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ádGó©dG ≥«≤ëàd Ék «©°S :⁄É©dG AÉ°ùf Ωóq ≤J
á∏«Øc äÉ«°UƒJ ô°ûY “⁄É©dG AÉ°ùf Ωó≤J” ôjô≤J ¢Vô©j
√òg .ø¡dhÉæàe ‘h AÉ°ùæ∏d áØ°üæe ádGó©dG áª¶fCG π©éH
¿EÉa Égò«ØæJ ” GPEGh ,≥«≤ëà∏d á∏HÉbh áàÑãe äÉ«°UƒàdG
¤EG ICGôŸG ∫ƒ°Uh ¢Uôa IOÉjõd á∏FÉg äÉfÉµeEG πª–
.Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG õjõ©Jh ádGó©dG

»àdG ÒjÉ©ŸG »gh – á«ØdCÓd á«FÉ‰E’G ±GógC’G ™«ªL ≥«≤– QÉ°ùe
áë°üd Ú°ù– øe – ™bóŸG ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d ‹hódG ™ªàéŸG ÉgOóM
áYÉæŸG ¢ü≤f ¢ShÒa QÉ°ûàfG ∞bhh º«∏©àdG º«ª©J ≥«≤– ¤EG äÉ¡eC’G
.RójE’Gh ájô°ûÑdG
’q EG ,πLôdGh ICGôŸG ÚH IGhÉ°ùŸG πØµJ Ék ª«∏bEGh Gk ó∏H 139 ‘ ÒJÉ°SódG ¿CG ™eh
Gk OƒYh äÉfÉª°†dG √òg π©Œ ≥«Ñ£àdG ‘ äGô¨ãdGh ÚfGƒ≤dG Qƒ°üb ¿CG
,IójóY äÉbÉ«°S »Øa .ICGôª∏d á«eƒ«dG IÉ«◊G ≈∏Y É¡d ôcòjo ôKCG ’ AÉaƒL
áª¶fC’ á«àëàdG á«æÑdG ∫òîJ ,IÒ≤ØdGh á«æ¨dG ¿Gó∏ÑdG ÚH Éæg ¥ôa ’h
‘ ∂dP ≈∏éàjh ,ICGôŸG - á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdGh ºcÉëŸGh áWô°ûdG - ádGó©dG
º¡ÑLGh ¢UÉî°TCG øY Qó°üJ »àdG á«FGó©dG ∞bGƒŸGh äÉeóÿG ∞©°V
.ICGôŸG ¥ƒ≤M á«Ñ∏J
ádGó©dGh ¿ƒfÉ≤dG áª¶fCG AGOCG ø°ùM ¿CG ¤EG z⁄É©dG AÉ°ùf Ωó≤J{ ôjô≤J Ò°ûj
π«°ü– øe É¡dÓN øe AÉ°ùædG øµq ªàJ ájQƒfi á«dBG É¡∏©éj ¿CG øµÁ
óM ™°Vhh ádAÉ°ùŸG ÒaƒJ ∫ÓN øe ™ªàéŸG π«µ°ûJ ‘ ºgÉ°ùjh ,ø¡bƒ≤M
ÉgQÉÑàYÉH ºcÉëŸÉa .IójóL ÒjÉ©e OÉéjEGh á£∏°ùdG ∫Éª©à°SG IAÉ°SE’
øe AÉ°ùædG øe ÒãµdG É¡«a âæµq “ ÉjÉ°†b äó¡°T ádAÉ°ùª∏d Ék «°SÉ°SCG Ék ©bƒe
ÚjÓe É¡æe äOÉØà°SG á«fƒfÉb ≥HGƒ°ùd ¢ù«°SCÉàdGh ø¡bƒ≤ëH áÑdÉ£ŸG
.äÉjôNC’G AÉ°ùædG
äÉeƒµ◊G ÚH ¿hÉ©à∏d áØ∏àfl ∫Éµ°TCG ≈∏Y Aƒ°†dG ôjô≤àdG Gòg §∏q °ùj
Ëó≤àd IójóL êPÉ‰ ≥∏Nh ÚfGƒ≤dG ìÓ°UEG πLCG øe ÊóŸG ™ªàéŸGh
iƒà°ùe ¤EG Éª¡æe πc ≈≤JQG ∞«ch ,ICGôŸG äÉLÉ«àMG »Ñ∏J ádGóY äÉeóN
∂dP ‘ ÉÃ ,±hô¶dG Ö©°UCG ‘ ádGó©dG ¤EG ICGôŸG ∫ƒ°Uh ¿Éª°†d …óëàdG
.Égó©Hh äÉYGõædG AÉæKCGh á«fƒfÉ≤dG ájOó©àdG ¥É«°S ‘

¿ô≤dG ó¡°T :ábQÉØÃ “⁄É©dG AÉ°ùf Ωó≤J” á∏°ù∏°S øe ôjô≤àdG Gòg π¡à°ùf
‘ ¿Gó∏H âeÉb å«M ICGôª∏d á«fƒfÉ≤dG ¥ƒ≤◊G ó«©°U ≈∏Y ’k ƒ– »°VÉŸG
∂dP ™e ,ICGôª∏d á«fƒfÉ≤dG äÉbÉ≤ëà°S’G ¥É£f ™«°SƒàH ⁄É©dG ≥WÉæe ™«ªL
º¶©Ÿ ádGóY hCG IGhÉ°ùe ¤EG ºLÎoJ ’ ¥QƒdG ≈∏Y IOƒLƒŸG ÚfGƒ≤dG ¿EÉa
.⁄É©dG AÉ°ùf
AÉ°ùæ∏d ¿Éëª°ùj ¿Gó∏H iƒ°S ⁄É©dG ‘ ∑Éæg øµj ⁄ ,1911 ΩÉY ‘
âëÑ°UCGh Ék Ñjô≤J Ék «ŸÉY ≥◊G Gòg íÑ°UCG ,¿ôb ó©H øµd ,âjƒ°üàdÉH
™eh .≈°†e âbh …CG øe QGô≤dG ™æ°U á«∏ªY ‘ ÈcCG Gk PƒØf ø°SQÉÁ AÉ°ùædG
§≤a ¢ù«d ,É¡bƒ≤ëH ±GÎY’G ójGõJ ,ICGôª∏d »°SÉ«°ùdG PƒØædG ójGõJ
.Ék °†jCG á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G πH ,á«fóŸGh á«°SÉ«°ùdG ¥ƒ≤◊G
≈∏Y AÉ°†≤dG á«bÉØJG ≈∏Y ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ádhO 186 âbOÉ°U ,Ωƒ«dGh
AÉaƒdÉH É¡eGõàdG ∂dòH Iócq Dƒe (hGó«°S) ICGôŸG ó°V õ««ªàdG ∫Éµ°TCG ™«ªL
≥«≤– ¿hO ∫ƒ– »àdG õLGƒ◊G ô°ùµHh IÉàØdGh ICGôª∏d á«fÉ°ùfE’G ¥ƒ≤◊ÉH
.Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸGh ádGó©dG
¿Gó∏H É¡≤≤– »àdG á∏FÉ¡dG •Gƒ°TC’G ≈∏Y á∏ãeC’G Iôah øe ºZôdG ≈∏Y øµd
øe Òãc ‘ AÉ°ùædG ∫GõJ Ée ,Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG õjõ©J ‘ IÒãc
™æ°U á«∏ªY ‘ ácQÉ°ûŸG hCG øgOÉ°ùLCÉH ºµq ëàdG ≥M øe äÉehôfi ¿É«MC’G
∞°üf øe ÌcCG …CG ,ICGôeG ¿ƒ«∏e 600 ƒëæa ,∞æ©dG øe ájÉª◊G hCG QGô≤dG
‘ äÉ≤dÉY ,á°ûg ∞FÉXh ‘ ø∏ª©j ,äÓeÉ©dG AÉ°ùædG øe ⁄É©dG ¿Éµ°S
âbƒdG ‘h .πª©dG äÉ©jô°ûJ ¥É£f êQÉN ™≤J Ée Ék ÑdÉZ áæeBG ÒZ ∞FÉXh
ó«ØJ ,á«fƒfÉ≤dG ôWC’G ó«©°U ≈∏Y Rôn ëŸG ÒÑµdG Ωó≤àdG ºZôHh ¬°ùØf
≈∏Y IOÉ©dG ‘ ,ø¡JÉ«M ∫ÓN ∞æ©∏d ø°Vô©àj ø¡fCÉH AÉ°ùædG øe ÚjÓŸG
∞æ©dG ‘ AÉ°ùæ∏d »é¡æŸG ±Gó¡à°S’G øY ∂«gÉf ,º«ª◊G ∂jô°ûdG ój
.áãjó◊G äÉYGõæ∏d Iõ«‡ áª°S íÑ°UCG …òdG »°ûMƒdG »°ùæ÷G
≥«©jh ¥ƒ≤◊G ¿Éª°V ΩÉeCG áªq L äÉÑ≤Y ≥∏îj ICGôŸG ó°V õ««ªàdG »°ûØJ ¿EG
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دعم املنظمات القانونية الن�سائية
تت�صدّر املنظمات الن�سائية القانونية جهود جعل
�أنظمة العدالة من�صفة للمر�أة ،فحيثما يكون
التمويل احلكومي للخدمات القانونية املجانية
حمدوداً ،تتدخل املنظمات الن�سائية لتقدمي ما
حتتاجه الن�ساء من م�شورة ودعم ملتابعة الق�ضايا
القانونية �أو و�ضع حد للعنف �أو طلب الطالق �أو
املطالبة بحقهن يف الأر�ض.

وقد قادت هذه املنظمات جهود الإ�صالح القانوين
ودعاوى قانونية ا�سرتاتيجية ح ّولت م�شهد حقوق املر�أة
وطني ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا (املربع .)1

على �سبيل املثال ،يف الإكوادور حيث يكفل الد�ستور حق
ال�شعوب الأ�صلية يف و�ضع �أنظمة العدالة اخلا�صة بها،
قامت امر�أتان من جمتمعات كيت�شوا الأ�صلية بتطوير
“”Reglamentos de Buena Convivencia

كما قادت هذه املنظمات تدخالت ناجحة يف بيئات
تتميز بالتعددية القانونية مثبتة بذلك �أن من املمكن
التعامل مع الأنظمة القانونية التعددية ويف الوقت ذاته
دعم الثقافات والتقاليد واملمار�سات املحلية.

(قـواعد للـعي�ش الـح�سن) توف ـّق بني �أعــراف املـجتـمـع
ومبـادىء حـقـوق الإن�سـان مـن �أجــل التـ�صـدي للـعنف
داخل الأ�سـرة وتعـزيـز فـر�ص الن�سـاء يف الو�صول �إىل
العدالة.

ويف �إندوني�سيا ،د ّربت  ،PEKKAمنظمة حملية غري
حكومية لتمكني الأ�سر التي تعولها �سيدات ،م�ساعدين
قانونيني حمليني على دعم الن�ساء يف اللجوء للمحاكم
الدينية لت�سجيل الزواج والطالق ب�شكل قانوين وذلك
ليتم ّكنّ من احل�صول على اخلدمات واملنافع العامة،
كما �ضغطت  PEKKAعلى احلكومة لزيادة عدد
املحاكم الدورية والتنازل عن الر�سوم لتمكني الن�ساء
من الو�صول للمحاكم.

املربع  :1ترجيح كفة امليزان :ق�ضايا فارقة غيرّ ت حياة الن�ساء
احلاالت التالية عززت فر�ص الن�ساء يف الو�صول للعدالة يف جميع �أنحاء العامل .فبع�ضها ط ّور الفهم القانوين للحقوق الإن�سانية للن�ساء مبوجب القانون الدويل ،بع�ضها
�ساعد على �إنفاذ �أو �إي�ضاح قوانني موجودة بالفعل ،بع�ضها طعن يف قوانني يجب �أن ُتلغى ،والبع�ض الآخر �أوجد قوانني جديدة ،وجميعها �أدّت �إىل تغيريات �إيجابية يف حياة
الن�ساء.

مريا دونغانا بالنيابة عن منتدى املر�أة والقانون والتنمية �ضد حكومة �صاحبة يونيتي داو �ضد النائب العام جلمهورية بوت�سوانا
اجلاللة
على الرغم من كونها مواطنة ُولدت وترعرعت يف بوت�سوانا ،فبموجب القانون يحتاج
يف نيبال ،كان القانون يعفي الرجال من املحاكمة بتهمة اغت�صاب زوجاتهم .يف عام طفال يونيتي داو لت�صاريح �إقامة وال يتمتعان بحقوقهما كمواطنني لأنها تزوجت من
 ،2002يف ق�ضية رفعها منتدى املر�أة والقانون والتنمية� ،أمرت املحكمة العليا الربملان �أجنبي� .ش ّكلت هذه الق�ضية من عام  1992نقطة فارقة �أ ّكدت على �أن مبد�أ �ضمان
بتعديل قانون االغت�صاب .و�إىل الآن� ،أ�صبح عدد الدول التي جت ّرم االغت�صاب الزوجي امل�ساواة الذي يكفله الد�ستور ينطبق على حقوق املواطنة للمر�أة.
ب�شكل �صريح يف قوانينها اجلنائية  52دولة حول العامل.

حكم املحكمة الد�ستورية يف كولومبيا

فيليز و�آخرون �ضد �شركة نوفارتي�س للأدوية

يف عام  ،2006رفعت منظمة « »Women’s Link Worldwideق�ضية للطعن يف يف �أكرب دعوى جماعية للتمييز بني اجلن�سني ينظر فيها الق�ضاء يف الواليات املتحدة
القانون الذي يحظر على الأطباء �إجراء عمليات الإجها�ض لإنقاذ حياة الن�ساء.
الأمريكية ،زعمت  12موظفة يف �شركة نوفارتي�س للأدوية �أنهن يتع ّر�ضن للتمييز يف
حكمت املحكمة ب�أن احلظر ينتهك احلقوق الأ�سا�سية للمر�أة و�أن الإجها�ض يجب �أن
الأجور والرتقيات .جاء قرار هيئة املحلفني بالإجماع يف �صالح املوظفات ووافقت
يكون متاح ًا يف بع�ض احلاالت.
نوفارتي�س على دفع  175مليون دوالر لت�سوية الق�ضية ،مبا يف ذلك  22.5مليون دوالر
لإدخال حت�سينات على �سيا�سات وبرامج تعزيز امل�ساواة يف �أماكن العمل.
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تنفيذ الإ�صالح القانوين املراعي
للنوع االجتماعي
يُعترب الإ�صالح القانوين املراعي للنوع االجتماعي
الأ�سا�س لتمكني املر�أة من الو�صول �إىل العدالة،
فبدون وجود �أ�سا�س قانوين متني ،من املرجح �أن
تتهاوى حماوالت جعل املحاكم يف متناول الن�ساء،
وجعل ال�شرطة �أقل عدائية يف التعامل مع �شكاواهن،
�إىل غري ذلك من الإ�صالحات الالزمة لإقامة
العدل.
ت�ش��� ّكل اتفاقية �سيداو املعي���ار الذهبي املتفق عليه دولي ًا
لإ�صالح النظ���ام القانوين من �أجل حتقيق امل�ساواة بني
اجلن�س�ي�ن ،فال بد م���ن العمل على �إلغ���اء القوانني التي
متيز �صراحة �ض���د املر�أة ،وب�سط �سي���ادة القانون على
احل ّي���ز اخلا�ص ،مب���ا يف ذلك حماية امل���ر�أة من العنف
املن���زيل ،ومعاجل���ة الآث���ار الفعلية للقوان�ي�ن على حياة
الن�ساء.

وق���د مت بالفع���ل �إح���راز تق���دم يف جمي���ع املناطق ،فقد
و�صلنا يف عام � 2011إىل ما يلي:

173
139
125
117
115

بلد ًا ي�ضمن �إجازة الأمومة املدفوعة الأجر.
د�ستور ًا ي�ضمن امل�ساواة بني اجلن�سني.
بلد ًا يحظر العنف املنزيل (ال�شكل .)1
بلد ًا لديه قوانني ل�ضمان امل�ساواة يف الأجور.
بلد ًا ي�ضمن امل�ساواة يف حقوق امللكية للمر�أة.

لك���ن عل���ى الرغم م���ن الإجن���ازات الهائلة ،ف����إن بقاء
القوانني التمييزية والثغرات يف الأطر القانونية والف�شل
يف تطبي���ق القوانني يعني �أن املر�أة ال تزال حمرومة من
حقوقها.

127

بل���د ًا ال جت���رم االغت�ص���اب يف �إط���ار ال���زواج
�صراحة.

61

دول���ة تفر�ض قي���ود ًا �شدي���دة على ح���ق املر�أة
بالإجها�ض.

53
50

باملئة من الن�ساء يعملن يف وظائف ه�شة.
بل���د ًا تقل فيها ال�س���ن القانونية للزواج للن�ساء
عن الرجال.

 30-10باملئة ه���و متو�سط الفج���وة يف الرواتب بني
املر�أة والرجل.
ال�شكل  :1القوانني اخلا�صة بالعنف �ضد املر�أة
ُثلثا دول العامل لديها قوانني �ضد العنف الأ�سري ،لكن الكثري من الدول ما زالت
ال جت ّرم االغت�صاب يف �إطار الزواج ب�شكل �صريح.
»LhõdG ÜÉ°üàZ’G
™jô°ûJ óLƒj
’ ™jô°ûJ óLƒj
’ äÉeƒ∏©e óLƒj

امل�صدر :امللحق  :4تقرير تقدم ن�ساء العامل 2012-2011
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ويف ح�ي�ن �أن جميع ال���دول الأع�ض���اء يف الأمم املتحدة
تقريب ًا �صادقت على اتفاقي���ة �سيداو� ،إ ّال �أنها �أي�ض ًا من
املعاه���دات الت���ي مت ت�سجيل �أكرب عدد م���ن التحفظات
عليه���ا ،و�أك�ث�ر تلك التحفظ���ات �شيوع ًا ه���ي على املادة
 16الت���ي ت�ضمن حقوق املر�أة يف �إط���ار الزواج والأ�سرة
(ال�ش���كل  ،)2لذل���ك ف����إن �إزالة ه���ذه التحفظ���ات ُيع ّد
خط���وة حرج���ة للت�أ�سي����س لأط���ر قانونية تدع���م حقوق
املر�أة.
ويجب �صياغة قوانني تدفع عملية التطبيق ،مبا يف ذلك
�إعم���ال �صالحي���ات و�إجراءات و�آلي���ات متويل وم�ساءلة
وا�ضح���ة .على �سبيل املثال ،يف  45بلد َا ،ت�شمل القوانني
اخلا�ص���ة بالعنف الأ�س���ري �ضمانات لتوف�ي�ر امل�ساعدة
القانونية املجانية للمر�أة .يف نيبال� ،ساعدت الإعفاءات
ال�ضريبية عل���ى نقل ملكية الأرا�ض���ي يف �ضمان تطبيق
القوانني املتعلق���ة بحقوق امل�ساواة يف املرياث ،مما �أدى
�إىل زي���ادة مبق���دار ثالث���ة �أ�ضع���اف يف حي���ازة الن�ساء
للممتل���كات .يف ال�سويد ،تُعت�ب�ر �أ�شهر �إجازة الأبوة غري
القابل���ة للتحوي���ل مما رفع ن�س���ب ا�ستف���ادة الآباء منها
و�ساعد يف تقليل الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني.

ال�شكل  :2التح ّفظات على اتفاقية ال�سيداو
�سجلت  30دولة حت ّفظات على احلقوق املت�ساوية
ّ
يف الزواج �أو الأ�سرة.
»àdG ∫hódG OóY
äÉ¶qØ– â∏é°S
q
ájhÉ°ùàe ¥ƒ≤M
‘ êGhõdG
Iô°SC’G hCG
™e ≥aGƒàdG
ÚfGƒ≤dG
á«æjódG
±GôYC’G hCG
ájó«∏≤àdG
IGhÉ°ùŸG
‘ áæWGƒŸG

±hÉfl
iôNCG

دعم �إن�شاء مراكز خدمة
متكاملة للحد من الثغرات يف
�سل�سلة العدالة

يف درا�سة �أجريت عام  2009على الدول الأوروبية ،تبينّ
�أن ما معدّله  14باملئة من حاالت االغت�صاب املبلغ عنها
انتهت ب�إدان���ة ،مع انخفا�ض الن�سب���ة لت�صل  5باملئة يف
بع�ض البلدان (ال�شكل .)3

وه���ي تهدف �إىل تلبية االحتياجات الطبية واالجتماعية
للناجيات من االعت���داءات اجلن�سية واحلد من الإيذاء
الثان���وي ورف���ع مع���دالت الإدان���ة وتقلي���ل الت�أخ�ي�ر يف
الق�ضايا.

تتميز �سل�سلة العدالة ،وهي �سل�سلة اخلطوات
التي يتوجب على املر�أة اتخاذها عند اللجوء
للق�ضاء ،بثغرات وا�سعة ت�ؤدي �إىل �إ�سقاط
الق�ضايا �أثناء حت ّركها خالل هذا النظام،
وهكذا ف�إن ن�سبة �ضئيلة فقط من الق�ضايا
تنتهي ب�إدانة �أو نتيجة عادلة.

م���ن �إحدى �سبل احل���د من هذه الثغ���رات اال�ستثمار يف
مراك���ز خدم���ة متكامل���ة جتم���ع خدم���ات حيوية حتت
�سق���ف واحد منها جمع الأدلة اجلنائية وتقدمي امل�شورة
القانونية والرعاية ال�صحية وغريها من �أ�شكال الدعم
للم���ر�أة .وم���ن الأمثلة الناجحة على ه���ذا النهج مراكز
ثوثوزيال للرعاية يف جنوب �إفريقيا.

يعمل يف هذه املراكز طواقم طبية متخ�ص�صة وعاملني
اجتماعيني و�ضب���اط �شرطة على م���دار ال�ساعة يومي ًا.
و ُيذك���ر �أن مع���دالت الإدانة يف ق�ضاي���ا االغت�صاب التي
رفعته���ا مراكز ثوثوزيال للرعاي���ة يف �سويتو يف مقاطعة
غوتنغ و�صل���ت �إىل  89باملئة ،مقارنة مع املعدل الوطني
ون�سبت���ه  7باملئة .ويجري الآن تكرار منوذج ثوثوزيال يف
بلدان �أخرى ،مبا يف ذلك ت�شيلي و�إثيوبيا.

تق���ع هذه املراكز يف امل�ست�شفيات العامة وتقدّم الرعاية
الطبية الطارئ���ة وامل�شورة وخدمات التح�ضري للمحكمة
ب�شكل متكامل �صديق للناجيات.
ال�شكل  :3الثغرات الهدامة لق�ضايا االغت�صاب يف عينة من الدول الأوروبية
ن�سبة �ضئيلة فقط من ق�ضايا االغت�صاب املبلغ عنها
تنتهي ب�إدانة.
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و�ضع الن�ساء يف اخلط الأمامي
خلدمات تطبيق القانون
ي�ش ّكل تدنيّ م�ستويات الإبالغ عن اجلرائم املرتكبة
�ضد الن�ساء م�شكلة خطرية يف جميع املناطق ،حيث
ُتظهر م�سوح اجلرمية يف  57بلداً �أن ما معدّله10
باملئة من الن�ساء �أفدن ب�أنهن تع ّر�ضن العتداءات
جن�سية لكن  11باملئة فقط منهن �أبلغن عنها،
والن�سب مماثلة يف معدالت حدوث حاالت ال�سرقة:
 8باملئة يف املتو�سط ،لكن معدل الإبالغ عنها  38باملئة
فقط.

ال�شكل  :4متثيل الن�ساء يف ال�شرطة ون�سب الإبالغ عن االعتداءات اجلن�سية
هن���اك عالقة طردية وا�ضحة ب�ي�ن متثيل الن�ساء يف
ال�شرطة والإبالغ عن االعتداءات اجلن�سية.
40
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ميك���ن لتوظيف الن�س���اء يف اخلط الأمام���ي الذي يقدم
خدم���ات العدال���ة �أن ي�ساع���د يف زي���ادة فر����ص و�صول
امل���ر�أة �إىل العدالة ،حيث ت�ش�ي�ر البيانات �إىل �أن هناك
عالقة طردية ب�ي�ن وجود �ضابطات �شرطة والإبالغ عن
االعت���داءات اجلن�سي���ة (ال�ش���كل  .)4يف مرحلة ما بعد
النزاع يف ليبريي���ا� ،أدى ن�شر لواء �شرطة هندية ن�سائي
�إىل ارتف���اع ن�سب الإبالغ وتعزيز جتنيد الن�ساء يف �سلك
ال�شرط���ة .لكن عل���ى الرغم من ه���ذه الفوائد ،فما زال
مع���دلمتثيل امل���ر�أة يف ال�شرطة ال يتج���اوز  13باملئة يف
�أي من املناطق.

لك���ن املكا�سب م���ن توظيف الن�س���اء يف ال�شرطة ال ت�أتي
تلقائي��� ًا ب���ل ه���ي تتطل���ب ا�ستثم���ارات ،فالتج���ارب من
�أمري���كا الالتيني���ة ومناطق �أخرى تع ّلمن���ا �أنه يجب م ّد
مراك���ز ال�شرطة ومكات���ب خا�صة بالتعامل م���ع الن�ساء
يف مراك���ز ال�شرط���ة بكفايته���ا م���ن امل���وارد ،بالإ�ضافة
�إىل توف�ي�ر التدري���ب املتخ�ص�ص للعامل�ي�ن ومكاف�أتهم
وتقديرهم ب�شكل جيد على عملهم.

ع�ل�اوة على ذل���ك ،يج���ب �أن يك���ون جتني���د �ضابطات
ال�شرطة وتزويد املكاتب اخلا�صة بالتعامل مع الن�ساء يف
مراكز ال�شرطة باملوارد الالزمة جزء ًا من ا�سرتاتيجية
�أو�س���ع نطاق ًا لتدريب وحتفيز جميع �أفراد ال�شرطة على
اال�ستجابة ب�شكل منا�سب الحتياجات املر�أة.
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امل�ص���در :حتلي���ل هيئة الأمم املتحدة للمر�أة بنا ًء عل���ى بيانات متثيل الن�ساء يف ال�شرطة من مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ( )2009ون�سب
تو�صل لها امل�سح الدويل ل�ضحايا اجلرائم (�آخر الأرقام املتوفرة).
الإبالغ عن االعتداءات اجلن�سية التي ّ
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اال�ستثمار يف و�صول املر�أة �إىل
العدالة
�إن جعل �أنظمة العدالة من�صفة للن�ساء ويف
متناولهن � -سواء من خالل حتفيز الإ�صالح
القانوين �أو دعم اخلدمات القانونية املجانية
ومراكز اخلدمة املتكاملة وتدريب الق�ضاة  -يتطلب
اال�ستثمار .ف�إدراكا منها لأهمية تعزيز حكم القانون،
تنفق احلكومات مبالغ طائلة على امل�ساعدات لأنظمة
العدالة ،مع ذلك ما زال التمويل الهادف لتحقيق
امل�ساواة بني اجلن�سني منخف�ضاً.
يف ع���ام  ،2009خ�ص�ص���ت اجله���ات املانح���ة يف جلنة
امل�ساعدة الإمنائي���ة التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمي���ة  4.2ملي���ار دوالر للعدال���ة .كان���ت الوالي���ات
املتحدة واالحتاد الأوروب���ي �أكرب امل�ساهمني ،مبا ن�سبته
 70باملئ���ة م���ن املجم���وع ،وكان الع���راق و�أفغان�ست���ان
واملك�سيك والأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة وباك�ستان �أكرب
امل�ستفيدي���ن من ه���ذه امل�ساعدات .وق���د مت تخ�صي�ص
 206ملي���ون دوالر ( 5باملئة) من املبل���غ لربامج هدفها
الرئي�سي حتقي���ق امل�ساواة بني اجلن�س�ي�ن ،و 633مليون
دوالر �أخ���رى ( 15باملئة) لربام���ج من �أهدافها الثانوية
امل�س���اواة ب�ي�ن اجلن�س�ي�ن ،لك���ن االحت���اد الأوروب���ي مل
يخ�ص����ص يف عام � 2009أية �أموال لربامج العدالة التي
كانت فيها امل�ساواة بني اجلن�سني هدف ًا رئي�سي ًا.
كان���ت ال�سوي���د وكن���دا والدمن���ارك والرنوي���ج و�أملاني���ا
�أك�ب�ر اجلهات املانحة لربامج هدفه���ا الرئي�سي حتقيق
امل�ساواة بني اجلن�سني تدعم �أن�شطة مثل تدريب الق�ضاة
وتق���دمي اخلدم���ات القانونية املجاني���ة ل�ضحايا العنف

وم�شارك���ة للم���ر�أة يف جهود بن���اء ال�س�ل�ام وامل�صاحلة
و�إع���ادة دمج �ضحايا االجت���ار بالب�شر وحمالت التوعية
للحد م���ن ال���زواج املبكر ،وكان���ت غواتيم���اال وبوركينا
فا�س���و وجمهوري���ة الكونغ���و الدميقراطي���ة و�أفغان�ستان
وكولومبي���ا م���ن ال���دول التي تلق���ت احلج���م الأكرب من
امل�ساع���دات لأنظم���ة العدالة برتكيز عل���ى امل�ساواة بني
اجلن�سني يف عام .2009
ا�ستناد ًا �إىل قاعدة بيانات امل�شاريع اخلا�صة به ،ر�صد
البنك الدويل  260,5مليار دوالر لـ 2946م�شروع ًا
خالل الأعوام من  ،2010-2000كان من بينها 16,3
مليار دوالر لـ 262م�شروع ًا �شملت مك ّون ًا خا�ص ًا بحكم
القانون� ،أربعة من هذه امل�شاريع كانت م�صنفة حتت
رمز حكم القانون وامل�ساواة بني اجلن�سني حتديد ًا
وجمموع التمويل املخ�ص�ص لها  60,6مليون دوالر9,6 ،
مليون دوالر منها ذهبت ملك ّونات م�شاريع م�صنفة حتت
رمز النوع االجتماعي �أي  0,004باملئة من �إجمايل
التمويل الذي ر�صده البنك الدويل خالل هذه الفرتة.
يف كان���ون �أول/دي�سم�ب�ر � ،2010أنه���ى البن���ك الدويل
عملي���ة جتديد موارد �صندوق امل�ؤ�س�س���ة الدولية للتنمية
م���ع تعهد  51جه���ة مانحة بتق���دمي  49.3ملي���ار دوالر
لدع���م الدول الأكرث فقر ًا بني �أع���وام  2011و .2014مت
االتفاق يف هذه الدورة على �أربعة جماالت تركيز خا�صة
�أحده���ا امل�ساواة بني اجلن�سني ،مما ي�ش ّكل فر�صة مهمة
ل�ضم���ان ح�صول جهود تعزيز و�صول املر�أة للعدالة على
ح�صة �أكرب من متويل البنك الدويل يف امل�ستقبل.

تدريب الق�ضاة ومراقبة القرارات
�إن وجود عملية �صنع قرار ق�ضائي متوازنة وغري
متحيزة �أمر �أ�سا�سي ل�ضمان مت ّكن الن�ساء الالتي
يلج�أن للق�ضاء من احل�صول على العدالة .ومع
ذلك ،حتى يف حال وجود قوانني ل�ضمان حقوق
املر�أة� ،إ ّال �أن الق�ضاة ال يط ّبقونها دائماً ب�شكل �سليم
�أو من�صف.
تق���وم منظم���ات مث���ل الرابط���ة الدولي���ة للقا�ضي���ات
و�ساك�ش���ي ،وهي منظم���ة غري حكومية هندي���ة ،بتزويد
الق�ض���اة ،ن�س���ا ًء ورج���ا ًال عل���ى ح���د �س���واء ،بتدري���ب
متخ�ص�ص وم�ساحة ملناق�شة التحديات التي يواجهونها
مما ي�ساع���د يف تعزيز فهم���م للم�ساواة ب�ي�ن اجلن�سني
والتزامه���م به���ا .ويتجلى �أث���ر هذه اجله���ود من خالل
ع�شرات الق�ضاي���ا التي نظر فيها ق�ضاة �شاركوا يف مثل
ه���ذه الدورات التدريبي���ة و�ش ّكلت نقاط حت��� ّول ل�صالح
�ضمان حقوق املر�أة (املربع .)2
وم���ن ال�ض���روري توف�ي�ر التتب���ع املنهجي لعملي���ة �صنع
القرار الق�ضائي عل���ى امل�ستوى الوطني لتوفري امل�ساءلة
للن�س���اء الباحثات ع���ن العدالة ومتك�ي�ن املجتمع املدين
واحلكوم���ات م���ن مراقب���ة �أداء املحاك���م فيم���ا يتعل���ق
ب�ضمان حقوق املر�أة.

املربع  :2في�شاكا وقوة عملية �صنع القرارات الق�ضائية املراعية للنوع االجتماعي
يف عام � ،1996أجرت �ساك�شي ،وهي منظمة غري حكومية هندية ،مقابالت مع ق�ضاة وحمامني ومتقا�ضيات
�إن ��اث للنظ ��ر يف �أث ��ر املفاهيم وعملية �صنع القرارات الق�ضائية على الن�س ��اء الالتي يح�ضرن للمحاكم .ر�أى
�أكرث من ثلثي الق�ضاة �أن الن�ساء الالتي يرتدين مالب�س مثرية يجلنب االغت�صاب على �أنف�سهن.
و�ضع���ت �ساك�شي برناجم ًا لتغيري اخلرافات املت�أ�صلة
وال�ص���ور النمطية عن الن���وع االجتماعي ،مت تو�سيعه
الحق��� ًا لي�شم���ل  16بل���د ًا يف منطق���ة �آ�سي���ا واملحيط
الهادىءُ .يذك���ر �أن رئي�س الق�ضاة ال�سابق يف الهند،
جاغدي����ش �شاران فريما ،كان من بني �أول امل�شاركني
يف الربنامج.
وبعد وق���ت ق�صري� ،أتيحت للقا�ض���ي فريما الفر�صة
لتطبيق ما تعلمه عندما نظر يف ق�ضية بانواري ديفي
الت���ي تعر�ض���ت الغت�ص���اب جماعي من قب���ل رجال
حمليني �أثن���اء قيامه���ا بوظيفتها كعامل���ة اجتماعية
يف قري���ة يف والي���ة راج�ستان .رفعت بان���واري دعوى
جنائي���ة ،ولكنه���ا مل تتوق���ف عن���د ذل���ك احل���د ،بل
�سعت للح�ص���ول على ح���ل �أ�شمل للن�س���اء العامالت
الأخريات.

كون���ه �أحد الق�ض���اة الرئي�سي�ي�ن يف الق�ضية ،مل يدع
القا�ضي فريما عدم وج���ود قوانني خا�صة بالتحر�ش
اجلن�سي يثنيه ،و�أق ّر ب�أن ك ًّال من الد�ستور والتزامات
الهن���د الدولية مبوجب اتفاقي���ة �سيداو ت�ضمن احلق
يف امل�س���اواة ب�ي�ن اجلن�سني واحلق ببيئ���ة عمل �آمنة.
ا�ستخدم���ت املحكم���ة الق�ضية لإ�ص���دار �أول مبادىء
توجيهية �شاملة وواجبة النفاذ قانون ًا ب�ش�أن التحر�ش
اجلن�سي يف العمل يف القطاعني العام واخلا�ص.
�أله���م قرار املحكمة يف ق�ضي���ة في�شاكا ق�ضية مماثلة
يف بنغالدي����ش و�إ�صالح��� ًا قانوني��� ًا يف باك�ستان ،مما
جع���ل اليوم م���ا يقرب من  500ملي���ون امر�أة يف �سن
العم���ل يف ه���ذه البل���دان الثالث���ة وحده���ا يتمتع���ن
باحلماي���ة القانوني���ة الالزم���ة للقي���ام بعملهن دون
م�ضايقات �أو �إ�ساءة.

بدعم من خم�س منظمات ن�سائية ،مبا فيها في�شاكا،
وناين���ا كابور ،م� ِّؤ�س�سة �ساك�ش���ي واملحامية الرئي�سية
فيه���ا� ،أو�صلت بان���واري الق�ضي���ة �إىل املحكمة العليا
الهندي���ة ،وهن���اك حقق���ت �إجن���از ًا مف�صلي��� ًا وه���و
اعرتاف ًا قانوين بالتحر�ش اجلن�سي يف مكان العمل.
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زيادة فر�ص و�صول املر�أة �إىل
املحاكم وجلان تق�صي احلقائق
�أثناء النزاعات وبعدها

ا�س ُتخدم العنف اجلن�سي كتكتيك حربي ب�شكل
منتظم ومتعمد لقرون ،ويتم ا�ستخدامه �ضد
ال�سكان املدنيني كناقل متعمد لفريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية ولغر�ض احلمل الق�سري وللت�شريد
الق�سري لل�سكان وترويع جمتمعات ب�أ�سرها.

يف العقدي���ن املا�ضيني ،مت �إحراز تقدم هائل يف القانون
ال���دويل جع���ل لأول مرة م���ن املمكن حماكم���ة مرتكبي
جرائ���م العن���ف اجلن�س���ي (املرب���ع  .)3ولزي���ادة عدد
الإدان���ات ،من الأهمية مبكان �أن جتعل املحاكم الدولية
اجلرائ���م القائم���ة عل���ى الن���وع االجتماع���ي �أولوية يف
ا�سرتاتيجيات املحاكمات اخلا�صة بها.

ع�ل�اوة عل���ى ذل���ك ،هن���اك حاج���ة �إىل اتخ���اذ تدابري
جلعل املحاكم وغريها من حماف���ل العدالة ،مثل جلان
احلقيق���ة� ،أي�س���ر من���ا ًال للن�س���اء ،والطريق���ة الوحيدة
ل�ضم���ان ذلك ه���و الت�أك���د م���ن �أن الن�ساء يلع�ب�ن دور ًا
حموري��� ًا يف حتديد نطاق واخت�صا����ص وت�صميم جميع
�آليات العدالة بعد النزاعات.

املربع  :3عقدان من التقدم الريادي يف القانون الدويل
يف املا�ض ��ي ،بال ��كاد كان القان ��ون ال ��دويل يع�ت�رف بت�أث�ي�ر النزاعات على املر�أة ،نتيجة لذلك مت �إنكار جتارب الن�ساء و�إىل حد كبري حموها من التاريخ .لك ��ن يف العقدين املا�ضيني ،مت �إحراز تقدم كبري يف االعرتاف بجرائم العنف
اجلن�سي املرتكبة خالل النزاعات ومالحقتها ق�ضائياً.
فاتفاقية جنيف لعام  1929تعاملت
مع العنف اجلن�سي عل���ى �أنه م�س�ألة
ت�شه�ي�ر �أخالق���ي ولي����س جرمي���ة
عنيفة� .أما ميثاقا حمكمتي نورمربغ
وطوكي���و ،اللت�ي�ن �أن�شئت���ا ملحاكم���ة
مرتكب���ي جرائم احل���رب يف �أعقاب
احلرب العاملي���ة الثانية ،فلم ي�شمال
االغت�صاب.

1993

�أن�شئت املحكمة اجلنائية الدولية
ليوغو�سالفيا ال�سابقة ،و�أقر
نظامها الأ�سا�سي �أن االغت�صاب
جرمية �ضد الإن�سانية ،كما �أن
�سل�سلة من الق�ضايا التي نظرت
فيها املحكمة �أ ّكدت  -يف �سابقة
تاريخية � -أن العنف اجلن�سي هو
جرمية حرب خطرية .حتى الآن،
ج���اء يف اتفاقي���ات جني���ف لع���ام �أ�صدرت هذه املحكمة � 29إدانة
� 1949أن “يج���ب حماي���ة الن�س���اء بالعنف اجلن�سي.
ب�صف���ة خا�صة �ض���د �أي اعتداء على
�شرفه���ن” ،لكن االغت�صاب مل يكن
مدرج ًا باعتب���اره “انتهاك ًا خطري ًا”
لالتفاقيات.
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1998

2000

2002

2010-2008

دعا قرار جمل�س الأمن يف الأمم
يف ق�ضية املدعي العام �ضد �أكايي�سو اعرتف قرار جمل�س الأمن يف الأمم نظام روما الأ�سا�سي الذي �أن�ش�أ
املتحدة رقم � 1820إىل اتخاذ
املتحدة رقم  1325بدور املر�أة يف املحكمة اجلنائية الدولية �أدرج
يف املحكمة اجلنائية الدولية
خطوات فعالة ملنع �أعمال العنف
بناء ال�سالم ،م�شدد ًا على �ضرورة طائفة وا�سعة من اجلرائم
تو�صلت املحكمة للمرة
لروانداّ ،
�ضمان م�شاركتهن الكاملة يف جميع اجلن�سية وتلك القائمة على النوع اجلن�سي والت�صدي لها لتكون جزء ًا
الأوىل �إىل �أن االغت�صاب ي�ش ّكل
ً
�أ�سا�سيا من جهود املحافظة على
جرمية �إبادة جماعية وجرمية �ضد اجلهود الرامية �إىل تعزيز ال�سلم االجتماعي كجرائم دولية يف
لوائحه .من بني لوائح االتهام الـ 23ال�سالم والأمن الدوليني.
والأمن.
الإن�سانية .وحتى الآن� ،أ�صدرت
ال�صادرة عن املحكمة ،ا�شتمل
هذه املحكمة � 11إدانة بالعنف
كما تو ّفر قرارات جمل�س الأمن
 12منها على اتهامات بالعنف
اجلن�سي.
 1888و 1889و 1960لبنات متينة
اجلن�سي.
لتنفيذ القرارين  1325و.1820
يف ق�ضية املدعي العام �ضد برميا
و�آخرون ،وجدت املحكمة اخلا�صة
ب�سرياليون �أن الزواج الق�سري عمل
غري �إن�ساين ي�ش ّكل جرمية �ضد
الإن�سانية.

م���ن التداب�ي�ر الت���ي ميكنه���ا �أن تحُ���دث فرق��� ًا توف�ي�ر
امل�ساع���دات املالي���ة ورعاي���ة الأطف���ال واملوا�ص�ل�ات
مل�ساع���دة الن�س���اء عل���ى التغلب عل���ى العقب���ات العملية
الت���ي ق���د حت���ول دون م�شاركته���ن ،والإر�ش���اد النف�سي
االجتماع���ي ،والرعاي���ة ال�صحي���ة وغريها م���ن �أ�شكال
الدعم طويل املدى ،بالإ�ضافة �إىل عقد جل�سات ا�ستماع
مغلق���ة لتمك�ي�ن الن�س���اء م���ن الإدالء ب�شهاداته���ن حول
العنف اجلن�سي.

تنفيذ برامج التعوي�ضات التي
ت�ستجيب الحتياجات النوع
االجتماعي

يف جمهوري���ة الكونغ���و الدميقراطية ،ت�ساه���م املحاكم
املتنقل���ة يف حتقي���ق العدال���ة للن�س���اء من خ�ل�ال ت�أمني
اال�ستجابة ال�سريعة يف التحقيق مع اجلناة ومالحقتهم.
يف ع���ام  ،2010نظ���رت ت�س���ع حماك���م متنقل���ة يف 186
ق�ضي���ة ،بينه���ا  115ق�ضية اغت�ص���اب� ،أ�سفرت عن 95
�إدانة ب�أحكام بال�سجن تراوحت بني  3و� 20سنة.

ال�شكل :5
ت�صورات الن�ساء والرجال حول �أهمية التعوي�ضات يف جمهورية �أفريقيا الو�سطى

60
50

وحت���ى ه���ذا التاري���خ ،ح�صل���ت  300ام���ر�أة عل���ى منح
�صغ�ي�رة ،ودعم لإقام���ة م�شاريع �صغ�ي�رة وتدريب على
امله���ارات يف  14مقاطع���ة يف الب�ل�اد .ويف �آذار/مار�س
� ،2011أقي���م حف���ل يف فريتاون لتخري���ج �أول  90امر�أة
من الدورات التدريبية الت���ي �شملت حمو الأمية وقيادة
ال�سي���ارات ومه���ارات احلا�س���وب و�صناع���ة ال�صاب���ون
وت�صفيف ال�شعر.
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ولتكون مفيدة للن�ساء ،يجب �أن ت�أخذ برامج التعوي�ضات
يف االعتب���ار جميع �أ�شكال العنف اجلن�سي وذلك القائم
عل���ى الن���وع االجتماع���ي ،و�أن ت�شم���ل تداب�ي�ر فردي���ة
وجمتمعية ورمزية ،وكذلك الو�ص���ول للخدمات و�آليات
ا�سرتداد الأرا�ضي.
يف �سريالي���ون ،تق���وم اللجنة الوطني���ة احلكومية للعمل
االجتماعي بدعم من �صندوق الأمم املتحدة اال�ستئماين
لإنهاء العنف �ضد امل���ر�أة و�صندوق الأمم املتحدة لبناء
ال�س�ل�ام بتنفيذ برنامج تعوي�ضات ي�ستهدف  650امر�أة
ناجي���ة من العنف اجلن�سي ويهدف �إىل تعزيز متكينهن
على املدى الطويل.

كل من الن�ساء والرجال يقولون �إنهم يحتاجون التعوي�ضات لتخفيف حدة فقرهم،
لكن الن�ساء �أكرث مي ًال من الرجال للقول �إنهن يردن االعرتاف مبعاناتهن.

äÉHÉLE’G áÑ°ùf

ويف �شباط/فرباي���ر  ،2011قام���ت �إحدى هذه املحاكم
بالنظر يف �أول جرمية �ضد الإن�سانية تنظر فيها حمكمة
متنقل���ة ،وحكمت عل���ى ت�سعة جنود لدوره���م يف عملية
اغت�ص���اب جماعي لأكرث م���ن  40امر�أة وفت���اة يف بلدة
فيزي قبل ب�ضعة �أ�سابيع.

تع ّد التعوي�ضات �آلية العدالة الأكرث تركيزاً على
ال�ضحية وميكنها �أن تكون و�سيلة مهمة لتعايف
الن�ساء .يف جمهورية �أفريقيا الو�سطى ،كما هو
احلال يف العديد من �سياقات ما بعد النزاع ،تفيد
الن�ساء �أنهن بحاجة للتعوي�ضات مل�ساعدتهن على
ا�سرتداد اخل�سائر والتخفيف من حدة الفقر ،ولكن
�أي�ضاً لالعرتاف باملعاناة التي مررن بها (ال�شكل .)5

ومع �أن املجتمع الدويل خ�ص�ص �أموا ًال �ضخمة للمحاكم
الدولي���ة وغريه���ا م���ن �آلي���ات العدال���ة االنتقالي���ة ،مل
يقابل ذلك الت���زام مماثل مل�ساعدة ال���دول على الوفاء
بالتزاماتها اخلا�صة بالعدالة التعوي�ضية.

‘ IóYÉ°ùª∏d
IOÉ©à°SG
ôFÉ°ùÿG

¿Éª°†d
±GÎYE’G
IÉfÉ©ŸÉH

∞«Øîà∏d
ô≤ØdG øe

IóYÉ°ùª∏d
≈∏Y
¿É«°ùædG

÷∏Ö
ΩÓ°ùdG

Òaƒàd
IóYÉ°ùe
ájOÉe

IóYÉ°ùª∏d
≈∏Y
áfiÉ°ùŸG

∂dP ÒZ

امل�صدر :مبني على بيانات من فينك وفام (.)Vinck and Pham 2010a and 2010b
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ا�ستخدام نظام احل�ص�ص
(الكوتا) لزيادة عدد الن�ساء
امل�ش ّرعات

غالباً ما نرى يف البلدان التي ت�شهد زيادات كبرية
يف متثيل الن�ساء يف الربملان قوانني جديدة تنه�ض
بحقوق املر�أة.

ال�شكل  :6التمثيل الن�سائي والإ�صالح القانوين يف رواندا

50

كان م���ن ب�ي�ن نتائ���ج الزي���ادة ال�سريع���ة يف ع���دد
الربملانيات �إ�صدار قوانني تقدمية يف البالد

40

• كف���ل الد�ست���ور ( )2003مب���د�أ امل�س���اواة ب�ي�ن
اجلن�سني وعدم التمييز ،وا�شرتط ن�سبة ال تقل عن
 %30لتمثي���ل الن�ساء يف منا�ص���ب �صنع القرار على
جميع امل�ستويات.

¿ÉŸÈdG ‘ AÉ°ùædG ácQÉ°ûe

• �أق��� ّر قان���ون امل�ي�راث ( )1999امل�س���اواة ب�ي�ن
اجلن�سني يف املرياث وامللكية.

كما �أن �ستة من البلدان التي جتاوزت حاجز الـ 30باملئة
كانت حت���ى وقت قريب يف حالة نزاع ،مما يدل على �أن
التق���دم مرتبط ب���الإرادة ال�سيا�سية �أك�ث�ر منه مب�ستوى
التنمي���ة .وجدي���ر بالذكر �أن �إحدى تل���ك البلدان ،وهي
روان���دا ،لديه���ا �أعلى م�ست���وى متثيل ن�سائ���ي يف العامل
(ال�شكل .)6
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• تكفل ال�سيا�سة الوطنية للأرا�ضي ( )2004وقانون
الأرا�ض���ي ( )2005امل�س���اواة يف امللكي���ة القانونية
والعرفية للأرا�ضي.
• مت متري���ر قانون منع ومعاقبة العنف القائم على
الن���وع االجتماع���ي ( )2008وجت���رمي االغت�صاب
الزوجي (.)2009

áæ°S

% 51

•  51باملئ���ة م���ن الربملانيني ون�ص���ف ق�ضاة املحكمة
العلي���ا هم من الن�ساء ،مبا يف ذلك رئي�سة املحكمة
(.)2011
امل�صدرIPU 2010a and 2011a :
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من نيب���ال �إىل كو�ستاريكا وروان���دا �إىل �إ�سبانيا ،حيثما
مت ا�ستخ���دام نظ���ام احل�ص����ص لزي���ادة ع���دد الن�ساء
بني �أع�ض���اء الربملان ،مت �إقرار قوان�ي�ن تقدّمية متعلقة
بحقوق الأر����ض والعنف �ضد امل���ر�أة والرعاية ال�صحية
والعمل .وحيثم���ا تنظمت الن�ساء� ،أحيان��� ًا بع�ض النظر
ع���ن االنتماء احلزبي ،ل�ضمان متثي���ل م�صالح الن�ساء،
تبع ذلك حدوث تغيري.

دع���ا منه���اج عم���ل بيج�ي�ن �إىل حتقي���ق الت���وازن ب�ي�ن
اجلن�س�ي�ن يف الهيئ���ات احلكومية ،يف ح�ي�ن �أن ال�سيداو
تفر����ض ا�ستخدام تداب�ي�ر خا�صة م�ؤقت���ة ،مبا يف ذلك
نظام احل�ص�ص ،لتعظيم �ص���وت املر�أة يف �صنع القرار
ال�سيا�سي ،فمن بني البلدان الـ 28التي و�صلت �أو جتاوزت
ن�سب���ة  30باملئة لتمثيل املر�أة يف الربملانات الوطنية ،ما
ال يقل عن  23منها ا�ستخدم نظام احل�ص�ص.

يلت���زم د�ستور روان���دا لعام  2003بـ»�ضم���ان منح املر�أة
م���ا ال يقل ع���ن  30باملئة من الوظائ���ف يف �أجهزة �صنع
الق���رار» ،ويف االنتخاب���ات التي �أجري���ت يف العام نف�سه
جتاوز التمثي���ل الن�سائي احلد الأدن���ى امل�ستهدف .وقد
عمل���ت الربملاني���ات يف روان���دا من خالل جت ّم���ع ي�شمل
عدة �أح���زاب وتعاونّ مع وزارة املر�أة ومنظمات املجتمع
امل���دين للدفع نحو �إج���راء �إ�صالحات ،مب���ا يف ذلك يف
املرياث وحقوق ملكية الأرا�ضي والعنف �ضد املر�أة ،كما
تع���اونّ مع زمالئهن م���ن الرجال للقي���ام بجولة وطنية
ملراقبة تطبيق قوان�ي�ن الأرا�ضي واملرياث وامل�ساعدة يف
تغيري مواقف النا�س من حقوق املر�أة.

ƒgh ,2015 ΩÉY ≈àM §≤a äGƒæ°S ™HQCG AÉ≤H ™eh
,á«ØdCÓd á«FÉ‰E’G ±GógC’G ≥«≤ëàd OóëŸG ïjQÉàdG
´ƒædG ≈∏Y ºFÉ≤dG º∏¶dG AÉ¡fEG ¿ƒµj ¿CG Öéj
Qƒfi äÉ«àØdGh AÉ°ùædG ¢Uôa ≥«©j …òdG »YÉªàL’G
.áeOÉ≤dG πª©dG Oƒ¡L
º«ª°U ‘ ICGôŸG ¥ƒ≤M ™°Vƒd á«∏ª©dG Ö«dÉ°SC’G øe
Ωƒ°SQ AÉ¨dEG :»∏j Ée á«ØdCÓd á«FÉ‰E’G ±GógC’G
ójõj ¬fCG âÑK Ée ƒgh á«ë°üdG ájÉYôdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
É¡«a ÉÃ äÉeóÿG √ò¡d äÉ«àØdGh AÉ°ùædG ∫ƒ°Uh
íæŸG ΩGóîà°SG ,á«HÉ‚E’G áë°üdG äÉeóN
OÉ«JQG ≈∏Y äÉ«àØdG ™«é°ûàd ájó≤ædG äÓjƒëàdGh
á∏MôŸG ‘ ø¡ª«∏©J á∏°UGƒeh êGhõdG ÒNCÉJh á°SQóŸG
»eÉeC’G §ÿG ‘ AÉ°ùædG ™°Vh ,áLô◊G ájƒfÉãdG
,’k Éæe ô°ùjCG áeÉ©dG äÉeóÿG π©÷ äÉeóÿG Ëó≤àd
iƒà°ùe øe Ak GóàHG QGô≤dG ™æ°U ‘ AÉ°ùædG äƒ°U º«¶©J
¿Éª°†d »æWƒdGh »∏ëŸG Újƒà°ùŸG ¤EG ’k ƒ°Uh Iô°SC’G
.¢TÉ©oŸG ICGôŸG ™bGh ¢ùµ©J äÉ°SÉ«°ùdG ¿CG

…Qhô°V ≥Ñ°ùe •ô°T ±GógC’G √òg ≥«≤– ¿CG Éªc
»YƒdGh º«∏©àdG ¿hóÑa ,ádGó©dG ¤EG ICGôŸG ∫ƒ°Uƒd
ÒZ AÉ°ùædG ≈≤ÑJ ,QGô≤dG PÉîJG á£∏°Sh ¥ƒ≤◊ÉH
≈∏Y ∫ƒ°ü◊G hCG ø¡bƒ≤ëH áÑdÉ£ŸG ≈∏Y äGQOÉb
.AÉ°†≤∏d Aƒé∏dG hCG á«fƒfÉ≤dG IóYÉ°ùŸG
∂dP ‘ ÉÃ ,Ωó≤J øe √RGôMEG ” É‡ ºZôdG ≈∏Yh
¢Uôa IOÉjRh ∫ÉØWC’G äÉ«ah ä’ó©eh ô≤ØdG øe ó◊G
»∏µdG Ωó≤àdG ¿CG ¤EG äÉfÉ«ÑdG Ò°ûJ ,º«∏©à∏d ∫ƒ°UƒdG
¢ùæ÷Gh πNódG ≈∏Y áªFÉb äÉJhÉØJ √AGQh »Øîj
.™bƒŸGh

≈∏Y ¬≤≤– ‘ á«ØdCÓd »FÉ‰EG ±óg πc óªà©j
RGôMEG ≈∏Y ∂dòc óªà©jh ,iôNC’G ±GógC’G ≥≤–
QÉªãà°S’G ™«°Sƒàa ,ICGôŸG ¥ƒ≤M ó«©°U ≈∏Y Ωó≤J
™«ªL ‘ Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG OÉ©HCG ≈∏Y πª©dGh
Ωó©d iqó°üàj ƒ¡a áLhOõe Iõ«e ¬d ±GógC’G
q IGhÉ°ùŸG
‘ Ωó≤àdG ´ôq °ùjh ™°SGh ¥É£f ≈∏Y »°ûØàŸG
.±GógC’G ™«ªL ≥«≤–

‘ Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG ™°Vh
á«ØdCÓd á«FÉ‰E’G ±GógC’G º«ª°U

äGÒ≤ØdG ∞jôdG AÉ°ùæH áfQÉ≤e äGô°SƒŸG ô°†◊G AÉ°ùf ,™°VƒdG óæY á°üàfl ó«dƒJ ájÉYQ OƒLh :7 πµ°ûdG

»ŸÉ©dG Ò°üædG »g áÄ«¡dGh .ICGôŸG Úµ“h Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸÉH á«æ©ŸG IóëàŸG ·C’G áª¶æe áÄ«g »g ICGôª∏d IóëàŸG ·C’G áÄ«g
.»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y ø¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏àH ≥∏©àj Éª«a Ωó≤J RGôMEG ‘ π«é©àdG ¢Vô¨d âÄ°ûfCG å«M ,IÉàØdGh ICGôŸG ÉjÉ°†≤d »°ù«FôdG
100
80
60
40
ô°†◊G ‘ äGô°SƒŸG
∞jôdG ‘ äGÒ≤ØdG
ádhódG ∫ó©e

20

Ú¶ëj »JGƒ∏dG AÉ°ùædG áÑ°ùf
™°VƒdG óæY á°üàfl ó«dƒJ ájÉYôH

»JÓdG á°UÉN ,äÉ«àØdGh AÉ°ùædG IOÉØà°SG ∫ÉªàMÉa
øe πbCG Rôn ëŸG Ωó≤àdG øe ,á«ØjôdG ≥WÉæŸG ‘ ø°û©j
ô≤ØdG ‘ ø°û©j ø¡æe ÚjÓŸG »≤Ñj Gòµgh ,øgÒZ
AÉ°ùædG ∫ƒ°Uh ¢Uôa π≤J ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y .AÉ°übE’Gh
iód á°üàfl ájÉYQ ¤EG á«ØjôdG ≥WÉæŸG ‘ äGÒ≤ØdG
á°VGôeh äÉ«ah ™æŸ …Qhô°V ôeCG ƒgh - ø¡dÉØWCG IO’h
≥WÉæŸG ‘ äGô°SƒŸG AÉ°ùædG øY ÒÑc πµ°ûH - äÉ¡eC’G
.(7 πµ°ûdG) ájô°†◊G
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¿OQC’G
É«æ«eQCG
¿Éµ«æ«ehódG ájQƒ¡ªL
É«Ñeƒdƒc
É«côJ
É«Ñ«eÉf
ô°üe
ΩÉæà«a
Úæ«H
É«°ù«fhófG
GƒZGQÉµ«f
…ƒHÉÑeR
Üô¨ŸG
äÉ«eƒ≤dG IOó©àe É«Ø«dƒH ádhO
êÉ©dG πMÉ°S
ÚÑ∏ØdG
¿hÒeÉµdG
hÒÑdG
ÉfÉZ
…h’Ée
ƒ°SÉa Éæ«cQƒH
‹Ée
óæ¡dG
ô≤°ûZóe
≥«ÑeRƒe
∫É¨æ°ùdG
IóëàŸG É«fGõæJ ájQƒ¡ªL
GóæZhG
É«ÑeGR
É«æ«c
¿Éà°ùcÉÑdG
ÉjÒé«f
É«æ«Z
»àjÉg
∫ÉÑ«f
¢TOÓ¨æH
ôé«ædG
OÉ°ûJ
ÉjOƒÑªc

0

ICGôª∏d IóëàŸG ·C’G áÄ«g øe ∞«∏µàH â“ (Harttgen and Klasen 2010) ¿RÓch ø¨JQÉ¡d äÉHÉ°ùM ≈∏Y Ak ÉæH ,(Seck and Azcona 2010) ÉfƒcRCGh ∂«°S :Qó°üŸG

ÚH IGhÉ°ùŸÉH á«æ©ŸG IóëàŸG ·C’G áª¶æe »g ICGôª∏d IóëàŸG ·C’G áÄ«g
ICGôŸG ÉjÉ°†≤d »°ù«FôdG »ŸÉ©dG Ò°üædG »g áÄ«¡dGh .ICGôŸG Úµ“h Ú°ùæ÷G
á«Ñ∏àH ≥∏©àj Éª«a Ωó≤J RGôMEG ‘ π«é©àdG ¢Vô¨d âÄ°ûfCG å«M ,IÉàØdGh
.»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y ø¡JÉLÉ«àMG
ÒjÉ©e ™°Vh ‘ IóëàŸG ·C’G ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG ICGôª∏d IóëàŸG ·C’G áÄ«g ºYóJ
ÊóŸG ™ªàéŸGh äÉeƒµ◊G ™e πª©Jh ,Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG ≥«≤ëàd á«ŸÉY
√òg ≥«Ñ£àd áeRÓdG äÉeóÿGh èeGÈdGh äÉ°SÉ«°ùdGh ÚfGƒ≤dG º«ª°üàd
õ«cÎdÉH IÉ«◊G ÖfGƒL ™«ªL ‘ IGhÉ°ùŸG Ωób ≈∏Y ICGôŸG ácQÉ°ûe ô°UÉæJh ,ÒjÉ©ŸG
óM ™°Vh ,…OÉ«≤dG ÉgQhOh ICGôª∏d ácQÉ°ûe IOÉjR :ájƒdhCG äGP ä’É› á°ùªN ≈∏Y
õjõ©J ,øeC’Gh ΩÓ°ùdG äÉ«∏ªY ÖfGƒL ™«ªL ‘ ICGôŸG ∑Gô°TEG ,ICGôŸG ó°V ∞æ©∏d
§£N ‘ ájQƒfi Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG π©L ,ICGôª∏d …OÉ°üàb’G ÚµªàdG
õjõ©Jh ≥«°ùæàH ICGôª∏d IóëàŸG ·C’G áÄ«g Ωƒ≤J Éªc .á«æWƒdG á«ªæàdG äÉ«fGõ«eh
.Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸÉH ¢Vƒ¡ædG ‘ IóëàŸG ·C’G áeƒ¶æe πªY

220 East 42nd Street
New York, New York 10017, USA
0046-609-212 :¿ƒØ∏J
5076-609-212 :¢ùcÉa
http://progress.unwomen.org
www.facebook.com/unwomen
www.twitter.com/un_women
www.youtube.com/unwomen
www.ﬂickr.com/unwomen
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