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مقدمة
ميثــل حتقيــق املســاواة بــني النســاء والرجــال والقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
حقــني أساســيني مــن حقــوق اإلنســان ويندرجــان ضمــن قيــم األمــم املتحــدة. ومــع ذلــك، تتعــرض املــرأة 
يف شــى أحنــاء العــامل ويف مجيــع مراحــل حياهتــا النتهــاكات منتظمــة حلقوقهــا اإلنســانية، ومل يشــكل 
إعمــال حقــوق اإلنســان اخلاصــة باملــرأة دومــاً إحــدى األولويــات. ويقتضــي حتقيــق املســاواة بــني الرجــل 
واملــرأة فهمــاً شــاماًل للطــرق الــي تتعــرض فيهــا املــرأة للتمييــز وحُتــرم فيهــا مــن املســاواة حــى يتســى وضــع 

اســراتيجيات مالئمــة للقضــاء علــى هــذا التمييــز. 
ولألمــم املتحــدة تاريــخ طويــل يف تنــاول حقــوق اإلنســان للمــرأة، وقــد ُأحــرز تقــدم كبــري يف 
تأمــني حقــوق املــرأة يف مجيــع أحنــاء العــامل يف العقــود األخــرية. ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك ثغــرات هامــة 
ينبغــي ســدها، كمــا أن واقــع املــرأة يتغــري باســتمرار مــع بــروز مظاهــر جديــدة للتمييــز ضدهــا بانتظــام. 
وتواجــه بعــض الفئــات مــن النســاء أشــكااًل أخــرى مــن التمييــز ألســباب منهــا الســن واألصــل اإلثــين 
واجلنســية والديــن واحلالــة الصحيــة واحلالــة الزواجيــة والتعليــم واإلعاقــة واملركــز االجتماعــي واالقتصــادي. 
وجيــب أخــذ هــذه األشــكال املتداخلــة مــن التمييــز يف االعتبــار لــدى وضــع التدابــري واالســتجابات 

الالزمــة ملكافحــة التمييــز ضــد املــرأة.
ويتضمــن هــذا املنشــور عرضــاً متهيديــاً حلقــوق اإلنســان للمــرأة، وهــو يســتهل ببيــان األحــكام 
األساســية الــواردة يف القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان ويعــرج إىل شــرح املفاهيــم الــي تنطــوي علــى درجــة 
خاصــة مــن الوجاهــة لفهــم حقــوق اإلنســان للمــرأة فهمــاً كامــاًل. وأخــرياً، فقــد تســى حبــث جمــاالت 
خمتــارة مــن حقــوق اإلنســان للمــرأة باإلضافــة إىل تنــاول املعلومــات املتعلقــة بالعمــل الرئيســي آلليــات 
األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، ومعلومــات أخــرى متعلقــة هبــذه املواضيــع. ويرمــي هــذا املنشــور إىل 
تقدمي فكرة أساسية عن حقوق اإلنسان للمرأة ككل، ولكن ال ينبغي اعتباره حبثاً شاماًل نظراً للتنوع 

الكبــري الــذي مُييــز القضايــا ذات الصلــة حبقــوق اإلنســان للمــرأة.





3 أواًل-
حماية حقوق 

اإلنسان للمرأة 
بموجب القانون 

الدولي
الرجــال والنســاء تشــكل إحــدى أهــم  بــني  منــذ إنشــاء األمــم املتحــدة، ظلــت املســاواة 
الضمانــات األساســية حلقــوق اإلنســان. وحيــّدد ميثــاق األمــم املتحــدة املعتمــد يف عــام 1945 أهدافــًا

منها "إعادة تأكيد اإلميان حبقوق اإلنسان األساسية، ]و[بكرامة الفرد وقدره كإنسان، ]و[يف املساواة 
يف احلقــوق بــني الرجــال والنســاء". وعــالوة علــى ذلــك، تنــص املــادة 1 مــن امليثــاق أن مــن مقاصــد 
األمــم املتحــدة تعزيــز احــرام حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية "بــال متييــز بســبب العــرق أو اجلنــس 
أو اللغــة أو الديــن". ويتكــرر هــذا احلظــر للتمييــز القائــم علــى أســاس اجلنــس يف املادتــني 13 )واليــة 

اجلمعيــة العامــة( و55 )تعزيــز احــرام حقــوق اإلنســان للجميــع(.
واعُتمــد يف عــام 1948 اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان. وهــو يؤكــد أيضــاً حــق النســاء 
والرجــال يف التمتــع، علــى قــدم املســاواة، باحلقــوق املذكــورة فيــه، "دومنــا متييــز مــن أي نــوع، وال ســيما 
التمييــز بســبب ... اجلنــس، ...". ولــدى صياغــة اإلعــالن، دار نقــاش مســتفيض بشــأن اســتخدام 
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مصطلــح "all men" عــوض اســتخدام مصطلــح حمايــد جنســانيًا)1). واعتمــد اإلعــالن يف هنايــة املطــاف 
اســتخدام مصطلحــي "all human beings" )"مجيــع النــاس"( و"everyone" )"كّل إنســان"( مــن أجــل 
عــدم تــرك أي جمــال للشــك يف أن اإلعــالن العاملــي يقصــد مبصطلــح "كل إنســان" الرجــال والنســاء 

علــى حــد ســواء.

الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ألف-

شــرعت جلنــة حقــوق اإلنســان، بعــد اعتمــاد اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، يف صياغــة 
معاهدتني من معاهدات حقوق اإلنسان، مها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد 
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ويشكل هذان العهدان مع اإلعالن العاملي 
الشــرعة الدوليــة حلقــوق اإلنســان. وتُعتــر أحــكام العهديــن، باإلضافــة إىل أحــكام معاهــدات حقــوق 
اإلنســان األخــرى، ملزمــة قانونــاً للــدول الــي تصــّدق عليهــا أو تنضــم إليهــا. وتقــّدم الــدول الــي تصــدق 
علــى هــذه املعاهــدات تقاريــر دوريــة إىل هيئــات تتألــف مــن خــراء وتصــدر توصيــات بشــأن اخلطــوات 
املطلوبــة للوفــاء بااللتزامــات املنصــوص عليهــا يف املعاهــدات. وتقــدم هيئــات رصــد املعاهــدات هــذه 
تفســريات مرجعيــة للمعاهــدات وتنظــر أيضــاً، يف حــال موافقــة الــدول، يف الشــكاوى الفرديــة املتعلقــة 

باالنتهــاكات املزعومــة)2).
واســتخدم كال العهديــن الصيغــة نفســها حلظــر التمييــز القائــم علــى أســس منهــا اجلنــس 
)املــادة 2(، وكذلــك لكفالــة تســاوي الرجــال والنســاء يف حــق التمتــع جبميــع احلقــوق الــواردة فيهمــا 
)املــادة 3(. ويكفــل العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية حقوقــاً منهــا احلــق يف احليــاة، 
وعــدم التعــرض للتعذيــب، واحلمايــة مــن الــرق، واحلــق يف احلريــة واألمــن الشــخصي، واحلقــوق املتعلقــة 
باحملاكمــة وفــق األصــول يف الدعــاوى اجلنائيــة والقانونيــة، واملســاواة أمــام القانــون، وحريــة التنقــل، وحريــة 
الفكــر والوجــدان والديــن، وحريــة تكويــن اجلمعيــات، واحلقــوق املتعلقــة باحليــاة األســرية واألطفــال، 
واحلقــوق املتعلقــة باجلنســية واملشــاركة السياســية، وحقــوق األقليــات املتصلــة بثقافتهــا ودينهــا ولغتهــا. 

Johannes Morsink, “Women’s rights in the Universal Declaration”, Human Rights Quarterly, vol. 13, (1(
.No. 2 (May 1991)

لالطــالع علــى املزيــد مــن املعلومــات عــن نظــام معاهــدات حقــوق اإلنســان، انظــر، املفوضيــة الســامية حلقــوق  (2(
اإلنسان، صحيفة الوقائع رقم 30: نظام معاهدات حقوق اإلنسان، واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، 
صحيفــة الوقائــع رقــم 7: إجــراءات الشــكاوى الفرديــة مبوجــب معاهــدات األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان.
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ويكفــل العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، علــى ســبيل املثــال، احلــق 
يف العمــل، واحلــق يف تكويــن النقابــات، واحلقــوق املتعلقــة بالــزواج واألمومــة ومحايــة الطفــل، واحلــق يف 
التمتع مبستوى معيشي كاف، واحلق يف الصحة، واحلق يف التعليم، واحلقوق املتصلة بالثقافة والعلوم.

واعتمــدت الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة يف عــام 1967 إعــالن القضــاء علــى التمييــز 
ضــد املــرأة، الــذي ينــص علــى أن التمييــز ضــد املــرأة ميثــل إهانــة للكرامــة اإلنســانية، ويدعــو الــدول إىل 
"إلغــاء القوانــني واألعــراف واألنظمــة واملمارســات القائمــة الــي تشــكل متييــزاً ضــد املــرأة، وتقريــر احلمايــة 
القانونيــة الكافيــة لتســاوي الرجــل واملــرأة يف احلقــوق". وبعــد أقــل مــن عام علــى ذلــك، قُــّدم اقــراح بوضــع 
معاهــدة ملزمــة قانونــاً بشــأن حقــوق املــرأة. واعتمــدت اجلمعيــة العامــة يف عــام 1979 اتفاقيــة القضــاء 
علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة. وتوضــح ديباجــة هــذه االتفاقيــة أن املــرأة ال تتمتــع إىل اآلن 

حبقــوق متســاوية مــع الرجــل، علــى الرغــم مــن وجــود صكــوك أخــرى يف هــذا الشــأن.
وتُوّضــح االتفاقيــة طبيعــة ومعــى التمييــز القائــم علــى أســاس اجلنــس، وحتــدد التزامــات الــدول 
للقضــاء علــى التمييــز وحتقيــق املســاواة الفعليــة. ومثلمــا هــو احلــال بالنســبة إىل مجيــع معاهــدات حقــوق 
اإلنســان، تقــع علــى الــدول وحدهــا التزامــات مــن خــالل عمليــة التصديــق. ومــع ذلــك، فــإن االتفاقيــة 
ال تبــنّي التزامــات الــدول بالتصــدي للقوانــني التمييزيــة فحســب، بــل وأيضــاً للممارســات والعــادات، 

وللتمييــز الــذي متارســه اجلهــات الفاعلــة اخلاصــة ضــد املــرأة.
ويف ظل هذه املبادئ العامة الي تعتر إطاراً شــاماًل يف هذا الشــأن، ترد االلتزامات احملددة 
للدول للقضاء على التمييز ضد املرأة يف امليادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية يف 16

مــادة أساســية. وتغطــي هــذه االتفاقيــة احلقــوق املدنيــة والسياســية علــى حــد ســواء )احلــق يف التصويــت، 
واملشــاركة يف احليــاة العامــة، ويف اكتســاب اجلنســية أو تغيريهــا أو االحتفــاظ جبنســية واحــدة، واملســاواة 
أمــام القانــون، وحريــة التنقــل( واحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )احلــق يف التعليــم والعمــل 
والصحــة ويف احلصــول علــى االئتمــان املــايل(. وتــويل االتفاقيــة أيضــاً اهتمامــاً خاصــاً لظواهــر معّينــة مــن 
قبيــل االجتــار بالبشــر، ولفئــات معينــة مــن النســاء، كاملــرأة الريفيــة علــى ســبيل املثــال، وملســائل حمــددة 
تكــون فيهــا املــرأة عرضــة ملخاطــر خاصــة حتــول دون متتعهــا متتعــاً كامــاًل حبقوقهــا اإلنســانية، كالــزواج 

واألســرة علــى ســبيل املثــال.
وتُعــّرف االتفاقيــة التمييــز يف املــادة 1 منهــا علــى أنــه: "... أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد 
يتــم علــى أســاس اجلنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه، توهــني أو إحبــاط االعــراف للمــرأة حبقــوق 
اإلنســان واحلريــات األساســية يف املياديــن السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة واملدنيــة أو يف 
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أي ميــدان آخــر، أو توهــني أو إحبــاط متتعهــا هبــذه احلقــوق أو ممارســتها هلــا، بصــرف النظــر عــن حالتهــا 
الزوجيــة وعلــى أســاس املســاواة بينهــا وبــني الرجــل".

ويشمل هذا التمييز أي اختالف يف املعاملة على أساس اجلنس من شأنه:
أن يسّبب أضراراً للنساء سواء بقصد أو بغري قصد؛	 
أن مينع اجملتمع بأسره من االعراف حبقوق املرأة يف كل من اجملالني اخلاص والعام؛	 
أن مينع النساء من إعمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية الي حيق هلن التمع هبا.	 

وحتــدد االتفاقيــة أيضــاً الطــرق املختلفــة الــي تتيــح للــدول األطــراف القضــاء علــى التمييــز، 
ومنها على سبيل املثال التشريعات املناسبة الي حتظر التمييز، وضمان احلماية القانونية حلقوق املرأة، 
واالمتنــاع عــن اختــاذ إجــراءات متييزيــة، ومحايــة املــرأة مــن التمييــز الــذي ميارســه أي شــخص أو منظمــة 
أو مؤسســة، وتعديــل أو إلغــاء التشــريعات واللوائــح واألحــكام اجلزائيــة التمييزيــة. وتنــص االتفاقيــة علــى 
أن حتقيــق املســاواة قــد يتطلــب مــن الدولــة اختــاذ إجــراءات إجيابيــة لتحســني وضــع املــرأة. وللتعجيــل 
بتحقيــق مســاواة فعليــة بــني املــرأة والرجــل يف مجيــع جمــاالت احليــاة، ُيســمح للــدول باســتخدام تدابــري 
مؤقتــة خاصــة ما دامــت أوجــه عــدم املســاواة قائمــة. ومــن مث، فــإن االتفاقيــة تتجــاوز مفهــوم املســاواة 
الشــكلية الضيــق، وهتــدف إىل حتقيــق املســاواة يف الفــرص واملســاواة يف النتائــج. وتكــون التدابــري املؤقتــة 
اخلاصــة مشــروعة وضروريــة يف آن واحــد لتحقيــق هذيــن اهلدفــني. وينبغــي، مــن حيــث املبــدأ، إلغــاء هــذه 

التدابــري مبجــرد حتقيــق املســاواة يف املركــز.
وجيــدر بالذكــر أن االتفاقيــة تضيــف أحكامــاً جديــدة وأساســية إىل الصكــوك األخــرى الــي 
تتناول أيضاً مسألي املساواة وعدم التمييز. وتنص املادة 5 على أنه باإلضافة إىل االعراف باملساواة 
القانونيــة للمــرأة وتعزيــز املســاواة الفعليــة للمــرأة، ينبغــي للــدول أن تســعى أيضــاً إىل القضــاء علــى األمنــاط 
االجتماعيــة والثقافيــة والتقليديــة الــي تــدمي أوجــه التنميــط اجلنســاين الضــار وإجيــاد إطــار عــام يف اجملتمــع 

مــن شــأنه أن يعــزز إعمــال حقــوق املــرأة بالكامــل.
وحتظر أيضاً اتفاقية حقوق الطفل )املادة 2( واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال 
املهاجرين وأفراد أسرهم )املادة 7( التمييز القائم على أساس اجلنس. وتُقّر اتفاقية حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقــة )املــادة 6( باألشــكال املتعــددة للتمييــز الــذي تتعــرض لــه النســاء ذوات اإلعاقــة، وتطلــب 
إىل الدول األطراف التصدي هلذا التمييز باختاذ "مجيع التدابري املالئمة لكفالة التطور الكامل والتقدم 
والتمكني للمرأة" يف التمتع حبقوق اإلنسان. ويف التوصية العامة رقم 25)2000( الصادرة عن جلنة 
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القضــاء علــى التمييــز العنصــري بشــأن أبعــاد التمييــز العنصــري املتعلقــة بنــوع اجلنــس، اعرفــت أيضــاً هــذه 
اللجنــة، الــي تراقــب االمتثــال لالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــري، باألبعــاد 
اجلنسانية للتمييز العنصري، وأفادت بأهنا "ستسعى يف عملها إىل مراعاة العوامل أو املواضيع املتعلقة 
بالفــروق بــني اجلنســني والــي قــد تكــون هلــا عالقــة بالتمييــز العنصــري". وتتنــاول أيضــاً جلنــة مناهضــة 
التعذيــب، الــي ترصــد تنفيــذ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية 

أو الالإنســانية أو املهينة، بانتظام قضايا العنف ضد النســاء والفتيات.

الصكوك اإلقليمية باء-

إضافة إىل املعايري الدولية حلقوق اإلنسان الواردة يف املعاهدات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، 
تتضمن هذه املعاهدات أيضاً أحكاماً أساسية ترمي إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة)3).

واعتمــدت منظمــة الوحــدة األفريقيــة يف عــام 1981 امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســان 
والشعوب. وحتظر املادة 2 منه التمييز القائم على أي أساس كان، مبا يف ذلك اجلنس، والذي حيول 
دون التمتــع باحلقــوق الــي يكفلهــا امليثــاق. وتشــري املــادة 18 حتديــداً إىل التــزام الــدول األفريقيــة بضمــان 
"القضــاء علــى كل متييــز ضــد املــرأة وكفالــة حقوقهــا وحقــوق الطفــل علــى حنــو ما هــو منصــوص عليــه 
يف اإلعالنــات واالتفاقيــات الدوليــة". واعُتمــد الروتوكــول امللحــق بامليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســان 

والشــعوب، املتعلــق حبقــوق املــرأة يف أفريقيــا )بروتوكــول مابوتــو( يف عــام 2003.
ويتضمــن ميثــاق منظمــة الــدول األمريكيــة يف املــادة 3)ل( مــن الفصــل الثــاين حكمــاً يتعلــق 
بعــدم التمييــز، وتتضمــن االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنســان هــذا احلكــم يف املــادة 1 مــن االتفاقيــة. 
وعــالوة علــى ذلــك، اعتمــدت هــذه املنظمــة يف عــام 1994 اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة ملنــع العنــف 

ضــد املــرأة واملعاقبــة والقضــاء عليــه )اتفاقيــة بيليــم دو بــارا(.
وحتظــر االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية التمييــز القائــم علــى أي 
أساس كان، مبا يف ذلك اجلنس، والذي حيول دون التمتع باحلقوق الواردة يف االتفاقية )املادة 14). 

متتلــك معاهــدات حقــوق اإلنســان اإلقليميــة أيضــاً آليــات رقابــة لتقييــم التــزام الــدول الــي صدقــت عليهــا  (3(
بأحكامهــا. وتشــمل هــذه اآلليــات اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب، وجلنــة البلــدان األمريكيــة 
حلقــوق اإلنســان، وحمكمــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنســان، وجملــس أوروبــا، واحملكمــة األوروبيــة حلقــوق 

اإلنســان. ويســلط الضــوء يف هــذا املنشــور علــى بعــض مــن أعماهلــا.
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وأصبــح بإمــكان األفــراد منــذ عــام 1998 رفــع شــكاوى إىل احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان اســتنادًا
إىل ادعــاءات تتعلــق بوقــوع انتهــاكات لالتفاقيــة. واعتمــد جملــس أوروبــا يف عــام 2011 اتفاقيــة جديــدة 

بشــأن منــع ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة والعنــف املنــزيل )اتفاقيــة اســطنبول(.
واعتمــدت أيضــاً منظمــات سياســية إقليميــة بروتوكــوالت وقــرارات، وأصــدرت إعالنــات 
تتعلــق باحلقــوق اإلنســانية للمــرأة، مبا فيهــا رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا ورابطــة جنــوب آســيا للتعــاون 

اإلقليمــي واجلماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي.







11 ثانياً-
االلتزامات العالمية

ما فتئت حقوق املرأة تتبوأ حمل الصدارة يف سلسلة من املؤمترات الدولية الي صدرت عنها 
التزامات سياســية هامة تتعلق حبقوق اإلنســان للمرأة ومبســاواهتا مع الرجل. واعتباراً من عام 1975، 
وهــو العــام الــذي اختــري أيضــاً ســنة دوليــة للمــرأة، اســتضافت مدينــة مكســيكو املؤمتــر العاملــي للســنة 
الدوليــة للمــرأة، الــذي أســفر عــن خطــة العمــل العامليــة وعــن إعــالن الفــرة 1975-1985 عقــد 
األمــم املتحــدة للمــرأة. ويف عــام 1980، ُعقــد مؤمتــر دويل آخــر بشــأن املــرأة يف كوبنهاغــن وفُتــح بــاب 
التوقيــع علــى اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة. وعقــد املؤمتــر العاملــي الثالــث املعــين 
باملــرأة يف نــريويب مــع مباشــرة اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة أعماهلــا يف عــام 1982. 
وشــهدت هــذه املؤمتــرات العامليــة الثالثــة نشــاطاً غــري عــادي لنســاء قدمــن مــن خمتلــف أحنــاء العــامل، 
وأرســت األســاس الــالزم للمؤمتــرات العامليــة الــي عقــدت يف تســعينيات القــرن املاضــي ملعاجلــة قضايــا 
حقــوق املــرأة، مبــا يف ذلــك املؤمتــر العاملــي الرابــع املعــين باملــرأة الــذي عقــد يف بيجــني يف عــام 1995

)انظــر أدنــاه(. وباإلضافــة إىل ذلــك، تســى أيضــاً تنــاول قضايــا حقــوق النســاء املنتميــات إىل فئــات 
معينة، مثل املسنات أو نساء األقليات العرقية أو النساء ذوات اإلعاقة، يف خمتلف الوثائق السياساتية 
الدوليــة األخــرى مثــل خطــي العمــل الدوليتــني للشــيخوخة )فيينــا، 1982 ومدريــد، 2002(، وإعــالن 

وبرنامــج عمــل ديربــان )2001(، وبرنامــج العمــل العاملــي املتعلــق باملعوقــني )1982).

إعالن وبرنامج عمل فيينا)4) ألف-

عقد املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان بفيينا يف عام 1993. وسعى هذا املؤمتر إىل استعراض 
حالــة آليــة حقــوق اإلنســان القائمــة يف ذلــك الوقــت. وحشــد الناشــطات يف جمــال حقــوق املــرأة لضمــان 
إدراج احلقوق اإلنسانية للمرأة إدراجاً كاماًل على جدول أعمال اجملتمع الدويل يف ظل الشعار اجلامع 

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث. (4(
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"حقــوق املــرأة مــن حقــوق اإلنســان". ونظــم نشــطاء اجملتمــع املــدين حماكمــات متحــورت حتديــداً حــول 
قضيــة العنــف ضــد املــرأة، وســعت إىل تســليط الضــوء علــى االنتهــاكات الــي تطــال حقــوق املــرأة والــي 
مل تعــاجل يف الســابق العتبارهــا جــزءاً مــن احليــاة اخلاصــة أو مــن احملرمــات أو جــرى القبــول هبــا كجانــب 
حمتــوم يف حيــاة املــرأة. وقــد جنــح املؤمتــر يف اعتمــاد إعــالن وبرنامــج عمــل فيينــا حيــث نــص اإلعــالن 
علــى أن "حقــوق اإلنســان للمــرأة وللطفلــة هــي جــزء غــري قابــل للتصــرف مــن حقــوق اإلنســان العامليــة 
وجــزء ال يتجــزأ مــن هــذه احلقــوق وال ينفصــل عنهــا" )الفقــرة 18(، وشــدد علــى وجــه التحديــد علــى 
ضــرورة القضــاء علــى مجيــع أشــكال العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس. وجيــدر بالذكــر أن برنامــج العمــل 
دعــا أيضــاً إىل "إزالــة أي تضــارب ميكــن أن ينشــأ بــني حقــوق املــرأة واآلثــار الضــارة لبعــض املمارســات 

التقليديــة أو املتصلــة بالعــادات والتعصــب الثقــايف والتطــرف الديــين" )الفقــرة 38).

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية باء-

ميثــل املؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة الــذي عقــد يف عــام 1994 معلمــاً رئيســياً يف جمــال 
حقــوق املــرأة. وعلــى الرغــم مــن تركيــز املؤمتــر علــى قضايــا الســكان، فقــد اتفقــت الوفــود اجملتمعــة يف 
القاهــرة علــى أن مفهــوم الســكان ال يتعلــق فقــط باجلوانــب الدميوغرافيــة، ولكنــه يتعلــق علــى حنــو أهــم 
بعمــوم النــاس. وترتبــط القضايــا الــي تســى تناوهلــا يف برنامــج عمــل املؤمتــر)5) ارتباطــاً أساســياً حبقــوق 
اإلنســان للمــرأة، مبا فيهــا املســاواة بــني اجلنســني واألســرة والصحــة اإلجنابيــة وحتديــد النســل وتنظيــم 
األســرة وصحــة املــرأة، وكذلــك اهلجــرة وتعليــم املــرأة. وعلــى حنــو أهــم، اســتند برنامــج العمــل بوضــوح 
إىل حقــوق اإلنســان، وأكــد أن "تعزيــز املســاواة واإلنصــاف بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة والقضــاء علــى 
العنــف ضــد املــرأة جبميــع أشــكاله وكفالــة قــدرة املــرأة علــى الســيطرة علــى خصوبتهــا أمــور متثــل حجــر 
الزاويــة يف الرامــج املتصلــة بالســكان والتنميــة". وتكمــن أمهيــة املؤمتــر أيضــاً يف بيانــه الواضــح عــن احلقــوق 
اإلجنابيــة، حيــث أكــد أن هــذه احلقــوق "تســتند إىل االعــراف باحلــق األساســي جلميــع األزواج واألفــراد 
يف أن يقــرروا بأنفســهم حبريــة ومســؤولية عــدد أوالدهــم وفــرة التباعــد فيمــا بينهــم وتوقيــت إجناهبــم، وأن 
تكــون لديهــم املعلومــات والوســائل الالزمــة لذلــك، واالعــراف أيضــاً باحلــق يف بلــوغ أعلــى مســتوى 
ممكــن مــن الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة. كما تشــمل أيضــاً حقهــم يف اختــاذ القــرارات املتعلقــة باإلجنــاب 

دون متييــز أو إكــراه أو عنــف علــى النحــو املبــني يف وثائــق حقــوق اإلنســان".

تقريــر املؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة، القاهــرة، 5-13 أيلول/ســبتمر 1994 )منشــورات األمــم املتحــدة،  (5(
رقــم املبيــع E.95.XIII.18(، الفصــل األول، القــرار 1، املرفــق.
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ويضــع برنامــج العمــل أهدافــاً حمــددة مــن أجــل توفــري التعليــم للجميــع؛ واحلــد مــن وفيــات 
الرضــع واألطفــال واألمهــات؛ وضمــان حصــول اجلميــع علــى الرعايــة الصحيــة اإلجنابيــة، مبا فيهــا تنظيــم 
األســرة والــوالدة مبســاعدة قابــالت والوقايــة مــن األمــراض املنقولــة جنســياً، مبا فيهــا فــريوس نقــص املناعــة 
البشــرية/اإليدز، حبلــول عــام 2015. ونظمــت مؤمتــرات متابعــة لتقييــم التقــدم احملــرز يف حتقيــق هــذه 
األهداف، ويشكل عدم املساواة وعدم املساءلة حتّديني مستمرين حيوالن دون حتقيق هذه األهداف.

إعالن ومنهاج عمل بيجين)6) جيم-

ركــز إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني، الــذي اعتمــد خــالل املؤمتــر العاملــي الرابــع املعــين باملــرأة 
واملنعقــد يف أيلول/ســبتمر 1995، علــى 12 جمــااًل مــن اجملــاالت املتعلقــة بتنفيــذ حقــوق اإلنســان 
للمــرأة ووضــع جــدول أعمــال لتمكــني املــرأة. وهــو يســتند إىل نتائــج املؤمتــرات العامليــة الثالثــة الســابقة 
بشــأن املــرأة، ولكنــه يُعــّد إجنــازاً هامــاً إلفصاحــه صراحــة عــن أن حقــوق املــرأة مــن حقــوق اإلنســان. 
ويتضمــن منهــاج العمــل جمموعــة مــن األهــداف االســراتيجية املتعلقــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة 
وحتقيــق املســاواة بــني املــرأة والرجــل. وهــو ينطــوي علــى اســراتيجيات سياســية وقانونيــة ذات نطــاق 
عاملــي وتســتند إىل إطــار حقــوق اإلنســان. وميثــل منهــاج العمــل أوســع تعبــري عــن التزامــات الــدول جتــاه 

حقــوق اإلنســان للمــرأة.
وقــد كشــفت االســتعراضات الالحقــة لتنفيــذ إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني أنــه علــى الرغــم 
من إحراز تقدم كبري يف بعض جماالت حقوق اإلنســان للمرأة، "فال تزال التشــريعات التمييزية قائمة، 
فضــاًل عــن املمارســات التقليديــة والعرفيــة الضــارة، والقوالــب النمطيــة الســلبية املتعلقــة باملــرأة والرجــل"، 
وال سيما يف القوانني أو املدونات اخلاصة مبيادين األسرة، والعقوبات والعمل والتجارة، والقانون املدين، 
أو القواعــد واألنظمــة اإلداريــة)7). وخلــص اســتعراضا منهــاج العمــل يف عامــي 2005 و2010 علــى 
حد سواء إىل عدم حتقيق املساواة القانونية والفعلية يف أي بلد يف العامل، وأقر استعراض عام 2010

بأن هذه اإلصالحات مل تنفذ بفعالية حى يف احلاالت الي شهدت إجراء إصالحات قانونية)8).

تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، 4-15 أيلول/ســبتمر 1995 )منشــورات األمم املتحدة،  (6(
رقــم املبيــع E.96.IV.13(، الفصــل األول، القــرار 1، املرفقــان األول والثــاين.

قرار اجلمعية العامة S-23/3، املرفق، الفقرة 27. (7(
E/2010/4–E/CN.6/2010/02، الفقرات 310-307. (8(
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األهداف اإلنمائية لأللفية دال-

أقــر اجملتمــع الــدويل يف عــام 2000 مثانيــة أهــداف إمنائيــة حمــددة املــدة يتعــني حتقيقهــا حبلــول 
عــام 2015، مبا فيهــا هــدف املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة، فضــاًل عــن اهلــدف املتعلــق بتخفيــض 
معدل الوفيات النفاسية. وتتضمن سبعة من هذه األهداف غايات حمددة لقياس التقدم احملرز. وتشكل 
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، علــى الرغــم مــن أوجــه القصــور الــي تعريهــا مــن منظــور حقــوق اإلنســان، 
التزاماً سياســياً هاماً من شــأنه حفز الدعم الدويل ملعاجلة بعض من أشــد املشــاكل خطورة يف العامل.

وفيما يتعلــق حبقــوق املــرأة، يتعلــق اهلــدف 3 مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بتعزيــز املســاواة 
بني اجلنســني ومتكني املرأة. بيد أن الغاية املرتبطة هبذا اهلدف ال تُعى إال بإزالة التفاوت بني اجلنســني 
يف التعليــم حبلــول عــام 2015. وعلــى الرغــم مــن أن حصــول الفتيــات علــى التعليــم يشــكل عنصــرًا

ضروريــاً لتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني، فــإن هــذه الغايــة احملــدودة ال تكفــي لوحدهــا لقيــاس التقــدم 
احملــرز يف حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة. ويتضمــن اهلــدف 3 أيضــاً مؤشــرات علــى حصــة 
النســاء مــن الوظائــف ذات األجــر يف القطــاع غــري الزراعــي ومــن املقاعــد يف الرملانــات الوطنيــة، ولكــن 
هــذه املؤشــرات ال تنطــوي علــى معايــري أو مواعيــد هنائيــة. ومل تعــاجل قضايــا هامــة مــن قبيــل العنــف ضــد 

املــرأة والقوانــني التمييزيــة. 
ويرمي اهلدف 5 من األهداف اإلمنائية لأللفية إىل ختفيض معدل الوفيات النفاسية مبقدار 
ثالثــة أربــاع يف الفــرة ما  بــني 1990 و2015. ولســوء احلــظ، فقــد اتضــح يف االجتمــاع العــام الرفيــع 
املســتوى للجمعيــة العامــة املعــين باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة واملعقــود يف عــام 2010 أن هــذا اهلــدف 
يشــكل أبعــد األهــداف منــااًل علــى الرغــم مــن توافــر املعــارف واألدوات الالزمــة جلعــل احلمــل والــوالدة 
جتربــة مأمونــة للمــرأة. ويف عــام 2010، أطلــق األمــني العــام االســراتيجية العامليــة لصحــة املــرأة والطفــل، 
وهي االسراتيجية الي حتدد اإلجراءات األساسية لتحسني صحة املرأة والطفل يف مجيع أحناء العامل.
ويشكل إدماج حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني يف األهداف اإلمنائية لأللفية وخطة 

التنمية ملا بعد عام 2015 عاماًل أساسياً إلحراز تقدم ملموس.



15 ثانيًا- االلتزامات العالمية 

مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة هاء-

مجع مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )"مؤمتر ريو+20"( بني رؤساء الدول واحلكومات 
يف الرازيــل يف عــام 2012، لتقييــم التقــدم احملــرز يف تنفيــذ االتفاقــات املرمــة منــذ انعقــاد مؤمتــر األمــم 
املتحــدة التارخيــي املعــين بالبيئــة والتنميــة يف عــام 1992 يف ريــو دي جانــريو. وجــددت البلــدان يف 
"مؤمتــر ريــو+20"، التزامهــا السياســي بالتنميــة املســتدامة، ووافقــت علــى وضــع جمموعــة مــن أهــداف 
التنميــة املســتدامة، وأنشــأت منتــدى سياســياً رفيــع املســتوى بشــأن التنميــة املســتدامة. وعلــى حنــو مهــم، 
تؤكــد أيضــاً الوثيقــة اخلتاميــة املعنونــة "املســتقبل الــذي نصبــو إليــه")9)، التــزام الــدول "بضمــان مســاواة 
املــرأة يف احلقــوق ويف إمكانيــات وفــرص املشــاركة والقيــادة يف االقتصــاد واجملتمــع وعمليــة صنــع القــرار 
السياســي"، وتتضمن إشــارات صرحية إىل التعجيل بالوفاء بااللتزامات الواردة يف اتفاقية القضاء على 
مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، ويف منهــاج عمــل بيجــني وإعــالن األلفيــة. وتنــص الوثيقــة اخلتاميــة 
أيضــاً علــى أن "املســاواة بــني اجلنســني ومشــاركة املــرأة بفعاليــة أمــران مهمــان للعمــل بفعاليــة علــى حتقيــق 
التنميــة املســتدامة جبميــع جوانبهــا" وتدعــو إىل إلغــاء القوانــني التمييزيــة وضمــان مســاواة املــرأة مــع الرجــل 

يف إمكانيــة الوصــول إىل العدالــة.

قرار اجلمعية العامة 288/66، املرفق. (9(





17 ثالثاً-
هيئات األمم 

المتحدة
مجلس حقوق اإلنسان وآلياته ألف-

جملــس حقــوق اإلنســان هــو اهليئــة احلكوميــة الدوليــة الرئيســية التابعــة لألمــم املتحــدة واملعنيــة 
بتعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتهــا. ويتألــف جملــس حقــوق اإلنســان مــن 47 دولــة تنتخبهــا اجلمعيــة 
العامــة، ويعقــد بانتظــام، منــذ إنشــائه يف عــام 2006، حلقــات نقــاش خاصــة عــن حقــوق املــرأة وإدمــاج 
املنظــور اجلنســاين. وهنــاك أيضــاً العديــد مــن القــرارات الــي أصدرهــا اجمللــس وجلنــة حقــوق اإلنســان الــي 
ســبقته، والــي تدعــو الــدول إىل الوفــاء بالتزاماهتــا املتعلقــة حبقــوق املــرأة. وهلــذه املناقشــات والقــرارات دور 

هــام يف اإلبقــاء علــى حقــوق املــرأة مدرجــة علــى جــدول األعمــال الــدويل.
وميتلــك جملــس حقــوق اإلنســان أيضــاً صالحيــة الدعــوة إىل عقــد دورات اســتثنائية لتنــاول 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان وحــاالت الطــوارئ املتعلقــة حبقــوق اإلنســان. وقــد أتاحــت هــذه الــدورات 
االســتثنائية، يف بعــض احلــاالت، فرصــاً لبحــث انتهــاكات حقــوق املــرأة. فعلــى ســبيل املثــال، أســفرت 
الدورة االستثنائية بشأن دارفور، السودان، عن تقرير أعدته البعثة الرفيعة املستوى املعنية حبالة حقوق 
اإلنسان يف هذا اإلقليم، وأثريت فيه شواغل حمددة بشأن االغتصاب والعنف اجلنسي، وعدم إمكانية 
الوصــول إىل العدالــة ملقاضــاة مرتكــي هــذه اجلرائــم )A/HRC/4/80، الفقــرة 39(. وأســفرت أيضــاً الــدورة 
االستثنائية بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية عن إعداد تقارير تناولت احلالة يف هذا البلد، وأعربت 
عــن قلــق بالــغ إزاء العنــف اجلنســي وعــدم املســاواة بــني اجلنســني )A/HRC/10/59، الفقــرات 42-35، 
وA/HRC/13/63، الفقــرات 26-34(. وعــالوة علــى ذلــك، أنشــأ جملــس حقــوق اإلنســان مؤخــراً جلنــي 
حتقيق بشــأن ليبيا واجلمهورية العربية الســورية للتحقيق يف انتهاكات  القانون الدويل اإلنســاين وقانون 
حقوق اإلنســان الي ارتكبتها مجيع أطراف النزاع والي حدثت خالل الصراعات األهلية الي نشــبت 
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يف كال البلديــن يف عــام 2011. وتضــم العديــد مــن جلــان التحقيــق خبــرياً يف العنــف اجلنســي والعنــف 
القائــم علــى نــوع اجلنــس، وتتضمــن تقاريرهــا نتائــج بشــأن العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس وتوصيــات 

.(A/HRC/19/69و A/HRC/19/68( بشــأن اجلوانب اجلنســانية املتعلقة باملســاءلة والعدالة االنتقالية
ويتيــح أيضــاً االســتعراض الــدوري الشــامل، وهــو إجــراء بــدأ العمــل بــه لــدى إنشــاء اجمللــس، 
فرصــاً هامــة لتقييــم امتثــال الــدول اللتزاماهتــا الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســان للمــرأة. وُتســتعرض يف 
إطــار هــذه اآلليــة حالــة حقــوق اإلنســان يف مجيــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة مــرة كل أربــع 
سنوات ونصف السنة. وتندرج حقوق املرأة ضمن القضايا الي ُتطرح يف معظم األحيان يف توصيات 

االســتعراض الــدوري الشــامل.
ويُعنّي جملس حقوق اإلنسان املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لبحث مسائل 
مواضيعية حمددة أو حالة حقوق اإلنسان يف بلد معني)10). وجيري املكلفون بواليات حبوثاً مواضيعية، 
ويقومــون بزيــارات قطريــة، ويدخلــون يف حــوار مــع احلكومــات بشــأن حــاالت فرديــة أو شــواغل هيكليــة 
أوســع نطاقاً، ويشــاركون يف جمال الدعوة، ويســامهون يف تطوير القانون الدويل حلقوق اإلنســان. وتعى 
بعــض واليــات اإلجــراءات اخلاصــة حبقــوق املــرأة علــى وجــه التحديــد، مثــل واليــة املقــرر اخلــاص املعــين 
مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، واملقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء 
واألطفــال، والفريــق العامــل املعــين مبســألة التمييــز ضــد املــرأة يف القانــون واملمارســة. وقــد أولــت واليــات 
أخــرى، يف إطــار عملهــا، اهتمامــاً حلقــوق املــرأة واملســاواة بــني اجلنســني، وال ســيما مــن خــالل إجــراء 
حبــوث مواضيعيــة عــن املــرأة وحقــوق إنســان حمــددة، وتكريــس االهتمــام حبقــوق املــرأة يف زياراهتــا القطريــة، 

والتواصــل مــع احلكومــات بشــأن حــاالت حمــددة مــن االنتهــاكات املزعومــة حلقــوق اإلنســان للمــرأة.
ويساهم العمل الذي يضطلع به املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يف حتسني 
فهم القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ويعكس تطور التفسريات حى تراعي على حنو أفضل جتربة املرأة 

ومدى حرماهنا من حقوقها اإلنسانية. وُيسّلط الضوء أدناه على أمثلة خمتلفة من هذه املسامهات.

www.ohchr.org/ :ميكــن االطــالع علــى املزيــد مــن املعلومــات عــن اإلجــراءات اخلاصــة علــى املوقــع التــايل (10(
الثاين/نوفمــر 2013). تشــرين  يف 29  عليــه  )اطُّلــع   EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
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مجلس األمن باء-

اعتمــد جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة سلســلة مــن القــرارات املتعلقــة حتديــداً بالســالم 
واألمن. ويف عام 2000، اعتمد جملس األمن باإلمجاع القرار 1325 الذي يدعو إىل زيادة مشاركة 
املــرأة يف مجيــع اجلوانــب املتعلقــة مبنــع النزاعــات وحلهــا وإدمــاج املنظــور اجلنســاين يف مجيــع اجلهــود الــي 
تبذهلــا األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم واألمــن، وكذلــك يف التفــاوض علــى اتفاقــات الســالم وتنفيذهــا. 
ويدعــو القــرار 1325 وقــرارات جملــس األمــن الالحقــة وتقاريــر األمــني العــام لألمــم املتحــدة املتعلقــة 
باملوضــوع نفســه مجيــع أطــراف الصراعــات إىل أن تتخــذ تدابــري خاصــة حلمايــة النســاء والفتيــات مــن 
العنــف القائــم علــى أســاس نــوع اجلنــس يف حــاالت النــزاع املســلح، مــع االعــراف، يف الوقــت نفســه، 

بالــدور اهلــام للمــرأة يف عمليــات الســالم بوصفهــا عنصــر تغيــري)11).

لجنة وضع المرأة جيم-

التابــع لألمــم  قــرار اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي  املــرأة مبوجــب  أُنشــئت جلنــة وضــع 
املتحدة 11/2 الصادر يف عام 1946 والذي دعا إىل "إعداد توصيات وتقارير لتقدميها إىل ]اجمللس[ 
بشأن تعزيز حقوق املرأة يف امليادين السياسية واالقتصادية واملدنية واالجتماعية والتعليمية". وأُنيطت 
باللجنــة أيضــاً مهمــة تقــدمي توصيــات إىل اجمللــس بشــأن "املشــاكل امللحــة الــي تتطلــب اهتمامــاً فوريــاً يف 
ميــدان حقــوق املــرأة". وجتتمــع اللجنــة مــرة واحــدة يف العــام وتصــدر االســتنتاجات املتفــق عليهــا بشــأن 
املواضيــع ذات األولويــة احملــددة لــكل عــام. وتشــمل االســتنتاجات املتفــق عليهــا تقييمــاً للتقــدم احملــرز 
والثغــرات والتحديــات القائمــة، فضــاًل عــن توصيــات حمــددة توجــه إىل احلكومــات واملنظمــات الدوليــة 
واجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين. وتعتمد اللجنة أيضاً قرارات تتعلق مبجموعة متنوعة من 
القضايا املتصلة حبقوق املرأة. وقد اضطلعت هذه اللجنة، طوال تارخيها، بدور رئيسي يف تعزيز حقوق 
املــرأة، وســامهت بنشــاط يف إعــداد صكــوك دوليــة قانونيــة وسياســاتية بــارزة، مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى 
مجيع أشــكال التمييز ضد املرأة وإعالن القضاء على العنف ضد املرأة وإعالن ومنهاج عمل بيجني.

يُبحث هذا املوضوع باستفاضة يف الفصل اخلامس، الفرع "واو" أدناه. (11(





21 رابعاً-
مفاهيم أساسية

تبلــورت النظــرة الــي كان ينظــر هبــا يف املاضــي إىل حقــوق اإلنســان بطريقــة مل تأخــذ يف 
مــن عنــف ومتييــز واضطهــاد. ونتيجــة لذلــك، مل يتنــاول  االعتبــار حيــاة املــرأة وما تواجهــه اعتياديــاً 
إطــار حقــوق اإلنســان، حــى عهــد قريــب نســبياً، جتــارب املــرأة بالقــدر الــكايف. وقــد شــكل العمــل 
الــذي اضطلــع هبــا الناشــطون وآليــات حقــوق اإلنســان والــدول عنصــراً حامســاً يف ضمــان اتســاع نطــاق 
إطــار حقــوق اإلنســان وضبطــه لدمــج األبعــاد اجلنســانية النتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن أجــل محايــة 
النســاء بصــورة أفضــل. ويتطلــب ضمــان حقــوق اإلنســان للمــرأة علــى حنــو فعــال فهمــاً شــاماًل للهيــاكل 
االجتماعيــة األساســية وعالقــات القــوة الــي حتــدد مــدى قــدرة املــرأة علــى التمتــع حبقــوق اإلنســان وتؤثــر 
عليهــا. وهليــاكل القــوة هــذه آثــار علــى مجيــع جوانــب احليــاة، مــن القوانــني والسياســات إىل السياســات 

االقتصاديــة واالجتماعيــة واحليــاة األســرية واجملتمعيــة.
وتبحــث الفــروع التاليــة بعــض املفاهيــم األساســية الــي تكتســي أمهيــة بالغــة يف جمــال محايــة 

وتعزيــز حقــوق اإلنســان للمــرأة.

الفجوة بين المجالين العام والخاص ألف-

يُلزم القانون الدويل حلقوق اإلنسان موظفي الدولة باحرام معايري وقواعد حقوق اإلنسان 
املكرسة على املستويات الدويل واإلقليمي والوطين ومحايتها واالمتثال هلا.

ومن الناحية التارخيية، ركزت هذه اجملموعة من القواعد واملراقبة املصاحبة هلا على األفعال 
الي تعزى مباشرة إىل موظفي الدولة، استناداً إىل ارتكاهبم هلا أو موافقتهم عليها، مثل القتل والتعذيب 
واالحتجــاز التعســفي. ويشــري التــزام الــدول باحــرام حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك حقــوق املــرأة، إىل 
االلتزام باالمتناع عن القيام بأي فعل قد ينتهك تلك احلقوق. وال يعتر أي فعل جائر يقرف ضمن 
اجملــال اخلــاص، دون أي تدخــل مباشــر مــن جانــب الدولــة، انتهــاكاً حلقــوق اإلنســان. ومــع ذلــك، فقــد 
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تزايــدت، منــذ مثانينــات وتســعينات القــرن املاضــي، حــدة انتقــاد حركــة الدفــاع عــن حقــوق املــرأة هلــذا 
التفســري حلقــوق اإلنســان الــذي يــدمي انتهــاكات حقــوق اإلنســان للمــرأة وينبــع مــن التحيــز للذكــور)12).

ومــن املســلم بــه اآلن أن التزامــات الــدول حبمايــة حقــوق اإلنســان وإعماهلــا تتضمــن بوضــوح 
واجــب محايــة املــرأة مــن االنتهــاكات الــي ترتكبهــا أطــراف ثالثــة، مبــا يف ذلــك يف اجملــال اخلــاص، واختــاذ 
خطــوات إجيابيــة إلعمــال حقوقهــا اإلنســانية. وتغطــي اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد 
املــرأة األفعــال الــي ترتكــب يف اجملالــني العــام واخلــاص علــى حــد ســواء. وتتنــاول املــادة 2)ه( علــى وجــه 
التحديــد التــزام الــدول بالتصــدي للتمييــز الــذي يرتكــب ضــد املــرأة مــن جانــب أي شــخص أو منظمــة 
أو مؤسســة، وال تتعلــق املــادة 2)و( بتغيــري وإبطــال القوانــني واألنظمــة التمييزيــة فقــط، بــل وباألعــراف 
واملمارسات أيضاً. وتلزم املادة 5)أ( الدول "بتغيري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، 
هبدف حتقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على االعتقاد 

بكــون أي مــن اجلنســني أدىن أو أعلــى مــن اآلخــر، أو علــى أدوار منطيــة للرجــل واملــرأة".
والحظــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وكذلــك هيئــات األمــم املتحــدة 
وآليــات حقــوق اإلنســان األخــرى أن الــدول ملزمــة بالتصــدي لألفعــال الــي ترتكبهــا جهــات فاعلــة 
خاصــة. وعلــى وجــه التحديــد، تنــص التوصيــة العامــة رقــم 19)1992( الصــادرة عــن اللجنــة املعنيــة 
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بشــأن العنــف ضــد املــرأة علــى "إمكانيــة مســاءلة الــدول أيضــاً عــن 
األعمــال اخلاصــة إذا مل تتصــرف باجلديــة الواجبــة ملنــع انتهــاكات احلقــوق ...". وباملثــل، أكــدت 
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم 31)2004( بشأن طبيعة االلتزام القانوين العام 
املفــروض علــى الــدول األطــراف يف هــذا العهــد، أن الــدول لديهــا التزامــات تتســم بطابــع ســلي وإجيــايب 
علــى حــد ســواء - وتتمثــل يف االمتنــاع عــن انتهــاك حقــوق اإلنســان ومحايــة هــذه احلقــوق فضــاًل عــن 
إعماهلــا بوســائل منهــا محايــة أصحــاب تلــك احلقــوق مــن األفعــال الــي يرتكبهــا األفــراد أو الكيانــات. 
ومبوجــب قانــون حقــوق اإلنســان، ُيســتخدم معيــار العنايــة الواجبــة لتحديــد مــا إذا كانــت الدولــة قــد 
اختــذت خطــوات فعالــة للوفــاء بالتزاماهتــا يف جمــال حقــوق اإلنســان، وال ســيما االلتــزام بتوفــري احلمايــة.

Sheila Dauer, “Indivisible or invisible: women’s human rights in the public and private sphere”, in (12(
Women, Gender, and Human Rights: A Global Perspective, Marjorie Agosín, ed. (Rutgers University

.Press, 2001)
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عالمية حقوق اإلنسان باء-
منــذ اعتمــاد اإلعــالن العاملــي، شــددت الــدول مــراراً علــى عامليــة حقــوق اإلنســان وعــدم 
قابليتهــا للتجزئــة. واعرفــت علــى وجــه التحديــد، يف املؤمتــر العاملــي الــذي عقــد يف فيينــا، بــأن حقــوق 
اإلنســان للمــرأة تشــكل جــزءاً مــن حقــوق اإلنســان العامليــة، وأكــدت يف وقــت الحــق هــذا األمــر، 
مبــا يف ذلــك يف املؤمتــر العاملــي الرابــع املعــين باملــرأة. وعلــى النحــو املذكــور أعــاله، فقــد شــدد برنامــج عمــل 
فيينــا صراحــة علــى أمهيــة إزالــة "أي تضــارب ميكــن أن ينشــأ بــني حقــوق املــرأة واآلثــار الضــارة لبعــض 

املمارســات التقليديــة أو املتصلــة بالعــادات والتعصــب الثقــايف والتطــرف الديــين".
وعلــى الرغــم مــن هــذه االلتزامــات الــي تعهــدت هبــا الــدول، فقــد أثــريت كثــرياً مســألة العامليــة 
حينمــا حاولــت الــدول تريــر انتهــاكات حقــوق املــرأة باســم الثقافــة. وســلطت املقــررة اخلاصــة املعنيــة 
مبســألة العنــف ضــد املــرأة الضــوء يف تقريرهــا عــن املمارســات الثقافيــة داخــل األســرة، الــي تتســم بالعنــف 
ضد املرأة )E/CN.4/2002/83( على تشــويه األعضاء التناســلية األنثوية وعلى ما يســمى جبرائم الشــرف 
وتفضيــل األبنــاء الذكــور ومطــاردة الســاحرات، باعتبارهــا أمثلــة علــى العــادات الــي قــد يدافــع عنهــا 
بذريعــة أهنــا تشــكل جــزءاً مــن ثقافــة معينــة. وتنطــوي أيضــاً األفــكار النمطيــة واملعايــري الثقافيــة الــي تقــرر 
األدوار الــي ينبغــي أن تضطلــع هبــا املــرأة يف اجملتمــع علــى تأثــري ســلي علــى متتــع املــرأة حبقــوق اإلنســان. 
وعلــى ســبيل املثــال، فقــد جــرى أحيانــاً تريــر عــدم حصــول الفتيــات علــى التعليــم علــى افــراض أهنــن 

لن يدخلــن، كأمهــات وزوجــات، إىل ســوق العمــل، ومــن مث، فهــن ال حيتجــن إىل التعليــم. 
وكثــرياً ما اعــرض علــى عامليــة حقــوق اإلنســان ووجاهتهــا يف ســياق حملــي معــنّي مــن خــالل 
خطابــات نســبية تعترهــا أفــكاراً أجنبيــة ال تتفــق مــع الثقافــة احملليــة)13). ومــع ذلــك، فقــد حــذرت املقــررة 
اخلاصــة يف جمــال احلقــوق الثقافيــة مــن اخلطابــات الــي ال تأخــذ يف االعتبــار أن الثقافــة ليســت ثابتــة 
وتتغــري مــع مــرور الوقــت. وأشــارت أيضــاً إىل افتقــار املــرأة إىل التأثــري يف عمليــات اختــاذ القــرارات الــي 

.(A/67/287( حتــدد ثقافــة أي جمتمــع معــني
وعلى النحو املذكور آنفاً، تلزم اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة الدول 
بــأن "تتخــذ التدابــري املناســبة لتغيــري األمنــاط االجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل واملــرأة، هبــدف حتقيــق 
القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من 
اجلنســني أدىن أو أعلــى مــن اآلخــر، أو علــى أدوار منطيــة للرجــل واملــرأة". وتعلــق اللجنــة املعنيــة بالقضــاء 
علــى التمييــز ضــد املــرأة  ، يف توصيتهــا العامــة رقــم 19)1992(، علــى املــواد 2)و( و5 و10)ج( 

.(A/HRC/4/34( "انظر "أوجه التقاطع بني الثقافة والعنف ضد املرأة (13(
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فــرى أن املواقــف واملمارســات الــي تعتــر املــرأة تابعــة للرجــل تكــرس خضــوع املــرأة يف اجملتمــع، ومــن مث، 
فهــي تقــوض حقــوق اإلنســان للمــرأة واملســاواة بــني اجلنســني وعــدم التمييــز، وتشــري إىل ممارســات مثــل 
العنــف وإســاءة التصــرف يف األســرة، والــزواج باإلكــراه، والوفيــات بســبب املهــر الــذي تدفعــه الزوجــة، 
واهلجمــات بإلقــاء احلوامــض، وختــان اإلنــاث. وتعلــق اللجنــة أيضــاً علــى املــادة 12 املتعلقــة باحلــق يف 
الصحــة، فتذكــر أن بعــض املمارســات التقليديــة الــي تنفــذ باســم الثقافــة والتقاليــد ضــارة بصحــة النســاء 
واألطفــال. ومــن مجلــة هــذه املمارســات القيــود الغذائيــة الــي تفــرض علــى احلوامــل، وتفضيــل الذكــور 

مــن األطفــال، وختــان اإلنــاث أو بــر أجــزاء مــن أعضائهــن التناســلية.
وتؤكــد املقــررة اخلاصــة املعنيــة مبســألة العنــف ضــد املــرأة، يف تقريرهــا عــن أوجــه التقاطــع بــني 
الثقافــة والعنــف ضــد املــرأة، إمكانيــة التوفيــق بــني حقــوق اإلنســان والثقافــة، واالعــراض علــى اجلوانــب 
التمييزية واالضطهادية مع االحتفاظ جبوانبها اإلجيابية. وختلص املقررة اخلاصة إىل أن "اإلضرار حبقوق 
املــرأة ال يُعتــر خيــاراً. وعليــه، فــإن التحــدي الــذي نواجهــه اليــوم هــو احــرام خمتلــف ثقافاتنــا والتنويــه 
هبــا ويف الوقــت ذاتــه اســتحداث اســراتيجيات مشــركة ملقاومــة املمارســات االضطهاديــة باســم الثقافــة، 
وتعزيــز ودعــم حقــوق اإلنســان العامليــة إىل جانــب رفــض االنتهــاكات املتجــذرة يف تفكــري االعتــداد 

باجلنــس" )A/HRC/4/34، الفقــرة 71))14).
وناقشــت أيضــاً املقــررة اخلاصــة يف جمــال احلقــوق الثقافيــة التفاعــل بــني مبــدأ عامليــة حقــوق 
اإلنســان، وإقــرار احلقــوق الثقافيــة وإعماهلــا، واحلاجــة إىل احــرام التنــوع الثقــايف )A/HRC/14/36(. وتــرى 
املقــررة اخلاصــة أن تعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتهــا علــى الصعيــد العاملــي، مبا فيهــا احلقــوق الثقافيــة، 
واحــرام التنــوع الثقــايف، يعــزز بعضهمــا اآلخــر. وذّكــرت بإعــالن وبرنامــج عمــل فيينــا، واإلعــالن العاملــي 
بشأن التنوع الثقايف، وقرار جملس حقوق اإلنسان 23/10، لتؤكد أن احرام احلقوق الثقافية أو التنوع 

الثقــايف جيــب أال يقــوض عامليــة حقــوق اإلنســان. 

عدم التمييز والمساواة بين المرأة والرجل جيم-

ميثــل عــدم التمييــز واملســاواة بــني املــرأة والرجــل مبدأيــن أساســيني مــن مبــادئ قانــون حقــوق 
اإلنســان. وحيظــر كل مــن العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية والعهــد الــدويل اخلــاص 

انظر أيضاً مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، صحيفة الوقائع رقم 23: املمارسات التقليدية  (14(
الضــارة الــي تؤثــر يف صحــة النســاء واألطفــال، واللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، التوصيــة 

العامــة رقــم 14)1990( بشــأن ختــان اإلنــاث.
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باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التمييــز علــى أســاس اجلنــس ويكفــالن املســاواة بــني املــرأة 
والرجــل يف التمتــع باحلقــوق املنصــوص عليهــا يف العهديــن. وتنــص أيضــاً املــادة 26 مــن العهــد الــدويل 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على املساواة أمام القانون والتمتع حبماية القانون على قدم املساواة.

ويغطــي تعريــف التمييــز يف اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة جمموعــة 
متنوعــة مــن األفعــال التمييزيــة احملتملــة )أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد( الــي هتــدف بوضــوح إىل التمييــز 
ضــد املــرأة أو يكــون هلــا تأثــري فعلــي يف هــذا التمييــز. وتذهــب هــذه االتفاقيــة إىل أبعــد مما ذهبــت إليــه 
معاهــدات أخــرى حلقــوق اإلنســان حيــث تشــرح أيضــاً بالتفصيــل التزامــات الدولــة واإلجــراءات الواجــب 
اختاذهــا لتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني عمليــاً. وهــي ال تشــرط فقــط حتقيــق املســاواة بــني املــرأة والرجــل، 
ولكنهــا حتظــر أيضــاً املمارســات الــي قــد تــدمي عــدم مســاواة املــرأة بالرجــل. وتشــكل املســاواة الفعليــة بــني 
اجلنســني واملســاواة الشــكلية بــني اجلنســني، فضــاًل عــن التمييــز حبكــم الواقــع والتمييــز حبكــم القانــون، 

مفاهيــم أساســية يف إطــار االتفاقيــة املتعلــق باملســاواة.
وميكــن أن حيــدث التمييــز وعــدم املســاواة بطــرق خمتلفــة. وقــد يقــع التمييــز حبكــم القانــون 
أو مــن خــالل أحــكام متييزيــة مباشــرة، مــن قبيــل احلــاالت الــي يفــرض فيهــا قانــون أو سياســة قيــوداً علــى 
فئات معينة أو يفضل البعض منها أو مييز فيما بينها، مثل منع النساء من قيادة السيارات أو امتالك 
األراضــي أو وراثــة املمتلــكات. ويتطلــب ضمــان املســاواة الشــكلية القضــاء علــى مجيــع حــاالت التمييــز 
حبكــم القانــون. وعلــى الرغــم مــن إحــراز تقــدم كبــري يف إلغــاء القوانــني التمييزيــة، فال يــزال الكثــري منهــا 
ســارياً، وينبغــي أن حتظــى مســألة إصالحهــا باألولويــة القصــوى حــى يتســى للــدول الوفــاء بالتزاماهتــا 

يف جمــال حقــوق اإلنســان)15).
وقــد تنطــوي القوانــني أو السياســات أو الرامــج أيضــاً علــى آثــار ضــارة يف املــرأة علــى الرغــم 
من أهنا تبدو حمايدة جنسانياً. ويعرف ذلك بالتمييز حبكم الواقع. وعلى سبيل املثال، فقد ال تستفيد 

على الصعيد العاملي، ال تزال القوانني الي متيز ضد املرأة متثل مشكلة كبرية، وحى يف حاالت وجود قوانني  (15(
تكفــل املســاواة بــني اجلنســني، فــإن هــذه القوانــني مل تطبــق حــى اآلن. انظــر هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة 
Progress of the World’s Women 2011–2012: ،)بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة )هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة

(In Pursuit of Justice 2011(، و"تقريــر مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان علــى املمارســات 

اجليــدة يف جمــال اجلهــود اهلادفــة إىل منــع العنــف ضــد املــرأة ") A/HRC/17/23(. وانظــر أيضــاً الفريــق العامــل 
املعــين مبســألة التمييــز ضــد املــرأة يف القانــون واملمارســة، وميكــن االطــالع علــى أنشــطته علــى املوقــع التــايل: 
www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx )اطُّلع عليه يف 6 تشرين 

الثاين/نوفمــر 2013).
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النســاء، علــى قــدم املســاواة مــع الرجــال، مــن برامــج املســاعدات الــي تــوزع اســتحقاقات علــى "أربــاب 
األســر" حيــث يُعتــر الرجــال يف معظــم األحيــان هــم أربــاب األســر. وباملثــل، فقــد يتعــذر علــى النســاء، 
اللــوايت هلــن متثيــل غــري متناســب ضمــن الســكان الذيــن يعيشــون يف حالــة فقــر، االســتفادة مــن نظــام 
اإلقــراض احلكومــي لشــراء األراضــي بســبب تكلفتــه، حــى لــو كان هــذا النظــام موجهــاً للرجــال والنســاء 

علــى حــد ســواء.

المساواة في النتائج والمساواة الفعلية

أوضحــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة أن حتقيــق املســاواة الفعليــة 
يســتلزم معاجلــة األســباب الكامنــة وراء عــدم مســاواة املــرأة بالرجــل؛ وال يكفــي ذلــك لضمــان 
معاملتهــا مبثــل ما يعامــل بــه الرجــل. وتــرى اللجنــة أن االتفاقيــة تقتضــي أن تتــاح للمــرأة نفــس 
الفرص منذ البداية وأن هتيئ الدولة أيضاً بيئة مواتية لتمكني املرأة، وذلك بغية حتقيق مساواة 
في النتائج )يشــار إليها أيضاً باملســاواة يف النتيجة(. ووفقاً ملا أوردته اللجنة، تشــكل املســاواة 
يف النتائــج النتيجــة املنطقيــة لتحقيــق املســاواة حبكــم الواقــع أو المســاواة الفعليــة. ويــؤدي اختــاذ 
تدابــري خاصــة إىل تصحيــح املظــامل التارخييــة وأوجــه عــدم املســاواة مــن خــالل منــح املــرأة مزايــا 
بصــورة مؤقتــة، ومتكينهــا مــن احلصــول علــى فــرص عــادة ما تكــون بعيــدة املنــال. ويتطلــب حتقيــق 
املســاواة الفعليــة تغيــرياً يف املواقــف ويف أدوار اجلنســني واألفــكار النمطيــة؛ وســيؤدي حــدوث 

تغيــري جمتمعــي أساســي إىل تغــري يف واقــع حيــاة املــرأة.

جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم 25)2004( بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة. املصدر:

ويتطلب حتقيق املســاواة الفعلية مراعاة كل من أوجه اإلجحاف التارخيية والظروف احلالية 
للمرأة يف ســياق معني. ومن مث، فقد يتطلب حتقيق املســاواة الفعلية من الدولة اختاذ إجراءات إجيابية 
ملعاجلــة أوضــاع املــرأة الســيئة وتلبيــة احتياجاهتــا احملــددة)16). وتغطــي اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال 
التمييــز ضــد املــرأة املســاواة الفعليــة، وتقــر بــأن القوانــني احملايــدة جنســانياً قــد تنطــوي علــى آثــار متييزيــة، 

Leilani Farha, “Committee on the Elimination of Discrimination against Women”, in Social انظــر  (16(
Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative Law, Malcolm Langford,

.ed. (Cambridge University Press, 2008), pp. 560–561
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وأن املســاواة الشــكلية ال تكفــي للتصــدي هلــا. وتشــدد املــادة 4 مــن االتفاقيــة بشــأن التدابــري اخلاصــة 
املؤقتــة، والتوصيــة العامــة رقــم 25)2004( الصــادرة عــن جلنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري بشــأن 
املوضــوع نفســه، وكذلــك املــادة 5 املتعلقــة بتغيــري األمنــاط االجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل واملــرأة، 

علــى االلتــزام بتحقيــق املســاواة الفعليــة)17).
18)1989( بشأن عدم  واعتمدت أيضاً اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم
 (2005(16 التمييز، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقيها العامني رقم
بشــأن املســاواة بــني الرجــل واملــرأة يف حــق التمتــع جبميــع احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
ورقــم 20)2009( بشــأن عــدم التمييــز يف احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، نفــس املبــدأ 
املتعلــق باملســاواة الفعليــة لضمــان عــدم التمييــز واملســاواة بــني الرجــل واملــرأة حبــق التمتــع باحلقــوق املدنيــة 

والسياســية، وكذلــك احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية.

التمييز المباشر وغير المباشر

حيدث التمييز المباشر عندما يكون اختالف املعاملة قائماً بصورة مباشرة وصرحية 
علــى أوجــه متييــز تقــوم حصــراً علــى أســاس نــوع اجلنــس واخلصائــص املميــزة للرجــال أو النســاء 

الــي ال ميكــن تريرهــا بشــكل موضوعــي.
ويقع التمييز غير المباشــر عندما ال يبدو القانون أو السياســة أو الرنامج متييزياً، 
ــه مــع ذلــك تأثــري متييــزي عنــد تنفيــذه. وميكــن أن حيــدث ذلــك، علــى ســبيل املثــال،  ويكــون لـ
عندمــا تكــون املــرأة مســتضعفة مقارنــة بالرجــل فيما يتعلــق باغتنــام فرصــة أو التمتــع مبنفعــة حمــددة 
وذلــك بســبب عــدم املســاواة املوجــودة أصــاًل ... وقــد يغــذي قانــون حمايــد ال يفــرق بــني نــوع 

اجلنــس أوجــه التفــاوت القائمــة أو قــد يــؤدي إىل تفاقمهــا.

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 16)2005). املصدر:

املرجع نفسه، الصفحة 562. (17(
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العــام  تعليقهــا  يف  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  باحلقــوق  املعنيــة  اللجنــة  وأوضحــت 
رقــم 16)2005(، أن الــدول األطــراف يف العهــد ملزمــة بالقضــاء علــى التمييــز املباشــر وغــري املباشــر. 
وجيــب عليهــا االمتنــاع عــن إنفــاذ ممارســات متييزيــة، وضمــان عــدم ممارســة أطــراف ثالثــة للتمييــز بطريقــة 
حمظــورة، واختــاذ إجــراءات إجيابيــة لضمــان متتــع املــرأة باملســاواة. وتوضــح اللجنــة كذلــك كيفيــة االلتــزام 
العــام  تعليقهــا  أيضــاً، يف  اللجنــة  العهــد. وتالحــظ  مــن  بأحــكام خمتلفــة  املتصلــة  املســاواة  بضمــان 
رقــم 20)2009(، أمهيــة التصــدي لــكل مــن التمييــز املباشــر وغــري املباشــر يف القوانــني والسياســات 
واملمارســات، وألشــكال متعــددة مــن التمييــز، وهــي املســألة الــي تؤثــر بشــكل خــاص علــى املــرأة.

وتوضح اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم 28)2000( بشأن املساواة 
يف احلقوق بني الرجال والنساء، أن على الدول األطراف عدم االكتفاء فقط بإزالة العقبات الي حتول 
دون حتقيــق املســاواة، بــل هــي ملزمــة أيضــاً باعتمــاد تدابــري إجيابيــة لضمــان املســاواة. وتــرى كذلــك أنــه 
"ينبغي للدول األطراف أن تضمن عدم اســتخدام املواقف التقليدية أو التارخيية أو الدينية أو الثقافية 
لتريــر انتهــاكات حــق املــرأة يف املســاواة أمــام القانــون والتمتــع علــى أســاس مــن املســاواة جبميــع احلقــوق 
املنصــوص عليهــا يف العهــد". مث تعــرض بعــد ذلــك التزامــات حمــددة لضمــان مســاواة املــرأة بالرجــل يف 

احلقــوق فيما يتعلــق مبختلــف مــواد العهــد.

المساواة واإلنصاف دال-

تقتضــي اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة أن مُتنــح املــرأة حقوقــاً مســاوية 
حلقوق الرجل، وأن تكون هلا القدرة على التمتع جبميع حقوقها يف املمارســة العملية. ويف حني تشــري 
املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنســان إىل مصطلــح "املســاواة"، فــإن مصطلــح "اإلنصــاف" يســتخدم يف 

الكثــري مــن األحيــان يف جمــاالت أخــرى.
وقــد اســتخدم مصطلــح "إنصــاف اجلنســني" يف بعــض األحيــان بطريقــة تكــرس األفــكار 
النمطية السائدة عن دور املرأة يف اجملتمع، مما يدل على ضرورة معاملة املرأة "بإنصاف" وفقاً لألدوار 
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الي تضطلع هبا)18). وينطوي هذا الفهم على خطر تكريس عدم املســاواة يف العالقات بني اجلنســني 
وترسيخ التنميط اجلنساين املضر باملرأة. وقد أكدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف 
توصياهتــا العامــة ومالحظاهتــا اخلتاميــة املتعلقــة ببلــدان خمتلفــة، مثــل توصيتهــا العامــة رقــم 28)2010) 
بشــأن االلتزامــات األساســية للــدول األطــراف مبوجــب املــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال 
التمييز ضد املرأة، أن "الدول األطراف مدعوة، يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية، إىل أن تستخدم 
حصــراً مفاهيــم املســاواة بــني املــرأة والرجــل أو املســاواة بــني اجلنســني". وال ميكــن إحــالل "املســاواة بــني 
اجلنســني، وهــو املصطلــح القانــوين املســتخدم يف االتفاقيــة، حمــل مصطلــح "اإلنصــاف" الــذي يشــكل 

مفهومــاً خيضــع ملعايــري ذاتيــة)19).
وقــد فضــل بعــض أصحــاب املصلحــة أيضــاً اســتخدام كلمــة اإلنصــاف اســتناداً إىل فهــم 
خاطــئ يــرى أن املســاواة بــني اجلنســني تعــين معاملــة املــرأة والرجــل بنفــس املعاملــة أو مبعاملــة متماثلــة 
دون مراعــاة ظــروف الرجــل واملــرأة الفعليــة. وعلــى النحــو املوضــح أعــاله، تتطلــب املســاواة الفعليــة، وهــي 
املعيــار الواجــب تطبيقــه مبوجــب قانــون حقــوق اإلنســان، اختــاذ تدابــري لتحقيــق املســاواة يف النتائــج. وقــد 
يعــين هــذا عــدم معاملــة املــرأة والرجــل دومــاً بنفــس الطريقــة متامــاً، بغيــة معاجلــة التمييــز التارخيــي و/أو 

مراعــاة الفــروق البيولوجيــة للمــرأة.

عادة ما يستخدم مصطلح "اإلنصاف" يف لغة التنمية للحديث عن أوجه عدم املساواة املتعلقة مبجموعة  (18(
متنوعــة مــن األســباب، وليــس فيمــا يتعلــق باجلنســني فقــط. وقــد تُفهــم كلمــة "اإلنصــاف" أحيانــاً علــى أهنــا 
تــدل علــى ما هــو يف متنــاول اجلمهــور الواســع، وتشــري إىل احلاجــة إلعــادة التوزيــع. ومــع ذلــك، فقــد أشــار 
البعــض إىل ضــرورة اســتخدام هــذا املصطلــح حبــذر للتأكــد مــن أنــه ال خيفــي عــدم الرغبــة يف احلديــث بصراحــة 
أكر عن التمييز وعدم املســاواة. انظر على ســبيل املثال، برنامج الرصد املشــرك إلمدادات املياه والصرف 
الصحــي ملنظمــة الصحــة العامليــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، والفريــق العامــل املعــين 
Background note on MDGs, non-discrimination" باملســاواة وعــدم التمييــز، وال ســيما يف مذكرتــه املعنونــة
www.wssinfo. :والــي ميكــن االطــالع عليهــا علــى املوقــع التــايل ،"and indicators in water and sanitation

/org/post-2015-monitoring/working-groups/equity-and-non-discrimination )اطُّلــع عليــه يف 19 أيــار/

.(2014 مايو
 .“Building on achievements: women’s human rights five years after Beijing”, May 2000, paras. 9–22"  (19(

.www.ohchr.org :وميكــن االطــالع علــى هــذه الدراســة علــى املوقــع التــايل
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المساواة واإلنصاف وإنصاف الجنسين

"مــن املفاهيــم املتأصلــة يف مبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، أو المســاواة 
بيــن الجنســين، مفهــوم أن كل البشــر، بصــرف النظــر عــن نــوع اجلنــس، أحــرار يف تنميــة 
قدراهتــم الشــخصية، والســعي يف حياهتــم املهنيــة واالختيــار دون قيــود تفرضهــا القوالــب النمطيــة 
واملــرأة  الرجــل  بــني  املســاواة  فهــوم  ويتضمــن  التحيــز")أ(.  وأوجــه  اجلامــدة  اجلنســانية  واألدوار 

املســاواة الشــكلية والفعليــة علــى حــد ســواء.

و"اإلنصــاف واجــب أخالقــي إلهنــاء اخلالفــات غــري العادلــة اســتناداً إىل مبــادئ 
اإلنصــاف والعدالــة. وهــو يســتدعي الركيــز علــى الفئــات األكثــر حرمانــاً واألشــد فقــراً. وقــد 
جعلــت العديــد مــن ]املنظمــات اإلمنائيــة[ اإلنصــاف جــزءاً أساســياً مــن براجمهــا. ومــع ذلــك، 
فــإن االســتناد إىل اإلنصــاف ينطــوي، مــن منظــور حقــوق اإلنســان، علــى بعــض املخاطــر لكــون 
تعريفــه ميثــل مفهومــاً يتســم باملرونــة وغــري ملــزم قانونــاً. وقــد يــدل اإلنصــاف علــى العدالــة، إال أنــه 
قــد يضعــف املطالبــات باحلقــوق إذا نظــر إليــه بشــكل منفصــل عــن املســاواة وعــدم التمييــز وحتــدد 

املخاطــر بشــكل تعســفي اســتناداً إىل ذرائــع سياســية وإيديولوجيــة")ب(. 

و"يســتخدم إنصــاف الجنســين يف بعــض الواليــات القضائيــة لإلشــارة إىل املعاملــة 
املنصفــة للرجــال والنســاء وفقــاً الحتياجــات كل منهــم. وقــد يشــمل ذلــك املعاملــة علــى قــدم 
وااللتزامــات  واملزايــا  احلقــوق  نواحــي  مــن  متكافئــة  تعتــر  الــي  املختلفــة  أو املعاملــة  املســاواة 

والفــرص")أ(.

اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28)2010( بشــأن االلتزامــات  )أ(
األساســية للــدول األطــراف مبوجــب املــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد 

الفقــرة 22. املــرأة، 

Catarina de Albuquerque, "The Future is Now: Eliminating inequalities in sanitation, water and )ب(
"hygiene، تشــرين األول/أكتوبــر 2012. وميكــن االطــالع علــى هــذه الدراســة علــى املوقــع التــايل: 

.www.ohchr.org
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النوع الجنساني هاء-

يشري النوع اجلنساين إىل ما يشكله اجملتمع من هوية ومسات وأدوار للمرأة والرجل. وال ميثل 
مصطلــح النــوع اجلنســاين مرادفــاً ملصطلــح املــرأة. ويســفر تفســري اجملتمــع مــن الناحيتــني االجتماعيــة 
والثقافيــة لتلــك الفــروق البيولوجيــة عــن عالقــات هرميــة بــني املــرأة والرجــل وعــن توزيــع للســلطة واحلقــوق 
حيايب الرجال ويغنب النســاء. ويتأثر ذلك التحديد االجتماعي لوضع املرأة والرجل بالعوامل السياســية 
واالقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة والدينيــة واإليديولوجيــة والبيئيــة، وميكــن أن تغــريه الثقافــة أو اجملتمــع 

أو اجملتمــع احمللــي.
وتتميــز هيــاكل النــوع اجلنســاين بالديناميــة واملرونــة؛ وهــي تتغــري مبــرور الزمــن وميكــن أن تكــون 
خمتلفــة يف الثقافــات املختلفــة. وكمثــال علــى االختالفــات الــي يغرســها اجملتمــع يف األذهــان، هنــاك دور 
املــرأة الــذي عــادة ما يتمثــل يف معظــم اجملتمعــات يف رعايــة األســرة املعيشــية واألطفــال، يف حــني يتمثــل 
دور الرجــل يف إعالــة األســرة مــن خــالل العمــل خــارج املنــزل. وقــد تغــريت هــذه التصــورات التقليديــة 

املتعلقــة بــأدوار املــرأة والرجــل يف معظــم اجملتمعــات، وهــي تشــهد تطــوراً مســتمراً.
ومــن املهــم حتليــل القانــون الــدويل والقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان مــن منظــور اجتماعــي، 
ألن التحليــل اجلنســاين يســاعد علــى فهــم الطريقــة املختلفــة الــي يواجــه هبــا النســاء والرجــال انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان، وكذلــك تأثــري االختالفــات مثــل العمــر والطبقــة االجتماعيــة والديــن والثقافــة واملــكان. 
ويرز هذا التحليل ويستكشــف الطبيعة اهلرمية وعدم املســاواة يف العالقات القائمة بني الرجل وأدوار 
كل منهمــا، والقيمــة غــري املتكافئــة بســبب العمــل الــذي تضطلــع بــه املــرأة، وعــدم املســاواة بــني املــرأة 
والرجل يف الوصول إىل مراكز السلطة واختاذ القرارات وكذلك إىل املمتلكات واملوارد. ويساعد تعميم 
مراعــاة املنظــور اجلنســاين أو إدماجــه علــى تقييــم أثــر خمتلــف القوانــني والسياســات والرامــج علــى فئــات 

مــن الرجــال والنســاء، كما هــو موضــح يف املربــع أدنــاه.
وميثــل النــوع اجلنســاين أيضــاً مصطلحــاً مهمــاً يتعــني فهمــه يف ســياق اهلويــة اجلنســانية)20). 
وتعكــس اهلويــة اجلنســانية إحساســاً عميقــاً يشــعر فيــه املــرء بنــوع جنســه ويعيــش هــذا اإلحســاس، وهــو 
قــد يتفــق أو ال يتفــق مــع اجلنــس البيولوجــي احملــدد عنــد الــوالدة. واهلويــة اجلنســية منفصلــة عــن امليــل 
اجلنســي الــذي يشــري إىل أي جنــس ينجــذب إليــه الشــخص؛ وعلــى ســبيل املثــال، فــإن العديــد مــن 

مغايــري اهلويــة اجلنســانية هــم مــن الغرييــني جنســياً.

انظــر أيضــاً، مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان، النــاس يولــدون أحــراراً ومتســاوين: امليــل  (20(
.(HR/PUB/12/06( اإلنســان  حلقــوق  الــدويل  القانــون  يف  اجلنســانية  واهلويــة  اجلنســي 
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تعميم مراعاة المنظور الجنساني

تعميــم مراعــاة )أو إدمــاج( املنظــور اجلنســاين هــو عمليــة تقييــم لآلثــار املرتبــة بالنســبة 
للمــرأة والرجــل علــى أي إجــراء يعتــزم اختــاذه، مبــا يف ذلــك التشــريعات والسياســات والرامــج يف 
مجيع اجملاالت ويف مجيع املســتويات. وهو ميثل اســراتيجية جلعل شــواغل وجتارب املرأة والرجل 
جــزءاً ال يتجــزأ مــن تصميــم السياســات والرامــج وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا يف مجيــع اجملــاالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية حى تستفيد املرأة والرجل على قدم املساواة وحى ال تظل 
ظاهــرة الالمســاواة ظاهــرة دائمــة. واهلــدف النهائــي لذلــك هــو حتقيــق املســاواة بــني الرجــل واملــرأة. 
ومــن الناحيــة النظريــة، ال يعــين إدمــاج املنظــور اجلنســاين كاســراتيجية ومنهجيــة الركيــز علــى 
التجــارب النســائية. بيــد أنــه وبالنظــر إىل االختالفــات والعالقــات القائمــة علــى مســتوى اجملتمــع 
بــني الرجــال والنســاء يف معظــم اجملتمعــات يف العــامل، غالبــاً ما يــؤدي هــذا اإلدمــاج يف املمارســة 
العمليــة إىل الركيــز بشــكل خــاص علــى النســاء لكوهنــن أكثــر تعرضــاً للتأثــريات الســلبية املرتبــة 

علــى أوجــه عــدم املســاواة القائمــة بــني اجلنســني.

تقاطع التمييز وأشكاله المتعددة  واو-

ُوجــدت دومــاً أشــكال متعــدد املســتويات ومتداخلــة مــن التمييــز حــى وإن مل يعــرف هبــا 
علــى نطــاق واســع إال يف العقــود األخــرية. ويشــكل الســن، واحلالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، واخللفيــة 
العرقية أو اإلثنية، والدين، واألصل القومي، واملواطنة، وأية حالة أخرى، والصحة، وال سيما اإلصابة 
بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز واإلعاقــة، وكذلــك الفقــر وامليــل اجلنســي، أمثلــة علــى العوامــل الــي 

ميكــن أن تــؤدي إىل تصاعــد حــدة التمييــز الــذي تتعــرض لــه املــرأة أو تؤثــر علــى طبيعتــه)21).

 ،“Women facing multiple forms of discrimination” ،انظر، مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان (21(
www.un.org/en/ التــايل:  املوقــع  علــى  الدراســة  هــذه  علــى  االطــالع  وميكــن  نيســان/أبريل 2009، 
Colleen Sheppard, “Multiple؛ وdurbanreview2009/pdf/InfoNote_07_Women_and_Discrimination_En.pdf

”discrimination in the world of work، ورقــة العمــل رقــم 66 )جنيــف، منظمــة العمــل الدوليــة، أيلــول/

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- :ســبتمر 2010(، وميكــن االطــالع عليهــا علــى املوقــع التــايل
.ed_norm/---declaration/documents/newsitem/wcms_170018.pdf
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ويف املؤمتــر العاملــي الرابــع املعــين باملــرأة، أقــرت الــدول بــأن هنــاك "نســاء كثــريات يواجهــن 
عوائق إضافية حتول دون التمتع حبقوق اإلنســان بســبب عوامل مثل العرق أو اللغة أو االنتماء اإلثين 
أو الثقافــة أو الديــن أو اإلعاقــة أو الطبقــة االجتماعيــة واالقتصاديــة أو ألهنــن مــن الســكان األصليــني 
أو مهاجرات، مبن فيهن العامالت املهاجرات، أو املشردات أو الالجئات". ويف إعالن ديربان، أعلنت 
الــدول أهنــا "مقتنعــة بــأن العنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره األجانــب وما يتصــل بذلــك مــن تعصــب 
هــي أمــور تتجلــى بشــكل خمتلــف فيما يتعلــق بالنســاء والفتيــات، وقــد تكــون مــن العوامــل املؤديــة إىل 
تدهــور يف أوضاعهــن املعيشــية، وتولــد الفقــر والعنــف وأشــكااًل متعــددة مــن التمييــز، وحتــد مــن التمتــع 
مبا هلــن مــن حقــوق إنســان أو تنكرهــا عليهــن". وأقــرت كذلــك "بضــرورة إدراج منظــور يراعــي اجلنســني 
يف السياســات واالســراتيجيات وبرامــج العمــل ذات الصلــة ملكافحــة العنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره 

األجانــب وما يتصــل بذلــك مــن تعصــب بغيــة التصــدي ألشــكال التمييــز املتعــددة".
وتناولــت أيضــاً اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري هــذا املوضــوع يف توصيتهــا 
العامــة رقــم 25)2000( بشــأن أبعــاد التمييــز العنصــري املتعلقــة بنــوع اجلنــس، والحظــت أن "التمييــز 
العنصــري ال يؤثــر دائمــاً علــى املــرأة والرجــل بالتســاوي أو بنفــس الطريقــة. فهنــاك ظــروف ال يؤثــر فيهــا 
التمييــز العنصــري إال علــى املــرأة أو بالدرجــة األوىل علــى املــرأة، أو أنــه يؤثــر علــى املــرأة بطريقــة أو درجــة 
ختتلــف عــن تأثــريه علــى الرجــل. وغالبــاً ما يعــدم إدراك مثــل هــذا التمييــز العنصــري بعــدم وجــود تســليم 
أو اعــراف صرحيــني بالتجــارب املختلفــة الــي يعيشــها الرجــال والنســاء، يف جمــاالت احليــاة العامــة منهــا 

واخلاصة".
العامــة  توصيتهــا  املــرأة، يف  ضــد  التمييــز  علــى  بالقضــاء  املعنيــة  اللجنــة  أيضــاً  وشــددت 
رقــم 25)2004(، علــى ضــرورة أن تتصــدى الــدول األطــراف للتمييــز املتعــدد األشــكال ضــد املــرأة 
باعتمــاد تدابــري خاصــة مؤقتــة. ومتثــل اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة أول معاهــدات حقــوق 
اإلنســان الــي تلــزم صراحــة بالتصــدي للتمييــز املتعــدد األشــكال ضــد النســاء والفتيــات، وتطلــب إىل 
الــدول األطــراف اختــاذ التدابــري الالزمــة لكفالــة متتــع األشــخاص النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة، علــى 

قــدم املســاواة مــع اآلخريــن، جبميــع حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية.
واعرفــت املقــررة اخلاصــة املعنيــة مبســألة العنــف ضــد املــرأة بضــرورة تطبيــق حتليــل متعــدد 
اجلوانــب لــدى حبــث مســألة العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس للكشــف عــن خمتلــف أصنــاف التمييــز 
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ضــد املــرأة)22). وتؤكــد املقــررة اخلاصــة، يف تقريــر صــدر مؤخــراً عــن أشــكال العنــف املتعــددة واملتقاطعــة 
ضــد املــرأة )A/HRC/17/26(، أن القضــاء علــى العنــف يتطلــب اختــاذ تدابــري تتميــز بالشــمولية وتتنــاول 
كاًل مــن الالمســاواة والتمييــز داخــل اجلنــس الواحــد وبــني اجلنســني. وهــو ما يعــين ضــرورة أن يراعــي 
حتليــل العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس العوامــل الــي تزيــد مــن خطــر تعــرض النســاء والفتيــات للعنــف، 
مــن قبيــل املوقــع اجلغــرايف، ومســتوى التعليــم، والوضــع املهــين، وحجــم األســرة، والعالقــات الزوجيــة، 
وإمكانيــة املشــاركة يف احليــاة السياســية واملدنيــة، والعــرق، ولــون البشــرة، والقــدرات الفكريــة والبدنيــة، 

والســن، واملهــارات اللغويــة وطالقــة اللســان، واهلويــة اإلثنيــة، وامليــل اجلنســي.

 “15 years of the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and ،انظــر (22(
http://www2. :وميكــن االطــالع عليــه علــى املوقــع التــايل ،consequences (1994–2009): a critical review”

ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/docs/15YearReviewofVAWMandate.pdf، )اطُّلع عليه يف 6

تشــرين الثاين/نوفمــر 2013).







37 خامساً-
إطار حقوق 

اإلنسان في 
الممارسة 

العملية
مبــا أن النســاء يشــكلن نصــف ســكان العــامل وحيــق هلــن التمتــع جبميــع حقــوق اإلنســان 
علــى قــدم املســاواة مــع الرجــال، فــإن هــذا املنشــور ال يرمــي إىل تغطيــة كل قضايــا حقــوق اإلنســان الــي 
متــس حيــاة املــرأة. وســيجرى الركيــز علــى املســائل التاليــة: احليــاة العامــة والسياســية، والصحــة اجلنســية 
واإلجنابيــة واحلقــوق، واحلــق يف التمتــع مبســتوى معيشــي الئــق، والعنــف ضــد املــرأة، واهلجــرة، والنزاعــات 
واألزمــات، والوصــول إىل العدالــة. ومــن بــني مجيــع هــذه املســائل، يكتســي التعليــم واإلطــار األســري 

أمهيــة خاصــة وســوف يبحثــان بشــكل شــامل.
ويُعــرف باحلــق يف التعليــم يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة )املــادة 13(، واتفاقيــة حقــوق الطفــل )املــادة 28(، واتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال 
التمييــز ضــد املــرأة )املــادة 10(، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )املــادة 24(. وباإلضافــة 
إىل الدعــوة إىل عــدم التمييــز يف التمتــع باحلــق يف التعليــم وجمانيــة التعليــم االبتدائــي للجميــع، يلــزم قانــون 
حقــوق اإلنســان أيضــاً الــدول بالتصــدي للعقبــات احملــددة الــي تعــرض حصــول الفتيــات والنســاء علــى 
التعليــم، مثــل الــزواج املبكــر واحلمــل وعمالــة األطفــال والعنــف. وينبغــي أيضــاً النظــر يف تلبيــة احتياجــات 
الفتيــات اللــوايت يعانــني مــن أشــكال متعــددة مــن التمييــز، مثــل الفتيــات ذوات اإلعاقــة اللــوايت يقمــن 
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يف املناطــق الفقــرية أو الريفيــة وينتمــني إىل األقليــات. ويتطلــب ضمــان املســاواة يف التعليــم توفــري املــوارد 
املاليــة فضــاًل عــن مواصلــة إذكاء الوعــي بأمهيــة تعليــم الفتيــات.

ويُعرف أيضاً باحلق يف املساواة بني الرجل واملرأة يف الزواج واحلياة األسرية يف خمتلف صكوك 
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياســية، واتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة جنســية املــرأة املتزوجــة، 
واتفاقية الرضا بالزواج واحلد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج. ومع ذلك، فإن املرأة تتخلف 
عــن الرجــل يف التمتــع باحلقــوق املتعلقــة باجملــال اخلــاص. وجتــر املــرأة يف العديــد مــن البلــدان علــى الــزواج، 
وال تتمتــع بنفــس احلقــوق فيما يتعلــق بالوصايــة والتبــين، وال يســمح هلــا بنقــل جنســيتها إىل أوالدهــا 
وزوجهــا، وال تتمتــع، علــى قــدم املســاواة بالرجــل، باألهليــة القانونيــة. وتلــزم اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع 
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة الــدول األطــراف باختــاذ "مجيــع التدابــري املناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد 
املــرأة يف كافــة األمــور املتعلقــة بالــزواج والعالقــات العائليــة" )املــادة 16(. ويشــمل ذلــك ضمــان نفــس 
احلــق يف عقــد الــزواج برضاهــا احلــر والكامــل ويف حريــة اختيــار الــزوج، ونفــس احلقــوق واملســؤوليات أثنــاء 
الــزواج وعنــد فســخه، وفيما يتعلــق بأطفاهلــا، ونفــس احلقــوق الشــخصية للــزوج والزوجــة، مثــل احلــق يف 
اختيــار اســم األســرة واملهنــة ونــوع العمــل. ويغطــي هــذا احلكــم أيضــاً احلقــوق املتعلقــة باحلصــول علــى 
املمتلــكات والصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، والــي ســتبحث بشــكل منفصــل يف هــذا الفصــل. ودعــت 
اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، يف توصيتهــا العامــة رقــم 21)1994( بشــأن املســاواة 
يف الــزواج والعالقــات األســرية، الــدول إىل أن تنبــذ حبــزم أيــة أفــكار تدعــو إىل عــدم مســاواة املــرأة بالرجــل 
يف اجملــال اخلــاص، والــي يقرهــا القانــون أو الديــن أو العــرف. والحظــت اللجنــة أيضــاً أن علــى الــدول 
حظــر تعــدد الزوجــات لكونــه خيالــف حــق املــرأة يف املســاواة بالرجــل، وقــد تكــون لــه نتائــج عاطفيــة 

وماليــة خطــرية عليهــا وعلــى مــن تعوهلــم.

حقوق المرأة في الحياة العامة والسياسية ألف-

ظلــت املــرأة تارخييــاً مســتبعدة مــن احليــاة السياســية ومــن عمليــات اختــاذ القــرارات. وتعــود 
بدايــة احلمــالت الداعيــة إىل مشــاركة املــرأة يف الســاحة العامــة والسياســية إىل القرنــني التاســع عشــر 

والعشــرين وال تــزال مســتمرة حــى اليــوم.
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وأثنــاء فــرة احلــرب العامليــة األوىل، اعــرف عــدد قليــل مــن الدميقراطيــات الرملانيــة حبــق املــرأة 
يف التصويــت. ويف عــام 1945، وهــو تاريــخ إنشــاء األمــم املتحــدة، مل يكــن أكثــر مــن نصــف الـــ 51
دولــة مــن الــدول الــي صدقــت علــى امليثــاق يســمح بالتصويــت للنســاء أو اكتفــى فقــط مبنحهــن حقوقــًا

حمــدودة فيما يتعلــق بالتصويــت)23).
وينــص اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان علــى حــق كل فــرد يف االشــراك يف إدارة الشــؤون 
العامــة لبلــده. ومتثلــت إحــدى املهــام األوىل الــي اضطلعــت هبــا جلنــة وضــع املــرأة يف صياغــة اتفاقيــة 
عــام 1952 بشــأن احلقــوق السياســية للمــرأة)24). وتســتند اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز 
ضــد املــرأة إىل اتفاقيــات ســابقة، وتتعلــق املــادة 7 منهــا مبشــاركة املــرأة يف اختــاذ القــرارات يف احليــاة 
السياســية والعامــة. وتكفــل املــادة 7 حــق املــرأة يف التصويــت يف مجيــع االنتخابــات واالســتفتاءات 
العامــة، واألهليــة لالنتخــاب جلميــع اهليئــات الــي ينتخــب أعضاؤهــا باالقــراع العــام، واحلــق يف املشــاركة 
يف صياغــة سياســة احلكومــة ويف تنفيــذ هــذه السياســة، ويف شــغل الوظائــف العامــة، وتأديــة مجيــع املهــام 
العامــة علــى مجيــع مســتويات احلكومــة، واحلــق يف املشــاركة يف املنظمــات غــري احلكوميــة أو اجلمعيــات 
الــي هتتــم باحليــاة العامــة والسياســية للبلــد. وتقتضــي املــادة 8 مــن الــدول األطــراف "اختــاذ مجيــع التدابــري 
املناســبة لتكفــل للمــرأة، علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل، ودون أي متييــز، فرصــة متثيــل حكومتهــا علــى 

املســتوى الــدويل واالشــراك يف أعمــال املنظمــات الدوليــة".
وعلــى الرغــم مــن تأمــني حــق املــرأة يف التصويــت يف مجيــع بلــدان العــامل تقريبــاً، فــإن احلــق يف 
التصويــت قــد يكــون أحيانــاً عــدمي املعــى يف املمارســة العمليــة، حيــث جتعــل شــروط أخــرى التصويــت 
مســتحياًل مــن الناحيــة العمليــة أو صعبــاً للغايــة بالنســبة للرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، مثــل عــدم 
تنظيــم انتخابــات حــرة ونزيهــة، أو انتهــاك حريــة التعبــري، أو انعــدام األمــن، وهــو ما يؤثــر علــى النســاء 
بشــكل غــري متناســب. وال تســتطيع املــرأة يف بعــض البلــدان التســجيل يف قوائــم الناخبــني الفتقارهــا 
لشهادة امليالد أو بطاقات اهلوية الي تصدر للرجال فقط. وتعوق أيضاً عقبات أخرى، مثل األفكار 
النمطيــة والتصــورات التقليديــة ألدوار الرجــل واملــرأة يف اجملتمــع، فضــاًل عــن عــدم إمكانيــة احلصــول علــى 
املعلومــات واملــوارد ذات الصلــة، قــدرة املــرأة أو رغبتهــا يف ممارســة كامــل حقهــا يف التصويــت)25). وميكــن 

Françoise Gaspard, “Unfinished battles: political and public life”, in The Circle of Empowerment: (23(
Twenty-five Years of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Hanna
Beate Schöpp-Schilling and Cees Flinterman, eds. (New York, Feminist Press at the City University

.of New York, 2007), pp. 145–153

املرجع نفسه، الصفحة 148. (24(
املرجع نفسه. (25(
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أن تظــل أمنــاط العمــل التقليديــة للعديــد مــن األحــزاب السياســية واهليــاكل احلكوميــة مبثابــة عقبــات 
حتــول دون اشــراك املــرأة يف احليــاة العامــة، وقــد تتعــرض املــرأة للتثبيــط عــن الســعي إىل شــغل املناصــب 
السياســية بســبب العــبء املــزدوج لعملهــا، والتكلفــة الباهظــة للســعي إىل شــغل املنصــب العــام واحملافظــة 
عليــه، باإلضافــة إىل املواقــف واملمارســات التمييزيــة)26). وعلــى الرغــم مــن فــرض عــدد قليــل فقــط مــن 
البلــدان الــي صدقــت علــى اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ملوانــع قانونيــة متنــع 

ترشــح النســاء لالنتخابــات، فــإن املــرأة ال تــزال ممثلــة متثيــاًل ناقصــاً علــى مجيــع مســتويات احلكومــة.
ويتناول إعالن ومنهاج عمل بيجني على نطاق واسع قضية املرأة يف مواقع السلطة واختاذ 
القرارات. وتلتزم الدول، من خالل إعالن ومنهاج عمل بيجني، باختاذ تدابري ملموسة تكفل وصول 
املــرأة علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل إىل هيــاكل الســلطة وعمليــات اختــاذ القــرارات واملشــاركة الكاملــة 

فيهــا، وزيــادة قــدرة املــرأة علــى املشــاركة يف اختــاذ القــرارات والقيــادة، وفقــاً لتوصيــات اإلعــالن املفصلــة.
وتنطوي األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلدف 3 بشأن تعزيز املساواة بني اجلنسني 
ومتكــني املــرأة، علــى التــزام الــدول بتعزيــز اآلليــات الــي تعطــي للمــرأة صوتــاً يف السياســة ومؤسســات 
احلكــم. ويُبــنّي اســتعراض التقــدم احملــرز يف حتقيــق هــذه األهــداف أن املــرأة تكتســب ببــطء الســلطة 
السياســية، ويعــود الفضــل يف ذلــك إىل نظــام احلصــص والتدابــري اخلاصــة. ومــع ذلــك، فال يــزال التفــاوت 

علــى املســتوى اإلقليمــي قائمــًا)27).
وتوضح اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف توصيتها العامة رقم 25)2004) 
أن مصطلــح "التدابــري اخلاصــة" ميكــن أن يشــمل جمموعــة كبــرية مــن خمتلــف األدوات والسياســات 
واملمارسات التشريعية والتنفيذية واإلدارية وغري ذلك من األدوات والسياسات واملمارسات التنظيمية 
مــن قبيــل برامــج توســيع نطــاق توفــري اخلدمــات أو برامــج الدعــم، وختصيــص و/أو إعــادة ختصيــص 
املــوارد، واملعاملــة التفضيليــة، والتوظيــف والتعيــني والرقيــة للفئــات املســتهدفة، ووضــع أهــداف رقميــة 
مقرونــة جبــدول زمــين، ونظــم احلصــص. وينبغــي اعتمــاد هــذه التدابــري بغيــة حتقيــق املســاواة الفعليــة بــني 

اجلنســني، وهــو ما تقتضيــه االتفاقيــة.

تقريــر املؤمتــر العاملــي الرابــع املعــين باملــرأة، الفصــل األول، القــرار 1، املرفــق الثــاين، الفقــرات 186-181 (26(
و190.

United Nations Department of Public Information, ،انظــر إدارة شــؤون اإلعــالم التابعــة لألمــم املتحــدة (27(
 .“Goal 3: promote gender equality and empower women”, Fact Sheet (DPI/2650 C), September 2010

.www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG_FS_3_EN.pdf :وميكــن االطــالع عليهــا علــى املوقــع التــايل



41 خامسًا- إطار حقوق اإلنسان في الممارسة العملية  

استمرار الحاجة إلى إحراز تقدم لزيادة المشاركة السياسية للمرأة

حيــّدد منهــاج عمــل بيجــني هــدف حتقيــق تــوازن بــني النســاء والرجــال يف مواقــع اختــاذ 
القــرار علــى الصعيــد الوطــين. ومــع ذلــك، فــإن هــدف اإلنصــاف ال يــزال بعيــد املنــال يف العديــد 
مــن البلــدان. ووفقــاً لالحتــاد الرملــاين الــدويل، فــإن النســاء كــن ميثلــن يف املتوســط 21.4 يف املائــة 
من مجيع الرملانيني يف 187 بلداً يف عام 2013. ويظهر مسح أجراه االحتاد الرملاين الدويل 
حتســن املواقــف ومســتوى الوعــي منــذ انعقــاد مؤمتــر بيجــني، ولكــن ذلــك مل يســفر، يف املمارســة 

العمليــة، عــن تغيــريات كبــرية يف تكافــؤ فــرص املــرأة يف الوصــول إىل احليــاة العامــة والسياســية.

أفريقيا جنويب 
أوروباآسيااألمريكتانالصحراء

الشرق األوسط 
ومشال أفريقيا

احمليط 
اهلادئ

النسبة املئوية للرملانيات 
يف متوز/يوليه 2000

12.415.314.516.23.811.9

النسبة املئوية للرملانيات 
يف متوز/يوليه 2013)أ(

21.324.818.824.415.712.8

.www.ipu.org :بيانات متاحة على املوقع التايل )أ(

وقــد اعتمــدت الــدول أشــكااًل خمتلفــة لنظــم احلصــص. وتتمثــل أكثــر هــذه األشــكال شــيوعًا
يف حصــص األحــزاب السياســية واحلصــص التشــريعية وختصيــص املقاعــد. وعــادة ما تكــون حصــص 
األحزاب السياسية طوعية وخاصة بكل حزب من األحزاب، وتكرس لزيادة عدد املرشحات يف حزب 
سياســي أو املمثــالت املنتخبــات مــن خــالل حتديــد النســبة املئويــة للنســاء. ومتثــل احلصــص التشــريعية 
تدابــري سياســاتية وطنيــة ملزمــة تنفــذ مــن خــالل تشــريع مــن التشــريعات وتلــزم مجيــع األحــزاب السياســية 
بــإدراج عــدد معــني مــن النســاء يف قوائــم مرشــحيها لالنتخابــات. ويتمثــل األســلوب اآلخــر يف حجــز 
مقاعــد للنســاء يف الرملــان يف إطــار سياســة وطنيــة تضمــن وجــود عــدد معــني مــن املشــّرعات)28). ومنــذ 

Homa Hoodfar and Mona Tajali, Electoral Politics: Making Quotas Work for Women (London, Women (28(
.Living under Muslim Laws, 2011), pp. 42–49



حقوق المرأة من حقوق اإلنسان42

انعقــاد مؤمتــر بيجــني العاملــي، اعتمــدت الــدول علــى حنــو متزايــد نظــام احلصــص لتعزيــز مشــاركة املــرأة 
ومكافحــة التمييــز وتســريع الوتــرية البطيئــة الــي يتزايــد مــن خالهلــا عــدد النســاء يف احليــاة السياســية. 
وهتــدف هــذه التدابــري إىل التغلــب علــى بعــض العقبــات، وال ســيما احلواجــز املؤسســية والنظاميــة، الــي 

ال تــزال حتــول دون وصــول املــرأة، علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل، إىل الســاحة السياســية.
ومع ذلك، فهذه التدابري ال تكون يف العادة كافية لضمان املساواة إذا ما اعتمدت بطريقة 
منعزلة. وعالوة على ذلك، فهي تتطلب التكيف مع السياق احمللي. وكثرياً ما انتقد ختصيص حصص 
للمــرأة ألســباب خمتلفــة، مثــل اختيــار األحــزاب السياســية أو الزعمــاء السياســيني للمــرأة خلدمــة مصــاحل 
سياســية قــد تتعــارض مــع ضمــان املســاواة أو بســبب قلــة تركيــز نظــام احلصــص علــى االســتحقاقات 
الفعليــة)29). ومــن الضــروري أن يقــرن نظــام ختصيــص حصــص للمــرأة بتدابــري أخــرى لتهيئــة بيئــة مواتيــة 
ملشــاركة املــرأة. وعلــى وجــه التحديــد، لن يُلَمــس األثــر اإلجيــايب لزيــادة متثيــل املــرأة يف احليــاة العامــة 
والسياســية إذا مل مُتّكــن أيضــاً مــن املشــاركة بصــورة نشــطة يف النقاشــات السياســية وممارســة تأثــري فعلــي 

يف اختــاذ القــرارات)30).
ولكــن املشــاركة يف احليــاة العامــة أوســع بكثــري مــن التصويــت يف االنتخابــات أو الرشــح 
للمناصــب العامــة. وقــد أوضحــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة أن املــادة 7 مــن 
االتفاقية تغطي مجيع جماالت احلياة العامة والسياسية، ومن مث، فهي ال تقتصر على اجملاالت احملددة 
يف املادة نفسها. وترى اللجنة أن احلياة السياسية والعامة لبلد من البلدان هي مفهوم واسع النطاق، 
وميكــن أن يشــري إىل ممارســة الســلطة السياســية، وحتديــداً الســلطات التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة 
واإلداريــة، ومجيــع جوانــب اإلدارة العامــة وصياغــة السياســات وتنفيذهــا علــى األصعــدة الــدويل والوطــين 
واإلقليمــي واحمللــي. ويشــمل حــق املــرأة يف املشــاركة أيضــاً املشــاركة يف اجملتمــع املــدين واهليئــات العامــة 
واجملالــس احملليــة وأنشــطة األحــزاب السياســية والنقابــات والرابطــات املهنيــة أو الصناعيــة واملنظمــات 
النســائية واملنظمــات اجملتمعيــة وغريهــا مــن املنظمــات املعنيــة باحليــاة العامــة والسياســية. وتشــدد توصيــة 
اللجنــة العامــة رقــم 23)1997( بشــأن مشــاركة املــرأة يف احليــاة السياســية والعامــة علــى حتمــل الــدول 
مســؤولية تعيــني املــرأة يف املناصــب القياديــة العليــا، علــى مجيــع األصعــدة احلكوميــة )احمللــي والوطــين 
والــدويل(، ومجيــع اهليئــات احلكوميــة، والقضــاء، وتشــجيع األحــزاب السياســية علــى أن حتــذو حذوهــا. 

املرجع نفسه، الصفحات 43-45 و57-50. (29(
”Farzana Bari, “Women’s political participation: issues and challenges، مشــروع، شــعبة األمــم املتحــدة  (30(

.(EGM/WPD-EE/2005/EP.12), 3 November 2005, p. 6 باملــرأة  للنهــوض 
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وينبغــي للــدول ضمــان حصــول املــرأة علــى املعلومــات واختــاذ تدابــري لتذليــل العقبــات مــن قبيــل األميــة 
واللغــة والفقــر والعقبــات الــي تعــوق حريــة املــرأة يف التنقــل.

وتكتســي مشــاركة املــرأة حتديــداً يف عمليــات بنــاء الســالم وصنــع الســالم أمهيــة خاصــة إذا 
أريــد إعــادة بنــاء جمتمعــات ما بعــد املنازعــات علــى أســاس احــرام حقــوق اإلنســان والقيــم الدميقراطيــة. 
ويعــرف قــرار جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة رقــم 1325)2000( والقــرارات املتعلقــة مبتابعتــه 
والتقارير املتعلقة باملرأة والســالم واألمن باملســامهة اهلامة للمرأة يف بناء الســالم، ويدعو إىل زيادة متثيل 
املــرأة علــى مجيــع مســتويات اختــاذ القــرار يف مجيــع آليــات منــع الصراعــات وإدارهتــا وحلهــا. وســيجري 

تنــاول هــذا املوضــوع مبزيــد مــن التعمــق يف الفــرع "واو" أدنــاه.

المدافعات عن حقوق اإلنسان

يعرف اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية 
حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية املعــرف هبــا عامليــاً، واملعــروف أيضــاً باســم إعــالن املدافعــني عــن 
حقــوق اإلنســان، بالــدور اهلــام للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك دور املدافعــات عــن هــذه 

احلقــوق، وحيــدد حقــوق مجيــع املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والتزامــات الــدول.
وقد وجهت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان االنتباه إىل التحديات 
اخلاصة الي تواجهها املدافعات عن حقوق اإلنسان ومن يدافعون عن حقوق املرأة والقضايا اجلنسانية 
)A/HRC/16/44(. وتتعــرض املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان للمخاطــر ذاهتــا الــي يتعــرض هلــا املدافعــون 
اآلخــرون عــن حقــوق اإلنســان ولكنهــن، كنســاء، جيــري اســتهدافهن أيضــاً بتهديــدات جنســانية وعنــف 
جنساين أو يتعرضن هلذه التهديدات أو هذا العنف)31). واألسباب الكامنة وراء استهداف املدافعات 
عــن حقــوق اإلنســان متعــددة اجلوانــب ومعقــدة، وتتوقــف علــى الســياق احملــدد الــذي تعمــل فيــه املدافعــة 
عــن حقــوق اإلنســان. وكثــرياً ما يُنظــر إىل عمــل املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان علــى أنــه متــرد علــى 
املفاهيــم التقليديــة املتعلقــة باألســرة واألدوار اجلنســانية يف اجملتمــع، وهــو ما قــد يــؤدي إىل تأليــب عامــة 
الســكان والســلطات عليهــن. وبســبب هــذا، جيــري تعريــض املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان للوصــم 
والنبــذ مــن ِقبــل قيــادات اجملتمــع احمللــي واجلماعــات الدينيــة واأُلســر واجملتمعــات احملليــة الــي تعتــر أهنــن 

يشــكلن، مــن خــالل أنشــطتهن، خطــراً يهــدد الديــن أو الشــرف أو الثقافــة.

إمناكــوالدا بارشــيا، "االســتجابات العاجلــة للمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان الالئــي يواجهــن األخطــار" (31(
.iii الصفحــة  حزيران/يونيــه 2011(،  التنميــة،  يف  النســاء  حقــوق  )مجعيــة 
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وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن النشــاط ذاتــه أو ما يعملــن جاهــدات علــى حتقيقــه )مثــل إعمــال 
حقوق املرأة أو أية حقوق متعلقة بنوع اجلنس( جيعلهن أيضاً أهدافاً لالعتداءات. وتصبح أيضاً أسر 
املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان أهدافــاً للتهديــدات والعنــف، هبــدف ثنيهــن عــن مواصلــة عملهــن. وقــد 
أقــرت املقــررة اخلاصــة املعنيــة حبالــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان أن املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان 
أكثــر عرضــة مــن نظرائهــن الذكــور لبعــض أشــكال العنــف وغــري ذلــك مــن االنتهــاكات، والتحامــل 
واإلقصــاء والتطليــق. ومــن مث، فــإن مــن املهــم تدعيــم آليــات احلمايــة واالســتجابات األخــرى، علــى كل 

مــن املســتويني احمللــي والــدويل، لشــواغلهن احملــددة.
وقــد أوصــت املقــررة اخلاصــة الــدول بضمــان إدراج املنظــور اجلنســاين وتلبيــة االحتياجــات 
احملــددة للمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان يف برامــج محايــة املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان. وجيــب أن 
يشــمل ذلــك إجــراء حتقيــق فــوري يف أعمــال الرهيــب والتهديــد والعنــف واالنتهــاكات األخــرى ضــد 
املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان، ســواء تلــك الــي ترتكبهــا جهــات تابعــة للدولــة أو جهــات غــري تابعــة 
للدولــة. بيــد أن الوضــع العملــي كثــرياً ما يــرك املدافعــات عــن حقــوق اإلنســان دون آليــات محايــة فعالــة.

وعلى الرغم من أن املسؤولية األوىل عن محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان عند هتديدهم 
ومهامجتهــم تقــع علــى عاتــق الدولــة، فــإن علــى اجملتمــع الــدويل وكذلــك وحــدات األمــم املتحــدة املوجــودة 
يف امليــدان أيضــاً مســؤولية دعمهــم ومحايتهــم، مــع وضــع املبــادئ األساســية اخلاصــة بالســرية وعــدم 

اإلضــرار واملوافقــة الواعيــة للشــخص املعــين يف االعتبــار.

الحق في الحصول على جنسية

ترتبــط قــدرة املــرأة علــى املشــاركة يف احليــاة العامــة والسياســية ارتباطــاً كامــاًل بقدرهتــا علــى 
املطالبــة حبــق املواطنــة واحلقــوق املتصلــة باجلنســية. وتدعــو اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز 
ضــد املــرأة الــدول إىل أن "متنــح املــرأة حقوقــاً مســاوية حلقــوق الرجــل يف اكتســاب جنســيتها أو تغيريهــا 
أو االحتفــاظ هبــا" وأن "تضمــن بوجــه خــاص أال يرتــب علــى الــزواج مــن أجنــي، أو علــى تغيــري الــزوج 
جلنســيته أثنــاء الــزواج، أن تتغــري تلقائيــاً جنســية الزوجــة، أو أن تصبــح بال جنســية، أو أن تفــرض عليهــا 
جنســية الــزوج" )املــادة 9(. وتلــزم أيضــاً الــدول األطــراف بــأن "متنــح املــرأة حقــاً مســاوياً حلــق الرجــل 
فيما يتعلق جبنسية أطفاهلما". وأوضحت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أن اجلنسية ال غى عنها 
للمشــاركة الكاملــة يف اجملتمــع، وأن احلرمــان منهــا يؤثــر تأثــرياً بالغــاً علــى التمتــع باحلقــوق األخــرى مثــل 
احلــق يف التصويــت، والتقــدم لشــغل وظيفــة عامــة، واحلصــول علــى املنافــع العامــة واختيــار حمــل اإلقامــة. 
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وتلــزم املــادة 15 الــدول األطــراف بــأن "تعــرف للمــرأة باملســاواة مــع الرجــل أمــام القانــون"، فضــاًل عــن 
منحهــا أهليــة قانونيــة مماثلــة ألهليــة الرجــل يف املســائل املدنيــة. وأوضحــت اللجنــة كذلــك أن أي قيــد 
يف هــذا اجملــال حيــد بشــكل خطــري مــن قــدرة املــرأة علــى إعالــة نفســها ومــن هــم يف كنفهــا. والحظــت 
اللجنــة أيضــاً بانزعــاج العــدد الكبــري مــن التحفظــات الــي أدخلــت علــى املــواد 9 و15 و16، ودعــت 

الــدول إىل ســحبها وإىل ســن وإنفــاذ تشــريعات تتماشــى مــع هــذه املــواد.

الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية باء-

تُعــرَّف الصحــة اإلجنابيــة يف برنامــج عمــل املؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة بأهنــا "حالــة رفــاه 
كامــل بدنيــاً وعقليــاً واجتماعيــاً يف مجيــع األمــور املتعلقــة باجلهــاز التناســلي ووظائفــه وعملياتــه، وليســت 
جمــرد الســالمة مــن املــرض أو اإلعاقــة". ويف عــام 2004، عــّرف املقــرر اخلــاص املعــين حبــق كل إنســان 
يف التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة الصحــة اجلنســية بأهنــا حالــة مــن الرفــاه 
البــدين والعاطفــي والعقلــي واالجتماعــي مرتبطــة باحليــاة اجلنســية وليســت جمــرد اخللــو مــن مــرض أو خلــل 
وظيفي أو اعتالل ما )E/CN.4/2004/49(. ويستند هذا التعريف إىل االعراف الوارد يف برنامج العمل 
والذي مفاده أن الصحة اجلنسية ترمي إىل "حتسني نوعية احلياة والعالقات الشخصية، ال جمرد تقدمي 

املشــورة والرعايــة الطبيــة فيما يتعلــق باإلجنــاب واألمــراض الــي تنتقــل باالتصــال اجلنســي".
وترتبــط الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة للمــرأة بالعديــد مــن حقــوق اإلنســان، مبا فيهــا احلــق يف 
احلياة واحلق يف عدم التعرض للتعذيب واحلق يف الصحة واحلق يف اخلصوصية واحلق يف التعليم وحظر 
التمييــز. وأوضحــت كل مــن اللجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة واللجنــة املعنيــة 
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة أن حــق املــرأة يف الصحــة يشــمل صحتهــا اجلنســية واإلجنابيــة. ويعــين 
هــذا أن الــدول ملزمــة باحــرام احلقــوق املتعلقــة بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة للمــرأة ومحايتهــا وإعماهلــا. 
ويؤكــد املقــرر اخلــاص املعــين باحلــق يف الصحــة حــق املــرأة يف احلصــول علــى خدمــات وســلع ومرافــق 
تتصــل بالرعايــة الصحيــة اإلجنابيــة وتتميــز مبا يلــي: )أ( التوافــر بأعــداد كافيــة؛ )ب( إمكانيــة احلصــول 

.(A/61/338( جــودة النوعيــة )عليهــا فعليــاً واقتصاديــاً؛ )ج( إمكانيــة احلصــول عليهــا دون متييــز؛ )د
وعلى الرغم من هذه االلتزامات، هناك انتهاكات متكررة حلقوق املرأة يف الصحة اجلنسية 
واإلجنابيــة. وتتخــذ هــذه االنتهــاكات أشــكااًل عديــدة، مثــل احليلولــة دون احلصــول علــى اخلدمــات الــي 
حتتــاج إليهــا املــرأة فقــط، أو توفــري خدمــات ذات نوعيــة رديئــة، أو رهــن احلصــول علــى اخلدمــات بــإذن 
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مــن طــرف ثالــث، أو اختــاذ إجــراءات دون موافقــة املــرأة، مبــا يف ذلــك التعقيــم القســري، والفحــوص 
القسرية للتحقق من العذرية، واإلجهاض القسري. وتتعرض حقوق املرأة يف الصحة اجلنسية واإلجنابية 

للخطــر أيضــاً حينمــا ُتشــّوه أعضاؤهــا التناســلية ويُفــرض عليهــا الــزواج املبكــر.
وغالبــاً ما تكــون انتهــاكات حقــوق املــرأة يف الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة ممتــدة اجلــذور يف 
القيــم االجتماعيــة املتصلــة باحليــاة اجلنســية للمــرأة. وتــرى املفاهيــم الذكوريــة املتعلقــة بــدور املــرأة داخــل 
األســرة أن قيمــة املــرأة تتوقــف يف أغلــب األحيــان علــى قدرهتــا علــى اإلجنــاب. وينطــوي الــزواج املبكــر 
واحلمــل أو احلمــل املتكــرر علــى فــرات متقاربــة، والــذي حيــدث يف الغالــب نتيجــة الســعي إىل إجنــاب 
ذريــة مــن الذكــور بســبب تفضيــل األبنــاء علــى البنــات، علــى آثــار مدمــرة لصحــة املــرأة قــد تنتهــي 
بوفاهتــا أحيانــاً. وكثــرياً ما تــالم املــرأة أيضــاً علــى العقــم، فتنبــذ وتتعــرض، نتيجــة لذلــك، لشــى أشــكال 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
وتكفــل اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة حــق املــرأة يف أن تقــرر، علــى 
قــدم املســاواة مــع الرجــل، "حبريــة وبــإدراك للنتائــج، عــدد أطفاهلــا والفاصــل بــني الطفــل والــذي يليــه، وىف 
احلصول على املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق" )املادة 16). 
وتبــنّي االتفاقيــة أيضــاً أن حــق املــرأة يف التعليــم يشــمل "إمكانيــة احلصــول علــى معلومــات تربويــة حمــددة 
تســاعد علــى كفالــة صحــة األســر ورفاههــا، مبــا يف ذلــك املعلومــات واإلرشــادات الــي تتنــاول تنظيــم 
األســرة" )املادة 10(. وعالوة على ذلك، تعتر الصحة اجلنســية واإلجنابية عنصراً أساســياً من عناصر 
احلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة. وقــد يؤثــر أيضــاً دور املــرأة يف 

اإلجنــاب علــى متتعهــا باحلقــوق األخــرى مثــل احلــق يف التعليــم والعمــل.
وينــص منهــاج عمــل بيجــني علــى أن "حقــوق اإلنســان للمــرأة تشــمل حقهــا يف أن تتحكــم 
وأن تبت حبرية ومسؤولية يف املسائل املتصلة حبياهتا اجلنسية، مبا يف ذلك صحتها اجلنسية واإلجنابية، 
وذلــك دون إكــراه أو متييــز أو عنــف". وتوصــي جلنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، يف توصيتهــا 
العامــة رقــم 24)1999( بشــأن املــرأة والصحــة، الــدول بــأن متنــح األولويــة "ملنــع احلمــل غــري املرغــوب 
فيــه، عــن طريــق تنظيــم األســرة والتثقيــف اجلنســي". وأوضحــت اللجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة، يف تعليقهــا العــام رقــم 14)2000( بشــأن احلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى مــن 
الصحــة ميكــن بلوغــه، أن توفــري خدمــات الرعايــة الصحيــة لألمومــة هــو مبثابــة االلتــزام األساســي الــذي 
ال ميكــن عــدم الوفــاء بــه حتــت أي ظــرف مــن الظــروف، وعلــى الــدول األطــراف التزامــات مباشــرة باختــاذ 

خطــوات مدروســة وملموســة وهادفــة مــن أجــل إعمــال احلــق يف الصحــة يف ســياق احلمــل والــوالدة.
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إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية

يتطلــب حــق املــرأة يف أن تقــرر حبريــة ومســؤولية، عــدد أطفاهلــا والفــرة الفاصلــة بــني إجنــاب 
طفــل وآخــر، وىف احلصــول علــى املعلومــات والتثقيــف والوســائل الكفيلــة بإعمــال هــذا احلــق، االهتمــام 
بإمكانيــة حصوهلــا علــى املعلومــات املتعلقــة بالوســائل احلديثــة ملنــع احلمــل والتثقيــف اجلنســي الشــامل.

حصول المرأة على الوسائل الحديثة لمنع الحمل

أفاد صندوق األمم املتحدة للســكان عن وجود 1.4 مليار امرأة يف ســن اإلجناب 
)مــا بــني 15 و49 ســنة( يف عــام 2008، وال ترغــب 818 مليــون امــرأة منهــن، أي أكثــر مــن 
النصف، يف احلمل. ومن بني هؤالء النســاء، تســتخدم 603 ماليني امرأة وســائل منع احلمل 
احلديثــة وال تلجــأ 215 مليــون امــرأة إىل هــذه الوســائل. وتعــزى الغالبيــة العظمــى مــن حــاالت 
احلمــل غــري املقصــود إىل عــدم تلبيــة االحتياجــات مــن وســائل منــع احلمــل احلديثــة. ومــن بــني 
النســاء اللــوايت محلــن عــن غــري قصــد، ال تســتخدم 66 يف املائــة منهــن أيــة وســيلة ملنــع احلمــل، 
وتعتمــد 16 يف املائــة منهــن علــى الطــرق التقليديــة، مثــل االمتنــاع الــدوري عــن املعاشــرة اجلنســية 
والعــزل، الــي تتســم مبعــدالت إخفــاق تفــوق معــدالت الطــرق احلديثــة. وتشــكل إمكانيــة تعــرض 
النســاء والفتيــات لإلصابــة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية وغــريه مــن األمــراض املنقولــة جنســيًا

إحــدى النتائــج اخلطــرية األخــرى لعــدم اســتخدام وســائل منــع احلمــل احلديثــة.

ويؤثر عدم حصول املرأة على معلومات عن وسائل منع احلمل تأثرياً مباشراً على حقها يف 
أن تقرر بشــأن عدد أطفاهلا والفرة الفاصلة بني إجناب طفل وآخر، وكذلك على حقها يف الصحة. 
وأوضحــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف توصيتهــا العامــة رقــم 21)1994( أنــه 
"كيمــا تتخــذ املــرأة قــراراً مســتنرياً بشــأن وســائل منــع احلمــل املأمونــة واملوثــوق فيهــا، جيــب أن تتوفــر هلــا 
معلومــات عــن وســائل منــع احلمــل وعــن اســتخدامها، وأن يكفــل هلــا احلصــول علــى الثقافــة اجلنســية 
وخدمــات تنظيــم األســرة، حســبما تنــص علــى ذلــك املــادة 10)ح( مــن االتفاقيــة". وينبغــي أن تكــون 
هذه املعلومات دقيقة من الناحية العلمية وخالية من التمييز. ويتمتع املمارسون باحلق يف االستنكاف 
الضمــريي، ولكــن جيــب أال تــؤدي محايــة هــذا احلــق إىل انتهــاك حــق املــرأة يف احلصــول علــى معلومــات 
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دقيقــة وموضوعيــة عــن وســائل منــع احلمــل. وقــد رأت احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان، علــى ســبيل 
املثال، أنه ال جيوز للصيادلة رفض بيع وسائل منع احلمل على أساس معتقداهتم الدينية الشخصية)32). 
وأوضحــت جلنــة حقــوق الطفــل، يف تعليقهــا العــام رقــم 4)2003( بشــأن صحــة املراهقــني ومنوهــم، أنــه 
"ينبغــي للــدول األطــراف أن تكفــل إمكانيــة وصــول ]املراهقــني[ إىل املعلومــات املالئمــة ]بشــأن القضايــا 
اجلنســية واإلجنابيــة، مبا فيهــا تلــك املتعلقــة بتنظيــم األســرة ووســائل منــع احلمــل والوقايــة مــن العــدوى 
باألمراض املنقولة جنسياً[، بغض النظر عن احلالة الزواجية، واملوافقة املسبقة من الوالدين أو األوصياء.

إمكانية الحصول على الخدمات واألدوية

يشــكل ضمــان حصــول املــرأة علــى اخلدمــات الــي حتتــاج إليهــا النســاء فقــط أحــد التدابــري 
الرئيســية للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة. ويكتســي ضمــان توافــر هــذه اخلدمــات واألدويــة وســهولة 
احلصول عليها وجودهتا والقبول هبا أمهية أساسية يف كفالة حقوق املرأة يف الصحة اجلنسية واإلجنابية. 
ورأت كذلــك اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، يف توصيتهــا العامــة رقــم 24)1999(، 
"أنــه ملــن قبيــل التمييــز أن ترفــض الدولــة الطــرف أن تكفــل قانونــاً للمــرأة أداء خدمــات معينــة يف جمــال 
الصحة اإلجنابية"، وأبرزت أن "القوانني الي جترم اإلجراءات الطبية الي ال حتتاج إليها إال املرأة، والي 
تعاقــب مــن جُتــرى هلــن تلــك اإلجــراءات" هــي عقبــات حتــول دون حصــول املــرأة علــى الرعايــة الصحيــة.

287 امرأة أثناء الوالدة يف عام 2010. وباإلضافة إىل  وتشري التقديرات إىل وفاة 000
ذلك، يقدر عدد النساء اللوايت يعانني من إصابات وحاالت عدوى وأمراض وإعاقات طويلة األجل 
ترتبط باحلمل حبوايل 10 ماليني سنوياً. ويشكل ضمان حصول اجلميع على الرعاية املتخصصة عند 
الــوالدة والرعايــة التوليديــة الطارئــة، والرعايــة الالحقــة للــوالدة، ومنــع اإلجهــاض غــري املأمــون والتوســع يف 

اســتخدام وســائل منع احلمل املتاحة بعض التدخالت الفعالة للحد من وفيات وأمراض األمومة.
ويف قضيــة ألــني دا ســيلفا بيمنتــل تيكســريا )متوفــاة( ضــد الرازيــل)33)، توفيــت الضحيــة، 
وهــي امــرأة مــن أصــل أفريقــي، بعــد والدة جنــني ميــت وتعرضهــا ملضاعفــات خطــرية بعــد الــوالدة. 
وأســفر التشــخيص اخلاطــئ للمضاعفــات الــي كانــت تعــاين منهــا الضحيــة، والتأخــري يف عــالج هــذه 
املضاعفــات، والتأخــري يف إحالتهــا إىل مستشــفى أفضــل جتهيــزاً، وعــدم تبــادل ســجالهتا الطبيــة بــني 

Pichon and Sajous v. France, application No. 49853/99، احلكم املؤرخ 2 تشرين األول/أكتوبر 2001. (32(
اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، البــالغ رقــم 2008/17، اآلراء املعتمــدة يف 25 متــوز/ (33(

.2001 يوليــه
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املرافــق الصحيــة، وعــدم التصــدي يف وقــت الحــق هلــذه األخطــاء وتصحيحهــا علــى النحــو املالئــم، إىل 
اســتنتاج وقــوع انتهــاكات لالتفاقيــة.

وخلصت اللجنة إىل أن الدولة الطرف قد أخّلت بالتزاماهتا مبوجب املادة 12 )فيما يتعلق 
العدالــة(،  إىل  بالوصــول  )فيما يتعلــق  واملــادة 2)ج(  الصحيــة(  اخلدمــات  علــى  احلصــول  باحلــق يف 
واملــادة 2)ه( )فيما يتعلــق ببــذل العنايــة الواجبــة لتنظيــم أنشــطة اجلهــات اخلاصــة املــزودة باخلدمــات 
الصحيــة( باالقــران مــع املــادة 1 مــن االتفاقيــة. وأكــدت اللجنــة يف قرارهــا أن الدولــة مســؤولة مســؤولية 
مباشــرة عــن تصرفــات املؤسســات الطبيــة اخلاصــة حينمــا تقــدم خدماهتــا الطبيــة إىل مصــادر خارجيــة، 
وأهنــا حتتفــظ دائمــاً بواجــب تنظيــم ومراقبــة مؤسســات الرعايــة الصحيــة اخلاصــة مبا يتماشــى مــع التزاماهتــا 
ببــذل العنايــة الواجبــة. والحظــت اللجنــة كذلــك أن علــى الدولــة ضمــان أن تلــي اخلدمــات الصحيــة 
الــي تتيحهــا لألمهــات االحتياجــات احملــددة للمــرأة، والتنفيــذ العملــي للسياســات املتعلقــة بصحــة األم، 

وتوفــري ســبل انتصــاف قضائــي كافيــة ومحايــة فعالــة دون متييــز.
ويشــمل ضمــان احلصــول علــى خدمــات صحــة جنســية وإجنابيــة مأمونــة ومعقولــة التكلفــة 
ضــرورة ضمــان إمكانيــة اإلجهــاض املأمــون واملعقــول التكلفــة. وعلــى الرغــم مــن أن إمكانيــة احلصــول 
علــى وســائل منــع احلمــل احلديثــة وتنظيــم األســرة يقلــالن مــن خطــر حــدوث احلمــل غــري املرغــوب فيــه، 
فال توجد طريقة فعالة ملنع احلمل بنسبة 100 يف املائة. ويؤكد عمل آليات حقوق اإلنسان أن على 
الــدول ضمــان إمكانيــة اإلجهــاض علــى األقــل يف حالــة وجــود هتديــد حليــاة املــرأة أو لصحتهــا، أو يف 
حالة حدوث محل نتيجة االغتصاب أو ســفاح احملارم)34). وأفادت أيضاً اللجنة املعنية بالقضاء على 
التمييــز ضــد املــرأة، يف توصيتهــا العامــة رقــم 24)1999(، بأنــه "ينبغــي القيــام، كلمــا أمكــن، بتعديــل 
التشــريعات الــي جتــرم اإلجهــاض، بغيــة ســحب التدابــري العقابيــة املفروضــة علــى النســاء الالئــي جيــري 
إجهاضهــن". وجــرى التشــديد أيضــاً علــى عــدم جتــرمي خدمــات اإلجهــاض يف منهــاج عمــل بيجــني 
الــذي أوصــى الــدول أن تنظــر يف اســتعراض القوانــني الــي تنــص علــى اختــاذ إجــراءات عقابيــة ضــد املــرأة 

انظــر علــى ســبيل املثــال، اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان، التوصيــة العامــة رقــم 28)2000( بشــأن املســاواة  (34(
 ،CCPR/C/GTM/CO/3( يف احلقوق بني الرجال والنساء، الفقرة 11، ومالحظاهتا اخلتامية بشأن غواتيماال

الفقــرة 20( واجلمهوريــة الدومينيكيــة )CCPR/C/DOM/CO/5، الفقــرة 15).
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الــي جتــري إجهاضــاً غــري قانــوين)35). وجيــب، يف مجيــع األحــوال، أن تكــون اخلدمــات الصحيــة فيمــا بعــد 
اإلجهــاض ميســرة ومأمونــة ومعقولــة التكلفــة. واإلجهــاض غــري املأمــون هــو الســبب الرئيســي لوفيــات 
وأمراض األمومة، ومن مث، فإن ضمان أن تكون خدمات اإلجهاض متاحة ومأمونة يُعّد أيضاً جانبًا

هامــاً مــن التــزام الدولــة بضمــان جنــاة املــرأة مــن املــوت بســبب احلمــل.

اجتهادات هيئات المعاهدات بشأن اإلجهاض

 ،2007/1608 ل. م. ر. ضد األرجنتين )اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، البالغ رقم
اآلراء المعتمدة في 29 آذار/مارس 2011(

ل. م. ر. هــي فتــاة قاصــر تعــاين مــن إعاقــة عقليــة، وقــد محلــت نتيجــة تعرضهــا 
لالغتصــاب مــن طــرف عمهــا. وحرمــت مــن اإلجهــاض القانــوين. وخلصــت اللجنــة إىل حــدوث 
انتهاك للمادة 7 من العهد )التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة الالإنسانية أو املهينة(، ألن 
الدولــة مل تكفــل حقهــا يف إهنــاء احلمــل )الــذي يتوافــق يف هــذه احلالــة مــع القانــون األرجنتيــين(، 
وهــو ما "ســبب هلــا معانــاة بدنيــة وعقليــة شــّكلت انتهــاكاً للمــادة 7 من العهــد، بــل انتهــاكًا

خطــرياً بوجــه خــاص ألن الضحيــة فتــاة ذات إعاقــة". ودعــت اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن 
توفــر للضحيــة ســبل انتصــاف، مبــا يف ذلــك تقــدمي التعويــض الــكايف.

الفقــرة 106)ك(.  الثــاين،  املرفــق  القــرار 1،  األول،  الفصــل  باملــرأة،  املعــين  الرابــع  العاملــي  املؤمتــر  تقريــر  (35(
ويف عــام 2011، قــدم املقــرر اخلــاص املعــين باحلــق يف الصحــة تقريــراً إىل اجلمعيــة العامــة )A/66/254( بشــأن 
جتــرمي خدمــات الصحــة اإلجنابيــة وفــرض قيــود قانونيــة أخــرى عليهــا، مبــا يف ذلــك اإلجهــاض. وخلــص إىل 
أنــه "جيــب علــى الــدول اختــاذ التدابــري الالزمــة لكفالــة إتاحــة خدمــات اإلجهــاض املأمونــة واملشــروعة وتيســري 
احلصــول عليهــا والتأكــد مــن جودهتــا. بيــد أن هــذه اخلدمــات املأمونــة لن تتوفــر مبجــرد إلغــاء جترميهــا"، ودعــا 
الــدول إىل "عــدم جتــرمي اإلجهــاض"، و"النظــر، كتدبــري مؤقــت، يف أمــر صياغــة سياســات وبروتوكــوالت مــن 
قبــل الســلطات املســؤولة، بغــرض فــرض وقــف لتطبيــق القوانــني اجلنائيــة املتعلقــة باإلجهــاض". وباإلضافــة إىل 
ذلــك، جيــب أن تكــون اخلدمــات الطبيــة بعــد اإلجهــاض، بغــض النظــر عــن مشــروعية اإلجهــاض، متاحــة 

بشــكل دائــم ومأمونــة وميســرة.
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ك. ل. ضــد بيــرو )اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، البــالغ رقــم 2003/1153، 
اآلراء المعتمدة في 24 تشــرين األول/أكتوبر 2005(

ك. ل. هــي فتــاة عمرهــا 17 ســنة، وقــد اكتشــف أن جنينهــا يعــاين مــن حالــة حتــول 
دون بقائــه علــى قيــد احليــاة ألكثــر مــن بضعــة أيــام بعــد والدتــه. وطلبــت الســيدة ك. ل. إجــراء 
عمليــة إجهــاض، ولكــن اخلدمــة الــي طلبتهــا قوبلــت بالرفــض ألن اإلجهــاض يكــون قانونيــًا
إلنقــاذ حيــاة األم وال يكــون كذلــك يف حــاالت تشــوه اجلنــني. واضطــرت الســيدة ك. ل. إىل 
مواصلــة احلمــل إىل أن اســتوىف مدتــه، وأرضعــت الوليــد الــذي تــويف بعــد أربعــة أيــام مــن والدتــه. 
وخلصــت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان، يف ســياق الكشــف عــن حــدوث انتهــاك للمــادة 7، 
أن االكتئــاب واالضطــراب العاطفــي الــذي عانــت منــه فتــاة يف الســابعة عشــرة مــن العمــر ميثــل 
النتائــج املتوقعــة لعــدم مســاح الدولــة هلــا بإجــراء إجهــاض عالجــي. )ويالحــظ أن الدولــة الطــرف 

مل تتعــاون يف اإلجــراءات املتعلقــة هبــذا البــالغ(.

ل. ك. ضــد بيــرو )اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، البــالغ رقــم 2009/22، 
اآلراء المعتمــدة فــي 17 تشــرين األول/أكتوبــر 2011(

ل. ك. هي فتاة قاصر وقعت ضحية لالعتداء اجلنسي، وحاولت االنتحار حينما 
اكتشــفت أهنــا حامــل نتيجــة هلــذا االعتــداء. وجنــت مــن حماولــة االنتحــار هــذه ولكنهــا تعرضــت 
إلصابــات خطــرية، مبــا يف ذلــك إصابــة عمودهــا الفقــري، وهــو مــا كان يســتدعي إجــراء جراحــة 
عاجلــة هلــا. وطلبــت هــي ووالدهتــا إجــراء إجهــاض قانــوين حــى يتســى إجــراء هــذه العمليــة. 
ورفــض املستشــفى هــذا الطلــب، مدعيــاً أن حيــاة الضحيــة ليســت يف خطــر. وبعــد مــرور ثالثــة 
أشــهر ونصف وعقب تعرضها إلجهاض تلقائي، أجريت هلا يف األخري هذه العملية، ولكنها 
تعاين حالياً من شــلل ميتد من الرقبة إىل أســفل اجلســم، ومل تســتعد ســوى جزء فقط من القدرة 
على حتريك يديها. وخلصت اللجنة إىل حدوث انتهاك حلقها يف الصحة، ألن القرار املتعلق 
باإلجهاض مل يراع مبا فيه الكفاية الضرر الذي سيلحق بصحتها العقلية والبدنية. وقد تتطلب 
حالتهــا الصحيــة إجــراء العمليــة اجلراحيــة واإلجهــاض العالجــي علــى حــد ســواء، ال ســيما يف 

ظــل الظــروف اخلاصــة هبــا )ســنها وحماولــة االنتحــار واالعتــداء اجلنســي(.
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وفيما يتعلــق بإمكانيــة احلصــول علــى األدويــة، أدرجــت منظمــة الصحــة العامليــة يف قائمتهــا 
النموذجيــة لألدويــة األساســية وســائل منــع احلمــل احلديثــة، مبا فيهــا الوســائل العاجلــة ملنــع احلمــل. 
واعــرف املقــرر اخلــاص املعــين باحلــق يف الصحــة بــأن احلصــول علــى األدويــة لضمــان الصحــة اجلنســية 
واإلجنابية قد خيضع يف بعض األحيان لقيود تســتند إىل اعتبارات سياســية أو ثقافية أو قانونية عوض 
اســتنادها إىل االعتبــارات الطبيــة، ودعــا الــدول إىل "احلــرص علــى االســتناد إىل االحتياجــات الصحيــة 
والدالئــل يف إتاحــة احلصــول علــى األدويــة األساســية لعــالج ... الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة ... وعــدم 
فرض قيود انطالقاً من اعتبارات غري ذات أثر وال تتعلق بالصحة" )A/HRC/23/42، الفقرة 73)ب((.

الموافقة

يعــين ضمــان حقــوق املــرأة يف الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة وجــوب احــرام قــدرة املــرأة علــى 
اختــاذ القــرارات املتعلقــة جبســدها. وقــد انتقــدت آليــات حقــوق اإلنســان شــرط موافقــة طــرف ثالــث 
للحصــول علــى خدمــات معينــة واعترتــه منافيــاً حلقــوق املــرأة)36). وعلــى ســبيل املثــال، اعتــرت اللجنــة 
املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم 28)2000(، أن األحكام القانونية الي تشرط موافقة 

الــزوج إلجــراء عمليــة تعقيــم لزوجتــه تشــكل انتهــاكاً حلــق املــرأة يف اخلصوصيــة.
وترى اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف توصيتها العامة رقم 19)1992(، 
أن التعقيــم أو اإلجهــاض القســريني ينطويــان علــى أثــر ســيء علــى الصحــة اجلســدية والنفســية للمــرأة، 
وفيهمــا انتهــاك حلقوقهــا يف أن تقــرر عــدد أطفاهلــا والفــرة الفاصلــة بــني اجنــاب طفــل وآخــر. ويف قضيــة 
أ. س. ضــد هنغاريــا)37)، أجــرى طبيــب يعمــل يف أحــد املستشــفيات العامــة تعقيمــاً قســرياً ملريضــة دون 

اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 24)1999( بشــأن املــرأة والصحــة،  (36(
 ،CEDAW/C/IDN/CO/5( وتعليقاهتــا علــى تقاريــر الــدول األطــراف، مثــل تعليقاهتــا علــى تقريــري إندونيســيا
الفقرة 16( وتركيا )A/52/38/Rev.1، الفقرة 196(؛ وجلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 15)2013) 
بشــأن حــق الطفــل يف التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي ميكــن بلوغــه. وقــد رأى هــذا األخــري أن احلاجــة إىل 
موافقــة الوالديــن إلجــراء اإلجهــاض أدى إىل زيــادة عــدد حــاالت اإلجهــاض غــري املشــروعة بــني املراهقــني 
)انظــر مالحظــات اللجنــة اخلتاميــة بشــأن قريغيزســتان )CRC/C/15/Add.127، الفقــرة 45(( وقــد أوصــت 
جلنــة حقــوق الطفــل يف حــاالت عــدة الــدول بضــرورة توفــري خدمــات إعــادة التأهيــل املراعــي الحتياجــات 

الشــباب وخدمــات املشــورة للمراهقــني.
اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، البــالغ رقــم 2004/4، اآلراء املعتمــدة يف 14 آب/ (37(

.2006 أغســطس
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تقــدمي معلومــات كافيــة للحصــول علــى موافقــة هــذه املريضــة. وخلصــت اللجنــة إىل حــدوث انتهــاك 
حلــق مقدمــة البــالغ يف املســاواة مــع غريهــا يف التثقيــف، وال ســيما فيما يتعلــق باملعلومــات املتصلــة 
بتنظيــم األســرة، واحلــق يف املســاواة مــع غريهــا يف احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة، وحقهــا املســاوي 
حلــق الرجــل داخــل األســرة، وال ســيما فيما يتعلــق باحلــق يف حتديــد عــدد األطفــال والفــرة الفاصلــة بــني 

إجنــاب طفــل وآخــر.
ويتعــرض األشــخاص ذوو اإلعاقــة علــى وجــه التحديــد ملخاطــر اإلجــراءات الطبيــة غــري 
الطوعيــة املتصلــة بصحتهــم اجلنســية واإلجنابيــة. وتعــزز املــادة 23 مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف تأســيس أســرة وتعهدهــا، ويف احلفــاظ علــى خصوبتهــم علــى 
قــدم املســاواة مــع اآلخريــن. وتؤكــد املــادة 12 حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف االعــراف هبــم يف كل 
مكان كأشــخاص أمام القانون والتمتع باألهلية القانونية على قدم املســاواة مع اآلخرين، مبا يف ذلك 
حصوهلــم علــى الدعــم الــذي قــد حيتاجــون إليــه ملمارســة أهليتهــم القانونيــة. وتُبــنّي املــادة 25 بوضــوح 
ضــرورة أن تكــون املوافقــة احلــرة واملســتنرية أساســاً لتقــدمي الرعايــة الصحيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
وأوصــت اللجنــة املعنيــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، يف إحــدى مالحظاهتــا اخلتاميــة األوىل إىل 

دولــة طــرف، بــأن "حيظــر إخضــاع املريــض للعــالج أو اجلراحــة دون موافقتــه التامــة واملســتنرية")38).

املالحظــات اخلتاميــة: تونــس )CRPD/C/TUN/CO/1، الفقــرة 29(. وانظــر أيضــاً "دراســة مواضيعيــة بشــأن  (38(
.(A/HRC/20/5( "مســألة العنــف ضــد النســاء والفتيــات واإلعاقــة
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التعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة في أماكن الرعاية الصحية

حلــل املقــرر اخلــاص املعــين مبســألة التعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، يف التقريــر الــذي قدمــه يف إىل جملــس حقــوق اإلنســان يف 
عــام 2013، انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف أماكــن الرعايــة الصحيــة الــي ترقــى إىل درجــة 
التعذيــب أو املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، وثغــرات احلمايــة القائمــة يف 
هذا الصدد. وأوىل اهتماماً خاصاً النتهاكات احلقوق اإلجنابية. ويوضح أن "التعقيم القسري 
عمــل مــن أعمــال العنــف، وشــكل مــن أشــكال التحكــم االجتماعــي، وانتهــاك للحــق يف عــدم 
التعــرض للتعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة". 
ودعــا الــدول إىل "ضمــان املوافقــة احلــرة والواعيــة علــى قــدم املســاواة بــني مجيــع األفــراد دون أي 
اســتثناء، عــن طريــق إطــار قانــوين وقضائــي وآليــات إداريــة، مبــا يف ذلــك سياســات وممارســات 

للحمايــة مــن اإلســاءات".

ويُذّكــر أيضــاً، يف التقريــر نفســه، بالقلــق الــذي أعربــت عنــه جلنــة مناهضــة التعذيــب 
إزاء حــاالت احلظــر املطلــق لإلجهــاض بوصفهــا تنتهــك حظــر التعذيــب وغــريه مــن ضــروب 
املعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة. وأوصــى الــدول بــأن "تكفــل للمــرأة احلصــول علــى 
الرعايــة الطبيــة يف حــاالت الطــوارئ، مبــا يف ذلــك الرعايــة التاليــة لإلجهــاض، دون خــوف مــن 

العقوبــات اجلنائيــة أو األعمــال االنتقاميــة".
.A/HRC/22/53 املصدر:

الحق في حمل آمن وصحي

متثــل املضاعفــات الــي حتــدث يف فــرة احلمــل وخــالل الــوالدة أهــم أســباب الوفــاة واإلعاقــة 
يف أوســاط النســاء اللــوايت هــن يف ســن اإلجنــاب يف البلــدان الناميــة. وليــس هنــاك ســبب وحيــد للوفــاة 
أو املــرض بالنســبة للرجــال الذيــن تــراوح أعمارهــم بــني 15 و44 ســنة يقــاِرب حجــم وفيــات وأمــراض 
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األمومة)39). وتُعّرف منظمة الصحة العاملية وفيات األمهات بأهنا وفاة امرأة أثناء احلمل أو خالل 42
يومــاً مــن انتهــاء احلمــل، بصــرف النظــر عــن مــدة احلمــل ومكانــه، مــن جــراء أي ســبب متصــل باحلمــل 
أو تفاقــم بســبب احلمــل أو متعلــق مبعاجلتــه ولكــن دون أن حيــدث ذلــك نتيجــة حــوادث أو عوامــل 
خارجيــة. ومتثــل أمــراض األمومــة احلــاالت املرضيــة الــي حتــدث خــارج إطــار احلمــل العــادي وفــريت 

املخــاض والــوالدة وتؤثــر علــى صحــة املــرأة خــالل تلــك األوقــات)40).
والدول ملزمة مبوجب القانون الدويل باحرام حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا فيما يتعلق 
بصحة األمهات واحلمل والوالدة. ويصبح الوفاء بالعديد من التزامات الدول املتعلقة حبقوق اإلنسان 
ضروريــاً حينمــا تتعــرض املــرأة للمــوت أثنــاء الــوالدة ألســباب ميكــن الوقايــة منهــا. وعلــى ســبيل املثــال، 
فــإن محايــة حــق املــرأة يف احليــاة تقتضــي مــن الــدول ضمــان اســتخدام املــوارد املتاحــة واختــاذ التدابــري 
الالزمــة الــي تكفــل توافــر خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة وســهولة احلصــول عليهــا ومقبوليتهــا 
وجودهتــا، مبــا يف ذلــك معقوليــة أســعارها. وقــد تنطــوي أيضــاً الوفيــات النفاســية الــي ميكــن الوقايــة منهــا 
علــى انتهــاكات للحــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى ميكــن بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة، مبــا يف 
ذلــك الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، واحلــق يف املســاواة وعــدم التمييــز، واحلــق يف املعلومــات والتعليــم، 

ويف التمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي.
ويســتلزم تطبيــق هنــج قائــم علــى حقــوق اإلنســان علــى وفيــات وأمــراض األمومــة مجلــة أمــور 
منهــا تنــاول وفيــات وأمــراض األمومــة الــي ميكــن جتنبهــا مــن منظــور املســاواة وعــدم التمييــز، وحتليــل 
التزامــات الدولــة مبوجــب قانــون حقــوق اإلنســان، فضــاًل عــن الثغــرات القائمــة يف جمــاالت احلمايــة 
واملشــاركة واملســاءلة. وييســر النهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان ســبل الوصــول إىل فئــات حمــددة مــن 

النســاء املســتبعدات مــن إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات الصحيــة األساســية.

D. Maine and A.E. Yamin, “Maternal mortality as a human rights issue: measuring compliance ،انظــر (39(
)آب/أغســطس 1999).  ،with international treaty obligations”, Human Rights Quarterly, vol. 21, No. 3

Susan A. Orshan, Maternity, Newborn and Women’s Health Nursing: Comprehensive Care across the (40(
.Life Span (Philadelphia, Wolters Kluwer/Lippincott Williams and Wilkins, 2008), p. 15
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اعتماد نهج قائم على حقوق اإلنسان تجاه الوفيات النفاسية

طلــب جملــس حقــوق اإلنســان إىل مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان 
إعــداد سلســلة مــن التقاريــر عــن وفيــات األمهــات واألمــراض باعتبارهــا قضيــة حقــوق اإلنســان. 
ويف التقرير األول الصادر يف عام A/HRC/14/39( 2010(، بّينت املفوضة السامية سبعة مبادئ 
هامــة لنهــج يقــوم علــى حقــوق اإلنســان هــي: عــدم التمييــز، واملســاءلة، واملشــاركة، والشــفافية، 
والتمكــني، واالســتدامة، والتعــاون الــدويل. ويف عــام 2011، قُــّدم جتميــع للممارســات اجليــدة 
)A/HRC/18/27(، والحظــت فيــه املفوضــة الســامية وجــود مخــس مســات مشــركة يف املمارســات 
اجليــدة املتصلــة باحلــد مــن وفيــات وأمــراض األمومــة، تتماشــى مــع التزامــات حقــوق اإلنســان، 
وهــي: حتســني وضــع املــرأة عــن طريــق إزالــة العقبــات الــي حتــول دون وضــع هنــج فعــال قائــم علــى 
حقــوق اإلنســان للقضــاء علــى وفيــات وأمــراض األمومــة، وضمــان احلــق يف الصحــة اجلنســية 
واإلجنابية، وتعزيز النظم الصحية لتحســني ســبل احلصول على الرعاية من أشــخاص متمرســني 

واالســتفادة منهــا، ومعاجلــة مســألة اإلجهــاض غــري املأمــون، وحتســني الرصــد والتقييــم.
ويف عــام 2012، أعــدت املفوضــة الســامية إرشــادات تقنيــة عــن تطبيــق هنــج قائــم 
علــى حقــوق اإلنســان يف تنفيــذ السياســات والرامــج الراميــة إىل احلــد مــن وفيــات وأمــراض 
األمومــة )A/HRC/21/22(. وهــذه اإلرشــادات موجهــة أساســاً إىل واضعــي السياســات الســاعني 
إىل تصميــم سياســات تتعلــق بصحــة األم وفقــاً ملقتضيــات حقــوق اإلنســان. وهــي تتبــع دورة 
سياســات التخطيــط وامليزنــة والتنفيــذ والرصــد واملســاءلة، وتتضمــن تفاصيــل اخلطــوات املطلوبــة 

مــن منظــور حقــوق اإلنســان يف كل مرحلــة.

حق المرأة في التمتع بمستوى معيشي مناسب جيم-

يشري العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل احلق فيما يكفي 
حتســني متواصــل للظــروف املعيشــية كجــزء مــن حــق الشــخص يف  مــن الغــذاء والكســاء واملــأوى، ويف
11(. وترتبط حقوق املرأة يف األرض واملمتلكات والغذاء  مســتوى معيشــي مناســب له وألســرته )املادة
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وامليــاه والصــرف الصحــي، فضــالً عــن العمــل والضمــان االجتماعــي، ارتباطــاً وثيقــاً حبقهــا يف احلصــول 
علــى مســتوى معيشــي مناســب. وُتكفــل مجيــع هــذه احلقــوق مبوجــب القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، 
فيها احلق يف التمتع هبذه احلقوق، على قدم املساواة مع الرجل، دون متييز. ويشكل تيسري حصول  مبا

املــرأة علــى اخلدمــات والتعليــم واملــوارد اإلنتاجيــة عنصــراً بالــغ األمهيــة إلعمــال احلقــوق املذكــورة أعــاله.

األرض والملكية والسكن

تُعــّد احلقــوق يف األرض والســكن وامللكيــة حقوقــاً ضروريــة ملســاواة املــرأة بالرجــل وضمــان 
رفاههــا. وتشــكل حقــوق املــرأة يف األراضــي واملســاكن واملمتلــكات وإمكانيــة احلصــول عليهــا والتحكــم 
فيهــا أحــد العوامــل الرئيســية الــي حتــدد ظروفهــا املعيشــية، وال ســيما يف االقتصــادات الريفيــة، وهــي 
ضروريــة لضمــان البقــاء اليومــي واألمــن االقتصــادي والســالمة البدنيــة للمــرأة وألبنائهــا. وعلــى الرغــم 
مــن أمهيــة هــذه احلقــوق للمــرأة ولألســر املعيشــية الــي تعيلهــا نســاء، فــإن املــرأة ال تــزال تفتقــر بشــكل 
غــري متناســب لضمــان احليــازة)41). ويُعــزى ذلــك يف أغلــب األحيــان إىل أن امللكيــات مســجلة باســم 
رجــل؛ ســواء أكان األب أو الــزوج أو األخ. وغالبــاً ما حيتفــظ الرجــل وأســرته، يف حــاالت االنفصــال 
أو الطــالق أو الرمــل، حبقــوق امللكيــة أو األرض يف حــني تصبــح املــرأة بال مــأوى أو تضطــر إىل تقاســم 

املمتلــكات مــع أهــل زوجهــا دون أن تســتطيع التحكــم فيهــا أو تكــون هلــا فيهــا حقــوق. 
وينظم احلصول على األراضي واملساكن من خالل نظم حيازة األراضي. وحيازة األراضي 
هــي العالقــة القائمــة، ســواء مــن الناحيــة القانونيــة أو العرفيــة، بــني النــاس، أفــراداً ومجاعــات، فيما يتعلــق 
باحلقــوق االقتصاديــة  املعنيــة  اللجنــة  الصــادر عــن  العــام رقــم 4)1991(  للتعليــق  بــاألرض. ووفقــاً 
واالجتماعيــة والثقافيــة بشــأن احلــق يف الســكن املالئــم، فــإن شــغل املســكن يأخــذ أشــكااًل خمتلفــة منهــا 
اإلجيار )العام واخلاص(، واإلســكان التعاوين، وشــغل املســكن من قبل مالكه، واإلســكان يف حاالت 
الطوارئ، واالستيطان غري الرمسي، مبا يف ذلك االستيالء على األراضي أو العقارات. وبصرف النظر 
عــن نــوع شــغل املســكن، ينبغــي أن يتمتــع كل شــخص بدرجــة مــن األمــن يف شــغل املســكن تكفــل لــه 

احلمايــة القانونيــة مــن اإلخــالء باإلكــراه، ومــن املضايقــة، وغــري ذلــك مــن التهديــدات.

Women’s Rights to Land, Housing and Property in Post- ،مركــز األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية (41(
conflict Situations and During Reconstruction: A Global Overview, Land Management Series No. 9

.(Nairobi, 1999), p. 12
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وتــدل أيضــاً التشــريعات التمييزيــة املفروضــة علــى املمتلــكات واألراضــي واملســاكن وعــدم 
التحكــم فيهــا علــى أن املــرأة مســتبعدة مــن عمليــات اختــاذ القــرارات يف اجملتمعــات الــي يقودهــا رجــال 
عادة ما يكونون هم أصحاب األراضي. ويف اجملتمعات الريفية، حتدد ملكية األراضي كاًل من الوضع 
االجتماعي والطريقة الي جيري هبا التحكم يف موارد األسرة ودخلها. ويؤدي الوضع االقتصادي غري 
املــوايت للمــرأة يف هــذا الصــدد إىل االعتمــاد اهليكلــي علــى الرجــل للحصــول علــى املــوارد، وهــو ما قــد 

يســهم بــدوره يف تعريــض املــرأة النعــدام األمــن والعنــف.
وقــد تؤثــر أيضــاً املمارســات الثقافيــة والدينيــة، فضــاًل عــن املمارســات العرفيــة، علــى حقــوق 
املــرأة املتعلقــة باألراضــي واملمتلــكات واملســاكن. وكثــرياً ما توجــد هــذه املمارســات بالتــوازي مــع القوانــني 
التشــريعية)42). وقــد تنطــوي هــذه املمارســات علــى متييــز ضــد املــرأة فيما يتعلــق باملمتلــكات واألراضــي 
واملســاكن، وقــد تكــون هلــا يف بعــض األحيــان الغلبــة علــى القوانــني الوطنيــة )مل تقنــن هــذه املمارســات 
ــًا قــط، ولكنهــا ميكــن أن حتــل حمــل القوانــني يف املمارســة العمليــة، مثلمــا هــو احلــال حينمــا تنفــذ حملي

أو حينمــا تســتخدم كتفســري للقوانــني التشــريعية(. وحيــدث ذلــك حتديــداً يف املناطــق الريفيــة، حيــث 
ال تــزال العــادات واملمارســات تصــوغ شــؤون األســرة وتؤثــر فيهــا وحتــدد وضــع املــرأة. وغالبــاً ما تــؤدي 
هــذه العــادات أو املمارســات إىل اعتمــاد املــرأة علــى الرجــل - الــزوج أو األب أو األخ - يف احلصــول 
على األراضي واملمتلكات واملســاكن ويف التحكم فيها. وتؤثر القوانني واملمارســات العرفية، يف الواقع 
العملــي، يف تفســري القوانــني التشــريعية علــى حســاب حقــوق املــرأة. ويهيمــن الرجــال يف العــادة علــى 
املنتديــات العرفيــة الــي تتخــذ فيهــا القــرارات. ومــن النــادر أن تشــارك املــرأة يف اختــاذ القــرارات املتعلقــة 
باألراضي واملمتلكات واملساكن، على الرغم من تأثري هذه القضايا فيها تأثرياً مباشراً وجدياً. ويؤدي 
أيضــاً التحيــز اجلنســاين يف اإلدارات الرمسيــة إىل اســتبعاد املــرأة مــن اختــاذ القــرارات خبصــوص السياســات 

والرامــج املتعلقــة باملســاكن واألراضــي)43).
وتواجــه النســاء اللــوايت يعانــني مــن أشــكال متعــددة مــن التمييــز - مثــل املســنات أو ذوات 
اإلعاقة أو املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز أو املنتميات إىل أقليات مجاعات السكان 
األصليــني - عوائــق إضافيــة يف احلصــول علــى األراضــي واملمتلــكات. وعلــى ســبيل املثــال، فغالبــًا

ما تتهــم األرامــل واملســنات يف بعــض املناطــق بقتــل أزواجهــن عــن طريــق نقــل عــدوى فــريوس نقــص 

املرأة واحلق يف الســكن الالئق )منشــورات األمم املتحدة، رقم املبيع E.11.XIV.4(. وانظر أيضاً هيئة األمم  (42(
املتحــدة للمــرأة ومفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان، إعمــال حقــوق املــرأة يف األراضــي واملــوارد 

اإلنتاجيــة األخــرى )2013).
املرأة واحلق يف السكن املناسب، الفصل الثاين، الفرعان "جيم" و"واو". (43(
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املناعــة البشــرية إليهــم، ويســتخدم أهــل أزواجهــن ذلــك كذريعــة لتجريدهــن مــن ممتلكاهتــن وطردهــن. 
وتفقــد النســاء بعــد ذلــك إمكانيــة احلصــول علــى املــوارد اإلنتاجيــة الــي هــن يف أمــس احلاجــة إليهــا لدفــع 

تكاليــف الرعايــة الطبيــة.
وينــص اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان علــى حــق كل فــرد يف التملــك، بغــض النظــر عــن 
اجلنــس )املادتــان 17-1 و2(، واحلــق يف التمتــع مبســتوى معيشــي كاف، مبــا يف ذلــك املســكن واألمــن 
يف حالــة حــدوث فقــدان وســائل العيــش )املــادة 25(، ويؤكــد أن جلميــع األشــخاص حقوقــاً متســاوية 
عنــد الــزواج وأثنــاء قيامــه وعنــد احناللــه )املــادة 16(. ويكفــل العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة 
والسياســية، يف حكمــه العــام املتعلــق بعــدم التمييــز )املــادة 26(، املســاواة أمــام القانــون وحيظــر التمييــز 
على أساس اجلنس. وينطبق ذلك أيضاً على التشريعات والسياسات املتعلقة باحلقوق يف املمتلكات 
واألراضي واملساكن. ويكفل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف 
الســكن املالئــم )املــادة 11(. وعــالوة علــى ذلــك، تلــزم اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد 
املــرأة، علــى وجــه التحديــد، الــدول بــأن تتخــذ مجيــع التدابــري املناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف 
املناطــق الريفيــة، وضمــان متتعهــا بظــروف معيشــية مالئمــة، مبا فيهــا اإلســكان )املــادة 14-2(. وتنــص 
أيضــاً علــى أن تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التدابــري املناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف كافــة 
األمــور املتعلقــة بالــزواج والعالقــات العائليــة، وبوجــه خــاص، تضمــن نفــس احلقــوق للزوجــني فيما يتعلــق 
مبلكيــة وحيــازة املمتلــكات واإلشــراف عليهــا وإدارهتــا والتمتــع هبــا والتصــرف فيهــا )املــادة 1-16))44).

وفقــاً للجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، ينبغــي أن متنــح املــرأة أهليــة قانونيــة مماثلــة ألهليــة الرجــل،  (44(
حبيــث ميكــن للمــرأة إبــرام العقــود وحيــازة املمتلــكات واحلصــول علــى ائتمــان مــايل دون ضمــان أو موافقــة 
زوجهــا أو ذكــر مــن أقربائهــا. واحلــق يف حيــازة املمتلــكات وإدارهتــا والتمتــع هبــا والتصــرف فيهــا هــو احملــور 
الــذي يــدور حولــه حــق املــرأة يف التمتــع باالســتقالل املــايل، ويكتســي أيضــاً هــذا احلــق يف العــدد مــن البلــدان 
أمهيــة حامســة فيمــا يتعلــق بقــدرة املــرأة علــى كســب عيشــها وعلــى توفــري ســكن مالئــم وتغذيــة كافيــة لنفســها 
وألســرهتا. أما فيمــا يتعلــق بامللكيــة الزوجيــة، فــإن القانــون مينــح املــرأة احلــق يف امتــالك حصــة مــن املمتلــكات 
مســاوية حلصــة الــزوج أثنــاء الــزواج أو عنــد انتهــاء الــزواج، إالّ أن هنــاك، يف املمارســة العمليــة، العديــد مــن 
العقبــات مثــل القوانــني أو األعــراف التمييزيــة الــي حتــول دون إعمــال املــرأة هلــذه احلقــوق وينبغــي للــدول 
إصــالح ذلــك. وينطبــق الوضــع نفســه علــى القوانــني واملمارســات املتعلقــة بــاإلرث، وحتــث اللجنــة الــدول 
علــى إلغــاء األحــكام القانونيــة علــى املــرياث الــي ال تراعــي مبــادئ املســاواة يف حيــازة املمتلــكات املكتســبة 
Leilani Farha, “Women and housing”, أثنــاء الــزواج )التوصيــة العامــة رقــم 21)1994((. وانظــر أيضــًا
 in Women and International Human Rights Law, Kelly D. Askin and Dorean M. Koenig, eds., vol 1

.(Ardsley, New York, Transnational Publishers, 1999), pp. 510–513
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والتزمــت الــدول يف منهــاج عمــل بيجــني بـــ "إجــراء إصالحــات تشــريعية وإداريــة ملنــح املــرأة 
حقوقــاً مســاوية حلقــوق الرجــل يف املــوارد االقتصاديــة، مبــا يف ذلــك احلــق يف ملكيــة األراضــي وغريهــا مــن 
أشــكال امللكيــة والتحكــم فيهــا، واالئتمــان واإلرث واملــوارد الطبيعيــة والتكنولوجيــا اجلديــدة املالئمــة". 
ويقدم مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )املوئل الثاين(، املعقود يف اسطنبول يف عام 1996، 
وإعالن اســطنبول الصادر عنه وجدول أعمال املوئل، خطة عمل بشــأن احلقوق، مبا يف ذلك حقوق 
املرأة يف تنمية املستوطنات البشرية. ويُلزم الدول بتوفري الضمان القانوين للحيازة وتوفري فرص متساوية 

للحصــول علــى األرض جلميــع النــاس، مبــن فيهــم النســاء واألشــخاص الذيــن يعيشــون يف فقــر. 
وتتأثر النساء بشكل غري متناسب من عمليات اإلخالء القسري الي تشكل احلماية منها 
عنصراً أساسياً من عناصر ضمان احليازة واحلق يف السكن الالئق. وال ميكن أن ينفذ اإلخالء إال يف 
ظــل بعــض الظــروف االســتثنائية للغايــة ويف إطــار معايــري صارمــة يفرضهــا القانــون الــدويل. ويتعــني علــى 
الــدول اختــاذ تدابــري معينــة لتلبيــة املعايــري الدوليــة، مثــل اعتمــاد وتنفيــذ تدابــري خاصــة حلمايــة النســاء مــن 
عمليات اإلخالء، منها على ســبيل املثال منح املرأة ســندات ملكية األراضي واملســاكن. ويتعني على 
الــدول تقييــم األثــار املتباينــة لإلخــالء علــى النســاء حــى يتســى معاجلــة األثــار املعينــة الــي يتعرضــن هلــا 
بشــكل مالئــم. وللمــرأة حقــوق مســاوية حلقــوق الرجــل يف احلصــول علــى مجيــع املعلومــات ذات الصلــة، 
ويف املشــورة واملشــاركة الكاملتني يف مجيع مراحل عملية اإلخالء. ويف حالة تنفيذ اإلخالء، ينبغي أن 
تتــاح للمــرأة، علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل، ســبل االنتصــاف والتعويــض، وينبغــي للــدول ضمــان عــدم 
تعــرض املــرأة للتمييــز أو العنــف اجلنســي أو العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس. وجيــب إشــراك املــرأة يف 
مجيــع جمموعــات التعويضــات، وحيــق لألرامــل أو النســاء العازبــات احلصــول علــى التعويــض اخلــاص هبن.
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العنف ضد المرأة وحقها في السكن

أثبتــت البحــوث وجــود صــالت بــني العنــف املنــزيل وحــق املــرأة يف الســكن الالئــق، 
وُســّلط الضــوء علــى ذلــك يف مجيــع األعمــال الــي اضطلعــت هبــا املقــررة اخلاصــة املعنيــة بالعنــف 
ضــد املــرأة واملقــررة اخلاصــة املعنيــة باحلــق يف الســكن الالئــق. ويتزايــد تعــرض املــرأة للعنــف يف 
حــال عــدم توفــري محايــة كافيــة حلــق املــرأة يف الســكن الالئــق. وقــد تبــنّي أن العنــف املنــزيل يشــكل 
أحد األســباب الرئيســية لتشــرد املرأة )وأطفاهلا يف أغلب األحيان(، وتســعى الكثري من النســاء 
إىل جتنــب التشــرد مــن خــالل االســتمرار يف عالقــات تنطــوي علــى اإلســاءة هلــّن. وتتعــرض املــرأة 
صاحبــة األمــالك أو مالكــة األراضــي لدرجــة أقــل مــن العنــف املنــزيل، وهــو ما يــدل علــى أمهيــة 

ضمــان أمــن احليــازة للمــرأة.

ويتســبب االفــراض الــذي يــرى بــأن علــى املــرأة أن "تغــادر" املنــزل الــذي تتعــرض فيــه 
لإليــذاء عــوض إبعــاد الــزوج املعتــدي، وعــدم وجــود دعــم مــن الســلطات احملليــة و/أو اجملتمــع 
احمللــي والقوانــني واللوائــح املتعلقــة باألســرة إلبعــاد الشــريك املســيء، يف تقويــض شــديد حلــق 
املــرأة يف الســكن الالئــق، فضــاًل عــن حقهــا يف أن تعيــش حيــاة ال تتعــرض فيهــا للعنــف. وتــرك 
عوامــل االكتظــاظ والفقــر والبطالــة أيضــاً أثــاراً علــى احلقــوق املذكــورة أعــاله، وتؤثــر تأثــرياً مباشــرًا

على مستوى العنف واالعتداء اجلنسي يف املنازل واجملتمعات. وباإلضافة إىل ذلك، فإن عدم 
توفــري احلمايــة الكافيــة لضحايــا العنــف املنــزيل، مبــا يف ذلــك نقــص عــدد بيــوت اإليــواء، وعــدم 
تقــدمي املســاعدة القانونيــة واملعلومــات للمــرأة فيما يتعلــق حبقوقهــا يؤثــر علــى مســتوى العنــف 
املنــزيل وتشــرد املــرأة. وبنــاًء علــى ذلــك، ينبغــي للــدول معاجلــة مجيــع هــذه القضايــا كقضايــا تتعلــق 
حبقــوق املــرأة يف امللكيــة واألراضــي والســكن واحليــاة واألمــن الشــخصي واملســاواة بــني اجلنســني 

وعدم التعرض للعنف والتمييز.



حقوق المرأة من حقوق اإلنسان62

أ. ت. ضــد هنغاريــا )اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، البــالغ 
الثاني/ينايــر 2005( فــي 26 كانــون  المعتمــدة  اآلراء  رقــم 2003/2، 

املــرأة يف قضيــة أ. ت. ضــد  التمييــز ضــد  بالقضــاء علــى  املعنيــة  اللجنــة  قضــت 
هنغاريــا، وهــي قضيــة بشــأن العنــف املنــزيل، بضــرورة وجــود مالجــئ بشــكل دائــم لتوفــري محايــة 
فعالــة لضحايــا العنــف املنــزيل. وعــالوة علــى ذلــك، ُدعيــت الدولــة الطــرف إىل اختــاذ تدابــري 
فوريــة وفعالــة لضمــان ســالمة أ. ت وأســرهتا، البدنيــة والنفســية، وضمــان توفــري بيــت آمــن هلــا 
لتعيــش فيــه مــع طفليهــا، مــع احلصــول علــى نفقــة لطفليهــا واملســاعدة القانونيــة الالزمــة، فضــاًل
عــن منحهــا التعويــض املتناســب مــع ما أحلــق هبــا مــن أذى بــدين ونفســي ومــع جســامة االنتهــاك 

الــذي تعرضــت لــه حقوقهــا.

الغذاء والمياه والتصحاح

يُعــّد احلــق يف الغــذاء وامليــاه والتصحــاح عنصــراً ضروريــاً كذلــك لتحقيــق رفــاه املــرأة وكرامتهــا 
ومتتعها حبقوق اإلنسان األخرى. ويقّلل سوء التغذية الذي تتعرض له املرأة يف وقت مبكر من حياهتا 
مــن إمكانــات التعلّــم واإلنتاجيــة، ويزيــد مــن املخاطــر احملدقــة بالصحــة اإلجنابيــة وصحــة األم. ويقــوض 
ذلــك احملــاوالت الراميــة إىل القضــاء علــى عــدم املســاواة بــني اجلنســني طيلــة فــرة حيــاة امــرأة، ويؤثــر علــى 
مســائل مــن قبيــل إمكانيــة حصــول املــرأة علــى املــوارد. وحُيّســن االســتثمار يف جمــال تغذيــة املــرأة القــدرة 
اإلمنائيــة الشــاملة لبلــد مــن البلــدان، نظــراً للــدور الــذي تضطلــع بــه املــرأة يف األســرة فيما يتعلــق بإنتــاج 
الغذاء وإعداد الطعام ورعاية األطفال)45). وتؤثر احلالة الصحية غري املواتية للنســاء والفتيات ودورهن 
التقليــدي يف مجــع امليــاه واالضطــالع بأعمــال التصحــاح يف العديــد مــن اجملتمعــات تأثــرياً ســلبياً عليهــن، 
وقد اعُرف بأن نقص املياه ومرافق التصحاح يؤثر أيضاً بشكل غري متناسب عليهن. وحتتاج النساء 
والفتيــات بشــكل أكــر إىل اخلصوصيــة لــدى اســتخدام املراحيــض واالســتحمام، وخصوصــاً أثنــاء فــرة 

Women and the Right to Food: International Law and State Practice, Right to Food Studies )رومــا،  (45(
الصفحــة 8. املتحــدة، 2008(،  لألمــم  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة 
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احليــض، باإلضافــة إىل أن صعوبــة الوصــول إىل املراحيــض واحلمامــات جتعلهــن أكثــر عرضــة لالغتصــاب 
ولغــريه مــن أشــكال العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس.

ويعرف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باحلق يف الغذاء، 
ويقر بأنه قد يكون من الالزم اختاذ املزيد من اخلطوات الفورية والعاجلة لضمان حق اجلميع األساسي 
يف التحــرر مــن اجلــوع وســوء التغذيــة )املــادة 11(. وأوضحــت اللجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة، يف تعليقهــا العــام رقــم 12)1999( بشــأن احلــق يف الغــذاء الــكايف، أن هــذا 
احلــق يســتلزم إتاحــة الغــذاء ماديــاً واقتصاديــاً للجميــع. وتــرى اللجنــة أن واجــب الدولــة يتمثــل يف اختــاذ 
ما يلــزم مــن خطــوات لتضمــن لــكل فــرد التحــرر مــن اجلــوع وأن يتمكــن الفــرد يف أقــرب وقــت ممكــن 
مــن التمتــع بالغــذاء الــكايف. ويســتلزم هــذا األمــر وضــع اســراتيجية وطنيــة لألمــن الغذائــي، والــي يتعــني 
عليهــا أن تنظــر حتديــداً يف ضــرورة منــع التمييــز يف جمــال احلصــول علــى الغــذاء أو املــوارد الغذائيــة، مبــا يف 
ذلك ضمان احلصول على قدم املساواة الكاملة للمرأة على املوارد االقتصادية، "مبا يف ذلك احلق يف 
اإلرث وملكيــة األرض وغــري ذلــك مــن املمتلــكات، واالئتمــان، واملــوارد الطبيعيــة والتكنولوجيــا املناســبة؛ 

وتدابــري احــرام ومحايــة العمالــة الذاتيــة والعمــل الــذي يتيــح أجــراً يضمــن لألجــري وأســرته عيشــاً كرميــاً".
ووفقــاً ملــا أورده املقــرر اخلــاص املعــين باحلــق يف الغــذاء، فــإن ســّد الفجــوة بــني اجلنســني يف 
جمــال الزراعــة أمــر ضــروري لتحقيــق اهلــدف 1 مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. وهلــذا الغــرض، يوصــي 
املقرر اخلاص باختاذ تدابري مثل "إلغاء القوانني التمييزية واملمارسات الثقافية؛ ودعم إنشاء التعاونيات 
النســائية؛ وتوظيــف املزيــد مــن النســاء يف قطــاع اخلدمــات اإلرشــادية؛ وإنشــاء نظــم للتمليــك إضافــة إىل 
توسيع نطاق الدعم الزراعي؛ وإصدار سندات ملكية باسم الزوج والزوجة على حد سواء؛ وتشجيع 
املمارســات الزراعيــة األكثــر تنوعــاً مثــل زراعــة احملاصيــل املختلفــة واجلمــع بــني احملاصيــل ذات العائــد 
النقدي وحماصيل الكفاف")46). ويالحظ املقرر اخلاص أن النساء يشكلن جمموعة متثل مصاحل كبرية 
وجهــة فاعلــة رئيســية يف إعمــال احلــق يف الغــذاء، ولكــن نــادراً ما يســمع إليهــن نظــراً لنقــص متثيلهــن يف 
اجملــاالت القانونيــة واالقتصاديــة والسياســية. وتشــكل النســاء 80 يف املائــة مــن القــوة العاملــة الزراعيــة يف 
العــامل، ولكنهــن ميتلكــن أقــل مــن 1 يف املائــة مــن األراضــي وال حيصلــن إال علــى أقــل مــن 1 يف املائــة 

مــن القــروض املقدمــة للمزارعــني يف العــامل)47).

www.srfood.org/en/gender )اطُّلع عليه يف 8 تشرين الثاين/نوفمر 2013). (46(
املرجــع نفســه. انظــر أيضــاً املــوارد اجلنســانية علــى املوقــع الشــبكي التــايل التابــع ملنظمــة األغذيــة والزراعــة  (47(
لألمم املتحدة: /www.fao.org/gender/gender-home/gender-resources/en )اطُّلع عليه يف 8 تشرين الثاين/

نوفمــر 2013).
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ويف عــام 2010 اعرفــت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، مــن خــالل قرارهــا 292/64، 
باحلق يف املياه النظيفة والتصحاح كحق من حقوق اإلنسان. ويرتبط هذا احلق ارتباطاً وثيقاً حبق كل 
شــخص يف مســتوى معيشــي كاف )العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
املــادة 11-1(، واحلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة اجلســمية والعقليــة )املرجــع نفســه، 
املــادة 12-1(، ووفقــاً للجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، فــإن املــاء يشــكل 
شــرطاً أساســياً للعيــش بكرامــة، ويعتمــد التمتــع بالعديــد مــن حقــوق اإلنســان األخــرى علــى إمكانيــة 
احلصول على املياه. وتنص اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على ضرورة أن تكفل 
الــدول األطــراف للمــرأة ظــروف معيشــية مالئمــة منهــا ما يتعلــق باإلمــداد باملــاء )املــادة 14-2(. وتؤكد 
اللجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، يف تعليقهــا العــام رقــم 15)2002( بشــأن 
احلــق يف املــاء، ضــرورة أن تــويل الــدول اهتمامــاً خاصــاً لضمــان وصــول املزارعــني احملرومــني واملهمشــني، 
مبــن فيهــم املزارعــات، وصــواًل منصفــاً إىل مــوارد امليــاه ونظــم إدارهتــا. وينبغــي أن يكــون املــاء متوافــراً وذا 

جــودة كافيــة، وميكــن الوصــول إليــه اقتصاديــاً وماديــاً دون متييــز.
وتقــع علــى عاتــق الــدول األطــراف التزامــات فوريــة فيما يتعلــق باحلــق يف املــاء، مبــا يف ذلــك 
بعــض االلتزامــات األساســية الــي متثــل احلــد األدىن الــذي جيــب عنــده الوفــاء بااللتزامــات املنصــوص 
عليهــا يف العهــد يف مجيــع األوقــات. ويشــكل ضمــان احلــق يف الوصــول إىل امليــاه ومرافــق امليــاه علــى 
أســاس غــري متييــزي، وخاصــة للمجموعــات احملرومــة أو املهمشــة جــزءاً مــن هــذه االلتزامــات األساســية. 
أما فيما يتعلــق حبــق املــرأة يف املــاء، فــإن التعليــق العــام رقــم 15)2002( ينــص علــى أن علــى الــدول 
أن تتخذ خطوات لضمان عدم اســتبعاد املرأة من عمليات صنع القرار املتعلقة مبوارد املاء أو احلقوق 

املتعلقــة بــه. وينبغــي ختفيــف العــبء غــري املتناســب الــذي تتحملــه املــرأة عنــد جلــب املــاء.
وأوضحــت املقــررة اخلاصــة املعنيــة حبــق اإلنســان يف احلصــول علــى ميــاه الشــرب املأمونــة 
وخدمــات الصــرف الصحــي، يف تقريرهــا عــن الوصــم وإعمــال حقــوق اإلنســان يف احلصــول علــى امليــاه 
وخدمــات الصــرف الصحــي )A/HRC/21/42(، كيــف أن تقاطــع الصفــات املختلفــة ميكــن أن يــؤدي 
إىل تعقيــد التمييــز الــذي تواجهــه جمموعــات معينــة، كالنســاء أو العاملــني يف جمــال اجلنــس، أو النســاء 
املصابــات بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية أو النســاء املنتميــات إىل جمموعــة مهمشــة حمــددة. ويؤثــر 
الوصــم الــذي تواجهــه هــذه اجملموعــات مــن النســاء تأثــرياً كبــرياً علــى إمكانيــة وصوهلــا إىل امليــاه والصــرف 
الصحــي. وتعــاين املــرأة احلائــض مــن الوصــم، وال يــزال احليــض يشــكل أحــد احملرمــات يف العديــد مــن 
البلــدان. وتفتقــر النســاء يف الكثــري مــن األحيــان إىل املرافــق املالئمــة واخلصوصيــة الالزمــة لتغيــري اخلِــرق 
أو الغســل أثناء احليض، وحتد التصورات الثقافية الي ترى أن احلائض "ملوثة" أو "جنســة" من قدرهتا 
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علــى احلركــة أو تــؤدى إىل عزهلــا، فضــاًل عــن القيــود الغذائيــة الــي تُفــرض عليهــا وحتــد مــن قدرهتــا علــى 
الوصــول إىل مــوارد امليــاه والغــذاء أثنــاء فــرة احليــض. وللمحرمــات واملمارســات املتجــذرة أثــر ســلي أيضــًا

علــى حــق الفتيــات يف التعليــم، ألن الفتــاة قــد تتغيــب عــن املدرســة أثنــاء احليــض، إمــا لعــدم وجــود مرافــق 
مالئمة يف املدرسة أو لعزل أسرهتا هلا بسبب املمارسات الثقافية. وملكافحة الصمت والوصم، ينبغي 
للدول ضمان الوصول بشــكل كاف إىل املعلومات املتعلقة باحليض والنظافة الشــخصية، مبا يف ذلك 
التثقيف اجلنســي الشــامل يف املدارس بشــأن احليض، املوجه إىل الفتيات والفتيان على الســواء. وجيب 

كذلــك ضمــان مرافــق مالئمــة للنظافــة الصحيــة.

الحق في العمل الالئق والضمان االجتماعي

يرتبــط احلــق يف العمــل والضمــان االجتماعــي، إىل جانــب حقــوق أخــرى، ارتباطــاً وثيقــًا
باحلــق يف التمتــع مبســتوى معيشــي الئــق واســتمرار حتســن الظــروف املعيشــية للشــخص وأســرته. ووفقــًا
ملا أوردتــه منظمــة العمــل الدوليــة، فــإن املــرأة تواجــه حواجــز نظميــة يف كل جوانــب العمــل تقريبــاً، بــدءًا
مــن معرفــة مــا إذا كانــت متــارس عمــاًل مدفــوع األجــر، إىل نــوع العمــل الــذي حتصــل عليــه أو تســتبعد 
مــن ممارســته، وتوافــر الدعــم مثــل رعايــة األطفــال، ومقــدار الراتــب الــذي تتقاضــاه وظــروف عملهــا، 
وإمكانيــة اســتخدامها يف مهــن يشــغلها "الذكــور" وتتميــز بأجورهــا املرتفعــة، وانعــدام األمــن الوظيفــي، 
وانعــدام اســتحقاقات أو مزايــا املعاشــات التقاعديــة، وانعــدام الوقــت أو املــوارد أو املعلومــات الالزمــة 
إلعمــال حقوقهــا)48). وتشــكل النســاء غالبيــة الفقــراء يف الــدول املتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، 
ويواجهــن عقبــات متعــددة للحصــول علــى الضمــان االجتماعــي، بســبب األدوار الــي يضطلعــن هبــا 
كأمهــات ومقدمــات للرعايــة وعامــالت يف القطــاع غــري املنظــم ومهاجــرات وعامــالت يف وظائــف غــري 

مســتقرة وعامــالت غــري متفرغــات.
وُكــّرس احلــق العــام يف العمــل يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة )املــادة 6(. ويعــرف العهــد أيضــاً حبــق كل شــخص يف التمتــع بشــروط عمــل عادلــة مرضيــة، 
7(. ويتنــاول العهــد أيضــاً احلقــوق  ســيما احلــق يف مباشــرة العمــل يف ظــروف تكفــل الســالمة )املــادة وال
اجلماعيــة املتعلقــة باحلــق يف العمــل، مثــل احلــق يف تكويــن النقابــات وحــق العامــل يف االنتمــاء إىل النقابــة 
8(. ومثلمــا بّينــت اللجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف  الــي خيتارهــا )املــادة
18)2005( بشــأن املــادة 6 مــن العهــد، فــإن العمــل جيــب أن يكــون الئقــاً، أي أنــه  تعليقهــا العــام رقــم

تشــرين  يف 8  عليــه  )اطُّلــع   www.ilo.org/public/english/support/lib/resource/subject/gender.htm انظــر  (48(
.(2013 الثاين/نوفمــر
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يراعــي احلقــوق األساســية للفــرد وكذلــك حقــوق العامــل مــن حيــث شــروط العمــل والســالمة واألجــر. 
ولذلــك ينبغــي للــدول أن تتخــذ التدابــري الالزمــة للحــد قــدر املســتطاع مــن عــدد العاملــني خــارج االقتصــاد 
الرمســي )معظمهــم مــن النســاء( والذيــن يفتقــرون نتيجــة لذلــك إىل أيــة محايــة توفرهــا الدولــة. وجيــب أن 
يكــون العمــل متاحــاً وميكــن احلصــول عليــه دون متييــز ألي ســبب مــن األســباب، وأن يكــون مقبــوالً مــن 
هــذا الصــدد، فــإن الدولــة ملزمــة أيضــاً بــأن تضمــن علــى الفــور التمتــع باحلــق يف العمــل  الفــرد العامــل. ويف
دون متييز واختاذ خطوات مدروسة وملموسة وهادفة من أجل إعمال احلق يف العمل والعمالة الكاملة.

وتؤكــد اللجنــة أيضــاً ضــرورة "وضــع نظــام محايــة شــامل ملكافحــة التمييــز اجلنســاين وضمــان 
تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة من حيث احلق يف العمل، وذلك بضمان مكافأة 
يشــكل احلمــل عائقــاً أمــام التوظيــف  متســاوية لــدى تســاوي قيمــة العمــل. وجيــب، بصفــة خاصــة، أال

يشــكل تريــراً لفقــدان العمــل". جيــب أال كما
وتتمثل اتفاقية منظمة العمل الدولية الرئيســية ذات الصلة باملســاواة بني اجلنســني يف العمل 
111)1958( بشــأن التمييــز )يف االســتخدام واملهنــة(، وتنــص علــى أن تضــع الــدول  يف االتفاقيــة رقــم
يتعلــق باالســتخدام  وتطبــق سياســة وطنيــة ترمــي إىل تشــجيع تكافــؤ الفــرص واملســاواة يف املعاملــة فيما
واملهنــة، بغيــة القضــاء علــى التمييــز الــذي يشــمل التمييــز علــى أســاس اجلنــس. وتتمثــل االتفاقيــات البــارزة 
األخرى يف االتفاقية رقم 100)1951( املتعلقة باملساواة يف األجر، والي تتناول حتديداً األجر املتساوي 
156)1981( املتعلقــة بالعمــال ذوي املســؤوليات  عــن العمــل ذي القيمــة املتســاوية، واالتفاقيــة رقــم
183)2000( املتعلقة حبماية األمومة. وهناك العديد من االتفاقيات األخرى  العائلية، واالتفاقية رقم
فيهــا االتفاقيــة املتعلقــة بالنهــوض  الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة واهلامــة مــن منظــور جنســاين، مبا
بالعمالــة، واتفاقيــة ظــروف العمــل، فضــالً عــن االتفاقيــات املتعلقــة بفئــات حمــددة، مثــل املصابــني بفريوس 

نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز، والشــعوب األصليــة والقبليــة، والعمــال املهاجريــن، والعمــال املنزليــني)49).
وينــص أيضــاً العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى احلق يف 
(2007(19 الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمني االجتماعي )املادة 9(. ووفقاً للتعليق العام رقم

الصادر عن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف الضمان االجتماعي، 
فإن احلق يف الضمان االجتماعي حيظى بأمهية مركزية يف ضمان الكرامة اإلنسانية جلميع األشخاص، 
عندما يتعرضون لظروف حترمهم من قدرهتم على إعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد إعماالً تاماً. 

Gender Equality and Decent Work: Selected ILO Conventions and Recommendations ،منظمة العمل الدولية (49(
2012(، وميكن االطالع على هذا املنشور  that Promote Gender Equality as of 2012, 3rd rev. ed )جنيف

www.ilo.int/global/standards/information-resources-and-publications/publications/ :علــى املوقــع التــايل
.WCMS_088023/lang--en/index.htm
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ويشمل احلق يف الضمان االجتماعي احلق يف احلصول على االستحقاقات واحلفاظ عليها دون متييز، 
األمومــة،  العجــز، أو لضمــان احلمايــة مــن أمــور تشــمل غيــاب الدخــل املرتبــط بالعمــل بســبب املــرض، أو
أو إصابة حتدث يف إطار العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو وفاة أحد أفراد األسرة، وارتفاع تكلفة 

الوصول إىل الرعاية الصحية أو عدم كفاية الدعم األسري، ال سيما لألطفال والبالغني املعالني.
وجيــب أن يتمتــع الرجــل واملــرأة، علــى قــدم املســاواة، باحلــق يف الضمــان االجتماعــي )العهــد 
الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، املادتــان 2-2 و3(. تالحــظ اللجنــة املعنيــة باحلقــوق 
16)2005( بشــأن املســاواة بــني الرجــل واملــرأة  االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، يف تعليقهــا العــام رقــم
3، باالقــران مــع  يف حــق التمتــع جبميــع احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، أن تنفيــذ املــادة
املــادة 9، يقتضــي أمــوراً منهــا علــى ســبيل املثــال، املســاواة بــني اجلنســني يف ســن التقاعــد اإللزامــي، وكفالــة 
متتــع املــرأة باملســاواة يف احلصــول علــى مزايــا أنظمــة املعاشــات العامــة واخلاصــة، وكفالــة حصــول املــرأة علــى 
إجــازة أمومــة مالئمــة والرجــل علــى إجــازة أبــّوة، وإجــازة األبويــن لــكل مــن الرجــال والنســاء. وأوضحــت 
19)2007( بشأن احلق يف الضمان االجتماعي أن على الدول األطراف  اللجنة يف تعليقها العام رقم
أن تتخــذ خطــوات ملعاجلــة العوامــل الــي حتــول دون دفــع املــرأة اشــراكات متكافئــة يف خمططــات الضمــان 
االجتماعي الي تربط االستحقاقات باالشراكات. ومن الضروري أخذ االختالفات يف متوسط العمر 
املتوقــع للرجــل واملــرأة يف االعتبــار لــدى إعــداد هــذه املخططــات، حيــث إهنــا قــد تــؤدي إىل التمييــز حبكــم 
الواقع، ويتعني على املخططات غري القائمة على االشراكات أن تراعي بدورها أن املرأة تعيش، مقارنة 
بالرجل، يف حالة فقر أشد، وأن مسؤولية رعاية األطفال تقع على عاتقها فقط يف الكثري من األحيان. 
وقــد تزيــد خمططــات املعاشــات التقاعديــة القائمــة علــى االشــراك مــن أوجــه عــدم املســاواة، حيــث حتصــل 
املســنات علــى األرجــح علــى معاشــات أدىن، وعلــى أدىن قــدر مــن االســتحقاقات األخــرى القائمــة علــى 
27)2010( بشأن املسنات ومحاية حقوقهن اإلنسانية  االشراك)50). وتناقش كذلك التوصية العامة رقم
خمتلــف أنــواع التمييــز الــذي تعــاين منــه املســنات. والنســاء أقــل عــدداً يف قطــاع العمالــة الرمسيــة، ومثــة اجتــاه 
عمــل مســاو لــه يف القيمــة. وتــرى اللجنــة املعنيــة  بتــدين أجــور النســاء عــن الرجــال مقابــل العمــل نفســه أو
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة أن   هلــذا التمييــز اجلنســاين يف مجيــع مراحــل حيــاة املــرأة أثــر تراكمــي يف 
ســن الكــر، مما يــؤدي إىل اخنفــاض الدخــل واملعاشــات التقاعديــة بصــورة غــري متناســبة، بــل وإىل عــدم 

احلصــول علــى أي معــاش تقاعــدي.

انظــر أيضــاً تقريــر مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان عــن حالــة حقــوق اإلنســان للمســنني  (50(
الفقــرة 51.  ،)E/2012/51(
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العنف ضد المرأة دال-

يُعــّرف إعــالن القضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة "العنــف ضــد املــرأة" بأنــه "أي فعــل عنيــف تدفع 
معانــاة للمــرأة، ســواء مــن الناحيــة  يرجــح أن يرتــب عليــه، أذى أو إليــه عصبيــة اجلنــس ويرتــب عليــه، أو
اجلســمانية أو اجلنســية أو النفســية، مبــا يف ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر أو احلرمــان 

اخلاصــة". التعســفي مــن احلريــة، ســواء حــدث ذلــك يف احليــاة العامــة أو
وقــد اســتحوذت مســألة العنــف ضــد املــرأة، منــذ بدايــة تســعينات القــرن املاضــي، علــى اهتمــام 
كبــري يف خطــاب حقــوق اإلنســان. ومــع ذلــك، فقــد تطلــب هــذا األمــر مــن حركــة حقــوق املــرأة كفاحــًا
طويــالً ومســتمراً إلقنــاع اجملتمــع الــدويل مبناقشــة مســألة العنــف ضــد املــرأة كأحــد شــواغل حقــوق اإلنســان 
واالعــراف بــأن العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس هــو انتهــاك خطــري حلقــوق اإلنســان ذات األمهيــة العامليــة 

وهتديــد للتنميــة البشــرية، وكذلــك للســالم واألمــن الدوليــني.
1993 يف  ومل يشــر جــدول أعمــال املؤمتــر العاملــي حلقــوق اإلنســان الــذي عقــد يف فيينــا لعــام
إىل أي جانــب مــن اجلوانــب اجلنســانية حلقــوق اإلنســان. وكانــت حركــة حقــوق املــرأة  البدايــة إىل املــرأة أو
هي اجلهة الي أثارت االنتباه إىل قضية العنف ضد املرأة خالل هذا املؤمتر، مما أدى، يف مجلة أمور، إىل 
االعــراف يف إعــالن فيينــا بــأن القضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة يف اجملالــني العــام واخلــاص يشــكل التزامــاً يف 
جمال حقوق اإلنســان)51). ويف وقت الحق، اعتمدت اجلمعية العامة يف كانون األول/ديســمر 1993
إعالن القضاء على العنف ضد املرأة. وشكل هذا اإلعالن أول صك دويل ملعاجلة هذه املسألة حتديداً. 

Charlotte Bunch and Niamh Reilly, Demanding Accountability: The Global Campaign and Vienna (51(
 Tribunal for Women’s Human Rights )مركز القيادة العاملية النسائية، 1994(، الصفحات 2-8. وتنبع 

القضايا الي أثارهتا يف فيينا احلملة العاملية، وهي ائتالف للمنظمات املعنية حبقوق املرأة، من الشواغل الي 
أثارهتــا حركــة حقــوق املــرأة الــي ظهــرت خــالل العقــد املاضــي، وخرجــت مــن رحــم حــركات حقــوق اإلنســان 
العامليــة خــالل عقــد األمــم املتحــدة للمــرأة )1976-1985(، واعرضــت علــى النهــج التقليــدي حلقــوق 
اإلنســان الــذي يــرى أن حقــوق اإلنســان تقتصــر علــى االنتهــاكات الــي يرتكبهــا موظفــو الدولــة، يف اجملــال 
العــام، وضــد املنشــقني أو املعارضــني السياســيني )ومعظمهــم مــن الذكــور(، فضــاًل عــن هيمنــة احلقــوق املدنيــة 
والسياســية علــى حقــوق اإلنســان األخــرى. واســتطاعت هــذه احلملــة العامليــة، عــن طريــق تنظيــم احملكمــة 
العامليــة حلقــوق اإلنســان للمــرأة خــالل مؤمتــر فيينــا، مبشــاركة نســاء قدمــن مــن مجيــع أحنــاء العــامل وحتدثــن عــن 
جتارهبــن مــع العنــف، توجيــه انتبــاه اجملتمــع الــدويل إىل خطــورة حــدوث انتهــاكات حلقــوق اإلنســان للمــرأة. 
ونتيجــة لذلــك، فقــد تضمــن إعــالن وبرنامــج عمــل فيينــا فرعــاً شــاماًل بشــأن حقــوق اإلنســان للمــرأة، وأعلــن 
أن "حقــوق اإلنســان للمــرأة والطفلــة جــزء غــري قابــل للتصــرف مــن حقــوق اإلنســان العامليــة وجــزء ال يتجــزأ 

منهــا وال ميكــن فصلــه عنهــا".
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ويقّر اإلعالن بأن العنف ضد املرأة يشكل انتهاكاً للحقوق واحلريات األساسية للمرأة ومظهراً لعالقات 
قوى غري متكافئة بني الرجل واملرأة عر التاريخ. ويدعو اإلعالن الدول إىل إدانة العنف ضد املرأة والعمل 
1994 مقــرراً خاصــاً معنيــاً مبســألة  علــى القضــاء عليــه. وعّينــت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان يف عــام
العنــف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقبــه. وقــد أدى إنشــاء هــذه الواليــة إىل حــدوث منــو دينامــي ملعايــري حقــوق 
يتعلــق بالعنــف ضــد املــرأة. وقــد  اإلنســان يف جمــال االســتجابة للتحديــات املعاصــرة والقضايــا الناشــئة فيما
اســتطاعت املقــررة اخلاصــة، مــن خــالل البحــوث الــي أجرهتــا، أن تكــرس إىل حــد بعيــد املفاهيــم واألطــر 
القانونية املتعلقة حبقوق اإلنسان للمرأة والعنف ضد املرأة)52). وأكد املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة نتائج 

مؤمتــر فيينــا العاملــي الــي أدرجــت العنــف ضــد املــرأة كأحــد جمــاالت االهتمــام األساســية االثنــي عشــرة)53).
وال تشري اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة صراحة إىل العنف ضد املرأة، 
19)1992( بشأن  غري أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   تؤكد، يف توصيتها العامة رقم
الــذي ميــس  العنــف ضــد املــرأة، أن العنــف ضــد املــرأة هــو "العنــف املوجــه ضــد املــرأة بســبب كوهنــا امــرأة أو
املرأة على حنو جائر". ويكبح هذا العنف قدرة املرأة على التمتع حبقوقها وحرياهتا على أســاس املســاواة 
مع الرجل. وشكل اعتماد هذه التوصية العامة سابقة هامة لالعراف هبذه املسألة يف مؤمتر فيينا العاملي.
ســنها  طبقتهــا االجتماعيــة أو وتتعــرض املــرأة يف مجيــع البلــدان، بغــض النظــر عــن وضعهــا أو
أو طائفتهــا االجتماعيــة أو دينهــا، للعنــف يف مجيــع جمــاالت احليــاة تقريبــاً، ســواء يف املنــزل أو يف العمــل 
أو يف الشــارع أو يف املؤسســات احلكوميــة أو يف فــرات النزاعــات أو األزمــات. ويكــون العنــف حاضــرًا

كذلــك يف مجيــع مراحــل حيــاة املــرأة، ويؤثــر علــى الفتيــات واملســنات أيضــاً. وتعــاين فئــات حمــددة مــن 
النساء من خمتلف أشكال التمييز، مثل ذوات اإلعاقة أو املهاجرات، وتكون املثليات ومزدوجات امليل 
اجلنســي ومغايــرات اهلويــة اجلنســانية عرضــة للعنــف بوجــه خــاص. وإلدراك أن العنــف ضــد املــرأة يشــكل 
مظهــراً مــن مظاهــر عالقــات القــوى غــري املتكافئــة تارخييــاً بــني الرجــل واملــرأة، يفــرض التحليــل القائــم علــى 

“15 years of the United Nations Special Rapporteur on violence against women”, pp. 10 and انظــر  (52(
 .24–28

Arvonne Fraser, “Becoming human: the origins and development of women’s human rights”, in انظــر (53(
Women’s Rights: A Human Rights Quarterly Reader, Bert B. Lockwood, ed. (Johns Hopkins University

”Beijing and its follow-up“، وميكــن االطــالع علــى هــذه الدراســة علــى  Press, 2006), p. 53. وانظــر أيضــًا

املوقــع التــايل: /www.un.org/womenwatch/daw/beijing )اطُّلــع عليــه يف 8 تشــرين الثاين/نوفمــر 2013(، 
Sally Engle Merry, Human Rights and Gender Violence, Translating International Law into Localو

Justice (University of Chicago Press, 2006), p. 21. ومل يعاجل العنف ضد املرأة كمسألة رئيسية يف املؤمترين 

العامليــني الســابقني املتعلقــني باملــرأة واملعقوديــن عامــي 1975 و1980.
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حقوق اإلنسان أن األسباب احملددة هلذا العنف والعوامل الي تزيد من خطورة وقوعه تكمن يف السياق 
األوســع للتمييز املنهجي ضد املرأة على أســاس نوع اجلنس وأشــكال أخرى من التبعية. ويُفَهُم التعرُّض 

عــن إنكارهــا)54). للعنــف باعتبــاره حالــة تنشــأ عــن عــدم وجــود احلقــوق أو
وميكن أن يأخذ العنف ضد املرأة يف األسرة شكل عنف منزيل أو ممارسات ضارة أو مهينة 
تتســم بالعنــف و/أو تســعى إىل إخضــاع املــرأة. وقــد أظهــرت الزيــارات القطريــة الــي قامــت هبــا املقــررة 
اخلاصــة املعنيــة بالعنــف ضــد املــرأة أن العنــف املنــزيل ال يــزال واســع االنتشــار ويؤثــر علــى النســاء مــن 
مجيــع الطبقــات االجتماعيــة )A/66/215(. وعلــى الرغــم مــن أوجــه التقــدم الــي طــرأت علــى التشــريعات 
الــي حتظــر املمارســات الضــارة واملهينــة، فال تــزال هــذه املمارســات، مــن قبيــل العنــف املتصــل باملهــور 
أو ما يسمى جبرائم الشرف، تُنفذ أيضاً دون أن ختضع بشكل منهجي للمراقبة أو العقاب أو اجلر. 
ومــن األمثلــة األخــرى علــى العنــف يف األســرة هنــاك االعتــداء يف املنــازل )العنــف اجلســدي أو النفســي 
أو العاطفي أو املايل أو اجلنسي(، واالغتصاب الزوجي، وقتل النساء أو القتل بدوافع جنسانية )القتل 
يف املنــازل والقتــل الشــعائري أو قتــل النســاء املتهمــات بالســحر أو واإلعــدام خــارج نطــاق القانــون، 
وكذلــك حــاالت القتــل املتصلــة باهلويــة اجلنســانية وامليــل اجلنســي أو اهلويــة اإلثنيــة أو هويــة الشــعوب 

األصليــة(، وزواج األطفــال وتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة واإلجهــاض االنتقائــي)55).
وحتــدث أشــكال أخــرى مــن العنــف ضــد املــرأة علــى مســتوى اجملتمــع احمللــي. ومــن أمثلــة هــذا 
العنف ميكن إيراد االغتصاب/االعتداء اجلنسي والتحرش اجلنسي، والعنف داخل املؤسسات، والعنف 
A/66/215( ضــد العامــالت املهاجــرات، أو العنــف أو حــاالت القتــل املتصلــة بالشــعوذة أو الســحر

وA/HRC/11/2(. ولئــن كانــت نســبة تعــرض الشــابات خلطــر العنــف املتصــل بالشــعوذة أعلــى يف معظــم 
احلاالت، فإن املسنات أكثر عرضة للقتل املتصل بالشعوذة يف بعض مناطق أفريقيا بسبب اعتمادهن 

.(A/HRC/20/16( االقتصــادي علــى اآلخريــن أو بســبب حقــوق امللكيــة الــي حبوزهتــن
وترتكب الدولة أيضاً العنف ضد املرأة أو تتغاضى عنه. وهذا النوع من العنف قد يشمل 
العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس أثنــاء النزاعــات، واالختفــاء أو اإلعــدام خــارج القضــاء، والعنــف يف 
أماكــن االحتجــاز، والعنــف ضــد الالجئــات واملشــردين داخليــاً، أو ضــد النســاء مــن الشــعوب األصليــة 

"دراسة متعمقة بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة" )A/61/122/Add.1(، الفقرة 65. (54(
Radhika Coomaraswamy and Lisa M. Kois, “Violence against women”, in Women and International (55(

Human Rights Law, vol. 1, pp. 184–186. وانظــر أيضــاً تقريــر املقــررة اخلاصــة املعنيــة مبســألة العنــف عــن 

حــاالت قتــل النســاء املتصلــة بنــوع اجلنــس )A/HRC/20/16(، الفقــرة 16. 
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أو األقليــات )A/66/215(. وعلــى النحــو املوضــح أدنــاه، فمــن املمكــن أيضــاً حتميــل الدولــة املســؤولية 
عــن أفعــال األفــراد، أي حينمــا ال يكــون موظفــو الدولــة هــم املرتكبــني املباشــرين للعنــف.

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: اجتهاد قضائي

يّدعــي صاحبــا الشــكوى يف قضيــة شــهيدة غويكشـــه )متوفــاة( ضــد النمســا، البــالغ 
رقــم 2005/5، أن الدولــة مل تضمــن احلــق يف احليــاة واألمــن الشــخصي للســيدة غويكشــه الــي 
قتلــت علــى يــد زوجهــا بعــد أعمــال عنــف منــزيل متواصلــة جــرى إبــالغ الشــرطة عنهــا. وكانــت 

الشــرطة علــى علــم بامتــالك زوجهــا ملســدس وقــد هددهــا بالقتــل عــدة مــرات.

ويف قضيــة فاطمــة يلــدرمي )متوفــاة( ضــد النمســا، البــالغ رقــم 2005/6، تعرضــت 
الضحيــة أيضــاً للقتــل علــى يــد زوجهــا بعــد أن هددهــا بالقتــل مــرات عــدة، وقــد أبلغــت الشــرطة 
بذلــك. ويّدعــي صاحبــا الشــكوى أن الدولــة مل تتخــذ التدابــري اإلجيابيــة املناســبة حلمايــة حــق 

الضحيــة يف احليــاة واألمــن الشــخصي.

وأوصــت اللجنــة الدولــة الطــرف، يف كلتــا احلالتــني، بتعزيــز تطبيــق ورصــد قوانينهــا 
الوطنية املتعلقة بالعنف املنزيل، عن طريق "بذل العناية الواجبة ملنع العنف ضد املرأة والتصدي 
لــه وبالنــص علــى إنــزال العقوبــة املالئمــة يف حالــة عــدم القيــام بذلــك". وخلصــت اللجنــة أن 
املــادة 2)أ(  البدنيــة والعقليــة مبوجــب  املتوفــاة يف احليــاة ويف الســالمة  انتهــاكاً حلقــوق  هنــاك 
و)ج( لغايــة )و( واملــادة 3 مــن االتفاقيــة، مقــروءة باالقــران مــع املــادة 1 ومــع توصيتهــا العامــة 
رقــم 19)1992(. ورأت أنــه بالنظــر إىل تضافــر العوامــل هــذا، عرفــت الشــرطة أو كان ينبغــي 
هلــا أن تعــرف أن الضحيتــني كانتــا عرضــة خلطــر جســيم، ومــن مث، فقــد اعتــرت أن الشــرطة 

كانــت مســؤولة عــن عــدم ممارســة العنايــة الواجبــة حلمايــة الضحيتــني.

وتوضح اللجنة يف توصيتها العامة رقم 19)1992( أن الدول األطراف قد تكون مسؤولة 
عــن أفعــال العنــف الــي يرتكبهــا األفــراد، إذا "مل تتصــرف جــادة علــى النحــو الواجــب ملنــع انتهــاك 
احلقــوق والســتقصاء أعمــال العنــف ومعاقبــة مرتكبيهــا وتقــدمي تعويــض". ويتكــرر أيضــاً هــذا االلتــزام 
ببــذل العنايــة الواجبــة مــن جانــب الــدول يف إعــالن القضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة. وقــد أشــارت املقــررة 
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اخلاصــة املعنيــة بالعنــف ضــد املــرأة إىل معيــار العنايــة الواجبــة مــن حيــث التــزام الدولــة مبنــع أعمــال العنــف 
ضــد املــرأة ومعاقبــة مرتكبيهــا وتعويــض ضحاياهــا )E/CN.4/2006/61))56). وعرضــت املقــررة اخلاصــة، 
يف التقريــر الــذي قدمتــه يف عــام 2011 إىل اجلمعيــة العامــة )A/66/215(، املمارســات املتغــرية املتعلقــة 
بالعنايــة الواجبــة والفقــه القانــوين والتحديــات املتبقيــة. وتــرى املقــررة اخلاصــة أن التــزام الــدول ببــذل العنايــة 
الواجبــة مبقتضــى القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان يتضمــن منــع أعمــال العنــف ضــد املــرأة والتحقيــق
فيهــا واملعاقبــة عليهــا، ومحايــة املــرأة مــن العنــف، وتوفــري ســبل انتصــاف وجــر فعالــة لضحايــا العنــف.

وتنــاول املقــرر اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجزة أو تعســفًا
أيضــاً عمليــات القتــل الــي ترتكبهــا أطــراف فاعلــة خاصــة، مثــل جرائــم القتــل الــي تنفذهــا العصابــات 
أو القصــاص األهلــي أو "جرائــم الشــرف" أو جرائــم العنــف املنــزيل. ووفقــاً لواليــة املقــرر اخلــاص، تعتــر 
جرمية القتل املعزولة الي يرتكبها فرد من األفراد جرمية حملية ال تتحمل الدولة مسؤوليتها. ومع ذلك، 
فــإن الدولــة حُتّمــل املســؤولية عندمــا يكــون هنــاك منــط مــن أعمــال القتــل وتقّصــر يف ردهــا )مــن حيــث 
الوقايــة أو املســاءلة(. وال حيظــر قانــون حقــوق اإلنســان علــى الدولــة انتهــاك احلــق يف احليــاة مباشــرة 
فحســب، بــل يفــرض عليهــا أيضــاً ضمــان احلــق يف احليــاة ويســتوجب منهــا الوفــاء بالتزاماهتــا مبقتضــى 
العنايــة الواجبــة باختــاذ التدابــري املناســبة لــردع مرتكــي اجلرائــم ومنعهــم مــن ارتــكاب اجلرائــم والتحقيــق يف 

.(A/HRC/14/24( جرائمهــم وحماكمتهــم ومعاقبتهــم
وفيما يتعلــق حبــاالت قتــل النســاء املتصلــة بنــوع جنســهن، أفــادت املقــررة اخلاصــة املعنيــة 
مبسألة العنف ضد املرأة يف عام 2012 بتزايد انتشار هذه احلاالت، والقاعدة هي عدم املساءلة عن 
ارتــكاب هــذه اجلرائــم )A/HRC/20/16(. وأوضحــت املقــررة اخلاصــة أن هــذه احلــاالت ليســت معزولــة، 
ولكنهــا متثــل أقصــى فعــل مــن أفعــال العنــف املســتمر الــذي تتعــرض لــه النســاء اللــوايت يعشــن ظــروف 
التمييــز القائــم علــى نــوع اجلنــس. وأضافــت املقــررة اخلاصــة مشــددة علــى ضــرورة اتبــاع هنــج شــامل ملنــع 
حــاالت القتــل املتصلــة بنــوع اجلنــس يف مجيــع التدابــري الــي تتخذهــا الــدول للتحقيــق يف العنــف واملعاقبــة 

عليــه، وال ســيما يف ســياق وضــع وتنفيــذ وتقييــم التشــريعات والسياســات.

ُيســتخدم معيــار العنايــة الواجبــة، يف خمتلــف جمــاالت القانــون، لتقييــم مــدى وفــاء الــدول بالتزاماهتــا. ويشــكل  (56(
معيــار العنايــة الواجبــة، يف قانــون حقــوق اإلنســان، أداة يســتخدمها أصحــاب احلقــوق ملســاءلة اجلهــات 
املســؤولة مــن خــالل توفــري إطــار تقييــم للتحقــق فيمــا يشــكل وفــاًء فعليــاً بااللتزامــات، وحتليــل ما تقــوم بــه 
اجلهــة املســؤولة أو تقّصــر يف القيــام بــه مــن أفعــال. ويكتســي هــذا األمــر أمهيــة خاصــة عندمــا حيــدث اخلــرق 
احملتمــل بســبب تقصــري صاحــب املســؤولية يف القيــام بفعــل مــا، حيــث إنــه قــد يكــون مــن الصعــب علــى 
أصحــاب احلقــوق تقييــم مــا إذا كان التقصــري يشــكل انتهــاكاً حلقوقهــم يف غيــاب أســاس معيــاري للتقييــم. 
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محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان: اجتهاد قضائي

تشــكل قضيــة غونزاليــس وآخــرون )"حقــل القطــن"( ضــد املكســيك، )احلكــم الصــادر 
يف 16 تشــرين الثاين/نوفمــر 2009(، والــي تتعلــق بتعــرض طفلتــني وامــرأة لالختطــاف والعنــف 
اجلنســي والقتــل علــى أيــدي جهــات فاعلــة غــري تابعــة للدولــة، واحــدة مــن مئــات احلــاالت املماثلــة 
الي تعرضت فيها بشــكل رئيســي النســاء والفتيات املهاجرات لالختفاء واالغتصاب والقتل، وقد 

وقعــت هــذه احلادثــة يف ســيوداد خواريــس باملكســيك.

وأخــذت احملكمــة ألول مــرة يف االعتبــار ما يقــع علــى عاتــق الــدول مــن التزامــات إجيابيــة 
بالتصــدي للعنــف الــذي متارســه أطــراف فاعلــة خاصــة ضــد املــرأة؛ ونظــرت يف هــذه القضايــا يف 
ســياق العنــف اجلماعــي ضــد املــرأة والتمييــز اهليكلــي، وخلصــت إىل أن العنــف ضــد املــرأة ميثــل 
شــكاًل مــن أشــكال التمييــز. وقدمــت حمكمــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنســان تفســرياً مســتفيضًا

اللتــزام الدولــة ببــذل العنايــة الواجبــة ملنــع أفعــال العنــف ضــد املــرأة والتحقيــق فيهــا واملعاقبــة عليهــا. 
وأعلنــت احملكمــة، مــن خــالل اســتخدام مفهــوم التعويضــات املراعيــة لالعتبــارات اجلنســانية واعتمــاد 
هنــج حتويلــي ليــس مــن أجــل رد احلــق فقــط وإمنــا مــن أجــل التصحيــح أيضــاً، ضــرورة أن هتــدف 
التعويضــات إىل "حتديــد العوامــل املســببة للتمييــز وإزالتهــا"، وينبغــي هلــا بذلــك أن هتــدف إىل حتويــل 
أوجــه عــدم املســاواة اجلنســانية القائمــة الــي تــؤدي إىل العنــف. وباإلضافــة إىل ذلــك، أمــرت احملكمــة 
املكســيك بتنفيــذ جمموعــة عريضــة مــن التدابــري العالجيــة، مبــا يف ذلــك إقامــة نصــب تــذكاري وطــين 
200 دوالر لــكل  للضحايــا، وإجــراء حتقيقــات جديــدة، وتقــدمي تعويضــات تزيــد قيمتهــا عــن 000

أســرة مــن األســر األطــراف يف الدعــوى.

وأكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم 28)2000(، ضرورة تأمني 
متتــع الرجــل واملــرأة علــى قــدم املســاواة جبميــع احلقــوق املدنيــة والسياســية، وشــددت، يف تعليقهــا العــام 
رقم 20)1992(، بشأن حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهينــة، علــى أن مــن واجــب الدولــة الطــرف أن توفــر لــكل شــخص، عــن طريــق ما قــد يلــزم مــن 
التدابــري التشــريعية والتدابــري األخــرى، احلمايــة مــن التعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، ســواء أحلقهــا بــه أشــخاص يعملــون بصفتهــم الرمسيــة، أو خــارج 
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نطاق صفتهم الرمسية، أو بصفتهم الشــخصية. وباإلضافة إىل ذلك، يرى املقرر اخلاص املعين مبســألة 
التعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ضــرورة تطبيــق إطــار 
احلمايــة مــن التعذيــب بشــكل يراعــي املنظــور اجلنســاين وذلــك هبــدف تعزيــز محايــة املــرأة مــن التعذيــب. 
ووفقــاً ملــا أورده املقــرر اخلــاص، فــإن التزامــات الدولــة متتــد بوضــوح، مبوجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، 
.(A/HRC/7/3( لتشمل اجملال اخلاص أيضاً، باإلضافة إىل االنتهاكات الي يرتكبها موظفون عموميون

 (2008(2 وأوضحت أيضاً جلنة مناهضة التعذيب مبزيد من التفصيل، يف تعليقها العام رقم
بشــأن تنفيــذ الــدول األطــراف للمــادة 2، أن الشــرط املنصــوص عليــه يف الفقــرة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب واملتعلــق "مبوافقــة أو ســكوت" الدولــة يعــادل التــزام الدولــة ببــذل العنايــة الواجبــة ملنــع املوظفــني 
غري احلكوميني أو اجلهات الفاعلة اخلاصة من ممارسة التعذيب والتحقيق معهم ومقاضاهتم ومعاقبتهم 
مبا يتفــق وأحــكام االتفاقيــة. وقــد طبقــت اللجنــة هــذا املبــدأ علــى الــدول األطــراف الــي تعجــز عــن منــع 
العنــف القائــم علــى أســاس اجلنــس كاالغتصــاب، والعنــف املنــزيل، وتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة، 

واالجتار باألشخاص وعن محاية ضحاياه.
ويشــري املقــرر اخلــاص املعــين مبســألة التعذيــب إىل االغتصــاب وغــريه مــن أشــكال العنــف 
اجلنسي، كالتهديد باالغتصاب واملالمسة و"التحقق من العذرية"، وجتريد املرأة من مالبسها والتفتيش 
اجلســدي التقحمــي والشــتائم واإلهانــات ذات الطابــع اجلنســي، فضــاًل عــن اإلجهــاض القســري ومنــع 
النســاء اللــوايت حيبلــن نتيجــة اغتصــاب مــن اإلجهــاض املأمــون، علــى أهنــا مــن أشــكال العنــف الــي ميكــن 
أن متثــل تعذيبــاً قائمــاً علــى نــوع اجلنــس. ووفقــاً ملــا أورده املقــرر اخلــاص، فــإن عجــز الضحيــة والغــرض 
مــن الفعــل هــي أكثــر العناصــر أمهيــة لتحديــد مــا إذا كان الفعــل قــد بلــغ حــد التعذيــب أو غــريه مــن 
ضــروب املعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة. وأشــار املقــرر اخلــاص كذلــك إىل أنــه بالنظــر حلالــة 
الضعــف الــي تعــاين منهــا النســاء ذوات اإلعاقــة، فــإن عمليــات اإلجهــاض القســري وعمليــات التعقيــم 
الــي ختضــع هلــا أولئــك النســاء كرهــاً تشــّكل أيضــاً تعذيبــاً أو ســوء معاملــة إذا كانــت نتيجــة إجــراء قانــوين 
يعــود القــرار فيــه "لألوصيــاء الشــرعيني". ويــرى املقــرر اخلــاص أن العنــف باســم احلفــاظ علــى الشــرف 
والعنف والتحرش اجلنســيني، وكذلك املمارســات الشــبيهة بالرق الي تكون يف كثري من األحيان ذات 
طبيعة جنســية، والعنف األســري )يف شــكل العنف الذي ميارســه شــريك احلياة يف العالقات احلميمة( 
وتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة واالجتــار باألشــخاص، هــي أفعــال ميكــن أن ُتشــكل تعذيبــاً قائمــًا

.(A/HRC/7/3( علــى نــوع اجلنــس، أو غــريه مــن ضــروب املعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة
واعــرف أيضــاً الفريــق العامــل املعــين حبــاالت االختفــاء القســري أو غــري الطوعــي باجلوانــب 
اجلنســانية حلــاالت االختفــاء، ســواء أ كانــت املــرأة نفســها ضحيــة االختفــاء أو متثــل فــرداً مــن أفــراد 
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أســرة الشــخص املختفــي. وشــدد الفريــق العامــل، يف هــذا الصــدد، علــى التزامــات الدولــة الــي تشــمل، 
مــن بــني متطلبــات أخــرى، منــع مجيــع حــاالت العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس والتصــدي هلــا، مبا فيهــا 
حــاالت االختفــاء القســري، وتأمــني مشــاركة املــرأة يف عمليــات البحــث عــن احلقيقــة ومحايــة حــق املــرأة 

.(A/HRC/WGEID/98/2( يف االنتصــاف

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان: اجتهاد قضائي

يف قضيــة أوبــوز ضــد تركيــا، الطلــب رقــم 02/33401، اّدعــت مقدمــة الطلــب 
أن الســلطات الركيــة تقاعســت عــن محايــة حــق والدهتــا يف احليــاة وكانــت غــري حريصــة علــى 
مواجهــة أعمــال العنــف املتكــررة والتهديــد بالقتــل واإلصابــات الــي تعرضــت هلــا هــي شــخصياً.

وخلصت احملكمة إىل ما يلي:

حــدوث انتهــاك للمــادة 2 )احلــق يف احليــاة( مــن االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان 	 
فيما يتعلــق بوالــدة مقدمــة الطلــب الــي تعرضــت للقتــل علــى يــد الــزوج الســابق ملقدمــة 

الطلــب علــى الرغــم مــن أن الســلطات قــد أبلغــت مــراراً عــن ســلوكه العنيــف؛

حــدوث انتهــاك للمــادة 3 )حظــر التعذيــب واملعاملــة الالإنســانية واملهينــة( علــى أســاس 	 
عــدم محايــة الســلطات ملقدمــة الطلــب ضــد عنــف زوجهــا الســابق وســلوكه اجلائــر؛

حدوث انتهاك للمادة 14 )حظر التمييز( املقروءة بالتزامن مع املادتني 2 و3 على أساس 	 
العنــف الــذي تعرضــت لــه مقدمــة الطلــب ووالدهتــا والــذي يعتــر قائمــاً علــى نــوع اجلنــس 
وميثــل شــكاًل مــن أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وخاصــة مــع األخــذ يف االعتبــار ما تشــهده 
حــاالت العنــف املنــزيل يف تركيــا مــن ســلبية عامــة للنظــام القضائــي ومتكــن املعتديــن الذيــن 

يؤثــر عنفهــم علــى النســاء أساســاً مــن اإلفــالت مــن العقــاب.

وبوجه عام، يتطور كل من الفهم األوسع للعنف ضد املرأة وتفسري قانون حقوق اإلنسان 
األكثــر مراعــاة لالعتبــارات اجلنســانية، وعلــى العمــوم، فهنــاك وعــي أكــر مبشــكلة العنــف ضــد املــرأة. 
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وقد أحرزت العديد من البلدان تقدماً كبرياً من خالل اعتماد تشريعات جديدة تتعلق مبسألة العنف 
ضــد املــرأة، ولكــن ال تــزال هنــاك حتديــات قائمــة تتمثــل يف تطبيــق القانــون وتوفــري التدريــب املناســب 
للموظفــني املكلفــني بإنفــاذ القانــون، فضــاًل عــن توفــري احلمايــة الكافيــة وامليســورة واختــاذ تدابــري الوقايــة 

وإعــادة اإلدمــاج)57).

تعرض النساء لالتجار بسبب التمييز والعنف ضدهن

ميكــن ربــط التمييــز باالجتــار بعــدد مــن الطــرق. وليــس مــن بــاب الصدفــة أن األشــخاص 
األكثــر عرضــة لالجتــار هبــم )املهاجــرون غــري النظاميــني واألشــخاص عدميــي اجلنســية وغــري املواطنــني 
وملتمســو اللجــوء، وأفــراد اجلماعــات الــي متثــل أقليــات( يعانــون بوجــه خــاص مــن التمييــز والتعصــب، 
علــى أســاس نــوع اجلنــس والعــرق واألصــل اإلثــين والديــن وعوامــل مميــزة أخــرى. وباإلضافــة إىل تزايــد 
خطــر االجتــار باألشــخاص، فــإن املواقــف والتصــورات واملمارســات التمييزيــة تســهم يف تشــكيل وحتفيــز 

الطلــب علــى هــذا االجتــار.
ووفقاً لروتوكول بالريمو ملنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة 
عليــه، فــإن االجتــار باألشــخاص يعــين "جتنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقباهلم 
بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعماهلا أو غــري ذلــك مــن أشــكال القســر أو االختطــاف أو االحتيــال 
أو اخلداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا 
لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل. ويشمل االستغالل، كحد أدىن، 
استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي، أو السخرة أو اخلدمة قسراً، أو االسرقاق 

أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء" )املادة 3)أ((.
ويشكل التمييز العنصري والقائم على نوع اجلنس يف سياق احلرمان من احلقوق االقتصادية 
واالجتماعيــة عامــاًل حامســاً جيعــل بعــض األشــخاص أكثــر عرضــة مــن غريهــم لالجتــار هبــم. ويســفر تأثــري 
التمييــز، يف كلتــا احلالتــني، عــن خيــارات حياتيــة أقــل وأردأ. ويف املقابــل، ميكــن أن يــؤدي عــدم القــدرة 
علــى اختــاذ خيــار حقيقــي إىل جعــل النســاء والفتيــات أكثــر عرضــة لالجتــار هبــن مــن الرجــال، ال ســيما 
يف ظروف معينة وبالنسبة للنساء والفتيات من جنسيات وجمموعات إثنية معينة. وعلى سبيل املثال، 

A/61/122/Add.1؛ وProgress of the World’s Women 2011–2012؛ و"النهوض باملرأة" )A/66/215(، الفصل  (57(
الثالــث؛ وA/HRC/17/23، الفصــل الثالــث. 
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قــد تواجــه نســاء وفتيــات األقليــات اللــوايت يعشــن يف حالــة فقــر، أو النســاء والفتيــات اللــوايت يعشــن يف 
أوضــاع النــزاع أو ما بعــد النــزاع تزايــد خماطــر االجتــار هبــن.

وميكــن أن يؤثــر االجتــار علــى الرجــال أيضــاً، ولكنــه ميثــل شــكاًل مــن أشــكال العنــف الــذي 
تتعــرض لــه النســاء علــى وجــه التحديــد. وقــد يشــكل العنــف املوجــه ضــد املــرأة أو الــذي يؤثــر عليهــا يف 
املقــام األول عامــاًل مــن العوامــل الــي جتعلهــا أكثــر عرضــة لالجتــار. وعلــى ســبيل املثــال، فقــد تقبــل املــرأة 
ترتيبــات اهلجــرة اخلطــرية بغيــة التخلــص مــن آثــار التمييــز الراســخة، مبا فيهــا العنــف األســري وانعــدام 
احلمايــة ضــد هــذا العنــف. وقــد تكــون املــرأة أيضــاً أكثــر عرضــة مــن الرجــال لإلكــراه واســتخدام القــوة 
يف مرحلــة التوظيــف، وهــو ما يزيــد مــن تعرضهــا لالجتــار يف املقــام األول. وميكــن للــدول، وال ســيما 
البلــدان األصليــة، التصــدي لتزايــد التمييــز املتعلــق باالجتــار بالبشــر والعنــف ضــد املــرأة عــن طريــق اختــاذ 
جمموعة من التدابري العملية، مثل توفري املأوى اآلمن واملرافق الطبية والنفسية والقانونية للنساء ضحايا 
العنــف. وتُعــّد التدابــري الطويلــة األجــل الــي تســعى إىل معاجلــة األســباب االجتماعيــة والثقافيــة واهليكليــة 
للعنــف خطــوات هامــة أيضــاً. وميكــن أن تشــمل هــذه التدابــري إصــالح التشــريعات الــي متيــز ضــد املــرأة 
أو ال تتصــدى للعنــف املمــارس ضدهــا؛ وضمــان إجــراء حتقيــق فــوري ومقاضــاة مرتكــي العنــف ضــد 
املــرأة؛ وتوفــري ســبل انتصــاف فعالــة ضــد العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس؛ وتنفيــذ املبــادرات الراميــة إىل 

توعيــة املوظفــني العموميــني واملوظفــني املختصــني مبســألة العنــف ضــد املــرأة.
وذكرت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشــخاص، ال ســيما النســاء واألطفال، عدداً من 
القضايا املتعلقة حبماية ضحايا االجتار، ويقدم عملها إرشادات مفيدة للدول بشأن اعتماد هنج قائم 
علــى حقــوق اإلنســان ملكافحــة االجتــار)58). وباإلضافــة إىل ذلــك، أصــدرت املفوضيــة الســامية حلقــوق 
اإلنســان املبــادئ املوصــى هبــا واملبــادئ التوجيهيــة فيما يتعلــق حبقــوق اإلنســان واالجتــار بالبشــر، والــي 
تقــدم املزيــد مــن اإلرشــادات يف هــذا الشــأن. وينبغــي أن تكــون حقــوق اإلنســان لألشــخاص املتاجــر 
هبــم يف صميــم مجيــع اجلهــود الــي تبذهلــا الــدول ملنــع االجتــار ومكافحتــه، وعلــى هــذه الــدول بــذل العنايــة 

الواجبــة للتحقيــق يف االجتــار ومقاضــاة املتجريــن ومعاقبتهــم، وتقــدمي املســاعدة لضحايــا االجتــار)59).

الثــاين/ تشــرين  يف 8  عليــه  )اطُّلــع   www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/Annual.aspx انظــر  (58(
 .(2013 نوفمــر

املبــادئ املوصــى هبــا واملبــادئ التوجيهيــة فيمــا يتعلــق حبقــوق اإلنســان واالجتــار بالبشــر: تعليقــات )منشــورات  (59(
.(E.10.XIV.1 األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع



حقوق المرأة من حقوق اإلنسان78

المبادئ الموصى بها والمبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق 
اإلنسان فيما يتعلق بحقوق اإلنسان واالتجار بالبشر 

ينبغــي أن يكــون تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان لألشــخاص املتاجــر هبــم واملهاجريــن  -1
وملتمســي اللجــوء والالجئــني واملشــردين داخليــاً يف صميــم مجيــع التدابــري الراميــة إىل 

باألشــخاص. االجتــار  مكافحــة 

تتحمــل الــدول مســؤولية حتديــد املهربــني واألشــخاص املتاجــر هبــم مــن أجــل ضمــان  -2
املتجريــن. ومقاضــاة  الضحايــا  حقــوق 

جيــب أن تســتند التدابــري الفعالــة املتخــذة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص إىل معلومــات  -3
والتحليــل. اخلــرات  وإىل  ودقيقــة  حديثــة 

ضمــان وجــود إطــار قانــوين وطــين مالئــم ينفــذ املعايــري الدوليــة ويتوافــق معهــا، مبــا يف  -4
والشــهود. االجتــار  لضحايــا  الكافيــة  احلمايــة  ضمــان  ذلــك 

ضمان االستجابة الكافية إلنفاذ القانون. وإيالء أمهية قصوى للتحقيق يف أي تورط  -5
للمكلفــني بإنفــاذ القانــون يف االجتــار ومعاقبتهــم، وكذلــك تدريــب املوظفــني املكلفــني 
بإنفــاذ القوانــني يف جمــال الوعــي وتدريبهــم يف جمــال التحقيــق يف االجتــار ومقاضــاة 

مرتكبيــه.

ضمان احلماية والدعم لألشخاص املتاجر هبم دون متييز. وينبغي أن يوفر هلم املأوى  -6
اآلمــن واملالئــم واخلدمــات الصحيــة واالستشــارية.

منــع االجتــار مــن خــالل وضــع اســراتيجيات تأخــذ يف االعتبــار أســبابه اجلذريــة، مبــا يف  -7
ذلــك الطلــب عليــه، وتنظيــم محــالت توعيــة علــى ســبيل املثــال، اســتناداً إىل معلومــات 

دقيقــة.

من الضروري اختاذ تدابري خاصة لألطفال ضحايا االجتار نظراً لضعفهم وملا يتعرضون  -8
لــه مــن أذى بــدين ونفســي.
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ضمــان إمكانيــة الوصــول إىل ســبل االنتصــاف. ويتمتــع األشــخاص املتاجــر هبــم حبــق  -9
قانــوين دويل يكفــل هلــم ســبل االنتصــاف واجلــر الكافيــة، وينبغــي تقــدمي املســاعدة 

القانونيــة هلــم إلعمــال هــذا احلــق.

تشــمل التزامــات أفــراد حفــظ الســالم والشــرطة املدنيــة والعاملــني يف امليــدان اإلنســاين  -10
واملوظفــني الدبلوماســيني ضمــان عــدم تورطهــم يف االجتــار، والتحقيــق الشــامل يف أي 

تــورط مــن هــذا القبيــل ومعاقبــة املتجريــن.

يكتســي التعــاون والتنســيق بــني الــدول واملناطــق أمهيــة بالغــة، لكــون االجتــار يشــكل  -11
ظاهــرة عامليــة عابــرة للحــدود تتطلــب تعاونــاً دوليــاً ومتعــدد األطــراف وثنائيــاً فعــااًل

عليهــا. للقضــاء 

تأثير الهجرة والتشرد في تمتع المرأة بحقوقها هاء-

يقتضي مبدأ عاملية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل أن تكون دول املنشأ والعبور واملقصد 
هــي اجلهــات املســؤولة عــن محايــة حقــوق املهاجريــن داخــل أقاليمهــا. وعلــى الرغــم مــن أن للــدول حــق 
ســيادي يف حتديــد شــروط الدخــول إىل أراضيهــا والبقــاء فيهــا، فــإن مــن واجبهــا أيضــاً احــرام ومحايــة 
وإعمــال حقــوق اإلنســان لفائــدة مجيــع األشــخاص املوجوديــن ضمــن حــدود واليتهــا القضائيــة، بغــض 
النظر عن جنســيتهم أو أصلهم أو نوع جنســهم أو ســنهم وبغض النظر عن وضعهم كمهاجرين)60).

وتؤثــر ظاهــرة اهلجــرة يف مجيــع البلــدان، مثــل بلــدان املنشــأ أو العبــور أو املقصــد، أو يف هــذه 
البلدان جمتمعة. ويعيش اآلن أكثر من 200 مليون شخص خارج أوطاهنم ألسباب تراوح من البحث 
عــن فــرص اقتصاديــة أفضــل إىل الفــرار مــن االضطهــاد. وتشــكل املهاجــرات نصــف حجــم املهاجريــن 

31)2004(، الفقرة 10؛ واللجنة  انظر على سبيل املثال، اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم (60(
املعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 30)2004( بشأن التمييز ضد غري املواطنني، 
الفقــرة 7؛ واللجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 20)2009(، 

.30 الفقرة
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يف العــامل ويفــوق عددهــن يف البلــدان املتقدمــة عــدد املهاجريــن الرجــال)61). ويســاهم املهاجــرون إســهامًا
كبــرياً يف اقتصــادات بلداهنــم األصليــة عــن طريــق التحويــالت املاليــة، ويف اقتصــادات بلداهنــم املضيفــة 
مــن خــالل عملهــم، ويضيفــون يف الوقــت نفســه تنوعــاً ثقافيــاً ودميوغرافيــاً إىل جمتمعــات هــذه البلــدان.
وتقليديــاً، جــرى تنــاول مســألة اهلجــرة أساســاً مــن منظــور اقتصــادي، واعتبارهــا منتجــاً ثانويــًا
للعوملــة أو حــاًل ملشــكلة البطالــة والفقــر. وأدى ذلــك، إىل حــد مــا، إىل التعامــل مــع املهاجريــن كســلعة 
وليــس كأفــراد ذوي حقــوق. ومل يــراع التحليــل االقتصــادي البحــت للهجــرة القيمــة اإلنســانية للفــرد 

املهاجــر وحــق اإلنســان الطبيعــي يف احليــاة بكرامــة)62).
وتنجــم عــن هجــرة النســاء تداعيــات إجيابيــة وســلبية علــى حــد ســواء. وهــي تنطــوي علــى 
إمكانــات كبــرية وبإمكاهنــا تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني مــن خــالل متكــني النســاء املهاجــرات، حيــث 
إن الكثــري مــن النســاء يهاجــرن يف الوقــت احلاضــر بشــكل مســتقل، وقــد أصبحــن هــن املعيــل الرئيســي 
ألســرهن. ومــع ذلــك، فقــد تــؤدي اهلجــرة أيضــاً إىل تفاقــم أوجــه الضعــف وتعــرض املهاجــرات للتمييــز 
والعنــف. ويصبــح أيضــاً النســاء واألطفــال الذيــن يهاجــرون أكثــر عرضــة ألشــكال االســتغالل األخــرى. 
ويتعــرض مــن كان منهــم يف وضــع غــري نظامــي للخطــر بوجــه خــاص. وغالبــاً ما تســتخدم املهاجــرات 
يف قطاعــات اقتصاديــة متييزيــة وغــري منظمــة، مثــل العمــل املنــزيل، وال يتمتعــن يف العــادة باحلمايــة الــي 

توفرهــا قوانــني ومنظمــات العمــل احملليــة)63).
ما ينتهــي املطــاف باملهاجريــن غــري النظاميــني بإيداعهــم يف االحتجــاز اإلداري.  وغالبــاً 
والحــظ املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنســان للمهاجريــن يف التقريــر الــذي قدمــه إىل جملــس حقــوق 
اإلنســان يف عــام A/HRC/20/24( 2012( أن املهاجــرات احملتجــزات عرضــة للعنــف اجلنســي الــذي 
يرتكبــه احملتجــزون الذكــور أو احلــراس. وشــجع املقــرر اخلــاص الــدول علــى إيــالء اهتمــام خــاص لوضــع 
املهاجرات رهن االحتجاز. ويف حني ينبغي أن تظل املهاجرة الي تتنقل مع أسرهتا وتتعرض لالحتجاز 
بصحبــة أفــراد أســرهتا وفقــاً ملبــدأ مجــع مشــل األســرة، فإنــه ينبغــي فصــل غريهــن مــن املهاجــرات احملتجــزات 

انظــر www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/MigrationAndHumanRightsIndex.aspx )اطُّلــع عليــه  (61(
International Migration and Human ،يف 8 تشرين الثاين/نوفمر 2013(؛ والفريق العاملي املعين باهلجرة
Rights: Challenges and Opportunities on the Threshold of the 60th Anniversary of the Universal

.Declaration of Human Rights (2008), p. 1

.International Migration and Human Rights, p. 5 ،الفريق العاملي املعين باهلجرة (62(
انظر املرجع نفسه، الصفحات 1-2، و19 و45. (63(
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عــن الرجــال واالهتمــام هبــن واإلشــراف عليهــن مــن جانــب نســاء فقــط مــن أجــل محايتهــن مــن العنــف 
اجلنســي. وأوصــى املقــرر اخلــاص أيضــاً بتجنــب احتجــاز احلوامــل واملرضعــات. 

وشــّكل اعتمــاد اجلمعيــة العامــة يف عــام 1990 لالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع 
العمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم أحــد املعــامل اهلامــة يف هــذا الشــأن. وتؤكــد هــذه االتفاقيــة جمــددًا

احلقــوق الــواردة بالفعــل يف املعاهــدات الرئيســية حلقــوق اإلنســان واملكفولــة جلميــع األشــخاص، بغــض 
النظــر عــن وضعهــم كمهاجريــن.

وحتمي االتفاقية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، سواء أكانوا يف وضع نظامي 
أو غــري نظامــي، يف مجيــع مراحــل عمليــة اهلجــرة. وهــي تغطــي مجيــع جوانــب حيــاة املهاجريــن وأســرهم، 
وتســتتبع التزامــات علــى الــدول بتعزيــز األوضــاع الســليمة واملنصفــة واإلنســانية والقانونيــة للمهاجريــن. 
ويتعني على الدول، مبوجب االتفاقية، أن تتخذ تدابري لضمان عدم استمرار حالة املهاجرين يف وضع 
غــري نظامــي )املــادة 69(. ويكتســي واجــب الــدول يف تقــدمي معلومــات إىل املهاجريــن وأفــراد أســرهم 
بشــأن حقوقهــم املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة )املــادة 33( أمهيــة خاصــة للنســاء املهاجــرات اللــوايت 
ال حيصلــن يف الغالــب إال علــى قــدر حمــدود مــن املعلومــات املوثوقــة بشــأن قنــوات اهلجــرة القانونيــة)64).

وقد تسى تناول حقوق املهاجرين يف املؤمترات الدولية مثل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
املعقــود يف القاهــرة عــام 1994، والــذي أشــار إىل ضــرورة معاجلــة األســباب اجلذريــة للهجــرة، وخاصــة 
تلك املتعلقة بالفقر، واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل 
بذلــك مــن تعصــب، املعقــود يف ديربــان جبنــوب أفريقيــا يف عــام 2001، والــذي شــدد علــى ضــرورة 
أال تقــوم السياســات املتعلقــة باهلجــرة علــى العنصريــة والتمييــز العنصــري وكراهيــة األجانــب وما يتصــل 
بذلك من تعصب. وباإلضافة إىل ذلك، حّث برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وإعالن 
ومنهــاج عمــل بيجــني، وقــرار اجلمعيــة العامــة 143/58 خبصــوص العنــف ضــد العامــالت املهاجــرات، 

الــدول علــى توفــري محايــة أفضــل حلقــوق املهاجــرات. ويدعــو منهــاج عمــل بيجــني الــدول إىل ما يلــي:
ضمان اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان جلميع املهاجرات، مبن فيهن العامالت 
املهاجرات، ومحايتهن من العنف واالســتغالل؛ واألخذ بتدابري من أجل متكني املهاجرات 
املسجالت، مبن فيهن العامالت املهاجرات، وتيسري العمالة املنتجة للمهاجرات املسجالت 
مــن خــالل زيــادة االعــراف مبهاراهتــن، وما يكتســبنه مــن تعليــم أجنــي ومؤهــالت، وتيســري 

إدماجهن إدماجاً كاماًل يف قوة العمل.

املرجع نفسه، الصفحة 18. (64(
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وحتمــي اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة مجيــع النســاء، مبــن فيهــن 
املهاجرات، من مجيع أشكال التمييز، وتلزم الدول األطراف بضمان متتع مجيع النساء حبكم القانون 
وحبكــم الواقــع، حبقــوق اإلنســان، علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل، يف مجيــع املياديــن. وتواجــه النســاء، 
يف بعــض بلــدان املنشــأ، جمموعــة مــن القيــود التمييزيــة أو حُتظــر هجرهتــن، األمــر الــذي يــؤدي بالعديــد 
منهــن إىل اهلجــرة باســتخدام قنــوات غــري نظاميــة أو غــري رمسيــة، فيصبحــن خــارج محايــة القانــون وعرضــة 
لــألذى علــى أيــدي الــوكالء واملهربــني واملتجريــن. وال حتصــل النســاء يف أغلــب األحيــان إال علــى قــدر 
حمــدود مــن املعلومــات املوثوقــة والتعليــم، وهــو ما قــد يزيــد مــن تفاقــم ضعفهــا. وتتعــرض النســاء، يف 
بلــدان العبــور، ألنــواع خمتلفــة مــن ســوء املعاملــة، مثــل االعتــداء اجلنســي والبــدين علــى أيــدي املرافقــني 
أو الــوكالء. وكثــرياً ما ينتهــي املطــاف باملهاجــرات يف بلــدان العمــل إىل دخــول بيئــات عمــل ال تراعــي 
املنظــور اجلنســاين، حيــث حتصــر املفاهيــم املتعلقــة بنــوع العمــل املناســب للمــرأة خياراهتــا يف العمــل املنــزيل 
وأشــكال معينــة مــن الرفيــه. ومل تنظــم جمــاالت العمــل هــذه يف العديــد مــن البلــدان، ومــن مث، فاملــرأة 

مســتثناة مــن أيــة محايــة يوفرهــا القانــون.
وقد تواجه املهاجرات أيضاً أشــكااًل متعددة ومتشــابكة من التمييز، مثل كراهية األجانب 
أو العنصرية، باإلضافة إىل التمييز القائم على أساس اجلنس. وقد تواجه املهاجرات املسنات حتديات 
إضافيــة. وبوجــه عــام، فهــن يالقــني صعوبــة يف تعلــم اللغــة احملليــة ويف العثــور علــى فرصــة عمــل واحلصــول 
علــى اخلدمــات الصحيــة الــي حيتجــن إليهــا. وعلــى وجــه التحديــد، تتأثــر املســنات املقيمــات يف بلــد 
املنشــأ أيضــاً باهلجــرة حيــث يضطلعــن يف الكثــري مــن األحيــان برعايــة األطفــال الذيــن هاجــر والدوهــم 
وتركوهــم خلفهــم. وبســبب التمييــز القائــم، حتصــل العاملــة املهاجــرة يف الكثــري مــن األحيــان علــى أجــر 
أدىن وتعــاين مــن ظــروف عمــل ســيئة، وال حتصــل علــى اخلدمــات الصحيــة املالئمــة، مبا فيهــا خدمــات 
الصحــة اإلجنابيــة. وتكــون العامــالت املنزليــات علــى وجــه التحديــد عرضــة لالعتــداء البــدين واجلنســي 
وألنــواع أخــرى مــن ســوء املعاملــة علــى أيــدي أربــاب العمــل. وال تتــاح أيضــاً للنســاء املهاجــرات ســوى 
فرص حمدودة للوصول إىل العدالة يف بلدان املقصد. وتتعرض املهاجرات غري النظاميات لسوء املعاملة 

والعزلــة وحمدوديــة فــرص احلصــول علــى اخلدمــات الصحيــة أو الوصــول إىل نظــام العدالــة.
 (2008(26 وتتناول اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف توصيتها العامة رقم
بشأن العامالت املهاجرات، التمييز والعنف اللذين تواجههما بعض فئات املهاجرات. وتعاجل، على 
وجــه التحديــد، وضــع املهاجــرات اللــوايت يكــن "يف وظائــف منخفضــة األجــر، وقــد يواجهــن خماطــر 
عالية للتعرض إلساءة املعاملة والتمييز، وقد ال يتأهلن مطلقاً للحصول على اإلقامة الدائمة أو محل 
اجلنســية يف بلــد العمالــة علــى العكــس مــن العامــالت املهاجــرات املهنيــات" وتتنــاول انتهــاكات حقــوق 
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اإلنســان للمــرأة الــي حتــدث قبــل املغــادرة يف بلــد املنشــأ، ويف بلــد العبــور، ويف بلــد املقصــد. ووفقــًا
ملا أوردتــه اللجنــة، ينبغــي فهــم هجــرة النســاء وأثــر اهلجــرة علــى املــرأة مــن خــالل حتليــل جنســاين، مــع 
مراعــاة انعــدام املســاواة بــني اجلنســني، واألدوار التقليديــة للمــرأة، ومتايــز ســوق العمــل مــن حيــث نــوع 
اجلنــس، واالنتشــار الشــامل للعنــف اجلنســاين، وتأنيــث الفقــر، وهجــرة اليــد العاملــة. وتوصــي اللجنــة 
الــدول باختــاذ عــدد مــن التدابــري الراميــة إىل حتســني احلمايــة القانونيــة للمهاجــرات وضمــان الوصــول إىل 

ســبل االنتصــاف واحلصــول علــى اخلدمــات.
وأبرزت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين، يف التقرير الذي قدمته إىل جلنة 
حقــوق اإلنســان يف عــام E/CN.4/2004/76( 2004(، عــدداً مــن العوامــل الــي جتعــل العمــال املنزليــني 
املهاجريــن فئــة مســتضعفة للغايــة. وعلــى ســبيل املثــال، فقــد تلقــت املقــررة اخلاصــة عــدة تقاريــر عــن 
إســاءة معاملــة العمــال املنزليــني املهاجريــن الذيــن تشــكل النســاء قســمهم األكــر، والذيــن يتعرضــون 
للتمييــز واالعتــداء البــدين أو اجلنســي علــى أيــدي أفــراد األســر املضيفــة، ويعانــون يف أغلــب األحيــان 
ــًا مــن االكتئــاب املتصــل بذلــك. وتعمــل النســاء، يف بعــض احلــاالت، يف ظــروف شــبيهة بالــرق وغالب

ما حيتجــز أربــاب العمــل جــوازات ســفرهن. وهــن ال يســتطعن احلصــول علــى اخلدمــات أو االســتفادة 
مــن آليــات احلمايــة وال يبّلغــن عــن اإلســاءات خوفــاً مــن اإلبعــاد.

وحــددت أيضــاً اللجنــة املعنيــة حبمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم، يف 
تعليقهــا العــام رقــم 1)2011( بشــأن العمــال املنزليــني املهاجريــن، العديــد مــن الثغــرات يف محايــة هــؤالء 
العمــال، مبــا يف ذلــك احلمايــة القانونيــة املتاحــة هلــم، حيــث إن العديــد مــن القوانــني الوطنيــة تســتبعد 
العمــل املنــزيل والعمــال املنزليــني علــى حنــو يســاهم يف ممارســات العمــل االســتغاللية وحيــد مــن ســبل 
اجلــر القانــوين يف حــاالت االنتهــاكات. وال يُعــرف يف العديــد مــن البلــدان بالعمــال املنزليــني علــى أهنــم 
"عمــال" هلــم احلــق يف احلمايــة الــي تكفلهــا قوانــني العمــل. وتــؤدي قوانــني اهلجــرة الصارمــة إىل ارتفــاع 
أعــداد العمــال املنزليــني املهاجريــن غــري النظاميــني، أو احملرومــني مــن محايــة القانــون والتابعــني ألربــاب 
العمــل، حيــث إن وضعهــم يرتبــط باســتمرار رعايــة أربــاب العمــل هلــم. وال ينطبــق أيضــاً قانــون العقــود 
وقوانــني الضمــان االجتماعــي يف أغلــب األحيــان علــى العمــال املنزليــني. وحــى وإن كان لــدى بعــض 
البلــدان تشــريعات تتعلــق حبمايــة العمــال املنزليــني، فال تــزال هنــاك ثغــرات يف جمــال احلمايــة يف الواقــع 

العملــي. وتســاهم يف ذلــك عوامــل مثــل طبيعــة العمــل واحلواجــز اللغويــة والعزلــة والتبعيــة.
والحظــت املقــررة اخلاصــة املعنيــة بأشــكال الــرق املعاصــرة، مبــا يف ذلــك أســبابه وعواقبــه، 
 .(A/HRC/15/20( أن مكافحــة العبوديــة املنزليــة ومحايــة حقــوق العمــال املنزليــني وجهــان لعملــة واحــدة
ودعــت املقــررة اخلاصــة الــدول إىل اعتمــاد أحــكام حمــددة لتجــرمي العبوديــة جبميــع أشــكاهلا ومظاهرهــا، 
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ومعاقبــة اجلنــاة مــع بــذل العنايــة الواجبــة، فضــاًل عــن توســيع نطــاق احلمايــة الــي توفرهــا قوانــني العمــل 
ليشــمل العمــال املنزليــني، مبــن فيهــم العمــال املنزليــون املهاجــرون، علــى قــدم املســاواة مــع غريهــم، وإهنــاء 
احلرمان التمييزي من االستحقاقات املتعلقة بساعات العمل وأيام الراحة واإلجازات والرعاية الصحية 

وإجــازة األمومــة واحلمايــة مــن الفصــل التعســفي)65).
ولــدى الالجئــات واملشــردات داخليــاً احتياجــات محايــة حمــددة تعــزى إىل أســباب منهــا تزايــد 
تعرضهن للعنف اجلنســي والعنف القائم على نوع اجلنس. وتُفاقم عوامل من قبيل التشــرد من التمييز 
الذي تعاين منه النساء والفتيات بالفعل يف "الظروف الطبيعية" أو يف أوقات السلم. وتتعرض النساء 
والفتيات الالجئات أو املشردات داخلياً ملشاكل محاية حمددة تتعلق بنوع جنسهن، ووضعهن الثقايف 
واالجتماعــي واالقتصــادي، فضــاًل عــن وضعهــن القانــوين. وال حتصــل هــؤالء النســاء والفتيــات، مقارنــة 
بالرجــال والفتيــان، إال علــى قــدر حمــدود مــن احلقــوق األساســية مثــل احلــق يف الغــذاء والرعايــة الصحيــة 

واإلسكان والوثائق واجلنسية)66).

اعتمــدت يف 16 حزيران/يونيــه 2011 اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــل الالئــق للعمــال املنزليــني  (65(
)رقم 189( لسد الثغرات القائمة يف جمال محاية العمال املنزليني. وتنص االتفاقية على ضرورة متتع العمال 
املنزليــني يف مجيــع أحنــاء العــامل، والذيــن يعيلــون أســراً أو أســراً معيشــية بنفــس حقــوق العمــل األساســية الــي 
يتمتــع هبــا العمــال اآلخريــن، مبــا يف ذلــك احلــق يف حتديــد معقــول لســاعات العمــل، وراحــة أســبوعية ال تقــل 
عن 24 ساعة متعاقبة، واالقتصار على الدفع عيناً، واحلصول على معلومات واضحة عن شروط وظروف 
التوظيــف، وكذلــك احــرام املبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل، مبــا يف ذلــك حريــة تكويــن اجلمعيــات 
واحلــق يف املفاوضــة اجلماعيــة. ويف الوقــت نفســه، أصــدر املؤمتــر العــام ملنظمــة العمــل الدوليــة توصيــة بشــأن 
العمــل الالئــق للعمــال املنزليــني )رقــم 201(، كتوجيــه إضــايف إىل الــدول لتنفيــذ االتفاقيــة املتعلقــة بالعمــال 

املنزليــني، الــي دخلــت حيــز النفــاذ يف 5 أيلول/ســبتمر 2013.
UNHCR Handbook for the Protection of Women ،انظر مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني (66(

and Girls )كانون الثاين/يناير 2008(؛ ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، العنف اجلنسي 

والعنــف اجلنســاين ضــد الالجئــني والعائديــن واملشــردين داخليــاً: مبــادئ توجيهيــة للمنــع واالســتجابة )أيــار/
 “Guidance note on refugee claims ،مايــو 2003(؛ ومفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــني

 ”related to female genital mutilation، أيار/مايو 2009.
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حقوق اإلنسان للمرأة في حاالت النزاع واألزمات واو-

العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس فــي حــاالت النــزاع وما بعــد 
انتهــاء النــزاع

يتخــذ العنــف ضــد املــرأة يف النــزاع املســلح أو الصــراع السياســي أشــكااًل حــادة. وقــد انصــب 
اهتمــام دويل شــديد، خــالل العقــد املاضــي، علــى الصلــة الــي تربــط بــني العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس 
والنزاعــات. وقــد خلفــت النزاعــات آثــاراً بعيــدة املــدى علــى متتــع املــرأة حبقوقهــا اإلنســانية، ســواء أكانــت 

مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية)67).
وعلــى الرغــم مــن تزايــد اجلهــود العامليــة الراميــة إىل مكافحــة العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس 
يف حــاالت النــزاع وما بعــد انتهــاء النــزاع، فال تــزال املــرأة تتعــرض للعنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس مثــل 
االغتصــاب، واالســتعباد اجلنســي، واخلطــف أو االجتــار، والتحبيــل القســري أو اإلســقاط، واالعتــداء 
اجلنســي مثــل اإلكــراه علــى التعــري، والتفتيــش الــذي تنــزع فيــه املالبــس، وغريهــا مــن أفعــال اإلهانــة 
واالنتهــاك الــي ترتكــب علنــاً أثنــاء النزاعــات وما بعــد انتهــاء النزاعــات)68). وقــد بّينــت الدراســات أن 
الرجــال والفتيــان يتعرضــون للعنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس، ولكــن النســاء يشــكلن الغالبيــة العظمــى 

هنــاك وفــرة يف االجتهــادات القضائيــة واملصنفــات القانونيــة الدوليــة الــي تؤكــد التطبيــق املتكامــل للقانــون  (67(
الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان يف أوقــات النزاعــات املســلحة، الدوليــة أو الداخليــة، 
غــري أنــه ميكــن يف حــاالت الطــوارئ االنتقــاص مــن بعــض احلقــوق املدنيــة والسياســية بشــروط صارمــة. وقــد 
تســى النظر يف كال النظامني القانونيني يف ســياق النزاعات املســلحة، وجرى تأكيدمها، على ســبيل املثال، 
مــن خــالل ممارســات الــدول وآليــات حقــوق اإلنســان، وكذلــك حمكمــة العــدل الدوليــة يف فتواهــا الصــادرة 
عــام 1996 بشــأن مشــروعية التهديــد باألســلحة النوويــة أو اســتخدامها، وفتواهــا الصــادرة عــام 2004
بشــأن اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد جــدار يف األرض الفلســطينية احملتلــة. وتتضمــن اتفاقيــة القضــاء 
علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة أحكامــاً تغطــي علــى حــد ســواء احلقــوق املدنيــة والسياســية للمــرأة 
وحقوقهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وهــي قابلــة للتطبيــق يف مجيــع األوقــات. وانظــر اللجنــة املعنيــة 
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 30)2013( املتعلقــة بوضــع املــرأة يف ســياق منــع 

نشــوب النزاعــات ويف حــاالت النــزاع وما بعــد انتهــاء النــزاع، الفقــرات 2 و24-19.
Rashida Manjoo and Calleigh McRaith, “Gender-based violence and justice in conflict and post-conflict (68(

areas”, Cornell International Law Journal, vol. 44, No. 11(2011), pp. 11–12؛ و"العنــف الــذي يرتكــب 

.(E/CN.4/2001/73( ")2000-1997( ضــد املــرأة و/أو تتغاضــى عنــه الدولــة خــالل النزاعــات املســلحة
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العامــة  توصيتهــا  املــرأة، يف  التمييــز ضــد  علــى  بالقضــاء  املعنيــة  اللجنــة  وأقــرت  املتضرريــن)69).  مــن 
رقــم 19)1992(، بأنــه "كثــرياً ما تــؤدي احلــروب واملنازعــات املســلحة واحتــالل األراضــي إىل تزايــد 
البغــاء واالجتــار بالنســاء واالعتــداء اجلنســي عليهــن، مما يســتدعي اختــاذ تدابــري وقائيــة وجزائيــة معينــة". 
وترتكب اجلهات الفاعلة التابعة للدول واجلهات الفاعلة من غري الدول هذا العنف. وبقصد ختويف 
وإذالل اخلصــم، تســتخدم أيضــاً مجيــع أطــراف النزاعــات االغتصــاب والعنــف اجلنســي بشــكل اعتيــادي 
كأســلوب مــن أســاليب احلــرب)70). وعــالوة علــى ذلــك، تــزداد معــدالت العنــف املنــزيل واالعتــداء 

اجلنســي بشــكل كبــري أثنــاء النــزاع)71).
وميكــن اعتبــار العنــف ضــد املــرأة ســواء أثنــاء النــزاع أو ما بعــد انتهــاء النــزاع امتــداداً للتمييــز 
الــذي تتعــرض لــه املــرأة يف أوقــات الســلم. ويفاقــم النــزاع مــن حــّدة األمنــاط القائمــة للتمييــز علــى أســاس 
اجلنس ويعّرض النساء والفتيات بشكل أكر خلطر العنف اجلنسي والبدين والنفسي. وتظل األسباب 
الكامنة وراء العنف هي نفسها يف أوقات السلم ويف أوقات النزاع، وتتمثل هذه األسباب يف عالقات 
القــوى غــري املتكافئــة تارخييــاً بــني الرجــل واملــرأة، واألســباب الُنظميــة أو اهليكليــة مثــل التمييــز القائــم علــى 
نــوع اجلنــس والنظــام األبــوي للقيــم. وباإلضافــة إىل ذلــك، يــؤدي النــزاع إىل قبــول مســتويات أعلــى مــن 
العنف، وتشتد، يف مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، حّدة أوجه عدم املساواة العميقة اجلذور والي كانت 
قائمــة قبــل نشــوب النــزاع)72). ومــن مث، فــإن انتهــاء النــزاع ال يعــين وضــع حــد للعنــف الــذي تتعــرض لــه 
النساء والفتيات. وتستمر معاناة املرأة من العواقب الطبية والبدنية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية 
للعنــف الــذي عانــت منــه خــالل النــزاع لفــرة طويلــة بعــد انتهائــه. ويظــل الوصــم املرتبــط بالعنــف اجلنســي 
حاضــراً أثنــاء النــزاع وبعــد انتهائــه. وترتفــع أيضــاً معــدالت العنــف ضــد النســاء والفتيــات يف جمتمعــات 
ما بعــد النزاعــات، وذلــك بســبب االهنيــار العــام لســيادة القانــون، وتوافــر األســلحة الصغــرية، واهنيــار 

اهليــاكل االجتماعيــة واألســرية، و"تطبيــع" العنــف اجلنســي كعنصــر إضــايف للتمييــز القائــم.

Elisabeth Rehn and Ellen Johnson Sirleaf, Women, War, Peace: The Independent؛ وE/CN.4/2001/73 (69(
Experts’ Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peace-Building,

Progress of the World’s Women 2002, vol. 1 )صنــدوق األمــم املتحــدة اإلمنائــي للمــرأة، 2002).

Manjoo and McRaith, “Gender-based violence and justice in conflict and post-conflict areas”, p. 12؛  (70(
وانظر أيضاً قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة 1820)2008( )والقرارين الالحقني 1888)2009) 

و1960)2010(( الــي تقــر بــأن العنــف اجلنســي يشــكل أســلوباً مــن أســاليب احلــرب. 
 .Rehn and Sirleaf, Women, War, Peace, p. 11 (71(

 .Niamh Reilly, Women’s Human Rights (Polity Press, 2009), p. 98 (72(
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وحــى تســعينات القــرن املاضــي، مل يكــن ينظــر إىل العنــف اجلنســي يف وقــت احلــرب كجرميــة 
دوليــة حياكــم مرتكبوهــا، علــى الرغــم مــن حظــره مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين)73). واعتــر العنــف 
اجلنســي اعتــداًء علــى شــرف امــرأة أو فعــاًل منافيــاً لألخــالق أكثــر مما اعتــر جرميــة خطــرية منفصلــة، 
وعلــى ســبيل املثــال، فقــد أكــدت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ضــرورة محايــة النســاء بصفــة خاصــة "ضــد 
أي اعتــداء علــى شــرفهن، وال ســيما ضــد االغتصــاب واإلكــراه علــى الدعــارة وأي هتــك حلرمتهــن" 
)املــادة 27))74). وســامهت االجتهــادات القضائيــة للمحاكــم اجلنائيــة الدوليــة مســامهة كبــرية، منــذ 
تســعينات القــرن املاضــي، يف توضيــح املعايــري القانونيــة املنطبقــة علــى اجلرائــم القائمــة علــى نــوع اجلنــس 
واملرتكبة أثناء النزاعات. ورأت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوســالفيا الســابقة واحملكمة اجلنائية الدولية 
لروانــدا يف قــرارات تارخييــة خمتلفــة أنــه ميكــن اعتبــار االغتصــاب والعنــف اجلنســي يف وقــت احلــرب مــن 
جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية وأعمــال التعذيــب أو األفعــال املكونــة جلرميــة اإلبــادة اجلماعيــة 

ما دامــت مجيــع العناصــر ذات الصلــة باجلرميــة موجــودة.

Patricia Viseur Sellers, “The prosecution of sexual violence in conflict: the importance of human rights (73(
http://www2. :وميكن االطالع على هذه الدراسة على املوقع التايل .as means of interpretation”, pp. 6–9

ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf )اطُّلع عليه يف 25

تشــرين الثاين/نوفمر 2013). 
حتظــر املــادة 3 املشــركة بــني اتفاقيــات جنيــف، والــي تنطبــق كقانــون عــريف يف النــزاع املســلح الــدويل وغــري  (74(
الــدويل علــى حــد ســواء، االعتــداء علــى احليــاة والســالمة البدنيــة، والتعذيــب، وأخــذ الرهائــن، واالعتــداء علــى 
كرامة الشخص، وعلى األخص املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة، ولكنها ال تشري صراحة إىل االغتصاب 
والعنف اجلنسي. وال تشري أيضاً قائمة "االنتهاكات اخلطرية" التفاقيات جنيف إىل االغتصاب أو العنف 
اجلنســي علــى وجــه التحديــد. وحيظــر الروتوكــوالن اإلضافيــان لعــام 1977 االغتصــاب علــى وجــه التحديــد. 

.Reilly, Women’s Human Rights, p. 101 وانظر
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المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

املدعي العام ضد أكايسو، القضية رقم ICTR-96-4-T، 2 أيلول/سبتمر 1998: 

املتعلــق  الفقــه  تطــور  مســامهة كبــرية يف  لروانــدا  الدوليــة  اجلنائيــة  احملكمــة  قدمــت 
باالغتصــاب بوصفــه جرميــة حــرب، وذلــك بتقــدمي تعريــف واســع يضــع االغتصــاب، بشــكل 
قاطــع، علــى قــدم املســاواة مــع اجلرائــم األخــرى املرتكبــة ضــد اإلنســانية. ويُنظــر إىل االغتصــاب، 
حســب هــذا التعريــف، علــى أنــه اعتــداء علــى األمــن الشــخصي للمــرأة، ال علــى مفهــوم العفــة 
اجملــرد، وعلــى أنــه ليــس تلويثــاً لشــرف أســرة أو قريــة برمتهــا. وتــرى احملكمــة أن "االغتصــاب هــو 
شكل من أشكال االعتداء و... ال ميكن بيان العناصر الرئيسية جلرمية االغتصاب يف وصف 
ميكانيكي لألشياء أو ألجزاء اجلسم". وتعرف احملكمة االغتصاب بأنه "غزو بدين ذو طبيعة 
جنســية يرتكب حبق شــخص يف ظروف قســرية". وباإلضافة إىل ذلك، عّرفت العنف اجلنســي 
بأنه يشمل التعري القسري، وأكدت بقوة أن أعمال العنف اجلنسي ال تقتصر على األعمال 

الــي تشــتمل علــى إيــالج أو حــى علــى اتصــال جنســي.

واعرفــت احملكمــة أيضــاً للمــرة األوىل، يف قرارهــا املتعلــق بقضيــة أكايســو، بــأن مــن 
املمكــن مقاضــاة مرتكــي أعمــال العنــف اجلنســي بوصفهــا عناصــر مكونــة حلملــة إبــادة مجاعيــة. 
وأدين جان بول أكايسو، العمدة السابق لناحية "تابا" باإلبادة اجلماعية بسبب علمه بأعمال 
االغتصــاب والعنــف اجلنســي داخــل اجملتمــع احمللــي، وحتريضــه عليهــا ومســاعدته وتشــجيعه علــى 
ارتــكاب هــذه األعمــال الــي اســتهدفت علــى وجــه التحديــد نســاء التوتســي يف إطــار محلــة إبــادة 

مجاعيــة كان القصــد منهــا تدمــري جمموعــة التوتســي ككل.
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المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

املدعيــة العامــة ضــد دراغوليــوب كونــاراك ورودومــري كوفاتــش وزوران فوكوفيتــش، 
القضية رقم IT-96-23/T وIT-96-23/1-T، احلكم الصادر يف 22 شباط/فراير 2001: عناصر 

االغتصــاب

خلصــت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة أيضــاً يف قضيــة كونــاراك 
يف عــام 2001 إىل أن االغتصــاب يشــكل جرميــة مــن اجلرائــم ضــد اإلنســانية. وتتعلــق هــذه 
القضيــة حبملــة جــرت يف بلديــة فــوكا هبــدف طــرد املســلمني مــن املنطقــة، ال ســيما مــن خــالل 
اســتهداف النســاء املســلمات. واعتقلــت النســاء املســلمات يف مراكــز احتجــاز خمتلفــة وتعرضــن 

الغتصــاب منهجــي.

وتكمــن أمهيــة هــذه القضيــة يف تقــدمي التعريــف التــايل لعناصــر االغتصــاب، وهــي: 
"االيالج اجلنسي، ولو البسيط: )أ( لقضيب الفاعل أو ألي شيء آخر يستخدمه الفاعل يف 
مهبــل أو شــرج الضحيــة؛ )ب( لقضيــب الفاعــل يف فــم الضحيــة؛ لــدى حــدوث هــذا اإليــالج 
اجلنســي دون موافقــة الضحيــة. وجيــب أن تكــون املوافقــة املمنوحــة هلــذا الغــرض طوعيــة، ونامجــة 
عــن اإلرادة احلــرة للضحيــة، وال بــد مــن تقييمهــا يف ســياق الظــروف احمليطــة هبــا. ويتمثــل القصــد 
اجلنائــي يف نيــة تنفيــذ هــذا اإليــالج اجلنســي، ومعرفــة أنــه ســيحدث دون موافقــة الضحيــة" 

)الفقــرة 460).

وجرى تأكيد هذا النهج الذي اعتمدته الدائرة االبتدائية لدى االستئناف.
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ويستند نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل هذا االجتهاد القضائي فيحدد 
جمموعة واسعة من اجلرائم القائمة على نوع اجلنس على أهنا جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية)75). 
ويتضمــن أيضــاً أحكامــاً تراعــي االعتبــارات اجلنســانية مثــل إنشــاء وحــدة حلمايــة الضحايــا والشــهود 
داخل احملكمة، وتقدمي املشورة واخلدمات الضرورية األخرى لضحايا العنف القائم على نوع اجلنس، 

وتعيني مستشــارين قانونيني ذوي خرة يف القضايا اجلنســانية وقاضيات وموظفات.
وميثــل أيضــاً اعتمــاد جملــس األمــن للقــرار 1325)2000( املتعلــق باملــرأة والســالم واألمــن 
معلمــاً بــارزاً يف االعــراف بالعنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس يف حــاالت النــزاع والتصــدي لــه. ويعــرف 
القرار باألثار املدمرة للنزاعات على النساء والفتيات، ويؤكد ضرورة الوفاء الكامل بااللتزامات القائمة 
املنصــوص عليهــا يف القانــون الــدويل اإلنســاين وقانــون حقــوق اإلنســان، والــي حتمــي حقــوق النســاء 
والفتيــات أثنــاء النزاعــات. ويركــز القــرار علــى أربعــة جمــاالت رئيســية هــي الوقايــة، واملشــاركة، واحلمايــة، 
واإلغاثــة واإلنعــاش. وحيــث أيضــاً الــدول علــى أن تتخــذ تدابــري خاصــة حتمــي النســاء والفتيــات مــن 
العنــف القائــم علــى اجلنــس يف حــاالت النــزاع، ووضــع هنايــة لإلفــالت مــن العقــاب مــن خــالل مقاضــاة 
املســؤولني عــن ارتــكاب جرائــم خــالل النــزاع، مبــا يف ذلــك اجلرائــم املرتكبــة علــى أســاس نــوع اجلنــس. 
وعــالوة علــى ذلــك، يدعــو القــرار إىل زيــادة متثيــل املــرأة علــى مجيــع مســتويات اختــاذ القــرار، ويف مجيــع 
آليــات منــع النزاعــات وإدارهتــا وحلهــا، وتعميــم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف عمليــات حفــظ الســالم.

ويف قــرار املتابعــة 1820)2008(، يعــرف جملــس األمــن أن العنــف اجلنســي قــد يعــوق 
إعــادة الســالم واألمــن الدوليــني، وغالبــاً ما يســتخدم كأســلوب مــن أســاليب احلــرب. ويؤكــد ضــرورة 
اســتثناء العنــف اجلنســي مــن أي حكــم مــن أحــكام العفــو يف ســياق عمليــة الســالم، وضــرورة ضمــان 
متتع ضحايا العنف اجلنسي باملساواة يف فرص اللجوء إىل العدالة. وقد ركزت قرارات املتابعة الالحقة 
علــى منــع أعمــال العنــف اجلنســي املرتبــط بالنزاعــات والتصــدي هلــا، ودعــت، يف مجلــة أمــور، إىل تعيــني 
ممثــل خــاص معــين بالعنــف اجلنســي يف حــاالت النــزاع، وفريــق مــن اخلــراء ومستشــارين يف جمــال محايــة 

تعتــر املــادة 7)1()ز( مــن نظــام رومــا أن أفعــال االغتصــاب، أو االســتعباد اجلنســي، أو اإلكــراه علــى  (75(
البغاء، أو احلمل القســري، أو التعقيم القســري، أو أي شــكل آخر من أشــكال العنف اجلنســي على مثل 
هــذه الدرجــة مــن اخلطــورة، تشــكل جرميــة ضــد اإلنســانية؛ وتعتــر املــادة 8)2()ب()22( أن االغتصــاب 
أو االســتعباد اجلنســي أو اإلكــراه علــى البغــاء أو احلمــل القســري ... أو التعقيــم القســري أو أي شــكل 
آخــر مــن أشــكال العنــف اجلنســي يشــكل انتهــاكاً خطــرياً التفاقيــات جنيــف؛ وتعتــر املــادة 8)ه()6( أن 
االغتصاب أو االســتعباد اجلنســي أو اإلكراه على البغاء أو احلمل القســري ... أو التعقيم القســري أو أي 
شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف اجلنســي يشــكل انتهــاكاً خطــرياً للمــادة 3 املشــركة بــني اتفاقيــات جنيــف 
.Viseur Sellers, “The prosecution of sexual violence in conflict”, for further analysis األربــع. وانظــر



91 خامسًا- إطار حقوق اإلنسان في الممارسة العملية  

املرأة إلســداء املشــورة للحكومات وبعثات حفظ الســالم بشــأن التعامل مع العنف اجلنســي. وأعدت 
مؤشــرات عامليــة لتتبــع تنفيــذ القــرار 1325)2000(، فضــاًل عــن وضــع آليــات رصــد وإبــالغ جديــدة 

بشــأن العنــف اجلنســي املرتبــط بالنزاعــات. 

مشاركة المرأة في عمليات السالم ودورها كعنصر تغيير

علــى الرغــم مــن التحديــات الــي يفرضهــا الفــراغ الــذي ينشــأ بعــد انتهــاء النــزاع فيما يتعلــق 
بتمتــع املــرأة حبقوقهــا اإلنســانية، فــإن مــن املمكــن أيضــاً اعتبــار هــذه التحديــات فرصــة للتحــول حنــو تغيري 
اهليــاكل واملعايــري اجملتمعيــة الــي كانــت قائمــة قبــل النــزاع وســامهت بالدرجــة األوىل يف إثــارة العنــف ضــد 
املــرأة. ولضمــان حتقيــق هــذا التحــول، فــإن مــن الضــروري أن تؤخــذ يف االعتبــار أدوار املــرأة املختلفــة 
وخراهتــا املتنوعــة خــالل النــزاع، ليــس كضحيــة فقــط بــل وكمقاتلــة أيضــاً، وكجــزء مــن اجملتمــع املــدين 
املنظــم ومدافعــة عــن حقــوق اإلنســان وعضــو يف حــركات املقاومــة، وكعنصــر نشــط يف عمليــات الســالم 

الرمسيــة وغــري الرمسيــة علــى حــد ســواء)76).
ويعــرف جملــس األمــن يف القــرار 1325)2000( والقــرارات الالحقــة، واألمــني العــام، يف 
تقاريــره بشــأن املــرأة والســالم واألمــن، والعنــف اجلنســي يف حــاالت النــزاع، بــدور املــرأة يف جهــود بنــاء 
الســالم. ويشــري القــرار 1325)2000( إىل األثــر غــري املتناســب للنزاعــات املســلحة علــى النســاء 
واألطفــال، ويعــرف يف الوقــت نفســه بــأن املــرأة ليســت جمــرد ضحيــة للنــزاع، بــل هــي أيضــاً عنصــر فاعــل 
يضطلــع بــدور هــام يف منــع النزاعــات، ويف مبــادرات حفــظ الســالم، وحــل النزاعــات، ويف جهــود بنــاء 

Reilly, Women’s Human Rights, pp. 93–98؛ واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة  (76(
رقــم 30)2013(، الفقرتــان 36 و42. وميكــن أن تضطلــع آليــات العدالــة االنتقاليــة املراعيــة لالعتبــارات 
اجلنسانية والتعويضات بدور هام يف الفرة االنتقالية ملا بعد النزاع، كما ميكن إشراك املرأة يف مجيع مراحل 
عمليــة الســالم/املفاوضات ومجيــع مســتويات اختــاذ القــرارات السياســية يف مرحلــة ما بعــد النــزاع، مــع أخــذ 

األدوار واخلــرات املختلفــة يف االعتبــار.
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الســالم)77). وقــد شــكل ذلــك حتــواًل هامــاً عــن اخلــط الــذي كان يشــري إىل النســاء كضحايــا أو فئــات 
ضعيفــة. ويؤكــد قــرار جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 1889)2009( جمــدداً الــدور الرئيســي الــذي 
تنهــض بــه املــرأة يف منــع نشــوب النزاعــات ويف بنــاء الســالم، وحيــث علــى مشــاركة املــرأة يف مجيــع مراحــل 
عمليــة الســالم، مبــا يف ذلــك يف تســوية النزاعــات، والتخطيــط ملا بعــد انتهــاء النــزاع. ويشــدد علــى وضــع 
اســراتيجيات تلي احتياجات النســاء والفتيات يف حاالت ما بعد انتهاء النزاع، مبا يف ذلك احلصول 
علــى التعليــم واخلدمــات الصحيــة، والوصــول إىل العدالــة، واملســاواة بــني اجلنســني. وحيــث القــرار أيضــًا

الــدول األعضــاء علــى كفالــة تعميــم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف مجيــع جوانــب بنــاء الســالم واالنتعــاش 
بعــد انتهــاء النــزاع.

وقد أمكن بالفعل مالحظة بعض األثار اإلجيابية لتنفيذ القرار 1325)2000( يف الواقع 
امللمــوس. وقــد اعتمــدت 37 دولــة، حبلــول حزيران/يونيــه 2012، خطــط عمــل وطنيــة بشــأن املــرأة 
والســالم واألمــن، ويعمــل عــدد مــن الــدول األخــرى علــى وضــع هــذه اخلطــط)78). وعلــى حنــو أهــم، فقــد 
طلبــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة إىل الــدول أن تــدرج االمتثــال لقــرارات جملــس 
األمــن املتعلقــة باملــرأة والســالم واألمــن يف التقاريــر الــي تقدمهــا إىل اللجنــة، إضافــة إىل رصــد تنفيذهــا، 
حيث إن مجيع جماالت االهتمام الي تناولتها تلك القرارات تتجلى يف األحكام امللزمة لالتفاقية)79).

وعلــى الرغــم مما حتقــق مــن أوجــه تطــور وإصــالح، فال تــزال هنــاك حتديــات كبــرية تواجــه 
تنفيــذ هــذه املعايــري. ويوضــح التقريــر الــذي قدمــه األمــني العــام يف عــام 2012 بشــأن العنــف اجلنســي 
املرتبــط بالنزاعــات )A/66/657-S/2012/33( هــذه التطــورات بشــكل جيــد للغايــة. ويظــل العنــف القائــم 

األمــن 1325)2000(، و1820)2008(، و1888)2009(، و1889)2009(،  قــرارات جملــس  (77(
و1960)2010(، و2106)2013(، و2122)2013(. وتقارير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن 
 ،S/2009/465و ،S/2008/622و ،S/2007/567و ،S/2006/770و ،S/2005/636و ،S/2004/814و ،S/2002/1154(
الســالم  بنــاء  يف  املــرأة  مشــاركة  وبشــأن   ،)S/2013/525و  ،S/2012/732و  ،S/2011/598و  ،S/2010/498و
)A/65/354–S/2010/466، وA/67/499-S/2012/746(، وبشــأن العنــف اجلنســي يف حــاالت النــزاع وتنفيــذ 
 ،A/66/657–S/2012/33و ،A/65/592–S/2010/604و ،S/2010/173و ،S/2009/362( القــرارات ذات الصلــة
وA/67/792–S/2013/149، وS/2014/181(. والحــظ أن قــرارات جملــس األمــن ملزمــة قانونــاً للــدول األعضــاء 

يف األمــم املتحــدة، وهــو ما جيعــل مــن القــرار 1325)2000( وقــرارات املتابعــة أدوات دعــوة قويــة. 
.(S/2012/732( تقرير األمني العام بشأن املرأة والسالم واألمن (78(

Reilly, Women’s Human Rights, p. 113؛ واللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، التوصيــة العامــة  (79(
رقــم 30)2013(، الفقــرات 25-28، وانظــر أيضــاً توصيتهــا العامــة رقــم 23)1997( بشــأن املــرأة يف 

احليــاة السياســية والعامــة. 
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علــى نــوع اجلنــس مستشــرياً يف هــذه احلــاالت، وتظــل فــرص وصــول املــرأة إىل العدالــة واختــاذ القــرارات 
واحلصــول علــى اخلدمــات حمــدودة. وبينــت أيضــاً التقاريــر الســابقة الــي قدمهــا األمــني العــام التحديــات 
والعقبــات املتبقيــة الــي حتــول دون مشــاركة املــرأة بصــورة فعالــة يف عمليــات الســالم، وخرجــت بتوصيــات 
وخطــط عمــل شــاملة تتيــح لــوكاالت األمــم املتحــدة، بالتعــاون مــع اجلهــات األخــرى صاحبــة املصلحــة، 
إمكانيــة التصــدي هلــذه التحديــات علــى حنــو أكثــر فعاليــة )A/65/354-S/2010/466(. وأشــارت أيضــًا

التقارير األخرية الصادرة عن اجملتمع املدين إىل أن جتارب النساء يف النزاعات وما بعد انتهاء النزاعات 
ال تــزال تكشــف عــن أوجــه اإلقصــاء والتهميــش وحمدوديــة القــدرة علــى اختــاذ القــرارات)80). ومــع ذلــك، 
فــإن املؤشــرات العامليــة الــي أعــدت مبوجــب قــرار جملــس األمــن 1899)2009( وكذلــك الطلــب 
الــذي قدمــه جملــس األمــن إىل األمــني العــام بكفالــة قيــام هيئــات األمــم املتحــدة املختصــة، بالتعــاون مــع 
الــدول األعضــاء واجملتمــع املــدين، جبمــع البيانــات املصنفــة حســب نــوع اجلنــس، هتــدف إىل تعزيــز تنفيــذ 
القــرار 1325)2000( بصــورة أكثــر فعاليــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، ينــص القــرار 1960)2010) 
علــى إنشــاء آليــة تتيــح لألمــني العــام بــأن يــدرج قوائــم باألطــراف "الــي يوجــد مــن األســباب ما يكفــي 
لالشــتباه يف ارتكاهبــا أعمــال االغتصــاب أو غــريه مــن أشــكال العنــف اجلنســي بشــكل منطــي أو يف 
مســؤوليتها عــن ذلــك يف حــاالت النــزاع املســّلح" املدرجــة علــى جــدول أعمــال جملــس األمــن. ويطلــب 
أيضــاً إىل أطــراف النزاعــات املســلحة قطــع التـــزامات حمــّددة ملكافحــة العنــف اجلنســي تكــون ذات أطــر 
زمنيــة حمــّددة، وإىل األمــني العــام أن يتتبــع ويرصــد تنفيــذ هــذه االلتزامــات. ويطلــب أخــرياً إىل األمــني 

العــام أن ينشــئ ترتيبــات للرصــد والتحليــل واإلبــالغ بشــأن العنــف اجلنســي يف النـــزاعات املســّلحة.
وتـُـرز هــذه التحديــات املتبقيــة ضــرورة اتبــاع هنــج شــامل. ويتطلــب تعاضــد حقــوق اإلنســان 
وترابطهــا إيــالء االهتمــام جلميــع حقــوق اإلنســان للنســاء والفتيــات يف حــاالت النــزاع وما بعــد انتهــاء 
النزاع، والي ال تشمل احلقوق املدنية والسياسية فحسب، بل تشمل احلقوق االجتماعية واالقتصادية 
والثقافيــة أيضــاً. وينطبــق األمــر نفســه علــى إصالحــات العدالــة االنتقاليــة الــي تعتــر أن تأمــني مجيــع 
حقــوق اإلنســان للنســاء والفتيــات أمــر مهــم لتحقيــق حتــول كامــل يف مرحلــة ما بعــد انتهــاء النــزاع. 
وعلــى ســبيل املثــال، فــإن إعمــال حقــوق مــن قبيــل احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ضــروري للقضــاء 
علــى العنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس، ولتمكــني املــرأة مــن االضطــالع بــأدوار أكثــر نشــاطاً يف بنــاء 

Kavitha Suthanthiraraj and Cristina Ayo, Promoting Women’s Participation in Conflict and Post Conflict (80(
Societies: How Women Worldwide are Making and Building Peace )العمــل العاملــي ملنــع احلــرب واإلبــادة 

اجلماعية والنزاع املســلح الداخلي، والرابطة النســائية الدولية للســلم واحلرية(، الفقرات 82-94، والشــبكة 
“Women count: Security Council resolution 1325 – civil ،العاملية للنساء العامالت يف جمال بناء السالم

”society monitoring report )تشــرين األول/أكتوبر 2010). 
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الســالم. وقــد جــرى إيــراد الفقــر املدقــع وعــدم املســاواة يف احلصــول علــى األراضــي واملمتلــكات والتعليــم 
واخلدمــات كبضعــة أســباب يعــزى إليهــا اخنفــاض مشــاركة املــرأة يف عمليــات الســالم والسياســة، وغالبــًا

ما تطــرح أوجــه عــدم املســاواة اهليكليــة، مبا فيهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة، علــى أهنــا هــي األســباب 
اجلذريــة للعنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس. ومــن مث، فــإن املعاهــدات مــن قبيــل اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع 
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، والعهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة تضطلــع 
بــدور هــام يف كفالــة حقــوق املــرأة ســواء خــالل النزاعــات أو خــالل الفــرات االنتقاليــة ملا بعــد النزاعــات.



95 خامسًا- إطار حقوق اإلنسان في الممارسة العملية  
س األمن التابع لألمم المتحدة المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن: األحكام الرئيسية

ت مجل
قرارا

القرار 1325)2000)
القرار 1820)2008)

القرار 1888)2009) 
القرار 1889)2009)

القرار 1960)2010) 

ف 
مجيــع األطــرا

ب إىل 
	يطلــ

يف الصــراع املســلح أن حتــرم 
احرامــاً كامــالً القانــون الــدويل 
املنطبــق علــى حقــوق النســاء 
ت وحمايتهــن )الفقــرة 

والفتيــا
9( وأن تتخــذ تدابــري خاصــة 
حتمــي الفتيــات والنســاء مــن 
ف القائــم علــى أســاس 

العنــ
يف حــاالت الصــراع 

س 
اجلنــ

ســيما االغتصــاب 
املســلح، ال

واألشــكال األخــرى لإليــذاء 
ف 

اجلنسي وسائر أشكال العن
األخــرى يف ظــروف النزاعــات 
املسلحة )الفقرة 10(. ويدعو 
ف الصراعات 

أيضاً مجيع أطرا
حتــرم الطابــع 

املســلحة أن 
املــدين واإلنســاين ملخيمــات 
ومســتوطنات الالجئــني، وأن 
تراعــي االحتياجــات اخلاصــة 
يف ذلــك 

للمــرأة والفتــاة، مبــا
لــدى تصميــم تلــك املخيمــات 
واملســتوطنات )الفقــرة 12).

ف اجلنســي يشــكل 
•يعــرف بــأن العنــ

وســيلة مــن وســائل الحــرب )الفقــرة 
ف اجلنسي ميكن 

1(، ويؤكد أن العن
أن يشّكل جريمة حرب، أو جريمة 
ضــد اإلنســانية، أوفعــالً منشــئًا

لجريمــة اإلبــادة الجماعيــة )الفقــرة 
.(4

ت داخــل 
•يدعــو إىل إنشــاء عــدة آليــا

يف ذلــك 
منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا

يتــوىل مهمــة قيــادة  ص 
تعيــني ممثــل خــا

وتنسيق اجلهود مع احلكومات، وكذلك 
ف النزاعــات املســلحة 

مــع مجيــع أطــرا
واجملتمع املدين من أجل التصدي، على 
مســتوى املقــر وعلــى الصعيــد القطــري 
ف اجلنســي يف 

علــى حــد ســواء، للعنــ
النزاعات املسلحة )الفقرة 4(. ويدعو 
األمــني العــام إىل حتديــد وإيفــاد فريــق 
خــراء للوقــوف علــى احلــاالت الــي 
ص فيمــا 

خــا
تشــكل مصــدر قلــق 

ف اجلنســي يف حــاالت 
يتصــل بالعنــ

النــزاع املســلح. وســيعمل هــذا الفريــق، 
مبوافقة احلكومة املضيفة، على مساعدة 
ف 

الســلطات الوطنيــة علــى منــع للعنــ

ب أيضاً تعيني مستشارين لشؤون 
ويطل

محايــة املــرأة ضمــن مستشــاري الشــؤون 
اجلنســانية ويفوحــدات محايــة حقــوق 
يف إطــار عمليــات األمــم 

اإلنســان 
املتحــدة حلفــظ الســالم الــي ترمــي إىل 
محاية النساء واألطفال من االغتصاب 
ف اجلنســي 

وغــريه مــن أشــكال العنــ
)الفقــرة 12).

األعضــاء 
الــدول 

ث 
حيــ

•
واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة 
علــى اختــاذ مزيــد مــن التدابــري 
لتحســين مشــاركة المــرأة 
ت 

فــي جميــع مراحــل عمليــا
ســيما يف تســوية 

الســالم، ال
النزاعــات، والتخطيــط ملابعــد 
انتهــاء النــزاع وبنــاء الســالم 
)الفقــرة 1(. ويدعــو أيضــًا

وضــع 
األمــني العــام إىل 

اســراتيجية لزيادة عدد النســاء 
املعينــات كممثــالت خاصات 
ومبعوثــات خاصــات، وزيــادة 
يف البعثــات 

مشــاركة املــرأة 
السياسية وبعثات بناء السالم 
وحفــظ الســالم الــي توفدهــا 
األمــم املتحــدة )الفقــرة 4).

•ينشــئ آليــة تتيــح لألمــني العام 
ف 

بــأن يــدرج قوائــم باألطــرا
الــي يوجــد مــن األســباب 
يف 

لالشــتباه 
مايكفــي 

ارتكاهبــا أعمــال االغتصــاب 
ف 

أوغــريه مــن أشــكال العنــ
يف 

اجلنســي بشــكل منطــي أو
يف 

عــن ذلــك 
مســؤوليتها 

حاالت النزاع املسّلح. ويعرب 
أيضــاً عــن اعتزامــه اختــاذ هــذه 
القائمــة أساســاً لتعامــل األمــم 
ف 

املتحــدة مــع تلــك األطــرا
يف 

علــى حنــو أكثــر تركيــزاً، مبــا
ذلــك التدابــري الــي تـُّتخــذ وفقــًا

إلجراءات جلان اجلزاءات ذات 
الصلــة )الفقــرة 3).
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ت مجل
قرارا

القرار 1325)2000)
القرار 1820)2008)

القرار 1888)2009) 
القرار 1889)2009)

القرار 1960)2010) 

	يدعــو إىل زيــادة تمثيــل المــرأة 
ت

وإشــراكها فــي مؤسســا
وآليــات صنــع القــرار الرامــي 
إىل منــع الصراعــات وإدارهتــا 
1 و2(، 

وحلهــا )الفقرتــان 
ث األمني العام على تعيني 

وحي
املزيــد مــن النســاء كممثــالت 
ومبعوثــات خاصــات )الفقــرة 
3(، ويعــرب عــن اســتعداد 
س األمــن للتشــاور مــع 

جملــ
اجملموعــات النســائية احملليــة 

والدوليــة )الفقــرة 15).

•يســعى إىل تعزيــز حمايــة المــرأة مــن 
ف اجلنســي، مــن خــالل مطالبــة 

العنــ
ف النزاعــات املســّلحة 

مجيــع أطــرا
ف الفــوري والكامــل جلميــع 

بالوقــ
ف اجلنســي املرتكبة ضد 

أعمال العن
ب أيضــًا

املدنيــني )الفقــرة 2(. ويطالــ
ف بــأن تتخــذ التدابــري 

مجيــع األطــرا
املناســبة مثــل إنفــاذ اإلجــراءات 
التأديبيــة العســكرية، والتشــديد علــى 
ب 

مبــدأ مســؤولية القيــادة، وتدريــ
القــوات علــى حظــر مجيــع أشــكال 
ف اجلنســي، وفضــح األفــكار 

العنــ
ف اجلنســي، 

اخلاطئة الي تغذي العن
ألفــراد 

دقيــق 
ص 

بفحــ
والقيــام 

القــوات املســلحة وقــوات األمــن 
ملراعــاة ارتــكاب ســوابق مــن أعمــال 
ف 

االغتصاب وغريه من أشكال العن
اجلنســي، وإجــالء النســاء واألطفــال 
الذيــن يواجهــون هتديــداً وشــيكًا

ف اجلنســي إىل مناطــق 
ض للعنــ

للتعــر
ب أيضــاً إىل 

آمنــة )الفقــرة 3(. ويطلــ
األمني العام ووكاالت األمم املتحدة 
بوضــع آليــات فعالــة حلمايــة خميمــات 
الالجئــني واملشــردين داخليــاً، الــي 
تديرهــا األمــم املتحــدة )الفقــرة 10).

ف 
ث علــى إدراج مســائل العنــ

حيــ
•

الجنسي يف جداول أعمال مفاوضات 
ث 

وعمليات السالم )الفقرة 17(. وحي
أيضــاً األمــني العــام والــدول األعضــاء 
ورؤســاء املنظمــات اإلقليميــة علــى 
اختــاذ تدابــري لرفــع مســتوى متثيــل املــرأة 
يف عمليــات الوســاطة وصنــع القــرار 
فيمايتعلــق بتســوية النزاعــات وبنــاء 

الســالم )الفقــرة 16).

ث الــدول األعضــاء علــى 
حيــ

•
كفالة تعميم مراعاة المنظور 
الجنســاني يف مجيــع عمليــات 
الســالم 

بنــاء 
وقطاعــات 

واالنتعــاش بعــد انتهــاء النــزاع 
)الفقرة 8( وعلى كفالة وضع 
متكــني املــرأة يف االعتبــار أثنــاء 
تقييم االحتياجات والتخطيط 
يف مرحلة مابعد انتهاء النزاع، 
وإدماجــه يف متويــل املدفوعــات 
وأنشــطة الرامــج )الفقــرة 9). 

ت 
ف النـــزاعا

ب إىل أطرا
•يطل

ت 
المســّلحة قطــع التـــزاما

ف 
ملكافحــة العنــ

محــّددة 
ت أطــر 

اجلنســي تكــون ذا
زمنيــة محــّددة، وإىل األمــني

العــام أن يتتبّــع ويرصــد تنفيــذ 
هــذه االلتزامــات )الفقرتــان 5

و6).
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ت مجل
قرارا

القرار 1325)2000)
القرار 1820)2008)

القرار 1888)2009) 
القرار 1889)2009)

القرار 1960)2010) 

	يســعى إىل زيــادة دور المــرأة 
ت األمم 

وإسهامها في عمليا
المتحــدة الميدانيــة، وخاصــة 
العســكريني 

املراقبــني 
بــني 

وموظفــي 
والشــرطة املدنيــة 

حقــوق اإلنســان واملســاعدة 
اإلنسانية )الفقرة 4(، وإدماج 
املنظــور اجلنســاين يف عمليــات 
حفــظ الســالم، وإدراج عنصــر 
جنســاين حيثمــا كان ذلــك 

مناســباً )الفقــرة 5). 

•يدعــو إىل زيــادة المســاءلة مــن 
خــالل تأكيــد ضــرورة اســتثناء جرائــم 
ف اجلنســي مــن أحــكام العفــو 

العنــ
حــل 

ســياق عمليــات 
يف 

العــام 
النزاعــات، ويدعــو الــدول األعضــاء 
ص املســؤولني 

إىل مقاضــاة األشــخا
عــن هــذه األعمــال، وضمــان جلــوء 
ســيما 

ف اجلنســي، وال
ضحايــا العنــ

النساء والفتيات، إىل العدالة )الفقرة 
4(. ويؤكد أيضاً اعتزامه أن ينظر يف 
س األمــن 

اختــاذ تدابــري تتعلــق مبجلــ
مثــل اجلــزاءات اخلاصــة بالــدول ضــد 
ب 

ف النــزاع املســّلح الــي ترتكــ
أطــرا

ف اجلنســي )الفقــرة 5). 
أعمــال العنــ

ب إىل األمــني العــام أن يكفــل 
•يطلــ

اإلبــالغ بشــكل أكثــر منهجيــة عــن 
احلــوادث الــي تفــرز اجتاهــات معينــة، 
وأمنــاط االعتــداء الناشــئة، ومؤشــرات 
ف 

اإلنــذار املبكــر باللجــوء إىل العنــ
اجلنســي يف النزاعــات املســلحة )الفقــرة 

.(24

•يشــجع الــدول األعضــاء، 
بالتشــاور مــع اجملتمــع املــدين، 
ت

علــى تصميــم اســتراتيجيا
ت 

ملموســة لتلبيــة احتياجــا
النساء والفتيات وأولوياتهن، 
يف ذلــك تقــدمي الدعــم مــن 

مبــا
أجــل توفــري األمــن الشــخصي 
وحتســني األوضاع االجتماعية 
خــالل 

مــن 
واالقتصاديــة، 

واألنشــطة املــدرة 
التعليــم، 

ص الوصــول إىل 
للدخــل، وفــر

اخلدمــات األساســية، وخباصــة 
يف جمــال اخلدمــات الصحيــة، 
ص 

وإنفــاذ القانــون وكفالــة فــر
الوصــول إىل العدالــة علــى 
النحوالــذي يراعــي الفــوارق 
بــني اجلنســني، وكذلــك تعزيــز 
القــدرة علــى املشــاركة يف اختــاذ 
مجيــع 

القــرارات العامــة علــى 
املســتويات )الفقــرة 10).

ب إىل األمــني العــام 
•يطلــ

ت للرصــد 
أن يُنشــئ ترتيبــا

والتحليــل واإلبــالغ بشــأن 
ف اجلنســي يف النـــزاعات 

العنــ
ويشــجع أيضــاً األمــني العــام 
علــى العمــل مــع اجلهــات 
الفاعلة التابعة لألمم املتحدة، 
الوطنيــة 

املؤسســات 
ومــع 

ومنظمــات اجملتمــع املــدين 
خدمــات الرعايــة 

ومقّدمــي 
الصّحية واجلماعات النسائية، 
مجــع البيانــات 

علــى حتســني 
وحتليلهــا فيمــا يتصــل حبــاالت 
واجتاهــات وأمنــاط االغتصــاب 
ف 

وغــريه مــن أشــكال العنــ
س 

اجلنســي، ملســاعدة اجمللــ
على النظر يف اختاذ اإلجراءات 

املناســبة )الفقــرة 8).
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ت مجل
قرارا

القرار 1325)2000)
القرار 1820)2008)

القرار 1888)2009) 
القرار 1889)2009)

القرار 1960)2010) 

ف الفاعلــة 
	يدعــو مجيــع األطــرا

املعنيــة إىل األخــذ بمنظــور 
مراعــاة 

يشــمل 
جنســاني 

االحتياجــات اخلاصــة للمــرأة 
والفتــاة أثنــاء اإلعــادة إلــى 
وإعــادة التوطيــن 

الوطــن 
هــذه 

مــن 
ومايتعلــق 

ت بإعــادة التأهيل 
االحتياجــا

وإعادة اإلدماج والتعمير بعد 
انتهاء الصراع )الفقرة 8)أ((، 
فضالً عن مراعاة االحتياجات 
املختلفة للمقاتالت السابقات 
مراعــاة احتياجــات 

وعلــى 
 .(13

)الفقــرة 
ُمعاليهــم 

ف 
وينبغــي أيضــاً جلميــع األطــرا

الفاعلــة املعنيــة اختــاذ تدابــري 
تدعــم مبــادرات الســالم احملليــة 
للمــرأة والعمليــات الــي يقــوم 
هبــا الســكان األصليــون حلــل 
الصراعات، وتدابري تشرك املرأة 
يف مجيع آليات تنفيذ اتفاقات 

الســالم )الفقــرة 8)ب((.

ب إىل األمــني العــام أن يضــع 
•يطلــ

مبادئ توجيهية واسراتيجيات فعالة 
كفيلــة بتعزيــز قــدرات العمليــات الــي 
تضطلــع هبــا األمــم املتحــدة حلفــظ 
الســالم علــى محايــة املدنيــني، مبــن 
فيهــم النســاء والفتيــات، مــن مجيــع 
ف اجلنسي )الفقرة 9). 

أشكال العن
ب 

ويدعو أيضاً إىل وضع برامج تدري
لألفــراد العامليــن فــي مجــال حفظ 
والمســاعدة اإلنســانية 

الســالم 
ف 

ملســاعدهتم علــى منــع أعمــال العنــ
اجلنســي والتعــرف عليهــا والتصــدي 

هلــا )الفقــرة 6).

ب إىل األمــني العــام أن يقــدم 
•يطلــ

ســنوية عــن تنفيــذ القــرار 
تقاريــر 

1820)2008(، مبــا يف ذلــك تقــدمي 
ف النزاعــات 

معلومــات تتعلــق بأطــرا
املســلحة الــي يشــتبه بشــكل جــّدي 
ب علــى حنــو منظــم أمنــاط 

يف أهنــا ترتكــ
االغتصــاب أو غــري ذلــك مــن أشــكال 

ف اجلنســي )الفقــرة 27).
العنــ

جلنــة بنــاء الســالم 
•يشــجع 

ب دعــم بنــاء الســالم 
ومكتــ

علــى ضمــان تعبئــة المــوارد
مــن أجــل تعزيــز املســاواة بــني 
اجلنســني ومتكــني املــرأة كجــزء 
اليتجــزأ مــن بنــاء الســالم بعــد 
انتهــاء النــزاع )الفقــرة 14).

•يعــرب عــن نيتــه أن ينظــر، 
جتديــد 

أو
ض 

فــر
لــدى 

ف 
اهلــد

حمــددة 
جــزاءات 

يف حــاالت النــزاع املســلح، يف 
تحديد معايير خاصة بأعمال 
ف 

ب وأشــكال العن
االغتصــا

الجنســي األخــرى  )الفقــرة 
.(7



99 خامسًا- إطار حقوق اإلنسان في الممارسة العملية  
س األمن التابع لألمم المتحدة المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن: األحكام الرئيسية

ت مجل
قرارا

القرار 1325)2000)
القرار 1820)2008)

القرار 1888)2009) 
القرار 1889)2009)

القرار 1960)2010) 

	يدعو إىل المشاركة السياسية 
جهــود إعــادة 

للمــرأة فــي 
اإلعمــار بعــد انتهــاء النــزاع، 
بوســائل منهــا زيــادة متثيلهــا يف 
املؤسســات واآلليــات املعنيــة 
حبــل النزاعــات علــى املســتوى 
1( اختــاذ 

الوطــين )الفقــرة 
تدابــري حلمايــة واحــرام حقــوق 
اإلنسان للمرأة والفتاة، وخاصة 
بالدســتور 

منهــا 
مايتعلــق 

والنظــام االنتخــايب والشــرطة 
والقضــاء )الفقــرة 8)ج((.

	 يشدد على اإلجراءات الوقائية عن 
طريــق تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل تنفيــذ 
سياســة عــدم التســامح مطلقــاً إزاء 
االســتغالل واالنتهــاك اجلنســيني يف 
إطــار عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ 

الســالم )املــادة 7).

•يشجع الدول على زيادة المساعدات 
ف الجنســي، 

المقدمــة لضحايــا العنــ
يف ذلــك الرعايــة الصحيــة والدعــم 

مبــا
واملســاعدة 

واالجتماعــي 
النفســي 

القانونيــة وخدمــات إعــادة اإلدمــاج 
االجتماعي االقتصادي )الفقرة 13). 
ويشــجع أيضــاً القــادة علــى الصعيديــن 
الوطــين واحمللــي، مبــن يف ذلــك الزعمــاء 
التقليديون والدينيون، على االضطالع 
بدور أكثر نشاطاً يف توعية اجملتمعات 
ف اجلنسي من أجل تفادي 

احمللية بالعن
ش الضحايا ووصمهم، واإلسهام 

هتمي
يف إعــادة إدماجهــم االجتماعــي، 
ومكافحــة ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب 

عــن تلــك اجلرائــم )الفقــرة 15).

•فيمايتعلق بالرصد واإلبالغ، 
ب إىل األمــني العــام أن 

يطلــ
يقــدم جمموعــة مــن املؤشــرات 
العامليــة لرصــد تنفيــذ القــرار 
)الفقــرة 

 )2000(1325
يف تقريــر 

17( وأن يــدرج 
يف 

ســنوي التقــدم احملــرز 
تنفيــذ هــذا القــرار )الفقــرة 
18(. وباإلضافــة إىل ذلــك، 
ب إىل األمــني العــام كفالــة 

يطلــ
قيــام هيئــات األمــم املتحــدة 
املختصــة، بالتعــاون مــع الــدول 
األعضاء واجملتمع املدين، جبمع 
ب نــوع 

بيانــات مصنفــة حســ
ب 

س )الفقــرة 6(. ويطلــ
اجلنــ

أيضــاً مــن األمــني العــام أن 
يقدم تقريراً عن معاجلة مسألة 
مشاركة املرأة وإشراكها يف بناء 
الســالم والتخطيط يف أعقاب 
انتهــاء النــزاع )الفقــرة 19).

ب بالعمــل الــذي يقــوم بــه 
•يرّحــ

مستشــارو الشــؤون اجلنســانية 
ت 

وبتعيني املزيد من مستشارا
يف 

حمايــة المــرأة 
شــؤون 

الســالم، 
حفــظ 

بعثــات 
ويالحــظ ماميكــن هلــؤالء أن 
يف 

يقّدمنــه مــن إســهامات 
إطار ترتيبات الرصد والتحليل 

واإلبــالغ )الفقــرة 10).
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	يشــدد علــى مســؤولية جميــع 
الــدول عــن وضــع نهايــة 
ب 

العقــا
مــن 

ت 
لإلفــال

ومقاضــاة المســؤولين عــن 
اإلبــادة اجلماعيــة واجلرائــم ضــد 
وجرائــم احلــرب، 

اإلنســانية 
يف ذلــك تلــك املتعلقــة 

مبــا
ض له النساء والفتيات 

مباتتعر
ف جنســي وغــريه مــن 

مــن عنــ
ف )الفقــرة 11).

أشــكال العنــ

ف، مبا فيها الدول 
ث مجيع األطرا

حي
•

األعضــاء، وكيانــات األمــم املتحــدة 
واملؤسسات املالية، على دعم تنمية 
وتعزيــز قــدرات املؤسســات الوطنيــة، 
ســيما النظــم القضائيــة والصحيــة، 

ال
وشــبكات اجملتمــع املــدين احملليــة، مــن 
أجــل تقــدمي المســاعدة المســتدامة

يف 
ف اجلنســي 

ضحايــا العنــ
إىل 

حــاالت النــزاع املســلح وحــاالت 
مابعــد انتهــاء النــزاع )الفقــرة 13).

ب إىل األمــني العــام 
	يطلــ

أن يــزود الــدول األعضــاء
مببادئ توجيهية ومواد تدريبية 
بشــأن محايــة املــرأة وحقوقهــا 
واحتياجاهتــا اخلاصــة، وكذلــك 
بشــأن أمهيــة إشــراك املــرأة يف 
مجيــع تدابــري حفــظ الســالم 
 (6

وبنــاء الســالم )املــادة 
ث الــدول األعضــاء علــى 

وحيــ
زيــادة املــوارد املاليــة وغريهــا مــن 
املــوارد الــي ختصصهــا جلهــود 
ب املراعيــة للمنظــور 

التدريــ
اجلنســاين )الفقــرة 7).

•يســعى إىل زيــادة تمثيــل المــرأة 
ت حفــظ الســالم عــن 

فــي عمليــا
طريــق نشــر نســبة أكــر مــن النســاء 
العامــالت يف قــوات حفــظ الســالم 
يف صفــوف الشــرطة )الفقــرة 8). 

أو
ث أيضــاً األمــني العــام ومبعوثيــه 

وحيــ
ِّ علــى دعــوة النســاء إىل  اخلاصــني
املشــاركة يف املناقشــات ذات الصلــة 
مبنــع وحــل النـــزاع، وصــون الســالم 
واألمــن، وبنــاء الســالم يف مرحلــة 

مابعــد النـــزاع )الفقــرة 12).



101 خامسًا- إطار حقوق اإلنسان في الممارسة العملية  

حقوق المرأة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والنزاعات

يشــتد تأثر املرأة بوجه خاص باحلرمان االجتماعي واالقتصادي يف حاالت النزاع وما بعد 
انتهــاء النــزاع، حيــث تــؤدي النزاعــات إىل تفاقــم حــدة التمييــز القائــم علــى نــوع اجلنــس والــذي يكــون 
املقاتــالت  تتعــرض  العيــش وتقويــض اهليــاكل األســرية واجملتمعيــة)81). وقــد  بفقــدان ســبل  مصحوبــاً 
الســابقات للتمييز بســبب اســتبعاد برامج نزع الســالح والتســريح وإعادة اإلدماج أو أشــكال املســاعدة 
األخــرى الــي تقــدم للمقاتلــني الســابقني هلــذه الفئــة مــن النســاء يف بعــض احلــاالت. وتواجــه أيضــاً املــرأة 
الــي كانــت مقاتلــة صعوبــات يف االندمــاج والعــودة إىل احليــاة املدنيــة أكثــر مــن تلــك الــي تواجــه املقاتــل 
الســابق نظــراً لتمردهــا علــى األدوار التقليديــة اجلنســانية قبــل أن تصبــح مقاتلــة، وهــو مــا ال ميكــن أن 
يقبــل بــه بســهولة أفــراد أســرهتا وجمتمعهــا احمللــي. وقــد حتــرم القوانــني التمييزيــة املــرأة واألســر املعيشــية الــي 
تعيلهــا نســاء مــن امتــالك األرض أو أشــكال امللكيــة األخــرى أو وراثتهــا أو شــغلها أو احلصــول عليهــا، 
أو متنعهــا مــن احلصــول علــى ائتمــان أو قــروض دون ضامــن مــن الرجــال. وتشــمل التحديــات اخلطــرية 
األخــرى عــدم وجــود اســتجابات مؤسســية مالئمــة للعنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس، مــن قبيــل الرعايــة 
الصحيــة، وتقــدمي املشــورة أو توفــري املــأوى، فضــاًل عــن انعــدام فــرص احلصــول علــى التعليــم أو العمــل.

وينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص لإلنفــاذ القضائــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
يف األوضــاع االنتقاليــة، وخاصــة احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للمــرأة نظــراً لتزايــد إمكانيــة 
تعرضهــا للخطــر يف حالــة النــزاع وما بعــد انتهــاء النــزاع. وينبغــي لإلصالحــات املتعلقــة بســيادة القانــون، 
مثــل مراجعــة التشــريعات الرئيســية، أو صياغــة الدســتور، أو إبــرام اتفاقــات الســالم، أو آليــات العدالــة 
االنتقاليــة، أو برامــج التعويضــات، أو أيــة إصالحــات أخــرى تنفــذ يف مرحلــة ما بعــد النــزاع، أن تأخــذ 
يف االعتبــار انتهــاكات احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للمــرأة بنفــس القــدر الــذي تراعــي فيــه 
احلقــوق املدنيــة والسياســية، وذلــك الرتبــاط هــذه احلقــوق ببعضهــا البعــض علــى حنــو وثيــق. وســيؤدى 
ذلــك إىل ضمــان حتقيــق حتــول شــامل ودائــم يف مرحلــة ما بعــد انتهــاء النــزاع وهتيئــة بيئــة تتمتــع فيهــا 

املــرأة متتعــاً كامــاًل حبقوقهــا األساســية. 

انظر the Montréal Principles on Women’s Economic, Social and Cultural Rights، ومركز حقوق اإلسكان  (81(
وحــاالت اإلخــالء، والشــبكة الدوليــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، ومنظمــة رصــد العمــل 

 “A primer on women’s economic, social, ،الدويل من أجل حقوق املرأة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي
www.escr-net.org/usr_doc/ :وميكــن االطــالع علــى هــذه الدراســة علــى املوقــع التــايل .and cultural rights”

Primer_WESCR_English_rev1.pdf )اطُّلــع عليــه يف 27 تشــرين الثاين/نوفمــر 2013(. وتشــكل النســاء 
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ويشــكل النســاء واألطفــال أيضــاً أغلبيــة الالجئــني واملشــردين داخليــاً بســبب النزاعــات يف 
العامل، وهم معرضون بشكل خاص للعنف القائم على نوع اجلنس وألخطار هتدد أمنهم الشخصي، 
ويتعرضــون أيضــاً للتمييــز يف احلصــول علــى الغــذاء وامليــاه والســكن والتعليــم والرعايــة الطبيــة الكافيــة 
والصــرف الصحــي)82). وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن حــق املــرأة يف الســكن الالئــق يكــون معرضــاً، علــى 
وجــه التحديــد، للتهديــد أثنــاء النــزاع أو التشــرد اجلماعــي أو إعــادة التوطــني القســري وحينمــا تــزداد 

احتمــاالت اإلخــالء القســري الــذي يؤثــر علــى النســاء بشــكل غــري متناســب)83).
وغالبــاً ما تصبــح املــرأة، يف فــرة النــزاع، ربــة أســرة معيشــية حبكــم الواقــع، وتضطلــع بالتــايل 
جبميع املسؤوليات، من رعاية األطفال وتعليمهم، والسعي إىل احلصول على الغذاء واملياه واخلدمات 
األساســية، إىل توليــد الدخــل. وينطــوي ذلــك علــى جانــب إجيــايب يتمثــل يف أن هــذه املســؤوليات تتيــح 
للمــرأة فرصــة اختــاذ قــرارات بشــأن تدبــري شــؤون األســرة وزراعــة األراضــي، وهــي أنشــطة ال ميكــن هلــا يف 
العادة االضطالع هبا. ومع ذلك، تشري الدراسات إىل اخنفاض مستوى مشاركة املرأة يف احلياة العامة 
واختــاذ القــرارات يف مرحلــة ما بعــد انتهــاء النــزاع، وهــو ما يــدل علــى أن املــرأة جتــر يف أغلــب األحيــان 
علــى العــودة إىل ممارســة أدوارهــا املنزليــة التقليديــة. وتواجــه املــرأة واألســر الــي تعيلهــا نســاء عقبــات عــدة 

إلعمــال حقوقهــا خــالل الفــرة االنتقاليــة)84).
وأكــدت اللجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، يف تعليقيهــا العامــني 
رقــم 15)2002( بشــأن احلــق يف امليــاه ورقــم 14)2000( بشــأن احلــق يف التمتــع بأعلــى مســتوى 
مــن الصحــة ميكــن بلوغــه، أن بعــض االلتزامــات األساســية للدولــة هــي التزامــات غــري قابلــة للتقييــد، 
ومــن مث، فهــي تطبــق يف مجيــع احلــاالت، مبــا يف ذلــك النزاعــات أو الصراعــات الداخليــة أو حــاالت 
الطــوارئ. وتــرى اللجنــة أن علــى الــدول التزامــاً أساســياً بضمــان الوصــول اآلمــن ودون متييــز يف مجيــع 
األوقــات إىل احلــد األدىن الضــروري مــن املــاء. وتشــمل االلتزامــات األساســية األخــرى غــري القابلــة 
للتقييــد ضمــان االســتفادة دون متييــز، وخصوصــاً للفئــات الضعيفــة واملهمشــة، مــن املرافــق الصحيــة، 
واحلصول على الســلع واخلدمات الصحية، واحلصول على احلد األدىن األساســي من األغذية واملأوى 
األساسي والسكن وخدمات اإلصحاح، واحلصول على العقاقري األساسية، والرعاية الصحية اإلجنابية 
والرعايــة الصحيــة لألمومــة )يف أثنــاء احلمــل وبعــد الــوالدة( وللطفولــة. وتوضــح اللجنــة، يف تعليقهــا العــام 

انظر E/CN.4/1996/52، الفقرة 46. (82(
انظــر اللجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 7)1997( بشــأن احلــق  (83(

.(E/CN.4/2003/55( "يف الســكن املالئــم: حــاالت إخــالء املســاكن باإلكــراه. و"املــرأة والســكن الالئــق
.E/CN.4/2003/55 (84(
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رقــم 18)2005( بشــأن احلــق يف العمــل، أن إمكانيــة احلصــول علــى فــرص العمــل، وال ســيما للفئــات 
املهمشــة، فضــاًل عــن االلتــزام بتفــادي أيــة تدابــري تفضــي إىل ممارســة التمييــز ضــد احملرومــني مــن أفــراد 
وجمموعــات يف القطاعــني اخلــاص والعــام وإىل عــدم معاملتهــم علــى قــدم املســاواة مــع غريهــم، يشــكالن 

التزامــني مــن التزامــات الــدول األساســية )غــري قابلــة للتقييــد(.
وعلــى حنــو مهــم، تضمــن اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة إمكانيــة 
حصــول املــرأة علــى الرعايــة الصحيــة وخدمــات الرعايــة الصحيــة )املــادة 12(، والتدريــب والتعليــم 
)املــادة 10(، وفــرص العمــل )املــادة 11(. ومتنــح االتفاقيــة محايــة خاصــة لألشــخاص الــذي أصبحــوا 
مشــردين أو عدميــي اجلنســية أو الجئــني أو ملتمســي جلــوء بإعمــال حــق املــرأة يف التمتــع جبنســية مــا، 

وحريــة التنقــل واختيــار حمــل اإلقامــة )املادتــان 9 و4-15).

وصول المرأة إلى العدالة زاي-

يتطلــب ضمــان وصــول املــرأة إىل العدالــة متتــع املــرأة حبقهــا يف املســاواة أمــام القانــون، واختــاذ 
اإلجــراءات الالزمــة لضمــان الوصــول غــري التمييــزي إىل العدالــة وأن تتــاح للمــرأة ســبل انتصــاف فعالــة 
حينمــا تُنتهــك حقوقهــا. وينــص القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان علــى هــذه احلقــوق، مبــا يف ذلــك 
املــادة 2-3 )احلــق يف االنتصــاف( واملــادة 26 )املســاواة أمــام القانــون( مــن العهــد الــدويل اخلــاص 
باحلقــوق املدنيــة والسياســية. واحلــق يف االنتصــاف الفعــال أمــر مهــم إلعمــال مجيــع حقــوق اإلنســان، 
وجيب التمتع به على أســاس املســاواة، دون متييز من أي نوع مثل التمييز على أســاس اجلنس أو نوع 
اجلنــس. وأوضحــت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان، يف تعليقهــا العــام رقــم 31)2004(، أنــه إلعمــال 
احلــق يف ســبيل انتصــاف فعــال، فال بــد مــن توفــري جــر لضحايــا انتهــاك حقــوق اإلنســان. وتلــزم اتفاقيــة 
القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة الــدول األطــراف بفــرض محايــة قانونيــة حلقــوق املــرأة 
علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل، وضمــان احلمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن طريــق احملاكــم ذات االختصــاص 

واملؤسســات العامــة األخــرى يف البلــد، مــن أي عمــل متييــزي )املــادة 2)ج((.
وقــد تســى إحــراز تقــدم كبــري علــى املســتوى العاملــي فيما يتعلــق بتنقيــح القوانــني الــي متيــز 
ضد املرأة وصياغة الدســاتري الي تشــمل ضمانات املســاواة وعدم التمييز. ولتمكني املرأة من الوصول 
إىل العدالــة، ســيكون مــن الضــروري وجــود إطــار قانــوين ودســتوري يكفــل حقــوق املــرأة علــى املســتوى 
الوطــين. ومــع ذلــك، فال تــزال القوانــني التمييزيــة إحــدى املشــاكل القائمــة يف عــدة بلــدان وال يــزال إنفــاذ 



حقوق المرأة من حقوق اإلنسان104

القوانــني يطــرح مشــكلة أكــر)85). وقــد تنطــوي القوانــني الــي تبــدو حمايــدة جنســانياً علــى آثــار متييزيــة يف 
املمارســة العمليــة، وقــد ال ميكــن تطبيــق القوانــني الــي تكفــل املســاواة بــني املــرأة والرجــل أو حقــوق املــرأة، 
وهــو ما يعــين أهنــا ال تســهم إال بقــدر ضئيــل يف النهــوض باملــرأة. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن النســاء 
اللــوايت يعانــني مــن العنــف أو يعملــن يف القطــاع غــري الرمســي ال حيظــني يف الكثــري مــن احلــاالت حبمايــة 
القانــون. ومــن الضــروري توســيع نطــاق محايــة القانــون ليشــمل، علــى ســبيل املثــال، العنــف اجلنســي 
والعنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس، والعمــل يف القطــاع غــري الرمســي، واملهاجــرات)86). ومــن املهــم أيضــًا

التشــديد علــى التــزام الــدول بضمــان تطبيــق القوانــني والتأكــد مــن أهنــا تؤثــر تأثــرياً فعليــاً علــى حيــاة املــرأة. 
وتعكــس نظــم العدالــة القائمــة اختــالل تــوازن القــوى يف اجملتمــع، مبــا يف ذلــك تلــك الــي 
تلحق الضرر باملرأة. وتعوق احلواجز االجتماعية واملؤسسية وصول املرأة إىل العدالة. وتشمل احلواجز 
االجتماعيــة عــدم إدراك املــرأة حلقوقهــا، واألميــة، وانعــدام املعلومــات، واعتمــاد املــرأة علــى أقارهبــا مــن 
الرجــال للحصــول علــى املســاعدة واملــوارد. ويتعــني مراعــاة احلواجــز املؤسســية مثــل بعــد املســافة جغرافيــاً، 
ومــدى مالءمــة املرافــق، والبنيــة التحتيــة، واللغــة، لضمــان إتاحــة الوصــول إىل العدالــة للنســاء الريفيــات 

أو نســاء األقليــات أو نســاء الشــعوب األصليــة أو ذوات اإلعاقــة)87).
وباإلضافــة إىل هــذه احلواجــز، تتعــرض املــرأة ألوجــه الالمبــاالة أو التحيــز اجلنســاين والتنميــط 
من جانب ســلطات الدولة، مثل الشــرطة والقضاء، لدى التحقيق يف اجلرائم الي ارتكبت يف حقها.

وأعربــت املقــررة اخلاصــة املعنيــة باســتقالل القضــاة واحملامــني عــن قلقهــا مــن أن فقــر املــرأة 
والتفاوتــات االقتصاديــة املســتفحلة بــني الرجــل واملــرأة ال تــزال تعــوق بشــكل خطــري وصــول املــرأة إىل 
العدالــة. ويشــكل كل مــن احلرمــان التقليــدي للمــرأة مــن االســتقالل يف اختــاذ القــرارات املتعلقــة حبياهتــا، 
وقلة فرصها يف احلصول على التعليم واملعلومات املتعلقة حبقوقها، وضآلة مشاركتها يف اختاذ القرارات، 
وعــدم حيازهتــا للممتلــكات واألراضــي، وعــدم حصوهلــا علــى فــرص العمــل علــى قــدم املســاواة مــع 
الرجــل، عوامــل تســهم فيمــا يســمى تأنيــث الفقــر، وتســهم بالتــايل يف عــدم متكــن املــرأة مــن الوصــول إىل 
العدالــة)88). ويتمثــل أحــد اجلوانــب األساســية اللتــزام الدولــة بكفالــة حــق املــرأة يف الوصــول إىل العدالــة 

"تقريــر املقــررة اخلاصــة املعنيــة باســتقالل القضــاة واحملامــني، غابرييــال كنــول")A/HRC/17/30(، الفقرات 27- (85(
.Progress of the World’s Women 2011–2012, pp. 28–3136؛ و

.Progress of the World’s Women 2011–2012, pp. 32–37 (86(
املرجع نفسه، الصفحات 55-52. (87(
A/HRC/17/30، الفقرات 26-20. (88(
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يف تدريــب القضــاة واحملامــني يف جمــال حقــوق املــرأة ومراعــاة املنظــور اجلنســاين، مــن أجــل رفــع مســتوى 
الوعــي، أو تنظيــم دورات تدريبيــة إلعــالم املــرأة واجملتمعــات احملليــة حبقوقهــا القانونيــة وضمــان أن تكــون 
املســاعدة القانونيــة وآليــات احلمايــة الفعالــة، مثــل مراكــز اإليــواء واملشــورة املقدمــة للضحايــا، يف متنــاول 
مجيع النساء دون متييز. ويشكل ضمان التمثيل الكايف للمرأة يف اجلهاز القضائي تدبرياً مهماً أيضاً. 
وأكــدت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان، يف تعليقهــا العــام رقــم 28)2000(، ضــرورة أن تقــدم الــدول 
األطــراف معلومــات بشــأن مــا "إذا كانــت تتخــذ تدابــري لتأمــني حصــول املــرأة علــى املســاعدة القانونيــة، 

علــى أســاس مــن املســاواة، وبوجــه خــاص يف الشــؤون العائليــة".

التنميط الذي يمارسه القضاء

 فرتيــدو ضــد الفلبــني )اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، البــالغ 
متوز/يوليــه 2010) يف 16  املعتمــدة  اآلراء  رقــم 2008/18، 

االغتصــاب،  قضايــا  إحــدى  االعتبــار يف  اجلنســاين يف  التنميــط  اللجنــة  أخــذت 
وأكــدت أن "التنميــط يؤثــر علــى حــق املــرأة يف إجــراء حماكمــة عادلــة ونزيهــة وضــرورة أن حتــرص 
اهليئــة القضائيــة علــى عــدم وضــع معايــري غــري مرنــة بشــأن ما ينبغــي أن تفعلــه النســاء والفتيــات 
أو مــا كان ينبغــي أن يقمــن به عندمــا يواجهــن حالــة اغتصــاب هــي معايــري ال تســتند إال علــى 
أفــكار مســبقة لتعريــف ضحيــة االغتصــاب أو ضحيــة العنــف اجلنســاين، بصــورة عامــة". ورأت 
اللجنــة أنــه كان واضحــاً مــن احلكــم أن تقييــم مصداقيــة روايــة مقدمــة البــالغ لألحــداث قــد 
تأثــر بعــدد مــن األفــكار النمطيــة، ألن مقدمــة البــالغ يف هــذه احلالــة مل تتصــرف كمــا كان 
متوقعــاً مــن "ضحيــة مثاليــة" وعقالنيــة أو ما يــراه القاضــي اســتجابة منطقيــة ومثاليــة تصــدر مــن 
امــرأة تتعــرض لالغتصــاب. وباإلضافــة إىل طلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف بدفــع التعويــض 
املناســب، فقــد طلبــت إليهــا "كفالــة أن تكــون مجيــع اإلجــراءات القانونيــة يف القضايــا الــي 
تشــمل جرائــم االغتصــاب والعنــف اجلنســي األخــرى حمايــدة ونزيهــة، وأن ال تتأثــر باألحــكام 
املســبقة أو األفــكار النمطيــة اجلنســانية". ولتحقيــق ذلــك، أمــرت اللجنــة باختــاذ طائفــة واســعة 
مــن التدابــري، الــي تســتهدف النظــام القانــوين، لتحســني تعامــل القضــاء يف حــاالت االغتصــاب، 

فضــاًل عــن التدريــب والتثقيــف لتغيــري املواقــف التمييزيــة جتــاه النســاء.
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الحق في المساعدة القانونية

إيــري ضــد آيرلنــدا )احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان، الطلــب رقــم 73/6289(، 
احلكم الصادر يف 9 تشــرين األول/أكتوبر 1979)

ســعت مقدمــة الطلــب إىل احلصــول علــى أمــر قضائــي يكــرس انفصاهلــا عــن زوجهــا 
الــذي كان يعتــدي عليهــا بدنيــاً، نظــراً لعــدم متكنهــا مــن االتفــاق معــه علــى هــذا االنفصــال. ومــع 
ذلــك، فهــي مل تســتطع احلصــول علــى هــذا األمــر القضائــي لعــدم قدرهتــا علــى دفــع أتعــاب أحــد 
احملامــني، ولعــدم توافــر املســاعدة القانونيــة. وقضــت احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان حبــدوث 
انتهــاك حلقهــا يف الوصــول إىل أحــد احملاكــم للفصــل يف حقوقهــا والتزاماهتــا املدنيــة )املــادة 6 مــن 
االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان(. وأفــادت احملكمــة، باإلشــارة إىل القانــون الــدويل وقصــد 
االتفاقيــة األوروبيــة، بوجــوب أن تكــون ســبل االنتصــاف ســباًل فعالــة ال ومهيــة، والحظــت أن 
الكثــري مــن احلقــوق املدنيــة والسياســية تنطــوي علــى آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة تتضمــن التزامــات 
إجيابيــة. ووفقــاً لذلــك، فهنــاك حــق يف احلصــول علــى مســاعدة قانونيــة حينمــا تكــون املســاعدة 

القانونيــة الزمــة للوصــول الفعــال إىل احملاكــم.

العامــة  توصيتهــا  يف  املــرأة،  ضــد  التمييــز  علــى  بالقضــاء  املعنيــة  اللجنــة  وأوضحــت 
املــرأة إىل ســبل  إمكانيــة جلــوء  األطــراف كذلــك  الــدول  أن تكفــل  أنــه "جيــب  رقــم 28)2010(، 
انتصــاف معقولــة التكلفــة ومتاحــة ومناســبة التوقيــت، مــع توفــري املعونــة واملســاعدة القانونيتــني حســب 
اللــزوم، علــى أن يُبــت فيهــا يف حماكمــة عادلــة أمــام حمكمــة أو هيئــة قضائيــة خمتصــة ومســتقلة، حســب 
االقتضاء". وعالوة على ذلك، تدعو املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف 
واجلــر لضحايــا االنتهــاكات اجلســيمة للقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان واالنتهــاكات اخلطــرية للقانــون 
اإلنساين الدويل إىل تقدمي "املساعدة املالئمة للضحايا الذين يسعون إىل الوصول إىل العدالة"، مبا يف 
ذلــك تقــدمي املســاعدة القانونيــة وضمــان ســبل انتصــاف مناســبة وفعالــة وفوريــة لضحايــا االنتهــاكات 
أيضــًا أصبــح  فقــد  ذلــك،  العامــة 147/60(. وباإلضافــة إىل  اجلمعيــة  )قــرار  أو اخلطــرية  اجلســيمة 

التــزام الــدول ببــذل العنايــة الواجبــة الختــاذ إجــراءات املقاضــاة واملعاقبــة والتعويــض يف قضايــا انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان الــي ترتكبهــا اجلهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول معيــاراً مــن املعايــري الدوليــة املعــرف هبــا. 
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وينبغــي للــدول أن تكفــل للمــرأة الــي انتهكــت حقوقهــا اإلنســانية إمكانيــة احلصــول علــى ســبل فوريــة 
لالنتصــاف واجلــر، وأن تضمــن مقاضــاة اجلنــاة ومعاقبتهــم، وأن تكــون اآلليــات القائمــة يف هــذا الشــأن 
متاحــة أمــام املــرأة. ويتضمــن االلتــزام بتقــدمي التعويضــات الكافيــة كفالــة حقــوق املــرأة يف الوصــول إىل 
ســبل االنتصــاف اجلنائيــة واملدنيــة علــى حــد ســواء وإقامــة خدمــات محايــة ودعــم وإعــادة تأهيــل فعالــة 

للناجيــات من العنف. 
وتطــرح املقــررة اخلاصــة املعنيــة بالعنــف ضــد املــرأة فكــرة "التعويضــات القــادرة علــى إحــداث 
 .(A/HRC/14/22( 2010 بشأن موضوع تعويض النساء الاليت يتعرضن للعنف التغيري" يف تقريرها لعام
وبالنظــر إىل اآلثــار املتباينــة واملتفاوتــة للعنــف علــى النســاء وعلــى اجملموعــات املختلفــة مــن النســاء، فــإن 
هنــاك حاجــة إىل تدابــري رد حــق حمــددة لتلبيــة احتياجاهتــن وأولوياهتــن احملــددة. ووفقــاً للمقــررة اخلاصــة، 
ينبغــي أن تركــز التعويضــات علــى إنصــاف ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان وعلــى "جــر" الضــرر 
الــذي حلــق هبــن، وليــس فقــط علــى إعــادة املــرأة إىل الوضــع الــذي كانــت عليــه قبــل تعرضهــا للعنــف. 
وبالنظــر إىل أن العنــف الــذي تعــاين منــه املــرأة يشــكل اســتمراراً حلالــة التمييــز اهليكلــي والنظمــي الــذي 
تتعرض له املرأة يف أوقات الســلم وأثناء النزاع وما بعد انتهاء النزاع، فإن من الضروري معاجلة أســبابه 
اهليكليــة والنظميــة مــن خــالل التعويضــات الــي هتــدف إىل تغيــري هــذه احلالــة. وتبــنّي املقــررة اخلاصــة أن 
هــذه التعويضــات ينبغــي أن تتضمــن رد احلــق والتعويــض، وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج، واالعــراف 
الرمــزي، وضمانــات عــدم التكــرار. وميكــن لنظــم التعويضــات املركبــة، كتلــك الــي توفــر جمموعــة متنوعــة 
مــن املزايــا، أن تلــي علــى حنــو أفضــل احتياجــات املســتفيدات مــن حيــث القــدرة علــى التغيــري، علــى 
مستوى مادي عملي ومن حيث شعورهن بالثقة يف النفس واحرام الذات على السواء. ومن األمهية 

مبــكان أن تســاهم املــرأة نفســها بشــكل بنــاء يف مجيــع مراحــل تطويــر برنامــج اجلــر.
وال حتظــى املســائل املتعلقــة حبقــوق املــرأة، يف بعــض البلــدان، بأمهيــة كبــرية وجيــرى حلهــا دومــًا

بصــورة غــري رمسيــة، مــن خــالل آليــات بديلــة أو حمليــة. وقــد تكــون هنــاك نظــم قانونيــة موازيــة تقرهــا 
الدولــة أو نظــم قانونيــة تعدديــة تعــرف هبــا الدولــة رمسيــاً، أي أهنــا جتمــع بــني آليــات العدالــة غــري الرمسيــة 
)التقليديــة أو الدينيــة أو العرفيــة علــى ســبيل املثــال( وآليــات العدالــة الرمسيــة)89). ويعــين ذلــك أن النظــم 

القانونيــة املختلفــة قــد تتعايــش وتتداخــل فيمــا بينهــا.

.Progress of the World’s Women 2011–2012, pp. 67–68 (89(
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التزامات الدولة ببذل العناية الواجبة 

البلــدان  جيســيكا ليناهــان )غونزاليــس( ضــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة )جلنــة 
متوز/يوليــه 2011) املــؤرخ 21  القــرار  اإلنســان،  حلقــوق  األمريكيــة 

تعرضت بنات جيسيكا ليناهان يف عام 1999 لالختطاف والقتل على يد زوجها 
الســابق بعــد أن رفضــت الشــرطة مــراراً تنفيــذ أمــر زجــري صــدر يف حقــه بســبب ارتكابــه للعنــف 
املنــزيل. ورفعــت الســيدة ليناهــان دعــوى دســتورية ضــد الشــرطة أمــام احملكمــة العليــا للواليــات 
املتحدة الي خلصت إىل أن عدم وجود أي واجب دستوري يلزم الشرطة بإنفاذ األمر الزجري 

قــد حــرم صاحبــة الدعــوى مــن ســبل االنتصــاف.

وأكــدت جلنــة البلــدان األمريكيــة جمــدداً حــق النســاء ضحايــا العنــف يف احلصــول 
علــى احلمايــة القضائيــة. وشــددت أيضــاً، بعــد أن خلصــت إىل عــدم كفايــة التحقيقــات الــي 
أجريــت يف وفــاة األطفــال الثالثــة، علــى حــق الضحيــة يف احلصــول علــى املعلومــات ويف معرفــة 
احلقيقــة. وأكــدت اللجنــة ضــرورة أن تتميــز التحقيقــات باجلديــة والســرعة والدقــة واحليــاد، وأن 
جُترى وفقاً للمعايري الدولية. وعالوة على ذلك، تناولت اللجنة معى التزام الدولة ببذل العناية 
الواجبــة ملنــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان للمــرأة الــي ترتكبهــا جهــات فاعلــة خاصــة والتحقيــق 
فيهــا واملعاقبــة عليهــا وتوفــري ســبل االنتصــاف للضحايــا، مبــا يف ذلــك واجــب الدولــة يف تنظيــم 
اهليــاكل احلكوميــة، مبا فيهــا القوانــني والسياســات العامــة والنظــام القضائــي، حــى تتمكــن علــى 
حنــو كاف وفعــال مــن منــع انتهــاكات حقــوق املــرأة والتصــدي هلــا، مثــل العنــف اجلنســي والعنــف 

القائــم علــى نــوع اجلنــس بوســائل منهــا اإلنفــاذ الفعــال لألوامــر الزجريــة.

وقــد وجهــت املقــررة اخلاصــة املعنيــة باســتقالل القضــاة واحملامــني االنتبــاه إىل مشــاكل نظــم 
العدالة غري الرمسية فيما يتعلق حبقوق املرأة يف الوصول إىل العدالة وإىل سبل انتصاف فعالة. وأبرزت، 
علــى ســبيل املثــال، حــاالت عنــف قائــم علــى نــوع اجلنــس تعرضــت فيهــا الضحايــا لضغــوط موظفــي 
مكتــب املدعــي العــام مــن أجــل ســحب شــكاواهن وتســوية الوضــع عــن طريــق التوفيــق أو الوســاطة 

.(A/HRC/17/30/Add.3(
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وأشــارت أيضــاً املقــررة اخلاصــة املعنيــة مبســألة العنــف ضــد املــرأة، يف التقاريــر الــي أعدهتــا 
عــن البعثــات القطريــة، إىل آليــات العدالــة غــري الرمسيــة أو اآلليــات البديلــة لتســوية املنازعــات. وكشــفت 
الزيــارات الــي قامــت هبــا املقــررة اخلاصــة عــن وجــود نظــم تقليديــة أو عرفيــة لتســوية املنازعــات يف بعــض 
البلدان بالتوازي مع النظام القضائي الرمسي القائم، وكذلك عن وجود نظم دينية يف بعض احلاالت، 
وغالبــاً ما يكــون النظــام القضائــي الرمســي ضعيفــاً وال ميكــن للمــرأة الوصــول إليــه يف أغلــب األحيــان. 
ويوجــد يف الصومــال، علــى ســبيل املثــال، ترابــط معقــد بــني النظــم العرفيــة والدينيــة والرمسيــة لتســوية 
املنازعــات. وغالبــاً ما تكــون ملصــاحل العشــرية األســبقية علــى مصــاحل الضحايــا مــن األفــراد واألســر الــي 
ختتــار التصــاحل عــن طريــق النظــام العــريف عــوض التمــاس اإلنصــاف للضحايــا. ويــؤدي ذلــك إىل إجبــار 
املــرأة الــي تتعــرض لالغتصــاب علــى الــزواج مــن املغتصــب واالمتثــال لقــرار شــيوخ القريــة الــذي ينفــذ 
املمارســات العرفيــة )A/HRC/20/16/Add.3(. ويف غانــا، تتــوىل الســلطات التقليديــة، مثــل زعمــاء القبائــل 
يف العديــد مــن املناطــق الريفيــة، تســوية القضايــا واملنازعــات املتعلقــة حبقــوق األراضــي واملمتلــكات، 
فضــاًل عــن البــت يف املســائل الــي تنطــوي علــى "تدخــل قــوى خارقــة"، مبــا يف ذلــك االدعــاءات املتعلقــة 
مبمارســة الســحر. وتتعــرض النســاء اللــوايت يتهمــن مبمارســة الســحر للنبــذ مــن جانــب جمتمعاهتــن احملليــة 
ويتشردن بسبب هذه االدعاءات، ويتعرضن يف أغلب األحيان للطرد العنيف واالعتداء البدين وحى 
للقتــل )A/HRC/7/6/Add.3(. ويف أفغانســتان، تتعايــش الشــريعة اإلســالمية مــع القانــون العــريف والنظــام 
القانــوين الرمســي العلمــاين والقانــون الــدويل. والحظــت املقــررة اخلاصــة أن أحــكام الشــريعة اإلســالمية 
غالبــاً ما متتــزج باألعــراف القبليــة، وتطبــق علــى املســتوى احمللــي ممارســات تتعــارض مــع تعاليــم الديــن 
اإلســالمي، مثــل زواج األطفــال، وســوء إعمــال حقــوق األرامــل وحقــوق املــرأة يف اإلرث، وحرماهنــن 
مــن هــذه احلقــوق. وتتوســط اجملالــس احملليــة )جمالــس الشــورى أو اجلريغــا(، الــي تتألــف مــن رجــال ذوي 
نفوذ على املســتوى احمللي، يف قضايا تشــمل املســائل املتعلقة حبقوق املرأة والعنف ضد املرأة. وقرارات 

.(E/CN.4/2006/61/Add.5( "هــذا اجمللــس ملزمــة وميكــن اعتبارهــا قــرارات "متييزيــة بطبيعتهــا ضــد املــرأة
وتقــع علــى عاتــق الــدول مســؤولية ضمــان أن تتوافــق نظــم أو آليــات العدالــة غــري الرمسيــة، 
مثــل التوفيــق، يف حــال اســتخدامها، مــع املعايــري الدوليــة حلقــوق اإلنســان. ومــع ذلــك، فقــد أظهــرت 
البحوث أن آليات العدالة غري الرمسية غالباً ما متيز ضد املرأة يف املمارسة العملية، وأن املرأة مستبعدة 
مــن عمليــات اختــاذ القــرار حينمــا يُلجــأ إىل التوفيــق يف القضايــا املتعلقــة هبــا وحينمــا جيــري البــت يف هــذه 
القضايــا. ويشــكل كل مــن الــزواج والطــالق واحلصــول علــى األراضــي واملمتلــكات والعنــف ضــد املــرأة 
أمثلــة علــى القضايــا الــي تؤثــر علــى املــرأة والــي غالبــاً ما جتــري معاجلتهــا عــن طريــق التوفيــق أو آليــات 
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العدالــة غــري الرمسيــة األخــرى)90). وعــالوة علــى ذلــك، فقــد أثبتــت البحــوث أن مــن غــري املستحســن 
اللجــوء إىل التوفيــق يف حــاالت العنــف داخــل األســرة. وال متتلــك أطــراف هــذه العمليــة مراكــز تفاوضيــة 
متســاوية، ووفقاً للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنســان، فإن من الواضح، يف عدد من البلدان، أن 
االتفاقات الي جيري التوصل إليها يف إطار الوساطة تزيد من تعرض املرأة للمخاطر املادية والعاطفية. 
وال يلتــزم املعتــدي، بوجــه عــام، باالتفــاق، وال يعــاجل االتفــاق يف حــد ذاتــه أســباب العنــف وعواقبــه)91).

وأوصــت املقــررة اخلاصــة املعنيــة باســتقالل القضــاة واحملامــني بضــرورة أن يكــون القانــون 
الــدويل حلقــوق اإلنســان نقطــة االنطــالق، مــع أخــذ نظــم العدالــة التقليديــة يف االعتبــار، ولكنهــا ال تعــد 

.(A/HRC/4/25( صحيحــة إال بقــدر ما تتوافــق مبادئهــا وممارســاهتا مــع املعايــري الدوليــة
ومتثــل ما يســمى مراكــز اخلدمــات اجلامعــة إحــدى املمارســات اجليــدة الــي زادت مــن فــرص 
وصــول املــرأة إىل العدالــة. وهــي تــدرج اخلدمــات وتقــدم مجيــع أشــكال املســاعدة للضحايــا مــن الرعايــة 
الصحيــة وتقــدمي املشــورة املتعلقــة باملســاعدة القانونيــة ومجــع األدلــة يف مــكان واحــد، واحلــد مــن احلواجــز 
والتكاليــف. ومتثــل احملاكــم املتخصصــة واملتنقلــة أحــد األمثلــة الناجحــة األخــرى عــن الكيفيــة الــي ميكــن 
هبــا حتســني وصــول املــرأة إىل العدالــة يف املمارســة العمليــة. وميكــن هلــذه احملاكــم تقريــب العدالــة إىل 
الضحايــا، وال ســيما املــرأة الــي تعيــش يف املناطــق النائيــة، ملعاجلــة قضايــا مثــل العنــف القائــم علــى نــوع 

اجلنــس معاجلــة فعالــة)92).
وميكــن أيضــاً أن تســهم زيــادة متثيــل املــرأة يف الشــرطة والنظــام القضائــي، فضــاًل عــن تعميــم 
مراعــاة املنظــور اجلنســاين داخــل الســلطة القضائيــة، يف حتســني اســتجابتها لقضايــا اجلنســني، وأن تيســر 

للمــرأة إمكانيــة طلــب املســاعدة أو اإلبــالغ عــن قضاياهــا.

املرجع نفسه، الصفحات 78-68. (90(
Access to Justice for Women Victims of Sexual Violence in ،جلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنســان (91(

.Mesoamerica (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 63), para. 269

.Progress of the World’s Women 2011–2012, pp. 56–59 انظر (92(
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