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 موجز

 العنف سألةمب ة املعنية اخلاص ة تقريري املواضيعي األول إىل جملس حقوق اإلنسان بصفيت املقرر         يلي فـيما  
والفرع األول مقدمة،   . ١/١٠٢ حقوق اإلنسان  التقرير وفقاً ملقرر      هذا مدِّأنا أق و. أسبابه وعواقبه ضـد املرأة، و   

 يف أوجه التقاطع بني الثقافة والعنف ضد املرأة         الثالث وينظر الفرع    ٢٠٠٦ويلخص الفرع الثاين أنشطيت يف عام       
 . ويتضمن استنتاجايت

 وجتعل العنف املرأة،لى الثقافة اليت تربر أو توضح انتهاك حقوق  القائمة عالسائدة املناهج التقرير ويتناول 
 تطوير اإلطار املعياري الدويل اخلاص بالعنف       يفويتتبع التقرير االجتاهات    . ضـد املرأة يقتصر على مشكلة ثقافية      

من العنف القائم    يف االعتراف بأولوية حق املرأة يف العيش حياة خالية           أوجهعالقته بالثقافة الذي بلغ     وضد املرأة   
 ا الثقافية واستنساخه  اخلطاباتمث يتناول التقرير بالنقد كيفية وضع       .  فوق أية اعتبارات ثقافية    نوع اجلنس عـلى   

 أن  وُيؤكد.  اجلنسني وحقوق اإلنسان للمرأة عامة     بني على أولوية ووجاهة مبدأ املساواة       ض لالعترا اواسـتغالهل 
ادي لعمليات تكوين الثقافة، مما حيجب األساس السياسي واالقتصادي          األساس امل  تتجاهلالتفسـريات الثقافـية     

 . االجتماعية والثقافيةللديناميات

 احلركات النسائية اللغة العاملية املتفق عليها حلقوق        تبّنتىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      واسـتناداً إ   
 الثقافاتضل الكفاح املشترك لنساء من خمتلف وبف.  اإلنسان الدويل ملعاجلة شواغلهاحقوقاإلنسان وحولت إطار 

 بذلك ثقافة   ة عاكس ، املتحدة األمم، تطورت املساواة املتجذرة بني اجلنسني ونظام حقوق املرأة داخل           واخللفيات
 . عاملية تضفي عليها الصبغة المن الداخل

بعدم  وتقضي اجلنس نوعلى  املعايري أولوية حق املرأة يف العيش حياة خالية من العنف القائم عهذه وتضع 
ليد أو الدين لتربير أو تأييد أي شكل من ا أو التقالعرف خطابات ثقافية، مبا فيها مفاهيم ةلدول بأيا تذرع إمكانية

 أن تنكر األذى الذي    ،، عندما تشري إىل تلك املفاهيم     جيوز هلا  ذلك أيضاً أنه ال      ويعين. أشـكال العنف ضد املرأة    
 بالتنديد بذلك   صراحةمطالبة   الدول   فإن ،وبدل ذلك . أو تعتربه تافهاً أو تقلل من قيمته       فيه ذلك العنف     يتسبب

 .  شجب طرح أي خطاب ثقايف لتربيرهيستتبعالعنف، مما 

 يف سياق حملي معني بدء العمل هبا،الطابع العاملي حلقوق اإلنسان ووجاهتها، منذ باستمرار منازعة  وقد مت 
 كثرياً  أخرى،ومن جهة   .  مع الثقافة احمللية   مفروضة من اخلارج وال تتفق     اليت تعتربها     النسبية اخلطاباتمن خالل   

كانوا يعيشون يف البلدان النامية أو ينتمون         سواء ،"اآلخرين" املمارسات الثقافية اليت متيز ضد املرأة إىل         تنسبما  
ن البيئة السياسية ع العنف ضد املرأة عزل إىل  يرميهنج" اآلخرية"ويتجذر يف ممارسة .  احمللية املهاجرةاجلالياتإىل 

 . املرأة، ومتكينها واملساواة بينها وبني الرجلقوقحب األمشل واالنشغالواالقتصادية األوسع نطاقاً 

 موضع نزاع الثقافة الليربالية اجلديدة، فإن سياسة اهلوية القائمة على الفوارق الثقافية قد جعلت عصر ويف 
وجتد .  الشرقي أو الغريب   زّيها يفاألشكال اجلديدة لالضطهاد، سواء كان ذلك       أدوات  اة من   ومفهـوم الثقافة أد   

ى كوهنا ولوجية حيث يقتصر دورها علي يف النـزاعات اإليدتتخبطاملرأة نفسها، وخباصة املرأة من جنوب العامل،      
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ـ "  مستضـعفة  ضـحية " املتسلطة أو االمتثال   /يالية اإلمرب املشاريع ذات   ى إىل القو  االنضمام" خيار" أمام   تركوُت
 . للممارسات االضطهادية

 بعادات أو   التذرعدعم القيم املتفق عليها عاملياً، وخباصة املبدأ القائل بأنه ال ميكن            التوّصل إىل    وبغـية  
ويضع  اليت تدور حول اخلطابات الثقافية       األساطريتقاليد أو اعتبارات دينية لتربير العنف ضد املرأة، حيدد التقرير           

 فعلية ملقاومة اخلطابات القائمة على الثقافة وحتويلها، مما يشكل أحد           استراتيجيةمـبادئ توجيهية عامة من أجل       
 . حقوق املرأةإعمال األساسية احلائلة دون العوائق
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 
 ٥ ١    .....................................................................مقدمة - أوالً

 ٥ ١٥-٢  ............................................................. األنشطة - ثانياً

 ٥ ٣-٢  ..................................لتقصي احلقائقالبعثات القطرية  - ألف

 ٥ ٤    .........................................بيان أمام اجلمعية العامةال -  باء

 ٥ ٧-٥  ...........على مستوى اخلرباءو اإلقليمي  على الصعيداملشاورات � جيم

 ٦ ١١-٨  ...................................املشاركة يف اجتماعات أخرى - دال

 ٧ ١٥-١٢ .................... مع احلكومات والبيانات الصحفيةاالتصاالت - هاء

 ٧ ٧٢-١٦ ................................ والعنف ضد املرأة التقاطع بني الثقافةأوجه - ثالثاً

 ٧ ٢١-١٦ ............................................................مقدمة - ألف

 ٩ ٤١-٢٢ .......قوق اإلنسانحل  الدويلطاراإلالثقافة والعنف ضد املرأة يف  -  باء

 ١٤ ٦٦-٤٢ ...........................النسبية الثقافية وحقوق اإلنسان للمرأة - جيم

 ٢٠ ٧٢-٦٧ .....................................................االستنتاجات � دال
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  مقدمة- أوالً

 إىل  األولضد املرأة وأسبابه وعواقبه، أقدم فيما يلي تقريري          خاصة معنية مبسألة العنف      مقررة يتبصـف  -١
 وينظر الفرع   ،٢٠٠٦ عام   يف يتويوجز الفرع الثاين أنشط   . ١/١٠٢جملـس حقوق اإلنسان، وفقاً ملقرر اجمللس        

ذا  أن ألفت انتباه اجمللس إىل اإلضافات املرفقة هب        وأود. الثالـث يف أوجـه التقاطع بني الثقافة والعنف ضد املرأة          
 عن مزاعم انتهاك حقوق اإلنسان ذات الصلة بالعنف ضد املرأة، وأسبابه            ملخصات ١وتتضمن اإلضافة   . التقرير
معلومات عن  ٢ اإلضافة وتقدم. فت إليها انتباه احلكومات املعنية، وردود تلك احلكومات لُوهي مزاعم ،وعواقبه

معلومات عن  ٤لسويد واإلضافة  معلومات عن البعثة إىل ا٣ ضافةاإل تقصي احلقائق اليت قمت هبا إىل تركيا، وبعثة
 . إىل هولنداالبعثة

  األنشطة- ثانياً

  البعثات القطرية لتقصي احلقائق- ألف

يونيه / حزيران٢١-١١(والسويد ) ٢٠٠٦مايو / أيار٣١-٢٢ (تركيا  زرُت،بدعوة من احلكومات املعنية -٢
 ). ٢٠٠٦يوليه /متوز ١٢-٢(وهولندا ) ٢٠٠٦

. ٢٠٠٧أغسطس / وإىل زمبابوي يف آب٢٠٠٧يناير / رمسية إىل اجلزائر يف كانون الثاين   بزيارة وسـأقوم  -٣
 .  مجهورية الكونغو الدميقراطيةزيارةوإضافة إىل ذلك، طلبت زيارة غانا واململكة العربية السعودية وجددت طليب 

 بيان أمام اجلمعية العامةال - باء

 على أن وشددت. بيان شفوي أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامةب أدليتر،  أكتوب/ تشـرين األول   ٢٥ يف -٤
 للمشكلة وعواقبها على مجيع     اجلذرية يف معاجلة األسباب     يتمثلالـتحدي الـراهن يف مكافحة العنف ضد املرأة          

ل لة قد حوّ   أن تطبيق منظور حقوق اإلنسان على املشك       وأكّدُت. ويات، من البيت إىل الساحة عرب الوطنية      تاملس
قبل اليوم  ياة دون عنف تُ   احل، وأن    ضحية إىل هنج متكيين    الذي ينظر إىل املرأة بوصفها     السابقالتركـيز من النهج     

 يف  يتمثل أساسي الدولة واجب    ىفيما يقع عل  إىل أنه   كما أشرت   .  إنساين انشغال وليس جمرد    على أهنا استحقاق  
فيه  الوطين ويزداد    عرباحليز  فيه   يتوسع   سائر يف طريق العوملة   مل   يف عا  حاجةكفالة حقوق اإلنسان لكل فرد، مثة       

 فرادى لواجب احليطة الالزمة مبا يتعّدى فهمنا تعميقتأثري العناصر الفاعلة غري التابعة للدولة يف شىت اجملاالت، إىل 
لفاعلة غري التابعة    واعتماد مدونات سلوك دولية ملزمة قانوناً للعناصر ا        جديدةوقد يتطلب ذلك آليات     . الـدول 
 .)١( تتجاوز احلدود الوطنيةللدولة

 على مستوى اخلرباءو اإلقليمي  على الصعيد املشاورات� جيم

 ال يتجزأ   جزءاً يت اإلقليمية مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف القضايا املتعلقة بوالي          املشاورات أصبحت -٥
احمليط وسيا  آل غري احلكومية    املنظماتسبتمرب مشاورة   /ول أيل ١٣ إىل   ١١فقد حضرت يف الفترة من      . مـن عملي  

وركزت .  منتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنميةمعر بالتعاون و، اليت نظمت يف أوالنباتئاهلاد
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 اليت ةاإلقليمي للمناطق األخرى، على االجتاهات  حيتذى به منوذجاًمؤسسية ومتثل  اليت أصبحت    املشـاورة، هـذه   
 .تتعلق بالثقافة والعنف ضد املرأة

 الوطين، سأحضر استشارة إقليمية أوروبية يف لندن، ينظمها التحالف       ٢٠٠٧يناير  / الـثاين  كـانون  ويف -٦
 .للمنظمات النسائية

نوفمرب، تتناول الثقافة والعنف    / تشرين الثاين  ٣ و ٢ مستوى اخلرباء يومي     علىودعوُت إىل عقد مشاورة      -٧
 اإلنسان وبدعم سخي من الوكالة الكتالونية للتعاون حلقوقالسامية األمم املتحدة ة بالتعاون مع مفوضية ضد املرأ

 للفرع وفّرت مادة قيِّمة خبرياً يف املوضوع من كافة مناطق العامل جبنيف ١٤ت املشاورة ومجع. )٢(ألغراض التنمية
 .املواضيعي من هذا التقرير

 أخرى املشاركة يف اجتماعات - دال

سرد  يرد   ، عديدة بتركيا وأماكن أخرى    اجتماعات مقررة خاصة، يف     يت السنة، بصف  خالل ،شـاركتُ  -٨
 . بعضها أدناه

 العام بدراسة األمني    املعنية اجتماعاً للجنة االستشارية     ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٧ و ١٦ ييوم حضـرتُ و -٩
مارس، شاركت يف مشاورة نظمتها     /آذار ١ويف  . وركنيوييف   بالعنف ضد املرأة املعقودة      املتعلّقةلألمـم املتحدة    

بشأن ) E/CN.4/2006/61( إىل جلنة حقوق اإلنسان      قدمته الذي   ٢٠٠٦حكومـة كـندا، ملتابعة تقريري لعام        
 ذاته،ويف وقت الحق من الشهر      .  أداة للقضاء على العنف ضد املرأة      احلـيطة الالزمة بوصفه    معـيار اسـتخدام   
 اإلقليمية املعنية باملرأة    االستشارةويف  .  خمتلفة بدبلن  أحداث يف   عاملي للمرأة، شاركتُ   اليوم ال  إحـياء ومبناسـبة   

 العنف بنيزت على الصالت القائمة ، ركَّ)مارس/ آذار٢٠-١٦( يف برشلونة، إسبانيا  اليت ُنظّمت والسكن الالئق   
 .  يف السكن الالئقاإلنسانضد املرأة وانتهاك حق 

 القطاع  دور تناولت كلمة أمام جلنة منع اجلرمية والقضاء اجلنائي بفيينا          ألقيُتأبريل،  / نيسـان  ٢٥ ويف -١٠
 بالطفل األفريقي، املعقود بأديس أبابا      املعنيةويف املؤمتر الثاين للسياسات     . اجلـنائي يف مكافحة العنف ضد املرأة      

:  ضد املرأةالعنف"باً عن ، ألقيت خطا يف أفريقيا العنف ضد البنات علىمايو والذي ركز    / أيار ١٢ و ١١يومـي   
مايو يف مشاورات بني أعضاء جلنة التحقيق الربملانية        / أيار ١٩إىل   ١٧ يف الفترة من     وشاركُت". الـبعد الـدويل   

 . بربلني املعنية بالعنف ضد املرأة والسلطات األملانية ومنظمات اجلالية التركية التركية

 أمام  خطاباًبا بستراسبورغ، فرنسا، وألقيُت     وجملس أور يونيه  / حزيران ٢٩ إىل   ٢٦ الفترة من    يف وزرت -١١
 اآلراء مع املكتب املوسع لنواب      وتبادلت بالعنف ضد املرأة     ةجملس أوروبا املعني  ة  اجلمعـية الـربملانية تناول محل     

ها تظم املؤمتر الدويل الثاين للحملة اليت ن      أمام الكلمة الرئيسية    ألقيُتنوفمرب،  / تشـرين الثاين   ١٧ويف  . الـوزراء 
 ٢٧ يف   املرأة انطالق محلة مكافحة العنف ضد       عندو.  حد للعنف املرتيل   لوضع يف اسطنبول    "حريات" صـحيفة 

 تغيري املواقف ملكافحة    اليت تناولت  الكلمة الرئيسية    ألقيُتنوفمرب مبدريد، اليت نظمها جملس أوروبا،       /تشرين الثاين 
 بأمستردام عقدالشرف، ب العنف املتصل عام عن اجتماع  الشهر، حتدثت يفمنويف وقت الحق . العنف ضد املرأة

 .  امللكياملداريملعهد ابدعوة من 
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  مع احلكومات والبيانات الصحفيةاالتصاالت - هاء

 رسالة إىل   ٧٨وّجهت  ،  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١ىل  إيناير  / كـانون الـثاين    ١ الفـترة مـن      يف -١٢
 يف شكل نداء عاجل      منها رسالة ٣١وكانت  . عومة حلقوق اإلنسان  لفت انتباهها إىل انتهاكات مز    أ احلكومـات 

 كانون  ١وحىت  .  والية مبفردها  مبوجب رسائل عن مزاعم أرسلت      ٣ رسالة مشتركة عن مزاعم و     ٤٤مشترك، و 
 حتليل شامل   ١ويرد يف اإلضافة    .  على تلك الرسائل   من احلكومات  رداً   ٣٦ سوى   أتلّق مل   ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

 . نهاع املنبثقة إىل االجتاهات الدولية إشارة مبا يف ذلك ،للتلك الرسائ

ومبناسبة . لالحتفال بأيام هامة   العديد من البيانات الصحفية خالل الفترة قيد االستعراض          أصدرُت كما -١٣
لسكن  اخلاص املعين با   املقرر بياناً مشتركاً مع     مارس، أصدرتُ / آذار ٨اليوم العاملي للمرأة، يف     االحتفال بذكرى   

ويف هذا  . ال رجعة فيها   املرأة يف اختاذ القرار وجعلها       تقدمالالئـق يدعو اجملتمع الدويل إىل ضمان استدامة أوجه          
ـ    كوارث حدوث  ضمن اجلهود املبذولة لالستجابة السريعة يف حاالت الطوارئ عقب      أنهزنا على   السـياق، ركّ

 الفعالة  املشاركةستبعد من   كثرياً ما تُ  أيضاً   فحسب بل    شّدمتضررة بصورة أ  ال   ما جتد املرأة نفسها      كثرياً ،طبيعية
 أ لقوى الطبيعة العشوائية أثر سليب أسويكونوكنتيجة لذلك، عادة ما . يف هياكل اختاذ القرار يف حاالت الطوارئ

 .)٣( حقوق اإلنسان للمرأةعلى

نوفمرب، دعوت  / تشرين الثاين  ٢٥  العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة، يف       اليومإحياء ذكرى    ومبناسبة -١٤
 إىل كفالة هجرة    الدول ، السامية حلقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين         املفوضةرفقـة   

 .)٤(املرأة دون خوف من العنف

 ١٠  يف اليوم العاملي حلقوق اإلنسان،   إحياء ذكرى    مشـترك مع مكلفني آخرين بواليات مبناسبة         بـيان  ويف -١٥
 أية جهود ناجحة للقضاء على الفقر إىل االحترام الكامل تدعوأن بوجوب ديسمرب، أعربت عن قناعيت  / األول كـانون 

 إسهام يف اجلهود الرامية إىل محاية حقوق أميالكافـة حقـوق اإلنسـان وشددت على أن التخلص من الفقر سيسهم        
 . العاملحول املرأة علىلفقر ا آثار إزاء تزايـدبالغ القلق ويف هذا السياق، أعربنا عن . هبا والنهوض وكرامتهاإلنسان 

  التقاطع بني الثقافة والعنف ضد املرأةأوجه - ثالثاً

  مقدمة- ألف

ة على  ـسياسات اهلوية القائم  ،  E/CN.4/2006/61)؛  (E/CN.4/2004/66  التقريرين السابقني  يف دُتحدَّ -١٦
عمق ت يف هذا التقرير أن أأودُّو. نسني والقضاء على العنف ضد املرأة     اجل بنيالثقافة كتحد رئيسي لتحقيق املساواة      

 . النقطةهذهيف 

 اإلنسانية للتجربةلعاطفية وا الثقافة بصفتها جمموعة من اخلصائص الروحية واملادية والفكرية تعريف ميكنو -١٧
 مبوجبها  حتّددقاً بالطرائق املتنوعة اليت      وثي ارتباطاًوعليه، ترتبط الثقافة    .  االجتماعي تظهر وتتعّزز يف السلوك   اليت  

 املعاينوبالتايل فإن الثقافة جتمع بني كل من        .  اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً   اليومي االجتماعية وجودها    الفـئات 
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  اليت حتفز التغيري على    ةـنافستاملن املعاين   ـة فضالً ع  ـ املمارسات اليومي  استمرارن من   املسلم هبا عامة واليت متكّ    
 .  الزمنمّر

 األساس تتيحأحياناً نظماً معيارية متناقضة متثّل  املناطق، تشكل الثقافة املصدر الرئيسي للتنوع ومجيع ويف -١٨
 القيم  اختذتوعلى الصعيد العاملي،    . قوة عالقاتاملنطقي لألمناط املتنوعة لألدوار واهلويات اجلنسانية، واليت تعين         

 اإلنسان الدولية وغريها من الصكوك، مبا فيها اإلعالنات حقوقشكل يف صبغة رمسية املشتركة لدى اجملتمع الدويل 
 هذه املعايري اليت تشمل مبدأ املساواة بني النساء والرجال كقيمة رئيسية تطبق             أنورغم  .  العامة أطر السياسات و

 .متفاوتملزمة قانوناً، فإن تنفيذها هي  وعاملياً

 والرجالتعميق أوجه انعدام املساواة بني البلدان، واجلماعات والنساء          من جهة، إىل أن      ذلـك،  يعـود  -١٩
 ملعايري حقوق اإلنسان، ومن جهة العمليل من أمهية الطابع العاملي وكذلك اهليكل املستقطب للسلطة العاملية قد قلّ
أصل كد االنتقادات أن    وتؤ.  أكثر فأكثر اخلطابات الثقافية    اإلنسانأخرى، تواجه الشرعية العاملية ملعايري حقوق       

حقوق املرأة، على  ذلكوينطبق . الغربيةغري بالتايل غري مالئم للسياقات هو  الدولية غربية واإلنسانمعايري حقوق 
 ثقافية حمددة يف العديد من أصقاع       نتيجة مزاعم وادعاءات ممارسات    كلياً هبا   حََّض تُ تصـبح مهددة إذا مل    الـيت   
        "التقاليد" أو   ،"العادات" أو   ،"الثقافة) "حتت غطاء أو  (ملرتكب ضد املرأة باسم      يـزال العـنف ا     وال. )٥(العـامل 

عندما تستخدم التفسريات   حملّ نزاع   حىت مفهوم عدم املساواة بني اجلنسني       ف ذلك،وفضالً عن   .  سائداً "الدين "أو
ض امتثال الدول   ، مما يقوّ  ها ضد العنفو وتعليل أعمال التمييز     لتربير" ثقافة املرأة  "إسقاطات للثقافة أو    القائمـة 

 . حبقوق اإلنسانالدوليةاللتزاماهتا 

 يف أساسها   العاملجعل الثقافات التقليدية جلنوب     أيضاً إىل    البعض   ، جينح  هـذه االجتاهات   جانـب  وإىل -٢٠
 التقليدية  اتاملمارس" حقوق اإلنسان كأداة للقضاء على       ما انفّك ُينظر إىل    هذا السياق،    ويف. )٦(مضـرة باملرأة  

 أيضاً أن القضاء على املمارسة يعتربي هذا النهج ثنائية سطحية بني احلداثة والتقليد فحسب، بل وال يقّو". الضارة
وإضافة إىل ذلك، يتجاهل    .  هذه الثقافات  "ضحية"اليت ينظر إليها على أهنا       املرأة" سيعمل على حترير     هيف حد ذات  

 على القوة والسياسية لتبعية املرأة وإقامة ثقافة داخل ديناميات عالقات          تصاديةاالقوهذا النهج الدعائم األساسية     
 مقاومتها وتاريخ يف العامل النامي املرأةمكانة   الثقافيةاملاهيةكما تتجاهل . الوطنية والعامليةواملسـتويات احمللـية    
 .للعنف واالضطهاد

 تقدمغية حتديد استراتيجيات ميكن أن تسهم يف         جماالت اخلالف هذه ب    معاجلة التقرير إىل    هذا ويهـدف  -٢١
 تطوير اإلطار املعياري يفالتقرير أوالً االجتاهات يتتّبع و. ضدهااملوجه جدول أعمال حقوق املرأة مبكافحة العنف   

 بسيادة حقوق املرأة يف العيش      االعترافأوجه يف    بالثقافة، ليبلغ    ة تلك االجتاهات  عالقوالدويل للعنف ضد املرأة     
وثانياً، يتناول التقرير بالنقد كيفية .  اعتبارات ثقافية أخرىأيةنس فوق اجل نوعياة خالية من العنف القائم على ح

 وحقوق  اجلنسني مبدأ املساواة بني     ووجاهة،  األولوية تلك   لتحدي واستغالهلا   وتروجيها الثقافيةوضـع اخلطابات    
مواجهة وحتويل اخلطابات القائمة    ترمي إىل    الستراتيجيةعامة  وبذلك، أزمع عرض املعايري ال    . اإلنسان للمرأة عامة  

  . املرأة حقوقإعمال يف العقباتتجاوز إحدى ل  توخياًعلى الثقافة
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 قوق اإلنسانحل  الدويلطاراإل الثقافة والعنف ضد املرأة يف - باء

 حلقوق اً با عاملياملطالبة -١

 اإلنسان حقوق حقوق مجيع" الدول بتوافق اآلراء، أن هتماد اعتمانذل وبرنامج عمل فيينا، الإعالن يؤكد -٢٢
 الدويل أن يعاجل حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي         اجملتمعوعلى  . عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة     

ويف حني جيب مراعاة أمهية     .  قدم املساواة للجميع وبنفس القدر من االهتمام       وعلىمعاجلـة منصـفة وعادلـة       
 الدول، بصرف النظر    واجب من   هالثقافية والدينية، فإن  و الوطنية واإلقليمية وخمتلف اخللفيات التارخيية       خلصائصا

وهذه . )٧(" واحلريات األساسية ومحايتها  اإلنسان حقوق   كافةعـن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيز        
 قابلة  غري" حقوقاً    الدول بصفتها  رمسياًة، اليت اعترفت هبا     مرألل حقوق اإلنسان    العاملـية متتد بطبيعة احلال لتشمل     

 .)٨("العاملية ال يتجزأ من حقوق اإلنسان اًللتصرف وجزء

 التنوير عصور حقبةري  مفكّ بآراء خطابات حقوق اإلنسان بصفتها حقوقاً فردية ترتبط         تـدور  وفـيما  -٢٣
عواقب بديهية  يف اجملتمعات الغربية وال هي      " بشكل طبيعي "ال هي حقوق متجّسدة     الغربـية، فإن تلك احلقوق      

 محتها وهنضت هبا حقوق اإلنسان، مبا فيها الكرامة اليتاألساسية  القيم تبرز قدف. ثقافة شعب مااملستمر للتطور ل
ودارت تلك القيم حول طائفة من      . حول العامل املنتشرة  قوق ذاته، رداً على املعاناة البشرية       احلواملساواة ومفهوم   

 من خالل  شكالً رمسياً يف القانون الدويل       وأخذت )٩( واملمارسات الثقافية للشعوب حول العامل     واألديان ألدبياتا
من املفاوضات املتعددة األطراف و   خالل  ألمم املتحدة   يف ا  األعضاء الدول   وبتوافق اآلراء ممثل  اعتمدها  قـرارات   

 .)١٠(املدين اجملتمع خالل مناصرة منظمات

يف املتجذر  املرأةطرية مثل العبودية، أو اإلبادة أو التطهري العرقي، فإن اضطهاد اخلنتهاكات اال إىل وإضافة -٢٤
ـ  استجابتو إلنسانيةا أشّد فشل منيت به   ثقافة أبوية عاملية، ميثل      وميثل انعدام املساواة بني    . ه حقوق اإلنسان   ل 

وعلى سبيل  ". احلضارات"تقوم عليه مجيع     الذي    به من عنف أحد العناصر املشتركة للتاريخ       يرتبطاجلنسني وما   
 تناقضات مع املبادئ اليت      ظاهرياً أية   مل ير  ، الغريب التنوير" مؤسسي" جاك روسو، أحد     -املـثال، يبدو أن جان      

 يكون  أن األب جيب     أنّ ،ألسباب عديدة تكمن يف طبيعتها ذاهتا     و الواضح يف األسرة،     من: "يقولاعتنقها عندما   
 واجلماعي ويف العديد من أصقاع العامل، أدت التحوالت التارخيية وكفاح املرأة الفردي لكن،. )١١("رمصدر األوام

وتطلب ذلك وال يزال التزاماً سياسياً      .اجلنسنيإىل احنـرافات هامـة عن هذه القاعدة حنو املزيد من املساواة بني              
 ورصد التغريات يف حفز عامة واالستمرار يف ةاس اجلنسني بصفتها مسألة سيبنيحازماً، وإعطاء األولوية للمساواة 

 . اجملتمع الرئيسية من خالل األعمال السياسية والتشريعية املستنريةمؤسساتثقافة 

، على سبيل    ملقاومة السلطة األبوية سواء كان ذلك      تستعّد أن   أينما ُوجدت  تارخيياً عـلى املرأة     وكـان  -٢٥
 والتملك أو األحوال    باجلنسيةز العام أو يف القوانني غري املتساوية املتعلقة          التفاوض يف متثيلها يف احلي     عند املـثال، 

وكثرياً ما انضمت املرأة يف كفاحها ضد . اإلنسانقوق حلقانون الدويل الالتمييز بني العام واخلاص يف  وأالشخصية 
االجتماعية مة العدالة    من أجل إقا   نضاالًجمـتمعها إىل حركات مقاومة أوسع نطاقاً        يف   بيـتها و   يفاالضـطهاد   
 العوملة  مقاومة مبـا يف ذلك حركات املقاومة ضد االضطهاد االستعماري والعنصري أو حركات              والسياسـية، 

 يف الكفاح ضد ة املرأة القويمكّنت مشاركة على سبيل املثال، ،ففي جنوب أفريقيا.  البيئة، وما إليها  الدفاع عن و
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 املساواة بني اجلنسني يف دستور عام       إدراج من العنصري لدولة الفصل    نسالقائم على أساس اجل   العنصرية والتحيز   
دت تناقضات ومع ذلك، فقد ولّ.  التحالفات مل تكن دوماً يف صاحل املرأةتلكلكـن، جتدر مالحظة أن     . ١٩٩٦

 .واالحتجاجمهارات جديدة وفضحت الطبيعة اجلنسانية جملاالت أخرى من الصراع من  املرأة ومكّنتجديدة، 

 االعتراف بأن  يف سبيل طويالًناضلت املرأة، فإن حركة حقوق اإلنسان ذاهتا اضطهاد ة عاملـي  وبسـبب  -٢٦
 واستجابة. )١٢(واملساواة تشكل عنصراً منطقياً وضرورياً لنظام معايري قائم على الكرامة والرجلاملساواة بني املرأة 

 العاملي اإلعالن وكذلك يفجلنس يف ميثاق األمم املتحدة عيار عدم التمييز على أساس ا، أُدرج م)١٣(النساءطالب مل
 .لحقوق العامليةلد السبيل حلقوق اإلنسان، الذي مّه

  من العنفيف مأمن حق املرأة يف العيش أولوية -٢

 حلقوق عاملياً احلركات النسائية الصيغة املتفق عليها    اعتمدت اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،      استناداً إىل  -٢٧
 تاريخ املرأة، وخباصة منذ     تطوروأثبت  . نسـان وحولـت اإلطـار الـدويل حلقوق اإلنسان ملعاجلة شواغلها           اإل

وأتاحت األمم املتحدة   . مقاومة النساء حملياً  أشكال   جتمع بني    اليتالسبعينات، القواسم املشتركة والروابط العاملية      
 ظهور التاريخ يف عمل املنظمة، مما أدى إىل         هلذاشتركة   الشبكات وإدماج العناصر امل    إقامة متكّن املرأة من     قاعدة

تفاقية ال اجلمعية العامة اعتمادواألهم يف هذا الصدد هو . املساواة بني اجلنسنيمستقر وقائم على نظام حلقوق املرأة 
التمييز بني   االتفاقية الصالت القائمة بني الثقافة و      وتتناول). ١٩٧٩(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        

 مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، لتغيري أو اختاذبالدول وال تقتصر وحسب على مطالبة اجلنسني، 
 أيضاً على أن    تنص وإمنا القوانني واألنظمة واألعراف واملمارسات اليت تشكل متييزاً ضد املرأة،           منإبطال القائم   

 اليت تتصل بانعدام    " والثقافية لسلوك الرجل واملرأة    االجتماعيةاسبة لتغيري األمناط     الدول مجيع التدابري املن    تـتخذ "
 الدولتصديق شبه عاملي، سعى عدد من بوفيما تتمتع االتفاقية .  النمطية اجلنسانيةوباألفكاراملساواة بني اجلنسني  

وال جيوز قانوناً .  أو دينيةثقافية  على أسس١٦ و٢ حتفظات واسعة النطاق على املادتني باعتمادللحد من نطاقها 
، نظراً إىل أن تلك التحفظات منافية       ))٢(٢٨انظر املادة    (١٦و ٢ الرئيسية للمادتني    األحكامإبداء حتفظات على    

 .)١٤(وغرضهاملوضوع االتفاقية 

 أشكال  مجيعحة   اليت تتعلق مبكاف   ٦باستثناء املادة   ( االتفاقية ال تشري صراحة إىل العنف ضد املرأة          أن بيد -٢٨
").  العاماجملال "يف وتتصل بأشكال العنف سابقة اتفاقات دولية تعتمد علىاالجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة، اليت 

 اعتمدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصية عامة شاملة            الصياغة،  يف  هذه الفجوة  تداركوبغية  
 ضد  التمييزمن أشكال      رمسياً بأن العنف ضد املرأة يعترب شكالً        فيها ، اعترفت ١٩٩٢يف عام   ) ١٩رقم  التوصية  (

 ذكرت اللجنة   كما. )١٥( القانون الدويل  مبوجباملرأة يعيق أو يبطل متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية           
 ذلك أن الدول األطراف ويعين. )١٦(قية االتفاانتهاكأنه ال ميكن للممارسات التقليدية أو الدينية أو الثقافية أن تربر 

من أشكال العنف   حمّدد   بأي شكل    تقتصر يف التنديد  ` ١ `إما ألهنا  من االتفاقية    ٢تنتهك التزاماهتا مبوجب املادة     
 إبطاء، سياسة ترمي إىل القضاء على ذلك العنف، سواء ودون جبميع الوسائل املالئمة ،ال تتبع` ٢`ضد املرأة؛ أو 
 . أو دينية أو ثقافيةتقليديةلى ممارسة كان قائماً ع
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 املطاف، هناية يف ١٩٩٣ والتعبئة من جانب املرأة، اعتمدت اجلمعية العامة يف عام املناصرة من عقود وبعد -٢٩
وحيدد اإلعالن التزامات   ). اإلعالن( القضاء على العنف ضد املرأة        هو اإلعالن بشأن   شامالًاً  بتوافق اآلراء، إعالن  

كون يف مأمن من التعذيب، ي األمن الشخصي واحلق يف أن ويفنابعة من حق اإلنسان يف احلياة ويف احلرية الدولة ال
 وعدم التمييز وغريها من احلقوق الواردة يف معاهدات حقوق اإلنسان امللزمة       واملساواةواحلقوق املتعلقة بالصحة،    

 أن تدين العنف ضد للدول من اإلعالن، ينبغي ٤ومبوجب املادة   .  تشـكل جزءاً من القانون الدويل العريف       الـيت 
وينبغي هلا أن تتبع    .  من التزامها بالقضاء عليه    للتنصلاملـرأة، وأال تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية            

 اختاذ مجيع التدابري وتستتبع سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد املرأة،        تأخري،بكـل الوسائل املمكنة ودون      
ـ   واملرأة، وإلزالة التحيز    للرجل وال سيما يف ميدان التعليم، لتعديل أمناط السلوك االجتماعية والثقافية            بة،املناس

القوالب و القائمة على الالمساواة وأيديولوجيات الالمساواة     املمارسات األخرى    وكافةواملمارسـات التقليدية    
 . الرجل واملرأةبدوراجلامدة فيما يتعلق 

وال ميكن  . اجلنس من العنف القائم على نوع       يف مأمن عايري أولوية حق املرأة يف العيش        امل هـذه  وتضـع  -٣٠
 أو الدين، لتربير أو تأييد العنف ضد يدلالتق أو مفاهيم العرفللـدول أن تـتذرع بأية خطابات ثقافية، مبا فيها        

نكر األذى الذي يتسبب فيه ذلك العنف  أن ت،إىل تلك املفاهيم، عندما تشري ميكنهاويعين ذلك أيضاً أنه ال . املرأة
 شجب  يشملا  مب العنف،ب الدول صراحة بالتنديد بذلك       ذلك، تطالَ  لوبد. شأنهأو أن تعتربه تافهاً أو تقلل من        
 الذين يلتزمون الصمت عندما تربر شرائح احلكومينيولذلك، فإن كبار املسؤولني . أي خطاب ثقايف ُيطرح لتربيره

 . ضد املرأة استناداً إىل الثقافة يتحملون مسؤولية انتهاك حقوق اإلنسانالعنفبعض أشكال  من جمتمعاهتم واسعة

 تتجاوز ، الدول أن تتخذ تدابري نشطة للقضاء على العنف ضد املرأة املرتكب باسم الثقافة             على وجيـب  -٣١
نة تتصل مبمارسة العنف     معي ثقافةدد جوانب   حت أن   اوبدل ذلك، جيب عليه   . مقاضاتهجمـرد جترمي العنف ذاته أو       

 .اجلوانب بوضع استراتيجية شاملة لتحويل تلك وهي مطالبة

  الضارةالتقليدية املمارسات جدول أعمال -٣

 املرأة يرد يف ضد أشـكال التعبري جتسيداً لإلطار املعياري املتطور الذي يتعلق بالثقافة والعنف     أكـثر  إن -٣٢
ضعت يف شكلها الرمسي من      املرأة والطفل واليت وُ    صحة اليت تؤثر يف     ةالضار" التقليدية" املمارسات   جدول أعمال 

 العامل املعين   لفريقول التابعة للجنة حقوق اإلنسان،      ،خـالل إنشـاء اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات         
اإلبالغ  هذه املسألة و   لرصد ُعني مقرر خاص     ١٩٨٨ويف عام   . ١٩٨٤باملمارسـات التقلـيدية الضارة يف عام        

تشويه األعضاء  على التركيز أساساً كان هذا السياق، ورغم حتديد العديد من املمارسات التقليدية، ويف. )١٧(عنها
 .)١٨(التناسلية لألنثى

غري املعترف به    جدول األعمال السالف الذكر على حتديد فئات العنف املوجه ضد املرأة             دعاس وفـيما  -٣٣
 الثقافات بصفتها بعض، فقد أسهم أيضاً يف فضح   تلك الفئات   على  وحملية للقضاء   دوائر دولية  جّندسابقاً والذي   
 لألسف عّزز" الضارة التقليدية املمارساتوكما أعرب عن ذلك أحد املؤلفني، فإن جدول أعمال . مصدر املشكلة
 القائمن العنف   إملرأة، و  با ضارة  `ثقافة `أو` تقاليد`تنطوي على    ال   الغرب يف   احلضريةراكز  املن  إاملفهوم القائل   

 بشأن  ١٩٩٥عام  يبدو أن نشرة األمم املتحدة صدرت       و. )١٩("فطري وفردي بدل أن يكون متجذراً ثقافياً      فعالً  
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 غري  املمارسات" سبيل املثال، توازي بني املمارسات التقليدية غري الغربية و         على ، الضارة التقلـيدية املمارسـات   
 اليت  شكلةامل ويكشف التصنيف مشكوك يف صحته      وهذا. )٢٠()كذاه" (ملرتيل مثل االغتصاب والعنف ا    التقليدية،
 رغم ،)٢١(لعنف املرتيل واالغتصاب يف العامل الغريب     من ا  تسود نسب مرتفعة     وحيث". التقليد" مفهـوم    تتضـمن 
فتها  إىل هذه االنتهاكات بص  ُينظراملرأة فإنه من الصعب أال      ب للنهوضتدابـري قانونية ومؤسسية حممودة      وجـود   

 .مرتكبوها منحرفون من األفرادتقاليد اجتماعية ضارة بدل اعتبارها جمرد جرائم 

 ُتحدد  مل إذا   قد يؤديان أيضاً يف بعض األحيان إىل النتيجة العكسية        جتـزئة العنف ضد املرأة وتقسيمه       و -٣٤
 ويف بعض احلاالت، فإن جمرد . يف استراتيجية شاملةُتدمجالنقاط واألسباب اجلذرية املشتركة لتلك املمارسات ومل 

وتوضح .  اجلذرية معاجلة كاملة   اج أسباهب ل فقط املشكلة، طاملا مل ُتعالَ      حيوّ أن املمارسة الضارة ميكن     التخلص من 
 البلد، بدأ يتراجع    يفوُيقال إن تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، السائد        .  الكامريون يف هذا السياق    حالةذلـك   
 بعض كبار املسؤولني احلكوميني وندد توعية قد أطلقت محالت العناصر الفاعلةلعديد من   نظـراً إىل أن ا    بـبطء   

 أُبلغ يف الوقت ذاته عن ممارسة ضارة أخرى تسعى للتحكم يف أنهبيد . باملمارسة بصفتها شكالً من أشكال العنف
.  اجملاورة البلدانيف  و الكامريون    يف انتشارهازداد  وي ،" الثدي كّي"ب     ُتعرف طريق العنف،    عنحياة املرأة اجلنسية    

لرجال ا الطفلة ال تستهوي حىت بسرعةمنع منو الثديني أمالً يف الطفلة الشابة ثديي  حامية على براعم أشياءوتوضع 
 .)٢٢(اجملامعة يف سن مبكرةتبادر إىل وال 

  معيارية باسم الثقافةحتديات -٤

  العامليةالصكوك

 مكاسبنسان للمرأة واملساواة بني اجلنسني، على الصعيد العاملي، رغم حقوق اإلمن أجل  النضال أصبح -٣٥
 الثقايف دون الضمان الواجب     بالتنوعز الصكوك الدولية االعتراف     عزِّتوكثرياً ما   . عديدة، معركة متزايدة الُعسر   

اية وتعزيز تنوع    سبيل املثال، اعتمدت الدول اتفاقية مح      على ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠ففي  . حلقوق املرأة 
 جيوزوتقر االتفاقية رمسياً بأنه ال      . )اليونسكو ( األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     ملنظمةأشكال التعبري الثقايف    

 حلقوق  العاملي اإلعالن   اليت يكّرسها حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     أو لتقييد   الـتذرع بأحكامهـا النتهاك      
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       اتفاقيةإىل  صراحة  انون الدويل، بيد أهنا ال تشري        الق اليت يكفلها اإلنسان أو   

 ،وإضافة إىل ذلك.  أو إىل جمرد املساواة بني اجلنسني عامة بشأن القضاء على العنف ضد املرأةأو إىل اإلعالناملرأة 
 أوجه  تغريوقد  . معاهدة أخرى نة مع أي    اليونسكو ثانوية مقار   تشري إىل عدم اعتبار اتفاقية       ٢٠ أن مادهتا    يبدو

 اتفاقات حقوق اإلنسان على     من االتفاقية أو غريها     علىغموض الصياغة هذه الدول اليت أبدت حتفظات واسعة         
 ذاهتا التذرع باتفاقية اليونسكو بسوء نية لتربير        لألسباب االتفاقياتأسـس ثقافية أو مل تصدق إطالقاً على تلك          

 .موقفها سياسياً

احلقوق الثقافية لألفراد أو للجماعات، مبا فيها األقليات أو السكان          ب ميكن التذرع    ه أن ُيزَعم ما وكـثرياً  -٣٦
 يف هذا   وترد اإلشارة .  وبني الرجل  بينها أو اجلاليات املهاجرة، لتجاوز حقوق اإلنسان للمرأة واملساواة          األصليون

       اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اليت تقضي بأنه       دويلال من العهد    ٢٧الصـدد، عـلى سبيل املثال، إىل املادة         
التمتع بثقافتهم اخلاصة من حق ، ما إثنية أو دينية أو لغوية يف بلد أقليات إىل األشخاص املنتمون جيوز أن ُيحرم ال
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وأكدت . هممجاعت أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين يف          م وإقامة شعائره  بدينهمأو اجملاهـرة    
 من العهد ٢٧ إىل أقليات مبوجب املادة     املنتمون احلقوق اليت يتمتع هبا األشخاص       أناللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     

ـ  تـأذن ال   التمتع جبميع احلقوق الواردة يف     يف التساوي يف     بانتهاك حق املرأة     شخص دولـة أو جمموعة أو       ة ألي
 يتعلق  فيماعلومات عن التدابري املتخذة للوفاء مبسؤولياهتا        ذلـك، ينبغي للدول أن تقدم م       وبـدل . )٢٣(العهـد 

 . املرأةحقوق األقليات اليت تؤثر يف داخلباملمارسات الثقافية أو الدينية 

األقليات من  تلك   متكني   اللذين يرميان إىل   اللجنة هذا مع موضوع وهدف حقوق األقليات،         فقه قفويت -٣٧
إىل درجة جتعل سود  أن تميكنالفردية لديهم يف مواجهة هيمنة األغلبية اليت  اإلعمال الفعلي حلقوق اإلنسان فرصة

 احلقوق اخلاصة باجلماعات مثل احلقوق اليت       وُتستخدم. حـق الفرد يف عدم التمييز وحده غري فعال وغري كافٍ          
 اتجماع حرية األفراد اآلخرين لل    تقييدزيادة  وليس ل  حقوق أفرادها،    إعمال لـزيادة    ٢٧تقضـي هبـا املـادة       

 على نوع   القائم على املرأة اليت كثرياً ما تواجهها أشكال عدة من التمييز            أخّص ذلك بصفة    وينطبق. املستضعفة
 . معينة على السواء فئةانتمائها إىل على اجلنس و

 حقوق الشعوب األصلية، الذي صادق عليه جملس حقوق         بشأن إعالن األمم املتحدة     يقضـي  وباملـثل،  -٣٨
 األساسية  واحلريات ومل تعتمده بعد اجلمعية العامة، بوجوب احترام حقوق اإلنسان           ٢٠٠٦عـام    يف   اإلنسـان 

 الوثيقة ال تشري  هذهبيد أن.  الوثيقةتلك اليت تقر هبا الشاملةلحقوق لتلك اجملموعة كافة أفراد للجميع يف ممارسة 
 املستضعفة إىل جانب حقوق اجملموعات      املرأة إالّ وال ُيشار إىل احلقوق اخلاصة ب     . إىل االتفاقية وال إىل اإلعالن    ال  
 جمتمعاهتا احمللية، مبا    يف تواجهها املرأة    اليت ُتعاجل إطالقاً التحديات     وال). األطفـال والشباب واملسنون واملعوقون    (

. )٢٤(لعنف النعدام املساواة بني اجلنسني، واالضطهاد األبوي وا       كثريا ما تبعث على اهللع    اليت  املرتفعة  فيها النسب   
تواجه بقرار متييزي   ة و  األصلي الشعوب إىلتنتمي  املتاح للمرأة اليت     سبيل التظلم القانوين     غري واضح مثال  ال يزال   و

 يفيف االستقالل الذايت أو احلكم الذايت       ة   األصلي الشعوب حق"ارس  مي و الذكور يهيمن عليه    يصادر عن جملس جمتمع   
 ).ة األصليالشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم من إعالن ٤انظر املادة " (لية الداخلية واحملا بشؤوهناملتصلةاملسائل 

حقوق  ة يف جمال  التقدم اهلام أوجه  ، اليت ال يزال باإلمكان جتاوزها، من        أوجـه القصور هذه    وتنـتقص  -٣٩
ىل نتائج  فضي إ  وميكن أن تُ   ، إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية       اعتماد ا يتضمنه اإلنسـان الذي  

 الشعوب األصلية من    كفاحيكون  لن  ،  فويف هناية املطا  .  حقوق الشعوب األصلية على املدى الطويل      يف عكسية
شاكل مبمت االعتراف   إذا   الّ وبالتايل ناجحاً، إ   ،شرعياً حقوق اإلنسان    قاعدةأجـل إقامة العدالة االجتماعية على       

 . العنف والتمييز ضد املرأةمشاكل اصة ، وخب ومعاجلتها احمللياجملتمعحقوق اإلنسان داخل 

  اإلقليميةاألطر

قد واجهت هي  اجلنس،العنف القائم على نوع مأمن من  املـرأة، مبـا فيها أولوية احلق يف        حقـوق  إنّ -٤٠
 إعالن  ،ذلكعلى  ل  اوكمث. احلقوقخاصة ب ليمية اليت تستخدم مصطلحات     األخرى حتديات من خالل األطر اإلق     

 أثناء انعقاد املؤمتر    ١٩٩٠أغسطس  /آب ٥ق اإلنسان يف اإلسالم، الذي اعُتمد يف القاهرة يف          القاهرة حول حقو  
 إعالن القاهرة إىل أن البشر مجيعاً أسرة واحدة مجعت بينهم           يشريوإذ  . اإلسـالمي التاسع عشر لوزراء اخلارجية     

 )يف الصيغة اإلنكليزية   men(س   النا مجيع"د، أن   ، يؤكد بغموض متعمّ   )اء إىل حـوّ   اإلشـارة دون  (م  دالبـنوة آل  
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 ذلك غريدون متييز بينهم بسبب اجلنس أو  ) التشديد من املقررة  " ( يف أصل الكرامة اإلنسانية واملسؤولية     متساوون
 بيد أن املادة ذاهتا تؤكد أنه      ،" اإلنسانية الكرامة مساوية للرجل يف     املرأة"ووفقاً للمادة السادسة،    . من االعتبارات 

 مالحظةوفيما يتعلق بالعنف ضد املرأة حتديداً، جتدر ".  األسرة ومسؤولية رعايتهاعلىبء اإلنفاق  الرجل ععلى"
 وأن"  التنقلحرية يف إطار الشرعية يف احلق) " يف الصيغة العربية  إنسانلكل  (أن اإلعـالن يعترب أن للرجل وحده        

 وباملثل، يعتمد إعالن بانكوك لعام      ".مبسوغ شرعي "سـالمة جسـد اإلنسان مصونة، وال جيوز املساس هبا إال            
 للقانون  العاملية، منظوراً بديالً للحقوق يعترض على الوجاهة        " اآلسيوية القيم"، الـذي يستند إىل نقاش       ١٩٩٣

 .الدويل حلقوق اإلنسان

ما  أكثر   أنبيد  .  هذه األطر املعيارية اإلقليمية ال تتسق مع اإلطار العاملي الذي يعلو عليها            أن وبديهـي  -٤١
الذي تسعى  اإلستشراقي   من التفكري    النابعةاخلطابات تعمل على تعزيز أوجه التعدي       يسـترعي االنتباه أن تلك      

 .ملقاومته بطبيعتها

  النسبية الثقافية وحقوق اإلنسان للمرأة- جيم

 االختالف أم اهليمنة؟ -١

 من خالل   تقاَومحملي حمدد   جاهتها يف سياق    بدايتها وكذلك و    منذ  حقوق اإلنسان  ةمـا انفكـت عاملي     -٤٢
وقد أتاحت  .  احمللية الثقافةق مع   فوأهنا ال تت  ) عادة من الغرب  ( النسبية اليت تعتربها مفروضة من اخلارج        اخلطابات

لة موازية  ا ضد املرأة أو ساعدت على دعم نظم عد        العنفهـذه املـزاعم مراجع للنظم القضائية يف تربير أعمال           
 . باملرأة املُدعى أهنا تنتهك املعايري االجتماعيةُترتلقاب تتضمن أشكاالً عنيفة من الع

 فضالً عن   استبدادية تاريخ االضطهاد االستعماري ووجود أنظمة سياسية        يتيح العامل النامي،    أكثرية ويف -٤٣
 ملوقف ثقايف نسيب يشدد على احترام خصبةأرضية أوجه االستقطاب االقتصادي والسياسي بني الشمال واجلنوب، 

ويكمن وراء هذا .  االستداللية لإلطار الدويل حلقوق اإلنسانالعاملية االستراتيجية يف مواجهةلفوارق بني الثقافات ا
حول يدور   مفرط الثقافية منظور ثقافة بصفته كياناً متجانساً ومترابطاً إىل جانب جتمع            الفوارقالتشـديد على    

 الثقافة واالضطهاد وهياكل السلطة، بنيالعالقات ا يناسبه مب املنظور هذاوفضالً عن ذلك، يتجاهل . هوية موحدة
 اهلوية، القائمة على    ة الليربالية اجلديدة، جعلت سياس    حقبةويف  . لثقافة على اآلخر  تفضـل أحد تفسريات ا    الـيت   

 يف كان ذلك    سواًء ،)٢٥(الضطهادلالنـزاع ومفهوم الثقافة أداة أشكال جديدة       بؤرة   الثقافةالفـوارق الثقافية،    
 .الشرقي أو الغريبشكلها 

 بقوات  االلتحاق" خيار"ركت أمام   املرأة يف شراك هذه النـزاعات اإليديولوجية وكثرياً ما تُ        ووقعـت    -٤٤
أثناء التجربة  جدا   وكانت هذه املفارقة بديهية      .االضطهاد ملمارساتاملهيمنة أو االمتثال    /اإلمـربيالية املشـاريع   

 بعض شواغل   انتقائي، على حنو     االستعمارية يف أفريقيا واهلند، مثال     ىجلت القو  ما عا  كثرياًاالسـتعمارية، حيث    
 للنهوض جبدول وقتئذ خبطاب حركة املرأة الغربية باالستعانة ،"احلضارية"املـرأة إلضـفاء الشرعية على مهمتها        

 منها، وكانت جلوانب    افكتورييف عهد امللكة    ثلهم لألنوثة   ن مُ وويف اهلند، أدرج املستعمر   . االستعماريأعماهلـا   
 الذايت لدور األم، يف حني      الطمسالذكر وأولوية   لوجاهة   تهاقواسـم مشتركة عديدة مع النموذج احمللي يف تبعي        
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). مل يف جنازة أزواجهن   ارإحراق األ " (سايت"العادة املعروفة ب      تسـتهدف انتقائياً ممارسات مثل زواج األطفال و       
 حتسني ظروف عيش املرأة، والذي مشل حتديد سن الزواج واعتماد التعليم            ىلإوأصبح التشريع االجتماعي الرامي     

 عن حقوق   الدفاعت هذه الصالت بني االستبداد االستعماري ومحالت        غلِّوقد استُ .  اإلمرباطوري لإلجنازشـعارا   
ركات النسائية يف   متاماً إسهام احل  ي  نستقويض الدعوة اليوم إىل حقوق املرأة حملياً، فيما         يف سبيل   املـرأة عندئذ    

 . )٢٦(الكفاح إلهناء االستعمار

فقد جتاوزت بعض املشاريع االستعمارية، . مل تكن واحدة موحدة  التجربة االستعمارية    ن أ يفوال شـّك     -٤٥
 ثروةالعادة املتعلقة ب  أو املبادرة إىل إلغاء     ) ١٩١١-١٨٧٤( الرامية إىل إلغاء عصب القدمني يف الصني         اجلهودمثل  

 يف كينيا الشأن كما هو أخرى، حاالتويف .  أوغندا يف اخلمسينات، مع محالت النساء النشطات حمليا يفالعروس
إللغاء ختان اإلناث القضية الساعية  االستعمارية اجلهود مث يف اخلمسينات، عززت ١٩٣١ إىل ١٩٢٠يف الفترة من 

 .)٢٧(مقاومة الوطنية لالستعمار اليت أصبحت رمزاً للاملمارسة،الوطنية وأضفت أمهية جديدة على تلك 

  )٢٨(إعطاء  الثقافة طابعاً شرقياً -٢

 يف  الثقافة إطـار مفاهيمي للثقافة يف سياق انتهاك حقوق املرأة، كثرياً ما خيتصر مفهوم               وضـع  عـند  -٤٦
 مرحلة  ويف.  مسات غري الغربيني فقط    منترك العامل الفين جانباً، وكثرياً ما تعرف الثقافة بصفتها مسة           : مرحلـتني 

 .)٢٩("تقليدية" الرمسية، أو الطقوسية أو اليت تعترب ظواهرهاتقتصر على ثوب أسطورة مث يف  الثقافة ُتحجبثانية، 

 العالقات بني   حتدداملعايري الثقافية املميزة اليت     حيصل التشكيك يف     الغربـية، كـثرياً ما ال        الـبلدان  ويف -٤٧
 على سبيل املثال، ال يزال دوام املدارس      األوروبية،العديد من البلدان    ويف  . نظر إليها كثقافة  الاجلنسـني، أو حىت     
التسوق القيام بأعمال    يرعى األطفال و   أن" أحد" صارمة، مما يفترض أنه بإمكان       احملالت فتح   أوقاتنصف يوم وال تزال     

 اليت حتدد   ةيان اجلنس جياتاإليديولوة اليت تبدو عادية     يوتكمل هذه املمارسات الثقاف   .  سـاعات الـدوام النظامية     خـالل 
 على توضيح السبب    األمرويساعد  .  املرأة، رغم أن ذلك جيري يف أشكال حمتشمة        تبعيةاألولوية لدور املرأة اإلجنايب وتعزز      

 يعانني من عنف العشري     العامة،ه من تطور يف األوساط      نمن النساء يف الغرب، رغم ما حقق      مـن أجله ما زال عدد كبري        
 .)٣٠(احلميم

أيضا  عواقب   ،نوع اجلنس، مثل ثقافة األسلحة النارية     أن ال عالقة هلا ب     تبدو ظاهرياً    اليت وللممارسـات  -٤٨
 عام يف   النساء الالئي قتلن   يف املائة من     ٥٠ وعلى سبيل املثال، فإن      .ي اجلنس االنتماء القائم على    العـنف عـلى   
اغتيال  احتمال    أن ويرجح. )٣١(قتلن بسالح ناري  طلق عليهن النار و    قد أُ  ،يف الواليات املتحدة األمريكية    ٢٠٠٣

. )٣٢( مرة١١أكرب  األخرى املرتفعسالح ناري مقارنة بالبلدان ذات الدخل باللجوء إىل املرأة يف الواليات املتحدة 
ويف .  األغلبية بدعمالدستور، حتظى   ينص عليها    سالح ناري بصفة قانونية       لتملّك  االنتشار ةواسعالثقافة  ال ذلك، فإن    ومع

 الواقعي غري األنثوي ثل اجلمال واسع بصفتها أداة جنسية يف وسائط اإلعالم وُمنطاقعلى ملرأة االعامل الغريب، فإن وصف 
فقد الشهوة إىل الطعام أو      مثل   احلياة أمراض هتدد    تنجم عنها اليت تولد ممارسات مفروضة ذاتياً ضارة، واليت قدم         

 . دينامية السوق وحرية االختيارنطاقية، بل تعترب مسائل تدخل يف ور، نادراً ما تعترب ظواهر ثقافالضَّ
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 سواًء  ،"اآلخرين "على أهنا توجد لدى    ما تعترب املمارسات الثقافية اليت متيز ضد املرأة          كثرياً بدل ذلك، و -٤٩
خال من  غري  نهج  وكثرياً ما يعترب هذا ال    .  حملية مهاجرةكـانوا يعيشون يف البلدان النامية أو ينتمون إىل جاليات           

إىل صارخة لديها نزعة  دول عديدة بقوة ممارسات باعتبارها انتهاكات       تشجبوفـيما   . التناقضـات الضـمنية   
ال منها   فإن كثرياً    ،"الشرف" أو العنف املتصل ب        لألنثى مثل تشويه األعضاء التناسلية      غالباً،احلدوث يف اخلارج    

 اخلاصةجأً جبعل قوانينها املتعلقة بالالجئني تتسق مع املعايري الدولية           مل االنتهاكاتتلك  تتعرض ل تيح للمرأة اليت    ي
 .)٣٣(ياجلنس القائم على االنتماء باالضطهاد

 حنو إعادة تعريف العنف ضد املرأة كمشكلة اندماج ترتبط          اجتاه )٣٤("خـرية اآل" ممارسـة    يف ويكمـن  -٥٠
 والرجلز وصم املرأة     يعزَّ :مزدوجةوالعواقب  . اجلنسني وليس انعدام املساواة بني      الناميةباملهاجـرين من البلدان     

توجد   بني اجلنسني اليتمساواةالالمعاجلة مشاكل يهدف إىل  حوار بناء إلقامةد سعيهما شان، مما يعقّاملهاجرين ويهّم
حلقوق  له بعد   األصليات من شاغل عدالة اجتماعية     النساءويف الوقت ذاته، حيال العنف ضد       . همايفعـالً يف جمتمع   

 . مقارنة جبرائم أخرىباألولوية من أي بعد سياسي قد ال حتظى خالية"  القانون والنظامسيادة"اإلنسان إىل قضية 

  على النماذج الثقافية املهيمنة والتفاوض بشأهنااالعتراض -٣

 متنوعة  هاعلجي مماختلف االحتياجات والتطلعات الفردية واجلماعية املتنافسة،       مل استجابة الثقافة تـتطور  -٥١
أو ما  بعض تفسريات الثقافة وفرضها على جمتمع      على ، يف أي وقت حمدد،    بيد أنه ميكن إضفاء الشرعية    . ودينامية

 إىل تأكيدات التفسريات املهيمنة للثقافة، يف أطر ثقافية واجتماعية تبدو متنوعة،            تتشابهوكثرياً ما   . جمـتمع حملي  
  حتكم حياة كيان مشترك؛ اليت واملتجانسة اجلامدةن القيم واملعايري تفـترض مسبقاً جمموعة م   ` ١`درجـة أهنـا     

 هذه اخلطابات الثقافية مع املعايري الثقافية       وتتعارض. ي عالقات السلطة املهيمنة واألبوية    تقـوّ وتعكـس   ` ٢`و
 أوقاليد  بالت أواالحتجاج باألعراف    بعدم جواز  امللزم قانوناً الذي يقضي      اإلنسانالعاملية، وال سيما مبدأ حقوق      

 . لتربير العنف ضد املرأةيةالدينباالعتبارات 

االحتجاج باألعراف لقيم املتفق عليها عاملياً، وخباصة املبدأ القائل بأنه ال ميكن ادعم يف ح ا النجأجل ومن -٥٢
ء الشرعية يف تأكيد    تناول وفهم عملية إضفا   ال بد من     املرأة، لتربير العنف ضد     يةالدينباالعتبارات   أوقاليد  بالت أو

 الثقافية اإلجيابية، يف العناصريشدد على "  ثقايفتفاوض"ويتطلب ذلك التعهد املنتظم ب  . اخلطاباتهذه الفئات من 
 .)٣٥(الثقافة يف اخلطابات القائمة على االضطهادفضح عناصر حني ُت

نال من الثقافة احمللية أو يشوهها بل        خيشاه البعض، فإن ذلك التعهد بالثقافة ال ي        أو ملا قد يدعيه     وخالفاً -٥٣
 اليت لديها ت اجلهاجانب أن يؤدي إىل مقاومة من ىوميكن هلذا املنح.  جوانبها التمييزية واالضطهاديةيعترض على

 حقوق اإلنسان ضمنياً يف السلطات      شواغل يف التفاوض   وتشكك ثقافة . مصـلحة يف اإلبقاء على الوضع الراهن      
كما يسهم أيضاً يف   .  على املدى الطويل   ويدّمرها استقرارها،   ويقّوض عنها،غة الشرعية   دة، ويزيل الصب  املضـطهِ 

 اجلنسني، األمر الذي يعيد للثقافة      بنيحقوق اإلنسان واملساواة    لتقّدم   العناصر اإلجيابية للثقافة احمللية سعياً       تعزيز
إىل تعبئة تعابري ثقافة فنية ورمزية، وعلى سبيل حقوق املرأة املدافعات عن قت أماكن، توفّعدة ويف . ذاهتا اعتبارها

 حركات النساء استخدمت ،)٣٦(عنف ضد املرأةال ا ملستويات شديدارتفاعا ويف مشال املكسيك، الذي شهد املثال،
 اإلفالت من العقاب والعنف ضد لثقافةت أعمال رمزية تصدّ يف  احمللـية لغـة خطابات حقوق اإلنسان وأدجمتها         
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ملعاجلة  إضافة   املرتبكة،لفظاعة  لإلدماج الفهم العاطفي واملعريف      "الثقافة جمال" تزايدت أمهية "يل  وبالـتا . املـرأة 
نتيجة اختفاء أو قتل     ال سيما لدى األسر املنكوبة       العنف، النامجة عن    البالغة االجتماعـية والنفسية     اتالصـدم 
 .)٣٧(نسائها

 انطلقت يف اليت ي اجلنساالنتماءضد العنف القائم على  يوماً من محلة النشاط ١٦  هو دويل أخرلامث ومثة -٥٤
اليوم الدويل  تاريخ إحياء ذكرى    نوفمرب،  / تشرين الثاين  ٢٥لفترة من   متتد على مدى ا   واحلملة اليت   . ١٩٩١عـام   

حقوق اإلنسان، تشدد على    االحتفال بذكرى    يومديسمرب،  / كانون األول  ١٠للقضاء على العنف ضد املرأة، إىل       
 ١٦ ال     وأصبحت محلة .  من مسائل حقوق اإلنسان الدولية     مسألةىل االعتراف بالعنف ضد املرأة بصفته       احلاجة إ 

 إلذكاء احملليةويستند هذا النشاط إىل الثقافة . بني اجلنسني للالمساواة  مقاومة املرأةإىليومـاً مناسبة ثقافية ترمز      
، هذا العام يف فرنسا، يف  مثال جمموعة كبرية من النساءتنكرت فقد. الوعي فيما يعزز التضامن على الصعيد العاملي

جتسد احلرية وومعروف أن مريان هي رمز حترير فرنسا وفخرها،      . بوجوه عليها آثار كدم مفتعل    ،  "ماريان" لباس
  اجلنسني والتمثيل  بني الدائم املرأة الفرنسية الفوارق القائمة بني التمييز        أبرزتوبذلك،  . والكـرامة واملسـاواة   

 إىل  توسائط اإلعالم أدّ  من    النطاق  واسعة بتغطيةوحظيت تلك النساء    . الرمزي ملكانة املرأة يف اجملتمع الفرنسي     
 .  انتخب رئيساًإذا وعد كالمها مبعاجلة القضية وقدن للرئاسة، ن الرئيسيْيحْيردود فعل من املرشَّ

نوفمرب /الثاين تشرين   ٢٥في  ف. نسانل وتعزز خطاب حقوق اإل     للخطابات الثقافية أن تكمّ    ميكن كمـا  -٥٥
 هؤالء العلماء  بالقاهرة وأصدراألزهرجامعة رحاب ب  يف الشؤون اإلسالميةالعلماءجتمع فريق من كبار ا، ٢٠٠٦

ظهرت يف بعض   يؤسى هلا    قدمية   عادة "لألنثى بأن تشويه األعضاء التناسلية      تعترفوعـة مـن التوصـيات       جمم
ه ال يوجد هلا     إىل أن  وخلصوا. )٣٨(" عدة أقطار تقليداًً هلذه العادة     يف بعض املسلمني    اجملتمعات اإلنسانية، ومارسها  

الذي ميارس اآلن يلحق الضرر    "اإلناث   ختان أنب وسلّموا"اسـتناد إىل نـص قرآين أو حديث صحيح حيتج به            "
 عن  يكفوا" املسلمني بأن    وطالبوا. " عدواناً ضد اإلنسان، يوجب العقاب      يعدَّ أن" ينبغي"باملرأة جسدياً ونفسياً    

وتعترب هذه .  ودعوا إىل جترميها،"باإلنسان الضرر إحلاق عدم وهياإلسالم املمارسة امتثاال لقيمة عليا من قيم هذه 
إعادة االقتضاء  عند  و ، صادق ومتواصل للنظر   سعي طاملا أهنا تندرج يف      بالتقدير االتوصيات مثالً حيتذى به جدير    

 لتأكيد النماذج التمييزية املهيمنة     تكتيكيةيز ضد املرأة واليت ال تعترب تنازالت        ثقافية اليت مت  لعادات ال ا كافة تفسري
 .وسلطة اجلهات اليت متثلها

 مصدراً  التنفيذ، حقوق اإلنسان الناشئة القائمة على مبادئ تتضمن إشعاعاً عاملياً رغم ثغرة             ثقافة وتعترب -٥٦
ال ينطبقان حىت  املعنوية وقوته اإلنسان، نظراً إىل أن إطار حقوق  إىل حّد اآلن   بالقدر الكايف ستفد  خر مل يُ  آثقافياً  

 بني العام واخلاص، على سبيل املثال، ينبغي أن نعترف          االنقساموبتجاوز  . كامالً على شواغل املرأة   اآلن انطباقاً   
 ني أو عقلي  ني بدني ادين، سواء كان  شدية  ملاً أو معانا  أ ضد املرأة اليت تتضمن      املوجهالعنف  من  شكال  تلك األ جبميع  

 اليت ترسل    احلاالتُ باألشخاص اعترب اجتار وينبغي أن تُ  .  تعذيباً ا بوصفه - تشويه األعضاء التناسلية لألنثى      مثل -
 وكما. )٣٩( وبنية إجبارهن على الزواج    بذريعة كاذبة فيها شابات يعشن خارج أوطاهنن أو مناطقهن إىل ديارهن          

 العاملية والدفاع عن    اإلنسانحباجة إىل التحجج صراحة حبقوق      فنحن  ات النسبية الثقافية،    تشدد على ذلك اخلطاب   
وجدير بالذكر أن اجملتمعات عندما تولد      . حتدوهن خنوة االعتزاز  املبادئ اليت كافحت من أجلها نساء حول العامل         

 املستدامة وأسباب الزرق والسكن،   ل األرض  املرأة وتعزز استفادهتا من املوارد احليوية مث       لصاحلبيئة ثقافية إجيابية    
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بسبل  اقتصادياً و  بأكمله ويزدهر اجملتمع    ختفيضاً كبرياً لعنف  التعّرض ل طر  اخم ُتخفَّضوغريهـا مـن املستحقات،      
 .)٤٠(أخرى

  الثقافةنزع الصبغة األسطورية عن جامدة وأحادية وال سياسية؟ ثقافة -٤

.  عديدة أسطورية حبللالقيم الثقافية املهيمنة اليت متيز ضد املرأة         غلَّف عادة ما تُ   ،هـو مبني أعاله    كمـا  -٥٧
ر يتطوعلى  باسم الثقافة، بل كذلك الكالموتعمـل هذه األساطري على محاية مصاحل اجلهات اليت حتتكر احلق يف             

 .  إىل حقائق واضحةتتحّول ما عندلذاهتاحياة 

لزمن بدل خلّدها ا وثابتة، جامدة" تقاليد"على أهنا لثقافة  اُتعرض األساطري، كثرياً ما إحدى إىل وبالنسبة -٥٨
 القانون العريف،   ة شرعي وتعود.  الثقافة تلكيف ظل   حاليا   الـبعض مـن هؤالء الذين يعيشون         عـادة أن تكـون    
لية، يف هت املعايري العرفية احملوكثرياً ما شوِّ. رض عليه تارخيياًعاء اعُت اّدوهو ،ذلك االدعاء بالتقليدإىل باخلصوص، 

لى هياكل ع مباشرةغري  القوى االستعمارية بصفة     اعتمادللنساء، بسبب   أكثر حرمانا   العـامل، وأصبحت    أحنـاء   
.  إدارية ة سلطة املستعمر ذاهتا بأقل تكلف     إلمداد إىل السلطات واملؤسسات العرفية      جلأاحلكـم االستعماري الذي     

 اليوم عن استمرار وجاهة اجلوانب التمييزية اجلنسانية للقانون العريف عيدافَ كثرياً ما ه أنللسخريةاملثري من وبالتايل ف
 ". األصلية"باسم مناهضة االستعمار ومناهضة اإلمربيالية واستعادة الثقافة 

 املسنني الذكور يف موقع السلطة من التالعب بالقانون العريف ومن حتسني            املباشر احلكـم غري     ومكَّـن  -٥٩
ويف أغلبية بلدان   . املساءلة والشباب حيث حوَّل ذلك احلكم هياكل السلطة وأمناط           على حساب النساء   موقعهم

 السلطة القائمة على الشرحية العمرية، والعشائر،       طبقاتأفريقـيا ما قبل االستعمار، مثالً، كان هناك العديد من           
بيد أن  . اهلا اخلاص هبا  حتدد العادات يف جم    واحدة    وما إليها، وكانت كل    الدينية النسـاء، واجلماعات     وفـئات 
 بصفتها سلطة - القبائل شيوخ - االستعمارية أضفت طابع القدسية على فئة واحدة فقط من السلطات السلطات

 ا موقع مميز لتحديد القانون العريف ومدوناته وفق       يفأصلية تقع حتت حكم االستعمار غري املباشر وبالتايل وضعتهم          
 خمتلف تستند إىل دعم     الزعامات التقليدية  الغزو االستعماري، كانت سلطة       عن ذلك، وقبل   وفضالً. )٤١(املصاحله

لكن، ويف إطار هياكل    . مصاحلها خمتلف   مراعاةاجملموعـات داخل جمتمعاهتم احمللية، اليت كان عليهم تبعاً لذلك           
ليت مكَّنتهم من التقدم  أساساً من القوة املستعِمرة، اسلطتهماحلكم غري املباشر، فإن شيوخ القبائل اليوم يستمدون 

 احمللية،تمعات اجملالفئات احملرومة من االمتيازات واحلقوق داخل وجوب مراعاة  دون قانوناً مصاحلهم ترسيخومن 
 . النساءمبا فيها

 بصفتهوكثرياً ما ُيطرح منوذج مهيمن متييزي       . ومتراصةن الثقافة متجانسة    تقول إ  أخرى   أسطورة ومثـة  -٦٠
 ال سيما إذا كانت أصوات      ثقافة، األصوات القائمة داخل كل      ُتسكت خمتلف لوحيد، يف حني    التفسري الشرعي ا  

 إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان ذلكوخري مثال على . فئات مستضعفة من قبللصوات غريها من األنساء أو 
احدة للقيم اإلسالمية    أنه توجد نظرة إسالمية متجانسة و      اإلعالنويدعي  ).  أعاله ٣٩انظر الفقرة   (يف اإلسـالم    

 ،كثريونوقد اعترض على هذا التفسري األحادي للثقافة اإلسالمية         .  للقرآن متعنتة جدا  بشرية   تفسرياتتستند إىل   
 ، ورجال الدين اإلصالحيون   املنفى،فيهم املدافعون احملليون عن حقوق اإلنسان يف البلدان اإلسالمية أو يف            مبـن   
 .)٤٢( واملدافعات عن حقوق املرأة، ذاتياًاملُعلنةاإلسالمية ائية النسحلركة إىل اساء املنتميات نوال
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 سلطات فإن ،وعلى سبيل املثال. أسطورة الثقافات األحاديةب أيضاً تقبل اجلهات اخلارجية فإن ولألسف، -٦١
خل جمتمع   دا املفترضة السلطات   -" احلراس"إىل السعي إلجياد ما يسمى ب          لديها نزعة    الدولـة واجلهـات املاحنة    

 على دعم فرادى أعضاء اجملتمعات احمللية ملبادرات حقوق اإلنسان أو           للحصول عندما تسعى    -أحـادي مزعوم    
تقويض موقع  يزيد   األصلي ميكن هلذا الوضع أن       للعزموخالفاً  .  مثل مصاحل األمن الوطنية    األغراضلغريهـا من    

ويف مقاطعة  .  والذين ميثلون آراء متطرفة    ذاتياً املعلنني    الزعماء متكنيالفئات املستضعفة، وال سيما النساء، بسبب       
تعلق بقاعدة التنوع ت كبريا أقلية من الزعماء الدينيني محلة لقيت جناحاً نظمتأونتاريو الكندية، على سبيل املثال، 

 إذا وافق  املدين   مالتحكييف اللجوء إىل الشريعة اإلسالمية يف قضايا        " اخلاصة هبم " حلقوق جمتمعاهتم احمللية     الـثقايف 
وعقب . ليسمح هبذا التحكيم بشكل مقنع ،وقتئذ اجلاري به العمل ،وكان قانون أونتاريو للتحكيم. كال الطرفني 

 ،اجمللس التشريعي يف أونتاريوأوقف  فيها اجمللس الكندي للمرأة املسلمة، مبامحلة صارمة لتحالف منظمات خمتلفة، 
 . تلك املبادرة، املطافهنايةيف 

 الظروف هي أن الثقافة ال سياسية ومنفصلة عن عالقات السلطة القائمة فضالً عن              الثالـثة  واألسـطورة  -٦٢
 اليت دأبت على الدفاع عن املمارسات       الثقافية التفسريات   تبسطوكثرياً ما   .  فيها تتبلوراالقتصادية واالجتماعية اليت    

 روكوقانون  (ويتيح القانون اجلنائي اإليطايل     . يت تعززها املمارسة   مالئماً لتمويه خمتلف املصاحل ال     لثاماالضارة باملرأة   
 من قانون روكو القتل أو ٥٨٧ املادةزت فقد مّي. ، تعمقاً يف حبث هذا املوضوع١٩٨١، املُلغى يف عام )١٩٣١لعام 

لون ح احمللّووضَّ. ا يف قضايا الزنالعقوبة ونصت على ختفيف     منفصلتنياجلـرح دفاعاً عن الشرف بوصفهما جرميتني        
 الفاشية، اليت حلقبةخالل ا مبوجب معايري التمييز الصارمة بني اجلنسني لدعم السياسات الدميغرافية    ٥٨٧ املادةوجود  

إىل معيلي األسر   ` لقتلإذنا با ` فعالً   ٥٨٧ املادة   منحت فقد. "عـززت دور املرأة اإلجنايب ونسب اخلصوبة املرتفعة       
 ففي تقارير وسائط    .املشكلةجوانب  جانب آخر من    عن   يكشف مثل آخر    ومثة. )٤٣("`شرفهم`الذين ُيزعم تدنيس    

 الواقعة بني ميامنار وتايلند،     اجلبلية والنساء من اجملتمعات احمللية األصلية يف املناطق         بالبنات باالجتار   املتعلقةاإلعـالم   
لربح دون  ل ا كسب اأن األسر تبيع مبوجبها بناهت     فيها احمللية، اليت ُيزعم     األصليةكـثرياً ما ُتروَّج أساطري عن الثقافات        

 والبنات من النساء أنه ال ُيعترف اعترافاً كامالً بأوجه الضعف اهليكلية العميقة اليت ُتعرِّض بيد. )٤٤( رمحةأوشـفقة   
 .صلية اإلثين والقمع العنيف هلويتهم األواالستهدافنعدام اجلنسية، يف ذلك اتلك اجملتمعات احمللية لالجتار، مبا 

 العسكرية، وثقافات أنصار الرتعة     ، اإلرهاب علىز النـزاع املسلح، واالحتالل، واحلرب       ُيعزِّ ما وكثرياً -٦٣
 وشرف األسرة وتوفري االحتياجات     ، على حدود اجملموعة   فاحلفاظ. )٤٥(منـاذج الثقافة املهيمنة اليت متيز ضد املرأة       

 اليتين بالنسبة إليها يف أغلب األحيان االمتثال للمعايري التقليدية      وهذا يع  ، املرأة كاهل كل ذلك يقع على      ،اليومية
 أو القضية األوسع نطاقاً     اجملموعةفالرتاع أو احلاجة املنظورة لاللتفاف حول راية هوية         . متلـيها السـلطة األبوية    

 .نسائية اجملموعة أو تكتفي بتهميش احلركات الداخلُتستغل كذريعة لزيادة تعزيز املراقبة األبوية 

 وهي األصليني ُتالحظ ديناميات مماثلة لدى جاليات املهاجرين أو جمتمعات األقليات أو السكان ما وكثرياً -٦٤
 مقابلأنفسهم  ب للتعريف يف السعي    الفئات،وقد يعتمد أفراد تلك     . كـثرياً مـا تعاين من التمييز اإلثين أو الديين         

 لتهديد عرضةوتوخياً لصون هوية جمموعة تشعر بأهنا . ولية لثقافتهم أو أصأساسيةاألغلبية اليت ترفضهم، تفسريات 
 ما يفرض الرجال بصفتهم     كثرياً،  ة أو اإلثني  ة أو الديني  ةارق الثقافي و اليت يبدو أهنا ال ترغب يف قبول الف        األغلبـية 
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ل.  وحامالت ثقافةناقالت الالئي ُيعتربنصانعي الثقافة مدونات سلوك صارمة على النساء  جأ عند االقتضاء إىل وُي
 .)٤٦(األمور املفروضة عليهن هلذهالعنف إلجبار النساء على االمتثال 

 ما تتأثر   وكثرياً. )٤٧(ل إضفاء الصبغة العسكرية الثقافة، وُيدرج معايري عنف مقبولة اجتماعياً          حيوّ كمـا  -٦٥
تمني إىل جمتمعات وايو احمللية األصلية يف  نساء ينأنمثالً ب تقارير، تفيد فقد تلقيُت. هبذه التطوراتحتديداً املـرأة   

 تلك حلشر تسعى اجلماعات املسلحة ويف حني.  بل قاتالً يف اجملال العائليصرامةً  مرتليا أشّد عنفاًيواجهنكولومبيا 
 تتالشى ما احمللية فياجملتمعات احمللـية يف النـزاع املسلح املتواصل، اعُتمدت ثقافة السالح الناري يف             اجملـتمعات 

 .)٤٨( اللجوء إىل العنفعند احلياة وبضبط النفس باحتراماملعايري الثقافية للسكان األصليني اليت تنادي 

 سيادةفحيثما حلت سيادة القوة حمل      :  اإلعراب عن القلق بشأن فشل الدول حاضراً وسابقاً        جيب كمـا  -٦٦
 جداول االنزعاج يبعث على  ومما. ملرأة ا ضد" الثقافية "العنفأعمال   أسوأ أشكال    ارتكاب ُيجنح إىل   القـانون،   

 علىوخري مثل   . املرأةاليت حققتها   كاسب  امل وُتهدد   احملاِفظَةأعمال اجلهات املاحنة الرجعية اليت تشدد على املعايري         
 فضالً عن فريوس نقص املناعة البشري ومتالزمة نقص املناعة اإلجناب حبقوق  اخلاصةذلـك السياسـات األخرية      

 بعدم  السياساتوال تكتفي تلك    . ستخدام العازل ال تفضل الوفاء  االمتناع عن اجملامعة و    متيل إىل   املكتسـب، اليت  
 شريكها الذكر، بل    التعامل مع حقوقها اجلنسية يف    إعمال  يف  املضطهدة   املرأة   تواجههااالعـتراف باملشاكل اليت     

إدامة وُتسهم بالتايل يف    ) كان إطارها الثقايف  أياً   (اجلنسيةحياة املرأة   يف   الرجل   حتكمُتعـزز أيضاً إيديولوجيات     
 . أشكال العنف ضد املرأةمنالسبب اجلذري للعديد 

  االستنتاجات� دال

 ، بنشاطتارخيياًفقد قاومت املرأة  . جدلموضع   مبا فيها ثقافة حقوق اإلنسان العاملية،        الثقافات، تعترب -٦٧
وتطور الترابط .  االضطهاديةالثقافيةاملمارسات بشأن ت فاوضت و ،فرادى ومجاعات، يف مشال العامل ويف جنوبه      

 يف تغيري القانون الدويل حلقوق اإلنسان       جنحت دولية ئيةالقـائم بـني حركات املقاومة احمللية إىل حركة نسا         
 يف جدول أوجهاوبلغت هذه احلالة .  انتهاك حقوق املرأة يف إطارها  جيري   اليتوجعلـه يعـاجل السبل احملددة       

 ما إذا كان مراعاة يعترف بالعنف ضد املرأة بصفته انتهاكاً حلقوق اإلنسان جيب التنديد به دون ملشاأعمال 
 . العنف يستند إىل ممارسات تقليدية أو دينية أو ثقافية

 ومناهج من أن اجملتمع الدويل قد اعترف بالطابع العاملي للحقوق، فإن سياسة اهلوية              وبالرغم لكـن،  -٦٨
 النمطية التفسريات   إىلأ  لَجوُي.  بشكل خاص  ستخدم بصفة متزايدة لعرقلة حقوق املرأة      تُ النسـبية الثقافـية   

 بدائية وعنيفة يف بصفتهاثقافات " هكذا"قاطعاً ب   تنديداًللثقافة إما لتربير حقوق املرأة باسم الثقافة أو للتنديد 
 اليت  األبوية األبعاد العاملية للثقافة     نهال يتجا ية الثقاف النمطيةوهذان الشكالن من أشكال     . املرأةأساسها جتاه   

يف ثقافة املقاومة   بكوهنا أداة نشطة    جتعـل املرأة تابعة، رغم اختالف الطريقة، يف مجيع اجملتمعات وال تعترف             
 .ني ظروف عيشهاسوالتفاوض سعياً لتح

 أشكال منقايف الوحيد  للحقوق وحتديد ممارسات معينة بصفتها الشكل الثاجملّزأ العنصر الثقافة وجبعل -٦٩
 الذي تفرض عليها جزاءات من الناحية الثقافية واليت تستحق أن ينّدد هبا أو أن يدافع عنها ُتفصل                العـنف   

الكفاح ضد العنف   أشكال  د  عقّتأسبابه وتشعباته اجلذرية و   عن   بني العنف ضد املرأة      القائمةأساساً الصالت   
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 إنكار يتوقف على نخالصهيصبح  الالئي إىل نساء اجلنوب  إىل نوع اجلنس، وخباصة بالنسبةيسـتند الـذي   
 العاملي ملعايري حقوق اإلنسان التطبيقض هذا املنظور االستقطايب للعنف ضد املرأة      ويقّو. هويتهن الثقافية ذاهتا  
 .  حقوق اإلنسانوآثارها يفالثقافة احمللية حيص الدولية وحيول دون مت

 جيبستند إىل أساطري عديدة     ت الشرقي والغريب،    ا، بشكليه ةالثقافي النمطية التقرير أن    هـذا  وأكـد  -٧٠
 على العنف ضد املرأة وبالقضاءحقوق اإلنسان الدولية عامة  جبدول أعمال مواجهتها إذا أردنا أن منضي قدماً

` ٣`والثقافة بصفتها متجانسة؛    ` ٢` وجامدة؛   ثابتةعرض الثقافة بصفتها    ` ١`: وهذه األساطري هي  . خاصة
ومتيل هذه األساطري إىل األشكال املهيمنة للثقافة .  املادي للحياةاألساسلثقافة بصفتها ال سياسية تنفصل عن ا
 متجاهلة ألصوات بديلة؛ وحتجب األساس املادي للحياة الذي تقوم عليه املزاعم الثقافية،             حيزاً تنكر    حني يف

 .اك حقوق املرأةبذلك الظروف السياسية واالقتصادية اليت يقوم عليها انته

 خمتلفوعليه، فإن التحدي الذي نواجهه اليوم هو احترام         . ا اإلضرار حبقوق املرأة خيار    يعتـرب  وال -٧١
 االضطهادية باسم   املمارساتثقافاتـنا والتنويه هبا ويف الوقت ذاته استحداث استراتيجيات مشتركة ملقاومة            

 .  االنتهاكات املتجذرة يف تفكري االعتداد باجلنسرفضانب الثقافة، وتعزيز ودعم حقوق اإلنسان العاملية إىل ج

 والعنف النقاشات السابقة، جيب أن تتضمن استراتيجية وجيهة يف معاجلة قضية الثقافة             ضوء وعـلى  -٧٢
 :ضد املرأة املبادئ التوجيهية العامة التالية، لكن دون االقتصار عليها

 :ياً ومتثل مواقف ومصاحل خمتلفة املواضيع الثقافة بصفتها مبنية تارخيإشكالية وضع )أ( 

 اإلجيابية هلا، مبا فيها ثقافة حقوق اإلنسان،        العناصر عن الثقافة والتفاوض بشأهنا وحتديد       التساؤل `١`
  االضطهادية اليت يدافع عنها باسم الثقافة؛املمارساتوإدراجها يف استراتيجيات لتحويل 

 وتوثيق ونشر دور املرأة وكفاحها بتسجيلمن النساء   روايـة الضحية لفئات حمددة       تعـرية  `٢`
 ؛األطراملشترك يف خمتلف 

  تتجاوز احلدود الثقافية املعينة؛وهي أوجه ،االضطهاد املرأة للتحرر من نضال بتماثل أوجه االعتراف `٣`

 :الثقافية منظور سياسي واقتصادي لفهم املمارسات تطبيق )ب(

ملناهج الثقافية الضارة   وراء ا  الكامنة   والسياسيةاالجتماعية   العوامـل االقتصادية و    تـناول  `١`
 ؛ تابعة املرأةعلاليت جتو  هلااملعززة

لعنف ا املساواة بني اجلنسني وأشكال      النعدام بالطبـيعة السياسية واالقتصادية      االعـتراف  `٢`
 السائدة ضد املرأة؛

رأة وفضح املصاحل الكامنة وراء      للم القمعية على اجلهات املدافعة عن املمارسات       االعتراض `٣`
 بعض املمارسات؛
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 والسلوك الثقايف فحسب بل أيضاً تغيري املعايريستوجب ال تغيري ت بأن محاية احلقوق االعتراف `٤`
 أسسها املادية؛

 :األخرى أشكال العنف ضد املرأة بصفتها استمراراً وتقاطعاً مع أشكال انعدام املساواة مجيع تناول )ج( 

  الدفينة؛أسباهبا ضد املرأة اليت تفصل املشكلة عن العنفواالنتقائية للقضاء على اجملّزأة هج  النُّيتفاد `١`

  العنف ضد املرأة؛ظواهر التماثل املشترك بني الثقافات يف خمتلف توثيق `٢`

ء  التمييز ضد املرأة واإلعالن بشأن القضا      أشكال صراحة إىل اتفاقية القضاء على مجيع        اإلشارة `٣`
 املتعلقة بالسياسات اليت تتصل بالتنوع الثقايف       املعياريةعـلى العنف ضد املرأة يف مجيع األطر         

 و٢املواد على ب مجيع التحفظات على االتفاقية، وخباصة حسو. الفئاتوباحلقوق القائمة على 
 ؛أو الدين/التقاليد وأو /العادات وأو / والثقافة أُبديت باالستناد إىل اليت ١٦ و١٥ و٩

 حمددة وعدم التضحية مبطالبهن باحلق حملية مساع خمتلف أصوات النساء داخل جمتمعات كفالة `٤`
 من العنف، باسم الثقافة؛ آمنة يف حياة 

مبا فيه قانون حقوق اإلنسان، وقانون       (األفراد اإلطار القانوين الدويل احلايل حلماية       تطبـيق  `٥`
 معاجلة كاملة، مبا يف ذلك      حتديدا شواغل املرأة    اجلةملع) النـزاعات املسلحة وقانون الالجئني   

 . نوع اجلنس علىالقائمالعنف ضد املرأة واالضطهاد 
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