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وإليمان الشبكة بدور " النساء في ظل قوانين المسلمين"لملفات مطبوعات غير دورية، تصدر عن شبكة التضامن العالمية ا
هذه الملفات التشبيكي، فإنها تهدف من خاللها إلى توفير المعلومات عن حياتهن، وصراعاتهن، واستراتيجيات النساء 

 .تمعات ودول إسالمية متنوعةالالتي يعشن في مج

يمكن للمجموعات النسائية اعادة إصدار المواد المطبوعة ولكننا نرحب بذكر المصدر، أما عن المقاالت التي نشرت في 
 .دوريات اخرى، فيجب البحث عن االذن مباشرة منها

النساء في ظل قوانين "كة المعلومات الواردة في الملف التعبر بالضرورة عن وجهات نظر ومواقف المصدرين أو شب
ونهدف بالملفات أن تعبر عن وجهات نظر متعددة من مختلف الحركات والمبادرات التي . إال إذا ذكر ذلك" المسلمين

 .تعزز لمزيد من استقالل النساء، وهذه الملفات تسعى إلى التعريف والمشاركة بخبرات وتحليالت متنوعة

تحديثه موقعاً الكترونياً معروفاَ باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية ويتم " سلمينالنساء في ظل قوانين الم"وتدير شبكة 
 www.wluml.orgولمعلومات اكثر زوري . دورياً باالخبار، ووجهات النظر، ونداءات العمل، والمطبوعات

وهم مسئولين عن تنسيق ) آلسيا(وباكستان ) الفريقيا والشرق االوسط (ل في نيجيريا والسنغا مكاتب التنسيق االقليمية 
 .فعاليات الشبكة في االقاليم السابق ذكرها

 مكتب تنسيق أفريقيا والشرق االوسط 

 . السنغال –، داكار فان، داكار ٥۳۳۰المجموعة البحثية لدراسة النساء في السنغال، صندوق بريد رقم 

 grefels@sentoo.sn البريد االلكتروني 

 مكتب تنسيق آسيا  

 ، الهور، باكستان ٥۱۹۲مركز مصادر معلومات النساء، صندوق بريد  -شركات جاه

 sgah@sgah.org,pk البريد االلكتروني  

 :بين المرتبطات بالشبكةمكتب التنسيق الدولي، يسهل التنسيق 

 مكتب التنسيق الدولي

PO Box 28445, London, N19 5NZ, UK 

 wluml@wluml.org البريد االلكتروني 

 www.wluml.org موقع الكتروني   

،   NORAD، سيجريد راوسينج،  Hivos: تشكر المؤسسات التالية لدعمهم النساء في ظل قوانين المسلمين تود أن
 .ومؤسسة التنمية السوسرية

 Arissحررتة رشيدة مانجو وكريستين دي ريمير ونشرته النساء في ظل قوانين المسلمين، التصميم بواسطة  ۲۹الملف 
design.com  

 طبعة مطبعة راسيل برس، نوتتجهام، المملكة المتحدة
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 ما هي شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين

شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين هي شبكة تضامن 
والتضامن، والدعم  دولية تعمل على تقديم المعلومات،

لجميع النساء الالتي قد تحكم حياتهن أو تشكلها مجموعة 
 .من القوانين واألعراف يقال إنها مستقاة من اإلسالم

 

ألكثر من عقدين من الزمن ربطت شبكة  النساء فى 

وهي . ظل قوانين المسلمين النساء األفراد والمنظمات

وب أفريقيا بدءاُ من جندولة  ۷۰تمتد اآلن إلى أكثر من 

السنغال إلى اندونيسيا والبرازيل إلى  إلى أوزبكستان،

 .فرنسا

 :وهى تربط 

المرأة التي تعيش في البلدان أو الدول التي  -

يكون فيها اإلسالم دين الدولة، والدول 

غالبية من المسلمين، العلمانية التى يكون فيها 

من المجتمعات اإلسالمية فضالَ عن الالتى 

وانين األقليات الدينية؛المرأة في التي تحكمها ق

الدول العلمانية حيث تطالب الجماعات 

المرأة في السياسية بالقوانين الدينية ؛ 

في أوروبا ، المجتمعات المسلمة المهاجرة 

 واألمريكتين ، وجميع أنحاء العالم 

المرأة غير المسلمة التى قد يطبق عليها   -

 قوانين مسلمة بشكل مباشر أو من خالل

 فالها ؛ أط

 المرأة المولودة فى المجتمعات اإلسالمية -

العائالت التي صنفت تلقائيا كمسلمة ولكنها ال /

على هذا النحو، إما ألنها ليست تعرف نفسها 

عرف نفسها على مؤمنة  أو ألنها تختار أال ت

أسس دينية، وتفضل إعطاء األولوية للجوانب 

 المهنةهويتها مثل الفكر السياسي ، أخرى من 

 .أو الميول الجنسية أو غيرها

 

الواحد "  العالم اإلسالمي' اسمنا أسطورة يتحدى 

عن عمد ال المتجانس؛ هذه األسطورة التى خلقت 

القوانين التى يقال أنها مسلمة ) أ: تعكس ما يلي 

القوانين التي ) ب(آخر ، تختلف من سياق إلى 

دينية ، : حياتنا  تأتي من مصادر متنوعة تحدد 

ن محكومون ية، واستعمارية وعلمانية فنحوعرف

: من قبل العديد من مختلف القوانين فى وقت واحد 

المدونة وغير ( قوانين معترف بها من قبل الدولة 

، والقوانين غير الرسمية مثل الممارسات )المدونة
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العرفية التي تختلف باختالف السياق الثقافي 

 .واالجتماعي والسياسي

 اء في ظل قوانين المسلمين ؟كيف بدأت شبكة النس

استجابة لثالث حاالت في  ۱۹۸٤تشكلت في عام 

الدول والمجتمعات المسلمة التي تنكر حقوق المرأة 

التي  بناء على مرجع قانونى يقال أنه إسالمى، 

من شكلت تسع نساء . تتطلب إجراءات عاجلة

الجزائر، والمغرب، والسودان، وايران، 

نغالديش، وباكستان معا وموريشيوس، وتنزانيا، وب

لجنة عمل شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين 

و تطور ذلك  .دعما للنضاالت المحلية للمرأة

الشبكة  .۱۹۸٦الشبكة الحالية في عام  ليصبح

 .دوريتسترشد بخطط العمل التي تراجع بشكل 

لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على موقع 

 سلمين شبكة النساء فى ظل قوانين الم

 www.wluml.org  

 
 ماهي أهداف الشبكة وماهي مجاالت عملها ؟

 

تهدف الشبكة إلى تعزيز المرأة كفرد والنضال الجماعي 

 السياقاتمن أجل المساواة وحقوق المرأة، ال سيما في 

  :وهي تحقق ذلك عن طريق, المسلمة

يها المرأة  كسر العزلة التي تخوض ف •

صراعاتها عن طريق خلق وتعزيز 

الصالت بين النساء داخل الدول 

والمجتمعات المسلمة، ومع النسوية 

 ؛العالمية والمجموعات التقدمية

تبادل المعلومات والتحليالت التي تساعد  •

فى إزالة الغموض عن مصادر السيطرة 

المتنوعة فى حياة المرأة، 

لجميع واالستراتيجيات وتجارب التصدى 

 .التحكموسائل 

ظل قوانين المسلمين شبكة النساء فى تركز 

: حالياً على ثالثة موضوعات، هي

األصوليات، والعسكرة،  وأثرها على حياة 

العنف ويتقاطع موضوع .  المرأة، وجنسانيتها

مع جميع أنشطة ومشاريع شبكة ضد المرأة 

 .النساء فى ظل قوانين المسلمين

نساء فى ظل قوانين كيف يتم تنظيم شبكة ال

 المسلمين؟

http://www.wluml.org/�
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تم تصميم الهيكل المفتوح لشبكة النساء فى  

لتحقيق أقصى قدر من ظل قوانين المسلمين 

المشاركة من المجموعات المتنوعة، 

صنع القرار والمستقلة، واألفراد، وكذلك 

ال توجد عضوية رسمية لشبكة  .الجماعي

النساء فى ظل قوانين المسلمين، والمرتبطون 

األفراد شبكة هم مجموعة سلسة من بال

والمنظمات الذين يحافظون على اتصال 

 .الشبكةمتبادل مع 

 

يتكون مجلس اإلدارة ومجلس تنفيذ البرامج 

جال والنساء، عضواَ من الر ۳۰-۲۰من  

جوانب الشبكات العابرة للحدود المشاركين في 

يتحملون فهم . اإلقليمية لفترة طويلة من الزمن

رئيسية لتطوير و تنفيذ خطط المسؤولية ال

 .العمل

المسؤولية تنسيق الدولي يتحمل مكتب ال

. تنسيق بين األعضاءالرئيسية لتيسير لل

وتتواجد مكاتب التنسيق اإلقليمية فى باكستان 

) أفريقيا والشرق األوسط(والسنغال ) آسيا(

هي المسؤولة عن تنسيق أنشطة الشبكة في و

ة قانونيا وماليا مناطقها وبالرغم من انها مستقل

، تظل هي المكونات الرئيسية لشبكة النساء 

تصاالت واستناداً ال .فى ظل قوانين المسلمين

معرفتهم وفهمهم المكاتب مع األعضاء ، و

كتب أنشطة وسياقات األعضاء، يقوم مب

اإلقليمية بضمان أن تنسيق الدولي  والمكاتب ال

الناس ذات االهتمامات المتشابهة تتقابل  

ع االستراتيجيات وخطط العمل بحيث وتض

 الفعاليةيدعم كالَ منهما اآلخر وبالتالي تعزيز 

 .المحلية واإلقليمية والعالمية

ما هي مبادئ شبكة نساء في ظل قوانين 

 المسلمين؟

ظل قوانين المسلمين  تركز شبكة النساء فى 

واقع الملموس فى  على القوانين واألعراف وال

الممارسات المتنوعة ك ويشمل ذل .حياة المرأة

الناجمة عن (' مسلمة' والقوانين المصنفة أنها 

/ تفسيرات مختلفة للنصوص الدينية و 

، وآثار ذلك على  ) االستخدام السياسيى للدين

 .على المرأة ، وليس على دين اإلسالم نفسه

عبر شبكة ببناء الجسور الواعية تقوم ال

على الصعيد وضمن سياقاتنا -الهويات 

ونحن نهتم على األخص بالمرأة  .وليالد
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في ويشمل ذلك المرأة غير المسلمة  المهمشة 

الدول ذات األغلبية المسلمة ، وخاصة حيث 

المساحات لألقليات الدينية يتناقص بسرعة، 

التمييز األقليات المسلمة التى  تواجه 

واالضطهاد، أو العنصرية، والمرأة ذات 

دون  بما فى ذلك –تأكيدات الجنسية ال

التى تعد   --التوجه الجنسي االقتصار على 

 .تجريم أو غير مقبولة اجتماعياَ 

 

تدرك شبكة النساء فى  ظل قوانين المسلمين 

مترابطة ومتكاملة ، أن نضاالت المرأة  

تؤيد . ولذلك فهى ملتزمة بالتضامن الدولي

وتقدر الشبكة التعددية فى اآلراء، وتعكس ذلك 

األفراد والجماعات بشكل واٍع، حيث يحدد 

األولويات الرتبطين من من خالل الشبكة 

واالستراتيجيات وفقاَ لسياقهم ، الخاصة بهم 

 .الخاص

لعب المنحى الشخصى دورا هاما فى عمل لقد 

 الشبكة التى تقدر التضامن والدعم النشط الذي

يمد به األعضاء بعضهم البعض عن طريق 

 .شخصيةالمشاركات ال

 

النساء فى ظل قوانين ماذا تفعل شبكة 

 المسلمين؟

 التضامن والتنبيهات

تستجيب الشبكة إلى الحمالت، والتنبيهات 

باإلضافة إلى  تداولها وبدءها الدولية للحركة 

التي تطلب عن طريق المجموعات والحلفاء 

على الشبكة،  كما تقدم الدعم الملموس لألفراد 

من النساء في شكل معلومات عن حقوقهن 

، والمساعدة في  تقديم طلبات اللجوء، القانونية

واالتصال بمؤسسات الدعم المناسبة، و تقديم 

 .الدعم النفسي ، إلخ

 

 التشبيك وخدمات المعلومات

تضع شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين 

بعضهن البعض  على اتصال مباشر مع 

لمعلومات، ل لتسهيل التبادل غير الهرمي

وينطوي ذلك . والخبرات، واالستراتيجيات

أيضاَ على  توثيق االتجاهات، ونشر 

المعلومات بين األعضاء والحلفاء، وخلق 
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التحليالت الجديدة، ودعم مشاركة األعضاء 

وبينما تمنح . فى التبادالت واألحداث الدولية

األعضاء فهى  الشبكة األولوية الحتياجات

تستجيب بشكل انتقائي أيضا لطلبات للحصول 

على سبيل المثال، على معلومات من، 

األكاديميين والناشطين، وسائل اإلعالم، 

 .والوكاالت الدولية والحكومة والمؤسسات

 بناء القدرات

المجموعات تقوم الشبكة ببناء قدرات 

 المتشابكة،  من خالل التدريب الداخلي في

الدورات التدريبية، مكاتب التنسيق، وتبادل 

 .وورش العمل

 اإلصدارات ووسائل اإلعالم

بجمع وتحليل وتوزيع المعلومات  تقوم الشبكة

المتعلقة  بتجارب المرأة المتنوعة، 

واالستراتيجيات في السياقات المسلمة 

 .باستخدام مجموعة متنوعة من وسائل االعالم

فهى تترجم المعلومات من وإلى الفرنسية، 

. واإلنجليزية حيثما أمكن ذلكوالعربية، 

يضاَ ترجم المجموعات المتشابكة أوت

 .لغات أخرى عديدةالمعلومات إلى 

 

  :برنامج اإلصدارات النشط ينتج التالى

 

ملف قائم على موضوع، ومجلة  •

حياة، موسمية  تقدم معلومات حول 

المرأة في ونضاالت، واستراتيجيات 

اإلسالمية والبلدان المجتمعات 

 . المختلفة

فصلية نصف سنوية عن  نشرة  •

من قبل المرأة، والقوانين والمجتمع 

لتنسيق شركت جاه، مكتب الشبكة ل

 اإلقليمي فى آسيا؛ 

ودراسات محددة  ورقات موسمية، •

المواد التي، ألسباب طولها أو و

، ال يمكن أن تدرج في أسلوبها

 ؛سلسلة الملف 

منشورات أخرى بشأن قضايا محددة  •

مثل قوانين األسرة ، و حركات  

ومبادرات واستراتيجيات المرأة ، 

 كوما إلى ذل

لمزيد من المعلومات وتنزيل اإلصدارات برجاء 

 زيارة الموقع  
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تدير الشبكة موقع على شبكة االنترنت غاية فى 

االنتشار باإلنجليزية والفرنسية والعربية ويتم 

يثه بشكل منتظم باألخبار واآلراء ، والدعوة تحد

  :إلى اتخاذ إجراءات، واإلصدارات 

www.wluml.org 

 

 المشروعات الجماعية

وتضمنت المشاريع الجماعية المبادرات االمبنية 

على موضوع ينشأ من االحتياجات والمصالح 

إن المجموعات . والتحليالت المشتركة لألعضاء

ار فى المشاركة بحسب المترابطة، واألفراد أحر

احتياجاتهم والقدرة، وقد تضمنت المشاريع 

الجماعية  من ثالثة إلى أكثر من عشرين 

مجموعات شبكية، واستمرت من بضعة أشهر إلى 

ويجري تنسيق وتطبيق المشاريع  .سنواتعشرة 

أو األفراد  بشكل  رئيسي عن طريق المجموعات 

تبعون لها في  الدول أو المجتمعات المحلية  التى ي

 .وتوفر مكاتب التنسيق التسهيالت عند الضرورة

 

وتضمنت المشاريع الجماعية التدريب، ودورات، 

وحلقات عمل، وبحوث من أجل الدعوة، 

 المواضيعواالجتماعات والتبادالت حول 

 .المتخصصة

 : المشاريع السابقة على  ما يلياشتملت 

 )  ۱۹۸۸(برنامج تبادل   •

و ) ۱۹۹۰(لقرآنية اجتماعات التفسيرات ا •

، )۲۰۰۲(غرب افريقيا  لألعضاء من 

 )  ۲۰۰٤( وغرب أفريقيا الفرنكوفونية 

برنامج المرأة والقانون في العالم  •

)۱۹۹۱-۲۰۰۱  ( 

قيادة العالم معاهد الحركة النسائية في  •

 )۲۰۰۷و ۱۹۹۹و ۹۹۸۱اإلسالمي 

المسلمة السياقات النوع واإلحالل  في  •

)۱۹۹۹-۲۰۰۲  ( 

 --عزيز قوانين األسرة األفغانية مبادرة لت •

 )  حتى اآلن -- ۲۰۰۲(إنصاف 

 )إلى اآلن -۲۰۰٦(الحوارات النسوية  •

http://www.wluml.org/english/publications.shtml�
http://www.wluml.org/english/publications.shtml�
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 -۲۰۰۷(حملة وقف قتل ورجم النساء  •

 )إلى اآلن

 

 



 

  شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين

  ۲۹الملف 

 

۱۲ 

 الفهرس

 

 المقدمة
 رشيدة مانجو وكريستين ديريمير

يجب إقامة آليات حكومية مناسبة لمراقبة "
وتحسين أوضاع النساء، ولضمان كفاءتها 

أن تقام على مستوى حكومي عالي، يجب 
ويجب يضمن لها المصادر المناسبة،  

وااللتزام والسلطة لتقدم النصح عن آثار 
. السياسات الحكومية المختلفة على النساء

يمكن أن تلعب هذة اآلليات دوراً فعاالً في 
تحسين وضع المرأة، في جملة أمور، من 

خالل نشر المعلومات عن النساء وحقوقهن 
تسابتهن من خالل الجهد التشاركي بين ومك

الوزارات المتعددة والهيئات الحكومية 
والمنظمات غير الحكومية وجمعيات النساء 

وغيرها من ) المنتميات للسكان األصليين(
 ).۱" (المجموعات

إلى جانب العمل الذي تقوم به المؤسسات متعددة 
الجنسيات تشير النظرية إلى أن آليات النوع 

ي الوطنية يمكن أن تلعب دوراً هاماً في االجتماع
وتطرح . النضال لحماية والدفاع عن حقوق النساء

أن هذه اآلليات أن اآللية الوطنية " كاترين البرتين"
تتشكل من أبنية وآليات "لتطوير النساء 

واستراتيجيات لتحقيق المساواة للنساء كمشاركات 
ية وكمتخذات قرار وكمستفيدات في الدوائر السياس

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية في مختلف مناح 
 ).۲" (الحياة

وفي خالل العقود السابقة، اكتسب مفهوم حقوق 
النساء والمساواة النوعية اهتماما إجتماعياً 

وكال من . وسياسياً، أثناء تطوير اهتمامات النساء
المؤسسات المحلية والدولية وباقي أبنية الحكم 

اتيجيات النوع االجتماعي لتأكيد قامت بتطوير استر
شرعيتها وكفاءتها وقدرتها، وفي نفس الوقت فإن 

إعالنات األمم المتحدة ومواثيقها وقراراتها ركزت  

بشدة على المساواة النوعية والدعوة لحقوق اإلنسان 
 .للنساء

وتوفر األوراق في هذا الملف رؤية عامة عن 
لدعوة دول وتجارب إقليمية مختلفة في نضالها ل

وتتنوع . للمساواة النوعية، وحقوق النساء
المبادرات من دولة إلى أخرى وتتضمن قوانين 

وفي معظم الدول، غالباً . وسياسات وأبينة وآليات
ما تكون آلية الدعوة للمساواة النوعية مدمجة  في 

وسواء كانت تعمل من خالل . كيانات حكومية
وزارة أو لها وضع مستقل، فإن أهداف هذه 

وعلى الرغم من ذلك تتنوع . اآلليات متشابهة
التفويضات والمسئوليات والموارد المتاحة لكل 

كما تطرح هذه األوراق عدة . من هذة اآلليات
هل الهياكل المنفصلة لتحسين أوضاع : أسئلة منها

النساء مهمة؟ من يتخذ قرار إنشاء هذه اآلليات 
على المستوى المحلي؟ ما هي بعض األسباب 

ذلك؟ ومن خالل أية آلية تخلق هذه الهياكل؟  لعمل
كيف تتنوع هياكل الدفاع عن النساء من سياق 

آلخر ؟ ما هي الطرق التي تؤثر بها على 
المجتمع؟ ماهي النجاحات والتحديات التي تؤثر 

 بها في السياقات المختلفة؟

وكرد على العديد من من التساؤالت من أعضاء 
لمسلمين عن أحسن شبكة النساء في ظل قوانين ا

الممارسات وإرشادات العملية عن هياكل تحسين 
تشكلت مجموعة عمل داخلية . أوضاع النساء

وقامت الطالبات في . لتتناول المعلوات المطلوبة
مادة حقوق اإلنسان والمناصرة في برنامج حقوق 

اإلنسان في كلية هارفارد للقانون بإعداد دراسة 
ت اللواتي قمن والطالبا. مكتبية في الموضوع

: ، هم "رشيدة مانجو"بالمشروع تحت إشراف 
ماري آن فارنكز، وأليكس لويب، وجسي روزمان، 
وايرين توماس، ولقد أجري هذا البحث بالنيابة عن 

وتضمنت ". النساء في ظل قوانين المسلمين"شبكة 
دراسة حالة متعمقة  لجهود جنوب أفريقيا في دعم 

ونتائج البحث . وحماية حقوق اإلنسان للنساء
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أوالً سيتم مشاركتها مع أصحاب : ستخدم غايتين
المصلحة ذوي الصلة في جنوب أفريقيا كتحليل 
للنجاحات والتحديات التي تواجه حماية والدعوة 

إلى جانب ذلك هناك . لحقوق النساء في هذا البلد
 .ملخص للدراسة قدم في مؤتمر دولي في ماليزيا

آليات وتشريعات "ن وقد نظم المؤتمر الدولي ع 
بالتعاون مع " الحماية والدعوة للمساواة النوعية

وقد عقد في " مركز النساء للتغير في بينانج"
وقد مولت شبكة . ۲۰۰٦أغسطس  -ماليزيا في آب

هذا المؤتمر " النساء في ظل قوانين المسلمين"
" النساء من أجل التغيير"مالياً، مع مركز 

النساء "مل مركز وتولى فريق ع" مؤسسة آسيا"و
ونود أن . القيام بترتيبات المؤتمر" من أجل التغيير

نوجه الشكر لهن وذلك العتنائهن بالترتيبات قبل 
ولم يكن هذا المؤتمر لينجح بدون . وأثناء الحدث

مساعدتهن، ونحن ممتنات للمساعدة التي  قدموها 
 .وشاكرات إلسهامتهن

 وقد قدمت األوراق المشاركة في هذا الملف
باألساس في المؤتمر الدولي، وبعد المؤتمر تم 

تحرير محتوى األوراق من قبل المؤلفات 
ومحررتي الملف، وفي العديد من األوراق تم 

إجراء تعديالت لتعكس السياسات الحالية، وحالة 
 .تشريعات النوع االجتماعي، وآلياتها في بلدانهن

تبادل لقد قدم المؤتمر منظوراً أقليمياً فريداً وكذلك 
بين تشريعات العدالة النوعية واآلليات وذلك 

بالتركيز على الدروس المستفادة من عملية تصميم 
. وتطبيق آليات وطنية لتحسين أوضاع النساء

ضمت قائمة المشاركات والمساهمات عدداً من 
الممارسات ذوات الخبرة، و عكست إسهاماتهن 

تنوعهن الجغرافي الذي قدك معلومات عن 
آلليات في أفريقيا، وأستراليا، وأوربا مختلف ا

الوسطى، وأوربا الشرقية، وألمانيا، وهونج كونج 
 .وإيران وماليزيا وباكستان وسريالنكا

قدم هذا المؤتمر منتدى للمشاركات كي يشاركوا 
ويتعلموا من النجاحات والتحديات التي اختبروها 

ثاقبة،  في دول أخرى وذلك من خالل عروض
باإلضافة إلى ذلك دارت . رةومناقشات مبتك

مناقاشات مختصرة حول تطوير مواثيق النساء 
وهذه األداة  . كأداة لتحسين أوضاع حقوق النساء

مهمة جداً في السياقات التي تغيب فيها اإلرادة 
النوع االجتماعي /السياسية إلنشاء هياكل النساء

وهي مفيدة لحشد النساء والمساعدة في بدء حركة 
تمر العمل على مواثيق النساء سيس. نسائية

" النساء في ظل قوانين المسلمين"بواسطة شبكة 
 .في العام المقبل

ونظراً لضيق الوقت والموارد المالية فلم يكن 
ممكنا دعوة مساهمات من أمريكا الشمالية 

والجنوبية في المؤتمر الدولي، وعلى الرغم من هذا 
ستقدم  القصور، اال أننا نتمى أن األوراق التالية

مناقشة ثرية وومضات على العوامل المشتركة 
 .التي تواجهها آليات تحسين أوضاع النساء

يبدأ هذا الملف بورقة تحدد دور األمم المتحدة في 
التطورات التي تؤثر على إنشاء آليات النساء 

الوطنية، من خالل رسم خريطة للتدابير األساسية 
 د أرضية عملعبر العقود، هذة النبذة التاريخية تحد

للمزيد من المناقشات المتعمقة التي تعقب ورقة كل 
والستكمال الموضوعات المتعلقة باألمم . دولة

المتحدة قدمت ورقة لعرض إتفاقية إلغاء كافة 
 ).CEDAW(أشكال التمييز ضد النساء 

وفيما يتعلق باألوراق اإلقليمية، نبدأ بعرض عام 
ركيز خاص على آلليات القارة األفريقية قاطبة مع ت

مجتمع التنمية في جنوب أفريقيا، ويتبع هذة الورقة 
ورقة عن التطورات في وسط وشرق أوروبا حيث 
نعرف منها المدركات الثقافية والخبرات السياسية 

السابقة والتي تؤثر على طبيعة المساواة على 
مستوى النوع االجتماعي وكيف يترجم هذا ليالقي 

 .د األوروبيمتطلبات االنضمام لالتحا

وتتم مشاركة الدروس المستفادة من دول ذات 
تاريخ مميز على مستوى المساواة النوعية مثل 

أستراليا، والتي على الرغم من تاريخها الطويل في 
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مجال آليات حقوق النساء، فإن الكاتية تشارك 
وفي ألمانيا نرى تضمين تشريع . التحديات القائمة

وية االتحاد مناهضة التمييز وكيف تؤثر عض
 .األوروبي على تطوير تشريعاتها

وقدمت ورقة هونج كونج مناقشة عن الحاجة 
إلتاحة فرص متساوية وصعود آليات العدالة 

وشارك المشاركين من ماليزيا خبراتهم . النوعية
الحالية عن صياغة قوانين و تشريعات المساواة، 

أما ورقة باكستان فقد طرحت التطورات التي 
سين الهيكلة الحالية من خالل طرح اتخذت لتح

أحسن الممارسات في المؤتمر الدولي وكذلك من 
 .مستوى الحورات الداخلية في أقاليم باكستان

ومن جنوب أفريقيا حيث هناك تاريخ إلدماج 
الحركة النسائية داخل الحركة اإلجتماعية منذ 

الخمسينات من القرن المنصرم، تطرح المؤلفة 
ة المساواة النوعية على دفع كيف أثر خلق مفوضي

وأخيراً من سرالنكا قدم عرضاً . حقوق النساء قدماً 
وثيقة المفوضية الوطنية "ألهم البنود من مسودة 

 .وهي حالياً قيد التفاوض" للنساء

آليات وتشريعات حماية "وفي المؤتمر الدولي لــ 
تان ساري "ألقت معالي " والدعوة للمساواة النوعية

، رئيسة القضاة في ماليزيا "ما ياكوبداتوسيتي نور
 : كلمة افتتاحية ذكرت فيها

القانون و العدالة يكونان معاً الخيوط التي ننسج "
بها النسيج االجتماعي معاً، وهي توفر ضوابط 

التصرف والسلوك وتلزم الناس والحكومات على 
وفي سياقات عديدة تنشأ الهياكل ". حد سواء

ساء من خالل القوانين الوطنية لتحسين أوضاع الن
والسياسات بهدف تحقيق العدالة النوعية لتحسين 

أوضاع حقوق النساء، ونجاح آليات حقوق النساء 
تتطلب اإلرادة السياسة للدولة وكذلك الدعم 

إن الخبرات التي طرحت . اإلجتماعي لهذة اآلليات
في هذا الملف تعكس أثر التطورات العالمية 

اآلليات والهياكل، وكذلك والمحلية، في عالقتها ب
 .المناهج التي استخدمت

لقد شهدت السبعينات على المستوى العالمي بشكل 
عام وفي الدول النامية بشكل خاص، جهوداً إلدماج 

النساء في التنمية وذلك باستخدام نسق الرفاه 
وكان الهدف في الغالب هو إتاحة . ومناهضة الفقر

ص موارد أكثر لدعم وصول النساء للفر
اإلقتصادية، بكلمات أخرى يمكننا أن نقول اقتراب 

أما الثمانينات فقد شهدت تغير ". النساء في التنمية" 
" النوع االجتماعي والتنمية "في النسق إلى اقتراب 

والذي عمل على إدماج النوع االجتماعي ومأسسة 
 .االهتمامات النوعية

وكان هذا رد فعل على االعتراف بوجود هيكل  
ادل لعالقات القوة في حياة النساء، وأن غير ع

هناك فشل في مواجهة هذا على المستويات 
 .السياسية والقانونية واالفتصادية واالجتماعية

يتطلب التغيير في المجتمع تحسين وضه النساء 
مقارنة بالرجال لتحقيق  العدالة واحترام حقوق 

االنسان لكل من الرجال والنساء، وتمكين النساء 
هام في النموذج الذي يتحدى نظام القوة عامل 

. والمكانة والتفضيل وذلك لتحقيق العدالة للنساء
وفي التسعينات، تغير المنهج إلى إدماج البعد 

اإلجتماعي أي إدماج موضوعات النساء بدالً من 
 .إعتبارها موضوعات منفصلة

، .إن مفهوم إدماج النوعي اإلجتماعي معقد وجدلي
ث تغيير وإصالح هياكل فهو يهدف إلى إحدا

وطبقاً لمكتب مستشار األمم المتحدة لقضايا . الدولة
فإن استراتيجية إدماج النوع ... النوع االجتماعي

االجتماعي ال تعني أن األنشطة التي تستهدف دعم 
هذة األنشطة تستهدف . النساء غير ضرورية

أولويات وحاجات النساء بشكل خاص من خالل 
ياسات والمشروعات والبرامج التشريع وصيانة الس

 .على األرض

المشروعات الخاصة بالنساء تتابع لعب دور هام 
ومن المهم استيعاب . في الدعوة للمساواة النوعية

أن كال االستراتيجيتين إدماج النوع االجتماعي 
 .وتمكين النساء غير متنافستين
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وإعتماد إدماج النوع اإلجتماعي في منظمة ما 
طة التي تستهدف النساء غير اليعني أن األنش

مطلوبة، فاالستراتيجيتان متالئمتان بشكل واقعي، 
حيث يطبق إدماج النساء بشكل يمكن 

وعلى الرغم من ذلك العديد من الباحثين ).٤(النساء
القانونيين والنشطاء يجادلون أن إدماج النوع 

اإلجتماعي فشلت في مأسسة  المساواة النوعية في 
 ).٥(ممارسات الدولة 

نقداً قوياً لمفهوم نقل " هيالري تشارلزوورث"تقدم 
النوع اإلجتماعي إلى التيار العام المتحفظ 

والمساوم، وتدعو إلى اقتراب أكثر راديكالية في 
وتجادل ). ٦(التعامل مع قضايا النوع اإلجتماعي 

أن التأثيرات اإليجابية إلدماج النوع " تشارلزوات"
ك لغياب الدليل الدامغ اإلجتماعي صعبة التوثيق وذل

والمؤسسات تتسرع في افتراض األفضل، 
) الضروية(وتستخدم هذا على كمبرر لتقليل الموار 

 ).۷(للمبدرات الخاصة بالنساء 

أن إدماج " جاكي ترو"ويجادل الباحثون مثل 
النوعي االجتماعي هو مشروع تغيير يعتمد على 

عي ما تفعله به الباحثات النسويات والنشطاء وصان
وبشكل معاكس فإن ). ۸" (السياسات مجتمعين

هو عدم تسييس المشروع النسوي " جاو"اهتمام 
كنتيجة لالهتمام بمشروع إدماج النوع االجتماعي، 
في حين أن الموارد الضرورية غير متوفرة لجعل 

 ) ۹." (اإلدماج حقيقة

أن مساوة النساء يتم مأسستها في " جاو"وتجادل 
وقد ). ۱۰(وع االجتماعي مقابل عدم تسييس الن

عبرت عن قلقها من ان إدماج النوع االجتماعي قد 
فئة تكنوقراطية "يحول خبرات النساء إلى 

، وهذا "لإلصالح ولكنها تقمع الفروق مابين النساء
يعيد المشكلة الجوهرية في عدم االعتبار واالهتمام 

وبينما ترضي لغة إدماج النوع ). ۱۱(بالفروق
ع الدولي، فإن صلتها بالنتائج التماعي المجتم

أن " جاو"، وتؤكد )۱۲(الحقيقية تصبح أضعف 
إدماج النوع االجتماعي يضع تركيزاً مطلقاً على 

الدولة على حساب مواجهة القطاع الخاص حيث 
 ).  ۱۳(ينتشر القهر النوعي وتزيد حالة عد المساواة

ومن الواضح ان هناك مواقف متعددة وجدل فيما 
يات والمناهج واألبنية المناسبة لتحسين يتعلق باآلل

ونتمى ان يشارك هذا الملف في هذا .أوضاع النساء
 .الحوار الدائر

 

At the International 
تان ساري "وفي المؤتمر الدولي أقرت الموقرة 

أن قضايا النساء ": ".... داتو سيتي نورما يعقوب
وتجمع أوراق هذا الملف ". هي قضايا الجميع

حول اآلليات والهياكل لتحسين المساواة مناقشات 
قضايا النساء يجب أن "النوعية، ولتأكيد مبدأ أن 

ومن خالل تعقب اإلجراءات ". تكون قضايا الجميع
التاريخية التي أدت إلى تحسين مساواة النساء، فإن 

المناقشات الجارية من كل من المساهمين 
 والمشاركين توفر عرضاً لآلليات الوطنية لتحسين

 . أوضاع النساء

 .رشيدة مانجو وكريستينا ديريمر

 :الهوامش

) ٥۷الفقرة (  ۲۰۰٤تقرير مجلس أوربا  )۱
 :متوفر على االنترنت على الرابط التالي

www.coe.int/t/e/human_righ
ts/equality/04-national-

mechanism/97_cdee(2004)
19.asp  

كاترين البرتين، اآللية الوطنية لتحقيق  )۲
المساواة النوعية في دستور جنوب 

أفريقيا من منظور النوع االجتماعي 
 -ساندرا ليبنيرج( ۱۲في ) ۱۹۹٥(

 ).محرر

http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality/04-national-mechanism/97_cdee(2004)19.asp�
http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality/04-national-mechanism/97_cdee(2004)19.asp�
http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality/04-national-mechanism/97_cdee(2004)19.asp�
http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality/04-national-mechanism/97_cdee(2004)19.asp�
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دليل تدريب اوكسفام . سوزان ويليامز )۳
 على النوع االجتماعي، مطبوعات

 ۱۹۹٤اوكسفام 

مكتب المستشار الخاص لشئون ترقية  )٤
النوع االجتماعي النساء، المفاهيم الهامة 

) ۲ورقة معلومات (المتعلقة باإلدماج 
متوفرة على االنترنت على الرابط 

 :التالي
http://www.un.org/womenwa
tch/osagi/conceptsanddefini

tions.htm  

انظر كريستين واريوبا، دور اآلليات  )٥
الوطنية في الدعوة للمساوة النوعية 

خبرة تجمع جنوب : وتمكين النساء
افريقيا، لمناقشة جيدة عن نجاح مثل هذه 

جنوب افريقيا ودول اخرى مثل (اآلليات 
، وتتبع هذة اآلليات )انجوال وزامبيا

وهي (إدماج النوع االجتماعي  سياسة
وثيقة غير مطبوعة متوفرة في ملف مع 

 ) المؤلفة

هالري شالزوورث، ال نلوح ولكن       )٦
إدماج النوع االجتماعي وحقوق : نغرق

دورية ." االنسان في االمم المتحدة
  ۲۰۰٥هارفارد لحقوق االنسان، ربيع 

  ۱۳انظر المرجع السابق في  )۷

االجتماعي في إدماج النوع : تروجاكوي  )۸
الدورية ." السياسة العامة العالمية

 – ۳:٥النسوية الدولية للسياسة، 
الصفحة (  ۳٦۸إلى  ۲۹٦الصفحات من 

۳٦۸  ( 

: التفكير في المواطنة) عدم(اماندا جاوز،  )۹
الجدالت النسوية في جنوب أفريقيا 

في ) ۲۰۰٥(أبحاث للنشر . المعاصرة
۷۷  

 ۷۸جاوز،  )۱۰

 ۷۸جاوز،  )۱۱

  ۷۹جاوز،  )۱۲

 رجع السابق ذكرة الم )۱۳

تاريخ تطورات األمم المتحدة في 
العالقة مع آليات وأبنية المساواة 

 )۱(النوعية 
 رشيدة مانجو وكريستين دي ريمير

 

 الموجز

دعمت األمم المتحدة تطور اآلليات الوطنية للنساء 
من خالل المؤتمرات واالتفاقيات واالستشارات 

 .عيةالمتعلقة بآليات وهياكل المساواة النو

وكان لهذه اإلجراءات أثر على تطور آليات النساء 
. في السياقات الوطنية، وقدمت إطاراً إرشادياً لها

وتحاول هذة الورقة ان تعرف القارىء بآليات األمم 
 .المتحدة وفعالياتها في العقود الماضية

 :مقدمة

تمت المجادلة أنه من المهم أن نختبر السياقات 
لتي أنشئت فيها الهياكل السياسية والتاريخية ا

أو النوع االجتماعي، وذلك ألنها /الوطنية للنساء و
متعلقة بالنتائج وتشكيل اآلراء حول أهداف 

وعلى المستوى العالمي تمت . )۲(المساواة النوعية
مناقشة إنشاء هياكل منفصلة للحماية والدعوة إلى 
المساوة النوعية وتحسين أوضاع النساء في األمم 

http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm�
http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm�
http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm�
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عام " مفوضية أوضاع النساء"وذلك في  المتحدة،
عن  ۱۹۷٥،  ومن ثم تم اإلعالن في عام ۱۹٦۲

تزامناً مع إقامة أول مؤتمر ) عام النساء العالمي(
، "عقد النساء"عالمي للنساء واعالن العقد التالي 

، وقد "إعالن األمم المتحدة عن النساء"وكذلك 
شجعت هذه اإلجراءات الدول األعضاء على إقامة 

وقد . آليات وطنية لتحسين حياة وأوضاع النساء
التي صدرت عن " وثيقة خطة العمل"أعادت 

في بكين، التأكيد  ۱۹۹٥مؤتمر األمم المتحدة عام 
على أهمية اآلليات الوطنية للنساء والنوع 
االجتماعي، وأن تعطى مسئولية أولية للتأكد من 
إدماج النوع االجتماعي في سياسات وبرامج 

 . )۳(حكومة على كافة المستويات وخطط ال

لدور األمم  هذة الورقة تعرض الخطوات التاريخية
المتحدة في إنشاء اآلليات الوطنية للدعوة لحقوق 

وستركز الورقة على . النساء والمساوة النوعية
التطورات الداخلية داخل نظام األمم المتحدة لدرجة 

في  محدودة، ولكنها لن تقييم اإلخفاقات والنجاحات
أنشطة هيئات األمم المتحدة للنساء والنوع 

وبدالً من هذا تنظر إلى كيفية توفير . االجتماعي
نظام األمم المتحدة لسياسات إرشادية عن تطوير 

 .آليات النساء الوطنية

وعلى الرغم من ذلك ونظراً للمناقشات الداخلية 
الدائرة حالياً بشأن إعادة هيكلة آلية النوع 

مم المتحدة، فستتم مناقشة هذا الشأن االجتماعي باال
والدعم الذي تقدمه أبنية األمم المتحدة . باختصار

المساوة النوعية له أثر على التطورات /للنساء
المستقبلية آلليات النساء الوطنية ولهذا من 

 .الضروري توفير معلومات في هذا الصدد

  ۱۹٤٥التطورات ما قبل عام 

اوة وحقوق النساء بعد بدأ الدفع الدولي من أجل مس
الحرب العالمية األولى في مؤتمر باريس للسالم 

، حيث دعت ممثالت منظمات النساء ۱۹۱۹عام 
الدولية الجديدة إلى إدماج النساء كل من عصبة 

 .)٤(االمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية 

وقد شكلت هؤالء النساء المؤتمر التضامني بين 
الذي ُمنح الحق في الحلفاء حول حق االنتخاب و

المشاركة في بعض لجان مؤتمر السالم، وإلى 
 ۱۹۱۹جانب ذلك عقدت منظمات النساء في عام 

أول مؤتمر موازي للمنظمات غير الحكومية 
وخالل العشرينات . بالتزامن مع مؤتمر دولي هام

والثالثينات من القرن الماضي قامت منظمات 
ة والتعاون النساء بمراقبة أعمال المنظمات الدولي

مع عصبة االمم لمراقبة إدماج النساء وحقوقهن 
)٥( . 

، أنشأت عصبة االمم المتحدة لجنة ۱۹۳۷وفي عام 
خبراء لدراسة الوضع القانوني للنساء، وهي اللجنة 
السابقة إلنشاء مفوضية وضع النساء التي أنشئت 

ويمكن أن . )٦(من قبل األمم المتحدة  ۱۹٤٦عام 
منظمات النساء وعصبة األمم توصف العالقة بين 

هي أن النساء "األول : المتحدة بإنجازين أساسيين
خلقن نموذجاً للتعاون والتفاعل ما بين المنظمات 

، وقد نجحن بكفاءة في "الحكومية وغير الحكومية
في كل ) الضغط( الفوز بحق تكوين جماعات 

خالل مقترحاتهم جيدة "والثاني هي من . مستوياتها
ا تم عتباره أفعال ذات مصداقية تمكنت اإلعداد وم

من خلق ما يطلق عليه قضايا النساء على أجندة 
 . )۷("التعاون الدولي

وعلى الرغم من انهيار عصبة األمم المتحدة 
باندالع الحرب العالمية الثانية، فإن الخبرة التي 
راكمتها الناشطات ساعدتهن في المؤتمر التأسيسي 

وكانت أربعة سيدات  ،۱۹٤٥لألمم المتحدة عام 
من بين الموقعين على ميثاق األمم المتحدة 
والمندوبات قد نجحن في إعادة التأكيد على حقوق 

وفي . )۸(متساوية للنساء والرجال في الديباجة 
للجمعية العامة لألمم المتحدة عام  الجلسة االفتتاحية

، أعدت المندوبات خطاباً مفتوحاً إلى نساء ۱۹٤٦
نه، داعيات النساء إلى استغالل وعود العالم وألقي

 .وأهداف االمم المتحدة

وطبقاً لسلسلة كتاب األمم المتحدة االزرق، المجلد 
السادس عن األمم المتحدة وتحسين أوضاع 
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فإن جهود األمم المتحدة التي تركز على : )۹(النساء
المساواة وتقدم حقوق المرأة يمكن تقسيمها إلى 

 -۱۹٦۲(قانونية للمساواة تأمين أسس : أربع فترات
، واالعتراف  بدور النساء في التنمية )۱۹٤٥

، وعقد األمم المتحدة للنساء )۱۹۷٥ – ۱۹٦۳(
، ونحو المساواة والتنمية ) ۱۹۸٥ – ۱۹۷٦(

 .)۱۰() إلى اآلن -۱۹۸٦(والسالم 

األسس : ۱۹٦۲إلى  ۱۹٤٥التطورات من 
 .القانونية للمساواة

قتصادي ، أنشأ المجلس اال۱۹٤٦في عام 
مفوضية وضع "واالجتماعي لألمم المتحدة 

واعتبر أنها لجنة فرعية  من لجنة حقوق ". النساء
اإلنسان، وعلى الرغم من ذلك فإن الرئيسة األولى 
لهذه اللجنة الفرعية نجحت في إنشاء المفوضية 
ككيان مستقل، وبدأت أنشطتها بهذه الصفة في عام 

كبرى التي وكانت أول المهام ال.  )۱۱( ۱۹٤۷
هو القيام بأول " مفوضية وضع النساء"تضطلع بها 

استبيان عن وضع حقوق النساء والذي بدأته 
وقد أجابت أربعة . عصبة األمم قبل عشر سنوات

وسبعون حكومة على االستبيان، بعضها لم يكن 
عضواً في األمم المتحدة، وقد أظهرت الردود على 

حقوق النساء : االستبيان أربعة مناطق اهتمام أولية
السياسية، والحقوق القانونية للنساء، وحقوق النساء 
والفتيات في التعليم والتدريب، والحياة المهنية 

 .)۱۲(للنساء 

االعتراف بدور :  ۱۹۷٥ – ۱۹٦۳تطورات 
 النساء في التنمية

ركزت الفترة الثانية لجهود األمم المتحدة المتعلقة 
اهتمام تلقى بمساواة النساء على التنمية، وهو 

اهتماماً أكبر في الفترة الثالثة من تاريخ األمم 
يناقش في " (عقد النساء"المتحدة وحقوق النساء، و

، وتركزت طاقة النسوية العالمية في )الجزء التالي
. بداية السبعينات على مقترحات وخطط هذا العقد

وظهر تيار جديد في السبعينات وهو أال تعامل 
للتشريع،  موضوعاتن مجرد النساء فقط على أنه

وبتحديد الذكرى . )۱۳( وناشطات كفاعالتبل أيضاً 
مفوضية وضع "السنوية الخامسة والعشرين لـ 

أنه  ۱۹۷٥، أعلنت الجمعية العامة عام "النساء
وكان الهدف من ذلك تركيز ". العام الدولي للنساء"

االهتمام على وضع النساء داخل األمم المتحدة وفي 
عضاء وقد أعدت اللجنة والجمعية العامة الدول األ

وركزت . أجندة ثالثية لتحسين أوضاع النساء
األجندة على الدعوة للمساواة بين الرجال والنساء، 
واالعتراف بإسهامات النساء في التنمية، 
واالعتراف بإسهامات النساء المتزايدة في تعزيز 

ومن ضمن الموضوعات التي . )۱٤(السالم في العالم
ت كان االهتمام العام بالطعام والمياه وتنمية ظهر

 .السكان

، قررت الجمعية العامة عقد ۱۹۷٤وفي عام 
 -المؤتمر العالمي للنساء في المكسيك في حزيران

وقد ولد هذا سيل من . ۱۹۷٥يوليو  -تموز/ يونيو 
. )۱٥(الفعاليات والمبادرات المتعلقة بقضايا النساء

التحضير  وكشف البحث عن معلومات أثناء
للمؤتمر أن هناك قصوراً واسع النطاق في 
الحصول على البيانات والمعلومات ومحدودية 
تحليل قضايا النساء، وكرد مباشر على هذه 

والتي صيغت " خطة العمل العالمية"التجربة فإن 
في هذا المؤتمر ناقشت الحاجة إلنشاء آليات وطنية 

ت للدعوة لتحسين أوضاع النساء وقدمت إرشادا
 .لتحسين أوضاع النساء

إنشاء آليات "ودعت خطة العمل العالمية إلى 
وطنية مثل لجان أو مكاتب للنساء كوسائل لإلسراع 

وهذة اآللية . في تنفيذ الخطة على المستوى الوطني
يفترض أن تدرس أوضاع النساء لتطوير السياسات 
وصياغة البرامج والتوصيات التشريعية، أي تترجم 

طنية إلى حقائق معاشة في حياة األهداف الو
وصممت خطة العمل العالمية لترشد . )۱٦(" النساء

:  وتشجع المجتمع الدولي على تحقيق ثالثة أهداف
تحقيق المساوة النوعية الكاملة والقضاء على ) ۱(

إدماج النساء ) ۲(التمييز ضد النساء، و
اإلسهام )۳(ومشاركتهن الكاملة في التنمية، و
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وقد . )۱۷(ساء في تعزيز السالم العالمي المتزايد للن
دعى المؤتمر العالمي االول للنساء الحكومات 
لتطوير استراتيجيات وآليات للترويج للمشاركة 

 .المتساوية للنساء

عقد األمم :  ۱۹۸٥إلى  ۱۹۷٦التطورات من 
 المتحدة للنساء 

تمحورت جهود األمم المتحدة في الفترة الثالثة فيما 
عقد "لنوع االجتماعي حول يخص مساواة ا

وشهدت هذة الفترة عدة مؤتمرات مهمة ". النساء
اتفاقية إلغاء كافة "عن مساوة النساء وكذلك إصدار 

، والتي )۱۸(۱۹۷۹في " اشكال التمييز ضد النساء
. يشار إليها على أنها وثيقة حقوق النساء العالمية

وقد اعتمدت الجمعية العامة االتفاقية ودخلت حيز 
نفيذ بعد سنتين، وقد منح ذلك شرعية سياسية الت

متجددة  إلى قضايا المساوة بين الرجال والنساء 
وكذلك إلى حاجة الدول األعضاء لتبني تشريعات 

وأصبح موضوع . وسياسات لمكافحة التمييز
اآلليات الوطنية للمساوة موضوع ذي صلة، كونها 
. أدوات أساسية لتنفيذ هذة المهام والمسئوليات

راقب لجنة السيداو تطبيق االتفاقية، وتستفسر وت
بانتظام عن اآلليات أو الهياكل الوطنية الموجودة 
في الدول األعضاء وطبيعتها، ووصايتها، 

mandate ووظائفها، ومواردها، وقوتها وحجم
 . )۱۹( ظهورها

وقد استضافت كوبنهاجن المؤتمر النصفي عام 
ف في منتصف عقد النساء، وذلك للوقو ۱۹۸۰

وأشاد . على التطور في تطبيق خطة العمل العالمية
المؤتمر بالتطور المحرز في السعي لتحقيق 
األهداف التي صيغت في مكسيكو سيتي وخاصة 

وعلى . اعتماد الجمعية العامة التفاقية السيداو
الرغم من ذلك أشار المشاركون إلى الفرق بين 

حقيقية الحقوق الممنوحة قانوناً للنساء والممارسة ال
وأبرز المؤتمر ثالثة مجاالت تحتاج . لهذه الحقوق
المساواة في فرص الحصول على : إلى اهتمام

التعليم، وتحسين فرص العمل والخدمات الصحية 
 .)۲۰(المناسبة 

وأشار برنامج عمل المؤتمر إلى عدد من العوامل 
التي تفسر النتاقض بين الحصول القانوني على 

وقد . مية لحقوق النساءالحقوق والممارسة اليو
تضمنت قائمة العوامل قصور مشاركة الرجال في 
تحسين وضع النساء، وقلة الموارد، وقلة وعي 

بشكل واضح  وربط المؤتمر. )۲۱(النساء بحقوقهن 
. بين األزمة االقتصادية العالمية وبين وضع النساء

وتم تشجيع الحكومات على وضع أهداف محددة 
وقد تضمن برنامج . )۲۲( دللنصف الثاني من العق

عمل كوبنهاجن نداء إلجرءات وطنية أقوى لتأمين 
وحماية ممتلكات النساء، وميراثهن، وحضانة 
األطفال، وحقوق الجنسية وتم تشجيع الحكومات 

 . )۲۳(على إنهاء الصور النمطية عن النساء

وقد انتهى عقد النساء بالمؤتمر الثالث للنساء، الذي 
مؤتمر "ويشار عادة إلى . ۱۹۸٥عقد في نيروبي 

على أنه ميالد للنسوية العالمية، بناء على " نيروبي
التضامن بين حركة النساء العالمية التي اتحدت 
خلف األهداف المشتركة للمساوة، والتنمية، 

وقد تضمن المؤتمر اعترافاً بأن المجتمع . والسالم
وفي . الدولي لم ينجح في تحقيق أهداف كوبنهاجن

 ۱٥۷أسبوعين من المفاوضات، وافق ممثلو نهاية 
دولة على تبني مخطط حول قضايا النساء، ولذلك 
بدأ مؤتمر نيروبي بوصاية وطيف استراتيجيات 

استراتيجيات " جديدة، صيغت في وثيقة مسماة 
 "نيروبي المستقبلية 

The Nairobi Forward- Looking 
Strategies وقد نصت الوثيقة على التالي ،

" و )۲٤(" كل القضايا هي قضايا للنساء. ".....
قدمت الوثيقة بطرق متعددة نقطة تحول في تاريخ 

هذه الوثيقة تنظر للنساء . النساء في األمم المتحدة
كمثقفات، وصانعات سياسات، ومتخذات قرار، "

" ومخططات، ومساهمات ومستفيدات من التنمية
دة وتلزم كالً من الدول االعضاء ونظام األمم المتح
أن يأخذ هذا بعين االعتبار في السياسة والتطبيق 

كما ربطت بين التنمية وتحسين أوضاع . )۲٥(
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/ أهمية تطوير  النساء، باإلضافة إلى ذلك كررت
 . إنشاء هياكل وطنية للدعوة والمساوة النوعية

وقد ركزت مجموعة من المؤتمرات الهامة في هذه 
 ۱۹۸٤ففي عام . الفترة على السكان والتنمية

دولة مؤتمر األمم  ۱۸۰حضر ما يقرب من 
وقد عقد ) مؤتمر القاهرة(المتحدة للسكان والتنمية 

وقد كان مؤتمر القاهرة هو . في القاهرة، مصر
المؤتمر الثالث في سلسلة مؤتمرات حول الزيادة 

في  ۱۹۷٤وذلك بعد مؤتمر (السكانية العالمية 
، )في مكسيكو سيتي ۱۹۷٥بوخارست ومؤتمر 

ميز هذا المؤتمر بحضور أكبر عدد من وت
وبالرغم . المنظمات غير الحكومية لحقوق النساء

من أن المؤتمر ركز عامة على الزيادة السكانية 
المتصاعدة وتأثيرات ذلك، إال أنها أولت تركيزاً 

 . خاصاً على تمكين النساء

إلى اآلن، المساوة والتنمية  ۱۹۸٦التطورات من 
 والسالم 

نحو "حلة من جهود األمم المتحدة وهذه المر 
تناولت قضية العنف ضد " المساوة والتنمية والسالم

النساء، وركزت على التغيرات البنيوية في اآلليات 
الثنائية والمتعددة األطراف المختصة في الدعوة 

 . للمساوة النوعية

وعقدت خالل هذةالمرحلة عدة فعاليات جديرة 
الداخلي لألمم االصالح والتطور ) ۱: (بالذكر

) ۲(المتحدة بخصوص آليات مساواة النساء، 
تقديم إدماج النوع االجتماعي ) ۳(مؤتمر بكين، 

) ٤(كاستراتيجية جديدة للدعوة لحقوق النساء، 
وتنمية وتطوير نظم التمويل داخل األمم المتحدة 

 .لمشروعات النوع االجتماعي

، بدأت االمم المتحدة سلسلة ۱۹۸٦وبدءاً من عام 
من التغيرات البنيوية المتعلة بالدعوة لحقوق 

" مفوضية وضع النساء"فتوسع اختصاص . النساء
ليشمل الدعوة للمساواة والتنمية  ۱۹۸۷في 

والسالم، إلى جانب مراقبة تطبيق استراتيجيات 

وقد أولت المفوضية موضوع . نيروبي المستقلة
اآلليات الوطنية أهمية من خالل جلستيها في 

، ۱۹۹۱عام  ۳٥والجلسة  ۱۹۸۸في  ۳۲الجلسة 
) DAW" (تحسين أوضاع النساء"ولعب قسم 

دوراً حيوياً في تعزيز انتشار اآلليات الوطنية 
وتوصلت ورشة عمل قسم . للمساوة النوعية

في جنيف حول إدماج " تحسين أوضاع النساء"
اآلليات الوطنية ممكن إن "النوع االجتماعي إلى إن 

التي ينفذ من خاللها إدماج  تكون اآللية االساسية
 .)۲۸("النوع االجتماعي

قام قسم تحسين أوضاع النساء  ۱۹۹۸في عام 
بالتعاون مع المفوضية االقتصادية ألمريكا الالتينية 

والكاريبي بعقد اجتماع للخبراء حول اآلليات  
هدف هذا االجتماع إلى . الوطنية للمساواة النوعية

سية المتعلقة تيسير فهم أفضل للعوامل المؤس
في اآلليات الوطنية وكيف يمكن أن ) المتضمنة(

تستخدم لتنتج توزيع موارد وسياسات أكثر كفاءة 
وأوصت مجموعة الخبراء ضمن  . وأكثر فعالية

أشياء اخرى أن تصدر األمم المتحدة مطبوعة 
وقد " لتقوية اآلليات الوطنية " الممارسات الجيدة 

جتماعي ودمقرطة إدماج النوع اال" تم ذكر كتاب 
" الدولة؟ اآلليات المؤسسية لتحسين أوضاع النساء 

 .كمنتج لهذة التوصية

وكذلك عقد المؤتمر الرابع للنساء في بكين عام 
وقد طور خطة عمل تناولت اثني عشر  ۱۹۹٥

. منطقة حساسة تؤثر على النساء والطفلة األنثى
وقد أسهم هذا االجتماع بشكل كبير في  المساواة 

وعية العالمية من خالل التركيز على دور الن
اآلليات الوطنية في الدعوة إلى حقوق المساواة 

 .وكذلك ركزت على العنف ضد النساء

  ۱۹۹٥بكين 

خطة عمل بكين صدرت في المؤتمر العالمي 
الرابع للنساء وقد وفرت الطاقة للتطور في عدة 

 .قضايا بما فية موضوع العنف ضد المرأة
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ارات المتبناة سابقاً في خطة عمل وقد دمجت القر
أعلنت أنها " خطة عمل بكين"ورسالة . متناسقة

خطة لتمكين النساء، وترمز خطة العمل إلى انتقال 
من التأكيد على التركيز فقط على المساواة وإلغاء 
التمييز نحو أهداف أرحب في التمكين ومشاركة 

وقد . النساء الكاملة في السياسات واتخاذ القرار
المساواة مع الرجال في ثقافة ومجتمع "فترض أن ا

والنساء يجب إن يكمنن وذلك . ليس كافياً " ذكوري
للمشاركة بآراءهن في صنع السياسات وتطوير 

" المجتمع ولترتيب أولوياتهن طبقاً لقيمهن المتوارثة
وقد كان هذا المؤتمر أكبر اجتماع لألمم المتحدة 

مندوب من  ٦۰۰۰إلى اآلن وبلغ عدد المشاركين 
مندوب من منظمات  ٤۰۰۰دولة وأكثر من  ۱۸۹

صحفي  ٤۰۰۰غير حكومية معترف بها و
وإعالمي وقد صدرت خطة عمل بكين بموافقة 

 . دولة باإلجماع ۱۸۹

أحد االهداف الرئيسية في خطة عمل بكين هي 
وهي توقر " إلغاء كافة أشكال العنف ضد النساء"

العنف المتعلق التقييم للموقف العالمي المتعلق ب
وبعد ذلك . بالنوع االجتماعي من منظور النساء

فصلت اثنى عشر قضية حساسة ووضعت أهداف 
استراتيجية ومقترحات لتحقيق تحسينات في هذة 

 . القضايا

الفقر، والتعليم، والتدريب، : والقضايا تتضمن
والصحة، والعنف ضد النساء، والنزاع المسلح 

القرار، واآلليات  واالقتصاد، والسلطة، واتخاذ
المؤسسية، وحقوق اإلنسان، واإلعالم، والبيئة 

 . والطفلة األنثى

باالضافة إلى إبراز قضية العنف ضد النساء، قدم 
مؤتمر بكين احد اللحظات المحددة في النظرية 
والتطبيق في المساواة النوعية وذلك بتقدم مفهوم 

وهذا المفهوم يغرف " إدماج النوع االجتماعي"
ور الرئيسي في اآلليات الوطنية كوحدة تنسيق الد

دعم "سياسات داخل الدولة ومهمتها االساسية هي 
اإلدماج واسع المدى لمنظور النوع االجتماعي في 

وهذا المفهوم انتشر بسرعة . كل مجاالت السياسات
 . في منظمات دولية أخرى في ظل انعقاد المؤتمر

متحدة وفي أعقاب مؤتمر بكين، راجعت االمم ال
 وضع لمفوضية مرة أخرى الشروط المرجعية

النساء لتدرج إدماج النوع االجتماعي كاستراتيجية 
 . أساسية في تحقيق المساواة النوعية

والتزمت الحكومات التي تبنت خطة عمل بكين أن 
تدمج منظور النوع االجتماعي في ممارساتها 

 .وسياساتها، والتخطيط، واتخاذ القرار بشكل فعال

 /دت خطة عمل بكين على أهمية آليات النساء أك
النوع االجتماعي وأن تضطلع بمسئولية أولية في 
تأكيد تضمين النوع االجتماعي في السياسات 

. ۳۸والبرامج وخطط الحكومة على كافة المستويات
والقسم التالي يحدد الفقرات ذات الصلة في خطة 
 عمل بكين التي تتناول اآلليات الوطنية لتحسين

 . أوضاع النساء

تعتبر اآللية الوطنية لتحسين أوضاع النساء هي 
وحدة تنسيق السياسة داخل الحكومة ومهمتها 
األساسية هي دعم الحكومة في إدماج النوع 
االجتماعي في كل المجاالت، والسياسات، 
 والشروط الضرورية للتنفيذ الفعال لآلليات الوطنية 

الوجود في أعلى مكان ممكن في  )۱
 . كومة، وتحت سلطة أحد وزراء الحكومةالح

 -اآللية المؤسسية أو العمليات التي تيسر )۲
التخطيط غير المركزي والتطبيق  -بقدر اإلمكان

والمتابعة، برؤية تضمن المنظمات غير الحكومية 
إلى  ومنظمات المجتمع من منظمات قاعدية

 . مستويات أعلى

موارد كافية فيما يتعلق بالميزانية  )۳
 .المهنية والقدرات

فرصة للتأثير على التنمية في كل  )٤
 .سياسات الحكومة
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وتعتبر مهمة إدماج النوع االجتماعي التركيز 
الرئيسي لآللية المؤسسية، وهي مشروحة بشكل 
أكثر تفضيال في ثالثة اهداف استراتيجية، الهدف 

مصاغان كخطوات  H2والهدف الثاني  H1األول 
دف الثالث يهدف تتخذ من قبل الحكومات، بينما اله

إلى خدمات إحصائية وطنية وإقليمية وعالمية 
والتعاون الحكومي وهيئات االمم المتحدة مع 

وفيما يلي نقاط أساسية . منظمات التوثيق والبحث
 : حول كل هدف

  ۱Hالهدف االستراتيجي 

 .إقامة أوتقوية آليات وطنية وأجهزة حكومية أخرى

قام اآلليات استناداً إلى التزام سياسي قوي، ت 
الوطنية إن لم تكن موجودة، وتقوى حسب الوضع 
المناسب في اآلليات المتواجدة بالفعل وذلك لتحسين 
أوضاع النساء في اعلى مستوى ممكن من 

ويجب أن تحدد االختصاصات والسلطات . الحكومة
 بوضوح 

وتعد العناصر الحاسمة للتاثير على السياسات هي 
والكفاءة للتأثير في مثل الموارد المناسبة والقدرة 

هذه السياسات، باإلضافة إلى صياغة ومراجعة 
التشريعات، باإلضافة إلى قيامها بتحليل السياسات، 
والمناصرة والدفاع واالتصاالت والتنسيق ومتابعة 

 . التطبيق

  H2الهدف االستراتيجي الثاني 

تضمين منظور النوع االجتماعي في التشريع 
 .تبرامج والمشروعاوالسياسة العامة وال

السعي للتأكد قبل اتخاذ القرار من القيان بتحليل  
وأن تمنح . آثرهه على النساء والرجال، بالترتيب

كل الوزارات االختصاص لمراجعة السياسات 
والبرامج من منظور النوع االجتماعي، وفي ضوء 
خطة العمل، وأن توضع مسئولية التطبيق في هذا 

تويات الممكنة، وأن االختصاص في أعلى المس
أو تقوى لجنة تنسيق بين الوزارات للقيام /تنشأ و

بهذا االختصاص وأن يراقب التطور، وأن تشبك 
 .اآلليات ذات الصلة

  H3الهدف االستراتيجي الثالث 

إنتاج وتوزيع بيانات ومعلومات النوع االجتماعي 
   للتخطيط والتقييم

د تم ضمان أن االحصائيات المتعلقة باألفراد ق
جمعها، وتجميعها، وتحليلها وعرضها مصنفة 
بالنوع والسن، وأن تعكس المشكالت 
والموضوعات واألسئلة التي تتعلق بالنساء 

 ۳۹.والرجال في المجتمع

  ۲۰۰۰ ٥+بكين 

، عقدت الجمعية العامة الجلسة ۲۰۰۰في عام 
الخاصة الثالثة والعشرين لتقييم التطور القائم في 

ن، وذلك مع تركيز خاص تطبيق خطة عمل بكي
 على االلتزام بإنشاء آليات وطنية للنساء 

 

المراجعة الدولية األولى  ٥+وقد قدمت بكين 
للتحديات والنجاحات التي واجهتها اآلليات الوطنية 

وأعادت الجلسة الخاصة التأكيد . حتى ذلك الوقت
على أهمية تطوير آليات وطنية فعالة وقوية وسهلة 

و أكد  ٤۰.حسين أوضاع النساءالوصول إليها لت
اإلعالن السياسي ووثيقة المخرجات وهما نتائج 

أن خطة عمل بكين تبقى المرجعية ) ۲۳(الجلسة 
لاللتزام الحكومي لتحسين أوضاع النساء والمساواة 

وأعادت وثيقة المخرجات التأكيد على  ٤۱. النوعية
دور اآلليات الوطنية كإطار مؤسسي له المسئولية 

 ٤۲.لقيادة عملية التحول نحو مساواة أعظم األولى

) DAW(وقد عقد قسم تحسين أوضاع النساء 
دور اآلليات الوطنية في "جلسة استشارات حول 

،لمتابعة التطور الذي حدث في الخمس ٥+"بكين 
 ۲۰۰۰سنوات السابقة، وكشفت الجلسة أنه في عام 

آلية وطنية حول العالم، وقد عكس  ۱٦۱تم إنشاء 
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رغبة الحكومات في المشاركة في إقامة الرقم  
آليات النساء، وأبرزت االستشارة أنه بمجرد أن 
تنشأ اآلليات فإن التحدي هو بناء كيان سهل االدراة 

وقد كشف تبادل الخبرات . وفعال ومتناسق
الخبرات وجود تحديات وقضايا ذات اهتمام 

 .مشتركة عند تطبيق خطة عمل بكين

منها أهمية التشاور  وقد برزت موضوعات مهمة،
مع المجتمع المدني لتحيقيق استدامة وشرعية 

تم (وتوضيح االختصاصات . اآلليات الوطنية
اإلشارة إلى أن معظم اآلليات الوطنية مثقلة بالعمل 

، التمويل )وغير قادرة على تحقيق أجندتها
نقص التمويل من قبل (وموضوعات الميزانية 

، )ولة من المانحينالحكومة أدى إلى قيام برامج مم
نقص االلتزام السياسي، الحاجة إلى قدرات أفضل 
في المراقبة والتقييم، التحديات المتعلقة باستدامة 

 ُ  . اآلليات الوطنية، وتوزيع البيانات مقسمة نوعيا

) DAW(قام قسم تحسين أوضع النساء  ۲۰۰٤في 
بمراجعة التطورات والمشاكل في اآلليات الوطنية 

 ۱۳٤وقد جاءت اإلجابات من . اءالخاصة بالنس
دولة عن تطبيقهم لخطة عمل بكين وبعض 

 : التحديات التي ظهرت تضمنت 

عوائق بشرية ومالية، القدرات الضعيفة لآلليات 
الوطنية، ضعف التنسيق بين الوزارات وأجهزة 
الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وحركات 
النساء، االختصاصات غير الواضحة، والتالعب 
السياسي من قبل الحكومات والقادة، وغياب 
المعلومات المقسمة بحسب النوع االجتماعي، 
والتنافس على الموراد، وإضعف الحركة النسوية، 
وظهور اقتصاديات السوق الليبرالية والفكر 

هذه النقاط تكرر العديد من  ٤۳.االجتماعي المحافظ
التحديات المتشابهة التي برزت في جلسة بكين 

+٥. 

  ۲۰۰٥  ۱۰+بكين 

عقدت المراجعة العشرية لخطة عمل بكين في 
الجلسة التاسعة واألربعين لمفوضية وضع النساء 

وأتاحت هذة الجلسة المتابعة والمراجعة . في نيورك
ونقد التطور الحادث في آليات النساء الوطنية، في 

 .۱۹۹٥العقد السابق بدءا من 

تي ذكرت في وتم إعادة إبراز العقبات والتحديات ال
، وعلى الرغم من ۲۰۰۰في عام  ٥+جلسة بكين 

ذلك تم إبراز عدةإنجازات منها زيادة انتشار 
. وتطوير اآلليات الوطنية لتحسين أوضاع النساء

أنشأت معظم الحكومات آليات  ۲۰۰٥في عام 
وطنية أو حسنت اآلليات الموجودة وتبنت سياسات 

ي وف. مساواة نوعية وطنية وخطط عمل وطنية
كثير من الدول، أحدثت اآلليات الوطنية تقدماُ 
ملحوظاً، وأظهرت فهماً أكبر للهياكل الفعالة 
واالستراتيحيات واالقترابات، وإضافة إلى ذلك 
أظهرت اآلليات الوطنية قدرتها على تطوير كيان 

 ٤٤.متنامي من الممارسات الجيدة

 إعادة هيكلة آلية االمم المتحدة للنوع االجتماعي 

ية األمم المتحدة للنساء والنوع االجتماعي ضعيفة آل
ومن الواضح أنه في أي . ومجزئة وضئيلة التمويل

نقاش عن كيفية تنظيم اآللية، يجب أن يبنى على 
النوع / الوظائف التي ستقوم بها آلية النساء 

وتحتاج اآللية أن تقوم بالدفاع . االجتماعي
واالبتكار،  بالتطبيق والمناصرة والمراقبة وأن تدفع

وأن تسهم في إدماج النوع االجتماعي في األمم 
وعند الحديث عن التطبيق واالبتكار، . المتحدة ككل

النوع االجتماعي يجب أن تستطيع / فإن آلية النساء 
طرح الموضوعات والقيام بها المتعلقة بتمكين 
النساء والمساواة النوعية، التي ال تقوم بها هيئات 

هذا يطبق على كل من مستوى االمم المتحدة و
 ٤٥ .السياسة ومستوى التطبيق

، تم إقتراح إنشاء هيئة أمم متحدة  ۲۰۰٦في نوفمبر 
جديدة، في تزامن مع مبادرة إصالح األمم المتحدة، 
تمتالدعوة إلى إصالح الجهاز المعني بالمرأة التابع 

 .  لألمم المتحدة
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وضمن الدعوات التي طرحت كان هناك دعوة 
تعمل " هيئة للنساء"ال الهيئات الموجودة بـ الستبد

كجهاز مهتم بالنوع االجتماعي داخل االمم المتحدة، 
وفيما يتعلق بالقوة السياسية واالستراتيجية، هناك 

دعاوي أن تكون الهيئة الجديدة يترأسها نائب 
األمين العام، وأن تتكون في كل دولة بالخبرات 

قدم المساعدة التي للقيام بالبرامج المستهدفة، وأن ت
تطلبها الحكومات ونظام األمم المتحدة لتطبيق 

النوع االجتماعي في السياسات والخطط والبرامج 
وهؤالء الداعين لهذة الهيئة الجديدة . بفاعلية

يطلبون من األمم المتحدة أن تدفع في اتجاة التزام 
أكبر بقضايا النساء بخلق جهاز مستقل قادر على 

تركيز اهتمامه على تطوير آليات مراقبة التطور و
 . تحسين أوضاع النساء

ويكون من ضمن أهداف الهيئة الجديدة تقوية هيكل 
 المساوة النوعية الحالي، 

وتضمين المكاتب الثالثة التي تعمل على النوع 
االجتماعي في جهاز واحد، وذلك بدمج صندوق 

وقسم )  UNIFEM(األمم المتحدة للتنمية النساء 
ومكتب المستشار ) DAW(ضاع النساء تحسين أو

). OSAGI( الخاص لقشايا النوع االجتماعي 
وحاليا فإن قضايا النساء متناثرة بين أجهزة االمم 

وهي األجهزة الثالث السابقة باإلضافة , المتحدة
إلى المعهد الدولي للبحوث والتدريب لتقدم النساء 

)INSTRAW  ( وصندوق األمم المتحدة للسكان
 )UNFPA .( ومازالت الدعوة لهيئة للنساء في

 .االمم المتحدة محل تطوير

 

 : الخالصة 

وسعت وأعيدت هيكلة اآلليات  ۱۹۹٥منذ عام 
وعلى الرغم من محاولة الممارسات . الوطنية

الجيدة، اال أن عدداً من التحديات مازال يواجه 
آليات النساء الوطنية وتطبيق إجراءات الدعوة 

 .اءلتحسين اوضاع النس

ومع ازدياد الوعي، فإن آليات جديدة ومحسنة 
تظهر على مستوى العالم ونأمل أن يؤدي هذا إلى 
أبنية وآليات أكثر استدامة واستقاللية وفعالية على 
المستويين العالمي والوطني لتحسين أوضاع 
النساء، هذه اآلليات يمكن أن تنجز  نتائج أكبر نحو 

على الرغم من . ةالحماية والدعوة للمساوة النوعي
ذلك لمناقشة كفاءة هذه اآلليات يجب أن نقيم، 
نستقبال الدول تحتاج أن تتخذ خطوات لتعديل 
وتقوية اطار السياسات واآلليات لمواجهة هذة 

 .التحديات

من الواضح ان األمم المتحدة قد لعبت دوراً هاماً 
في توفير السياسات واألطر واإلرشاد والدعم أثناء 

وأهمية تقوية . يات على مستوى الدولتطوير اآلل
أبنية المساواة النوعية واالتزام المستمر بتطويرها، 
يمكن أن نجد صداه في كلمات األمين العام السابق 

 ":كوفي أنان"

أحث المجتمع الدولي على تذكر أن الدعوة للمساواة 
النوعية ليست مسئولية النساء فقط، إنها مسئوليتنا 

متنا دراسة بعد دراسة أنه لذلك، عل... جميعاً 
التوجد وسيلة للتنمية أكثر فعالية من تمكين النساء، 
والتوجد سياسة أخرى قادرة على زيادة اإلنتاجية 
. االقتصادية أو للتقليل من وفيات األطفال واألمهات

ال توجد سياسة أخرى قادرة على تحسين التغذية 
وتحسين الصحة بما فيها مرض نقص المناعة 

، التوجد سياسة أقدر على منع )االيدز(بة المكتس
. النزاعات أو إنجاز المصالحة بعد انتهاء النزاع

وأياً ما كانت الفوائد الحقيقية من االستثمار في 
النساء، تبقى الحقيقة األهم أن النساء أنفسهن لهن 
حق العيش بكرامة وبحرية في مأمن من الحاجة 

 ٤٦.والخوف

 

 : المراجع

ري آن فرانكس، طالبة نود أن نشكر ما )۱
سابقة ببرنامج حقوق االنسان في كلية هارفارد 



 

  شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين

  ۲۹الملف 

 

۲٥ 

 الفهرس

 

فقد عملت في . للحقوق، لمساعدتها في البحث
مشروع اكبر على هذا الموضوع في عام 

وقد أشرفت رشيدة مانجو على هذا . ۲۰۰٦،۲۰۰٥
 .المشروع

اآلليات والنساء في ) ۲۰۰۰. (ماما أ )۲
الوطنية رقم نحو تحليل، سلسلة اآلليات : افريقيا 

 افريقيا غانا  –، شبكة العالم الثالث ۱

دور اآلليات ) ۲۰۰۰(اوغي ابوجي اي  )۳
الوطنية في تطبيق خطة عمل بكين، سلسلة اآلليات 

) غانا (شبكة العالم الثالث، افريقيا  ۲الوطنية رقم 
۱٤  

حيكا بيتيال، تطبيق النوع االجتماعي في  )٤
، ۲المتحدة، قصة النساء واالمم: االجندة العالمية 
 بدون تاريخ  –اسطوانة مدمجة 

  ٥المرجع السابق  )٥

  ٦المرجع السابق  )٦

  ۷المرجع السابق  )۷

، بيتيال أشار ۱۰-۹المرجع السابق من  )۸
مساعدات مندوب  ۲مندوبة و ۱٤إلى أن هناك 

النساء والتنمية واالمم  –وانظر ديفاكي جاين 
دار . ستين عام نحو المساواة والعدالة: المتحدة 

  ۲۰۰٥ر جامعة انديانا نش

األمم المتحدة وتحسين أوضاع النساء  )۹
قسم المعلومات العامة، : نيورك  ۱۹۹٥-۱۹٤٥

سلسة كتاب االمم المتحدة  ۱۹۹٥االمم المتحدة، 
  ٦االزرق، العدد 

 ۹بتيال،  )۱۰

  ۱۳المرجع السابق  )۱۱

  ۱۹المرجع السابق  )۱۲

  ۲۹المرجع السابق   )۱۳

متوفر على االنترنت  )۱٤
www.un.org/womenwatch/daw/csw

 60yrs/cswbriefhistory.pdf 

  ۳۰بتيال  )۱٥

كريستين بارتجام، قانون حقوق اإلنسان  )۱٦
غير  –الدولي، وضع النوع االجتماعي، مصر 

 معروف التاريخ 

المؤتمرات  –قسم تحسين اوضاع النساء  )۱۷
متوفر على . ۱۹۹٥-۱۹۷٥بع العالمية للنساء االر

االنترنت 
www.un.org/women/daw/followup/s

 ession/presskit/hist/htm 

اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد  )۱۸
رنت المرأة، المعلومات المتوفرة على االنت

www.un.org/womenwatch/daw/ced
aw 

 معلومات من مجلس اوروبا   )۱۹

انظر   )۲۰
swww.un.org/women/daw/followup/

ession/presskit/hist/htm  اخر زيارة
 ۲۰۰٦ مارس

 انظر المرجع السابق  )۲۱

  ۱۷برتيجام  )۲۲

 المرجع السابق  )۲۳

۲٤(   
www.un.org/women/daw/followup/s

ession/presskit/hist/htm  اخر زيارة
 ۲۰۰٦ مارس

 ٤٥بيتيال  )۲٥

  ۸جاين  )۲٦

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw60yrs/cswbriefhistory.pdf�
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw60yrs/cswbriefhistory.pdf�
http://www.un.org/women/daw/followup/session/presskit/hist/htm�
http://www.un.org/women/daw/followup/session/presskit/hist/htm�
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw�
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw�
http://www.un.org/women/daw/followup/session/presskit/hist/htm%20اخر%20زيارة%20مارس%202006�
http://www.un.org/women/daw/followup/session/presskit/hist/htm%20اخر%20زيارة%20مارس%202006�
http://www.un.org/women/daw/followup/session/presskit/hist/htm%20اخر%20زيارة%20مارس%202006�
http://www.un.org/women/daw/followup/session/presskit/hist/htm%20اخر%20زيارة%20مارس%202006�
http://www.un.org/women/daw/followup/session/presskit/hist/htm%20اخر%20زيارة%20مارس%202006�
http://www.un.org/women/daw/followup/session/presskit/hist/htm%20اخر%20زيارة%20مارس%202006�
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  ۱٦-۱٥، انظر بيتيال ٥برتيجام  )۲۷

 المرجع السابق  )۲۸

 المرجع السابق  )۲۹

 المرجع السابق  )۳۰

  ٤راي، )۳۱

  ٦۰بيتيال  )۳۲

 ٦۱بيتيال، )۳۳

  ٥۹بيتيال، )۳٤

دور اآلليات الوطنية في الدعوة للمساواة  )۳٥
تقرير اجتماع الخبراء . النوعية وتمكين النساء

EGM /۳۱التقرير،  ۲۰۰٤/ة اآلليات الوطني 
  ۲۰۰٥،٦يناير 

  ٦انظر برتجام  )۳٦

  ۲۰-۱۹، برتجام ٦۱بيتيال  )۳۷

  ۱٤صفحة ) ۲۰۰۰(اوفي ابوجي  )۳۸

مؤتمر االمم . قسم تحسين اوضاع النساء )۳۹
 متوفر على االنترنت . المتحدة للنساء

www.un.org/women/daw/beijing/pla
 tform/institu.htm#object 

عملية بكين . قسم تحسين اوضاع المرأة )٤۰
: وما بعدها متوفر على االنترنت  ٥+

www.un.org/women/daw/followup/b
 eijing_5.htm 

: ت متوفر على االنترن )٤۱
www.un.org/women/daw/followup/r

 ess233e.pdf 

تقرير االستشارات حول دور اآلليات  )٤۲
، المتابعة وتحديد االجندة ٥+الوطنية في بكين 

متوفر على االنترنت  
www.un.org/women/daw/news/con

sultation/html 

٤۳( EGM / في  ۲۰۰٤/اآللية الوطنية
االنجازات : الدعوة للمساوة النوعية وتمكين النساء 

 ۲۰۰٥يناير  ۳۱الفجوات والتحديات للمستقبل،
: متوفر على االنترنت 
www.un.org/women/daw/egm/natio

2004/docs/background% nalm
20paper%20rev.Rj%2012.12.04.pd

f  

 -من الوفد النرويجي لألمم المتحدة )٤٤
خطاب من السفير يوهان لوفالد عن مراجعة 

االمم المتحدة يجب أن تقوم بإدماج : االختصاص 
متوفر على  ۱/٦/۲۰۰٦النوع االجتماعي 

-www.norway
un.org/norwegionstatements/plenar
ymeetings/2006060/gender_manda

 tereview.html 

األمين العام السابق لألمم المتحدة كوفي  )٤٥
اء احتفاالً بعشر أنان في افتتاح مفوضية وضع النس

بيان    ۱۰+سنوات لمراجعة خطة بكين، بكين 
صحفي  

WWW.un.org/news/press/docs/200
 5sgsm9738.doc.htm 

http://www.un.org/women/daw/beijing/platform/institu.htm#object�
http://www.un.org/women/daw/beijing/platform/institu.htm#object�
http://www.un.org/women/daw/followup/beijing_5.htm�
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http://www.un.org/women/daw/news/consultation/html�
http://www.un.org/women/daw/egm/nationalm�
http://www.un.org/women/daw/egm/nationalm�
http://www.norway-un.org/norwegionstatements/plenarymeetings/2006060/gender_mandatereview.html�
http://www.norway-un.org/norwegionstatements/plenarymeetings/2006060/gender_mandatereview.html�
http://www.norway-un.org/norwegionstatements/plenarymeetings/2006060/gender_mandatereview.html�
http://www.norway-un.org/norwegionstatements/plenarymeetings/2006060/gender_mandatereview.html�
http://www.un.org/news/press/docs/2005sgsm9738.doc.htm�
http://www.un.org/news/press/docs/2005sgsm9738.doc.htm�
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التطبيق الوطني التفاقية إلغاء كافة 
المفروض : شكال التمييز ضد النساءأ

 اقعوالو
 او والمراقبة الدولية لحقوق النساءر ادارانو

 

 الموجز

ثرت اتقافية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء أ
على التشريعات والقوانين عن المساواة النوعية 
حول العالم من خالل تنويعات من االجراءات، 

جهزتها أن تفعلها أتطبق الدول مبادىء االتفاقية في 
وتقدم ، الورقة لهذة المبادىء تعرض هذة. في الواقع

وكيف يمكن أن ، اللتزام الدول بهذة االتفاقية اً عرض
ضمن في القوانين الوطنية والسياسات وذلك تُ 

 .عملي ثرألتحقيق 

 مقدمةال

سأختبر اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
وإلٮة ، جراءاتهاإو ،طار معياري، مبادئهاإك) سيدوا(

 شامالً  اً قدم عرضأم ث .زمات الدولالمراقبة اللت
. لوضع قانون االتفاقيات على المستوى المحلي

وانتهى ببعض االفكار حول االستراتيجيات الفوق 
الالزمة لجعل سيداو فعالة   extra legalقانونية 

 .رض الواقعأعلى 

 عرض لمبادىء سيداو

كأول اتفاقية  ۱۹۸۱دخلت سيداو حيز النفاذ عام 
وأداة قانونية رئيسية تناقش  ،ليةنسان دوإق وحق

 . حاجات النساء بشكل نظامي وموضوعي

 ،تشرع سيداو مطالبات النساء بحقوقهن وبالمساوة
ن يستخدم لتعريف أوهي إطار قانوني ايجابي يمكن 

ن أو ،المبادىء للضمانات الدستورية لحقوق النساء
وأن تخصص سياسات نشطة  ،تفسر القوانين
يكمن تفرد . نقص التمييز وأن ،وداعمة للنساء

نجاز المساواة القانونية إسيداو في اختصاصها ب
 . االسمية فحسب بل المساوة في االعتبارات الحقيقية

وأن  ،باالعتراف بأن التمييز مصمم اجتماعياً 
والممارسات يمكن أن تكون  ،والسياسات، القوانين

ثر تمييزي ضد النساء وإن كان غير مقصود، ألها 
  proactiveتفاقية الطريق القتراب توضح اال

ذا كانت السياسات إوضاع النساء أمبادر لتحسين 
 طبقاً . والقوانين ال تميز بشكل سافر ضد النساء

لالتفاقية الحيادية ليس لها شرعية على الدول أن 
 .فعال ايجابية للحماية والدعوة لحقوق النساءأتقوم ب

ء على اختصاص عالمي تقريبا وذلك بنالها سيداو 
وهذا االختصاص العالمي يدحض . تصديق ۱۸٥

المساواة بين النساء والرجال يجب أاالدعاء القائل 
اصبح عدم التمييز مبدأ . أن تخضع للثقافة والتقإلٮد
  .في القانون الدولي العرفي

لجنة (شكال التمييز ضد المرأة ألجنة إلغاء كافة 
مراقبة االتفاقية ل هوهي الجهاز الذي أنشأت ،)سيداو

وتطبيق إرشادات اللجنة  ،اءضعالتزام الدول األ
 . رادة السياسيةمتعلق بالحكومات الوطنية واإل

ط��ار ق��انوني ايج��ابي ال يعن��ي م��نح حق��وق إوج��ود 
نها على الرغم من ذلك تضفي الش�رعية أإال  ،للنساء

نتقال النس�اء اعلى مطالبات النساء بحقوقهن ويسهل 
وتخلق  ،طاتلبات نشِ من مستفيدات سلبيات إلى مطا

المكتس�بات  هوق�د منح�ت ه�ذ. مساحات لق�درة النس�اء
وجهزت الس�احة  ،على الورق على المستوى الدولي

وه��و تطبي��ق اتقافي��ة س��يداو وب��اقي : للعم��ل الحقيق��ي
 . نسان على المستوى الوطنيليات حقوق اإلآ

المبادىء الرئيسة  للسيداو هي المساواة الموضوعية 
 .زام الدولةوعدم التمييز والت

ة الرس�يمة، االمساوة الموضوعية تختلف عن المس�او
فهي تخ�تص بالدول�ة وبت�أمين المس�اواة ف�ي الفرص�ة 

والترتيب�ات  ،والبرامج ،والسياسة ،من خالل القانون
 .المؤسسية
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 :ل إلى الحقوق من خاللووالمساوة في الوص

إلغاء كافة العقبات التي تمنع الوصول إل�ى  ) أ
  .الفرص

تاح�����ة إراءات ايجابيب�����ة وتأس�����ييس إج�����  ) ب
الشروط التي تتضمن اإلجراءات الخاص�ة 

الس��احة ب��ين / الملع��ب   levelؤقت��ة ل مال
من خالل المساوة  يضاً أالرجال والنساء، و
النس��اء المخرج��ات  تم��نحف��ي النت��ائج الت��ي 

التعل���يم والتوظي���ف (والفوائ���د األجتماعي���ة 
 . سس متساوية مع الرجالأعلى ) الخ 

اتفاقي���ة ف���إن ة الموض���وعية، اواعن���د تعري���ف المس���
،  embeddedس���يداو تعت���رف بطبيع���ة التميي���ز 

واالعت���راف بض���رورة المعامل���ة المختلف���ة للرج���ال 
وعند تصميم البرامج . والنساء التي تمكن وال تحمي

من  نعانيي اللواتيالمعالجة يحب أن تستهدف النساء 
لهن للفرص مح�دود وووص ،تمييز متداخل ومتقاطع

دة يواجهونها والمؤشر الرئيسي للتطور بموانع متعد
 .النساء هؤالءهو تحسن ظروف 

طبيعة المساوة الموضوعية المهتمة بالنتائج ت�نعكس 
أن تض�من "في اتفاقية سيداو، التي تطلب من ال�دول 

وللتوض��يح مث��ال  ،لمب��دأ المس��اوة" التحقي��ق الفعل��ي
نه��ا تعام��ل النس��اء أن ت��دعي ش��ركة أواض��ح يمك��ن 

متساوية في اعتبار عوام�ل الترقي�ة  والرجال معاملة
ض���افية الن���ي يق���وم به���ا المتعلق���ة بأوق���ات العم���ل اإل

ن ه�ذا أعل�ى ال�رغم م�ن  ،أو رج�ال ن نس�اءً والموظف�
إال ان�ه اليأخ�ذ ف�ي . ن يبدو عادل على السطحأيمكن 

اعتب����اره أن النس����اء المتزوج����ات أو النس����اء ذوات 
األطف��ال ال يس���تطعن القي���ام بالعم���ل لوق���ت إض���افي 

تحملهن مسئولية العمل المنزلي ال�ذي ال يقس�م ع�ادة ل
طالم��ا أن العم�ل المنزل��ي  نب�ين الرج��ال والنس�اء، إذ

يبقى ف ،ورعاية األطفال ال يقسم بين الرجال والنساء
ض��افي والترق��ي إتمك��ين النس��اء م��ن العم��ل لوق��ت 

 .معاملة غير عادلة

المب��دأ الث��اني ف��ي س��يداو ه��و ع��دم التميي��ز الهيكل��ي 
االجتماعي��ة واألقتص��ادية والثقافي��ة الت��ي والظ��روف 

disadvantage   تمي����ز مجموع����ة معين����ة ف����ي
الظروف الموجودة ف�ي الخلفي�ة خلق�ت  ههذ. المجتمع
م���ن خ���الل التميي���ز الس���ابق ال���ذي تح���ول  تاريخي���اً 

ف��ي المؤسس��ات، يمك��ن للق��وانين " ص��بح متج��ذراأو
ث�ر تميي�زي أن يك�ون له�ا أوالسياسات والممارس�ات 

 . د النساءغير مقصود ض

ويعم��ل التميي��ز ف��ي ال��دوائر الخاص��ة والعام��ة به��ا 
والعم�ل  ،يتضمن عل�ى س�بيل المث�ال العن�ف المنزل�ي

يمكن أن يكون التميي�ز . قلل من قيمتةالمنزلي الذي يٌ 
معامل��ة مماثل��ة تمن��ع النس��اء م��ن ممارس��ة (مباش��ر 
 .)في الدوائر الخاصة والعامة نحقوقه

لس��ابقة للتميي��ز الممس��ارات ا هوبمج��رد تج��ذرها ه��ذ
يمكن أن تصاغ كجزء م�ن األساس�ات المعاي�دة له�ذة 
المؤسس���ات ونظ���را لع���دم ظهوره���ا ، اس���تمرارها 
وتغلغله��ا ف���ي الهياك���ل الحاكم��ة للحي���اة األقتص���ادية 

وه���ذا الن���وع م���ن التميي���ز . جتماعي���ة والثقافي���ةتوال
 .صعب من عإلٮهأ

 ،أو اس��تبعاد ،أي تفرق�ة"ادة التميي��ز وه�و م�تع�رف ال
و تض�� ث��ر ف��ي أس��اس الج��نس وين��تج عن��ه أييق عل��ى أ

أو ممارس���ة  ،والتمت���ع ،عت���رافمن���ع أو حج���ب اال
جتماعي���ة، عل���ى اال نالنس���اء بغ���ض النظ���ر لح���الته

ة الرج��ال والنس��اء ،عل��ى حق��وقهن أو اأس��اس مس��او
حري�����اتهن االساس�����ية ف�����ي المج�����االت السياس�����ية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية أو أي مجال اخر 

 )  يداضيف تاك( 

لالعتراف  اُ كافي شامالُ  اُ طارإاتفاقية سيداو وفرت لنا 
غاث�ة وتجعلنا نفرق بين اإل ،شكال المتعدة للتمييزباأل

 ،ظ��روف النس��اء تحس��ينالعاجل��ة الت��ي ته��دف إل��ى 
واإلجراءات طويلة الم�دى الت�ي ترف�ع وض�ع النس�اء 

وتعرفن���ا عل���ى مفه���وم اإلج���راءات  ،ف���ي المجتم���ع
ر التميي��ز الس��ابق ال��ذي القصيص��يه لتغل��ب عل��ى آث��

 .يترك النساء مكبالت في مواجهة الرجال
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إذا ق��دمت مب��ادرة تنمي��ة للنس��اء  ،عل��ى س��بيل المث��ال
لمب����دأ الحق����وق  رض����ية كالرج����ال طبق����اُ نف����س األ

ن ينته�ى األم�ر أتساوي الف�رص يمك�ن  وأالمتساوية 
ألن الرج��ال ل��ديهم  ،كب��ر للرج��ال ع�ن النس��اءأبفائ�دة 
ن البيئ��ة أو ببس��اطة أل ،نفسكب��ر وثق��ه ف��ي ال��أخب��رة 

كث��ر أمس��يطر عليه��ا م��ن قب��ل ال��ذكور وه��ي مؤهل��ة 
 .لمشاركة الرجال

م�ن س�يداو  ٤والم�ادة  ،وهذا هو تأثير التمييز السابق
والتي تنص على أن اإلجراءات الخاص�ة المؤقت�ة او 

و   affirmative actionإج����راءات التميي����ز 
إج������راءات سياس������ات التنمي������ة المرك������زة عل������ى 

ــــــــــــــــــ����ـ ه����ي ادوات مش����روعة لض����مان ــــــ
 .مساواة حقيقية للنساء

عل�ى تقي�يم  ويوفر لنا تعريف التمييز في سيداو دل�يالً 
عل���ى س���بيل  .المعامل���ة المختلف���ة الموجه���ة للنس���اء

اإلج��راءات الحمائي��ة مث��ل من��ع النس��اء م��ن  ،المث��ال
 هن هذأل اُ عتبر تمييزين أبعض مجاالت العمل يمكن 

ات يمكن أن تعمل ضد مصلحة النساء عل�ى اإلجراء
ع أو تقل��ل م��ن التمت��ع ن��ن تمأالم��دى الطوي��ل ويمك��ن 

 .بالحقوق

تطبي���ق اإلج����راءات "  ۲٥وكم���ا ت���نص التوص����ية 
الخاص��ة المؤقت��ة بم��ا يتف��ق م��ع االتفاقي��ة ه��ي اح��د 
الوساءل لتحقيق مساواة واقعية أو موضوعية للنساء 

 المساوة وليست استثناء من معايير عدم التمييز و

وأح��د امثل��ة المعامل��ة التمييزي��ة ه��و نظ��ام الكوت��ا ف��ي 
المش��اركة السياس��ية حي��ث تحج��ز نس��بة معين��ة م��ن 

 المقاعد للنساء 

وه����ذا ي����رى عل����ى ان����ه إج����راء تميي����زي مؤق����ت  
affirmative action    حت�ى يس�تطيع ع�دد اكب�ر

من النساء خوض االنتخابات بناء على زيادة الق�درة 
 مؤهلة للمشاركة والعوامل اآلخرى ال

) والقانون الدولي لالتفاقي�ات(المبدأ الثالث في سيداو 
هو مبدأ إلزام الدولة  لتطبيق االتفاقية وان يترك آث�ر 

ترت�ب اتفاقي�ة حق�وق . االتفاقية على الق�انون المحل�ي
 . اإلنسان إلزام  على الدول  االعفاء من االتفاقية

ة القانونية تعترف الدول بهذا اإللزام من خالل العملي
للتص�ديق وه��ي ب��ذلك ملزم�ة بتطبي��ق م��واد االتفاقي��ة 

ف��ي معاه��دة فيين��ا  ۲٦الم��ادة . طبق��ا ل��روح االتفاقي��ة
" المتعلقة بقانون اإلتفاقيات الدولي ، ت�نص عل�ى أن 

ك��ل اتفاقي��ة ناف��ذة ملزم��ة الطرافه��ا ويج��ب أن يطب��ق 
اليمك�ن ألي ط�رف "  ۲۷وتنص المادة " بنية حسنة

ن القانون الداخلي لفشلة في تطبي�ق أن يحتج بمواد م
 ".اتفاقية 

بكلم��ات أخ��رى ، عل��ى الدول��ة أن تع��دل م��ن قانونه��ا 
المحل���ي وأن تق���وم ب���الخطوات الالزم���ة لالنص���ياع 
لمبادىء االتفاقية المص�دق عليه�ا ، الق�انون ال�داخلي 

 ال يصلح الن يكون عذرا لعدم االنصياع 

مس�اءلة وبالتصديق على س�يداو تق�دم الدول�ة نفس�ها لل
 .ساس المعايير المحددة في االتفاقيةأعلى 

ن تلت��زم أيث��ور س��ؤال م��ن ه��ي الدول��ة الت��ي يج��ب 
بشروط االتفاقية ؟ طبقا للس�يداو الدول�ة تش�تمل عل�ى 

 .كل الوحدات التشريعية، القضائيه والتنفيذية

عام���ة ، طبق���ا للس���يداو الدول���ة ملزم���ة ل���ن تض���من 
 : التحقيق العلمي للحقوق من خالل 

ين مبدأ المساوة بين الرج�ال والنس�اء تضم •
ف����ي ال����نظم اإلداري����ة والقانوني����ة وإلغ����اء 
الق��وانين التمييزي��ة وتبن��ي ق��وانين نالئم��ة 

 .تمنع التمييز ضد النساء

إنش���اء مح���اكم ومؤسس���ات عام���ة تض���من  •
 .الحماية الفعالة للنساء من التمييز

التأكد من إلغاء كل االفع�ال التمييزي�ة ض�د  •
 والمنظمات والمنشأت  النساء من االفراد

االس���راع بتحقي���ق المس���اوة الفعلي���ة ع���ن  •
(   affirmative actionطري�ق تطبي�ق 

بم����ا فيه����ا اإلج����راءات ) الم����ادة الرابع����ة 
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الخاص����ة المؤقت����ة الت����ي تواج����ه التكيي����ز 
 .الهيكلي

توضح التزامات الدولة العام�ة  ٤-۲المادة 
ت��وفر الم��ادة والس��ياق  ۱٦-٥بينم��ا الم��ادة 

 طبق مبدأ التزام الدولة حيث يجب أن ي

ع�رض لإلج�راءات وإلٮ��ات مراقب�ة الت��زام 
 الدولة 

كم��ا رأين��ا بالتص��ديق عل��ى اتفاقي��ة حق��وق 
إنس��ان دولي���ة يخل���ق الت��زام ق���انوني عل���ى 

 .الدول االطراف في االتفاقية

فهم ملزمين أن يطبقوا مواد االتفاقية طبق�ا 
لروح االتفاقية ، في الواقع تقوم دول قليل�ة 

فعل���و الق���انون  –" ا اتوماتيكي���ابفع���ل ه���ذ
 .الوطني يعتبر فعاال في العديد من الدول

ل��يس ألجه��زة االتفاقي��ة اي ق��وى مباش��رة 
للتنفي��ذ ولك��ن إلٮ��ات وإج��راءات المراقب���ة 

Scrutinize  االنص������������ياع وتعط������������ي
فه���م يض���عون مع���ايير حق���وق . ارش���ادات

النساء على اسس مستمرة وتراقب تطبي�ق 
ل��ى تطبي��ق ك��ل دول��ة ويطل��ب م��ن ال��دول ع

 .إرشاداتها

ويترك��ون نظ��ام مالاقب��ة س��يداو م��ن لجن��ة 
س�����يداو وعملي�����ة التقري�����ر والبرتوك�����ول 

 .االختياري للسيداو

 ۲۳وأعضاء لجنة سيداو الت�ي تتك�ون م�ن 
خبيراً من أقإلٮم مختلف�ة وت�تم تس�ميتهم م�ن 
خ���الل حكوم���اتهم ويمثل���وا انفس���هم وي���تم 

وعملي����ة . انتخ����ابهم لم����دة ارب����ع س����نوات
تتك���ون م���ن التص���ديق وتحض���ير التقري���ر 

تقري����ر الدول����ة العض����و وتق����ديم التقري����ر 
والجلسة التحضيرية وجلس�ة س�يداو نفس�ها 

 . والحوار البناء والمالحظات الختامية

وال����دول االعض����اء مط����البين أن يق����دموا 
تقري��ر بع��د ع��ام م��ن التص��ديق وبع��د ذل��ك 

 .مرة كل اربع سنوات

وتطل��ب لجن��ة س��يداو معلوم��ات بديل��ة م��ن 
االط������راف المنظم������ات غي������ر  مختل������ف

) ف����ي ص����ورة تق����ارير ظ����ل (الحكومي����ة 
وهيئ��ات األم��م المتح��دة  وآإلٮ��ات  حق��وق 
اإلنس����ان الوطني�����ة واجه�����زة اإلتفاقي�����ات 
واإللٮات الخاص�ة لألم�م المتح�دة ، مجل�س 

 ..........)المت( حقوق اإلنسان 

المالحظ���ات النهائي���ة الن���ي توج���ه لل���دول 
التقري�ر  المقدمة للتق�ارير ف�ي نهاي�ة عملي�ة

وتتضمن مالحظ�ات عل�ى ع�دم االنص�ياع 
وإرش��ادات لاللت��زام مس��تندة عل��ى تفس��ير 

 .المبادىء

والبرتوكول االختياري للسيداو ه�و وس�يلة 
لمراقب���ة االلت���زام عل���ى ال���رغم م���ن انه���ا 
تتطل��ب تص��ديق منفص��ل م��ن قب��ل ال��دول 

ويت���يح البرتوك���ول . لالعف���اء م���ن س���يداو
ت االختي����اري للجن����ة أن تق����دم استفس����ارا

وتتيح تقديم الشكاوى الفردية بعد استنزاف 
 .الحلول الداخلية

وق��د انش���أت اللجن���ة ع���دة ادوات تفس���يرية 
الت��ي تتض���من المع���ايير وتع���رف االفع���ال 
الواج������ب القي������ام به������ا وه������ذا يتض������من 

" المالحظ�����ات النهائي�����ة الم�����ذكور س�����لفا
والتوصيات العام�ة ةه�ي تفس�يرات ملزم�ة 

أن  لالتفاقي���ة وه���ي وس���ائل للجن���ة س���يداو
تناقش الموضوعات المعاصرة وان تطور 

 المعايير وتقدم االرشادات للتطبيق 

تم تبني خمسة وعشرين توصية عامة إلى 
االن وه�ي تتن�اول الجوان��ب الفني�ة للتقري��ر 
للجن��ة وك��ذلك الجوان��ب الموض��وعية مث��ل 

، ) ۱۹التوص�ية العام�ة(العنف ضد المرأة 
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( المس��اوة ف��ي ال��زواج وعالق��ات االس��رة 
الم�����رأة والحي�����اة العام�����ة ) ۲۱ص�����يةالتو

الم�رأة والص�حة ) ۲۳التوصية(والسياسية 
واإلج�����راءات ) ۲٤التوص�����ية العام�����ة ( 

 ) ۲٥التوصية العامة ( الخاصة المؤقتة

اتفاقي���ة إلغ���اء كاف���ة أش���كال التميي���ز ض���د 
ع���رض . الم���رأة عل���ى المس���توى ال���وطني

لوض��ع ق��انون االتفاقي��ات عل��ى المس��توى 
 .ةالمحلي مع اشكلة توضيحي

على اح�د األص�عدة ،يض�ع التص�ديق عل�ى 
وعل��ى ص��عيد اخ��ر ه��ذة . س��يداو ال��زام عل��ى ال��دول

االتفاقي���ة اداة دف����اع ومناص���رة يمك����ن أن تس����تخدم 
والقي�ام . لتفسير المساوة كذلك لتطبيق وتقييم األفع�ال

   Constituenciesبذلك يؤدي إلى حد وتط�وير ال 
ى ك��ل العإلٮم�ة والملتزم�ة للحكوم��ة ك�ذلك النس��اء عل�

 .المستويات المحلية والعالمية

وكما قيل ، هن�اك ع�دة عوام�ل فعال�ة عل�ى المس�توى 
 :  الوطني يجب االهتمام بها

 .اجهزة االتفاقيات ليس لها قوى التنفيذ •

الدول التي تصدق على االتفاقية ملزمة أن  •
تطبق على الرغم من ذلك ل�يس هن�اك إلٮ�ة 

 .مؤسسية لتفعيل االتفاقيات

دأ ال�زام ال�دول طبق�ا للق�انون بالرغم من مب •
ال����دولي ، الدس����تور والق����اوانين العرفي����ة 

 .والدينية  تعتبر اعلى في العديد من الدول

معظ��م ال��دول ل��ديها فق��ة قلي��ل مس��تند عل��ى   •
 .سيداو

ق�����درة االط�����راف المتع�����ددة ، الحكوم�����ة  •
والقض������اء عل������ى اإللٮ������ات المؤسس������ية 
ومنظمات حقوق اإلنسان تتن�وع بش�دة ف�ي 

 .البا قليلةالدول وهي غ

تض���مين وتنفي���ذ االتفاقي���ة معتم���دة عل���ى  •
اإلدارة السياس��ية وقلي��ل م��ن ال��دول ذوات 

 .المبادرة

الفع��ل السياس��ي يج��ب أن ينش��أ م��ن خ��الل  •
 . والمناصرة الطلب العام والدفاع

 

 الدساتير الوطنية والقوانين وسياسات الحكومة 

عن��دما ت��دمج حق��وق النس��اء ف��ي الدس��تور ال���وطني 
ن قاع�دة حماي��ة الحق�وق والتزام��ات ،تص�بح ج�زء م��

الحكومة، تتنوع الطرق التي تدمج بها حقوق النس�اء 
ف�ي بع�ض ال�دول . في الدستور من دول�ة إل�ى اخ�رى

القانون الدولي ذاتي التطبيق اي هناك مادة دستورية 
ت��نص عل��ى أن االتفاقي��ات الدولي��ة بمج��رد التص��ديق 
عليه��ا تعتب��ر م��ن الق��انون ال��وطني وف��ي دول اخ��رى 
تدمج مبادىء س�يداو ف�ي الدس�اتير الجدي�دة وتض�اف 
إل��ى الدس��اتير القائم��ة م��ن خ��الل التع��ديالت وتع��ن 

ويمكن أن تكتسب مكان�ة دس�تورية ع�ن . التشريعات
طريق غير مباشر وذلك عندما تقوم المحاكم بتطبيق 
مبادىء سيداو ف�ي ح�االت معين�ة وه�ذا يض�في عل�ى 

لتميي��ز ه��ذة الض��مانات دس��تورية بالمس��اواة وع��دم ا
 .بشكل مفصل ومعنى اعمق

في بعض الحاالت ، تدمج سيداو ف�ي ق�وانين خاص�ة 
وطني��ة وهن��اك ح��االت لتط��وير إرش��ادات للسياس��ية 
مستندة إلى مبادء االتفاقية، حتى ولو كان ه�ذا حي�ث 

 .ال يوجد اختصاص دستوري أو تشريع واضح

بما أن سيداو طبقت بأشكال متنوعة وعلى مستويات 
ل��دول الت��ي ص��دقت عل��ى االتفاقي��ة مختلف��ة ض��من ا

،نيبال على سبيل المث�ال ل�ديها م�ادة دس�تورية ت�نص 
عل����ى أن الق����انون ال����دولي يعل����و الق����انون ال����وطني 

وف��ي كمبودي��ا والوس . اتوماتيكي��ا بمج��رد التص��ديق
والفلبين واندونيسيا وفيتنام قانون االتفاقيات يعت�رف 

رة بة كجزء من الق�انون المحل�ي ، إال ان�ة يوج�د إش�ا
واضحة انة ذاتي التطبيق ، وال يوجد توضيح فيعل�و 
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عل��ى االخ��ر ف��ي حال��ة تع��أرض الق��انون المحل��ي م��ع 
 .القانون الدولي

مثال أساسي على تض�مين مب�ادىء س�يداو ف�ي وق�ت 
هن��اك بع��ض االمثل��ة . كتاب��ة دس��تور جن��وب افريقي��ا

لدول أدمجت سيداو عند اعادة صياغة الدستور مث�ل 
وع��دة دول مث��ل الهن��د . رازي��لكولومبيا،اوغن��دا والب

وباكستان ومإلٮزي�ا وس�نغافورة وتايالن�د تتب�ع المب�دأ 
البريط��اني بعل��و الربلم��ان ف��ي س��ن التش��ريعات وف��ي 
هذة الدول التوج�د مكان�ة قانوني�ة لالتفاقي�ات الدولي�ة 
حت��ى تتح��ول بش��كل مباش��ر إل��ى ق��وانين وغالب��ا م��ا 

ل�ه  "تميي�زا(النظ�ام الثن�ائي  –يطلق على هذا النظ�ام 
عن النظ�ام االح�ادي حي�ث تطب�ق االتفاقي�ات الدولي�ة 

في هذا النظام ). تطبيق ذاتي بمجرد التصديق عليها 
الق��انون ال��دولي والق��انون ال��وطني يعتب��روا نظ��امين 
منفصلين يج�ب ات ت�تم التس�وية ص�راحة بي�نهم ع�ن 

 . طريق اقرار قوانين

 .قليل من الدول اقرت قوانين

س�وابق ف�ي إدم�اج س�يداو على الرغم من هذا هن�اك  
حت���ى ل���و طبق���ا لش���فافية . م���ن خ���الل رف���ع قض���ايا

الق���وانين، تطبي���ق الق���انون ال���دولي مح���دد بالحاج���ة 
 إلقرار قوانين 

وقد قامت المح�اكم ف�ي العدي�د م�ن ال�دول باإلس�تعانة 
بمس�اعدة الق�انون ال��دولي لحق�ون اإلنس�ان والمع��ايير 

 .كأدلة تفسيريه

فاقي��ة خاص��ة ف��ي عل�ى ال��رغم م��ن التش��كك ح��ول االت
ال��دواللتي ل��م ت��دمج مب���ادىء االتفاقي��ة ف��ي الق���انون 
المحل���ي ، هن���اك العدي���د م���ن االمثل���ة عل���ى دس���اتير 

ت�م . وقوانين وطنية عدلت اس�تنادا لمب�ادىء االتفاقي�ة
تغيير القوانين التمييزية تم استخدام االتفاقي�ة لتفس�ير 

Ambivalent   مواد او ح�ين يص�مت الق�انون ع�ن
وتص���اغ سياس���ات التنمي���ة . للنس���اءم���نح الحق���وق 

 . باستخدام اطار االتفاقية

لتفعي��ل س��يداو   Extra legalاالس��تراتجيات ال 
 . على أرض الواقع

يمكن أن تبقى الق�وانين ق�وانين عل�ى االوراق بت�آثير 
قلي���ل ف���ي حي���اة النس���اء اال اذا اس���تخدمت بفالعلي���ة 

 . للمطالبة بالحقوق

ف��ي دول به��ا  ت��م تحقي��ق بع��ض المكاس��ب الدس��تورية
حرك��ة وطني��ة واس��عة للتجدي��د الدس��توري وتص��ديق 
ح��ديث عل��ى س��يداو ، ورغب��ة م��ن منظم��ات خق��وق 
. الم��رأة ف��ي اس��تخدام س��يداو ك��أداة مناص��رة ودف��اع

ادراك أن ت��أثير الق��انون يتع��دى التنفي��ذ إل��ى التطبي��ق 
على أرض الواقع ، وان منظمات المرأة تق�وم بعم�ل 

لضمان  ۱۹۷۹او في مهم منذ بدأ التصديق على سيد
 .إدراج مواردها في دساتير الدولة

قد يبدو عدم وجود تميي�ز ض�د النس�اء بم�ا أن حماي�ة 
حق���وق النس���اء منص���وص عليه���ا ف���ي العدي���د م���ن 
الق���وانين مث���ل ق���انون األس���رة وق���انون اإلج���راءات 

ال�خ ، وتب�دو ه�ذه  الق�وانين ... الجنائية وقانون العمل
ن ال تفيد النساء دائماً  محايدة جذرياً ولكن هذة القواني

بس����بب المواق����ف الثقافي����ة وقواع����د التطبي����ق غي����ر 
المالئمة  والتحييز ضد النساء وعدم الكفاءة والفس�اد 
في النظام القانوني واالفالت من العقاب ال�ذي يس�ود 

م�ن المه�م . في بعض الدول عن�د ذك�ر حق�وق النس�اء
و ص�ياغة أأن يصاحب التعليم الع�ام الجه�ود لتع�ديل 

نس���اء ع���ن المكتس���بات الن تعل���م أوانين، يج���ب الق���
 .ن تطالب بهاأالقانونية الجديدة ، قبل 

يج��ب أن تعت��رف البيروقراطي��ة الحكومي��ة واالدارة 
المحلي�و الش�رطة بالمكتس�بات الجدي�دة وان تحترمه�ا 

 . حتى تنفذ هذة المطالبات

وكم��ا وض��حت االمثل��ة التوض��يحية س��ابقة ال��ذكر ، 
ك��ون ج��زء م��ن اس��تراتيجية التعل��يم الع��ام يج��ب أن ي

يمك����ن أن تقن����ع االطروح����ات الجدي����دة . التش����ريع
المحكمة، لتحكم لصالح حقوق النساء لكن الق�رارات 

 .مازالت يجب أن تطبق

إذا لم يتم القيام بجده كافي لتعليم الحكومة والجمهور 
الع��ام هناكامكاني��ة حقيقي��ة أال يطب��ق ق��رار المحكم��ة 

ق�رار بق�انون جدي�د، وحتى يمكن أن ي�تم إلغ�اء ه�ذا ال
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ليكون هن�اك تغيي�رات تقدمي�ة ف�ي الق�انون والسياس�ة 
وان يص��بح لهم��ا ت��أثير حقيق��ي عل��ى الحي��اة إلٮومي��ة 

 .للنساء

يج���ب أن يس���تند ال���دفاع والمناص���رة والفع���ل عل���ى 
 :التإلى

   رؤي��ة فعال��ة وواض��حة وموض��وعية ع��ن
 مساوة النساء 

  بناء القواعد بإظه�ار اث�ر التميي�ز ف�ي حي�اة
 ء النسا

  التنظيم واالستراتيجيات السياسية 

 تدريب الفاعلين االساسين و ................ 

  نش��ر واس��ع للمعلوم��ات م��ن خ��الل وس��ائل
متنوع����ة الجلس����ات العام����ة ، االع����الم، 

 colloquiumsح����وارات إلٮاس����ة ، 
 .القضائية ومسرحيات الشوارع

  حشد واسع للدعم العام 

  تض���مين للع���املين عل���ى مس���توى القاع���دة
grassroots  

 راب�����ات تالجم�����ع ب�����ين اقadversial 
 .وتعاونية

  ال��دفاع والمناص��رة والتعل��يم ونش��ر ال��وعي
لك���ل الف���اعلين الجمه���ور وقواع���د الم���رأة 

ع�الم وتط�وير الفق�ه والحكومة والقاء واإل
 .من خالل التفسير التقدمي وتطبيق سيداو

 ص����الح الق����انوني م����ن قب����ل حم����الت اإل
 مجموعات المرأة 

 لتحوي���ل قض���ايا حق���وق  حم���الت سياس���ية
النس����اء إل����ى طلب����ات إص����الح سياس����ي، 
القضايا الفاصلة جيدة في التعامل مع ه�ذا 

 . الشأن

 الخالصة

كخالصة ، هذة الورقة عرضت لسيداو وكيف يمكن 
ن تس��تخدم ح��ول الع��الم لتبن��ي ق��وانين تقدمي��ة وفق��ة أ

وله���ذا الق��انون والفق���ة لتغيي���ر حي���اة . ح��ول مبادئه���ا
 النساء ذو مغزى 

س��تراتجيات غي��ر قض��ائية مث��ل تعل��يم  الجمه��ور اال
وحشد دعم الع�املين عل�ى مس�توى القاع�دة والح�وار 

إل����ى اخ����رة ، مازال����ت ... م����ع الحكوم����ة والقض����اء
. مستمرة في اهميتها لتقوية المطالب إللٮات التطبيق

وهي عملية مس�تمرة وتف�رد تح�ديات الن م�ا يح�اول 
 .فعله يناهض قرون من التمييز

 

 رة مراجع مختا

تطبيق اتفاقية إلغاء : حب المساواة للمنزل  )۱
كاف��ة أش��كال التميي��ز ض��د الم��رأة ، اعدت��ه  

ل��ويس ،ص��ندوق االم��م  –إلن��ا الندس��بيرج 
–  UNIFEM –المتحدة لتنمية النساء 

ورق�ة " أثر االتفاقية على القانون ال�وطني  )۲
ق�����دمت م�����ن ش�����انتي داب�����ريم ، م�����ديرة 

IWWAW  اس����يا والباس����فيك ف����ي ن����دوة
ه��ل تتح��رك لالم��ام ؟ ،  ۲٥ع��د ال س��يداو ب

س�نة عل�ة اتفاقي�ة إلغ�اء  ۲٥بمناسبة مرور 
 -تش�رين األول ۱۳التمييز ضد المرأة ف�ي 

، مق����ر األم����م المتح����دة ، ۲۰۰٤اكت����وبر 
 . نيويورك

مواجه��ة التميي��ز المتقط��ع م��ع االج��راءات  )۳
سلس�������لة االوراق  –الخاص�������ة المؤقت�������ة 

  ۸آسيا باسيفيك رقم   IWRAWالخاصة 

يق سيداو في دول آسيا والدول وضع تطب" )٤
ورق��ة ق��دمتها ش��انتي " المس��لمة المخت��ارة 

آس���يا باس���فيك ف���ي   IWRAWداي���ريم 
مناقش���ة طاول���ة مس���تديرة ح���ول الحق���وق 
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وااللتزم�����ات طبق������ا للس�����يداو ، نظمه������ا 
مفوض��ية حق��وق اإلنس��ان ف��ي مإلٮزي��ا ف��ي 

 . ، كوالالمبور، مإلٮزيا۲۰۰۳مارس  ۱۷

ع����ن  ريبيك����ا اوداجام����ا ، ورق����ة بحثي����ة )٥
س���ريالنكا ع���ن التطبي���ق الرأس���ي لحق���وق 

تتض��من مع��ايير حق��وق النس��ان : اإلنس��ان 
( الدولي���ة ف���ي االط���ار الق���انوني ال���وطني 

ان���درو ) مش��روع بحث���ي ادم���اج االتفاقي���ة 

وه������ي المطبوع������ه القادم������ة  –بيري������ز 
 اسيا باسيفك   IWRAWمن

 

 مرجع نهائي 

لمعلوم����������ات اكث����������ر اطل����������ع عل����������ى 
www.un.org/womenwatch/daw

/cedaw/states/htm  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states/htm�
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states/htm�
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: الهياكل واآلليات لتحقيق المساوة النوعية 

 الخبرة االفريقية

 باثو سيروتيه

 الموجز

تعـــرض المؤلفـــة االليـــات والقـــوانين والسياســـات التـــي 

تحـــــــــد تضـــــــــمين . تطـــــــــورت فـــــــــي القـــــــــارة االفريقيـــــــــة

جيات حـــــول تحقيـــــق المســـــاوة النوعيـــــة فـــــي االســــتراتي

السياق االفريقي وتقييم القيـود والتحـديات التـي تواجـه 

بناء هياكل للنوع االجتماعي قيمـة ومسـتديمة وهنـاك 

اهتمـــــام خـــــاص بتنميـــــة حنـــــوب افريقـــــا والتـــــي تـــــوفر 

ــــــات النــــــوع االجتمــــــاعي خــــــالل  عــــــرض عميــــــق اللي

 .المؤسسات والمنظمات والقوانين والسياسات 

 مة المقد

تطــوير وٕانشــاء هياكــل لتحقيــق المســاوة النوعيــة هــي 

ظـاهرة جدديـة فـي افريقيـا، خاصـة فـي افريقيـا جنــوب 

 الصحراء 

ـــــُا،  تـــــم التعامـــــل مـــــع قضـــــايا النســـــاء بشـــــكل  تاريخي

سياسي مـن خـالل روابـط النسـاء واجنحـة النسـاء فـي 

االحــــــــزاب السياســــــــية وحركــــــــات التحريــــــــر ومكاتــــــــب 

ــــــــب الســــــــيدات األو  ل والمستشــــــــارين الرؤســــــــاء ومكات

 السياسين لنوع االجتماعي والجمعيات

وفيما يتعلق بوظائف الحكومة، فهي مبـدأيا مسـئولية 

 وزارات أو هيئات الرفاه والتنمية االجتماعية 

الطفـــرة فـــي جهــــود نحـــو المســـاوة النوعيــــة فـــي القــــارة 

كانـــــت الســـــباب سياســـــية منحـــــت النســـــاء المســـــاحه 

 .لتمضي قدما 

ي انــدلعت فــي القــارة انتهـــت الكثيــر مــن الحــروب التــ

نظـــــــــام الحـــــــــزب الواحـــــــــد والـــــــــدول (والـــــــــديكتاتوريات 

انتهـــــــــت بوجـــــــــود عمليـــــــــة االنتخابـــــــــات ) العســـــــــكرية

الديموقرطيــه وكـــذلك اخـــر معاقــل االســـتعمار جنـــوب 

 .افريقيا تحررت 

فتحــت الظــروف السياســية المجــال للنســاء فــي القــارة 

ليناقشـــوا الموضـــوع الصـــلح للمســـاوة النوعيـــة واتاحـــة 

 .لفرصة بشكل اسهل للوصول إلى اتفاقياتا

انشـــأت هياكـــل  -حتـــى االن –كـــل الـــدول االفريقيـــة 

وطنيـــة علـــى قمـــة المســـتويات الحكوميـــة ، وتوســـعت 

لقطاعـــات اوســـع فـــي المجتمـــع وذلـــك لـــتمكن النســـاء 

 .وتحسن اوضاعهن

األليــــة المؤسســــية لتحســــين اوضــــاع النســــاء ويطلــــق 

جتمــاعي وقــد عليهــا ايضــا اآلليــات الوطنيــة للنــوع اال

اختيرت من قبل دول افريقية مختلفة وهـي تتنـوع فـي 

معظـــــم أنشـــــأ بواســـــطة الحكومـــــة . شـــــكلها وفاعليتهـــــا

ــــــه المجتمــــــع المــــــدني  والقطــــــاع الخــــــاص  وشــــــارك ب

واألبنية الحكومية التي تتعامل مع النوع االجتماعيى 

وقضـــــايا النســـــاء مثـــــل وزارات النـــــوع االجتمـــــاعي أو 

ـــــــــــب النســـــــــــ ـــــــــــة أو  شـــــــــــؤون النســـــــــــاء ومكات اء الوطني

مفوضــــيات النســــاء فــــي التنميــــة والمختصــــين بــــالنوع 
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االجتماعي في كل الوزارات التي لها عالقة بتحسين 

أوضــاع النســاء بمــا فــيهم التعلــيم والتخطــيط والصــحة 

والبيئــة واالخـــر التنظيميـــة والقانونيـــة داخـــل الدســـاتير 

 . والقوانين ونظم الميزانية والمراجعة المحاسبية

ال يتجزأ من اآلليات المؤسسية في المجـال وهي جزأ 

العام وكذلك اآلليـات الدوليـة واالتفاقيـات واالعالنـات 

واالتفاقــات األخــرى التــي تـــؤدي إلــى أثــر مؤســـس أو 

تنظيمي إطاري للتعامل مع قضايا النـوع االجتمـاعي 

. 

. الهياكـــل المؤسســـية للنـــوع االجتمـــاعي العامـــة - ٢

 بيئة السياسة

فريقــي اهتمــام ســابقة منظمــة الوحــدة تــابع االتحــاد اال

االفريقيــة التــي الزمــت نفســها بخطــة العمــل االفريقيــة 

 ١٩٩٥من خالل اعالن رؤساء الدول عام 

 Inaugurated  انعقـد االتحـاد االفريقـي فـي ديربـان

 ٤والزم نفسة بمـدأ المسـاوة النوعيـة فـي مـادة  ٢٠٠٢

 .في الميثاق التأسيسي) ١(

هنـاك عدالـة نوعيـة مطلقــة  داخـل االتحـاد االفريقـي ،

فــــــي تعيــــــين المفوضــــــين والفنيــــــين رفيعــــــي المســــــتوى 

 .والتعينات الفنية

اصدر االتحـاد االفريقـي اعـالن سـلمون عـن المسـاوة 

النوعيـــــة فـــــي افريقيـــــا فـــــي الجلســـــة العاديـــــة لجمعيـــــة 

رؤســـاء الـــدول والحكومـــات التـــي عقـــدت فـــي اثيوبيـــا 

وكول وعقب ذلك  تبنى االتحاد االفريقي لبت. ٢٠٠٤

الميثــاق االفريقــي لحقــوق االنســان والشــعوب لحقــوق 

النساء في افريقيا ، الذي اقر في القمة فـي موزمبيـق 

 ١٥يدخل البرتوكول حيز النفاذ بعد تصديق  ٢٠٠٣

 .دولة

دخل البروتوكول حيـز النفـاذ  ٢٠٠٥نوفمبر  ٢٥في 

 -دولــة علــى البروتوكــول فــي أيــار ٢١حتــى صــدقت 

ة بـدون تصـديق وسـبع دولـ ٢٣ووقعـت  ٢٠٠٧مايو 

 .دول لم توقع

مازال الوقت مبكر للحكم علـى آثـر البروتوكـول االن 

، تطبيــــق البروتوكــــول يضــــع الــــزام علــــى الحكومــــات 

النشـــاء آليـــات مؤسســـية لضـــمان حمايـــة النســـاء مـــن 

الممارســات والمواقــف التـــي تســمح باســتمرار التمييـــز 

 .بما فيها الفرص الغير متساوية للوصول للعدالة 

 ترتيبات المؤسسيةال

قسـم االتحـاد االفريقـي للنـوع االجتمـاعي مسـئول عـن 

مشــاعدة كــل مــن االتحــاد االفريقــي والــدول االعضــاء 

 .في ادماج النوع االجتماعي 

ـــــــا لهـــــــا اختصـــــــاص  المفوضـــــــية االقتصـــــــادية الفريقي

بالعمـل لتحقيــق التنميــة االقتصـادية واالجتماعيــة فــي 

مــــين بالنســــاء قــــارة افريقيــــا وقــــد انشــــأت هيكلــــين مهت

والنــــوع االجتمــــاعي لجنــــة النســــاء والتنميــــة والمركــــز 

 .االفريقي للنساء 
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ـــــدول  لجنـــــة النســـــاء والتنميـــــة تتكـــــون مـــــن مملثلـــــي ال

االعضــاء والمجتمــع المــدني والجــزاء ودورهــا كالتــالي 

: 

مســــــــــاعدة ونصــــــــــح المفوضــــــــــية  •

االقتصـــــادية بــــــدمج النســـــاء فــــــي 

 التنمية

حشــــد المــــوارد لــــدمج النســــاء فــــي  •

 ةالتنمي

متابعة وتقيـيم االنشـطة االقليميـة   •

 لدمج النساء في التنمية

انشـــــأ المركـــــز االفريقـــــي للنســـــاء لخدمـــــة المفوضـــــية 

االقتصـــادية الفريقيـــا داخليـــا عبـــر القـــارة فيمـــا يتعلـــق 

بادمــــاج النــــوع االجتمــــاعي وتمكــــين النســــاء ،يهــــدف 

 :المركز االفريقي للنساء 

 ية مساعدة الدول االعضاء كذلك اقسام المفوض

االقتصادية الفريقيا لـدمج النـوع االجتمـاعي فـي 

 البرامج والسياسات والمشروعات والقوانيني

  القيـــــام بالـــــدفاع والمناصـــــرة والتشـــــييك والتـــــدريب

والتنســــيق لتيســــير تحســــين اوضــــاع المــــرأة فــــي 

 .افريقيا 

، غير المركز االفريقي للنسـاء اسـمة ٢٠٠١في عام 

. مــاعي والتنميــةواصـبح المركــز االفريقــي للنــوع االجت

أصـــــدر المؤشـــــر االفريقـــــي للنـــــوع  ٢٠٠٣فـــــي عـــــام 

االجتمــاعي والتنميــة الــذي طبــق علــى بنــين وبوركينــا 

فاســـو والكـــاميرون وأثيوبيـــا ومصـــر وغانـــا ومدغشـــقر 

 .وموزمبيق وجنوب افريقيا وتنزانيا وتونس وأوغندا 

 : وفائدة المؤشر االفريقي للنوع االجتماعي والتنمية

لمناســــــبة لقيــــــاس المســــــاوة تــــــوفر األدوات ا •

النوعيـــة والعدالـــة وتمكـــين النســـاء وتحســـين 

ـــــــة  االوضـــــــاع لصـــــــانعي السياســـــــة االفريقي

 .والشركاء

تســــاعد فـــــي مراقبـــــة التطــــور الحـــــادث فـــــي  •

 .تطبيق االتفاقيات المصدق عليها 

• Democratizes   االحصــائيات وادوات

المراقبـــــة الكميـــــة التـــــي يســـــهل اســـــتخدامها 

 .وهي فعالة 

ــــــين االقســــــام داخــــــل يشــــــبة الت • عــــــاون مــــــا ب

 .الوزارات 

المؤشــــــر االفريقــــــي للنــــــوع االجتمــــــاعي والتنميــــــة لــــــه 

 : مكونين 

يطبـــــق : مؤشـــــر حالـــــة النـــــوع االجتمـــــاعي  -۱

علــى الموضــوعات المقاســة كميــا المتعلقــة 

وهي مستندة إلى ثالث . بالنوع االجتماعي

اشــــياء تتضــــمن قــــدرات القــــوة االجتماعيــــة 

درة القــــــوى وفــــــرص القــــــوة االقتصــــــادية وقــــــ

 .السياسية 
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وهــو يقــيس : ســجل تطــور النســاء األفريقــي -۲

اداء سياســة الحكومــة فيمــا يتعلــق بتحســين 

وهـــــي تركـــــز . أوضـــــاع النســـــاء والتمكـــــين 

علــى األمــور الكيفيــة وذلــك لســد فجــوة بــين 

المؤشــرات الكميــة ومؤشــرات القطاعــات أو 

ــــدول الخاصــــة، والمتعلــــق بإتخــــاذ القــــرار  ال

ـــــى مســـــتوى الفـــــ . العائلـــــة / ردوالصـــــحة عل

وهــــي مصــــنوعة مــــن اربــــع مكونــــات وهــــي 

اساســـــــــا حقـــــــــوق النســـــــــاء وقـــــــــدرات القـــــــــوة 

االجتماعيــــــة وفـــــــرص القــــــوى االقتصـــــــادية 

 . والقدرة السياسية

ــــــــة هــــــــو مؤسســــــــة  ــــــــة االفريقي ــــــــك التنمي وبن

مختصـــة بمســـاعدة فـــي التنميـــة فـــي الـــدول 

ــــــــــــــة وهــــــــــــــي ملتزمــــــــــــــة بمواجهــــــــــــــة  االفريقي

الموضوعات التي نوقشت في بكين وخطة 

 .عمل افريقيا 

مؤسســـــــــات المجتمـــــــــع المـــــــــدني االفريقيـــــــــة  -۳

والمنظمات والمؤسسات التي اختيرت لهـذة 

 .الورقة هي من افريقيا جنوب الصحراء 

النـــوع االجتمــــاعي واالصـــالح االقتصــــادي 

في افريقيا هو بحـث افريقـي وبرنـامج دفـاع 

وذلـــك  ١٩٩٦ومناصـــرة وانشـــأت فـــي عـــام 

ــــــى السياســــــات وعملبــــــة صــــــنع  للتــــــأثير عل

القــــــرار وان تســـــــهم فــــــي المســـــــاوة النوعيـــــــة 

 .والعدالة االقتصادية

النســــاء فـــــي القـــــانون والتنميــــة فـــــي افريقيـــــا 

تشـجع النسـاء علـى الوصـول إلـى مناصــب 

ــــدول والمجتمــــع المــــدني ،  صــــنع القــــرار وال

تجاوب مع النساء في القانون والتنميـة فـي 

افريقيـــا عبـــر تطـــوير السياســـات واســــتخدام 

 .االدوات القانونية 

شــبكة النســاء االفريقيــات للتنميــة والتواصــل 

بهـــــدف تبـــــادل  ١٩٨٨وقـــــد تأسســـــت عـــــام 

المعلومـــــــــــــــــــــات والخبـــــــــــــــــــــرات واالفكـــــــــــــــــــــار 

واالســـــــتراتيجيات بـــــــين المنظمـــــــات الغيـــــــر 

 . حكومية 

  : وبرامجهم تتضمن 

 مشروعات لتطبيق السيداو  •

مراقبة تطبيق خطط عمل داكـار  •

 وبكين 

نشـــر المعلومــــات وبنـــاء القــــدرات  •

االفريقيــات للمشــاركة فــي للنســاء 

 .عملية هياكل االتحاد االفريقي

حشــد الجهــود والــدفاع والمناصــرة  •

الدمــــــــــاج النــــــــــوع االجتمــــــــــاعيفي 

وثـــــائق اســـــتراتيجية تقليـــــل الفقـــــر 

ـــــــة لالقتصـــــــاد  وسياســـــــات الوطني

 .الكلي 
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شـــبكة الرجــال ضـــد العنــف المبنـــي : الرجــال للرجــال 

علــى النــوع ، الهــدف االساســي هــو حشــد المســاندين 

الــــذكور لحملــــة علــــى المــــدى الطويــــل للقضــــاء علــــى 

 .العنف المبني على النوع في افريقيا 

معهــد النــوع االجتمــاعي االفريقــي والنــوع االجتمــاعي 

والنساء من اجل التغيير كانوا يعملوا فـي المؤسسـات 

ــــــــة الدراســــــــات   ــــــــة لتقوي ...... ) ٢٢ص ( االكاديمي

 .المعرفة والنظرية في القارة 

،هــــي امثلــــة  Flameريقــــي التقــــدمي و التواصـــل االف

للمنظمـــــــات التـــــــي تعمـــــــل فـــــــي مجـــــــال وتكنولوجيـــــــا 

ـــــــــي تســـــــــاعد النســـــــــاء  المعلومـــــــــات واالتصـــــــــاالت الت

ومنظمات النسـاء ان تعمـل بفاعليـة  مـع التكنولوجيـا 

واحـــــــد المجـــــــاالت الناميــــــة فـــــــي اســـــــتخدام . الجديــــــدة

التكنولوجيا المعلومات والتصـاالت فـي عـدة مبـادرات 

جــــدال والمناقشــــات عــــن قضــــايا النــــوع التــــي بــــدأت ال

وهـــــي تجـــــاوز . االجتمـــــاعي علـــــى شـــــبكة االنترنـــــت 

المســــافة الشاســــعة بــــين دول القــــارة وجعــــل التواصــــل 

 .اسهل 

وجــــود منظمــــات افريقيــــة مركــــزة علــــى احــــد جوانــــب 

المســاوة النوعيــة كــان هــام جــدا للهياكــل المنــوط بهــا 

 .وتحسين المساوة النوعية 

تقــــــــارير البحثيــــــــة عــــــــن وقــــــــد انتجــــــــوا اعــــــــداد مــــــــن ال

موضــوعات وقضــايا النــوع االجتمــاعي التــي تواجهــه 

وقــــد قـــــاموا بــــادوار الحشـــــد فيمـــــا . افريقيــــا واالفارقـــــة 

يتعلــق بالحكومــات ، بينمــا فــي الوقــت نفســة دعمــت 

وبالفعــل معظــم التطــورات النــي . المبــادرات االيجابيــة

حــدثت فــي مجـــال المســاوة النوعيـــة فــي القـــارة قــد تـــم 

ل الجهــود المشــتركة بــين الحكومــات اساســا مــن خــال

 ومنظمات المجتمع المدني 

 الهياكل االفريقية االقليمية  -٤

هيكــل المجتمـــع الشـــرق افريقـــي االقليمـــي ، 

مجتمع شرق افريقيا يتكون مـن ثـالث دول 

 ١٩٧٢فـــي عــــام . كينيـــا وأوغنـــدا وتنزانيــــا 

انهـــارت المجتمـــع بعـــد العالقـــات السياســـية 

المكونـــــــة  الــــــدول.بــــــين الــــــدول االعضـــــــاء 

للمجتمـــع ينظـــر لهـــا فــــي القـــارة علـــى انهــــا 

قوية في موضوعات النوع االجتماعي وقـد 

اعطـــت العديـــد مـــن االمثلـــة لـــدول الجنـــوب 

المشـــــــاكل التـــــــي حـــــــدثت فـــــــي . االفريقـــــــي 

االقلــــيم والمجتمــــع أدت إلــــى بــــطء إمكانيــــة 

 انشاء هيكل عام للمساوة النوعية 

األول تطورت هياكلها ومنظمـات المجتمـع 

وقـــد . دني فـــي كـــل مـــن كينيـــا واوغنـــدا المـــ

فعلــــــوا ذلــــــك مــــــن خــــــالل إصــــــدار مواثيــــــق 

النساء لضمان أن قضايا النساء تـم اخـذها 

ــــــــل الحكومــــــــات  ــــــــار مــــــــن قب . فــــــــي االعتب

ــــى هــــذا شــــبكة ميزانيــــة النســــاء  بالضــــافة إل

انشــأت مــن منظمــات المجمتــع المــدني فــي 

 الثالث دول 



 

  شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين

  ۲۹الملف 

 

٤۰ 

 الفهرس

 

   المجتمع االقتصادي في دول إقليم غرب افريقيا

ـــــة المجتمـــــع  ـــــيم غـــــرب افريقيـــــا مـــــنظم تحـــــت مظل اقل

التقتصــــادي لــــدول اقلــــيم غــــرب افريقيــــا ويهــــدف إلــــى 

الدعوة إلى الدعوة واالنـدماج فـي النشـاط االقتصـادي 

ويهدف المجتمـع االقتصـادي . واالجتماعي والثقافي 

لــــدول اقـــــيلم غــــرب افرقيـــــا إلـــــى إنشــــاء اتحـــــاد نقـــــدي 

القتصــاديات واقتصـادي مــن خــالل االنــدماج الكامــل 

بنــــــين وبوركينــــــا فاســــــو والــــــرأس : الــــــدول االعضــــــاء 

األخضر وكوت ديفوار وغامبيا  وغانا وغينيا وغينيا 

بيســـاو وليبيريـــا ومـــالي وموريتانيـــا والنيجـــر ونيجيريـــا 

 . والسنغال وسيراليون وتوجو

طــور المجتمــع االقتصــادي لــدول اقلــيم غــرب افريقيــا 

ســــاء فــــي سياســــة للنــــوع االجتمــــاعي حتــــى تــــدمج الن

 .التنمية 

الجلســــة السادســــة والعشــــرين لمجلــــس رؤســــاء الــــدول 

خلـــق  ٢٠٠٣والحكومـــات الـــذي عقـــد فـــي دكـــار فـــي 

هيكـل مســئول عــن المســاوة النوعيــة فــي صــورة وحــدة 

النـوع االجتمــاعي فــي السـكرتارية التنفيذيــة فــي ابوجــا 

ومركز تنمية النوع االجتماعي في داكار ليحل محل 

 .معية نساء غرب افريقيا السكرتارية العامة لج

والـــدور الرئيســـي لمركـــز تنمبـــة النـــوع االجتمـــاعي ان 

ينشـــأ ويطـــور وييســـر وينســـق ويتـــابع االســـتراتيجيات 

والبرامج الني تهدف إلـى ضـمان ان االمـور المتعلقـة 

بــــالفوارق بــــين الرجــــال والنســــاء موجــــودة فــــي بــــرامج 

االدماج في المجتمع وهم مسئولين ايضا عن الدعوة 

قـوق النسـاء وانهـا مضـمنة فـي إطـار االهـداف إلـى ح

فـــي اتفاقيـــة المجتمـــع االقتصـــادي لـــدول اقلـــيم غـــرب 

 : افريقيا ومهمتها هي 

  تطبيــق سياســة المجتمــع االقتصــادي لــدول

غرب افريقيا ونظام إدارة النـوع االجتمـاعي 

. 

  العمـــــــل علـــــــى تحســـــــين اداء النســـــــاء فـــــــي

مجـــاالت انشـــطتهن مثـــل النـــدوات والموائـــد 

رة ورحــــالت الدراســــة حتــــى تتشــــابة المســـتدي

 روح الريادة وان يتمتعوا بتبادل الخبرات 

  ــــــات بنــــــاء الشــــــبكات والشــــــركات مــــــع الهيئ

والمؤسســــــات ذات الصــــــلة للــــــدعم المــــــالي 

 .والتقني النشطة المركز

يركز المجتمع االقتصـادي القلـيم غـرب افريقيـا للنـوع 

االجتمــاعي والتنميـــة ويعمــل عـــن قــرب مـــع الشـــركاء 

 : نالتاليي

االقســـام التـــي تتعامـــل مـــع بـــرامج النســـاء فـــي الـــدول 

منظمـــــــات غيـــــــر (االعضـــــــاء ، والمجتمـــــــع المـــــــدني 

حكوميـــــة والجمعيـــــات ومنظمـــــات المـــــرأة فـــــي غـــــرب 

 .افريقيا وما عداها من اماكن 
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الهيئــــات المتخصصــــة للمجتمــــع االقتصــــادي القلــــيم 

غرب افريقيا والمؤسسات والمنظمات الدولية وهيئات 

 .طاع الخاص التنمية والق

 .آليات وهياكل مجتمع جنوب افريقيا للتنمية 

يتكـون مـن ) سـاداك ( مجتمع جنـوب افريقيـا للتنميـة 

ــــــة : الــــــدول االعضــــــاء  انجــــــوال وبتســــــوانا  والجمهوري

الديموقراطية للكونغو وليسوتو ومـاالوي وموريشـيوس 

وموزمبيــــــق وناميبيــــــا وسيشــــــل وســــــاوزيالند وجنــــــوب 

 .افريقيا وتنزانيا 

تجمع ساداك مع قضايا النوع االجتمـاعي منـذ يعمل 

عنـــدما قـــرر مجلـــس الـــوزراء ان يعطـــي  ١٩٩٠عـــام 

 .األولوية لقضايا النوع االجتماعي والتنمية 

عقـــد مـــؤتمر ســـاداك حـــول التنميـــة  ١٩٩٦فـــي عـــام 

االجتماعيـــة فـــي مابـــا بـــاني فـــي ســـويزيالند واوصـــى 

مجلــس وزراء الســاداك ان ســكرتارية ســاداك يجبــا ان 

قضـــايا النـــوع االجتمـــاعي علـــى مســـتوى اقلـــيم تنســـق 

اقــــرت هــــذة التوصـــية مــــن مجلــــس الــــوزراء . ســـاداك 

خــالل اجتماعــة الــذي عقــد فــي ماســترو بليســوتو فــي 

ووقـــــــــع رؤســـــــــاء الـــــــــدول .  ١٩٩٦أغســـــــــطس  -آب

والجكومــــات فــــي ســــاداك اعــــالن النــــوع االجتمـــــاعي 

في بالنتيري بماالوي  ١٩٩٧سبتمبر  ٨والتنمية في 

ة فـــي االعـــالن الـــدولي ببرنـــامج يهـــدف وتلــزم المـــاد. 

 .إلى تحقيق المساوة النوعية في اقليم ساداك 

وقـــع رؤســاء الحكومــات والـــدول  ١٩٩٨فــي ســبتمبر 

انهــاء ومنــع العنــف ضــد النســاء  addendumعلــى 

وقــد قــرروا . واالطفــال فــي جارنــد بــاي ، موريشــيوس 

ان يتبنــوا إجــراءات فــي انهــاء والقضــاء علــى العنـــف 

وقــد قــاموا بــإجراءات للقيــام . اء واالطفــال تجــاة النســ

ـــــــة  بتـــــــدخالت فـــــــي المجـــــــاالت القانونيـــــــة واالجتماعي

واالقتصــادية والثقافيــة والسياســية وقــد تبنــت اقترابــات 

تكامليــة للقضــاء علــى العنــف ضــد النســاء واالطفــال 

واقــروا اعتمــادات فــي الميزانيــة للقضــاء علــى العنــف 

سياســــــات ضـــــد النســـــاء واالطفـــــال كمـــــا انهـــــم تبنـــــوا 

وبــــــارمج وآليــــــات لتحســــــين االمــــــن وتمكــــــين النســــــاء 

 واالطفال 

وكجزء مـن أعـادة هيكلـة السـاداك ، فريـق مكـون مـن 

خبراء في مجاالت مختلفة بما فيها النوع االجتماعي 

، واجتمعــوا لتيســير تطــوير خطــة اســترتيجية اقليميــة 

للتنميـــــة وتهـــــدف هـــــذة الحطـــــة هـــــو ان تـــــوفر إرشـــــاد 

وعات ذات أولويـــة اساســـية اســـتراتيجي علـــى الموضـــ

التي يجب ان يناقشها ساداك في الخمس عشر سنة 

 .القادمة 

تــم تعريــف النــوع االجتمــاعي علــى انــه موضــوع ذي 

صـــلة بموضــــوعات اخـــرى وذلــــك لتحقيـــق الحــــد مــــن 

الفقر وتحسين جودة مستوى المعيشة كأغلبيـة سـكان 

 .االقليم 

والعــــــــدو والقضــــــــاء علــــــــى مــــــــرض نقــــــــص المناعــــــــة 

 .والتكامل االقليمي ) االيدز(المكتسبة 
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، اقـــــــر مجلـــــــس وزراء  ١٩٩٩أغســـــــطس  -فـــــــي آب

ســاداك خطــة العمــل للنــوع االجتمــاعي فــي االقلــيم ، 

ـــــى تحقيـــــق المســـــاوة  ـــــى العمـــــل عل تهـــــدف الخطـــــة إل

النوعيــة عـــن طريــق اســـتخدام االقترابــات التـــي تـــدمج 

النـــــوع االجتمـــــاعي فـــــي سياســـــات ســـــاداك وبرنـــــامج 

مجتمع إلـى جانـب ذلـك مـن العمل وفي مبادرة بناء ال

 خالل اقتراب تمكين النساء في االقليم 

إطار سياسة النوع االجتماعي لسـاداك بـدأت تضـفي 

فــــــي اتفاقيـــــة ســــــاداك وبروتوكـــــول النــــــوع  ٣،١مـــــادة 

االجتمــــاعي، والتنميــــة وكــــان هنــــاك بعــــض القالقــــل 

وكــان هــدف السياســة . مــن االتفاقيــة  ٢علــى المــادة 

وتفعيـــل إدمـــاج النـــوع تـــوفير إرشـــادات حـــول مأسســـة 

ـــــــــــاء القـــــــــــدرات  االجتمـــــــــــاعي وتمكـــــــــــين النســـــــــــاء وبن

كاســـــتراتجيات اساســــــية للتنميـــــة مــــــن اجـــــل المســــــاوة 

 .النوعية والمساوة داخل ساداك

 : الترتيبات المؤسسية 

االطـــار المؤسســـي لســـاداك لتحســـين أوضـــاع قضـــايا 

لجنـــة دائمـــة للـــوزراء ، : النـــوع االجتمـــاعي يتضـــمن 

ات غيــر الحكوميــة ومســئولي لجنــة استشــارية للمنظمــ

دول ودولـــــة  ٣الحكومـــــات ولجنـــــة إدارة يتكـــــون مـــــن 

تعمـــــــــــل كســـــــــــكرتارية متحـــــــــــدثيين رســـــــــــميين للنـــــــــــوع 

االجتماعي فـي كـل الوحـدات التنسـيقية والمفوضـيات 

 . االقليمية ووحدة النوع اجتماعي في السكرتارية

وحـــــدة النـــــوع االجتمـــــاعي فـــــي ســـــاداك انشـــــأت مـــــن 

نــــوع االجتمــــاعي وقضــــايا الــــوزراء المســــئولين عــــن ال

 .النساء في الدول االعضاء 

ـــــــــوع  واالهـــــــــداف العامـــــــــة واالختصـــــــــاص لوحـــــــــدة الن

االجتماعي فـي سـاداك هـو ان تيسـر وتنسـق وتراقـب 

وتقيم تطبيق اهداف اعالن ساداك للنوع االجتمـاعي 

لالنهـــاء وقضـــاء علـــى   addendumوالتنميـــة و 

 العنـف ضــد النســاء واالطفــال ذلــك إلــى جانــب آليــات

النــــوع االجتمــــاعي االقليميــــة والعالميــــة التــــي يشــــارك 

وحدة النوع االجتماعي  مختصـة . فيها دول الساداك

برفــع الــوعي وبنــاء قــدرات العــاملين فــي الســكرتارية ، 

البـــــــراز قضـــــــايا النـــــــوع االجتمـــــــاعي فـــــــي سياســـــــاتها 

وبرامجها ومشاريعها وانشطتها ، باالضـافة إلـى ذلـك 

لتطور الحـادث مـن قبـل الوحدة مطلوب منها مراقبة ا

السكرتارية والدول االعضاء في مناقشة قضايا النوع 

 .االجتماعى والنساء 

 : برامج وحدة النوع االجتماعي في الساداك 

أحد أهم إنجازات برنامج وحدة النـوع االجتمـاعي فـي 

الساداك ان اقليم ساداك حقق أعلى زيادة فـي عمليـة 

، وهـــذا نتيجـــة صــنع القـــرار مـــن أي اقلـــيم فــي العـــالم 

للنســــاء فــــي % ٣٠الجهــــد المضــــني لضــــمان تمثيــــل 

وعلـى  ٢٠٠٥صنع القرار فـي كـل الهياكـل منـذ عـام 

الــرغم مــن عـــدم انصــياع كـــل الــدول االعضـــاء ، اال 

ان هـذة المسـاحة قـد رفــع مسـتوى الـوعي وقـد شــهدت 

تقــدما وقــد تابعــت تطبيــق خطــة عمــل بكــين فــي دول 
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 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ســاداك ومجــاالت تــدخالتها فــي عــام 

تطـــوير سياســـة اقليمـــي للنـــوع االجتمـــاعي وتوفيـــق : 

سياسات النـوع االجتمـاعي وٕادمـاج النـوع االجتمـاعي 

 .في مؤسسات وهياكل ساداك 

التطـــوير والتطبيـــق علـــى المســـتوى االقليمـــي لتمكـــين 

النساء في عدة مجاالت قطاعية والتواصل ومشاركة 

وبنـاء المعلومات وبناء التحالفات والتشييك والتـدريب 

قــــــدرات العــــــاملين فــــــي اآلليــــــات الوطنيــــــة والمــــــدرب 

الــوطني والمــدرب االقليمــي وصــانعي القــرارات وبــاقي 

االطـــــراف المختصــــــة بتحليـــــل المضــــــمون ومهــــــارات 

االرشــاد والتمكــين والمراقبــة وتقيــيم خطــة عمــل بكــين 

ـــــدول جنـــــوب  واعـــــالن النـــــوع االجتمـــــاعي والتنميـــــة ل

 .للنساء  افريقيا والسيداو والميثاق االفريقي

وحــدة النــوع االجتمــاعي لــدول الســاداك عملــت ايضــا 

داخليـــا مـــع إدارات الســـاداك وابنيـــة الســـاداك االخـــرى 

وبــدأ برنــامجهم إلدمــاج النــوع االجتمــاعي مــع تــدريب 

ـــــــة .  ٢٠٠٣العـــــــاملين عـــــــام  وتـــــــم مســـــــاندته بالمراقب

والتقييم خاصة تطبيق خطة عمل بكين وقد قـام هـذا 

للسياســـات والبروتوكـــوالت  التـــدريب بمراجعـــة مســـتمرة

 .حول مدى وعيها النوعي 

 .اآلليات الوطنية في الدول اعضاء الساداك 

أحد تدخالت وحدة النوع االجتماعي بالساداك كانـت 

عمليــة تقويــة اآلليــات المؤسســية فــي االقلــيم ، بــدأت 

وصـــدرت كأرشـــادات  ٢٠٠٢هـــذة العمليـــة فـــي عـــام 

الـــــــدول مـــــــن وزراء المـــــــرأة والنـــــــوع االجتمـــــــاعي فـــــــي 

 االعضاء 

Profile   للــــدول االعضــــاء فيمــــا يتعلــــق بهياكــــل

ــــــة  واختصاصــــــات آليــــــات النــــــوع االجتمــــــاعي الوطني

بعـــــض غـــــرض اختصاصـــــات  . مرفقـــــة بهـــــذة الورقـــــة

اآلليــات ، مـــن الواضـــح انهــا ال يمكـــن ان تتـــرك آثـــرا 

بالغـــــا فـــــي تغييــــــر مؤسســـــات الحكومـــــة ومؤسســــــات 

وح المجتمع االخرى، الن معظمها غير معرف بوضـ

والمعـــرفين بوضـــوح تبـــدو ضـــعيفة وغيـــر قـــادرة علـــى 

تحقيقــــي اهــــداف المســــاوة النوعيــــة ، لتصــــبح آليــــات 

النــوع االجتمــاعي فعالــة ، مــن المهــم لهــم ان يصــبح 

لهــــــا اختصاصــــــات  تــــــدعمها التشــــــريعات ســــــلطانها 

 . وادوارها 

منظمــــــات ومؤسســــــات المجتمــــــع المــــــدني االقليمــــــي 

 : للساداك 

نتشــار لمنظمــات المجتمــع معظــم دول الســاداك بهــا ا

. المـــدني التـــي تركـــز علـــى تحقيـــق المســـاوة النوعيـــة 

الـــدور الـــذي تقـــوم بـــة المنظمـــات المرتكـــزة فـــي اقلـــيم 

الساداك في تحقيق في تحقيـق المسـاوة النوعيـة وهـي 

 هامة جدا في انجازات االقليم

النســاء فــي القــوانين فــي افريقيــا الجنوبيــة تركــز علــى 

فــي   Culminatedالتــي عمــل الــدفاع والمناصــرة 

تبني الميثاق االفريقي لالنسان والشعوب عـن حقـوق 

النسـاء فـي افريقيـا وقـد قــاموا بحشـد الجهـود مـن اجــل 
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انضــمام ســوزيالند للســيداو وحتــى صــدقت وســاعدت 

تشـــــريعات مراعيـــــة للنـــــوع االجتمـــــاعي فـــــي بتســــــوانا 

ــــــابوي ومــــــاالوي وموزمبيــــــق ودعمــــــت حــــــاالت  وزيمب

 يالند وزامبيا اختطاف الفتيات في سوز 

روابــط النــوع االجتمــاعي تعمــل بالمشــاركة مــع معهــد 

االعــــالم الفريقيــــا الجنوبيــــة وقــــد قامــــت بــــأول دراســــة 

قاعديــة للنــوع االجتمــاعي واالعــالم فــي اقلــيم جنــوب 

 .افريقيا 

اليـــوم قـــاموا بحملـــة علـــى العنـــف المبنـــي علـــى النـــوع 

االجتماعي وهي توزع جريدة توزع كل اسـبوعين وقـد 

معاهــد تــدريب  ٣ا إدمــاج النــوع االجتمـاعي فــي جربـو 

 .لإلعالم 

النـــوع االجتمـــاعي واالعـــالم فـــي جنـــوب افريقيـــا هـــي 

منظمة مظللة لالفراد والمؤسسات التـي تعمـل للـدعوة 

. للمســاوة النــوع االجتمــاعي فــي ومــن خــالل االعــالم

تشــــمل برامجهــــا البحــــث ومراقبــــة االخبــــار واالعــــالن 

ماعي ، يقوموا بالستماع والترفية من منظور نوع اجت

علـــى كيفيـــة دمـــج النـــوع االجتمـــاعي فـــي السياســـات 

والقـــــوانين التـــــي تحكـــــم االعـــــالم فـــــي االقلـــــيم وتـــــوفر 

التــــــدريب وبنــــــاء القــــــدرات علــــــى كيفيــــــة دمــــــج النــــــوع 

االجتمــــــاعي فــــــي تعلــــــيم االعــــــالم وتطــــــوير الــــــدفاع 

والمناصـــــرة مـــــن خـــــالل الحمـــــالت التـــــي تـــــدعو إلـــــى 

 .حقوق متساوية

 ت تحقيق المساوة النوعية استرتيجيا -٥

 :البحث 

العديـــــد مـــــن المؤسســـــات والمنظمـــــات فـــــي  

افريقيـــا واقاليمهـــا اســـتخدمت البحـــث كأســـاس للحشـــد 

 والدفاع والمناصرة لتمكين النساء والمساوة النوعية 

الحقيقـــة ان معظـــم الـــدول االفريقيـــة إنهـــا مكـــان عـــام 

إليجــــــــاد معلومــــــــات غيـــــــــر مجمعــــــــة وهــــــــي إنجـــــــــاز 

 .حثين المتخصصين والبا

التغيـــر فـــي السياســـة والتشـــريع اخـــذت فـــي االعتبـــار 

حقوق النساء هـي مسـاحة أخـرى حيـث اسـهم البحـث 

 لهدف المساوة النوعية 

 بيانات ومواثيق النساء 

ــــدول لهــــا طــــرق إدمــــاج حاجــــات ومطالــــب  بعــــض ال

هنـــاك امثلـــة مــــن . النســـاء فـــي شـــكل بيـــان وميثـــاق 

نيــــا الــــدول طــــورت البيانــــات وهــــي غانــــا واوغنــــدا وكي

وقــد كانــت اداة فعالــة فــي . ونامبيــا وزامبيــا وبتســوانا 

الحشـــد والتعبئـــة وقـــد أدت إلـــى بعـــض النتـــائج علــــى 

سبيل المثال الميثاق الجنـوب افريقـي للمسـاوة الفعالـة 

التــي يفصــل مطالــب النســاء فــي جنــوب افريقيــا وقـــد 

تبنتــــة حكومــــة جنــــوب افريقيــــا الديموقراطيــــة كوثيقــــة 

يهــا لالرشــاد لحاجــات النســاء يمكــن ان يــتم الرجــوع ال

 .في جنوب افريقيا 

 الحشد والتعبئة والدفاع والمناصرة 
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هذة هي االستراتيجية االكثر شعبية التي اسـتخدمتها 

منظمــــــات النســــــاء والنــــــوع االجتمــــــاعي عبــــــر القــــــارة 

لتكتســـب مســـاحات للمســـاوة النوعيـــة فـــي كـــل االبنيـــة 

 الهامة والمؤسسات في افريقيا 

ية االكثـــر شـــعبية التـــي اســـتخدمتها وهـــذة االســـتراتيج

منظمــــــات النســــــاء والنــــــوع االجتمــــــاعي عبــــــر القــــــارة 

لتكتســـب مســـاحات للمســـاوة النوعيـــة فـــي كـــل االبنيـــة 

 .الهامة والمؤسسات في افريقيا 

وهــــذة االســــتراتيجية قــــد اســــتخدمت بفاعليــــة بواســــطة 

ـــــدول  ـــــذي اتخـــــذة . النســـــاء فـــــي ابنيـــــة ال والموقـــــف ال

ــــة النوعيــــة فــــي كــــل مواقــــع االتحــــاد االفريقــــي، للعد ال

صــنع القــرار جــاءت نتيجــة الحشــد والتعبئــة القــويتين 

وكنتيجــــــة  ٥٠/٥٠مـــــن النســـــاء االفريقيــــــات لتمثيـــــل 

ــــــات الساســــــة  ــــــة مــــــن النســــــاء االفريقي للحشــــــد والتعبئ

مــــن مفوضــــي % ٥٠والمنظمــــات الغيــــر حكوميــــة ، 

 .للنساء   NEPADالمشاركة الجديدة لتنمية افريقيا 

مـن تمثيـل النسـاء فـي مواقـع % ٣٠ قرار الساداك بـه

ــــيم  صــــنع القــــرار جــــاءت كنتيجــــة السياســــات مــــن اقل

قــــدم وكتــــب . ســــاداك ونســــاء مــــن المجتمــــع المــــدني 

الحاشــدون مســودة إعــالن النــوع االجتمــاعي والتنميــة 

لرؤســاء الــدول بإيمــان ان رؤســاء الــدول قــرروا توقيــع 

الوثيقــــة والتـــــي ســـــتعمل كوثيقـــــة إرشـــــادية فـــــي عمـــــل 

 .مجال المساوة النوعية ساداك في 

 بناء التحالفات والشراكة 

اســتخدام الشــركاء المــانحين كانــت اســتراتيجية فعالــة 

اســتخدمت بتــأثير كبيــر خاصــة فــي الــدول المعتمـــدة 

الخطــر هـــو أن الحكومــات تـــرى أن . علــى المـــانحين

موضـــــــوع المســـــــاوة النوعيـــــــة كأجنـــــــدة مقترحـــــــة مـــــــن 

وعلــى الــرغم . لــذا يســتجيبوا للحــد االدنــي. المــانحين 

مــن ذلــك ادت إلــى بعــض التغيــرات وأهــم تغييــر هــو 

 . خلق وعي اكبر حول قضايا النوع االجتماعي 

فــــي الســــنوات االخيــــرة ، هنــــاك بنــــاء تحالفــــات بــــين 

نشـــــطاء النـــــوع االجتمـــــاعي ومعظمهـــــم مـــــن النســـــاء 

والرجــــال الســــاعين إلــــى مشــــاركة بنــــاءة فــــي قضــــايا 

مشـــــاركة هنـــــاك شـــــبكة للرجـــــال لل. المســـــاوة النوعيـــــة

البناءة في افريقيا تستضيفها فيمنت وعـدة دول لـديها 

 منظماتها وشبكاتها 

وهنــاك مبــادرة إلنشــاء شــبكة ســاداك وقــد بــدأت عــام 

ــــة  ٢٠٠٤ وفــــد كــــان تركيــــز . إال انهــــا لــــم تكــــن فعال

مجموعات الرجال منصب علـى العنـف المبنـي علـى 

النــــوع االجتمــــاعي والعنــــف ضــــد النســــاء والحــــد مــــن 

 .االيدزانتشار مرض 

إدمـــــاج مخـــــاوف النـــــوع االجتمـــــاعي فـــــي اســـــترتيجية 

 برنامج الحد من الفقر 

تبنـت عـدة دول فـي افريقيـا وخاصـة فـي اقلـيم سـاداك 

استرتيجية للحد مـن الفقـر حتـى تحصـل علـى تمويـل 

 .المانحين والعاء الدين من قبل الهيئات الدولية
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فـــي وقـــت تطـــوير االســـتراتيجيات ، لـــم تأخـــذ قضـــايا 

بعـد إطـالق البرنـامج . جتماعي في االعتبارالنوع اال

، بدأ النشطاء والمدافعون عن المساوة النوعية القيـام 

بتحليـــل نـــوعي لبـــرامجهم للحـــد مـــن الفقـــر وادركـــوا ان 

هــذة البــرامج يمكــن ان تــؤثر ســلبا علــى النســاء وهــن 

 اغلبية الفقراء 

تكفـي المشــكلة فـي إدمــاج مخـاوف النــوع االجتمــاعي 

امج من قبل الحكومـة فـي ان مخـاوف بعد تبني البرن

 النوع االجتماعي تعامل كما لو كانت غير مهمة 

 ميزانية النوع االجتماعي 

مبادرة التحليل النوعي للميزانيات الحكومية يمكن ان 

تعــــــرف بميزانيــــــة النــــــوع االجتمــــــاعي ، كاســــــتراتيجية 

للحشــــــد لتوزيــــــع المــــــوارد مــــــن اجــــــل العمــــــل لتحقيــــــق 

اد اســـتخدام هـــذة االســـتراتيجية المســاوة النوعيـــة وقـــد ز 

فـــي افريقيـــا وهــــذة المبـــادرات مدعومــــة مـــن صــــندوق 

 .  UNIFEMاالمم المتحدة للنساء 

فـــي الســـابق ، عملـــت للمنظمـــات التـــي عملـــت علـــى 

ميزانيـــــــة للنـــــــوع االجتمـــــــاعي ركـــــــزت علـــــــى تحليـــــــل 

 .الميزانيات فقط بعد ان تقدمها الدول 

مـة ان الخطوة الجددية هي العمل مع مسـئولي الحكو 

يؤكــدوا ان اعتبــارات النــوع االجتمــاعي مضــمنة قبــل 

 . االعالن عن الميزانية

تعمل الشبكة الشـرق افريقيـة فـي مجـال ميزانيـة النـوع 

االجتمــــــاعي وقــــــد قــــــادت بــــــاقي اقــــــاليم افريقــــــا بعــــــدة 

 .مبادرات مبتكرة ومنسقة

نجحــــت المنظمــــات االوغنديــــة والتنزانيــــة فــــي العمــــل 

حتى تكمـن المسـئولين مـن  مباشرة مع وزارات المالية

 .اكتساب مهارات ميزانية النوع االجتماعي 

 اإلنجازات  -٦

احد أهم إنجازات نضال النوع االجتماعي في افريقيا 

، هـو انتشــار آليــات وهياكــل تحســين اوضــاع النســاء 

وقــد تحــدى ذلــك نشــطاء للنــوع االجتمــاعي والــدول . 

اليجاد احسن السـبل لجلـب قضـايا النـوع االجتمـاعي 

 .لحكومات ل

وحقيقـــة ان قضـــايا النـــوع االجتمـــاعي قـــد ذكـــرت فـــي 

معظــــــــــم االجتماعــــــــــات والمــــــــــؤثرات كــــــــــذلك إنشــــــــــاء 

المؤسسات والهياكـل علـى المسـتور القـاري واالقليمـي 

وعلـــى مســـتوى الـــدول ، يعتبـــر هـــذا إنجـــاز لكـــل مـــن 

الهياكــــل واالفــــراد المنغمســــين فــــي العمــــل مــــن اجــــل 

قضـــايا النـــوع المســـاوة النوعيـــة وهنـــاك وعـــي متزايـــد ب

االجتماعي في القارة ، هـذا الـوعي أدى إلـى حضـور 

متزايـــد للنســـاء االفريقيـــات فـــي العديـــد مـــن مؤسســـات 

 .وهياكل صنع القرار 

وهناك دعاوي متزايدة لالنتقال من التركيز على عدد 

النســــاء فــــي المناصـــــب إلــــى تغييـــــر موضــــوعي فـــــي 
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المؤسسات وعالقات النوع االجتماعي وتفترض نمـو 

 . لنضال من اجل تحرير المرأةفي ا

اليمكن ان يرد الفضل في ذلك فقط الليات النساء ، 

هنـــاك بـــاحثي نـــوع اجتمـــاعي ونشـــطاء حـــأولوا طـــرح 

ـــــــة ، اال ان انشـــــــاء وتطـــــــوير  الموضـــــــوع لمـــــــدة كويل

اآلليات أدى إلـى جلـب الجـدال إلـى مؤسسـات الدولـة 

. 

 القيود والتحديات  -۷

 القدرة 

طويـــل فـــي محأولـــة لـــبعض الـــدول االفريقيـــة صـــراع 

 .إنشاء هياكل ذات قيمة ومستديمة للمساوة النوعية

وقــد اعتبــرت هياكـــل النــوع االجتمـــاعي مســئولة عـــن 

 .صياغة السياسات والمشروعات وبرامج الحكومة 

احـــد التحـــديات التـــي تـــم التعـــرف عليهـــا هـــي نقـــص 

القـــدرة علـــى تنســـيق اآلليـــات التـــي تتضـــمن الحكومـــة 

مــرات .والقطــاع الخـاص ومنظمـات المجتمــع المـدني 

عديــــدة يقلــــق االفــــراد مــــن نقــــص المعرفــــة والمهــــارات 

والمواقـــــف المطلوبـــــة لتعمـــــل االليـــــة بفاعليـــــة وهنـــــاك 

بــرامج تــدريب متنوعــة اعــدت مؤسســات لقــارة افريقيــا 

واقاليمهــــــا وكــــــذلك هيئــــــات ومؤسســــــات دوليــــــة مثــــــل 

. الكومانولث وصندوق االمـم المتحـدة لتنميـة النسـاء 

صـــيرة وتركـــز علـــى مجـــاالت معينـــة معظـــم البـــرامج ق

مثـــــل نظـــــام إدارة النــــــوع االجتمـــــاعي وٕادمـــــاج النــــــوع 

 االجتماعي وميزانية النوع االجتماعي 

وهنـاك تـدريبات متعـددة ومتزايـدة علـى مسـتوى الـدول 

علــى الــرغم مــن أن هــذة التــدريبات ذات قيمــة اال ان 

فعـــاليتهم قلـــت بســـبب تعقـــد متطلبـــات االفـــراد وآاليـــت 

 . تماعي لفعاليتهاالنوع االج

 االختصاص 

تعمل الدول والحكومات على اساس القـوانين وحقيقـة 

ان عـــدد مهـــول مـــن آليـــات النـــوع االجتمـــاعي ليســـت 

مدعومة بتشريعات وهذا يعني انها تجد صـعوبة فـي 

ان تصــبح فعالــة حتــى فــي الحــاالت التــي يتــوفر بهــا 

التـــــــــزام سياســـــــــي فـــــــــي اعلـــــــــى المســـــــــتويات تتـــــــــزامن 

اســـــــــعة والغيــــــــــر واضـــــــــحة مــــــــــع االختصاصـــــــــات الو 

المســئوليات الكثيــرة التــي تــم تعريفهــا كأحــد التحــديات 

 . التي تواجه آليات ساداك النوع االجتماعي 

معظـــم اختصاصـــات آليـــات النـــوع االجتمـــاعي تنبـــع 

مــن اتفاقيــات ومعاهــدات وقعــت عليهــا الدولــة، بــدون 

 .خلق قاعدة من الدولة لتوطين االتفاقية 

النـــوع االجتمـــاعي تنبـــع  معظـــم اختصاصـــات آليـــات

مــن اتفاقيــات ومعاهــدات وقعــت عليهــا الدولــة، بــدون 

 . خلق قاعدة في الدولة لتوطين االتفاقية

 :الموقع 
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موقــــع الهيكــــل يحــــدد مــــاهو التــــأثير الــــذي يمكــــن ان 

نعظـم الهياكـل لتحقيــق . تتركـة علـى عمليـة المؤسسـة

المســــاوة النوعيــــة توجــــد وحــــدة أو وحــــدة فرعيــــة مــــن 

لدولـــة أو الحكومـــة عـــادة للوحـــدات وال مؤسســـة فـــي ا

. تصل إلى العمليات الهامة التي تقوم بهـا الحكومـة 

وهـــــذا لـــــه تـــــأثير ســـــلبي علـــــى فعاليـــــة هياكـــــل النـــــوع 

 . االجتماعي لتحقق االهداف التي قامت من اجلها 

 : الموارد 

ان معضــلة المــوارد البشــرية والماديــة القليلــة المتاحــة 

ضـــلة اشـــكالية فـــي كـــل لهياكـــل النـــوع االجتمـــاعي مع

 .دول افريقيا 

معظــــم هياكــــل النــــوع االجتمــــاعي بهــــا عجــــز بفريــــق 

العمـل وعجــز فــي المــوارد الماليــة، اال ان آثــر عملهــا 

يتوقــــــع ان يمتــــــد إلــــــى معظــــــم مؤسســــــات الحكومـــــــة 

 والمجتمع المدني 

علــى الــرغم مــن انــه مــن الواضــح ان المــوارد فــي كــل 

النــــــوع دولــــــة محــــــدودة ، وقلــــــة المــــــوارد فــــــي هياكــــــل 

 .االجتماعي ناتجة عن وضعها غير ذي أولوية 

 : الوضع والسلطة

معظــم الهياكــل التــي تعمــل لتحقيــق المســاوة النوعيــة 

ـــــذلك ال تخـــــول  كانـــــت ذات وضـــــعية غيـــــر هامـــــة ول

الســلطة التــي تحتاجهــا لتحــدث تغييــرا فــي مؤسســات 

 .الدولة والمجتمع

الوضـــعية الغيـــر هامـــة نتيجـــة خلـــيط ممـــا ذكـــر ســـلفا 

اصــبح نقــص . ت أخــرى تواجــه هــذة الهياكــل وتحــديا

الســلطة  والوضــع تعيــق اآلليــات وتصــطدم بهــا عنــد 

ولـــذلك . الرغبـــة فـــي القضـــاء علـــى مقاومـــة التغييـــر 

تبقى غير قادرة على تغيير الثقافـات المؤسسـية التـي 

تؤكد على المساوة موازنة التوقعات مـع مـاهو ممكـن 

. 

اجة إلى وجدت هياكل النوع االجتماعي نفسها في ح

معظــم . موازنــة التوقعــات الكبيــرة للنســاء فــي بلــدانها 

النساء االئي يعملن في هـذة الهياكـل يعـين موظفـات 

بمتطلبـــــات وظيفيـــــة مدنيـــــة ولكـــــن يتوقـــــع مـــــنهن ان 

 .يصبحن قائدات للنساء 

زهنـــاك توقـــع اخـــر وهـــو وجـــود هـــذة الهياكـــل لـــه آثـــر 

ايجــــابي فــــوري علــــى حيــــاة النســــاء العاديــــات والفهــــم 

ائد انــــه يمكــــن ان يكــــون هنــــاك آثــــر ايجــــابيعلى الســــ

. نوعية حياة النساء خاصة فيما يتعلق بتقليـل الفقـر 

علـى الــرغم مـن ان هــذا احــد االثـار المرغــوب فيهــا ، 

ان مســــئولية احـــــداث هــــذا اآلثـــــر يكمــــن فـــــي الدولـــــة 

 . نفسها وليست هياكل النوع االجتماعي

 غياب الحركة النسائية 

الفعالــــــة هــــــي احــــــد اكبــــــر غيــــــاب الحركــــــة النســــــائية 

التحـــديات التـــي تواجـــه هياكـــل النـــوع االجتـــامعي فـــي 

هـــــذا الضـــــعف يعنـــــي ان الدفعـــــة للمســـــاوة . افريقيـــــا 
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الموضــــــــــوعية فــــــــــي عالقــــــــــات ومؤسســــــــــات النـــــــــــوع 

 االجتماعي ضعيفة 

االئتالفات والشبكات تحأول ان تعمل اال ان الحركة 

) بالشكل الكالسيكي للحركات االجتماعيـة( النسائية 

 مكن ان تعطي دفعة اقوى ي

 أجندات المانحين 

معظــم عمــل النــوع االجتمــاعي الــذي تقــوم بــه الدولــة 

والمجتمــــع المــــدني ممــــول مــــن قبــــل المــــانحين وفــــي 

 اغلب الحاالت ممولين دوليين خارجيين 

هــذا الفعــل يجعــل الــدول ترجــع خطــوة للــوراء وتتــذكر 

التزاماتهــــا وتــــرى عمــــل النــــوع االجتمــــاعي علــــى انــــه 

 .ية مسئول

وفــي الجهــة االخــرى بعــض الحكومــات تــتهم نشــطاء 

النــــوع االجتمــــاعي انهــــم يروجــــوا لمصــــالح واجنــــدات 

 اجنبية 

وفــي حــاالت اخــرى ، بعــض الــدول خاصــة المعتمــدة 

على المانحين يـتم الضـغط عليهـا للقبـول واالنصـياع 

بنـــاء علـــى اعتمادهـــا علـــى تمويـــل المـــانحين للحفـــاظ 

ال يضــعف الــدعم علــى اقتصــادها ، وفــي هــذة االحــو 

 . الداخلي للمساوة النوعية

 : الخالصة -۸

حأول المؤتمر الرابع للنساء الذي اصدر خطـة عمـل 

بكـــــين ان يكـــــون منتقـــــدا فـــــي حـــــث الـــــدول االفريقيـــــة 

 .للجهود لمحأولة تحقيق المساوة النوعية

فــــي المــــؤتمر االقليمـــــي االفريقــــي ، الـــــذي عقــــد فـــــي 

يــــة صـــدر فيــــه خطـــة العمـــل االفريق ٢٠٠٤الســـنغال 

وتبنتــــا موقفــــا حــــول مــــا يلــــزم فعلــــة لتحقيــــق المســــاوة 

وهـو موقـف يمكـن لمعظـم الـدول . النوعيـة فـي القـارة 

خطــــــط عمــــــل بكــــــين . ان تجتمــــــع حولــــــة وتســــــانده 

واالفريقيــــــة تعــــــد قبــــــولهم كوثــــــائق إرشــــــاديه للمســــــاوة 

 .النوعية في افريقيا 

وقــد لعبــت منظمــات المجتمــع المــدني دورا هامــا فــي 

دول قــد التزمــت بتعهــداتها الموجــودة التاكــد مــن ان الــ

وقـــــد قــــاموا بـــــذلك عــــن طريـــــق . فــــي خطـــــط العمــــل 

البحـــــث والحشـــــد والتعبئـــــة والتـــــدريب وبطـــــرق اخـــــرى 

 متعددة 

ـــــــة ، خلـــــــق  والتحـــــــول تجـــــــاه الحكومـــــــات الديموقراطي

علـــى الـــرغم . ظـــروف تعمـــل لصـــالح العدالـــة النوعيـــة

من ان اآلليات الني صنعت لتحقيق المساوة النوعية 

ههــــــا تحـــــــديات عـــــــدة، اال انهـــــــا حققـــــــت بعـــــــض تواج

 . المكاسب التي يمكن ان تعززها وتبقي عليها 

 : المراجع 

المركـــــــــــز االفريقـــــــــــي للنـــــــــــوع االجتمـــــــــــاعي  )۱

تقييم  –والتنمية، النوع االجتماعي والتنمية 
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اآللية المؤسسية لتحسين أوضـاع النسـاء ، 

 غير مؤرخ 

شـــينجا موكـــاس ، دخـــل بروتوكـــول حقـــوق  )۲

نفــــــاذ ، تغييــــــر جــــــادكس ، النســــــاء حيــــــز ال

WIDSAA   ونشــــرة النــــوع االجتمــــاعي

 –، امتــوبر  ٣٦الفريقيــا الجنوبيــة ، العــدد 

  ٢٠٠٥ديسمبر 

دق االجـــراس ) محـــرر(لـــوي مـــورن كـــولين  )۳

للتغييــــــــــر ، روابــــــــــط النــــــــــوع االجتمــــــــــاعي، 

  ٢٠٠٤جوهانسبرج 

لوبي باربرا ، سياسة نوع اجتماعي اقليميـة  )٤

دكس للســــاداك علــــى الطريــــق ، تغيــــر الجــــا

WIDSAA   اكتـــــوبر  ٣٦العـــــدد ،– 

  ٢٠٠٥ديسمبر 

هســـــام شـــــيرين ومينتجــــــيس شـــــيال ، ورقــــــة  )٥

عـــــرض اجتمـــــاع مجموعـــــة الخبـــــراء حـــــول 

: الحكـــــــــــــم الـــــــــــــديموقراطي فـــــــــــــي افريقيـــــــــــــا 

اروشــا . اسـتراتجيات مشــاركة اكبـر للنســاء 

  ٢٠٠٥ديسمبر  ٨-٦) تنزانيا (

منجانيــا بريســكيال ، افريقيــا الجنوبيــة يجــب  )٦

حـــــديات التـــــي تواجـــــه آليـــــات ان تواجـــــه الت

ـــــــر الجـــــــادكس ،  ـــــــوع االجتمـــــــاعي ، تغي الن

WIDSAA  يوليــــــو  -، تمــــــوز٣٤– 

 .٢٠٠٤سبتمبر  -أيلول

موليكيتــا نــاكتيوا ، خطــة الطريــق لبرتوكــول  )۷

ساداك للنـوع االجتمـاعي، تغييـر الجـادكس 

WIDSAA  ــــــــــــوع االجتمــــــــــــاعي نشــــــــــــرة الن

،  ٣٨والتنمية في افريقيا الجنوبيـة ، العـدد 

 . ٢٠٠٦يونيو  -حزيران –بريل أ -نيسان

ـــــــوع االجتمـــــــاعي  )۸ ـــــــا، هياكـــــــل الن راو ، ارون

 . ٢٠٠٢وٕاصالح االمم المتحدة ، 

مراقبــة النـــوع االجتمــاعي لســـاداك ، تعزيـــز  )۹

 -WIDSAAاآلليـــــات المؤسســـــية ، 

SADC .  ١٩٩٩. 

ـــــــوع االجتمـــــــاعي والتنميـــــــة ،  )۱۰ ســـــــاداك ، الن

التجــــــــــارة الرســــــــــمية الصــــــــــناعة ومراجعــــــــــة 

 . ٢٠٠٦االستثمار 

  ٢٠٠٥،  ١٠+ ساداك ، تقرير بكين  )۱۱

 : مواقع الكترونية 

-www.africa: االتحـــــــــــــاد االفريقـــــــــــــي   )۱۲

union.org  

: المجتمـــع الرســـمي لمجتمـــع شـــرق افريقيـــا  )۱۳

www.eac.int  

: قيــا المجتمــع االقتصــادي لــدول غــرب افري )۱٤

www.ecowas.info  

http://www.africa-union.org/�
http://www.africa-union.org/�
http://www.africa-union.org/�
http://www.eac.int/�
http://www.ecowas.info/�
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: محتمـــــــــــــع تنميـــــــــــــة افريقيـــــــــــــا الجنوبيـــــــــــــة  )۱٥

www.sadc.intl  

 : المراجع النهائية 

المركز االفريقي للنـوع االجتمـاعي والتنميـة  )۱

ـــــــــة ، تقيـــــــــيم  ـــــــــوع االجتمـــــــــاعي والتنمي ، الن

ؤسسية لتحسـين اوضـاع النسـاء اآلليات الم

 ، غير مؤرخ 

المركز االفريقي للنـوع االجتمـاعي والتنميـة  )۲

ـــــــــة ، تقيـــــــــيم  ـــــــــوع االجتمـــــــــاعي والتنمي ، الن

اآلليات المؤسسية لتحسـين اوضـاع النسـاء 

 ، غير مؤرخ 

هاســــــيم شــــــيرين ومينتجــــــيس شــــــيال ، ورق  )۳

عـــرض ، اجتمـــاع مجموعـــة الخبـــراء حـــول 

ت لمشـاركة اسـتراتيجيا: الحكم الـديمقراطي 

ــــــا ( اروشــــــا . اكبــــــر للنســــــاء    ٨-٦) تنزاني

  ٢٠٠٥ديسمبر 

المفوضـــــــــية االفريقيـــــــــة لحقـــــــــوق االنســـــــــان  )٤

المقرر الخـاص لحقـوق النسـاء : والشعوب 

 متوفر على االنترنت . 

www.achpr.org\english 

\_inof\index_women_en.html   

viewed on 13-11-2007  

شــــاينجاموكاس ، دخــــل البروتوكــــول حيـــــز  )٥

، تغيـر جـادكس ، نشـرة WIDSAAالنفـاذ، 

النـــــــــوع االجتمــــــــــاعي والتنمميــــــــــة الفريقيــــــــــا 

 –اكتـــــــــــــوبر   ٣٦الجنوبيـــــــــــــة ، العـــــــــــــدد ال

 . ٢٠٠٥ديسمبر 

ـــــــــــــــــــى  )٦ متـــــــــــــــــــوفر علـــــــــــــــــــى االنترنـــــــــــــــــــت عل

www.twnafrica.org\gera.asp  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوفر علـــــــــــــــــــــــــــــــــى االنترنـــــــــــــــــــــــــــــــــت  )۷ مت

www.hri.ca\partners\wildaf  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  )۸ متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفرعلى االنترن

www.fement.or.ke  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوفر علـــــــــــــــــــــــــــــــــى االنترنـــــــــــــــــــــــــــــــــت  )۹ مت

www.webvct.ac.za\org\agi  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوفر علـــــــــــــــــــــــــــــــــى االنترنـــــــــــــــــــــــــــــــــت   )۱۰ مت

www.gwafrica.org  

: وحــدة النــوع االجتمــاعي لســاداك ، تقريــر  )۱۱

  ٢٠٠٥، ١٠+بكين 

لوبي باربرا ، سياسة نوع اجتماعي اقليميـة  )۱۲

نـوع على الطريـق ، تغيـر الجـادكس نشـرة ال

االجتمـــاعي والتنميـــة فـــي افريقيـــا الجنوبيـــة 

WIDSAA   اكتـــــوبر  ٣٦العـــــدد ،– 

 ٢٠٠٥ديسمبر 

http://www.sadc.intl/�
http://www.achpr.org/english%20/_inof/index_women_en.html�
http://www.achpr.org/english%20/_inof/index_women_en.html�
http://www.twnafrica.org/gera.asp�
http://www.hri.ca/partners/wildaf�
http://www.fement.or.ke/�
http://www.webvct.ac.za/org/agi�
http://www.gwafrica.org/�
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المركز االفريقي للنـوع الجتمـاعي والتنميـة،  )۱۳

التنميـــــة والنـــــوع االجتمـــــاعي، تقيـــــيم اآلليـــــة 

المؤسســية لتحســين اوضــاع النســاء ، غيــر 

 مؤرخ 

  ١٠+بكين : تقرير الساداك  )۱٤

ســــــــــــمية ســـــــــــاداك ، مراجعــــــــــــة التجــــــــــــارة الر  )۱٥

والصــناعة واالســتثمار ، النــوع االجتمــاعي 

  ٢٠٠٦والتنمية ، 

بايرن بردجت زكوش الير جولي مع بـادن  )۱٦

سـالي ومــاركوس راشـيل ، اآلليــات الوطنيــة 

للنســـــاء فـــــي التنميـــــة ، الخبـــــرات الــــــدروس 

واســـتراتيجيات  لمأسســـة النـــوع االجتمـــاعي 

( فــي التنميــة والسياســة والتخطــيط ، جســر 

 برايتون ) عي تنمية نوع اجتما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوفر علـــــــــــــــــــــــــــــــــى االنترنـــــــــــــــــــــــــــــــــت  )۱۷ مت

www.genderlinks.org.za\page.

php?p_id=1  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوفر علـــــــــــــــــــــــــــــــــى االنترنـــــــــــــــــــــــــــــــــت  )۱۸ مت

www.gemsa.org.za\page.php?

p_id=1  

ع االجتمــــــاعي ، دق الجــــــراس روابــــــط النــــــو  )۱۹

للتغييــــر ، النــــوزع االجتمــــاعي فــــي سياســــة 

 . افريقيا الجنوبية

تفاصـــــيل عـــــن الحشـــــد والتعبئـــــة يمكـــــن ان  )۲۰

ــــــى  ١٤تجــــــدوها فــــــي صــــــفحة  مــــــن  ١٥إل

مطبوعــــــــــات روابــــــــــط النــــــــــوع االجتمــــــــــاعي 

 .المذكور سلفا 

http://www.genderlinks.org.za/page.php?p_id=1�
http://www.genderlinks.org.za/page.php?p_id=1�
http://www.gemsa.org.za/page.php?p_id=1�
http://www.gemsa.org.za/page.php?p_id=1�
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 : الهياكل واالختصاصات في آليات النوع االجتماعي في دول الساداك 

 سياسة النوع االجتماعي وخطة العمل  االختصاص  آليات النوع االجتماعي   الدولة

 وزارة شئون االسرة وتعزيز النساء  انجوال 

 

. هيكل الوزارة غير مركزي على المستوى المحلي

وهناك متحدثين رسميين ينسقوا موضوعات 

 النوع االجتماعي في كل الوزارات / النساء 

المنظمات غير  الوزارة تتعامل عن قرب مع

الحكومية التي تعمل في قضايا النوع االجتماعي 

 تحت تنسيق مظلة النساء ، ريد ملور 

تنسيق قضايا النوع االجتماعي والنساء 

وبناء قدرات االطراف ذات الصله في 

 قضايا النوع االجتماعي 

 الدفاع والمناصرة والحشد والتعبئة 

قدم مدير البحث في الوزارة ومنظمات 

حكومية اقتراح بسياسو نوع غير 

 اجتماعي وهي في سبيلها للصياغة 

الدستور الوطني نص على مواد 

 المساوة 

انجوال دولة موقعة على عدد من آليات 

 .العدالة النوعية االقليمية والدولية 

وقد وقعت على اعالن ساداك للنوع 

االجتماعي والتنمية واعالن الحد من 

 .العنف ضد النساء واالطفال 

 

 قسم شئون النساء  بتسوانا 

يعمل قسم شئون النساء مع باقي القسم من 

خالل نظام من الممثلين للنوع  تقسم النوع 

 االجتماعي الموجودة في كل الوزارات 

آليات اخرى تعمل على إقرار حقوق النساء 

وتتضمن مجلس بتسوانا القومي للمرأة وقد أنشأ 

  ١٩٩٩عام 

الجتماعي وقد أنشأ لجنة تخطيط مشروع النوع ا

العمل على صياغة سياسات مراعية 

للنوع االجتماعي وتقديم الدعم الفني عن 

تخطيط النوع االجتماعي والميزانية 

والدفاع والمناصرة ونشر المعلومات 

 وتنسيق وتيسير جهود بناء القدرات 

المجلس القومي للنساء في بتسوانا يعمل 

يا للحكومة في امور كهيئة استشارية عل

السياسات المتعلقة بالنوع االجتماعي 

وقضايا التنمية ويرفع تقارير إلى الوزارة 

 موقعة على اآلليات االقليمية والدولية 

هناك سياسة وطنية للنوع االجتماعي 

عن النساء في التنمية في خطة لخمس 

 .سنين 

ي تحت اطار لبرنامج النوع االجتماع

  ١٩٩٨صياغتة في 

طورت الحكومة استراتيجية قصيرة 

المدى لدفاع ومناصرة النوع االجتماعي 
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 .والحشد االجتماعي  المسئولة عن شئون النساء في جامعة بتسوانا
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 سياسة النوع االجتماعي وخطة العمل  االختصاص  آليات النوع االجتماعي  الدولة 

الكونغو 

 الديمقراطية 

انشــــأت الكونغــــو وزارة شــــئون المــــرأة  ٢٠٠٣فــــي 
  واالسرة

إنشـأت مفوضـية وتعمـل كممثلـة للنـوع االجتمــاعي 
 .داخل البرلمان االنتقالي 

المفوضية تتعاون مـع الـوزارة المسـئولة عـن شـئون 
المرأة ومع منظمات المجتمع المدني العاملة على 

 تمكين النساء 
انشأت الحكومة ايضا البرنامج الوطني لتمكين 

 .النساء الكونغوليات والمجلس الوطني للنساء 

مســــئول عــــن تنســــيق وٕادارة كــــل القضــــايا 
ـــــــدفاع عـــــــن وٕادمـــــــاج النـــــــوع  ـــــــة بال المتعلق
االجتمــاعي ولــه دور مركــزي فــي صــياغة 
سياســـة وطنيـــة للنـــوع االجتمـــاعي وتيســـير 
وتقــــــــديم الــــــــدعم الفنــــــــي ومراقبــــــــة وتقيــــــــيم 
األنشـــــــطة المختلفــــــــة للنــــــــوع االجتمــــــــاعي 

 والتنمية 
المفوضـــية مســـئولة عـــن إصـــالج القـــوانين 

ـــز ـــدمج النـــوع  التـــي تمي ضـــد النســـاء وان ت
 االجتماعي خالل صياغة القانون 

المجلس كيان استشاري لتمكين النساء ، 

يرأسه الوزير المسئول عن شئون المرأة 

وعضويتها تضم خبراء من المجالس 

المحلية والمؤسسات الخاصة والعامة 

والمنظمات غير الحكومية ومنظمات 

  المرأة والمنظمات الدينية والمفوضين

 

انشـــــأت الـــــوزارة المســـــئولة عـــــن النـــــوع ١٩٩٨فـــــي  ليسوتو 
 شئون النساء / االجتماعي 

نظــام ممثلــي النــوع االجتمــاعي موجــود فــي إدارات 
 الحكومة والجامعة والمنظمات غير الحكومية 

جمع نظـام الباسـتو للنسـاء البرلمانيـات النسـاء مـن 
 مختلف االحزاب 

مج في الحكومة تعمل على توفيق الخطط والبرا

تراقب  CSOتوزع موارد   CSOالحكومة مع 

 وتقيم البرامج 

الـدور المخـتص بممثلـي النـوع االجتمـاعي 
هـــي اقتـــراب آليـــة نـــوع اجتمـــاعي مالئمـــة 

 وفعالة 
ــــــدعم واالرشــــــاد الدمــــــاج النــــــوع  ــــــوفير ال ت
االجتمـــــاعي فــــــي كـــــل نــــــواحي التخطــــــيط 
 وٕاعداد البرامج في المنظمات ذات الصلة 

ء البرلمانيات يرشد اجتماع باستو للنسا

صانعي السياسة والقيادات التقليدية حول 

الموضوعات الراهنة والصاعدة لقضايا 

ـــــــة للنـــــــوع االجتمـــــــاعي  السياســـــــة الوطني
والتنميــة، مبنيــة علــى خطــة عمــل بكــين 

 والسيداو واعالن ساداك والكومنولث 
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 المرأة 
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 االجتماعي وخطة العمل  سياسة النوع االختصاص  آليات النوع االجتماعي  الدولة 

 وزارة النوع االجتماعي وخدمة المجتمع  ماالوي 
تحــدد الـــوزارة ممثلـــي النـــوع االجتمـــاعي  •

 في كل المنظمات 
تكونــــــت لجنــــــة تطبيــــــق سياســــــة النــــــوع  •

 االجتماعي من 
 مجاالت اهتمام  ٦الشبكات تمثل      
علـــــــــى المســـــــــتوى المحلـــــــــي ،مجلـــــــــس  •

ي المنطقة الذي يتكون من المنـاطق التـ
ـــــة تطـــــوير  ـــــاطق ولجن يتكـــــون مـــــن المن
القرية وهـو مسـئول عـن تأكيـد ان النـوع 

 . االجتماعي قد ادمح
 

ـــــاج وتنســـــيق  ـــــوزارة بالقيـــــام بانت تخـــــتص ال
وتعــــاون وتطبيـــــق ومراقبــــة سياســـــة النـــــوع 
االجتمــــاعي الوطنيـــــة وان تـــــوفر خـــــدمات 
ـــــل النـــــوع االجتمـــــاعي  مباشـــــرة علـــــى تحلي

 واالدماج لكل االطراف الفاعلة 
المنطقة مسئول أن النوع  مجلس

 االجتماعي قد ادمج في برامج المنطقة 

بعـــــد مـــــؤتمر بكـــــين ، طـــــورت مـــــاالوي 
خطة العمل الوطنية لتفعيـل خطـة عمـل 

 بكين 
لتيسير تطبيق سياسة النوع االجتماعي 

أة قد |، الوزارة المسئولة عن شئون المر

طورت برنامج وطني للنوع االجتماعي 

. 

ق النســـــاء وتطــــــوير الطفـــــل و رفاهيــــــة وزارة حقـــــو  موريشيوس 
االســرة داخــل الــوزارة ، تعمــل وحــدة المــرأة كممثــل 

 .لقضايا النساء 
 

انشـــــأ نظـــــام ممثلـــــي النـــــوع االجتمـــــاعي فـــــي كـــــل 
الــوزارات الدمــاج النــوع االجتمــاعي فــي السياســات 

 والبرامج والمشاريع 
 

للمطالبــة بتطــوير وتحســين اوضــاع النســاء ، انشــأ 
ــــوطني للن ــــس ال ــــانون برلمــــاني لســــنة المجل ســــاء بق

١٩٨٥ 
 

تطبــق وحــدة المــرأة السياســة والمشــروعات 
بالتعـــــــــــاون مـــــــــــع مؤسســـــــــــات الحكومـــــــــــة 
ــــة والمنظمــــات  ــــر الحكومي والمنظمــــات غي

 الثنائية ومتعددة االطراف 
 

ممثلــــي النــــوع االجتمــــاعي مســــئولين عــــن 
تـــــــــوفير الوثـــــــــائق والتقـــــــــارير والدراســـــــــات 
والسياســــــــــات والمعلومــــــــــات االحصــــــــــائية 

لين عــن االبــالغ عــن تحيــز نــوعي ومســئو 
موجـــــــــود او سياســـــــــات او اســــــــــتراتيجيات 
ــــــي  ــــــي ف تحتــــــاج ان تطــــــور والمســــــاعدة ف
تطبيق سياسـات وبـرامج النـوع االجتمـاعي 
ـــــــــة  فـــــــــي المظمـــــــــات ذات الصـــــــــلة ومراقب
القـــــــــــرارات الرئيســـــــــــية المتعلقـــــــــــة بـــــــــــالنوع 

 .االجتماعي 
  

صياغة سياسة وطنية للنـوع االجتمـاعي 
ة التـــي تواجههـــا احـــد التحـــديات االساســـي

 موريشيوس 
، اصــدر موريشــيوس خطــة  ٢٠٠٠فــي 

 .العمل الوطنية للنوع االجتماعي 
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 سياسة النوع االجتماعي وخطة العمل  االختصاص  آليات النوع االجتماعي  الدولة 

تنسيق وحدة النوع االجتماعي  في وزارة شئون  سوزيالند
 البلد

الوزارات  ممثلي لسياسة النوع االجتماعي في
 واإلدارات

انشأت الحكومة لجنة سوازيالند لشئون المرأة 

والنوع االجتماعي وهي تتكون من ممثلين 

للحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع 

 الخاص

الهدف الرئيسي للوحدة هي أن تيسر 
ادماج النوع االجتماعي في كل مجاالت 
التنمية الوطنية وهي اينما تنسق أنشطة 

جتماعي المحلية واإلقليمية النوع اال
والدولية وهي تعمل مع منظمات غير 
حكومية شريكة وهيئات األمم المتحدة ان 
تتطبق أنشطة قطاعية وان تدمج النوع 

 االجتماعي
المرأة والنوع االجتماعي تطور برنامج 

 للنوع االجتماعي 

 هناك مسودة للسياسة الوطنية للنوع
اعي بالتوازي مع سياسة النوع االجتم

الوطنية  ستقوم الحكومة بصياغة خطة 

 عمل النوع االجتماعي واإلستراتيجية 

 مكتب وضع النساء  جنوب أفريقيا 
لجنة مراقبة مشتركة علي جودة العيادة ووضع 

 النساء 
 مفوضية المساواة النوعية 
 منظمات المجتمع المدني 

مكتب وضع النساء هو كيان إداري 
لتزامات النوع يراقب محاسبية الحكومة لال

االجتماعي وتصيغ سياسة نوع اجتماعي 
وطنية وتأكد االتساق بين سياسة 
الحكومة والسياسة النوعية وتطبق 
السياسة وترتب تدريبات للنوع االجتماعي 

 في اإلدارات الحكومية
لجنة المراقبة المشتركة مهمتها األساسية 
هي مراقبة وتقييم وضع النساء وتيسير 

داخل العملية التشريعية ،  االراء العامة
وأن تعمل كآلية محاسبة داخل البرلمان 
ليؤكد تركيز النوع االجتماعي في 
التشريع وتقييم مدني التزام الحكومة 

 بالتزاماتها الوطنية 
مفوضية المساواة النوعية هي مفوضية 

 مستقلة غير حكومية 

مسودة السياسة الوطنية لتمكين النساء 
بواسطة  ١٩٩٥صيغت في عام . 

مكتب النوع االجتماعي وعلي الرغم 
 من ذلك لم تتم او تنهي 

طور مكتب وضع النساء اإلطار العام 
للسياسة تمكين النساء ، في عام 

وذلك لتحقيق المساواة النوعية  ٢٠٠٠
 في جنوب افريقيا 

وقد كان الهدف صياغة اطار للرشاد 
صياغة القانون والسياسات واإلجراءات 

تأكد حقوق متساوية في والممارسات ل
 هياكل الحكومة

هذه السياسة تضع اآلليات لتصل 
االجراءات الحكومية الي مستوي 

 اإلجراءات الفعلية 
والمبدأ الهام في السياسة ان تطبق في 

كل قطاعات السياسات والبرامج 

 .والممارسات
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 وخطة العمل سياسة النوع االجتماعي  االختصاص  آليات النوع االجتماعي  الدولة 

 وزارة تطوير المجتمع واالطفال تنزانيا
انشأت وزارة  زيبنزبار الثورية وزارة الشباب 

والتوظيف وتنمية النساء واالطفال وهي تنسق 
 شئون النساء في زينزبار

ممثلي سياسة النوع االجتماعي تم ما ستشهد في 
كل الوزارات المركزية وادارات الحكومة وهياكل 

 لية الحكومة الفع
 انشأ البرليمان لجان دائم لتنمية المجتمع 
البرلمانيين انشأوا تجمع مجموعة النساء 

 البرلمانية 
 مظلة المنظمات غير الحكومية

 الوزارة تنسق شئون النساء في زينزبار
ممثلي سياسة النوع االجتماعي ينسقوا 

ويراقبوا كما انهم يأكدوا ان كل السياسات 

 عياوالبرامج كلها واعية نو 

سياسة النوع االجتماعي وخطة العمل 

ثم تبين سياسة وطنية للنوع االجتماعي 

  ٢٠٠٠في 

إدارة النوع االجتماعي في التنمية وهي موجودة  زامبيا
 في مكتب مجلس الوزراء 

انشأت لجنة الحكومة الجيدة والشئون القانونية 
والنوع االجتماعي في البرلمان  الي جانب 

لنوع االجتماعي ، انشأت السياسة الوطنية ل
الحكومة منتدي استشاري للنوع االجتماعي علي 

المستوي القطاعي ، ممثلي النوع االجتماعي 
وزعواعلي كل وزارات الحكومة واالدارة الفعلية 

 ومؤسسات القطاع العام
علي مستوي المقاطعات ، مسئولي تخطيط 

 المقاطعات يعينوا ممثلي للنوع االجتماعي
لنوع االجتماعي في التنمية بالتعاون عملت ادارة ا

 مع منظمات المجتمع المدني

سئولية ادارة النوع االجتماعي هي م

تيسير دمج االليات االقليمية والدولية 
للنوع االجتماع في القوانين الفعلية 
والسياسات والبرامج لتنسيق ومراقبة 
وتقييد تطبيق سياسة النوع االجتماعي 

لمؤسيية وتنسيق  ولتيسيير بناء القدرة ا
ادماج النوع االجتماعي في السياسات 
الكبري والسياسات القطاعية وان تنشر 
المعلومات حتي تعمل علي رقع الوعي 

 بالنوع االجتماعي
مرجعية ادارة النوع االجتماعي تتضعف 

نصح الحكومة في قضايا النوع 

االجتماعي الناشئة والتأكد ان السياسة 

لنصيحة حول واعية جذريا وان توفر ا

 فعاليات النوع االجتماعي

نشأت الدولة عملية استشارية لتطبيق 

 سياسة النوع االجتماعي
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 سياسة النوع االجتماعي وخطة العمل  االختصاص  آليات النوع االجتماعي  الدولة 

 زيمبابوي 
 

إدارة النوع االجتماعي ، في وزارة الشباب والنوع 
 االجتماعي والتوظيف 

 ي النوع االجتماعي ممثل
 مجالس تقاطعات النوع االجتماعي
 مجالس المناطق للنوع االجتماعي

االلية الوطنية للنوع االجتماعي مسئولة 
 عن الدعوة لقضايا النوع االجتماعي  

المهمة االساسية لممثلي النوع 
 االجتماعي 

المهمة االساسية لممثلي النوع 
االجتماعي هي تيسيير تطبيق ومراقبة 

تقييم سياسة النوع االجتماعي الوطنيه و 
وادماج النوع االجتماعي في المنظمات 

 ذات الصلة 
مهام المجالس تتضمن تنسيق منشاطات 

الحكومة واالدارات والمنظمات غير 

الحكومية وان تنسق المناقشات علي 

المستوي المحلي وان تهدد الممارسات 

المحلية التي تصنع المساواة النوعية وان 

عقوبات محلية ضد القائمين  تطور

بالعنف القائم علي النوع االجتماعي 

وتبادر بمشروعات تمكين النساء وتراقب 

 سياسة النوع االجتماعي الوطنية

 سياسة النوع االجتماعي وخطة العمل 
 سياسة النوع 

 ٢٠٠١االجتماعي الوطنيه 
 تعد تطوير خطة عمل وطنية
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تشريعات وآليات الدعوة للعدالة 
 الخبرة االسترالية: نوعية ال

 سارة تشالزورث

 الموجز
علي مر عشرين  سنة، قامت أستراليا ببناء 

هذه الورقة  . ومراجعة آليات الدعوة للمساواه النوعية 
تناقش الطريق المتخذ نحو تطوير هذه الهياكل 

 .والنجاحات والتحديات اثناء التطبيق والتنفيذ
يمكن  سيتم عرض دروس مستفادة واضحة وكيف

للتجربة االسترالية ان تعطي عبر عن تطوير آليات 
 مشابهة في دول أخري

 
 المقدمة

أستراليا لديها مجهولة في القوانين واآلليات التي 
قصد بها ان تدعو الي المساواة النوعية معظمها تم 

 عام ٢٠صياغته منذ اكثر من 

تطرح الورقة خلفية عن آليات وقوانين المساواة 
ساسية، والوحدات األساسية  لهذه اآلليات النوعية األ

والقوانين ومصطلح المساواة والتمييز الذي يصدر 
في هذه القوانين وكيف تطبق وتفعل هذه اآلليات 
والقوانين وأهم نقاط الضعف والقوة في اطار التمييز 
الجنسي االسترالي ونهاية الدروس المستفادة من 

 . الخبرة االسترالية

الورقة علي المساواة النوعية في  تركز هذه: أوالُ 
التوظيف، النها كانت فقط التركيز الرئيسي للدعوة 

أستراليا لديها : للمساواة النوعية في أستراليا وثانياً 
نظام فيدرالي به قوانين للفرص المتكافئة وآليات 

علي المستوي الوطني ومستوى الواليات ولكننا 
 . سنركز علي المستوي الفيدرالي

  :خلفية

كعام عالمي  ١٩٧٥إعالن  االمم المتحدة عام 
للنساء  كان حفز هام للتنفيذ النهائي لمشروع قانون 

بينما النساء قد  ١٩٨٤التمييز الجنسي في عام 
زادت مشاركتهم في التوظيف من الستينات اال انهن 
يواجهن ليس فقط معدالت دخل أقل النهن يواجههن 

اء اال ان ليس فقط معدالت دخل اقل النهن نس
هناك مانع الزواج وهو يعني أن يتخلين  عن 

 . اعمالهن بمجرد الزواج

شهدت السبعينات وصول موجه جديدة من حركة 
النساء وانشاء المجتمع االنتخابي  للنساء والذي 
جعل من التمييز الجنسي وخاصة في التوظيف 

 . احداهم موضوعات خلدته

د عدد وفي نفس الوقت قدمت حكومة العمل الجدي
من مبادرات العدالة االجتماعية تتضمن تعليم ثالث 
معاني وأول قانون وطني ضد التمييز وقانون 

 ١٩٧٥التمييز العرقي عام 

كما أنها اتجهت بسرعة للتصديق علي اتفاقية 
عن التمييز في  ١١١منظمة العمل الدولية 

التوظيف والعمل وقد قدمت الحكومة الجديدة دعما 
ساواه النوعية داخل الحكومة وذلك هاما للدعوة للم

يتعين مستشار للرئيس الوزراء عن شئون النساء 
وقد أدي  هذا المنصب الي انتشار وحدة سياسة 



 

  شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين

  ۲۹الملف 

 

٦٤ 

 الفهرس

 

ومكتب وضع المرأة الموجود في  ١٩٧٤النساء في 
 . ادارة  رئيس الوزراء ومجلس الوزراء

وبوجود مجموعة من النساء ذوات الوضع الرفيع 
الحكومية وخلق اماكن  النساء  داخل البيروقراطية 

داخل وخارج الحكومة لعشر الجهود  لتشريع التمييز 
 .الجنسي

، مجمع النساء ١٩٧٦حتي بعد تغير الحكومة في 
االنتخابي  ومجموعات النساء االخري نجحت في 
كسب التأييد من اخواتهن المحافظات  ان تشاركهن 

 . في الدفع من اجل قانون التمييز الجنسي

فعل، الحملة القائمة علي سياسة الدخل وبال
 . المتساوي جعلت من هذا التشريع موضوع ضاغط

تصديق أستراليا علي اتفاقية  الفاو كافة أشكال 
دفع لتحضير  ١٩٨٣التمييز ضد المرأة في عام 

لمشروع تمييز جنسي جديد بعد فشل مشروع عن 
 .م١٩٨١نواب في 

ول قد كان هناك جدل سياسي ومجتمعي مستمر ح
 .مباديء إلغاء التمييز ضد النساء

والذي عارضوا المشروع توقعوا نتائج سلبية مع 
 .تمرير المشروع

أحد االدعاءات كانت ان هذا المشروع كان نتاج 
عقل طفل من التسويات الراديكاليات ويهدف الي 
تدمير االسرة النووية وخلق مجتمع عديم الجنس 

 . يعةوخطر علي الصحيح وينافي قوانين الطب

وبسبب الوضع الجدلي وصعوبة تمرير مشروع 
التمييز الجنسي االصلي، عندما انتخبت الحكومة 

اعادت صياغة المشروع  ١٩٨٣الجديدة في 
 .للبرلمان

وقد تم محو مواد التمييز االيجابي اال انها اتجهت 
في تشريع اخر وهو قانون االجراءات التميزية 

 )أأأ( ١٩٨٦المعرفي المساوية للنساء القانون 

 :التشريع االسترالي للمساواة النوعية 

 ١٩٨٤قانون التمييز الجنسي 

االهداف األساسية من قانون التمييز 
الدعوة لقبول واالعتراف بمبدأ  ١٩٨٤الجنسي 

المساواة بين النساء  والرجال وان تلقي علي غير 
المستطاع التمييز علي اساس والحالة الزوجية  

العمل اثناء العمل وفي  والحمل او احتمالية
 . المؤسسات التعليمية

وعند تقديم الخدمات والسلع وعند توفير 
السكن وعند إدارة البرامج الفيدرالية والتحرش 
الجنسي في العمل والمؤسسات التعليمية وعند تقديم 
السلع والخدمات وتوفير السكن وٕادارة البرامج 
 الفيدرالية وأخيرًا التمييز الذي يتضمن فصل

 .الموظفين على أساس المسئوليات العائلية

" على قدر المستطاع"والتأكيد على فكرة 
جعلت قانون التمييز الجنسي أقل مما طبقت إليه 

وقد طرحت السيراوان التمييز ضد النساء . السيروان
يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد قائم على أساس 
الجنس الذي يحمي أن يؤثر أو يعيق أو يلغي 
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االعتراف والتمتع وممارسة حقوق النساء بغض 
النظر عن حالتهم الزوجية وعلى أساس المساواة 
بين النساء والرجال وحقوق اإلنسان والحريات 
األساسية في المجاالت السياسية واالقتصادية 

 .واالجتماعية والثقافية والمدنية وأي مجال آخر

 التمييز الغير قانوني
انون التمييز الجنسي االقتراب الذي تبنته ق 

مثل قوانين عدم التمييز االسترالية األخرى، صدد 

ويعتبر التمييز . ممارسات معينة كتمييز غير قانون

على األسس التالية غير قانوني طبقًا لقانون العمل 

والفصل بناء على التزامات األسرة والتحرش 

 .الجنسي

يز وليس كل تمييز تمييز قانوني طبقَاً◌ للقانون التمي
 .الجنسي وهو ما يتعلق بظاهرة المجال العام

وهذا يتضح في التوظيف والجوائز  
الصناعية والتفاوض والمؤسسات والتأمين والتعليم 
والسلع والتسهيالت واإلسكان وبيع وشراء األرض 

كل من التمييز . وداخل قوانين ورابع الكومولونت 
 المباشر وغير المباشر خاضع لسلطة قانون التمييز

 .الجنسي

 التمييز المباشر

يعرف التمييز المباشر في قانون التمييز  
الجنسي وهي أن يعامل الفرد المقصود معاملة أقل 
أو أسوء بسبب جنسه أو حالته الزوجية أو بسبب 
صفة أصلية أو مكتسبة للفرد بسبب الجنس أو 

 .الحالة الزوجية

مفهوم التمييز المباشر يعكس الفهم  
المساواة وهي تمييز على أنها الرسمي لمفهوم 

 .المعاملة المماثلة مع مراعاة الفروق البيولوجية

على عكس نموذج المعاملة المتماثلة أو  
المتطابقة الذي يعترف بأثر رعاية النساء لألطفال 
وأثر احتمالية الحمل على مشاركتهن في بعض 

 .المجاالت في المجال العام

باشر وبعبارات بسيطة يقع التمييز الم 
عندما يعامل الفرد بظلم أو بشكل سيء مقارنة 

ويحدث ذلك . باآلخرين وذلك ألنهم يعتبروا مختلفين
ألن الناس لديهم اعتقادات وأفكار غير عادية 
ونمطية وقديمة وسابقة اإلصدار عن اآلخرين ألنهم 
ينتمون إلى جماعة من الناس أو ألن لديهم صفات 

 .أو مواقف شخصية معينة

ل المثال النساء يتم تجاهلهن في على سبي 
تدريب اإلدارة بسبب اعتقادات أن النساء ال 

 .يستطعن إدارة النساء

 

 

 التمييز الغير مباشر

بينما التمييز الغير مباشر متعلق  
بالمعاملة األقل تفضيًال في نفس الظروف، تم 
تعريف التمييز الغير مباشر في قانون التمييز 

ارسة أو اعتبار أو الجنسي تحدث عند وجود مم
ظروف يفرض أو حتى المتوقع أن يكون له أثر 
تمييزي على أفراد من نفس الجنس أو نفس الحالة 
الزوجية كالفرد عين االعتبار أو أن الفرد عين 

 .االعتبار امرأة حامل أو من المحتمل أن تحمل
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بعبارات بسيطة، يقع التمييز الغير مباشر  
مطالبات على عندما تطبق نفس الشروط أو ال

الجميع بشكل متساوي إال أن القواعد أو الشروط 
تكون صعبة على جماعة مثل النساء ويصعب 
االلتزام بها، على سبيل المثال إذا طلب مدير في 
شركة من الموظفين أن يعملوا بشكل متواصل لمدة 
عشرين سنة ليحصلوا على زيادة في المرتب، فمن 

ثر من الرجال المتوقع أن العديد من النساء أك
 .سيفقدوا هذه الزيادة

فالعديد من النساء يقطعوا فترة عملهن  
لرعاية أطفالهن وال يعملوا بشكل مستمر في شركة 

 .واحدة لعشرين عام

إذا لم تكن القاعدة مهمة أو مفهومة في  
كل الظروف سيتم اعتبار التمييز غير المباشر 

 .مخالف للقانون

يوضح مفهوم التمييز غير المباشر  
االعتراف بأن التمييز يمكن أن يكون هيكليًا وليس 
ذو اعتبارات فردية ويتطلب فهم موضوعي 

 .للمساواة

 اإلجراءات الخاصة

يوفر قانون التمييز الجنسي إجراءات  
خاصة لمواجهة التمييز المنهجي، ويقصد بالتمييز 
المنهجي ضد النساء إلى خليط من الممارسات 

غير المباشرة التي تؤدي إلى التميزية المباشرة أو 
إنتاج تمييز عام للنساء كطبقة أو جماعة من 

 .النساء

اإلجراءات الخاصة هي إجراءات مصممة  
خصيصًا لمواجهة التمييز المنهجي وأن تحاول أن 

 .تصل إلى تطبيق المساواة الموضوعية

داخل قانون التمييز الجنسي، تتراوح  
مساعدة اإلجراءات الخاصة من إنشاء مكاتب 

قانونية للنساء والسماح بإعالنات للنساء فقط في 
 .مقر للنساء

 :التحرش الجنسي

يجرم قانون التمييز الجنسي التحرش  
ويعرف التحرش . الجنسي في المجاالت الموضحة

الجنسي على أنه سلوك جنسي غير مرغوب وغير 
مرحب به ويجعل الفرد يشعر باإلهانة واإلساءة وأنه 

 .في الظروفرد فعل معقول 

) الفرص المتساوية للنساء(اإلجراءات التمييزية 
 ١٩٨٦قانون 

بعد تمرير قانون التمييز الجنسي، بدأت  
الدعوة إلى إجراءات إيجابية لمواجهة القيود 
المنهجية التي تواجه العمالت وتم صياغة ذلك في 

) الفرص المتساوية للنساء(اإلجراءات التمييزية 
تعديل هذا القانون في عام وقد تم . ١٩٨٦قانون 
وهو قانون الفرص المتساوية للنساء في  ١٩٩٩

 .١٩٩٩العمل قانون 

وعلى الرغم من أنه يقال أنه أضعف من  
، إال أنه قانون ١٩٨٦قانون الفرص المتساوية 

يغطي منظمات القطاع الخاص ومؤسسات  ١٩٩٩
التعليم العالي والعاملين في خدمة المجتمع 

حكومية وشركات التدريب ذات والمدارس الغير 
 .عمالة أكثر من مئة
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، على أصحاب العمل ١٩٩٩نص قانون  
توفير فرص متساوية للنساء في مجال العمل وأن 

 .يقدموا تقرير عن البرنامج وكفاءته

وهذا التقرير يتضح في إحصائيات  
ومعلومات ذات صلة عن التكوين النوعي في 

الخطوات أماكن العمل وكذلك تقديم تقرير عن 
المتخذة لتطوير وتطبيق الفرص المتساوية للنساء 

 .في برنامج مكان العمل

ويمكن أن تفرض عقوبات كحل احترافي  
في حالة الفشل في تقديم تقرير وذلك بتسميته ال 

في البرلمان وعلى  Transgressorالمخطئ 
الجانب اآلخر أصحاب العمل  الذين يعملون 

ساء ويحكن أن جاهدين على تحسين أوضاع الن
 ٣يتوافقوا عن تقديم التقارير لمدة تصل إلى 

 .سنوات

 التطبيق والتنفيذ: التعويض عن التمييز

 الشكاوى الفردية

كما أوضح سلفًا، قانون التمييز الجنسي  
إنشاء أطار محدود يحق للفرد أو مجموعة من 

ويعتمد القانون . خالله شكوى في ظروف معينة
يس الحماية  االستباقية أو على الحماية البعدية ول

 .الوقائية كما أنه يحرص على توفير التعويض

وأحد الصفات األساسية لقانون التمييز  
الجنسي هو التركيز على حل المشكالت المقدمة 

  .في شكوى مكتوبة عن طريق التصالح

والتصالح يهدف إلى جمع األطراف  
المعنية للوصول إلى ترقية أو مصالحة للشكوى 

ق لقانون التمييز الجنسي لعقد المصالحة وطاب
. بواسطة مفوضية حقوق اإلنسان والفرص المتساوية

وللفرد الذي يعتقد أنه تعرض لالنتهاك طبق 
للمقاالت المذكورة في قانون التمييز الجنسي، يمكن 
التقدم بشكوى مكتوبة لمفوضية حقوق اإلنسان 
حقوق اإلنسان والفرص المتساوية، ثم تقوم 

وضة بالتحقيق والتوصل إلى مصالحة للشكوى المفا
في حالة عدم إمكان التوصل إلى مصالحة أو 
الفشل في ذلك تحول الشكوى إلى المحكمة 

 .الفيدرالية وتم عقد جلسة ويتم اتخاذ قرار بشأنها

ويمكن أن تجد المحكمة الشكوى مقبولة  
وتقضي بإجراءات نافذة كتعويض ال يمكن أن 

توقع أن تصل أقل من خمسة ترفض الشكوى من الم
 . في المائة تصل إلى القضاء

معدل الشكاوى الرسمية المقدمة طبقًا  
-٢٠٠٤لقانون التمييز الجنسي في الفترة من 

كما هو . المرفقة ٣-١مبين في الجداول  ٢٠٠٥
واضح في أغلب الشكاوى المقدمة متعلقة 
بالتوظيف، التمييز الجنسي والتحرش الجنسي 

أسس الحمل أو احتمالية الحمل وهذه  والتمييز على
 .هي األسس التي تقوم عليها الشكاوى

ومن المهم إيضاح أن الشكاوى يمكن أن  
تقدم كذلك عن التمييز الجنسي وباقي األسس 

 .األخرى تحت قوانين الدولة لصنع التمييز

فرد  ٣٤٨على الرغم من ذلك إجمالي  
فترة قدموا شكاوى على خلفية أحد المعايير في ال

من الممكن أن تعتبر مستوى  ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 .ضعيف للشكاوى الرسمية
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 قانون التمييز الجنسي الشكاوى المستقلة والمنتهية) ١(الجدول 

 اإلجمالي  قانون التمييز الجنسي 

 ٣٤٨ الشكاوي المستلمة

 ٣٧٥ الشكاوى المنتهى منها

 بناء على أي أساسقانون التمييز الجنسي، الشكاوى المستقلة ) ٢(لجدول ا

 النسبة اإلجمالي قانون التمييز الجنسي

 %۳٦ ۲۱۸ التمييز الجنسي

 %٤ ۲۲ الحالة الزوجية

 %۲٦ ۱٥۸ الحمل

 %۲۸ ۱٦۷ التحرش الجنسي

 %۳ ۲۰ الحالة العائلية

Vicitimisation۳ ۱۷ ، كونك% 

-  ۲ المنح، األذون، التمييز

 ۱۰۱۰۰ ۱۰٤ إجمالي

 

 تمييز الجنسي، الشكاوى المستلمة على أي مجالقانون ال) ٣(الجدول 

 نسبة إجمالي قانون التمييز الجنسي

 %٨٥ ٥١٦ التوظيف

 %٧ ٤٠ الخدمات، والتسهيالت
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- -  األرض

-  ١ اإلسكان

 %١ ٣ التأمين

 %٢ ١٢ التعليم

-  ٢ النوادي

 ٤ ٢٤ إدارة الكومولونت  للقوانين والبرامج 

-  ٢ استمارات التقديم

 ١ ٤ ابات واالتحاداتالنق

 %١٠٠ ٦٠٤ اإلجمالي

 

 البحث والسياسة والعمل التعليمي

داخل مفوضية حقوق اإلنسان والفرص  
المتساوية، يضطلع مفوضين بمسئوليات في 
مختلف مجاالت التمييز يقوم مفوض التمييز 
الجنسي بالبحث والسياسة والعمل التعليمي وذلك 

 .الرجال والنساءللدعوة لمساواة نوعية أكبر بين 

ركزت المشروعات الحديثة على الدخل  
Pay  المتساوي للعاملين والعامالت وفرص العمل

المتاحة للنساء في الصناعة العمالية وٕالغاء التحرش 
 .الجنسي من مكان العمل

وللمفوض دور تعليمي واسع النطاق وذلك  
للتأكيد على حقوق األفراد وكذلك مسئوليات كل 

ع في احترام حقوق اآلخرين وأن أعضاء المجتم

يعملوا بشكل تعاوني في تطوير مجتمع عادل 
 .وتضامني

 التساؤالت

طبقًا لقانون التمييز الجنسي، مفوض  
التمييز الجنسي مخول أن يقدم لتساؤالت حول 
الموضوعات المتعلقة بالشأن العام قد قام عدة 
مفوضين للتميز الجنسي بعدد من المراجعات 

 .نوع االجتماعيلموضوعات ال

قدم  ١٩٩١/١٩٩٢على سبيل المثال في  
تساؤل أو استفسار حول التمييز الجنسي في 
المكافآت وركز على أثر المكافآت على العدالة 

 .النوعية

قم استفسار عن  ١٩٩٨/١٩٩٩في  
التمييز بناء على العمل في التوظيف وفي عام 

قدم استفسار واسع شمل استشارات وبحث  ٢٠٠٢
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دائل المتاحة على نظام أجازات األمومة عن الب
 .المدفوعة األجر

لم يتم األخذ بنظام أجازات األمومة المقدم  
 .من قبل الحكومة الفيدرالية وأستراليا

وتعتبر أستراليا أحد دول الكومولونت  
OECD  بدون نظام وطني ألجازات األمومة

 .مدفوعة األجر

على الرغم من ذلك عملية االستشارة في  
ذا االستفسار أوجدت الحاجة للتفكير في دور كل ه

من النساء والرجال كقائمين بالرعاية األسرية وأن 
يتم تحدي األدوار النمطية التي تحدد عمل الرجال 
وعمل النساء وقد أدى ذلك إلى االستفسار الحالي 

 .الذي قام به مفوض التمييز الجنسي

 

 آليات سياسات أخرى

اإلنسان إلى جانب مفوضية حقوق  
والفرص المتساوية هناك هيئتين فيدراليتين 
مسئوليتين عن االهتمام بقضايا النساء وبشكل عام 

مكتب النساء له عدة . فرص متساوية للنساء
 :وهي ٢١أدوار

سياسية (توفير مشورة عالية المستوى  •
للوزير لمساعدة رئيس الوزراء في ) وأخرى

 .قضايا النساء
ن البرامج التي تنسيق البرامج والتي تتضم •

 .تحارب العنف األسري واإلساءة الجنسية
المشورة في الموضوعات التشريعية  •

 .المتعلقة بالنساء

توفر التركيز على األساسي لالستشارة  •
 .بين قطاع النساء والحكومة

تمثيل الحكومة في المنتديات الوطنية  •
والعالمية لقضايا النساء مثل األمم 

 .المتحدة

ف النظر عن رصد وتقديم وبصر ........ وال

التقارير السنوية للوكالة، قد شجعت أيضا النهوض 

بالمرأة في مكان العمل من خالل التعليم، والبحوث 

وتنمية الموارد لمساعدة أصحاب العمل في تنمية 

فرص متساوية في أماكن العمل، وبينما كان من 

انتقادات التركيز بشدة على النساء في اإلدارة ، فإن 

EOWA  أنتجت تقارير مهمة في الصناعة تقدم

دالئل محرجة في إلدارة العليا والتنفيذية في أستراليا 

 .بالمقارنة مع الواليات المتحدة وكندا

 مظاهر ضعف وقوة اإلطار التشريعي والسياسي

ليس هناك شك في أن أستراليا لديها سياسة شاملة، 

وتعليم وٕاطار تشريعي للتصدي لتعزيز المساواة بين 

في بعض . الجنسين، وال سيما في مجال العمل

األحيان يكون من السهل أن نكون ساخرين قليال 

التمييز القائم على الجنس ف. من فعالية هذا اإلطار

ال يزال مستمرا في كل مجال من مجاالت الحياة 

ومع ذلك،  ومن المهم أن نعترف بأن . العامة تقريباً 

SDA لتمييز أزالت وغيرها من القوانين المناهضة ل

الحواجز القانونية األكثر رسمية أمام اختيار المرأة  

وقد كفل هذا المرأة إمكانية أكبر . لما تريد القيام به
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للوصول إلى فرص العمل ، وانتقلوا إلى القوى 

العاملة في أعداد أكبر بكثير، ونحن نأخذ اآلن  

granted   كثير من الحقوق األساسية التي لم تكن

ن قبل قوانين منع التمييز على أساس موجودة م

تقدم كبير أحرز أيضا، ال سيما في  ٢٢.الجنس

 . المجتمع على األقل للمساواة الشكلية للنساء

 

 

 

 القوة

في رأيي أن مجموعة من مظاهر قوة التشريعات 

األسترالية وأطر السياسات لتعزيز المساواة النوعية 

 :تتضمن التالي

ى تصحيح التركيز متعدد الجوانب عل -
 SDAالحاالت الفردية للتمييز تحت 

ومعالجة أكثر بنائية أو نظامية للتمييز 
 EOWWAتحت 

وهناك مجموعة متنوعة من المنتديات  -
التي تتابع الشكاوى من التمييز على 

أساس الجنس، ليس فقط في تشريعات 
SDA والدولة االتحادية، والتشربعات

القصائية المضادة للتمييز، ولكن أيضًا 
في التشريعات التي تنظم العالقات 

الصناعية على مستوى الدولة 
 .والفيدراليات

في . مسؤولية صاحب العمل عن التمييز -
، فإن  SDAمجال العمل في إطار 

أصحاب العمل مسئوليين عن للتمييز 
والتحرش الجنسي، إال إذا تمكنوا من 

عرض الخطوات التي أتخذت لوضع حد 
و التحرش للتمييز على أساس الجنس أ

وال سيما أن في أكبر المؤسسات . الجنسي
التجارية، فالتهديد بمسئوليتهم شجع 

أصحاب العمل على وضع سياسات 
فرص العمل المتكافئة، وتدريب، وتثقيف 

القوى العاملة عن التمييز على أساس 
 .الجنس

إن : االعتراف القانوني بالتحرش الجنسي -
االعتراف بالتحرش الجنسي كضرر للنوع 

أهم  االجتماعي كان واحدُا من  
مساهمات قوانين التمييز الجنسي في 

التحرش  والواقع أن إدراج. أستراليا
كانت المرة األولى SDA الجنسي في 

الستخدام العبارة في صيغة تشريعية في 
واآلن مقبول . ٢٣أي مكان من العالم 

التحرش الجنسي ليس ، أن  بشكل واسع
 .لحديثةأماكن العمل ا له مكان في

 
 الضعف

في رأيي أن أهم أشكال الصعف في النظام القائم 

 :تتضمن

تظل عملية . التركيز على الشكاوى الفردية -
الشكوى الفردية اآللية األساسية لمتابعة 

 SDAحالة عدم المساواة النوعية ألن 
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 يقوم على أساس تقديم الشكوى، فإن إنفاذ
أحكام هذا القانون يعتمد على استعداد 

وصاحب الشكوى . د لتقديم الشكوىالفر 
الفردية يتحمل عبء إثبات التمييز حتى 

إذا كان الضرر ذو طبيعة هيكلية أو 
وعالوة على ذلك، مع . مؤسسي الطبيعة

زيادة تقنين عمليات التوفيق للقوانين ضد 
يعتمد على  SDAالتمييز، فإن استخدام 

أو / الوصول إلى الموارد القانونية و
والتركيز على . خرىأشكال الدعم األ

التراضي وحل الوضع يعني أن نظام 
اإلجبار فشل في ضمان وجود نظام اتخاذ 

قرار كاف لتطوير القانون بشكل 
 ٢٤.مناسب

محدودية الوصول إلى االعتراف القانوني  -
فالتمييز غير . بالتمييز غير المباشر

المباشر غير قانوني في أستراليا فقط في 
طلبات محل حالة أن الشروط أو المت

 ٢٥ .التساؤل غير منطقية في كل الظروف

وال يدعو لالندهاش أن المنطقي محل 
اختالف، فاختبار المنطقية يقلل من 
احتماليات المعالجة المباشرة للتمييز 

 .المنظم
أحد . SDAاستمرار اإلعفاءات بموجب  -

األمثلة المهمة والمستمرة هي تلك التي 
دريب تسمح للهيئات الدينية بتعيين وت

الفساوسة ورجال الدين، فالمؤسسات 
التعليمية الدينية يسمح لها بالتفرقة على 
أساس الجنس، والحالة الزواجية والحمل 

عند تعيين الموطفين، لو كان التمييز 

إيماني لتفادي جرح مشاعر "على أساس 
 ٢٦."أتباع الدين أو المعتقد

غياب عقوبات ، EOWWAفي ظل  -
بدًال من (ة الفعلية فعالة، ومراجعة الممارس

في مكان العمل من ) التقارير الورقية
مظاهر الضعف في معالجة التمييز 

تالحظ " بيث جابز"المنظم، وكما الحظت 
نظره ، هذا القانون ليس لديه أسنان ، 

وبتوفر له القليل من الموارد، وكان عليها 
. أن يعتمد على اإلقناع وتشجيع تطبيقه

  ٢٧. موهذا يعني أن أثره قد كت
عدم وجود دعم حكومي لتعزيز المساواة  -

 .بين الجنسين
 

 الهوامش

قانون الكومنولث ). ٢٠٠٤(ماريان سوير  -١

التطلعات : بشأن التمييز على أساس الجنس

منتدى المرأة والعمل ورقة عرضت في . والتخوفات

 ٢٠٠٤، جامعة سيدني والمساواة

وعد بعيد المنال ). ١٩٩٩(كريستي جيست  -٢

تحليل حدود قانون التفرقة الجنسية : اواةللمس

، قسم المكتبة ١٦ورقة بحثية رقم . (١٩٨٤

، صــ )البرلمانية، والخدمات المعلوماتية والبحثية

١١, 

 ، سيداو)١(المادة  -٣
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، الحكم الذاتي )١٩٨٧(اليزابيث شيهي  -٤

ورقة (مواضيع هامة للنساء : والقانون الجنائي

لكندي عن وضع خلفية، المجلس االستشاري ا

 ٥، صـ )النساء، أوتاوا

٥- 
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 المرجع السابق -٦

وعد بعيد المنال ). ١٩٩٩(كريستي جيست  - -٧

تحليل حدود قانون التفرقة الجنسية : للمساواة

، قسم المكتبة ١٦ورقة بحثية رقم . ١٩٨٤

 كانبيرا: ت المعلوماتية والبحثيةالبرلمانية، والخدما

التفرقة غير المباشرة ) ١٩٩٢(روزماري هانتر  -٨

 ١٣صــ . المطبعة الفيدرالية. في أماكن العمل

وعد بعيد المنال ). ١٩٩٩(كريستي جيست  -٩

تحليل حدود قانون التفرقة الجنسية : للمساواة

 ٨صــ . ١٩٨٤

ن قانو ) ٢٠٠٤(كريس رونالدز ورايتشل بيبير  -١٠

صــ . المطبعة الفيدرالية: التمييز والممارسة، سيدني

٧ 

) ١٩٩٥(روزماري هانتر وأليس ليونارد  -١١

: مخرجات التراضي في حاالت التمييز الجنسي

مركز التوظيف وقانون عالقات . ٨ورقة عمل رقم 

 ١صـ . جامعة ملبورن. العمل

لجنة حقوق اإلنسان والفرص المتساوية  -١٢

 سيدني. ٢٠٠٤/٢٠٠٥السنوي التقرير ) ٢٠٠٥(

الشكاوى الفردية قد تسبب أكثر من شكوى  -١٣

 واحدة على أسس مختلفة

الشكاوى الفردية قد تسبب أكثر من شكوى  -١٤

 واحدة على أسس مختلفة

١٥- 
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) ١٩٩٢(حقوق اإلنسان في أستراليا  -١٦

تقرير عن االستجواب في التفرقة : العادلة المكاسب

 كانبيرا. على أساس الجنس في مدفوعات أوفرأويد

لجنة حقوق اإلنسان والفرص المتساوية  -١٧

إنه حق وليس ميزة أن : حامل ومنتجة) ١٩٩٩(

 سيدني. أعمل أثناء الحمل

انظر لجنة حقوق اإلنسان والفرص المتساوية  -١٨

ئل ألجازة األمومة بدا: تقدير األبوية) ٢٠٠٢(
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، وحدة ٢٠٠٢ورقة نصفية  -المدفوعة األجر

 . مكافحة التمييز علي أساس الجنس، سيدني

لجنة حقوق اإلنسان والفرص المتساوية  -١٩

: ، تحقيق التوازن النساء، الرجال، والرعاية)٢٠٠٥(

ورقة نقاش، وحدة مكافحة التمييز علي أساس 

 ٢الجنس، سيدني، صــ 

تحقيق التوازن، برو : فتتاحيةالكلمة اال -٢٠

المفوض الفيدرالي لمكافحة التمييز على  -جوارد

 ,٢٠٠٥تموز  -حزيران ٢٢أساس الجنس، 

٢١- .http://ofw.facs.gov.au 

قانون مكافحة التمييز على أساس : بيث جايز -٢٢

ت، اإلنجازات، واإلخفاقا: سنة ٢٠بعد الجنس 

ورقة قدمت إلى منتدي المرأة  -واألوهام والبدائل

 ٢٠٠٤والعمل والمساواةـ جامعة سيدني، 

، قانون )٢٠٠٤(كريس رونالدز، رايتشل بيبر  -٢٣

 ١٩عدم التمييز والممارسة، صــ 

قانون مكافحة التمييز على أساس : بيث جايز -٢٤

اإلنجازات، واإلخفاقات، : سنة ٢٠بعد الجنس 

 بدائلواألوهام وال

مناسب إلثبات التفرقة غير " المعقولية"اختبار  -٢٥

 ٧٠٠-٤الفقرة  -المباشرة في كل القوانين االسترالية

انظر هيالري تشارلزوورث وسارة تشارلزوورث  ٢٦

قانون مكافحة التمييز على أساس الجنس ) ٢٠٠٤(

 ٢٧، مجلة القانون NSWوالقانون الدولي،جامعة 

)٨٨٥-٨٥٨، )٣ 

قانون مكافحة التمييز على : جايز بيث -٢٤ -٢٧

اإلنجازات، : سنة ٢٠بعد أساس الجنس 

 واإلخفاقات، واألوهام والبدائل

التالي يشير إلى االستدامة في مدير وحدة  -٢٨

مكافحة التمييز، عرض لورشة عمل دولية عن 

 ١٣ -١٢تطبيق وفرض آليات المساواة النوعية، 

 نام، ها نوي فيت٢٠٠٥ديسمبر  -كانون األول

المساهمات والحدود في "سارة تشارلزوورث،  -٢٩

قانون مكافحة التمييز على أساس الجنس في أماكن 

ورقة قدمت في منتدى المرأة والعمل " العمل

 ٢٠٠٤والمساواة، جامعة سيدني 

 

http://ofw.facs.gov.au/�
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تطبيق معايير المساواة بين الجنسين في أوروبا 
 مستحيلة؟) غير(رسالة  –الوسطى والشرقية 

 فسكا الندوفسكاآنا ويلكو

 الموجز

 عندما أصبحت بلدان أوروبا الوسطى والشرقية

أعضاء في االتحاد األوروبي، كان البد وأن يكون 

مستوى اهتمامهم بسياسات المساواة بين الجنسين 

ومن خالل . محققا لمعايير االتحاد األوروبي

مناقشة حول كيفية تشكيل التاريخ والثقافة للتوقعات 

علقة بالمساواة بين الجنسين، تسلط والتصورات المت

الكاتبة الضوء على النضال من أجل تحقيق 

وتقدم الخبرة . والمحافظة على هذه المعايير

عن كيف أن بعض الدول تعمل من أجل  البولندية

 .معالجة جوانب عدم المساواة

  المقدمة
، أصبحت مجموعة من عشرة دول ۲۰۰٤في عام 

أعضاًء في من منطقة وسط وشرق أوروبا،  1

المنظمة المتعدية للحدود الوطنية المسماة باالتحاد 

وبالنسبة للمجموعات النسائية، ). EU(األوروبي 

كان من المفترض أن تكون تلك خطوة إيجابية، 

وخاصة فيما يتعلق بمعايير المساواة بين الجنسين، 

حيث كانت، هذه المعايير، تحظى بالكثير من 

عملية االنضمام االهتمام خالل جميع مراحل 

برمتها، سواء من واضعي السياسات أومن عامة 

على الرغم من أنه قد لوحظ أن أعضاء . الناس

االتحاد األوروبي الجدد يبذلون جهودا كبيرة 

لتحقيق المواءمة بين قانون الجماعة األوروبية 

فيما يتعلق بمعايير المساواة بين ) ECقانون(

ه القضايا ينبغي الجنسين، كما قد تقرر أيضا أن هذ

 . أن تستمر في الحصول على أولوية عالية

كانت ضرورة إنشاء اإلطار المؤسسي لتنفيذ وإنفاذ 

القوانين في مجال المساواة في المعاملة بين المرأة 

والرجل، فضال عن توفير أدوات فعالة لمكافحة 

ولقد . مختلف أشكال التمييز، قد أبرزت بانتظام

ورة بحقيقة االنضمام حيث رحبت أيضا الدول المجا

كانت تتوقع أن تدرج في برامج تعزيز المساواة بين 

الجنسين، ومن خالل ذلك، تكسب المزيد من الدعم 

واآلن، بعد أكثر من . لمبادراتها المحلية أو اإلقليمية

عامين من الموجة الرئيسية لالنضمام، يجري 

استخالص االستنتاجات األولى استنادا ليس فقط إلى 

ارب الدول األعضاء الجدد، ولكن أيضا بلدان تج

ولذلك، . أخرى من منطقة أوروبا الوسطى والشرقية

فإن الهدف من هذه الورقة البحثية هو التركيز على 

القوانين واآلليات التي أنشئت لتعزيز معايير 

المساواة بين الجنسين في مختلف بلدان أوروبا 

اء في وليس فقط الدول األعض(الوسطى والشرقية 

وستحلل هذه الورقة أيضا ). االتحاد األوروبي

بايجاز الوضع البولندي في هذا الصدد، حيث أن 

لدينا هنا مثاال مثيراً لالهتمام عن كيف يمكن 

السياسية أن تعرض تنفيذ األنظمة  للظروف

المعتمدة من قبل للخطر وتحد من وضع سياسات 

 .لمكافحة التمييز
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ي بعض الشئ، وعنوان هذه الورقة استفزاز

واإلجابة على هذا السؤال ليست مهمة سهلة على 

أوالُ وقبل كل شيء، إن تطبيق أي معايير . اإلطالق

هو عملية صعبة، وتستغرق وقتاً طويالً ويتطلب 

ن تمكين المرأة وتعزيز إوثانياُ، . تخطيطاً مسبقاً 

حقوق اإلنسان للمرأة غالبا ما ينظر إليها على أنها 

وأيضاً، . ر إثارة للجدل في مجتمعاتناالمفاهيم األكث

ما يجعل العملية برمتها أكثر صعوبة هو أن 

المؤسسات الوطنية تميل إلى أن تكون عازفة عن 

. تبني استراتيجيات جديدة وإدخال سياسات جديدة

ومع ذلك، فكلما بدت هذه المهمة مستحيلة، كلما 

 . كانت أكثر تحدياً 

بأن تعزيز  وتدرك المجتمعات على نحو متزايد

المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، ليس مهما 

فقط بالنسبة للمرأة نفسها، ولكنه من األهمية بمكان 

وقد . بالنسبة للتنمية الفعالة في جميع المجاالت

أبرزت مختلف الجهات الدولية الفاعلة أن 

السياسات، والبرامج واألنشطة التي ال تأخذ في 

ين الجنسين، وتفشل فى االعتبار عدم المساواة ب

تمكين المرأة، سيكون لها تأثيراً محدوداً، ويمكن أن 

 . تؤدي إلى تكبد المجتمعات لتكلفة خطيرة

وعلى مدى العقد الماضي، كانت هناك نواحي تقدم 

كبيرة للمرأة في أجزاء كثيرة من العالم فيما يتعلق 

وحتى في المجاالت التي . بالصحة والتعليم والعمل

إحراز تقدم، ال يزال هناك الكثير من العمل  تم فيها

وفي . الذي يتعين القيام به من أجل تحسين الوضع

كثير من البلدان، كما هو الحال في منطقة أوروبا 

، لم تسهم المكاسب التي  (CEE)الوسطى والشرقية 

تحققت من حيث تحسين فرص المرأة في التعليم في 

ى الرغم من وعل. زيادة الفرص المتاحة لهن للعمل

تحسن فرص الحصول على الخدمات الصحية في 

العديد من البلدان، ففي بلدان أخرى ال تزال المرأة 

كما هو الحال في (محرومة من حقوقها اإلنجابية 

 ). بولندا

وهناك العديد من العقبات التي تواجهها المرأة في 

المواقف . طريقها إلى تحقيق المساواة بين الجنسين

يقة الجذور والصور النمطية هي من بين السلبية عم

تلك المواقف األكثر وضوحا واألصعب معالجة، 

ومن . والتي ما زالت موجودة في معظم المجتمعات

المفهوم أن دور المرأة الرئيسي هو تحمل مسئولية 

وينظر إلى المنزل واألسرة على . الشؤون المنزلية

قف ولذلك، ما دامت هذه الموا. أنهما مجال المرأة

هي السائدة، وتعمل ضد المرأة، لن يمكن تحقيق 

وهناك قيد . المساواة بين الجنسين بشكل كامل

خطير آخر هو عدم وجود إرادة سياسية لضمان 

التغييرات السياسية الالزمة وتخصيص الموارد 

 . الكافية

وال يتم تضمين معايير المساواة بين الجنسين في 

. ات الحكوميةالمجاالت ذات األولوية في السياس

وكما تظهر تجربة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، 

وبدون، على األقل، دعم محدود الستحداث قوانين 

المساواة، ال يمكن إحراز تقدم، وال يمكن تأمين 

ومن ثم يقع . تكافؤاً للفرص لكل من المرأة والرجل

على الدولة التزام بضمان ممارسة جميع أفراد 

لن تتعرض المرأة للتمييز  المجتمع للحقوق وأنه

 . على أساس الجنس
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 خلفية تاريخية  -أوروبا الوسطى والشرقية

لقد أحرزت البلدان في منطقة وسط وشرق أوروبا 

تحسينات كبيرة في السنوات الخمس عشرة الماضية 

من حيث تعزيز نهج الديمقراطية واحترام الحرية 

. الفردية، والحرية الشخصية وحقوق اإلنسان

زت العديد من البلدان تقدماً هاماً في خلق أحر

مؤسسات فعالة لدعم اقتصاد السوق الجديد، وكذلك 

 . نحو ضمان مشاركة أكبر من المواطنين في الحكم

وعلى الرغم من تلك اإلنجازات، التي ال يمكن 

إنكارها، من عملية االنتقال، فقد أعرب عن قلق 

دهور متزايد بشأن عدم المساواة بين الجنسين وت

وقد أدى ظهور أنظمة أكثر . حقوق اإلنسان للمرأة

ديمقراطية إلى مفارقات خفض النسب المئوية 

للنساء في مراكز صنع القرار السياسي وخفض 

كما كان العنف ضد . المشاركة في الحياة العامة

المرأة أيضا في ارتفاع، بما في ذلك أعدادا متزايدة 

حايا للجريمة من النساء والفتيات الالتي يصبحن ض

 . واالتجار بهن

إن الميزة الفريدة من نوعها في منطقة أوروبا 

الوسطى والشرقية تتعلق بحقيقة أنه حتى من قبل أن 

تبدأ مرحلة االنتقال، كانت القضايا المتصلة 

بالمساواة بين الجنسين حاضرة في السياسات 

وال يزال الكثيرون يزعمون أن أشكال . الحكومية

اكتسبتها المرأة في ذلك الوقت كانت  الحماية التى

أوسع نطاقاً وأكثر فعاليةً من تلك التي ضمنت في 

إال أنه مما يحتاج أن يكون مفهوماً، . الوقت الحاضر

أن أسباب اعتماد سياسات المساواة تلك كانت 

 . مختلفة عن الحجج التى تقدم اآلن

في معظم بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، كانت 

ساسية المعلنة للمساواة بين الجنسين النصوص األ

ولقد حظرت . متضمنة في الدساتير وقوانين العمل

األحكام الدستورية التميي، ونصت للنساء والرجال 

على حقوق متساوية في جميع مجاالت الحياة العامة 

. والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

وأعطى الدستور للمواطنين الحق في العمل، 

. وطالب بالمساواة في األجر عن العمل المتساوي

ولقد نص على حماية أوسع لألمهات واألطفال، 

  2.واإلنجاب  وخاصة أثناء فترة الحمل

وإبان النظام الشيوعي، لم تقم الكثير من بلدان وسط 

وشرق أوروبا بإنشاء مؤسسات خاصة للتعامل 

بشكل متخصص مع المساواة بين الجنسين على 

ديد، حيث كان يعتقد أن الوزارات وجه التح

 .3الموجودة يمكنها أيضا التعامل مع قضايا المرأة
وكان فى بعض دول أوروبا الوسطى والشرقية 

إدارة تفتيش للمساعدة على تطبيق مسائل المساواة 

ولقد أنشئت محاكم العمل المتخصصة للتعامل . ٤

   5.مع القضايا المتعلقة بمسائل العمالة

 

مساواة بين الجنسين فى دول أوروبا تشريعات ال

 الوسطى والشرقية

فى السنوات األخيرة، اعتمد عدد من البلدان فى 

منطقة أوروبا الوسطى والشرقية قوانين المساواة 

و قوانين عدم التمييز، أو ، أ(GELs)بين الجنسين 

التعديالت على قوانينها لألسرة، أو الجنائية أو 
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. ل المرأة لحقوقهاالعمل مع انتباه لتحسين وصو

وكانت العديد من الدول تدرس سن تشريعات 

وقد يكون هناك العديد من التفسيرات . مماثلة

للظهور الراهن لقوانين المساواة في منطقة أوروبا 

وهناك، ديناميكيتان غالبتان، . الوسطى والشرقية

ضمن أخرى غيرها، سياسية واجتماعية تجعل من 

مساواة بين الجنسين من هذا وقتا مالئما لتعزيز ال

 . خالل تقديم تشريعات جديدة

وبلدان أوروبا الوسطى والشرقية التى تاقت إلى أو 

ال زالت تتوق لاللتحاق باالتحاد األوروبى عليها أن 

تبين أنها قد اتخذت اإلجراءات للقضاء على التمييز 

ضد المرأة وأنها تبذل الجهود لضمان مساواة بين 

لمعايير القانونية لالتحاد الجنسين متسقة مع ا

وهناك عوامل أخرى تشمل اهتماما . ٦األوربى 

بالمواءمة مع أولويات المانحين الدوليين، وهى 

حاجة مفهومة لوجود سجل بحقوق إنسان محترمة 

خبراء "للمرأة وحقيقة بأنه يوجد أعداداً متزايدة من 

الناشئين فى هذه المنطقة الراغبون فى " الجنسين

دة بدعم من المانحين، لوضع مسودات العمل، عا

 .وسن التشريعات

وكما ذكر سابقاً، اعتمدت العديد من دول وسط 

وشرق أوروبا، أو تدرس اعتمادها لتشريعات 

ولقد تم اعتماد قانون تكافؤ . المساواة بين الجنسين

وقوانين المساواة بين الجنسين فى ألبانيا، / الفرص

يتوانيا، وسلوفينيا، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، ول

والدول التى مازالت فى عملية اإلعداد . وأوكرانيا

وفي بعض . هى صربيا، والجبل األسود ومقدونيا

البلدان أدرجت النصوص ضد التمييز على أساس 

الجنس في التشريعات المناهضة للتمييز مثل تلك 

وفي بولندا . التى في بلغاريا، ورومانيا، وسلوفاكيا

ال يوجد قانون منفصل بشأن وبلدان أخرى، 

يتم تضمين النصوص بين الجنسين، ولكن  المساواة

  .7المتعلقة بها في قوانين العمل

وتغطى قوانين المساواة بين الجنسين القائمة 

 مجاالت معينة من الحياة العامة والخاصة، ولكن

األكثر شيوعا أنها تركز على القضاء على التمييز 

االهتمام األخرى التعليم وتشمل مجاالت . في العمل

والرعاية الصحية، والوصول إلى المناصب العامة، 

ووسائل اإلعالم، والتحرش الجنسي، والعنف القائم 

 . على نوع الجنس

وبينما توفر قوانين المساواة بين الجنسين فرصة 

ممتازة لتقديم الترياق المضاد لضعف أداء 

تفاقية الحكومات االقليمية المحدة من قبل لجنة اال

الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

)CEDAW (۸ والتحليل األولي لهذه القوانين ،

والفجوة بين . والخبرة في تنفيذها ليست مشجعة

القوانين وواقع حياة المرأة ال تزال غير متأثرة إلى 

وهناك أدلة ضعيفة . حد كبير بهذه الوثائق القانونية

وبالتالي، فإن . هذه القوانين على أنه يجري تنفيذ

تنفيذ هذه القوانين وما يتصل بها من قوانين، يثبت 

 . أنها إشكالية ومخيبة لآلمال

لماذا تفتقر هذه القوانين إلى التنفيذ واالنفاذ؟ 

بما  -واالجابة المشتركة هى مجموعة من األسباب

في ذلك أوجه القصور في صياغة القانون، ولكن 

فة هذه القوانين بين الهيئات أيضا، قصور فى معر

الوزارية، والقانونية والقضائية وكذلك بين عامة 
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الناس، وضعف القدرة بين الهيئات المكلفة بالتنفيذ، 

هذه . اإلرادة السياسية،  والموارد المحدودةوغياب 

هي األسباب فى أن القوانين ال تصل إلى الغرض 

ملية ولذلك، ويرجع ذلك جزئيا إلى ع. المقصود منها

صياغة القوانين، وجزئيا إلى أوجه القصور في 

القوانين ذاتها، وجزئياً إلى أوجه عجز الهيئات 

الجهل بالقوانين الحكومية المسؤولة، وجزئياً إلى 

بين أولئك الذين ينبغي عليهم تنفيذها، وأولئك الذين 

ينبغي االستفادة منها، فإننا ما زلنا نواجه عدم وجود 

. حماية المساواة بين الجنسين ما يكفي من آليات

ويمكن استخالص االنتقادات للتشريعات الحالية في 

 . المجاالت المأخوذة للمناقشة أدناه

 

 صياغة القوانين 

. تعانى لجان الصياغة نقصاً فى الخبرة المناسبة

ولقد أدى عدم وجود المحامين في اللجان وعدم 

مين وجود الخبرة الدستورية والتشريعية بين المحا

إلى  مشاكل تتراوح بين أحكام غامضة ونصوص 

  .9غير قابلة للتنفيذ إلى آليات تنفيذ مختلة وظيفياً 
 

ولقد وضعت هذه القوانين على غرار القوانين 

األجنبية للمساواة بين الجنسين، وقد أسيئ تكييف 

ففي كثير من الحاالت، كان تطوير . هذه القوانين

يدعم مالياُ  (GELs)قوانين المساواة بين الجنسين 

. ويقاد من قبل منظمات متعددة وثنائية األطراف

مختلفة من  وأدى ذلك إلى إدخال تحكم نظم قانونية

وحقيقة أن العديد من . أغلب من هم في المنطقة

النماذج التي تشكل القوانين فى أوروبا الوسطى 

سواء كانت هذه و. والشرقية تنتمى  إلى الغرب

نرويجية أو فنلندية أو اتحاد النماذج سويدية أو 

أوروبية، أو حتى من االتفاقية الدولية للقضاء على 

فإنها  -)CEDAW(جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

تستند عادةً على المدخل القائم على حقوق اإلنسان 

فكرة أن النموذج يمكن ويجب أن ). الفردية(

ليتناسب مع السياق المحلي شئ جيد من " يكيف"

أوالهما، . النظرية، ولكنه يثير مشكلتين الناحية

يعتمد النجاح الوظيفي لهذه النماذج على أنظمة 

مدنية وقضائية مختلفة إلى حد كبير عن تلك 

وثانيهما، أن واضعو . الموجودة في المنطقة

مسودات القوانين يميلون إلى انتقاء واختيار اللغة 

ج من النماذج حسبما تروق لهم، ومن المفهوم أن ينت

عن هذا النهج التدريجي نصوصا غير متماسكة 

 11 . 10وغير قابلة للتنفيذ

وقد حازت صياغة وسن تشريعات المساواة بين 

الجنسين على أولوية منخفضة مقارنة مع 

وفي . اإلصالحات االقتصادية والبنيوية في المنطقة

عملية االنتقال من االقتصاد المركزي أو المخطط، 

أشكال أكثر من الحكم  إلى اقتصاد السوق مع

الديمقراطي، وتركز الضغط والدعم الخارجى على 

السياسات االقتصادية والنقدية أو على  إصالحات 

سن تشريعات قوية ولم يجذب . القطاع العام األوسع

وقابلة للتنفيذ للمساواة بين الجنسين نفس مستوى 

 . الموارد وااللتزام

 أوجه القصور في القوانين 

األحيان، ال تكون القوانين جيدة البناء  في كثير من

. وال تبين بوضوح حظر التمييز وتعزيز المساواة

وبيان الغرض من هذا القانون ال يعكس نموذج 
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االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 

حيث أنها ال تنص في كثير ) CEDAW(ضد المرأة 

من األحيان على الحاجة والضرورة للقضاء على 

 . القوالب النمطية بين الجنسين

وخالفاً للوائح وتعريفات االتحاد األوروبي الواردة 

في توجيهات االتحاد األوروبي، فإن تعريف 

التمييز، في معظم القوانين في أوروبا الوسطى 

والشرقية، ال يغطي كل من التمييز المباشر وغير 

المباشر وفي كثير من األحيان ال تنص القوانين 

  12. راءات خاصة مؤقتة على اج

وليس هناك نظام واضح ويمكن الوصول إليه بحيث 

يتضمن إجراءات لتقديم الشكاوى، والتحقيق، 

. والتحكيم واتخاذ اإلجراءات القضائية وسبل العالج

فالمسؤولية عن اإلجراءات التمييزية ليست محددة 

وفي الغالبية العظمى من األحيان، ال . بوضوح

ما هو نوع االجراء الذى سيتخذ يكون من الواضح 

  13.أو وسائل العالج المتاحة للضحايا

  أوجه الفشل الحكومي

على الحكومة  هناك اعتماد قوي وقائم تاريخياُ 

 وبوجه خاص لتطبيق القانون في بلدان ،إلصدار

ويقدم ضعف اإلرادة . أوروبا الوسطى والشرقية

ديا السياسية للحكومات فيما يتعلق بقضايا الجنس تح

مستمرا لضمان تخصيص الموارد، وأن هناك 

وكثيراً ما تقرر . للقصد من القانون اً احترام

الحكومة إضعاف القاعدة المؤسسية المخصصة 

لتعزيز المساواة بين الجنسين، والذى بدوره يؤثر 

 . تأثيراُ سلبياُ على اإلنفاذ العام لهذه المعايير القانونية

  نقص الوعي

موماً فى جميع أنحاء المنطقة أن ومن المتفق عليه ع

قلة قليلة من الناس داخل الحكومة وعدد أقل من ذلك 

بعد من عامة الناس من هم على بينة من قوانين 

وتواجه مقترحات لتشريعات . المساواة بين الجنسين

تعزز المساواة بين الجنسين ، وفى أغلب األحيان 

ان أو البرلم/ عندما يواجه ممثلون عن الوزارات و

باقتراحات تدعم المساواة بين الجنسين، غالباُ ما 

يصرون بأن دساتيرهم كافية لتوفير المساواة 

للرجال والنساء أو نفي وجود أية قضايا للعدالة على 

 . أساس نوع الجنس في البالد

 

  اآلليات الوطنية للمساواة بين الجنسين

ويعد تنفيذ قوانين المساواة بين الجنسين إشكالى 

األداء غير الفعال للجهات الحكومية وغيرها  بسبب

من المؤسسات المسؤولة عن تعزيز هذه المعايير 

بعض اآلليات التي أنشئت للتعامل وتفتقد . القانونية

مع المساواة بين الجنسين ألدوار محددة بشكل 

واضح، أو ال تملك القدرة، والمهارات والموارد 

طنية ليست والهياكل الو. للقيام بالمهام المحددة

مستدامة، وهى أيضا شديدة العرضة للتغيرات 

 . السياسية ولضغوط من حكوماتها

وعدم وجود الذاتية واالستقالل يقوض قدرة هذه 

بين مختلف اآلثار، ومن . اآلليات لتنفيذ تفويضاتها

يمكن لهذا أن يضعف كثيرا من قدراتها في اإلبالغ، 

 . هاوالذي يشكل عنصرا أساسيا من نظام مساءلت

ويمكن تقسيم الهياكل الوطنية القائمة التي تتعامل 

مع المساواة بين الجنسين والتي تغطيها القوانين إلى 

 : عدة أنواع
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القطاعات / المجالس/ المكاتب/ اإلدارات •

في وزارة العمل والشؤون االجتماعية في 

بلغاريا، ومقدونيا ورومانيا، وصربيا 

 .والجبل األسود، وسلوفاكيا

الصحة واألسرة أو الرعاية وزارة  •

االجتماعية كما هو الحال في التفيا، 

وأوكرانيا، وتتبع رئيس مجلس الوزراء 

أو في منصبه مثلما هو الحال فى ألبانيا، 

 .وكرواتيا

المناصر، تم إنشاء / مفوض/ أمين المظالم •

 هذا المنصب للتعامل مع الشكاوى بالنسبة

أو لرصد التقدم / النتهاكات القانون و

المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين، 

وهذا موجود في أوكرانيا، وكرواتيا، 

 . ومقدونيا، والجبل األسود، وليتوانيا

وعالوة على ذلك، كانت هناك لجاناً برلمانية مقررة 

في كرواتيا، . لتكافؤ الفرص في قليل من البلدان

والجمهورية التشيكية، والتفيا، وهى لجنة فرعية 

معنية بالمساواة بين الجنسين؛ في صربيا برلمانية 

والجبل األسود، لجنة لشؤون األسرة، والحماية 

الصحة واالجتماعية والبيئية في البرلمان ، وقامت 

. سلوفاكيا بتكوين لجنة لتكافؤ الفرص ووضع المرأة

وفي بلدان أخرى أقامت مجموعات النائبات 

ونيا وفى جمهورية مقد. البرلمانية منتديات للتعاون

االتحادية اليوغسالفية تم تنظيم تجمع برلمانى 

نسائي لدعم النائبات، وفي بولندا أنشئت مجموعة 

 . نساء برلمانية تعمل من أجل النهوض بالمرأة

وعلى الرغم من التقدم المحرز في إدخال نصوص 

قانونية ضد التمييز واعتماد أو وضع قوانين 

ياب  المساواة بين الجنسين، ال يزال هناك غ

/ لضمانات قانونية للوجود المستمر آلليات وطنية و

واالستثناءات . أو من أجل وضعهم حالتهم في الحكم

الوحيدة االيجابية لذلك هى كرواتيا وليتوانيا 

 . وسلوفينيا

 كرواتيا 

تأسس المكتب الحكومى للمساواة بين الجنسين في 

على أساس قانون المساواة بين  ۲۰۰۳يوليو  -تموز

وهو جهة مستقلة مسئولة أساسا أمام . سينالجن

وهي تقوم بصياغة سياسة الحكومة فيما .  الحكومة

يختص بحالة المساواة بين الجنسين، وتبادر 

كما يؤدي مكتب المساواة . باالجراءات التشريعية

بين الجنسين تحليل للسياسات وتنسيق ومتابعة لتنفيذ 

أخرى  وتشمل هيئات. سياسة المساواة بين الجنسين

للمساواة بين الجنسين اللجنة البرلمانية للمساواة بين 

وهى  ۲۰۰۰الجنسين التى كانت قد أنشئت فى عام 

تتعامل أساساً مع كيفية تطبيق المساواة بين الجنسين 

وفضال عن ذلك، ففى كرواتيا أمين . فى التشريع

المظالم الذى يقبل القضايا حيث تكون السلطة العامة 

ومع ذلك، . المواطنين للخطرقد عرضت حقوق 

ففى هذا المثال، لم يتم تسجيل إشارة محددة للتمييز 

 .على أساس الجنس

 ليتوانيا

مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص والذى و

، هو مؤسسة مستقلة ۱۹۹۹يؤدى وظيفته منذ 

وهى واحدة من . للدولة مسئولة أمام البرلمان

ساواة بين المؤسسات الرئيسية داخل جهاز الم
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الجنسين وتتحمل المسئولية الكاملة لإلشراف على 

للمرأة والرجل فى  وتنفيذ قانون تكافؤ الفرص

وأمين مظالم تكافؤ ). ۱۹۹۸تم اعتماده فى (ليتوانيا 

. الفرص يعين من قبل البرلمان لمدة أربع سنوات

ويقوم أمين المظالم بالتحقيق فى شكاوى األفراد عن 

لجنس والتحرش الجنسى؛ ويقدم التمييز على أساس ا

لى البرلمان، والمؤسسات إالتوصيات والمقترحات 

الحكومية حول سياسة المساواة على أساس الجنس، 

. والتوصيات للتعديالت على التشريعات القائمة

وألمين المظالم الحق بالتحقيق فى القضايا االدارية 

وفرض عقوبات إدارية فى حالة انتهاكات لقوانين 

وألمين المظالم . (GELs)واة بين الجنسين المسا

أيضا تحويل الشكوى إلى جهات التحقيق السابق 

للمحاكمة وأن يرسل بالتوصيات للمؤسسات التى 

 . يدعى بانتهاكها للقانون

 سلوفينيا

ومكتب أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين، 

كنتيجة لقانون  ۲۰۰۳والذى كان قد أنشئ في عام 

ير أساس فالفرص، وهو قانون مظلة لتوتكافؤ 

مشترك من أجل خلق فرصا متساوية للمرأة 

 -والرجل، والذي دخل حيز التنفيذ في تموز

ويعرف القانون ويحظر كالً من . ۲۰۰۲يوليو

وعالوة على ذلك، . التمييز المباشر وغير المباشر

فإن القانون يسمح باتخاذ التدابير اإليجابية لضمان 

نص على تطبيق المساواة بين الجنسين المساواة، وي

في التعليم من أجل معالجة القوالب النمطية ألدوار 

وفي الوقت الراهن . الجنسين التى يعززها المجتمع

فان الهيئة الحكومية الرئيسية التي تتعامل مع 

المساواة بين الجنسين هى مكتب تكافؤ الفرص الذى 

زير ويعمل المكتب تبعا لو. ۲۰۰۳أنشئ في عام 

الدولة المسؤول أمام الحكومة بدون ارتباط  بأي 

وتشمل مهامها رصد وتنسيق قضايا . وزارة معينة

المساواة بين الجنسين نحو كل الوزارات والمشاركة 

وهي تؤدي أيضا تحليل . في إعداد القوانين واللوائح

ولقد أنشئت مراكز بؤرية عن . السياسات، والدعوة

 . ديد من الوزاراتالنوع االجتماعي داخل الع

 

وتشريعات المساواة بين الجنسين، حتى لو تم تبنيها 

ووضعت في حيز التنفيذ، هي في كل الدول تقريبا 

. ال تزال بعيدة عن التنفيذ الفعال من الناحية العملية

وفي جميع البلدان، أثبتت اآلليات المؤسسية 

بموضوعية أنها ليست مجهزة بما فيه الكفاية للعمل 

 . ل النهوض بالمرأةمن أج

 

في ضوء حقيقة أن القوى المحافظة تكتسب قوة 

متزايدة، فال تزال استمرارية اآلليات الوطنية 

لذلك، فإن المنظمات غير الحكومية النسائية . مهددة

تؤمن بأن اآلليات الوطنية يجب أن يتم تعزيزها عن 

طريق تزويدها بقاعدة قانونية أقوى، والصالحية 

الجنسين، والسلطة  سة الحكومية بينبصياغة السيا

والبد لآللية الوطنية . للشروع في العمل التشريعي

الحكومة أو أن يكون لها أن تكون إما مستقلة عن 

. صالحية واضحة فى المساواة بين الجنسين

والتغييرات الحالية فى المجال السياسى البولندى 

تظهر بوضوح أن المؤسسات المعتمدة على 

تستطيع أن تلعب دورها كهيئات تضع الحكومة ال 

المعايير حيث يكون وجودها تحت تهديد التصفية 
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وفى السنة الماضية، عندما جاء . كل أربع سنوات

إلى السلطة، كان ) القانون والعدالة(الحزب المحافظ 

أول قرار له اغالق مكتب المبعوث السياسى لتكافؤ 

 . األوضاع للمرأة والرجل

 

 المثال البولندى 

لم يتم وضع المساواة بين الجنسين في مركز متقدم 

في التسلسل الهرمي لقضايا السياسات العامة التي 

تنفذها وزارة العمل والشؤون االجتماعية البولندية 

وكان هناك نقص في . ۲۰۰۱و  ۱۹۹۷بين عامي 

اإلرادة السياسية إلجراء سياسة مؤيدة للمساواة في 

وفي عام . نينهاإدماج المعايير الدولية فى قوا

، تم تحويل آلية المساواة بين الجنسين إلى  ۱۹۹۷

ونتيجة لذلك،  14.المفوض الحكومي لألسرة 

أسقطت قضايا المساواة بين الجنسين من نطاق 

اهتمام هذا المكتب، واقتصر األمر على تصوير 

 . المرأة فقط في إطار األسرة

في ومع ذلك، وبعد االنتخابات البرلمانية التي جرت 

، أسست الحكومة الجديدة مكتب ۲۰۰۱عام 

المفوض السياسي لتكافؤ األوضاع بين المرأة 

وكان هذا، بالطبع، نتيجة غير مباشرة . والرجل

لعملية التفاوض باالتحاد االوروبي والضغط الذى 

فرض على بولندا من قبل سلطات االتحاد 

وكان المكتب مؤسسة ذات مستوى . األوروبي

وهكذا كانت . شرة لرئيس الوزراءأعلى، تابع مبا

نقطة الضعف الرئيسية الوحيدة الظاهرة هى أنه 

ولم يكن للمفوض . ليس مؤسسة عامة مستقلة

السياسى مبادرته التشريعية، ويمكنه فقط أن يقدم 

مسودات تشريعية التى سبق وتم قبولها من قبل 

، قامت الحكومة ۲۰۰۲وفي عام . رئيس الوزراء

اص المفوض السياسى بإضافة بتوسيع نطاق اختص

مهام مثل مكافحة التمييز على أساس العرق، 

واألصل العرقى، والدين والمعتقدات، والعمر 

وسرعان ما أصبح واضحا أن . والميل الجنسي

وجود المكتب وقدرته على أداء صالحيته يخضع 

-وفي تشرين أول . لإلرادة السياسية للحزب الحاكم

ة المنتخبة حديثاً على ، قررت الحكوم۲۰۰٥أكتوبر 

ي ولم يعد للمكتب سالفور إقالة المفوض السيا

 .وجود

، والقضايا ۲۰۰٥نوفمبر -منذ تشرين الثانى 

المتصلة بالتمييز يتم التعامل معها من قبل إدارة 

شؤون المرأة واألسرة ومكافحة التمييز، التي 

. وضعت ضمن وزارة العمل والسياسة االجتماعية

ما هو مذكور في موقعها على وهذه اإلدارة، ك

االنترنت، هي المسؤولة عن تنسيق اإلجراءات 

المتعلقة بوضع المرأة واألسرة في المجتمع، 

 وتحقيق المهام المتعلقة بمواجهة التمييز ألي سبب

من األسباب في جميع مجاالت الحياة االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية، باستثناء القضايا المتصلة 

وتركز اإلدارة بشكل . لتمييز العرقيبمواجهة ا

واضح على المرأة في سياق وضعها داخل األسرة 

وسوق العمل، في حين انها تفتقر إلى النهج النسائى 

لتسليط الضوء على أهمية ضمان المساواة بين 

وتشكل . الرجل والمرأة في جميع مجاالت الحياة

تصفية مكتب المفوض السياسى خطوة إلى الوراء 

ريق نحو تمكين النساء وضمان مشاركتهن في الط

في الحياة العامة على قدم المساواة مع نظرائهن من 
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وتبقى المشكلة الرئيسية، وهي، لضمان . الرجال

وإذا كانت . االستقرار في النتائج التي تم إنجازها

هذه المهمة ستكون ناجحة، مرة أخرى، يصعب 

 . التنبؤ بها

 الخاتمة 

ين واالستراتيجيات الجيدة من الواضح، أن القوان

ليست كافية لتغيير أو تحسين أوجه التفاوت بين 

وينبغي لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية . الجنسين

تأسيس ثقافة قانونية جديدة من خالل اعتماد القوانين 

التي تشكل المجتمع لعرض المساواة في الحقوق 

والفرص باعتبارها عنصراً أساسياً من الشرعية 

وينبغي استكمال تشريع . ر القانوني العامواإلطا

المساواة في الفرص عن طريق وضع آلية رصد 

مستقلة، مثل أمناء المظالم أو مؤسسات مماثلة، مع 

القدرة على التوصية باتخاذ إجراءات تصحيحية 

 . بشأن أي أوجه قصور قائمة أو متوقعة

ويعانى الوصول إلى العدالة للنساء من عجز في 

ما في ذلك المعلومات عن الحقوق المنطقة، ب

وهناك فجوة كبيرة بين النظرية . والتشريع

. والممارسة العملية لتنفيذ معايير المساواة األساسية

والعدد المحدود من القضايا المعروضة على 

المحاكم بشأن التمييز على أساس الجنس يوضح 

عدم اإلنفاذ الكافي من جانب الهيئات الحكومية 

. عن رفع دعاوى اتهامات بالمحاكم وعزوف النساء

وبصفة عامة، يمكن للمرء أن يدعي أن هناك 

مقاومة كبيرة في جميع أنحاء منطقة أوروبا 

الوسطى والشرقية لقضية المساواة بين الجنسين 

وينبع السبب في غالب الظن من تقليد . وتنفيذها

طويل األمد من االلتزام اللفظي في المساواة 

ومعظم الناس على . يتيةيبة السوفالموروثة من الحق

ثقة من أنه تم تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، 

وفي هذا الصدد، . وهى جزء ال يتجزأ من حياتهم

تكون العقلية الوطنية والقوالب النمطية في المجتمع 

 .هي العوائق الرئيسية التى يجب التغلب عليها

. هنا، يكون للمجتمع المدني دور حاسم ليلعبه

وعالوة على ذلك، حيث أن واقع الحال في المنطقة 

هو أن المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ القوانين، 

عمياء عن نوع الجنس وأبوية، وهكذا فإن اإلرادة 

السياسية وااللتزام بتخصيص الموارد لن يأتي من 

تلقاء نفسه، وأي محاولة للضغط من أجل تنفيذ 

يها االعتماد سيكون علقوانين المساواة بين الجنسين 

جماعات  على الدعم والمشاركة الكاملة من جانب

وقد ساهمت المنظمات غير . المجتمع المدني

الحكومية وجماعات وشبكات المجتمع المدني 

بالفعل فى زيادة وضوح الرؤية واالعتراف بأهمية 

وكان لدورها . المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

لتزامات التي في الدعوة إلى، ورصد تنفيذ، اال

ويمكن إلنشاء . تعهدت بها الحكومات أهمية خاصة

شراكات أقوى بين المجتمع المدني وبين الحكومات 

 . والمجتمع المدني أن تعزز حتما من التنفيذ

ولقد اسهمت عملية االنضمام، وشرط تنفيذ معايير 

االتحاد األوروبي للمساواة في اعتماد وسائل 

لمساواة بين المرأة السياسات الهامة لزيادة ا

ولو لم يكن لعملية التنسيق، لكانت اللوائح . والرجل

القانونية القائمة في كثير من بلدان المنطقة قد ظلت 

هي نفسها، ولم يكن النقاش، على الرغم من أنه لم 
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يكن يؤخذ على محمل الجد من قبل جميع الشركاء، 

ويمكن النظر إلى األثر . ليحدث على اإلطالق

ي لعملية التوسعة من خالل اعتماد تشريعات اإليجاب

جديدة للمساواة بين الجنسين، وإقامة قاعدة إلنشاء 

وألن لوائح االتحاد . آلية للمساواة بين الجنسين

األوروبي، والوعي بتكافؤ الفرص تتواجد على نحو 

ولذلك، فإنه لم  . ۱٥متزايد داخل الهيئات الحكومية 

جديدة، حيث أن  يعد من األهمية اعتماد قوانين

األكثر أهمية هو تطوير استراتيجيات لضمان أن 

 . المعايير المعتمدة سوف تطبق

 

وال يتم . هذه المهمة هي، بدون أي شك ، ممكنة

اإلعالن عن أنها ناجحة بعد حيث أنه ما زال هناك 

الكثير الذي يتعين القيام به، والوضع يختلف تبعا 

بعض الخطوات  ومع ذلك، كانت هناك. للبلد المعني

التي اتخذت والتغييرات اإليجابية التي ظهرت 

 . بحيث أن تلك المهمة يجب بكل تأكيد أن تستمر

 

 الهوامش

تشمل هذه البلدان الجمهورية التشيكية،  .۱

واستونيا، والمجر، والتفيا، وليتوانيا، 

وبولندا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، فضال عن 

وسوف تنضم بلغاريا . قبرص ومالطا

مانيا إلى عضوية االتحاد األوروبي ورو

 .۲۰۰۷في عام 

التشريع   .Sloat, A سلوت، إيه، .۲

للمساواة، تنفيذ مكتسبات المساواة طبقا 

لالتحاد األوروبي في أوروبا الوسطى 

 Jean والشرقية، ورقة عمل لجان مونيه

Monnet  ۰٤/۰۸ ۲۰۰٤، نيويورك . 

تم إنشاء أول مؤسسة مستقلة تتناول  .۳

ين الجنسين في بولندا، في وقت المساواة ب

وأنشئ . ۱۹۸٦مبكر جدا، في عام 

المفوض الحكومى للمرأة كنتيجة لتنفيذ 

توصيات المؤتمر العالمي الرابع المعني 

وأرفق أصالً إلى . بالمرأة في نيروبي

. وزارة العمل والرعاية االجتماعية

 . المرجع نفسه

وفي المجر، على سبيل المثال، أعطى  .٤

ركزي للتفتيش على العمل المكتب الم

السلطة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالتمييز 

عامة التي تم اإلبالغ بها لهم من قبل 

المرجع . العاملين في مصانع منفردة

 . نفسه

محاكم العمل ال تزال موجودة في العديد  .٥

 . من البلدان، وتقييم عملها إيجابي

يشكل التزام االتحاد األوروبي الرامى إلى  .٦

المساواة بين الجنسين جزءا ال  تعزيز

يتجزأ من تشريعات االتحاد األوروبي منذ 

ويتعين على البلدان التي . ۱۹٥۷عام 

تتقدم لعضوية االتحاد األوروبي أن تحترم 

تشريعات المساواة في المعاملة وأن تنسق 

أطرها القانونية مع لوائح المساواة التي 

وتغطى عملية التنسيق . اعتمدها االتحاد

ي مجال المساواة بين الجنسين توجيهات ف

رئيسية عديدة تصف مبدئياً مختلف 
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وفي . مجاالت العمل في المقام األول

الوقت الراهن يقوم االتحاد األوروبي 

أيضا بالتشريع في مجاالت أخرى، 

ويضمن المساواة في المعاملة أيضا في 

الحياة السياسية، فضال عن التأمين أو 

 .الضرائب

ظر قانون العمل البولندى أي حالياً، يح .۷

شكل من أشكال التمييز، المباشر وغير 

المباشر، في مجال العمالة، وبخاصة على 

أساس الجنس، والعجز، والعرق، 

. والجنسية، واآلراء السياسية أو الدينية

والتعديالت على قانون العمل أدخلت 

تحول عبء (أيضا مبدأ جديد في األدلة 

، بحيث يكون  اإلثبات على صاحب العمل

عليه أن يثبت أن التمييز الذي قام به أو 

 ). أى سلوك آخر غير تمييزى

في وسط وشرق  ۲۸جميع الحكومات الـ  .۸

أوروبا ورابطة كومونوولث الدول 

قد صدقت على ؤ ) CEE/ CIS(المستقلة 

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

نفسها تفرض ) CEDAW(ضد المرأة 

األطراف الموقعة عليها  المسؤولية على

لمنع التمييز على أساس الجنس وتعزيز 

المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، 

وعلى اتخاذ خطوات إيجابية للقضاء على 

. القوالب النمطية على أساس الجنس

وهكذا تكون الصالحية القانونية 

للتشريعات الفعالة المالئمة بين الجنسين 

 . واضحة

في البوسنة والهرسك، على سبيل المثال،  .۹

وفقاً لقانون المساواة بين الجنسين عام 

، تم التفويض الثنين من مراكز ۲۰۰۳

الجنس للتحقيق في المطالبات التي يقدمها 

ومع ذلك، على الرغم من . للمواطنين

اللغة الواضحة للنظام األساسي والتى 

تنص على هذا الحق للمراكز، فإنها تفتقر 

إلجراء التحقيقات،  إلى السلطة القانونية

حيث ال توجد قوانين ثانوية تحدد تلك 

 . السلطة

صندوق األمم المتحدة اإلنمائي برنامج  .۱۰

اإلقليمي،  UNIFEM ( -UNDP(للمرأة 

تعزيز تنفيذ تشريعات . مذكرة المفهوم

المساواة بين الجنسين في وسط وشرق 

أوروبا ورابطة كومونوولث الدول 

 . ۲۰۰٥فا، براتيسال. ۳المستقلة، صفحة 

على سبيل المثال، الحظر على التحرش  .۱۱

العنف القائم "الجنسي، والمضايقات، و

موجود في نصوص " على نوع الجنس

 GELs لقوانين المساواة بين الجنسين 

أوسع بكثير من حيث النطاق وأكثر مثالية 

في القصد من نظيراتها في االتحاد 

 . االوروبي

نيا فى واالستثناءات من ذلك قانون سلوفي .۱۲

يحدد (تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل 

أنواع التدابير الخاصة التي يمكن 

، أو قانون المساواة بين )اعتمادها
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الجنسين في كرواتيا أو مشروع القانون 

 . فى الجبل األسود

في نشر قانون البوسنة والهرسك، أو  .۱۳

ظر تقديم أي شخص بطريقة عدوانية حي"

جنس أو مهينة فيما يتعلق بنوع ال

ويمكن أيضا لإلعالنات أو ." محظور

المقاالت التي تصور موادا جنسية 

صريحة أن تعتبر مسيئة أو مهينة، ومع 

ذلك فهى غير محددة إذا ما كان الناشر، 

أو المعلن، أو المؤلف هو المسؤول عن 

االنتهاك المزعوم ومن غير الواضح من 

الذي سيتحمل مسئولية مرتكب الجريمة 

ب المترتبة على هذا وما هى العواق

 . االنتهاك

تعكس التغييرات في موقف ومهام المكتب  .۱٤

المسؤول عن سياسة الحكومة بشأن 

المساواة بين الجنسين والتغيرات المؤثرة 

باسم مكتب المفوض السياسى النزاع 

االيديولوجي الواقع في بولندا منذ عام 

كان المفوض  -۱۹۸٦في عام ( ۱۹۸٦

 -۱۹۹۱في السياسى لشؤون المرأة، 

لألسرة   -۱۹۹٥للمرأة واألسرة، في عام 

 ).لألسرة -۱۹۹۷والمرأة، وفي عام 

واحدا من أفضل األمثلة هو  .۱٥

سلوفينيا بموظفي الخدمة المدنية بها جيدى 

اإلعداد والبرامج التفصيلية لتكافؤ 

هناك فهم عام في سلوفينيا بانه . الفرص

لجعل المساواة بين الجنسين تنجح في 

العملية، يجب أن يكون التشريع  الممارسة

مصحوباُ بخطط العمل ذات الصلة، 

 .واألنشطة التعليمية

آليات قانونية نحو المساواة بين 
 الجنسين فى ألمانيا واالتحاد األوربى

 بروفيسور دكتور داجمار أوبرليز

 الموجز

تتعقب هذه الورقة البحثية تاريخ المانيا فى المساواة 

عدسة التمييز، وتكافؤ بين الجنسين من خالل 

الفرص، وضمن إطار السياسات والتشريعات 

وكذلك توضح هذه الورقة، بناُءً◌ على . الوطنية

إجراءات فرضت من االتحاد األوربى، محاولة 

وقد ضمن المؤلف خطوات . ألمانيا لإلذعان

مسترشدة عن كيفية قيام هذه المؤسسات بتعميم 

عدم المنظور الجنسانى كوسيلة للقضاء على 

 . المساواة

 المقدمة

منذ حوالي عشرين سنة مضت قمت بنشر دراسة 

عن جرائم القتل بين الرجال والنساء والفئات 

ولقد وجدت أن النساء . القانونية المستخدمة
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المسحوقات كن في أغلب األحيان يتعرضن لإلدانة 

بتهمة القتل العمد أكثر من الرجال الذين يمارسون 

طبيق القانون على قدم ت: وكان السبب. العنف

فالمرأة التي عانت من العنف لسنوات . المساواة

عديدة، تعمدت قتل شريكها؛ والرجال الذين 

يمارسون العنف، ولم يكن لديهم شيء يخافونه، 

أخذوا فى سحق زوجاتهم ضربًا بكل بساطة حتى 

 . تم العثور عليهن جثثًا هامدة

إن : "نسربما أنت تعرف القول المأثور ألناتول فرا

القانون، فى مساواته المهيبة العادلة، يحظر على 

األغنياء فضًال عن الفقراء من النوم تحت الجسور، 

 ". ومن التسول في الشوارع، وسرقة الخبز

والسؤال هو، هل نحن نركز على القانون، أو أننا 

هل نتخذ كنقطة انطالق من نركز على الحياة؟ 

ه المرأة؟ حيث وصل الرجال، أو ما تحتاج الي

باتخاذ المرأة كنقطة انطالق، قد تأتى لوجهات نظر 

مختلفة كما هو موضح من قبل توف ستانغ دال 

Tove Stang Dahl  الذي حدد ١٩٧٤في عام ،

قانون المال، ": فقه مبدأ المساواة"خمسة مجاالت 

وقانون ربات البيوت، وقانون العمل المدفوع، 

ومن ناحية  1.والقانون الجنائي وقانون الميالد

أداة ) التيار العام(أخرى، المساواة الشكلية هي 

جيدة لمعالجة جوانب عدم المساواة والظلم الناتجة 

" كاثرين ماكينون"وكما أشارت . عن القانون

 MacKinnon Catharineفإنه لن يكون  ٢ ،

هذا قانونُا، إن لم يحاول أن يتعامل مع المتساويين 

كاف إذا كانت  على حد سواء، ولن يكون مجرد

وتحديد التماثل في ضوء . هناك تباينات كامنة

وجود اختالفات وجودية هو مهمة مستحيلة إذا كان 

 .شخص ما يشير دائما إلى الحقيقة األخرى

في هذه الورقة البحثية سوف أقدم أوًال مفهوم 

المساواة في الحقوق في الدستور األلماني وتفسيرها 

ومن ثم سأنتقل بعد . من قبل المحكمة الدستورية

ذلك إلى األنظمة األوروبية، فيما يتعلق بشكل 

رئيسي بسوق العمل، واختصاص كل محكمة من 

وهذا يتضمن وصفًا موجزًا . محاكم العدل األوروبية

لسياسة مراعاة المنظور الجنساني العام في سياسة 

وأود أن أختتم بتلخيص . االتحاد األوروبي وألمانيا

شريعية التي تعالج بشكل خاص بعض القوانين الت

المشاكل التي تواجهها النساء بصورة رئيسية أو 
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وهذا يشمل اإلجراءات القانونية المتخذة . حصرية

فإن العنف القائم : وبعد كل شيء. لوقف العنف

على نوع الجنس هو أكثر أشكال التمييز اضطهادا، 

والجماعات المعرضة للتمييز هي األكثر عرضة 

 . للعنف

 

 يخ المساواة بين الجنسين في ألمانيا  تار 

المساواة وعدم التمييز، والحقوق الدستورية 

 واالختصاص القضائى 

، قدمت المساواة في ١٩١٨فى ألمانيا عام 

المواطنة، والحق في التصويت والترشيح، في الوقت 

  ٢٥جاء ذلك بعد . نفسه كما في المملكة المتحدة

التصويت، ولكن  سنة من منح نيوزيلندا المرأة حق

قبل سنة واحدة فقط من سماح نيوزيلندا للنساء 

  .3 بالترشح لالنتخابات

بعد سقوط ألمانيا النازية، تم إدخال نص في 

للرجل والمرأة حقوقا : "الدستور األلماني ينطق بـ

ال : "، وباإلضافة إلى ذلك) II ٣المادة " (متساوية

يجوز تفضيل أو عدم تفضيل شخص بسبب 

النسب أو العرق أو اللغة أو األصل، أو  الجنس،

الموطن، أو المذهب، أو اآلراء الدينية أو السياسية 

والمساواة أمام القانون تحظر ). III ٣المادة "(

في حين أن  ]Willkurverbot[التفرقة التعسفية 

شرط عدم التمييز يحظر أي تمييز على األسس 

ا إلى المشار اليها مثل الجنس والعرق والجنسية وم

هذا يعني ]. Differenzierungsverbot[ ذلك

عدم وجود نص قانوني يمكن أن يدعم ما هو قائم 

فقط على عدم المساواة في المعاملة بين الرجل 

ويمكنك الشعور بالفعل أن المشاكل سوف . والمرأة

تحدث إذا كنت تريد تفضيل النساء على الرجال، 

. اضيةبغية عكس أوجه عدم المساواة والظلم الم

بإعطاء األفضلية لمعالجة أحد الجنسين هو 

لمعالجة هذه المشكلة، . بالضرورة تمييزا ضد اآلخر

تقوم : "أدخل تعديال بعد إعادة التوحيد ينص على

الدولة بتعزيز التنفيذ الفعلي للحقوق المتساوية 

للنساء والرجال، واتخاذ خطوات للقضاء على 

 ] ٢، II ٣ة الماد." [السلبيات الموجودة حالياً 

فرنانديز بياتريس "وهناك حاالت مثل حالة 

، التي تقدم حقيقة أنه حيث أن المرأة ٤" فرنانديز

هي فقط التى يمكن أن تحمل، لذلك، فالمرأة فقط 
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وبالمثل، فلنأخذ حالة . هي التى سوف تفقد وظيفتها

وجود لوائح الجامعة التى تسمح للجميع بالتقدم 

لمقررات الرئيسية على لاللتحاق، ولكنها تقصر ا

فهذا قد يثني الطالبات في المقام . ساعات المساء

وتأتى هذه . األول عن التقدم دون قول ذلك صراحة

المشكلة، حيث يكون التمييز غير واضح، ولكن 

عمليُا، تحت مفهوم التمييز غير المباشر، والذي 

وهناك مسألة أخرى . ستتم مناقشته في وقت الحق

يثير " بياتريس"لمرتبط بقضية في هذا السياق ا

السؤال عما إذا كانت الحقوق الدستورية واألساسية 

بالنسبة أللمانيا، . ملزمة فقط لمؤسسات الدولة

جعلت وجهة النظر هذه واضحة؛ فالدستور ينص 

إن الحقوق األساسية ملزمة للتشريع، : "على

والسلطة التنفيذية ونطاق االختصاص كقانون 

وبالتالي ليست األطرافا  -]III ١المادة " [فوري

اتفاقية القضاء وينطبق الشيء نفسه على . الخاصة

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

)CEDAW( توافق أطراف الدولة "، حيث (...)

سياسة القضاء على التمييز ضد (...) على اتباع 

 ]. ٢المادة " [المرأة

واختصاص المحكمة الدستورية في ألمانيا هو حالة 

ثيرة لالهتمام فى أنه حتى اآلن يمكن ألي شخص م

أن يدعي أنه تم التعدي على حق من حقوقه 

من قبل سلطة عامة، وأن يقيم (...)األساسية 

ومن ثم .  4a [GG، ٩٣مادة  [شكوى دستورية 

كان لدى المحكمة الدستورية فرصة كافية لمناقشة 

. تأثير ونطاق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز

قانون : نا يمكننا التركيز على مجالين هماوه

 .األسرة، وجوانب الحماية القانونية في مكان العمل

  قانون األسرة

كان ال بد من إلغاء قانون األسرة  ١٩٥٣فى عام 

بسبب انتهاك هذا التشريع لمبدأ المساواة بين الرجل 

و تم استحداث قانون جديد لألسرة، ولكن . والمرأة

الشهيرة، رفضت المحكمة  في أحد القرارات

الدستورية اللوائح التي تمنح لألب الحق في إصدار 

فقد . القرار النهائي في حاالت الخالف بين الوالدين

انتهكت هذه الالئحة الحقوق المتساوية بين الرجل 

وبعد ذلك، كان على محاكم األسرة الحكم . والمرأة

 . فى هذه الحاالت، وٕان لم تكن كثيرة الظهور
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ت مشاكل المساواة الرسمية، بمعنى، قوانين غير كان

تمييزية، هى التي هيمنت لسنوات عديدة مثل 

. الخيار بين اسم الزوج واسم الزوجة كاسم العائلة

فالنة بنت '(تخيلن أنكن يمكن أن تكونوا بنات (

ولكن المحكمة قررت أيضا أنه ال !) أمهاتكم) 'فالنة

إن الرجل هو يمكن للمشرعين أن يفرضوا نموذجًا، 

العائل والمرأة هي ربة المنزل، ولكن عليهم تشريع 

وكان . الزواج باعتباره شراكة بين طرفين متكافئين

السبب الموضح هو أن األعمال المنزلية ليست 

وكان أساس هذه . للنساء فقط' بيولوجيا'تابعة 

من خالل قانون (القرارات هو مفهوم عدم التدخل 

المساواة في الحقوق بين بدال من تعزيز ) الدولة

لذلك، فقد أصرت المحكمة أيضا على أنه . الزوجين

يجب على الدولة إعطاء قيمة متساوية لعمل الرجل 

والمرأة في األسرة، وهو مفهوم كان له تأثير ضخم 

على مخططات الضرائب واالستحقاقات االجتماعية 

وأساسًا، يجب على كل القوانين . لرعاية الطفل

الجتماعية أن تعامل العمل المنزلي الضريبية وا

 . على قدم المساواة مع الوظيفة

قوانين معالجة عدم المساواة في الظروف المعيشية 

ضمن التشريع األلماني هي بعض المناطق التي 

ترتبط ارتباطا وثيقا بالمساواة بين الجنسين، وهي 

الحماية من العنف ضد المرأة؛ والمساعدة : تشمل

ت االجتماعية، وخاصة بالنسبة المالية والخدما

ويظل العنف . لألمهات غير متزوجات؛ والعنف

القائم على نوع الجنس واحدًا من العقبات الرئيسية 

وما دام . التي تعترض تحقيق المساواة بين الجنسين

الرجال يهيمنون على النساء عن طريق الوسائل 

المادية، حتى أن أبسط أصول االحترام لشخص 

فعلى التشريع معالجة هذه المشكلة . ارهاآخر يتم إنك

 : على عدة مستويات مختلفة

على القوانين الجنائية وقوانين الشرطة  •

وٕانفاذها رسم خطوط التمييز بين السلوك 

. االجتماعي المقبول وغير المقبول

 . والعنف ضد المرأة هو سلوك غير مقبول

قانون الشرطة هو فقط القادر على إنهاء  •

والقانون الجنائي . نفأحد أوضاع الع

وضع للرد بعد أن تكون الجريمة قد 

 . ارتكبت وثبتت بالدليل القاطع
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يمكن للقوانين المدنية وقوانين األسرة أن  •

وباإلضافة إلى . تمكن المرأة من التصرف

ذلك، فإنها بحاجة إلى تغييرات اجتماعية 

من عالقة " الحق في الخروج"لفرض إنفاذ 

ي يتعامل مع دوافع والقانون المدن. العنف

العنف من الذكور كموضوعات قانونية 

 . بموجب القانون

يمكن للقوانين االجتماعية أن تنص  •

بالتخويالت الفردية للضحايا بالمساعدة 

 . الكافية والدعم الالزم

  األسرة ورعاية الطفل

ألمانيا بلد غني نسبيًا وبالتالي توفر عددا من 

المالية لألسر الخدمات االجتماعية والمساعدات 

واألطفال، وبالتإلى للنساء الالتي غالبا ما تكون 

والخدمات التالية . الواحدة منهن الراعية الوحيدة

 : يمكن الحصول عليها حالياً 

بدل األمومة، يدفعها صاحب العمل لمدة  •

 . إجازة األمومة

االستحقاق لحضور رياض األطفال ودور  •

 . الحضانة والرعاية النهارية

ية الطفل أو بدل إجازة األبوة، بدل رعا •

بترك ) واألمهات(والتي تسمح لآلباء 

مع  -مع تقاضيهم لرواتبهم -العمل

 . احتفاظهم بالحماية الكاملة ضد الفصل

بدل األسرة، بدل تكميلي للطفل،  •

 .والتخفيضات الضريبية

أو / مدفوعات إعالة من قبل أحد الزوجين •

طفل أحد الوالدين، والدفع مقدما إلعالة ال

أو مدفوعات المساعدات االجتماعية في 

الزوج اآلخر في تسديد / حالة عجز الوالد

 .دفعات اعالة شهرية

بدل المساعدة للتعليم والتدريب المهني،  •

والتي تمنح معاملة خاصة للطالب ذوي 

 . األطفال

فترات تربية الطفل في تأمينات التقاعد  •

القانونية، والدعم الحكومي للحصول على 

الشيخوخة الخاص، والتأمين  معاش
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المشارك المجانى لألسرة في نظام التأمين 

الصحي التشريعى، والمساهمة المخفضة 

 .في تأمين الرعاية على المدى الطويل

وقد كان هذا النظام معموال به منذ أن أدخل 

بسمارك نظام التأمينات االجتماعية لمنع 

واليوم، يقول لنا . االضطرابات االجتماعية

اء االقتصاد أنك تحتاج إلى العديد من خبر 

ومن الواضح أن . اآلليات وأنت تتابع األهداف

ألمانيا لديها عدد من األهداف؛ قد يكون واحد 

. منهم لتشجيع النساء على إنجاب األطفال

ولكن الخط الفاصل بين التشجيع على إنجاب 

 . األطفال والتشجيع على البقاء في البيت، رفيع

 ونية في مكان العملالحماية القان

كان على بعض القرارات األخيرة التعامل مع اآلثار 

في القوانين . الغامضة لجوانب الحماية القانونية

األلمانية، توجد بعض النصوص الصريحة لحماية 

واحد منها هو الحظر . المرأة في مكان العمل

المفروض على النساء للعمل ليال، الذي ال يحميهن 

ممرضة، ولكن أيضا من  فقط من ظروف عمل

لقد أصدرت المحكمة حظرًا . وظائف أعلى أجراً 

غير مشروط، حيث لم يكن يعتبر التمايز المتحيز 

وفي اآلونة األخيرة، كان . بين الجنسين أمرُا أساسياُ 

عليها النظر في شكوى جدلية مخادعة، أن إجازة 

تلك ال تعمل فقط كحماية ) اإللزامية(األمومة 

اء الحوامل، ولكن كعقبات توظيف قانونية للنس

وقضت المحكمة . لجميع النساء في المقام األول

الدستورية بأن السلطة التقديرية للمشرع بكيفية 

متابعة المساواة بين الرجل والمرأة؛ إذا كانت تفي 

بحقوق األمومة عن طريق فرض التزامات على 

من التأكد  -في نفس الوقت -أصحاب العمل فالبد

ه القواعد ليس لها أثر تمييزي على من أن هذ

ومن الممكن أن يبدو هذا لك وكأنه مناقشة . المرأة

مترفة من جانبنا، ولكن اسمحوا لي أن أشدد على 

حقيقة أن قوانين الحماية لها أيضا أثر عكسي 

 . للتفضل على وسحق النساء

لقد أبعد تفسير المحكمة الدستورية في نهاية 

للمساواة نحو فهم  المطاف عن مجرد فهم رسمي

وبلغة اإلدارة الحديثة نقول، أن . أكثر واقعية

المحكمة تطبق اآلن نهجا مكيف على المخرجات 
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فى مقابل النهج المكيف على المدخالت للمساواة 

وهكذا، في واحد من قراراتها، تصرح . الشكلية

تجاه " حتمية"المحكمة بأن المساواة يجب أن تكون 

التعويض عن السلبيات "ح بـ الواقع االجتماعي وتسم

حتى لو ". الواقعية، والتي عادة ما تؤثر على المرأة

قام القانون بالتعويض عن سلبيات الماضي، وحتى 

وهذا . لو لم تواجه كل امرأة هذه العقبات المصورة

هو السبب في أن المحكمة الدستورية لم تعترض 

على األنظمة التي نصت على سن تقاعد مختلف 

النساء، والتي تهدف إلى تعويض عما للرجال و 

، )العمل واألسرة" (األعباء المزدوجة"يسمى بـ 

وبعد . ولكنها دعت المشرع لتضبيطها مع الزمن

ذلك فقط، تم تضمين هذا في الصياغة الدستورية 

بإضافة أن الدولة تعمل على تعزيز التنفيذ الفعلي 

للحقوق المتساوية للنساء والرجال، وتتخذ الخطوات 

وقد فرض . للقضاء على السلبيات الموجودة اآلن

هذا دورًا استباقيًا على الدولة لتعزيز المساواة بين 

الجنسين بالفعل، والقضاء على السلبيات، والتركيز 

 . على التنفيذ الفعلي وعلى العيوب الموجودة اآلن

  -التحرك نحو تشريع المساواة بين الجنسين

ة التشريعات التي ال لقد شجع هذا التطور في النهاي

تهدف فقط للقضاء على القوانين التمييزية، ولكنها 

تنفذ تشريعات جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين 

ويتفق ذلك مع مناقشة نظرية للحقوق . بفعالية

، وليس فقط كحقوق "حقوق اجتماعية"األساسية كـ

الحق في  -كما في المناقشة األلمانية -مدنية، أو

وحتى الحق فى حماية ومساندة خاصة . 'المشاركة

كان مشتقًا من المثال شديد التعبير لهذا النهج 

الجديد على الصعيد الدولي، وقد أوضحت مسودة 

االتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة عن حماية 

وتعزيز حقوق وكرامة األشخاص ذوي اإلعاقة، 

من أجل ضمان الحق في المساواة "صراحة بأن 

اإلعاقة، سوف تتخذ أطراف الدولة  لألشخاص ذوي

كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتوفير 

وسائل االستيعاب المعقولة، كما تم تعريفها 

بتعديالت وتضبيطات ضرورية ومناسبة تكفل 

لألشخاص المعوقين بالتمتع أو بممارسة جميع 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية على قدم 

تفرض هذه التدابير عبئا غير المساواة، ما لم 

 )].٤( ٧مادة  ". [متناسب
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وكان االلتزام بضمان المساواة بين الرجل والمرأة، 

طالما أنه لن يكون لهذه الحماية آثارا عكسية على 

والمهم هنا لنالحظه هو، أنه بعد تحقيق . المرأة

المساواة الرسمية ودخول القانون إلى حيز النفاذ، 

الرجال المطالبات التي تزعم أن  أقام مزيد ومزيد من

وهكذا، فمن كونه أداة . مساواة حقوقهم قد انتهكت

لتعزيز حقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين وعدم 

التمييز، تحول إلى أداة لالعتراض على أي معاملة 

وكان هذا حقيقيا بشكل خاص، . خاصة للمرأة

عندما بدأ المشرع بتقديم حصص للتغلب على 

 . القائمة السلبيات

 والحصص  األفعال التصحيحية

) الدولة(فى بداية ثمانينيات القرن الماضى، بدأت 

األلمانية بتقديم قوانين الخدمة ) الدولة(الحكومات 

المدنية لتعزيز وضع المرأة في الخدمة العامة والحد 

من التمثيل الناقص للنساء، وال سيما في المناصب 

لحصص قبل أن وسأركز على مسألة ا. اإلدارية

أرسم الخطوط العريضة للنطاق العام لهذه القوانين 

من خالل استخدام القانون االتحادي منها المختص 

 . على سبيل المثال

ولقد اتبعت اللوائح لمعالجة نقص تمثيل المرأة في 

فقد أكدت إحداهما . الخدمة العامة منطقين مختلفين

لة على تعزيز األولوية للنساء على أساس كل حا

ولقد عثر . على حدة، ولكن فيما يتعلق بالتأهيل

من القانون ) ٥( ٢٥على مثال نموذجي في الفقرة 

نوردراين فيستفالن ) إقليم(في مقاطعة 

Nordrhein-Westfalen  وهى أكبر وأقصى ،

حيث هناك "منطقة إلى الجنوب الغربي في المانيا 

عدد النساء أقل من الرجال، بوجه خاص في (..)

من الفئة الوظيفية، بأن تعطى ات األعلى الدرج

المرأة األولوية للترقية في حال المساواة فى 

المساواة، والكفاءة واألداء المهني، ما لم تكن هناك 

." ذكر كفة الميزان] مرشح[أسبابا محددة ترجح لفرد 

 Hessenوالمنطق الثانى، الذى دعم فى هيسين  

ى األهداف ، وهي منطقة في وسط ألمانيا، يركز عل

المتفق عليها التي تم تضمينها في خطة النهوض 

 . للمرأة

وكانت هذه االهداف ملزمة للهيئات العامة ذات 

الصلة مثل الوزارة، والبلدية، والمحكمة، والجامعة، 

ولكل هيئة إدارية المسؤولية الكاملة عن كيفية . الخ
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تحقيق األهداف وفقا للخطة خاصة بها من سنتين؛ 

تعيين مزيد من متثل، فإنها تستبعد من وٕاذا لم ت

ومثل ما هو في العديد من )]. ٥( ١٠فقرة [الرجال 

القوانين األخرى، لم يقتصر األداء على األداء 

عندما يتم تقييم )]. "١( ١٠فقرة [الوظيفي 

المؤهالت، فإن القدرات والخبرة التي تم اكتسابها 

عن طريق رعاية األطفال أو األشخاص الذين 

عمل (جون إلى رعاية في القطاع المنزلي يحتا

ينبغي أخذها في االعتبار، بقدر ما هى ) األسرة

ذات أهمية لمدى مالءمة وأداء و قدرة مقدمي 

وهذا ينطبق أيضا حيث تم القيام بالعمل . الطلبات

فقرة "[األسرى جنبا إلى جنب مع العمل الوظيفى 

 ]. قرارات االختيار): ١٠(

على الهيئات الجماعية  وتطبق حصة صارمة فقط

مثل اللجان العامة والمجالس االستشارية، ومجالس 

يجب "في هذه الهيئات . اإلدارة والمجالس الرقابية

أن يكون نصف عدد األعضاء على األقل من 

وقد قيمت هذه النصوص من ]. ١٤مادة " [النساء

 ٨قبل المحاكم األلمانية ومحكمة العدل األوروبية 

أن أي معاملة بأولوية للمرأة في لوكسمبورج، ب

فى النهاية ضد المرشحين المتنافسين من " تميز"

ووافقت المحكمة على نصوص تضمن . الذكور

وقد أحاطت . تقييمًا موضوعيًا لجميع المرشحين

األحكام مراعاة معايير محددة على المرشحين وتلك 

التي تسمح بتجاوز تفضيل المرشحات عندما يميل 

هذه المعايير لصالح المرشحين  واحد أو أكثر من

ولم توافق المحكمة على التفضيل التلقائي . الرجال

للمرشحات، إال أنها لم توافق على التدابير القائمة 

على األهداف المتفق عليها في خطة النهوض 

 . بالمرأة

 

 الفرص المتساوية بين الرجل والمرأة

تتضمن جميع قوانين الدولة نصوصا أخرى لتعزيز 

وسوف أعطي لمحة قصيرة . اواة بين الجنسينالمس

عن القانون االتحادي بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة 

من أجل إظهار ما هي المشاكل التي تم  9والرجل 

ومجال تطبيق يغطي . تناولها في هذه القوانين

اإلدارة االتحادية والمحاكم التابعة لالتحاد والمرافق 

وباإلضافة إلى . اديةالقانونية الخاصة باإلدارة االتح

ذلك، يتعين تعاقديُا على المؤسسات المستفيدة من 
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. المزايا االتحادية تطبيق المبادئ األساسية للقانون

وحتى في حالة الخصخصة، يجب الكفاح نحو 

االلتزام التعاقدي لضمان أن لوائح المساواة مستمرة 

حصة كل حالة ويتبع القانون منطق . في التطبيق

في مجاالت التدريب، ) ظر أعالهان(على حدة 

وأحد األهداف الهامة . والتعيينات والتوظيف والترقية

/ هو التوفيق بين األسرة والعمل، بما في ذلك الحق

التخويل في الحصول على عمل بدوام جزئي أو 

  10.إجازة ألسباب تتعلق برعاية الطفل

وتسمى (واشتمل القانون أيضا على عملية التخطيط 

لتشكل أدوات فعالة إلدارة وتنمية ") اواةخطط المس"

ويتم انتخاب مفوضي . الموارد البشرية الحديثة

وتنظم واليتهم طبقا . المساواة من بين الموظفين

للقانون؛ وهم لديهم الحق، من بين أمور أخرى، في 

االعتراض على قرارات اإلدارة، وحتى اتخاذ 

قرار  اإلجراءات القانونية من أجل تقييم مدى امتثال

وأداة تعميم منظور العالقة بين . ما لهذا القانون

الجنسين راسخة في الخدمة االتحادية كمبدأ توجيهي 

وأخيرا، يجب أن تكون جميع االتصاالت . دائم

شاملة من حيث الجنس، والتي /مكتوبة بلغة حيادية

يمكن أن تشكل إلى حد بعيد بعض المشاكل في 

 . اللغة األلمانية

سئولة عن صياغة وتنفيذ واحد من منذ أن كنت م

قوانين الدولة، وأنا أريد أن أشارك إحدى التجارب 

في واليتى، تصاعدت نسبة النساء في . معكم

المناصب العليا، ليس ألنهن ترقين إلى هذه 

المناصب،  وٕانما ببساطة لعدم  إعادة ملء 

ومع . مناصب كبار السن من الرجال الذين تقاعدوا

. سبة جيدة في تقرير إلى البرلمانذلك، بدت هذه الن

فالتأييد، والتخطيط، والرصد، ورفع التقارير كانت 

فبين : تعنى الكثير من العمل الذى له تأثير ضئيل

عندما استحدثت  -اليوم وتسعينيات القرن الماضي

ارتفعت  -إجراءات إيجابية في مجال الخدمة المدنية

ة وكانت الزياد. ٪٥٢٪ إلى ٤٣نسبة النساء من 

هذه األرقام مضللة أيضا، .   11أعلى 1990قبل  

لكن . ما دامت ال تجمع الحالة المهنية والمناصب

إذا قمنا بجمع ذلك فستجد أن معظم النساء كن 

ففي ألمانيا هناك عدد من الهياكل . يعملن كتبة

وزارات اتحادية أو  فهناك: لتناول قضايا المساواة

ساواة التي تنعكس على مستويات الدولة للمرأة أو الم
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فى اللجان المعنية في جميع البرلمانات؛ باإلضافة 

البرلمانات لجان  إلى ذلك، فلدى العديد من

ومفوضين بشأن حقوق المعوقين أو المهاجرين، 

المستوى االتحادي هناك لجنة لحقوق  وعلى

وعلى جميع اإلدارات العامة تعيين أو  اإلنسان؛

اة وممثلين عن المساو / انتخاب مفوضين  للمرأة

إضافة إلى، قيام بعض  الموظفين من المعاقين؛

أو (البلديات وبعض الواليات بتعيين مفوضين 

لألشخاص من ذوى االعاقات، ) تخصيص موظفين

ومن الشواذ من الرجال والنساء وكبار بالسن؛ على 

أساس من قانون المساواة العام، كما وسينشأ 

، تنخرط وفى القطاع الخاص. منصب ضد التمييز

مجالس العمال فى تعزيز الحقوق المتساوية فى 

 . مكان العمل

ازدادت حصة  ١٩٩٠و  ١٩٦٠عامي  وفيما بين

٪، ١٢النساء في الخدمة المدنية بنسبة أكثر من 

 ٨، ٢٠٠٤إلى  ١٩٩٠حين بلغت الزيادة من  في

 ٪ فقط، وكان نصف هؤالء النساء في وظائف بدوام

ب اإلدارية في ٪ من المناص٢٥وأقل من  .جزئي

ألمانيا تشغلها النساء؛ بل وبنسبة أقل في القطاع 

فجوة فى  وهناك  .الخاص عنها في القطاع العام

الدخل معروفة جيدا بين الرجال والنساء في ألمانيا، 

٪، وعلى الرغم من هذا ٢٥المتوسط  والتي تبلغ في

التفاوت العإلى فإنه لن يمكنك أن تعرف كيف كانت 

 .دون هذه القوانين األمور ستسير

 

 الفرص المتساوية والتشريع داخل االتحاد األوروبي

لقد كان تكافؤ فرص العمل مجاالت رئيسية 

. للسياسات األوروبية منذ سبعينيات القرن الماضى

مفوضية االتحاد األوربى على أساس منتظم  وتشير

وبما أن  .إلى إدخال تحسينات في هذا المجال

حالة غيبوبة، في أحسن الدستور األوروبي في 

األحوال، إن لم يكن ميتا، فإنني سأشير إلى 

 .المعاهدات، التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي

تشمل المساواة في الحقوق  12 ومعاهدة امستردام

.  ]١٤و ١٣و  ٣و  2 .مواد[المواد  في العديد من

إلى المعاهدة، صدرت عدة توجيهات  واستنادا

والمادة التي  .13 عضاءلتوضيح التزامات الدول األ

 EU ١٤١نوقشت في الساحة األوروبية هي المادة 

والتى تنص على أنه  ]سابقا ١١٩ECوهى المادة [ 
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 على كل دولة من الدول األعضاء ضمان تطبيق

مبدأ المساواة في األجور للعمال الذكور واإلناث 

ذي القيمة  عن العمل المتساوي أو العمل

التي ثارت بموجب هذا  الحاالت وكانت.المتساوية

 تصنيفات العمل، والتي: البند فيما يتعلق بظاهرتين

 -في الواقع، ولكن ليس في الصياغة -جمعت

ومعاملة العاملين بدوام  العمال من الذكور واإلناث،

ولقد أدت كل . جزئي فى مقابل العاملين بدوام كامل

التمييز غير 'من المسألتين إلى تكوين مفهوم 

 .قبل محكمة العدل األوروبية من' المباشر

لقانون الحالة للمحكمة، تعمل النصوص أو  ووفقا 

 القواعد الوطنية بالتمييز بشكل غير مباشر ضد

المرأة، حيث، على الرغم من صياغتها بعبارات 

نسبة من  محايدة، فإنها تعمل في غير صالح

النساء أعلى بكثير عنها للرجال، إال إذا كان يتم 

موضوعية ال عالقة لها بفئات  ملتبريرها بعوا

لذا فإنه من المطلوب قيام مقارنة بين   .14 الجنس

الرجل والمرأة قائمة على البيانات، والتي البد أن 

يكفي من األفراد التي ال تصور الظواهر  تشمل ما

وتبدو، بوجه  العرضية أو قصيرة المدى البحتة،

عريف واآلن، اندمج هذا الت .15 عام، على أنها هامة

ولقد نفذت . مكافحة التمييز األوروبية فى توجيهات

ألمانيا عددًا من تشريعات العمل من أجل الوفاء 

تم  كما. بالتزاماتها الناشئة عن التوجيهات األوروبية

حظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس 

عقد العمل،  الجنس، كما وأنه قد حظر، قبل إبرام

ب من القانون /أ ٦١١ الفقرة(بموجب القانون 

و هناك  أيضًا حظر قانوني على التحرش ). المدني

الجنسي، وصاحب العمل ملتزم بحماية المستخدمين 

من النساء وكذلك من الرجال، فإذا لم يتخذ صاحب 

العمل اإلجراءات المناسبة، فيمكن للمستخدم رفض 

قانون حماية (العمل دون أن يفقد المطالبة باألجور 

 .)الموظفين

ومجلس العمل، وهو ممثل متوازن بين الجنسين 

للمستخدمين فى الشركات الخاصة، متضمن فى 

وقد منح حقًا صريحًا . اإلشراف على تكافؤ الفرص

لتقديم المقترحات، والمطالبة بأن يبقى على علم وأن 

الفعلية والتوفيق يقدم المشورة لتعزيز تنفيذ المساواة 

م من حقيقة أن وعلى الرغ. بين األسرة والعمل

يحظر دفع غير متكافئة في االتحاد االوروبي منذ 
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منتصف السبعينات ، وعلى الرغم من حقيقة أن 

األجور الغير متساوية كانت محظورة فى االتحاد 

األوربى منذ منتصف السبعينيات، وعلى الرغم من 

حقيقة أن الكثير من الجهد قد أستثمر لتعزيز 

للمرأة، فال زالت  الوضع االقتصادي واالجتماعي

  16.هناك فجوات واسعة بين الرجال والنساء 

في أوروبا، هناك عدد أقل من النساء يشاركن في 

سوق العمل، كما أنهن يشغلن مناصب أكثرها ذات 

وتبقى الفجوة . دوام جزئى ووظائف ذات أجور أقل

٪، على الرغم من ١٥في األجور ثابتة عند حوالي 

أنحاء االتحاد األوروبي، أنها تتباين عبر مختلف 

وهذا . ٪ ٢٥مع وجود ألمانيا على القمة لتبلغ 

التفاوت ينتج عنه في نهاية المطاف معاشات 

تقاعدية أقل للمرأة، ويؤدي إلى زيادة خطر التعرض 

ولقد زادت البطالة بشكل طفيف في عام . للفقر

ولكن الفجوة بين الجنسين في معدالت  ٢٠٠٤

ومع ذلك، فال يزال عدد . البطالة ال تزال كبيرة

النساء يفوق عدد الرجال في التعليم، ولكن ليس من 

 . ضمن حملة الدكتوراه

و ال يزال التوفيق بين العمل والحياة األسرية يشكل 

ومن المثير لالهتمام، . تحديا لكل من المرأة والرجل

أن النساء الالتى لديهن أطفال صغار، ال يزلن 

ت البطالة عن النساء يظهرن انخفاضًا فى معدال

من دون أطفال، في حين أن الرجال الذين لديهم 

أطفاال صغار يظهرون معدالت عمالة مرتفعة عن 

وترى اللجنة أن هذه هو . الرجال من دون أطفال

النتيجة لمحدودية فرص الحصول على رعاية للطفل 

وأتساءل . واألنماط األسرية النمطية بين الجنسين

قط إلى الشيخوخة، والبطالة، إذا كان هذا يرجع ف

إال أن النساء ". متوسط"والمشكلة اإلحصائية للـ 

يلحقن بالركب بسرعة، وتشير دراسة جديدة إلى أن 

عاما فقط حتى تحصل  ١٥٠األمر سيستغرق 

 .17النساء على قدر ما يكسبه الرجال

تشير بعض الدراسات إلى أن المرأة لديها و   

العليا ووظائف إمكانية الوصول إلى المناصب 

وكل من يعمل . أفضل أجرا، ولكنهن ال يردن ذلك

مع هذه اإلحصاءات يكون في خطر من رؤية 

المشكلة في المرأة وليس في الطريقة التي نعمل 

بها، أو في الطريقة التي توازن بها حياتنا مع 



 

  شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين

  ۲۹الملف 

 

۱۰۱ 

 الفهرس

 

مرة أخرى، أود أن أؤكد على أننا إذا أخذنا . عملنا

نحاول أن نصل  ، وأن"إحصائى"الرجل كمعيار 

. بالمرأة إلى هذا المعيار، لهو أمر خطير

فالمقارنات اإلحصائية إلثبات التمييز غير المباشر 

مفيدة فى إثبات التمييز ضد المرأة، وهي ليست 

مفيدة إذا ما فرضت ضغطُا على النساء، وتم 

وهذا هو، طالما كان . توجيههم ضد طريقة معيشتهم

خذها المرأة هي في مضمونا، أن الخيارات التى تت

 . الواقع خيارات وليست إكراها

 

 توجيهات بشأن التمييز 

تناقش المؤسسات األوروبية ما إذا كانت تذهب 

للجمع بين خمس توجيهات موجودة، في نص 

. واحد، من أجل توضيح مبدأ المساواة في المعاملة

على أن يشتمل التوجيه على تعريفات للتمييز 

وكذلك لوائح حول التحرش  المباشر وغير المباشر،

المساواة في األجر عن : بناء على مبادئ) الجنسي(

العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية؛ 

المساواة في المعاملة في نظم الضمان االجتماعي 

المهنية، والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، 

يتعلق بإتاحة فرص العمل والتدريب المهني فيما 

للقيام بذلك، سوف ينظم .  الترقية وأحوال العملو 

التوجيه أيضا نظم تصنيف الوظائف والتصنيفات، 

وتحديد األجر فيما يتعلق بأشكال مختلفة من 

المزايا؛ بتوضيح الحماية الخاصة للعامالت 

الحوامل، وباإلضافة إلى ذلك، تنظيم اإلجراءات 

 والعقوبات، وٕانشاء هيئات مراقبة خاصة، وتشجيع

 .الحوار االجتماعي

تستند تعريفات التمييز إلى نطاق اختصاص محكمة 

العدل األوروبية، وبالتبعية على توجيهات مكافحة 

وتغطى التوجيهات أوجه . التمييز لالتحاد األوروبي

تعريف : التمييز المباشر وغير المباشر، والمعرفة بـ

التمييز الذى تتبناه المحاكم األوروبية وتوجيهات 

ييز المباشر حيث يعامل فيها شخص ما على التم

نحو أقل تفضيال، بناءا على أساس الجنس، من 

آخر قد عومل أو سيعامل في وضع مقارن، أو أن 

في ظروف غير يوضع أشخاصا من جنس واحد 

مواتية بشكل خاص مقارنة مع أشخاص من الجنس 

 .اآلخر

. كما يضع التوجيه أيضا تعريفا للتحرش كتمييز

هو سلوك غير مرغوب فيه يتعلق بجنس فالتحرش 

شخص ما بغرض أو إحداث انتهاك لكرامة شخص 

ما، وخلق بيئة ترهيبية، أو معادية، أو مهينة، أو 

والتحرش الجنسي هو ]. II ٢بند [مذلة أو عدوانية 

". ذو طابع جنسي"أي سلوك من هذا القبيل 
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المفهوم القائل بأن التحرش الجنسي يشكل تمييزا قد و 

من قبل الحركات النسائية قبل ذلك، وبوجه وضع 

 Catharine" كاثرين ماكينون"خاص 

MacKinnonفي سبعينيات القرن الماضي ، .

مباشر (وليس مسموحُا بالتمييز على أساس الجنس 

في كل من القطاعين العام والقطاع ) أو غير مباشر

الخاص فيما يتعلق بشروط الحصول على فرص 

العمل والعضوية في  العمل والتدريب وأحوال

ويجب تنفيذ أنظمة حماية . المنظمات المهنية

العمال، ونصوص سبل استرداد الحقوق، والتمثيل 

 .القانوني وٕاجراءات الشكوى

 أوجه الحماية ضد التمييز

هناك مساحة مثيرة وجديدة تنفتح اآلن في مجال 

التأمينات وقوانين الرعاية (الضمان االجتماعي 

أصدر االتحاد األوروبي توجيهًا د ولق). االجتماعية

آخر لضمان عدم التمييز في الحصول على 

مختلف الخدمات والسلع؛ بما في ذلك التأمينات 

الخاصة، والتي تنطوي في الغالب على تمييز في 

كثير من األحيان وفقا لخطوط الجنس بسبب ارتفاع 

أو ] في ألمانيا[متوسط العمر المتوقع للمرأة 

بما يتسبب في مزيد (طرا للرجال سلوكيات أعلى خ

 ).حوادث المرور على سبيل المثالمن 

وبناء على هذه التوجيهات، البد لكل الدول 

األوروبية أن تدخل هذه اللوائح إلى القوانين 

هذا وقد صدر قانون المساواة العامة . الوطنية

 -آب ١٨في ) المساواة في المعاملة(األلمانى 

من المناقشات  بعد عدة سنوات ٢٠٠٦أغسطس 

المحتدمة والصراعات السياسية، بعد أن كانت على 

وشك التعرض لعقوبات عن عدم االمتثال فرضتها 

قانون عدة ويجمع هذا ال. محكمة العدل األوروبية

توجيهات لالتحاد األوروبي في مشروع قانون واحد، 

. وبالتالي يتجاوز الحد األدنى من المعايير المطلوبة

الجديد يحظر التمييز على أساس  ومشروع القانون

العرق أو األصل العرقي، أو الجنس، أو الدين أو 

وال تطبق . اإلعاقة، أو العمر، أو الهوية الجنسية

األحكام القانونية لمكافحة التمييز فقط في مجال 

على (قانون العمل، وٕانما أيضا فى القانون المدني 

 ).سبيل المثال الحصول على السلع والخدمات

الحماية ضد التمييز في مكان العمل هى أحد و 

وهو يعتمد على نطاق . المجاالت األساسية للقانون

واسع على اللوائح التي كانت سارية في الماضي 

. لضمان المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء

وحاالت عدم المساواة في المعاملة ال ترقى إلى 

رة إلى التمييز غير المشروع ، وهذا هو مع اإلشا

السوابق القضائية القائمة في محكمة العدل 

إذا كان هناك تمييز ضد المستخدمين، . األوروبية

، )لمحكمة العمل(يكون لهم الحق في الشكوى 

 .والمطالبة بتعويض
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سيكون هناك أيضا إعادة هيكلة للعالقات كما 

هذا سيؤثر . القانونية في مناطق معينة من الحياة

دين، ومقدمي الخدمات، على العقود مع المور 

ومشروع القانون ال ينطبق إال على . والمالك

الشركات الكبرى، أي المالك الذين يمتلكون أكثر 

ومشروع قانون يحظر أيضا . وحدة إيجاريه ٥٠من 

على (التمييز على جزء من منافذ البيع بالتجزئة 

وهو لن ). سبيل المثال محالت السوبر ماركت

على المعامالت  -بابألي سبب من األس -يطبق

ولقد تم تنفيذ . الخاصة، مثل بيع سيارة مستعملة

مجال تطبيق : توجيهات االتحاد األوروبي التالية

مبدأ المساواة في المعاملة؛ المساواة في المعاملة في 

مكان العمل؛ المساواة في المعاملة بين الرجل 

 والمرأة فيما يتعلق بالحصول على فرص العمل،

مهني والترقية، وأحوال العمل، والمساواة التدريب الو 

في المعاملة فيما يتعلق بالحصول على وتوريد 

 .السلع والخدمات

ولقد تعرضت شركات التأمين الخاصة للهجوم من 

كل الجهات حيث كانت ترفض، في كثير من 

األحيان، التأمين على األشخاص ذوى اإلعاقة أو 

لمخاطر وقد استند تقييمها لتلك ا. مرضى اإليدز

على بيانات مميزة بناءا على الجنس، والتي تنطوي 

على رسوم أعلى للمرأة في مجال الصحة والتأمين 

وسيكون على هذه الشركات أن تضبط . على الحياة

وهنا أيضا، . أوضاع سياساتها، ولكن ليس كثيراً 

سيتم التعويض عن التمييز بدفع تعويضات عن 

 .أضرار أمام المحاكم المدنية

ون مطلوبًا من ضحايا التمييز تأكيد مطالباتهم وسيك

في غضون شهرين، وتقديم الدليل، أي، أدلة مادية، 

وينص مشروع القانون على . إلثبات ادعاءاتهم

إنشاء مكتب مستقل لشؤون مكافحة التمييز، حيث 

يكون ضحايا التمييز قادرون على الحصول على 

المشورة بشأن وضعهم وسبل التظلم القانونية 

كما وسيقوم المكتب بتقديم الوساطة . المتاحة لهم

بين األطراف المعنية وسيكون قادرا على طلب 

بيانات مواقف منهم، وكذلك من السلطات 

 .االتحادية

 االجتماعينحو إدماج النوع 

تجدر اإلشارة إلى أن كل من المؤسسات األلمانية 

. واألوروبية قد توجهت نحو المساواة بين الجنسين

دة إنشاء المجتمع األوروبي، فضًال عن معاهو 

أنه يجب فى جميع " الدستور األلماني تقرر 

الهدف للقضاء على التفرقة وتعزيز (....) األنشطة 

من ) ٢( ٣المادة " [المساواة بين الرجل والمرأة

تبنت واستنادا إلى هذا النص ]. أمسترداممعاهدة 

دمج ، يجمع بين "لنهج المزدوج"اللجنة  األوروبية 

الجنسين بواسطة إجراءات محددة لتعزيز المساواة 

 .بين الجنسين وحقوق المرأة
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وهى تحدد واجب تعميم النوع بوصفه عملية تقييم 

اآلثار المترتبة للمرأة والرجل على أي عمل مخطط 

بما في ذلك التشريع، أو السياسات، أو البرامج، 

 .في جميع المجاالت وعلى جميع المستويات

ير لالهتمام، أن تعميم مفهوم نوع الجنس ومن المث

يصبح ايضا وسيلة لمراعاة الفوارق بين الجنسين 

ويتوجب . في صنع القرار في القوانين االجتماعية

على التأمين ضد البطالة التغلب على الصعوبات 

القائمة بسبب لتحيز سوق العمل بين الجنسين 

]Par. 8 Abs. 1 SGB III .[ وقانون آخر

اعاة االحتياجات الخاصة للنساء يطالب بمر 

كما والبد لخدمة ]. Par.1 SGB IX[المعوقات 

األطفال والشباب أن تراعى ظروف الحياة المختلفة 

للفتيات والفتيان، وٕازالة العيوب، والنهوض بحقوق 

 Par. 9 (3) SGB[متساوية للبنات والبنين 

VIII.[ 

 االستنتاج

ة هنا تلخيص للدروس المستفادة من التجرب

فالقوانين واللوائح المتعلقة . األلمانية واألوروبية

بالمساواة بين الجنسين، واالختصاص القضائى من 

من ) إن لم يكن اإلكراه(حولهم، يحتاج للتشجيع 

فعلى كل، القانون هو . قبل المنظمات النسائية

 . حوار بين المسؤولين وناخبيهم

ولة ويبقى سؤال عن، كم يريد المرء ليعتمد على الد

. والجهات الفاعلة في الدولة للنهوض بقضايا المرأة

وينبغي للمرأة وحياتها اليومية، وليس تطلعاتهم 

السياسية أو فعالية حقوق اإلنسان، أن تكون نقطة 

فالقانون، عن طريق . البداية في أي تقييم واقتراح

تعريفه المحض، هو أداة للهيمنة، ولكن ال نقلل 

لالعبين والعديد من من أن هناك العديد من ا

ولذلك، فإن القانون يمثل . المصالح في اللعبة

أيضا حال وسطا تم التوصل إليه في صراع على 

 . السلطة

عند البداية، وطوال، رحلتك نحو تحقيق المساواة 

بين الجنسين، فالمفتاح للعثور على حلفاء، أن 

تتطلع لألشخاص الذين يريدون الشيء نفسه، حتى 

ابحث عن نقاط دخول . باب مختلفةلو لم يكن ألس

التوقيت في الغالب هو كل : استراتيجية، وهى

والتغييرات القانونية يمكن أن تنقل المجتمع ! شيء

والتغيرات التي تأتي . نحو التغيير االجتماعي

بسرعة كبيرة، وتذهب إلى أبعد من الالزم قد تواجه 

حركة ارتدادية؛ وغالبا ما تدرك هذا فقط بالنظر 

وهذه المعركة حول قانون أرض ال تقتصر . لفللخ

. فقط على التشريع، وٕانما هى أيضا حول التفسير

وحيث أن العديد من القوانين الحالية تقدم حلوًال 

أفضل (وسطًا، فهي بالضرورة مفتوحة للتفسير 

وأحيانا ما يكون من ). مثال هنا هو حقوق اإلنسان

 األسهل القتال من أجل إحداث تغييرات، في

: المحكمة، عن أن تقاتل في  الساحة السياسية
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فهناك يوجد ناس اقل، ولكن يوجد ايضا منطقا 

 . اذا كنت تتكلم لغة القضاة: وهذا بالطبع. شائع

التأييد يحتاج ف. كل هذا يقودني إلى النتيجة

المحامين المؤهلين لتناول قضية حقوق المرأة 

حقوق المرأة هو شيء فرض منظور و . واهتماماتها

جيد للقيام به في المجتمعات حيث النساء ال 

ولكن . يعاملن كمواطنين لهم حقوق أو إرادة حقيقية

حقوق المرأة في أغلب األحيان تنتهي في أيدي 

حيث يتم  -اآلباء، أو الدولة أو الوكاالت الدولية

وبأخذ المساواة . استغاللهن، ونسيانهن بسهولة

والمرأة كنقطة مرجعية يمثل  الشكلية بين الرجل

تحديا لعقيدة القانون لكونه أعمى للمركز 

 .االجتماعي للمدعين

ولكن، المساواة الشكلية ليست كافية لتعزيز التغير 

االجتماعي والتغلب على تاريخ طويل من أشكال 

والتدابير لحماية وتشجيع . عدم المساواة والتمييز

لجانب اآلخر، النساء من الناحية القانونية، على ا

فهناك لمسة أبوية . تتسم بالغموض في طبيعتها

فالتغيير . بها، وهى توفر وسيلة إليذاء المرأة

االجتماعي يجب أن يأخذ النساء كنقطة انطالق 

والتغيير القانونى . ورفض قبول الرجال كمعيار

عليه تلبية احتياجات، واهتمامات، وأمنيات، 

استمع . ياتهنورغبات النساء، فهن الخبراء عن ح

وجهة النظر التي : وأخيرا وليس آخرا. ألصواتهن

تتخذها في القضايا االجتماعية قد تعتمد على 

ما . شخصيتكم، ولكن نهجكم أيضا يشكل توجهك

الشكوى يؤثر على حالة عقليتك، : أعنيه هو

وأنا . والتشجيع واالستمتاع  يقوم بذلك أيضا

اح النج. شخصيا لست مستعدا بعد لالستسالم

ممكن، ولكن في بعض األحيان هو أيضا مسألة 

 . تعريف

 

 الهوامش 

اتخاذ المرأة ): "١٩٨٦(ستانج دال، توف  .١

المجلة ." بناء قانون المرأة: كنقطة بداية

): ١٩٨٦(١٤الدولية لعلم اجتماع القانون 

مدخل إلى : قانون المرأة"، و٢٤٧-٢٣٩

: أوسلو، "فلسفة تشريع حقوق المرأة

 .١٩٨٧النرويجية،  مطبعة الجامعة

نحو نظرية عن حقوق : ماكينون، كاترين .٢

مطبعة جامعة : المرأة للدولة، كامبردج

 . ١٩٨٩هارفارد، 

٣. -http://www.ipu.org/wmn

e/suffrage.htm  

http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm�
http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm�
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الحق في المساواة : عبد العزيز باري .٤

لمترتبة على اآلثار ا: بموجب الدستور

قرار المحكمة االتحادية في قضية 

بياتريس فرنانديز، مراجعة القانون 

٣٨١ -٣٧٣، ٢٠٠٥ 

٥. http://kinder-

jugendhilfe.org/e_kjhg/downloa

ds/KJHG/ KJHG_englisch.pdf 

٦. http://www.un.org/esa/socdev/

enable/rights/ 

ahcwgreportax1.htm] 

" ألرضا"من هنا وفيما يلى، فإن مصطلح  .٧

. يستخدم لإلشارة إلى منطقة داخل ألمانيا

وهى على غرار ما قد يفكر المرء فيه 

 . كمقاطعة، أو كوالية في الواليات المتحدة

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى  .٨

الرجوع إلى محكمة العدل األوروبية على 

االنترنت، فى 

http://curia.europa.eu/  

 ١٩٩٠و  ١٩٦٠فيما بين عامي  .٩

زدادتنسبة النساء في الخدمة المدنية ا

٪، في حين بلغت ١٢بنسبة أكثر من 

٪  ٨، ٢٠٠٤إلى  ١٩٩٠الزيادة من 

 http://www. bmi.bund.de. فقط

قانون العمل لبعض الوقت وعقود العامل  .١٠

ثابتة األجل وتعديل و نقض قانون العمل 

 .٢٠٠١يناير  -كانون الثانى ١من 

زدادت ا ١٩٩٠و  ١٩٦٠فيما بين عامي  .١١

نسبة النساء في الخدمة المدنية بنسبة 

٪، في حين بلغت الزيادة ١٢أكثر من 

. ٪ فقط ٨، ٢٠٠٤إلى  ١٩٩٠من 

http://www. bmi.bund.de 

لمزيد من المعلومات ارجع إلى اإلنترنت  .١٢

http://europa.eu/ 

scadplus/leg/en/s50000.htm  

 ١٩( EEC/٧٥/١١٧أهم التوجيهات  .١٣

عن المساواة فى  )١٩٧٥فبراير  -شباط

الجماعة /  ٧٦/٢٠٧األجور، والتوجيه 

 -شباط ٩( EECاالقتصادية األوروبية 
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بشأن تكافؤ الفرص بين ) ١٩٧٦فبراير 

الرجل والمرأة في مكان العمل والتوجيه 

 الجماعة االقتصادية األوروبية/  ٧/  ٧٩

EEC )ديسمبر  -كانون األول ١٩

بشأن التأمينات االجتماعية؛ ) ١٩٧٨

ساعدة العديد من التوصيات بم

 .واإلعالنات

١٤. http://www.gender-

mainstreaming.net/gm/Wissens

netz/ rechtliche-vorgaben.html 

 باأللمانية فقط  -

١٥. UNIFEM briefing kit. 

http://www.unifemeseasia.org/ 

resources/others/domesticviolen

ce/PDF/Legal%20 

 rby)127/92 (Ende-Cانظر القضية  .١٦

سوف تتقاضى النساء نفس ما يتقاضاه  .١٧

عاما، ذا  ١٥٠الرجال إذا هن انتظرن 

 ٢٠٠٦يوليو،  -تموز ٢٨تايمز، 

[http://www.timesonline.co.uk/

article/0,,2-2288680.html] 

عن  EC/2002/73انظر التوجيه   .١٨

المعاملة المتساوية للرجال والنساء بالنسبة 

المهنى للحصول على الوظائف، والتدريب 

 .والترقى، وظروف العمل

التحرش الجنسى للمرأة : كاثرين ماكينون  .١٩

 .١٩٧٩العاملة 

: أنظر

http://ec.europa.eu/employmen

t_social/ 

fundamental_rights/legis/lgms_

en.htm   

وضع هونج كونج بالنسبة للمساواة 
 بين الجنسين

 آنا فو

 

 الموجز
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طورة على مدى تركز هذه الورقة على اآلليات الم

السنوات العشر الماضية للتصدي لقضايا المساواة 

بين الجنسين في هونج كونج، وكيف أن الحاجة 

إلى دعم تكافؤ الفرص قد أدت إلى إنشاء لجنة  

كما تمت . تكافؤ الفرص إلدارة القوانين المختصة

مناقشة تحديات الحفاظ على استقالل اللجنة  التي 

تتناول . لحق في المساواةعهد إليها بمهمة حماية ا

هذه الورقة البحثية أيضا األثر االجتماعي لدعم هذه 

 .الحقوق

 مقدمة

امرأة بدون "ذات مرة كتب أستاذ انجليزي عبارة 

على السبورة وطلب من طالبه " رجلها تكون ال شئ

كتب كل الرجال في . وضع عالمات الترقيم للعبارة

وكتبت ". المرأة، بدون رجلها، ال شيء"الفصل 

". دونها، الرجل ال شيء: المرأة"النساء في الفصل 

أننا نعرف أن الرجال والنساء مختلفون، ولكن ذلك 

 . ال يجعل أحدهما أقل من اآلخر

وسوف تناقش هذه الورقة نمو قانون تكافؤ الفرص 

في هونج كونج واآلليات التي تطورت على مدى 

اة السنوات العشر الماضية للتصدي لقضايا المساو 

 . بين الجنسين

 التاريخ 

، قامت الحكومة البريطانية بتمديد ١٩٧٦في عام 

فاعلية كل من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق 

، والمعاهدة الدولية )ICCPR(المدنية والسياسية 

الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

)ICESCR (ومع ذلك، لم يكن . إلى هونج كونج

الذي -١٩٨٤ع اإلعالن المشترك، عام حتى توقي

عادت بمقتضاه السيادة على هونج كونج إلى 

يوليو -تموز ١جمهورية الصين الشعبية في 

يعني أن الجمهور قد أصبح مدركًا على  -١٩٩٧

وبدأت . نطاق واسع بوجود هذه المعاهدات

فقط في تنفيذ  ١٩٨٩الحكومة البريطانية فى عام 

 . في المعاهدتين االلتزامات المنصوص عليها

 ٤لقد قطعت مأساة ميدان تيانانمين ببكين فى 

. هدوء هونج كونج الواضح ١٩٨٩يونيو  -حزيران

ولتعزيز الثقة في هونج كونج، قررت الحكومة 

البريطانية ترسيخ المعاهدة الدولية الخاصة 

، التي )ICCPR(بالحقوق المدنية والسياسية 

شريع تتضمن الحق في المساواة، من خالل ت

محلي في شكل مشروع قانون بالحقوق المدنية 

والسياسية الذي يتضمن الحق في المساواة ، من 

خالل التشريعات المحلية في شكل مرسوم حقوق 

(BOR) . ١٩٩١ولقد سن هذا القانون في عام . 

، بوصفى عضوة في المجلس ١٩٩٤وفي عام 

التشريعي، فقد بدأت في مشروع قانون العضو 

، "مشروع قانون تكافؤ الفرص"انه الخاص، وعنو 

لحظر مختلف أشكال التمييز، بما في ذلك النوع 
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. ، والعرق، والسن، واإلعاقة، والجنس)الجنس(

، هو مشروع قانون "مشروع قانون العضو الخاص"و

عام يتم طرحه من قبل أحد أعضاء المجلس 

التشريعي ولكنه ال يعمل موظفًا حكوميًا، والبد أال 

مة بتوفير تمويل محدد بعد سن هذا يطالب الحكو 

وكان مشروع قانون تكافؤ الفرص يمثل . القانون

المرة األولى التي يتم فيها تقديم مشروع قانون 

وبعد . العضو الخاص عن مجال سياسة برمتها

، يتطلب مشروع القانون ١٩٩٧يوليو عام  -تموز

هذا موافقة من قبل السلطة التنفيذية قبل أن يخرج 

ر من قبل عضو خاص، مما يجعل من إلى النو 

 .المستحيل تقريبًا تقديم مثل هذا المشروع

كان الرد التقليدى لحكومة هونج كونج على التمييز 

أنه ال يوجد تمييز، وال يوجد دليل على التمييز، 

والتشريعات تخلق االحتكاك، ونحن ال نريد لهونج 

كونج أن تصبح مجتمعًا يميل للتقاضي، وأنه يتعين 

ى هونج كونج االعتماد على التعليم لتغيير سلوك عل

ولقد كان عدم وجود تعريف للتمييز أمام . الناس

التشريع هو ما جعل من السهل على الحكومة القول 

بأنه ال يوجد أي دليل على التمييز، حيث لم يكن 

هناك آلية لقياس ذلك، ولم يكن من المكن تقديم 

اب العالج وعالوة على ذلك، فقد خلق غي. شكاوى

 .غيابًا لمعنى رفع أي نوع من الشكوى

وأصبحت عملية التدقيق في مشروع قانون تكافؤ 

الفرص في المجلس التشريعي ممارسة للتشاور 

ولقد استخدم العديد من الضحايا . واالستماع

والمنظمات غير الحكومية هذه العملية لعرض 

ولقد بذلت المنظمات غير . وجهات نظرهم وتجاربهم

. كومية جهودا مضنية الستقطاب أحزاب سياسيةالح

وولد مشروع القانون الكثير من الضغط على 

الحكومة، وكان رد فعل الحكومة من خالل تقديم 

مشاريع قوانين خاصة بها في مجاالت المساواة بين 

 .الجنسين، واإلعاقة، والوضع العائلي

في هونج كونج، لدينا حكومة تقودها السلطة 

أن تبدأ نبغي لجميع القوانين والسياسات التنفيذية وي

ولقد عكس بدء مشروع قانون العضو . من الحكومة

وتعتبر . الخاص دور السلطة التشريعية والحكومة

قوة المبادرة على أنها حق امتياز للسلطة التنفيذية 

ولم  يتالءم ذلك مع . وينبغي أن يترك للحكومة

 .للغايةالسلطة التنفيذية وأصبحت الحكومة دفاعية 

 لماذا نحتاج إلى تكافؤ الفرص؟ 

الفلسفة األساسية وراء مفهوم تكافؤ الفرص هو خلق 

وينبغي أن يكون لكل . فرص متكافئة لكل فرد

شخص إمكانية الحصول على التعليم، والعمل، 

كما ينبغي أيضًا ضمان الحق . والخدمات والمرافق

في الحصول على فرصة عادلة للمشاركة في الحياة 

وهذا الحق . جتماعية والسياسية والثقافية للمجتمعاال
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يتيح للفرد تطوير قدراته واالعتماد على إمكاناته 

وتعمل مثل هذه البيئة . الذاتية إلى أقصى حد ممكن

على تشجيع المنافسة وتمكين الفرد من االعتماد 

على الذات بدًال من أن يصبح معتمدًا على الرعاية 

 . االجتماعية

عمل، يدور مفهوم تكافؤ الفرص حول في عالم ال

وهذا يعني . استخدام الموارد البشرية على نحو فعال

. تطابق الشخص المناسب للعمل المناسب

وباالستفادة من أكبر تجمع من المواهب المتاحة، 

. يمكن ألصحاب العمل من تحسين نوعية موظفيهم

والشركات الناجحة في أنحاء العالم تدرك اآلن أن 

فرص يعمل على تعزيز قدرتها التنافسية تكافؤ ال

ويؤدي إلى نمو أعمالها التجارية، وزبادة    بوالء 

العاملين، وخفض معدل تغير العمالة والغياب، 

 . وتحسين اإلنتاجية واإلبداع

ولقد أدرك العديد من القادة أن البقاء والتفوق في 

عالم اليوم، يستلزم منهم التركيز على الحصول 

وليس هناك ما هو أكثر . مواهبعلى أفضل ال

أهمية من تطوير رأس المال البشري للمجتمع وأن 

هذا . االنحياز من أي نوع يمكن أن يعيق التنمية

هو المفتاح لخلق مجتمع مستدام ويمكن أن يكون 

 . أداة لتخفيف وطأة الفقر

ومن بين جميع أشكال حقوق اإلنسان، ليس هناك 

لحياة والبقاء، ما هو اساسي أكثر من الحق في ا

وحكم . والحق في التنمية هو امتداد لهذه الحقوق

القانون يتطلب أن يكون كل فرد على قدم المساواة 

أمام القانون، ويجب أال يقلل من شأنه بأي وسيلة 

 . الجنس، أو اإلعاقة أو اللون

 

وتوجد المصادر الرئيسية التي تدعم قوانين المساواة 

 ٢٥األساسي، والمواد القانون : في هونج كونج فى

، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية ٣٩و 

، ٢٤و  ٣، والمادتين )ICCPR(والسياسية 

والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق االقتصادية 

كما هى ) ICESCR(واالجتماعية والثقافية 

، ٣٩متضمنة فى القانون األساسي، المادة 

يع أشكال التمييز واالتفاقية الدولية للقضاء على جم

، ومشروع قانون مرسوم )CEDAW(ضد المرأة 

، وقانون التمييز على أساس (BOR)الحقوق 

 ). SDO(الجنس 

 قانون مرسوم الحقوق

المعاهدات الدولية ليست، في حد ذاتها، قابلة 

للتنفيذ مباشرة من قبل المواطنين العاديين ضد 

حكومة هونج كونج في المحكمة، ألنه ليس لها 

والحق الذى ال يمكن فرضه . ع القانون المحليوض

يعنى أنه ال شئ، ونظام العدل الغير قابل للوصول 

 .اليه أو ذو تكلفة باهظة يجعل العدالة وهمية
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 (BOR)في حين أن مشروع قانون مرسوم الحقوق 

كان جديرا بالثناء عندما عرض، ألنه يكفل أن 

ة الحقوق المنصوص عليها بموجب المعاهدة الدولي

)  ICCPR(الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية 

كان يمكن التقاضى بخصوصها أمام المحاكم في 

هونج كونج، إال أنه كان ناقصًا في مجاالت فارقة 

على سبيل المثال، في مجال التمييز، . أخرى

فالضمانة العريضة لمشروع القانون تلزم الحكومة 

ولقانون مرسوم . فقط، وليس القطاع الخاص

حقوق حظرًا عامًا ضد التمييز على كل األسس، ال

ولكنه يقتصر على القطاع العام، على الرغم من أن 

. القصد األصلي كان لتغطية القطاع الخاص كذلك

وكان االعتراض آنذاك هو أنه إلنفاذ القوانين في 

القطاع الخاص بشكل صحيح، من المطلوب 

 .أحكاما تفصيلية مختلفة عن الحظر العام

، على الرغم من افتقاده BOR)(الحقوق  مرسومو 

إلى التفاصيل وال يطبق على القطاع الخاص، إال 

أنه أول قانون في هونج كونج يعترف علنا بحق 

 . الجنسين في المساواة

 قانون التمييز على أساس الجنس 

يحظر مرسوم التمييز على أساس الجنس أى تمييز 

ية، على أساس الجنس، والحمل والحالة االجتماع

ومجاالت األنشطة التي . وأيضًا التحرش الجنسي

غطيت تشمل والتعليم، والحصول على العمل، 

والخدمات، واإلسكان، واالنتخابات، واإلدارة والبرامج 

ويعتمد على تشريع التمييز الجنسي . الحكومية

(SDO)  بالنسبة ألية شكاوى بخصوص التمييز

ة هذا وأهمي. ضد الحكومة أو القطاع الخاصترفع 

القانون هو جعل الحماية من التمييز حقًا، لتعريف 

التمييز، وتوفير منهجية لتحديده، وتوفير سبل 

العالج واإلنفاذ في المحكمة، وتوفير آلية لتسوية 

المنازعات عن طريق التوفيق ، وٕانشاء مؤسسة 

 .، إلدارة القوانين"لجنة  تكافؤ الفرص" مستقلة، 

 )EOC(لجنة  تكافؤ الفرص 

 : ووظائفها) EOC(نشاء لجنة  تكافؤ الفرص إ

أنشئت مفوضية تكافؤ الفرص من قبل تشريع 

ومن المهم أن . التمييز الجنسي وذلك إلدارة القانون

تكون هناك هيئة متفرغة مع ما يكفي من الموارد 

إلدارة هذا القانون، والتخاذ تدابير وقائية وزيادة 

تصبح في كثير من الحاالت، ويمكن أن . الوعي

الحاالت صعبة جدا ومثبطة للهمم من حيث الخبرة 

والتمويل بالنسبة للفرد ليلجأ إلى المحكمة، ويحتاج 

. األمر لدعم مؤسسي معقول لتولي هذه القضايا

ومن المهم أيضًا أن يكون هناك جهة ذات 

اختصاص واسع بما فيه الكفاية لوضع جدول 

 . ملأعمالها واستراتيجياتها، وتصميم نهجها الشا

العمل : ومسؤوليات مفوضية تكافؤ الفرص تشمل

من أجل القضاء على التمييز، وتعزيز تكافؤ 
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الفرص، واالضطالع بالتصالح فى الشكاوى، 

وإلجراء البحوث والبرامج التعليمية، وإلجراء 

التحقيقات الشكلية واصدار إشعارات اإلنفاذ، وٕانشاء 

وفي . قواعد الممارسة، والتقاضي في ظروف محددة

هذا اإلطار، فإن الوظيفة األساسية لمفوضية تكافؤ 

. الفرص هى تلقي الشكاوى، والتصالح في النزاعات

وهناك عدد من المزايا في استخدام التصالح كآلية 

فهو أكثر ودًا، وأكثر مرونة، وأقل . تسوية أولية

تكلفة، ويمكن أن يخلق أوضاعًا يكون الجميع فيها 

ال، يمكن لهذا النهج أن وعلى سبيل المث. فائزين

يكون مفيدًا في حاالت التحرش الجنسي التي تكون 

فيها األطراف قد ترغب في الحصول على اعتذار، 

أو بإدخال تغييرات في إجراءات الشركات وليس 

فهذه العملية تقترب بنا إلى العدالة . بالمال

 . التصالحية في مقابل العدالة الجزائية بصرامة

ذلك، أن المصالحة ينبغي أن  هذا ال يعني، مع

فبالنسبة ألولئك الذين . تكون اآللية الوحيدة المتاحة

يرغبون في التوجه مباشرة إلى المحكمة، ال سيما 

عندما يتضمن األمر مبادئ رئيسية للقانون، 

وبالنسبة ألولئك الذين فشلت المصالحة بينهم، يجب 

 . أن تكون حقوق التقاضي متاحة أمامهم

 لتقاضي التصالح وا

في الحاالت التي يفشل فيها التصالح، يمكن 

لصاحب الشكوى أن يتقدم إلى مفوضية تكافؤ 

. الفرص للحصول على المساعدة القانونية

ومفوضية تكافؤ الفرص تمنح المساعدة القانونية 

فقط عندما تنشأ مسألة مبدأ أو عندما تكون األدلة 

يمس قد يشمل هذا تمييزا منهجيا عمومًا، . معقدة

عددَا كبيرَا من الناس أو عند وجود أسباب لمصلحة 

وألنها ليست وكالة معونة قانونية، فإن . عامة

مفوضية تكافؤ الفرص ال تقبل جميع الطلبات، 

فوظيفة . وٕانما، تتعهد بالتقاضي االستراتيجي

التقاضي االستراتيجي تعطى لمفوضية تكافؤ 

لتصالح الفرص أسنانها، وتزود المستجيبين للدعوة ل

 . بالقدرة على المساومة

كما يمكن للضحايا تحريك دعوى في محكمة 

فالحجج . المقاطعة دون اللجوء للجنة تكافؤ الفرص

القانونية واألدلة يمكن أن تكون معقدة والتمثيل 

القانوني في الغالب ذو تكلفة باهظة، ولذلك، فقد 

 أضيف نصًا محددًا في تشريع التمييز الجنسي

(SDO)ء أطراف من اضطرارهم لدفع بإعفا

ويمكن أيضا عمل . التكاليف عند خسارتهم القضية

أمر تكلفة إذا كانت هناك ظروف خاصة وٕاذا كانت 

القضية قد عرضت بشكل ماكر أو على نحو 

 . طائش أمام المحكمة

وبموجب السلطات الضمنية واألصيلة للمحكمة، 

يمكن رفع القضايا أمام المحاكم العليا في إطار 

وهذه وسيلة فعالة . جراءات إعادة النظر القضائيةإ
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عند التعامل مع القضايا المتعلقة بالسياسات  

. األساسية والقضايا المنهجية التي تتعلق بالحكومة

وهذه العملية تفرض المساءلة القانونية على 

الحكومة، وٕاذا ما أستغلت بشكل جيد، يمكن أن 

قيمة تعليمية  تخلق قدرًا كبيرًا من التأثير من خالل

في هذه الحالة، يمكن للمحكمة أن تعلن . وردعية

عدم شرعية سياسة حكومية وتطلب من الحكومة 

ولقد تم تطبيق هذا األسلوب . وقف هذه الممارسة

من إجراءات المراجعة القضائية في قضية المدرسة 

 . الثانوية التي ستتم مناقشتها أدناه

 ص صالحيات إضافية لمفوضية تكافؤ الفر 

باإلضافة إلى سلطات التصالح والتقاضى، 

فلمفوضية تكافؤ الفرص أيضًا سلطة طلب استخراج 

المعلومات والحضور في المؤتمرات لبدء تحقيق 

عام ورسمي مع إشعارات التنفيذ بعد التحقيق 

الشكلي، وكذا سلطة اتخاذ إجراءات قضائية ضد 

إعالنات الوظائف التمييزية دون ورود شكوى 

وعلى وجه . وٕاصدار قواعد الممارسات بشأنها،

الخصوص، أن قواعد الممارسات مفيدة للغاية في 

تقديم التوجيه إلى األطراف وتوفير االتساق في 

 . السلوك

القضاء على : ولمفوضية تكافؤ الفرص دور مزدوج

التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص؛ والقضاء عقابي ولكن 

تحوالت  وحيث أننا نتعامل مع. التعزيز استباقى

نماذجية في المواقف، فالتعزيز والتعليم أساسيان، 

وللمزيج المتوازن من التقاضي والتعليم الفعالية 

والتحقيق الجيد وقدرات البحث، واستراتيجية . األكبر

التعزيز وقواعد الممارسة هي أدوات أساسية في 

 .ترسانة لجنة تكافؤ الفرص

 لماذا التشريع؟ 

يير والقيم االجتماعية محددة ال تزال المعا :العقلية

وهذا يؤدي . وفقا الحتياجات ووجهات نظر الذكور

إلى استمرار سيطرة القيم الذكورية على عملية صنع 

 . القرار

األفراد المشاركون في مجال الضغط من  :الحقوق

أجل حماية الضعفاء، وللمشاركة العادلة، ولفرص 

جب أن التمتع بها، غالبًا ما يقولون أن الحماية ي

فليست هناك حماية ما لم . تكون قائمة على الحقوق

يكن هناك حق، ويجب أن تستند المساواة بين 

 . الجنسين على تشريع

تخلق المصلحة المكتسبة  :المصلحة المكتسبة

إننا . والوضع الراهن مقاومة قوية جدا ضد التغيير

ولقد تعلمت . من القانون%   ٩٠نقول االمتالك 

. من القانون%   ٩٠الراهن يمثل أيضا أن الوضع 

إننا بحاجة لقانون لتغيير الوضع الراهن والمواقف 

 . السائدة

قبل سنوات عديدة، في هونج كونج، كان البصق 
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ولقد . واسع االنتشار ومرتبط بانتشار األمراض

شرعت حكومة هونج كونج ضد البصق مما أسفر 

ليس فقط عن فرض بقوة القانون لوقف عادة سيئة، 

. نما خلق أيضا الوعي بقضايا الصحة العامةوإ 

ويمكن للقانون أن يكون أداة للهندسة االجتماعية 

إن قرونًا من التحامل . ويساعد على التعلم السريع

والوضع الراهن ال يمكن حتى أن تبدأ في التحول 

 . بدون تطبيق للقانون

ألنها تعطي " قوانين التمكين"أننا نسمى هذه القوانين 

لنظام األساسي للشروع في تغيير ذاتى الفرد ا

والقانون يوزع الحماية والحقوق . استنادا إلى القانون

الفرد . للفرد ويساعد الفرد على مساعدة نفسه

المحروم بالفعل في الغالب ليس لديه الوسيلة أو 

الموارد المتاحة تحت تصرفه، والقانون هو الشيء 

الوسيلة  والشرعية هي. الوحيد الذي يستطيع تمكينه

 . والموارد التي يمكن أن تنشأ بالنسبة للفرد المحروم

 EOCاستقالل مفوضية تكافؤ الفرص 

والمركز المستقل لمفوضية تكافؤ الفرص ال يقابل 

بارتياح من جانب بعض المسؤولين الحكوميين 

الذين يرون هذه القوانين كتدخل في صالحيات 

السلطة التنفيذية والتشكيك فى السياسات 

والمحافظة على . الممارسات طويلة المدىو 

االستقاللية هو التحدي رقم واحد بالنسبة لجميع 

مؤسسات حقوق اإلنسان وكذلك مؤسسات تكافؤ 

الفرص في جميع أنحاء العالم، وال اختالف لهونج 

وهذه المؤسسات واقعة في مأزق . كونج في هذا

مشترك، فهي تنتقد متبرعيها، والحكومة، وبالتالى 

 . ن للتوترات أن تتراكميمك

تناول العالقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق لقد تم 

اإلنسان وحكوماتها في اجتماع تحت رعاية األمم 

ولقد وضعت في . ١٩٩١المتحدة في باريس عام 

هذه الجلسة، سلسلة شاملة من التوصيات حول 

تكوين، وحالة،ووظائف المؤسسات الوطنية لحقوق 

ه التوصيات معروفة باسم وأصبحت هذ. اإلنسان

تم إقرارها من قبل  ١٩٩٣، وفي عام مبادئ باريس

والمالمح الرئيسية لمبادئ باريس، . الجمعية العامة

فيما يتعلق بمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، 

االستقاللية والحكم الذاتي : تنص على ما يلي

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان؛ ووالية واسعة 

اس المعايير العالمية لحقوق النطاق على أس

اإلنسان؛ وصالحيات كافية للتحقيق، وتوفير ما 

 . الموارديكفي من 

ومحاوالت الحكومات للتدخل في استقاللية 

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تتمثل فى 

 . الحاالت التالية في استراليا وتايالند 

 

  أستراليا

تعرضت مفوضية حقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص 
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)HREOC ( بأستراليا للتوبيخ من قبل حكومة هوارد

بعد تدخلها في، وانتقادها لتعامل الحكومة مع قضية 

وكرد ". مسألة تامبا"طالبي اللجوء، والمعروفة باسم 

فعل على هذه اإلجراءات، قدمت الحكومة تشريعا 

للحد من سلطة المفوضية من التدخل في المحكمة 

 . وطلب مراجعات قضائية

 

 ندتايال 

في اجتماع عقد في إسالم اباد، أعرب المفوض 

الوطني لحقوق اإلنسان في تايلند، بروفيسور 

عن قلقه إزاء مقتل أكثر من " براديت تشاريونثايتاوى"

فقام . مشتبه بتجارة المخدرات في تايالند ٤٠٠

مقرر األمم المتحدة الخاص، المعني باإلعدام 

اء بإجراءات موجزة تعسفية خارج نطاق القض

باالتصال بالحكومة التايالندية ونصح بأن تلتزم 

بدقة بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان ومراعاة الحدود 

 .المعينة الستخدام القوة المميتة

وانتقد رئيس الوزراء التايالندى بروفيسور 

لألمم " غير الوطني"تشاريونثايتاوى الدعائه 

وردُا على االدعاءات، أذنت الحكومة . المتحدة

للتشكيك في ادعاءات  النشر أيضا لمعلوماتب

ونتيجة لذلك، تلقت عائلته مكالمات . البروفيسور

. هاتفية مزعجة مجهولة المصدر وتهديدت للحياة

وادعى المتحدث باسم الحزب الحاكم أن البروفيسور 

ال يملك أي سلطة لرفع القضية مع األمم المتحدة، 

تايلند، وأنه كالمفوض الوطني لحقوق اإلنسان في 

كان ينبغي عليه أن يقوم بالتحقيق في القضية على 

ثم دعا الحزب الحاكم لعزل . الصعيد الداخلي

 .البروفيسور

 هونج كونج 

هناك العديد من القضايا التي تهتم بها مفوضية 

وتتعلق هذه القضايا . هونج كونج لتكافؤ الفرص

إن انعدام . بتعيين رؤساء وأعضاء وتمويل التقاضي

فية، وعدم وجود تمثيل متنوع في التعيين، الشفا

واالستقطاعات غير المعقولة فى التمويل تمس 

 . استقاللية ومصداقية المفوضية

 

 قضايا عرضت على تكافؤ الفرص

الحاالت التالية تمثل تنوع القضايا التي تم عرضها 

 . على مفوضية تكافؤ الفرص

 قضية المدرسة الثانوية

 مدير التربية والتعليممفوضية تكافؤ الفرص ضد  

للمرة األولى، وفرت سلطات و ١٩٩٨في عام 

مكانية الحصول على إالتعليم في هونج كونج 

األوالد درجات االلتحاق التي تؤثر على دخول 

ولقد كشفت . والبنات في المدارس الثانوية

المعلومات المستقاة من هذه الخدمة على أن فتيات 
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لتحاق بنفس بدرجات أفضل لم يتمكنوا من اال

المدارس التي تقبل أوالدًا بدرجات أقل، وبأن هذا 

وتال ذلك تحقيق . ١٩٧٨النظام كان قائمًا منذ عام 

% ٣٠والذى أكد  أن النظام يفضل أن يكون الـ 

% ٣٠األعلى من الفتيان ويعيق أن يكون الـ 

%   ٧٠أن يكون الـ الفتيات، وكذلك األعلى من 

 . األدنى من الفتيان

ناولت هذه الحالة التعامل مع التمييز ولقد ت

. المنهجي ونجحت في المطالبة بتغيير السياسة

وكانت النتيجة أنها قد أثبتت سابقة ووفرت األساس 

" اإلجراء الخاص"لتفسير التمييز، وعرفت ما هو 

من خالل اتخاذ نهج هادف ونسبه إلى االتفاقية 

الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

كما أوضحت أن القانون ) . CEDAW(رأة الم

يجب أن يفسر على النحو المنشود لتنفيذ التزامات 

. االتفاقية الدولية، وأال يتعارض معهاهذه 

وباإلضافة إلى ذلك، ال يمكن للحقوق الممنوحة 

" للفرد والحكومة أن تنظر في إنصاف المجموع

وتغض الطرف عن حقوق الفرد، وأن هذه المعاملة 

 . ال توفر المساواة) الفصل(ة للمجموعات المنفصل

 قضية المرض العقلي

K ،Y وW ضد وزير العدل 

لخدمة اإلطفاء لوظيفة رجل إسعاف، إال " K"تقدم 

. أنه رفض ألن والدته تعاني من انفصام الشخصية

لوظيفة رجل إطفاء ورفض طلبه ألن " Y"و تقدم 

ى إدارة االطفاء كونت الرأي القائل بأن والده يعان

و . من مرض عقلي والذي يمكن أن يكون وراثياً 

إلى إدارة الجمارك والضرائب، وبدأ العمل " W"تقدم 

كمتدرب، ثم أقيل عندما علمت اإلدارة بمرض 

 . والدته بانفصام الشخصية

ولقد وردت أدلة الخبراء من جانب مفوضية تكافؤ 

الفرص، وقررت المحكمة أن خطر وراثة المرض، 

المفاجئ، في كل من هذه فضال عن ظهوره 

وأشير إلى أن الخطر . الحاالت سيكون نادرًا للغاية

الضئيل من اإلصابة بالمرض بوصفه تهديدًا غير 

ولم يكن قرار استبعاد المدعين من . كاف للسالمة

وأمرت . العمل يشكل شرطًا مهنيًا حقيقيًا، كما يدعى

المحكمة للمدعين الثالثة بثالثة ماليين دوالر 

في . افة إلى تكاليف مفوضية تكافؤ الفرصباإلض

هذه الحالة، رأت المحكمة أن سلوك الحكومة شكل 

الظروف الخاصة لصدور أمر التكلفة ضد 

الحكومة، خالفا لألمر الطبيعي بعدم تحميل تكلفة 

فبناء على طلب من مفوضية تكافؤ . على المتهمين

الفرص، وبسبب وصمة العار التي يمكن أن تعلق 

ن، صدر أمر عن المحكمة، بعدم الكشف بالمدعي

 .عن هويتهم

 قضية الحمل 

 ويثتشانغ ينج كوان ضد 
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إخطارًا " ويث"قدمت مدير التسويق السابق لـ 

وفي وقت المهلة الزمنية، طلب منها . بحملها

وعندما . االستقالة أو قبول تخفيض الدرجة الوظيفية

تقدمت بشكوى إلى مفوضية تكافؤ الفرص، 

ذاء، بل واستمرت المعاملة غير الالئقة تعرضت لإلي

هذه المعاملة . حتى بعد عودتها من إجازة األمومة

 .أدت إلى استقالتها في نهاية المطاف

في هذه الحالة، وجدت المحكمة أن الحمل كان 

واحدًا من العوامل المسببة لهذا العمل التمييزي، وٕان 

ة هذا النهج مشروح في الماد(لم يكن العامل الوحيد 

، وقررت أنه كان )من تشريع التمييز الجنسي ٤

وكان هناك أيضا مسؤولية . هناك قضية إضرار

غير مباشرة من جانب صاحب العمل وأن االستقالة 

 .تعتبر فصًال استنتاجياً 

 قضية االعتذار 

  ما بيك يونج ضد كو تشوين

في هذه القضية، أقام المدعي دعوى تحرش بموجب 

وأمر القاضي . عاقةقانون التمييز بسبب اإل

بتعويض عن األضرار، وطلب من المدعى عليه 

ورفض . االعتذار عن اإلهانة التي لحقت بالمدعي

المدعى عليه االعتذار، ورأت محكمة االستئناف 

أنها ال تستطع أن تأمر باعتذار المدعى عليه على 

إال أن القضية تحركت إلى مزيد من . غير رغبته

حكمة تملك القدرة على الطعن حيث تقرر بأن الم

الحكم باعتذار المدعى عليه غير الراغب، ومع 

ذلك، ففي هذه الحالة ال تفي بمتطلبات حاالت نادرة 

ولقد سعت هذه القضية . ذات ظروف استثنائية

لخفض التكلفة االجتماعية للتقاضي من خالل 

اإلبقاء على االعتذار كعالج وتطبيق العدالة 

 .اصالتصالحية بدًال من القص

 مفوضية المرأة في هونج كونج

أصدرت  ١٩٩٨نوفمبر  -في تشرين الثاني

مفوضية تكافؤ الفرص تقريرًا عن الحاجة إلى آلية 

مركزية رفيعة المستوى لشؤون المرأة للوفاء 

الدولية للقضاء على  بالتزاماتها بموجب االتفاقية

 ).CEDAW(جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

همية هذه اآللية لكونها هيئة وجرى التأكيد على أ

رفيعة المستوى من خالل أنه ال يمكن للجنة من 

خارج الحكومة من تنسيق السياسات والخدمات 

، ٢٠٠١وفي عام . "للمرأة على المستوى الحكومي

من أجل تعزيز رفاهية مفوضية المرأة أنشئت 

 . ومصالح المرأة في هونج كونج

ًا غير وتتألف المفوضية من ثمانية عشر عضو 

رسميين، وأربعة أعضاء رسميين سابقين بحكم 

ووفقا لواليتهم، . مناصبهم معينون لمدة ثالث سنوات

تكون المفوضيةهي المسؤولة عن تقديم المشورة 

. للحكومة بشأن قضايا المرأة وتوجيه السياسات

وتتألف المفوضية من أربع مجموعات عمل 
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ت ووظائفها، كآلية استشارية لوضع استراتيجيا

طويلة المدى فيما يتعلق بتنمية المرأة والنهوض 

بها، هى استعراض جميع االحتياجات والخدمات 

داخل وخارج الحكومة، وهى المسئولة عن تحديد 

المجاالت ذات األولوية، وتقوم بمثابة قناة اتصال 

بين الحكومة والجماعات النسائية والمنظمات غير 

و أن ومع ذلك، فاألمر المؤسف ه. الحكومية

المفوضية هيئة استشارية وليست آلية مركزية رفيعة 

المستوى مسئولة عن األخذ بقضايا المرأة 

 . والسياسات إلى المستوى التالي

 الهوام

للحمالت والتشريع  HKABPWتاريخ  -١

متاح على ). ١(فى هونج كونج صفحة

-www. bpw شبكة اإلنترنت في

international.org/word/ 

activities-project-HKABPW-

Campaigns-Legislations.doc. 

إقامة نظام . بيترسون. كارول جيه -٢

التحدي االستثنائي في هونج : قانوني

، ٢الفصل . كونج ما بعد االحتالل

المساواة بين . ٢٦-٢٣صفحات 

: الجنسين والتغيير في هونج كونج

العولمة، وما بعد االحتالل، والمجتمع 

. واى. واليزا دبلي. الذكوري الصيني، إد

: مطبعة يو سي بي، فانكوفر. لي

٢٠٠٣. 

مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  -٣

، المؤسسات ١٩صحيفة وقائع رقم "

." الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان

متاح على شبكة اإلنترنت في، 

http://www.unhchr.ch/html/me

nu6/2/fs19.htm.  

كو تشين، في محكمة & ما بيك يونغ -٤

النهائي لمنطقة هونج كونج  االستئناف

متوفر على االنترنت . االدارية الخاصة

 في،

http://legalref.judiciary.gov.hk/lrs/c

ommon/ju/ju_body.jsp?DIS=33042

age=p &AJ=&QS=&FN=&curr 

تقرير : مفوضية تكافؤ الفرص  -٥

للمنظمات غير الحكومية بشأن اتفاقية 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

http://legalref.judiciary.gov.hk/lrs/common/ju/ju_body.jsp?DIS=33042&AJ=&QS=&FN=&curr�
http://legalref.judiciary.gov.hk/lrs/common/ju/ju_body.jsp?DIS=33042&AJ=&QS=&FN=&curr�
http://legalref.judiciary.gov.hk/lrs/common/ju/ju_body.jsp?DIS=33042&AJ=&QS=&FN=&curr�
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متوفر على . ١٩٩٨نوفمبر . المرأة

 projects_issuesاالنترنت في، 

cpl/researhttp://www.hku.hklc

ch_ / 

cedawleoccedawreport.html. 

متاح على . الموقع الرسمي للجنة المرأة -٦

شبكة اإلنترنت في، 

http://www.women.gov.hk/eng

/home.html 

 

آليات لتعزيز المساواة بين الجنسين 
 عالحاجة إلى تشري: في ماليزيا

 زاريزانا عبد العزيز

 الموجز

هذه الورقة تلقى نظرة فاحصة على التفسير 

والتطبيق والفصل القضائى في المساواة بين 

وهي تبدأ بتحديد ما . الجنسين في ماليزيا اليوم

نعنيه بالمساواة بين الجنسين، على أساس القواعد 

ومن ثم تحلل األحداث . والمعايير المقبولة دولياُ 

، "بياتريس فرنانديز"خيرة، مثل قضية الجارية األ

 وعرض الحكومة الماليزية أمام لجنة االتفاقية

الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

، من حيث كيفية اتخاذها )CEDAW(المرأة 

كما . ارتقائها لمستوة هذه القواعد والمعايير الدولية

تغطي الورقة وتدرس مدى فعالية السياسات 

لمتعلقة بالنوع االجتماعي في ماليزيا، كما واآلليات ا

وباكتشافها أن النظام الحالي ال . هى قائمة اليوم

يوفر المساواة الكاملة بين الجنسين، تشير الورقة 

إلى الحاجة إلى تشريع بالمساواة بين الجنسين 

تختتم بوصف الخطوات ثم . لتحقيق هذا الهدف

بتغطية الحالية التي تتخذ لتبنى هذا التشريع، و 

تفصيلية آلخر مشروع قانون خاص يالمساواة بين 

 .الجنسين في ماليزيا

 المقدمة 

ال يزال على ماليزيا وضع تشريع للمساواة بين 

 .الجنسين

لم يكن األمر أن المساواة بين الجنسين لم تكن 

تعتبر هامة، وٕانما الحقيقة، أن الدستور االتحادي، 

انون كما في حين ينص على المساواة بموجب الق

ويحظر التمييز على أساس العرق أو الدين، 

أوالنسب ومكان الميالد، كان حتى وقت قريب 

ملتزمًا الصمت بشكل واضح بشأن أي حظر 

 . الجنس أو النوعللتمييز على أساس 

http://www.hku.hklccpl/research_%20/%20cedawleoccedawreport.html�
http://www.hku.hklccpl/research_%20/%20cedawleoccedawreport.html�
http://www.hku.hklccpl/research_%20/%20cedawleoccedawreport.html�
http://www.women.gov.hk/eng/home.html�
http://www.women.gov.hk/eng/home.html�
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ولم يكن إغفال حظر التمييز على أساس الجنس أو 

النوع غير مقصود بالتأكيد ما دام الدستور الماليزي 

ع على غرار الدستور الهندي الذي يحظر قد وض

وبالتالي . ١هو أيضا التمييز على أساس الجنس

كان من المقبول عمومًا أن أي حملة الستصدار 

قوانين لمكافحة التمييز بين الجنسين من أجل حظر 

التمييز على أساس النوع قبل تعديل الدستوري، كان 

 . مصيرها اإلخفاق من البداية

مت الجماعات النسائية بمراجعة ، قا١٩٨٥في عام 

للقوانين وقدمت مذكرة بشأن استعراض وٕاصالح 

من هذه .  ٢القوانين التمييزية بين الجنسين للحكومة

القائمة، قررت المجموعات النسائية، تركيز مواردها 

المحدودة على هذه اإلصالحات العاجلة الالزمة 

من منظور  (VAW)فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة 

 . االحتياجات، والحقًا، من منظور الحقوقأوالً 

على توفير  VAW العنف ضد المرأةوركزت حملة 

تعويض فوري وفعال للناجيات من العنف الجنسي 

وقد أدى هذا إلى حملة طويلة إلجراء . والمنزلي

إصالحات قانونية بشأن االغتصاب، والعنف 

المنزلي والتحرش الجنسي، والتي امتدت للجزء 

. ن ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضياألكبر م

ولقد تم إدخال تعديالت على قوانين االغتصاب في 

، وتم تمرير قانون العنف المنزلى في ١٩٨٩عام 

 ١٩٩٧ليدخل حيز التنفيذ في عام  ( ١٩٩٤عام 

ورغم أن الحكومة قد وعدت بتعديالت على ). فقط

قوانين العمل للتصدي للتحرش الجنسي وعقدت 

ن المباحثات من قبل الجماعات النسائية العديد م

مع الجهات الحكومية، وكذلك مع أصحاب 

المصلحة، فحتى اآلن لم تقترح أي نصوص قانونية 

 . للتحرش الجنسي في البرلمان

وبصرف النظر عن حملة العنف ضد المرأة 

VAW كانت هناك أيضا نجاحات متقطعة أدت ،

ختلفة إلى التعديالت التي أدخلت على تشريعات م

وشملت هذه . إلزالة األحكام التمييزية ضد المرأة

تعديالت أدخلت على التشريعات المتعلقة 

) لغير المسلمين(بالمعاشات التقاعدية، والميراث 

 ). لغير المسلمين(والوصاية 

ثم، وفي قانون بدا أنه انتهاز سياسي، صدر في 

، تم تعديل الدستور االتحادي لحظر ٢٠٠١عام 

 .  ٣ى أساس النوعالتمييز عل

وقد أثار تعديل الدستور األمل في أن التمييز في 

تشريعات أخرى يمكن إزالتها، على نحو مماثل، من 

ومع ذلك، فمنذ التعديل الدستوري في . كتب القانون

، لم تجر أي محاولة من جانب ٢٠٠١عام 

الحكومة لمراجعة القوانين في ماليزيا لضمان أنها 

رأة، على الرغم من وعود من ليست تمييزية ضد الم

 . السياسيين للقيام بهذه المهمة

وأخيرًا، فقد كان وقوع حدثين منفصلين هو الذى 
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عرض على نحو واسع الحاجة الملحة للتشريع حول 

 . المساواة بين الجنسين

، تنقلت "بياتريس فرنانديز"كان أول األحداث قضية 

ية، هذه القضية جيئة وذهابا بين المحاكم الماليز 

لتنتهي على قمة المحكمة االتحادية لماليزيا في عام 

 . سنة من بدء النظر فيها ١١، بعد  ٢٠٠٥

تقريريها األول وكان الحادث الثاني تقديم ماليزيا ل

والثاني إلى لجنة األمم المتحدة التفاقية القضاء 

مايو -على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أيار

من الجماعات النسائية  والتي أطلقت الجهود ٢٠٠٥

 .الصدار تقرير ظل شامل

هذه الورق البحثية توثق تفسير المحكمة الماليزية 

للمساواة بموجب القانون وأثر الضمانات الدستورية 

 .في المساواة والحريات األساسية

 

الجزء األول يقدم أساس المناهج المختلفة في 

 .وعيةالمساواة، وبالتحديد، المساواة الشكلية والموض

 

والجزء الثاني يلقى بنظرة مفصلة على كل من 

فضًال عن التصديق " بياتريس فرنانديز"قضية  

الدولية للقضاء على جميع أشكال  على االتفاقية

 .في ماليزيا )CEDAW(التمييز ضد المرأة 

 

والجزء الثالث يصف المشاعر االجتماعية 

سين والسياسية السائدة المؤثرة فى المساواة بين الجن

كما يوجز المقترحات التي تتطلب . في ماليزيا

اهتمامًا خاصًا في أي تشريع للمساواة بين الجنسين 

في المحيط الماليزي، وتنتهي بتقديم إطار قانون 

المساواة بين الجنسين المقترح والذى يجري إعداده 

 .في الوقت الحاضر من جانب الجماعات النسائية

.I  قضية : القانونالمساواة والتمييز بموجب

 المساواة الموضوعية

 ةيالمساواة الشكل

تقوم المساواة على حقيقة أن النساء، مثل الرجال، 

هن أشخاص يستحقون أن يمنحن حقوقهن 

المتأصلة الكاملة، غير القابلة للتصرف، والتجزئة. 

وحقوق اإلنسان تتطلب أن يعامل النساء والرجال، 

المتشابهون، على قدم المساواة. في البداية كان 

يعتقد أن ذلك يعني أنه ينبغي معاملة النساء 

والرجال على حد سواء.   أي أن من هم على حد 

سواء البد أن يعاملوا على قدم المساواة ، ومن 

يكونون في وضع مماثل يجب أن يعاملوا بنفس 

المعاملة. وبعبارة أخرى، فإن األشخاص المتماثلين، 

يستحقون المعاملة نفسها. هذا هو المعروف باسم 

 المساواة الشكلية. 

المتماثلين، يستحقون "ومع ذلك، فإن المفهوم 

به مشاكل متأصلة عندما توجد " المعاملة نفسها

فكما أن الرجال والنساء مختلفون . اختالفات
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بيولوجيا، ويختلفون فى أوضاعهم االجتماعية، فإنه 

يكاد يكون من الممكن دائمًا تبرير التمييز بين 

. نسين من خالل التشديد على هذه االختالفاتالج

المتماثلين، يستحقون المعاملة "في هذه الحاالت، 

وقد ثبت في بعض األحيان إلى أن تكون " نفسها

 . أداة غير عملية

على سبيل المثال، في سوق عمل تمييزى بين 

الجنسين، أثبت النضال من أجل المساواة في األجر 

في هذه السوق، تقبل . نالبعيد الم) وما زال(للنساء 

النساء كفئة مختلفة من العاملين، في تبرير للتمييز 

 . ٥فى العمل واألجر

غير " المتماثلين، يستحقون المعاملة نفسها"لذلك، 

كافية كمنطلق لتحقيق المساواة ألننا يمكن أن نجد 

 . دائما اختالف لتبرير المعاملة التمييزية

ة الناس بالمثل هذا ال يعني، مع ذلك، أن معامل

ما  فأحياناً . سوف ال يؤدى بالضرورة إلى المساواة

تكون معاملة الناس بالمثل هى معاملة تمييزية، 

وأحيانًا ما تكون معاملتهم معاملة مختلفة هي 

فعلى سبيل المثال، أن التعامل مع . معاملة تمييزية

الشخص المعاق جسديًا والشخص القادر بالمثل قد 

في أوقات أخرى . ز ضد المعاقيؤدى إلى التميي

معاملتهم بشكل مختلف ينتج عنه تمييز ضد 

 . المعاق

وعلى نحو مماثل، فأحيانًا ما تكون معاملة النساء 

والرجال بالمثل تمييزًا، وأحيانًا ما تكون معاملتهم 

 . على نحو مختلف تمييزاً 

 المساواة الجوهرية

 أشكال التمييز اتفاقية القضاء على جميع"تعرف 

، أي ".. التمييز ضد المرأة بأنه مفهوم " ضد المرأة

تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس 

ويكون من آثاره أو أغراضه إضعاف أو إبطال 

االعتراف أو التمتع أو الممارسة من قبل النساء، 

بغض النظر عن حالتها االجتماعية، على أساس 

وق اإلنسان المساواة بين الرجل والمرأة، بحقمن 

والحريات األساسية في المجاالت السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في 

 ."أي مجال آخر

في التصدي لقضية المساواة، تتناول االتفاقية أوًال 

المساواة القانونية الشكلية بالمطالبة بالمساواة في 

ومع ذلك، إذا ما . المعاملة بين الرجل والمرأة

طرحت المساواة في المعاملة نتائج متفاوتة، فإن 

القانون ينبغي أن ينظر فى ضمان تكافؤ الفرص 

 ،وٕازالة الحواجز التي تحول دون تقدم المرأة

ويشار عمومًا إلى . وهذه تسمى المساواة الجوهرية

المساواة الجوهرية على أنها المساواة في الحصول، 

 .٦في النتائج والمساواة في الفرص، وكذلك المساواة

وللوضع غير المتساوي للمرأة أيضا العديد من 

األسباب المعقدة المتأصلة في العادات والتقاليد 
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وتحقيق المساواة بين الجنسين . والتحيزات القائمة

يتطلب تغييرًا في الهياكل المؤسسية والتحيز 

المنهجي من أجل تيسير التعبير عن قدرات النساء، 

ى المشاركة الكاملة للمرأة في األمر الذي سيؤدي إل

 .المجتمع

II . األحداث المعجلة بضرورة تشريع بالمساواة

 بين الجنسين

بياتريس فرنانديز ضد سيستم بنربانغان  .١

  ٧ماليزيا

كانت . وقائع القضية بإيجاز هي على النحو التالي

تعمل مضيفة طيران على الخطوط " بياتريس"

ي بين شركات ووفقا لعقد جماع. الجوية الماليزية

، والذي ينطبق ١٩٨٨الطيران واتحادها في عام 

على حالة بياتريس الوظيفية، كان مطلوبًا من 

بياتريس أن تستقيل إذا ما أصبحت حامًال؛ وعدم 

وعندما . االلتزام يمكن أن يؤدى إلى فصلها

أصبحت بياتريس حامًال، طلبت شركة الخطوط 

أن بياتريس إال . الجوية الماليزية منها االستقالة

، أنهت شركة الطيران ١٩٩١في عام و . رفضت

 . خدمات بياتريس

تقدمت بياتريس إلى المحكمة بدعوى العتبار 

فصلها باطل والتصريح ببطالن أحكام العقد 

الجماعي التي تطالبها بأن تستقيل عندما تصبح 

حامًال، وأن عدم التزامها بذلك يمكن الشركة من 

 . إنهاء خدماتها

أمام " بياتريس"وقت الذي بحثت فيه قضية بحلول ال

المحاكم، كانت التعديالت الدستورية التي تحظر 

 . التمييز على أساس الجنس قد تم تمريرها

كانت مادتان في الدستور االتحادي الماليزي 

 تقرر، ) ١(٨المادة . تتعلقان بالموضوع المثار

جميع األشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق "

، )٢(٨، بينما المادة "مساواة في حماية القانونفي ال

باستثناء ما هو مرخص "بصيغتها المعدلة، تقرر، 

به صراحة بموجب هذا الدستور، ال يجوز التمييز 

بين المواطنين فقط على أساس من الدين، أو 

العرق، أو النسب، أو مكان الوالدة، أو النوع، أو 

ي منصب الجنس في أي قانون أو في التعيين في أ

أو وظيفة تحت سلطة عامة أو في إدارة أي قانون 

يتعلق باقتناء أو احتجاز أو التصرف في ملكية أو 

فى إنشاء أو ممارسة أي تجارة، أو أعمال تجارية، 

 ".أو مهنة، أو حرفة أو وظيفة

المستوى : قضيتها على مستويين" بياتريس"تناولت 

ها األول، أن العقد الجماعي كان تمييزيًا  ضد

وكان المستوى الثاني، أن األحكام . لكونها امرأة

 . التمييزية في العقد الجماعي غير دستورية

  هل تعرضت بياتريس للتمييز؟) أ(
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وقالت . أجابت محكمة االستئناف على هذا سلباً 

نحن ال نعتقد أنه يمكن القول أن "... المحكمة، 

من الجدول األول من العقد الجماعي ) ٣(٢المادة 

ييزية، تمامًا مثلما أنه ال يمكن منطقيًا أن يقال أن تم

نص القانون يعطي إجازة األمومة للمرأة فقط  تمييزًا 

  ٩."ضد الرجال

إن "... وأيدت المحكمة االتحادية هذا االستنتاج، 

بحسب " المتطلبات الوظيفية لمضيفات الطيران

تختلف تمامًا عن تلك التي للمرأة في "المحكمة، 

ونحن نأخذ بذلك مالحظة قضائية ... مهن أخرى

أن طبيعة العمل تتطلب من مضيفات الطيران 

العمل لساعات طويلة، وغالبًا ما تحلق عبر مناطق 

كما يكون عليها أداء الكثير من . زمنية مختلفة

ومن . المشي على متن الطائرات المحلقة في الجو

". المؤكد أنه ليس مكانًا لتواجد للنساء الحوامل به

ال يمكن لصاحبة الدعوى أن تقارن نفسها مع "و

العاملين األرضيين أو مع كبيرة المضيفات حيث  

 ."لم يتم توظيفهم في نفس فئة العمل

أن أيدينا مقيدة، "... وقالت المحكمة أيضًا، 

من ) ١(وضمانات الحماية المتساوية في الفقرة

، لذلك تمتد فقط إلى األشخاص في نفس ٨المادة 

ى تعترف بأن جميع األشخاص بالطبيعة، وه. الفئة

والتحصيل والظروف واالحتياجات المتنوعة 

لمختلف فئات األشخاص، غالبًا ما يحتاجون 

وبغض النظر عن الطريقة التي . معاملة مستقلة

من الدستور االتحادي،  ٨نحاول بها تفسير المادة 

فإننا نستطيع فقط أن نصل  إلى استنتاج مفاده أنه 

 ". أنه ال توجد مخالفة  من الواضح

 المقارنة) ب(

ومن الغريب أن المقارنة التي أثيرت أمام المحكمة، 

والتى تم تبنيها بشكل أساسي من جانب المحكمة 

لتحديد ما إذا كان قد " بياتريس فرنانديز"في قضية 

حدث تمييز، لم تكن بين رجل وامرأة، بل بين 

 . مضيفة وكبيرة مضيفات

يستمد معقوليته من صعوبة وهذا الخيار ربما 

ففي . صياغة مقارنة فيها حالة الحمل ألحد الذكور

حالة الحمل، أثبت البحث عن مقارنة مع الذكور 

فالحمل هو . دائما صعوبته، إن لم يكن مستحيالً 

وظيفة اجتماعية، والتي ال يمكن أن تقوم بها إال 

النساء، ليست هناك مقارنة مع الذكور، وليس هناك 

 . ي وضع مماثل من الذكورمعادل ف

وربما كانت هذه الصعوبة هى التي دفعت 

المحامين وكذلك القضاة لمقارنة بياتريس ليس 

بمضيف طيران ذكر، ولكن بكبيرة مضيفات من 

وقد يكون غياب المقارن هو ما أرغم  . اإلناث

المحكمة كذلك على استنتاج أن مضيفات الطيران 

مال التي تتطلب من اإلناث هن فئة منفصلة من الع

 . معاملة منفصلة
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ومع االحترام الواجب، فقد تداولت المحاكم في 

اختصاصات قضائية أخرى قضية التمييز على 

قارن القضية الماليزية . أساس الحمل بشكل مختلف

 من خالل مجلس للتحقيق 

 RSBCبموجب قانون حقوق اإلنسان السابق، 

1979, c. 186في قضية زارانكين ، Zarankin 

 ٥،  Johnstone )١٩٨٤(ضد  جونستون 

CHRR D/2274 في ،p. D/2276 . . . حيث

صاحب العمل أن :. . . صرح المجلس بما يلي 

الذي يختار بعض من موظفاته فقط للتحرش 

الجنسي بينما ال يتحرش بأخريات من الموظفات 

هو تمييز بسبب الجنس، ألن التحرش يؤثر سلبا 

 . ١١"على مجموعة واحدة دون أخرى 

، يمكن القول أنه بروكسبتبنى الحجج والبراهين في 

بينما أن كًال من الرجل والمرأة يمكن أن يصبحا 

والدين، فإن طبيعة أن يصبح كل منهما والدًا 

ففي هذه الحالة، نحن أمام . مختلفة عن اآلخر

مصطلح تعاقدي يبحث في االختالفات بين الناس 

. االختالفويعاقب مجموعة من الناس بسبب هذا 

وهكذا بموجب االختبار المنصوص عليه في 

، فإن تصرف شركات الطيران  يشكل تمييزا بروكس

 . بين الجنسين

في رفض حجة صاحب عمل آخر، بإدعاء أن 

فصل الموظفة الحامل لم يكن بسبب الحمل ولكن 

نظرًا لعدم قدرتها على العمل، محكمة العدل 

ة ويب في ظروف مثل ظروف السيد"األوروبية، 

تلك، فإن إنهاء العقد لفترة غير محددة ألسباب 

تتعلق بحمل المرأة ال يمكن تبريره في ضوء حقيقة 

أنها قد منعت، على أساس مؤقت بحت، من أداء 

  ١١''.العمل الذى كانت منوطة به

وبما أن نظرية المساواة تتطلب أال يكون هناك 

تمييز ضد أحد بسبب اختالفه، فإنه يعترف بالمثل 

بأنه ما لم توضع أحكامًا خاصة للحمل مثل 

استحقاقات الوالدة، فإن النساء سيعانين من خسارة 

 . للدخل، ويتحملن أيضا نفقات إضافية

وحقيقة أن استحقاقات األمومة غيرمتاحة للرجال 

ليست تمييزية بما أن المساواة هى أال يضار أحد 

 . بسبب اختالفاته

 التأثير الرأسي للدستور ) ج(

ا هو تأثير الضمان الدستوري بالمساواة بموجب م

 القانون، وحظر التمييز على أساس النوع؟

كتاب  -بعد الحصول على الموافقة-نقُال عن 

دراسى هندي في القانون الدستوري، قالت محكمة 

مفهوم "أن " بياتريس فرنانديز"االستئناف في قضية 

الحق األساسي ينطوي على تدخل للدولة، وأنه حق 

كفله الدولة لحماية الفرد ضد انتهاك تعسفي لهذا ت

وعندما يكون االنتهاك من . الحق من جانب الدولة

جانب فرد آخر، يجوز للفرد المتضرر أن يلجأ 
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للوسائل الشرعية بموجب القانون الخاص، ولكن 

 ١٢''.الوسائل  الدستورية لن تكون متاحة

وقد تأكد هذا من قبل المحكمة االتحادية، وهى 

 . على محكمة في ماليزياأ

لقد وجدنا أنه من غير الممكن ببساطة مد نطاق "

من الدستور االتحادي لتغطية العقود  8المادة 

وحتى . الجماعية مثل ذلك العقد موضوع القضية

من الدستور االتحادي، على  8نستحضر المادة 

المدعية أن  تثبت وجود قانون ما أو إجراء تمييزي 

ذية ضدها بما ينكر عليها حقوقها من السلطة التنفي

فالقانون الدستوري، كفرع . بموجب المادة المذكورة

من القانون العام يتناول فقط انتهاكات حقوق الفرد 

من قبل المشرع أو السلطة التنفيذية أو أي من 

بأحكامه والقانون الدستوري ال يشمل . وكاالتها

الموضوعية أو اإلجرائية انتهاكات حق الفرد 

 ١٣.قانوني من قبل فرد آخرال

ولقد سمي التفسير الممنوح من قبل المحاكم 

" التأثير الرأسي"الماليزية حول التأثير الدستورى 

والذى يشترط أساسُا بأن القانون الدستوري، كفرع 

من القانون العام يتناول فقط انتهاكات حقوق الفرد 

وحيث تنتهك حقوق فرد . من قبل سلطة عامة

فرد خاص آخر، فإن القانون خاص من قبل 

لن يأخذ علماُ ) الموضوعي أو اإلجرائي(الدستورى 

ينطوى على تدخل " الحقوق األساسية"فمفهوم . بذلك

 ١٤. للدولة

ولقد جرى تبنى النظرة المقابلة حول التأثير 

فيشاكا "الدستورى في القضية الهندية الشهيرة لـ 

هذه رفعت . ١٥"راجاشان وأورز"ضد والية " وأورز

القضية بعد ادعاء باغتصاب جماعي وحشي 

 .ألخصائية اجتماعية في قرية راجاشان

كانت قضية فيشاكا عمًال طبقيًا من قبل ناشطين 

اجتماعيين ومنظمات غير حكومية سعت إلى 

فقد . لتركيز االهتمام على المساواة بين الجنسين

كشف ادعاء االغتصاب هذا عن الحاجة الملحة 

مخاطر التي تتعرض لها المرأة إلى الحد من ال

وكان الهدف من اإلجراءات القانونية هو . العاملة

منع التحرش الجنسي للنساء العامالت في جميع 

أماكن العمل من خالل معالجة قضائية، لملء 

وهنا أعطت المحكمة . الفراغ في التشريعات القائمة

 : العليا الهندية معنى واسع للضمانات الدستورية

ة تحرش جنسي المرأة في مكان العمل كل حادث

المساواة بين ... ينتج عنها انتهاك للحقوق األساسية

الجنسين تشمل الحماية من التحرش الجنسي، 

والحق في العمل بكرامة، وهذا معترف به عالمياُ 

ولقد تلقى الحد . كأحد حقوق اإلنسان األساسية

. األدنى المشترك لمتطلبات هذا الحق قبوُال عالمياُ 

االتفاقيات والمعايير الدولية، لها أهمية ولذلك فإن 

كبيرة في صياغة المبادئ التوجيهية لتحقيق هذا 
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معنى ومضمون الحقوق إن ... . الغرض

األساسية المكفولة في دستور الهند هو من 

االتساع الكافى ليشمل جميع جوانب المساواة بين 

الجنسين بما في ذلك منع التحرش الجنسي أو 

 ) التشديد بواسطة المؤلف(."عتداء الجنسياال

حالة من القلق " بياتريس فرنانديز"ولقد أثارت قضية 

بشأن التطبيق الضيق للحظر الدستوري ضد التمييز 

" بياتريس فرنانديز"لقد وضعت . بين الجنسين

السابقة التي، لم ترسخ فقط التأثير الرأسي 

ٕانما للضمانات الدستورية في القانون الماليزي، و 

 . رسخت أيضا الفهم الضيق والحرفي للتمييز

 تقليد القانون العام ) د(

الفقه من العديد من بلدان القانون العام، وهو تقليد 

تشترك فيه ماليزيا، يوضح أن الدول تطور من الفقه 

فيها نحو االحترام الشديد لحقوق اإلنسان ومعايير 

ام حقوق اإلنسان الدولية، باستخدام القانون الع

 . نفسه، بدًال من الدستور، كمصدر له

وتعرف دولة القانون العام من خالل درة القضاة 

ليس فقط على تفسير التشريعات ولكن لصنع 

ففي الهند، واستراليا والمملكة المتحدة . القانون

وهونج كونج، اعتمد القضاة على هذا التقليد 

 ١٦.إلعالن مبادئ حقوق اإلنسان

ان، وضعت المحاكم في بعض من هذه البلد

وأعلنت حقوق اإلنسان األساسية لتكون متأصلة في 

 . القانون العام، دون الرجوع إلى الوسائل البرلمانية

بعض الحقوق متأصلة وأساسية للمجتمع "

واالتفاقيات والدساتير . الديمقراطي المتحضر

ومشاريع قوانين الحقوق وما شابهها تستجيب 

 . ١٧»اباالعتراف بها بدال من وضعه

مجرد فرصة " بياتريس فرنانديز"لم تكن قضية 

ضائعة للمحاكم الماليزية لتتبنى فهما أكثر معاصرة 

للمساواة بين الجنسين واألثر الدستوري، وٕانما كانت 

أيضا فرصة ضائعة للمحاكم الستكشاف البعد الذى 

كان يمكن استغالل القانون العام عنده كمصدر 

 . للحقوق األساسية 

اقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد اتف. ٢

 ) CEDAW(المرأة 

بالتزامن مع المؤتمر العالمي الرابع عن النساء، 

القضاء على  قامت ماليزيا بالتصديق على اتفاقية

في  ١٨جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع تحفظات 

 . ١٩٩٥عام 

تعلن : "ولقد نصت التحفظات األصلية على ما يلى

يا بأن انضمام ماليزيا يخضع للفهم بأن حكومة ماليز 

أحكام االتفاقية ال تتعارض مع أحكام قانون الشريعة 

وبذلك، فإن . اإلسالمية والدستور االتحادي لماليزيا

حكومة ماليزيا ال تعتبر نفسها ملزمة بأحكام المواد 
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من االتفاقية )  و( ٢و ) أ( ٥و) ب( ٧و ٩و  ١٦

، تفسر ماليزيا ١١ وفيما يتعلق بالمادة. المذكورة

أحكام هذه المادة على أنها إشارة إلى حظر التمييز 

 ." على أساس المساواة بين الرجل والمرأة فقط

، سحبت حكومة ١٩٩٨فبراير  -شباط ٦في يوم 

 ماليزيا تحفظها فيما يتعلق بالمواد

 2(f), 9(1), 16(1)(b), 16(1)(b), 16(1) 

(e)  (1)16و(h) . بااللتزام  ماليزيا أيضاوتعهدت

ومع ذلك لم  ،بإعادة النظر في التحفظات األخرى

 . يتم حتى اآلن سحب التحفظات المتبقية

وعلى الرغم من أن الحكومة الماليزية قد صدقت 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  على اتفاقية

، فما زالت ١٩٩٧، في عام )CEDAW(المرأة

المحاكم هناك الحاجة لجعلها تدخل حيز التنفيذ في 

والتشريعات العتماد االتفاقية هى أمر بالغ . المحلية

األهمية ألن ماليزيا تمارس نظامًا قانونيًا مزدزجًا 

في أن أي معاهدة دولية تبرمها ماليزيا، ليست ذاتية 

وٕانما يتطلب هذا قانونًا يتم تمريره في . التنفيذ

 .القانون الوطني لسريان االلتزامات الدولية المبرمة

 

 النظام القانوني المزدوج ) أ(

ال تعتبر المعاهدة جزءًا من القانون الماليزي المحلي 

. ما لم، وحتى يتم تمريرها كتشريع من قبل البرلمان

على الرغم من أن هناك نوافذ صغيرة قد انفتحت 

حيث أشارت المحاكم الماليزية إلى التزامات 

 ، وهذا ما زال١٩المعاهدة الدولية لحقوق اإلنسان

بعيدأ كل البعد عن إنفاذ المحاكم الفعلي اللتزامات 

 . المعاهدة

العديد من دول القانون العام فى اعتناق وتتشارك 

وفي حين أن المبدأ مثير . نظامًا قانونيًا مزدوجاً 

لإلعجاب، في أنه يحمي الناس والبرلمان من 

إجراءات السلطة التنفيذية، في مسائل حقوق 

ج المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، فإن عدم إدرا

اإلنسان في القانون المحلي يعني أن معاهدات 

حقوق اإلنسان ال يمكن أن تعمل بوصفها مصدر 

لهذا السبب، كانت . مستقل لحقوق وحريات الفرد

هناك جهود في دوائر اختصاص قضائية أخرى 

للعبث باآلثار المترتبة على نظرية النظام القانوني 

عندما يتعلق األمر بحقوق المزدوج، وال سيما 

 . اإلنسان

ويمكن أن نجد إشارة أخرى إلى ذلك في قضية 

. ٢٠ضد والية راجشتان وآخرين" فيشاكا وأورز"

فحسبما صرحت المحكمة العليا في الهند، فإن 

. استقالل القضاء يشكل جزءًا من نظامنا الدستوري"

واالتفاقيات والمعايير الدولية يجب تداولها من قبلهم 

ي حالة عدم وجود قانون محلي يسد الفراغ فى هذا ف

النطاق، وعندما ال يكون هناك تناقض بينهما، وأن 
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والمحكمة . يكون هناك فراغ في القانون المحلي

العليا في استراليا في قضية وزير الهجرة والشؤون 

قد اعترفت بمفهوم  Teoh٢١" تيوه"اإلثنية ضد 

لة عدم وجود التوقعات المشروعة لمراعاتها في حا

نصًا تشريعيًا مخالفًا، حتى في عدم وجود قانون 

في ضوء ما ورد . للحقوق في دستور استراليا

أعاله، وعدم وجود قانون صادر لينص على التنفيذ 

الفاعل لحق من حقوق اإلنسان األساسية للمساواة 

بين الجنسين والضمان ضد التحرش الجنسي في 

ئ التوجيهية أماكن العمل، فإننا نضع المباد

والمعايير المحددة فيما يلي لمراعاتها في جميع 

أماكن العمل أو غيرها من المؤسسات، حتى يسن 

 ." تشريع لهذا الغرض

وقضية تيوه  Vishaka بأخذ قضية فيشاكا 

Teoh ٢٢االسترالية المنظورتان فى المحاكم ،

كسوابق مقنعة، فمن الممكن القول بأن لدى تصديق 

القضاء على جميع أشكال  فاقيةماليزيا على ات

نشأ توقع له ما  ،)CEDAW(التمييز ضد المرأة

يبرره بأن الحكومة سوف تراعى وتعمل على إنفاذ 

حقوق اإلنسان األساسية للمساواة بين الجنسين، 

ويمكن . بـوجود أو بدون وجود تشريعات محلية

للمحاكم حينئذ أن تعلن أن الحقوق الواردة في 

على جميع أشكال التمييز ضد القضاء  اتفاقية

حسب ، نافذة وسارية المفعول )CEDAW(المرأة

 . مقتضى الحال محليًا فى ماليزيا

 قانون المعاهدات ) ب(

على أية حال، هناك مبدأ راسخ في القانون الدولي 

بأنه بمجرد أن تصدق دولة على معاهدة دولية، 

تكون الدولة ملزمة بتنفيذ أحكام المعاهدة بنية 

سواء ما إذا كان إدراج المعاهدة في . ٢٣حسنة

القانون المحلي قد يغير التزام الدولة على الصعيد 

 .  ٢٤الدولي

 

III .تشريع المساواة بين الجنسين فى ماليزيا 

تشير السوابق القانونية في ماليزيا بشكل قاطع إلى 

إال . أن تشريعات المساواة بين الجنسين أمرًا حتمياً 

يزية ال زال عليها أن تأخذ علمًا أن المحاكم المال

بالتطورات القضائية القانونية في دول أخرى مثل 

التأثير األفقي للدستور، والمساواة الموضوعية، 

والتوقعات المشروعة لسهولة حصول المواطنين 

على ضمانات لحقوق اإلنسان بموجب المعاهدات 

الدولية المصدق عليها، فضًال عن مركزية حقوق 

وعدم التمييز في الفقه ما في ذلك المساواة اإلنسان ب

 . القانوني الوطني

وعالوة على ذلك، عند النظر في تقرير الحكومة 

 اتفاقيةالماليزية في الدورة الخامسة والثالثين للجنة 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

، أكدت اللجنة ٢٠٠٦في عام  )CEDAW(المرأة

ن جديدة موجهة على أن ماليزيا بحاجة إلى قواني
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خصيصا إلى القضاء على التمييز على أساس 

الجنس والنوع، وأوصت بآلية على مستوى الدولة 

 . المرأة الماليزيةللضمان الكامل بأن تنشأ حقوق 

 

ولكن قبل البدء في تشريعات جديدة، فإنه مما 

يستحق الذكر أن يأخذ في االعتبار المناخ السياسي 

 . ة بالفعل في ماليزيااضافة إلى اآلليات القائم

 اإلرادة السياسية والدين 

لم يتم تمييز النوع االجتماعي بشكل بارز على 

على العكس من ذلك، . الساحة السياسية في ماليزيا

كانت السياسات العنصرية أو العرقية هى الركيزة 

وبعد خمسين . األساسية لسياسة ما بعد االستقالل

حزاب السياسية عامًا من االستقالل، ال زالت األ

منقسمة حول الخطوط العرقية واإلثنية، ولم يكن 

هناك بالكاد أي تغيير ملموس بعيدا عن السياسات 

 .٢٥اإلثنية/ العرقية

كما جرى تعقيد الخطاب حول النوع االجتماعي،  

بسبب التفسيرات الدينية المحافظة التي تشكل 

 الطبقة التالية من سياسات الهوية، التي غالبًا ما

تعمل على تلوين الحجج ضد المساواة بين الجنسين 

ولقد أدت سياسات المسلمين من . بشكل انحيازي

، فى تزامن مع صعود اإلحياء ٢٦أصول ماليوية

الديني على الصعيد العالمي، إلى تصاعد تحديات 

سياسية وقانونية وأيديولوجية لشرعية مطالبات المرأة 

الدين من أجل المساواة في محيط الثقافة و 

 . االسالميين

وعلى الرغم من أن هذا التفسير المحافظ قد تعرض 

لتحديات من أصوات داخل وخارج الدين، فإنه مع 

ذلك كان له تأثير كبير في أوساط العديد من رجال 

 . الدولة المتدينين

وال زال هناك القليل من المسلمين الذين ينكرون أن 

ز وحماية اإلسالم يدعم العدالة، إضافة إلى تعزي

 . حقوق المرأة

لقد اكدت رئيسة المحكمة فى ماليزيا، القاضية 

، "تان سري سيتى نورما يعقوب"المتقاعدة، المبجلة 

فى كلمتها االفتتاحية، على العالقة بين اإلسالم، 

 :والعدالة والمساواة، قالت

أنه لفى اعتقادى أن اإلسالم يمنح المرأة حقوقًا "

ثل كثير من المسلمين، وم.... متساوية مع الرجل

أنا ال أؤمن بأن اإلسالم، الذي يرفض الظلم ، 

. يعامل النساء بأي شكل أقل مما يعامل الرجال

والنساء، مثل الرجال هم نواب األوصياء على 

األرض، وعلى قدم المساواة في نظر اهللا، وٕانها لمن 

مسؤوليتنا الجماعية أن نضمن أن تنعكس مبادئ 

  ٢٧".في قوانينناالعدالة والمساواة 

، عندما أصبح ٢٠٠٣أكتوبر  -في تشرين األول

رئيسًا للوزراء، اعتنق " داتو سري عبد اهللا بدوي"
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نهجُا باإلسالم يركز على عشرة مبادئ أساسية، 

كان واحدًا منها يركز على حماية حقوق األقليات 

 ٢٨.والنساء

والذي هو أصيل ومتجذر في التقاليد، إضافة إلى "

حيث ال تشعر المرأة "و " نى، وعادل ورحيمأنه إنسا

بأن البيانات التي تصف اإلسالم بأنه دين العدل 

والرحمة، هي في الواقع تخاطب النساء مع وجود 

 ٢٩".عن قصد أو عن غير قصد -استثناءات

تتلقى المرأة اهتمامًا محددًا ألنني " وأوضح عبد اهللا،

د أعتقد بأنه على الرغم من حقيقة أن النساء ق

أصبحن في أجزاء كثيرة من العالم أكثر تحررًا، 

والمرأة في العديد من الدول اإلسالمية ال تزال 

إال اننى أجد أنه من . مهمشة ومميزًا  ضدها

، الوضع الذى ]النساء لم تنل... [المؤسف جدا أن

 ٣٠."يستحقونه، من حيث الحقوق والمساواة والعدالة

سير التقدمي وبينما يظهر عبد اهللا كمناصر للتف

لإلسالم، بل وحتى يشكك فى قابلية تطبيق المبادئ 

القانونية اإلسالمية المزعوم بأنها النهائية والكاملة 

سنة مضت في حل المشاكل التي  ١٤٠٠منذ 

تواجه المجتمعات اإلسالمية المعاصرة، إال أنه لم 

يحدث تغيير يذكر في تنفيذ القوانين اإلسالمية فى 

لمسلمين، مما يدل مرة أخرى على الحياة اليومية ل

االنفصال بين الخطاب السياسي والتطبيق البرلماني 

 .والبيروقراطي

 القائمةالسياسات واآلليات 

إن أي تشريع بالمساواة بين الجنسين، لكي يكون 

فعاًال، البد أن يتوافر إطارًا أو آلية لتعزيز المساواة 

 . بين الجنسين

مة مجالس على مر السنين، أنشأت الحكو و 

، وأمانات، ومنظمات غير حكومية ٣١استشارية

تابعة للحكومة، ومؤخرًا جدًا، لجنة وزارية بشأن 

المساواة بين الجنسين من أجل المضي قدمًا بقضايا 

 . المرأة

، قامت الحكومة بصياغة السياسة ١٩٨٩وفي عام 

الوطنية المتعلقة بالمرأة كدليل لمشاركة المرأة في 

للتغلب بذلك على التحديات من عملية التنمية 

وفي سادس . خالل القضاء على الفقر، والتعليم

، تم تقديم )١٩٩٥-١٩٩١(خطة وطنية خمسية 

ومع . فصال عن دور المرأة في التنمية للمرة األولى

ذلك، فبينما اعتبرت الخطة الوطنية من النساء 

كموارد اقتصادية حيوية، ففى لهجتها ولغتها، ال 

شكل واضح، إلى أن دور المرأة زالت تنظر، ب

 ٢٣.الحاسم، في تنمية األسرة

 

، أنشأت الحكومة ٢٠٠١يناير -فى كانون الثاني

بعد فترة (@ وزارة لشؤون المرأة، والتي تغيرت الحقا

إلى وزارة المرأة، واألسرة وتنمية ) زمنية قصيرة جدا

 . المجتمع
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ولقد أعلنت الوزيرة، عند تعيينها، عن سياسة تعاون 

ع المنظمات النسائية غير الحكومية لتعزيز قضايا م

ولقد عمل هذا على إيقاظ اآلمال في أن . المرأة

قضايا المرأة ستحظى باألهتمام المركز الذى 

تحتاجه،  لتزود بالطاقة نهجًا أكثر شموًال وتكامًال 

لإلسراع بإتاحة فرصة متساوية للمشاركة الكاملة 

 . االقتصادية لألمةللمرأة في التنمية االجتماعية و 

وتمشيًا مع هذا، أنشأت الوزارة عدة مجموعات 

عمل، لتتبعها عدة لجان توجيهية وطنية، وبعد ذلك، 

والتى كان من بين أعضائها (مجموعات عمل تقنية 

للبحث ) ممثلين للمنظمات النسائية غير الحكومية

في مجاالت االهتمام الرئيسية بما في ذلك 

ولقد كانت اآلليات تعمل في  .اإلصالحات القانونية

البداية، ولكنها توقفت تدريجيًا عن العمل، لتبلغ 

ذروتها في انسحاب المنظمات النسائية غير 

 . الحكومية من هذه اآلليات

كما وشكلت أيضا لجنة وزارية بشأن المساواة بين 

الجنسين من قبل مجلس الوزراء لتقديم المشورة 

األنشطة المتعلقة  للحكومة بشأن السياسات ومراقبة

 . بالمرأة والتنمية األسرية

، تم تشكيل تجمع برلمانى بشأن ٢٠٠٤في عام 

ولكن،  كما صورت الضجة . المساواة بين الجنسين

مايو -بسبب التعليقات الجنسية للبرلمانيين فى أيار

، تغلبت االنتماءات السياسية على ٢٠٠٥ من عام

 ٣٣.قضايا المساواة بين الجنسين

شئت أيضا لجنة لحقوق اإلنسان في إطار كما أن

وكانت . ١٩٩٩قانون مفوضية حقوق اإلنسان عام 

مهام اللجنة هي تعزيز حقوق اإلنسان، وتقديم 

المشورة، والمساعدة وتقديم التوصيات إلى الحكومة، 

وفيما يتعلق . إضافة إلى التحقيق في الشكاوى

بسلطاتها فى االستفسارات، فوضت اللجنة بسلطة 

ستعالم وليست سلطة إلزام حضور الشهود أو اال

كما لم تفوض . الحصول على الوثائق في تحقيقاتها

على أن يقدم تقريرًا سنويًا . الجنة بقوة تفعيل نتائجها

إلى البرلمان كل عام، ولكن البرلمان لن يكون ملزمًا 

بوضع هذا التقرير فى جدوله أو ملزم أن يناقشه، 

قارير اللجنة وتوصياتها لم مما نتج عنه أن أيًا من ت

 . يتم مناقشتها من قبل البرلمان

، اعتمدت الحكومة ٢٠٠٤أغسطس  -في آب

للمرأة في مستويات %  ٣٠سياسة تخصيص نسبة 

ومع ذلك، حتى . صنع القرار في القطاع العام

وال األحزاب . اآلن، فإن هذه السياسة ال تزال لم تنفذ

لتى فى السياسية التى فى الحكم  وال تلك ا

المعارضة قد بلغت نسبة النساء فى قوائم مرشحيها 

وزارة المرأة، ولقد كلفت % .  ١٥لالنتخابات نسبة 

واألسرة وتنمية المجتمع في الوقت الحاضر البحوث 

الوطنية على تحليل وتقديم توصيات حول افضل 

الممارسات والطريق إلى األمام بالنسبة لهذه 
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 . السياسة

ة،أنشأت حكومة ماليزيا معهد على الساحة الدولي

، لتمكين المرأة )NAM(حركة عدم االنحياز 

)NIEW ( في كواال لمبور، ذوالوظائف المختلفة بما

في ذلك توفير التدريب على تمكين المرأة والمساواة 

بين الجنسين للمشاركين من دول حركة عدم 

ولقد تزامن إنشاء معهد حركة عدم . االنحياز

مع استضافة ) NIEW(لمرأة االنحياز لتمكين ا

في ) NAM(ماليزيا الجتماع حركة عدم االنحياز

 . ٢٠٠٦عام 

وعند افتتاح المعهد، ألقى عبد اهللا بدوي، رئيس 

وزراء ماليزيا كلمة ملهمة وطموحة، داعيًا كل دول 

حركة عدم االنحياز باتخاذ خطوات ثابتة واضحة 

مية، لتحقيق رؤية اإلنسانية للمساواة والسالم والتن

يحتاج األمر قدرا كبيرا من " ومذكرا اياهم بأن

الشجاعة األدبية والثبات لتكون قادرا على تحدي 

المعتقدات المجتمعية المعتنقة منذ فترة طويلة 

وعميقة الجذور، حول دور المرأة في المجتمع، 

وخاصة إذا ما استشهد بالدين باعتباره السبب 

 ." الرئيسي الستعبادهن

بة ماليزيا في ترك تراث برئاستها وحقيقة أن رغ

لحركة عدم االنحياز قد دفعها التخاذ موقف معياريا 

بشأن المساواة بين الجنسين، حتى ولو كان هناك 

على المستوى الوطني، معارضة وتحديات تواجه 

 . تحقيق المساواة بين الجنسين

 التشريع المقترح للمساواة بين الجنسين 

ارة إلى الدستور باعتباره في حين أنه من المهم اإلش

مصدرًا لحماية حقوق وحرية الفرد، كما ظهر في 

، فالدستور في حد ذاته ال "بياتريس فرنانديز"قضية 

فال المحاكم . يوفر حماية كافية للمرأة ضد التمييز

وال الحكومة فى ماليزيا قد ألزمت نفسها من الناحية 

عن القانونية بضمان حماية المرأة من أو تعويضها 

 . التمييز على أساس النوع االجتماعي

وفي ظل هذه الظروف، ال بد من صدور تشريع 

وينبغي تنفيذ المساواة في . للمساواة بين الجنسين

كل من مجالى القطاع العام والخاص من خالل 

قوانين شاملة، مع وسائل فعالة القتصاص الحقوق 

وعلى تشريع المساواة بين الجنسين . إذا انتهكت

ترح التوضيح على نحو ال لبس فيه أن الهدف المق

من المساواة بين الجنسين يجب أن يكون قابل 

   . للتطبيق في جميع الظروف

وهذا التشريع البد، في إصداره، أن يولى اهتماما 

خاصا لمعالجة القضايا القانونية التي أثيرت في 

، فضًال عن استباق أي "بياتريس فرنانديز"قضية 

ة إلى مصادر خارجية للتخفيف من محاولة لإلشار 

 . تأثير وغرض هذا التشريع

ومن بين االهتمامات التي يجب تناولها، تعريف 

وفهم المساواة بين الجنسين، على الصعيدين 
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تكافؤ الفرص، وفى الوصول (الشكلى والموضوعى 

كما البد من إعطاء اهتماما ). إليها وفى النتائج

باشر وغير خاصا لتعريف كل من التمييز، الم

كما والبد من تعريف التمييز نفسه بعبارات . المباشر

عامة، والبد من استبعاد النصوص الخاصة بشأن 

الحمل والوالدة والرضاعة الطبيعية من تعريف 

  ٣٤.قانونيال غير التمييز

–والبد لهذا التشريع من جعل التمييز غير قانوني 

إن كان على أساس النوع االجتماعي،  -صراحة

ض النظر عما إذا كان الجنس يشكل األساس بغ

الوحيد للتمييز أو غير ذلك، وبصرف النظر عما 

ويجب أن . إذا كان التمييز مباشر أو غير مباشر

تنطبق هذه الحماية بغض النظر عن هوية مرتكب 

 . جريمة التمييز هذه

القضاء على  والبد لهذا التشريع من انتهاج اتفاقية

 )CEDAW(المرأة جميع أشكال التمييز ضد

ومنحها قوة القانون في ماليزيا، ولهذا الغرض، البد 

. من تفسير القانون وفقا ألحكام هذه االتفاقية

واليمكن لتشريع المساواة بين الجنسين االشارة إلى  

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  اتفاقية

ولكنه البد بالفعل أن يقرر على ، )CEDAW(المرأة

لغرض من هذا التشريع هو اعتماد نحو قاطع أن ا

القضاء  وتنفيذ األحكام المنصوص عليها في اتفاقية

 . )CEDAW(على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ال يمكن تقييد تطبيق قانون المساواة بين الجنسين 

بناًء على معتقدات مجتمعية، حتى وٕان استشهد 

ويدعم هذا . بالدين كسبب لمثل هذه المعتقدات

للدين كمبرر لرفض المساواة بين الجنسين الرفض 

العديد من المفكرين والعلماء الدينيين التقليديين 

وعند البت بين اآلراء المتعارضة، من . والمعاصرين

المهم أن نأخذ في االعتبار أن معظم الفلسفات 

وعالوة . الدينية تدعم العدالة والمساواة واإلنصاف

ن المذاهب على ذلك، فقد وجدت العديد من بلدا

الدينية المختلفة الوسائل للتوفيق بين العرف والدين 

 . والمساواة بين الجنسين

والبد أن ينص هذا التشريع أيضًا على اتخاذ 

اجراءات خاصة مؤقتة لتسهيل تحقيق هدف 

المساواة بين الجنسين عندما يتواجد التحيز 

 . المنهجي

تها وقد أثبتت اآلليات السابقة أو الحالية عدم قدر 

والبد من تعيين . على توفير المساواة بين الجنسين

آلية وطنية ديناميكية، ومستقلة وفعالة مثل مفوضية 

والبد . المساواة بين الجنسين لضمان حقوق المرأة

لهذه اآللية من الشفافية واالستقاللية وخلوها من 

ويجب أن يخول لهذه اآللية . الهيمنات السياسية

فية على إنفاذ أحكام التشريع بالسلطة والقدرة الكا

وأن تكون مسئولة أمام البرلمان مع األخذ فى 

االعتبار جدولة ومناقشة تقاريرها وتوصياتها فى 
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 .  ٣٦البرلمان

والبد لتشريع المساواة بين الجنسين أن يضمن أيضًا 

على أن هذا التشريع يكون هو الذى يعتد به في 

وف يفيد وهذا س. حالة التعارض مع أي قانون آخر

فى تجنب ضرورة مراجعة وتعديل جميع القوانين 

ومع ذلك، فكما أن هذا التشريع ال يمكن . واللوائح

أن يسود عندما يتعارض مع الدستور االتحادي، 

وهو القانون األعلى لالتحاد، ففي نفس وقت طرح 

تشريع المساواة بين الجنسين، يجب بالمثل طرح 

على الدستور  التعديالت التي البد من إدخالها

االتحادي إلزالة جميع النصوص التمييزية في 

 . الدستور 

 مشروع قانون المساواة بين الجنسين 

في الواقع، أن الجماعات النسائية في ماليزيا قد 

أعدت مشروع أولي للقانون المقترح للمساواة بين 

الجنسين، وهم فى سبيلهم لالنتهاء من وضع 

 . قترحالصيغة النهائية للقانون الم

 . وباختصار، فإن القانون المقترح مقسم لتسعة أجزاء

ويحتوي على اإلجراءات التمهيدية  ،الجزء األول

التي تتضمن سياسة الحكومة المتعلقة بالمساواة بين 

الجنسين والتمييز بين الجنسين، واألهداف األساسية 

لهذا القانون، وتطبيقية المعاهدات الدولية لحقوق 

القضاء على جميع أشكال  سيما اتفاقيةاإلنسان، وال 

والعالقة بين ، )CEDAW(التمييز ضد المرأة

القانون المقترح وغيره من القوانين األخرى في حالة 

التعارض في أن أحكام هذا القانون هى التى يعتد 

 . بها

كما أدرج تعريف واسع عن المساواة، وذلك يتضمن 

للنظريات تعريفًا للتمييز، مع األخذ في االعتبار 

 . القانونية والسوابق القضائية في هذا المجال

ويؤسس لجنة المساواة بين الجنسين  ،الجزء الثاني

والهدف من . مع التأكيد على استقاللية اللجنة

اللجنة هو تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء 

و تتكون لجنة . على التمييز على أساس الجنس

ء مستقلين، وأن المساواة بين الجنسين من أعضا

يكون للجنة نفسها إمكانية الحصول على تمويالت 

ويكون للجنة مهام استشارية، والمتابعة، . قانونية

ويجوز للجنة أن تتدخل أيضا في . والتحقيق

. الحاالت التي تنطوي على التمييز بين الجنسين

وتكون اللجنة مسؤولة أمام البرلمان، وأن تقدم تقريرا 

طتها وتوصياتها إلى البرلمان يتضمن قائمة بأنش

 . ويكون هذا التقرير متاحًا للجمهور. سنويا للنقاش

 . وينظم الموظفين التنفيذيين للجنة الجزء الثالث،

يحدد معنى التمييز والمساواة ليشمل  الجزء الرابع،

والتمييز المباشر . المساواة الشكلية والموضوعية

غير ذات والدافع والمعرفة . وغير المباشر محظور

 . أهمية
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ويناقش هذا الجزء أيضا التحرش الجنسي، وينص 

على اإلعفاءات واالستثناءات حيث ال تشكل حماية 

النساء بسبب الحمل أو الوالدة أو الرضاعة 

الطبيعية وٕاجراءات خاصة مؤقتة تمييزا غير 

 . مشروع

 

. يحظر إيذاء الشاكين والشهود،  الجزء الخامس

أيضًا إقرار التمييز وينص كما يحظر هذا القانون 

على المسؤولية غير المباشرة ألصحاب العمل 

والمديرين للتمييز الذى يرتكبه موظفوهم ووكالئهم 

إال إذا اتخذت االحتياطات المعقولة من قبل أرباب 

 . العمل والمديرين

 

 يحدد إجراءات التحقيق،  الجزء السادس،

ن ينص على التوفيق ألولئك الذي والجزء السابع

يفضلون مثل هذا اإلجراء بشرط اجراء مثل هذه 

 . المصالحة، بحرية ودون إكراه من أي طرف

يحدد تكوين محكمة المساواة بين ، الجزء الثامن

بإدراك أن معالجة المحكمة شكلية، . الجنسين

ومرهقة وغير ودية، وتنبع من معالجة المحكمة 

الصناعية الناجحة وكذلك عن غيرها من المجالس 

ضائية التي شكلت حديثا، والقانون يشكل محكمة الق

كآلية بديلة لتعجيل البت في قضايا التمييز في 

كما وأن المحكمة . خلفية أقل رسمية و أقل تقنية

المتخصصة ستساعد أيضا في تطوير الفقه 

 . القانوني عن التمييز بين الجنسين

يشتمل على أحكام عامة مثل سلطة  الجزء التاسع،

 . الوقاية من التشوهاتسن النظم و 

 الخاتمة

هذا التشريع المقترح لم يتم بعد مناقشته مع 

الحكومة، كما وزع أيضا على األحزاب السياسية 

وقد رفضت المحاوالت األولية . األخرى للمناقشة

القتراح تشريع المساواة بين الجنسين من قبل رئيس 

 . الوزراء

جة لكن، ال يمكن االستهانة باإلصرار وقوة الح

إن المساواة وتكافؤ الفرص هي سمة . السليمة

و تشريع المساواة . أساسية في الدولة الديمقراطية

بين الجنسين ليس سوى خطوة صغيرة نحو تعزيز 

ديمقراطيتنا وتوليد احترام حقوق اإلنسان التي هي 

 . على الصعيد العالمي غير قابلة للتصرف والتجزئة

قرار الذي اتخذه وفي الختام، أود أن أشير إلى ال

في قضية هونج كونج لمفوضية " هارتمان جيه"

تكافؤ الفرص ضد مدير االدارة التعليمية كتذكرة 

بأهمية والمكانة المحورية لحقوق اإلنسان في النظام 

 القانوني، 

في تقديرى، إذا كان هناك عمود مركزي مبنى من "

حوله صرح نظام هونج كونج القانوني، فهو  احترام 
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وحريات الفرد، وهذا واضح في أدوات حقوق 

دستورنا، وفى التزامنا باالتفاقيات الدولية المختلفة 

 -وضمانات المساواة هذه... وفى قانوننا الداخلي

هى دعوة إلى تفسير وافر وهادف  -نقيض التمييز

وال خالف على أن الحق في ... من قبل محاكمنا

اس مساواة في المعاملة خالية من التمييز على أس

الجنس هى في مجتمعنا حق أساسي، كما أعرب 

عن ذلك اللورد ليستر، حق دستوري له أهمية 

 ." عالية

ومن حيث المبدأ، فقد أعلنت ماليزيا تمسكها 

والتزامها بمثل المساواة بين الجنسين لكل من 

ولقد حان الوقت . المجتمع الدولي وكذلك لمواطنيها

ى من خالل اآلن الدراك وتنفيذ هذا المثل األعل

 . الوسائل التشريعية والسياسية

 قائمة المراجع 
 

 الدستور االتحادي الماليزي  .١
 الدستور الهندي  .٢
الكلمة التي ألقاها السيد داتو سيري عبد  .٣

اهللا أحمد بدوي، رئيس وزراء ماليزيا في 
االجتماع الوزاري لحركة عدم االنحياز، 

مايو  ٩المجتمعة في النهوض بالمرأة في 
 . وتراجاياب ٢٠٠٥

المحاضرة االفتتاحية للسيد داتو سيري  .٤
عبد اهللا أحمد بدوي، رئيس وزراء ماليزيا 
في معهد عبد اهللا احمد بدوى للمرأة في 

اإلدارة، بسلسلة المحاضرات السنوية، فى 
 ، كواال لمبور٢٠٠٥يناير  ١٥

تان بنج هوي، المساواة بين & إنج، محمد .٥
يزيا، الجنسين والحركة النسائية في مال

  2006روتليج 
التقريرين الدوريين األول والثاني للحكومة  .٦

اتفاقية الماليزية مجتمعين إلى لجنة 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

مايو  -أيار ٢٤، )CEDAW(المرأة 
٢٠٠٥ )CEDAW/C /S.R. 731( 

التقريرين الدوريين األول والثاني للحكومة  .٧
ية اتفاقالماليزية مجتمعين إلى لجنة 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
' ٢٠٠٥مايو  ٢٤، )CEDAW(المرأة 

لداتوك فايزة محمد طاهر األمين العام 
لوزارة شؤون المرأة واألسرة وتنمية 

 المجتمع 
عبد الملك حسين ضد برهان حاج داود  .٨

]١] ٢٠٠٧ LNS 460  
يعقوب رينر ضد سكوت كنج، رئيس  .٩

ولية مجلس ادارة مدرسة كوااللمبور الد
  CLJ569) ٣] (٢٠٠٠[لعام 

محمد عزام ضد المفتش العام للشرطة  .١٠
2002]  [CLJ309 

فيشاكا وآخرين ضد دولة راجاستان  .١١
  SCC 241٦) ١٩٩٧(وآخرين 

وزير الهجرة والشؤون العرقية ضد تيوه  .١٢
)٣٥٣) ١٢٨ ALR  

آر ضد وزير الدولة للشؤون الداخلية  .١٣
السابق  محمد حسين أحمد 
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http://www.bailii.org/ew/cases/ 
EWCA/Civ/1998/1345.html  ) تم

 ). ٢٠٠٨يناير  ٢٤االطالع عليها في 
إدماج القانون : سري رام، وحقوق اإلنسان .١٤

الدولي في النظام الحالي في 
http://www.mlj.com.my/free /

  gopalsriram.htm/ المواد 
 Sistemبياتريس تي فرنانديز ضد  .١٥

Penerbangan Malayisia ا ماليزي
[2004] CLJ569محكمة ( ٤٠٣

  ٢] ٢٠٠٥[و) االستئناف
CLJ569المحكمة االتحادية(  ١٧٣( 

١٦. Gardbaum  ،"للحقوق " التأثير األفقى
الدستورية، مراجعة لقانون ميتشسجان، 

مجلد  ٢٠٠٣ديسمبر  -كانون األول
102i13 ٧٣( ٣٨٧، ص( 

آر ضد وزير الدولة للشؤون الداخلية  .١٧
] ٢٠٠١[السابق ودالي 
http://www.bailii.org/cgi-

in/markup.cgi?doc=/uk/cases/U
KHL/2001/26.html&query=ex+p
arte+Daly&met hod=all 

(accessed on 15 Nov 2005) 
ساندرا فريدمان، المرأة والقانون، مطبعة  .١٨

  ١٩٩٧جامعة أكسفورد، 
كارول لويز ويب ضد إيمو للشحن الجوي  .١٩

ات السياس(؛ المحدودة )المملكة المتحدة(
-EUECJ C] ١٩٩٤) [االجتماعية

) ١٩٩٤يوليو ١٤(  32/93
http://www .

bailii.org/eu/cases/EUECJ/199
4/C3293.html ) تم االطالع عليها في

 ) ٢٠٠٥نوفمبر  ١٥
بروكس ضد سيفوي كندا المحدودة  .٢٠

)١٢١٩) ١) (١٩٨٩ SCR 
لجنة تكافؤ الفرص ضد مدير التربية  .٢١

 (HKLRD 2001] 2 690[والتعليم 
HCAL15555/2000 ( 

   
 إضافة 

هذه الورقة روجعت وحدثت ألغراض 
النشر وتشير إلى أحداث جرت وقضايا 
حكم فيها، بعد مؤتمر آليات وتشريعات 
لتعزيز المساواة بين الجنسين الذى عقد 

أغسطس -في كوااللمبور في آب 
٢٠٠٥ . 

 
 الهوامش

 
من ) ١( ١٥تنص المادة  .١

: الدستور الهندي على ما يلي
ب على الدولة عدم التمييز يج"

ضد أي مواطن على أساس 
فقط من الدين أو العرق أو 
الطائفة أو الجنس أو مكان 

 ". الوالدة أو أي واحد منهم
المقدمة من  ١٩٨٥انظر مذكرة  .٢

المجلس الوطني لمنظمة المرأة 
على القوانين التمييزية ضد 

 المرأة 
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من الدستور ) ٢( ٨تنص المادة  .٣
وباستثناء "ى الماليزي اآلن عل

ما هو مرخص به صراحة بهذا 
الدستور، ال يجوز التمييز بين 
المواطنين على أساس فقط من 
الدين أو العرق أو النسب أو 
مكان الوالدة أو نوع الجنس في 

 .. ".أي قانون
، ٢٠٠٥يونيو عام  -في حزيران .٤

وفى أقل من أسبوعين بعد أن 
قدمت ماليزيا تقريرها إلى لجنة 

قضاء على جميع اتفاقية ال
أشكال التمييز ضد المرأة 

)CEDAW( قدمت المؤلفة ،
ورقة بعنوان المساواة بين 

الحاجة إلى سن  -الجنسين
تشريع، في مؤتمر شاركت في 
تنظيمه السفارة السويدية ووزارة 
شؤون المرأة واألسرة و تنمية 

ووعد الوزير بإجراء . المجتمع
دراسة وتعيين لجنة للنظر في 

ولم تخرج إلى النور . هذا األمر
نتيجة هذه الدراسة، أو حتى إذا 
ما كانت هذه الدراسة قد أجريت 

 .بالفعل
تتسارع التنمية في هذا المجال  .٥

خالل الحرب العالمية األولى 
عندما شاركت النساء العامالت 
لتولي وظائف العمال الذكور 
الذين تم تجنيدهم في الجيش، 

وكن  يعاملن على قدم المساواة 
لكن بعد الحرب، . األجور في

تم االستغناء عن العديد من 
النساء من القوى العاملة، ومرة 
أخرى تم تجاهل المساواة في 

ويب وويب الديمقراطية . األجور
) ١٨٩٧لونجمانز، (الصناعية 

على النحو المنقول عن 
مطبعة (فريدمان، المرأة والقانون 

 ).١٩٩٧جامعة أكسفورد، 
ما وراء  انظر ساندرا فريدمان، .٦

التفرع إلى المساواة الرسمية 
نحو تعريف جديد : والجوهرية

للمساواة في الحقوق في 
بورفيجين، كومانز، غولدشميت، 

فيللينزفينكل & هولتمات
، التدابير المؤقتة )محررون(

التعجيل بتحقيق  -الخاصة
المساواة الفعلية للمرأة في إطار 

من اتفاقية األمم ) (١(٤المادة 
لقضاء على جميع المتحدة ل

أشكال التمييز ضد المرأة 
 ).٢٠٠٣إنتسنتيا (

٤٠٣ ٤] ٢٠٠٤[ .٧  
CLJ)محكمة االستئناف (

في ) ٢( CLJ  173] ٢٠٠٥[و
 ).المحكمة االتحادية( ٧١٩

يجيز الدستور نفسه لمجموعة  .٨
متنوعة من التمييز بين 

فالتمييز مسموح . الجنسين
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بموجب الدستور في أي ممارسة 
فة حصر لمنصب أو وظي"

مرتبطة بشؤون أي دين، أو 
مؤسسة تدار من قبل مجموعة 
يعتنقون أي دين، على 
األشخاص الذين يعتنقون هذا 

، وفي التعليم، في حق "الدين
الوالدين في اتخاذ قرار بشأن 
الدين بالنسبة للقاصر وكذلك 
في حق المرأة في منح الجنسية 
ألوالدها، أو في حق الزوج 
األجنبي في الحصول على 

كما . إلقامة الدائمة في ماليزياا
أن التمييز يجوز أيضا فى 
تنظيم قانون األحوال الشخصية، 
مع ترك قانون األحوال 
الشخصية للمسلمين بشكل فعلى 

 . لم يتأثر بهذا التعديل
٢٠٠٤[ .٩ [4CLJ 403 AT 

408. 
١٩٨٩(  .١٠ (1SCR 1219 . 
كارول لويز ويب ضد إيمو   .١١

المملكة (للشحن الجوي 
السياسات (لمحدودة ؛ ا)المتحدة

 EUECJ] ١٩٩٤) [االجتماعية
C-32/93  )يوليو ١٤

١٩٩٤ (http://www .
bailii.org/eu/cases/EUE

CJ/1994/C3293.html 
 ١٥تم االطالع عليها في (

 ).٢٠٠٥نوفمبر 
٢٠٠٤[  .١٢ [4CLJ 403 . 
بياتريس تي فرنانديز ضد   .١٣

Sistem Penerbangan 
Malayisia  ٢٠٠٥[ماليزيا  [ 

at 719١٧٣  2CLJ569. 
والعكس . المرجع نفسه  .١٤

صحيح، وهو أن الدستور يؤثر 
على التعامالت الخاصة بين 
األفراد، والمعروف باسم التأثير 
األفقي، والذى اعتمد بدرجات 
متفاوتة، في اختصاصات أخرى 

. للقانون العام والقانون المدني
انظر أيضا جاردباوم 

Gardbaum والتأثير األفقي ،
ورية، مراجعة للحقوق الدست

 -قانون ميتشيجان، كانون األول
 i3١٠٢مجلد  ٢٠٠٣ديسمبر 

 ).٧٣( 387 ص
١٩٩٧(  .١٥ (SCC 241 ٦. 
وفي نفس الوقت، فان قضاة   .١٦

القانون العام واعون بعدم 
وظائف عمل ' اغتصاب'

القوانين في البرلمان، وخلق 
مناطق ألنفسهم حيث يكون قيام 

 . القاضى بصنع القانون مقبوالً 
وزير الدولة للشؤون  آر ضد  .١٧

الداخلية، السابق من جانب 
 per Lord] ٢٠٠١[دالي 

Cooke. 
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التحفظات هى تصريحات   .١٨
أدلت بها الدول األطراف في 
المعاهدة على أنها ال تقبل 
بعض النصوص باعتبارها 

ويسمح بالتحفظات . ملزمة لها
طالما أنها ال تتعارض مع هدف 

ويجوز . وغرض المعاهدة
فظات غير الطعن في التح

المتوافقة من قبل الدول 
 . األطراف األخرى

انظر عبد الملك حسين ضد   .١٩
 برهان حاج داود 

]١] ٢٠٠٧ LNS 460  حيث
أنا مدركة "صرحت القاضي بـ 

لحقيقة أنني في الوقت الحاضر 
اتناول الحرية األساسية 
للمواطنين، والحفاظ على الحرية 
الشخصية للفرد هي قيمة شاملة 

األمم المتحضرة  مقدسة لجميع
والمنصوص عليها في اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان 
والحريات األساسية لعام 

انظر أيضا جاكوب ". ١٩٤٨
رينر ضد سكوت كنج، رئيس 
مجلس ادارة مدرسة كواال لمبور 

  CLJ 569] ٢٠٠٠[الدولية 
3 

 . ١٥نفس المرجع   .٢٠
٢١.   ALR 353 ١٢٨. 
انظر أيضا آر ضد وزير   .٢٢

للداخلية محمد الدولة السابق 
حسين أحمد 

http://www.bailii.org/ 
ew/cases/EWCA/Civ/19

98/1345.html  على مبدأ
تم (في تيوه ' توقع مشروع'

يناير  ٢٤االطالع عليها في 
وجوبال سري رام، ) ٢٠٠٨

إدماج القانون : حقوق اإلنسان
الدولي في النظام الحالي في 

http://www.mlj. 
com.my/free/articles/go

palsriram.htm 
من اتفاقية فيينا  ٢٦المادة   .٢٣

تنص  ١٩٦٩لقانون المعاهدات 
كل معاهدة نافذة وسارية : "على

تكون ملزمة لألطراف فيها والبد 
 ." من أدائهم لها بحسن نية

من اتفاقية فيينا  ٢٧المادة  .٢٤
تنص  ١٩٦٩لقانون المعاهدات 

: على ضمن أمورا أخرى، على
ال يجوز لطرف أن يستشهد "
أحكام قانونه الداخلي كمبرر ب

 ." لعدم تنفيذه معاهدة ما
%  ٦٥يشمل الماليزيون عرقيًا  .٢٥

من الماليو والسكان األصليين، 
 ١٠من الصينيين و %  ٢٥و

وتشكيل الحكم . من الهنود% 
فى ماليزيا ما بعد االحتالل هو 

بين " العقد االجتماعي"بـ 
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العرقية  المجموعات الثالث
الماليو الرئيسية مع إعطاء 

حقوقًا خاصة بموجب الدستور 
ويرى البعض أن . االتحادي

نتائج االنتخابات العامة األخيرة 
هو أول  ٢٠٠٨ماك عام  ٨في 

مؤشر ذو داللة عن تغلب األمة 
على السياسة العرقية عندما 
صوت الماليزيين ضد التقسيم 

 . العرقى
يعرف المواطن الماليو بموجب   .٢٦

سلم، الدستور االتحادي أيضا كم
مما يخلق وحدة هوية للماليو 

 .مع اإلسالم
كلمة افتتاحية في المؤتمر   .٢٧

التشريعات "الدولي حول 
واآلليات الالزمة لتعزيز المساواة 

 ٢٨، كوااللمبور، "بين الجنسين
 . ٢٠٠٦آب /أغسطس

اإليمان  -:مبادئ هي ١٠الـ   .٢٨
باهللا والتقوى، حكومة عادلة 
وجديرة بالثقة، المواطنة مستقلة، 
التمكن من المعرفة، التنمية 
االقتصادية، نوعية الحياة، 
حماية حقوق األقليات والمرأة، 
النزاهة األخالقية الثقافية، 
استعادة البيئة، القوة في الدفاع 

. 
محاضرة افتتاحية لرئيس   .٢٩

الوزراء في سلسلة المحاضرات 

السنوية بمعهد عبد اهللا احمد 
 ١٥بدوى للمرأة في اإلدارة، 

 .، كواال لمبور ٢٠٠٥يناير 
خطاب ألقى في االجتماع   .٣٠

الوزارى لحركة عدم االنحياز 
 ٩حول النهوض بالمرأة في 

 . بوتراجايا ٢٠٠٥آيار -مايو
تأسيس المجلس االستشاري   .٣١

الوطني إلدماج المرأة في 
في عام ) NACIWID(التنمية 
، ليتزامن مع العقد ١٩٧٦

الدولي للمرأة والدعوة التي 
المتحدة الدماج وجهتها األمم 

إال أن . المرأة في التنمية
المجلس االستشاري الوطني 
إلدماج المرأة في التنمية 

)NACIWID ( كمجلسا
استشاريا، يفتقر إلى السلطات 
التنفيذية، وغير قادر على 
المضي قدما في جدول أعمال 

انظر إنج، ومحمد وتان . المرأة
بنج هوي، نسائية ، والحركة 

 ٢٠٠٦زيا ، النسائية في مالي
 .روتليج

إنج، ومحمد تان بنج هوي،   .٣٢
المساواة بين الجنسين والحركة 
النسائية في ماليزيا، روتليج 

 .69  - ٦٨صفحات  ٢٠٠٦
، في ٢٠٠٥مايو  -في أيار  .٣٣

النقاش حول تسرب المياه في 
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مبنى البرلمان، قام اثنان من 
اعضاء البرلمان من الذكور من 
الحزب الحاكم بأشارات جنسية 

د امرأة عضو المعارضة في ض
البرلمان، قائلين أنها أيضا 

وقد دافع ." تسرب كل شهر"
أعضاء التجمع من الحزب 
الحاكم أو التمسوا العذر 
لمالحظاتهما على أنها غير 

 . هامة
 .٩المرجع نفسه   .٣٤
محمد عزام ضد المفتش العام   .٣٥

. CLJ309]  [2002للشرطة 
ورأت المحكمة أن الحكم 

ة حقوق بموجب قانون لجن
اإلنسان الذى ينص على أنه 

يتعين اعطاء االعتبار لإلعالن '
كان '  العالمي لحقوق اإلنسان

مجرد دعوة لمجرد النظر وأن 
يحث عليها باإلعالن، إذا لزم 

 . األمر
قارن هذا بلجنة حقوق   .٣٦

ال زالت تقارير اللجنة . اإلنسان
لم تناقش من قبل البرلمان ألنه 
 ال يوجد نص لمناقشة هذه

 . التقارير في البرلمان
في حالة .  هون هارتمان جيه  .٣٧

لجنة هونج كونج لتكافؤ الفرص 
 ٢] ٢٠٠١[ضد مدير التعليم 

HKLRD 690 
(HCAL15555/2000 ( على

  ٩٨و  ٩٧و  ٨٠. قدم المساواة
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بوضع المعنية اللجنة القومية  تعزيز
 عملية تشاورية: المرأة

معلومات تقرير لمؤسسة أورات للنشر خدمات ال

 مركز موارد للمرأة  -وشركات جاه

يتابع هذا التقرير الخطوات التى اتخذتها باكستان 

في . في إنشاء وتعزيز لجنة وطنية عن وضع المرأة

، كان لمنظمتين دور فعال في تنظيم ٢٠٠١عام 

مؤتمر دولي ضم ممثلين للجان المرأة من جميع 

وكانت هذه عملية تشاورية حيث . أنحاء العالم

. شارك هؤالء الممثلين خبراتهم والدروس المستفادة

وموضح في هذا التقرير، الحاجة إلى جمع 

المعطيات والمشورة بشأن ضمان مدى فعالية وتأثير 

هذا ولقد اعطى اهتمام . آلية باكستان بين الجنسين

خاص إلجراء مشاورات مع النساء على مستوى 

 .المقاطعات، وضمان استجابة الحكومة

ة ومقدمة للعملية االستشارية الخلفي .١

لجنة الوطنية لوضع المرأة فى تعزيز الل

 باكستان

إن عدم المساواة في وضع المرأة وحقوقها على 

جميع مستويات المجتمع، واألشكال المختلفة 

للتمييز القائم على الجنس ضد المرأة ال يزال 

يشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة للنساء في 

االحتياجات، كان هناك ولتناول هذه . باكستان

وكانت إثارة . مطلب رئيسي للجنة دائمة للمرأة

هذا الطلب لمثل هذه الهيئة الدائمة ألول مرة 

عاما بواسطة لجنة حقوق المرأة  ٢٥قبل نحو 

، ثم تعدد تكراره، ١٩٧٦األولى في عام 

وتطور مفهومه من قبل جهات فاعلة مختلفة 

ان منذ ذلك الحين، وخاصة من قبل كل اللج

ثم اكتسب هذا الطلب الزخم . المؤقتة للمرأة

باستغالل مؤتمر االمم المتحدة الرابع المعني 

 .١٩٩٥بالمرأة، والذي عقد في بكين في عام 

ولقد تمت التوصية في العديد من فصول 

 -التقرير الوطني لباكستان الذى أعد لبكين

وهي وثيقة أعدت بصورة مشتركة بين الحكومة 

هذا وتكررت التوصيات في . يوالمجتمع المدن

وثيقة سياسة التنمية (الخطة الخمسية التاسعة 

، وآخر لجنة للتقصى حول المرأة ) األساسية

، وأخيرا في خطة العمل ١٩٩٧في عام 

 -الوطنية للحكومة للمرأة التى أطلقت في آب

 . ١٩٩٨أغسطس 

على الرغم من بيانات ووثائق السياسات تلك، 

ظورة القامة اللجنة حتى لم تتخذ أى خطوات من

لمؤسسة ، عندما تبنت ٢٠٠٠منتصف عام 

 -أورات للنشر خدمات المعلومات وشركة جاه

تصورا لعملية تشاورية  مركز موارد للمرأة
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وكانت الفكرة . للمضي قدما في جدول األعمال

فى دعوة أعضاء من لجان أخرى من جميع 

أنحاء العالم للمشاركة فى اختصاصاتها،  

ا وخبراتها كوسيلة لتركيز االهتمام وهياكله

. الحكومي وتحفيز العمل في اللجنة النسائية

وبينما كان المشروع ال يزال قيد المناقشة، 

فى (تكونت اللجنة الوطنية لوضع المرأة 

  ٢٠٠٠يوليو  -تموز ١٧، في  )باكستان

كهيئة قانونية، على سبيل المفارقات الساخرة، 

لجنرال برفيز من قبل الحكومة العسكرية ل

. ولقد شهرت اللجنة فى ليلة وضحاها. مشرف

لم تكن هناك شفافية وال أي عملية تشاورية 

واضحة لتطوير اختصاصات اللجنة الوطنية 

 . أو ألعضائها (NCSW)لوضع المرأة 

وفئات المجتمع المدني المعنية لها ردود فعل 

وأشارت منظمات حقوق المرأة . متباينة

سان إلى الثغرات الخطيرة ومنظمات حقوق اإلن

المتعلقة بالهيكل والتكليف والصالحيات كما 

ولقد رحب البعض . هو وارد في المرسوم

باالستجابة للطلب الذى ظل قائما لفترة طويلة، 

ومع ذلك أعربوا عن  خشيتهم من  أنه إذا لم 

 (NCSW)تمنح اللجنة الوطنية لوضع المرأة 

ذية وضعا مستقلال حقيقيا مع سلطة تنفي

وتفويضا واضحا، كما هو منصوص عليه في 

توصيات التقارير والوثائق السابقة، فإنها 

ستصبح هيئة أخرى غير قادرة على تقديم أي 

 . اسهام ذو داللة نحو تغيير وضع المرأة

وٕازاء هذه الخلفية، قررت مؤسسة شيركات جاه 

وأورات المضي قدما في عملية التشاور على 

والوطني واإلقليمي،  كل من الصعيد الدولي

للمساعدة على تكوين فهما مشتركا حول 

البنية، والتكليف، والصالحيات الالزمة إلنشاء 

 . لجنة ذات فعالية

تم البدأ فى عملية تشاورية واسعة النطاق بعقد 

مؤتمرا دوليا، الذى نشأ فيه منظور عالمي نحو 

اللجان النسائية،  وكونت المقارنات من خالل 

ودفعت هذه العملية قدما . ى التجاربالمشاركة ف

إلى مستوى المقاطعة، من خالل عقد أربع مشاورات 

بالمقاطعات، لتصبح تدريجيا خاصة بباكستان كما 

ولقد شهدت العملية . كان مقررًا من قبل المنظمين

التشاورية تفاعًال صحيًا بين أعضاء اللجان الدولية 

ون عن المختلفة، بما فيها لجنة باكستان، وممثل

ولقد ظهر عدد من . منظمات المجتمع المدني

التوصيات بشأن الجوانب المختلفة للجان المرأة مع 

التركيز بشكل خاص على لجنة باكستان، كناتج 

وأخيرا، قامت مجموعة عمل . لهذه المشاورات

بإعداد وتقديم التوصيات النهائية إلى اللجنة للنظر 

 . فيها من قبل اللجنة والحكومة
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 المؤتمر الدولي للجان الوطنية المعنية بالمرأة . ٢

عقد المؤتمر الدولي للجان الوطنية المعنية بالمرأة 

، في ٢٠٠١يوليو عام  -لمدة يومين، في تموز

وكانت لجان النساء الخمس المشاركة . إسالم أباد

 : في المؤتمر هي

اللجنة الوطنية للمرأة فى بريطانيا العظمى  .١

)WNC :(ة إليرى بنجللى، ممثلة بالسيد

وهى ربما اقدم لجنة للمرأة في . مدير

العالم، حيث أن تشكيلها كان من نحو 

 .عاما ٣٢

اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة  .٢

): NCRFW(الفلبينية، من الفلبين 

وتمثلها رئيستها، اآلنسة أورورا خافايت 

وهى أقدم لجنة للمرأة في . دي ديوس

 . ماعا ٢٥حيث تشكلت قبل  -آسيا

: اللجنة الوطنية للمرأة في الهند •

،  ١٩٩٠وأنشئت في عام 

والنموذج األكثر تطابقا مع 

اللجنة الوطنية لوضع المرأة 

(NCSW) . وكان تمثيل

األعضاء الثالثة لللجنة الهندية 

، "موهيني جيري"بالدكتور 

الرئيس السابق للجنة، واآلنسة 

، عضو "سيدة حميد سيدين"

 . سابق

ة بين الجنسين في جنوب لجنة المساوا .٣

، ومثلت من ١٩٩٦وتأسست عام : أفريقيا

، "جويس سيروكي"قبل رئيستها اآلنسة 

 .، عضو اللجنة"رشيدة مانجو"والسيدة 

: اللجنة الوطنية لوضع المرأة في باكستان .٤

، ومثلت ٢٠٠٠يوليو   -وأنشئت في تموز

". فقير حسين"من الرئيس بالنيابة، السيد 

خمسة أعضاء للجان هذا باإلضافة إلى 

 . غير حكومية قد حضرت الجلسات

ولقد ضم المشاركون منظمات غير حكومية 

وطنية ووسائل إعالم ونشطاء كأفراد، وممثلين 

ولقد تمت دعوة ممثلو المجتمع . حكوميين

. المدني من الفلبين والهند وجنوب أفريقيا

اآلنسة : واشتمل هؤالء المشاركون على

، المدير التنفيذي "نطونيوايزابيليتا سوالمو أ"

، )الفلبين(لمركز المعلومات القانونية بيليبينا 

وهى ناشطة ) الهند" (بام رايبوت"واآلنسة 

مخضرمة في مجال حقوق المرأة، واآلنسة 

، وهى خبير استشاري فى "كاريشا بيالي"

 ). جنوب أفريقيا(المجتمع المدني 

 مواضيع قد نوقشت من قبل األعضاء 
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ماع فرصة للتعرف على أتاح االجت

االختصاصات والخبرات من خمس لجان عن 

وكان الهدف من . المساواة بين الجنسين/ المرأة

العرض تكوين فهم مشترك بشأن الهيكل، 

والتكليف والصالحيات الالزمة إلنشاء لجنة 

ولقد طلب من أعضاء اللجان تغطية . فعالة

المواضيع التالية في عروضهم التى سبق 

ولوية من قبل مؤسسة أورات ومنحت األ

 : وشركات جاه

 استقالل اللجنة  •

معايير وعملية (العضوية  •

 ) االختيار

كيف يمكن ضمان استجابة  •

 الحكومة، من خالل 

 التعاون بين اإلدارات  .أ

الدور البرلمانى في التوصيات  .ب

 والتقارير 

اللجنة الوطنية ضمان دور  .ج

في القانون  (NCSW)لوضع المرأة 

 ع السياسات وصن

التكليف والدور في إدارة  •

 .األعمال

ولقد أثيرت، فى دورة واحدة، هذه 

التصورات والمخاوف من ممثلي 

. المجتمع المدني حول لجان بالدهم

وأعقب هذه الدورة مداوالت مجموعة 

عمل على أساس المواضيع األربعة 

كما تم تناول اثنين . المذكورة أعاله

فاعل بين الت: من المخاوف اإلضافية

اللجان ومجموعات المجتمع المدني 

مصادره والسيطرة (، والتمويل 

 ). عليها

 أفكار رئيسية من المؤتمر الدولي  .٢

وقد شجع المؤتمر المداوالت الصريحة 

المفتوحة للغاية، وسمح بمستوى إيجابي جدًا 

ولقد أظهر ممثلو . من التفاعل بين المشاركين

كة في العقبات اللجان الدولية صدقًا فى المشار 

وأشار . التي واجهوها باإلضافة إلى إنجازاتهم

االجتماع إلى أهمية التواصل الفعال مع 

المجتمع المدني والمنظمات النسائية، 

وأوصى . والناشطات من الحركات النسائية

المشاركون بأن على جميع اللجان أن تخضع 

لمراجعة دورية لدورها وتفويضها، وطريقتها في 

القضايا التي تجري مناقشتها، فضًال األداء، و 

عن ضرورة التمييز بين دور األجهزة الوطنية 

 . )إذا كان هناك أكثر من واحد(المختلفة للمرأة 
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ووضعت اللجان الخمس الحاضرة في المشاورات 

في فئتين واسعتين، وفقًا لتصورات المشاركين التالية 

 : للعروض

ء، واللجان اللجان كاآللية الوطنية الوحيدة للنسا

وكان أحد الدروس الرئيسية . كهيئات رقابية مستقلة

اقامة ووضع آلية ) أ(التي أبرزها المفوضون إما 

والمساواة على أساس الجنس في أي / واحدة للمرأة

التمييز بوضوح بين دور ومهام ) ب(بلد، أو 

وسلطات اللجان والهيئات الوطنية األخرى فيما 

وكان . ن الجنسينالمساواة بي/ يختص بالنساء

لوجود الهيكلين معًا آثاره المترتبة على تشكيل 

. أعضاء اللجنة وكذلك دور وهيكل وعمليات اللجان

ومن ثم تم تحليل هذه اللجان في ضوء أربعة 

من المواضيع (مجاالت رئيسية محددة سلفًا 

 ). مجموعات عمل

اللجان باعتبارها الجهاز الوطني الوحيد  ١,٣

 للنساء 

ا العظمى، وفى الفلبين، حيث ال في بريطاني

توجد آلية وطنية مستقلة للمساواة بين 

الجنسين، تعمل لجان المرأة كوسيلة لتلبية 

االحتياجات االستراتيجية للمرأة في التخطيط 

الحكومي وتوفير وسيلة للمساهمة فى المجتمع 

 . المدني في هذه العملية

 التكوين والدور 

للجنة الوطنية في بريطانيا العظمى، تأسست ا

للحصول على مدخالت  ١٩٦٩للمرأة في عام 

من المنظمات النسائية حول احتياجات وقضايا 

وهى جهة عامة غير إدارية، . المرأة للحكومة

وهذا يعني أن تمويلها بالكامل من قبل 

الحكومة، إال أنها تبقى حرة فى التعليق على 

وقد تم تصميم هذه . السياسات الحكومية

حصول على مدخالت من المنظمات المظلة لل

. احتياجات وقضايا المرأة للحكومةالشريكة فى 

تنظيمية : وهى لها نوعين من عضوية الشراكة

وبعد استعراض شامل في عام . وفردية

، تم فتح العضوية لتشمل جميع ١٩٩٧

المنظمات النسائية وتلك التي تعود بالنفع على 

وكان دور المنظمات األعضاء . المرأة

 االستجابة المباشرة إلى اللجنة الوطنية للمرأةهو 

(WNC)  وتوفير مدخالت ردًا على

وهى ال . االستبيانات، أو بمحض إرادتهم

 . تتفاعل مع الحكومة على أساس وجها وجها

وتشكل أفرادا من النساء الفريق التوجيهي 

المكون من خمسة عشر عضوًا، الذى يحول 

طط عمل إطار سياسة الحكومة للنساء إلى خ

ويدعم هذا الفريق التوجيهي . سنوية راسخة

وحدة مساواة بين الجنسين، من موظفي الخدمة 

المدنية الذين يتبعون وزير المرأة الذي يكون، 
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 بدوره، مسؤوًال عن اللجنة الوطنية للمرأة

WNC أمام مجلس الوزراء والبرلمان. 

اللجنة الوطنية الفلبينية عن دور المرأة 

، أكثر ١٩٧٥تي أنشئت في عام الفلبينية، ال

شموًال فى اندماجها في بنية الحكومة 

اللجنة الوطنية ونصف أعضاء . وعملياتها

من ) NCRFW(المعنية بدور المرأة الفلبينية 

المجتمع المدني، والنصف اآلخر من 

ومما يقرب من عشر . المسؤولين الحكوميين

وزارات، يكلف المسؤولين الحكوميين بمسؤولية 

ل مع أعضاء المجتمع المدني الذين يقع العم

عليهم االختيار لتمثيل قطاع عريض من 

باإلضافة إلى ذلك، . جماعات مصالح المرأة

فإن ائتالف المنظمات غير الحكومية لنساء 

الفلبين، الذى لعب دورًا محوريًا في إنشاء 

 . اللجنة، دائما ما يكون ممثًال في اللجنة

نية بدور المرأة وتلعب اللجنة الوطنية المع

دورًا محوريًا في تحديد ) NCRFW(الفلبينية 

السياسة العامة، وكذلك في تخطيط وتنفيذ 

مراكز تنسيق الشؤون والوحدات الجنسانية، 

ورصد التقدم المحرز على حد سواء فيما يتعلق 

بااللتزامات الوطنية، فضًال عن االلتزامات 

 . الدولية

 

  العضوية

تدعى الطلبات لكل من  في بريطانيا العظمى،

المنظمات األعضاء، وأعضاء الفريق 

). مفتوح فقط للنساء ااألخيرة وهذه(التوجيهي 

وتعامل العضوية التنظيمية من خالل وحدة 

فى الفريق  الجنس بينما تتبع التعيينات

التوجيهي اإلجراءات المتبعة فى جميع 

وتلزم استمارات . التعيينات في الوظائف العامة

ت المتقدمين بالمبادئ التوجيهية للجنة الطلبا

، ويكون هناك مراقبًا WNC)(الوطنية للمرأة 

مستقًال موجودًا خالل الفحص والمقابالت 

ويعين . لضمان الشفافية واإلجراءات المناسبة

الرئيس لمدة ثالث سنوات كما يعين األعضاء 

وتتألف معايير العضوية من . لمدة سنتين

ت االنتخابية والنشاط االضطالع إلدارة الحمال

لفترة طويلة، وااللتزام بتكافؤ الفرص والمبادئ 

 . التي تقوم عليها

اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة ويرأس 

بالفلبين رئيسُا من ) NCRFW(الفلبينية 

المجتمع المدني الذي يحتاج، على الرغم من 

تعيينه من قبل الرئيس، إلى تصديق ثلثي 

وخالفًا للجان . مدنيأعضاء المجتمع ال

األخرى، ليس هناك مدة محددة ألعضاء 

اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية 
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)NCRFW ( الذين يستمرون حتى يستبدلهم

 . الرئيس

 

وال يكون أي من أعضاء المجتمع المدني بهذه 

اللجان من هو بدوام كامل، وال هم يحصلون 

ة في فأعضاء الحكومة باللجن. على رواتب

الفلبين، ووحدة الجنس في بريطانيا يكلفون 

 . بعمل اللجنة على أساس التفرغ

 اللجان كجهات رقابية مستقلة  ٢,٣

لدى كل من الهند وجنوب افريقيا آليات وطنية 

مستقلة، تشمل أيضًا لجنة مساواة بين 

وعلى الرغم من أن جهودًا قد . المرأة/ الجنسين

ما زال بذلت للتمييز بين دور كل منهما، ف

هناك بعض التداخل وخاصة فيما يتعلق 

وقد تم . بالتخطيط ورصد برامج الحكومة للمرأة

إلقاء الضوء على الحاجة للتمييز بوضوح بين 

المهام التي تضطلع بها سلطات الوزارة المعنية 

واللجنة في المناقشات فى كل العروض على 

وال ترتبط أى من اللجنتين مباشرة . حد سواء

الوطنية، أي،  بمكتب وضع المرأة في باآللية 

جنوب أفريقيا، وٕادارة تنمية المرأة والطفل 

 . التابعة لوزارة التنمية البشرية في الهند

ولجنة المرأة في الهند، التي أنشئت في عام 

، أقدم من لجنة جنوب أفريقيا المعنية ١٩٩٠

التي أنشئت في (بالمساواة بين الجنسين 

ة المرأة الهندية من ولقد أنشئت لجن). ١٩٩٦

خالل قانون صادر عن البرلمان بينما تم 

إنشاء اللجنة الجنوب أفريقية المعنية بالمساواة 

في . بين الجنسين بالدستور الجنوب أفريقى

الهند، أعيد صياغة مشروع القانون األصلي 

من قبل لجنة مشتركة من مجلس النواب بعد 

وفي جنوب . أن رفض من جانب الناشطات

يقيا، قدمت دراسة أوًال عن اللجان القائمة افر 

في أماكن أخرى، وتم تأسيس لجنة المساواة 

في الدستور بعد نقاش ) CGE(بين الجنسين 

 . عام حول هذه القضية

   التكليف

في الهند، وأكثر من ذلك حتى في حالة جنوب 

أفريقيا، ينظر إلى اللجان كهيئات مستقلة تعمل 

أن المرأة مستفيدة من : ليكهيئة رقابية لضمان ما ي

السياسات، أن الخطط والبرامج الحكومية على قدم 

المساواة، وأن السياسات والبرامج يجرى تنفيذها 

بشكل صحيح؛ وأن القوانين مناسبة لتحقيق المساواة 

ولذلك، . الحقوق للمرأة، وأنها تنفذ على نحو فعال

فهي فى وضع لمراجعة واقتراح التعديالت المناسبة 

 . و المطلوبة، بما في ذلك التشريع الجديدأ

ولتسهيل هذه المهام فإن لهاتين اللجنتبن أيضًا 

. سلطات شبه قضائية للتحقيق، والتفتيش والمصادرة
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ويذكر على وجه التحديد استقالل اللجنة، ويشار 

 في حالة جنوب أفريقيا، إلى فرض عقوبات على 

المركز عدم االمتثال، وعرقلة أو أي إعاقة لضمان 

 . المستقل للجنة

ولقد فوضت كلتا اللجنتان لتلقي الشكاوى والعمل 

بمقتضاها على المظالم الفردية والجماعية وحاالت 

وهما يضطلعان ببحوث محددة . التعرض للظلم

للمساعدة في تحديد المشاكل القائمة وصياغة 

و للجنة المساواة بين . الردود المناسبة للدولة

جنوب أفريقيا، على خالف فى ) CGE(الجنسين 

اللجان األخرى، السلطة لممارسة الرقابة على 

القطاع الخاص إضافة للقطاع العام، بما في ذلك 

 . األشكال التقليدية واألصلية للقانون

من حيث التوعية، فالهند لديها ميزة وجود لجان 

أنشأتها الدولة على نفس المنوال والمبادئ كاللجنة 

. ن والياتها االثنتان والعشرونالوطنية في عشربن م

وهكذا فاللجنة الوطنية قادرة على العمل مع لجان 

وفي جنوب أفريقيا، . الدولة على مستوى الدولة

فلدى اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين مكاتب 

في جميع المقاطعات التسع وذلك بدءا من تشرين 

، ولكنها تستخدم المكتب ٢٠٠٧نوفمبر  -الثاني

ألغراض الرصد ) OSW(لي لوضع المرأة المح

 . والمساعدة

اقترحت اللجنة فى الهند تعديالت كثيرة هذا ولقد 

وبالمثل، . لتعزيز عمل، واستقالل وسلطة اللجنة

قامت جنوب أفريقيا باستعراض شامل آللية المساواة 

بين الجنسين بما في ذلك اللجنة والمكتب المعني 

، ٢٠٠١سطس أغ -في آب) OSW(بمركز المرأة 

والذى دعا، لغرض هذه المهمة، ممثلي المجتمع 

 . المدني

  العضوية

وفي الهند، يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل 

ولقد أعتبر ذلك مشكلة، وأدى إلى . الحكومة القائمة

التوصية بأن يكون هناك لجنة مشتركة بديلة من 

. شأنها أن تجمع بين جميع األحزاب البرلمانية

طنية صغيرة، وأعضائها يعملون بدوام واللجنة الو 

على الرغم من (كامل فى دورة من ثالثة اعوام 

، هذا وألعضاء )التوصية بدورة من خمس سنوات

فالرئيس لديه وضع وزير : اللجنة وضعًا رسمياً 

دولة، ولألعضاء اآلخرين مركز قضاة المحكمة 

ويحصل جميع أعضاء المجتمع المدني على . العليا

ص لهم السكن في دلهي، وسيارة، رواتب، ويخص

وهناك واحد فقط من . والموظفين لمساعدتهم

العضو األمين، الذي  -األعضاء بحكم منصبه

انتدب من وظيفة حكومية على أساس التفرغ ، 

 . ويساعده عدد من الموظفين

في جنوب أفريقيا، تأتى ترشيحات اللجنة من و 

 وهذا يستعرض من قبل لجنة مشتركة من. الجمهور
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البرلمان التى من شأنها أن تضع االختيار النهائي، 

. بعد إجراء المقابالت، وتقديم القائمة إلى البرلمان

المفوضين مناصبهم لفترة خمس سنوات، ويشغل 

حيث يكون سبعة من مفوضى فريق الخبراء 

االستشاري بدوام كامل في حين يكون الخمسة 

الكامل  ويتلقى مفوضى الدوام. المتبقيين بدوام جزئى

دعمًا ماليًا؛ كما يحصل مفوضى الدوام الجزئي 

 . أيضا على بعض المكافآت

 ضمان استجابة الحكومة ٣,٣

لجنة المساواة بين الجنسين على الرغم من أن لدى 

)CGE ( ،بجنوب أفريقيا صالحيات وسلطات أكبر

لجنة المساواة بين فمن الواضح أن لكل من 

القدرة على واللجنة الهندية ) CGE(الجنسين 

استدعاء الدوائر الحكومية واألشخاص في 

 . المناصب العامة للمساءلة

الوطنية لباكستان، المعنية بوضع اللجنة  .٣

 لجان أخرى في ضوء : المرأة 

بالمقارنة مع اللجان األخرى، هناك العديد من 

األسئلة ما زالت قائمة بشأن التكليف، وتكوين 

ضع المرأة فى وهيكل اللجنة الوطنية المعنية بو 

ويستمد الكثير منها من عدم وضوح . باكستان

الهدف من هذه اللجنة فى تعارض مع وزارة 

واختصاصات ). MoWD(التنمية للمرأة 

على  (NCSW)اللجنة الوطنية لوضع المرأة 

ما يبدو أنه يشير أيضًا إلى عدم الرغبة في 

جعل اللجنة هيئة رقابية مستقلة حقا بالسلطة 

ارات للمساءلة التدخل في صياغة لتحويل اإلد

 . السياسات

 

  االستقاللية

اللجنة الوطنية لوضع لم يذكر فى أى موضع أن 

وعالوة على ذلك، تم . مستقلة (NCSW)المرأة 

ضم أربعة أعضاء من مسئولى الدولة بحكم 

كما وأن هناك ) في دورتها األولى(مناصبهم، 

رئيس (عضوين آخرين يتوليان مناصب حكومية 

جلس العقيدة اإلسالمية، وأمين لجنة القانون م

، وباإلضافة لألمين من وزارة التنمية )بباكستان

لجنة الوطنية وهواألمين المفوض ل) MoWD(للمرأة 

، كما أن مقر هذه األخيرة (NCSW)لوضع المرأة 

وأخيرا، فقد   ). MoWD(وزارة التنمية للمرأة داخل 

ضع المرأة لجنة الوطنية لو كان الرئيس األول ل

(NCSW) ،هو أيضا وزير المقاطعات . 

ال يوجد تحديد واضح لألدوار والمسؤوليات بين و 

ووزارة  (NCSW)اللجنة الوطنية لوضع المرأة 

، وتبدو بعض الجوانب )MoWD(التنمية للمرأة 

اللجنة وكان السبب فى جعل  . بينهما متداخلة

تابعة لوزارة  (NCSW)الوطنية لوضع المرأة 

 . غير واضح) MoWD(ية للمرأة التنم
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  التمويل

للجنة الوطنية لوضع المرأة وصندوق التمويل 

(NCSW)  المؤسس من قبل الحكومة االتحادية

مخول لتلقي التبرعات ليس فقط من المقاطعات 

والمؤسسات الحكومية فحسب، ولكن أيضا من 

وهناك تحفظات صدرت . وكاالت وطنية ودولية

 (NCSW)نية لوضع المرأة اللجنة الوطعلى تلقى 

أموال المانحين مع اإلعراب عن مخاوف بأن هذا 

. قد يعرض مصداقيتها للخطرفي نظر الجمهور

وليس من الواضح مدى استقالليتها فى التصرف 

فى أموالها ما دام أنه من الظاهر أن هذه المبالغ  

 ). MoWD(ستدار من خالل وزارة التنمية للمرأة 

  العضوية واإلجراءات

ليست هناك شفافية في عملية االختيار، كما أن 

الحكومة قد عينت، من طرف واحد، أشخاصًا دون 

أي عملية تشاورية، أو مقابالت رسمية، أو أي 

وكان األعضاء . مدخالت من المجتمع المدني

أنفسهم غير قادرين على توضيح اإلجراءات 

 . المتعلقة بتعيينهم

، إال أنه من هذا وقد تم تحديد معيار لألعضاء

المشكوك فيه ما إذا كان بعض األعضاء يستوفون 

كما وأن ثمة . حتى هذا الحد األدنى من المعايير

مسألة خالفية أخرى قد نوقشت، وهي  المسؤوليات 

المزدوجة لبعض األعضاء من السئولين السابقين، 

وأعضاء آخرين بالنسبة لوظائفهم الحكومية وبالنسبة 

ويمكن . (NCSW)المرأة  للجنة الوطنية لوضعل

لهذه االزدواجية أن تؤدي إلى تعارض في المصالح 

وخالفات بشأن السياسات والمبادئ األساسية داخل 

 . اللجنة

ويعمل جميع أعضاء اللجنة من المجتمع المدني 

على أساس طوعي وبدوام جزئي؛ واألعضاء من 

المسئولين السابقين غير ملحقين باللجنة على 

اللجنة وعليهم استيعاب أعمال  أساس التفرغ،

فوق مسؤولياتهم  (NCSW)الوطنية لوضع المرأة 

وفي حالة األولوية، فعلى ما يبدو أنه ليس . العادية

لموظفي " العادية"هناك مفر من أن الواجبات 

الخدمة المدنية هؤالء سيكون لها األولوية على عمل 

 . (NCSW)اللجنة الوطنية لوضع المرأة 

 التكليف

 (NCSW)اللجنة الوطنية لوضع المرأة يض تفو 

ضعيف بالمقارنة مع غيرها من اللجان المستقلة، 

وليس هناك أي حكم من شأنه أن يكفل االمتثال أو 

يتم . حتى استجابة من جانب اإلدارات الحكومية

مثلما (تقديم التقارير إلى الرئيس، ولكن ال يوجد بند 

ًا لرئيس مما يجعله ملزم) فى حالة جنوب أفريقيا

. الجمهورية أن يقدم هذا على الفور أمام البرلمان



 

  شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين

  ۲۹الملف 

 

۱٥٤ 

 الفهرس

 

أو لجنة لمجلس (وليست هناك لجنة برلمانية 

، لضمان )الوزراء في حال عدم وجود البرلمان

اللجنة الوطنية لوضع المرأة التنسيق أو التفاعل بين 

(NCSW) كما أنه ليس هناك أي نص . والبرلمان

ة للحكومة بأن تشرح مما هو موجود في الهند بالنسب

اللجنة الوطنية خطيًا لماذا لم تمتثل لتوصيات 

 . (NCSW)لوضع المرأة 

ليس هناك عمليًا أي دعم من الموظفين لمساعدة 

على  (NCSW)اللجنة الوطنية لوضع المرأة 

وعالوة على ذلك، وٕان كان يبدو . الصعيد الوطني

أن هناك خطة إلنشاء مكاتب إقليمية، فال وجود 

نص عن وجود اللجنة الوطنية لوضع المرأة ألي 

(NCSW)  على مستوى المقاطعات، على الرغم

من أن ضمان التمثيل اإلقليمي يبدو كأولوية عالية 

 . في التعيينات

اإلنجازات والنتائج من المؤتمر الدولي عن . ٥

 اللجان الوطنية للمرأة

كان لمؤتمر اللجان الوطنية للمرأة دور فعال في 

لومات ومالحظات صريحة ألعضاء اللجنة تقديم مع

، وربما للمرة (NCSW)الوطنية لوضع المرأة 

فقد حفز المؤتمر الدولي فترة مكثفة من . األولى

التأمل الذاتي لمدة يومين، وأدى إلى مراجعة داخلية 

بعد ذلك  (NCSW)للجنة الوطنية لوضع المرأة 

على صعيد المقاطعات، كانت . بنحو أسبوعين

األولى لكثير من المنظمات النسائية وغيرها الفرصة 

من جماعات المجتمع المدني للتعرف على اللجنة 

، وتفويضها، (NCSW)الوطنية لوضع المرأة 

وبدورها، كانوا قادرين على تقديم . وتكوينها

مالحظاتهم من حيث التوقعات من النساء والمجتمع 

المدني، كما وٕانهم قاموا أيضا بتعبئة لتقديم 

ظات إضافية مباشرة إلى اللجنة الوطنية مالح

، ومن المأمول فيه أن (NCSW)لوضع المرأة 

هذا سيؤدى إلى مراجعة المرسوم، إضافة إلى قواعد 

 .أكثر فعالية فى إدارة األعمال

 المؤتمر الدوليتوصيات  ١,٥

  االستقاللية

اللجنة الوطنية لوضع المرأة لضمان استقالل 

(NCSW)  ليبما يتمت التوصية : 

لللجنة البد من تعيين الوضع المستقل  •

أن و  (NCSW)الوطنية لوضع المرأة 

يكون مقرها مستقًال، وليس في مبنى 

 .وزارة

اللجنة الوطنية لوضع ينبغي استشارة   •

فى جميع ما يخص  (NCSW)المرأة 

 .سن القوانين اعتبارًا من مرحلة الصياغة

على الحكومة أن تجمع األموال لصالح  •

، (NCSW)لوطنية لوضع المرأة اللجنة ا
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لكن مساهمات المانحين تقبل لمشاريع و 

 .محددة

تطوير أفضل الممارسات من أجل تعميم  •

 .العاممراعاة المنظور الجنساني 

اللجنة الوطنية لوضع يجب أن تكون  •

جهة استشارية، وهيئة  (NCSW)المرأة 

رقابية لها دور للمتابعة واإلبالغ مع ما 

التخطيط والبرامج يتعلق بالسياسات و 

 .الحكومية

للجنة الوطنية لوضع المرأة وينبغي ل

(NCSW) : 

 عقد جلسات استماع علنية  •

بناء التحالفات مع المجتمع المدني،  •

وخاصة مع الفئات المهمشة 

 واألقليات 

النظر في توصيات لتعزيز / تلقي •

 المساواة بين الجنسين من أي مصدر 

تحديد موقف بشأن قضايا محددة،  •

 لتمسك بهذا الموقف بشأنها وا

 التكليف والسلطات 

ضمان أن يكون الرئيس وزيرًا بمجلس  •

 .الوزراء

اللجنة الوطنية لوضع المرأة ويجب على  •

(NCSW)  بما يلي : 

o  أن تخول باستدعاء أي شخص

من الحكومة كلما واذا دعت 

 . الحاجة إلى ذلك

o أن تكون لها سلطة التحقيق . 

o  تضمين الدستور في نطاق

لسلطة واالمتثال لاللتزامات ا

 الدولية 

o  مراجعة الميزانيات 

o لها صالحيات تحقيق واسعة 

o  ضمان االمتثال واتخاذ إجراءات

بشأن عدم االمتثال أو 

 االنتهاكات

o  لديها آلية إحالة الشكاوى 

o  لديها آلية لتقديم الشكاوى 

o لديها آلية فرض اإلنفاذ . 

 قواعد إدارة العمل

ات واستدعاؤها تقرير دورية االجتماع •

 .يكون من قبل من

تصميم مؤشرات لتقييم أداء األعضاء  •

 .وعمل اللجنة
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 تنص على آلية تسوية المنازعات •

تعيين لجان فرعية، وتنصيب خبراء فنيين  •

 .عليها

تطوير دورات تدريبية لسكرتارية  •

 اآلعضاء وغيرهم

 

 العضوية واالجراءات 2.5

 األعضاء

حقيق المساواة بين على  الدول األعضاء أن تلتزم بت

الجنسين وأن يكون لها سجل حافل بقضايا المساواة 

ويفضل أن يكون جميع األعضاء من . بين الجنسين

اإلناث وبدوام كامل، وٕاال، فينبغى أن يكون ما ال 

وينبغي أال يكون . يقل عن النصف بدوام كامل

هناك أعضاء من مسئولين سابقين بحكم مناصبهم 

ألعضاء الذين ينبغي أن يكونوا باستثناء سكرتارية ا

وينبغى أن يمثل األعضاء . مكلفين بدوام كامل

 .مختلف ألوان الطيف الجغرافى والطائفى لدوائرهم

 اجراءات االختيار

ينبغي اختيار األعضاء من قبل لجنة مكونة من 

الحكومة، وأعضاء من المعارضة في البرلمان، 

ئات والمجتمع المدني، والمنظمات النسائية وهي

وينبغي أن تتم هذه العملية بشفافية . حقوق اإلنسان

 .وبضمان االمتثال التام لمعايير الترشح لألعضاء

 (NCSW)اللجنة الوطنية لوضع المرأة جعل 

 عرضة للمحاسبة 

ينبغي أن تكون هناك آلية موضوعة لجعل مساءلة 

ينص  (NCSW)اللجنة الوطنية لوضع المرأة 

. كل خمس سنواتعلى إجراء استعراض مستقل 

وينبغي تقييم وتطوير أداء األعضاء أفرادا 

: والمعايير المقترحة تشمل ما يلي. واألنشطة

حضور االجتماعات، والخبرات من حيث النواتج، 

 .األموال/ وعدم إساءة استخدام السلطة

 جعل الحكومة تستجيب

يجب تضمين الصالحيات المبينة أدناه في 

. نها في قواعد العملالقانون والمطور ع/ المرسوم

اللجنة ويجب تحويل جميع السياسات والخطط إلى 

للمراجعة  (NCSW)الوطنية لوضع المرأة 

وما يلى ضروري . والمساهمة في وقت صياغتها

للحفاظ   (NCSW)للجنة الوطنية لوضع المرأة 

لللجنة الوطنية لوضع المرأة أن يكون : عليه

(NCSW)  والسلطة )الفيتو(حق النقض ،

الضطالع بالتقاضى فى دعاوى المصلحة العامة، ل

مثل  -والقدرة على رصد وتعزيز اآلليات المؤسسية

مراكز التنسيق الجنسانية؛ عقد أنشطة تدريبية 

لسكرتارية األعضاء لتحديد التعاون مع اإلدارات 

اللجنة الوطنية الحكومية، وأخيرًا، يجب على  
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من االستفادة  (NCSW)لوضع المرأة 

 .اتيجية من وسائل اإلعالماالستر 

 المشاورات اإلقليمية ٣,٥

نظمت مشاورات ليوم واحد في كل محافظة للدفع 

وكان الهدف من هذا مشاركة . بعملية التشاور قدماً 

نتائج المؤتمر الدولي ومناقشة توصيات االجتماع 

. فيما يتعلق باللجنة الوطنية لوضع المرأة بباكستان

المعنية، وأعضاء  ولقد شارك ممثلي الحكومات

المجالس المنتخبة حديثًا بالمقاطعة، وأعضاء 

المنظمات غير الحكومية وأعضاء منظمات 

المجتمع المحلي، وممثلي المجتمع المدني وغيرهم 

. من األفراد المهتمين، في هذه المشاورات

وباإلضافة إلى ذلك، حضر أعضاء اللجنة 

 .مشاوراتها اإلقليمية فى محافظاتهم

لمؤتمر، تحددت أربعة مجاالت موضوعية وخالل ا

 :لتوجيه المشاورات اإلقليمية

اللجنة الوطنية لوضع المرأة دور  .١

(NCSW)  مقابل وزارة تنمية المرأة

(MoWD) وادارات تنمية المرأة 

معايير العضوية، وعملية االختيار،  .٢

مع المجتمع  وقنوات االتصال والتفاعل

 .المدني

 استجابة الحكومة .٣

مان استجابة مالئمة وتعاون كيفية ض. أ

 .اإلدارات الحكومية

كيفية ضمان العمل البرلماني على . ب

 .توصيات اللجنة وتقاريرها

كيفية ضمان دور اللجنة في مجال . ج

 .القانون وصنع السياسات

التكليف، ومعالجات الشكوى الفردية  .٤

 .والجماعية

وأجريت المشاورات اإلقليمية فى المقاطعة الحدودية 

ولقد . الية الغربية، البنجاب والسند وبلوشستانالشم

قدمت التوصيات من المشاورات، فى تناول لكل من 

يمكن . المواضيع المذكورة أعاله، لمزيد من القراءة

العثور على هذه في الملحق الخامس على صفحة 

١٣٩. 

اللجنة الوطنية لوضع المرأة تحديث : الخاتمة. ٦

(NCSW) 

اللجنة الوطنية اورية، عقدت في أعقاب العملية التش

العديد من االجتماعات  (NCSW)لوضع المرأة 

اللجنة الوطنية في المحافظات المختلفة لتقديم 

لمختلف منظمات  (NCSW)لوضع المرأة 

ومع ذلك ، فإن . المجتمع المدني واألفراد من النساء

) إسالم آباد(غياب وجود مادي خارج العاصمة 

ع المدني واألفراد يعوق وصول كل من المجتم

 .للجمعية
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اللجنة لم يتم توسيع أو تعزيز تفويض وصالحيات 

كما أكد . (NCSW)الوطنية لوضع المرأة 

باستمرار ممثلي المجتمع المدني خالل التشاور، 

اللجنة كان واحدًا من أكبر التحديات التي واجهتها 

هو روابطها  (NCSW)الوطنية لوضع المرأة 

فعلى . بوزارة تنمية المرأةية البيروقراطية والمال

اللجنة الوطنية سبيل المثال، بينما عبأت ووقعت 

العقود مع المانحين  (NCSW)لوضع المرأة 

على فتح الدوليين للبحث والتقارير، فإن قدرتها 

وتشغيل حساب مستقل من أجل الحصول على 

 .مدفوعات توقفت لعدة أشهر، إن لم يكن لسنوات

اللجنة الوطنية لوضع المرأة لسنوات عدة، كان على 

(NCSW)  مزاولة أعمالها بعيدًا عن مقر وزارة

وعقب التشاور طالبت . (MoWD)تنمية المرأة 

، بالموقع (NCSW)اللجنة الوطنية لوضع المرأة 

اللجنة وفي نهاية المطاف، انتقلت . الخاص بها

إلى المباني  (NCSW)الوطنية لوضع المرأة 

) المتقاعدة(ولى القاضية الخاصة بها خالل فترة ت

) المتقاعدة(ولقد قدمت القاضية ". ماجدة رضوي"

رضوي أيضا القواعد المنقحة للعمل من أجل أداء 

، ولكن لم ٢٠٠٦يونيو  -أفضل للجنة في حزيران

يتخذ أي إجراء من جانب الحكومة حتى ذلك 

 .الوقت

 

وال يزال يتعين القيام باختيار األعضاء من خالل 

 ء أحادي الجانب وكان المدخل نفس االجرا

. (MoWD)الوحيد المعروف من وزارة تنمية المرأة 

وعلى األقل، تمت دعوة أحد األفراد ليكون عضوا، 

إال أنه امتنع بسبب الوضع، والدور والصالحيات 

 .الغير مؤكد، لللجنة

 (NCSW)اللجنة الوطنية لوضع المرأة وكانت 

اريع البحثية، قادرة على توليد وٕاجراء عدد من المش

اللجنة واستجابت . لصياغة التوصيات الخاصة بها

لطلبات المجتمع  (NCSW)الوطنية لوضع المرأة 

المدني بتناول قضية امرأة حكم عليها بالخطأ رجمًا 

بالحجارة حتى الموت إلقامة عالقات جنسية 

، والذي ١٩٧٩بموجب قوانين الحدود الشهيرة لعام 

العالقات الجنسية  يهدف لتجريم ومعاقبة جميع

. خارج إطار الزواج وكذلك االعتداءات الجنسية

وكانت المرأة فعًال ضحية لالغتصاب وتمت تبرئتها 

 .الحقًا من قبل محكمة الشريعة االتحادية

اللجنة الوطنية لوضع واألكثر أهمية من ذلك، أن 

قد أنشأت لجنة لمراجعة قوانين  (NCSW)المرأة 

ومع . لغاء كامل للقانونالحدود وطرح توصياتها إل

ذلك، ففي غياب إجراء من شأنه أن يجبر الحكومة 

اللجنة الوطنية على التصرف بناء على توصيات 

، ونظرُا لعزوف الدولة (NCSW)لوضع المرأة 

عن االستجابة، قررت الرئيس، القاضية رضوي 
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وكجزء من حملتها، طبعت . بجعل التوصيات عامة

ملصقًا  (NCSW)أة اللجنة الوطنية لوضع المر 

أعطوا مساحة لها في : "مطبوعًا عليه البيان

وكان الموقف العام ". إلغاء المراسيم الحد... العيش

 (NCSW)اللجنة الوطنية لوضع المرأة الذي تبنته 

مهمًا في التأثير على آراء صانعي القرار ومفيدًا 

جدًا لمبادرات وحمالت المجتمع المدني حول نفس 

 .الموضوع

اللجنة الوطنية لوضع المرأة يزال وضع وال 

(NCSW) اللجنة فلم يتم تسوية وضع : غير مؤكد

من خالل تشريع  (NCSW)الوطنية لوضع المرأة 

ل اللجنة عن أولم تس. لجعلها لجنة قانونية دائمة

: مدخالتها وال استشيرت حول تقارير باكستان

القضاء  اتفاقيةاألول، والثاني، والثالث إلى  لجنة 

، )CEDAW(لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة ع

أيضًا، لم تدع الرئيس لتكون ). ٢٠٠٦قدم في عام (

 اتفاقية"عضوًا في الوفد الذي ذهب إلى اجتماع 

" القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

)CEDAW(  وينبغي أن يالحظ . ٢٠٠٧في عام

ة أيضًا، مع ذلك، أن رئيس اللجنة البرلمانية الدائم

) أو هى(هو ) أو لم تدعى(في تنمية المرأة لم يدع 

 .أيضا

الفا "وهناك اآلن رئيس ثالث لللجنة، هى الدكتور 

، وأعضاء لجنة جدد تم اختيارهم في عام "سيدة زهرة

اللجنة الوطنية لوضع المرأة وال تزال . ٢٠٠٦

(NCSW)  تعمل بوصفها هيئة استشارية

ن أن وتفتيشية، ولكن ليس هناك قانون يضم

 (NCSW)اللجنة الوطنية لوضع المرأة توصيات 

قد جدولت في أي محفل رسمي في إطار زمني 

للجنة الوطنية لوضع منصوص عليه، كما وليس 

اتصاًال مباشرًا مع / وصوالً  (NCSW)المرأة 

والتقارير ترسل إلى الرئيس عبر وزارة . البرلمان

ال تنمية المرأة، مما يخلق التبعية، ويسمح بهيمنة 

والقواعد والتكليف ال . مبرر لها لموظفي الحكومة

اللجنة الوطنية لوضع يجعالنه إلزاميا الستشارة 

من قبل أي وزارة، أو لجنة   (NCSW)المرأة 

تعديل / برلمانية دائمة إلى آخره،  أثناء صياغة

واختيار . القوانين والسياسات التي تؤثر على المرأة

 (NCSW)المرأة للجنة الوطنية لوضع المرشحين 

يفتقر إلى الشفافية، والى أي عمليات استشارية وأى 

 .إجراء لفحص إنجاز األعضاء

 

 الهوامش
 

هذه الورقة البحثية استخرجت  .١
من تقرير بنفس العنوان، من 

مركز  -شركات جاهإعداد 
موارد المرأة ومنشأة أورات 
لخدمات النشر واإلعالم حول 
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العملية التشاورية التي عقدت 
 -يوليو وأيلول–تموز  بين

، والتي بدأت مع ٢٠٠١سبتمبر 
مؤتمر دولي حول اللجان 
الوطنية المعنية بالمرأة، الذي 
عقد في إسالم أباد، باكستان 

يوليو  -تموز  ٢٩-٢٨فى 
وتود نساء فى ظل . ٢٠٠١

قوانين المسلمين والمحررين لهذا 
الملف أن يقدموا شكرًا خاصًا 

دة ، والسي"فريدة شهيد"للسيدة 
. من شركات جاه" عائشة مير"

وكانت كل من السيدة شهيد 

والسيدة مير من المنظمين 
الرئيسيين للعملية التشاورية، 
وبالتالى فقد كرستا وقتهما 
بسخاء لتحرير وتحديث 

وكانت . المحتوى الحالي
مسئولة أيضا عن " عائشة مير"

تقديم هذه الورقة في المؤتمر 
الدولي لشبكة نساء في ظل 

مجلس المرأة / نين المسلمينقوا
آليات وتشريعات "العالمي حول 

لتعزيز وحماية المساواة بين 
الذي عقد في ماليزيا " الجنسين
 .٢٠٠٦في عام 
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آليات لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان للمرأة 

 فى جنوب أفريقيا

 جيسى روسمان: المحررة

 الموجز

، كان النشاط السياسي والمعارضة ١٩٥٠منذ عام 

تمييز سببًا لتحفيزا النساء في جنوب أفريقيا لل

وتناقش هذه الورقة البحثية مختلف . للمطالبة بحقوقهن

اآلليات، بما في ذلك اآلليات الوطنية للنوع االجتماعي، 

والهيئة التشريعية، والمحكمة الدستورية، وتحلل كيف 

ً لتحقيق المساواة بين الجنسين على نحو  يعملون معا

قش، على وجه الخصوص، تطوير تنا وهى. أعظم

لجنة مساواة النوع االجتماعي، ودورها في العمل 

 .مع الحكومة، وأثرها على تطور حقوق المرأة

 المقدمة 

عامًا هامًا جدًا لحقوق المرأة دوليًا،  ١٩٧٥كان 

فهي السنة التي أطلق عليها السنة الدولية للمرأة من 

ضًا أي ١٩٧٥قبل األمم المتحدة، كما شهد عام 

المؤتمر العالمي األول عن المرأة، وتبنى خطة 

وقد . العمل العالمية لتعزيز المساواة بين الجنسين

صممت هذه الخطة لتوجيه وتشجيع المجتمع الدولي 

المساواة الكاملة : في تحقيق ثالثة أهداف رئيسية

بين الجنسين والقضاء على التمييز بين الجنسين، 

للمرأة في التنمية، وزيادة  والتكامل والمشاركة الكاملة

ودعا . إسهام المرأة في تعزيز السالم العالمي

المؤتمر العالمي المعني بالمرأة الحكومات إلى 

وضع استراتيجيات وآليات وطنية لتعزيز مشاركة 

 . المرأة على قدم المساواة

وتعد جنوب أفريقيا دراسة حالة مفيدة بسبب الكثافة 

المرأة في هذا البلد  التي تناول بها نشطاء حقوق

وفي أواخر . دعوة األمم المتحدة إلى العمل

الثمانينيات من القرن الماضى، وفي خضم التحول 

الديمقراطي المثير للجدل بالفعل في جنوب أفريقيا، 

أجبر نشطاء حقوق المرأة أصحاب المصلحة 

السياسية بالدولة على التركيز على المساواة بين 

أن ا من قبل، بما في ذلك الجنسين كما لم يفعلو 

لدستور على إقامة لجنة مستقلة للمساواة بين ينص ا

وهذه اللجنة هي هيئة مستقلة ذات . (الجنسين

تفويض لحماية وتطوير وتعزيز احترام، وتحقيق 

والنظام . المساواة بين الجنسين في جنوب أفريقيا

قانون لجنة المساواة بين (األساسي لتمكين اللجنة 

يخولها طائفة واسعة من ) ١٩٩٦عام الجنسين ل

 . اإلجراءات لتحقيق هذا التكليف

وتقدم هذه الورقة البحثية لمحة عامة عن اآلليات 

الالزمة لصون وتعزيز المساواة بين الجنسين في 

ومن أجل توفير اإلطار المطلوب، . جنوب أفريقيا
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تبدأ الورقة بموجز للوضع التاريخي  والحالي للمرأة 

مختلف اآلليات بما لريقيا ووصفُا موجزُا في جنوب أف

، )NGM(في ذلك آليات النوع االجتماعي الوطنية 

والسلطة التشريعية، والمحكمة الدستورية، والتى 

 CGE) (تعمل معها لجنة المساواة بين الجنسين 

 . في تناسق لتحقيق المساواة بين الجنسين

وسوف يتبع ذلك المزيد من التحليل المتعمق 

خ، والتكليف وعمل لجنة المساواة بين الجنسين للتاري

) (CGE . وهناك تركيز خاص على اثنين من

)  (CGEأفضل أنشطة لجنة المساواة بين الجنسين

مراجعتها للتشريع البرلماني ومشاركتها في : توثيقاً 

 . الدعاوى القضائية المتعلقة بالمساواة النوعية

، أنه ومن المهم أن نالحظ بادئ ذي بدء، مع ذلك

ال يزال من غير الواضح مدى تأثير هذه الهياكل 

والتدخالت في سعيها لتعزيز وحماية المساواة بين 

ومع ذلك، فإن دراسة للتفاعالت بين كل . الجنسين

من هذه الهيئات، توفر نظرة ثاقبة للطرق الفعالة 

وفي نهاية . لصون وتعزيز المساواة بين الجنسين

الجنوب أفريقية، تشير المطاف، فإن دراسة الحالة 

إلى أنه من الخطأ أن نفترض أن هيئة واحدة، مهما 

كانت فعاليتها، يمكنها تحقيق هذه المهمة الضخمة 

 . بمفردها

وٕانما، فإنه فقط من خالل اتباع نهج متعدد الطبقات 

مستخدمًا تكتيكات مختلفة ومؤسسات تقع في مواقع 

التى استراتيجية رئيسية في جميع أنحاء المجتمع 

يأمل النشطاء في حماية المساواة النوعية وحقوق 

 . المرأة

 وضع النساء في جنوب أفريقيا

كان األثر الشامل لالستعمار والفصل العنصري 

على حد سواء هو تعزيز وترسيخ االنقسامات بين 

وواجهت النساء السود . الجنسين في جنوب افريقيا

بيض طبقات من القمع أكثر مما واجهته النساء ال

ويعزى ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن معظم النساء ). ٢(

، )٣(األفريقيات كانوا يخضعون للقانون العرفي 

والذى بموجبه كانوا كثيرًا ما يحرمون من الملكية، 

ومع ذلك، فقد واجهت . والزواج، والعقد والوراثة

النساء من جميع األجناس تحديات فريدة بين 

: ، بما في ذلكالجنسين في جميع جوانب حياتهن

ضمن المجال السياسي، وعلى ساحة قانون األسرة، 

 ).٤(العمل / والحصول على فرص التعليم

كانت إحدى أهم العقبات العاملة على إضعاف 

المرأة خالل عهود االستعمار والفصل العنصري هو 

وكان هناك . العنف الجنسي على نطاق واسع

ب أنه من حق الرجل اغتصا"اعتقاد تاريخي بـ 

وسادت المفاهيم الذكورية بأن المرأة ملكية " المرأة،

للذكر، واإلحباط من البطالة وعدم التمكين أيضًا، 

كلها قد خلقت مزيجًا مأساويًا قويًا مما كان يثير 

وهناك "). ٥(مستويات عالية من العنف المنزلي 
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عامل هام يسهم في استمرار هذا العنف، هو حقيقة 

ولقد بدأت . فية لفترة طويلةأن هذه المشكلة ظلت خا

مجالت القانون، على سبيل المثال، فى نشر 

مقاالت حول هذه القضية في أواخر سبعينيات 

وعالوة على ذلك، فقد خرج اإلعفاء . القرن الماضى

الزوجى لقوانين االغتصاب إلى النور في تسعينيات 

القرن الماضى، ولم يكن هناك قانون مخصص 

 . المنزليلمعالجة مشكلة العنف 

حتى في خضم، وربما بسبب، كل هذه التحديات ، 

لعبت النساء دورُا رئيسيًا في العديد من أنشطة 

وحركات النضال التحريرية، بما في ذلك مكافحة 

تمرير قانون المظاهرات، وتشكيل المنظمات 

وطوال هذا . النسائية، وٕانشاء الميثاقات النسائية

المرأة والتحرر  النضال، ظهرت التوترات بين تحرر

الوطني، وبين النشاط على أساس مناصرة الحقوق 

النسائية الليبرالية على النمط الغربي والنشاط على 

أساس مفاهيم األمومة، وبين النساء من مختلف 

ولقد وفرت المفاوضات إلنهاء نظام ' ). ٦(األعراق 

الفصل العنصري عددًا من الفرص الجديدة للنساء 

لتأمين المساواة وفرضت تحديات  من جميع األعراق

 . عديدة لهذه الجهود

وقد أدرج عدد قليل من النساء في الجولة األولى 

، وحققن ١٩٩٢من المفاوضات الدستورية في عام 

في نهاية المطاف مشاركة أكبر في العملية 

في عام  ) MPNP(التفاوضية متعددة األحزاب 

فقد ساعدت مشاركتهن فى تأمين ' ). ٧( ١٩٩٣

انتصارات رئيسية عديدة، بما في ذلك إزالة فقرة كان  

من شأنها أن تستبعد القانون العرفي من ضمان 

، وكذا بيان )٨(المساواة في مشروع قانون الحقوق 

، باإلضافة )٩(بالمساواة بين الجنسين في التمهيد 

للنساء في قائمة ترشيح حزب %   ٣٠إلى حصة 

ومع ذلك، فقد . ANC)(المؤتمر الوطني االفريقي 

ورفضت العملية . كان مدى هذه النجاحات محدوداً 

صيغة ) MPNP(التفاوضية متعددة األحزاب 

واضحة من شأنها أن تسمح بالحق في المساواة 

، ولم )١٠(للتفوق على حماية الحقوق الثقافية 

تتطلب حصة حزب المؤتمر الوطني االفريقي 

)ANC (أن تكون المرأة في أي مركز معين على 

 . الئحة الحزب

وبعد عشر سنوات من اعتماد الدستور النهائي، 

تحسن وضع المرأة في جنوب أفريقيا عما كان 

عليه، إال أنه هناك مساحة كبيرة من التحسين ال 

وتشكل النساء حاليًا أكثر من . تزال قائمة حتى اآلن

من أعضاء البرلمان ويشغلن عدة مناصب %   ٤٠

ك مكتب نائب عليا في البالد بما في ذل

وفي نفس الوقت، ال زالت عضوات ). ١١(الرئيس

عندما " تحديات كبيرة"البرلمان يواجهن كأفراد 

). ١٢(يحاولن التقدم بجداول أعمالهن السياسية 
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ونتيجة لذلك، كانت معدالت االستنزاف للمرأة في 

وبالمثل، في حين أن النساء ). ١٣(البرلمان عالية

، فال )١٤(المهنيين من جميع %  ٥٥يشكلن اآلن 

زال تمثيلهن  ناقصًا بشكل كبير في اإلدارة العليا 

) على التوالي%   ٢١و %   ١٤(وكبار المديرين 

)١٥ .( 

ولعل أبرز تحديين يوجهان النساء في جنوب افريقيا 

/ اليوم هما وباء فيروس نقص المناعة البشرية

اإليدز، والمشكلة المتنامية وواسعة االنتشار 

ولوباء . لة في العنف القائم على الجنسوالمتمث

اإليدز تأثير متفاوت / فيروس نقص المناعة البشرية

مليون من  ٥,١فمما يقرب من الـ . على النساء

من ) ٤٩-١٥الذين تتراوح أعمارهم بين (البالغين 

% ٥٧المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، 

ويتنامى اختالل . منهم من النساء) مليون ٢,٩(

 ٢٤-١٥لتوازن بين الجنسين في الفئة العمرية بين ا

سنة، في هذه الفئة، عدد النساء من المصابين 

بفيروس نقص المناعة البشرية أربعة أضعاف عدد 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن العنف ). ١٦(الرجال 

الجنسي يبرز باعتباره واحدًا من أخطر المشاكل 

المراقبين ويستنتج بعض . التى تواجهها المرأة اليوم

على أساس نصيب الفرد من االقتصاد، .... "بأنه، 

فإن معدل ارتكاب جريمة االغتصاب فى جنوب 

)" ١٧. (أفريقيا أعلى منه فى أي بلد آخر فى العالم

وفي الواقع، فإن دائرة شرطة جنوب أفريقيا 

)SAPS ( جريمة  ٥٥,١١٤قد صرحت عن

 اغتصاب ارتكبت فى جنوب أفريقيا فى الفترة بين

، منها ٢٠٠٥مارس  -وآذار ٢٠٠٤أبريل  -نيسان

%   ٤٠,٨حالة قد أرتكبت ضد نساء، و% ٥٩,٢

وفي ). ١٨(منها ارتكبت ضد األطفال اإلناث 

الوقت نفسه، يستمروقوع العنف المنزلي بمستويات 

ذكرت هيئة االذاعة ، ١٩٩٩ففي عام ). ١٩(عالية 

 البريطانية أنه في جنوب أفريقيا، يقتل زوج زوجته

 ١٣٩٤كل ستة أيام، وفي دراسة استقصائية على 

رجًال في كيب تاون أجريت في نفس العام، اعترف 

من الرجال أنهم قد الحقوا أذى برفيقاتهم %   ٤٤

 ). ٢٠(من اإلناث 

 

 آليات تعمل مع لجنة المساواة بين الجنسين

(CGE)  لتحقيق المساواة بين الجنسين 

، وعلى )CGE(لجنة المساواة بين الجنسين تعمل 

التوازى مع، وباستقالل عن، العديد من المؤسسات 

و لجنة المساواة بين . للوفاء بتفويضها

، آليات الجنس الوطنية، والهيئة ) (CGEالجنسين

 ٩التشريعية والمحكمة الدستورية ومؤسسات الفصل 

ستة مؤسسات دستورية رامية إلى تعزيز (

والسلطة كل منها مكلف بالمسؤولية ) الديمقراطية

 . للحفاظ على وتعزيز المساواة في جنوب افريقيا
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 )NGM(آلية النوع االجتماعي الوطنية 

، )NGM(بتصميم آلية النوع االجتماعي الوطنية 

كان نشطاء جنوب افريقيا يأملون في خلق 

مجموعة من اآلليات واإلجراءات التي من شأنها "

ضمان كل من مشاركة المرأة في صنع القرار في 

لدولة الديمقراطية الجديدة ومسئولية أجهزة الدولة ا

وتشتمل عناصر هذه اآللية ). ٢١" (أمام النساء

في ) OSW(المكتب المعنى بوضع المرأة : على

هيئة الرئاسة، ولجنة الرصد المشتركة على تحسين 

في البرلمان، ) JMC(نوعية الحياة ووضع المرأة 

هيئة  وهي)  (CGEولجنة المساواة بين الجنسين

دستورية مستقلة، وأخيرًا، أفراد ومنظمات المجتمع 

ومسئولية المكتب المعني بمركز ). ٢٢(المدني 

المرأة هو العمل مع الهيئات الحكومية وغير 

تنفيذ سياسة وطنية بين الحكومية لوضع تصورات و 

ويعاني المكتب المعني بمركز المرأة، منذ . الجنسين

التعاون من  نشأته، من نقص العاملين وغياب

جانب الموظفين الحكوميين، وعدم كفاية الميزانية 

)٢٣.( 

لجنة الرصد المشتركة على تحسين نوعية وتتولى 

في  في البرلمان) JMC(الحياة ووضع المرأة 

جنوب أفريقيا، ورصد التحسن فى نوعية الحياة 

ووضع المرأة فى جنوب أفريقيا، وتوفير نقطة 

التشريعى المتعلق  وصول إلسهامات عامة بالنشاط

بوضع المرأة، والقيام بدور آلية للمساءلة الداخلية 

ووفقا لخبيرة المساواة بين ). ٢٤(داخل البرلمان 

، أن "رشيدة مانجو"الجنسين فى جنوب افريقيا، 

لجنة الرصد المشتركة على تحسين نوعية الحياة 

كانت أكثر  في البرلمان) JMC(ووضع المرأة 

بتفويضها مما كان المكتب المعني نجاحًا في الوفاء 

بما لها من تعزيز   (OSW)بمركز المرأة 

للتشريعات الهامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، 

وعقد جلسات استماع عامة بشأن طائفة واسعة من 

لجنة المساواة وسوف تتم مناقشة ). ٢٥(القضايا 

 . فيما بعد) (CGEبين الجنسين

 الهيئة التشريعية 

تور جنوب أفريقيا فريدًا من نوعه في الدور يعد دس

اإليجابي الذي يضعه على كاهل المجلس التشريعي 

والدستور . للقضاء على التمييز والتخفيف من آثاره

ال يحظر على الحكومة فقط االنخراط في ممارسات 

تمييزية، بل ويطالب الحكومة أيضًا بمنع التمييز 

ن الدستور مويتطلب الفصل التاسع . بشكل إيجابى

ال بد من سن تشريعات وطنية لمنع أو حظر "أنه 

وسعيًا لتحقيق هذا )" ٢٦. (التمييز غير العادل

التكليف، مررت الهيئة التشريعية عدة قوانين تهدف 

إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في جنوب أفريقيا، 

تعزيز المساواة وقانون منع التمييز : بما في ذلك
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المساواة في العمل، وقانون  غير العادل، وقانون

 . العنف المنزلي، و قانون االعتراف بالزواج العرفي

 

 المحكمة الدستورية 

هي مؤسسة أخرى تلعب دورُا هامُا في تعزيز 

وتفسر . المساواة بين الجنسين في جنوب افريقيا

المحكمة وتطبق دستورُا كان قد وصف بأنه يحتوي 

)". ٢٧. (حو المساواةالتزامُا منتشرُا ومهيمنُا ن"على 

وفي الواقع، أن الحق في المساواة هو الحق 

الجوهري األول المنصوص عليه في قانون الحقوق 

وهو يحظر صراحة التمييز غير العادل ). ٢٨(

على أسس عدة، بما في ذلك النوع، والجنس، 

والعرق، واللون، والتوجه الجنسي، والحمل، والحالة 

الدستور لتشمل  ولقد فسرت المحكمة. الزوجية

 . التفوق الضمني لفقرة المساواة

ويعترف الفقه الدستوري لجنوب افريقيا بأن حماية 

المساواة ليست مجرد حقا رسميا، ولكنه جوهري 

ولقد رفضت المحكمة التطبيق الجامد لنص . أيضاً 

المساواة، وبدًال من ذلك، تقوم بتحليل سياقى يأخذ 

ماضي، ويركز على فى االعتبار آثار التمييز في ال

وكنتيجة ). ٢٩(التأثير الفعلي للعمل المعني 

هي " التمييزية"طبيعية للفهم بأن بعض األفعال 

تعزيز فى الواقع، للحق في المساواة، كما وتدرك 

المحكمة أيضا أنه البد من تنظيم بعض األنشطة 

من أجل حماية المساواة " المحايدة"المعينة 

هذه الممارسة، في ويوجد مثال على . الجوهرية

القضية التي كانت المحكمة قد تناولت فيها مسألة 

العنف المنزلي في سياق فقرة المساواة، بالتوصل 

إلى أنه البد للمرء من أن يكون متحررًا من الخوف 

من العنف الجسدي من أجل تحقيق مساواة حقيقية 

)٣٠.( 

 التاسعالفصل  مؤسسات

يا يؤسس ست الفصل التاسع من دستور جنوب أفريق

مؤسسات مستقلة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية، 

، )CGE(لجنة المساواة بين الجنسين : ومنها

والوصى العام، ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق اإلنسان 

)SAHRC( ولجنة تعزيز وحماية حق الجاليات ،

الثقافية والدينية واللغوية، والمراجع العام للحسابات، 

نة جنوب أفريقيا لحقوق ولج. واللجنة االنتخابية

هي مؤسسة الفصل التاسع ) SAHRC(اإلنسان 

التي تتعاون في معظم األحيان مع لجنة المساواة 

بشأن مسألة المساواة بين ) CGE(بين الجنسين 

 ويتمثل تفويضها لتعزيز. الجنسين

احترام، وحماية، وتنمية، والحصول على حقوق 

نوب ولجنة ج). ٣١(اإلنسان في جنوب أفريقيا 

مزودة ) SAHRC(أفريقيا لحقوق اإلنسان 

األدوات لتحقيق هذه األهداف، بما بمجموعة من 

التحقيق والذهاب لمراقبة حقوق : في ذلك سلطة
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وٕاجراء اإلنسان، وتعويض انتهاكات حقوق اإلنسان، 

البحوث، وتثقيف الجمهور عن حقوق اإلنسان 

 كما ويتطلب الدستور أيضًا من أجهزة الدولة). ٣٢(

تزويد لجنة جنوب أفريقيا لحقوق اإلنسان 

)SAHRC ( بمعلومات عن التدابير التي اتخذتها

). ٣٣(لتفعيل الحقوق الواردة في قانون الحقوق 

وباإلضافة إلى ذلك، يجوز للجنة جنوب أفريقيا 

اتخاذ االجراءات ) SAHRC(لحقوق اإلنسان 

القضائية، إما نيابة عن فرد، أو مجموعة من 

 ).٣٤(أو باألصالة عن نفسها األفراد، 

 لجنة المساواة بين الجنسين

 نبذة تاريخية 

تالقي عوامل مختلفة، بين الشخصية لقد ساعد 

والعالمية، على خلق قوة دافعة إلنشاء لجنة المساواة 

، بما في ذلك، الدعم الصريح )CGE(بين الجنسين 

لنيلسون مانديال، والنشاط السياسي للمرأة في جنوب 

ا أثناء عملية التفاوض، وتزايدًا فى االهتمام أفريقي

وقد قرر ). ٣٥(الدولي للمساواة بين الجنسين 

الناشطون إنشاء آلية لتعزيز المساواة بين الجنسين، 

ولقد . إال أن، مسائل الهيكل والتكليف ظلت قائمة

ركزت المناقشات الهامة حول ما إذا كان يجب 

ن تتخذ شكل أ CGE)(للجنة المساواة بين الجنسين 

وزارة المرأة وكيف ينبغي لها أن تتفاعل مع لجنة 

حقوق اإلنسان بجنوب أفريقيا التى أنشئت قبل 

االنتهاء من إطار اآللية الوطنية للمساواة بين 

وبعد دراسة مكثفة للهياكل ).  ٣٦(الجنسين 

االسترالية واألوغندية، اختار واضعو الدستور في 

التقليدي لوزارة المرأة النهاية الخروج عن النموذج 

وبدًال ). ٣٧(التي تتبناها الدول االفريقية االخرى 

من ذلك، وضعوا نهجًا متعدد األبعاد، حيث تمثل 

الشواغل   CGEلجنة المساواة بين الجنسين 

المتعلقة بالمساواة بين الجنسين من وجهة نظر هيئة 

مستقلة تتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية 

ة التى وصفت في القسم الثالث أعاله وغير الحكومي

وكان يؤمل في أن هذا الخيار من شأنه أن ). ٣٨(

يمنع قضايا المرأة من أن تعزل فى وزارة 

 ).  ٣٩(منفصلة

 التكليف والعمل

ينص الدستور، وقانون لجنة المساواة بين الجنسين 

معا على أن أهداف لجنة المساواة بين ") القانون("

تعزيز االحترام، وتحقيق هي )  (CGEالجنسين 

وتفويض لجنة ). ٤٠(المساواة بين الجنسين 

، كما حددها الفصل )(CGEالمساواة بين الجنسين 

تعزيز احترام المساواة بين "الدستور، هو التاسع من 

الجنسين، وحماية، وتطوير وتحقيق المساواة بين 

وتحقيقًا لهذه الغاية، فإن الدستور يخول ". الجنسين

الرصد "بـ )  (CGEساواة بين الجنسين لجنة الم

والتحقيق والبحث والتثقيف، وكسب التأييد، وتقديم 
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المشورة والتقرير بشأن القضايا المتعلقة بالمساواة 

 ).٤١" (بين الجنسين

) CGE(لجنة المساواة بين الجنسين كما والبد على 

تحقيق االتصال الوثيق مع المؤسسات والسلطات 

المجتمع المدني ذات األهداف الحكومية، ومنظمات 

من أجل تعزيز السياسات والممارسات "المماثلة 

المشتركة وتعزيز التعاون فيما يتعلق بمعالجة 

)" ٤٢. (الشكاوى في حاالت تداخل االختصاصات

والقانون يتوسع إلى حد كبير فى هذه المهام 

). CGE(للجنة المساواة بين الجنسين الدستورية 

ة المساواة بين الجنسين لجن ويتطلب ذلك من

)CGE(  تنفيذ برامج تثقيفية تعزز فهم المساواة بين

الجنسين وتقييم الممارسات والسياسات بين الجنسين 

كما والبد أيضا ). ٤٣(لمؤسسات القطاع الخاص 

من رصد هذه  )CGE(للجنة المساواة بين الجنسين 

الممارسات والسياسات داخل أجهزة الدولة، وتقييم 

ين التي يمكن أن تؤثر على المساواة بين القوان

باإلضافة إلى ). ٤٤(الجنسين أو وضع النساء 

  CGEلجنة المساواة بين الجنسين ذلك، البد على 

فريقيا لالتفاقيات الدولية أمن متابعة امتثال جنوب 

المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتقديم تقارير 

 ). ٤٥(منتظمة إلى البرلمان عن هذا االمتثال 

وربما أن أهم ما أدخله القانون من توسع لمهام 

هو تطوير  )CGE(لجنة المساواة بين الجنسين 

ويجوز للجنة المساواة . صالحيات التحقيق لديها

التحقيق في أي قضية على  )CGE(بين الجنسين 

أساس نوع الجنس، إما بمبادرة منها أو بناء على 

يضا من وربما يحتاج األمر أ). ٤٦(شكوى معينة 

). ٤٧(أي شخص لتقديم أدلة أو اإلدالء بشهادة 

وفى ظل هذه الظروف الصحية، وبإذن التكليف 

المناسب، يجوز للجنة المساواة بين الجنسين 

)CGE(  أن تحرض على البحث عن أماكن

خاصة، واالستيالء على المواد التي تتعلق بالتحقيق 

 لجنة المساواة بين الجنسينوبينما يمكن ل). ٤٨(

)CGE(  أن تحل النزاعات بشكل مستقل، عن

طريق الوساطة والتوفيق، والتفاوض، فإن القانون 

لجنة جنوب يمكنها أيضا بتحويل المسألة إما إلى 

 أو الوصي) SAHRC(أفريقيا لحقوق اإلنسان 

 ).٤٩(العام 

 )CGE(وكان إنشاء لجنة المساواة بين الجنسين 

مجال حقوق  نصرًا مهمًا لناشطى جنوب افريقيا في

ومع ذلك، أن بعض العناصر ضمن وثائق . المرأة

تأسيس اللجنة يمكن أن تعرقل جهودها الرامية إلى 

تحقيق إمكاناتها الكاملة بوصفها آلية لتعزيز 

فعلى سبيل المثال، فإن . المساواة بين الجنسين

القانون ال يوضح كيف يمكن للجنة المساواة بين 

وظائفها الواسعة تفعيل كل من  )CGE(الجنسين 

، ألنشطة )خارج البرلمان(واليحدد مصادر التمويل 
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وفي الوقت ). CGE(لجنة المساواة بين الجنسين 

نفسه، يهمل القانون دمج نصوص محددة واردة في 

القوانين العضوية األخرى التي يمكن أن تساعد 

فى تحقيق  )CGE(لجنة المساواة بين الجنسين 

صراحة للجنة المساواة  كما أنه ال يجيز: أهدافها

استخدام نظام المحكمة وال  )CGE(بين الجنسين 

يطلب من أجهزة الدولة توفير المعلومات بصورة 

منتظمة بشأن تدابيرها الرامية إلى تحقيق المساواة 

بين الجنسين إلى لجنة المساواة بين الجنسين 

)CGE) (أخيرًا، فإن عملية التعيين للجنة ). ٥٠

قد تكون أكثر  (CGE)لجنسين المساواة بين ا

عرضة للتسييس من المؤسسات الدستورية األخرى، 

حيث تترك النصوص الغامضة وٕاهمال االعتراف 

العنصري / جنة النعكاس التكوين النوعيلبحاجة ال

 . في جنوب أفريقيا ليترك العملية عرضة للتالعب

 تنفيذ التكليف 

ويركز هذا التقرير على اثنين من أفضل أنشطة 

: توثيقاً )CGE(لجنة المساواة بين الجنسين 

استعراضها للتشريعات البرلمانية ومشاركتها في 

 دعاوى التقاضى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 

.I التدخالت التشريعية 

من أجل الوفاء بتفويضها لتقديم توصيات إلى 

البرلمان فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يؤثر على 

لجنة ين ووضع المرأة، تقوم المساواة بين الجنس

تدخالت " بإصدار )CGE(المساواة بين الجنسين 

تقدم هذه التقارير، إلى اللجنة الوزارية ". تشريعية

ذات الصلة أو الهيئة التشريعية، وتحليل التشريعات 

المقترحة من وجهة نظر تراعي الفوارق بين 

الجنسين وتقديم اقتراحات حول كيفية تحقيق مشروع 

ن بما يتفق مع الحق في المساواة بين القانو 

وهذه التدخالت، مجتمعة، تكشف عن . الجنسين

ومن المهم . عدة اتجاهات هامة سيتم وصفها أدناه

أن نالحظ بادئ ذي بدء، مع ذلك، أنه ال يزال من 

غير الواضح مدى تأثير هذه التدخالت على 

 . السلطة التشريعية

لمساواة بين أجبرت عدة تدخالت تشريعية لجنة ا) أ

على الموازنة بين حماية الحقوق  )CGE(الجنسين 

ولقد نشأ هذا التوتر في معظم . الدستورية المتنافسة

أو / حق المرأة في المساواة و) ١(األحيان بين 

الحق في الثقافة، أو ) ٢(الكرامة الجسدية والنفسية و

الحق في الخصوصية والسالمة الجسدية من الرجال 

في مواجهة هذه . عتداء الجنسيالمتهمين باال

الحقوق المتعارضة، يعالج الحق في المساواة بين 

الجنسين، بشكل عام، كحق قوي البد من حمايته 

 ).٥١(بقوة 

 

تركز التقارير التشريعية للجنة المساواة بين ) ب

بشكل شامل على مصالح النساء  )CGE(الجنسين 
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، وهم الفقراء -األكثر تهميشا في جنوب أفريقيا

. أو يعيشون في المجتمعات الريفية/ األفريقيات، و

وعلى سبيل المقارنة، كرست لجنة المساواة بين 

قليًال من الموارد لقضايا مثل  )CGE(الجنسين 

التمييز على أساس الهوية الجنسية، أو التحيز 

هذه النتيجة ليست . الجنسي في مكان العمل

ص، مفاجئة، وال تبدو أنها غير مبررة بشكل خا

حيث أن النساء المهمشات هن األكثر معاناة في 

جنوب افريقيا ما قبل الديمقراطية، وال زلن يمثلن 

وفي . جزءًا كبيرًا من السكان في جنوب افريقيا

الوقت نفسه، يرى البعض هذه االغفاالت على أنها 

عجز عن االرتقاء إلى مستوى هدف لجنة المساواة 

ى لتحويل الطموح األول )CGE(بين الجنسين 

العالقات بين الجنسين، وٕاعادة توزيع السلطة، 

وتوفير المساواة في الحصول على الفرص 

وعالوة ). ٥٢(االقتصادية واالجتماعية، والسياسية

على ذلك، الحظ بعض المعلقين أن التركيز على 

النساء على أنهن فقط أفرادًا مهمشين ومعرضين 

 .)٥٣( لاليذاء، قد يضع حدُا أكثر طموحاً 

 وبصفة عامة، فإن لجنة المساواة بين الجنسين) ج 

)CGE ( لم تقصر توصياتها على تلك المبنية على

وعلى . القضايا المتعلقة بموارد الدولة المحدودة

 )CGE(الرغم من أن لجنة المساواة بين الجنسين 

تعمل في بلد موارده المخصصة فى الميزانية 

د الموجودة، محدودة وهناك مطالب هائلة على الموار 

فهى تعتقد أن تحقيق المساواة بين الجنسين واجب 

الدولة الذى قد ال يكون منسوخا بمطالبات األموال 

 . الشحيحة

في بعض األحيان، يقدم كل من لجنة المساواة ) د

ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق  (CGE)بين الجنسين 

تقييمات على نفس القطعة ) SAHRC(اإلنسان 

يث يكون هناك تداخل، وح. من التشريعات

تخصص طلبات لجنة المساواة بين الجنسين 

(CGE)  مزيدًا من الجهد، وتقدم تحليًال أكثر

ومن المثير لالهتمام، . شموًال، للقضايا بين الجنسين

لجنة جنوب أفريقيا لحقوق مع ذلك، في حين أن 

قد تناولت عدة تشريعات ) SAHRC(اإلنسان 

ل الجنسي، فقد تتعلق بالشذوذ الجنسي والتحو 

 )CGE(التزمت لجنة المساواة بين الجنسين 

الصمت تقريبًا بالنسبة لهذه القوانين على الرغم من 

). ٥٤(حقيقة أنها متعلقة بالمساواة بين الجنسين 

ومن الملحوظ، أنه ال توجد آلية رسمية حالية من 

خاللها يمكن للمنظمتين تنسيق طلباتها، على الرغم 

ير الرسمية تحدث في بعض من أن العمليات غ

وعلى الرغم من أن حاالت التعارض . األحيان

المباشر بين طلبات المنظمتين نادرة، فمن الجدير 

 ).  ٥٥(بالذكر أنها تقع فى بعض األحيان 

.II التدخالت القضائية 
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الجزء  )CGE(تكرس لجنة المساواة بين الجنسين 

قل األكبر من مواردها لمذكراتها التشريعية وهى أ

انخراطا في النظام القضائي عن لجنة جنوب أفريقيا 

ومع ذلك، فإن لجنة ). SAHRC(لحقوق اإلنسان 

تشارك أيضًا في  )CGE(المساواة بين الجنسين 

وتأخذ هذه التدخالت إلى حد ". التدخالت القضائية"

لجنة المساواة كبير، شكل عرائض ودية ترفعها  

 . فى المحاكم )CGE(بين الجنسين 

 

لجنة المساواة بين الجنسين تركيز تدخالت و 

)CGE( لم ولذلك، . تعكس طلباتها التشريعية

على  )CGE(تتدخل لجنة المساواة بين الجنسين 

وجه الحصر تقريبا في دعاوى تشتمل على نساء 

التقليدية، " األدوار"ضحايا أو مستضعفات في 

زوجات أو (أو شريكات حياة / كأمهات وبنات، و

وتتدخل لجنة المساواة بين الجنسين ). ٦٥) (رفيقات

)CGE(  على نحو حصري في القضايا التى تتعلق

بالتمييز في العمل، أو التحرش الجنسي، أو 

وهذه التدخالت ال تمثل . الحصول على التعليم

تحديًا شامًال وثوريًا لألسلوب الذى يتم تناول الجنس 

به في جنوب أفريقيا، وٕانما تهدف إلى النهوض 

مرأة فى حالة القبض عليها فى ظروف  عصيبة، بال

وفي ). ٥٧(والتي تركز على أدوار المرأة التقليدية 

الوقت نفسه، حيث تكون لجنة المساواة بين 

قد تدخلت، فإنها تكون قد قامت  )CGE(الجنسين 

بخلق الحجج المبتكرة التي تدعم رؤية ثورية لتحقيق 

وبهذه  .المساواة بين الجنسين في جنوب افريقيا

الطريقة، فإن هذه التدخالت تقوم بأكثر من مجرد 

تسليط الضوء على تهميش مجموعات معينة من 

النساء من خالل التقدم بتدابير مبتكرة ورائدة الزمة 

 . لتغيير ذلك الوضع

ويبدو أن هذه التدخالت القضائية تحوز على 

ففي العديد من القضايا، . درجات متفاوتة من النفوذ

لمنطق فى وجهات النظر التى وجهتها يستخدم ا

في طلباتها  )CGE(لجنة المساواة بين الجنسين 

في . الودية من دون االعتراف صراحة بإسهامها

هذه الحاالت، من الصعب تمييز أثر تقديم لجنة 

بدًال . على المحكمة)CGE(المساواة بين الجنسين 

من ذلك، فقد اعترفت المحكمة الدستورية في قضية 

Bhe )صراحة بأن تقارير لجنة المساواة بين ) ٥٨

، وهى تؤكد على "مفيدة"كانت ) CGE(الجنسين 

وفي الوقت . معظم اإلغاثة التي طلبتها اللجنة

نفسه، مع ذلك، رفضت المحكمة اعتماد اقتراح 

لتطوير  )CGE(لجنة المساواة بين الجنسين 

القانون العرفي القائم على أساس كل حالة على 

د السلطة التشريعية بصفتها الهيئة حدة، وتحدي

وأخيرًا، ). ٥٩(المناسبة لإلصالح في هذا المجال 

قضية فإن قرار المحكمة الدستورية في 

لم يتبن فقط موقفًا ) ٦٠(  Bannatyneبناتاين
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ومعالجًة كانت وفقًا لتقديم لجنة المساواة بين 

بشكل مباشر، لكنه اعترف أيضا  )CGE(الجنسين 

مقدمة من قبل لجنة المساواة بين بأن األدلة ال

بشأن عدم فعالية نظام الصيانة،  )CGE(الجنسين 

قد برهنت على انها مفيدة للغاية وأعطت السياق 

و المحكمة مدينة للجنة المساواة بين ... الالزم

على هذه األدلة، وعلى حججها  )CGE(الجنسين 

)٦١ .( 

 العقبات التي تحول دون النجاح 

نها نشطة جدًا منذ بدايتها، فقد على الرغم من أ

عقبات  )CGE(واجهت لجنة المساواة بين الجنسين 

ومنذ أيامها األولى، . كبيرة فى القيام بتفويضها

بميزانية  )CGE(عملت لجنة المساواة بين الجنسين 

وعالوة ). ٦٢(اعتبرت على الدوام بأنها غير كافية 

ين على ذلك، في حين أن لجنة المساواة بين الجنس

(CGE)  منصوص عليها في الدستور وتتمتع

بوضع مستقل داخل الحكومة، فإن أنشطتها ال تلقى  

بالضرورة استقباًال حسنًا على جميع مستويات 

فلقد أبلغت لجنة المساواة بين الجنسين . الحكومة

)CGE(  باستمرار عن عدم قدرة أو عدم رغبة

 المسئولين والقادة المحليين في التنفيذ بالفعل

للسياسات التي تدعمها  لجنة المساواة بين الجنسين 

)CGE .( 

وهذا االفتقار الخارجى لإلرادة السياسية يعد أحد 

اللجنة وتتكون  العوامل الداخلية التي تعرقل نجاح

، من أعضاء معينين لجنة المساواة بين الجنسين

مكلفين لعدد محدد من السنوات، وأيضًا سكرتارية 

وقد أدى هذا الهيكل إلى  .من موظفين دائمين

ارتباك بشأن توزيع المسؤولية بين أعضاء اللجنة 

وقد أدت عملية التعيين أيضا إلى اقتراح . وموظفيها

بعض األكاديميين عن أنه قد يكون التعيين الزائد 

سياسيًا أكثر  )CGE(للجنة المساواة بين الجنسين 

منه قائمًا على الجدارة، مما أدى إلى نقص في 

إجماًال، فقد أدى . اءة بين المعينين بهذه الطريقةالكف

ذلك إلى بعض القيود الداخلية، مما قلل من فعالية 

هذا الصراع الداخلي، و . لجنة المساواة بين الجنسين

بدوره، قد أعاق تنسيق الجهود مع المجتمع المدني 

العديد من وترثى . والمؤسسات الحكومية األخرى

ن، مشيرة إلى أن المنظمات ندرة هذا التعاو 

الصراعات الداخلية وقضايا الموظفين تجعل من 

فى الوقت الحالى،  لجنة المساواة بين الجنسين

 ).  ٦٣(شريكًا يصعب العمل معه 

تأثير غير  )CGE(وللجنة المساواة بين الجنسين 

. مقصود على حركة حقوق المرأة في جنوب أفريقيا

واة بين فقد كان من المأمول أن تصبح لجنة المسا

الوسيط بين ما كان حركة نشطة  )CGE(الجنسين 

بصورة استثنائية خالل الفترة االنتقالية والحكومة 
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وبدًال من االستفادة من . الجديدة في جنوب افريقيا

قوة الحركة، فالحركة تبدو أضعف مما كانت عليه 

). CGE(قبل قيام لجنة المساواة بين الجنسين 

ن أن لجنة المساواة بين ويقترح العديد من الناشطي

آليات جنبًا إلى جنب مع بقية ( )CGE(الجنسين 

، تستنزف قيادة ))NGM(النوع االجتماعي الوطنية 

الحركة من خالل استقطاب قادة المجتمع المدني 

في المناصب الحكومية والتنافس مع الحركة على 

باإلضافة إلى . الموارد من الجهات المانحة األجنبية

قيل أن وجود لجنة المساواة بين الجنسين ذلك ، فقد 

)CGE(  قد أدى إلى شعور بعض األفراد كما لو

كانوا قد تم إعفائهم من واجب النضال من أجل 

 ). ٦٤(المساواة بين الجنسين هم أنفسهم 

 الخاتمة

لجنة المساواة يبدو أن الخطر األكبر الذي يواجه 

هو احتمال أن تصبح تمامًا  )CGE(بين الجنسين 

  -مثل أجزاء أخرى من البيروقراطية الحكومية

ضخمة جدا، تتميز بخطوط غير واضحة للسلطة، 

بدًال من ذلك، يشير العديد . ويصعب العمل معها

من األفراد إلى أنهم يفضلون أن تقوم المنظمة 

بتعديل ممارساتها وتحقيق الدور المنوط بها دستوريًا 

ا أفضل من أن تختفى أو تصفى بسبب صعوباته

وحقًا، كما أن أعضاء لجنة المساواة بين . الحالية

عندما يختتمون دورتهم، يمكنهم  )CGE(الجنسين 

العودة إلى المجتمع المدني مزودين بمهارات 

واتصاالت جديدة قد اكتسبوها أثناء العمل مع 

ربما بعد ذلك، يمكن للجنة المساواة بين . الحكومة

د استنزفت ، على الرغم من أنها ق)CGE(الجنسين 

قيادات الحركة النسائية، أن تثبت في نهاية  مؤقتاً 

المطاف نقل المهارات واالتصاالت الجديدة للمجتمع 

 . الناشط

والتجربة الجنوب أفريقية توفر فرصة خصبة للدخول 

في حوار أوسع فيما يتعلق باستخدام آليات مختلفة 

على كل من الصعيدين المحلي والدولي من أجل 

تحليل آليات النوع وب. ساواة بين الجنسينتحقيق الم

، يمكن للمحكمة )NGM(االجتماعي الوطنية 

الدستورية، والهيئة التشريعية، ولجنة المساواة بين 

كمؤسسات فردية أن تكشف عن  )CGE(الجنسين 

ومع . أفضل الممارسات والمجاالت القابلة للتحسين

ذلك، فإن دراسة التفاعالت بين كل من هذه 

ت يوفر نظرة ثاقبة داخل األساليب الفعالة الهيئا

في نهاية . لصون وتعزيز المساواة بين الجنسين

المطاف، فإن دراسة حالة جنوب أفريقيا تشير إلى 

أنه من الخطأ أن نفترض أن هيئة واحدة، مهما 

كانت فعالة، يمكنها تحقيق هذه المهمة الضخمة 

 وٕانما، فقط من خالل اتباع نهج متعدد. بمفردها

الطبقات يستخدم تكتيكات مؤسسات مختلفة وضعت 

في مواقع استراتيجية رئيسية في جميع أنحاء 
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المجتمع الذي يأمل النشطاء في حماية المساواة بين 

 . الجنسين وحقوق المرأة

 

 الهوامش
 

هذه الورقة البحثية عبارة عن  .١
ملخص لتقرير من إنتاج طالب 
يعملون في مشروع تحت 

في " ورشيدة مانج"إشراف 
برنامج حقوق اإلنسان في كلية 
الحقوق بجامعة هارفارد، 
بالتعاون مع شبكة نساء في 
ظل قوانين المسلمين 

)WLUML .(والطالب هم :
ماري آن فرانكس، والكسيس 
لوب، وجيسي روسمان وايرين 

تم تسجيل هؤالء . توماس
الطالب في دورة التأييد 
االكلينيكى في برنامج حقوق 

الحقوق بجامعة  اإلنسان، بكلية
وأجروا دراسة حالة . هارفارد

متعمقة لجهود جنوب أفريقيا في 
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان 

وقد خدمت الورقة . للمرأة
الناتجة غرضين أساسيين، 
وهما، تقاسمت مع أصحاب 
المصلحة ذوي الصلة في 
جنوب أفريقيا كتحليل للهياكل 
واآلليات الموجودة في تعزيز 

نسان للمرأة، وحماية حقوق اإل
وباإلضافة إلى ذلك، قدمت في 
مؤتمر دولي في ماليزيا، نظمته 
شبكة نساء في ظل قوانين 

ومركز ) WLUML(المسلمين 
 ). بينانج، ماليزيا(المرأة للتغيير 

يستخدم هذا التقرير مصطلح  .٢
ليشمل الهنود، " السود"

والملونين، والشرائح األفريقية 
 . من المجتمع الجنوب أفريقي

يريل ووكر، النساء والمقاومة ش .٣
؛ )١٩٩١( ٧في جنوب افريقيا 

كاثرين أدريان وينج وويونيس 
دي كارفالو، النساء السود في 

نحو المساواة في : جنوب أفريقيا
 .HARV 8الحقوق، 

HUM.RTS. 57 (1995) .
المحطة . حركة المجاهدين

في ). J. 57 (1995المذكورة 
المقابل، يعيش النساء البيض 

لقانون الروماني تحت ا
الهولندي، وحصلن على حقوق 

 . قانونية معينة من خالله
؛ وينج ٧، فى٢ووكر، الحاشية  .٤

 . ٢و دي كارفالو، الحاشية 
جون كارلن، بعد اعمال العنف،  .٥

ليس هناك سوى الخوف، 
مايو  -آيار ٣٠إنديبندانت، 

نقًال عن لويد ( ١٤، فى ١٩٩٢
نقلت عن وينج ودي ) فوجلمان



 

  شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين

  ۲۹الملف 

 

۱۷٥ 

 الفهرس

 

 .٢لحاشية كارفالو، ا
-xii، في )٢(وكر الحاشية  .٦

xxii . 
جاى سيدمان، المواطنة  .٧

االنتقال الديموقراطى : النوعية
لجنوب افريقيا وبناء دولة 

 ١٣المساواة بين الجنسين، 
النوع االجتماعي والمجتمع 

١٩٩٩( ٢٩٤، ٢٨٧ .( 
كاترين آلبترين، المرأة واالنتقال  .٨

إلى الديمقراطية في جنوب 
و  ٣٩جورديشيا أفريقيا، أكتا 

٦٠ . 
إيه سوزان كيم، خيانة المرأة  .٩

العنف ضد المرأة : باسم الثورة
باعتباره عقبة في طريق بناء 
الدولة الديمقراطية في جنوب 

. جيه. كردوزو إل ٨أفريقيا، 
 ). ٢٠٠١( ١٥، ١المرأة  

؛ ١٥في  ٨كيم الحاشية  .١٠
Albertyn  في  ٧، الحاشية ،

٦٠ . 
رلمان هاناه بريتون، نساء في ب  .١١

 ).٢٠٠٥( ١جنوب افريقيا 
 . ٣فى  ١٠بريتون ، الحاشية   .١٢
ثلث . ٣في . المرجع نفسه  .١٣

ممثلي حزب المؤتمر الوطني 
االفريقي من اإلناث رحلن بعد 

 . ١٩٩٩انتخابات عام 
تقرير لجنة المساواة في العمل   .١٤

 ١٤، ٢٠٠٣-٢٠٠٢السنوى 
متاحة في 

http://www.labor.gov.z
a ٤ى ، آخر زيارة كانت ف 

يشار اليه [ ١٤،  ٢٠٠٦يناير 
 ]. CEEفيما يلي بتقرير 

،  ١٣، الحاشية  CEEتقرير   .١٥
 . في الثامن

هيومن رايتس ووتش ، تأخير   .١٦
جهود أفريقيا الجنوبية : قاتل

لمنع فيروس نقص المناعة 
البشرية في الناجيات من العنف 

، متاح على )٢٠٠٤(الجنسي 
http://www.hrw.org ) نقال

رينجتون وآخرون، عن روب دو 
صورة لفيروس نقص المناعة 

اإليدز في مقاطعات / البشرية
 -جنوب افريقيا، تشرين الثانى

وفيما ). ٤، ٢٠٠٢نوفمبر 
يتعلق بمسار معدالت اإلصابة، 
تظهر اإلحصاءات الحكومية 
زيادة هائلة في اإلصابة 
بفيروس نقص المناعة البشرية 
بين النساء الحوامل الالئي 

عيادات الصحة  يترددن على
، ١٩٩٨-١٩٩٠العامة من 

ولكن بدأ منحنى االصابة فى 
االستواء النسبي منذ ذلك 

وزارة الصحة، المسح . الحين
الوطنى النتشار فيروس نقص 
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المناعة البشرية والزهري للنساء 
المترددات على عيادات الحمل 
والوالدة الشعبية في جنوب 

، متاحا في ٢٠٠٠أفريقيا عام 
http:I/www.doh.gov.zalf

actslindex.html . 
انظر على سبيل المثال ميشيل   .١٧

أندرسون، واالغتصاب في 
، توقعات )١(جنوب افريقيا 
ج النوع . البيئة العالمية
 ٧٩٠،  ٧٨٩االجتماعي ول 

، التي ورد ذكرها في ) ٢٠٠٠(
 . ٨،  ٨الحاشية كيم ، 

احصاءات خدمة شرطة جنوب   .١٨
افريقيا الجريمة، متاحًا على 
mestats/2005/_pdf/crim

es/rape 
http:/lwww.saps.gov.za

/statistics/reports/ 
اماندا ديزل وكينديزا نجوبينى،    .١٩

العنف : يعطون المرأة أصواتهم
المنزلي والعدالة التصالحية في 
جنوب افريقيا، ورقة قدمت في 
الندوة الدولية المعنية بالضحايا، 

ستيلينبوش، جنوب أفريقيا، (
، متاحًا ) ٢٠٠٣ليو يو  -تموز
 http://www.csvr.orgعلى 

za/papers/papadk3.htm 
 . 

جين ستاندلي، جنوب أفريقيا   .٢٠

تستهدف العنف المنزلي، أخبار 
 -كانون األول ١٥بي بي سي، 

، متاحًا على ١٩٩٩ديسمبر، 
http://news .

bbc.co.ukll/hi/world/afri
ca/566160.stm. ؛ ليزا

لي في فيتن، تناول العنف المنز 
تأمالت عن : جنوب أفريقيا

االستراتيجية والممارسة، بحث 
مقدم في مؤتمر شعبة األمم 

 -أيار(المتحدة للنهوض بالمرأة 
نقًال عن ) (٢٠٠٥مايو 

آبراهامز، جيويكس، والوبشر، 
أنا ال اؤمن بالديموقراطية في 
البيت، مجلس البحوث الطبية 

، متاحا على، )CERSAللمرأة 
http://www.un.org/ 

womenwatch/daw/egm/
vaw-gp-2005  /vetten .

vaw.pdf . 
شيرين حاسم، ميثاق المساواة   .٢١

بين الجنسين وتعزيز 
تأصيل المساواة : الديمقراطية

بين الجنسين في دولة جنوب 
أفريقيا ثالث دراسات نسائية 

٢٠٠٣( ٥٠٨،  ٥٠٥ .( 
رشيدة مانجو، آليات المساواة   .٢٢

وب الوطنية بين الجنسين فى جن
،  ٢٤٣أفريقيا، أكتا جوريديشيا، 

٢٠٠٥( ٢٥٣ .( 
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،  ٢٥٤في . المرجع نفسه  .٢٣
٢٥٦ . 

 . ٢٥٩في . المرجع نفسه  .٢٤
  ٢٥٩في . المرجع نفسه  .٢٥
. ١٩٩٦. AFR .Const. س  .٢٦

التشديد ) (٤( ٩§  ٢الفصل 
 ). مضاف

كلير كارل، الثقافة القانونية   .٢٧
 ١٤والدستورية التحويلية، و 

 ، H.R. 146. ج. الحلي. س
1998 .( 

 ١٩٩٦دستور جنوب أفريقيا   .٢٨
S9  

ساراس جاجوونث، العمل   .٢٩
: اإليجابي في سياق التحويلية

تجربة جنوب أفريقيا، كونيتيكت 
 ٢٨-٧٢٧،  ٧٢٥رف ل . ٣٦

 ). ٢٠٠٤ربيع (
 ٢٠٠٠إس ضد بالوى لعام   .٣٠

 ٢٠٠٠، )CC( ٤٢٥س ) ٢(
)١ (٨٦ BCLR )CC( ،

  ٧. الفقرة
. AFR .Const. س س  .٣١

 ٩§  ٢الفصل . ١٩٩٦
)١( ١٨٤)٤ .( 

 ١٨٤§ في . المرجع نفسه  .٣٢
)٢ .( 

 ١٨٤§ في . المرجع نفسه  .٣٣
على وجه التحديد، يجب ). ٣(

معالجة هذه األجهزة ألعمالها 

المتعلقة بالسكن والرعاية 
الصحية والغذاء والمياه 
والضمان االجتماعي  والتعليم  

 . والحقوق البيئية
 ١٨٤§ في . المرجع نفسه  .٣٤

)٧ .( 
كريستينا & جاجوونث ساراس   .٣٥

موراي، عشرة سنوات من 
كيف انتهت المساواة : التحول

بين الجنسين في جنوب افريقيا 
، )٤(إلى نجاح أم إلى اخفاق؟ 

،  J . &L. 255المرأة . كان
265 )٢٠٠٢.( 

،  ٢١رشيدة مانجو، الحاشية   .٣٦
٢٥٠ . 

في  ٦سيدمان، الحاشية   .٣٧
، ٢١؛ مانجو، الحاشية ٣٠١
ء جنوب وجدت نسا. 250فى 

 -أفريقيا أن وزارات شؤون المرأة
 -هيئات على مستوى وزاري

غالبا ما سمحت ألجزاء أخرى 
من الحكومة بتجنب النظر في 
قضايا المساواة بين الجنسين 
. عند صنع السياسات

، الحاشية موراي& جاجوونث 
 . ٢٦٥، في  ٣٢

، في  ٢١مانجو، الحاشية   .٣٨
٢٥١ . 

 . المرجع نفسه  .٣٩
ة من ثالث كانت هناك فجو   .٤٠
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سنوات بين اإلنشاء الدستورى 
مفوضية المساواة بين الجنسين 

)CGE( ، والتحديد الفعلى
وربما ان هناك عدة . للمؤسسة

أسباب قد تكون مسؤولة عن 
هذا التأخير، وهى كل من 

عدم وجود أولويات (عملية 
والتمويل من قبل الحكومة التي 
ركزت على التحول، وزيادة 

أيديولوجية و كذلك ) الناشطين
المشكلة قديمة األزل لجدول ("

األعمال بين الجنسين أن يكون 
بالغى أكثر منه واقعى؛ 

لطرق ... واستمرار الهيمنة 
التفكير القديمة داخل 

مانجو، الحاشية ") البيروقراطية
 . ٢٥١، في  ٢١

،  AFR .Const. س  .٤١
 ١٨٧§  ٩الفصل . 1996

)٢ .( 
لجنة قانون المساواة بين   .٤٢

. ١٩٩٦لعام  ٣٩رقم الجنسين 
 §١( ١١ .( 

 . المرجع نفسه  .٤٣
 . المرجع نفسه  .٤٤
 . المرجع نفسه  .٤٥
 . المرجع نفسه  .٤٦
 ). ٥( ١٢في § . المرجع نفسه  .٤٧
) ١§ § § في . المرجع نفسه  .٤٨

٣) (٢(، ) ١٣ .( 

 ). ١( ١١في . المرجع نفسه  .٤٩
وفي المقابل، القانون الدستوري   .٥٠

SAHRC  واللغة يشمل كال من
 . هذه األحكام

انظر على سبيل المثال، تقديم   .٥١
لجنة المساواة بين الجنسين 

CGE) ( لمشروع قانون حقوق
األراضي المشاع والقيادة 
التقليدية، ومشروع قانون إطار 
الحكم ومشروع قانون االختبار 
االجبارى على المتهمين 
بالتهجم الجنسي، والتي يسلط 
كل منها الضوء على التزام 
اللجان بامتياز الحق في 
المساواة بين الجنسين على 
الحق في الثقافة، والخصوصية، 

 . أو في محاكمة عادلة
لجنة المساواة بين الجنسين،   .٥٢

، فى )١٩٩٧(بيان المهمة 
سيدمان، معضالت . جاى دبليو

التمثيل مقابل التعبئة : مؤسسية
في لجنة جنوب أفريقيا المساواة 

،  ٥٤١. ٢٩بين الجنسين 
 فيما يلي) [٢٠٠٥( ٤٧-٥٤٦

 ]. سيدمان، معضالت مؤسسية
 . المرجع نفسه  .٥٣
في حين أن تقديم لجنة   .٥٤

 CGEالمساواة بين الجنسين 
لمشروع قانون بشأن التعديالت 
لوصف الجنس ووضع الجنس 



 

  شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين

  ۲۹الملف 

 

۱۷۹ 

 الفهرس

 

كان مختصرًا جدًا، في المقابل 
ورقة  SAHRCمباشرة قدم 

مفصلة تطعن فى تعريف 
مشروع القانون للجنس، وحللت 

ثون في الوضع القانوني للمخن
بلدان أخرى، وتضمنت شهادة 
من الكثير من  المتخنثون حول 
التمييز الذى يتعرضون له في 

 انظر . جنوب افريقيا
. جيسي روسمان: المحرر 

إلى اللجنة  SAHRCتقديم 
محفظة الشؤون الداخلية في 
تغيير وصف الجنس ووضع 

 .الجنس مشروع
على سبيل المثال ، القانون   .٥٥

) لجنسيةالجرائم ا(الجنائي 
مشروع قانون بتعديل يوفر مثاال 

تؤيد لجنة : واحدا لهذه الحالة
) (CGEالمساواة بين الجنسين 

تجريم فجوة منذ ثالث سنوات 
في ممارسة الجنس بالتراضي 
بين القصر، بينما يعارض 

SAHRC تماما هذا الشرط .
 SAHRCوفي المقابل، يؤيد 

الفصل الخامس من مشروع 
يدية واطار قانون القيادة التقل

الحكم بدون تحفظ، في حين أن 
لجنة المساواة بين الجنسين 

CGE  تعتبر هذا الفصل معيبا
 . على نحو خطير

على الرغم من أن لجنة   .٥٦
) (CGEالمساواة بين الجنسين 

تدخلت بالنيابة عن البغايا في 
حالة الدعم المالي (األردن 

، فقد )٣١/٠١المشروط 
اعتبرت اللجنة هؤالء النساء 

 .بالضعاف والمهمشين
مماثًال أيضا لممارستها فيما   .٥٧

يتعلق بالتدخالت التشريعية، 
لجنة المساواة بين فشلت 
في التدخل ) (CGEالجنسين 

في قضايا تتعلق بالتوجه 
الجنسي، وال سيما وزير 

قضية (الداخلية ضد فورى 
CCT ومشروع ) ٦٠/٠٤

مساواة الشواذ جنسيا من كال 
زير الجنسين المساواة ضد و 

 CCTقضية (الشؤون الداخلية 
اختارت لجنة كما ). ١٠/٠٥

 CGEالمساواة بين الجنسين 
أيضا عدم التدخل في العديد 
من الحاالت المتصلة بفيروس 
نقص المناعة، بما في ذلك 
وزير الصحة ضد حملة 

قضية (اإلجراءات العالجية 
CCT ٠٢/٠٩ .( 

 Bheتتوافر معلومات قضية   .٥٨
ي ، على شبكة اإلنترنت ف

http:// 
www.cge.org.za/userfil
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es/documents/cgeobhe
case. pdf and 
http://www.constitutiona

 lcourt.org.za/uhtbin/ 
المعارضة في  انظر أيضاً  .٥٩

  CCTقضية (األردن 
، والتي نقلت عن )٣١/٠١

نة المساواة نطاق واسع من لج
 . CGEبين الجنسين 

تتوافر معلومات قضية باناتاين   .٦٠
على شبكة اإلنترنت على شبكة 
اإلنترنت في ، 

http://www.communityl
awcentre.org.za/Childre

ns-Rights/05Legal-
Resources/cases-

judgements/ 
constitutional-court-of-

south-
africa/bannatyne-v-

bannatyne.pdf/ 
قضية (باناتاين ضد باناتاين   .٦١

CCT  ٣في ) ١٨/٠٢ . 

اآلمال الكبيرة، والتمويل   .٦٢
 ٣ميل والجارديان، . الصغير
 . ٢٠٠١آب /أغسطس

انظر من بين أخريات   .٦٣
سيدمان، جاوس، وحاسم 

 .ومانجو
انظر عمومًا شيرين حاسم  .٦٤

الهياكل : جنسنة الدولة"
واآلليات والسياسات الرامية إلى 

ن الجنسين في تعزيز المساواة بي
، في "جنوب افريقيا الجديدة

: وضع جدول األعمال السياسي
دراسة حالة جنوب أفريقية 
لمعهد األمم المتحدة الدولي 
للبحث والتدريب من أجل 

كاترين، . إدز(النهوض بالمرأة، 
، )١٩٩٩آلبترين، وآخرون، 

التي ورد ذكرها في جاجوونث، 
وأيضا فى . ٢٦٨وموراي 

هياكل  سياسة: جاوس جاوس
: الدولة في أفريقيا النسوية

 ٢٠٠٤بوليتريكس الوطني لعام 
 . ٣العدد 

 

http://www.constitutionalcourt.org.za/uhtbin/�
http://www.constitutionalcourt.org.za/uhtbin/�
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اآللية الوطنية لحماية وتعزيز حقوق المرأة 

 فى سريالنكا
 تشوالنى كوديكارا

 الموجز

تقدم هذه الورقة البحثية لمحة عامة عن اإلطار 

القانوني والسياسي وكذلك اآلليات المؤسسية 

اية حقوق المرأة في الموجودة لتعزيز وحم

وترى الورفة أن اآللية الوطنية الحالية . سريالنكا

ال تزال مهمشة، والحاجة إلى مواصلة تعزيز 

حقوق المرأة أمر ضروري، و تقترح الحكومة 

وتقدم هذه . السريالنكية آلية جديدة بسلطات أكبر

الورقة نظرة عامة على األحكام الرئيسية لمشروع 

 .وع قانون المرأةالهيئة الوطنية لمشر 

 

 مقدمة

فيما يتعلق باإلطار القانوني فى سريالنكا، كان عام 

وعقد المرأة فى األمم ) ١٩٧٥(المرأة العالمى 

مصدر إلهام العتماد ) ١٩٨٥-١٩٧٦(المتحدة 

. قوانين وسياسات وآليات تعزيز وحماية حقوق المرأة

وقد أعدت هذه األحداث المحورية المسرح العتماد 

ثالث من الدستور عن الحقوق األساسية، الفصل ال

اتفاقية القضاء على جميع أشكال "والتصديق على 

، ١٩٨١عام ) CEDAW" (التمييز ضد المرأة

خطة العمل الوطنية ووضع ميثاق للمرأة، وتطوير 

وحاليًا تركز حكومة . ١٩٩٦للمرأة في عام 

سريالنكا في عملية التفاوض حول تأسيس آخر 

ين الجنسين وهي اللجنة الوطنية آليات المساواة ب

 .للمرأة

 

 اإلطار القانوني والسياسي

ينص الفصل الثالث من دستور سريالنكا على 

من الفصل  ١٢والمادة . حماية الحقوق األساسية

الثالث، تعترف بالحق في المساواة، والمساواة في 

التمتع بحماية القانون، إضافة إلى الحق في 

اب معينة ، بما في ذلك الحماية من التمييز ألسب

ويمكن ألي شخص، قد انتهك حقه في . الجنس

المساواة، فبموجب هذه المادة، إما عن طريق 

اإلجراءات التنفيذية أو اإلدارية، أن يتقدم بدعوى 

و تعترف . للحقوق األساسية في المحكمة العليا

أيضا بأنه يمكن وضع نصًا خاصًا ) ٣( ١٢المادة 

ضوعية بواسطة القانون، أو لتعزيز المساواة المو 

والنقد . اللوائح، أو بإجراء إداري للنهوض بالمرأة

الوحيد لهذه الفقرة هو أنه لم يتم توفير هذا النص 

للنساء بشكل مستقل، بل هو يشمل النساء 

وفصل الحقوق األساسية . واألطفال، والمعوقين
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كما وأنه ليس له  .نفسه ينطوي على أوجه قصور

هناك نص قضائي لمراجعة  أثر رجعي، وليس

ولذلك، ال يمكن الطعن فى . التشريعات السابقة

القوانين التمييزية بين الجنسين، التي كانت موجودة 

. ١٢في وقت اعتماد الدستور، على أساس المادة 

وهذا يعني أن أي إصالح لهذه القوانين يتوقف على 

 . اإلرادة السياسية

إن الحق في وخالفًا لما هو في جنوب أفريقيا، ف

الثقافة والدين في سريالنكا حتى اآلن قد فاق الحق 

، ١٩٩٥على سبيل المثال، في عام . في المساواة

تم رفع السن القانونية للزواج لكل من الرجال 

ولم يرصد أي تغيير . عاماً  ١٨والنساء إلى سن 

مناظر في قانون المسلمين، حيث ال يوجد حدًا 

مسلمين، وزيجات أدنى لسن الزواج بالنسبة لل

، في )على الرغم من أنها نادرة(األطفال ممكنة 

وكان هناك ما يبرر هذا االستبعاد . إطار القانون

المجتمع المسلم أن "على أساس أن من حق، 

تحكمه القوانين، واألعراف والعادات الخاصة بهم، 

وأنه لن يكون مثمرًا، باالتجاه نحو مستوى من 

لى نحو كاف، بمختلف التوحيد الذي ال يعترف، ع

 ". التقاليد الثقافية وطموحات الجالية المسلمة

 األجهزة الوطنية الحالية للنساء

تشكل وزارة شؤون المرأة، ومكتب المرأة، واللجنة 

الوطنية للمرأة، معا، اآللية الوطنية للمرأة في 

 . سريالنكا، إال أن أدوارهم ومسؤولياتهم تختلف

 وزارة شؤون المرأة 

 ١٩٨٣شاء حقيبة وزارية لشؤون المرأة في عام تم إن

بسبب الضغوط التي مارستها الجماعات النسائية 

وتتركز مسؤوليات الوزارة، في المقام . والناشطات

األول، حول تنفيذ السياسات، والخطط والبرامج مع 

وهذا يشمل التقدم في . التركيز على تمكين المرأة

ركة في سياسات نوعية الحياة للمرأة، وزيادة المشا

التنمية الوطنية، وتعزيز المساواة بين الجنسين 

والوزارة مسئولة أيضا عن . والعدالة بين الجنسين

تنفيذ ميثاق المرأة، في حين أن مكتب المرأة في 

سريالنكا، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة هما 

وطوال الخمس . 'مؤسسات قانونية تابعة للوزارة 

خها، مع ذلك، كانت فى وعشرين عامًا من تار 

أغلب األحيان مرتبطة مع وزارة أخرى؛ وهى في 

وزارة تنمية الطفل "الوقت الراهن تعمل داخل 

 ". وتمكين المرأة

 مكتب المرأة 

، تابع، في  ١٩٧٨والمكتب، منذ تأسيسه في عام 

األصل لمكتب وزارة تنفيذ الخطط، على الرغم من 

. المرأة أنه يعمل اآلن تحت إشراف وزارة شؤون

ومكتب المرأة قائم على المشاريع أكثر من الوزارة، 

ويركز أساسًا على قضايا توليد الدخل ورفع مستوى 

 . الوعي



 

  شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين

  ۲۹الملف 

 

۱۸۳ 

 الفهرس

 

 

 المرأةميثاق 

كما ذكر أعاله، فإن سريالنكا من الدول الموقعة 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد "على 

، دون تحفظات، وقد اعتمدت )CEDAW" (المرأة

وقد وضع ميثاق . ١٩٩٣ميثاق المرأة في عام 

في تفاقية السابقة المرأة كوسيلة لترجمة التزامات اال

والميثاق ينص على خطوات . البيئة السريالنكية

أكثر تفصيًال والتى ينبغي على الدولة اتخاذها 

ويسلط الضوء . لضمان الحقوق المتساوية للمرأة

في على سبعة مجاالت محددة تهتم بالمرأة 

الحقوق المدنية والسياسية، : سريالنكا، وهي تشمل

والحق في التعليم والتدريب، والحق في النشاط 

والمزايا االقتصادية، والحق في الرعاية الصحية 

والتغذية؛ والحقوق داخل األسرة، والحق في الحماية 

من التمييز االجتماعي، والحق في الحماية من 

ينص الميثاق أيضا و . العنف القائم على نوع الجنس

على تأسيس لجنة وطنية للمرأة والتي كانت 

صياغتها جهدًا تعاونيًا لآللية الوطنية والمنظمات 

وعلى الرغم من أهميته، . النسائية غير الحكومية

 . فالميثاق ال يزال يشكل وثيقة بدون أي قوة قانونية

  (NCW) اللجنة الوطنية للمرأة

لمرأة من رئيس و تتألف اللجنة الوطنية لشؤون ا

خبراء من أربعة عشر قطاعًا، جميعهم معينين من 

قبل الرئيس لفترة أربع سنوات؛ باإلضافة إلى عشرة  

موظفين، وموظف قانوني مع ثمانية من موظفي 

الدعم، ومدير تنفيذي، معين أيضًا من قبل الرئيس؛ 

وسكرتير وزارة شؤون المرأة، الذي يعمل كعضو 

وهم معًا، مفوضون . ةبحكم منصبه في اللجن

لمراقبة وضمان تنفيذ النصوص على النحو الوارد 

ويحقق المجلس القومي للمرأة ذلك . في ميثاق المرأة

من خالل سلطاته لصياغة السياسات، وزيادة 

هذا ولقد تأسست أيضا وحدة شكاوى . الوعي والتأييد

 . لتلقى الشكاوى بشأن التمييز القائم على الجنس

 وطنية للمرأة خطة العمل ال

، قامت ١٩٩٦وأوائل عام  ١٩٩٥في أواخر عام 

وزارة شؤون المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة 

. بصياغة خطة العمل الوطنية للمرأة في سريالنكا

ومن خالل تدابير هامة عديدة، تعكس خطة العمل 

الوطنية مجاالت االهتمام الحرجة الواردة في منهاج 

دد المشاكل والقضايا، والخطة تح. عمل بكين

وتضع اهدافا لحلها، وتوصي باالستراتيجيات 

واألنشطة، وهى المسئولة عن تحديد الوكاالت 

وهناك ثمانية قطاعات حيث . المنوطة بالتنفيذ

اقترحت البرامج الواردة في إطار الخطة، وهي 

العنف ضد المرأة، وحقوق اإلنسان والصراع : تشمل

ة وصناعة القرار، المسلح، والمشاركة السياسي

والصحة، التعليم والتدريب، واألنشطة االقتصادية 
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والفقر، ووسائل اإلعالم واالتصاالت، والبيئة؛ 

ومنذ تأسيسها، تم تنقيح . والتعزيز والدعم المؤسسي

 . ٢٠٠٠وعام  ١٩٩٨الخطة في عام 

 التقاضي في إطار العمليات القائمة 

منذ  خالل السنوات الثماني والعشرين الماضسة

، كانت هناك "فصل الحقوق األساسية"إعالن 

قضيتين فقط للتمييز على أساس الجنس رفعت في 

في الحالة األولى، تعرضت طبيبة . المحكمة العليا

لإليقاف المؤقت فى فترة امتيازها للتدريب الداخلي، 

ونقلت في وقت الحق عندما قدمت ادعاء 

 باالغتصاب ضد زميل في المستشفى حكومي الذي

وقد تم تسوية القضية خارج المحكمة . يعمالن به

وفي . وحصلت الطبيبة على اإلنصاف الذى أرادت

الحالة الثانية، تحدت امرأة سريالنكية، والتى كانت 

متزوجة من غير سريالنكى اللوائح التي تتبنى 

التمييز ضد األزواج األجانب فى الحصول على 

القضية، وفي أعقاب الحكم في هذه . تأشيرة إقامة

 . تم تعديل هذه اللوائح

وينظر بأمل أن تقتح اللجنة الوطنية للمرأة طريقًا 

واضحة يسهل الوصول إليها للإلبإلغ واتخاذ 

اإلجراءات إذا ما قدمت مثل هذه الحاالت في 

 . المستقبل

 

 تأسيس اللجنة الوطنية للمرأة

 كتابة مشروع القانون 

ة الوطنية أثيرت الحاجة إلى تشريع لتحويل اللجن

للمرأة إلى لجنة وطنية ذات سلطات أكبر، في عام 

في ذلك الوقت، تمت صياغة مشروع . ١٩٩٤

ثم أثيرت المسألة . القانون ولكنه وضع على الرف

مع وزارة  ٢٠٠٤فبراير  –مرة أخرى في شباط 

مشروع قانون "شؤون المرأة، بنشر وثيقة بعنوان 

مشروع وبمجرد نشر )." سريالنكا(حقوق المرأة 

القانون، دعت الوزارة لسماع وجهات النظر حول 

كما . الوثيقة من المنظمات النسائية والجمهور

عقدت استشارات من المجموعات النسائية لمزيد من 

وكان اإلجماع العام . المناقشة لمشروع القانون

الناتج من هذه المشاورات هو أن هذا القانون لم 

طار المؤسسي يصغ جيدًا من حيث أهدافه أو اإل

 . الذى قدمع، وبالتالي يجب تنقيحه

ونتيجة لذلك، تم إنشاء لجنة فنية صغيرة لمراجعة 

مشروع القانون وٕاعداد مشروع جديد لعرضه على 

وقدم مشروع القانون الذي أعدته اللجنة . البرلمان

الفنية إلى اللجنة الوطنية للمرأة ووزارة شؤون المرأة 

وتمت الموافقة . ٢٠٠٤أكتوبر  –في تشرين األول 

نوفمبر  -على مشروع القانون في تشرين الثاني

 . ، وقد خضع لبعض التغييرات٢٠٠٤

النصوص الرئيسية بمشروع القانون حول اللجنة 

 الوطنية للمرأة 
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يعكس ويعترف  مشروع القانون بالتزام سريالنكا 

بحقوق المرأة في إطار الدستور، وميثاق المرأة، 

في . التي صدقت عليها سريالنكا واألدوات الدولية

 . الواقع، إن ميثاق المرأة هو ملحق لمشروع القانون

واإلجراء المقترح لتعيين أعضاء اللجنة الوطنية 

يعكس إجراءات  التعيين فى لجان مستقلة أخرى 

فاألعضاء يعينون من قبل الرئيس . في سريالنكا

وتتألف . بناء على توصية من المجلس الدستورى

ة من تسعة أعضاء يكونون قد ميزوا أنفسهم اللجن

كقادة في مجاالت مختلفة تتباين من القانون 

والتنمية إلى البيئة ووسائل اإلعالم، مع االلتزام 

وسجل ثابت بالعمل من أجل النهوض بحقوق المرأة 

ويشغل كل عضو المنصب . والمساواة بين الجنسين

ل لفترة أربع سنوات، ويمكن أن يكون مؤهال لشغ

ومن هؤالء . منصبه لمدة أربع سنوات أخرى

المعينين التسعة، يعمل ثالثة  كأعضاء بدوام 

كما ينص مشروع القانون أيضًا على . كامل

إجراءات واضحة إلعفاء المفوضين، ومع ذلك، 

هناك ضمانات كبيرة موضوعة ضد الفصل 

 . التعسفي

 مهام اللجنة 

نون، ودور اللجنة، كما هو متوخى في مشروع القا

يركز في المقام األول على مسؤوليات شبه قضائية، 

وكذلك البحوث، والتعليم، وتقديم المشورة، والرقابة، 

وال تكون قدرة اللجنة على القيام . والربط الشبكي

و . بهذه الواجبات ممكنة إال بسلطات كافية

إجراء : المقترحة للجنة الوطنية هي" الصالحيات"

الغ، أو التدخل في أي التحقيقات، والدعوة لإلب

دعاوى قضائية بشأن انتهاك أو انتهاك وشيك 

لحقوق المرأة؛ وٕاجراء استفسارات عامة فيما يتعلق 

تمكين المرأة والنهوض بحقوق المرأة، وتنفيذ برامج ل

بحقوق المرأة، وٕانشاء مكاتب إقليمية، واتخاذ 

خطوات وفقا لتوجيهات المحكمة العليا، أو أي 

ما يتعلق بأي مسألة محالة إليها محكمة أخرى، في

من قبل هذه المحكمة؛ والحكم وفقًا لتقديرها 

المطلق، للشخص المتضرر بقدر من المال يكفي 

لتغطية النفقات التي ربما يتكبدونها أثناء تقديم 

الشكوى إلى اللجنة؛ والدعوة إلى التقارير السنوية 

من الهيئات ذات الصلة بشأن التدابير الالزمة 

يذ ميثاق المرأة وغيرها من الحقوق المسلم بها لتنف

فى هذا القانون في المجاالت التي تدخل ضمن 

اختصاصها، وأخيرًا، أن تقدم تقريرًا إلى البرلمان 

على األقل مرة واحدة في السنة عن أنشطتها 

 . وتحقيق أهدافها

The investigative provisions of the Bill 

are 

devoted to spelling out, in more detail, 
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the Commission’s powers of inquiry 

and 

investigations that relate to the 

infringement of 

women’s rights. 

وتعطي النصوص الخاصة باالستقصاء فى مشروع 

القانون، بتفصيل أكبر، صالحيات اللجنة في 

االستعالم والتحقيقات التي تتعلق بانتهاك حقوق 

مشروع القانون لمنح قوى تحقيق ويسعى . المرأة

فعالة، بما في ذلك القدرة على استدعاء الشهود 

واتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين ال يمثلون أمام 

ويقدم مشروع . اللجنة أو يتقاعسون عن تقديم األدلة

ومن المتصور . القانون مفهومًا واسعًا جدًا للمكانة

 يس فقط من قبل أنه يمكن تقديم الشكاوى إلى لجنة ل

الشخص الذي يعبر عن مصلحته، ولكن أيضا من 

قبل أي شخص يتصرف بالنيابة عن شخص آخر، 

بوصفه عضوًا في، أو لصالح مجموعة أو فئة من 

األشخاص، تعمل من أجل المصلحة العامة، أو 

. أعضائهاإحدى الجمعيات التي تعمل لصالح 

 وستكون اللجنة قادرة على التحقيق في الشكاوى

المقدمة ضد كل من الدولة وجهات أخرى غير 

وأخيرًا، فإنه مصرح لها بالدخول أي مكان . الدولة

 . لالحتجاز، تكون هناك امرأة محتجزة فيه

 مشروع القانونوفيما يتعلق بالنواحى المالية، فإن 

الصندوق الوطني "يسعى إلى إنشاء صندوق عنوانه 

 الذى سيشمل مخصصات من الميزانية" للمرأة

الوطنية، ومنح وهبات مستقلة، وعائدات من بيع 

 . الممتلكات المنقولة وغير المنقولة

 معالجات االنتهاكات والتنفيذ 

عندما يكشف التحقيق الذي أجرته اللجنة عن تعد، 

أو عن تعد وشيك، فإن هناك العديد من اإلجراءات 

أوًال، يمكن إحالة المسألة . التي يمكن اتباعها

ثانيًا، . وساطة بموافقة كال الطرفينللتوفيق أو ال

يمكن الرجوع إلى السلطات المختصة لتصحيح هذا 

ويمكن تقديم التوصيات للمحاكمة أو " االنتهاك"

وأخيرًا، يجوز منح العوض . اتخاذ إجراءات قانونية

 . المناسب، إذا ما كان بقرار عادل ومنصف

في هذا الوقت، يكون فرض تنفيذ التوصيات 

الصادرة عن اللجنة الوطنية يتم من والقرارات 

خالل المحكمة العليا في المقاطعة حيث يقيم 

صاحب الشكوى أو التي يتعلق بها موضوع 

وتصور واضعو اللجنة الوطنية لشؤون . البحث

 . المرأة لهذا بأنها سلطة ضخمة، ولجنة مستقلة

الوضع الحالي لمشروع قانون اللجنة الوطنية 

 للمرأة 

ديسمبر عام  -هر كانون األول اعتبارًا من ش

، ال يزال مشروع قانون اللجنة الوطنية ٢٠٠٧
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للمرأة قيد المراجعة والتنقيح، والنسخة الجديدة ال 

 . تزال غير متاحة للمناقشة الشعبية العامة

  الخاتمة

إن الحاجة إلى وجود لجنة وطنية للمرأة لها أكبر 

اية الصالحيات لهو أمر بالغ األهمية الستمرار حم

وتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في 

وفي إطار اآللية الحالية للمساواة بين . سريالنكا

الجنسين، ال يزال هناك نوع من التداخل بين وزارة 

شؤون المرأة، والمكتب، واللجنة الوطنية لشؤون 

إجماال، ال زالت اآللية الوطنية للمرأة . المرأة

ت صنع القرارات مهمشة جدا بالنسبة لعمليا

وال يزال . الوطنية في عمليات التخطيط الوطنية

التمييز بين الجنسين يمثل الفئة التي لم يتم تناولها 

بشكل متكرر في التقاضي ومن المأمول فيه، أن 

تصبح، من خالل استحداث الهيئة الوطنية لشؤون 

المرأة، والتركيز على وشرعية قضايا المساواة بين 

 . في نظام الحكم بسريالنكا نتشاراً الجنسين أكثر ا

 

 الهوامش
 

الموقع الرسمى لحكومة  .١
وزارة تنمية الطفل : سريالنكا

وتمكين المرأة، 
http://vvww.priu.gov.lk/
Ministries_2007/Min_C

hild_Dev_ 
womens_empower.html 

تشرين  ١٤، عرضت فى 
 . ٢٠٠٧نوفمبر  -الثانى

للدستور فى  ١٧صدر التعديل  .٢
كا باجماع المجلس سريالن

الدستوري فى البرلمان في عام 
لتنص على اإلشراف  ٢٠٠١

المستقل على التعيينات الهامة 
كلف . في مجال الخدمة العامة

هذا التعديل الدستوري في 
عملية التعيينات في اللجان 
الرئيسية ومكاتب عدة من خالل 
موافقة المجلس الدستوري  من 

 . عشرة أعضاء
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 : المالحق 

 قدمةم

المالحق الخمسة التالية هى أعمال إضافية من كتاب 

نساء فى ظل قوانين "مساهمين في هذا المجلد لملف 

المقصود من هذه الوثائق أن ". WLUMLالمسلمين 

تعمل كمراجع يسهل قراءتها، والتي قد تقدم أفكارًا، أو 

إرشادًا أو معلومات عملية تتعلق باآللية الوطنية 

 . نس الوطنيةآلية الج/ للمرأة

ويوفر الملحق األول نظرة واسعة على التحديات 

والعقبات الشائعة التي تكرر التقرير أن آليات كثيرة 

وهو يوفر قائمة غير حصرية . خاصة بالمرأة تواجهها

من القضايا ذات الصلة التي يمكن تناولها عند وضع 

 . آليات جديدة أو عند تقييم تلك الموجودة بالفعل

الثاني والثالث، والرابع من الورقة المالحق  وقد اشتقت

داجمار "األصلية التي قدمها بروفيسور دكتور 

. Oberlies Professor Dr. Dagmar" أوبرليز

ويوفر الملحق الثاني أسئلة واجبة التطبيق وخطوات  

يمكن أن تؤخذ في االعتبار عند تصميم وتنفيذ 

ريعات أو لدعم آليات وتش/ البحوث لالستفادة منها 

ويتألف الملحق الثالث من أسئلة . النوع االجتماعي

موجهة للوزارات عند تعميم مراعاة منظور النوع 

االجتماعي، والملحق الرابع هو دليل المفوضية 

األوروبية ذو الثالث خطوات لتعميم منظور النوع 

 . االجتماعي

ويفصل الملحق الخامس نواتج المشاورات اإلقليمية، 

، لجمع ٢٠٠١باكستان في عام  التي عقدت في

البيانات عن تصور اللجنة الوطنية لباكستان لوضع 

وهو جدول مفيد يسلط الضوء على كل من . المرأة

أوجه التشابه واالختالف بين مختلف المحافظات 

وهو يعمل بمثابة مؤشر على أن . داخل باكستان

االحتياجات والطلبات اإلقليمية يمكن أن تختلف، 

بير التي وضعت للنهوض بحقوق المرأة، وبأن التدا

 . في حاجة إلى وضع هذا العامل في االعتبار
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 الملحق األول

نظرة عامة موجزة للتحديات التى تواجه اآلليات 

اآلليات الوطنية للمساواة )/ NWMs(الوطنية للمرأة 

 )NGMs(بين الجنسين 

موضوع اآلليات والهياكل من أجل النهوض بحقوق 

لمرأة، هو موضوع تمت مناقشته والكتابة اإلنسان ل

ويمكن لهذا أن . عنه، ثم نوقش وكتب عنه مرة أخرى

 يصبح دائرة محادثة 

مقفلة، دائرة تفيض بالدروس المستفادة، واإلخفاقات 

ومع ذلك فإن الطلب على مزيد من  -واإلنجازات

المناقشة والحاجة إلى مزيد من االتصال والمعلومات 

النساء فى ظل قوانين "وتركيز ملف . ال يزال قائماً 

على هذه المسألة ليس سوى "  WLUMLالمسلمين 

وهذا الملف، في . استجابة واحدة على هذا الطلب

محاولة لتقديم نظرة عامة واسعة عن التدابير المتخذة 

في سياقات مختلفة، يسلط الضوء أيضًا على 

هذا الملحق يضع باختصار . التحديات التي تواجهها

التحديات األكثر شيوعًا التي تم تحديدها في بعض 

 . الورقات البحثية

قد يكون من الظلم أن نشير إلى أنه ليس هناك نمو 

. وتحسن طفيف في وضع آليات للنهوض بالمرأة

فعلى الصعيد العالمي، نرى أن مستوى الوعي آخذ 

فيمكن للمرء أن يجد في كثير من . في االرتفاع

يقع بين " المرأة"أو " سنوع الجن"األحيان تعبير 

عناوين المؤسسات الحكومية وبالتأكيد في مجال 

البرمجة للمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية 

والسؤال الذي يطرح نفسه . ووكاالت األمم المتحدة

مع كل هذا االهتمام، والتوعية، والترويج، لماذا : هو

ات ال توجد هياكل أكثر تماسكًا، وجيدة الموارد، وذ

 كفاءة؟ 

 التكليف واألداء  .١

هذه الكلمة هي الخطاب الشائع عند  -مثقلة

والدور . وصف صالحيات اآلليات الوطنية للمرأة

الذى تلعبه آليات المرأة فريد من نوعه في العديد 

فقد " الفريد"وبسبب هذا الموقف . من المجتمعات

وضعت معظم القضايا المتعلقة بالمرأة واآلثار 

المساواة بين الجنسين داخل اآللية  المترتبة على

وهذه اآلليات غير المزودة بالعدد . الوطنية للمرأة

الكافي من الموظفين، وغير الممولة تمويًال 

وفي كثير . كافيًا، غالبا ما تكلف بمهام مستحيلة

من الحاالت، تفتقد صالحياتها الوضوح، 

وحدودها تكون غير محددة، وكذلك القيود عليها 

هذا ولقد أثير أن الصالحيات  . محددة تكون غير

لتحقيق المساواة بين الجنسين تحتاج إلى مراجعة 

وتركيز، وأنه يجب تكثيف الجهود لتنفيذ هذه 

 . الصالحيات

كما أن وصولها إلى هياكل النفوذ وسماسرة السلطة 

وفي كثير من . داخل الحكومة أمر بالغ األهمية
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النسائية مراقبة الحاالت، يكون من المتوقع لآلليات 

السياسات الحكومية، ومع ذلك فقد كانت تشغل مقارها 

داخل مقار حكومية، وغالبًا ما يحصلون على التمويل 

والبد على جميع المنظمات والوحدات . الحكومي

العاملة مع المسائل المتعلقة بتمكين المرأة والمساواة 

بين الجنسين أن يكمل كل منهما اآلخر، وليس 

االزدواجية فى أعمالها، من أجل ضمان التداخل و 

. االستخدام الكفء للموارد والتنفيذ الفعال  

 االستقاللية والمسئولية .٢

استقاللية آلية المرأة أمر حاسم  

األهمية لشرعيتها، سواء على مستوى 

والحفاظ . الدولة أو غير مستوى الدولة

على االستقاللية قد يتطلب أن تكون 

 (NWM) مرأةمقار اآللية الوطنية لل

اآلليات الوطنية للمساواة بين /

، على حدة، وليس )NGM(الجنسين 

ويساعد هذا اآللية . داخل مبنى لوزارة

أيضا أن يكون لها دور أكثر 

موضوعية فى الرصد واإلبالغ مع 

اإلشارة إلى دور السياسات، 

.  والتخطيط، والبرامج الحكومية

واالستقاللية تقلل أيضا من خطر 

ء في اللجنة يشغلون وجود أعضا

مناصب داخل وزارات أو مسئوليات 

 . حكومية أخرى

وعرقلة عملية صنع القرار وتنفيذ 

السياسات العامة، وتحويل األموال 

غير السليم ليست سوى قليل من 

القضايا التي يمكن أيضًا تجنبها، إذا 

ما أمكن لهذه البنيات من إدارة 

 . مواردها ومهامها باستقاللية

ذ مسؤوليات اآللية الوطنية كيف تنف

اآلليات الوطنية /  NWM للمرأة

، )NGM(للمساواة بين الجنسين 

بمجرد وضع البنية،  ومن الذي 

يضمن عمل آليات على هذا النحو 

وعلى نحو فعال؟ من أجل تحديد 

مدى نجاح أو فشل هذه اآللية، البد 

لنظام رسمي للرصد والتقييم أن يكون 

وفي . الجودة قائمًا كوسيلة لمراقبة

بعض المحيطات، يكون البرلمان هو 

. الهيئة التي تشرف على هذه اآلليات

ويتمثل التحدي في مثل هذه الظروف 

. من أجل تنفيذ سياسات فعالة للمراقبة

ويمكن للحركة النسائية القائمة أيضًا 

أن تلعب دورا في المساءلة ووظائف 

 . الرقابة

وكما علمنا، أن لكل من اآللية 
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اآلليات /  (NWM) طنية للمرأةالو 

الوطنية للمساواة بين الجنسين 

)NGM ( ،أدوارًا كثيرة للقيام بها

والقدرة على . وتوقعاتها كبيرة جدا

رصد تطور هذه اآلليات بمجرد 

وضعها في مكانها الصحيح هو أمر 

ومن المهم . حيوي لتنفيذها بنجاح

تتبع التقدم المحرز وتحديد نقاط 

ية والتنفيذ، وهذا الضعف في المنهج

يسمح للروابط السببية بين السياسات 

والبرامج ونتائجها التي يتعين رصدها 

وكل من أولئك الذين . وتحسينها

يعملون على تصميم وتنفيذ سياسات 

المساواة بين الجنسين، وأولئك الذين 

يمولون هذه المبادرات، فى حاجة ألن 

يكونوا قادرين على متابعة تأثير 

 . عملهم

 عايير العضوية وعملية االختيار م .٣

فيما يتعلق بالتعيينات، تعد المحسوبية 

) السياسية واالجتماعية على حد سواء(

يمكن لها أن تؤدي إلى تعيين . تحدياً 

أشخاص بدون المهارات المناسبة ألداء ما 

وبدون . هو في جوهره عمل متخصص

تنظيم أو مراقبة إلجراءات التعيين، ويمكن 

ية االختيار إلى تعيين أن تؤدي عمل

أعضاء غير مؤهلين وغير ملتزمين 

وقبل عملية االختيار، البد من . بالعمل

. تحديد معايير تقييم األعضاء المستقبليين

يمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، 

الخبرة السابقة، ومستوى االلتزام بتعزيز 

المساواة بين الجنسين، والحفاظ على 

ى أساس دوائرهم التمثيل الجغرافي عل

والوظائف / االنتخابية، والتعيينات األخرى

التى قد يكون هؤالء األعضاء المحتملين 

يشغلونها بشكل متطابق مما قد يؤدي إلى 

ازدواجية في المصالح أو خالفات بشأن 

إن (السياسات والمبادئ، وينبغى للمكافأة 

والمزايا أيضا أن تحدد خالل هذا ) وجدت

 . الوقت

التي بموجبها يتم اختيار  والعملية

األعضاء ال تقل أهمية، حيث تعمل على 

وكما . وضع المعايير لتحديد صالحيتهم

توضح التجربة الباكستانية، حاجة ماسة 

للشفافية، حيث أنه في غياب هذا 

العامل، يمكن للحكومة أن تعين من 

جانب واحد أشخاصا بدون الرجوع 

رسمية، للعملية التشاورية، أو المقابالت ال

ويقترح أن يتم . أو تأثير المجتمع المدني
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اختيار األعضاء من قبل لجنة تمثل 

مختلف ممثلي المجتمع الحكومية 

والمدنية، وبحضور مراقب مستقل خالل 

عملية الفحص والمقابلة لضمان اإلجراء 

في حالة . السليم والحفاظ على الشفافية

جنوب أفريقيا، تجرى الترشيحات للجنة 

ومن ثم تتم مراجعة ذلك . هورمن الجم

من قبل لجنة مشتركة للبرلمان، والتى 

تقوم باالختيار النهائي بعد عملية 

المقابلة، ومن ثم تقدم القائمة إلى 

البرلمان للتصويت على المرشحين 

ثم يتم إرسال القائمة . الموصى بهم

.  النهائية إلى الرئيس لغرض التعيين  

 ) المالية والبشرية(الموارد  .٤

ربما أن نقص الموارد، وال سيما ميزانية 

كافية، هو النقد األكثر شيوعًا فيما يتعلق 

 كل من اآلليات الوطنية للمرأةبعجز 

(NWMs)  / اآلليات الوطنية للمساواة بين

للوفاء بصالحياتها  (NGMs)الجنسين 

وعلى الرغم من الجهود . على نحو فعال

ض المبذولة لتعزيز اآلليات الوطنية للنهو 

مم المتحدة قادرة على بالمرأة، فلم تكن األ

مساءلة الدول عن الفشل في توفير الموارد 

. على نحو كاف لمثل هذه اآلليات والبنيات

وعالوة على ذلك، فإن األمم المتحدة ال 

تقدم نموذجًا جيدًا، حيث أن آليتها الخاصة 

للمساواة بين الجنسين هي أصًال ضعيفة، 

 . مويًال كافياً ومجزأة، وغير ممولة ت

وعادة ما يكون هناك اثنين من الموارد 

لتخصيص األموال التي تعتمد عليها 

ميزانيات حكوماتها : اآلليات النسائية

في البداية، . والجهات المانحة الدولية

تكون بعض األجهزة الوطنية مخصصًا 

. لها ميزانية معقولة من قبل الحكومة

ومع ذلك، وفي كثير من الحاالت، 

ناقص هذه الموارد تدريجيًا ببطء تت

مع مرور الوقت ) وأحيانًا بشكل سريع(

. لتترك هذه اآلليات دون تمويل كاف

ويمكن القول بشكل عام أن االعتماد 

على المانحين فى التمويل يمكن أن 

وعمومًا فإن . يشكل عائقًا ملموساً 

االعتماد على المانحين الخارجيين يؤدى 

تولى على إذ تس. إلى عواقب محددة

الملكية من الدولة وأحيانًا ما توضع 

توقعات الجهات المانحة وأولوياتها قبل 

كما . احتياجات وخطط اآللية الوطنية

وأن االعتماد على الجهات المانحة يؤدي 

أيضًا إلى عدم اليقين من البرامج على 
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المدى الطويل وعدم القدرة على تطوير 

لية وتشير هذه العم. الهياكل المستدامة

أيضا للتنافس على الموارد مع 

المؤسسات األخرى، والتى ربما تكون مع 

. المنظمات النسائية  

وتثير أنواع كثيرة من اآلليات قضية عدم 

قدرة األعضاء والموظفين لتغطية 

ويمكن ربط هذا . التكليفات الضخمة

جزئيًا بنقص األموال واإلرادة السياسية 

اآلليات الوطنية للمرأةلتعزيز   NWMs  ،

وأيضا نقص في المهارات في هذه 

وفي كثير من األحيان ال . اآلليات

أعضاء هذه الهياكل / يحصل مفوضي

على أجر وال يعوضون عما يبذلونه من 

وفي بعض السياقات، ينظر لهذا . جهود

االلتزام والشعور بالواجب والعمل 

التطوعي على أنه حسن النية، وينظر 

من و . اليها على أنها شئ مشرف

الواضح أن هذا يثير القلق بشأن مدى 

التزام الحكومة، لضمان الوفاء بالتكليفات 

وقد تكون القدرة، واالتساق، . وتنفيذها

وتفاني أعضاء وموظفي هذه الهياكل 

محل شك، إن لم يكن هناك أي حافز 

. لألداء الفعال، غيرمجرد حسن النية  

 استجابة الحكومة / اإلرادة السياسية .٥

من توجيه األنظار إلى النهوض  على الرغم

بالمرأة، والدعم الذى تقر به العديد من 

الحكومات لضمان حدوث ذلك، كثيرًا ما 

آن "وتجادل . اليكون هناك التزام حقيقي

 Anne Marie Goetz " ماري جويتز

بأنه على الرغم من الوعود التى تبذل، ففي 

واقع األمر، هناك العديد من الحكومات 

لى أنه ليس هناك ما تخشاه التى تتفق ع

من النساء، أي أن النساء عادة ما ال 

يمثلون، نسبيًا، كيانًا معبًأ، أو جيد الموارد، 

بأن تؤكد كذلك أن " جويتز"وتزيد . أو قوي

هذا يسمح للعديد من الحكومات بتحقيق 

مكاسب سياسية هامة على المستوى الدولي 

من خالل تبني دعمها للمساواة بين 

من دون زيادة خطر التعرض  الجنسين

للمساءلة، ناهيك عن التوقع منها تفعيل 

الوعود التي قطعت في خطب المستويات 

. العليا الحساسة عن المساواة بين الجنسين

وهذه حجة شائعة إلى حد كبيرعلى مستوى 

ولقد اتحدت النساء في جميع أنحاء . العالم

العالم وضغطن من أجل التغيير في 

المية، ومن خالل االنخراط المؤتمرات الع

فى التيار العام بين الجنسين على مستوى 
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ومع ذلك، فإن . الدول، ورفع وعي المجتمع

 . قصص النجاح قليلة واإلحباطات كثيرة

في الحاالت التي يكون فيها انعدام 

االستقرار السياسي، وتغيير القيادة، 

ووجود فجوة بين االلتزام والتنفيذ، تزداد 

وغالبًا ما . األجهزة الوطنيةتحديات دعم 

فكرة زائدة عن " قضايا المرأة"كان مفهوم 

أمر يمكن التعامل معه في  -الحاجة

وقت الحق، بعد أن يكون قد تم تناول 

. القضايا السياسية األكثر جدية

واالنطباع هو أن هناك قضايا أخرى 

أكثر إلحاحًا تحتاج إلى مزيد من 

أة على االهتمام أوال، ووضع قضايا المر 

نار هادئة حتى يعاد النظر فيها مرة 

هذا الرأي غالبًا ما يؤدي إلى . اخرى

حالة عدم التزام طويل األجل من قبل 

. الدولة  

 العوامل االجتماعية والثقافية والدينية  .٦

إن التطور في طبيعة المجتمعات والناس 

فيها، يتطلب من اآلليات المعمول بها حاليًا 

حفاظ على قوة الدفع أن تكون قادرة على ال

لالحتياجات االجتماعية، والقضايا الناشئة 

وتعتبر . وتأثيرها على حياة النساء والرجال

الحاجة إلى وجود البناء الذي يملك بعد 

النظر والقدرة على تصور هذه التغييرات 

ويمكن للعقلية الوطنية والقوالب . ضرورية

النمطية أن تشكل حواجز نحتاج الجتيازها، 

أشير إلى ذلك فى الورقة البحثية من كما 

وفي هذا السياق، . أوروبا الوسطى والشرقية

فقد نتج عن إدراك التوصل إلى المساواة 

بين الجنسين بالفعل، وبأن اآلليات في 

مكانها على نحو كاف، نتج عنه إعاقة 

قبول مزيد من التقدم لسياسات حقوق 

 . المرأة

م وفي بعض البلدان، يتزايد وجود النظ

والوعي بتكافؤ الفرص داخل الهيئات 

ولكن على المستوى االجتماعي، . الحكومية

تستغرق عملية تفكيك الصور التقليدية 

فهذا يتطلب . للمرأة والرجل بعض الوقت

تطوير القوانين والسياسات على حد سواء، 

ولكن أيضا استراتيجيات الحمالت 

وشعبة النهوض بالمرأة يسلط . والتوعية

مع تصاعد المحافظة "ى أنه الضوء عل

االجتماعية في كثير من البلدان، وٕاضعاف 

هذا يمثل مرة أخرى ... "الحركات النسائية

عائقًا أمام عمل اآلليات الوطنية حيث 

يروج المحافظة االجتماعية لمنظور 

العالقات بين الجنسين وحقوق المرأة 
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خالفًا لمنظور المساواة بين الجنسين لدى 

 ".ئية الحركات النسا

والدين، في بعض الحاالت، يؤثر على 

. تشريعات وهياكل المساواة بين الجنسين

ففي حالة استراليا، لقانون التمييز الجنسي 

استثناًء يسمح بالتمييز من قبل الهيئات 

الدينية في تنصيب، وتعيين وتدريب الكهنة 

كما وأن . والقساوسة والمشاركين في الدين

ينية لها أيضا حرية المؤسسات التعليمية الد

ممارسة التمييز على أساس الجنس والحالة 

االجتماعية والحمل في تعيين الموظفين إذا 

بحسن نية من أجل تجنب "كان التمييز 

التعدى على الحساسيات الدينية الالزمة 

ويمكن ". ألتباع هذا الدين أو العقيدة

لالنضمام إلى ناشطين علمانيين وغير 

قوق المرأة تحقيق علمانيين في مجال ح

تأييد أقوى لألضرار المحتملة التي تترتب 

عندما يتم منح إعفاءات دينية من هذا 

 . القبيل

/ العالقة مع المنظمات النسائية. ٧

 الحركات النسائية 

يتباين أثر األجهزة الوطنية على المجتمع 

ففي بعض . المدني على نطاق واسع

 الحاالت يتم التوصل إلى عالقة تعاونية

بينهما، ولكن في حاالت أخرى تصبح 

ومن النتائج غير . عالقة خصومة

المقصودة على ما يبدو للعديد من هذه 

الهياكل هي آثارها السلبية على المجتمع 

فبدًال من العمل . المدني والحركات النسائية

معًا لبناء جدول أعمال للمناصرة 

االستراتيجية، ترسخ انعدام االتصاالت وفقد 

ويمكن أن تكون فائدة المجتمع . الثقة

المدني ضئيلة للغاية إذا لم تكن اآلليات 

الوطنية على استعداد لتنسيق وتشجيع 

المشاركة والوصول على الالعبين 

 .الرئيسيين في قطاع الدولة

في بعض السياقات، على سبيل المثال في 

اآلليات الوطنية  جنوب أفريقيا، أثرت

ي الواقع ف )NGM(للمساواة بين الجنسين 

سلبًا، وأعاقت قوة اندفاع وتنمية حركة 

وينظر إلى مثل هذه الهياكل في . المرأة

بعض األحيان كبديل للحركات النسائية، 

بدًال من أن ينظر اليها على أنها قنوات 

لتحقيق الهدف المتمثل في النهوض 

وأيضًا، ترتاب العديد من . بالمرأة،

يا المنظمات والحركات النسائية، في نوا

الحكومات وسياساتها، وبالتالي، فهم 

ينظرون إلى أي مواءمة مع األجهزة 
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الوطنية، على أنها محفوفة بالمخاطر، كما 

أنه ليس من الواضح من ستمثله األجهزة 

والتنسيق بين المنظمات . في النهاية

واآللية / والحركات النسائية غير الحكومية

الوطنية أمرًا ضروريًا لتحقيق سياسات 

 . رابطة منطقيًا واستراتيجيات تقدميةمت

وتركيا في اآلونة األخيرة هي واحدة من 

األمثلة القليلة حيث عمل نمو اآللية 

الوطنية للمرأة على االتجاه لزيادة التنسيق 

والتحفيز الستمرار ونمو المجموعات 

وبسبب تنفيذ . النسائية  وجماعات الضغط

، وجد (NWMs) اآلليات الوطنية للمرأة

لنساء نقط انطالقهم، وأنشئت آليات ا

الدعم، وأصبحت قادرة على الضغط على 

وقد جعل هذا . الحكومة والجهات المانحة

االرتفاع في المجتمع المدني الحيز والموارد 

متاحة لآللية الوطنية للمرأة حتى تركز 

على االحتياجات السياسية واالجتماعية 

 . الجديدة والناشئة للنساء
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   انيالملحق الث

 تصميم تقييم لالحتياجات

فيما يلى، أداة مرجعية عملية 

لالستفسارات والخطوات الرئيسية 

الالزمة إلجراء بحوث مفصلة، 

وعملية حول العالقة بين الجنسين، 

وحول تطوير التشريعات بين 

والنقاط التالية بمثابة مبادئ . الجنسين

 . توجيهية لعملية تصميم والتقييم

 إعداد التقييم 

 كون أسئلتك الرئيسية • 

 حدد هدف البحث والسؤال الرئيسي • 

التعرف على الهيئات القائمة • 

للبحوث والثغرات التي تحتاج إلى 

يمكن أن تكون هذه فجوات . معالجة

في المعرفة خاصة بنوع الجنس أو 

حاجة خاصة للحصول على 

 . معلومات أكثر شموالً 

 كون مفهوم البحث  •

تكافؤ استشر الخبراء فى ال •

 بين الجنسين

عبر عن سؤال البحث  •

 األساسي بشكل ملموس 

ناقش منهج البحث، مع  •

الحفاظ على السؤال الرئيسي 

 والهدف في الذهن 

قيم البيانات الموجودة، أو  •

اجمع بيانات جديدة من 

 : خالل

استبيانات  - أ

شفويا /كتابة

أشخاص (

يلتمسون المشورة 

القانونية، ممارسى 

القانون، أفراد من 

 ) جمهور، الخال

: أبحاث مسحية - ب

البيانات النوعية 

معلومات = أرقام [

البيانات ] مشفرة

= النص [الكمية 

 ]األحكام والملفات

مالحظات    -ج

تدخل [المشاركين 

الشرطة، 
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وٕاجراءات المحاكم 

 .]، الخ

تحقق من السؤال الرئيسي  •

 وطرق التحديد بين الجنسين 

 مقترحات المنح والبحوث

ديم صياغة دعوة لتق •

مقترحات البحوث، مع 

إعطاء اهتمام خاص 

لألسئلة المتعلقة بنوع 

الجنس ومناهج البحث التي 

تنطوي على وجهات نظر 

 .اإلناث

االستفسار عن الخبرات  •

والمقترحات المتعلقة 

بالعالقة بين الجنسين 

وتحقق من المقترحات 

 : لمعرفة ما إذا كان المفهوم

يراعي الفوارق بين  - أ

 الجنسين

انات المسجلة أن البي - ب

مصنفة حسب نوع 

 الجنس بشكل ثابت

يمكن الكشف عن  - ج

آثار التشويه الخاص 

 بنوع الجنس 

ضمان مشاركة الباحثين من  •

 النساء

 مرافقة الدراسة  •

مناقشة مجموعة من أدوات  •

الوصول إلى كال (البحث 

 ) الجنسين

المادة / تحديد الفئة •

 المستهدفة للتقييم 

 مراقبة جودة البيانات 

إدارة األزمات  تمكين •

الخاصة عندما تكون هناك 

مشاكل مع المعلومات 

 المصنفة حسب نوع الجنس

إذا لزم األمر، إنشاء مجلس  •

الخبرة (استشاري للبحوث 

بشئون المساواة بين 

 ) الجنسين

تقييم وتفسير البيانات،  •

 التقرير النهائي 

الفحص لمعرفة ما إذا كانت  •
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على نحو [جميع البيانات 

ييمها من وجهة تم تق] ثابت

نظر مجموعة من 

 مجموعات الجنس 

الفحص لمعرفة ما إذا كان  •

يتم تضمين جميع األفكار 

 . الممكنة

هل عرضت النتائج بطريقة  •

تراعي الفوارق بين 

 الجنسين، أم أنها تمييزية؟ 

هل تم تصوير االختالفات  •

بين الجنسين في صور 

 مرئية؟

 نشر وتنفيذ 

 نشر النتائج  •

 ل الخبراء السياسيين المناقشة من قب •

تنفيذ النتائج من خالل التوعية،  •

 . وٕادخال تعديالت على التشريعات ، الخ

 

 التشريع

 )النوع(تقييم أثر الجنس 

 المستفيد؟ / من هو المخاطب •

o  ،كم عدد النساء بينهم

 وكم عدد الرجال؟ 

o  ما هى البيانات

 األساسية لدينا؟ 

ما هي العوامل التي تؤدي   •

مالحظة بين إلى الفروق ال

الجنسين؟ كيف يمكن 

السيطرة على العوامل 

المالحظة وعواقبها غير 

المرغوب فيها من أجل 

تحقيق المزيد من المساواة 

 بين الجنسين؟ 

الخطوات االستشارية لوضع مسودة 

 ) منظور وزارة المرأة(التشريع 

 . تحديد موضوع القانون •

المعلومات / تقييم البيانات •

 . شكلةالمتاحة وتحليل الم

صياغة األهداف واألساليب  •

بما في ذلك جميع أصحاب 

ممثلي الحكومة، (المصلحة 

والمجتمع المدني، 

 ).والخبراء

 تحديد ورقة سياسات
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تشريع القوانين بناًء على  •

ورقة السياسات العامة التي 

 .وضعها خبير قانوني

عقد اجتماع تشاوري بين  •

 . اإلدارات على مستوى العمل

ح مع الخبراء مناقشة االقترا •

وممثلي المجتمع المدني 

بيانات مكتوبة، وجلسات (

استماع وحلقات دراسية وورش 

وتوثيق االعتراضات ) عمل

 . والنتائج

المراجعة التقنية لمشروع  •

القانون على أساس 

المناقشات واتخاذ القرار 

النهائي من قبل كبار 

 . المختصين

 إدارة مشاريع القوانين

ء يقدم إلى مجلس الوزرا •

ولمزيد من (للتشاور النهائي 

 ). المراجعة إذا احتاج األمر

 . يقدم إلى البرلمان •

إذا (إرسال لجان للتشاور  •

لزم األمر، المزيد من 

 ). المراجعة

مناقشة واعتماد مشروع  •

 . القانون في جلسة عامة

أسئلة رئيسية واستراتيجيات لصياغة 

 القوانين

ما الذى يحتاج بالضبط  •

العالقة،  للتنظيم؟ وما هى

وما أهمية هذا السؤال 

بالنسبة لوضع الحياة للرجل 

والمرأة والعالقات، والفرص، 

وتوازن القوى بين مجموعتي 

 الجنسين في المجتمع؟

لماذا هذا السعى نحو هذا  •

التشريع وما هو الهدف 

منه؟ ما األهمية المعطاة 

لتحقيق المساواة بين 

 الجنسين في هذا الصدد؟

لتى ما هي التوقعات ا •

يتعرض لها العميل 

جماعات المصالح، [

ومجتمع المانحين، وعمالء 

العميل نفسه، ومصالح 

؟ وماهى ]األحزاب، إلخ
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المخاوف التي لدى العميل؟ 

 ما هو أسوأ سيناريو؟ 

في أى نوع من السياق  •

/ االجتماعي/ القانوني

الثقافي ستتم المناقشة؟ وما 

هو المزاج العام في 

هذا المجتمع فيما يتعلق ب

الموضوع؟ ما هو الوضع 

القانوني؟ هل هناك استعداد 

الشتمال قضايا المساواة بين 

 الجنسين؟

أين تكون الخطوط المحتملة  •

للصراع؟ من الذي مع ومن 

الذي ضد االقتراح؟ ما هو 

تأثير المعارضين لهذا النوع 

من االقتراحات؟ هل هناك 

مقاومة يمكن 

معروفة لتنفيذ حل /إدراكها

 الجنسين؟ متوازن بين

؟ ]المحتملين[من هم الحلفاء  •

هل هناك فرص لتحالفات 

 استراتيجية؟ 

هل هناك تنفيذ لحل متوازن  •

 بين الجنسين؟ 

ما هي القيود التى يمكن  •

التنبؤ بها، على سبيل 

المثال، االفتقار إلى 

األموال، وضعًا قانونيًا غير 

موات، واألطر السياسية 

 األخرى، ومعلومات ناقصة؟ 

القدرة التقنية ما هي  •

من الجانب (للمشروع 

المقابل على وجه 

 ؟)الخصوص

كيف تكون الخبرات بين  •

 الجنسين مضمونة؟ 

الخطوات الالزمة لصنع القرار 

 التشاركى 

  الخطوة األولى

تحديد وتسجيل الهدف  •

 .المشترك

عند صياغة الهدف،  •

خذ فى الحسبان مدى 

مساعدة التشريعات 

على التصدي للتمييز 

أة في المجتمع ضد المر 

أو زيادة الفرص / و
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 النساء / للرجال

 الخطوة الثانية

االتفاق على المشاكل الواجب  •

ولتحقيق ذلك، من المفيد عمل . تناولها

) المشكلة(= قائمة بالحالة الفعلية 

وينبغي ). الحل(= والحالة المستهدفة 

قبول الحالةالمستهدفة المرغوبة بأكبر 

. عدد ممكن من أصحاب المصلحة

مرة أخرى، ال بد من النظر بعين 

االعتبار إلى كيف سوف يؤثر التشريع 

ولقد ثبت أنه . الرجل/ على المرأة

يكون من المفيد عندما ترتب 

وهذا . حسب األولوية -معا -المشاكل

يسمح بإجراء تقييم أفضل للحد 

 . األقصى والحد األدنى من المطالب

 

 الخطوة الثالثة

تحديد الحلول الممكنة  •

لتي يمكن أن تؤدي ا

من الحالة الفعلية، إلى 

الحالة المستهدفة 

في هذه . المنشودة

المناقشة، من المهم 

دائمًا النظر فى حلول 

وهنا، . بديلة وتوثيقها

يلعب نوع الجنس أيضًا 

دورًا بقدر ما التحتاج 

كل الحلول إلى أن 

تكون جيدة لكال 

الجنسين على قدم 

 . المساواة

من المهم للغاية  •

تطالع حدود اس

المعقولية ألصحاب 

هذه الحدود . المصلحة

بمثابة أسيجة حامية 

ولهذه الخطوة، . للعملية

أيضًا، صلة وثيقة بين 

الفهم : الجنسين

التقليدي لألدوار بين 

الجنسين ضد فكرة أن 

الرجال والنساء 

 . متساوون

 تذكير 

وفي النهاية، يجب  •

أن يتم سرد النقاط 

المتفق عليها في 

قة إطار ور 
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. السياسة العامة

إذا لم يكن هذا 

ممكنًا، ينبغي 

إعداد بيان يوضح 

وجهات النظر 

 . المختلفة

ومن المهم جدًا  •

توثيق العملية 

. أثناء المناقشة

بما في ذلك، من 

الذي كان ممثًال 

في الجهات 

المعنية، 

واالتفاقات التي تم 

 . التوصل إليها

 الرصد والتقييم 

هل التشريع يؤثر  •

/ اشرةبصورة مب

بصراحة فى 

أو / و(النساء 

 ؟ )الرجال

/ هل تتأثر النساء •

الرجال بشكل غير 

أي (مباشر فقط 

إحصائيا في كثير 

من األحيان ولكن 

من ) ليس حصرياً 

قبل بعض 

 نصوص األحكام؟ 

فى أى مجاالت  •

الحياة 

] العمل/األسرة[

تحدث اآلثار أو 

التغيرات 

المنشودة؟ وهل 

يشير هذا إلى أن 

نساء الرجال وال

سوف يتأثرون 

 بشكل مختلف؟ 

هل التشريع يهدف  •

إلى معالجة 

مشكلة اجتماعية 

يمكن أن تؤثر 

على مجموعات 

مختلفة من 

الجنسين بصورة 

على [مختلفة 

سبيل المثال، 
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ميزان / األسرة

العمل، العنف 

 ؟ ] المنزلي

هل النصوص  •

متصلة بسلوك 

معين؟ وهل يمكن 

لهذا أن يؤدى إلى 

أضرار ألحد 

 ى النوع؟ مجموعت

هل التشريع يؤكد على 

األدوار التقليدية للرجال 

أو تركهم [و النساء 

أو هو ] دون منازع

مناسبا لزيادة درجة 

الحرية، وال سيما 

 للمرأة، في المجتمع؟ 

هل االفتراضات حول تأثير هذا التشريع 

والتغييرات المستهدفة قائمة على بيانات، 

وتقديرات، وتجربة عامة، أم مجرد 

هنات؟ وهل هذه االفتراضات تشارك تك

بصفة عامة أم أن هناك خالف بشأن 

الحالة الواقعية أو تقييمها؟ تجنب اآلثار 

 . السلبية في القوانين

هل يمكن أن ينظر التشريع إلى األساس 

الواقعي بشكل مختلف، أي من دون 

تمييز على أساس الجنس؟ أي حقائق؟ 

 كيف؟

صل هل يمكن أن يكون التشريع قد تو  

إلى نتيجة مختلفة في سياق القانون 

المطبق؟ وما هي النتائج، وتحت أي 

 شروط؟

هل يمكن التوصل  •

 -لتشريع مختلف

بدون التمييز على 

 -أساس الجنس

فقط اذا اختلف 

الوضع القانوني؟ 

ما هى التغييرات 

 المطلوبة؟ 
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 الملحق الثالث

لقد ألزمت الحكومة األلمانية جميع 

م المساواة بين الجنسين الوزارات بتعمي

في صلب القواعد واإلجراءات 

واألسئلة . الداخلية ألنشطتها السياسية

والمفاهيم الموجهة التي تم تطويرها 

للمساعدة في تقييم هذا، والعمليات 

 : األخرى تشتمل على ما يلي

تقييم تأثيرالمساواة بين الجنسين 

 على مشاريع القوانين 

 حأهداف وآثار اللوائ. أوال

 ماهى الفئة المستهدفة؟ - أ

 النساء حصريًا؟/ هل هى تستهدف الرجال - ب

أكثر فى / هل هى تؤثر أكثر فى النساء - ج

 الرجال؟

 ما هو الموضوع. ثانيا

ما هى مجاالت الحياة التى تؤثر فيها  - أ

 ؟)العمل/األسرة(

 هل هى تتناول قضية اجتماعية؟ - ب

 هل هى متصلة بسلوك معين؟ - ج

 ما هو الهدف؟. ثالثا

 لتشريع على تنفيذ دور  تقليدي؟هل يعمل ا - أ

 هل اللوائح موجهة إلى تغيير اجتماعي؟ - ب

 هل هى استجابة لالحتياجات الخاصة؟ - ت

 ماهو األساس لصنع القرار؟. رابعا

 توفير حقائق - أ

 صور نمطية/افتراضات/تكنهنات - ب

 ما هى العواقب؟. خامسا

 حماية خاصة؟ - أ

 إجراء إيجابي؟ - ب

 أضرار؟) مقارن(    - ج

 تمييز؟ )مباشر أو غير مباشر( - د

 أمثلة: ادارة التنوع

إجازة األمومة، والخدمة العسكرية مقتصرة     •

 على الرجال

العمل بدوام جزئى، أزواج وزوجات     •

 معالين، الخبرة

 رعاية األطفال، العمل     •

 العنف المنزلي     •

 )الذكور غالباً (السلوك العنيف      •
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تخفيض الضرائب لألزواج والزوجات       •

 " المعالين"

 فعل إيجابى      •

 مساعدة مالية لألمهات غير متزوجات      •

إحصاءات، تقديرات، دراسات،       •

 وتقييمات

 معرفة شائعة، خبرة شخصية      •

 حماية قانونية ضد العنف      •

لمجموعة / لجنس واحد(حصة نسبية       •

 )المعاقين/ عرقية

، خبرة )للجنس اآلخر(حصة نسبية       •

 " الشخصية"بالعمل، 

 عدم مراعاة/ استبعاد      •
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 الملحق الرابع

للمفوضية األوروبية " آلية الخطوات الثالث"

 لتعميم منظور المساواة بين الجنسين

 

الخطوة ١ : اثبات المساواة بين 

 الجنسين

يمكن اثبات المساواة بين الجنسين عن طريق 

فحص مدى مالءمة المساواة بين الجنسين من 

صنفة حسب نوع خالل دراسة البيانات الم

وطرح األسئلة الصحيحة عملية هامة . الجنس

هل االقتراح يهم واحدة أو : في هذه الخطوة

أكثر من الفئات المستهدفة؟ هل سيؤثر على 

من السكان؟ هل ) أو أجزاء(الحياة اليومية لجزء 

هناك فروق بين المرأة والرجل في مجال 

فيما يتعلق بالحقوق، والموارد، (السياسة هذا 

 ؟ )المشاركة، والقيم واألعرافو 

 تقييم أثر المساواة بين الجنسين :  ٢الخطوة 

في هذه الخطوة يتم تقييم الفروق بين النساء 

تكوين نوع (المشاركة : والرجال من خالل تقييم

، )الجنس للهدف، والتمثيل في صنع القرار

توزيع الوقت، المكان، والمعلومات، (والموارد 

المعايير والقيم التي تؤثر فى ؛ )والمال، والسلطة

أدوار الجنسين، وتقسيم العمل حسب نوع 

الجنس، ومواقف وسلوكيات النساء والرجال 

على التوالي، وجوانب عدم المساواة في القيمة 

الملحقة بالرجال والنساء أو للخصائص الذكرية 

واألنثوية، والحقوق ، ومكافحة التمييزعلى 

والوصول إلى أساس الجنس، وحقوق اإلنسان، 

 . العدالة

كيف يمكن للسياسات واألنشطة  أن تسهم في 

القضاء على جوانب عدم المساواة وتعزيز 

المساواة؟ هذا يمكن أن يكون من خالل 

المشاركة، والموارد، والفوائد، والمهام،  

 . والمسؤوليات، والقيمة واالهتمام

 التنفيذ والرصد : ٣الخطوة 

توفير بنود رئيسية تهدف الخطوة الثالثة إلى 

. لضمان استدامة تحقيق المساواة بين الجنسين

كما ينبغي أن تؤخذ العناصر الرئيسية التالية في 

توفير الموارد؛ إعالم وحشد أصحاب : االعتبار

المصلحة؛ ترسيخ المسؤولية، والتدريب ورفع 

مستوى الوعي للعاملين المؤثرين، وٕانشاء 

رق بين واالبقاء على هياكل تراعي الفوا

الجنسين، ورصد وقياس البيانات واإلحصاءات 

 .حسب نوع الجنس
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 الملحق الخامس

  -نواتج المشاورة اإلقليمية من المؤتمر الدولي للجان الوطنية للمرأة

 ٢٠٠١إسالم اباد، باكستان 

 

ودية الشمالية الغربية، المقاطعة الحد: يقدم الجدول التالي ملخصًا للتوصيات التي تم جمعها من المشاورات في كل من

لللجنة  ٢٠٠١وتعكس هذه البيانات التصورات التي جمعت في عام . ومقاطعات البنجاب والسند وبلوشستان فال باكستان

ممثلي الحكومات، ومجالس المحافظات المعنية، والمنظمات : ومن بين المشاركين. الوطنية لباكستان عن وضع المرأة

 .ت المجتمع المحلي، وممثلي المجتمع المدنيغير الحكومية، وأعضاء منظما

مشاورات  

المقاطعات 

الحدودية 

 الشمالية الغربية

مشاورات 

 البنجاب

مشاورات 

 السند

 مشاورات بلوتشيستان

أدوارا مختلفة 
للجنة الوطنية ل

لوضع المرأة 
(NCSW)  ووزارة

تنمية المرأة 
(MoWD) 

 

رسم األدوار والمسئوليات 
اللجنة بوضوح لكل من 

الوطنية لوضع المرأة 
(NCSW)  ووزارة تنمية

 (MoWD)المرأة 

اللجنة الوطنية لوضع 
 (NCSW)المرأة 

 سكرتارية منفصلة

 توزيع مناسب للميزانية

 

ضرورة مؤكدة 
للتمييز بين أدوار 
اللجنة الوطنية 
لوضع المرأة 

(NCSW)  ووزارة
تنمية المرأة 

(MoWD) 

اللجنة الوطنية 
لوضع المرأة 

(NCSW) :يئة ه
لتقديم االستشارات، 
والتوصيات ورقابة 

التمييز بوضوح بين 
وزارة دور كل من 

تنمية المرأة 
)(MoWD 
اللجنة الوطنية و

لوضع المرأة 
(NCSW). 

وزارة تنمية المرأة 
)(MoWD :

تخطيط وتنفيذ 
ورصد البرامج 

والسياسات 

وزارة ينبغي أن تكون كل من 

و  MoWD)(تنمية المرأة 

اللجنة الوطنية لوضع المرأة 

(NCSW)  كيانات منفصلة

تؤدي بشكل مستقل احداها 

عن األخرى وفقا ألدوارهم 

 .المحددة
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كل سياسات 
بما في (الحكومة 

وزارة تنمية ذلك 
) (MoWD)المرأة 

 .وتنفيذها

 
وزارة تنمية المرأة 

(MoWD) :
مسئولة عن اتخاذ 
مبادرات تنسجم مع 

اللجنة توصيات 
الوطنية لوضع 

: (NCSW)المرأة 
وجود هيئة رقابة، 
ليس فقط بالنسبة 

المرأة وزارة تنمية ل
(MoWD) ولكن ،

بالنسبة للحكومة 
منفصلة فى  -ككل

مقرها لضمان 
تنفيذها من خالل 

 جميع اإلدارات

 .اإلنمائية

 

 

اللجنة الوطنية لوضع المرأة 

(NCSW) : هيئة رقابة

 صالحيات قانونية مستقلة، مع

للوصول إلى تنفيذ التوصيات 

دعم من إدارات تنمية المرأة ب

 :في

 معلومات) أ

 تنسيق الروابط) ب

اللجنة الربط الشبكي بين ) ج

الوطنية لوضع المرأة 

(NCSW) :ومكاتبها في 

 .الدولة

اللجنة الوطنية تنشأ فروع 

: (NCSW)لوضع المرأة 

بالمقاطعات وتتمتع باستقالل 

 .ذاتي

ويمكن للجنة توجيهية أن 

إدارات  تتولى دور التنسيق بين

وزارة تنمية المرأة 

(MoWD) لتنمية المرأة ،

)WWD ( واللجنة الوطنية
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 .NCSW)لوضع المرأة 

معايير العضوية 
 وعملية اختيار
اللجنة الوطنية 
لوضع المرأة 

(NCSW) 
 

: ينبغي على المرشحين
أن يأتوا من المجتمع 
المدني، والمسؤولين 
السابقين بالحكومة، 

ن والبد أ. ووسائل اإلعالم
يكون لهم سجل حافل 
بقضايا حقوق المرأة وأن 
يكونوا متخصصين في 
مجاالتهم المرتبطة بهذا 

 .الشأن
وينبغي أن يكون األقل، 
عضو واحد من األقليات 
ببلوشستان االقليم أو 
الحدودي الشمالي 

وينبغي أن يكون . الغربي
األعضاء بدوام كامل، 
ويتقاضون الرواتب، 
ويحصلون  على المزايا 

 .خرىاأل

 

 

  

 

وينبغي أن يكون 
أعضاء اللجنة بدوام 
كامل وبدون أي 
منصب رسمي 

والبد أن . آخر
يكون لديهم معارف 

 .بقضايا المرأة
ويشدد على التمثيل 

ال معايير . الجذرى
أو تأهيلية / سنية و

تعليمية، وال وجود 
اإللزامي للتمثيل 
الديني، وليس من 
الضرورى وجود 
أعضاء بحكم 

ا ما ٕاذو . مناصبهم
وجد منهم أى عدد، 
فال يكون لهم الحق 
في التصويت على 
طلبات العضوية 
المعلن عنها في 

 .وسائل اإلعالم
ويجب أن يكون 
اختيار اعضاء 
اللجنة من مجلس 
يتألف من برلمانيين 
وممثلين للمجتمع 
المدني، على أن 
تكون الغالبية من 

 .النساء

معايير قوية 
للعضوية، تكون 
مفتوحة لجميع 

لجنة و . متقدمينال
خاصة بما في ذلك 
ممثلي المجتمع 
المدني الختيار 

وينبغي . األعضاء
أن يكون األعضاء 
بدوام كامل، 
ويتقاضون الرواتب، 
ويحصلون  على 

 .المزايا األخرى
وال ييصح  الي 
عضو أن يشغل 
وظيفة عامة أخرى 
لتجنب التضارب 
وضمان االهتمام 

اللجنة الكامل لعمل 
الوطنية لوضع 

. (NCSW)مرأة ال
وال ينبغي أن يكون 
هناك أعضاءا 
بحكم مناصبهم فيما 
عدا العضو 
السكرتير ، وٕاذا 
اشتمل األمر على 
أعضاء بحكم 
مناصبهم، فينبغي 
أن يكونوا أعضاًء 

يجب أن يكون الرئيس بدوام 
كامل وال يشغل أى منصبا 

يجب أن كما . عاما آخر
. فة بالقانونتكون لديه المعر 

 -وينبغي أن يكون العضو
السكرتير موظفا بدوام كامل 

عاما من  ١٥مع بحد أدنى 
 .الخبرة في المسائل القانونية

 
كما وينبغي تخفيض العضوية 

). يرجع إلى المثال الهندي(
ويجب أن يكون االختيار 
على أساس الجدارة ال 

يرجع (الحصة لمجرد التمثيل 
). ىإلى المثال الجنوب افريق

وينبغي اسقاط األعضاء 
والخلفية الريفية هى . الغائبين

كما ويجب . المعيار األساسي
النظر إلى الخبرة فى ذات 
المجال والمشاركة العملية 

وال حاجة للتمثيل من . أيضا
قبل مجلس العقيدة اإلسالمية 

 .أو أي نوع من هذا القبيل
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ال يتمتعون  بحق 
 .التصويت
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مشاورات  

المقاطعات 

الحدودية 

 الشمالية الغربية

مشاورات 

 البنجاب

مشاورات 

 السند

 مشاورات بلوتشيستان

مسئولة أمام البرلمان،  الوظائف
األعضاء ينتخبون 
الرئيس؛ وال يتمتع الرئيس 
بحرية التصرف وحده في 
المسائل المالية؛ كما 

اللجنة  وتتاح مراجعة
الوطنية لوضع المرأة 

(NCSW)   للجمهور
كجزء من التقرير السنوي، 

لتقرير وكذلك يتاح ا
السنوي للجمهور، ويتم 

 لتهسيلتمديد شبكة 
وعلى مستوى الحى؛ كما 
ويتم دمج أعضاء 
المجالس النسائية ضمن 
النقاط المركزية للمساواة 

 .بين الجنسين
بحمالت التأييد عن  القيام

طريق الحلقات الدراسية 
وورش العمل والندوات 
وما إلى ذلك بشأن 
قضايا حقوق المرأة 

 .الحاسمة
 

يجب أن يتم 

انتخاب /ترشيح

الرئيس من قبل 

من . أعضاء اللجنة

المهم التعاون مع 

المؤسسات على 

مستوى األحياء 

وتكوين الروابط مع 

 .المجتمع المدني

 

 

 

 

 

المسئولية أمام 
 البرلمان

 

 

تدريب األعضاء على وحدة 

نة، المنظور وفهم أهداف اللج

اللجنة الوطنية لوضع وتعزيز 

والشراكة  (NCSW)المرأة 

الحكومة، وتخصيصات مع 

هيئات / وٕانشاء لجان. الميزانية

مماثلة على مستوى 

المحافظات والمقاطعات وفقا 

 .لخطة انتقال السلطة

والحفاظ على التفاعل الوثيق 

مع جميع مؤسسات المجتمع 

برامج  المدني، وتطوير وٕاجراء

والتعليم، وتعزيز  /المعلومات

فهم الجمهور لقضايا المرأة 

 .الهامة

 :قواعد العمل المقترحة
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اج نشرات شهرية اخر 
وٕاجراء استعراضات 

 .سنوية لألداء

مؤشرات لتقييم أداء أعضاء 

 نفسها، اللجنة واللجنة

/ آلية حل النزاعات؛ فرقة عمل

 .لجان فرعية لكل مهمة

وعلى اللجنة أن تكون حرة 

تماما في صياغة قواعد عملها 

على أال تكون وموافقة 

ة في هذا الحكومة إلزامي

 .الصدد

ضمان استجابة 
 الحكومة

على اإلدارات الحكومية 
اللجنة تقديم تقارير إلى 

الوطنية لوضع المرأة 
(NCSW)  عن تنفيذ

وذكر . التوصيات
المبررات في / األسباب

. حالة عدم االمتثال
المشاركة بين لجنة 

 لجنة وزارية/برلمانية
لضمان مراقبة عمل 
الحكومة على توصيات 

الوطنية لوضع  اللجنة
 .(NCSW)المرأة 

تقديم التقارير السنوية 
 .لألنشطة واإلنجازات

وينبغي تنفيذ االقتراحات 
في غضون فترة زمنية 

 .محددة

تشكيل اللجان على 
المستوى االتحادى، 

واالقليمى 
والمقاطعات مكونة 
لممثلى منظمات 
المجتمع المدنى 
والعام للعمل 
كوصلة ربط 

اللجنة وتيسير بين 
وطنية لوضع ال

 (NCSW)المرأة 
واالدارات الحكومية 
وللعمل كجماعة 

 . ضغط

إنشاء لجنة برلمانية 
قائمة لتعزيز 
ومتابعة توصيات 
اللجنة الوطنية 

 لجنة برلمانية لللجنة 

الوطنية لوضع 

 (NCSW)المرأة 

 . لتعزيز توصياتها

جعل كل موظفى الدولة 

ملتزمين بمساعدة اللجنة على 

القيام بمسئولياتها من خالل 

والبد للحكومة . بعض اآلليات

ان تشرح كتابة، اى تأخير أو 

 . عدم تنفيذ لتوصيات اللجنة
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لوضع المرأة 
(NCSW)   

يجب أن تكون 
اللجنة الوطنية 
لوضع المرأة 

(NCSW)  
ممثلة فى البرلمان 
ومجلس الشيوخ 

وتقدم ). الشورى(
ن تقارير كل عامي

تكون متاحة 
 .للجمهور

د تفويض وقواع
التشاور مع اللجنة  العمل

وتعطى موافقتها على كل 
القوانين والسياسات 
والبرامج والشئون 
المتصلة بالمرأة قبل 

 استكمالها

البد من االلتزام 
بالمشاركة الكاملة للمرأة 
ىف التنمية االقتصادية 
االجتماعية والثقافية 
على مستوى األقاليم 
والمستوى الوطنى 

 . والمستوى الدولى

ن متابعة وضمان تضمي
تنفيذ المعاهدات 
واالتفاقيات الدولية  التى 

 . وقعت عليها باكستان

تمكن من متابعة العمل 

اللجنة الوطنية  

لوضع المرأة 

(NCSW)   المقواة

. بوجود حتى الجذور

قادرة على التدخل فى 

مسائل شكاوى األفراد 

والمظالم باالضافة إلى 

قضايا المشاكل 

الجماعية للمرأة، ويجب 

أن يكون لها سلطات 

قضائية أو شبة 

قضائية، وتركيز خاص 

على النساء فى الحجز 

 .القضائى

يجب أن تعمل للتكامل 

المؤسسى للنساء ولتوفير 

فرصا متساوية لهن فى كل 

 . قطاع

اضافة ممارسات ثقافية و 

، ٧القانون العرفى فى قسم 

افة كلمة ، واضBالقسم الفرعى 

فى نهاية قسمها الفرعى " تنفيذ"

A . 
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االدارى المتعلق بتنمية 
 . المرأة

 

السلطات 
صالحيات واضحة  تاوالصالحي

الستدعاء أى شخص 
لغرض التحقيق، 

 والمعلومات والمقاضاة

صالحيات لمعاقبة 
الشخص الذى ال يتعاون 

اللجنة الوطنية مع 
  (NCSW)لوضع المرأة 

فى توفير المعلومات 
أثناء التحقيقات، أو 

جنة اللتشويه سمعة 
الوطنية لوضع المرأة 

(NCSW)   أو اعاقة
وأن يكون لها . أنشطتها

سلطة االستدعاء 
 . والتحقيق

أن يكون لها 
صالحيات 

واضحة لتناول 
حوادث انتهاك 
حقوق المرأة 

والسلطة 
الستدعاء 

والتحقيق قى 
القضايا الفردية 

 والجماعية

صالحيات مدعومة 
للمتابعة الفعالة لكل 
السياسات و 

الحكومية،  البرامج
والحاالت التشاورية 
فى وضع 
السياسات وسن 

 القوانين

ممكنة للتقدم إلى الرئيس أو 

البرلمان بخصوص أى مسألة 

عاجلة تتعلق بمهامها أو 

وصالحيات . صالحياتها

لمعاقبة  أى شخص ال يمتثل 

آلوامر اللجنة أو ينتهك 

بموجب (وصالحيات . قواعدها

CPC ( الستدعاء اى شخص

صالحيات . اى وثيقةأو ارفاق 

واضحة للعمل وضمان تنفيذ 

 التوصيات

 اجتماعات ربع سنوية قواعد العمل

للرئيس أن يدعو 
الاجتماع تبعا لطلب أى 
عضو، عند ظهور أى 

 . وضع عاجل حرج
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 المساهمون

 مؤسسة أورات لخدمات النشر والمعلومات

مؤسسة أورات لخدمات النشر والمعلومات هي منظمة 

مدني تعمل من أجل تمكين المرأة وحقوق مجتمع 

وتعمل المؤسسة مع شركاء محليين في كل . المواطنين

مقاطعة فى باكستان، ولديها أضخم شبكة  ١٠٤من الـ

وهي من خالل . على مستوى المناطق في البالد

التعاون مع مجموعات من المواطنين والمنظمات، توفر 

مناصرة  المعلومات، وتبنى القدرات، وتقوم بأعمال

و تقوم مؤسسة أورات بتحفيز . لقضايا المرأة

المجموعات الهامة في المجتمع للتأثير على 

السياسات، والتشريعات، والبرامج لزيادة قدرة المرأة 

 . االقتصادية والسياسية في المجتمع

: الموقع على الشبكة العالمية

.org.pk/mainpage.htmhttp://af 

 زاريزانا عبد العزيز

عبد العزيز محامية ممارسة في بينانج،  زاريزانا

وهي تشارك بشكل فعال في العديد من أنشطة . بماليزيا

الدفاع عن حقوق اإلنسان وحقوق المرأة على المستوى 

وتشمل مناطق اهتماماتها وخبراتها . الوطنى والدولى

ح القانوني وتضمين األساسية قضايا حول اإلصال

. المعايير الدولية لحقوق اإلنسان في القوانين المحلية

هى مدير لمنظمة النساء في ظل قوانين  وزاريزانا

، والرئيس السابق لمركز المرأة )WLUML(المسلمين 

للتغيير بماليزيا، وتشغل حاليًا منصب نائب رئيس لجنة 

حقوق اإلنسان التابعة لمجلس نقابة المحامين 

 . لماليزيةا

 

 سارة تشارلزوورث

سارة تشارلزوورث كبير زمالء باحثين في مركز 

للبحوث االجتماعية التطبيقية في جامعة معهد ملبورن 

ولديها خلفية في العمل االجتماعي، والعالقات . الملكي

وتتمركز االهتمامات . الصناعية والدراسات القانونية

بين ) مساواةأو عدم ال(البحثية لسارة على المساواة 

 .الجنسين في فرص العمل

وهى تعمل حاليُا على مشاريع حول تأثير العالقات 

الصناعية في أماكن العمل، ولوائح مكافحة التمييز، 

 . والتقاطع بين العمل واألسرة مع نوعية العمل

 كريستين ديريمر 

كريستين ديريمر عملت فى القضايا المتصلة بالمساواة 

البشري على مدى السنوات بين الجنسين واألمن 

وقد أخذتها خبراتها الدولية إلى . العديدة الماضية

أوزبكستان، وتايالند، والوس، ورواندا، وشمال أوغندا 

حيث عملت مع مجموعة متنوعة من المنظمات 

النسائية المحلية في تنمية األسس، وتنمية الحقوق 

، UNIFEMوالتعليم، و صندوق المرأة اإلنمائي 

http://af.org.pk/mainpage.htm�
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والسيدة . يف، وعددّا من المعاهد البحثيةواليونيس

ديريمر حاصلة على درجة الماجستير من كلية فليتشر 

 . للقانون والدبلوماسية

 

 تشوالنى كوديكارا

تشوالنى كوديكارا ناشطة وباحثة تعمل فى قضايا 

قانون األسرة "وهي مؤلفة . حقوق المرأة فى سريالنكا

سة والقضايا النظرية والممار : المسلمة في سريالنكا

  ". المرأة والحكم في سريالنكا"و" التي تهم المرأة

 

 مانجورشيدة 

مؤخرًا زمالة لمدة عامين في  مانجوأكملت رشيدة 

برنامج حقوق اإلنسان في كلية الحقوق بجامعة 

وهي محامية في المحكمة العليا في جنوب . هارفارد

أفريقيا، والمفوض السابق لمفوضية المساواة بين 

، وهى هيئة دستورية مكلفة باالشراف )CGE(سين الجن

وقبل . على تعزيز وحماية المساواة بين الجنسين

، )CGE(تعيينها في مفوضية المساواة بين الجنسين 

كانت قد شاركت في تدريب للقضاة والمحامين عن 

السياق االجتماعي ، حيث صممت كل من المحتوى 

قانون، والمنهجية خالل عملها في وحدة البحوث ال

والعرق، والجنس، بجامعة كيب تاون وفى جامعة 

وماتزال السيدة مانجو استاذة مساعدة . ناتال، ودوربان

وكانت أيضا . في كلية الحقوق في جامعة كيب تاون

عضوًا نشطًا في التجمع النسائي من أجل العدالة بين 

الجنسين في المحكمة الجنائية الدولية، وال تزال عضوًا 

وهي عضوة فى شبكة نساء . االستشاريفي المجلس 

 . في ظل قوانين المسلمين

 

 عائشة مير

عائشة مير هى منسق برامج فى برنامج القانون  

. فى شركات جاه ، بكراتشي)WLS(ووضع المرأة 

وهى كمنسق برامج لها مسؤوليات تشمل اإلدارة العامة، 

في   (WLS)والتنسيق، والتخطيط والتنفيذ لبرنامج 

لوتشستان إلى جانب التوجيه واالشراف لفريق السند وب

WLS) (  في كراتشي واإلشراف على أي منشورات

كما تقوم بالتنسيق أيضًا . (WLS)وتقارير وأبحاث لـ 

مع الوكاالت المانحة، واإلدارات الحكومية، والمنظمات 

غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، وتنسق مع 

، )WLS(ق عمل المكاتب الثالثة لشركات جاه وفر 

في  ٥+ كما تشارك بنشاط في عملية استعراض بكين 

باكستان والتي بدأت بقيادة شركات جاه، وهي الشخص 

المحورى المسؤولة عن تنسيق المشاورات اإلقليمية 

والوطنية، فضًال عن مشاركة وفود المنظمات غير 

الحكومية الباكستانية في جنوب آسيا، آسيا باسيفيك، 

ومؤخرا شاركت . الستثنائية لألمم المتحدةوفى الدورة ا

في وفد شركت جاه الذي قدم تقرير الظل في جلسة 
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اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

)CEDAW (٢٠٠٧مايو -في نيويورك في أيار . 

 داغمار أوبرليز

هى أستاذ في جامعة فرانكفورت للعلوم  أوبرليزداغمار 

ل االجتماعي بتخصص في التطبيقية في قسم العم

القانون الجنائي، وعلم الجريمة ، وحقوق اإلنسان 

ولقد كانت . الدولية، واآلليات القانونية لمكافحة التمييز

تعمل بنشاط في مجاالت القانون، وتقديم المشورة، 

والوساطة، والبحث والكتابة و تقديم االستشارات 

ى ، وه١٩٨٤للسياسات، والتعليم الجامعي منذ عام 

مؤلفة عدد من المطبوعات األكاديمية وغير األكاديمية 

وقد شاركت . حول مختلف القضايا في إطار القانون

في العمل التطوعي في البلدان النامية  أوبرليزالسيدة 

وقد اشتمل هذا، العمل على نطاق . ١٩٧٥منذ عام 

واسع مع المنظمات النسائية، والمشاركة مع الحركات 

كعضو في مجلس اإلدارة لجمعيات  النسائية، والعمل

و تمتد . المحامين حول قضايا حقوق وحماية المرأة

مسيرتها المهنية الدولية لتشمل الهند، وكمبوديا، 

والسيدة . وأفغانستان، والمملكة المتحدة، وماليزيا

خبير قانوني فى البرلمان األلماني والبرلمان  أوبرليز

في صياغة  االقليمي لمقاطعة هيسيخر؛ وهى خبيرة

وكانت في . القوانين والمؤلفة لخمسة قوانين رئيسية

أستاذًا زائرًا في الجامعة االسالمية  ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 . الدولية، في كلية الحقوق في كوااللمبور، ماليزيا

 

 IWRAW/ أنورادا راو

في الوقت الذي قدمت فيه هذه الورقة، كانت أنورادا 

العمل الدولية راو، المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة 

تشكلت . IWRAWلحقوق المرأة بآسيا باسيفيك 

)IWRAW ( كمنظمة  ١٩٩٣آسيا باسيفيك في عام

حقوق اإلنسان تسهم في التفسير المتقدم، والتعميم 

والتنفيذ، وتحقيق حقوق اإلنسان للمرأة من خالل عدسة 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

)CEDAW( المعاهدات الدولية لحقوق  وغيرها من

ومن خالل العمل باقتراب حقوق اإلنسان . اإلنسان

حقوق اإلنسان، يركز العمل على تجارب النساء من 

آسيا باسيفيك بانتظام في  IWRAWوتعمل . الجنوب

 . اثنتي عشرة دولة في جنوب وجنوب شرقى آسيا

: والموقع على الشبكة العالمية 

http://www.iwraw-ap.org  

 جيسي روسمان 

جيسي روسمان تقوم حاليًا بأعمال كتابية للقاضي 

. ريمون فيشر، قاضي المحكمة عن الدائرة التاسعة

والسيدة روسمان خريجة كلية الحقوق، بجامعة هارفارد، 

ولقد عملت في . بامتياز مع مرتبة الشرف ٢٠٠٧عام 

السابق مع االتحاد األميركي للحريات المدنية في 

لديها خبرات مختلفة في مجال الحقوق ميتشيجان، و 

المدنية، بما في ذلك، المركز للحقوق الدستورية في 
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نيويورك، وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، 

والمناصرون والمدافعون عن الشواذ جنسيا من الرجال 

 . والنساء فى بوسطن

 بيثو سيروت

بيثو سيروت تعمل مستشار للتنمية في مجال المساواة 

وتشمل حياتها المهنية . لجنسين وتمكين المرأةبين ا

إلقاء محاضرات بالجامعة، والتدريس في المدارس 

وكانت قد عملت . الثانوية وتعليم الكبار والصحافة

على نطاق واسع في قطاع المنظمات غير الحكومية 

، وكانت المدير ) (SADCفي جنوب افريقيا باقليم

لى النوع شبكة التعليم والتدريب ع"المؤسس لـ 

وكانت . ١٩٩٥في عام ) GETNET" (االجتماعي

مساهمتها في مجال المساواة بين الجنسين هى تنمية 

" المشاركة االجتماعية فى اطارالمساواة بين الجنسين"

المثلث لتقاطع فيروس "وتنمية ) GETNET(لشبكة 

والفقر مع  ) (GBVاإليدز، / نقص المناعة البشرية

وكانت قد عينت  ). GETNETأيضا لـ" (نوع الجنس

كاستشاري لدولة جنوب أفريقيا للقيام بتقييم حاجات 

آلليات النوع االجتماعي الوطنية بناء القدرات 

)NGM(،  واقتراح سبل تعزيز قدرتها وفعاليتها

كما تم التعاقد معها كمستشار ). ٢٠٠٤-٢٠٠٣(

محتوى لدليل إدماح النوع االجتماعي لحكومة جنوب 

من خالل مكتب وضع المرأة في رئاسة افريقيا، وذلم 

، وكانت تشغل منصب )٢٠٠٥/  ٢٠٠٤(الجمهورية 

مفوض في اللجنة الوطنية الرئاسية المعنية بمجتمع 

 ). ٢٠٠٤-٢٠٠٣(المعلومات والتنمية 

 

 فريدة شهيد 

مركز  -هي عالمة اجتماع ومنسق لشركات جاه

وقد كونت وتدير برنامج . موارد المرأة في باكستان

ات جاه للوعي القانوني الذي يسعى إلى تغيير شرك

القوانين والسياسات بينما يبنى في نفس الوقت 

القدرات األساسية من خالل التوعية القانونية، 

/ ودورات تدريبية شبه قانونية، وتقديم المشورة

وهى عضو . المساعدة القانونية والربط الشبكي

مؤسس لمجموعة الضغط الوطني فى باكستان، 

تدى العمل للمرأة الذى قاد مقاومة المرأة أثناء ومن

، )١٩٨٨-١٩٧٧(عقد كامل من الحكم العسكري 

وهي واحدة من منسقي الشبكة الدولية للمعلومات 

. للنساء في ظل قوانين المسلمين: والتضامن والدعم

وتركز منشوراتها الواسعة على قضايا متقاطعة 

ة، والحكم لحقوق المرأة، والعادات، والدين، والدول

في تأليف  ١٩٨٩ولقد شاركت في عام . والتنمية

خطوتان إلى األمام وخطوة إلى الوراء؟ "كتاب 

. الذى فازبجائزة رئيس الوزراء"النساء في باكستان

تلقت الجائزة السنوية الثانية لحقوق  ١٩٩٧وفي عام 

قانون المرأة والتنمية "اإلنسان للمرأة من منظمة 

 ". الدولية
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 مركز موارد المرأة   -هشركات جا

مركز موارد المرأة في عام  -شركات جاهتشكلت 

بصفة جماعية للتكامل فى التوعية، مع  ١٩٧٥

منظور للتنمية، والقيام بالمشاريع التي تحول التأييد 

وتمكين المرأة من خالل زيادة فرص . إلى فعل

حصولهن على المعلومات، والموارد والمهارات، 

لية استخدموها للتأثير وٕاحداث وصنع القرار هى عم

 -تغيير إيجابي في السياسات، والقوانين والممارسات

والنوع االجتماعي هو الموضوع المتقاطع عبر 

والعمل بمنظور قائم على الحقوق . جميع برامجهم

قانون المرأة واألحوال؛ والمرأة : يتضمن ما يلي

والتنمية المستدامة؛ االقتصاد األخضر والعولمة، 

 . صحة اإلنجابية والحقوق اإلنجابيةوال

: الموقع

http://www.shirkatgah.org/index.htm  

 

 سرى سيتى نورما يعقوب 'تان سرى داتو

في كانون   DIFCعينت قاضية في محاكم 

وقد تقاعدت كرئيس قضاة . ٢٠٠٨يناير  -الثاني

بعد شغل  ٢٠٠٧يناير   -المااليو في كانون الثانى

وبعد التأهل . ٢٠٠٥براير ف -المنصب منذ شباط

، عينت ١٩٦٢لممارسة المحاماة في لندن في عام 

كمساعد مسجل أول بالمحكمة العليا في كواال لمبور 

وقبل أن تصبح رئيس قضاة، . في العام التالي

شغلت سلسلة من المناصب القضائية والقانونية 

العليا في ماليزيا بما في ذلك رئيس لمحكمة 

مبور، ورئيس قلم المحكمة الجلسات، فى كواالل

االتحادية، فى ماليزيا؛ وقاض في المحكمة العليا، 

بالماليو، وقاضي في محكمة االستئناف فى ماليزيا، 

 . وقاض في المحكمة االتحادية، فى ماليزيا

 

-١٩٧٦كما كانت رئيس جمعية المحاميات في 

، ورئيس جمعية موظفي الخدمات القضائية ١٩٧٧

وقد عملت . ١٩٨١و  ١٩٧٩ي والقانونية بين عام

كعضو مجلس، ونائب الرئيس اإلقليمي والرئيس 

لرابطة قضاة الكومنولث، وكأمين سر، عضو 

المجلس الحاكم، وعضو المجلس التنفيذي لرابطة 

القانون اآلسيوية، فضال عن كونها عضوا في لجنة 

 . الخدمة القضائية والقانونية

 

رما يعقوب ولقد مثلت تان سري داتو سيري سيتي نو 

ماليزيا في العديد من المؤتمرات الدولية والحلقات 

الدراسية بما في ذلك مؤتمرات قضاة الكومنولث، 

واجتماع وزراء عدل الكومونولث، والمؤتمر الدولي 

لقضاة االستئناف، ولجنة األمم المتحدة التاسعة 

 . والعشرون حول وضع المرأة
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حاليا وهي أيضا زميل برابطة ايزنهاور وتشغل 

منصب نائب الرئيس لرابطة زمالة آيزنهاور 

كما وأنها تعمل أيضا كتابعة للمستشار في . بماليزيا

جامعة المااليا، وعضو في مجلس االدارة ألربع 

شركات، كما وأنها نشطة جدا في تشغيل اثنتان من 

 -وفي أواخر تشرين الثاني. المؤسسات الخيرية

بارها عضوًا ، أنتخبت فى لندن باعت٢٠٠٧نوفمبر 

 .فخريًا فى هيئة محكمة جراى إن، لندن

 الندووسكا -آنا ويلكووسكا

وهي متخصصة . محامية حقوق اإلنسان من بولندا

في مجال حقوق اإلنسان للمرأة وتتعاون مع مختلف 

مثل (المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان 

NEWW ،INTERIGHTS( وكذلك مع ،

 ٢٠٠٥وفي عام . المنظمات الحكومية الدولية

عملت كمستشار قانوني لصندوق األمم المتحدة 

فى وضع برنامج ) UNIFEM(اإلنمائي للمرأة 

يركز على تنفيذ قوانين المساواة بين الجنسين في 

بلدان وسط وشرق أوروبا ورابطة كومونولث الدول 

 . المستقلة

تقديم الطلب الندووسكا  -ويلكووسكامثلت السيدة 

مة األوروبية لحقوق اإلنسان في البولندى في المحك

ستراسبورج، في قضية تتعلق بإجراءات اإلجهاض 

تيزياك ضد بولندا، حيث حكمت (في بولندا 

من  ٨المحكمة بأنه كان هناك انتهاك للمادة 

وهى حاليا تتعاون مع لصندوق األمم ). االتفاقية

كاستشارية ) UNIFEM(المتحدة اإلنمائي للمرأة 

ادية فى المشروع بعنوان في  الحقوق االقتص

 ". المسئولية عن حماية حقوق اإلنسان للمرأة"

 

 مركز المرأة للتغيير 

يساعد مركز المرأة للتغيير، الذى تأسس عام 

، النساء واألطفال على مواجهة األزمات، ١٩٨٥

من خالل تقديم خدمة فورية لؤلئك الذين يحتاجون 

يز ووضع البرامج لتعز . إلى التدخل في األزمات

المساواة بين الجنسين، يوفر مركز المرأة للتغيير 

خدمات المشورة السرية، والمأوى المؤقت، وتقديم 

المشورة القانونية في المسائل المتعلقة بحقوق النساء 

واألطفال، ويقدم المساعدة في التوصل إلى 

واألنشطة . المساعدة الطبية والبوليسية واالجتماعية

: مرأة للتغيير تشملالتي يضطلع بها مركز ال

المؤتمرات والندوات والمعارض، وبناء الوعي في 

المجتمع، ونشر المعلومات والمواد التعليمية حمالت 
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 آنا فو 

امعة شانتو، التى هي مستشار كلية الحقوق في ج

ودورها يتمثل في وضع . تدعمها مؤسسة لى كا شينج

استراتيجية العداد كلية الحقوق لتلبية االحتياجات 

تشيونج "ولقد أقامت مركز . الناشئة في جنوب الصين

كمركز للتفاوض وتسوية المنازعات في بكين " كونج

وشانتو، والتدريب المنهجي المعزز في حل المنازعات 

وفي اآلونة األخيرة، ونيابة عن . في الصين البديل

المركز وكلية الحقوق، شاركت فى برنامج طويل المدى 

. مع معهد القضاة الوطنى فى بكين لتدريب القضاة

كما تعمل كمحامية ومدير مستقل غير تنفيذي 

لمجموعة توم، وعضو في لجنة إصالح القوانين بإقليم 

جلس القيادة هونغ كونغ اإلدارى الخاص، وعضو في م

كنيدي للدراسات . النسائية في كلية جون اف 

وقد خدمت سابقًا كعضو . الحكومية في جامعة هارفارد

بالهيئة التشريعية ورئيس لجنة تكافؤ الفرص في هونغ 

 .كونغ
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