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العدالة والمساواة
بين الجنسين أمام القانون

تحليل إقليمي للتقدم الُمحرز والتحديات القائمة
في منطقة الدول العربية 
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كر وتنويه
ش

أعد هذا التقرير االستشاري جون غودوين. ونسقت أعامل إعداد التقرير مارتا فاليو 

ميسرتيس، أخصائية يف سيادة القانون يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، بدعم من فريق 

إقليمي مشرتك بني هيئات األمم املتحدة، يتكون من ممثلني عن برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(، واللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا 

)اإلسكوا(.

استفادت الدراسة كثرياً من الخربات الفنية ألعضاء فريق الخرباء االستشاري الذي تشّكل 

لصالح هذا املرشوع. راجع فريق الخرباء االستشاري مسودات التقرير واجتمع مرتني يف 

عامن باألردن يف عام 2019. 

نتقدم بشكر خاص إىل فرانسيس غاي، مديرة فريق النوع االجتامعي بربنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ، عىل ما قدمت من إرشاف فني ومساعدات يف صياغة التقرير، وإىل عادل عبد 

اللطيف، مستشار اسرتاتيجي أول يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وباوال بالياين، أخصائية 

السياسات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وإلني هسو، الباحثة يف برنامج األمم املتحدة، 
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عىل ما قدموا من بحوث وتحليل حول عدالة النوع االجتامعي يف مختلف السياقات 

االجتامعية والثقافية والسياسية. ونتقدم بالشكر إىل ندى دروزه، رئيسة قسم املساواة بني 

الجنسني يف اإلسكوا، وستيفاين شابان مستشارة النوع االجتامعي يف اإلسكوا، ملساعدتهام 

يف صياغة التقرير واملساهمة يف الجانب الفني من ترشيعات العنف األرسي وعدالة النوع 

االجتامعي يف سياق النزاعات. كام نشكر كل من صوفيا جيسني، مستشارة االتصاالت 

يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، عىل ما قدمت من مشورة ودعم، وعمرو خريي مرتجم 

التقرير إىل اللغة العربية.
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د
هي

تم
يختتم هذا التقرير مرشوع طموح استمر عىل مدار أربع سنوات، بعد أن بدأ يف عام 2016. 

تواصل مرشوع عدالة النوع االجتامعي والقانون مع الحكومات ومنظامت املجتمع املدين 

وهيئات األمم املتحدة يف 19 دولة عربية، فضاًل عن هيئات إقليمية أخرى.

يف عام 2016 اعتمد الدول األعضاء يف منظمة اإلسكوا »إعالن مسقط: نحو تحقيق العدالة 

بني الجنسني يف املنطقة العربية«، وهو إطار عمل واسع النطاق لتحقيق املساواة بني 

الجنسني. يوثق هذا التقرير التقدم الذي تم إحرازه عىل مسار تحقيق طموحات إعالن 

مسقط، ويحلل التحديات التي ال تزال تنهض أمام الدول يف جهودها الحالية من أجل 

جعل عدالة النوع االجتامعي واقعاً ُمعاشاً للجميع.

ينطلق هذا التقرير من أرضية ملخصات الدول التي ُنرشت يف سياق املرشوع يف عام 

2018. وهو ميثل مورداً قياًم للدول العربية، إذ يتبنى عدسة إقليمية يف استعراض مختلف 

الجوانب الترشيعية والقانونية املذكورة يف كل من ملخصات الدول.

يركز التقرير عىل القوانني وعىل مامرسات إنفاذها، التي تعد أكرث أهمية بالنسبة للنساء 

والفتيات، أال وهي: الحامية من العنف، الحقوق يف نطاق األرسة، حقوق امللكية والحقوق 

الخاصة بالعمل وحقوق الجنسية. كام يشري التقرير إىل أمثلة من املامرسات الجيدة عرب 

مختلف دول املنطقة، ويشّجع عىل تشارك الخربات والتخصيب املتبادل لألفكار. التقرير 

إذن يسلط الضوء عىل نقاط القوة الخاصة باألطر القانونية القامئة بالفعل.

ومن املهم أيضاً أن التقرير يقدم إطاللة واسعة عىل السياقات االجتامعية واالقتصادية التي 

ُتصنع فيها القوانني ُومتارس فيها حقوق الوصول إىل العدالة. كام ال يحجم التقرير عن ذكر 

السلوكيات والقيم املحافظة التي تسهم يف عرقلة متكني املرأة. كام يتناول اآلثار املدمرة 

للنزاعات عىل حقوق اإلنسان الخاصة بالنساء والفتيات، وما ميكن عمله لتجنب آثار هذه 

التحديات ولتخفيف آثارها.

ويف الفصل الختامي من التقرير، لتحّري نهج بّناء، يقرتح التقرير توصيات عملية ُتعرِّف 

تدابري ملموسة ميكن للدول وأصحاب املصلحة اآلخرين التفكري فيها يف سياق تخطيطها 

للسياسات عىل مدار العقد القادم، 2020 إىل 2030. تشمل التوصيات أمثلة محددة عىل 

تغيريات ترشيعية مطلوبة لتحقيق عدالة النوع االجتامعي واملساواة بني الجنسني أمام 

القانون. إننا عىل ثقة من أن هذا التقرير سوف ييرس الوصول إىل خطاب عام بّناء أكرث 

حول أفضل السبل لتحسني أوضاع النساء والفتيات يف هذه املنطقة املعقدة واملتنوعة.

يعترب هذا التقرير نتاجاً لعملية تعاونية موسعة. إننا نعرب عن عميق امتناننا لكل من 

شاركوا فيه. لقد تم إثراء التقرير كثرياً من واقع الخربات الفنية واإلضافات املخلصة من 

أعضاء فريق الخرباء االستشاري، الذين قدموا الكثري من الوقت والجهد عن طيب خاطر. 
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كام نتقدم بالشكر إىل فرقنا اإلقليمية من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وهيئة األمم املتحدة للمرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان 

واإلسكوا، عىل إسهامهم وعملهم الدؤوب واملخلص، الذي كان رضورياً إلمتام الدراسة.

لن تتحقق عدالة النوع االجتامعي ما مل يتم القضاء بالكامل عىل املعوقات التي تحول دون متتع النساء والفتيات بحقوق اإلنسان وتعرتض 

طريق إسهامهن الكامل يف مجتمعاتهن واقتصادات دولهن. ليك ينجح هذا املسعى، فعلينا التطلع إىل مجتمعات تشارك فيها النساء 

والفتيات ويسهمن يف تشكيل وقيادة مجتمعاتهن عىل قدم املساواة بالرجال والفتيان، من أجل تهيئة عامل أفضل للجميع.
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This report marks the culmination of an ambitious four-year project that 

commenced in 2016. The Gender Justice and the Law project engaged 

governments, civil society organizations and UN agencies in 19 Arab 

States, as well as regional agencies. 

In 2016 ESCWA member States adopted the “Muscat Declaration: Towards 

the Achievement of Gender Justice in the Arab Region” as a broad 

framework for the achievement of gender equality. This report documents 

the progress achieved to realize the aspirations of the Muscat Declaration 

and analyzes the remaining challenges that States face in their ongoing 

efforts to make gender justice a reality for all. 

This report builds on the country summaries published by the project in 

2018. It provides a valuable resource for Arab States because it brings a 

unique regional lens to the detailed examination of the specific legislative 

provisions included in the country summaries. 

The report focuses on the laws and law enforcement practices that matter 

most for women and girls:  protection from violence, rights within the family, 

property rights and rights at work. The report points to examples of good 

practice from across the region and encourages sharing of experiences 

and cross-fertilization of ideas. In so doing, it highlights what is achievable 

by building on the strengths of existing legal frameworks.

Importantly, the report also provides an overview of the social and 

economic contexts in which laws are made and access to justice is 

exercised. It does not shy away from naming the inequitable attitudes and 

conservative gender norms that are obstacles to women’s empowerment. 

It also addresses the devastating impacts of conflict on the human rights 

of women and girls, and what can be done to prevent and mitigate those 

impacts. 

Helpfully, in its concluding chapter, the report proposes recommendations 

which define concrete measures for States to consider in their planning 

for the coming decade, 2020-2030. It includes specific examples of the 

legislative changes that are required to achieve gender justice and 

equality before the law. We trust that this report will thereby facilitate a 

more constructive public discourse on how best to improve the status of 

women and girls in this complex and diverse region.

This report is the result of an extensive collaborative process. We are truly 

grateful to all who were involved. It has been enriched by the technical 

expertise and passionate inputs of the members of the Expert Advisory 

Group who generously gave their time. Our thanks are also extended to 

the regional teams from UNDP, UN Women, UNFPA and ESCWA for their 

contributions, hard work and dedication, which were critical for the 

completion of the study. 

Gender justice will not be accomplished unless the obstacles preventing women from enjoying their human rights 

and contributing more fully to societies and economies are eradicated. For this endeavor to succeed, we look to 

societies where women and girls are participating, shaping and leading on equal terms with men and boys in our 

efforts to create a better world for all. 

Mourad Wahba
UNDP Regional Director
for Arab States

Dr. Luay Shabaneh
UNFPA Regional Director 
for the Arab States

Dr. Moez Doraid
UN Women Regional 
Director a.i. for the Arab 
States 

Mehrinaz El Awady
Director of ESCWA Centre 
for Women

xix 

x Gender Justice & Equality Before the Law

Gender justice will not be accomplished unless the obstacles preventing 

women from enjoying their human rights and contributing more fully to 

societies and economies are eradicated. For this endeavour to succeed, 

we look to societies where women and girls are participating, shaping and 

leading on equal terms with men and boys in our efforts to create a better 

world for all. 

REGIONAL DIRECTORS

F
O

R
E

W
O

R
D

This report marks the culmination of an ambitious four-year project that 

commenced in 2016. The Gender Justice and the Law project engaged 

governments, civil society organizations and UN agencies in 19 Arab 

States, as well as regional agencies. 

In 2016, ESCWA member States adopted the ‘Muscat Declaration: Towards 

the Achievement of Gender Justice in the Arab Region’ as a broad frame-

work for the achievement of gender equality. This report documents the 

progress achieved to realize the aspirations of the Muscat Declaration 

and analyzes the remaining challenges that States face in their ongoing 

efforts to make gender justice a reality for all. 

This report builds on the country summaries published by the project in 

2018. It provides an immensely valuable resource for Arab States because 

it brings a unique regional lens to the detailed examination of the specific 

legislative provisions included in the country summaries. 

The report focuses on the laws and law enforcement practices that mat-

ter most for women and girls: protection from violence, rights within the 

family, property rights, rights at work and nationality rights. The report 

points to examples of good practice from across the region and encour-

ages sharing of experiences and cross-fertilization of ideas. In so doing, it 

highlights what is achievable by building on the strengths of existing legal 

frameworks.

Importantly, the report also provides an overview of the social and eco-

nomic contexts in which laws are made and access to justice is exercised. It

does not shy away from naming the inequitable attitudes and conservative

gender norms that are obstacles to women’s empowerment. It also ad-

dresses the devastating impacts of conflict on the human rights of women

and girls, and what can be done to prevent and mitigate those impacts.

Helpfully, in its concluding chapter, the report proposes an ‘agenda for 

action’ which defines concrete measures for all States to consider in their 

planning for the coming decade, 2020-2030. It includes specific examples 

of the legislative changes that are required to achieve gender justice and 

equality before the law. We trust that this report will thereby facilitate a 

more constructive public discourse on how best to improve the status of 

women and girls in this complex and diverse region

.

This report is the result of an extensive collaborative process. We are truly 

grateful to all who were involved. It has been enriched by the technical 

expertise and passionate inputs of the members of the Expert Advisory 

Group who generously gave their time. Our thanks are also extended to 

the regional teams from UNDP, UN Women, UNFPA and ESCWA level for 

their contributions, hard work and dedication, which were critical for the 

completion of the study. 

Mourad Wahba
Director of the UNDP 
Regional Bureau for Arab 
States 

Dr. Luay Shabaneh
UNFPA Regional Director 
for the Arab States

Dr. Moez Doraid
UN Women Regional 
Director a.i. for the Arab 
States 

Mehrinaz El Awady
Director of ESCWA Centre 
for Women

 

xix 

x Gender Justice & Equality Before the Law

Gender justice will not be accomplished unless the obstacles preventing 

women from enjoying their human rights and contributing more fully to 

societies and economies are eradicated. For this endeavour to succeed, 

we look to societies where women and girls are participating, shaping and 

leading on equal terms with men and boys in our efforts to create a better 

world for all. 

REGIONAL DIRECTORS

F
O

R
E

W
O

R
D

This report marks the culmination of an ambitious four-year project that 

commenced in 2016. The Gender Justice and the Law project engaged 

governments, civil society organizations and UN agencies in 19 Arab 

States, as well as regional agencies. 

In 2016, ESCWA member States adopted the ‘Muscat Declaration: Towards 

the Achievement of Gender Justice in the Arab Region’ as a broad frame-

work for the achievement of gender equality. This report documents the 

progress achieved to realize the aspirations of the Muscat Declaration 

and analyzes the remaining challenges that States face in their ongoing 

efforts to make gender justice a reality for all. 

This report builds on the country summaries published by the project in 

2018. It provides an immensely valuable resource for Arab States because 

it brings a unique regional lens to the detailed examination of the specific 

legislative provisions included in the country summaries. 

The report focuses on the laws and law enforcement practices that mat-

ter most for women and girls:  protection from violence, rights within the 

family, property rights, rights at work and nationality rights. The report 

points to examples of good practice from across the region and encour-

ages sharing of experiences and cross-fertilization of ideas. In so doing, it 

highlights what is achievable by building on the strengths of existing legal 

frameworks.

Importantly, the report also provides an overview of the social and eco-

nomic contexts in which laws are made and access to justice is exercised. It 

does not shy away from naming the inequitable attitudes and conservative 

gender norms that are obstacles to women’s empowerment. It also ad-

dresses the devastating impacts of conflict on the human rights of women 

and girls, and what can be done to prevent and mitigate those impacts. 

Helpfully, in its concluding chapter, the report proposes an ‘agenda for 

action’ which defines concrete measures for all States to consider in their 

planning for the coming decade, 2020-2030. It includes specific examples 

of the legislative changes that are required to achieve gender justice and 

equality before the law. We trust that this report will thereby facilitate a 

more constructive public discourse on how best to improve the status of 

women and girls in this complex and diverse region

.

This report is the result of an extensive collaborative process. We are truly 

grateful to all who were involved. It has been enriched by the technical 

expertise and passionate inputs of the members of the Expert Advisory 

Group who generously gave their time. Our thanks are also extended to 

the regional teams from UNDP, UN Women, UNFPA and ESCWA level for 

their contributions, hard work and dedication, which were critical for the 

completion of the study. 

Mourad Wahba
Director of the UNDP 
Regional Bureau for Arab 
States 

Dr. Luay Shabaneh
UNFPA Regional Director 
for the Arab States

Dr. Moez Doraid
UN Women Regional 
Director a.i. for the Arab 
States 

Mehrinaz El Awady
Director of ESCWA Centre 
for Women



8

10 املقدمة  القسم األول 

11 عدالة النوع االجتامعي وخطة 2030   1.1

12 املنهجية   1.2

13 اإلطار التحلييل   1.3

15 مكونات التقرير   1.4

16 عدالة النوع االجتامعي يف السياقات االجتامعية والثقافية والسياسية  القسم الثاين 

17 أوجه الالمساواة بني الجنسني يف التنمية اإلنسانية   2.1

17 الدول العربية ومؤرش برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ املرتبط بالنوع االجتامعي   2.1.1

18 الدول العربية والفجوة القامئة يف مؤرش التنمية املرتبط بالنوع االجتامعي عىل املستوى العاملي   2.1.2

19 التوجهات اإلقليمية الرئيسية: النساء والتنمية اإلنسانية   2.1.3

21 حقوق النساء املرتبطة باملساواة يف املواطنة   2.2

21 تحوالت دور النساء كناشطات منذ انطالق االنتفاضات العربية   2.2.1

21 مطالبات النساء باملساواة يف املواطنة   2.2.2

22 املشاركة السياسية للمرأة   2.2.3

23 القوانني واملعايري الخاصة بالنوع االجتامعي التي تعيق التنمية اإلنسانية   2.3

23 القوانني التي تعيق املساواة بني الجنسني والتنمية   2.3.1

25 معايري النوع االجتامعي التي متثل عوائق لتحقق املساواة بني الجنسني والتنمية   2.3.2

27 معوقات الوصول إىل العدالة   2.4

27 عوامل الضعف املؤسيس يف قطاعي القانون والقضاء   2.4.1

29 مشاركة املرأة يف القضاء   2.4.2

30 عدالة النوع االجتامعي يف سياق النزاعات   2.5

30 النزاعات واالحتالل والالمساواة بني الجنسني والعنف القائم عىل النوع االجتامعي   2.5.1

32 أجندة املرأة والسالم واألمن   2.5.2

33 العدالة االنتقالية   2.5.3

35 إصالح القوانني: تقدم الدول امُلحَرز والتوجهات اإلقليمية..  القسم الثالث 

36 األطر واإلصالحات القانونية يف اآلونة األخرية   3.1

36 االنضامم إىل املواثيق الدولية   3.2

40 املساواة بني الجنسني يف الدساتري وقوانني الجنسية   3.3

41 تدابري الحامية الدستورية   3.3.1

43 قوانني الجنسية   3.3.2

جدول المحتويات



9 

47 األطر القانونية املعنية بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي   3.4

47 العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف الدول العربية   3.4.1

48 تجريم االغتصاب   3.4.2

53 العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف سياق النزاعات   3.4.3

56 القوانني املتصلة باإلجهاض   3.4.4

56 تجريم التحرش الجنيس   3.4.5

57 قوانني العنف األرسي   3.4.6

63 قتل اإلناث والزنا والجنس خارج الزواج   3.4.7

65 زواج األطفال   3.4.8

67 ختان اإلناث   3.4.9

68 اإلتجار بالبرش   3.4.10

69 قوانني مكافحة البغاء والدعارة   3.4.11

69 التوجه الجنيس والهوية الجنسانية والتعبري عن النوع االجتامعي   3.4.12

72 قوانني شؤون األرسة واألحوال الشخصية   3.5

72 قوانني األرسة ودور النساء يف املجتمع   3.5.1

72 3.5.2  أثر األدیان يف تنظیم قوانین األرسة 

74 والية الرجل عىل املرأة البالغة   3.5.3

76 املساواة يف الزواج   3.5.4

81 املساواة يف الطالق   3.5.5

89 املرياث وامللكية   3.5.6

92 قوانني العمل واملساواة يف الفرص االقتصادية   3.6

92 نظرة عامة   3.6.1

94 القوانني املقيدة لألعامل املتاحة للنساء   3.6.2

95 املساواة يف األجر   3.6.3

97 املساواة يف الحامية االجتامعية: إجازات األمومة مدفوعة األجر   3.6.4

98 حامية العامالت املنزليات املهاجرات   3.6.5

100 توصيات عملية  القسم الرابع 

101 هدف التوصيات   4.1

101 املحاسبة وخطة عدالة النوع االجتامعي   4.2

105 الخروج من »عنق الزجاجة« القانونية   4.3

108 عدالة النوع االجتامعي من حيث املامرسة   4.4



10

القسم األول:
المقدمة



11 

1.1    عدالة النوع االجتماعي وخطة 2030

متثل خطة 2030 للتنمیة املستدامة التزاماً بالقضاء عىل الفقر 

وتحقیق التنمیة املستدامة عىل مستوى العامل بحلول عام 2030، 

مع ضامن أال یتخلف أحد عن الركب. كان اعتامد خطة 2030 

إنجازاً فارقاً احتفلت بھ الجمعیة العامة لألمم املتحدة يف عام 

2015، ولقد قدمت خطة 2030 رؤیة عاملیة مشرتكة نحو إنجاز 

التنمیة املستدامة للجمیع. ومبوجب ھذه الرؤیة، اعتمدت جمیع

الحكومات يف العامل أھداف التنمیة املستدامة الـ 17.

ومع بدء الحكومات يف تنفیذ خططھا إلنجاز ھذه األھداف، فمن 

األھمیة مبكان التشدید عىل أن التنمیة لن تكون مستدامة إال إذا تم 

توزیع مثارھا بالتساوي بین النساء والرجال. كام أن حقوق املرأة1 لن 

تتحول إىل واقع معاش إال إذا باتت جزءاً من الجھود الواسعة لحامیة 
كوكب األرض ولضامن أن یعیش جمیع الناس باحرتام وكرامة.2

ال يمكن أن تتحقق أهداف التنمية المستدامة 
إال مع التصدي للمساواة بين الجنسين في 

القانون والممارسة

إن تحقیق املساواة بین الجنسین یتطلب مزیج من التغییر 

من أسفل – مع تزاید وصول أصوات النساء من املجتمعات 

املحلیة – والتغییر من األعىل – مع استجابة القادة السیاسیین 

للقیم املتغیرة، من خالل تفعیل إصالحات ترشیعیة وسیاساتیة 

تقدمیة. إضافة إىل التغییرات يف القوانین والسیاسات، فالتغییرات 

االجتامعیة تعد أیضا ً رضوریة للتصدي الختالل عالقات القوة 

وإلرساء معاییر للمساواة بین الجنسین. عىل أنھ ومن دون 

املساواة القانونیة الرسمیة، فإن العدید من مقاصد أھداف التنمیة 

املستدامة لن تتحقق. یشمل ھذا مقاصد املساواة بین الجنسین 

ضمن الھدف 5، فضاًل عن املقاصد املتصلة بالفقر والصحة 

والتعلیم وظروف العمل الالئقة والنمو االقتصادي والسالم والعدل.

A
N

A
L

Y
T

IC
A

L
F

R
A

M
E

W
O

R
K Development as freedom

This study and its conceptualization adhere to the concept of human development 
and to the principle that gender justice is fundamental to human development. 
Human development – as defined by the first UNDP Human Development Report and 
building on Amartya Sen’s work on “Development as Freedom” – is “the process of 
enlarging people's choices,” and thus allowing them to “lead a long and healthy life, 
to be educated, to enjoy a decent standard of living” as well as to have “political 
freedom, other guaranteed human rights and various ingredients of self-respect.” 
The human development approach aims to expand the richness of human life. It is 
an approach focused on people, their opportunities and choices.  The human devel-
opment approach is of critical importance when analysing women’s well-being by 
ensuring equitable, sustainable, and stable societies.  It is an approach that reflects 
the aspirations set forth in the 2030 Agenda, and the commitments made from 
member states towards achieving the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). 
The analysis conducted therefore considers whether the legal environment allows 
women and girls to develop to their full potential and to have a reasonable chance 
of leading productive and creative lives that they value. 

Gender justice and the 2030 Agenda

The 2030 Agenda for Sustainable Development is a commitment to eradicate pover-
ty and achieve sustainable development world-wide by 2030, ensuring that no one 
is left behind. The adoption of the 2030 Agenda was a landmark achievement 
celebrated at the United Nations General Assembly in 2015, providing for a shared 
global vision towards sustainable development for all. Together with this world vision, 
all the governments of the world adopted the 17 Sustainable Development Goals. 

As governments have begun to develop and implement their plans and visions for 
how to achieve these far-reaching goals, it has become increasingly clear that 
development will only be sustainable if its benefits accrue equally to both women 
and men; and women’s rights will only become a reality if they are part of broader 
efforts to ensure equitable societies, promoting sustainable development and ensur-
ing that all people can live with respect and dignity.  

Although legal status is only one part of equality, without legal equality many of the 
SDG targets will be unattainable. In many parts of the world, women are still not equal 
to men before the law. 

UNDP, Human Development Report 1990 (New York, 1990).

UNDP, About Human Development (Human Development Report Office, UNDP), http://hdr.undp.org/en/humandev.

UN Women, Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development (2018).

12

13

14
These are the 18 countries where UNDP, UN Women, and/or UNFPA were able to validate national reports. The 18 countries are all members of the League of Arab States, 

which also includes Comoros, Kuwait, Mauritania, and United Arab Emirates. 
16

The SDGs cannot be achieved
without addressing gender equality 
in the law and its practice

12

13

1

2Legal Access to Justice
Legal Identity for All

Eliminate Discriminatory
Laws, Policies & Practices

Equal pay for Work
of Equal value

End Discrimination Violence FGM/C Equal Access to Education

Universal Access to 
Sexual & Reproductive Health

Secure and Equal
Access to Land

Equal Rights to 
Economic Resources

PEACE 
AND JUSTICE

REDUCED
INEQUALITIES

GOOD JOBS AND
ECONOMIC GROWTH

GENDER
EQUALITY

QUALITY
EDUCATION

GOOD HEALTH

NO HUNGER

NO POVERTY

14

11 12

.)A/RES/70/1( 2015 1. الجمعیة العامة لألمم املتحدة، تحویل عاملنا: خطة التنمیة املستدامة لعام 2030، 21 أكتوبر/ترشین األول
UN Women, Turning promises into action: gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development (New York, UN Women, 2018)8 :2. انظر
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اشتمل تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 2005 الصادر بعنوان 

»نحو نهوض املرأة يف العامل العريب« – وهو تقرير فارق وھام – 

عىل تحلیل موقف املساواة بین الجنسین ومتكین املرأة يف املنطقة 

العربیة. أورد التقریر أن: »العدید من قوانین الدول العربیة متّیز 

ضد النساء. وتوجد ضامنات دستوریة بحامیة حقوق املرأة يف الدول 

كافة، لكنھا يف أغلب الحاالت تشتمل عىل ثغرات وتتناقض مع 

ترشیعات أخرى أو ھي غیر نافذة«.3 ويف حین تم إحراز القدر الكبیر 

من التقدم منذ عام 2005، فإن بعض األطر واملؤسسات القانونیة 

مستمرة يف تعزیز دونیة دور املرأة، والرتویج والدعم للصور النمطیة 

القامئة عىل النوع االجتامعي املتحیزة ضد املرأة، ويف التمییز بناء عىل 

النوع االجتامعي. ثم إن ھناك مقدار من ضعف ثقة املجتمعات يف 

بعض النظم القانونیة، ال سیام حیث تتواجد أطر محاسبة ضعیفة 
وكذلك حیث توجد تصورات متحیزة ضد النساء.4

یقدم ھذا التقریر حول حالة عدالة النوع االجتامعي واملساواة 

يف الجنسین أمام القانون يف منطقة الدول العربیة تحلیالً لقوانین 

العقوبات وقوانین األحوال الشخصیة والجنسیة وقوانین العمل يف 

كل من الدول، وما إذا كانت ھذه القوانین تعزز أم تعیق املساواة 

بین الرجال والنساء، فضالً ع ّما إذا كانت تقدم الحامیة من العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي. الھدف ھو تقدیم قاعدة معلوماتیة 

لألطراف الحكومیة وغیر الحكومیة بحیث تستخدمھا يف جھودھا 

لضامن الوفاء باملؤرشات املتصلة بالنوع االجتامعي ضمن أھداف 

التنمیة املستدامة، يف شتى أنحاء املنطقة، ومنھا عىل  وجە التحدید 

املؤرش رقم 5.1.1 من مؤرشات أھداف التنمیة املستدامة ویتمثل 

يف: »ما إذا كانت مثة أطر قانونیة قامئة، أم ال، من أجل تعزیز وإنفاذ 

ورصد املساواة وعدم التمییز عىل أساس نوع الجنس«.

1.2     المنهجية

یقدم ھذا التقریر تحلیاًل إقلیمیاً لنتائج االستعراض املمنھج 

للقوانین املتصلة بعدالة النوع االجتامعي، وإنفاذھا، يف 19 دولة 

مبنطقة الدول العربیة. تم تنفیذ االستعراض من قبل برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ، بالرشاكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان، 

وھیئة األمم املتحدة للمساواة بین الجنسین ومتكین املرأة، واللجنة 

االقتصادیة لغرب ّي آسیا )اإلسكوا(.

الدول املشمولة يف االستعراض ھي: الجزائر، البحرین، جیبويت، 

مرص، العراق، األردن، الكویت، لبنان، لیبیا، املغرب، عامن، قطر، 

السعودیة، الصومال، دولة فلسطین، السودان، سوریا، تونس، 

الیمن.5 إجامالً، یشیر ھذا التقریر إىل الدول املذكورة مبسمى 
»منطقة الدول العربیة«.6

تم إجراء االستعراض والتحلیل عىل ثالث مراحل:

1. استعراض األدبیات التي تم يف الفرتة 2017-2016 ملختلف 

القوانین واألنظمة والسیاسات ومامرسات إنفاذ القانون املتصلة 

بعدالة النوع االجتامعي يف كل من الدول الـ 19. تم إجراء 

استعراض األدبیات بحیث ضم املقاالت املنشورة يف دوریات 

معتمدة، وأوراق السیاسات والتقاریر اإلعالمیة ذات الصلة. ش 

ّكل ھذا األساس األول ملسودات تقاریر تقییم الدول.

2. إدراكا ً لحدود وقیود استعراض األدبیات املكتبي، تم إجراء 

عملیات تحقق عىل مستوى الدول يف 2017 و2018 لضامن دقة 

كل من تقاریر الدول. عملیات التحقق ھذه كانت بقیادة فرق 

األمم املتحدة الُقطریة واستشاریین وطنیین )باستثناء قطر حیث 

قّدمت اللجنة الوطنیة لحقوق اإلنسان تعلیقاتھا عىل مسودة 

التقریر(. التمست عملیات التحقق من تقاریر الدول تضمین آراء 

الرشكاء من الحكومات واملنظامت غیر الحكومیة واألطراف املعنیة 

الوطنیة األخرى. ويف دول عدیدة، تم تنظیم ورش عمل الستعراض 

تقاریر الدول وللتعرف عىل األولویات من أجل املراحل القادمة. تم 
نرش تقییامت الدول بصورة منفصلة يف عام 7.2018

3. تم إجراء التحلیل اإلقلیمي يف 2019 لتسلیط الضوء عىل القضایا 

املشرتكة التي تم التعرف علیھا بناء عىل تقییامت الدول، مع 

3.  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة 2005: نحو نھوض املرأة يف العامل العريب، )نیویورك، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 2006)، ص 17. 

.ESCWA, The state of gender justice in the Arab Region (Beirut, ESCWA, 2017) (E/ESCWA/ECW/2017/4), p. 7 :4. انظر
5. ھذه ھي الدول الـ 19 التي تمكن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وھیئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان من التحقق من تقاریرھا الوطنیة.

الدول المذكورة ھي الدول أعضاء جامعة دول العربیة، باستثناء جزر القمر وموریتانیا واإلمارات العربیة المتحدة.
6. في حالة التقاریر والمطبوعات األخرى المذكورة ھنا التي تشیر إلى المنطقة بمسمى الشرق األوسط وشمال أفریقیا، فقد تم االلتزام بالمصطلح المذكور باالقتباسات

 عن تلك التقاریر. 8
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1.3     اإلطار التحليلي

تقدیم أمثلة عىل التقدم املحرز والتحدیات املشرتكة. اشتمل 

ھذا عىل تحلیل لعدالة النوع االجتامعي يف املناطق املترضرة 

من النزاعات. ولقد استفاد التحلیل من استعراض األدبیات 

ومدخالت املجموعة االستشاریة املكونة من 15 من الخبیرات 

والخرباء اإلقلیمیات واإلقلیمیین، استعرضوا التقریر وراجعوه 

بھدف ضامن دقتە الفنیة وللوصول إىل إجامع حول القضایا 

الرئیسیة للتقریر وتوصیاتە. اجتمعت املجموعة االستشاریة 

مرتین يف 2019، واشتملت عىل خرباء فنیین وأكادیمیین 

وممثلین عن املجتمع املدين من البحرین ومرص والعراق واألردن 

ولبنان ودولة فلسطین والیمن ومن منظامت عربیة( منظمة 

املرأة العربیة ومركز املرأة العربیة للتدریب والبحوث )فضاًل 

عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وھیئة األمم املتحدة للمرأة 

وصندوق األمم املتحدة للسكان واإلسكوا.

یقدم ھذا التقریر صورة عامة عىل املستوى اإلقلیمي، حول 

درجة التزام القوانین الوطنیة باملعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان 

وبتوصیات لجنة األمم املتحدة املعنیة بالقضاء عىل التمییز ضد 

عدالة النوع االجتامعي والتنمیة اإلنسانیة

تلتزم ھذه الدراسة مبفھوم التنمیة اإلنسانیة، الذي »یركز عىل 

تحسین حیاة األفراد، بدالً من افرتاض أن النمو االقتصادي سوف 

یؤدي تلقائیاً إىل رفاه أكرب للجمیع«.8 عدالة النوع االجتامعي ال غنى 

عنھا للتنمیة اإلنسانیة. یمكن تعریفھا بأنھا إنھاء ألوجە الالمساواة 

املتعددة بین النساء والرجال وإتاحة اإلنصاف يف مواجھة أوجە 
الالمساواة ھذه والتي تؤدي إىل خضوع النساء للرجال.9

بالرتكیز عىل األفراد، وفرصھم واختیاراتھم، فإن نھج التنمیة 

اإلنسانیة یرمي إىل توسیع درجة ثراء الحیاة اإلنسانیة، ال الرتكیز 

عىل االقتصاد حرصاً.10 یبحث التحلیل الراھن فیام إذا كانت البیئة 

القانونیة القامئة تسمح للنساء والفتیات بالتطور لسقف إمكاناتھن 

بالكامل، وأن یتاح لھن فرصة عیش حیاة منتجة وخالقة یقدرنھا. 

املرأة )لجنة سیداو(. كام یقدم تحلیاًل إقلیمیاً للقوانین التي یتم 

استعراضھا يف تقییامت الـ 19 دولة، بناء عىل معلومات توفرت 

حتى شھر أكتوبر/ترشین األول 2019.

ویسلط ھذا التقریر الضوء عىل املجاالت واملواطن التي تم 

إحراز تقدم فیھا والتحدیات والفرص األساسیة القامئة مبوجب 

األطر القانونیة الحالیة، عىل مسار ضامن العدالة واملساواة يف 

القانون. وھو یقر بأن ھشاشة الدول وانحسار سیادة القانون 

بسبب النزاعات واالحتالل والحرب ھي من التحدیات القامئة. 

ویتیح التقریر إطاللة رسیعة عىل القوانین املتصلة بعدالة النوع 

االجتامعي واملساواة بین الجنسین التي تنطبق يف منطقة الدول 

العربیة. وھو مبثابة أداة يف ید الحكومات ومنظامت املجتمع 

املدين وھیئات األمم املتحدة ورشكاء التنمیة، يف جھود ھذه 

األطراف جمیعاً الخاصة باملطالبة بقوانین وسیاسات وبرامج داعمة 

لعدالة النوع االجتامعي واملساواة بین الجنسین، بناء عىل فھم 

شامل ومتكامل للقوانین الساریة يف كل بلد.

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Dem_Gov/gender-justice-and-the-law-study.html :7.  تتوفر على رابط
UNDP, “About Human Development”. Available from http://hdr.undp.org/en/humandev :8. انظر

9. انظر:
 A. M. Goetz, “Gender Justice, Citizenship and Entitlements: Core Concepts, Central Debates and New Directions for Research”, in: M.

.Mukhopadhyay and N. Singh (eds.), Gender Justice, Citizenship and Development (New Delhi and Ottawa, Zubaan and IDRC, 2007), pp. 30-31

UNDP, About Human Development. Available from http://hdr.undp.org/en/humandev :10. انظر

ویھدف نھج التنمیة اإلنسانیة إىل تحسین رفاه النساء والفتیات 

من خالل ضامن املساواة بین الجنسین وإتاحة الفرصة لجمیع 

األفراد بالتمتع بحیاة من السالم والرخاء. إنە نھج یعكس املطامح

املنصوص علیھا يف خطة 2030، وااللتزامات التي اعتمدتھا الدول 

األعضاء من أجل تحقیق أھداف التنمیة املستدامة الـ 17.

عدالة النوع االجتامعي ومحاسبة الدول عىل تحقیق 

املساواة

بین الجنسین يف 2016، اعتمدت الدول األعضاء املشاركة يف لجنة 

اإلسكوا املعنیة باملرأة »إعالن مسقط: نحو تحقیق العدالة بین 

الجنسین يف املنطقة العربیة«. یقر اإلعالن بالحاجة إىل اعتامد 

نھج متكامل وشامل لعدالة النوع االجتامعي، من خالل مكونین 

رئیسیین: ضامن املحاسبة من خالل تحدید آلیات املحاسبة 
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الوطنیة التي تحد من التدابیر التمییزیة وتحقیق املساواة عن 
طریق القضاء عىل جمیع أشكال التمییز بین الرجال والنساء.11

إن عدالة النوع االجتامعي كعملیة مكونة من مراحل مختلفة، 

تشتمل عىل تطویر وضامن استدامة آلیات املحاسبة، وإتاحة 

اإلنصاف عىل أوجە الالمساواة القامئة، مبا یشمل االستثامر يف 

املؤسسات بحیث تكفل العدالة بشكل متحسس للنوع االجتامعي. 

وعدالة النوع االجتامعي كنتاج تعني ضامن الوصول إىل املوارد 

والسیطرة علیھا، اقرتاناً بقدرة األفراد عىل االختیار الحر.12 وعدالة 

النوع االجتامعي متصلة اتصاالً وثیقاً ال ینفصم، باملساواة بین 

الجنسین وبتمكین املرأة، وھو ما یتحقق لدى متتع الرجال والنساء 

بنفس الحقوق والفرص يف مختلف قطاعات املجتمع: االقتصادیة 

واالجتامعیة والقانونیة والسیاسیة. تؤثر عالقات القوة بین الرجال 

والنساء عىل جمیع مناحي الحیاة وعىل كافة مستویات املجتمع، 

مبا یشمل آلیات التعامل داخل األرسة ويف مكان العمل ويف املجال 

السیايس. وتحقیق املساواة بین الجنسین یعتمد عىل شبكة 

معقدة من املعاییر الخاصة بالنوع االجتامعي عىل مستوى الفرد 

والعالقات واملجتمعات املحلیة ومستوى املجتمع ككل.

عدالة النوع االجتامعي واملواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان

إن تحقيق عدالة النوع االجتامعي يجب أن يكون قامئاً عىل املعايري 

الدولية لحقوق اإلنسان، ومنها عىل األخص تلك املنصوص عليها يف 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( ومنهاج 

عمل بيجني،13 وأجندة املرأة والسالم واألمن.14 وفقاً للقانون الدويل 

لحقوق اإلنسان، فعندما تصبح الدول أطرافاً يف معاهدات دولية، 

يصبح عليها التزام باحرتام وحامية وكفالة حقوق اإلنسان، وتشمل 

حقوق نصف السكان: النساء والفتيات. إن االلتزام باحرتام حقوق 

اإلنسان يعني رضورة امتناع الدول عن التدخل يف أو الحد من التمتع 

بهذه الحقوق، وااللتزام بالحامية يعني أن تحمي الدول األفراد 

والجامعات من انتهاكات حقوق اإلنسان، ويقتيض التزام الكفالة أن 

تتخذ الدول تدابري إيجابية لتيسري التمتع بحقوق اإلنسان األساسية. 

ومن خالل املصادقة عىل املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، تتعهد 

الدول بأن تطبق تدابري وطنية وترشيعات متسقة مع التزاماتها 
وواجباتها التعاهدية الدولية.15

عدالة النوع االجتامعي والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

باعتبار أن العنف القائم عىل النوع االجتامعي عائق كبیر 

یعرتض مسار تحقیق عدالة النوع االجتامعي، فإن ھذه الدراسة 

تتصدى للعنف القائم عىل النوع االجتامعي بأشكالە املختلفة، 

ومنھا العنف الجنيس والعنف الجسدي والعنف النفيس والعنف 

االقتصادي.16 یتمثل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف منطقة 

الدول العربیة يف عدة صور، مبا یشمل العنف األرسي واالغتصاب 

وأشكال االعتداء الجنيس األخرى، والتحرش الجنيس وزواج األطفال 

والزواج القرسي، والختان، واملامرسات التقلیدیة الضارة األخرى، 

واإلتجار يف األشخاص وقتل اإلناث.17 ويف حین أن النساء والفتیات 

ھن موضع تركیز ھذا التقریر األسايس، فإننا نقر بأن العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي قد یكون موجھاً ضد الرجال والنساء معاً، 

وأن ضحایا العنف القائم عىل النوع االجتامعي والناجین منھ من 

الجنسین. إن بعض أعامل العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

قد متثل جرائم دولیة (جرائم ضد اإلنسانیة وجرائم حرب) ومنھا 

استخدام االغتصاب كسالح للحرب، واالسرتقاق الجنيس، واإلجبار 

عىل العمل بالبغاء، والحمل الجربي وأشكال العنف الجنيس األخرى 
ذات املقدار املامثل من الخطورة.18

يسلط نهج عدالة النوع االجتامعي الضوء عىل التزامات الدول 

الخاصة ببذل العناية الواجبة عىل صلة بالعنف ضد املرأة. ويشكل 

هذا النهج تحدياً للدول ليك تستجيب بشكل متكامل ملشكالت 

https://www.unescwa.org/about- ،)2005 ،11. إعالن مسقط: نحو تحقیق العدالة بین الجنسین يف املنطقة العربیة، )بیروت، اإلسكوا
 escwa/governing-and-advisory-bodies/ministerial-sessions/resolution/muscat-declaration-towards 

ESCWA, The state of gender justice in the Arab Region )2017)7 :12. انظر

13. إعالن ومنھاج عمل بیجین، اعتمد يف املؤمتر العاملي الرابع للمرأة )بیجین، 1995(. وانظر:

.Report of the Fourth World Conference on Women (Beijing, 4-15 September 1995), United Nations (A/CONF.177/20) 17 October 1995

14. األمم املتحدة، قرار مجلس األمن رقم 1325 )2000( اعتمده مجلس األمن يف الدورة الـ 4213، بتاریخ 31 أكتوبر/ترشین األول 2000 )نیویورك،

.)S/RES/1325( )األمم املتحدة

OHCHR, “International Human Rights Law”. Available from :15. انظر
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx

16. تم تعریف مفاھیم العنف الجسدي والجنيس والنفيس يف: األمم املتحدة، الجمعیة العامة، إعالن األمم املتحدة للقضاء عىل العنف ضد النساء، 20 دیسمرب/

.(A/RES/48/104) ،1993 كانون الول
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انعدام املساواة يف القانون واألرضار الناجمة عن هذا.19 إن بذل 

العناية الواجبة، يف صلته بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي، 

يتمثل يف التزام الدولة مبنع العنف من قبل الدولة واألطراف غري 

التابعة للدولة والعنف املنصوص عليه يف القانون الدويل، والحامية 

منه ومقاضاة املسؤولني عنه ومعاقبتهم وتقديم الجرب لضحاياه.20 

إن فرض العناية الواجبة عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

أمر هام ألنه يركز عىل املنع وسبل اإلنصاف الفعالة، ويطالب 

الدول بالتصدي لألسباب الجذرية للعنف وتبعاته، مع تكملة 
مبادئ وأطر عمل حقوق اإلنسان األخرى.21

عدالة النوع االجتامعي وسیادة القانون

تتطلب عدالة النوع االجتامعي من الدول ضامن فھم واحرتام 

مفھوم »سیادة القانون« املقبول دولیاً. وسیادة القانون مبدأ 

17. انظر: 
 United Nations Population Fund (UNFPA), Regional Strategy on Prevention and Response to Gender-Based Violence in the Arab States Region

 (2014-2017), (UNFPA, 2014); CEDAW Committee, General Recommendation no. 35 on gender-based violence against women, updating general
recommendation No. 19, 14 July 2017 (CEDAW/C/GC/35).5

18. تندرج ضمن التعریفات في المادتین 7 و8 من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة.
19. انظر:

Due Diligence Project, Due Diligence Framework: State Accountability for Eliminating Violence against Women (Malaysia, International Human 
Rights Initiative, Inc., 2014).

.(A/47/38( (1992 ،11 الدورة) ،20. لجنة سیداو، التعلیق العام رقم 19: العنف ضد النساء

Goldscheid, J. & Liebowitz, D.J. (2015). Due diligence and gender violence: Parsing its power and its perils . :21. انظر
 Cornell International Law Journal, vol. 48, pp. 301-345.

UN Secretary General, “What is the Rule of Law?”. Available from https://www.un.org/ruleoflaw/what-is-the-rule-of- law:22. انظر

23. انظر:
UN General Assembly, The rule of law at the national and international levels: Resolution adopted by the General Assembly on 11 December 

2008 (A/RES/63/128).

لإلدارة والحكم، مفاده أن جمیع الناس یخضعون للقوانین التي 

تم سنھا باملجال العام، والتي ترسي عىل الجمیع بشكل یضمن 

املساواة، مع الفصل يف مخالفاتھا من قبل جھات مستقلة، وتكون 

متسقة مع املعاییر والقیم الدولیة لحقوق اإلنسان. تتطلب سیادة 

القانون املساواة أمام القانون بین جمیع النساء والرجال، والنزاھة 

يف تطبیق القانون.22 ھناك ارتباط بین كل من سیادة القانون 

وحقوق اإلنسان والدیمقراطیة، وھي تعزز بعضھا بعضاً، وتنتمي 

إىل قیم ومبادئ األمم املتحدة األساسیة الخاصة بالعاملیة وعدم 

القابلیة للتجزئة. وااللتزام بسیادة القانون وتنفیذھا عىل األصعدة 

الوطنیة والدولیة وااللتزام بنظام دويل قائم عىل سیادة القانون 

وحقوق اإلنسان ومبادئ العدالة، ھي قیم ومبادئ ال غنى عنھا 

من أجل التعایش السلمي والتعاون بین الدول.23

1.4    مكونات التقرير

بعد تأطري نطاق التقرير ومنهجيته وإطاره التحلييل 

يف القسم األول، فإن القسم الثاين من التقرير يصف 

السياقات االجتامعية والثقافية والسياسية للنساء والفتيات 

يف منطقة الدول العربية حالياً، ويوضح ألي درجة تعترب 

القوانني واملعايري متييزية وقادرة عىل عرقلة التنمية 

اإلنسانية.

القسم الثالث يركز عىل إصالح القوانني. يستعرض هذا 

القسم البيانات الخاصة بالتقدم الذي أحرزته الدول يف 

إصالح القوانني، من أجل إنجاز عدالة النوع االجتامعي، 

ويقدم التوجهات اإلقليمية العامة بناء عىل تجميع النتائج 

األساسية لتقييامت الدول املختلفة، مع الرتكيز عىل املواد 

الدستورية وقوانني العقوبات وقوانني األحوال الشخصية 

والجنسية والعمل.

القسم الرابع يقرتح "توصيات بأعامل" إقليمية إلصالح 

القوانني، وأولويات السياسات والربامج التي نقدمها للدول 

لتبحث يف أمر تبنيها. وبناء عىل التحليل اإلقليمي وتحليالت 

الدول، يتم تقديم مقرتحات، مع العلم بأن التغيريات يف 

الترشيعات لن تتحقق إال عىل مستوى الدولة، ومن ثم فمن 

املهم لألطراف يف الدول أن يفكروا يف السياق القائم يف دولهم 

ويضعوا مبادرات تلبي احتياجات كل دولة عىل حدة.
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القسم الثاني:
عدالة النوع االجتماعي في السياقات 

االجتماعية والثقافية والسياسية
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2.1    أوجه الالمساواة بين الجنسين في التنمية اإلنسانية

2.1.1    الدول العربية ومؤشر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المرتبط بالنوع االجتماعي

مؤرش التنمية اإلنسانية هو مقياس لإلنجاز عىل مسار عدد من 

األبعاد التنموية الهامة: حياة طويلة صحية، أن يكون املرء مطلعاً 

وواعياً ويتمتع مبعايري معيشية الئقة.24 ومؤرش التنمية املرتبط 

بالنوع االجتامعي، ويتمثل يف نسبة التنمية البرشية للنساء إىل 

نسبة التنمية البرشية للرجال، يسلط الضوء عىل الالمساواة بني 

الجنسني فيام يتعلق بهذه املؤرشات الخاصة بالتنمية البرشية. 

معدل مؤرش التنمية املرتبط بالنوع االجتامعي ملنطقة الدول 

العربية هو 0.855 )حيث رقم 1 يعني املساواة الكاملة بني 

الجنسني(. هذا يعني أن فجوة النوع االجتامعي بني النساء 

والرجال يف منطقة الدول العربية تبلغ 14.4 يف املئة، وهي من 

أكرب فجوات النوع االجتامعي بني مختلف مناطق العامل )الشكل 

1(. وتعد الالمساواة بني الجنسني حادة لدرجة كبرية فيام يتصل 

بالدخل، حيث أن نصيب النساء من الدخل يقل يف املتوسط 78.9 

باملئة عن نصيب الرجال من الدخل يف منطقة الدول العربية.

املصدر: مكتب تقریر التنمیة البرشیة بربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

24. انظر: 
UNDP, Human Development Index. Available from http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
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في مؤشر التنمية البشرية، 2017
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يف حني أن البيانات الرتاكمية للمنطقة تشري إىل فجوات يف منجزات 

التنمية اإلنسانية بني الرجال والنساء، فإن هذه الفجوات تتباين 

فيام بني الدول )الشكل 2(. عىل سبيل املثال، يف حني أن قطر هي 

الدولة الوحيدة باملنطقة حيث مؤرش التنمية اإلنسانية للنساء 

أعىل قلياًل من نظريه عند الرجال، ففي اليمن، يعترب مؤرش التنمية 

اإلنسانية للنساء أقل من مثيله عند الرجال بواقع 50 باملئة.

الشكل 2: الالمساواة بين الجنسين في مؤشر 
التنمية البشرية بالدول العربية، 2017
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املصدر: مكتب تقرير التنمية البرشية بربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. البيانات من جيبويت والصومال غري متوفرة. 

2.1.2    الدول العربية والفجوة القائمة في مؤشر التنمية المرتبط بالنوع االجتماعي على 
المستوى العالمي

يقدم مؤرش الفجوة بني الجنسني العاملي الصادر عن املنتدى 

االقتصادي العاملي،25 وهو مؤرش أكرث تكاماًل من مؤرش التنمية 

املرتبطة بالنوع االجتامعي، كام أنه يتناول التمثيل السيايس، يقدم 

صورة مامثلة حول أوضاع املرأة يف املنطقة. يشري املؤرش إىل أن 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا شهدت تحسناً يف الفرتة 

من 2008 إىل 2018، مع تحسن كبري يف مستوى تحصيل التعليم، 

وبعض التحسن يف التمثيل السيايس، وبعض التحسن يف مشاركة 

النساء يف قوة العمل.

عىل أن منطقة الدول العربية تبقى من األقل أداًء عىل مستوى العامل، 

إذ أن كل من دول املنطقة تقع دون املتوسط العاملي. ُيظهر الشكل 

3 أن الفجوة بني الجنسني التي تم سدها إىل اآلن من قبل الدول 

العربية. ورغم أن فجوة املساواة بني الجنسني ملنطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا بشكل عام تبلغ حالياً 40 باملئة، فإنه وباملعدل الحايل، 

ُيقدر أننا بحاجة إىل 153 سنة لسد الفجوة متاماً.26 هناك تفاوتات 

كبرية بني الدول األكرث ثراء واألشد فقراً يف املنطقة، فضالً عن وجود 

تفاوتات بني الدول املعرضة لنزاعات مطولة مثل سوريا والعراق 

واليمن والصومال وليبيا والدول األخرى. إن جميع دول املنطقة 

تعاين فجوات بني الرجال والنساء يف املشاركة االقتصادية والفرص 

االقتصادية، مقدارها يتجاوز املتوسط العاملي.  
25. انظر:

World Economic Forum (WEF), Global Gender Gap Report 2018 (Geneva, WEF, 2018).

إیران وإرسائیل وموریتانیا وتركیا مذكورة ضمن تقییم املنتدى لدول الرشق األوسط وشامل أ فریقیا، مع استبعاد كل من جیبويت ولیبیا ودولة فلسطین 

والصومال والسودان. 

26. السابق، ص 16.
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الشكل 3: مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين: 
مقدار الفجوة التي تم سدها حتى عام 2018 

)أعلى درجة ممكنة هي 1.0(

املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي، تقرير الفجوة العاملية بني الجنسني 2018

ملحوظة: مل تتوفر بيانات عن جيبويت ودولة فلسطني والصومال والسودان وليبيا. 

2.1.3    التوجهات اإلقليمية الرئيسية: النساء والتنمية اإلنسانية

رغم أن معدالت مشاركة قوة العمل النسائية تحسنت يف عدد من 

دول الخليج، ففي املتوسط تعد نسب الدول العربية هي األقل 

يف العامل: 18.3 باملئة يف 2019 مقارنة باملتوسط العاملي البالغ 48 

باملئة.27 كام تشكل النساء يف منطقة الدول العربية الشق األكرب 

من قوة العمل غري مدفوعة األجر، والعاملني بالقطاع غري الرسمي 

والعاملني بدوام جزيئ. عىل سبيل املثال، تقيض النساء ساعات أكرث 
من الرجال عىل العمل املنزيل ورعاية األطفال واملسنني.28

وتتيح أغلب الدول العربية التعليم املدريس بشكل مجاين، وقد 

تزايد تحصيل النساء والفتيات للتعليم منذ سبعينيات القرن 

العرشين. ويف حني توجد اختالفات كبرية بني الدول، فعىل املستوى 

اإلقليمي، أصبحت الفجوة التعليمية بني الفتيان والفتيات عىل 

مستوى التعليم االبتدايئ شبه غائبة، وأداء الفتيات يف ارتياد 

الجامعات أفضل من الفتيان. 

بالنظر إىل ما وراء املتوسطات اإلقليمية، فإن منطقة الدول العربية 

بها عدة دول منخفضة ومتوسطة الدخل، وبها معدالت متدنية 

من قدرة النساء عىل القراءة والكتابة، إذ تبلغ النسبة 46 باملئة يف 

الصومال و47 باملئة يف السودان و55 باملئة يف اليمن29 و58 باملئة يف 
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27. انظر:
International Labour Organization (ILO), World Employment and Social Outlook: Trends 2019 (Geneva, ILO, 2019), p. 101

28. انظر:
 World Bank, Egypt: Women Economic Empowerment Study (Washington DC, World Bank, 2019), p. 32; Katerina Dalacoura Women and Gender in

.the Middle East and North Africa: Mapping the Field and Addressing Policy Dilemmas at the Post-2011 Juncture (Barcelona, MENARA, 2019), p.12

29. انظر:
UNESCO, UNESCO Institute for Statistics (UIS) Data Centre (Paris, UNESCO, 2015).
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املغرب.30 متثل األمية عائقاً أمام الحصول عىل العمل، ويف الحصول 

عىل العدالة والتعامل مع املؤسسات الحكومية. 

كام تختلف الفجوة بني الجنسني كثرياً بني الدول املختلفة. فاالنقسام 

بني الحرض والريف يتمثل بأقوى صوره يف اختالف مستويات التنمية 

والقدرة عىل تحصيل الخدمات يف هذه املناطق وتلك، ويف العادة 

بشكل مجحف للنساء. فـ 35 باملئة من سكان املنطقة يعيشون يف 

مناطق ريفية، حيث تعاين النساء من معدالت فقر أعىل باملقارنة 

باملناطق الحرضية.31 ويرتبط الفقر الحرضي باألمية، وبالعاملة غري 

املاهرة والعاملة التي تحصل أجوراً ضعيفة، وبدخول قوة العمل يف 

سن مبكرة وبزواج األطفال.32 نتيجة لهذه العوامل املذكورة، تعاين 

النساء والفتيات يف الريف من قدر أكرب من اختالل توازن القوة 
مقارنة بالنساء والفتيات يف املناطق الحرضية.33

ومن أكرب معوقات إنجاز النمو االقتصادي وسد الفجوة بني الجنسني 

هو تأثري النزاعات املطولة باملنطقة، ال سيام يف كل من العراق 

وليبيا ودولة فلسطني وسوريا واليمن، فضالً عن احتالل األرايض 

الفلسطينية. فالحرب والنزاع واالحتالل تفاقم من العديد من أوجه 

الالمساواة والعرضة للخطر التي تعاين منها النساء. ودون االستقرار 

واألمن، سيكون من الصعب عىل الدول أن تحقق إصالحات ترشيعية 

تقدمية وإصالحات يف السياسات من أجل تحقيق عدالة النوع 

االجتامعي وإنجاز أهداف التنمية املستدامة. 

وتربز الفجوات بني الجنسني يف التنمية اإلنسانية أكرث يف الدول 

التي تعاين من نزاعات، وتتمثل الفجوات الكبرية يف تدين مستويات 

االلتحاق بالتعليم، وأيضاً يف مؤرشات الدخل. عىل سبيل املثال، 

فإن نسبة سنوات تعليم الفتيات بالعراق تقل عن نسبة تعليم 

الفتيان 30.6 باملئة، وهي الفجوة التي تبلغ ثالثة أضعاف مثيلتها يف 

الجزائر تقريباً )11.5 باملئة( و6 أمثال الفجوة يف لبنان واألردن )4.8 

يف الدولتني(.34 وتقوض النزاعات بدورها من املنجزات التعليمية 

السابقة. كانت سوريا تتمتع ببعض أعىل معدالت االلتحاق بالتعليم، 

لكن معدالت التعليم تراجعت حالياً. وانحرس متوسط سنوات 

التعليم للفتيات من 5.7 سنة قبل األزمة إىل 4.6 سنة يف 2017، وهو 
ما يعني خسارة أكرث من سنة تعليمية للفتيات.35

تساعد املؤرشات التي تصف مدى التقدم الذي تتمتع به النساء 

فيام يخص املشاركة يف قوة العمل، والتعليم، والقدرة عىل القراءة 

والكتابة، والدخل، يف فهم الوضع االجتامعي واالقتصادي للنساء يف 

كل من الدول. إال أن هذه املؤرشات ال تكشف سوى عن جزء من 

القصة، وهي ال تقدم الصورة الكاملة لحالة التنمية البرشية للنساء. 

وهي أيضاً متأثرة بانتشار التمييز ضد املرأة والعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي وزواج األطفال واملامرسات الضارة مثل الختان، 

فضالً عن درجة متتع النساء باملساواة يف حقوق املواطنة، وتشمل 

املساواة يف قوانني األحوال الشخصية وقوانني العقوبات وقوانني 

الجنسية وقوانني العمل. يجب النظر إىل هذه العوامل جنباً إىل 

جنب مع املكتسبات املتحققة من حيث مستوى القدرة عىل القراءة 

والكتابة، والتعليم، والدخل. بناء عىل املذكور، فإن التنمية البرشية 

للنساء تحتاج إىل جهد مكرس ومنسق يشتمل عىل تدخالت وأعامل 

عىل مختلف املستويات واألصعدة، مبا يتضمن الرتكيز عىل عدالة 

النوع االجتامعي واملساواة بني الجنسني أمام القانون.

30. انظر:
Haut-Commissariat au Plan (HCP), Recensement Général de la Population et de l’Habitat (Rabat, HCP, 2014).

31. انظر:
World Bank (2018). Available from https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL?view=chart

32. انظر:
ESCWA, The state of gender justice in the Arab region (2017), p. 10.

33. السابق.

34. انظر:
UNDP Human Development Report Office, Global Development Index. Available from http://www.hdr.undp.org/en/composite/GDI

35.  السابق.
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36. انظر:
The Project on Middle East Political Science (POMEPS), Women and Gender in Middle East Politics (Washington DC, POMEPS, 2016).

37. انظر عىل سبیل املثال:
Musawah, Musawah Vision for the Family (Musawah, 2016), p. 7.

38. انظر:
M. Charrad, “Unequal citizenship: Issues of gender justice in the Middle East and North Africa”, in: M. Mukhopadhyay and N. Singh (eds.), Gender 

Justice, Citizenship and Development (New Delhi and Ottawa, Zubaan and IDRC, 2007), p. 233ff; W. Jansen, Review of S. Joseph (ed.) 
Gender and Citizenship in the Middle East, Bibliotheca Orientalis, LXII (3-4)(2005) 378-383; S. Joseph, Gender and citizenship in the Middle 

East (Syracuse, NY, Syracuse University Press, 2005).

2.2   حقوق النساء المرتبطة بالمساواة في المواطنة

2.2.1    تحوالت دور النساء كناشطات منذ انطالق االنتفاضات العربية

2.2.2    مطالبات النساء بالمساواة في المواطنة

ظهرت النساء بقوة كمشاركات يف االنتفاضات العربية إبان عام 

2011. ومشاركة النساء يف املظاهرات عرب أنحاء املنطقة أصبحت 

نقطة خالفية متكررة، إذ تتصادم الرسديات الخاصة بالحرية مع 
وقائع التحرش الجنيس الجامعي وباألماكن العامة.36

يف هذا السياق، دأبت منظامت حقوق املرأة عىل املطالبة بكفالة 

حق النساء والفتيات يف التمتع باملساواة الكاملة يف املواطنة، يف 

املجتمعات العربية املعارصة. إن عدالة النوع االجتامعي هي 

عملية يتم مبوجبها االعرتاف بالنساء كمواطنات لهن نفس الحريات 

والحقوق يف املنظومة االجتامعية والسياسية. واملواطنة يف الدولة 

الحديثة تشتمل عىل الرشاكة بني مواطنني أحرار ومتساوين، لديهم 

نفس الحقوق الفردية تحت مظلة دساتري وطنية وبالشكل الذي 

يحدده القانون. يعترب مفهوم التمتع بحقوق املواطنة بشكل كامل 

ومتساوي مفهوم منحاز إىل مبادئ وقيم املساواة من املنظور 

األخالقي، كام ورد يف جميع الديانات الكربى، وكام جاء يف معايري 
حقوق اإلنسان العاملية.37

وتعترب قوانني الزواج والطالق والحضانة واملرياث والجنسية 

والعمل أساسية لضامن املساواة يف حقوق املواطنة، إذ أن املشرتك 

يف أعقاب هذه االنتفاضات، أثريت شواغل حول ردة الفعل السلبية 

عىل حقوق النساء، وتشمل الحقوق التي قدمتها النظم السابقة. 

لكن تستمر الناشطية النسائية يف البلدان املعرضة لتغريات سياسية 

غري مسبوقة، وال يزال حراك النساء السيايس واالجتامعي ملحوظاً 

يف سياق االحتجاجات التي جدت يف عام 2019 يف كل من الجزائر 

ولبنان والسودان. 

بينها قضايا االستقاللية القانونية للنساء. واألمر نفسه يرسي عىل 

الحقوق السياسية، فاملواطنة تشتمل عىل األقل عىل ثالثة مفاهيم 

متصلة ببعضها: حقوق الجنسية )مثل الهوية الوطنية والحق يف 

جواز سفر(، والحقوق الفردية األساسية )مثل الحق يف الزواج 

والطالق والحضانة والوصاية عىل األطفال( والحقوق السياسية 

)مثل الحق يف التصويت أو استحقاق الرتشح ملنصب حكومي(.38 

تاريخياً، كانت حقوق املواطنة امتياز خاص – نسبياً – للمواطنني 

الذكور بالدول العربية، مع توفر حقوق شخصية أكرب للرجال 

مقارنة بالنساء، يف كافة املجاالت األساسية املذكورة.

يجب فهم مفهوم املواطنة اآلخذ يف التطور مبنطقة الدول العربية 

يف سياق تعريف الدور الذي لعبته عالقات القرابة األبوية يف 

الحياة االجتامعية والسياسية يف املجتمعات العربية. فالثقافات 

العربية تقّدر العائلة املمتدة من جانب األب، وتعترب العائلة 
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املمتدة مجموعة قرابة كبرية مبنية عىل عالقات قوية تربط 

بني األقارب الذكور الذين بينهم صلة دم. ويف هذا البنيان، من 

التقليدي واملألوف تاريخياً أن يرعى األقارب الذكور قريباتهن 

ويقوموا بحاميتهن. تقدم العائلة املمتدة عىل الخط األبوي للنساء 

واألطفال الرعاية واألمن والهوية. لكن النساء كن خاضعات للرجال 

داخل هذه البنى: "ما أدى إىل الحد كثرياً من استقاللية النساء 

الشخصية، مع نزوع صالت القرابة إىل فرض االختيارات عىل الرجال 

وعىل النساء، بحسب األفضل للعائلة ككل، مع وجود قدر أكرب من 
التسلط تعاين منه النساء تحديداً".39

لقد عززت القوانني املعارصة من بنى القوة الذكورية هذه التي تدور 

حول العائلة.40 مثال عىل هذا هو قدرة األب عىل نقل الجنسية 

ألبنائه تلقائياً لدى والدتهم، وهو الحق الذي ما زالت النساء 

محرومات منه يف عدد من الدول العربية )انظر القسم 3.3.2(. 

39. انظر:
M. Charrad, “Unequal citizenship: Issues of gender justice in the Middle East and North Africa” (2007), p. 237.

40. السابق.

41. انظر:
Inter-Parliamentary Union (IPU), Women in Parliament in 2018: The Year in Review (Geneva, IPU, 2019).

42. انظر:
M. Shalaby, “Women’s Representation in the Middle East and North Africa”, Oxford Bibliographies, 25 October 2018.

43. انظر:
Hatoon al-Fassi, “Is female suffrage in the Gulf important?” (London School of Economics Middle East Centre, 2017).

44. انظر:
Kingdom of Saudi Arabia, Shura Council Law, Royal Decree no. A/91 (1992) as amended by Royal Decree no. A/44 of 29/2/1434 H (2013).

45. انظر:
E. Arampatzi, M. Burger, E. Ianchovichina, T. Röhricht, R. Veenhoven, Unhappy Development: Dissatisfaction with Life on the Eve of the Arab 

Spring, Policy Research Working Paper 7488 (Washington DC, World Bank, 2015).

2.2.3    المشاركة السياسية للمرأة

ال يزال متثيل النساء يف الهيئات الترشيعية مبنطقة الدول العربية 

من بني املعدالت األدىن يف العامل، إذ بلغ 18 باملئة يف 2018، مقارنة 

بـ 24 باملئة عىل مستوى العامل.41 هذا رغم أن النساء حصلن 

عىل الحق يف التصويت واملشاركة يف االنتخابات بدول عربية 

كثرية يف أواسط القرن العرشين.42 إل أن النساء يف دول الخليج 

حصلن مؤخراً عىل هذه الحقوق، بقيادة سلطنة عامن التي كانت 

أول دولة بالخليج تسمح للنساء بالحق يف التصويت والرتشح 

لالنتخابات الربملانية يف عام 1994. ثم سمحت السعودية للنساء 

بالتصويت واملشاركة يف االنتخابات البلدية يف عام 2015. 43 عىل أن 

هذا ميثل تحسناً كبرياً مقارنة بنسبة 11 باملئة يف عام 2011. وهذا 

يرجع أيضاً إىل التباين واالختالف عرب املنطقة. 

حاولت دول قليلة تجسري الفجوة بني الجنسني يف املجال السيايس 

عن طريق فرض آليات دستورية وانتخابية )كام يف الجزائر والعراق 

والسودان وتونس(، أو قرارات تنفيذية )كام يف السعودية حيث 

صدر أمر مليك بفرض كوتا 20 باملئة لصالح مشاركة النساء يف 

مجلس الشورى، يف عام 2012(.44 لكن تستمر العديد من الدول 

العربية يف التخلف عن الركب، ويف بعضها ما يعد من بني أقل 

نسب مشاركة النساء يف املجالس الترشيعية الوطنية، مقارنة 

باملستوى العاملي )مثل الكويت واليمن(. 

تم ذكر محدودية املشاركة السياسية للمرأة من ضمن العوامل 

املؤدية إىل اشتعال االنتفاضات يف عام 2011 ببعض الدول 

العربية.45 بالنسبة إىل الغالبية العظمى من النساء، فإن تزايد توفر 

املعرفة مل يحقق بعد تحسناً كبرياً يف قوى صناعة القرار القادرة 

عىل تشكيل حياتهن ومستقبل دولهّن.
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2.3.1    القوانين التي تعيق المساواة بين الجنسين والتنمية

ال تتمتع النساء عادة بنفس الحقوق القانونية املتاحة للرجال، فيام 

يخص إعالة األرسة، وتوفر الخدمات املالية، والسفر، وااللتحاق 

بالعمل، واملرياث، ومنح الجنسية لألطفال أو لألزواج. متثل القوانني 

ومامرسات تنفيذها معوقات تعرتض طريق تحقيق املساواة يف 

مشاركة النساء يف قوة العمل والحياة العامة. وتشمل القوانني 

التمييزية التي تسهم يف ضعف متكني النساء اجتامعياً واقتصادياً 

وتعرقل التنمية اإلنسانية والنمو االقتصادي مبنطقة الدول العربية 

ما ييل:

قوانني األحوال الشخصية

• تعترب قوانني األرسة يف أغلب الدول العربية أن الرجل هو املعيل 

لألرسة وتحيل ضمناً إىل أن دور املرأة هو الرتكيز عىل الواجبات 

املنزلية )انظر القسم 3.5.4(. ويف أغلب املجتمعات العربية تتم 

إدارة مواطنة النساء وعالقتهن بالدولة بوساطة من مؤسسة 

الوصاية الذكورية )القسم 3.5.3(. واملسؤولية القانونية املرتتبة 

عىل الزوج يف إعالة األرسة تنعم عليه بسلطة وتفرتض أن زوجته 

سوف تعتمد عليه مالياً، بدالً من السعي وراء مستقبل مهني أو 

وظيفة. 

• يعد الحق املمنوح حرصاً للزوج بأن يطلق الزوجة من طرف 

واحد بإلقاء ميني الطالق شفاهًة، والتزام الزوجة القانوين بطاعة 

زوجها، عقبة يف طريق دخول النساء قوة العمل )3.5.5(. 

• القوانني املتصلة بامللكية كثرياً ما تطالب بفصل األصول، بدالً من 

اعتبارها ملكية مشرتكة للطرفني، وأغلب األمالك تكون يف العادة 

باسم الزوج.47 وتسهم النساء مالياً يف نفقات األرسة بشكل مبارش 

وغري مبارش من خالل العمل غري مدفوع األجر وأعامل الرعاية. 

لكن تعاين النساء عموماً من الظلم يف تقسيم امللكية أثناء الزواج 

وبعد الطالق نظراً لعدم االعرتاف بإسهاماتهن أو إضفاء قيمة 

مالية عليها مبوجب القوانني )انظر 3.5.6(. 

• قوانني املواريث متيل لصالح الوارثني الذكور، مع ضعف تدابري 

الحامية املكفولة للنساء لتجنب خطر حرمانهن من املرياث يف 

عدة دول، وقد يكون هذا عن طريق الضغوط العائلية عىل 

النساء للتنازل عن حصتهن من املرياث وجراء أعامل "االستيالء 

عىل األرايض" التي ميارسها األقارب الذكور )انظر 3.5.6(.

قوانني العمل

• أغلب األنشطة االقتصادية للنساء ترتكز يف القطاع غري الرسمي. 

فقوانني العمل بشكل عام ال ترسي عىل العمل غري الرسمي، 

وتغيب عنها آليات اإلنصاف لصالح النساء الاليئ يتعرض لظروف 

عمل استغاللية يف القطاع غري الرسمي. 

• ويف العديد من الدول العربية، تعترب قوانني العمل السارية عىل 

العاملني بالقطاع الرسمي داعمة للنساء، لكن إنفاذ هذه القوانني 

غري متسق. تكفل قوانني العديد من الدول العربية نفس األجر 

عىل العمل املتساوي للرجال والنساء، وتقدم إجازات أمومة، 

وتتيح مرافق لرعاية األطفال )انظر 3.6.3، 3.6.4(. لكن من 

حيث املامرسة، تعاين هذه القوانني يف أحيان كثرية من ضعف 

التنفيذ، مع افتقار النساء لسبل اإلنصاف حال حرمانهن من 

2.3   القوانين والمعايير الخاصة بالنوع االجتماعي التي تعيق التنمية اإلنسانية

ُتقدر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أن التمييز بناء عىل النوع االجتامعي يف القوانني واملعايري 
االجتامعية ُيكلف اقتصادات منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 575 مليار دوالر سنوياً.46

46. انظر:
G. Ferrant and A. Kolev, The economic cost of gender-based discrimination in social institutions (Paris, OECD Development Centre, 2016).

47. انظر:
OECD, “Legal and social barriers holding back women’s empowerment in Middle East and North Africa”, 7 September 2017.
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تلك االمتيازات التي يتيحها القانون.48 كام أنه من املتوقع من 

النساء يف حاالت كثرية االضطالع بأدوار الرعاية يف أماكن العمل 

)وُيعرف هذا أيضاً بـ "العمل املنزيل بأماكن العمل"(.

• تعد خيارات العمل للنساء مقيدة بسبب املتطلبات التي تفرضها 

قواعد الوالية، حيث تضطر الزوجات للحصول عىل إذن األزواج 

للعمل والسفر مبوجب هذا النظام )انظر 3.5.3(، وبسبب القوانني 

التي تقيد أنواع العمل التي ميكنهن املشاركة فيها )انظر 3.6.2(. 

تثبط هذه العوامل من عزم أصحاب العمل عن توظيف أو ترقية 

النساء، وتحد من قدرة النساء عىل املنافسة عىل الوظائف املتاحة.

• يف أغلب الحاالت، تعد استحقاقات إجازة األمومة مكفولة للنساء 

يف األعامل الرسمية، لكن هذه االستحقاقات ما زالت يف األغلب 

األعم تحت عتبة املعايري الدولية، التي تحدد إجازة األمومة 

بواقع 14 أسبوعاً. كام أن القواعد القانونية الخاصة بإجازة األب 

غري مالمئة أو كافية ملساهمة األب يف رعاية الطفل )انظر 3.6.4(. 

ويف حاالت عديدة، تكون إجازة األمومة مسؤولية أصحاب 

العمل، ال مسؤولية الحكومة. وهذه الكلفة املرتتبة عىل صاحب 

العمل ال تشجع الرشكات عىل توظيف النساء.

• يف السابق، تم تقديم سن التقاعد املبكرة للنساء بقصد حامية 

النساء، لكن األثر طويل األجل لهذه القوانني سهام يف إجحاف 

حقوق النساء، إذ أصبحن يخرجن من قوة العمل يف سن أصغر من 

الرجال )عىل سبيل املثال: سن التقاعد للنساء يف األردن والسعودية 

هو 55 سنة و60 سنة للرجال( مام يحرم النساء من فرص الرتقي 
ويقلل أعداد النساء يف مناصب القيادة وصناعة القرار.49

• ومتيز بعض أنظمة العمل ضد النساء بسبب الرشوط املفروضة 

عىل استحقاقات العمل غري مدفوع األجر. عىل سبيل املثال، فإن 

رضائب واستحقاقات العمل لألرس عادة ما تعطى للرجال. حيث 

ال ُيتاح للمرأة، عادة، الحصول عىل هذه االستحقاقات إال إذا تم 

االعرتاف بها بشكل قانوين بصفتها "معيلة األرسة"، وهو املصطلح 

الذي ُيعرف عادة بشكل ضيق ويقترص عىل الحاالت التي تكون 

فيها املرأة أرملة، أو حال أثبتت أن زوجها مقعد عن العمل. إن 

عدم توفر هذه االستحقاقات، يقلل من دخل املرأة، حتى ولو 

كانت تشغل نفس الوظيفة التي يشغلها الرجل.50 كام أن الحامية 

القانونية قارصة، فيام يتعلق بالتمييز يف ظروف ورشوط الوظائف 

املتاحة للنساء، وفيام يتعلق بتوفر فرص الرتقية ومعاش التقاعد 

واالستحقاقات األخرى التي يتمتع بها الرجال، فضاًل عن عدم 

الحامية من الفصل من العمل حال عدم تأدية واجبات غري رسمية 

مل يرد ذكرها يف عقد العمل.

تدابري الحامية القانونية من العنف الجنيس والتحرش

• يف حني تم إحراز بعض التقدم يف التصدي للتحرش الجنيس والعنف 

الجنيس يف أماكن العمل، من خالل ترشيعات سنتها بعض الدول 

)انظر 3.4.5 و3.6.5(، فإن تدابري الصحة والسالمة لحامية للنساء 

يف مكان العمل ضعيفة التنفيذ يف أغلب األحيان.51 واحتامالت بقاء 

النساء يف العمل تصبح أقل إذا كان مكان العمل غري آمن لهن.

• تعاين الكثري من النساء يف هذه املنطقة للعثور عىل وسائل مواصالت 

آمنة ألماكن العمل ومنها. ال تزال قوانني العمل ومامرسات إنفاذها 

قارصة عن التصدي بالقدر الكايف للتحرش الجنيس الذي تتعرض له 

النساء يف األماكن العامة، مثل محطات املواصالت العامة والقطارات 

والحافالت، وعدم وجود سائقات لوسائل املواصالت العامة، مع 

اإلخفاق يف إتاحة مرافق نقل منفصلة للنساء، كتوفر عربات قطار 
نسائية أو سيارات أجرة للنساء.52

48. انظر:
Euro-Mediterranean Network of Economic Studies (EMNES), Institutions and Labour Markets in the Southern Mediterranean Countries: A Survey 

of Egypt, Jordan, Morocco & Tunisia (EMNES, 2017).

49. تم تعریف سن التقاعد بقانون الضامن االجتامعي يف األردن، ولیس يف قانون العمل. انظر:
Trading Economics, “Retirement Age: Saudi Arabia” (2019). Available from https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/retirement-age-
women; ILO, “Social Protection: Jordan” (2017). Available from https://www.social- protection.org/gimi/ShowCountryProfile.action?iso=JO

50. انظر:
World Bank, Gender and Development in the Middle East and North Africa (Washington DC, World Bank, 2004).

51. انظر:
World Bank, Hashemite Kingdom of Jordan: Understanding How Gender Norms in MENA Impact Female Employment Outcomes (Washington 

DC, World Bank, 2018).

52. انظر:
Bessma Momani, Equality and the Economy: Why the Arab World Should Employ More Women: Policy Briefing (Washington and Doha, 

Brookings Institute, 2016).
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53. انظر:
World Bank, Gender and Development in the Middle East and North Africa (Washington DC, World Bank, 2004).

54. انظر:
UNDP, Youth and the Prospects for Human Development in a Changing Reality: Arab Human Development Report 2016 (New York, UNDP, 2016), 

p. 93. 

55. انظر:
World Bank, Egypt: Women Economic Empowerment Study (Washington DC, World Bank, 2019), p. 32.

56. السابق. وانظر أیضا:
UN-Habitat, Women and Land in the Muslim World: Pathways to increase access to land for the realization of development, peace and 

human rights (Nairobi, UN-Habitat, 2018) (HS/043/18E), p. 60.

2.3.2    معايير النوع االجتماعي التي تمثل عوائق لتحقق المساواة بين الجنسين والتنمية

تعكس األطر القانونية التمييزية يف واقع األمر قيم محافظة حول 

املساواة بني الجنسني، منها التقاليد الخاصة بتزويج القارصات، 

وأن أغلب إسهام املرأة يف األرسة واملجتمع يتمثل يف العمل املنزيل 

واألمومة، واعتبار الرجل معيل األرسة دامئاً، واعتامد الزوجة عىل 

زوجها يف اإلنفاق، ومسؤولية الرجل عن إعالة وحامية زوجته 

وأرسته، مبا يربر سلطته وسيطرته عىل تعامالت زوجته يف املجال 

العام. هذه القيم تركز عىل تصورات "رشف األرسة"، التي تستند 

عىل حامية سمعة النساء والفتيات، مبا يشمل التضييق عليهن يف 
التعامالت االجتامعية بني الرجال والنساء.53

ويف املجتمعات املحلية التي تستمر فيها نظم الوالية التقليدية 

للذكور عىل النساء البالغات )انظر 3.5.3(، ففي العادة هناك 

توقع بأن تكون املرأة يف املجال العام برفقة قريبها الذكر أو أال 

تخرج للمجال العام إال مبوافقته، ويكون مبثابة وليها عندما تلجأ 

إىل الرشطة أو تزور البنوك أو املحاكم. مطالب والية الرجل إلجراء 

التعامالت الرسمية هي تقليد عريف أكرث منها مطلب قانوين، لكنها 

تعرقل حصول النساء عىل خدمات منظومة القضاء، لإلبالغ عن 

العنف األرسي )ال سيام إذا كان الويل هو الشخص امليسء للمرأة( 

وقد متنع املرأة من الذهاب إىل املحاكم إذا كانت تشعر برضورة 

أن يرافقها يف تنقالتها قريب ذكر.

إن األدوار املرتبطة بالتمييز بني الجنسني واملصاحبة للمعايري 

التقليدية املذكورة تحد من قدرة املرأة عىل صناعة القرار، ومن ثم 

تحد من فرصها االقتصادية، مبا يشمل اختيارها لنوع العمل الذي 

تريده وما إذا كانت ترغب يف عمل مدفوع األجر. وكثرياً ما يرتكز 

عمل النساء الرسمي يف القطاع العام.54 ففي األردن عىل سبيل املثال، 

تبني أن 82 باملئة من الوظائف التي تشغلها النساء مرتكزة يف القطاع 

العام. ومثة سبب آخر هو أن النساء يتحملن عبء هذه األعامل 

أكرث. ُتظهر نتائج استطالع رأي أجري يف مرص أن األعامل غري مدفوعة 

األجر تسود بقوة وبنسبة أعىل بكثري يف أوساط النساء، حيث أفادت 

91 باملئة من النساء املشموالت باالستطالع بأنهن ينفقن وقتاً يف 

األعامل املنزلية غري مدفوعة األجر، مقارنة بـ 26 باملئة فقط من 

الرجال.55 وهناك عامل إضايف يسهم يف الحرمان من االستقاللية 

االقتصادية، هو أن النساء عادة ما ُيستبعدن من عقود األمالك 

واتفاقات اإليجار، ما يجعلهن يف وضع هش اقتصادياً.56 

تسهم الديانات األكرث انتشاراً يف املنطقة يف تشكل القيم 

واملعتقدات والسلوكيات والتقاليد، حول األدوار التي يجب أن 

يلعبها كل من النساء والرجال يف األرسة ويف املجال العام. وتتباين 

اآلراء يف كل من الديانات الكربى حول دور املرأة يف املجتمع، إذ 

ترتاوح بني اآلراء الدينية األصولية املحافظة للغاية، واآلراء الحداثية 

التقدمية. تؤثر التقاليد الدينية عىل التوجهات واآلراء إزاء دور 

املرأة يف األرسة، ونوعيات الوظائف املناسبة للنساء، وما إذا كان 

ميكن للمرأة السعي إىل فرص تعليمية أعىل أو أدوار قيادية يف 

الحياة العامة. وتنعكس القيم الدينية يف األطر القانونية، ال سيام 

التي ترسي منها عىل الحياة األرسية وقضايا األحوال الشخصية. إال 

أن القيم ليست جامدة وثابتة، وتتغري التفسريات الدينية مع مرور 

الزمن. وبينام يستمر االلتزام بالقيم املحافظة املرتبطة باملساواة 

بني الجنسني يف أوساط مختلف مجتمعات امللتزمني دينياً يف 

مختلف أنحاء املنطقة، فإن هذه التوجهات واآلراء آخذة يف التغري، 

ويتحقق هذا يف بعض الدول من خالل الدعم الحكومي إلصالح 

القوانني املتصلة بتمكني املرأة واملساواة بني الجنسني.
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أجرى "االستبيان الدويل للرجال واملساواة بني الجنسني" 

)IMAGES( استطالعاً يف الفرتة 2017-2016 يف أربع دول عربية 

)دولة فلسطني، وبعض مناطق مرص ولبنان، ومنطقة إدارية 

واحدة يف املغرب(. استندت الدراسة إىل مقابالت مع 10 آالف 

رجل وامرأة. توصل االستطالع إىل أن أغلب الرجال الذين متت 

مقابلتهم يؤيدون باقة واسعة من التوجهات واآلراء املجحفة، منها 

عىل سبيل املثال الرأي القائل بأن الدور األهم للمرأة هو أن ترعى 
البيت.57

ُتعد التوجهات واآلراء املنطوية عىل الالمساواة محددة لتوقعات 

الرجال مبراقبة حياة املرأة والسيطرة عليها، عىل سبيل املثال من 

خالل السيطرة عىل ترتديه الزوجات ومتى ميكنهن الخروج من 

البيت، وهذا يف خرق لحقوق املرأة األساسية يف الكرامة واألمن 

الشخيص. يشعر الكثري من الرجال بضغوط لتويل هذه األدوار، 

بسبب القيم املحافظة املرتبطة باملساواة بني الجنسني التي ترض 

بالنساء والرجال عىل السواء، وبعالقاتهم األرسية وبرفاه أطفالهم. 

وتتزايد القناعة باعتبار هذه القيم غري متسقة، مع تغرّي التوجهات 

املجتمعية ملن يعيشون مبناطق شهدت تحديثاً وتغرياً رسيعاً.

لقد توصل استطالع IMAGES إىل أن هناك باقة واسعة من اآلراء 

التي يعتنقها الرجال حول األدوار املرتبطة بالتمييز ضد املرأة، مع 

وصف بعض الرجال للعنف الزوجي بصفته يشء من املايض، إذ 

قالوا إن التحسن يف وضع النساء جعل هذا العنف أقل قبوالً.58 

ويف حني علينا التحيل ببعض الحذر يف الخروج بالنتائج من بحث 

رّكز عىل اآلراء ال عىل السلوكيات، فمن الواضح أن القيم املرتبطة 

بالنوع االجتامعي تتغري مع تغري املجتمعات واالقتصادات.

أفادت دراسة IMAGES بأن ربع الرجال أو أقل، الذين تم إجراء 

االستطالع معهم، يؤيدون عىل األقل بعض جوانب املساواة بني 

الجنسني ومتكني املرأة. والعوامل املصاحبة ملا يبدو أنها توجهات 

الرجل اإليجابية تجاه املساواة بني الجنسني تشمل مستوى 

التعليم، وتأثري العائلة، والظروف الحياتية. يظهر البحث أيضاً أن 

الرجال يقولون إنهم يشاركون يف أعامل الرعاية يف البيت. ويف 

حني أن أغلب النساء يشاركن الرجال يف هذه اآلراء والتوجهات، 

فإن الشابات ينزعن أكرث إىل تبني آراء أكرث تقدمية.59 رصد مؤلفو 

التقرير املذكور أن "النساء الشابات باملنطقة يتقن إىل مزيد 

من املساواة، لكن الرجال ال يشاركونهن هذه املطامح أو هم 
يدعموها".60

إن للقيم املحافظة أثر كبري عىل تحقيق عدالة النوع االجتامعي. 

يرسي هذا عىل السياسات الوطنية وعىل األمور الشخصية عىل 

السواء. فهذه القيم تؤثر عىل األجندات الترشيعية، وتهيئ 

للمعوقات التي تعرتض تنفيذ أو إنفاذ القوانني املصممة لتعزيز 

املساواة بني الجنسني، وتسمح للجناة يف جرائم العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي باإلفالت من العقاب، وتقوض من تقديم 

الخدمات. فعىل املستوى الكبري، أثرت القيم املحافظة سلباً عىل 

تبني املواثيق الدولية، كام يظهر من التحفظات املدخلة عىل 

اتفاقية سيداو من قبل أغلب دول املنطقة، ال سيام املادة 2 التي 

تطالب الدول بإدانة التمييز ضد النساء بجميع صوره، واملادة 9 

الخاصة باملساواة يف حقوق الجنسية، واملادة 15 املتعلقة باملساواة 

أمام القانون، واملادة 16 حول املساواة يف الزواج والحياة األرسية 

)انظر 3.2(.

58. السابق، ص 82.

59. السابق، ص 15.

60. السابق، ص 16.
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2.4.1   عوامل الضعف المؤسسي في قطاعي القانون والقضاء

بينام تضيق فجوة التعليم بني الرجال والنساء يف أغلب الدول 

العربية، فال تزال األمية مشكلة يف بعض الدول، ال سيام بالنسبة 

للنساء الفقريات يف املناطق الريفية، ويف الغالب تكون املعلومات 

الخاصة بالقوانني واإلجراءات القانونية معقدة وال يسهل فهمها 

أو الوصول إليها، فحتى عندما تتوفر الحقوق للنساء والفتيات يف 

الترشيعات، ال يعلمن بها. وهناك نقص يف املعلومات املخصصة 

للنساء والفتيات حول الخيارات القانونية املتوفرة لهن حال طلنب 

الحامية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، أو تحصيل 

حقوقهن يف الوظيفة أو التعليم أو الجنسية أو املرياث، أو يف سياق 

تسوية الخالفات العائلية.

وال تستجيب إدارة منظومة العدالة يف أغلب الدول بشكل جيد 

لالختالفات يف احتياجات الرجال والنساء. ويعني نقص تدريب 

املسؤولني املشاركني يف إدارة العدالة حول قضايا النوع االجتامعي 

أنهم عادة ما يفتقرون إىل الفهم الكايف للتطورات األخرية يف 

القانون، التي تؤثر عىل النساء، مثل إصالحات قوانني األحوال 

الشخصية وقوانني العقوبات، واملواد والبنود الجديدة الخاصة 

بالعنف األرسي. يفتقر القضاة ورجال الرشطة واالدعاء العام 

يف العادة للفهم الكايف لحساسيات العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي وكيفية تطبيق القانون بشكل يكفل املساواة والعدالة 

للنساء. وكثرياً ما تكون النساء غري ممثالت كعامالت بالقدر الكايف 

يف االدعاء والرشطة، ويف العمل باملحاكم.61 قد تفتقر النساء إىل 

الثقة يف الحصول عىل محاكامت عادلة من املحاكم التي يكرث بها 

الرجال، ألن القضاة – عىل عكس القاضيات – كثرياً ما يلتزمون 
بالتفسريات املحافظة للقانون، بناء عىل التقاليد والدين.62

بذلت بعض الدول مؤخراً جهوداً لزيادة عدد ضابطات الرشطة 

والعامالت يف االدعاء العام، ويف تشكيل وحدات خاصة تتعامل مع 

حاالت العنف ضد النساء.63 وتدير بعض منظامت املجتمع املدين 

مراكز طبية-قانونية، حيث ميكن الحصول عىل الرعاية الصحية 

واملساعدة القانونية. أسفرت هذه املقاربة عن زيادة أعداد 

املالحقات القضائية واإلدانات، وإن كان التحدي األسايس يتمثل يف 

إمكانية ضامن استدامة هذه الحلول، مبا أنها تعتمد يف العادة عىل 

متويل املانحني.64 هناك عدد كبري من الدول العربية التي أسست 

أيضاً مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان،65 وتعد يف بعض الحاالت 

بديلة للمحاكم، فيام يتعلق بالسعي لإلنصاف عىل انتهاكات 

حقوق اإلنسان.

وتعترب نفقات الخدمات القانونية والقضائية عقبة كبرية أخرى 

تعرتض النساء والرجال الفقراء الذين يلتمسون العدالة عرب نظام 

العدالة الرسمي. بشكل عام، تعد قدرة النساء عىل االستفادة من 

املوارد املالية ألرسهّن محدودة، وقد تحجم املرأة عن رفع دعاوى 

2.4   معوقات الوصول إلى العدالة

61. انظر:
S. Barakat (2018), The Cost of Justice, exploratory assessment on women’s access to justice in Lebanon, Jordan, Egypt and Yemen (Oxford, 

Oxfam International, 2018).

62. انظر:
UNDP, 2005 Arab Human Development Report (New York, UNDP, 2006), p. 197. 

63. انظر:
OECD and CAWTAR, Women in public life: Gender, law and policy in the Middle East and North Africa (OECD, 2014), p. 261.

64. انظر:
ESCWA, Institutional Mechanisms for Gender Accountability in the Arab Region (Beirut, ESCWA, 2017) (E/ESCWA/ECW/2017/Technical Paper.3).

65. الجزائر )املجلس الوطني لحقوق اإلنسان(، البحرین )املؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسان(، مرص )املجلس القومي لحقوق اإلنسان(، جیبويت )املجلس

الوطني لحقوق اإلنسان(، العراق )املفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان(، األردن )املركز الوطني لحقوق اإلنسان)، لیبیا (املجلس الوطني للحریات العامة  وحقوق 

اإلنسان(، املغرب )املجلس الوطني لحقوق اإلنسان(، عامن )اللجنة العامنیة لحقوق اإلنسان(، دولة فلسطین (الھیئة املستقلة لحقوق اإلنسان(، قطر )اللجنة 

الوطنیة لحقوق اإلنسان(، السودان )املفوضیة القومیة لحقوق اإلنسان(، تونس )اللجنة العلیا لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة(. منح التحالف العاملي 

ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنیة – امتثاالً ملبادئ باریس – الوضع أ لخمس من مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنیة املذكورة )يف مرص واألردن واملغرب ودولة 

فلسطین وقطر(، وحصلت 6 مؤسسات أخرى عىل الوضع ب )الجزائر، البحرین، العراق، لیبیا، عامن، تونس(. وما زالت جیبويت والسودان مل تطلبا التصدیق.
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باملحاكم بسبب التكاليف. وال تعد خدمات املساعدة القانونية 

الحكومية ممولة جيداً يف الدول العربية وتتباين جودتها من دولة 

ألخرى. ولدى توفر املساعدة القانونية املمولة حكومياً، تكون يف 

العادة رشوط االستفادة منها مشددة. ويف بعض الدول، ال تتوفر 

املساعدة القانونية املمولة حكومياً إال للمدعى عليهم يف القضايا 

الجنائية. 

ومؤخراً، طرأ تحسن تدريجي عىل حصول النساء عىل خدمات يف 

اإلجراءات املرتبطة بالقضاء. وُتقدم خدمات املساعدة القانونية يف 

بعض الدول للنساء عرب مزيج من الخدمات الحكومية، والنقابية، 

و/أو منظامت املجتمع املدين )البحرين، مرص، العراق، األردن، 

لبنان، دولة فلسطني، سوريا، تونس(.66 وتقدم بعض منظامت 

املجتمع املدين مساعدة قانونية يف املناطق الفقرية واملترضرة من 

النزاعات. عىل سبيل املثال، ففي الضفة الغربية )دولة فلسطني( 

توجد منظامت مجتمع مدين تقدم خدمات مشورة قانونية، ومتثيل 

يف املحاكم، ودعم اجتامعي ودعم لحاالت الطوارئ ومالجئ لإلقامة 

ملدد طويلة. ويف الصومال، تقدم منظامت املجتمع املدين مساعدة 

قانونية يف متثيل املوكلني باملحاكم، ومساعدة الناجيات من العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي يف املالحقات القضائية باملحاكم، ويف 
التمثيل يف تسوية النزاعات بصور بديلة عن طريق النظام العريف.67

وهناك دراسة حول معدالت الحصول عىل العدالة يف مرص واألردن 

ولبنان واليمن، توصلت إىل أن النساء يذهنب إىل املحكمة يف قضايا 

األحوال الشخصية كمالذ أخري فقط، وأن القيم املرتبطة بالنوع 

االجتامعي ال تزال تصم النساء الاليئ يطالنب بحقوقهن القانونية عرب 

املحاكم.68 توصلت الدراسة أيضاً إىل أن تحسني الخدمات املتاحة 

للنساء يف نظم القضاء هذه ما زال أمراً غائباً إىل حد بعيد، وأن 

القضاة مل يفهموا جيداً الحقائق االجتامعية املختلفة التي تواجه 

كل من الرجال والنساء. ولقد تعاونت منظامت املجتمع املدين 

مع املحاكم ونقابات املحامني لدعم النساء امللتمسات للعدالة عرب 

املحاكم، لكن ال يزال أثر هذه التدابري مقترصاً عىل حاالت فردية، 

وال تزال مراعاة القضاء للمنظور النسايئ يف األحكام نادرة الحدوث.

ويف بعض السياقات – مبا يف ذلك يف الدول التي انهارت فيها 

سيادة القانون بسبب النزاعات أو باملناطق النائية التي تغيب 

عنها املحاكم الرسمية – يعتمد السكان عىل القانون العريف. عادة 

ما تعزز آليات العدالة العرفية من التقاليد القامئة املتمثلة يف 

الهيمنة الذكورية.69 عىل سبيل املثال، يف أجزاء من الصومال واليمن 

والسودان وجيبويت يعتمد أغلب الناس عىل آليات القانون العريف 

التي ُتدار حرصاً عىل يد رجال كبار يف السن، يقدرون كثرياً اإلجامع، 

والحلول الوسط، ويسعون إىل تقليل الوصم االجتامعي. نتيجة 

الختالل القوى بني الناجيات والجناة، تعد هذه النظم العرفية غري 

مناسبة متاماً للتعامل مع العنف القائم عىل النوع االجتامعي، وال 

تتمكن هذه النظم العرفية يف األغلب من تقديم الحامية للنساء 

والفتيات، ال سيام الالجئات منهن أو النازحات داخلياً، أو املنتميات 
إىل مجموعات مهمشة أخرى.70

66. انظر:
P. Prettitore, Delivery of justice sector services to the poor: How are Middle East governments addressing gaps? (Washington DC, World Bank, 

2013); S. Barakat, The Cost of Justice: Exploratory assessment on women’s access to Justice in Lebanon, Jordan, Egypt and Yemen (Oxford, 
Oxfam International, 2018); OECD, Centre of Arab Women for Training and Research, Women in public life: Gender, law and policy in the 

Middle East and North Africa (OECD, 2014), p. 253.

67. انظر:
Legal Action Worldwide, Legal Aid Providers Supporting Gender Based Violence Survivors in Somalia (Legal Action Worldwide, UNFPA, UNDP, 

2014). 

68. انظر:
S. Barakat, The Cost of Justice: exploratory assessment on women’s access to justice in Lebanon, Jordan, Egypt and Yemen (Oxford, Oxfam 

International, 2018).

69. انظر:
ESCWA, The state of gender justice in the Arab region (2017), p. 28.

70. السابق، وانظر:
Ibid; Legal Action Worldwide, Legal Aid Providers Supporting Gender Based Violence Survivors in Somalia (Legal Action Worldwide, UNFPA, 

UNDP, 2014), p. 18.
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2.4.2    مشاركة المرأة في القضاء

ال يوجد ما مينع قانونياً دخول النساء سلك القضاء والتدرج والرتقي 

فيه، يف أي من الدول العربية. إال أن القيم املحافظة املرتبطة 

بالنوع االجتامعي، والتوقعات االجتامعية القامئة حول أدوار املرأة 

يف املجتمع قادرة عىل منع النساء من السعي يف مسار وظيفي 

بالسلك القضايئ، أو الرتقي يف السلم القضايئ عىل مناصبه الرفيعة. 

ويف جميع الدول العربية تبني أن "نسبة النساء يف القضاء تقل يف 

املناصب الوظيفية القضائية األعىل. هناك نساء أقل يخدمن يف 

املحاكم األعىل درجة مقارنة باملحاكم األقل درجة، التي يبدأ فيها 

القضاة يف العادة مسريتهم الوظيفية".71 وهناك ارتباط متزايد بني 

مشاركة النساء يف القضاء ومشاركتهن يف مجاالت الحياة العامة 
األخرى يف منطقة الدول العربية.72

وتشمل العوامل التي تسهم يف تدين نسبة مشاركة النساء يف 

القضاء ما ييل: ضعف االلتزام باملساواة بني الجنسني يف الترشيعات 

الوطنية وأطر السياسات؛ انتشار املبادئ الدينية املحافظة؛ تدين 

مستويات الشفافية واالفتقار إىل النزاهة يف التعيينات؛ عبء 

أعامل الرعاية غري مدفوعة األجر املرتتبة عىل النساء، والعمل 

املنزيل؛ استمرار التنميط الجنساين؛ الدعم غري املنظم من اآلليات 

الوطنية للمرأة واملجتمع املدين. وكثرياً ما ترض قواعد التعيني 

والتدرج الوظيفي بالنساء ألنها ال تراعي أن النساء ال ميكنهن يف 

أغلب األحيان مامرسة املحاماة لفرتات تضاهي طول فرتات مامرسة 

املحامني الرجال للمهنة، ما يرجئ من قدرتهن عىل دخول السلك 
القضايئ.73

لكن رغم هذه املعوقات، يتزايد تواجد النساء بالقضاء يف بعض 

الدول العربية. فقد بلغت نسبة النساء املشتغالت بالقضاء يف لبنان 

49.3 باملئة. كام أن الجزائر )42 باملئة( وتونس )43.1 باملئة( متيض 

يف االتجاه الصحيح لتحقيق املساواة بني الجنسني يف التعيينات 

بالقضاء. وهناك دول أخرى شهدت زيادة يف عدد القاضيات، ومنها 

جيبويت )38.6 باملئة( واألردن )22 باملئة( واملغرب )23.5 باملئة(.74 

وقد عينت دولة فلسطني قاضيات باملحاكم الرشعية، مبوجب قرار 

رئايس صدر يف عام 2009. ويف عام 2018 كانت هناك 4 نساء 

)3 قاضيات ومدعية( يعملن باملحاكم الرشعية بدولة فلسطني. 

السودان هو البلد الوحيد الذي لديه تاريخ طويل من عمل النساء 

كقاضيات، ال سيام باملحاكم الرشعية. ويف تطور تاريخي، تم تعيني 
قاضية باملحكمة العليا كرئيسة للقضاء السوداين يف عام 2019. 75

ولقد ساعدت نظم الكوتا يف تحسني مشاركة النساء يف القضاء. عىل 

سبيل املثال فإن من بني األهداف االسرتاتيجية الوطنية األردنية 

للمرأة 2017-2013 تحقيق تواجد نسايئ يف القضاء بنسبة 20 

باملئة. تم إنجاز هذا الهدف عام 2015، لكن املجلس القضايئ وضع 

هدفاً جديداً لزيادة نسبة النساء يف القضاء إىل 25 باملئة. وبعض 

الدول مثل البحرين واألردن تشجع بشكل إيجايب عىل مشاركة 

النساء يف مؤسسات الدراسات القضائية التابعة للدولة، ونفذت 

برامج "قاضيات املستقبل" الذي أسفر عن زيادة حجم املشاركة 
النسائية يف السلك القضايئ.76

71. انظر:
ESCWA, Women in the Judiciary in the Arab States: Removing Barriers, Increasing Numbers (Beirut, ESCWA, 2019), (E/ESCWA/ECW/2019/2), p. 32.

72. السابق، ص 37.

73. ملزید من التفاصیل انظر: السابق.

74. السابق.

75. انظر:

Sudan appoints its first woman Chief Justice”, Dabanga Sudan, 10 October 2019.

76. للمزید، انظر:
ESCWA, Policy Brief: Women in the Judiciary: A Stepping Stone towards Gender Justice, (ESCWA, Beirut, 2018) (E/ESCWA/ECW/2018/Brief.1), pp. 10-11.

77. مثال:
CAWTAR, Regional Training Kit for Trainers on Building Capacities of Service while Working on Gender-Based Violence Elimination (Tunis, 

CAWTAR, 2016).
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وهناك عدة مبادرات عىل املستوى اإلقليمي لتطوير شبكات 

القاضيات، ولعمل التدريبات واألنشطة التعليمية املعنية بقضايا 

النوع االجتامعي والقضاء، بقيادة منظامت مثل الشبكة القانونية 

للنساء العربيات، ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث،77 ولجنة 
القانونيني الدولية،78 واملنظمة الدولية لقانون التنمية.79

77. مثال:
CAWTAR, Regional Training Kit for Trainers on Building Capacities of Service while Working on Gender-Based Violence Elimination (Tunis, 

CAWTAR, 2016).

78. انظر:
International Commission of Jurists, https://www.icj.org/regions/middle-east-and-north-africa/

79. انظر:
International Development Law Organization, https://www.idlo.int/strengthening-women-judges-southern-and-eastern- mediterranean-region

80. انظر:
Georgetown Institute for Women, Peace and Security (GIWPS) and Peace Research Institute Oslo (PRIO), Women, Peace and Security Index 

2017/18: Tracking Sustainable Peace through Inclusion, Justice, and Security for Women (Washington DC, GIWPS and PRIO, 2017), p. 11

2.5.1   النزاعات واالحتالل والالمساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع االجتماعي

شهدت منطقة الدول العربية عىل مدار العقد املايض عدداً من 

النزاعات التي أدت إىل تزايد معدالت العنف ضد النساء والفتيات. 

يستفيد الجناة الذين يرتكبون أعامل عنف من تزايد معدالت 

اإلفالت من العقاب يف سياق النزاع، مع توفر آليات رسمية قضائية 

قليلة للتخفيف من األرضار. ويقرتن هذا بالنزوح، الذي يزيد من 

معدالت العرضة للخطر. ويف سياق كهذا، يصبح توفر العدالة 

للنساء والفتيات مسألة صعبة ومراوغة.

تؤدي النزاعات العنيفة والنزوح واالحتالل إىل مفاقمة أوجه 

الالمساواة بني الجنسني.80 فأثناء النزاع وظروف النزوح 

واالضطرابات السياسية الكربى، تنهار سيادة القانون. يصبح هذا 

مقلقاً بصورة خاصة يف السياقات التي متيز فيها آليات القانون 

وإنفاذه ضد النساء يف أوقات االستقرار. ويف فرتات النزاع، عادة 

ما تعيل الدول من أولوية التعامل مع تزايد العنف املسلح 

ومقتضيات حامية الدولة، بدالً من الرتكيز عىل تعزيز املساواة بني 

الجنسني والحامية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي. لقد 

أدى العنف يف بعض الدول مثل العراق وليبيا والصومال واليمن إىل 

تشظي سيايس داخل الدولة، أسفر بدوره عن تباين كبري يف درجة 

متتع النساء والفتيات بحقوقهن بحسب املنطقة الجغرافية، ويحدد 

هذا جزئياً بناء عىل الطرف الذي يسيطر عىل الوضع سياسياً يف كل 

منطقة من مناطق الدولة.

كام شهدت املناطق املتأثرة بالنزاعات يف منطقة الدول العربية 

أشكاالً جديدة وغاشمة من العنف الجنيس والعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي. فالنزاعات يف العراق وسوريا والصومال شهدت 

تزايد معدالت االغتصاب واألذى الجنيس واالسرتقاق الجنيس 

كأسلحة للحرب. ويستمر األطراف التابعون للدول وغري التابعني 

لدول يف استغالل أجساد النساء كحطب لنار النزاعات، سواء 

لتحقيق املكسب املايل أو كحافز النضامم مجندين جدد ومقاتلني 

أجانب. إن االستخدام املمنهج لالسرتقاق الجنيس واالغتصاب 

واألذى الجنيس والزواج القرسي بحق النساء والفتيات، من قبل 

تنظيم "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" )داعش( تم تقنينه 

وتعميمه. تؤدي مأسسة هذه االنتهاكات إىل تطبيع هذه األعامل 

يف مرحلة العودة إىل االستقرار.

2.5   عدالة النوع االجتماعي في سياق النزاعات
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81. قرار مجلس األمن 2467 املعني باملرأة والسالم واألمن: العنف الجنيس يف النزاعات. 23 أبریل/نیسان 2019 )نیویورك، مجلس األمن، 2019(،

)S/RES/2467 )2019((. 

82. انظر:
United Nations Children’s Fund (UNICEF) Middle East and North Africa Regional Office and the International Center for Research on Women 

(IRCW), Child Marriage in the Middle East and North Africa (UNICEF, Amman, 2017).

83. السابق.

84. انظر:
G. Somari, “Syrian Refugee Women’s Health in Lebanon, Turkey, and Jordan and Recommendations for Improved Practice” World Medical and 

Health Policy, vol. 9, no. 2 (2017), pp. 255-274.

85. انظر:
ESCWA, Social and Economic Situation of Palestinian Women and Girls (July 2016 – June 2018) (Beirut, ESCWA, 2018) (E/ESCWA/ECW/2019/

TP.2), pp. 21-22.

رمبا أيضاً يرتبط االسرتقاق الجنيس للنساء والفتيات أثناء النزاعات 

بتزايد معدالت زواج األطفال يف املنطقة.82 لقد قنن تنظيم داعش 

زواج األطفال والزواج القرسي باألرايض التي احتلها يف العراق 

وسوريا. وباملثل، يف الصومال، روج تنظيم الشباب لزواج األطفال 

كمامرسة مقننة يف أوساط مقاتيل التنظيم. بالنسبة للفتيات 

والشابات غري املجربات عىل الزواج، فهناك الخوف املاثل من 

االغتصاب أو والدة أطفال دون الزواج، فتختار العائالت تزويج 

الطفالت كآلية تكيف لحاميتهن أثناء النزاعات، وإن كانت آلية 

سلبية. نرى هذا يف املجتمعات املترضرة من النزاع يف اليمن ويف 

أوساط الالجئني السوريني يف لبنان واألردن، حيث يتزايد تزويج 
الفتيات قبل بلوغ سن 18 عاماً.83

وبالنسبة إىل النساء النازحات داخلياً والالجئات، فال توجد 

ضامنات قانونية لحصولهن عىل الرعاية الصحية، وحيث تتواجد 

وُتقدم الخدمات، فقد تكون مكلفة مادياً. وقد تتعرض النساء 

والفتيات – وبينهن الناجيات من االغتصاب – للحرمان من 

الوصول والحصول عىل الخدمات الصحية األساسية، وتشمل موانع 

الحمل ورعاية اإلجهاض. ويف حالة الالجئات السوريات، ُتظهر 

البحوث تزايد معدالت العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي، وانحسار معدالت استخدام موانع الحمل، واضطرابات 

الدورة الشهرية، والحمل غري املخطط له، والوالدة قبل األوان 

واعتالل املواليد.84 وتواجه النساء الفلسطينيات يف مناطق االحتالل 

معوقات يف الحصول عىل الرعاية الطبية املالمئة واملتوفرة يف 

الوقت املناسب، ويرسي هذا تحديداً وبصورة خاصة عىل النساء 

يف قطاع غزة، حيث الخدمات الصحية محدودة وغري كافية، مع 

رفض تصاريح السفر أحياناً يف حالة االحتياج إىل رعاية طبية إلنقاذ 
الحياة خارج القطاع.85

ويف أوقات االضطرابات، قد تضعف قدرة املرأة عىل اتخاذ القرار عىل 

مستوى األرسة. وعادة ما تقع مسؤولية الرعاية عىل النساء والفتيات، 

فتحد من قدرتهن عىل العمل خارج البيت. وميكن أن تكون األرس 

التي تعيلها نساء من بني أكرث األرس هشاشة وعرضة للخطر. وكثرياً ما 

تؤدي النزاعات والعنف الجنيس إىل لجوء األهايل إىل الحد من حرية 

التنقل للفتيات، ما يؤثر عىل قدرتهن عىل املشاركة يف املجال العام، 

وارتياد املدارس. وكثرياً ما تكون املرأة هي العمود الفقري القتصاد 

العائلة، لكن هذا ال يعني أنها ُتعامل بشكل منصف أو أنها متمكنة. 

ويف الدول التي متر مبراحل نزاع أو احتالل أو مراحل انتقالية، كثرياً ما 

يستمر انتكاس مستويات تواجد النساء باملجال العام، ما يؤثر عىل 

مشاركة املرأة االقتصادية ومتكني املرأة.

يف عام 2019 أصدر مجلس األمن القرار 2467 املعني باملرأة والسالم واألمن: العنف الجنيس يف النزاعات. شدد القرار عىل 

الحاجة إىل مكافحة اإلفالت من العقاب عىل جرائم العنف الجنيس يف الحروب. ويطالب الدول األعضاء بتعزيز الترشيعات 

وتحسني آليات التحقيق واملقاضاة يف العنف الجنيس يف سياق النزاعات وما بعدها، مبا يشمل قوانني لحامية الضحايا 
والشهود، واملساعدة القانونية، وتشكيل وحدات رشطية متخصصة ومحاكم للتصدي لهذه الجرائم.81
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يعترب االحتالل العسكري من أشكال العنف الهيكيل املنظم، الذي 

يفرض مجموعة مختلفة من العقبات عىل النساء والفتيات. يؤثر 

االحتالل كثرياً عىل الحياة اليومية للنساء والفتيات بأشكال ترض 

بهن انطالقاً من جنسهن.86 ويف حالة احتالل األرايض الفلسطينية، 

فإن النزاع والعسكرة والتشظي السيايس واالجتامعي وسياسات 

عكس آثار التنمية وتقليصها، وتضاؤل دور املجتمع املدين 

والحركات الشعبية، هي عوامل أرضت جميعها باملؤسسات 

الفلسطينية، وبالعالقات بني الجنسني، وتداخلت مع الجهود 

الوطنية إلصالح أو إصدار ترشيعات مفيدة للنساء والفتيات.

ويف سياقات ما بعد النزاع، يندر أن تحتل الشواغل املتعلقة بالنوع 

االجتامعي مكانة بارزة عىل أجندة إعادة اإلعامر. قد تواجه النساء 

صعوبات يف الوصول إىل األرايض واملمتلكات والسلع واملصادر 

اإلنتاجية األخرى. وباملثل، قد تتجاهل السياسات مراعاة النساء 

والفتيات فيام يتعلق بالفرص واالستحقاقات االقتصادية.

تعترب آثار النزاع معقدة ومتشابكة، وهناك أيضاً أمثلة عىل 

اكتساب النساء قدر أكرب من املساواة يف بعض مناحي حياتهن 

أثناء النزاعات وبعدها مبارشة. عىل سبيل املثال، فعندما يغادر 

الكثري من الرجال يف سن العمل للقتال أو عندما ُيقتلون، قد 

تضطر النساء إىل شغل دور أبرز يف أماكن العمل والحياة العامة. 

ومع تعطل قيم ما قبل النزاع املرتبطة بالنوع االجتامعي، واختالل 

مستوى انتشارها، قد تظهر فرص بعد النزاع للنساء والفتيات، عىل 

مسار تحسني وضعهن االجتامعي والسيايس.

86. انظر:

N. Shalhoub-Kevorkian, Security Theology, Surveillance and the Politics of Fear (Cambridge, Cambridge University Press, 2015).

87. انظر قرارات مجلس األمن 1325، 1820، 1888، 1889، 1960، 2106، 2122، 2242، 2467.

88. انظر:
UN Security Council resolutions 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242 and 2467.

89. قرار مجلس األمن 1325 )2000( اعتمده مجلس األمن يف الدورة 4213، 31 أكتوبر/ترشین األول 2000، )نیویورك، األمم املتحدة، 2000(،

)S/RES/1325(.

90. انظر:
CEDAW Committee, General Recommendation no. 30 on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations, 1 November 2013 

(CEDAW/C/GC/30). For a detailed analysis, see: UN Women, Guidebook on CEDAW General Recommendation no. 30 and the UN Security 
Council Resolutions on Women, Peace and Security (New York, UN Women, 2015).

91. السابق، فقرات 74-81.

2.5.2   أجندة المرأة والسالم واألمن

يسعى قرار مجلس األمن 1325، وأجندة املرأة والسالم واألمن 

األوسع نطاقاً، إىل ضامن مراعاة منظور النوع االجتامعي ومشاركة 

املرأة، وتوفري الحامية وكفالة الحقوق يف مرحلة صناعة السالم 

وبنائه. تدعو األجندة الدول األعضاء باألمم املتحدة إىل تعزيز 

استجاباتهم نحو املساواة بني الجنسني والسالم واألمن، وتويص 

بعمل هذه التدابري عرب خطط عمل وطنية مخصصة لذلك.87 

والهدف هو ضامن بقاء عدالة النوع االجتامعي أولوية أساسية 

ضمن جهود منع النزاع والوقاية منه والوساطة لتحقيق السالم 

وأعامل اإلغاثة والتعايف وإعادة اإلعامر وتصميم الربامج. 

وتقدم التوصية العامة رقم 30 الصادرة عن لجنة سيداو توجيهات 

تفصيلية للحكومات، حول سبل االستجابة القانونية والسياساتية، 

لضامن حامية حقوق اإلنسان الخاصة بالنساء، قبل النزاعات 

وخاللها وبعدها.88 تطالب التوصية العامة رقم 30 الدول بتطوير 

ومتويل خطط عمل وطنية واسرتاتيجيات وطنية ُتعنى بأجندة 

املرأة والسالم واألمن.89 كام تدعو التوصية جميع أطراف النزاعات 

إىل اتخاذ تدابري خاصة لحامية النساء والفتيات من العنف الجنيس 

والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، ال سيام االغتصاب وأشكال 

األذى الجنيس األخرى. وإىل جانب تدابري الحامية، فهي تطالب 

أيضاً مبشاركة النساء "يف املفاوضات الدولية وأنشطة حفظ السالم 

والدبلوماسية الوقائية بكافة مستوياتها، والوساطة، وتقديم 

املساعدات اإلنسانية، واملصالحة االجتامعية، ومفاوضات السالم، 

عىل الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية، ويف النظام الدويل للعدالة 

الجنائية..."90 وتدعو أيضاً إىل تحسني مستويات توفر آليات العدالة 
للنساء والفتيات املترضرات من النزاعات.91
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92. لالطالع عىل تقییم بخطط العمل الوطنیة يف العراق واألردن ودولة فلسطین، انظر:
A. Swaine, Balancing Priorities: Lessons and Good Practices from Iraq, Jordan and Palestine for NAP-1325 Drafting Teams (New

York, UN Women, 2018).

93. انظر:
S. Chaban and S. Trebelsi, “The role of the League of Arab States in the promotion of gender equality and the political empowerment of 

women”, in: Regional Organizations, Gender Equality and the Political Empowerment of Women (International IDEA, Communities of 
Democracies and UNDP, 2017), p. 12.

94. انظر:
Iraq, National Action Plan for implementation of UN Security Council Resolution 1325, 2014-2018. Available from https://www.peacewomen.org/

sites/default/files/final_draft_Iraq-_nap_1325_eng.pdf

95. انظر: )A. Swaine )2018 مرجع سابق.

96. انظر:
M. McWilliams and F. Ní Aoláin, “There is a war going on you know – Addressing the complexity of violence against women in conflicted and 

post-conflict societies”, Transitional Justice Review, vol. 1, No. 2 (2013), pp 4-44.; A. Swaine, “Beyond strategic rape and between the public 
and private: Violence against women in armed conflict”, Human Rights Quarterly, vol. 37, No. 3 (2015), pp. 755–786.

McWilliams, M., & Ní Aoláin, F. (2013). Ibid., p. 7 :97. انظر

قامت بعض دول املنطقة بصياغة خطط عمل وطنية ُتعنى بقرار 

مجلس األمن 1325 )العراق واألردن ودولة فلسطني وتونس 

ولبنان(.92 كام اعتمدت جامعة الدول العربية بدورها "خطة العمل 

االسرتاتيجية التنفيذية لحامية النساء يف املنطقة العربية: السالم 

واألمن".93 وكان العراق أول بلد عريب يعّد خطة عمل وطنية. كام 

طّور العراق خطة عمل طوارئ للتعامل مع العمليات العسكرية 

يف مواجهة تنظيم داعش. ويعمل العراق عىل إعداد خطة عمل 

وطنية ثانية للفرتة 2023-2019 بعد مراجعة الخطة األوىل بدعم 

فني من هيئة األمم املتحدة للمرأة.94 كام تعمل دولة فلسطني عىل 

إعداد خطتها الوطنية الثانية. ولعب الرشكاء من املجتمع املدين 

أدواراً هامة يف حالتي العراق وفلسطني، مبا يشمل أثناء مرحلة 

التخطيط ومراحل التنفيذ والرصد لألعامل الجاري تنفيذها. متثل 

خطط العمل الوطنية منصة للحوار بني منظامت املجتمع املدين 

من جانب، والنظراء الحكوميني املعنيني باملساواة بني الجنسني 

والسالم والقضايا األمنية من جانب آخر.

بدأت جهود إعداد خطة العمل الوطنية األردنية يف عام 2012، 

بقيادة اللجنة الوطنية لشؤون املرأة. وكانت عملية تحديد 

األولويات والتحقق من املعلومات تشاورية وتغطي جميع 

محافظات الدولة، مع لعب منظامت املجتمع املدين لدور هام يف 

تحضري الخطة. ويف الخطة األردنية تم الربط مع قرار مجلس األمن 

2250 املعني بالشباب والسلم واألمن، وقد تأطرت الخطة كذلك 

حول أربعة مجاالت أولوية: إصالح القطاع األمني بشكل ملبي 

الحتياجات النوع االجتامعي؛ مكافحة التطرف العنيف؛ الخدمات 

اإلنسانية الحساسة العتبارات النوع االجتامعي؛ بناء ثقافة السلم 
واملساواة بني الجنسني.95

2.5.3    العدالة االنتقالية

ميكن لعمليات العدالة االنتقالية بعد النزاعات واالضطرابات 

السياسية الكربى، والتي تشمل تقيص الحقائق واملالحقات 

القضائية واإلصالحات املؤسسية وآليات الجرب واملصالحة، أن تسهم 

يف عدالة النوع االجتامعي إذا ركزت عىل اإلصالحات الترشيعية 

التحولية، بدالً من العودة إىل الوضع السابق عىل النزاع.96 وتعد 

جهود تقليل العنف والتمييز ضد النساء والفتيات عن طريق 

عمليات العدالة االنتقالية رضورية كل الرضورة، من أجل إرساء 

ألسس لبناء سالم شامل بعد املرحلة االنتقالية، ما يعني لعب دور 
يف التخفيف والتقليل من "عسكرة" املجتمع.97

يف اآلونة األخرية، اتجهت عمليات العدالة االنتقالية واإلصالح 

القانوين مبنطقة الدول العربية إىل ضم اعتبارات وقضايا النساء 
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والنوع االجتامعي، مثل العنف ضد املرأة، وهذا يف الحاالت التي 

ضغطت فيها حركات نسائية لوضع هذه القضايا عىل األجندة.98 

اشتبكت كل من مرص وليبيا واملغرب وتونس واليمن يف عمليات 

عدالة انتقالية بدرجات متفاوتة. 

كان املغرب أول دولة عربية )يف عام 2004( تبدأ عملية العدالة 

االنتقالية التي ركزت باألساس عىل تقيص الحقائق وكشفها. وطبقاً 

للمراقبني شكلت النساء نحو 27 باملئة من املشاركني يف الجلسات 

املفتوحة للجمهور.99 عىل صعيد آخر، اعتمد املجلس الدستوري 

التونيس قانون إرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها يف 2013، وهو 

القانون الذي أدى إىل تشكيل لجنة الحقيقة والكرامة يف 2014 

للنظر يف الجرائم يف الفرتة من 1995 إىل 2013. تم تشكيل لجنة 

للمرأة ُكلفت مبسؤولية تعميم اعتبارات النوع االجتامعي يف 

أنشطة اللجنة والتعامل مع شكاوى الضحايا من النساء. كام 

نصت اختصاصات اللجنة بوضوح عىل إشارة مبارشة ورصيحة 

98. انظر:
 S. Chaban, “Addressing Violence against Women through Legislative Reform in States Transitioning from the Arab Spring”, in: J. Lahai and 

K. Moyo (eds.) Gender in Human Rights and Transitional Justice: Crossing Boundaries of Gender and Politics in the Global South (Palgrave 
Macmillan, 2018).

99. انظر:
International Center for Transitional Justice and Foundation for the Future, “Morocco: Gender and Transitional Justice Process” (2011).

100. انظر:
ESCWA, Policy Brief: Employing a Gendered Approach to Transitional Justice in the Arab Region: The potential role of National Women’s 

Machineries (Beirut, ESCWA, 2019).

101. السابق.

102. انظر:
S. Chaban, “Addressing Violence against Women through Legislative Reform in States Transitioning from the Arab Spring” (2018).

إىل االغتصاب والعنف الجنيس بصفتهام من االنتهاكات املمنهجة 
لحقوق اإلنسان.100

كام ميكن أن تصبح اإلصالحات املؤسسية، التي يعترب اإلصالح 

الدستوري جزءاً منها، من عنارص عمليات العدالة االنتقالية. 

فالتجربة املرصية يف تعديل الدستور تعد فرصة مهمة لضامن 

التعاطي مع املساواة بني الجنسني وعدم التمييز يف دستور 2014. 

ويف اليمن، أوصت املناقشات الخاصة بصياغة الدستور، التي 

انعقدت ضمن أعامل مؤمتر الحوار الوطني، بأن يقر الدستور 

الجديد بالنساء كمواطنات يتمتعن باملساواة بالرجال، مع تخصيص 

كوتا 30 باملئة للنساء يف مناصب صناعة القرار.101 إال أن الكثري من 

العمليات االنتقالية باملنطقة، وعىل الرغم من أنها تعد بالكثري، 

فهي مل تقدم بعد الكثري عىل مسار إحداث تحوالت إيجابية 

مستدامة يف ملف النوع االجتامعي.102 

© KairiAun/123RF
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القسم الثالث:
إصالح القوانين: تقدم الدول الُمحَرز

والتوجهات اإلقليمية
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تعترب املواثيق الدولية املعنية باملساواة بني الجنسني والقضايا ذات 

الصلة قاعدة مرجعية لتقييم التقدم امُلحرز عىل مستوى الدول. 

يستعرض الجدول 1 الصكوك الدولية الرئيسية ذات الصلة بإعامل 

املساواة بني النساء والرجال، بالنسبة إىل الدول العربية، وألي 

درجة تم تبنيها يف املنطقة. كام يستعرض هذا القسم مدى إعامل 

املنطقة التفاقية سيداو، وهي الصك الدويل الرئييس املتصل بهذا 

التقرير، فضاًل عن اتفاقيات جنيف واملواثيق اإلقليمية.

3.1   األطر واإلصالحات القانونية في اآلونة األخيرة

3.2   االنضمام إلى المواثيق الدولية

تتكون أغلب األطر القانونية الوطنية باملنطقة من مزيج من 

القوانني املشتقة من إرث عهد االستعامر بالدولة، والقوانني 

والقواعد املستمدة من الدين. هذا املزيج يف حد ذاته أدى إىل 

بعض املضاعفات التي أسهمت يف الالمساواة بني الجنسني، وُيالحظ 

منها الوضع يف دولة فلسطني، حيث ترسي نظم قانونية مختلفة 

عىل مختلف مناطق الدولة. هذه األطر القانونية عادة ما تكون 

معقدة ومتعددة الطبقات، وتستمر القيم الجنسانية املحافظة 

والدين يف التأثري بقوة عىل القوانني، املتصلة باألحوال العائلية. ويف 

بعض الدول، مثل مرص ولبنان، يرسي عىل كل فئة دينية قانون 

األحوال الشخصية الخاص بها.

إن الحراك املعني بحقوق املرأة – كام سبق الذكر يف القسم 

الثاين – يحقق تأثرياً. ففي اآلونة األخرية، حققت دول عربية 

عديدة تقدماً فيام يخص عدالة النوع االجتامعي، إذ هي ألغت 

املواد القانونية التي متيز ضد النساء والفتيات، واعتمدت قوانني 

جديدة تتيح تدابري حامية أكرث لهن. وكام سنوضح تفصياًل أدناه، 

فهناك الكثري من التقدم الذي أحرزته بعض الدول عىل مدار العقد 

املايض، يف جملة من املجاالت، مثل وضع قوانني معنية بالعنف 

األرسي والتحرش الجنيس، وإصالح قوانني األحوال الشخصية، 

إلتاحة مزيد من الحقوق للنساء يف الزواج والطالق، وإلغاء املواد 

التمييزية ضد النساء يف بعض قوانني الجنسية، وتقديم قوانني تعزز 

من مشاركة النساء يف قوة العمل وقوانني تحظر التمييز ضد النساء 

يف العمل ويف مجاالت الحياة العامة األخرى.

ولقد تم تعديل قوانني العقوبات يف دول عربية كثرية يف السنوات 

األخرية، ما أدى إىل إلغاء بعض املواد القانونية التمييزية. ومن 

التطورات األخرية يف إصالح القوانني الجنائية، إلغاء املواد املتعلقة 

بـ "الزواج من املغتصب" وإلغاء مواد كانت تسمح بتخفيف 

عقوبات جرائم قتل اإلناث )ما ُيسمى بجرائم "الرشف"(، وفرض 

قوانني تحظر املامرسات التقليدية الضارة مثل الختان وزواج 

األطفال، وتعزيز قوانني مكافحة اإلتجار بالبرش.
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بروتوكول بالريمو 
املعني باالتجار 

بالبرش 

(2000)

االتفاقية الدولية 
لحامية جميع 

العامل املهاجرين 
وأفراد أرسهم 

(1990)

اتفاقية حقوق 
الطفل 

(1989)

اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغريه 

من رضوب 
املعاملة أو 

العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو 

املهينة 

(1984)

اتفاقية القضاء 
عىل جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة 

(1979)

العھد الدويل 
الخاص بالحقوق 

االقتصادیة 
واالجتامعیة 

والثقافیة

(1966(

العھد الدويل 
الخاص بالحقوق 
املدنیة والسیاسیة 

(1966)

االتفاقية املتعلقة 
بوضع الالجئني 

(1951)

2004 2005 1993 1989 1996 1989 1989 1963 الجزائر

2004 - 1992 1998 2002 2007 2006 - البحرين

2005 - 1990 2002 1998 2002 2002 1977 جيبويت

2004 1993 1990 1986 1981 1982 1982 1981 مرص

2009 - 1994 2011 1986 1971 1971 - العراق

2009 - 1991 1991 1992 1975 1975 - األردن

2006 - 1991 1996 1994 1996 1996 - الكويت

2005 - 1991 2000 1997 1972 1972 - لبنان

2004 2004 1993 1989 1989 1970 1970 - ليبيا

2011 1993 1993 1993 1993 1979 1979 1956 املغرب

2005 - 1996 - 2006 - - - عامن

2017 - 2014 2014 2014 2014 2014 - دولة فلسطني

2009 - 1995 2000 2009 2018 2018 - قطر

2007 - 1996 1997 2000 - - - السعودية

- - 2015 1990 - 1990 1990 1978 الصومال

2014 - 1990 1986 - 1986 1986 1974 السودان

2009 2005 1993 2004 2003 1969 1969 - سوريا

2003 - 1992 1988 1985 1969 1969 1957 تونس

- - 1991 1991 1984 1987 1987 1980 اليمن

حالة التوقيع / التصديق

تم التوقيع فقط تم التصديق

ال رد فعل تصديق مع تحفظات أو إعالنات

الجدول 1: التصديق على المواثيق الدولية
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اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

)سيداو(

تعترب اتفاقية سيداو الصك الدويل األكرث أهمية لعدالة النوع 

االجتامعي يف منطقة الدول العربية، وهي تتيح إطار عمل متكامل 

إلعداد وتطوير القوانني والسياسات التي تتعاطى مع عدالة 

النوع االجتامعي. ودول املنطقة الوحيدة التي مل تنضم إليها حتى 

أكتوبر/ترشين األول 2019، هي الصومال والسودان. قدمت 

أغلب الدول العربية تحفظات عىل املادة 2 )تدابري سياسات عدم 

التمييز( واملادة 9)2( )حقوق الجنسية( واملادة 15 )املساواة 

أمام القانون( واملادة 16 )املساواة يف الزواج والحياة العائلية( 

من االتفاقية، فضاًل عن املادة 29 )آليات تسوية الدول للخالفات 

القامئة بينها(. باستثناء املادة 29، فإن هذه التحفظات تتصل 

عموماً ببواعث القلق الخاصة برضورة بقاء القوانني والسياسات 

متسقة مع مبادئ الرشيعة.

 

لجأت الدول العربية املختلفة إىل سبل مختلفة للتحفظ عىل 

سيداو. والحجج التي تستعني بها الدول لدى إيداع تلك التحفظات 

عىل االتفاقية، ويف تقاريرها املقدمة إىل لجنة سيداو تشمل ما 
ييل:103

• القانون اإلسالمي أو الرشيعة هي املصدر الرئييس للترشيعات 

الوطنية فيام يتعلق بتعريف الحقوق واملسؤوليات الخاصة 

بالرجال والنساء.

• ترى دول عربية عديدة الرشيعة كمصدر موحد متامسك وثابت 

يف محتواه. تشري عدة دول إىل "الرشيعة اإلسالمية" أو "القانون 
اإلسالمي" )مثال: سوريا، البحرين( يف تربير التحفظات.104

• تعترب بعض الدول أنه ال ميكن تنفيذ االتفاقية حال كانت بعض 

مواد سيداو متعارضة مع الرشيعة. هناك عدة دول تقدمت 

بتحفظات أرجعتها إىل الرشيعة أو الدين عموماً، ومنها األردن 

ولبنان وليبيا والسعودية وسوريا. عىل سبيل املثال ذكرت 

السعودية أن تحفظها يتصل بتطبيق االتفاقية بالشكل الذي ال 
يتعارض مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية.105

• وفقاً لبعض الدول فإن اإلسالم يقدم نوعاً مختلفاً من املساواة 

أو عدالة أسمى لصالح النساء، مثل مرص التي ذكرت أن سحبها 

لتحفظاتها عىل املادة 16 يعني تراجع حقوق املرأة مبوجب 

الرشيعة اإلسالمية والقوانني املرصية.106 أكدت عدة دول أن 

اإلسالم يتيح بالفعل املساواة بني الرجال والنساء.

• أشارت بعض الدول إىل العادات والتقاليد املحلية. 

• أشارت بعض الدول إىل الطبيعة الحساسة – سياسياً – للقضايا 

املتصلة بالزواج والعالقات األرسية، وأشارت عدة دول إىل عدم 

االستقرار السيايس داخلياً أو باملنطقة كأسباب لعدم االلتزام 

ببعض مواد سيداو املتصلة بعدم التمييز والحياة األرسية.

ومن بني الدول التي خضعت لالستعراض، تبني أن جيبويت ودولة 

فلسطني هام الدولتان اللتان انتهجتا أكرث املقاربات تقدمية فيام 

يخص املصادقة عىل االتفاقية دون تحفظات. ألغت تونس واملغرب 

جميع التحفظات التي سبق أن تقدمتا بها بدورهام، لكن احتفظت 

الدلتان بإعالنات التحفظات املقدمة سابقاً. إذ استبقت تونس 

إعالنها بأنها لن تلتزم بسيداو حال تعارضها مع الدستور، واحتفظ 

املغرب بتحفظه املتصل باملادة 2 الذي نص عىل أن حكومة املغرب 

مستعدة لتطبيق بنود املادة طاملا هي ال تتعارض مع الرشيعة 

اإلسالمية. والتحفظ الوحيد لليمن كان عىل املادة 29، املعنية 

بالتحكيم يف الخالفات. واملادة 29 هي بند اختياري غري ُملزم 

باالتفاقية.

هناك دولتان فقط يف املنطقة )ليبيا وتونس( انضمتا إىل الربوتوكول 

االختياري امللحق باالتفاقية، والذي لألفراد بتقديم شكاوى حال 

التعرض النتهاكات للحقوق التي تكفلها االتفاقية، أمام آليات 

الحامية الدولية، إذا كانت سبل اإلنصاف املحلية محدودة أو غري 

متوفرة. عىل أن هذه اآللية مل ُتستخدم بعد بنجاح يف أي من 

الدولتني.

103. انظر:
Musawah, CEDAW and Muslim Family Laws: in Search of Common Ground (Malaysia, Musawah, 2011).

104. السابق، ص 12.

105. السابق، ص 12، وتقریر دولة السعودیة CEDAW/C/SAU) (2007/2)(، ص 11.

106. السابق، ص 13، وتقریر مرص إىل لجنة سیداو5 سبتمرب/أیلول 2008 (CEDAW/ C/EGY/7) ص 74.
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اتفاقيات جنيف

اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية تنص عىل مبادئ املعاملة 

اإلنسانية يف الحرب، والتي متنح النساء تدابري حامية مساوية 

للمتاحة للرجال. إن النساء كمدنيات أو يف صفوف القوات 

107. تتكون اتفاقیات جنیف لعام 1949 من: اتفاقیة جنیف األوىل لتحسن حال الجرحى واملرىض من القوات املسلحة يف املیدان؛ واتفاقیة جنیف الثانیة

لتحسین حال جرحى ومرىض وغرقى القوات املسلحة يف البحار؛ واتفاقیة جنیف الثالثة وتعنى باالعتناء بأرسى الحرب؛ واتفاقیة جنیف الرابعة التي  تعنى 

بحامیة املدنیین، مبا یشمل يف األرايض املحتلة. إضافة إىل اتفاقیات جنیف األربع لعام 1949، فھناك بروتوكوالن تم اعتامدھام يف 1977، وھام یسعیان إىل 

تعزیز تدابیر حامیة ضحایا النزاعات املسلحة. واملادة 90 من الربوتوكول األول تنص عىل أن "یجوز لألطراف السامیة املتعاقدة، لدى التوقیع أو التصدیق 

عىل اللحق "الربوتوكول" أو االنضامم إلیه، أو يف أي وقت آخر الحق، أن تعلن أنھا تعرتف –اعرتافاً واقعیاً ودون اتفاق خاص، قبل أي طرف سام متعاقد 

آخر یقبل االلتزام ذاته– باختصاص اللجنة بالتحقیق يف ادعاءات مثل ھذا الطرف اآلخر، وفق ما تجیزه ھذه املادة".

الجدول 2: التصديقات على اتفاقيات جنيف107

املسلحة يحصلن أيضاً عىل تدابري حامية خاصة مبوجب هذه 

املعاهدات، بحسب االحتياجات الخاصة بالنساء. يستعرض الجدول 

2 ألي درجة تم اعتامد اتفاقيات جنيف والربوتوكوالن اإلضافيان 

لالتفاقيات يف املنطقة.

الربوتوكول اإلضايف الثاين
1977

إعالن الربوتوكول اإلضايف 
األول، مادة 90

الربوتوكول اإلضايف األول
1977

اتفاقيات جنيف األربع
1949

1989 1989 1989 1960 الجزائر

1986 - 1986 1971 البحرين

1991 - 1991 1978 جيبويت

1992 - 1992 1952 مرص

- - 2010 1956 العراق

1979 - 1979 1951 األردن

1997 - 1997 1951 لبنان

1978 - 1978 1956 ليبيا

2011 - 2011 1956 املغرب

1984 - 1984 1974 عامن

2015 2018 2014 2014 دولة فلسطني

2005 1991 1988 1975 قطر

2001 - 1987 1963 السعودية

- - - 1962 الصومال

2006 - 2006 1957 السودان

- - 1983 1953 سوريا

1979 - 1979 1957 تونس

1990 - 1990 1970 اليمن

عدم اتخاذ إجراء  التصديقات
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املواثيق اإلقليمية لحقوق اإلنسان

تتمثل املواثيق اإلقليمية لحقوق اإلنسان املتعلقة بعدالة النوع 

االجتامعي يف امليثاق العريب لحقوق اإلنسان وامليثاق األفريقي 

لحقوق اإلنسان والشعوب. تنص املادة 33 من امليثاق العريب 

لحقوق اإلنسان عىل أن: "تكفل الدولة واملجتمع حامية األرسة 

وتقوية أوارصها وحامية األفراد داخلها، وحظر مختلف أشكال 

العنف وإساءة املعاملة بني أعضائها، وخصوصاً ضد املرأة والطفل". 

وجميع الدول العربية املذكورة يف هذا االستعراض دول أطراف 
بامليثاق.108

يطالب بروتوكول حقوق املرأة يف أفريقيا امللحق بامليثاق األفريقي 

لحقوق اإلنسان والشعوب )بروتوكول مابوتو( الدول األفريقية 

باتخاذ جملة من التدابري ملكافحة العنف ضد النساء، مبا يشمل 

تفعيل قوانني وتنفيذها لحظر جميع أشكال العنف ضد النساء، 

ويشمل هذا الجنس غري املرغوب أو القرسي، سواء كان العنف 

رساً أو علناً.109 ودول االتحاد األفريقي التي صدقت عىل بروتوكول 

مابوتو هي جيبويت وليبيا والجزائر. ووقعت كل من تونس 

والسودان والصومال عىل الربوتوكول ومل تصادق عليه.

3.3   المساواة بين الجنسين في الدساتير وقوانين الجنسية

الالمساواة يف القانون وهدف التنمية املستدامة رقم 10: الحد من أوجه عدم املساواة بني الدول

تشمل املقاصد املطلوب من الدول تحقيقها للوفاء بالتزاماتها مبوجب الهدف رقم 10: 

• متكني وتعزيز اإلدماج االجتامعي واالقتصادي والسيايس للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو 

اإلثنية أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غري ذلك، بحلول عام 2030.

• ضامن تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام املساواة يف النتائج، مبا يف ذلك من خالل إزالة القوانني والسياسات 

واملامرسات التمييزية، وتعزيز الترشيعات والسياسات واإلجراءات املالمئة يف هذا الصدد.

108. الدول األعضاء يف املیثاق العريب لحقوق اإلنسان ھي: األردن، اإلمارات، البحرین، تونس، الجزائر، جیبويت، السعودیة، السودان، سوریا،

الصومال، العراق، عامن، دولة فلسطین، قطر، جزر القمر، الكویت، لبنان، لیبیا، مرص، املغرب، موریتانیا، الیمن. انظر جامعة الدول العربیة،

 http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/MemberCountries.aspx

109. بروتوكول حقوق املرأة يف أفریقیا امللحق باملیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب )بروتوكول مابوتو، 11 یولیو/متوز 2003، مادة 4(2)).
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يعترب وضع مواد للمساواة بني الجنسني يف الدساتري الوطنية مسألة 

ال غنى عنها لفائدة اإلطار القانوين بالكامل للدولة. 

ويف أعقاب االنتفاضات العربية تحديداً، طرأت زيادة يف اإلقبال عىل 

الرتكيز – يف الدول العربية – عىل اإلصالحات الدستورية التي تتعاطى 

مع حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني. فالدساتري الخاصة بأغلب 

الدول العربية أصبحت تقر مبدأ املساواة بني الجنسني. وهناك بعض 

الدول وضعت أيضاً حظراً عىل التمييز بناء عىل الجنس أو النوع 

االجتامعي يف دساتريها. وُيحظر التمييز بناء عىل الجنس أو النوع 

االجتامعي بشكل رصيح يف دساتري كل من الجزائر والبحرين وجيبويت 

ومرص والعراق وليبيا )اإلعالن الدستوري لعام 2011( واملغرب وعامن 

ودولة فلسطني )القانون األسايس( وقطر والصومال والسودان )اإلعالن 
الدستوري لعام 2019( وتونس.110

عىل أن دساتري كل من األردن والكويت ولبنان والسعودية ليس 

فيها إشارة رصيحة إىل ضامن املساواة بني الرجال والنساء أو حظر 

التمييز بناء عىل نوع الجنس. ويف حالة األردن والكويت ولبنان، 

هناك ضامنات دستورية باملساواة أمام القانون للمواطنني كافة، لكن 

تنفيذ هذه الضامنات فيام يخص املساواة بني الجنسني تبقى إجراءاته 

غري واضحة. ومبوجب كل من هذه الدساتري، تنظر املحاكم الدينية 

يف أغلب األمور املتصلة باألحوال الشخصية، كل محكمة بحسب 

قوانينها، التي قد تتضارب مع نصوص دستورية أخرى.

كام تكفل بعض الدساتري الحامية من العنف والتعذيب واملعاملة 

املهينة )مثال: الجزائر، البحرين، جيبويت، مرص – وخصوصاً حظر 

العنف ضد النساء – العراق – وخصوصاً حظر العنف األرسي – 

املغرب، الصومال – وخصوصاً حظر العنف ضد النساء واألذى 

الجنيس للنساء بأماكن العمل – تونس – وخصوصاً حامية الكرامة 

اإلنسانية والسالمة الجسدية وحظر التعذيب الجسدي والنفيس، 

وااللتزام بجميع التدابري الالزمة للقضاء عىل العنف ضد النساء(.

وتحظر بعض الدساتري اإلتجار بالنساء )مثال: مرص، العراق، 

الصومال(. يطالب اإلعالن الدستوري السوداين لعام 2019 الدولة 

مبكافحة العادات والتقاليد الضارة التي تقوض من وضع وكرامة 

املرأة. وينص الدستور االنتقايل الصومايل عىل حظر ختان اإلناث 

بصفته مامرسة قاسية ومهينة للكرامة.

يعد وجود الضامنات الدستورية بادرة مهمة عىل وجود روح 

القيادة وااللتزام. لكن ليك تكون هذه الضامنات فعالة، فالبد 

من وجود ترشيعات تفصيلية لتنفيذها، بحيث تنص عىل آليات 

يحصل من خاللها األفراد عىل حقوقهم ويلتمسوا مبوجبها اإلنصاف 

جراء االنتهاكات لهذه الحقوق، عرب املحاكم. يجب إصالح قوانني 

العقوبات واألحوال الشخصية والجنسية والعمل مبا يضمن متتع 

الناس بالكامل بحقوقهم الدستورية الخاصة باملساواة وعدم 

التمييز والحامية من العنف.

وتضم جميع دساتري الدول العربية املشمولة يف هذا االستعراض – 

باستثناء دستور لبنان لعام 1926 وإعالن السودان الدستوري لعام 

2019 – مادة تحدد دين الدولة بصفته اإلسالم، أو تنص عىل أن 

الرشيعة "مصدر رئييس" للترشيع أو "املصدر الرئييس" للترشيع. 

عىل سبيل املثال، ففي البحرين وحيث الرشيعة "مصدر رئييس" 

للترشيع: إذا مل يكن يف الرشيعة ما ينص عىل ُحكم معني لقضية 

بعينها، يصبح املجال مفتوحاً التباع التقاليد ومبادئ املساواة 

واألخالق والسلطة التقديرية للقايض، لسد هذه الفجوة.

وصياغة الرشيعة بصفتها "املصدر الرئييس" تعني تفسرياً أشد 

رصامة حيث الرشيعة تسمو عىل املصادر األخرى للترشيع. لكن 

من حيث املامرسة، سبق وفرست املحاكم هذه النصوص عىل ضوء 

الظروف التي تم فيها اعتامدها وعىل ضوء السياق الدستوري 

والترشيعي الذي تم يف ظله صوغ هذه النصوص.111 وكقاعدة 

عامة، فحيثام وصف الدستور الرشيعة بأنها "الـ" مصدر الرئييس 

3.3.1   تدابير الحماية الدستورية

110. ھناك حظر مامثل يف مسودة دستور الیمن لعام 2015، ومل یتم اعتامده بعد.

111. انظر:
C. B. Lombardi, “Constitutional Provisions Making Sharia “A” or “The” Chief Source of Legislation: Where Did They Come From? What Do They 

Mean? Do They Matter?”, American University International Law Review, vol. 28, No. 3 (2013), pp. 733- 774.
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للترشيع، ُيحظر عىل الدولة تفعيل ترشيعات غري إسالمية، وإذا 

كانت هناك فجوات يف الترشيع متصلة بأية قضية، فإن مبادئ 

الرشيعة هي التي تسد هذه الفجوة. واآلثار العملية لهذه 

النصوص الجديدة تعتمد عىل عوامل تختلف من دولة لدولة، 

ومن هذه العوامل: مدى مامرسة قضاة املحاكم الدستورية بالدول 
املختلفة لسياسة اقتصار الفتاوى القضائية.112

تبنت دول عربية عديدة نظاًم للمراجعة القضائية من قبل محاكم 

دستورية متخصصة، كبادرة عىل التزام الحكومة بسيادة القانون. 

وهناك بعض الدول التي خضعت ملراحل انتقالية عن الحكم 

السلطوي أنشأت محاكم جديدة لها أدوار دستورية، مبا يشمل 

العراق )املحكمة االتحادية العليا( وتونس )املحكمة الدستورية 

التي مل ُيعني أعضائها بعد(. وللمحاكم الدستورية يف الدول العربية 

أدوار تعد جوهرية لتحقيق التقدم يف ملف املساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة، مبا يشمل حامية حقوق اإلنسان الخاصة باألفراد 

وتعزيز سيادة القانون.113 ميكن أن تلعب دوراً مهاًم يف ضامن 

تنفيذ املبادئ الدستورية املتصلة باملساواة وعدم التمييز، يف معرض 

تفسري القوانني املحلية )مبا يشمل قوانني األحوال الشخصية( التي 

تضمن املساواة بني الجنسني. لكن الوصول لهذه املحاكم عادة 

ما يكون عملية شاقة ومقيدة للغاية، بحيث ال يحق للمواطن يف 

دول مثل األردن ولبنان أن يتقدم للمحكمة بصورة مبارشة لطلب 

التفسري لحقوق املساواة الدستورية املتاحة للمواطن.

دور النساء يف اإلصالحات الدستوریة يف تونس114

ُتظهر التجربة التونسية تأثري النساء يف املطالبة باإلصالحات الدستورية والعدالة االنتقالية. فمع التحرك رسيعاً بعد ثورة 

2011، شكلت منظامت املجتمع املدين تحالفاً لدعم مشاركة النساء ولتشجيع النساء عىل التصويت يف انتخابات املجلس 

التأسييس. أقنعت النساء الحزب السيايس اإلسالمي النافذ، حزب النهضة، وأحزاب أخرى، برضورة دعم القوائم االنتخابية 

التي بها رجال ونساء بالتساوي. ولقد مارست منظامت املجتمع املدين ضغوطاً لصالح فرض املساواة العددية بني الجنسني 

يف االنتخابات. وساعد القرار الصادر النساء يف اكتساب ثلث مقاعد املجلس التأسييس الذي صاغ الدستور.

أعدت املنظامت النسائية للحوار بني أعضاء املجلس وممثيل املجتمع املدين واستضافت ورش عمل قام خاللها املواطنون 

بإعداد توصيات للمجلس التأسييس. كام كانت املنظامت النسائية يف صدارة جهود محاسبة عملية تكوين املجلس التأسييس 

أمام الشعب، من خالل املظاهرات واالحتجاجات، فضالً عن مبادرات هدفت إىل زيادة شفافية أعامل املجلس. ومارست نساء 

عديدات ضغوطاً قوية عىل نص الدستور، يف حني متكنت أخريات من انتزاع مواد مهمة لصالح تحسني متثيل املرأة يف الهيئات 

املنتخبة، والقضاء عىل العنف ضد املرأة، وضامن املساواة يف الفرص بني الرجال والنساء يف جميع املجاالت.

ويف 2014، صادقت تونس عىل ما يعتربه الكثريون أكرث الدساتري تقدمية يف منطقة الدول العربية، فخطت بذلك خطوة 

كربى يف انتقالها نحو الدميقراطية. وكانت املنظامت النسائية قوية يف تحديها للمسودة األوىل للدستور عام 2012، والتي 

استخدمت مصطلح "أدوار تكاملية" لإلشارة إىل العالقات بني الرجال والنساء داخل األرسة، بدالً من النص عىل املساواة 

بني الطرفني. ويف نهاية املطاف نجحت مساعي الناشطات الحقوقيات املعنيات بحقوق املرأة، بحيث أصبحت املادة 

112. السابق، ص 773.

113. انظر:
S. Choudhry & K. Glenn Bass, Constitutional Courts after the Arab Spring: Appointment mechanisms and relative judicial independence (IDEA, 

2014).

114. مقتبس بترصف من:
N. Tamaru, O. Holt-Ivry and M. O’Reilly, Beyond Revolution: How Women Influenced Constitution Making in Tunisia Case Study (Washington 

DC, Inclusive Security and UNDP, 2018).
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46 من دستور 2014 تكفل املساواة يف الفرص بني النساء والرجال، واملساواة العددية بني النساء والرجال يف املجالس 

املنتخبة، وأن تتخذ الدولة كافة التدابري الالزمة للقضاء عىل العنف ضد النساء. ومن النجاحات األخرى التي حققتها 

النساء التونسيات، سحب التحفظات عىل اتفاقية سيداو يف عام 2014، وتفعيل قانون للقضاء عىل العنف ضد النساء يف 

2017، وإلغاء مرسوم وزاري يحظر عىل النساء التونسيات الزواج من غري املسلمني. كام لعبت النساء التونسيات دوراً 

هاماً يف املطالبة بتعديل قوانني املرياث التونسية التي مل تكن تكفل املساواة.

ُيحظر التمييز بني النساء والرجال يف القوانني الوطنية مبوجب املادة 

9 من اتفاقية سيداو. تويص لجنة سيداو بإصالح القوانني الوطنية 

مبا مُيّكن النساء من منح جنسياتهن إىل األبناء وإىل األزواج األجانب 

أسوة بالرجال.116 ويف عام 2017 أسفر اجتامع إقليمي عن صدور 

بيان صادق عليه األمني العام لجامعة الدول العربية، ينادي الدول 

األعضاء بالجامعة العربية بحامية املساواة يف حقوق الجنسية 

للمواطنني كافة، بغض النظر عن النوع االجتامعي، وبتعزيز عملية 

رفع التحفظات الخاصة بالجنسية يف اتفاقية سيداو.117 وقد صدر 

اإلعالن العريب حول االنتامء والهوية القانونية من قبل جامعة 

الدول العربية كإعالن وزاري يف عام 2018. وهو يطالب باملساواة 

بني الجنسني يف حقوق الجنسية بجميع الدول األعضاء، وبأن يتمتع 
األطفال بالدول األعضاء جميعاً بحقهم يف الهوية القانونية.118

وخالل السنوات األخرية، طرأت إصالحات يف قوانني الجنسية من 

أجل حذف النصوص التمييزية الخاصة بتمرير الجنسية إىل األطفال، 

يف الجزائر )2005( ومرص )2004( والعراق )2006( واملغرب 

)2007( وتونس )تم التعامل مع الثغرات األخرية يف 2010( واليمن 

)2010(.119 لكن تستمر عدة دول عربية يف تنفيذ قوانني الجنسية 

التي ال تتحرى املساواة بني الجنسني، ويف االحتفاظ بتحفظات عىل 

املادة 9 من اتفاقية سيداو. وقوانني الجنسية التي متيز بحسب 

النوع إما تحرم النساء من حقوقهن يف كل الظروف مبنح الجنسية 

لألطفال أو لألزواج األجانب، أو هي تحد من قدرة النساء عىل تقديم 

الجنسية لألطفال و/أو األزواج األجانب. وقوانني الجنسية التي متيز 

ضد النساء من حيث الحد من قدرتهن عىل منح الجنسية لألبناء 

واألزواج األجانب قد تؤدي إىل الحرمان من الحصول عىل التعليم 

والرعاية الصحية وإىل تهيئة خطر انعدام الجنسية. 

ومن الدول الخاضعة لالستعراض هنا، مل تتح 11 دولة بعد املساواة 

للنساء فيام يخص حق نقل الجنسية إىل األبناء. والدول العربية 

التي ال تسمح لألم بنقل الجنسية إىل أبنائها أو تسمح بهذا يف 

حاالت محدودة للغاية هي الكويت ولبنان وقطر والصومال. 

وطبقاً ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، فإن 

3.3.1   قوانين الجنسية115

115. انظر أیضاً:
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Background note on gender equality, nationality and statelessness 2019 (Geneva, UNHCR, 2019).

116. لجنة سیداو، التوصیة العامة رقم 32 بشأن األبعاد الجنسانیة املتعلقة بحصول املرأة عىل مركز اللجوء وبلجوء املرأة وجنسیتھا وانعدام جنسیتھا،

 .(CEDAW/C/GC/32) 2014 14 نوفمرب/ترشین الثاين

117. مؤمتر برعایة وكالة األمم املتحدة لالجئین، وھیئة األمم املتحدة للمرأة والیونیسف والحملة العاملیة للمساواة يف حقوق الجنسیة. اإلعالن الختامي،

املؤمتر العريب للمامرسات الجیدة والفرص اإلقلیمیة لتعزیز حقوق الجنسیة الخاصة بالنساء، األمانة العامة لجامعة الدول العربیة، 2-1 أكتوبر/ترشین 

األول 2017، عىل:
http://equalnationalityrights.org/images/zdocs/Final-Declaration-Arab-Conference-on-Nationality.pdf

118. جامعة الدول العربیة، اإلعالن العريب حول االنتامء والھویة الوطنیة، 28 فربایر/شباط 2018، عىل:
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5b3e1e894

119. انظر:
UNHCR, Background Note on Gender Equality, Nationality Laws and Statelessness 2019 (Geneva, UNHCR, 2019).
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قوانني الجنسية يف تلك البلدان تؤدي إىل خطر التعرض النعدام 

الجنسية.120 والدول العربية التي تسمح لألم بنقل الجنسية إىل 

األبناء لكن بناء عىل رشوط صارمة مقارنة بالرشوط السارية يف 

حالة األب، هي البحرين واألردن وليبيا وعامن والسودان وسوريا 

والسعودية. يف قوانني الجنسية بهذه الدول بعض الضامنات ضد 

انعدام الجنسية، ومنها مثاًل إتاحة استثناءات حيث ُيسمح بنقل 
األم جنسيتها ألبنائها إذا كان األب مجهوالً أو عديم الجنسية.121

ومن الدول الخاضعة لالستعراض تبني أن النساء يتمتعن بنفس 

حقوق الرجال الخاصة بنقل الجنسية لألبناء يف كل من الجزائر 

وجيبويت ومرص والعراق،122 واملغرب وتونس واليمن. 

ويف بعض الدول يستحيل قانوناً – أو من شبه املستحيل – عىل 

النساء أكرث من الرجال نقل جنسيتهن لألزواج األجانب. ويف حاالت 

عديدة تعترب إجراءات اإلقامة للزوج األجنبي أعقد وأطول من تلك 

الخاصة بالزوجة األجنبية، وقد ترسي قيود إضافية أخرى. ومن بني 

الدول الخاضعة لالستعراض هنا، كانت الجزائر وجيبويت فقط هي 

التي متنح النساء حق نقل الجنسية إىل الزوج األجنبي، عىل قدم 

املساواة بالرجال.

ويف دولة فلسطني، يحول استمرار االحتالل اإلرسائييل دون قدرة 

مؤسسات الدولة عىل تقديم الجنسية للفلسطينيني. تصدر بطاقات 

الهوية للفلسطينيني املسجلني يف سجل السكان الفلسطيني، وهو 

خاضع لسيطرة الجيش اإلرسائييل مبوجب قانون مرتبط باالحتالل. 

ويخضع إصدار جوازات السفر الفلسطينية بدرجة كبرية للسلطات 

اإلرسائيلية وسياساتها. يؤدي هذا النظام إىل استحالة قيام الحكومة 

الفلسطينية بالسيطرة عىل سبل منح الجنسية. ويؤثر هذا أيضاً 

عىل الالجئني الفلسطينيني يف الشتات، ال سيام من ليست لديهم 

جنسية الدولة املضيفة.

ميكن للسلطات الفلسطينية أن تؤكد إقامة الفلسطينيني املشمولني 

بقانون األحوال املدنية رقم 2 لعام 1999، وميكن للنساء 

الفلسطينيات نقل اإلقامة ألطفالهن. إن غياب نص قانوين متييزي 

متصل بنقل اإلقامة يف هذا القانون قد أدى عماًل إىل قدرة النساء 

الفلسطينيات عىل نقل اإلقامة لألطفال. هذا الحق منصوص عليه 

أيضاً يف قانون االنتخابات، الذي ينص عىل تعريف للفلسطيني 

بصفته شخص ولد ألب أو أم فلسطينيني، رشيطة أن يكون هذا 

األب أو األم قد ولد/ت يف فلسطني بحسب حدود االنتداب 

الربيطاين، أو من حصلوا عىل الجنسية الفلسطينية مبوجب القوانني 
السارية يف عهد االنتداب.123

انعدام الجنسية

مل تصادق أغلب الدول العربية عىل اتفاقية الالجئني لعام 1951 أو 

اتفاقية خفض حاالت انعدام الجنسية لعام 1961. لقد أدى غياب 

الترشيعات املحلية حول انعدام الجنسية ووضعية الالجئ إىل 

مصاعب خاصة واجهت األقليات العرقية والالجئني يف املنطقة.

ميكن النعدام املساواة يف قوانني الجنسية أن يهيئ لحاالت انعدام 

الجنسية، يف الحاالت التي ال ينص فيها القانون عىل تحصيل 

الجنسية إذا كان األب أجنبياً. عىل سبيل املثال هناك حاالت 

ألطفال ولدوا يف لبنان ألم لبنانية وأب فلسطيني، فيعترب الطفل 

منعدم الجنسية ألن األم ال ميكنها مترير جنسيتها ألطفالها.124 

وباملثل، فإن األطفال الذين يولدون يف األردن ألم أردنية وأب 

120. السابق، ص 6.

121. يف لبنان، ھناك أیضاً استثناء يف حالة الطفل املولود يف لبنان ألب مجھول، لكن إجراءات املطالبة بالجنسیة عىل ھذا األساس معقدة للغایة وال یمكن

لألم نقل الجنسیة لطفلھا إال إذا كان قد ولد خارج نطاق الزواج واعرتفت بھ األم اللبنانیة وھو بعد قارص. السابق.  

122. ینص قانون الجنسیة العراقي عىل أن الشخص املولود ألم عراقیة أو ألب عراقي یعترب عراقیاً. إذا ولد الطفل خارج العراق وكانت األم عراقیة

واألب مجھوالً أو عدیم الجنسیة، یمكن للشخص املعني التقدم بطلب الجنسیة العراقیة. البد من تقدیم الطلب يف ظرف سنة من الوصول لسن الرشد  

ویجب أن یكون الشخص مقیاًم يف العراق وقت التقدیم عىل الطلب. العراق، قانون الجنسیة، رقم 26 لعام 2006، مادتان 3 و4.

123. قانون رقم 9 لعام 2005 بشأن االنتخابات، مادة 9(2)،:
https://aceproject.org/ero-en/regions/mideast/PS/palestine-elections-law-no.9- 2005/view

وانظر: قانون تنظیم االنتخابات العامة، 2 سبتمرب/أیلول 2007، مادة 27 (-1ب):
http://www.elections.ps/Portals/0/pdf/Election_Law_%282007-Sept_02%29-EN.pdf

124. انظر:
OECD Development Centre, Social Institutions and Gender Index: Lebanon (OECD, 2019). Available from 

https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/LB.pdf.
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فلسطيني يصبحوا عدميي الجنسية ألن األم ال ميكنها نقل جنسيتها 

ألطفالها، وال ميكن لألطفال تحصيل الخدمات الحكومية األساسية.

وقد يحدث انعدام الجنسية لعدد من األسباب، كأن يكون األب 

مجهوالً أو مل يتزوج من األم. وقوانني الجنسية التمييزية ومتطلبات 

التسجيل املدين وقوانني العقوبات التمييزية عىل جرائم الزنا 

والسلوكيات االجتامعية التمييزية، متنع أو تردع اآلباء واألمهات 

غري املتزوجني عن تسجيل والدة أطفالهم أو نقل جنسيتهم 

ألطفالهم.125 ويف دول عديدة باملنطقة، ُتجرم العالقات الجنسية 

خارج نطاق الزواج، ما يعني تجنب اآلباء واألمهات تسجيل 

الوالدات أو طلب الجنسية لألطفال.

ولقد فاقم وجود مقاتلني أجانب يف العراق وسوريا من الوضع 

الخاص بحقوق الجنسية. فقد حدث طواعية وجرباً أن تزوجت 

نساء وفتيات محليات كثريات مقاتلني أجانب يف البلدين. يف سوريا، 

125. انظر:
B. Fisher, “Why non-marital children in the MENA region face a risk of statelessness”, Harvard Human Rights Journal (6 January 2015).

126. انظر:
Human Rights Council, Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice on its mission to 

Kuwait, 24 May 2017 (A/HRC/35/29/Add.2).

ال ميكن لألمهات مترير الجنسية السورية لألطفال املولودين من 

هذه الزيجات، ويرجح أن يصبح هؤالء األطفال معدومني الجنسية. 

ويف العراق، يصعب عىل األطفال الذين تزوج آبائهم وأمهاتهم أثناء 

النزاع أن يثبتوا نسبهم يف معظم األحيان نظراً لعدم توثيق تلك 

الزيجات. وبالتايل، فال ُيعرتف بهم كمواطنني عراقيني وال ميكنهم 

استصدار جوازات سفر أو أوراق هوية وطنية. ودون الجنسية، 

فقد يحرمون من الحق يف الحصول عىل التعليم والرعاية الصحية 

يف املستقبل.

وتعد قضية البدون مشكلة كبرية يف بعض دول الخليج. البدون هم 

أقلية من العرب، كانوا يف األصل من قبائل رحالة بالجزيرة العربية. 

تعاين النساء البدون من التمييز املتعدد واملمنهج عىل مدار 

حياتهن. تستمر نساء كثريات من البدون يف املعاناة من اإلقصاء 

املجتمعي، ومواجهة الوصم، وعدم توفر التعليم أو الرعاية الصحية 
الجيدة لهن، مع محدودية فرص العمل املتاحة.126
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3.4   األطر القانونية المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي

العنف القائم عىل النوع االجتامعي وهدف التنمية املستدامة رقم 5: املساواة بني الجنسني

تشمل املقاصد التي يتعني عىل الدول تحقيقها للوفاء بالتزاماتها مبوجب هدف التنمية املستدامة رقم 5 عىل ما ييل: 

• القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف كل مكان

• القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات يف املجالني العام والخاص، مبا يف ذلك االتجار بالبرش 

واالستغالل الجنيس وغري ذلك من أنواع االستغالل

• القضاء عىل جميع املامرسات الضارة، من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي، وختان اإلناث

• ضامن حصول الجميع عىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعىل الحقوق اإلنجابية

ال يزال التعرض للعنف القائم عىل النوع االجتامعي من أكرب 

مشكالت التنمية البرشية التي تواجه النساء والفتيات يف شتى 

أنحاء املنطقة، ال سيام يف الدول التي تعاين من نزاعات. يف عام 

2013 توصلت منظمة الصحة العاملية إىل أن 37 باملئة من النساء 

يف منطقة رشق املتوسط تعرضن للعنف الجسدي والجنيس من 

قبل رشيك حميم.127 وهناك استطالع أحدث أجري يف فرتة 2016 

و2017 يف كل من مرص ولبنان واملغرب ودولة فلسطني، تبني منه 

أن بني 10 و45 باملئة من الرجال الذين تزوجوا أو هم متزوجون 

استخدموا العنف الجسدي ضد الرشيكة.128 ونسبة النساء الاليئ 

ذكرن تعرضن لألذى الجسدي من الزوج عىل مدار حياتهن هي 

25.6 باملئة يف مرص )2015( و19 باملئة يف األردن )2018( و20 
باملئة يف تونس )2010(.129

ويتجىل التحرش الجنيس باألساس من خالل التعليقات الجنسية 

واملالحقة والرتصد. يف استطالع أجري يف مرص ولبنان واملغرب 

ودولة فلسطني، تبني أن بني 31 و64 باملئة من الرجال قالوا إنهم 

قاموا مبثل هذه األعامل، يف حني قالت 40 إىل 60 باملئة من النساء 

إنهن تعرضن لهذه التعديات.130 

3.4.1   العنف القائم على النوع االجتماعي في الدول العربية

127. انظر:
WHO, Department of Reproductive Health and Research, London School of Hygiene and Tropical Medicine, South African Medical Research 

Council, Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner 
sexual violence (WHO, 2013). WHO Eastern Mediterranean Region comprises Afghanistan, Bahrain, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, 

Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Pakistan, State of Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, and Yemen.

تضم منطقة رشق املتوسط مبنظمة الصحة العاملیة دول أفغانستان والبحرین وجیبويت ومرص وإیران والعراق واألردن والكویت ولبنان ولیبیا واملغرب 

وعامن وباكستان ودولة فلسطین وقطر والسعودیة والصومال والسودان وسوریا وتونس واإلمارات والیمن.

128. انظر:
Shereen El Feki, et al. (eds.), Understanding Masculinities: Results from the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) – Middle 

East and North Africa: Executive Summary (Cairo and Washington DC: UN Women and Promundo-US, 2017).

129. انظر:
ESCWA, Against Wind and Tides: A Review of the Status of Women and Gender Equality in the Arab Region (Beijing +20), 7 January 2016 (E/

ESCWA/ECW/2015/3), p.53; Egypt Ministry of Health and Population, El-Zanaty and Associates, and ICF International, Egypt Demographic 
and Health Survey 2014 (Cairo, Ministry of Health and Population; and Rockville, ICF International, 2015); Jordan Department of Statistics 

(DOS) and ICF, Jordan Population and Family and Health Survey 2017-18 (Amman DOS; and Rockville, ICF, 2019).

130. انظر:
 S. El Feki, et al. (eds.), Understanding Masculinities: Results from the IMAGES survey (UN Women and Promundo-US, 2017).
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ولقد ترضرت النساء والفتيات بشكل عميق جراء النزاعات 

واالحتالل. كان أثر النزاعات يف سوريا والعراق وليبيا واليمن 

والصومال والسودان واالحتالل يف األرايض الفلسطينية قوياً للغاية 

من حيث تزايد مستويات العنف الجنيس.131 ومن حيث املامرسة، 

فإن النازحني داخلياً والالجئني وطالبي اللجوء الذين يتعرضون 

للعنف نادراً ما ُيتاح لهم – إن وجد – القدرة عىل اللجوء إىل 

القضاء أو األطر القانونية للحامية واإلنصاف.

131. انظر:
ESCWA, Against wind and tides: A Review of the Status of Women and Gender Equality in the Arab Region 20 Years after the Adoption of 

the Beijing Declaration and Platform for Action (E/ESCWA/ECW/2015/3) (Beirut, ESCWA, 2016), p.58 ff; S. Chaban, L. Consuegra, H. Elten et al., 
Regional organizations, gender equality and the political empowerment of women (International IDEA, Community of Democracies, UNDP, 

2017), p. 62.

132. تونس، املجلة الجزائیة، فصل 227.

133. لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، التعلیق العام رقم 20: حظر التعذیب وغیره من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو املھینة

 .(A/44/40) ،(1992) (7 مادة)

134. انظر:
UN Working Group on Discrimination against Women in Law and Practice, Background information on the statement issued by the 

Working Group on Discrimination against women (2012), available from https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=12672&LangID=E; Abdel Salam Sidahmed, “Problems in Contemporary Applications of Islamic Criminal 

Sanctions: The Penalty for Adultery in Relation to Women”, British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 28, No. 2 (2001), pp. 187-204 ; Liv 
Tønnessen and Samia al-Nagar, Women and Girls Caught between Rape and Adultery in Sudan: Criminal Law Reform, 2005–2015 (Chr. 

Michelsen Institute (CMI), Bergen, 2015); Hina Azam, “Rape as a variant of fornication (Zinā) in Islamic Law: An Examination of the Early 
Legal Reports” Journal of Law and Religion, vol. 28 No. 2 (2013) pp. 441-466.

تجرم جميع دول املنطقة العربية االغتصاب، وتفرض عقوبات 

مشددة عىل هذه الجرائم، وعادة ما تتمثل يف السجن لفرتات 

ترتاوح بني 5 سنوات و20 سنة أو أكرث. ويتباين تعريف االغتصاب 

القانوين من دولة لدولة، حيث يقترص التعريف يف بعض الدول 

عىل اإليالج دون ترايض بني الطرفني، إما جرباً أو تحت تهديد 

القوة. وبعض الدول اعتمدت تعريفات أوسع، تشمل جميع أنواع 

االنتهاكات الجنسية بدون ترايض بني الطرفني. عىل سبيل املثال، 

راجعت تونس تعريفها لالغتصاب يف 2017، وهو ُيعرف اآلن 

بصفته أي جامع، بغض النظر عن طبيعته أو الوسيلة املستخدمة 

فيه، ضد أنثى أو ذكر دون رضا الشخص.132 

وتضم قوانني العقوبات بعض أشد العقوبات جراء اغتصاب 

القارصات أو أشخاص آخرين من الفئات األكرث عرضة للخطر. يف 

بعض الدول، ميكن تطبيق العقوبات الجسدية أو عقوبة اإلعدام 

عىل االغتصاب يف بعض الحاالت. بالرغم من أهمية معاقبة 

االغتصاب بعقوبات متناسبة مع طبيعة الجرمية إال أن فرض 

العقوبات الجسدية أو اإلعدام عىل جرائم االغتصاب يخالف 

االلتزامات التعاهدية الدولية لحقوق اإلنسان، ويعترب أمراً غري 
مقبول مبوجب القانون الدويل يف أغلب األحوال.133

من حيث املامرسة، ال ُتبلغ ضحايا االغتصاب بالتعرض لجرائم 

االغتصاب أو العنف الجنيس لجملة من األسباب، ومنها الخوف 

من االنتقام، والخزي املرتبط بالتعرض لهذه الجرائم، أو ألنها 

جرمية تشوه سمعة األرسة، أو ما ُيدعى بـ "رشف" األرسة. قد تؤدي 

العقوبات القاسية بدرجة غري متناسبة إىل ردع الفتيات عن اإلبالغ 

بحاالت اغتصاب األقارب. كام تخىش بعض الناجيات االتهام بالزنا، 

وله عقوبات مختلفة يف حال كان مرتكب الجرمية متزوج أو غري 

متزوج.134 

وقد تخىش أيضاً الناجيات من العنف الجنيس أن يتم الضغط 

عليهن للزواج من الجناة يف دول بها ما ُيسمى بقوانني "الزواج 

من املغتصب"، وهي توقف محاكمة الجاين يف جرائم االغتصاب 

أو االختطاف إذا تزوج من اختطفها أو اغتصبها. نصوص قوانني 

العقوبات هذه مشتقة من القوانني االستعامرية املستندة إىل 

3.4.2   تجريم االغتصاب
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قانون العقوبات الفرنيس لعام 1810. 135 وكان القصد من هذه 

النصوص حامية القارصات الاليئ يتم التغرير بهن وخداعهن 

ليتزوجن دون موافقة األب واألم.

واملربر الستمرار هذه النصوص الجنائية هو أن الزواج يحمي 

"رشف" عائلة الناجية. كانت املرأة أو الفتاة التي تتعرض 

لالغتصاب، قدمياً ويف املجتمعات التقليدية، تعترب غري مرغوبة 

للزواج. وال تزال بعض قوانني العقوبات تسمح للمغتصب بتزوج 

ضحيته حتى ال تتعرض األرسة ملا ُيدعى "تلوث" الرشف )مثال: 
الجزائر، العراق، الكويت، ليبيا(.136

عىل أن هذه النصوص القانونية غري متسقة مع املعايري الدولية، إذ 

هي تتقاعس عن توفري الرد القانوين املناسب عىل درجة جسامة 

انتهاك حقوق اإلنسان الخاصة بالناجية.137 ويف بعض الدول تعترب 

تربئة املغتصب أو املختطف الذي يتزوج ضحيته جزءاً من القوانني 

العرفية، التي تسعى إىل حامية الناجية من حياة من الخزي )مثال: 

الصومال(. ويف بعض الدول، ال ترسي هذه القاعدة القانونية إال 

عندما تكون الناجية قارص )مثال: الجزائر، حيث ترتبط هذه الجرمية 

تحديداً باغتصاب قارص(. ويف مرص واملغرب واألردن وتونس ودولة 

فلسطني ولبنان تم إلغاء هذه املواد من قوانني العقوبات، وإن كان 

لبنان ال يزال مل يحذف جميع املواد ذات الصلة.

تويص لجنة سيداو بأن تصف قوانني العقوبات االغتصاب بأنه 

جرمية ضد حق املرأة يف األمان الشخيص والسالمة البدنية، نظراً 

لغياب املوافقة الحرة يف واقعة االغتصاب.138 ويف دول عربية 

عديدة نجد املواد املتصلة باالغتصاب ضمن أبواب قانون العقوبات 

التي تتصدى للجرائم املتصلة برشف األرسة أو اآلداب واألخالق. 

عىل سبيل املثال تعرف الجزائر االغتصاب بصفته جرمية يف حق 

األخالق، ويف األردن وليبيا واملغرب ُيجرم االغتصاب كجرمية متس 

بالرشف واآلداب العامة.139 هذا يعني أن القضايا املتصلة مبدركات 

رشف األرسة واآلداب العامة قد تكون هي مناط تركيز املحاكم 

لدى نظرها فيام إذا كانت الجرمية قد وقعت أم ال، وكذلك أثناء 

تحديد املحاكم للعقوبة املناسبة. نتيجة لهذا، فإن أحكام املحاكم 

يف قضايا االغتصاب والعنف الجنيس تركز أحياناً عىل أهمية اآلداب 

العامة ورضورة الحفاظ عىل سالمة وحدة األرسة، بدالً من الرتكيز 

عىل حقوق املرأة يف األمن والسالمة الجسدية.140 قد يكون هذا 

مؤذياً للنساء إذ يؤدي إىل تهيئة تراتبية أخالقية لتصنيف الناجيات 

املستحقات للحامية والتقدير، وقد يؤدي أحياناً إىل لوم املبلغة عن 
التعرض للجرمية أو االدعاء بأن لها دور مساعد يف الجرمية.141

135. انظر:
L. Welchman and S. Hossain, ‘Honour’: Crimes, Paradigms, and Violence Against Women (London, Zed Books, 2013); France, Penal Code 1810, 

art. 357. Available from https://www.napoleon- series.org/research/government/france/penalcode/c_penalcode3b.html

136. الجزائر، قانون العقوبات، رقم 156-66، مادة 326. البحرین، قانون العقوبات، قرار بقانون رقم 15 لسنة 1976، مادة 353. العراق، قانون

العقوبات، رقم 111 لسنة 1969، مادة 398 و427. الكویت، قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، مادة 182، لیبیا قانون العقوبات بتاریخ 28  نوفمرب/ترشین 

الثاين 1953، مادة 424.

137. انظر عىل سبیل املثال: لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتامعیة والثقافیة، املالحظات الختامیة: العراق E/C.12/IRQ/CO) (27/4) أكتوبر/ترشین

األول 2015) فقرة 39. 

138. لجنة سیداو، التوصیة العامة رقم 35 (2017) (CEDAW/C/GC/35)، فقرة 11.

139. الجزائر، قانون العقوبات، مادة 336؛ األردن، قانون العقوبات، مادة 292؛ لیبیا، قانون العقوبات، مادة 407؛ املغرب، قانون العقوبات، فصل 486. 

140. انظر:
“Egypt’s sexual harassment law: An insufficient measure to end sexual violence”, Middle East Institute, 17 July 2014. 

http://www.mei.edu/content/at/egypts-sexual-harassment-law-insufficient-measure-end-sexual-violence;

141. انظر:
Equality Now, The world’s shame: The global rape epidemic. How laws around the world are failing to protect women and girls from sexual 

violence (New York and Nairobi, Equality Now, 2017).
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إلغاء قوانني "تربئة املغتصب" يف املغرب وتونس واألردن ولبنان ودولة فلسطني142

املغرب

يف عام 2012 تم تنظيم مظاهرات عىل صلة بتزويج فتاة عمرها 16 عاماً جرباً ثم انتحارها. عندما وصلت القضية يف البداية 

إىل املحكمة يف صورة االتهام باختطاف واغتصاب قارص، استعان القايض باملادة 475 التي تسمح للجاين بتزوج ضحيته 

مبوافقة ويل القارص. بعد زواجها بقليل قامت الضحية باالنتحار. خرج املتظاهرون للشوارع رداً عىل هذه األحداث التي 

استفزت اهتامم اإلعالم، ومتت دعوة الحكومة لتنظيم طاولة مستديرة تجمع بني كربى منظامت حقوق املرأة ووزارة األرسة 

وقضايا املرأة ووزارة العدل.143 ويف 2014 حذف الربملان املغريب املادة 475 من قانون العقوبات يف 2014، والتي كانت 

تسمح للمغتصب بااللتفاف حول املالحقة القضائية إذا تزوج ضحيته.

تونس144

رّصحت محكمة تونسية يف عام 2016 لفتاة عمرها 13 عاماً بالزواج إىل الرجل الذي اغتصبها. احتجت ناشطات حقوق 

املرأة عىل هذا الحكم كونه ينتهك حقوق اإلنسان الخاصة بالفتاة، كام نصت عليها املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان 

وحقوق الطفل. كانت تربئة املغتصبني الذين يتزوجون ضحاياهم قامئة مبوجب الفصل 227 مكرر و239 من املجلة 

الجزائية التونسية. وبعد ضغوط املجتمع املدين أعلنت وزارة العدل أن النيابة العامة ستتقدم باعرتاض عىل الترصيح 

القانوين للمغتصب بالزواج من الفتاة، وتعهدت مبراجعة القوانني التي تعود إىل ما قبل ثورة 2011 بحيث تصبح متسقة 

مع دستور 2014. ويف العام التايل تم حذف هذه املواد من املجلة الجزائية، مبوجب قانون القضاء عىل العنف ضد النساء، 

عدد 58 لعام 2017.

األردن145

تسمح املادة 308 من قانون العقوبات األردين للمغتصب بتجنب املالحقة القانونية إذا تزوج ضحيته. قاد جهود إلغاء 

املادة 308 شخصاً بني محامني وصحفيني وناشطات مدافعات عن حقوق املرأة. قامت منظامت املجتمع املدين برفقة نواب 

برملانيني وآخرين بتشكيل تحالف يف 2015 طالب باعتامد قوانني أفضل لحامية الناجيات من االغتصاب ومعاقبة الجناة 

وإنهاء اإلفالت من العقاب. قالوا بأن الزواج من املغتصب مسألة يجب أن تتوقف كخيار وحيد للناجيات من االغتصاب، 

ويجب أن تحصل الناجيات عىل الحامية والدعم الجسدي والنفساين. سعت الحملة إىل القضاء عىل وصم النساء كناجيات 

من االغتصاب. ووعت الحملة بالفارق بني االغتصاب كجرمية بحق املرأة، ال كجرمية بحق رشف األرسة. قدمت اللجنة 

142. انظر:
UN Women, “Reforming laws that forced women to marry their rapists”, 16 July 2019.

143. انظر:
N. Mesbahi, “The Victimization of the ‘Muslim Woman’: The Case of Amina Filali, Morocco”, Journal of International Women’s Studies, vol. 19, 

No. 3 (2018), pp. 49-59.

144. انظر:
EOHCHR, “End in sight for marry-your-rapist laws”, 25 August 2017; Middle East Media Research Institute, “Tunisians Protest Law that Allows 

Men Who Rape Underage Girls to Marry Their Victims Instead of Being Punished”, 10 March 2017.

145. انظر:
UN Women, “Jordanian Parliament abolishes law that allowed rapists to avoid prosecution by marrying their victims”, 4 August 2017.
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الوطنية لشؤون املرأة ورقة موقف للربملان لدعم اإلصالحات القانونية ذات الصلة يف 2017. كام نظمت هيئة األمم املتحدة 

للمرأة حواراً حول القضية بني الربملانني األردين واملغريب، مبا أن املغرب سبق وألغى بعض املواد ذات الصلة من قوانينه. 

وأخرياً ألغى األردن املادة 308 يف عام 2017. طبقاً لوزارة العدل، اعتمد 159 رجاًل عىل هذه املادة بني 2010 و2013 

لتجنب العقاب.

لبنان146

بعد تونس واألردن بقليل، قام لبنان بدوره بإلغاء مواد مامثلة )املادة 522 من قانون العقوبات( وإن احتفظ مبواد أخرى 

لها نفس األثر يف قانون العقوبات )مادة 505 ومادة 518(. حدث هذا إبان حملة عىل مستوى الدولة بقيادة مركز املوارد 

للمساواة بني الجنسني )أبعاد(، بالرشاكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة يف لبنان، إللغاء النصوص القانونية التمييزية. 

حشدت الحملة الوعي العام برضورة تقوية الترشيعات الخاصة بحامية النساء والفتيات من العنف الجنيس واالستغالل 

الجنيس، ولتحدي القيم الجنسانية املتصلة بالعنف الجنيس. كام ضمت الحملة تنظيم حفل وطني يف عام 2016 إلرشاك 

الرجال والفتيان كمدافعني وأعوان للتغيري لتحقيق املساواة بني الجنسني.

دولة فلسطني147

يف عام 2018 مضت دولة فلسطني عىل نهج األردن فألغت املادة 308 من قانون العقوبات لسنة 1960، وكان نافذاً يف 

الضفة الغربية. ليس من الواضح عدد املغتصبني الذين أفلتوا من املالحقة القضائية أو اإلدانة بفضل املادة 308 يف الضفة 

الغربية. هناك دار إيواء للنساء أكدت أن يف الفرتة من 2011 إىل 2017 توقفت إجراءات التقايض يف 60 قضية اغتصاب 

– وكان املأوى يساعد النساء ضحايا تلك القضايا – بعد أن وافق املغتصبون عىل الزواج من الضحايا. ويف حني يعترب 

إلغاء املادة 308 إنجازاً مهاًم، فقد حذر مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي من أن العائالت الفلسطينية قد تستمر 

يف محاولة إجبار الفتيات عىل الزواج إىل املغتصبني ما مل توفر السلطات إجهاض آمن وقانوين من جانب، وتتيح تسجيل 

األطفال دون زواج من الجانب اآلخر.

146. انظر:
UN Women, “Historic day for women in Lebanon as Parliament repeals rape law”, 18 August 2017.

147. انظر:
Human Rights Watch, “Palestine: Marry your rapist law repealed”, 10 May 2018.
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االغتصاب الزوجي

تقر أديان كثرية بالحقوق وااللتزامات املتبادلة يف الزواج، ومنها 

الحق يف عدم التعرض للعنف أو التهديد بالعنف. عىل أن الجنس 

دون رضا الطرفني – يف حالة األزواج والزوجات – كان ُيربر دامئاً 

يف الكثري من القوانني الدينية، إذ ُيقال إن عقد الزواج مينح الزوج 

الحق يف العالقة الجنسية مع زوجته دون قيود. ال ُيعترب االغتصاب 

الزوجي جرمية يف القوانني التي تعود لعهد االستعامر، وهي تعكس 

الفهم املسيحي للزواج، كونه مينح الزوج حقوق املتعة الجنسية 
عىل زوجته،148 بناء عىل مبدأ "الواجب الزوجي".149

ويف الفقه اإلسالمي، ُيعرف الزواج بصفته عقد، وينص عقد الزواج 

عىل حقوق وواجبات كل من الطرفني، مبا يشمل املطلب الخاص بـ 

"املعاملة الحسنة املتبادلة". ومطلوب من الزوج دفع مهر واإلنفاق 

عىل الزوجة. ويف املقابل، ُيطلب من الزوجة أن تتوفر للزوج جنسياً 

يف بيت الزوجية.

لقد تصدت اإلصالحات يف بعض قوانني األرسة للمسلمني لهذا 

الجانب من جوانب عقود الزواج. عىل سبيل املثال، ويف خطوة 

مهمة للنساء، تم مبوجب إصالحات لقانون األرسة املغريب فصل 

الحق القانوين يف النفقة عن واجب الزوجة بالطاعة يف العالقات 

الجنسية. إمنا أصبحت قامئة الواجبات والحقوق املتبادلة بني 

األزواج والزوجات تشمل املساكنة الرشعية عىل أساس من 

العالقات الزوجية الطيبة، والحق يف االحرتام املتبادل والحب 
والود.150

وال تتوفر يف أي من الدول العربية الخاضعة لهذا االستعراض قوانني 

عقوبات تنص رصاحة عىل االغتصاب الزوجي بصفته جرمية.151 

ويف بعض الدول، يتم تعريف االغتصاب يف مادة مستقلة يف قانون 

العقوبات، تنص عىل أن التعريف ال يشمل االغتصاب الزوجي 

)مثال: مرص، لبنان، سوريا(.

ويعترب املوقف القانوين إزاء االغتصاب الزوجي مبهاًم يف كل من 

جيبويت واملغرب وتونس. يف جيبويت، أكدت السلطات أن االغتصاب 

الزوجي ُيالحق قضائياً مبوجب القانون الجنايئ، يعترب اإلبالغ عن مثل 

هذه االنتهاكات من املحرمات، لذا فهو نادراً ما يصل ملرحلة املالحقة 

القضائية.152 كام أن القانون املغريب الخاص مبناهضة العنف ضد 

النساء، قانون عدد 13-103، مل يعدل قانون العقوبات فيام يخص 

النصوص املتعلقة باالغتصاب، وهي البنود التي ال تذكر الزواج ضمن 

الظروف املؤدية لتغليظ عقوبة االغتصاب. إضافة إىل املذكور، مل يتم 

التبليغ بقضايا من هذا النوع. لقد دعت لجنة سيداو والفريق العامل 

املعني باالستعراض الدوري الشامل للمغرب يف 2017، دعت املغرب 

إىل تعديل قانون العقوبات مبا يضمن تجريم االغتصاب الزوجي.153 

ويف تونس، ذكرت السلطات أن االغتصاب الزوجي يعد جرمية يف 

القانون التونيس، مثل جميع أشكال االغتصاب األخرى، وهذا يف الرد 

الرسمي للدولة عىل أسئلة من لجنة سيداو يف عام 2010. 154 لكن من 

148. يف التقالید املسیحیة، تعود جذور مفھوم حقوق املتعة إىل قانون الكنیسة الرومانیة الكاثولیكیة. انظر:
R. Ryan, “The Sex Right: A Legal History of the Marital Rape Exception” Law and Social Inquiry, vol. 20, No. 4 (1995), pp. 941-1001.

149. انظر:
J. Hasday, “Contest and Consent: A Legal History of Marital Rape” California Law Review, vol. 88 (2000), p. 1397.

150. املغرب، مدونة األرسة، 2004، مادة 51، وانظر:
Musawah, Who Provides? Who Cares? Changing Dynamics in Muslim Families (Malaysia, Musawah, 2018), p. 16.

151. نتیجة الشرتاطات الطاعة يف عقد الزوجیة، توصل بعض القانونیین وصناع السیاسات إىل أن مفھوم االغتصاب الزوجي ال وجود له يف القانون
الجنايئ. انظر عىل سبیل املثال:

H. Ala Hamoudi, M. Cammack, Islamic Law in Modern Courts (New York, Wolters Kluwer, 2018, p. 381.
يف العراق، رأى الفقھاء الشیعة أن االغتصاب الزوجي مسموح بە مبوجب قانون العقوبات. انظر أیضاً فیام یخص السودان:

 L. Tønnessen “When rape becomes politics: Negotiating Islamic law reform in Sudan”, Women’s Studies International Forum, vol. 44 (2014), 145-153, 
p. 151.

152. انظر:
United Nations Human Rights Committee, Concluding Observations on the initial report of Djibouti, Addendum Information received from 

Djibouti on follow-up to the concluding observations, 4 February 2015 (CCPR/C/DJI/CO/1/Add.1), p.7.
153. انظر:

CEDAW Committee, Morocco: Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 8 April 2008 
(CEDAW/C/MAR/CO/4); Working Group on the Universal Periodic Review for Morocco, Draft report of the Working Group on the Universal 

Periodic Review, 26 May 2017 (A/HRC/WG.6/27/L.4).
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154. انظر:
CEDAW Committee, Written replies from the Government of Tunisia to the list of issues and questions with regard to the consideration of 

the combined fifth and sixth periodic reports, 18 August 2010 (CEDAW/C/TUN/Q/6/Add.1). The introduction of Tunisia’s Law no. 58 of 2017 on 
the Elimination of Violence Against Women supports this position.

155. انظر:
Amnesty International, Assaulted and accused: Sexual and gender-based violence in Tunisia (London, Amnesty International, 2015), p.24

"إن عدم االعرتاف باالغتصاب الزوجي يف القانون یعني أن االعرتاف بالجریمة يف املحكمة یصبح مسألة مرتوكة لتقدیر كل قايض. يف بعض الحاالت، فإن 
املتھمین باالغتصاب الزوجي خضعوا للمالحقة القضائیة بتھمة االعتداء الجسامين".

156. لبنان، قانون حامیة النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي، رقم 293 لعام 2014.
157. قانون مناھضة العنف األرسي يف منطقة كوردستان العراق، )قانون رقم 8 لعام 2011(، مادة 2.

158. انظر:
International Federation for Human Rights (FIDH), Violence against Women in Syria: Breaking the Silence (Paris, FIDH, 2013), p. 11.

159. كل من الجزائر والبحرین ومرص والكویت واملغرب وعامن والسودان وسوریا والیمن وقعت عىل نظام روما لكن مل تصادق علیە.
160. لجنة سیداو، املالحظات الختامیة، الجمھوریة العربیة السوریة، 18 یولیو/متوز CEDAW/C/SYR/CO/2( 2014( فقرة 27 )ب(.

161. انظر:
UN Security Council, Resolution 71/248: International, Impartial and Independent Mechanism to Assist in the Investigation and Prosecution 

of Persons Responsible for the Most Serious Crimes under International Law Committed in the Syrian Arab Republic since March 2011, 21 
December 2016 (A/RES/71/248).

حيث املامرسة تعترب املالحقات القضائية ذات الصلة نادرة الحدوث، 

نظراً للتقاليد والعادات التي تعترب الجنس واجب زوجي مكفول يف 
عقد الزواج.155

أصدر لبنان قانوناً للقضاء عىل العنف األرسي يف عام 2014. 

156 يف مسودته األولية، كان القانون يشتمل عىل نّص يتعامل 

مبارشة مع تجريم االغتصاب الزوجي. إال أن بعض القادة الدينيني 

املسلمني واملسيحيني أدانوا هذا النص. ومن ثم، تم حذف تلك 

املادة. ونتيجة لهذا، ال يزال نص القانون غري واضح. قد ُيستخدم 

يف املالحقة القضائية عىل االغتصاب يف إطار الزواج، لكن املوقف 

القانوين هنا مبهم.

ويف منطقة كوردستان بالعراق يشري قانون العنف األرسي إىل "الجامع 

الجنيس جرباً" بني الزوج والزوجة كعنف أرسي.157 هذا يعني أن 

الناجيات من االغتصاب الزوجي ميكنهن التقدم بطلب حامية.

ويف البحرين، يحظر العنف األرسي ضد النساء يف األرسة، سواء كان 

مرتكبه هو الزوج أو أي عضو آخر باألرسة، ويخضع هذا العنف 

للقانون رقم 17 لعام 2015 الخاص بالحامية من العنف األرسي.

يف حني توجد قوانني ضد العنف الجنيس يف أغلب الدول العربية، 

إال أن األطر القانونية واآلليات الوطنية ملحاسبة الجناة عىل العنف 

الجنيس أثناء النزاعات ال تزال قليلة. حتى عندما يتم تطبيق أطر 

قانونية وطنية، فهي يف األغلب قارصة التعريف للعنف الجنيس، 

وتعريفه فيها ال يرقى ملستوى تغطية بعض أشكال العنف الجنيس 

أثناء النزاعات، مثل الزواج القرسي أو االسرتقاق الجنيس.

مبوجب القانون الدويل اإلنساين، فإن أفعال العنف الجنيس تعترب 

جرائم ضد اإلنسانية إذا كانت جزءاً من هجوم موسع وممنهج 

ضد السكان املدنيني، وقد متثل جرائم حرب إذا ارتكبت عىل 

صلة بالنزاع املسلح.158 هذه النصوص القانونية مقننة يف نظام 

روما املنشئ للمحكمة الجنائية الدولية )1999(، الذي تم وضعه 

للتحقيق يف الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب ومحاكمة 

املسؤولني عن ارتكابها. ومن بني الدول العربية الخاضعة لهذا 

التقييم، فإن جيبويت واألردن ودولة فلسطني وتونس هي فقط 
الدول األطراف يف نظام روما.159

يف عام 2014 أوصت لجنة سيداو سوريا بتعريف االغتصاب كجرمية 

حرب، يف قوانينها املحلية، وهو اإلجراء الذي مل تتخذه سوريا بعد.160 

ويف عام 2016 بعد عدم تنفيذ الدولة للتوصية، أنشأت الجمعية 

العامة لألمم املتحدة آلية التحقيق الدولية واملستقلة واملحايدة 

املعنية بسوريا.161 هذه اآللية لها والية جمع وحفظ وتحليل األدلة 

3.4.3   العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي في سياق النزاعات
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التي قد ُتستخدم يف املستقبل يف املقاضاة عىل الجرائم املرتكبة 

يف سياق النزاع السوري. وعىل التوازي، تم تشكيل لجنة التحقيق 

الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية يف عام 2011 

من قبل مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، وُمنحت والية 

التحقيق يف جميع ادعاءات االنتهاكات للقانون الدويل لحقوق 

اإلنسان يف سوريا.162 ويف عام 2018 أصدرت اللجنة تقريراً يوثق 

العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي بحق النساء 

والفتيات والرجال والفتيان، الذي ُيزعم أنه ارتكب من قبل الدولة 

واألفراد خارج إطار الدولة، وأشار التقرير إىل أن "النساء والفتيات 

يتأثرن بصورة غري متناسبة، وتعرضن لإليذاء ألسباب عديدة، بغض 
النظر عن الجاين أو املنطقة الجغرافية" 163

يف عام 2017 أصدر مجلس األمن القرار 2379 دعاًم لجهود العراق 

الخاصة مبحاسبة تنظيم داعش عىل ما ارتكب من جرائم حرب 

وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة جامعية. ومل يتم تشكيل آلية 

مستقلة قامئة بذاتها، إمنا استعان النظام القضايئ العراقي باملحاكم 

املحلية وطبق قانون مكافحة اإلرهاب العراقي )رقم 13 لسنة 

2005( ملالحقة الجناة املدعى عليهم من داعش، رغم اعرتاضات 

من املجتمع الدويل.164 كام بقى العديد من النساء واألطفال ممن 

كانوا عىل صلة بداعش فيام سبق يف مخيامت، دون القدرة عىل 

االستفادة من آليات العدالة أو إجراءات التقايض السليمة.165 

وقامت عدة مجتمعات محلية بالتواصل مع املحكمة الجنائية 

الدولية مبساعدة منظامت حقوقية ومنظامت معنية بحقوق املرأة، 

التامساً للعدالة لصالح املستهدفات بالعنف الجنيس والجنساين 

وبأشكال الرضر األخرى، ال سيام ضد النساء اإليزيديات واستهداف 

األفراد جراء توجهاتهم الجنسية الفعلية أو املتصورة عنهم، أو 
بسبب الهوية الجنسانية أو التعبري عن تلك الهوية.166

يف عام 2009، اتخذ السودان خطوة هامة نحو تعديل قانون 

العقوبات السوداين لعام 1991 بحيث ينص عىل جرائم اإلبادة 

الجامعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ومنها جرائم 

العنف الجنيس. عىل أنه مل يتم إحراز الكثري بعد يف استخدام إطار 

العمل املذكور يف سياق أحداث غرب دارفور، كام تعطلت بعض 

اآلليات التي كانت قامئة. وتم أيضاً بذل جهود موازية لضامن عدم 

تسليم املشتبه بهم من السودان وأن تتم محاكمتهم ضمن آليات 
خارج الدولة.167

كام قام املجلس االنتقايل الوطني الليبي بوسم العنف الجنيس 

كجرمية ضد اإلنسانية. وأقر قانون رعاية ضحايا التعذيب والعنف 

)2011( باالغتصاب والعنف الجنيس ضد النساء كسالح اسُتخدم 

يف االنتفاضة، وهدف القانون إىل تقديم التعويضات، لكن يبقى 

القانون يف صورة مسودة مل يبدأ نفاذها بعد.168 ويهدف القرار 

الليبي رقم 119 لسنة 2014 بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف 

الجنيس إىل االعرتاف بضحايا العنف الجنيس أثناء االنتفاضة الليبية 

كضحايا للحرب مع منحهم الحق يف الجرب والتعويض، وإن كان ما 
زال من غري الواضح مدى استفادة أي أفراد من هذا القرار.169

162.انظر: تقریر مجلس حقوق اإلنسان يف دورتھ الخاصة السابعة عرش، 18 

أكتوبر/ترشین األول A/HRC/S( 2011-17/2(، ویشتمل عىل قرار

اعتمده مجلس حقوق اإلنسان حول حالة حقوق اإلنسان يف الجمھوریة العربیة السوریة، 2011. 

163. "فقدت كرامتي": العنف الجنيس والجنساين يف الجمھوریة العربیة السوریة" ورقة غرفة اجتامع للجنة الدولیة املستقلة املعنیة بالجمھوریة العربیة

 A/HRC/37/72/CRP.3 ،2018 السوریة، 8 مارس/آذار

164. انظر:
 Human Rights Watch, Flawed justice: Accountability for ISIS crimes in Iraq, 5 December 2017.

165. انظر:
National Public Radio USA, “Misery grows at Syrian camp holding ISIS family members”, 23 May 2019.

166. انظر:
City University of New York School of Law, Madre, Organization of Women’s Freedom in Iraq, Communication to the ICC Prosecutor 

Pursuant to Article 15 of the Rome Statute Requesting a Preliminary Examination into the Situation of: Gender-Based Persecution and 
Torture as Crimes Against Humanity and War Crimes Committed by the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) in Iraq (2017).

167. انظر:
S. Baldo, Sudan: Impact of the Rome Statute and the International Criminal Court (New York, International Center for Transitional Justice, 2010).

168. انظر:
S. Chaban, “Addressing Violence against Women through Legislative Reform in States Transitioning from the Arab Spring”, in: J.I. Lahai, K. Moyo 

(eds.), Gender in Human Rights and Transitional Justice: Crossing Boundaries of Gender and Politics in the Global South (Palgrave, 2018).

169. السابق.
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تعامل الصومال مع العنف الجنيس املتصل بالنزاع170

أدت ظروف عدم االستقرار املزمن وهشاشة النظام القضايئ وغياب الحامية من سلطات الدولة وتكرار األزمات اإلنسانية 

يف الصومال، إىل تعريض املدنيني ملخاطر العنف الجنيس الداهمة. وُتعد النساء والفتيات مستهدفات بصورة خاصة، وإن 

كان سبق توثيق حاالت عنف جنيس ضد الفتيان أيضاً. ومن األمناط املتكررة لهذه الجرائم اختطاف النساء والفتيات 

للزواج القرسي، ووقائع اغتصاب يرتكبها أعوان للدولة وأفراد يف ميليشيات مرتبطة بالقبائل، ومسلحون مجهولون. 

والنساء والفتيات النازحات داخلياً هّن األكرث عرضة للخطر. ويستمر إفالت الجناة من العقاب يف كونه من بواعث القلق. 

ويؤدي عدم الثقة يف القضاء والتحيزات املتصلة بالنوع االجتامعي من قبل أعوان الرشطة وغياب املوارد املالية وعدم علم 

الناجيات بحقوقهن، إىل عرقلة الوصول إىل العدالة. 

أعطت الحكومة االتحادية أولوية للتدابري األساسية للقضاء عىل العنف الجنيس يف النزاع، عرب تنفيذ "خطة العمل الوطنية 

إلنهاء العنف الجنيس يف النزاع" التي أصدرتها الحكومة. فخطة العمل الوطنية تشجع عىل إرشاك القادة الدينيني والقبليني 

يف مكافحة العنف ضد املرأة عرب نظام القضاء الرسمي. 

ويف عام 2018 وافق مجلس الوزراء الصومايل عىل قانون الجرائم الجنسية غري املسبوق، الذي متت صياغته بالتشاور مع 

منظامت املجتمع املدين وخرباء بالقضاء واالدعاء ومحققني وضباط رشطة. 

ينتظر مرشوع القانون حالياً مراجعة الربملان االتحادي. إذا تم تفعيله، لن يبقى االغتصاب مصنفاً كـ "جرمية ضد اآلداب 

واألخالق" أو ضمن ما ُيدعى "جرائم الرشف" فحسب. إن مرشوع القانون يتصدى لالستغالل الجنيس واالسرتقاق الجنيس 

واإلتجار ألغراض الجنس والزواج القرسي واالختطاف ألغراض الجنس واالسرتقاق الجنيس للبالغني. ويحدد املرشوع واجبات 

واضحة التعريف ترتتب عىل الرشطة واملحققني واالدعاء، وينص عىل عقوبات عىل من يتقاعسون عن التحقيق بالجدية 

الالزمة أو عن املالحقة القضائية يف الجرائم الجنسية، وبحق من يتدخل يف التحقيقات أو املالحقات القضائية ذات الصلة. 

وينص مرشوع القانون أيضاً عىل تدابري حامية للجامعات املستضعفة مثل النازحات داخلياً. ويضم القانون نصوصاً حول 

إنشاء وحدات عنف جنيس متخصصة مكونة من عنارص رشطية متخصصة ومن املحققني واملدعني والقضاة للتحقيق يف 

الجرائم الجنسية ومقاضاة الجناة. يعترب مرشوع القانون منوذج ميكن أن تحتذي به الدول األخرى يف مرحلة ما بعد النزاع. 

170. انظر:
 United Nations Assistance Mission in Somalia, “Head of UN in Somalia Marks International Day For the Elimination of Sexual Violence 

in Conflict”, 19 June 2019; Legal Action Worldwide, “Council of Ministers Unanimously Adopts the Sexual Offences Bill”, 30 May 2018; UN 
Secretary-General, Conflict related sexual violence: Report of the United Nations Secretary-General, 29 March 2019 (S/2019/280).
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هناك قيود قانونية عىل خدمات اإلجهاض يف الدول العربية. ونتيجة 

لهذا، يعترب اإلجهاض غري قانوين للناجيات من االغتصاب يف أغلب 

الدول العربية.

يف أغلب الدول ال يكون اإلجهاض قانونياً إال يف حال كان رضورياً 

إلنقاذ حياة املرأة. أما اإلجهاض بالطلب فهو محظور مبوجب قوانني 

العقوبات يف كافة الدول باستثناء تونس )حيث ُيسمح به يف أشهر 

الحمل الثالثة األوىل( وعامن )حيث ُيسمح به إذا كان يف أول 40 

يوماً من بعد بداية الحمل، رشيطة أن يوافق عليه كل من الزوج 

والزوجة(.171 ويف السودان استثناء محدد متصل بجرمية اإلجهاض، يف 

حال كان الحمل نتيجة لالغتصاب، رشيطة أال تكون مدة الحمل قد 

سّنت عدة دول قوانني تجرم التحرش الجنيس بشكل رصيح. 

فالجزائر ومرص والعراق واألردن وليبيا واملغرب وقطر والصومال 

والسعودية والسودان وتونس تجرّم التحرش الجنيس باألماكن 

العامة و/أو أماكن العمل. وتنص قوانني العقوبات عىل بعض تدابري 

الحامية من التحرش الجنيس باألماكن العامة يف الدول التي مل تضع 

بعد ترشيعات تتصدى تحديداً للتحرش الجنيس بالنساء. فالبحرين 

تعدت 90 يوماً وكانت الناجية هي التي طلبت اإلجهاض. ويف كل 

من الجزائر والبحرين واألردن والكويت واملغرب وقطر والسعودية، 

ُيسمح باإلجهاض فقط للحفاظ عىل الصحة أو إذا كان هناك احتامل 

بوقوع مضاعفات صحية.

ويف بعض الحاالت، هناك تضارب بني الحظر القائم عىل اإلجهاض 

يف قوانني العقوبات، واملقاربة األكرث مرونة من حيث املامرسة. 

عىل سبيل املثال، ُيجرم اإلجهاض يف دولة فلسطني مبوجب قوانني 

العقوبات، لكن من حيث املامرسة تسمح به السلطات خالل أشهر 

الحمل األربعة األوىل، يف حاالت االغتصاب أو سفاح القرىب، أو إذا 
كانت األم بها إعاقة أو حياتها مهددة.172

وجيبويت والكويت ولبنان وعامن ودولة فلسطني وسوريا واليمن 

بها نصوص بقوانني العقوبات ترسي عىل بعض أشكال التحرش 

الجنيس. عىل سبيل املثال، يجرم قانون العقوبات الجيبويت "اإلهانة 

باألماكن العامة" ويجرم قانون العقوبات اليمني "العمل الفاضح 

مع أنثى".

3.4.4   القوانين المتصلة باإلجهاض

3.4.5   تجريم التحرش الجنسي

171. انظر:
 UNESCO, Ethics and law in biomedicine and genetics: An overview of national regulations in the Arab States (Cairo, UNESCO, 2011), p. 71.

172. انظر:
 Human Rights Watch, “Palestine: ‘Marry your rapist’ law repealed”, 10 May 2018.
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قوانني العنف األرسي رضورية ألن نصوص قوانني العقوبات القامئة غري 

كافية بشكل عام للتصدي للعنف يف املجال الخاص. يف أغلب الحاالت، 

ال تجرم قوانني العقوبات جميع أشكال العنف املؤثرة عىل النساء، وال 

تتناول التدابري الوقائية واإلنصاف وإتاحة الحامية الفعالة وتدابري الجرب. 

هناك اختالفات بني الدول فيام يخص أنواع السلوكيات التي تعترب 

خاضعة للعقوبة، مبوجب قوانني العقوبات العامة بالدول. بعض 

قوانني العقوبات تسمح بالعنف لتأديب الزوجة واألطفال إذا تم 

ارتكاب هذا العمل "بنية حسنة" وكان يف اإلطار الذي تحدده 

الرشيعة.176 ويف العراق، ينص قانون العقوبات تحديداً عىل حق 

الزوج يف تأديب زوجته.177 ويف ليبيا، ال يعاقب قانون العقوبات 

الرجل الذي يرضب زوجته أو ابنته أو أخته دون أن ُيلحق بها أذى 

جسامين عندما يكتشفها متلبسة بفعل الزنا أو يف عمل جنيس غري 
قانوين.178

3.4.6   قوانين العنف األسري

173. قانون العقوبات املرصي، رقم 58 لسنة 1937، مادة 306 مكرر.

174. املغرب، قانون العقوبات، مادة 503 )1(، مبوجب قانون محاربة العنف ضد النساء، قانون عدد 103.13

175. السعودیة، مرسوم مليك م/96 لعام 2018 )1439/9/16 ھـ(.

176. انظر: مرص، قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937، مادة 60: " ال ترسي أحكام قانون العقوبات عىل كل فعل ارتكب بنیة سلیمة عمال بحق مقرر

مبقتىض الرشیعة". 

177. العراق قانون العقوبات، رقم 111 لسنة 1969، مادة 41: "ال جریمة إذا وقع الفعل استعامالً لحق مقرر مبقتىض القانون، ویعترب استعامالً للحق:

)1( تأدیب الزوج لزوجتە." 

178. لیبیا، قانون العقوبات، مادة 375.

القوانني التي تتصدى للتحرش الجنيس عرب مواقع التواصل االجتامعي

يعد التحرش الجنيس باستخدام مواقع التواصل االجتامعي، الذي يستهدف النساء والفتيات، قضية متزايدة الخطورة، 

ال سيام يف أوساط األصغر سناً. وعىل سبيل التعامل مع هذه املشكلة، أصبحت بعض الدول تضم منصات االتصاالت 

اإللكرتونية إىل تعريف التحرش الجنيس. 

ُعدل قانون العقوبات املرصي يف 2014 لتجريم من يستخدمون كلامت أو إمياءات جنسية أو فاضحة بأي شكل ملضايقة 
شخص آخر، مبا يشمل أدوات االتصال الحديثة.173

يف املغرب تم تعديل قانون العقوبات يف عام 2018 مبوجب قانون العنف ضد النساء، بحيث أصبح يشمل جرمية التحرش 

الجنيس امُلعرفة بصفتها تضم التحرش املتكرر من شخص بآخر هاتفياً أو عرب الرسائل اإللكرتونية، ومبا يشمل تداول مقاطع 
مصورة أو صور ذات طبيعة جنسية ألغراض جنسية.174

جرمت السعودية التحرش الجنيس يف 2018. حيث ُيعرّف "التحرش" بأنه أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنيس 

يصدر من شخص تجاه شخص آخر ميس جسده أو عرضه بأي وسيلة كانت مبا يف ذلك وسائل التقنية الحديثة.175 هذا النص 

القانوين يحمي من التحرش الجنيس، مبا يشمل التحرش يف أماكن العمل واملدارس واألماكن العامة.
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179. البحرین، قانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحامیة من العنف األرسي.

180. األردن، قانون رقم 15 لعام 2017 بشأن الحامیة من العنف األرسي )تعدیاًل لقانون رقم 6 لعام 2008(.

181. لبنان، قانون رقم 293 لعام 2014 بشأن حامیة النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي.

182. املغرب، قانون عدد 103.13 لعام 2018، املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء.

183. السعودیة، نظام الحامیة من اإلیذاء، مرسوم مليك رقم م/52 لعام 2013.

184. تونس، القانون األسايس عدد 58 لعام 2017 بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة.

185. الجزائر، قانون عدد 19 لسنة 2015 )15.19( بشأن العنف األرسي.

186. حكومة إقلیم كوردستان، قانون رقم 8 لعام 2011 بشأن مكافحة العنف األرسي.

187. الجزائر، قانون عدد 19 لسنة 2015 )15.19( بشأن العنف األرسي.

188. البحرین، قانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحامیة من العنف األرسي.

الجدول 3: التعاريف القانونية للعنف األسري

العنف االقتصادي العنف النفيس العنف الجسدي والجنيس

اآلثار املرتتبة عىل الصحة 
الجسدية

العنف اللفظي أو العاطفي الذي 
يرض بالكرامة أو الصحة النفسية

اآلثار املرتتبة عىل الصحة 
الجسدیة

2015 الجزائر187

كل فعل يؤدي إىل حرمان 
املعتدى عليه من حقه أو حريته 

يف الترصف يف أمواله إرضاراً له.

كل فعل يؤدي إىل أرضار نفسية 
للمعتدى عليه، مبا يف ذلك القذف 

والسب

األذى الجنيس والجسدي 2015 البحرين188

سامت قوانني العنف األرسي يف الدول العربية

S

ميكن تجريم العنف األرسي عرب عدة أدوات ترشيعية. لكن ال 

تعترب املواد العامة يف قانون العقوبات التي تجرم العنف كافية 

للتصدي لطبيعة العنف األرسي الفريدة من نوعها، التي تحتاج 

أوالً إىل اإلقرار بأن النساء معرضات بصورة غري متناسبة لخطر 

العنف باملنزل، ويف العالقات الحميمة. إذن فمن املامرسات 

الجيدة للتصدي للعنف األرسي، سن ترشيع خاص وحساس للنوع 

االجتامعي، يقر بالعنف ضد النساء كأحد مظاهر اختالل عالقات 

القوى بني الرجال والنساء.

فّعلت ست دول عربية )البحرين،179 واألردن،180 ولبنان،181 

واملغرب،182 والسعودية،183 وتونس184( قوانني منفصلة للعنف 

األرسي، تضم جملة من املواد التي تغطي املالحقة القضائية، 

وتغطي أيضاً أعامل العقاب وتدابري الوقاية والحامية والجرب. هذه 

الترشيعات توضح التدخالت القانونية واالجتامعية والطبية الالزمة 

للتعامل مع العنف األرسي. وهناك دول أخرى منها مرص والعراق 

ودولة فلسطني، أعدت مسودات قوانني حول العنف األرسي 

وحامية األرسة والعنف ضد النساء، لكنها مل يتم تبنيها بعد. ومن 

االستجابات الترشيعية الجديرة بالذكر تعديل قانون العقوبات 

الجزائري للتصدي للعنف الزوجي، وإن مل يصدر التعديل يف صورة 

قانون منفصل،185 كام فّعلت حكومة إقليم كوردستان بالعراق 
ترشيعاً منفصاًل لهذا املوضوع.186
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189. حكومة إقلیم كوردستان، قانون رقم 8 لعام 2011 بشأن مكافحة العنف األرسي.

190. األردن، قانون رقم 15 لعام 2017 بشأن الحامیة من العنف األرسي، مادة 2.

191. لبنان، قانون رقم 293 بشأن حامیة النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي )2014(. مادة 2 و3.

192. املغرب، قانون عدد 103.13 ملحاربة العنف ضد النساء )2018(. مادة 1.

193. السعودیة، نظام الحامیة من اإلیذاء، مرسوم مليك رقم م/52 لعام 2013.

194. تونس، القانون األسايس عدد 58 لعام 2017 القضاء عىل العنف ضد املرأة )2017(. فصل 3.

العنف االقتصادي العنف النفيس العنف الجسدي والجنيس

نساء، لكنها مل يتم تبنيها • اإلهانة
• السب
• الشتم

• إبداء النظرة الدونية
• مامرسة الضغط النفيس

• الرتهيب 
• االنتحار بسبب العنف األرسي 

• قطع أوارص العالقات 
االجتامعية

• الزواج مقابل تسوية الخالفات

• رضب األطفال أو أفراد األرسة
• زواج األطفال والزواج القرسي

• ختان اإلناث
•  اإلجهاض بسبب العنف األرسي

• العقاب البدين
• اإلجبار عىل العالقة الجنسية

2011 إقليم 

كوردستان 
العراق189

تعريف ضيق بناء عىل قانون العقوبات: جرمية يرتكبها فرد من األرسة بحق فرد آخر من األرسة ،2008 
تم تحديثه 

يف 2017

األردن190

• اإلجبار على التسول
• اإلجبار على العمل بالجنس

• اإلصابة النفسیة
• الزنا

• املوت أو اإلصابة بدنیة  أو 
الجنسیة

• استخدام القوة أو التھدید بھا 
للحصول عىل الجنس

2014 لبنان191

األذى االقتصادي األذى النفسي األذى الجسدي والجنيس 2018 املغرب192

التقاعس عن كفالة االحتیاجات 
األساسیة لفرد في األسرة

األذى أو االستغالل النفسي  األذى الجسدي أو الجنيس
أو التھدید بھام

2013 السعودیة193

العنف االقتصادي الذي يؤدي 
إلى ضرر اقتصادي

 • العنف المعنوي الذي یؤدي
إىل معاناة أو رضر  نفساين

 •  التمییز الذي یؤدي إىل
التحیز ضد املرأة أو الضرر بھا

 العنف الجسدي أو الجنيس
الذي یؤدي إىل معاناة أو رضر 

جسامين أو جنيس

2017 تونس194
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يجب تعزيز قوانني العنف األرسي بخطط أو اسرتاتيجيات عمل 

وطنية للقضاء عىل العنف ضد النساء. ميكن لخطة العمل الوطنية 

أن تقّيم نقاط القوة والضعف وتضع أهدافاً وتحدد منظامت 

املجتمع املدين ومنظامت املرأة واملنظامت الخاصة باملساعدات 

الطبية والقانونية التي ميكن أن تصبح رشيكة للحكومة يف خطط 

االستجابة الوطنية، وخطة الوقاية والحامية يف املستقبل.

عالوة عىل ذلك، يجب أن تستند قوانني العنف األرسي بالدول 

العربية عىل املامرسات الجيدة املذكورة يف دليل األمم املتحدة 

للترشيعات الخاصة بالعنف ضد النساء،195 وأن تستفيد من مواد 

منوذج قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات يف الدول 

العربية، ومبادئ مسودة االتفاقية العربية ملكافحة العنف ضد 

النساء والفتيات والعنف املنزيل.196 متت صياغة منوذج القانون 

من قبل منظمة كفى عنفاً واستغالالً اللبنانية غري الحكومية، وهو 

يستند إىل اتفاقية سيداو واتفاقية إسطنبول حول الحامية من 

العنف ضد النساء والعنف األرسي ومكافحته،197 وهي اتفاقية 

متاحة للتصديق عليها من قبل دول جنوب املتوسط. يجب أن 

تكون القوانني شاملة ومتكاملة تركز عىل الناجيات، وأن تراعي 

معايري إيالء العناية الواجبة الخاصة بالوقاية والحامية واملالحقة 

القضائية والعقاب وتقديم الجرب واإلنصاف، مبا يشمل إتاحة 

الرعاية الطبية والنفسية وغري ذلك من الخدمات.

إن قوانني العنف األرسي القامئة بذاتها كقوانني منفصلة بالدول 

العربية – عىل الورق – تبدو منحازة إىل املامرسات الجيدة، وإن 

كانت بها بعض الثغرات وأوجه عدم االتساق. عىل سبيل املثال، 

تركز بعض الترشيعات عىل العنف داخل األرسة، دون اإلقرار بأن 

النساء مترضرات بصورة غري متكافئة من العنف يف البيت. هذه 

املقاربة تراعي األرسة كوحدة كلية، ال الفرد، وهدفها الحفاظ عىل 

سالمة األرسة حتى إذا كان هذا عىل حساب حقوق الفرد. كانت 

هذه مسألة خالفية أثناء صياغة قانون لبنان رقم 293 بشأن حامية 

النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي، الذي كان عنوانه 

سابقاً "مرشوع قانون حامية النساء من العنف األرسي". كان هدف 

املسودة األوىل حامية النساء فقط من العنف األرسي )مبا يشمل 

االغتصاب الزوجي(. وقالت العديد من ناشطات حقوق املرأة إن 

هذه املقاربة رضورية نظراً ألن النظام القانوين اللبناين مييز ضد 

املرأة.198 لكن املرشعون استخدموا صياغة لغوية محايدة إزاء نوع 

الجنس، وكانت النتيجة أن القانون رقم 293 أخفق يف تجريم 
االغتصاب الزوجي بشكل رصيح.199

تضع أغلب قوانني العنف األرسي بالدول العربية تعريفاً ضيقاً 

للعنف، يركز عىل أنواع مختارة من العنف املرتكب بني أفراد 

األرسة، مع استبعاد العنف امُلرتكب من ِقبل الرشكاء السابقني 

أو األزواج السابقني. واالستثناء هنا هو تعديل الجزائر لقانون 

العقوبات يف 2015، والذي يرسي بغض النظر عام إذا كان الجاين 

والناجية يعيشان معاً أو منفصلني.

وأما القانون التونيس رقم 58 لعام 2017 بشأن القضاء عىل العنف 

ضد النساء فيتصدى وبصورة فريدة لباقة واسعة من أشكال 

العنف ضد النساء، ويشمل العنف الجسدي والعنف املعنوي 

والعنف الجنيس والعنف السيايس والعنف االقتصادي، فضاًل عن 

التمييز ضد النساء.200 ويف حني تذكر العديد من قوانني العنف 

األرسي العنف الجنيس بشكل رصيح ال ضمني، فليس من بني 

195. انظر:
 UN Women, Handbook for Legislation on Violence against Women (New York, UN Women, 2012).

196. انظر:
 UN Women (2012), ibid.; KAFA: Enough Violence & Exploitation, Model Law on Combating Violence against Women and Girls in Arab 

Countries (Beirut, KAFA, 2017).

197. مجلس أوروبا، اتفاقیة إسطنبول بشأن الوقایة من العنف ضد النساء والعنف األرسي ومكافحتە، 2014. )سلسلة معاھدات مجلس أوروبا، عدد 210،

.)V.11.2011 ،إسطنبول

198. انظر:
 Human Rights Watch, Unequal and Unprotected: Women’s Rights under Lebanese Personal Status Laws, 19 January 2015.

199. ھناك جدل قائم يف لبنان حول ما إذا كان القانون 293 یجرم االغتصاب الزوجي. بعض املرشعین قالوا إنە یجرمە، لكن ناشطات حقوق املرأة

وبعض الباحثین املعنیین بالقانون یخالفونھم الرأي. 

200. تونس، القانون األسايس عدد 58 لعام 2017 القضاء عىل العنف ضد املرأة )2017(. فصل 3.
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201. التحلیل مأخوذ من:

 ESCWA, Beyond Boundaries: Utilizing Protection Orders to Cultivate a Holistic Response to Domestic Violence in the Arab Region (Beirut, 

ESCWA, 2019) (E/ESCWA/ECW/2019/1), p. 42.

202. ملزید من التفاصیل حول ھذه األوامر باملنطقة العربیة، انظر: السابق.

203. انظر:

 ESCWA, Combating violence against women in the Arab region: Multisectoral efforts (ESCWA, Beirut, 2013) (E/ESCWA/ECW/2013/3), p.11.

وھناك خیار آخر یتمثل يف أن یأمر القضاء بتطبیق مواد اتفاقیة سیداو ذات الصلة. انظر:
 C. McCrudden, “Why do national court judges refer to human rights treaties? A comparative international law analysis of CEDAW”, 

American Journal of International Law, Vol. 109, no. 3. (2015).

204. األردن، قانون رقم 15 لعام 2017 بشأن الحامیة من العنف األرسي، مادة 8.

205. السعودیة، نظام الحامیة من اإلیذاء، مرسوم مليك رقم م/52 لعام 2013. مادة 6.

206. املغرب، قانون عدد 103.13 ملحاربة العنف ضد النساء )2018(. مادة 88.

207. تونس، القانون األسايس عدد 58 لعام 2017 القضاء عىل العنف ضد املرأة. فصل 25.

208. تونس، القانون األسايس عدد 58 لعام 2017 القضاء عىل العنف ضد املرأة. فصل 33.

قوانني العنف األرسي بالدول العربية ما ينص رصاحة عىل تجريم 

االغتصاب الزوجي.

جميع قوانني العنف األرسي املستقلة يف الدول العربية تنص عىل 

أوامر الحامية، مبا يف ذلك أوامر الحامية الطارئة والعاجلة يف غياب 

املتهم بارتكاب العنف. وقوانني العنف األرسي هذه عادة ما تنص 
عىل ما يسمح بإصدار األنواع التالية من األوامر:201

• منع الجناة من االتصال بالناجيات أو اإلرضار بهن، أو بأطفالهن 

أو بأفراد األرسة اآلخرين، إما بشكل مبارش أو غري مبارش )عن 

طريق طرف ثالث(.

• مطالبة الجناة بالبقاء عىل مسافة جغرافية معينة من الناجيات 

وأطفالهن.

• منع الجناة من اإلرضار مبمتلكات الناجيات أو املمتلكات 

املشرتكة بينهم )السيارة، البيت، األثاث(.

• منع الجناة من التعامل عىل األصول املشرتكة بينهم وبني 

الناجيات.

• السامح للناجيات باإلقامة يف املسكن األرسي أو التامس األمان يف 

مكان آخر إذا اقتىض األمر. 

• إلزام الجناة برتك بيت األرسة لفرتة معينة. 

• إلزام الجناة بتقديم الدعم املايل لنفقات وتكاليف جرب العنف 

الحاصل، مبا يشمل العالج الطبي واملأوى.

بشكل عام، ال توجد رسوم متصلة بالحصول عىل أمر حامية وميكن 

طلب األوامر املذكورة خارج ساعات العمل االعتيادية. وتضم هذه 

القوانني نصوصاً متباينة ومتفاوتة بشأن مدة أوامر الحامية، واألدلة 

املطلوبة الستصدار أمر الحامية، وخدمات الدعم والتأهيل املتصلة 
بها، والعقوبات عىل مخالفة األوامر.202

ويف الدول التي مل ُتصدر بعد قانوناً مستقاًل للعنف األرسي، إذا 

ارتكب الجاين جرمية عنف، ميكن للنيابة العامة أن تطلب أمراً مبنع 

املدعى عليه من معاودة ارتكاب أعامل العنف املعنية.203 لكن 

هذا يعتمد عىل مدى قابلية االدعاء ملامرسة سلطته واألمر يتباين 

بدرجة كبرية من دولة ألخرى باملنطقة.

ويف بعض السياقات، ميكن رفع أوامر الحامية إذا اختارت الناجية 

الصلح أو التمست الوساطة مع الجاين. وهذه هي الحال يف 

األردن، حيث ُتحال القضايا إىل خدمات املصالحة والوساطة.204 ويف 

السعودية، يسعى القانون إىل تيسري املصالحة إذ يطالب بتقديم 

املشورة األرسية واالجتامعية لألزواج والزوجات،205 ويسمح املغرب 

بإلغاء أوامر الحامية يف حال حدوث الصلح.206 يعترب القانون 

التونيس أكرث تركيزاً عىل حامية الناجيات ويحظر عىل الرشطة 
محاولة التوفيق بني الطرفني بعد وقوع حادث عنف أرسي.207

ال تتعامل أغلب قوانني العنف األرسي باملنطقة بوضوح مع 

حق األم يف االحتفاظ بحضانة أطفالها أثناء رسيان أمر الحامية. 

واالستثناء هنا هو القانون التونيس الذي ينص عىل أن املرأة 

املشمولة بأمر حامية من املحكمة، تحتفظ بحضانة األطفال مع 

رضورة استناد جدول زيارة الجاين ألطفاله إىل ما يحقق املصالح 

الفضىل لألطفال.208 لكن يف لبنان مُتنح قوانني األحوال الشخصية 

مرتبة أعىل وأولوية مقارنة بقانون العنف األرسي. نتيجة لهذا، فإن 

األطفال املشمولني بأمر الحامية هم األطفال التابعون لحضانة األم، 
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مبوجب قوانني األحوال الشخصية السارية، ما يعني تقييد حقوق 

حضانة األم بحيث تقترص عىل األطفال حتى بلوغهم سن معني. 

وميكن إصدار أمر حامية منفصل لألطفال غري املشمولني برتتيبات 
حضانة األم، عرب قانون لبناين آخر.209

تخىش الكثري من النساء اإلبالغ عن حاالت العنف األرسي ليتجننب 

وصم املجتمع والتصورات املجتمعية املتعلقة بـ "العار" ألنفسهن 

ولألرسة. وعندما تطلب املرأة الحامية القانونية، ترتدد الرشطة 

أحياناً يف التورط فيام تتصوره مسألة عائلية، ورمبا تحجم عن 

مامرسة سلطتها يف اعتقال الجناة أو بدء املالحقات الجنائية. 

تشتمل قوانني العنف األرسي يف لبنان وتونس عىل عقوبات بحق 

من يعرقل حق الناجية يف تقديم بالغ. إذ يحظر القانون اللبناين 

عىل املسؤولني القضائيني إكراه الناجية عىل إسقاط االتهامات أو 

الضغط عليها للتنازل.210 ويف تونس، ينص القانون عىل رضورة 

تعامل الرشطة القضائية واملهنيني مبجاالت الشؤون الصحية 

والتعليمية واالجتامعية عىل وجه الرسعة لالستجابة ألي طلب 

باملساعدة والحامية، وعليهم تعريف الضحية بحقوقها، وتأمني 

مسكن لها إذا كانت بحاجة إليه.211 تكمن أهمية اإلجراءات التي 

تتطلب تعامل الرشطة واملهنيني املعنيني دون تأخري مع طلبات 

النساء باملساعدة، ألنها تحد من التهاون يف تدخل املعنني. ويف 

الوقت عينه، يجب أن تحرتم القوانني استقاللية النساء وأال تفرض 

عىل املهنيني املعنيني باإلبالغ عن العنف إذا طلبت املرأة عدم 

تسجيل بالغ.

يعد حفظ الرسية رضورياً للسامح لألطفال والشهود بإعطاء 

شهاداتهم بحرية يف قضايا العنف األرسي دون خوف من انتقام 

الجناة. وإقراراً بأهمية حفظ الرسية – يف لبنان – يطالب القانون 

بأن تكون جلسات املحكمة يف قضايا العنف األرسي جلسات 

مغلقة،212 ويف البحرين ال ميكن لالدعاء والرشطة الكشف عن اسم 
وهوية من يقدمن البالغات.213

وتطالب بعض ترشيعات العنف األرسي بتشكيل وحدات خاصة 

باملؤسسات املعنية، بها عاملني مدربني وواعني بحساسية قضايا 

النوع االجتامعي. ومن األمثلة: 

• يف تونس، يتعني عىل كل مركز من مراكز األمن الوطني والحرس 

الوطني إنشاء وحدة متخصصة للتحقيق يف قضايا العنف ضد 
النساء.214

• يف املغرب، يطالب قانون العنف األرسي الدولة بتشكيل خاليا 

متخصصة باملحاكم للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء. وتتوفر 
أيضاً خاليا متخصصة مبراكز الرشطة واملستشفيات.215

• يف دولة فلسطني، تركز وحدات حامية األرسة واألحداث يف جهاز 

الرشطة عىل العنف األرسي والعائيل وقضايا االعتداء الجنيس، 

ويتم تخصيص مدعني عامني متخصصني للعمل عىل قضايا العنف 

ضد النساء، ويكلف مجلس القضاء األعىل قضاة متخصصني 

بالعمل عىل القضايا املتصلة بالعنف ضد النساء والعنف القائم 
عىل النوع االجتامعي.216

• يطالب القانون مبنطقة إقليم كوردستان العراق بإنشاء محاكم 
متخصصة معنية بالعنف األرسي.217

209. لبنان، قانون رقم 422 لعام 2002 بشأن حامیة األحداث املخالفین أو املعرضین للخطر.

210. لبنان، قانون رقم 293 لعام 2014 بشأن حامیة النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي. مادة 8.

211. تونس، القانون األسايس عدد 58 لعام 2017 القضاء عىل العنف ضد املرأة. الفصالن 25 و26.

212. لبنان، قانون رقم 293 لعام 2014 بشأن حامیة النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي. مادة 19.

213. البحرین، قانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحامیة من العنف األرسي. مادة 9. انظر أیضاً املادة 127 مكرر من مرسوم بقانون رقم 53 لعام 2012

بتعدیل بعض مواد قانون اإلجراءات الجنائیة الصادر باملرسوم بقانون رقم 46 لعام 2002. 
 See also art. 127 bis of Decree Law no. 53 of 2012 on amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure promulgated by 

Decree Law no. 46 of 2002.

214. تونس، القانون األسايس عدد 58 لعام 2017 القضاء عىل العنف ضد املرأة، الباب الرابع.

215. املغرب، قانون عدد 103.13 ملكافحة العنف ضد النساء )2018(.

216. الرشطة الفلسطینیة، عىل رابط:.
http://www.palpolice.ps/en/content/specialized-departments/family-protection-unit

217. حكومة إقلیم كوردستان، قانون رقم 8 لعام 2011 بشأن مكافحة العنف األرسي.
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218. لبنان، قانون رقم 293 لعام 2014 بشأن حامیة النساء وسائر أفراد األرسة من العنف األرسي.

219. تونس، القانون األسايس عدد 58 لعام 2017 القضاء عىل العنف ضد املرأة )2017(. فصل 5 وفصل 17. املغرب، قانون عدد 103.13 ملكافحة

العنف ضد النساء )2018(. املواد 9 إىل 16. السعودیة، نظام الحامیة من اإلیذاء، مرسوم مليك رقم م/52 لعام 2013. مادة 7. األردن، قانون رقم 15  بشأن 

الحامیة من العنف األرسي )2008، ُعدل يف 2017(. مادة 6 ومادة 16. البحرین، قانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحامیة من العنف األرسي. مادة 7. 

220. انظر: 
 ESCWA, Shelters for Survivors of Violence: Availability and Accessibility in the Arab Region (forthcoming).

221. انظر:
EuroMed Gender Equality, Women’s human rights and gender equality, National situation report: Jordan (EuroMed Gender Equality, 2010), p. 

30; Andrzej Kulczycki and Sarah Windle, “Honor Killings in the Middle East and North Africa: A Systematic Review of the Literature”, Violence 
against Women, vol. 17 No. 11 (2011).

222.  قانون العقوبات العثامين لعام 1858، مادة 188. فرنسا، قانون العقوبات الفرنيس لعام 1810، مادة 324 )ألغي يف فرنسا يف 1975(. انظر:
Dariusch Atighetchi, Islamic Bioethics: Problems and Perspectives (Dordrecht, Springer, 2007), p. 132.

• يطالب القانون اللبناين بإنشاء صندوق خاص ملساعدة الناجيات 

من العنف األرسي ولتأهيل الجناة، وإن مل يتم إنشاء الصندوق 
بعد.218

• أسست البحرين مكاتب لحامية األرسة يف جميع املحافظات، 

ومحاكم لألرسة ودور رعاية للناجيات من العنف األرسي. 

ويعترب الترشيع املراعي للنوع االجتامعي وتوفري الخدمات املراعية 

للنوع االجتامعي للناجيات جزء من خطط التعامل األشمل مع 

العنف األرسي. وتطالب القوانني باملنطقة أيضاً بإتاحة الحصول 

عىل الرعاية الطبية واملأوى وخدمات الدعم واملشورة وإعادة 

تأهيل الناجيات من العنف، يف أرسع وقت.219 لكن قلام تفرض 

هذه القوانني مواداً متعلقة بتوفري التمويل الكايف لهذه الخدمات، 

التي تركز عىل الناجيات من العنف األرسي وتلبي احتياجاتهن 

ملالجئ أمنة ، مبا يشمل ترشيعات قامئة ومختصة أو مزيج من 

الترشيعات )مواد بقانون العقوبات، قوانني عنف أرسي مستقلة، 

قوانني للمالجئ ودور اإليواء( وخطط عمل وطنية واختصاصات 
عمل مؤسسية.220

قتل اإلناث

يشري مصطلح "قتل اإلناث" إىل قتل النساء والفتيات بسبب 

جنسهن، وهو من أكرث أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

تطرفاً. وما ُيدعى بـ "جرائم الرشف" يحدث عندما يسعى الجاين 

إىل تربير عمل عنف ارتكبه بناء عىل اعتقاده بأن الضحية جلبت 

العار لألرسة أو للقبيلة. هذا "العار" امُلتَصَور، يكون عادة نتيجة 

إلقامة عالقة جنسية خارج إطار الزواج، أو لالشتباه يف هذا، أو 

بسبب رفض زواج مرتب لألنثى أو االستمرار فيه، أو اختيارها 

التزوج مبلء إرادتها، أو ارتداء ثياب غري مقبولة لألرسة، أو الدخول 

يف عالقات جنسية مع شخص من نفس الجنس.221 إن التصور بأن 

سلوك املرأة يجلب العار لألرسة أو العشرية ُيستخدم كثرياً من قبل 

الرجال كمربر للتغطية عىل جملة من أشكال العنف واالستغالل 

لنساء األرسة.

ويف بعض الدول العربية، يحصل مرتكبو جرمية قتل اإلناث عىل 

أحكام مخففة مقارنة مبن يدانوا بالقتل، بسبب السلطة التقديرية 

املمنوحة للقضاة وبسبب القوانني التي تنص عىل تخفيف األحكام 

عىل جرائم القتل املرتكبة تحت لواء ما ُيدعى بسياق "عاطفة 

لحظة التلبس". والكثري من هذه النصوص القانونية ترجع أصولها 

إىل قانون العقوبات العثامين لعام 1858، والذي استند إىل قانون 
العقوبات الفرنيس لسنة 1810. 222

إن الكثري من قوانني العقوبات بالدول العربية تجرّم الزنا والجنس 

بالرتايض بني البالغني غري املتزوجني. مبوجب مبادئ الرشيعة فإن 

"الزنا" يشمل العالقات الجنسية خارج إطار الزواج للمتزوجني 

والعالقات الجنسية لغري املتزوجني.

3.4.7    قتل اإلناث والزنا والجنس خارج الزواج
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جرائم الزنا التي ترتكبها النساء هي األقرب لتصورها بصفتها جالبة 

للخزي والعار، مقارنة مبا إذا ارتكبها الرجال. القضاة الذين يعتربون 

هذه السلوكيات "مخزية" أثناء تقرير العقوبة، أحياناً ما ُينزلون 

عقوبات أغلظ عىل النساء مقارنة بالرجال، حتى ولو كانت جرمية 

الزنا يف قانون العقوبات لها عقوبة واحدة للنساء والرجال. ويف بعض 

الدول، فإن صياغة النّص القانوين لجرمية الزنا ال يراعي قضايا النوع 

االجتامعي، إذ أن الرجال ال يواجهون العقاب عىل واقعة الزنا إال إذا 

وقعت يف بيت الزوجية، بينام تواجه النساء عقوبات مشددة بغض 

النظر عن مكان وقوع الزنا )مثال: العراق وسوريا(.223 هذه النصوص 
التمييزية املتصلة بالزنا ترجع أصولها إىل قوانني عهد االستعامر.224

تويص لجنة سيداو بإلغاء جميع القوانني التي ُتجرّم الزنا ألنها كثرياً 

ما تسمح بأشكال عديدة من العنف ضد النساء مع تقبلها والتغايض 

عنها.225 وباملثل، فإن فريق األمم املتحدة العامل املعني بالتمييز 

ضد النساء يف القانون واملامرسة توصل إىل نتيجة مفادها أن مالحقة 
جرائم الزنا تنتهك حق املرأة يف الكرامة والخصوصية واملساواة.226

ولقد أوىص املجلس املغريب للشؤون االقتصادية واالجتامعية والبيئية 

بإلغاء القانون الذي يجرم العالقات الجنسية بالرتايض خارج نطاق 

الزواج، مبا يعني متييز هذه األعامل عن الجنس بغري رضا الطرفني. يعترب 

املجلس مساواة الزنا باالغتصاب معيقاً لقدرة املرأة عىل تقديم بالغات 

حال التعرض لالغتصاب.227 حيث ترتدد النساء يف اإلبالغ عن االغتصاب 

إن خفن من اتهامهن بدخول عالقة جنسية خارج إطار الزواج

االحتجاز الوقايئ للنساء والفتيات 

 ومن املامرسات املثرية للقلق احتجاز النساء تحت غطاء حاميتهن 

من العنف األرسي أو قتلهن. ففي بعض الدول، يتم تنفيذ هذا 

االحتجاز مبوجب القانون. إال أنه ال ميكن اعتباره إجراًء وقائياً، وإمنا 

يشكل انتهاكاً لحقوق اإلنسان الخاصة بالنساء والفتيات، والتي 

تضمن الحق يف الحرية والحق يف حرية التنقل.

عىل سبيل املثال، فإن النساء والفتيات باألردن املعرضات لخطر 

االعتداء عليهن فيام ُيدعى بـ "جرائم الرشف" أو غريها من جرائم 

العنف يتم احتجازهن تحت عنوان الحامية، بأمر من املحافظ، 

228 ويف عام 2018 
مبوجب قانون منع الجرمية رقم 7 لعام 1954. 

قدمت الحكومة برنامجاً جديداً للنساء املعرضات لخطر ما ُيدعى 

بـ "جرائم الرشف"، والقصد أن يحل محل نظام االحتجاز الوقايئ، 

مع تقديم منظومة دور إيواء النساء. هذا اإلجراء ينطوي عىل 

إشكاليات إذ أنه ما زال يضع عبء التامس الحامية عىل النساء.

ويف ليبيا، تدير الحكومة مراكز تأهيل اجتامعية "للنساء املعرضات 

لخطر االنجراف يف السلوك األخالقي اليسء" مبا يف ذلك "املراهقات 

املغتصبات، واملراهقات املضلالت الاليئ تم خدش حيائهن 

وحشمتهن" و"النساء اللوايت هجرتهن عائالتهن بسبب الحمل 

غري الرشعي".229 هذه "املآوي"، مع التحفظ عىل املسمى، تعاقب 

الناجيات دون محاسبة الجناة أو تحدي ثقافة اإلفالت من العقاب. 
ولقد تم وصف هذه املراكز بأنها سجون من حيث املامرسة.230

223. العراق، قانون العقوبات، مادة 377. سوریا، قانون العقوبات، مادتان 473 و474.

224. قانون العقوبات الفرنيس لعام 1810، مادة 338 و339.

225. لجنة سیداو، توصیة عامة رقم 35 بشأن العنف الجنساين ضد النساء، تحدیثاً للتوصیة العامة رقم 19، 14 یولیو/متوز 2017

)CEDAW/C/GC/35(.

226. بیان فریق األمم املتحدة العامل املعني بالتمییز ضد النساء يف القانون واملامرسة: الزنا كجریمة تنتھك حقوق النساء اإلنسانیة، جنیف، )18

أكتوبر/ترشین األول 2012(. 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/AdulteryasaCriminalOffenceViolatesWomenHR.pdf

227. انظر:
Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), Les Dimensions Sociales de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes: Constats 

et Recommandations (Rabat, CESE, 2016), p.122 (recommendation 16). Available from http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-
saisines/2016/av24/rpas24f.pdf.

228. انظر:
Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, “Jordan: NCHR releases study of women in detention,” 4 August 2015.

229. انظر:
Human Rights Watch, “A revolution for all – Women’s rights in the new Libya”, 27 May 2013, p. 28-29; Human Rights Watch, Libya: A Threat to 

Society? Arbitrary Detention of Women and Girls for ‘Social Rehabilitation’, 27 February 2006.

230. انظر:
Department of Foreign Affairs and Trade (Australia), DFAT Country information report: Libya, 14 December 2018, p. 42.
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231. البیانات من الفرتة 2008 إىل 2014.
UNICEF, State of World’s Children 2016 (New York, UNICEF, 2016), p. 153, Table 9. Available from https://www.unicef.org/publications/files/

UNICEF_SOWC_2016.pdf

232. انظر:
UNICEF (2017), Falling through the cracks, the Children of Yemen. Available from

http://files.unicef.org/yemen/Yemen2Years-children_falling_through_the_cracks.pdf (UNICEF, March 2017).

233. انظر:
UN Department of Economic and Social Affairs, Global SDG Indicators Database. Available from https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

234. انظر:
UNICEF and International Center for Research on Women, Child Marriage in the Middle East and North Africa – Executive Summary 

(Amman, UNICEF, 2017), p. 4.

235. انظر:
UNHCR, Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum Seekers from Iraq, 31 May 2012 (HCR/EG/

IRQ/12/03), p. 38; Organization of Women’s Freedom in Iraq, MADRE and the International Women’s Human Rights Clinic at the City 
University of New York School of Law, Women’s Human Rights Violations in Iraq, 31 August 2015. Available from 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/IRQ/INT_CESCR_CSS_IRQ_21592_E.pdf

236. انظر:
ESCWA, The state of gender justice in the Arab Region (Beirut, ESCWA, 2017) (E/ESCWA/ECW/2017/4), p. 10.

237. انظر:
CEDAW Committee, Joint general recommendation/general comment no.31 of the Committee on the Elemination of Discrimination 

against Women and no. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices (2014) (CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/

يظهر من تحليل البيانات اإلقليمية للفرتة 2008 إىل 2014، أن 

18 باملئة من النساء بني 20 و49 عاماً تزوجن قبل بلوغ سن 18 

عاماً، وتزوجت 3 باملئة منهن قبل بلوغ سن 15 عاماً، مع تباين 

توزيع هذه النسبة كثرياً بني الدول.231 تم العثور عىل أكرب األعداد 

يف الدول األقل منواً. ففي اليمن، عىل سبيل املثال، أكرث من ثلثي 

الفتيات يتزوجن قبل بلوغ سن 18 عاماً )مقارنة بخمسني باملئة 

قبل بدء النزاع(. ويقوم اآلباء واألمهات بتزويج البنات للتخلص 

من كلفة رعايتهن أو لالعتقاد بأن أرسة الزوج ستوفر لهن حامية 

أفضل. كام تقوم األرس ببيع البنات للحصول عىل املهر، للتكيف 

مع مصاعب وتحديات النزاع. ويشيع تزويج القارصات يف املناطق 

التي يتواجد بها أعداد كبرية من النازحني يف اليمن.232 وبشكل عام، 

يتعرض الفتيان والفتيات للزواج القرسي، ال سيام يف املجتمعات 

املتأثرة بالنزاعات.

ويف الدول متوسطة الدخل، يعد تزويج األطفال أقل انتشاراً. ففي 

الجزائر تبلغ النسبة 0.4 باملئة للفتيان و2.5 باملئة للفتيات، ويف 

األردن تبلغ 0.3 للفتيان و8.4 للفتيات، ويف تونس مل تسجل حاالت 

تزويج للفتيان بينام بلغت نسبة تزويج الفتيات 1.6 باملئة.233 

وتحرز العديد من الدول تقدماً ثابتاً نحو تقليل أعداد زيجات 

األطفال مقارنة بالوضع قبل عرش سنوات. لكن هناك بعض األدلة 

عىل تزايد معدالت زواج األطفال يف أوساط الالجئني السوريني 

يف لبنان واألردن، حيث تختار األرس الزواج "لحامية الفتيات من 

تدنيس الرشف حال التعرض لالغتصاب والحمل خارج الزواج".234 

ُتضطر النساء البالغات أحياناً إىل الزواج رغاًم عنهن، عىل سبيل 

املثال بسبب قيام العائالت أو القبائل مببادلة النساء يف الزواج.235 

ويشيع الزواج القرسي وتزويج األطفال يف العديد من املناطق 
الريفية.236

ويرتتب عىل الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية 

سيداو االلتزام بتحديد السن الدنيا للزواج بـ 18 عاماً. وقد أوصت 

لجنة سيداو بجعل السن الدنيا للزواج 18 عاماً، وبأال ُيسمح 

بالزواج يف سن أقل إال يف ظروف استثنائية، عىل أن أصغر سن 

للزواج يف الحاالت االستثنائية16 عاماً. كام أوصت اللجنة بوضع 

تعريف قانوين دقيق وصارم لألسس التي ميكن بناء عليها طلب 

الترصيح بالزواج إذا كان الطرفني أقل من 18 عاماً، وأن يصدر قرار 

السامح بالزواج من محكمة بناء عىل موافقة كاملة وحرة ومتبرصة 
من الطفل أو الطفلني.237

3.4.8     زواج األطفال
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ورغم أن أغلب الدول املشمولة بهذا االستعراض حددت السن 

القانونية للزواج بـ 18 عاماً، فهناك سلطة تقديرية يف السامح 

بالزواج يف سن أقل، وهذا مبوجب باقة واسعة من املعايري. يف بعض 

الحاالت، ُيتاح للقايض أو لويل أمر الطفلة سلطة تقديرية كبرية يف 

السامح للبنت بالزواج، طاملا هي تحقق لها البلوغ. ويف الدول التي 

يجب فيها للقضاة املوافقة عىل الزواج قبل إبرامه، تنص قوانني 

األحوال الشخصية عىل معايري ورشوط يتعني عىل القضاة مراعاتها، 

مثل االحتياجات التي سوف تتم تلبيتها أو املزايا التي سيجلبها 

الزواج. 

مل تضع لبنان والسعودية واليمن سناً دنيا للزواج عند 18 عاماً، 

ويسمح القانون للفتيات تحت 18 عاماً بالزواج يف ظروف معينة. 

بالنسبة إىل لبنان، تتباين السن الدنيا للزواج يف القانون بحسب 

الطائفة، وتسمح بعض القوانني بزواج الفتيات بدءاً من سن 15 

عاماً.238 ويف حالة العراق، فإن املادة 41 من الدستور التي تسمح 

بحرية املعتقد الديني، متت االستفادة منها كثغرة، من ِقبل بعض 
السلطات الدينية، يف املطالبة بتقنني زواج األطفال.239

ويف العديد من الدول، ال تؤثر القوانني الوطنية عىل رسيان 

قواعد الزواج الدينية وميكن للعائالت ترتيب الزيجات الدينية 

لألطفال دون املخاطرة بالتعرض لعقوبة.240 عىل سبيل املثال، 

يبلغ السن األدىن للزواج يف مرص 18 عاماً، لكن زواج األطفال ال 

يجرمه القانون. من ثم، إذا كانت العروس تحت سن 18 عاماً، 

ميكن لألرسة اختيار الزواج الديني، عىل أن تسجل الزيجة بعد 

بلوغ العروس 18 عاماً.241 ويشيع تزويج الفتيات تحت 18 عاماً 

يف املناطق الريفية يف مرص، وألن هذه الزيجات غري مسجلة، فإن 

الفتيات املتزوجات الزواج يصبحن بال حامية إذا مات الزوج أو 
هجرها الزوج قبل بلوغ سن الزواج القانونية.242

238. انظر:
Human Rights Watch, Lebanon: Pass Bill to End Child Marriage, 12 April 2017.

239. انظر:
Human Rights Watch, Iraq: Parliament Rejects Marriage for 8-Year-Old Girls, 17 December 2017.

240. انظر:
K. Stilt, S. Waheedi and S. Griffin, “The ambitions of Muslim family law reform”, Harvard Journal of Law and Gender, vol. 41 (2018) 301-341, p. 

340.

241. انظر:
UNICEF and the International Center for Research on Women, Child Marriage in the Middle East and North Africa – Egypt Country Brief 

(UNICEF and the International Center for Research on Women, 2017).

242. انظر:
World Bank, Egypt: Women Economic Empowerment Study (Washington DC, World Bank, 2019), p. 30.
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شهدت السنوات األخرية تحوالت يف درجة تقبل ختان اإلناث، 

ويف مستوى إجرائه من قبل العاملني يف املهن الطبية، وأخريا يف 

تجرميه الرسمي. لكن تستمر مامرسة عادة ختان اإلناث يف عدة 

دول عربية.243 ومُيارس الختان يف كل من جيبويت ومرص وإقليم 

كوردستان العراق والصومال والسودان واليمن. كام مُتارس يف 

أوساط القبائل وتجمعات املهاجرين يف دول أخرى باملنطقة، منها 

عامن.244 الصومال هي أكرث دولة يسود فيها ختان اإلناث يف العامل 

)98 باملئة( )انظر جدول 4(.

يف العديد من الدول العربية نصوص ضمن قانون العقوبات تحظر 

ختان اإلناث، وإن كان بعضها ينص عىل عقوبات أشد. عىل سبيل 

املثال، يحظر قانون جيبويت الختان ويعاقب عليه بالسجن ملدة تصل 

إىل عام وغرامة، حال عدم إبالغ السلطات عن حاالت الختان التي 

يعرف بها املرء. وقانون مناهضة العنف األرسي يف كوردستان العراق 

ينص عىل تشديد العقوبة إذا كان مرتكب عملية ختان األنثى طبيباً 

أو صيدالنياً أو كيميائياً أو قابلة أو من مساعدي العاملني بهذه 

املهن، وينص عىل أن تأمر املحكمة بسحب ترخيص مزاولة املهنة من 

الجاين ملدة أقصاها 3 سنوات.245 ويف حني جرّمت بعض الدول هذه 

املامرسة، فإن إنفاذ القوانني ذات الصلة صعب للغاية وال زالت ترد 
تقارير حول وفاة فتيات وشابات نتيجة لهذه العادة.246

3.4.9    ختان اإلناثل

243. انظر:
UNICEF, Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of change (New York, UNICEF, 2015).

244. بیانات الیونیسف بشأن الختان عىل قاعدة بیانات:
https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation

245. منطقة كوردستان العراق، قانون مناھضة العنف األرسي يف كوردستان العراق، )قانون 8 لعام 2011( مادة 6)4(.

246. انظر:
Reuters, “Death of teenage girl casts doubt on Egypt’s efforts to end FGM: activists”, 1 June 2016.

247. بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص، ال سیام النساء واألطفال، املكمل التفاقیة األمم املتحدة املعنیة بالجریمة املنظمة عرب الوطنیة، تم

اعتامده وُفتح للتوقیع والتصدیق واالنضامم مبوجب قرار الجمعیة العامة 25/55 املؤرخ يف 15 نوفمرب/ترشین الثاين 2000. 

نسبة انتشار ختان اإلناث الدولة/املنطقة

93% جیبويت

87.2% مرص

59% إقلیم كوردستان العراق

98% الصومال

87% السودان

18.5% الیمن

الجدول 4: نسبة اإلناث بين 15 و49 عامًا الالئي 
تعرضن لعملية الختان

املصدر: قاعدة بيانات أهداف التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة )2018(. 

بيانات جيبويت والصومال ترجع لعام 2006. بيانات السودان واليمن بتاريخ 2013. 

 B. Yasin et al (2013) “Female genital :مرص، 2015. كوردستان العراق، انظر

 mutilation among Iraqi Kurdish women: a cross-sectional study from

Erbil city”, BMC Public Health 13:80
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تزايد االهتامم بجهود التصدي لإلتجار بالبرش يف منطقة الدول 

العربية عىل مدار العقد األخري. ومن بني الدول املشمولة 

باالستعراض، فإن الصومال واليمن فقط هام الدولتان غري األطراف 
يف بروتوكول بالريمو )منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص(.247

الدول التي اعتمدت قوانني متكاملة وتشمل تدابري عقابية وحامئية 

ووقائية ضد اإلتجار بالبرش، تشمل البحرين وجيبويت ومرص 

والعراق واألردن واملغرب وعامن وقطر والسودان وسوريا وتونس. 

أما الجزائر والكويت ولبنان وليبيا ودولة فلسطني والسعودية 

والصومال، فإن لديها تدابري عقابية تجرم اإلتجار باألشخاص، لكن 

قوانينها ال تتصدى للتدابري الخاصة بالوقاية والحامية. وليس يف 

اليمن قوانني تحظر جميع أشكال اإلتجار باألشخاص، وإن كان 

االسرتقاق جرمية مبوجب قانون العقوبات اليمني.

رغم هذه النصوص القانونية، فهناك أمثلة عديدة عىل اإلتجار 

بالنساء والفتيات تم تسجيلها باملنطقة. بعض العامالت املنزليات 

)وُيشار إليهن مبسمى "العامالت الوافدات" أو األجنبيات يف دول 

الخليج( يتعرضن لإلتجار بالبرش، يف ظروف تشمل مصادرة جوازات 

سفرهن. ويعتربن خاضعات لالسرتقاق فعلياً كعامالت منزليات، 

وتتعرض بعضهن لالستغالل واألذى الجنسيني. وملجابهة هذه 

الحاالت، أوصت منظمة العمل الدولية بأن ُتضيف الدول عامالت 

املنازل إىل قوانني العمل وأن تعد منوذج موحد لعقد العمل يعرّف 

أدوار ومسؤوليات الطرفني، مبا يشمل األجور وساعات العمل 

وأوقات الراحة وإتاحة الهواتف للعامالت.248 حددت منظمة العمل 

الدولية أربع سبل مشرتكة أخرى تتعرض من خاللها النساء لإلتجار 
ألغراض االستغالل الجنيس مبنطقة الدول العربية:249

1. عامالت املنازل املهاجرات الاليئ يرتكن أصحاب العمل، 

وُيخضعهن "أصدقائهن املقربون" أو سائقو سيارات األجرة أو 

وسطاء آخرون لالستغالل الجنيس.

2. العامالت املهاجرات للعمل كممرضات أو معلامت أو نادالت 

باملطاعم، أو مبجال العمل املنزيل، الاليئ يتم اختطافهن لدى 

وصولهن من قبل أفراد وُيطالنب بتقديم خدمات جنسية.

3. استقدام املهاجرات للعمل يف النوادي الليلية والبارات، ويتم 

خداعهن إزاء طبيعة عملهن الفعلية، وُيطالنب بتقديم خدمات 

جنسية.

4. النساء الاليئ خدعهن بالفعل ٌأقارب لهن بتقديم وعود زائفة 

بالزواج وبحياة أفضل يف دولة أخرى، أو الاليئ ُخدع أقاربهن من 

أزواج أو عمالء إلقناع األقارب بالسامح للفتاة بالسفر للعمل 

بالخارج. ويف السيناريوهني، لدى وصول املرأة إىل الدولة التي 

تسافر إليها، يتم إكراهها عىل بيع الخدمات الجنسية.

3.4.10    اإلتجار بالبشر

248. انظر:
H. Harroff-Tavel and A. Nasri, Tricked and trapped: human trafficking in the Middle East (Beirut, ILO, 2013).

249. السابق.
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البغاء محظور يف جميع الدول العربية مبوجب قوانني مكافحة 

الدعارة التي تعاقب عىل طلب الجنس أو االنخراط يف الدعارة 

أو البغاء. ويف بعض الدول، ميكن مقاضاة العامالت بالجنس عىل 

جرمية الزنا، فضاًل عن جرائم مكافحة الدعارة األخرى.

تويص لجنة سيداو بعدم تجريم النساء العامالت بالدعارة ألن هذا 

التجريم يهيئ للتعرض للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ويزيد 

من مخاطر األمان والصحة الخاصة بالنساء.250 ولقد شددت لجنة 

دعت آليات مراقبة تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان الدول إىل 

إصالح القوانني التي ُتجرّم املثلية الجنسية أو الجنس بالرتايض بني 

الرشكاء من نفس الجنس.252 وطالبت لجنة سيداو بإنهاء تجريم 

الجنس بالرتايض بني املثليات ومزدوجي التفضيل الجنيس ومتحولو 

الجنس، ألن التجريم يهيئ لزيادة العرضة للخطر ويزيد من فرص 

التعرض للعنف القائم عىل النوع االجتامعي.253 وطالب املقررون 

الخاصون مبجلس حقوق اإلنسان أيضاً بإيالء االنتباه لتسبب تجريم 
املثلية يف تعريض الناس لخطر جرائم الكراهية والعنف األرسي.254

تجرم أغلب قوانني العقوبات باملنطقة املثلية الجنسية. وترسي 

عقوبة اإلعدام عىل "اللواط" يف السعودية والسودان )لدى ارتكاب 

سيداو عىل أن النساء العامالت يف مجال الدعارة معرضات بصورة 

خاصة للعنف بسبب الوضع غري القانوين للدعارة، ما يؤدي إىل 

تهميشهن، وطالبت الدول بإتاحة املساواة يف الحامية القانونية لهّن 

من االغتصاب وغري ذلك من أشكال العنف.251 إن الوصم املصاحب 

للعمل بالبغاء يعني أن العامالت به معرضات بصورة خاصة 

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، وقد يرتددن يف إبالغ الرشطة 

حال التعرض لالغتصاب أو االعتداء. يجب تجريم اإلتجار بالنساء 

لالستغالل الجنيس مبوجب ترشيعات مكافحة اإلتجار بالبرش.

الفعل للمرة الثالثة(255 واليمن )بالنسبة للرجال املتزوجني(. ويف 

بعض الدول هناك نصوص ُمحددة بتجريم الجنس بني النساء 

)مثال: اليمن( وارتداء ثياب الجنس اآلخر )الكويت(.

والدول العربية التي ال يعد فيها السلوك املثيل بني البالغني يف غري 

األماكن العامة جرمية يعاقب عليها القانون هي جيبويت ومرص 

والعراق واألردن ودولة فلسطني )الضفة الغربية( )لكن ال تزال 

توصف كجرمية يف قطاع غزة(. ويف بعض هذه الدول، ورغم أن 

السلوك املثيل ال يعترب جرمية محددة بنص من القانون، فإن 

الرشطة تستعني بجملة من الجرائم التي يحددها القانون كثرياً 

يف القبض عىل من تشتبه بأنهم مثليون، أو ملقاطعة االجتامعات 

3.4.11   قوانين مكافحة البغاء والدعارة

3.4.12   التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير عن النوع االجتماعي

250. انظر:
CEDAW Committee, General Recommendation no. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation no. 

19, 14 July 2017 (CEDAW/C/GC/35); CEDAW Committee, Concluding observations on the combined eighth and ninth periodic reports of 
Canada, 25 November 2016 (CEDAW/C/CAN/CO/8-9).

251. لجنة سیدوا، التوصیة العامة رقم 19 بشأن العنف ضد النساء. فقرة 15 

252. مفوضیة األمم املتحدة السامیة لحقوق اإلنسان، القوانین واملامرسات التمییزیة وأعامل العنف ضد األفراد بناء عىل توجھھم الجنيس وھویتھم

الجنسانیة )A/HRC/19/41(؛ وانظر: 
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Born free and equal: Sexual orientation and gender identity in international 

human rights law (Geneva, OHCHR, 2012).

253. لجنة سیداو، التوصیة العامة رقم 35 بشأن العنف الجنساين ضد النساء، تحدیثاً للتوصیة العامة رقم 19، 14 یولیو/متوز 2017

 )CEDAW/C/GC/35(.

254. انظر: تقریر املمثل الخاص لألمین العام املعني باملدافعین عن حقوق اإلنسان )E/CN.4/2002/16/Add.1(، فقرة 154؛ تقریر املقرر الخاص

 .)A/56/156(و )C/CN.4/2002/76( :فقرة 15؛ تقریرا املقرر الخاص املعني بالتعذیب رقام )E/CN.4/1999/68( املعني بالعنف ضد املرأة

255. السودان، قانون العقوبات، 1991، مادة 148. العقوبة يف املرة األوىل والثانیة ھي الجلد مائة جلدة والسجن 5 سنوات. يف اإلدانة الثالثة ُیعدم

الشخص أو ُیسجن مدى الحیاة. 
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والتجمعات، ومن هذه االتهامات ما يتصل باآلداب العامة، 

واألعامل املنافية للطبيعة، والفجور، وانتهاك الحشمة، والسلوك 

املنايف لآلداب والجنس خارج نطاق الزواج. 

ولقد أشار الفريق العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل 

للبنان إىل أن بعض القضاة لعبوا دوراً كبرياً يف منع ومعارضة 

أعامل العنف ضد املثليني والعابرين جنسياً.256 ويف عام 2018، 

توصلت محكمة استئناف لبنانية إىل أن نصوص قانون العقوبات 

يجب أال ترسي عىل حاالت العالقة الجنسية بالرتايض بني الرجال، 

وأصدر قضاة آخرون عديدون أحكاماً مشابهة.257 عىل أنه مل 

يتم بعد تعديل أو حذف النص القانوين الخاص بتجريم الجنس 

املثيل من قانون العقوبات، وأشارت لجنة األمم املتحدة لحقوق 

اإلنسان بقلق إىل تقارير حول تزايد االعتقاالت مبوجب ذلك النص 

القانوين.258 

ويف تونس، أصدرت محكمة استئنافية بالعاصمة حكاًم يف 2019 

يسمح بإنشاء جمعية للمطالبة بكفالة حقوق األشخاص يف أال 

ُيجرموا أو مييز ضدهم بناء عىل توجههم الجنيس أو هويتهم 
الجنسانية أو تعبريهم عن نوعهم االجتامعي.259

كام أن النزاعات تزيد من عرضة األشخاص لخطر االعتقال 

واالحتجاز التعسفيني بسبب ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية 

وتعبريهم عن نوعهم االجتامعي. حدث هذا أثناء مرحلة انتشار 

تنظيم داعش يف العراق إذ تم استهداف الكثريين بالعنف 

واالضطهاد بسبب هوياتهم الجنسية املفرتضة. واضطر الكثري 

من املستهدفني بهذا العنف واالضطهاد إىل التامس اللجوء خارج 
املنطقة.260

256. الجمعیة العامة لألمم املتحدة، تقریر الفریق العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل، لبنان، 22 دیسمرب/كانون األول 2015،

)A/HRC/31/5(، ص 8.
257. انظر:

“Court upholds landmark ruling for LGBTQ Community”, Daily Star Lebanon, 16 July 2018.

258. لبنان، قانون العقوبات، مادة 534. انظر:

قانون العقوبات یجرم العالقات الجنسیة غیر الطبیعیة دون وضع تعریف أكرث تحدیداً. 
OHCHR, Human Rights Committee concludes its examination of civil and political rights in Lebanon, 22 March 2018.

259. انظر:

“Tunisian Court Defends Advocacy of Homosexual Rights”, Legal Agenda, 22 August 2019.

260. انظر:

“Syria crisis: What is it like to be a gay refugee?”, BBC news online, 28 October 2014.
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3.5   قوانين شؤون األسرة واألحوال الشخصية

التزامات الدول الخاصة بشؤون األرسة مبوجب الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة: املساواة بني 

الجنسني

مطلوب من الدول تحقيق املقاصد التالية للوفاء بالتزاماتها مبوجب الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة: 

• االعرتاف بأعامل الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل وتقديرها من خالل توفري الخدمات العامة والبنى التحتية 

ووضع سياسات الحامية االجتامعية وتعزيز تقاسم املسؤولية داخل األرسة املعيشية والعائلة، حسبام يكون ذلك مناسباً 

عىل الصعيد الوطني. 

• إجراء إصالحات ملنح املرأة حقوقا متساوية يف املوارد االقتصادية وكذلك إمكانية حصولها عىل حق امللكية والترصف يف 

األرايض وغريها من املمتلكات اعتامد سياسات سليمة وترشيعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والترشيعات القامئة 

من هذا القبيل للنهوض باملساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات عىل جميع املستويات.

تلعب األرسة دوراً مركزياً يف املجتمع مبنطقة الدول العربية، وتحدد 

القوانني املنظمة للعالقات األرسية فرص مشاركة النساء والرجال 

يف الحياة العامة. نتيجة لهذا، فالقوانني تؤثر عىل توزيع القوى بني 

الرجال والنساء يف املجتمع ويف املؤسسات االجتامعية واالقتصادية 

الرئيسية فيه. ومتتد اآلثار االجتامعية لقوانني األرسة مبا يتجاوز 

املجال الخاص ليتخلل جميع جوانب حياة املرأة، مبا يشمل فرصها 

إن اثر قوانني األرسة عىل وضع النساء يف املجتمع بشكل عام، 

تنتج يف جزء منها لتأثرها باألديان. وهو األمر الذي يرجع لعوامل 

تاريخية. فعندما بدأت الدول العربية يف وضع قوانينها بعد 

االستقالل يف القرن العرشين، تم التعامل مع شؤون األرسة بصورة 

منفصلة عن مجاالت القوانني األخرى، مثل القانون الجنايئ واملدين 

واإلداري. وتم التعامل مع األحوال الشخصية )مثل الزواج والطالق 

يف العمل والسفر والحصول عىل االئتامن املايل ومواصلة التعليم 

واملشاركة يف املناصب القيادية، مبا فيها العمل يف القضاء واملجال 

السيايس. إن قوانني األرسة التي تنص عىل مواد متييزية قادرة عىل 

إعاقة مشاركة املرأة يف قوة العمل ويف حقها يف التملك واملوارد 

املالية، وهي تقيد فرص النساء الخاصة باملشاركة عىل قدم املساواة 

بالرجال يف الحياة السياسية ويف االقتصاد الرسمي.

واملرياث( وفق ترشيعات مشتقة من املعايري الدينية. يف حني تم 

التعامل مع القوانني األخرى بقواعد علامنية تعتمد عىل مناذج 

دولية. وعرب عمليات تقنني منفصلة لقضايا األحوال الشخصية، 

أصبحت القواعد الدينية للطائفة الرئيسية مدرجة بدرجات 

متفاوتة يف قوانني األحوال الشخصية للدول.

3.5.1    قوانين األسرة ودور النساء في المجتمع

3.5.2    أثر األديان في تنظيم قوانين األسرة 
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بعد وضع أول قانون لألرسة باملنطقة يف مرص عام 1920، جاءت 

موجة وضع قوانني األحوال الشخصية األوىل منذ الخمسينيات إىل 

الثامنينيات يف دول منها الجزائر والعراق واألردن واملغرب وسوريا 

وتونس، وفيام بعد تم إصالح تلك القوانني يف التسعينيات والعقد 

التايل عىل األلفية. ويف السنوات الخمسة عرش األخرية بدأت موجة 

من تقنني قوانني األحوال الشخصية يف دول الخليج )مثال: قطر، 

البحرين( باستثناء السعودية التي مل تضع قانون لألرسة بعد. ويف 

بعض الدول تتواجد عدة قوانني أحوال شخصية متجاورة، دون 

وجود قانون موحد )مثال: مرص، لبنان، سوريا(.

تختلف قوانني األحوال الشخصية لكل دولة يف محتواها وكيفية 

تطبيقها يف املحاكم. وألسباب تاريخية معقدة، برزت مناذج 

متنوعة. وبالرغم من أن نظام املحاكم وعالقتها بالسلطات الدينية 

يختلف من بلد لبلد، يعترب، يف جميع الدول محتوى القانون قامئاً 

عىل مبادئ ترجع إىل الفقه الديني إىل جانب مصادر أخرى.

تتوىل محاكم متخصصة قضايا األرسة، أو وحدات لألرسة باملحاكم 

الوطنية، يف كل من الجزائر والبحرين ومرص والعراق واملغرب 

وقطر وتونس. ويف دول أخرى، للمحاكم الدينية اختصاص عىل 

شؤون األرسة وهي منفصلة عن املحاكم املدنية. وتطبق مختلف 

الطوائف املعرتف بها قواعد األحوال الشخصية الخاصة بها عرب 

منظومة من املحاكم الدينية يف البحرين واألردن والكويت ولبنان 

والسعودية ودولة فلسطني وسوريا.261 ويف بعض الحاالت، تكون 

هذه املحاكم الدينية خاضعة فعلياً لسيطرة الحكومة، ويف حاالت 

أخرى تتمتع املحاكم الدينية باالستقاللية التامة.

إن تأثري الخطاب الديني املحافظ عىل قوانني األحوال الشخصية 

يعني أن محتوى قوانني األحوال الشخصية يف كثري من األحيان غري 

متسقاً مع الضامنات الدستورية للمساواة بني الجنسني. فالقواعد 

التقليدية املحافظة املتصلة بالشؤون العائلية يف جميع الطوائف 

الدينية الكربى، إسالمية ومسيحية، تعامل النساء والرجال بصور 

مختلفة. وبالرغم من التامس بعض املرشعني للتصدي ألوجه عدم 

االتساق هذه عرب عمليات إلصالح القوانني، إال أن تأثري الخطاب 

الديني املحافظ يجعل عملية اإلصالح صعبة.

وُيعد املغرب وتونس من األمثلة الجيدة عىل الدول التي طبقت 

نهج املساواة يف فهم الفقه اإلسالمي بشكل يدعم إصالحات واسعة 

النطاق بقوانني األحوال الشخصية، وهي اإلصالحات التي متثل مناذج 

طيبة ميكن للمرشعني بالدول األخرى االستفادة منها. ومن سامت 

إصالحات األحوال الشخصية بهاتني الدولتني، حظر تعدد الزوجات 

)وهو غري قانوين يف تونس منذ 1957( والتضييق الشديد عليه 

)املغرب(؛ منع الطالق الشفاهي من جانب الزوج؛ إلغاء واجب 

طاعة الزوجة للزوج؛ منح حقوق متساوية للرجال والنساء يف أغلب 

جوانب الطالق وامللكية؛ النص عىل سن دنيا متساوية للزواج للرجال 

والنساء معاً، يف سن 18 عاماً؛ املساواة القانونية بني الزوج والزوجة 

يف أغلب االلتزامات األرسية.

261. انظر عىل سبیل املثال:
L. Welchman, Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy (Amsterdam, 

Amsterdam University Press, 2007), p. 13.
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ال تزال بعض الدول تحتفظ بنظام الوالية والتي مبوجبها يحق للويل 

الذكر الترصف نيابة عن املرأة الخاضعة لواليته. ويختلف نظام 

الوالية من بلد لبلد يف املنطقة بحسب التقاليد والعادات املحلية 

والسياق الثقايف واملناخ السيايس. تاريخياً، كان دور الويل الذكر ميتد 

ليشمل سلطة اتخاذ القرارات نيابة عن املرأة أو إعطاء موافقته 

عىل القرارات الخاصة بإبرام العقود والحصول عىل خدمات قانونية 

ومنح اإلذن بالسفر والعمل. ورغم أنه ليس مطلب قانوين عموماً، 

فموافقة الويل عىل اشرتاك املرأة يف هذه األنشطة ما زال يعترب 

تقليد اجتامعي متبع وُيحرتم يف بعض املجتمعات.

عادة ما تتم مأسسة هذه التقاليد يف سياسات وإجراءات مثل 

تعليامت الحصول عىل التمويل من البنوك. ومبا أن هذه التدابري 

يف العادة غري مقننة، فمن املمكن تغيريها وتعديلها عىل مستوى 

املؤسسة. عىل سبيل املثال، رفع بنك فلسطني القيود املالية التي 

كانت ترسي عىل النساء بحيث مل يعد مطلوباً موافقة الويل الذكر 
للسامح للمرأة بفتح حساب مرصيف لطفلها.262

وباألساس فإن مؤسسة الوالية تعيق متكني املرأة يف نطاق األرسة، 

وتحديداً فيام يخص الزواج. ففي أغلب الدول العربية، ال يزال 

هناك مطلب قانوين مبوافقة ويل املرأة عىل زواجها. ويف بعض 

الدول )مثال: السعودية واليمن(، يجب عىل املرأة الحصول عىل 

إذن للزواج من رجل أجنبي، من وزارة الداخلية ومن ويل أمرها.

ويف بعض الحاالت يضم القانون املتصل بويل املرأة يف الزواج قيوداً 

لضامن حامية النساء – مثل عدم إجبار املرأة عىل الزواج رغم 

إرادتها )كام يف الجزائر والبحرين وجيبويت والكويت ولبنان وليبيا 

وعامن وسوريا(. ونتيجة إلصالحات قوانني األحوال الشخصية، 

ألغت بعض الدول العربية دور الويل الذكر يف الزواج أو حدت من 

دوره بحيث أصبح رمزياً إىل درجة كبرية. ليس مطلوباً يف تونس 

موافقة الويل للزواج. ويف املغرب، ميكن للمرأة اختيار من تتزوجه 

دون موافقة الويل. وألغى العراق دور الويل يف الزواج، باستثناء 

املوافقة عىل تزويج القارص.

ويف بعض الدول، مثل السعودية والسودان، ال يزال نظام الويل قامئاً 

يف سياقات أخرى بخالف الزواج. لكن هذا النظام ُعدل يف السعودية 

يف عام 2017 نتيجة ألمر موجه إىل الهيئات الحكومية باالمتناع عن 

مطالبة النساء باستصدار موافقة الويل لدى الحصول عىل الخدمات 

واإلجراءات، باستثناء ما يربره القانون.263 ويف 2019، أعلنت اململكة 

عن أن النساء فوق 21 سنة مل يعد مطلوباً منهن تحصيل موافقة 
الويل الذكر للحصول عىل جواز سفر وللسفر إىل الخارج.264

3.5.3    والية الرجل على المرأة البالغة

262. انظر:
S. Hillis and S. Constant, Second Country Gender Action Plan (C-GAP II) for Palestinian Territories (FY2018-2021) (Washington DC, World 

Bank Group, 2018).
263. اململكة العربیة السعودیة، مرسوم رقم 33322 بتاریخ 21 رجب 1438 ھجریاً )18 أبریل/نیسان 2017(.

264. عكاظ، "ال والیة عىل املرأة يف السفر"، 3 أغسطس/آب 2019، عىل رابط:
https://www.okaz.com.sa/article/1739868 
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265. مستقى من:
Adapted from: F. Sadiqi, “Morocco”, in S. Kelly and J. Breslin (eds.), Women’s Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid 

Resistance (New York, Freedom House; Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2010); Centre for Public Impact (London), “Reforming Moroccan 
family law: the Moudawana”, 2 May 2016.

دراسة حالة: إصالح قانون األرسة املغريب )املدّونة(265

تم اعتامد املدونة ألول مرة يف املغرب سنة 1958. وهي تعتمد عىل التفسريات املحافظة للقانون اإلسالمي. وبحلول مطلع 

التسعينيات، اعتربت الكثري من النساء املدونة قمعية.

قامت مجموعة معنية بحقوق املرأة هي اتحاد العمل النسايئ برتأس جهود إصالح املدونة. ويف عام 1992 أطلقت 

املجموعة حملة مليون توقيع وتجاوزت هدفها إذ جمعت أكرث من مليون توقيع دعاًم للمطالبة باإلصالح.

ويف األعوام التالية أطلقت منظامت للمرأة وناشطات حملة وطنية تلتمس تطبيق املبادئ العاملية لحقوق اإلنسان وقيم 

العدل واملساواة والتسامح اإلسالمية، للدعوة إىل اإلصالح. استجاب امللك الحسن الثاين ليستجيب للحملة فأمر بصياغة 

مرشوع قانون جديد بالتشاور مع املجموعات النسائية. استمرت املجموعات النسائية يف الضغط عىل الحكومة والتوعية 

بقضايا أخرى تؤثر عىل النساء، مثل االغتصاب والعنف األرسي. 

ويف 2003 أعلن امللك محمد السادس عن مسودة قانون األرسة يف الربملان املغريب، ومتت إتاحة املسودة للمشاورات. 

شكلت مجموعات حقوق املرأة شبكة ربيع املساواة، ونظمت ورش عمل وموائد مستديرة ومناقشات، تحضرياً لتجديد 

جهود املنارصة واملطالبة باإلصالح يف الربملان. 

أتاح النص النهايئ للمدونة )2004( حقوقاً مهمة للنساء، منها الحق يف الطالق وحضانة األطفال، وفرض قيود عىل تعدد 

الزوجات، وإنهاء والية الرجل عىل املرأة البالغة، ورفع سن الزواج إىل 18 عاماً. كام تسمح املدونة الجديدة لألزواج 

والزوجات بتوقيع عقد مرفق بعقد الزواج ينص عىل رشوط تشارك الزوج والزوجة لألصول املالية. ومن الصيغ املتاحة نظام 

املشاركة يف امللكية، حيث يكون متلك األصول التي يتم اكتسابها أثناء الزواج مشرتكاً وُيقسم بالتساوي حال وقوع الطالق.
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تنص اتفاقية سيداو عىل رضورة توفري الدول للمساواة بني الرجال 

والنساء يف الزواج، مبا يشمل عن طريق ضامن املساواة يف حقوق 

إبرام الزواج يف ظل املوافقة الحرة والكاملة، واملساواة يف الحقوق 

واملسؤوليات أثناء الزواج ويف حال الطالق، واملساواة يف حقوق 

حضانة األطفال وامللكية.266 ولقد مرت قوانني األرسة يف الدول 

العربية بتغريات كبرية عىل مدار القرن املايض، وهي عملية ال تزال 

مستمرة.267 فقد طرأ تقدم كبري فيام يتعلق بإلغاء القواعد القانونية 

التمييزية يف كل من املغرب وتونس. وعززت الكثري من الدول األخرى 

تدابري الحامية القانونية املقدمة للنساء واألطفال، مبا يشمل عن 

طريق فرض قيود عىل تعدد الزوجات ورفع السن الدنيا للزواج، عىل 

أن أوجه الالمساواة ال تزال قامئة وتحتفظ جميع قوانني األرسة بالدول 

العربية كلها تقريباً ببعض املواد التي متيز ضد النساء يف الزواج.

الزواج عند الطوائف املسيحية

املواد القانونية التي متيز ضد النساء يف الزواج عند الطوائف 

املسيحية تشمل مواد متييزية متصلة بالسن الدنيا للزواج، واألسانيد 

الضيقة للغاية املتوفرة كمربرات مقبولة للطالق أو لفسخ عقد الزواج 

)انظر 3.5.5(. تحكم الطوائف املسيحية قوانني دينية تتبع مختلف 

الكنائس يف مرص واألردن ولبنان وسوريا. وطبقاً للفكر الديني 

املسيحي، فإن الزواج يعترب باألساس واجباً مقدساً ال مسألة قانونية 

أو عقد بني طرفني. هذا يعني أن خيارات إضافة رشوط تعاقدية يف 

عقد الزواج جد محدودة. وال تسمح املجتمعات الكاثوليكية بأي 

رشوط تضاف إىل عقد الزواج. ويعامل الزواج بصفته رباط مقدس 

بني رجل وامرأة، ويحظر تعدد الزوجات متاماً. وتشمل التزامات 

األزواج والزوجات مبوجب كل طائفة من الطوائف املسيحية أن 

يعيش الرجل واملرأة معاً تحت سقف واحد، وأن ينفق الرجل عىل 

زوجته وأطفاله. ويطلب من الزوجات األرمن األرثوذكس طلب 

موافقة الزوج للحصول عىل وظيفة.268 وال توجد مطالب محددة فيام 

يخص ويل أمر املرأة املسيحية املقبلة عىل الزواج، لكن البد من وجود 

شهود. هناك أوجه تباين وفروقات بني الطوائف املختلفة فيام يخص 

السن الدنيا للزواج، إذ توجد مرونة يف أغلب الطوائف املسيحية يف 

السامح لألطفال تحت 18 سنة بالزواج يف ظروف معينة، ويعد السن 
األدىن لزواج الفتيات أقل من السن األدىن للفتيان.269

الزواج عند طائفة الدروز 

يطبق الدروز يف سوريا ولبنان قانون األحوال الشخصية الدرزي 

الخاص بهم. البد من تسجيل الزواج يف املحكمة الدينية. البد من 

وجود شاهدين، رجل وامرأة، يف مراسم الزواج وأثناء توقيع العقد. 

السن الدنيا لزواج النساء هي 17 وتبلغ 18 للرجال. يحظر قانون 

األحوال الشخصية الدرزي تعدد الزوجات.270 الطالق متاح بعد عقد 

جلسة باملحكمة يستمع فيها القايض إىل أقوال الطرفني. ويسمح 

بالزواج الثاين بعد الطالق.271 تم تعديل قانون األحوال الشخصية 

للدروز يف لبنان عام 2017. وتشمل التغيريات مواد تتصل مبشاورة 

األخصائيني االجتامعيني أو النفسانيني يف حال وجود خالفات بني 

الزوجني، وتقديم تعويض عىل الرضر إذا ارتكب الزوج أو الزوجة 

الزنا، وحق املرأة يف أن ترث الرتكة بالكامل إذا مل يكن لدى الزوج 

املتويف أطفال ذكور، فضالً عن تعزيز حقوق األم يف حضانة 
األطفال.272

3.5.4    المساواة في الزواج

266. سیداو، مادة 16.
267. انظر:

K. Stilt, S. Waheedi and S. Griffin, “The ambitions of Muslim family law reform”, Harvard Journal of Law and Gender, vol. 41 (2018) 301-341.
268. انظر:

P. Fournier, F. Malek-Bakouche and E. Laoun, “The State, the household and religious divorce in Lebanon: Women’s everyday strugges”, in: 
C Holtmann, N Nason-Clark (eds.) Religion, Gender, and Family Violence: When Prayers are Not Enough (Lieden, Brill, 2018), pp. 191-192.

269. انظر:
Landinfo, Syria: Marriage legislation and traditions (Oslo, Landinfo, 2018), p. 18.

270. السابق، ص 19. 
271. انظر:

Landinfo, Syria: Marriage legislation and traditions (Oslo, Landinfo, 2018), p. 19.
272. انظر:

L. Karame, “Lebanon’s Druze Personal Status Law: Developing Deference to the Constitution”, The Legal Agenda, 16 February 2018.
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الزواج عند الطوائف املسلمة 

نناقش أدناه املساواة يف الزواج بقوانني األحوال الشخصية الخاصة 

باملسلمني، بالرتكيز عىل: تعدد الزوجات، وواجب الطاعة، والرشوط 

يف عقد الزواج، وامللكية، والزواج غري الرسمي أو املؤقت.

تعدد الزوجات 

تعدد الزوجات تقر به قوانني األحوال الشخصية للمسلمني يف جميع 

273 تبني 
دول املنطقة باستثناء تونس، حيث تم حظره منذ عام 1956. 

أن تعدد الزوجات مقرتن بتقارير العنف من الرجال ضد الزوجات يف 

عدة دراسات.274 من ثم، قالت لجنة سيداو إن تعدد الزوجات يناقض 
مبادئ اتفاقية سيداو والبد من عدم تشجيعه وحظره.275

تتباين القيود عىل تعدد الزوجات من بلد لبلد. تفّعل أغلب الدول 

نظاًم وإجراءات تحمي حقوق الزوجة األوىل يف حال لجأ زوجها إىل 

الزواج من ثانية. فالزوج املتزوج من عدة نساء مطلوب منه أن يعيل 

جميع الزوجات. ويف دول عديدة، يطالب القانون أيضاً بأن يخطر 

الزوج زوجته األوىل بأنه يعتزم الزواج من أخرى ومن املمكن أن 

يشرتط القانون أن يعامل الزوج جميع الزوجات بإنصاف ومساواة. 

ويف بعض الدول العربية، يطلب موافقة القايض عىل الزواج الثاين، 

لكنه ليس مطلب قانوين يف دول الخليج.

يفرض املغرب قيوداً مشددة عىل تعدد الزوجات، إذ ُيطلب من 

الزوج أن يقدم للمحكمة ما يثبت مربراً استثنائياً للزواج وأن يثبت 

توفر موارد مالية كافية لتغطية نفقات العائلة واملسكن وضامن 

املعاملة املتساوية للزوجتني.276 لكن من حيث املامرسة ميكن 

االلتفاف حول هذا املطلب القانوين عرب استغالل ثغرات قانونية، 

وهناك جهود يف الوقت الحايل إلصالح هذا الشق من القانون يف 

املغرب بحيث يفرض قيوداً إضافية عىل تعدد الزوجات.277 كام 

تفرض منطقة إقليم كوردستان بالعراق قيوداً مشددة عىل تعدد 
الزوجات.278

واجبات والتزامات الزوجات واألزواج

تضم قوانني األرسة للمسلمني يف الدول العربية مبادئ الرشيعة التي 

ُتعرّف واجبات والتزامات األزواج والزوجات املسلمني واملسلامت، 

بحيث تشمل املعارشة الطيبة واالحرتام املتبادل ورعاية املصالح 

الفضىل لألرسة وتنشئة األبناء والبنات مبا يضمن األخالق القومية. 

يدفع الزوج املهر للزوجة. وبصفته رب األرسة يطالب القانون الزوج 

بحامية األرسة واإلنفاق عليها، واإلرشاف عىل البيت وحفظ ممتلكات 

األرسة. وتحتفظ الزوجة بالحق الكامل يف أمالكها وهي مستحقة 

للنفقة من زوجها مقابل طاعتها له، ومن ثم فهي غري ُملزمة باإلنفاق 

عىل نفسها من أموالها.

تضم أغلب قوانني األرسة للمسلمني يف الدول العربية قواعد من 

الفقه اإلسالمي، وتشمل مفاهيم مثل القوامة والوالية. القوامة هي 

مجموعة من االلتزامات والحقوق بني الرجال والنساء يف الزواج، 

ومبوجبها حدد الفقه التزام الزوج بالحامية واإلنفاق. ويف املقابل، 

يرتتب عىل الزوجات واجب الطاعة لألزواج. الوالية تشري إىل واجب 

اآلباء أو أفراد األرسة الذكور مبامرسة الوصاية عىل من يقوموا 
بإعالتهم )ذكور أو إناث(.279

والنساء الاليئ يتبني أنهم غري مطيعات قد يخرسن حقوقهن يف النفقة. 

عدم الطاعة قد تستخدم أيضاً كمربر للطالق يف بعض الدول. ويطلب 

273. مجلة األحوال الشخصیة التونسیة لعام 1956، فصل 18.
274. انظر:

H. Azhar Ahmed, A. Zahrah Abid, A. Alsadah et al. “Prevalence and Risk Factors for Abuse among Saudi Females, KSA”, Egyptian Journal of 
Hospital Medicine, vol. 68 No. 1 (July 2017), p. 1086.

275. لجنة سیداو، توصیة عامة رقم 21: املساواة يف الزواج والعالقات األرسیة، 1994.
276. مدونة األرسة املغربیة، مادتان 40 و41.

277. انظر:
 Submission to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights for the 56th Session (21 September – 9 October 2015) by the Advocates

for Human Rights, and Mobilising for Rights Associates. Available from 
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/morocco_esc_shadow_report_august_2015.pdf

278. قانون إقلیم كوردستان رقم 15 لسنة 2008 بتعدیل تنفیذ قانون األحوال الشخصیة رقم 188 لعام 1959.
279. انظر:

Musawah, Who provides? Who cares? Changing dynamics in Muslim families (Malaysia, Musawah, 2018).
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من النساء اليمنيات طاعة أزواجهن، وعليهن الحصول عىل إذن من 

الزوج ملغادرة البيت، ما مل يكن هناك عذر رشعي أو لغرض ال ميس 

رشف الزوجة أو واجباتها نحو زوجها. ميكن للزوجة مغادرة البيت 
ألداء عمل متفق عليه مع الزوج، ال يتعارض مع الرشيعة اإلسالمية.280

أصلحت بعض الدول العربية قوانني األحوال الشخصية فألغت واجب 

الطاعة، بناء عىل فقه إسالمي جديد مخالف للمعادلة الكالسيكية 

الخاصة بالنفقة مقابل الطاعة. عىل سبيل املثال ألغت تونس هذا 
281

النص القانوين يف عام 1993، وألغاه املغرب يف 2004. 

وقد انتقدت ناشطات حقوق املرأة تطبيق قاعدة "الزوج يعول 

والزوجة تطيع" لكونها ال تناسب الظروف االجتامعية واالقتصادية يف 

الدول العربية:  

الكثري من الرجال غري قادرين عىل كسب األموال الكافية إلعالة 

األرسة، وتساهم نساء كثريات مالياً، ويتولني أيضاً أغلب أعامل 

ومسؤوليات الرعاية غري مدفوعة األجر يف البيت. لكن كثرياً 

ما يحتفظ الرجال بحقهم يف اتخاذ القرارات والسيطرة عىل 

الزوجات، رغم أنهم ال ميكنهم االضطالع مبسؤولياتهم املرتتبة 

عليهم، يف حني تتوىل النساء مسؤوليات اإلعالة والحامية لألرسة، 
دون الحصول عىل حقوق إضافية.282

الرشوط يف عقد الزواج 

ميكن للنساء املسلامت يف أغلب الدول وضع رشوط يف عقد الزواج، 

مثل الحق يف إمتام التعليم، أو العمل خارج البيت. وميكن للزوج أن 

يفوض للزوجة الحق يف الطالق )العصمة(، كرشط من رشوط العقد.

هذا يتيح فرصة للنص عىل املساواة يف الحقوق يف عقد الزواج يف 

بعض القضايا الهامة. يف الجزائر واملغرب وتونس، يشمل هذا إمكانية 

اشرتاط امللكية املشرتكة للعقارات.283 عىل أن العادات القامئة تثبط 

املرأة عن االستفادة من هذه الحقوق، ويف العادة ال ُيتاح للمرأة 

القدرة الفعلية عىل طلب هذه االشرتاطات. تصبح النساء يف وضع 

أقوى بكثري إذا كانت املساواة يف الحقوق الخاصة بامللكية واألمور 

األخرى منصوص عليها يف قانون األحوال الشخصية، ال كرشط ميكن 

التفاوض عليه يف عقد الزواج.

الزواج وامللكية 

عقود الزواج اإلسالمي تطالب بتقديم مهر للزوجة. والزوجات 

مستحقات مبوجب القانون للمهر، الذي يتم سداده عند الزواج أو 

يؤجل إىل حني الطالق )املؤخر(.

نادراً ما مُتارس اشرتاطات امللكية املشرتكة لألزواج والزوجات، لكنها 

مسألة ممكنة من حيث القانون يف أغلب الدول، وهي مقننة يف 

بعضها. عىل سبيل املثال، وضعت تونس إمكانية امللكية املشرتكة 

لألزواج والزوجات يف القانون يف عام 1998. ميكن لألزواج والزوجات 

اختيار هذا الرشط ووضعه يف عقد الزواج أو االتفاق عليه يف موعد 

الحق. والهدف هنا هو ضامن امللكية املشرتكة لصالح األرسة.284 

باملثل، فإن إصالحات مدونة األرسة يف املغرب تسمح لألزواج 

والزوجات بإبرام عقد ينص عىل امللكية املشرتكة، حيث تعترب األصول 

واملوارد التي تحققت أثناء الزواج مملوكة للطرفني وتقسم بينهام 

عند الطالق.285 كام ُيسمح باشرتاط امللكية املشرتكة يف عقود الزواج 

أو عقود منفصلة يف الجزائر.286 ميكن للملكية املشرتكة للممتلكات 

املكتسبة أثناء الزواج أن تتيح األمان املايل للنساء الاليئ ال يعملن 

بوظائف مدفوعة األجر.

280. الیمن، قانون األحوال الشخصیة، رقم 20 لعام 1992، مادة 40.
281. انظر:

“Bridging the gap between women’s rights and practice in Tunisia”, The Arab Weekly, 31 March 2019.
282. انظر:

Musawah, Who Provides? Who Cares? Changing Dynamics in Muslim Families (Malaysia, Musawah, 2018), p. 2; and see: Ziba Mir-Hosseini, 
Mulki Al-Sharmani and Jana Rumminger (eds.), Men in Charge – Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition (London, One World 

Publications, 2014).
283. انظر:

Global Rights, Conditions, Not Conflict: Promoting Women’s Human Rights in the Maghreb through Strategic Use of the Marriage 
Contract (Rabat and Washington DC, Global Rights, 2008), p. 18.

284. تونس، قانون نظام االشرتاك يف األمالك بین األزواج، عدد 91-98 مؤرخ يف 9 نوفمرب/ترشین الثاين 1998.
285. انظر:

P. Prettitore, Ten Years After Morocco’s Family Code Reforms: Are Gender Gaps Closing?, MENA knowledge and learning quick notes 
series no. 121 (Washington DC, World Bank, 2014).

286. الجزائر، قانون األرسة، رقم 11-84 لعام 1984، مادة 37.
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الزيجات غري الرسمية أو املؤقتة 

تضيف الزيجات غري الرسمية التي هي غري مسجلة أو موثقة، درجة 

إضافية من التعقيد ُتضاف إىل تحليل حقوق املرأة يف الزواج. وقد 

تتخذ هذه الزيجات عدة أشكال، ويف بعض الحاالت تزيد من عرضة 

النساء والفتيات لخطر العنف واالستغالل الجنيس. وتشمل الزيجات 

غري الرسمية الزواج العريف وزواج املسيار عند السنة. ومن أشكال 
هذه الزيجات عند الشيعة زواج املتعة.287

وعادة ما يربم عقود زواج املسيار الرجال الذين يعيشون بعيداً 

عن عائالتهم، يف دولة أخرى، أو السائحني الذين يرغبون يف رشيكة 

جنسية مؤقتة. يتم زواج املسيار بعقد زواج تتنازل فيه املرأة عادة 

عن حقها يف اإلنفاق ويف بيت الزوجية. يف هذه الحالة تبقى الزوجة 

مقيمة عادة مع أبويها إذ ال ُيلزم الزوج بالعيش مع الزوجة أو 

بتقديم بيت لها. هذا الشكل من أشكال الزواج يكون باألساس صورة 

قانونية لدخول الزوج يف عالقة جنسية.288 وميكن لزواج املسيار أن 

يكون محدود املدة، إذ عادة ما يرغب الزوج يف الطالق عندما تكف 

الزيجة عن إشباع الرغبات الجنسية للزوج.

مُيارس زواج املتعة يف أوساط بعض مجتمعات املسلمني الشيعة. عقد 

الزواج يف زواج املتعة ينص عىل مدة الزواج، وقد تكون قصرية ال 

تتجاوز بضعة أيام. والزوج ملزم قانوناً بتقديم نقود للزوجة وباإلنفاق 

عىل أي أطفال يأتون بعد الزواج. لكن عقود زواج املتعة غري مسجلة، 

ومن ثم ال ميكن للزوجة الحصول عىل أية حقوق عرب املحاكم، مبا 

يشمل الحامية من العنف األرسي.

وعادة ما يقبل عىل الزواج غري الرسمي السائحني األثرياء الساعني 

لعالقات جنسية مع نساء وفتيات. ونظراً ألن هذه الزيجات ال ُتسجل 

رسمياً، تصبح التزامات الزوج القانونية محدودة. والفتيات من األرس 

الفقرية قد يتزوجن رجال أثرياء أكرب سناً، عادة ما يكونوا من دول 

أخرى. والقصد يف العادة أن يكون الزواج لفرتة محدودة، لكن قد ال 

يتم توضيح هذه النية بشكل رصيح لعائلة العروس أو لها. تواجه 

النساء والفتيات يف الزيجات غري املسجلة مخاطر الهجر وعدم القدرة 

عىل إثبات نسب أطفالهن. ويف بعض الحاالت، يتم أخذ الفتاة إىل 

دولة الزوج واستغاللها يف العمل املنزيل أو يف أغراض جنسية.289 ال 

تكون الزيجات غري الرسمية استغاللية يف األحوال كافة، وقد يسعى 

إليها أيضاً الرجال والنساء الراغبني يف عالقات جنسية بالرتايض خارج 

نطاق مؤسسة الزواج التقليدية.290 تنعقد بعض الزيجات من هذا 

النوع بني الطلبة والطالبات غري القادرين عىل تحمل كلفة الزواج 

الرسمي.

وظهرت يف مرص تقارير حول زيجات عرفية بني سائحني أجانب 

ونساء من عائالت فقرية، بتيسري من اآلباء واألمهات أو سامرسة 

زواج.291 يتم تقديم الفتيات إىل األجانب األثرياء بوساطة من الغري. 

هذه "الزيجات" تدوم ألسابيع قليلة أو أقل، مقابل تعويض مايل. 

ليس متاحاً للعروس سبل ُتذكر لإلنصاف إذا تعرضت للهجر. ويف حني 

ُيعرتف بنسب األطفال يف هذه الزيجات ويحتفظ األطفال بحقهم يف 

إنفاق األب، فإن إنفاذ هذه الحقوق يصبح مسألة بالغة الصعوبة إذا 

غادر األب البلد.

287. انظر:
ESCWA, Combating domestic violence against women and girls: policies to empower women in the Arab region, 11 October 2013 (E/

ESCWA/ECW/2013/4), p. 21.
288. السابق.

289. انظر:
International Organization for Migration (IOM) and Colburn Consulting International, Pilot Study: Tourist Marriages in Yemen (IOM and 

Colburn Consulting International, 2014), p. 20.
290. انظر:

S. Badran and B. Turnbull, “Contemporary Temporary Marriage: A Blog-analysis of First-hand Experiences” Journal of International 
Women’s Studies, vol. 20, No. 2, (2019), pp. 241-256; T. Jassim Al-Nasr, “Gulf Cooperation Council (GCC) Women and Misyar Marriage: 

Evolution and Progress in the Arabian Gulf”, Journal of International Women’s Studies, vol. 12, No. 3 (2011), pp. 43-57.
291. انظر:

United States Department of State, Trafficking in Persons Report: Egypt, 28 June 2018. Available from 
https://eg.usembassy.gov/egypt-2018-trafficking-in-persons-report
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292. من:
https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2019/02/Positive-Developments-Table-2019_EN.pdf

تطورات إيجابية يف قوانني األحوال الشخصية: الزواج292

املساواة بني األزواج والزوجات يف عقد الزواج 

الجزائر: يطالب قانون األرسة األزواج والزوجات باملعارشة الطيبة واالحرتام املتبادل والعطف، مبا يسهم يف تحقيق مصالح 

األرسة، وحامية األطفال وتقديم تعليم جيد لهم واالتفاق املتبادل عىل إدارة شؤون األرسة، مبا يشمل املباعدة بني الوالدات.

املغرب: تقر مدونة األرسة بالزواج كرشاكة بني أنداد وتنص عىل "الحقوق والواجبات املتبادلة" بني األزواج والزوجات، 

والتي تشمل: املساكنة الرشعية واملعارشة باملعروف واالحرتام املتبادل وحفظ مصالح األرسة؛ تحمل الزوج والزوجة معاً 

ملسؤولية إدارة وحامية شؤون األرسة وتعليم األطفال؛ التشاور يف القرارات الخاصة بإدارة شؤون األرسة.

املوافقة عىل الزواج/الزواج القرسي 

الجزائر، البحرين، العراق، األردن، لبنان، املغرب، عامن، دولة فلسطني، قطر، تونس: بغض النظر عن السن، يجب أن يوافق 

الزوج والزوجة عىل عقد الزواج قبل إبرامه. بالتايل، فإن الزيجات الجربية محظورة، وهي الزيجات التي يرتب فيها الويل 

الزواج للمرأة أو الفتاة دون الحصول عىل موافقتها.

الجزائر: ينص القانون عىل حظر إلزام الويل للقارص التابعة لواليته عىل الزواج. 

البحرين: ينص القانون عىل منع الويل من إلزام املرأة بالزواج. 

العراق: ينص القانون عىل منع األقارب وغري األقارب من إجبار أي شخص عىل الزواج، ذكر كان أو أنثى.

املغرب: ينص القانون عىل موافقة أبوي القارص أو ممثلها القانوين عىل الزواج. 

عامن، قطر: ينص القانون عىل إبرام الويل لعقد الزواج فقط من بعد موافقة املرأة عليه.

التسجيل اإلجباري للزواج 

الجزائر، البحرين، العراق، األردن، لبنان، عامن، دولة فلسطني، قطر، تونس: تسجيل الزيجات إلزامي. 

قدرة املرأة عىل إبرام الزواج

مرص، العراق، املغرب، تونس: موافقة الويل غري مطلوبة لزواج النساء البالغات.
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قدرة النساء البالغات عىل إبرام عقود الزيجات التالية عىل الزيجة األوىل

األردن، لبنان )الشيعة(، دولة فلسطني )الضفة الغربية(: موافقة الويل غري مطلوبة يف عقود الزواج التالية عىل الزيجة األوىل 

للمرأة البالغة.

دولة فلسطني )غزة(، سوريا: يعترب زواج املرأة البالغة دون موافقة الويل سلياًم ما مل يتبني أن الزوج فاقد لألهلية.

ال تنص أغلب قوانني األحوال الشخصية عىل املساواة يف حقوق 

الطالق بني النساء والرجال.

خيارات الطالق للمسيحيات واملسيحيني

ُيحظر الطالق عادة يف مختلف الطوائف املسيحية، لكن يف حاالت 

استثنائية ميكن الحصول عىل الطالق أو إلغاء الزواج. وبالرغم من 

صعوبة الخروج من الزواج للزوج والزوجة، إال أن هناك حاالت 

تعطي الرجال مربرات أكرث للطالق أو لإللغاء الزواج مقارنة بتلك 

املتاحة للنساء.

هناك اختالفات كبرية بني الطوائف املسيحية. عىل سبيل املثال، يف 

الكنيسة الكاثوليكية السورية، ميكن فسخ الزواج املربم بالكنيسة عرب 

اإللغاء، لكن فقط يف حالة الزيجات التي مل تعتربها الكنيسة سارية 

أساساً. إجراءات اإللغاء يف املحاكم تستغرق فرتات طويلة وميكن أن 

تدوم ألكرث من عام. ومن أمثلة املربرات املقبولة هي عندما يكون 

أحد الطرفني غري مؤهل للزواج بسبب العقم، أو أال يكون قد سبق 

تعميد أحد الطرفني، أو لوجود صلة قرابة وثيقة بني الزوج والزوجة. 

إضافة إىل إلغاء الزواج، ميكن للمحكمة أن تقيض بالفصل بني الزوجني 

يف حال حدوث خيانة، أو عندما تتعرض الزوجة للعنف واإلساءة من 

زوجها. ولدى االنفصال، ال يصبح الزوج والزوجة ملتزمان بالعيش 
معاً، لكن ال يتم فسخ الزواج بينهام.293

وتسمح الكنائس األرثوذكسية السورية بالطالق حال توفرت رشوط 

معينة. وإجراءات املحاكم تكون عادة أيرس من إجراءات املحاكم 

يف حال الطالق عند الكاثوليك. بالنسبة للمسيحيني الربوتستانت، 

مثلهم يف هذا كالكنائس اإلنجيلية يف سوريا ومرص، يسمح بالطالق 

يف ظل توفر رشوط معينة.294 وقد قامت الكنيسة األرثوذكسية 

القبطية املرصية، منذ السبعينيات، بقرس مربرات الطالق عىل الخيانة 

الزوجية. وحالياً تجرى مراجعات قامئة انطالقاً من نهج أكرث تحرراً تم 
295

اعتامده منذ 2012. 

تبني من تحليل قوانني األحوال الشخصية للمسيحيني يف لبنان أن 

العنف األرسي ال يكفي يف حد ذاته كسبب إلنهاء الزواج، باستثناء يف 

حاالت الرشوع يف القتل.296 وميكن للرجال املسيحيني يف لبنان التحول 

إىل اإلسالم، ما يعطيهم الحق يف الزواج من 4 نساء كحد أقىص، 

3.5.5    المساواة في الطالق

293. انظر:
Landinfo, Syria: Marriage legislation and traditions (Oslo, Landinfo, 2018), p. 18.

294. السابق.
295. انظر:

S. Elsasser, “The Coptic divorce struggle in contemporary Egypt”, Social Compass, vol. 66, No. 3 (2019).
296. انظر:

Human Rights Watch, Unequal and Unprotected: Women’s rights under Lebanese Personal Status laws, 19 January 2015.
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ودخول زيجات جديدة دون االضطرار للحصول عىل الطالق. ال توجد 

عملية مامثلة للنساء املسيحيات للخروج من تحت سلطة قوانني 

األحوال الشخصية املسيحية بعد زواجهن. هذا يعني أن خيارات 

النساء محدودة للغاية، وتبقى الكثريات يف زيجات بها أذى بدالً من 
السعي لعملية الطالق املطولة واملكلفة.297

خيارات الطالق للرجال املسلمني 

تعترب قدرة حصول الرجال عىل الطالق أسهل بكثري مقارنة بالنساء، يف 

أغلب الدول العربية. يف أغلب الحاالت، يحق للرجل املسلم أن يطلق 

زوجته بقرار منفرد وشفهيا )ميني الطالق( أو يحق له أن يطلب من 

املحكمة الحكم بالطالق دون أن يتعني عليه تقديم أدلة أو مربرات. 

ويكفي ميني الطالق الذي يلقيه الرجل لرسيان الطالق يف أغلب 

الدول العربية، حتى إذا كان القانون يطالب الزوج بتسجيل الطالق 

رسمياً. إذا مل يسجل الرجل الطالق، يعترب نافذاً رغم ذلك يف أغلب 
الدول )مثال: مرص(، وقد تم إلغاء الطالق الشفهي يف تونس فقط.298

خيارات الطالق للنساء املسلامت 

ميكن للمرأة املسلمة أن تطلب من املحكمة إصدار حكم بالطالق 

ألسباب محددة، مذكورة يف قوانني األحوال الشخصية، مثل وقوع 

الرضر، أو الهجر، أو غياب الزوج، أو تعرضه للسجن. وعبء اإلثبات 

يقع عىل املرأة، التي يتعني عليها أن تثبت للمحكمة تعرضها لألذى. 

وأسباب الطالق محددة للغاية وقد يصعب إثباتها. ويف أغلب الدول، 

ميكن استخدام العنف أو األذى ضمن الزواج كسند لطلب الطالق، 

لكن العملية القانونية مطولة ومكلفة مالياً.

هناك خيار آخر متاح للنساء هو طلب الخلع. يف حالة الخلع ال يوجد 

مطلب بإثبات الرضر، لكن مطلوب من الزوجة أن تتنازل للزوج عن 

املهر وتعيده إليه يف العادة. 

كام ميكن يف العديد من الدول العربية تأمني حقوق املرأة يف الطالق 

عرب النص يف عقد الزواج عىل تفويض الزوج لزوجته حقه يف الطالق 

)العصمة(. 

تونس هي االستثناء، من حيث أن القانون التونيس مينح مساواة 

قانونية يف حق الطالق، بني النساء والرجال. وتعترب قوانني الطالق 

التونسية منوذجاً حول إمكانية تحقيق اإلصالحات الخاصة باملساواة 

بني الجنسني يف إطار إسالمي. وقام املغرب بإصالح قانون الطالق مبا 

يسمح بطالق الشقاق، وهو ُمتاح للنساء والرجال عىل قدم املساواة.

297. السابق.
298. الطالق الشفھي مسألة خالفیة، ففي املجتمعات املسلمة عىل املستوى الدويل ويف بعض الدول یعد محظوراً مبوجب القانون. عىل سبیل املثال،

یطالب القانون يف مالیزیا برمي یمین الطالق يف املحكمة، وتعترب مخالفة جنائیة أن یتم إلقاء الیمین خارج املحكمة. أعلنت املحكمة العلیا يف الھند أن  
االنفصال مبوجب الطالق الرشعي غیر دستوري، يف عام 2017. انظر قضیة:

Shayara Bano v. Union of India, 2017 (9) SCALE 178: Writ Petition (C) No 118 of 2016 (August 22, 2017).
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299. مستقى من:
Musawah, Positive developments in Muslim family laws (Malaysia, Musawah, 2019). Available from

https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2019/02/Positive-Developments-Table-2019_EN.pdf.

تطورات إيجابية يف قوانني األحوال الشخصية: الطالق299

املساواة يف حقوق الطالق: 

تونس: يجب أن مير أي طالق باملحكمة. نفس مربرات الطالق لألزواج والزوجات، وال يعرتف بالطالق األحادي الجانب من 

قبل الزوج.

الطالق القضايئ بسبب الشقاق

األردن، املغرب: ميكن للزوجة أن تطلب من املحكمة الطالق بسبب "خالفات غري قابلة لإلصالح" أو بسبب انهيار العالقة 

الزوجية.

الطالق أحادي الجانب من قبل الزوج: 

الجزائر: الطالق من قبل الزوج ال ُيفّعل إال مبعرفة املحكمة. 

البحرين )الشيعة(: ال يصبح الطالق نهائياً من جانب الزوج ما مل ميثل الطرفان أمام املحكمة لتسجيل الطالق. 

املغرب: الطالق من جانب الزوج ال يرسي إال تحت اإلرشاف القضايئ. يجب أن تحصل الزوجة واألطفال عىل حقوقهم قبل 

تفعيل الطالق.

دولة فلسطني )الضفة الغربية(: عىل الزوج تسجيل الطالق أمام قايض. ويف حالة طلق زوجته خارج املحكمة ومل يسجل 

الطالق، فعليه إبالغ املحكمة الرشعية لتسجيل الطالق يف ظرف 15 يوماً من وقوعه. وعدم تسجيل الطالق ُيعاقب عليه 

مبوجب القانون. عىل املحكمة أن تخطر الزوجة حال تغيبها عن جلسة الطالق، يف ظرف أسبوع من تسجيله يف املحكمة.

مرص: عىل الزوج تسجيل الطالق يف ظرف 30 يوماً من النطق باليمني. إذا مل تكن الزوجة حارضة، ُيكّلف املأذون مبسؤولية 

إخطار الزوجة بطالقها.

طالق التفويض أو العصمة: 

البحرين، مرص، العراق، األردن، لبنان )السنة(، املغرب، عامن، دولة فلسطني )الضفة الغربية(، قطر، سوريا، اليمن: ميكن 

للزوج تفويض حق الطالق )العصمة( إىل الزوجة يف عقد الزواج، ومن ثم يصبح من حقها أن تطلق نفسها )طالق التفويض 

أو العصمة(. حق الزوجة يف املستحقات املالية يف هذه الحالة يبقى قامئاً.
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طالق الخلع 

الجزائر: ميكن للزوجة الحصول عىل الخلع باملحكمة دون موافقة الزوج، بعد دفع تعويض للزوج. إذا مل يتفق الطرفان عىل 

مبلغ التعويض، يحق للقايض تحديد املبلغ املقرر سداده.

مرص: ميكن للزوجة التفاوض مع زوجها عىل طالق اإلبراء، إذ تتنازل عن بعض حقوقها املالية أو كلها. إذا مل يتمكن الطرفان 

من الوصول إىل اتفاق مشرتك عىل اإلبراء، ميكن للزوجة أن تلجأ للمحكمة لطلب الخلع، وعليها يف هذه الحالة: )1( أن 

تعلن يف املحكمة كراهيتها للحياة الزوجية، واستحالة استمرار الحياة الزوجية مع الزوج وخشيتها التعدي عىل حدود الله 

بسبب هذه الكراهية )2( التعهد بإعادة املهر )3( التنازل عن جميع حقوقها املالية. يف هذه الحالة، ميكن للمحكمة أن 

تأمر بعملية صلح، وإذا فشلت العملية فعليها الحكم بالطالق.

األردن: إذا مل يتفق الطرفان عىل الخلع، ميكن للزوجة اللجوء إىل املحكمة للحصول عىل طالق االفتداء، وعليها يف هذه 

الحالة )1( أن تعلن يف املحكمة كراهيتها للحياة مع زوجها وأن استمرار الحياة بينهام مستحيل وأنها تخىش أال تقيم حدود 

الله بسبب هذه الكراهية )2( التعهد بإعادة املهر )3( التنازل عن حقوقها املالية. يف هذه الحالة، عىل املحكمة أن تأمر 

بعملية صلح ملدة 30 يوماً، وإذا فشلت، يتعني عىل املحكمة أن تحكم بالطالق.

املغرب: ميكن للزوجة الحصول عىل الخلع عرب اتفاق مشرتك وبعد تسديد تعويض للزوج. وإذا اتفق الطرفان عىل الخلع 

واختلفا عىل مبلغ التعويض، ميكن للمحكمة أن تحدد املبلغ املناسب الذي يتعني عىل الزوجة سداده للزوج.

دول الخليج: 

البحرين )السنة(، قطر: ميكن للزوجة الحصول عىل الخلع عن طريق تقديم تعويض للزوج مبثابة رد للهدايا التي تلقتها 

منه أثناء الزواج. إذا رفض الزوج املوافقة عىل الطالق، يحق للقايض أن يحكم بالطالق رشيطة أن تقدم الزوجة تعويضاً 

وتتنازل عن حقوقها املالية. وميكن للمحكمة أن تحيل الزوج والزوجة إىل املصالحة قبل اتخاذ قراها النهايئ. تختلف أنظمة 

الخلع بني الدول من حيث مدة عملية املصالحة. يف عامن والكويت، يحتاج الخلع إىل موافقة الزوج.300 ويف السعودية، 

يتوفر الخلع، لكن ال توجد نصوص قانونية محددة وتستند األحكام إىل السلطة التقديرية للقضاة.301 ميكن للزوجة الحصول 

عىل الخلع عرب االتفاق املشرتك، وبعد تسديد تعويض للزوج. يكلف القايض بالحكم بالخلع إذا كان اعرتاض الزوج يف غري 

حدود املعقول.

300. انظر:
Musawah and Abolish Article 153, Joint Report on Article 16, Muslim Family Law and Muslim Women’s Rights in Kuwait, 68th CEDAW Session 

Geneva, Switzerland November 2017, available from 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/KWT/INT_CEDAW_NGO_KWT_29225_E.pdf; 

Musawah, Thematic Report on Article 16, Muslim Family Law And Muslim Women’s Rights in Oman 68th CEDAW Session Geneva, Switzerland 
October 2017, available from  

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/OMN/INT_CEDAW_NGO_OMN_29224_E.pdf
301. انظر:

Musawah, Thematic Report on Muslim Family Law and Muslim Women’s Rights In Saudi Arabia 69th CEDAW Session Geneva, Switzerland February 
2018, available from https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2019/02/Saudi-Arabia-Thematic- Report-2018-CEDAW69.pdf
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حق الزوجة يف طلب الطالق يف حال تزوج زوجها من أخرى 

الجزائر، البحرين، مرص، األردن، لبنان، املغرب، دولة فلسطني: ميكن للمرأة أن تشرتط يف عقد الزواج أال يتخذ زوجها زوجة 

أخرى معها. إذا خالف الزوج هذا الرشط يف عقد الزواج، يحق للمرأة الطالق. 

الجزائر: ميكن للمرأة أن تطلب من املحكمة الطالق إذا متكنت من إظهار أن زوجها خالف واجباته يف القانون فيام يتعلق 

بتعدد الزوجات.

مرص: ميكن للمرأة أن تطلب من املحكمة الطالق إذا متكنت من إظهار أن زواج زوجها من أخرى أو أخريات يسبب لها 

الرضر.

الوصاية وحضانة األطفال بعد الطالق 

مييز الرشع بني دور األب أو األم يف تربية األطفال )الحضانة( 

ودور األب أو األم كويل أو ويص عىل األطفال. الحضانة تشمل 

األنشطة الالزمة لتنشئة األطفال مثل اإلطعام وكفالة املالبس 

واالستحامم والحفاظ عىل نظافة األطفال، وهي املهام املنوطة عادة 

باألم. والوالية هي اإلرشاف أو الوصاية عىل الطفل، وهي متصلة 

باألب.302 للويص سلطة اتخاذ القرارات الخاصة بالطفل وممتلكاته، 

وحاميته، مبا يشمل القرارات املتصلة بالصحة والشؤون املالية 

والتعليم والسفر وغري ذلك من الشؤون خارج البيت.

وتتباين األدوار الخاصة بالوصاية ومسؤوليات األب واألم يف تربية 

الطفل، بدرجة كبرية بني الدول، مع وجود استثناءات. أغلب 

الدول العربية تنص عىل أن الرجال فقط هم من لهم حق مامرسة 

الوصاية عىل األطفال. وعىل سبيل االستثناء، ففي تونس والجزائر 

فقط تتمتع النساء أيضاً بحقوق الوصاية. ومنذ إصالح قانون 

الطفل املرصي يف 2008، أصبح لألم املطلقة وصاية تعليمية عىل 

األطفال الخاضعني لحضانتها، ما مينح األم بعض حقوق اتخاذ القرار 

فيام يخص اختيار مدارس وتعليم األطفال.303 

وواجبات الويص تستمر بعد الطالق. هذا يعني أن لألب 

مسؤوليات مالية تخص األطفال وأن واجبه كويص يشمل اتخاذ 

قرارات بالنيابة عنهم يف أمور مثل إصدار جواز السفر، وتغيري 

املدرسة، أو إجراء جراحة. ولدى الطالق، مُتنح األم حضانة األطفال 

وتصبح مسؤولة عن تربية األطفال حتى سن معينة، ما مل تتزوج 

مرة ثانية، ويف هذه الحالة فهي عادة ما تتنازل عن حقوقها يف 

الحضانة. السن التي يبقى األطفال حتى بلوغها يف حضانة األم 

تختلف من الذكور لإلناث. عىل سبيل املثال، قد ترتاوح بني 7 أعوام 

)بالنسبة لشيعة لبنان( و15 عاماً )مرص(.

302. انظر:
A. Rafiq, “Child Custody in Classical Islamic Law and Laws of Contemporary Muslim World (An Analysis)”, International Journal of 

Humanities and Social Science, vol. 4, No. 5 (2014), pp. 267-277 at 268.
303. انظر:

Musawah, Who Provides? Who Cares? Changing Dynamics in Muslim Families (Malaysia, Musawah, 2018), p. 46;
والقانون رقم 12 لعام 1996 )املعدل بقانون 126 لعام 2008( مادة 54 )2(.
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تعطي بعض الدول العربية الحضانة بناء عىل تقدير املحكمة 

"ملصلحة الطفل الفضىل". ولقد اعتمدت النظم القانونية املختلفة 

معايري "املصالح الفضىل":

• كمبدأ يجب أخذه يف االعتبار أثناء اتخاذ جميع القرارات املتصلة 

برعاية الوالدين )مثال: تونس، الجزائر(. 

• كاستثناء يف قواعد مختارة للحضانة، مبا يسمح باالنحراف عن 

القاعدة العامة، مثل متديد سن الحضانة )مثال: قطر، البحرين، 

لبنان(.304 

304. انظر:
Musawah, Who Provides? Who Cares? Changing Dynamics in Muslim Families (Malaysia, Musawah, 2018), p. 21.

305. تونس، مجلة األحوال الشخصیة لعام 1956، فصل 76.
306. مستقى من:

Musawah, Positive developments in Muslim family laws (Malaysia, Musawah, 2019), p. 21.

يف أغلب الدول التي بها قوانني أحوال شخصية أو قوانني أرسة 

مدونة يف صورة قوانني، مل تعتمد الدول معيار "املصالح الفضىل" 

فيام يخص الحضانة والوصاية. باستثناء تونس والجزائر حيث 

الوصاية والحضانة يحددان بناء عىل املصلحة الفضىل للطفل.305 

تنص إصالحات 2005 لقانون األرسة الجزائري عىل أنه من بعد 

الطالق يحصل عىل الوصاية من لديه الحضانة، ما أدى إىل إنهاء 

االنقسام بني األمرين. 

تطورات إيجابية يف قوانني األرسة اإلسالمية: حضانة األطفال والوصاية306

الجزائر، العراق، قطر، تونس: يحدد الطرف الحاضن للطفل أمام املحكمة بناء عىل املصلحة الفضىل للطفل. أدى هذا إىل 

التوسع يف حقوق األم.

الجزائر: لدى الطالق، ميكن تعيني األم كوصية عىل الطفل إذا كانت قد ُمنحت حضانته. 

مرص: لألم الحق يف إدارة الشؤون التعليمية ألطفالها التي هي حاضنة لهم. 

املغرب: لألم الحق يف إدارة الشؤون العاجلة ألطفالها يف حال امتنع األب عن هذا. ولها أن تتوىل دور الوصية لألطفال إذا: 

)1( كانت فوق 18 سنة، )2( كان األب غائباً أو تويف أو أصبح غري مؤهل لتويل الوصاية. 

السعودية: لألم الحاضنة بعد الطالق أن تحصل عىل وثائق حكومية تخص أطفالها وأن تدير شؤونهم نيابة عنهم أمام 

الهيئات الحكومية. من ثم ميكن لألم تسجيل أطفالها يف املدارس واصطحابهم إىل املراكز الصحية، والحصول عىل أوراق 

الهوية لهم.

تونس: األم الحاضنة لألطفال لها أيضاً حقوق الوصاية ولألم حق يساوي حق األب يف اإلرشاف عىل شؤون األطفال.
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الحقوق وااللتزامات املالية )النفقة، إعالة األطفال، 

النصيب من األصول الزوجية(

مبا أن الرشع ينص عىل أن يكون لألزواج والزوجات ذمم مالية 

مستقلة عىل امتداد الزواج، لذا فبعد الطالق يحتفظ الطرفان 

باملمتلكات املسجلة باسم كل منهام. عادة ما ُيلزم األزواج بدفع 

نفقة الزوجات بعد الطالق، عىل األقل أثناء أشهر العدة، وهي 

الفرتة التي يتعني عىل الزوجة االلتزام بها حال وفاة زوجها أو 

طالقها منه، وخاللها ال ميكنها أن تتزوج مرة ثانية. 

مطلوب من األزواج أيضاً اإلنفاق عىل األبناء. وعادة ما ُيطلب من 

الرجال االستمرار يف اإلنفاق عىل أطفالهم حتى يصبحوا بالغني، 

وحتى زواجهن، يف حالة البنات.

للمطلقة الحق يف التعويض عىل الرضر الذي تعرضت له جراء 

الطالق، بحسب الظروف القامئة، لكنها غري مستحقة لنصيبها من 

ثروة الزوج كاعرتاف بإسهاماتها غري املالية أثناء الزواج، مثل أعامل 

رعاية األطفال أو العمل املنزيل. ويف بعض الدول، مثل املغرب 

وتونس، ميكن للزوج والزوجة عمل عقد منفصل لتنظيم تشارك 

األصول بينهام. إذا طلبت املرأة الطالق، فقد تخرس حقها يف النفقة 

إذا مل تتمكن من إثبات الرضر أو إذا مل تتمكن من استيفاء سبب 

من األسباب األخرى للنفقة التي ينص عليها القانون.

تحديد مبلغ النفقة ومرصوفات األطفال املرتتبة عىل الزوج وإنفاذ 

عملية تقديم هذه النفقات للزوجة عرب املحاكم، قد يكون مسألة 

صعبة للغاية. فالنساء ال يحصلن عادة عىل مرصوفات األطفال 

بشكل منتظم، واملبالغ التي تأمر بها املحاكم كمرصوفات لألطفال 

عادة ما تكون غري كافية لتغطية نفقات األطفال بالكامل.307 ويف 

املجتمعات املتأثرة بالنزاعات، حيث ال ميكن تسجيل الزيجات، 

يصبح حصول املرأة عىل حقوقها حال الطالق أصعب بكثري، وقد 

يصبح هذا مستحياًل بالنسبة لالجئات والنازحات، حال مطالبتهن 
بحقوقهن.308

لقد أنشأت بعض الدول صناديق للنفقة لضامن حصول الزوجات 

عىل الدعم املايل إذا تقاعس الزوج عن كفالة النفقة املرتتبة عليه. 

ُيلزم األزواج بتسديد هذه املبالغ، لكن إىل حني يحدث هذا، تحصل 

الزوجة عىل نفقتها بانتظام.309 عىل أن صناديق النفقة هذه مل 

ُتغطى بشكل كامل، وهناك صعوبات عملية تحول دون تقديم 

مستحقات النفقة بشكل كامل.

307. انظر:
National Council for Women, National Strategy for the Empowerment of Egyptian Women 2030 Vision and Pillars (Cairo, National Council 

for Women, 2017), p. 53.
308. انظر:

Z. Albarazi and L. van Waas, Understanding statelessness in the Syrian refugee context (Institute on Statelessness and Inclusion, 2016).
309. مرص، قانون إنشاء صندوق نظام تأمین األرسة، رقم 11 لسنة 2004. فلسطین، قانون صندوق النفقة، رقم 6 لعام 2005. تم تشكیل صنادیق للنفقة أیضاً يف

 كل من األردن واملغرب.
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تطورات إيجابية يف قوانني األرسة اإلسالمية: الحقوق املالية310

حقوق املرأة يف األصول الزوجية بعد الطالق

تونس: لألزواج الحق يف اختيار نظام األصول الزوجية الذي يضمن امللكية املشرتكة لألصول، بقصد استخدام هذه األصول 

تحديداً لصالح األرسة. 

الهدية التعويضية أو التعويض )املتعة( 

مرص، األردن، املغرب، عامن، قطر: للمحكمة الحق يف أن تأمر الرجل بتقديم تعويض مايل ملطلقته )املتعة( إضافة إىل 

النفقة التي عليه دفعها لها أثناء فرتة العدة بعد الطالق. يتباين مبلغ التعويض من بلد لبلد بناء عىل مضاعفات مبلغ نفقة 

فرتة العّدة أو املبلغ الذي تراه املحكمة منصفاً وعادالً.

التعويض عىل الطالق التعسفي أو الجائر 

الجزائر، العراق، دولة فلسطني )الضفة الغربية(، سوريا: إذا رأت املحكمة أن الرجل طلق زوجته بشكل متعسف أو جائر 

أو بدون مربرات عقالنية، فقد تأمر بأن يدفع ملطلقته تعويضاً عىل الطالق إضافة إىل النفقة التي يدفعها خالل فرتة العدة.

التعويض عىل الرضر الذي عانت منه الزوجة

الجزائر: إذا توصل القايض إىل أن الزوجة تعرضت للرضر أثناء الزواج، فيمكن أن يأمر طليقها بتعويضها عىل الرضر الذي 

تعرضت له فضاًل عن النفقة التي تحصل عليها خالل فرتة العدة.

تونس: إذا رأت املحكمة أن الزوجة تعرضت لألذى أثناء زواجها، فهي قد تقرر مستوى النفقة والتعويض املناسب للمرأة 

بعد الطالق. مستوى النفقة والتعويض ُيحدد بناء عىل مستوى املعيشة أثناء الزواج. وتتخذ النفقة والتعويض صورة 

مدفوعات شهرية تستمر إىل أن تتزوج املطلقة مرة ثانية، أو حتى الوفاة أو إىل حني تصبح بغري حاجة إليها.

310. مستقى من:
Musawah, Positive developments in Muslim family laws (Malaysia, Musawah, 2019).
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311. لجنة سیداو، التوصیة العامة عىل املادة 16 من اتفاقیة القضاء عىل جمیع أشكال التمییز ضد املرأة، 26 فربایر/شباط 2013
)CEDAW/C/GC/29(.

312.  بحسب الرشیعة اإلسالمیة، فاملتوىف الذي یرتك إرثاً یحق لە أن یويص مبنح ثلثە كھدیة ألعامل خیریة أو لشخص من غیر الوارثین بحسب قواعد
الرشع. باقي الرتكة ُیوزع عىل األقارب بحسب مبادئ املیراث الرشعیة.  

313. انظر:
N. Yassari, ‘Intestate succession in Islamic countries’, in: K. Reid, M. de Waal and R. Zimmermann (eds.) Comparative Succession Law: Volume 

II: Intestate Succession (Oxford University Press, 2015).
314. لبنان، قانون اإلرث لغیر املسلمین بتاریخ 23 یونیو/حزیران 1959.

315. حكم محكمة: املساواة يف الحصة من املیراث للرجال والنساء، وطني، 28 مایو/أیار 2019. عىل:
http://en.wataninet.com/opinion/editorial/court-ruling-equal-inheritance-for-men-and-women/29392/

316. انظر:
UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief on his mission to Jordan, 27 January 2014 

(A/HRC/25/58/Add.2).

تطالب اتفاقية سيداو باعتامد قوانني املرياث التي تضمن املعاملة 

املتساوية للوارثات والوارثني، مع تجريم انتزاع أقارب الزوج املتويف 
للممتلكات من األرامل.311

تطبق قوانني األحوال الشخصية بجميع الدول العربية مبادئ 

الرشيعة يف تعريف قواعد املرياث للمسلمني. للمرأة الحق يف 

نصيب محدد من مرياث القريب املتوىف.312 للطوائف السنية 

والشيعية قواعد مختلفة للمرياث، لكن النظامان يحابيان أقارب 

املتوىف أكرث من الزوج أو الزوجة فيام يخص النصيب من املرياث، 

ويف أغلب الحاالت ُيخصص للوارثني ضعف نصيب الوارثات من 

نفس درجة القرابة.313 يتشارك األبناء وأقرب األقارب بحسب قاعدة 

أن للذكر مثل حظ األنثيني.

هناك بعض االستثناءات حيث يستحق الذكور واإلناث نصيباً 

متساوياً من اإلرث، مبوجب مبادئ الرشيعة. عىل سبيل املثال، فإن 

أم وأب املتوىف يحصالن كل منهام عىل السدس إذا كان للمتوىف 

أبناء. لكن يف أغلب الحاالت يتم توزيع املرياث بني األبناء بعد وفاة 

األب أو األم. يف هذه الحالة، يحصل االبن عىل ضعف حصة االبنة.

املنطق الحاكم لهذا التوزيع عند تساوي درجة القرىب، هو أن الرجال 

قوامون عىل النساء، أي لهم مسؤولية قانونية تتعلق باملهر واإلنفاق 

عىل الزوجة واألبناء، وعليهم مساندة قريباتهم األخريات. لكن هذا 

املنطق مل يعد متسقاً مع التغريات االجتامعية واالقتصادية، التي أدت 

إىل زيادة عدد النساء الاليئ ال يعتمدن مالياً عىل الرجال. حالياً يتزايد 

عدد النساء املعيالت ألرسهن أو املساهامت يف ذلك، مقارنة باألجيال 

السابقة. وهناك نسبة كبرية من العائالت التي تعد فيها املرأة هي 

املعيلة األساسية. عىل سبيل املثال جراء الرتّمل أو الطالق أو لكون 

األم والدة وحيدة لألطفال املولودين خارج نطاق الزواج. ويرسي هذا 

بصورة خاصة يف سياق النزاعات.

ويف بعض الدول، يتم تنظيم قواعد املرياث لغري املسلمني 

واملسلامت مبوجب قوانني أحوال شخصية منفصلة. عىل سبيل 

املثال، قنن لبنان قواعد اإلرث لغري املسلمني يف قانون ينص عىل 

املساواة يف حقوق املرياث للنساء والرجال.314 ويف مرص ترسي 

قواعد املرياث الرشعي عىل غري املسلمني فضاًل عن املسلمني، لكن 

لغري املسلمني أن يختاروا اللجوء للمحكمة لتصدر حكاًم بإنفاذ 

قواعد املرياث الخاصة بدينهم. عىل سبيل املثال، صدر حكم يف 

اآلونة األخرية عن محكمة نقض القاهرة مبوجبه تم تطبيق قواعد 

األحوال الشخصية لألقباط، وأيد الُحكم املساواة يف اإلرث بني 

الرجال والنساء عند األرثوذكس.315 لكن قواعد املرياث يف الرشيعة 

ترسي عىل جميع األفراد يف األردن بغض النظر عن الدين، ومن ثم 
فهي قواعد ملزمة ملختلف املحاكم الدينية للمسيحيني.316

حاولت بعض الدول إصالح قوانني املرياث لحذف أو تقليل التمييز 

بني الجنسني، لكن هذه املحاوالت قوبلت باملقاومة من السلطات 

الدينية. عندما صدر قانون األحوال الشخصية العراقي يف عام 1959، 

ضّم نظاماً جديداً للمرياث يتيح املساواة يف الحقوق للنساء. مبوجب 

النظام الجديد، فإن قواعد عدم التمييز يف املرياث السارية حينئذ 

عىل ملكية األرايض الزراعية تم متديدها إىل جميع أنواع امللكية. لكن 

قواعد املرياث التي تم تدشينها يف عام 1959 ألغيت يف 1963، عندما 

3.5.6   الميراث والملكية
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تم الطعن عىل املادة 74 من قانون األحوال الشخصية وأعيدت 

قواعد املرياث الرشعية إىل العراق.317 وكان قانون األرسة الصومايل 

لعام 1975 ينص عىل املساواة يف املرياث بني الرجال والنساء، لكن مل 

يتم تقبل هذه القاعدة إطالقاً بصفتها قاعدة مرشوعة من السلطات 

الدينية، أو من املجتمع، ومل تطبقها املحاكم.

ُعدل قانون األحوال الشخصية التونيس يف عام 1959 مبا يسمح 

للفتيات بالحصول عىل املرياث الكامل من األب أو األم إذا مل يكن 

هناك ورثة ذكور. وهناك إصالحات أخرى حول إلغاء النصوص 

التمييزية من قوانني املرياث يف تونس اقرتحها الرئيس يف عام 2017 

وهي قيد املناقشة املجتمعية حالياً.318 قدمت لجنة الحريات 

الشخصية واملساواة يف تونس توصياتها إىل الرئيس يف يونيو/حزيران 

2018. وبناء عىل التقرير، صادقت الحكومة عىل مسودة قانون 

تسمح باختيار قواعد املرياث التي تتيح املساواة بني الجنسني، ثم 

تم رفع املسودة إىل الربملان ملناقشتها.319 القانون املقرتح يسمح 

للعائالت التونسية باالختيار بني تقسيم املرياث بحسب القواعد 

التي تنص عىل املساواة يف حصة الذكور واإلناث الوارثني، أو تطبيق 

النظام التقليدي القائم عىل الرشيعة، ومبوجبه يحصل الذكور عىل 
ضعف نصيب اإلناث من املرياث.320

ومن جانبه، أوىص مجلس حقوق اإلنسان املغريب بإصالح قوانني 
321

املرياث إللغاء التمييز ضد النساء، يف عام 2015. 

حقوق املرياث الخاصة بالنساء 

رغم أن للنساء الحق قانوناً يف حصة معروفة من املرياث مبوجب 

مبادئ الرشيعة، فمن حيث املامرسة يف بعض الدول العربية، 

مُتنع النساء أحياناً من مامرسة هذا الحق بسبب القوانني العرفية 

والتقاليد االجتامعية التي تحرم النساء من القدرة عىل التملك 

أو التي تؤدي إىل الضغط عىل النساء للتنازل عن حقوق املرياث. 

هذه التقاليد ُتطبق أحياناً عرب الضغوط االجتامعية والتهديدات.322 

من ثم، فإن حرمان النساء من املرياث مشكلة شائعة، ال سيام يف 

املناطق الريفية. استيالء األقارب الذكور عىل األرض الزراعية بعد 

وفاة الزوج أو األب مشكلة قامئة يف العديد من املناطق الريفية، إذ 

ُتحرم األرامل أحياناً من استغالل األرض الخاصة بالزوج املتوىف، إذا 

مل يكن لدى األرملة أطفال. وعادة ما يتم تقسيم األرض الزراعية 
بني الورثة الذكور، دون اعتبار لحقوق النساء.323

تصدت مرص لهذه املشكالت عن طريق تعديل قانون املرياث يف عام 

2017 مع فرض عقوبات جديدة عىل من ميتنع عن تسليم اإلرث 

إىل الورثة أو من يتعمد االمتناع عن تقديم وثائق امللكية للورثة.324 

إنفاذ هذا القانون مهم للغاية للتمكني االقتصادي للنساء، ال سيام يف 
املناطق الريفية، حيث ُتحرم النساء كثرياً من إرثهن.325

317. انظر:
N. Yassari, ‘Intestate succession in Islamic countries’, in: K. Reid, M. de Waal, and R. Zimmermann (eds.), Comparative Succession Law: Volume 

II: Intestate Succession (Oxford University Press, 2015), p. 434; Suad Joseph, Afsāna Nagmābādī, Encyclopedia of Women and Islamic 
Cultures: Family, Law and Politics (Leiden, Brill, 2005), p. 299.

318. انظر:
“Equal inheritance for daughters is key to Tunisian women’s empowerment”, The New Arab, 19 October 2017.

319. انظر:
Human Rights Council, Fortieth session: Visit to Tunisia, Report of the Special Rapporteur on freedom of religion and belief, 1 March 2019 

(A/HRC/40/58/Add.1).
320. انظر:

“Bridging the gap between women’s rights and practice in Tunisia”, The Arab Weekly, 31 March 2019. Available from 
https://thearabweekly.com/bridging-gap-between-womens-rights-and-practice-tunisia.

321. انظر:
“Morocco’s CNDH calls for equality between women and men in inheritance”, Morocco World News, 17 October 2015. Available from 

https://www.moroccoworldnews.com/2015/10/170856/moroccos-cndh-calls-for-equality-between-women- and-men-in-inheritance
322. انظر:

S. Adnane, “Women’s Land Ownership in Morocco: Current State & Challenges”, paper presented at Annual World Bank Conference on Land 
and Poverty 19-23 March 2018 (World Bank, Washington DC, 2018).

323. انظر:
UNDP, Gender in Somalia Brief (UNDP Country Office for Somalia, 2012), p. 5. Available from 

https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Women’s%20Empowerment/Gender_Somalia.pdf
324. مرص، قانون املیراث، مادة 49، أضیفت مبوجب قانون 219 لسنة 2017 بتعدیل قانون 77 لسنة 1943.

325. انظر:
World Bank, Egypt: Women Economic Empowerment Study (Washington DC, World Bank, 2019), p. 19.
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326. األردن، قانون األحوال الشخصیة، مادتان 318 و318. األردن، املحكمة الرشعیة العلیا، تعلیامت تسجیل التخارج، 2011.
327. مستقى من:

Musawah, Positive developments in Muslim family laws (Malaysia, Musawah, 2019). Available from
https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2019/02/Positive-Developments-Table-2019_EN.pdf

صدر يف األردن، عام 2011، قانون يفرض فرتة انتظار 3 أشهر بعد 

الوفاة قبل أن يحق للوارثة التنازل عن نصيبها من املرياث، وهذا 

إلتاحة الحامية للنساء من ضغوط األقارب الرجال ليك تتخىل املرأة 

عن نصيبها الرشعي من املرياث.326 ويف ليبيا، ينص قانون املرياث 

لعام 1959 عىل عقوبة بالسجن لكل من يحجب اإلرث الرشعي 

عن امرأة.

تطورات إيجابية يف قوانني املرياث اإلسالمية327

الحق يف املرياث: 

تونس والعراق: ميكن للفتيات أن يرثن اإلرث بالكامل يف غياب األبناء، ما يعني استبعاد الورثة الذكور من غري األبناء )أي 

استبعاد الورثة الذكور كأخوة املتويف(. 

البحرين، الكويت، لبنان: ميكن لالبنة الشيعية أن ترث الرتكة بالكامل يف غياب االبن، ما يعني استبعاد األٌقارب الذكور 

اآلخرين.

حق الحفيد اليتيم يف اإلرث: 

الجزائر، مرص، املغرب، دولة فلسطني )الضفة الغربية(، إذا تويف األب أو األم قبل آبائهم )أي جد أو جدة الحفيد(، ميكن 

لألحفاد أن يرثوا من الجد عرب الوصية.

تقسيم الرتكة بالوصية وباالتفاق: 

األردن، تونس: ميكن عمل وصايا لصالح الوارث بأكرث من نسبة الثلث، إذا وافق الورثة اآلخرون عىل ذلك. )يف البالد العربية 

األخرى، تقيد الرشيعة الوصية مبا ال يزيد عن الثلث، وهناك قيود أخرى مفروضة(.

© UNFPA Morocco
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3.6   قوانين العمل والمساواة في الفرص االقتصادية

االلتزامات الوطنية بحقوق العامل وبالهدف الثامن من أهداف التنمية املستدامة: العمل الالئق والنمو 

االقتصادي

مطلوب من الدول تحقيق املقاصد التالية من أجل الوفاء بالتزاماتها مبوجب الهدف الثامن من أهداف التنمية املستدامة:

تحقيق العاملة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق لجميع النساء والرجال، مبا يف ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة،   •

وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة، بحلول عام 2030.

• حامية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل ساملة وآمنة لجميع العامل، مبن فيهم العامل املهاجرون، وبخاصة املهاجرات، 

والعاملون يف الوظائف غري املستقرة.

يعد التفاوت يف الدخل بني الرجال والنساء يف منطقة الدول 

العربية مؤرشاً عىل عدم املساواة يف الفرص االقتصادية، وهي 

الالمساواة التي ترضب بجذورها يف اختالف األدوار التقليدية 

للرجال والنساء يف املجتمع، وتنعكس يف النصوص القانونية التي ال 

تكفل املساواة.

يف حني هناك عدد متزايد من رائدات األعامل، الاليئ يدرن أعاملهن 

الخاصة يف الدول العربية، فهذه اإلمكانية تحد منها معوقات 

املهارات ورأس املال.328 من هذا املنظور، تعد النصوص القانونية 

ذات الصلة متجانسة فيام بني الدول العربية. ففي جميع الدول 

الخاضعة لالستعراض هنا، ميكن للمرأة أن توقع عقداً قانونياً مثل 

الرجل، وأن تسجل عماًل تجارياً أسوة بالرجل، وأن تفتح حساباً 

مرصفياً بنفس الطريقة التي يفتح بها الرجل حساباً مرصفياً. لكن 

ويف املتوسط، فإن 26 باملئة فقط من النساء باملنطقة العربية 

لديهن حسابات مرصفية، مقارنة بـ 65 باملئة من النساء عىل 
املستوى العاملي.329

النساء مقيدات يف هذا باملواد القانونية التي ال يتاح مبوجبها لألبناء 

والبنات نفس الحصة من املرياث، وبشكل عام ال ُيتاح لزوج أو 

لزوجة الشخص املتوىف املساواة يف حقوق املرياث، وال ينص القانون 

عىل تقييم ومراعاة املساهامت غري املالية يف الزواج، عىل سبيل 

املثال عندما ترعى األم األطفال أو تؤدي أعامالً أو تقدم إسهامات 

يف عمل تجاري يخص العائلة.

حتى عندما ال مييز القانون ضد النساء يف حقوق ملكية األرايض، 

فمن حيث املامرسة يتم إقصاء النساء من امللكية. عىل سبيل املثال، 

فإن القانون املدين والتجاري املرصي يعطي النساء املساواة يف حق 

متلك األرايض واستخدامها، لكن تبقى يف مرص فجوة يف ملكية الرجال 

3.6.1   نظرة عامة

328. انظر:
“Women Entrepreneurs in the Middle East and North Africa: Characteristics, Contributions and Challenges” (International Finance 

Corporation, 2007).
329. انظر:

A. Demirguc-Kunt et. al., Global Financial Inclusion Database (Washington DC, World Bank, 2018).
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والنساء لألرايض. متلك النساء نحو 5.2 يف املئة فقط من األرايض يف 

مرص، بسبب العوامل االجتامعية من قبيل الضغوط التي متارسها 

األرس الريفية عىل النساء لبيع األرض ألقارب رجال.330 إن عدم القدرة 

عىل التقدم بطلبات الحصول عىل قروض، بالنسبة للنساء، بسبب 

عدم قدرة النساء عىل تقديم إثباتات بامللكية كضامن للقرض، تعد 

عائقاً أمام ريادة األعامل واالشتغال باألعامل الحرة. 

هناك عائق آخر يعرتض توفر الفرص االقتصادية للنساء، متصل 

مبشاركة املرأة يف سوق العمل، وهي من أدىن املعدالت يف العامل. 

النساء ممثالت بصورة غري متناسبة للغاية يف االقتصاد غري الرسمي. 

وهناك نساء أكرث بكثري يعملن يف أعامل غري مدفوعة األجر 

لصالح األرسة، وينفقن وقتاً أطول بكثري عىل األعامل املنزلية.331 

لقد ُقدر أن قيمة أعامل الرعاية غري مدفوعة األجر التي تقدمها 

النساء ألفراد األرسة يف مرص وحدها بلغت 496 مليار جنيه مرصي 

332 االعرتاف بالقيمة االقتصادية 
)30 مليار دوالر( يف عام 2015. 

إلسهامات النساء يف االقتصاد بالدول العربية تتيح قاعدة إضافية 

للمطالبة باملساواة القانونية للنساء.

ويف العديد من الدول العربية، تشارك النساء بقوة يف العمل 

بالقطاع العام. تشمل األسباب افرتاض أن الوظائف بالقطاع العام 

مثل التدريس والتمريض مناسبة للنساء، فضاًل عن رشوط العمل 

األفضل يف القطاع العام، مبا يشمل استحقاقات وإجازات األمومة 

السخية يف بعض الدول.333 وعىل النقيض، تواجه النساء معوقات 

كبرية بصورة غري متناسبة يف القطاع الخاص.

تلتزم أغلب دول املنطقة يف توفري سياسات لزيادة نسبة النساء 

يف قوة العمل. هذا يتطلب تحدي التقاليد االجتامعية والثقافية 

التي تقيد اختيارات املرأة الوظيفية. تقليدياً، كان دور املرأة 

هو االضطالع باألعامل املنزلية مع محدودية الفرص يف املشاركة 

يف املجال العام. وتحد قدرة النساء عىل العمل نصوص قانونية 

وتقاليد تطالب النساء بالحصول عىل موافقة الزوج أو الويل 

للخروج من البيت للعمل أو للسفر، كام ورد يف قانون األحوال 

الشخصية اليمني.334 إن رفع القيود عىل قيادة النساء للسيارات 

يف السعودية يعد مثاالً عىل اإلصالحات الداعمة ملشاركة النساء 

يف قوة العمل. وتيسري مشاركة النساء يف قوة العمل يتطلب 

أيضاً إلغاء القيود القانونية عىل املهن املتاح للنساء العمل بها، 

وتقديم قوانني تضمن املساواة يف األجر عىل نفس العمل، وعىل 

استحقاقات لألمومة واألبوة، واستحقاقات لرعاية األطفال، مع 

حظر التمييز ضد النساء ومواجهة التحرش الجنيس بأماكن العمل.

328. انظر:
“Women Entrepreneurs in the Middle East and North Africa: Characteristics, Contributions and Challenges” (International Finance 

Corporation, 2007).
329. انظر:

A. Demirguc-Kunt et. al., Global Financial Inclusion Database (Washington DC, World Bank, 2018).
330. انظر:

World Bank, Egypt: Women Economic Empowerment Study (Washington DC, World Bank, 2019), p. 32.
331. السابق، ص 15.
332. السابق، ص 16.

323. انظر:
M. Kamel Nabli and C. Nadereh, Gender and Development in the Middle East and North Africa: Women in the Public Sphere (Washington DC, 

World Bank, 2004)
334. الیمن، قانون األحوال الشخصیة، رقم 20 لعام 1992، مادة 40.
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فيام يخص القوانني التي تيرّس دخول النساء سوق العمل، فإن الوضع 

يف املنطقة العربية متنوع للغاية ومتباين من دولة ألخرى. هناك أطر 

قانونية تدعم املساواة بني الجنسني، وهي تسمح للنساء بالبحث 

عن وظائف أو االشتغال مبهن عىل قدم املساواة بالرجال. وهناك 

قوانني تنص عىل عدم التمييز بني الجنسني يف العمل، وتحظر التحرش 

الجنيس، فتساعد النساء عىل الشعور باألمان يف أماكن العمل.

وهناك بعض القواعد التمييزية يف قوانني العمل، ال تزال قامئة يف 

مختلف الدول، حيث يتم فرض قيود عىل قدرة النساء عىل العمل 

باملناجم أو يف أدوار أخرى تعترب شاقة أو خطرة، فضاًل عن العمل 

اللييل أو يف أعامل تعترب غري الئقة أخالقياً. )انظر الجدول 5(.

3.6.2   القوانين المقيدة لألعمال المتاحة للنساء

 الحظر عىل
عمل النساء يف قاع 

التعدين أو املهن الشاقة

 الحظر عىل
عمل النساء ليال335ً

الحظر عىل عمل النساء 
بأعامل غري الئقة أخالقياً

√  الجزائر 
√  البحرين336 
√ جيبويت 
√ √ √ مرص 
√ √  العراق 
√ √  األردن 
√ √ √ الكويت 
√ لبنان 
√  ليبيا 
√ √ √  املغرب 
√ √  عامن 
√ √ دولة فلسطني 
√ √  قطر
√ √ √  السعودية
√ √  الصومال
√ √ السودان 
√ √ √ سوريا
√ √  تونس 
√ √ √ اليمن

الجدول 5:  أشكال الحظر القانوني على ممارسة 
النساء بعض المهن

335. تعریف "العمل اللیيل" یختلف من دولة ألخرى، ويف بعض الحاالت ال یشمل العمل اللیيل باملستشفیات واملطارات والسینامت وبقطاع الخدمات
 التجاریة وخدمات االتصاالت، ويف األعامل اإلداریة واإلرشافیة والتقنیة.

336. انظر:
Minister of Labour, Ministerial Order no. 32 of 2013, available from 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/95435/112349/F1810084000/95435.pdf.
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ُتطبق العديد من هذه القيود عرب معايري روجت لها يف املايض 

منظمة العمل الدولية عرب اتفاقيات حول العمل تحت األرض 

والعمل اللييل ثم تم تجميدها.337 عىل سبيل املثال، فإن اتفاقية 

العمل اللييل كانت يف األصل ال ترسي إال عىل النساء، ثم تم 

تحديثها يف 1990 بحيث تحمي النساء والرجال معاً. وتفرتض 

القيود املتصلة مبنع العمل اللييل للنساء، بناء عىل معايري قامئة عىل 

األدوار االجتامعية للمرأة والرجل، أن عمل املرأة اللييل يحد من 

قدرتها عىل تويل األعامل املنزلية. وترسي أغلب قيود مكان العمل 

عىل النساء فقط مبا يتناقض مع حق املرأة يف اختيار الوظيفة، وهو 

حٌق مكفوٌل مبوجب اتفاقية سيداو.338 وتطالب املعايري الدولية 

حالياً بفرض قوانني محايدة من حيث النوع االجتامعي، تحمي 

صحة وسالمة الرجال والنساء عىل قدم املساواة وتسمح للنساء 

باختيار نوع العمل الذي يرغنب فيه دون متييز.

وكام قصد من حظر عمل النساء باملناجم ويف األعامل الشاقة 

حامية النساء، لكنه يستند أيضاً إىل تنميطات غري دقيقة، وليس 

إىل أدلة طبية. ومن املنطقي تقييد مشاركة النساء الحوامل يف 

بعض األدوار بناء عىل األدلة الطبية الخاصة بخطر فقدان الجنني 

يف حالة العمل الشاق، لكن الحظر عىل جميع النساء، فيام يخص 

املشاركة يف أعامل بعينها، يعترب متييزياً ويعامل النساء من حيث 

املامرسة كقارصات غري قادرات عىل اتخاذ القرار السليم الخاص 
بسالمتهن.339

وتعد النصوص القانونية الخاصة بخلو بيئة العمل من العنف 

والتحرش الجنيس رضورية لتشجيع النساء عىل زيادة املشاركة يف 

قوة العمل. هناك عدة دول قدمت قوانني تجرم تحديداً التحرش 

الجنيس يف أماكن العمل )انظر القسم 3.4.2(. والنساء يف أغلب 

الدول قادرات عىل تقديم شكاوى وبالغات بالتعرض للتمييز يف 

أماكن العمل، أمام الهيئات الحكومية املختصة، لكن هذه الهيئات 

كثرياً ما تفتقد لسلطة التحقيق يف الشكاوى أو فرض عقوبات عىل 

املخالفات التي يرتكبها أصحاب العمل. وتسمح قوانني العمل يف 

بعض الدول للعامالت باالستقالة دون إخطار مسبق إذا تعرضن 

للتحرش الجنيس يف أماكن العمل )مثال: األردن وسوريا(. ويعد 

االنتقال اآلمن إىل مكان العمل بدوره رضورياً لتشجيع النساء عىل 

املشاركة يف قوة العمل. تعتمد بعض الدول تدابري عملية لزيادة 

سالمة النساء. ففي املغرب، يقدم برنامج املدن اآلمنة أعامل 

توعية وتثقيف مع سائقي الحافالت وسيارات األجرة، ملنع التحرش 
الجنيس بالنساء يف طريقهن إىل العمل.340

337. اتفاقیة منظمة العمل الدولیة الخاصة بعمل النساء تحت سطح األرض باملناجم بجمیع أنواعھا، 1935 )اتفاقیة رقم 45(؛ اتفاقیة العمل اللیيل للنساء

يف الصناعة، 1919 )اتفاقیة رقم 4(، روجعت يف 1934 )اتفاقیة رقم 41(، ويف 1948 )اتفاقیة رقم 89(؛ اتفاقیة العمل اللیيل لعام 1990 غیر متییزیة  إذ أنھا ال 
تطالب إال بقیود عىل عمل النساء لیاًل إذا كانت املرأة حامل أو مرضعة. اتفاقیة 171 بشأن العمل اللیيل لعام 1990 )اتفاقیة رقم 171(.

338. سیداو، مادة 3.

339. انظر:

S. Kelly and J. Breslin (eds.), Women’s rights in the Middle East and North Africa, Progress and resistance (New York, Freedom House, 2010), p. 7.

340. انظر:

UN Women, “Making stepping out of home safer for women and girls in Marrakech”, 14 November 2017. Available from 

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/11/feature-marrakech-safe-cities

هناك عامل آخر يحبط النساء عن املشاركة يف سوق العمل، 

وهو التفاوت يف الدخل بني الرجال والنساء، وهو أمر متوقع يف 

ترتيبات العمل الرسمية. بينام تبقى الالمساواة يف األجر بالنسبة إىل 

النساء مامرسة شائعة، فمن املنظور القانوين تتم كفالة املساواة يف 

األجر عىل نفس العمل يف أغلب قوانني العمل الوطنية، باستثناء 

السعودية.

ويف الدول التي وضعت ترشيعات حول املساواة يف األجر، تتباين 

صياغة املواد ذات الصلة بحسب الدولة، فتشري بعض القوانني إىل 

املساواة يف األجر عىل نفس العمل، يف حني أن تعريف املساواة يف 

األجر يف دول أخرى هو تعريف أشمل، إذ يشمل العمل املساوي 

يف القيمة )كام يف الجزائر، وجيبويت، والعراق، واملغرب، وسوريا، 

وتونس(.

3.6.3   المساواة في األجر
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واملساواة يف األجر عىل العمل املساوي يف القيمة، حتى ولو كان 

نوع مختلف من العمل، أمر مطلوب مبوجب معايري منظمة العمل 

الدولية.341 إن القوانني التي تطبق تعريف املساواة يف األجر عىل 

"العمل ذي القيمة املساوية" تضمن مساواة أكرب ألنها تراعي أنواع 

األعامل التي تشتغل بها النساء أكرث، والتي كانت تاريخياً تتسم 

بأجورها الزهيدة. والعوامل الواجب مراعاتها أثناء تحديد ما إذا 

كانت األعامل املختلفة لها قيمة مساوية، تشمل: مستوى املهارة، 

مستوى الجهد واملسؤولية املطلوب للعمل، وظروف العمل املتاحة 

للعاملني والعامالت. وقد يكون ممكناً عمل مقارنة بني أعامل بها 

أنواع مختلفة من املهارات واملؤهالت واملسؤوليات، لكن لها قيمة 

مساوية إجامالً )انظر املربع(. 

ولقد نصت بعض الدول عىل آليات لتعزيز األجر املتساوي. يف 

األردن، شكلت منظمة العمل الدولية ووزارة العمل واللجنة 

الوطنية لشؤون املرأة، اللجنة التوجيهية الوطنية للمساواة يف 

األجور، يف عام 2011. تراجع اللجنة السياسات والترشيعات 

الخاصة باملساواة يف األجور وتقدم توصيات. كام تتوىل اللجنة 

إجراء البحوث الخاصة بالتفاوت يف األجور يف أعامل التعليم 

بالقطاع الخاص.342 وقد عدل األردن قانون العمل يف 2019 فتم 
حظر التمييز بني الجنسني يف األجور.343

341. منظمة العمل الدولیة، اتفاقیة رقن 199ـ املساواة يف األجور، 1951.
342. انظر:

C. Mcloughlin, Women’s economic role in the Middle East and North Africa, GSDRC Helpdesk Research Report (Birmingham, Governance 
and Social Development Resource Centre, University of Birmingham, 2013), p. 17.

343. األردن، قانون العمل، رقم 8 لعام 1996 املعدل بقانون 14 لعام 2019.
344. انظر:

ILO, Equal Pay: An Introductory Guide (Geneva, ILO, 2013).
345. جیبويت، قانون العقوبات، رقم N/59/94 لعام 1995، مادة 390 و391.

مفاهيم "املساواة يف األجر عن العمل املتساوي" و"املساواة يف األجر عن األعامل املتساوية القيمة"345

ما هو العمل املتساوي؟ 

املساواة يف األجر "عن العمل املتساوي" تعني أن النساء والرجال ذوي املؤهالت املامثلة يحصلون عىل نفس األجر عندما 

يؤدون نفس العمل أو عمل متساوي يف ظل نفس الظروف أو يف ظروف متامثلة. 

هذا يحد من اقتصار مفهوم األجر املتساوي للعمل عىل العمل الذي يقوم به النساء والرجال يف نفس املجال وبنفس 

املؤسسة. 

ويف بعض الدول، تنص القوانني عىل األجر املتساوي عندما يتم أداء العمل يف ظروف متامثلة، أو عندما يتطلب نفس 

املؤهالت واملهارات. هذه املقاربة وبينام تشمل مفهوم القيمة املتساوية، فهي تقترص عىل مقارنة املتشابهات.

ما هو العمل املستحق لنفس األجر؟

ال يغطي األجر املتساوي عن العمل املتساوي فقط الحاالت التي يبذل فيها الرجال والنساء نفس العمل، إمنا أيضاً يف 

الحاالت األكرث اعتيادية حيث يبذلون أعامالً مختلفة. تستمر النساء يف تويل عدداً محدوداً من األدوار الوظيفية، والوظائف 

التي يهيمن عليها العنرص النسايئ وتعاين يف العادة من عدم التقدير بالقدر املالئم.
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عندما يؤدي الرجال والنساء أعامالً مختلفة يف املحتوى وتشتمل عىل مسؤوليات مختلفة، وتحتاج إىل مهارات أو مؤهالت 

مختلفة، وتؤدى يف ظل ظروف مختلفة، لكنها إجامالً لها نفس القيمة، فال بد من حصولهم عىل أجر متساوي. هذا املفهوم 

رضوري للتخلص من التمييز ولرتويج املساواة، مبا أن النساء والرجال عادة ما يؤدون أعامالً مختلفة، يف ظروف مختلفة بل 

وعادة يف مؤسسات مختلفة.

يف بعض الدول أيضاً قوانني تتصدى للتمييز ضد النساء يف مختلف 

جوانب التوظيف األخرى إىل جانب األجر، مثل الرتقيات والتدريب 

وظروف العمل. عىل سبيل املثال، يف جيبويت، ُيجرّم التمييز ضد 

املتقدمني للوظائف وضد املوظفني بناء عىل جنسهم أو حالتهم 

العائلية، مبوجب قانون العقوبات. ويف الجزائر يعترب التمييز بناء 

عىل الجنس )أو مربرات أخرى( مبا يشمل التمييز يف التوظيف، 

جرمية مبوجب قانون العقوبات.346 ويف تونس، فإن التمييز ضد 

النساء يف العمل محظور مبوجب قانون 58 لعام 2017 املعني 

بالقضاء عىل العنف ضد النساء. ويف أغلب الدول العربية تحظر 

قوانني العمل الفصل من العمل بسبب الحمل.

346. الجزائر، قانون العقوبات، رقم 156-66 لعام 1966، مادة 295 مكرر )1( )تعدیل 2014(.

347. اتفاقیة حامیة األمومة، 2000 )اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 183(.

348. البحرین، مرسوم رئیس الوزراء رقم 51 لعام 2012 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة املدنیة الصادر مبرسوم بقانون رقم 48 لعام 2012.

وقانون رقم 36 لعام 2012 بإصدار قانون العمل بالقطاع الخاص، مواد 32 و35. 
349. انظر:

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Women in Public Life (Paris, OECD, 2014), p. 23.

تشرتط معايري منظمة العمل الدولية يف إجازة األمومة أال تقل عن 

14 أسبوعاً، وأن تكون مدفوعة األجر، للمساعدة يف املساواة بني 

الجنسني يف فرص االلتحاق بسوق العمل.347 تدعم املساواة بني 

الجنسني أطر قانونية تطالب بدفع مستحقات إجازة األمومة أو 

األبوة من قبل الحكومة، ال صاحب العمل، وبوجود إجازة أمومة 

أو أبوة مدفوعة األجر، وحظر فصل العامالت بسبب الحمل.

بجميع دول املنطقة قوانني عمل تنص عىل مستحقات إجازة 

أمومة مدفوعة األجر للنساء، وإن كان مبلغ األجر )نسبة من األجر 

العادي( ومدة اإلجازة تتباين من دولة لدولة. والدول التي تنص 

قوانني العمل بها عىل إجازة أمومة 14 أسبوعاً هي الجزائر وجيبويت 

والعراق وليبيا واملغرب والصومال وتونس وسوريا. كام تتيح بعض 

الدول فرتات راحة لإلرضاع أثناء ساعات العمل. عىل سبيل املثال، 

فإن النساء املشتغالت بالحكومة البحرينية يحصلن عىل إجازة 

أمومة 60 يوماً مدفوعة األجر، إضافة إىل ساعتني رعاية يومياً ملدة 

عامني، والنساء يف القطاع الخاص يحصلن عىل إجازة أمومة 60 

يوماً مدفوعة األجر إضافة إىل ساعتني رعاية يومياً لستة أشهر، 

وساعة رعاية يومياً عىل مدار األشهر الستة التالية، عىل مدار السنة 
األوىل من عمر الطفل.348

ويف أغلب الدول، يدفع صاحب العمل إجازة األمومة بالكامل، ويف 

دول أخرى، تقدم الحكومة متويل هذه اإلجازة عرب نظام الضامن 

االجتامعي. ولتجنب التمييز ضد النساء، ُيفضل أن تطلب الحكومة 

سداد األجور أثناء إجازة األمومة عرب صناديق التأمني االجتامعي 

بدالً من دفع صاحب العمل لها مبارشة. عىل سبيل املثال، ينص 

قانون الضامن االجتامعي األردين عىل استحقاقات إجازة األمومة 

بواقع 10 أسابيع مدفوعة األجر من إدارة الضامن االجتامعي.349 

مسؤولية صاحب العمل هذه تعد أقل دعاًم لعدالة النوع 

3.6.4   المساواة في الحماية االجتماعية: إجازات األمومة مدفوعة األجر
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االجتامعي، مقارنة باعتامد برامج ضامن اجتامعي لسداد إجازة 

األمومة. ويف بعض الحاالت، قد يرتدد أصحاب العمل املسؤولني 

قانوناً عن دفع األجر أثناء إجازة األمومة، يف تعيني واستبقاء وترقية 

النساء يف سن الحمل والوالدة، لتجنب دفع الرسوم املرتتبة عليهم 

أثناء إجازة األمومة.

وهناك تدابري أخرى تدعم بقاء النساء يف قوة العمل، منها 

مطالبة أصحاب العمل )بخالف األعامل التجارية الصغرية( بإتاحة 

مرافق رعاية األطفال، أو أن يدعموا مالياً رعاية األطفال لألمهات 

العامالت.350 تقدم دول قليلة باملنطقة مستحقات إجازة أبوة، وإن 

كانت تقترص عىل ما يرتاوح بني يوم و3 أيام، وهي خطوة أوىل نحو 

االعرتاف بدور الرجال يف رعاية األرسة.351 تتوفر إجازة لألب ملدة 

3 أيام يف كل من الجزائر وجيبويت واألردن واملغرب والسعودية. 

ويف تونس، ميكن لألب أن يأخذ إجازة ملدة يوم واحد )يف القطاع 

الخاص( أو يومني )القطاع العام(. واإلجازة لألب تبلغ يوماً واحداً 
يف البحرين أيضاً.352

يقر قرار مؤمتر العمل الدويل لعام 2009 بشأن املساواة بني 

الجنسني353 بأن تدابري فرض التوازن بني العمل واألرسة ال تخص 

النساء فقط، إمنا الرجال أيضاً، وأن تقديم إجازة األبوة يتيح للرجال 

املشاركة بشكل أكرب يف مسؤوليات األرسة. تدعم إجازة األبوة زيادة 

املساواة بني الرجال والنساء فيام يتعلق بأدوار الرعاية األبوية، 

وتساعد يف كرس التنميطات املتصلة بأدوار الرجال والنساء يف رعاية 

األطفال ويف العمل بأجر. وُيرجح أن ُيتاح للنساء فرص البقاء يف 

العمل أكرث إذا كان املجتمع يدعم لعب الرجال لدور يف رعاية األبناء.

وأخرياً، فإن املواد األخرى التي ميكن أن تحدد ما إذا كان بإمكان 

النساء والرجال الحصول عىل نفس املستحقات من العمل الرسمي، 

تتصل مبستحقات صناديق التقاعد التي تتيح قدر من األمان لدى 

الخروج من سوق العمل. وتتطلب املساواة بني الجنسني وجود قوانني 

تنص عىل سن موحد للتقاعد للرجال وللنساء، وقوانني تنص عىل 

احتساب املشاركات يف صندوق التقاعد أثناء فرتات رعاية األطفال.

346. الجزائر، قانون العقوبات، رقم 156-66 لعام 1966، مادة 295 مكرر )1( )تعدیل 2014(.
347. اتفاقیة حامیة األمومة، 2000 )اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 183(.

348. البحرین، مرسوم رئیس الوزراء رقم 51 لعام 2012 بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة املدنیة الصادر مبرسوم بقانون رقم 48 لعام 2012.
وقانون رقم 36 لعام 2012 بإصدار قانون العمل بالقطاع الخاص، مواد 32 و35. 

349. انظر:
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Women in Public Life (Paris, OECD, 2014), p. 23.

350. السابق، ص 26.
351. انظر:

S. Belwal and R. Belwal, “Work-Life Balance, Family-Friendly Policies and Quality of Work Life Issues: Studying Employers’ Perspectives of Work-
ing Women in Oman”, Journal of International Women’s Studies, vol. 15, No. 1 (January 2014)

352. البحرین، قانون العمل، رقم 36 لعام 2012، مادة 63. جیبويت، قانون العمل رقم AN/133/05/5 لعام 2006، مادة 100. األردن، قانون العمل
رقم 8 لعام 1996 املعدل بقانون 14 لعام 2019. املغرب، مدونة الشغل، عدد 99-65 لعام 2003، مادة 269. السعودیة، قرار مليك رقم م/46 بتاریخ  

1436/5/5 ھجریا )2016(. تونس، قانون العمل، عدد 62-96 بتاریخ 15 یولیو/متوز 1996، مادة 122.
353. انظر:

General Conference of the International Labour Organization, Resolution concerning gender equality at the heart of decent work, adopted by 
the ILC at its 98th Session (Geneva, ILO, 2009).

عادة ما تسقط العامالت املهاجرات من مظلة حامية قوانني 

العمل، أو ال يستفدن سوى من تدابري حامية قانونية محدودة. 

ُيشار إىل العامالت املهاجرات الاليئ يتم التعاقد معهن لفرتة قصرية 

مبسمى "العامالت الوافدات" أو "األجنبيات" يف دول الخليج. هناك 

أعداد كبرية من عامالت املنازل يف الدول العربية، وعامالت املنازل 

املهاجرات معرضات بصورة خاصة لخطر التحرش الجنيس واألذى 

واالستغالل. وتواجه عامالت املنازل املهاجرات تحديات خاصة يف 

الوصول إىل العدالة، بسبب املعوقات اللغوية والعزلة االجتامعية 

والتهميش من املجتمع وعدم متتعهن بحقوقهن القانونية.

ويف بعض الدول تم تفعيل قوانني تنص عىل بعض تدابري الحامية 

من األذى لعامالت املنازل، وتنص عىل بعض الحقوق املتصلة 

3.6.5  حماية العامالت المنزليات المهاجرات
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بالصحة والسالمة.354 تقدم كل من الجزائر والبحرين واألردن 

والكويت واملغرب وعامن ودولة فلسطني وقطر والسعودية 

والسودان وسوريا قدراً من تدابري الحامية مبوجب قوانني خاصة 

وقرارات وأنظمة تخص عامل املنازل، لكن هذه الفئة من العامل ال 

تتمتع بحامية كاملة مبوجب قوانني العمل. تفتقر عامالت املنازل 

املهاجرات إىل الحامية القانونية يف مرص ولبنان والصومال وتونس 

واليمن.

عامالت املنازل محميات مبوجب مواد يف قوانني العمل يف كل من 

العراق وليبيا. عىل سبيل املثال، فإن قانون العمل العراقي ينص 

عىل تدابري حامية للعاملة املنزلية، مبا يشمل حظر التمييز والعمل 

القرسي. وهناك تحد كبري يتمثل يف تعريف العامالت املنزليات 

املهاجرات بحقوقهن وأن يتم إنفاذ تدابري الحامية القانونية 

املنصوص عليها يف القانون.

وانضمت أو صادقت كل من الجزائر ومرص وليبيا واملغرب وسوريا 

إىل االتفاقية الدولية لحقوق العامل املهاجرين وأفراد أرسهم.355 يف 

حني مل تصادق أي من الدول العربية عىل اتفاقية منظمة العمل 

الدولية املعنية بالعامل املنزليني والتي تنص عىل أن "تتخذ كل 

دولة عضو تدابري تضمن أن يتمتع العامل املنزليون بحامية فعالة 
من جميع أشكال اإلساءة واملضايقات والعنف".356

وتطالب توصية منظمة العمل الدولية رقم 201 الدول بالنظر يف 

أمر وضع آليات لحامية العامل املنزليني من اإلساءة واملضايقات 
والعنف، من قبيل:357

• سّن آليات للشكاوى سهلة االستخدام عىل العامل املنزليني بحيث 

ميكنهم اإلبالغ بحاالت اإلساءة واملضايقات والعنف. 

• ضامن أن جميع شكاوى اإلساءة واملضايقات والعنف يتم 

التحقيق فيها ومالحقة املسؤولني عنها قضائياً حسب االقتضاء. 

• إنشاء برامج للنقل من البيوت وإعادة التأهيل، لصالح عامالت 

املنازل املعرضات لإلساءة واملضايقات والعنف، مبا يشمل إتاحة 

سكن مؤقت ورعاية صحية.

354. مثال، قطر، قانون 15 لسنة 2017 بشأن عامالت املنازل، مادة 7. الكویت، قانون العمل املنزيل، رقم 68 لعام 2015 بشأن استخدام العاملة املنزلیة. سوریا،
قانون 65 لسنة 2013 بتنظیم استقدام وتوظیف عامل املنازل األجانب.

355. انظر:
UN General Assembly, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Adopted 

by General Assembly resolution 45/158 of 18 December 1990 (A/RES/45/158).
356. اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 189، عام 2011، املعنیة بالعمل الالئق للعامل املنزلیین، مادة 5.

357. منظمة العمل الدولیة، التوصیة رقم 201، بشأن العمل الالئق للعامل املنزلیین: جنیف، الدورة املائة للمؤمتر الدويل للعمل )16 یونیو/حزیران 2011(. 
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القسم الرابع:
توصيات عملية
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4.1    هدف التوصيات 

4.2     المحاسبة وخطة عدالة النوع االجتماعي 

التوصيات العملية التالية ُمقَدمة كمقرتحات ميكن للحكومات 

واملجتمع املدين واألطراف األخرى املختلفة أخذها يف االعتبار يف 

لضامن إعامل املساواة أمام القانون يف سياقاتهم املختلفة. وبناء 

عىل ما تقدم يف األقسام 1 إىل 3 من هذا التقرير، تهدف التوصيات 

اىل دعم خطوات التقدم عىل املسارين الترشيعي والسياسايت يف 

التصدي لقضايا عدالة النوع االجتامعي ويف إطار من االلتزامات 

الدولية املقدمة مبوجب أهداف التنمية املستدامة وإعالن ومنهاج 

عمل بيجني. 

ميكن ألصحاب املصلحة أن يستعينوا بهذه التوصيات والنتائج 

الخاصة بتقييامت عدالة النوع االجتامعي الخاصة بالدول املختلفة، 

لدعم ما لديهم من معلومات حول األطر القانونية، عىل أن يتم 

استخدامها يف مراجعة التقدم املحرز نحو الوفاء بااللتزامات 

الدولية عىل مدار العقد املقبل.

يف سياق تحليل الثغرات، تستعني تقييامت الدول والتقييم 

اإلقليمي باملعايري الدولية املتفق عليها واملكفولة مبوجب أدوات 

ومعايري رئيسية مستقاة من القانون الدويل. كام أن جعل جهود 

اإلصالح الُقطرية واإلقليمية متسقة مع خطة التنمية املستدامة 

املتفق عليها دولياً يضيف املزيد من املصداقية والدعم لهذه 

الجهود.

بيجني 25+ 

صدر إعالن ومنهاج عمل بيجني عن املؤمتر الدويل الرابع الخاص 

باملرأة يف عام 1995. حدد اإلعالن ومنهاج العمل خطة رؤيوية 

لتمكني النساء، وهي ال تزال اإلطار السياسايت العاملي األكرث شموالً 

يف هذا املجال، وهي مبثابة برنامج العمل الخاص بتحقيق املساواة 

بني الجنسني وكفالة حقوق اإلنسان للنساء والفتيات. من املقرر أن 

ينعقد مؤمتر رفيع املستوى للدول أعضاء األمم املتحدة يف سبتمرب/

أيلول 2020 مبناسبة الذكرى الـ 25 للمؤمتر الدويل الرابع الخاص 

يتم تفعيل القوانني عىل املستوى الُقطري وُتطبق عىل املستوى 

املحيل. توفر تقييامت الدول لألطراف املعنية عىل املستوى 

الُقطري تحليل بالثغرات القانونية املتصلة بالجنسية والعالقات 

األرسية والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وحقوق العمل. تتيح 

املعلومات واألدلة الواردة يف تقييامت الدول فرصة لدعم أصحاب 

املصلحة أثناء تخطيط أنشطة الدعوة خاصتهم إلنجاز املساواة بني 

الجنسني يف سياقاتهم املختلفة. وتشمل خيارات العمل، الحوار 

لبناء التوافق حول أجندة قانونية وطنية إصالحية، والتشاور 

والتنسيق بني أصحاب املصلحة حول تغيري األولويات القانونية 

وبناء التحالفات ألغراض تنظيم حمالت املنارصة إلصالح القوانني.

باملرأة )"بيجني 25+"(. ولقد متت مطالبة الحكومات مبراجعة 

التقدم املحرز يف اجتامع 2020 رفيع املستوى من أجل التعجيل 

بتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات جميعاً 

بحلول عام 2030. ومن املمكن إدراج هذه التوصيات إىل املراجع 

التي تستعني بها الحكومات يف التحضري لهذا االجتامع التاريخي.

خطة التنمية املستدامة 2030

هذه التوصيات ميكن أيضاً أن تساعد الدول يف إعداد التقارير 

حول التقدم املحرز باتجاه الوفاء بأهداف التنمية املستدامة 2030 

املتعارف عليها دولياً. وهي متصلة تحديداً مبا ييل: 

• هدف التنمية املستدامة 5: "تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني 

كل النساء والفتيات". 

• هدف التنمية املستدامة 8: "تعزيز النمو االقتصادي املطرد 

والشامل للجميع واملستدام، والعاملة الكاملة واملنتجة، وتوفري 

العمل الالئق للجميع".
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• هدف التنمية املستدامة 10: "الحد من انعدام املساواة داخل 

البلدان وفيام بينها".

لقد اتفقت الدول عىل الوفاء باملقاصد العاملية ألهداف التنمية 

املستدامة بحلول 2030. وميكن منح اهتامم خاص باملقصد 5.1 

وهو: "القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف 

كل مكان". واملؤرش 5.1.1 ومفاده: " ما إذا كانت مثة أطر قانونية 

قامئة، أم ال، من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد املساواة وعدم التمييز 

عىل أساس نوع الجنس".

عىل املستوى الدويل، فإن تقديم التقارير حول التقدم املحرز عىل 

مسار تنفيذ مقاصد أهداف التنمية املستدامة يعترب آلية مهمة 

للمحاسبة. وهناك عدة دول باملنطقة تقدمت باستعراضات وطنية 

طوعية بالتقدم الذي أحرزته عىل مسار إنجاز أهداف التنمية 

املستدامة،358 لكن استغلت دول قليلة الفرصة إلعداد مرجع 

من بيانات خط األساس لقياس التقدم املحرز عىل مسار الوفاء 

مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة.

يستند قياس هذا املؤرش من مؤرشات أهداف التنمية املستدامة إىل 

تقييم األطر القانونية التي تعزز وتقوي وتراقب املساواة بني الجنسني. 

هذا التقييم ميكن أن تجريه اآللية الوطنية لحقوق املرأة بالدولة 

والرشكاء الوطنيني اآلخرين املعنيني، باستخدام االستبيان املتفق عليه 

دولياً لهذا املؤرش، ويتكون من أسئلة حول األطر القانونية الكربى ذات 

الصلة، والعنف ضد النساء والزواج وشؤون األرسة، والعمل واملستحقات 

االقتصادية للمرأة. تم تحديد مجاالت القوانني واألسئلة بناء عىل األطر 

القانونية والسياساتية الدولية الخاصة باملساواة بني الجنسني، ال سيام 
اتفاقية سيداو ومنهاج عمل بيجني.359

التغيريات يف الترشيعات والسياسات والربامج

ميكن أن تشمل التوصيات املعنية بعدالة النوع االجتامعي 

يف الدول العربية التغيري يف الترشيعات والتوصيات بسياسات 

وبرامج محددة تضمن خضوع الدولة للمحاسبة عىل إنجاز نتائج 

عدالة النوع االجتامعي املرجوة. إن إصالح القوانني القامئة إللغاء 

النصوص القانونية التمييزية، ميكن أن تزيد فعاليته إذا رافقه 

تعزيز القدرات املؤسسية إلنفاذ املواد القانونية التي تنص عىل 

املساواة بني الجنسني والحامية من العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي، وتوسيع إتاحة العدالة للنساء والفتيات.

من املمكن أن مُتّكن األطر القانونية النساء من املشاركة كمواطنات 

لهن نفس الحقوق واملسؤوليات بشكل كامل ومتساوي يف كافة 

الدول العربية، ما يعني منح الكرامة واالحرتام للنساء والفتيات. إن 

تعزيز عدالة النوع االجتامعي أمر يتطلب جهود متعددة ومطولة 

ويعني إرشاك العديد من األطراف. هناك مبدأ أسايس يتمثل يف 

ضامن دعم الفاعلني الُقطريني واملحليني القادرين عىل احتواء 

وتبني هذا الهدف وجعله مستداماً.

هناك حاجة إىل تدابري كافية لضامن تحول القوانني التي تحمي 

ومُتّكن النساء والفتيات إىل مامرسات، عىل كافة املستويات، من 

الفرد إىل املجتمع. حتى إذا حققت النساء هدف املساواة يف 

الحقوق القانونية، فقد ال تتحقق عدالة النوع االجتامعي بالكامل 

بسبب اآلثار الحالية لقيم وتقاليد املجتمع التمييزية ضد املرأة. 

يجب أن ترافق املبادرات األكرب مراجعات للقوانني مبا يضمن تحرك 

املجتمع نحو عدالة النوع االجتامعي. عىل سبيل املثال، فمن املهم 

العمل مع الرجال والفتيان عىل تحدي التوجهات الضارة إزاء 

النساء، التي تكرس للعنف والتمييز.

إن تحقيق عدالة النوع االجتامعي مسألة محفوفة بالتحديات يف الدول 

املتأثرة باألزمات املطولة. يف بعض الحاالت، تصبح السلطة السياسية يف 

الدولة متنازع عليها، وال ُيتاح للمؤسسات الحكومية القدرة عىل إنفاذ 

القوانني واألنظمة اإلدارية يف جميع أرايض الدولة. تزيد يف هذه الحاالت 

عرضة النساء للعنف القائم عىل النوع االجتامعي واإلتجار ومخاطر 

أخرى، مع قلة توفر آليات الحامية، وبناء عىل أوجه الالمساواة القامئة 

من قبل النزاع. الالمساواة بني الجنسني عىل مستوى املؤسسات تقع يف 

القلب من اآلثار املختلفة للنزاعات عىل النساء والفتيات.360 للتصدي 

ألوجه انعدام املساواة هذه، فالبد من مشاركة النساء بالكامل يف آليات 

السلم والعدل واألمن.

358. نفذ األردن استعراضھ القطري الطوعي يف 2017. ويف 2019 تم إجراء استعراضات قطریة طوعیة يف الجزائر والعراق والكویت وعامن وتونس. انظر:
UN Sustainable Development Goals Knowledge Platform, available from 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019/#vnrs
359. انظر:

UN SDG datasets, available from https://www.sdg.org
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لقد وضعت جميع الدول العربية آلية وطنية للنساء لالستجابة 

ملتطلبات وتطورات اإلصالح الُقطري وعىل ضوء منهاج عمل بيجني، 

وهناك منظامت مجتمع مدين كثرية تركز عىل حقوق املرأة وهي 

رشيكة طبيعية يف تعزيز عدالة النوع االجتامعي.361 وتلعب اآللية 

الوطنية لشؤون املرأة دوراً محورياً يف ضامن مراعاة السياسات 

والربامج واملؤسسات العتبارات املساواة بني الجنسني، وأن تكون 

موجهة مبوجب مبادئ املساواة وعدم التمييز. تتخذ اآلليات 

الوطنية لشؤون املرأة عدة أشكال، تتضمن وزارات حكومية أو 

مجالس ومنظامت شبه حكومية. وتوكل يف كثري من األوقات اىل 

اآلليات الوطنية لشؤون املرأة مهمة جمع البيانات ورصد أحوال 

النساء باإلضافة اىل العمل عىل تطوير آليات التنسيق بني أصحاب 

املصلحة وتتواصل مع املجتمع املدين.

وعىل املستوى اإلقليمي، فإن لجنة حقوق اإلنسان يف جامعة الدول 

العربية، واإلسكوا، هام جهتان قادرتان عىل تيسري تشارك الدروس 

املستفادة املتعلقة بالقوانني والسياسات واملامرسات التي تعزز من 

عدالة النوع االجتامعي والتي تدعم املرشعني والقادة السياسيني 

للترصف واتخاذ تدابري إزاء عدالة النوع االجتامعي، كأولوية إقليمية.

هناك دول عربية عديدة منها الجزائر والبحرين ومرص والعراق 

واألردن وعامن ودولة فلسطني والسودان وتونس، لديها خطة أو 

اسرتاتيجية وطنية للتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

أو العنف ضد النساء. والخطط واالسرتاتيجيات الوطنية للنساء 

ُتعد مدخاًل آخر لتعريف األولويات السياساتية والربامجية لتحقيق 

عدالة النوع االجتامعي. هذه الخطط واالسرتاتيجيات ميكن أن 

يستخدمها املجتمع املدين ملحاسبة الحكومات فيام يتعلق بتلبية 

التزاماتها الخاصة بالسياسات ذات الصلة.

املساواة العاملیة يف االسرتاتیجیة القانونیة

اتقدم االسرتاتيجية العاملية حول "املساواة يف القانون للنساء والفتيات بحلول 2030" التي تم االتفاق عليها مؤخراً بني عدد 

من األطراف، مبثابة نقطة انطالق لإلصالحات القانونية التي يطالب بها هذا التقرير. هذه االسرتاتيجية التي نسقتها هيئة 

األمم املتحدة للمرأة تقدم توجيهات عملية حول مستويات املشاركة واالشتباك والعوامل املعجلة بالتنفيذ. لالسرتاتيجية 

ست نقاط: اإلصالحات الشاملة، والتمكني االقتصادي، وسن الزواج، والتمييز يف قوانني الجنسية، وقوانني االغتصاب 
التمييزية واملساواة يف العالقات األرسية. جاري تنفيذ االتفاقية عرب 4 مستويات من االشتباك:362

1. أن توافق الهيئات اإلقليمية والدولية رسمياً عىل ضم جهودها إللغاء القوانني التمييزية وتعزيز ودعم املحاسبة بالنسبة 

إىل الدول األعضاء.

2. أن تتوفر لدى الحكومات مستويات كافية من االلتزام واإلرادة السياسية من أجل إلغاء القوانني التمييزية ووضع خطط 

وأطر للعمل.

3. أن تدعم منظامت املجتمع املدين محاسبة الحكومات عىل تنفيذ االلتزامات الخاصة بإلغاء النصوص القانونية التمييزية. 

وأن توافق املجتمعات عىل التخلص من القيم االجتامعية الضارة.

4. حيازة لجان إصالح القوانني والوزارات املعنية ونظم القضاء واملجالس الترشيعية ملعرفة وقدرات تؤهلها للتعامل مع 

املطالب املجتمعية وتنفيذ خطط اإلصالح.

360. انظر:
UN Secretary-General, Conflict Related Sexual Violence report of the United Nations Secretary-General, 29 March 2019 (S/2019/280).

361. عىل مستوى الدولة، فإن ھیئة األمم املتحدة للمرأة يف العراق تطالب سلطات الدولة الثالث بتشكیل آلیة فعالة وقویة للنساء
362. انظر:

UN Women, Equality in law for women and girls by 2030: a multi-stakeholder strategy for accelerated action (New York, UN Women, 2019).
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4.3    الخروج من "عنق الزجاجة" القانونية 

ال ميكن أن تطرأ التغيريات يف الترشيعات إال عىل مستوى الدولة، 

ومن املرجح أن تتحقق بطريقة تدريجية، بناء عىل الديناميات 

القامئة يف املجال العام ويف الهيئات الترشيعية. من ثم، فمن املهم 

لألطراف الُقطرية أن تتدبر نتائج الدولة وأن تطور سباًل تلبي 

احتياجات الدولة تحديداً. والتحديات الرئيسية التي تسعى هذه 

التوصيات إىل التعامل معها هي: 

• الثغرات يف الترشيعات، املتصلة بالحامية من العنف الجنيس، 

ويشمل التحرش الجنيس والعنف األرسي مبا يشمل االغتصاب 

الزوجي. 

• استمرار وجود مواد متييزية يف قوانني األحوال الشخصية، هي 

نصوص مجحفة للنساء يف الزواج والطالق واملرياث. 

• الحاجة إىل تعزيز تدابري حامية النساء يف قوانني العمل، لدعم 

زيادة مشاركة املرأة يف قوة العمل. 

• أهمية إلغاء النصوص التمييزية من قوانني الجنسية بحيث 

تتمكن النساء من نقل الجنسية إىل األزواج واألبناء عىل قدم 

املساواة بالرجال.

وميكن تصنيف السبل املمكنة لإلصالح القانوين يف صورة املجاالت 

التالية: 

تدابري الحامية القانونية من العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي

عند تطوير أو مراجعة القوانني الخاصة بالعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي، فعىل الدول التفكري يف كيفية اعتامد النصوص القانونية 

الواردة يف منوذج الترشيع الخاص مبكافحة العنف ضد النساء 

والفتيات، الذي أُعد للدول العربية،363 واملبادئ الخاصة مبسودة 

االتفاقية العربية ملناهضة العنف ضد النساء والفتيات والعنف 

األرسي، إضافة إىل االلتزامات الدولية املرتتبة عىل كل من الدول.364 

ميكن للدول التي تعكف عىل مراجعة الترشيعات أن تتبع 

املامرسات الفضىل التي اعتمدتها دول أخرى باملنطقة )ُيشار إليها 

بالدول املذكورة بني القوسني(، عرب إصالح مواد قانون العقوبات 

والقوانني األخرى التي تقي من العنف يف املجاالت التالية:

1. تجريم التحرش الجنيس يف أي سياق باملجال العام، مع تعريف 

التحرش بشكل واسع ليشمل أي سلوك جسدي أو شفهي 

جنيس الطابع غري مرحب به، أو أي مسلك ذات طبيعة جنسية 

عرب اإلنرتنت أو مواقع التواصل االجتامعي )مرص، املغرب، 

السعودية(. 

2. تفعيل قانون منفصل حول العنف ضد النساء يحمي من األذى 

الجسدي والجنيس والنفيس واالقتصادي، وميكن من التدخالت 

الرسيعة لحامية النساء يف الحاالت العاجلة. هذه القوانني 

ميكن أن تطبق تعريفاً واسعاً للعنف ضد النساء، ال يقترص عىل 

العنف األرسي )تونس، املغرب(.

3. مراجعة قوانني األرسة الخاصة بالتزامات األزواج والزوجات 

ومواد قانون العقوبات، لضامن التزامها بالترشيع الخاص 

بالعنف ضد املرأة. 

4. تعريف االغتصاب بحيث يشمل جميع أنواع االنتهاكات 

الجنسية يف غياب رضا الطرفني )تونس(.

5. تجريم جميع أنواع االغتصاب مبا فيه االغتصاب الزوجي. 

6. إلغاء املواد التي تربئ الجاين إذا تزوج املرأة أو الفتاة التي 

اغتصبها أو اختطفها )املغرب، تونس، لبنان، األردن، دولة 

فلسطني(. 

7. إلغاء حامية ما يسمى "الرشف" كعامل تراعيه املحاكم لتخفيف 

العقوبات يف حالة قتل النساء، أو الجرائم العنيفة األخرى ضد 

النساء )لبنان(. 

8. إلغاء العقوبات الجنائية عىل الجنس بالرتايض بني البالغني 

والبالغات يف غري األماكن العامة، بشكل متسق مع املبادئ الدولية 

لحقوق اإلنسان ومع طبيعة الدولة، وسيادتها ودستورها.

363. انظر:

KAFA (enough) Violence and Exploitation (2017), Model Law on Combating Violence against Women and Girls in Arab Countries. 

وانظر أیضاً مناذج القوانین التي أعدتھا جامعة الدول العربیة )مثال: منوذج قانون مكافحة اإلتجار بالبرش؛ منوذج قانون الجرائم الخاضعة لوالیة املحكمة 
الجنائیة الدولیة(.

364. مسودة االتفاقیة العربیة ملناھضة العنف ضد النساء والفتیات والعنف األرسي:

https://www.wfd.org/2017/11/30/women-mps-arab-countries-review-efforts-end-gender-violence/
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9. تفعيل قوانني شاملة وواضحة ومحددة حول اإلتجار باألشخاص 

تشمل تدابري عقابية ووقائية وتدابري للحامية )البحرين، جيبويت، 

مرص، األردن، عامن، قطر، السعودية، السودان(. 

10. تجريم املامرسات التقليدية الضارة، وتشمل الختان وزواج 

األطفال والزواج القرسي.

11. االمتناع عن تجريم األشخاص بناء عىل هويتهم الجنسية 

)األردن(.

الصحة اإلنجابية

يجب أن تشمل األطر القانونية حق النساء والفتيات يف الحصول 

عىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية املتكاملة. فالبد من دعم 

الناجيات من االغتصاب بحيث ُيتاح لهن خدمات اإلجهاض اآلمن. 

ويجب أال يكون لجوء الناجية من االغتصاب إىل اإلجهاض جرمية 

يعاقب عليها القانون.

قوانني األحوال الشخصية

يعد إصالح قوانني األحوال الشخصية مسألة بالغة األهمية نظراً لتأثري 

هذه القوانني عىل تنفيذ القوانني األخرى املؤثرة عىل النساء، مثل 

قوانني العمل وقوانني العقوبات. ومن املقدر أن يبقى التقدم املحرز 

يف تحقيق املساواة ين الجنسني باملجال العام، مثل أماكن العمل 

وإتاحة التعليم، محدوداً، ما مل يتم إصالح القوانني املتعلقة باألرسة.

هناك حجج وأدوات قامئة ضمن التقاليد القانونية يف جميع 

املذاهب واألديان تدعم فكرة املساواة يف قوانني األرسة ومامرساتها، 

بناء عىل مبدأ املساواة بني األزواج والزوجات. مطلوب تعديل 

قوانني األحوال الشخصية لجلب املساواة إىل عالقات القوة بني 

الرجال والنساء يف الحياة العامة والخاصة. إن مبدأ املساواة يف 

املواطنة الذي تكفله الدساتري الوطنية ميكن أن يصبح أعىل فعالية 

إذا تم دمجه بقوانني األحوال الشخصية أيضاً. وهناك حاجة إلصالح 

وتطوير تلك القوانني لتصبح متسقة مع التوصيات العامة الصادرة 

عن لجنة سيداو.

ميكن تقنني قوانني األحوال الشخصية، والبد من مراجعة القواعد 

القانونية القامئة، مبا يضمن مبادئ املساواة بني الجنسني. وميكن 

إيالء العناية لتفعيل قانون مدين موحد يتصدى لشؤون األرسة 

ويسمح للناس بحرية االختيار بني قانون علامين مدين وآخر ديني، 

فيام يخص شؤون األرسة، مع مالحظة أن بعض الدول بدأت 

بالفعل يف وضع نظم لنظر األحوال الشخصية أمام محاكم مدنية 

)الجزائر، مرص، العراق، املغرب، تونس(. وميكن للدول اتباع 

املامرسات الفضىل لبعض الدول األخرى )يشار إليها بني قوسني( 

عرب اعتامد إصالحات يف نصوص قوانني األحوال الشخصية باملجاالت 

اآلتية:365 

1. إعالن املساواة بني الزوجة والزوج كفلسفة أساسية لقانون 

األرسة )املغرب، الجزائر(.

2. حظر تعدد الزوجات، أو تقييده بشدة )تونس، املغرب(. 

3. إلغاء واجب الطاعة املرتتب عىل الزوجة )املغرب، تونس(. 

4. إلغاء النصوص املتصلة بالطالق التي متيز ضد النساء )تونس، 

املغرب(، وإلغاء أو تقييد حق الزوج يف الطالق بإلقاء اليمني 

)الجزائر، البحرين، املغرب، تونس(. 

5. املطالبة بأن يكون أي طالق يف املحكمة، وبناء عىل مبدأ 

املساواة يف توفر فرص الطالق للزوج والزوجة، مبا يشمل ضامن 

عدم حدوث طالق يرض بالطرف اآلخر )تونس(. 

6. إلغاء مواد الوصاية التي تحد من حقوق النساء )البحرين، مرص، 

العراق(. 

7. ضامن أن القوانني املنظمة للوصاية وحضانة األطفال يف حالة 

الطالق تستند إىل مبدأ حامية املصالح الفضىل لألطفال، دون 

متييز بني األب واألم )الجزائر، العراق، قطر، تونس(.

8. تعريف السن الدنيا للزواج بـ 18 عاماً عىل األقل ووضع مربرات 

ضيقة وصارمة للسامح باستثناءات للسن الدنيا للزواج )تونس، 

األردن(. 

9. السامح بأن تضم عقود الزواج رشوطاً مثل نقل العصمة 

للزوجة، ورشوط تتعلق بالعمل والتعليم والسفر )مرص، 

األردن(.

365. لالطالع عىل أمثلة عىل الفقە القانوين الذي یكفل املساواة يف العامل العريب، انظر:
Musawah, Positive developments in Muslim family laws (Malaysia, Musawah, 2019). Available from

https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2019/02/Positive-Developments-Table-2019_EN.pdf. 
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10. تنظيم تقسيم األصول الزوجية يف حالة الطالق أو وفاة أي 

من الزوج أو الزوجة )تونس، املغرب(. يجب أن يسمح القانون 

بامللكية املشرتكة لألصول الخاصة باألرسة. ويف حالة الطالق، فإن 

إسهامات الزوجة غري املالية يف الزواج، مثل أعامل رعاية األطفال 
والعمل املنزيل، ميكن أن ُتراعى يف تقسيم األصول.366

11. إصالح قواعد املرياث مبا يتيح املساواة بني الجنسني )كام 

ظهرت مقرتحات بهذا يف تونس(. توعية النساء بحقوقهن 

الخاصة باملرياث. فرض عقوبات عىل أفراد األرسة الذين ميتنعون 

عن تسليم حصص النساء من املرياث، أو يضغطوا عليهّن للتنازل 

عن حصتهن القانونية من املرياث )مرص(.

قوانني العمل 

إن لدى أغلب الدول العربية قوانني عمل تنص عىل حقوق 

ومستحقات للرجال والنساء يف العمل الرسمي، لكن هناك ثغرات 

متصلة باملساواة بني الجنسني، عىل صلة بشمولها العامالت 

والعاملني باملجال غري الرسمي. ميكن للدول اتباع املامرسات 

الفضىل لبعض الدول األخرى )مذكورة بني قوسني( فيام يتعلق 

بإصالح مواد قوانني العمل، باملجاالت التالية: 

1. التصدي الستغالل النساء يف العمل غري الرسمي، من خالل 

متديد مظلة الحامية القانونية واالجتامعية إىل قوة العمل غري 

الرسمية. 

2. ضامن قدرة جميع النساء عىل االستفادة من صناديق التقاعد، 

واالعرتاف بقيمة أعامل الرعاية والعمل املنزيل التي تسهم بها 

النساء يف االقتصاد. 

3. تحسني القوانني التي تحظر التمييز ضد النساء يف العمل، مبا 

يشمل تدابري منع الفصل من العمل وأشكال التمييز األخرى 

بسبب الحمل )العراق(. 

4. تقوية القوانني التي تحظر التحرش الجنيس بأماكن العمل 

)العراق، السعودية، تونس(. 

5. ضامن أن تنص القوانني عىل حق النساء يف األجر املتساوي 

عن العمل الذي له قيمة متساوية )الجزائر، جيبويت، العراق، 

املغرب، سوريا، تونس(. 

6. إلغاء القوانني التي تنص عىل قيود غري رضورية عىل امتهان 

النساء لبعض املهن، بحيث ميكن للنساء أن يقررن بأنفسهن 

نوع العمل الذي يرغنب يف تأديته )الجزائر(. 

7. تحسني القوانني التي تقدم مستحقات إجازة األمومة، مبا يلبي 

مقتضيات معيار منظمة العمل الدولية بأن تكون اإلجازة 

14 أسبوعاً )الجزائر، جيبويت، العراق، ليبيا، املغرب، الصومال، 

تونس(، ومبا يلبي حقوق رعاية األطفال املستحقة للعامالت 

)مرص، العراق، األردن، ليبيا، املغرب، السعودية، السودان، 

سوريا، تونس(.

8. تقديم مستحقات إجازة األبوة، إقراراً بأن هذه اإلجازة تدعم 

وتحسن املساواة يف أدوار رعاية األطفال بني الجنسني. 

9. التصدي لظروف العمل التي تعاين منها عامالت املنازل، مبا 

يضمن الحامية واإلنصاف يف حاالت التعرض للعنف أو اإلساءة 

أو االستغالل.

قوانني الجنسية

تبني أن دولتني فقط من بني الدول املشمولة بهذا االستعراض تنص 

قوانينها عىل حق املرأة يف نقل جنسيتها إىل أطفالها وإىل زوجها 

األجنبي، عىل قدم املساواة بالرجل )الجزائر، جيبويت(. وتقوم بعض 

الدول األخرى بإصالح قوانني الجنسية يف ذات االتجاه. سوف ميثل 

خطوة هامة عىل مسار االعرتاف الرسمي باملساواة يف حقوق 

الجنسية واملواطنية بني الرجال والنساء. ميكن أن تخضع قوانني 

الجنسية أيضاً للمراجعة، لضامن أال يصبح أي من السكان بدون 

جنسية.

املعاهدات الدولية

تؤدي املصادقة عىل املعاهدات إىل التقيد بااللتزامات الدولية، 

كام يوفر التصديق عليها أطر عمل إلصالح الترشيعات الوطنية مبا 

يتسق مع هذه االلتزامات. 

تستفيد عدالة النوع االجتامعي من املصادقة عىل املعاهدات 

والربوتوكوالت االختيارية املتعلقة باملساواة بني الجنسني، وتؤدي 

إىل التنسيق بني الترشيعات الوطنية وروح وأهداف هذه 

املعاهدات، ال سيام مع سحب التحفظات.

366. ھناك أمثلة من مالیزیا وإندونیسیا عىل ھذا النھج.
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كام ذكرنا يف القسم 3.2، فعىل الدول التي مل تسحب بعد 

التحفظات عىل اتفاقية سيداو وتصادق عىل بروتوكولها االختياري، 

أن تفعل هذا، مع إيالء عناية خاصة مامثلة للعهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل الخاص بالحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، 

واتفاقية الالجئني، واتفاقيات جنيف، ونظام روما املنشئ للمحكمة 

الجنائية الدولية، وبروتوكول مكافحة اإلتجار، وامليثاق العريب 

لحقوق اإلنسان، ويف حالة الدول العربية األعضاء باالتحاد 

األفريقي: بروتوكول مابوتو الخاص بامليثاق األفريقي لحقوق 

اإلنسان والشعوب.

وميكن للدول الدفع بتعديالت حساسة للنوع االجتامعي عىل 

امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، وأن تضع آلية للمحاسبة نحو 

االلتزام بامليثاق. وهناك خيار أن تتفق الدول عىل بروتوكول 

للميثاق العريب يتناول القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 

مبا يشمل الحامية من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي، والقضاء عىل املامرسات الضارة ومنها الختان، وإتاحة 

املساواة يف حقوق الزواج والطالق وحامية النساء والفتيات يف 

النزاعات املسلحة. ميكن للتدابري التالية أن دعم جهود االلتزام 

ببنود مثل هذا امليثاق: 

• تدابري خاصة لتمكني األفراد من تقديم الشكاوى حول انتهاكات 

حقوق اإلنسان؛ و 

• آلية لهيئة إقليمية تتوىل شؤون تقديم الجرب والتعويض لألفراد 

الذين تم انتهاك حقوقهم، بناء عىل الدروس املستفادة من 

املحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.

وميكن للدول أيضاً اعتامد وتنفيذ خطط العمل الوطنية للنساء 

والسلم واألمن، كام أوىص قرار مجلس األمن 1325.

ويف مجال حقوق العامل، ميكن للدول أن تأخذ بتوصيات قرار 

مؤمتر العمل الدويل لعام 2009 بشأن املساواة بني الجنسني يف 

توفري ظروف العمل الالئق، وأن تصادق عىل: 

  

• اتفاقية حامية األمومة لعام 2000 )رقم 183(.

• اتفاقية العاملة املنزلية لعام 2011 )رقم 189(.

• اتفاقية العمل اللييل لعام 1990 )رقم 171(.

• االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع املهاجرين وأفراد أرسهم 

.)1990(

4.4     عدالة النوع االجتماعي من حيث الممارسة 

لضامن إنفاذ القوانني القامئة واملقرتحة لحامية ومتكني النساء 

كمواطنات مكفولة لهن املساواة الكاملة، ميكن للدول النظر يف أمر 

فرض السياسات والربامج التالية:

الخطط الوطنية

• إعداد اسرتاتيجيات وخطط وطنية متكاملة تنّص عىل األعامل 

الواجبة عىل األطراف الُقطرية الرئيسية، لتحسني عدالة النوع 

االجتامعي، عرب تنسيق الجهود يف إصالح القوانني وإنفاذها 

والتوسع يف إتاحة العدالة للجميع. 

• تعميم املساواة بني الجنسني يف خطط العمل الوطنية وتقديم 

ميزانيات لتنفيذ االسرتاتيجيات والقوانني والتدابري الالزمة لضامن 

حصول النساء عىل العدالة.

الوصول إىل العدالة وخدمات الوقاية والحامية

• إتاحة املساعدة القانونية للنساء والفتيات، مبا يشمل املساعدة 

القانونية يف قضايا األحوال الشخصية واملساعدة القانونية 

للناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، لتمكينهّن من 

التامس أوامر الحامية وسبل اإلنصاف القانونية األخرى.

• يف حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي، يجب نقل 

الوصمة االجتامعية من الناجية إىل الجاين، من خالل ضامن 

املالحقة القضائية للجناة وعدم التسامح إطالقاً مع اإلفالت من 

العقاب، وتعزيز أعراف جديدة تقتيض وجود عواقب اجتامعية 

سلبية تنال من مرتكبي أعامل العنف.

• تنفيذ برامج التمكني القانوين التي تستهدف النساء والفتيات 

املعرضات للخطر، مبا يشمل توفري برامج مساعدة قانونية ثانوية، 
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تقدم املعلومات القانونية وتوعي املجتمع حول كيفية الحصول 

عىل الحامية مبوجب قوانني مناهضة العنف الجنيس والعنف 

القائم عىل النوع االجتامعي. 

• ضامن وصول من تعرضن للعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

واإلساءات األخرى بناء عىل التوجه الجنيس والهوية الجنسانية 

إىل العدالة.

• تنفيذ تدابري ملساعدة الناجيات من العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف املداوالت القضائية والقانونية، مبا يشمل عن 

طريق إتاحة إجراءات محاكم حساسة للنوع االجتامعي للنساء 

الساعيات للحصول عىل الحامية والجرب وسبل اإلنصاف األخرى، 

مبا يشمل إجراءات حامية الخصوصية واألمان يف قاعة املحكمة. 

• ضامن أن تدابري الحامية التي يقدمها النظام القانوين ال تأيت 

مصحوبة بأعباء مالية وبريوقراطية وشخصية ال داعي لها عىل 

الناجيات.

• إتاحة الوصول إىل الخدمات الطبية والنفسية-االجتامعية 

وخدمات املشورة، والتعليم، واإلسكان غري باهظ التكلفة واألرض 

ورعاية األطفال والتدريب والتوظيف للناجيات من العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي وألفراد عائالتهن. ميكن للدول إتاحة 

خدمات مساعدة متخصصة للنساء، وتشمل توفري خط ساخن 

عىل مدار الساعة ودور رعاية ومراكز لألزمات والدعم واإلحالة.

• تقديم آليات إحالة مبا يضمن قدرة الناجيات من العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي عىل الوصول إىل الخدمات 

الصحية واالجتامعية املتكاملة، بالتعاون مع منظامت املرأة غري 

الحكومية. 

• ضامن أن جميع اإلجراءات القانونية وخدمات الحامية والدعم 

للناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، تحرتم كرامة 

واستقاللية الناجيات.

السكان املتأثرين بالنزاعات 

• يجب ضامن االلتزام بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون 

الدويل اإلنساين، فيام يخص حقوق النساء والفتيات يف سياق 

النزاع، مبا يشمل الحق يف الحامية الخاصة من العنف الجنيس 

والعنف القائم عىل النوع االجتامعي. 

• تقديم الخدمات الالزمة للتصدي لعواقب وأسباب العنف 

الجنيس الذي تتعرض له النساء يف أوقات النزاع. اإلقرار بأن هذا 

العنف يعد جرمية حرب، ومحاسبة الجناة وحرمانهم من اإلفالت 

من العقاب. 

• متكني النساء من املشاركة يف بناء السالم وإعادة اإلعامر 

واملفاوضات. يجب ضم النساء إىل عمليات بناء السالم الرسمية 

وتعميم إرشاك املرأة يف برامج إعادة اإلعامر مبراحل ما بعد 

النزاع.

• ضّم ُنُهج املساواة بني الجنسني وعدالة النوع االجتامعي إىل 

جميع برامج العدالة االنتقالية. تعزيز امتثال عمليات العدالة 

االنتقالية وآلياتها باملعايري واألعراف الدولية املتصلة باملساواة بني 

الجنسني والحامية من العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي.

• ضامن إجراء جميع الدول لتحقيقات ومالحقات قضائية عىل 

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الجسيمة 

للقانون الدويل اإلنساين التي ترض بالنساء والفتيات.

االحتالل 

• يجب ضامن االلتزام الصارم بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان 

والقانون اإلنساين الدويل من قبل أي قوة احتالل، وضامن توفر 

آليات محاسبة ضد اإلفالت من العقاب، ال سيام فيام يتعلق 

بالنساء والفتيات يف دولة فلسطني. 

• اإلقرار بأن األزمة اإلنسانية التي تؤدي إليها ظروف االحتالل 

املطول تزيد من إمكانية تعرض املرأة والفتاة للعنف، وتقديم 

تدابري حامية خاصة من العنف الجنيس والعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي ملن يعيشون يف ظل االحتالل.

• يجب ضامن التزام دولة فلسطني بالقانون الدويل لحقوق 

اإلنسان، مبا يضمن االحرتام الكامل لحقوق اإلنسان الخاصة 

بالنساء والفتيات الفلسطينيات، ومبا يضمن حاميتهن يف ظل 

إعامل تلك الحقوق.

• يجب ضامن قيام املجتمع الدويل – ويشمل هيئات األمم املتحدة 

– باملساعدة يف تخفيف آثار االحتالل عىل النساء والفتيات 

الفلسطينيات بشكل فوري، مع العمل عىل إنهاء االحتالل.

• ضامن تويل النساء لدور محوري يف بناء السالم وإعادة اإلعامر 

واملفاوضات من أجل تخفيف آثار االحتالل. يجب ضم النساء إىل 

عمليات بناء السالم الرسمية وتعميم منظور النوع االجتامعي يف 

برامج إعادة اإلعامر مبرحلة ما بعد النزاع.
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عدالة النوع االجتامعي للنازحات داخلياً واملهاجرات 

والالجئات وطالبات اللجوء 

• ضامن قدرة جميع النازحات داخلياً والعامالت املهاجرات 

والالجئات وطالبات اللجوء عىل الوصول إىل العدالة، مبا يشمل 

االستفادة من حامية الرشطة وخدمات املساعدة القانونية 

وإتاحة عمليات يسهل الوصول إليها وتضمن الرسية، لتقديم 

الشكاوى، من أجل التمكني من تنفيذ أوامر الحامية ومقاضاة 

الجناة الذين يرتكبون أعامل عنف. ويجب توفر اإلجراءات 

القانونية وخدمات الحامية والدعم للناجيات من العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي للجميع، بغض النظر عن املوقف من 

اإلقامة القانونية.

• يجب التصدي للعوامل املؤدية إىل زيادة التعرض ألشكال العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي الخطرية، مثل انتشار األسلحة 

النارية وتفيش اإلفالت من العقاب، وهي العوامل التي قد تزيد 

أثناء النزاعات املسلحة أو يف ظروف تزايد انعدام األمان.

• يجب تقديم معلومات حول املوارد القانونية واالجتامعية 

املتوفرة للناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي، 

وإتاحتها بسهولة ملن ليست لديهم معرفة – أو معرفة محدودة 

– باللغة الرسمية يف الدولة.

• ضامن قدرة جميع النساء غري الحائزات عىل أوراق هوية عىل 

التامس العدالة عرب نظام القضاء. 

• يجب تهيئة فرص لكسب الدخل للنازحات داخلياً واملهاجرات 

والالجئات وطالبات اللجوء، بالرتكيز عىل فرص التوظيف الدائم 

طويل األجل. 

• إتاحة التوعية ضد العنف وبرامج التغيري السلويك للرجال 

والفتيان يف املخيامت.

• ضامن قدرة النساء والفتيات الاليئ تعرضن لإلتجار بالبرش عىل 

الحصول عىل التمثيل القانوين وعدم تعرضهن ملزيد من األذى 

ومعايشة دور الضحية عىل يد سلطات إنفاذ القانون.

• ضامن قدرة عامالت املنازل املهاجرات )"الوافدات"( املعرضات 

لإلساءة والعنف واالستغالل عىل االستفادة من املالجئ، وقدرتهن 

عىل إنفاذ حقوقهن القانونية الخاصة بالحامية.

بناء قدرات قطاع العدالة لخدمة عدالة النوع االجتامعي

• تعيني قضاة وممثيل ادعاء خاصني للتعامل مع قضايا العنف 

األرسي، بعد توعيتهم باحتياجات النساء والفتيات الخاصة 

بضامن معاملتهن بشكل يراعي الكرامة واالحرتام. 

• تعيني والتشجيع عىل تعيني قاضيات ومسؤوالت ادعاء. هناك 

التزام مبوجب القانون الدويل بضامن املشاركة الكاملة عىل قدم 

املساواة للنساء يف القضاء، وهو التزام يرسي عىل جميع النظم 

القانونية، ومنها املحاكم الدينية واملحاكم واملجالس التي متارس 

اختصاصات قضائية. ميكن رفع القيود القامئة عىل مشاركة النساء 

الكاملة واملتساوية كقاضيات يف املحاكم الدينية.

• تقديم التدريب واملوارد الالزمة لتعزيز قدرات قطاع القضاء 

الخاصة بالتعامل مع عدالة النوع االجتامعي بشكل فعال 

وحساس. ميكن أن يشمل هذا تدريب الرشطة والقضاء واالدعاء 

ومسؤويل املحاكم واملحامني ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية 

عىل عدالة النوع االجتامعي. ضامن إنفاذ القوانني التي تنص 

عىل املساواة بني الجنسني وحامية النساء من العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي بشكل فعال، من خالل التدريب املستمر 

للقضاء ورصد األحكام الصادرة عن املحاكم، ملتابعة وضامن إنفاذ 

القوانني.

• بناء قدرات ومعارف مسؤويل الدولة والقضاء فيام يخص الُنُهج 

اإلصالحية الخاصة بالتعامل مع الجوانب القانونية املختلفة، بناء 

عىل مبادئ املساواة املستمدة من التعاليم الدينية. يجب تعزيز 

معايري املساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان بصفتها ُتكّمل 

التعاليم الدينية لجميع األديان واملذاهب، والضامنات الوطنية 

للمساواة وعدم التمييز.

دعم مشاركة املجتمع املدين يف إصالح القوانني

• من املهم ضامن توفر مساحة ملنظامت املجتمع املدين تعمل من 

خاللها عىل قضايا عدالة النوع االجتامعي، بحيث تتمكن من 

دعم جهود الحكومات الرامية إىل إصالح القوانني والسياسات 

واملامرسات. إن منظامت املرأة ومنظامت املجتمع املدين األخرى 

– وتشمل نقابات املحامني ومنظامت حقوق اإلنسان – تتمتع 

مبركز فريد ميكنها من لعب دور قادر عىل إحداث تحوالت كربى 

عىل مسار إعامل إصالح القوانني من خالل حمالت املنارصة وبناء 
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املرأة. كام تتيح منظامت املجتمع املدين منصات ومساحات 

للتواصل مع الرجال والفتيان حول قضايا عدالة النوع االجتامعي 

وإرشاك النساء والفتيات يف إصالح القوانني، والحفاظ عىل زخم 

اإلصالح واملطالبة بتنفيذ القوانني الكفيلة بحامية ومتكني النساء 

والفتيات. ميكن للفاعلني باملجتمع املدين تويل دور محاسبة 

الحكومات يف ملف إلغاء النصوص القانونية التمييزية.

البحوث اإلضافية

ميكن أن تشمل أولويات البحوث ما ييل:

• تحليل قضايا عدالة النوع االجتامعي الخاصة بالنساء والفتيات 

مبناطق النزاع ويف ظروف االحتالل، والتدخالت القانونية 

والسياساتية واالجتامعية األكرث فعالية للوقاية وللتعامل مع 

العنف وضامن احرتام حقوق اإلنسان وحاميتها وإعاملها.

• استكشاف كيف تعيق النصوص القانونية التمييزية بقوانني 

األحوال الشخصية تحقق التمكني االجتامعي واالقتصادي وفرص 

الحياة للنساء يف مختلف الدول، وألي مدى أدى إلغاء النصوص 

القانونية التمييزية إىل تقدم موقع املرأة يف املجتمع بالدول 

العربية التي أصلحت قوانني األحوال الشخصية وألغت النصوص 

التمييزية. 

• تحليل املزايا املتحققة للنساء جراء إتاحة عدالة النوع االجتامعي 

يف قوانني املرياث وامللكية، مبا يشمل القوانني والتدابري اإلدارية 

التي تنص عىل امللكية املشرتكة أثناء الزواج، والحجج مع وضد 

املزيد من اإلصالحات يف هذه القضايا.

• تقييم نقاط ضعف وقوة التعامالت الترشيعية مع العنف ضد 

النساء، وكيفية تعزيز زيادة استخدام النساء للنظم الجديدة 

الخاصة بالحصول عىل أوامر الحامية والجرب وسبل اإلنصاف 

األخرى التي أتاحتها الدول العربية عرب قوانني العنف األرسي 

والعنف ضد النساء.

• تقييم املعوقات التي تحول دون وصول النساء املعرضات للعنف 

القائم عىل النوع االجتامعي والتمييز، إىل نظام العدالة، مبا يؤدي 

إىل تبصري اإلصالحات الخاصة بالقوانني والسياسات يف مختلف 

الدول وأولويات الربامج يف مختلف السياقات.

• املقارنة بني ُنُهج الدول يف تقديم التقارير حول مؤرش أهداف 

التنمية املستدامة رقم 5.1.1 "ما إذا كانت مثة أطر قانونية 

قامئة، أم ال، من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد املساواة وعدم التمييز 

عىل أساس نوع الجنس، للخروج بدروس مستفادة وتشاركها، 

ولتسليط الضوء عىل املامرسات الجيدة ولتعزيز املحاسبة.
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