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تقرير املقررة اخلاصة ن جمال احلقوإل الثقافية
منجز
تن د املقر ة اصا ة بناء على تقريرها السابق بشأن خمتلف أشكال األ ـنلية والترـرف بن ـ ا
هتديدات للحقنق الثقافية ت ا ـيل عـن أهرهـا اصرـى علـى احلقـنق الثقافيـة للمـرأة .وتؤكـد أن ا ـت ابة
القائمة على حقنق اإلنسان لأل نلية والتررف جيب أن تراعي ال نا ق بني اجلنسني متام املراعاة واضعة
يف ــلب أعمااــا احلقــنق الثقافيــة ومتت ـ امل ـرأة ملســاواة والــدفاق عــن الرــاب العــاملي .فحقــنق اإلنســان
للم ـرأة يف ــا يف قل ــل احلق ــنق الثقافي ــة تش ــكل ج ــزءا أ ا ــيا م ــن مكافح ــة األ ــنلية والتر ــرف وب ــدو ا
ميكن أن تن ح.

احملسوايت
الص حة
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أوال  -مقدمة
 - 1دعت املقر ة اصا ة إىل تقدمي بياانت إلد اج ا يف هذا التقرير وكـان مـن دواعـي ـرو ها تلقـي
 54بياان من الدول واملؤ سات األكادميية ومؤ سات حقنق اإلنسان النطنية واجملتم املدين يف كثـى
من املناطق( .)1وأهرت هذه املسامهات عمل ا.
 - 2وت ي ــد تق ــا ير اصـ ـواء أن األ ــنلية والتر ــرف أبش ــكااما املتننع ــة ويف يـ ـ املن ــاطق م ــن ب ــني
الت ديدات الرئيسية حلقنق اإلنسان املك نلة للمرأة يفا يف قلل احلقنق الثقافية يف عامل اليـنم( .)2وجتتمـ
تلل املخاطر م عنامل أخرى مثل امل اهيم الذكن ية األو نراقا واجلنانب السلبية للنمـاق ا قتصـادية
امل يمنــة يف مـزيج خرــى يقـ ّـنض حقــنق املـرأة .فاأليــدينلنجيات األ ــنلية واملتررفــة واحلركــات واحلكنمــات
ال ــس تس ــتند إلي ــا تس ــعى إىل إح ــدال ددة يف أوج ــه التق ــدم ال ــس أح ــرةت يف ك ال ــة متتـ ـ امل ـرأة ملس ــاواة
وهتــدف إىل احليلنلــة دون حتقيــق مزيــد مــن أوجــه التقــدم وحتــاول معاقبــة املــدافعات عــن حقــنق اإلنســان
الالئي يش عن على هذه اجل ند البالغة األمهيـة وو ـم ن .وا عـرتاف ـذه احلقيقـة جـزء ـا أدى أبعـداد
غى مسبنقة من النساء يقد عددهن يفلينين و تمائة ألف امرأة شاكن يف  674مسىة إىل النزول إىل
الشـنا ق يف خمتلــف أ ـاء العــامل يف  21كــاننن الثاين/ينـاير  .)3(2017وكمــا و د يف بيـان مشــرت ــد يف
حزيران/يننيه  2017عن خواء يف جمال حقنق اإلنسان ألمم املتحدة:
تناجــه حقــنق امل ـرأة ددة مزع ــة يف كثــى مــن أ ــاء العــامل ر ...و تــا أكثــر مــن أي
وقت مضى إىل أن مي املبدأ األ ا ي املتمثل يف أن ي احلقنق عاملية وغـى قابلـة للت زئـة
ومرتابرــة ومتناش ـ ة ر . ...وعلــى الــرغم مــن هــذا املبــدأ الــذي ميكــن جتــاوةه والــذي أيــده
إعــالن فيينــا بشــأن حقــنق اإلنســان لعــام  1993فإننــا نش ـ د ج ــندا تبــذاا اعــات أ ــنلية
لتقـني األ ــال الـذي يرتكــز عليــه نظـام حقــنق اإلنسـان كلــه .وتســتند بعـ هــذه اجل ــند إىل
()4
أ ال إ اءة التعامل م الثقافة يفا في ا الدين والتقاليد ر...
 - 3و يـ هــذه ا جتاهــات املناوئــة للحقــنق ـناء مــن جانــب الــدول أم األطـراف مــن غــى الــدول
على الصعيد الدويل أو النطين جيب أن تُقابل لتحدي الدويل القـني القـائم علـى حقـنق اإلنسـان .وأن
تكنن يف ميم قلل حقنق اإلنسان املك نلة للمرأة يفا في ا احلقنق الثقافية .و غم عنبة معاجلة هـذه

__________
( )1تشمل احلا ت القررية املذكن ة يف هذا التقريـر القضـاا الـس كانـت منضـ نظـر ـابق مـن مليـات األمـم املتحـدة ومسـؤولي ا
وو دت يف تقا ير اد ة عن الـدول واملؤ سـات املتعـددة األطـراف ومنظمـات اجملتمـ املـدين .ويسـتند هـذا التقريـر أيضـا إىل
مذكرة تتناول العنف األ نيل واملتررف الذي ُميا ل ضد املرأة والت ديد اصرى حلقنق اإلنسان املك نلة للمرأة حـنل العـامل
(ويُرلق علي ا مؤقتا” :ما مل يسمعنا شخص ما“) وقد أعدهتا جامعة كالي ن نيا.
( )2انظر على بيل املثالHilary Charlesworth and Christine Chinkin, The Boundaries of International Law: A Feminist :
Analysis (Manchester, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Manchester University Press,
2000), and Association for Women’s Rights in Development, “New insights on religious fundamentalisms:

 .research highlights”, 2009وقد انت ت الد ا ة ا تقصائية األخىة لناشرات يف جمال حقنق اإلنسان من  160بلدا إىل أن
 8من أ ل  10نساء وقعن حتت التأهى السليب لـ ”األ نلية الدينية“ على حقنق اإلنسان للمرأة.
()3
()4
17-12043

Heidi M. Przybyla and Fredreka Schouten, “At 2.6 million, Women’s Marches crush expectations”,

.USA Today, 22 January 2017
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “UN experts call for

.resistance as battle for women’s rights intensifies”, 28 June 2017
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املسائل أو تسبب ا يف إاث ة اجلدل فثمـة حاجـة عاجلـة إلي ـا .و ـبيل إىل حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني
حبلنل عام  2030حسبما متلـي ا لتزامـات الـس قُرعـت يف أهـداف التنميـة املسـتدامة دون معاجلـة ماث
األ نلية والتررف على حقنق اإلنسان يفا يف قلل احلقنق الثقافية.
 - 4ويستخدم هذا التقرير مصرلح ”األ نلية“ لن ف العنا ر ال اعلة الس تستخدم اصراب الديين
بص ة أ ا ية ومصرلح ”التررف“ لن ف احلركات قات األ س األخرى .ويسلّط الضنء على التحليـل
الــذي أج ـراه اص ـواء واجل ــات ال اعلــة يف اجملتم ـ املــدين و ــيما املــدافعات عــن حقــنق اإلنســان الــال
ص ــل التقري ــر املس ــائل ال ــس
واج ــن ه ــذه املش ــاكل طيل ــة عق ــند لض ــمان ت ــاق ــنهتن يف األم ــم املتح ــدة .وي ّ
ا تكش ت ا املقر ة اصا ة يف مخر تقرير قدمته إىل جملس حقنق اإلنسان (.)A/HRC/34/56
 - 5ويف تقريــر م ــم عــن احلقــنق الثقافيــة املك نلــة للم ـرأة ــلط ــلف املقــر ة اصا ــة الضــنء علــى
حقــنق امل ـرأة يف ا ــت ادة مــن ي ـ جنانــب احليــاة واملما ــات الثقافيــة واملشــاكة واملســامهة في ــا دون
متييـز علــى النحــن الــذي يك لـه القــاننن الــدويل .وهــذا امل ــنم يشـمل حقــنق املـرأة يف املشــاكة بنشــا يف
حتديــد ال ـرتال الثقــايف وت ســىه وحتديــد التقاليــد أو القــيم أو املما ــات الثقافيــة الــس ينبغــي احل ـاظ علي ــا
أو تعــديل ا أو الــتخلص من ــا .فللحقــنق الثقافيــة املك نلــة للمـرأة أمهيــة حينيـة يف حــد قاهتــا وهــي كــذلل
مدخل لغ الضرو ة لتحقيق متتع ن جبمي حقنق اإلنسان (.)A/67/287
 - 6إن م ــن أه ــم ت ــات النم ــاق األ ــنلية واملتررف ــة ف ـ املس ــاواة يف حق ــنق اإلنس ــان وعامليت ــا
وكالمهــا لغــا الضــرو ة لضــمان احلقــنق الثقافيــة للمـرأة واــذا يشــكل منقــف الــدفاق الــذي يتزعــزق عــن
تلــل املبــادي معيــا ا ــت ابة املرتكــزة علــى حقــنق اإلنســان متضــمنة البعــد اجلنســاين .وات اقيــة القضــاء
علــى ي ـ أشــكال التميي ــز ض ــد امل ـرأة ه ــي أكثــر ات اقي ــة م ــتح ل علي ــا ض ــمن ي ـ ات اقي ــات حق ــنق
اإلنس ــان ويس ــتند العدي ــد م ــن التح ظ ــات علي ــا إىل أع ــذا هقافي ــة نس ــبية غ ــى مقبنل ــة  -ين ــادي ــا
أ ــنلينن  -للحيلنلــة دون متت ـ امل ـرأة ملســاواة وهــن مــا ميثّــل مكســبا لايــدينلنجيات املتررفــة واأل ــنلية
جيــب حتنيلــه إىل خســا ة( .)5وحتــا الــدول أبن الســبب يف عــدم ــحب تلــل التح ظــات هــن تزايــد خرــر
األ ــنلية وتــزعم أ ــا أداة حتمي ــا مــن األ ــنلية(” .)6وهكــذا يغــدو ت كيــل األحكــام التمييزيــة اايكليــة
و ــحب التح ظــات الــس تســتند إىل ا ــات هقافية/دينيــة أحــد الش ـناغل قات األولنيــة الــس تــدعن إىل
العمل املتضافر“(.)7
 - 7وهنــا مناضــي مشــرتكة بــني ا نت اكــات األ ــنلية واملتررفــة للحقــنق الثقافيــة واــا ماث وخيمــة
على احلقنق الثقافية املك نلة للمرأة بنجه خاص .وغالبـا مـا تشـمل هـذه ا نت اكـات ـاو ت تسـت دف
إعادة تشكيل الثقافة حبيث ترمي إىل إعادة تصـميم ا بنـاءع علـى ُأى أحاديـة للعـامل تركـز علـى ”النقـاء“
والع ــداء جت ــاه ”اآلخ ـ ـرين“ وت ــرض ”الش ــرف“ و ”ا حتش ــام“ وت ـ ـ ّدعي الس ــمن الثق ــايف واألخالق ــي
وت ــرض مــا يــدعى أنــه ” ــحيح الــدين“ أو ”أ ــل الثقافــة“ أو اللبــال ”احملتشــم“ والــنظم الســلنكية الــس
كث ـىا مــا تكــنن دخيلــة علــى الثقافــات الــس حييــا الســكان احملليــنن يف ظل ــا وتشــيرن اجل ــند الراميــة إىل
__________
( )5بيان مقدم من منظمة د العمل الدويل من أجل حقنق املرأة.
( )6انظر النهيقة  CEDAW/C/BGD/8والنهيقة .CEDAW/C/MOR/1
( )7بيان مقدم من منظمة د العمل الدويل من أجل حقنق املرأة.
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التص ــدي للتنم ــيط عتب ــا ه ”إيدينلنجي ــة جنس ــانية“ وختن ــق حري ــة التعب ــى ال ــين وتقي ــد احلري ــة العلمي ــة.
وهتدف أيضا إىل تقييد احلقنق اجلنسية واإلجنابية لل مي .
 - 8وكثىا ما تسعى اجلماعات األ نلية واملتررفة إىل إلغـاء التعبـى عـن املعا ضـة الثقافيـة ملخرراهتـا.
ويسعى أ نلينن متديننن متننعنن إىل املعاقبة علـى التعبـى الثقـايف املعـا ض لت سـىاهتم للـدين برـرق كثـىا
ما تكنن اا ماث خا ة على املرأة يفا يف قلل قنانني الت ديف وقنانني األ ـرة الـس متيـز بـني اجلنسـني
ومحالت املضايقة والتعليم الذي يت ق م معايى حقنق اإلنسان والعنف الصريح.
 - 9وكثىا ما يضايق املتررفنن املنتميات إىل األقليات واملثليـات ومزدوجـات امليـل اجلنسـي واملغـايرات
ااني ـ ــة اجلنس ـ ــية ويس ـ ــت دفن ن أل ـ ــن يس ـ ــعني إىل التمتـ ـ ـ ملس ـ ــاواة يف احلق ـ ــنق الثقافي ـ ــة (انظ ـ ــر النهيق ـ ــة
 A/HRC/29/23والنهيقــة  .)A/HRC/19/41وحيــاولنن اآلن منـ حريــة حركــة اجملمنعــات النطنيــة أبكمل ــا
ا ـتنادا إىل ُ ــج متييزيـة تعاقــب ضــحاا األ ـنلية والترــرف أن سـ م( .)8وقـد أهــر هــذا ل عـل علــى تنا ــل
املدافعات عن حقنق اإلنسان مـن البلـدان املتضـر ة مـن الترـرف مـ الـدو ة احلاديـة والسـتني لل نـة املعنيـة
()9
بنض املرأة الس ُع دقدت يف مقا /ما ل .2017
 - 10وحقـنق املـرأة ليســت جمــرد أدوات تكميليــة ملكافحــة األ ـنلية والترــرف  -بــل إ ــا تشــكل جــزءا
أ ا ــيا مــن مكافحت ــا وبــدو ا ميكــن أن تُكلــل لن ــا ” .وكــل خرــنة إىل األمــام يف ــبيل الك ــا
من أجل حقنق املرأة تشكل جانبا من النضال ضد األ نلية“(. )10
 - 11والعلمانيـ ــة  -أي ال صـ ــل بـ ــني الـ ــدين والدولـ ــة  -هـ ــي أيضـ ــا جـ ــزء حيـ ــني مـ ــن النضـ ــال ضـ ــد
األيدينلنجيات األ نلية واملتررفة الس تست دف النساء و ـيما مـا تـدعي من ـا أ ـا قائمـة علـى أ ـس
دينية( .)11ف ي ختلق فضاء ميكن للنساء واألقليات فيه أن جتابه تلل اإليدينلنجيات وأن تتمت حبقنق ا
الثقافيــة دون متييــز أو أن حتمــي قلــل ال ضــاء .والعلمانيــة منجــندة أبشــكال متننعــة يف يـ أ ــاء العــامل.
و ” تعــين غيــاب الــدين بــل تعــين وجــند هيكــل دولــة يــداف عــن حريــة التعبــى وحريــة الــدين أو املعتقــد
حي ــث ينج ــد دي ــن للدول ــة وحي ــث يُس ــتمد التش ـري م ــن وحي ــث ميك ــن أن ت ـ درض العنا ــر
الديني ــة ال اعل ــة إ ادهت ــا عل ــى السيا ــة العام ــة“ .وال ــنة ليس ــت ”ب ــني م ــا ه ــن دي ــين وم ــا ه ــن علم ــاين
وإمنـا بـني مــن يـُنِـا دوئُنن العلمانيــة ومـن يؤمنـنن بقيم ــا“( .)12وكمـا يتضــح مـن ا ـم الــذي أطلقتـه املنظمــة
علــى ن س ـ ا” :العلمانيــة قضــية مــن قضــاا امل ـرأة“ ويشــى إليــه ات ــا املختصــر إلنكليزيــة (.)SIAWI
وتشى املنظمة إىل أن” :الدفاق عن قيم العلمانية  ...هن شر مسبق للنضال من أجل حقـنق املـرأة ...
والصلة بني تصاعد األ نلية وآتكل ال ضاء العلماين واضحة أمامنا متام النضن “(.)13
__________
(OHCHR, “US travel ban: ‘new policy breaches Washington’s human rights obligations’ – UN experts”, )8
.1 February 2017
( )9بيان مقدم من منظمة ماد ي وعيادة حقنق اإلنسان والعدل بني اجلنسني كلية احلقنق جبامعة يس ينني ر س بنينين .
(Zeinabou Hadari, cited in Karima Bennoune, Your Fatwa Does Not Apply Here: Untold Stories from the )10
.Fight against Muslim Fundamentalism (New York, W.W. Norton and Company, 2013), p.82
( )11ائل وا دة من ابرة ك ا املرأة ضد األ نلية والنساء املتضامنات.
(.Gita Sahgal, “Secular space: bridging the religious-secular divide?”, 13 November 2013 )12
(.Secularism is a Women’s Issue, “Who we are and our aims”, 28 March 2007 )13
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وفاماما
ألف  -تعريف األصولية والسطرف
 - 12لراملــا عملــت املــدافعات عــن حقــنق اإلنســان علــى وض ـ تصــن لأل ـنلية والت م ـ للتصــدي اــا.
واأل نلية هي” :احلركات السيا ية الس تنتمي إىل اليمني املتررف والس يف ياق العنملة  ...تتالعـب لـدين
أو الثقافة أو األ ل العرقي من أجل حتقيق أهداف ا السيا ية“( .)14وعادةع ما تصنغ مشـا ي احلنكمـة العامـة
يفـا يتماشــى مـ أاهــا الدينيــة وت ــرض ت ســىها للعقيــدة الدينيــة علــى جمــا ت أخــرى من ــا القــاننن أو السيا ــة
العامة بغرض تنطيد السلرة ا جتماعية وا قتصادية والسيا ية برريقة تسلرية وقسرية(.)15
 - 13وكث ـىا مــا يســعى األ ــنلينن يف اجملــال الثقــايف إىل ــن هقافــة اآلخ ـرين والر ـاب التــنفيقي للثقافــة
والــدين والقضــاء علــى التنــنق الثقــايف( . )16وا ع ـرتاف صل ي ـات املتننعــة للم ـرأة وبتنــنق تعبىاهتــا الثقافيــة
والدفاق عن ا وا حت اء ا و ائل قات أمهية حاتة يف جما ة األ نلية الثقافية.
 - 14وق ــد نش ــأت أش ــكال األ ــنلية ع ــن ي ـ التقالي ــد الديني ــة الرئيس ــية يف الع ــامل يف ــا في ــا البنقي ــة
واملسيحية وااندو ية واإل الم والي نديـة وغىهـا .ونظـرا إىل ا دعـاءات الدينيـة ملنا ـري ا فـإن مناج ت ـا
تتس ــم لص ــعنبة واصر ــن ة بش ــكل خ ــاص  .ونظـ ـرا إىل الر ــاب ال ــذكن ي للعدي ــد م ــن الت سـ ـىات املنتش ــرة
لألدان واملؤ سات الدينية تناجه املـرأة عقبـات خا ـة يف التعبـى عـن ن سـ ا .بيـد أن أشـكال األ ـنلية
تشكل ظاهرة أقلية تتميز عن التقاليد الدينية األو نراقا ن س ا غم أ ا تستند إلي ـا ا ـتنادا انتقائيـا .
فال ينجد دين أ نيل يف جنهره و جينة اهتام ي أتباق أي دين أل نلية.
ــيما يف ت س ــىها
 - 15ويتض ــح م ــن املظ ــاهر املختل ــة لأل ــنلية أن  ،ــة أوج ــه تش ــابه ملحنظ ــة
للشــؤون اجلنســانية وشــؤون األ ــرة .وعلــى الــرغم مــن جتلــي النظــام الــذكن ي يف معظــم األدان فإنــه خــذ
شــكال أكثــر تررفــا يف األ ــنلية الــس كث ـىا مــا تــرف متامــا املســاواة ال عليــة بــني امل ـرأة والرجــل .ويتصــد
املخررات األ نلية تقييد أدوا املرأة وقم حقنق ا و ا ة السيررة علي ا(.)17
 - 16وغالبــا مــا تعــزة تلــل املخررــات أيضــا عــزل امل ـرأة ــا جيعــل مــن الصــعب علي ــا املشــاكة علــى قــدم
املســاواة يف احليــاة الثقافيــة ويف ابتــداق الثقافــة والرق ـي ــا .وتســتند الق ـنانني والسيا ــات اجلنســانية الــس تــرو اــا
اجلماعات األ نلية إىل أفكا منرية وحتيزية إةاء العالقات بني اجلنسني ُمتيّز بنضن ضد النساء وال تيات.

 - 17ومعا ضة األ نلية تعين منق ا مناهضا للدين .فلراملا ا ت دفت احلركـات األ ـنلية املؤمنـات
املت ـدينات غ ــى املمت ــثالت للمعتقــدات األ ــنلية وك ــذلل غ ــى املتــدينات .فكلت ــا ال ئت ــني اض ــرلعتا أبدوا
م مة يف النضال ضد األ نلية يف جمال حقنق اإلنسان  .وكثىا ما تنت ـل اجلماعـات األ ـنلية حـق املـرأة
يف حرية الدين وكذلل حق ا يف املشاكة يف احلياة الثقافية.

__________
(Marieme A. Hélie-Lucas, “What is your tribe? Women’s struggles and the construction of Muslimness”, in )14
.Women Living Under Muslim Laws: Dossier 23-24, Harsh Kapoor, ed. (London, 2001), pp.49 and 51
(.Jessica Horn, “Christian fundamentalisms and women’s rights in the African context: mapping the terrain”, p.1 )15
(Council for the Development of Social Science Research in Africa, “Gender and fundamentalisms: )16
”.proceedings of the Gender Institute on gender, cultures, politics and fundamentalisms in Africa
( )17انظر على بيل املثال Betsy Reed, ed., Nothing Sacred: Women Respond to Religious Fundamentalism and
.Terror (New York, Thunder’s Mouth Press/Nation Books, 2002), pp.75 and 76
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 - 18وتستخدم املقر ة اصا ة مصرلح ”الترـرف“ إىل جانـب تعبـى ”األ ـنلية“ ألن لـه دو ا م مـا
يف املناقشات الدائرة يف أ وقة األمم املتحدة ويشمل احلركات غى القائمة على الـدين .ولكـن ينبغـي دائمـا
مراع ــاة مس ــألة التعري ــف بدق ــة وتربيق ــا وفق ــا للقناع ــد الدولي ــة قات الص ــلة يف جم ــال حق ــنق اإلنس ــان.
(انظر ال قرة  14من النهيقـة  .)A/HRC/34/56أمـا إ ـاءة ا ـتخدام م ـنم الترـرف لقمـ األنشـرة الـس
يُضرِل ا وفقا للمعايى الدولية حلقنق اإلنسان فتشكل مصد ا للقلق البالغ.

 - 19وتركــز بعـ أشــكال الترــرف املعا ــر الــس تــؤهر بشــكل خــاص علــى احلقــنق الثقافيــة املك نلــة للمـرأة
على أ اطى األمة املت انسة ومزاعم الت ـنق أو النقـاء العرقـي أو العنصـري والقنميـة املتعصـبة الشـعبنية املنج ـة
ضد الدميقراطية الليوالية والتعددية .وينبثق قد كبى من اا نم املعا ر على احلقـنق الثقافيـة للمـرأة عـن أقصـى

عديدة.
ميني الريف السيا ي الصاعد أو الذي و ل فعال إىل السلرة يف أماكن

 - 20وتركــز منظنمــة األمــم املتحــدة علــى الترــرف العنيــف ولكن ــا تــرف تعري ــه يف معظــم األحيــان.
ويف معظم األحيان قلما ينيل اجملتم الدويل اهتمامـا إىل اإليدينلنجيـة املتررفـة ويتقـاعس عـن اإلشـا ة إىل
األ نلية على ن كاف على الرغم من ماث ها اصرـىة علـى حقـنق اإلنسـان وهـن بـذلل ” يـد أن
الترـرف الـديين غـى العنيــف ينتشـر يف التيـا الســائد“( .)18وخيلـق هـذا ”الــدمج يف التيـا السـائد“ ظروفــا
خصبة للتمييز ضد املرأة.
 - 21وجي ــب اإلق ـرا ل ــروابط ب ــني األ ــنلية والتر ــرف م ــن جان ــب والتر ــرف العني ــف واإل ه ــاب م ــن
جانب مخر مثلما جيب اإلقرا لرـاب اجلـنهري اصرـى لايـدينلنجيات ن سـ ا الكامنـة و اء قلـل علـى
حقنق اإلنسان للمرأة .فبع القنى األ نلية واملتررفة تقـدم ن سـ ا علـى أ ـا قـنى ”معتدلـة“ .ولكن ـا
تنفر األ ضية الس يقف علي ا املتررفنن العني ـنن عـن طريـق الـرتويج للقـنانني واملما ـات التمييزيـة ن سـ ا
الس جيد املقر اصـاص املعـين حبريـة الـدين أو املعتقـد أ ـا مرتبرـة بقـنة لتحـري علـى العنـف ـم الـدين
) .وأش ــا املق ــر اص ــاص املع ــين حل ــق يف حري ــة الت مـ ـ
(انظ ــر ال ق ــرة  11م ــن النهيق ــة  A/HRC/28/66
الســلمي وتكــنين اجلمعيــات أن ”هــذه العقليــة … ميكــن أن تشــكل األ ــال األيــدينلنجي الــذي تســتند
إليه هذه ا نت اكات“ (انظر ال قرة  90من النهيقة  A/HRC/32/36
).
 - 22و ينبغــي أن تســتخدم احلكنمــات مــا يســمى ”الترــرف غــى العنيــف“ الــذي كث ـىا مــا يشــمل
الدعنة للتمييز ضد املرأة واألقليات ويعزة العنف ضدها كأداة ملكافحة ما تعتوه تررفا عني ا .فاملرأة هـي
ِمن يدف الثمن األكـو اـذه األخرـاء علـى أ ض الناقـ  .ولـن ُجتـرد العنا ـر ال اعلـة املتررفـة مـن ـالح ا
ل عل إ لتوأ من إيدينلنجيت ا  -يفا في ا إيدينلنجيت ا املتعلقة ملساواة بني اجلنسني.
 - 23وينبغــي أن يشــمل الــن ج القــائم علــى حقــنق اإلنســان يف مناج ــة األ ــنلية والترــرف العنا ــر
ال اعلة التابعة للدول وغى التابعة اا .ومن غى الناضح كيف أن حكنمات تتبىن تلـل السيا ـات مثـل
يا ات التمييز املن ي ضد املـرأة الـس تـذكر يفـا تـدعن إليـه اجلماعـات املسـلحة املتررفـة العني ـة ميكـن
أن هتــزم تلــل اجلماعــات بن ــا مــن دون إج ـراء إ ــال كبــى حيــث إ ــا هتي ـ الرتبــة اصصــبة لرت ــي
يا ات مشا ة.
__________
(for women, )18

International Civil Society Action Network, “Extremism as mainstream: implications

.development and security in the MENA/Asia Region”, Brief No.11 (2014), p.3
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ابء  -هنز ز موااا ززة األص ززولية والسطز ززرف الق ززا ك و ززم حقز ززوإل اانس ززان امل فول ززة ل م ز زرأة ون
صميماا حقوقاا الثقافية
 - 24األ ــنلية والترــرف مســألتان مــن مســائل حقــنق اإلنســان .ومــن امل ــم للغايــة أن يُرّكــز علــى
ماث هــا األمنيــة فحســب بــل أيضــا علــى مــا ترتكــه مــن أهــر علــى جممنعــة متننعــة مــن احلقــنق مــن بين ــا
احلقــنق الثقافيــة املك نلــة للمـرأة واتبــاق ــج قــائم علــى حقــنق اإلنســان يف مناج ت مــا .والتن يــذ الكامــل
للمعــايى الــس تضــمن حقــنق اإلنســان املك نلــة للمـرأة يفــا في ــا احلقــنق ا قتصــادية وا جتماعيــة والثقافيــة
أداة حاتة يف مكافحـة األ ـنلية والترـرف .ومتثـل السيا ـات الـس تكـافح التمييـز ضـد املـرأة يف حق ـا يف
املشاكة يف احلياة الثقافية أو تعزيز حريت ا يف التعبى ال ين واحلرية العلمية وحق ا يف التعليم وفقـا للمعـايى
الدولية حلقنق اإلنسان جنانب أ ا ية يف مكافحة األ نلية والتررف.
 - 25وجيب على احلكنمات أن تك ل إجيـاد هدقـل يقابـل هدقـل اصرـا ت األ ـنلية واملتررفـة عـن طريـق
التصدي اا علنا وضمان أن يت ق التعليم م املعايى الدولية .و،ة خرـنة أخـرى لغـة الضـرو ة تتمثـل يف
إعــادة ا ــتثما يف جمــال الثقافــة ــدف هتيئــة الظــروف الــس تتــيح للمـرأة دون متييــز إمكانيــة ا ــت ادة
من احلياة الثقافية واملشاكة واملسامهة في ا أب ـلنب يتسـم ـتمرا الترـن  .ويكمـن العنصـر األ ا ـي يف
هتيئة بيئة مناتية للدميقراطيات الثقافية الس تعزة املساواة بني اجلنسني.

 - 26وتالحل املقر ة اصا ة م القلق أنه نظرا إىل األةمات املالية وتدابى التقشف الس ُاختـذت يف عـدد
مـن الــدول عــادةع مـا تعــاين الـوامج يف امليـدان الثقــايف أكثــر مـن غىهــا .وهــذا خرـأ ترتتــب عليــه ماث خرــىة.
فكثـ ـىا م ــا ت ــؤدي ت ــدابى التقش ــف إىل حال ــة يُــرت في ــا مي ــداان التعل ــيم والثقاف ــة وغىمه ــا م ــن املي ــادين إىل
اآلخرين و يما أ حاب املخررات األ نلية م ما يرتتب على قلل من عناقب وخيمة على املرأة.
 - 27وجي ــب عل ــى ال ــدول اح ـ ـرتام حق ــنق اإلنس ــان ومحايت ــا وإعماا ــا و ــيما حقنق ــا الثقافي ــة
ا يعين أ ا جيب أن( :أ) تنقف دعم األ نليني واأليدينلنجيات املتررفة برريقـة مباشـرة أو غـى مباشـرة
(ب) وحتمــي ي ـ النســاء م ــن أي فعــل ترتكب ــه اجلماع ــات األ ــنلية أو املتررف ــة ـدف إجب ــا هن عل ــى
ه ــنات أو معتق ــدات أو ا ــات ــددة ( ) وتص ــمم ب ـ ـرامج هت ــدف إىل هتيئ ــة ظ ــروف تت ــيح للم ـ ـرأة
ا ت ادة من احلياة الثقافية واملشاكة واإل ام في ا دون متييز.
 - 28وتناش ـ ــد املق ـ ــر ة اصا ـ ــة اجملتمـ ـ ـ امل ـ ــدين واحلرك ـ ــة الدولي ـ ــة حلق ـ ــنق اإلنس ـ ــان أن تتح ـ ــد يف فض ـ ــح
اإليدينلنجيــة األ ـنلية واملتررفــة والتصــدي اــا حيــث تــؤدي نســاء كثـىات قلــل الــدو منــذ ــننات عديــدة
دون دعم يُذكر وأن تدعم من يقاوم اا مات األ نلية واملتررفة على احلياة الثقافية يف خرن املناج ة.

 - 29وكثىا ما يعمل أ نلينن خمتل نن معا بشكل تكتيكي على الصعيد الدويل إلحبا أوجه التقـدم
يف جمال محاية حقنق اإلنسان وخا ة فيما يتعلق حبقنق اإلنسان املك نلـة للمـرأة( . )19وخمتلـف أشـكال

__________
( )19انظـ ـ ـ ــر علـ ـ ـ ــى ـ ـ ـ ــبيل املثـ ـ ـ ــال:

Naureen Shameem, “Rights at risk”, Observatory on the Universality of Rights

.trends report 2017 (Toronto, Association for Women’s Rights in Development, 2017), pp.91-93
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األ نلية والتررف غالبا ما يعزة بعض ا بعضا عن طريق ”التغذية املتبادلة لنزعة الترـرف“( .)20ومـن مث
جيب أن يكنن ج حقنق اإلنسان متعدد ا جتاهات.
 - 30وتعـرب املقــر ة اصا ــة عـن قلق ــا البــالغ إةاء تربيـ اإليدينلنجيـة واصرــاب األ ــنليني واملترـرفني
عن املرأة يف العديد من السـياقات السيا ـية والثقافيـة واإلعالميـة وخا ـةع مـن خـالل تبـين ا جتـاه السـائد
لألحـزاب السيا ــية واملرشــحني السيا ــيني لتلــل اإليدينلنجيــة وقلــل اصرــاب  .بــل إن بعـ قــادة العــامل
املتحال ني م القنى السيا ية املتررفة أو األ نلية يرون أنـه مـن املقبـنل احلـط علنـا مـن املظ ـر الشـكلي
للم ـرأة يف احليــاة العامــة أو حرما ــا ـراحةع مــن املســاواة .وهــذا التصــرف يكــنن يفثابــة حتديــد للنــوة الــس
تستخدم ا جمتمعاهتم يفا اا من عناقب خرىة على املرأة وما تؤدي إليه من متكني للمتررفني.
 - 31وقد جتد املدافعات عن حقنق اإلنسـان وهـن معا ضـات لأل ـنلية والترـرف أن سـ ن اطـات
أب ــنليني أو متر ـرفني غــى اتبعــني للدولــة مــن جانــب وحكنمــات قمعيــة مــن جانــب مخــر وكــال الر ـرفني
يسعيان إىل تقييد التحر الالةم حلماية حقنق اإلنسان  .وقـد ت ـرض احلكنمـات جنانـب مـن املخررـات
األ ــنلية حــف حتــت ل لســلرة السيا ــية .ويف أمــاكن أخــرى جيلــس املتررفــنن واأل ــنلينن أن سـ م علــى
مقاعد السلرة .وتتناطأ أحياان عنا ر اتبعة للدولة وعنا ر غى اتبعة اا  .ومـن الضـرو ي اختـاق إجـراءات
وقائيـة تشــمل الريــف أب ــره  .وتكتسـي التزامــات الــدول حـرتام حقـنق اإلنســان والتزام ــا يفما ــة العنايــة
الناجبــة لضــمان تلــل احلقــنق ضــد األقى علــى يــد العنا ــر ال اعلــة مــن غــى الــدول أمهيــة وكــذلل إجيــاد
بل مبتكرة ملساءلة العنا ر ال اعلة من غى الدول مساءلةع مباشرعة.
دور املدافعات ون حقوإل اانسان وفضاء اجملسمع املدين
 - 32مــا فتئــت املــدافعات عــن حقــنق اإلنســان تتب ـنأ منق ـ الصــدا ة يف ا ع ـرتاف بنقــنق ا نت اكــات
األ ــنلية واملتررفــة وتنهيق ــا والتصــدي اــا .وهــن حيث ـثن علــى إيــالء ا هتمــام إىل ”إشــا ات التحــذير مــن
األ نلية“ يفا يف قلل تصاعد العنف ضد املرأة بن ه من الترن ات الناضحة الس ”كثـىا مـا تتعـرض
للت اهل يف بيل النحدة النطنية والدينية“(. )21
 - 33وا ــتماق إىل املــدافعات عــن حقــنق اإلنســان ومتكيــن ن مــن أفضــل الســبل الــس متكــن اجملتم ـ
الــدويل مــن معاجلــة هــذه املشــاكل  -يف حــني أن مــا حيــدل هــن العكــس متامــا .ويف كثــى مــن األحيــان
تُــدعى النســاء إىل الراولــة ملناقشــة كي يــة مكافحــة الترــرف أو تقيــيم أهــره .ويف حالــة عــدم وجــندهن
يصى من املرجح للغاية أن تُعامل حقنق املرأة وكأ ا و قة مسـاومة جيـري الت ـاوض علي ـا أو هتُضـم حتقيقـا
لل ــنعم م ـ ـ اجلماع ــات األ ـ ــنلية واملتررفـ ــة .و يُرج ــى مـ ــن اإلقعـ ــان للمرال ــب ا جتماعيـ ــة لأل ـ ــنليني
واملتررفني و يما إةاء النساء إ ت اقم حالة حقنق اإلنسان وتصاعد مرالب م.
 - 34ويضــرل اجملتم ـ املــدين بــدو حيــني يف مكافحــة األ ــنلية والترــرف ــتخدام ا ـرتاتي يات
متننعة( .)22فعلى بيل املثال تعمل مباد ة أطلقت ا منظمة مسلمنن من أجل القـيم التقدميـة ـتخدام

__________
( )20انظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرJulia Ebner, “How far right and Islamist extremists amplify each other’s rhetoric”, TEDx Vienna, :
October 2016

()21
.(Nottingham, United Kingdom, Russell Press, 2004), p.xiv
ضربت أمثلة على قلل يف البيان املقدم من منظمة فرميينة.
(ُ )22

Ayesha Imam, Jenny Morgan and Nira Yuval-Davis, eds., Warning Signs of Fundamentalisms
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الن ــم  #ImamsForSheيف إطــا مــن الش ـراكة م ـ حتــالف األئمــة لال تقــاء إلنســانية يف بن ونــدي مــن
أجــل العمــل ضــد ال صــل بــني اجلنســني( .)23وأنت ــت عيــة جزائـران وهــي عيــة أ ــر ضــحاا اإل هــاب
فتــة ِعرض ــيّة تظ ــر ــا ــن جلزائ ــرات قُــتدلن يف العن ــف الــذي ا تكب ــه األ ــنلينن يف تس ــعينيات الق ــرن
العش ـرين وحتــاول فع ــا كــل عــام يف اليــنم الــدويل للم ـرأة( .)24وأ ســت جممنعــة متننعــة مــن النســاء يف
اململك ــة املتحـ ــدة لويراني ــا العظمـ ــى وأيرلنـ ــدا الش ــمالية جملـ ــة املعا ض ــة النس ــنية الـ ــس تُع ــىن بتحليـ ــل أهـ ــر
األ ــنلية عل ــى امل ـ ـرأة( .)25وحض ــر م ف احملت ــني بي ــن م كث ــى م ــن النس ــاء احت اج ــات حت ــت و ــم
( #NotInMyNameأي لــيس تــي) نُظمــت يف اانــد يف  28حزيران/يننيــه  2017لالحت ــا علــى
عمليات القتل الغنغائيـة للمسـلمني املسـتنحاة مـن األفكـا األ ـنلية الـس وقـ كثـى من ـا بـزعم أكـل حلـم
األبقا أو بيعه(.)26
 - 35غى أن قد ة اجملتم املدين على ا ضرالق ذه األعمال غالبـا مـا تكـنن مقيـدة يف قـد هتا علـى
تن يـذ تلــل األعمـال بســبب القيــند امل روضـة علــى حريــة تكـنين اجلمعيــات عــالوعة علـى التحــرع والعنــف
) .وعنــدما تكمــم احلكنمــات األ ـنات ن س ـ ا الــس تناجــه
(انظــر ق ـرا جملــس حقــنق اإلنســان  31/32
املتر ـرفني عــن طريــق ـ ن أ ــحا ا أو فــرض الرقابــة علــى م ائ ــم وتشــعر لت ديــد مــن م أو حتمــي م
فإ ا بذلل تيسر تصاعد التررف.
 - 36وحتتـا املــدافعات عــن حقــنق اإلنســان الـال يـناج ن األ ــنليني واملترـرفني إىل املـنا د وااياكــل
وإب ـراة أعم ـا ان وو ــناا إىل و ــائل اإلعــالم حــف ميكــن أن تتبلــن ج ــندهن يف شــكل معا ضــة من يــة
ومؤ ســية .إن املــدافعات عــن حقــنق اإلنســان الــال يتحــدين احلركــات األ ــنلية واملتررفــة برــرق من ــا
الــدفاق عــن حقــنق امل ـرأة يف املشــاكة يف احليــاة الثقافيــة مــن دون متييــز إمنــا يــدافعن عــن الثقافــة الديناميــة
واحلية واحلقنق الثقافية وفقا للقناعد الدولية .ف ن مدافعات عن احلقنق الثقافي 
ة.
 - 37والعمــل ضــد األ ــنلية والترــرف م مــة لغــة اصرــن ة وشــاقة للغايــة حيــث تــؤدي إىل تصــنيف
املـ ــدافعات عـ ــن حقـ ــنق اإلنسـ ــان علـ ــى أ ـ ــن معا ضـ ــات للرائ ـ ــة الدينيـ ــة أو األمـ ــة الـ ــس ينتمـ ــني إلي ـ ــا
وتعريض ـ ن لعقــن ت جنائيــة والتش ـ ى ــن ونبــذهن وميكــن أن يــؤدي إىل هتديــدهن لقتــل وا عتــداء
علــي ن .وتت ــق املقــر ة اصا ــة مـ مــا جــاء يف البيــان الــذي أ ــد ه خـواء مخــرون يف األمــم املتحــدة منب ــا
اجملتم الدويل أن ”ا جتاه العاملي املتمثـل يف األ ـنلية والشـعبنية“ يشـكل خمـاطر متزايـدة علـى املـدافعات
عــن حقــنق اإلنســان( .)27ويف د ا ــة ا تقصــائية عامليــة أجريــت مــؤخرا أشــا  54يف املائــة مــن اجمليبــني
البــالغ عــددهن  694عضــنة مــن عض ـنات ”املنظمــات النســائية الشــبابية“ أ ــن تعرضــن لت ديــد يتعلــق
بعمل ــن مــن ” اعــات دينيــة متررفــة أو أ ــنلية“ ( .)28فــاملتررفنن كث ـىا مــا يســت دفنن املــدافعات عــن

__________
( )23بيان مقدم من منظمة مسلمنن من أجل القيم التقدمية.
( )24يتضمن البيان النا د من عية جزائران مزيدا من املعلنمات عن عمل ا.
( )25انظر.www2.warwick.ac.uk/fac/arts/english/research/currentprojects/feministdissent :
(.Huizhong Wu, “#NotInMyName: Indians protest against mob violence”, CNN, 29 June 2017 )26
(“Fundamentalism and populism pose deepening threat to women defending human rights, UN experts warn”, )27
.United Nations News Centre, 25 November 2016
(FRIDA: the Young Feminist Fund and Association for Women’s Rights in Development’s Young Feminist )28
.Activism Program, “Brave, creative, resilient: the global state of young feminist organizing”, 2016, p.51
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حقنق اإلنسان يف الت معات العامة( .)29و ـا يصـيب املقـر ة اصا ـة أل ـى مـا حظتـه مـن أن العديـد
مــن منظمــات اجملتم ـ املــدين املرمنقــة الــس قــدمت بيــاانت يف إطــا إعــداد هــذا التقريــر تشــعر لقلــق إةاء
إمكانية تعرض ا لالنتقام واذا جيب أن تظل مصاد تلل البياانت اطة لسرية.
 - 38وتالحل أيضا م لـغ القلـق أنـه عنـدما تقـنض العنا ـر ال اعلـة يف اجملتمـ املـدين يفـا يف قلـل
منظمــات حقــنق اإلنســان أعمــال هــؤ ء املــدافعني عــن حقــنق اإلنســان يف جما ــة املترـرفني واأل ــنليني
كما حدل مرا ا وتكرا ا فإن قلل يكنن له أهر خرى على حقنق اإلنسان(.)30
 - 39وقــد أدت شــبكة اإلنرتنــت إىل إجيــاد فضــاء جديــد للم ـرأة للمشــاكة يف احليــاة الثقافيــة وجما ــة
األ نليني واملتررفني ولكنه فضاء يعرضـ ا فيـه املتشـددون واملتررفـنن للمضـايقة كـذلل( .)31وجيـب علـى
الدول اختاق اإلجـراءات الضـرو ية وبـذل العنايـة الناجبـة وفقـا للمعـايى الدوليـة للتأكـد مـن إمكانيـة مشـاكة
املـ ـرأة يف األنش ــرة ال ــس مت ــا ل عل ــى اإلنرتن ــت يف إط ــا ين م ــن الس ــالمة واملس ــاواة وإمكاني ــة مكافحت ــا
اصرا ت األ نلية واملتررفة يف ال ضاء اإللكرتوين.
 - 40وتالحــل املقــر ة اصا ــة أن هنــا أيضــا اعــات مناهضــة للحقــنق تــرو ملخررــات أ ــنلية
ومتررفــة وتعمــل علــى تن يــذ تلــل املخررــات الضــا ة حبقــنق اإلنســان وهــذه مســألة جيــب أن تناج ــا
احلركـة الدوليـة حلقــنق اإلنسـان ن سـ ا( . )32ويف حــني أنـه ”مـن حــق كـل شـخص يف ــرده و شـرتا مـ
غــىه أن يــدعن ويســعى إىل محايــة وإعمــال حقــنق اإلنســان واحلــرات األ ا ــية“ وفقــا لاعــالن املتعلــق
حبــق ومســؤولية األف ـراد واجلماعــات وهيئــات اجملتم ـ يف تعزيــز ومحايــة حقــنق اإلنســان واحلــرات األ ا ــية
املعرتف ا عامليا فإنه جيب على هـؤ ء املـدافعني عـن حقـنق اإلنسـان قبـنل عامليت ـا علـى النحـن املعـرف
يف اإلعــالن العــاملي حلقــنق اإلنســان والتصــرف وفقــا للمعــايى الدوليــة( . )33واجلماعــات األ ــنلية واملتررفــة
الــس تش ـ املخررــات الراميــة إىل ــن احلقــنق املك نلــة دوليــا يفــا يف قلــل التمييــز ضــد امل ـرأة وتقــني
عامليت ــا ميكــن اعتبا هــا مدافعــة عــن حقــنق اإلنســان .ولــئن كــان مــن الناجــب احـرتام حقــنق اإلنســان
اصا ــة ــا وفقــا ملعــايى حقــنق اإلنســان فــال ينبغــي أن تســيء ا ــتخدام حقــنق اإلنســان جبعل ــا ــتا ا
لتعزيز أنشرت ا وخمرراهتا التدمىية.

__________
( )29بيان مقدم من اجلمعية الدائمة للمثليات بشأن أحدال عام  2015يف ا جتماق النطين للمرأة يف األ جنتني.
( )30انظرBennoune, “Productive tensions: women’s rights NGOs, the ‘mainstream’ human rights :

Karima

movement, and international lawmaking”, in Non-State Actors, Soft Law and Protective Regimes: From

.the Margins, Cecilia M. Bailliet, ed., (New York, Cambridge University Press, 2012), pp.140-147
( )31بيان مقدم من مؤ سة البحنل حنل ترال العراق املعرض للخرر وتقييمه ومحايته.
( )32انظــر علــى ــبيل املثــال .Shameem, “Rights at risk” :و حــل أيضــا املســائل الــس أاث هــا مــدافعنن ةون عــن حقــنق
اإلنسـان يف جنــنس م ــيا ”بشــأن أمهيــة إبقــاء حركــة حقــنق اإلنســان علــى مســافة منضــنعية مــن اجلماعــات واألفكــا املصـّـرة
على التمييز املن ي“ يف“Global petition to Amnesty International: restoring the integrity of human rights”, :
.February 2010
( )33انظر.www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx :
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اثنيا  -ااطار القانوين الدويل
ألف  -املعايري الدولية جات الص ة
 - 41أجرت املقر ة اصا ة حتليال متعمقا للمعـايى الدوليـة حلقـنق اإلنسـان قات الصـلة الـس ـاغت ا
البياانت الس أدىل ـا خمتلـف هيئـات األمـم املتحـدة وملياهتـا بشـأن األ ـنلية والترـرف بن ـ ما قاعـدتني
إي ــدينلنجيتني نت اك ــات حق ــنق اإلنس ــان .وتش ــى إىل تل ــل ال ــروق قات الص ــلة م ــن تقريره ــا الس ــابق
وتس ــتكمل ا يف ه ــذا التقري ــر ب ــبع املع ــايى اإلض ــافية بش ــأن احلق ــنق الثقافي ــة للمـ ـرأة وقل ــل يف تقريره ــا
السـ ـ ـ ــابق عـ ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــر األ ـ ـ ـ ــنلية والترـ ـ ـ ــرف علـ ـ ـ ــى احلقـ ـ ـ ــنق الثقافيـ ـ ـ ــة (ال ق ـ ـ ـ ـرات  60-40مـ ـ ـ ــن النهيقـ ـ ـ ــة
.)A/HRC/34/56
 - 42ومس ـاواة امل ـرأة يف التمت ـ جبمي ـ حق ــنق اإلنس ــان ه ــي ــن الش ــرعة الدولي ــة حلق ــنق اإلنس ــان
وكــذلل ات اقيــة القضــاء علــى ي ـ أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأة واملعــايى اإلقليميــة .وعــدم التمييــز يفــا يف
قلــل عــدم التمييــز علــى أ ــال اجلــنس أمــر مك ــنل يف ميثــاق األمــم املتحــدة ن ســه وهــن أحــد معــايى
منظنمة األمم املتحدة.
 - 43وعلى حسـب املظ ـر احملـدد لايـدينلنجيات األ ـنلية واملتررفـة قـد تـؤدي تلـل اإليـدينلنجيات
والتصرفات الس حترض علي ا إىل انت اكات لنراق وا من حقنق اإلنسان املك نلة للمرأة .ومن ضـمن
تلل احلقـنق احلـق يف املسـاواة ويف عـدم التمييـز واحليـاة واحلريـة والسـالمة البدنيـة واملعاملـة اإلنسـانية وعـدم
التع ــرض للتع ــذيب واصصن ــية وحري ــة الـ ـرأي والت مـ ـ الس ــلمي وتك ــنين اجلمعي ــات واملش ــاكة يف احلي ــاة
الثقافية واحلرية ا لعلميـة وال نيـة واملنافقـة احلـرة يف الـزوا ويف احلقـنق اجلنسـية واإلجنابيـة واحلـق يف الصـحة
والتعلــيم واملشــاكة السيا ــية وعــدم التعــرض لال ــرتقاق واملما ــات الشــبي ة لــرق والعمــل وحريــة التعبــى
وحرية ال كر والنجدان والدين.
 - 44ويف احلــا ت القصــنى ميكــن أن يتعــرض كامــل طيــف حقــنق اإلنســان لالنت ــا وقــد تشــكل
ا ــات عني ــة ــددة متا ـ ا اجلماعــات األ ــنلية واملتررفــة أعمــا إ هابيــة و/أو ج ـرائم دوليــة يفــا يف
قلـل اجلـرائم املرتكبـة ضـد اإلنسـانية أو اإل دة اجلماعيـة أو جـرائم احلـرب أو غىهـا مـن انت اكـات القـاننن
الــدويل اإلنســاين .وجيــب د ا ــة اآلاث اجلســيمة لأل ــنلية والترــرف علــى احلقــنق الثقافيــة يف ــياق هــذا
الت ديد املن ي األو نراقا للعديد من حقنق اإلنسان.
 - 45وتشدد املقر ة اصا ة علـى التزامـات الدولـة حـرتام حقـنق اإلنسـان ومحايت ـا مـن إعاقت ـا مـن جانـب
العنا ر ال اعلة من غى الدول يفا في ا اجلماعات األ نلية واملتررفة .وقد أكدت الل نـة املعنيـة لقضـاء علـى
التمييز ضد املرأة أنه ”ميكن أن تتحمـل الـدول املسـؤولية أيضـا عـن أفعـال األفـراد إقا مل تبـذل العنايـة الناجبـة ملنـ
انت ا احلقنق أو التحقيق يف أعمال العنف واملعاقبة علي ا وعن تقدمي التعني )34(“.
 - 46وتؤكد املقر ة اصا ة ن ية احلقنق الثقافية وأمهيت ا ا ـتنادا علـى وجـه اصصـنص إىل املـادة 27
من اإلعالن العاملي حلقنق اإلنسان واملادة  15من الع ـد الـدويل اصـاص حلقـنق ا قتصـادية وا جتماعيـة
والثقافية .وجيب على الدول احرتام هذه احلقنق ومحايت ا من تدخل احلركات األ نلية واملتررفة.

__________
( )34انظر :الل نة املعنية لقضاء على التمييز ضد املرأة التن ية العامـة قـم  )1992( 19بشـأن العنـف ضـد املـرأة ال قـرة .9
وانظر أيضا جلنة مناهضة التعذيب التعليق العام قم  2008 2بشأن تن يذ الدول األطراف ال قرة  18من املادة .2
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 - 47وحتظر ال قرة  2من املادة  2من الع د التمييز فيما يتعلق ذه احلقنق بينما تشى املـادة  3إىل
مســاواة الــذكن واإلانل يف حــق التمت ـ جبمي ـ احلقــنق ا قتصــادية وا جتماعيــة والثقافيــة  .وتصــر الل نــة
املعني ــة حلق ــنق ا قتص ــادية وا جتماعي ــة والثقافي ــة يف تعليق ــا الع ــام ق ــم  21املتعل ــق حب ــق اجلمي ـ ـ يف
املشاكة يف احلياة الثقافية على أن:
ضــمان املســاواة بــني الرجــل وامل ـرأة يف احلــق يف التمت ـ حلقــنق ا قتصــادية وا جتماعيــة
والثقافي ــة التـ ـزام إجب ــا ي وف ــن ي لنس ــبة لل ــدول األطـ ـراف .ويترل ــب تن ي ــذ امل ــادة  3م ــن الع ــد
قرتان م ال قرة ( 1أ) من املادة  15لة أمـن من ـا القضـاء علـى العنائـق املؤ سـية والقانننيـة
والعنائ ــق القائم ــة عل ــى أ ــال املما ــات الس ــلبية يف ــا يف قل ــل العنائ ــق ال ــس تع ــزى إىل الع ــادات
والتقاليد الس متن النساء من املشاكة التامة يف احلياة الثقافية وتعليم العلنم والبحث العلمي(.)35
 - 48ومساواة املرأة يف احلقنق الثقافية مك نلة أيضا يفنجب املـادة  ) ( 13مـن ات اقيـة القضـاء علـى
ي أشكال التمييز ضد املرأة الس تشرت أن تتخذ الدول التدابى الالةمة إل اء التمييـز ضـد املـرأة الـذي
ميس ”احلق يف ا شرتا  ...يف ي جنانب احلياة الثقافية“ وأن تضمن املساواة يف هذا الصدد.
 - 49ويؤكد إعالن األمم املتحدة للقضـاء علـى العنـف ضـد املـرأة أنـه جيـنة للـدول أن تتـذ ق لـدين
لتوير ا ة العنف ضد املرأة( .)36وعالوةع علـى قلـل تـنص املـادة ( 5أ) مـن ات اقيـة القضـاء علـى يـ
أش ــكال التميي ــز ض ــد املـ ـرأة عل ــى أن ال ــدول م ــدعنة إىل اخت ــاق ي ـ الت ــدابى املنا ــبة ل ـ ـ ”تغي ــى األمن ــا
ا جتماعيــة والثقافيــة يف ــلن الرجــال والنســاء ــدف حتقيــق القضــاء علــى أوجــه التحامــل واملما ــات
العرفيــة و يـ املما ــات األخــرى القائمــة علــى فكــرةد دونيـ دـة أي نــنق مــن نــنعي اجلــنس أو فنقيتــه لنســبة
لل نس اآلخر أو على أدوا منرية مسنِدة إىل الرجال والنساء“(.)37
 - 50و عالقــة للحقــنق الثقافيــة لنســبية الثقافيــة .وهــي ليســت عــذ ا تكــاب انت اكــات حلقــنق
اإلنســان للم ـرأة أو ملما ــة التميي ــز أو العنــف ضــدها .وهــي حق ــنق مكر ــة تكريســا ا ــخا يف اإلط ــا
العاملي حلقنق اإلنسان (انظر ال قرة  27من النهيقة  A/HRC/31/59
).

 - 51ويف املــادة  5مــن إعــالن وب ـرانمج عمــل فيينــا مل تت ــق الــدول فحســب علــى أن ” ي ـ حقــنق
اإلنســان عامليــة“ بــل أيضــا علــى أنــه ”يف حــني أنــه جيــب أن تنضـ يف ا عتبــا أمهيــة اصا ــيات النطنيــة
واإلق ليمية وخمتلف اصل يات التا خيية والثقافية والدينية فإن من واجب الدول بصـرف النظـر عـن نظم ـا
السيا ية وا قتصادية والثقافية تعزيز ومحاية ي حقنق اإلنسان“ .
 - 52والعامليــة إح ــدى أهــم األدوات يف النض ــال ضــد اآلاث الض ــا ة لأل ـنلية والتر ــرف وجيــب ال ــدفاق
عن ــا .وعنــدما تقلــل الــدول مــن شــأن العامليــة ف ــي بــذلل تســاعد الترــرف وحتــرض عليــه .وقــد أوضــحت
الل نة املعنية حبقنق اإلنسان يف تعليق ا العـام قـم  28املتعلـق ملسـاواة يف احلقـنق بـني الرجـل واملـرأة الـذي
ي ســر املــادة  3مــن الع ــد الــدويل اصــاص حلقــنق املدنيــة والسيا ــية أنــه ”ينبغــي علــى الــدول األط ـراف أن
__________
( )35الل نة املعنية حلقنق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية التعليق العام قم  )2009( 21بشأن حـق اجلميـ يف املشـاكة يف
احلياة الثقافية ال قرة .25
( )36انظر املادة  4من قرا اجلمعية العامة .104/48
( )37ال قرة (أ) من املادة  5من ات اقية القضاء على ي أشكال التمييز ضد املرأة.
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تض ــمن ع ــدم ا ــتخدام املناق ــف التقليدي ــة أو التا خيي ــة أو الديني ــة أو الثقافي ــة لتوي ــر انت اك ــات ح ــق امل ـرأة يف
املساواة أمام القاننن والتمت على أ ال من املساواة جبمي احلقنق املنصنص علي ا يف الع د “(.)38
 - 53وعلى الدول أيضا أن حترتم حرية ال كر والنجدان والـدين وحتمي ـا يفـا يف قلـل احلـق يف اإلميـان
الــديين لكــن مـ ”احلــق يف عــدم اعتنــاق أي ديــن أو عقيــدة“( .)39وإضــافةع إىل قلــل ” جيــنة تعـري
أح ــد إلكـ ـراه م ــن ش ــأنه أن خي ــل حبريت ــه يف أن ي ــدين ب ــدين م ــا أو حبريت ــه يف اعتن ــاق أي دي ــن أو معتق ــد
خيتــا ه“( . )40وأعمــال احلكنمــات أو احلركــات األ ــنلية واملتررفــة الــس هتــدف إىل أن تشــكل عــن طريــق
اإلك ـراه أو اإليــذاء أو ا نضــمام إىل بع ـ املعتقــدات أى عامليــة و ا ــات هقافيــة تتعــا ض م ـ معــايى
حقنق اإلنسان.
 - 54وقــر ت الل نــة املعنيــة حبقــنق اإلنســان يف تعليق ــا العــام قــم  28أنــه ” جيــنة ا عتمــاد علــى
املــادة  18لتويــر أي متييــز ضــد امل ـرأة فيمــا يتعلــق حبريــة ال كــر والنجــدان والــدين“  .وأشــا املقــر اصــاص
جمللــس حقــنق اإلنســان املعــين حبريــة الــدين أو املعتقــد أن ” ميكــن حلريــة الــدين أو املعتقــد  ...أن تكــنن
مو ا نت اكات حقنق اإلنسان للنساء وال تيات“(.)41
 - 55ويسعى األ نلينن أحياان إىل تعزيز خمرراهتم أو محاية أن س م من احملا بة عن طريـق ا ـتخدام
لغــة حقــنق اإلنســان واحلريــة الدينيــة .وتشــدد املقــر ة اصا ــة علــى أمهيــة املــادة  30مــن اإلعــالن العــاملي
حلقــنق اإلنســان وكــذلل املــادة  5املشــرتكة يف الع ــد الــدويل اصــاص حلقــنق املدني ـة والسيا ــية والع ــد
الـدويل اصــاص حلقــنق ا قتصـادية وا جتماعيــة والثقافيــة الـس حتــذ مــن أنـه لــيس يف هــذين الصــكني أي
حكم جينة أتويله يفا ي يد انرناءه على أي حـق أليـة دولـة أو أليـة اعـة أو ألي شـخص يف مباشـرة أي
نشا يست دف إهدا أي من احلقنق أو احلرات املعرتف ا في ما.

ابء  -حت ي األصولية والسطرف ن م ظومة األمك املسحدة
 - 56علق ــت منظنم ــة حق ــنق اإلنس ــان التابع ــة لألم ــم املتح ــدة بش ــكل متقر ـ عل ــى القض ــاا املتعلق ــة
أل نلية والتررف وينبغي ا تحدال ج يتصف بقد أكو من املن ية .و غم قلـل ـد ت بعـ
البياانت قات األمهية.
 - 57ف ـ ــي ع ـ ــام  2016تن ـ ــاول املق ـ ــر اص ـ ــاص املع ـ ــين حل ـ ــق يف حري ـ ــة الت م ـ ـ الس ـ ــلمي وتك ـ ــنين
اجلمعي ــات يف تقري ــره املق ــدم إىل جمل ــس حق ــنق اإلنس ــان يف دو ت ــه الثاني ــة والثاله ــني أه ــر األ ــنلية عل ــى
احلقنق يف إطا و يته .وأشا إىل أنه ”غالبا ما تؤهر األ نلية الدينية على حـق النسـاء أكثـر مـن غـىهن
يف حريــة الت مـ الســلمي وتكــنين اجلمعيــات“ .وا تشـ د بنجــه خــاص لضــغط الــذي متا ــه الكنيســة
الكاهنليكي ــة واحلرك ــات اإلجنيلي ــة عل ــى املنظم ــات النس ــائية يف أمريك ــا الالتيني ــة العامل ــة م ــن أج ــل احلق ــنق
والصحة اإلجنابية (انظر ال قرة  62من النهيقة .)A/HRC/32/36
__________
( )38الل نة املعنية حبقنق اإلنسان التعليق العام قم  )2000( 28بشأن املساواة يف احلقنق بني الرجال والنساء ال قرة .5
( )39انظر :الل نة املعنية حبقنق اإلنسان التعليق العام قم  )1993( 22بشأن احلق يف حرية ال كر والنجدان والدين ال قرة .2
( )40ال قرة  2من املادة  19من الع د الدويل اصاص حلقنق املدنية والسيا ية( .انظر قرا اجلمعية العامة  2200ألف (د )21-املرفق).
( )41ال قرة  30من النهيقة .A/68/290
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 - 58وأشــا األمــني العــام الســابق لألمــم املتحــدة كــنيف عنــان يف تقريــر قدمــه إىل اجلمعيــة العامــة يف
دو هتـ ــا احلاديـ ــة والسـ ــتني يف عـ ــام  2006إىل أن ”تسـ ــييس الثقافـ ــة علـ ــى شـ ــكل ’أ ـ ــنليّات‘ دينيـ ــة يف
ــياقات  ...دينيــة متننعــة رأ ــبحت حتـ ّددا خرـىا لل ــند الراميــة إىل ضــمان حقــنق اإلنســان للمـرأة“
(انظر ال قرة  81من النهيقة .)A/61/122/Add.1
 - 59وشــدد إعــالن وبـرانمج عمــل فيينــا الصــاد عــن املـؤمتر العــاملي حلقــنق اإلنســان ”علــى أمهيــة …
إةالـة أي تضـا ب ميكــن أن ينشـأ بــني حقـنق املـرأة واآلاث الضــا ة … للترـرف الــديين“(انظـر ال قــرة 38
من ال صل الثالث من اجلزء الثاين من النهيقة ).) A/CONF.157/24 (Part I
 - 60وأشــا ت الل نــة املعنيــة لقضــاء علــى التمييــز ضــد امل ـرأة يف تعليقاهتــا اصتاميــة علــى التقري ـرين
األويل والث ــاين امل ــدجمني املق ــدمني م ــن ت ــننس إىل أن ”تعزي ــز حق ــنق املـ ـرأة ه ــن خ ــى حص ــن يق ــف أم ــام
).
احلركات املتررفة“ (انظر ال قرة  262من النهيقة  A/50/38

اثلثا  -األصولية والسطرف وحقوإل املرأة الثقافيةق دراسة اسسقصا ية
 - 61تتسبب األ نلية والتررف يف معظم جما ت و ية املقر ة اصا ة يف ت شي انت اكات احلقنق
الثقافية .وينبغي النظر إىل األمثلة النا دة أدانه عتبا ها جزءا من ه مة من ية أو ـ نراقـا تتعـرض اـا

حقنق اإلنسان.

ألف  -حرية السعبري الفين واهلجمات و م الف اانت
 - 62كثـىا مــا هتــدد العنا ــر ال اعلــة األ ــنلية واملتررفــة التابعــة للدولــة وغــى التابعــة اــا احلــق يف حريــة
التعبـ ــى ال ـ ــين .ويُـ ــت م ال نـ ــاننن ” لت ـ ــديف“ أو ”اإل ـ ــاءة للـ ــدين“ أو إهانـ ــة ”املشـ ــاعر الدينيـ ــة“
) .وكث ـىا مــا ميحــن
أو التح ـري علــى ”الكراهيــة الدينيــة“ (انظــر ال قــرة  47مــن النهيقــة  A/HRC/23/34
األ ــنلينن علــى اخــتالف م ات يـ التعبــى ال ــين للمـرأة و ا ــته ” .وتكــنن ال نــاانت ومشــاهدات األعمــال
ال نية معرضات للخرر بشـكل خـاص يف بعـ اجملتمعـات بـل وحيظـر علـي ن أداء األعمـال ال نيـة متامـا
أو أداء عــروض فرديــة أمــام ــن خمــتلط أو أداء عــروض مـ الرجــال“( .ال قــرة  43مــن املرجـ الســابق)
وينربــق هــذا بصـ ة خا ــة علــى الســياقات الدينيــة” .واــذا احلظــر ماث مــدمرة علــى تنــنق أشــكال التعبــى
الثق ــايف  )42(“ ...وتض ــرب البي ــاانت املتلق ــاة أمثل ــة إللغ ــاء ح ــالت تض ــم نس ــاء وش ــن ه م ــات عل ــى
عنا ــر فاعل ــة م ــن النس ــاء وهتدي ــد فن ــاانت و ــب ن واعتق ــال مر ــر ت وكاتب ــات يف أفغانس ــتان وإيـ ـران
( ن يــة  -اإل ــالمية) واململكــة العربيــة الســعندية والســندان( .)43فقــد أشــا منق ـ شــبكي منتســب إىل
احل ـ ــرل الث ـ ــن ي يف ن يـ ـ ــة إي ـ ـ ـران اإل ـ ــالمية إىل أن غنـ ـ ــاء النس ـ ــاء ”انت ـ ــل ي ـ ـ ـ الق ـ ــيم األخالقيـ ـ ــة
والديني ــة“( .)44وقال ــت مررب ــة ــندانية” :عن ــدما أق ــف عل ــى خش ــبة املس ــر  ...أج ــد ن س ــي يف حال ــة
__________
( )42بيان مقدم من منظمة فرميينة.
ي
( )43بيــان مقــدم مــن ابرــة اإليرانيــات يف فرنســا .بيــاانت مقدمـة مــن ابرــة اإليرانيــات يف فرنســا ومــن مؤ ســة اجلبــل ال ِ ــىودة ّ
ومــن منظمــات غــى حكنميــة ــعندية (املنظمــة األو وبيــة الســعندية حلقــنق اإلنســان واملنظمــة الســعندية حلقــنق اإلنســان
ومنظمة القسط لدعم حقنق اإلنسان لتشاو م انشرات عندات).
( )44بيان مقدم من ابرة اإليرانيات يف فرنسا.
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مستمرة مـن اصـنف .وأخشـى دائمـا مـن إمكانيـة إيقـاف العـرض يف أي حلظـة“( .)45ويف إهينبيـا اف ـ
ع ــدد النس ــاء والرج ــال ال ــذي ميا ــنن ال ـرقص والغن ــاء مع ــا بس ــبب ض ــغن متا ـ ا اع ــات ديني ــة من ــذ
عام  .)46(2008وختلق القيند على احلرية ال نية وانت اكات هـذه احلريـة بيئـة غـى ممنـة جلميـ العـاملني يف
وتقنض اجل ند الرامية إىل مناهضة التررف واأل نلية.
جمال ال ننن ّ

 - 63ومــن املســتحيل قكــر أتــاء كــل ال نــاانت الــال قــتل ن خمتلــف األ ـنليني واملتر ـرفني .ومــن احلــا ت
األخــىة اجلــديرة ملالحظــة اغتيــال حركــة الشــباب اجملاهــدين ــادو علــي و ــامي يف عــام  2014وهــي مرربــة
وعضــنة يف الوملــان الصــنمايل ومعروفــة لظ ــن علــى خشــبة املســر عا يــة الـرأل .ويف ال ــرتة بــني عــامي 2001
و  2014قتلت اهنتا عشرة امرأة بسبب مشاكت ن يف أعمال من يقية يف مشايل غرب كستان(.)47

 - 64وما برحت املنا بات الثقافية املرتبرة لنساء وال تيـات تشـكل هـدفا لا هـاب .وأت ـف املقـر ة
اصا ــة لنقــنق أحــدال من ــا ه ــنم أحــد األ ــنليني اإل ــالميني علــى ح ــل أ اان غرانــدي املن ــيقي يف
()48
مانشس ــرت ململك ــة املتح ــدة يف أا /م ــاين  .2017وق ــد ا ض ــحية ه ــذا ”اا ــنم عل ــى ال تي ــات“
 17امرأة وفتاة من أ ل  22ضحية( .)49وتثين املقر ة اصا ة على ش اعة السـيدة غرانـدي يف املسـا عة
لعــندة إىل خشــبة املســر يف ح ــل ”كلنــا حيــب مانشســرت“ املن ــيقي وكــذلل العديــد مــن األشــخاص
الــذين حضــروا احل ــل .ويبــدي هــذه الش ـ اعة يف حتــدي املتر ـرفني فنــاننن و ــاهى يف ي ـ أ جــاء العــامل
حيظــنن يفــا يك ــي مــن ا هتمــام الــدويل و بــد مــن تقــدير أعمــاام ودعم ــم .ومــن األمثلــة البــا ةة علــى
تلل الش اعة أوكسرتا ةهرة أول أوكسرتا نسائية لكامل يف أفغانستان(.)50
 - 65وأعاد حنايل  40من كبا الكتاب اانند جنائزهم األدبية تعبىا عن ا حت ا علـى مـا يعتوونـه
”تص ـ ــاعد التعص ـ ــب وتن ـ ــامي ا عت ـ ــداءات عل ـ ــى حري ـ ــة الك ـ ــالم“ جنب ـ ــا إىل جن ـ ــب مـ ـ ـ العن ـ ــف ض ـ ــد
املثق ني( . )51و ُ لدرت األضناء على قلل اجل د بعد أن أعادت الكاتبة الذائعة الصيت انانتـا ا ـاهغال
إح ــدى اجلـ ـنائز .وق ــد أوض ــحت قائل ــة” :هقاف ــة التن ــنق واحلـ ـنا يف اان ــد تناج ــه اآلن اعت ــداءات ش ـ ـريرة.
ف ــالعقالنينن ال ــذين يش ــككنن يف اصراف ــات وأي شـ ـخص يش ــكل يف أي جان ــب م ــن جنان ــب التش ــنيه
القبيح واصرى لل ندو ية املعروف م ااندوت ا  -ناء يف امليدان ال كري أو ال ين و ـناء مـن حيـث
العادات الغذائية أو أمنا حياهتم  -يتعرض للت ميش أو ا ضر اد أو القتل“(.)52

__________
( )45بيان مقدم من مشروق املدافعات السندانيات عن حقنق اإلنسان.
( )46بيان مقدم من عية النساء املتضامنات.
( )47بيان مقدم من منظمة فرميينة.
(.Charlotte Alter, “Why the Manchester attack was an attack on girlhood”, Time, 24 May 2017 )48
(.Helena Horton and Joe Shute, “Who are the victims of the Manchester terror attack?”, Telegraph, 31 May 2017 )49
( )50انظر.www.anim-music.org/girls-ensemble/ :
(.“How India’s writers are fighting intolerance”, BBC News, 13 October 2015 )51
(.Indian Cultural Forum, “Nayantara Sahgal returns her Sahitya Akademi award”, 6 October 2015 )52
16/27

17-12043

A/72/155

ابء  -حق املرأة ن املشاركة ن احلياة الثقافية دون متييز
 - 66تشكل احلقنق الثقافية للمرأة هدفا ئيسـيا لأل ـنليني واملترـرفني الـذين كثـىا مـا يـدعنن دفـاع م
عــن الثقافــة أو الــدين أو التقاليــد ولكــن م ينكــرون علــى اآلخ ـرين حقــنق م يف هــذه األمــن  .وفيمــا يلــي
د ا ة ا تقصائية منجزة.
 - ١حق املرأة ن املساواة داخ الدين واملعسقد
 - 67يف العديــد مــن األمــاكن متُن ـ امل ـرأة مــن الزعامــة الدينيــة نتي ــة للمعــايى اجلنســانية النمريــة الــس
تنص علي ا الرواات الدينية الذكن ية وتقرها الدولة والعنا ر ال اعلة غى التابعة اا( .)53وتشمل مساواة
املـرأة يف احلــق يف املشــاكة يف احليــاة الثقافيــة حق ــا يف القيـادة الدينيــة والروحيــة .وبعـ النســاء تؤكــد تلــل
احلقنق من خالل قيادة الصلنات أو إ دا املرا يم والت سىات الدينية لصاحل حقنق املرأة .والعديد مـن
اجلماع ــات النس ــائية ت ــرد عل ــى األ ــنلية بتـ ــنيل ةم ــام القي ــادة يف املناقش ــات العام ــة للت س ـ ـىات القمعيـ ــة
للنصـنص الدينيــة والقـنانني .وتالحــل املقــر ة اصا ــة أيضــا دو الــدفاق عــن احلقــنق الثقافيــة الــذي يقــل
أمهية على قلل وتؤديه املرأة يف الروابط الس تضم أشخا ا غى متدينني ودعاة املبادي اإلنسانية.
 - 68ويف إ رائيل أفادت حركة نساء احلائط تعرض ن للمضايقة بسـبب أنشـرت ن املنا ـرة حلـق النسـاء
يف العبادة على قـدم املسـاواة مـ الرجـل وملعـركت ن القانننيـة مـن أجـل الصـالة عنـد احلـائط الغـرس مـثل ن مثـل
الرجــال .وتعــرب املقــر ة اصا ــة عــن أ ـ ا إةاء م ـا حــدل مــؤخرا مــن وقــف خرــة كانــت تســت دف تــنفى
مكـان أفضـل ليمـا ل فيــه النسـاء والرجـال العبـادة معــا عنـد اجلـدا وكـذلل عــدم تن يـذ يا ـات تتسـق مـ
األحكــام القضــائية الــس تعــرتف حبــق امل ـرأة يف الصــالة عنــد اجلــدا ( .)54وعــالوةع علــى قلــل أفــادت التقــا ير
وقنق او ت ل رض ال صل بني اجلنسني بني السكان الي ند املتشددين يف عدد من البلدان(.)55
 - 69وأفــادت التقــا ير أن بعـ الكنــائس اصمســينية يف أفريقيــا ترلــب مــن أبرشــيت ا تنقيـ التما ــات
ضد التصديق على الووتنكنل امللحق مليثاق األفريقي حلقـنق اإلنسـان والشـعنب املتعلـق حبقـنق املـرأة يف
أفريقيــا( . )56وتــنص ال قــرة  1مــن املــادة  17مــن الووتنكــنل علــى أن تتمت ـ ”امل ـرأة حلــق يف الع ــيش يف
ياق هقايف إجياس وأن تشا على ي املستنات يف م السيا ات الثقافية“.

 - ٢أثر الصحة واحلقوإل ااجنابية و م احلقوإل الثقافية
 - 70كمــا قكــرت املقــر ة اصا ــة األوىل يف جمــال احلقــنق الثقافيــة جيــب أن تكــنن املـرأة شـريكة علــى
قـدم املسـاواة يف الشــؤون الثقافيـة واجملتمـ األو ـ ”عامــة“ وهـن مـا يقتضـي أن تك ـل الــدول حريـة املـرأة
يف املشــاكة يف احليــاة ا جتماعيــة وا قتصــادية والسيا ــية( .)57وقــد انت ــت الل نــة املعنيــة لقضــاء علــى
التمييز ضد املرأة والل نة املعنية حبماية حقنق ي العمال امل اجرين وأفراد أ رهم إىل أن حرمـان النسـاء
__________
( )53بيان مقدم من منظمة مسلمنن من أجل القيم التقدمية.
(.Isabel Kershner, “Sense of betrayal’ in liberals over reversals by Netanyahu”, New York Times, 4 July 2017 )54
( )55بيان مقدم من مشروق هدا ا  -برانديز بشأن ننق اجلنس والثقافة والدين والقاننن.
(.Horn, “Christian fundamentalisms”, p.13 )56
( )57ال قرة  37من النهيقة .A/67/287
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وال تيـات مـن خـدمات منـ احلمـل أو اإلج ـاض أو إ غـام ال تيـات علـى الـزوا املبكـر حيـرم ن مـن احلـق
يف الــتحكم يف خصــنبت ن ونشــاط ن اجلنســي وهــن مــا يــؤهر علــى التمت ـ الكامــل حبقــنق ن ا قتصــادية
وا جتماعية والثقافية يفا يف قلل احلصنل على التعليم على قدم املساواة م الرجال(.)58
 - 71ويف إطا د ا ة أُجريت يفنجـب املـادة  8مـن الووتنكـنل ا ختيـا ي ت اقيـة القضـاء علـى يـ
أشكال التمييز ضـد املـرأة ك ـزء مـن إجـراء التحقيـق يف أهـر األمـر التن يـذي قـم  003الصـاد يف مـانيال
ل لبني حبظر متنيل و ائل من احلمل احلديثـة والثـين عـن أمـن من ـا ا ـتخدام الرفـا ت ا ـتنادا إىل أحـد
ت سىات الكاهنليكية انت ت الل نة املعنية لقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة إىل أن احلالـة ”شـنيعة للغايـة
نتي ة لسيا ة تية ومتعمدة تُق ّدم إيدينلنجية معينة على فاه املرأة“ وأ ـا أ ـ مت يف تر ـي القنالـب
النمرية اجلنسانية(.)59
 - 72ويف ي أ اء أمريكا الالتينيـة كثـىا مـا حتال ـت اعـات اجملتمـ املـدين األ ـنلية واحملافظـة مـ
الكنــائس األ ــنلية ملعا ضــة احلقــنق اجلنســية واإلجنابيــة بســبل من ــا نشــر معلنمــات كاقبــة بشــأن املعــا ف
العلمية يف جمال الصحة اإلجنابية( .)60ووفقا ملا قكـره اصـواء فـإن منظمـات السـين الية البنقيـة املتررفـة يف
ري نكا الس ”مل تُ ِحص أنشرت ا وأقرهتا ضمنا الدولة قد أعلت من قيمـة خصـنبة املـرأة السـين الية
يف ح ــني حر ــت م ــن قيم ــة خص ــنبة النس ــاء املس ــلمات“( .)61وي ــرو املتررف ــنن األ ــنلينن يف خمتل ــف
املناطق للن م الثقايف للمرأة بسبب ا ة احلقنق اجلنسية واإلجنابية والدعنة إىل إعمااا وهن ما د
ينجد
هقافة من العا بد من املساواة(.)62
 - ٣فرض قواود ال باس ”احملسشك“
 - 73ومــن خــالل فــرض قناعــد اللبــال ”احملتشــم“ تش ـ اجلماعــات األ ــنلية فكــرة م ادهــا أن
مكان ــة امل ـ ـرأة تقتص ــر عل ــى مكان ــة منري ــة خاض ــعة يف اجملتم ـ ـ وأ ــا ــدودة يف ا ــتقالليت ا اجلسـ ــدية
وخيا اهتـا الث قافيـة وقــد هتا علـى فعــل أشـياء مثــل كـنب الــد اجات أو ا ـة الراضــات .وتـرو كــذلل
لثقافــة العــا إةاء جســد املـرأة .واملالبــس أو املما ــات املرلنبــة عــادةع مــا خت ــي شــكل اإلانل _ ـناء
أكان ـ ــت القي ـ ــند املتعلق ـ ــة لب ـ ــن دة ااندو ـ ــية وحظ ـ ــر بع ـ ـ ـ األ ـ ــنليني اان ـ ــدول ا ت ـ ــداء الس ـ ـ ـراويل
أو اجلـننالت الرنيلــة أو أغريـة الـرأل أو الشـعر املســتعا الـذي ترتديــه النسـاء الي ــندات احملافظــات
أو احل ــاب وغرــاء ال ـرأل الــذي ترتديــه بع ـ املســلمات أو غــىهن .ويُ ــرض علــى النســاء يف طائ ــة
املرمنن املعروفة م ”كنيسة يسنق املسـيح  -قديسـن األام األخـىة“ ا تـداء مالبـس طنيلـة ومالبـس
داخلية تغري البشرة من الرقبة إىل الكاحل(.)63
__________
( )58الل نة املعنية لقضاء على التمييز ضد املرأة التن ية العامة قم  )1994( 21املتعلقة ملساواة يف الـزوا والعالقـات األ ـرية
ال قراتن  21و  22من النهيقة ( HRI/GEN/1/Rev.9 )Vol. IIوال قرة  54من النهيقة .E/C.12/KEN/CO/2-5
( )59ال قرة  48من النهيقة .CEDAW/C/OP.8/PHL/1
( )60بيان ري مقدم من احتاد منظمات أمريكا الالتينية.
(.Chulani Kodikara, “State racism and sexism in post-war Sri Lanka”, Open Democracy, 10 November 2014 )61
( )62يضرب البيان املقدم من البعثة الدائمة اندو ال أمثلة على قلل.
(.Christine Brouwer, “Polygamy Garb Born of Rules” ABC News, April 17, 2008 )63
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 - 74ويرى بع خواء حقنق املرأة أن العديد من األدان الكوى يف العامل كثىا ما تسـتخدم ا حتشـام
وال صــل بــني اجلنســني ــتبعاد املـرأة مــن األمــاكن العامــة( .)64ومــن مث فــإن م ــنم ا حتشــام لــيس م نمــا
ايدا جنسانيا  -بل هن ”احتشام متحيز جنسـانيا“( )65وتـؤدي احلركـات األ ـنلية إىل ت ـاقم هـذا ا جتـاه.
وتضي كل هذه اآلاث على حقنق اإلنسان املك نلـة للمـرأة يف عـامل  -يفـا يف قلـل أجـزاء مـن ميـدان حقـنق
اإلنســان الدوليــة  -يُس ـلّم علــى ــن متزايــد بقناعــد امللــبس ”احملتشــم“ بن ـ ا جمــرد ا ــة هقافيــة .وتُعلّــم
الشا ت يف كثى من األحيان ما جيعل ن يعتقدن أن هذه هي طريقة ا تداء املرأة املالبس دائما.
 - 75وغالب ــا م ــا ت ــرض ه ــذه املالب ــس لت دي ــد أو العن ــف أو التلق ــني العقائ ــدي أو الن ــم .ف ن ــا
ال تــنى الصــاد ة عــن اجمللــس األو وس لافتــاء والبحــنل وكــل أعضــائه مــن الــذكن فيمــا يتعلــق بناجــب
النساء وال تيات املسلمات يف أو و تغرية أو ن:
وم ـ ــن مث فإ ـ ــا بزي ـ ــا تعر ـ ــي انرباع ـ ــا أ ـ ــا ام ـ ـرأة ج ـ ــادة مس ـ ــتقيمة ليس ـ ــت لع ـ ــن و عابث ـ ــة
فال تؤقى  ...حبركة(.)66
 - 76ومن خيالف هذه القناعد من النساء يتعرض للت ديـد لعقـاب مـن الـدول والعنا ـر ال اعلـة مـن
غى الدول يف انت ا للقاننن الدويل يف العديد من السياقات .فالقاننن اإليراين جيرم عدم ا تداء احل ـاب
ويعاقــب عليــه لسـ ن والغرامــة .ويف كــل عــام تتعــرض م ف النســاء مــن اإليرانيــات للتــنبي أو ا عتقــال
أو احملاكمــة علــى هــذه ”اجلرميــة“( .)67وتــنص املــادة  152مــن القــاننن اجلنــائي الســنداين (لعــام )1991
علــى املعاقبــة علــى انت ــا قناعــد اللبــال جللــد وهــي عقنبــة تعرضــت اــا اآل ف مــن النســاء( .)68ويف
كــاننن األول/ديســمو  2016ألقــت الشــرطة الســعندية القــب علــى ام ـرأة بســبب نشــرها ــن ا اــا يف
و ــائل التنا ــل ا جتمــاعي وهــي دون ح ــاب يف أمــاكن عامــة(ّ .)69أمــا يف مــايل ف ــي أهنــاء احــتالل
اجل ــاديني لل ــزء الشــمايل يف عــام  2012أمــر األ ــنلينن النســاء تــداء ح ــاب أ ــند اللــنن ومالبــس
فض اض ــة وإ ف ــإ ن يتعرض ــن لل ل ــد والسـ ـ ن( .)70و ّأم ــا يف اان ــد فتش ــى التق ــا ير إىل وق ــنق حـ ـنادل
تنرـ ــني علـ ــى قيـ ــام جممنعـ ــات احلرا ـ ــة األهليـ ــة أبعمـ ــال ”شـ ــرطة مداب“ مسـ ــت دفة النسـ ــاء وال تيـ ــات
تعمال القنة والعنف ل رض أمن من ا لبا ن(.)71
__________
(Frances Raday, “Modesty disrobed: gendered modesty rules under the monotheistic religions”, in Marie A. )64
Failinger, Elizabeth R. Schiltz and Susan J. Stabile, eds., Feminism, Law and Religion(Farnham, United

.Kingdom, Ashgate Publishing, 2016), pp.283-307
( )65املرج ن سه.
( )66اجمللــس األو وس لافتــاء والبحــنل ال تــنى قــم  6قســم ال تــنى السلســلة قــم  1الـرأي الشــرعي صــنص املســلمات يف
أو و قم .2002 7
(Justice for Iran, “Thirty-five years of forced hijab: the widespread and systematic violation of women’s )67
.rights in Iran”, March 2014
( )68هيــنمن ايــتس ووتــش ”الســندان :جيــب إيقــاف اجللــد وإ ــال قناعــد النظــام العــام :اعتقــال نشــراء حقــنق امل ـرأة وجلــد
النساء يعد انت اكا للحقنق األ ا ية“  15كاننن األول/ديسمو .2010
( )69بيان مقدم من منظمة غى حكنمية ململكة العربية السعندية.
(” )70اإل المينن يف متبكتن يغرنن النساء حب اب أ ند“ فرنسا  24 24أيلنل /بتمو .2012
( )71بيان ري ُمقدم من اجملتم املدين ااندي.
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 - 77وتعتــو بع ـ املالبــس التقييديــة يف بع ـ احلــا ت ثلــة لقناعــة خمتــا ة إل ادة الشخصــية احلــرة
م ادهـا أن هـذا ”ا حتشــام“ تقتضـيه تعــاليم ديـن معــني .وإقا كـان األمـر كــذلل فـإن هــذا خيـا لت ســى
معــني ملعتقــد مــا وهــن مــا يــرو لــه األ ــنلينن بــال هـنادة .ولــئن كــان مــن الناجــب احـرتام حريــة الكبــا يف
ــيما يف و ــائل اإلعــالم
ا ختيــا فقــد يتــأهر بشــدة لبــال املـرأة لتمييــز ضــدها و لدعايــة األ ــنلية
اجلماهىي واصرب .وجيب على الدول أن تك ل محاية النساء من هذا الننق من اإلكراه.
 - 78فاملعتقــدات املتعلقــة ألمــر بتغريــة اجلســد قــد يكــنن اــا ماث علــى املـرأة الــس تغرــي جســدها
علــى هــذا النحــن .فــالبع يــرى فــي ن عــدم ا نتمــاء إىل ــاعت ن العرقيــة أو الدينيــة أو عــدم التعبــى عــن
معتق ــداهتن الديني ــة عل ــى النح ــن ال ــذي تقتض ــيه ت سـ ـىات معين ــة وم ــن مث ميك ــن أن يص ــن ن عل ــى أ ــن
مؤمنــات ”ضــعي ات اإلميــان“ أو يُعتِــون ”جالبــات للخــزي“ .ويف بيئــات معينــة قــد ترتتــب علــى قلــل
طائ ة من العناقب من ا الت ديد والعنف والقتل.
 - 79وميثــل كثــى مــن القناعــد األ ـنلية أو املتررفــة للبــال النســاء عمليــة تغيــى جــذ ي ح اظــا علــى
التقاليد .وبع أكثر املالبس تقييـدا الـس يـرو اـا األ ـنلينن يف النقـت احلـايل متثـل هـي ن سـ ا تعـدا علـى
النض ـ الثقــايف ال ـراهن الســابق النجــند .و تكــنن هــذه املالبــس يف بع ـ األحيــان هــي مالبــس الشــعنب
األ لية أو األةاء التقليدية .فعلى بيل املثال يف غرب أفريقيا حيث ترتدي النسـاء ةي البنبـن امللـنن حبكـم
التقاليد فاأل نلينن يسعنن إىل فرض احل اب والنقاب اللذين كثىا ما يكنانن أبلنان داكنة.
 - 80والنســاء الالئــي يغرــني أجســادهن يُلمــن عــن الســياق السيا ــي األو ـ نراقــا وقــد تعرضــن
هــن أن س ـ ن للتمييــز والعنــف يف الســننات األخــىة وخا ـةع مــن أقصــى اليمــني واملترــرفني العنص ـريني يف
الغــرب وهــي مســألة تثــى لــغ قلــق املقــر ة اصا ــة كــذلل وتترلــب اهتمامــا عــاجال( .)72ومــن املمكــن
الــدفاق عــن حقــنق اإلنســان األ ا ــية ملــن تتح ــأ مــن أجــل محايــة أن س ـ ن مــن العنــف والتمييــز م ـ
انتق ــاد إع ــادة تشـ ــكيل الثقاف ــة الـ ــس ت ــرو بـ ــال ه ـ ـنادة لتغري ــة امل ـ ـرأة .وعندئ ــذ فقـ ــط ويف العدي ــد مـ ــن
السياقات تتمكن املرأة حقا من اختيا طريقة ملبس ا اختيا ا هقافيا حرا.

ايك  -اهلجمات و م اآلخرين اسس ادا إىل ”اخسالفاك“ املسصور أو املفرتض
 - 81ش ـ ـ دت ا عتـ ــداءات املتشـ ــددة واملتررفـ ــة علـ ــى األقليـ ــات ومن ـ ــا نسـ ــاء األقليـ ــات ومناقع ـ ــا
و ا اهتا الثقافية انتشا ا وا النراق يف ي أ ـاء العـامل يفـا في ـا اا مـات املنج ـة ضـد اانـدول يف
بــنغالديش واملســيحيني األقبــا يف مصــر .وت ـرتاو شــدة هــذه احل ـنادل مــن خرــاب الكراهيــة إىل اإل دة
اجلماعية .واذه اا مات ماث خا ة على النساء الال غالبا ما يُنظر إلي ن على أ ـن مـنة لألقليـات.
ف ــي اان ــد ومـ ـ ظ ــن األ ــنلية ااندو ــية تن ــف األقلي ــة املس ــلمة عل ــى ــن متزاي ــد أب ــا ”حت ــت
احلص ــا … يف مناج ــة إع ــادة ــياغة الرأي ــة الثقافي ــة ال ــس تس ــعى إىل ن ــزق الش ــرعية ع ــن ات خي ــا الغ ــين
ونظام ا الغذائي التقليـدي و ـبل كسـب ةق ـا“ ـا جيعـل النسـاء أكثـر ضـع ا مـن غـىهن( .)73وتـؤدي
الق ـ ـنانني ال ـ ــس تعام ـ ــل األقلي ـ ــات معامل ـ ــة خمتل ـ ــة فيم ـ ــا يتص ـ ــل يفما ـ ــاهتا الثقافي ـ ــة إىل إجي ـ ــاد بيئ ـ ــة تيّس ـ ــر
__________
( )72انظر على بيل املثال البيان املقدم من مركز حقنق اإلنسان جبامعة مينيسنات.
( )73بيان ري ُمقدم من اجملتم املدين ااندي.
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ا عتــداءات .فعلــى ــبيل املثــال يف ميامنــا تشــرت الق ـنانني حصــنل مســلمي الروهن يــا علــى إقن مــن
احلكنمة قبل الزوا (.)74
 - 82وش ـ دت الــن ات املتحــدة األمريكيــة منــذ ا نتخــا ت الرع ــية لعــام  2016ا ت اعــا كب ـىا يف
اصرــاب امل عــم لكراهيــة والعنــف بــداف الكراهيــة اللــذين يســت دفان أشخا ــا مــن م النســاء يفــن فــي ن
امل اجرات ونساء األقليات( .)75وكثىا ما اختذ مرتكبـن تلـل األحـدال مـن الـرئيس أو خرابـه مرجعـا اـم.
ويف  26أا /ماين  2017ا متررف من أقصى اليمني يف بن تالند بن ية أو يغـنن رـاب كراهيـة
مست دفا شابتني مسلمتني كانتا ترتدان احل اب مث قِـتِل شابني من املا ة جاءا للدفاق عن ما(.)76
 - 83وأعربــت ابرــة احملــامني ا ـرتاليني املنا ـرين حلقــنق اإلنســان عــن قلق ــا إةاء ”تعمــيم األفكــا
األ ــنلية واملتررف ــة يف اصر ــاب الع ــام ا ـرتايل“ إىل جان ــب ”تص ــاعد يف التر ــرف الق ــنمي الش ــعبني“
الذي يؤدي يف أي ا إىل او ت لـ ”إض اء الشرعية  ...على فرض ’الثقافـة ا ـرتالية األ ـلية‘ علـى
يما قوات اصل يات العرقية املختل ة(.)77
النساء“
 - 84وتســعى اجلماعــات املتشــددة واملتررفــة يف كثــى مــن األحيــان إىل من ـ ا خــتال بــني النــال.
فعلى بيل املثال أفادت التقا ير ا تعانة اجلماعات األ نلية مـن السـي بعصـا ت مـن الرجـال امللثمـني
من أجل إيقاف الزجيات املختلرة لقنة( . )78ويف ااند ا تُخدم ا دعـاء الكـاقب أبن الرجـال املسـلمني
يشاكنن فيما يسـمى ب ـ ”ج ـاد احلـب“ لن ـم العالقـات احلميمـة والـزوا بـني هندو ـات ومسـلمني أبنـه
يف إطا مؤامرة لتحنيل ااندو يات إىل اإل الم وإلجناب ق ية مسلمة(.)79
 - 85و تـزال النســاء الــال يُعتِــون مثليــات هــدفا لالعتــداءات يفــا يف قلــل اعتــداءات القــنميني املترـرفني
األمــر الــذي حيــرم ن مــن العديــد مــن حقــنق اإلنســان يفــا في ــا احلــق يف املشــاكة يف احليــاة الثقافيــة دون متييــز
(انظر ال قرة  22من النهيقة  A/HRC/29/23وال قرتني  27و  28من النهيقة .)80()CRC/C/IRQ/CO/2-4
 - 86ويوة العنف الذي ميا ل ضد األشخاص على أ ال مـيل م اجلنسـي الرـاب عـو الـنطين ألشـكال
األ ـنلية والترــرف .فعلــى ــبيل املثــال أفــادت التقــا ير أن قــادة أ ـنليني مســيحيني مــن الــن ات املتحــدة
دعمنا خمررا مناهضا للمثليني واملثليات يف اصا يفا يف قلل أوغندا من خالل اصرب والتمنيل(.)81
__________
( )74بيان مقدم من مركز م يا واحمليط ااادي للمنا د والبحنل املتعلقة ملرأة.
( )75بيان مقدم من مركز حقنق اإلنسان جبامعة مينيسنات.
(Amy B Wang, “Final act of bravery’: men who were fatally stabbed trying to stop anti-Muslim rants identified”, )76
.Washington Post, 27 May 2017
( )77بيان مقدم من ابرة احملامني األ رتاليني املنا رين حلقنق اإلنسان.
(Sukhwant Dhaliwal, “Resurgent Sikh fundamentalism in the UK: time to act?”, Open Democracy, 18 )78
.October 2016
( )79بي ـ ـ ــان ـ ـ ــري ُمقدم ـ ـ ــة م ـ ـ ــن اجملتم ـ ـ ـ امل ـ ـ ــدين اان ـ ـ ــدي .وانظ ـ ـ ــر أيض ـ ـ ــاHigh Court of Kerala, Asokan K.M. v. The :
.Superintendent of Police, WP(Crl.) No. 297 of 2016, Judgment of 24 May 2017
( )80تقد املقر ة اصا ة الرأي الذي تت م التعبى عنه يف البيـان املقـدم مـن اجلزائـر وم ـاده أن امليـل اجلنسـي مسـألة ينربـق علي ـا
ا تقالل الذا واحلرية الشخصية .بيان مقدم من اجلزائر وةا ة الشؤون الدينية واألوقاف.
(.Jeffrey Gettleman, “Americans’ role seen in Uganda anti-gay push”, New York Times, 3 January 2010 )81
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 - 87ومــن الشــائ أن يســعى األ ــنلينن واملتررفــنن إىل إلغــاء أي تعبــى إجيــاس عــن املناضــي املتصــلة
مليل اجلنسي واألقليات اجلنسية واإلقرا ا .فالتشري يف  17بلـدا علـى األقـل حيظـر ـراحة ”الـرتويج“
للميــل اجلنســي( .)82وهــذا القم ـ يعــنق تبــادل املعلنمــات عــن احلقــنق الثقافيــة اصا ــة ملثليــات واملثليــني
ومزدوجـ ــي امليـ ــل اجلنسـ ــي ومغـ ــايري اانيـ ــة اجلنسـ ــانية .ويف بع ـ ـ احلـ ــا ت ج ـ ـرأت مثـ ــل هـ ــذه الق ـ ـنانني
األ ــنليني علــى ا تكــاب العنــف ضــد املشــاكني يف هــذه املنا ــبات .وتُ يــد تقــا ير مــدافعني عــن حقــنق
اإلنس ــان يف و ــيا أن ــه من ــذ ــن الق ــاننن ال ــذي حيظ ــر ”الدعاي ــة للعالق ــات اجلنس ــية غ ــى التقليدي ــة ب ــني
القصر“ ”فتقريبا أي عمل لمي عام يتعلـق حبقـنق املثليـات واملثليـني ومزدوجـي امليـل اجلنسـي ومغـايري
اانية اجلنسانية يكنن مصحن أبعمال عنف يرتكب ـا معا ضـنن دون أي د منا ـب مـن الشـرطة“(.)83
وقــد حتــر أ ــنلينن متننعــنن ــن إلغــاء منا ــبات هقافيــة اــم لقــنة ومن ــا عــروض أةاء تشــا في ــا
مغ ــايرات ااني ــة اجلنس ــانية وم رج ــاانت ع ــن املس ــاواة ومنا ــبات اعتـ ـزاة وأام إلحي ــاء ال ــذكرى من ــا
منا ــبات ُعقـ دـدت يف مــاليزا وأوكرانيــا( .)84وتعــرب املقــر ة اصا ــة عــن ــرو ها إةاء متكــن اصبــى املســتقل
املع ــين حلماي ــة م ــن العن ــف والتميي ــز الق ــائمني عل ــى أ ــال املي ــل اجلنس ــي وااني ــة اجلنس ــانية م ــن منا ــلة
التحقيق يف هذه القضاا.

دال  -احلق ن السع يك
 - 88يست دف األ نلينن واملتررفنن يف كل مكان التعليم بررق خمتل ة يف اولة مـن م ل ـرض أاهـم
للعامل .ويف بع األماكن يشننن ه مات ألمحاض على التلميذات .وحياولنن يف أماكن أخـرى فـرض
ال صــل بــني اجلنســني يف املــدا ل أو إقصــاء النســاء وال تيــات كليــا  .ويف مناق ـ أخــرى يســعنن إىل تغيــى
مضمنن التعليم مثل حذف التثقيف اجلنسي من املناهج الد ا ية .
 - 89ويف إندونيســيا يف إطــا مــا و ــف أبنــه منــام أ ــنيل مت ــاقم يــؤهر علــى حقــنق اإلنســان علــى
نراق وا أمرت جب ة اجل اد اإل المي مد ة إ المية داخليـة فريـدة مـن ننع ـا هـي مد ـة ال ـتح
اإل المية الداخلية وتديرها نسـاء وا ا (مغـايرات اانيـة اجلنسـانية) صـدمت ن أبن تتنقـف عـن العمـل يف
ش ـ ــبا /فواير  .2016وت ي ـ ــد التق ـ ــا ير أبن الش ـ ــرطة مل حت ـ ــم امل ـ ــدا ل ويف مقا /م ـ ــا ل  2016أغلقت ـ ــا
السلرات احمللية(.)85
 - 90واجل ند اإلجيابية الس يبذاا البع يف احلكنمـة لتعزيـز محايـة حقـنق اإلنسـان املك نلـة للمـرأة يف
املــدا ل واملنــاهج حتبر ــا يف كثــى مــن األحيــان اجل ــند األ ــنلية املتضــافرة .فعلــى ــبيل املثــال قنبلــت

__________
( )82بي ــان مق ــدم م ــن الرابر ــة الدولي ــة للمثلي ــات واملثلي ــني ومزدوج ــي املي ــل اجلنس ــي ومغ ــايري اجل ــنس وح ــاملي ـ ـ ات اجلنس ــني
وا ئتالف الدويل جملتمعات قنل قز احمللية.
(LGBT organization “Coming Out”, Transgender Legal Defense Project and the Russian LGBT Network, )83
“Implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights in the Russian Federation:
sexual orientation and gender identity issues” alternative report submitted to the Human Rights Committee,

.on its 111th session, Geneva, July 2014, p. 4
( )84بي ــان مق ــدم م ــن الرابر ــة الدولي ــة للمثلي ــات واملثلي ــني ومزدوج ــي املي ــل اجلنس ــي ومغ ــايري اجل ــنس وح ــاملي ـ ـ ات اجلنس ــني
وا ئتالف الدويل جملتمعات قنل قز احمللية.
( )85بي ــان مق ــدم م ــن الرابر ــة الدولي ــة للمثلي ــات واملثلي ــني ومزدوج ــي املي ــل اجلنس ــي ومغ ــايري اجل ــنس وح ــاملي ـ ـ ات اجلنس ــني
وا ئتالف الدويل جملتمعات قنل قز احمللية.
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اجل ند الس بذلت ا وةا ة التعليم يف بىو يف عام  2016إلد ا ج حقـنق اإلنسـان لتعبئـة مـن اعـات
أ ـنلية مسـيحية وأحـزاب افظـة( .)86وتعـا ض تلــل اجلماعـات تركيــز املـن ج الد ا ـي علــى املسـاواة بــني
اجلنســني وعــدم التمييــز علــى أ ــال امليــل اجلنســي .وت يــد التقــا ير أن أحــد القساو ــة املشــاكني يف قلــل
دعا إىل قتل املثليات .ويف اية املراف ُغ ّى املن ج الد ا ي.

 - 91وتعزيــز التعلــيم غــى املتحيــز ضــد امل ـرأة والــدفاق عنــه وفقــا للمعــايى الدوليــة وكــذلل عــدم التمييــز
واملساواة الكاملة للنساء وال تيات يف جمال التعليم من بـني أهـم التـدابى الـس ميكـن أن تتخـذها احلكنمـات
ازمية األ نلية والتررف.
 - 92ويســاو املقــر ة اصا ــة قلــق لــغ إةاء التزايــد يف العديــد مــن الســياقات يف املــدا ل الــس يــديرها
أ ـنلينن والـس كثـىا مـا تكــنن نلـة متـنيال أجنبيـا وتعـزة القنالــب النمريـة اجلنسـانية ويف بعـ احلــا ت
جتعل العنف ضد املرأة أمرا طبيعيا ومتا ل ال صل بني اجلنسني.
 - 93وكثـ ـىا م ــا تس ــت دف احلرك ــات األ ــنلية مث ــل بنك ــن حـ ـرام املؤ س ــات التعليمي ــة والرالب ــات يف
ني ــىا و يش ــكل اختر ــاف  276تلمي ــذة م ــن ن يف نيس ــان/أبريل ( 2014ومل يُرل ــق ـ ـرا العدي ــد
مــن ن بعــد) إ أحــد األمثلــة املروعــة علــى قلــل .وتســت دف اجلماعــات األ ــنلية املســلحة يف أفغانســتان
و كستان مدا ل ال تيات على نراق وا .
 - 94و ــا يشـ د علــى عــدم مســاءلة مـرتكيب العنــف األ ــنيل واملترــرف ضــد املـرأة أنــه حــف يف حادهــة
ةة هي إطالق النـا علـى مـا ين ـ زاي الباكسـتانية احلـائزة علـى جـائزة ننبـل الـس أعلنـت الرالبـان
ي  8من أ ل  10مشتبه في م وأخلي بيل م بعـد اكمـة ـرية( .)87واملسـاءلة
املسؤولية عن ا علنا بُدر ِ
يف ي حا ت العنف األ نيل واملتررف ضد املرأة يفـا يف قلـل مـا ُميـا ل ضـدها وهـي متـا ل حقنق ـا
الثقافية جيب أن تكنن أولنية من األولنات.

رابعا  -االسس سااات والسوصيات
ألف  -االسس سااات
 - 95بعززد وجززوم ز س ،داوززط ن ززبا ف اير  ٢٠١٧و ززم يززرياب ن ابكسززسان أود حبيززاة
 ٧٠خصا كانوا يشاركون ن عا ر صوفية تواات الراقصة يما كرماين إىل املوقع لسقدمي وزرض
ل س ان احمل ي و م الرغك مما حيف جلي من خماطر أم يزة مزن أاز توايز ،رسزالة أمز ( .)88وجيز
و ززم اجملسمززع الززدويل أن يبززدق القززدر نفس ز ،مززن الشززجاوة الززذق أبدتزز ،ت ززي امل زرأة .إن وززذا انقززوس
خطزر يزدإل لزمان زا .فز حن نوااز ،موازة كراويززة نسزاء وامليزة اارفزة مسعزددة االجتاوزات تواز و ي ززا
ال ززرد و يا ززا ردا و ززااال و ززم الص ززعيد الع ززاملي .وو ي ززا أن نس ززسجي لسح ززذير املدافع ززة و ززن حق ززوإل
اانسان البول دية ابولي ا فافجيمجيي اليت ددت و م يرورة السضامن العامليق ”ففزي أق ب زد ال
__________
( )86بيان مقدم من مركز تعزيز احلقنق اجلنسية واإلجنابية والدفاق عن ا.
(.“Eight out of 10 Malala suspects ‘secretly acquitted’”, BBC News 5 June 2015 )87
(act of terrorism, performs at Lal Shahbaz Qalandar’s shrine”, Dawn News, )88
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تُزَززال احلقززوإل دون مقاب ز  .ب ز جي ز  ...أن نواص ز السوويززة  ...ززا مي ززن انسزاوزز ،م ززا“( .)89وو ززم
الدول وامل ظمات الدولية واجملسمع املدين أن حتسشد لويزع اسزرتاتيجيات زام ة حلقزوإل اانسزان مزن
أا الدفاع ون احلقوإل الثقافية امل فولة ل مرأة يد األصولية والسطرف وفقا ل معايري الدولية.
 - 96ومتث ز األيززديولوايات األص ززولية واملسطرفززة خطز زرا و ززم حقززوإل اانس ززان امل فولززة ل مززرأة
وال سززيما احلقززوإل الثقافيززة .وجي ز و ززم الززدول أال تقروززا أو أن تس ززارل هلززا وززن حقززوإل امل زرأة .ومتث ز
احلقوإل الثقافية امل فولة ل مزرأة الزيت مزن املفازوم أهنزا مدجمزة ابل امز داخز نظزام حقزوإل اانسزان
ثِقال ابلغ الضرورة ن مواااة ثِق األصولية والسطرف؛ إج إهنا تدوو إىل حرية املرأة ن تقرير املصزري
مع احرتام ت وواا الثقان والعاملية واملساواة.

ابء  -السوصيات
 - 97مزن أاز السصزدق بفعاليزة ليصززولية والسطزرف وم زع مزا يسززفران و ز ،مزن انسااكزات حلقززوإل
اانسان امل فولة ل مرأة وخاصزة احلقزوإل الثقافيزة ومعاقبزة مرت بيازا وويزع حزد هلزا ولضزمان متسزع
ا ملرأة ابملساواة ن احلقوإل الثقافية توصي املقررة اخلاصة اجملسمع الدويل ا ي يق
(أ)

تعزيز ثقافة املساواة ب اجل س وصون كرامة املرأة؛

(ب) فاززك األصززولية والسطززرف ابوسباراززا مززن املسززا املسع قززة حبقززوإل اانسززان الززيت مززن
الضرورق السصدق هلما ابتباع هن قا ك و م حقوإل اانسان؛
( ) إدراك اايديولوايات املسطرفة واألصولية الزيت تزرول ل مواقزف السمييزيزة جتزاأ املزرأة
وم افحساا وفقا ل قانون الدويل جق الص ة؛
دراسة كيفية جتذر األصزولية والسطزرف وأسزبا ما والسصزدق ليسزبار اجلذريزة هلمزا
(د)
بطرإل م اا إومال احلقوإل االقسصادية واالاسماوية والثقافية 
(هـ) وي ززع إط ززار ززام ل قض ززااي اجل س ززانية للقز زرار ابا ززارات السحذيري ززة ليص ززولية
حبيززي يقززر لن ت ززي السعب زريات الثقافيززة وال سززيما ت ززي املرتبطززة ابمل زرأة غالبززا مززا ت ززون ب ز أوا ز
الغاايت؛ واختاج إاراءات وقا ية وفقا ل معايري الدولية من أا وقف تصاود ت ي احلركات؛
(و)

دوك املبادرات اليت تؤكد احلقوإل الثقافية امل فولة ل مرأة.

 - 98توصي املقررة اخلاصة الدول ا ي يق
اح زرتام احلقززوإل الثقافيززة امل فولززة ل م زرأة و:ايساززا وإوماهلززا ززا ن جلززي احلززق ن
(أ)
حرية السعبري الفين واحلق ن املشاركة ن احلياة الثقافية من دون متييز؛
(ب) إق زرار تعزيززز الثقافززة واحلقززوإل الثقافيززة واحرتاماززا والسشززديد و ززم جلززي مززع تززوفري
السموي ز ال ززان ززا فياززا احلقززوإل الثقافيززة املسسززاوية ل م زرأة بوصززفاا مززن اجلوان ز الر يسززية ن أيززة
اسرتاتيجية ملواااة األصولية والسطرف؛
( )

السأكيد جمددا و م واملية حقوإل اانسان وودم تقويض وذا املبدأ؛

__________
(.Paulina Wawrzynczyk, “No battle is ever won for good”, Feminist Dissent, No.2 (2017), pp.189-192 )89
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(د)

تعزيز املساواة ل جميع وفقا ل معايري الدولية؛

(هـ) س ززح كز ز السحفظ ززات ال ززيت م ززن ززأهنا تق ززويض مب ززدأق العاملي ززة واملس ززاواة و ززم
معاودات حقوإل اانسان وخباصة اتفاقية القضاء و م مجيع أ ال السمييز يد املرأة؛
(و) السصرف وفقا ملعزايري الع ايزة الواابزة مزن أاز يزمان املالحقزة القضزا ية ل ع اصزر
الفاو ة من غري الدول واملسورطة ن انسااكات احلقوإل الثقافية امل فولة ل مرأة مزن م ط قزات أصزولية
ومسطرفة ومعاقبة وذأ الع اصر وفقا ل قواود الدولية؛
(ة) م ع انسااكات احلقوإل الثقافية امل فولة ل مرأة بسب م اا حظزر متويز اجلماوزات
األصولية واملسطرفة وفقا ل معايري الدولية؛
( ) إدانززة ك ز أومززال الع ززف جات الززدوافع املسطرفززة واألصززولية الززيت تقززوض احلقززوإل
الثقافية امل فولة ل مرأة وااورار ون السضامن مع الضحااي من ال ساء؛
( ) يزززمان إم انيزززة حصزززول مجيز ززع ال س ز زاء مز ززن يز ززحااي االنسااك ززات جات الز ززدوافع
األص ززولية أو املسطرف ززة ززا ن جل ززي م ززا يق ززع م ا ززا ن جم ززال احلق ززوإل الثقافي ززة و ززم م ززا ي ف ززي م ززن
االنسصاف واجل والسعويض؛
(ي) ويز ززع خطز ززل وم ز ز ابلسشز ززاور مز ززع املز ززدافعات وز ززن حقز ززوإل اانسز ززان والف ز ززات
املسضررة حلماية ال ساء ن فزيان امل سميزات إىل األق يزات الدي يزة والعرقيزة واجل سزية مزن السطزرف
واألصولية؛ وت فيذ سياسات وم واا و زدما ت زون وزذأ اجملمووزات وزدفا ل ساديزدات أو أومزال
الع ف جات الدوافع األصولية واملسشددة؛
( ) يمان م اب ال جوء ل ساء الاليت يسعريزن خلطزر الع زف واالوسزداء مزن األصزولي
واملسطززرف نسيجززة ألمززور م اززا ممارسززة حقززوقان الثقافيززة ووززدم إوززادحن إىل سززياقات يصززبحن فياززا
معريززات ل خطززر وتززوفري احلمايززة ال ام ززة هلززن مززن خمززاطر م اززا اهلجمززات الززيت تُشززن بززدافع كراويززة
األاان و د واودون ن الب دان املسسقب ة هلن؛
(ل) اختاج ك السدابري الالرمة الحرتام ويمان حقوإل اانسزان اخلاصزة ابملزدافعات وزن
حق ززوإل اانس ززان ال ززاليت يسص ززدين ليص ززولية والسط ززرف بط ززرإل م ا ززا السحقي ززق ن مجي ززع السادي ززدات
واهلجمات يدون وتقدمي اجل اة ل قضاء وتوفري احلماية ابالتفاإل مع املسضررين؛
إرالززة العقبززات القا مززة أمززام سززري وم ز اجملسمززع املززدين املسمسززع ابالسززسقاللية والززذق
(م)
يعزر حقوإل اانسان وفقا ل معايري الدولية؛
(ن) إ زراك املززدافعات وززن حقززوإل اانسززان مززن جوات اخل ز ة جات الص ز ة ن مجيززع
امل اقشات اليت تدور حزول الز ام والسياسزة املسع قزة افحزة األصزولية والسطزرف زا ن جلزي مزا
يدور م اا ن املؤمترات الدولية واملفاويات؛
(ل)
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(ق) كفالة الفص ب الدين والدولة ويزمان احلريزة الدي يزة و:ايزة جلزي زا ن جلزي
حق املرأة ن ااميان وودم ااميان وتغيري العقيدة؛
(ف) احرتام احلزق ن السع زيك ويزمان ،ل جميزع دون متييزز وفقزا ل معزايري الدوليزة؛ ووزذا
يعززين إجيززاد نظززام تع ززيك مدرسززي ح ززومي و مززاين يطبززق م اجزا تع يميزا غززري مسحيززز يززد املزرأة ويعزززر
ثقافة املساواة ب اجل س ومت املرأة؛
(ص) اختززاج خطززوات واا ززة حلمايززة املززدارس ززا ن جلززي مززدارس الفسيززات والطززالر
واملع م املعري ل خطر؛
(ق) يززمان أال تززرول املززدارس وامل ززاو وال س ز الدراسززية لليززديولوايات األصززولية
أو املسطرفة أو ل سمييز أو ل ع ف يد املرأة؛
( ) العم بفعاليزة و زم م افحزة األصزولية والسطزرف مزع االمس زاع وزن انسازاك حقزوإل
اانسان أو القانون الدويل ن أث اء جلي.
 - 99وتوصي املقررة اخلاصة اجملسمع املدين واخل اء املع ي

ا ي يق

توثيق دور اايديولواية األصولية واملسطرفة ن انسااكات حقزوإل اانسزان امل فولزة
(أ)
ل م زرأة و ززم يززد الع اصززر الفاو ززة السابعززة ل ززدول وغززري السابعززة هلززا وحشززد اجلاززود يززد االنسااكززات
وكذلي اايديولوايات اليت تؤدق إلياا؛
(ب)
تقويض وم ان؛
( )

دوزك املزدافعات وزن حقزوإل اانسززان الزاليت ي زافحن األصزولية والسطزرف وجت ز
رفض الشراكة مع األصولي املسطرف أو تبييض صفحساك؛

(د) وززرض احلززاالت املسع قززة ابنسااكززات األصززولي واملسطززرف و ززم وي ززات املعاوززدات
ن إطار إاراءات الش او جات الص ة.
 - 100وتوصي املقررة اخلاصة وي ات املعاودات جات الص ة السابعة ليمك املسحدة ا ي يق
اوسماد تع يقات وامزة بشزأن أثزر األصزولية والسطزرف و زم حقزوإل اانسزان زا ن
(أ)
جلي أثراا و م املرأة؛
(ب) معاجلة أثر خمس ف أ ال األصولية والسطرف و م حقوإل اانسان امل فولة ل مرأة
معاجلة م اجية مىت كان جلي م اسبا.
 - 101وتوصي املقررة اخلاصة األمك املسحدة واهلي ات احل ومية الدولية األخر

ا ي يق

ت ظززيك ااسمززاع ل خ ز اء الززدولي بشززأن أثززر األصززولية والسطززرف ن مجيززع امل ززاطق
(أ)
و م حقوإل اانسان ا ن جلي أثراا و م حقوإل اانسان امل فولة ل مرأة؛
املسا
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(ب) ي ززمان مش ززاركة ممث ز ز و ززن امل ظم ززات ال س ززا ية م ززن أص ززحار اخلز ز ة ن و ززذأ
ن مجيع االاسماوات الدولية جات الص ة؛
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( ) ويززع خطززة وم ز تشززم القضززااي اجل سززانية ك اززا ابلسعززاون مززع اجملسمززع املززدين الفززين
وامل ز ززدافعات و ز ززن حق ز ززوإل اانس ز ززان م ز ززن أاز ز ز ي ز ززمان س ز ززالمة الف ز ززاانت املعري ز ززات ل خط ز ززر م ز ززن
األصولي املسطرف ؛
ويززع جممووززة مززن املبززاده السوايايززة مل افحززة األصززولية والسطززرف بفعاليززة ززا ن
(د)
جلي أثروا و م حقوإل اانسان امل فولة ل مرأة وفقا ل قانون الدويل .
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