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شكروتقدير

تود مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعرب عن شكرها لألفراد 
يف  شاركوا  أو الذين  املنشور،  هذا  إلعداد  ودعمًا  واقتراحات  تعليقات  قدموا  الذين 
اخلاص  تقديرها  تسجل  أن  املفوضية  وتود  اخلاصون.  املقررون  أجراها  اليت  املشاورات 
للمسامهات املقدمة من أليسون أغاروال، وريبيكا براون، وكريستيان كورتيس، وغراشييال 
هوسر،  ودنيس  غوميه،  ومايرا  غازي،  هبرام  فلوريس،  وأماندا  فرحة،  وليالين  ديدي، 

وشيشيليا مولر، ولوشيندا أو هانلون، وبيترس كودرانيت.



1موجزتنزيوم

موجزتنزيوم
حيظى احلق يف السكن الالئق باعتراف واضح يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، 
مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي ينص على 
"حق كل شخص يف مستوى معيشي كاٍف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء 

والكساء واملأوى، وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه املعيشية" )الفقرة 1 من املادة 11(.
على أن أكثر من مليون شخص يعيشون يف أحياء فقرية ومستوطنات غري رمسية يف 
ظروف غري مستقرة هتدد صحتهم، بل وبقاءهم. وعالوة على ذلك ال جيد زهاء 100
بالقوة  آخرون  ماليني  ويطرد  األيام.  من  يوم  أي  يف  يأويهم  مسكنًا  شخص  مليون 
أو يشردون من منازهلم سنويًا. ويشري أحد التحليالت اجلنسانية إىل أن ذلك يؤثر على 
املرأة بشكل خاص، ويهدف هذا املنشور إىل إلقاء بعض الضوء على األسباب الرئيسية 

الكامنة وراء هذه احلالة.
م هذا املنشور ملحة عامة عن مدلول حق اإلنسان يف السكن الالئق والقصد من  ويقدِّ
ذلك وما ينطوي عليه من آثار، ويبني العقبات اليت حتول حبكم القانون وحبكم الواقع دون 

متتع املرأة يف مجيع أحناء العامل هبذا احلق متتعًا فعليًا.
التمييز  أثر  العديد من آليات حقوق اإلنسان على مر السنوات االنتباه إىل  ولفت 
وانعدام املساواة بني اجلنسني على متتع املرأة باحلق يف السكن الالئق. ويف عام 2000، 
الالئق،  بالسكن  املعين  األول  اخلاص  املقرر  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم  جلنة  كلَّفت 
السيد ميلون كوثاري )اهلند(، يف قرارها 49/2002، مبهمة رفع تقرير عن املرأة والسكن 
الالئق، وقررت إبقاء مسألة مساواة املرأة يف ملكية األرض وإمكانية حيازهتا والتحكم فيها 
ومساواهتا يف حقوق التملك والسكن الالئق ضمن جدول أعماهلا. ويستخلص هذا املنشور 
املشاورات  أساس  على  املرأة  بشأن حقوق  استنتاجات  من  اخلاص  املقرر  إليه  ما توصل 
القطرية،  والبعثات  من 2002 حىت 2006،  الفترة  املدين خالل  املجتمع  مع  اإلقليمية 
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واإلفادات واملعلومات اليت أدلت هبا جمموعات القواعد الشعبية املحلية)1(. ويستفيد املنشور 
السيدة  الالئق،  املعنية بالسكن  الثانية  املقررة اخلاصة  العمل الذي اضطلعت به  أيضًا من 
الثانية قد  املقررة اخلاصة  ُعينت يف عام 2008. وكانت  اليت  )الربازيل(  راكيل رولنيك 
املرأة  موضوع  حول  العامل  نطاق  على  اإلنترنت  عرب  مشاورات  عام 2011  يف  بدأت 
تقريرها  نتائج يف  من  إليه  ما توصلت  قدَّمت  عام 2012،  وحقها يف سكن الئق، ويف 
واحلق يف  املرأة  موضوع  بتحليل  أيضًا  ويتصل  اإلنسان.  إىل جملس حقوق  لعام 2012 
السكن الالئق ما اضطلعت به املقررة اخلاصة الثانية من عمل حول أثر األزمة املالية على 

احلق يف السكن الالئق وعملها يف جمال تغيُّر املناخ.
لألمم  التابعة  األخرى  اإلنسان  حقوق  آليات  عمل  أيضًا  املنشور  هذا  ويتناول 
املعنية  واللجنة  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  املعنية  اللجنة  مثل  املتحدة، 
بالقضاء على التمييز ضد املرأة. ويستفيد املنشور أيضًا من ورقات ُأعدت بتكليف خاص 
توخيًا للمزيد من التحليل املتعمق ملواضيع حمددة. ويشري املنشور إىل الصالت املفاهيمية 
واملمارسات اإلجيابية وآثار السياسات بالنسبة للدول، ووكاالت وهيئات األمم املتحدة، 

واملجتمع املدين.
وينقسم املنشور إىل أربعة أقسام موضوعية. ويلي املقدمة الفصل األول الذي يتناول 
بالوصف اأُلطر القانونية والسياسية الدولية إلعمال حق املرأة يف السكن الالئق، مبا يف ذلك 
التمييز واملساواة، واإلعمال التدرجيي للحقوق  معاهدات حقوق اإلنسان، ومبادئ عدم 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ويبني الفصل الثاين األسباب الكامنة الرئيسية اليت تتراوح 
بني القوانني النظامية التمييزية والقوانني واملمارسات العرفية، وعدم إمكانية الوصول إىل 
ُسبل االنتصاف القانونية وغريها. وأخريًا يتناول الفصل الثالث بالتفصيل عددًا من املسائل 
والديين  الثقايف  واالعتراف  املتردية،  املعيشية  والظروف  القسري،  اإلخالء  مثل  املختارة، 

حبقوق املرأة، مع التركيز على أوجه الشبه واالختالف اإلقليمية.

.E/CN.4/2006/118و E/CN.4/2005/43و E/CN.4/2003/55 انظر أيضًا )1(



3موجزتنزيوم

املنشور  هذا  يوضح  الوطنية،  التمييزية  القوانني  على  الضوء  تسليط  إىل  وباإلضافة 
العقبة  القانونية والفعلية حلق املرأة يف السكن الالئق تشكل  الثغرة بني احلماية  كيف أن 
أن  املنشور  ويؤكد  أمجع.  العامل  يف  الالئق  السكن  يف  حقها  إعمال  أمام  احلالية  احلامسة 
القانون يف الكثري من البلدان حيمي حقوق املرأة، وإن كانت املرأة يف الواقع العملي حمرومة 
اجتماعيًا واقتصاديًا وتعاين متييزيًا فعليًا يف حقوق السكن واألراضي واملرياث. وتتجلى 
هذه العقبة بوضوح يف القوانني اليت تبدو يف ظاهرها حمايدة جنسانيًا وتفسر وتنفذ مبا يسيء 

إىل املرأة ويشكل متييزًا ضدها.
اليت  االنتهاكات  الالئق  السكن  يف  املرأة  حق  إعمال  أمام  الرئيسية  العقبات  ومن 
تتعرض له حتديدًا خمتلف فئات النساء، مثل ضحايا العنف املزنيل؛ واملترمالت واملطلقات 
واملنفصالت عن أزواجهن؛ واإلناث اللوايت يعلن أسرهن؛ والنساء ضحايا اإلخالء القسري؛ 
ونساء السكان األصليني والقبائل؛ والنساء املعوقات؛ والنساء يف حاالت الصراع وما بعد 
األصل  إىل جمتمعات مصنَّفة حسب  املنتميات  والنساء  املهاجرات؛  والعامالت  الصراع؛ 
أو نوع العمل؛ وخادمات املنازل؛ والسجينات؛ واملشتغالت بالبغاء؛ واملثليات ومغايرات 
خمتلفة  سكنية  ظروفًا  العوامل  من  جمموعة  بسبب  النساء  هذه  وتواجه  اجلنسانية.  اهلوية 

وُيحرمن على األرجح من املأوى أو يعشن يف مسكن غري الئق. 
تعانيها  اليت  الالئق  السكن  انتهاك احلق يف  الضوء على حاالت  ومن شأن تسليط 
خمتلف فئات النساء املستضعفات أن يربز أثر التمييز املتعدد اجلوانب الذي تواجهه املرأة 
بسبب نوع اجلنس، والعرق، والطائفة، واألصل اإلثين، والسن، وغري ذلك من العوامل، 
واالقتصادية  االجتماعية  املوارد  إىل  النسيب  افتقارهن  بسبب  عديدة  وكذلك يف حاالت 

وعدم قدرهتن على الوصول إليها.
وهناك أمثلة ملبادرات اختذهتا النساء ومجاعات املرأة يف مجيع أحناء العامل من أجل 
التصدي هلذه املسائل العامة واملحددة، وهي أمثلة تبني مدى القوة واإلبداع لدى حاالت 
بعينها من النساء واملجتمعات املحلية اليت تصدت النتهاكات حق املرأة يف السكن الالئق 
حملية  جمتمعات  هبا  اضطلعت  ملشروعات  كثرية  أمثلة  أيضًا  وهناك  واملرياث.  واألراضي 
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بالتعاون أحيانًا مع الدول للتعامل اإلجيايب مع احتياجات وانتهاكات حقوق املرأة. ويسلط 
هذا املنشور أضواًء على بعض تلك األمثلة. ويرمي ذلك بالتايل إىل حتقيق هدف من شقني، 
باحلق يف  متتعًا كاماًل  املرأة  متتع  دون  اليت حتول  الرئيسية  العقبات  على  الضوء  إلقاء  مها 
السكن الالئق، وتقدمي التوجيه بشأن تدابري منع واستئصال ما تواجهه املرأة من متييز، مبا يف 

السكن. ذلك ما تتعرض له من عنف، فيما يتعلق حبقها يف



5

مقدمة
يف  وطفل  وشاب  ورجل  امرأة  كل  حق  هو  املالئم  السكن  يف  اإلنسان  حق 
السلم  ظل  يف  فيه  ويعيش  إليه  ينتمي  حملي  وجمتمع  يؤويه  آمن  بيت  على  احلصول 

والكرامة.
ميلون كوثاري، مقرر األمم املتحدة اخلاص السابق املعين بالسكن الالئق.

باإلضافة إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )املادة 25( فإن أهم اعتراف دويل باحلق 
يف السكن الالئق بوصفه أحد عناصر احلق يف مستوى معيشي مالئم يرد يف العهد الدويل 
األطراف  الدول  أن  على  ينص  الذي  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص 
"]...[ تقر حبق كل شخص يف مستوى معيشي كاٍف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم 

من الغذاء والكساء واملأوى" )الفقرة 1 من املادة 11(.
وبزغت يف سبعينات ومثانينات القرن املاضي محالت وطنية وحركات ونضاالت 
يف دول عديدة من أجل اعتبار السكن حقًا من حقوق اإلنسان. من ذلك مثاًل أن اهلند 
يف أواخر مثانينات ومطلع تسعينات القرن املاضي شهدت مقابالت واجتماعات باللغات 
توصلت إليه احلملة  املحلية الدارجة جلمع معلومات عما يعنيه السكن للناس. وكان ما
فيه،  يعيشون  آمن  مكان  وهو  إليه،  ينتمون  مكانًا  يعين  للناس  بالنسبة  املسكن  أن  هو 
من  العديد  الربازيل ويف  مماثلة يف  وأقيمت محالت  أربعة جدران وسقف.  وليس جمرد 
مؤمتري  سياق  يف  اجلماعية  التجارب  ونوقشت  املتحدة.  اململكة  ويف  األفريقية  البلدان 
لتوفري  العاملية  واالستراتيجية  و1996(   1976( البشرية  للمستوطنات  املتحدة  األمم 

املأوى )2000-1988(.
وال يزال احلق يف السكن الالئق غري مكفول يف كل مناطق العامل، ال سيما للفئات 
املستضعفة من النساء، وكذلك لفئات معيَّنة من الرجال، مثل الرجال املنتمني إىل مجاعات 
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العنف ضد  الصالت بني  العقود األخرية حنو  الدولية يف  املحافل  اهتمام  األقليات. واجته 
املرأة، مبا فيه العنف املزنيل، وعدم التمتع باحلق يف السكن الالئق. وأكدت مقررة األمم 
املتحدة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه يف تقريرها لعام 2000 عن 
السياسة االقتصادية واالجتماعية وآثارها على العنف ضد املرأة)2( أن فقر املرأة، مقرونًا 
بنقص بدائل اإلسكان، جيعل من الصعب عليها االبتعاد عن أوضاع العنف داخل األسرة، 
وأكدت جمددًا أن لعمليات إعادة اإلسكان قسرًا والطرد من املزنل واألرض بالقوة أثرًا 
أكثر حدة على املرأة منه على الرجل، خاصة عندما ترتكب تلك االنتهاكات من الزوج 
أو أقارب الزوج. ويف عام 2009، ذكرت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه 
وعواقبه أن "األثر الذي تتركه عمليات اإلخالء اليت تنفذها يف معظم األحيان امليليشيات 
أو القوات املسلحة هو أثر مدمِّر للغاية على النساء ويرتبط بارتفاع معدالت العنف البدين 
والنفسي واالقتصادي قبل عمليات اإلخالء وأثناءها وبعدها. وينطبق هذا الوضع على كل 
من العنف املمارس ضد املرأة على يد سلطات الدولة، واجلهات الفاعلة من غري الدول، 
وأفراد املجتمعات املحلية، فضاًل عن العنف الذي تتعرض له من شريكها أو أقارهبا داخل 

املزنل")3(. 
وعيَّنت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف عام 2000 أول مقرر خاص معين 
يف  للحق  املكونة  العناصر  من  كعنصر  الالئق  السكن  على  واليته  تركز  الالئق  بالسكن 
م  مستوى معيشي مالئم يف سياق عدم التمييز)4(. وطلبت اللجنة إىل املقرر اخلاص أن يقدِّ
تقريراُ عن حالة إعمال احلقوق ذات الصلة التطورات املتصلة هبذه احلقوق يف مجيع أحناء 
على  فائدة  بأكرب  تعود  اليت  اجليدة  واملمارسات  والسياسات  القوانني  مبا يف ذلك  العامل، 
التمتع حبقوق السكن، وعما يواَجه من صعوبات وعقبات على املستويني املحلي والدويل، 
وإقامة حوار منتظم مع الدول، وتشجيع التعاون بينها، وتقدمي املساعدة إليها فيما تبذله 

.E/CN.4/2000/68/Add.5 )2(
A/HRC/11/6/Add.6، الفقرة 85. )3(

القرار 9/2000. )4(
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من جهود لضمان تلك احلقوق. وُطلب حتديدًا من املقرر اخلاص أن يأخذ مبنظور يراعي 
نوع اجلنس يف كل أنشطته. 

كل  أن  أساس  على  شاماًل  هنجًا  هبا  ُكلفت  اليت  للوالية  أدائي  يف  اتبعت  لقد 
حقوق اإلنسان مترابطة وغري قابلة للتجزئة. وال ميكن إعمال احلق يف السكن الالئق 
الغذاء، واملاء،  قبيل احلق يف  إعمااًل كاماًل ما دام منفصاًل عن احلقوق األخرى، من 
وأمن  الشخصي،  واألمن  واملمتلكات،  والعمل،  والصحة،  والكهرباء،  واإلصحاح، 
املزنل، واحلماية من املعاملة غري اإلنسانية أو املهينة. واقتضى مين ذلك النهج أن أتناول 
واإلخالء  األرض،  امتالك  ذلك  مبا يف  الالئق،  بالسكن  املتصلة  املسائل  من  جمموعة 
العوملة.  وأثر  والفقر،  والصحة،  واإلصحاح،  املياه  على  احلصول  وإمكانية  القسري، 
قوي  منظور جنساين  بلورة  على  العريض  اإلطار  وركزت بشكل خاص ضمن هذا 
يتفق مع احلق يف عدم التمييز وحقوق الفئات اخلاصة، مثل األطفال والشعوب األصلية 

واألقليات.
املصدر: البيان الذي ألقاه السيد ميلون كوثاري، املقرر اخلاص املعين بالسكن 

الالئق، أمام جلنة حقوق اإلنسان، 4 نيسان/أبريل 2003.

ويف الوقت ذاته، أكدت جلنة حقوق اإلنسان دومًا يف قراراهتا بشأن مساواة املرأة 
يف ملكية األرض وإمكانية حيازهتا والتحكم فيها ومساواهتا يف حقوق التملك والسكن 
حيازة  بإمكانية  فيما يتعلق  القانونية،  الناحية  من  املرأة،  تواجهه  الذي  التمييز  أن  الالئق 
الالزم  بالتمويل  وفيما يتعلق  فيها،  والتحكم  واقتنائها  واملساكن  واملمتلكات  األرض 
لألرض واملمتلكات واملساكن، يشكل انتهاكًا حلق املرأة اإلنساين يف احلماية من التمييز)5(. 
وأكدت اللجنة أيضًا من جديد التزام الدول باختاذ كافة التدابري املناسبة للقضاء على التمييز 
ضد املرأة من ِقبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، ال سيما مؤسسات اإلقراض املالية. 

القرار 13/2000، والقرار 34/2001، والقرار 49/2002، والقرار 22/2003، والقرار 21/2004،  )5(
والقرار 25/2005.
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وأوصت اللجنة بأن تقوم مؤسسات التمويل اإلسكاين واملرافق االئتمانية بالتصدي للتمييز، 
وشجعت اهليئات الوطنية وهيئات األمم املتحدة املتخصصة على توفري املوارد واملعلومات 
وتقدمي التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتعلق مبساواة املرأة يف ملكية األرض وإمكانية 
حيازهتا والتحكم فيها ومساواهتا يف حقوق التملك والسكن الالئق. ودعت اللجنة املقرر 
اخلاص إىل إعداد دراسة ورفع تقرير عن املرأة والسكن الالئق وباألخص مساواة املرأة يف 
ملكية األرض وإمكانية حيازهتا والتحكم فيها ومساواهتا يف حقوق التملك والسكن الالئق.
مع  إقليمية  مشاورات  إجراء  املهمة  تلك  إجناز  يف  املستخدمة  املنهجية  ومشلت 
منظمات املرأة على مستوى القواعد الشعبية. وعقدت منذ عام 2002 مشاورات يف مشال 
املحيط  ومنطقة  األوسط،  والشرق  واجلنوبية،  الوسطى  وأمريكا  وآسيا،  أفريقيا،  وشرق 
اهلادئ، وأمريكا الشمالية، وآسيا الوسطى، وأوروبا الشرقية، ومنطقة البحر املتوسط)6(. 
ومراعاة للسياقات املحلية، سلطت كل مشاورة الضوء على مواضيع حمددة تتصل بالسكن 
الالئق، مثل العنف ضد املرأة أو متلك األراضي واملرياث. وأظهرت اإلفادات املقدمة من 
األفراد والقواعد الشعبية ومجاعات املجتمع املدين حجم االنتهاكات اليت تتعرض هلا املرأة 
كما تناولت  الالئق.  السكن  لتوفري  املتبعة  واالستراتيجيات  الالئق  بالسكن  فيما يتصل 
أيضًا  وأكدت  وتنفيذها،  والسياسات  القوانني  بني  الفجوة  أسباب  بالتفصيل  اإلفادات 

املشاورات اإلقليمية: املشاورة اإلقليمية األفريقية للمجتمع املدين بشأن املرأة والسكن الالئق )نريويب، تشرين  )6(
املرأة يف  املرأة وبني حق  العنف ضد  الترابط بني  األول/أكتوبر 2002(؛ واملشاورة اإلقليمية آلسيا حول 
السكن الالئق )دهلي، تشرين األول/أكتوبر 2003(؛ واملشاورة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والكارييب حول 
املرأة والسكن الالئق )مكسيكو، كانون األول/ديسمرب 2003(؛ واملشاورة اإلقليمية للشرق األوسط ومشال 
أفريقيا حول حق املرأة يف السكن الالئق وحيازة األرض )اإلسكندرية، مصر، متوز/يوليه 2004(؛ واملشاورة 
اإلقليمية ملنطقة املحيط اهلادئ حول حق املرأة يف السكن الالئق وحيازة األرض )نادي، فيجي، تشرين األول/

أكتوبر 2004(؛ واملشاورة اإلقليمية ألمريكا الشمالية حول حق املرأة يف السكن الالئق )واشنطن العاصمة، 
تشرين األول/أكتوبر 2005(؛ واملشاورة اإلقليمية آلسيا الوسطى/أوروبا الشرقية حول حق املرأة يف السكن 
الالئق )تشرين الثاين/نوفمرب 2005(؛ واملشاورة اإلقليمية ملنطقة البحر األبيض املتوسط حول حق املرأة يف 
السكن الالئق )برشلونة، إسبانيا، آذار/مارس 2006(. وميكن االطالع على تقارير هذه املشاورات يف هذا 
اإلنترنت  شبكة  على  www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/WomenAndHousing.aspx املوقع

)مت الدخول إىل املوقع يف 13 آذار/مارس 2012(.
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املرأة يف إطارها متييزًا  اليت تعاين  املعقدة  السياقات  احلاجة إىل هنج متكامل يعاجل بفعالية 
وانتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان)7(. 

للعمل مع  املدين  املجتمع  أمام مجاعات  أيضًا فرصة  اإلقليمية  املشاورات  وأتاحت 
التواصل  لتحسني  وسيلة  وكانت  احلاالت،  بعض  األوىل يف  للمرة  املتحدة  األمم  آليات 
النسائية واجلماعات  اجلماعات  الالئق بني  السكن  املرأة يف  املتعلقة حبق  األفكار  وتالقي 
املعنية بالسكن. واألمر املهم هو أن مجاعات املجتمع املدين قامت بالعديد من إجراءات 
املتابعة عقب املشاورات. وعلى سبيل املثال، جنحت اجلماعات يف منغوليا يف الدعوة إىل 
تضمني تشريعات البلد اجلديدة املتعلقة مبكافحة العنف األسري أحكامًا حلماية حق املرأة يف 
السكن الالئق؛ وعقدت مشاورات متابعة على املستوى الوطين يف العديد من بلدان أمريكيا 
الالتينية ويف أستراليا؛ كما عقد مؤمتر لتعزيز الدروس املستفادة من املشاورات اإلقليمية 
الربازيل(، وذلك مبشاركة من  العاملي لعام 2005 يف  حىت اآلن )يف املحفل االجتماعي 

بعض النساء الاليت أدلني بشهاداهتن خالل تلك املشاورات.
ويستخلص هذا املنشور االستنتاجات اليت توصل إليها املقرر اخلاص األول يف عمله 
بشأن املرأة والسكن الالئق. ويستفيد املنشور من البحث الذي أجراه املقرر اخلاص منذ 
االستبيانات،  على  احلكومية  واملنظمات غري  احلكومات  ردود  ذلك  مبا يف  عام 2002، 
واملعلومات املجمعة من بعثات تقصي احلقائق القطرية، والشهادات والتقارير املقدمة من 
املدين.  املجتمع  ومجاعات  الشعبية  القواعد  مع  أجريت  اليت  اإلقليمية  املشاورات  خالل 
ويستند املنشور أيضًا إىل العمل الذي اضطلعت به املقررة اخلاصة الثانية املعنية بالسكن 
الالئق، السيدة راكيل رولنيك )الربازيل(، اليت تولت مهام منصبها يف عام 2008، مبا يف 
ذلك املشاورة اليت أجرهتا يف عام 2011 عرب اإلنترنت على نطاق العامل حول موضوع 
املرأة وحقها يف السكن الالئق، واليت عرضت نتائجها يف تقريرها إىل جملس حقوق اإلنسان 
يف عام 2012. ويستفيد املنشور كذلك من عمل املقررة اخلاصة يف حتليل أثر األزمة املالية 
وأزمة تغيُّر املناخ على التمتع باحلق يف السكن الالئق، مع االهتمام على وجه اخلصوص 

E/CN.4/2005/43، الفقرة 17. )7(
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باألثر اجلنساين. ويشري املنشور أيضًا إىل عمل آليات حقوق اإلنسان األخرى، مثل اللجنة 
املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد 
على  حمددة،  لقضايا  املتعمق  التحليل  من  املزيد  أجل  من  أيضًا،  الدراسة  وتعتمد  املرأة. 

استنتاجات هيئات األمم املتحدة األخرى والورقات اليت ُأعدت بتكليف خاص.





املرأة واحلق يف السكن الالئق

اإلطارالسياسي أواًل-
والقانوينحلقاملرأة
يفالسكنالالئق



13 اإلطارالسياسيوالقانوينحلقاملرأةيفالسكنالالئق أواًل-

من املهم لبلورة فهم كامل آلثار التمييز وعدم املساواة على حق املرأة يف السكن 
املصادر توجيهًا  الالئق. وتوفر جمموعة من  السكن  اإلنساين يف  ما يقتضيه احلق  توضيح 
بشأن مدلول "احلق يف السكن الالئق". وعالوة على املواد ذات الصلة يف معاهدات حقوق 
اإلنسان األساسية، سامهت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان اليت تستعرض تنفيذ معاهدات 
حقوق اإلنسان وتساعد الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا القانونية، بتفسريات قاطعة 
ملعايري احلق يف السكن الالئق. وباملثل فإن االلتزامات السياسية اإلقليمية والعاملية تلقي هي 

األخرى الضوء على اإلطار السياسي والقانوين. 

اإلطاراملعيارمالدويل ألف-

حيظى احلق يف السكن الالئق باعتراف على نطاق واسع يف قوانني حقوق اإلنسان 
الدولية واإلقليمية والوطنية)8(. وترد أوىل اإلشارات الدولية إىل هذا احلق يف اإلعالن العاملي 
يف  الحقًا  ذلك  تقنني  وجرى   .)25 املادة  من   1 )الفقرة  لعام 1948  اإلنسان  حلقوق 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966 )الفقرة 1 من 
املادة 11( الذي يعد أهم مصدر قانوين دويل للحق يف السكن الالئق. ويشيع يف األغلب 
االعتراف باحلق يف السكن الالئق بوصفه أحد العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي 

مالئم، وإن كان يفهم يف العادة بأنه حق إنساين قائم بذاته. 
ووفقًا للعهد:

تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف مستوى معيشي كاٍف له 
متواصل  حتسني  يف  وحبقه  واملأوى،  والكساء  الغذاء  من  حباجته  ما يفي  يوفر  وألسرته، 
لظروفه املعيشية. وتتعهد الدول األطراف باختاذ التدابري الالزمة إلنفاذ هذا احلق، معترفة 

www.ohchr.org/EN/Issues/ ميكن االطالع على قائمة شاملة باملعايري الدولية ذات الصلة يف هذا املوقع )8(
آذار/  13 يف  زيارته  )متت  اإلنترنت  شبكة  على  Housing/Pages/InternationalStandards.aspx

.)2012 مارس
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يف هذا الصدد باألمهية األساسية للتعاون الدويل القائم على االرتضاء احلر )الفقرة 1 من 
املادة 11(. 

وهذه املادة مهمة من نواٍح عديدة. فهي أواًل تضمن هذا احلق "لكل شخص" دومنا 
متييز. وهي ثانيًا ليست جامدة بطبيعتها، بل تكفل أيضًا للشخص حقه يف "حتسني متواصل 
لظروفه املعيشية". وثالثًا، تقتضي املادة من الدول اختاذ "التدابري الالزمة" لضمان إنفاذ احلق 

يف السكن الالئق.
أساس  على  التمييز  الدولية حظر  اإلنسان  معاهدات حقوق  معظم  أيضًا  وتكرس 
اجلنس وتنص على أنه ينبغي التمتع باحلقوق املنصوص عليها فيها دومنا متييز على أساس 

اجلنس من بني ُأسس أخرى.
وترد أيضًا أحكام دولية ملزمًا قانونًا وتعترف اعترافًا مباشرًا أو غري مباشر باحلق يف 

السكن الالئق واحلقوق املتساوية للمرأة يف:

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة:■
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف املناطق 
معيشية  بظروف  التمتع  )ح(   ]...[ احلق يف  بوجه خاص  للريفية  وتكفل   ]...[ الريفية 
مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان واملرافق الصحية واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، 

واملواصالت. )الفقرة 2 من املادة 14(؛
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة 
األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس املساواة بني 
الرجل واملرأة ]...[ )ح( نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات 
واإلشراف عليها وإدارهتا والتمتع هبا والتصرف فيها، سواًء بال مقابل أو مقابل عوض ذي 

قيمة )الفقرة 1 من املادة 16(.
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اتفاقية حقوق الطفل:■
ال جيوز أن جيري أي تعرض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف حياته اخلاصة أو أسرته 
أو مزنلة أو مراسالته، وال أي مساس غري قانوين بشرفه أو مسعته )الفقرة 1 من املادة 16(؛
البدين  لنموه  مالئم  معيشي  مستوى  يف  طفل  كل  حبق  األطراف  الدول  تعترف 
لظروفها  وفقًا  األطراف،  الدول  تتخذ   ]...[ واالجتماعي  واملعنوي  والروحي  والعقلي 
من  وغريمها  الوالدين  مساعدة  أجل  من  املالئمة  التدابري  إمكانياهتا،  حدود  ويف  الوطنية 
املساعدة  الضرورة  عند  م  وتقدِّ احلق  هذا  إعمال  على  الطفل،  املسؤولني عن  األشخاص 
املادية وبرامج الدعم، وال سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان ]...[ )املادة 27(.

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري:■
تشجب الدول األطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد 

مبنع وحظر واستئصال كل املمارسات املماثلة يف األقاليم اخلاضعة لواليتها )املادة 3(؛
تتعهد الدول األطراف حبظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان 
حق كل إنسان، دون متييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثين، يف املساواة 

أمام القانون، ال سيما بصدد التمتع ب  ]...[ ’3’ احلق يف السكن )املادة 5)ه ((.

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية:■
تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء يف حق التمتع 

جبميع احلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد )املادة 3(؛
لكل فرد حق يف احلرية ويف األمان على شخصه. وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله 
تعسفًا. وال جيوز حرمان أحد من حريته إاّل ألسباب ينص عليها القانون وطبقًا لإلجراء 

املقرر فيه )الفقرة 1 من املادة 9(؛
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ال جيوز تعريض أي شخص، على حنو تعسفي أو غري قانوين، لتدخل يف خصوصياته 
أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، وال أي محالت غري قانونية متس شرفه أو مسعته. ومن 

حق كل شخص أن حيميه القانون مثل هذا التدخل أو املساس )املادة 17(.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:■
تقر الدول األطراف بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يتعرضن ألشكال متعددة 
من التمييز، وأهنا ستتخذ يف هذا الصدد التدابري الالزمة لضمان متتعهن متتعًا كاماًل وعلى 

قدم املساواة جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية )الفقرة 1 من املادة 6(؛ 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املالئمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكني 
للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املبيَّنة يف هذه االتفاقية 

والتمتع هبا )الفقرة 2 من املادة 6(؛
لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش يف استقاللية واملشاركة بشكل كامل 
يف مجيع جوانب احلياة، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة اليت تكفل إمكانية وصول 
األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع غريهم، إىل البيئة املادية املحيطة ووسائل 
النقل واملعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك تكنولوجيات وُنظم املعلومات واالتصاالت، 
احلضرية  املناطق  يف  إليه،  أو املقدمة  اجلمهور  لعامة  املتاحة  األخرى  واخلدمات  واملرافق 
والريفية على السواء. وهذه التدابري، اليت جيب أن تشمل حتديد العقبات واملعوقات أمام 
إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق، بوجه خاص، على ما يلي: )أ( املباين والطرق ووسائل 
البيوت وخارجها، مبا يف ذلك املدارس واملساكن واملرافق  النقل واملرافق األخرى داخل 

الطبية وأماكن العمل )الفقرة 1 من املادة 9(؛
تقر الدول األطراف يف هذه االتفاقية حبق مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة، مساواة 
فعالة  تدابري  املجتمع، خبيارات مساوية خليارات اآلخرين، وتتخذ  العيش يف  بغريهم، يف 
ومشاركتهم  وإدماجهم  حبقهم  الكامل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متتع  لتيسري  ومناسبة 
لألشخاص  الفرصة  إتاحة  )أ(  ما يلي:  كفالة  ذلك  ويشمل  املجتمع.  يف  كاملة  بصورة 
ذوي اإلعاقة يف أن خيتاروا مكان إقامتهم وحمل سكناهم واألشخاص الذين يعيشون معهم 
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على قدم املساواة مع اآلخرين وعدم إجبارهم على العيش يف إطار ترتيب معيشي خاص؛ 
)ب(  إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على طائفة من خدمات املآزرة يف املزنل 
ويف حمل اإلقامة وغريها من اخلدمات املجتمعية، مبا يف ذلك املساعدة الشخصية الضرورية 
لتيسري عيشهم وإدماجهم يف املجتمع، ووقايتهم من االنعزال أو االنفصال عنه )املادة 19(؛
تعترف الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التمتع مبستوى معيشي الئق 
هلم وألسرهم، مبا يف ذلك ما يكفيهم من الغذاء وامللبس واملسكن، ويف مواصلة حتسني 
ظروف معيشتهم، وتتخذ اخلطوات املناسبة لصون هذا احلق وتعزيز إعماله دون متييز على 

أساس اإلعاقة )الفقرة 1 من املادة 28(؛
تقر الدول األطراف حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلماية االجتماعية، والتمتع 
وتعزيز  احلق  هذا  لصون  املناسبة  اخلطوات  وتتخذ  اإلعاقة،  بسبب  متييز  دون  احلق  هبذا 
إعماله، مبا يف ذلك تدابري ترمي إىل: ]...[ )د( ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة 

من برامج اإلسكان العام )الفقرة 2 من املادة 28(.

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم:■
يتمتع العمال املهاجرون باملساواة يف املعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق ]...[ 
)د( بإمكانية احلصول على مسكن، مبا يف ذلك مشاريع اإلسكان االجتماعي، واحلماية من 

االستغالل فيما يتعلق باإلجيار )الفقرة 1 من املادة 43(.
التمييز يف كل معاهدات حقوق  وترد معايري ومبادئ املساواة بني اجلنسني وعدم 
اإلنسان األساسية. وال خيضع احلق يف املساواة وعدم التعرض للتمييز لإلعمال التدرجيي 
التطبيق  مبدأ  ويقوم  التطبيق)9(.  فورية  التزامات  عليه  تترتب  كانت  وإن  أدناه(  )انظر 
الفوري على أساس أن السماح باستمرار التمييز ألي فترة زمنية دون التصدي له يناِقض 
قانون حقوق اإلنسان ومبدأ الكرامة، وأنه جيب أن تتاح فورًا ُسبل انتصاف فعالة. ويقع 
التمييزية.  التشريعات  متييزية وإلغاء  الدخول يف ممارسات  بعدم  التزام فوري  الدول  على 
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 16)2005( بشأن املساواة بني  )9(

الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة 40.
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املمارسات  على  للقضاء  تدابري  باختاذ  فوريًا  التزامًا  الدول  على  فإن  ذلك  وعالوة على 
التمييزية يف املجالني العام واخلاص على السواء. وجيوز أن يشمل ذلك تدابري خاصة مؤقتة، 
ولكن ينبغي أن يشمل أيضًا تدابري دائمة تراعي االحتياجات املحددة للمرأة وما يواجهها 

من عقبات فيما يتعلق بكل حق من حقوق اإلنسان.
اإلنسان،  حقوق  لبعض  الكامل  اإلعمال  بأن  التدرجيي  اإلعمال  مفهوم  ويعترف 
مثل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، قد يتطلب وقتًا ويتيح للدول بعض املجال 
للتصرف من أجل اختيار الوسائل املناسبة إلعماهلا. على أنه ال ميكن للدول أن تلجأ إىل 
بينها  التمييز على ُأسس من  تدابري متييزية إلعمال تلك احلقوق. فمبادئ املساواة وعدم 
اجلنس، هي مبادئ فورية التطبيق وتقيِّد تصرفات الدول عندما يتعلق األمر باختيار كيفية 
اإلعمال الكامل لتلك احلقوق. وبالتايل ليس مقبواًل أن حياىب الرجل على حساب املرأة 

حبجة اختاذ خطوات تدرجيية حنو اإلعمال الكامل للحق يف السكن. 
ويقع على الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان التزام باختاذ تدابري مالئمة 
من أجل اإلعمال الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأقصى ما تسمح به 
مواردها املتاحة، مع التسليم بأن ذلك يستغرق بعض الوقت وأن االفتقار إىل املوارد املالية 
وغريها ميكن أن يشكل عقبة حتول دون حتقيق ذلك. على أنه حىت لو مل يكن ممكنًا إعمال 
احلق يف السكن الالئق إعمااًل كاماًل على الفور لدواع مثل قلة املوارد، جيب رغم ذلك 

اختاذ خطوات فورية يف سبيل حتقيق هذه الغاية.
ومما له أمهية خاصة أن تسعى الدول، بغض النظر عن املوارد املتاحة هلا، وعلى سبيل 
األولوية، إىل كفالة متتع كل شخص على األقل باملستويات الدنيا من هذه احلقوق وتوجيه 
برامج لصاحل الفئات الفقرية واملهمشة واملحرومة اليت تنتمي إليها املرأة يف كثري من األحيان. 
ومن هذا املنطلق، يتعيَّن على الدول أن تثبت أهنا تنتهج هنج املساواة اجلوهرية يف استخدام 
تراجعية  تدابري  عمدًا  تتخذ  أن  للدول  ال جيوز  بأنه  أيضًا  التذكري  وينبغي  املوارد.  تلك 
واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  الكامل  التدرجيي  اإلعمال  فيه  يتحقق  الذي  الوقت  يف 

والثقافية.
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االقتصادية  باحلقوق  فيما يتعلق  الدول  التزامات  أنواع  خمتلف  ما سبق  ويربز 
الالئق، وهي االلتزام باالحترام وااللتزام  واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق يف السكن 
باحلماية وااللتزام باإلعمال. واختصارًا فإن االلتزام باالحترام يقتضي من الدولة أن متتنع 
عن التدخل يف حرية الفرد؛ ويتطلب االلتزام باحلماية من الدولة أن متنع األفراد اآلخرين 
واجلماعات األخرى )الغري( من التدخل يف حق من حقوق الفرد؛ ويتطلب االلتزام باإلعمال 

أن تتخذ الدولة تدابري إجيابية من أجل ضمان الوفاء حبق ما.
وبالنظر إىل أن التمييز ضد املرأة ال يرتكب يف احلياة العامة فحسب، بل وكذلك 
إىل حد كبري يف احلياة اخلاصة، مبا يف ذلك داخل املجتمع املحلي واألسرة والبيت، فإن من 
املهم بشكل خاص أن تلتزم الدولة بكفالة احلماية الفعالة من انتهاكات حقوق اإلنسان 

اليت ترتكبها جهات خاصة. 
وحيث إن املرأة قد تتعرض يف حياهتا اخلاصة ألكرب قدر من االستضعاف وعدم احلماية 
فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن الدولة ملزمة بالعمل من منطلق 
العناية الواجبة على توفري استجابات كافية وفعالة وفورية إزاء االنتهاكات)10(. ويشمل هذا 
االلتزام منع وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان والتحقيق والتوسط فيها واملعاقبة عليها وتوفري 
وسائل اإلنصاف منها، مع االلتزام مبنع اإلفالت من العقاب. وبينما جرى العرف على أن 
تشري العناية الواجبة فيما يتعلق باملرأة إىل االلتزام بالقضاء على العنف املرتكب ضد املرأة 

يف حياهتا اخلاصة أو من جهة خاصة)11(، فقد تطوَّر نطاق هذا املفهوم)12(. 
وأخريًا فإن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تنص على أن اختاذ 
الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة 
ال يعترب متييزًا )الفقرة 1 من املادة 4(، بل على العكس من ذلك، قد تكون تلك التدابري 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 19)1992( بشأن العنف ضد املرأة، الفقرة 9. )10(
قرار اجلمعية العامة 104/48. )11(

.E/CN.4/2006/61 انظر )12(



املرأة واحلق يف السكن الالئق 20

ضرورية ومالئمة لتصحيح األشكال واآلثار السابقة واحلالية للتمييز ضد املرأة)13(، مبا يف 
ذلك أشكاله وآثاره يف جمال السكن.

وفيما يلي أمثلة للمساواة اجلوهرية يف السكن:

منظور املساواة اجلوهريةظروف املرأةالتعريف)أ(العناصر

ضمان 
احليازة

تتخذ احليازة أشكااًل
خمتلفة، منها اإلجيار )العام 

واخلاص(، واإلسكان 
التعاوين، واإلجيار الطويل 

األجل، وشغل املسكن 
من ِقبل مالكه، واإلسكان 

يف حاالت الطوارئ، 
واملستوطنات غري 

الرمسية، مبا يف ذلك شغل 
األراضي أو العقارات. 

وبصرف النظر عن نوع 
احليازة، ينبغي أن يتمتع 
كل شخص بدرجة من 
أمن احليازة الذي يكفل 
له احلماية القانونية من 
اإلخالء القسري، ومن 

املضايقة، وغري ذلك من 
التهديدات. ولذلك ينبغي 
للدول األطراف أن توفر 

ملن يفتقرون إىل تلك 
احلماية من األشخاص 

واألسر ضمانًا قانونيا يكفل 
هلم أمن حيازهتم، وذلك 
من خالل تشاور حقيقي 
مع األشخاص املتضررين 

واجلماعات املتضررة.

تفتقر املرأة أكثر من 	 
الرجل إىل ضمان 

احليازة. ويرتبط ذلك 
على سبيل املثال بفقر 

املرأة وتعرضها للعنف، 
والقوانني التمييزية، 

والسياسات والربامج 
اليت تساهم عمومًا يف 

عدم مساواة املرأة.
ُتطرد املرأة من 	 

بيتها بسبب العنف 
األسري/املزنيل، 
وقوانني املرياث 

التمييزية، واألعراف 
والتقاليد، وعدم 

كفاية املوارد املالية 
تتخذه الدول  نتيجة ملا
األطراف من سياسات 

اقتصادية تسيء إىل 
املرأة. 

جيب أن ُيمنح فورًا ضمان قانوين 	 
للحيازة من أجل األشخاص الذين 

يكون أمن حيازهتم أكثر عرضة 
للمخاطر )مبن فيهم األقليات ونساء 
الشعوب األصلية والقائمات برعاية 

أسرهن(. 
ينبغي أن تتمتع كل النساء بدرجة من 	 

الضمان القانوين الذي يكفل حقها يف 
احليازة حلمايتهن من اإلخالء القسري 
ألي سبب من األسباب، مبا يف ذلك 

العنف املزنيل أو األسري.
ينبغي أن يعاد النظر يف قوانني املرياث 	 

التمييزية واملمارسات اليت تؤثر على 
ضمان حق املرأة يف احليازة، وينبغي 

االمتناع عن تنفيذ عمليات إخالء 
األحياء الفقرية واملشاريع األخرى 

يهدد حق املرأة  القائمة على التنمية مبا
يف احليازة.

ينبغي للدول األطراف عند منح ذلك 	 
الضمان القانوين الذي يكفل حق 

املرأة يف احليازة أن تتشاور مع كل 
األشخاص املتضررين واجلماعات 

املتضررة، مبا يف ذلك النساء. وينبغي، 
عند اللزوم، اختاذ تدابري خاصة لكفالة 

املشاركة الكاملة من جانب املرأة.

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 25)2004( بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة،  )13(
الفقرة 18.
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منظور املساواة اجلوهريةظروف املرأةالتعريف)أ(العناصر

القدرة 
على حتمل 

التكلفة

ينبغي أاّل تؤثر التكاليف 
الشخصية أو األسرية 

املتصلة بالسكن على تلبية 
االحتياجات األساسية 

األخرى والوفاء هبا. وينبغي 
للدول األطراف أن تتخذ 
خطوات لضمان تناسب 
التكاليف املتصلة بالسكن 

مع مستويات الدخل. 
وينبغي للدول األطراف 
أن تقدِّم إعانات سكنية 

لغري القادرين على احلصول 
على مسكن ميكنهم حتمل 

تكلفته. وينبغي محاية 
املستأجرين من مستويات 
اإلجيار أو زيادات اإلجيار 

املرتفعة على حنو غري 
معقول.

تتعرض النساء الاليت 	 
يعشن يف فقر ويف 

ظروف غري مستقرة 
بشكل خاص خلطر 

عدم القدرة على سداد 
املتأخرات والطرد من 

املسكن.
ال يراعي "دخل 	 

األسرة املعيشية" 
بالضرورة أن قرار 

اإلنفاق األسري ليس 
بيد املرأة.

قد ال تتساوى النساء 	 
يف إمكانية احلصول 
على إعانات السكن.

يستغل املؤجرون 	 
الذكور يف كثري 

من األحيان النساء 
عن طريق املطالبة 

باحلصول على 
"خدمات" جنسية 

لتجنب زيادة اإلجيار 
أو طردهن. 

ينبغي أاّل تؤثر التكاليف الشخصية 	 
األسرية املتصلة بالسكن على تلبية  أو
االحتياجات األساسية األخرى، من 

قبيل الغذاء واملاء والدواء والنظافة 
فيها االحتياجات الصحية  الصحية، مبا

املرتبطة بالطمث، والوفاء بتلك 
االحتياجات لكل أفراد األسرة، مبن 

فيهم النساء.
جيب على الدول، ضمانًا لتوفري 	 

السكن بتكلفة ميسورة، أن تضع 
استراتيجية تراعي الظروف االقتصادية 
للمرأة ومركزها، مبا يف ذلك ما يترتب 

منها على الفجوات يف األجور بني 
اجلنسني.

جيب على الدول األطراف أن تقر 	 
بأن النساء الاليت يقمن برعاية أطفاهلن 

حيصلن يف كثري من األحيان على  ال
دخل، ويترتب على ذلك يف هذا 

السياق اعتبارات حمددة بشأن توفري 
السكن بتكلفة ميسورة. 

ينبغي للدول األطراف أن تقدِّم 	 
إعانات سكن لغري القادرات على 

احلصول على مسكن ميكنهن حتمل 
تكلفته. وجيب على الدول عند 

القيام بذلك أن تكفل عدم التمييز يف 
ختصيص اإلعانات، وإعطاء األولوية 

للنساء املحتاجات.
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منظور املساواة اجلوهريةظروف املرأةالتعريف)أ(العناصر

القدرة 
على حتمل 

التكلفة

ينبغي محاية مستأجري املساكن من 	 
مستويات اإلجيار وزيادات اإلجيار 
املرتفعة على حنو غري معقول من 

خالل اعتماد وسائل مناسبة. وحتقيقًا 
هلذه الغاية، جيب أن تضمن الدول 

األطراف فرض جزاءات جنائية على 
أصحاب املساكن الذين يطلبون 

"خدمات" جنسية من املستأجرات، 
ن النساء من  وتوفري وسائل مأمونة متكِّ
اإلبالغ عن تلك احلوادث ومعاجلتها.

جيب أيضًا على الدول األطراف أن 	 
تكفل إمكانية وصول النساء على 

قدم املساواة إىل االئتمانات والقروض 
الالزمة لتلبية احتياجاهتن من السكن.

إمكانية 
احلصول 

على السكن

جيب إتاحة إمكانية احلصول 
على سكن الئق. وجيب أن 
تتاح للجماعات املحرومة 
إمكانية االستفادة بصورة 

كاملة ومستدامة من موارد 
السكن الالئق. وهكذا 

ينبغي ضمان إيالء درجة 
معيَّنة من األولوية يف جمال 
اإلسكان لتلك اجلماعات 
املحرومة، مثل األشخاص 
املسنني واألطفال واملعوقني 
جسديًا واملصابني بأمراض 

شفاء منها واملصابني  ال
بفريوس نقص املناعة 

البشرية واألشخاص الذين 
يعانون مشاكل صحية 
مستمرة واألشخاص 

املصابني بإعاقات نفسية - 
اجتماعية

تواجه النساء عمومًا 	 
حواجز غري متناسبة 
حتول دون حصوهلن 

على السكن. 
تشكل النساء الاليت 	 

يتعرضن لعنف أسري 
أو مزنيل أكثر الفئات 

حرمانًا حني يتعلق 
األمر باحلصول على 

السكن.
تشكل النساء معظم 	 

السكان الذين 
ال ميتلكون أي أراٍض.

توجد صلة مهمة بني 	 
مركز املرأة بوصفها 

غري مالكة ألي أراٍض
وبني القوانني التمييزية 

يتعلق حبقوق  فيما
املرياث والضغوط

جيب أن تكون إمكانية احلصول 	 
على سكن الئق متاحة لكل النساء 

والرجال واألطفال. وجيب على الدول 
األطراف أن تتخذ التدابري الالزمة 

إلزالة احلواجز اليت حتول دون حصول 
النساء على سكن الئق. 

على سبيل املثال، جيب على الدول 	 
األطراف أن تكفل عدم ممارسة متييز 
ضد املرأة من جانب مالكي املساكن 

واألقارب الذكور والعاملني يف 
مؤسسات اإلقراض ومسؤويل الدولة 
يف احلصول على سكن أو القروض 

املطلوبة للحصول على سكن. وجيب 
على وجه اخلصوص محاية النساء من 

التمييز القائم على احلالة االجتماعية
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منظور املساواة اجلوهريةظروف املرأةالتعريف)أ(العناصر

إمكانية 
احلصول 

على السكن

أو إعاقات يف النمو، 
وضحايا الكوارث الطبيعية 
واألشخاص الذين يعيشون 
يف مناطق معرَّضة للكوارث 

وغريهم. وينبغي لقوانني 
وسياسات اإلسكان أن 
تراعي متامًا االحتياجات 

السكنية اخلاصة هلذه 
اجلماعات. وينبغي أن 

يكون من األهداف 
املحورية للسياسة العامة يف 
العديد من الدول األطراف 
زيادة إمكانية احلصول على 

األراضي لصاحل قطاعات 
املجتمع الفقرية أو اليت 

ال متتلك أية أراٍض. وينبغي 
حتديد التزامات حكومية 
واضحة بشأن تأكيد حق 
اجلميع يف احلصول على 
مكان آمن يعيشون فيه 

بسالم وكرامة، مبا يف ذلك 
حقهم يف احلصول على 

األراضي.

االجتماعية اليت حتول 
دون مطالبتها حبقوقها 

يف املرياث.

واألسرية أو مستوى الدخل 	 
أو مصدره. وجيب أيضًا تغيري املعايري 

الثقافية املؤثرة سلبًا على استقالل 
املرأة يف احلصول على السكن، مثل 

النساء الاليت يرغنب يف العيش مبفردهن 
باختيارهن أو هروبًا من عالقات 

يشوهبا العنف.
ينبغي إيالء أولوية السكن للفئات 	 

سيما  املحرومة، مبن فيهم النساء - ال
األمهات العازبات، واملسنات، 

والنساء ضحايا العنف، والالجئات 
واملشردات - واألطفال، وكبار 

السن، واملعوقون بدنيًا، واألشخاص 
املصابون بأمراض خطرية، واملصابون 

بفريوس نقص املناعة البشرية، 
واألشخاص الذين يعانون مشاكل 

صحية مستمرة، واألشخاص املصابون 
بإعاقات نفسية - اجتماعية أو إعاقات 
يف النمو، وضحايا الكوارث الطبيعية، 
واألشخاص الذين يعيشون يف مناطق 

معرضة للكوارث، وغريهم.
ترتبط إمكانية احلصول على األراضي 	 

يف العديد من الدول األطراف 
بإمكانية احلصول على السكن الالئق. 
ويتعيَّن على الدول األطراف أن تضع 

سياسات إلصالح األراضي من 
أجل ضمان احلث يف احلصول على 

األرض. ويتعيَّن على الدول األطراف 
أن تويل اهتمامًا خاصًا حلالة النساء يف 
هذا الصدد، وينبغي أن تعدِّل أو تلغي 
القوانني وتدعم تغيري العادات والتقاليد 

اليت متيِّز ضد املرأة وحترمها
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منظور املساواة اجلوهريةظروف املرأةالتعريف)أ(العناصر

إمكانية 
احلصول 

على السكن

من املساواة يف حقوق األرض 
واملمتلكات والسكن وإمكانية حيازهتا 

والتحكم فيها، وأن تضمن حق 
مساواهتا بالرجل يف األرض واإلصالح 

الزراعي ويف خمططات استيطان 
األراضي.

تتفق هذه التعاريف مع التعليق العام رقم 4)1991( للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  )أ(
وتنطبق اإلشارات إىل الدول األطراف على الدول األطراف يف العهد. وتنشأ التزامات مماثلة مبوجب اتفاقية 

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
بتصرف عن الدراسة اليت أعدهتا ليالين فرحه، مركز حقوق املساواة يف السكن. املصدر:

هيئات منظور من التمييز وعدم الالئق السكن احلقيف باء-
معاهداتحقوقاإلنسان

تناولت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتفصيل املحتوى 
املعياري للحق يف السكن الالئق يف تعليقها العام رقم 4)1991( بشأن احلق يف السكن 
املالئم، والتعليق رقم 7)1997( بشأن احلق يف السكن املالئم: حاالت إخالء املساكن 

باإلكراه.
ويقر التعليق العام رقم 4)1991( بأن حق الشخص يف السكن الالئق يتجاوز جمرد 
احتمائه بسقف مرفوع فوق رأسه، بل تربطه اللجنة باملبدأ األساسي للكرامة املتأصلة يف 
شخص اإلنسان اليت يستند إليه العهد ويعرف احلق يف السكن الالئق بأنه حق املرء يف أن 
يعيش يف مكان ما يف أمن وسالم وكرامة. وحتدد العناصر السبعة اليت تعرِّف "الكفاية" 
املعايري الالزمة للحكم على السكن وفقًا للعهد، وهذه العناصر السبعة هي الضمان القانوين 
للحيازة؛ وتوفري اخلدمات واملواد واملرافق واهلياكل األساسية؛ واملوقع؛ والصالحية للسكن؛ 
والقدرة على حتمل التكلفة؛ وإمكانية احلصول على السكن؛ واملالءمة الثقافية. على أن 
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الكثري من تلك العناصر، كما يتضح يف هذا املنشور، مهمة بشكل خاص للمرأة أو تؤثر 
تأثريًا خاصًا عليها. من ذلك مثاًل أن املرأة تتحمل عبًأ غري متناسب إذا مل تتوفر خدمات 
املياه الكافية يف املزنل أو بالقرب منه، وقد يشكل الضمان القانوين للحيازة مصدر قلق 
للنساء اللوايت ال تسجل أمساؤهن يف عقود اإلجياد أو يف وثائق امللكية األخرى. وحرصًا 
على توفري الضمان القانوين للحيازة من أجل املرأة، قد يلزم بالتايل اختاذ تدابري قانونية ويف 
إطار السياسة العامة بشأن العنف املزنيل أو بشأن حقوق املرياث حىت ال تطرد املرأة من 

املزنل مبجرد وفاة زوجها.
ويبني التعليق العام رقم 7)1994( بشأن حاالت إخالء املساكن باإلكراه خمتلف 
االلتزامات اليت جيب أن هتتم هبا الدول األطراف يف سياق اإلخالء القسري، مثل التشاور 
املتطلبات  من  وسلسلة  والتعويض،  االنتصاف  ُسبل  وتوافر  املتضررين،  األشخاص  مع 
املرأة،  املتناسب على  لألثر غري  عناية خاصة  تويل  اللجنة  أن  اهلام هو  واألمر  اإلجرائية. 
القانوين  التمييز  نظرًا ملدى  بوجه خاص  الفئات كافة ضعيفات  "النساء يف  أن  وتالحظ 
وغريه من أشكال التمييز اليت كثريًا ما متارس ضدهن فيما يتعلق حبقوق امللكية )مبا فيها 
ملكية املنازل( أو حقوق حيازة املمتلكات أو املأوى، ونظرًا لتعرضهن بوجه خاص ألفعال 

العنف واإلساءات اجلنسية عندما يصبحن بال مأوى" )الفقرة 10(.
ويتسم التعليق العام للجنة رقم 16)2005( بأمهية خاصة نظرًا ألن انتهاكات حق 
القوانني والسياسات والعادات والتقاليد  املرأة يف السكن تنشأ يف كثري من األحيان عن 
التمييزية يف املجاالت األخرى اليت تفضي إىل تفاوتات عميقة اجلذور بني النساء والرجال 
يف السكن. وتقضي املادتان 2)2( و3 من العهد بإعمال كل احلقوق املنصوص عليها فيه 
على قدم املساواة ودون متييز على أساس أمور منها اجلنس. ويشمل ذلك املادة 11 اليت 
معيشي  للحق يف مستوى  املكوِّنة  العناصر  أحد  بوصفه  الالئق  السكن  باحلق يف  تعترف 
العهد يقتضي  العام رقم 16)2005( يوضح أن  التعليق  مالئم. ومن األمهية احلامسة أن 

هنجًا موضوعيًا إزاء املساواة: 
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واملساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع حبقوق اإلنسان جيب أن تفهم من مجيع 
جوانبها. والضمانات املتعلقة بعدم التمييز واملساواة الواردة يف املعاهدات الدولية حلقوق 

اإلنسان تنص على املساواة قانونًا وفعاًل على السواء )الفقرة 7(.
ويتناول التعليق بعد ذلك االلتزامات املحددة الواقعة على الدول بشأن احترام ومحاية 
وإعمال احلقوق املتساوية للمرأة مبوجب العهد. من ذلك مثاًل أن التعليق يبني أنه يتحتم 
على الدول األطراف أن تأخذ يف االعتبار أي تأثريات حتدثها القوانني والسياسات العامة 
للرصد  أهنا حمايدة من حيث مساواهتا بني اجلنسني، وأن تضع ُنظمًا  يبدو  اليت  والربامج 
وتصمم وتنفذ برامج إلنفاذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة على األجل 

الطويل. وفيما يتعلق بالسكن الالئق، يالحظ التعليق حتديدًا ما يلي:
وتنفيذ املادة 3، باالقتران مع الفقرة 1 من املادة 11، يقتضي املساواة بني الرجل 
واملرأة يف حق امتالك واستخدام أو التحكم بطريقة أخرى يف املسكن واألرض واملمتلكات، 

وحقها يف الوصول إىل املوارد الضرورية لذلك )الفقرة 28(.
ويشري التعليق أيضًا فيما يتصل باملادة 10 من العهد، وهي املادة اليت تتناول احلقوق 
أنه يلزم من الدول األطراف أن تقوم "بتوفري الوصول إىل املسكن  املتصلة باألسرة، إىل 
اآلمن، وُسبل االنتصاف وجرب األضرار البدنية والعقلية والوجدانية لضحايا العنف األسري 

وغالبيتهن من اإلناث" )الفقرة 27(.
وتؤكد اللجنة جمددًا يف تعليقها العام رقم 20)2009( بشأن عدم التمييز يف احلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املفاهيم الواردة يف التعليق العام رقم 16)2005( وتؤكد 
أن أشكال املعاملة التفاضلية املباشرة وغري املباشرة قد تبلغ حد التمييز حسب ما ينص عليه 
العهد. ويؤكد التعليق العام أيضًا أن طبيعة التمييز ختتلف باختالف السياق وتتطور مبرور 
الزمن، وأن التمييز القائم على "أسباب أخرى" والذي حيظره العهد، يشمل التمييز بسبب 
احلالة االجتماعية واألسرية، وميكن أن يرتكب التمييز مثاًل عندما تصبح املرأة غري قادرة 

على ممارسة حقها مبوجب العهد على موافقة زوجها.
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وبينما ال تنص كل معاهدات حقوق اإلنسان األساسية حتديدًا على احلق يف السكن 
الالئق يف سياق حقوق املرأة فإهنا تقر مجيعًا بأن املبادئ األساسية للمساواة بني اجلنسني 
وعدم التمييز)14( تنطبق على كافة احلقوق الواردة فيها. ويتضح ذلك من التعليقات العامة 

هليئات املعاهدات األخرى وتوصياهتا ذات الصلة حبق املرأة يف السكن الالئق.
وتنص التوصية العامة رقم 21)1994( الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز 
ضد املرأة بشأن املساواة يف الزواج والعالقات األسرية على أنه "عندما تكون املرأة غري قادرة 
على إبرام عقد على اإلطالق أو ال تستطيع احلصول على ائتمان مايل، أو ال تستطيع ذلك إاّل

مبوافقة أو ضمان من زوجها أو من ذكر من أقربائها، تكون حمرومة من االستقالل القانوين. 
وأي قيد من هذا النوع مينعها من االنفراد حبيازة امللكية ]...[. وهذه القيود حتد بشكل خطري 

من قدرة املرأة على إعالة نفسها ومن هم يف كنفها" )الفقرة 7(.
"حق املرأة يف حيازة املمتلكات وإدارهتا والتمتع هبا والتصرف فيها هو املحور الذي 
يدور حوله حق املرأة يف التمتع باالستقالل املايل، ويف كثري من البلدان سيكون هلذا احلق 
أمهية حامسة فيما يتعلق بقدرة املرأة على كسب عيشها وعلى توفري سكن مالئم وتغذية 

كافية لنفسها وألسرهتا" )الفقرة 26(. 
وفيما يتعلق بتقسيم املمتلكات عند فسخ الزواج أو وفاة قريب، تذكر اللجنة أن 
"]...[ أي قانون أو ُعرف يعطي الرجل حقًا يف حصة من املمتلكات أكرب من حصة املرأة 
عند فسخ الزواج أو عالقة املعاشرة حبكم الواقع أو عند وفاة قريب، إمنا هو قانون متييزي 
نفسها  وإعالة  زوجها،  عمليًا طالق  املرأة  استطاعة  على  تأثري خطري  له  يكون  وسوف 

أو أسرهتا، والعيش يف كرامة كشخص مستقل" )الفقرة 28(.

ال تشمل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أي  )14(
مادة تنص على املساواة، ولكنها تشري إىل مبدأ املساواة يف ديباجتها. وتقتصر االتفاقية الدولية للقضاء على 
يشمل تعريفها للتمييز العنصري  مجيع أشكال التمييز العنصري على اإلشارة إىل املساواة يف ديباجتها، وال
التمييز على أساس اجلنس. على أن اللجنة تقر يف توصيتها العامة اخلامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز 

العنصري املتعلقة بنوع اجلنس إىل التجارب املحددة اليت تعيشها النساء وتأثري التمييز العنصري عليها.
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بكفالة  الدول  التزامات  املرأة  التمييز ضد  على  بالقضاء  املعنية  اللجنة  أيضًا  وتربز 
ظروف معيشية وسكنية مالئمة فيما يتصل حبماية حق املرأة يف الرعاية الصحية)15(. 

اإلنسان  حبقوق  املعنية  اللجنة  عن  الصادر   )2000(28 رقم  العام  للتعليق  ووفقًا 
بشأن املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء، "تنص املادة 3 ]من العهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية[ على حق مجيع الناس يف التمتع جبميع احلقوق املنصوص عليها 
يف العهد، على أساس من املساواة. ويضعف األثر الكامل هلذا احلكم إذا ُحرم أي شخص 
من التمتع بأي حق على حنو كامل وعلى أساس من املساواة. وبناًء عليه، ينبغي للدول أن 
تسعى إىل كفالة تساوي الرجال والنساء يف التمتع جبميع احلقوق املنصوص عليها يف العهد" 
إلزالة  خطوات  األطراف  الدول  تتخذ  أن  يقتضي  ذلك  فإن  للجنة  ووفقًا  )الفقرة 2(. 
العقبات اليت حتول دون املساواة يف التمتع بتلك احلقوق، وتثقيف السكان وموظفي الدولة 
يف جمال حقوق اإلنسان، وتعديل القوانني املحلية. وعالوة على تدابري احلماية، ينبغي أن 
تتخذ الدول األطراف تدابري إجيابية "لتحقيق هدف متكني املرأة من التمتع حبقوقها على حنو 
فعال وعلى أساس من املساواة" )الفقرة 3(. وتالحظ اللجنة أن عدم متتع النساء حبقوقهن 
على أساس من املساواة هو يف كثري من األحيان أمر مترسخ يف التقاليد والثقافة والدين. 
التقليدية  املواقف  استخدام  عدم  تضمن  أن  األطراف  للدول  "ينبغي  أنه  اللجنة  وتؤكد 
أو التارخيية أو الدينية أو الثقافية لتربير انتهاكات حق املرأة يف املساواة أمام القانون والتمتع 

على أساس من املساواة جبميع احلقوق املنصوص عليها يف العهد" )الفقرة 5(. 
وتالحظ اللجنة أن حق كل إنسان، يف كل مكان، بأن يعترف له بالشخصية القانونية 
يقتضي ضمنًا "عدم تقييد قدرة املرأة على حيازة امللكية أو على إبرام عقد أو على ممارسة 
أيضًا  ويقتضي  آخر.  متييزي  أو أي سبب  الزواج  إطار  بسبب وضعها يف  مدنية  حقوق 

أاّل تعامل املرأة كشيء ميكن أن ُيمنح إىل أسرة زوجها املتوىف مع ممتلكاته" )الفقرة 19(.

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 24)1999(، الفقرة 28. )15(
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احلقوق  يف  الزوجني  بني  املساواة  تكفل  أن  الدول  على  أن  اللجنة  تؤكد  كما 
ملكية مشتركة  أو إدارهتا، "سواء كانت  املمتلكات  مثاًل حبيازة  فيما يتعلق  والواجبات، 
أو ملكية خاصة ألٍي من الزوجني". وعند فسخ الزواج ينبغي أن تكون القرارات ذات 
الصلة بتقاسم املمتلكات هي نفسها للرجل واملرأة، "وينبغي أن تتمتع املرأة أيضًا حبقوق 
مساوية للرجل فيما يتعلق باملرياث إذا كان فسخ الزواج نتيجًة لوفاة أحد الزوجني". وتعترب 
اللجنة أن تعدد الزوجات ميثل متييزًا غري مقبول ضد املرأة، إذ إنه ال يتفق مع مبدأ املساواة 

يف املعاملة )الفقرات 26-24(.
املقدمة من األفراد من أجل ضمان حقوق  آليات دولية حمددة للشكاوى  وتوجد 
التمييز  أشكال  مجيع  على  القضاء  باتفاقية  امللحق  االختياري  الربوتوكول  مثل  املرأة، 
ضد املرأة، والربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية، واملادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وميكن أن يشكل أيضًا الربوتوكول 
االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وسيلة 
املحلية.  اآلليات  فيها  ختفق  اليت  احلاالت  يف  النفاذ  حيز  يدخل  عندما  لالنتصاف  مهمة 
ووردت اإلشارة إىل مسألة املرأة والسكن، وحتديدًا توفري املأوى لضحايا العنف املزنيل، يف 
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف قضية 
السيدة أ. ت ضد هنغاريا)16(. وخلصت جلنة مناهضة التعذيب، يف إطار آلية الشكاوى 
املنازل واملمتلكات  الطرد من املسكن وتدمري  أن  التعذيب، إىل  باتفاقية مناهضة  اخلاصة 
ميكن أن يشكل يف ظروف معيَّنة خرقًا لالتفاقية وميكن اعتباره معاملة وحشية أو ال إنسانية 

أو مهينة)17(.

أ. ت ضد هنغاريا، الرسالة رقم 2003/2، اعتمدت اآلراء يف 26 كانون الثاين/يناير 2005. )16(
هاجريزي دزمياجيل وآخرون ضد يوغوسالفيا، الرسالة رقم 2000/161، اعتمد القرار يف 21 تشرين  )17(

الثاين/نوفمرب 2002.
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املؤمتراتالعاملية جيم-

نال احلق يف السكن الالئق أيضًا اعترافًا دوليًا يف الكثري من املؤمترات العاملية اليت 
العاملي  واملؤمتر  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  فيينا  مؤمتر  مثل  مؤخرًا،  املتحدة  األمم  عقدهتا 
الرابع املعين باملرأة، واملؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب 
وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، واألهم من ذلك هو 

مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات البشرية )املوئل الثاين(. 
ويلزم منهاج عمل بيجني)18( بإزالة كل ما يعترض املرأة من عقبات يف احلصول على 
قانونية  وإجراء إصالحات  )الفقرة 58)م((،  األرض  التكلفة ويف حيازة  ميسور  مسكن 
وإدارية ملساواة املرأة مع الرجل يف إمكانية االستفادة من املوارد االقتصادية ويف منحها احلق 

يف التملك واإلرث )الفقرة 61)ب((. 
وأكد إعالن اسطنبول بشأن املستوطنات البشرية وجدول أعمال املوئل)19( جمددًا 
التزام الدول باحلق يف السكن الالئق وحددا اإلجراءات اليت تتخذها الدول إلعمال احلق 

يف السكن الالئق، وأقرا بدور املجتمع املدين: 
ُنسلِّم بوجود التزام على احلكومات بتمكني الناس من احلصول على مأوى وحبماية 
وحتسني املساكن واألحياء السكنية ]...[ وسننفذ هذا اهلدف ونعززه بأسلوب يتسق متامًا 

مع معايري حقوق اإلنسان )جدول أعمال املوئل، الفقرة 39(. 
وإتاحة  للحيازة  القانوين  الضمان  بتوفري  أيضًا  الدول  املوئل  أعمال  جدول  ويلزم 
فرص متساوية للحصول على األرض جلميع الناس، مبن فيهم النساء والفقراء، والشروع 
على  احلصول  يف  ومتساوية  كاملة  فرصًا  النساء  ملنح  وإدارية  تشريعية  إصالحات  يف 

تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، 4-15 أيلول/سبتمرب 1995 )منشور األمم املتحدة، رقم  )18(
 .)96.IV.13 املبيع

تقرير مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )املوئل الثاين(، اسطنبول، 3-14 حزيران/يونيه 1996 )19(
)منشور األمم املتحدة، رقم املبيع: E.97.IV.6(، الفصل األول، القرار 1، املرفقان األول والثاين.
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املوارد االقتصادية، مبا يف ذلك حقها يف املرياث وحيازة األراضي وغريها من املمتلكات، 
جدول  كما يدعو  املناسبة.  والتكنولوجيات  الطبيعية  واملوارد  االئتمان  على  واحلصول 
إزالة  إىل  الرامية  املجتمعية  والربامج  والسياسات  املشاريع  دعم  إىل  الدول  املوئل  أعمال 
مجيع احلواجز اليت حتول دون حصول املرأة على مسكن ميسور الكلفة ومتلكها األراضي 
والعقارات، واستفادهتا من املوارد االقتصادية واهلياكل األساسية واخلدمات االجتماعية، 
وكفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة يف مجيع عمليات اختاذ القرارات )الفقرة 78)ه ((. 
ويطلب كذلك إىل الدول أن تشجع على وضع اآلليات الالزمة حلماية النساء املهددات 

بفقد منازهلن إثر وفاة أزواجهن )الفقرة 78)ز((.
اجلديدة  األلفية  يف  األخرى  البشرية  واملستوطنات  باملدن  املتعلق  اإلعالن  ويؤكد 
ويدعو  البشرية.  املستوطنات  تنمية  يف  اجلنسني  بني  املساواة  هدف  جمددًا   )20()2001(
والقوانني  والسياسات  واهلياكل  املواقف  تغيريات يف  إحداث  على  التشجيع  إىل  اإلعالن 
اليت تقف عقبات أمام املساواة بني اجلنسني )الفقرة 32(، والتشجيع على  واملمارسات 
اإلصالحات  مواصلة  وعلى  الضعيفة،  والفئات  الفقراء  أجل  من  احليازة  ضمان  زيادة 
التشريعية واإلدارية واالجتماعية الرامية إىل منح املرأة "فرص الوصول بالكامل وعلى قدم 
املساواة مع الرجل إىل املوارد االقتصادية" و"احلق يف ضمان احليازة ويف إبرام االتفاقات 

التعاقدية" )الفقرتان 45 و49(.
وينص إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية )2000()21( على املساواة بني اجلنسني 
الدولية )الفقرة 6(. ويتعلق  للعالقات  القيم األساسية ذات األمهية احليوية  باعتبارها من 
املرأة،  دور  وتقوية  اجلنسني  بني  املساواة  على  بالتشجيع  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  أحد 
التعليم حمدودة. والحظ املعلقون  بالرغم من أن غاياته املتصلة باملساواة بني اجلنسني يف 
أمهية تعميم الشواغل اجلنسانية يف كل األهداف اإلمنائية لأللفية،)22(، مبا يف ذلك الغاية 7

قرار اجلمعية العامة S-25/2، املرفق. )20(
قرار اجلمعية العامة 2/55. )21(

)املطالبة باألهداف  Claiming the Millennium Development Goals: A human rights approach انظر )22(
.)E.08.XIV.6 اإلمنائية لأللفية: هنج قائم على حقوق اإلنسان( )منشور األمم املتحدة، رقم املبيع:
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املتصلة بتحسني ُسبل احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي والنهوض حبياة سكان 
األحياء الفقرية. وتعهدت الدول يف مؤمتر قمة عام 2010 بااللتزام بضمان املساواة بني 
اجلنسني من خالل طائفة واسعة من اإلجراءات، مبا يف ذلك "تشجيع ومحاية إمكانية توفري 
السكن املالئم وامللكية واألراضي، مبا يف ذلك احلق يف املرياث، للمرأة ومتكينها من ضمان 

احلصول على االئتمان، من خالل التدابري املالئمة الدستورية والتشريعية واإلدارية")23(.
وأقّرت خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة)24( بأمهية حق املرأة 
يف األرض، مبا يف ذلك حقها يف املرياث ويف املشاركة يف اختاذ القرارات، من أجل تنمية 

أفريقيا تنمية مستدامة وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية )الفقرة 67)ب((.

الصكوكوالتطوراتاإلقليمية دال-

ترد أيضًا يف الصكوك اإلقليمية التالية أحكام تتعلق باحلق يف السكن الالئق: امليثاق 
واالتفاقية  و3(؛   2 الفقرتان  و18،   2 )املادتان  والشعوب  اإلنسان  حلقوق  األفريقي 
وامليثاق  )الفقرات 5 و8 و14(؛  األساسية  واحلريات  اإلنسان  األوروبية حلماية حقوق 
وواجباته  اإلنسان  األمريكي حلقوق  واإلعالن  )املادة 31(؛  املنقَّح  األورويب  االجتماعي 
)املواد 1 و2 و23(؛ واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )املواد 1 و17 و21 و24(، 

والربوتوكول اإلضايف امللحق هبا )املادة 3(.
وينص امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان على أنه "يتعيَّن على الدولة القضاء على كل 
متييز ضد املرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل على حنو ما هو منصوص عليه يف اإلعالنات 
واالتفاقيات الدولية" )الفقرة 3 من املادة 18(. وأنشأت املفوضية األفريقية يف عام 1999
أيضًا مكتب املقرر اخلاص املعين حبقوق املرأة يف أفريقيا لدراسة التمتع حبقوق املرأة يف كل 

قرار اجلمعية العامة 1/65، الفقرة 72)ك(. )23(
تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس-4 أيلول/سبتمرب  )24(

E.03.II.A.1(، الفقرة 61)ب(. 2002 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
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أحناء أفريقيا وطرح توصيات ملساعدة الدول على كفالة حقوق اإلنسان للمرأة. وكان 
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا قد  بروتوكول 
أقر مؤخرًا مبساواة املرأة يف حقوق احلصول على السكن وظروف معيشية مقبولة يف بيئة 
صحية )املادة 16(، وكذلك حقها يف املرياث على قدم املساواة مع الرجل )املادة 21(. 
ويشكل هذا الربوتوكول منوذجًا حيتذى به يف تعزيز واحترام احلقوق اإلنسانية للمرأة يف 

املناطق األخرى.
والشعوب  اإلنسان  حلقوق  األفريقي  امليثاق  أن  من  بالرغم  ذلك،  على  وعالوة 
ال ينص صراحة على احلق يف السكن الالئق، فإن املفوضية األفريقية تدرك أن امليثاق حيمي 
الصحة  املمتلكات واحلق يف  احلق يف  مبا فيها  أخرى،  السكن من خالل حقوق  حقوق 
واحلق يف محاية األسرة. وتتناول املبادئ واخلطوط التوجيهية اليت ُاعتمدت مؤخرًا بشأن 
تنفيذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف امليثاق األفريقي حلقوق 
اإلنسان والشعوب حتديدًا احلق يف السكن وتتضمن إشارات إىل املرأة فيما يتعلق بسندات 
احلق يف  ينتهك  عندما  التعويض  املساواة يف حقوق  املسكن واألرض، فضاًل عن  ملكية 

السكن الالئق )الفقرتان ’27’ و’28’ من البند 79(
وأقر جملس أوروبا يف عام 2011 اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف 
من  األطراف  الدول  على  مبا يقع  متصلة  مهمة  أحكام  املعاهدة  هذه  يف  وترد  العائلي. 
التزامات بكفالة إمكانية وصول ضحايا العنف إىل اخلدمات، مبا يف ذلك السكن، وإتاحة 
إمكانية احلصول على املأوى بسهولة وتوفريه للضحايا، وأن يكون بوسع السلطات إخراج 

مرتكب العنف من حمل السكن يف احلاالت اليت تنطوي على خطر مباشر. 
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التطوراتيفأوروبا
وينص   )17 )املادة  امللكية  يف  احلق  األساسية  للحقوق  األورويب  امليثاق  حيمي 
الالئق  الوجود  أجل ضمان  من  والسكنية  االجتماعية  املساعدة  "احلق يف  على  أيضًا 
لكل من يفتقرون ما يكفيهم من املوارد" )املادة 34(. وينفِّذ "التوجيه املتعلق بالعرق" 
باملساواة بني  املتعلق  األورويب( و"التوجيه  املجلس  الصادر عن  EC/2000/43 )التوجيه 
الصادر عن املجلس األورويب( مبدأ مساواة األشخاص  EC/2004/113 اجلنسني" )التوجيه
يف املعاملة بغض النظر عن العنصر أو األصل العرقي أو اجلنس يف احلصول على املنافع 
واخلدمات العامة، مبا يف ذلك السكن. والحظ مفوض حقوق اإلنسان ملجلس أوروبا 
والظروف  السياق  يراعي  أن  جيب  باملرأة  فيما يتعلق  الالئق  للسكن  تفسري  "أي  أن 

السكنية واملعيشية يف املجتمع املحلي واألسرة اليت تعيش فيها املرأة")أ(.
الصندوق  وهو  املالية،  أدواته  أكرب  ثاين  تنظيم  أيضًا  األورويب  االحتاد  وعدَّل 
األورويب للتنمية اإلقليمية، جلعل السكن يف املجتمعات املحلية املهمَّشة مؤهاًل للحصول 
للصندوق  األساسي  النظام  )2( يف  املادة  ُأدرجت  عام 2006  مايل. ويف  دعم  على 
حيث اعترب ذلك ضروريًا، يف إطار عملية حضرية متكاملة لدعم تقييد إجراءات جتديد 
املساكن يف املناطق اليت تعاين تدهورًا ماديًا وإقصاًء اجتماعيًا أو تكون عرضة لذلك 
يف الدول اليت انضمت إىل االحتاد األورويب يف 1 أيار/مايو 2004 أو بعده. ويف حني 
أن التعديل ال يتضمن أحكامًا تتعلق حتديدًا باملرأة فإنه ال يزال ذا صلة هبذا املوضوع 
ألن السكن يف العديد من الدول األعضاء يشكل عاماًل حامسًا لإلدماج، خاصة أيضًا 

بالنسبة لنساء مجاعات األقليات اإلثنية أو املهمشة األخرى.
"Housing rights: The duty to ensure housing for all" )حقوق السكن: واجب ضمان السكن للجميع(،  )أ(
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1292391&Site=CM ميكن االطالع عليه يف هذا املوقع الشبكي

)متت زيارته يف 14 آذار/مارس 2012(.





املرأة واحلق يف السكن الالئق

التمييزضداملرأة ثانيًا-
يفجماالتالسكنواألرض

واملمتلكات
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بعض  إذ تشري  فقر،  يف  يعيشون  الذين  األشخاص  بني  مفرطة  نسبة  النساء  متثل 
التقديرات إىل أهنن يشكلن 70 يف املائة من فقراء العامل. وتقع على املرأة يف املناطق الريفية 
يف كثري من األحيان املسؤولية عن إنتاج الغذاء، إذ تنتج ما يتراوح بني 60 و80 يف املائة 
من الغذاء يف البلدان النامية، ولكنها قلما تتمتع حبقوق يف األراضي اليت تزرعها)25(. والواقع 
أنه يوجد بني كل 100 مالك من مالك األراضي يف مجيع أحناء العامل 20 امرأة فقط)26(.
وبصرف النظر عن البيئة القانونية أو االجتماعية أو الثقافية فإن التمييز يشكل العامل 
الرئيسي الذي حيول دون متتع املرأة متتعًا كاماًل حبقها يف السكن الالئق يف شىت أحناء العامل 

سواء يف املدن أو يف املناطق الريفية.

التمييزضداملرأة
تعرِّف املادة 1 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة التمييز بأنه:

آثاره  من  ويكون  اجلنس  أساس  على  يتم  أو تقييم  أو استبعاد  تفرقة  أي 
األساسية  واحلريات  اإلنسان  حبقوق  للمرأة  االعتراف  أو إحباط  توهني  أو أغراضه، 
يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، 
حالتها  عن  النظر  بصرف  هلا،  أو ممارستها  احلقوق  هبذه  متتعها  أو إحباط  أو توهني 

الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل.
يف  كذلك  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  املعنية  اللجنة  وأشارت 

تعليقها العام رقم 16)2005( إىل أن:

Taking action: Achieving gender اجلنسني،  بني  واملساواة  بالتعليم  املعنية  األلفية  مشروع  عمل  فرقة  )25(
)املبادرة إىل العمل: حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة( )لندن،  equality and empowering women

إرثسكان، 2005(، الصفحة 77.
)متت زيارته يف 15 آذار/مارس 2012(. www.fao.org/docrep/012/al059e/al059e00.pdf )26(
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التمييز على أساس نوع اجلنس قد يقوم على أساس معاملة املرأة بطريقة خمتلفة 
بسبب تكوينها البيولوجي، مثل رفض توظيف املرأة ألهنا قد تصبح ُحبلى؛ أو بسبب 
افتراضات مقولبة، مثل وضع املرأة يف الوظائف األدىن على افتراض أهنا غري مستعدة 

لتكريس الكثري من وقتها للعمل كما هو احلال بالنسبة للرجال )الفقرة 11(.
بكل  التمتع  يف  سواسية  كافة  البشر  بأن  يقضي  الذي  املساواة  مفهوم  ويرتبط 
حقوق اإلنسان، ارتباطًا وثيقًا مببدأ عدم التمييز. وتعين املساواة بني اجلنسني أنه ال بد 
املساواة على  اإلنسان. وتنطوي  التمتع بكل حقوق  والنساء يف  الرجال  يتساوى  أن 
جانبني خمتلفني: املساواة يف الواقع واملساواة يف القانون. وتقر دساتري عديدة باملساواة 
بني الرجل واملرأة يف القانون. وأما يف الواقع العملي فإن املسألة خمتلفة متامًا، إذ قلما 

تعامل املرأة على قدم املساواة مع الرجل. ويتجلى ذلك بشكل خاص يف السكن.

العامل، خاصة يف  أحناء  الكثري من  الالئق يف  السكن  باحلق يف  املرأة  متتع  يزال  وال 
املناطق الريفية، متوقفًا على إمكانية حصوهلا على األرض واملمتلكات والتحكم فيها.

يرتبط اإلحساس بالسكن يف منطقة املحيط اهلادئ ارتباطًا قويًا للغاية بإحساسنا 
باألرض ولذلك ال يقتضي منا تركيزنا على السكن أن نركز على األرض. 

املصدر: اإلفادات اليت ُجمعت خالل املشاورة اإلقليمية ملنطقة املحيط اهلادئ.

وتواجه النساء متييزًا يف الكثري من جوانب السكن واألرض واملمتلكات على أساس 
نوع اجلنس، وتؤدي يف كثري من األحيان عوامل أخرى مثل الفقر، أو العمر، أو الطبقة، 
أو امليل اجلنسي، أو األصل العرقي، إىل استفحاله. وتؤكد اإلفادات العديدة اليت ُجمعت 
خالل املشاورات اإلقليمية أن التمييز بني خمتلف قطاعات السكن ميثل عقبة رئيسية أمام 
إعمال احلق يف السكن الالئق، إذ يفضي يف كثري من األحيان باملرأة إىل العيش يف سكن غري 
مالئم أو يف جمتمعات حملية منفصلة وحمرومة من اخلدمات األساسية مثل مياه الشرب النقية 
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النساء الاليت  املتأثرة بشكل خاص  الفئات  أو مرافق الصرف الصحي أو الكهرباء. ومن 
واملترمالت،  والقبائل،  األصلية  الشعوب  ونساء  االحتالل،  أو حتت  مدقع  فقر  يعشن يف 
واملطلقات أو املنفصالت عن أزواجهن، والاليت يقمن بإعالة أسرهن، والفتيات الصغريات، 
والنساء املتقدمات يف السن، واملعوقات، واملهاجرات، والعامالت يف املنازل، واملثليات، 

وثنائيات اجلنس، أو املحوالت جنسيًا)27(.

التمييزاملتعدداجلوانب
أشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أمهية التصدي 

للتمييز املتعدد اجلوانب يف تعليقها العام رقم 16)2005(: 
هنالك العديد من النساء الاليت يعانني من أشكال شىت من التمييز بسبب تداخل 
عامل نوع اجلنس مع عوامل أخرى مثل العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو اآلراء 
أو غري  أو املولد،  أو التملك،  أو االجتماعي،  القومي،  أو األصل  وغريها،  السياسية 
ذلك من الصفات مثل السن، أو االنتماء اإلثين، أو اإلعاقة، أو احلالة العائلية، أو مركز 

املهاجر أو الالجئ، وهو ما يسفر عن زيادة تضررها )الفقرة 5(.

وميكن أن يتخذ التمييز شكل سياسات إقصائية، أو عدم التحكم يف موارد األسرة، 
باإلسكان  القرارات  اختاذ  يف  املحدودة  أو املشاركة  احليازة،  ضمانات  إىل  أو االفتقار 

أو التنظيم املجتمعي.

اجلوانب،  املتعدد  التمييز  مسألة  الالئق  بالسكن  املعين  اخلاص  املقرر  بعثات  تقارير  من  العديد  يتناول  )27(
اإلسالمية  إيران  ومجهورية   ،)E/CN.4/2003/5/Add.3( باملكسـيك  املتعلقـة  التقارير  ذلك  يف  مبا

.)A/HRC/4/18/Add.2( وأستراليا )E/CN.4/2006/41/Add.2(
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ضماناحليازةوالتمييزضداملرأة
تواجه املرأة متييزًا قاسيًا فيما يتعلق بضمان احليازة. واحليازة اليت تشكل حجر 
الزاوية للحق يف السكن الالئق ميكن أن تتخذ أشكااًل خمتلفة، وتشمل املساكن املؤجرة 
)العامة واخلاصة( واإلسكان التعاوين، واإلجيار الطويل األجل، وشغل املسكن من ِقبل 
سواًء واحليازة  الرمسية.  غري  واملستوطنات  الطوارئ،  حاالت  يف  واإلسكان  مالكه، 

وهو  الرجل،  باسم  أو تسجل  أو تدوَّن  ما تفهم  غالبًا  رمسية،  أو غري  رمسية  أكانت 
ما جيعل املرأة معتمدة على عالقتها بأقارهبا الذكور فيما يتعلق بضمان احليازة. ويهيمن 
الرجل يف كثري من األحيان على عملية اختاذ القرار بالرغم من أن األشكال اجلماعية 

للحيازة ميكن أن تشمل املرأة.
وتكشف البحوث عن أن كل قناة من قنوات احليازة )اإلرث، أو امللكية املشتركة، 
أو الشراء أو التحويل من الدولة من خالل برامج إصالح األراضي، أو اإلجيار القصري 
األجل، أو اإلجيار الطويل األجل، أو خطط إعادة التوطني، أو برامج مكافحة الفقر( 
متحيزة جنسانيًا، إذ األفضلية للذكور يف املرياث، واالمتياز للذكور يف الزواج، وعدم 
املساواة بني اجلنسني يف أسواق األراضي واإلسكان، والتحيُّز للذكور يف برامج توزيع 

األراضي احلكومية.
فمن  للمرأة.  بالنسبة  خطرية  آثار  عليه  تترتب  أن  ميكن  احليازة  ضمان  وعدم 
دون التحكم يف ملكية السكن أو األرض أو العقارات، ال تتمتع باملرأة إاّل بالقليل من 
االستقالل الشخصي أو االقتصادي، وتكون بالتايل عرضة لسوء املعاملة والعنف داخل 
األسرة ويف املجتمع املحلي واملجتمع عامة. وعندما يكون حصول املرأة على السكن 
أو األرض أو املمتلكات مرهونًا بشخص ثالث، كزوجها أو أخيها أو أبيها أو غريهم 
من أقربائها الذكور، فإهنا تصبح عرضة للتشرد والفقر والعوز إذا انتهت تلك العالقة.
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ومينح الرجل تلقائيًا مركز رب األسرة يف كثري من املجتمعات، ويؤثر ذلك على 
حتكم املرأة يف ممتلكات الزوجية يف أثناء الزواج أو عند االنفصال أو الطالق. ويف ظل 
عدم االشتراك يف سندات امللكية أو غياب ضمانات احليازة، تطرد نساء كثريات من 

منازهلن أو أرضهن لدى انفصاهلن أو طالقهن.
أو أرضها  مزنهلا  أو املطلقة  املنفصلة عن زوجها  أو املرأة  األرملة  تفقد  وعندما 
فإن ذلك يؤثر عليها طيلة حياهتا وحياة أطفاهلا. وقد ينتهي هبا األمر يف مسكن دون 
ومرافق  املأمونة  الشرب  مياه  مثل  األساسية،  اخلدمات  إىل  فيه  تفتقر  الالئق  املستوى 
تتعرض  إيواء  الشارع بال مأوى أو يف مكان  اليت تعيش يف  الصرف الصحي. واملرأة 
ذلك  يؤثر  وقد  كثريًا،  أكرب  بدرجة  واملضايقة  املعاملة  وسوء  للعنف  األخرى  هي 
ورفاههم  تعليمهم وصحتهم  بأطفاهلا وضمان  العناية  على  قدرهتا  على  تأثريًا خطريًا 
البدين والنفسي. وميكن أن يعين أيضًا فقدان املزنل بالنسبة لنساء كثريات هناية أمنهن 
االقتصادي والغذائي. وحيمل ذلك يف طياته أيضًا هناية مركزهن االجتماعي وشبكاهتن 

االجتماعية اليت يعتمدن عليها يف احلصول على قوهتن اليومي. 
والنساء الريفيات يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية الاليت فقدن منازهلن عقب انقطاع 
عالقتهن بأقارهبن الذكور، يف حاالت مثل الطالق أو فسخ الزواج أو الوفاة، ينتقلن يف كثري 
من األحيان إىل املدن حبثًا عن عمل ومأوى، ويلتحقن بصفوف األعداد املتزايدة من األسر 
اليت تعيلها اإلناث يف مناطق األحياء الفقرية. وتكشف أرقام الفقر يف املناطق احلضرية من 

أفريقيا عن أن النساء واألطفال يتحملون أكثر من غريهم وطأة احلرمان. 

املصادر: اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 4)1991(؛ 
Shared Tenure Options for املتحدة(،  األمم  )موئل  البشرية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  وبرنامج 

)نريويب، متوز/يوليه 2005(، الصفحة ’5’؛ فرقة عمل مشروع األلفية  Women, A Global Overview

املعنية بالتعليم واملساواة بني اجلنسني، املبادرة إىل العمل، الصفحة 79.
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والسياسات  التمييزية،  النظامية  القوانني  بسبب  املرأة  التمييز ضد  ينشأ  أن  وميكن 
واملمارسات  القوانني  وسيادة  للمرأة،  اخلاصة  الظروف  ال تراعي  اليت  جنسانيًا  املحايدة 
العرفية، وحتيز اجلهاز القضائي واإلدارة العامة وعدم إمكانية الوصول إىل ُسبل االنتصاف 
واملعلومات وعمليات صنع القرار، وعدم الوعي باحلقوق. ويقوم هذا التمييز على عوامل 
بنيوية وتارخيية. وال يقتصر هذا التمييز غري املقبول على انتهاكات معايري حقوق اإلنسان، 
الالئق وحقوق  السكن  متناسبة حلقهن يف  انتهاكات غري  لذلك  نتيجة  النساء  تواجه  بل 

اإلنسان األساسية األخرى.

القواننيالتمييزية ألف-

ميكن أن ينشأ الوضع املجحف نسبيًا الذي تعيشه املرأة فيما يتصل حبقها يف السكن 
الالئق نتيجة للقوانني النظامية اليت تشكل متييزًا مباشرًا ضدها. 

األحكامالدستوريةالتمييزية -1

احلقوق ومببدأ  بالرجل يف  املرأة  تقر مبساواة  اليت  الدساتري  ازدياد عدد  بالرغم من 
عدم التمييز، فإن بعضها ما زال ال يكفل هذه الدعامة األساسية لقانون حقوق اإلنسان. 
وعالوة على ذلك، فإن عدم وجود مبادئ لعدم التمييز واملساواة أو فرض قيود عليها قد 
حيول يف كثري من األحيان دون متتع املرأة باحلق يف السكن الالئق على قدم املساواة مع 

الرجل بالرغم من أن الدستور قد يعترف باحلق يف السكن الالئق.
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دستورإثيوبيا:مساواةالنساءبالرجاليفاحلقوق
تكفل املادة 35 من دستور إثيوبيا مساواة النساء بالرجال يف احلقوق. وينص 

الدستور بعد ذلك على ما يلي:
حيق للمرأة حيازة وإدارة املمتلكات والتحكم فيها واستخدامها ونقلها. وتتمتع 
باستخدام األرض ونقلها  فيما يتعلق  الرجل بصفة خاصة،  املرأة حبقوق متساوية مع 

وإدارهتا والتحكم فيها. وتتمتع املرأة أيضًا باملساواة يف وراثة املمتلكات.

وتنص دساتري عديدة على أن ختضع أحكامها املتعلقة بعدم التمييز واملساواة للقوانني 
واملمارسات العرفية اليت متيِّز يف كثري من األحيان ضد املرأة، ال سيما يف السكن واألرض 
ينص  اليت  القليلة  األفريقية  البلدان  من  واحدة  الصدد،  هذا  يف  وأوغندا،  واملمتلكات. 

دستورها حتديدًا على حظر التمييز مبوجب القانون العريف. 
وتستبعد الدساتري األخرى املسائل املتعلقة باحلياة اخلاصة والشخصية، مبا يف ذلك 
املساواة  أحكام  تكفلها  اليت  احلماية  من  الوفاة،  عند  امللكية  أو أيلولة  أو الطالق  الزواج 
وعدم التمييز. وتقوِّض تلك االستثناءات يف كثري من األحيان مصلحة املرأة وحتكمها يف 

السكن واألرض واملمتلكات.

األحكامالتمييزيةيفتشريعاتحمددة -2

قد يترتب أيضًا على القوانني الوطنية )مثل قوانني األسرة، أو قوانني األحوال املدنية، 
أو قوانني  أو املمتلكات،  السندات  أو قوانني  األراضي،  أو قوانني  العقوبات،  أو قوانني 

تسجيل سندات امللكية، أو قوانني التوريث( متييزًا ضد املرأة.
وبالرغم من أن املساواة وعدم التمييز قد يكفلهما الدستور، قد تشمل تشريعات 
القوانني  حمددة أحكامًا متييزية حتد بالتايل من احلماية املكفولة مبوجب الدستور. وتتسم 
اليت تتعامل مع ممتلكات الزوجية، أو تسجيل سندات امللكية، أو امللكية، أو إخالء األحياء 
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الفقرية، أو اإلرث، أو العنف ضد املرأة، أو استئجار املساكن، بأمهية خاصة للمرأة وميكن 
أن تؤثر بشدة على حقها يف السكن الالئق. وتقيَّد يف بلدان عديدة إمكانية حصول املرأة 
على السكن واألرض واملمتلكات وحتكمها فيها مبوجب القوانني اليت حتظر تسجيل سندات 
أو مبوجب  املمتلكات  تشارك  مبدأ  وفق  متزوجة  إذا كانت  املرأة  باسم  األراضي  ملكية 

القوانني اليت تعترب املرأة املتزوجة قاصرًا.
ومتنح قوانني األسرة والزواج للذكر يف كثري من األحيان السلطة الزوجية الرمسية 
أو مركز رب األسرة وبالتايل التحكم يف ممتلكات الزوجية. وميكن أن تتسبب أيضًا قوانني 
الزواج يف أثر عنيف على قدرة املرأة على التمتع حبقها يف السكن الالئق، ال سيما يف سياق 
االنفصال عن الزوج والطالق واملرياث. وعندما ال تعترف قوانني الزواج بأشكال معيَّنة 
من الزواج العريف أو الديين، ال تستطيع املرأة اليت تتزوج يف إطار هذه الُنظم أن تستفيد من 
احلماية اليت ميكن أن تكفلها هلا القوانني النظامية. وميكن أن تعاين النساء أيضًا يف حاالت 
تعدد الزوجات آثار عدم االعتراف هبن، إذ ُتستبعد يف معظم احلاالت الزوجة الثانية والثالثة 

من قانون الزواج وحترم بالتايل من حقها يف مزنل الزوج أو أرضه أو ممتلكاته.
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القواننياليتحتميمساواةاملرأةيفحقوقالسكنواألرضواملمتلكات
ينص قانون املساواة بني الزوجني لعام 1996 يف ناميبيا على مساواة الزوجني 
وإدارة  األصول  يف  التصرف  على  القدرة  يف  املشتركة  امللكية  أساس  على  املتزوجني 
األمالك املشتركة. وينص القانون عمومًا على املساواة بني الزوجني يف املعامالت املالية 

وممتلكات الزوجية.
على  عام 1999  املتحدة  تزنانيا  مجهورية  يف  الصادر  األراضي  قانون  وينص 
افتراض املشاركة يف تسجيل امللكية املشتركة واألراضي اليت يشغلها الزوجان ما مل يشر 

الزوجان إىل خالف ذلك.
ووفقًا للقانون املدين التركي اجلديد، يتساوى الزوجان كشريكني، ويشرفان معًا 
على إدارة احلياة الزوجية ويتساويان يف سلطات اختاذ القرار، وهلما حقوق متساوية يف 

حمل إقامة األسرة واألمالك املكتسبة خالل الزواج.
تساوي  على  عام 1989  كمبوديا  يف  الصادر  واألسرة  الزواج  قانون  وينص 
الزواج  املقتناة خالل  املمتلكات  أن  القانون على  امللكية. وينص  الزوجني يف حقوق 

ختص الزوج والزوجة على السواء، وينبغي تقسيمها بينهما يف حالة الطالق.
ويقضي قانون الزواج الصادر يف سرياليون عام 2007 )قانون تسجيل الزواج 
والطالق العرفيني لعام 2007( بأن تسجل حاالت الزواج والطالق العرفية. وخيوِّل 

القانون أيضًا للزوجة يف الزواج العريف اقتناء املمتلكات والتصرف فيها.



املرأة واحلق يف السكن الالئق 46

معاجلةالقواننيالتمييزيةيفنيبال
قدَّمت ناشطات يف عام 1993 التماسًا إىل املحكمة العليا للطعن على القانون 
الوالدين  ممتلكات  من  نصيبها  على  احلصول  األخت يف  أحقية  عدم  على  ينص  الذي 
ما مل تكن متزوجة ويزيد عمرها على 35 سنة. وأعلنت املحكمة العليا يف قرارها أن 
القانوين متييزي، وطلبت من الربملان سن قانون مالئم إلبطال ذلك القانون التمييزي. وقام 
الربملان يف عام 2002 بإبطال هذا احلكم بعد إقرار التعديل احلادي عشر على قانون البلد 

لعام 1963. ويقر التعديل باملساواة يف حقوق املرياث لالبنة )منذ ميالدها( وللمترملة.

قواننيمكافحةالتمييزتتصدمحتديدًاللتمييزيفالسكن
يتضمن قانون حقوق اإلنسان يف مقاطعة أونتاريو الكندية أحد أكثر القوانني مشواًل
يف محاية السكان من املمارسات التمييزية. وال يقتصر هذا القانون على محاية األشخاص 
من التمييز الذي حيظره صراحة العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، والذي يرتكب استنادًا إىل ُأسس من قبيل العرق أو اجلنس أو الدين، بل حيظر 

حتديدًا التمييز القائم على امليل اجلنسي أو احلالة االجتماعية أو احلالة العائلية.
لكل شخص حق يف معاملة متساوية يف شغل املسكن دون متييز بسبب العرق 
أو النسب أو املوطن األصلي أو اللون أو األصل اإلثين أو املواطنة أو العقيدة أو نوع 
أو اإلعاقة  العائلية  أو احلالة  االجتماعية  أو احلالة  أو العمر  اجلنسي  أو امليل  اجلنس 

أو بسبب احلصول على مساعدة عامة )الفقرة 1 من املادة 2(.
لكل شخص يشغل مسكنًا حق يف عدم التعرض ملضايقات من صاحب املسكن 
أو من ينوب عنه أو من أي ساكن آخر يف نفس املبىن بسبب العرق أو النسب أو املوطن 
األصلي أو اللون أو األصل العرقي أو املواطنة أو العقيدة أو السن أو احلالة االجتماعية 
أو احلالة العائلية أو اإلعاقة أو بسبب احلصول على مساعدة عامة )الفقرة 2 من املادة 2(.
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القواننيالنظاميةوالسياساتغرياملراعيةللظروفاخلاصة باء-
للمرأة

القوانني  فإن  وسياسات  قوانني  سّن  عدم  بسبب  ينشأ  قد  التمييز  أن  من  بالرغم 
أن  ميكن  واملمتلكات  واألرض  السكن  يف  متساوية  حقوقًا  املرأة  متنح  اليت  والسياسات 
ينتهي األمر هبا إىل التمييز ضدها إذا مل تقر بالظروف اخلاصة باملرأة أو إذا مل تعاجل جوانب 
احلرمان اليت تعانيها املرأة. ويف معظم البلدان تبدو القوانني والسياسات اليت تنظم السكن 
واألرض واملمتلكات حمايدة جنسانيًا وبالتايل ال تتصدى للتمييز الفعلي الذي تواجهه املرأة 

يف تلك املجاالت.
من ذلك مثاًل أنه بينما تنص القوانني يف بلدان كثرية على امللكية املشتركة للسكن 
واألرض واملمتلكات، يتعيَّن على الزوجني املوافقة معًا على ذلك واختاذ خطوات فعلية 
لتسجيل ملكيتهما املشتركة. ويقتصر ذلك يف الواقع العملي على نسبة ضئيلة من األشخاص 
احلضريني واألثرياء الذين ينالون يف العادة قسطًا جيدًا من التعليم. وقلما حتصل املرأة يف 
معظم األحيان على سندات امللكية. وحىت يف احلاالت اليت تشترك فيها املرأة يف سندات 
امللكية، قد يتعذر عليها التحكم يف األصول أو توريث األرض أو املزنل على النحو الذي 
تريده، أو املطالبة حبصتها عند نشوء منازعات زوجية. وتزنع القوانني اليت تقضي بتسجيل 
املزنل حصريًا باسم "رب األسرة" يف أغلب األحيان إىل إقصاء املرأة، حيث يعرَّف هذا 
املصطلح يف العادة سواًء صراحة أم ضمنًا بأنه ينطبق على الرجل. وأشارت اللجنة املعنية 
بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف مالحظاهتا اخلتامية لعام 2011 بشأن سري النكا أن 
"املمارسات التمييزية متنع املرأة من متلك األراضي، ذلك ألنه ال يسمح إاّل ل  "رب األسرة" 
بالتوقيع على الوثائق الرمسية كشهادات ملكية األراضي، واحلصول على قطع األرض من 
املمارسة  يف  األسرة’  ’رب  مفهوم  "إلغاء  الطرف  للدولة  ينبغي  بأنه  وأوصت  احلكومة" 

اإلدارية واالعتراف بامللكية املشتركة لألرض")28(.

CEDAW/C/LKA/CO/7، الفقرتان 38 - 39. )28(
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وقد تواجه األمهات العازبات حاالت ال تعترف فيها الدولة ألسرهن بتلك الصفة، 
ويسفر ذلك بالتايل عن إقصاء النساء العازبات واألمهات العازبات عن برامج اإلسكان.

وغالبًا ما ختفق السياسات املتخذة من أجل املنفعة املفترضة للنساء، من قبيل ختصيص 
أراٍض هلن، إذا كانت تتوقع من املرأة أن تقدِّم ضمانًا أو أن تسدد مقدمًا مبالغ مالية كبرية. 
وباملثل فإن األحكام العامة اليت حتتفظ، على سبيل املثال، بنسبة معيَّنة من الوحدات السكنية 
للنساء ال ميكن تنفيذها إذا مل يكن هناك من األحكام ما ينص على إمكانية استفادهتا من 

التسهيالت االئتمانية.
من  جيعل  أن  والبطالة  الدخل  باخنفاض  يقترن  عندما  اجلنسني  بني  للتمييز  وميكن 
الصعب على املرأة أن حتصل على االئتمان بصورة مستقلة، ال سيما عندما تبقى يف البيت 
الزوج. ويف ظل  النساء على االئتمان مبوافقة  الكثري من  لرعاية أطفاهلا. ويرهتن حصول 
عدم املساواة يف إمكانية التملك، تفتقر املرأة يف كثري من األحيان إىل الضمانات الالزمة 
للحصول على االئتمان.. وقد تقيد إمكانية احلصول على متويل يف العديد من البلدان أمام 
الشخص املنخفض الدخل أو الذي ليس له عمل رمسي أو إذا كان سجله االئتماين السابق 
سلبيًا. وقد تقيِّد هذه العوامل إمكانية حصول املرأة على رهن عقاري نظرًا لتدين دخلها 

على األرجح أو مالزمتها بيتها من أجل تربية أطفاهلا.
السكن  واستخدام  حيازة  لتنظيم  مبا يكفي  احلكومات  قيام  عدم  أيضًا  ويؤدي 
وضمان إمكانية حتمل تكاليفه إىل التأثري بصفة خاصة على النساء املستضعفات )حنو النساء 
املعوقات، واألمهات العازبات الفقريات أو املترمالت( الاليت ال يتمتعن باملساواة يف فرص 
العمل، واملعلومات، وغري ذلك من املوارد. ميكن أن يتعرض أيضًا األشخاص الذين يتلقون 
يعترب "مصدر  اخلاصة حيث  اإلجيارات  للتمييز يف سوق  االجتماعية  الرعاية  استحقاقات 
دخلهم" سببًا داعيًا لرفض طلباهتم. وبالنظر إىل أن النساء، ال سيما املترمالت واملطلقات 
على  ترفض  طلباهتن  فإن  االجتماعية  الرعاية  على  الرجل  من  أكثر  يعتمدن  والعازبات، 

األرجح بسبب الوصمة املرتبطة باملستفيدين من الرعاية االجتماعية.
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القواننيواملمارساتالعرفيةالتمييزية)22) جيم-

القوانني  مل تتخذ  وإن  املرأة حىت  ضد  متيِّز  أن  العرفية  واملمارسات  للقوانني  ميكن 
أو السياسات النظامية نفس املنحى. وسلط املقرر اخلاص األول يف عمله بشأن املرأة واحلق 
يف السكن الالئق الضوء على سيادة القوانني واملمارسات العرفية اليت حترم املرأة حقها يف 
السكن الالئق. وتؤثر تلك القوانني واملمارسات بشكل خاص على حق املرأة يف احليازة 
التمويل الالزم للسكن  واملرياث والتحكم يف مصروفات األسرة وإمكانية احلصول على 

وكذلك إمكانية الوصول إىل ُسبل االنتصاف. 
للممتلكات،  اجلماعية  امللكية  على  معيَّنة  عرفية  وممارسات  قوانني  ركزت  وبينما 
وضمنت حقها يف املوارد العامة، مبا يف ذلك األرض، فقد أّدى التأثري االستعماري وُنظم 
املوارد  تلك  وحتويل  استزناف  إىل  األراضي،  أسواق  وضغوط  األرض،  حبيازة  االنفراد 

وما كانت تستتبعه من صور التضامن.
هذه  وتوجد  باستمرار.  ومتغرية  مدوَّنة  غري  العرفية  واملمارسات  القوانني  ومعظم 
القوانني واملمارسات العرفية بالتوازي مع القوانني النظامية وتستمد شرعيتها من التقاليد 
تسود بشكل  اليت  العرفية،  واملمارسات  القوانني  أو الدين. وتشكل  أو العرف  أو الثقافة 
من  كثري  وحتدد يف  عليها  أو تؤثر  الشخصية  واألمور  األسرة  الريفية،  املناطق  يف  خاص 
رغم  ولكنها  واملمارسات،  القوانني  هذه  ت  وقلما  للمرأة.  االجتماعي  املركز  األحيان 
السكن  على  املرأة  حصول  جيعل  ومعظمها  والتحويالت.  وامللكية  السكن  تنظم  ذلك 
واألرض واملمتلكات متوقفًا بطرق خمتلفة على عالقتها برجل، يف العادة أبوها أو أخوها 
أو زوجها. وتضطر املرأة يف كثري من األحيان بسبب ذلك إىل احلفاظ على عالقة التبعية 
لألقارب الذكور بصرف النظر عما ينطوي عليه ذلك من أثر مادي أو عاطفي أو نفسي. 
وعمومًا فإن املرأة تعيش بالفعل ذلك الوضع املتدين يف بلدان كثرية ُتطبَّق فيها تلك القوانني 

القوانني  العرفية؛ ويشمل املصطلح  القوانني واملمارسات  تشري املصطلحات املستخدمة يف هذا القسم إىل  )29(
واملمارسات الدينية واملمارسات الثقافية والتقليدية اليت متس املرأة.
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واملمارسات العرفية لدرجة أن فقداهنا السكن واالستقرار االجتماعي واالقتصادي ميكن 
أن يدمِّر حياهتا.

جنوبأفريقيا:العرفحيكمالدستوررهنًامببادئاملساواةوعدمالتمييز
إذا كان دستور جنوب أفريقيا يقضي باحترام التراث القانوين العريف األفريقي 
فإنه ينص أيضًا على أن يكون ذلك االحترام مرهونًا باحلق يف معاملة متساوية )املواد 

7، و9، و31، و36، و211(.

املركز  مسائل  فإن  دينية  قاعدة  إىل  العرفية  واملمارسات  القوانني  تستند  وعندما 
بالغة  أو املرياث تكون  أو الطالق  بالزواج  املتصلة  األمور  مبا يف ذلك  للمرأة،  الشخصي 
فيها  تسود  اليت  املناطق  من  العديد  يف  النساء  إفادات  وسلطت  وحمرَّمة.  بل  احلساسية، 
القوانني واملمارسات العرفية الضوء على أثر "ثقافة الصمت" القائمة بشأن املسائل املتعلقة 

حبق املرأة يف السكن واألرض واملمتلكات. 

الثقافةوالتقاليدمقابلحقوقاملرأة
مثة نزوع إىل قبول القوانني واملمارسات العرفية اليت متيِّز ضد املرأة باعتبارها أمورًا 
ثقافية واملحاججة بأهنا تندرج حتت محاية حق الشخص يف املجاهرة بثقافته أو معتقده 

أو دينه.
وكل املمارسات األخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد اجلنسني، أو على 
أدوار منطية للرجل واملرأة". وأشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة صراحة
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يناقض  الزوجات  بتعدد  والتصريح  اإلناث  ختان  قبيل  من  الثقافية  املمارسات  أن  إىل 
االتفاقية. وتقيِّد الفقرة 3 من املادة 18 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
احلق يف الدين واملعتقدات على النحو التايل: "ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار 
دينه أو معتقده، إاّل للقيود اليت يفرضها القانون واليت تكون ضرورية حلماية السالمة العامة 
أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية". 
وشجب املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد يف دراسته اليت أجراها حول حرية 
الدين أو املعتقد ومركز املرأة على ضوء الدين والتقاليد )E/CN.4/2002/73/Add.2( التمييز 

املنسوبني هلما.  التقاليد أو والتعصب القائمني على الدين أو
"Culture, religion, and gender", International Journal of راداي،  فرانسيس  املصادر: 

681؛  الصفحة   ،)2003 األول/أكتوبر  )تشرين   4 العدد  األول،  املجلد   ،Constitutional Law

)www.ohchr.org صفحات املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد على شبكة اإلنترنت )انظر

األحيان  من  كثري  يف  عنها  أو ُتعبِّر  تقرها  التمييزية  العرفية  واملمارسات  والقوانني 
اليت  الدساتري  العديد من  النظامية. ويسمح أيضًا  القوانني  النظامية أو هي تنسخ  القوانني 
تقر باحلقوق املتساوية للمرأة باستثناءات حمددة فيما يتصل بالقوانني واملمارسات العرفية.

حقوقها  تأكيد  املرأة  على  كثريًا  يتعذر  القوانني،  من  جمموعتان  تتضارب  وعندما 
لتفسري  العرفية  القوانني واملمارسات  أيضًا  ما تستخدم  النظامي. وكثريًا  القانون  مبوجب 
أحكام القانون النظامي مبا يضر حبقوق املرأة. وبالتايل حىت وإن مل تكن القوانني النظامية 
متيِّز بني الرجل واملرأة أو إذا مل تكن حتد من قدرة املرأة على احلصول على السكن واألرض 
واملمتلكات، فإن أحد املعوقات الرئيسية اليت تواجهها النساء املتزوجات وغري املتزوجات 
واملمارسات  القوانني  خالل  من  األسرة  شؤون  وتنظيم  االجتماعي  وضعهن  حتديد  هو 

العرفية التمييزية.
وميكن أيضًا أن يؤدي التعايش بني هذين النظامني إىل حدوث ارتباك منبعه التضارب 
مثاًل ذلك  من  النظامية.  القوانني  يف  املتأصلة  والتناقضات  القوانني  من  املجموعتني  بني 
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التمييز  مبادئ عدم  باألراضي وكذلك  املتصلة  العرفية  القوانني  الدساتري حتمي  بعض  أن 
واملساواة بني اجلنسني. ويركن يف تلك احلاالت السياسيون والقضاة وغريهم ممن يقومون 
بسن وتفسري تلك القوانني يف كثري من األحيان إىل العرف الذي قد مييِّز ضد املرأة. ومع 
ذلك فقد صدرت بعض األحكام اإلجيابية. مثال ذلك أن املحكمة العليا يف كينيا أّيدت 
العريف الذي ينص على غري ذلك.  القانون  مساواة املرأة بالرجل يف حق املرياث، خمالفة 
وقررت املحكمة عندما أصدرت ذلك احلكم أن "القانون العريف الذي يلغي حق اإلبنة يف 

تركة أبيها ال ميكن تطبيقه ألنه ينايف العدالة واألخالق")30(.

مجهوريةتنزانيااملتحدة:احلظراملحددلتطبيقالقانونالعريفإذاكاناليعترف
مبساواةاملرأةيفإمكانيةاحلصولعلىاألرضوالتحكمفيها

يتضمن قانون أراضي القرى لعام 1999 أحكامًا حمددة بشأن مساواة املرأة يف 
إمكانية حيازة األراضي والتحكم فيها. وحيظر القانون حتديدًا تطبيق القانون العريف إذا 

كان ينكر على املرأة اإلمكانية القانونية يف امتالك األرض أو شغلها أو استخدامها.
Rights and Reality: Are women’s equal rights to land, housing ،املصدر: موئل األمم املتحدة
)نيسان/أبريل 2002( الصفحات ’8’، 122-114. and property implemented in East Africa?

وغالبًا ما تتخذ القرارات املتصلة بالسكن واألراضي واملمتلكات حمليًا حيث يقوم 
املسؤولون  أيضًا  وميتنع  العرفية.  واملمارسات  القوانني  بتطبيق  األرجح  على  املسؤولون 
املحليون يف كثري من األحيان عن التورط يف مسائل السكن واألراضي ,املمتلكات ألهنم 
ينظرون إليها باعتبارها شأن خاص من شؤون األسرة أو العشرية. وعمومًا فإن القيادات 
واملمارسات  القوانني  إنفاذ  تتوىل  اليت  الرئيسية  اجلهات  املحلية هي  والسلطات  التقليدية 
العرفية. وُيطبِّق القضاة أيضًا القوانني العرفية يف اإلجراءات القانونية، وخباصة يف املحاكم 

قضية تركة لوريوكا أويل نتوتو )املتوىف( ]2008[، املحكمة العليا يف كينيا اليت يوجد مقرها يف نريويب، قضية  )30(
اإلرث 1263 لعام 2000، اليت مت البت فيها يف 19 تشرين الثاين/نوفمرب 2008.
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املحلية. وتعرضت أيضًا النساء الاليت قمن بالطعن يف القوانني واملمارسات العرفية للتهديد 
والعنف من األسرة واملجتمع املحلي.

قراراملحكمةالدستوريةجلنوبأفريقيابشأناملرياثوالقانونالعريف:يبضد
القاضي،وخاييليتشاوآخرين

رأت املحكمة الدستورية جلنوب أفريقيا يف قضية يب أن التشريع الذي يعترف بالقانون 
العريف ومينع مساواة املرأة بالرجل يف حقوق اإلرث هو تشريع متييزي وينبغي إلغاؤه.

وتعلق احلكم بثالث من قضايا املرياث. وطعن املتقدمون بالشكوى ومنظمات 
الصاحل العام يف املادة 23 من قانون إدارة السود الذي ينص على تطبيق القانون العريف 
يف مسائل اإلرث. وحيايب القانون العريف يف جنوب أفريقيا االبن البكر يف أمور املرياث.
اإلطار  كل  وألغت  البكرية  قانون  دستورية  عدم  الدستورية  املحكمة  وأعلنت 
م أمالك مواطين جنوب أفريقيا اليت تترك بعد وفاهتم دون وصية.  التشريعي الذي ينظِّ
ورأت املحكمة أن املادة 23 من قانون إدارة السود يتناىف مع روح العصر ألنه حيجر 
السود  األفارقة  األشخاص  انتهاكًا جسيمًا حلقوق  ويشكل  "الرمسي"  العريف  القانون 
البكر  االبن  متنح  اليت  العريف  القانون  بقاعدة  وفيما يتعلق  البيض.  باألشخاص  مقارنة 
املرأة  متييزًا جمحفًا ضد  القاعدة تشكل  أن هذه  املحكمة  اإلرث، رأت  امتيازات يف 
واألطفال غري الشرعيني على أساس العنصر ونوع اجلنس وامليالد. وترتب على قرار 
املحكمة أن تكون كافة التركات، حلني صدور تشريع آخر، خاضعة لقانون التركة 
دون وصية رقم 81 لسنة 1987 الذي يقضي بأن تستفيد املترمالت واألطفال من 
تقسيم  أيضًا  املحكمة  وقررت  أو شرعيتهم.  جنسهم  نوع  عن  النظر  بغض  التركة 
األمالك إذا ُتويف الشخص عن أكثر من زوجة يف الظروف اليت تتعدد فيها الزوجات.

املصدر: BCLR 1 (CC) (1) 2005، 15 تشرين األول. 2004.
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وميكن أن تقيَّد أيضًا إمكانية احلصول على املوارد املالية والوصول إىل املخططات 
املصرفية الالزمة لشراء املسكن أو األرض مبوجب القوانني واملمارسات العرفية التمييزية 
اليت قد تقضي على سبيل املثال بأن حتصل املرأة على إذن من أحد أقارهبا الذكور لالستفادة 

من تلك املخططات املصرفية. 
فقد  التمييزية  العرفية  واملمارسات  القوانني  تفرضها  اليت  التحديات  من  وبالرغم 
يف  واإلسكان  املرأة  مجاعات  فيها  بدأت  اليت  املناطق  بعض  يف  إجيابية  تطورات  حدثت 
التصدي لتلك املسائل. وتقوم منظمات املساعدة القانونية يف املناطق الريفية من سرياليون 
القانونية املجانية إىل النساء، والوساطة بني أفراد األسرة وداخل املجتمع  بتقدمي املشورة 
املحلي، وتنظيم حلقات عمل لتوعية أفراد املجتمع املحلي واحلكومة املحلية حبقوق املرأة. 
وتبيَّن ملنظمة العفو الدولية أن هذه املساعدة وفَّرت مقومات التمكني للمرأة الريفية، وترى 
أن هذه اخلدمات كانت فعالة يف حسم املنازعات. وباتت املرأة تدرك حقوقها وتعرف 
ُسبل الطعن يف األحكام اليت ترى أهنا غري عادلة أو غري منصفة أو استئناف تلك األحكام، 

وأصبحت على علم باخلدمات األخرى املتاحة هلا يف املجتمع املحلي)31(. 

املواقفاملتحيزة دال-

يشكل التحيُّز القائم على أساس نوع اجلنس يف اإلدارة العامة واجلهاز القضائي أيضًا 
القوانني والسياسات  الالئق. ويف حني أن  املرأة باحلق يف السكن  أمام متتع  عقبة خطرية 
فإن  اجلنس  نوع  أساس  على  القائم  التمييز  تثبت  أدلة  أي  فيما يبدو  ال تتضمن  الرمسية 
املواقف املتحيزة جنسانيًا ميكن أن هتيمن على إدارة األراضي واإلسكان أو الُنظم القانونية 
أو لدى أصحاب األمالك، مما جيعل من العسري للغاية على املرأة أن تضمن حقها يف السكن 
الالئق مبوجب القانون الرمسي. وتعترب املسائل املتصلة بالزواج أو اإلرث أو الطالق يف كثري 
من األحيان من الشؤون اخلاصة أو من شؤون األسرة اليت ينبغي أن تظل مبنأى عن تدخل 
Sierra Leone: Women face human rights abuses in the informal legal" الدولية،  العفو  منظمة  )31(

sector" ،AI Index: AFR 51/002/2006 )17 أيار/مايو 2006(.
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الدولة. ويغلب أيضًا على القيادات التقليدية، ال سيما الشيوخ، والسلطات املحلية الذين 
تقع عليهم املسؤولية األوىل عن إنفاذ القوانني واملمارسات العرفية اختاذ مواقف متحيزة 
ضد املرأة. وقد يعادي القضاة أيضًا فكرة كفالة مساواة املرأة يف إمكانية حيازة السكن 

واألرض واملمتلكات والتحكم فيها.
أو استئجار مساكن  يرغنب يف شراء  اللوايت  واملطلقات  العازبات  النساء  تزال  وال 
يواجهن الكثري من العقبات يف بلدان عديدة. فمؤجرو العقارات أو مديروها قد يرفضون 

تأجريها لألمهات املراهقات أو نساء األقليات املنخفضات الدخل. 

االفتقارإىلُسبلاالنتصافوعدمالوعيباحلقوق هاء-

لو علمت النساء أن هلن حقوقًا لكان لنا شأن آخر)32(.
التمييزية يف األمور  البلدان أي ُسبل للطعن يف املمارسات  ال يوجد يف الكثري من 
املتعلقة بالسكن أو األراضي أو املمتلكات. وعندما تتاح وسائل االنتصاف، تواجه املرأة 
فاملواقف  أو العرفية.  الرمسية  الُنظم  يف  سواًء  تعويض  على  احلصول  يف  خطرية  عقبات 
االجتماعية العميقة اجلذور، والتحيُّز اجلنساين يف اجلهاز القضائي، والفساد، والعزلة املادية، 
وعدم الوعي باحلقوق، وقلة الثقة يف متابعة املطالبة هبا ميكن أن حيول دون حصول النساء 

على االنتصاف يف احلاالت املتصلة بالسكن واألراضي واملمتلكات.
وال يتاح للمرأة أيضًا يف كثري من األحيان سوى فرص أقل يف احلصول على املوارد 
املالية والسياسية والقانونية الالزمة للتعريف بتعرضهن النتهاكات معيًّنة والطعن فيها أمام 
املحاكم أو يف النظام السياسي أو وسائط اإلعالم أو غريها. وكثريًا ما متنع النساء اللوايت 
ال يتمتعن سوى مبوارد اجتماعية واقتصادية حمدودة من إقامة دعاوى قانونية ضد أقارهبن 
الذكور سواًء بالوسائل غري الرمسية أو النظامية، ال سيما يف غياب ُنظم املساعدة القانونية. 
ويتعيَّن على املرأة يف بلدان عديدة أاّل متثل أمام املحكمة إاّل برفقة رجل، وهو ما يضعها يف 

إفادة من تونغا خالل املشاورة اإلقليمية ملنطقة املحيط اهلادئ. )32(
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موقف صعب. وكما يظهر عمومًا من الزنر اليسري من السوابق القضائية فإن قلة من النساء 
هي اليت تقيم دعاوى ضد أقارهبن الذكور للمطالبة حبقهن يف السكن الالئق.

اليت متس  التمييزية  القرارات  يف  للطعن  أو غريها  القانونية  الُسبل  التماس  ويتطلب 
احلق يف السكن الالئق أموااًل ووقتًا ومعرفة بنظام قد ال تكون املرأة ملمة به. والوصول إىل 
اإلجراءات اإلدارية أو القضائية اليت توفر ُسبل االنتصاف من انتهاكات القوانني النظامية 
ميكن أن يشكل يف حد ذاته مشكلة ملعظم النساء. وتقف التكاليف والعقبات البريوقراطية 
النساء يف املطالبة حبقهن يف السكن واألراضي واملمتلكات. وتعيق  عقبة أمام الكثري من 
املحاكم. وحتول  اللجوء إىل  املرأة يف كثري من األحيان عن  العديدة  اليومية  املسؤوليات 
تكاليف السفر إىل جانب تكاليف التمثيل القانوين الكثري من النساء يف املناطق الريفية من 
التماس االنتصاف القانوين يف ظل ندرة برامج املساعدة القانونية للمرأة. وغالبًا ما تقتصر 
املساعدة القانونية على األمور اجلنائية يف الُنظم القضائية اليت تتيح شكاًل ما من أشكال 
القانونية. وذكرت أرملة كينية أن الذهاب إىل املحكمة يكلفها أموااًل هي يف  املساعدة 

حاجة إليها لسداد رسوم املدرسة.
واملرأة عندما تثري مسائل متصلة بالتحكم يف السكن واألرض واملمتلكات وحيازهتا 
فإهنا تفعل ذلك يف كثري من األحيان رغمًا عن أسرهتا وعشريهتا وجمتمعها املحلي. وهي 
بالتايل قد تتعرض ملضايقات خطرية أو عنف أو إقصاء عندما حتاول تأكيد حقوقها. ولذلك 
فإن التخوف من العنف واإلقصاء االجتماعي إىل جانب التهديدات الفعلية واملضايقات 

والعنف من األسرة واملجتمع عامة ميكن أن مينع املرأة من إقامة دعاوى قانونية.
وتواجه املرأة أيضًا عقبات خطرية يف الوصول إىل ُسبل االنتصاف عندما تتوىل األسرة 
املنازعات  تلك  وامللكية. وتعاجل  بالسكن واألراضي  املتصلة  املسائل  البت يف  أو العشرية 
يف أغلب األحيان على املستوى املحلي حيث القوانني واملمارسات العرفية جتب القوانني 
النظامية. والقضاة يف املحاكم املحلية هم يف العادة من الزعماء املحليني وبالتايل فإن خربهتم 

تقتصر على العرف وليس القانون النظامي.
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والعديد من املحافل العرفية املعنية بصنع القرار واالنتصاف يهيمن عليها زعماء من 
األمر  هذا  ويشكل  الرجل.  مع  املساواة  قدم  على  املرأة  ملشاركة  جمااًل  وال تتيح  الرجال 
عقبة كأداء أمام النساء الاليت يلتمسن اإلنصاف من هيمنة العرف، ال سيما يف البلدان اليت 

يعترف به قانونًا. 
ومن العوامل األخرى اليت تؤثر تأثريًا مباشرًا على إمكانية وصول النساء إىل ُسبل 
االنتصاف يف سياق السكن واألراضي واملمتلكات قلة معرفتهن وعدم وعيهن حبقوقهن. 
ومع أن االفتقار إىل املساكن واألراضي واملمتلكات أو فقداهنا يؤثر تأثريًا سلبيًا يف املرأة، 
الدستور والقوانني  فإهنا ال تدرك يف كثري من األحيان ما هلا من حقوق مبوجب أحكام 

املختلفة، ناهيك عن القانون الدويل حلقوق اإلنسان.

احلرمانمناملشاركةيفصنعالقرار واو-

ال تستطيع املرأة يف كثري من األحيان أن تشارك على قدم املساواة مع الرجل يف 
األسرة  مستوى  على  سواًء  الالئق  السكن  يف  باحلق  الصلة  ذات  القرار  صنع  عمليات 
أو املجتمع املحلي أو الدولة. وأكدت اإلفادات اليت ُجمعت خالل املشاورات اإلقليمية أنه 
رغم اعتراف القانون رمسيًا باملساواة بني الرجل واملرأة فإن االعتقاد بأن املرأة غري قادرة 
على اختاذ قرارات لنفسها وألسرهتا وملجتمعها املحلي وأن دورها االجتماعي ال يؤهلها 
للقيام بذلك ال يزال حيول دون مشاركة املرأة مشاركة كاملة يف اختاذ القرارات املتصلة 

بالسكن واألرض واملمتلكات. 
ومشاركة املرأة يف املحافل العرفية حمدودة للغاية، إذ ال يسمح عمومًا إاّل للرجال 
باختاذ القرارات. وغالبًا ال تشترك املرأة داخل األسرة يف اختاذ القرارات املتصلة بالسكن 
واألرض، ال سيما إذا مل يكن لديها أبناء ذكور. وقلما تشارك املرأة أيضًا برأيها يف كيفية 
إنفاق ميزانية األسرة، وهو ما يؤثر على قدرهتا على حتسني مسكنها. ويسفر أيضًا التحيُّز 
القائم على نوع اجلنس داخل اإلدارة يف كثري من األحيان عن استبعاد املرأة من عمليات 
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صياغة السياسات احلكومية املتعلقة بالسكن واألراضي واملمتلكات فيما يتصل على سبيل 
املثال بربامج تطوير األحياء الفقرية.

ويشتد بشكل خاص حرمان املرأة من املشاركة يف صنع القرار يف حاالت ما بعد 
الصراع عندما تعاجل املسائل املتصلة برد املساكن واألراضي واملمتلكات. وتستبعد املرأة 
يف كثري من األحيان من مفاوضات السالم واتفاقات السالم. وبالتايل تواجه النساء الاليت 
يتشردن يف أثناء الصراعات يف كثري من األحيان صعوبات ومشاكل يف العودة إىل منازهلن 

األصلية وأراضيهن وممتلكاهتن. 

مبادئرداملساكنواملمتلكاتلالجئنيواألشخاصاملشردين)أ)
ينبغي للدول أن تضمن أن تكون اإلجراءات واملؤسسات واآلليات  2-12
املتعلقة برد املساكن واألراضي واملمتلكات مراعية لألعمار وللفروق بني اجلنسني، وأن 

تعترف باملساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة وكذلك بني الفتيان والفتيات ]...[. 
ينبغي على وجه اخلصوص للدول واجلهات الدولية والوطنية املعنية  2-14
اختاذ  و]إشراكهن[ يف عمليات  مناسبًا  متثياًل   ]...[ النساء  متثيل  تكفل  أن  األخرى، 
من  لتمكينهم  هلم  املناسبة  واملعلومات  الُسبل  وإتاحة  باالسترداد،  املتعلقة  القرارات 
مبن  الضعفاء،  األشخاص  الحتياجات  خاص  اهتمام  إيالء  وينبغي  بفعالية.  املشاركة 

فيهم ]...[ النساء الوحيدات الاليت يتولني رعاية األسرة.
أقرهتا يف عام 2005 جلنة األمم املتحدة الفرعية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان. )أ(





املرأة واحلق يف السكن الالئق

مسائلخمتارة ثالثًا-



61 مسائلخمتارة ثالثًا-

سلطت األعمال واملشاورات اليت أجراها املقرران اخلاصان املعنيان بالسكن الالئق 
الضوء على األثر غري املتناسب الذي يقع على املرأة جراء ما تتعرض له من متييز يف مسائل 
السكن واألراضي واملمتلكات يف السياقات التالية: اإلرث، والظروف املعيشية، وحاالت 
اإلخالء القسـري، والعنـف املزنيل، وفـريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، والكوارث 

الطبيعية.
وكشفت أيضًا اإلفادات اليت مجعها املقرر اخلاص عن هذا التمييز يؤدي إىل زيادة 
تعرض املرأة للعنف داخل األسرة واملجتمع والدولة. وتشري اإلفادات بوضوح إىل ذلك 
العنف بوصفه قامسًا مشتركًا يف املجاالت اليت تفتقر إىل القوة يف إنفاذ حق املرأة يف السكن 
الالئق على النحو املبيَّن أدناه. وأشارت النساء أيضًا يف حاالت كثرية إىل صعوبات كبرية 
يف اإلبالغ عن االنتهاكات اليت يواجهنها أو يف التماس ُسبل اإلنصاف والكيفية اليت تسمح 

هبا "ثقافة الصمت" بتمرير تلك االنتهاكات دون عقاب.

اإلرث ألف-

عندما تويف زوجي حضر أقاربه واستولوا على كل شيء. وطلبوا مين أن أمجع ثيايب 
يف كيس ورقي وأترك املزنل. وغادرت املزنل ألنين لو قاومتهم لضربوين. وحدد أقارب 
زوجي الشخص الذي سريثين. وكان ذلك الشخص أحد أبناء عمومة زوجي. وقالوا يل، 
"اآلن مل تعد لِك قيمة كبرية ولذلك سنطلب من أي شخص متاح أن يرثِك." ومل أنبس 
ببنت شفة. ]...[ وهذا هو ما جرى عليه العرف. ]...[ واستوىل أقارب زوجي على كل 
شيء - لقد أخذوا احلشايا، والبطاطني، وأدوات املطبخ. وطاردوين كما لو كنت كلبًا. 

وعجزت عن أنطق بكلمة)33(.

Double Standards: Women’s Property Rights Violations in Kenya ،منظمة رصد حقوق اإلنسان )33(
)آذار/مارس 2003(، الصفحة 17.
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وتعاين نساء كثريات اخنفاض مستوى ضمان احليازة بسبب التمييز الذي يواجهنه يف 
د هذا التمييز يف القوانني النظامية  وراثة املسكن ويف القانون واملمتلكات. وميكن أن يتجسَّ
الرجل يف حقوق  املرأة مع  اليت ال تقر مبساواة  العرفية  القوانني واملمارسات  وكذلك يف 
املرياث. ونتيجة لذلك فإن من حق املرأة أن ترث حصة أقل من أقارهبا الذكور أو حترم 

ببساطة من تركة الزوج أو األب املتوىف.
ويرتبط أيضًا عدم املساواة يف املرياث ارتباطًا وثيقًا بالتمييز األوسع ضد املرأة يف 
حقوق ممتلكات الزوجية. ويتناول القسم ألف من الفصل الثاين أعاله مبزيد من التفصيل 

القوانني واملمارسات اليت متيِّز ضد املرأة يف امللكية وإدارة ممتلكات الزوجية. 

حقوقاإلنسانواإلرث
العامة  توصيتها  يف  املرأة  ضد  التمييز  على  بالقضاء  املعنية  اللجنة  أشارت 

21)1994( إىل أن:  رقم 
هناك العديد من البلدان اليت تؤدي قوانينها وممارساهتا املتعلقة باإلرث واملمتلكات 
إىل متييز خطري ضد املرأة. ونتيجة هلذه املعاملة غري املتكافئة ميكن أن حتصل الزوجة على 
حصة من ممتلكات الزوج أو األب عند الوفاة، أصغر مما حيصل عليه الرجال األرامل 
واألبناء الذكور. ويف بعض األحوال، متنح املرأة حقوقًا حمدودة ومقيَّدة فال حتصل إاّل

على إيراد من أمالك املتوىف. ويف كثري من األحيان، ال تراعى يف حقوق النساء األرامل 
يف اإلرث مبادئ املساواة يف حيازة املمتلكات املكتسبة يف أثناء الزواج. وهذه األحكام 

ختالف االتفاقية وال بد من إلغائها )الفقرة 35(.
وأشارت أيضًا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم 28)2002( 

بشأن املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء إىل أنه: 
]...[ ينبغي أن تتمتع املرأة أيضًا حبقوق مساوية للرجل فيما يتعلق باملرياث إذا 

احنل الزواج نتيجة لوفاة أحد الزوجني )الفقرة 26(.
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صاحب  العرفية  واملمارسات  القوانني  من  الكثري  مبوجب  يعترب  الرجل  يزال  وال 
املترمالت حيرمن من  التصرف يف املسكن واألرض واملمتلكات. ولذلك فإن الكثري من 
وراثة املمتلكات ويطردن من أراضيهن ومنازهلن على يد أقرباء الزوج وجيردن من ممتلكاهتن. 
وباملثل، ال يسمح لالبنة يف كثري من األحيان بأن ترث املمتلكات على قدم املساواة مع 
أخيها )إخوهتا( بذريعة أهنا "لن حتتاج إليها" ألن مآهلا إىل الزواج يف هناية املطاف. وحتصل 
املرأة يف بعض األحيان على متاع رمزي، مثل اللوازم املزنلية أو قطع األثاث )املنقوالت(. 
ليس فقط من  اجتماعيًا  إقصائها  أن يسفر عن  باإلرث ميكن  املرأة  فإن مطالبة  وعمومًا 

األسرة بل ومن املجتمع املحلي.
ممتلكات  بالقوة على  األقارب  ما يستويل  املرياث. وغالبًا  العنف يف سياق  ويشيع 
املرأة، وميكن أن ينطوي ذلك على املضايقة، والتهديدات، والتخويف املادي، والضرب، 
واالغتصاب، بل والقتل. وحىت يف احلاالت اليت حيق فيها للمرأة أن ترث جانبًا من تركة 
والعنف يضطرها يف  األسرية  والضغوط  االجتماعية  الوصمة  فإن  املتوىف  أو الزوج  األب 
كثري من األحيان إىل التنازل عن نصيبها لصاحل أقارهبا الذكور. وميكن أن تزداد احتماالت 
تعرض املرأة للعنف من أقارب الزوج أو أفراد املجتمع املحلي إذا قررت أن تناضل من 
أجل حصتها يف اإلرث. وغالبًا ما يرتكب هذا العنف دون عقاب، إذ ُينظر إىل تلك األمور 

باعتبارها شأنًا خاصًا من شؤون األسرة.
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سرياليون:قانونجديدللمرياثيضمنحقوقاملرأة
)قانون  للمرياث  جديدًا  قانونًا  حزيران/يونيه 2007  يف  سرياليون  برملان  سّن 
وكذلك  أو العريف(  املدين  القانون  مبوجب  )املتزوجني  للزوجني  خيوِّل  األمالك(  نقل 
للشريكني اللذين يعيشان عيشة األزواج، حقًا قانونيًا يف املرياث. وخيوِّل هذا القانون 
اجلديد للمرأة احلق يف ممتلكات زوجها عند وفاته دون تدخل ال داعي له من أفراد 
األسرة املمتدة. وكانت ممتلكات الشخص الذي يتوىف دون أن يبني وجه أيلولة تركته 
)أي دون وصية( تؤول إىل والديه وأشقائه، بينما تنتقل أغلبية األمالك مبوجب القانون 

اجلديد إىل األرملة واألطفال.

رواندا:قانونجديدللمرياثيكزلحقوقاملرأة
أقرت رواندا يف عام 1999 قانونًا جديدًا لُنظم الزواج واحلريات واملرياث يف 
أعقاب ما شهدته البالد يف عام 1994 من إبادة مجاعية ومشاكل السكن واألراضي 
اخلطرية اليت واجهت األرامل الاليت مل يكن بوسعهن املطالبة باستعادة منازهلن األصلية. 
األبناء  باملساواة بني  االعتراف  تنفيذه، حامسًا يف  البطء يف  القانون، رغم  وكان هذا 
والبنات يف حقوق املرياث وإتاحة إمكانية اختيار ُنظم امللكية عند الزواج، والسماح 

للمترملة بإدارة ممتلكاهتا.

وال تزال ملكية األراضي يف معظم جزر منطقة املحيط اهلادئ تستند يف أغلبها إىل 
النظام العشائري ويتوىل أمرها الذكور من أفراد العشرية. ولذلك ال ميكن تسجيل مزنل 
وغري  النقدية  املرأة  مسامهة  وال تؤخذ  الزوجني  كال  باسم  العشرية  أو أراضي  الزوجية 
القرار  وصناع  مطالبة.  أي  االعتبار يف  بالضرورة يف  العشرية  أو أرض  املزنل  يف  النقدية 
يف معظم األماكن هم زعماء العشائر، وال ميكن للمرأة أن تتقلَّد منصب زعيم العشرية. 
وتدمي القوانني واملمارسات العرفية النظام األبوي الذي مييِّز ضد املرأة، ال سيما فيما يتصل 
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باملرياث. ويتسم نظام امللكية العشائرية يف الكثري من اجلزر بالقوة اليت جتعله حمل اعتراف 
حىت من الُنظم القانونية الرمسية.

اإلرثيفتونغا
ختص القوانني النظامية والعرفية يف تونغا الذكور حتديدًا مبلكية األراضي واملساكن 
والتحكم فيها وال حيوز أن تؤول إاّل إىل الورثة الذكور. وحيق لألرملة أن حتصل على 
هبة من ممتلكات الزوج تنتفع هبا طوال عمرها إىل أن توافيها املنية أو تتزوج مرة أخرى 
أو متارس اجلنس خارج نطاق الزواج. وُكلفت جلنة األراضي وامللكية يف عام 2010
فعالية  أكثر  ممارسات  حتديد  بغرض  باألراضي  املتعلقة  واملمارسات  القوانني  بفحص 
وكفاءة. وحتقيقًا هلذه الغاية، عقدت سلسلة من االجتماعات يف عام 2010 ولكن 

قانون األراضي يف تونغا مل يعدَّل حىت عام 2011.

وميثل اإلرث يف العديد من البلدان األفريقية جمااًل تعاين فيه املرأة متييزًا شديدًا جتسده 
العرفية. وتستبعد مترمالت كثريات من  القوانني واملمارسات  النظامية وكذلك  القوانني 
اإلرث وال ترث االبنة إاّل نادرًا. ومما ساهم يف مفاقمة مسألة اإلرث تفشي فريوس نقص 
املناعة البشرية/اإليدز يف املنطقة)34(. والكثري من النساء املترمالت، سواًء الاليت يعشن يف 
الريف أو يف املناطق احلضرية، يفقدن ممتلكاهتن، مبا فيها األرض واملزنل واملركبات واملاشية 
واألثاث واللوازم املزنلية، عقب وفاة الزوج. وميكن أن خيضع أيضًا مرياث األرملة لشروط 
معيَّنة. وميكن يف بعض احلاالت إجبار األرامل على الدخول يف ممارسة "توارث الزوجة" 
اليت يفرضها العرف وتقضي بأن "تورث" األرملة ألحد الذكور من أقارب زوجها املتوىف. 
وال ميكن لنساء كثريات البقاء يف منازهلن أو يف أراضيهن إذا مل "يورثن". وتنبذ املرأة اليت 
ترفض "التوريث"، ويتعذر عليها العيش بعد أن تكون فقدت مزنهلا وأرضها وبالتايل مورد 
رزقها. وعالوة على توارث الزوجة، توجد أيضًا "ممارسات التطهري" يف جمتمعات حملية 

Double Standards، الصفحة 16. )34(
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لقاء  مادي  مقابل  على  اجتماعيًا حيصل  منبوذ  جمامعة شخص  على  املرأة  وتكره  معيَّنة. 
"خدماته" من أجل "تطهري" األرملة من أرواح الزوج. ويشترط ذلك أيضًا يف كثري من 
األحيان حىت يكون يف وسع األرملة أن حتتفظ مبزنهلا ومتعلقاهتا. ويطارد أهل الزوج املرأة 
اليت ترفض املشاركة يف ذلك. واخليار حينئذ يف كثري من األحيان هو العودة إىل مزنل أبويها 

أو االنتقال إىل املناطق احلضرية للعيش عادة يف مستوطنات يف األحياء الفقرية.

أمثلةللقواننيالتمييزيةاليتمتسمساواةاملرأةيفحقوقاملرياثيفأفريقيا
يقر الدستور يف بوتسوانا حتديدًا باملساواة بني اجلنسني. على أن القانون العريف 
مييِّز ضد املرأة يف اكتساب املمتلكات واإلرث وغري ذلك من املجاالت. وتتعرض املرأة 

عندما ميوت عنها زوجها للتهديد بفقد مزنهلا وممتلكاهتا)أ(. 
وتستثين املادة 16 من قانون تسجيل امللكية العقارية يف سوازيلند تسجيل سندات 
ملكية األرض باسم املرأة املتزوجة على أساس املشاركة يف امللكية بالرغم من أن أحد 

القضاة أمر مؤخرًا بأن تلغى تلك األحكام التمييزية من تشريعات البلد.
وبالرغم من أن أحكام الدستور يف أوغندا حتظر التمييز ضد املرأة وينص قانون 
العريف  القانون  فإن  واألطفال  للنساء  واحلماية  احلقوق  كفالة  على  صراحة  األراضي 
"ال جييز للمرأة امتالك األرض". وال يعطي قانون املرياث لألرملة سوى 15 يف املائة 
من تركة الزوج الذي يتوىف دون توصية، بل ويذكر أنه ال توجد أي ُسبل إلنفاذ هذا 

احلد األدىن من االستحقاق إذا كانت أسرة الزوج تعارض األرملة)ب(. 
ويضمن دستور زامبيا يف مادته 23 عدم التمييز يف القانون والتطبيق، ال سيما 
وجه  على  تتعلق  باستثناءات  القوانني  كافة  يف  يسمح  أنه  بيد  اجلنس،  أساس  على 

اخلصوص بالتبين أو الزواج أو الطالق أو أيلولة التركة لدى الوفاة.
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وحتمي املادة 23 من دستور زمبابوي املساواة وعدم التمييز. على أن الفقرة 3
من املادة 23 تسمح باستثناءات، ال سيما يف األمور املتصلة بقانون األحوال الشخصية 

وتطبيق "القانون العريف األفريقي".

موئل األمم املتحدة، Land Inventory in Botswana: Processes and Lessons، الصفحة 42 )أ(
.)2010(

A Guide to Property Law ،موئل األمم املتحدة ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة )ب(
in Uganda، الصفحتان 42-42 )2007(.

وال تزال املرأة أيضًا يف مشال أفريقيا والشرق األوسط تتعرض للتمييز بسبب تطبيق 
القواعد  وتستمد  النظامية.  القوانني  دها  ما جتسَّ غالبا  اليت  العرفية  واملمارسات  القوانني 
الناظمة لإلرث جذورها من اإلسالم وتأويالته اليت تقضي للمرأة حبصة أقل من نظرائها 
الذكور، وهلا يف العادة نصف حظ الذكر الذي تربطه باملتوىف نفس درجة القرابة. ومتيل 
التنازل أو التخلي عن حصتها حتت الضغوط االجتماعية واألسرية. ويف  املرأة أيضًا إىل 
املساواة مع  املمتلكات على قدم  املرأة  أن ترث  قانونًا علمانيًا، ميكن  اليت تفرض  تركيا 
الرجل. على أن التقاليد جتعل تطبيق القانون بالغ الصعوبة. فاملرأة إذا طالبت باملساواة يف 
حقوق اإلرث قد تواجه عنفًا وهتديدات ومضايقات وتتعرض كذلك لإلقصاء االجتماعي. 
أن تصر على احلصول  للمرأة  املشني  أنه من  األردن  املحلية يف  املجتمعات  وترى بعض 
على حقها يف اإلرث ألن ذلك يعين ضمنًا أن إخوهتا غري راغبني يف التكفل هبا أو عدم 
استطاعتهم القيام بذلك. وحىت إن حصلت املرأة على حصتها الكاملة، فإن التحكم يف 
تلك احلصة مسألة أخرى، وميكن أن يؤدي إحلاحها على االستقالل يف إدارة حصتها إىل 

تغريبها عن األشخاص الذين تعوِّل عليهم يف السكن والدعم املايل. 
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إصالحمدونةاألسرةيفاملغرب:استمرارعدماملساواةيفاإلرث
حققت املدونة اجلديدة لألسرة لعام 2004 يف املغرب إصالحات عديدة هبدف 
دمج مبادئ املساواة وعدم التمييز. بيد أن عدم املساواة بني الرجل واملرأة ال يزال قائمًا 
يف أمور الطالق واإلرث. ونتيجة لذلك، يكون للمرأة احلق يف حصة أقل من حصة 
الرجل، بل وال حتصل يف حاالت معيَّنة على نصيبها لألسباب التالية: )1( أن األب 
خيص أبناءه الذكور جبزء من كل تركته قبل وفاته؛ )2( أن األب يرصد هبة ال ينتفع 
هبا سوى أبناؤه الذكور؛ )3( أن املرأة تتنازل عن حصتها ألخيها )إخوهتا( حتت وطأة 

الضغوط أو للحفاظ على عالقات طيبة مع أسرهتا.
In Search of Equality: A Survey of اإلخالء،  وحاالت  اإلسكان  حقوق  مركز  املصدر: 
Law and Practice Related to Women’s Inheritance Rights in the Middle East and North Africa

)البحث عن املساواة: دراسة استقصائية للقوانني واملمارسات املتصلة حبقوق املرأة  (MENA) Region

يف املرياث يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا( )جنيف، 2006(، الصفحة 75.

األراضيالزلسطينيةاملحتلة:تدابريملعاجلةختارجاملرأةمناملرياث
الشرعية  العليا  املحكمة  الشرعي ورئيس  للقضاء  األعلى  املجلس  رئيس  أصدر 
يف  الشرعي  حقها  عن  املرأة  تنازل  على  معيَّنة  شروط  بفرض  عام 2011  يف  قرارًا 
التركة إلثناء املرأة عن التخلي عن حصتها يف املرياث لصاحل أقارهبا الذكور يف األراضي 
الفلسطينية املحتلة. وتشمل الشروط عدم تسجيل التنازل عن احلق يف املرياث إاّل بعد 
انقضاء ما ال يقل عن أربعة أشهر من تاريخ الوفاة)أ(. ويقضي القرار أيضًا بأن تتحقق 
السلطات املختصة من القيمة احلقيقية حلصة املرأة يف التركة اعتمادًا على تقرير من ثالثة 

خرباء مفوضني من البلدية أو املجلس املحلي.
التعميم رقم 2011/57 الصادر يف 10 أيار/مايو 2011 عن رئيس املجلس األعلى للقضاء  )أ(

الشرعي ورئيس املحكمة العليا الشرعية.
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ويف بعض األسر اليت متتلك مساحات شاسعة من األراضي يف منطقة السند ومنطقة 
دت احلاجة إىل "احلفاظ على املمتلكات داخل األسرة" يف  البنجاب الدنيا بباكستان جتسَّ
ممارسات من قبيل الزواج باإلكراه أو التنازل عن احلق. وعندما ال يوجد زوج مناسب 
داخل األسرة، "تزوَّج" املرأة من القرآن، وتظل طوال حياهتا عانسًا، يعيلها إخوهتا أو غريهم 

من األقارب الذكور.
ممتلكات  معظم  الذكور  األبناء  يرث  أن  على  جورجيا  يف  العريف  القانون  وينص 
"اآلن  أبوها  هلا  يقول  أبويها،  بيت  وتترك  الفتاة  تتزوج  عندما  أذربيجان،  ويف  األسرة. 
عليها  يضغطون  وأهلها  أباها  فإن  البيت  إىل  الفتاة  عادت  وإذا  جثمانًا".  إاّل  لن تعودي 
للعودة إىل أسرة زوجها ألهنا باتت اآلن جزءًا من تلك األسرة ومل يعد "عبؤها" يقع على 
والديها. ونتيجة هلذه املمارسات الثقافية فإن املرأة ال ترث مسكنًا أو ممتلكات من أسرهتا 

اليت تولد فيها أو األسرة اليت تتزوج فيها.

اإلرثيفالبلدانواملجتمعاتاإلسالمية
واملجتمعات  البلدان  يف  واملواريث  األسرة  قوانني  األول  اخلاص  املقرر  تناول 
اليت تستلهم روح  القوانني  الالئق. وتؤثر  السكن  املرأة يف  اإلسالمية وأثرها على حق 
اإلسالم، ال سيما الشريعة اإلسالمية، وتفسرياهتا الفقهية تأثريًا كبريًا يف حياة األسرة، 
وتغطي مسائل من قبيل الطالق وتعدد الزوجات وتسوية املمتلكات عند الطالق واملرياث. 

من  كثري  يف  ُتطبَّق  اليت  اإلسالمية  للشريعة  التقليدية  التفسريات  فإن  وعمومًا 
األحيان من خالل القانون النظامي متنح األنثى املسلمة يف اإلرث حصة أقل من نظرائها 
الذكور. وعدم مساواة املرأة يف اإلرث يف البلدان واملجتمعات اإلسالمية ليس نابعًا 
حصرًا و/أو مباشرة من اإلسالم، ولكنه تطوَّر من خالل التقاليد االجتماعية والثقافية. 
واملجتمعات  البلدان  بني  االختالفات  من  واسعة  طائفة  على  الوقوف  ميكن  مث  ومن 

اإلسالمية.



املرأة واحلق يف السكن الالئق 70

وتعطي بعض املذاهب الفقهية الشيعية لالبنة احلق يف أن ترث ممتلكات والديها 
ن اإلبنة الباقية على قيد احلياة سوى  كاملة، يف حني أن بعض التفسريات الُسنية ال متكِّ
من نصف املمتلكات أو منح نسبة ال تتجاوز الثلثني إىل بنتني أو أكثر. والحظ املقرر 
اخلاص أن من حق املرأة يف مجهورية إيران اإلسالمية، كقاعدة عامة، أن حتصل على 
نصف اإلرث الذي حيصل عليه الرجل. وعندما ترث األرملة من زوجها، ال حيق هلا 
أن ترث األرض، بل يقتصر حقها على األصول السائلة. ولألرملة ُثمن واحد من تركة 

زوجها إن كان هلا ولد، وهلا الُربع إن مل يكن هلا ولد. 
وبينما يعترف املقرر اخلاص بالتنوع يف املجتمعات اإلسالمية فقد خلص إىل أن 
هذا النهج املزدوج يؤثر على املرأة. ويف حني أن اإلسالم يقر حبق املرأة يف أن ترث 
املمتلكات فإن عدم مساواة املرأة بالرجل يف اإلرث يشكل متييزيًا ويتناىف مع القانون 
الدويل حلقوق اإلنسان. وعالوة على ذلك، تكره املرأة مبقتضى العرف على التنازل 
عن حقوقها يف املمتلكات. وأوضح بعض الشارحني اإلسالميني، مثل سريين أبادي، 
احلائزة جلائزة نوبل للسالم واملحامية املدافعة عن حقوق اإلنسان، وغريها، أنه ال يوجد 
يف التعاليم األصلية لإلسالم، ممثلة يف القرآن والشريعة، ما مينع التفسريات اليت تعطي 

للمرأة والرجل حقوقًا متساوية يف مسائل املرياث.
.E/CN.4/2006/118 املصدر:

ولئن كان إعطاء األفضلية للذكر يف اإلرث هو القاعدة العامة اليت ال تزال سائدة 
يف الكثري من أحناء العامل فإن بعض الثقافات تؤثر األنثى. من ذلك مثاًل أن شعب خاسيس 
النظام  هذا  ويقضي  األم،  على سلطة  يقوم  نظامًا  املرياث  ُيطبِّق يف  اهلند  يف مشال شرق 
بأنه ال حيق إاّل لالبنة الصغرى أن ترث أمالك األسالف. وال يزال السكان األصليون يف 
بوغانفيل )بابوا غينيا اجلديدة( ميارسون حىت اليوم هذا النظام الذي يقضي بأن املرأة هي 

اليت متتلك األرض وترثها. 
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اإلخالءالقسرم باء-
جتري عمليات اإلخالء القسري يف ظروف وألسباب شىت، منها على سبيل املثال 
مشاريع التنمية والبنية األساسية، ومشاريع إعادة التطوير احلضري أو جتميل املدن، والزناع 
على األراضي، وإلغاء أو ختفيض إعانات السكن للفئات املنخفضة الدخل، ونقل السكان 
باحلقوق  املعنية  اللجنة  والحظت  املسلح.  الزناع  سياق  يف  القسري  والتهجري  باإلكراه، 
اإلخالء  أن عمليات  رقم 7)1997(  العام  تعليقها  والثقافية يف  االقتصادية واالجتماعية 

القسري تزنع إىل إحلاق ضرر كبري باملرأة. 

تعريفاإلخالءالقسرممبوجبالقانونالدويلحلقوقاإلنسان
الالئق  السكن  القسري عنصر أساسي من عناصر احلق يف  احلماية من اإلخالء 
وترتبط ارتباطًا وثيقًا بضمان احليازة. ويعرَّف اإلخالء القسري بأنه "نقل األفراد أو األسر 
و/أو املجتمعات املحلية، بشكل دائم أو مؤقت ورغم إرادهتم، من املنازل و/أو األراضي 
اليت يشغلوهنا، دون إتاحة ُسبل مناسبة من احلماية القانونية أو غريها من أنواع احلماية")أ(.
انتهاكًا جسيمًا حلقوق  يعد  فإنه  القسري  النظر عن أسباب اإلخالء  وبصرف 
عمليات  تربير  عمومًا  وال ميكن  الالئق.  السكن  يف  للحق  ظاهرًا  وانتهاكًا  اإلنسان 
اإلخالء الواسعة النطاق إاّل إذا جرت يف ظروف استثنائية للغاية ووفقًا ملبادئ القانون 

الدويل ذات الصلة. 
وإذا جاز تربير اإلخالء، باستمرار املستأجر يف عدم دفع اإلجيار أو بإحلاقه أضرارًا 
بالعقار دون سبب معقول، وجب على الدولة أن تضمن تنفيذه بطريقة قانونية ومعقولة 
ومتناسبة، ووفقًا للقانون الدويل. وينبغي أن تتاح ملن يتم طرده وسائل قانونية وُسبل 
انتصاف فعالة، مبا يف ذلك التعويض الكايف عن أي ممتلك عقاري أو شخصي تضرر 
نتيجة اإلخالء. وينبغي أاّل يسفر اإلخالء عن تشريد األفراد أو تعريضهم النتهاكات 

أخرى حلقوق اإلنسان.
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ويقضي القانون الدويل حلقوق اإلنسان عمومًا بأن تستكشف احلكومات مجيع 
البدائل املمكنة قبل تنفيذ أي إخالء، من أجل تاليف استخدام القوة أو استخدامها على 
أن  أخري  اإلخالء كملجأ  عمليات  تنفيذ  عند  املمكنة. وجيب  احلدود  أدىن  يف  األقل 
ُتمنح للمتضررين ضمانات إجرائية فعالة قد يكون هلا أثر رادع على عمليات اإلخالء 

املعتزمة، ومنها ما يلي:
إتاحة فرصة للتشاور احلقيقي؛½
اإلشعار قبل إجراء اإلخالء بوقت كاٍف ومعقول؛½
توافر املعلومات عن اإلخالء املقترح قبل تنفيذه بوقت معقول؛½
حضور موظفني حكوميني أو ممثليهم يف أثناء اإلخالء؛½
التعريف الصحيح هبويات األشخاص الذين ينفذون اإلخالء؛½
حظر إجراء عمليات اإلخالء يف األحوال اجلوية السيئة أو لياًل؛½
توفري ُسبل االنتصاف القانونية؛½
توفري املساعدة القانونية ملن حيتاجوهنا من أجل التظلم لدى املحاكم. ½

التعليق العام رقم 7)1997(، الفقرة 3. وتالحظ اللجنة بعد ذلك أن "حظر حاالت إخالء  )أ(
املساكن باإلكراه ال يسري على حاالت اإلخالء اليت ُتطبَّق باإلكراه وفقًا ألحكام القانون 

والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان."

العاطفي الشديد قبل عملية اإلخالء ويف  وكثريًا ما تتعرض املرأة للعنف والضغط 
أثنائها وبعدها، وذلك بسبب ارتباطها الوثيق باملسكن وكوهنا تقوم برعاية األسرة كلها)35(. 

Violence: The impact of forced evictions on women in ،مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء )35(
النساء يف فلسطني واهلند ونيجرييا(  )العنف: أثر اإلخالء القسري على  Palestine, India and Nigeria

)2002(، الصفحتان 75-74.
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وميكن للضغط النفسي الذي تتعرض له األسرة قبل اإلخالء عندما تعلم به أن يزعزع 
جو األسرة ويتسبب يف صدمة عاطفية. ويلجأ القائمون على اإلخالء أحيانًا إىل االغتصاب 

للتغلب على من يقاومونه)36(. 
ويعين دور املرأة يف إدارة شؤون األسرة أهنا قد توجد يف املزنل مبفردها عندما يتم اإلخالء، 
وتضطر إىل مناقشة القائمني بتنفيذ اإلخالء والتفاوض معهم ومواجهتهم. ويزداد تعرض املرأة 
للعنف عندما تستهدف عمدًا من القائمني بتنفيذ اإلخالء. وتصبح اإلساءات الشفوية وعمليات 

الضرب واالغتصاب، بل وحىت والقتل، من األمور الشائعة خالل عملية اإلخالء)37(. 
وكثريًا ما يزداد تعرض املرأة أيضًا للمزيد من اإلساءات عقب عملية اإلخالء. وميكن 
أن يؤدي االفتقار إىل املأوى واخلصوصية إىل زيادة التعرض للعنف اجلنسي وغريه من أشكال 
العنف. وميكن أيضًا لعدم االعتزاز بالذات بني الرجال بسبب فقدان املسكن أو األرض أو مورد 
الرزق أن يتخذ أيضًا شكل عنف ضد النساء. ويشتد أيضًا لدى املرأة عقب حاالت اإلخالء 

القسري الشعور بعدم االعتداد بالذات، والعجز، والتوتر املتزايد واخلوف)38(.

حاالتاإلخالءالقسرميفميامناروأثرهاعلىاملرأة
من  شان  مجاعة  أفراد  من  شخص   3 000 من  أكثر  اجليش  قوات  طردت 
اجليش.  قوات  لسيطرة  ختضع  للتهجري  مواقع  إىل  ونقلتهم  بالقوة  قرية  حنو 400 1 
ذلك  أثناء  ويف  هتجريهن  قبل  لالغتصاب  يتعرضن  شان  نساء  بأن  التقارير  وأفادت 
وبعده. وأبلغ فيما بني عامني 1996 و2003 عن 311 حادث اغتصاب وغريه من 

أشكال العنف اجلنسي ضد نساء شان. 
املصدر: املشاورة اإلقليمية آلسيا.

الفقرات   ،E/CN.4/2000/68/Add.5( املرأة"  ضد  العنف  على  وأثرها  واالجتماعية  االقتصادية  "السياسة  )36(
.)57-52

املرجع نفسه. )37(
العنف: أثر اإلخالء القسري على النساء، الصفحة 74. )38(
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حاالتاإلخالءالقسرميفإندونيسياوأثرهاعلىالنساء
يف  املقاومة  أن  آلسيا  اإلقليمية  املشاورة  خالل  ُجمعت  اليت  اإلفادات  أكدت 
أثناء اإلخالء القسري يف إندونيسيا ُقوبلت بعنف من جانب السلطات احلكومية اليت 
استهدفت النساء. وأفادت التقارير بأن النساء تعرضن يف أثناء اإلخالء إلساءات لفظية 

وللضرب واالغتصاب والقتل.

بسبب  كثريًا  أكرب  املرأة  على  القسري  اإلخالء  عمليات  تأثري  ما يكون  وغالبًا 
البيت فحسب  فقدان  املرأة  املزنل. وال تعاين  باملحافظة على  والتزامها  الكبرية  مسامهاهتا 
الدعم اليت اعتادت عليها. ويؤثر تدمري  بل قد تفقد أيضًا موارد رزقها وعالقاهتا وُنظم 
املجتمع املحلي ككل تأثريًا قويًا على املرأة. فاألماكن اليت اعتادت التردد عليها للحصول 
مر يف كثري من األحيان. والحظ املقرر اخلاص األول  على الدعم وللتواصل االجتماعي تدَّ
املعين بالعنف ضد املرأة يف هذا الصدد أنه "يف حني تتأثر األسرة برمتها باإلخالء القسري 
فإن النساء هن الاليت يعانني أكثر من غريهن. وتضطر املرأة إىل حماولة التأقلم مع الظروف 
لبذل جمهود  مما يضطرها  أقل  بوسائل  اجلديدة، واالضطالع مبسؤولياهتا كاملعتاد، ولكن 

أكرب بغية تدبُّر أمور املعيشة")39(.
وحترم املرأة يف كثري من األحيان من تدابري التعويض وإعادة التوطني اليت حيصل عليها 
املتضررون من اإلخالء القسري، إذ تستند تلك املجموعات من التدابري إىل امللكية القانونية 
املرأة يف جمتمعات كثرية ال تتمتع حبقوق  للمسكن أو األرض أو املمتلكات. وحيث إن 
قانونية يف املسكن أو األرض أو املمتلكات فهي ال غري مؤهلة لالستفادة من تلك التدابري. 
وقد ُتستبعد املرأة أيضًا بسبب تعاريف األسرة املتحيزة جنسانيًا اليت تفترض أن الرجل هو 

رب األسرة وأن املرأة تعيش يف كنفه.

E/CN.4 /2000 /68/Add.5، الفقرة 55. )39(
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كمبوديا:التمييزضداملرأةيفأعقاباإلخالء
أشارت النساء يف حاالت اإلخالء إىل شيوع التمييز عند التعامل مع املسؤولني 
والشركات اخلاصة للتفاوض على التعويض وشروط التهجري والوصول إىل اخلدمات 
األساسية. وتبدو احلالة أسوأ بالنسبة إىل اإلناث القائمات على األسرة حيث وردت 
تقارير تفيد بأن املرأة اليت ليست برفقة رجل حتصل على تعويض أقل ومساحة أصغر 

يف مواقع التهجري. 

مياه  مثل  األساسية،  اخلدمات  توافر  عدم  اإلخالء  أعقاب  يف  أيضًا  كثريًا  ويشيع 
الشرب املأمونة أو مرافق الصرف الصحي أو الكهرباء. وتفتقر أماكن التهجري إىل تلك 
إمدادات  توفري  املسؤولة عن كفالة  التحتية األساسية. واملرأة يف تلك احلاالت هي  البىن 
مادية  واعتداءات  ملضايقات  تتعرض  وقد  ألسرهتا،  املأمونة  الشرب  مياه  من  مستمرة 
واغتصاب عندما تقطع مسافات طويلة سريًا على األقدام جللب املياه. وميكن أيضًا لتلك 
األمحال الثقيلة أن تضر بصحة املرأة. كما ميكن لالفتقار إىل مرافق الصرف الصحي املالئمة 
اليت تكفل اخلصوصية يف مواقع إعادة التوطني أن يزيد من تعرض املرأة للعنف ويفضي إىل 

الوصم االجتماعي والعزلة.
ومثة مشكلة أخرى تكمن يف أن املرأة قد تفقد مورد رزقها بسبب اإلخالء. وتزاول 
نساء كثريات يف األحياء الفقرية واملستوطنات غري الرمسية نوعًا ما من النشاط التجاري 
أو غري ذلك من العمل العارض. وبالنظر إىل أن مواقع التهجري تبعد يف العادة عن مراكز 
املدن فإن ارتفاع تكاليف النقل يؤثر على تلك األنشطة. وبالرغم من أن جمموعات تدابري 
إعادة التأهيل يف أعقاب اإلخالء ميكن أن تشمل يف بعض األحيان فرص احلصول على 
مهن بديلة )مثل عرض وظيفة واحدة لكل أسرة كتعويض هلا( قد حيول التحيُّز القائم على 
نوع اجلنس داخل األسرة أو املجتمع املحلي أو املجتمع عامة دون استفادة املرأة من تلك 
الفرص. وعالوة على ذلك فإن فرص اختيار عمل بديل ميكن أن يقيدها اخنفاض مستوى 

املهارات والتعليم واخلربة والقدرة على التنقل. 
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املبادئاألساسيةواملبادئالتوجيهيةاملتعلقةبعملياتاإلخالءوالترحيلبدافع
التنمية

جيب على الدول ضمان املساواة بني النساء والرجال يف التمتع باحلق يف  -26
السكن الالئق. ويقتضي ذلك من الدول اعتماد وإنفاذ تدابري خاصة حلماية النساء من 
عمليات اإلخالء القسري. وينبغي أن تضمن تلك التدابري منح سندات ملكية السكن 

واألراضي جلميع النساء.
وجيب أن تأخذ عمليات تقييم األثر يف احلسبان اآلثار التباينية اليت ختلفها  -33
التقييم  عمليات  تستند مجيع  أن  وينبغي  النساء]...[.  على  القسري  اإلخالء  عمليات 
ن من حتديد مجيع اآلثار التباينية ومن  لة على حنو ميكِّ تلك إىل جمموعة من البيانات املفصَّ

معاجلتها. 
وينبغي للدول أن تستكشف بصورة تامة كل البدائل املمكنة لإلخالء.  -38
الذين قد يتضررون،  النساء، ]...[  وحيق جلميع املجموعات واألشخاص، مبن فيهم 
مجيع  خالل  تامة  بصورة  واملشاركة  والتشاور  الصلة  ذات  املعلومات  على  االطالع 
مراحل العملية واقتراح بدائل ينبغي للسلطات النظر فيها حسب األصول. ويف حال 
تعذر التوصل إىل اتفاق بشأن بديل مقترح بني األطراف املعنية، ينبغي أن تتوىل هيئة 
مستقلة ذات سلطة دستورية، كمحكمة قانونية أو حمكمة ذات والية خاصة أو أمني 

مظامل، الوساطة أو التحكيم أو الفصل حسب اللزوم.
األشخاص  كرامة  ينتهك  حنو  على  اإلخالء  عمليات  تنفذ  أاّل  وجيب  -47
املتضررين وحقهم يف احلياة وحقهم يف األمن بوصفهما حقني من حقوق اإلنسان. 
وجيب على الدول أيضًا أن تتخذ خطوات من أجل ضمان عدم تعرض النساء للعنف 

والتمييز من منطلق جنساين أثناء عمليات اإلخالء ]...[.
قدم  على  النساء  أجل ضمان مشاركة  من  بذل جهود خاصة  وينبغي  -53

املساواة يف مجيع عمليات التخطيط ويف توزيع اخلدمات واملؤن األساسية. 
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يف  املساواة  التوطني  إعادة  عملية  خالل  ُتضمن  أن  جيب  )ب(   ]...[ -56
محاية حقوق اإلنسان املكفولة للنساء ]...[ مبا يف ذلك حقهم يف ملكية عقارات ويف 

احلصول على موارد؛ ]...[.
جمموعات  كل  من  معًا  والرجال  النساء  من  كل  يستفيد  أن  وجيب  -62
التعويضات. وينبغي أن ُيمنح للنساء العازبات واألرامل احلق يف احلصول على تعويض 

خاص بكل منهن.
A/HRC/4/18، املرفق األول. املصدر:

ومن أنواع اإلخالء القسري األخرى اليت يقتصر تأثريها على املرأة حاالت اإلخالء 
اليت تتعرض هلا املرأة من أفراد األسرة مبوافقة ضمنية من الدولة. والحظت اللجنة املعنية 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم 7)1997( يف هذا الصدد 
أن "النساء ]...[ ضعيفات بوجه خاص ]يف حاالت اإلخالء باإلكراه[ نظرًا ملدى التمييز 
القانوين وغريه من أشكال التمييز اليت كثريًا ما متارس ضدهن فيما يتعلق حبقوق امللكية )مبا 
فيها ملكية املنازل( أو حقوق حيازة املمتلكات أو املأوى، ونظرًا لتعرضهن بوجه خاص 
ألفعال العنف واإلساءة اجلنسية عندما يصبحن بال مأوى" )الفقرة 10(. وتنشأ يف حالة 
اإلخالء القسري من جانب أفراد األسرة مسؤولية الدولة نتيجة يف املقام األول لعدم قيامها 
بكفالة ضمان احليازة القانوين للمرأة، وثانيًا بسبب عدم قيامها مبعاقبة من يقترفون ذلك. 
وتنشأ مسؤولية الدولة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان عندما ال تقوم مبا يلزم ملنع 
ومالحقة ومعاقبة هذا النوع من حاالت اإلخالء القسري. وأشار املقرر اخلاص يف هذا 
الصدد إىل أن حاالت اإلخالء القسري اليت تتعرض هلا املرأة جراء العنف املزنيل تدخل 
يف نطاق واليته وتقع أيضًا ضمن نطاق اختصاص املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة.
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حاالتاإلخالءالقسرممنجانبأفراداألسرة-إفادةمنفيجي
تزوَّجت سريا من جو وانتقلت معه إىل قريته. وحصلت أسرة سريا على وظيفة هلا 
يف سيدين، أستراليا. ووجدت أيضًا بعد بضعة أشهر وظيفة لزوجها يف سيدين. وعمل 
الزوجان وكان يرسالن أموااًل إىل موطنهما لبناء مزنل الزوجية يف قرية جو. وعادت 
امرأة أخرى.  مع  وأقام عالقة  الزوجية. وبقي جو يف سيدين  القرية ومزنل  إىل  سريا 
وطلب جو من سريا اخلروج من مزنل الزوجية وبدأ يف مضايقتها. واتصلت سريا بعمدة 

القرية، ولكنه طلب منها اخلروج من املزنل ألنه يقع يف قرية الزوج.
املصدر: دارسة حالة ُقدِّمت خالل املشاورة اإلقليمية ملنطقة املحيط اهلادئ.

األوضاعالسكنيةغريالالئقة جيم-

ما مل أكن  غريي  وال يدخله  فيه  أعيش  باألمان،  فيه  ما أشعر  مكان  هو  ]املزنل[ 
أرغب يف ذلك. إنه يعين أال أعيش على أريكة شخص آخر ]...[ أو أن أضجع على مقعد 
طوال الليل حىت بزوغ الفجر كي أتوجه إىل مركز استقبال أتناول فيه طعامي واحتسي فيه 

القهوة أو أغفو فيه قلياًل. ]...[
واملزنل مكان أشعر فيه باألمن واألمان وال يوجد فيه من يريد إيذائي)40(. 

ويتميَّز السكن غري الالئق باالكتظاظ، والتلوث داخل املسكن، وعدم كفاءة مواد 
البناء، واالفتقار إىل مياه الشرب املأمونة واملرافق الصحية والكهرباء. وال يقتصر الفقر يف 
املناطق احلضرية على االخنفاض الشديد يف مستويات الدخل وما يصاحب ذلك من جوع، 

راسيت نيل، "Voices: women, poverty and homelessness in Canada" )أصوات: املرأة والفقر والتشرد  )40(
يف كندا( )أوتاوا، املنظمة الوطنية ملكافحة الفقر، أيار/مايو 2004(، الصفحتان 3 و4.
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بل يشمل أيضًا اكتظاظ املساكن وانعزاهلا عن اخلدمات األساسية وفرص كسب العيش 
والتعرض لعدد من األخطار، مثل الفيضانات أو االهنياالت األرضية أو احلرائق.

اللوايت يعشن يف مساكن غري الئقة.  النساء  العامل عدد  ويزداد يف أحناء كثرية من 
والحظ املقرر اخلاص يف أثناء بعثته إىل بريو يف آذار/مارس 2003 أعدادًا غري متناسبة من 
النساء اللوايت يعشن يف مساكن غري الئقة وغري آمنة تفتقر إىل مياه الشرب املأمونة ومرافق 
الصرف الصحي واخلدمات األساسية. وعالوة على ذلك، أبرزت اإلفادات اليت استمع 
إليها املقرر اخلاص خالل املشاورات اإلقليمية أن الربامج اليت هتدف إىل معاجلة األوضاع 

السكنية غري الالئقة تستبعد يف كثري من األحيان النساء واألمهات العازبات. 

حرمانالنساءأواألمهاتالعازباتمنالربامجاملوجهةإىلمعاجلةاألوضاع
السكنيةغريالالئقة

لألوضاع  للتصدي  برامج  الروسي  االحتاد  يف  إركوتسك  منطقة  يف  صممت 
األمهات  ما تستبعد  غالبًا  ولكنها  الشباب،  أسر  تعانيها  اليت  املستقرة  غري  السكنية 
العازبات اللوايت ينظر إليهن باعتبارهن ال يشكلن "أسرة" رغم االرتفاع الكبري يف عدد 

املسنات واملطلقات واألرامل يف املنطقة.

ألهنا  املرأة  على  وواسعة  حمددة  آثار  على  الالئقة  غري  السكنية  األوضاع  وتنطوي 
فيه  تتفاعل  الذي  املكان  هو  و"املزنل"  الرجل.  مما يقضيه  أطول  وقتًا  املزنل  يف  تقضي 
النساء اجتماعيًا ويعمل فيه الكثري منهن. وهو أيضًا املكان الذي ترعى فيه املرأة أطفاهلا. 
ويوفر املزنل للمرأة مكانًا آمنًا تعيش فيه، يكفل هلا اخلصوصية واحلماية من املضايقات 
أو االعتداءات. ويف املقابل فإن النساء الاليت يعشن يف الشوارع يصبحن معرضات أكثر 
بكثري للعنف واالعتداءات اجلنسية. وأشارت اإلفادات اليت ُقدمت خالل املشاورة اإلقليمية 
ألمريكا الشمالية إىل تقارير عن تعرض نساء السكان األصليني اللوايت بدون مأوى يف كندا 

للقتل واالختفاء بشكل منهجي.
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اهلند:االفتقارإىلالسكنالالئقوالعنفضدالنساءالُرحل
لو كان لنا مزنل نغلق بابه علينا ألصبحنا اآلن يف مأمن. أما اآلن وحنن نستظل 

باألشجار فنحن دومًا معرضات لإلساءة والعنف ضد املرأة ...
تنتمي دويل إىل قبيلة بافاريا املرحتلة يف اهلند. وحتظر سياسات املتزنهات الوطنية 
السكان الُرحل من العيش يف الغابات وفقًا لثقافتهم التقليدية. ويتعرض الُرحل ملضايقات 
يضطر الرجال إىل السفر من  من املجتمعات املحلية حيثما حياولون االستيطان. وغالبًا ما
أجل العمل ولذلك تتحمل النساء وطأة املضايقات اليت تشمل حرق املنازل والعنف. 
يتعرض يف كثري من  املياه فإهنن  الوصول إىل مصادر  بافاريا  قبيلة  وعندما حتاول نساء 
األحيان للضرب واالغتصاب من جانب أفراد املجتمعات املحلية اليت متتلك تلك املصادر.

املصدر: إفادة مقدمة خالل املشاورة اإلقليمية آلسيا.

ويؤثر تلوث األماكن املغلقة الناتج عن رداءة املواقد وقلة التهوية وعدم احلماية من 
احلرارة أو الربد تأثريًا غري متناسب على املرأة وصحتها. ويؤثر نقص مياه الشرب املأمونة 
أو مرافق الصرف الصحي أو الكهرباء داخل املزنل بشكل خاص على املرأة اليت تقع عليها 
املسؤولية عن مجع املياه والوقود. ويشكل الوقت املطلوب جلمع وجلب املياه عبئًا كبريًا 
ر االتساع الكبري يف الثغرات بني اجلنسني يف املواظبة على الدراسة  ُيثقل كاهل املرأة ويفسِّ
يف الكثري من البلدان)41(. وقد يتعرض أيضًا األمن املادي ملخاطر عندما تفرض قيود على 
النساء يف  وأشارت  الصحي.  الصرف  ومرافق  املأمونة  الشرب  مياه  على  احلصول  ُسبل 
املياه.  على  للحصول  طويلة  مسافات  سريهن  أثناء  يف  لالغتصاب  تعرضهن  إىل  املغرب 
وحددت النساء خالل املشاورة اإلقليمية ملنطقة املحيط اهلادئ االفتقار إىل مرافق الصرف 

الصحي باعتباره أحد أكثر املسائل املتصلة بالسكن أمهية بالنسبة هلن. 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية لعام 2006: ما هو أبعد من الندرة - القوة والفقر وأزمة  )41(
املياه العاملية )بازينغستوك، اململكة املتحدة، بالرغريف ماكميالن، 2006( الصفحة 47.
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الوصولإىلمرافقالصرفالصحياملالئمةوالعنفضداملرأة
تواجه النساء يف املستوطنات غري الرمسية يف نريويب حتديات خاصة يف الوصول 
إىل مرافق الصرف الصحي املأمونة. وقد تستخدم النساء يف بعض احلاالت مراحيض 
مسافات  السري  إىل  النساء  ما ُتضطر  وغالبًا  شخصًا،   50 قرابة  يتقامسها  اليت  احُلفر 
يف  النساء  تلك  إليها  تفتقر  نقودًا  العامة  املراحيض  وتكلِّفهن  إليها.  للوصول  طويلة 
أحيان كثرية، وتغلق املرافق يف املساء. ويؤثر عدم خصوصية املراحيض املشتركة على 
النساء بدرجات متباينة، ال سيما يف أثناء فترات الطمث. وال جترؤ النساء عمومًا على 
الوصول إىل املرافق الصحية لياًل بسبب ازدياد خماطر التعرض للعنف، مبا يف ذلك العنف 
اجلنسي. وتعاين املرأة أيضًا وطأة العواقب الصحية اليت تنطوي عليها خدمات الصرف 
الصحي غري املالئمة، إذ يتعيَّن عليها رعاية األطفال وأفراد األسرة اآلخرين الذين تعتل 

صحتهم وحتمل نفقات الرعاية الصحية.
"Insecurity and indignity: Women’s experiences in the الدولية،  العفو  منظمة  املصدر: 

من  الفقرية  األحياء  يف  النساء  جتارب  الكرامة:  وانعدام  األمن  )انعدام   "slums of Nairobi, Kenya

)7 متوز/يوليه 2010(. AI Index: AFR 32/002/2010 ،)نريويب، كينيا

كمبوديا:األوضاعغرياملستقرةيفاألحياءالزقريةتتركآثارًاعميقةيفاملرأة
يؤثر عدم االستقرار الناجم عن األوضاع املعيشية غري املالئمة على احلياة اليومية 
للمرأة. ونظرًا لعدم استقرار األوضاع يف األحياء الفقرية فإن املرأة ختشى دومًا احلرائق 
بأن  كمبوديا  يف  نساء  وأفادت  أطفاهلا.  رفاه  على  القلق  أو يساورها  أو الفيضانات 
قنوات احلوار مع املسؤولني حول إمكانية التطوير حمدودة للغاية. وقيل هلن مرًارًا إن 
إقامتهن غري قانونية ولذلك لن يكون من املمكن إجراء أي حتسينات يف املواقع اليت 

يقمن فيها.
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للمرأة.  والنفسية  اجلسدية  احلالة  على  واكتظاظها  األماكن  ضيق  أيضًا  يؤثر  وقد 
وميكن أن ينشأ العنف ضد املرأة عن الظروف السكنية غري الالئقة. وقد يؤثر أيضًا موقع 
املزنل والبيئة اليت يوجد فيها على السالمة اجلسدية للمرأة. وقد تزداد خماطر تعرض النساء 
والنفسي.  البدين  واإليذاء  واالغتصاب  للعنف  الفقرية  احلضرية  املناطق  يف  يعشن  اللوايت 
وأكدت دراسة عن العنف املزنيل يف قطاع املزارع يف سري النكا أن النساء الاليت يعشن 
يتعرضن على األرجح لعنف مزنيل بسبب ضيق املكان  يف غرفة واحدة مع كل األسرة 

واالفتقار إىل اخلصوصية والقرب من أفراد األسرة)42(. 
املتعدد  للتمييز  الرئيسية  العواقب  أحد  ُيعد  الذي  املنفصل  املسكن  أيضًا  وينطوي 
اجلوانب، على تداعيات متس املرأة حتديدًا. واملسكن املنفصل غالبًا ما يكون غري رمسي 
إىل  وافتقاره  العام  النقل  وسائل  عن  بُبعده  ويتميَّز  الالئق،  املستوى  ودون  مالئم  وغري 
اخلدمات األساسية، مبا يف ذلك املدارس واملراكز الصحية. وأشارت اإلفادات اليت ُقدمت 
خالل املشاورة اإلقليمية آلسيا الوسطى وأوروبا الشرقية إىل حاالت امتنعت فيها سيارات 
اإلسعاف عن نقل النساء إىل املستشفى للوالدة. وبالنظر إىل أن املساكن املنفصلة تكون 
غري رمسية يف أغلب األحيان فإن السكان يفتقرون إىل أي عنوان أو تسجيل رمسي. ويشكل 
ذلك عقبة إضافية أمام املرأة اليت ال ميكنها نتيجة لذلك أن تصل إىل اخلدمات األساسية 

لنفسها أو ألطفاهلا. 
وتقع املستوطنات املنفصلة أيضًا على مسافات بعيدة عن مراكز املدن وفرص العمل 

وال تربطها بشبكات النقل العام طرق أو خطوط اتصال كافية. 

املشاورة اإلقليمية آلسيا. )42(
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السكناملنزصلوأثرهعلىنساءالروما
تعيش طائفة الروما يف كل أحناء أوروبا يف مساكن دون املستوى الالئق داخل 
السريعة  الطرق  بالقرب من  بالتسمم  تقع غالبًا يف مناطق ملوثة  مستوطنات منفصلة 
وتفتقر  طبيعية.  لكوارث  املعرضة  أو املناطق  الفيضية  والسهول  النفايات  أو مدافن 
املستوطنات يف كثري من األحيان إىل املاء أو ُنظم املجارير أو الكهرباء أو التدفئة وتبعد 
عن املدارس واملستشفيات. وال يؤثر ذلك على الصحة فحسب، بل يزيد كثريًا من 

األعباء الواقعة على كاهل النساء. 

وسلطت اإلفادات اليت ُقدمت خالل املشاورات اإلقليمية أيضًا الضوء على حاالت 
لنساء فصلن كرهًا عن أطفاهلن بسبب الظروف املعيشية غري املالئمة. وقد ُيبعد األطفال 
يف أحناء كثرية يف العامل عن رعاية الوالدين ويوضعون يف كنف الدولة إذا اعتربت الظروف 
السكنية غري الئقة. وأشارت اإلفادات إىل أن املرأة اليت ال ميكنها حتمل تكاليف السكن 
الالئق أو اليت تعيش دون مأوى يف كندا تعد غري قادة على توفري رعاية مناسبة ألطفاهلا)43(. 
وينطبق ذلك بشكل خاص على نساء الشعوب األصلية الاليت يواجهن أيضًا عقبات ثقافية 
الواليات  القانوين. ويف  احلكومية واالنتصاف  واملساعدة  املأوى  كبرية يف احلصول على 
املتحدة، أعربت املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة 
وخدمات الصرف الصحي عن قلقها بشأن العجز عن سداد فواتري املياه، مما يفضي بالتايل 
إىل قيام شبكة املياه بفصل املياه عن املنازل. وميكن اعتبار تلك املنازل غري املزوَّدة مبياه 

جارية غري صاحلة للسكىن وُيبعد األطفال عن والديهم بسبب ذلك)44(.

انظر على سبيل املثال A/HRC/10/7/Add.3، الفقرة 64. )43(
A/HRC/18/33/Add.4، الفقرة 51. )44(
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الصالتبنيالعنفاملزنيلوحقاملرأةيفالسكنالالئق دال-

عندما تتزوج املرأة يف فانواتو فإهنا تذهب إىل املكان الذي يعيش فيه زوجها. وتقابل 
العنف  أو املسكن )حىت يف حاالت  األرض  االستيالء على  بشأن  الزوج  أوامر ضد  أي 
املزنيل( بعدوانية بالغة ألن التصور الشائع هو أن أرضه إمنا هي أرض العشرية وأن زوجته 

تعيش على أرض عشريته وال توجد أي ملكية مشتركة)45(.
وأكدت اإلفادات اليت مجعتها املقررة اخلاص الصلة الوثيقة بني العنف املزنيل وحق 
املرأة يف السكن الالئق. وتشري عبارة "العنف املزنيل" إىل العنف الذي حيدث يف نطاق احلياة 

اخلاصة، وعمومًا بني أفراد تربطهم صلة قرىب أو وشيجة الدم أو رابطة قانونية)46(.

العنفضداملرأة
تعرِّف اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة العنف القائم على أساس نوع 
اجلنس، أي العنف املوجه ضد املرأة، بأنه "العنف املوجه ضد املرأة بسبب كوهنا امرأة 
أو العنف الذي ميس املرأة على حنو جائر. ويشمل األعمال اليت تلحق هبا ضررًا أو أملًا 
جسديًا أو عقليًا أو جنسيًا، والتهديد هبذه األعمال، واإلكراه وسائر أشكال احلرمان 

من احلرية".
وميكن أن حيدث العنف ضد املرأة على خمتلف املستويات داخل األسرة واملجتمع 
املحلي ومن جانب الدولة. ووفقًا للجنة فإن العنف األسري هو من أشد أشكال العنف 
النساء على  الكثري من  املرأة حيث يؤدي عدم االستقالل االقتصادي إىل إرغام  ضد 

االستمرار يف عالقات يسودها العنف. 

إفادة ُقدِّمت خالل املشاورة اإلقليمية ملنطقة املحيط اهلادئ. )45(
E/CN.4/1996/53، الفقرة 23. )46(
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والعنف ضد املرأة مظهر لعالقات قوى غري متكافئة بني الرجل واملرأة عرب التاريخ 
سواًء على املستوى الفردي أو اجلماعي. وتساهم أعمال العنف أو التهديد باستعماله 
ضد املرأة يف استمرار عالقات القوى غري املتكافئة. وينص إعالن القضاء على العنف 
ضد املرأة لعام 1993 على أن "العنف ضد املرأة هو من اآلليات االجتماعية احلامسة 

اليت تفرض هبا على املرأة وضعية التبعية للرجل". 
رقم 19)1992(،  العامة  التوصية  املرأة،  التمييز ضد  على  بالقضاء  املعنية  اللجنة  املصادر: 

الفقرتان 6 و23؛ وديباجة قرار اجلمعية العامة 104/48.

وميكن لعدم محاية حق املرأة يف السكن الالئق أن يزيد من تعرضها للعنف املزنيل. 
ويتضح على وجه اخلصوص االرتباط القوي بني االفتقار إىل ضمان احليازة والعنف املزنيل 
يف العمل الذي اضطلع به املقرران اخلاصان. وقد بدأ سن قوانني تعترف بالصلة بني العنف 
ضد املرأة، خاصة العنف املزنيل، وحق املرأة يف السكن الالئق، مبا يف ذلك قانون العنف 
على  القائم  العنف  ملكافحة  الشاملة  التدابري  بشأن  اإلسباين  والقانون  منغوليا،  يف  املزنيل 
 )Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género( أساس نوع اجلنس
لعام 2004 الذي ينص على أولوية ضحايا العنف املزنيل يف احلصول على املساكن العامة 
وإحالتهم إىل مالجئ متخصصة. وسّنت الربازيل وكمبوديا واهلند وصربيا تشريعات تنص 
على حق ضحايا العنف املزنيل يف عدم مغادرة مزنل األسرة وإبعاد مرتكب العنف. وأصدر 
مفوض حقوق اإلنسان ملجلس أوروبا توصيته بشأن تنفيذ احلق يف السكن واليت أوىل فيها 
اهتمامًا خاصًا للنساء ضحايا العنف. والحظ مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان أن 
"العنف املزنيل يف معظم البلدان من األسباب الرئيسية لتشرد املرأة، ويشكل خطرًا حقيقًا 

على األمن الشخصي للمرأة وعلى ضمان شغلها املسكن")47(.

وسياسات  قوانني  يف  للعنف  مناهضة  أحكام  "إدراج  إىل  حتديدًا  الدول  التوصية  وتدعو  الباب 6/3/4.  )47(
اإلسكان والتأكد من أن قوانني العنف املزنيل تتضمن أحكامًا حلماية حق املرأة يف السكن، مبا يف ذلك احلق 

يف اخلصوصية واألمن الشخصي" )الباب 5(. 
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أو اللوائح  أو السياسات  القوانني  خالل  من  احليازة  ضمان  إلنكار  أيضًا  وميكن 
أو القوانني واملمارسات العرفية املتحيزة جنسانيًا أن يزيد من تعرض النساء للعنف املزنيل. 
وإذا مل تتمتع املرأة بضمانات احليازة فرمبا لن يكون يف وسعها اخلروج من عالقة تعاين فيها 
إساءات. وعلى املرأة أن ختتار بني التشرد مع أطفاهلا يف كثري من األحيان أو مواجهة العنف 
البدين والنفسي يف املزنل. وعندما ال يتاح مأوى للنساء الاليت يتعرضن للضرب فإن الكثري 
من النساء الاليت يتركن منازهلن يتعرضن للتشريد وقد يعانني املزيد من العنف نتيجة لذلك. 
وحىت يف احلاالت اليت تتمتع فيها املرأة بضمان احليازة فإن عجزها عن إبعاد مرتكب العنف 
عن املزنل بسبب افتقارها إىل أي دعم من األسرة أو املجتمع املحلي أو الدولة أو بسبب 
عدم وجود تشريع حمدد ينص على ذلك، حيد بشكل خطري من قدرهتا على اخلروج من 

عالقة يسودها العنف.

العنفاملزنيليفمصر
ألهنا  ابنتيها  مع  زوجها  طردها  ذلك  وبعد  عامًا   12 ملدة  متزوجة  عزة  ظلت 
رفضت أن تتحمل سلوكه العنيف. وعاشت عزة يف مزنل متهالك يف اجليزة بدون مياه 
للشرب، وبإجيار يزيد ضعفني عما كانت تكسبه من بيع املشغوالت اليدوية. وحترش 
هبا رجل مطلق يعيش يف نفس املبىن وحاول اقتحام مسكنها. واتصلت عزة بالشرطة 
اليت اقتادهتما معًا إىل مركز الشرطة، وتواطأ اجلار مع الزوج ووافق على اإلدالء بشهادة 
تفيد بأهنا تزوجت عدة مرات، واهتمت عزة بتعدد األزواج ووضعتها الشرطة رهن 
قام  امللفقة ضدها  الُتهم  جّراء  هبا  اليت حلقت  االجتماعية  للوصمة  ونظرًا  االحتجاز. 

صاحب املسكن بطردها بعد شهرين رغم توقيعها عقد إجيار ملدة مخس سنوات.
املصدر: إفادة ُقدمت خالل املشاورة اإلقليمية ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.

وأعرب املشاركون يف املشاورات اإلقليمية عن اعتقادهم القوي بأن العنف املزنيل 
كان ميكن أن ينخفض كثريًا لو أن النساء كن ميتلكن منازهلن. وخلص حبث ُأجري يف 
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كرياال، اهلند، إىل أن 49 يف املائة من النساء الاليت بدون أي ممتلكات خاصة أبلغن عن 
تعرضهن لعنف مادي مقابل 7 يف املائة من النساء الاليت هلن ممتلكات خاصة)48(. وباملثل 
فقد أشارت النساء الاليت تعرضن للعنف املزنيل، وذلك يف دراسة ُأجريت يف غرب البنغال 
ر باحتجاجهن على  باهلند، إىل أن ملكية األراضي تشكل عاماًل مهمًا كان ميكن أن يبكِّ
أن  بالرغم من  أنه  الضوء على  مماثلة يف سري النكا  املزنيل)49(. وسلطت دراسة  العنف 
النساء مل يشرن إىل دور حيازة املمتلكات يف محايتهن من العنف املزنيل فقد ذكرن مزايا 
املمتلكات يف مساعدهتن على التعامل مع حاالت العنف، أي توفري األمن االقتصادي)50(. 

التحكميفاملسكنواألرضواملمتلكاتوالتعرضللعنفاملزنيل
تعد  اليت  املستنقعات  مناطق  يف  األراضي  حقوق  النساء  متلك  كوك  جزر  "يف 
مصدرًا مهمًا للغذاء، ولذلك ُينظر إىل املرأة باعتبارها العائل، وقد عشت يف قرية بوي 
يف اجلزيرة الرئيسية ملدة 20 عامًا. وتنقسم القرية إىل قسمني، يعيش البوكابوكانيون يف 
جانب منها )الذي تقع فيه املستنقعات( ويعيش الراتونغانيون يف اجلانب اآلخر. وكان 
العنف املزنيل يف اجلانب البوكابوكاين قلياًل أو منعدمًا بينما كانت مستويات العنف 
املزنيل مرتفعة يف اجلانب الراتونغاين. ولعل أحد أسباب ذلك االختالف يكمن يف امتالك 
النساء حقوقًا يف األراضي القيِّمة اليت تقع يف اجلانب الذي يعيش فيه البوكابوكانيون 

)أي أراضي املستنقعات(. ولذلك فإن مستويات األمن كبرية بني النساء".
املصدر: إفادة ُقدمت خالل املشاورة اإلقليمية ملنطقة املحيط اهلادئ.

"Pradeep Panda، "Rights-based strategies in the prevention of domestic violence، ورقة العمل  )48(
رقم 344 )مركز الدراسات اإلمنائية، آذار/مارس 2003(، الصفحتان 61-62. وميكن االطالع عليها يف 

.www.cds.edu :هذا املوقع على شبكة اإلنترنت
Property Ownership and Inheritance Rights of Women for Social املرأة،  لبحوث  الدويل  املركز  )49(
)2006(، الصفحة 4. Protection: The South Asia Experience-Synthesis Report of Three Studies

املرجع نفسه، الصفحة 9. )50(
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وكما جاء أعاله فإن العنف املزنيل يف غياب ضمانات احليازة ميكن أن يزيد كثريًا 
من تعرض املرأة للتشرد، خاصة عندما ال حيميها املوظفون املسؤولون عن إنفاذ القوانني 
أو عندما ال حيميها النظام القانوين ذاته. ومما يقوِّض متتع املرأة باحلق يف السكن الالئق بعض 
االفتراضات الثقافية السائدة عن حاجة املرأة إىل "ترك" األسرة اليت يسودها العنف مقابل 

حاجتها إىل إبعاد الشريك العنيف.
وتالحظ  واألسر.  األفراد  على  عواقب ضارة  على  ينطوي  االكتظاظ  فإن  وباملثل 
بعثتها إىل ملديف أن "تلك  الالئق يف تقريرها عن  بالسكن  املعنية  الثانية  املقررة اخلاصة 
النساء  وتتعرض  اجلنسية.  واإلساءة  املزنيل  العنف  إىل  تفضي  ظروفًا  أيضًا  توجد  املشاق 
واألطفال على وجه اخلصوص للعنف واإلساءة اجلنسية يف املنازل املكتظة. ووفقًا لدارسة 
امرأة واحدة من بني كل  الصحة واألسرة يف عام 2006 فإن  استقصائية أجرهتا وزارة 
ثالث نساء تتراوح أعمارهن بني 15 و49 عامًا تعرضت إلساءة بدنية أو جنسية بينما 
أفادت امرأة واحدة من بني كل 6 نساء عن تعرضها العتداء بدين أو جنسي بينما أشارت 
امرأة واحدة من بني كل 6 نساء إىل تعرضها العتداء جنسي قبل بلوغها سن اخلامسة 

عشرة")51(.

إفادةمنامرأةعازبةيفالسابعةوالثالثنيمنالعمرتعيشيفجمتمعريزييف
جنوبأفريقيا

بالبكاء كان زوجي يضربين ويقول يل إنين  ]...[ عندما كانت طفليت جتهش 
ال أعرف ما أفعل ... وإنين أم بشعة ]...[. 

"وكلما ضربين كلما ازداد صراخ الطفلة ومتادى هو بالتايل يف ضريب وهكذا 
دواليك. وظل ذلك حيدث ملدة طويلة. وكانت طفليت شديدة العصبية طيلة الوقت.

A/HRC/13/20/Add.3، الفقرة 47. )51(
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"ومحلت مرة أخرى بعد ثالث سنوات، ولكن كان لنا يف هذه املرة مكان خاص 
بنا نعيش فيه. كان مسكنًا صغريًا، ولكنين على األقل مل أكن اضطر للتعامل مع أحد 
آخر غري زوجي. وكان زوجي قد بدأ ُيسرف آنذاك يف تعاطي املشروبات الكحولية. 
وعندما بلغت الطفلة اجلديدة 7 أشهر ضربين زوجي ضربًا مربحًا، حىت إنين مل أعد 
أذكر السبب. لقد حدث الكثري يف ذلك اليوم. وأخذ طفليت األوىل وطلب مين أن آخذ 
الطفلة الثانية اليت اهتمين بأهنا ابنيت من شخص آخر. وطلب مين أن أخرج من املزنل 
وأن أحبث عن والد الطفلة لكي يتكفل بنفقاهتا. ومل يكن هناك أي رجل آخر. وأذكر 
أننا كنا يف شهر متوز/يوليه وكان الربد قارصًا. وتوجهت إىل مزنل أبويه اللذين أخرباين 
أنين زوجه سيئة ومبذرة وطلبا مين أن أذهب إىل والدي. وكان الوقت متأخرًا ولذلك 

مل أمتكن من الذهاب إليهما. 
وظللت أمشي وأمشي. ووجدت شيئًا يشبه احلشية القدمية. كان ذلك قطعة من 
الفلني بالقرب من كومة قمامة فأخذهتا مع طفليت إىل احلقل. وكانت طفليت مصابة بربد 

شديد ومل ينقطع صراخها فغطيتها جبسدي.
واهتمين  توفيت.  أهنا  وعرفت  ال تتحرك.  هامدة  وجدهتا  استيقظت  "وعندما 

زوجي وأسرته بأنين قتلتها. وشعرت أنين وحيدة متامًا ألنين مل أجد أحدًا أجلأ إليه".
Lillian Artz، "Access to justice for rural women: special focus on violence against املصدر:

women" )سبل وصول النساء الريفيات إىل العدالة: التركيز بصفة خاصة على العنف ضد املرأة( )كيب 

تاون، معهد علم اجلرمية، جامعة كيب تاون، 1998(.

ويف مجهورية إيران اإلسالمية إذا فكرت امرأة يف ترك زوجها لكونه خطرًا على 
سالمتها، ميكن للصعوبات اليت ستواجهها يف سعيها الستئجار أو شراء بيت جديد وعدم 
االستمرار  على  جتربها  أن  التمييزية،  احلضانة  ممارسات  إىل  إضافة  بديل،  سكن  وجود 
املزنيل،  العنف  فيها إلساءات. وال تتوافر مالجئ كافية إليواء ضحايا  تتعرض  يف عالقة 
وال توجد أي أحكام قانونية تضمن إبعاد الزوج فورًا عن مزنل األسرة إذا كان يشكل 
خطرًا على احلالة اجلسدية و/أو النفسية للمرأة. وإذا تركت امرأة مزنل األسرة حىت بسبب 
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العنف املزنيل فإن ذلك قد ينظر إليه باعتباره هجرًا للمزنل وميكن أن يستخدم ضدها إذا 
قرر الزوج طلب الطالق)52(.

ويف أوروبا وأمريكا الشمالية، جتازف املرأة بأن تصبح مشردة إذا هربت من عالقة 
يسودها العنف داخل املزنل. وتقل فرص االختيار أمام املرأة اليت تقرر ترك شريكها بسبب 
عدم وجود أماكن اإليواء الكافية أو التشريعات املحددة اليت تسمح بإبعاد مرتكيب العنف 
عن املزنل. وعندما تفقد املرأة عنواهنا الثابت فإهنا تواجه أيضًا خطر قيام خدمات الرعاية 

االجتماعية بإبعاد أطفاهلا عنها.

العنفاملزنيلوالتشرد
تسعى نساء مشردات كثريات يف الواليات املتحدة األمريكية إىل النجاة بأنفسهن 
من العنف املزنيل. وشدَّدت النساء الاليت يتعرضن للعنف املزنيل خالل املشاورة اإلقليمية 
ألمريكا الشمالية على املشاكل املصاحبة للحصول على أوامر قضائية حبمايتهن من عنف 
شركائهن واالحتفاظ بإمكانية احلصول على مساكن اإلجيار. وتعرِّض أوامر احلماية النساء 
خلطر فصل أطفاهلن عنهن يف مؤسسات الرعاية احلكومية حيث تقوم الشرطة بتبليغ إدارة 
خدمات األطفال بتلك احلاالت. ومما يثبط املرأة عن اإلبالغ عن العنف واحلصول على 
أوامر احلماية احتماالت فقد أطفاهلا. وأشارت النساء أيضًا إىل نقص أماكن اإليواء واحلدود 
الزمنية القصوى القصرية لفترات اإلقامة املسموح هبا هناك. وتفيد التقارير بأن نساء الشعوب 
األصلية يتالفني أماكن اإليواء ألهنا بالنسبة هلن "معادية ثقافيًا". وأبرزت اإلفادات أيضًا أن 
النساء الاليت هلن سجل يف اإلقامة يف أماكن اإليواء يتعرض للتمييز من خالل رفض منحهن 

عقود إجيار لنفس هذا السبب، وهو ما يزيد من تقييد خيارات السكن أمامهن.
Homelessness in the United States and the human right" ،املصادر: املركز القومي للتشرد والفقر

to housing" )التشرد يف الواليات املتحدة وحق اإلنسان يف السكن( )واشنطن العاصمة، كانون الثاين/يناير 

2004(، الصفحة 10؛ واملشاورة اإلقليمية ألمريكا الشمالية.

E/CN.4/2006/41/Add.2، الفقرتان 99-98. )52(
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فريوسنقصاملناعةالبشرية/اإليدز هاء-

والعمل  التعليم  على  حصوهلن  فرص  يف  للتمييز  والفتيات  النساء  تعرض  يشيع 
واالئتمان والرعاية الصحية واألرض واإلرث. ]...[ وميكن للعالقات مع الرجال ]...[ 
أن تتيح فرصًا حيوية لألمن املايل واالجتماعي، أو بلوغ الطموحات املادية. ]...[ وميكن 
أن يتعذر كثريًا على الفتيات والنساء أن يطالنب باجلنس اآلمن )حىت من أزواجهن( أو إهناء 

العالقات اليت هتدد بانتقال العدوى إليهن يف ظل تبعيتهن وعدم استقالهلن)53(.
النساء  أن  عن  باإليدز  املعين  املشترك  املتحدة  األمم  برنامج  إحصاءات  وتكشف 
املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  البالغني  كل  من  املائة  يف  ميثلن 50  العامل  أحناء  يف مجيع 
أفريقيا  يف  بالعدوى  املصابني  البالغني  من  املائة  يف  قرابة 60  ميثلن  بينما  البشرية/اإليدز، 
جنوب الصحراء الكربى. ويشكل انعدام املساواة بني اجلنسني عاماًل أساسيًا وراء تعرض 
املرأة على توجيه  البشرية/اإليدز. وتقل على األرجح قدرة  املناعة  النساء لفريوس نقص 
عندما  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  لفريوس  عرضة  أكثر  تصبح  وبالتايل  اجلنسية  حياهتا 
التحكم يف أصوهلا االقتصادية، مبا فيها املسكن واألرض واملمتلكات، وعندما  ال ميكنها 

تعتمد اقتصاديًا على الشريك الذكر. 
واملمتلكات  واألرض  املسكن  حيازة  إمكانية  إىل  املرأة  افتقار  ما يتجسد  وكثريًا 
والسيطرة عليها يف خيارات اقتصادية مقيَّدة قد تقلل من قدرهتا على التفاوض يف املسائل 
من  تزيد  الالئق  السكن  يف  املرأة  حق  محاية  أن  عن  املتزايدة  األدلة  وتكشف  اجلنسية. 
أمنها االقتصادي ومقومات متكينها اليت حتد بدورها من تعرضها ملمارسات اجلنس غري 
املأمون)54(. ويف تقرير عن العنف املزنيل وتعرض املرأة لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 

آخر  العاملية،  الصحة  ومنظمة  البشري/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس  املعين  املشترك  املتحدة  األمم  برنامج  )53(
تطورات وباء اإليدز )جنيف، كانون األول/ديسمرب 2002(، الصفحة 18.

Economic Security for Women Fights AIDS, No. 3, p. 1; Richard ،التحالف العاملي املعين باملرأة واإليدز )54(
Strickland, "To have and to hold: women’s property and inheritance rights in the context of HIV/

AIDS in Sub-Saharan Africa"، ورقة عمل )املركز الدويل لبحوث املرأة، حزيران/يونيه 2004(.
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يف أوغندا، أجرت منظمة رصد حقوق اإلنسان مقابالت مع نساء شعرن بأهنن يواجهن 
البشرية  املناعة  بفريوس نقص  البقاء يف عالقات مع رجال مصابني  تفرض عليهن  قيودًا 
ويتعرضن على أيديهم للضرب واالغتصاب ألهنن خيشني الطرد من املزنل أو األرض)55(. 

وال ميكن يف املقابل أن يستهان بأثر فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز على األمن 
السكين للمرأة. وميكن لوباء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز أن يهدد فرص املرأة يف 
قدم  على  ترث  أن  ال ميكنها  عندما  فيها  والتحكم  واملمتلكات  واألرض  املسكن  حيازة 
من  )ملزيد  املرياث  من  النساء  حرمان  من  الوباء  زاد  فقد  وعمومًا  الرجل.  مع  املساواة 
التفصيل عن املرياث، انظر الفرع ألف أعاله(. وقد جتد األرملة اليت يتوىف عنها زوجها 
البشرية/اإليدز أن ممتلكاهتا قد تآكلت وتقلصت بسبب أهل  املناعة  جراء فريوس نقص 
الزوج. وُتحمَّل األرامل يف حاالت أخرى املسؤولية عن قتل أزواجهن بإصابتهم بعدوى 
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، ويلجأ أهل الزوج إىل استخدام ذلك كمربر حلرماهنن 
من ممتلكاهتن. ويؤخر األقارب يف بعض احلاالت إدارة التركة على أمل وفاة املستفيدين. 
ونتيجة لذلك ال حيصل الكثري من األرامل وأطفاهلن على العالج املضاد لفريوسات النسخ 
املمتلكات )مبا يف ذلك األموال( اليت هلم حق  الرجعي لعدم قدرهتم على احلصول على 
فيها)56(. وأفضى عمومًا وباء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز إىل ازدياد احلاالت اليت 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  ال سيما  الزوج،  وفاة  عند  األرملة  بطرد  الزوج  أهل  يقوم 

الكربى.
وقد تساهم أيضًا القوانني واملمارسات العرفية التمييزية، من قبيل "توارث الزوجة" 
و"التطهري"، اليت ُتعد يف بعض األحيان شرطًا أساسيًا الحتفاظ األرملة مبزنهلا أو البقاء يف 
أرضها، يف انتقال عدوى فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز )انظر املزيد من التفاصيل عن 

هذه املمارسات يف القسم ألف أعاله(.

Just Die Quietly: Domestic Violence and Women’s Vulnerability to ،منظمة رصد حقوق اإلنسان )55(
)آب/أغسطس 2003(، الصفحة 37. HIV in Uganda

Law, Land tenure and Gender Review: Southern Africa - Namibia املتحدة،  األمم  موئل  )56(
)نريويب، 2005(، الصفحة 22.
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وميكن أيضًا للقوانني واملمارسات العرفية أو القوانني النظامية اليت متنع املرأة من أن 
ترث على قدم املساواة مع الرجل أن تزيد من تعرض األرامل خلطر اإلصابة بعدوى فريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز، إذ ميكن أن حيملها على االخنراط يف سلوك جنسي غري مأمون 
من أجل ضمان أمنها االقتصادي. ومما يفاقم من تعرض املرأة لفريوس نقص املناعة البشرية 
طردها من أرضها ومزنهلا عقب وفاة زوجها، حيث تفقد الوسائل اليت متكنها من رعاية 
نفسها وأطفاهلا يف وقت تكون فيه يف أمس احلاجة إىل املوارد. وال تفقد املرأة األصول 
اليت ميكن أن تستخدمها للحصول على الرعاية الطبية فحسب، بل ميكن أن تفقد أيضًا 
املزنل الذي حتتاج إليه لكي حتتمل تأثريات فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. وتتعرض 
أيضًا املرأة اليت تقر بإصابتها بالفريوس/اإليدز خلطر إقصائها اجتماعيًا وطردها من املزنل، 
أو يف  الالئق،  السكن  يف  حبقها  الطالق  قوانني  فيها  ال تعترف  اليت  البلدان  يف  ال سيما 

ل. حاالت الزواج العريف غري املسجَّ

فريوسنقصاملناعةالبشرية/اإليدزوأثرعمليةمورامباتسوفينا
أيار/  19 يف  زمبابوي  هبا حكومة  شرعت  اليت  مورامباتسوفينا  عملية  أفضت 
700 شخص. وسلطت عدة تقارير الضوء  مايو 2005 إىل إخالء قسري لنحو 000
على الطريقة اليت قطعت هبا عمليات اإلخالء القسري ُسبل حصول األشخاص املصابني 
بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز على الرعاية الصحية وكذلك زيادة خطر اإلصابة 

بعدوى الفريوس بني السكان املتضررين. 
2005 الثاين/نوفمرب  تشرين  يف  ُأجريت  وطنية  استقصائية  دراسة  وخلصت 
بفريوس نقص  املصابني  األشخاص  املائة من  أن 61 يف  إىل  أسرة   5 ملا عدده 407
املناعة البشرية/اإليدز مل يعد بوسعهم احلصول على الرعاية املزنلية؛ وضاعت فرص 46
يف املائة يف احلصول على العالج املضاد لفريوسات النسخ الرجعي؛ وفقد 45 يف املائة 
عالج حاالت العدوى االنتهازية؛ وبات من املتعذر على 22 يف املائة احلصول على 

دعم الصحة اإلجنابية.
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وازداد أيضًا التعرض لعدوى فريوس نقص املناعة البشرية عقب حاالت اإلخالء، 
ال سيما بني النساء. وأشارت التقارير إىل تورط النساء املشردات يف عالقات جنسية 
جتارية، مثل مبادلة اجلنس باملأوى، أو مزاولة اجلنس التجاري جراء ضياع موارد الرزق 

بسبب اإلخالء.
No Bright Future: Government Failures, اإلنسان،  حقوق  رصد  منظمة  املصادر: 
Human Rights Abuses and Squandered Progress in the Fight against AIDS in Zimbabwe

عملية  ألثر  متعمقة  دراسة  واملعونة،  العمل  ومنظمة  23-26؛  الصفحات   ،)2006 )متوز/يوليه 
مورامباتسوفينا/استعادة النظام يف زمبابوي )تشرين الثاين/نوفمرب 2005(، الصفحتان 22-21.

الكوارثالطبيعيةوتغيُّراملناخ واو-

سياق  يف  املرأة  على  املناخ  وتغيُّر  الطبيعية  للكوارث  املتناسب  غري  األثر  لوحظ 
أواخر  يف  اهلندي  املحيط  تسونامي  مثل  األخرية،  السنوات  الكوارث خالل  من  العديد 
عام 2004، والزلزال املدمِّر الذي ضرب جنوب آسيا يف تشرين األول/أكتوبر 2005، 
وإعصار كاترينا يف الواليات املتحدة األمريكية يف عام 2005، والزلزال الكبري الذي وقع 
يف هاييت يف عام 2010. وتبيَّن من تلك التجارب أن املرأة أكثر تعرضًا للتشرد والتعرض 
للعنف جراء تلك الكوارث. ويرجع ذلك يف جانب منه إىل أن النساء ميثلن نسبة كبرية بني 
من يعانون بالفعل أوضاعًا سكنية غري الئقة ولذلك يعانني على األرجح عواقب وخيمة 

عند وقوع الكوارث.
تنطوي  صلة  وهي  للمخاطر،  والتعرض  الفقر  بني  إنكارها  ال ميكن  صلة  وهناك 
بال شك على أبعاد جنسانية. وتتحول األخطار الطبيعية إىل كوارث واسعة النطاق بني 
السكان املعرضني للمخاطر الذين يعانون بالفعل قلة فرص احلصول على السكن الالئق 
واملياه وخدمات الصرف الصحي والصحة والكهرباء واألرض واملوارد األخرى. وعالوة 
اإلنسان  حقوق  مراعاة  وعدم  الكوارث  لتلك  الكافية  غري  االستجابة  فإن  ذلك  على 
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لألشخاص املتضررين يفضي إىل مأساة بشرية تؤدي إىل مفاقمة حمنة من يرزحون بالفعل 
قبل  قائمة  اليت تكون  اجلنسني  املساواة بني  تزداد حاالت عدم  املعاناة، وقد  حتت وطأة 

وقوع الكارثة)57(. 
عرضة  تصبح  املرأة  فإن  الكوارث  أعقاب  يف  املؤقتة  املساكن  كفاية  لعدم  ونظرًا 
إىل  عديدة  تقارير  وأشارت  اجلنس.  نوع  أساس  على  القائم  العنف  و  اجلنسي  للعنف 
البالد يف  الذي ضرب  مر  املدِّ الزلزال  هاييت عقب  النساء يف  العنف ضد  ذلك  زيادة يف 
األمريكية  البلدان  جلنة  قدَّمت  االستنتاجات،  تلك  على  وردًا  عام 2010)58(.  مطلع 
حلقوق اإلنسان توصيات حمددة إىل حكومة هاييت لرفع مستوى األمن للنساء والفتيات يف 

املخيمات، من قبيل: 
التأكد من وجود قوات لألمن حول خميمات ]املشردين داخليًا[ وداخلها، ال سيما 
قوات أمن من اإلناث، خاصة بالقرب من دورات املياه؛ وحتسني اإلضاءة داخل املخيمات؛ 
وتنفيذ تدابري لتيسري رفع دعاوى أمام القضاء ولتحسني كفاءة التحقيقات القضائية، مبا يف 
ذلك على وجه اخلصوص تدريب مسؤويل الشرطة على واجباهتم املتصلة حباالت العنف 
ضد املرأة؛ وتوفري مساعدة جمانية من أطباء متخصصني ولديهم خربة يف التعامل مع ضحايا 

العنف اجلنسي)59(.
وأثار أيضًا وجود قوات عسكرية يف بعض املخيمات اليت كان يقيم فيها الناجون 
من كارثة تسونامي، فضاًل عن االفتقار إىل اخلصوصية يف أماكن اإليواء املؤقتة، قلقًا بالغًا 
بشان السالمة البدنية للمرأة، وزاد من تعرضها للعنف البدين واجلنسي)60(. وميكن أيضًا 

A/64/255، الفقرة 21. )57(
Aftershocks: Women speak out against sexual violence" ،انظر على سبيل املثال: منظمة العفو الدولية )58(

)6 كانون الثاين/يناير 2011(. in Haiti’s camps", AI Index: AMR 36/001/2011
"جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ُتعرب عن قلقها إزاء احلالة يف خميمات املشردين داخليًا يف هاييت"،  )59(

نشرة صحفية، 18 تشرين الثاين/نوفمرب 2010.
انظر: األمم املتحدة، "خرباء من األمم املتحدة يقولون إن جهود اإلغاثة وإعادة اإلعمار ال تزال حمفوفة  )60(

باملشاكل بعد سنة من وقوع كارثة تسونامي آسيا"، نشرة صحفية، 19 كانون األول/ديسمرب 2005.
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أن يزداد العنف املزنيل يف سياق الكوارث. ففي نيكاراغوا على سبيل املثال، أشار 27
يف املائة من الناجيات و21 يف املائة من الناجني من إعصار ميتش إىل زيادة العنف داخل 

األسرة)61(.
وجتد املرأة نفسها عقب الكارثة يف ظروف سكنية غري الئقة داخل مسكن مؤقت 
أو حىت دون مأوى. وتفتقر املخيمات واملستوطنات يف كثري من األحيان إىل مرافق املياه 
املقرر  ولفت  النساء.  على  أعباء خطرية  مما يفرض  املالئمة،  الصحي  الصرف  وخدمات 
اخلاص األول االنتباه بعد سنة من وقوع كارثة تسونامي املحيط اهلندي إىل هتميش املرأة يف 
عمليات إعادة اإلعمار والتعمري، وأسفر ذلك عن عيش الكثري من النساء يف ظروف غري 

الئقة ال تفي باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان)62(. 
وركزت جهود التعمري يف الواليات املتحدة عقب إعصار كاترينا الذي اجتاح نيو 
أورليانز، لويزيانا، عام 2005 تركيزًا شديدًا على قطاع املساكن اليت يشغلها مالكوها 
بداًل من املساكن املستأجرة بالرغم من أن أكثر من نصف سكان نيو أورليانز كانوا من 
أعقاب  التكلفة يف  امليسورة  املساكن  نقص  وأدى  الكارثة.  وقوع  قبل  املستأجرين حىت 
اليت  األسر  من  املائة  يرأسن 77 يف  الاليت كن  بالنساء  بالغة  أضرار  وقوع  إىل  اإلعصار 
تعيش يف مساكن عامة و88 يف املائة من الوحدات السكنية اليت حتصل على دعم بواسطة 
القسائم)63(. وباملثل فقد ثبت أن جهود التعمري يف أعقاب تسونامي املحيط اهلندي جتاهلت 
التفاوت القائم بني اجلنسني يف بعض احلاالت وذلك على سبيل املثال عندما "اسُتبعدت 
النساء من احلصول على املساعدة بالنسبة لُسبل العيش، كما أهنا قلَّصت بشكل مباشر يف 

وقائع.  صحيفة   ،Women›s Edge Coalition, "Women, natural disaster, and reconstruction"  )61(
http://womenthriveworldwide.org/index. :املوقع على شبكة اإلنترنت ميكن االطالع عليها يف هذا 

php?option=com_kb&page=articles&articleid=5 )متت زيارته يف 16 آذار/مارس 2012(.
انظر: األمم املتحدة، "جهود اإلغاثة وإعادة اإلعمار ال تزال حمفوفة باملشاكل بعد سنة من وقوع كارثة  )62(

تسونامي آسيا". 
A Year of Living Dangerously: A Review of Natural لالقتصاد، لندن  ومدرسة  بروكينغز  مؤسسة  )63(
.www.brookings.edu :نيسان/أبريل 2011(، متاح يف هذا املوقع على شبكة اإلنترنت( Disasters in 2010
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بعض األحيان حقوقًا كانت تتمتع هبا النساء، مثل حقهن يف احلصول على مسكن أو أرض 
يف املجتمعات املحلية")64(. 

ولفتت املقررة اخلاصة الثانية املعنية بالسكن الالئق االنتباه أيضًا إىل أثر تغيُّر املناخ 
املقررة اخلاصة  املستوطنات احلضرية، الحظت  الالئق. ويف سياق  السكن  على احلق يف 
املياه  إمكانية احلصول على  تقلص  ]يسفر[ عن  املياه  الضغط على مصادر  "...تزايد  أن 
الرحيل حبثًا عن مياه  الناس إىل  املائية، ويضطر  املوارد  نتيجة نضوب  الصحي  والصرف 
النساء والفتيات،  الصحية. ويؤثر هذا األمر بوجه خاص على  الشرب والطهو والنظافة 
املسؤوالت عادة عن جلب املياه، وينال هذا األمر عادة من صحتهن وإمكانية حصوهلن 
على التعليم". ويف سياق إعادة التوطني، أكدت املقررة اخلاصة أيضًا االجتاهات امللحوظة 
متصلة  املرأة مشاكل  تواجه  الطبيعية، حيث  الكوارث  والتعمري عقب  اإلعمار  إعادة  يف 
بعدم ضمان حيازهتا وحقوق ملكيتها، وكثريًا ما يتم جتاهلها يف عملية إعادة إرساء ُسبل 

كسب الرزق)65(. 

األزمةاملالية زام-

أثرت األزمة املالية احلالية اليت بدأت يف عام 2007 على التمتع باحلق يف السكن 
يف  خاصة  أمهية  الالئق  السكن  يف  باحلق  الصلة  وتكتسي  العامل.  أحناء  مجيع  يف  الالئق 
لت فيها أزمة القروض العقارية العالية املخاطر  الواليات املتحدة وغريها من البلدان اليت عجَّ
من وقوع األزمة املالية. وحددت املشاورات اإللكترونية اليت نظمتها املقررة اخلاصة الثانية 
املعنية باحلق يف السكن الالئق يف إطار التحضري لتقريرها عن املرأة واحلق يف السكن الالئق 
لعام 2012 األزمة املالية كموضوع شامل يؤثر على كل مناطق العامل. وكانت هناك نساء 
كثريات يعشن يف أوضاع مالية غري مستقرة حىت قبل وقوع األزمة. وما كان من األحداث 

األخرية إاّل أن أدت إىل مفاقمة خماطر انتهاك حقهن يف السكن واملساواة.
A/66/270، الفقرة 19. )64(

A/64/255، الفقرتان 15 و59. )65(
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على  يقعون  األقليات  مجاعات  بعض  وأفراد  النساء  أن  عن  الدراسات  وكشفت 
األرجح ضحايا لإلقراض املجحف، وحيصلون بالتايل على قروض عقارية عالية املخاطر 
العقارية والتشرد نتيجة لذلك. وعلى سبيل املثال،  ويواجهون احتماالت حبس الرهون 
كانت النساء يف الواليات املتحدة ونساء األقليات اإلثنية على وجه اخلصوص مستهدفات 
من مقدمي القروض العالية املخاطر واملجحفة بنسبة تزيد على األرجح 32 يف املائة عن 
الرجال بالرغم من أن درجاهتن االئتمانية كانت أعلى يف املتوسط)66(. والحظت املقررة 
اخلاصة يف تقريرها عن املرأة والسكن الالئق لعام 2012 أن "آثار حبس الرهن العقاري 
على املرأة كانت مشاهبة لتلك اليت ُسجلت يف عمليات اإلخالء القسري، أي أهنا أّدت إىل 

زيادة العزلة االجتماعية، وزيادة التعرض للعنف املزنيل، وتفاقم الفقر")67(. 
وكان حلالة الركود االقتصادي اليت نشأت عن ذلك أثر يف التمتع باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية، مبا فيها احلق يف السكن الالئق يف كافة أرجاء العامل. وبوجه خاص، عمدت 
الدول إىل تقليص الربامج االجتماعية، ومنها برامج اإلسكان، مما أثر تأثريًا غري متناسب 
على النساء الاليت ميثلن أغلبية املستفيدين من تلك الربامج. وخفَّضت الواليات املتحدة يف 
عام 2011 برامج اإلسكان االحتادية مبقدار 2,8 مليار دوالر أمريكي)68(. وأدت تدابري 
التقشف يف كل أحناء أوروبا إىل احلد من املساكن العامة وتقليص إمكانية احلصول عليها 
بني  األجور  الفجوة يف  مثل  املزمن،  التفاوت  إىل جانب  معقولة. ويؤدي ذلك،  بأسعار 

اجلنسني)69( إىل إثقال كاهل املرأة مبزيد من الصعوبات.

NCRW Big Five: Women, homeownership, and sub-prime" املرأة.  لبحوث  القومي  املجلس  )66(
mortgages-A need for fair lending practices"، صحيفة وقائع. ميكن االطالع عليها يف هذا املوقع على 
)متت زيارته يف  www.ncrw.org/sites/ncrw.org/files/Subprime%20mortgages.pdf :شبكة اإلنترنت

16 آذار/مارس 2012(.
A/HRC/19/53، الفقرة 15. )67(

انظر وزارة الدفاع وقانون االعتمادات املتواصلة لسنة كاملة، 2011. )68(
توجد يف االحتاد األورويب على سبيل املثال فجوة مستمرة يف األجور بني اجلنسني تبلغ يف متوسطها 18 يف  )69(
املائة )"الفجوة يف األجور بني اجلنسني يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب: املؤشرات الكمية والنوعية"، 

2010، 23 تشرين الثاين/نوفمرب 2010(. تقرير الرئاسة البلجيكية لعام
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وكشفت أيضًا املشاورات اإللكترونية اليت أجرهتا املقررة اخلاصة عن أن "التخفيضات 
يف املساعدات اخلارجية ]يف أفريقيا[، فضاًل عن االستثمارات األجنبية املباشرة والتحويالت 
املالية، أّدت بشكل مباشر إىل خفض كبري يف متويل برامج اإلسكان على الصعيد الوطين. 
وباإلضافة إىل ذلك، أّدى تزايد االستيالء على األراضي وبيع أراضي املجتمعات املحلية 
وعرض  صعوبة،  أكثر  األراضي  على  النساء  حصول  جعل  إىل  األجانب  للمستثمرين 

حقوقهن يف السكن الالئق واملاء والصرف الصحي والغذاء والصحة للخطر أيضًا")70(.

A/HRC/19/53، الفقرة 16. )70(
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مبا يف ذلك  الالئق،  السكن  املرأة يف  تناولت حق  اليت  األعمال  بوضوح من  يتبني 
األعمال اليت اضطلع هبا مقررا األمم املتحدة اخلاصان املعنيان بالسكن الالئق، وجود فجوة 
كبرية بني االعتراف حبق املرأة يف السكن الالئق يف القانون الدويل والقوانني الوطنية وواقع 

عدم إعمال ذلك احلق)71(. 
املرأة يف  متييز صارخ وتنكر حق  تنطوي على  اليت  والسياسات  القوانني  تزال  وال 
السكن الالئق مستمرة يف أماكن كثرية للغاية. وجيب إبطال تلك القوانني وتعديلها مبا يتفق 
قوانينها  تستعرض  أن  أيضًا  للدول  وينبغي  اإلنسان,  حلقوق  الدولية  املعايري  ومقتضيات 
وسياساهتا لتحديد احلاالت اليت ميكن فيها للقوانني اليت تبدو حمايدة جنسانيًا، مثل القوانني 
اليت تستخدم مفهوم "رب األسرة"، أن تنطوي على أثر متييزي على املرأة. وعالوة على 
إلغاء األحكام التمييزية سواًء أكانت جزءًا من القانون النظامي أو القانون العريف، جيب 
على الدول أيضًا أن تتخذ تدابري حمددة تكفل متتع املرأة حبقها يف السكن الالئق. وينبغي 
أن يشمل ذلك اعترافًا صرحيًا هبذا احلق، والتزامات بعدم التمييز يف هذا الصدد، وأحكامًا 
تنص صراحة على مشاركة املرأة يف وضع وتنفيذ ورصد القوانني والسياسات والربامج، 
الفئات ضعفًا  أكثر  على  االهتمام  وتركيز  للمرأة،  متاحة  تكون  للمساءلة  آليات  وإقامة 
وهتميشًا، مبا فيها نساء تلك الفئات. وينبغي أيضًا أن تشري القوانني والسياسات الوطنية 
إىل االلتزامات الدولية وأن تنص على إقامة آليات لتنفيذ توصيات هيئات حقوق اإلنسان. 

وعالوة على ذلك، يلزم بذل جهود حمددة لتوعية املرأة حبقوقها ومتكينها من املطالبة هبا.
وشهدت السنوات األخرية تطورات هائلة يف حتليل امليزانيات املراعية للفوارق بني 
اجلنسني وحتليل ميزانيات حقوق اإلنسان. وينبغي استخدام تلك األدوات لتقييم مدى قيام 

ملزيد من االستنتاجات والتوصيات، انظر تقارير املقررين اخلاصني )E/CN.4/2003/55، الفقرات 81-74،  )71(
 ،A/HRC/7/16و  ،87-79 الفقرات   ،E/CN.4/2006/118و  ،79-72 الفقرات   ،E/CN.4/2005/43و

الفقرات 41-36(.
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الدول بتخصيص أقصى ما تسمح به مواردها املتاحة لضمان حق املرأة يف السكن الالئق. 
ومن املهم يف هذا الصدد التذكري بأن شرط عدم التمييز التزام فوري األثر. وميكن لعدم 
االستثمار يف الربامج اليت تكفل مساواة املرأة يف احلق يف السكن الالئق أن يكون دلياًل

واضحًا على عدم االمتثال ملعايري حقوق اإلنسان.
ويقتضي أيضًا ضمان التنفيذ الفّعال للحق يف السكن الالئق رصدًا، ويتوقف هذا 
إطارًا  اإلنسان  املتحدة حلقوق  األمم  مفوضية  وقد وضعت  البيانات.  توافر  على  الرصد 
التوضيحية املتصلة باحلق يف  لتحديد مؤشرات حقوق اإلنسان، مبا فيها بعض املؤشرات 
من  وغريه  اجلنس  نوع  البيانات حسب  تصنيف  مبكان  األمهية  ومن  الالئق)72(.  السكن 
من  املحرومة  للفئات  فهم شامل  بلورة  تيسري  أجل  من  التمييز  إليها  يستند  اليت  اأُلسس 
السكن الالئق. وينبغي أيضًا أن يكون حتديد املؤشرات وتوزيع البيانات املتصلة بالسكن 

الالئق قائمًا على املشاركة، مع االستفادة على وجه اخلصوص من خربة النساء)73(. 
االهتمام  توجيه  يف  قيادي  بدور  واإلقليمية  الدولية  اإلنسان  حقوق  آليات  وتقوم 
حلاالت إنكار حق املرأة يف السكن الالئق. واضطلع املقرران اخلاصان بعمل مهم يف هذا 
الصدد. وتناولت أيضًا هيئات معاهدات األمم املتحدة، خاصة اللجنة املعنية بالقضاء على 
التمييز ضد املرأة، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املسائل املثرية 
للقلق بشأن حق املرأة يف السكن الالئق لدى الدول األطراف. وميثل التقاطع بني أحكام 
املعاهدتني جمااًل ميكن أن يتسع للمزيد من البحث من أجل تقدمي املزيد من التوجيه بشأن 
التزامات حقوق اإلنسان املحددة املتصلة باملرأة واحلق يف السكن الالئق. ويشكل الفريق 
العامل املعين بالتمييز ضد املرأة الذي أنشئ مؤخرًا آلية أخرى ميكن أن تساهم يف زيادة 

وضوح املفاهيم يف هذا الصدد.

.HRI/MC/2008/3 انظر )72(
Benjamín Groulx, Género, Vivienda y يرد وصف لبعض مبادرات املجتمع املدين املثرية لالهتمام يف )73(

.Hábitat (Red Hábitat, 2010(
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رصد  يف  حاسم  بدور  احلكومية  غري  واملنظمات  املدين  املجتمع  منظمات  وتقوم 
توصيات آليات حقوق اإلنسان املتصلة حبق املرأة يف السكن، وقد تشكل عنصرًا رئيسيًا 

يف تقييم التقدم املحرز وحتديد ما يستجد من مسائل)74(.
األرض  حيازة  مبسائل  وثيقًا  ارتباطًا  الالئق  السكن  يف  املرأة  حق  أيضًا  ويرتبط 
واملمتلكات. ويف هذا السياق، ازداد االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان املثرية للقلق بشأن 
انعدام ضمان احليازة، وحاالت اإلخالء القسري، ورد املساكن واألراضي بعد التشرد. 
الناشئة، من قبيل األمن الغذائي وتغيُّر املناخ والتوسع احلضري  وجدَّدت القضايا العاملية 
فيها  باألراضي واستخدامها والتحكم  الفاعلة اخلاصة  أو اجلهات  الدول  اهتمام  السريع، 
وحيازهتا. بيد أنه مل يتحقق تقدم يذكر يف معرفة األثر املحدد لتلك احلاالت على املرأة 
وكيفية التصدي هلا. ومتثل األبعاد اجلنسانية لألراضي باعتبارها مسألة متس حقوق اإلنسان، 
ومساواة املرأة يف احلقوق عندما يتصل األمر حبيازة األراضي واستخدامها والتحكم فيها، 

جماالت إضافية يف حاجة إىل املزيد من اجلهود. 
بالغ  أثر  من  احلاالت  بعض  عليه  ملا تنطوي  بكفاءة  التصدي  يف  املسامهة  وميكن 
على املرأة عن طريق تطوير أدوات تراعي املنظور اجلنساين متامًا، مثل عمليات تقييم أثر 

اإلخالء، أو منهجيات رصد ضمان احليازة. 
األحيان  من  كثري  يف  تعرضت  النساء  حقوق  فإن  املنشور  هذا  يف  يتضح  وكما 
النتهاكات على يد عناصر غري حكومية. ويوفر أيضًا معيار العناية الواجبة الذي يقتضي من 
الدول منع انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها واملعاقبة على ارتكاهبا والتعويض عنها، 
فضاًل عن منع إفالت مرتكبيها من العقاب، توجيهًا بشأن التزام الدول يف هذا الصدد. 
وتقتضي اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أيضًا على وجه التحديد من 
الدول "تغيري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، هدف حتقيق القضاء على 
التحيُّزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من 

مثال ذلك أن منظمات املجتمع املدين يف بريو أصدرت تقريرًا مرحليًا بعد ثالث سنوات من زيارة املقرر  )74(
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اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة" )املادة 5(. ويشكل 
العامل  ثقافات  واملترسخة يف كل  باملرأة  تضر  اليت  النمطية  والقوالب  للتحيُّزات  التصدي 
بدور  احلكومية  الفاعلة غري  اجلهات  وتقوم  املرأة.  إعمال حقوق  مهام  أشق  أحد  تقريبًا 
حموري يف استمرار وإدامة املواقف املتحيزة ضد املرأة. ومن األمهية احلامسة لضمان حق 
املرأة يف السكن الالئق وحقوق اإلنسان األساسية األخرى تغيري املفاهيم الثقافية السائدة 
بشأن دونية املرأة والقوالب النمطية لدور املرأة يف األسرة واملجتمع. وأقرت اللجنة املعنية 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم 20)2009( بشأن عدم 
التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بااللتزام فورًا والعمل على "احليلولة 
أو الفعلي" ودعت  املوضوعي  التمييز  أو تدمي  اليت تسبب  الظروف واملواقف  دون نشوء 
الدول األطراف إىل أن تتبع "هنجًا نشطًا من أجل القضاء على التمييز البنيوي". ويتضح من 
هذا التوجيه أن الدول عليها التزامات حمددة بالتصدي للعوامل الثقافية اليت تؤجج التمييز 
ضد املرأة. وختتلف اخلطوات املطلوبة يف هذا الصدد باختالف الدول والثقافات، وإن كان 
من املمكن تسليط الضوء بانتظام أكثر على املمارسات الواعدة. وميكن أيضًا إجراء املزيد 

من التحليل لتقييم مدى كفاية اجلهود اجلارية لتغيري املواقف الثقافية جتاه املرأة.
لت جهود حتديد مسؤوليات مؤسسات األعمال  وفضاًل عن التزامات الدول، شكَّ
إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان موضوعًا رئيسيًا يف النقاش الدويل الذي شهدته السنوات 
املبادئ  من  عام 2011 جمموعة  اإلنسان يف  املتحدة حلقوق  األمم  وأقر جملس  األخرية. 
معنيًا  جديدًا  عاماًل  فريقًا  وأنشأ  اإلنسان،  وحقوق  التجارية  األعمال  بشأن  التوجيهية 
مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال من أجل 
تعزيز نشر تلك املبادئ التوجيهية وتنفيذها. وميكن أيضًا جلهود البحث والدعوة أن تعزز 
استكشاف تطبيق املبادئ التوجيهية على احلاالت اليت تشغل فيها العناصر الفاعلة اخلاصة 
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موقعًا جيعلها مسؤولة عن إعمال حق معيَّن من حقوق اإلنسان )مثل أصحاب األمالك 
واملصارف أو املؤسسات اإلقراضية األخرى()75(. 

ينطوي  اليت  اجلنسانية  األبعاد  إلبراز  املهمة  األعمال  من  الكثري  إجناز  من  وبالرغم 
عليها احلق يف السكن الالئق، ال يزال الكثري من العمل مطلوبًا حىت تتمتع املرأة عمليًا هبذا 
احلق وبكثري غريه من احلقوق ذات الصلة. ووردت اإلشارة أعاله إىل بعض جماالت العمل 
يف املستقبل. ويتطلب حق املرأة يف السكن الالئق اهتمامًا دوليًا ووطنيًا وحمليًا متواصاًل، 
ويشكل هذا احلق جزءًا ال يتجزأ من املقتضيات األوسع للقضاء على التمييز الواسع النطاق 
الكامل يف السكن  املرأة  القائم على أساس نوع اجلنس. وميكن، عن طريق ضمان حق 

الالئق، قطع أشواط مهمة يف القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة. 
الصرف  املأمونة وخدمات  الشرب  مياه  اإلنسان يف احلصول على  املعنية حبق  اخلاصة  املقررة  تقرير  انظر  )75(
التجارية  باألنشطة  "باملقارنة  أنه  فيه  الحظت  والذي  احلكومية،  غري  اخلدمات  توفري  بشأن  الصحي 
مباشرة  تتصل  اخلدمات  فهذه  خاصة:  بسمات  الصحي  والصرف  املياه  خدمات  تقدمي  يتصف  األخرى 
بطريقة  للمسامهة  مناسبًا  موقعًا  حيتلون  احلكوميني  غري  األطراف  أن  حني  ويف  اإلنسان.  حبقوق  بالوفاء 
إجيابية يف إعمال احلقوق يف الصرف الصحي واملياه من خالل تقدمي اخلدمة فإن أنشطة مقدمي اخلدمة، 
تؤدي  قد  هلم،  املفوَّضة  بالوالية  الوفاء  يف  اإلخفاق  طريق  أو عن  املباشر  العمل  طريق  عن  كانت  سواء 
ارتباطًا  املياه والصرف الصحي. ويف هذا الصدد ترتبط أنشطتهم  أيضًا إىل جتاوزات حمتملة للحقوق يف 
عضويًا بإعمال حقوق اإلنسان ولذلك يتعيَّن عليهم مالحظة مقتضيات حمددة يف ممارسة احليطة الواجبة". 

)A/HRC/15/31، الفقرة 28(.
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