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  مقدمة

زال العديد من النساء ضحية للتمييز يف العامل سواء يف حياهتن اخلاصـة              يف بداية هذه األلفية الثالثة، ما       - ١
ثقافـة  ويقوم عدد من ضروب التمييز هذه، املتأصلة بقـوة يف ال          . واألسرية أو فيما يتعلق مبركزهن داخل اجملتمع      
ليه؛ ويف كثري من األحيان ال تؤخذ على حممل اجلد بل وتسمح هبا إالسائدة يف بلدان معينة، على الدين أو ُتنسب         

وتأخذ بعض ضروب التمييز هذه صورة شـديدة القـسوة        . تكريسها بتشريعات  إىل   الدولة؛ ويصل األمر أحياناً   
  .)١(ياة والسالمة والكرامةمن أبسط حقوقها األساسية مثل حقها يف احل املرأة وحترم

حتتل  املرأة   فحقوق.  كبرياً حديثة بال شك، ولكنها مع ذلك حققت تقدماً        املرأة   واحلماية العاملية حلقوق    - ٢
 متزايد األمهية يف نشاط آليات األمم املتحدة املنوط هبا محاية حقوق اإلنسان، كما أن كل الصكوك الدولية مكاناً

.  تتعلق مببادئ املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز، أحكاماًيباً تتضمن، كل منها يف جمالهن تقراخلاصة حبقوق اإلنسا
نالت االهتمام الذي تستحقه مقارنة باملظاهر اجلماعية حلريات فردية  املرأة ومع ذلك، فليس من املؤكد أن حقوق

  .)٢(سيما حرية الدين أو املعتقد حسبما تعرفها الصكوك الدولية معينة، وال

قامة الشعائر، واحلقوق  حرية اعتناق دين أو العبادة أو إويثري التوفيق بني حقوق فردية معينة، مبا يف ذلك     - ٣
وتنبع هذه املشكلة من أن بعض املمارسات الضارة بصحة .  عاملية، مشكلة أساسيةاألساسية للمرأة بوصفها حقوقاً

، من منظور األشخاص أو اجملتمعات أو حىت الدول اليت تتبع         املرأة أو بوضعها القانوين أو مبركزها بشكل عام هي        
ذ زمن سحيق وال عالقة هذه املمارسات، مكّون من مكونات حرية الدين والتزام ديين خيضعون له هم وآباؤهم من

ية يف   بـشر  وهكذا تزج بنا عاملية حقوق املرأة بوصفها ذاتاً       . طالق بقضية احلماية العاملية حلقوق املرأة     هلا على اإل  
سيما يف ظل اخلصائص  وهو عاملية حقوق الرجل واملرأة، الال أ : من مواضيع الساعة دائماًكانن إجدل تقليدي و

وهذه مسألة حساسة، ألن مصدر املمارسات أو املعايري الضارة مبركز املرأة هو، من منظور الـشخص                . الثقافية
وميكن .  أو قيم قائمة على الدين أو منسوبة له    مر أو نواة   أوا الذي يقوم بالتمييز، معتقدات راسخة جتسدها عملياً      

ستبانة ما يفرقها عن البعـد  ، كما سنرى فيما بعد، اللمرء أن يتساءل عن تعريفها، بيد أنه ليس من اليسري دائماً       
  .الثقايف أو ُبعد اهلوية أو حىت البعد العرقي جملتمع ما

د، اليت تستلزم املطالبة املشروعة باحلق يف االختالف ويف احترام  حرية الدين أو املعتق    فإن   ويف هناية األمر،    - ٤
حد ما غري متوافقة مع عاملية حقوق املرأة، سواء داخـل اجملتمـع أو، علـى وجـه              إىل   اخلصائص الثقافية، هي  

 صـعوبة   -  الذي قد يثري الدهشة، بل وقد يصدم، للوهلة األوىل           - ويبني هذا التناقض    . اخلصوص، داخل األسرة  

                                                      

 تقرير انظر .أيضاً واملراهقات الصغريات البنات الدراسة هذه يف مستخدم هو كما "املرأة" مصطلح يشمل )١(
 ضد التمييز ضروب مجيع على القضاء اتفاقية من ١٢ املادة بشأن ٢٤ العامة التوصية املرأة، ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة

  ).A/54/38/Rev.1 الوثيقة من ٨ الفقرة( والصحة املرأة - رأةامل
 كل حق املعتقد أو الدين أساس على القائمني والتمييز التعصب أشكال مجيع على القضاء بشأن اإلعالن يؤكد )٢(

 أو دينه ظهارإ يف اإلنسان حرية " اخلصوص وجه على يستلزم احلق هذا أن على منه ١ املادة يف ينص كما الدين، حرية يف إنسان
  ".سراً أو وجهراً مجاعة، مع أو مبفرده سواء والتعليم، واملمارسة الشعائر وإقامة العبادة طريق عن معتقده
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لتعايش بني حقوق معينة عندما ميارسها جمتمع ما واحلقوق األساسية لكل فرد يف هذا اجملتمـع، وعلـى وجـه                    ا
 الضحية األوىل والرئيسية ملمارسة احلقوق الضارة املّدعاة ويعزز صحة ذلك أن املرأة هي عموماً. اخلصوص النساء

  .سيما يف حاالت الرتاع أو أزمات اهلوية ولآلثار املؤذية اليت تترتب على رؤية معينة حلرية الدين، ال

 بني البعد الثقايف حلرية الدين، من ناحية، واحلقوق األساسـية           التناقض املفاهيمي وهذه املشاكل، وهذا      - ٥
ولـيس  . للمرأة كذات بشرية من منظور الدين والتقاليد، من ناحية أخرى، هي اليت تشكل نسيج هذه الدراسة               

بعد حماولة وضع تعريف للدين وشرح عالقته بالثقافة وحتليل مـسألة          إال    التناقض  فهم مصطلحات هذا   باإلمكان
  .سنفعله يف األقسام الثالثة التالية اخلصائص الثقافية يف ظل متطلب العاملية، وهو ما

   حماولة لتعريف الدين-  ألف

  بني ما هو بـشري    " ياًالذي يربط سو  "،  religare، وهو   )الدين (religionيعين اجلذر الالتيين ملصطلح       - ٦
طاره مجاعة من الرجال والنساء بواسطة      إ ترتبط يف    هذا اجلذر، يكون الدين نظاماً     إىل   واستناداً. )٣(وما هو رباين  

  .جمموعة من املعتقدات واملمارسات والتصرفات والشعائر اليت تقيم عالقة بني ما هو بشري واحلياة املقدسة

" االعتقاد يف وجود كائن أعلى"أن اخلاصية األساسية للدين هي  إىل  تشريوأما تعاريف الدين العديدة اليت  - ٧
ومع ذلك فثمة أديان مهمـة وقدميـة ال تـستويف هـذه             . بعد ذلك بفترة طويلة    إال   فلم تظهر يف حيز الوجود    

 مـدى   ومن هذا املنظور، يكون الدين هو اخلاصية املميزة لكل اجملتمعات البشرية بصرف النظر عن             : )٤(اخلاصية
  .)٥( للغايةتطورها، حىت وان كان بدائياً

 يبدو تعريف كامل للدين، ناهيك عن تعريف واحد، وأن أصوله ما زالت غامضة ال أنه ال يوجد على ماإ  - ٨
. براز اخلصائص املشتركة بني مجيع األديان، أو على األقل بني أمههـا           وكل ما ميكننا عمله هو إ     . )٦(حد بعيد إىل  

 الرتباطهما ، نظراً والتجارب الدينية حقاًالدنيوية ما يكون من العسري التمييز بني الشعائر فكثرياًومن ناحية أخرى 

                                                      

 أي ،religare وليس الكون، "قراءة إعادة" أي ،relegere فعل هو religion مصطلح أصل أن سيسريون يقترح )٣(
  .De natura deorum, II, 72 انظر واإلله، اإلنسان بني "الربط"

 بصورة االعتقاد هذا ُينكر حيث ،"تريافادا" باسم املعروفة تلك سيما وال البوذية، ذلك على األمثلة أهم من )٤(
 الغامضة العادات من كثري يف أخرياً أو وحيد، "أعلى كائن" جمرد ال وإالهات آهلة عدة بوجود تتسم اليت اهلندوسية، أو صرحية،
  .خارجه أو لتوحيديةا املعتقدات إطار يف املتبعة

 علم ال بشرية جمتمعات ،أيضاً اليوم جند ورمبا بل املاضي، يف جند أننا" أكد عندما حمقاً برغسون هنري كان )٥(
   ,Les deux sources de la morale et de la religion, Parisر انظ ."دين بال جمتمع قط يوجد مل أنه إال .فلسفة وال فن وال لديها

P.U.F., p. 105.  
  Syed Hussein Alatas, «Les difficultés de définir la religion», Revue internationale des انظر )٦(

sciences sociales, 1997, n° 2, p. 234.  
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  دين ويـصبح مـن العـسري التمييـز بـني     بل ويف بعض األحيان يقترب السحر من ال.  بشكل وثيق  وتالزمهما
  .)٧(دنيوياملقدس وال

ما تغاضـينا عـن    إذا األديان الكربى تتشابه، فإن ومع ذلك، فكما يقول مؤرخ األديان أودون فاليت،       - ٩
 مساهتا املذهبية، بدرجة مدهشة يف تصويرها للمرأة املثالية؛ فالنساء جيب أن يكّن خملصات وولودات كما أهنن غالباً

ومن دواعي األسف، يف فجر هذه األلفيـة        . )٨(مركز اجتماعي ثانوي بشكل عام     إىل   ما ُيرتّلن بدرجات متفاوتة   
  . كبرياً يف العديد من الثقافات ولدى شعوب خيتلف بعضها عن بعض اختالفاًأن هذه الصورة مل ختتف متاماًالثالثة، 

 املتعلق حبريـة    ٢٢ومن ناحية أخرى، فكما شرحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم                - ١٠
" ديـن "نية والسياسية، ينبغي تفسري كلمـيت        من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد      ١٨الدين املكّرسة يف املادة     

 وامللحدة؛ وهي ال تقتصر على األديان اإلميانيةوغري اإلميانية  املعتقدات   ة حتمي فهذه املاد .  واسعاً تفسرياً" عقيدة"و
سيما على أديـان     منا تنسحب بنفس القدر على األديان واملعتقدات احلديثة املنشأ، وال         إأو املعتقدات التقليدية و   

ويتبني من فقه القانون أن املعـايري       ). ٢، الفقرة   ٤٠، الصفحة   HRI/GEN/1/Rev.3(معتقدات األقليات الدينية    و
 أو مبدأ خارق للطبيعة وااللتزام      شيء بكائن أو    اإلميان: اليت تسمح بالقول بوجود دين جديد هي معايري مزدوجة        

األذهان عبادات قدمية أو جتـسدها       إىل   يد عقيدته وهكذا ميكن لكل تنظيم تع    . مياناإلبقواعد سلوكية جتسد هذا     
ويترتب . )٩( بكائن خارق للطبيعة أو بكائنات خارقة للطبيعة أو بإله أو بكيان جمرد، وبالتايل ُيعترب ديناًإميانهادعاء 

ويف . وجود دين مـا إلثبات  يكفي شكل معياراًت أو عدد األتباع أو الِقدم ال يُ     على ذلك أن االجتماع أو التزمّ     
وكذلك مستها غري املخالفة للقانون وغري املتعارضة مع السياسة العامة          " صدق املعتقدات ومعقوليتها  " فإن   املقابل،

  .)١٠( كافية حلماية العقائد الدينية املتبعة ُتعترب شروطاًاملستقرة جيداً

  من العهد  ١٨يف املادة    حرية شخصية وحرية مجاعية؛ فكما جاء        ظهار املرء لدينه هي يف آن معاً      وحرية إ   - ١١
وهي متارس، فيما يتعلق بدراستنا، من خالل       ".  أو سراً  وجهراً مبفرده أو مع مجاعة،      سواء"مكانه ممارستها   فإن بإ 

وهذا اجلانب اجلماعي، أو باألحرى التعبري اجلماعي عن هذه احلرية          . قامة الشعائر واملمارسات والتعليم   إالعبادة و 
  . هذا املقامالفردية، هو ما يهّمنا يف

                                                      

 جمال يف الشخصيات ببعض حتيط اليت الغموض وهالة االجتماعية القيادة أشكال املثال سبيل على الحظ )٧(
 مرتبة إىل ترقي اليت الغامضة القصص إىل اإلشارة اخلصوص وجه على وميكن .).إخل الغناءو السينما( الفنون حىت أو السياسة
  .بريون إيفيتا حول أو جيلدا القدمية الفنانة حول األرجنتني يف ُنسجت اليت األساطري

)٨( Femmes et religions − Déesses ou servantes de Dieu? Paris, Gallimard, 1994, p. 110، أيضاً وانظر 
L’État des religions dans le monde, Paris, La Découverte/Le Cerf, 1987, p. 569, 571 à 577.  

 الوثيقة من ١٢ الفقرة( الديين بالتعصب املعين اخلاص املقرر تقرير يف املذكور األسترالية العليا احملكمة قرار انظر )٩(
E/CN.4/1998/6/Add.1.(  

 الوثيقة من ٨ الفقرة( الديين بالتعصب املعين اخلاص املقرر تقرير يف املذكور يةاألمريك العليا احملكمة قرار انظر )١٠(
E/CN.4/1999/58/Add.1.(  
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قامة الشعائر وممارسة إ، ميكن أن تشمل ٢٢وكما قالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم   - ١٢
تبـاع   ا عادات مثل  "؛ وميكنها أن تشمل أيضاً    " عن العقيدة   مباشراً  وشعائر تعرب تعبرياً   طقوساً"الدين أو العقيدة    

" طية للرأس متميزة واملشاركة يف طقوس ترتبط مبراحل معينة مـن احليـاة   قواعد غذائية واالكتساء مبالبس أو أغ     
كل املمارسات املتعلقة مبركز املرأة واليت تقوم        فإن   وهكذا. رشاديةقدمة هي جمرد قائمة إ    والقائمة امل ). ٤الفقرة  (

ظهار ية املرء هذه يف إل هلا عالقة حبرجي إىل مباشرة على أساس ديين أو تنبع من ممارسات تقليدية منقولة من جيل
أن ممارسات ضارة معينة ُتعترب من منظور من يّتبعوهنا          إىل   واملشكلة برمتها ترجع يف حقيقة األمر     . دينه أو عقيدته  

 من الدراسة فيما بعد   أوامر، بل التزامات دينية؛ واألمثلة على ذلك أكثر من أن ُتذكر هنا، ولكننا سنوليها مزيداً              
 ،)١١(لإلناثتشويه األعضاء التناسلية    :  ذلك ميكننا ذكر بعضها يف هذه املرحلة من التحليل         ومع. يف الفصل الثاين  

وتعدد الزوجات وضروب التمييز فيما يتعلق باملرياث والدعارة املقدسة وبشكل عام تفضيل الذكور من األبناء أو 
.  أدىن مرتبةعترب يف أغلب األديان كائناًأن املرأة ت إىل ازدراء صورة املرأة بشكل عام الذي يرجع يف أصوله العميقة

وهو العالقات اليت تقيمها األديان بالرؤية اجلماعية وباألسـلوب         ال  أ  من الدراسة،   أساسياً وحنن نلمس هنا جانباً   
  .الذي متارس به الشعوب واألمم حياهتا ووجودها فيما يتعلق مبركز املرأة

   الدين والثقافة- باء 

منا ترتبط مسألة مركز املـرأة      إ ليست األديان هي اليت اخترعت التمييز ضد املرأة؛ و          لبعض اآلراء،  طبقاً  - ١٣
 إذا  وسوف نكون بال شك لألديان ظاملني     . )١٢(مبشكلة سلوك اجتماعي وثقايف أكثر منها باعتبارات دينية مفجعة        

 الثانوي للمرأة هو يف املقام األول فالوضع.  جتاه املرأةلية الرئيسية عن املوقف االزدرائياهتمناها بأهنا تتحمل املسؤو
 األديان، أو على األقل تلك الـيت        حقيقة ثقافية تتجاوز، سواء من الناحية اجلغرافية أو من الناحية الزمنية، كثرياً           

لقاء اللوم  إذا كانت هناك تظلمات يتعني التصدي هلا، فيجب         وإ. ا حتتفظ باملرأة يف مركز متدن      بأهن ُتتهم تقليدياً 
 أم ال، أو مل جل ألنه مل يعرف كيف يغري التقاليد الثقافية واألحكام املسبقة، سواء كان أساسـها دينيـاً   على الر 

  .يتمكن من ذلك أو مل يرغبه

  

  

                                                      

 هذا على القضاء إىل الرامية الرمسية السياسة تصطدم السودان، يف .الصعوبة هذه لبيان واحد مثال يكفي )١١(
 اعتقاد هو لإلناث التناسلية األعضاء تشويه عمليات دوام سبابأ أحد بكون" ذاهتا، احلكومة من املقدمة للتفسريات طبقاً التشويه،
 انظر االعتقاد؛ هلذا حد لوضع الدينيني القادة حنو سياستها احلكومة وجهت وبالتايل ،"إسالمي التزام اإلناث ختان بأن الشعب
 الوثيقة من ٧٢ الفقرة( طفالواأل النساء صحة يف تؤثر اليت التقليدية املمارسات عن اخلاصة للمقررة النهائي التقرير

E/CN.4/Sub.2/1996/6.( السودان على مقصوراً ليس الثاين، الفصل يف سنرى كما لإلناث، التناسلية األعضاء تشويه أن بيد  
  . اإلسالم على وال

   ,Mohamed Talbi, Plaidoyer pour un islam moderne, Cérès éditions, Desclée De Brouwerر انظ )١٢(
1998, p. 65. 
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وقد متخضت احلضارات القدمية عن     . )١٣(والواقع أن أقدم احلضارات ال تنظر للمرأة بالفعل بعني التقدير           - ١٤
ومثة مفكرون مثل أرسطو وبرييكليس كان لديهم فكرة سلبية    . ها كيانات ذكرية  األديان املتعددة اآلهلة اليت تسود    

 أن باندور، وهي أول امرأة يف تاريخ اإلنسانية واملرأة اليت فتحت            اإلغريقيةوحتكي لنا األساطري    . للغاية عن املرأة  
الزوجات، :  فئتني من النساءوتفّرق اليونان القدمية بني. صندوق الكوارث املهلك، نشرت التعاسة يف أرجاء العامل

. )١٤( واألمهات يف املنازل، ونساء الصحبة واحملظيات املخصصات ملتعـة الرجـال           لإلجناباملخلصات املكرسات   
ويشرح مؤرخ األديان أودون فاليت أن التمكن من احلكم يف تلك احلقبة كان يقتضي خوض املعـارك؛ وكـان     

  .)١٥(يبقني يف املرتل ويفقدن حظوهتنالرجال يفرضون سيطرهتم على النساء الالئي 

وبوجه عام، ظهرت األديان، مبا يف ذلك األديان التوحيدية، يف جمتمعات أبوية كان تعـدد الزوجـات                   - ١٥
والطالق والرجم ووأد األطفال ممارسات شائعة فيها وكانت النساء يعتربن كائنات غري طاهرة صاحبات مـصري              

سـات  روقد وضعت عدة أديان هناية هلذه املما      . )١٦(هر خارجية للثراء  ثانوي كزوجات أو أمهات أو حىت كمظا      
وهكذا، ففي البلـدان  . التمييزية أو حاولت احلد من سوء استغالهلا من خالل تنظيم بعضها وحترمي بعضها اآلخر         

ضعت كتـدابري   ل، ننسى أحياناً أن هذه التعاليم إمنا وُ       ، على سبيل املثا   اإلسالماليت تعلن التزامها الصارم بتعاليم      
عتاق املرأة وحتريرها مقارنة مبمارسات اجملتمع البدوي اجلاهلي الذي مل يكن للمرأة فيه شخصية قانونية وكانت إل

  . رث اليت ميكن التنازل عنها أو نقلها للغرياإل من عناصر متثل عنصراً

لتغيري، أن تساعد على حتريـر      نكار أن األديان تستطيع، من منظور مقاومتها ل       إوبطبيعة احلال، ال ميكن       - ١٦
أنه يبدو، بوجه عام، أن الدينامية التحريرية للمرأة ترتبط مبحتوى النصوص املقدسة أو األديان  إال .املرأة أو تعرقله

 أقل من ارتباطها بالتطور االجتماعي واالقتصادي للمرأة أو بطبيعة اجملتمعات اليت تعيش فيها من حيـث                 عموماً
                                                      

 من أسبق اجلنسني بني للسلطة املتكافئ غري التوزيع كان واحلرب، واحلصاد الصيد على تقوم اليت اجملتمعات يف )١٣(
 ممارستها على القادرين هم فقط الرجال كان اليت واحلرب بالصيد املرتبطة املرموقة املكانة إىل راجعاً كان أنه املرجح ومن األديان؛
 Jack Goody, «Le chasseur de mammouths et la cuisinière», Histoire, no 245, juillet-août انظر .األكرب البدينة لقوهتم نظراً

2000, p. 14. 

 .Albert Samuel, Les femmes et les religions, Éditions de l’atelier, 1995, p. 42 et 158 et suiv انظر )١٤(
 ,Emna Ben Miled, «Étude comparative du statut sexuel des femmes dans le monde méditerranéen, berbère أيضاً انظر

et africain», Revue tunisienne de sciences sociales, 1985, p. 75مثل الثقافية املمارسات من العديد أن املؤلفة تشرح حيث ؛ 
ول أفريقية هلا أص ال .... خل إاحلجاب وارتداء بكارةبال املرتبطة واحملرمات املؤقت والتزاوج واحلرمي والنبذ والطالق الزوجات تعدد
 السياق هذا نفس يف انظر .والروماين غريقي اإلسيما وال املتوسط، للبحر القدمي احلضاري األساس إىل ترجع مناإو سالمية،أو إ

Jacques Frémeaux, «Le point de vue de l’historien», Colloque Femmes et Islam: rôle et statut des femmes dans les 

sociétés contemporaines de tradition musulmane, Paris, CHEAM, 15-16 décembre 1999, Centre des hautes études 

sur l’Afrique et l’Asie modernes, Paris, 2000, p. 14.  
 ٤٦ من للنساء مكرسني فقط كتابني أن املؤلف يشرح ،)٨ املالحظة ،أعاله( Femmes et religions انظر )١٥(

  .الرجال من هي الشخصيات من يف املائة ٨٠ من أكثر أن كما القدمي، العهد يف كتاباً

 ).٨ املالحظة ،أعاله( فاليت أودون انظر )١٦(
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، يف  ومن شأن ذلك أن ُيفسر تفاوت مركز املرأة، الكبري أحيانـاً          . وية والقمع ومدى تطورها   مدى اتسامها باألب  
 من وجهة نظر مركز املـرأة       - جمتمعات تنتمي مع ذلك لنفس املعتقدات الدينية، وأن ُيثبت بالتايل أنه ال توجد              

  .منا عدة قراءاتإ قراءة ثقافية واحدة فحسب للنصوص الدينية و- الرمسي 

 يف املنحى التفسريي لضروب التمييز اليت تعاين منها املرأة بـسبب             أساسياً للثقافة دوراً  فإن   لى ذلك، وع  - ١٧
كمجموعة معقدة تشمل "وبوجه عام، ُتعرَّف الثقافة، حسبما ُتستخدم يف سياقات متنوعة ولغايات خمتلفة، . الدين

ة القدرات واملمارسات اليت يكتسبها اإلنـسان       املعارف واملعتقدات والفنون والعادات والقوانني واألعراف وكاف      
أن الثقافة حتث على ما يبدو  إال اعتبار أن الثقافة تشمل الدين، إىل وقد يدفعنا ذلك. )١٧(" يف اجملتمعبوصفه عضواً

، وغري مقصود يف كثري على اّتباع طريقة للتصرف، أي أن اإلنسان يف تطوره التارخيي يضطلع بدور مقصود أحياناً
  .)١٨(...  الحتياجاته وبيئته وقيمه وقيوده وخماوفهألحيان، من أجل تشكيلها تبعاًمن ا

أن التجارب  فجميع األديان تؤثر العمل اإلنساين وتتأثر به، كما         . كذلك ال يوجد دين يف حالة خالصة        - ١٨
وقد جنم . ملمارسات الدينيةهي جزء ال يتجزأ من تعريف األديان ذاهتا أو على األقل من ا...  خلالتارخيية والثقافية إ

ت أو حـسبما    عن املعتقدات الدينية حسبما تكـّشف     عدد كبري من الشعائر واألساطري والتقنيات واملؤسسات ال         
منا عن الطريقة اليت جرى هبا تشكيل هذه املعتقـدات بواسـطة العمـل    إُوجدت يف حالتها البدائية أو األصلية و     

 للمجتمعات، كمـا ميكـن      تعريف املواقف واملمارسات بطرق خمتلفة تبعاً     وميكن  . اإلنساين، أي بواسطة الثقافة   
وباملثل، ففي كل جمتمع حيمل الدين البـصمة        .  للعرق والرتبة والطبقة والطائفة    تعريفها داخل اجملتمع الواحد تبعاً    

 يف  بالضرورة مـسجالً  وكل دين يظل    . قليمية والتقاليد اليت سبقته أو اليت تشّرب هبا فيما بعد         اإلاملميزة للثقافة   
أن يتكامل  إال ومن وجهة نظر دينامية، ليس للدين من خيار.  دينياًسياق ثقايف كما أن لكل ثقافة بالضرورة بعداً

ويبدو بالتايل من العسري، على األقل يف حاالت معينة، الفصل بني الدين والثقافـة أو               . مع بعده التارخيي والثقايف   

                                                      

)١٧( E.B. Tylor (Primitive Culture, 1871), cité par Pascal Perrineau «Sur la notion de culture en 

anthropologie», Revue française de science politique, no 5, 1975, p. 948. جغرافياً أوسع القريب "احلضارة" مفهوم ويبدو 
 أساساً هي احلضارة مظاهر فإن وبالتايل .خاص شكل سوى منها كل يف الوطنية الثقافة ليست البلدان من معيناً عدداً يضم وهو"

 الصفحة يف بريينو اقتبسه الذي «Note sur la notion de civilisation» يف موس مارسيل قول حسب "للبلدان ومتجاوزة دولية
 مقارنة والتليني الصقل يستهدف الذي الفعل صبغة احلضارة مفهوم يكتسب نفسه، الوقت ويف .أعاله املذكور املرجع من ٩٥٤

   Histoire des mots: culture et civilisation», Travaux et recherches de science politique, Presses» انظر .اهلمجية احلالةب
de la Fondation nationale des sciences politiques, no 35, 1975, Paris, p. 33, 68 et 69.  

 فعل، أو املزروعة، األرض وهي حالة، ما، بادئ ذي بدء إcultura وهو ،culture لكلمة الالتيين اجلذر يعين )١٨(
   Henri Pallard, «Culture etر انظ .الفكرية األنشطة عن للتعبري اجملازي باملعىن بعد يماف يستخدم صار مث األرض، زراعة وهو

diversité culturelle», Droits fondamentaux et spécificités culturelles, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 22 et la 

bibliographie donnée à la note 2.  
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 ومن ناحية أخـرى، . رث قابل للنقلأو عادة أو إحد ما، تقليد  إىل ،الدين هو أيضاًالعادات والتقاليد؛ ذلك أن   
  .)١٩(الثقافة هي جمموعة طرق احلياة والتفكري والشعائر واألساطري املوروثة عن السلف اليت ينقلها اآلباءفإن 

ا مكانة مهيمنة مهمة يف احلياة ، أو يف اجملتمعات اليت حيتل الدين فيه)٢٠(ويف الدساتري اليت ُتعلن دين الدولة  - ١٩
 يف  ومن العسري جـداً   . مركز املرأة يف األسرة واجملتمع برمته هو املعرض للخطر         فإن   اليومية لألفراد واجلماعات،  

. والواقع أن الدين ال يقتصر على النصوص املقدسة. بعض األحيان الفصل بني التقاليد الثقافية والدين مبعناه احلريف
. )٢١("ختضع للتعميم أو التحجيم لدى خضوعها للرؤيـة الثقافيـة         " يقول أحد املؤلفني حبق،      فالنصوص، حسبما 

طار نفس املذهب، قد    إويف  . أخرى إىل   آخر ومن ثقافة   إىل   سالميإفمركز املرأة على سبيل املثال خيتلف من بلد         
مرتبة أدىن يف    إىل   عزل أو ُترتّل  حترم املرأة من مجيع احلقوق كما هو احلال يف نظم متطرفة معينة، كما ميكن أن تُ               

  .البلدان التقليدية، أو اخلضوع لذلك بدرجات متفاوتة يف بلدان أخرى

ومع ذلك، فبالنسبة للمثال الذي يكرسه الدين ملركز املرأة، ميكن أن يكون للعادات والثقافة بشكل عام،   - ٢٠
وهكذا، ميكن جملتمعات . ا الدولةاءات إرادية تتخذهجرإ تشجعها يف كثري من األحيان  للحالة، آثار أقل تعسفاًتبعاً
 بشأن ارتداء احلجاب وميكنها تشجيع الزواج من زوجة واحدة فقط، أو حىت منع              سالمية معينة أن تبدي تساحماً    إ

ها يف جمتمعات أخرى تنتمي لنفس التراث ر داخل األسرة واجملتمع ال ميكن تصّوتعدد الزوجات، ومنح املرأة حقوقاً
ليها واملنتشرة يف ثقافات معينة هـي       إبعض املمارسات القائمة على أديان خمتلفة أو املنسوبة          فإن   وباملثل،. ينالدي

 عن الدين أو املمارسات الثقافية الضارة باملرأة تبتعد أحياناً فإن ويف املقابل. ببساطة غري مقبولة يف ثقافات أخرى     
 ةتردي مركز املرأة رغم التعاليم الواضح إىل  سنرى فيما بعد،تتعارض مع أوامره أو روحه وميكن أن تؤدي، كما

 ويف حاالت أخرى، ميكن للدولة أن تقر تشريعاً. خل العقاري والزواج القهري إاإلرثاحلرمان من : للقانون الديين
ن تعرقل انتهاج وسياسة مؤاتيتني ملركز املرأة، بيد أن من العسري تغيري أنظمة اجتماعية وثقافية متأصلة بعمق ميكن أ

  .رادية سابقة لعصرها بالنسبة للمجتمعإالدولة سياسة 

والصورة تبدو يف جمملها شديدة التضارب، ويثري دهشتنا هذا الطيف العريض للغايـة مـن األوضـاع                   - ٢١
فية والدينية ومتثل العالقة بني مركز املرأة والتقاليد الثقا. القانونية يف بلدان تربطها مع ذلك نفس املعتقدات الدينية

                                                      

   Françoise Armengaud, «Religions du livre et religions de la coutume», Revue métaphysiqueر انظ )١٩(
et de morale, p. 259.  

  .الدولة الدين وبني ذلك بني اخللط ينبغي ال )٢٠(
)٢١( Yadh Ben Achour, Rapport de synthèse, Colloque sur la non-discrimination à l’égard des femmes, 

Tunis, 13-16 janvier 1988, CEREP, UNESCO, 1989, p. 382. 
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وتثور هذه املشكلة بدرجة . سوء فهم وتوترات بني الشعوب واجلماعات البشرية إىل  ميكن أن يؤدي حساساًجماالً
  .)٢٢(أقل يف جمتمعات معينة بسبب انتشار التعليم وتطور العادات وتفكك األسرة والتصنيع

 مـن   ريخ العامل يف معظمه، كتب عموماً     ومع ذلك فال مفر من التسليم بأن تاريخ األديان، مثله مثل تا             - ٢٢
تقسيم األدوار واملسؤوليات يف قطاعات  إىل ويف كثري من األحيان، عمدت التقاليد الدينية. )٢٣(وجهة نظر الرجال

يتغلب علـى   وقد استطاع بعض من هذه املمارسات الوليدة أن         . احلياة األسرية واالجتماعية على أساس اجلنس     
 أقوى حياناًأوالتقاليد تكون . لينا، مبساعدة الدين ورجاله أو دوهنا، عرب القرون والقاراتاختبار الزمن وأن يصل إ

  . من القوانني، سواء كانت هذه األخرية من وضع اإلنسان أو حىت عندما يوصي هبا اإلله

ليد الدينية أنه يبني يف الوقت ذاته صعوبة العمل على مكافحة التقا       إال   وذلك يثبت بال شك قوة التقاليد،       - ٢٣
ومن املتناقضات أن املرأة نفسها، رغم كوهنا ضحية للعديد من التقاليد الثقافية، تضطلع    . اليت تؤثر يف مركز املرأة    
  . )٢٤(ستهان به يف استمرار هذه املمارساتعلى ما يبدو بدور ال ُي

ول بأن أساس ممارسة أو معيار أو  التمييز بني ما هو ثقايف وما هو ديين والقمن العسري أحياناً فإن ،وأخرياً  - ٢٤
ويف العديد من اجملتمعات، مبا     . متثيل سليب للمرأة داخل األسرة واجملتمع هو فقط ثقايف أو اجتماعي ثقايف أو عريف             

ن إ دينية و عن خلفية معينة هي أيضاًيف ذلك اجملتمعات الصناعية، ليست صورة املرأة يف الثقافة السائدة غريبة متاماً
 مع  ا ال تتجسد هبذا الشكل ولكنها تنتقل وتنتشر يف الضمري اجلماعي السلفي للمجتمع ومل ختتف متاماً               كانت رمب 

  .التطور أو مع حركات علمنة اجملتمع والدولة

   عاملية حقوق املرأة واخلصائص الثقافية- جيم 

ية حقوق اإلنسان،    تعترض التحديث وعامل   اليت، لدى استخدامه لتفسري العقبات      "الثقافة"يتسم مصطلح     - ٢٥
وهكذا ترتبط الثقافة بالنسبوية كظاهرة خمتزِلة حلقوق اإلنسان وعلى وجه اخلصوص . داللة سلبية من هذا املنظور  

ومع ذلك، فليست كل املمارسات والقيم الثقافية والدينية سلبية وال ضارة مبركز املرأة أو بصحتها؛ . حلقوق املرأة
واألمر كذلك بالنسبة ملمارسات طبية تقليدية معينة أو ممارسات معينة          . تشجيعها على بعضها و   اإلبقاءبل ويتعني   

وينطبق ذلك أيضا على قيم أخرى مرتبطة باملرأة مثل الروح اجلماعية واملـساعدة املتبادلـة      . )٢٥(مرتبطة بالزواج 
                                                      

 حقوقاً جداً مؤخراً إال املرأة تكتسب مل السائدة، األبوية لألنظمة نظراً األوروبية، اجملتمعات يف حىت أنه ويبقى )٢٢(
 حرف وممارسة الزوج مثل مثلها األبوية السلطة وممارسة التصويت وحق مهين نشاط ممارسة وحرية القانونية األهلية منها معينة
  .خل الزنا إحاالت يف املعاملة يف واملساواة الرجال على تقليدياً قصورةم ومهن

 .١٣ الصفحة ،)١٤ املالحظة أعاله،( صموئيل انظر )٢٣(

 الوثيقة من ١٨ الفقرة( واألطفال النساء صحة يف تؤثر اليت التقليدية باملمارسات املعنية اخلاصة املقررة تقرير )٢٤(
E/CN.4/Sub.2/1995/6(.  

 جتنب أن سيتزوجها اليت املرأة باختطاف مبقتضاها اخلاطب يقوم اليت املمارسة شأن من ،مثالً املكسيك ففي )٢٥(
 والطفل املرأة صحة يف تؤثر اليت التقليدية املمارسات انظر الرمسي؛ الزواج يتطلبها اليت أحياناً الضخمة النفقات األسر

)E/CN.4/Sub.2/1998/11( ٦٨ الفقرة.  
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سيما يف أفريقيا،    ، ال يضاًوتنقل الثقافات التقليدية أ   . خلإحساس بالوحدة األسرية ورعاية الكبار واحترامهم       اإلو
  .)٢٦( جمتمعية ميكن على وجه اخلصوص أن حتمي األطفال من الدعارةقيماً

 فإن  ،١٩٩٣وكما أعلن األمني العام لألمم املتحدة يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املعقود يف فيينا عام                  - ٢٦
ال  أ:جدل يتطلب عناية فائقة إىل  الصعيد العامليسيما املرأة، تفضي بنا لدى التفكري فيها على حقوق اإلنسان، وال

  ؛ وهي تعلمنا، من أقـصر الطـرق، أننـا يف آن معـاً             "اآلخر"مع  " األنا"ة، جدل   يوهو جدل الذاتية مع اآلخر    
  .)٢٧(متطابقون وخمتلفون

؛ كما  ٥٥؛ وهو ما يعلنه ميثاق األمم املتحدة دون لبس يف مادته            )٢٨(والعاملية متأصلة يف حقوق اإلنسان      - ٢٧
ويتمثل اهلدف يف مجع كل األفراد .  يؤكد هذا املنحى-  وليس الدويل -  العاملي باإلعالننفسه  اإلعالن أن تسمية

بصرف النظر عن اختالفاهتم العنصرية أو العرقية أو الدينية أو اجلنسية، والتوفيق بني الوحدة والتنّوع باسم املساواة 
  .)٢٩(يف الكرامة بني اهلويات املختلفة

فيمكن على سبيل املثال اعتبار أن التفرقة يف مسائل املرياث   . وقد ال تتفق التقاليد املختلفة يف هذا الصدد         - ٢٨
 من   من التمييز ألهنا تشكل جزءاً     والوصاية على األطفال وتقلد املرأة مسؤوليات سياسية أو دينية ال متثل ضروباً           

  تمع واألسرة ومن مث قـد يكـون هلـا         رجل واملرأة داخل اجمل   نظام متماسك قائم على التزامات وأدوار حمددة لل       
فقد يتعلـق ذلـك     : وهناك أمثلة عديدة على ذلك    . ما يربرها، عالوة على أهنا قد تكون قائمة على تعاليم دينية          

سوف ُتدرس هذه اجلوانب مبزيد (بتشويه األعضاء التناسلية أو مبمارسات معينة ضارة بصحة املرأة أو حىت حبياهتا    
فعلى : اإلطالق على والرد على هذا النوع من االعتراضات هو بال شك ليس يسرياً). ن التفصيل يف الفصل الثاينم

عكس حقوق أخرى لإلنسان، فنحن هنا يف جمال تتشابك فيه االعتبارات اخلاصة باملعتقدات مع ما هو دنيـوي                  
جنب مع مقتـضيات احليـاة       إىل   العقالين جنباً وزائل وخيتلط فيه املقدس مبا هو اجتماعي وثقايف ويتواجد فيه ال          

  .ليهاإاالجتماعية واحترام حقوق اإلنسان؛ بيد أن مثة عالمات مرجعية تستحق أن ُيشار 

حـد بعيـد    إىل   وكما أكدته صكوك دولية عديدة ذات صلة، عالوة على ممارسات دول متثل الوضـع               - ٢٩
، وهي حق مكتسب  اإلنسان هي اليوم مفهوم مقبول متاماًعاملية حقوق فإن مجاع، باإلومذهب يكاد يكون مقبوالً

وينبع هذا املتطلب من الذات البشرية ومن حقيقة أن حقوق املرأة، حىت عندما متس جوانب . ال ميكن النكوص عنه
وم يـشكل   هومن ناحية أخرى تنبع العاملية من مف      . ثقافية ودينية، هي جزء من احلقوق األساسية للذات البشرية        

                                                      

  .جيم القسم من ٨٧ إىل ٨١ الفقرات ه،أدنا األول الفصل يف انظر، )٢٦(
 املتحدة، األمم غايل، - بطرس بطرس للسيد االفتتاحية الكلمة ،١٩٩٣ فيينا اإلنسان، حلقوق العاملي املؤمتر )٢٧(
 .٧ الصفحة ،١٩٩٣ نيويورك،

 يهيون/حزيران ٢٥ يف املعقود اإلنسان حلقوق العاملي املؤمتر جانب من املعتمدان فيينا عمل وبرنامج إعالن )٢٨(
١٩٩٣ A/CONF.157/24 (Part I))، ١ الفقرة ،أوالً الثالث، اجلزء.(  

   Héctor Gros Espiell, «Universalité des droits de l’homme et diversité culturelle», Revueر انظ )٢٩(
internationale des sciences sociales, no 158, décembre 1998, p. 584.  
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؛ ومفهوم الكرامـة  "الكرامة املتجانسة مع الذات البشرية واملتأصلة فيها"ال وهو  أ :س نفسه حلقوق اإلنسان   األسا
البشرية األساسي وغري القابل للتجزئة هو األساس املشترك لتصور عاملي حلقوق املرأة يتجاوز االختالفات الثقافية               

ومفهـوم  . اك ال للسيادة وال للخصائص الثقافية والدينية      وعندما ُتمس املرأة يف كرامتها، فال جمال هن       . والدينية
الكرامة األساسي هذا هو الذي ميثل القاسم املشترك بني مجيع األفراد والشعوب واألمم والدول بصرف النظر عن        

  .اختالفاهتم الثقافية والدينية أو عن حالة تطورهم

تتميز هبا على كافة التقاليد والعادات، سواء كـان  ، فمن شأن هذا التفسري أن يؤكد اهليمنة اليت  مجاالًوإ  - ٣٠
 غري القابل للتـصرف يف      رام اإلنسان وحقه   أم ال، املبادئ العاملية ذات الطبيعة احلتمية املتمثلة يف احت          أصلها دينياً 

  ألنـه . جمال حلل وسط يف هـذا الـصدد       وال  . تدبري أموره بنفسه، عالوة على املساواة التامة بني الرجل واملرأة         
ال ميكن، من غري هذا القاسم املشترك، أن يوجد نظام جدير بالثقة يوفر محاية دائمة حلقوق اإلنسان بشكل عام                   

  .واملرأة بشكل خاص

بيد أنه ال ميكن تـصور      . وال يترتب على هذا ملفهوم اختزال اخلصائص الثقافية أو حىت النسبوية الثقافية             - ٣١
نكارها ملفهوم كرامة املرأة يف خمتلـف مراحـل    إناصر العاملية وبقدر عدم     بقدر اشتماهلا على ع    إال   هذه النسبوية 

وميكن لتعددية الثقافات واألديان، يف ظل هذه الظروف، أن تثري عاملية حقوق املرأة وأن تغتين بدورها                . حياهتا
  . من هذه العاملية

.  بأسباب عمليةمنا أيضاًإحسب وومن ناحية أخرى، ميكن تفسري العاملية ال بضرورات أخالقية ومعنوية ف  - ٣٢
وميكن للقوانني املعّرفة بأن أصلها ديين      . ثقافية معقدة  -   قانونية ففي بلدان معينة، ميكن للمرأة أن تواجه أوضاعاً       

 أو مـذهبياً  / و ويوجد يف عدد من البلدان املختلفة عرقيـاً       . آخر إىل   ، من بلد  أن تتفاوت، بشكل جذري أحياناً    
بشأن مركز املرأة وخاصة بشأن مركزها الشخـصي؛        ) مدين وديين وعريف  (عارضان أو أكثر    نظامان قانونيان مت  

نتمية لدين األغلبية أن وميكن للمرأة غري امل. رمها منها خمتلفة أو حيوميكن لكل من هذه النظم أن مينح املرأة حقوقاً
انني الرمسية، توجد يف كل جمتمع عادات وعالوة على القو. ليهاإختضع لقانون أو ثقافة جمموعة رغم أهنا ال تنتمي      

وهذا يعين أن العقالنيـة     . ، يف التحكم يف حياة املرأة     وتقاليد غري رمسية ميكن أن تسهم، أكثر من القوانني أحياناً         
،  هي اليت تسمح بتوحيد مجيع نساء العامل، ويف داخل نفس اجملتمع أحياناً-  وبالتايل عاملية حقوق املرأة - وحدها 
اة غري ملموسة يقوم جوهرها على أساس مفهوم كرامة الذات البشرية، بصرف النظر عـن اخلـصائص                 حول نو 

  .)٣٠(الثقافية لدولة أو جملموعة دول أو جملموعات عرقية ودينية يف داخل نفس الدولة

 بني -  بطبيعة احلال   ياًجي تدر - زالة احلواجز   ، بفضل طبيعتها ذاهتا، أن تسمح بإ      ومن شأن حقوق اإلنسان     - ٣٣
هنا ُتنشئ نفاذية قانونيـة جديـدة،    مني العام لألمم املتحدة حبق، فإ     وكما قال األ  . النظام الداخلي والنظام الدويل   

منا إو. ليها ال من منظور السيادة الطلقة وال من منظور التدخل يف الشؤون السياسية الداخلية             إويتعني عدم النظر    

                                                      

   Thomas Gil, «La diversité culturelle et la rationalité des droits deر انظ ،ماًعمو اجلانب هبذا يتعلق فيما )٣٠(
l’homme», Droits fondamentaux et spécificités culturelles (supra, note 18), p. 142 et suiv. 
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ويتعني، فيما يتعلق حبقوق . )٣١(تنسيق بني الدول واملنظمات الدوليةعلى العكس من ذلك، فهي تستلزم التعاون وال
؛ فهي ال تعين السيطرة اإليديولوجية أو الثقافية جملموعة املرأة من منظور الدين والعقائد والتقاليد، فهم العاملية جيداً

  .)٣٢(دول على باقي العامل

إغفال أمهيـة اخلـصائص     كان ينبغي عدم    ا   إذ ،١٩٩٣عالن فيينا لعام    ومن ناحية أخرى، كما يؤكد إ       - ٣٤
من واجب الدول، بصرف النظر عن هويتها وعن درجة  فإن قليمية والتنّوع التارخيي والثقايف والديين،الوطنية واإل

تطورها، أن تعزز مجيع حقوق اإلنسان ومجيع احلريات األساسية مبا يف ذلك حقوق النساء والبنات الصغريات اليت 
 وُتسند هذه الوثيقة مكاناً. )٣٣(" يقبل التصرف وال يتجزأ وال ينفصم من احلقوق العاملية للشخص الجزءاً" تشكل 
وهي التناقض بني املساواة يف حقوق األفراد والقوانني الدينية أو العرفيـة الـيت              ال   أ  للمسألة اليت تشغلنا   مركزياً

زالة مجيع التناقضات اليت قد توجد بني حقـوق   إىل إويدعو برنامج عمل فيينا مجيع الدول. تعارض هذه املساواة  
  .)٣٤(املرأة واملمارسات التمييزية املرتبطة بالتعصب الديين والتطرف الديين

 إىل شارة على وجه اخلصوصاإلوجتدر . )٣٥(قليمية عديدة بنفس مفهوم العاملية هذاإوتلتزم صكوك دولية و  - ٣٥
 أن حقوق املرأة هي     ملؤمتر العاملي املعين باملرأة الذي أكد جمدداً       مبناسبة ا  ١٩٩٥عالن بيجني الذي اعُتمد يف عام       إ

وأن مجيع العناصر احملددة واخلاصة اليت تفترضها هذه احلقوق تنطبـق           ) ١٤الفقرة  (من حقوق اإلنسان األساسية     
  . ية، وتتجاوز بالتايل االختالفات الثقافية أو الدين)٢٣ و٩الفقرتان (على مجيع النساء، دون أي متييز 

  للدول على ما يبدو جماالًاإلنصافويوفر مفهوم . املساواة - اإلنصاف وتثور املشكلة ذاهتا بالنسبة لثنائية   - ٣٦
د عن مبدأ املساواة الرمسية واختزال حقوق املرأة وتربيـر ضـروب التمييـز     باحلياأكرب لالختيار؛ فهو يسمح هلا   

 أقل فيما يتعلـق بـاملرياث أو   رفية اليت متنح البنات والنساء حقوقاً   املعايري الدينية أو الع    فإن   وهكذا،. ومواصلتها
املمتلكات، أو يف قطاعات أخرى من احلياة األسرية، هي بوضوح متييزية ضد املرأة، بصرف النظر إدارة امللكية أو 

تواه متغّيـر  نصاف فيما يتعلق حبقوق اإلنسان هو مفهوم حم      فإن اإل  وعلى عكس املساواة،  . عن أساس هذا التمييز   
 لرغبات من يتالعب به؛ وال ميكن استخدامه كمعيار جاد ملنح احلقـوق أو              وُمبهم وبالتايل قابل للتشكيل طبقاً    

: نصاف، بالنسبة ملوضوع هذه الدراسة، هو عالوة على ذلك مفهوم خطـر         إلوا. لتحديد قيود على هذه احلقوق    
سيما بسبب مفاضـلة     م املساواة املناهضة للمرأة ال    ظهور ضروب من التمييز ومن عد      إىل   فمن املمكن أن يؤدي   

  .بدنية أو بيولوجية قائمة على الدين أو منسوبة له

                                                      

  .١٥ الصفحة ،)٢٧ املالحظة أعاله،( غايل - بطرس )٣١(
 .١١ الصفحة املصدر، نفس )٣٢(

  .١٨و ١٠و ٥ الفقرات األول، الفصل ،)٢٨ املالحظة أعاله،( حةوالصف املصدر نفس )٣٣(
  .٣٨و ٢٠و ١٨ الفقرات املصدر، نفس )٣٤(
 ،)٢ الفقرة( اإلنسان حبقوق املعين املتحدة األمم مؤمتر عن الصادر مايو/أيار ١٣ املؤرخ طهران إعالن سيما ال )٣٥(
 .١٩٥٠ لعام األساسية واحلريات اإلنسان حقوق حلماية يةاألوروب واالتفاقية ،١٩٦٩ لعام اإلنسان حلقوق األمريكية واالتفاقية
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حـل وسـط     إىل   املسألة برمتها هي كيف نكون عمليني وواقعيني وكيف نـصل          فإن   ويف هناية األمر،    - ٣٧
التطور املذهل للمعارف والتقنيات    ديناميكي بني احلياة وقيودها واالنفتاح الضروري الذي توفره احلياة العصرية و          

واملكاسب اليت حتققت فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان بشكل عام واملرأة بشكل خاص، من ناحية، واحترام                
  .املعتقدات الدينية والتقاليد الثقافية، من ناحية أخرى

ن تطوره، سواء عرب املكان أو الدين، يف بعده الثقايف، يتشرب بالضرورة كل حقبة تارخيية م فإن ،مجاالًوإ  - ٣٨
ومن شأن ذلك أن ُيفسر لنا االختالف الفائق يف املمارسات الدينية املتعلقة باملرأة عرب العامل، وتناقض . عرب الزمان

بيد أنه ال ينبغي    .  داخل نفس الدين أو وجود املمارسات أو املعايري نفسها يف أديان خمتلفة            هذه املمارسات أحياناً  
ا حقيقة أنه     هلذا التنوّ  ضروب التمييز هذه    فإن    لضروب التمييز ضد املرأة،    كان الدين مصدراً   إذا   ع أن حيجب عّن

وقد لعبت األديان . بيد أن احلقائق ليست ثابتة. الثقافة اليت ُتجسد فيها حقائق كل حقبة تارخيية إىل تعزى أساساً
. حها يف اجتاه مؤات ملركز املرأة يف األسرة وداخل اجملتمعصال، وثورياً أحياناً، من أجل حماولة إ إرادياً دوراًنفسهاً

صالحات أن يسمحا ملختلف اجلهـات الفاعلـة        اإلومن شأن هذه اإلرادية وهذا اجلهد املتواصل يف سبيل حتقيق           
رق سيما بالط  املعنية مبركز املرأة من منظور الدين والتقاليد، وخاصة الدول واجملتمع الدويل برمته، بأن تضطلع ال              

  .القانونية، بوظيفة حتريرية للمرأة يف املستقبل

 أو احلـساسيات أو     باإلميـان طالق تغيري األديان، وال االصـطدام       اإلوليس اهلدف بطبيعة احلال على        - ٣٩
 إىل   عندما عمدت  األديان الدور الذي اضطلعت به دائماً      إىل   بل العكس، فاهلدف هو أن ُيعاد     . املعتقدات الدينية 

  .فة األبوية السائدة يف عصرهاصالح الثقاإ

؛ وبعد ذلك، )الفصل األول(وهلذا الغرض، من الضروري يف البداية حتديد موقف القانون بالنسبة للمسألة   - ٤٠
سُتمكننا دراسة حقائق ضروب التمييز اليت تعاين منها املرأة يف خمتلف األديان والثقافات من حتديد مدى انتشار                 

؛ ويف النهاية، سوف نستخلص االسـتنتاجات الـضرورية         )الفصل الثاين ( عرب العامل    املمارسات العديدة الضارة  
  نظـور الـدين والتقاليـد     والتوصيات الالزمة من أجل مكافحة املمارسات أو املعايري الضارة مبركز املرأة من م            

  ).الفصل الثالث(

   اجلوانب القانونية ملركز املرأة من منظور الدين والتقاليد-  أوالً
) القسم باء (سهام الصكوك اخلاصة باملرأة     إيتبني من حتليل الصكوك العديدة املتعلقة حبقوق اإلنسان أن            - ٤١

القـسم  (سهام الصكوك العامة ذات الطبيعة العامليـة        أهم نسبياً من إ   ) القسم جيم ( أيضاً   قليمية معينة إوصكوك  
  .غفاله يف هذا الصددإلع بدور ال ميكن زالت تضط  من هذه الصكوك األخرية اضطلعت وما، ولو أن بعضاً)ألف

   عدم كفاية الصكوك العامة ذات الطبيعة العاملية- ألف 

 ني اخلاصني الدوليوالعهدين العاملي   باإلعالن  مبيثاق األمم املتحدة ومروراً    مل تتناول النصوص الدولية بدءاً      - ٤٢
أن هـذه   إىل هذا. من منظور الدين والتقاليد   حبقوق اإلنسان، على األقل بشكل مباشر، مسألة التمييز ضد املرأة           
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 ال بتعريف ضروب التمييز ضـد       اإلطالقالنصوص املختلفة اقتصرت على حظر ضروب التمييز ومل تنشغل على           
العاملي بعدد معني من احلقوق واحلريات ويكفل هلا احلماية دون التفرقة            اإلعالن   ويعترف. )٣٦(املرأة وال بوصفها  

  "املرأة"ن تعبري   إ.  دون متييز  لدين؛ وتنطبق كل احلقوق اليت ينص عليها على الرجل واملرأة         على أساس اجلنس أو ا    
 يستهدف فاإلعالن من األحكام؛ يف عدد قليل جداً إال  املتعلقة بالزواج ومحاية األسرة،١٦ال يرد، باستثناء املادة 

  . يف املقام األول الفرد أو الشخص

ويتعني هنا . طار قانوين معني للمسألة موضع هذه الدراسةا النص وغريه حتديد إاملقارنة هلذوتتيح الدراسة   - ٤٣
 التعصب والتمييز القائمني على أسـاس       أشكال بشأن القضاء على مجيع      ١٩٨١عالن   من إ  ٢اإلشارة إىل املادة    

 على أساس الـدين أو  أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم        "الدين أو املعتقد اليت تعّرف هذه األخرية بأهنا         
املعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع هبـا أو                  

 مبوجب احلقوق املقررة واملبدأ العام لعـدم        وهكذا تتوافر احلماية للمرأة أوالً    ". ممارستها على أساس من املساواة    
 بأن احلماية تبدو  ومع ذلك فال مفر من االعتراف     . اص القائم على الدين واملعتقد    التمييز ومن مث مبوجب املبدأ اخل     

فهي مشتتة يف نصوص عديدة متباينة للغاية يف طبيعتها وحمتواها؛          . هنا ليست صرحية مبا فيه الكفاية     غري كافية أو إ   
  . دكما أهنا ال تستهدف املرأة على وجه اخلصوص يف مركزها من منظور الدين والتقالي

فالواقع : ١٩٨١عالن  إبل وهناك، من وجهة نظر دراستنا، شيء من الغموض فيما يتعلق مبجال تطبيق                - ٤٤
هانة للكرامة ى أساس الدين أو املعتقد يشكل إالتمييز بني البشر عل"أنه عندما يعّرف التمييز أو التعصب ويعلن أن 

  ثر من أي شيء أخر هو محاية حرية الـدين واملعتقـد،           املقصود على ما يبدو أك     فإن   ،)٣املادة  ..." ( اإلنسانية
 مكونات هذه احلرية حسبما هي      ٦ومن ناحية أخرى، حتدد املادة      . سيما يف حاالت التعددية الدينية واملذهبية      ال

 ، واليت ال يتصدى موضوعها بشكل خاص للمرأة املنتمية للدين نفسه الذي يعتنقـه     اإلعالن من   ١معلنة يف املادة    
محاية حرية الدين أو املعتقد      إىل   تناولناه مبعزل عن سواه،    إذا   يهدف، اإلعالن   نوخالصة القول إ  .  بالتمييز القائم

ويف نفس هذا السياق، توفر صكوك حقـوق اإلنـسان          . أكثر من محاية مركز املرأة من منظور الدين والتقاليد        
تواها يتسم بالكثري من التجريد فيما يتعلـق        أن حم  إال   األخرى احلماية بال شك لعدد كبري من احلقوق واحلريات،        

  .مرأةا التقاليد ومتصل حصرياً مبركزها كسيما عندما تكون هذه األخرية ضحية متييز قائم على الدين أو باملرأة، ال

ن اللجنة  ث إ من حي  إال   وال يهم العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية هذه الدراسة يف الواقع             - ٤٥
   مـن منظـور املمارسـات الدينيـة علـى           ميس مباشرة مسألة مركز املرأة      حبقوق اإلنسان أعطته تفسرياً    املعنية

  .وجه اخلصوص

                                                      

 باحلقوق اخلاص الدويل العهد يعّرف ال ،١٨ رقم العام تعليقها يف اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة تالحظ كما )٣٦(
 على القضاء تفاقيةا من ١ املادة يف الوارد التمييز تعريف إىل اخلصوص وجه على اللجنة وحتيل ،"التمييز" تعبري والسياسية املدنية
  ).٦ الفقرة ،٣٠ الصفحة ،HRI/GEN/1/Rev.3( ").املرأة اتفاقية" باسم بعد فيما اليها املشار( املرأة ضد التمييز أشكال مجيع
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سهام اللجنة املعنيـة    إ: العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       - ١
  حبقوق اإلنسان

ملعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقاهتا يهم هذه الدراسة، أكثر من العهد نفسه، التفسري الذي أعطته له اللجنة ا  - ٤٦
 يف  اجيابياًوكانت أحكام معينة من العهد يف الواقع موضع اهتمام خاص من جانب اللجنة وجسدت تطوراً. العامة

  . نشاطها املعياري

  لى أن الـزواج    من العهد، تعيد اللجنة التأكيد ع      ٢٣ املتعلق باملادة    ١٩وهكذا، ففي تعليقها العام رقم        - ٤٧
الزواج الـذي يـتم     " إىل مسألة تسجيل     ؛ وتنظر اللجنة   كامالً برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاءً     إال   نعقدال ي 
 من جانب السلطات املدنية بوصفها جمرد وظيفة جيوز للدولة ممارستها وليس التزاماً"  للطقوس الدينيةشهاره طبقاًإ

  لألديان واملـذاهب غري معّرف وميكن أن خيتلف تبعاًيس لبيد أن هذا النوع من الزواج ). ٤الفقرة ( عليها   حمدداً
لزام سلطات  إ يتمثل أحد طرق محاية املرأة من ممارسات تقليدية ودينية ضارة معينة بالضبط يف               منا أيضاً إ، و فقط

 أن حيمي املرأة على وجه اخلصوص من الزواج املبكر وتعدد الزوجـات،             اإللزامومن شأن هذا    . الدولة بتسجيله 
املمتلكات واملسؤوليات األسرية واملرياث يف     مي حقوقها فيما يتعلق بامللكية وإدارة       ، وأن حي  ا يكون حمظوراً  عندم

 من احلماية يف    وتوفر توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مزيداً         . )٣٧(... خلإحالة وفاة زوجها    
  .)٣٨(هذا الصدد

ة واستخدام اسم  بالفعل على املساواة فيما يتعلق باجلنسي٦ يف الفقرة فاً املذكور آن١٩وينص التعليق رقم   - ٤٨
بيد أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تتناوهلا مـن منظـور           . شؤون البيت وتعليم األبناء   األسرة واملسكن وإدارة    

  نضحية الرئيـسية، إ   ال بالنسبة للزواج ال مساواة املرأة على وجه اخلصوص واليت متثل عموماً          " مساواة الزوجني "
ن إو. مل تكن الوحيدة، عند ممارسة التمييز باسم الدين أو التقاليد أو يف حالة أزمة اهلوية أو التطـرف الـديين                   

 ؛ وهي تستهدف عموماً   املساواة اليت ينص عليها العهد وكذلك تعليقات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان جمردة جداً            
 أن هذه األخرية هي من الناحية الواقعية والقانونية يف وضع يتسم بعـدم              على حد سواء الرجل واملرأة، يف حني      
  .املساواة الشديدة بالنسبة هلذه املسائل

                                                      

 قيام وخالل التزوج لدى وواجباهتما الزوجني حقوق تساوي" على العهد من ٢٣ املادة من ٤ الفقرة تنص )٣٧(
   ".احنالله ولدى الزواج

 الزجيات مجيع تسجيل جتعل أن املرأة اتفاقية يف األطراف الدول إىل )٣٩ الفقرة( ٢١ رقم العامة توصيةال تطلب )٣٨(
 بأن للدول يسمح االلتزام هذا أن اللجنة رأي ومن .الدينية للشرائع وفقاً أو عرفية بعقود أو مدنية بعقود كانت سواء إجبارياً،
 السياق ويف .الزوجني بني واملساواة األطفال ومحاية الزوجات تعدد وحظر للزواج نونيةالقا بالسن املتعلقة للقوانني االحترام تكفل
   .الزواج عقود وتسجيل الزواج، لسن األدىن واحلد بالزواج، الرضا بشأن االتفاقية من ٣ املادة انظر نفسه،
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 من العهد بأمهية    ٣ واملتعلق باملادة    ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٩ الذي اعتمد يف     ٢٨ويتسم التعليق العام رقم       - ٤٩
   مقارنـة بـالتعليق     ملحوظـاً  يق تقدماً قق هذا التعل  وعالوة على ذلك، ح   . )٣٩(أساسية بالنسبة ملوضوع دراستنا   

ومن األمور  . )٤٠( يف مفهوم منظمات األمم املتحدة وخربهتا فيما يتعلق باملسألة          اجيابياً ، وهو يبني تطوراً   ١٩رقم  
 فإن  ضافة لذلك، إو. الشديدة املغزى أن فقرات عديدة من التعليق مكرسة ملركز املرأة من منظور الدين والتقاليد             

وقد أعادت اللجنة حبق قراءة     .  من العهد باملعىن الصارم    ٣طار املادة   ارسات اليت جيري تناوهلا تتجاوز إ     البية املم غ
؛ وهكذا فقد تـصدت     )٤١(العهد يف جممله وذلك يف ضوء املمارسات التقليدية أو الدينية اليت تؤثر يف صحة املرأة              

ـ " (الدوطة "لقتل املواليد من اإلناث وحرق األرامل والقتل بسبب          وتـشويه األعـضاء التناسـلية     ) ١٠رة  الفق
والقيود ) ١٣الفقرة  (والعقوبات اجلسدية وفرض قيود تتعلق بامللبس       ) ١٢الفقرة  (والدعارة اجلربية   ) ١١الفقرة  (

ـ            دات والـسلطات الزوجيـة علـى الزوجـة        املفروضة على حرية التنقل والسلطات األبوية على البنات الراش
املمتلكات، واملمارسات  إدارة  والقيود املتعلقة بامللكية و   ) ١٨الفقرة  (والقيود املتعلقة بالشهادة     ،)٤٢()١٦الفقرة  (

اليت حتول دون معاملة املرأة أو دون تصرفها بوصفها شخصية قانونية كاملة وخاصة عندما ُتمنح كما لو كانت                  
ينة مرتبطة باالغتصاب، والقيـود املتعلقـة       وممارسات مع ) ١٩الفقرة  (أسرة زوجها املتوىف مع ممتلكاته       إىل   شيئاً

والطالق والقيود املتعلقـة بـاملرياث      ) ٢٤الفقرة  (بالزواج برجال من دين خمتلف أو ملحدين، وتعدد الزوجات          
  ).٣١الفقرة (وجرائم الشرف والتمييز املتعلق بالزنا والتمييز املتعلق بالعمل واألجر ) ٢٦الفقرة (

صكوك أخرى وواليات أخرى، ليس هناك متييز ملمارسة معينة، وأغلبها، كما وهكذا، وعلى النقيض من   - ٥٠
 مجيع  أن عدم متتع النساء يف    "وتسلّم اللجنة منذ الفقرات األوىل من التعليق        . ، قائم على الدين أو منسوب له      ًسنرى الحقا 

" والثقافة، مبا يف ذلك يف املواقف الدينيـة أحناء العامل حبقوقهن على أساس من املساواة هو أمر مترسخ يف التقاليد والتاريخ   
منا جتـسد   املفهوم اجملرد الذي سبق ذكره وإ       وهذه معاجلة جديدة للمسألة، فهي ال تبتعد فحسب عن         ).٥الفقرة  (

وعالوة على  . رغبة يف عدم مهادنة اجلوانب التمييزية للمعايري االجتماعية اليت ورثناها يف تركتنا الثقافية والدينية             
ا      ذلك،    ٣طار الصارم هلـذه املـادة   ء، بأن عدم املساواة املقصود باإل   تسلّم اللجنة، من منطلق فقهها القانوين البّن

يتجاوز احلقوق املنصوص عليها صراحة يف العهد مىت انُتهكت املساواة أمام القانون واحلق املتساوي يف التمتـع                 
ذنا يف احلسبان هذا الفقه القانوين وحمتوى التعليق رقـم  ذا أخإو.  من العهد٢٦حبمايته اللذان تنص عليهما املادة     

  . يف نطاق والية اللجنةالتمييز الذي تعاين منه املرأة والقائم على الدين أو املنسوب له يكون بالتايل واقعاً فإن ،٢٨
                                                      

 تتعهد" :٢٣ املادة يف املستخدمة اجملردة املصطلحات عن أساسية بطريقة ختتلف ال ٣ املادة صياغة أن ولو )٣٩(
 هذا يف عليها املنصوص السياسية املدين احلقوق جبميع التمتع حق يف والنساء الرجال تساوي بكفالة العهد هذا يف األطراف الدول
  ).٣ املادة( مشاهباً حكماً والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد ويتضمن ".العهد

 .١٤٦ الصفحة ،A/55/40 األول، اجمللد واخلمسون، اخلامسة الدورة اإلنسان، حبقوق عنيةامل اللجنة تقرير )٤٠(
  .١٩٩٠ عام يف اعتمد قد ١٩ رقم العام التعليق وكان

 األحكام من للعديد يتصدى مناإو العهد، من ٣ املادة على عنوانه، به يوحي ما عكس على التعليق، يقتصر ال )٤١(
  .٢٧ إىل ٢٣و ١٩ اىل١٦و ١٤و ١٢و ١٠و ٨ إىل ٤و ٢ املواد يف :املرأة على تنطبق أن ميكن اليت

 ثالث شخص موافقة من جتعل اليت الواقع حبكم املفروضة أو القانونية األحكام املثال سبيل على اللجنة تذكر )٤٢(
  .امرأة إىل السفر وثائق من أخر نوع أو سفر جواز صدار إلشرطاً
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هتا احلمائية ن كانت آلياإ مبركز املرأة من منظور التقاليد الدينية، ووهناك صكوك أخرى حمددة تتعلق أيضاً  - ٥١
  . وهذا هو احلال بالنسبة للصكوك املتعلقة بالرق. ليست موضوعة بنفس هذا القدر من اجلودة

   الصكوك املتعلقة بالرق- ٢

طال إلب التكميلية ١٩٥٦ اخلاصة بالرق واتفاقية عام ١٩٢٦ من تعريف الرق الوارد يف اتفاقية عام نطالقاًا  - ٥٢
 تقليدية معينة مؤثرة يف مركز املرأة هبذا الشكل من االنتهاك الصارخ حلقوق             مكان تشبيه ممارسات  اإلب فإن   الرق،

الرق هو حالة أو وضع أي " يف االتفاقيتني أن ١والواقع أنه يتبني من الدمج بني املادة . اإلنسان وحرياته األساسية
سار إعبودية من قبيل    أو يكون يف وضع     " شخص متارس عليه السلطات النامجة عن حق امللكية، كلها أو بعضها          

أي من األعراف " إىل  على وجه اخلصوص١٩٥٦وفيما يتعلق بضروب القنانة، تشري اتفاقية عام . الدين أو القنانة
أي مـن   "، أو   ]‘٣‘)ج(١املـادة   " [شخص آخـر   إىل    ينتقل رثاًليت جتعل املرأة لدى وفاة زوجها إ      واملمارسات ا 

شخص آخر،   إىل    للوصي بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عشرة        األعراف واملمارسات اليت تسمح لألبوين أو     
 حالة املرأة اليت ُيفرض عليها الزواج دون        ، أو أيضاً  )]د(١املادة  " [وض، على قصد استغالله   لقاء عوض أو بال ع    

   ..."لقاء بدل مايل أو عيين يدفع ألبويها أو للوصـي عليهـا أو ألسـرهتا أو ألي شـخص آخـر                    "موافقتها  
 من هذه الدراسة أن العديد من املمارسات التقليدية القائمـة           وسوف نرى يف اجلزء الوقائعي    ]. ‘١‘)ج(١دة  املا[

  . على الدين ُتشبه هذه احلاالت ويتعني بالتايل التصدي هلا على هذا األساس

ء واألطفـال  النسا"دف أساساً وباملثل، يعترب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الرق الذي يسته        - ٥٣
  . جرمية ضد اإلنسانية"  االستغالل اجلنسيألغراض

وقد اختار املقرر اخلاص بشأن قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري أن يتناول مسألة البغاء مـن             - ٥٤
من  واعتربه من وجهة النظر هذه، شأنه يف ذلك شأن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، نوعاً"منظور حقوق اإلنسان، 

منا إ مبكسب مايل ما، كما سنرى، ووينطبق ذلك من باب أوىل على البغاء اجلربي الذي ال يرتبط دائماً. )٤٣("الرق
  . للضمانات األساسية حلقوق اإلنسانالرق اجلنسي يشكل انتهاكاً فإن وعلى أي حال،. باعتبارات منسوبة للدين

ارسات تسمح باستعباد املرأة يف     أي أعراف ومم  لرق   من ضروب ا   ١٩٥٦وتعترب االتفاقية التكميلية لعام       - ٥٥
 من الرق وُيحظر بوصفه كذلك ألن البنات        فزواج األطفال القائم على ممارسات دينية ُيعترب شكالً       . طار الزواج إ

ويتفق هذا احلق ). مثن الزوجة والدوطة( ما يكن موضع معامالت مالية بني األسر الصغريات يعاملن كسلع وكثرياً
برضا الطرفني املزمع زواجهمـا رضـاء       إال   ال يعقد الزواج  : "لإلعالن العاملي ي مع أحد املبادئ الرئيسية      األساس
  ).٢، الفقرة ١٦املادة " (كراه فيهإ ال كامالً

                                                      

 "ومتابعتها بالرق املتعلقة االتفاقيات تطبيق دراسة" يف تورد حسبما ،E/1983/7 الوثيقة من ١٧ الفقرة )٤٣(
)E/CN.4/Sub.2/AC.2/1999/6، ٤٧ الفقرة.(  
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، ال توجد آلية مكلفة مبراقبة احترام الدول ملا يقع عليها من نه رغم هذه املبادئ املعلنة جبالءولكن يبقى أ  - ٥٦
احلق يف عدم اخلضوع     فإن   ومع ذلك . سيما حالة العبودية   القضاء على الرق واملمارسات املشاهبة، وال     التزامات ب 

  .  بالعادات والتقاليد، هو حق أساسي من حقوق اإلنسانللرق، مبا يف ذلك عندما يكون متعلقاً

   إسهام صكوك حمددة- باء 

   اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة- ١

  سهام االتفاقيةإ  )أ(

، وكانت حسنته أنه تناول ألول مرة مـسألة  ١٩٧٩يف عام  إال الوجود ميثاق خاص باملرأة  إىل   مل يظهر   - ٥٧
وكانت النصوص السابقة له    . التمييز ضد املرأة بطريقة عاملية، مبا يف ذلك بالنسبة للمسألة موضوع هذه الدراسة            

االت اليت كانت املرأة فيها حمرومة من حقوق أساسية واسـتجابة            للمج واخلاصة باملرأة ذات مفهوم قطاعي تبعاً     
واحلـد األدىن لـسن     اجلنسية واحلقوق الـسياسية     : للمطالبة بتحسني الوضع القانوين للمرأة يف قطاعات حمددة       

 يف   يف التعريف نفسه للتمييز الوارد يف مادهتا األوىل، وكذلك         ١٩٧٩ويتجسد املنحى العاملي التفاقية     . )٤٤(الزواج
طبيعة احلقوق اليت تشملها الرعاية والتدابري املناسبة اليت ينبغي للدول أن تتخذها من أجل وضع هناية لـضروب                  

  . التمييز يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية واألسرية

 ١ومع ذلك، فبالنسبة ملوضوع الدراسة، ال مفر من مالحظة أن ضروب التمييز اليت تتحدث عنها املادة                   - ٥٨
وتنص .  تلك القائمة على اجلنس، وأن االتفاقية ال تستخدم يف أي من أحكامها تعبري الدين أو التقاليد الدينية          هي

تغيري األمناط االجتماعية والثقافية لـسلوك الرجـل        ) أ"( على أن تتخذ الدول األطراف تدابري من أجل          ٥املادة  
رفية وكل املمارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون واملرأة، هبدف حتقيق القضاء على التحيزات والعادات الع

والواقع أنه بصرف النظر عن الطبيعة ". أي من اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة
 مكانية تضمني ضروب التمييز ذات األصل الديين      إو" العادات العرفية وكل املمارسات األخرى    "الفضفاضة لتعبري   

يف هذه األخرية، فال ينبغي أن يغيب عن األذهان أن ضروب التمييز القائمة على اجلنس ترتكز يف العديـد مـن                     
وبالضبط يف هذا الصدد، صدر عدد مهـم مـن          . أو دينية /، على ممارسات ثقافية و    البلدان، كما سنرى الحقاً   

ـ            مفهـوم للمجتمـع وللقـانون    إىل االتحفظات على االتفاقية من جانب دول على أسس دينية حمضة أشري فيه
االتفاقية  إليه   ، وذلك يؤكد ما قلناه يف مستهل الدراسة، فما هتدف         وأخرياً. فيما يتعلق بالوضع الشخصي للمرأة    

  فكـل .  الدينية لألشخاص أو الـشعوب     طالق التدخل يف األديان، ناهيك عن تغيري املعتقدات       اإلليس هو على    
" األحكـام املـسبقة   "تغيري األمناط االجتماعية والثقافية للـسلوك و      "دول على   ما تفعله االتفاقية هو تشجيع ال     

كان أسـاس هـذا      إذا   وهي ال تبحث فيما   . للمرأة وتضر مبركزها  "  منطية أدواراً"اليت جتسد   " العادات العرفية "و
ويـتعني أن   . ع الدفينـة  عقائد اجملتم  إىل   الدين أو  إىل   التمثيل السليب للمرأة أو العادات اليت تضر مبركزها راجعاً        

ينحصر الدور اإلرادي الذي ميكن للدول أن تضطلع به فرادى أو مجاعات عند مستوى املواقف الثقافية والتقليدية 
                                                      

 بالزواج والرضا ،١٩٥٢ لعام للمرأة السياسية واحلقوق ،١٩٥٧ لعام املتزوجة املرأة جبنسية اخلاصة االتفاقيات )٤٤(
 .١٩٦٢ لعام الزواج عقود وتسجيل الزواج لسن األدىن واحلد
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، "التمييز ضد املـرأة   " من االتفاقية، يتعني على الدول القضاء على         ٢ للمادة   وطبقاً. السلبية بالضبط دون سواه   
  . ديان وتقاليد اجملتمع املعين أو املنسوبة هلاوذلك يشمل التمييز القائم على أ

  / أيلـول  ٣ وبدأ نفاذهـا يف      ١٩٧٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨وجتسد هذه االتفاقية، اليت اعتمدت يف         - ٥٩
سيما  وهو صعوبة التعايش بني حقوق اجملتمع، ال      ال   أ  عنه يف بداية الدراسة،    ، التناقض الذي حتدثنا   ١٩٨١سبتمرب  

ورغم طبيعتـها العامليـة     .  من حقوق الذات البشرية    ن والتقاليد، وحقوق املرأة بوصفها مكوناً     فيما يتعلق بالدي  
بعض الـدول مل تنـضم      فإن   ،٢٠٠٠فرباير  / شباط ٤ دولة قد صدقت عليها حىت       ١٦٥الواضحة، حيث كانت    

يت تعيب على هـذا  وهذا هو حال العديد من دول الشرق األوسط ال. التفاقية املرأة أو مل تصدق عليها حىت اآلن 
  .)٤٥(اإلسالم للغاية حلقوق املرأة ويتغاضى عن قيم  غربياً أنه جيسد مفهوماً-   وعلى غريه أيضاً- النص 

هذه االتفاقية هي واحدة من االتفاقيات الدولية اليت صدر بشأهنا أكرب عدد مـن               فإن   ويف الوقت نفسه،    - ٦٠
دى التباين بل والتفكك يف وحدة النظام القانوين واملبـادئ          احلد الذي جييز لنا أن نتساءل عن م        إىل   التحفظات،

ية بشأن التحفظات على اإلسالممجاع آلراء البلدان وهكذا، فليس هناك إ. لدول األطرافالدنيا اليت تفرضها على ا
سالمية فقط؛ فاملـادة    إكذلك، ليس هناك مادة واحدة يف االتفاقية كانت موضع حتفظات دوال            . هذه االتفاقية 

  .)٤٦(فسها ميكن أن تكون موضع حتفظات صدرت من دول تنتمي لتقاليد دينية أخرىن

 من البلـدان    وفيما يتعلق مبوضوع هذه الدراسة، كانت املسائل اليت أثارت أهم اخلالفات النابعة أساساً              - ٦١
الوصاية على األطفـال     تتعلق باملساواة أثناء الزواج وعند فسخه والسلطة األبوية فيما يتعلق بالوالية و            اإلسالمية

ويـستحق  . )٤٧(الزوجني للممتلكات وحقوق الوراثة ونقل اجلنسية لألطفال      إدارة  واختيار اسم العائلة وامللكية و    
  :وميكن يف هذا الصدد التمييز بني أربع فئات من البلدان.  من املعاجلةعالنات مزيداًاإلحتليل هذه التحفظات و

                                                      

 والسودان والصومال وجيبويت املتحدة العربية ماراتاإلو السعودية العربية واململكة وقطر وعمان نالبحري )٤٥(
  دن والكويت واملغرب وتونس واليمنواألر وليبيا والعراق ومصر اجلزائر االتفاقية على صدقت العربية، املنطقة ويف .وسوريا
   .القمر وجزر

   Soukaina Bouraoui, «Les réserves des États à la Convention sur l’élimination de toutes lesر انظ )٤٦(
formes de discrimination à l’égard des femmes», Colloque de Tunis )،٣١ الصفحة ،)٢١ املالحظة أعاله.  

 تعلقت وقد ).٤٣و ٤١ الفقرتان( املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية للجنة ٢١ رقم العامة التوصية انظر )٤٧(
   Katarina Tomasevski «Les droits des femmes: de l’interdiction de laاً أيض انظر .١٦و ١٥و ٩و ٢ باملواد عامة التحفظات

discrimination à son élimination», Revue internationale des sciences sociales, décembre 1998, n° 158, note 3.  
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دولة  معينة تدعي الولة جبوانب عديدة من االتفاقية تتناول أحكاماً تتعلق حتفظات نفس الدأحياناً  )أ(  
الدين؛ وتلك هي على سبيل املثال  إىل  ُمستلهم من الدين أو مادة من الدستور تشريأهنا ال تتفق مع تشريع داخلي

  ؛ )٤٩( وتونس)٤٨(حالة اجلزائر

الشريعة "وصفها متعارضة مع    األحكام احملددة موضع التحفظات ب     إىل   ويف حاالت أخرى، ُيشار     )ب(  
وتستـشهد  . )٥٠(ولكن دون مزيد من التحديد؛ وتلك هي حالة بـنغالديش         " القرآن الكرمي والسنة   إىل   املستندة

 يف موضوع املرياث واملسؤوليات     ٢ وتستشهد هبا ليبيا فيما يتعلق باملادة        ١٦ملديف بالشريعة فيما يتعلق باملادة      
 حالة الكويت فيما يتعلق بالفقرة      وهذه هي أيضاً  . )٥١()]د(و) ج(، الفقرتان   ١٦ املادة[اخلاصة بالزواج واألسرة    

         اإلسالمية                   مع أحكام الشريعة  ا            وذلك لتعارضه " اخلاصة بالوالية والوصاية على األطفال وتبنيهم ١٦من املادة ) و(
                          حوال الشخـصية امللزمـة               بقوانني األ "سرائيل اليت تستشهد     حالة إ  وهي أيضاً    )٥٢ ( "                             اليت هي الدين الرمسي للدولة    

        مـن     ١٦    و  ٢                                           اليت حتتفظ لنفسها حبق عدم تطبيق املادتني         أو سنغافورة     )٥٣ ( "                                   ملختلف الطوائف الدينية يف إسرائيل    
  .)٥٤( لألقليات       الشخصية               قوانني األحوال  و أ          الدينية        القوانني     مع  ً ةً                   هذه األحكام متعارض    تكون                االتفاقية عندما

الدولة اليت تبدي التحفظ عدم اتفاق أحكام االتفاقية مع الشريعة ويف حاالت معينة أندر، تتناول   )ج(  
  .)٥٥(١٦سيما فيما يتعلق باملادة  مبزيد من التفصيل؛ وتلك هي حالة مصر واملغرب، واىل حد ما العراق، ال

                                                      

 اجلنسية قانوين مع متعارضتني بوصفهما املذكورتني )١٦و ٤ لفقرتانا( ١٥و ٢ املادتني بشأن حتفظات )٤٨(
   ,Recueil des traités déposés auprès du Secrétaire général; état au 30 avril 1999, New Yorkر انظ .واألسرة

1999, p. 186.  
 من األول الفصل إىل )]ح(و )ز(و )و(و )د(و )ج( ٦و ٤ الفقرات[ ١٥ املادة بشأن التونسية التحفظات تشري )٤٩(
  انظر .قامة اإلحمل واختيار الوراثة طريق عن امللكية واقتناء العائلي اللقب منح بشأن الشخصية األحوال وقانون الدستور

Recueil des traités، ١٩٤ الصفحة.  

  ).١٨٧ الصفحة ،Recueil انظر( )]ج(١الفقرة  [١٦ و٢ت بشأن املادتني حتفظا )٥٠(
  ).٢٤ املالحظة ،٢٠٣و ١٩٠ الصفحتان ،Recueil انظر( ١٩٩٥ عام يف لعاما حتفظها ليبيا سحبت )٥١(
 .١٩٠ الصفحة ،Recueil انظر )٥٢(

 ).١٩٠ الصفحة ،Recueil انظر( ١٦ املادة بشأن حتفظات )٥٣(

 .١٩٤ الصفحة ،Recueil انظر )٥٤(

 بينهما ادلالع التوازن حيقق مبا الزوج حلقوق مقابلة حقوقاً للزوجة تكفل اإلسالمية الشريعة" أن مصر تؤكد )٥٥(
 عليها اخلروج جيوز ال اليت الراسخة الدينية العقائد من مستمدة قدسية من مصر يف الزوجية العالقات عليه تقوم ملا مراعاة وذلك
 أداء مث كامالً نفاقاً إماله من عليها نفاقاإلو للزوجة املناسب املهر أداء الزوج عل تفرض اإلسالمية الشريعة أحكام أن ذلك (...).

 الشريعة قيدت ولذلك .نفسها على منها نفاقإلبا تلتزم وال أمواهلا يف الكاملة حبقوقها الزوجة حتتفظ حني يف الطالق، عند هلا قةنف
 تعلن املقابل، ويف. "الزوج على القيد هذا مثل تضع مل حني يف قضائي حبكم ذلك يكون أن أوجبت بأن الطالق يف الزوجة حق
 التحفظ صيغ وقد ).١٨٨ الصفحة ،Recueil انظر( "اإلسالمية الشريعة مع أحكامها تعارض عدم بشرط" ٢ املادة قبوهلا مصر
 تتمتع ذلك، من العكس وعلى .الزواج فسخ عند النفقة بدفع الزوُج ُمُيلَز" للشريعة طبقاً أنه به وورد ؛تقريباً العبارات بنفس املغريب
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ك هي حالة ماليزيا اليت تعلـن أن       وتل. طابع عام  اإلعالن   ويف احلالة األخرية، يكون للتحفظ أو       )د(  
   ؛ "                                ودسـتور ماليزيـا االحتـادي             اإلسالمية                                     أحكام االتفاقية مع أحكام الشريعة      مرهون بعدم تعارض    "ها  اممنضا

 حالـة   وهي أيضاً . )٥٦( أخرى معينة من االتفاقية                                                      ذلك، ال تعترب ماليزيا نفسها ملزمة بأحكام مواد              إىل           وباإلضافة
العـام   اإلعالن    وُيمكن تصنيف   . )٥٧ (    دولة     لل              دستور اإلسالمي   ال               مرهون بأحكام   باكستان اليت ُتعلن أن انضمامها      

  .)٥٨(لتونس يف نفس هذه الفئة

سيما ذات الطبيعة العامة  عالنات املختلفة، الاإلكانت هذه التحفظات و إذا واملسألة برمتها هي معرفة ما  - ٦٢
صـرامة املوجـودة يف     املعايري األقل    إىل    لالتفاقية حصرياً  منها أو تلك اليت ختتزل االلتزامات املتعاقد عليها طبقاً        

ويبدو من املؤكد يف هذا الصدد أن التحفظات تكون . وهدفهاعالن اإل القانون الداخل، تتعارض مع جوهر اتفاقية
.  حمـدداً  كانت ال تستهدف حكمـاً     إذا   كانت ذات طبيعة عامة، أي     إذا   متعارضة مع جوهر اتفاقية ما وهدفها     

املعايري األقل صـرامة     إىل   جية االلتزامات املتعاقد عليها حصرياً    كذلك ال ينبغي للتحفظات أن ختتزل بطريقة منه       
اسبة اتفاقية فيينا والواقع، كما قال األمني العام لألمم املتحدة مبن. )٥٩(املوجودة يف القانون الداخل للدولة املتحفظة

  اإلنساين الـذي املقوم  ‘ن حقوق اإلنسان ليست هي أصغر قاسم مشترك بني األمم كافة بل هي              إ"،  ١٩٩٣لعام  
  .)٦٠(" أي خالصة القيم اليت نؤكد هبا جمتمعني أننا جمموعة بشرية واحدة‘ال ميكن االختصار منه

أخذنا كمقياس االعتراضات اليت أثريت بشأن هذه التحفظات، فال مفـر مـن              إذا   وعالوة على ذلك،    - ٦٣
دد الذي ال يقل عنه أمهية من االعتراضـات  مالحظة أن العدد الكبري من التحفظات بشأن اتفاقية املرأة يعادله الع      

ومع ذلك مل   . ، على األقل بالنسبة هلدف هذه الدراسة      على هذه التحفظات، وكذلك على حمتواها املتطابق أحياناً       
 أمام بدء نفاذ االتفاقيـة بينـها وبـني الدولـة            تعلن أي دولة تقدمت باعتراضات أن االعتراض يشكل عائقاً        

 شارةاإلما جيري االعتراض عليه هو الطبيعة العامة واملبهمة للتحفظات و فإن  من األحيان،  ويف كثري . )٦١(املتحفظة

                                                                                                                                                                           

 مال على والية للزوج تكون ال حبيث الزوج، إشراف بدون فسخه وعند لزواجا أثناء مباهلا التصرف يف التامة باحلرية الزوجة
 قضائي حكم مبوجب إال للزوجة ُيمنح ال الذي الطالق حبق يتعلق فيما االستنتاجات نفس إىل املغريب التحفظ وخيلص ؛"زوجته

  .١٨٩ الصفحة ،Recueil انظر للعراق، وبالنسبة ).١٩٢ الصفحة(
 وتقلد باملرياث يتعلق فيما الشريعة إىل املاليزية التحفظات مجيع وتشري .١٦و ٩و )أ(٥و) و(٢و) أ(١املواد  )٥٦(
 أيضاً وإمنا فحسب الداخلية القوانني - املاليزية للحكومة طبقاً - حتدده ال الذي الزواج لسن األدىن واحلد معينة دينية مناصب
  ).للرجل سنة ١٨و للمرأة سنة ١٦( اإلسالمية الشريعة

 .١٩٢ الصفحة ،Recueil انظر )٥٧(

 أن شأنه من االتفاقية هذه ملقتضيات طبقاً تشريعي أو تنظيمي قرار أي تتخذ لن أهنا تونس حكومة تعلن" )٥٨(
 .)١٩٤ الصفحة ،Recueil انظر( "التونسي الدستور من األول الفصل أحكام خيالف

 .١٩ الفقرة اإلنسان، حبقوق املعنية للجنة ٢٤ رقم العام التعليق انظر )٥٩(

  .٧ الصفحة ،)٢٧املالحظة أعاله، املذكور( ملصدرا نفس )٦٠(
 حبقوق االعتراف هو هدفها منا لتبادل االلتزامات بني الدول؛ وإصكاً االتفاقية تشكل ال اخلاصة، احلالة هذه يف )٦١(
 .التحفظ على ضةاملعتر والدولة املتحفظة الدولة بني قانونية آثار أو أمهية حتفظ على لالعتراض ليس وبالتايل .للنساء أي لألفراد،
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ثارة  إىل إأي مدى تشعر بالتزامها باالتفاقية، وهو ما يؤدي إىل حق ديين، على حنو ال ُتبني به الدولة املتحفظة        إىل  
وعالوة على ذلـك، تتعـارض هـذه    . فاقية لالتشكوك جادة بشأن مدى رغبة الدولة يف الوفاء بالتزاماهتا طبقاً      

التحفظات، بالنسبة للعديد من الدول املعترضة عليها، مع املبدأ العام فيما يتعلق بتطبيق املعاهدات والذي ال جيوز        
ويرى العديد من الدول . مبوجبه ألحد األطراف االحتجاج بأحكام تشريعه الداخلي للتنصل من التزاماته التعاقدية

  .)٦٢(باعتراضات أن هذه التحفظات تسهم يف تقويض أسس القانون الدويل التعاقدياليت تتقدم 

واحلقيقة أن مسألة التحفظات بشأن اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق مبركزها من منظور                  - ٦٤
على وجه اخلصوص مع سالم اإلالدين والتقاليد تثري املشكلة األساسية والعامة ملدى توافق حرية الدين أو املعتقد و   

تنا حل هذا التناقض األساسي يف         . )٦٣(حقوق املرأة   العتماده على بارامترات    طار هذه الدراسة، نظراً   إوليس يف نّي
ومع . متنوعة متصلة مبعتقدات عميقة وباعتبارات ثقافية ومتعلقة باهلوية بل وباستراتيجيات من العسري استبانتها            

 كما هو احلال يف سائر - نكار أن القانون الدويل حلقوق املرأة حقق إان، ال ميكن ذلك، فمن منظور حقوق اإلنس
 من العسري التشكيك فيه يف بداية هذه األلفية الثالثة عن طريق االحتجاج بعوائق  تقدماً- قطاعات حقوق اإلنسان 

منا فقط بقـدر عـدم      إكما قلنا، و  فالنسبوية الثقافية ليست غري متوافقة مع عاملية حقوق املرأة،          . ثقافية أو دينية  
وقبول عكس ذلك أمر حمفوف باملخاطر بالنسبة للمرأة ومبثابـة          . ضرارها بسالمة املرأة وكرامتها كذات بشرية     إ

كان الدفاع عن مجيع املمارسات الثقافية أو الدينية باسـم          ألنه عندئذ يصبح باإلم   . شرية مجعاء كارثة بالنسبة للب  
، فكما سنرى، هناك العديد من هذه       وأخرياً. ندما تكون ضارة بصحة املرأة أو حياهتا      حرية الدين، مبا يف ذلك ع     

 يف بلدان   ليها بطرق خمتلفة حسب السياقات الثقافية والدينية لكل بلد، وأحياناً         إاملمارسات؛ وهي ختتلف وُينظر     
، يف  املعتقد هي مفاهيم نسبية متاماًوهذا يعين أن الثقافة والدين وحرية الدين أو. تنتمي مع ذلك لنفس اجملال الديين

حني أن احترام احلياة والكرامة والسالمة وعدم التمييز، أو باختصار حقوق املرأة األساسية، هي مفاهيم ثابتة ميكن 
  .أن تقّرب بل وأن توّحد بني البشر بصرف النظرة عن اختالفاهتم

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   )ب(

طار األمم املتحدة من زاوية املمارسـات       إجرى تناول مسألة مركز املرأة من منظور الدين والتقاليد يف             - ٦٥
  .التقليدية الضارة بصحة النساء والبنات الصغريات ومن زاوية تعميم مفهوم العنف ضد املرأة

ومن الصحيح  . )٦٤(اً، كان اخلتان هو املقصود على وجه اخلصوص أو حصري         وفيما يتعلق بالزاوية األوىل     - ٦٦
أن العديد من هذه املمارسات الثقافية القائمة بشكل مباشر أو غري مباشر على الدين يتسم بطابع باثولوجي وأهنا                
                                                                                                                                                                           

 باحلقوق اخلاص الدويل للعهد بالنسبة نظر،ا .االتفاقية أنشأته جهاز باختصاص يتعلق فيما إال باملثل، املعاملة مبدأ هنا ينطبق وال
 ).١٧ الفقرة( اإلنسان حبقوق املعنية للجنة ٢٤ رقم العام التعليق والسياسية، املدنية

 .بعدها وما ١٩٥ الصفحة ،Recueil انظر )٦٢(

 .إسالمية بلدان من صادرة االعتراضات موضع التحفظات أغلبية انتك )٦٣(

 ١٤ رقم العامة التوصية )١٩٩٩( التاسعة دورهتا يف املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة اعتمدت )٦٤(
 .باخلتان اخلاصة
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وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت . تؤثر يف حقوق اإلنسان األساسية للمرأة مثل احلق يف احلياة والصحة والكرامة
األعراف والشرائع والعادات القدمية    : خلاص بوضع املرأة يف القانون اخلاص     ا) ٩- د (٨٤٣ القرار   ١٩٥٤يف عام   

وبناء على توصية من اللجنة املعنية باملرأة، اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي           . اليت متس كرامة املرأة اإلنسانية    
يع العادات اليت تنتـهك      على مج  القضاء تدرجيياً  إىل   يهدف)] ١٤- د( جيم   ٤٤٥القرار  [ بنفس هذا املعىن     قراراً

 اإلعالن   لكرامة اإلنسان وقدره على النحو املعلن يف امليثاق ويف         السالمة البدنية للمرأة، وتشكل بالتايل انتهاكاً     "
منظمة الصحة (وتثري املسألة املزيد من االهتمام منذ الثمانينات سواء على املستوى العاملي ". العاملي حلقوق اإلنسان

ويف األصل، ال يهم العنف ضد املرأة هـدف         . قليمياإلأو  ) صندوق األمم املتحدة للسكان   نيسيف و العاملية واليو 
أن عواقبه هي اليت تسمح بتناوله من زاوية املمارسات الضارة بصحة النساء واألطفال القائمة               إال   هذه الدراسة؛ 

  .على الدين أو املنسوبة له

اللجنة املعنية بالقـضاء  (لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  وهتتم اللجنة املنشأة مبوجب اتفاقية ا   - ٦٧
  ن تقـارير الـدول    باملمارسات التقليدية أو العرفية اليت تؤثر يف النساء واألطفال، ولو أ          ) على التمييز ضد املرأة   

يـد مـن   بيد أن اللجنـة مل تعتمـد العد  . )٦٥( يف هذا الصدديبدو سوى معلومات قليلة جداً     ال تتضمن على ما   
 بشأن ختان اإلناث والتوصية رقم      ١٤سيما التوصية العامة رقم      ، ال ١٩٩٠ من عام    اعتباراً إال   التوصيات العامة 

كراه والوفيات املرتبطة باملهر وختـان       يشمل على وجه اخلصوص الزواج باإل      بشأن العنف ضد املرأة الذي     ١٩
 اخلاصة باملساواة يف ٢١ اللجنة يف توصيتها العامة رقم ورأت. اإلناث والتفضيل الذي حيظى به األبناء من الذكور

الزواج والعالقات األسرية، أن الزواج املبكر ميكن أن تكون له آثار ضارة بالنسبة لـصحة النـساء والبنـات                   
  إىل)املرأة والصحة( من االتفاقية ١٢ اخلاصة باملادة ٢٤، أشارت اللجنة يف توصيتها العامة رقم وأخرياً. الصغريات

أن ممارسات ثقافية أو تقليدية معينة مثل تشويه األعضاء التناسلية ميكن أن تكون هلا آثار ضارة، بل ومميتة، بالنسبة 
  .لصحة املرأة

حدى الدراسات، يشكل العنف القاسم املشترك بني مجيع املمارسات التقليدية الضارة بـصحة              إل وطبقاً  - ٦٨
 بطريقة صرحية ملسألة العنف ضد املرأة مبا يف ذلك عندما يكون           ١٩٧٩م  وال تتصدى اتفاقية عا   . النساء واألطفال 

التوصيات العامة القدمية الصادرة     فإن   وعلى أي حال  .  عن ممارسات قائمة على الدين أو منسوبة له        العنف نامجاً 
ـ    عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ال تتصدى للعنف عندما يكون نامجاً                ات عرفيـة   عـن ممارس

  .)٦٦(أو دينية

 اليت اعُتمدت خالل الدورة احلادية ١٩سيما يف التوصية العامة رقم  جيايب فيما بعد، الوقد حدث تطور إ  - ٦٩
الذي ) العنف ضد املرأة (١٢وميثل هذا النص، الذي حيمل نفس عنوان التوصية رقم . ١٩٩٢عشرة للجنة يف عام 

                                                      

 وأوغندا السنغال يف سيما ال الصدد، هذا يف املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة ألنشطة بالنسبة )٦٥(
 تؤثر اليت العرفية أو التقليدية املمارسات عن العام األمني تقرير يف املذكورة املراجع انظر وترتانيا، أفريقيا وجنوب وزمبابوي وإثيوبيا
  ).١٤ الفقرة ،A/53/354( والبنت املرأة صحة على

 .املرأة ضد بالعنف املتعلقة ١٩٨٩ لعام ١٢ رقم العامة التوصية املثال سبيل على انظر )٦٦(
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ءة حقيقية التفاقية املرأة يف جمملها، على منوال ما فعلته اللجنة املعنيـة             عادة قرا إاعتمد قبل ذلك بأربع سنوات،      
  .وهو يوفر عناصر عديدة مثرية لالهتمام بالنسبة ملوضوع دراستنا.  من العهد٣حبقوق اإلنسان بالنسبة للمادة 

ج العنف القائم على اللجنة ُتدر فإن  من اتفاقية املرأة ال تذكر العنف صراحة،١وعلى الرغم من أن املادة   - ٧٠
اجلنس يف تعريف التمييز احملظور مبوجب هذه املادة، وكذلك مبوجب املعايري ذات الصلة ذات الطبيعة العرفية أو                 

وتسلم اللجنة عالوة على ذلك بأن العنف       . )٦٧(التقليدية املتعلقة حبقوق اإلنسان واليت تنسحب بالتايل على املرأة        
  ، بيد أن هذه األخرية تظل مـسؤولة يس بالضرورة من أفعال صادرة عن الدولة  ميكن أن ينبع من أفعال خاصة ول      

ويف مرحلة ثالثة، تعّمم    . )٦٨( معاقبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها   نتهاكات و االتتصرف باجلدية الواجبة ملنع     ما مل   
 دور منطـي يكـرس       للرجـل أو ذات    تابعـة  التقليدية اليت تعترب املرأة      املواقف"اللجنة العنف ضد املرأة ليشمل      

  .)٦٩("اإلكراهاملمارسات الشائعة اليت تنطوي على العنف أو 

عدد مهم من املمارسات التقليدية اليت  إىل شارهتا الصرحيةإوقد جتاوزت اللجنة النهج اجملرد والقطاعي يف   - ٧١
 ويف غالبية احلاالت، .تضر مبركز املرأة وال تضر فقط بصحتها كما كان احلال عليه يف الكثري من الصكوك السابقة

عادات يصعب الفصل بينها وبني الدين       إىل   الدين أو  إىل   كانت املمارسات املذكورة قائمة على الدين أو منسوبة       
رمها من املساواة يف التمتع حبقوق      وحت  ونفسياً سالمة املرأة جسدياً  ب تضر"وقد وصفتها اللجنة بأهنا     . مبعناه الواسع 

  عدم دفع، والوفيات بسببالقسريالزواج ويتعلق األمر ب". ، ومن ممارستها والعلم هبااإلنسان واحلريات األساسية
 من االتفاقية، تـصدت     ١٢ باملادة   وفيما يتعلق ). ١١الفقرة   (املهر، واهلجمات بإلقاء احلوامض، وختان اإلناث     

احلوامل وتشويه األعـضاء    القيود الغذائية املفروضة على     : اللجنة ألشكال العنف اليت تعرض صحة املرأة للخطر       
أو األوضاع الثقافية اليت تضع املرأة يف بيئة تنطوي على          ] ‘٢‘)ص(٢٤الفقرة  [ لإلناث وجرائم الشرف     التناسلية

جيايب الذي طرأ على املفاهيم اإلواألرجح أن التطور ). ٢٣الفقرة (االعتماد االقتصادي على الزوج : امكانية العنف
 إليـه   ذلك استمرار املمارسات الدينية والثقافية السلبية بشأن املرأة، يفسران ما ذهبت          املتعلقة حبقوق املرأة، وك   

أو الثقافيـة،   /املمارسات الدينية و   -  العنف -  التمييز: اللجنة من وجود ارتباط سبيب بني العناصر الثالثة لثالثية        
  .)٧٠(ويستلزمان بالتايل تدابري تتناسب مع هذا التطور

  ة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة          ّي اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعني      والواقع أن هنج    - ٧٢
مكان يف مركز املرأة، دون أن يكون باإلمتكامالن ألن العديد من املمارسات واملعايري ذات األصل الديين اليت تؤثر 

كزها من منظور الدين والتقاليد،  بأهنا شكل من العنف ضد املرأة، تضر مبر-  على األقل بطريقة مباشرة - وصفها 

                                                      

 واحلق احلياة يف احلق :الدراسة هذه موضوع هتم معينة وحريات حقوقاً اللجنة وتتناول .٧و ٦ الفقرتني انظر )٦٧(
 . واحلق يف املساواة داخل األسرةاملهينة، أو الالإنسانية أو القاسية املعاملة ضروب ولسائر للتعذيب اخلضوع عدم يف

 .٩ الفقرة انظر )٦٨(

  ).ج(١٠و ٥و )و(٢ املواد إىل الصدد هذا يف تشري اللجنة وكانت .املؤلف عمل من هو عينةم عبارات إبراز )٦٩(

 املذكورة ١٩ رقم العامة التوصية سيما ال املرأة، ضد التمييز على بالقضاء املعنية للجنة احملددة التوصيات انظر )٧٠(
 .الدراسة هذه من الثالث واجلزء ،٢٤ الفقرة ،آنفاً
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وهذه هي حالة تعدد الزوجات أو التمييز فيما يتعلق املرياث أو           . كما سنرى يف اجلزء الوقائعي من هذه الدراسة       
 للّجنة، املتعلقة باملساواة يف الزواج والعالقـات        ٢١وتأخذ التوصية العامة رقم     . ممارسات معينة مرتبطة بالزواج   

تعترف بأمهية الثقافة والتقاليد يف تشكيل تفكري       اتفاقية املرأة   " أن  ب يف احلسبان عندما تؤكد على       األسرية، هذا اجلان  
 إىل  وتتناول اللجنة، وهي تـشري    . )٧١(" األساسية هاالرجل واملرأة وسلوكهما ودورمها اهلام يف تقييد ممارسة املرأة حلقوق         

) ٧الفقـرة   (، ضروب التمييز فيما يتعلق بالشهادة       ١٦ و ١٥ و ٩ و ٥سيما املواد    أحكام معنية من االتفاقية وال    
 عادة الزواج قسراً والزواج أو إ)٧٢()١٤الفقرة (وتعدد الزوجات ) ٩الفقرة (قامة القيود املتعلقة باختيار مكان اإلو

ـ تقريـر حياهتـا اإل    وحـق املـرأة يف      ) ١٧الفقرة  (واملسؤولية األسرية   ) ١٦الفقرة(مقابل املال أو املزايا        ةجنابي
وضروب التمييز وعدم املساواة فيما يتعلق بامللكية أو عند فسخ          ) ٢٤الفقرة  (واختيار اسم العائلة    ) ٢١الفقرة  (

وضروب التمييز مقارنة بالرجل فيما يتعلق باملرياث يف حالة ) ٣٣ و٢٨الفقرتان (الزواج أو املعاشرة حبكم الواقع 
ج املبكر الذي يؤثر بشكل سليب على التـوازن الشخـصي            والزوا )٧٣()٣٥ و ٣٤الفقرتان  (وفاة الزوج أو األب     

  ).٣٧الفقرة (للمرأة وأسرهتا وعلى فرص حصوهلا على العمل 

   اتفاقية حقوق الطفل- ٢

 حلماية مركز  أساسياً صكا١٩٨٩ًنوفمرب / تشرين الثاين٢٠تشكل اتفاقية حقوق الطفل اليت اعتمدت يف   - ٧٣
 وتنقسم تدابري احلماية املنصوص عليها يف االتفاقية يف هذا الصدد         . ية الضارة زاء املمارسات الثقافية والدين   البنت إ 

  :فئتنيإىل 

سبل احلماية ذات الطبيعة العامة واليت ميكن أن يكون هلا مع ذلك آثار بالنسبة جلوانب معينة من   )أ(  
ق يف التسجيل منـذ والدتـه       واحل) ٦املادة  (واحلق يف احلياة    ) ١املادة  (وينطبق ذلك على تعريف الطفل      . املسألة

  القتصادي واجلنسي علـى وجـه اخلـصوص       واحلماية من االستغالل ا   ) ٢٤املادة  (واحلق يف الصحة    ) ٧املادة  (
واحلماية من التعذيب ومن ضروب املعاملة القاسـية أو         ) ١٩املادة  (واحلماية من العنف    ) ٣٦ و ٣٤ و ٣٢املواد  (

وتتناول مجيع هذه األحكام مواقف تتعلـق مبركـز         ). ١٤املادة  (ة الدين   وحري) ٣٧املادة  (الالإنسانية أو املهينة    
وهذا هو احلال بالنسبة للـزواج      : البنات الصغريات من منظور الدين والتقاليد وتوفر هلن احلماية يف هذا الصدد           
  خل؛ها، إدم ارتدائدين ما أو ع إىل املبكر وقتل األطفال وتشويه األعضاء التناسلية وحرية ارتداء مالبس مميزة تشري

سبل احلماية املباشرة بدرجة أكرب واليت ميكن أن تنطبق بشكل خاص علـى مركـز البنـات                   )ب(  
، كافة التدابري الفعالة    ٢٤ من املادة    ٣وهكذا تتخذ الدول، مبوجب الفقرة      . الصغريات من منظور الدين والتقاليد    

                                                      

 .٢١ رقم التوصية من ٣ الفقرة )٧١(

 قدرها حق معينة ممارسات تقدير تعترض اليت الصعوبات للجنة ٢١ رقم التوصية من ١٤ الفقرة جتسد )٧٢(
 فخمال للتقاليد احتراماً ماإو عقيدة عن ماإ" عديدة دول يف ُيمارس الذي الزوجات تعدد أن إىل اللجنة وتشري .بشأهنا والتصرف

 ،تعوهلم من وعلى عليها خطرية ومالية عاطفية نتائج له تكون وقد تكفله، عديدة تريدسا كانت نوإ ،بالرجل املساواة يف املرأة قحل
 ).املؤلف عمل من هو معينة عبارات برازإ( "وحظره بل الزواج من الشكل هذا عن الثين معه ينبغي الذي احلد إىل

  ).٣٤ الفقرة( )٣٤-د( دال ٨٨٤ واالجتماعية االقتصادية اللجنة قرار إىل اخلصوص وجه على اللجنة تشري )٧٣(
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 من والية جلنة وتشكل هذه املمارسات جزءاً. بصحة الطفلاملناسبة بغية القضاء على املمارسات التقليدية الضارة 
سيما البنات الصغريات، ويرجـع العديـد مـن هـذه            حقوق الطفل بطبيعة احلال عندما تؤثر يف األطفال وال        

  .)٧٤(تقاليد وعادات قائمة على تفسري ثقايف وسلفي للدين إىل املمارسات، كما سنرى،

ومع ذلك فقد كانت، مثلها مثل اتفاقية املرأة، موضع . )٧٥(يباًلعامل تقروقد صّدق على االتفاقية كل دول ا  - ٧٤
مـا ذات طبيعـة   إوالتحفظات هي  . عالنات التفسريية القائمة على االعتبارات الدينية     اإلالعديد من التحفظات و   

 احملظور يف   ما تتعلق بأحكام منها على وجه اخلصوص األحكام اخلاصة حبرية الضمري والدين، والتبين            إ؛ و )٧٦(عامة
وكان العديد من هـذه التحفظـات   . )٧٧(، وتنظيم األسرة، ونقل اجلنسية عن طريق األم وحقوق الوراثة       اإلسالم

موضع اعتراضات تعيب عليها تعارضها مع جوهر االتفاقية وهدفها وكذلك مع املبادئ املنصوص عليها يف اتفاقية 
  .)٧٨( عن حق املعاهدات يف هذا املوضوع١٩٦٩فيينا لعام 

   النصوص والصكوك واآلليات احملددة األخرى- ٣

 كـانون   ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٠٤القرار  (عالن اجلمعية العامة بشأن القضاء على العنف ضد املرأة          يشمل إ   - ٧٥
يفهم بالعنف ضد املرأة أنه     : "حبق ممارسات تقليدية معينة ضمن أشكال العنف ضد املرأة        ) ١٩٩٣ديسمرب  /األول

  :ال ال على سبيل احلصر، ما يلييشمل، على سبيل املث

العنف املتصل  [...] طار األسرة، مبا يف ذلك      إالعنف البدين واجلنسي والنفسي الذي حيدث يف          )أ(  
وكما تالحظ املقررة   ). ٢املادة  ..." ( وختان اإلناث وغريه من املمارسات التقليدية املؤذية للمرأة       [...] باملهر،  

العنف الذي ميارس ضد املرأة هو من " فإن قليدية اليت تؤثر يف صحة النساء واألطفالاخلاصة املعنية باملمارسات الت
  ).٥١، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1995" (اآلليات احلامسة اليت جترب املرأة على اخلضوع للرجل

                                                      

 معينة أفريقية بلدان يف البنات ختان ذلك يف مبا املمارسات من العديد استمرار من قلقها عن اللجنة أعربت )٧٤(
  ).٤٣ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/2000/17( واليمن وتشاد وغينيا بنن منها

 املتحدة الواليات عليها تصدق ومل .بلداً ١٩١ تضم االتفاقية كانت ،١٩٩٩ ديسمرب/األول كانون ٣١ حىت )٧٥(
  .وحدمها والصومال

 وسوريا وُعمان وموريتانيا يرانإو السالم دار وبروين السعودية العربية اململكة عالناتإو حتفظات سيما ال )٧٦(
 الصفحة عشر، احلادي الفصل إىل األول الفصل األول، اجمللد ،العام األمني لدى املودعة األطراف املتعددة املعاهدات انظر وقطر؛
  .يليها وما ٢٣٨

 الرسويل والكرسي وُعمان واملغرب لديفاوم والعراق املتحدة العربية ماراتاإلو اجلزائر حتفظات سيما ال )٧٧(
  .بعدها وما ٢٣٨ الصفحة ،Recueil انظر .وتونس

 فطبقاً .الصدد هذا يف كثرياً تفيد ال فيينا اتفاقية أن واحلقيقة .بعدها وما ٢٤٨ الصفحة ،Recueil انظر )٧٨(
 موضوع لتحقيق ضرورياً تطبيقها ُيعترب أحكام من ينال كان إذا وهدفها املعاهدة موضوع مع متفق غري ما حتفظ يكون ها،ألحكام
 .وهدفها املعاهدة
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لعنف، ن كان جماله أعّم، مبدى انتشار ا      ملؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، وإ    ويف نفس هذا االجتاه، يعترف ا       - ٧٦
 أشكال العنف القائم    فإن"،  ١٩٩٣عالن وبرنامج عمل فيينا لعام      إل وطبقاً. سيما املمارسات الثقافية الضارة    وال

مبا يف ذلك تلك الناشئة عن التحيز الثقايف والتطرف الديين، منافية لكرامة اإلنسان وقدره [...] على أساس اجلنس 
). ٤٨ و٣٨ والفصل الثاين الفقرتان ١٨، الفصل األول الفقرة A/CONF.157/24 (Part I)" (ب القضاء عليهاجيو

) سيما قتل البنات الصغريات    وال(وقد أكد املؤمتر على أمهية القضاء على املمارسات التقليدية أو العرفية الضارة             
  .وأوصى الدول باختاذ تدابري فعالة ملكافحتها

 للعنف ضد املرأة يـشمل املمارسـات   تعريفاً) ١٩٩٥يجني، ب(وباملثل، حدد املؤمتر العاملي املعين باملرأة    - ٧٧
التقليدية الضارة مثل العنف املرتبط باملهر وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث وقتل البنات الصغريات وانتقاء جنس            

واب عندما ويف نفس هذا االجتاه، حالف املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة الص. )٧٩(املولود قبل والدته
ـ [ال ميكن التغاضـي عـن   "الحظت، معتربة العديد من هذه املمارسات من ضروب العنف ضد املرأة، أنه           ذه ه

  ،E/CN.4/1995/42" (أو تربيرها حبجة التقاليد أو الثقافـة أو االمتثـال لألعـراف االجتماعيـة             ] املمارسات
خصوصية حقوق اإلنسان من زاوية مسألة  -  يةومن شأن ذلك أن يوضح جبالء النقاش املتعلق بعامل). ١٤٤الفقرة 

ونتيجة لذلك، ال ميكن للدول أن متتنع عن الوفاء بالتزاماهتا بالقضاء على مجيع أشكال العنف               . العنف ضد املرأة  
 باالحتجاج بالعادات أو التقاليد     -  مبا يف ذلك ممارسات ثقافية معينة سواء كانت أصوهلا دينية أم ال              - ضد املرأة   

  ).١٠٢ و١٠١، الفقرتان E/CN.4/1996/53(دين أو ال

طار اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات أنشئ فريق عامل معين باملمارسات التقليدية الـيت               ويف إ   - ٧٨
قليميتان حول هذا املوضوع يف بوركينا فاسو يف        إ، وُعقدت حلقتان دراسيتان     )٨٠(تؤثر يف صحة النساء واألطفال    

طار اللجنة الفرعية مت تكليف مقررة      إ، ففي   وأخرياً. )٨١( على التوايل  ١٩٩٤ سري النكا يف عام       ويف ١٩٩١عام  
  . )٨٢(خاصة معنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر على صحة النساء واألطفال هبذه املسألة على وجه اخلصوص

 استمرار ممارسات تقليدية أو زاءإوقد أعربت جلان وهيئات أخرى عديدة معنية حبقوق اإلنسان عن قلقها   - ٧٩
وتلك هي على وجه اخلصوص حالة اللجنة املعنية حبقوق         . ثقافية ضارة وخاصة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث      

                                                      

 وتلتزم ).١١٣ الصفحة الثاين، املرفق ،١ القرار األول، الفصل( باملرأة املعين الرابع العاملي املؤمتر تقرير انظر )٧٩(
 اخلصوص وجه على املقصود هو لإلناث التناسلية األعضاء تشويه أن ولو للعنف، الواسع املفهوم هذا بنفس املرأة مركز جلنة

)E/1998/27 و E/CN.6/ 1998/12.( 

 ١٩٨٦ عـام  يف اإلنـسان  حبقـوق  املعنيـة  اللجنـة  إىل العامـل  الفريـق  هـذا  من املقدم التقرير انظر )٨٠(
)E/CN.4/1986/42.( 

 أساس على الفرعية اللجنة عمل خطة أيضاً انظر ؛E/CN.4/Sub.2/1994/10و E/CN.4/Sub.2/1991/48 انظر )٨١(
 هاتان تناولتها اليت التقليدية باملمارسات يتعلق وفيما ).Corr.1و E/CN.4/Sub.2/1994/10/Add.1( الدراسيتني احللقتني هاتني

   .بعدها وما ٢٧ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/1999/14 انظر الدراسيتان، احللقتان
 األمني من تقرير ،"والبنت املرأة صحة على تؤثر اليت العرفية أو التقليدية املمارسات" انظر املسألة، هلذه بالنسبة )٨٢(

  ).٢٣ الفقرة ،A/53/354( العام
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 وختان اإلناث   - ، يتأصل العديد من هذه املمارسات التقليدية        مجاالًإو. )٨٣(اإلنسان بالنسبة لبلدان أفريقية معينة    
ثارة مسألة عدم توافقها إكل قوي يف ثقافات شعوب معينة وتقاليدها، وليس من اليسري  بش- هو أحد أهم أمثلتها 

فبعض املمارسات قـد تـصدم      ).  وما بعدها  ٢١، الفقرة   E/CN.4/Sub.2/1999/14(مع احترام حقوق اإلنسان     
 ضرورية بالنـسبة    جمتمعات معينة بل واملفهوم العاملي نفسه حلقوق اإلنسان، يف حني قد تبدو مبثابة قيم أخالقية              

ظهار أضرار ممارسات   إجراء يف هذا الصدد،     إوبالتايل فمن األمور األساسية لنجاح أي       . جملتمعات تقليدية أخرى  
معينة على صحة النساء واألطفال وعدم توافقها مع العديد من الصكوك اخلاصة حبقوق اإلنـسان، مـع جتنـب     

 الثقايف، ناهيك عن الديين، أو بشأن قيم قد تبدو غريبة أو اخلوض، يف الوقت نفسه، يف جدل بشأن سالمة أساسها
  .)٨٤(قد تنطوي على خطر االصطدام بالقيم السائدة يف اجملتمعات التقليدية

   التجربة اإلقليمية-  جيم

حتسني وتطوير صكوك قانونية خاصة مبـسألة        إىل   طار األفريقي يف املقام األول جهود ترمي      اإلُبذلت يف     - ٨٠
  . من منظور التقاليد الثقافية الضارةمركز املرأة

  امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل  - ١

 الذي اعتمده املؤمتر السادس والعشرون لرؤساء الـدول         امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل    يتضمن    - ٨١
الصغريات من منظور  يف أديس أبابا العديد من األحكام اليت حتمي مركز البنات ١٩٩٠ هيولي/واحلكومات يف متوز

وكافة أشكال كافة أشكال التعذيب، أو املعاملة غري اإلنسانية أو املهينة،      " حتمي األطفال من     ١٦فاملادة  . التقاليد
  ...". ، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسيمهال أو املعاملة السيئةاإل، أو اإليذاء البدين أو العقلي

احلماية من املمارسات   " املعنونة   ٢١فاملادة  .  موضوع هذه الدراسة    للمسألة  خاصاً ويويل امليثاق اهتماماً    - ٨٢
شـارة فقـط، للعـادات      اإلن يكن على سـبيل      تتصدى على وجه اخلصوص، وإ    " الضارةاالجتماعية والثقافية   

وجيب على الدول أن ". وتطوره ه ومنوتهرفاهية الطفل وكرامب تضر اليت السلبيةاالجتماعية والثقافية "واملمارسات 
، )]أ(١الفقرة  " [رة بصحة الطفل وحياته   العادات واملمارسات الضا  "تتخذ التدابري املناسبة من أجل القضاء على        

نظر الفصل الثاين ا(ت الشائعة يف القارة األفريقية من قبيل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وغري ذلك من املمارسا
وص للحماية من زواج األطفال املبكر وحظر الوعد بتزويج         وال يكتفي امليثاق بالتصدي على وجه اخلص      ). أدناه

                                                      

 .٤٤و ٤٣ الفقرتان ،E/CN.4/Sub.2/2000/17 انظر وترتانيا، ليسوتو سيما ال )٨٣(

 وهكذا، .املرأة بصحة ضارة معينة ملمارسات القانوين للجانب تتصدى أن احملاكم على كان احلاالت، بعض يف )٨٤(
 وابنتيها أم بشأن صدر البالد من بالطرد سابقاً حكماً يلغي ،١٩٩٦ أبريل/نيسان ٥ يف ،حكماً ليون يف اإلدارية احملكمة أصدرت
 مهددتني البنتني هاتني أن بسبب وذلك حق، وجه دون الفرنسية األراضي يف ويتواجدن الغينية اجلنسية حيملن اللوايت الصغريتني
  معاملة بأهنا اخلتان شعرية توصيف أساس على حكمها احملكمة أصدرت وقد .غينيا إىل عودهتما لدى ختان لعملية باخلضوع

  التعذيب ملناهضة أوروبا جملس واتفاقية اإلنسان حقوق حلماية األوروبية االتفاقية يف الوارد باملعىن ومهينة إنسانية ال
   Conseil de l’Europe, Recommandation 1371 (1998), document 8041 «Mauvais traitements infligés auxانظر(

enfants». املوقع أيضاً انظر www.senat.fr/rap/r98-436/r98-43630.html(. 
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 مبا يف ذلـك     - إجراءات فعالة   " :منا يبني سبل وأساليب وضع هذه احلماية موضع التنفيذ        إالفتيات الصغريات، و  
"  تسجيل كافة الزجيات يف سجل رمسـي       وفرض سنة،   ١٨ لتحديد احلد األدىن لسن الزواج ليكون        - التشريعات  

لعادات واملمارسات اليت   ل"منا يتصدى بشكل عام     إ، ال يقتصر امليثاق على هذه املمارسات، و       وأخرياً). ٢الفقرة  (
ومع ذلك، يؤكد امليثاق    )]. ب(١الفقرة  " [ آخر سببتنطوي على متييز بالنسبة للطفل على أساس اجلنس أو أي           

 بروح التسامح   (...)قافية األفريقية   القيم الث "يف العديد من أحكامه، يف ظل روح من التوافق، على حفظ وتعزيز             
أن مصادر إهلامه ال تقتصر فقط على الصكوك الدوليـة           إىل   كما يشري )]. د(٣١الفقرة  ..." [ واحلوار والتشاور 

  ئر صـكوك األمـم املتحـدة، وامليثـاق        عالن العاملي، واتفاقية حقوق الطفل، وسـا      اإل(قليمية ذات الصلة    اإلو
  ).٤٦املادة " (رث التقليدي والثقايف األفريقياإلقيم  "ضاًمنا تشمل أيإو...)  األفريقي

 مشروع الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان والـشعوب           - ٢
  واخلاص حبقوق املرأة يف أفريقيا

 إىل ١٩٩٩نوفمرب /يرجع اعتماد اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب هلذا املشروع يف تشرين الثاين  - ٨٣
فهذا األخري  . )٨٥( فيما يتعلق بتوفري ضمانات احلماية للمرأة      ١٩٨١ لوحظ من عدم كفاية امليثاق األفريقي لعام         ما

تسهر على القضاء على مجيع ضروب التمييز ضد املرأة وأن تضمن احلماية            "يكتفي بتوصية الدول األطراف بأن      
  وعلى هذا فهـو ). ٣، الفقرة ١٨ادة امل" (الدوليةعالنات واالتفاقيات اإلما تنص عليه بحلقوق املرأة والطفل حس 

وفيما يتعلق . سيما املمارسات التقليدية الضارة مبركزها ال يأخذ يف احلسبان املشاكل اخلاصة باملرأة األفريقية، وال
ـ                ضي مبوضوع الدراسة الراهنة، مييز مشروع الربوتوكول على ما يبدو بني القيم األفريقية االجيابية والسلبية، ويق

سهام املرأة، باملساواة مع الرجل، يف محاية التقاليد اليت حتترم حقوق املرأة والقائمة علـى مبـادئ املـساواة                   إب"
 منه بالقـضاء بكـل الطـرق علـى          ٥ويقضي الربوتوكول يف املادة     ). ٢املادة" (والكرامة والعدل والدميقراطية  

أو النفسية للنساء والبنات الصغريات واليت تتعارض /البدنية وأو التقليدية اليت تضر بالسالمة /املمارسات الثقافية و
وهذا احلكم مهم من ). .خلإالتغذية باإلكراه واخلتان وتشويه األعضاء التناسلية (مع املعايري الدولية املتعارف عليها 

ليها إليت يشري    على مبادئ عاملية حقوق املرأة حسبما تنص عليه الصكوك العديدة ا           نه يعيد التأكيد ضمناً   حيث إ 
  .)٨٦(الربوتوكول نفسه يف ديباجته

                                                      

 Mutoy Mubiala «Le projet de protocole à la Charte africaine des droits de الصدد هذا يف انظر )٨٥(

l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique», Human rights. Special issue on women’s rights. 

Spring 2000, Haut-Commissariat aux droits de l'homme, p. 23. الوحدة ملنظمة وثيقة يف النهائية للصيغة الكامل النص ويرد 
  .(CAB/LEG/66.6, 13 septembre 2000) األفريقية

 الصكوك واىل ...) ١٩٦٦ عهدا املرأة، اتفاقية( امللزمة الدولية الصكوك إىل سواء حد على الربوتوكول يشري )٨٦(
 البيئة بشأن املتحدة األمم مؤمترات اعتمدهتا اليت العمل خطط :املرأة مركز حتسني إىل هتدف حمددة تدابري باعتماد توصي اليت

 املصدر، نفس ،Mubiala انظر ).١٩٩٥( املرأة وبشأن ؛)١٩٩٤( السكان وبشأن ؛)١٩٩٣( اإلنسان حقوق وبشأن ؛)١٩٩٢(
   .٢٥ الصفحة
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وهو يسلم حبق املرأة املتزوجة يف . وينص مشروع الربوتوكول على حظر الزواج القسري وتعدد الزوجات  - ٨٤
 وهو يسلم أيضاً). ٧املادة (دارهتا، وكذلك باملساواة بني الزوجني يف حالة املمتلكات املشتركة إاقتناء املمتلكات و

واة يف احلقوق فيما يتعلق باألطفال خالل الزواج أو عند فسخه والذي جيب أن جيري مبوجب حكم قضائي، باملسا
وحيظر مشروع الربوتوكول العنف ضد املرأة ). ٨املادة  (رادة الزوج حصراًإوهو بالتايل حيظر الطالق القائم على     

. جنابية وحبقها يف اختيار وسائل منع احلمـل اإلا  وهو يسلم حبق املرأة يف تقرير حياهت      ). ١٣املادة  (ويوصي بقمعه   
وينص كذلك على حظر املعامالت غري اإلنسانية أو املهينة أو املذلّة لألرامل ويسلم حبقهن يف وراثـة ممتلكـات                   

، يوصي املشروع الدول باختاذ تدابري تشجيعية مبا يف ذلك احلق يف التعليم وحمو أمية               وأخرياً). ٩املادة  (أزواجهن  
 النماذج النمطية اليت تؤدي  إىل   شارةإزالة كل   إسيما   نساء والقضاء على ضروب التمييز فيما يتعلق بالتعليم وال        ال

  .استمرار هذا التمييز يف الكتب املدرسية والربامج الدراسيةإىل 

ة تشيع ذا اعُتمد فسوف يسّد الثغرات املعيارية القائمة يف قارإومشروع الربوتوكول طموح بشكل عام، و  - ٨٥
 يف جمال وضع املعايري منذ  كبرياً ويف عامل حقق تقدماً   ) نظر الفصل الثاين  ا(ضارة باملرأة   فيها املمارسات التقليدية ال   

  .١٩٩٥ ومؤمتر بيجني العاملي املعين حبقوق املرأة لعام ١٩٩٣ حبقوق اإلنسان لعام املعينانعقاد مؤمتر فيينا العاملي 

 القانونية حلرية الدين أو العقيدة وملركز املرأة من منظور الـدين والتقاليـد              سة اجلوانب اوتسمح لنا در    - ٨٦
.  يف فاعليتهالزامية أو املتفاوتة جداًاإلباستبانة مدى االهتمام الذي يوليه هلذه املسألة العديد من الصكوك القانونية 

ـ أتلفة وويتصدى للمسألة صكوك وآليات وهيئات دولية شديدة التشتت، وذلك من زوايا خم  ن متكاملـة  ون تك
  .بالنسبة لتخصصاهتا أو والياهتا

سيما العنف ضد املرأة     ويف كثري من األحيان، تكون الزاوية الدقيقة للممارسات الباثولوجية الضارة وال            - ٨٧
تشويه  فإن   وعلى أي حال  . طار قانوين إهي أفضل طريقة مباشرة تسمح هلذا الصكوك واآلليات بوضع املسألة يف            

سهام العاملي التفاقية املرأة     فإن اإل  وبالتايل.  كمثال يف هذا الصدد    ضاء التناسلية لإلناث هو الذي ُيذكر غالباً      األع
ن العديد من احلقوق املؤكدة متس بـشكل        إسهام كبري من حيث     إواللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        

وعـالوة علـى   .  التمييز القائمة على الدين أو املنسوبة له مباشر، يف ثقافات معينة على األقل، عالقاهتا بضروب       
املمارسـات العرفيـة أو      إىل   العديد من هذه الصكوك، مبا يف ذلك اتفاقية املرأة، تشري بدرجة أكـرب             فإن   ذلك،

ت يتسم هبا التمييز بني هذا األخري والعادا      اليت  ذا تغاضينا عن الصعوبة     إو. الدين بشكل خاص   إىل   التقليدية وليس 
، أن ينحصر العمل اإلرادي الذي تضطلع به الدول واجملتمـع           والثقافة بشكل عام فمن الضروري، كما قلنا آنفاً       

الدويل عند مستوى املمارسات الثقافية القائمة على الدين أو املنسوبة له بغية تغيريها لكي تتفق مع الصكوك ذات 
أن التأثري يف هذه املمارسات واملعايري والقيم يتطلب يف املقـام           بيد  . الصلة اخلاصة حبقوق املرأة واملتعلقة باملسألة     

  وذلـك . ديان والثقافات يف العامل   األول فهمها واستيعاب أمهيتها الوقائعية وقياس مدى انتشارها عرب خمتلف األ          
  .عمله يف الفصل الثاين أدناه إىل ما سنسعى

  ين والتقاليد اجلوانب الوقائعية ملركز املرأة من منظور الد-  ثانياً
:  إىل شيء من الدقة    بيد أن األمر حيتاج هنا    . يغطي نطاق دراستنا من حيث املبدأ مجيع األديان والعقائد          - ٨٨
طـار األمـم    إسيما يف    ذا كنا لن نأخذ العامل الثقايف وُبعد حقوق اإلنسان وخربة هيئات حقوق اإلنسان، ال             فإ
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 أو  -  معينـة    أديانـاً  فـإن    املصداقية العلمية للمصادر املستخدمة،    منا سنراعي أيضاً  إاملتحدة، فقط يف االعتبار و    
ومـن  .  ستكون بالضرورة يف وضع أفضل من غريها       - باألحرى ممارسات معينة قائمة على الدين أو منسوبة له          

 إليه طالق أن ينظراإلأو ثقافية دون أخرى ال ينبغي على /ذكر دين دون آخر أو ممارسة دينية و        فإن   ناحية أخرى 
وألن األديـان والعقائـد     . صدار حكم بشأن مدى مشروعية الدين أو العقيـدة        إعلى أنه يعين اختاذ موقف أو       

 هنا كلها معنية وتستحق بالتايل احترامـاً      إ من حياتنا ف    أساسياً والروحانيات هي جزء من ضمري الفرد ومتثل جزءاً       
  . ومعاملة متساوية متاماًكامالً

.  متعدد اجلوانب  قي للممارسات التمييزية ضد املرأة يف األديان املختلفة منهجاً        ويتطلب فهم املعىن احلقي     - ٨٩
ن مل يكن هلا جـذور      إفبادئ ذي بدء، ينبغي البحث عن اجلذور النصّية هلذه املمارسات، أو جذورها التارخيية              

ن كان  إرسة مع السعي،    نصية، بالنسبة للدين الذي أفرزها، وبعد ذلك جيري التحقق من احلالة الراهنة هلذه املما             
  .بيان دور السياق االجتماعي الثقايف يف تفاقم مثل هذه املواقف التمييزية أو هتميشها إىل ،ذلك ممكناً

 بيد أن بلداناً.  للبلدان والقاراتوتتفاوت املمارسات والتقاليد الثقافية أو الدينية املتعلقة مبركز املرأة تبعاً   - ٩٠
 البلدان معروفة أكثر من غريها مبمارسات معينة؛ وتلك هي على سبيل املثال حالـة       معينة أو جمموعات معينة من    

ويف . تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف أفريقيا جنوب الصحراء أو املمارسات التقليدية املرتبطة بالزواج يف آسيا
 تقاليد ثقافية ودينية خمتلفـة      املقابل توجد ممارسات معينة مرتبطة خطأ بدين أو ثقافة بشكل عام يف بلدان ذات             

  . على أساس عالقتها حبقوق املرأةولكن يف مجيع األحوال ينبغي أن يكون التمييز بينها قائماً. جداً

   استمرار النماذج النمطية الثقافية الضارة باملرأة- ألف 

   بعض االعتبارات العامة- ١

 اخلصائص الثقافية لتربير التأخر املـسجل يف        أو/حتتج دول عديدة وقطاعات كاملة من اجملتمع بالدين و          - ٩١
أن  إىل  وتشري اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أيضاً         .)٨٧(وضع املرأة بالنسبة لتطور اجملتمع بشكل عام      

  .)٨٨(عوامل اجتماعية ثقافية تنتشر بدرجات متفاوتة يف مجيع الدول إىل التصورات النمطية للمرأة املنسوبة

زالت ُتسند لدور املرأة التقليدي كأم  ن ناحية أخرى، فمن شأن استمرار الثقافة األبوية واألمهية اليت ماوم  - ٩٢
. وزوجة مكلفة بتعليم األطفال ودور األب كعائل لألسرة أن يضفي شرعية على النماذج النمطية السائدة ويعززها

وهكذا ظهـرت يف    . )٨٩(ألمناط السلوك األبوي هذه   وتتعرض غالبية الثقافات، مبا يف ذلك يف البلدان الصناعية،          

                                                      

 اجلزائر من املقدم التقرير يف النظر ،)A/54/38/Rev.1( املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر )٨٧(
  ).١٢١و ١١٢ الفقرتان( قريغيزستان من املقدم والتقرير ؛)٧٣ إىل ٧١ الفقرات(

 ).١٢٩ الصفحة ،HRI/GEN/1/Rev.3( ٣ رقم العامة التوصية )٨٨(

 اللجنة تقول كما - وينطوي االهتمام يثري اآليرلندي، الدستور من ٤١ املادة من ٢ الفقرة وهو املذكور، املثال )٨٩(
 ،املرتلية احلياة يف دور من تؤديه مبا ة،املرأ أن تدرك فالدولة" :املرأة بشأن التقليدية املواقف إدامة خطر على - اإلنسان حبقوق املعنية
 جتنب لكي جهدها قصارى تبذل أن الدولة على يتوجب وعليه، .العام الصاحل لتحقيق عنه االستغناء ميكن ال للدولة دعماً تقدم
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 عديدة، حىت الـدول الـيت       واألمر ميس دوالً  . )٩٠(العديد من احلضارات إيديولوجية حقيقية تنادي بتفوق الرجل       
، وذلـك   )٩٢( أو الدول اليت تعلن أهنا علمانيـة       )٩١(حد بعيد املساواة حبكم القانون بني الرجل واملرأة        إىل   تكرس

  . وعن مدى تطورها)٩٣(التنوع العرقي والديين لسكاهنابصرف النظر عن 

 آليات اجتماعيـة   إىل إجيادويؤدي التفسري اخلاطئ للدين وتسخريه يف غري أغراضه بل وحىت التالعب به            - ٩٣
 من أبسط احلقوق األساسية مثل حرية املرور والسفر دون تصريح مـن             للسيطرة على مركز املرأة حترمها أحياناً     

 أو  ب رفقاء أو زمالء مـن اجلـنس اآلخـر         راسة يف مدارس خمتلطة وليست منفصلة، والعيش جبان       الزوج، والد 
 يف دوائر احلياة العامة، مبا يف ذلك الدين، بل وغائبـة             ناقصاً ومما يفاقم هذه اآللية أن املرأة ممثلة متثيالً       . خمالطتهم
.  الضارة باملرأة هي يف غالبية األديان من صنع الرجلنكار أن التفسريات اخلاطئة إىل إوال سبيل.  منها متاماً أحياناً

 باملرأة بال شك لو أن النساء كّن قد شاركن           أن ضروب التمييز كانت ستكون أقل ضرراً       ويبدو من املرجح متاماً   
 من التمييز كانت قد استمرت رغم ذلك فرمبا كانـت           الرجال يف هذا العمل التفسريي، وأنه حىت لو أن ضروباً         

وعلى النقيض من ذلك، نشهد يف احلالة الراهنة ظاهرة عكسية، وهي أن املـرأة تعتـرب يف            . قل خطورة ستكون أ 
العديد من الثقافات حامية للتقاليد مبا يف ذلك تلك اليت تضر بوضعها القانوين أو مركزها أو حىت بتمثيلها ذاتـه                   

رار النماذج النمطية يف تفضيل الذكور من       ، يتجسد استم  ويف ثقافات وأديان عديدة جداً    . داخل األسرة واجملتمع  
  .  بالنسبة للمرأةاألطفال، وهو ما قد يكون له تداعيات ضارة جداً

   تفضيل البنني- ٢

وجود النماذج   إىل   ن تفضيل البنني هو قيمة منتشرة، بدرجات متفاوتة، يف مجيع القارات، ويعزى ذلك            إ  - ٩٤
 االقتصادي والدعم أثناء الـشيخوخة واسـتمرار        اإلسهام:  عملية األبوية والتفسري اخلاطئ للدين واىل اعتبارات     

 على سبيل املثال، فُسرت     اإلسالمففي  . الساللة األسرية وصيانتها وقوانني املرياث والوفاء بااللتزامات الدينية اخل        
فاقم جـراء   للرجال بشكل عام، وهو ما ت على أهنا تعين تفضيالً-  خارج سياقها  أحياناً- عدة آيات من القرآن  

. )٩٦( واليهودية )٩٥(واألمر كذلك بالنسبة للمسيحية   . )٩٤(الثقافات األبوية ملختلف البلدان واالعتبارات غري الدينية      
                                                                                                                                                                           

 عمل من هو ينةمع عبارات برازإ( ."املرتلية واجباهتن وإمهال العمل يف املشاركة على جتربهن اقتصادية ضائقة مواجهة األمهات
   ).٤٤١ الفقرة األول، اجمللد ،A/55/40( )املؤلف

  .اإليبريية الثقافة ذات البلدان يف "machisme" لتعبري املسند املعىن هو وهذا )٩٠(
 من املقدم التقرير يف النظر ،)A/54/38/Rev.1( املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر )٩١(
   الفقرتان( لكسمربغ ومن ؛)٣١٣ الفقرة( أملانيا ومن A/54/38 (Part I) ؛)٢٥٧ الفقرة( سبانياإ ومن ؛)١٥٧ الفقرة( خلتنشتاين

  ).٤٠٨و ٤٠٦
 آيرلندا من املقدم التقرير يف النظر ،)A/54/38/Rev.1( املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر )٩٢(

 ).١٩٤و ١٩٣و ١٨٠و ١٧٩ الفقرات(

 ).١٣٥و ١٢٠ الفقرتان( نيبال من املقدم التقرير يف لنظرا املصدر، نفس )٩٣(

 وأيضاً ؛..."َدَرَجةٌ َعلَْيهِنَّ َوِللرَِّجالِ بِالَْمْعُروِف َعلَْيهِنَّ الَِّذي ِمثْلُ َولَُهنَّ"... :٢٢٨ اآلية آخر ،٢ السورة انظر )٩٤(
 َتَخافُونَ َوالالَِّتي ...)( أَْمَواِلهِْم ِمْن أَنفَقُواْ َوبَِما َبْعضٍ َعلَى َبْعَضُهْم اللُّه لَفَضَّ بَِما النَِّساِء َعلَى قَوَّاُمونَ الرَِّجالُ" :٣٤ اآلية ،٤ السورة



E/CN.4/2002/73/Add.2 
Page 35 

وقد . ز للتميي ممارسات ضارة باملرأة وهو ميثل مصدراً      إىل   وقد يؤدي هذا التفضيل بطريقة شعورية أو ال شعورية        
 ما يتجلى يف إمهال البنات وحرماهنن والتمييز لألطفال الذكور والذي كثرياًيثار األبوين إ"ُعّرف هذا التفضيل بأنه 

وُيعرب عن هذا التفضيل بشكل يومي وميكن أن يظهر . )٩٧("يف معاملتهن مما يلحق الضرر بصحتهن العقلية والبدنية
 البنت من وجهة نظر عتربكذلك ُت. بنت فيه خيبة أملجميء يسبب ما  يف املناسبات املهمة، مثل امليالد الذي كثرياً

ويف العديد من الثقافات، تعتـرب      .  ألهنا ستتركهما يف هناية املطاف لتستقر يف مرتل زوجها         ابراًوالديها شخصاً ع  
وميكن هلذا التفضيل أن يتجسد يف      . )٩٨( ُولد لكي يرحل ومكاهنا احلقيقي ليس يف جمتمعها األسري         البنت شخصاً 

  سـيما  مهال البنات الصغريات والتمييز ضدهن يف مجيع جماالت احليـاة، ال          إ و التمثيل السليب للمرأة بشكل عام    
  . فيما يتعلق بالتوظيف أو التعليم أو حىت األعمال العادية للحياة اليومية

جرامية وضروب من التمييز اخلطري     د من الدول، كما سنرى، يف أعمال إ       ويتجسد تفضيل البنني يف العدي      - ٩٥
 جلنس اجلـنني    جهاض االنتقائي تبعاً  لإلوهذا هو احلال بالنسبة     . نساء والبنات الصغريات  والضار اليت تستهدف ال   

ويف دول . وقتل البنات الصغريات وعدم تسجيل البنات يف السجل املدين أو التخلي عنهن وضروب التمييز الغذائي
عرضون لضروب عديـدة  خطر حرماهنم من أي وضع رمسي، وهم م" اخلارجني عن اخلطة  "معينة، يتهدد األطفال    

اختالل االتزان الدميغرايف لصاحل الرجال يف منـاطق         إىل   ومن ناحية أخرى تؤدي هذه املمارسات     . )٩٩(من التمييز 
ويف بلدان آسيوية معينة، ميكن أن يكون لتفضيل البنني تـداعيات سـلبية             . )١٠٠(سيما آسيا  معينة من العامل، وال   

                                                                                                                                                                           

 بالدين االعتراف عقد بشأن ٢٨٢ اآلية ،٢ السورة أيضاً وهناك ؛..."َواْضرُِبوُهنَّ الَْمَضاجِعِ ِفي َواْهُجُروُهنَّ فَِعظُوُهنَّ ُنُشوَزُهنَّ
 رَِّجاِلكُْم من َشهِيَدْينِ واَْواْسَتْشهُِد"...

 فَُتذَكَِّر إْْحَداُهَما َتِضلَّ أَن الشَُّهَداِء ِمَن َتْرَضْونَ ِممَّن َواْمَرأََتاِن فََرُجلٌ َرُجلَْينِ َيكُوَنا لَّْم فإن ۖ
  ...". اُألْخَرى إِْحَداُهَما

 املرجع صمويل، لربت أ.الرجل رةصو يف واملرأة الرب صورة يف الرجل ُخلق معينة، مسيحية لتقاليد طبقاً )٩٥(
 املذكور املرجع فاليت، وأودون بعدها؛ وما ١٩٠و بعدها وما ١٥٣و ١٢٣و ٦٥ الصفحات )١٤ املالحظة أعاله( آنفا املذكور

 .بعدها وما ١٤٠ الصفحات )٨ املالحظة أعاله( آنفا

   ,«La femme dans la tradition et la modernité juive» أزريا لرجينا املسألة بشأن املراجع الكثرية املقالة انظر )٩٦(
Archives des sciences sociales et des religions, juillet-septembre 1996, no 95, p. 117 à 132ألربت صمويل، أيضاًانظر ؛   

 .بعدها وما ٥٨ الصفحة ،آنفاً املذكور املرجع

 حبقوق املعنية للجنة التابع واألطفال النساء صحة يف تؤثر اليت التقليدية باملمارسات املعين العامل الفريق تقرير )٩٧(
  ).١٤٣ الفقرة ،E/CN.4/1986/42( واألربعون الثانية الدورة اإلنسان،

 Jean-Claude Kamdem, «Personne, culture et droits en Afrique noire», in Droits fondamentaux انظر )٩٨(

et spécificités culturelles, op. cit., (supra, note 18) p. 100.. 

 الصني من املقدم التقرير يف النظر ،)A/54/38/Rev.1( املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر )٩٩(
 ).٢٩٩ الفقرة(

  .٢٥٩ الفقرة )٧٩ املالحظة أعاله،( بيجني، مؤمتر عمل وبرنامج إعالن انظر )١٠٠(
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وقد . )١٠١( عقبة رئيسة أمام سياسة حتقيق االستقرار الدميغرايفكل أحياناًبالنسبة للسيطرة على اخلصوبة بل وقد يش
طار النظام الصحي الرمسي ملنع الوالدات تقوم على         إىل ظهور ممارسات خطرة يف إ      أدى، يف هذه البلدان نفسها،    
  . )١٠٢(اختيار اجلنس وقتل األجنة

  يف طرق التعبري عنها ويف شـدهتا تبعـاً         ن كانت ختتلف  إوتفضيل البنني ظاهرة عابرة للثقافات حبق، و        - ٩٦
جرامية أو ضروب من التمييز إسيما عندما يتجسد يف أعمال  وليس من املؤكد أن هذا التفضيل، ال. )١٠٣(للثقافات

 بل بالعكس، فثمة تسليم بأن هذه املمارسة ليس هلا أساس ديين يف آسيا، وقد               ،ائي أو املهين، له أساس ديين     دالع
كذلك، حاولت أديان توحيدية أخرى وضع هناية ألشكال معينة مـن           . )١٠٤(ال يف هذا الصدد   أشري للبوذية كمث  

، هناك العديد من وعموماً. )١٠٥(راًجرامي عن تفضيل البنني والتخفيف من أشد جوانب هذا التفضيل ضراإلالتعبري 
ل يف الزراعـة وكمالـك      االعتبارات االقتصادية ومنها الدور التقليدي للرج     : األسباب اليت تفسر هذا التفضيل    

سيما أن املرأة ال ميكنها املشاركة يف وظائف أو مراسم دينية معينة، ووجود  للعقارات، والتفسري اخلاطئ للدين وال
 .)١٠٦(النظم األبوية، وغياب املرأة أو تواجدها بشكل ضعيف يف األوساط املهنية أو يف احلياة العامة بشكل عـام                 

  . حقوق املرأة ينكر متاماًل البنني بعداًومع التطرف الديين، يأخذ تفضي

   التطرف الديين- ٣

سيما األصولية الدينية، بصرف النظر عن األديـان   يتمثل العامل املشترك بني ضروب التطرف الديين وال   - ٩٧
وقد يكون التطرف من صنع . )١٠٧(املعنية، يف رفض املساواة بني اجلنسني، وذلك يف كثري من األحيان بطرق عنيفة 

وهكذا ففي أفغانستان، أضفى الطالبان صبغة مؤسسية على التمييز ضد .  من صنع الدولة نفسهاموعات وأحياناًجم
استبعاد املرأة من اجملتمـع     : لإلسالم للمرأة حسب تفسريهم اخلاص       مناهضاً  حقيقياً  عنصرياً املرأة وأقاموا فصالً  

                                                      

 أشّد ولدان لديهما زوجان يكون أوّجه، يبدو ما على البنني تفضيل يبلغ حيث كوريا، مجهورية ففي وهكذا، )١٠١(
   ,Katheen Newland, Femmes et société رــنظ ابنتني؛ وىـس اــلديهم سـلي زوجني من األسرة تنظيم إىل بكثري ميالً

Denoël/Gonthier, Paris, p. 153. 

 املعنية اللجنة تقرير انظر ؛١٥٤و ١٥٣ الصفحتان )١٠١ املالحظة أعاله،( ،آنفاً املذكور املصدر نيوالند، )١٠٢(
 ).١٣٥ الفقرة األول، اجمللد ،A/55/40( اإلنسان حبقوق

 ).E/CN.4/Sub.2/1995/6 الوثيقة من ٢٤ الفقرة( التقليدية باملمارسات املعنية اخلاصة املقررة تقرير )١٠٣(

  .٢٦ الفقرة املصدر، نفس )١٠٤(
 انظر . اإلسالمقبل العربية اجلزيرة شبه يف منتشراً كان الذي الصغريات البنات قتل أي الوأد اإلسالم حارب )١٠٥(

 ٦ السورة من ١٥١ اآلية املعىن هذا بنفس أيضاً انظر ؛"قُِتلَْت ذَنبٍ بِأَيِّ ُسِئلَْت الَْمْوُؤوَدةُ َوإِذَا" ٨١ السورة من ٩و ٨ اآليتني
  .١٧ السورة من ٣١ واآلية

 الوثيقـة  مـن  ٢٧ إىل ٢٥ الفقـرات ( التقليديـة  باملمارسـات  املعنيـة  اخلاصـة  املقـررة  تقريـر  انظر )١٠٦(
E/CN.4/Sub.2/1995/6(. 

  ).بعدها وما ٧٧ الفقرة ،A/55/280( الديين بالتعصب املعين اخلاص املقرر تقرير انظر )١٠٧(
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واملرأة مستبعدة مـن    .  العامة وفرض قيود على سفرها     جبارها على ارتداء الربقع يف األماكن     إوالعمل واملدرسة و  
وضع ال تتمتع فيه حبق املواطنة وال حبماية القانون والقاعدة فيه هي اخلضوع الكامل للرجـل                 إىل   اجملتمع ومرتَلة 

  . )١٠٨(القادر على كل شيء باسم اهللا

ء الصبغة املؤسسية على التمييز     ضفاال سيما عندما يتعلق بالدولة، يف إ      وتتمثل السمة األساسية للتطرف،       - ٩٨
 اإلسالمية، أن ُمنعت املرأة من وظائفسيما خالل السنوات األوىل للثورة  يران، الوهكذا، حدث يف إ. د املرأةض

واملرأة هي يف نفس هذا البلد، . )١٠٩(سيما داخل املدرسة بل وحىت خارج النظام املدرسي معينة أو أنشطة معينة ال
 وللتفـسري   اإلصالحات ما تكون هي الضحية الرئيسية لفشل         وكثرياً نيعبة يف يد السياسي    ألحد الكتاب، ل   طبقاً

  .)١١٠(املتطرف للدين

ويف بلدان أخرى، تنساق أحزاب حاكمة ملتزمة مع ذلك بالتسامح ألهواء املتطرفني باستخدامها وضع                - ٩٩
لتايل جتد نفسها يف مأزق جراء اسـتراتيجية        يف محالهتا االنتخابية، وبا   ) ذلك إىل   فيما يتعلق باحلجاب وما   (املرأة  

ضـعافها يف   إوهبذه الطريقة جيري حتييد الدولة بطريقة ما أو على أقل تقدير            . )١١١(انتخابية حمضة لتسييس الدين   
ويف بلدان معينة أخرى معرضة للتطرف،      . كفاحها ضد التطرف الديين، وذلك على حساب املرأة بشكل خاص         

الرئيسية للفتاوى الصادرة يف حقها واليت تعرض أمنها أو حياهتا للخطر واليت تتجسد يف تكون املرأة أحد األهداف 
  .)١١٢(أحكام باجللد أو باملقاطعة االجتماعية

ذلك اجلرائم املرتكبة    إىل   ويف هذه احلالة وغريها، تستخدم الدول وجمموعات املتمردين وامليليشيات وما           - ١٠٠
وهكذا، ففي حاالت الرتاعات أو القالقل الشديدة، يستخدم املتطرفون . يةضد املرأة من أجل حتقيق أهداف سياس

طار استراتيجية هتدف لزعزعـة     رب لبث الرعب يف قلوب السكان يف إ       اغتصاب النساء بشكل خاص كسالح ح     
 املـسلحة يف اجلزائـر الـيت        اإلسالميةوتلك هي على وجه اخلصوص حالة اجملموعات        . استقرار السلطة القائمة  

نّيـة   فـإن    بادة اجلماعية، اإل، ففي بعض حاالت     وأخرياً. دفت أعماهلا العديدة نساء بريئات يف املقام األول       استه
غتـصاب  اال(أو دينية تنصب على النساء يف املقـام األول          /القضاء على جزء من السكان أو على أقلية عرقية و         

                                                      

 يف املرأة وضع استرعى وقد ).٢٦ الفقرة ،E/CN.4/1999/58( الديين بالتعصب املعين اخلاص املقرر تقرير انظر )١٠٨(
 حقوق انتهاكات" إىل )١٩٩٦(١٠٧٦س األمن الذي يشري يف قراره جمل سيما وال املتحدة األمم تمنظما أهم انتباه البلد هذا

  ".املرأة منها تعاين اليت اإلنسان
   Azadeh Kian-Thiébault «Le défi des femmes iraniennes à l’islamisation des lois et desر انظ )١٠٩(

institutions», Colloque CHEAM,، )،٩٦ الصفحة ،)١٤ ظةاملالح أعاله. 

  القانونية السن يرفع األول القانون :الربملان عليهما وافق قانونني الثورة حّراس جملس ألغى ذلك، ومع )١١٠(
  انظر .نـمبفرده اخلارج يف دراستهن مبواصلة للبنات يسمح ينـوالثا سنوات؛ ٩ نـم بدالً ةـسن ١٥ إىل اتـالبن زواجـل

Le Nouvel Observateur, no 1891, 1er-7 février 2001، ٣٧ الصفحة.  
  ).٩٥و ٥١ الفقرتان ،A/55/280/Add.2( الديين بالتعصب املعين اخلاص املقرر تقرير بنغالديش، مثال انظر )١١١(
  .٩٧و ٨٣و ٥٠ الفقرات الصدر، نفس )١١٢(
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بـادة  اإل ال يتجزأ من جـرائم       د املرأة جزءاً  وهكذا تشكل اجلرائم املرتكبة ض    ). .خلاجلماعي، احلَمل القسري، إ   
ولنا أن هننئ أنفسنا يف هذا الصدد على تضمني اجلرائم املرتكبة ضـد  . اجلماعية أو اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية     

  .)١١٣(سيما االغتصاب واحلمل القسري والرق اجلنسي املرأة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وال

   املتعلقة بامللبس األوامر- ٤

وهذا هو الوضـع يف     . خيضع العديد من النساء يف العامل ألوامر صارمة بشكل خاص فيما يتعلق بامللبس              - ١٠١
التمييز  "ةالدراسة املعنونوقد بّينت . البلدان اليت تفرض فيها الدولة رؤية معينة للمجتمع والعادات واألخالق العامة

 املقرر اخلاص  للمؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية أعدهااليت، "شخيص والتدابريالت: التمييز الديينحاالت العنصري و
، أن املرأة يف العديد من البلدان هي ضحية قيود خطرية يف جمايل التعليم والعمل أو حـىت                  التعصب الديين املعين ب 

  ).١١٠ الفقرة ،A/CONF.189/PC.1/7(سالمي اإلخارجهما وأهنا ُتجرب على ارتداء ما يسمى باللباس 

دين  إىل    هلا النتمائها   تطالب بارتداء لباس معني يتفق طبقاً      اليتاملرأة نفسها هي     فإن   ويف حاالت أخرى    - ١٠٢
 للجنـة   أعـدها ، الـيت "التمييز العنصري والتعصب الديين والتعلـيم "وكما جاء يف الدراسة الثانية املعنونة       . ما

ذلك يدل على مدى صعوبة  فإن ،التعصب الدييناملعين ب املقرر اخلاص ريةالتحضريية للمؤمتر العاملي ملكافحة العنص
التوافق بني مفهوم معني للدين وحلرية الدين، من ناحية، ومبادئ أخرى من القانون الدويل أو ُتـشكل أسـاس                   

 ومع ذلك ). ٥٩ إىل   ٤٦ و ٥٤، الفقرات   A/CONF.189/PC.2/22(التعليم ذاته يف دول معينة، من ناحية أخرى         
ظهار الطهارة وتوفري احلماية؛     ما تكون وظيفته إ    فغالباً: البلدانفليس الرتداء احلجاب معىن وحيد يف العديد من         

  .)١١٤(غواءاإل للتأنق، بل وبيد أنه احنرف عن وظيفته األوىل يف ثقافات معينة حيث أصبح رمزاً

   املمارسات الضارة بصحة املرأة- باء 

 من خالل مسألة دقيقة     مركز املرأة من منظور التقاليد أساساً      إىل    العام الدويل  لقد اسُترعي اهتمام الرأي     - ١٠٣
، ولو أن بعدها الباثولوجي أثار قلق خمتلف اجلهات املعنية حبقوق اإلنسان، وهي تتعلق بإضرار خطري بصحة                 متاماً

عضاء التناسلية لإلنـاث    كذلك يستحق تشويه األ   .  من العنف ضد املرأة    البنات الصغريات اعُترب فيما بعد شكالً     
  .، على أن ال جيري ذلك على حساب أشكال املمارسات األخرى الضارة بصحة املرأة متعمقاًحتليالً

   تشويه األعضاء التناسلية لإلناث- ١

 أو ختان اإلناث، هو أشهر املمارسات       استئصال البظر  ب تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، املعروف أيضاً       - ١٠٤
ولقد مت منذ زمن بعيد استرعاء انتباه اهليئات . اإلعالم على اهتمام وسائط  املرأة وأكثرها استحوازاًالضارة بصحة

                                                      

   les «crimes commis à l’égard des femmes sont des crimes contre l’humanité», publication duر انظ )١١٣(
Caucus des femmes pour une justice du genre, New York, décembre 1999.. أدناه ١٦٦ الفقرة أيضاً انظر. 

   Andrée Feillard «Le statut et le rôleر انظ .ندونيسياإ ويف العريب املغرب بلدان بعض يف الوضع هو وهذا )١١٤(
de la femme en Indonésie», Colloque du CHEAM )،٥٦ الصفحة )١٤ حظةاملال أعاله. 



E/CN.4/2002/73/Add.2 
Page 39 

 أحد املواضيع الرئيسية لوالية املقررة اخلاصة املعنية ليه، وهو يشكل أيضاًإواملنظمات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان 
 يف استئصال األعضاء التناسـلية      ويتمثل هذا التشويه  . ألطفالساء وا باملمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة الن      

 ١١٥ و ٨٥ما بني    فإن    ألرقام منظمة الصحة العاملية اليت تذكرها املقررة اخلاصة،        وطبقاً.  أو جزئياً  لإلناث كلياً 
 للمصادر نفسها، وطبقاً.  من النساء والبنات الصغريات يعانني من تشويه األعضاء التناسلية يف أفريقيا وآسيامليوناً
). ٢١، الفقـرة    E/CN.4/Sub.2/1995/6()١١٥(مليونني من البنات الصغريات معرضات هلذا التشويه كل عام        فإن  

 أفريقيا ويف بلدان آسـيوية ويف جمتمعـات          بلداً ٢٦بلد، يف    إىل   وتنتشر هذه املمارسة، اليت يتغري شكلها من بلد       
 ومع ذلك. )١١٦(سرائيلإثيوبية أو البدوية يف اإليهودية ذات األصول املهاجرين يف أوروبا وأمريكا ويف اجملتمعات ال

 هو أن هذه املمارسة، اليت تغلبت على اختبار الزمن، وما يبدو أكيداً. األصل التارخيي للختان يكتنفه الغموضفإن 
ـ        إل ، طبقاً يوه. غري مرتبطة بأي دين معني     وهنا عنـدما   حدى الروايات، من اختراع الفراعنة الذين كانوا ميارس

ثيوبيـون  اإلوقد عرفها على ما يبدو الفينيقيون واحلثيون و       . يذهبون للحرب من أجل احملافظة على عفة زوجاهتم       
. واألعراق الوثنية يف املناطق املدارية من أفريقيا والفلبني وقبائل االنكا يف املكسيك وأعراق األمازون وأسـتراليا               

  قَـضيب  زالة قُلفَة إويتعني  . ولد يكون بطبيعته ثنائي الصفات اجلنسية     وتعتقد بعض الشعوب أن اإلنسان عندما ي      
بـل  . )١١٧(عطائها كامل أنوثتـها   إلزالة عضو املرأة الرجويل، وهو بظرها،       إعطائه ذكورته؛ كما يتعني     إلالرجل  

  قليـة ويبدو أن األطباء استخدموا هذه املمارسة يف أوروبا يف القرن التاسع عشر لعالج بعض االضـطرابات الع                
  .)١١٨(لدى املرأة

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث الـذي       فإن   وكما تالحظ املقررة اخلاصة املعنية باملمارسات التقليدية،        - ١٠٥
جمموعة كاملة من املعتقدات، والقيم،      إىل   عودي"مارسه عدد معني من الشعوب واجملتمعات عرب القرون والقارات          

وذلك ). ٨، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1999/14" (يت حتكم حياة جمتمعات معينةوالسلوكيات الثقافية واالجتماعية ال
يفسر بال شك الشحنة االنفعالية اليت حتيط باملعتقدات املرتبطة هبذه املمارسة وصعوبة احلديث عنها، مبا يف ذلك يف 

 إىل  ول أي تدبري يهـدف    البلدان املعنية وداخل املنظمات الدولية املختصة، وبالتايل ضرورة توخي احلذر لدى تنا           
  .)١١٩(القضاء عليها

                                                      

 .١٥ الصفحة اليونيسيف، منشورات ،الطفل حبقوق اخلاصة االتفاقية املعىن هذا بنفس انظر )١١٥(

  ).٥٩و ٥٦و ٥٥ الفقرات ،E/CN.4/Sub.2/1998/11 ( ... الضارة التقليدية املمارسات عن التقرير انظر )١١٦(
انظـر أيـضاً املوقـع    . ٤٥، الـصفحة  )١٤أعاله، املالحظة (انظر صامويل، املصدر املذكور آنفاً،    )١١٧(

www.cam.org/~rqasf/sp07_02.html. 

 ).٧و ٦ الفقرتان ،E/CN.4/Sub.2/1999/14( ... الضارة التقليدية املمارسات عن التقرير انظر )١١٨(

 عن التقرير اإلنسان، حبقوق املعنية اللجنة طار إيف سيما ال ودراستها املسألة تناول بصعوبة يتعلق فيما انظر، )١١٩(
 ).يليها وما ١٠ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/1999/14 ( ... املمارسات
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، وهو ويتمثل أكثر أشكاله تطرفاً. )١٢٠(واليوم مياَرس اخلتان يف جمتمعات متنوعة تنتمي لتقاليد دينية خمتلفة  - ١٠٦
ِتْيكال ْب  على صحة   وهذا أكثر أشكاله قسوة وأشدها ضرراً     . نِيالشُّفَْر، يف استئصال البظر و    "اخلتان الفرعوين " أو   َت
وميارس االستئـصال   . ثيوبياإ، وهو ميارس يف الصومال وجيبويت والسودان ومايل ومصر و         )١٢١(نات الصغريات الب

 بلدان آسيوية معينة مثـل      ومتارس. )١٢٢( للسنة، يف غرب أفريقيا ووسطها وشرقها      اجلزئي للبظر، أو اخلتان طبقاً    
 سوى شق ارس شعائر رمزية وال جتري أحياناًأن بعض اجملتمعات مت إال ندونيسيا وماليزيا استئصال البظر،اليمن وإ

  .)١٢٣(حد التشويه إىل بسيط دون التمادي

ثيوبيا ضعة أيام عند اليهود الفالشا يف إ فهي ب .  للبلد والثقافة   عندها التشويه تبعاً   وختتلف السن اليت جيري     - ١٠٧
 لشعائر معقدة يف كثري من      بعاً سنة ت  ١٥ سنوات و  ٧والسودان، يف حني جيري التشويه يف العديد من البلدان بني           

حالة املرأة، أي شعرية لإلعداد لسن البلوغ أو التخفيف من  إىل من الطفولة" شعرية انتقال"ويعترب اخلتان . األحيان
وتـؤدي  . )١٢٤(يف جمتمعات معينة  " تطهري"وهو يعترب شعرية    . حدة الرغبة اجلنسية ومحاية بكارة زوجات املستقبل      

االنصياع من تلقاء أنفـسهن ملثـل هـذه          إىل   لقيود الثقافية بالبنات الصغريات وأمهاهتن    الضغوط االجتماعية وا  
 للمقررة اخلاصة املعنية باملمارسـات التقليديـة، أن        ويبدو، طبقاً . )١٢٥( يف جمتمعهن  املمارسات لكي يندجمن متاماً   

ذه املمارسة أو بعدم وجود مثـل        للبلد يرتبط بوجود تشريع حيّرم ه      اختالف السن اليت جيري عندها التشويه تبعاً      
  .)١٢٧( يف بلدان أخرى نتيجة للتطور وتعليم البناتوقد اختفت هذه املمارسة متاماً. )١٢٦(هذا التشريع

ناك نص فال يوجد ه. بشكل خاصاإلسالم وجيري ربط تشويه األعضاء التناسلية لإلناث خطأ بالدين، وب  - ١٠٨
من مـسلمني   : وُيمارس هذا التشويه لدى شعوب ذات أديان خمتلفة       . جراء هذا التشويه  ديين ُيجرب املؤمنني على إ    

                                                      

   ,Th. Lococh, «Pratiques يف ديفوار وكوت الوسطى أفريقيا ومجهورية ومايل السودان أمثلة خاصة انظر )١٢٠(
opinions et attitudes en matière d’excision en Afrique», Revue Population, 1998, no 6, p. 1227. نكامريولل وبالنسبة 

  ).١٩٧ الفقرة األول، اجمللد ،A/55/40( اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة تقرير انظر
 وجيب .احلرير خيوط أو اخلشب من صغرية قطع أو األشواك بواسطة الُشفرين خياطة ُتعاد معينة، ثقافات يف )١٢١(

 للسماح للغاية صغرية بفتحة وحيتفظ .حاجلر ميلتئ لكي الساقني مربوطة وهي يوما أربعني ملدة ممددة تظل أن الصغرية البنت على
 َتْبِتْيك لعملية جديد من ختضع األحيان، من كثري ويف .الفتحة هذه بتوسيع زوجها يقوم الزواج، ليلة ويف .احليض ودم البول مبرور
 .ذلك يطلب زوجها دام ما والدة كل بعد

 األعضاء من حقيقي جزء هو مناإو اجللد من قطعة ليس فالبظر ؛"اإلناث ختان" خطأ البظر استئصال يسمى )١٢٢(
 النسبة للذكور هو استئصال القضيب ب تصّوره ميكن الذي له الوحيد واملكافئ .لإلناث التناسلية

  ).٣٦ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/1999/14 ( ... املمارسات عن التقرير انظر )١٢٣(
 ،E/CN.4/Sub.2/1998/11( ... املمارسات عن التقرير انظر إسرائيل؛ جنوب يف البدوية القبائل لدى سيما ال )١٢٤(

  ).٥٦ الفقرة
)١٢٥( E/CN.4/Sub.2/1995/6، ٣٦ الفقرة.  
 .٢٣و ٢٢ الفقرتان املصدر، نفس )١٢٦(

 ).٦٦ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/1998/11( قطر يف سيما ال )١٢٧(
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فاخلتان هو مثال من بني أمثلة عديـدة        . )١٢٨(... نت وأقباط ويهود وأرواحيني وغري مؤمنني     اوكاثوليك وبروتست 
 أن  والواقع. على أن حجة اخلصوصية الثقافية أو الدينية ميكن أن تكون حجة حمفوفة باملخاطر وخاطئة يف آن معاً                

 يف  بيد أن هذه املمارسة شـائعة أيـضاً       . )١٢٩(اخلتان ُيوصف، عندما ميارس من جانب املسلمني، بأنه عمل ديين         
 ال تعرفها بل وتصدمها فكرة اعتبارها من قريب أو اإلسالميةسالمية، كما أن العديد من اجملتمعات إجمتمعات غري 

  .)١٣٠(بعيد ممارسة هلا أساس ديين

 كانـت وزارة الـصحة قـد     قرارا١٩٩٧ًداري يف عام إلغى ُحكم ألتطرف الديين، ويف مصر، نتيجة ل    - ١٠٩
، ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ويف فتوى مؤرخة    .  حبظر ممارسة اجلهاز الطيب للختان     ١٩٩٦أصدرته يف عام    

رسة ختان اإلناث من اآلن فصاعداً حتظر مما"أنه داري وتأكيده ب اإل بإلغائه احلكم    حسم جملس الدولة املسألة هنائياً    
 يف القرآن يأذن    شيءوال  ... ختان اإلناث ليس حقاً فردياً مبوجب الشريعة        ف. حىت يف حالة رضا الطفلة واألبوين     

 مهمة ألن احلظر يسري حىت    ومن الواضح أن ملثل هذا القرار آثاراً      ). ٤١، الفقرة   E/CN.4/Sub.2/1999/14 ("به
 يتعلق مبسألة حقيقية متس النظام العام وتتعارض مع التقاليـد الثقافيـة             واألمر. يف حالة موافقة الضحية وأبويها    

 بني األوامر الدينية واملمارسات الثقافية الضارة القائمة علـى     ومن ناحية أخرى، مّيز جملس الدولة جيداً      . الضارة
  .  على التالعب السياسي بهتفسري خاطئ للدين بل وأحياناً

 إىل وفـاة     ما يؤدي  فهو كثرياً : ة لإلناث آثار خطرية على حياة املرأة وصحتها       ولتشويه األعضاء التناسلي    - ١١٠
ىل مضاعفات عديدة تتصل باألعضاء البولية التناسلية وبـالوالدة         إصابتهن بالعجز والرتيف املهبلي و    الضحايا أو إ  

 طار الزواج،إاب يف جانب تعدد الزوجات واالغتص إىل وتؤدي هذه املمارسة،. )١٣١(ىل آثار نفسية طويلة األمدإو
  وغريه من األمراض املنقولة جنسياًاإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةب صابة املراهقات والنساءإزيادة احتمال إىل 

)A/54/38/Rev.1 ١٨، الفقرة.(  

   ممارسات الوالدة التقليدية واحملّرمات الغذائية- ٢

 يف آسيا، ُتفرض على احلامل حمرمات غذائيـة         ، وأيضاً )يف غانا مثالً  (سيما يف أفريقيا     يف دول معينة، ال     - ١١١
مرتبطة مبمارسات ثقافية ودينية خطرة متعلقة بالوالدة التقليدية تضر بصحتها عند الـوالدة وبـصحة أبنائهـا                 

)E/CN.4/Sub.2/1995/6   يتشابك ما هو ديين بشكل وثيق باملقدس والثقـايف          وهنا أيضاً ). ٣٣ و ٣٢، الفقرتان 
 وهذا هو . جيل إىل   سيما من منظور من يقومون هبذه املمارسات املنقولة من جيل          تمييز بينهم، ال  حبيث يصعب ال  

  .  حال ممارسات معينة مرتبطة مبركز املرأة داخل األسرةحد ما أيضاًإىل 
                                                      

 .www.cam.org/~rqasf/sp07_02.html املوقع انظر )١٢٨(

 .)١١ املالحظة أعاله، انظر( السودان حالة اخلصوص وجه على هي وتلك )١٢٩(

 على يقع الذي والعقاب الزوجات وتعدد الدوطة مثل أخرى ممارسات على التفكري هذا نفس تطبيق وميكن )١٣٠(
  . ... الزانيات

 اخلاص وتقرير )١٢ الفقرة ،A/54/38/Rev.1( املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر )١٣١(
 .)٤٥ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/1995/6( التقليدية باملمارسات
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   ضروب التمييز النامجة عن مركز املرأة داخل األسرة- جيم 

 عديدة صدقت على اتفاقية املرأة وتقـر بعلـّو          ا أن دوالً  تضمن دساتري عديدة املساواة بني اجلنسني كم        - ١١٢
ومع ذلك، ما زالت أحكام متييزية عديدة وكذلك استمرار األحكام املـسبقة            . االتفاقية على التشريعات الوطنية   

ويف بلدان معينة . واملمارسات األبوية تتعارض على أرض الواقع مع مبادئ الدساتري والصكوك الدولية ذات الصلة
 إىل  جيعل من العسري على السلطات العامة أن تطبق قوانني هتدفعددة األعراق والثقافات، يصل تأثري الدين حداًمت

ومثة أربع مسائل مرتبطة باملركز القانوين . )١٣٢( للصكوك الدولية ذات الصلةضمان املساواة جلميع نساء البلد طبقاً
املمارسات أو القواعد املتعلقة بالزواج : ل عام، تسترعي االنتباهللمرأة بالنسبة للزواج، داخل األسرة واجملتمع بشك

  .واجلنسية والشهادة واملرياث

   املمارسات املرتبطة بالزواج وفسخه- ١

يف العديد من التقاليد الدينية، ُتثّمن مؤسسة الزواج مركز الرجل يف حني جتعل من املرأة جمرد قيمة قابلة                    - ١١٣
  .ضح ذلك من خالل ممارسات عديدة مرتبطة بالزواجلالستخدام أو التبادل؛ ويت

  الزواج املبكر واملمارسات املرتبطة بالزواج التقليدي  )أ(

 ومنها تفضيل   -  أساس ديين    ينجم زواج األطفال عن استمرار عادات وممارسات تقليدية ليس هلا دائماً            - ١١٤
ويف . ها غري مؤاتية للنساء والبنـات الـصغريات   ولكن- يب رالتعليم والتد إىل البنني أو عدم املساواة يف الوصول    

  لدورة خصوبة مديدة للمرأة اليت ال يرتأى هلا فائدة سوى أن تكون أماًثقافات عديدة، ُيعترب الزواج املبكر ضماناً
وكما تقول حبق املقـررة     . العديد من املمارسات التقليدية يرتبط بعضها ببعض       فإن   وعالوة على ذلك  . وزوجة

املزايا االقتصادية اليت تعود مـن      "ن   تؤثر يف صحة املرأة والطفلة إ      اليتالضارة  عنية باملمارسات التقليدية    اخلاصة امل 
 ]كانت من األسباب املعترف هبا[ضمان عذرية الفتاة، سواء عن طريق تشويه األعضاء التناسلية أو الزواج املبكر، 

، E/CN.4/Sub.2/1995/6" (من األصول املالية بـسبب املهـر       أن الفتاة العذراء تعترب أصالً    مبا  هلذه املمارسات،   
 يف الكثري من بلدان آسـيا       ويتعلق األمر بعدة بلدان ذات تقاليد دينية خمتلفة؛ وهذا هو احلال مثالً           ). ٣٧الفقرة  

ملام إلل والعامل املشترك بني هذه البلدان هو رمبا املستوى املنخفض جداً         . )١٣٣(وأمريكا الوسطى وأمريكا الالتينية   
الـزواج   فإن   كذلك.  اجملتمع  اعتبار املرأة داخل   عدمبالقراءة والكتابة للرجال والنساء، والفقر املدقع، واستمرار        

  .)١٣٤(األمومة املبكرة وما هلا من آثار ضارة على صحة املرأة وتعليمها وعمرها املتوقع إىل املبكر يؤدي

                                                      

 .بليز من املقدم التقرير يف النظر ،)A/54/38/Rev.1( املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر )١٣٢(

 التقرير أيضا انظر .نيبال بشأن ،)A/54/38/Rev.1( املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر )١٣٣(
 انظر لبوليفيا، وبالنسبة ؛)٢٨ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/1995/6( واألطفال لنساءا صحة يف تؤثر اليت التقليدية باملمارسات اخلاص

E/CN.4/Sub.2/2000/17، ٦٢ الفقرة. 

 ).٢٨ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/1995/6( ... املمارسات عن التقرير اخلصوص وجه على انظر )١٣٤(
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  املوافقة على الزواج  )ب(

حرم املرأة من حقوقها األساسية جراء أحكام قانونية أو ممارسات متييزية؛ وهذا هـو احلـال                يف بلدان عديدة، تُ     -١١٥
. )١٣٦(ويف حاالت معينة، ال ُيسمح للمرأة البالغة بالزواج إال بتصريح مـن ويل            . )١٣٥(بالنسبة للموافقة احلرة على الزواج    

سر أو حلماية مصاحل كبار املالك أو حىت شـرف          فالزواج ليس مسألة اجلمع بني زوجني، وإمنا هو تقنية للتحالف بني األ           
وهكذا، ُتعترب املرأة يف ثقافات معينة الوديع للشرف العائلي، وإذا مارست حقها يف اختيار زوجها فسوف تكون                 . العائلة

ري من  ىل حد ما ميكن اعتبار الزواج القس      إو.  لكوهنا نالت من شرف العائلة     معرضة لعقوبات بدنية شديدة القسوة أحياناً     
، والذي ُيمارس باسم تفسري ال عالقة لـه علـى اإلطـالق    أكثر أشكال معارضة التقدم واهلمجية املناهضة للمرأة تطرفاً      

 يأخذ حـىت    فإنهويف حاالت قصوى معينة،     . )١٣٨( من أشكال االغتصاب   بل ومن العسري عدم اعتباره شكالً     . )١٣٧(بالدين
نستان عندما يقوم الطالبان، عند غزوهم مناطق جديـدة، باختطـاف   شكل االغتصاب اجلماعي؛ وهذا هو احلال يف أفغا     

  . )١٣٩(بنات القرية ونسائها أو إجبار األهايل على تزويج بناهتم بعقد نكاح ألحد منهم

وهذا هو احلال بالنسبة لزواج     . وباملثل، ففي بعض اجملتمعات، تضر أشكال الزواج التقليدية مبركز املرأة           - ١١٦
وميارس هذا . سالمي التقليدي املعتاداإلن كان يتعني التمييز بينه وبني الزواج إ من الدعارة، ونوعاًاملتعة الذي ميثل 

ية؛ بل إالزواج يف بلدان معينة ذات تقاليد شيعية يف حني ال  ن بعض البلدان حتظره وتعتربه  تعترف به املدارس السّن
لعابر الذي ميارس يف بلدان معينة يف الشرق األوسط، وهو ومن األشكال املشاهبة له زواج املسيار أو الزواج ا. بغاء

 العالقات بني الرجل واملرأة دون أن يترتب عليه بأي حال من األحوال             ىشكل من الزواج يضفي صفة رمسية عل      
 أو حياة مشتركة؛ وتستجيب هذه املمارسة، اليت تظل يف كثري من األحيان سرية، لعدة احتياجات، فهـي       التزاماً
 من أجل التحايل على القوانني الصارمة للغاية اخلاصة باألرامل الالئي ال يردن فقد حق الوصاية                م أحياناً ُتستخد

طار تعدد الزوجات يف بيئة اجتماعية      إ من أجل عقد زواج يف       ، وأحياناً تزوجن مرة أخرى رمسياً    إذا   على أبنائهن 
 ما يكـون    ولكن كثرياً .  بغية تاليف دفع مهر كبري      من أجل مصاحل مالية     أيضاً مناهضة لتعدد الزوجات، وأحياناً   
بيد أن األمر . ضفاء صبغة قانونية على عالقات جنسية يف بيئة اجتماعية صارمةزواج املسيار ممارسة الغرض منها إ

  سيما يف حالة نشوء خـالف،      ضرار باملرأة ال  اإليتعلق مع ذلك بوضع خارج على القانون ينطوي على احتمال           
  .)١٤٠( هذه العالقة تظل يف الغالب سريةسيما وأن ال

                                                      

 ،A/54/38/Rev.1( اجلزائر من املقدم يرالتقر يف النظر املرأة، ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر )١٣٥(
  ).٦٦ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/2000/17( للكونغو وبالنسبة ؛)٩١ الفقرة ،٢٦ الصفحة

  ).٤٥٨ الفقرة األول، اجمللد ،A/55/40( اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة تقرير يف الكويت مثال انظر )١٣٦(
 وجه على انظر .باطالً كان الإو مطلوبة ملرأةا وموافقة "نكاح عقد" للشريعة طبقاً الزواج فإن وهكذا، )١٣٧(
 .٣ السورة من ١٥٩ واآلية ٢ السورة من ٢٢٨و ٢٣٥ اآليتني اخلصوص

  ).١١١ الفقرة ،E/CN.4/1999/58( الديين بالتعصب املعين اخلاص املقرر تقرير انظر )١٣٨(
   les crimes commis à l’égard des femmes sont des crimes contre l’humanité», publication du»ر انظ )١٣٩(

Caucus des Femmes )بعدها وما ٧ الصفحة )١١٣ املالحظة ،أعاله. 

  .www.arabia.com/981119/FR2.html املوقع انظر )١٤٠(
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  والواقع أن احلظر  . )١٤١(ومن املوانع املرتبطة بالزواج ذلك املتعلق حبظر الزواج بسبب اختالف العبادات            - ١١٧
فزواج املرأة املسلمة من غري املسلم حمظور . على املرأة املسلمة إال  على سبيل املثال،اإلسالميةال ُيطبق، يف البلدان 

 للقانون يف بلدان عديدة أو غري مقبول من ؛ وهذا الزواج حمظور طبقاً)١٤٢(بصرف النظر عن دين الزوجالم اإلسيف 
 سيما يف مصر، ُتعترب أقليات دينية معينة       ويف بلدان معينة، وال   .  من الكفر  ن البعض يعتربه نوعاً   إ؛ بل   )١٤٣(اجملتمع

  مع النظام العام وال قيمة له طبقاًة املسلمة بالبهائي متعارضاًكافرة، وبالتايل ُيعترب زواج املرأ) سيما البهائيني وال(
 يف مصر، أعلنت أعلى سلطة قضائية كُفر األستاذ اجلامعي نصر حامد أبو زيـد               وأيضاً. )١٤٤(سالمياإلللقانون  

 يف أن   ، ومل يكن له بالتايل احلـق      لإلسالمسالميون معادية   إبسبب كتاباته عن تفسري القرآن اليت اعتربها مّدعون         
وعالوة على ما ُتلحقه هذه القضية من أضرار بالغة حبقـوق  . )١٤٥( برباط الزوجية مع زوجته املسلمة  يظل مرتبطاً 

 هنا تضر أيضاًفإاإلنسان وما تنطوي عليه من تعسف ميارسه املتطرفون الدينيون لالفتراء على املواطنني أو ترويعهم، 
  .والطالقمبركز املرأة وحبقوقها فيما يتعلق بالزواج 

  الدوطة  )ج(

لقد أدانت خمتلف اللجان واملنظمات املعنية حبقوق اإلنسان الدوطة، وهي ممارسة شائعة يف العديد مـن                  - ١١٨
 - ويف ثقافات عديدة، ُتدفع الدوطـة       . )١٤٦(التقاليد الثقافية والدينية املختلفة، بوصفها ممارسة ضارة مبركز املرأة        

 وُيستخدم أحياناً. )١٤٧( من أجل التعويض عن مركز املرأة املتدين-  أفريقية معينة  يف بلدانلوبوال اليت ُتسمى أيضاً  
كذريعة لتربير رفض منح املرأة حق طلب الطالق، وهكذا جتد هذه األخرية نفسها يف دّوامة حقيقية تـسلبها أي        

                                                      

  .٢٤ الفقرة ،٢٨ العام التعليق انظر )١٤١(
 ١٠ واآلية ٢ السورة من ٢٢١ باآلية اخلصوص وجه على ويستشهدون ذلك، على متفقون املسلمون الفقهاء )١٤٢(

  .٤ السورة من ١٤١ واآلية ٦٠ رةالسو من
 .املغربية املدّونة من ٥-٢٩ املادة انظر )١٤٣(

 عن )٢٠٠١ فرباير/شباط ٣ - يناير/الثاين كانون ٢٨( األسبوعية اللندنية اجمللة جملة يف املنشور املوضوع انظر )١٤٤(
  أيضاً انظر البهائية؛ الديانة زوجها اعتنق أن بعد مسلمة مرأة ابتطليق املصرية احملاكم حدى إعن موخراً صدر حكم

Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, «La définition internationale des droits de l’homme et l’Islam», Revue générale de   
droit international public, 1985، ٦٥٥ الصفحة الصدد، هذا يف املصري القانوين الفقه وموقف ،٦٥٣و ٦٤١ الصفحتان.  

 املعين اخلاص املقرر تقرير انظر .زوجته وبني بينه والتفريق زيد أبو األستاذ بتكفري احلكم ضالنق حمكمة أيدت )١٤٥(
   .يبدو ما على سارياً زال ماوقد خضع هذا احلكم إليقاف تنفيذ . )E/CN.4/1996/95و ٢٨ الفقرة ،A/51/542( الديين التعصبب

 )١٥٣ الفقرة ،A/54/38/Rev.1( املرأة ضد لتمييزا على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر لنيبال، بالنسبة )١٤٦(
 اخلتامية التعليقات انظر لبنغالديش، وبالنسبة ).٣٠ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/1995/6( الضارة التقليدية باملمارسات اخلاص والتقرير
   .٦٧و ٦٦ لفقرتانا ، E/CN.4/Sub.2/2000/17 انظر واهلند، للكونغو وبالنسبة ).CRC/C/15/Add.74( الطفل حقوق للجنة

 هذه وُتعرف ).CCPR/C/79/Add.89( زمبابوي :اخلتامية التعليقات اإلنسان، حبقوق املعنية اللجنة انظر )١٤٧(
 ).الكامريون يف سيما ال( إسالمية تقاليد ذات أفريقية جمتمعات يف أيضاً املمارسة
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قتل، احلرق، اهلجـوم  ال ( يترتب على الدوطة ضروب من العنف اخلطري أحياناًوأحياناً. )١٤٨(حق يف تقرير أمورها 
ويف كثري من األحيان تتوقـف      . )١٤٩(من جانب أسرة الزوج وذلك يف حالة عدم دفعها        ) .خلإباستخدام حامض،   

  .والدوطة يف حد ذاهتا ممارسة ضارة بكرامة املرأة. الدوطة على سن العروس؛ ومن شأن ذلك أن يشجع الزواج املبكر

  قليدية املرتبطة باالحتفال بالزواج واحلياة األسريةعدم تسجيل الزواج وسائر املمارسات الت  )د(

لزامي لتسجيل الزجيات واملواليد من شأنه أن يوفر احلماية         إال يوجد يف العديد من البلدان نظام شامل و          - ١١٩
 ويف حاالت معينة، ال يرجع انعدام التسجيل). ٦٧، الفقرة E/CN.4/Sub.2/2000/17(للنساء والبنات الصغريات 

 واملتأصلة يف تكوين اجملتمع املتعدد      اً على احلل أحيان    إىل الصعوبات اليت تستعصي    مناإرادة السياسية و  اإلاب  غيإىل  
وهكذا فقد أعلنت اهلند، يف البيان الذي أصدرته مبناسبة التصديق على اتفاقية املرأة فيما يتعلق     . األعراق واألديان 

ال ميكن تطبيق هذا املبدأ بطريقة عملية       "لزامي للزواج ولكن    اإليل  ، أهنا تؤيد مبدأ التسج    ١٦ من املادة    ٢بالفقرة  
ويف . )١٥٠("ملام بالقراءة والكتابة  اإليف بلد كبري مثل اهلند حيث يوجد تنوع كبري يف العادات واألديان ومستويات              

ت املتعلقة بـسن   حصاءااإليف املراكز احلضرية، يف حني ُتخفي        إال   لزامياإلبلدان أخرى، ال ُيطبق نظام التسجيل       
املرأة عند الزواج يف األوساط الريفية أو الفقرية أو يف البلدان اليت ينتشر فيها تعدد الزوجات العديد من الزجيات                   

لزامي للزجيات واملواليد أن حيمي البنات الصغريات والنساء اإلبيد أن من شأن التسجيل . اليت ال حتصى وال تسجل
عديدة، ال سيما االستغالل اجلنسي والزواج املبكر وعمل األطفال غري املـشروع            من ممارسات تقليدية أو دينية      

  .)١٥١(وضروب التمييز يف مسائل املرياث

  املمارسات املرتبطة بالطالق  )ه(  

يل املثال، ففي اإلسالم على سب  .  للرجل  خالصاً ُيعترب حق الطالق، يف العديد من املمارسات الدينية، حقاً          - ١٢٠
 على قرآنية العديدة اليت تعطي للمرأة نفس احلقوق اليت للرجل يف هذا الصدد، تفرض قيود حصراً         ورغم اآليات ال  

 أن العديد من اآليات القرآنية فُسرت على أهنـا ميكـن أن        بيد أن من الصحيح أيضاً    . )١٥٢(املرأة يف شأن الطالق   
                                                      

 املناسب املهر بأداء" الرجل زامبالت حيتج الذي املرأة اتفاقية بشأن املصري التحفظ اخلصوص وجه على انظر )١٤٨(
 ذلك يكون أن أوجبت بأن الطالق يف الزوجة حق قيدت" الشريعة فإن املقابل، ويف ".اً كامالًنفاقاإلنفاق عليها من ماله إو للزوجة
 .٥٥ واملالحظة أدناه )ج(٦١ أيضاً الفقرة انظر ؛"الزوج على القيد هذا مثل تضع مل حني يف قضائي، حبكم

  ).٧٦ الفقرة ،A/55/280/Add.2( الديين بالتعصب املعين اخلاص املقرر تقرير يف بنغالديش حالة اًخصوص انظر )١٤٩(
 .١٨٩ الصفحة ،)٤٩ املالحظة أعاله،( Recueil des traités انظر )١٥٠(

 التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير أيضاً انظر ؛الطفل ورفاهية حلقوق األفريقي امليثاق من ٦ املادة انظر )١٥١(
 ).٦٢ الفقرة ،A/55/38 (Part I)( املرأة ضد

 بنفس وانظر ؛"بِالَْمْعُروِف َعلَْيهِنَّ الَِّذي ِمثْلُ َولَُهنَّ" :٢ السورة من ٢٢٨ اآلية هناية اخلصوص وجه على انظر )١٥٢(
 له ليس الزوج أن يثبت ما وهو بينهما، نزاع وجود حالة يف الزوجني بني بالتوفيق تقضي اليت ٢ السورة من ٣٥ اآلية املعىن هذا
 الفقرة أعاله،( واملغرب مصر حتفظات سيما ال املرأة، اتفاقية بشأن التحفظات أيضاً انظر .لزوجته بالنسبة ومطلق تقديري حق
  ).٥٥ واملالحظة )ج(٦١
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سالمية أخرى إ السعودية، ويف بلدان ؛ وهكذا ففي اململكة العربية)١٥٣( ملثل هذه الضروب من التمييزتكون أساساً
مبوافقته أو   إال    للزوج، وال جيوز للمرأة أن تترك زوجها        خالصاً ، ُيعترب حق الطالق حقاً    .)مثل مصر واملغرب اخل   (

  .)١٥٤( مقنعةقدمت للقاضي أسباباً إذا مقابل دفع تعويض نقدي أو

ألسباب مرتبطة باسـتمرار األحكـام   ويؤدي عدم وجود أي قانون يف بعض الدول بشأن فسخ الزواج            - ١٢١
إدامة التمييز ضد املرأة سواء يف العالقات األسرية وااللتزامات النامجة عن الزواج            إىل   املسبقة االجتماعية والثقافية  

فالعديد مـن   .  يعين مجيع الثقافات   واألمر هنا أيضاً  . )١٥٥(أو فيما يتعلق مبمارسة حقوقها االقتصادية واالجتماعية      
 بدرجات متفاوتة بالتأكيد، أو تـرفض       كانن  ملختلفة تكرس ضروباً من التمييز، وإ     ات التقاليد الدينية ا   البلدان ذ 

  .)١٥٦(حترير الطالق

 حلق أساسي من حقوق     نكاراً الذي ُيمارس يف دول عديدة يشكل إ       الطالق من طرف واحد    فإن   وباملثل  - ١٢٢
زيادة معدالت الطالق والقوانني  إىل ومن شأنه أن يؤدي؛ )١٥٧(درجة غري مقبولة إىل  الختالل أمنهااملرأة ومصدراً

 يف بعـض    وهو أكثر شـيوعاً   . )١٥٨(جراءات الطالق والترتيبات املالية اجملحفة باملرأة املطلقة       اخلاصة بإ  غري العادلة 
إن  فوأخرياً. )١٥٩(البلدان بسبب ممارسة الدوطة وعدم تسجيل الزجيات مما يعرقل تطبيق التشريعات اخلاصة بالطالق

ثالث مرات والقوانني اخلاصة بعودة الزوجة       إال   من شأن الطالق من طرف واحد الذي ال ميكن للزوج أن يوقعه           
 أن تزعـزع    الزواج من زوجها السابق أن تيّسر ضروب التعّسف والزجيات الصورية ومن شأهنا أيضاً             إىل   املطلقة

  .)١٦٠(استقرار اخللية األسرية

                                                      

 .٢ السورة من ٢٢٩و ٢٢٨ اآليتني اخلصوص وجه على انظر )١٥٣(

 .٥٥ واملالحظة )ج(٦١ أعاله الفقرة أيضاً انظر .٦٩٤ الصفحة )١٤٤ املالحظة أعاله،( صاحل أبو انظر )١٥٤(

 .)٢٢٣ إىل ٢٢١ الفقرات ،A/54/38/Rev.1( املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر )١٥٥(

 فيها يصعب اليت باكستان حالة أيضاً انظر ).٩١ الفقرة( اجلزائر من املقدم التقرير يف النظر املصدر، نفس )١٥٦(
  انظر .بـالغال يـسالم اإلاجملتمع يف أيسر بصورة يتاح حني يف الزنا، حالة يف إال املسيحي تمعاجمل يف الطالق على احلصول

Farida Shaheed, «Construire son identité: la culture, l’organisation des femmes et le monde musulman», Revue 

internationale des sciences sociales, mars 1999, p. 78. 

 اإلنسان، حبقوق املعنية اللجنة تقرير أيضاً انظر ؛٢٦ الفقرة اإلنسان، حبقوق املعنية للجنة ٢٨ رقم التعليق نظرا )١٥٧(
  ).٩٨ الفقرة األول، اجمللد ،A/55/40( املغرب

 .١٦٣و ١٦٢ الصفحتان )١٠١٠ املالحظة أعاله،( ،آنفاً املذكور املصدر نيوالند، انظر )١٥٨(

  الـديين  بالتعـصب  املعـين  اخلـاص  املقـرر  تقريـر  بـنغالديش،  يف اهلندوكيـة  األقليـة  مثـال  انظر )١٥٩(
)A/55/280/Add.2، ٧٦ الفقرة(.  

 يتعني وال األسباب، من سبب ألي حيدث أن ميكن ما وهو الثالثة، للمرة زوجته على الطالق الزوج أوقع إذا )١٦٠(
 ميكن فقط عندئذ .منه وطُلقت آخر من تزوجت إذا إال جديد من السابقة زوجته يتزوج أن له حيل فال تربيره، الزوج على
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شريعات اجلنائية على عقوبات للمرأة أقسى من عقوبـات الرجـل يف حالـة    ويف بلدان معينة، تنص الت   - ١٢٣
  املنصوص عليها يف القرآن لتطبيقه    ن كانت الشروط    إ هو مثال ضمن أمثلة أخرى عديدة و       )١٦٢(واجللد. )١٦١(الزنا

وهناك على أي حال عدم تناسب ينب خطورة املخالفة وقـسوة           . )١٦٣(بقدر ال بأس به من الصعوبة      إال   ال تتحقق 
  .)١٦٤(لعقاب وانتهاك للمساواة بني اجلنسني أمام القانون املنصوص عليها يف العديد من الصكوك الدوليةا

  تقاسم املسؤوليات والعالقات داخل األسرة  )و(

يف العديد من املمارسات الدينية، ُيربر وضع املرأة اهلامشي داخل األسرة بتعاليم دينية ُيستـشهد بنـصوصها يف                  -١٢٤
  .)١٦٥(تعليم األطفال ق بتقاسم املسؤوليات داخل األسرة ومتارس دول عديدة ضروب من التمييز فيما يتعل.خارج سياقها

وباملثل ففي العديد من الدول، ال ُتحترم املبادئ الدينية اليت تعترف للمرأة حبقوق، إما عن جهل أو عن                    - ١٢٥
 فإن أن حتدد الشروط اليت يتضمنها عقد الزواجوهكذا فعلى الرغم من أن من حق املرأة يف األردن . قلة املعلومات
وال يعترف قانون األحوال الشخصية يف هذا البلد حبق املرأة يف اختيار اسم عائلتها . )١٦٦( ما ُيمارسهذا احلق نادراً

  . )١٦٧(أو وظيفتها أو مهنتها أو حقوقها يف حالة الطالق وفيما يتعلق باملسؤولية األسرية

دراجهن يف عقود الـزواج   إىل طريقة للتحايل على ذلك بإ   تلجأ النساء يف مصر    وعلى العكس من ذلك،     - ١٢٦
ويف العديد من الـدول     . )١٦٨( مالية من شأهنا أن تردع زوج املستقبل عن أن يتزوج فيما بعد زوجة ثانية              شروطاً

  .)١٦٩( حق الوالية على األطفالميتلك األب حصراً

                                                                                                                                                                           

 هذه من اإلسالمية البلدان تشريعات سُتلهمتوقد ا. ٢ من السورة ٢٣٠ و٢٢٩يتني اآل انظر .ثانية مرة الزواج القدميني للزوجني
 ".ثالثاً مطلقته يتزوج أن الرجل على حيجر :"التونسي الشخصية األحوال قانون من ١٩ الفصل انظر النصوص؛

 ،(A/55/38, (Part. I) الدميقراطية الكونغو مجهورية املرأة، ضد التمييز على بالقضاء املعنية للجنةا تقرير انظر )١٦١(
  ).٤٥٨ الفقرة األول، اجمللد ،A/55/40( الكويت اإلنسان، حبقوق املعنية اللجنة تقرير أيضاً انظر ؛)١٩٧ الفقرة

  .٤ السورة من ١٦و ١٥ اآليتني انظر )١٦٢(
 أيضاً وانظر ؛"مِّنكُْم أَْرَبعةً َعلَْيهِنَّ فَاْسَتْشهُِدواْ نَِّسآِئكُْم ِمن الْفَاِحَشةَ َيأِْتَني َوالالَِّتي" :١٥ اآلية ،٤ السورة انظر )١٦٣(

  أََبداً َشَهاَدةً لَُهْم َتقَْبلُوا َوالَ َجلَْدةً ثََمانَِني فَاْجِلُدوُهْم ُشَهَداَء بِأَْرَبَعِة َيأُْتوا لَْم ثُمَّ الُْمْحَصَناِت َيْرُمونَ َوالَِّذيَن" :٤ اآلية ،٢٤ السورة
  .بعدها وما ٥ اآلية أيضاً وانظر ؛"الْفَاِسقُونَ ُهُم َوأُْولَِئَك

 .٣١ الفقرة اإلنسان، حبقوق املعنية للجنة ٢٨ العام التعليق انظر )١٦٤(

 ،A/54/38/Rev.1( اجلزائر من املقدم التقرير يف النظر املرأة، ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر )١٦٥(
 ).٩١ الفقرة

 ).١٥٠ الفقرة ،A/55/38 (Part. I)( املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر )١٦٦(

 .١٧٤ الفقرة املصدر، نفس )١٦٧(

  ).١٤ املالحظة أعاله،( ،Jacques Rouquette, rapport de synthèse du Colloque CHEAM انظر )١٦٨(
  ).بعدها وما ٦١ الفقرة أعاله،( املرأة اتفاقية بشأن اإلسالمية ولالد حتفظات اخلصوص وجه على انظر )١٦٩(
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  تعدد الزوجات  )ز(

صدار حكـم مـا ذي   إاسة استهالل جدل بشأن تعدد الزوجات، ناهيك عن  ليس الغرض من هذه الدر      - ١٢٧
 مـن   فهدفها، املتسم مبزيد الواقعية يف سياق احترام حقوق اإلنسان، ميكن صياغته اعتباراً           . )١٧٠(طبيعة دينية عليه  

ارس، على ففي بعض الدول ما زال تعدد الزوجات مي. اإلسالمية وغري اإلسالميةمالحظة فئات متنوعة من البلدان 
وهو ُيمارس، يف بلدان أخرى ذات تقاليد دينية . )١٧١(، دون أي عقوبة قانونية أو اجتماعيةالرغم من كونه حمظوراً

وهو ُيعد يف دول أخـرى، رغـم        . )١٧٢( للتشريعات أو ملا يقوم مقامها أو للتقاليد الثقافية السلفية         خمتلفة، وفقاً 
 وحـسب يف بلـدان      ، فهو ليس حمظوراً   وأخرياً. )١٧٣( أو املهملة  اعتراف التشريعات به، من املمارسات املتروكة     

  .)١٧٤( ال يتجزأ من الثقافة الشعبية السائدة جزءاًأخرى، بل صار هذا احلظر أيضاً

 بعضها عـن بعـض يف       سالمية، ختتلف متاماً  إ أن مواقف هذه البلدان، رغم أهنا كلها         ويبني هذا التنوع    - ١٢٨
فالتقاليد احمللية واملواقـف الثقافيـة،      . سالم واملسلمني لإلا بالتايل تصّور وحيد     مواجهة نفس املسألة وأنه ليس هل     

ومن شأن .  ما جتاه ممارسة قد تبدو ذات طبيعة دينية حمضة       رادية، هي اليت تشكل موقفاً    اإلوكذلك سياسة الدولة    
فية والتأثري عليها مع مراعـاة      مكان عدم البقاء يف أسر احلقائق الثقا      اإلن ب  أن ُيثبت، كما قيل يف املقدمة، إ       ذلك

  .السياق احمللي لكل بلد بطبيعة احلال بل وحىت التعاليم الدينية

سـتثنائية اهلـدف منـها معاجلـة ظـروف          اوالواقع أن تعدد الزوجات، حىت يف بعده الديين، ممارسة            - ١٢٩
نظر عن أن هذا الكتـاب       وال موصى به يف القرآن على سبيل املثال؛ وبصرف ال          فهو ليس مؤسساً  . )١٧٥(استثنائية

 لضروب التعسف اليت كانت سائدة يف ذلك العصر، فقد اكتفى            بأن وضع حداً    كبرياً صالحياًإ املقدس أجنز عمالً  
                                                      

 .العريب النص على املالحظة هذه تنطبق ال )١٧٠(

  قريغيزسـتان  مـن  املقـدم  القريـر  يف النظـر  املـرأة،  ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر )١٧١(
)A/54/38/Rev.1، ١٣٨ الفقرة(.  

 التقرير الكونغو، ؛)١٥٣ الفقرة ،A/54/38/Rev.1( املرأة ضد التمييز على قضاءبال املعنية اللجنة تقرير نيبال، )١٧٢(
 ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير األردن، ؛)٦٦ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/2000/17( ... التقليدية باملمارسات اخلاص
؛ املغرب والكامريون ومجهورية )٢٨١، الفقرة (A/55/38 (Part I)؛ بوركينا فاسو، التقرير )١٧٤، الفقرة A/55/38 (Part. I)(املرأة 

  ).٤٥٨ و٢٧٣ و١٩٣ و٩٨، اجمللد األول، الفقرات A/55/40(الكونغو والكويت، انظر تقرير اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 
  ،A/55/280/Add.2( الـديين  بالتعـصب  املعـين  اخلـاص  املقرر تقرير يف بنغالديش مثال ما حد إىل انظر )١٧٣(

 ).٧٧ لفقرةا

 الثاين الزواج وُتلغي امرأة من أكثر يتزوج الذي الرجل فيها التشريعات تعاقب اليت تونس يف احلال هو وهذا )١٧٤(
  املعىن هذا بنفس انظر ).١٩٥٦ عام يف املعتمد الشخصية األحوال قانون من ١٨ املادة( للقانون طبقا ُعقد قد يكن مل لو حىت
  .تركيا مثال

 تقوم اليت االجتماعية املؤسسات غياب يف واأليتام، األرامل رعاية فيها أُوكلت اليت حلربا هي احملددة احلالة )١٧٥(
 طار إهي احلديثة الدولة صارت حيث وجوده سبب اليوم عامل يف بالتايل فقد والذي الزوجات، تعدد خالل من الرجال إىل بذلك،
 .االجتماعي التضامن
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كـان  ن  ، وإ  ضـمنياً  درجة ميكن معها القول بأن مثة تفضيالً       إىل   بأن مسح به مع تقييده بشروط صعبة التحقيق       
ن التقاليد هـي    إ  وتكراراً جيب أن نقول مراراً   "لربت صمويل حبق    أوكما يقول   . )١٧٦(، للزواج األحادي  واضحاً

 ومن ناحية أخرى. )١٧٧(يف مركزها املتدين" ، عن سجن املرأة العربيةاإلسالماملسؤولة، أكثر من القرآن وأكثر من      
قاليد  وما زال حىت اآلن يف جمتمعات ذات تفقد كان موجوداً.  على دين دون غريهتعدد الزوجات ليس حكراًفإن 

بعض األديان اجلديدة تطالب به باسـم        فإن   كذلك. )١٧٨(دينية مسيحية أو يهودية أو أرواحّية يف آسيا وأفريقيا        
لغاء جترمي الزنا يف جمتمعات معينة هو شكل من االعتراف إأن  إىل ويذهب بعض الكتاب. )١٧٩(حرية احلياة اخلاصة

  .)١٨٠(بتعدد الزوجات حبكم الواقع

ومن شـأنه أن    . )١٨١( حبقها يف الكرامة   خالالً حلقوق املرأة األساسية وإ    انتهاكاًجات  ويشكل تعدد الزو    - ١٣٠
وهذا هو احلال بالنسبة للطالق الذي حيق للرجل وحده أن . ممارسات تكون املرأة هي ضحيتها الوحيدة إىل يؤدي

   يـربط بـني طـرفني ملتـزمني     زواج عقد يقر بأن ال  اإلسالم  بيد أن   .  للعادة املتبعة يف اجملتمع العريب     يوقعه طبقاً 
  . )١٨٢(بنفس القدر

  جهاض والتحكم يف تنظيم األسرةاإل  )ح(

   غـري قـانوين     للتقاليد ونشاطاً  جهاض خمالفاً ، ُيعترب اإل  لثقافات املتنوعة جداً  يف العديد من الدول ذات ا       - ١٣١
 حاالت االغتـصاب أو زنـا   نقاذ حياة األم أو صحتها أو يفاستثناء حىت عندما يتعلق األمر بإ  ال ينطبق عليه أي     

 ُتملي التقاليـد الثقافيـة      وهنا أيضاً . )١٨٤(؛ وهو قانوين يف دول أخرى وان كان خيضع لقوانني مقّيدة          )١٨٣(احملارم

                                                      

 َتْعِدلُواْ الأ ِخفُْتْم فإن َوُرَباَع َوثُالَثَ َمثَْنى النَِّسآِء مَِّن لَكُم طَاَب َما فَانِكُحواْ "... ٣ اآلية ،٤ للسورة طبقاً )١٧٦(
 ...". َحَرْصُتْم َولَْو النَِّساِء َبْيَن َتْعِدلُواْ أَن َتْسَتِطيُعواْ َولَن" نفسها السورة من ١٢٩ اآلية تنبه ذلك ومع ...". فََواِحَدةً

 .٩٣ الصفحة )١٤ املالحظة أعاله،( )١٧٧(

 مسيحية جمتمعات يف مياَرس وهو .١٤٨و ١٤٧و ١٤٠ الصفحات )١٢ املالحظة أعاله،( طاليب حممد انظر )١٧٨(
 .www.er.uqam.ca/nobel/religio/no13/13a12ht.html املوقع انظر .بنن يف السماوية املسيحية كنيسة مثل أفريقيا يف معينة

 املالحظة أعاله،( ،آنفاً املذكور املصدر شهيد، فريدة انظر .اإلسالمية بيئتهم من باكستان يف املسيحيني بعض استعاره فقد وباملثل،
  .٧٨ الصفحة ،)١٤٤

   .األيام آخر لقديسي املسيح يسوع كنيسة أتباع من املورمون حالة هي هذه )١٧٩(
  .١٥٠ الصفحة )١٢ املالحظة أعاله،( طاليب انظر )١٨٠(
 ٧٥ الفقرتان ،A/54/38/Rev.1( املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير اخلصوص وجه على انظر )١٨١(

  .٢٤ الفقرة اإلنسان، حبقوق املعنية للجنة ٢٨ رقم العام التعليق أيضا انظر .اجلزائر من املقدم التقرير يف النظر ،)٩١و
 .٢١ اآلية ،٤ السورة )١٨٢(

 كولومبيا، من املقدم التقرير يف النظر :A/54/38/Rev.1 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة يرتقار انظر )١٨٣(
 اللجنة تقرير أيضاً وانظر .١٨٠ الفقرة األردن، A/55/38 (Part. I) و ؛٢٢٨ الفقرة وشيلي، ؛١٤٧ الفقرة ونيبال، ؛٣٩٣ الفقرة
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وكما هو احلال بالنسبة لتعدد الزوجات، ميكن لبلدان أن تنتمي لنفس الدين وأن يكون هلا مع                . املواقف القانونية 
 تـشريعاً    جداً فهذه هي على سبيل املثال حالة تونس اليت اعتمدت مبكراً         : هاضاإلجذلك مواقف خمتلفة بشأن     

ال يتـضمن   اإلسالم  ، يف حني أن     )١٨٥(سالمية معينة أخرى  إهناء احلمل بصورة إرادية، على عكس بلدان        يسمح بإ 
  .)١٨٦( عقائدياًأوامر حمددة بشأن هذه املسألة اليت ما زالت تثري جدالً

جهاض أو استخدام وسائل منع احلمل، مبا       اإلين املمثلون الرمسيون للقيادة الدينية      ويف حاالت أخرى، يد     - ١٣٢
  .)١٨٧(يف ذلك يف احلاالت اليت تتعرض فيها النساء لالغتصاب أو خلطر االغتصاب يف ظروف الرتاعات املسلحة

                                                                                                                                                                           

 املرأة، اتفاقية من ١٦ املادة بشأن ةمالط حتفظات أخرياً وانظر .١٠٠ الفقرة املغرب، ول،األ اجمللد ،A/55/40 اإلنسان حبقوق املعنية
  .١٩١ الصفحة )٤٩ املالحظة أعاله،( Recueil يف

)١٨٤( A/54/38/Rev.1، ١٨٦و ١٨٠ الفقرتان يرلندا،آ.  
 الذي جهاض اإلوقمع حظر :للدولة الرمسي املوقف التونسي اجلنائي القانون من اجلديدة ٢١٤ املادة تكرس )١٨٥(

 يف ولكن متزوجة، غري املرأة تكون عندما حىت باإلجهاض التصريح ؛)٢و ١ الفقرتان( طبية غري وأساليب طرق بواسطة جيري
 بعد جهاضاإلب التصريح ؛)٣ الفقرة( قانونية بصفة ملهنته مباشر طبيب طرف من استشفائية مؤسسة يف األوىل، الثالثة احلمل أشهر
  نيالقانون انظر ؛)٤ الفقرة( الوليد صحة على أو األم صحة على احلمل من خطر وجود :حمددة تحاال يف أشهر الثالثة
 للجمهورية الرمسية اجلريدة( ١٩٧٣ نوفمرب/الثاين تشرين ١٩ املؤرخ ٥٧-٧٣ ورقم ١٩٦٥ه يولي/متوز ١ املؤرخ ٢٤-٦٥ رقم

  ).١٩٧٣ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٧ املؤرخ ٤٣ والعدد ١٩٦٥ يوليه/متوز ٢ املؤرخ ٣٥ العدد التونسية،

 كانت إذا إال الزواج، طارا يف ذلك عندما يقع احلمل خارج إمب جهاض، اإلُيحظر عديدة، سالمية إبلدان يف )١٨٦(
 قال جرمية فهو وبالتايل وأد، مبثابة هو املسلمني العلماء لبعض بالنسبة فاإلجهاض .بالعجز مهددا الوليد كان أو خطر يف األم صحة
 فمن .مطلقا ليس التحرمي أن بيد ).٩و ٨ اآليتان ،٨١ السورة( "قُِتلَْت ذَنبٍ بِأَيِّ ُسِئلَْت الَْمْوُؤوَدةُ َوإِذَا" حمذرا شأهناب القرآن
  والواضحة، احلقيقية الضرورة حالة يف جهاض اإلإىل تلجأ أن واحلنبلية، احلنفية املدرستني فقهاء من للعديد طبقا للمرأة، املمكن

 بتربية قيامها استحالة حياهتا، على خطر( باألم متصلة عوامل أو )الوراثية األمراض التشّوه،( باجلنني مرتبطة عوامل بببس سيما ال
 أن ضافة إمع املوقف نفس الشافعية املدرسة علماء بعض ويتخذ ).العقلية صحته اختالل أو البدين عجزة بسبب املرتقب الطفل

 يف إال احلاالت مجيع يف جهاض اإلُيحظر املالكية، للمدرسة وطبقاً .يوماً ٤٠ بعد متاما وحمظور يوما ٤٠ قبل مكروهاإلجهاض 
 من )ه(١ومن ناحية أخرى، فإن الفقرة . عاملراج وثبت www.muslimfr.com/sexualite.htm املوقع انظر .القاهرة القوة حالة
 وذلك معينة، سالمية إدول حتفظات موضع تكونا مل الطفل اتفاقية من ٢٤ املادة من )و(٢ والفقرة املرأة اتفاقية من ١٦ املادة
 فقرات من غريمها أو الفقرتني هاتني التحديد وجه على تستهدف مناإو عامة طبيعة ذات التحفظات تكون ال عندما احلال بطبيعة

   G.H. Bousquet, L’éthique sexuelle انظر أخرى، بأديان مقارنة معينة سالمية إبلدان يف سألةامل هذه لوضع وبالنسبة .االتفاقيتني
de l’islam, éd. Desclée De Brouwer, 1996 et 1990, p. 200 et suiv. 

 الالئي كوسوفو نساء على جهاضام األمم املتحدة بتوزيع حبوب لإلقي الفاتيكان أدان ،١٩٩٩ مايو/أيار يف )١٨٧(
 املال من مبلغا االسكتلندية الكاثوليكية الكنيسة دفعت ،١٩٩٩ نوفمرب/الثاين تشرين يف وأيضا .الصرب اجلنود قبل من غُتصنبا

   ,L’Express, 9 mars 2000, article de Marion Festraëts انظر .جهاض اإلمن ملنعها عاما ١٢ عمرها صغرية بنت لوالدي
Patrick Angevin, Siavosh Ghazi, Dominique Lagarde. املعين اخلاص املقرر تقرير انظر املسألة، هبذه عام بشكل يتعلق وفيما 

 ٢٤ املادة من ٢ الفقرة بشأنكرسي الرسويل ال حتفظات أيضاً انظر .بعدها وما ١٥٩ الفقرة ،E/ CN.4/2000/65 الديين، بالتعصب
  .٢٤٦ الصفحة ،)٤٩ املالحظة أعاله،( ،Recueil الطفل، حبقوق اخلاصة االتفاقية من



E/CN.4/2002/73/Add.2 
Page 51 

رؤية رجعية  إىل اواملمارسات التقليدية مرتبطة بعضها ببعض، وهي تتفاقم جراء عوامل عديدة تعود أصوهل  - ١٣٣
ففـي  :  أمام تنظيم األسرةوهكذا ميكن للعنف أن يشكل عائقاً  . وخطرة ملركز املرأة داخل األسرة وداخل اجملتمع      

إخفاء حبوب منع احلمل اليت يستعملنها ألهنن مرعوبات  إىل زمبابوي وكينيا وغانا وبريو واملكسيك، تضطر النساء
  .)١٨٨(كتشاف أزواجهن أهنم فقدوا السيطرة على خصوبية زوجاهتممن العواقب العنيفة اليت تترتب على ا

  زواج السلفة   )ط(

ميثولوجيا يهودية ال جيوز مبوجبها ألرملة رجل توىف دون أن يترك            إىل   زواج السلفة ممارسة تعود أصوهلا      - ١٣٤
ُيعترب أول مولـود يف  منا عليها أن تتزوج سلفها، ويف هذه احلالة    إذرية من الذكور أن تتزوج من خارج األسرة و        

  .)١٨٩( للمتوىف وحيمل امسه ويكون وريثه الشرعيهذا الزواج ابناً

 لدى كانت هذه العادة متبعة أيضاً (وُيمارس زواج السلفة يف بلدان معينة ذات تقاليد دينية خمتلفة للغاية              - ١٣٥
وبوركينا فاسو، اليت   ) ٦٦رة  ، الفق E/CN.4/Sub.2/2000/17(وهذا هو احلال يف الكونغو      ). احلثيني واآلشوريني 

وزواج السلفة هو يف هذه . )١٩٠(كامريونال، وكينيا وتشاد و)٢٤٥، الفقرة (A/55/38 (Part I)منعتها فيما بعد 
 ومن شأنه أيضاً. )١٩١(اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةالبالد ممارسة ضارة بصحة املرأة ألنه يساعد على انتقال       

  . من الزواج القسري مقنعاً يتعلق باملوافقة احلرة على الزواج، بل وميكن اعتباره شكالًأن ينتهك حرية املرأة فيما

 ومن املمارسات القريبة من زواج السلفة زواج األخت الصغرى للزوجة املتوفاة املنتشر علـى وجـه                  - ١٣٦
زواج السلفة، أهنا جتمع ومن مزايا هذه املمارسة، مثلها مثل .  لدى بعض قبائل السيواخلصوص يف السنغال وأيضاً

شابات تربطهن صلة الدم داخل نفس األسرة الزوجية وتوطد من الروابط األسرية؛ ولكنها ميكن أن تكون ضارة                 
سيما صحتها، مثلما هو احلال بالنسبة لزواج السلفة، على وجه اخلصوص عندما يكـون   بالنسبة ملركز املرأة وال 

  . )١٩٢(يدزاإلا مبرض املتوفون من الرجال أو النساء قد ماتو

                                                      

  .www.unfpa.org/swp/2000/francais/ch03.html :للسكان املتحدة األمم صندوق موقع انظر )١٨٨(
 أساطري احدى من املستمدتني القدمي األسري والتضامن األرواح ارحتال ظاهرة إىل السلفة جواز أصول تعود )١٨٩(
 هي زوجة، البكر البنه يهوذا واختار .وشيله وأونان إر :اءأبن ثالثة له أجنبت كنعانية امرأة تزوج يهوذا أن حتكي اليت التكوين
 جتعل لكي السلفة جواز لقانون طبقاً أخيك زوجة تزوج" :ألونان يهوذا قال عنذئذ فأهلكه؛ الرب أغضب إر ولكن ثامارا،
 ذرية؛ ألخيه تكون ال حىت يستمين أخيه زوجة من اقترب كلما وكان ذريته ليست الذرية هذه أن أونان فهم وقد ؛"ذرية ألخيك
 .فأهلكه الرب تصرفه أغضب وقد

 منذ الساري األحادي والزواج به، املعترف الزوجات تعدد :البلد هذا يف للزواج عديدة أشكال توجد )١٩٠(
 .سالمي اإلالديين والزواج التقاليد، يف هبما املعترف التقليدي والزواج احلر والزواج االستعمار،

 .www.woga.com/news/french/pana/articles/2000/10/12/FRE007.shtml املوقع انظر )١٩١(

 .www.vih.org/cs/cs_af_4/csaf4_a9.htm املوقع انظر أفريقيا، من ألمثلة )١٩٢(
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   التمييز فيما يتعلق باجلنسية- ٢

يف العديد من الدول، ال جيوز للمرأة أن تنقل جنسيتها ألبنائها بنفس الشروط املنطبقة على األب، يف حني   - ١٣٧
وكانت هذه املسألة، الـيت     . )١٩٣(أن األمر يتعلق حبق أساسي ينبغي أن يتمتع به الرجل واملرأة على قدم املساواة             

لطفل  للشخصية القانونية للمرأة، من أهم مواضيع التحفظات املتعلقة باالتفاقية اخلاصة حبقوق ا اختزالياًسد متثيالًجتُ
  ). أعاله٧٤نظر الفقرة ا(سالمية  من بلدان إواليت صدرت أساساً

   الشهادة- ٣

ا ُتحد من قيمـة شـهادة       سيما التوحيدية، فُسرت النصوص الدينية على أهن       يف ثقافات دينية معينة، وال      - ١٣٨
بيد أنه ينبغـي أن يظـل       . )١٩٤(ُعزلت عن سياقاهتا   إذا   وما من شك يف أن التعاليم الدينية قد تبدو متييزية         . املرأة

 مـن   جاء ليضع هناية ملمارسات كانت حترم املرأة متاماً- اإلسالم  ويف هذه احلالة -  يف األذهان أن الدين   حاضراً
 ويف بعض البلدان ذات التقاليد اليهودية مل ُيلغ عدم أهلية املرأة فيما يتعلق بالشهادة             . دةاألهلية فيما يتعلق بالشها   

لشهادة املرأة يف البلـدان   فإن ومن ناحية أخرى،). )١٩٥(١٩٥١سرائيل يف عام   إهذه هي حالة     ( نسبياً موخراًإال  
 أن النصوص الدينية اليت تتـصدى       وهذا يعين ). هذه هي حالة تركيا   ( احلديثة نفس قيمة شهادة الرجل       اإلسالمية

 عادة تشكيل املمارسات الثقافية، على مستوى الدولة نفسه، تبعـاً   إمكان  باإل مغلقة وأن    للمسألة ليست نصوصاً  
  .سالم وقت ظهورهلإل مثلما كان احلال بالنسبة ملتطلبات احلياة العصرية متاماً

  دارة املمتلكاتإ املرياث واالستقالل يف - ٤

 شأن استمرار األحكام املسبقة الثقافية املتأصلة بعمق يف بلدان عديدة أن حيد من قدرة املرأة على                 ن من إ  - ١٣٩
وهكذا ففي نيبال، تستمر املمارسات . )١٩٦(دارة ممتلكاهتا اخلاصة أو املمتلكات اليت تشترك مع زوجها يف ملكيتهاإ

   كـذلك  واحلال أيـضاً  . اة يف الدستور  دأ املساو التمييزية القائمة على التقاليد رغم جهود الدولة والنص على مب         
                                                      

 املقدم القرير يف النظر :٨٣ الفقرة ،A/54/38/Rev.1 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقريري انظر )١٩٣(
 األول، اجمللد ،A/55/40 اإلنسان، حبقوق املعنية اللجنة تقرير أيضاً انظر .١٧٢ الفقرة األردن، ،A/55/38 (Part. I) اجلزائر؛ من

 .٤٨١ الفقرة الكويت،

 رَِّجاِلكُْم من َشهِيَدْينِ َواْسَتْشهُِدواْ "... فيها جاء اليت ،٢٨٢ اآلية ،٢ السورة للقرآن، بالنسبة احلال هو ذاه )١٩٤(
 حممد ويقول ...". ْخَرىاُأل إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر إْْحَداُهَما َتِضلَّ أَن الشَُّهَداِء ِمَن َتْرَضْونَ ِممَّن َواْمَرأََتاِن فََرُجلٌ َرُجلَْينِ َيكُوَنا لَّْم فإن

 ٥ ،٢٠٨٢ العدد ،Jeune Afrique/L’Intelligent انظر الرجل شهادة نصف تعادل املرأة شهادة إن تقول ال اآلية هذه إن طاليب
 األحاديث على اخلصوص وجه على قائم مضاد، رأي على ولالطالع .٤٧و ٤٦ الصفحتان ،٢٠٠٠ ديسمرب/األول كانون
   ,Abd Al Halim Abou Chouqqa, Encyclopédie de la femme en islam, éd. Al Qualam, Paris, 1998, tome 1ر انظ النبوية،
p. 257أيضاً انظر ؛ Souad Chater, «Le vécu féminin dans le monde musulman: la règle et l’exception», Colloque du   

CHEAM, p. 27 et Abu-Sahlieh (supra, note 144), p. 697. 

  ).١٢ املالحظة أعاله،( طاليب انظر )١٩٥(
)١٩٦( A/54/38/Rev.1، ٢٢١ الفقرة شيلي، من املقدم التقرير يف النظر. 
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 اليت ُتحد من حرية املرأة يف استخدام ممتلكاهتـا ومرياثهـا مـن    muluki ain" ملوكي عني"فيما يتعلق مبمارسة 
 يف األردن، حيظر القانون على املرأة أن وأيضاً). ١١٩، الفقرة ١٠٩، الصفحة A/54/38/Rev.1(ممتلكات والديها 

قامتها رغم أن ذلك يتعارض مع دستور البلد ومع         ر مبفردها وأن ختتار حبرية مكان إ       بامسها وأن تساف   ُتربم عقوداً 
وُتكرس دول أخرى ). ١٧٢، الفقرة (A/55/38 (Part. I)) ٤، الفقرة ١٥ واملادة ٢، الفقرة ٩املادة (اتفاقية املرأة 

ـ       يف تشريعاهتا عجز املرأة املتزوجة القانوين والعديد مـن ضـروب              ممتلكاهتـا إدارة  التمييـز فيمـا يتعلـق ب
A/55/38 (Part. I)) ١٩٧، الفقرة.(  

املمتلكات على عكس العديد من املمارسات التمييزية إدارة بيد أن التعاليم الدينية تعترف باحلق يف حرية   - ١٤٠
رآنية عديدة حبريـة    ت ق حيث ُتقر آيا  اإلسالم  اليت تقرها الدولة يف هذا الصدد؛ وهذه هي على سبيل املثال حالة             

  .)١٩٧( منهاممتلكاهتا حىت عندما تكون متزوجة وحتظر على الزوج أن يفعل ذلك بدالًاملرأة يف إدارة 

وهي ُتثار بطبيعة احلال بدرجات متفاوتة . ويف املقابل تتسم مسألة املرياث لصاحل املرأة مبزيد من احلساسية  - ١٤١
فعلى سبيل املثال، يف بلدان معينة ال يعترف . د الثقافية والدينية املختلفةللغاية يف العديد من اجملتمعات ذات التقالي

ويف بلدان أخرى، ُيكرس قانون عـريف أو        . )١٩٨(قانون األحوال الشخصية اهلندوكي بأي حق للمرأة يف املرياث        
يف بلدان أخرى و. )١٩٩( من التمييز يف باملرياث يف حالة وفاة الزوج أو األبمكتوب، ولكنه ذو أصل ديين، ضروباً

وهذه هي حالـة    : ، ورغم أن التشريعات ال ُتميز فيما يتعلق باملرياث، تتسم املمارسات العرفية بأهنا متييزية             أيضاً
غواتيماال حيث متـنح ممارسـات جمموعـات معينـة مـن الـسكان األصـليني األفـضلية لـصاحل البـنني                      

)E/CN.4/Sub.2/1998/11 ١٢، الفقرة .(  

فضروب التمييز يف هذه البلدان ليست فقط . اإلسالميةة ُتثار بأكرب قدر من احلدة يف البلدان بيد أن املسأل  - ١٤٢
التعاليم  فإن وهكذا،. منا تستمد أساسها وأشكال التعبري عنها من تعاليم دينية دقيقة ومقننة جداًإذات أصل ثقايف و

رياث؛ وال يستهدف عدم املساواة جـنس األوالد        القرآنية ال تعامل الرجل واملرأة على قدم املساواة يف مسألة بامل          
ما يستهدف الزوجة أيضا؛ وصحيح أن الـزوجني يـرث          إنصف ما يرثه الولد، و     إال   فقط، حيث ال ترث الفتاة    

الزوج يرث ُربع ممتلكات     فإن   كانا أجنبا أبناء أم ال؛ ومع ذلك       إذا   أحدمها اآلخر على حنو خمتلف يتوقف على ما       
  وعالوة على ذلك، فطبقاً. )٢٠٠( زوجها املتوىف أو ربعهاممتلكاتحني أهنا ال ترث سوى ثُمن زوجته أو نصفها يف 

  

                                                      

 حداد، طاهر اخلصوص وجه على انظر للمسألة وبالنسبة .املسألة هذه عن عديدة آيات ٤ السورة تتضمن )١٩٧(
 تونس، اهللا، من احملروسون طاليب، وحممد للنشر؛ لتونسيةا الدار السادسة، الطبعة ،١٩٢٩ تونس، للشريعة، وطبقاً جمتمعنا يف املرأة
  .بعدها وما ٢٢٥ الصفحة ،١٩٩١ للنشر، التونسية الدار تونس، والعصرية، اإلسالم الشريف، وحممد ؛١٩٩٢ سرييس، انتاج

  ٣٣، الفقـرات    A/55/280/Add.2( الـديين،  بالتعـصب  املعـين  اخلاص املقرر تقرير بنغالديش، حالة انظر )١٩٨(
 ).٩٠و ٨٠و

  .١٩١ الفقرة الكامريون، ،)األول اجمللد ،A/55/40( اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة تقرير )١٩٩(

  .١٢و ١١ اآليتان ،"النساء" ٤ السورة يف سيما ال للمواريث، والتحديد التفصيل شديد نظاما القرآن يتضمن )٢٠٠(
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   حـني أن هـذا األخـري ال ُيحـرم مـن     ؛ يف )٢٠١(لتفسري معني للقرآن ال ترث املرأة غري املسلمة زوجها املسلم         
  .)٢٠٢(هذا احلق

والذي كانت  اإلسالم   قبل   لذي كان سائداً   بالنسبة للقانون العريف ا    شك أن هذه التعاليم متثل تقدماً      وال  - ١٤٣
وحىت هنـا،  . )٢٠٣( واملرياث ينتقل عرب ذرية األب مع استبعاد سلف األم وخلفها بالكامل   املرأة ُتحرم مبوجبه متاماً   

من شأن تأثري املمارسات الثقافية أو العرفية أو العمل          فإن   عندما تبدو التعاليم الدينية على قدر كاف من الدقة،        
ما أشد مغاالة إنشوء ممارسة  إىل  للدولة أو لألفراد ببساطة أن يسمح بقراءة خمتلفة للنص الديين وأن يؤديرادياإل

  .التخفيف من حدة التمييز فيما يتعلق باملسألة اليت تعنينا إىل يف التمييز أو على العكس من ذلك ترتع

   واليت ُنذكّر بأهنـا    - عد ذات أصل ديين     طار نفسه الذي وضعته قوا    اإلوهكذا، ففي ثقافات معينة، ويف        - ١٤٤
 ُتحرم املرأة من امللكية، وعلـى وجـه         - ) ١٣ و ١٢ و ١١، اآليات   ٤السورة  (ال تزيد على كوهنا قواعد قسمة       

من حق الورثة من الذكور فقـط   فإن وهكذا، من أجل احليلولة دون تفتيت األمالك،. اخلصوص امللكية الزراعية  
وهذه األساليب غري   . عوضون الزوجات والبنات بواسطة أمالك عقارية وغريها      احلصول على قطع من األرض وي     

ويف بلدان معينة، . )٢٠٤(طار القوانني غري املنصفةإالرمسية للتفرقة تتعارض بطبيعة احلال مع التعاليم الدينية، حىت يف 

                                                      

 َولَن "... ١٤١ اآلية ،٤ السورة إىل مجاع اإلهذا ويستند .املسلم يرث ال الكافر أن على جمتمعة الفقهاء آراء )٢٠١(
 حديث حكم ذكّر وقد ".املسلم يرث ال الكافر" الرسول حديث إىل أيضاً يستند وهو ".َسبِيالً الُْمْؤِمنَِني َعلَى ِللْكَاِفرِيَن اللُّه َيْجَعلَ
 غري امرأة دعوى ورفض القاعدة هبذه )٧٦٦٢١ .٩٩ رقم( ٢٠٠٠ أبريل/نيسان ٢٨ مؤرخ التونسية النقض حملكمة وجديد
  .مباشرة زوجها وفاة بعد اإلسالم اعتنقت مسلمة

 وكذلك ،"عليه يعلى وال يعلو اإلسالم ينقص؛ وال يزيد اإلسالم" الرسول حديث إىل الفقهاء بعض يستند )٢٠٢(
 يتزوج أن املسلم لغري جيوز ال حني يف املسلمة غري يتزوج أن للمسلم مبقتضاها جيوز اليت بالزواج املتعلقة القواعد على قياسا
 املسلم يرث ال" الرسول حديث إىل أيضاً هي املستندة املضادة النظر وجهة عن السنيني الفقهاء أغلب يدافع املقابل، ويف .مسلمة
 سبيل وعلى .بعدها وما ٦٥٨ الصفحة ،)١٤٤ املالحظة أعاله،( صاحل أبو اخلصوص وجه على انظر ".املسلم الكافر وال الكافر
 املالحظة يف املذكور التونسية النقض حمكمة حكم انظر الثاين؛ املوقف هذا يبدو ما على التونسي القانوين الفقه مديعت املثال،
   ".خمتلفني دينني بني توريث ال" بقاعدة فيه احملكمة ذكرت الذي السابقة

 الورثة عرفال هذا يقرهم الذين األب ناحية من األقرباء أي التعصيب أصحاب الورثة إىل القرآن يضيف )٢٠٣(
 والورثة .٤ السورة من ١٣و ١٢ اآليتني انظر .األم أو األب ناحية من سواء القريبني األقارب إىل األولوية ومينح الفروض أصحاب
ـُ الذين الورثة هم الفروض أصحاب  وعالوة .املرأة أو الرجل ناحية من سواء القريبون األقارب وهم التركة، يف نصيب هلم ددح

 .والزوجة والزوج واألخوات خوةاإلو واألمهات واآلباء واجلّدات اجلدود :الفروض أصحاب الورثة من ُيعترب باشرة،امل الذرية على
 أصحاب حصول بعد التركة من ىتبق ما يف إال املرياث من نصيبهم علي الرجل، أهل وهم التعصيب، أصحاب الورثة يتحصل وال

   Khédija Cherif et Ilhem Marzouki «Les facteurs انظر .الذكور من الرجل ءأقربا جبميع األمر ويتعلق .قدرهم ىعل الفروض
sociaux culturels défavorisant les femmes en matière de succession», Colloque de Tunis (supra, note 21), p. 302.  

  .٣١٨ الصفحة املصدر، نفس ومرزوقي، شريف انظر )٢٠٤(
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 يقر هبا   ة ترفض منحها حقوقاً    لعادات حملية وقوانني استعمارية قدمي     ما زالت املرأة حمرومة من حق املرياث، طبقاً       
  .وهكذا ُيترك هذا األخري لصاحل عادات متييزية. )٢٠٥(دينها

سـيما املمتلكـات    سالمية معينة بتجميد املمتلكات، والإوباملثل، تسمح احلبوس أو األوقاف يف بلدان     - ١٤٥
ص من أجل حرمان النساء من  للحيود عن التعاليم القرآنية وذلك على وجه اخلصوالعقارية، وقد اسُتخدمت عملياً

 بالضبط على احلجة الدينيـة      املرياث حتت غطاء املشروعية الدينية واحلفاظ على وحدة اإلرث العقاري؛ واعتماداً          
  .)٢٠٦(لغاء احلبوس إىل إاخلاصة حبق املرأة فيما يتعلق باملرياث عمدت بلدان معينة

ة للتعاليم الدينية والتخفيف من التمييز يف مسألة املرياث جيابي، ميكن للدولة أن تشرع يف قراءة إويف املقابل  - ١٤٦
الذي تعاين منه املرأة، وذلك دون االصطدام بالعقيدة وال حىت التعارض مع القواعد املنصوص عليها يف النصوص                 

  :املقدسة؛ وجيدر يف هذا الصدد ذكر مثالني

نونية املؤسسية، أن تصحح جوانب     دراج أحكام تقنية يف القواعد القا     إميكن للدولة، من خالل       )أ(  
 ١٩٥٩ هيوني/ حزيران١٩ مكرر اليت أضيفت يف ١٤٣ للمادة وهكذا، فطبقاً. الشريعة إىل التمييز املفرطة املستندة

 أصحاب على منها الباقي يرد التركة الفروض تستغرق ومل العصبة فقد عند"قانون األحوال الشخصية التونسي إىل 

 وجود مع ولو الباقي عليهما يرد فإنه نزلت وإن االبن بنت أو انفردت أو تعددت البنت ماأ. فروضهم بنسبة الفروض

هذا احلكم مـؤات للنـساء، مبـا يف ذلـك      فإن  وهكذا".الدولة وصندوق والعمومةاألخوة  من بالنفس العصبة
ة وريث من أصحاب فهو بادئ ذي بدء ُيلغي دور صندوق الدولة الذي كان من قبل مبثاب. الزوجات، من ناحيتني

وهو يسلم بعد ذلك بأولوية البنات على الورثة من احلواشـي           . املرأة صاحبة الفرض  التعصيب وله األولوية على     
. )٢٠٧(وحيمي األسرة الضيقة؛ وهو ما كان من قبل ميزة خالصة لألبناء وأبنـاء األبنـاء              ...)  خلإكالعم أو ابنه    (

كن للقواعد القانونية املؤسسية، يف سياق دينـامي وإرادي، أن          ظهوره، مي وهكذا، فكما فعل الدين نفسه وقت       
تطور اجملتمع والعادات من أجل حماولة وضع هناية، من          إىل   تفسر القانون الديين وأن تصحح بعض جوانبه استناداً       

  . على األقل احلد منهاأوداخل الدين نفسه، لضروب التمييز اليت تعاين منها املرأة 

، فرغم التعاليم الدينية، تسمح القواعد القانونية املؤسسية يف بلدان معينة مبنح            وعلى صعيد آخر    )ب(  
اهلبات أو حىت بأن يوصي املرء أثناء حياته بتقسيم ممتلكاته بالتساوي بني ورثته من األوالد والبنات أو لزوجة غري 

                                                      

 .٧٨ الصفحة ،)١٥٦ املالحظة أعاله،( يد،شه انظر باكستان؛ حالة هي هذه )٢٠٥(

  .١٩٥٧ه يولي/متوز ١٨و ١٩٥٦ مايو/أيار ٣١ املؤرخني املرسومني انظر تونس؛ حالة هي هذه )٢٠٦(
   Mohamed Charfi, «Le droit tunisien de la famille entre l’islam et la modernité», Revueانظر )٢٠٧(

tunisienne de droit, 1973, p. 11; Jeanne Ladjili, «Puissance des Agnats, puissance du père. De la famille musulmane 

à la famille tunisienne», Revue tunisienne de droit, 1972, p. 25. 
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بية وعدم فرض ضرائب باهظة      يف هذا الصدد عن طريق احلوافز الضري       وميكن للدولة أن تلعب دوراً    . )٢٠٨(مسلمة
  . على هذا النوع من العمليات بغية اعادة املساوة بني الرجل واملرأة

 ُيحّد الدين من ضروب التعسف ملويف حالتنا هذه، . ، جيب حتليل كل نص مقدس بأدوات عصرهوإمجاالً  - ١٤٧
منـا  إية بدرجة ال يستهان هبا فحسب، و       من املرياث ووفر هلا احلما     اليت عانت منها املرأة اليت كانت حمرومة متاماً       

، بالنسبة لدور نساء ، مل يكن باحلتم متييزياً متماسكاًعالوة على ذلك كانت ضروب التمييز الظاهرة ُتخفي نظاماً
هشاشة األسرة املتعددة الزوجات املوّسـعة، الـروابط        (ذلك العصر ومكانتهن املتضائلة داخل األسرة واجملتمع        

  ...).  خلإلزوال، الزوجية السريعة ا

وهذا يعين أنه ينبغي للمنهجية اإلرادية نفسها اليت استخدمها الدين أن تسمح بتغيري القوانني والتقاليـد                  - ١٤٨
 وذلك بغية وضع هناية تدرجيية لضروب التمييز اليت تعاين منها املرأة يف مـسألة املـرياث     اإلمياندون انفصام عن    

  . ن يف احلسبانوأخذ الدينامية اليت أضافها الدي

   انتهاك احلق يف احلياة- دال 

 من العنف ضد املرأة، أو على األقل         معيناً تغفر ممارسات ثقافية عديدة ذات أصل ديين أو غري ديين قدراً            - ١٤٩
ال ُيؤخذ العنف على حممل اجلد، مبا يف ذلك يف جمتمعات تتوافر فيها   بل ويف العديد من اجملتمعات      . تتسامح بشأنه 

 خاصة عنـدما    قاسية وغري مقبولة أخالقياً     أشكاالً وميكن هلذا العنف أن يأخذ أحياناً     .  محاية قانونية كافية   للمرأة
 هو بطبيعة احلال انتهاك احلق يف احلياة الذي ميكن أن يأخذ وأكثر أشكاله تطرفاً. ممارسات دينية إىل يرجع أساسه

  .)٢٠٩( متعددةأشكاالً

   قتل الُرضع- ١

  الرضع بأشكال متنوعة للغاية يف بلدان معينة يأخذ فيها تفضيل األوالد والنظم األبوية طابعاً              ُيماَرس قتل   - ١٥٠
خنق بناهتم الرضع أو  إىل وهكذا، ففي اهلند تدفع التقاليد الثقافية، وكذلك الفقر املدقع واجلهل، باألبوين. إجرامياً

 ك أن تفضيل األوالد يؤدي يف بلدان عديدة       وقد رأينا كذل  ). ١٠، الفقرة   E/CN.4/Sub.2/1998/11(تسميمهن  
  . وأخالقياً جلنس اجلنني غري املقبولة إنسانياًجهاض االنتقائي تبعاًاإلممارسات إىل 

وهذه هـي حالـة القـرآن       . وقد وضعت أديان معينة هناية ملمارسة وأد البنات وحّرمتها بتعاليم ُملزمة            - ١٥١
رسة اهلمجية املنتشرة بني القبائل العربية، وميكننا أن نتفّهم البيئة الفكرية بوجه عام اللذين حّرما هذه املمااإلسالم و

                                                      

 وهكذا .الزوج ممتلكات ثُلث إىل تصل هبة املسلمة غري الزوجة مبنح املثال سبيل على التونسي القانون يسمح )٢٠٨(
 ويف .املسلمة الزوجة عليه حتصل ما على يزيد "مرياث" على حتصل أن الوريث وضع هلا ليس اليت لمةاملس غري للزوجة ميكن

 فويار، أندريه انظر املرياث، مسألة يف القرآنية القاعدة عن احليود أجل من املتساوية اهلبة إىل العلماء من العديد جلأ ندونيسيا،إ
  .٥١ الصفحة ،)١١٤ املالحظة أعاله،(

  .اإلنسان حبقوق املعنية للجنة ٢٨ العام عليقالت انظر )٢٠٩(
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 يف مواجهة التقاليد الثقافية فيها أن يضطلع بدور تقدمي فيما يتعلق بتحرير املرأة، وذلك غالباًاإلسالم اليت حاول   
 إىل أن يذهباإلسالم يف وسع وميكننا قبل كل شيء أن نتفهم أنه مل يكن . )٢١٠(اليت كانت سائدة يف ذلك العصر

وهي محاية ال أ أبعد من ذلك لكي ال يصطدم بالعادات، ولكي يتجنب الشقاق بشأن القضية ذات األولوية آنذاك        
وقد بّين القرآن والسنة فقط االجتاه الذي ينبغي أن نسري فيه . كمال بناء صرح الدولة بل والدينإوحدة املسلمني و

ه وتركا للسلطة، أي للرجال والدول، مهمة حتسني ما مل يتمكن الرسول وأصحابه             واألسلوب الذي ينبغي تطبيق   
 لكل األعمال املتعلقة بتحرير النـساء       وينبغي هلذا اجلهد الدائم والعسري أن يكون نرباساً       . من عمله خالل حياهتم   

  . والبنات الصغريات من منظور الدين والتقاليد

  رامل املعاملة القاسية املفروضة على األ- ٢

احلط من شأن األرامل هو، بوجه عام، اعتقاد ثقايف شائع يف عدة بلدان ختتلف مع ذلـك يف ثقافاهتـا                      - ١٥٢
 ، وهي شعائر تأخذ أحياناً    "الساحرات"ويف دول معينة، تطبق عليهن شعائر غري إنسانية، وكذلك على           . التقليدية
، اليت كان من    )حرق األرامل (مارسة املسماة سايف    وهكذا ففي اهلند، ما زالت امل     .  قاسية على حنو خاص    أشكاالً

ورغم حترمي هذه املمارسة منذ     . )٢١١(املعتقد أهنا متروكة أو حمصورة يف أضيق احلدود، متأصلة بشدة يف املعتقدات           
الدولة تسمح هبا وتغلق أعينها عن العديد من الشعائر واملمارسات اليت            فإن   ،١٩٨٧ يف عام    ، وجمدداً ١٨٢٨عام  
وتعود جذور هذه املمارسة، الـيت مشلـت        ). ، القسم الثالث  E/CN.4/1997/47(ها يف خمتلف مناطق اهلند      متّجد

فال سبب يف الواقع لوجود املرأة . تقاليد ثقافية ضارة ذات جوانب اقتصادية إىل ،)٢١٢(حاالت حرق إرادي وقسري
وجودها الذي جيلب سـوء احلـظ       : تنيدون زوجها املتوىف؛ وخضوع املرأة ملمارسة السايف حيل يف الواقع مشكل          

وما زالت األرامل ُيعتربن يف بعض الثقافات حىت اليوم ساحرات أو ُملقيات . واهتامها باخليانة الذي قد يأيت الحقاً
. واألرامل منبوذات من اجملتمع ومعرضات لالستغالل اجلنسي من جانب رجال أسرة الزوج. )٢١٣(بأذى من السحر

   االعتقاد بأن املرأة لـيس هلـا أي        وجيسد هذا املوقف بشكل واضح    .  األحيان الزواج  بل وحيظر عليهن يف بعض    
ويف كثري من األحيان تكون ممتلكـات       . دور خارج الزواج، حيث يتحدد وضع األرملة مبقارنتها بوضع الزوجة         

، E/CN.4/Sub.2/1998/11( طمع األبنـاء      موضع طمع أسرة الزوج بل وأحياناً      -  أراض    وهي غالباً  - األرملة  
 شيء مـن    بيد أن الغموض ما زال يكتنف األساس الديين هلذه املمارسة؛ وهناك أيضاً           ). ١٠٤ و ١٠٣الفقرتان  

                                                      

 .٨١ السورة من ٩و ٨ اآليتني انظر )٢١٠(

 الفاضلة الزوجة الشائع مبعناها تعين وهي امليالد؛ قبل السابع القرن إىل األرجح على ترجع ممارسة هي سايف )٢١١(
 ملوت املرأة ُجرم فكرة على معا آن يف لفعلا هذا وينطوي املتوىف؛ زوجها حمرقة على نفسها حترق اليت )باتيفراتا( لزوجها املخلصة
   ,Catherine Weinberger-Thomas انظر .وبولينيزيا بريو يف أيضاً معروفة املمارسة هذه وكانت .األرملة لوضع ورفضها زوجها

Cendres d’immortalité: la crémation des veuves en Inde, Paris, Le Seuil, 1996; Albert Samuel (supra, note 14),   
p. 48املوقع أيضا انظر ؛ www.msh-paris.fr/red&s/dhdi/txtuniv/memoir2.htm.  

أعاله، ( أيضاً انظر .٦٨ الفقرة ،A/55/38 (Part. I) املرأة، ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر )٢١٢(
 .L’Express, 9 mars 2000 ،)١٨٧املالحظة 

   .١٤٠ الصفحة ،)٨ املالحظة أعاله،( فاليت، أودون )٢١٣(
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 للتقاليد السلفية كانت األرملة تصحب زوجها على ما يبدو يف           فطبقاً. اللبس بشأن األصل القاسي هلذه املمارسة     
ل قبل اضرام النار فيها مباشرة وتعيش بعد ذلك عيشة هادئة           حلظاته األخرية وتتمدد جبانبه على قمة احملرقة مث ترت        

  .)٢١٤(جبانب أبنائها

األديان الرمسية ليست هي نظم القـيم        فإن   وكما تالحظ املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة،          - ١٥٣
لنساء املتهمات بالسحر؛   سيما قتل ا   ممارسات ما زالت شائعة وال     إىل   الوحيدة اليت تؤثر على مركز املرأة، وتشري      

ما أرامل من صاحبات األمالك أو نساء حوامل        إ يف اهلند، وأغلب الضحايا هن       فما زالت مئتا امرأة ُيقتلن سنوياً     
  ).، القسم الثالثE/CN.4/1997/47(محلهن غري مرغوب فيه 

 فهو يتجاوز املـسألة      يف باكستان كشكل من أشكال العنف املرتيل، وبالتايل        واحلرق ممارسة جتري أيضاً     - ١٥٤
  .)٢١٥(احملددة اخلاصة باملمارسات غري اإلنسانية املطبقة على األرامل

   جرائم الشرف- ٣

جرمية الشرف ممارسة قدمية تشيع بدرجات متفاوتة يف بعض بلدان الشرق األوسط وأمريكـا اجلنوبيـة                  - ١٥٥
...). يطاليا، اليونـان، اخل   إ(ملتوسط   يف بلدان حوض البحر ا     وجنوب آسيا، وان كانت يف املاضي معروفة أيضاً       

هانتها لشرف األسرة دون أن خيشى أي عقاب، إومتنح هذه املمارسة للرجل حق قتل أي امرأة من أسرته ُيشتبه يف 
 للشرف وسلعة مملوكة لرجال وهكذا ُتعترب املرأة رمزاً. طارهإسيما يف حالة ممارسة اجلنس قبل الزواج أو خارج  ال

  . حبصر املعىنها إنساناًأسرهتا أكثر من

 من قانون العقوبات، حيظى الرجال الذين يرتكبون جرائم شرف ضـد            ٥٦٢ للمادة   ففي لبنان، وطبقاً    - ١٥٦
ويف األردن، . )٢١٦(نساء أسرهم بظروف خمففة؛ بيد أن احلكومة اللبنانية أعلنت أهنا ستزيد من صرامة هذا القانون

 برفض الربملان القتراح احلكومـة       ضحية سنويا؛ وقد انتهى األمر مراراً      ٢٠يترتب على جرائم الشرف أكثر من       
 من قانون العقوبات املشهورة اليت تقضي بعدم معاقبة الرجال الذين يقتلون أو جيرحون زوجاهتم ٣٤٠لغاء املادة إ

بس بالزنا؛ حيث برر أعضاؤه هذه املمارسة بأهنا حتمي اجملتمـع مـن     حدى قريباهتم عند مفاجأهتا يف حالة تل      إأو  

                                                      

 www.msh-paris.fr/red&s/dhdi/txtuniv/memoir2.htm املوقع انظر )٢١٤(

 وطبقاً ؛١٩٩٩-١٩٩٨ الفترة يف باحلرق قتل حالة ٥٦٠ هناك كانت تانية،الباكس اإلنسان حقوق للجنة طبقاً )٢١٥(
 عليهن اهلجوم عقب ١٩٩٩و ١٩٩٤ عامي بني فيما امرأة ٣ ٥٠٠ من أكثر املستشفيات استقبلت حملية، حكومية غري ملنظمة
   ).٧٦ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/2000/17( البرتين أو احلمض أو بالنار

 هـذه  ُعدلت وقد ).١١١ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/1998/11( ... التقليدية، مارساتبامل اخلاص التقرير انظر )٢١٦(
 املوقـع  أيـضاً  انظـر  .املُخفّـف  بالعـذر  عنـه  اسـتعيض  متامـا  املُـربئ  العذر لغاء إ من بدال ولكن ،١٩٩٩ عام يف املادة

www.rdl.com.lb/3749/enquete.html. اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة تقرير الكويت، مثال أخرياً انظر )A/55/40، األول، اجمللد 
  ).٤٥٨ الفقرة
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فممارسة كارو كريي، اليت ميكـن ترمجتـها        . وجرائم الشرف منتشرة يف باكستان أيضاً     . )٢١٧(الفسق واالحنالل 
رأة ، عادة قدمية من عادات والية السند جيوز للرجل مبقتضاها أن يقتل ام            "رجل بال شرف، امرأة بال عفّة     "بعبارة  

 للجنة الوطنية   حصاءات يف هذا الصدد، فطبقاً    إورغم صعوبة احلصول على     . اشتبه يف ارتكاهبا الزنا    إذا   من أسرته 
 يف البنجاب على يد أحد أفراد أسرهتا ١٩٩٩ و١٩٩٨ امرأة فيما بني عامي ٨٥٠حلقوق اإلنسان قُتلت أكثر من 

)E/CN.4/Sub.2/2000/17 ٧٥، الفقرة.(  

االت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو  من والية املقررة اخلاصة املعنية حب جزءاًف تشكل أيضاًوجرمية الشر  - ١٥٧
حاالت إعدام خارج " للمقررة، تأخذ جرائم الشرف، اليت تصفها حبق بأهنا وطبقاً. بال حماكمة أو اإلعدام التعسفي

نتحار بعد تعرضها لعقوبات باسم اجلماعة      اال إىل   ففي بعض احلاالت ُتدفع املرأة    .  متعددة ، أشكاالً "نطاق القضاء 
 ما ُيقـبض    ونادراً. أو هتديدات بالقتل لسلوكها غري األخالقي املزعوم؛ ويف حاالت أخرى يشّوه وجهها حبامض            

على مرتكيب هذه اجلرائم، وهم يف أغلب األحوال من أقرباء الضحية أو مكلفون بذلك من جانب أسـرهتا، أو                   
  .)٢١٨(ةُيحكم عليهم بعقوبات رمزي

، وهي تنال يف الوقت نفسه      )٢١٩( أساسياً وينبغي مكافحة جرمية الشرف ألهنا تنتهك بطريقة صارخة حقاً          - ١٥٨
 مع التعاليم الدينية؛ والواقع أنه بالضبط من        وتتعارض جرمية الشرف أيضاً   . )٢٢٠(من أحد مبادئ العدالة األساسية    

 دقيقة ويف نفس شروطاًاإلسالم ك والشائعات، يفرض أجل تاليف حاالت التعسف واالهتامات القائمة على الشكو     
فالعالقـة ُتثبـت    . )٢٢١(طار الزوجية إثبات العالقات غري املشروعة خارج      إلحد بعيد    إىل   الوقت عسرية التحقيق  

بيد أنه لوحظ، فيما يتعلق حبدوث جرائم الشرف . )٢٢٢(بشهادة أربعة شهود يكونون قد حضروا االتصال اجلنسي
 ما ترتكب على أساس الشكوك والشائعات، وأهنا ترتكب ضد ن، أن هذه اجلرائم كثرياًاد من البلد يف العديعملياً

                                                      

 أو زوجته فاجأ من احملل، العذر من يستفيد" ٣٤٠ للمادة وطبقاً .٧٣ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/2000/17 انظر )٢١٧(
 أيضاً انظر ".إحدامها أو كليهما إيذائهما أو امجرحه أو قتلهما ىعل قدمأو آخر شخص مع بالزنا التلبس حال حمارمه إحدى
 .www.unog.ch/news/documents/newsfr/CRC0030F.html املوقع

)٢١٨( E/CN.4/2000/3، السجن بعقوبة اجلرائم هذه يف احملاكم تقضي األردن، ويف .جيم القسم اخلامس، الفصل 
 التعسفي اإلعدام أو حماكمة بال أو القضاء نطاق خارج اإلعدام حاالت عن تقريرال أيضا انظر .وسنتني أشهر ستة بني تتراوح ملدة

)E/CN.4/1999/39، ٧٤ الفقرة.(  
 جبرائم" تسمى ما ارتكاب أن )٣١ الفقرة( ٢٨ رقم العام تعليقها يف اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة تؤكد )٢١٩(

  .والسياسية املدنية باحلقوق صاخلا العهد من ٢٦و ١٤و ٦ للمواد جسيماً انتهاكاً ميثل "الشرف
 ثانوي قريب عموما هو ومرتكبها الرجال، من مكونة مرجتلة حمكمة تتخذه قرار عن عادة الشرف جرمية تنجم )٢٢٠(

 ،E/CN.4/1999/39( للدولة القضائية السلطة حمل حاللفاألمر يتعلق حبق بإ".  شرف األسرةطّهر" لكونه بطال ُيعترب للضحية األمهية
 ).٧٤ الفقرة

 .٤ السورة من ١٦و ١٥ اآليتني انظر )٢٢١(

 ).٤ اآلية ،٢٤ السورة( أبداً شهادة له ُتقبل وال جلدة بثمانني زوراً يشهد من يعاقب )٢٢٢(
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طار منطق جرمية الشرف، تنشأ حاالت تعسف إويف سياق غياب القانون هذا، وحىت يف . )٢٢٣(نساء غري متزوجات
اية نساء معرضات ألن يكن كثرية ومواقف تنتمي ألزمنة غابرة تتخذها السلطات، وال سيما الشرطة، يف سبيل مح

 من ختفـي  بل ويبدو، يف بعض البلدان املعنية هبذه املمارسة، أن جرمية الشرف كثرياً          . )٢٢٤(ضحايا جلرائم الشرف  
 مثل الغرية أو املشاكل املرتبطة باملرياث أو رفض املرأة زواجـاً          :  بدوافعها املعلنة  اإلطالقدوافع ال عالقة هلا على      

نـساء  وتنتحـر   ويف بعض احلاالت قُتلت نساء ألهنن طلنب الطالق أو تعرضن لالغتصاب؛ ،)٢٢٥(دبرته هلا أسرهتا  
ويف باكستان، تؤكد منظمات غري حكومية     . )٢٢٦(كثريات لعدم استطاعتهن الفكاك من العنف أو الزواج القسري        

وبالتايل يبدو مـن    . )٢٢٧(خفاء جرائم ال عالقة هلا بزنا الضحية املزمع       إلأن عمليات قتل النساء التقليدية ُتستخدم       
هانة له، وذلك   إالزيادة كلما اتسع مفهوم الشرف وما يشكل         إىل   الواضح أن جرائم القتل املتعلقة بالشرف ترتع      

، يف بـنغالديش،    وأخرياً. زاء مواطنيها  يتعني على الدولة أن تضطلع هبا إ       أمر خطري ينتهك الوظائف البديهية اليت     
  للفتاوى الصادرة ضدها واليت تنتهك أمنها وحياهتا أو تدفعها        أساسياً  املرأة هدفاً  حتت تأثري التطرف الديين، ُتمثل    

  ).٩٧ و٨٣ و٥٠، الفقرات A/55/280/Add.2(االنتحار إىل 

   انتهاك الكرامة- هاء 

؛ ويف بعض األحيان يكون أصلها الديين واضحاً. هذه املمارسات عديدة؛ وهي تتعلق بكل القارات تقريباً  - ١٥٩
 من العسري يف كثري الت أخرى يصعب ربطها، بطريقة مباشرة على األقل، بدين معني ولكن كما قلنا آنفاًويف حا 

 وبعبارة أخرى، . من األحيان فصل ثقافة جمتمع وتقاليده الثقافية السلفية وشعائره وأساطريه عن معتقداته الدينية            
الرجل يف تفسري الدين حبيث ظهرت على       ليه   إ من الصعوبة مبكان الكشف بدقة علمية عن املدى الذي ذهب         فإن  

مكان باإلوليس  . مر األجيال تقاليد ثقافية منفصلة عن التعاليم الدينية أو، على العكس من ذلك، مشتملة عليها              
وضع قائمة جامعة مانعة هلذه املمارسات لكثرهتا وشدة تنوعها؛ والقاسم املشترك بينها هو أهنا تنتهك كرامة املرأة، 

وهذه هي حالة اختبار البكارة وربط األرجل واحلمل القسري؛ وترتبط ممارسات أخـرى             : متها أحياناً بل وسال 
  .مبمارسات قريبة من الرق واحلط من شأن املرأة جنسياً

                                                      

)٢٢٣( E/CN.4/Sub.2/2000/17، يزلن ما منهن العديد وكان زنا، حالة يف النساء من العديد يكن مل .٧٠ الفقرة 
 .Caucus des femmes… (supra, note 113) p. 13 انظر .القتل بعد عذراوات

 الرتكاهبن وليس هلن احلماية توفري أجل من "املسجونات" النساء من العديد األردن يف يوجد .املصدر نفس )٢٢٤(
  .جرامية إأعماالً

 دبرته زواجاً رفضها بعد للمشورة طلباً إليه جلأت الذي حماميها مكتب يف اغتيلت اليت الباكستانية مثال انظر )٢٢٥(
  ).٧٤ الفقرة ،E/CN.4/ Sub.2/2000/17( أسرهتا هلا

 ،E/CN.4/1999/39( التعسفي اإلعدام أو حماكمة بال أو القضاء نطاق خارج اإلعدام حاالت عن التقرير انظر )٢٢٦(
 .Amnesty International, Pakistan: honor killing of girls and women, septembre 1999 أيضاً انظر ؛)٧٤ الفقرة

 ضحيته جثمان جبانب جثماهنا ويضع أسرته من امرأة يقتل فانه ما لسبب آخر رجال رجل قتل إذا وهكذا، )٢٢٧(
 امرأة مقتل القضائية والسلطة الشرطة تعترب األحيان من كثري ويف .املالحقات من لإلفالت كريي - كارو ممارسة ويدعي األوىل
  .www.egroups.fr/message/magistrat-avocat/53 املوقع انظر .تقريباً تتدخالن وال "خاصة مسألة" هلا قريب يد على
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   البغاء واملمارسات املرتبطة بالرق- ١

نامجة عن متثيل ثقايف سليب ، ممارسة "أقدم مهنة يف العامل"حد ما اعتبار البغاء، الذي يوصف بأنه  إىل ميكن  - ١٦٠
وحتاول الدول، بصرف النظر عن تنوعها الديين والثقايف، مكافحـة          . لصورة املرأة واحلط من شأهنا داخل اجملتمع      

بيد أن .  أو بتنظيمها بغية السيطرة عليها- ألقل ا على  رمسياً- ما حبظرها إهذه اآلفة بدرجات متفاوتة من النجاح 
ل بالتسامح من جانب الدولة اليت كانت جتد فيه وسيلة للحفاظ على األسرة ومحاية النظام                ُيقاب البغاء كان دائماً  

  . لكرامة املرأة عندما ُيمارس باسم قيم ثقافية أو دينية يف عدة بلدان جسيماًوميثل البغاء انتهاكاً. )٢٢٨(االجتماعي

 Deukiالديوكي   )أ(  

إله أو  إىل تقليد قرباين يتمثل يف هبة البنات الصغريات إىل اعادة يرجع أصله" البغاء املقدس"الديوكي أو   - ١٦١
  .)٢٢٩(سيما يف نيبال ؛ ورغم حظرها فما زالت ُتمارس، ال"عاهرات مقدسات" إىل  يف معبد وحتويلهناآلهلة

  Dévadâsîالديفاداسي   )ب(  

جنوب  إىل   صولهوهو خليط غريب من املقدس والعلماين ترجع أ       : الديفاداسي شكل خمتلف من الديوكي      - ١٦٢
 هلذه املمارسة، يهب وطبقاً. )٢٣٠( على ما يبدو يف زمن محورايبعام وكان معروفاً ١ ٥٠٠اهلند منذ ما يقرب من 

؛ وهي  )٢٣١( للمعابد على أمل احلصول على حظوات مساوية والتخفيف من غضب اآلهلة           اآلباء بنات صغريات جداً   
ما بسبب إا بعد، ُتجرب الفتيات الصغريات على احتراف البغاء، وفيم. )٢٣٢(سيما اهلند موجودة يف بلدان آسيوية، ال

وتتمثل ممارسة أخرى قريبة،    ). E/CN.4/1997/47(احلاجة االقتصادية أو بعد قيام الكهنة ببيعهن لبيوت الدعارة          
 نيبال جبار الفتيات الصغريات على البغاء؛ وهي موجودة يفإ، يف Badiوهي املمارسة العرقية املعروفة باسم بادي 

)A/54/38/Rev.1 ١٥٣، الفقرة.(  

                                                      

 ُترتكب أن من األرصفة على العاهرات نرى أن األفضل من" التسامح هذا عن جيداً يعرب مأثور قول هناك )٢٢٨(
  .١٥١ الصفحة ،)١٤ املالحظة ،أعاله( صمويل انظر ".الشوارع تقاطع عند اغتصاب حاالت

 عن والتقرير ،١٥٣ الفقرة ،A/54/38/Rev.1 ،املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر )٢٢٩(
  .٦٥ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/2000/17 املمارسات،
  .١٣٧ الصفحة ،١٤ املالحظة ،أعاله صمويل، انظر )٢٣٠(

 جمتمع يف ووظيفتها مكاهنا فلها ؛متاماً قيمتها العاهرة تفقد ال اهلندوكي، للعامل التقليدي االجتماعي النظام يف )٢٣١(
 .مهينة مرتبة إىل ُترتّل وال الطالع بسوء أبدا توصم ال أي أبدا، تترمل وال لرجل ختضع وال إهلا، اللهم وج،تتز ال فهي .الطبقات

  .André Padoux, «Le monde hindou et le sexe», Cahiers internationaux de sociologie, 1984, vol. LXXVI, p. 40 انظر
 اهلند، من املقدم الثالث الدوري التقرير على اخلتامية اتالتعليق اإلنسان، حبقوق املعنية اللجنة انظر )٢٣٢(

CCPR/C/79/Add.81املرأة، ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير أيضاً انظر ؛ CEDAW, A/55/38 (Part. I)، ٦٨ الفقرة. 
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  االسترقاق الشعائري  )ج(  

ممارسة عرفية سلفية تتمثل يف تقدمي هبات جنسية مـن          ) بلغة اإليوي " عبيد اإلله  ("trokosiالتروكوزي    - ١٦٣
ـ  إىل إله، ولكن يف الواقـع  إىل ، ُتوهب البنات الصغريات مبقتضاهاالبنات الصغريات واسترقاقهن شعائرياً    احر س

هيكل مقدس، يستغلهن كعامالت زراعيات وكرقيق جنسي، وذلك ابتغاء لتهدئة غضب اآلهلة للجـرائم الـيت                
وهكذا تقضي أسر الضحايا عليهن بأن يضّحني من أجل التكفري عن ذنوب            . ارتكبها أفراد أسرة البنت الصغرية    

ي متارسه أعراق اإليوي واألدانغنـه يف        أن االسترقاق الشعائري، الذ    وقد أُعلن مؤخراً  . ارتكبها أشخاص آخرون  
سيما مبوجب قانون العقوبات اجلديد يف غانا  ، خمالف للقانون، ال)٢٣٣(البلدان األفريقية وعلى وجه اخلصوص غانا

شخصاً ما ألي شكل من أشكال العبوديـة أو        "خضع  ُت شعرية  الذي حيظر كل   ١٩٩٨يونيو  / حزيران ١٢املؤرخ  
  .)٢٣٤("الشعائري أو العريف أو االسترقاق العمل اجلربي

 يكن اهلدف منها يف األصل استرقاق البنات؛ فقد كانت          ملبيد أنه جتدر مالحظة أن ممارسة التروكوزي          - ١٦٤
ُتستخدم يف البداية لتربية العذراوات على كيفية العيش حياة شاملة وروحية ونبيلة لكي يتمكن من احملافظة على                 

ي والسلفي منها كان تنظيم احلياة األخالقية للبنات الصغريات وضمان رفاه          عذريتهن حىت الزواج؛ فاهلدف األصل    
ولكن يبدو أن السبب احلقيقي للتروكوزي أُسيء استعماله على مر السنني من جانب كهنة التروكوزي               . اجملتمع

وقـد  . )٢٣٥(تيةشباع اهتماماهتم وغرائزهم الذا   إالذين حّرفوا هذه املمارسة السلفية عن أهدافها األوىل من أجل           
جنحت منظمات غري حكومية عديدة يف حترير بنات صغريات من نظام التروكوزي، بيد أن املقاومة ما زالت قوية         

 يف صفوف اآلباء الذين ال يزالون يعتقدون بأهنم معرضون ألعمال انتقامية سحرية مـن جانـب الرؤسـاء          جداً
  .)٢٣٦(حية للذنوبامتنعوا عن تعّهد النظام هبباهتم املا إذا التقليديني

   االغتصاب وضروب التعسف اجلنسي- ٢

وهو ممارسة تستحق الذم باألوىل     .  لسالمة املرأة البدنية والعقلية ولكرامتها      بالغاً ميثل االغتصاب انتهاكاً    - ١٦٥
 وهكذا ففي بلدان عديدة ذات تقاليد دينية خمتلفة. ، ميكن أن يفلت من أي عقاب مناسبمعينة لعادات ألنه، تبعاً

 إذا   لعادات معينة أو حىت نصوص قانونية، مبنتهى البساطة         ال ُيعاقب االغتصاب أو أي اعتداء جنسي، طبقاً        جداً
 فإن ن الزواج ينطوي يف مجيع األحوال على الصفح،إوحيث .  أم التزوج املعتدي من ضحيته، سواء كانت قاصراً

وهذه هي حالة جمتمعات معينة يف . )٢٣٧(لنسبة للضحيةخفض السن القانونية للزواج با إىل االغتصاب يؤدي بالتايل

                                                      

 جلنة تقرير أيضاً نظرا ؛)٥٠و ١٨ الفقرتان ،A/53/354( ... التقليدية املمارسات بشأن العام األمني تقرير انظر )٢٣٣(
  ).CRC/C/15/Add. 73( الطفل حقوق

 ).٤٦ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/1999/14 ( ... التقليدية املمارسات عن التقرير انظر )٢٣٤(

 .www.peacelink.it/anb-bia/nr357/f05.html املوقع انظر )٢٣٥(

 .www.africaonline.co.ci/AfricaOnline/info/ivs/2867SAV2.htm املوقع انظر )٢٣٦(

 .٢٨ الفقرة اإلنسان، حبقوق املعنية للجنة ٢٨ رقم العام التعليق انظر )٢٣٧(
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، ومجهورية كوريا )٢٣٨(ريكا ولبنان وبريو وأوروغوايوكوستا) ٦٨، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1998/11(املكسيك 
)A/55/40 ما؛ بل على  دينياًوبطبيعة احلال مل يثُبت حىت اآلن أن هلذا العرف أساساً). ١٣٧، اجمللد األول، الفقرة 

 ويف املقابل.  ميكن تفسري أديان عديدة بوصفها ُتكرس املوافقة احلرة فيما يتعلق بالزواج والعالقات اجلنسيةالعكس،
 بطريقة غري مباشرة    - صورة املرأة يف الدين بشكل العام ومركزها كذات بشرية أدىن مرتبة ميكن أن يفسرا               فإن  
 وباملثل، يشجع نظام الطبقات يف ثقافات معينة هـذا          . هذه املمارسات الضارة مبركز املرأة     -  بطبيعة احلال    جداً

وهكذا ففي كشمري تقع نساء طبقة الداليت املنبوذة الدنيا وبناهتا الصغار ضحايا لضروب             : النوع من املمارسات  
  .)٢٣٩(التعسف اجلنسي اليت ميارسها أشخاص ينتمون للطبقات املتوسطة والعليا

  وهكذا، ففـي بـنغالديش، كـثرياً      .  أخرى للتمييز الشديد   فاًويف حاالت أخرى خيدم االغتصاب أهدا       - ١٦٦
سيما عـن طريـق      ما تتمثل حماوالت قهر األقليات والتعدي عليها يف هتديدات أو انتهاكات لشرف النساء، ال             

، ففي أوقات   وأخرياً). ٨٥، الفقرة   A/55/280/Add.2( ألن النساء جيسدن شرف اجملتمع بأسره        االغتصاب، نظراً 
بادة اجلماعية أم ال، يتجه اهلجوم      اإلأو الدينية سواء انطوت على      /وية أو التطرف أو الرتاعات العرقية و      أزمات اهل 
  .)٢٤٠("للتطهري العرقي"أداة  إىل ن االغتصاب يتحول حىت إىل املرأة وسالمتها؛ بل إ يف املقام األولعموماً

للرجل، وفيما بعد " للملكية اخلاصة"ابة انتهاك ويف كثري من الثقافات ظل االغتصاب ُيعترب لزمن طويل مبث  - ١٦٧
بعد ذلـك    إال    لذات مادية هي املرأة    ومل ُيعترب االغتصاب انتهاكاً   .  لألخالق حسبما يعّرفها الرجل    اعُترب انتهاكاً 
وذلك يفسر بال شك صعوبة وصف االغتصاب الذي يرتكبه الزوج هبـذا الوصـف، ألن أحـد                 . بزمن طويل 

، يتمثل بالضبط يف متاحيتها فيما يتعلق بالعالقات اجلنسية خارج فترات           للمرأة ،املكرس دينياً  االلتزامات الزوجية   
" عدم متاحيتها"ومن األمور ذات املغزى، ولو حىت على املستوى التعبريي، أن عبارة . عدم متاحيتها بسبب احليض

قرر، خارج هذه الفتـرات، النـشاط       العالقات اجلنسية؛ وهذا يعين أن الرجل وحده هو الذي ي          إىل   تشري حصراً 
  .اجلنسي لزوجته دون أي اعتبار إلرادهتا

.  باألنظمة األبوية ومبفهوم رجعي ملركز املرأة مقارنة بزوجهـا         طار الزواج دائماً  إويرتبط االغتصاب يف      - ١٦٨
رسات دينية ومن هذا املنظور، يستمد االغتصاب جذوره العميقة، بصرف النظر عن مستوى تطور اجملتمع، من مما

                                                      

 .www.penelopes.org/pages/beijing/textes/tradit9.htm املوقع انظر )٢٣٨(

  ).HR/SC/99/15( القيم ناتايل السيدة ةمداخل ومحايتها، اإلنسان حقوق لتعزيز الفرعية اللجنة انظر )٢٣٩(
 ٢٠٠١ فرباير/شباط ٢٢ املؤرخ سابقاً بيوغوسالفيا اخلاصة الدولية اجلنائية للمحكمة التارخيي احلكم انظر )٢٤٠(

 فرباير/شباط ٢٤ ،Le Monde جملة ،"اإلنسانية ضد جرمية" يشكل بأنه مرة ألول احلرب أثناء املدنيني اغتصاب ُوصف حيث
 التمييز حاالتو العنصري التمييز" الديين بالتعصب املعين اخلاص املقرر دراسة انظر عام، بشكل املسألة ههذ وحول .٢٠٠١
  ).بعدها وما ٧٣ الفقرة ،A/CONF.189/PC.1/7( "والتدابري شخيصالت :الديين
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وال تعترف دول معينة باالغتصاب يف اطار الزواج        . موغلة يف القدم تعززها ثقافة معينة تضع املرأة يف وضع متدنٍ          
  .)٢٤١(وتعترب أن شكوى املرأة ضد زوجها يف هذا الشأن وكأهنا مل تكن

مذمومة وخطـرية   قامة عالقات جنسية مع األطفال، وهي ممارسات        إ مثة ممارسات منطوية على      وأخرياً  - ١٦٩
وجتدر يف هذا الصدد . حركات دينية، سواء كانت قدمية أو حديثة إىل باألوىل ألهنا تنبع من تيارات تدعي االنتماء

يف أوروبا اليت يفرض فيها البالغون على األطفال حياة جنسية مبوافقة آبـائهم أو              " جمتمعات احلياة " إىل   شارةاإل
وينبغي التصدي هلذه املمارسات، اليت أدينت على وجه        .  الرتوات والغرائز  دوهنا، حتت غطاء حرية اجلسد وحترير     

يبدو يف العديد من البلدان األوروبية، من املنظور الوقـائي           اخلصوص من جانب جملس أوروبا واملوجودة على ما       
  .)٢٤٢(لقانونيةجراء التحقيقات اإ من املنظور القمعي من خالل عالم، وبطبيعة احلال أيضاًاإلبواسطة التعليم و

   احلرمان من األهلية االجتماعية-  واو

   انتهاك احلق يف التعليم- ١

يف العديد من الدول، تؤدي التقاليد الثقافية والنماذج النمطية القائمة على اجلنس، اليت تنشرها على وجه   - ١٧٠
فض حق الفتيات يف التعليم     ر إىل   عالم أو املتطرفون الدينيون على مستوى الدولة أو اجملتمع،        اإلاخلصوص وسائط   

وارتفاع معدالت ترك الدراسة يف صفوف البنات الصغريات والتفرقة على أساس اجلنس فيما يتعلق بالتـدريب                
احلد من حق  إىل ويف دول أخرى، يؤدي نفوذ نظام التعليم الديين. )٢٤٣(املهين أو التخصص يف مراحل التعليم العايل

  . )٢٤٤(سيما عن طريق رفتهن أو تسرحيهن يف حالة احلمل ملؤسسات املدرسية، الالفتيات والشابات يف التعليم يف ا

 ما تكون أن املرأة غالباً" التمييز العنصري والتعصب الديين والتعليم"، فقد أظهرت الدراسة املعنونة وأخرياً  - ١٧١
عطـاء  إفمن شـأن  . التعليم أو حمتوى هذا التعليم   إىل   ضحية للتمييز والتعصب سواء من حيث مستوى الوصول       

استمرار التمييز بني اجلنسني وعدم      إىل   صورة ضارة للبنات يف الكتب املدرسية أو تربير تعدد الزوجات أن يؤديا           
فرض قواعد سلوك صارمة حتصر املرأة يف مرتهلا ومتنع  فإن كذلك. تشجيع روح التسامح يف صفوف الطلبة الصغار

  . يتعارض مع مبادئ القانون الدويل ذات الصلة ومتعصباً متييزياًاًاملدرسة يشكل موقف إىل البنات من الذهاب

                                                      

ــذه )٢٤١( ــي ه ــة ه ــد حال ــا اهلن ــابوا وماليزي ــا وب ــدة غيني ــربيا؛ اجلدي ــر وص ــع انظ  املوق
htm.9tradit/textes/beijing/pages/org.penelopes.www. اإلنـسان  حبقـوق  املعنيـة  اللجنـة  تقرير منغوليا، حالة أيضاً وهي 

)A/55/40، ٣٢٣ الفقرة األول، اجمللد.( 

 .www.senat.fr/rap/r98-436/r98-43630.html املوقع انظر )٢٤٢(

 من املقدم التقرير يف النظر ،A/54/38/Rev.1 املرأة، ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير نظرا )٢٤٣(
  .٣٨٦و ،٣٨٥و ٣٨١ الفقرات كولومبيا،

 شيلي، من املقدم التقرير يف والنظر ؛٥٢ الفقرة ،٥٤ الصفحة بليز، من املقدم التقرير يف النظر املصدر، نفس )٢٤٤(
 .٢٢٧و ٢٢٦ الفقرتان ،٧١ الصفحة
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   حظر وظائف معينة- ٢

فـي مجيـع    ، ف )١٩٧٧(٢٣العام رقم   جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، يف تعليقها         كما ُتالحظ حبق      - ١٧٢
يف اإلطـار الثقـايف للقـيم       "البلدان، تتمثل أهم العوامل اليت تكبح قدرة املرأة على املشاركة يف احلياة العامـة               

 يتعلـق   وهنا أيضاً ). ١٠الفقرة  " ( األطفال ويف تعليم  املرتلية املهام   يف الرجل   وعدم مشاركة واملعتقدات الدينية،   
ضفاء الشرعية على دأ املساواة بني اجلنسني من أجل إمب إىل األمر بتفسري تعسفي ملقاطع من النصوص املقدسة تشري

  .االت احلياة العامةتفوق الرجل يف مجيع جم

  الوظائف السياسية  )أ(

ال مينع القرآن املرأة من االضطالع بدور مهم يف اجملتمع؛ بل بالعكس، فقد مارست نساء مـشهورات                   - ١٧٣
فالفقهاء ورجال السياسة هم الذين حرفوا معىن النصوص الدينية من أجل           . )٢٤٥(أنشطة مهنية مؤثرة داخل اجملتمع    

  .رساء ذلك كمبدأ عام صاحل لكل زمان ومكانإالوظائف السياسية ومنع املرأة من ممارسة 

ففي اهلند، مل ينجح مشروع قانون بتخصيص مقاعد للمرأة يف الربملان وجمالس الدولة بسبب معارضـة                  - ١٧٤
  لبعض التقارير فقدت نساء انُتخنب حملياً      وطبقاً. نواب مسلمني على أساس اعتبارات تتعلق مبركز املرأة يف الدين         

والياهتن، عقب اقتراع ثقة، ألسباب مرتبطة بتفسري للدين يقضي بأن تصويت املرأة املسلمة غري احملجبة يتعارض                
  ).٦٢، الفقرة E/CN.4/1000/58(اإلسالم مع 

ومن ناحية أخرى، فكما يالحظ املقرر اخلاص املعين بالتعصب الديين، ال جيب ألمثلة ضروب التمييـز                  - ١٧٥
 للعيان أن تصرف االنتباه عن أشكال التعصب والتمييز األكثر دقة واألقـل  عاج واألكثر ظهوراًزلإلثارة  إاألكثر  
 وان تكن على نفس الدرجة من الفاعلية يف استرقاق املرأة، مثل رفض اعتماد تدابري اجيابية لصاحل املرأة،                  وضوحاً

، E/CN.4/1999/58(املساواة بني اجلنسني    جراء حوار عام بشأن     إطار االنتخابات الربملانية أو رفض      إسيما يف    ال
سـيما يف البلـدان      التناقض واضح بني الوضع املتدين للمرأة يف بلدان معينـة، ال           فإن   ومع ذلك ). ١١١الفقرة  

اآلسيوية، والفرصة املتاحة هلا لكي تشغل أعلى الوظائف السياسية، مبا يف ذلك منصب رئيس الوزراء أو نائـب                  
  .رئيس اجلمهورية

مكان املرأة يف بلدان عديدة أن متارس حقها يف التصويت حسب األصول بسبب النماذج              إوباملثل، ليس ب    - ١٧٦
وكما ُتالحظ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يؤثر العديـد مـن              . النمطية الثقافية أو حىت الدينية    

ما حبملهن على ذلك أو مباشرة، مبا يف ذلك عن   إالرجال على اخليار االنتخايب للنساء أو يفرضونه عليهن، وذلك          

                                                      

 وكذلك أمية، بنت وأمساء سليم وأم وعائشة خدجية سيما ال مشهورات، ونساء الرسول زوجات اضطلعت )٢٤٥(
 انظر .اإلسالمية الدولة قامةية والعسكرية لدى بناء اجملتمع وإالسياس وحىت واالجتماعية االقتصادية احلياة يف مهم بدور فاطمة، ابنته

Abd Al Halim Abou Chouqqa, Encyclopédie de la femme en Islam, éd. al Qualam, Paris, 1998, t. 1, p. 22 et suiv، 
 .Roger Caratini, Mahomet, éd. Criterion, Paris, 1993, p. 332 et suiv أيضاً وانظر
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حد ما بالسياسة ومشاركتها الضعيفة يف ممارسة        إىل   وهذا ُيفسر عدم اهتمام املرأة    . )٢٤٦(طريق التصويت بامسهن  
  . للرجلالسلطة السياسية أو حىت يف وظائف أخرى خمصصة تقليدياً

  امةالوظائف الدينية والقانونية واملمارسات الدينية الع  ) ب(

كذلك، مبا يف ذلك يف املعتقدات التقليدية ألعراق عديدة يف  يف العديد من األديان ويف األساطري املؤسِّسة    - ١٧٧
تقاسم العمل  فإن ولذلك. )٢٤٧(أفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا وأمريكا، ُتخصص الوظائف الدينية أو الكهنوتية للرجال

 يتمتع الرجال مبزية الشعائر العامة االحتفالية الرمسية بينما تقنع          ، حيث الديين بني اجلنسني ُيحترم بصرامة عموماً     
   ُيستثىن من ذلك ديـن، مبـا يف ذلـك          وال. النساء مبمارسة دين خاص يف أماكن مغلقة داخل البيوت واملعابد         

  .األديان التوحيدية

  املسيحية  ‘١‘

.  للوظائف املنطوية على مسؤوليةتتفق حساسيات وممارسات دينية مسيحية عديدة على حظر شغل املرأة      - ١٧٨
التقاليد  إىل   ويقوم هذا التمييز، الذي ترجع أصوله     . )٢٤٨(لرجالاوهكذا تقصر الكنيسة الكاثوليكية السيامة على       

فالرجل هو صورة الـسلطة     : كل جنس وظيفة حمددة بصرامة     إىل   الرومانية واملتوسطية، على أنثروبولوجيا ُتسند    
 إىل   دون وصوهلا  وحيول استبعاد املرأة من الكهنوت أيضاً     . )٢٤٩(راء، الزوجة وأم املسيح   املقدسة واملرأة صورة العذ   

  .)٢٥٠(سلطة احلكم يف الكنيسة، وحيترم قانون الدولة أو القانون الدويل القانون الداخلي للجماعات الدينية

                                                      

 ترجع معينة انتخابية ممارسات لغاء إإىل عديدة دول عمدت وقد .٢٠ الفقرة ،٢٣ رقم العامة التوصية انظر )٢٤٦(
 األب أو للزوج يسمح الذي بالوكالة التصويت حالة هي وهذه .اجملتمع داخل مركزها وتدين املرأة شأن من احلط إىل هلاأصو

 اجلزائر من املقدم التقرير يف النظر املرأة، ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة .االبنة أو الزوجة عن نيابة بالتصويت
)A/54/38/Rev.1، ٦٢ رةالفق ،١٣ الصفحة.(   

   Samuel, (supra, note 14), p. 45 et suiv.; Roland J. Campiche, «Religion, statut social et انظر )٢٤٧(
identité féminine», Archives de sciences sociales des religions, 1996, n° 95, p. 74.  

 املعين اخلاص املقرر تقرير أيضاً انظر ؛٢٤ الصفحة ،)١٤ املالحظة ،أعاله( صامويل انظر املسألة، هذه حول )٢٤٨(
 ).بعدها وما ١٥٦ الفقرة ،E/CN.4/2000/65( الديين بالتعصب

 .٤٤ الصفحة ،آنفاً املذكور املصدر صامويل، انظر )٢٤٩(

   ,Ad. van der Helm, «La femme dans l’Église catholique», Revue de droit canonique, n° 46 انظر )٢٥٠(
1996, p. 37 à 52. منهج مسألة ليس املرأة سيامة عدم أن عالنه بولس الثاين اجلدل حول املسألة بإيوحنا حسم ،١٩٩٨ عام ويف 

 ".اميانية حقيقة" مناإو
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 بعـد    جداً مؤخراً إال   عويةوالكنائس الربوتستنتية هي بال شك أكثر مرونة، بيد أن املرأة مل ُتقبل يف الرَ               - ١٧٩
  .)٢٥١(جراء دراسات الهوتيةإلتطور طويل جنم على وجه اخلصوص عن قبول املرأة 

  اليهودية  ‘٢‘  

مثلما هو احلال بالنسبة ألديان وممارسات دينية أخرى، يوجد يف النصوص املؤسِّسة لليهودية اخـتالف                 - ١٨٠
وحىت اآلن ال تدرس الفتيات املواد نفسها       . عن األنثى الذكر  " جوهر"أساسي بني الرجل واملرأة بسبب اختالف       

ويف اليهودية التقليدية، ُتحصر املرأة يف األدوار األسرية املتعلقة .  يدرسها األوالد يف املدارس اليهودية التقليديةاليت
وباملثل متنع قوانني   . )٢٥٢(بالرعاية والتعليم؛ واليهودية املتحررة فقط هي اليت تقبل فكرة تقلد املرأة ملنصب احلاخام            

  . )٢٥٣(سرائيل املرأة من تقلد منصب القاضي يف احملاكم الدينيةإجمتمعات دينية معينة يف 

   اإلسالم  ‘٣‘  

فوظائف العلماء والقضاة واخلليفة    . )٢٥٤(منا فقط وظائف ُتستبعد املرأة منها     إواإلسالم  ال يوجد كهنة يف       - ١٨١
ومع ذلك ففي بلدان معينة رفضت . )٢٥٥(أة يف احمليط اخلاص واملرتيلوتنحصر وظائف املر. واألئمة خمصصة للرجال

 على تقليد حديث للدولة واجملتمع، احلجة املستمدة من الشريعة اليت استشهد هبا مّدعِِ السـتبعاد                احملاكم، جرياً 
واة بـني   داري على مبدأ املسا   اإلامرأة من وظيفة كاتب عدل رغم جناحها يف مسابقة وطنية؛ وقد استند احلكم              

  .)٢٥٦(اجلنسني يف احلقوق والواجبات املكرس يف دستور البلد املعين

                                                      

   Jean-Paul Willaime, «La responsabilité des femmes dans les Églises protestantes», Revue de انظر )٢٥١(
droit canonique, n° 46, 1996, p. 75 à 86; «L’accès des femmes au pastorat», Archives de sciences sociales des 

religions, 1996, n° 95, p. 29 à 45; Martine Haag, «Statut des femmes dans les organisations religieuses: l’exemple de 

l’accès au pouvoir clérical», Archives de sciences sociales des religions, 1996, n° 95, p. 47 à 67.  
 Bernard انظر .فرنسا يف احلاخام منصب مرة ألول تقلدت عندما سنوات لبضع بييب بولني حالة هذه كانت )٢٥٢(

Paperon, «La femme dans le judaïsme», Revue de droit canonique, n° 46, 1996, p. 99 à 104. 

 املالحظة ،أعاله( ،Recueil des traités املرأة؛ اتفاقية من ٧ املادة من )ب( الفقرة بشأن سرائيل إحتفظات انظر )٢٥٣(
  .١٩٠ الصفحة ،)٤٩

 املفيت مثل معينة، عامة وظائف يف التعيني"و املرأة اتفاقية من ٧ املادة من )ب( الفقرة بشأن ماليزيا حتفظ انظر )٢٥٤(
  ".اإلسالمية الشريعة ألحكام طبقا سيجري الذي مام،اإلو الشرعية احملكمة وقاضي

   ,Nadine Weibel, «Femmes, pouvoir et islam», Revue de droit canonique, n° 46, 1996 انظر )٢٥٥(
p. 105 à 114.  

 ١٠ املؤرخ ١٤٢٣٢ رقم االبتدائية احملكمة حكم السلطة، لتجاوز طعن التونسية، دارية اإلباحملكمة األمر يتعلق )٢٥٦(
  ).ةمنشور غري قضية( عمامو ضد وزارة العدل علي ،١٩٩٨ مارس/آذار
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والنـساء  . ، ففي ثقافات معينة، ال تشارك املرأة يف شعائر معينة، مثل الصالة العامة يف اجلوامـع          وأخرياً  - ١٨٢
  ويف بلـدان معينـة    . الالئي حيضرهنا يبقني يف مكان جماور للصالة الرئيسية ال يرين منه اخلطيب وال يراهم أحد              

وُيفسر هذا االستبعاد االعتقاد بأن املـرأة  . )٢٥٧(ال توجد هلن أماكن خمصصة وبالتايل ُيحظر عليهن ارتياد اجلوامع     
  .)٢٥٨(دم املرأة" جناسة"، ولكن كل األديان حتمي املقدس من "جناسة"احلائض غري طاهرة وتسبب 

   ضروب التمييز املتفاقمة- زاي 

أو / بسبب انتمائها جلنس آخر وكذلك جملموعة عرقية وييز املتفاقمة املرأة يف آن معاًتستهدف ضروب التم  - ١٨٣
على أساس اجلنس وعلى    : وهكذا ميكن للتمييز أن يتضاعف بل وأن ُيمارس من ثالث نواح          . دينية من األقليات  

ستراتيجية تطهري عرقـي    طار ا إ أن يأخذ ُبعد اإلبادة اجلماعية يف        أساس الدين وعلى أساس العرق؛ وميكنه أيضاً      
 للمقـرر اخلـاص املعـين       وقد كانت هذه املسألة موضع حتليل مفصل يف الدراسة املذكورة آنفاً          . شرسة وصلفة 

، A/CONF.189/PC.1/7" (شخيص والتدابريالت :التمييز الديينحاالت التمييز العنصري و"بالتعصب الديين املعنونة 
ع أنه يف دول معينة، بسبب األزمة االقتصادية أو التطرف الديين داخـل   والواق). وما بعدها١٠٩سيما الفقرة   ال

وقد أبرزت اللجنة املعنيـة     . اجملتمع أو حىت على املستوى املؤسسي، قد تتعرض املرأة لضروب متعددة من التمييز            
اء علـى    اخلاص بتنفيذ إعالن القض    ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٦ املؤرخ   ١٩٩٩/٣٩ يف قرارها    حبقوق اإلنسان مراراً  

مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد على ما تعاين منه األقليات الدينية من ضروب 
وهنـاك  ". املمارسات الضارة حبقوق املرأة األساسية    "و" التطبيق التعسفي لألحكام التشريعية   "التمييز والعنف، و  

  .و املمارسة ثالثاًأمثلة عديدة على ضروب التمييز هذه املضاعفة أ

 يف مشال البالد األورثوذوكسوهكذا ففي السودان، ُتنتهك اهلوية الدينية والعرقية واجلنسية للنساء األقباط   - ١٨٤
حيث يتعرضن للجلد واالعتقال بسبب جتارهتن أو تعاطيهن للكحول         ): الطالبات واملوظفات والبنات الصغريات   (

بشأن امللبس الذي   ) ١٩٩٢ لعام   ٢القانون رقم   (سالمي  اإلحكام القانون   سيما أل  وخيضعن لألسلمة القسرية وال   
؛ ٩٣، الفقـرة    E/CN.4/1995/91 (اإلسـالمية يقضي بضرورة ارتداء مالبس مطابقـة لألخـالق املـسماة ب          

A/51/542/Add.2 ١٤٠ و٥١ و٤٤، الفقرات.(  

 إىل  أوقـات االضـطرابات املدنيـة،     سيما يف    ندونيسيا، تتعرض األقلية الصينية من آن آلخر، وال       ويف إ   - ١٨٥
اضطهاد بالغ؛ وعلى وجه اخلصوص تعرضت نساء صينيات كثريات لالغتصاب والعنف على يد مجاعات منظمة               

  ).١٢٦ إىل ١١٩، الفقرات E/CN.4/1999/15 (١٩٩٨إبان مظاهرات عام 

 علـى   الديين كما قلنا آنفاً   وباملثل، ففي أفغانستان، وهي بلد يتسم بشدة التنّوع العرقي، يؤثر التطرف              - ١٨٦
اجملتمع بأسره، مبا يف ذلك مكوناته غري املسلمة؛ واملرأة هي ضحيته األوىل حيث تعاين من قيود بالغـة يف مجيـع         

                                                      

  ).٥٩و ٥٨ الفقرتان ،A/55/280/Add.2( الديين بالتعصب املعين اخلاص املقرر تقرير يف بنغالديش حالة انظر )٢٥٧(
 انظر .الكنائس ي فـالديين داسـالق أثناء والنساء الرجال بني ُيفصل كان الستينات، وحىت فرنسا، يف )٢٥٨(

Mohand Khellil, «Les femmes et le partage du social», Colloque du CHEAM, (supra, note 14), p. 19.  
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تالعب الطالبان باملرأة األفغانية     فإن   وهكذا). ٦٠، الفقرة   E/CN.4/1998/6(جماالت احلياة األسرية واالجتماعية     
 لسياسة التطهري العرقي اليت يتبعها الطالبان على سبيل  يتجزأ من مأساة أفغانستان؛ وطبقاً الجعل من مأساهتا جزءاً

يبدو لكي ينجم عن هذه الزجيات أوالد ينتمون جلماعتهم          املثال، ُتستخدم الزجيات القسرية اليت يعقدوهنا على ما       
وال تتعرض املرأة للـهجوم     . )٢٥٩(الهلاذإالعرقية، وهي مجاعة الباشتون، وكوسيلة للتخلص من األعراق األخرى و         

  .منا ألهنا عضو يف جمتمعهاإألهنا امرأة و

حد ما شكل من التمييز املتفاقم ضد املرأة ألن قلّة االعتبار الذي يوىل للنساء  إىل هي" السياحة اجلنسية"و  - ١٨٧
لبنات الـصغريات مـن     والبنات الصغريات يتفاقم بسبب عدم وجود أي حمظورات فيما يتعلق بتّصور النساء وا            

  .اجلنسيات املختلفة أو املنتميات ألصول عرقية أخرى ومعاملتهن

كان معتنقوه يـشكلون أغلبيـة       إذا   االعتراف بدين ما بوصفه دين دولة أو دين الدولة أو          فإن   وباملثل،  - ١٨٨
األقلية العرقية  إىل اتمكانية ظهور ضروب متفاقمة من التمييز ضد النساء املنتمي إىل إذلك قد يؤدي فإن السكان،

الدينية، وذلك عندما تفرض هذه الدولة أو اجملتمع مفهومهما للمرأة على النساء غري املنتميات للدين الرمسـي أو               
  .)٢٦٠(لدين األغلبية

   االستنتاجات والتوصيات- ثالثاً 
 إىل ل يتعايش فيها جنباًيتشكل مركز املرأة من منظور الدين والعقائد والتقاليد من جمموعة متعددة األشكا  - ١٨٩

 أم ال، ومتطلبات العصرية وبالتايل جنب الدين، والعادات السلفية القدمية، والتقاليد العريقة سواء كان أصلها دينياً
حد بعيد، وان يكن احتـرام حقـوق         إىل   تناول التقاليد من منظور القانون، وذلك يف لوحة مشّوشة ومتضاربة         

وقد بّينت لنا اجلوانب الوقائعية لتحليل املسألة التنوع البـالغ يف    .  بضرورة قصوى   فيها الشخصية البشرية متسماً  
، يتعلق األمر مبمارسات ضارة بصحة املرأة وحياهتا؛ ويف حاالت أخرى تكون املرأة ضحية مركز فأحياناً: احلاالت

تلك هي القـيم    . ر ضرراً  ولكنها يف الوقت نفسه أكث     ومثة حاالت أخرى أقل وضوحاً    . قانوين واجتماعي متييزي  
القائمة على نظام أبوي يستمد وجوده من تفسري معني للدين أو من أساس ثقايف مدفون يف الضمري اجلماعي ولكن 

  .دون ارتباط صريح وال دقيق باالعتبارات الدينية

يف الدين  وفيما عدا هذا التنوع، كان بوسعنا مالحظة أن ممارسات عديدة جتد جذورها، بطبيعة احلال،                 - ١٩٠
، لتفسري ثقايف للتعاليم الدينية؛ بل والحظنا حىت يف بعض احلاالت  أحياناًولكنها منسوبة بدرجة أكرب، بل وحصرياً
 مبالحظة أن املمارسات الثقافية وقد مسحت لنا اجلوانب الوقائعية أيضاً  . أن الثقافة تتعارض مع ما يقضي به الدين       

من قبيل أمية النساء والرجال وضعف تواجد املرأة يف احلياة العامـة وقلـة              الضارة مبركز املرأة ُتشجعها عوامل      
 أن نرى أن ممارسـات      وقد تسىن لنا أيضاً   .  مقدساً  جماالً زاء ما ُيعترب خطأً   إاملعلومات ونوع من القدرية الثقافية      

ادية للدولة اليت أرادت  منصبة على استراتيجية إركلها تقريباًكانت ن إعديدة تراجعت حتت تأثري عوامل متنوعة و

                                                      

 .Caucus des femmes (supra, note 113), p. 10 انظر )٢٥٩(

  .اإلنسان حبقوق املعنية للّجنة ،٩ الفقرة ،٢٢ رقم العام التعليق انظر )٢٦٠(
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واستطاعت التصدي جلذور هذه املمارسات العميقة من خالل تعديل بعض النظم الثقافية وذلـك علـى وجـه                 
  . من عملية اصالحية استهدفت مجيع جماالت احلياة االجتماعية واألسريةاخلصوص اعتباراً

 يف مركز   اولة ألنه ميكن أن حيقق حتسناً      القيام بعمل شامل وأن األمر يستحق احمل       باإلمكانوهذا يعين أن      - ١٩١
 واإلعـالم التعلـيم   :  مصطلحات يتعني أن ال تغيب عن األذهان       ةوهناك يف هذا الصدد ثالث    . املرأة يف هذا اجملال   

ويبدو من البديهي أنه ال ميكن معاملة ممارسات ثقافية معينة متأصلة عند الشعوب منـذ أزمنـة                 . )٢٦١(والتدريب
 بـصحة   ن كانت ضارة جداً   إ جمرد أعمال عنف أو تعسف ضد البنات الصغريات، حىت و          سحيقة كما لو كانت   

فاملنع هنا يتقدم على احلماية؛ ألن األمر يتعلق يف كثري من األحيان بالتصدي للعقليات . املرأة وسالمتها بل وحياهتا
 يطغى على تدابري احلماية الـيت       وال ينبغي لذلك أن   . عادة االعتبار لصورة املرأة داخل األسرة واجملتمع      إمن أجل   

 عديدة حتمي املرأة والبنت الصغرية      وقد بّينت لنا اجلوانب القانونية أن صكوكاً      . ستتخذها الدولة واجملتمع الدويل   
 من سواء كان ذلك باسم ضمان احلقوق اليت تقرها الصكوك العامة واحلق يف املساواة أو باسم محاية املرأة حتديداً   

ن حق املرأة يف التمتع باحلماية يف هذا الصدد يتعايش بصعوبة مع البعد اجلماعي للتعبري عن حريـة                  بيد أ . التمييز
وهذا يعين أن . الدين الذي تقره صكوك دولية عديدة والذي ُيمارس يف العديد من البلدان بطريقة تضر مبركز املرأة

القسم (، كما جيب أن جتمع بني اجلهود الداخلية تدابري املنع جيب أن تتواكب على هذا املستوى مع تدابري احلماية  
  .، وذلك للحيلولة دون استخدام البعد الثقايف حلرية الدين ضد حقوق املرأة)القسم باء(واجلهود الدولية ) ألف

   التدابري الداخلية- ألف 

   املنع- ١

وينبغي للدول املعنيـة    . رأةيتطلب املنع بادئ ذي بدء معرفة أفضل باملمارسات الثقافية الضارة مبركز امل             - ١٩٢
القضاء على مجيع العادات والتقاليد  إىل عداد استراتيجيات هتدفإهبذه املمارسات أن ُتجري دراسات شاملة بغية 

ا هذه العادات والتقاليد؛ وميكن يف هذا الصدد اختاذ تدابري عديـدة            هسيما يف األوساط اليت تتأصل في      الضارة، ال 
  .لضارة وبعضها اآلخر أبعد مدىبعضها مناهض للممارسات ا

  التعليم والتدريب  )أ(

عـالم والتـدريب   اإل، تراجعت املمارسات العرفية املؤثرة يف املرأة بفضل برامج التعليم و        كما رأينا آنفاً    - ١٩٣
بانتظام املقـررة    إليه   وكما ُتشري . والتوعية اليت تستهدف اجلمهور بشكل عام واألشخاص املعنيني بشكل خاص         

من العناصر األساسية   "هذه الربامج هي     فإن   املمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفلة        املعنية ب  اخلاصة
وغريها ) ٤٥، الفقرة   E/CN.4/Sub.2/1999/14" (ملكافحة املمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفلة        

  .التمييزية ذات األصل الثقايف أو الدييناملمارسات من 

                                                      

  ).٢٤ الفقرة ،A/53/354( التقليدية املمارسات حول العام األمني تقرير انظر )٢٦١(
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وينبغي تشجيع احلكومات على تنفيذ استراتيجية للتعريف بالقانون والتدريب على مجيع مستويات اجملتمع   - ١٩٤
هنا اإللزامي، حيث إ  وينبغي هلا أن تطبق سياسة للتعليم       . )٢٦٢(من أجل تصحيح املعايري الثقافية التمييزية والعقليات      
 من العمل يف أوقات الدراسة وتاليف الزجيات املبكرة وبالتايل تشكل أحد أكثر التدابري فاعلية ملنع البنات الصغريات

 عن املمارسات العرفية والتقليدية التمييزيـة،       كذلك ُيمثل حمو أمية املرأة، النامجة هي أيضاً       . )٢٦٣(األمومة املبكرة 
ولوية فيما يتعلق    يتسم باأل  التعليم على قدم املساواة مع األوالد تدبرياً       إىل   تاحة فرصة وصول البنات الصغريات    إو

ويرتبط تراجع سـن الـزواج      .  دونه معناها  األخرىمبركز املرأة من منظور الدين والتقاليد، واليت تفقد التدابري          
فهـي  . مباشرة بتحسن مستوى تعليم املرأة؛ بل هو عامل أساسي ألن التعليم يعّدل من تطلعات املرأة وأولوياهتا               

ويف .  من األحيان؛ وكذلك يتغري مفهومها للزواج ولعالقتها بزوجهـا         ترغب عندئذ يف ممارسة مهنة ما يف كثري       
 أن النساء الالئي بلغن مستوى املدرسـة        اإلحصاءاتبعض البلدان اليت تنتشر فيها التقاليد الدينية السلبية، ُتبني          

 فهن أشد قدرة،    الالً وبالتايل أكثر استق    عن األميات؛ ولكوهنن أكثر تعليماً     الثانوية يتزوجن يف سن متأخرة كثرياً     
وليس من قبيل   . )٢٦٤(، على رفض عدد من املمارسات والقيم الثقافية والدينية الضارة مبركزهن           واجتماعياً فكرياً

أبعد مدى يف البلدان اليت اختارت  إىل الصدفة أن املمارسات واملعايري الثقافية والدينية الضارة مبركز املرأة تراجعت
ومـن الـضروري    . سوق العمل وحتسني وضعها القانوين     إىل   ة لتعليم املرأة ووصوهلا   انتهاج سياسة إرادية مؤيد   

مراجعة الكتب املدرسية مبا يف ذلك يف اجملتمعات العرقية والدينية من أجل ختليصها من النماذج النمطية القائمـة               
ب املدرسية نشر صـور      كأم وزوجة، وذلك لكي ال تكرر الكت        وحصراً سيما متثيل املرأة دائماً    على اجلنس وال  

  .)٢٦٥(سلبية للمرأة

سيما تشويه األعضاء التناسلية      ملنظمة الصحة العاملية، تراجعت املمارسات التقليدية الضارة، وال        وطبقاً  - ١٩٥
. )٢٦٦(ملـام بـالقراءة والكتابـة     اإللإلناث، يف املناطق احلضرية يف صفوف اجملتمعات اليت ترتفع فيها معـدالت             

تعليم البنات له دور أساسي يف بيئة تسود فيها أساطري تفضيل األوالد والتقاليد الثقافية              وُيستخلص من ذلك أن     
وقد أثبتت محالت التعليم والتوعية فاعليتها يف القضاء علـى املمارسـات            .  يف أن أصلها ديين    اليت ُيرتاب كثرياً  
ادة الدينيني والقابالت والقائمـات     وينبغي هلذه احلمالت أن تستهدف جمموعات معينة مثل الق        . التقليدية الضارة 
عـالم  اإلعالم وعلـى أجهـزة      اإلويتعني على وسائط    .  احملليني واملعاجلني التقليديني   واملسؤولنيبعمليات اخلتان   

  .والتدريب التقليدية أن تضطلع يف هذا اجملال بدور تعليمي أساسي

                                                      

 .٥٢/٩٩ العامة جلمعيةا قرار انظر املعىن، هذا نفس حول )٢٦٢(

 ).٣٩٢ الفقرة ،A/54/38/Rev.1( املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر )٢٦٣(

 .L’Express n° 2586, 25-31 janvier 2001, p. 48 et suiv املغربيات، النساء مثال انظر )٢٦٤(

 "والتعلـيم  الـديين  عـصب والت العنـصري  التمييـز " الـديين،  بالتعـصب  املعين اخلاص املقرر تقرير انظر )٢٦٥(
)A/CONF.189/PC.2/22، بعدها وما ١١٥ الفقرة(.  

 ).٤٢ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/1995/6( ... التقليدية املمارسات عن التقرير انظر )٢٦٦(
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 بدور أساسي يف    -  كما ُيبني املثال املصري      - وميكن للسلطات الدينية الرمسية أو غري الرمسية أن تضطلع            - ١٩٦
سيما يف سبيل القضاء على املمارسات الثقافية اليت تتعارض مع الدين أو اليت  سبيل املسامهة يف توعية السكان، وال
  .تقوم على تفسري الدين أو التالعب به

لألخالق، اليت يفـسراهنا  ويف بلدان معينة، تتصرف الشرطة والقضاء كحراس ملمارسات تقليدية ضارة و         - ١٩٧
ففي بعض حاالت جرائم الشرف على      .  ملعايريمها الذاتية، أكثر منهما كمسؤولني حمايدين عن تطبيق القوانني         تبعاً

خفاء جرائم قتل ممّوهـة     اص بامتناعها عن التدخل أو حىت بإ      سبيل املثال، تضطلع الشرطة بدور ضار على حنو خ        
 مقتنعني بأن وضع هناية لضرب من ضروب التمييز ضد املرأة مبجرد   ياناًكذلك، يكون القضاة أح   . كجرائم شرف 

 وأن ُيبلبل القيم الثقافية للدولة الـيت        ينشر الفوضى  يف اهليكل األبوي ومن شأنه أن        تطبيق القانون يشكل تدخالً   
تطور على حنو اجيايب وبالتايل فمن الضروري لعقلية املسؤولني عن تطبيق القوانني أن ت. )٢٦٧(يعتربون أنفسهم محاهتا

جرامي؛ فمن شأن امتناعهم اإلسيما عندما تتعلق باجملال  هناء املمارسات الضارة، الإلوأن يقتنعوا باألمهية القصوى 
ومن مث فمن   . )٢٦٨( بالتسامح يف هذا الصدد أن يشجع على زيادة هذه اجلرائم           متسماً عن ذلك أو اختاذهم موقفاً    
ء وبشكل عام للعاملني املكلفـني   والتدريب املستمر هليئات الشرطة والقضا    لإلعالمية  املفيد للغاية اّتباع استراتيج   

  .نفاذ القوانني، وذلك مبساعدة املنظمات الدوليةبإ

  التدابري التشريعية  )ب(

 واملعنـون   ١٩٩٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٢كما أكدته اجلمعية العامة يف قرارها التارخيي املؤرخ           - ١٩٨
وبرنامج العمل املعتمدان يف     اإلعالن   ، وأيضاً "ليدية أو العرفية اليت تؤثر على صحة املرأة والبنت        سات التق راملما"

وميكن هلذه التدابري . مؤمتر بيجني، يتعني أن تتخذ الدول تدابري تشريعية أو غريها بشأن املمارسات الثقافية الضارة
  :ما يلي إىل أن هتدف على وجه اخلصوص

  رسـات التمييزيـة والـضارة بـاملرأة،       القضاء على العـادات واملما     إىل   ميصدار قوانني تر  إ  ‘١‘
 وزواج البنات الصغريات، وذلك من خالل تعيني )٢٦٩(سيما تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وال

  سن الرشد اليت حتدد سن الزواج والسهر على تطبيقها بفاعلية؛

                                                      

  .Amnesty International, Pakistan: honor killing of girls and women, septembre 1999 انظر )٢٦٧(
 .الصدر نفس )٢٦٨(

 ديفوار وكوت وترتانيا وتوغو أوغندا حالة انظر عمله؛ إىل طريقها يف هي أو ذلك عديدة دول عملت )٢٦٩(
 ونيجرييا ؛)٣٩ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/1999/14( وغينيا وغانا وجيبويت الوسطى أفريقيا ومجهورية فاسو كيناروبو والسنغال

)E/CN.4/Sub.2/2000/17، املهاجرين من معينة مجاعات صفوف يف تاملمارسا هذه فيها تنتشر دول اعتمدت وقد ).١٦ الفقرة 
 ،E/CN.4/Sub.2/1998/11( املتحدة واململكة ،)٤٥و ٤٢ الفقرتان ،A/53/354( كندا مثال انظر :املمارسات هذه مبنع تدابري

 ،E/CN.4/Sub.2/1997/10( فدرالية جرمية لإلناث التناسلية األعضاء تشويه يعترب املتحدة، الواليات ويف ).٥٤ إىل ٤٢ الفقرات
 ).١٦ الفقرة
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ملنع املمارسات األخرى اليت تنتهك سالمة اعتماد قوانني ذات طبيعة جنائية على وجه اخلصوص         ‘٢‘
  سيما االسترقاق الشعائري؛ املرأة وكرامتها وجترميها، وال

  اعتماد التدابري الالزمة للسهر على عدم عرقلة العـادات الدينيـة والثقافيـة لتقـدم املـرأة،                  ‘٣‘
ه اخلـصوص،   وعلى وج . فيما يتعلق بااللتزامات التمييزية اليت يفرضها الزواج وفسخه        سيما   ال

مكانية االستفادة من قوانني عادلة تسمح هلا بطلب        إفيما يتعلق بالطالق، يتعني أن تتاح للمرأة        
 لتيسري انتقاهلا من االعتماد االقتصادي على       الطالق واحلصول عليه ومن أحكام مالية أكثر أماناً       

  وضع رب األسرة؛ إىل زوجها

تسجيل الزجيات والوالدات بغية توفري احلماية للنساء لزامي وشامل، عند االقتضاء، لإوضع نظام   ‘٤‘
  والبنات الصغريات؛

لغاء أو تعديل القوانني واألحكام التنظيمية غري العادلة أو الضارة حبقوق املرأة جلعلها متفقة مع               إ  ‘٥‘
   وامللكية واجلنسية واألحوال الشخصية؛باإلجهاضاألحكام الدولية املتعلقة على وجه اخلصوص 

سيما حقهـا يف     عتماد قوانني من شأهنا أن حتمي احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة، وال          ا  ‘٦‘
ملكية األصول االجتماعية ألنه، كما لوحظ حبق، حيثما ال ميكن للمرأة ألسباب عملية دينية أو               

 هنا ُتستبعد من اختاذ القرارات سواء داخل األسرة أو حـىت          عرفية أن متتلك ممتلكات عقارية فإ     
  ؛)٢٧٠(داخل اجملتمع

من أجل تصحيح اخللل الذي جنم عن  اعتماد تدابري تشريعية تتمتع املرأة مبوجبها مبعاملة تفضيلية        ‘٧‘
  .التقاليد الثقافية أو التقاليد الدينية التمييزية كيما يتسىن هلا التمتع بنفس حقوق الرجل

  التدابري االستبدالية والترشيدية  )ج(

 تقليدية معينة، مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، توصي اللجنة املعنية بالقضاء على يف حالة ممارسات  - ١٩٩
التمييز ضد املرأة الدول واملنظمات غري احلكومية مبساعدة األشخاص الذين جيرون هذه التشويهات، وهم عـادة                

" املعابد"ملثل، اقُترحت على    وبا). ١٤، الفقرة   A/53/354(الدايات التقليديات، على تأمني مصادر أخرى للدخل        
طالق سراح البنات الصغريات احملبوسات ومن أجل مساعدة الكهنة علـى           إسبل أخرى لتوليد الدخل يف مقابل       
  .)٢٧١(خدمات النساء والبنات الصغريات اخلاضعات لشعرية التروكوزي إىل حتّمل مسؤولية أنفسهم دون ما حاجة

سـيما   نظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية واجملتمعات املعنية وال       وباملثل، ينبغي للدول، مبساعدة امل      - ٢٠٠
االستعاضة عن شعائر معينـة تـؤثر يف البنـات           إىل   اجملموعات الدينية والثقافية، أن تعتمد استراتيجيات هتدف      

                                                      

 ).٤٧ املالحظة ،أعاله( توماسفسكي انظر املسألة، هذه حول )٢٧٠(

 املوقع أيضاً انظر ؛)٥٠ الفقرة ،A/53/354( غانا يف احلكومية غري املنظمات أنشطة اخلصوص وجه على انظر )٢٧١(
www.africaonline.com.ci/AfricaOnline/infos/ivs/2867SAV2.HTM. 
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ويف ثقافات  . )٢٧٢(الصغريات والنساء بشعائر ُمسارّية استبدالية ذات بعد اجتماعي وبقرابني وباحتفاالت جمتمعية          
. )٢٧٣(معينة، جرى بالفعل تغيري الشعائر ومل تعد املرأة تعاين من آثارها الضارة ومن املعاملة املهينـة أو القاسـية                  

. وهكذا ختلصت شعائر معينة من طبيعتها القاسية والضارة بكرامة املرأة وصحتها دون أن تفقد وظيفتـها األوىل            
  .ت األمم املتحدة والبلدان املاحنة، وال سيما املساعدة املالية، وتعزيزهاوينبغي يف هذا الصدد التماس مساعدة منظما

  التدابري املتعلقة بالصحة  )د(

ال ينبغي للمعتقدات الدينية للعاملني يف جمال الصحة أن ُتشكل عقبة أمام عالج األمراض اليت تصيب املرأة   - ٢٠١
. )٢٧٤(ن قبل مهنيني ليست لديهم مثل هـذه االعتراضـات         حتديدا؛ وينبغي اختاذ التدابري الالزمة لعالج النساء م       

ومن . )٢٧٥(سيما ختان اإلناث    يف ممارسات معينة ضارة بصحة املرأة وال       وبالعكس، تشارك الطبيبات ذاهتن أحياناً    
سيما تـشويه    شأن برنامج لتدريب األطباء والقابالت التقليديات أن ُيسهم يف احلد من املمارسات الضارة وال             

  .ائية وتفضيل األوالد أو احملرمات العدلتناسليةاألعضاء ا

وكما فعلت دول معينة، يتعني اختاذ تدابري بشأن تنظيم تقنيات التشخيص قبـل الـوالدة ملنـع سـوء                     - ٢٠٢
وينبغـي  . )٢٧٦( االنتقائي عن طريق حظر الكشف عن جنس اجلنني        اإلجهاضسيما للقضاء على     استخدامها، وال 

ر املمارسات التقليدية الضارة مبركز املرأة واجملتمع عموما؛ وينبغي حثُه على احترام            للجهاز الطيب أن ُيدرك خماط    
   املرتبطة جبنس الطفل ملـا هلـا مـن آثـار سـلبية علـى التـوازن                 اإلجهاضواجبات املهنة ورفض حاالت     

  .الدميغرايف للمجتمع

  توعية الرأي العام  )ه(

سهام يف تشجيع   اإلعالم واملثقفني كل من جانبه      اإلائط  ينبغي للحكومات واملنظمات غري احلكومية ووس       - ٢٠٣
وجتدر . عالم الرأي العام وتوعيته   إجراءات حمددة يف جمايل     جيل بعملية حترير املرأة، وذلك بإ     تطور العقليات والتع  

                                                      

 املتحدة األمم صندوقو أوغندا مشال يف للسكان املتحدة األمم صندوق أنشطة اخلصوص وجه على انظر )٢٧٢(
 كينيا يف بنجاح جرت اليت التجارب إىل شارة اإلجتدر الصدد هذا ويف ).٣٩و ٣٢ الفقرتان ،A/53/354( كينيا يف للمرأة اإلمنائي
 دون باملُساراة" أو "الكالم خالل من باخلتان" ثاإلنا ختان شعرية عن االستعاضة بشأن احلكومية، غري املنظمات مبساعدة وترتانيا،
 بالنفس واالعتزاز اجلنسي والتثقيف والتصحح اجلسم ومعرفة والرقص بالغناء( وُمساراهتن الصغريات البنات لتعليم وبربنامج "ختان

 التشويهات من املعاناة إىل يضطررن أن دون التقاليد احترام طار إيف املستقبل يف كزوجات بدورهن بالقيام هلن يسمح .)خلإ
)E/CN.4/Sub.2/1999/14، املوقع أيضا انظر ).٤٤و ٤٣ الفقرتان www.gtz.de/fgm/french/theme6.html.  

 فروج؛ بدم مبلل قميص براز إإىل تغّيرت اليت البكارة من بالتحقق املتعلقة املتوسطية الشعرية حالة هي وهذه )٢٧٣(
 .٩٧ الصفحة ،)١٤ املالحظة ،أعاله( ميلد بن إميا انظر وغريه، املثال هذا وحول

 ).١١ الفقرة ،A/54/38/Rev.1( املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير انظر )٢٧٤(

 ).١٠٠ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/1998/11( املتحدة العربية ماراتهذه هي حالة اإل )٢٧٥(

 ).٤٣و ٤١ الفقرتان ،A/53/354( والصني اهلند مثايل اخلصوص وجه على انظر )٢٧٦(
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ثقافية أن املنظمات غري احلكومية احمللية اضطلعت بدور رئيسي يف الكشف عن التقاليد ال إىل شارة يف هذا الصدداإل
وهذه هي حالة جلنة البلدان األفريقية املعنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر على صحة النساء واألطفال،               . الضارة

أن ممارسات ثقافية معينة ضارة مبركـز        إىل   شارة يف هذا الصدد أيضاً    اإلوجتدر  . )٢٧٧(اليت يتعني تشجيع جهودها   
لعديد من البلدان النامية وأن تغيري املواقف الثقافية اليت ُتعترب مـن             يف ا   حساساً املرأة أو بصحتها تشكل موضوعاً    

 عـدم االصـطدام     وإليصال الرسالة بنجاح، يتعني توخي احلذر من أجل       .  ووقتاً التقاليد الدينية سيتطلب صرباً   
  . شعوب منذ زمن سحيق يف ضمائر الرجال والن كانت ضارة بل وخطرة، ألهنا متأصلة جيداًباملعتقدات، حىت وإ

وينبغي للدول أن تشجع جمموعات الضغط وأفرقة التفكري وكذلك اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين اليت                 - ٢٠٤
 من خـالل وسـائل     - تنادي بالقضاء على ممارسات تقليدية معينة ضارة مبركز املرأة، عن طريق توعية السكان              

 مبخاطر املمارسات التقليدية اليت تؤثر على صـحة         - خل  إعالم العام والسينما واملسرح ومسلسالت التلفزيون       اإل
  .النساء والبنات الصغريات

  التعليم الديين واحلوار مع القادة الدينيني  )و(

سيما العاملون يف اجملال الطيب      يشكل حوار السلطات والقادة الدينيني مع مكّونات اجملتمع األخرى، وال           - ٢٠٥
 عالم، تدبرياًاإلتصاالت احلديثة والتقليدية والسلطات التعليمية ووسائط واملسؤولون السياسيون واملسؤولون عن اال

نشاء شبكات متخصصة، على املستوى     إضفاء الصفة املؤسسية على هذا احلوار عن طريق         إوينبغي  .  مهماً وقائياً
ارسات معينة ضارة   ففيما يتعلق على سبيل املثال مبم     . قليمي، من املسؤولني العرفيني والدينيني    اإلقليمي ودون   اإل

بصحة املرأة يف بلدان معينة، مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، مسح هذا احلوار بتحديد االستراتيجيات القائمة 
 مبسألة ثقافية ال مبسألة دينية وأن بعض هذه املمارسات تتعـارض حـىت مـع                على حقيقة أن األمر يتعلق حقاً     

سيما عندما    بدور مهم يف تعريف املرأة حبقوقها، ال       ين أن يضطلعوا أيضاً   وميكن لرجال الدين املستنري   . )٢٧٨(الدين
  .تكون هذه احلقوق، املكرسة بتعاليم دينية، غري معروفة أو ُمنتَهكة أو تالعبت هبا تقاليد وعادات أبوية ضارة

ملدارس اخلاصـة   ويتعني للتعليم الديين، سواء جرى على يد رجال دين أو غريهم يف املدارس العامة أو ا                 - ٢٠٦
وينبغي للدولة . الدينية، أن ُيعطي صورة اجيابية للمرأة وأن يقضي على املفاهيم اخلاطئة اليت تعزز عدم مساواة املرأة

ويبدو من البديهي أنه ال ميكن بلوغ هذه        . )٢٧٩(أن تكون مسؤولة عن حمتوى هذا التعليم الذي جيري على أرضها          

                                                      

 من سيما ال احمللي املستوى على برامج أفريقيا، بلدا ٢٦ يف القائمة الوطنية فروعها مبساعدة اللجنة، نفذت )٢٧٧(
  ).٤٨ الفقرة ،A/53/354( معينة تقليدية ملمارسات الضارة باآلثار والتوعية التقليديات القابالت تدريب خالل

 جلنة ١٩٩٨ه يولي/متوز ٢٤ إىل ٢٠ من الفترة يف )مبياغا( باجنول يف نظمتها اليت قليمية اإلالندوة مثال انظر )٢٧٨(
  ٤٧، الفقرات E/CN.4/Sub.2/1999/14( واألطفال النساء صحة على تؤثر اليت التقليدية باملمارسات املعنية األفريقية البلدان

  ).٤٩ إىل
 ١٣٧ الفقرة وصاخلص وجه وعلى ،)٢٦٥ املالحظة ،أعاله( الديين بالتعصب املعين اخلاص املقرر دراسة انظر )٢٧٩(

  .بعدها وما
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 لتدريب رجال الدين، وهو تدريب يتعني أن يكون أشد صرامة وأن             خاصاً ماًأولت الدولة اهتما   إال إذا    األهداف
  .زاء املرأةإيتكامل مع منظور التسامح وعدم التمييز 

  التكافؤ بني اجلنسني  )ز(

 الستمرار  بيد أنه نظراً  . هنن ال يشكلن أقلية وال جمموعة حمددة      جملتمع فإ ذا كانت النساء يشكلن نصف ا     إ  - ٢٠٧
ة القائمة على املمارسات الثقافية فقد اسُتبعدن من احلياة العامة ومن مراكـز القـرارات أو                ااوأشكال عدم املس  

  اجيابيـاً  ومن هذا املنطلق، يشكل تكافؤ اجلنسني متييـزاً       .  كما ختص الرجال   التفكري بشأن مشاكل ختّصهن متاماً    
يالء التكافؤ بني   إ وينبغي للدول السهر على      . ومبراعاة التكوين الدميغرايف للمجتمع    ة تدرجيياً ادة املساو ايسمح بإع 

 ، العمـل  ،الـصحة (شراك املرأة فيها    إالرجل واملرأة مكانة مرموقة يف مجيع السياسات ومجيع الربامج اليت ينبغي            
  .؛ وينبغي هلا عند االقتضاء إنشاء جهاز ُمكلّف مبتابعة هذه السياسة وتنفيذها.)خلإ ، العدل، الوظائف العامة،االنتخابات

  مكافحة التطرف  )ح(

 حتسني مركز املرأة من منظور الدين والتقاليد أن تـشمل كفاحـاً        إىل   يتعني على كل استراتيجية هتدف      - ٢٠٨
وينبغي للدول أن تتجنـب     . فراط يف التبسيط والتعتيم   اإل ويف مجيع اجملاالت ضد التطرف الذي يقوم على          ضارياً

ات املتطرفة وأن حتول دون تسخري الدين يف األغراض السياسية،     على وجه اخلصوص الوقوع يف شرك االستراتيجي      
 على وجه اخلصوص مبركز املرأة      مبا يف ذلك من جانب السلطة القائمة، وذلك بقدر ما يكون هذا التسخري ضاراً             

  .واجملتمع عموماً

   احلماية- ٢

ز ممارسات تقليدية معينـة     فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان، وعلى وجه اخلصوص حقوق املرأة، تتجاو            - ٢٠٩
بيد أن ذلك ينبغي أن ال ينفي املسؤولية .  ألن أصوهلا يف كثري من األحيان موغلة يف القدمبطبيعة احلال الدولة نظراً

. جحاف أشخاص عـاديون اإلاألولية للدولة اليت جتري هذه املمارسات على أرضها حىت عندما يقوم بالتمييز أو            
أن جتتهد " أنه ينبغي للدول     ١٩٩٣عالهنا بشأن القضاء على العنف ضد املرأة لعام         إ يف   وقد أعلنت اجلمعية العامة   

 للقوانني الوطنيـة، سـواء      االجتهاد الواجب يف درء أفعال العنف عن املرأة والتحقيق فيها واملعاقبة عليها، وفقاً            
  .  محاية معينةويتعني بالتايل اختاذ تدابري". ارتكبت الدولة هذه األفعال أو ارتكبها أفراد

  تطبيق القوانني  )أ(

يتعني حفز الدول على اختاذ التدابري الفعالة والالزمة لتطبيق القوانني السارية والسهر بشكل خاص على                 - ٢١٠
وينبغي هلا أن تظل متيقظة بشأن منع       . حقوق املرأة فيما يتعلق باملساواة أمام القانون واملساواة يف التمتع حبمايته          

وينبغـي هلـا    . جهاض االنتقائي اإلت أو املمارسات الضارة بصحة املرأة أو حياهتا، أو بشأن حظر            تعدد الزوجا 
أو التالعب  /كذلك أن تسهر على احترام التعاليم الدينية املؤاتية للمرأة وبالتايل جتنب التطبيق االنتقائي للقواعد و              

طار الزواج وبـالطالق وبالعالقـات      م املتبادل يف إ    الزواج وباالحترا  سيما فيما يتعلق باملوافقة احلرة على      هبا ال 
وينبغي يف الواقع أن ال يغيب عن األذهان، كما رأينا، أنه بـسبب اعتبـارات مرتبطـة       . األسرية وحىت باملرياث  
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ركز التعاليم الدينية املتعلقة مب فإن بالتطرف الديين وبالسياسة وباهليمنة املوغلة يف الِقدم للنماذج األبوية والذكرية، 
أديان عديدة حققت،    فإن   وكما قلنا . املرأة يف كثري من األحيان إما ُتفَسر بطريقة مؤاتية للرجل أو ال تطبق بتاتاً             

ويتـسم وضـع   .  يف مواجهة الثقافة السائدة يف ذلك العـصر      ، وذلك أحياناً   كبرياً  حتريرياً وقت ظهورها، عمالً  
نكوص، وذلك ليس فقط بالنسبة ملتطلبات احترام أبسط حقوق املرأة جمتمعات معينة يف بداية هذه األلفية الثالثة بال

  . بالنسبة للعصور األويل لظهور الدين املعينوامنا أيضاً

   وتشريعياًتكريس املساواة بني اجلنسني دستورياً  )ب(

 للدستور  وبالتايل ينبغي . )٢٨٠( للتمييز ضد املرأة   يف العديد من الدول، ال يتضمن القانون األساسي حظراً          - ٢١١
وقد نصت  .  للصكوك الدولية  أن يكرس مبدأ حظر التمييز حبكم القانون أو حبكم الواقع القائم على اجلنس، وفقاً             

دول عديدة، يف األحكام املتعلقة حبق األسرة، على املسؤولية املشتركة لألبوين، دون متييز، فيما يتعلـق بتعلـيم                  
وينبغي للدول أن ُتدرك أن هذا النوع من األحكـام ميكـن أن          . تركةاألطفال وااللتزامات النابعة من احلياة املش     

يسهم يف مكافحة التقاليد الثقافية السلبية والنماذج النمطية القائمة على اجلنس، وبالتايل يف حتسني مركز املـرأة                 
يما يتعلق بالوالية ذ تدابري من أجل محاية حقوق األمهات غري املتزوجات فاوينبغي اخت. وصورهتا يف األسرة واجملتمع

  . يف حالة عدم اعتراف األب هبمبامسهن سيما تسجيلهم على أطفاهلن، وال

  احلماية من العنف ضد املرأة   )ج(

ينبغي للدول، مبا يف ذلك بالد اهلجرة، أن تعتمد تدابري مناسبة حلماية املرأة عن طريق فرض عقوبات ضد   - ٢١٢
طار الزواج أو الناجم عن املمارسات الثقافية التقليدية        إ االغتصاب يف    سيما داخل األسرة، مبا يف ذلك      العنف، ال 

وميكن تكليف منظمة أو هيئة متخصصة مزودة مبساعدة نفسية مناسـبة بتلقـي             . )٢٨١(الضارة بصحتها وحياهتا  
ـ               ذه األشـكال مـن العنـف، مبـا يف ذلـك       الشكاوى وإعمال هذه احلماية يف البلدان اليت تنتـشر فيهـا ه

  .هاجرينجمتمعات امل

ومن املهم كذلك مالحظة أن املكافحة الفعالة للممارسات الثقافية املؤثرة يف مركز املـرأة، حـىت وان                   - ٢١٣
طار احتـرام اإلرث    إ بصحتها وحياهتا وسالمتها، ينبغي أن جتري حبصافة ويف          كانت هذه املمارسات ضارة جداً    

  تركه أسالفهم وينقله جيل وثقافياً دينياًسات يف الواقع إرثاً ما تشكل هذه املمارفكثرياً. الثقايف لألشخاص املعنيني
وكما تالحظ املقررة املعنية باملمارسات     .  اجيابية ينبغي احترامها واحملافظة عليها     جيل، وبالتايل فهي ُتعترب قيماً    إىل  

و تصويرها وكأهنا موغلة التقليدية ينبغي جتنب أي موقف يتسم بازدراء الثقافات أو األديان أو احلكم على قيمتها أ
                                                      

 ،٥٦ والصفحة الصني، ،٣١٥ الفقرة ،A/54/38/Rev.1( املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تقرير )٢٨٠(
  ).جورجيا ،٩٥ الفقرة

 املادتان( التعذيب من ضربا وُتعترب بل جرائم بوصفها اخلتان مثل معينة ممارسات على ُيعاقب معينة، دول يف )٢٨١(
 .خارجه أو البلد داخل أُجري سواء جرمية اخلتان ُيعترب )فنلندا( أخرى تشريعات ويف ).الربتغايل العقوبات انونق من ٢٤٤ و٢٤٣
 عن التقرير انظر .املعين الشخص موافقة أو الدينية الدوافع مثل خاصة ظروف أي االعتبار يف التشريع يأخذ ال أملانيا، ويف

  ).١١ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/2000/17( التقليدية املمارسات
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ملـستوى القـانوين، أن     بل ويبدو، على ا   ). ٧٥، الفقرة   E/CN.4/Sub.2/1999/14(يف الوحشية أو اخللط بينها      
 يف بعض البلدان اليت ترتفع  نتائج عكسيةميكن أن تترتب عليهما أحياناً دانة القائمتني على حكم قيميالعقوبة واإل

  ت ضـارة   والتـشبث مبمارسـا    أنفسهم على االنغالق على     هؤالء األشخاص وأن تشجعا   ليها  إمعدالت اهلجرة   
اإلدانة  إىل    اللجوء  للمقررة اخلاصة   طبقاً وال ينبغي . ، ولكنها السبيل الوحيد للتعبري عن هويتهم الثقافية       بال شك 
  وعـرض الطقـوس البديلـة النجـاح املنـشود          حتقـق تـدابري املنـع     كمالذ أخري عنـدما ال       إال   القضائية

)E/CN.4/Sub.2/1999/14 ٧٥، الفقرة(.  

املزعومة أو غريها " جمتمعات احلياة"طار إسيما اجلنسية، يف  ويف حالة األطفال من ضحايا املمارسات، ال     - ٢١٤
من احلركات اليت ُيّدعى وصفها بالدينية، ينبغي للدول أن ُتنشئ جرمية االمتناع عن مساعدة شخص يف حالة خطر 

ن موجودة، وذلك بغية جترمي االمتناع عن توفري الرعاية أو رفض توفريهـا مـن جانـب                 ن مل تك  إيف تشريعاهتا   
األشخاص الذين ميلكون السلطة األبوية أو املسؤولني بطريقة أو أخرى عن الطفل، مبا يف ذلك العاملني يف اجملال                  

  .الطيب أو يف جمال املساعدة الطبية

أن ُتنشئ خدمات من أجل مساعدة النساء وتوفري محايـة          وينبغي للحكومات أن تعتمد استراتيجيات و       - ٢١٥
سيما جرائم الشرف، وذلك للحيلولة دون احتجـاز         حقيقية هلن من االنتهاكات اليت متس حقهن يف احلياة، وال         

وعلى وجه اخلصوص، تنتهك ممارسات معينة احلق يف احلياة وهـي           . النساء بطريقة غري قانونية بدعوى محايتهن     
وينبغي تشجيع الدول على مالحقة اجملرمني حىت . ة حنو النظام العام للدولة وليس حنو الضحية وحدهابالتايل موّجه

 وتسامح اجملرمني، وال جيب يف هذا الصدد قبول أي حل وسط أو             ىعندما تتنازل الضحية أو أسرهتا عن الشكو      
  .كان يف شكل نقدي ال سيما إذا تعويض،

 اليت تستهدف القضاء على العنف ضد املرأة أن تتـصدى  لإلجراءاتتعني ومن أجل حتقيق حتّسن دائم، ي      - ٢١٦
 العنف يف حد ذاته، فهو العنف ضد املرأة يتجاوز كثرياً فإن وكما قيل حبق، . لألسباب الدفينة للظاهرة ال آلثارها    

مثال قتل   إىل   ّتابويشري أحد الك  . املظهر املرئي ملشكلة متأصلة بعمق ومشتملة على العديد من الطبقات املتراكبة          
عدم وجود نظام للتأمني االجتماعي مما ُيجرب اآلباء على االعتماد  إىل البنات الصغريات الذي ترجع جذوره العميقة
ويبني هذا املثال، وأمثلة كثرية غريه، أن من املمكن انتـهاج           . )٢٨٢(على أبنائهم لضمان معاشهم يف شيخوختهم     

وينبغي .  لالهنزاميةاإلطالقادات والتقاليد الدينية والثقافية، وأنه ال تربير على القضاء على الع إىل استراتيجية هتدف
 خصبة لظهور البحث عن األسباب العميقة اليت من شأهنا أن تكون أرضاً إىل أن تَوّجه أعمال الدولة يف هذا الصدد

  .هذه املمارسات التقليدية يف األوساط احملرومة على وجه اخلصوص

 من املهم يف هذا الصدد مالحظة أنه ينبغي للنساء الالئي يعانني من الضرب على يد أزواجهـن                  ،وأخرياً  - ٢١٧
وميكن للدولة أن تضطلع بدور مهم يف       . ألسباب مرتبطة بالتقاليد الثقافية أو الدينية أن يتمتعن باالستقالل املايل         

. العرف أو الدين لتربير العنف األسـري      سيما عندما ُيستشهد ب    هذا الصدد سواء على صعيد املنع أو القمع، وال        

                                                      

 ).٤٧ املالحظة ،أعاله( توماسفسكي، )٢٨٢(
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ومن املهم قبل كل شيء مالحظة أنه ينبغي أن يكون حلقوق املرأة بوصفها ذات بشرية األولوية على احترام احلياة 
  .)٢٨٣(اخلاصة ووحدة األسرة

   التدابري الدولية- باء 

   املنع- ١

  التعاون بني الدول واهليئات واملنظمات الدولية  )أ(

م، هناك جذور مشتركة للممارسات الثقافية الضارة وللممارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة             بشكل عا   - ٢١٨
وبالتايل فال بد من التعاون بـني الـدول         . النساء والبنات الصغريات بصرف النظر عن تنوع الثقافات واألديان        

ثال، ُتشكل خطة العمل اليت وضعتها وهكذا، على سبيل امل. واملنظمات الدولية املختصة فيما يتعلق باملنع واحلماية
اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات يف دورهتا السادسة واألربعني على أساس احللقتني الدراسيتني املعنيتني               

  .)٢٨٤( للغايةطار عمل مفيداًإبأفريقيا وآسيا 

ة بغية القضاء على ممارسـات      وينبغي تعزيز عمل منظمات دولية خمتصة معينة مثل منظمة الصحة العاملي            - ٢١٩
كافحة القيام هبـذه    معينة مثل تشويه األعضاء التناسلية؛ كما ينبغي انتهاج استراتيجية حتت رعاية هذه املنظمة مل             

كذلك ينبغي ملنظمة الصحة العاملية أن ُتكثف جهودها إلعالم الدول باآلثـار         . طار اخلدمات الطبية  املمارسة يف إ  
بالنسبة لألمراض املنقولة   .) خلة، تعدد الزوجات، الزواج القسري إ     زواج السلف (ية معينة   السلبية ملمارسات تقليد  

  .يدزاإلسيما بشأن انتشار فريوس   والجنسياً

 سيما اليونيسيف، من أجل القيام حبمالت توعية هتدف        وينبغي تعزيز تعاون منظمات األمم املتحدة، وال        - ٢٢٠
ويف جمال التعليم، تقوم منظمة اليونسكو بعمل مفيد . )٢٨٥(ساء والبنات الصغرياتزاء النإتغيري املواقف السلبية إىل 
حتسني حمتوى مناهج معينة مثل علم األحياء ويوفر معلومات عن اآلثار السلبية  إىل  يهدف على وجه اخلصوصجداً

  ).Corr.1 وE/CN.4/Sub.2/1994/10/Add.1(ملمارسات معينة ضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

غياب اإلرادة السياسية للحكومات املعنية      إىل   ومن ناحية أخرى، يبدو أن استمرار ممارسات معينة يرجع          - ٢٢١
وينبغي للهيئات واملنظمات الدولية املعنية حبقـوق       . )٢٨٦(املعلومات والتعليم  إىل   افتقار السكان املعنيني   إىل   وأيضاً

                                                      

 .املصدر نفس )٢٨٣(

 .أعاله ٧٤ الفقرة انظر )٢٨٤(

 من مسائل يف اليونيسيف منظمة نظرت ،للسكان املتحدة األمم صندوقو العاملية الصحة منظمة مع بالتعاون )٢٨٥(
 اهلند يف متارس اليت الديفي والديفاداسي وعادات االنتقائي جهاضاإلو الصغريات البنات وقتل لإلناث التناسلية األعضاء تشويه قبيل

  ).بعدها وما ٢٨ الفقرة ،A/53/354( ونيبال
 ٧٨ الفقرة أيضا انظر ).٣٠ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/1999/14( الدراسية فاسو بوركينا حلقة استنتاجات انظر )٢٨٦(

  .٨١ واملالحظة أعاله
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استخدام حجة   إىل   توعية املستمرة على عدم اللجوء بطريقة مفرطة      اإلنسان أن تشجع الدول عن طريق محالت ال       
 للصكوك الدولية املتعلقة حبماية حقوق املرأة والبنت النِسبوية الثقافية أو الدينية للتهرب من حتمل مسؤوليتها طبقاً

وجه اخلـصوص،   داري على   اإلوبشكل عام ينبغي للهيئات واملنظمات الدولية أن تعزز دعمها، املايل و          . الصغرية
للمنظمات املعنية باملرأة على املستويني احمللي والوطين والعاملني يف اجملال السياسي والعاملني يف اجملـال الـصحي      

  .عالم يف سبيل حظر ممارسات معينة ضارة باملرأةاإلوالقادة الدينيني واملسؤولني عن اجملتمع املدين ووسائط 

  مجع املعلومات  )ب(

يه األعضاء التناسلية لإلناث، الحظنا أن املعلومات احلكومية أو الرمسية املتعلقة باملمارسات            باستثناء تشو   - ٢٢٢
وهذه هي  . طالقاإلالتقليدية والثقافية األخرى اليت قد يكون هلا أساس ديين غري كافية أو حىت غري موجودة على                 

يد من املمارسات العرفية األخرى املنتشرة      حالة جرائم الشرف واملمارسات املرتبطة باملهر وتفضيل األوالد والعد        
  مراراً املمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفلة       وقد أعربت املقررة اخلاصة املعنية ب     . يف أفريقيا وآسيا  

عن األسف هلذا النقص، واعتمدت على املنظمات غري احلكومية ومقاالت الصحف لكي تـؤدي، يف ظـروف                 
  ). وما بعدها٦٩، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1999/14(رتبطة بواليتها عسرية، الوظائف امل

وبالتايل فمن الضروري جلميع األطراف املعنية، مبا يف ذلك الدول، أن جتري دراسة منهجية وشاملة هلذه                  - ٢٢٣
دى املمارسات يف مجيع القارات، بدعم من اهليئات واملنظمات الدولية املختصة، وذلك من أجل معرفة أسسها وم          

ومن األمور املثرية لالهتمام بشكل خاص معرفة مدى تطور عدد من           . انتشارها وآثارها السلبية على مركز املرأة     
  هذه املمارسات قياسا على وظائفها األصلية السلفية والتحقق مبساعدة رجال الدين املـستنريين مـن أصـوهلا                

  .الدينية املزعومة

   احلماية- ٢

  تقوية الصكوك  )أ(

. دو أن مركز املرأة من منظور الدين والتقاليد يعاين عموما من ثغرات قانونية أو من نقص النصوص     ال يب   - ٢٢٤
وكما أكد األمني العام لألمم . مجاال واحلقوق معّرفة جيدا بشكل عامإ فالقواعد القانونية يف هذا الصدد غنية جداً

 تعريف حقوق جديدة بقدر ما تتمثل يف حـث          يف الوقت احلاضر، يبدو أن الضرورة امللحة ال تتمثل يف         "املتحدة  
 أو باألحرى تكييفه وينبغي تعديل هذا االستنتاج قليالً. )٢٨٧("الدول على اعتماد النصوص املوجودة وتطبيقها فعالً

  .ألن محاية حقوق املرأة حديثة نسبياً

                                                      

 .١٠ الصفحة ،٢٧ املالحظة ،أعاله )٢٨٧(
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املرأة مـن   وكما رأينا، ليس هناك صك شامل ينصب موضوعه بشكل خاص على حرية الدين ومركز                 - ٢٢٥
. )٢٨٨(عادة قراءهتا تبعا ملوضوع املسألةإما يتعني إما مشتتة وإ، ولكنها وتوجد صكوك قطعاً. منظور الدين والتقاليد

جنزته اتفاقية املرأة واالتفاقية اخلاصة حبقوق الطفل هو بطبيعة احلال هائـل، وتتـسم التعليقـات                أوالعمل الذي   
من شأن اعتماد نص     فإن   ومع ذلك .  اإلنسان بفائدة كبرية يف هذا الصدد      التفسريية ملختلف اللجان املعنية حبقوق    

 ملختلف األطراف املعنية مبركـز       مباشراً ، أن يشكل مرجعاً   عالن مثالً إجوهري يتناول املسألة مباشرة، يف شكل       
ويتسم . ة األساسية التأكيد على حقوق املرأة بشأن هذه املسألإعادةاملرأة من منظور الدين والتقاليد وأن ُيعزز من 

 أن حرية الدين قد تتعارض مع حقوق املرأة وأن تأكيد إىل هذا املصدر املرجعي مبزيد من الفائدة بالنظر، كما قلنا،
، وذلك بالضبط ألننا يف اجملال احلساس للمعتقدات        جراؤها باألمر اهلني دائماً   هذه احلقوق تطلب حماجاة مل يكن إ      

  .الدينية أو املنسوبة للدين

ومن ناحية أخرى، ينبغي تشجيع الدول على توقيع الصكوك الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان والتصديق                - ٢٢٦
قليمية ذات اهلـدف    اإلسيما اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقيات            عليها ونشرها، وال  

ليها يف الصكوك الدولية اخلاصة مبركز املرأة       كذلك ينبغي تشجيعها على تضمني املعايري املنصوص ع       . )٢٨٩(املشترك
اتفاقية املرأة أمام احملاكم الوطنية عندما تصدق        إىل   وينبغي السماح للمتقاضني باالحتكام   . يف تشريعاهتا الداخلية  
  .الدولة املعنية عليها

اجملتمع املدين اليت   ومن نفس املنطلق، ينبغي للدول أن تقّوي هياكل املراقبة واألجهزة الرمسية ومؤسسات               - ٢٢٧
 تشجيعها على   ويتعني أيضاً . تضطلع بدور يف محاية حقوق املرأة وتعزيزها من منظور املمارسات الثقافية الضارة           

مكان والشروع يف سحب التحفظات اليت من شأهنا أن تنتهك أو تقّيـد جـوهر               اإلبداء التحفظات قدر    إجتنب  
  .١٩٧٩سيما اتفاقية عام   وأهدافها، والالصكوك اخلاصة حبماية مركز املرأة وموضوعها

موظفيها احملليني، ينبغي    إىل    يف مذكرة موّجهة   مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    وكما تالحظ حبق      - ٢٢٨
احترام املمارسات الثقافية أو الدينية جملتمعات الالجئني، بيد أن النساء من ضحايا تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

وتشجع املفوضية الدول على التسليم بأن النـساء املـضطهدات بـسبب            . شكل من أشكال التعذيب   يتعرضن ل 
  اكتساب وضع الالجئني، وهو مـا تفعلـه دول معينـة           إىل   خمالفتهن لعادات معينة هلن حق مشروع يف التطلع       

  

                                                      

 تعليقاهتما يف املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية واللجنة اإلنسان حبقوق املعنية ةاللجن فعلته ما هو وهذا )٢٨٨(
 .بعدها وما ٤٩ الفقرة األول الفصل يف انظر آنفا، املذكورة

 قطر، البحرين، السعودية، العربية اململكة أفغانستان، ،سوريا يران، إ:املرأة اتفاقية على عديدة دول ُتصدق مل )٢٨٩(
 ... الفاتيكان، املتحدة، الواليات السودان، املتحدة، العربية راتما اإلُعمان،
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شرف أو الزواج القسري وكذلك احلال بالنسبة للنساء الالئي ُيحدق حبياهتن اخلطر يف حالة جرائم ال. )٢٩٠(بالفعل
  .دول أخرى والتمتع حبمايتها إىل الالئي ينبغي أن ُيكفل هلن حق اللجوء

اعتماد صكوك حمددة ُملزمة ومواصـلة   إىل قليمي، يتعني تشجيع اجلهود الراميةاإل، على املستوى    وأخرياً  - ٢٢٩
  مبركز املرأة والسيما تلك ُتعترب شكالًوتتمثل خطوة مهمة يف سبيل مكافحة التقاليد الثقافية الضارة . هذه اجلهود 

من أشكال العنف ضد املرأة، يف وضع بروتوكول أو ميثاق أفريقي بشأن حقوق املرأة يتصدى ملسألة القضاء على 
املمارسات التقليدية الضارة وكذلك ميثاق أفريقي بشأن العنف ضد املرأة يكون مبثابة أداة حلـثّ التـشريعات                 

  .وسيع هذا اجلهد ليشمل قارات ومناطق أخرى تنتشر فيها املمارسات الضارة مبركز املرأةوميكن ت. )٢٩١(الوطنية

  تقوية املنظمات واآلليات القائمة  )ب(

ينبغي حث الدول على أن ُتدرج يف التقارير اليت تنظر فيها اهليئات املنشأة مبوجب الـصكوك الدوليـة                    - ٢٣٠
) التمييز ضد املرأة، اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، جلنة حقوق الطفل         اللجنة املعنية بالقضاء على     (حلقوق اإلنسان   

معلومات عن املمارسات الثقافية الضارة وضروب التمييز حبكم القانون أو حبكم الواقع، عند وجود مثل هـذه                 
  .املمارسات يف أراضيها، وأن تقدم معلومات عن اجلهود اليت تبذهلا يف سبيل وضع هناية هلا

  يف هذا الصدد الترحيب ببدء نفاذ الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية املرأة الذي ُيشكل صكاً              روجيد  - ٢٣١
 ذا أمهية أساسية حلماية النساء والبنات الصغريات على وجه اخلصوص من املمارسات الثقافية الضارة ضافياً إاتفاقياً

عندما تكون   ال سيما    شكاوى يف الدول األطراف،   وهكذا يتيح اعتماد هذا الربوتوكول استهالل آلية        . مبركزهن
 أو ضروب   هذه املمارسات يف شكل انتهاك احلق يف احلياة أو غري ذلك من املمارسات اليت ُيمكن اعتبارها تعذيباً                

، عندما ال تتخذ الدولة التدابري املناسـبة رغـم          عدام خارج نطاق القضاء   اإلحاالت  املعاملة املهينة والتمييزية أو     
  . قوانني توفر احلمايةوجود

سيما املعنيني بالتعصب الديين والعنف ضد املرأة    وال(ويف نفس هذا االجتاه، يتعني على املقررين اخلاصني           - ٢٣٢
) حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدام التعسفيواملمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفلة و

طار واليته، يف املعلومات الدقيقة املتعلقة مبركز املرأة من منظـور التقاليـد             كل يف إ  أن ينظروا بطريقة منهجية،     
وينبغي تعزيز الوسائل املتاحة للهيئات واآلليات      . تلك القائمة على الدين أو املنسوبة له       ال سيما    الثقافية الضارة، 

املرأة واملقررين اخلاصني الـذين تتعلـق       املعنية حبقوق اإلنسان، وخاصة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد           
  اليـة والبـشرية وكـذلك فيمـا يتعلـق         والياهتم مبركز املرأة من منظور الدين والتقاليد، وذلك من الناحية امل          

  .بأساليب عملهم

                                                      

 املتحدة األمريكية اليت والواليات والسويد والدامنرك كندا أمثلة أيضا انظر .UNHCR/IOM/83/97 انظر )٢٩٠(
  ).٤٥و ٤١و ٣٨و ٣٧ الفقرات ،A/53/354( االجتاه هذا يف تدابري ذتاخت

  ٥٣و ٥١ الفقرتـــان ،E/CN.4/Sub.2/1999/14 انظـــر املبـــادرات، هبـــذه يتعلـــق فيمـــا )٢٩١(
 .بعدها وما ٣ الفقرة ،E/CN.4/Sub.2/2000/17و
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وهناك ممارسات معينة تستهدفها أنشطة عدة هيئات منشأة مبوجب اتفاقيات وواليات مقررين خاصـني       - ٢٣٣
. خلية وجرائم الشرف والبغاء املقدس إ  وهذه هي حالة تشويه األعضاء التناسل     . معنيني مبركز املرأة  حلقوق اإلنسان   

 من أجل تاليف ازدواج اجلهود وتشتيت مكافحة املمارسات الثقافية الضارة مبركـز             ويتطلب األمر بالتايل تنسيقاً   
توافقي أن يتيح معرفة أفـضل جبميـع هـذه          ويف الوقت نفسه، من شأن اتباع هنج        .  ونوعياً  كمياً املرأة تشتيتاً 

 أم ال، اليت تؤثر يف مركز املرأة من امليالد وحىت قبله، أي من املرحلة اجلنينية،                املمارسات، سواء كان أصلها دينياً    
تعيني مقرر خاص تتضمن واليته مجيع املسائل املتعلقـة بـاملرأة            فإن   ومن هذا املنطلق،  . حىت الشيخوخة املتقدمة  

  .جانب اآلليات املوجودة أصالً إىل  من شأنه أن يعزز محاية املرأة اجيابياًدبرياًسيمثل ت

جياد آليات مالئمـة  إ، يتعني "حالة العبودية"، فيما يتعلق مبسألة االسترقاق واألشكال احلديثة من        وأخرياً  - ٢٣٤
.  يف الضمري العـاملي     جيداً املتأصلةبغية مراقبة االلتزامات الدولية للدول املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية و          

 ماإ، سناد هذه املراقبة، اليت يتعني أن تتعلق يف املقام األول مبمارسات تقليدية معينة ميكن اعتبارها استرقاقاًوميكن إ
مقرر خاص تابع للّجنة     إىل   ماإو) اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على سبيل املثال      (جهاز اتفاقي موجود بالفعل     إىل  
  .عنية حبقوق اإلنسان ُيكلف جبميع املسائل املتعلقة مبركز املرأة، والذي نأمل تعيينه كما قلنا آنفاًامل

   االستنتاج- جيم 

ليـه،  إلينا عن طريق أسالفنا وتارخينا هي، بصرف النظر عن الدين الذي ننتمي             إن املعايري اليت انتقلت     إ  - ٢٣٥
" الثقافـة "تصنيف هذه املعايري حتت مسمى  إىل ننا نرتعإ الكتاب، فوكما قال أحد. زاء املرأة بشكل عام  إمتييزية  

زاء املرأة قائمة إوتصبح احلّجة تكفريية عندما تكون املمارسات أو املعايري التمييزية        . )٢٩٢(وقبول جوانبها التمييزية  
 املؤكد، من وجهة نظر بيد أنه ليس من. جراء أي نقاش يف هذه احلالة إىل إعلى الدين أو منسوبة له، ألنه ال سبيل

  .)٢٩٣(ضحايا هذه املمارسات، أن سلوكنا يستحق االحترام الذي نّدعيه

، توجد  ، وخمتلفة أحياناً  وقد بّينت لنا هذه الدراسة أن ممارسات ثقافية عديدة، متشاهبة أو متماثلة أحياناً              - ٢٣٦
وحاربت . ارسات يتعارض مع األديانلدى شعوب عديدة ذات تقاليد دينية متباينة جدا؛ وأن العديد من هذه املم

ما يف بيان االجتاه الذي     إما يف القضاء عليها و    إوقد جنحت   . أديان عديدة املمارسات الثقافية الضارة مبركز املرأة      
ّتبع من خالل احلد من جوانبها التعسفية وتنظيم بعضها والسماح ببعضها اآلخر، ولكن يف مجيع األحوال  جيب أن ُي

ومن أجل مراعاة هذه الدينامية اليت دفعتها األديان . )٢٩٤(وط والقيود االجتماعية املكانية والزمانية  مع مراعاة الضغ  
واستهلتها، وكذلك تداخل الثقافات فيما بينها ومع األديان، وبالتايل ضرورة عاملية حقوق املرأة، تتسم مسؤولية               

  .الدول واجملتمع الدويل بأمهية أساسية

                                                      

 ).٤٧ املالحظة ،أعاله( توماسفسكي، )٢٩٢(

  .املصدر نفس )٢٩٣(
   Sadok Belaïd, Islam et droit. Uneأيضاً انظر ؛)١٢ املالحظة أعاله،( طاليب انظر املسألة، هذه حول )٢٩٤(

nouvelle lecture des versets prescriptifs du Coran, Centre de publication universitaire, Tunis, 2000, p. 168 et suiv. 
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 تغيري املمارسات الثقافية الـسلبية      باإلمكان أن تأخذ يف احلسبان العنصر الثقايف وأن         ويتعني لكل سياسة    - ٢٣٧
بيد .  أم ال دون املساس باخلصائص الثقافية للشعوب وال بضرورة عاملية حقوق اإلنسان            سواء كان أساسها دينياً   

قط مبحاربة قوانني أو نظـم أو       أنه ينبغي أن ال يغيب عن األذهان، أن املهمة عسرية خاصة وأن األمر ال يتعلق ف               
 ممارسات ثقافية تستمد أصوهلا من الذاكرة اجلماعية ومن املعتقـدات العميقـة والـسلفية               منا غالباً إسياسات و 

 ما تتعارض مع    ، وان كانت كثرياً   للشعوب، مبا يف ذلك النساء ذاهتن، وأن هذه املمارسات الضارة تستمر أحياناً           
  .ب لهاألديان، باسم الدين أو ُتنس

وينبغي . وليست التقاليد كلها متساوية، وتلك اليت تتعارض مع حقوق اإلنسان هي اليت تتعني مكافحتها    - ٢٣٨
 من املعاملة    ضروباً عتبارها أحياناً ا عن عادات ميكن     التفرقة بني التسامح الواجب، من ناحية، وغض البصر متاماً        

ولكي ال تتعارض حرية الـدين مـع        . ة، من ناحية أخرى   املهينة أو عن انتهاكات واضحة حلقوق الذات البشري       
حقوق املرأة، من الضروري عدم تفسري احلق يف االختالف الذي تستلزمه هذه احلرية بأنه يعين احلق يف عدم املباالة 

أين تبدأ حقوق اإلنسان العاملية يف هنايـة املطـاف؟ يف مجيـع             : ")٢٩٥(وكما قالت اليانور روزفلت   . مبركز املرأة 
  ".حوال، على مقربة من البيتاأل

 -  -  -  -  -  

                                                      

 .العنصرية املساواة أجل من كافحت روزفلت؛ .د فرانكلن الرئيس زوجة أمريكية، اجتماعية مناضلة )٢٩٥(


