ
الســنوات العــر
بطــرق فظيعــة ،مبــا يف ذلــك بــر األعضــاء .ووفقــاً لبعــض ال ّدراســات يف أمريــكا الالتينيــة ،خــال ّ
املاضيــة ،قُتــل أكــر مــن  400امــرأة بطريقــة مر ّوعــة جــدا ً يف املكســيك ،قــرب الحــدود مــع الواليــات املتّحــدة ،يف حــن
قتلــت  700امــرأة يف غواتيــاال يف العــام  2008بعــد تع ّرضه ـ ّن للتّعذيــب وســوء املعاملــة 197.وت ُبـ ّـن هــذه األرقــام ،إذا
مــا دلّــت عــى يشء ،وجــود اعتقــاد شــائع بــأ ّن حيــاة املــرأة ال تتمتّــع بالقيمــة نفســها كحيــاة ال ّرجــل .وهــي ت ُظهــر
كذلــك غيــاب آليّــات منــع العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء بأشــكاله األقــل ح ـ ّدة ،أو ضعفهــا ،مــا يســمح لهــذا العنــف بال ّنمــو
الصــدد ،أنّــه عــى القانــون الشّ ــامل للقضــاء عــى العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء أن
ليصبــح فتّــاكاً .وتُ َع ـ ّد أه ـ ّم توصيــة يف هــذا ّ
يحـ ّدد قتــل اإلنــاث بالتّحديــد كجرميــة قامئــة بذاتهــا ،كجرميــة تقــوم عــى التّمييــز ضـ ّد ال ّنســاء وازدراء حيــاة ال ّنســاء،
مــا يجعلهــا مختلفــة عــن القتــل "العــادي" .لهــذه الجرميــة اســم خــاص" ،قتــل اإلنــاث" ،وهــو االســم الـذّي ينبغــي أن
يعتمــده مثــل هــذا القانــون.
ّ
ّ
ّ
ّ
ت
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التكيــز هنــا عــى ثالثــة منهــا هــي األشـ ّد
مــن بــن األشــكال املختلفــة الّتــي ميكــن أن يتّخذهــا قتــل اإلنــاث ،ســيكون ّ
حاجــة إىل املعالجــة يف إطــار قانــون شــامل للقضــاء عــى العنــف ضـ ّد ال ّنســاء ،ألنّهــا مســترتة عــن األنظــار ،أو ألنهــا ال
198
تلقــى اإلدانــة أو ال ّرفــض االجتامع ّيــن.

السابقة
» قتل رجل لزوجته أو رشيكته أو رفيقته أو زوجته ّ

الصحــة العامل ّيــة ( ،)WHOمع
بال ّرغــم مــن نــدرة البيانــات واألرقــام يف هــذا املجــالّ ،إل أ ّن ال ّدراســة الّتــي أجرتهــا منظمــة ّ
ـب االســتوايئ ،أظهــرت أ ّن أكــر مــن  35باملئــة مــن جرائــم قتــل ال ّنســاء يف العــامل يرتكبهــا رشكاء
كلّيــة لنــدن ّ
للصحــة والطـ ّ
ـض ال ّنظــر عــن الطبيعــة القانونيّــة للعالقــة بينهــا ،أي ســواء أكانــوا متز ّوجــن أم ال)،
ال ّنســاء ،أو الـ ّ
الســابقون (بغـ ّ
ـركاء ّ
مقارنــة بـــ 5باملئــة مــن جرائــم القتــل الّتــي ترتكبهــا ال ّنســاء ضـ ّد أزواجهـ ّن أو رشكائهـ ّن .ويتناول الفصــل  5هــذه الجرمية.

"الشف"
» جرائم ّ
ـرف" بأنّهــا "طقــوس" تنطــوي عــى قتــل امــرأة أو فتــاة عــى يــد أحــد أف ـراد أرستهــا أو
ميكــن تعريــف جرائــم " الـ ّ
قبيلتهــا أو عشــرتها ،بتهمــة انتهــاك "رشفهــا" بواســطة كلــات أو أفعــال ،أو االشــتباه يف أقوالهــا أو أفعالهــا ،أو حتــى
ـرف" عــى االعتقــاد بــأ ّن ال ّنســاء أقـ ّـل شــأناً مــن ال ّرجــال ،وال تشــمله ّن
بســبب شــائعات حولهــا 200.وترتكــز جرائــم "الـ ّ
مبــادئ حقــوق اإلنســان وكرامــة اإلنســان .وهــي تســتند أيضـاً ،وهــذه ســمتها الخاصــة ،عــى االعتقــاد بــأ ّن املــرأة مصــدر
خاصة،
ـر ارتــكاب هــذه الجرائــم حـرا ً يف دوائــر ّ
تهديــد لســمعة األرسة أو القبيلــة أو العشــرة ،ومكانتهــا .وهــذا مــا يفـ ّ
الســياق األرسي ،الّتــي ال تشــمل ال ـ ّزوج أو الخطيــب فحســب ،بــل أيض ـاً األب أو األخ أو الع ـ ّم أو الخــال أو ابــن
أي يف ّ
العــم أو ابــن الخــال ،إلــخ .بالتّــايل يصبــح املنــزل واألرسة يف بعــض األحيــان أخطــر األماكــن بال ّنســبة إىل ال ّنســاء والفتيــات.
ـرف" .فهــي تحــدث داخــل األرسة ،وهــي بنيــة اجتامعيّــة ذكوريّــة
ـرف" إىل مفهو َمــن :األرسة و"الـ ّ
تســتند جرائــم "الـ ّ
والخاصــة .فــاألب
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ـها
ـ
ميارس
ـي
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ّت
ل
ا
ـيطرة
ـ
بالس
ّ
ّ
منوذج ّيــة تتم ّيــز ّ
الســلوك املقبــول
واألخ والـ ّزوج هــم الذّيــن يقـ ّررون نيابــة عــن ال ّزوجــة واألخــت واالبنــة وحتّــى األ ّم ،فيحـ ّددون مــا هــو ّ
وغــر املقبــول .ويشــمل ذلــك التّفاصيــل اليوميّــة ،مثــل قواعــد اللّبــاس والــكالم ،والقـرارات املصرييّــة يف املســائل املتعلّقــة
"الــرف" مبفهــوم
بالتّعليــم املــدريس والجامعــي ،والعمــل،
"الــرف" ،يرتبــط تعريــف ّ
وخاصــة الــ ّزواج .ويف جرائــم ّ
ّ
الســلوك الــذي ميكــن اعتبــاره انتهــاكاً لــه ،وردود الفعــل الّتــي يسـ ّببها .وغالبـاً مــا تســتند
األرسة هــذا ،وكذلــك طبيعــة ّ
ـر أ ّن القتــل يحــدث يف بعــض األحيــان كــر ّد فعــل ،ليــس عــى
هــذه عــى التّص ـ ّورات االنطباع ّيــة أو املزاج ّيــة ،مــا يفـ ّ
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ـرف" تقــوم عــى مفهــوم متح ّجــر
ســلوك الضّ حيّــة ،لكــن عــى مجـ ّرد األقاويــل أو الشّ ــائعات .بالتّــايل فــإ ّن جرائــم "الـ ّ
عصــب فكــرة الفــرد والحـ ّـق يف تقريــر املصــر،
لـ"الـ ّ
والســمعة املتّصلــة بــاألرسة أو العشــرة ،حيــث يحجــب التّ ّ
ـرف" ّ
خاصــة بال ّنســبة إىل ال ّنســاء والفتيــات.
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 200رجاء ف� هذا ّ
الصدد مراجعة Aurore Schwab, “Crimes of honor on the margin of gender hierarchy", Marginalized women,
ي
vol. 50, n ° 2, 2017, p. 124, available on the following link https://www.erudit.org/fr/revues/crimino/2017-v50-n2-crim.ino03239/1041701ar.pdf
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ـرف" يف قانــون شــامل للقضــاء عــى العنــف ضـ ّد ال ّنســاء مقاومــة اجتامعيّــة متجـذّرة
ميكــن أن يلقــى إدراج جرائــم "الـ ّ
ـرق األوســط وأمريــكا الالتينيّة،
خاصــة يف الـ ّ
يف البنيــة الذكوريّــة لــكل مــن األرسة ومفهــوم "الـ ّ
ـرف" .ويف بعــض البلــدانّ ،
ـرف" بعــض ال ّدعــم القانــوين يف مفاهيــم مثــل ذريعة
ميكــن أن يلقــى أيضـاً عقبــات قانونيّــة ،حيــث قــد تجــد جرائــم "الـ ّ
أي ذريعــة أخــرى تبيــح هــذه الجرائــم .اســتنادا ً إىل هــذه املفاهيــم ،ميكــن تخفيــض
االســتفزاز أو جرميــة عاطف ّيــة أو ّ
ـرف" ،أو حتــى إعفاؤهــم متام ـاً مــن املســؤول ّية الجنائ ّيــة .عــاوة عــى ذلــك ،فــإ ّن هــذه
عقوبــة مرتكبــي جرائــم "الـ ّ
ـب يف مصلحــة ال ّرجــال أكــر منــه
املفاهيــم غــر مح ـ ّددة ،فتخضــع لتفس ـرات مرنــة ،ير ّجــح يف ســياق ذكــوري أن تصـ ّ
ال ّنســاء .وتســمح املــادة  340مــن قانــون العقوبــات األردين عــى ســبيل املثــال ،بتخفيــض العقوبــة عندمــا يقتــل رجــل
أو يهاجــم زوجتــه أو قريبتــه بنــا ًء عــى ا ّدعــاءات "الزنــا" ،أو إذا اكتشــفها بنفســه يف حالــة "الزنــا" .وتفــرض املــادة 409
أي شــخص يقــوم ،عنــد مفاجــأة
الســجن مل ـ ّدة تصــل إىل ثــاث ســنوات عــى ّ
مــن قانــون العقوبــات العراقــي عقوبــة ّ
أي منهــا ،حتــى لــو أ ّدى ذلــك
زوجتــه أو قريبتــه بارتــكاب فعــل "الزنــا" ،بقتلهــا أو االعتــداء عليهــا هــي ورشيكهــا ،أو ّ
إىل الوفــاة أو العجــز املســتمر.
أي مفهــوم مــن هــذا القبيــل يتّصــل بالعــادات أو
أي قانــون شــامل ،للقضــاء عــى العنــف ضـ ّد ال ّنســاءّ ،
ينبغــي أن يلغــي ّ
الشعيــة عــى قتــل ال ّنســاء والفتيــات .وقــد ات ّخــذت دولــة غواتيــاال
ـي
ـ
يضف
ـد
ـ
ق
ـذي
ـ
ال
ـة،
ـ
يني
د
ال
ات
ر
التّقاليــد أو االعتبــا
ّ
ّ
202
هــذه الخطــوة ،يف املــادة  9مــن قانــون العــام  2008بشــأن مكافحــة قتــل ال ّنســاء وجميــع أشــكال العنــف ضـ ّد ال ّنســاء،
203
مدركــة أنّهــا ال ّدولــة الّتــي تشــهد أعــى معـ ّدل يف العــامل لقتــل ال ّنســاء ،والعنــف ضـ ّد ال ّنســاء بشــكل عــام.

» اإلجهاض االنتقايئ

يقــوم اإلجهــاض االنتقــايئ عــى القضــاء االنتقــايئ عــى األجنــة اإلنــاث .وتكمــن خصوصيّاتــه وخطورتــه يف ثالثــة عنــارص:
أوالً ،إنّــه القتــل املنهجــي لإلنــاث؛ وثانيـاً ،إنّــه القتــل الصامــت واملكتــوم ،إذ يتـ ّم عــن طريــق اإلجهــاض ،الــذي غالبـاً مــا
الســياق ،إنــه القتــل الــذي يختبــئ وراء
يحجــب الفعــل وأســبابه وضحايــاه عــن اهتاممــات املجتمــع؛ وثالثـاً ،ويف هــذا ّ
ـص الحـ ّـق يف اإلجهــاض ،الــذي ال ي ـزال مه ـ ّددا ً
حقــوق ال ّنســاء اإلنجابيــة -الّتــي كانــت نتيجــة نضــال طويــل -وباألخـ ّ
ومرفوضـاً عــى نطــاق واســع.
منــذ ســبعينات القــرن التاســع عــر وال ّنســاء منقســات بــن املطالبــة بحريّــة تقريــر إنهــاء الحمــل ،وبــن املطالبــة
الســيطرة عــى العمليــة
بعــدم حرمانهـ ّن مــن الحـ ّـق يف الوجــود .ومــن هنــا يجــب التّمييــز بوضــوح بــن حـ ّـق ال ّنســاء يف ّ
السياســات الّتــي تــؤ ّدي إىل القضــاء عــى األج ّنــة اإلنــاث ،أي بــن حقــوق
اإلنجابيــة ،وبالتــايل الحـ ّـق يف اإلجهــاض ،وبــن ّ
ال ّنســاء اإلنجابيــة والعنــف ضـ ّد ال ّنســاء مــن خــال مامرســات اإلجهــاض التّمييزيّــة.
يف البلــدان الّتــي اعتمــدت سياســات تحديــد ال ّنســل ،تواطــأت التّرشيعــات املتعلّقــة باإلجهــاض املتّصلــة بهــا مــع القيمــة
االجتامعيــة األعــى املعطــاة لحيــاة ال ّرجــال مقارنــة بحيــاة ال ّنســاء ،إلحــداث القتــل االنتقــايئ لألج ّنــة اإلنــاث .وهــذه هــي
والصــن .كــا يــؤ ّدي تطـ ّور التّقن ّيــات الطب ّيــة الحديثــة والتّشــخيص املبكــر لجنــس الجنــن دورا ً رئيسـاً يف
الحــال يف الهنــد ّ
تســهيل مثــل هــذه املامرســات .إذ تســمح التّقن ّيــات الطب ّيــة الحديثــة بالتّخلّــص مــن األج ّنــة اإلنــاث يف عمل ّيــات التناســل
ّ
ّ
ـال _https://www.oas.org/dil/esp/ley_contra_el_femicidio_y
 202يمكــن العثــور عــى هــذا القانــون باللغــة اإلســبانية عــى الرابــط التـ ي
.otras_formas_de_violencia_contra_la_mujer_guatemala.pdf
ّ
ّ
ت
ت
ً
ّ
ـال http://www.millennia2015.
 203رجــاء مراجعــة تقريــر معهــد ديســري للفــرة  2013-2012الــذي أعدتــه ريبيــكا باســكوال براتــس عــى الرابــط التـ ي
org/files/files/Publications/Institut_Destree_Education_Permanente_Perception_situation_femme_Guatemala_Rebe.ca_Pascual_Prats_2011_11_25.pdf
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مبســاعدة طبّيــة ،حيــث ميكــن "إنتــاج" أكــر مــن جنــن واحــد ،ذكــر وأنثــى .وقــد أ ّدى ذلــك كلّــه إىل نتائــج مثــرة للقلــق
يف مــا يتعلّــق بنســبة املواليــد الذكــور واإلنــاث .وإذا كانــت ال ّنســبة العاديّــة ت ـراوح بــن  102و 106ذكــور لــكل 100
أنثــى ،فــإ ّن هــذه ال ّنســب املئويّــة مقلقــة جــدا ً اليــوم يف بعــض البلــدان 112 :ذكـرا ً لــكل  100أنثــى يف ألبانيــا وأرمينيــا،
204
الصــن.
و 116ذكـرا ً لــكل  100أنثــى يف أذربيجــان ،و 117ذكـرا ً لــكل  100أنثــى يف ّ
وبال ّرغــم مــن أ ّن بعــض ال ّنصــوص واالتفاق ّيــات ال ّدول ّيــة تج ـ ّرم هــذه املامرســاتّ ،إل أ ّن التّرشيعــات املحل ّيــة ال ت ـزال
الصــدد .ومــع ذلــك ،ينطــوي قتــل األج ّنــة اإلنــاث عــى متييــز شــديد ضـ ّد ال ّنســاء .إنّــه عنــف
صامتــة يف الغالــب يف هــذا ّ
جســدي ونفــي ضـ ّد ال ّنســاء الحوامــل ،اللــوايت قــد يجــر َن عــى القضــاء عــى أج ّنتهـ ّن اإلنــاث ،وهــو عنــف رمــزي ضـ ّد
ال ّنســاء ككل .غــر أ ّن طــرق مكافحــة هــذه املامرســات ال تـزال مثــرة للجــدل وإشــكاليّة.
الصــدد ،وميكــن لل ـ ّدول أن تعتمــد عليهــا عنــد صياغــة
تق ـ ّدم بعــض الق ـرارات والعهــود ال ّدوليّــة املســاعدة يف هــذا ّ
ترشيعــات ملكافحــة هــذه املامرســات وتجرميهــا .وتحظّــر معاهــدة مجلــس أوروبــا للعــام  ،1997بشــأن حقــوق اإلنســان
أي مســاعدة طبّيــة ميكــن أن تســمح باختيــار جنــس الجنــن 206.واعتمــد مؤمتــر بيجــن للعــام 1995
ـب الحيــويّ 205،
والطـ ّ
االتّجــاه نفســه .بنــا ًء عليــه ،اعتُمــد قـرار الجمع ّيــة العامــة لألمــم املتّحــدة بشــأن الطفلــة يف  11شــباط /فربايــر 1998؛
اللزمــة لحاميــة الطفــات مــن جميــع أشــكال العنــف ،مبــا يف ذلــك
وتحــثّ الفقــرة  3منــه الـ ّدول عــى اعتــاد القوانــن ّ
قتــل الفتيــات واختيــار األج ّنــة حســب الجنــس 207.وينبغــي اســتكامل ذلــك بضوابــط صارمــة للشّ ــفاف ّية يف إحصــاءات
املواليــد ،وبالتدابــر الوقائيــة والحامئيــة ،مثــل التّعليــم والتّدريــب املهنــي الطّبــي املتوافــق مــع االعتبــارات الجندريّــة.

 .4آل ّيات حامية ال ّنساء ضحايا العنف
رغــم أ ّن مــن أهــم العنــارص التــي تضمــن فعال ّيــة القوانــن ،الّتــي تجـ ّرم أنواعـاً مختلفــة مــن العنــف ضـ ّد ال ّنســاء ،هــو
اعتــاد تدابــر لضــان تع ّقــب الجنــاة ومقاضاتهــم ومعاقبتهــم ،ولكــن يجــب ،يف الوقــت نفســه ،إنشــاء آل ّيــات لحاميــة
ال ّنســاء والطفــات مــن املعتديــن ،لتمكينهـ ّن مــن تل ّقــي املعلومــات واملســاعدة املا ّديــة يف وجــه حــاالت الشّ ــدة والعــوز
الّتــي قــد يجــد َن أنفســه ّن فيهــا.

أ .إعالم الضحايا بحقوقه ّن وتدابري الحامية له ّن
أوالً وقبــل كل يشء ،يجــب أن يكفــل القانــون الشّ ــامل للقضــاء عــى العنــف ضــ ّد املــرأة إبــاغ ال ّنســاء والفتيــات
بحقوقهـ ّن كضحايــا .إىل جانــب حمــات التّوعيــة والتّثقيــف الّتــي يتـ ّم نرشهــا يف املجتمــع .ينبغــي أن تحـ ّدد القوانــن
واجــب عنــارص األمــن ،الّذيــن يتل ّقــون شــكاوى متعلّقــة بالعنــف ض ـ ّد ال ّنســاء أو الفتيــات ،إبالغه ـ ّن بحقه ـ ّن القانــوين
الشطــة واألمــن الضحايــا منــذ
والســامة والحرمــة البدنيــة وال ّنفســية .وميكــن أن يطمــن عنــارص ّ
يف الحاميــة واألمــن ّ
ت ن ّ
 204رجــاء ف� هــذا ّ
ّ
ـال https://www.coe.int/fr/web/
الســياق مراجعــة تقريــر مفـ ّـوض حقــوق اإلنســان والمجلــس
األورو� عــى الرابــط اإللكــر ي
بي
و� التـ ي
ي
.commissioner/-/sex-selective-abortions-are-discriminatory-and-should-be-bann-1
ّز ّ
ف
ح� التنفيذ ي� كانون األول /ديسم�ب .1999
 205دخلت هذه المعاهدة ي
ّ
ّ
االطالع عىل ّ
نص هذه المعاهدة عىل ّ
ال.
الت
ابط
الر
 206يمكن
ي
ّ
ّ
ّ
ال
 207يمكن العثور عىل نص القرار عىل الرابط الت ي
.https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/52/106&referer=/english/&Lang=F
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املخصصــة لحاميــة ال ّنســاء مــن العنــف،
مرحلــة مبكــرة :أل ّن هــؤالء العنــارص يف الخطــوط األماميــة يف سلســلة التّدخــات ّ
وأل ّن ال ّنســاء غالب ـاً مــا ال يعرف ـ َن حقوقه ـ ّن ،وأل ّن لــدى عنــارص إنفــاذ القانــون ســلطة التّد ّخــل برسعــة لوضــع ح ـ ّد
ـص املــادة  26مــن القانــون التّونــي للقضــاء
الســياق ،تنـ ّ
لحــاالت وأعــال العنــف ،أو االعتــداء ،واعتقــال الجنــاة .يف هــذا ّ
املختصــة بإعــام الضّ ح ّيــة وجوبـاً بجميــع حقوقهــا املنصــوص
عــى العنــف ضـ ّد ال ّنســاء عــى مــا يــي" :تقــوم الوحــدة
ّ
عليهــا بهــذا القانــون مبــا يف ذلــك املطالبــة بحقّهــا يف الحاميــة لقــايض األرسة".
مــن املهــم التّأكيــد عــى وجــوب إبــاغ الضّ حايــا بحقوقه ـ ّن ،وبالحاميــة املتاحــة له ـ ّن ،بعبــارات يســتطع َن فهمهــا.
خاصــة عندمــا
ـص القانــون عــى واجــب الدولــة يف توفــر مرتجمــن ملســاعدة الضحايــا األجانــبّ ،
وبالتّــايل ،يجــب أن ينـ ّ
ـض ال ّنظــر عـ ّـا إذا كان وضعه ـ ّن قانوني ـاً أو ال.
يتعلّــق األمــر ّ
باللجئــات أو املهاج ـرات ،بغـ ّ

خاصة لتلقّي شكاوى ال ّنساء ضحايا العنف
ب .تخصيص وحدات ّ

الســلطات األمن ّية االســتجابة فــورا ً لطلبــات اإلغاثة
يجــب أن يتطلّــب قانــون شــامل للقضــاء عــى العنــف ضـ ّد ال ّنســاء مــن ّ
والشّ ــكاوى الّتــي تق ّدمهــا ال ّنســاء يف حــاالت العنــف .ويكتــي ذلــك أهميــة خاصــة عنــد مســتوى االســتجابة األ ّوليّــة
للشطــة ،حيــث مــن املعــروف أ ّن ال ّنســاء يخف َنــه ويعتقــد َن أ ّن شــكاواه ّن لــن تؤخــذ عــى محمــل الجـ ّد ،خاصــة إذا كان
ّ
األمــر متعلّق ـاً بالعنــف األرسي .وميكــن العثــور عــى أمثلــة عــى هــذه املامرســة الجيّــدة يف املــادة  7مــن قانــون غانــا
209
بشــأن العنــف األرسي للعــام  208 2007واملــا ّدة  25مــن القانــون التّونــي للقضــاء عــى العنــف ضـ ّد املــرأة للعــام .2017
كــا يجــب أن متنــع القوانــن جميــع عنــارص األمــن مــن محاولــة التّأثــر يف الضّ حايــا ،مــن خــال إجباره ـ ّن إمــا عــى
التّخــي عــن شــكاواه ّن ،أو تغيــر أقواله ـ ّن .ويحظّــر القانــون التّونــي عــى مســؤويل األمــن االنخ ـراط يف مثــل هــذه
الســلطات يف هــذا الصــدد ،خشــية أن تفقــد
الســجن 210.ومــن املهــم اتّخــاذ موقــف صــارم تجــاه ّ
األعــال تحــت طائلــة ّ
ـص جهودهــا ال ّراميــة إىل مكافحــة العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء.
هــذه الســلطات ،وال ّدولــة بأكملهــا ،مصداق ّيتهــا يف مــا خـ ّ
وبال ّنظــر إىل الطّابــع الخــاص لجرائــم العنــف ضـ ّد ال ّنســاء ،وضعــف ضحاياهــا يف املجتمعــات الذكوريّــة باإلجــال ،يــوىص
الخاصــة،
الشطــة واألمــن بشــكل عــام ،فض ـاً عــن الوحــدات
خاصــة يف مق ـ ّرات ّ
ّ
بــأن تطالــب القوانــن بتوفــر أماكــن ّ
خصــص أن يســمح للفــرق املعنيّــة بالتّكيّــف مــع خصوصيّــات مثــل هــذه
لتل ّقــي مثــل هــذه الشّ ــكاوى .ومــن شــأن التّ ّ
الجرائــم واملعاملــة الّتــي تتطلّبهــا ،مــا يســاعد عــى إنفــاذ القانــون بشــكل أكــر فعاليّــة ،وبالتّــايل توفــر فــرص أفضــل
لل ّنجــاح يف مكافحــة هــذا ال ّنــوع مــن العنــف .بــل إ ّن بعــض الـ ّدول تشــرط إدراج امــرأة واحــدة عــى األقــل مــن عنــارص
الشطــة يف هــذه الوحــدات ،كــا هــي الحــال يف القانــون التّونــي 211.فذلــك سيســاعد عــى طأمنــة الضحايــا،
األمــن أو ّ
ويسـ ّهل عليهـ ّن الحديــث عــن االعتــداء الــذي تع ّرضـ َن لــه خاصــة يف ســياق االعتــداء الجنــي.
ّ
ّ
ـال �http://www.africanchildforum.org/clr/Legislation%20Per%20Country/gha
 208يمكــن العثــور عــى هــذا القانــون عــى الرابــط التـ ي
..na/ghana_domviolence_%202007_en.pdf
المختصــة حــال ّ
ّ
توصلهــم ببــاغ أو إشــعار بحالــة ّ
ّ
ّ
التلبــس
ـ� للقضــاء عــى العنــف ضـ ّـد المـرأة" :يجــب عــى أعــوان الوحــدة
 209المــادة
 25مــن القانــون ّ التونـ ً ي
ّ
ش
ن
بجريمــة عنــف ضــد المـرأة التحــول فــورا عــى عـ يـ� المــكان لمبــا�ة األبحــاث بعــد إعــام وكيــل الجمهوريــة".
ّ
ّ
ّ
 210المـ
ـ� للقضــاء عــى العنــف ضــد المـرأة المــؤرخ  11آب /أغســطس " :2017يعاقــب بالســجن مــن شــهر إىل ســتة
ـادة  ،25الفقــرة  ،2مــن ّ القانــون التونـ ي
ّ
المختصــة بالبحــث ف� جرائــم العنــف ضــد المـرأة الــذي ّ
يتعمــد ممارســة ضغــط عــى الضحيــة أو أي نــوع مــن أنــواع اﻹكـراه لحملهــا عــى
أشــهر العــون التابــع للوحــدة
ي
ّ
التنــازل عــى حقوقهــا أو لتغيـ يـر مضمــون شــكواها أو الرجــوع فيهــا".
ّ
ّ
ّ
ف
ـ� للقضــاء عــى العنــف ضــد المـرأة المــؤرخ  11آب /أغســطس " :2017ينـ شـر ي� كل منطقــة أمــن وطـ ن يـ� وحــرس وطـ ن يـ�
ف  211الفصــل  24مــن القاّنــون التونـ ي
مختصــة بالبحــث أو التحقيــق ف� جرائــم العنــف ضــد المـرأة طبقـ ًـا ألحــكام هــذا القانــون ،ويجــب أن تضـ ّـم مــن بـ ي ن
ـ� عنارصهــا نســاء".
ي� كل الوﻻيــات وحــدة
ي

( )
( )
( )
( )
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والشطــة لحفــظ الشّ ــكاوى املتعلّقــة
ـص القوانــن أيض ـاً عــى وجــود سـ ّ
ـجلت خاصــة يف مراكــز األمــن ّ
وينبغــي أن تنـ ّ
ـض ال ّنظــر عــن طبيعتهــا وخطورتهــا .وم ـ ّرة أخــرى ،يتض ّمــن القانــون التّونــي مثــل
بأعــال العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ،بغـ ّ
الســجالت وســيلة ها ّمــة لوضــع إحصــاءات موثوقــة ومح ّدثــة عــن جرائــم
هــذا الحكــم 212.ويُعـ ّد االحتفــاظ مبثــل هــذه ّ
العنــف ضـ ّد ال ّنســاء ،وهــذا بــدوره يشـكّل أداة مفيــدة ليــس فقــط لرصــد مســتويات العنــف ضـ ّد ال ّنســاء يف مجتمــع
معـ ّـن ،بــل أيضـاً وبصــورة خاصــة ،لتقييــم نجــاح اآلل ّيــات القانون ّيــة القامئــة يف مكافحتــه.

الحق يف الدّ عم الط ّبي وال ّنفيس
ج .ضامن ّ

ال جــدل يف أ ّن العنــف ضـ ّد ال ّنســاء أو الفتيــات يسـ ّبب لهـ ّن أذى بدن ّيـاً ونفســان ّياً عــى وجــه الخصــوص 213.لذلــك ،مــن
الصلــة .ويجــب أن يأمــر القانــون بتأمــن التواصــل
الـ
ـروري تزويدهـ ّن بآل ّيــات للحصــول عــى املعلومــات الطب ّيــة ذات ّ
ّ
الصــدد .مــن ناحيــة أوىل،
الصح ّيــة يف هــذا ّ
املؤسســات ّ
الســلطات األمن ّيــة واألط ّبــاء أو املستشــفيات أو ّ
بســهولة بــن ّ
مؤسســة صح ّيــة لتل ّقــي اإلســعافات األول ّيــة ،خاصــة إذا كانــت
الســلطات األمن ّيــة نقــل الضحيــة إىل ّ
يجــب أن يطلــب مــن ّ
الص ّحــي ،ســواء أكانــوا أط ّبــاء
الجــروح شــديدة .ومــن ناحيــة أخــرى ،يجــب أن يشــرط القانــون عــى العاملــن يف القطــاع ّ
الســلطات األمنيّــة أو ال ّنيابــة العا ّمــة كلّــا رأوا أرضارا ً جســديّة أو اضّ طرابــات عقليّــة ميكــن
أو مســاعدين طبّيّــن ،إخطــار ّ
أن تنجــم عــن أعــال عنــف ضـ ّد ال ّنســاء أو الفتيــات.

الحق يف الحصول عىل مأوى وإبعاد الضّ ح ّية عن الجاين
د .ضامن ّ

خاصــة العنــف
ال شـ ّـك أنّــه مــن بــن األســباب الّتــي تجعــل عــددا ً كب ـرا ً مــن ال ّنســاء يــر ّدد َن يف اإلبــاغ عــن العنــفّ ،
ـروري أن يوفّــر القانــون
األرسي أو العنــف يف مــكان العمــل ،الخــوف مــن انتقــام املعتــدي منه ـ ّن .وبالتّــايل ،مــن الـ ّ
تدابــر حامئيــة .وميكــن أن تنقســم هــذه التدابــر إىل نوعــن .يركّــز ال ّنــوع األ ّول عــى فصــل املعتــدي عــن الضّ حيّــة ،إذا مل
يكــن قيــد االحتجــاز بعــد ،وال تـزال اإلجـراءات القضائيّــة معلّقــة ،وميكــن تحقيــق ذلــك عــر إلزامــه بالبقــاء عــى مســافة
معيّنــة مــن مــكان إقامــة الضّ حيّــة ،مــع املالحظــة أنّــه يف الحــاالت الّتــي يشــاركان فيهــا مــكان اإلقامــة نفســه ،يتعـ ّـن
الشيــك الحميــم أو األخ أو غــره ،حيــث ميكــن للضّ ح ّيــة واألطفــال
عــى املعتــدي أن يغــادره ،ســواء أكان ال ـ ّزوج أو ّ
املرافقــن لهــا البقــاء فيــه.

ـص
للســكن .وهــذا مــا ينـ ّ
أ ّمــا ال ّنــوع الثــاين فريكّــز عــى إنشــاء مالجــئ لل ّنســاء ضحايــا العنــف الــايت ال ميلكـ َن ّ
أي مــكان ّ
ـص املــادة  39منــه
عليــه القانــون التّونــي املعنــي بالقضــاء عــى العنــف ضـ ّد املــرأة للعــام  .2017فعــى ســبيل املثــال ،تنـ ّ
كل مــن عهــدت إليــه حاميــة املــرأة مــن العنــف ،مبــا يف ذلــك أعــوان الضّ ابطــة العدليّــة ومنــدويب حاميــة
عــى أنّــه "عــى ّ
الســكن جـ ّراء العنــف لتوفــر اإليــواء مبراكــز حامية
الطفولــة وأعــوان ّ
الص ّحــة وشــؤون املــرأة ...التّد ّخــل يف حــاالت فقــدان ّ
املــرأة ضحيّــة العنــف" .ويــويص دليــل األمــم املتّحــدة للتّرشيعــات املتعلّقــة بالعنــف ض ـ ّد املــرأة ال ـ ّدول بتوفــر مــأوى
الســكان إليــواء ضحايــا العنــف وتوفــر الحاميــة واألمــن له ـ ّن ،ومســاعدته ّن يف العثــور
واحــد لـ ّ
ـكل  10000نســمة مــن ّ
214
عــى ســكن الئــق ،فضـاً عــن توفــر مستشــارين أو مستشــارات كــفء ومــن ذوي/ذوات االختصــاص ملســاعدته ّن.
ّ
التونــ� للقضــاء عــى العنــف ضـ ّـد الم ـرأة المـ ّ
ّ
المختصــة سـ ّ
ـؤرخ  11آب /أغســطس " :2017يوضــع عــى ّ
 212المــادة  24مــن القانــون
ـجل
ذمــة الوحــدة
ي
ّ
مرقــم خــاص بهــذه الجرائــم".
 213رجــاء ف� هــذا ّ
الســياق مراجعــةMarilyn Sawyer Sommer,"Defining Patterns of Genital Injuries from Sexual Assaults: a ،
ي
.review", in Trauma Violence And Abuse, 2007, n ° 3, pp. 270-280
ّ
ت ن ّ
ّ
ّ ش
ال
 214دليل األمم المتحدة للت�يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ،2010 ،ص ،33 .متوافر ع�ب الرابط اإللك� ي
و� الت ي
�https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw-legisla
.tion_ar%20pdf.pdf?la=en&vs=1502
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ه .ضامن التدخل القضايئ املبارش واملعونة القانونية الفوريّة

الشطــة ،إذ تتمتّــع مبك ـ ّون قضــا ّيئ أيض ـاً .واإلج ـراءات القضائيّــة
ال تتوقّــف مكافحــة العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء عنــد ق ـ ّوات ّ
الســبب ،ينبغــي أن تتض ّمــن القوانــن تع ّهــدا ً
مع ّقــدة ،وكث ـرا ً مــا يرتبــط ال ّنجــاح بإتاحــة القوانــن واإلج ـراءات .لهــذا ّ
ـروع فــورا ً يف محاكمــة جرائــم العنــف ضـ ّد ال ّنســاء ،مبجـ ّرد
مــن جانــب مكتــب امل ّدعــي العــام أو الضابطــة العدليّــة بالـ ّ
الســلطات األمنيّــة بهــا .ويجــب أن يتـ ّم ذلــك ســواء أكانــت الضّ حيّــة نفســها أم ال مــن يرفــع ال ّدعــوى أو يطالــب
تبليــغ ّ
بالتّعويــض ،كــا هــي الحــال يف القانــون ال ّنمســاوي ،حيــث يتع ّهــد مكتــب امل ّدعــي العــام تلقائ ّي ـاً مبحاكمــة املعتــدي،
ـض ال ّنظــر عــن شـ ّدة الــرر الــذي لحــق بالضّ ح ّيــة (املــادة  )2( 1مــن قانــون أصــول املحاكــات الجنائ ّية ال ّنمســاوي).
بغـ ّ
خاصــة يف حالــة إطــاق
ويجــب كذلــك تحميــل ال ّنيابــة العا ّمــة مســؤول ّية إحاطــة الضّ ح ّيــة عل ـاً مبجريــات القض ّيــةّ ،
رساح الجــاين بكفالــة بعــد اعتقالــه ،إذ ميكــن أن يع ّرضهــا ذلــك لخطــر هجــات أخــرى ،أو نــوع مــا مــن االنتقــام .وهــذا
مــا ورد يف أحــكام القانــون اإلســباين لحاميــة ضحايــا العنــف األرسي للعــام  .2003كــا أ ّن قانــون العقوبــات ال ّنمســاوي
للعــام  2006يُلــزم مكتــب امل ّدعــي العــام بإبــاغ الضّ ح ّيــة باإلفـراج عــن املعتــدي عليهــا.

اللزمــة ،لضــان حقّهـ ّن يف النفــاذ
وتُعتـ َـر أهـ ّم مســاعدة تحتــاج إليهــا ال ّنســاء ضحايــا العنــف هــي املعونــة القانونيّــة ّ
215
إىل العدالــة ،وخاصــة الحـ ّـق يف مجانيــة العدالــة .ومــع أ ّن بعــض الـ ّدول ،مثــل بلغاريــا ،ال تتطلّــب مــن الضّ حايــا تقديــم
دعــاوى مــن خــال محــامٍ أو محاميــة للحصــول عــى أمــر حاميــة قضــايئّ ،إل أ ّن االســتعانة مبحامــي/ة ســتوفّر فرص ـاً
أفضــل للفــوز يف القض ّيــة .وبالتّــايل ،تصبــح املعونــة القانون ّيــة يف جميــع املراحــل القضائ ّيــة تدبـرا ً أساســياً مــن التدابــر
الحامئ ّيــة لضحايــا العنــف ضـ ّد ال ّنســاء .ومــن هنــا يــوىص بــأن تحـ ّدد القوانــن واجــب ال ّدولــة يف تقديــم هــذه املعونــة
مجان ـاً وتغطيــة جميــع التّكاليــف ،املبــارشة (أتعــاب املحامــي/ة مث ـاً) أو غــر املبــارشة (مثــل ال ّرســوم والفحوصــات
التجمــة الفوريّــة للضّ حايــا األجانــب ،وال سـ ّيام الالجئــات عــى ســبيل املثــال) ،املســتم ّدة مــن الخدمــات
الطّب ّيــة ورســوم ّ
216
القانون ّيــة ،كــا هــي الحــال يف الفل ّبــن وغواتيــاال وإســبانيا وتونــس.

و .األحكام املال ّية

السياســة
تش ـكّل األحــكام املال ّيــة عن ـرا ً مركزيّ ـاً يف سياســة كل دولــة للقضــاء عــى العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ،أل ّن هــذه ّ
مكلفــة للغايــة ،كــا تبـ ّـن كل تدابــر الحاميــة وآل ّياتهــا املــوىص بهــا أعــاه .وال يكفــي وضــع قانــون شــامل للقضــاء عــى
خاصــة لتغطيــة جميــع ال ّنفقــات املســتلزمة لبلــوغ هــذا الهــدف ،بــدءا ً مــن
العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ،بــدون موازنــات ّ
ضــان دعــم الخدمــات األمنيّــة ،وصــوالً إىل توفــر املالجــئ املالمئــة ،وال ّدعــم ال ّنفــي االجتامعــي ملــن يحتــاج إليــه مــن
الضّ حايــا.
مؤسســة "عـرات" (" :)Tearsيف الوقــت الحــايل ال منلــك املــال،
تقــول ال ّناشــطة مــارا غلينــي مــن جنــوب إفريقيــا ،وهــي ّ
ّ
الشطــة).
ـارص
ـ
لعن
ـة
ـ
وعي
ت
وال
ـب
ـ
دري
ت
ال
ـن
ـ
بتأم
ـق
ـ
ل
يتع
ـا
ـ
(خاصــة يف م
ّ
ّ
ّ
لذلــك ال يوجــد تغيــر يُذكــر يف هــذا املجــال ّ
ويقتــر عملنــا عــى عقــد االجتامعــات واملوائــد املســتديرة وحســب .إذا ك ّنــا نريــد تغيــر الوضــع ،علينــا أن نجــد املــال
لذلــك" 217.بالتــايل ،يُستحســن أن تعتمــد ال ـ ّدول موازنــات متوافقــة مــع املنظــور الجنــدري تغطّــي تكاليــف مكافحــة
ـص املــا ّدة  18مــن القانــون
شــاملة للعنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ،عــى أســاس مبــدأ املســاواة بــن ال ّنســاء وال ّرجــال .كــا تنـ ّ
()215
()216
()217

ف
ّ
و�.
القانون البلغاري الصادر ي�  16آذار /مارس  2005بشأن الحماية من العنف الز ج ي
ّ
ّ
ّ
ّ
ف
الرجوع إىل ّ
و� هذا الصدد ،يمكن ّ
الص ي ن
فحت�  41و 42من دليل األمم المتحدة للت ش�يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة المذكور أعاله.
ي
https://fr.allafrica.com/stories/201909030233.html
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األســايس التّونــي للموازنــة املــؤ ّرخ  13شــباط /فربايــر  2019عــى مــا يــي" :يــوزّع قانــون املاليّــة االعتــادات املرصــودة
لنفقــات موازنــة ال ّدولــة حســب مهـ ّـات وبرامــج ...ويعمــل رئيــس الربنامــج عــى إعــداد املوازنــة عــى أســاس أهــداف
ـؤشات تضمــن املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن ال ّنســاء وال ّرجــال ،وبصفــة عا ّمــة بــن فئــات املجتمــع كافّــة مــن دون
ومـ ّ
218
متييــز ،وتخضــع للتّقييــم عــى ذلــك األســاس".

 .5اسرتاتيج ّيات الدّ ولة وآل ّياتها ملنع العنف ومرافقة عمل ّية إنفاذ القانون
تُ َعـ ّد العنــارص املذكــورة أعــاه كلّهــا أساسـيّة يف قانــون شــامل للقضــاء عــى العنــف ضـ ّد ال ّنســاء ،ألنّهــا تعالــج أســبابه
السياســات القامئــة عليــه ،يجــب أيض ـاً رصــد عمل ّيــة التنفيــذ.
الجذريّــة وليــس أعراضــه وحســب .ولضــان اســتدامة ّ
الصــدد مــا يــي:
وتتض ّمــن املامرســات الج ّيــدة يف هــذا ّ
•إنشــاء مراصــد أو برامــج وطن ّيــة بشــأن العنــف ضـ ّد ال ّنســاء .ينبغــي تكليفهــا بإنتــاج املعــارف واملعلومــات ،ورصــد
حــاالت العنــف ،ووضــع إحصــاءات مص ّنفــة حســب طبيعــة أعــال العنــف وخطورتهــا وخصائصهــا االجتامعيــة
وال ّنفســية ،وحســب عمــر الجــاين والضّ حيــة واملســتوى التعليمــي لهــا؛ وينبغــي أيض ـاً أن تكــون مســؤولة عــن
رصــد إنفــاذ القوانــن وتقييــم فعاليّتهــا.
•وضــع برامــج تدريبيّــة محـ ّددة تســتهدف مختلــف املشــاركني يف مكافحــة العنــف ضـ ّد ال ّنســاء ،ال سـيّام العنــارص
واملســؤولني يف األمــن والضابطــة العدليّــة .كــا ينبغــي إيــاء اهتــام خــاص لــرورة احـرام خصوصيّــة الضّ حايــا،
ـرورة.
خاصــة وعاجلــة عنــد الـ ّ
واالهتــام بضعفهـ ّن ،ومنحهـ ّن معاملــة ّ

متخصصــة يف مجــال حقــوق اإلنســان عــى املســتويات التّعليميّــة كافّــة .ينبغــي بهــذه
•وضــع مناهــج تعليميّــة
ّ
املناهــج أن تش ـ ّدد عــى أه ّميــة حقــوق اإلنســان ،ال س ـيّام الكرامــة اإلنســانيّة واملســاواة ،كأســاس لرفــض جميــع
أشــكال العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء.
•إنشــاء آليــات ملنــع العنــف ضــد النســاء والفتيــات يف وســائل اإلعــام .فــا ينبغــي أن يقتــر هدفهــا عــى
خاصــة للتّوعيــة يف هــذا املجــال ،بــل يجــب أيض ـاً إلزامهــا بعــدم بــثّ رســائل أو صــور
املســاعدة يف بــثّ برامــج ّ
أي خطــاب أو ســلوك
تنطــوي عــى ازدراء أو متييــز ض ـ ّد ال ّنســاء ،أو ال ّدعــوة إىل العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ،أو متجيــد ّ
يحمــل مثــل هــذه ال ّرســائل .وميكــن إيجــاد ذلــك عــى ســبيل املثــال ،يف املــا ّدة  14مــن القانــون األســايس اإلســباين
 2004/1بشــأن تدابــر الحاميــة املتكاملــة ضـ ّد العنــف الجنــدري 219،ويف املــا ّدة  11مــن القانــون التّونــي للقضــاء
عــى العنــف ضـ ّد املــرأة 220.ويجــب عــى الهيئــات التّنظيم ّيــة لوســائل اإلعــام ضــان احـرام هــذه اللوائــح (رجــاء
االطــاع عــى املزيــد يف الفصــل .)9

ّ
ّ
ال
 218يمكن العثور عىل هذا القانون عىل الرابط الت ي
.http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2019-15-du----jort-2019-015__2019015000151
ّ
ّ
ّ
ّ
ف
ضد المرأةّ ،
الصفحة .31
 219رجاء ي� هذا الصدد مراجعة دليل األمم المتحدة للت ش�يعات المتعلقة بالعنف
ّ
ّ
ّ
ّ
ف
ّ
ّ
ّ
العمومية
ونس للقضاء عىل العنف ضد المرأة الصادر ي�  11آب /أغســطس  2017عىل أن "تتول وســائل اإلعالم
220
تنص المادة  11من القانون ّالت ي
ّ
ّ
ن ف
ّ
ـاط مــع العنــف
والخاصــة التوعيــة
بمخاطــر العنــف ضــد المـرأة وأســاليب مناهضتــه والوقايــة منــه .وتحــرص عــى تكويــن ّالعاملـ يـ� ي� المجــال ّاإلعـ ي
ـام عــى التعـ ي
ّ
ّ
ف
ّ
ّ
ّ
نمطيــة أو
اإلعالميــة الـ ت يـ� تحتــوي عــى صــور
أخالقيــات المهنــة وحقــوق اإلنســان والمســاواة .ويمنــع إشــهار وبــث المــواد
المســلط عــى النســاء ي� ظــل احـ تـرام
ّ
ّ
ّ
ّ
مشــاهد أو أقــوال أو أفعــال مســيئة لصــورة المـرأة أو المكرســة للعنــف المســلط عليهــا أو المقللــة مــن خطورتــه ،وذلــك بــكل الوســائل والوســائط اإلعالميــة .وعــى
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
للتجــاوزات المنصــوص عليهــا ف� الفقــرة ّ
ّ
الســابقة".
ـمع البــري اتخــاذ التدابـ يـر والعقوبــات المســتوجبة حســب القانــون للتصــدي
ي
هيئــة اﻻتصــال السـ ي

( )

( )
( )
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ال ّنقاط األساسيّة في الفصل السادس:
القانون ّ
ضد المرأة
الشامل المعني بالقضاء على العنف
ّ

الصكوك والعهود الدّ ولية ال ّرئيسة يف ال ّترشيعات الوطن ّية
 .1إدراج ّ

•مــع أ ّن ال ّدعــوة إىل إنهــاء العنــف ضــ ّد املــرأة مل تدخــل يف جــدول األعــال الــ ّدويل حتــى التّســعيناتّ ،إل أ ّن
الصلــة تركّــز اليــوم عــى القضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء،
املعاهــدات والصكــوك ال ّدوليــة ذات ّ
كشــكل مــن أشــكال التّمييــز ،وينبغــي إدخالهــا يف التّرشيعــات الوطنيّــة املعنيّــة بهــذه املســألة.

 .2ملَ الحاجة إىل قانون شامل للقضاء عىل العنف ضدّ املرأة؟

•يجب التّص ّدي للعنف ض ّد املرأة بوصفه انتهاكاً لحقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان بكل اتّساعه وتعقيده.

 .3العنارص ال ّرئيسة لقانون شامل للقضاء عىل العنف ضدّ املرأة

الســياقات الّتــي
•ينبغــي أن يشــمل التّعريــف الواســع للعنــف ضـ ّد املــرأة أشــكاله املختلفــة ،وأن يأخــذ يف االعتبــار ّ
قــد يحــدث فيهــا .كــا ينبغــي فــرض عقوبــات مناســبة لــكل حالــة.
•ينبغــي إيــاء اهتــام خــاص ألشــكال العنــف ال ّراســخة بشــكل خــاص و/أو الضّ ــا ّرة و/أو الّتــي يصعــب مكافحتهــا.
ويشــمل ذلــك العنــف االقتصــادي ،والعنــف الجنــي ،وقتــل اإلنــاث ،مبــا يف ذلــك القتــل عــى يــد الــ ّزوج أو
ـرف" ،واإلجهــاض االنتقــايئ.
الشيــك ،وجرائــم "الـ ّ
ّ
والســياقات
ـبل
ـ
الس
ـع
ـ
جمي
ـمل
ـ
تش
ـعة
ـ
واس
ـات
ـ
مبصطلح
ـاب
ـ
االغتص
ـف
ـ
تعري
ـي
ـ
ينبغ
ـي،
ـ
الجن
ـف
ـ
العن
ـياق
ـ
س
•يف
ّ
ّ
املمكنــة الّتــي قــد يحــدث فيهــا ،مبــا يف ذلــك االغتصــاب ال ّزوجــي .ويجــب أن يكــون العنــر الــروري يف هــذا
التّعريــف هــو عــدم املوافقــة أو عــدم التّعبــر عــن اإلرادة الحـ ّرة الّتــي ال لبــس فيهــا لالنخـراط يف فعــل جنــي ،أو
عــدم القــدرة عــى التّعبــر عــن تلــك اإلرادة وعــدم القــدرة عــى التّعبــر عــن ال ّرفــض.

 .4آل ّيات حامية ال ّنساء ضحايا العنف

•تقــع مســؤوليّة حاميــة ال ّنســاء والفتيــات مــن العنــف عــى عاتــق ال ّدولــة الّتــي يجــب أن تعتمــد جميــع التّدابــر
لحاميــة الضّ حايــا.
واملؤسسـ ّية املتاحــة لحاميــة ضحايــا
•يجــب أن يشــرط التّرشيــع عــى ال ّدولــة أن تؤ ّمــن قامئــة باآلل ّيــات القانون ّيــة
ّ
العنــف ضـ ّد املــرأة ودعمهـ ّن.

 .5اسرتاتيجيات الدّ ولة وآل ّياتها ملنع العنف ومرافقة عمل ّية إنفاذ القانون

•يجب أن يلزم التّرشيع ال ّدولة أن تؤ ّمن قامئة بالتّدابري الوقائيّة ملكافحة العنف ض ّد املرأة.
•يجــب أن يلــزم التّرشيــع ال ّدولــة إنشــاء هيئــات أو برامــج وطنيّــة لرصــد إنفــاذ التّدابــر القامئــة ملكافحــة العنــف
ضـ ّد املــرأة ،وتقييــم فعاليّتهــا.
خاصــة للمســتجيبني األوائــل ،ال سـ ّيام الجهــات الفاعلــة
ـة
ـ
ي
تدريب
ـج
ـ
ام
ر
ب
ـع
ـ
تض
أن
ـة
ـ
•يجــب أن يلــزم التّرشيــع ال ّدول
ّ
ّ
األمن ّيــة والقضائ ّيــة.
متخصصــة بشــأن حقــوق اإلنســان واملســاواة بــن ال ّنســاء
•يجــب أن يلــزم التّرشيــع ال ّدولــة أن تضــع مناهــج تربويّــة
ّ
وال ّرجال.
•يجب أن يلزم التّرشيع ال ّدولة بإنشاء آل ّيات ملنع العنف ضد النساء والفتيات يف وسائل اإلعالم.
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ّ
االطالع
مراجع مختارة للمزيد من

 متوافر عرب ال ّرابط اإللكرتوين التّايل،33 . ص،2010 ،دليل األمم املتحدة للتّرشيعات املتعلّقة بالعنف ض ّد املرأة
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/
unw-legislation_ar%20pdf.pdf?la=en&vs=1502

تقرير منظّمة العفو ال ّدولية عن االغتصاب
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0194522018ENGLISH.PDF

متخصصة يف العنف ض ّد ال ّنساء
نرشة دوريّة
ّ
#https://journals.sagepub.com/home/vaw
Gureyeva, Yuliya Aliyeva, «The Dynamics of Adoption Of The Law On Domestic Violencein Azrbaijan», 2012
The Caucus Reseearch the Resource Center only Azerbaijan,Http://www.academia.edu/5533568
Heise Loti L., Mary Ellsberg, Megan Gotemoeller, « Ending Violence against Women », Population Report,
Baltimore, John Hopkins University, http://www.vawnet.org/domestic-violence/summary.php?doc_
id=272&find_type=web_desc_GC
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الفصل 7
قانون العمل
السياسـيّة مكانتنــا كمواطنــن ومواطنــات ،كذلــك يحـ ّدد الحـ ّـق يف املشــاركة يف ســوق العمــل قدرتنا
كــا تحـ ّدد الحقــوق ّ
رف كمواطنــن مســتقلّني .ومــن هنــا ،تتطلّــب املســاواة الحقيقيّــة بــن ال ّرجــل واملــرأة
عــى التّمتــع بهــذه املكانــة والتّـ ّ
أن يتمتّــع كالهــا باملســاواة الفعليّــة يف ســوق العمــل :الوصــول إليــه ،والبقــاء فيــه ،واالســتفادة منــه .وســيتطلّب
ذلــك إعــادة تعريــف ســوق العمــل ،حيــث ال تـزال الفكــرة الســائدة تؤكــد أن ال ّرجــل هــو املعيــل الوحيــد أو ال ّرئيــس.
وســيعتمد كذلــك إىل ح ـ ّد كبــر عــى إعــادة تعريــف االلتقــاء بــن ســوق العمــل واألرسة ،ال ـذّي ال ي ـزال يــدور حــول
تكويــن ال ّنســاء كمواطنــات يالزم ـ َن املنــزل يف الغالــب وكمق ّدمــات لل ّرعايــة األول ّيــة (الفصــل .)4

 .1املساواة يف الوصول إىل سوق العمل
تتطلّــب املســاواة الجندريّــة ،وعــدم التّمييــز عــى أســاس الجنــدر ،ترشيعــات متوافقــة مــع منظــور الجنــدر يف عالقــات
العمــل .تحقيقـاً لهــذه الغايــة ،يجــب عــى الـ ّدول ،أ ّوالً وقبــل كل يشء ،ضــان املســاواة يف الوصــول إىل ســوق العمــل.
ويجــب إزالــة الحواجــز القانون ّيــة واالجتامع ّيــة والثّقاف ّيــة وال ّدينيــة التّــي تَحــول دون وصــول ال ّنســاء إىل ســوق العمــل،
واالســتعاضة عنهــا بقوانــن تش ـ ّجع ال ّنســاء الــايئ يبحــن عــن عمــل ،وتحفزه ـ ّن ،وتدعمه ـ ّن .ويتطلّــب ضــان حـ ّـق
ال ّنســاء يف العمــل سـ ّن قوانــن تكفــل لهـ ّن الوصــول إليــه عــى قــدم املســاواة مــع ال ّرجــال.
متيــل معــ ّدالت عمــل اإلنــاث يف جميــع أنحــاء العــامل
إىل أن تكــون أدىن مــن مع ـ ّدالت عمــل ال ّرجــال .فوفق ـاً
ملنظمــة العمــل ال ّدوليــة ( ،)ILOبلــغ مع ـ ّدل مشــاركة
ال ّنســاء يف القــوى العاملــة العامليّــة يف العــام  2018نســبة
أي أقــل بنســبة  26.5باملئــة مــن معــ ّدل
 48.5باملئــةّ ،
مشــاركة ال ّرجــال 221.وأشــارت منظمــة العمــل ال ّدوليــة
أيضـاً إىل أنّــه بال ّرغــم مــن حصــول تحســينات طفيفــة يف
الســنوات األخــرةّ ،إل أ ّن التّوقعــات لفــرة 2021-2018
ّ
تشــر إىل أ ّن هــذا املعــ ّدل ســيتباطأ ال بــل ســيرتاجع.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،مــن املر ّجــح أن تكــون ال ّنســاء
عاطــات عــن العمــل يف أج ـزاء كبــرة مــن العــامل ،وأن
يجــد َن أنفســه ّن يف وظائــف هشّ ــة (مثــل العمــل غــر

"ال تــزال املطالــب الكثــرة غــر املتكافئــة التــي
تواجههــا املــرأة يف مــا يتعلــق مبســؤول ّيات األرسة
تتجــى بوصفهــا وج ًهــا مــن أوجــه عــدم
ّ
وال ّرعايــة
املســاواة يف ســوق العمــل مــن حيــث أنــواع الوظائــف
الّتــي تســتطيع املــرأة الوصــول إليهــا وميكــن أن تتمتّع
فيهــا بعمــل مســتدام.
...لذلــك يتطلّــب الحــ ّد مــن الفجــوات الجندريّــة يف
خصيصـاً
ســوق العمــل اتّخــاذ تدابــر شــاملة مص ّممــة ّ
للمــرأة (تقديـرا ً لظروفهــا املتباينــة إىل ح ّد كبــر) ،األمر
الــذي سيســهم يف نهايــة املطــاف يف رفــاه املجتمــع".
منظّمة العمل ال ّدولية ،العاملة العامليّة
واآلفاق االجتامعية :اتجاهات املرأة .12 ،2018

ّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعية :اتجاهات المرأة .2018 ،6
العالمية واآلفاق
منظمة العمل الدولية ،العمالة
221
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends-for-women2018/WCMS_619577/lang--en/index.
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ال ّنظامــي مــن دون إمكانيــة الوصــول إىل نظــم الحاميــة االجتامعيّــة) ،وأن يعان ـ َن ج ـراء "العاملــة الفقــرة" (أن يقع ـ َن
تحــت عتبــة الفقــر عــى ال ّرغــم مــن توظيفهـ ّن) 222.وتعــزو منظمــة العمــل ال ّدوليــة هــذا الوضــع إىل األدوار الجندريّــة
ال ّراســخة والتّمييــز يف ســوق العمــل ،لكــن أيضـاً إىل عــدم اعتــاد الـ ّدول تدابــر كافيــة لعكــس مســار الوضــع القائــم.
تسـ ّجل بعــض املناطــق معـ ّدالت مطلقــة لعمــل ال ّنســاء أدىن نســب ّياً .وقــد حـ ّدد تقريــر منظمــة العمــل ال ّدوليــة نفســه
أ ّن ال ـ ّدول العرب ّيــة ومنطقــة شــال أفريقيــا ومنطقــة جنــوب آســيا تعــاين مــن أكــر فجــوة يف العاملــة بــن ال ّرجــال
ـرق األوســط وشــال أفريقيــا أ ّن 24
وال ّنســاء .ووجــدت دراســة أخــرى أجرِيــت يف العــام  2017وشــملت منطقــة الـ ّ
باملئــة فقــط مــن ال ّنســاء يف هــذه املنطقــة يشــغل َن وظائــف ،مقارنــة بـــ 60باملئــة مــن ال ّنســاء يف بلــدان منظمــة التّعــاون
والتّنميــة يف امليــدان االقتصــادي 223.ووجــدت ال ّدراســة نفســها أ ّن هــذا التّمييــز القائــم عــى أســاس الجنــدر يكلّــف
املنطقــة  575مليــار دوالر كل عــام .مبعنــى آخــر ،بال ّرغــم مــن أ ّن غيــاب ال ّنســاء عــن القــوة العاملــة ميثّــل يف املقــام
األ ّول مســألة تتعلّــق باملســاواة والعدالــة ،إال أنّــه ميثّــل أيض ـاً مشــكلة القتصــاد البــاد .ومثّــة تبايــن صــارخ كذلــك بــن
ـرق األوســط
مســتويات تعليــم ال ّنســاء ومشــاركته ّن يف القــوى العاملــة :فصحيــح أ ّن معظــم الفتيــات يف منطقــة الـ ّ
وشــال أفريقيــا ملتحقــات باملــدارس وأ ّن عــدد ال ّنســاء يف الجامعــات يفــوق عــدد ال ّرجــالّ ،إل أ ّن املنطقــة ال ت ـزال
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تس ـ ّجل أحــد أدىن مع ـ ّدالت توظيــف ال ّنســاء يف العــامل.
اللزمــة
وأشــار تقريــر منظمــة التّعــاون والتّنميــة يف امليــدان االقتصــادي عــى وجــه التّحديــد إىل غيــاب التّرشيعــات ّ
ـرق األوســط وشــال أفريقيــا .وقــد تبـ ّـن أ ّن هــذه هــي
كعائــق أمــام مشــاركة ال ّنســاء يف القــوى العاملــة يف منطقــة الـ ّ
الحــال حتّــى يف املجتمعــات التّــي حقّقــت تق ّدمـاً كبـرا ً ،بــل وأصلحــت نظمهــا القانون ّيــة ،مبــا يف ذلــك دســاتريها ،لجعلهــا
أكــر توافق ـاً مــع منظــور الجنــدر .وتــؤ ّدي كذلــك املواقــف االجتامعيّــة تجــاه ال ّنســاء العامــات دورا ً هام ـاًّ .فاعتقــاد
الســكان بــأ ّن دور ال ّنســاء ال ّرئيــس هــو يف املنــزل يولّــد عقبــات كبــرة أمــام توظيفه ـ ّن ،خصوص ـاً وأ ّن ال ّنســاء
غالبيّــة ّ
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الســائدة .عــاوة عــى ذلــك ،فــإ ّن القيــود املفروضــة
أنفســه ّن قــد يقتنعـ َن يف النهايــة بالقوالــب ال ّنمطيّــة الجندريّــة ّ
الســعوديّة ،أو
للســفر كــا هــو الحــال يف اململكــة العربيّــة ّ
عــى ح ّريــة تن ّقــل ال ّنســاء ،مبــا يف ذلــك الحاجــة إىل محــرم ّ
ـلبي كبــر.
القوانــن التّــي تتطلّــب إذن الــزوج أو األب للعمــل كــا هــو شــائع يف مــر واألردن وليبيــا ،لهــا تأثــر سـ ّ
رشع اتّخاذ خطوات ع ّدة.
ملعالجة هذه الحالة ،ينبغي بامل ّ

أ) إزالة جميع الحواجز القانون ّية ال ّتي تعيق دخول ال ّنساء إىل سوق العمل

إنّهــا خطــوة أوىل رضوريّــة ،وإن كانــت تتطلّــب معارضــة املعتقــدات الثّقاف ّيــة وحتّــى ال ّدين ّيــة ال ّراســخة بق ـ ّوة .تبقــي
الســعوديّة قيــودا ً كبــرة عــى انضــام ال ّنســاء إىل القــوى العاملــة ،مثــل منعهـ ّن مــن العمــل يف األماكــن
اململكــة العرب ّيــة ّ
التّــي ميكــن أن يختلط ـ َن فيهــا مــع ال ّرجــال .ويف حــن بــدأ تخفيــف بعــض هــذه القيــود ،وبال ّرغــم مــن القبــول ،غــر
الرســمي ،األكــر بوجــود ال ّنســاء يف ســوق العمــلّ ،إل أ ّن األهــداف الحاليّــة ال ت ـزال مــن بــن األدىن يف العــامل :تهــدف
( )
( )

 222المرجع نفسه.
ًّ
ّ
التعــاون والتنميــة ف� الميــدان االقتصــادي ،تمكـ ي ن
اقتصاديــا ف ي� بلــدان مختــارة ف ي� منطقــة الـ شّـرق األوســط وشــمال أفريقيــا :تأثـ يـر األطــر
ـ� الم ـرأة
 223منظمــة
ي
ف
ش
القانونيـ�ة ي� الجزائـ�ر ومـصر واألردن وليبيـ�ا والمغـ�رب وتونـ�س  7 ،ت�يــن األول /أكتوبــر https://www.oecd.org/employment/wom�.2017
en-s-economic-empowerment-in-selected-mena-countries-9789264279322-en.htm
ّ
ّ
ال�ق األوسط يعيق النمو" ،ت
روي�ز 17 ،ش
النساء ف� القوى العاملة ف� ش
ت�ين األول /أكتوبر .2017
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المرجع نفسه.

الســعوديّة إىل زيــادة مشــاركة ال ّنســاء يف القــوى العاملــة مــن  22باملئــة إىل  30باملئــة بحلــول العــام .2030
الحكومــة ّ
ويف العــام  ،2018حصلــت ال ّنســاء عــى حـ ّـق القيــادة ،مــا زاد مــن ح ّريــة التّنقــل وفــرص العمــل .ومــع ذلــك ،ال ت ـزال
ال ّنســاء يواجهـ َن صعوبــات خاصــة عــى أســاس الجنــدر :تكلفــة دروس القيــادة ،عــى ســبيل املثــال ،أعــى مبـ ّرات عـ ّدة
الســعوديّات
بال ّنســبة إىل ال ّنســاء مقارنــة بال ّرجــال .ويف الوقــت الــذي يجــرى فيــه تنفيــذ اإلصالحــات ،ال تـزال ال ّناشــطات ّ
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الســجن .بالتــايل،
اللــوايت ناضلـ َن لفــرة طويلــة مــن أجــل هــذا التّغيــر التّرشيعــي يواجهـ َن التّحديّــات ،مبــا يف ذلــك ّ
مــن األهم ّيــة مبــكان أن تصبــح حقــوق ال ّنســاء هدفـاً لجهــود حقيق ّيــة ترمــي إىل تحقيــق التقـ ّدم القانــوين واالجتامعــي.
226

ب) إزالة ال ّتمييز يف مامرسات ال ّتوظيف والفصل

أي متييــز ،مبــارش وغــر مبــارش ،ضـ ّد ال ّنســاء املتق ّدمــات للوظائــف.
مــن األه ّميــة مبــكان أيضـاً أن تحظّــر الـ ّدول وتالحــق ّ
كــا ينبغــي حظــر التّحقيــق يف مــا إذا كــ ّن حامــات أو يخطّطــ َن لإلنجــاب ،أو التحقيــق يف مســؤوليّاته ّن يف توفــر
يل.
ال ّرعايــة؛ كــا ينبغــي حظــر متطلّبــات العمــل التّــي مــن املر ّجــح أن تســتبعد ال ّنســاء ،بال ّرغــم مــن حيادهــا الشــك ّ
وباملثــل ،ينبغــي بال ـ ّدول أن تحظّــر وتالحــق فصــل ال ّنســاء الحوامــل ،أو ال ّنســاء يف إجــازة أمومــة ،أو الــايت يحاول ـ َن
العــودة إىل العمــل عنــد انتهــاء اإلجــازة .بــدالً مــن ذلــك ،ينبغــي مطالبــة أصحــاب العمــل باعتــاد تدابــر العمــل
اإليجــايب ،مثــل توفــر مرافــق لل ّرضاعــة الطّبيعيــة وتغيــر حفّاضــات األطفــال حيــث مــا أمكــن .وفيــا يجــب أن تكــون
الســياق ،يجــب الطلّــب مــن أصحــاب العمــل
الهيئــات ال ّعامــة النمــوذج الـذّي يحتــذى بــه للمامرســات الحســنة يف هــذا ّ
يف القطــاع الخــاص أيض ـاً اعتــاد تدابــر العمــل اإليجــايب ،بأفضــل مــا أوتــوا مــن إمكان ّيــات.

ج) ضامن املساواة يف ظروف العمل لل ّنساء وال ّرجال

تبـ ّـن األدلّــة التّجريب ّيــة أ ّن ضــان املســاواة يف ظــروف العمــل بــن ال ّنســاء وال ّرجــال عامــل هــام يف تحقيــق مع ـ ّدالت
أعــى ملشــاركة ال ّنســاء يف الق ـ ّوة العاملــة .ويعنــي ذلــك ،عــى ســبيل املثــال ،ضــان قــدرة ال ّنســاء عــى العمــل لعــدد
الســاعات نفســه كال ّرجــال ،وضــان ال ّراتــب نفســه مقابــل العمــل ذاتــه (رجــاء االطّــاع عــى املزيــد حــول املوضــوع
ّ
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أدنــاه) ،وعــدم منــع ال ّنســاء مــن االلتحــاق مبهــن معيّنــة .عــاوة عــى ذلــك  ،فــإن سياســات اإلجــازة الوالديــة العادلــة،
التــي تدعــم كالً مــن النســاء والرجــال يف رعايــة أطفالهــم ،ســتضمن أال يتجنــب أصحــاب العمــل توظيــف النســاء
العتقادهــم أنهـ ّن مــن املحتمــل أن يحصلـ َن عــى إجــازة أمومــة مســتقبالً ،وبالتــايل يصبحــن "غــر منتجــات" .ويف حــن
ميكــن أن تبــدو بعــض األنظمــة مبثابــة حاميــة لل ّنســاء (كتحديــد ســاعات عمــل ال ّنســاء عنــد العــودة إىل العمــل بعــد
ـدي وحســب ،الــذي يع ـ ّزز القوالــب ال ّنمطيــة الجندريّــة واملامرســات
الــوالدة)ّ ،إل أنّهــا تأخــذ األمــر مــن املنظــور الوالـ ّ
التّمييزيّــة.

د) إيالء االهتامم ألربع مجموعات من العوامل ال ّتي تؤثّر يف وصول ال ّنساء إىل سوق العمل

السياســات املتعلّقــة باإلجــازة الوالديّــة (التّــي ســتت ّم
السياســات ،ال ســ ّيام ّ
•سياســات التّوظيــف :تفيــد بعــض ّ
مناقشــتها أدنــاه) ،عمــل ال ّنســاء بشــكل مبــارش .كــا أ ّن توافــر ترتيبــات العمــل املرنــة ،مثــل ســاعات العمــل
العــال الذيــن يتح ّملــون مســؤوليات ال ّرعايــة ،ومعظمهــم مــن ال ّنســاء ،رشيطــة
األكــر مرونــة ،ميكــن أن يفيــد ّ

()226
()227
(Alice Newton, ‘How Can Policy Makers Increase Women’s Labor Force Participation?’, Private Sector Development )228
Sarah Hassan, ‘Saudi Women Join the Worforce as Country Reforms’, CNN, 7 February 2018.
ّ
ّ
ّ ف
ّ
ت
ّ
ّ
ـوا� ناضلـ َـن مــن أجــل الحــق ي� القيــادة ،منظمــة العفــو الدوليــةhttps://www.amnesty.org.uk/saudidrivers ،
حــرروا النســاء الســعوديات اللـ ي

.Blog, World Bank, 23 January 2012
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التتيبــات للتّمييــز ض ـ ّد ال ّنســاء بشــكل غــر مبــارش ،عــر إبقائه ـ ّن يف وظائــف بــدوام
عــدم االعتــاد عــى هــذه ّ
التتيبــات لل ّنســاء
جــزيئ ،ويف وظائــف أقــل أجــرا ً .ولتج ّنــب ذلــك ،يجــب اتّخــاذ تدابــر تضمــن إتاحــة هــذه ّ
بــأي حــال مــن األحــوال .باختصــار ،ال ينبغــي تهميــش ال ّنســاء أو
العامــات ،لكــن مــن دون فرضهــا عليهــ ّن ّ
معاقبتهــ ّن بســبب مســؤولياته ّن يف توفــر ال ّرعايــة.
الضيبيــة العادلــة رضوريّــة .ويحتفــظ عــدد مــن البلــدان مبعـ ّدالت رضيبيــة أعــى عــى
السياســات ّ
•الرضائــب :إ ّن ّ
مصــدر ال ّربــح الثــاين يف األرسة ،الــذي مييــل إىل أن يكــون مــن األنثــى ،مقارنــة باألفـراد العازبــن .ويحتفــظ البعــض
الضيبيّــة التّمييزيّــة،
السياســات ّ
ر بال ّنســاء عمليّــاً .يجــب إزالــة هــذه ّ
أيضــاً بسياســات رضيبيّــة مشــركة تــ ّ
واعتــاد نظــم رضيبيّــة فرديّــة ،إذا أريــد تشــجيع ال ّنســاء عــى أن يصبح ـ َن معيــات متســاويات يف ح ـ ّد ذاته ـ ّن
(رجــاء االطــاع عــى املزيــد يف الفصــل .)11
•ال ّتعليــم :إ ّن ضــان حصــول ال ّنســاء والفتيــات عــى
التّعليــم عــى قــدم املســاواة مــع ال ّرجــال والفتيــان

أســايس لضــان قدرتهــ ّن عــى املنافســة
أمــر
ّ
كباحثــات محتمــات عــن العمــل .وينبغــي إزالــة
أي حواجــز تحــول دون التّعليــم ،عــى املســتويات
تخصــص أو اختصــاص (رجــاء مراجعة
كافّــة ،ويف أي ّ
الفصــل .)9

"مــا هــو الهــدف مــن تعليــم بناتنــا إذا ك ّنــا نتوقّــع
منهــ ّن الجلــوس يف املنــزل عندمــا يبلغــ َن ســ ّن
العمــل؟"
مؤسسة عمل صغرية من بيشاور يف باكستان
صاحب ّ

•املواقــف الثّقافيــة :ال ت ـزال املواقــف الثّقافيــة تش ـكّل عائق ـاً رئيس ـاً أمــام مشــاركة ال ّنســاء يف القــوى العاملــة يف
عــدد مــن البلــدان .وميكــن أن تكــون هــذه العوامــل متج ـذّرة يف ال ّديــن أو التّقاليــد أو مجموعــات أخــرى مــن
كل ،أو قــد تقيّــد خياراتهـ ّن ،عــن طريــق تقييدهــا
املعتقــدات ،وقــد متنــع ال ّنســاء مــن البحــث عــن عمــل بشــكل ّ
بوظائــف مع ّينــة ،عــى ســبيل املثــال (مثــل تلــك التّــي ال تتطلّــب اختالطـاً بال ّرجــال) ،أو عــن طريــق تشــجيعه ّن
ُعتــر التّرشيعــات والربامــج التّعليميــة أساســ ّية يف تغيــر هــذه املواقــف
عــى تــرك عملهــ ّن عنــد اإلنجــاب .وت َ
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،بتنســيق مــن
االجتامعيــة ال ّراســخة .فقــد أظهــرت دراســة شــملت منطقــة ّ
هيئــة األمــم املتحــدة لشــؤون املــرأة ومعهــد برومونــدو ،أنّــه ،حتّــى يف الحــاالت التّــي يقبــل فيهــا ال ّرجــال الحاجــة
إىل ترشيــع يش ـ ّجع مشــاركة ال ّنســاء يف العمــل ،كــا هــي الحــال يف املغــرب ،فإنّهــم يحتفظــون بوجهــات نظــر
الســويد ،حيــث
محافظــة حــول األدوار الجندريّــة يف حياتهــم
ّ
الخاصــة 229.وتـ ّم التّوصــل إىل نتائــج مامثلــة بشــأن ّ
أنّــه بال ّرغــم مــن التّقــدم امللحــوظ نحــو تحقيــق املســاواة الجندريّــة (مبــا يف ذلــك اعتــاد ترشيعــات متوافقــة
مــع املنظــور الجنــدري يف عــدد مــن املجــاالت)ّ ،إل أ ّن املواقــف املحافظــة ال ت ـزال قامئــة يف الحيّــز الخــاص ،وال
231
ي ـزال العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء مرتفع ـاً إىل ح ـ ّد كبــر 230،ويُنظــر إىل الشّ ــوارع عــى أنّهــا "أقـ ّـل أمان ـاً" مــن ذي قبــل.

ّ
ّ
ّ
ف ّ
الدوليــة عــن ّ
الرجــال والمســاواة الجندريــة ي� الـ شـرق
 229هيئــة األمــم المتحــدة لشــؤون المـرأة ومعهــد برومونــدو ،فهــم خصائــص الذكــورة :نتائــج مــن الدراســة
األوسـ�ط وشـ�مال أفريقيـ�ا https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/5/understanding-masculin� ،2017 ،
.ities-results-from-the-images-in-the-middle-east-and-north-africa
ف
 230تقريــر المبعــوث الخــاص حــول العنــف ضــد المـرأة ،أســبابه ونتائجــه ،ياكـ ي ن
ـ� ايرتــورك ،مهمــة إىل الســويد ،A/HRC/4/34/Add.3 ،ي�  6شــباط /ف�ب ايــر
.2007

( )
( )
()231
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ه) إزالة الحواجز القانون ّية ال ّتي متنع ّ
اللجئات وطالبات اللّجوء من العمل يف البلدان املضيفة
واللجئــات
اللجئــن ّ
ينبغــي اعتبــار ضــان وصــول ّ
وطالبــي وطالبــات اللّجــوء إىل ســوق العمــل خطــوة
مربحــة لجميــع املعنيّــن :فســيكون هــؤالء قادريــن
عــى أن يُعيلــوا أنفســهم ،وأن يصبحــوا أعضــاء منتجني
يف املجتمــع املضيــف ،كــا ستســتفيد الدولــة املضيفــة
مــن زيــادة اســتقالليتهم .ومــع ذلــك ،ال تـزال الحواجز
اللجئــات
قامئــة وهــي تؤثّــر ،يف معظمهــا ،يف ال ّنســاء ّ
وملتمســات اللّجــوء الــايئ يتع ّرضـ َن للتّمييــز املتعـ ّدد
األشــكال يف ســوق العمــل يف ال ّدولــة املضيفــة ،فض ـاً
عــن التّمييــز املتعــ ّدد الجوانــب املتعلّــق بوضعهــ ّن
املــزدوج بصــورة خاصــة ،نتيجــة ألوجــه الضّ عــف
االتّحــاد الربملــاين الــدّويل ومف ّوضيــة األمــم املتّحــدة
املح ـ ّددة املرتبطــة بالتّقاطــع بــن نوعه ـ ّن الجنــدري
لشــؤون الالجئــن ،دليــل حــول حاميــة الالجئــن الدّوليــن
ووضعهــ ّن كملتمســات لجــوء أو كالجئــات (مثــل
وبنــاء أنظمــة اللّجــوء الحكوميــة ،دليــل الربملانيّــن2017 ،
زيــادة خطــر العنــف عــى أســاس الجنــدر أو أوجــه
الصدمــة الجندريّــة ال ّناشــئة
الضّ عــف ال ّناجمــة عــن ّ
232
باللجئــات وطالبــات اللّجــوء يف
السياســات والتّرشيعــات املتعلّقــة ّ
ـذ
ـ
تأخ
أن
ـب
ـ
ويج
ـل).
ـ
األص
عــن هروبهـ ّن مــن بلــد
ّ
الســعي إىل ادماجهـ ّن اجتامع ّيـاً مــن خــال ســوق العمــل.
االعتبــار تجــارب هــؤالء ال ّنســاء الجندريّــة عنــد ّ
الســاح لطالبــي اللجــوء بالعمــل يف أثنــاء
"يســاعد ّ
البــت يف طلــب اللجــوء ،أو عــى األقــل،
عمل ّيــة
ّ
العمــل لحســابهم الخــاص ،عــى الحـ ّد مــن إقصائهــم
االجتامعــي واالقتصــادي ،وميكــن أن يخفّــف مــن
ـدن اح ـرام ال ـذّات ،ومشــكالت
فقــدان املهــارات ،وتـ ّ
الصحــة العقليــة التــي غال ًبــا مــا تقــرن بالفــرات
ّ
الطّويلــة مــن الفــراغ .كــا ميكــن أن يقلّــل مــن
ويحســن فــرص
تعــ ّرض طالبــي اللّجــوء لالســتغالل
ّ
اندماجهــم إذا ُســمح لهــم بالبقــاء يف البلــد املضيــف،
وكذلــك يع ـ ّزز فرصهــم يف إعــادة االندمــاج بنجــاح يف
ســياق العــودة".

اللجئــن أنّــه ،مبوجــب االلتزامــات القانون ّيــة ال ّدول ّيــة ،يجــب عــى ال ـ ّدول
أوضحــت مف ّوض ّيــة األمــم املتّحــدة لشــؤون ّ
واللجئــات وطالبــي وطالبــات اللّجــوء يف العمــل (أو يف مجــاالت أخــرى مثــل حيــازة
اللجئــن ّ
عــدم التّمييــز ضــ ّد ّ
233
الســكن) .وتتطلّــب املــواد  17إىل  19مــن اتّفاقيّــة األمــم املتّحــدة ّللجئــن للعــام  1951مــن
املمتلــكات أو التّعليــم أو ّ
بالســعي للحصــول عــى عمــل مأجــور .وتحقيقـاً
الســاح ّللجئــن ّ
واللجئــات املوجوديــن عــى أراضيهــا ّ
الـ ّدول ضــان ّ
واللجئــات املعــرف بهــم .وبال ّرغــم مــن أ ّن ذلــك ال يرقــى إىل منــح
لهــذه الغايــة ،يجــب إصــدار وثائــق ســفر ّللجئــن ّ
234
الســفر ألغـراض العمــل .وأشــارت األمــم املتّحــدة أيضـاً إىل
بالســفر ،وبالتّــايل ّ
هــؤالء الجنسـيّةّ ،إل أنّــه سيســمح لهــم ّ
أنّــه ينبغــي ضــان مســتوى معـ ّـن مــن الحاميــة لطالبــي وطالبــات اللّجــوء عــن طريــق العمــل أثنــاء ال ّنظــر يف وضعهــم.
(الســويد) أو
بالســاح لطالبــي وطالبــات اللّجــوء بالعمــل فــورا ً ،مبج ـ ّرد إثبــات هويّتهــم ّ
وتكفــل بعــض ال ـ ّدول ذلــك ّ
مبج ـ ّرد تســجيلهم (اليونــان) .وتقــوم بعــض ال ـ ّدول األخــرى بذلــك مبجــرد تحديــد وضــع هــؤالء كالجئــن أو كالجئــات،
السعــة (الربتغــال ،عــادة بعــد شــهر واحــد) 235.كــا تضمــن بلــدان كثــرة
لك ّنهــا تضمــن حصــول ذلــك عــى وجــه ّ
يف أمريــكا الالّتين ّيــة إمكان ّيــة الوصــول الفــوري إىل ســوق العمــل لطالبــي وطالبــات اللّجــوء .غــر أ ّن البلــدان األخــرى
ّ
ّ
ن ّ
اللجــوء :مســألة االندمــاج ،لجنــة حقــوق الم ـرأة والمســاواة بـ ي ن
األورو�http://www. ،2016 ،
ـ� التابعــة لل�ب لمــان
 232اللجئــات وطالبــات
ـ� الجنسـ ي
بي
.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556929/IPOL_STU (2016) 556929_EN.pdf
ّ
ن ّ
ن ّ
ّ
ّ
ّ
لماني ي ن
الد ي ن
ين
�،
الالجئ�
الالجئ� ،دليل حماية
ومفوضية األمم المتحدة لشؤون
ول
ولي� وبناء أنظمة اللجوء الحكومية ،دليل ال�ب
 233االتحاد ال�ب
ي
ي
لما� الد ي
 ،2017ص.https://www.refworld.org/docid/5a9d57554.html ،54 .
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تســتغرق وقتـاً أطــول .فالواليــات املتّحــدة عــى ســبيل املثــال ،ال تســمح لهــم بالوصــول إىل ســوق العمــل إال بعــد 180
يوم ـاً ،وقــد تكــون هنــاك عقبــات كبــرة يف الحصــول عــى إذن العمــل املطلــوب حتّــى ذلــك الحــن .وســتكون برامــج
التّدريــب ،مبــا يف ذلــك التّدريــب عــى املهــارات والـ ّدورات اللّغويّــة ،مه ّمــة أيضـاً مــن أجــل زيــادة فــرص االندمــاج يف
القــوى العاملــة إىل أقــى حــد .ولهــذه الغايــة ،يجــب إيــاء اهتــام خــاص إىل وضــع طالبــات اللّجــوء ومتطلباته ـ ّن.

 .2املساواة يف األجور واإلعانات املتساوية
مث ّــة أدلّــة دامغــة عــى وجــود ثغــرة جندريّــة يف األجــور واملعاشــات التّقاعديّــة وغريهــا مــن اإلعانــات الحكوميّــة.
ويف جميــع أنحــاء العــامل ،تتع ـ ّرض ال ّنســاء للتّمييــز ليــس فقــط يف قدرته ـ ّن عــى دخــول ســوق العمــل ،لكــن أيض ـاً يف
أجوره ـ ّن ومتتعه ـ ّن باإلعانــات املرتبطــة بالعمــل.

أ) املساواة يف األجور
وفق ـاً لدراســة أج ِريَــت يف العــام  ،2018بلغــت الفجــوة
الجندريّــة العامليّــة يف األجــور (قيــاس الفــرق بــن أجــور
236
بالســاعة.
ال ّرجــال وال ّنســاء)  16باملئة عند قياس األجر ّ
متوســط
غــر أ ّن املعـ ّدل ارتفــع إىل  22باملئــة عنــد قياس ّ
األجــور الشّ ــهرية .وتضيــق هــذه الفجــوة يف البلــدان
غاي رايدر ،املدير العام ملنظّمة العمل الدّولية2019 ،
الســويد التــي تسـ ّجل أدىن
املرتفعــة ال ّدخــل ومــن بينهــا ّ
معــ ّدالت تفــاوت يف األجــور ،فيــا تتّســع يف البلــدان
واملتوســطة ال ّدخــل ،ومــن بينهــا جنــوب أفريقيــا وناميبيــا اللّتــان تسـ ّجالن أعــى مســتويات تفــاوت .ومت ّيــز
املنخفضــة
ّ
األدب ّيــات املتعلّقــة بالتفــاوت الجنــدري يف األجــور بــن مــا يسـ ّمى بالفجــوة الجندريّــة "املـ ّررة" يف األجــور ،التّــي تشــر
ـدن معـ ّدالت تعليمهـ ّن نســب ّياً واختيارهـ ّن للمهــن ذات األجــور املتدنّيــة يف جميــع
ـدن أجــور ال ّنســاء يعكــس تـ ّ
إىل أ ّن تـ ّ
أنحــاء العــامل ،والفجــوة الجندريّــة "غــر املـ ّررة" يف األجــور ،التّــي تشــر إىل الفروقــات التــي ال ميكــن تفســرها بهكــذا
ـض ال ّنظــر عــن مســتويات التّعليــم
عوامــل .وتبـ ّـن األدلّــة التّجريب ّيــة أ ّن ال ّنســاء يكسـ َن دخـاً أقـ ّـل بكثــر مــن ال ّرجــال بغـ ّ
الصناعــة.
وســات ســوق العمــل األخــرى مثــل العمــر ،أو الخــرة ،أو املهنــة ،أو ّ
"تشــكّل الفجــوة الجندريّــة يف األجــور واحــدة مــن
رين
أشـ ّد أنــواع الظّلــم االجتامعــي يف يومنــا هــذا ،ويـ ّ
أن أرى أ ّن القضــاء عــى هــذا الظلــم قــد أخــذ زخـاً
كب ـرا ً يف اآلونــة األخــرة".

ويُعــزى ذلــك يف الغالــب إىل عاملَــن :اســتمرار انخفــاض قيمــة عمــل ال ّنســاء ،ومــا يسـ ّمى "فجــوة أجــور األ ّمهــات".
ويقيــس العامــل األخــر التّبايــن يف األجــور بــن األ ّمهــات وغــر األ ّمهــات ،وقــد تبـ ّـن أنّــه يتفــاوت بشــكل كبــر بــن
البلــدان :مــن  1باملئــة أو أقــل يف كنــدا أو منغوليــا أو جنــوب أفريقيــا إىل  30باملئــة يف تركيــا 238.وتشــمل تفس ـرات
الفجــوة يف أجــور األ ّمهــات :إجــازة األمومــة ،أو التّحــول إىل العمــل بــدوام جــزيئ ،أو العمــل يف وظائــف أكــر مالءمــة
239
ر مبهــن األ ّمهــات".
لــأرسة ،وهــي أيضـاً أقـ ّـل أجـرا ً ،أو "قـرارات توظيــف وترقيــة منط ّيــة عــى مســتوى ّ
املؤسســة تـ ّ
237
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ـا� /نوفمـ بـر ،2018
ـ� لألجــور  :2019/ 2018مــا الــذي يكمــن وراء الفجــوات الجندريــة ي� األجــور 26 ،ت�يــن الثـ ي
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ويقتــي القانــون ال ـ ّدويل مــن ال ـ ّدول اتّخــاذ جميــع التّدابــر املناســبة لضــان حصــول ال ّنســاء عــى أجــر متســا ٍو مــع
أجــر ال ّرجــال .وتُ َعــ ّد اتّفاقيــة منظّمــة العمــل ال ّدوليــة بشــأن املســاواة يف األجــور للعــام  1951إحــدى االت ّفاقيّــات
األساسـيّة للمنظّمــة وقــد ص ّدقــت عليهــا  173دولــة .وهــي تقتــي مــن الـ ّدول أن تكفــل حصــول العـ ّـال كافّـةً ،نســا ًء
ورجــاالً ،عــى أجــر متســا ٍو عــن العمــل املتســاوي القيمــة (املــادة  .)2ويتح ّقــق هــذا الهــدف مــن خــال التّرشيعــات
واملفاوضــات الجامع ّيــة مــن قبــل ال ّنقابــات ،أو مزيــج مــن االثنــن معـاً .وال يعنــي هــذا االلتـزام أ ّن أصحــاب العمــل لــن
يكونــوا قادريــن عــى تحديــد معـ ّدالت أجــور تفاضل ّيــة بــن العـ ّـال ،عــى أســاس فــروق موضوع ّيــة يف العمــل الواجــب
إنجــازه (املــادة ))3( 3؛ غــر أنّــه يعنــي أنّهــا ال ميكــن أن تكــون عــى أســاس الجنــدر.
ومن بني التّدابري التّي ينبغي أن تتّخذها ال ّدول ملعالجة الفجوة الجندريّة يف األجور ما ييل:
•ســ ّن ترشيعــات املســاواة يف األجــور:
يجــب ألّ تشــرط التّرشيعــات عــى
أصحــاب العمــل ضــان املســاواة يف
تحقيــق العاملــة الكاملــة واملنتجــة وتوفــر العمــل الالئــق
األجــر ملوظّفيهــم وحســب ،بــل يجــب لجميــع ال ّنســاء وال ّرجــال ،مبــا يف ذلــك الشّ ــباب واألشــخاص ذوي
أن تفــرض عــى أصحــاب العمــل االلت ـزام اإلعاقــة ،وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل املتكافــئ القيمــة ،بحلــول
مبعايــر الشّ ــفافية واإلبــاغ .وقــد العــام .2030
أدخــل عــدد مــن البلــدان مثــل هــذه
اتّفاق ّيــة منظّمــة العمــل الدّ وليــة بشــأن املســاواة يف
التّرشيعــات ،مبــا يف ذلــك واجــب أصحــاب األجــور للعــام  ،1951املــادة :2
العمــل إظهــار التّدابــر التّــي يتّخذونهــا
للقضــاء عــى الفجــوة الجندريــة يف  .1عــى كل عضــو أن يعمــل ،بوســائل تُوائِــم الطّرائــق املعمــول
ّ
بهــا لديــه يف تحديــد معــدالت األجــور ،عــى جعــل تطبيــق
األجــور .فقــد جعلــت أيســلندا( ،رجــاء
مبــدأ مســاواة العـ ّـال والعامــات يف األجــر لــدى تســاوي قيمــة
مراجعــة القســم  7أدنــاه) ومقاطعتــا العمــل يعــ ّم جميــع العاملــن ،وأن يكفــل هــذا التطبيــق يف
أونتاريــو وكيبيــك الكنديّتــان عــى ســبيل حــدود عــدم تعارضــه مــع تلــك الطرائــق.
املثــال ،إلغــاء الفجــوة يف األجــور إلزام ّي ـاً.
 .2ميكن تطبيق هذا املبدأ بإحدى الوسائل التّالية:
وأدخلــت دول أخــرى مثــل ســويرسا
(أ) القوانني أو األنظمة الوطنيّة؛
نظام ـاً قامئ ـاً عــى الحوافــز يتطلّــب مــن
(ب) أي نظام لتحديد األجور يق ّرره القانون أو يقره؛
الــركات التّــي تســتخدم  50موظّفــاً أو
ّ
والعمل؛ أو
(ج) االتّفاقات الجامعيّة بني أصحاب العمل ّ
أكــر ،وال ّراغبــة يف املشــاركة يف املناقصــات
(د) أي مزيج من هذه الوسائل.
العا ّمــة إج ـراء عمليــات تدقيــق لألجــور
240
وإزالــة الفروقــات التّمييزيّــة يف األجور.
الشكات عىل االمتثال لهذه املتطلّبات.
السويرسيّة أيضاً أداة للتّقييم الذّايت ملساعدة ّ
السلطات ّ
وأوجدت ّ

أهداف األمم املتحدة للت ّنمية املستدامة ،املقصد :8.5

•رصــد الفجــوة الجندريّــة يف األجــور :مــن املهــم تصميــم أدوات إحصائ ّيــة ال تقتــر فقــط عــى أرقــام األجــور
ـر الفجــوة الجندريّــة .يف العــام  2012عــى ســبيل املثــال،
الفعل ّيــة ،بــل تتع ّقــب أيض ـاً العوامــل التّــي قــد تفـ ّ
والص ّحــة األرسيّــة
الســكان ّ
اعتمــد األردن اســتبيان املــرأة األردن ّيــة ،الــذي أديــر بوصفــه جــزءا ً مــن مــروع مســح ّ
()240
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يف األردن للعــام  ،2012مــن أجــل رصــد تجــارب ال ّنســاء مبــا يف ذلــك يف ســوق العمــل .ومــن املتوقّــع أن يكــون
241
إدمــاج منظــور جنــدري يف ال ّنمــوذج الــذي تســتخدمه ال ّدولــة لرصــد التّطــورات يف ســوق العمــل أكــر فعال ّيــة.
•تدابــر مالمئــة يف مجــال األجــور حيــث تتواجــد الفجــوة الجندريّــة :تبـ ّـن أ ّن التدابــر املختلفــة قــد تكــون أكــر
أو أقــل فعاليّــة تبع ـاً لفئــة ال ّدخــل املســتهدفة .فعــى ســبيل املثــال ،تبـ ّـن أ ّن فــرض ح ـ ّد أدىن لألجــور يســاعد
عــى تخفيــف الفجــوة الجندريّــة يف األجــور يف أســفل س ـلّم ال ّدخــل ،مــا دام هــذا الح ـ ّد األدىن بح ـ ّد ذاتــه ليــس
متييزيّ ـاً 242.كــا تبـ ّـن أ ّن اتّفاقــات وقواعــد األجــور الجامع ّيــة التّــي تشــرط متثي ـاً نســائياً يف املناصــب القياديّــة
ال ّنقابيــة ف ّعالــة يف الح ـ ّد مــن الفــوارق يف األجــور يف أعــى س ـلّم ال ّدخــل .وخــر مثــال عــى ذلــك فرنســا ،حيــث
243
ـص القانــون عــى الح ـ ّد مــن الفجــوة الجندريّــة يف األجــور.
قواعــد التّفــاوض الجامعيّــة راســخة وحيــث ينـ ّ
الســواء :ينبغــي ألّ يُنظــر إىل القطــاع الخــاص عــى أنّــه بعيــد
•إدخــال تدابــر يف القطاعــن العــام والخــاص عــى ّ
ومحصــن ضــده .بــل ينبغــي أن يُطلــب منــه نــر بياناتــه املتعلّقــة بالفجــوة الجندريّــة يف
عــن متنــاول القانــون
ّ
األجــور واتّخــاذ اإلج ـراءات لس ـ ّدها .وميكــن أيض ـاً تقديــم حوافــز مثــل الحصــول عــى التّمويــل العــام أو مزايــا
ّاصــة يف تحقيــق املســاواة يف األجــور.
أخــرى ملســاعدة الـ ّ
ـركات الخ ّ

ب) املساواة يف الحصول عىل املعاشات ال ّتقاعد ّية وغريها من املنافع الحكوم ّية

يف مــا يتعلّــق باملعاشــات التّقاعديّــة ،فــإ ّن الفجــوة الجندريّــة تــرك ال ّنســاء املسـ ّنات يف وضــع مســتضعف إىل حـ ّد كبــر.
األوروب ال ـذّي اتّخــذ خطــوات ها ّمــة نحــو تحقيــق املســاواة يف األجــور واملعاشــات التّقاعديــة ،ال
وحتّــى يف االت ّحــاد
ّ
ت ـزال الفجــوة الجندريّــة يف املعاشــات التّقاعديــة كبــرة :فقــد قُـ ّدرت بنســبة  38باملئــة يف العــام  ،2012وتجــاوزت 40
باملئــة يف أملانيــا ولوكســمبورغ وهولنــدا 244.وبال ّرغــم مــن أ ّن البلــدان األوروبّيــة ترفــع تدريجيّـاً سـ ّن التّقاعــد لل ّنســاء إىل
 65ســنةّ ،إل أ ّن الفجــوة الجندريّــة ال ت ـزال قامئــة يف املعاشــات التّقاعديّــة .وميكــن تفســر ذلــك مــن خــال ال ّنظــر إىل
العوامــل البنيويّــة الجندريّــة لعــدم املســاواة املتغلغلــة يف ســوق العمــل .وهــي تشــمل مــا يــي:
•املشــاركة يف ســوق العمــل :إ ّن انخفــاض
معــ ّدالت توظيــف ال ّنســاء وانخفــاض
معــ ّدالت الوصــول إىل مناصــب صنــع
القـرار يف القــوى العاملــة يعنيــان تلقائيّـاً
أ ّن ال ّنســاء ،بشــكل عــام ،لــن يحصلــن
عــى رعايــة ج ّيــدة يف الشّ ــيخوخة مــن
خــال املعاشــات التّقاعديّــة.

( )
( )

"ميكــن فهــم الفجــوة الجندريّــة يف املعاشــات التّقاعديّــة عــى
أنّهــا مجمــوع التفاوتــات الجندريّــة عــى مــدى الحيــاة ،مبــا يف
ذلــك االختالفــات يف مســرة الحيــاة (عقوبــة األمومــة) ،وســوق
العمــل القائــم عــى التّمييــز ،واملعايــر االجتامعيّــة الجندريّــة
والقوالــب ال ّنمط ّيــة عموم ـاً .لذلــك ،ليــس مــن املهــم توضيــح
هــذه املعادلــة وحســب ،بــل وأيض ـاً النظــر يف كيفيّــة ارتبــاط
الفجــوة الجندريّــة يف املعاشــات التّقاعديّــة بأوجــه التّفــاوت
الجندريّــة األوســع يف املجتمــع".
املعهــد األورويب للمســاواة بــن الجنســن ،الفجــوة الجندريّــة يف
األوروب2015 ،
املعاشــات التّقاعديّــة يف االت ّحــاد
ّ

 241المرجع نفسه.89 ،
ّ
ن ف
أد� ي� القطاعــات أو المهــن الـ ت يـ� تغلــب عليهــا عمالــة النســاء أو حـ تـى اســتبعاد القطاعــات أو المهــن الـ تّ يـ�
 242فعــى ســبيل المثــال ،مــن خــال تحديــد أجــور
ّ
ّ
النســاء (مثــل األعمــال ن ز
التغطيــة القانونيــة .المرجــع نفســه.91 ،
الم� ّليــة) مــن
تهيمــن عليهــا
والرجل ،القانون رقم  ،340-2006الجريدة ّ
ب� المرأة ّ
 243قانون المساواة ف� األجور ي ن
الرسمية ،العدد  23 ،71آذار/مارس .2006
ي
ّ
ّ
ّ ف
ّ ف
ّ
ـ� الجنسـ ي ن
األورو� للمســاواة بـ ي ن
األورو�http://eige.europa.eu/ ،2015 ،
قاعديــة ي� االتحــاد
الجندريــة ي� المعاشــات الت
ـ� ،الفجــوة
 244المعهــد
ب
ي
بي
ّ
ّ
ّ
ّ
ف
ّ
ن
" .sites/default/files/documents/MH0415087ENN_Web.pdfفجــوة واســعة ي� معاشــات التقاعــد بـ يـ� الرجــال والنســاء ،منظمــة التعــاون
ّ
ف
والتنميــة ي� الميــدان االقتصــادي" ،آذار /مــارس ،2020
.https://www.oecd.org/gender/data/wide-gap-in-pension-benefits-between-men-and-women.htm

( )
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•توزيــع ســاعات العمــل (ال س ـيّام العمــل بــدوام جــزيئ) :ير ّجــح أن ت ُدفــع ال ّنســاء أكــر مــن ال ّرجــال إىل قبــول
عقــود ســاعات عمــل أقــل والعمــل بــدوام جــزيئ ،فتكــون اشـراكاته ّن يف صناديــق املعاشــات التّقاعديّــة أقــل مــن
اش ـراكات ال ّرجــال ،وكذلــك اســتحقاقاته ّن التّقاعديــة.

ـول مســؤوليّة ال ّرعايــة األ ّوليّــة
•تأثــر إجــازة األمومــة وغريهــا مــن أشــكال اإلجــازات :طاملــا أ ّن ال ّنســاء ميل ـ َن إىل تـ ّ
ألطفاله ـ ّن وألف ـراد األرسة اآلخريــن (مثــل األقــارب املس ـ ّنني) ،فه ـ ّن ميل ـ َن إىل أخــذ املزيــد مــن إجــازات العمــل
وهــذا مــا يؤثّــر ســلباً يف اش ـراكات التّقاعــد.
•الفجــوة الجندريّــة يف األجــور :كــا رأينــا ،غالبـاً مــا تتقــاىض ال ّنســاء أجــورا ً أقــل مــن ال ّرجــال ،مـ ّـا يقلــل تلقائ ّيـاً
مــن معاشــاته ّن التّقاعديــة يف وقــت الحــق مــن الحيــاة.
•عــدم وجــود معــاش تقاعــدي ومنافــع أخــرى للعمــل غــر املأجــور أو العمــل يف االقتصــاد غــر ال ّنظامــي :ال يســتتبع
أي اســتحقاقات ملعاشــات تقاعديّــة ،وهــذا يؤثّــر بشــكل
العمــل غــر املأجــور ،والعمــل يف االقتصــاد غــر ال ّنظامــي ّ
غــر متكافــئ عــى ال ّنســاء.
بوســع الـ ّدول معالجــة هــذا الوضــع وتصحيحــه مــن خــال قوانــن املعاشــات التّقاعديّــة 245.فعــى ســبيل املثــال ،ينبغــي
ألّ يُلحــق حســاب مســاهامت األف ـراد يف صنــدوق املعاشــات التّقاعديــة رضرا ً غــر م ـ ّرر بأصحــاب ال ّدخــل األدىن ،أو
أولئــك الّذيــن تولّــوا أعــال ال ّرعايــة مــن خــال البقــاء كأهــل يف املنــزل ،وكالهــا غالبـاً مــن ال ّنســاء .وميكــن أن تنظــر
ال ّدولــة يف تجديــد اش ـراكات هــؤالء يف ظـ ّـل ظــروف معيّنــة .ويجــب أن تكــون القواعــد واضحــة لــأزواج املطلّقــن،
حيــث كان ال ّرجــل هــو املعيــل ال ّرئيــس وبالتّــايل مؤ ّمــن معــاش التّقاعــد .عــى أقـ ّـل تقديــر ،يجــب اعتبــار املعاشــات
التّقاعديّــة حينــذاك رصيــدا ً يتـ ّم تقاســمه كجــزء مــن ات ّفاقيــة االنفصــال ،بحيــث ميكــن حاميــة ال ّزوجــة .وينبغــي أيضـاً
أن تكــون القواعــد املتعلّقــة بتحويــل املعاشــات التّقاعديّــة مــن زوج أو زوجــة إىل آخر/أخــرى متســاوية جندريّـاً .وإ ّن
األوروب ،ال جــدال بشــأنها بشــكل
بالسـ ّن ،عــى غـرار تلــك املعت َمــدة يف أنحــاء االت ّحــاد
ّ
برامــج تحقيــق التّكافــؤ املتعلّقــة ّ
عــام ،لك ـ ّن رشوط تنفيذهــا مه ّمــة .ومــن هنــا مــن الــروري تحديــد القوانــن التّــي تهــدف إىل تغيــر س ـ ّن التّقاعــد
بوضــوح وإدخالهــا تدريجيّ ـاً ،كرفــع س ـ ّن تقاعــد ال ّنســاء لتتطابــق مــع س ـ ّن تقاعــد ال ّرجــال ،حتــى ال يلحــق اإلجحــاف
بأجيــال معيّنــة مــن ال ّنســاء 246.وقــد تـ ّم تنفيــذ عــدد مــن هــذه اإلصالحــات يف جميــع أنحــاء العــامل ،مبــا يف ذلــك بلــدان
اللتينيّــة التّــي اتّخــذت نهجـاً جندريّـاً إلصــاح املعاشــات التّقاعديــة 247.ومــن شــأن تعزيــز التّقســيم املتســاوي
أمريــكا ّ
للمســؤوليّات داخــل األرسة املعيشــية ،مبــا يف ذلــك تربيــة األطفــال ،أن يســاعد أيضـاً يف تخفيــف هــذه الفــوارق الجندريّة
يف مســتحقّات املعاشــات التّقاعديّــة (املزيــد مــن التّفاصيــل عــن هــذا املوضــوع يف الفصــل .)4

ّ ن
ش
ا� /نوفم�ب .2018
 245رجاء مراجعة  9 ،Josephine Cumbo, ‘How to Close the Gender Pensions Gap’, Financial Timesت�ين الث ي
ّ ً
ّ
ّ
ّ
َ ف
ـا� للغايــة ،تاركــة مــا يقــرب مــن  4ماليـ ن
للنســاء بشــكل مفـ ج ئ
ـ� ام ـرأة ولــدن ي�
 246هــذا مــا حــدث عندمــا رفعــت المملكــة المتحــدة مؤخ ـرا سـ ّـن التقاعــد
ي ّ
ً
ّ
ّ
التميـ ي زـر عــى أســاس الجنــس ّ
ض
ـا� ف� وضــع مـ ّ
والســن عــى حــد ســواء ،ولكنهــا
ـال مجحــف جــدا .وقــد رفــع البعــض دعــوى قضائيــة بذريعــة
ي
خمســينات القــرن المـ ي ي
لــم تنجــحّ .
الرجــاء مراجعــة Amelia Hill, ‘Women Not Entitled to Pension Age Change Compensation, High Court Rules’, The
ش
 Guardian، 3ت�يــن األول /أكتوبــر .2019
ّ
ّ
ّ
ّ ف
ّ
بحثيــة لمعهــد األمــم المتحــدة لبحــوث
الجندريــة ي� أمريــكا اللتينيــة ،ورقــة
 247رجــاء مراجعــة كاميــا أرزا ،إصــاح المعاشــات التقاعديــة والمســاواة
ّ
ّ
االجتماعيـ�ة http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/(httpPublications)/3513162DF26920D5C� ،2012 ،
التنميـ�ة

( )
( )
( )
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 .3ال ّتمييز وال ّتح ّرش الجنيس يف مكان العمل
أ) ال ّتمييز عىل أساس الجندر

ميكــن أن يتّخــذ التّمييــز عــى أســاس الجنــدر يف مــكان العمــل أشــكاالً متن ّوعــة .ويجــب أن يوضــح القانــون أنّــه ينبغــي
أي ظــرف .ويشــمل ذلــك عمليــة التّوظيــف،
أي مرحلــة ،ويف ّ
بأصحــاب العمــل عــدم التّمييــز عــى أســاس الجنــدر يف ّ
ومـ ّدة العمــل وإنهــاءه .وكثـرا ً مــا مي ّيــز أصحــاب العمــل عــى أســاس الجنــدر عنــد تعيــن موظّفــات جديــدات ،أو بعــدم
الســياق ،ال ب ـ ّد مــن اعتــاد تدابــر العمــل اإليجــايب.
توظيــف نســاء ،أو بإبقائه ـ ّن يف وظائــف أقــل أج ـرا ً .ويف هــذا ّ
التقيــات وزيــادة األجــور
ميكــن أن يتّخــذ التّمييــز عــى أســاس الجنــدر أثنــاء العمــل أشــكاالً متن ّوعــة :إغفــال ال ّنســاء يف ّ
وفــرص التّدريــب؛ وإخضــاع ال ّنســاء ملعايــر أكــر رصامــة وتقييــات أشـ ّد مــن نظرائهـ ّن ال ّرجــال؛ وإهانــة املوظّفــات أو
تحقريهـ ّن ،أو إخضاعهـ ّن لبيئــة عمــل معاديــة بســبب جندرهـ ّن 248.يف بعــض األحيــان ،يكــون التّمييــز علنيّـاً ،لك ّنــه غالبـاً
مــا يكــون مســترتا ً ،وبالتّــايل يصعــب إثباتــه إذا رغبــت املوظّفــة يف رفــع شــكوى .لذلــك مــن املهــم أن تنشــئ الـ ّدول أطـرا ً
الســليمة .ويشــمل ذلــك اإللقــاء
رر مــن التّمييــز يف مــكان العمــل وتشـ ّجع بيئــات العمــل ّ
قانون ّيــة تدعــم كل مــن يتـ ّ
بعــبء إثبــات التّمييــز عــى عاتــق أصحــاب العمــل ،مــا يجعــل مــن واجبهــم تربيــر املعاملــة التّفضيل ّيــة عــى أنّهــا غــر
متييزيّــة ،عــى ال ّنحــو املــوىص بــه يف توجيــه املجلــس األورويب  EC/80/97املــؤ ّرخ  15كانــون األول /ديســمرب ،1997
249
الخــاص بعــبء اإلثبــات يف حــاالت التّمييــز عــى أســاس الجنــدر.

ب) ال ّتح ّرش الجنيس

إ ّن التّحـ ّرش الجنــي هــو شــكل مــن أشــكال التّمييــز عــى أســاس الجنــدر الــذي يسـبّب رضرا ً واضحـاً ،ال سـيّام يف بيئــة
الســلوك املحظــور يف ســياق العمــل وتـ ّم تعريفــه كالتــايل:
العمــل .ويشــر التّحـ ّرش الجنــي إىل ّ
ومتعمــد أساســه الجنــس ،مثــل املالمســات البدن ّيــة والعــروض املا ّد ّيــة،
أي ســلوك مقيــت
ـي ّ
ّ
"يشــمل التح ـ ّرش الجنـ ّ
واملالحظــات ذات الطّابــع الجنــي ،وعــرض املــواد اإلباح ّيــة واملطالــب الجنس ـ ّية ســواء بالقــول أو بالفعــل .وميكــن أن
والســامة؛ وهــو متييــزي عندمــا تعتقــد املــرأة ألســباب معقولة
الســلوك مهينـاً ويتسـ ّبب يف مشــكلة ّ
للصحــة ّ
يكــون هــذا ّ
250
أنّ اعرتاضهــا يــيء اىل وضعهــا يف العمــل مبــا يف ذلــك توظيفهــا أو ترقيتهــا ،أو عندمــا يخلــق بيئــة عمــل معاديــة".

ّ
ف
ف
ـر� حقوقــك ف ي� العمــل :التميـ ي زـر الجنــدري ي� العمــل https://www.equalrights.
 248للمزيــد مــن األمثلــة ،مراجعــة منــارصو الحقــوق المتســاوية ،اعـ ي
./org/issue/economic-workplace-equality/discrimination-at-work
ف ّ
التوجيــه ّ EC/2006/54
الصــادر عــن ال لمــان األورو� والمجلــس األورو� ،المـ ّ
ـؤرخ  5تمــوز /يوليــو  ،2006بشــأن تنفيــذ مبــدأ تكافــؤ الفــرص
 249مــدرج ي�
�ب
بي
بي
ّ
ف
ف
ّ
ن
والمســاواة ي� المعاملــة بـ يـ� الرجــال والنســاء ي� مســائل العمالــة والمهنــة (إعــادة صياغــة).
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ز
مي� ضد المرأة (السيداو) :العنف ضد المرأة ،1992 ،الفقرة .18
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أي
يف حــن أ ّن التّحــ ّرش الجنــي ال يســتثني ّ
جنــدر ،يبقــى أ ّن معظــم ضحايــاه يف جميــع
أنحــاء العــامل هــم مــن ال ّنســاء .وهــو ليــس
مجـ ّرد شــكل من أشــكال التّمييــز يف العمل ،بل
هــو كذلــك شــكل مــن أشــكال اإلســاءة القامئــة
عــى أســاس الجنــدر .وقــد ات ّخــذت األمــم
املتّحــدة مؤ ّخ ـرا ً موقف ـاً أقــوى ض ـ ّد التّح ـ ّرش
قـرار الجمع ّيــة العا ّمة لألمــم املتّحــدة  ،148/73/A/RESتكثيف الجهود
الجنــي ،بعــد أن تــ ّم الكشــف يف العــام
ال ّراميــة إىل منــع العنــف ضـ ّد ال ّنســاء والفتيــات بجميع أشــكاله والقضاء
 2019عــن أ ّن  1مــن بــن كل  3موظّفــات يف
عليــه :التّحـ ّرش الجنــي 17 ،كانون األول /ديســمرب 2018
األمــم املتّحــدة أبلغــت عــن تع ّرضهــا للتّحـ ّرش
الجنــي يف العامــن املاضيــن 251.فأصــدرت
األمــم املتّحــدة منــذ ذلــك الحــن ق ـرارا ً يدعــو ال ـ ّدول إىل تكثيــف جهودهــا ملنــع التّح ـ ّرش الجنــي والقضــاء عليــه،
وص ّنفتــه عــى أنّــه انتهــاك لحقــوق اإلنســان وشــكل مــن أشــكال العنــف ضـ ّد ال ّنســاء والفتيــات 252.وقــد دعــت الـ ّدول
إىل اتّخــاذ التّدابــر مــن أجــل:
الخاصــة والعا ّمــة ،مبــا
يــؤ ّدي التّحــ ّرش الجنــي يف األماكــن
ّ
التبويّــة وأماكــن العمــل ،وكذلــك يف
املؤسســات ّ
يف ذلــك يف ّ
الســياق ال ّرقمــي ،إىل بيئــة معاديــة لهــا تأثــر ســلبي آخــر يف
ّ
ال ّنســاء والفتيــات لجهــة التّمتّــع بحقوقهــ ّن وتكافــؤ الفــرص،
الصحــة البدنيّــة والعقليّــة للضّ حايــا ،كــا
ولــه آثــار ســلبيّة يف ّ
ميكــن أن يؤث ّــر ســلباً يف أرسهــ ّن.

"وضــع واعتــاد وتعزيــز وتنفيــذ ترشيعــات وسياســات تتصـ ّدى ملســألة ال ّتحـ ّرش الجنــي بطريقــة شــاملة عــن طريــق
جملــة أمــور ،منهــا حظــر ال ّتحـ ّرش الجنــي والنظــر ،حيثــا اقتــى األمــر ،يف تجرميــه ،ومامرســة العنايــة الواجبــة باتّخــاذ
تدابــر الحاميــة والتدابــر الوقائ ّيــة ،وكفالــة آليــات تقديــم الشّ ــكاوى املالمئــة وإج ـراءات تقديــم التقاريــر ،فضـ ًـا عــن
املســاءلة والوصــول إىل ســبل االنتصــاف املناســبة والف ّعالــة يف الوقــت املناســب ،مبــا يف ذلــك مــن خــال اإلنفــاذ املالئــم
الشطــة والجهــاز القضــايئ لســبل االنتصــاف املــدين وأوامــر الحاميــة والعقوبــات الجنائيــة ،حســب االقتضــاء،
مــن جانــب ّ
253
مــن أجــل القضــاء عــى اإلفــات مــن العقــاب وتج ّنــب تكـرار اإليــذاء".
واألهــم مــن ذلــك ،أ ّن القـرار أوضــح أنّــه يتو ّجــب عــى الـ ّدول ضــان أن تشــمل الحاميــة مــن التّحـ ّرش الجنــي القطــاع
الخــاص .ويعنــي ذلــك ضــان قيــام أصحــاب العمــل يف جميــع القطاعــات بواجبهــم يف منــع حــاالت التّحـ ّرش الجنــي
كافّـ ًة واملعاقبــة عليهــا.
وقــد بــدأت الـ ّدول يف جميــع أنحــاء العــامل ،يف اآلونــة األخــرة ،إدراك أه ّميــة منــع التّحـ ّرش الجنــي يف مــكان العمــل،
واملعاقبــة عليــه  ،وترابطــه مــع العنــف عــى أســاس الجنــدر .فعــى ســبيل املثــال ،أصــدرت أسـراليا قانونـاً للتّمييــز عــى
الســياقات مبــا يف ذلــك
أســاس الجنــس يف العــام  ،1984يحظُــر التّمييــز عــى أســاس الجنــدر يف مجموعــة متن ّوعــة مــن ّ
العمــل .ويحـ ّدد القانــون رصاحــة التّحـ ّرش الجنــي ويحظُــره .كــا يحظُــر توجيــه صــادر عــن االت ّحــاد األورويب التّمييــز
يف العمــل ،مبــا يف ذلــك التّحـ ّرش الجنــي 254.لكــن بال ّرغــم مــن وجــوب تنفيــذ التّوجيهــات يف جميــع الـ ّدول األعضــاءّ ،إل
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‘ ،’One in Three UN Workers Say They Have Been Sexually Harassed in Past Two Yearsرويـ تـرز 16 ،كانــون ّ
األول /ينايــر

.2019
ّ
 252قـرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  ،A/RES/73/148تكثيــف الجهــود ّ
الراميــة إىل منــع العنــف ضـ ّـد النســاء والفتيــات بجميــع أشــكاله والقضــاء عليــه:
ّ
الت ّ
الجنس 17 ،كانون األول /ديسم�ب .2018
حرش
ي
ّ
 253قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة .A/RES/73/148
ّ
ّ
ّ
ّ 254
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الرجــاء مراجعــة التوجيــه رقــم  CE/2002/73تاري ـ ــخ 23
�ب
بي
ً
ّ
ف
ف
ّ
والتدريــب والـ تّـر قّ� عــى الصعيــد المهـ نـ� ش
ن
و�وط العمــل أيضــا.
بتنفيــذ مبــدأ المســاواة ي� المعاملــة بـ يـ� الرجــل والمـرأة ي� مجــال الوصــول للعمالــة
ي
ي
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الصعيــد املحـ ّـي .ومــع أ ّن قوانــن االت ّحــاد األورويب تطغــى
أنّهــا تــرك بعــض املرونــة يف مــا يتعلــق بكيفيــة دمجهــا عــى ّ
عــى التّرشيعــات الوطنيّــة املتعارضــة معهــاّ ،إل أ ّن اللوائــح وحدهــا تصبــح ســارية املفعــول بشــكل مبــارش ،مــن دون
األوروب موقفـاً أكــر حزمـاً
أي تفاصيــل إضافيــة مــن قبــل الـ ّدول األعضــاء .لــذا ســيكون مــن األجــدى أن يتّخــذ االتّحــاد
ّ
ّ
الحساســة ،واملتّصلــة مبواطنــة ال ّنســاء ،وأن يصــدر لوائــح واضحــة بشــأن املســائل املتعلقــة بالجنــدر،
ـألة
ـ
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ه
ـأن
ـ
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ّ
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ـ
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مبــا يف ذلــك التّحـ ّرش
ّ
ّ
ّ
الصــدد .فعــى ســبيل املثــال ،اعتمــدت مملكــة املغــرب قانونـاً أشـ ّد رصامــة بشــأن
وت ُحـرِز دول أخــرى تق ّدمـاً يف هــذا ّ
255
العنــف ضـ ّد ال ّنســاء يف العــام  ،2016تض ّمــن توفــر املزيــد مــن الحاميــة لضحايــا التّحـ ّرش الجنــي .وقــد فعلــت ذلــك
بعــد بــروز تقاريــر تفيــد بــأ ّن القوانــن القامئــة ال تن ّفــذ يف هــذه املجــاالت ،مــا تــرك ال ّنســاء بــدون حاميــة حتّــى يف
حــاالت االعتــداء 256.ويحظّــر القانــون الجديــد التّحـ ّرش الجنــي يف األماكــن العامــة ،ويف مــكان العمــل ،وعــر اإلنرتنــت.
ويف حــن ال تـزال بعــض الثغـرات الخطــرة تشــوب القانــون املغــريبّ 257،إل أ ّن التّجريــم الرصيــح للتحـ ّرش والعقوبــات
املشـ ّددة املفروضــة عليــه ،شـكّلت خطــوة مه ّمــة ،تشــر إىل التـزام ال ّدولــة بالقضــاء عــى العنــف والتّمييــز عــى أســاس
258
الجنــدر بجميــع أشــكاله.
تتول القوانني ما ييل:
بهدف معالجة التّمييز عىل أساس الجندر والتّح ّرش الجنيس يف العمل ،يوىص بأن ّ
ـص عــى سياســة عــدم التســامح إطالقـاً مــع جميــع أشــكال التّمييــز عــى
•اعتــاد مد ّونــات ســلوك وآل ّيــات إبــاغ تنـ ّ
أســاس الجنــدر والتحـ ّرش الجنيس.
والخاصــة عــى حــ ّد ســواء ،وفــرض
السياســات لتشــمل قطاعــات العمــل كافّــة ،العا ّمــة
ّ
•توســيع نطــاق هــذه ّ
عقوبــات عــى عــدم االمتثــال.
السياسات ،مبا يف ذلك توفري املبادئ التّوجيهيّة وتدريب هيئات اإلنفاذ وال ّرقابة.
•تعزيز ثقافة االمتثال لهذه ّ
ال بـ ّد أن متتـ ّد الحاميــة عــر قطاعــات العمــل كلّهــا وســياقاته املختلفــة .ويشــمل ذلــك العامــات املنزليّــات اللــوايت غالبـاً
مــا يك ـ ّن أكــر عرضــة للتّمييــز والتّح ـ ّرش الجنــي ،لكــن يُر َّجــح أيض ـاً أن تتجاهله ـ ّن التّرشيعــات التّــي تتنــاول بيئــات
العمــل "التّقليديّــة" .وكــا أوضحــت األمــم املتّحــدة ،يجــب التّص ـ ّدي للتّمييــز والتّح ـ ّرش عــر اإلنرتنــت كذلــك :يتعـ ّـن
والتهيــب
منصــات عــر اإلنرتنــت منــع إدامــة ثقافــة التّح ـ ّرش والتّن ّمــر ّ
عــى رشكات التّكنولوجيــا ال ّرقم ّيــة التّــي متلــك ّ
التبيــة والتّدريــب يف هــذا املجــال .إذ تبقــى
ض ـ ّد ال ّنســاء 259.وقــد أكّــدت األمــم املتّحــدة م ـرارا ً وتك ـرارا ً عــى أهم ّيــة ّ
الطّريقــة الوحيــدة لضــان تغيــر املواقــف االجتامع ّيــة واألمنــاط الثّقاف ّيــة يف أماكــن العمــل يف جميــع أنحــاء العــامل ،هــي
تثقيــف األفـراد بشــأن أهم ّيــة عــدم التّســامح إطالقـاً مــع التّمييــز عــى أســاس الجنــدر والتّحـ ّرش الجنــي ،يف العمــل
الســياق.
والسياســات دورا ً تثقيف ّيـاً مهـ ّـاً يف هــذا ّ
وخارجــه .وتــؤ ّدي القوانــن ّ
ّ ّ
 255القانون رقم  103-13بشأن مكافحة العنف ضد النساء.2018 ،
ّ ّ
ّ
والت ّ
" 256المغرب ّ
الجنس" ،الجزيرة 12 ،أيلول /سبتم�ب .2018
حرش
يجرم العنف ضد النساء
ي
 257المرجع نفسه.
ّ
ّ
ف
ّ
ّ
الجندريــةّ ،
الرجــاء مراجعــة الم ـرأة ومــكان العمــل:
المصممــة لتغيـ يـر ثقافــة مــكان العمــل ي� مجــال المســاواة
 258للحصــول عــى مثــال عــى التدابـ يـر الشــاملة
ّ
ّ
ّ
ب� الجنسـ ي ن
كيف يمكن ألصحاب العمل النهوض بالمســاواة ي ن
الكنديةhttps://www.canada.ca/en/ ،2019 ،
والتنوع ،برنامج العمل التابع للحكومة
ـ�
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المرجع نفسه.

 .4إجازة األمومة واألبوة واإلجازة الوالدية
تــرز حاجــة مل ّحــة لتوفــر إجــازات والديــة عادلــة ِ
ومالئــة ،وحاميــة مــن العقوبــات للوالديــن ،خصوص ـاً األ ّمهــات،
اللــوايت يخــر َن االســتفادة منهــا .ويف حــن أن ات ِّبــاع سياســة ســخ ّية إلجــازات األمومــة أمــر مهــم ،كــا ورد يف الفصــل ،4
ّإل أنّــه ال ينبغــي تصميمهــا إلدامــة القوالــب النمطيــة القامئــة عــى الجنــدر .وتتّجــه البلــدان بشــكل متزايــد نحــو وضــع
ـدري مقارنــة مــع مــا كانــت عليــه يف املــايض ،ال سـ ّيام مــن خــال تيســر
نظــم أكــر مرونــة ومتوافقــة مــع املنظــور الجنـ ّ
مشــاركة اآلبــاء يف مســؤوليات رعايــة األطفــال .عــى ســبيل املثــال ،عــزز االتحــاد األورويب أحــكام اإلجــازة الوالديّــة يف
ـكل مــن الوالديــن.
العــام  2018مــن خــال اعتــاد توجيــه جديــد يهــدف إىل تحســن التــوازن بــن العمــل والحيــاة لـ ّ
ويع ـ ّزز التوجيــه الحــق القائــم يف إجــازة مدفوعــة األجــر ملــدة  4أشــهر للوالديــن؛ كــا يق ـ ّدم إجــازة ملقدمــي الرعايــة
تصــل إىل  5أيــام للعـ ّـال أو العامــات الذيــن يقدمــون الرعايــة الشــخصية أو الدعــم ألحــد األقــارب أو األشــخاص الذيــن
يوســع نطــاق الحــق الحــايل يف طلــب ترتيبــات عمــل مرنــة للوالديــن 260.عــاو ًة عــى
يعيشــون يف األرسة نفســها؛ كــا ّ
ذلــك ،يفــرض التوجيــه ،يف الــدول األعضــاء كافّــة ،إلزام ّيــة تحديــد إجــازة أب ـ ّوة ملــدة  10أيــام عــى األقــل غــر قابلــة
للتبديــل بُعيــد والدة الطفــل ،ويتـ ّم تعويضهــا عــى األقــل بقــدر اإلجــازات املرضيــة .وقــد اعتُمــد هــذا التدبــر اعرتافـاً
ـدري يف توفــر رعايــة األطفــال ،وعــى أســاس األدلــة التجريب ّيــة التــي تبـ ّـن أن مســتوى االســتفادة مــن
بالتفــاوت الجنـ ّ
اإلجــازات (اآلبــاء الذيــن يســتفيدون بالفعــل مــن اإلجــازة التــي يحــق لهــم الحصــول عليهــا قانونـاً) يــزداد عندمــا تكــون
اإلجــازة غــر قابلــة للتبديــل .وتبـ ّـن أن املنافــع األخــرى تشــمل تقاســم املســؤوليات املنزليــة بــن الوالديــن ،فضـاً عــن
261
مشــاركة الرجــل يف األعــال املنزليّــة غــر مدفوعــة األجــر ،مــا يــؤدي إىل ارتفــاع مع ـ ّدالت عمــل املــرأة.
ـادي ،فــإن فنلنــدا هــي البلــد الوحيــد
ووفق ـاً لتقريــر صــدر مؤخ ـرا ً عــن منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصـ ّ
262
يف العــامل الــذي يقــي فيــه اآلبــاء وقتـاً مــع أطفالهــم يف ســن املدرســة أكــر مــن األمهــات .ويعــزى هــذا ،فضـاً عــن
لقــب فنلنــدا غــر الرســمي كأفضــل بلــد يف العــامل للوالديــن ،إىل مزيــج مــن التدابــر الترشيعيــة والسياســات الراميــة
إىل دعــم األرس .وتشــمل هــذه السياســات نهجـاً مرنـاً ومتوازنـاً جندريـاً بشــأن اإلجــازة الوالديّــة ،حيــث ميكــن للوالديــن
تقاســم اإلجــازة الوالديــة املدفوعــة األجــر ،وميكنهــا الحصــول عــى إجــازة بــدوام جــزيئ باالتفــاق مــع أصحــاب عمليهــا
لجهــة تخفيــض ســاعات العمــل 263.ويعــود تقليــد البــاد يف تقديــم صناديــق األمومــة التــي ترعاهــا الحكومــة لألطفــال
الحديثــي الــوالدة -التــي تشــمل الفــراش ،واملالبــس ،والحفاضــات ،واأللعــاب ،وأدوات رعايــة األطفــال ،وتوجيهــات
الرضاعــة الطبيعيــة -إىل العــام  ،1938وبــدأت أماكــن أخــرى تحــايك هــذا التقليــد ،كــا هــي الحــال يف اســكتلندا.
يقــع عــدد كبــر مــن البلــدان التــي تعطــي أطــول إجــازات والديــة يف أوروبــا ،الســيام يف أوروبــا الوســطى والرشقيــة ،عــى
األرجــح كإرث مــن سياســات الرعايــة االجتامعيــة التــي اعتُمــدت خــال ماضيهــا الشــيوعي 264.ومــع ذلــك ،فــإن أي تقييــم
ألفضــل املامرســات يجــب أن يضــم نظــرة شــاملة لجميــع السياســات املصممــة لتيســر الحيــاة األرسيــة ورعايــة األطفــال.
( )

 260المفوضية األوروبية ،التوظيف ،والشؤون االجتماعية والمشاركة ،التوازن ي ن
ب� العمل والحياة،
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en
ف
األورو� :تقييم األحكام الحالية.2018 ،
 261المفوضية األوروبية ،سياسات إجازة األبوة واإلجازة الوالدية ي� االتحاد
بي
ف
ّ
السع لتحقيق المساواة الجندرية :معركة شاقة.2017 ،
 262منظمة التعاون والتنمية ي� الميدان االقتصادي،
ي
ف
 263وزارة الشؤون االقتصادية والعمل ي� فنلندا ،إجازة األمومة واألبوة واإلجازة الوالدية،
.https://tem.fi/en/maternity-paternity-and-parental-leave
ت
ً
كا� كويتــو ،دول الرفــاه مــا بعــد الشــيوعية ف� الســياق األورو� :أنمــاط سياســات الرفــاه ف� أوروبــا الوســى ش
وال�قيــة (منشــورات إدوارد
بي
 264رجــاء مراجعــة ي
ي
ي
إلغــار .24 ،)2016
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إذ غالب ـاً مــا تتغـ ّـر التصنيفــات عنــد أخــذ مــا يتجــاوز م ـ ّدة اإلجــازة الوالديــة بعــن االعتبــار ،ليشــمل أنــواع أخــرى
مــن املنافــع .ويف هــذا الصــدد ،تــويص منظمــة العمــل الدوليــة بإجــازة مدفوعــة األجــر م ّدتهــا  14أســبوعاً كحــد أدىن
واســتحقاق نقــدي يضمــن إعالــة األم والطفــل "يف ظــروف صحيــة مناســبة ويف مســتوى معيــي مالئــم" خــال تلــك
265
الفــرة.
العــال أي إجــازة ،ســواء كانــت مدفوعــة أو غــر
ويف الطــرف املعاكــس متامــاً ،ال تقــ ّدم الواليــات املتحــدة ملعظــم
ّ
مدفوعــة األجــر ،مــع بعــض االســتثناءات التــي يغطيهــا قانــون اإلجــازة العائليــة والطبيــة للعــام  .1993وحتــى مبوجــب
هــذا الترشيــع ،فــإن اإلجــازات غــر مدفوعــة األجــر وتصــل م ّدتهــا القصــوى إىل  12أســبوعاً .كــا ال ت ـزال الواليــات
املتحــدة الدولــة الوحيــدة مــن الــدول ذات الدخــل املرتفــع ،وواحــدة مــن الــدول الثامنيــة الوحيــدة بشــكل عــام ،التــي
266
ال تقــدم إجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر لألمهــات (أو اآلبــاء) بعــد الــوالدة.
وحتــى يف الحــاالت التــي تعتمــد فيهــا البلــدان ترشيعــات تقــي بإجــازة والديّــة مدفوعــة األجــر ،مــن املهــم التأكيــد
عــى أن تكــون املقاربــة شــاملة ،لتجنــب اآلثــار غــر املرغــوب فيهــا .عــى ســبيل املثــال ،اعتمــدت الهنــد يف العــام 2017
قانــون إعانــات األمومــة (املعـ ّدل) ،وهــو قانــون جديــد ضاعــف مــدة إجــازة األمومــة اإللزاميــة املدفوعــة األجــر ،لتصــل
إىل  26أســبوعاً .ومــع ذلــك ،مل يشــمل هــذا القانــون أي تعويضــات ألصحــاب العمــل ،مابــرر الخشــية مــن أن يجــده
الكثــر منهــم صعــب التنفيــذ .هــذه هــي الحــال بشــكل خــاص للــركات املتوســطة والصغــرة الحجــم ،التــي قــد تواجــه
مشــكلة يف تغطيــة تكاليــف توظيــف البدائــل ،وتدريبهــم ،وتوفــر مرافــق الرعايــة النهاريــة (التــي أصبحــت إلزاميــة
للــركات التــي لديهــا أكــر مــن  50موظفـاً) 267.ففــي بلــد يتصــف بالتمييــز الصــارخ ضــد النســاء الــايت يحاولــن دخــول
ســوق العمــل ،وال تصــل نســبة النســاء العامــات فيــه إىل  30باملئــة مــن مجمــوع النســاء ،ميكــن أن يكــون لهــذا اإلجـراء
أثــر رادع عــى أصحــاب العمــل ،الذيــن قــد يفضلــون تجنــب توظيــف النســاء مــن األصــل .ويتفاقــم املوضــوع بغيــاب
أي حكــم مامثــل لتشــجيع اآلبــاء عــى أخــذ اإلجــازة الوالديــة .ورمبــا يقــود هــذا الترشيــع إىل تعزيــز املســاواة الجندريّــة
268
يف ســوق العمــل يف الهنــد ،لك ّنــه يتطلــب إجـراء إصالحــات مرافقــة.

 .5أعامل ال ّرعاية والعمل املنزيل
أ) أعامل الرعاية
يتزايــد االعـراف مبســؤوليات الرعايــة عــى أنهــا أحــد أشــكال العمــل .وتشـكّل أعــال الرعايــة ،ومــا يسـ ّمى بـ"اقتصــاد
الرعايــة" غــر مدفوعــة األجــر التــي تقــوم النســاء بغالبيتهــا الســاحقة ،مصــدرا ً هامـاً لعــدم املســاواة بــن املــرأة والرجــل.
وقــد ع ّرفــت منظمــة العمــل الدوليــة أعــال الرعايــة عــى النحــو التــايل:

( )
( )

التوال.
 265منظمة العمل الدولية ،اتفاقية حماية األمومة( 2000 ،رقم  ،)183المادتان  4و ،6عىل
ي
ـت� ماكنيــل .فــرص األطفــال :كيــف يمكــن البلــدان االنتقــال مــن البقــاء عــى قيــد الحيــاة إىل االزدهــار .كام�ب يــدج :مطبعــة جامعــة
 266هيمــان وجــودي وكريسـ ي ن
هارفــارد.2013 ،
ف
ف
ش
/
س إن إن 30 ،آذار مــارس  .2017تشــكل هــذه الــركات الصغـ يـرة
 267مدهـ ي
ـا� أرورا" ،قــد تكــون إجــازة األمومــة فالســخية ي� الهنــد ســيئة للن فســاء" ،ي
ً
والمتوســطة الحجم ،وكذلك ش
ال�كات الناشــئة 40 ،ي� المئة من القوى العاملة ي� الهند.
رجاء مراجعة جان دكونها" ،يمكن أن يصنع قانون إعانات األمومة
ً
ف
ّ
ـكل ( 4 ،)EPW Engageآب  /أغســطس .2018
الجــريء ي� الهنــد فرقــا إذا تمكــن مــن معالجــة القيــود الحاليــة" ،إيكونوميــك أنــد بوليتيــكال ويـ ي

( )
()268
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المرجع نفسه.

"تُعـ ّرف أعــال الرعايــة عــى نطــاق واســع بأنهــا تشــمل النشــاطات والعالقــات الالزمــة لتلبيــة االحتياجــات الجســدية،
والنفســية ،والعاطفيــة للبالغــن واألطفــال ،كبــار الســن والشــباب ،الضعفــاء واألصحــاء .وأنــه لــدى األطفــال حديثــي
الــوالدة والشــباب ،وكبــار الســن ،واملــرىض وذوي اإلعاقــة ،وحتــى البالغــن األصحــاء ،احتياجــات جســدية ،ونفســية،
269
ومعرفيــة وعاطفيــة وتتطلــب درجــات متفاوتــة مــن الحاميــة ،أو الرعايــة ،أو الدعــم".
كــا ذكــرت منظمــة العمــل الدوليــة أن النســاء والفتيــات يؤديــن ،عــى املســتوى العاملــي ،أكــر مــن ثالثــة أربــاع أعــال
270
ر بالنســاء إىل حــد
الرعايــة (املدفوعــة وغــر مدفوعــة األجــر) ،ويشــكلن ثلثــي العاملــن يف مجــال الرعايــة .وهــذا يـ ّ
كبــر ،ألنّــه كلــا زاد الوقــت الــذي يقضينــه يف العمــل يف مجــال الرعايــة ،قـ ّـل الوقــت الــذي ميكــن أن يقضينــه يف القيــام
بــأي نــوع آخــر مــن األعــال .كــا يعـ ّد االنخـراط يف أعــال الرعايــة (غــر مدفوعــة األجــر غالبـاً) عامـاً محــددا ً مهـاً يف
شــح فــرص العمــل للنســاء ،ألنــه ينحــو إىل حرصهـ ّن يف هــذا النــوع مــن العمــل 271.كــا يــؤ ّدي إىل إنشــاء حلقــة تثبــت
وضــع النســاء يف أدوار الرعايــة ،التــي غالبـاً مــا يُقلــل مــن قيمتهــا بوصفهــا "عمـاً غــر حقيقــي" وبالتــايل غــر مدفــوع
األجــر .كــا تتضمــن عــبءا ً عاطفي ـاً وجســدياً جســيامً ،غالب ـاً مــا يتحملــه مقدمــو/ات الرعايــة ،وبصمــت يف معظــم
األحيــان.
اتخــذت بعــض الــدول خطــوات إيجابيــة بشــأن تنظيــم أعــال الرعايــة والعمــل املنــزيل ،وميكــن لـ ٌ
ـدول أخــرى أن تحــذو
حذوهــا .عــى ســبيل املثــال ،أصــدرت األوروغــواي يف العــام  2016قانــون رعايــة ينــص عــى حــق جميــع األطفــال
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة واملســنني يف الحصــول عــى خدمــات الرعايــة .ووفقـاً للقانــون ،ال يتوجــب عــى الدولــة توفــر
هــذه الخدمــات فحســب ،بــل عليهــا أيضـاً ضــان جودتهــا مــن خــال تقديــم التدريــب للعاملــن والعامــات يف مجــال
الرعايــة .كــا يهــدف القانــون إىل ضــان ظــروف عمــل الئقــة للعاملــن والعامــات يف مجــال ال ّرعايــة ،وإىل تغيــر
ـدري الســائد يف العمــل .وكان هــذا القانــون هــو السياســة الرئيســة التــي اتبعهــا رئيــس األوروغــواي،
التقســيم الجنـ ّ
واكتســب زخـاً بعــد أن أظهــرت اإلحصــاءات التــي جمعتهــا األمــم املتحــدة حــول تقســيم العمــل بــن النســاء والرجــال
يف مجــال ال ّرعايــة اختالفـاً كبـرا ً .وقــد وصفــت منظمــة العمــل الدوليــة هــذا الترشيــع عــى أنــه منــوذج لتنظيــم أعــال
272
ال ّرعايــة يف املســتقبل.

ب) العمل املنزيل
وباملثــل ،فــإن العمــل املنــزيل ال يُق ـ ّدر كــا يجــب ،وغالب ـاً مــا يكــون موقع ـاً ألســوأ االنتهــاكات ض ـ ّد العامــات .تشــر
التقديـرات إىل أن أكــر مــن  65مليــون عاملــة وعامـاً يقومــون بالعمــل املنــزيل يف جميــع أنحــاء العــامل ،معظمهــم مــن
النســاء .كــا لحظــت منظمــة العمــل الدوليــة أنّــه "يف عــدد مــن البلــدان ،يتــم اســتثناء العمــل املنــزيل مــن تغطيــة قانون
العمــل ألنّــه ال يُعتــر "عم ـاً" .ويف بلــدان أخــرى ،قــد يكــون العمــل املنــزيل مشــموالً بالقانــون ،لكــن ال يُعامــل عــى
قــدم املســاواة مــع أنــواع العمــل األخــرى .فعــى ســبيل املثــال ،قــد ال ينطبــق الحــد األدىن لألجــور املدفوعــة للعاملــة غــر
273
املاهــرة عــى العامــات والعـ ّـال املنزليــن أو قــد يُطبــق مبعـ ّدل أقــل بكثــر مــن املعــدل املحــدد للعــال اآلخريــن".
( )

 269منظمــة العمــل الدوليــة ،عمــل الرعايــة ووظائــف الرعايــة :مــن أجــل مســتقبل عمــل الئــقhttps://ilostat.ilo.org/topics/un�،6 ،2018 ،
./paid-work
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()271
ف
ّ
( )272منظمة العمل الدولية ،كيف عزز قانون جديد ي� األوروغواي خدمات الرعاية عندما كرس القوالب الجندرية النمطية 27 ،آب  /أغسطس .2018
ّ ف
ن
ش
ـا�  /نوفمـ بـر  ،2018ص.
( )273منظمــة العمــل الدوليــة ،تقريــر األجــور العالميــة  :19/2018مــا الــذي يكمــن وراء الفجــوة الجندريــة ي� األجــور 26 ،ت�يــن الثـ ي
المرجع نفسه.6 ،
المرجع نفسه.
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العاملــون والعامــات يف املنــازل ضعفــاء ،ويرجــع ذلــك
يف الغالــب إىل أن الترشيعــات ال توفــر لهــم الحاميــة
الكافيــة .فهــم ،عــى األغلــب ،عــال يف القطــاع غــر
املنظــم ،ويتقاضــون أجــورا ً متدنيــة ،وال يحصلــون
عــى عــدد مــن املزايــا االجتامعيــة (أو أي منهــا) ،مثــل
اإلجــازات املرضيــة ،واملعاشــات التقاعديــة ،إلــخ .يف
مقــررة األمــم املتحــدة الخاصــة املعنيــة بأشــكال الرق املعــارصة،
الكثــر مــن أنحــاء العــامل ،يكــون العاملــون والعامــات
.2018
املنزليــون مــن العــال املهاجريــن الذيــن غالبــاً مــا
يعتمــدون بالكامــل يف معيشــتهم (ومعيشــة أُرسهــم
يف وطنهــم األم) عــى مردودهــم .لكــن يجــد العاملــون والعامــات يف املنــازل أنفســهم تحــت رحمــة أصحــاب عملهــم،
مــع بالغــات عــن حــاالت ســوء معاملــة ،مبــا يشــمل مصــادرة جــوازات ســفرهم أو هواتفهــم املحمولــة ،وحرمانهــم مــن
أي إجــازة ،وإيذاءهــم بدني ـاً وعاطفي ـاً وجنســياً ،وإســكانهم يف ظــروف ســكنية غــر الئقــة .وميكــن يف بعــض الحــاالت،
التحــدث عــن شــكل مــن أشــكال العبوديــة املعــارصة ،كــا فعلــت األمــم املتحــدة ،اعرتافـاً بــأن أشــكال اإليــذاء والتمييــز
التــي يتعــرض لهــا العاملــون والعامــات املنزليّــون ترقــى إىل حــد االنتهــاك الجســيم لحقــوق اإلنســان واملبــادئ األساســية
للمجتمــع الــدويل.
"يتع ـ ّرض أكــر مــن  40مليــون شــخصاً يف العــامل ألشــكال
العبوديــة املعــارصة  71-باملئــة منهــم من النســاء والفتيات-
وهــو وضــع خطــر يف مجــال حقــوق اإلنســان ويتفاقــم
بســبب عــدم املســاواة الجندريّــة ،والفقــر ،واألعــراف
الثقافيــة والقوانــن التمييزيــة التــي تتطلــب التغيــر".

كــا أن الترشيعــات املتعلقــة بالعامــات والعـ ّـال املنزليــن تتقــدم .إذ ع ّدلــت الربازيــل ،ال ّدولــة التــي تضــم أكــر مــن
 7ماليــن عامــل منــزيل حاليـاً ،دســتورها يف العــام  ،2013ليشــمل عــددا ً مــن أشــكال الحاميــة الرصيحــة لهــؤالء العـ ّـال.
كــا أصــدرت البــاد قانونـاً شــامالً يف هــذا املجــال يف العــام  .2015فأصبــح للعــال والعامــات املنزل ّيــن يف الربازيــل اآلن
يــوم عمــل مــن مثــاين ســاعات يف الحــد األقــى ،و 44ســاعة عمــل يف األســبوع ،وحــق قانــوين مكفــول يف الحصــول عــى
أجــر العمــل اإلضــايف؛ كــا ميكــن اإلبــاغ عــن أصحــاب العمــل ومعاقبتهــم إذا مل ميتثلــوا للقانــون .وصادقــت الربازيــل،
يف العــام  ،2018عــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة الخاصــة بالعــال املنزليــن للعــام  ،2011التــي تنــص عــى واجــب
الــدول مراقبــة قوانــن العمــل الخاصــة بعــال وعامــات املنــازل وتحســينها .ووفقــاً لدليــل املرشعــن الصــادر عــن
منظمــة العمــل الدوليــة 274،ينبغــي أن تشــمل الترشيعــات املتعلقــة بعــال وعامــات املنــازل:
إضفاء الطابع الرسمي عىل عالقة العمل (من خالل العقود الرسمية).
تحديد وقت العمل واألجور بوضوح ،مبا يف ذلك أجر العمل اإلضايف.
تحديد املبادئ والحقوق األساسية يف العمل بوضوح.
حامية العامالت والعاملني املنزليني من سوء املعاملة والتحرش.
تحديد الحامية للمهاجرين واألطفال من العامالت والعامل املنزليني.

•	
•	
•	
•	
•	

ـ� :دليــل لتصميــم قوانـ ي ن
 274منظمــة العمــل الدوليــة ،الحمايــة الفعالــة للعمــال ن ز
الم�ليـ ي ن
ـ� العمــلhttps://www.ilo.org/travail/areasof� ،2012 ،
work/domestic-workers/WCMS_173365/lang--en/index.htm
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 .6القوالب النمطية الجندرية وتأنيث املهن
ميكــن أن يتخــذ عــدم املســاواة الجندريّــة يف عالقــات العمــل شــكل قوالــب منطيــة قامئــة عــى الجنــدر يف توزيــع
الوظائــف عــى الرجــال أو النســاء .ومــن األمثلــة عــى ذلــك االعتقــاد بــأن النســاء غــر قــادرات عــى أداء وظائــف
معينــة ،ألنه ـ ّن أضعــف مــن الرجــال لجهــة طبيعته ـ ّن ،أو ألنهــن يتحملــن مســؤوليات رعايــة األطفــال ،مــا يجعلهــن
أكــر ضعف ـاً بطريقــة مــا .وتعتــر الوظائــف يف قطاعــات الجيــش ،واملاليــة ،والقانــون ،والصناعــات الثقيلــة ،والوظائــف
التــي تتطلــب مناوبــات ليليــة أو طويلــة إلــخ ،ذات ضغــط عــا ٍل ،و"غــر مالمئــة أخالقي ـاً" للنســاء ،وخــارج الحــدود
املألوفــة لهـ ّن .تفــرض  104دولــة قيــودا ً عــى وصــول النســاء إىل بعــض املهــن ،بــل إنهــا قــد تنــر قوائــم بالوظائــف غــر
املتاحــة للنســاء – عــى ســبيل املثــال ،تــدرج روســيا  456وظيفــة مــن هــذا النــوع ،مــن بينهــا قيــادة القطــارات وقيــادة
الســفن 275.مــن جهــة أخــرى ،أصبحــت بعــض املهــن "مؤنثــة" .تهيمــن النســاء يف جميــع أنحــاء العــامل عــى وظائــف مثل
التمريــض والتدريــس ،وهــو موقــف يُتخــذ بصــورة خاطئــة لتأكيــد أنّــه لــدى النســاء ميــل معــن لالنجــذاب نحــو مهــن
ترتكــز عــى تعاطفه ـ ّن الفائــق املفــرض وقدراته ـ ّن عــى الرعايــة.
النســاء بالطبــع أحــرار يف اختيــار مهنتهــ ّن ،لكــ ّن
املشــكلة أ ّن الوظائــف األنثويــة ذات أجــر ومكانــة
أقــل غالبــاً .وأظهــرت الدراســات أن االختالفــات يف
ّ
اإلنتاجيــة ،مثــل رأس املــال البــري ،واملهــارات التــي
تفــر
تقتضيهــا الوظيفــة ،واالســتثامر يف الوقــت ،ال ّ
هــذه الفجــوة الجندريّــة بشــكل كامــل؛ بــل إنهــا
نتيجــة الصــور النمطيــة الجندريّــة ،والحـ ّط مــن قيمــة
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الوظيفــة املرتبطــة بالوظائــف املعتــرة أنثويّــة.
عندمــا تصبــح مهنــة يهيمــن عليهــا الذكــور يف الســابق
أكــر "تأنيث ـاً" ،ينخفــض األجــر؛ حتــى الرجــال الذيــن
بــول بــرن ،قابــل قانــوين يف مستشــفى نورثويــك بــارك يف لنــدن،
ينتقلــون إىل الحقــول التــي تهيمــن عليهــا اإلنــاث مــن
اململكــة املتحــدة ،مقابلــة يف الجارديــان 9 ،أيــار  /مايــو 2019
املرجــح أن يكســبوا أقــل بكثــر مــن املهــن األخــرى
277
مــع دراســة تحــدد النســبة عنــد  15باملئــة أقــل يف بريطانيــا ،وأملانيــا ،وســويرسا .وتكمــن وراء هــذه الديناميكيــاتاعتبــار املــرأة مواطنــة أقــل قيمــة ،وميتــد هــذا االعتبــار إىل األنشــطة التــي يُنظــر إليهــا عــى أنهــا مؤنثــة .ويبــدو النظــام
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عالقـاً يف هــذا الســيناريو ،كــا تظهــر املؤسســات بعــض الجمــود تجاهــه.
"عمــري اآلن  50ســنة وواجهــت قــدرا ً معين ـاً مــن التحيــز
الجنــي يف مســريت املهنيــة .واجهــت  118شــخصاً -
معظمهــم مــن النســاء  -رفضــوا أن أعتنــي بهــم .كان لــدي
مــرىض آخريــن ُصدمــوا لرؤيــة رجــل؛ هنــاك ســيدة مل تقــل
أي يشء ،لكــن مظهــر الصدمــة الكليــة عــى وجههــا كان
مضحــكاً للغايــة .يفــرض معظــم النــاس أنني طبيــب عندما
يروننــي .يجــب أن أكــون متنبهـاً جــدا ً لذلــك .تقنيـاً ال عالقة
لنوعــي االجتامعــي بعمــي ،لكــن هنــاك تصــورات كامنــة
ومواقــف الواعيــة”.

هنــا يجــب أن يــؤ ّدي الترشيــع دورا ً .وميكــن للـ ّدول أن تسـ ّن قوانــن تعالــج هــذا النــوع مــن الفصــل املهنــي يف املجالــن
العــام والخــاص عــى حـ ّد ســواء .كــا ميكــن ال ّدولــة ،بوصفهــا صاحــب عمــل عــام ،بــل ينبغــي بهــا أن تكــون منوذجـاً:
لجهــة توظيــف عــدد متســا ٍو مــن النســاء والرجــال ،ودفــع رواتبهــم والرتويــج لهــم عــى قــدم املســاواة .كــا ميكــن
ف
ين
قوان� العمل ي�  104دولة بعض الوظائف للرجال فقط" ،اإليكونومست 26 ،أيار  /مايو .2018
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المرجع نفسه.

بــاوال إنجالنــد وآخــرون" ،هــل تســبب األجــور الســيئة تأنيــث المهــن ،وهــل التأنيــث يخفــض األجــور ،ومــا الــذي يمكــن أن نســتنتجه مــن البيانــات
المجموعــة عـ بـر الزمــن؟" ،سوشــال ســاينس ريسـ يـرتش ،)2007( )3( 36 ،ص.1256-1237 .
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لل ّدولــة أن تحفــز القطــاع الخــاص عــى القيــام بذلــك ،وتصحيــح أوجــه عــدم املســاواة الجندريّــة .وتشــمل بعــض
األمثلــة اإليجابيــة آيســلندا ،حيــث نفــذت الدولــة تدابــر شــاملة إلدمــاج الجنــدر يف عالقــات العمــل ،مبــا يف ذلــك الكوتــا
الجندريّــة يف مجالــس إدارة الــركات (رجــا ًء مراجعــة القســم  7أدنــاه) .وباملثــل ،اعتمــدت بلجيــكا ترشيع ـاً يف العــام
 279 2011يشــرط عــى الــركات اململوكــة مــن الدولــة ،والــركات التــي تطــرح أســهمها للتــداول ،أن تضــم عــددا ً أكــر
مــن النســاء عــى مســتوى اإلدارة العليــا .ويشــرط القانــون أن يكــون ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة عــى األقــل من النســاء
ـدري .لكــن تبــدو القوانــن
يف غضــون ســت ســنوات ،وأن تنــر كل رشكــة التدابــر التــي ســتتخذها لتحســن التــوازن الجنـ ّ
يف أماكــن أخــرى أكــر خج ـاً .عــى ســبيل املثــال ،اشــرط قانــون الــركات يف باكســتان يف العــام  2017وجــود مديــرة
واحــدة عــى األقــل يف مجلــس إدارة جميــع رشكات املصلحــة العامــة.
ومــن املسـلّم بــه أن األمــر سيســتغرق بعــض الجهــود املتضافــرة لتغيــر املواقــف االجتامعيــة تجــاه املهــن .ويف الوقــت
نفســه ،مــن شــأن ذلــك أن يســاعد الــدول عــى اتخــاذ خطــوات حيويّــة لتحســن ظــروف عمــل النســاء ،وضــان أجــور
أفضــل للوظائــف املؤنثــة ،واعتــاد التّدابــر اإليجابيّــة ،مثــل الكوتــا ،لتشــجيع توظيــف النســاء يف املهــن التــي كان يهيمن
عليهــا الذكــور تقليديـاً .ويشــر كل هــذا ،عــى أقــل تقديــر ،إىل التـزام الدولــة القــوي باملســاواة الجندريّــة.

 .7تأنيث الفقر ،خاصة يف سياق األزمات والتقشف
لطاملــا وثقــت بشــكل واضــح ظاهــرة تأنيــث الفقــر 280.ووفق ـاً لتقدي ـرات األمــم املتحــدة والبنــك الــدويل ،هنــاك 122
امــرأة تـراوح أعامرهــن بــن  25و 34ســنة لــكل  100رجــل مــن نفــس الفئــة العمريــة يعيشــون يف فقــر مدقــع 281.وتشــر
التقدي ـرات إىل أن النســاء ،عــى الصعيــد العاملــي ،أكــر عرضــة بنســبة  4باملئــة مــن الرجــال للعيــش يف فقــر مدقــع؛
وهــذا يختلــف عــى املســتوى اإلقليمــي ،مــع ارتفــاع مع ـ ّدالت الفقــر املدقــع بــن النســاء أكــر مــن الرجــال يف وســط
وجنــوب آســيا ،وأمــركا الالتينيــة ،ومنطقــة البحــر الكاريبــي ،وأوقيانيــا (باســتثناء أسـراليا ونيوزيلنــدا) وأفريقيــا جنــوب
الصح ـراء .كــا يظهــر التقريــر االجتامعــي العاملــي للعــام  2020الصــادر عــن إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتامعيــة
282
باألمــم املتحــدة أن النســاء أكــر عرضــة لنقــص التغذيــة حتــى يف األرس غــر الفقــرة.
عــاو ًة عــى ذلــك ،تعــاين النســاء والفتيــات عــى نحــو غــر متناســب يف أوقــات األزمــات االقتصاديــة .فكــا وثقــت األمــم
املتحــدة ،يف مثــل هــذه األوقــات" ،ير ّجــح أن يتــم إخ ـراج النســاء والفتيــات مــن املدرســة ،وأن يك ـ ّن أول مــن ت ُخفــض
كميــة طعامــه أو نوعيتــه ،أو يرغمـ َن عــى التخــي عــن األدويــة األساســية ،ويكـ ّن أكــر عرضــة لبيــع الجنــس مــن أجــل
البقــاء عــى قيــد الحيــاة" 283.وليــس لذلــك آثــار قصــرة األمــد وحســب ،بــل ينطــوي عــى خطــر الرتاجــع نســب ًة إىل
التقــدم الســابق ،ويؤثــر إىل حــد كبــر يف التنميــة طويلــة األمــد .باإلضافــة إىل ذلــك ،وبالنظــر إىل أن األزمــات االقتصاديــة
تؤثــر يف مختلــف القطاعــات بطــرق مختلفــة ،ميكــن أن يكــون تأثريهــا متباين ـاً أيض ـاً يف النســاء .عــى ســبيل املثــال،
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معظــم العاملــن يف وظائــف التصنيــع مثــل صناعــة املالبــس هــم مــن النســاء؛ ومــع تراجــع هــذه الوظائــف بفعــل
األزمــة ،تح ّولــت النســاء العاطــات عــن العمــل إىل العمــل غــر النظامــي ،كاألعــال املنزليّــة ،أو يف بعــض الحــاالت ،إىل
284
ال ّدعــارة.
كــا تعــاين النســاء بشــكل أكــر حــدة من أثــر السياســات
االجتامعيــة واالقتصاديــة يف البلــدان الغنيــة 285.إذ ال تـزال
الفجــوة الجندريّــة يف األجــور قامئــة هنــاك ،وكذلــك
القوالــب الجندريّــة النمطيــة يف العمــل ،والتمييــز يف
ســوق العمــل ،مبــا يف ذلــك اســتبعاد النســاء مــن املناصب
القياديــة يف القطاعــن العــام والخــاص .ويف هــذا الســياق،
تؤثــر تدابــر التقشــف التــي اتُخــذت خــال األزمــات
املاليــة تأثــرا ً جندريّــاً ملحوظــاً .وأدرك االقتصاديّــون
واالقتصاديّــات النســويّون الحاجــة إىل نقــد جنــدري
للتدابــر املتخــذة يف أعقــاب أزمــة العــام  2008التــي
يقولــون إنهــا "قلّلــت مــن شــأن االهتاممــات النســوية
مــع ترســيخ ثقافــة ذكوريــة ،بيضــاء ،ونخبويّــة لالمتيــازات
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املاليــة العامليــة".

الجندري يف آيســلندا
الترشيعــات املتوافقــة مــع املنظــور
ّ
يف أعقــاب األزمــة املاليــة يف العــام 2009
• ينــص ترشيــع  2010عــى وجــوب أال تقــل نســبة
متثيــل أي مــن الجنســن عــن  40باملئــة يف مجالــس
إدارة الــركات يف جميــع الــركات التــي متلكهــا الدولــة،
والــركات املدرجــة يف البورصــة ،وجميــع الــركات
الخاصــة محــدودة املســؤولية التــي تضــم  50موظفـاً أو
أكــر.
• إعــداد املوازنــة عــى نحــو متوافــق مــع املنظــور
ـدري مبوجــب قانــون املاليــة العامــة للعــام ،2016
الجنـ ّ
الــذي يفــرض عــى الحكومــة تقييــم اآلثــار الجندريّــة
لسياســاتها املقرتحــة ومعالجتهــا يف مشــاريع قوانــن
املوازنــة الخاصــة بهــا.
• ترشيــع  2018يشــرط عــى الــركات والهيئــات
الحكوميــة التــي توظــف  25شــخصاً أو أكــر الحصــول
عــى شــهادة مســاواة يف األجــور ،والســعي إىل جعــل
الفجــوة الجندريّــة يف األجــور أم ـرا ً بائــدا ً بحلــول عــام
ويتعــن عــى الــركات تجديــد شــهاداتها كل
2020؛
ّ
ثــاث ســنوات ،تحــت طائلــة فــرض الغرامــات يف حــال
عــدم االمتثــال.

وتق ـ ّدم آيســلندا مثــاالً عــى نهــج متوافــق مــع املنظــور
الجنــدري ملعالجــة األزمــة املاليــة .فبعــد انهيــار نظــام
ّ
البــاد املــر ّيف يف العــام  287 ،2009انُتخبــت حكومــة
نســويّة برئاســة جوانــا ســيجورداردوتري ،وتألفــت أغلبيــة
أعضــاء الحكومــة مــن النســاء ،مبــا يشــمل وزاريت االقتصاد
واملاليــة .وطلبــت هــذه اإلدارة الجديــدة إج ـراء تحليــل
لألزمــة املرصفيــة ،فأكــدت االنتقــادات النســويّة ،التــي
أشــارت إىل كــون الثقافــة املاليــة الذكوريــة يف املخاطــرة املتهــورة ،والسياســات النيوليرباليــة ،العوامــل الرئيســة املسـبِّبة
لألزمــة .ثـ ّم اتخــذت الحكومــة ،بــن عا َمــي  2009و ،2013تدابــر مؤقتــة هدفــت إىل تخفيــف آثــار األزمــة عــى النســاء
والرجــال .وقــد أثّــرت تخفيضــات التمويــل يف قطاعــات ال ّرعايــة الصحيــة ،والتعليــم االبتــدايئ ،واإلعانــات املقدمــة لــأرسة
واألطفــال مثــل اإلجــازة الوالديّــة .لكـ ّن األمــوال التــي توفــرت نتيجــة ذلــك ُاسـ ِ
ـتخدمت لتأمــن زيــادات اســم ّية يف إعانات
البطالــة األساســية ،وإعانــات الحاميــة االجتامعيــة ،ومعاشــات اإلعاقــة مــن أجــل حاميــة األف ـراد األكــر تــررا ً مــن
انقطــاع املــوارد .وكانــت النســاء ،ال ســيام املســنات وذوات اإلعاقــة ،هــن املســتفيدات األساسـ ّيات مــن هــذه الزيــادات.
( )
( )
( )
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ً
رجاء مراجعة نانس فريزر ،ثروات النسوية .من الرأسمالية ت
(ف�سو.)2013 ،
285
ال� تديرها الدولة إىل األزمة اللي�ب الية الجديدة ي
ي
ي
ن
ن
:
بي�
286
ي
غريف�" ،األزمة والتقشــف والحوكمة المجندرة منظور نســوي" ،فيمينســت ريفيو  ،)2015( 1 :109ص .49 .كما ج
ير� مراجعة ،منشــورات
ي
آيــدا أ .هوزيــك وجاكــوي تــرو ،االقتصــاد الفاضــح :الجنــدر وسياســة األزمــات الماليــة( ،منشــورات جامعــة أكســفورد .)2016
ف
المواضيع حول الممارســات الجيدة ( )A/HRC/35/29الملحق :دراســات حالة عن
التال ي� دراســة الحالة اآليســلندية إىل التقرير
 287يســتند الوصف ي
ي
ف
ز
ن
ـدوت� ،وج.
الممارســات الجيــدة للفريــق العامــل المعـ يـ� بمســألة التميـ يـر ضــد المـرأة ي� القانــون والممارســة (تمــوز  /يونيــو  .)2017كمــا يـ ج
ـر� مراجعــة ت .إينارسـ ي
 .بيتوردوديــر" .)2013( ،نظريــة نسـ ّ
ـوية ف ي� الفســاد :دروس مــن آيســلندا" .بوليتيكــس أنــد جينــدر.206-174 ،)2(9 ،
جونســون ،وج

( )

119

باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإ ّن التدابــر التــي تحمــي األرس ذات الدخــل املنخفــض ،واألرس التــي يرأســها أحــد الوالديــن فقــط،
مــن فقــدان دخلهــا املتــاح ،تعــود بالنفــع أيضـاً عــى النســاء اللــوايت ميثلــن الرشيحــة األكــر يف كال الفئتــن .ويف الوقــت
نفســه ،شــمل التخطيــط طويــل األمــد إعــداد املوازنــة عــى نحــو متوافــق مــع املنظــور الجنــدري؛ وتعيــن خبـرات وخـراء
يف املســاواة الجندريّــة يف الــوزارات املختلفــة؛ واعتــاد نظــام الكوتــا الجندريّــة يف مجالــس إدارة الــركات؛ واملوافقــة عــى
خطــط عمــل مــن أجــل املســاواة الجندريّــة والوقايــة مــن العنــف .كــا أنشــأت الحكومــة آليــات للرصــد ،مثــل مرصــد
املســاواة الجندريّــة ومرصــد الرعايــة االجتامعيــة ،املكلّفــة تحديــد احتياجــات الرعايــة واالســتجابات املتوافقــة مــع منظــور
الجنــدر .ومل تقتــر اســتجابة الحكومــة اآليســلندية عــى املعرفــة الشــاملة بالجنــدر ،والتوعية بأهميتــه يف األزمــات املالية؛
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بــل إنّهــا كذلــك "اســتبقت أي تراجــع يف رفــاه النســاء وحقوقهــن ،وهــو مــا يصاحــب التدابــر التقشــفية بالعــادة".
يتناقــض مــا ورد أعــاه مــع الوضــع يف اململكــة املتحــدة .هنــا أيضـاً طُ ِّبقــت تدابــر تقشــفية يف أعقــاب األزمــة املاليــة يف
العــام  ،2008ال س ـيّام بعــد انتخابــات العــام  ،2010مــع تأث ـرات ضــا ّرة بالنســاء .فقــد أثــرت التخفيضــات يف اإلعانــات
واالئتامنــات الرضيبيــة ،التــي كانــت أغلبيــة املســتفيدين منهــا مــن النســاء ،تأثـرا ً ســلبياً يف النســاء مــن معظــم الفئــات
289
ررت النســاء مــن إج ـراءات التقشــف بشــكل أكــر مــن الرجــال ،ال س ـ ّيام األ ّمهــات العازبــات.
العمريّــة .فقــد ت ـ ّ
وق ـ ّدرت جامعــة املوزانــة النســائية ،وهــي شــبكة تضــم اقتصاديــات ،وباحثــات ،وخب ـرات يف السياســات ،وناشــطات
نســويات ،أن األرس التــي ترأســها نســاء خــرت أكــر مــن غريهــا يف ظــل سياســات التقشــف 290.مــن شــأن هــذا أن
يؤثــر بشــكل غــر متناســب يف األمهــات العازبــات واملتقاعــدات العازبــات .ويُعـ ّد قانــون املســاواة للعــام  2010الترشيــع
الرئيــس للمســاواة يف اململكــة املتحــدة ،وهــو يحظــر التمييــز عــى أســاس العمــر ،اإلعاقــة ،الجنــدر ،الحمــل واألمومــة،
العــرق ،الديــن أو املعتقــد ،الجنــس وامليــول الجنسـ ّية .كــا يفــرض عــى الســلطات العامــة مــا يسـ ّمى "واجــب املســاواة
يف القطــاع العــام" .وبالتــايل وفق ـاً للــا ّدة  )1(149مــن قانــون املســاواة للعــام ،2010
"( )1يجب أن تراعي السلطة العامة ،يف مامرستها لوظائفها ،الحاجة إىل:
(أ) القضاء عىل التمييز ،والتحرش ،واإليذاء ،وأنواع السلوك األخرى التي يحظرها هذا القانون ،أو تُحظر مبوجبه.
(ب) تعزيــز تكافــؤ الفــرص بــن األشــخاص الّذيــن يتشــاركون يف خاصيــة ذات الصلــة مشــمولة بالحاميــة ،واألشــخاص
الذيــن ال يتشــاركون فيهــا.
(ت) تعزيــز العالقــات الجيّــدة بــن األشــخاص الذيــن يتشــاركون يف خاصيــة ذات الصلــة مشــمولة بالحاميــة،
واألشــخاص الذيــن ال يتشــاركون فيهــا".
بالتــايل ،فــإن الســلطات العامــة ملزمــة بالقضــاء عــى الســلوك املحظــور ،وإيجــاد تكافــؤ الفــرص ،وتعزيــز العالقــات
الجيــدة ،مبــا يف ذلــك مــن خــال معالجــة التح ّيــز وتعزيــز التفاهــم 291.وقــد أشــارت جامعــة املوازنــة النســائية إىل أن
الحكومــة أخفقــت يف واجبهــا يف تحقيــق املســاواة يف القطــاع العــام ألنهــا مل تق ّيــم اآلثــار الجندريّــة للتدابــر التقشــفية
التــي اتبعتهــا 292.يف حــن أن مثــل هــذه التقييــات ليســت إلزاميّــة مبوجــب القانــون يف اململكــة املتحــدة ،وقــد
اس ـتُخدمت يف املــايض مــن أجــل تقييــم أثــر سياســات محــددة.
(
(
(
(

)
)
)
)
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الجندرية لتعديل ال�ض ائب واإلعانات 18 ،كانون ّ
األول  /ديسم�ب .2017
 289ورقة موجزة لمكتبة مجلس العموم ،تقدير اآلثار
ن
ّ
ّ
ش
ش
الثا�  /نوفم�ب .)2016
اكم لألثر الجندري عىل مدى ع� سنوات من سياسات التقشف ( 16ت�ين ي
 290جماعة الموازنة النسائية ،تقييم تر ي
ف
ً
 291للمزيد حول ما يعنيه هذا الواجب بالنســبة إىل الســلطات العامة ،رجاء مراجعة لجنة المســاواة وحقوق اإلنســان ،واجب المســاواة ي� القطاع العام،
 https://www.equalityhumanrights.com/en/corporate-reporting/public-sector-equality-dutyوورقــة موجــزة لمكتبــة مجلــس
ف
ف
العمــوم ،واجــب المســاواة ي� القطــاع العــام وتقييــم اآلثــار ي� المســاواة 8 ،آذار  /مــارس .2018
ّ
ّ
 292جماعة الموازنة النسائية ،وزير يرقع عىل الهوامش ،كانون األول  /ديسم�ب .2017
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ال ّنقاط األساسيّة في الفصل السابع:
قانون العمل

 .1املساواة يف الوصول إىل سوق العمل
•يجــب إزالــة جميــع الحواجــز القانونيــة التــي تحــول دون مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة ،عــى املســتويات
كافّــة.
الجنــدري يف مامرســات التوظيــف والفصــل ،ويتضمــن ذلــك التمييــز املرتبــط بالحمــل
•يجــب حظــر التمييــز
ّ
واألمومــة.
•يشــمل تعزيــز توظيــف النســاء ضــان املســاواة يف الحصــول عــى التعليــم ،والنفــاذ إىل ســوق العمــل ،ونظام ـاً
رضيبيّ ـاً عــادالً ،وسياســات اإلجــازة الوالديّــة وإجــازة األمومــة.
•بالنظــر إىل أ ّن املواقــف االجتامعيــة غالبـاً مــا تكــون مســؤولة عــن انخفــاض مســتويات مشــاركة النســاء يف القــوى
العاملــة ،يجــب عــى ال ـ ّدول اتخــاذ تدابــر لتوعيــة مواطنيهــا (النســاء والرجــال عــى ح ـ ّد ســواء) حــول فوائــد
توظيــف النســاء.
•تؤثــر الحواجــز القانونيــة التــي متنــع الالجئــن وطالبــي اللجــوء مــن العمــل يف البلــدان املضيفــة جندريّـاً ،ويجــب
إزالتهــا أيضـاً.

 .2املساواة يف األجر واإلعانات املتساوية
•ضامن املساواة يف األجر عن العمل املتساوي هو التزام يقع عىل عاتق ال ّدول مبوجب القانون الدويل.
•ينبغــي اعتــاد ترشيعــات لضــان املســاواة يف األجــر عــن العمــل املتســاوي ،فض ـاً عــن اش ـراط اإلبــاغ عــن
الفجــوة الجندريّــة يف األجــور ورصدهــا ،ومعالجتهــا بشــكل ناشــط مــن جانــب الهيئــات العامــة والخاصــة عــى
الســواء.
•املعاشــات التقاعديــة غــر املتكافئــة هــي نتيجــة مبــارشة للفجــوة الجندريّــة يف األجــور والتجــارب الجندريّــة
للمــرأة يف القــوى العاملــة ،مبــا يشــمل انخفــاض مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة ،والتمثيــل املفــرط للنســاء يف
ترتيبــات العمــل بــدوام جــزيئ أو غــر مدفــوع األجــر ،وأثــر األمومــة وأشــكال اإلجــازة األخــرى ،وتأنيــث العمــل
منخفــض األجــر.
•يجــب أن يبقــي املرشعــون هــذه العوامــل نصــب أعينهــم عنــد تصميــم خطــط املعاشــات التقاعديــة ،وأن يهدفــوا
إىل التخفيــف مــن تأثريهــا مــن خــال إجـراءات ،مثــل إنشــاء قواعــد منفصلــة الســتحقاقات املعاشــات التقاعديــة
تكــون غــر متييزيّــة لألفـراد ذوي الدخــل املنخفــض.

 .3التمييز والتح ّرش الجنيس يف مكان العمل

ـدري يف مــكان العمــل ،ويف املراحــل كافّــة ،مبــا يف ذلــك عمليــة التوظيــف،
•يجــب حظــر جميــع أشــكال التمييــز الجنـ ّ
وطــوال دوام عالقــة العمــل ،وأثنــاء الفصــل ،يف كل مــن القطاعــن العــام والخــاص.
•تدابري العمل اإليجايب يف مامرسات التوظيف مناسبة ومتتثل للقانون الدويل لحقوق اإلنسان.

121

ـدري والعنــف ض ـ ّد ال ّنســاء ،وينبغــي حظــره حظ ـرا ً قاطع ـاً
•التحــرش الجنــي شــكل مــن أشــكال التمييــز الجنـ ّ
وواضح ـاً مبوجــب القانــون ،واملحاكمــة عليــه يف املجــاالت كلّهــا ،مبــا يف ذلــك مجــال العمــل.
•مــن الــروري اتخــاذ تدابــر ملنــع التحــرش الجنــي واملحاكمــة عليــه ،مثــل اعتــاد مدونــات ســلوكية ،ومراقبــة
االمتثــال ،مــن أجــل تعزيــز ثقافــة عــدم التســامح لجهــة التحـ ّرش الجنــي ،واالمتثــال لقوانــن مكافحــة التحــرش
الجنــي.

 .4إجازة األمومة ،واألب ّوة ،واإلجازة الوالديّة

ـدري ملســؤوليات الرعايــة داخــل املنــزل ،مبــا يف ذلــك رعايــة األطفــال،
•بهــدف إعــادة التــوازن إىل التوزيــع الجنـ ّ
لــكل مــن الوالديــن ،التــي تهــدف إىل املشــاركة
يجــب عــى الــدول أن تنــص عــى اإلجــازة الوالديــة العادلــة ّ
املتســاوية ملهــام تربيــة األطفــال وتكاليــف عملهــم.
•يجب أن تكون إجازة األبوة إلزامية وغري قابلة للتحويل ،ومساوية إلجازة األمومة.
•يجــب عــدم معاقبــة أي مــن الوالديــن بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش عــى االســتفادة مــن حقــه باإلجــازة الوالديــة
(مــن خــال تخفيــض رتبتهــا أو التأثــر ســلباً يف ســاعات عملهــا أو ظروفــه).

 .5أعامل ال ّرعاية والعمل املنز ّيل

•تــوكل أعــال الرعايــة والعمــل املنــزيل ،يف األغلبيــة الســاحقة ،للنســاء يف جميــع أنحــاء العــامل ،كــا أنّهــا مق ـ ّدرة
بأقــل مــن قيمتهــا.
•ينبغــي للترشيعــات أن تكفــل الحصــول عــى الخدمــات االجتامعيــة املالمئــة ،مبــا يف ذلــك مرافــق رعايــة األطفــال،
والصحــة ،ومراكــز رعايــة املســنني ،كوســيلة لضــان توزيـعٍ أكــر توازنـاً للرعايــة والعمــل املنــزيل.

 .6القوالب النمطية الجندرية وتأنيث املهن
ـدري داخــل الق ـ ّوة العاملــة.
•ينبغــي أن يكــون القطــاع العــام منوذج ـاً للســلوك الجيــد مــن حيــث التــوازن الجنـ ّ
وتحقيق ـاً لهــذه الغايــة ،ينبغــي إدخــال الكوتــا الجندريّــة يف املناصــب العامــة.
•ينبغــي لل ـ ّدول أن تقــدم حوافــز ألصحــاب العمــل يف القطــاع الخــاص ملعالجــة االختــاالت الجندريّــة يف القــوة
العاملــة لديهــا ،مبــا يف ذلــك الكوتــا الجندريّــة ملجالــس إدارة الــركات.
•يلعــب التعليــم دورا ً حيويّـاً يف تصحيــح املواقــف االجتامعيــة تجــاه بعــض املهــن ،ويجــب تعزيــزه جنبـاً إىل جنــب
ـدري يف القطاعــات املهنيــة كافّــة.
مــع التغيـرات الترشيعيــة لتعزيــز التــوازن الجنـ ّ

والتقشف
 .7تأنيث الفقر ،خاصة يف سياق األزمات
ّ

ـدري للتدابــر االقتصاديــة .ويجــب
•ينبغــي أن تفــرض القوانــن عــى الحكومــات أن تظـ ّـل يقظــة إزاء األثــر الجنـ ّ
عــى الحكومــات ،عنــد إدارة األزمــات االقتصاديــة أو املاليــة ،أن تحــول دون تأثــر النســاء بشــكل ســلبي برتاجــع
الخدمــات واملنافــع االجتامعيــة ،وبالتــايل تح ّمــل تكاليــف التقشــف.
•ينبغــي أن توعــز القوانــن إىل الحكومــات باتخــاذ تدابــر تهــدف إىل منــع تأنيــث الفقــر ،مثــل تخصيــص األمــوال
التــي يت ـ ّم توفريهــا مــن التخفيضــات لقطاعــات معيّنــة ،واســتخدامها لتوفــر منافــع اجتامعيــة ألكــر الفئــات
ضعف ـاً.
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الفصل 8
قانون الصحة
ال ميكــن تحقيــق املســاواة الحقيقيــة مــن دون مت ّكــن الجميــع مــن الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة واملعرفــة الصحيــة،
ومــن دون أن يكونــوا أح ـرارا ً باتخــاذ الق ـرارات املتعلّقــة بأجســادهم ،باإلضافــة إىل قدرتهــم عــى املشــاركة يف تنظيــم
األرسة مبــا يناســبهم .وتضمــن سياســات الدولــة املتوافقــة مــع منظــور الجنــدر املســاواة الجندريّــة الحقيقيــة ،ونوعيــة
حيــاة أفضــل للجميــع ،نســا ًء ورجــاالً ،يف هــذه املجــاالت كافــة.

 .1الوصول إىل اإلجهاض اآلمن والقانوين
يُ َعـ ّد الوصــول إىل اإلجهــاض اآلمــن والقانــوين رضورة .فهــو يعــزز اســتقاللية املــرأة يف اتخــاذ القـرار ،ويعمــل عــى حاميــة
صحتهــا ورفاههــا .عــى الصعيــد العاملــي ،اتجهــت البلــدان إىل تحريــر الوصــول إىل اإلجهــاض عــر توســيع نطــاق رشوط
الســاح بــه ،واتخــاذ إجـراءات ضامنــة لوجــود خدمــات كافيــة تكفــل الحصــول عليــه عــى نحــو فعــال .وقـ ّدرت األمــم
املتحــدة أن حــوايل  97باملئــة مــن البلــدان تســمح باإلجهــاض إلنقــاذ حيــاة املــرأة الحامــل؛ ويســمح حــواىل الثلثــن بذلــك
يف الحــاالت التــي تكــون فيهــا الصحــة البدنيــة أو النفســية للمــرأة مع ّرضــة للخطــر ،بينــا يســمح حــواىل الثلــث فقــط
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باإلجهــاض ألســباب اجتامعيــة أو اقتصاديــة أو عنــد الطلــب.
مــع ذلــك ،ال ت ـزال عــدة نظــم تقييديــة لإلجهــاض قامئــة وبصــورة غــر مناســبة يف البلــدان الناميــة .ووفق ـاً للفريــق
العامــل املعنــي مبســألة التمييــز ض ـ ّد املــرأة يف القانــون واملامرســة التابــع لألمــم املتحــدة ،متــوت  47000امــرأة كل
294
عــام بســبب اإلجهــاض غــر اآلمــن ،ويعــاين  5ماليــن آخريــن مــن شــكل مــن أشــكال اإلعاقــة املؤقتــة أو الدامئــة.
ويُقـ َّدر أن  225مليــون امــرأة يف جميــع أنحــاء العــامل يفتقــر ّن إىل إمكانيــة الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل الحديثــة،
ويتعرضـ ّن لخطــر الحمــل غــر املخطــط لــه .عــاوة عــى ذلــك ،تشــر البيانــات الــواردة مــن منظمــة الصحــة العامليــة إىل
أن التجريــم ال يقلــل مــن عــدد حــاالت اإلجهــاض ،بــل يجــر النســاء عــى اللجــوء إىل إجـراءات غــر آمنــة 295.يف املقابــل،
تتمتّــع بلــدان شــال أوروبــا ،حيــث تســتطيع النســاء فيهــا ،منــذ الســبعينيات والثامنينيــات ،الحصــول عــى إمكانيــة
296
إنهــاء الحمــل ،ولديهـ ّن القــدرة عــى الوصــول إىل املعلومــات وجميــع وســائل منــع الحمــل ،بــأدىن معــدالت إجهــاض.

ف
 293شــعبة الســكان التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة ي� األمــم المتحــدة ،سياســات اإلجهــاض والصحــة اإلنجابيــة حــول العالــمST/ESA/ ،
.2014 ,SER.A/343
ن
ـو� الزم لمنــع وفــاة  47ألــف ام ـرأة كل عــام -خـ بـراء حقــوق اإلنســان التابعــون لألمــم المتحــدة" ،أخبــار األمــم
" 294الوصــول إىل خدمــات اإلجهــاض القانـ ي
المتحــدة 28 ،أيلــول  /ســبتم�ب .https://news.un.org/en/story/2018/09/1021332 ،2018 ،
ن
الثا�.)2012 ،
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ف
ف
ز
ن
ـوع :القضــاء عــى التميـ ي زـر ضــد المـرأة ي�
 296الفريــق العامــل المعـ يـ� بمســألة التميـ يـر ضــد المـرأة ي� القانــون والممارســة التابــع لألمــم المتحــدة ،تحليــل موضـ ي
مجــال الصحــة والســامة ،مــع ت
ال�كـ ي زـر عــى اســتغالل أجســاد النســاء ،)A/HRC/32/44, 2016( ،الفقــرة .80
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شــهدت بعــض البلــدان تراجع ـاً يف سياســات اإلجهــاض،
بســبب التأثــر املتزايــد للقــوى املحافظــة .ففــي الواليــات
املتحــدة ،عــى ســبيل املثــال ،فرضــت واليــة أالبامــا
حظــرا ً شــبه كامــل عــى اإلجهــاض يف العــام ،2019
وحظــرت إنهــاء الحمــل حتــى يف الحــاالت القصــوى ،مثل
االغتصــاب أو ســفاح املحــارم ،وفرضــت حكـاً بالســجن
ملــدة  99عامـاً عــى األطبــاء الذيــن يقومــون باإلجهــاض.
وأدخــل عــدد مــن الواليــات األمريكيــة األخــرى ترشيعــات
الفريــق العامــل املعنــي مبســألة التمييــز ضــد املــرأة
قاســية تســعى إىل عكــس تحريــر اإلجهــاض يف البــاد
يف القانــون واملامرســة ،اإلجــراءات الخاصــة لألمــم
يف ســبعينات القــرن املــايض .ووصــف نائــب املفــوض
املتحــدة ،كانــون األول  /ديســمرب 2017
الســامي لألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان هــذه
السلســلة مــن القوانــن الجديــدة بأنهــا عنــف عــى أســاس الجنــدر ضـ ّد النســاء ،وتعذيــب ،وشــكل مــن أشــكال الكراهية
املتطرفــة والحرمــان مــن حــق النســاء يف الصحــة 297.يوضــح مثــال الواليــات املتحــدة بالتــايل كيــف يجــب عــى الناشــطني
والناشــطات يف املســاواة الجندريّــة أن يظلــوا يقظــن يف جميــع األوقــات ،وأال يفرتضــوا أن املرشعــن لــن يرتاجعــوا عــن
التقــدم يف أي مجــال.
تشــمل حقــوق اإلنســان للمــرأة الحــق يف املســاواة،
والكرامــة ،واالســتقالل الــذايت ،واملعلومــات والســامة
الجســدية واح ـرام الحيــاة الخاصــة وأعــى مســتوى
ميكــن بلوغــه مــن الصحــة ،مبــا يشــمل الصحــة
الجنســ ّية واإلنجابيــة ،مــن دون متييــز؛ فضــاً عــن
الحــق يف التح ـ ّرر مــن التعذيــب واملعاملــة القاســية
والالإنســانية واملهينــة.

لطاملــا ســ ّجلت بلــدان شــال وغــرب أوروبــا أدىن
معـ ّدالت اإلجهــاض يف العــامل 298.ويعــزى ذلــك إىل النفــاذ
إىل املعلومــات وجميــع وســائل منــع الحمــل ،فضــاً
مــن الواضــح أنــه تعذيــب -إنــه حرمــان مــن الحــق
عــن إضفــاء الرشعيــة عــى إنهــاء الحمــل املعمــول بــه
يف الصحــة”.
منــذ عقــود .ففــي هولنــدا عــى ســبيل املثــال ،تــ ّم
نائبــة مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان،
ترشيــع اإلجهــاض يف العــام  ،1984وهــو متــاح ملــدة
يف إشــارة إىل التغيـرات يف سياســة الواليــات املتحــدة يف مــا
تصــل إىل  24أســبوعاً مــن الحمــل .لكــن يف املامرســة
يتعلــق باإلجهــاض2019 ،
العمليــة ،فــإن الحــد األقــى هــو  22أســبوعاً مــن
الحمــل ،ويجــرى اإلجهــاض خــال األســبوعني اإلضافيــن
وفق ـاً لتقييــم املهنيــن الطبيــن .ويذكــر القانــون نفســه أ ّن قابليــة الجنــن للحيــاة هــي الّتــي تح ـ ّدد الحــد األقــى
لإلجهــاض .وهكــذا ميكــن لتطبيــق القانــون أن يتغـ ّـر مــع التطـ ّور التكنولوجــي الّــذي قــد يُبكــر الفــرة التــي ميكــن أن
يكــون الجنــن بعدهــا قــادرا ً عــى الحيــاة خــارج الرحــم .ويجــب أن يقــوم طبيــب يف مستشــفى أو عيــادة معتمــدة
باإلجــراء ،إضافــ ًة إىل فــرة انتظــار إلزام ّيــة ملــدة خمســة أيــام بعــد استشــارة املــرأة ومناقشــة ن ّيتهــا مــع الطبيــب
(باســتثناء يف حالــة وجــود خطــر وشــيك عــى حيــاة املــرأة أو صحتهــا) .وعــى املرفــق الصحــي أن يضمــن تزويــد املــرأة
باملعلومــات الكافيــة حــول كيفيّــة منــع الحمــل غــر املرغــوب فيــه .تكــون العمليــة مجانيــة للمواطنــات الهولنديــات.
وتُطلــب موافقــة الوالديــن للقــارصات مــا دون ســن اﻟ .16كــا ظـ ّـل مع ـ ّدل اإلجهــاض يف البلــد مســتقرا ً ومل يُبلــغ عــن
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أي حالــة إجهــاض غــر قانونيــة تقريب ـاً.
“...هــذا هــو العنــف القائــم عــى أســاس الجنــدر ضـ ّد
املــرأة ،بــدون أي شــك.

()297
()298
()299

يز
ه ’كراهية متطرفة‘ و’تعذيب‘ ،يقول مفوض األمم المتحدة" ،الغارديان 4 ،حزيران  /يونيو.2019 ،
ل� فورد" ،سياسة اإلجهاض ي
األم�كية ي
ف
منظمة الصحة العالمية ،سياسات اإلجهاض ي� العالم .2013
ت�ي ــع اإلجهاض ف� أوروبا ،كانون ن
الشبكة األوروبية لالتحاد الدول لتنظيم األرسة ،ش
الثا�  /يناير .57 ،2012
ي
ي
ي

125

لكــن الوضــع يختلــف يف أمريــكا الالتينيــة ،حيــث ال يـزال للكنيســة الكاثوليكيــة تأثــر اجتامعــي كبــر ،مــع اســتثناء بــارز
هــو األوروغــواي ،حيــث قامــت البــاد بتحريــر سياســتها املتعلقــة باإلجهــاض يف العــام  2012بعــد نضــا ٍل دام  25عامـاً
بقيــادة الحركــة النســويّة .فالترشيــع الجديــد ،بعنــوان قانــون اإلنهــاء الطّوعــي للحمــل (قانــون اإلجهــاض رقــم ،)18.987
يســمح بإنهــاء الحمــل عنــد الطلــب لغايــة األســبوع الثــاين عــر مــن الحمــل وحتــى األســبوع الرابــع عــر يف حــاالت
االغتصــاب .ومــع ذلــك ،ال تـزال بعــض القيــود األخــرى قامئــة :عــى املــرأة مناقشــة خياراتهــا مــع لجنــة مك ّونــة مــن ثالثــة
أعضــاء تشــمل طبيبـاً/ة نســائياً/ة ،وأخصائيـاً/ة يف الصحــة النفســية ،وباحثـاً/ة اجتامعيـاً/ة ،يَليهــا فــرة انتظــار إلزاميــة
مدتهــا خمســة أيــام 300.وقــد نُســبت اســتثنائية األوروغــواي يف املنطقــة إىل احتضانهــا للعلامنيــة منــذ فــرة طويلــة،
واإلشــادة بهــا عــى أنهــا أفضــل املامرســات .لكــن تــرز بعــض الشــكوك حــول مــا إذا كان القانــون ســيكفي للتغلــب عــى
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القوالــب النمطيــة الجندريّــة الســلبية املتعلقــة باملــرأة التــي تســعى إىل إنهــاء الحمــل.
وتح ّولــت أيرلنــدا مؤخ ـرا ً مــن اعتــاد أحــد أكــر النظــم القانونيــة تش ـ ّددا ً لجهــة اإلجهــاض إىل نظــام يس ـ ّهل الوصــول
إىل اإلجهــاض ،وذلــك عقــب اســتفتاء شــعبي يف العــام  .2018وقبــل االســتفتاء ،أقـ ّر تعديــل دســتوري (التعديــل الثامــن)
حــق الجنــن يف الحيــاة ،بيــد أنــه تــم اعتــاد التعديــل الســادس والثالثــن مبوجــب اســتفتاء شــعبي أُدخــل يف قانــون
الصحــة (تنظيــم إنهــاء الحمــل) يف العــام  .2018اســتنادا ً إىل هــذا القانــون الجديــد ،يُســمح باإلجهــاض يف أيرلنــدا
خــال األســابيع االثنــي عــر األوىل مــن الحمــل وبعدهــا يف حــاالت تع ـ ّرض حيــاة املــرأة الحامــل أو ص ّحتهــا للخطــر،
أو يف حالــة التشــوهات الجنينيــة املهلكــة .وهكــذا تشــكل أيرلنــدا مثــاالً مله ـاً لبلــد أدى فيــه التصويــت الشــعبي يف
اســتفتاء إىل االنتقــال مــن نظــام إجهــاض تقييــدي إىل نظــام أكــر تحرريــة .بال ّرغــم مــن ذلــك ،مــن الصعــب معرفــة
إىل أي مــدى ميكــن تك ـرار مثــال أيرلنــدا يف مــكان آخــر .إذ تــرز مخــاوف مرشوعــة مــن أن اآلليــات التشــاركية ،مثــل
املبــادرات الشــعبية واالســتفتاءات ،قــد ال تــأيت نفع ـاً للنســاء 302.وميكــن أخــذ العــرة مــن حالــة جــزر الباهامــا عندمــا
نقــض اســتفتاء شــعبي يف العــام  2016مجموعـ َة تعديــات تهــدف إىل ترســيخ ضامنــات املســاواة الجندريّــة يف دســتور
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البــاد.
وكان أحــد أكــر النظــم تقييــدا ً لإلجهــاض يف العــامل قامئ ـاً يف رومانيــا خــال الحقبــة الشــيوعية .فتجريــم اإلجهــاض يف
رومانيــا خــال الفــرة املمتــدة بــن عامــي  1967و 1989كان مصحوبـاً بسياســات جائــرة ،مثــل الفحــص الطبــي القــري
للنســاء ،املتخفــي مــن خــال الفحوصــات الطبيــة اإللزاميــة يف مــكان العمــل؛ وتقييــد الحصــول عــى وســائل منــع
الحمــل بشــدة؛ وفــرض رضائــب عــى املواطنــن واملواطنــات الذيــن تجــاوزوا الخامســة والعرشيــن ومــا زالــوا بــدون
أطفــال ومكافــأة األمهــات اللــوايت لديهـ ّن خمســة أطفــال أو أكــر 304.ويف الوقــت نفســه ،كانــت مرافــق رعايــة األطفــال
غــر كافيــة إىل حــد يــرىث لــه ،كــا أن سياســات اإلجــازات –التــي تقتــر عــى األمهــات وغــر املتاحــة لآلبــاء– غــر
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كافيــة أيضـاً .وقــد كان أثــر هــذه اإلجـراءات وخيـاً :حيــث توفيــت نحــو عــرة آالف امــرأة جـ ّراء عمليــات اإلجهــاض
ـر الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل مع ـ ّدالت إجهــاض مرتفعــة جــدا ً؛ يف
الــذايت أو الــري؛ وترتــب عــى عــدم تيـ ّ
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حــن قُـ ّدر عــدد األطفــال يف دور األيتــام يف العــام  1990مبئــات اآلالف.
وال تــزال سياســات اإلجهــاض التقييديــة قامئــة حتــى اليــوم .ففــي أوروبــا ،تحظــر بولنــدا اإلجهــاض إال يف الحــاالت
التــي تتعــرض فيهــا حيــاة املــرأة أو صحتهــا للخطــر ،أو عندمــا يكــون الحمــل ناتجـاً عــن اغتصــاب أو ســفاح محــارم ،أو
يف حــال تع ـ ّرض الجنــن لتشــوهات جســيمة ال ميكــن عالجهــا .يتطلّــب األول والثالــث مــن هــذه االســتثناءات إفــادة
طبيــة ،يف حــن يتطلــب الثــاين أن يؤكــد املدعــي العــام وقــوع الجرميــة .حاولــت الحكومــة البولنديــة يف العــام 2018
تقييــد الوصــول إىل اإلجهــاض بشــكل أكــر عــن طريــق إزالــة االســتثناء الثالــث؛ لكــن أُس ـ ِقط مــروع القانــون بعــد
احتجاجــات واســعة النطــاق 306.ومــع ذلــك  ،يف  22أكتوبــر  /ترشيــن األول  ، 2020قضــت املحكمــة الدســتورية بــأن
اإلجهــاض بســبب حــدوث رضر جســيم غــر قابــل لإلصــاح للجنــن غــر دســتوري وألغــت هــذا البنــد .وحتــى ترشيــن
األول/أكتوبــر  ،2019كان لــدى أيرلنــدا الشــالية نظــام إجهــاض منفصــل داخــل اململكــة املتحــدة .فبينــا ت ـ ّم تحريــر
اإلجهــاض يف اململكــة املتحــدة عــام ّ ،1967إل أ ّن أيرلنــدا الشــالية حافظــت عــى نظــام تقييــدي ال يســمح بــه إال يف
الحــاالت التــي تكــون فيهــا حيــاة املــرأة الحامــل معرضــة للخطــر ،أو صحتهــا النفســية أو الجســدية مع ّرضــة لخطــر
رض ٍر دائــم وجســيم .نتيجـ ًة لذلــك ،ســافرت مئــات النســاء إىل الــر الرئيــس للمملكــة املتحــدة كل عــام للحصــول عــى
اإلجهــاض .ويف أعقــاب تحريــر جمهوريــة أيرلنــدا الوصــول إىل اإلجهــاض يف العــام  ،2018تعـ ّرض موقــف أيرلندا الشــالية
لضغــط شــديد مــن جانــب الناشــطات والناشــطني يف مجــال حقــوق املــرأة .ورفضــت الحكومــة املركزيــة يف اململكــة
املتحــدة يف البدايــة التدخــل ليشــمل ترشيــع  1967أيرلنــدا الشــالية ،م ّدعيــة أن األمــر يتعلــق بالســلطات املفوضــة
يف أيرلنــدا الشــالية 307.كــا بــرزت محــاوالت لتحريــر اإلجهــاض مــن خــال تدخــات القضــاء ،حيــث رفعــت النســاء
دعــاوى أمــام محاكــم أيرلنــدا الشــالية واململكــة املتحــدة ،م ّدعيــات فيهــا أن القانــون الحــايل مييــز ضدهـ ّن عــى نحــو
غــر عــادل ،ويخضعهـ ّن ألعبــاء ال مـ ّرر لهــا 308.فتــم تغيــر نظــام اإلجهــاض يف أيرلنــدا الشــالية أخـرا ً يف ترشيــن األول/
أكتوبــر  ،2019مــع ترشيــع حكومــة اململكــة املتحــدة املركزيــة ،لجعلــه يتــاىش مــع الترشيعــات يف بقيّــة أرجــاء البــاد.
وال تـزال عـ ّدة دول يف أمــركا الالتينيــة مــن بــن الـ ّدول التــي تتبنــى قوانــن تقييديّــة لإلجهــاض .وهــي تشــمل النظــام
األكــر قســوة ،نظــام الســلفادور 309.يعلــن الدســتور الســلفادوري أن الحيــاة تبــدأ عنــد الحمــل ،وهــو تعديــل ِ
أدخــل
يف العــام  ،1998بعــد الضغــط مــن قبــل الكنيســة الكاثوليكيــة يف البــاد .وتحظــر املــادة  133مــن قانــون العقوبــات
الســلفادوري حظـرا ً تامـاً إمكانيــة اإلجهــاض بغــض النظــر عــن الظــروف ،مبــا يف ذلــك إذا كانــت حيــاة املــرأة معرضــة
للخطــر أو إذا كان حملهــا ناتج ـاً عــن عنــف جنــي .ويرفــض العديــد مــن األطبــاء ،التدخــل أثنــاء حــاالت الطــوارئ
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الطبيــة خوفـاً مــن أن يال َحقــوا قضائيـاً ملســاعدتهم يف اإلجهــاض .وقــد كان لهــذا األمــر تأثــر متييــزي غــر مبــارش عــى
النســاء ذوات الدخــل املنخفــض ،اللــوايت ال يســتطع ّن تأمــن تكاليــف الرعايــة يف مرافــق صحيــة خاصــة ،حيــث املحافظــة
عــى رسيّــة املعلومــات املتعلقــة باملريضــة .عــاوة عــى ذلــك ،قَ ِبـ َـل القضــاة أدلــة زائفــة ،وأدانــوا نســاء عان ـ َن مــن
اإلجهــاض العفــوي ،مــع أن البعــض منهـ ّن مل يكـ ّن حتــى عــى علــم بأنهـ ّن حوامــل .ووف ًقــا لألمــم املتحــدة ،فقــد أدي َنــت،
بــن عا َمــي  1988و 42 ،2017امــرأة ،عــى األقــل ،بتهمــة الــروع يف القتــل أو القتــل املقـرِن بظــرف مشـ ّدد ،اســتنادا ً
إىل هــذا النــص ،وحكمــن بأحــكام طويلــة غالبـاً مــا متتــد لعقــود (أتينــا عــى ذكــر حالــة مانويــا يف الفصــل  310.)5فهــذا
311
النظــام قـ ٍ
ـاس للغايــة ،وقــد صنفتــه منظمــة العفــو الدوليــة عــى أنــه "عنــف ُم َمســس" ض ـ ّد النســاء و"تعذيــب".
وكــا هــو متوقــع ،فقــد أدى النظــام القانــوين ،مقرتن ـاً بضعــف القــدرة عــى الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل ،إىل
312
ازديــاد حــاالت اإلجهــاض غــر القانونيــة والرسيــة.
وتحظّــر خمــس دول أخــرى يف املنطقــة اإلجهــاض كلي ـاً :جمهوريــة الدومينيــكان ،وهاييتــي ،وهنــدوراس ،ونيكاراغــوا،
وســورينام .يف حــن أن بلــدان مثــل بوليفيــا قــد حـ ّررت الوصــول إىل اإلجهــاض يف الســنوات األخــرة ،فقــد حاولــت دول
أخــرى فعــل ذلــك وفشــلت .حـ ّررت تشــييل قوانينهــا املتعلقــة باإلجهــاض يف العــام  ،2017وجعلتــه متاحـاً يف الحــاالت
التــي تكــون فيهــا حيــاة األم معرضــة للخطــر ،أو يكــون الحمــل نتيجــة االغتصــاب ،أو حــن يكــون الجنــن غــر قابــل
للحيــاة خــارج الرحــم .لكــن ســمح القانــون لألطبــاء بتســجيل اعرتاضــات تســتند إىل الضمــر عــى تنفيــذ اإلجـراء ،يف حني
313
وســعت نطــاق ذلــك وســمحت للمستشــفيات الخاصــة بأكملهــا أن ترفــض توفــر اإلجهــاض.
أن تفسـرات املحكمــة ّ
وقــد ســمحت الحكومــة يف وقــت الحــق مبثــل هــذا الرفــض مــن دون الحاجــة إىل تربيــر ،مــا تــرك حواجــز خطــرة تحــول
دون حصــول النســاء فعلي ـاً عــى اإلجهــاض اآلمــن .عــاو ًة عــى ذلــك ،أزيلَــت مــن القانــون االش ـراطات الســابقة بــأن
يحتــاج األطبــاء إىل التســجيل مســبقاً كمعرتضــن ضمرييـاً ،وبــأن تحتــاج املستشــفيات إىل ضــان وجود موظّفــن يف أماكن
العمــل ين ّفــذون عمليّــات اإلجهــاض .ويقـ ّوض ذلــك اســتمراريّة أحــكام الرعايــة ويؤثــر بشــدة يف النســاء يف املناطــق التي
ينــدر فيهــا وجــود األطبــاء .لذلــك ،ت ُعتــر تشــييل مثــاالً عــى كيفيــة مت ُّكــن لوائــح الحكومــة وإغفاالتهــا مــن الحـ ّد بشــكل
خطــر مــن إمكانيــة الحصــول عــى اإلجهــاض ،حتــى يف الحــاالت التــي تبيــح فيهــا الترشيعــات هــذا الوصــول رســمياً.

 .2التثقيف يف مجال الصحة الجنس ّية والحصول عىل وسائل منع الحمل
أ) التثقيف يف مجال الصحة الجنس ّية

يُ َعـ ّد التثقيــف يف مجــال الصحــة الجنسـ ّية عنـرا ً مــن عنــارص الحــق يف الصحــة والحــق يف التعليــم ،وهــو رشط مســبق
ملجتمــع يتمتّــع باملســاواة الجندريّــة وبالصحــة .وبــدالً مــن مقاومتــه ،ينبغــي أن تتبنــاه الــدول كفرصــة لتحســن املعايــر
الصح ّيــة العامــة ملجتمعاتهــا.
كثــرة هــي الحجــج املؤيّــدة لسياســات التثقيــف يف مجــال الصحــة الجنسـيّة الشــاملة ،والدقيقــة ،والخاليــة مــن األحكام.
وقــد ثبــت أنهــا تقلــل مــن معــدل األمـراض املنقولــة جنســياً ،وبالتــايل تقلــل مــن تكاليــف الخدمــات الصحيــة العامــة،
وتح ـ ّرر األمــوال لتغطيــة نفقــات أخــرى .وقــد تبـ ّـن أن هــذه الربامــج الرتبويّــة تكتســب أهميــة خاصــة بالنســبة إىل
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Nina Strochlic, “On the Front Lines of El Salvador’s Underground Abortion Economy”, Foreign Policy, 3 January
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الفتيــات الصغـرات ،ألنهــا تتيــح لهـ ّن اتخــاذ خيــارات مســتنرية وأفضــل بشــأن أجســاده ّن ،ومنــع الحمــل غــر املرغــوب
فيــه ،والبقــاء يف املدرســة .يف العــام  ،2018نــرت اليونيســكو إرشــادات مح ّدثــة بشــأن التثقيــف يف مجــال الصحــة
الجنسـيّة مو ّجهــة ،يف املقــام األول ،لألطفــال والبالغــن مــن الشــبان والشــابات ،تشـ ّدد عــى فوائــده الجليّــة 314.ويف حــن
أ ّن هــذه الربامــج الرتبويــة ذات أهميــة بالغــة للنســاء والفتيــات ،إلّ أنّــه مــن شــأنها أيضـاً أن تســاعد عــى تحســن نوعية
الحيــاة لــكل مــن النســاء والرجــال ،وبالتــايل ،ينبغــي أن متثــل أولويّــة للـ ّدول كافّــة.
لكــن املؤســف هــو أ ّن بعــض البلــدان ال يــزال يقــاوم
اســتحداث برامــج للتثقيــف يف مجــال الصحــة الجنسـيّة.
فهــي تتــذ ّرع بعــدة حجــج غــر مقنعــة .قــد يعتقــد
األفــراد أ ّن أســباباً ثقافيــة أو دينيّــة وراء مقاومــة
التثقيــف يف مجــال الصحــة الجنســ ّية .ويحــدث هــذا
تأخري البدء يف االتصال الجنيس
•	
يف الكثــر مــن األحيــان حيــث يعــرض أوليــاء األمــور
انخفاض وترية االتصال الجنيس
•	
عــى تلقــي أطفالهــم مثــل هــذا التعليــم يف املــدارس.
تقليل عدد الرشكاء الجنسيني
•	
ومــن األمثلــة عــى ذلــك ،اعتبــار بعــض األهــل املســلمني
الح ّد من املخاطر
•	
أن الــدروس حــول الحيــض والســلوك الجنــي اآلمــن
زيادة استخدام الواقي الذكري
•	
حــرام (محظــورة وفــق التعاليــم اإلســامية) ،ومــن
زيادة استخدام وسائل منع الحمل
•	
جهــة أخــرى قــد يرفــض األهــل املســيحيون أن يتعلّــم
بينــا تركــز دراســات عديــدة عــى النتائــج الصحيــة،
أبناؤهــم وبناتهــم عــن وســائل منــع الحمــل وكيفيــة
أدركــت اليونســكو أن هــذا النــوع مــن الرتبيــة ميكــن
الحصــول عليهــا ،وعوض ـاً عــن ذلــك يفضلــون تعليمهــم
أن يســهم أيضـاً يف نتائــج أوســع نطاقاً تشــمل املواقف
العفّــة فحســب .لكــن ميكــن يف الواقــع أن تــؤدي
الجندريّــة العادلــة ،والثقــة أو الهويــة الذاتيّــة.
وجهــات النظــر هــذه إىل تعريــض األطفــال والبالغــن
مــن الشــابات والشــباب لخطــر أكــر مــن خــال تركهــم
مــن دون معلومــات لجهــة الســلوك الجنــي الصحــي ،واملوافقــة املســتنرية ،ومنــع الحمــل ،واألمـراض املنتقلــة جنســياً.
وقــد تعالــت أصــوات مــن داخــل املجتمعــات الدينيــة والثقافيــة ،بأهميــة إعــداد مصــادر تــرح لألهــل فوائــد الرتبيــة
يف مجــال الصحــة الجنسـ ّية ،ونــزع الوصمــة عنهــا 315.وميكــن أن تســاعد هــذه األصــوات يف تغيــر الخطــاب ،وتشــجيع
األفـراد وأوليــاء األمــور عــى تبنــي التثقيــف يف مجــال الصحــة الجنسـ ّية.
أكّــدت األدلّــة التــي اســتعرضتها اليونســكو يف العــام
 2018أن برامــج التثقيــف يف مجــال الصحــة الجنسـ ّية
القامئــة عــى املناهــج تســاهم يف تحقيــق النتائــج
التاليــة:

قــد يعتقــد معارضــو التثقيــف يف مجــال الصحــة الجنسـيّة خطــأ أن هــذه الربامــج تهــدف إىل تعزيــز بعــض الســلوكيات
الجنسـيّة غــر املعياريّــة أو امليــول الجنسـيّة .وهــذا مفهــوم خاطــئ .ليــس فقــط ألنــه ال صلــة بــن التثقيــف يف مجــال
الصحــة الجنسـيّة وامليــول الجنسـيّة -أكانــت الغرييّــة أو أي ميــول أخــرى -بــل ألنــه باســتطاعة هــذا التثقيــف ،يف الواقــع،
أن يســاعد األف ـراد ،ال س ـ ّيام األطفــال ،عــى فهــم الحيــاة الجنس ـ ّية والســلوك الجنــي اآلمــن فه ـاً أفضــل .فــا صلــة
علم ّيــة بــن تعليــم هــذه املســائل وميــول الشــخص الجنس ـ ّية .عــاوة عــى ذلــك ،ميكــن لربنامــج التثقيــف يف مجــال
الصحــة الجنسـ ّية الشــامل أن يســاعد األفـراد عــى فهــم ميولهــم الجنسـ ّية ومتطلّبــات ص ّحتهــم الجنسـ ّية بشــكل أفضــل.
 314اليونســكو ،إرشــادات تقنيــة دوليــة بشــأن ت
ال�بيــة الجنسـ ّـية :نهــج قائــم عــى الشــواهدhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ ،2018 ،
.pf0000183281
ً
ن
 315لالطــاع عــى الروايــة الشــخصية ألب مســلم ،يـ ج
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وأخــرا ً ،ميكــن أن يرتبــط التثقيــف يف مجــال الصحــة الجنســيّة بشــكل خاطــئ باالنحــال الجنــي ،وارتفــاع نســبة
األم ـراض املنتقلــة جنســياً ،مبــا يف ذلــك فــروس نقــص املناعــة املكتســب ،والســلوك الجنــي املس ـبّب للمخاطــر .عــى
ســبيل املثــال ،عــارض وزيــر الصحــة الهنــدي الســابق برامــج التثقيــف يف مجــال الصحــة الجنسـيّة ألنــه كان يعتقــد أنهــا
تفســد الشــبان والشــابات ،و"تــيء للقيــم الهنديــة" ،كــا تــؤدي إىل االنحــال الجنــي والتجــارب والســلوك الجنــي
غــر املســؤول 316.وكان موقفــه خطـرا ً خاصــة يف بلــد يســجل مســتويات عاليــة جــدا ً مــن حمــل املراهقــات واالعتــداء
الجنــي .وقــد كُشــف زيــف وجهــات النظــر هــذه بفضــل األدلــة التــي أظهــرت بشــكل واضــح أن تلــك الربامــج التثقيفية
تســاعد فعليـاً عــى الحــد مــن الســلوك الجنــي الخطــر ،وخفــض معــدالت العــدوى باألمـراض املنتقلــة جنســياً .الرابــط
بســيط :إن تثقيــف األفـراد حــول النشــاط الجنــي واملخاطــر املرتبطــة بــه ،وحــول طــرق حاميــة أنفســهم منهــا (عــى
ســبيل املثــال ،مــن خــال اســتخدام الواقــي الذكــري ووســائل منــع الحمــل األخــرى) ،يــؤدي إىل انخفــاض معــدالت
اإلصابــة ،وانخفــاض عــدد حــاالت حمــل املراهقــات .ومل يتــم العثــور عــى أي صلــة بــن هــذه الربامــج التثقيفيــة وزيــادة
النشــاط الجنــي .عوض ـاً عــن ذلــك ،يجــب أن تقبــل الــدول أنــه يف جميــع أنحــاء العــامل ،ســيقوم األف ـراد مــن جميــع
األعــار بنشــاط جنــي ،ســواء أكان داخــل إطــار الــزواج أم خارجــه ،كــا يجــب أن تحــاول الحـ ّد مــن عوامــل الخطــر
التــي تصاحبــه .يبــدأ ذلــك بالتثقيــف يف مجــال الصحــة الجنسـيّة املالئــم ،والحصــول عــى وســائل منــع الحمــل.

ب) الحصول عىل وسائل منع الحمل
يرتبــط الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل بربامــج التثقيــف يف مجــال الصحــة الجنس ـ ّية الشــاملة .لكنــه يُعتــر أيض ـاً
أم ـرا ً رضوري ـاً لضــان تنظيــم األرسة عــى نحــو مالئــم لجميــع أف ـراد املجتمــع ،ال س ـ ّيام النســاء .وال ميكــن أن تتوفــر
االســتقاللية الجســدية والجنسـ ّية لألفـراد ،واالطمئنــان مــن عــدم حــدوث اآلثــار الســلبية ،مثــل األمـراض املنتقلــة جنســياً
والحمــل غــر املرغــوب فيــه ،إال عندمــا تكــون وســائل منــع الحمــل متاحــة عــى نطــاق واســع ،بــل ومجانيــة قــدر
اإلمــكان .وقــد جنــت البلــدان التــي تــدرك أهميــة الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل منافــع كبــرة ،مبــا يف ذلــك منافــع
ذات طابــع اقتصــادي.
وفقــاً ملنظمــة الصحــة العامليــة ،يؤث ّــر الحصــول عــى
وســائل منــع الحمــل تأثــرا ً ايجابيــاً مبــارشا ً يف صحــة
املــرأة ورفاههــا 317.ويتيــح املجــال أمــام املباعــدة
بــن الــوالدات ،وتأخــر الحمــل لــدى الشــابات
املع ّرضــات بنســبة أكــر ملخاطــر اإلصابــة مبشــاكل
صحيــة وخطــر الوفــاة جــ ّراء الحمــل املبكّــر .كــا
مينــع الحمــل غــر املرغــوب فيــه ،مبــا يف ذلــك حمــل
النســاء املســنات اللــوايت يواجهــن مخاطــر متزايــدة
يف الحمــل .ويســمح تنظيــم األرسة للنســاء الراغبــات
يف الحــ ّد مــن حجــم أرسهــ ّن بالقيــام بذلــك .وتشــر
األدلــة إىل أن النســاء الــايت لديهــن أكــر مــن أربعــة
أطفــال يتعرضــ ّن لخطــر متزايــد لوفيــات األمهــات.
()316
( )

"مــن املهــم أن يكــون تنظيــم األرسة متاحــاً عــى
نطــاق واســع وميكــن الوصــول إليــه بســهولة مــن
خــال القابــات القانونيــات وغريه ـ ّن مــن العاملــن
والعامــات الصحيــن املدربــن ألي شــخص ناشــط
جنســياً ،مبــا يف ذلــك املراهقــن .ويتم تدريــب القابالت
القانونيــات عــى توفــر وســائل منــع الحمــل املتاحــة
محليــاً واملقبولــة ثقافيــاً (حيثــا تكــون مرخصــة).
كــا يقــدم العاملــون والعامــات الصحيــون املدربــون
اآلخــرون ،مثــل العاملــن والعامــات الصحيــن
املجتمعيــن ،املشــورة وبعــض أســاليب تنظيــم األرسة،
مثــل الحبــوب والواقيــات الذكريــة".
منظمة الصحة العاملية

.Abby Young-Powell, “Six of the Best Sex Education Programmes Around the World”, The Guardian, 20 May 2016
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ومــن خــال خفــض معــدالت الحمــل غــر املرغــوب فيــه ،يقلــل تنظيــم األرسة أيضـاً الحاجــة إىل اإلجهــاض غــر اآلمــن.
عــاوة عــى ذلــك ،ترتبــط حــاالت الحمــل التــي تكــون متقاربــة للغايــة ،أو ذات التوقيــت الــيء مبخاطــر أعــى لجهــة
وفيــات الرضّ ــع ،وبالتــايل سيســاعد الح ـ ّد مــن حــاالت الحمــل هــذه أيض ـاً عــى تقليــل خطــر وفيــات الرضّ ــع .وتذكــر
منظمــة الصحــة العامليــة هــذه الفوائــد باإلضافــة إىل تلــك املرتبطــة ببعــض وســائل منــع الحمــل ،مثــل الواقــي الذكــري،
التــي تقلــل مــن خطــر األمـراض املنتقلــة جنســياً ،مبــا يف ذلــك فــروس نقــص املناعــة البرشيــة.
وإيـران خــر مثــال عــى ذلــك .كان آيــة اللــه روح اللــه الخمينــي ،املرشــد األعــى للبــاد ،قــد شــجع عــى زيــادة والدة
األطفــال عنــد االســتيالء عــى الســلطة عــام  ،1979لكنــه اقتنــع يف الثامنينــات مــن القــرن املــايض بــأن البــاد مل تعــد
قــادرة عــى احتــال هــذا النمــو الســكاين اقتصاديـاً .ثــم أصــدر فتــاوى تتيــح تحديــد النســل عــى نطــاق واســع ومقبــول
للمســلمني 318.وبــات مــن املمكــن الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل مجان ـاً يف العيــادات الحكوميــة ،مبــا يف ذلــك
اآلالف مــن املراكــز الصحيــة الريفيــة الجديــدة؛ ور ّوج العاملــون الصحيــون لوســائل منــع الحمــل كوســيلة لــرك املزيــد
مــن الوقــت بــن الــوالدات واملســاعدة عــى الح ـ ّد مــن وفيــات األمهــات واألطفــال؛ وبــات يُطلــب مــن األزواج الذيــن
يعتزمــون الــزواج الحصــول عــى املشــورة يف مجــال تنظيــم األرسة .وكانــت النتيجــة الرتاكميــة انخفــاض معــدل الــوالدات
مــن حــوايل ســبع والدات إىل أقــل مــن والدتــن لــكل امــرأة .وســمح هــذا بــدوره لــأرس باالهتــام ورعايــة أفضــل لــكل
طفــل .بعــد ســنوات قليلــة مــن القــرن الجديــد ،أراد الرئيــس محمــود أحمــدي نجــاد عكــس هــذه التغيـرات االجتامعيــة
وتشــجيع النمــو الســكاين .ولهــذه الغايــة ،لجــأ إىل إدانــة برنامــج منــع الحمــل باعتبــاره "وصفــة طبيــة لالنقراض" ،وشــجع
الفتيــات اليافعــات عــى الــزواج عــن عمــر ال يزيــد عــن  16أو  17ســنة ،كــا قــام بتقديــم مكافــآت ماليــة لــكل طفــل.
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لكــن تــم تجاهــل ذلــك إىل حـ ّد كبــر .وكــا قالــت امــرأة إيرانيــة" ،املــرأة اإليرانيــة لــن تعــود إىل الــوراء".
صحيــح أن مثــال إيـران مفيــد ،لكــن مــن املهــم أن نتذكــر أن سياســاتها بشــأن الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل تبقــى
مرتبطــة بربامــج محافظــة .ويرتبــط التثقيــف يف مجــال تنظيــم األرسة بالــزواج ،مــا يســتثني األف ـراد غــر املتزوجــن.
ويــؤدي ذلــك إىل جهــل خطــر ،مبــا فيــه حــول األمـراض املنقولــة جنســياً ،التــي ميكــن أن يكــون لهــا عواقــب ســلبية عــى
األف ـراد ،وخاصــة النســاء .يف الواقــع ،ثبــت أن نقــص املعرفــة يــؤدي إىل انخفــاض معــدالت اســتخدام الواقــي الذكــري،
وزيــادة يف األم ـراض املنقولــة جنســياً ورمبــا زيــادة يف معــدالت العقــم بســبب هــذه األم ـراض 320.عــاوة عــى ذلــك،
يُر َّجــح أن يكــون للتثقيــف الــيء يف مجــال الصحــة الجنس ـ ّية ،والحصــول املحــدود عــى وســائل منــع الحمــل ،تأث ـرا ً
ســلبياً عــى الشــابات ،ألنــه مــن املحتمــل أن يــؤدي إىل ارتفــاع معــدالت حمــل املراهقــات .عــى ســبيل املثــال ،أنفقــت
الحكومــة االتحاديــة األمريكيــة املاليــن عــى برامــج التثقيــف التــي تعــزز االمتنــاع عــن مامرســة الجنــس (االمتنــاع
عــن العالقــات الجنســية حتــى الــزواج) .لكــن األدلــة تبـ ّـن أن هــذه الربامــج تــأيت بنتائــج عكســية ،حيــث تعــاين الــدول
التــي تنفــق املبالــغ األكــر عليهــا مــن أعــى معــدالت حمــل املراهقــات 321.وإن مجــرد توقــع عــدم مشــاركة الشــباب يف
النشــاط الجنــي أمــر غــر واقعــي ولــه آثــار ضــارة ،يف املقــام األول عــى الشــابات ،اللــوايت غالبــا مــا يجــر َن يف حالــة
الحمــل عــى تــرك املدرســة مــن أجــل رعايــة أطفالهـ ّن ،وتغيــر مســاراته ّن املهنيــة وتقليــص قدرتهـ ّن عــى عيــش حيــاة
مرضيــة ومنتجــة بشــكل عــام.
ف
"سياسة تحديد النسل ي� إيران أدت إىل انخفاض معدل المواليد" ،لوس أنجلوس تايمز 22 ،تموز  /يوليو.2012 ،

()318
()319
(.David P. Goldman, “The Strategic Implications of Iran's STD Epidemic”, Asia Times Online, 30 January 2015 )320
(Aaron E. Carroll, “Sex Education Based on Abstinence? There’s a Real Absence of Evidence”, The New York Times, )321
المرجع نفسه.

.22 August 2017

131

 .3الحصول عىل التكنولوجيا اإلنجابية املساعدة واألمومة البديلة
تطــ ّورت التكنولوجيــا بشــكل كبــر يف مجــال اإلنجــاب .فمنــذ والدة أول طفــل عــن طريــق التلقيــح االصطناعــي يف
العــام  ،1978أُدركــت إمكانيــة الفصــل بــن عمل ّيتــي التلقيــح واإلنجــاب .وقــد حــاول القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان
والقانــون الوطنــي مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة منــذ ذلــك الحــن.

أ) التلقيح االصطناعي ()IVF
إ ّن التلقيــح االصطناعــي هــو أحــد أنــواع التكنولوجيــا املســاعدة عــى اإلنجــاب ،تتك ـ ّون مــن إخصــاب البويضــة مــن
قبــل الحيوانــات املنويــة خــارج الرحــم ،يليهــا زرع البويضــة امللقحــة داخــل الرحــم .وعــادة مــا يتــم اللجــوء إىل هــذا
اإلجـراء ملســاعدة املــرأة ،التــي تعــاين مــن حالــة عقــم كيل أو جــزيئ ،عــى الحمــل .يختلــف التنظيــم القانــوين للتلقيــح
االصطناعــي بشــكل كبــر يف مختلــف أنحــاء العــامل .ففــي أمــركا الالتينيــة ،عــى ســبيل املثــال ،اتخــذت كوســتاريكا موقفاً
متشــددا ً ،إذ فرضــت حظ ـرا ً تام ـاً عــى إج ـراء التلقيــح االصطناعــي عــى أســاس حاميــة حــق األجنــة يف الحيــاة ،األمــر
الــذي اعتربتــه الحقـاً محكمــة البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان نوعـاً مــن أنــواع التمييــز ضـ ّد النســاء اللــوايت يُعانــن
مــن العقــم 322.أ ّمــا املكســيك فــا تســمح بالتلقيــح االصطناعــي إال لــأزواج الذيــن يعانــون مــن العقــم ،بينــا تشــرط
البــرو أن تكــون األم الحامــل بالجنــن هــي نفســها األم البيولوجيــة (بعبــارة أخــرى ال يســمح بالتلقيــح االصطناعــي إال
عندمــا يكــون مــن املمكــن اســتخراج بويضــات األم البيولوجيــة واســتخدامها يف العمليــة) 323.مــع منــو معــدالت العقــم
يف جميــع أنحــاء العــامل ،يتزايــد طلــب األزواج عــى األبـ ّوة واألمومــة مــن خــال التلقيــح االصطناعــي .وقــد كانــت هــذه
هــي الحــال أيضـاً يف الــرق األوســط ،حيــث تتصــدر اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة القامئــة
324
مــن حيــث عــدد العالجــات املطلوبــة.
وتشــمل بعــض املامرســات الجيــدة ،الــدول التــي تســعى إىل تنظيــم التلقيــح االصطناعــي تنظيـاً واضحـاً وغــر متييــزي،
ملــن ينبغــي أن تتــاح لــه إمكانيــة الحصــول عــى التلقيــح االصطناعــي ،وحــق املــرأة يف رفــض نقــل األجنــة إىل جســمها،
وحــق كل مــن النســاء والرجــال يف منــع اســتخدام األجنــة مــن دون موافقتهــم.

ب) تأجري األرحام
يشــر تأجــر الرحــم إىل مامرســة امــرأة (أم بديلــة) تحمــل بطفــل وتسـلّمه لزوجــن أو فــرد آخــر .ويتـ ّم عــاد ًة التلقيــح
بشــكل اصطناعــي مــن خــال التلقيــح املخــري .ويــرز نوعــان أساســيان مــن األمومــة البديلــة :يف األ ّول ،تتــرع األم
البديلــة ببويضتهــا للتخصيــب بالحيوانــات املنويــة لــأب ،وعليــه ،فهــي مرتبطــة جيني ـاً بالطفــل؛ أمــا يف الثــاين ،فيت ـ ّم
تخصيــب بويضــة جــرى التـ ّرع بهــا بالحيوانــات املنويــة لــأب ،ومــن ثـ ّم ،ال تكــون األم البديلــة مرتبطــة جينيـاً بالطفــل.
ويف هــذا الســيناريو ،يشــار أحيانـاً إىل األم البديلــة عــى أنهــا "مضيفــة الحمــل".

( )
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ي
ي

نظّمــت بلــدان مختلفــة حــول العــامل تأجــر ال ّرحــم
بأشــكال مختلفــة .فاعــرف بعــض البلــدان بحقــوق
الوالديــن العائــد إليهــا الطفــل أثنــاء الحمــل ،بينــا مل
متنــح بلــدان أخــرى هــذا الحــق لهــا إال بعــد الــوالدة.
وتعتــر بعــض الـ ّدول أن األم البديلــة هــي األم الرشعيــة
للطفــل ،يف حــن تعتــر دول أخــرى أن األم األصليــة هــي
األم الرشعيــة .كــا تختلــف املقاربــات لجهــة التعويــض:
إذ تحظــر بعــض الــدول أي شــكل مــن أشــكال الدفــع
وينــدل روزبــرغ  ،املحقــق الســويدي يف الحظــر الكامــل
مقابــل تأجــر الرحــم ،وال تســمح إال مبــا يســمى "تأجــر
للبــاد عــى تأجــر الرحــم
الرحــم االتطوعــي" ،يف حــن تســمح دول أخــرى بـــ
"تأجــر الرحــم التجــاري" (التعاقــد مــع أم بديلــة مقابــل
مبلــغ معـ ّـن) .وبالنظــر إىل امليــل إىل إســاءة معاملــة النســاء األكــر ضعفـاً واســتغالله ّن ،ال ميكــن االعتــاد عــى التمييــز بــن
وتوصــل تحقيــق أجرتــه الســلطات الســويدية يف العــام  2016حــول مــا إذا
أشــكال تأجــر الرحــم "التطوعــي" و"التجــاري"ّ .
كان مــن األخالقــي ترشيــع "تأجــر الرحــم التطوعــي" (تفــرض الدولــة حظـرا ً تامـاً عــى هــذه املامرســة) إىل أنّــه مــا مــن
طريقــة لضــان عــدم حــدوث اإلك ـراه أو منــع الدفــع الــري 325.ويتعلّــق ذلــك بشــكل خــاص باملخاطــر الهامــة للغايــة
املرتبطــة بالحمــل التــي تواجههــا األم البديلــة .وبالنظــر إىل االســتغالل الــذي غالبـاً مــا يكــون مخفيـاً وراء أي شــكل مــن
أشــكال تأجــر الرحــم ،فــإن الحظــر التــام عــى هــذه املامرســة هو وحــده الــذي يضمــن املســاواة الجندريّــة وعــدم التمييز.
إن أهــم ســبب لعــدم رغبتنــا يف الســاح بتأجــر
الرحــم يف الســويد هــو خطــر أن تتعــرض النســاء
للضغــط ليصبح ـ ّن أمهــات بديــات .إنــه الت ـزام كبــر
وينطــوي عــى مخاطــر املــرور بالحمــل والــوالدة .إنّنــا
نعتقــد أنــه حتــى مــع وجــود نظــام مناســب ودعــم
قــوي للنســاء ،ال ميكــن اســتبعاد أنــه كان مدفوعــاً
باإلكــراه".

بال ّرغــم مــن ذلــك ،يــزداد اســتخدام تأجــر الرحــم يف جميــع أنحــاء العــامل .وعــادة مــا يتــم تأطــره كحالــة مــن العمــل
املأجــور ،أو كخيــار خصوبــة لــأزواج أو األف ـراد غــر القادريــن عــى الحمــل .لكــن الحقيقــة هــي أنــه ينطــوي عــى
اســتغالل خطــر ومخاطــر صحيــة ،الس ـيّام بالنســبة إىل النســاء مــن البلــدان الناميــة اللــوايت يلجــأن إىل تأجــر الرحــم
ألســباب اقتصاديــة .وتحظــر معظــم دول االتحــاد األورويب تأجــر الرحــم ،باســتثناء اململكــة املتحــدة .ومــع أ ّن اململكــة
326
املتحــدة تحظــر تأجــر الرحــم "التجــاري"ّ ،إل أ ّن مواطنيهــا كانــوا مــن أكــر املســتهلكني لصناعــة تأجــر الرحــم الهندية.
رشعــت تأجــر الرحــم التجــاري يف العــام  ،2002واســتفاد اقتصادهــا بقيمــة  400مليــون دوالر ســنويّاً
وكانــت الهنــد قــد ّ
327
مــن صناعــة تأجــر الرحــم ،حيــث تعمــل النســاء الهنديــات الفقـرات كأمهــات بديــات .ولكنهــا أدخلــت الحقـاً بعــض
رصحــت لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل أن تأجــر الرحــم "التجــاري" ،إن مل يكــن منظـاً ،يــوازي
القيــود .بعدمــا ّ
328
عملي ـاً بيــع األطفــال ،حظّــرت الهنــد يف العــام  2015األزواج األجانــب مــن اســتخدام األمهــات البديــات الهنديــات.
ثــم ،يف العــام  ،2019بعــد اتهامــات بــأن الصناعــة كانــت تســتغل األكــر ضعف ـاً يف املجتمــع الهنــدي ،عدلــت الهنــد
ترشيعاتهــا باتجــاه حظــر تأجــر الرحــم "التجــاري" متامـاً .وباملثــل ،غـ ّـرت تايالنــد ترشيعاتهــا بعــد وقــوع حــوادث بــارزة،
مثــل قض ّيــة الزوجــن األس ـراليني اللذيــن تخليــا يف العــام  2015عــن طفلهــا املولــود مــن أم بديلــة بســبب إصابتــه
329
مبتالزمــة داون .ومــن بــن الـ ّدول األخــرى التــي تنظــم تأجــر الرحــم روســيا ،وجورجيــا ،وأوكرانيــا.
تأج� الرحم" ،اإلذاعة السويدية 24 ،شباط  /ف�ب اير )323(.2016
(" )325تحقيق :مواصلة الحظر عىل ي
(Herjeet Marway and Gulzaar Barn, ‘Surrogacy laws: why a global approach is needed to stop exploitation of wom� )326
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en’, The Conversation, 30 July 2018, https://theconversation.com/surrogacy-laws-why-a-global-approach-is-needed-to.stop-exploitation-of-women-98966
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ـا�  /ينايــرhttps://www.reuters. ،2017 ،
ي
ي
ي
ي
.com/article/us-india-women-surrogacy-factbox/fatcbox-which-countries-allow-commercial-surrogacy-idUSKBN1530FP
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ومــن املثــر للقلــق أيضـاً انتشــار مــا يســمى "ســياحة تأجــر األرحــام" يف دول ليــس لديهــا نظــام قانــوين مخصــص لتنظيم
تأجــر األرحــام .وأُصــدرت عــدة تقاريــر عــن "مصانــع األطفــال" العاملــة يف مختلــف البلــدان ،حيــث ميكــن لألغنيــاء يف
العــامل "طلــب" األطفــال مــن دون إرشاف قانــوين 330.يف مثــل هــذه الحــاالت غــر الخاضعــة للتنظيــم ،تكــون املخاطــر
عــى املعنيــن كافّــة – األم البديلــة ،والطفــل والوالديــن املعن ّيــن – عاليــة .وهــي تشــمل اســتغالل األم البديلــة ،واالتجــار
باألطفــال ،وقيــام أحــد األطـراف بتغيــر رأيــه ،فضـاً عــن مجموعــة مــن الشــكوك القانونيــة الناجمــة عــن ظــروف غــر
متوقعــة (مثــل طــاق الوالديــن املعن ّيــن ،أو وفــاة األم البديلــة ،أو تهديــدات خطــرة لصحتهــا ألســباب تتعلــق بالحمــل).
وقــد أدانــت األمــم املتحــدة بشــدة مثــل هــذه املامرســات ،ألنهــا ترقــى إىل تســليع األطفــال .ويف العــام  ،2018أوضحــت
كل مــن األم
مقــررة األمــم املتحــدة الخاصــة املعنيــة ببيــع األطفــال واســتغاللهم جنســياً أنــه يف مــا يتعلّــق بالبيــع ،كان ٌّ
البديلــة والطفــل معرضــن للخطــر" :تنطــوي هــذه املامرســة عــى اختــاالت يف القــوى وتزيــد مــن هشاشــة األطفــال
واألمهــات البديــات لجهــة أشــكال مختلفــة مــن االســتغالل 331".كــا تتضمــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة عــن
األمــم املتحــدة أحكامـاً ميكــن تطبيقهــا عــى تأجــر األرحــام :إذ تحظــر املــادة  2بيــع األطفــال ،وتنــص املــادة  35عــى
أن "تتخــذ الــدول األطـراف جميــع التدابــر املالمئــة الوطنيــة ،والثنائيــة ،واملتعــددة األطـراف ملنــع اختطــاف األطفــال ،أو
رصحــت
بيعهــم ،أو االتجــار بهــم ،ألي غــرض مــن األغـراض أو بــأي شــكل مــن األشــكال" (أضيــف إليهــا تأكيــدات) .كــا ّ
املقــررة الخاصــة لألمــم املتحــدة "مــا مــن يشء اســمه "الحــق بطفــل" يف القانــون الــدويل".
يف ضــوء مخــاوف ومخاطــر االســتغالل املرتبطــة بتأجــر األرحــام ،يجــب عــى الــدول حظــر هــذه املامرســة متامـاً ،يف كل
مــن الصيغتــن "التجاريــة" و"التطوعيــة" .كــا يجــدر بهــا ضــان أن يشــمل الحظــر مــا يسـ ّمى "ســياحة الخصوبــة" ،مــع
توفــر خيــارات أخــرى ،مثــل عــاج التلقيــح االصطناعــي ،املتوفــر يف الوطــن األم.

 .4التعقيم القرسي
ـري أو اإللزامــي انتهــاكاً لحقــوق اإلنســان ،ويجــب أن تدينــه جميــع الــدول عــى نحــو ال لبــس
يشــكل التعقيــم القـ ّ
فيــه .وتعــود جــذور هــذه املامرســة إىل برامــج تحســن النســل ،التــي كانــت تط ّبــق يف القــرن العرشيــن عــى أفـراد مــن
مجتمعــات ت ُعتــر أدىن أو أقــل مرتبــة .وقــد بقيــت هــذه املامرســات حتــى هــذا التاريــخ :فقــد تبـ ّـن أ ّن ع ـ ّدة بلــدان
متلــك مثــل هــذه الربامــج ،عــادة كجــزء مــن التخطيــط الســكاين الوطنــي (عــى ســبيل املثــال ،بنغالديــش أو الصــن).
وتطالــب بلــدان أخــرى بالتعقيــم كــرط لالعـراف القانــوين بالهويــة الجندريّــة لألفـراد مــن ح َملــة صفــات الجنســن أو
املتح ّولــن جنســياً ،كــا كانــت الحــال يف أملانيــا حتــى العــام  ،2011عندمــا أعلنــت املحكمــة الدســتورية األملانيــة عــدم
دســتورية هــذه املامرســة ( ،109 ،128 BVerfGEاملــؤرخ  11كانــون الثــاين  /ينايــر  .)2011لك ـ ّن دوالً أخــرى أخفقــت
يف أداء واجبهــا يف الرعايــة ،حيــث تبـ ّـن أن املستشــفيات العامــة قــد أجــرت عمليــات تعقيــم مــن دون الحصــول عــى
املوافقــة .وهــذا مــا كان الوضــع عليــه يف ســلوفاكيا ،عــى ســبيل املثــال ،حيــث أ ّن عــددا ً مــن نســاء طائفــة الرومــا ،الــايت
كـ ّن قــد خضعـ َن لتعقيــم مــن دون موافقــة ،كسـ َن قضايــا أمــام املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ،التــي أعلنــت أن
332
هــذا الفعــل يرقــى إىل مســتوى املعاملــة الالإنســانية أو املهينــة.
( )

Kevin Rawlinson, “Interpol Investigates ‘Baby Factory’ as Man Fathers 16 Surrogate Children”, The Guardian, 23 330
.August 2014
ف
خب� ي� مجال حقوق اإلنسان تابع لألمم المتحدة ،المفوضية السامية لحقوق اإلنسان،
تأج� األرحام ،يحذر ي
" 331خطورة ’تسليع‘ األطفال مع انتشار ي
 6آذار /مارس.https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22763&LangID=E ،2018 ،
ن
ش
الثا�  /نوفم�ب .2011 ،
 332نائب الرئيس ضد سلوفاكيا (القضية رقم  ،)18968/07المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 8 ،ت�ين ي
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وقــد أدانــت األمــم املتحــدة بشــدة جميــع حــاالت التعقيــم القــري 333.ووجــدت أن هــذه املامرســات تســتهدف
النســاء بشــكل غــر مناســب (ال ســيام النســاء الفق ـرات ،واملصابــات بفــروس نقــص املناعــة البرشيــة ،والنســاء مــن
األقليــات اإلثنيّــة ،والســكان األصليــن ،واألقليــات العرقيــة) ،وذوات االحتياجــات الخاصــة ،وثنائيــي وثنائيــات الجنــس،
واملتحولــن واملتحــوالت جنســياً .وقــد انتقــدت األمــم املتحــدة االعتــاد عــى برامــج التعقيــم هــذه للح ـ ّد مــن النمــو
الســكاين ،خاصــة وأن التعقيــم غالبــاً مــا يحــدث يف ظــروف غــر صحيــة ويســتهدف عــى وجــه التحديــد النســاء
والفئــات الضعيفــة .كــا انتقــدت تقديــم املكافــآت للعاملــن الصحيــن لتلبيــة أهــداف التعقيــم ،واألســاليب املضلّلــة،
واســتامرات املوافقــة غــر املالمئــة .وبــدالً مــن كل ذلــك ،طرحــت األمــم املتحــدة مجموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة
التــي يجــب عــى الــدول اتباعهــا لضــان تطابُــق برامجهــا الصحيــة ،مبــا يف ذلــك التعقيــم ،مــع املعايــر الدوليــة وتج ّنــب
حــدوث انتهــاكات لحقــوق اإلنســان 334.ومــن بــن هــذه املبــادئ:
•	
•	
•	
•	
•	
•	

االستقاللية يف القرار ،ويتم التعبري عنها من خالل املوافقة الحرة واملستنرية.
التوفري الشامل للمعلومات والدعم.
الوصول الفعال إىل السجالت الطبية.
ضامن عدم التمييز يف تقديم خدمات التعقيم.
املساءلة واملشاركة والوصول عىل نحو فعال إىل سبل االنتصاف (مبا يف ذلك املحاكم).
اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية ،والتنظيمية ،والسياسات واملامرسات املناسبة.

 233منظمــة الصحــة العالميــة ،مفوضيــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان ،هيئــة األمــم المتحــدة للمـرأة ،برنامــج األمــم المتحــدة المشـ تـرك المعـ ن يـ� بفـ يـروس
ئ
ـا� ،صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان واليونيســيف ،القضــاء عــى التعقيــم القــري واإلجبــاري
نقــص المناعــة المكتسـ
ـب/اإليدز ،برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمـ ي
وغـ يير الطـ�وع :بيـ�ان مشـ تترك ب ي ن
ـي الـ�وكاالت ،أيـ�ار  /مايـ�و https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/201405_ster� ،2014 ،
ي
.ilization_en.pdf
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ال ّنقاط األساسيّة في الفصل الثامن:
قانون الصحة

 .1النفاذ إىل اإلجهاض اآلمن والقانوين
•ينبغي إلغاء تجريم الوصول إىل اإلجهاض.
•كــا أق ـ ّرت األمــم املتحــدة ،يتعــارض الحظــر الشــامل عــى عمليــات اإلجهــاض مــع حقــوق اإلنســان .وينبغــي
بال ـ ّدول أن تســن ترشيعــات لضــان الحصــول عــى اإلجهــاض اآلمــن.
•يجب عدم ذكر حقوق الجنني يف الدستور.
•عندمــا يفــرض القانــون قيــودا ً عــى الحصــول عــى اإلجهــاض ،مــن خــال حــره بحــاالت وجــود تهديــد لحيــاة
األم ورفاههــا أو يف حــاالت تشــوهات الجنــن ،عــى ســبيل املثــال ،يجــب تفســر هــذه القيــود مــن وجهــة نظــر
حاميــة صحــة املــرأة.
•ينبغــي عــدم فــرض أعبــاء ال داعــي لهــا عــى النســاء الــايت يحصل ـ َن عــى اإلجهــاض ،مثــل التأخــر اإللزامــي
املفــرط ،أو اإلفــراط يف املطالبــة بالشــهادات الطبيــة ،أو االستشــارات التدخل ّيــة املزعجــة.
•عندمــا يســمح القانــون باالع ـراض بحجــة الضمــر عــى توفــر اإلجهــاض ،يجــب أن يقتــر ذلــك بشــكل صــارم
عــى املهنــي الطبــي كفــرد ،ويجــب أن يكــون مصحوب ـاً بأحــكام تضمــن اســتمرارية توفــر الرعايــة يف املوقــع.
•يجب أال تُج َّرم للنساء اللوايت خضع َن لعمليات إجهاض أو ملن يُحتمل أن يكونوا قد ساعدوه ّن.

•ينبغــي تســهيل الوصــول إىل اإلجهــاض مــن خــال ضــان توافــر عــدد كاف مــن العيــادات واألخصائيــن الطبيــن
للنســاء يف جميــع أنحــاء البــاد ،ال ســيام يف املناطــق الريفيــة والنائيــة .ويجــب أن تتخــذ الدولــة تدابــر لتجنــب
إنشــاء "صحــاري اإلجهــاض" (املناطــق التــي يكــون فيهــا الوصــول إىل اإلجهــاض قانوني ـاً ،لكــن مــا مــن مق ّدمــي
خدمــات فيهــا).
•يجب عىل ال ّدولة أن تضمن الحصول عىل معلومات شاملة ،ودقيقة ،ومحايدة عن اإلجهاض.

 .2التثقيف يف مجال الصحة الجنس ّية والحصول عىل وسائل منع الحمل

•إ ّن الوصــول إىل خدمــات تنظيــم األرسة ووســائل منــع الحمــل هــو حــق مــن حقــوق اإلنســان .كــا أ ّن ضــان
التثقيــف القانــوين يف مجــال الصحــة الجنس ـيّة والحصــول عــى وســائل منــع الحمــل ،يح ـ ّدان مــن الحاجــة إىل
اإلجهــاض ،ال س ـيّام اإلجهــاض غــر اآلمــن ،ويع ـ ّززان حقــوق النــاس يف تحديــد عــدد أطفالهــم والتباعــد بينهــم،
ومينعــان وف ّيــات األمهــات واألطفــال ،ويف حالــة وســائل منــع الحمــل مثــل الواقــي الذكــري ،يســاعدان عــى الوقايــة
مــن فــروس نقــص املناعــة البرشيــة وغــره مــن األم ـراض املنقولــة جنســياً.

 .3الحصول عىل التكنولوجيا اإلنجابية املساعدة واألمومة البديلة
ـص عليــه يف القانــون ،أن يتـ ّم
•مــع غيــاب حــق قانــوين دويل يف الوصــول إىل التلقيــح االصطناعــي ،يجــب عنــد النـ ّ
ذلــك بعبــارات واضحــة وغــر متييزيــة.
•ينبغي أن تحتفظ النساء بالحق يف رفض نقل األج ّنة إىل أجسادهن.

136

•ينبغي بالنساء والرجال أن يحتفظوا بالحق يف منع استخدام أج ّنتهم من دون موافقتهم.
•يجب عىل ال ّدول حظر مامرسة تأجري األرحام ،مع االعرتاف بخطر االستغالل الذي ال ميكن تجنبه.
ـكل تأجــر األرحــام "التجــاري" و"التطوعــي" ،اعرتافـاً بالطبيعــة
•يجــب أن يشــمل الحظــر عــى تأجــر األرحــام شـ َ
التــي ال ميكــن االعتــاد عليهــا لهــذا التمييــز يف املامرســة العمليــة ،إذ مــا مــن طريقــة للتأكــد مــن عــدم حــدوث
اإلكـراه أو الدفــع يف الخفــاء.
•يجــدر بال ـ ّدول ضــان أن يشــمل الحظــر مــا يســمى "ســياحة الخصوبــة" ،حيــث يســافر الوالــدان اللــذان يعــود
إليهــا الطفــل إىل الخــارج للوصــول إىل خدمــات تأجــر األرحــام.
•عــى الــدول اتخــاذ تدابــر لثنــي مواطنيهــا عــن الســعي للحصــول عــى تأجــر األرحــام يف الخــارج مــن خــال
توســيع نطــاق خياراتهــم يف بالدهــم ،عــى ســبيل املثــال مــن خــال عــاج التلقيــح االصطناعــي.

 .4التعقيم القرسي
اهي وغري الطوعي انتهاكاً لحقوق اإلنسان وينبغي حظره مبوجب القانون.
•يُع ّد التعقيم القرسي واإلكر ّ
•ينبغي وجود ضامنات قانونية التخاذ قرارات كاملة ،وح ّرة ،ومستنرية بشأن مسائل الصحة واإلنجاب.

تتوســع قوانــن مكافحــة التمييــز لتشــمل املجــال الطبــي ،وأن تســعى إىل منــع القوالــب النمطيــة
•ينبغــي أن ّ
للمــرىض ،التــي قــد تــؤدي إىل التعقيــم القــري.
•ينبغي ألّ يرتبط االعرتاف القانوين بهوية الفرد الجندريّة بالخضوع للتعقيم.
•ينبغي عدم القيام بربامج تحفيزية للتعقيم سواء للمرىض أو للمهنيني الصحيني.
•ينبغــي ضــان الوصــول إىل إج ـراءات التعقيــم لجميــع األف ـراد الذيــن يســعون إليــه طوع ـاً ،لكــن ينبغــي رصــده
عــن كثــب ملنــع ســوء االســتخدام.
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الفصل 9
قوانين التعليم واإلعالم
خصــص هــذا الفصــل ملناقشــة قوانــن التعليــم واإلعــام ،واآلثــار الخطــرة التــي ميكــن أن تؤثــر بهــا أنظمــة كال املجالَــن
يُ ّ
عــى املســاواة الجندريّــة.

 .1قانون التعليم
ي َع ـ ّد الحــق يف التعليــم ،مبــا يشــمل املســاواة يف متتــع الفتيــات كــا الفتيــان بــه ،حق ـاً معرتف ـاً بــه ومكفــوالً يف ع ـ ّدة
صكــوك قانونيــة ،دوليــة وإقليميــة .ذكــر مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان أنــه "مل يحقــق مــا يقــارب
ثلــث البلــدان التكافــؤ يف التعليــم االبتــدايئ .ويف أقــل مــن نصــف عــدد البلــدان ،يتســاوى عــدد البنــات والبنــن يف
صفــوف التعليــم اإلعــدادي .ورغــم التقــدم املحــرز ،يســتمر التمييــز يف حــق البنــات" 335.وتق ّيــد مجموعــة واســعة مــن
العوامــل حصــول الفتيــات عــى التعليــم عــى قــدم املســاواة مــع الفتيــان ،وأبرزهــا اســتمرار القوانــن والسياســات
التمييزيــة .وهــو مــا تؤكــده دراســة للبنــك الــدويل ذكــرت أ ّن "عــددا ً مــن ال ـ ّدول ميلــك قوانــن وسياســات تُضعــف
مــن املســاواة يف متتــع الفتيــات بالحــق يف التعليــم" 336.وميكــن حتــى القوانــن والسياســات ،التــي تبــدو محايــدة لجهــة
الجنــدر ،أن تكــون متييزيّــة بشــكل غــر مبــارش ،بســبب األع ـراف االجتامعيــة الســائدة ،وميكــن أن تــؤدي إىل اســتبعاد
الفتيــات مــن التعليــم أو تقييــد وصولهـ ّن إليــه 337.ومــن أجــل ضــان االلتـزام مببــدأي املســاواة الجندريّــة وعــدم التمييز
بــن الفتيــات والفتيــان يف هــذا املجــال ،يجــب دراســة الترشيعــات القامئــة يف ضــوء املعايــر الدوليــة امللزمــة واملبــادئ
املنصــوص عليهــا فيهــا.

أ) إقرار الحق يف التعليم
ـزي ،ألنــه يوصــل
ينبغــي االعـراف رصاحـ ًة يف الترشيعــات بـ"الحــق" يف التعليــم .ويُعتــر ذلــك مهـ ّـاً عــى الصعيــد الرمـ ّ
ي ،ألنــه يوفــر أساسـاً قانونيـاً واضحـاً للمطالبــة بالوصــول
رســالة مهمــة حــول قيمــة التعليــم ،كــا عــى ّ
الصعيــد العمـ ّ
إليــه .ويكتســب املوضــوع ،عــى الصعيديــن اآلن َفــي الذّكــر ،أهميــة خاصــة بالنســبة إىل الفتيــات .إذ تعــرف بعــض
األنظمــة القانونيــة بشــكل ال لبــس فيــه بهــذا الحــق .عــى ســبيل املثــال ،هــذه هــي الحــال يف جمهوريــة أرمينيــا ،حيــث
ينــص قانــون التعليــم للعــام  1999عــى مــا يــي" :تضمــن جمهوريــة أرمينيــا الحــق يف التعليــم ،بغــض النظــر عــن
األصــول الوطنيّــة ،والعــرق ،والجنــدر ،واللغــة ،والديــن ،واآلراء السياســية أو غــر ذلــك ،والجــذور االجتامعيــة ،ووضــع
ـص املــادة  1مــن القانــون  111 .Lالخــاص بالتعليــم يف فرنســا عــى أ ّن "الحــق يف
امللكيــة أو ظــروف أخــرى ".وكذلــك تنـ ّ
 ، A/HRC/30/23ف� ّ 20
تموز/يوليو 2015
ي

()335
(World Bank, Women, Business and the Law 2016: Getting to equal (2015), pp. 4-5 )336
ف
( - A/HRC/35/11 )337ي�  5نيسان/أبريل 2017
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ـص قانــون التعليــم
التعليــم مضمــون للجميــع" 338.وتق ـ ّدم جمهوريــة الدومنيــكان مثــاالً جي ـ ّدا ً بوجــه خــاص ،حيــث نـ ّ
339
رف"،
العــام  ،)1997( 97-66يف القســم ( 4أ) عــى أ ّن "التعليــم هــو مــن حقــوق اإلنســان الدامئــة وغــر القابلــة للتـ ّ
ومنحــه بذلــك مكانــة متميــزة كالحــق يف الحيــاة والحــق يف تقريــر املصــر.
وينبغــي بالترشيــع أيضــاً أن يؤكّــد بوضــوح عــى واجــب الدولــة يف إنفــاذ هــذا الحــق ،مبــا يف ذلــك واجــب إزالــة
العقبــات التــي قــد تعيــق الوصــول إليــه أو الحـ ّد منــه .يف هــذا الســياق ،تطلــب املــادة  4مــن القانــون العــام للتعليــم
يف تشــييل ( )2009مــن الدولــة أن تضمــن جــودة التعليــم ،وتكافــؤ الفــرص ،والح ـ ّد مــن عــدم املســاواة الناجمــة عــن
نصـاً
عوامــل عـ ّدة مثــل االعتبــارات الجندريّــة ،أو املاليــة ،أو االجتامعيــة ،أو اإلثن ّيــة أو الظــروف الجغرافيــة 340.كــا نجــد ّ
مامثـاً يف قانــون التعليــم الوطنــي األرجنتينــي رقــم  )2006( 206-26الّــذي يفــرض ،مبوجــب املــادة الرابعــة منــه ،عــى
الدولــة واملحافظــات مســؤولية تأمــن هــذا التعليــم بصــورة متســاوية وعادلــة.
وينبغــي أيض ـاً إدراج الت ـزام رصيــح باملســاواة الجندريّــة وعــدم التمييــز يف قوانــن التعليــم ،مــن أجــل ضــان تقيّــد
ـدري.
املؤسســات التعليميــة كافّــة بالقواعــد واألنظمــة التــي تــروج لهــا وتكفلهــا بعبــارات متوافقــة مــع املنظــور الجنـ ّ
ويشــمل ذلــك املــدارس الخاصــة والدينيــة ،التــي تقــع يف بعــض البلــدان خــارج اإلطــار املعيــاري العــام ،وغالبـاً مــا تــيء
اســتخدام هامــش حريتهــا يف تعزيــز املناهــج الرتبويّــة ووضــع آليــات تق ـ ّوض املســاواة الجندريّــة .عــاو ًة عــى ذلــك،
ينبغــي باألطــر التنظيم ّيــة أن تضمــن الحــد األدىن مــن التامســك يف مناهــج جميــع املؤسســات التعليميــة ،لجهــة املســائل
ـدري وأكــر ،بغــض النظــر عــن مركزهــا أو انتامئهــا.
املتوافقــة مــع املنظــور الجنـ ّ

الجندري
ب) التأكيد عىل املساواة وعدم التمييز
ّ

يعنــي ضــان املســاواة يف التعليــم حصــول الفتيــات عــى فــرص الوصــول نفســها ،ومضمــون التعليــم نفســه ،ومعايــر
الجــودة نفســها التــي يتمتــع بهــا الفتيــان .بالتــايل ،يكمــن الغــرض مــن عــدم التمييــز يف ضــان أن تتمتــع كل فتــاة
ـدري ،وتطبيــق املعايــر نفســها عــى الفتيــان والفتيــات يف
ببيئــة تعليميــة غــر متييزيــة متوافقــة مــع املنظــور الجنـ ّ
جميــع املؤسســات التعليميــة ،العامــة والخاصــة ،وعــى املســتويات التعليميــة كافّــة .تحقيق ـاً لهــذه الغايــة ،يجــب أن
تكفــل قوانــن التعليــم إمكانيّــة الوصــول ،عــى الصعيــد االقتصــادي ،إىل التعليــم الجيّــد للجميــع وبــدون متييــز ،وأن
ـص رصاحــة عــى أنّــه لــكل فتــاة إمكانيــة متســاوية للحصــول عــى الهبــات واملنــح الدراســية 341.ومــن األمثلــة عــى
تنـ ّ
املامرســات القانونيــة الحســنة يف هــذا املجــال مــا ورد يف قانــون التعليــم العــام  )1997( 97-66لجمهوريــة الدومينيــكان،
342
املــا ّدة ( 4ي) التــي تفيــد أنــه "مــن واجــب الدولــة تطبيــق مبــدأ املســاواة يف الفــرص التعليميــة للجميــع".

ـص بعــض القوانــن عــى حظــر التمييــز يف ميــدان التعليــم بعبــارات عامــة ،مــن دون ذكــر أي أســباب محــددة
وتنـ ّ
للتمييــز .ومــن األمثلــة عــى ذلــك القانــون اإلطــاري بشــأن التعليــم االبتــدايئ والثانــوي ( )2003يف البوســنة والهرســك،
( )
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 341اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التميـ ي زـر ضــد المـرأة ،المــادة 10؛ اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،التعليــق العــام رقــم
 ،)1999(13الفقــرة (6ب).
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( )
140

نصــت املــادة  4.1عــى "متتّــع كل طفــل بالقــدر نفســه مــن املســاواة يف الفــرص ويف املشــاركة يف التعليــم املالئــم،
حيــث ّ
343
مــن دون متييــز عــى أي أســاس ".كــا نجــد أحكام ـاً مامثلــة يف املــا ّدة  )4( 2مــن قانــون رومانيــا للتعليــم الوطنــي
ونصــت قوانــن أخــرى عــى أســباب التمييــز املحظــورة  -مبــا يشــمل الجنــس والهويــة الجندريّــة .وهــذه هــي
ّ .2011/1
حــال قانــون التعليــم العــام يف جمهوريــة الدومينيــكان  ،)1997( 66-97املــادة ( 4أ) ،أو قانــون التعليــم يف بوركينــا
فاســو ( ،)2007الــذي ينــص عــى أنّــه "يحــق لــكل شــخص يعيــش يف بوركينــا فاســو يف التعليــم مــن دون متييــز عــى أي
أســاس مثــل الجنــس ،األصــل االجتامعــي ،أو العــرق ،أو الديــن ،أو اآلراء السياســية ،أو الجنســية أو الحالــة الصحيــة]...[ .
344
ويــارس هــذا الحــق عــى أســاس املســاواة والفــرص املتكافئــة لجميــع املواطنــن".
ُ
ويف بعــض النظــم القانونيــة ،تعالــج قوانــن أخــرى غــر قانــون التعليــم نفســه مســألة التمييــز يف مجــال التعليــم .ففــي
الســويد ،يحظــر قانــون التمييــز ( )2008أي متييــز يف النظــام التعليمــي عــى أســاس الجنــس ،أو الهويــة الجنســية ،أو
345
اإلثنيّــة ،أو الديــن ،أو املعتقــد ،أو اإلعاقــة ،أو التوجــه الجنــي ،أو الســن ،ويطبّــق هــذا الحظــر يف مجــال التعليــم.
لكــن حتــى يف حــال وجــود مثــل هــذا الترشيــع الشــامل ملكافحــة التمييــز ،ســيكون مــن املناســب إدراج حظــر رصيــح
للتمييــز يف قانــون التعليــم نفســه ،كــا يفعــل الترشيــع الســويدي بشــأن التعليــم .ويســاعد ذلــك عــى منــع ســوء
تفســر الترشيعــات العامــة أو ســوء تطبيــق الترشيعــات العامــة ،حيــث أنهــا تؤثــر يف حــق الفتيــات يف التعليــم ،مــع
توجيــه رســالة واضحــة ورصيحــة بشــأن التزامــات الدولــة بهــذا الحــق.
ويف هــذا الســياق ،ينبغــي بقوانــن التعليــم أن تؤكــد رصاحــة عــى املســاواة الجندريّــة الفعل ّيــة وعــدم التمييــز ،كهــدف
أســايس مــن أهــداف سياســات التعليــم الوطنيــة .وخــر مثــال عــى ذلــك ،املــا ّدة  11مــن قانــون التعليــم الوطنــي
ينــص عــى أ ّن الهــدف مــن السياســة الوطنيــة للتعليــم يكمــن يف ضــان
األرجنتينــي رقــم  )2006( 26-206الــذي ّ
جنــدري ،أو أي أســاس آخــر .فيــا يعتــر
املســاواة واالحــرام لألشــخاص واختالفاتهــم ،وملنــع التمييــز عــى أســاس
ّ
القانــون اإلطــاري للتعليــم االبتــدايئ والثانــوي يف البوســنة والهرســك ( )2003أنّــه مــن بــن األهــداف العامــة للتعليــم
"تعزيــز احـرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية ،وإعــداد كل شــخص للحيــاة يف مجتمــع يحــرم مبــادئ الدميقراطية
وســيادة القانــون ".وتنــص املــادة  121.1مــن قانــون التعليــم الفرنــي عــى أن املؤسســات الرتبويّــة "تســاهم يف تعزيــز
التعليــم املختلــط واملســاواة الجندريّــة 346".وتشـكّل مثــل هــذه الترصيحــات خطــوة هامــة يف تعزيــز املســاواة الجندريّــة
يف التعليــم.
وال يـزال التمييــز يف التعليــم عــى أســس غــر جندريّــة مســتم ّرا ً يف جميــع أنحــاء العــامل ،وينبغــي حظــره رصاحــة أيضـاً.
وتشــمل هــذه األســباب الصحــة ،واإلعاقــة ،واإلثن ّيــة ،والجنســية ،والهويــة الدينيــة .ويكمــن الهــدف يف ضــان عــدم
حرمــان الفتيــان والفتيــات املنتمــن إىل فئــات ســكانية ضعيفــة ،مثــل مجتمعــات دينيــة أو إثنيــة محــددة ،أو مــن
خلفيــات مثــل الالجئــن ،أو مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ،مــن حقهــم يف التعليــم 347.وامللفــت يف هــذا الصــدد هــو
التمييــز ضـ ّد شــعب الرومــا ،واحــدة مــن أكــر األقليــات اإلثنيّــة يف أوروبــا ،والتــي تعتــر وفقـاً لتقريــر صــادر عــن البنــك
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الــدويل 348،مــن أفقــر وأضعــف الفئــات الســكانية يف هــذه املنطقــة مــن العــامل .فرغــم أنّــه مــن الواضــح أن التعليــم يف
الطفولــة املبكــرة هــو أســاس للنجــاح مــدى الحيــاة ،إلّ أ ّن فــرص تعلّــم أطفــال الرومــا يف ريــاض األطفــال أقــل بخمســن
باملئــة مقارنــة بفــرص أقرانهــم مــن غــر الرومــا .ويســتمر هــذا االختــاف يف الســنوات الالحقــة ،وهــو يق ـ ّوض آفــاق
األجيــال الحاليــة واملســتقبلية ،ألن انخفــاض مســتويات التعليــم والتدريــب يــؤ ّدي إىل انخفــاض فــرص العمــل الجيــد.
ويؤثــر ذلــك بشــكل خــاص يف فتيــات الرومــا ونســائه َن ،اللــوايت يعانـ َن أوجهـاً متعـ ّددة ومتداخلــة مــن التمييــز .عــاو ًة
عــى ذلــك ،فــإن املســاواة يف الحصــول عــى التعليــم املبكــر ليســت كافيــة بحـ ّد ذاتهــا .ولــي يحقــق التعليــم غرضــه،
يتعـ ّـن عــى السياســات أن تعالــج الظــروف غــر املتكافئــة التــي يكــر فيهــا معظــم أطفــال الرومــا ،مبــا يف ذلــك تعزيــز
349
الظــروف املالمئــة لكســب الــرزق ومســاعدة األهــل يف الحصــول عــى عمــل ثابــت.

ج) النص عىل إلزامية التعليم ومجانتيه
ينبغــي أن ينــص قانــون التعليــم رصاحــة عــى إلزاميــة التعليــم ومجانيتــه للجميــع .صحيــح أ ّن هــذا االلت ـزام ليــس
جندريــاً بصفــة مبــارشةّ ،إل أ ّن البيانــات تشــر إىل أ ّن الفتيــات يســتفد َن مــن التعليــم اإللزامــي واملجــاين أكــر مــن
الفتيــان.
ينطبــق التعليــم اإللزامــي عــى األطفــال حتــى ســن معينــة ويشــر إىل واقــع أنــه ،بالنســبة إليهــم ،يشــمل الحــق يف
التعليــم واجبـاً أيضـاً :إذ ال يحـ ّـق ألوليــاء أمورهــم ،أو األوصيــاء القانونيــن عليهــم ،أو الدولــة ،أن يقـ ّرروا مــا إذا كانــوا
ســيرشعون يف مســار تعليمــي أم ال ،بــل أنهــم ملزمــون بذلــك قانون ـاً .وينبغــي أن يشــمل التعليــم اإللزامــي التعليــم
يتوســع ليشــمل التعليــم الثانــوي أيضـاً .وكــا ذُكــر ،ينطبــق هــذا املبــدأ عــى كل مــن الفتيــات والفتيــان،
االبتــدايئ ،وأن ّ
لكنــه يفيــد الفتيــات يف املقــام األول ،ألن القوالــب النمطيــة الجندريّــة تشــكل عقبــات محــددة أمــام حصــول الفتيــات
عــى تعليــم جيــد عــى قــدم املســاواة .وعــادة مــا تتــم تنشــئة الفتيــات اجتامعي ـاً لتــويل مســؤوليات األرسة املعيشــية
والرعايــة ،عــى اف ـراض أنه ـ َن ســيعتمد َن اقتصادي ـاً عــى الرجــال .وعــى عكــس ذلــك ،فــإن التص ـ ّور النمطــي للرجــل،
باعتبــاره معيــل األرسة ،يعطــي األولويــة لتعليــم الفتيــان .كــا تفــرض هــذه القوالــب النمطيــة توقعــات مختلفــة
للفتيــان والفتيــات مبجــرد دخولهــم التعليــم ،األمــر الــذي ال يؤثــر فقــط عــى اختيارهــم للمــواد ،بــل عــى فرصهــم يف
350
إكــال التعليــم.
ويجــب أن يكــون التعليــم اإللزامــي مجانيـاً أيضـاً .كــا تشــكل الرســوم وغريهــا مــن التكاليــف املبــارشة وغــر املبــارشة
حوافــز ســلبية لجهــة التمتــع بالحــق يف التعليــم .وهــي تؤثــر بشــكل خــاص يف الفتيــات .عــى املســتوى املؤســي ،تــؤدي
خصخصــة التكاليــف إىل محدوديــة توافــر األماكــن املدرســية ،مــا ميكــن أن يــؤ ّدي إىل "املنافســة" للوصــول إليهــا .ويف
ســياق مــن الفــوارق الجندريّــة ،حيــث تفضّ ــل قوانــن العمــل ،وسياســاته ،وأســواقه ،عمــل الرجــال عــى عمــل النســاء،
يُحت َمــل بــأن تعطــي املــدارس األولويــة لتعليــم الفتيــان عــى حســاب الفتيــات 351.وعــى مســتوى األرسة ،ميكــن أن تــؤدي
( )

Equal Opportunity for Marginalized Roma – the Foundation of Inclusive Growth in Aging Europe. Link: https:// 348
www.worldbank.org/en/news/feature/2016/01/20/equal-opportunity-for-marginalized-roma-foundation-of-inclusive-growth-in-aging-europe
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الزيــادة يف تكلفــة التعليــم إىل "منافســة" بــن اإلخــوة واألخــوات عــى مقعــد يف املدرســة ،حيــث ال ميكــن ألوليــاء األمــور
أو لألوصيــاء القانونيــن تح ّمــل تكاليــف تعليــم جميــع أطفالهــم (مبــا يف ذلــك الرســوم الدراســية ،والكتــب ،والــزي،
352
ر التوقعــات الجندريّــة بالفتيــات بشــكل خــاص.
والنقــل ،ووجبــات الغــداء ،إلــخ .).وهنــا أيض ـاً ،ت ـ ّ
توضــح معظــم الــدول مبــادئ التعليــم اإللزامــي واملجــاين يف قوانينهــا املتعلقــة بالتعليــم .ويذكــر قانــون التعليــم
النيوزلنــدي ( ،)1989مث ـاً ،يف املــادة  20منــه أن "التعليــم إلزامــي مــن عمــر  6حتــى  16ســنة ،ومجــاين يف املرحلتــن
االبتدائيــة والثانويــة للطــاب الذيــن تـراوح أعامرهــم مــن  5إىل  19عامـاً 353".يف حــن لجــأت بلــدان أخــرى إىل ترشيعات
خاصــة ،مثــل ســوريا الّتــي س ـ ّنت ترشيع ـاً خاص ـاً (القانــون رقــم  7لعــام  )2012يطلــب مــن أوليــاء أمــور األطفــال
الســوريني ،الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  6و 15عام ـاً ،تســجيلهم يف التعليــم االبتــدايئ.
وتقـ ّدم فرنســا والرنويــج أمثلــة عــى املامرســة القانون ّيــة الج ّيــدة يف هــذا الصــدد .ففــي فرنســا ،تنــص املــادة 1.131 L
مــن قانــون التعليــم عــى أن "التعليــم إلزامــي لألطفــال مــن الجنســن ،الفرنســيني واألجانــب ،الذيــن تـراوح أعامرهــم
بــن  6و 16عامـاً ".وتنــص املــادة  1-132مــن القانــون نفســه عــى إتاحــة التعليــم اإللزامــي مجانـاً 354.والنــص ال لبــس
ـدري ،ألنــه يشــر إىل األطفــال مــن الجنســن ويحظــر التمييــز
فيــه ويســتخدم لغــة واضحــة تتوافــق مــع املنظــور الجنـ ّ
عــى أســاس الجنــس والجنســية ،أل ّن التعليــم اإللزامــي واملجــاين مؤ ّمــن للفرنســيني واألجانــب عــى ح ـ ّد ســواء .وهــذا
أمــر مهــم بســبب األع ـراف واملعتقــدات االجتامعيــة التــي تق ّيــد حصــول الفتيــات عــى التعليــم ،ال س ـ ّيام يف حالــة
وربــا يواجهــون عقبــات ماليــة ميكــن أن
غــر املواطنــن ،الذيــن قــد يكــون عــدد منهــم مــن املهاجريــن أو الالجئــن ّ
تــؤدي بهــم إىل إعطــاء األولويــة لتعليــم الفتيــان قبــل الفتيــات .وعــى العكــس ،يحــر عــدد كبــر مــن الــدول التعليــم
اإللزامــي واملجــاين باملواطنــن .ومــن األمثلــة عــى ذلــك الكويــت ،حيــث ينــص القانــون رقــم  11للعــام  1965عــن
التعليــم اإللزامــي ،املعـ َّدل يف العــام  ،2014يف ما ّدتــه األوىل عــى أن "التعليــم إلزامــي ومجــاين لجميــع األطفــال الكويتيــن
ذكــورا ً وإناثـاً مــن بدايــة املرحلــة االبتدائيــة حتــى نهايــة املرحلــة املتوســطة”.
مفصـاً للتعليــم املجــاين يف املــادة  .15-2وهــي
أ ّمــا النمــوذج الثــاين فهــو الرنويــج ،حيــث يقـ ّدم قانــون التعليــم رشحـاً ّ
تنــص عــى أن تكاليــف التعليــم اإللزامــي سـ ُي َوفر مجانـاً للطــاب ،أو ألرسهــم .ويشــمل ذلــك املــواد الرتبويّــة ،والنقــل
واألنشــطة املتصلــة باملدرســة ،مثــل اإلقامــة يف املخيــات املدرســية أو الرحــات أو النزهــات األخــرى املصممــة كجــزء
مــن التعليــم االبتــدايئ واإلعــدادي 355.وعــى عكــس القوانــن األخــرى املتعلقــة بالتعليــم ،يوضــح القانــون الرنويجــي أن
التعليــم املجــاين ال يشــمل النفقــات املبــارشة فحســب ،بــل يشــمل أيضـاً التكاليــف غــر املبــارشة.
ولــي يصبــح توفــر التعليــم اإللزامــي واملجــاين ف ّعــاالً ،ينبغــي أن تدعمــه العقوبــات املفروضــة عــى مــن يخالفونــه،
كالذيــن مينعــون األطفــال مــن االلتحــاق باملــدارس ،أو يتغاضــون عــن عــدم التحاقهــم بالتعليــم .وتــرز أحــكام تخــدم
هــذا الغــرض يف قانــون التعليــم األســايس يف نيجرييــا للعــام  2004أو يف القانــون الســوري رقــم  7للعــام  ،2012الــذي
تنــص املــادة  11منــه عــى عقوبــات ماليــة وجنائيــة عــى أوليــاء األمــور ،أو األوصيــاء القانونيــن ،الذيــن ال يرســلون
أطفالهــم إىل املدرســة ،أو يخفقــون يف ضــان حضورهــم الفعــي .إضافــة إىل ذلــك ،يوفــر هــذا القانــون اســتحقاقات
ماليــة أو عينيــة ألرس األطفــال الذيــن يذهبــون إىل املدرســة ،وتتوقــف إذا تــرك األطفــال الدراســة.
ف
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د) إدراج أحكام خاصة ملحو األمية وتعليم الكبار
ينبغــي أال تســعى قوانــن التعليــم إىل تحقيــق املســاواة بــن الفتيــات والفتيــان مــن الناحيــة الهيكليــة وحســب ،بــل
ينبغــي أن تعالــج أيض ـاً العواقــب املح ـ ّددة الناجمــة عــن اســتبعاد الفتيــات مــن التعليــم .فعــى مــدى ع ـ ّدة عقــود،
حرمــت الفتيــات مــن الحصــول عــى التعليــم ،مــا أدى إىل وجــود ماليــن النســاء يف جميــع أنحــاء العــامل مــن األ ّميــات،
أو يفتقــر َن إىل التعليــم العــايل .وينبغــي أن تــويل قوانــن التعليــم املتوافقــة مــع منظــور الجنــدر اهتامم ـاً كب ـرا ً لهــذه
الحقيقــة ،وأن تحــاول معالجتهــا بتشــجيع األمهــات الشــابات ،والفتيــات الــايت توقفــ َن عــن الدراســة ،عــى إعــادة
االنخ ـراط يف النظــام التعليمــي .وقــد بـ ّـن تقريــر مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان ،حــول تحقيــق
املســاواة يف متتــع كل فتــاة بالحــق يف التعليــم لســنة  ،2017أ ّن "النســاء ميثّلـ َن مــا يقــارب ثلثــي الكبــار يف العــامل البالــغ
عددهــم  758مليــون شــخص وال يســتطيعون الق ـراءة أو الكتابــة ،وتــزداد الفجــوة اتّســاعاً يف حــاالت ال ّن ـزاع ،حيــث
356
تكــون الفتيــات أكــر عرضــة مبرتــن ونصــف تقريب ـاً أن يبقــن خــارج املدرســة مقارنــة مــع الفتيــان".
ولهــذا الســبب ،يشــمل عــدد مــن القوانــن يف التعليــم
تعزيــز محــو األميــة وتعليــم الكبــار كأحــد أهدافــه
الرئيســة .وينــص قانــون البحريــن رقــم  27بشــأن التعليم
( )2005يف املــادة  9عــى أ ّن "محــو األميــة وتعليــم الكبار
مســؤولية وطنيــة ".وميكــن االطــاع عــى أحــكام مامثلــة
يف املــادة  20مــن القانــون اإلطــاري للتعليــم االبتــدايئ
والثانــوي يف البوســنة والهرســك ،وكذلك يف قانــون رومانيا
للتعليــم الوطنــي رقــم ( 2011/1املــادة  ، )2-4وكالهــا
يتضمــن أحكامـاً لتعليــم الكبــار ،والتعلّــم مــدى الحيــاة.

"متثــل النســاء مــا يقــارب ثلثــي الكبــار يف العــامل
البالــغ عددهــم  758مليــون شــخص وال يســتطيعون
القـراءة أو الكتابــة ،وتــزداد الفجــوة ات ّســاعاً يف حــاالت
ال ّنــزاع ،حيــث تكــون الفتيــات أكــر عرضــة مبرتــن
ونصــف تقريبـاً أن يبقــن خــارج املدرســة مقارنــة مــع
الفتيــان".
تقريــر مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان
للعــام 2017

ه) ضامن مناهج تربويّة متوافقة مع منظور الجندر

عتــر تطبيــق مناهــج تربويّــة ال تنســجم مــع
وفقــاً للجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،يُ َ
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األهــداف الرتبويّــة مــن االنتهــاكات األكــر شــيوعاً التــي ترتكبهــا الــدول ،وتخــرق بهــا الحــق يف التعليــم .ويشــمل ذلــك
الفشــل يف كبــح التمييــز الهيــكيل يف التعليــم كــا هــو راســخ يف املناهــج واملــواد الرتبويّــة .فاملناهــج واملــواد الرتبويّــة
حاســمة يف تشــكيل أذهــان األطفــال .وميكــن أن تــؤدي دورا ً إيجابيـاً أو ســلبياً ،وفقـاً ملحتوياتهــا والســياق الذي تُســتخدم
فيــه :إذ ميكــن أن تعــزز املســاواة الجندريّــة ،أو تديــم القوالــب النمط ّيــة .ولضــان متتــع الفتيــات بحقهــن يف التعليــم
عــى قــدم املســاواة مــع الفتيــان ،يجــب عــى الــدول إزالــة هــذه الحواجــز الهيكليــة ،وضــان خلــو املناهــج واملــواد
358
الرتبويّــة مــن القوالــب النمطيــة والتح ّيــز الجنــدري.
ومــن أفضــل املامرســات يف هــذا املجــال يف الفلبــن ،حيــث ينــص القانــون رقــم  9710للعــام  ،2009املعــروف باســم
ماجنــا كارتــا للمــرأة ( ،)Magna Carta for Womenيف ما ّدتــه ( 13أ) عــى أن "تكفــل الدولــة تنقيــح القوالــب النمطيــة
والصــور الجندريّــة يف املــواد واملناهــج الرتبويّــة عــى نحــو مالئــم ومناســب .ويجــب اســتخدام لغــة متوافقــة مــع
ف
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ـدري يف جميــع األوقــات 359”.ويف األرجنتــن يتضمــن القانــون رقــم  26.150لســنة  2006بشــأن التثقيــف
املنظــور الجنـ ّ
الجنــي الشــامل ،املبــادئ التوجيهيــة للمناهــج الرتبويّــة ،التــي ينبغــي أن تشــمل رعايــة التعليــم الــذي يحــرم التنــوع،
360
ورفــض جميــع أشــكال التمييــز ،والنــص عــى املســاواة الجندريّــة يف املعاملــة والفــرص.

و) إلغاء السياسات ،واألنظمة واملامرسات التي متنع بشكل مبارش أو غري مبارش حصول الفتيات
عىل التعليم
وفق ـاً للجنــة األمــم املتحــدة املعن ّيــة بالحقــوق االقتصاديّــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،يــرز مــن بــن املصــادر األخــرى
الشــائعة النتهــاكات الحــق يف التعليــم َســن الترشيعــات التمييزيــة أو عــدم إلغائهــا 361.ويشــمل ذلــك الترشيعــات التــي
تســمح بسياســات ومامرســات تق ّيــد حصــول الفتيــات عــى التعليــم أو مواصلــة دراســته َن ،ســواء أكان ذلــك بشــكل
مبــارش أو غــر مبــارش .ويتعـ ّـن عــى الــدول أن تعالــج هــذه الحالــة عــى نحــو اســتباقي.
ومــن املامرســات التمييزيــة بشــكل مبــارش ضـ ّد الفتيــات ،اســتبعاد الفتيــات الحوامــل أو الفتيــات الــايت حملـ َن "خــارج
إطــار الــزواج" مــن املؤسســات الرتبويّــة .ومــن األمثلــة عــى الترشيعــات الجيــدة يف هــذا الصــدد قانــون التعليــم العــام
يف تشــييل ،الــذي تنــص املــادة  11منــه عــى أنــه "ال ينبغــي أن يكــون الحمــل وال األمومــة عائقـاً أمــام دخــول املؤسســات
الرتبويّــة أو البقــاء فيهــا ".وتقــدم الفلبــن مثــاالً آخــر مــن خــال القانــون رقــم  9710للعــام  ،املاجنــا كارتــا للمــرأة
( ،)Magna Carta for Womenالــذي يكــرس القســم  13منــه للمســاواة ،والقضــاء عــى التمييــز يف التعليــم ،واملنــع
الرصيــح لطــرد الفتيــات مــن املدرســة بســبب الحمــل خــارج إطــار الــزواج 362.كــا ينــص القانــون النيجــري عــى ذلــك،
لكــن مــن ضمــن إطــار قانــون حقــوق الطفــل ،الــذي يضمــن القســم  15منــه "للطالبــات فرصــة إكــال تعليمهــن يف
363
حالــة الحمــل ،أثنــاء وجودهـ َن يف املدرســة".
كــا ميكــن أن تكــون املامرســات التمييزيــة غــر مبــارشة .فالفتيــات ،عــى ســبيل املثــال ،قــد يُحجِمــن عــن الذهــاب إىل
املدرســة ،أو يثنيهـ ّن أوليــاء األمــور أو األوصيــاء القانونيّــون عــن ذلــك ،إذا كانــت املؤسســات املدرســية تفتقــر إىل مرافــق
امليــاه واملراحيــض أو غــرف تغيــر املالبــس اآلمنــة واملنفصلــة ،أو إذا مل يأخــذن االحتياجــات الصحيــة الخاصــة للفتيــات
بعــن االعتبــار .وميكــن أن تؤثــر أوجــه القصــور هــذه ســلباً يف مشــاركة الفتيــات وأدائهــن املــدريس .وملعالجتهــا ،يجــب
ـدري .فعــى ســبيل املثــال ،يشــر
أن تلــزم القوانــن املتعلقــة بالتعليــم املــدارس بتوفــر مرافــق متوافقــة مــع املنظــور الجنـ ّ
قانــون التعليــم العــام يف تشــييل يف املــادة  11منــه إىل أنــه يتعـ ّـن عــى املرافــق املدرســية أن تكــون مناســبة للجميــع ،مبــا
يف ذلــك حــاالت الحمــل واألمومــة .ويف إثيوبيــا ،تتضمــن الخطــة الوطنيــة للمســاواة الجندريّــة عــدة مبــادرات لتحقيــق
املســاواة للنســاء يف املــدارس والتعليــم العــايل ،مبــا يف ذلــك إنشــاء مرافــق منفصلــة للمراحيــض للفتيــات ،فض ـاً عــن
توفــر الخدمــات الصحيــة لتشــجيعه َن وتحفيزهـ َن.
وإىل جانــب هــذه العقبــات الهيكليّــة ،تتجــاوز جــذور التمييــز ضـ ّد الفتيــات يف التعليــم السياســات واملامرســات الرتبويّة
وتتصــل بالسياســات واملامرســات املعمــول بهــا يف مياديــن أخــرى .وهــذه هــي حالــة الــزواج املبكــر ،الــذي ينظمــه
 ، Implementing the Right to Educationالمرجع ّ
السابق ص30 .

()359
()360
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( ،Implementing the Right to Education )362المرجع ّ
السابق ص68 .
( ،Implementing the Right to Education )363المرجع ّ
السابق ص110 .
المرجع نفسه.
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القانــون أو يســمح بــه عمليـاً عــى أســس دينيــة مــن دون تســجيل قانــوين (رجــاء مراجعــة الفصــل  ،)4ويســمح بإرغــام
الفتيــات عــى الــزواج والخــروج مــن املدرســة .ومــن األمثلــة األخــرى عــى ذلــك القوانــن التــي متنــع الالجئــن مــن
تســجيل أطفالهــم أو الحصــول عــى الوثائــق القانونيــة الالزمــة ،مــا يعيــق حصــول الفتيــات والفتيــان عــى التعليــم
اإللزامــي املجــاين وفقـاً للقوانــن ذات الصلــة يف هــذا املجــال .بالتــايل ،ال يكفــي أن تضمــن القوانــن املتعلقــة بالتعليــم
املســاواة يف الحصــول عــى التعليــم؛ بــل تتطلــب أيض ـاً مراجعــة القوانــن التــي تتداخــل معــه بشــكل ف ّعــال.

ز) حامية البنات من جميع أشكال العنف والتحرش
يُشــر تقريــر مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان ،لســنة  ،2017حــول تحقيــق املســاواة يف متتــع كل فتــاة
ـدري يف طريــق الذهــاب إىل املدرســة والعــودة منهــا ،مبــا يف ذلــك
بالحــق يف التعليــم ،إىل تعــرض الفتــاة للعنــف الجنـ ّ
التحــرش الجنــي واالعتــداء ،وخطــر االختطــاف ،واإليــذاء النفــي ،والتن ّمــر .ويرتكــب هــذا العنــف يف املقــام األول
طــاب ومعلمــون وأفـراد مــن املجتمــع املحــي ،وأحيانـاً حتــى نســاء وفتيــات ،وغالبـاً مــن دون مالحقــة الجنــاة قانونيـاً
365
الصــادر ســنة  2019عــى ذلــك.
أو معاقبتهــم 364.ويؤكّــد تقريــر البنــك الــدويل عــن املــرأة وأنشــطة األعــال والقانــون ّ
وقــد ســعى عــدد مــن البلــدان إىل معالجــة هــذه املشــكلة مــن خــال قوانــن مكافحــة التحــرش الجنــي أو العنــف ضـ ّد
املــرأة بصــورة عامــة .خــر مثــال عــى ذلــك القانــون التونــي األســايس املتعلّــق بالقضــاء عــى العنــف ضـ ّد املــرأة رقــم
 58لســنة  2017الّــذي ألــزم ،يف الفصــل الســابع منــه ،الــوزارات املكلفــة بالرتبيــة والتعليــم العــايل بحاميــة النســاء مــن
العنــف وإزالــة العنــف عــى أســاس الجنــدر يف املؤسســات الرتبويــة.
ســواء كانــت هــذه األحــكام موجــودة أم ال ،فمــن املفضّ ــل االســتجابة للعنــف عــى أســاس الجنــدر والتحــرش الجنــي يف
ـص قانــون التعليــم الســويدي للعــام  2010يف املــادة
مجــال التعليــم يف إطــار ترشيعــات محــددة نافــذة يف امليــدان .وينـ ّ
 7عــى آليــة خاصــة للتحقيــق يف حــاالت التحــرش يف التعليــم :يتوجــب عــى مقدمــي الخدمــات التعليميــة الــروع يف
تحقيــق فــوري عنــد إعالمهــم بالتحــرش املزعــوم ،مــن أجــل اتخــاذ التدابــر املناســبة لوقفــه ومنــع تكـراره.
أدخلــت الواليــات املتحــدة تعديــاً عــى قوانينهــا
الخاصــة بالتعليــم لتشــمل التحــرش الجنــي يف التعليــم
كشــكل مــن أشــكال التمييــز الجنــي .ويحظــر البــاب
التاســع مــن تعديــات التعليــم للعــام  ،1972وكذلــك
لوائحــه التنفيذيــة ،التمييــز عــى أســاس الجنــس يف
أي برنامــج أو نشــاط تعليمــي ممــ ّول مــن الحكومــة
الفدراليــة .ومبوجــب هــذا التعديــل ،يُعامــل التحــرش
الجنــي كشــكل مــن أشــكال التمييــز عــى أســاس
الجنــس ،ويحظــر بجميــع أشــكاله يف ســياق التعليــم،
وهــو مفهــوم بعبــارات عامــة .بالتــايل ،يتمتــع الطــاب

"يف  65باملئــة مــن االقتصــادات ،ال قوانــن تحمــي
النســاء والفتيــات مــن التحــرش الجنــي يف التعليــم ..
يف بعــض املناطــق ،يشــر أوليــاء األمــور إىل الخــوف
مــن تعــرض الفتيــات للتحــ ّرش أو االعتــداء يف
طريقهــ َن إىل املدرســة أو تعرضهــ َن لــه يف املــدارس
كأحــد األســباب التــي تجعــل الفتيــات يترسبــن مــن
املدرســة مــن دون إكــال تعليمهــن الثانــوي"
تقريــر البنــك الــدويل عــن املــرأة واألعــال والقانــون
()2019

ف
 - A/HRC/35/11ي�  5نيسان/أبريل 2017

()364
الجنس  -أين نحن من الحماية القانونية للمرأة؟ الرابط:
( )365التحرش
ي

.https://blogs.worldbank.org/voices/sexual-harassment-where-do-we-stand-legal-protection-women
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بالحاميــة يف جميــع الربامــج األكادمييــة ،والرتبويّــة ،والالمنهجيــة ،والرياضيــة وغريهــا مــن الربامــج املدرســية ،ســواء يف
الحــرم الجامعــي ،أو يف الحافلــة املدرســية ،أو يف الفصــل الــدرايس أو يف برنامــج تدريبــي خــارج الحــرم الجامعــي ترعــاه
املدرســة ،ومــا إذا كان الســلوك يــأيت مــن طــاب آخريــن ،أو معلمــن أو غريهــم مــن املوظفــن 366.والحقـاً أشــار قانــون
"كل طالــب ينجــح" ( )ESSAللعــام  2016إىل مســائل العنــف ،والتحــرش الجنــي واالعتــداء التــي ميكــن أن تُرتكــب يف
367
املدرســة وتضمــن القواعــد واآلليــات الكفيلــة بالوقايــة منــه.
بالتــايل ،ينبغــي أن تكفــل قوانــن التعليــم اتخــاذ التدابــر املناســبة للقضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف القائــم عــى
أســاس الجنــدر واملامرســات الضــارة عــى املســتويات التعليميــة كافّــة .تحقيق ـاً لهــذه الغايــة ،عــى هــذه القوانــن
ـص عــى التحقيــق ،ومحاكمــة املرتكبــن
أن متنــع بشــكل فعــال حــاالت العنــف القائــم عــى أســاس الجنــدر ،وأن تنـ ّ
ومعاقبتهــم ،وضــان حـ ّـق الضحايــا بوســائل انتصــاف فعالــة ،وتراعــي الطفــل ومتوافقــة مــع املنظــور الجنــدري .كــا
ينبغــي أن يعتمــد القانــون ضامنــات وسياســات مح ـ ّددة وآليّــات لرصــد حــاالت اإلســاءة واإلبــاغ عنهــا.

ح) ضامن سبل االنتصاف بوجه انتهاكات الحق يف التعليم
بــدون وجــود نظــام فعــال وشــامل للمســاءلة ،تظــل جميــع حقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك الحــق يف التعليــم ،وعــودا ً.
لذلــك ،فإنّــه مــن األهميــة مبــكان أن يطالــب األفـراد بنيــل حقّهــم يف التعليــم .ولضــان املســاواة الجندريّــة ،يجــب أن
يضمــن القانــون لــكل فتــاة وســائل قضائيــة وغــر قضائيــة آمنــة ،ومراعيــة لحقــوق األطفــال ،ومتوافقــة مــع املنظــور
الجنــدري ،تتمكــن بواســطتها مــن النفــاذ إىل حقهــا يف التعليــم .وينبغــي أن يتوفــر لــكل فتــاة الحصــول عــى املعلومــات
الكافيــة عــن تلــك الوســائل ،يف حــال انتُهكــت حقوقهــا 368.كــا ميكــن للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان أن تــؤ ّدي
دورا ً مهـاً يف رصــد تكافــؤ فــرص حصــول الفتيــات عــى التعليــم ،ويف تلقــي الشــكاوى والبــت فيهــا.
غالب ـاً مــا تفتقــر القوانــن املتعلقــة بالتعليــم إىل إشــارات واضحــة إىل الضامنــات القضائيــة .ويف بعــض ال ـ ّدول ،مثــل
جنــوب أفريقيــا والهنــد ،يتــم ذكرهــا يف الدســتور نفســه .يف هــذه الحــاالت ،ميكــن للمحاكــم أن تســهم يف حاميــة حــق
الفتيــات يف التعليــم مــن خــال تفســر مــؤات لإلطــار القانــوين والدســتوري .ففــي العــام  ،1988عــى ســبيل املثــال،
أيّــدت املحكمــة العليــا يف كولومبيــا حــق الفتــاة الحامــل يف التعليــم بوجــه أنظمــة املــدارس املخالفــة .كــا أصــدرت
369
محكمــة االســتئناف يف بوتســوانا حك ـاً مامث ـاً يف العــام .2003
ـص املــادة  111مــن قانــون أســس
وتنــص بعــض البلــدان عــى إمكانيــة تقديــم شــكاوى إداريــة .فعــى ســبيل املثــال ،تنـ ّ
نظــام التعليــم ( )LFESيف رصبيــا عــى أنّــه" :يحــق للطالــب أو الطالبــة أو أوليــاء األمــور أو مقـ ّدم أو مقدمــة الرعايــة
الّذي/الّتــي يعترب/تعتــر أ ّن حقــوق الطّالــب/ة التــي يكفلهــا هــذا القانــون أو القوانــن ذات الصلــة قــد انتُهكــت ،عــن
( )

US Department of Education. SEXUAL HARASSMENT GUIDANCE: HARASSMENT OF STUDENTS1 BY SCHOOL EM� 366
PLOYEES, OTHER STUDENTS, OR THIRD PARTIES. See article link: http://web.archive.org/web/20180718001521/https://
.www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/sexhar01.html

( )

Elementary and Secondary Education Act of 1965 [As Amended Through P.L. 115–224, Enacted July 31, 2018] 367
- See article link: https://legcounsel.house.gov/Comps/Elementary%20And%20Secondary%20Education%20Act%20
.Of%201965.pdf

( )

Convention on the Rights of the Child, article 12 (2); Committee on the Rights of the Child, general comment No. 368
12 (2009), para. 47
ف
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طريــق اعتــاد أو عــدم اعتــاد ق ـرار ،بع ـ َد تقديــم طلــب أو شــكوى أو اســتئناف ،أو إذا تــم انتهــاك حظــر مــا عــى
النحــو املنصــوص عليــه يف املا ّدتــن  44و ،45وكذلــك الحــق الــوارد يف املــادة  103مــن هــذا القانــون مبــا يؤثــر يف وضــع
الطالــب ،تقديــم طلــب إىل الــوزارة لحاميــة الحقــوق ضمــن مهلــة مثانيــة أيــام ابتــدا ًء مــن يــوم إدراكــه/ا بــأ ّن حقوقــه/ا
انتُه َكــت .إذا رأت الــوزارة أن الطلــب كــا هــو مذكــور يف الفقــرة  1مــن هــذه املــادة محــق ،فإنهــا تصــدر تحذي ـرا ً
إىل املدرســة ،وتح ـ ّدد موعــدا ً نهائي ـاً مناســباً إلزالــة انتهــاك الحقــوق .ويف حــال فشــلت املدرســة يف اتخــاذ الخطــوات
370
املناســبة ،وفق ـاً للتحذيــر املنصــوص عليــه يف الفقــرة  2مــن هــذه املــادة ،تبــت الــوزارة يف الطلــب".
حتــى عندمــا يضمــن الدســتور الحــق يف التعليــم ،ينبغــي أن تح ـ ّدد القوانــن نطــاق هــذا الحــق ومســؤوليات جميــع
األط ـراف املعنيــة .وعليهــا ،كحــد أدىن ،أن تضــع اإلطــار القانــوين لنظــم التعليــم االبتــدايئ ،والثانــوي ،والعــايل ،واملهنــي
القائــم عــى أســاس الحــق يف املســاواة الجندريّــة وعــدم التمييــز .كــا ينبغــي بهــا أن توفّــر آليــات لرصــد انتهــاكات
هــذه الحقــوق واإلبــاغ عنهــا ،فضـاً عــن املــؤرشات واإلحصــاءات الالزمــة ،حتــى يتســنى تقييــم إمكانيــة الحصــول عــى
الحــق يف التعليــم وإنفــاذه عــى نحــو فعــال .وتجــدر اإلشــارة أيضـاً إىل اآلليــات واإلجـراءات اإلداريــة والقضائيــة ملعالجــة
371
االنتهــاكات املزعومــة.

 .2قوانني اإلعالم
ت َعـ ّد وســائل اإلعــام مك ّونــات حيويــة لــكل دميقراطيّــة،
وهــي رضوريــة للنشــاط الســيايس .فهــي الوســيلة
األساســية ملامرســة الحــق يف حريــة التعبــر والحــق يف
الوصــول إىل املعلومــات وتوفريهــا .ويشــمل كالهــا
التحالــف العاملــي مــن أجــل املســاواة بــن الجنســن يف
الحــق يف حريــة الصحافــة .وتحتــل وســائل اإلعــام
مجــال اإلعــام ()GAMAG
مكانــة متميــزة كوســيلة أساسـ ّية للتّواصــل بــن املمثلــن
السياســيني واملواطنــن املمثَلــن ،نســا ًء ورجــاالً .وينطبــق
هــذا عــى كل مــن وســائل اإلعــام التقليديــة املطبوعــة ،والســمعية والبرصيــة ،وعــى وســائل اإلعــام الرقميــة الجديــدة
عتــر متكــن النســاء يف املشــهد اإلعالمــي أمــرا ً أساســ ّياً لجعلهــ ّن مرئ ّيــات
ووســائل التواصــل االجتامعــي .بالتــايل ،يُ َ
وقــادرات عــى تشــكيل املشــهد العــام لــآراء السياســية لــكل مــن املمثلــن والناخبــن مــن النســاء وال ّرجــال.
"ال ميكننــا الحديــث عــن املســاواة ،والحكــم الرشــيد،
وحريــة التعبــر واالســتدامة يف حــن يتــم يف الواقــع
إســكات املــرأة يف وســائل اإلعــام ومــن خاللهــا"

وبوصــف وســائل اإلعــام قنــوات ملامرســة حريّــة التعبــر وحــق الحصــول عــى املعلومــات ،فإنّهــا تعمــل كمــرآة عاكســة
للمجتمــع ،بينــا تــؤدي دورا ً هام ـاً يف تشــكيل املبــادئ والقيــم االجتامعيــة .بالتــايل فإنهــا تــؤدي دورا ً كب ـرا ً يف تعزيــز
املســاواة الجندريّــة أو هدمهــا .وميكــن أن يع ـ ّزز محتــوى وســائل اإلعــام هــذه املســاواة ويدعمهــا ،أو قــد يعطــي
مصداقيــة للتمييــز القائــم ،إىل حـ ّد التحريــض عــى مظاهــر ومامرســات العنــف عــى أســاس الجنــدر .لذلــك ،مــن املهــم
ضــان اتســاق وســائل اإلعــام مــع املبــادئ الدميقراطيــة ومبــادئ حقــوق اإلنســان ،وتعزيزهــا املســاواة الجندريّــة وعــدم
التمييــز عــى أنهــا مبــادئ دميقراطيــة.
()370
()371
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مثّــة وفــرة يف القوانــن حــول وســائل اإلعــام وغالب ـاً مــا تختلــف حتــى داخــل النظــام القانــوين نفســه .وينظّــم بعــض
القوانــن الوســائل اإلعالميــة املكتوبــة ،أو الســمعية ،أو املرئيــة ،والوســائل الرقميــة .فيــا تنظّــم قوانــن أخــرى عمليــة
التّواصــل ،والنــر ،والبــث ،مبــا يف ذلــك اإلعالنــات التجاريّــة التــي يتــم عرضهــا عــر وســائل اإلعــام املختلفــة .ويحـ ّدد
بعــض القوانــن األخــرى معايــر وســائل اإلعــام وأخالق ّياتهــا .ويتعـ ّـن عــى هــذه القوانــن ،بالرغــم مــن تنوعهــا ،أن
تســتويف معايــر معينــة .كــا ينبغــي أن متتثــل ترشيعــات وســائل اإلعــام للمعايــر الدوليــة التــي تكفــل الحــق يف حريــة
التعبــر ،والتنــوع ،واالســتقالل ،والحصــول عــى املعلومــات وتعميمهــا .ويجدربهــا أن تكفــل وجــود منظّــات إعالميــة
مســتقلة ،وتنفيــذ معايــر دوليــة أخــرى مت َفــق عليهــا .عــاو ًة عــى ذلــك ،عــى هــذه القوانــن أن تكــون متوافقــة مــع
ـدري .وتحقيقـاً لهــذه الغايــة ،يجــب أن تعالــج القضايــا األساســية املتعلقــة بالهيــكل الداخــي للمؤسســات
املنظــور الجنـ ّ
اإلعالميــة واملحتــوى الــذي تبثــه وتــر ّوج لــه.

أ) متثيل النساء املتوازن يف وسائل اإلعالم
مــن األســباب التــي تفــر وفــرة الصــور التمييزيــة ضـ ّد
املــرأة يف وســائل اإلعــام هــو أن املنتجــات اإلعالميــة،
كقاعــدة عامــة ،ال تــزال تُصنــع مــن قبــل الرجــال
وتتوجــه لِلرجــال 372.بالنســبة إىل ع ـ ّدة نســاء ،ال تنتهــي
التقرير العاملي للمؤسسة اإلعالمية الدولية للمرأة
التحديــات باقتحامهــ َن الصناعــة؛ بــل تســتمر خــال
محاولتهــ َن الصعــود إىل أعــى مســتويات حياتهــ َن
املهنيــة .باختصــار ،تجــد النســاء صعوبــة يف بنــاء مســرة مهنيــة يف وســائل اإلعــام ،ســواء كصحاف ّيــات ،ال ســ ّيام يف
املناصــب العليــا ،أو كاملــكات أو مديـرات لوســائل اإلعــام .ويظهــر ذلــك يف التقريــر العاملــي للعــام  2011عــن وضــع
املــرأة يف وســائل اإلعــام ،الّــذي أع ّدتــه املؤسســة اإلعالم ّيــة الدوليــة للمــرأة 373.ووفقـاً للمــروع العاملــي لرصــد وســائل
اإلعــام ،تبلــغ حصــة النســاء مــن أدوار صنــع األخبــار يف وســائل اإلعــام التقليديــة (الصحــف ،واإلذاعــة ،والتلفزيــون) 24
باملئــة مــن املجمــوع 374.ولنقــص متثيــل النســاء يف غــرف األخبــار ،وصنــع القـرار ،ومناصــب القيــادة يف وســائل اإلعــام،
تأثــر كبــر يف الخطــوط التحريريــة :يف اختيــار األخبــار ،ويف تغطيتهــا وأولويتهــا ،يف مــا يتعلــق بقضايــا املــرأة ،لكــن
يف مــا يتجــاوز ذلــك أيض ـاً ،يف تصويــر املــرأة يف وســائل اإلعــام .فهــو يحــدد مث ـاً مــكان ومعالجــة القضايــا املتعلقــة
بالعنــف ض ـ ّد النســاء يف وســائل اإلعــام ،ال س ـ ّيام يف وســائل اإلعــام عــى اإلنرتنــت .عــاو ًة عــى ذلــك ،ال ت ـزال املــرأة
تواجــه صعوبــات يف الوصــول إىل وســائل اإلعــام للتعبــر عــن آرائهــا بشــأن الشــؤون العامــة ،ســواء كانــت اقتصاديــة ،أو
سياســية ،أو بشــأن مســائل أخــرى تتعلــق باألمــن .ونــادرا ً مــا ت ُدعــى املــرأة للمشــاركة يف الربامــج التلفزيونيــة واإلذاعيــة
مــا مل يكــن للتحـ ّدث عــن قضايــا النســاء .وينتــج ذلــك عــن التصـ ّور العــام بــأن النســاء ال يتمتعـ َن بخــرة متصلــة مبســائل
أخــرى غــر قضايــا املــرأة ،وهــي أفــكار تدميهــا وســائل اإلعــام نفســها .لهــذا الســبب ،أطلقــت الناشــطة الكنديــة يف
مجــال حقــوق املــرأة شــاري جرايــدون آراء مســتنرية ( ،)Informed Opinionsوهــي قاعــدة بيانــات للنســاء الخبـرات،
تهــدف إىل محاربــة الرسديــات القائلــة بعــدم وجــود نســاء خبـرات يف جميــع املجــاالت .ويكتســب ذلــك أهميــة كبــرة
"يشــغل الرجــال مــا بــن ثلثــي وثالثــة أربــاع املناصــب
القياديــة يف املؤسســات اإلعالميــة ،إذ لديهــم 74-72
باملئــة مــن مقاعــد مجلــس اإلدارة”.
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بشــكل خــاص يف مــا يتعلــق مبجــاالت الخــرة التــي يُنظــر إليهــا عــى أنهــا ذكوريــة ،مثــل السياســة ،واالقتصــاد ،واألمــن،
والشــؤون الخارجيــة أو العســكرية .ويؤثــر التصـ ّور املســبق بــأن عــدد النســاء الخبـرات األكفــاء يف هــذه املجــاالت قليــل
أو معــدوم ،تأثـرا ً مبــارشا ً يف إمكانيّــة أن يُســمع صــوت النســاء ،أو أن يعتــر الجمهــور أنهـ ّن يتمتّعـ َن باملصداقيــة .بالتايل،
إنــه يثــر املزيــد مــن التحديــات حــول قــدرة املــرأة عــى تقديــم رؤيتهــا ومقرتحاتهــا السياســية ،مــا يزيــد مــن صعوبــة
التنافــس مــع الرجــال يف الســاحة السياســية.
بغيــة التغلّــب عــى هــذا الواقــع ،لجــأت بعــض ترشيعــات وســائل اإلعــام إىل فــرض كوتــا جندريّــة يف بعــض املجالــس
العليــا املعنيــة بــإدارة األعــال اإلعالميــة .وينــص قانــون شــبكة اإلعــام العراقيــة رقــم  26للعــام  2015عــى تشــكيل
مجلــس أمنــاء لــإرشاف عــى العمليــات اإلعالميــة ،ويحــدد الكوتــا النســائيّة التــي يجــب االلتـزام بهــا .وتنــص املــادة 8
منــه عــى أن "مجلــس األمنــاء يتألــف مــن ســتة أعضــاء ،جميعهــم مــن غــر التنفيذيــن ،يكــون ثلثهــم عــى األقــل مــن
النســاء مــن صاحبــات الخــرة واملعرفــة يف مجــال اإلعــام ،أو املســائل الثقافيــة ،أو اإلداريــة ،أو املاليــة ،أو القانونيــة ،مــع
مراعــاة تنــوع خلفيــات النــاس وثقافاتهــم ".كــا نجــد نظــام كوتــا مامثــل يف املعاهــدة األملانيــة املشــركة بــن الواليــات
بشــأن البــث والتلفزيــون  376للعــام  ،1991التــي تــم تعديلهــا الحقـاً يف العــام  .2017ويف حالــة إدارة محطــة التلفزيــون
العامــة الثانيــة ،املعروفــة باســم  ،ZDFيجــب أن يكــون  39مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا البالــغ عددهــم  77مــن النســاء.
وعــى أن يكــون مفـ ّوض املركــز مســؤوالً عــن ضــان تكافــؤ الفــرص ،والوفــاء مبتطلبــات املســاواة الجندريّــة.
وتــرز ،مــن بــن النــاذج الج ّيــدة ،مد ّونــة ســلوك هيئــة اإلذاعــة األس ـرالية ،التــي تتطلّــب وجــود النســاء يف وســائل
اإلعــام ،ليــس فقــط يف دوائــر اإلعــام التشــغيلية ،بــل أيضــا كضيفــات ،أو خب ـرات ،أو معلّقــات .وكــا ورد يف الفقــرة
 4مــن املــادة  ،3مــن أجــل تجنــب تشــجيع القوالــب النمطيــة" ،يتعــن عــى صانعــي الربامــج أن يضمنــوا التــوازن
377
ـدري لجهــة املعلقــن والخ ـراء حيثــا أمكــن ذلــك".
الجنـ ّ
غــر أن ضــان مشــاركة النســاء يف وســائل اإلعــام ال يكفــي لالبتعــاد عــن القوالــب النمطيــة الجندريّــة ،وإحــداث تغيــر
يف طريقــة تصويــر املــرأة فيهــا .ويتعـ ّـن عــى النســاء والرجــال أن يتلقــوا تدريب ـاً مهني ـاً كافي ـاً متوافق ـاً مــع املنظــور
الجنــدري .وقــد رشعــت عــدة منظــات دوليــة يف إب ـرام اتفاقيــات ومعاهــدات مــع الــدول مــن أجــل دعــم تدريــب
378
النســاء العامــات يف وســائل اإلعــام ،ووضــع سياســات متوافقــة مــع املنظــور الجنــدري يف هــذا الســياق.

الجندري
ب) احرتام املساواة وعدم التمييز
ّ

تلعــب وســائل اإلعــام دورا ً محوري ـاً يف تشــكيل الــرأي العــام ،والتصــورات االجتامعيــة للنســاء تحديــدا ً .لذلــك مــن
الــروري إدخــال آليــات توضــح معاملــة املــرأة العادلــة مــن قبــل وســائل اإلعــام ،ســواء كمهنيــة داخــل املنظــات
اإلعالميــة ،أو يف صــورة املــرأة التــي تــروج لهــا .وكــا ذكــر التحالــف العاملــي مــن أجــل املســاواة بــن الجنســن يف مجــال
اإلعــام (" ،)GAMAGال ميكننــا الحديــث عــن املســاواة ،والحكــم الرشــيد ،وحريــة التعبــر واالســتدامة عندمــا يتــم
379
إســكات النســاء بشــكل فعــي يف وســائل اإلعــام ومــن خاللهــا".
()376
()377
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وحيثــا تعامــل وســائل اإلعــام املــرأة بإنصــاف ،ســتزيد املــرأة مصداقيتهــا السياســية ومواردهــا ،يف حــن أن عــداوة
وســائل اإلعــام تجــاه املــرأة ســتق ّوض حقهــا يف املشــاركة يف الحيــاة السياســية .ويتســم تعزيــز ذلــك بأهميــة خاصــة يف
البلــدان التــي ال تـزال فيهــا األعـراف االجتامعيــة والقوالــب النمطيــة الجندريّــة تشــكل تحديـاً هائـاً ،مــا قــد يقـ ّوض
قــدرة النســاء عــى بــدء مســرة مهنيــة ،أو الحفــاظ عليهــا يف الصحافــة ووســائل اإلعــام عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل.
فالصحافيــات يكسـ َن عمومـاً أقــل مــن نظرائهــن مــن الرجــال ،كــا أن احتــال حصولهـ ّن عــى الحاميــة التعاقديــة أقــل
مــن الرجــال .عــاوة عــى ذلــك ،يشــغل عــدد أقــل مــن النســاء املناصــب العليــا واإلداريــة ،لــذا ينخفــض احتــال أن
يُطلــب مــن النســاء العمــل عــى مواضيــع أساسـ ّية ،وكذلــك مــن املرجــح أن ت ُحــرن يف مــا يســمى بقضايــا املــرأة ،مــا
380
يقلّــل مــن وضــوح أهم ّيــة عملهـ ّن ،ومــن أخــذه عــى محمــل الجــد.
متيــل قوانــن وســائل اإلعــام إىل معالجــة هــذه املشــكلة .ويتضمــن قانــون وســائل اإلعــام الكينــي للعــام  2007مد ّونــة
األخالقيــات املهنيــة للصحافــة ،ومدونــة الســلوك الخاصــة بهــا ،وينــص عــى املســاواة يف املعاملــة بــن النســاء والرجــال -
بالرغــم مــن أنــه ال يتضمــن آليــة إلنفــاذ ذلــك أو تعزيــزه 381.ويف حــن أ ّن قانــون الصحافــة يف البوســنة والهرســك للعــام
 2011ال يشــر إىل اح ـرام الجنــدر أو غــره مــن أشــكال التنــوعّ ،إل أنّــه يتضمــن يف أحكامــه العامــة األوليــة االلت ـزام
بتفســر القانــون برمتــه مــن منظــور األخــاق الصحفيــة ،وااللتـزام مبعايــر حقــوق اإلنســان ،وتنميــة الوعــي باملســاواة
ـدري واملبــادئ
الجندريّــة ،وحاميــة حقــوق الفــرد .كــا يحــدد املبــادئ األساســية لإلبــاغ املتوافــق مــع املنظــور الجنـ ّ
التوجيهيــة للمعاملــة العادلــة للنســاء والرجــال يف التغطيــة اإلعالميــة ،والتصــدي للقوالــب النمطيــة الجندريّــة يف إطــار
382
أوســع بهــدف تقليــل الــرر إىل أدىن حـ ّد ممكــن.
تعتــر قوانــن إعالميّــة أخــرى املســاواة الجندريّــة مــن بــن األهــداف الرئيســة التــي تســعى وســائل اإلعــام إىل تحقيقهــا.
وينــص قانــون الصحافــة يف البوســنة والهرســك يف املــادة األوىل عــى أنــه " ...عــى الصحافــة  -أن تطــور الوعــي حــول
املســاواة الجندريّــة 383".وينــص قانــون  384وســائل اإلعــام اإللكرتونيــة الكــروايت للعــام  2013يف املــادة  9عــى أن توفــر
الربامــج الســمعية والبرصيــة واإلذاعيــة يخــدم مصلحــة جمهوريــة كرواتيــا عندمــا تكــون الربامــج "مرتبطــة باملســاواة
الجندريّــة" .كــا تعــزز املــادة  64تنميــة الوعــي حــول املســاواة الجندريّــة وغريهــا مــن القيــم العليــا للنظــام الدســتوري.
وتنــص مدونــة قواعــد الســلوك ملامرســة الصحافــة يف كينيــا ( )2007عــى أنــه "ينبغــي معاملــة النســاء والرجــال عــى
385
قــدم املســاواة كمواضيــع إخباريــة ومصــادر إخباريــة" مبوجــب املــادة  15منهــا.
وهنالــك أمثلــة أخــرى عــى املامرســات الجيــدة التــي تعالــج التمييــز .إذ يشــمل عــدد مــن قوانــن وســائل اإلعــام
ـدري .فعــى ســبيل املثــال ،تنــص املــادة  6مــن
االلت ـزام بعــدم إنتــاج أو بــث مــواد مــن شــأنها تعزيــز التمييــز الجنـ ّ
مدونــة أخالقيــات رابطــة الصحافيــن يف غانــا ( )1994عــى أنــه "ال ينبغــي للصحــايف أن ينتــج مــادة تشــجع عــى التمييــز
عــى أســاس العــرق ،أو اللــون ،أو العقيــدة ،أو الجنــدر ،أو امليــول الجنســية 386”.تنــص مدونــة أخالقيــات الصحفيــن
البلغاريــن ( )1999يف الفقــرة (ط) مــن املــادة  3عــى أنــه "يجــب عــى الصحفيــن عــدم إنتــاج أو تصميــم أي موضــوع
ف
ين
تقرير ي ن
الصحفي� ومسألة اإلفالت من العقاب ،2017 ،انظر وثيقة األمم المتحدة - 290/72/Aي�  4آب/أغسطس .2017
األم� العام ،سالمة

()380
()381
( )382المرجع نفسه ،ص.28.
( )383المرجع نفسه ،ص.34.
(.Electronic Media Act of 2013 )385
( )386المرجع نفسه ،ص.31.
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بطريقــة تح ـ ّرض عــى التمييــز عــى أســاس العــرق ،أو لــون البــرة ،أو الديــن ،أو الجنــدر ،أو امليــول الجنســية".
وباملثــل ،ينــص قانــون البــث اإلذاعــي والتلفزيــوين التشــييك ( 388املعــدل يف عــام  ،)2010يف املــادة  ،48عــى "حظــر نقــل
أي رســائل تتضمــن متييـزا ً عــى أســاس الجنــس" .وتنــص املــادة  8مــن قانــون الخدمــات الســمعية والبرصيــة التشــييك
للعــام  389 2010أيضــاً عــى أنــه "يتعــن عــى مقدمــي الخدمــات الســمعية والبرصيــة عنــد الطلــب أن يكفلــوا أال
ـدري ،أو عــى أســاس العــرق أو أي وضــع آخــر ،أو ال يشــجع
يتضمــن البــث التجــاري الســمعي والبــري التمييــز الجنـ ّ
عليــه ".ومــن املثــر لالهتــام أن مدونــة أخالقيــات وســائل اإلعــام األلبانيــة ( )2006تتضمــن بنــدا ً واحــدا ً يضــع عــدم
390
التمييــز واح ـرام تنــوع اآلراء يف ســياق متكــن الدميقراطيــة.
387

ج) االلتزام بالقضاء عىل العنف أو الكراهية القامئني عىل الجندر
كث ـرا ً مــا ت ُتهــم وســائل اإلعــام بتشــجيع العنــف ض ـ ّد النســاء أو تص ـ َّور بعبــارات منطيــة تؤيــد كراهيــة النســاء ،وال
ميكــن إعفــاء أي منهــا عــى أســاس حريــة التعبــر ،ألن هــذه املواقــف تنطــوي عــى انتهــاك لحقــوق اإلنســان األساســية
للنســاء .بالتــايل فــإن عــددا ً مــن قوانــن وســائل اإلعــام يحظــر رصاحــة التحريــض عــى العنــف أو الكراهيــة القامئــن
عــى الجنــدر.
تختلــف قوانــن وســائل اإلعــام يف كيفيــة معالجتهــا لهــذه املشــكلة .فيكتفــي البعــض منهــا بالنــص عــى أنّــه ال يجــوز
أن تتض ّمــن الربامــج أي تحريــض عــى العنــف أو الكراهيــة القامئــن عــى أســاس الجنــدر ،عــى النحــو املنصــوص عليــه،
عــى ســبيل املثــال ،يف قانــون الخدمــات اإلعالميــة اإلســتونية  391للعــام  ،2010الــذي ينــص عــى أنــه "عنــد تقديــم
الخدمــات اإلعالميــة ،يجــب أال تتضمــن الربامــج التحريــض عــى الكراهيــة عــى أســاس الجنــس ...أو الســلوكيات املهينــة
ملــن يحرتمــون القانــون أو التحريــض عــى انتهــاك ."...وتفــرض قوانــن أخــرى التزامــاً عــى وســائل اإلعــام بحظــر
هــذا التحريــض وإزالــة أي تغطيــة تنــر الكراهيــة القامئــة عــى الجنــدر ،كــا هــي الحــال يف قانــون وســائل اإلعــام
392
اإللكرتونيــة الكــروايت (.)2013
ويحظــر قانــون البــث اإلذاعــي والتلفزيــوين التشــييك ( 393الــذي عــدل آخــر مــرة عــام  ،)2010يف القســم " 12بــث
الربامــج التــي تحــرض عــى الكراهيــة عــى أســاس العــرق أو الجنــدر ”.عــاوة عــى ذلــك ،ووفقـاً للقســم الســادس مــن
قانــون الخدمــات الســمعية والبرصيــة عــى الطلــب( 394 ،)2010يتعــن عــى مقدمــي الخدمــات الســمعية والبرصيــة
ضــان عــدم احتــواء خدماتهــم عــى أي تحريــض عــى الكراهيــة عــى أســاس نــوع الجنــس أو العــرق أو أي وضــع آخــر.

()387
()388
(.The On-demand Audio-Visual Services Act, of 2010 )389
(.Learning Resource Kit for Gender-Ethical Journalism and Media House Policy: Book 1: Conceptual Issues – p.27 )390
(.Media Services Act, 2010 )391
(.Electronic Media Act of 2013 )392
(.Radio and Television Broadcasting Act, last amended in 2010 )393
(.The On-demand Audio-Visual Services Act, of 2010 )394
المرجع نفسه ،ص.34.

.Radio and Television Broadcasting Act last amended in 2010
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يعتــر القانــون الفرنــي أيض ـاً منوذج ـاً جيــدا ً ،حيــث يتضمــن قانــون حريــة التواصــل 395،رقــم  1067-86للعــام 1986
(املعــدل عــام  ،)2014أحكام ـاً تتعلــق باح ـرام كرامــة اإلنســان ،والتنــوع ،وحقــوق النســاء .وتحــدد املــادة  15مــن
القانــون أن الهيئــة الفرنســية العليــا لإلعــام الســمعي البــري (االختصــار الفرنــي )CSA :مســؤولة عــن ضــان توفــر
احـرام كرامــة اإلنســان يف جميــع الربامــج املتاحــة للجمهــور ،وضــان عــدم احتوائهــا عــى أي تحريــض عــى الكراهيــة
أو العنــف ألســباب تتعلــق بالجنــدر ،أو الجنــس ،أو املعايــر االجتامعيــة ،أو الديــن أو الجنســية.
وتشــمل املامرســات القانونيــة الجيــدة يف هــذا املجــال ســحب الدعــم العــام لوســائل اإلعــام التــي تتســامح مــع خطــاب
العنــف والتمييــز ضـ ّد النســاء.

د) القضاء عىل التح ّيز والقوالب النمطية القامئة عىل الجندر يف اإلعالنات التجارية

كث ـرا ً مــا تكــرر اإلعالنــات التجاريــة القوالــب النمطيــة الجندريّــة ،مــا يضيّــع عقــودا ً مــن ال ّنضــال ض ـ ّد الصــور التــي
تديــم التمييــز ضـ ّد النســاء وتقــوض حقوقهـ َن وكرامتهـ َن .فبعــض اإلعالنــات تسـلّع النســاء ،بتصويرهـ َن كأشــياء يجــب
اكتســابها؛ بــل إن بعضهــا يحــرض عــى أشــكال مختلفــة مــن العنــف ض ـ ّد ال ّنســاء .واألمثلــة كثــرة .مــن بــن األمثلــة
الحديثــة نســبياً ،اإلعــان البلغــاري الــذي تديــره رشكــة مرشوبــات تحــت شــعار "مــا يحتاجــه الرجــل :ســيارة جديــدة،
396
زوجــة لطيفــة ،ومــروب جيــد".
تــرز تفاوتــات كبــرة يف كيفيــة تعامــل القوانــن املتعلقــة بوســائل اإلعــام واإلعــان مــع القوالــب النمطيــة الجندريّــة
يف اإلعالنــات .إذ يتجاهــل عــدد مــن النظــم القانونيــة املســألة متامـاً ،لعــدم الوعــي بأهميتهــا ،أو ألن معالجتهــا ليســت
أولويــة ،أو ألنهــا تخــى أن يتداخــل التنظيــم مــع املصالــح التجاريــة أو يقــوض حريــة التعبــر .وهــذه هــي الحــال يف
الســويد والواليــات املتحــدة ،حيــث تحظــى حريــة التعبــر بحاميــة قصــوى.
وعــى النقيــض مــن ذلــك ،فــإن الترشيعــات يف عــ ّدة دول تقيــد كيفيــة تصويــر النســاء ،أو النســاء والرجــال عــى
ـدري"
ح ـ ّد ســواء ،يف اإلعالنــات التجاريــة .ففــي الرنويــج والدامنــرك ،عــى ســبيل املثــال ،يحظــر القانــون "التحيــز الجنـ ّ
يف اإلعالنــات ،ووفق ـاً ملكاتــب أمــن املظــامل التابعــة لــكل منهــا ،يُنتهــك الترشيــع إذا اس ـتُخدم "منــوذج" غــر مرتبــط
باملنتــج .يف فرنســا وأملانيــا وبلغاريــا ،تــؤ ّدي الكرامــة اإلنســانية دورا ً مه ـاً عنــد تقييــم محتــوى اإلعالنــات .وينظــم
الفصــل الرابــع مــن قانــون اإلذاعــة والتلفزيــون البلغــاري  397اإلعالنــات التجاريــة ،حيــث تنــص الفقــرة  5مــن املــادة 76
عــى أن تكــون اإلعالنــات خاليــة مــن أي انتهــاك لكرامــة اإلنســان أو أال تشــمل أو تشــجع عــى التمييــز عــى أســاس
الجنــس ،أو العــرق أو امليــول الجنســية .وتلــزم الفقــرة  2مــن املــادة  76مقدمــي خدمــات وســائل اإلعــام مبراعــاة قواعــد
مدونــة أخالقيــات وســائل اإلعــام البلغاريــة ،التــي وضعهــا املجلــس الوطنــي ألخالقيــات الصحافــة ،فضـاً عــن القواعــد
398
األخالقيــة الوطنيــة لإلعــان والتواصــل التجــاري التــي وضعهــا املجلــس الوطنــي للتنظيــم الــذايت.

( )

Law No. 86-1067 of September 30, 1986, on the Freedom of Communication (Law Léotard, as amended up to 395
.)August 6, 2014

( )

LEGAL FRAMEWORKS REGARDING SEXISM IN ADVERTISING: COMPARISON OF NATIONAL SYSTEMS Legal Memo� 396
.randum Prepared by the Public International Law & Policy Group - June 2015, p. 4

()397
()398

.)Law on Radio and Television (Bulgaria, 1999
.LEGAL FRAMEWORKS REGARDING SEXISM IN ADVERTISING, op. cit., pp. 3-4
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وتقــدم الدامنــرك مثــاالً للمامرســة الجيــدة يف هــذا الصــدد .فهنــا تخضــع اإلعالنــات امل ُ َجنــ َد َرة للمبــادئ التوجيهيــة
الصــادرة عــن أمــن املظــامل الدامنــريك للمســتهلك 399،املؤرخــة  1نيســان  /أبريــل  .2012وفق ـاً لهــذه املبــادئ ،وطبق ـاً
للقانــون الدامنــريك للمســاواة الجندريّــة ،ال يجــوز أن يتضمــن اإلعــان متيي ـزا ً قامئ ـاً عــى أســاس الجنــدر ،وينبغــي أن
يكــون مناســباً ومصمـاً مــع مراعــاة الشــعور باملســؤولية االجتامعيــة .وقــد حــدد أمــن املظــامل للمســتهلك عــدة معايــر
لإلشــارة إىل مــا إذا كان اإلعــان متييزي ـاً عــى أســاس الجنــدر .وتشــمل املعايــر إذا كان اإلعــان يظهــر أحــد الجنســن
بطريقــة مهينــة؛ أو أنــه يصــور أحــد الجنســن عــى أنــه خاضــع اجتامعيـاً ،ماليـاً ،أو ثقافيـاً لآلخــر؛ أو أنــه يصــور أحــد
الجنســن عــى أنــه أقــل قــدرة ،أقــل ذكا ًء ،أو أقــل مالءمــة ألداء املهــام التــي ميكــن أن يؤديهــا الجنســن عــى قــدم
املســاواة؛ أو أنــه يقــدم أحــد الجنســن عــى أنــه يتمتــع بســات شــخصية ســلبية محــددة .وعــاوة عــى ذلــك ،اعتمــدت
400
آليــات واضحــة لرصــد انتهــاكات هــذه املبــادئ أمــام أمــن املظــامل الدامنــريك.
كــا يقــدم الترشيــع الفرنــي مثــاالً جيــدا ً ،حيــث يتضمــن قانــون حريــة التواصــل الفرنــي  401للعــام  1986أحكام ـاً
بشــأن اح ـرام كرامــة اإلنســان والتنــوع وحقــوق النســاء .ويحظــر قانــون تكافــؤ الفــرص  402للعــام  2006التمييــز يف
وســائل اإلعــام .وفقـاً للــادة  15مــن هــذا القانــون ،يرصــد املجلــس الســمعي البــري ( )CSAاحـرام كرامــة اإلنســان
يف جميــع الربامــج املتاحــة للجمهــور ،مــع فــرض عقوبــات عــى مــن ينتهكــون هــذه األحــكام .ووفقـاً للمرســوم 280-92
مــن العــام  ،1992يتعـ ّـن عــى مقدمــي الخدمــات اإلعالنيــة أن يحرتمــوا كرامــة اإلنســان ،ومبــدأ عــدم التمييــز عــى
ـدري .مينــح قانــون املســاواة الحقيقيــة بــن املــرأة والرجــل ،للعــام  ،2014املجلــس الســمعي البــري الحــق
أســاس جنـ ّ
يف التدخــل يف مســائل انتهــاك حقــوق النســاء ،ومتثيلهــ َن يف وســائل اإلعــام الســمعية والبرصيــة ،وتعزيــز املســاواة
بــن املــرأة والرجــل 403.كــا يتدخــل املجلــس الســمعي البــري يف القضايــا التــي تنطــوي عــى بــث القوالــب النمطيــة
404
القامئــة عــى الجنــدر ،واملحتــوى املهــن للمــرأة.

ه) االلتزام بإنهاء استهداف النساء عرب اإلنرتنت
تشــر منظمــة العفــو الدوليــة إىل أن العنــف ضـ ّد النســاء واالعتــداء عليهـ ّن عــى اإلنرتنــت قــد أصبحــا قضيــة واســعة
النطــاق .وينطبــق هــذا بصفــة خاصــة عــى النســاء املنتميــات إىل أقليــات عرقيــة ،أو إثنيــة ،أو دينيــة ،وعــى النســاء
مــن ذوات اإلعاقــة .ينتــج عــن ذلــك بيئــة معاديــة عــى شــبكة اإلنرتنــت تهــدف إىل إنشــاء شــعور لــدى املــرأة بالخجــل
405
مــن نفســها ،أو إىل ترهيبهــا ،أو الحــط مــن شــأنها.
وهنالــك أدلّــة تثبــت أن اســتهداف النســاء عــى اإلنرتنــت أصبــح أكــر شــيوعاً ،ال سـ ّيام مــع االســتخدام الواســع النطــاق
واليومــي لوســائل التواصــل االجتامعــي ،وغريهــا مــن املنصــات والتطبيقــات .وأظهــرت بيانــات اســتطالعات الـ ّرأي ،التــي
()399
()400
(.)Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard). (République française )401
(.)Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. (République française )402
(Décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre )403
.)Forbrugerombudsmanden, Guidelines on gender-related advertising, 1 (Apr. 1, 2012
.LEGAL FRAMEWORKS REGARDING SEXISM IN ADVERTISING, op. cit. pp. 5-6

.)1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard). (République française

( )
( )

.LEGAL FRAMEWORKS REGARDING SEXISM IN ADVERTISING- op cit 7-8 404
ّ
 405مــا هــو العنــف عــر ت
اإلن�نــت واإلســاءة ضــد النســاء؟ By Shiromi Pinto - 20 November 2017. Amnesty International paper. Link:
ب
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/11/what-is-online-violence-and-abuse-against-women
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جمعتهــا إيبســوس مــوري ،وبتكليــف مــن منظمــة العفــو الدوليــة يف مثانيــة بلــدان ،أن  23باملئــة مــن النســاء الــايت
شــارك َن يف االنتخابــات تعرضـ َن لإلســاءة أو املضايقــة عــى اإلنرتنــت 406.عــاوة عــى ذلــك ،وجــد تحليــل ألكــر مــن مليوين
تغريــدة أن الصحافيــات يحصلــن عــى حــواىل ثالثــة أضعــاف التعليقــات املســيئة ،مقارنــة بنظرائهـ َن الذكــور عــى تويــر.
مــن بــن أكــر  10صحافيــن تعرضــوا ألعــى مســتوى مــن اإلســاءة ،نجــد مثانيــة نســاء ورجلــن أســودين .كــا تتلقــى
املقــاالت اإلخباريــة التــي كتبتهــا النســاء أعــى نســبة مــن التعليقــات والــردود املســيئة .وتالحــظ الجارديــان أنــه غالبـاً
407
مــا متتــد اإلســاءة إىل مــا هــو أبعــد مــن املوقــع األصــي الــذي نــر فيــه عملهـ ّن.
وميكــن أن يتخــذ العنــف واإلســاءة ضـ ّد النســاء يف العــامل االفـرايض أشــكاالً عديــدة ،تشـكّل امتــدادا ً للعنــف واإلســاءة
يف عــامل الواقــع .وميكــن أن تنطــوي هــذه األشــكال عــى تهديــدات مبــارشة أو غــر مبــارشة بالعنــف ،مبــا يف ذلــك
التهديــدات الجســديّة والجنس ـيّة .وهــي تشــمل أيض ـاً الــكالم التمييــزي عــى أســاس الجنــس ،أو العــرق ،أو رهــاب
املثليــة ،أو الهجــات عــى أســاس الهويــة ،ألنهــا تســعى إىل إذالل الشــخص أو تقويــض مصــدر رزقــه .عــاوة عــى ذلــك،
ميكــن أن ينطــوي التحــرش عــر اإلنرتنــت عــى اســتهداف عــدد مــن املهاجمــن امــرأة معيّنــة ،بشــكل متكــرر ،بالتنســيق
مــع بعضهــم البعــض .بالتــايل ،ميكــن أن يتخــذ االســتهداف عــر اإلنرتنــت أشــكاالً مختلفــة ،مثــل الوصــول إىل البيانــات
الخاصــة ،واملعلومــات ،واملقاطــع الصوتيــة ،والصــور و/أو مقاطــع الفيديــو ،مبــا يشــمل تلــك ذات الطبيعــة الجنس ـ ّية،
التــي يتــم االســتحصال عليهــا والتالعــب بهــا ونرشهــا مــن دون موافقــة الشــخص املعنــي .وميكــن أن يشــمل الكشــف
عــن املعلومــات والتفاصيــل الشــخص ّية عنــوان الشــخص ،واالســم الكامــل ،ورقــم الهاتــف وعنــوان الربيــد اإللكــروين،
وحتــى أســاء األطفــال ،وكلهــا تنتهــك الحــق يف الخصوصيــة ،وتشــكل عنفــاً نفســياً .كــا يســتخدم تــداول الصــور
الخاصــة مــن دون املوافقــة ،إلذالل النســاء ،أو ابتزازه ـ َن 408.وســبق أن أدى نــر الصــور الجنســية عــى اإلنرتنــت إىل
انتحــار فتيــات صغـرات ،مــا أثــار النقــاش حــول الحاجــة إىل اإلصــاح الترشيعــي ،مبــا يف ذلــك اعتــاد قوانــن محــددة
409
تعالــج هــذه الحــاالت.
وقــد تجاهــل بعــض البلــدان حتــى اآلن هــذه الظواهــر الناشــئة والخطــرة ،يف حــن عالجتهــا بلــدان أخــرى مــن خــال
قوانــن مكافحــة جرائــم اإلنرتنــت ،والقوانــن الجنائيــة ،وقوانــن العنــف األرسي ،والعنــف ضـ ّد النســاء ،وقوانــن خطــاب
الكراهيــة ،وقوانــن حاميــة البيانــات وخصوصيتهــا .وفيــا يتعلــق باالســتهداف الرقمــي للصحافيــات ،نصحــت منظمــة
األمــن والتعــاون يف أوروبــا الــدول األعضــاء بعــدم إصــدار قوانــن جديــدة تق ّيــد التعبــر املــيء عــى اإلنرتنــت ،ألن هــذه
الخطــوات قــد تكــون مثبطــة لحريــة التعبــر 410.مــع ذلــك ،يجــب اعتــاد ترشيعــات محــددة متوافقــة مــع منظــور
411
الجنــدر ملعالجــة اســتهداف النســاء عــى اإلنرتنــت ،عــى النحــو التــايل:
( )
( )
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•الوقايــة :ينبغــي توفــر معلومــات شــاملة عــن الخدمــات القانونيــة والحاميــة املتاحــة لوقــف االنتهــاكات ومنــع
تكرارهــا .وينبغــي اتخــاذ جميــع التدابــر الالزمــة ملنــع االنتهــاكات املرتكبــة يف الخــارج عــن طريــق وســطاء
اإلنرتنــت الخاضعــن لواليــة الدولــة.
ـدري عــى الفــور ،وحــذف املــواد األصليــة
•الحاميــة :يجــب إزالــة أي محتــوى مرتبــط باإلســاءة عــى أســاس جنـ ّ
أو إيقــاف نرشهــا .كــا تتطلــب الحاميــة اتخــاذ إج ـراءات قضائيــة فوريــة عــى شــكل أوامــر تصدرهــا املحاكــم
الوطنيــة ،وتدخــات رسيعــة يقــوم بهــا وســطاء اإلنرتنــت.
•املالحقة الجنائية والعقاب :ينبغي فرض عقوبات مناسبة.
•التصحيــح والتعويــض والجــر :يجــب إزالــة أي محتــوى ضــار عــى الفــور ومنــح أشــكال االســرداد ،أو إعــادة
التأهيــل ،أو الرتضيــة أو ضامنــات عــدم التك ـرار ،يف حــن ينبغــي منــع نــر املحتــوى الضــار واملــيء.
•مســؤولية الوســطاء :يلعــب وســطاء اإلنرتنــت دورا ً محوريـاً يف إنشــاء مســاحات رقميــة للتواصــل وبالتــايل يتحملون
مســؤوليات محــددة .ويجــب عــى وســطاء اإلنرتنــت ،أو أي رشكــة تقــوم بتخزيــن بيانــات العميــل أو بيانــات أي
كيــان ،أو التــي توفــر التخزيــن الســحايب ،االمتثــال للقانــون مــن خــال الحفــاظ عــى أمــان البيانــات .كــا يجــب
رب البيانــات أو عنــد توفــر ضامنــات غــر كافيــة.
مســاءلة هــذه الهيئــات يف حالــة تـ ّ

اإلعالمي
و) التعريف باملعايري واألخالقيات اإلعالم ّية لضامن املساواة الجندريّة يف القطاع
ّ

بــدأ وضــع مد ّونــات األخالقيّــات ومد ّونــات الســلوك املهنيّــة لوســائل اإلعــام يف أوائــل عرشينيّــات القــرن العرشيــن ،ومــع
ذلــك فــإ ّن أقـ ّـل مــن  50دولــة يف العــامل متلــك مد ّونــات ألخالق ّيــات وســائل اإلعــام اليــوم 412.ومــن بــن هــذه ال ـ ّدول،
يقـ ّدم قانــون األخالق ّيــات اإلعالم ّيــة يف تنزانيــا ( )2009مثــاالً للمامرســة الج ّيــدة ،إذ أنّــه يدعــم املســاواة الجندريّــة يف هــذا
ي أو مــن حيــث محتــوى املــواد اإلذاع ّيــة واإلعالم ّيــة .وكان مجلــس اإلعــام
القطــاع ،ســواء مــن حيــث التنظيــم الداخ ـ ّ
التنـزا ّين هــو الّــذي طــرح قانــون األخالقيــات اإلعالميّــة يف العــام  2008ليُعت َمــد يف العــام  .2009ويهــدف هــذا القانــون إىل
معالجــة اســتبعاد النســاء مــن املناصــب ذات الصلــة يف غالب ّيــة وســائل اإلعــام التنزانيــة ،يف وقــت كان فيــه ال ّرجــال حـرا ً
والصغــرى .كــا ِ
لوحظَــت أوجــه القصــور يف
يشــغلون املناصــب اإلداريّــة ،فيــا كانــت النســاء يُ َرتكـ َن للمناصــب املكتب ّيــة ّ
الربامــج واملقــاالت اإلخباريّــة ،حيــث كانــت املصــادر بســوادها األعظــم مــن الذّكــور .ومل ت َُصـ َّور النســاء يف وســائل اإلعــام
إلّ إىل جانــب األطفــال ويف األوســاط األرسيّــة .عــاو ًة عــى ذلــك ،كانــت القصــص اإلخباريّــة تتّبــع "توزيعـاً جندريّـاً"  ،حيث
كان الصحاف ّيــون يغطّــون القصــص عــى األرض ،يف حــن تُكلَّــف الصحاف ّيــات بقصــص عــن املوضــة واملطبــخ ومــا إىل ذلــك.
ملعالجــة هــذا الوضــع ،يســتهدف القانــون أصحاب وســائل اإلعــام والنارشيــن واملديرين/املح ّرريــن واملذيعــن واملص ّورين
ومنتجــي األفــام ووكاالت األنبــاء والصحافيّــن واملهنيــن يف العالقــات العامــة واملعلنــن ،رجــاالً ونســا ًء .كــا أنّــه يشـ ّجع
الربامــج والفــرص الجندريّــة للمــرأة .باإلضافــة إىل ذلــك ،يشـ ّجع القانــون وســائل اإلعــام يف جميــع األوقــات عــى إتاحــة
ح ّيــز عــادل ومتســا ٍو لل ّنســاء والرجــال ،بتقاريرهــا املختلفــة واملتن ّوعــة .كــا يســعى هــذا القانــون إىل ضــان االمتثــال
واملؤسســات
ألحكامــه .لــذا تفصــل لجنــة األخالق ّيــات يف حــاالت انتهــاك القانــون ،مبــا يشــمل الصحاف ّيــن واملح ّرريــن
ّ
اإلعالميّــة ،ويُعاقَــب عليهــا بطــرق متع ـ ّددة .ويراقــب مجلــس اإلعــام األخبــار املطبوعــة واإلذاعيّــة ،ويح ـ ّدد مكامــن
املؤسســات اإلعالم ّيــة أو املح ّرريــن املســؤولني عــن االنتهاكات.
الضّ عــف يف القانــون أو انتهاكاتــه ،ويسـطّر خطابــات بحـ ّـق ّ
ف
ّ
الرقم ،القاهرة ،2016 ،ص7 .
التعب�
واإلعالم ،مركز هردو لدعم
الصحا�
أخالقيات ومبادئ العمل
ي
ي
ي
ي

()412
()413
( )414المرجع نفسه.
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ال ّنقاط األساسيّة في الفصل التاسع:
قانون التعليم وقانون اإلعالم

 .1قانون التعليم
ـص رصاحـ ًة عــى تعزيــز املســاواة الجندريّــة وثقافــة عــدم التمييــز ،باعتبارهــا أحــد
•عــى قوانــن التعليــم أن تنـ ّ
األهــداف األساس ـ ّية لسياســات التعليــم الوطن ّيــة.
•يجــب ضــان املســاواة بــن الفتيــات والفتيــان يف الحــق يف التعليــم ،رســم ّياً وعمل ّيـاً .ويعنــي ذلــك ضــان حصــول
الفتيــات جميعهـ ّن ،مــن دون اســتثناء أو اســتبعاد أو متييــز ،عــى مســتويات التعليــم ذاتهــا ،وباملحتــوى والجــودة
نفســيهام ،متامـاً كالفتيــان.
السياســات وال ُنظُــم
•يجــب توضيــح مســؤوليّة ال ّدولــة يف ضــان حــق ّ
كل فــرد يف التعليــم .ويشــمل ذلــك إزالــة ّ
واملامرســات الّتــي تعــوق بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش حصــول بعــض األطفــال عــى التعليــم ،ال سـ ّيام الفتيــات،
وحاميــة الطالبــات مــن أشــكال العنــف والتح ـ ّرش كافّــة .كــا يشــمل أيض ـاُ توفــر وســائل االنتصــاف ،القضائ ّيــة
الســواء ،عنــد انتهــاك هــذا الحــق.
وغــر القضائيّــة عــى ّ
•عــى القوانــن أن تضمــن بيئــة تعليميّــة متوافقــة مــع منظــور الجنــدر ،وتُطبَّــق فيهــا املعايــر نفســها عــى الفتيــان
والخاصــة عــى الســواء ،ويف جميــع مراحــل التعليــم.
والفتيــات يف املؤسســات التعليميّــة كلّهــا ،العامــة
ّ
ـص عــى رضورة توافــق املناهــج الرتبويّــة ،الّتــي يتعـ ّـن تدريســها لجميــع الطــاب
•عــى قوانــن التعليــم أن تنـ ّ
والطالبــات مــع منظــور الجنــدر ،يف املؤسســات كافّــة ،بغــض النظــر عــن أوصافهــم أو انتامءاتهــم .كــا يجــب أن
ـص عــى إجـراء اســتعراضات وتحديثــات منتظمــة للمناهــج الرتبويّــة والكتــب املدرسـ ّية والربامــج واألســاليب،
تنـ ّ
ملكافحــة القوالــب النمطيّــة الجندريّــة الســلبيّة .وينبغــي أيضـاً اتخــاذ التدابــر الالزمــة لضــان ّأل يســحب أوليــاء
خاصــة الفتيــات ،مــن املدرســة ،عنــد إدراج الرتبيــة الجنس ـيّة يف املناهــج الرتبويّــة.
األمــور أطفالهــمّ ،
•عــى التعليــم االبتــدايئ والثانــوي أن يكــون إلزاميّــاً ومجانيــاً ،مــن دون أي تكاليــف مبــارشة وغــر مبــارشة.
ويجــب تحديــد نطــاق املســتفيدين منــه بوضــوح بحيــث يشــمل الفتيــات والفتيــان جميعهــم ،بغــض النظــر عــن
الجنس ـ ّية .كــا يجــب إن ـزال عقوبــات باألشــخاص العاديّــن أو املوظفــن العموم ّيــن الّذيــن يعرقلــون إمكان ّيــة
حصــول الفتيــات أو الفتيــان عــى التعليــم اإللزامــي املجــاين.
خاصــة ملحــو األميــة وتعليــم الكبــار ،مــن أجــل معالجــة عواقــب
•يجــب أن تتض ّمــن قوانــن التعليــم أحكام ـاً ّ
رب املبكــر مــن ال ّدراســة ،وهــي حالــة تؤثــر بشــكل خــاص يف الفتيــات ،وأســفرت عــن ماليــن النســاء األميّــات.
الت ـ ّ

 .2قانون اإلعالم
•يجــب أن تدعــم وســائل اإلعــام بوضــوح مبــدأي املســاواة الجندريّــة وعــدم التمييــز .ويجــب تطبيــق القواعــد
والدينام ّيــات املتوافقــة مــع الجنــدر يف الهيــاكل الداخل ّيــة لوســائل اإلعــام وبيئــة العمــل ،وعنــد إنتــاج األخبــار
واملحتــوى وبثهــا ،التــي يجــب أن تكــون أيض ـاً متوافقــة مــع منظــور الجنــدر.
رشفــة وعادلــة للمــرأة يف وســائل اإلعــام ألجــل كــر القوالــب
•يجــب أن تفــرض القوانــن اإلعالم ّيــة معاملــة م ِّ
النمطيّــة الجندريّــة ،وضــان عــدم إنتــاج أي محتــوى ،أو بثّــه ،إذا كان يش ـ ّجع عــى التمييــز .وينبغــي بوســائل
ـي ،الّتــي يجــدر بهــا كلّهــا أن تكــون متوافقة
اإلعــام املختلفــة أن تلتــزم بأخالق ّيــات العمــل الصحــايف والســلوك املهنـ ّ
مــع منظــور الجنــدر.
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•يجــب أن تكــون النســاء ممثّــات يف جميــع أشــكال وســائل اإلعــام بطريقــة متكافئــة وف ّعالــة وخاليــة مــن الوصــم،
ســواء داخــل إدارة األعــال اإلعالميــة أو كصحافيّــات ،أو كخبـرات ومعلِّقــات.

•مــن املهــم توفــر املعرفــة األوليّــة واملســتمرة املتوافــق مــع منظــور الجنــدر للمهنيّــن يف اإلعــام ،وتشــجيع إنشــاء
خاصــة تغطّــي القضايــا الجندريّــة يف وســائل اإلعــام.
وحــدات ّ
•يجــب أن تكفــل القوانــن توفــر تغطيــة جــا ّدة وموثوقــة لجميــع أشــكال العنــف ضـ ّد املــرأة ،مبــا يف ذلــك العنــف
ضـ ّد املــرأة يف السياســة ،ال سـ ّيام يف املواســم االنتخاب ّيــة.
•يجــب أن يأخــذ قانــون اإلعــام بعــن االعتبــار مســألة ســحب الدعــم العــام لوســائل اإلعــام غــر املتوافقــة مــع
منظــور الجنــدر ،أو املتســامحة مــع خطــاب العنــف والتمييــز ض ـ ّد النســاء.
•يجــب أن تضمــن القوانــن عــدم إنتــاج أي مــواد تشـ ّجع العنــف القائــم عــى أســاس الجنــدر أو كراهيــة النســاء،
وعــدم اإلســاءة أو التمييــز عــى أســاس الجنــدر يف اإلعالنــات .وينبغــي أن توفّــر أيضـاً آل ّيــات واضحــة ملعالجــة أي
انتهــاكات مــن هــذا القبيــل.
منصــات وســائل التواصــل
•عــى القوانــن أن تضمــن عــدم اســتهداف النســاء عــى اإلنرتنــت أو مــن خــال ّ
االجتامعــي والتطبيقــات األخــرى .ويجــب أن يشــمل نطــاق هــذا التجريــم أشــكال االســتهداف والعنــف كافّــة
الّتــي تتع ـ ّرض لهــا ال ّنســاء ،مبــا يف ذلــك :الوصــول إىل البيانــات أو املعلومــات أو املحتــوى أو الصــور أو مقاطــع
ـي؛ والتــداول بصــوت أو فيديــو أو صــور مع ّدلــة ألي شــخص مــن دون
الفيديــو ّ
الخاصــة ،مبــا يشــمل املحتــوى الجنـ ّ
موافقتــه؛ والتهديــد بالعنــف املبــارش وغــر املبــارش عــى حــد ســواء؛ والتح ـ ّرش عــر اإلنرتنــت.

•عــى القوانــن املتعلقــة بالوســائط الرقميّــة واســتخدام املنصــات الرقميّــة حاميــة النســاء بعبــارات شــاملة ،تتعلــق
باملنــع والحاميــة واملالحقــة الجنائيــة بعقوبــات متناســبة ،فض ـاً عــن توفــر التعويــض عــن األرضار والجــر ،مــع
تحديــد مســؤوليّة الجهــات املــز ِّودة لخدمــات اإلنرتنــت.
•وينبغــي أن تشـ ّجع قوانــن اإلعــام عــى اعتــاد مد ّونــات ســلوك مهنيّــة تُحـ َّدد فيهــا املعايــر واألخالقيّــات ،لضــان
املســاواة الجندريّــة يف قطــاع اإلعــام.
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الفصل 10
ضريبي متوافق مع منظور الجندر
نظام
ّ

 .1املشكلة
تدخــل الرضائــب يف صلــب إنشــاء إطــار قانــو ّين متوافــق مــع الجنــدر ،ألنّهــا تتخلّــل عـ ّدة أجـزاء منــه .ويف جميــع أنحــاء
العــامل ،تكافــح الحكومــات إليجــاد سياســات ماليّــة تــوازن بــن االحتياجــات االجتامعيّــة واإلمكانــات االقتصاديّــة عــى
أفضــل وجــه .عنــد فعلهــا ذلــك ،يجــدر بهــا عــدم تجاهــل الجوانــب الجندريّــة املض ّمنــة يف األنظمــة الرضيبيّــة القامئــة
واتخــاذ خطــوات لتصحيحهــا.
وللسياسات املال ّية أثر سلبي مبارش أو غري مبارش يف النساء .تشمل هذه السياسات ما ييل:
•حوافــز رضيبيّــة لــأزواج واألرس الّتــي تثنــي املــرأة
عمل ّيـاً عــن االنضــام إىل القـ ّوة العاملــة أو العــودة
إليهــا ،ألنّهــا تحافــظ عــى التباينــات بــن الزوجــن.
•سياســات رضيب ّيــة مشــركة لــأزواج املتز ّوجــن
ر بالنســاء بشــكل غــر مناســب.
تــ ّ
الســلع التــي تســتخدمها
•فــرض رضائــب عــى ّ
النســاء مبعــ ّدالت أعــى وعــدم تصنيفهــا
كمســتلزمات أساســية  -مثــال عــى ذلــك هــو
معاملــة منتجــات الــ ّدورة الشّ ــهريّة عــى أنّهــا
"ســلع فاخــرة" وفــرض رضائــب عليهــا وفقـاً لذلــك.

للسياســات الرضيبيــة
ميكــن أن يــأيت التأثــر الجنـ ّ
ـدري ّ
نتيجـ ًة للتحيّــز املبــارش وغــر املبــارش عــى حـ ّد ســواء
يف ترشيعــات ال ّدولــة .بالتــايل ،ميكــن أن يطــرأ هــذا
التأثــر عندمــا تق ـ ّرر ال ّدولــة فــرض رضائــب مختلفــة
عــى النســاء والرجــال ،لكــن أيضــاً عندمــا يكــون
ســلبي غــر
لسياســاتها الرضيبيــة املحايِــدة تأثــر
ّ
ر
تــ
ّتــي
ل
ا
السياســات
متناســب يف النســاء (مثــل
ّ
بــاألم العزبــاء أو األب العــازب ،علــاً أنّــه يف أغلــب
األحيــان تكــون مســألة أ ٍّم عزبــاء).

•سياســات رضيب ّيــة رجع ّيــة ت ُخفــق يف فــرض رضائــب مالمئــة عــى الجهــات االقتصاديّــة الفاعلــة املــد ّرة ألعــى
امل َداخيــل ،مثــل الــركات والن َخــب ،مــا يــؤ ّدي إىل نقــص متويــل الخدمــات االجتامعيــة ،الّــذي يــؤ ّدي بــدوره إىل
زيــادة االعتــاد عــى العمــل املنــزيل غــر املأجــور (الّــذي توفّــره النســاء بشــكل غــر متناســب).
وقــد أصبــح مــن الواضــح بشــكل متزايــد أنــه ،بــدون اتبــاع نه ـ ٍج متوافــق مــع منظــور الجنــدر يف قانــون الرضائــب،
ســتواصل ال ـ ّدول إنتــاج مخرجــات غــر متســاوية جندريّـاً يف توزيــع الــروة يف املجتمــع .وينطبــق هــذا بشــكل خــاص
عــى تدابــر التقشــف املعت َمــدة ،كــا رأينــا يف الفصــل .7
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ينبغــي بال ـ ّدول ،عنــد إعــادة صياغــة قوانينهــا الرضيبيــة ،أن تســعى إىل معاملــة النســاء وال ّرجــال كأف ـراد متســاوين
ـي.
ومســتقلّني .ويجــب اإلبقــاء عــى املســاواة بينهــم أمــام القانــون بغــض النظــر عــن الوضــع االجتامعـ ّ
كــا يجــدر بالـ ّدول أن تهــدف إىل معالجــة أوجــه الحرمــان املتعـ ّددة التــي تعانيهــا النســاء ،مبــا فيــه تلــك ال ّناجمــة عــن
الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن (حيــث يتقاضَ ــن أجــورا ً أقــل مــن ال ّرجــال مقابــل العمــل املتســاوي) ،والفجــوة يف
املتوســط
العمــل (التمثيــل ال ّناقــص للنســاء يف القـ ّوة العاملــة) ،واألمنــاط األخــرى الّتــي تــؤ ّدي إىل أن تكســب النســاء يف
ّ
ـي بســبب مســؤوليات الرعايــة ،وأرجح ّيــة أن يُح ّولـ َن إىل العمــل بــدوام جــز ّيئ،
أقـ ّـل مــن ال ّرجــال (فـرات التوقــف الوظيفـ ّ
يل ،إلــخ) .وينبغــي أن تهــدف السياســات الرضيبيّــة إىل تصحيــح
ـي الهيــك ّ
ـي بســبب التحيّــز الجنـ ّ
وتباطــؤ التقــدم الوظيفـ ّ
أوجــه الحرمــان هــذه ،وليــس تعزيزهــا.

 .3حلول من أجل رضائب متوافقة مع منظور الجندر
تتعـ ّدد التدابــر الّتــي ينبغــي أن تتّخذهــا الـ ّدول مــن أجــل ضــان أن تصبــح القوانــن الرضيبيّــة متوافقــة مــع منظــور
الجنــدر:

أ) الرضائب الفرد ّية عىل الدّ خل الشخيص

ـي عــادل ال مي ّيــز ض ـ ّد
تُ َع ـ ّد الرضائــب الفرديّــة عــى الدخــل الشــخيص الطريقــة الوحيــدة لضــان وجــود نظــام رضيبـ ٍّ
النســاء .وميكــن أن تشــمل الرضائــب عــى ال ّدخــل الشــخيص الخصومــات املتعلّقــة بالعمــل ،واملعاشــات التقاعديّــة،
واإلســكان ،واشـراكات الضــان االجتامعــي ،ورعايــة األطفــال وأفـراد األرسة امل ُعالــن .وقــد وجــد الربملــان األورويب مؤ ّخـرا ً،
اســتنادا ً إىل دراســة شــاملة لجميــع السياســات الرضيبيــة للـ ّدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب 415،حاجـ ًة لتغيــر ترشيعاته
لالعـراف مبــا يــي:
للسياســات الرضيبيــة آثــارا ً متفاوتــة يف أنــواع مختلفــة مــن األرس (األرس املزدوجــة ال ّدخــل ،واألرس ذات ال ّدخــل
•أ ّن ّ
الواحــد أكان مــن أنثــى أو ذكــر ،إلــخ.).
•أ ّن عدم التحفيز عىل عمل املرأة واستقاللها االقتصادي له عواقب سلب ّية عليها.

•أ ّن فرض الرضائب املشرتكة عىل املتز ّوجني يؤ ّدي إىل فجوة جندريّة كبرية يف املعاشات التقاعدية.
وس ـلّط التقريــر نفســه الضّ ــوء عــى أنّــه ينبغــي بالنظــم الرضيبيّــة ّأل تســتند بعــد اليــوم إىل االف ـراض القائــل بــأ ّن
األرس تجمــع أموالهــا وتتقاســمها عــى قــدم املســاواة ،كــا شـ ّدد عــى أ ّن الرضائــب الفرديّــة أساسـيّة لتحقيــق اإلنصــاف
أوصــت الـ ّدول األعضــاء باالبتعــاد عــن نظــم الرضائــب املشــركة واعتــاد منــاذج
ـي لل ّنســاء .وعــى هــذا النحــوَ ،
الرضيبـ ّ
رضيب ّيــة فرديّــة ،تضمــن تقديــم املزايــا الرضيبيــة واملزايــا النقديّــة والخدمــات الحكوميــة العين ّيــة لألف ـراد ،مــن أجــل
ضــان اســتقالليتهم املال ّيــة واملجتمع ّيــة.
ف
ف
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ب) الرضائب غري املبارشة والرضائب العادلة عىل املنتجات الّتي تستهدف النساء
ميكــن أن تكــون السياســات الرضيبيــة متييزيّــة
بشــكل غــر مبــارش أيضــاً .وعــى وجــه الخصــوص،
ميكــن أن تفشــل النظــم الرضيب ّيــة يف مراعــاة أمنــاط
االســتهالك النســائ ّية املختلفــة عــى نحــو ٍ
كاف ،وكذلــك
الســلع األساســية .وغالب ـاً
احتياجاته ـ ّن املختلفــة لجهــة ّ
مــا تنفــق ال ّنســاء نســبة أعــى مــن دخلهـ ّن عــى الســلع
نانا-جوزفــن رولــوف وياســمني كوتـرا ،ناشــطتان أملانيّتــان
االســتهالكيّة ،وبالتــايل فــإن ارتفــاع الرضائــب عــى هــذه
يف مجــال خفــض الرضائــب عــى منتجات الـدّورة الشــهريّة
الســلع ســيؤثر يف النســاء بشــكل غــر متناســب .كــا
يجــب مراعــاة االحتياجــات االســتهالكيّة األساســيّة
ـي يف شــكل رضيبــة القيمــة املضافــة عــى منتجــات ال ـ ّدورة
املختلفــة للمــرأة .ويــأيت يف هــذا ّ
الصــدد مثــال توضيحـ ّ
الشــهريّة .إذ غالبـاً مــا ت ُفـ َرض عليهــا الرضائــب باعتبارهــا "ســلعاً فاخــرة" بــدالً مــن تصنيفهــا كمنتجــات أساسـ ّية متعلّقــة
بالصحــة .ويف ذلــك مــا يثــر القلــق ال س ـ ّيام يف ضــوء انتشــار ظاهــرة "فقــر ال ـ ّدورة الشــهريّة" -وهــي ظاهــرة ناجمــة
عــن زيــادة الضعــف االقتصــادي لل ّنســاء بســبب حاجتهـ ّن إىل منتجــات الـ ّدورة الشــهريّة ،إىل جانــب الوصمــة املرتبطــة
بصعوبــة الحصــول عــى هــذه املنتجــات .وفق ـاً للمــروع ال ـ ّدو ّيل لكفالــة األطفــال يف اململكــة املتحــدة ،إ ّن فتــاة مــن
كل  10فتيــات يف العــامل غــر قــادرة عــى تح ّمــل كلفــة منتجــات الـ ّدورة الشــهريّة ،مــع أعــداد أكــر بكثــر مــن
أصــل ّ
416
الفتيــات اللــوايت يكافحـ َن مــن أجــل الحصــول عليهــا ،ويعانــن وصمــة العــار املتعلّقــة بالـ ّدورة الشــهريّة.
قالــت "إ ّن ارتفــاع معــ ّدل الرضيبــة عــى هــذه
املنتجــات يشــكّل متييــزا ً مال ّيــاً ضــ ّد املــرأة ،عــى
أســاس جنســها ،وهــو مــا ال يســمح بــه الدســتور...
أردنــا أن نظهــر أن التمييــز راســخ يف مجــاالت مثــل
النظــام املــايل"" .لكــن مــن املمكــن تغيــر ذلــك".

عــى أقــل تقديــر ،يجــدر بالـ ّدول اعتــاد ترشيعــات تص ّحــح ســوء تصنيــف املنتجــات املامثلــة عــى أنّهــا "ســلع فاخــرة"
أو مــن "الكامليّــات" .يف العــام  ،2020دخــل قانــون جديــد حيّــز التنفيــذ يف أملانيــا أعــاد تصنيــف منتجــات ال ـ ّدورة
417
والصحــف والكتــب.
الشــهريّة عــى أنّهــا "رضوريّــات" –فأصبحــت يف الفئــة نفســها لســلع أخــرى مثــل املــواد الغذائيــة ّ
وأ ّدى هــذا التغيــر إىل تخفيــض الرضائــب عــى منتجــات الـ ّدورة الشــهريّة مــن  19إىل  7باملائــة .يف العــام  ،2020كانــت
اســكتلندا يف طريقهــا نحــو اعتــاد ترشيعــات مــن شــأنها تنفيــذ املخطّــط األكــر شــموالً يف العــامل لتوفــر منتجــات
املؤسســات االســكتلندية العا ّمــة (مبــا يف ذلــك املــدارس
الــ ّدورة الشــهريّة 418.ووفقــاً لهــذا الترشيــع ،ســ ُيطلب مــن ّ
والجامعــات) توفــر منتجــات الـ ّدورة الشــهريّة مجانـاً يف مرافقهــا الصحيــة .وينبغــي أن تكــون هــذه السياســة الشــاملة
املعيــار الذهبــي يف أخــذ االحتياجــات الصح ّيــة للنســاء عــى محمــل الجــد ،ومنحهــا املســاواة يف املكانــة ،ويف األولويّــة.

( )

Plan International UK'S Research on Period Poverty And Stigma", 20 December 2017, https://plan-uk.org/me�" 416
.dia-centre/plan-international-uks-research-on-period-poverty-and-stigma

( )

Melissa Eddy, “Tampons to Be Taxed as Essential, Not Luxury, Items in Germany”, The New York Times, 12 No� 417
.vember 2019

()418

.2020
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Libby Brooks, "Scotland on Course to Pass" Groundbreaking "Period Poverty Law", The Guardian, 19 February

ج) الرضائب التصاعديّة ،والرضائب عىل الرثوة والرشكات ،وخطط الته ّرب من الرضائب

يف نهايــة املطــاف ،ســيتطلّب ضــان اإلنصــاف يف السياســات الرضيبيّــة اتبــاع نهــج شــامل .فالنظــام املتوافــق مــع منظــور
الجنــدر هــو النظــام الّــذي يُزيــل التمييــز املبــارش وغــر املبــارش ضـ ّد النســاء يف القوانــن الرضيبيّــة ،لك ّنــه أيضـاً نظــام
يفــرض رضائــب عادلــة ومتناســبة عــى األف ـراد والــركات لضــان حصــول الدولــة عــى اإلي ـرادات الالزمــة لتقديــم
الخدمــات .وتــرز صلــة وثيقــة بــن التقصــر يف فــرض الرضائــب عــى أغنــى النــاس يف املجتمــع ،مــن األفـراد والــركات
عــى حــد ســواء ،وعجــز الـ ّدول بالتــايل عــن توفــر الخدمــات العامــة التــي يحتاجهــا مواطنوهــا ومواطناتهــا .وينطبــق
األمــر نفســه عــى الحــاالت التــي يُســمح ملخطّطــات التهـ ّرب مــن الرضائــب وتبييــض األمــوال بــأن تأخــذ مجراهــا ،وهــي
ـدري .فعــى ســبيل املثــال ،ترتبــط زيــادة نســبة النســاء الّــايت
تحـ ّول األمــوال بعيــدا ً عــن الدولــة .ولهــذا الخلــل بعـ ٌد جنـ ّ
يتح ّملــن مســؤوليات الرعايــة ارتباطـاً مبــارشا ً بسياســات البلــدان التــي ال تضمــن رعايــة عا ّمــة كافيــة لألطفــال واملسـ ّنني.
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رشعــون والناشــطات والناشــطون يف مجــال املســاواة الجندريّــة يقظــن الحتــال التمييــز املبــارش
•ينبغــي أن يظـ ّـل امل ّ
وغــر املبــارش الّــذي ميكــن أن تك ّرســه السياســات الرضيبيّــة لل ّدولــة.
•ينبغــي أن تهــدف السياســات الرضيبيّــة إىل فــرض رضائــب فرديّــة عــى الدخــل الشــخيص ،ألن فــرض الرضائــب
عــى األرس لــه آثــار متييزيّــة غــر مبــارشة عــى النســاء.
•ينبغــي ضــان فــرض رضائــب عادلــة عــى الــروة ،وفــرض عقوبــات عــى مخطّطــات التهـ ّرب مــن الرضائــب ،التــي
مــن شــأنها تحويــل األمــوال بعيــدا ً عــن الخدمــات العا ّمــة.
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الفصل 11
ضمانات تنفيذ القوانين الحساسة للجندر
أوضحــت دراســة اســتقصائية شــملت  133بلــدا ً بشــأن املســائل املتعلقــة مبكافحــة العنــف أن  %44فقــط مــن البلــدان التي
لديهــا قوانــن مناهضــة للعنــف األرسي تقــوم بتنفيــذ هــذه القوانــن بشــكل كامــل 419.وهــو مــا يكشــف بوضــوح أن صياغة
الترشيعــات املعنيــة باملــرأة وضــان حقوقهــا قــد تكــون ،وبرغــم كل مــا تواجهــه مــن مصاعــب وتحديــات ،هــي الخطــوة
األســهل يف عمليــة الحاميــة املنشــودة .ذلــك أن التحــدي األكــر هــو كيفيــة تطبيــق تلــك الترشيعــات عــى أرض الواقــع،
لضــان أن يتــم تنفيذهــا بالشــكل الــذي يحقــق الغــرض والغايــة منهــا .ولهــذا ســبق للّجنــة املعن ّيــة بالقضــاء عــى التمييــز
ض ـ ّد املــرأة (الســيداو) امل ُنشــأة مبوجــب الربتوكــول االختيــاري أن أوضحــت أن "واجــب الدولــة يف حاميــة املــرأة يتجــاوز
420
مجــرد ســن القوانــن وأن الــدول املعنيــة تفشــل يف اتخــاذ العنايــة الالزمــة ،بعــدم ضامنهــا تطبيق القانون بشــكل ســليم".
تتعــدد األســباب التــي تعرقــل عمليــة تنفيــذ الترشيعــات الحساســة للجنــدر فتحــول دون تطبيقهــا بالشــكل األمثــل،
أبرزهــا عــدم وجــود رقابــة فعليــة عــى كيفيــة تنفيــذ الترشيعــات وتفســرها ،لغيــاب اإلرادة السياســية ،مــا يــؤدي إىل
تطبيقهــا بشــكل قــد يفرغهــا مــن مضمونهــا ،أو يقــود إىل نتائــج معاكســة متامـاً لألهــداف التــي ُســنت تلــك الترشيعــات
ألجــل تحقيقهــا ،أو وجــود ترشيعــات أخــرى متعارضــة معهــا يتــم ترجيحهــا ،أو عــدم تأهيــل الجهــات املعنيــة بتنفيــذ
تلــك الترشيعــات ،وعــدم وجــود جهــات متخصصــة تتمتــع بالحساســية الجندريــة لضــان حســن تنفيــذ القانــون ،وعــدم
وجــود ميزانيــة كافيــة أو خطــط واس ـراتيجيات واضحــة لكيفيــة تحقيــق الغــرض مــن تلــك الترشيعــات ،فض ـاً عــن
وجــود قيــود اجتامعيــة وقانونيــة وثقافيــة تحــول دون قــدرة النســاء عــى التــاس العدالــة املنشــودة.
ولهــذا يتعــن عــى الجهــات املعنيــة بصياغــة الترشيعــات الحساســة للجنــدر أن تُراعــي ،أثنــاء عمليــة صياغتهــا ،تضمــن
النصــوص الكفيلــة بضــان حســن تنفيذهــا ،وعــدم االنتظــار لرصــد عمليــة تطبيقهــا عــى أرض الواقــع وتحديــد الثغـرات
والعيــوب التــي ســتظهر ،ومــن ثــم الســعي إىل تالفيهــا بتعديــات الحقــة ،الن هــذا ،فض ـاً عــن صعوبتــه وتعقيداتــه،
سيســتهلك املزيــد مــن الوقــت الــذي ُســتحرم خاللــه النســاء مــن الحاميــة التــي تســتحقها ،والرعايــة التــي تحتاجهــا.

( )

 419تكثيــف الجهــود مــن أجــل القضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــد المـرأة والفتــاة ـ تقريــر األمـ ي ن
ـ� العــام ـ الجمعيــة العامــة ـ الــدورة الحاديــة والســبعون ـ انظــر
وثيقة األمم المتحدة.A/71/219 - 27 July 2016 :
ُ
 420أصدرت لجنة الســيداو هذا الرأي بمناســبة شــكوى ضد النمســا تتعلق بمقتل السـ ي ن
ـيدت� (شــهيدة فوجكة وفاطمة يلدريم) حيث قتلت الســيدتان عىل
يــد زوجيهمــا بعــد ســنوات مــن اإلســاءة القاســية ،وعــى الرغــم مــن التبليــغ عــن العنــف ش
لل�طــة والحصــول عــى أوامــر الحمايــة ،إال أن انعــدام التنســيق بـ ي ن
ـ� اجهــزة
ـ� القضيتـ ي ن
ـ� ،وقــد رفعــت منظمتــان غـ يـر حكوميتـ ي ن
ـ� أدى إىل فشــل متكــرر ف� احتجــاز الجنــاة وضمــان ســامة الزوجتـ ي ن
ـؤول� القضائيـ ي ن
تطبيــق القانــون والمسـ ي ن
ـ� إىل
ي
ـام الــذي أحــاط بالقضيــة أجــرت الحكومــة النمســاوية العديــد
لجنــة ســيداو ،بموجــب ال�ب وتوكــول االختيــاري واســتجابة لتوصيــات هــذه فاللجنــة واالهتمــام اإلعـ ي
مــن االصالحــات القانونيــة لضمــان تنفيــذ أو تعديــل القوانـ ي ن
ـ� القائمــة .انظــر ي� هــذا:
ً
ّ
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يتطلــب هــذا األمــر ضــان اخضــاع تنفيــذ وتفســر القوانــن الحساســة للجنــدر لرقابــة املحكمــة الدســتورية ،وضــان
اســتقالل القضــاة وحساســيته لالعتبــارات الجندريــة ،فض ـاً عــن تقديــم املســاعدة القانونيــة وتذليــل العقبــات التــي
تحــول دون التــاس العدالــة مــن قبــل النســاء ،إضافـ ًة إىل تأهيــل الجهــات املعنيــة بتنفيــذ القانــون ،مــع مراعــاة النــص
عــى آليــات تفعيــل القانــون ،وتذليــل عقبــات تنفيــذه.
علـاً أن الخطــوة األوىل لضــان إنجــاح كل مــا ســبق هــو أن تتــم صياغــة القانــون ذاتــه بلغــة جندريــة ،تتــاىف الغمــوض،
وتحــول دون اســاءة اســتخدام املصطلحــات أو تفســرها بشــكل يــؤدي إىل االنتقــاص مــن حقــوق املــرأة ،وهــو ما ســبق أن
421
أوضحنــاه بشــكل ٍ
واف يف إصدارنــا الســابق حــول الدليــل إىل دســتور متوافــق مــع منظــور النــوع االجتامعي (الجنــدر).

 .1اخضاع مضمون القانون وتنفيذه لرقابة املحكمة الدستورية
أحــد الضامنــات األساســية لحســن تنفيــذ القوانــن الحساســة للجنــدر هــو إخضــاع مضمونهــا ،وكيفيــة تنفيذهــا ،لرقابــة
املحكمــة الدســتورية العليــا "يف الــدول التــي تتبنــى هــذا النهــج القانــوين" .أو الجهــة أو املحكمــة العليــا التــي تتــوىل
ذات الوظيفــة واملهــام ،وفــق األنظمــة القانونيــة املتعــددة الســائدة يف العــامل حاليـاً.
متــارس املحكمــة الدســتورية يف العديــد مــن الــدول الرقابــة عــى مضمــون القوانــن والترشيعات الصــادرة يف البــاد ،لضامن
توافقهــا مــع أحــكام الدســتور ،وكذلــك مــع التزامــات الدولــة وتعهداتهــا مبوجب املعاهــدات وقواعــد القانــون الدويل.
يتــم النــص عــاد ًة عــى صــور هــذه الرقابــة ومضمونهــا يف الدســتور ذاتــه ،وكذلــك يف القوانــن الخاصــة باملحاكــم
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الدســتورية .وتتبايــن عــاد ّة مواقــف الــدول يف كيفيــة تنظيــم هــذه الرقابــة واآلليــات امل ُتبعــة يف مامرســتها:
ففــي بعــض الــدول تكــون هــذه الرقابــة ســابقة لصــدور الترشيــع حيــث تُ نــح املحاكــم الدســتورية صالحيــة مراجعــة
دســتورية مشــاريع القوانــن قبــل ســنها مــن قبــل املجلــس الترشيعــي ،أو بعــد ذلــك ،لكــن قبــل تنفيذهــا ،وذلــك بهــدف
كشــف القوانــن الالدســتورية قبــل أن ينتــج عنهــا أي خــرق للدســتور يتســبب يف رضر مــا .ففــي فرنســا يتــم الطلــب مــن
املجلــس الدســتوري مراجعــة كافــة القوانــن املؤسســاتية (األنظمــة التــي تطبــق أو تــزود األحــكام الدســتورية بتفاصيــل
أكــر) ،وكافــة مشــاريع القوانــن التــي يبــادر بهــا األعضــاء ،قبــل سـ ّنها.
ويف دول أخــرى تكــون هــذه الرقابــة الحقــة لصــدور الترشيــع ،بهــدف التثبــت مــن دســتورية أحــكام قانونيــة دخلــت
حيّــز التنفيــذ ،والتــي مل يكــن مــن املمكــن أحيان ـاً تشــخيصها أو التنبّــه لهــا يف بدايــة األمــر ،وبالتــايل فــإن املراجعــة
الالحقــة تتيــح للمحكمــة مراجعــة دســتورية القانــون بعــد أن يدخــل حيــز التنفيــذ بفــرة كافيــة ،ليظهــر تأثــره عــى
أرض الواقــع .فمــن األســهل أحيانـاً تقييــم إذا مــا كان قانــون مــا ســينتهك الحقــوق الدســتورية أو أحــكام أخــرى بعــد
رسيانــه .علـاً أنــه يف ويف دول أخــرى يتــم النــص عــى الرقابتــن معـاً الســابقة والالحقــة لصــدور الترشيــع ففــي أملانيــا
يجــوز للمحكمــة الدســتورية الفدراليــة األملانيــة اج ـراء كال املراجعتــن ،الســابقة والالحقــة.
ت
ا� ـ
ـاع (الجنــدر) ـ دليــل مــن أجــل عمليــة جنــدرة الدســتور ـ المؤلفــان :ســيلفيا سـ ي
ـو� وإبراهيــم در ج ي
 421الدليــل إىل دســتور متوافــق مــع منظــور النــوع االجتمـ ي
المبــادرة النســوية االورو متوســطية  .2016ـ الفصــل الرابــع ـ ص  76ومــا بعدهــا.
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تختلــف الــدول يف تعيــن الجهــات التــي متلــك صالحيــة االع ـراض والطعــن بدســتورية تلــك القوانــن أمــام املحاكــم
الدســتورية ،فيُقيــد البعــض منهــا هــذا الحــق ويقــره عــى فئــات محــدودة وضيّقــة ،دون منحــه لألف ـراد بصــورة
مبــارشة ،كــا هــو حــال الدســتور األردين النافــذ حاليـاً والــذي ينــص يف الفقــرة  1مــن املــادة  60منــه عــى أنــه "للجهــات
التاليــة عــى ســبيل الحــر حــق الطعــن مبــارشة لــدى املحكمــة الدســتورية يف دســتورية القوانــن واألنظمــة النافــذة:
أ .مجلــس األعيــان .ب .مجلــس النــواب ج .مجلــس الــوزراء" فيــا تتوســع دول أخــرى مبنــح هــذه الحــق ألشــخاص
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وجهــات متعــددة طبيعيــة واعتباريــة.
مــا ينبغــي التأكيــد عليــه بهــذا الصــدد ،ولضــان أن تحقــق هــذه الرقابــة الهــدف منهــا ،فإنــه ينبغــي تذليــل عقبــات
الوصــول إىل املحكمــة الدســتورية وإتاحــة الفرصــة أمــام األشــخاص ،الطبيعيــن واالعتباريــن ،للطعــن بتلــك القوانــن مــن
أجــل متكــن النســاء املتــررات ،واملنارصيــن ،وكذلــك منظــات املجتمــع املــدين ،مــن مامرســة هــذه الرقابــة والطعــن
بالقوانــن غــر املنصفــة للنســاء أمــام املحاكــم الدســتورية.
مــن املامرســات الجيــدة يف هــذا اإلطــارُ ،يكــن أن نُشــر إىل تبنــي بعــض الــدول نظــام "آليــة الدعــوى الفرديــة" والتــي
متنــح املواطنــات واملواطنــن حــق رفــع قضيــة إىل املحكمــة الدســتورية مبــارشة ،وقــد يشــمل هــذا الحــق منظــات
املجتمــع املــدين ،التــي ت ُعنــى بفــض النزاعــات املتعلقــة باملصلحــة العامــة .ويف هــذا اإلطــار ،مينــح الدســتور الكولومبــي
كل مواطــن حــق التوجــه إىل املحكمــة الدســتورية للتشــكيك يف دســتورية القوانــن واملراســيم التنفيذيــة والتعديــات
التــي أدخلــت عــى الدســتور (املــادة  .)241وبذلــك تعتــر الدعــاوى الفرديــة أدا ًة قويــة لضــان ص ّحــة الترشيعــات
أي
وتنفيذهــا ،ويف أملانيــا يســمح الطعــن املبــارش للمتقــايض باللجــوء مبــارشة إىل املحكمــة الدســتورية ،خــارج إطــار ّ
محاكمــة ،للمطالبــة باإلعــان عــن عــدم دســتورية قاعــدة قانونيــة مشــوبة بعيــب الــا دســتورية ،ومل تكــن محـ ّـل
رقابــة مســبقة ،والتــي مــن شــانها انتهــاك الحقــوق األساســية .إذ يكفــي بالنســبة للم ّدعــي أن يثبــت إمكانيــة إلحــاق
رضر بحقوقــه الذاتيــة ،حتــى يتســنى لــه رفــع مثــل هــذه «الدعــوى املبــارشة بعــدم الدســتورية» .كــا تســمح جنــوب
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إفريقيــا بالطعــن مبــارشة بعــدم الدســتورية أمــام املحكمــة الدســتورية.
ولســلب حــق األف ـراد ،نســاء ورجــاالً ،وكذلــك منظــات املجتمــع املــدين يف اللجــوء املبــارش إىل املحكمــة الدســتورية
للطعــن بعــدم دســتورية هكــذا ترشيعــات ،يتــم التــذرع عــاد ًة بالرغبــة يف عــدم اغـراق املحكمــة الدســتورية بالعديــد
مــن الشــكاوى مبــا يعيــق مــن قدرتهــا عــى العمــل ويتجــاوز إمكانياتهــا .وبرغــم أهميــة هــذا الدفــع ووجاهتــه ،إال أن
مثــة حلــول بديلــة لجــأت لهــا العديــد مــن الــدول لتجــاوز هــذا االعـراض ،وذلــك مــن خــال تنظيــم إجـراءات الطعــن
بعــدم الدســتورية ،ومــن هنــا جــاءت فكــرة فــرز الطعــون ،حتــى يكــون هنالــك تنظيــم عقــاين وناجــع يف معالجــة
الطعــون املتعلقــة بعــدم الدســتورية ،واملرفوعــة أمــام املحاكــم  ،دون أن يــؤدي هــذا الفــرز عمليــا إىل الحـ ّد مــن الطعــن
بعــدم الدســتورية ،بفــرض رشوط لقبــول الطعــن تجعــل مــن املســتحيل مامرســته عمليّـاً.
تلجــأ بعــض الــدول إىل متكــن كل محكمــة مــن املحاكــم فــرز الطعــون التــي تتعلّــق بعــدم الدســتورية قبــل تحويلهــا
ـت فيهــا بنفســها ،وهــو نظــام معتمــد يف الكثــر مــن الــدول
إىل املحكمــة الدســتورية ،لكــن دون منحهــا صالحيــة البـ ّ
(كإيطاليــا وفرنســا وجنــوب أفريقيــا) ،ويف بعضهــا ،كــا يف اســبانيا ،يلتــزم القــايض باإلحالــة اآلليــة حيــث يقــر دوره
()423
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عــى التثبّــت مــن وجــود قاعــدة دســتورية معيّنــة ،ومــن طلــب األط ـراف املدعيــة املتمثــل يف عــدم مواءمــة األحــكام
الترشيعيــة املنتقــدة لهــذه القاعــدة .وهــو مــا يجــري أيضـاً يف تونــس حيــث تكتفــي املحاكــم العاديــة ،حســب الفصــل
 56مــن قانــون املحكمــة الدســتورية ،باإلحالــة الفوريــة للمطالــب املتعلقــة بالدفــع بعــدم الدســتورية ،دون ان يكــون
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لهــا أي دور يف تكييــف املطالــب ،أو يف إبــداء رأيهــا يف وجاهــة الطلــب.
لضــان تحقيــق الهــدف مــن هــذه الرقابــة والغايــة منهــا ،ال ينبغــي أن تقترصالرقابــة عــى مضمــون القانــون ،ســواء
قبــل أو بعــد صــدوره ،بــل ينبغــي أن تطــال أيضـاً كيفيــة تنفيــذه ،فكثـرا ً مــا يتــم اجهــاض القوانــن الجيــدة املنصفــة
للنســاء بتفس ـرات خاطئــة للقانــون ذاتــه ،أو عــر لوائــح تنفيذيــة تتعــارض معــه ،او تفرغــه مــن مضمونــه .وهــو مــا
ســبق أن أوضحــه "الفريــق العامــل املعنــي مبســألة التمييــز ضــد املــرأة يف القانــون واملامرســة" حيــث بـ ّـن أن تحديــد
مــدى فعاليــة القوانــن النافــذة هــي عمليــة متشــابكة ،وال يجــب أن تقتــر فقــط عــى ســن الترشيعــات ومضمونهــا،
بــل يجــب أن تطــال رصــد التفسـرات واالجتهــادات واألحــكام القضائيــة ،ومــا يــرد ايضـاً يف اللوائــح املختلفــة املتعلقــة
426
بتنفيــذ القانــون.
كــا ينبغــي أن تطــال الرقابــة تفســر القانــون ذاتــه ،فكث ـرا ً مــا يُفــرغ القانــون الســاعي لضــان حقــوق النســاء مــن
رع العنــف وتنتقــص مــن حقــوق النســاء ،كــا هــو حــال بعــض الترشيعــات
مضمونــه ،عــر تفسـرات ذكوريــة بحتــة تـ ّ
الجنائيــة التــي ج ّرمــت االغتصــاب الواقــع عــى النســاء ،لكنهــا ق ّدمــت تفس ـرات فقهيــة وتطبيقــات قضائيــة أفرغــت
ـرت جــرم االغتصــاب بأنــه ال يشــمل الــزوج ،الــذي
هــذا التجريــم مــن أي حاميــة ممكنــة للنســاء ،وذلــك عندمــا فـ ّ
يحــق لــه ارتكابــه .كــا اعتــرت أن الفعــل الجنــدري إذا وقــع "خالف ـاً للطبيعــة" ال يُعــد اغتصاب ـاً ،بــل تنطبــق عليــه
نصــوص أخــرى أقــل شـ ّدة لناحيــة العقــاب.
لــكل مــا ســبق ،ولضــان حســن تنفيــذ القوانــن ،ينبغــي أن تطــال رقابــة املحكمــة الدســتورية تفســر القوانــن ومضمون
اللوائــح التنفيذيــة املرتبطــة بهــا ،وهــو مــا يتطلــب النــص عــى ذلــك بشــكل رصيــح ،ســواء يف دســتور البــاد ،أو يف
قوانــن املحكمــة الدســتورية ذاتهــا.

 .2ضامن استقالل القضاء وحساسيته لالعتبارات الجندرية
ال يتطلــب تحقيــق املســاواة الجندريــة ومتكــن املــرأة تبنــي ترشيعــات منســجمة مــع القواعــد واملعايــر الدوليــة لحقوق
اإلنســان فحســب ،وإمنــا يتطلــب أيض ـاً وجــود قضــاء مســتقل قــادر عــى مامرســة دوره يف تعزيــز ســيادة القانــون
وإخضــاع جميــع األشــخاص واملؤسســات والهيئــات ،العامــة والخاصــة ،للمســاءلة مبوجــب قوانــن تراعــي االعتبــارات
الجندريــة .لذلــك ،فــإن وجــود قضــاء مســتقل ونزيــه ومــدرِك لالعتبــارات الجندريــة ،يــؤدي دورا ً حاس ـاً يف تطبيــق
الترشيعــات املنصفــة للمــرأة مبــا يكفــل متتــع املــرأة بحقــوق اإلنســان ،ويف تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ،ويف ضــان
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إدراج االعتبــارات الجندريــة يف صميــم إقامــة العــدل.
( )
( )
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أ .استقالل السلطة القضائية
يقتــي مبــدأ اســتقالل الســلطة القضائيــة ،ضمــن مــا يقتضيــه ،أن تفصــل تلــك الســلطة يف املســائل املعروضــة عليهــا
أي إغـراءات أو ضغــوط
أي تقييــدات أو تأثـرات غــر ســليمة ،أو ّ
دون تحيــز ،عــى أســاس الوقائــع ووفقـاً للقانــون ،ودون ّ
أو تهديــدات أو تدخــات ،مبــارشة كانــت أم غــر مبــارشة ،مــن أي جهــة أو ألي ســبب .فضـاً عــن وجــوب أال تحــدث
أي تدخــات غــر الئقــة ،أو ال مــرر لهــا ،يف اإلجـراءات القضائيــة ،إضافـ ًة إىل حــق كل فــرد يف أن يحاكــم أمــام املحاكــم
ّ
العاديــة أو الهيئــات القضائيــة التــي تطبــق اإلج ـراءات القانونيــة املقــررة .وبحيــث ال يجــوز إنشــاء هيئــات قضائيــة،
ال تطبــق اإلج ـراءات القانونيــة املقــررة حســب األصــول والخاصــة بالتدابــر القضائيــة ،لتنتــزع الواليــة القضائيــة التــي
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تتمتــع بهــا املحاكــم العاديــة أو الهيئــات القضائيــة.
وبالتايل فإن غياب استقاللية السلطة القضائية سيؤدي باملرأة إىل مواجهة واحد أو أكرث من العواقب السيئة التالية:
اســتبعاد تطبيــق القوانــن الجيــدة املنصفــة للنســاء ،واســتبدالها باملامرســات الذكوريــة الســائدة اجتامعي ـاً أو ديني ـاً،
أو حرمــان النســاء مــن أي حقــوق أو ضامنــات إجرائيــة يف حــال لجوئهــن للقضــاء ،أو حرمانهــن كلي ـ ًة مــن اللجــوء
إىل القضــاء ،وإخضاعهــن ألنظمــة اجتامعيــة أو دينيــة بديلــة ،ذكوريــة بإمتيــاز ،ومعاديــة للنســاء باملطلــق ،أو إصــدار
القضــاء أحكام ـاً غــر منصفــة بحــق النســاء اســتنادا ً إىل مواقــف متحيــزة مســبقاً ض ّدهــن ،أو إصــدار أحــكام منصفــة
دون القــدرة عــى تنفيذهــا عــى ارض الواقــع بســبب التدخــات املختلفــة التــي يخضــع لهــا القضــاء يف تلــك األنظمــة،
أو خضــوع القضــاة للضغــوط واملؤث ـرات الشــخصية أو االجتامعيــة لعــدم إنصــاف النســاء.
وهكــذا فــإن القضــاء غــر املســتقل قــد ال يــؤدي فقــط إىل تطبيــق القوانــن املنصفــة للنســاء بشــكل جــزيئ أو ســيئ،
بــل ُيكــن أن يــؤدي إىل اســتبعاد تلــك القوانــن كلي ـةّ ،واســتبدالها بأع ـراف ومامرســات دينيــة او اجتامعيــة متحيــزة
ضــد النســاء عموم ـاً.
ولهــذا فقــد ســبق أن أكّــدت املقــررة الخاصــة املعنيــة باســتقالل القضــاة واملحامــن عــى وجــوب أن يتمتــع النظــام
القضــايئ باالســتقاللية والنزاهــة عنــد الفصــل يف القضايــا ،ويف تحديــد أنســب وســائل االنتصــاف أو التعويــض عــن
انتهــاكات حقــوق املــرأة ،فض ـاً عــن وجــوب أن يكــون جهــاز الدولــة قــادرا ً عــى إنفــاذ األوامــر القضائيــة وق ـرارات
املحاكــم ،وغــر ذلــك مــن االتفاقــات والتســويات التــي تنهــض باملســاواة بــن الجنســن وتضمــن حاميــة حقــوق املــرأة.
خصيصـاً
وعــاو ًة عــى ذلــك ،ينبغــي للقضــاء أن يلقــى التعــاون التــام مــن املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القوانــن ،املد َّربــن ّ
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عــى املســائل الجندريــة ،وعــى متتــع املــرأة بحقــوق اإلنســان ،بغــرض تعزيــز املســاءلة.

ب .استقالل القضاء وإشكالية السلطة التقديرية املمنوحة للقايض
ينبغــي اإلشــارة بهــذا الصــدد إىل مســألة أخــرى بالغــة األهميــة ،تتصــل بعمــل القضــاء أيضـاً ،ومتــس كثـرا ً حقــوق املــرأة،
ونعنــي بذلــك الســلطة التقديريــة الكبــرة املمنوحــة للقــايض يف بعــض األنظمــة القضائيــة ،والتــي يُخــى أن يُســاء
اســتعاملها بشــكل ينتهــك حقــوق املــرأة ،وفــق مــا تـ ّم رصــده يف حــاالت عديــدة.
( )

ين
المحام� الدولية ـ منشورات األمم المتحدة
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علمــا انــه ســبق لألمــم المتحــدة أن فحــددت بشــكل ّواضــح ودقيــق معايـ يـر اســتقالل القضــاء .انظــر قـراري الجمعيــة العامــة  32/40المــؤرخ ي�  29ت�يــن الثـ ي
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فرغــم أن منــح القــايض ســلطة تقديريــة يف بعــض الحــاالت ،هــو أمــر مفهــوم يف العديــد مــن األنظمــة القضائيــة
والترشيعــات املختلفــة ،إال أن منــح هكــذا ســلطة لقضــاء ال يراعــي االعتبــارات الجندريــة ،و ُمح ّمــل باملفاهيــم واألحــكام
امل ُســبقة املتحيّــزة ضــد املــرأة ،ويف نطــاق مســائل األرسة تحديــدا ً ،إمنــا يعنــي يف حقيقــة األمــر ســلب املــرأة حقّهــا يف
العدالــة املتســاوية ،وخضوعهــا لقضــاء ال تتوافــر فيــه معايــر االســتقاللية الالزمــة.
تتجــى خطــورة هــذه املســألة ،عــى ســبيل املثــال ،يف قوانــن األحــوال الشــخصية يف غالبيــة الــدول التــي ت ُخضــع مســائل
نصــت هــذه القوانــن عــى منــح القــايض ســلطة تقديريــة يف قضايــا بالغــة األهميــة
االرسة للقوانــن الدينيــة .حيــث ّ
ـي ينظــر إليهــا ُمســبقاً
والخطــورة ،واألخطــر مــن هــذا أن املــرأة ُمجــرة ،يف تلــك األنظمــة ،عــى الخضــوع لقضــاء رشعـ ّ
عــى أنهــا مبكانــة أدىن مــن الرجــل ،مــا يعــزز مــن فرضيــة تعرضهــا للظلــم وحرمانهــا مــن حقوقهــا األساســية واإلنســانية
يف العدالــة واملســاواة ،وفــق مــا يتـ ّم رصــده يف العديــد مــن األحــكام القضائيــة واملامرســات الســائدة يف تلــك الــدول.
مثــال هــذه القوانــن ،قانــون األرسة الجزائــري للعــام  2007والــذي ينــص عــى منــح القــايض ســلطة تقديريــة يف الرتخيص
بالــزواج قبــل اكتــال أهليــة الــزواج وذلــك وفقـاً للــادة  ،7وأيضـاً يف اللجــوء للطــرق العلميــة إلثبــات النســب مبقتــى
املــادة  ،40ويف الحكــم للمطلّقــة بالتعويــض عــن الــرر الالحــق بهــا يف حالــة الطــاق التعســفي مبقتــى املــادة 52
ُمعـ ّدل ،ويف حالــة الحكــم بالتطليــق وذلــك مبقتــى املــادة  53مكــرر ،وكذلــك يف تقديــر قيمــة النفقــة مبقتــى املــادة
 79والتــي تحظــر إمكانيــة مراجعــة تقديــره قبــل مــي ســنة كاملــة عــى الحكــم .وهــو مــا نرصــده أيض ـاً يف ســائر
قوانــن االرسة واألحــوال الشــخصية يف الكثــر مــن الــدول التــي تنطلــق فلســفة الترشيــع الدينــي ذاتهــا.
يتطلــب األمــر هنــا ،إضافـ ًة إىل العمــل عــى تبنــي قوانــن مدنيــة لــأرسة ،العمــل أيضـاً عىل الحــد مــن الســلطة التقديرية
املمنوحــة للقــايض ،فضـاً عــن ضــان وجــود ســلطة قضائيــة حساســة للجنــدر وفــق ما ســرد ذكره.

ج .أهمية وجود سلطة قضائية حساسة للجندر
يتطلــب ضــان تنفيــذ القوانــن الحساســة للجنــدر ليــس ضــان اســتقالل القضــاء فحســب ،بــل وجــود ســلطة قضائيــة
حساســة للجنــدر يف تفســر وتنفيــذ القوانــن أيضـاً ،وهــو مــا يتطلــب مــن الدولــة أن تســعى إىل تقييــم هيــكل وتكويــن
الســلطة القضائيــة ،مــن أجــل تهيئــة الظــروف الالزمــة إلعــال املســاواة بــن الجنســن داخــل الســلطة القضائيــة ،ويك
تتســنى للقضــاء خدمــة هــدف املســاواة الجندريــة.
يقتــي هــذا األمــر ضــان متثيــل النســاء يف القضــاء متثي ـاً كافيـاً .ذلــك أن الســبيل إىل ضــان فــرص املــرأة يف أحــكام
عادلــة ،مبــا يف ذلــك األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم الوطنيــة ،يتمثــل يف مراعــاة تجربــة النســاء الحياتيــة ،ومــن ثــم
يف تعيــن نســاء قاضيــات يكـ ّن مــرآة لتنــوع املجتمــع ،وقــادرات عــى تنــاول املســائل القضائيــة بالحساســية الجندريــة
ويكــن
املالمئــة 430.بهــذا الصــدد ت ُوجــد أدلــة عــى أن القاضيــات ُيكــن أن يُهيّــن بيئــة أكــر مالءمــة للنســاء يف املحاكــمُ ،
أن يُحدثــن فرقـاً يف النتائــج .فقــد وجــدت دراســات يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة أن القاضيــات كُـ ّن  %11أكــر ميـاً
للحكــم لصالــح امل ُ ّدعــن يف قضايــا التمييــز يف العمــل ،وأن القضــاة الذكــور يف هيئــة االســتئناف الفيدراليــة أكــر مي ـاً
431
لدعــم امل ُ ّدعــن يف قضايــا التحــرش الجنــدري أو التمييــز عــى اســاس الجنــدر ،إذا كان هنــاك قاضيــة يف الهيئــة.
نافانيثيــم بيــاي ،مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية ،االســبق ،لحقــوق اإلنســان ،أثنــاء المؤتمــر الــذي ُيعقــد كل
 430انظــر نــص الكلمــة الـ ت يـ� أدلــت بهــا الســيدة ِ
سـ ي ن
ـنت� للرابطــة الدوليــة للقاضيــات ف ي�  12أيار/مايــو  ،2010ف ي� ســيول.
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يكشــف الواقــع أن املــرأة ال تـزال تعــاين يف جميــع أنحــاء العــامل مــن انخفــاض التمثيــل عمومـاً يف ســلك القضــاء ومهنــة
القانــون وال ســيام يف املناصــب األرفــع مســتوى فيهــا؛ ويعكــس ذلــك دومنــا شــك اتخــاذ التمييــز عــى أســاس الجنــدر
طابعــا مؤسســياً يف نظــام العدالــة.
أدى تطبيــق نظــام الكوتــا النســائية عامليــاً إىل زيــادة كبــرة يف متثيــل املــرأة يف الهيئــات الترشيعيــة ،لكــن الــدول
أغفلــت عــى مــا يبــدو فرصــة تطبيــق التحليــل الجنــدري ذاتــه عــى الســلطة القضائيــة .ويتعــن عــى الــدول إذن
أن تتخــذ التدابــر الكفيلــة بتمتــع النســاء شــأنهن يف ذلــك شــأن الرجــال بحــق شــغل منصــب قــاض أو مــدع عــام أو
غريهــا مــن وظائــف املحكمــة 432.ذلــك أن النســاء اللــوايت يلجــأن إىل املحاكــم قــد يشــعرن أن القضــاء أقــرب إليهــن إذا
كان يتألــف مــن قضــاة يتمتعــون بصفــات العــدل والنزاهــة ،وميثلــون فئــات املجتمــع املتنوعــة .لذلــك ،ينبغــي متثيــل
433
النســاء يف القضــاء متثيـاً مناســباً ،وخاصــة منهــن اللــوايت ينتمــن إىل أقليــات أو إىل فئــات غــر ممثلــة بالقــدر الــكايف.
وقــد تدعــو الحاجــة إىل اتخــاذ الدولــة إجــراءات خاصــة مؤقتــة أو "خطــوات إيجابيــة" لــإرساع يف تحقيــق هــذه
املســاواة ،وقــد تكــون هنــاك حاجــة إىل اتخــاذ إج ـراءات خاصــة لدعــم مشــاركة املــرأة يف الســلطة القضائيــة يف كل
دولــة .ويشــمل ذلــك برامــج لتشــجيع املــرأة عــى دراســة القانــون ،والحصــول عــى مؤهــات للعمــل يف املحامــاة أو
القضــاء ،أو يف قطــاع العدالــة .كــا ميكــن أن تتعهــد الجهــات املنظمــة واتحــادات املحامــن وكليــات الحقــوق والســلطات
434
املعنيــة بتعيــن القضــاة بوضــع مثــل هــذه الربامــج.
تشــر الســوابق واملامرســات الدوليــة إىل تعــدد وتنــوع التدابــر واآلليــات املصممــة إلحــداث التغيــر املطلــوب ،والــذي
قــد يتخــذ أشــكاالً متنوعــة ،منهــا إصــاح دســتوري أو قانــوين ،وحمــات توعيــة للجمهــور .ولكــن لــي تكــون أي
مجموعــة مــن التدابــر فعالــة ،يســتلزم األمــر جهــودا ً واعيــة مــن جانــب جميــع قطّاعــات الحكومــة واملشــتغلني مبهنــة
435
القانــون.
مــن املامرســات الجيــدة بهــذا الصــدد ُيكــن اإلشــارة إىل مــا قامــت بــه محكمــة العــدل العليــا يف األرجنتــن ،التــي قــادت
عمليــة لوضــع خريطــة جندريــة لقطــاع العــدل (آذار/مــارس  436 )2010تض ّمــن إنشــاء مكتــب املــرأة ،بهــدف وضــع
سياســات تراعــي االعتبــارات الجندريــة وتنفيذهــا داخــل الســلطة القضائيــة .ويشــمل ذلــك تيســر وصــول املــرأة إىل
437
العدالــة ،بوســائل منهــا التدريــب عــى تعميــم مراعــاة املنظــور الجنــدري يف جميــع أنحــاء البــاد.

()432

2011

ين
والمحام�-مجلــس حقــوق االنســان – انظــر وثيقــة االمــم المتحــدة A/66/289 - 10 August
تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقالل القضــاة

( )

ين
والمحام�-مجلس حقوق االنسان – انظر وثيقة االمم المتحدة:
 433تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاة
A/HRC/17/30 - 29 April 2011
ف
ف
ن
األم�-مركــز جنيــف للرقابــة
ـاع
ـ
ط
الق
ـاح
ـ
ص
إ
�
ـره
ـ
ث
وأ
ـاع
ـ
م
االجت
ـوع
ـ
ن
ال
أدوات
ـة
ـ
م
رز
ـ
ـة
ـ
ل
العدا
ـاع
ـ
ط
ق
ـاح
ـ
ص
إ
�
ـره
ـ
ث
وأ
ـاع
ـ
م
ي
ي
ي
ي
ـيل� كواســت ـ النــوع االجت ي
 434شـ ب ي
ف
ـدول
الديموقراطيــة عــى القــوات المســلحة ومنظمــة األمــن والتعــاون ي� أوروبــا  /مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ومعهــد األمــم المتحــدة الـ ي
للبحــث والتدريــب مــن أجــل النهــوض بالمـرأة– 2008- ،ص.27
ين
والمحام�-مجلس حقوق االنسان – انظر وثيقة االمم المتحدة
 435تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاة

( )
( )

A/66/289 - 10 August 2011

()436
( )

ت ن
و�.http://www.csjn.gov.ar/om/mapa.html :
انظر التقرير" :خريطة جنسانية للعدالة األرجنتينية" .متاح عىل الرابط اإللك� ي

ين
والمحام�-مجلس حقوق االنسان – انظر وثيقة االمم المتحدة:
 437تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاة
A/HRC/17/30 - 29 April 2011

173

 .3تقديم املساعدة القانونية وتذليل العقبات التي تحول دون التامس العدالة من قبل النساء
يُعـ ّد التــاس العدالــة وتوفــر ســبل االنتصــاف الفعالــة عــى املســتوى الوطنــي مــن الــروط األساســية إلنفــاذ حقــوق
اإلنســان عام ـةً ،وهــو يتج ـذّر يف مبــادئ املســاواة وعــدم التمييــز :املســاواة يف الوصــول إىل العدالــة ،وتكافــؤ وســائل
الدفــاع ،ومعاملــة أط ـراف القضيــة بعيــدا ً عــن أي شــكل مــن أشــكال التمييــز .فهــو ،بهــذا املفهــوم ،يشــكل "ركيــزة
438
أساســية لحاميــة حقــوق اإلنســان ووســيلة عمليــة لصــون ســيادة القانــون".
بالنســبة للنســاء تحديــدا ً فــإن مفهــوم التــاس العدالــة يقتــي متكــن املــرأة مــن خــوض كل مرحلــة مــن مراحــل
سلســلة العدالــة ،طلب ـاً لإلنصــاف والحصــول عليــه متاشــياً مــع املعايــر الدوليــة .وهــو بهــذا املعنــى ال يعنــي فقــط
الوصــول إىل اآلليــات القضائيــة والتحكيميــة فقــط ،بــل يعنــي أيضــاً الحــق يف الحصــول عــى الحاميــة واملســاعدة
القانونيــة ،واملســاواة يف املثــول أمــام املحاكــم والهيئــات القضائيــة ،والحــق يف االنتصــاف العــادل تعويضـاً عــن الحقــوق
املنتهكــة ،مــن دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز 439.ســبق أن وصفــت إحــدى النســاء مــن كاالنغــاال يف أوغنــدا العوائــق
التــي تواجههــا للوصــول إىل العدالــة بالقــول" أحيانـاً تُرتكــب أخطــاء جســيمة يف حقنــا عــى يــد آخريــن ،وهــم عــاد ًة
رجــال .فالرجــال إ ّمــا يرضبوننــا أو يُســيئون لنــا جنســياً .إذا حاولنــا إيصــال القضيــة ملركــز رشطــة كاالنغــاال ،فــإن ال أحــد
مــن مالــي القــوارب يســمح لنــا باســتخدام قاربــه او محركاتــه للذهــاب ،فهــم دامئـاً يحمــون رفاقهــم االغنيــاء واألقويــاء.
أي حــال ،حتــى ذلــك ،يتطلــب جمــع املــال للوقــود واســتئجار قــارب و ُمحــرك ،ويف النهايــة نستســلم ونظــل نُعــاين
عــى ّ
440
بصمــت".

أ .العوائق التي تق ّيد حق املرأة يف التامس العدالة

يتطلــب األمــر هنــا إزالــة العقبــات والعوائــق التــي تقيّــد حــق املــرأة يف التــاس العدالــة ،ومــن هــذه القيــود املرتبطــة
بالجنــدر التــي تعــوق تحقيــق املســاواة للنســاء يف إقامــة العــدل تأنيــثُ الفقــر ،وعــدم معرفــة النســاء بحقوقهــن،
وبالقوانــن املنصفــة لهــ ّن ،فضــاً عــن املامرســات التقليديــة القانونيــة التــي تحــد مــن إمكانيــة لجوئهــن للقضــاء،
أو تفــرض عليه ـ ّن مســارا ً بدي ـاً لعدالــة تقليديــة .فهــذه العوامــل تح ـ ّد بوضــوح مــن قــدرة النســاء عــى الســعي إىل
441
االنتصــاف واللجــوء إىل املحاكــم يف بحثهــن عــن العدالــة.
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قضا� يكرس انفصالها عن زوجها الذي كان يعتدي عليها
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مــن االتفــاق معــه عــى هــذا االنفصــال .ومــع ذلــك ،فــ� لــم تســتطع الحصــول عــى هــذا األمــر القضـ ئـا� لعــدم قدرتهــا عــى دفــع أتعــاب أحــد المحامـ ي ن
ـ� ،ولعــدم
ي
ي
توافــر المســاعدة القانونيــة .فقضــت المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان بحــدوث انتهــاك لحقهــا ف� الوصــول إىل أحــد المحاكــم للفصــل ف� حقوقهــا ت ز
وال�اماتهــا
ي
ي
ـدول ،وقصــد بذلــك االتفاقيــة األوروبيــة ،بوجــوب أن
المدنيــة (المــادة  6مــن
االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان) .وأفــادت المحكمــة ،باإلشــارة إىل القانــون الـ ي
ً
ّ
وهميــة ،والحظــت أن الكثـ يـر مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية تنطــوي عــى آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة تتضمــن ت ز
ال�امــات
تكــون ســبل االنتصــاف ســبال فعالــة ال
ً
إيجابيــة .ووفقــا لذلــك ،فهنــاك حــق ف ي� الحصــول عــى مســاعدة قانونيــة حينمــا تكــون المســاعدة القانونيــة الزمــة للوصــول الفعــال إىل المحاكــم.
ف
ش
انظــر :الحــق ف ي� المســاعدة القانونيــة .إيــري ضــد آيرلنــدا ـ المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ،الطلــب رقــم  ،73 / 6289الحكــم الصــادر ي�  9ت�يــن األول/
ف
السام ـ نيويورك وجنيف  2014ـ ص .106
أكتوبر  1979ـ مشار إليه ي� حقوق المرأة من حقوق اإلنسان ـ االمم المتحدة .حقوق اإلنسان .مكتب المفوض
ي
 439التمــاس النســاء والفتيــات للعدالــة :مــن تصديــق الصكــوك الدوليــة إىل تطبيقهــا -تقريــر حــول وضــع المـرأة العربيــة ـ األمــم المتحــدة .اللجنــة االقتصاديــة
ـر� آســيا – ص .12
واالجتماعيــة لغـ ب ي
ً
ّ
 440تقدم نساء العالم  2012 – 2011ـ سعيا لتحقيق العدالة ـ هيئة األمم المتحدة للمرأة ـ ص .10
ين
والمحام�-مجلس حقوق االنسان – انظر وثيقة االمم المتحدة:
 441تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاة

( )

( )
( )
( )
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القيــود االقتصاديــة :بالنســبة للقيــود االقتصاديــة وتأنيــث الفقــر ،فقــد ســبق أن أعربــت املقــررة الخاصــة املعنيــة
باســتقالل القضــاة واملحامــن عــن قلقهــا البالــغ إزاء التفاوتــات االقتصاديــة املســتفحلة ،التــي ال ت ـزال تُعيــق بشــكل
خطــر متتــع النســاء بحقــوق اإلنســان ،وتشـكّل عائقـاً شــائعاً أمــام وصــول النســاء إىل العدالــة 442.وهــو مــا أكّــده أيضـاً
املقــرر الخــاص املعنــي بالفقــر املدقــع ،والــذي بـ ّـن أن العوائــق االقتصاديــة أمــام التــاس العدالــة "تشــكل تحديـاً كبـرا ً
وغــر مقبــول يف حالــة جميــع الشــعوب التــي تعــاين مــن الفقــر ،إال أن النســاء هـ ّن الفئــة األكــر تأثـرا ً ،نظـرا ً إىل التوزيــع
غــر املتكافــئ للمــوارد ضمــن األرسة واملجتمــع 443".وهــو مــا نرصــده بالفعــل مــن واقــع النســاء يف العديــد مــن الــدول
ففــي اوغندا،عــى ســبيل املثــال ،يُطلــب يف العــادة مــن النســاء اللــوايت يُبلّغــن عــن العنــف األُرسي للرشطــة ،توفــر
املــال لقــاء املواصــات الالزمــة إللقــاء القبــض عــى املشــتبه بهــم 444،مــا يــؤدي إىل احجــام غالبيــة النســاء الفقـرات عــن
التبليــغ والقبــول بالعنــف الــذي يخضعــن لــه ،كــا ينطــوي رفــع قضيــة يف نظــام العدالــة الرســمي عــى تكاليــف ماديــة
مرتفعــة عــى النســاء .ففــي كينيــا وجــدت دراســة للبنــك الــدويل أن املطالبــة الرســمية بــاألرض يف قضايــا املـراث ُيكــن
أن تتضمــن  17خطــوة قانونيــة ُمختلفــة وتُكلّــف زهــاء  780دوالرا ً مــن اتعــاب محامــن ومصاريــف إداريــة اخــرى ،ويف
نيبــال فــإن النســاء الــايت يُطالــن بحقوقهــن يف املـراث يُضطــررن أحيانـاً لعمــل فحــص حمــض نــووي إلثبــات نســبه ّن
445
لــأرسة ،ولكــن تكاليــف تلــك الفحــوص باهظــة بشــكل مينــع معظــم النســاء مــن إجـراء تلــك الفحــوص.
القيــود القانونيــة :يف بعــض البلــدان ،يــؤدي عــدم االعـراف باملســاواة بــن املــرأة والرجــل ،وحتــى مأسســة أوجــه عــدم
املســاواة الجندريّــة ،إىل إعاقــة وصــول النســاء إىل العدالــة بشــكل كبــر .ومــن األمثلــة عــى ذلــك واليــة الذكــور ،أي
إخضــاع املــرأة ملوافقــة و ّيل ذكــر ألجــل التحـ ّرك يف املجــال العــام (توقيــع العقــود ،مبــا يف ذلــك الــزواج ،والحصــول عــى
الخدمــات القانونيــة ،والســفر ،واتخــاذ الق ـرارات الّتــي تتعلّــق بالصحــة  -ملزيــد مــن االطّــاع ،رجــا ًء مراجعــة الفصــل
 .)4وينطبــق ذلــك عــى الوصــول إىل العدالــة 446.مــا يعنــي أنــه ،يف بعــض الحــاالت ،ال ميكــن للمــرأة تقديــم شــكوى ،أو
اإلدالء بشــهادتها ،أو املثــول أمــام املحكمــة مــن دون موافقــة الــو ّيل الذكــر أو حتّــى حضــوره .ويشـكّل ذلــك مصــدر قلــق
خــاص يف حــاالت العنــف األرسي ،حيــث ميكــن أن يكــون الــو ّيل هــو الشــخص الــذي ارتكــب العنــف .ويزيــد هــذا القلــق
يف حــاالت االغتصــاب ،وغــره مــن أشــكال العنــف القائــم عــى الجنــدر ،املرتكَبــة ضـ ّد املــرأة .ومبــا أ ّن هــذه األشــكال مــن
447
العنــف "تجلــب العــار" لــأرسة ،فقــد يشــعر الــويل الذكــر بأنــه مجــر عــى عرقلــة الوصــول إىل العدالــة.
القيــود االجتامعيــة :ت ُوجــد يف العديــد مــن الــدول قيــود اجتامعيــة تحــد مــن قــدرة النســاء عــى التــاس العدالــة
واالنتفــاع مــن القوانــن القامئــة ،ففــي بلــدان معينــة يــؤدي عــدم االعـراف باملســاواة بــن املــرأة والرجــل يف الحقــوق،
أو حتــى إضفــاء الطابــع املؤســي عــى انعــدام تلــك املســاواة ،إىل إعاقــة فــرص املــرأة يف الوصــول إىل العدالــة بشــكل
كبــر .وينطبــق ذلــك عــى الوصايــة الذكوريــة ،حينــا يتعــن عــى املــرأة أن تحصــل عــى مســاندة رجــل مــن أرستهــا
لــي تتمكــن مــن الوصــول إىل العدالــة .ويف بعــض الحــاالت ،ال يُســمح للنســاء بتقديــم شــكوى أو بــاإلدالء بشــهادة أو
باملثــول أمــام املحاكــم دون موافقــة رجــل مــن أرستهــا ،أو دون أن تكــون يف صحبــة ويص.
( )

ين
والمحام�-مجلس حقوق االنسان – انظر وثيقة االمم المتحدة:
 442تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاة
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( )

 443التمــاس النســاء والفتيــات للعدالــة :مــن تصديــق الصكــوك الدوليــة إىل تطبيقهــا -تقريــر حــول وضــع المـرأة العربيــة ـ األمــم المتحــدة .اللجنــة االقتصاديــة
ـر� آســيا – ص .9
واالجتماعيــة لغـ ب ي
ً
ّ
 444تقدم نساء العالم  2012 – 2011ـ سعيا لتحقيق العدالة ـ هيئة األمم المتحدة للمرأة ـ ص .53
ً
ّ
 445تقدم نساء العالم  2012 – 2011ـ سعيا لتحقيق العدالة ـ هيئة األمم المتحدة للمرأة ـ ص .54
ّ
ّ
 446التمــاس النســاء والفتيــات للعدالــة :مــن تصديــق الصكــوك الد ّ
العربيــة -اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
وليــة إىل تطبيقهــا -تقريــر حــول وضــع الم ـرأة

( )
( )
( )

ـر� آســيا ،ص.31 .
لغـ ب ي
ف
ً
ّ
ّ
ين
رجاء مراجعة وثيقة األمم المتحدة - A / HRC / 17/30 .ي�
والمحام� ،مجلس حقوق اإلنسان،
المعنية باستقالل القضاة
المقررة الخاصة
 447تقرير
 29نيسان  /أبريل .2011

( )
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مــن القيــود الســائدة يف بعــض الــدول أيضـاً إقصــاء النســاء عــن اللجــوء للقضــاء الطبيعــي ،وإلزامهــن بآليــات العدالــة
التقليديــة أو املجتمعيــة ،وأحيان ـاً عــن طريــق آليــات بديلــة لحــل املنازعــات .ففــي ليســوتو وموزمبيــق وفيتنــام كان
عــدد النســاء الــايت قلــن إنهــن اتصلــن بزعيــم تقليــدي او محــي يف مظلمــة أكــر بثالثــة أضعــاف مــن الــايت اتصلــن
مبســؤول حكومــي ،ويف دراســة شــملت محاكــم األرسة يف املغــرب أعربــت  %68مــن النســاء اللــوايت تعرضــن للعنــف
األرسي أنهـ ّن يفضلــن حــل املشــكلة داخــل األرسة .فالنســاء الــايت تعرضــن للعنــف االرسي يفضلــن التعامــل مــع محاكــم
األرسة للحصــول عــى الطــاق بــدالً مــن اللجــوء إىل الرشطــة والــروع يف دعــاوى 448،وهــو مــا يُثــر العديــد مــن
ترســخ األفــكار النمطيــة املتعلقــة
املخــاوف والقلــق ألن آليــات العدالــة التقليديــة أو املجتمعيــة ،يف بعــض الحــاالتّ ،
بــاألدوار الجندريــة ،وتغفــل االعتبــارات الجندريــة وحقــوق املــرأة .كــا أنهــا ،يف كثــر مــن األحيــان ال تحتــوي عــى
عقوبــات ضــد العنــف القائــم عــى الجنــدر ،وفضـاً عــى ذلــك ،ت ُطبــق تلــك اآلليــات التقليديــة غالبـاً مــن قبــل رجــال
مسـ ّنني ،وغالبًــا مــا تعتمــد عــى تفســر للقوانــن العرفيــة مميّــز ضــد املــرأة 449.ولهــذا تقــع عــى عاتــق الــدول مســؤولية
ضــان أن تتوافــق نظــم أو آليــات العدالــة غــر الرســمية يف حــال اســتخدامها ،مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
ويشــكل كل مــن الــزواج ،والطــاق ،والحصــول عــى األرايض واملمتلــكات ،والعنــف ضــد املــرأة ،أمثلــة عــى القضايــا
التــي غالب ـاً مــا تجــري معالجتهــا عــن طريــق التحكيــم أو آليــات العدالــة غــر الرســمية األخــرى ،والتــي تؤثــر عــى
املــرأة بشــكل ســلبي .وعــاوة عــى ذلــك ،فقــد أثبتــت البحــوث أ ّن مــن غــر املستحســن اللجــوء إىل التحكيــم يف حــاالت
العنــف داخــل األرسة ،اذ ليــس لــدى االط ـراف مواقــف تفاوضيــة متكافئــة ،والطــرف االضعــف ،أي املــرأة ،ميكــن أن
تتعــرض ملخاطــر جســدية وعاطفيــة أكــر .يف هــذه الحــاالت ،يكــون ضــان وصــول املــرأة إىل العدالــة القانونيــة أم ـرا ً
450
مهـ ّـاً ومل ّح ـاً بشــكل خــاص.
وعــي ومعرفــة النســاء بحقوقهــن :يؤثــر افتقــار املــرأة إىل املعرفــة والوعــي بحقوقهــا عــى تنفيــذ الترشيعــات الحساســة
للجنــدر .لذلــك  ،يجــب أن تتضمــن الترشيعــات الحساســة للجنــدر أحكا ًمــا تهــدف إىل زيــادة املعرفــة ونــر الوعــي بــن
451
النــاس عمومـاً ،مــع التأكيــد عــى تضمينــه يف املناهــج التعليميــة ،والرتكيــز عــى توعيــة النســاء عــى وجــه الخصــوص.
ومثــال عــى ذلــك ،ينــص قانــون مكافحــة قتــل اإلنــاث وغــره مــن أشــكال العنــف ضــد املــرأة ،الــذي اعتمــد يف
غواتيــاال  ،2008عــى أن الحكومــة مســؤولة عــن التنســيق بــن املديريــات ،مــن أجــل تعزيــز ومراقبــة حمــات التوعيــة،
وإقامــة الحــوار ،وتعزيــز السياســات التــي متنــع العنــف ضــد املــرأة  ،كــا تنــص املــادة  8مــن القانــون الربازيــي ماريــا
دا بنهــا  ،2006عــى تدابــر وقائيــة متكاملــة ،تشــمل تشــجيع وســائل اإلعــام عــى تجنــب األدوار النمطيــة الجندريّــة،
التــي تضفــي رشعيــة عــى العنــف ضــد املــرأة ،أو تشــجع عليــه ،وتنظيــم حمــات تثقيفيــة عامــة ،والتأكيــد عــى حقــوق
452
اإلنســان ،ومعالجــة مشــكلة العنــف املنــزيل واألرسي ضــد املــرأة يف املناهــج التعليميــة ،عــى جميــع املســتويات.

ً
ف
ف
ال يجــري التوصــل إليهــا ي� إطــار الوســاطة تزيــد
 448وفقــا للجنــة البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان ،فــإن مــن الواضــح ،ي� عــدد مــن البلــدان ،أن االتفاقـ
ـات ي
ف
ت
ز
مــن تعــرض المـرأة للمخاطــر الماديــة والعاطفيــة .وال يلــرم المعتــدي ،بوجــه عــام ،باالتفــاق ،وال يعالــج االتفــاق ي� حــد ذاتــه أســباب العنــف وعواقبــه ,حقــوق المـرأة
ـام ـ نيويــورك وجنيــف  2014ـ ص .109
مــن حقــوق اإلنســان ـ االمــم المتحــدة .حقــوق اإلنســان .مكتــب المفــوض السـ ي
ين
والمحام�-مجلس حقوق االنسان – انظر وثيقة االمم المتحدة:
 449تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاة
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ً
ف
ف
ال يجــري التوصــل إليهــا ي� إطــار الوســاطة تزيــد
 450وفقــا للجنــة البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان ،فــإن مــن الواضــح ،ي� عــدد مــن البلــدان ،أن االتفاقـ
ـات ي
ف
ت
ز
مــن تعــرض المـرأة للمخاطــر الماديــة والعاطفيــة .وال يلــرم المعتــدي ،بوجــه عــام ،باالتفــاق ،وال يعالــج االتفــاق ي� حــد ذاتــه أســباب العنــف وعواقبــه ,حقــوق المـرأة
ـام ـ نيويــورك وجنيــف  2014ـ ص .109
مــن حقــوق اإلنســان ـ االمــم المتحــدة .حقــوق اإلنســان .مكتــب المفــوض السـ ي
ف
االجتماع وأثره ي� إصالح قطاع العدالة ـ مرجع سابق– ص.29-28
شيل� كواست ـ النوع
451
ي
بي
ف
القوان� :دليل ش
ين
الت�يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ـ مرجع سابق – ص .28-26
 452راجع ي� عرض هذه
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( )
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ب) أهمية تبني أنظمة املساعدة القانونية
ان ضــان التنفيــذ الف ّعــال للقوانــن الحساســة للجنــدر يتطلــب إزالــة العقبــات والعوائــق التــي تقيّــد حــق املــرأة يف
التــاس العدالــة وتحــول بالتــايل دون قدرتهــا عــى طلــب تنفيــذ تلــك القوانــن .ومــن هنــا تــأيت أهميــة تبنــي أنظمــة
املســاعدة القانونيــة املجانيــة ،التــي ﺗﻬدف إىل املســاهمة يف إزالــة العوائــق التــي تحــول دون الوصــول إىل العدالــة أو
تقيــده ،وذلــك عــن طريــق تقديــم املشــورة واملســاعدة والتمثيــل القانــوين بــاﻤﻟﺠان ملــن يحتــاج مثــل تلــك املســاعدة ،أو
تنقصــه املــوارد املاليــة .فضـاً عــن التثقيــف يف مجــال القانــون والحصــول عــى املعلومــات القانونيــة ،وغــر ذلــك مــن
الخدمــات التــي تقـ َّدم إىل كل مــن يحتاجهــا.
ينبغــي التأكيــد بهــذا الصــدد عــى أن الدولــة هــي املعنيــة بشــكل أســايس بــأن تضمــن عــدم عرقلــة إعــال الحــق يف
االســتفادة مــن ســبل االنتصــاف القضائيــة وغريهــا عندمــا ت ُنتهــك حقــوق اإلنســان ،وهــي ملزمــة أيض ـاً بإزالــة جميــع
العوائــق (ســواء كانــت قانونيــة ،أو اجتامعيــة ،أو ثقافيــة ،أو اقتصاديــة ،أو غريهــا) التــي متنــع وصــول النســاء إىل
العدالــة ،أو تحــول دون إمكانيــة ذلــك.
لــدى العديــد مــن الــدول قوانــن محليــة بشــأن تقديــم املســاعدة القانونيــة ،ومبوجبهــا أنشــأت بعــض الــدول ،وبخاصــة
يف أمريــكا الالتينيــة ،مكاتــب املحامــن العموميــن ،حيــث يعمــل املحامــون كموظفــن عموميــن يتقاضــون أج ـرا ً مــن
الدولــة مقابــل تقديــم املســاعدة القانونيــة بــاﻤﻟﺠان ،إو كمؤسســات حكوميــة (أي تابعــة للقضــاء أو وزارة العــدل) ،أو
عــى شــكل كيانــات تتمتَّــع باالســتقاللية الوظيفيــة واملاليــة .ويف يف هولنــدا عــى ســبيل املثــال ،يعتمــد نظــام املســاعدة
القانونيــة عــى شــبكة مــن مراكــز املســاعدة القانونيــة العموميــة ،التــي توظــف محامــن يتقاضــون أجـرا ً عــى تقديــم
الخدمــات القانونيــة إىل طالبيهــا ،وعــى محامــن خاصــن يتقاضــون أجورهــم مــن الدولــة ،لقــاء تقديــم خدمــات مبــارشة
إىل طالبيهــا مــن ذوي الدخــل املحــدود ،املؤهلــن للحصــول عليهــا .لكــن مــا ينبغــي الرتكيــز عليــه هنــا هــو وضــع واتخــاذ
تدابــر خاصــة لكفالــة حصــول النســاء عــى املســاعدة القانونيــة بصــورة فعل ّيــة 453،باعتبــار أن الخدمــات القضائيــة التــي
ﺗﻬدف إىل تلبيــة االحتياجــات الخاصــة للمــرأة ال تـزال محــدودة ،ال ســيام يف حالــة النســاء الــايت يعانــن الفقــر .وحتــى
عندمــا يتــم توفــر الخدمــات القانونيــة املجانيــة فإنهــا ال تكــون عــاد ًة إال لل ُمتهــات يف القضايــا الجنائيــة ،وهــو أمــر
مهــم للغايــة ،لكــن ال ينبغــي تجاهــل أن النســاء يحتجــن أيض ـاً للوصــول إىل املشــورة القانونيــة والتمثيــل القانــوين
يف القضايــا املدنيــة ،والقضايــا التــي يك ـ ّن فيهــا امل ّدعيــات أيض ـاً 454 .وقــد ســبق أن أشــارت املقــررة الخاصــة ،املعنيــة
باســتقالل القضــاة واملحامــن ،إىل التنافــس بــن الرجــل واملــرأة فيــا يتعلــق بتخصيــص املــوارد ،التــي تســتخدم لتقديــم
نــوع واحـ ٍـد مــن الخدمــات ،بــرف النظــر عــن إمكانيــة تبايــن االحتياجــات 455.ولهــذا شـ ّددت املقــررة الخاصــة عــى
رضورة إنشــاء نظــام داخــل الدولــة يقــدم املعونــة واملــؤازرة القانونيــة املناســبة ،مــع الرتكيــز تحديــدا ً عــى النســاء
املنتميــات إىل فئــات هشــة 456.ولتحســن حصــول النســاء عــى املســاعدة القانونيــة ،يــويص املبــدأ  ٩مــن مبــادئ األمــم
املتحــدة وتوجيهــاﺗﻬا بشــأن ســبل الحصــول عــى املســاعدة القانونيــة يف نظــم العدالــة الجنائيــة:
( )
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والمحام� – مجلس حقوق اإلنسان – انظر وثيقة األمم المتحدة:
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ّ
 454تقدم نساء العالم  2012 – 2011ـ سعيا لتحقيق العدالة ـ هيئة األمم المتحدة للمرأة ـ ص .54
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1.1دمــج املنظــور الجنــدري يف جميــع السياســات والقوانــن واإلج ـراءات والربامــج واملامرســات املتعلقــة باملســاعدة
القانونيــة؛
2.2اتخــاذ خطــوات ف ّعالــة لضــان توفــر محاميــات ،متــى أمكــن ،لتمثيــل امل ّدعــى عليهــن واملتهــات والضحايــا مــن
اإلنــاث؛
 3.3تقديــم املســاعدة و املشــورة القانونيــة وخدمــات الدعــم يف املحاكــم ،يف جميــع اإلجـراءات القانونيــة ،إىل ضحايــا
457
العنــف مــن اإلنــاث لضــان وصولهــن إىل العدالــة وتحــايش تعرضهــن لإليــذاء الثانــوي.

ج) أهمية تأمني التمويل الالزم لتقديم خدمات املساعدة القانونية للنساء:
يجــب تخصيــص التمويــل الــكايف لخدمــات املســاعدة القانونيــة للنســاء ،فمــن أجــل الوصــول إىل أنظمــة عدالــة تعمــل
لصالــح النســاء ،البـ ّد مــن تحفيــز عمليــة اإلصــاح القانوين ،ودعــم الخدمــات القانونيــة املجانية ،ومراكــز الخدمــة املتكاملة،
وتدريــب القضــاة ،وهــي أمــور تتطلــب اســتثامرا ً وإنفــاق أمــوال عــى تطويــر أنظمــة القانــون والعدالــة ،وهو مــا مل تلتفت
إليــه العديــد مــن الــدول ،حيــث ال يـزال التمويــل املو ّجــه نحــو تحقيــق املســاواة الجندريــة منخفضـاً .كــا أن التمويــل
املو ّجــه لدعــم مشــاريع تعزيــز وصــول املــرأة للعدالــة ال يـزال أيضـاً محــدودا ً للغايــة .إذ يُشــر متويــل البنــك الــدويل للمنح
والقــروض ( )2010 – 2000إىل أنــه تــم تخصيــص جــزء صغــر جــدا ً مــن متويــل البنــك الــدويل لهــذه األنشــطة واملشــاريع،
حيــث كان إجــايل املبلــغ الــذي خصصــه البنــك الــدويل لتمويــل  2946مرشوعـاً خــال تلــك الفــرة هــو  261مليــار دوالر
أمريــي ،وكان اجــايل املبلــغ امل ُخصــص لتمويــل  262مرشوعـاً قانون ّيـاً هــو  16مليــار دوالر ،أي بنســبة ال تزيــد عــن  %6مــن
إجــايل التمويــل العــام ،وكان إجــايل املبلــغ امل ُخصــص ل  4مشــاريع قانونيــة خاصــة باملســاواة الجندريّــة هــو  61مليــون
دوالر ،أي بنســبة ال تزيــد عــن  %0.2مــن إجــايل التمويــل العــام ،وكان إجــايل املبلــغ امل ُخصــص ملكونــات املســاواة بــن
458
الجنســن يف هــذه املشــاريع  9.6مليــون دوالر ،أي بنســبة ال تزيــد عــن  %0.004مــن إجــايل التمويــل العــام.
تشــر األرقــام الســابقة إىل الحاجــة إىل متويــل كامــل ومســتدام لضــان إنفــاذ الترشيعــات الحساســة للجنــدر .ومــن
الســبل الف ّعالــة لتحقيــق هــذا الهــدف ،إف ـراد بنــد خــاص بذلــك ضمــن امليزانيــة العامــة للدولــة ،وهــو مــا فعلتــه،
خاص ـاً لتطبيــق القوانــن املتعلقــة
عــى ســبيل املثــال ،جمهوريــة كوريــا ،التــي خصصــت يف ميزانيتهــا الوطنيــة متوي ـاً ّ
بالعنــف األرسي والعنــف الجنــدري 459،أيض ـاً يتطلــب األمــر أن تُبــادر الحكومــات إىل إلغــاء التكاليــف املرتتبــة عــى
اإلج ـراءات القضائيــة املرتبطــة بقضايــا األحــوال الشــخصية ،والعمــل عــى وضــع برامــج تدريبيــة وتوعويــة تتعلــق
بقضايــا حقــوق املــرأة واملســاواة الجندريّــة ،والعمــل عــى بلــورة برامــج لتمكــن املــرأة مــن خــال إعطــاء معلومــات
واضحــة ومبســطة حــول حقوقهــا واملراجــع التــي ميكنهــا أن تلجــأ إليهــا يف حــال تعرضــت حقوقهــا لالنتهــاك؛ وأيض ـاً
املبــارشة بتنفيــذ أنشــطة لبنــاء القــدرات مــن أجــل توعيــة املــرأة ،وخصوصـاً يف الشــؤون القانونيــة  ،وكذلــك وجــوب أن
تكفــل الترشيعــات واملامرســات املحليــة زيــادة عــدد املحاكــم لضــان وصــول النســاء إىل مراكزهــا يف املناطــق الحرضيــة
والريفيــة معـاً ،ودعــم إنشــاء املحاكــم املتنقلــة يف عــدد مــن املواقــع لتقريــب العدالــة إىل النســاء ،وال ســيام يف املناطــق
الريفيــة النائيــة ،وزيــادة متثيــل املــرأة يف جهــاز القضــاء وقطاعــات إنفــاذ القانــون ،وضــان الحضــور املتكافــئ للرجــال
460
والنســاء يف املناصــب يف هــذه القطاعــات.
ف
 457ي� كانــون األول/ديس ـم�ب  ،2012اعتمــدت الجمعيــة العامــة باإلجمــاع مبــادئ األمــم المتحــدة وتوجيهاتهــا بشــأن ُســبل الحصــول عــى المســاعدة
ف
دول بشــأن الحــق ف ي� الحصــول عــى المســاعدة القانونيــة.
وه أول صــك ي
القانونيــة ي� نظــم العدالــة الجنائيــة ( ،)187/67ي
ً
ّ
 458تقدم نساء العالم  2012 – 2011ـ سعيا لتحقيق العدالة ـ هيئة األمم المتحدة للمرأة ـ ص .15
ً
ّ
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( )

( )
( )
( )460التمــاس النســاء والفتيــات للعدالــة :مــن تصديــق الصكــوك الدوليــة إىل تطبيقهــا -تقريــر حــول وضــع المـرأة العربيــة ـ األمــم المتحــدة .اللجنــة االقتصاديــة
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واالجتماعيــة لغـ ب ي
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 .4رفع قدرات وتدريب الجهات املعنية بتنفيذ القانون تدريباً متوافقاً مع منظور الجندر
يُقصــد بجهــات إنفــاذ القانــون كل الجهــات الرســمية وغــر الرســمية ،وكذلــك األشــخاص املعنيني بتطبيــق القانــون الصادر،
واإلرشاف عــى حســن تنفيــذه .وهــو مفهــوم يتســع ليشــمل القضــاة واملدعــن وهيئــات االدعــاء والدفــاع واملحامــن
املســتقلني والعاملــن يف املحاكــم ،وكذلــك املســاعدين القانونيــن مبــا يف ذلــك الخـراء ،نســاء ورجــاالً ،الذيــن يتم االســتعانة
بهــم يف ســياق تنفيــذ القانــون ،كالعاملــن يف القطــاع الصحــي ويف مجــال الدعــم النفــي واالجتامعــي ،أو غريهــم.
ينبغــي اإلق ـرار بــأن أحــد أســباب عــدم التنفيــذ الف ّعــال للترشيعــات الحساســة للجنــدر هــو عــدم تأهيــل الجهــات
املعنيــة بكيفيــة تطبيــق وتنفيــذ هــذه الترشيعــات ،وعــدم االهتــام بتدريبهــا عــى كيفيــة الفهــم الســليم ألحــكام
القانــون الحســاس للجنــدر ،ومتطلبــات تنفيــذه .ففــي تيمــور الرشقيــة ،عــى ســبيل املثــال ،مل يكــن يوجــد ســوى طبيــب
واحــد ُمــد ّرب عــى جمــع األدلــة يف قضايــا االغتصــاب ،ويف س ـراليون مل يكــن هنــاك إال مئــة محامــي مــد ّرب فقــط،
تســعون منهــم مقرهــم العاصمــة فريتــاون ،يُخ ّدمــون أكــر مــن  5ماليــن شــخص 461.وقــد كانــت أبــرز االنتقــادات التــي
ُوجهــت ،عــى ســبيل املثــال ،إىل مــروع القانــون املوريتــاين حــول العنــف الجنــدري لســنة  2016أن مــروع القانــون،
وبرغــم أنــه ينــص عــى إنشــاء محاكــم وقــوات رشطــة خاصــة ،إال أنــه يتجاهــل متام ـاً النــص عــى توفــر التدريــب
اإللزامــي والــدوري واملؤســي لجميــع موظفــي إنفــاذ القانــون والقضــاء ،أو العاملــن يف قطــاع الصحــة ،حــول العنــف
462
الجنــدري ،واالســتجابة الجندريــة.
يتزامــن هــذا مــع وجــود ثقافــة مرتســخة ،يف العديــد مــن الــدول واملجتمعــات ،تقــوم عــى القناعــة املســبقة بأحــكام
وثوابــت ذكوريــة معاديــة للمــرأة ،ومتحاملــة ض ّدهــا .وهــي ثقافــة نجحــت يف التســلل إىل اإلجـراءات وقواعــد اإلثبــات
يف نظــام العدالــة ،وأ ّدت إىل اتبــاع ســلوك متحيــز جندري ـاً مــن جانــب موظفــي املحاكــم واملعنيــن بتنفيــذ القوانــن
الحساســة للجنــدر.
املســبقة املتحيــزة جندري ـاً بشــكل واضــح ،عــى ســبيل املثــال ،يف القوانــن املعنيــة بحاميــة
يبــدو أثــر هــذه األحــكام ُ
املــرأة مــن العنــف الــذي ُيكــن أن تتعــرض لــه .فرغــم ازديــاد أعــداد هــذه القوانــن عــى مســتوى العــامل ،إال أن
املالحــظ أيضــاً هــو ارتفــاع معــدالت إســقاط الدعــاوى ،املتعلقــة بتلــك الجرائــم ،يف مختلــف بلــدان العــامل ،مــا
ينشــئ مشــكلة كبــرة ،هــي اإلفــات مــن العقوبــة  463وهــو أمــر ُيكــن رده إىل وجــود أحــكام مســبقة منحــازة
جندريــاً ضــد املــرأة ،لــدى املعنيــن بتنفيــذ تلــك القوانــن ،و تتجــى هــذه األحــكام املســبقة تجــاه النســاء ،يف
اش ـراط وجــود دليــل عــى العنــف الجســدي إلثبــات عــدم توافــر عنــر عــدم الرضــا ،أو ترجيــح أن تكــون املــرأة
كاذبــة ،وبالتــايل عــدم قبــول األدلــة إال إذا كانــت معــززة ،أو جــواز اف ـراض أن املــرأة متاحــة ملامرســة الجنــس ،أو
جــواز االســتدالل مــن ســكوت املــرأة عــى قبولهــا مامرســة الجنــس ،حتــى وإن كانــت بالقــوة ،أو تحــت التهديــد ،أو
باإلكـراه ،أو وجــود تجربــة جنســية ســابقة للمــرأة ،مــا يعنــي اســتعدادها ملامرســة الجنــس ،أو موافقتهــا تلقائيــا عــى
مامرســته ،أو تحميــل املــرأة مســؤولية مــا يقــع عليهــا مــن اعتــداءات جنســية ،أو شــيوع االعتقــاد بتشــجيعها وقــوع مثــل
ً
ّ
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ف
 462قالــوا يل اصمـ ت يـ�" -العقبــات أمــام العدالــة واالنتصــاف للناجيــات مــن االعتــداءات الجنســية ي� موريتانيــا – هيومــن رايتــس ووتــش ـ ســبتم�ب /أيلول 2018
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( )
( )
( )

Lisa Gormley, “Gender stereotyping in cases of rape and violence against women: developments in human rights 463
jurisprudence”, INTERIGHTS Bulletin, vol. 16, No. 3 (2011), p. 140
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هــذه االعتــداءات بالتأخــر خــارج املنــزل ،أو التواجــد يف أماكــن منعزلــة ،أو بارتــداء مالبــس بطريقــة معينــة ،أو االعتقــاد
باســتحالة اغتصــاب امــرأة تشــتغل بالجنــس ،أو شــيوع االعتقــاد بــأن املــرأة املغتصبــة فقــدت رشفهــا أو لحقهــا العــار،
أو هــي مذنبــة وليــس مجني ـاً عليهــا 464 .ففــي دراســة أجراهــا مجلــس الســكان عــى مواقــف الرشطــة ،يف بلديــن يف
جنــوب آســيا ،وافــق مــا بــن  % 94 – 74مــن املشــاركني عــى أن "مــن حــق الــزوج أن يغتصــب زوجتــه" ،ويف كثــر مــن
األحيــان تُواجــه النســاء الســاعيات لتحقيــق العدالــة العــداء أو االزدراء مــن نفــس االشــخاص الــذي يُفــرض بهــم حاميــة
حقوقهــن .ففــي بــاد كثــرة تص ـ ّد الرشطــة ضحايــا العنــف االُرسي ،ألنــه يُعتــر "مســألة خاصــة" يجــب حلّهــا داخــل
االُرسة .ويف بحــث شــمل  30مــن أصــل  34مقاطعــة يف افغانســتان ،أجرتــه بعثــة امل ُســاعدة التابعــة لألمــم املتحــدة هناك،
465
تبـ ّـن أنّــه تقريبـاً يف كل قضيــة تــم التحقيــق فيهــا تــم اتهــام ضحايــا االغتصــاب بالعهــر.
وقــد ســبق للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة أن أخــذت التنميــط الجنــدري يف االعتبــار يف إحــدى قضايــا
االغتصــاب ،حيــث أكّــدت أن "التنميــط يؤثــر عــى حــق املــرأة يف إجـراء محاكمــة عادلــة ونزيهــة" وطلبــت مــن الدولــة
الطــرف ضــان أن تكــون جميــع اإلج ـراءات القانونيــة يف القضايــا التــي تشــمل جرائــم االغتصــاب وجرائــم العنــف
الجنــي األخــرى محايــدة ونزيهــة ،وأن ال تتأثــر باألحــكام املســبقة أو األفــكار النمطيــة الجندريــة" .ولتحقيــق ذلــك،
أمــرت اللجنــة باتخــاذ طائفــة واســعة مــن التدابــر ،التــي تســتهدف النظــام القانــوين ،لتحســن تعامــل القضــاء يف حــاالت
466
االغتصــاب ،فضـاً عــن التدريــب والتثقيــف لتغيــر املواقــف التمييزيــة تجــاه النســاء.
يتطلــب بنــاء القــدرات التــي تراعــي الفــوارق الجندريّــة ،يف الجهــات املعنيــة بإنفــاذ القانــون ،جهــو ًدا مؤسســية متواصلة
عــى شــكل برامــج مســتمرة للتدريــب والتعليــم وبنــاء القــدرات  ،مبــا يتــاىش مــع املعايــر وااللتزامــات الدوليــة ،وكذلــك
القوانــن الوطنيــة املعنيــة مبكافحــة التمييــز ،التــي كث ـرا ً مــا تظــل مجهولــة أو غــر مطبقــة ،وذلــك بهــدف ضــان
تغيــر املواقــف ،والتخلــص مــن النــاذج النمطيــة ،وأشــكال التعصــب .وهــو مــا ســبق أن أوضحتــه اللجنــة املعنيــة
بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة عندمــا أوصــت "بتدريبــات إلزاميــة ،متعــددة الثقافــات ،حساســة للجنــدر وللطفولــة،
تســتهدف الرشطــة وموظفــي العدالــة الجنائيــة واملهنيــن املشــاركني يف نظــام العدالــة الجنائيــة ،عــى مناهضــة جميــع
467
أشــكال العنــف ضــد املــرأة ،وتأثريهــا الضــار وعواقبهــا عــى كل مــن يتعــرض ملثــل هــذا العنــف".
ومــن التجــارب االيجابيــة املثــرة لالهتــام بهــذا الصــددُ ،يكــن اإلشــارة إىل مــا تقــوم بــه منظمــة ســاكيش ،وهــي منظمــة
هنديــة غــر حكوميــة ،تتــوىل تدريــب القضــاة نســاء ورجــاالً  ،ففــي ســنة  1996أجــرت ســاكيش مقابــات مــع  109مــن
قضــاة محاكــم املناطــق ،واملحاكــم العليــا للواليــات ،واملحكمــة العليــا للدولــة ،ومحاميــات ،ومتقاضيــات للنظــر يف أثــر
املفاهيــم القانون ّيــة ،وعمليــة صنــع القـرارات القضائيــة ،عــى النســاء الــايت يحــرن للمحاكــم .وقــد رأى حــوايل نصــف
القضــاة الذيــن متــت مقابلتهــم أن النســاء اللــوايت يتعرضّ ــن لإلســاءة عــى يــد أزواجهــن ملومــات بعــض الــيء ،يف حــن
قــال  % 68منهــم إن النســاء الــايت يرتديــن مالبــس مثــرة يجلــن االغتصــاب ألنفســهن .وإثر ذلــك وضعت ســاكيش برنامجاً
لتغيــر الخرافــات املتأصلــة عــن الجنــدر .وتــم تعميــم الربنامــج الحقـاً ليشــمل  16بلــدا ً يف منطقــة آســيا واملحيــط الهــادئ،
468
وبحيــث تجمــع ورشــات العمــل القضــاة واملنظــات غــر الحكوميــة واملتخصصــن يف الرعايــة االجتامعيــة وامل ُ ّدعــن.
( )
( )
( )
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واملالحظــة األساســية التــي ُيكــن اإلشــارة لهــا ،مــن خــال رصــد العديــد مــن املامرســات يف دول العــامل املختلفــة ،أن
موضــوع التأهيــل والتدريــب عــى تنفيــذ القوانــن الحساســة للجنــدر ،وتغيــر الصــورة النمطيــة الســائدة ،هــو أمــر ال
يحظــى غالبـاً بالج ّديــة الالزمــة ،فيتــم تجاهلــه ،أو تنفيــذه بطريقــة تفرغــه مــن مضمونه.حيــث ينظــر إىل التدريــب عــى
أنــه عــبء غــر رضوري ،أو أمــر شــكيل ال أهميــة لــه.
ولضامن تحقيق التدريب الهدف املرجو منه ،يجب مراعاة االعتبارات التالية:
•وجود أساس قانوين ُملزم للتدريب

فلضــان تأهيــل الجهــات املعنيــة بتنفيــذ القانــون ســيكون مــن املناســب أن تنــص القوانــن ذاتهــا عــى موضــوع
التدريــب ،مبــا يف ذلــك تخصيــص ميزانيــة واضحــة ومالمئــة لــه ،ليكتســب طابعــاً الزاميــاً .ولهــذا ينبغــي أن تنــص
الترشيعــات ذاتهــا عــى تدريــب املعنيــن بتنفيــذ تلــك الترشيعــات وبنــاء قدراتهــم مبــا يراعــي االعتبــارات الجندريــة.
مثــال ذلــك البنــد  42مــن القانــون الفلبينــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة وأطفالهــا ( )2004والــذي يقتــي مــن جميــع
الهيئــات املتصديــة للعنــف ضــد املــرأة وأطفالهــا أن تخضــع للتعليــم والتدريــب بشــأن (طبيعــة العنــف ضــد املــرأة
وســبل االنتصــاف للشــاكيات /الناجيــات مــن العنــف ،والخدمــات املتاحــة،
وأطفالهــا وأســبابه ،والحقــوق القانونيــة ُ
والواجبــات القانونيــة املفروضــة عــى ضبــاط الرشطــة املتمثلــة يف إجــراء التوقيــف وتقديــم الحاميــة واملســاعدة،
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وطرائــق معالجــة حــاالت العنــف ضــد املــرأة وأطفالهــا).
وحتــى إذا مل تنــص الترشيعــات ذاتهــا عــى الزاميــة هكــذا تدريــب فينبغــي أن تنــص الترشيعــات الناظمــة لعمــل
املعنيــن بتطبيــق تلــك القوانــن (القضــاة ،واملدعــن ،وأف ـراد تطبيــق القانــون ،واألطبــاء الرشعيــن ،وممثــي الدولــة
470
اآلخريــن) عــى االلت ـزام بإتبــاع تلــك التدريبــات قبــل الســاح لهــم مبزاولــة العمــل.
•أن يكون التدريب شامالً لكل املعنيني بتنفيذ القوانني
حيــث ينبغــي أن تتلقــى كافــة القــوى الفاعلــة داخــل قطــاع العدالــة تدريب ـاً عــى تنفيــذ تلــك القوانــن ،وعــى تأثــر
الجنــدر يف النظــام القانــوين والقضــايئ واإلج ـراءات القانونيــة الواجــب اتباعهــا عــى أســاس الجنــدر 471.كــا ينبغــي أن
يشــمل هكــذا تدريــب الفاعلــن غــر الرســميني املعنيــن أيضـاً بتنفيــذ تلــك القوانــن ،أو رصدهــا ،أو تقديــم الخدمــات
لضحاياهــا ،كمقدمــي الخدمــات املجتمعيــة وممثــي وســائل االعــام أيضـاً.
ومن املهم توفري هكذا تدريب للمعنيني عىل جميع املستويات ،مبا يف ذلك عىل صعيدي املحافظات واملقاطعات.
•أن يتخذ التدريب الطابع املؤسيس
ينبغــي كذلــك إضفــاء الطابــع املؤســي عــى مبــادرات التدريــب ووضعهــا يف إطــار منهــج درايس موحــد مــن أجل ضامن
اســتدامة النتائــج وتنفيــذ القوانــن ،مبــا يكفــل حصــول املــرأة عــى العدالــة .وينبغــي التأكيــد هنــا عــى وجــوب إدراج
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املســائل الخاصــة بقضايــا الجنــدر ضمــن املناهــج املعتمــدة يف معاهــد تدريــب القضــاة وأكادمييــات الرشطــة عــى حــد
ســواء ،لضــان أن يتخــذ األمــر طابعـاً رســمياً وملزمـاً ويحافــظ عــى الدميومــة واالســتمرار مبــا يكفــل ،مســتقبالً ودوريـاً،
وجــود أجيــال متالحقــة مــن جهــات إنفــاذ القانونيــة تتمتــع بحساســية ومراعــاة االعتبــارات الجندريــة يف ســياق إنفــاذ
القوانــن والترشيعــات.
مــن املامرســات الجيــدة بهــذا الصــدد نشــر ،عــى ســبيل املثــال ،إىل أن الوحــدات التعليميــة بشــأن الحقــوق االجتامعيــة
واالقتصاديــة للمــرأة ،والتمييــز الجنــدري ،واملســاواة الجندريــة يف مــكان العمــل ،هــي جــزء ال يتجــزأ مــن املنهــاج
الــدرايس اإللزامــي يف أكادمييــة القضــاة يف رصبيــا ،كــا تــم يف كولومبيــا وضــع بروتوكــول بشــأن منــع العنــف الجنــدري
يف حــاالت النـزاع املســلح ،وحاميــة ضحايــاه مــن النســاء ،وتعزيــز حقوقهــن ،وهــو بروتوكــول أصبــح إلزاميًــا يف جميــع
مؤسســات الحكومــة ،ويُســتخدم لتدريــب املوظفــن القانونيــن ،مبــن فيهــم أعضــاء النيابــة العامــة.
وســيكون مــن املفيــد للغايــة اقامــة رشاكات تشــمل املؤسســات القضائيــة الوطنيــة ومنظــات اﻤﻟﺠمتــع املــدين ،حيــث أن
إقامــة رشاكات مــع املؤسســات القضائيــة تســاعد عــى التواصــل مــع القضــاة الذيــن قــد يعرتضــون عــى تنــاول قضايــا
حقــوق املــرأة واملســاواة الجندريــة ،أو ال يشــاركون فيهــا عــادةً.
•أن يكون التدريب ُمحدداً ومتخصصاً

أحــد أبــرز أســباب فشــل العديــد مــن التدريبــات التــي تتــم عــى مســتوى العــامل هــو تكـرار تدريبــات عامة ،مستنســخة،
ومتشــابهة بغــض النظــر عــن مضمــون القانــون الــذي يتــم التدريــب عليــه والفئــات املســتهدفة بهــذا التدريــب .وهــو
مــا ينبغــي تالفيــه مــن خــال الرتكيــز عــى تصميــم التدريبــات املتخصصــة وامل ُلبيــة لالحتياجــات املطلوبــة .ولهــذا ينبغــي
العمــل املتكــرر واملنتظــم مــع الفئــة املســتهدفة لتحســن فهــم واقعهــا اليومــي وتلبيــة احتياجــاﺗﻬا بفعاليّــة وبالقــدر
الــكايف .وبالتــايل ينبغــي إجـراء مناقشــات تراعــي االعتبــارات الجندريــة مــع الفئة املســتهدفة قبــل وضع برنامــج التدريب،
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لتحقيــق الفائــدة املرجــوة .وينبغــي أيضـاً مراعــاة احتياجــات مختلــف فئــات النســاء ،عنــد وضــع املبــادرات.
كــا ينبغــي أن يتمحــور الرتكيــز عــى الجوانــب العمليــة لتنفيــذ القانــون أكــر مــن الرتكيــز عــى املناقشــات النظريــة
ملســألة املســاواة الجندريــة وحقــوق اإلنســان.

 .5اصالحات هيكلية أضافية
•الغــاء النصــوص القانونيــة التــي تتعــارض مــع مبــادئ حقــوق األنســان ومبــادئ املســاواة الجندريــة ومبــدأ عــدم
التمييز.
لضــان وجــود إطــار قانــوين متســق يع ـ ِّزز حقــوق اإلنســان للمــرأة واملســاواة الجندريــة والقضــاء عــى العنــف ضــد
املــرأة ،لجــأت العديــد مــن الترشيعــات إىل إلغــاء أو تعديــل النصــوص املتعارضــة أو غــر املنســجمة معهــا واملنصــوص
عليهــا يف ترشيعــات أخــرى .ويواجــه تنفيــذ القوانــن الحساســة للجنــدر تحديــات إضافيّــة عنــد تطبيقهــا عــى أرض
الواقــع ،منهــا مثـاً أن هــذه الترشيعــات قــد تتض ّمــن أحكامـاً تتعــارض مــع نصــوص واردة يف ترشيعــات أخــرى نافــذة
( )
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أيض ـاً يف الدولــة ،ودون النــص عــى آليــة واضحــة للرتجيــح بــن تلــك النصــوص املتعارضــة .كــا هــو حــال العديــد
مــن الــدول العربيــة التــي تبنــت ترشيعــات لحظــر العنــف ضــد املــرأة يف حــن أنهــا أبقــت نصوص ـاً أخــرى تجيــز
رشعــه يف قوانــن أخــرى تحــت ذريعــة " تأديــب الزوجــة" مبوجــب قوانــن األحــوال الشــخصية ،أو
هــذا العنــف وت ّ
االنتقــام منهــا بدافــع الــرف مبوجــب قوانــن العقوبــات النافــذة يف تلــك الــدول .ومــن األمثلــة االيجابيــة لتعديــل
القوانــن مــا جــرى باالقـران مــع القانــون األســايس بشــأن تدابــر الحاميــة املتكاملــة ضــد العنــف الجنــدري ( )2004يف
إســبانيا ،تعديــل عــدد مــن القوانــن األخــرى لضــان عــدم التضــارب ،ومنهــا النظــام األســايس للعــال ،وقانــون الجرائــم
االجتامعيــة والج ـزاءات ،وقانــون الضــان االجتامعــي العــام ،واألحــكام اإلضافيــة لقانــون امليزانيــة الوطنيــة ،والقانــون
املــدين ،والقانــون الجنــايئ ،وقانــون اإلجــراءات املدنيــة وقانــون اإلجــراءات الجنائيــة ،والقانــون الخــاص باملســاعدة
القانونيــة املجانيــة ،والقانــون األســايس الــذي ينظِّــم الحــق يف التعليــم.
•إنشاء أجهزة تنفيذ القانون الحساسة للجندر
لضــان وجــود أجهــزة تنفيــذ قانــون متخصصــة ومعنيــة بالحساســية الجندريــة ،ومؤهلــة للتعاطــي مــع تلــك القضايــا،
لجــأت بعــض الترشيعــات إىل إنشــاء محاكــم ووحــدات رشطــة متخصصــة ،حيــث تــم إنشــاء محاكــم متكاملــة متخصصــة
مبوجــب القانــون التأســييس بشــأن تدابــر الحاميــة املتكاملــة مــن العنــف الجنــدري ( )2004يف إســبانيا ،واملــادة  14مــن
قانــون ماريــا دا بنهــا ( )2006يف الربازيــل .ويف ر ّد منهــا عــى انخفــاض نســبة اإلدانــة ،أنشــأت جنــوب أفريقيــا محاكــم
الجرائــم الجندريــة ومراكــز ثوزوزيــا (املواســاة والتأهيــل) .وبحيــث تختــص هــذه املحاكــم بتنظيــم عمليــة ضبــط
قضايــا العنــف الجنــدري ومحاكمتهــا ،وقــد تــم تدريــب جميــع أفرادهــا عــى التعامــل مــع الجرائــم الجندريــة تحديــدا ً.
ـرس لخدمــة ضحايــا االغتصــاب .ويــرأس العمــل يف
وترتبــط مراكــز ثوزوزيــا بتلــك املحاكــم ،وهــي تعمــل كمركــز مكـ ّ
هــذا املركــز مديــر للمــروع ،يؤمــن خدمــات الرشطــة ،والرعايــة الصحيــة ،واالستشــارات والخدمــات القانونيــة تحــت
ســقف واحــد ،مبــا يتيــح حســن إدارة قضايــا االغتصــاب .وأســفر ذلــك عــن زيــادة يف معــدالت اإلدانــة بنســبة تـراوح بــن
 ،% 95 – 75فضـاً عــن القــدرة الحاليــة عــى الفصــل يف القضيــة يف غضــون ســتة أشــهر مــن تاريــخ البــاغ االويل عنهــا.
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وقبــل إنشــاء هــذه املراكــز ،كان الفصــل يف القضيــة الواحــدة يـراوح مــا بــن  18شــهرا ً وســنتني.
متخصصــة يف مجــال العنــف
متخصصــة ،ووحــدات ادعــاء عــام
كــا لجــأت ترشيعــات أخــرى إىل إنشــاء وحــدات رشطــة
ّ
ّ
ضــد املــرأة ،حيــث أقيمــت يف كثــر مــن مراكــز الرشطــة يف إيطاليــا أجهــزة تحقيــق خاصــة هدفهــا االســتجابة بشــكل أكرث
كفــاءة للنســاء الــايئ يُبلغــن عــن تعرضهــن للعنــف الجنــدري .و يف جامايــكا ،أنشــئت وحــدة للجرائــم الجندريــة ضمــن
مؤسســة الرشطــة ،بهــدف إيجــاد بيئــة تش ـ ِّجع الشــاكيات/الناجيات مــن العنــف عــى اإلبــاغ عــن حــوادث االعتــداء
الجنــدري وإيــذاء األطفــال؛ والتحقيــق بفاعليــة يف شــكاوى االعتــداء؛ وتقديــم الخدمــات اإلرشــادية والعالجيــة 474.ويف
الربازيــل ومنــذ صــدور قانــون ماريــا دا بينيــا بشــأن العنــف االرسي عــام  ،2006تــم منــح أقســام رشطــة املــرأة دورا ً رائــدا ً
يف الــروع يف االج ـراءات القانونيــة يف قضايــا العنــف ضــد املــرأة ،وأصبــح لــدى الرشطــة مســؤوليات أوســع يف تأمــن
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تدابــر الحاميــة ،وتقديــم أشــكال املســاعدة العاجلــة األخــرى للناجيــات.
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•االلتزام بصياغة وتنسيق الخطط الوطنية والقوانني والسياسات ذات الصلة مبا يتوافق مع منظور الجندر
لضــان وجــود إطــار لنهــج شــامل ومنســق إزاء تنفيــذ الترشيعــات الخاصــة بحاميــة املــرأة ،تنــص بعــض الترشيعــات
عــى وجــود خطــط وطنيــة تنســق السياســات املعنيــة بحاميــة املــرأة ،حيــث يُلــزم القانــون الصــادر يف أوروغــواي
الخــاص مبنــع العنــف العائــي والكشــف املبكــر عنــه وإيــاء االهتــام لــه والقضــاء عليــه ( )2002بتصميــم خطــة
وطنيــة ملكافحــة العنــف العائــي .فيــا تنــص املــادة  46مــن قانــون الجرائــم الجندريــة الصــادر يف كينيــا ( )2006عــى
أن يُعــد الوزيــر املختــص إطــارا ً سياســاتياً وطنيـاً ليسرتشــد بــه يف تنفيــذ القانــون وإدارتــه ،وأن يُ َراجــع اإلطــار السياســايت
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مــرة واحــدة عــى األقــل كل خمــس ســنوات.
•تأمني وانتظام التمويل الكايف ألجهزة تطبيق القانون
تســتخدم بعــض الجهــات مســألة االفتقــار إىل األمــوال الكافيــة ،كذريعــة لعرقلــة إنفــاذ القوانــن التــي تراعــي الفــوارق
الجندريــة ،لــذا ينبغــي ان تتضمــن الترشيعــات نصوصـاً رصيحــة بتخصيــص ميزانيــة للتنفيــذ ،عــن طريــق خلــق التـزام
عــام عــى الحكومــة بتوفــر ميزانيــة وافيــة لتنفيــذ األنشــطة ذات الصلــة بتطبيــق هــذه القوانــن الحساســة للجنــدر،
عــن طريــق الجهــات الحكوميــة املعنيــة أو املنظــات غــر الحكوميــة .وبهــذا الصــدد  ،يفــرض القانــون املكســييك بشــأن
متتــع املــرأة بحيــاة خاليــة مــن العنــف ( )2007التزامــات عــى الدولــة والبلديــات لتتخــذ تدابــر إداريــة وتدابــر متعلقــة
بامليزانيــة ،لضــان حقــوق املــرأة يف حيــاة خاليــة مــن العنــف.
•إنشاء آليات وتبني جزاءات لدعم تنفيذ وتقييم تطبيق القوانني الحساسة للجندر
أحــد التحديــات األساســية التــي توجــه تطبيــق هــذه القوانــن أيضـاً هــي غيــاب اإلرادة السياســية لتطبيقهــا ،إذ تصــدر
القوانــن دون إيــاء األهميــة الالزمــة لتفعيلهــا أو دون القناعــة الحقيقيــة بأهميتهــا وجدواهــا لتدخــل هــذه القوانــن
تدريجيــاً مرحلــة التجميــد فالتعطيــل فالنســيان وبشــكل يفرغهــا مــن مضمونهــا رغــم وجودهــا ويفــوت الفائــدة
الحقيقيــة مــن س ـ ّنها واعتامدهــا.
ملواجهــة هــذا التحــدي ولضــان الرقابــة عــى تنفيــذ القوانــن وضــان تفعيلهــا ،تنــص بعــض الترشيعــات عــى إنشــاء
آليــة محــددة لــإرشاف عــى عمليــة التنفيــذ وتقييمهــا واقــراح التعديــات الالزمــة إن ُوجــدت وصــوالً إىل فــرض
الج ـزاءات عــى الجهــات التــي تعرقــل أو تتقاعــس عــن تطبيــق هــذه الترشيعــات .ففــي الهنــدوراس تش ـكِّلت لجنــة
خاصــة مشــركة بــن املؤسســات لرصــد تنفيــذ قانــون مكافحــة العنــف األرسي ( ، )1997مك َّونــة مــن أعضــاء مــن
الحكومــة ومــن املجتمــع املــدين ،ويف ســنة  ،2004اقرتحــت اللجنــة تعديــات عــى القانــون ،مبــا يف ذلــك التوســع يف
األحــكام املتعلقــة بأوامــر الحاميــة وتجريــم حــاالت العنــف األرسي املتكــرر .ووافــق الكونغــرس عــى هــذه التعديــات
وصــارت ســارية املفعــول منــذ ســنة  .2006كــا نرصــد آليــات مامثلــة يف القانــون التأســييس لتدابــر الحاميــة املتكاملــة
مــن العنــف الجنــدري ،الصــادر يف إســبانيا يف العــام  ،2004والقانــون الفلبينــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة وأطفالهــا،
نصــت ترشيعــات أخــرى عــى إمكانيــة فــرض الجـزاءات ضــد الســلطات املختصــة التــي ال تتقيــد بأحــكام
 .2004فيــا ّ
الترشيعــات حيــث تنــص املــادة  5مــن قانــون تجريــم العنــف ضــد املــرأة يف كوســتاريكا ( )2007عــى أن املســؤولني
العموميــن الذيــن يتعاملــون مــع العنــف ضــد املــرأة "يجــب أن يترصفــوا برسعــة وبشــكل ف َّعــال ،مــع احـرام اإلجـراءات
وحقــوق اإلنســان للمــرأة املتــررة" وإال فإنهــم ســيواجهون اتهام ـاً بجرميــة التقصــر يف أداء الواجــب .كــا وتفــرض
()476
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املــواد  22و 23و 24مــن القانــون الخــاص بالعنــف ضــد املــرأة واألرسة ( )1998يف فنزويــا ،عقوبــات عــى الســلطات
يف مراكــز التوظيــف والتعليــم وغريهــا مــن األنشــطة ،واملوظفــن الفنيــن يف املجــال الصحــي ،وموظفــي نظــام العدالــة
477
الذيــن ال يضطلعــون باإلج ـراءات ذات الصلــة يف نطــاق اإلطــار الزمنــي املطلــوب.
ينبغــي اإلشــارة هنــا أيض ـاً إىل أهميــة أن تنــص القوانــن عــى آليــة واضحــة إلصــدار التقاريــر الدوريــة ،حــول تنفيــذ
وتقييــم القوانــن املراعيــة للجنــدر ،وتحديــد الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة ومهامهــا ،لضــان الرقابــة الفعالــة والدامئــة
واملســتمرة عــى عمليــة تنفيذهــا.

()477
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قائمة تدقيق الفصل الحادي عشر:
ضمانات تنفيذ القوانين الحساسة للجندر

يتعـ ّـن عــى املعنيــن بالترشيعــات الحساســة للجنــدر ،نســا ًء ورجــاالً ،إدراك أن الصياغــة الجيــدة للقانــون وحدهــا ال
تكفــي ،إذ أن التحــدي الالحــق ،بعــد صــدور الترشيــع ،هــو ضــان تنفيــذه بشــكل جيــد ينســجم مــع الغــرض الــذي
اعتمــد ألجلــه ،وكذلــك ضــان عــدم إفـراغ هــذا القانــون مــن مضمونــه أو تطبيقــه بصــورة مخالفــة لجوهــره والهــدف
منــه.
يتطلب ما سبق وجوب مراعاة االعتبارات التالية:

1.1الرقابة الدستورية عىل مضمون وتنفيذ القوانني
•ينبغــي تذليــل عقبــات الوصــول إىل املحكمــة الدســتورية ،وإتاحــة الفرصــة أمــام األشــخاص الطبيعيــن واالعتباريــن
للطعــن بتلــك القوانــن ،مــن أجــل متكــن النســاء املتــررات ،واملنارصيــن ،وكذلــك منظــات املجتمــع املــدين ،مــن
مامرســة هــذه الرقابــة ،والطعــن بالقوانــن غــر املنصفــة للنســاء أمــام املحاكــم الدســتورية.
•ضــان ألّ تقتــر رقابــة املحكمــة الدســتورية عــى مضمــون القانــون ،ســواء قبــل أو بعــد صــدوره ،بــل ينبغــي أن
تطــال أيضـاً كيفيــة تنفيــذه وهــو مــا يتطلــب أن تشــمل تلــك الرقابــة أيضـاً اللوائــح التنفيذيــة التــي تصــدر ،مــن
أجــل وضــع القانــون موضــع التطبيــق ،وكذلــك ينبغــي أن تطــال تفســر القانــون ذاتــه.

 .2وجود قضاء مستقل ونزيه ومدرِك لالعتبارات الجندرية
يتعي تطبيق القوانني والسياسات التي تضمن نزاهة القضاء وإدراكه لألعتبارات الجندرية.
• ّ

•ينبغــي الحــد مــن الســلطة التقديريــة املمنوحــة للقــايض مبوجــب نصــوص القانــون ،والتــي كثــرا ً مــا يُســاء
اســتخدامها ضــد مصلحــة النســاء.
•ضــان متثيــل النســاء يف القضــاء متثيـاً كافيـاً ،مبــا يف ذلــك مراعــاة األدوار املتعــددة للنســاء والرجــال يف ترصيــف
األعــال داخــل الســلطة القضائيــة.

 .3تقديم خدمات املساعدة القانونية للنساء وأزالة عوائق التامس العدالة
•العمل عىل إزالة العقبات والعوائق التي تقيّد حق املرأة يف التامس العدالة.

•ضــان معرفــة النســاء بحقوقهــن ،وبالقوانــن املتعلقــة بهــا ،فضـاً عــن تقديــم تلــك الخدمــات القانونيــة بصــورة
مجانيــة ،وااللتـزام بتأمــن التمويــل الــازم لذلــك.
•متكــن النســاء مــن اللجــوء للقضــاء الرســمي ،بــدالً مــن إلزامهــن بآليــات العدالــة التقليديــة أو املجتمعيــة غــر
املنصفــة للنســاء.

 .4رفع قدرات الجهات املعنية بتنفيذ القانون من خالل التدريب عىل التنفيذ السليم للقوانني
الحساسة للجندر
•عــى التدريــب أن يكــون ُملزم ـاً ،وشــامالً لــكل املعنيــن بتنفيــذ القوانــن ،وأن يتخــذ الطابــع املؤســي ،إضاف ـ ًة
إىل أن يكــون ُمح ـ ّددا ً ومتخصص ـاً.
•تعديــل املناهــج امل ُعتمــدة يف معاهــد تدريــب القضــاة وأكادمييــات الرشطــة ،لضــان رفــع قــدرات جهــات إنفــاذ
القانــون باالعتبــارات الجندريــة يف ســياق تنفيــذ القانــون وتطبيقــه.
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 .5أصالحات هيكلية أضافية
•النــص رصاحــة عــى إلغــاء كافــة النصــوص القانونيــة ،املوجــودة يف قوانــن أخــرى ،واملتعارضــة مــع القوانــن
الحساســة للجنــدر.
•إنشاء أجهزة متخصصة إلنفاذ القوانني املراعية لالعتبارات الجندرية.
•إيجــاد آليــة واضحــة و ُملزمــة للرقابــة عــى حســن تنفيــذ تلــك القوانــن ،مبــا يف ذلــك تنظيــم عمليــة إصــدار
التقاريــر والتقييــات ،وصياغــة وتنفيــذ الخطــط الوطنيــة ،وصــوالً إىل فــرض الجـزاءات عــى الجهــات التــي تعرقــل
أو تتقاعــس عــن تطبيــق هــذه الترشيعــات.
الحساسة للجندر.
• رضورة تأمني املوارد املالية الالزمة لحسن تنفيذ القوانني ّ
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"ﻳﻬــﺪف اﻟﺠــﺰء اﻟﺜﺎين ﻣﻦ ﺳﻠﺴــﻠﺔ  ، ABCاﻟﺪﻟﻴﻞ إﱃ ﺗﴩﻳﻌﺎت
ﻣﺘﻮاﻓﻘــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻨــﻮع اﻻﺟﺘامﻋــﻲ )اﻟﺠﻨــﺪر( ،إﱃ إﻟﻘــﺎء ﻧﻈــﺮة
ﺛﺎﻗﺒــﺔ ،وﺗﺤﻔﻴــﺰ ﻟﻠﻨﻘــﺎش ،وﺗﺸــﺠﻴﻊ ﻋــﲆ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﻧﻘﺪﻳّــﺔ
ﻟﻠﺘﴩﻳﻌــﺎت ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻨﻈــﻮر اﳌﺴــﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳــﺔ .ﻳﻄﻤــﺢ
ﻫــﺬا اﻟﺪﻟﻴــﻞ إﱃ أن ﻳﺼﺒــﺢ أدا ًة ﻟﻠﺘﻐﻴــري ،وﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ ﻟﻠﻤﴩﻋــني
واﳌﺤﺎﻣــني وﻏريﻫــﻢ ﻣــﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴــني ،وﺻﺎﻧﻌــﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت،
وﻛﺬﻟــﻚ ﻧﺸــﻄﺎء ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ،واﳌﻨﻈــامت اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ،
واﳌﺠﺘﻤﻌــﺎت اﳌﺤﻠﻴــﺔ .ﻛــام ﻧﺄﻣــﻞ أﻳﻀــﺎً أن ﻳﻜــﻮن اﻟﺪﻟﻴــﻞ
وأي
ﻣﻔﻴــ ًﺪا ﻟﻠﺼﺤﻔﻴــني واﳌﻌﻠﻤــني واﻷﻛﺎدميﻴــني واﻟﻄــﻼبّ ،
ﺷﺨﺺ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﴩﻳﻊ".

