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  ورقة بحثية

 ندوة حقوق اإلنسانل مقدمة

"الحق في حماية األسرة في سياق حقوق اإلنسان"  

م٢٠١٩مايو  ٤- ٢أنقرة 
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ر ةم  
  

لمجلس ا«للـ تأسیس من تالهاوما م، ١٩٤٥هیئة األمم المتحدة عام  تمنذ تأسس

 »لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان«و »لجنة مركز المرأة«و »االقتصادي واالجتماعي

بدأ إصدار سلسلة من االتفاقیات والمعاهدات الدولیة، ضمن ما یعرف  م،١٩٤٦عام في 

وأشهر تلك  ".International Human Rights Law القانون الدولي لحقوق اإلنسان"بـ

اتفاقیة "القضاء على كافة أشكال التمییز في مجال األسرة والمرأة والطفل هي االتفاقیات 

  ". )١٩٨٩(CRC ، و"اتفاقیة حقوق الطفل ")١٩٧٩( CEDAWضد المرأة سیداو 

لتخرج في االنعقاد، للمرأة، وللسكان، وللتنمیة ثم بدأت سلسلة من المؤتمرات العالمیة 

من قة عالمیة تعمل األمم المتحدة على تسویقها وتطبیقها بشكل كامل. عن كل مؤتمر وثی

 Beijing Platform"منهاج عمل بكین و " ١٩٩٤ -ICPD"برنامج القاهرة للسكان أهمها: 

for Action -األلفیة اإلنمائیة ، و"أهداف"١٩٩٥MDGs- ١"٢٠٠٠.  

 القمة وخرجت ،MDGsتنفیذ األهداف لمتابعة عالمیة ، تم عقد قمة ٢٠١٠وفي عام

 Keepingلأللفیة الوفاء بالوعد: متحدون لتحقیق األهداف اإلنمائیة(بعنوان بوثیقة ختامیة 

the promise: united to achieve the Millennium Development Goalsلتي )، وا

خطة التنمیة لما بعد عام «بالبدء في التفكیر في لألمم المتحدة طالبت األمین العام 

                                                           

عبارة عن ثمانیة أهداف وثماني عشرة غایة، وحدد لكل منها أهدف األلفیة اإلنمائیة:  - ١

من المؤشرات لرصد تنفیذها في مهل محددة. (أ) القضاء على الفقر المدقع والجوع.  اعددً 

 gender equality(ب) تحقیق تعمیم التعلیم االبتدائي (ج) تعزیز المساواة بین الجنسین 

) تحسین women empowermentوتمكین المرأة  . (د) تخفیض معدل وفیات األطفال. (هـ

الصحة النفاسیة. (و) مكافحة فیروس نقص المناعة البشریة والمالریا وغیرهما من 

(انظر:  .األمراض. (ز) كفالة االستدامة البیئیة. (ح) إقامة شراكة عالمیة من أجل التنمیة

دیة واالجتماعیة لغرب آسیا بالمجلس االقتصادي واالجتماعي (إسكوا اللجنة االقتصا

ESCWA ،(Mil lennium Development Goals.(على موقع اإلسكوا االلیكتروني ، 
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  .١لتسریع تقدم األهداف اإلنمائیة لأللفیة ؛»٢٠١٥

، والتي MDGsانتهاء صالحیة األهداف اإلنمائیة لأللفیة وقبل ثالث سنوات من 

 ٢٠ریو+«البرازیل مؤتمر قد في عُ ،لالنتهاء من تطبیقهاكحد أقصى  ٢٠١٥عام تم تحدید 

 Theالمستقبل الذي نریده «خرجت منه وثیقة بعنوان  ،٢٠١٢عام  »للتنمیة المستدامة

Future We Want« . سبعة عشر «اد "بدأت عملیة دولیة شاملة إلعدوفي هذا المؤتمر

، تعتمد على »Sustainable Development Goals SDGsللتنمیة المستدامة  اهدفً 

بحیث یتم التوصل إلى جدول ، ..»MDGsاألهداف اإلنمائیة الثمانیة لأللفیة «

  .٢في مركزه" التنمیة المستدامة، على أن تكون ٢٠١٥أعمال عالمي للتنمیة لفترة ما بعد 

 ٢لیة تفاوض استمرت أكثر من عامین، تم في ، وبعد عم٢٠١٥في عام و 

یتم  »هدًفا جدیًدا للتنمیة المستدامة ١٧«وضع  جدول أعمال یضم  ٢٠١٥أغسطس/آب 

. وتم إدراج أهداف التنمیة المستدامة في وثیقة ٢٠٣٠االنتهاء من تحقیقها بحلول عام 

 Transforming ourللتنمیة المستدامة ٢٠٣٠ختامیة عنوانها (تحویل عالمنا: خطة 

world: the 2030 Agenda for Sustainable Developmen وتم إطالقها رسمی�ا في (

الذي عقد في نیویورك في  UN General Assembly مؤتمر قمة األمم المتحدة

 Sustainable أهداف التنمیة المستدامة السبعة عشرة، لتستكمل ٢٠١٥سبتمبر/أیلول 

Development Goals حیث ٣.من األهداف اإلنمائیة لأللفیة طبیقهتیتم م الجدیدة ما ل

المنشود من هذه األهداف والغایات هو مواصلة : "ما یلي نصت دیباجتها على

نجاز ما لم یتحقق في إطارها"  .٤مسیرة األهداف اإلنمائیة لأللفیة وٕا

 Commission on the Status of Womenوَتعَتِبر لجنة مركز المرأة باألمم المتحدة 

CSW  القاهرة للسكان«و » بكین«فرصة جدیدة الستكمال ما فشلت وثیقتي  الخطةتلك «

                                                           

1- Millennium Development Goals and post-2015 Development Agenda, ECOSOC. 

2- Millennium Development Goals and post-2015 Development Agenda, ECOSOC. 

3  - UN WOMEN, The 2030 Agenda for Sustainable Development. 

، الجمعیة A/RES/70/1، ٢٠٣٠تحویل عالمنا: خطة التنمیة المستدامة لعام  األمم المتحدة، - ٤

 ، الدیباجة.٢٠١٥العامة، األمم المتحدة، سبتمبر 
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وهذا ما ، »Gender equalityمساواة الجندر « لمنظومةفي القیام به من تطبیق كامل 

ا بعد مرور عشرین عامً لجنة مركز المرأة الذي أعدته  ،)٢٠تقریر مؤتمر (بكین+ورد في 

عاًما على انعقاد  ٢٠: "بعد مضي ما یلي على على صدور وثیقة بكین، حیث نص

المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة لم یحقق أي بلد المساواة للنساء والفتیات وتمكینهن"، 

ومن ثمَّ كلف المجلس االقتصادي واالجتماعي لجنة مركز المرأة بـ: "مواصلة تعزیز دورها 

في  gender mainstreaming تعمیم مراعاة المنظور الجنسانيالمحفز من أجل 

المقرر  ،٢٠١٥منظومة األمم المتحدة، بما في ذلك دعًما لتنفیذ خطة التنمیة لما بعد عام 

 ١".٢٠١٥اعتمادها في مؤتمر قمة األمم المتحدة في سبتمبر/أیلول عام 

ه الحكومات بما یلي: "نقر بأنه بعد فیتعهدت  إعالن سیاسيكما صدر عن المؤتمر 

اًما على انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، لم یحقق أي بلد مضي عشرین ع

بتغییر المعاییر التمییزیة والقوالب  ..بالكامل المساواة للنساء والفتیات وتمكینهن.. ونتعهد 

على مواجهة التحدیات الحاسمة المتبقیة باتباع نهج ..النمطیة الجنسانیة .. ونشدد 

، من خالل هدف التنمیة المستدامة ..٢٠١٥التنمیة لما بعد عام تحویلي وشامل في خطة 

وتمكین جمیع النساء  gender equalityالمتعلق بالمساواة بین الجنسین 

.. ونهیب بهیئة األمم المتحدة للمرأة  empowering all women and girlsوالفتیات

)UN WOMENامل والفعال والمعجل ) ومنظومة األمم المتحدة أن تواصال دعم التنفیذ الك

ونلتزم بالسعي إلى بلوغ المساواة .. والمساءلة الحازمة إلعالن بكین .. بواسطة البیانات 

  ٢."٢٠٣٠التامة بین الجنسین وتمكین المرأة بحلول عام 

ما أطلق  ُأخذت على الحكومات التعهدات بتغییر ٢٠في مؤتمر بكین+: التعلیق

بمعنى تغییر األعراف والقیم  ،»ب النمطیة الجنسانیةالمعاییر التمییزیة والقوال«علیه:

                                                           

آذار/مارس  ٢٠-٩و  ٢٠١٤آذار/مارس  ٢١والخمسین، لجنة وضع المرأة، تقریر عن الدورة التاسعة  -١

، تنظیم وأسالیب عمل لجنة وضع المرأة E/2015/27-E/CN.6/2015/10، ٢٠١٥، نیویورك، ٢٠١٥

  .١٧)، ص١٥في المستقبل، بند (

ة، : إعالن سیاسي بمناسبة الذكرى العشرین للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأ٥٩/١المرجع السابق، القرار  -٢

 . ٢٢ص
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، كما تعهدت الحكومات »المساواة الجندریة«والثقافات وٕاحداث تغییرات جذریة لتقبل فكرة 

أهابت  هل التيالوفود الحكومیة الالفت أن . و ٢٠١٥بااللتزام بخطة التنمیة لما بعد عام 

ما  وم بالمساءلة الحازمة لها.. وهو) أن تقUN WOMENبهیئة األمم المتحدة للمرأة (

عاًما منذ توقیع وثیقة  ٢٠على مدار الـیوضح مقدار التغیر الحادث في مواقف الحكومات 

بكین، فبعد أن كانت الدول العربیة واإلسالمیة تعترض بشدة على المساءلة، وتصر على 

  !accountability، أصبحت هي التي تطالب بالمساءلة Follow upاالكتفاء بالمتابعة 

*********  
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  املبحث��ول 
ا  ة ا رت اا  

  

التعرف على ومن ثم وجب المصطلح هو وعاء یملؤه من قام بصك المصطلح، 

وفي السطور التالیة، المعاني والمضامین الفعلیة التي تمثلها المصطلحات لدى واضعیها. 

للتنمیة  ٢٠٣٠التي اشتملت علیها أجندة  تهم المصطلحانورد المضامین الفعلیة أل

 : كما یلي المستدامة، وهي

 Services Sexual الصحة الجنسیة واإلنجابیة خدمات مصطلح -أوالً 

and Reproductive Health:  

من خالل وثیقتي  »خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة«تعرف العالم على مصطلح 

 ٢٠٣٠ خطة« دما صیغتن. وع»١٩٩٥رنامج عمل بكین ب«، و»١٩٩٤القاهرة للسكان «

 »أهداف التنمیة المستدامة«ركزت على نفس المصطلح وأدرجته في  »للتنمیة المستدامة

  كما یلي:التي تمحورت حولها، 

 ) على خدمات رعایة  الجمیعنص على: "ضمان حصول  )٧ - ٣الهدف

تنظیم األسرة  الصحة الجنسیة واإلنجابیة بما في ذلك خدمات ومعلومات

دماج الصحة اإلنجابیة في االستراتیجیات والبرامج  والتوعیة الخاصة به، وٕا

 ؛١"٢٠٣٠الوطنیة بحلول عام 

 ضمان حصول الجمیع على یلي على ما )٦- ٥الهدف (نص كما" :

خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة وعلى الحقوق اإلنجابیة، على النحو المتفق 

منهاج عمل بیكین و المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة لبرنامج عمل اوفقً علیه 

                                                           

 ).٧-٣بق، الهدف (ا، مرجع س٢٠٣٠تحویل عالمنا: خطة التنمیة المستدامة لعام  األمم المتحدة، -١
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 ؛١"والوثائق الختامیة لمؤتمرات استعراضهما

برنامج عمل المؤتمر الدولي «وبناء علیه، نورد فیما یلي التعریف الذي ورد في 

الوثائق الختامیة لمؤتمرات «و »منهاج عمل بیكین«و »للسكان والتنمیة

 »الصحة الجنسیة واإلنجابیة«لمصطلح الفعلیة  لنصل إلى المضامین ؛»استعراضهما

  ، وذلك كما یلي:»للتنمیة المستدامة ٢٠٣٠ خطة«الذي نصت علیه 

  كما یلي» الصحة الجنسیة واإلنجابیة«) ١٩٩٤وثیقة القاهرة للسكان (عرفت :

على التمتع بحیاة جنسیة مرضیة ومأمونة، وقدرتهم  الناس"تعني الصحة اإلنجابیة قدرة 

 منهاج عمل بیكینكرر وقد . ٢إلنجاب، وحریتهم في تقریر اإلنجاب وموعده وتواتره"على ا

  .٣نفس التعریف بالنص )١٩٩٥(

  :دالالت التعریف

وال في ،»تحسین نوعیة الحیاة والعالقة الشخصیة«لیست الخطورة في المطالبة بـ 

شخاص طالما اقتصرت على األ،»توفیر المشورة والرعایة فیما یتعلق باإلنجاب«

تكمن ولكن  كلها أمور مطلوبة الستمرار الحیاة الزوجیة السعیدة.ا، فا شرعیً المتزوجین زواجً 

اعتبارها و » الناس« لكل في مطالبة هاتین الوثیقتین بأن تكون تلك األمور متاحة  الخطورة

». الناس«بغض النظر عن الحالة الزواجیة أو العمریة لهؤالء ،»ا من حقوق اإلنسانحقً «

» خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة«طالبت الوثیقة في كثیر من بنودها بتوفیر  حیث

على ضرورة أن یستمتع  ، والتأكید، بغض النظر عن حالتهم الزواجیةللمراهقین والشباب

  هي: -ا للتعریف السابقوفقً –تتوافر فیها شروط ثالث »عالقات جنسیة«بـ  »كل الناس«

أي یجدون فیها ما ینشدون من المتعة الجنسیة  ،»یةُمْرضِ «أن تكون تلك العالقات   .أ 

  .والرضا، سواء كانت في إطار الزواج الشرعي، أم ال

                                                           

 ).٦-٥المرجع السابق، الهدف ( -١

، الفصل السابع، الحقوق اإلنجابیة م)١٩٩٤األمم المتحدة، تقریر المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة ( -٢

 ).٢ – ٧نجابیة والصحة اإلنجابیة، البند (الحقوق اإل - والصحة اإلنجابیة، ألف

 ).٩٤، البند (م)، إعالن ومنها جعمل بكین١٩٩٥األمم المتحدة،المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة ( -٣
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أي ال ینتج عنها حمل أو انتقال لألمراض »! مأمونة«أن تكون تلك العالقات   .ب 

 .التناسلیة

، وبدون أي تدخل من أي طرف التامة» الحریة«امتالك طرفي العالقة الجنسیة   .ج 

 !!ر اإلنجاب من عدمه، وموعد تكرار ذلك اإلنجابفي تقری آخر،

من متع وملذات خالیة من أي أعباء أو  ءالشاب على ما یشا وبالتالي، إذا حصل

تها، وما یتبعها تدبیر معیش، وتحملمسؤولیة تأسیس أسرة و مسؤولیات، فال حاجة له بالزواج

  جهد في تربیة األطفال وتعلیمهم وتنشئتهم!من 

  صحة الجنسیة واإلنجابیة خدمات ال«أماSexual and Reproductive 

Health Services« فقد عّرفتها ،»الناس«، والتي ُیفرض على الحكومات تقدیمها لكل

  :كما یلي »بیكین«، و»القاهرة للسكان«وثیقتي 

  توجیه االستثمار في على ) ١٩٩٤مؤتمر القاهرة للسكان والتنمیة (وثیقة نصت

 العامة الصحیة الخدماتیة بشكل محدد نحو أمور عدة، من بینها: "تنمیة الموارد البشر 

 الجنسیة الصحیة والرعایة ،األسرة تنظیم خدمات ذلك في بما النوعیة، المرتفعة واإلنجابیة

  .١"النامیة البلدان في المستدامة التنمیة سیاق في االقتصادي النمو تعزیز طریق عن

ل من یرغب في الصحة الجنسیة واإلنجابیة لكعدم وصول خدمات ثم استنكرت الوثیقة 

األفراد غیر " :ما یليممارسة العالقة الجنسیة، خاصة من غیر المتزوجین، فنصت على 

  ٢الذین یرغبون في الحصول على المعلومات والخدمات". االمتزوجین الناشطین جنسیً 

  یر حصول : "كفالة توفما یلي الحكومات علىحثت  فقد )١٩٩٥( وثیقة بیكینأما

وبأسعار  ،المناسبةالخدمات الوقائیة على الصعید العالمي على  واألفراد Couplesاألزواج 

التي تنتقل عن طریق االتصال الجنسي، بما في ذلك فیروس  باألمراضزهیدة فیما یتعلق 

نقص المناعة البشریة/اإلیدز، وذلك من خالل نظام الرعایة الصحیة األولیة. وتوسیع 

                                                           

-٣م)، مرجع سابق، الفصل الثالث، البند ١٩٩٤األمم المتحدة، تقریر المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة ( ١-

 .١٦، ص ١٧

  ).١٣ – ٧، البند (السابقالمرجع  -٢
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، وحیثما أمكن. المشورة وخدمات التشخیص والعالج، الطوعیة والسریة للمرأة نطاق توفیر

، وباألدویة الخاصة النوعیة الرفیعةذات  بالواقیات الذكریةكفالة تزوید الدوائر الصحیة 

  ١.بعالج األمراض التي تنتقل عن طریق االتصال الجنسي"

التثقیفیة والخدمیة ت : "االهتمام بوجه خاص بتلبیة الحاجاما یليعلى نصت  كما

  ٢كیما یتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي من حیاتهم معالجة إیجابیة ومسؤولة". للمراهقین

كذلك نصت بشأن اإلجراءات التي یتوجب على الحكومات والهیئات الدولیة والجهات 

 : "تصمیم برامج محددة للرجالالمانحة والمنظمات غیر الحكومیة القیام بها على ما یلي

السلوك عن كاملة ودقیقة  معلوماتتهدف إلى توفیر  .. المراهقینمن جمیع األعمار وٕالى 

االستخدام الطوعي لوسائل الوقایة ، بما في ذلك الجنسي واإلنجابي المأمون والمسئول

  ٣."الذكریة

: "إعداد معلومات ما یلي نصت علىوفي شأن سبل نشر معلومات التثقیف الجنسي، 

، ووسائط اإلعالم، الحمالت الصحیة العامةها، ونشرها من خالل یسهل الحصول علی

للمعرفة فیما یتعلق بصحتهم، وال سیما المعلومات  ..والنظام التعلیميوالمشورة الموثوقة 

  ٤."بشأن األبعاد الجنسیة واإلنجاب

  :»خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة«مصطلح تعریفات دالالت 

هو مدخل » خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة«ریر المدخل الذي یتم من خالله تم .١

خدمات «في » االستثمار«فاألمم المتحدة توجه الدول النامیة نحو ».التنمیة المستدامة«

القضاء على  نحوأي أنها توجهها »! وسائل تنظیم األسرة«و» الصحة الجنسیة واإلنجابیة

ي هي عماد التنمیة الفعلیة، وذلك تحت ، والتأال وهي الثروة البشریة ..الثروة الحقیقیة لدیها

                                                           

 م)،إعالن ومنهاج عمل بكین، مرجع سابق،١٩٩٥األمم المتحدة، المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة ( -١

 )./م١٠٨بند (

 ).٩٥، بند (المرجع السابق -٢

 )./ل١٠٨، بند (المرجع السابق -٣

  /ه).١٠٧سابق، البند (المرجع ال -٤
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 »! االستثمار في تنمیة الموارد البشریة«و» التنمیة المستدامة«شعار 

خدمات الصحة الجنسیة «على  »األفراد«و »األزواج«التأكید على أن یحصل  .٢

 بشروط ثالث:  »واإلنجابیة

 لضمان المنع التام للحمل. ؛أ. الجودة العالیة

 الفقراء واألغنیاء. ..لضمان استخدامها من قبل الجمیع ؛ب. األسعار الزهیدة

من كل األعمار  كل من یرغب في ممارسة العالقة الجنسیةلضمان إقبال  ؛ج. السرّیة

 على استخدامها وممارسة الزنا في أمان.

 مما یلي:تتكون » خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة«وبناء على ما سبق، فإن  .٣

وطالما أن المرأة ». للمرأة والِسرّیةوالعالج الطوعیة  المشورة وخدمات التشخیص«  .أ 

ألنها ال تحتاج أن تخفي عن زوجها حملها أو مرض » السرّیة«المتزوجة ال تحتاج لـ 

في المجتمعات  ، وبالتحدیدفالمعنیات بالسرّیة هّن الفتیات غیر المتزوجاتأصابها. إذن 

 ئم أخالقیة تستوجب العقوبة.، التي ال زالت تعتبر الزنا والشذوذ جراالمحافظة

تحت مبرر الحمایة ،»فراداأل«لكل ، »الجودة العالیة«ذات» الواقیات الذكریة«توفیر   .ب 

 من األمراض التناسلیة.

للشباب والمراهقین واألطفال، » Sex/ Sexuality Educationالتثقیف الجنسي «  .ج 

 ومن خالله یتم:

الخطورة لمراهقین والشباب، بأن ترسیخ القناعة لدى ممارسي العالقة الجنسیة من ا )١

أثناء الممارسة الجنسیة،  »Condom الواقایات الذكریة« الحقیقیة تكمن في عدم استخدام

 .ولیس في الممارسة نفسها

 .»Condom الواقایات الذكریة«التدریب على كیفیة استخدام  )٢

لكل من ترغب في التخلص من  امتاحً ، حتى یصبح »Abortionاإلجهاض «إباحة  )٣

، حینها یطلق علیه »خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة«ملها، ویتم تقدیمه كخدمة من ح

، وللتشجیع على إباحته قانونا، ُیطلق على اإلجهاض المجرَّم »اإلجهاض اآلمن«مصطلح 

 حق من» «اإلجهاض«وتعتبر األمم المتحدة ». اإلجهاض غیر اآلمن«ا مصطلح قانونً 



١٠ 

  .في الحیاةذاته الجنین  حقتتعامى عن في حین » للمرأة حقوق اإلنسان

أنها إجراءات : أوالً "بالنظر إلى تعریفات الصحة الجنسیة واإلنجابیة نلحظ ما یلي: و

 تؤكد على مبدأ الحریة الجنسیة لجمیع البشر، خاصة المراهقین وعدم ضبطها بأي ضابط.

الحریة؛ إلدراكها حرص المنظمة الدولیة على معالجة اآلثار المترتبة على هذه : اثانیً 

هذه  :اثالثً المخاطر التي تحملها تلك الدعوة ومن ثم سعت للتقلیل من اآلثار السلبیة لها. 

اإلجراءات بما فیها الوقایة من األمراض المنقولة نتیجة لالتصال الجنسي غیر المنضبط 

نظمة مما ینقض إدراجها في مفهوم التنمیة التي تطالب به الم ؛تكلف بالیین الدوالرات

الدولیة، ولو ُأنِفقت في المجاالت الصحیة أو التعلیمیة أو االقتصادیة لكان أولى من 

ما عالقة  ا:رابعً إنفاقها في سبیل الحریة الجنسیة وعالج آثارها السیئة من األمراض. 

الحریة الجنسیة بالتنمیة المستدامة؟ لكنها الثقافة التي تسعى األمم المتحدة لتعمیمها على 

  ١.معات بدعوى تحقیق التنمیة والرفاه"المجت

 على: ٣- ٥الهدف (، في »للتنمیة المستدامة ٢٠٣٠خطة «نصت  وقد (

"القضاء على جمیع الممارسات الضارة من قبیل زواج األطفال والزواج 

) على: "إنهاء عمل األطفال بجمیع أشكاله ٧- ٨الهدف (. كما نص ٢المبكر"

  .٣"٢٠٢٥بحلول عام 

على ما ورد في » للتنمیة المستدامة ٢٠٣٠ خطة«في حین أكدت  دالالت البند:

» خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة«وبیكین، من المطالبة بتقدیم  القاهرة للسكان تيوثیق

تجریم الزواج على ؛ نصت بین ثنایاها »األفراد غیر المتزوجین الناشطین جنسیا«لكافة 

فتح الباب على . ومن ثم ون سن الثامنة عشر، وتجریم العمل لكل من هم دالشرعي المبكر

بهم على یوتدر  ،ر وسائل منع الحمل للشبابیتوفمع السن المبكرة،  في مصراعیه أمام الزنا

یمكن التخلص منه » حمل غیر مرغوب فیه«تامة، ثم إذا حدث » سریة«استخدامها في 

                                                           

، ٢٠١٦/ ٢٧/٣م) وقضایا الجندر: ما هي العالقة؟، ٢٠٣٠ة المستدامة (بسام حسن المسلماني،  التنمی -١

 .٢٠١٩/ ١٨/٤موقع لها أون الین،  تاریخ التصفح: 

 ).٣-٥بق، الهدف (ا، مرجع س٢٠٣٠تحویل عالمنا: خطة التنمیة المستدامة لعام  المتحدة، األمم -٢

 ).٧-٨المرجع السابق، الهدف ( -٣
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باب نحو وجه الشیسهل تالوازع الدیني وٕاذا ضعف ». اإلجهاض اآلمن«عن طریق 

تكوین األسر. وبهذا یتم اقتالع مؤسسة ا عن الزواج و الطریق السهل، وینصرف تدریجیً 

من  (بعد وصفهم باألطفال) ١٨األسرة من جذورها. كما أن منع الشباب تحت سن الـ

العمل یتسبب في التضییق على األسر ذات األعداد الكبیرة، فلن یتمكن الشاب من 

  .ویعتاد على التواكل وعدم تحمل المسؤولیة، ا علیهاویظل عبئً مساعدة أسرته في النفقات، 

بین المراهقین والشباب، سّمت » خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیةأما عن سبل نشر 

الحمالت الصحیة العامة المدارس والنظام التعلیمي،  الوثائق العدید منها، من أهمها:

تلیفزیون، اإلذاعة، مواقع التواصل وسائط اإلعالم (الوالتواصل المباشر مع الناس، 

 لهاتف المحمولاوالتي تعتبر من أخطر الوسائل، لما نراه من تغلغل  ،لخ)إاالجتماعي.. 

  في حیاة الشباب والمراهقین، ومساهمته بشكل مخیف في تشكیل أفكارهم ومعتقداتهم.

  ٢٠٣٠ خطة«ا لـوفقً  »الصحة الجنسیة واإلنجابیة«وال تقتصر تعریفات مصطلح 

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة ومنهاج على ما ورد في » للتنمیة المستدامة

، وهي »الوثائق الختامیة لمؤتمرات استعراضهما«، وٕانما تتسع لتشمل ما ورد في عمل بیكین

المؤتمرات التي كانت تعقد كل خمس سنوات لمتابعة تطبیق وثیقتي بكین والسكان، وأهداف 

  ا، منها ما یلي: إلنمائیة، وبالتالي اشتملت على تعریفات أكثر جرأة وانفتاحً األلفیة ا

  وجود قوانین جنائیة ضد : ٢٠١٤برنامج عمل القاهرة للسكان ما بعد استنكر"

الجنسیة واإلنجابیة، بما في ذلك القوانین التي تجرم العالقات الجنسیة المثلیة  الحقوق

ال الجنس، والمهاجرین غیر الشرعیین، والناس الذین الرضائیة، والزنا، والعمل في مج

یعیشون مع فیروس نقص المناعة البشریة، والوصول إلى المعلومات حول الحیاة 

  ! ١.اآلمن" اإلجهاضالجنسیة، والحصول على خدمات 

على ضرورة حصول أوسع نطاق ممكن من الناس على وسائل ل برنامج العمكما شدد 

عن خدمات  وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ، فضالً منع الحمل، بما في ذلك 

                                                           

، المؤتمر العالمي لحقوق ٢٠١٤مر "برنامج عمل القاهرة للسكان ما بعد تقریر مؤتاألمم المتحدة،  -١

  . ٥، ص ٢٠١٣اإلنسان"، هولندا، یولیو 
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بالتعلیم الجنسي اآلمن. وتم التأكید على ضرورة تزوید المراهقین والشباب  اإلجهاض

  ١.الشامل

ویتضح من تلك البنود التطور الذي طرأ على المصطلحات الواردة في  :دالالتال

  المواثیق الدولیة، كما یلي:

 .»القات الجنسیة المثلیة الرضائیةالع«الشذوذ الجنسي أصبح یطلق علیه   . أ

 .»عمل في مجال الجنسال«الدعارة أصبح یطلق علیها   . ب

القوانین التي تجرم الزنا وبالتالي اعتبار  ،»حقوق إنسان«ثم اعتبار كل تلك الممارسات 

  یتوجب تغییرها! »منتهكة لحقوق اإلنسان«والشذوذ والدعارة واإلجهاض هي قوانین 

  للجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة ٢٢العام (التعلیق وقد اعتبر (

 criminalization of abortionتجریم اإلجهاض «أن:  )٢٠١٦( )CESCR(٢والثقافیة

للحق في التساوي «هو إنكار  »restrictive abortion laws والقوانین المقیدة لإلجهاض

المرأة  منع" :أن. و ٣!»ابیةوعدم التمییز، والحق الكامل في التمتع بالصحة الجنسیة واإلنج

 ٤".یستحق المعاقبة الدولیة انتهاًكاwomen seeking abortion من أن تجهض جنینها 

على الدول إصالح القوانین التي تعرقل ممارسة  یجب" :ما یلي على التعلیقكما نص 

، ضالقوانین التي تجرم اإلجها. ومن األمثلة على ذلك الحق في الصحة الجنسیة واإلنجابیة

واألنشطة الجنسیة التي وعدم الكشف عن فیروس نقص المناعة البشریة، والتعرض والنقل، 

  ٥".تتم بالتراضي بین البالغین (الزنا) أو هویة المتحولین جنسًیا (الشذوذ) أو التعبیر عنها

                                                           

 . (بتصرف)٦المرجع السابق، ص  -١

 هي اللجنة المسؤولة عن متابعة العهد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. -٢

3- United Nations, Economic and Social Council, General Comment No. 22 (2016) on the 

Right to sexual and reproductive health (article 12 of the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights), 4March 2016, E/C.12/GC/22, Para.34.  

4- Ibid, Violations, Para.59. 

5- Ibid, Para.40. 
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عاًما في فرض أجندة األمم المتحدة  ٢٠عبر  ویتضح هنا التطور المخیفالدالالت: 

والشعوب، لدرجة المطالبة الصریحة والجریئة بتغییر القوانین التي تجرم على الحكومات 

، وأن منع اإلجهاض یعدُّ »حقوق لإلنسان«الزنا والشذوذ واإلجهاض، واعتبارها جمیًعا 

  .»!المعاقبة الدولیة«یستدعي » انتهاًكا«

  :Discriminationمصطلح التمییز  -انیً ثا

 ااشتركت في تداوله المواثیق الدولیة، بدءً  من المصطلحات الذي »التمییز«مصطلح 

، ثم ما تاله ١٩٤٨، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ١٩٤٥میثاق األمم المتحدة  من

انعدام التساوي التام بین عبر عن یلمن مواثیق تنتمي للمنظومة الدولیة لحقوق اإلنسان، 

فحیثما أدرجت كلمة  ،الیةضح من خالل البنود التكما سیت ،األفراد ووجود فوارق بینهم

، وحیثما »الرجل والمرأة«"، فإنها تعني: انعدام التساوي التام بین التمییز بسبب الجنس"

فإنها تعني: انعدام التساوي التام بین  »التمییز المبني على الجندر/النوع«أدرجت عبارة 

  التالیة: وأسویاء، ویتضح ذلك من خالل البنود ونساء، شواذً  رجاالً  »األنواع«كل 

  العاشر من دیسمبر/كانون أول  »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان«فقد نص)

یات ما یلي في مادته الثانیة على) ١٩٤٨ : "لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجمیع الحقوق والحرِّ

المذكورة في هذا اإلعالن، دونما تمییز من أيِّ نوع، وال سیما التمییز بسبب العنصر، أو 

، أو الرأي سیاسی�ا وغیر سیاسي، أو األصل الوطني الدِّین، أو اللغة، أو الجنسو اللون، أ

  .١"وضع آخرأو أيِّ أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، 

: "الناُس جمیًعا سواٌء أمام القانون، وهم ما یلي ) منه على٧كما نصت المادة (

ز، كما یتساوون في حقِّ التمتُّع بالحمایة یتساوون في حقِّ التمتُّع بحمایة القانون دونما تمیی

. أما المادة ٢ومن أيِّ تحریض على مثل هذا التمییز" ،ینتهك هذا اإلعالن تمییزمن أيِّ 

) فقد نصت على: "للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسیس أسرة، ١٦(

                                                           

-http://www.un.org/ar/universalاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، األمم المتحدة، المادة الثانیة،  -١

declaration-human-rights/index.html 

  .٧مادة  مرجع السابقال -٢
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هما متساویان في الحقوق لدى التزوُّج . و الدِّیندون أيِّ قید بسبب الِعرق أو الجنسیة أو 

  ١".وخالل قیام الزواج ولدى انحالله

 على مستوى البشر األسویاء - المتعارف علیه لمصطلح التمییز  إن المفهومالدالالت: 

"المعاملة غیر المنصفة لشخص أو مجموعة أشخاص على خالف ما یعامل به هو:  - 

 ٢بقیة األشخاص أو بقیة المجموعات".

 »التمییز«حمل مصطلح  ة الصادرة عن هیئة األمم المتحدةفي المواثیق الدولیولكن 

معاٍن مختلفة عما تعارفت علیه الشعوب، حیث أصبح المصطلح یستخدم للتعبیر عن 

  انعدام التساوي التام أو جود أیة فوارق بین األنواع.

قد  جندر/نوعكلمة في البدایة، كان التركیز على التساوي بین الذكر واألنثى، ولم تكن 

استخدمت في المواثیق الدولیة بعد، وقد تمكنت لجان األمم المتحدة من إدماج الجندر في 

التي  ،»النهایات المفتوحة«المواثیق التي سبقت ظهور المصطلح من خالل سیاسة 

  اتبعتها لتكون بوابة یمكن من خاللها إضافة أیة مستجدات. 

في نهایة المادة الثانیة، عبارة "أو أي  ق اإلنساناإلعالن العالمي لحقو لذا نرى في 

، والتي تم االستناد إلیها في توثیق إدماج حقوق الشواذ جنسی�ا ضمن الحقوق "وضع آخر

  التي طالبت بها المادة لكل إنسان.

ضمن األمور التي طالبت بالتساوي  »الدین«كلمة  اإلعالن) من ١٦ثم تضیف المادة (

أن تتزوج بغیر المسلم،  -وفًقا لذلك اإلعالن–أن المسلمة یجوز لها فیها عند الزواج، أي 

تساوی�ا مع المسلم الذي یجوز له أن یتزوج بغیر المسلمة. ثم تأتي اتفاقیة الرضا بالزواج 

، وأضافت »الدین«لتكرر نفس المطلب، مؤكدة على إزالة كل القیود على الزواج، بما فیها 

  وخالل قیام الزواج وبعد انحالله.  أنهما یتساویان: عند التزوج 

                                                           

  .١٦مادة  مرجع السابقال -١

 ,Definition of discrimination, merriam-webster.comمعجم مریم وبستر (أمریكي) (انظر: -٢

https://www.merriam-webster.com/dictionary/discrimination(  
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  ، كما یلي:»للتنمیة المستدامة ٢٠٣٠ خطة«ا في كثیرً  »التمییز«مصطلح  وقد تكرر 

) على: ١- ٥الهدف (في » للتنمیة المستدامة ٢٠٣٠طة خ«نصت   . أ

 ؛١"القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد جمیع النساء والفتیات في كل مكان"

تعزیز تقاسم المسؤولیة داخل األسرة ) على: "٤- ٥الهدف (كما نص   . ب

 ؛٢المعیشیة والعائلة"

) على: "إزالة القوانین والسیاسات والممارسات ٣- ١٠الهدف (ونص   . ت

التمییزیة، وتعزیز التشریعات والسیاسات واإلجراءات المالئمة في هذا 

 ؛٣الصدد"

  »:أةتمییزا ضد المر «ا للبنود السابقة، یعتبر كل ما یلي وفقً : البنوددالالت 

في توزیع األعمال والمسؤولیات داخل األسرة، مثل تكلیف الرجل  الفطریة الفوارق .١

 ؛بمسؤولیة اإلنفاق على األسرةورعایتها وحمایتها، وٕاعفاء المرأة من ذلك التكلیف

تطالب الوثیقة بتقاسم المسؤولیة داخل األسرة بین الرجل  لهذاالختصاصها بمهام األمومة. 

  مرأة نصف تكالیف المعیشة، ویتحمل الرجل نصف األعباء المنزلیة.والمرأة، فتتحمل ال

التعدد وسلطة بالقوامة و بین الرجل والمرأة، مثل اختصاص الرجل  التشریعیة الفوارق .٢

الفوارق في و العدة، و الوصایة، و اشتراط الولي في زواج األنثى دون الذكر، كذلك التطلیق، 

الزوجیة والفتاة بالسكن في منزل والدیها، والتزام  التزام الزوجة بالسكن في منزلو اإلرث، 

كذلك الفوارق و والعمل، أوالسفر أالزوجة باستئذان الزوج أو استئذان الفتاة أباها في الخروج 

قوانین وسیاسات «. كل ما سبق ُیعدُّ من منظور الوثیقة الشهادةبین الرجل والمرأة في 

 ! »إزالتها«یجب  »وممارسات تمییزیة

                                                           

 ).١-٥، مرجع سبق ذكره، الهدف (٢٠٣٠المستدامة لعام  تحویل عالمنا: خطة التنمیة -١

 ).٤ -٥المرجع السابق، الهدف ( -٢

 ).٣-١٠المرجع السابق، الهدف ( -٣
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، فقد بین األفراد المختلفین عین الظلمالتامة  المساواة في حقیقة األمر، تمثلبینما 

ا منذ بدء الخلیقة، ولهذا ذكر ا فطریً توزعت األدوار بین الرجل والمرأة داخل األسرة توزیعً 

من نصیب الرجل، الذي هیأه اهللا هو . فالشقاء ١﴿َوَلْیَس الذََّكُر َكاألُْنَثى﴾ القرآن الكریم:

﴿َفُقْلَنا َیا آَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ لََّك  :ا لقوله تعالىا، مصداقً ا ونفسیً لهذه المهمة جسدیً  تعالى

ر اإلسالم للمرأة نوًعا من ٢َوِلَزْوِجَك َفَال ُیْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة َفَتْشَقى﴾ . في حین "ُیَقرِّ

برها راعیة ومسؤولة مع زوجها المسؤولیة یناسب طبیعتها وتكوینها البدني والنفسي، ویعت

عما ترعاه من أمور البیت واألوالد، وهي مسؤولیة لها مكانتها وخطرها على األسرة 

  والمجتمع كله، وال تقّل أهمیة عن مسؤولیة الرجل، بل أعظم منها في التأثیر المعنوي

  ٣واألخالقي".

هام بین الرجل حتى جاءت االتفاقیات الدولیة لتفترض أن ذلك التوزیع الفطري للم

، وفرضت على المرأة العمل والشقاء »تمییز ضد المرأة«والمرأة داخل األسرة، إنما هو 

كما أن "حرص المنظمة الدولیة على إخراج ». المساواة«ا، تحت شعار مثل الرجل تمامً 

قحامها في كافة المیادین لم یؤد إلى رفاه النساء، بل على العكس زاد أعباء إ المرأة للعمل و 

 -  التي ال یمكنها تجاهلها - المرأة، فباإلضافة ألعبائها األساسیة المنزلیة واألسریة 

أصبحت المرأة مطالبة بالخروج للعمل، وتوفیر لقمة العیش، فزادت معاناتها. لقد تجاهلت 

المنظمة الدولیة في دعوتها للتنمیة المستدامة الوظیفة الفطریة واألساسیة للمرأة، باعتبارها 

مسؤولة عن تنشئة أطفالها، لذلك عندما طبقت دول العالم هذا المفهوم للتنمیة، ا و أمً 

وخرجت المرأة للعمل ازداد االنحراف داخل المجتمعات، وتفككت األسرة، وبدأت تنتشر في 

                                                           

 ، سورة البقرة.٣٦اآلیة  -١

  ، سورة طه.١١٧اآلیة  -٢

عام  ٤) ، القاهرة، ط٦٠میثاق األسرة في اإلسالم، المادة (،اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل -٣

 .٤٨، ص٢٠١١
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ا لزیادة بطالة المجتمعات ظواهر مرضیة، كظاهرة أطفال الشوارع، وظاهرة العنوسة؛ نظرً 

  .١ة لهم في مجاالت العمل"الرجال بعد مزاحمة المرأ

الدعوة إلى الحریة والمساواة بین الرجل والمرأة، والقضاء التام على أي فوارق إن "

. بینهما، حتى فیما قررته الشرائع السماویة، واقتضته الفطرة، وحتمته طبیعة المرأة وتكوینها

یتعارض مع ».. ةمساواة الجندر وتمكین المرأ«بعنوان  ا كامالً وخصصت الوثیقة لذلك هدفً 

القرآن والسنة والواقع الذي یؤكد وجود فوارق جوهریة بینهما .. إن هذه البنود هي في 

الحقیقة إلغاء تام للتعالیم الدینیة وعلى رأسها التعالیم اإلسالمیة، بل هي إلغاء تام للقیم 

م، وسلب اإلنسانیة واالعتبارات األخالقیة، وحرب ومحادة هللا ورسوله صلى اهللا علیه وسل

عن سلب والیة اآلباء واألمهات على األبناء،  قوامة الدین اإلسالمي على العباد، فضالً 

ا في كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا علیه وسلب قوامة الرجل على المرأة، المقررة شرعً 

  .٢وسلم"

  على ما یليفقد نص  )٢٠٠٤تقریر لجنة حقوق الطفل باألمم المتحدة (أما :

یقترن بالنشاط (الجندر) یثیر القلق بوجه خاص؛ ألنه  القائم على نوع الجنس والتمییز"

، بأنه نشاٌط ُمحرَّم، أو ُیتخذ بصدده موقف سلبي، أو موقف الجنسي الذي تمارسه الفتیات

تصدر فیه أحكام علیهن؛ مما یحدُّ في حاالت كثیرة من إمكانیة حصولهن على تدابیر 

 ٣وقائیة وعلى خدمات أخرى".

تشعر لجنة حقوق الطفل بالقلق نحو مؤاخذة الفتیات اللواتي یرتكبن الزنى، : لدالالتا

لیس كون تلك العالقات  -في منظور اللجنة  –، والسبب »نشاًطا ُمحرًَّما«مستنكرة كونه 

بالخوف من  بسبب هذا التحریم ستشعرها، وأنها جتمع ُیحرِّمالم، بل ألن ضارة بالفتیات

                                                           

  . ابقبسام حسن المسلماني، مرجع س -١

د. عامر الهوشان، خطر عولمة األسرة المسلمة من جدید، موقع (المسلم) االلیكتروني، تاریخ التصفح:  -٢

١٩/٤/٢٠١٩. 

  ).٨، البند (األمم المتحدة، الجمعیة العامة، تقریر لجنة حقوق الطفل، مرجع سابق -٣
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، أي أنها »التدابیر الوقائیة والخدمات األخرى«للحصول على  المجتمع، ولن تسعى

ستخاف من شراء الواقیات الذكریة أو األنثویة، أو طلب اإلجهاض في حال حدوث حمل 

لوصم المجتمع الذي یحرم الزنا بأنه  »التمییز«وهنا تم توظیف مصطلح نتیجة الزنى. 

  !»ا على النوعا قائمً یمیز تمییزً «

  :Gender Equalityمساواة الجندر (النوع) مصطلح  -اثالثً 

المصطلحات المفصلیة التي  أخطرمن » مساواة الجندر«یعتبر مصطلح 

وما سبقها من وثائق خاصة  »للتنمیة المستدامة ٢٠٣٠خطة «تمحورت حولها 

الوثیقة. هذه مرة في  ١٤، حیث تكرر حوالي بالمرأة والطفل والسكان والتنمیة

تحقیق : هو مسار المسار األولح من خالل مسارین: المصطلذلكویتم تطبیق 

. من األدوار والقوانین والتشریعاتالمساواة التطابقیة بین الرجل والمرأة في كل 

األسویاء والشواذ في الحقوق التامة بین مساواة المسار  هو :المسار الثانيو 

  والواجبات. 

ذلك في ، وكالدیباجةفي » للتنمیة المستدامة ٢٠٣٠خطة «نصت وقد   . أ

: یلي أهداف التنمیة المستدامة وغایاتها هو ما) على أن المنشود من ٣الفقرة (

 gender"إعمال حقوق اإلنسان الواجبة للجمیع وتحقیق المساواة بین الجنسین 

equality  وتمكین النساء والفتیات كافةempowering all women and 

girls"؛١ 

تحقیق المساواة بین الجنسین لـ: " كامالً  )٥الهدف (كما تم تخصیص   . ب

gender equality  وتمكین كل النساء والفتیاتempowering all women 

and girls"٢. 

  

                                                           

 ).٣بق، الدیباجة، والفقرة (ا، مرجع س٢٠٣٠ویل عالمنا: خطة التنمیة المستدامة لعام تحاألمم المتحدة،  -١

 ).٥الهدف (المرجع السابق،  -٢
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  (النوع) تعریف مصطلح الجندرGender :ومشتقاته 

في المواثیق الدولیة بالمطاطیة والمراوغة التي وردت  ١»الجندر«اتسمت جّل تعریفات 

ا مع بدایات ظهوره، ولكن بدأت ا وصریحً ا واضحً یفً الشدیدة، حیث تحاشت تعریفه تعر 

 »الهویة الجندریة«المالمح الحقیقیة للمصطلح في الظهور من خالل مصطلحي 

تعریفات في وثائق صادرة عن هیئات األمم وباستعراض ما ورد من ، »التوجه الجنسي«و

  .المتحدة ومؤتمراتها یتضح التطور في التعریف عبر العقود المتتالیة

  حول ١٩٩٥لتقریر المؤتمر الرابع للمرأة المنعقد ببكین (ورد في الملحق الرابع (

المستعملة في  gender على أن كلمة جندر٢یؤكد فریق االتصال" ما یلي:» الجندر«

  ٣".االستخدامها االعتیادي والمقبول عمومً  اتُترجم وُتفهم وفقً منهاج العمل ُیقصد أن 

ا تعبیرات فضفاضة جدً  »كلمة الجندر«لتعریف  كینفي وثیقة بدالالت التعریف: 

) ١٩٩٥عام (وقت صدور وثیقة بكین وقابلة للتغیر بتغیر الزمان والمكان. فالمجتمعات 

با، وبالتالي كان وكانت تتعامل معهم بالرفض والنبذ غالً  ،الم یكن أغلبها یقبل الشواذ جنسیً 

  ».الذكر واألنثى« على أنه »فهمیُ ترجم و یُ «ا لتعریف الوثیقة وفقً  »الجندر«

المذكور في التعریف، » االعتیادي والمقبول«) فقد تغیر ٢٠١٩أما اآلن في عام ( 

                                                           

هو في األصل كلمة إنجلیزیة تنحدر من أصل التیني، وتعني في اإلطار » Genderالجندر «مصطلح  -١

المصطلح وٕادماجه في األدبیات  ، أي الجنس من حیث الذكورة واألنوثة، ویتم تعریب»Genus«اللغوي 

العربیة بمترادفات عدة، منها: الجنس االجتماعي، أو النوع االجتماعي، أو الجنوسة، أو الجنسانیة .. وغیرها. 

العربیة، وال في التراث العربي  وكلها كلمات غریبة ال تحمل معان واضحة، وال وجود ألي منها ال في اللغة

(للمزید امها في األدبیات العربیة في منتصف التسعینات من القرن العشرین. بأكمله، وذلك قبل أن یتم إقح

انظر: مصطلح الجندر المفهوم واألثر، موسوعة القضایا المعاصرة للمرأة، إعداد اللجنة اإلسالمیة العالمیة 

، ٢٠١٥لى، للمرأة والطفل، إصدار كرسي الراجحي ألبحاث المرأة السعودیة بجامعة الملك سعود، الطبعة األو 

  ).١٣ص

الفریق الذي أوكلت له مهمة تعریف كلمة جندر في أعقاب التساؤل عن معناها في الجلسة التاسعة عشر  -٢

 للجنة وضع المرأة التي مهدت النعقاد مؤتمر بكین. كان الفریق برئاسة سلمى أشیباال من نامیبیا. 

3- Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing 4-15 sep. 1995, Annex iv, 

para. 2, 3, p. 218. 
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ویحترم وجودهم. وبناء علیه ا جنسیً وأصبح كثیر من المجتمعات الغربیة یتقبل الشواذ 

باعتبار وجودهم أضحى » االشواذ جنسیً «یشمل ل» الجندر«یتطور تعریف یمكن أن

بدأ الشواذ فقد ، مستثناة من تلك المنظومة المجتمعات الشرقیة ولیست»! ا ومقبوالً اعتیادیً «

الضغوط  بسبب؛وتحدي القیم والتقالید التي تحكم تلك المجتمعات ،العلني في الظهور

مصطلح للتعجیل في تطبیق  الحكوماتالدولیة التي تمارسها األمم المتحدة على 

لحقوق اإلنسان التي تم التوقیع  الدولیةمواثیق تمحورت حوله جل الالذي  ،»الجندر«

  علیها.

األمم المتحدة الترویج للشذوذ الجنسي، والوقوف بقوة مع الشواذ ومساندة  وتتصدر

والتي تؤدي إلى  ،١أجندتهم بشكل واضح وصریح من خالل فعالیات متنوعة تقوم بها

 ااعتیادیً «بح وجودهم ومع الوقت یص ،اتطبیع الشذوذ والشواذ داخل المجتمع تدریجیً 

» جندر«، ویصبحوا شریحة مقبولة ومحترمة من شرائح المجتمع، وتصبح كلمة »ومقبوالً 

  ا لتعریف منهاج عمل بیكین).معبرة عنهم بطبیعة الحال (وفقً 

یترجم في الوثائق المكتوبة باللغة  »مساواة الجندر«مصطلح ومن المالحظ أن 

، وهي ترجمة خاطئة، في حین أن الترجمة الصحیحة »المساواة بین الجنسین«العربیة إلى 

  .»مساواة النوع/ األنواع«هي 

 ةون الجندر وتََقدُّم المرأؤ األمین العام لش ةمستشار  وقد عرفتهSpecial Adviser to 

the Secretary-General on Gender Issues and the Advancement of 

Women  والفرص االجتماعیة المرتبطة بالذكورة  الخصائص: "الجندر یشیر إلى یليكما

بین النساء بعضهم  نساء، وبین الفتیات والفتیان، وكذلكبین الرجال وال والعالقاتواألنوثة، 

 مبنیة اجتماعی�ا العالقاتووالفرص  السمات. هذه البعض وبین الرجال بعضهم البعض

                                                           

"، حیث طالبت Free & Equal، أطلقت األمم المتحدة حملة عالمیة بعنوان "أحرار ومتساوون ٢٠١٢في عام  -١

بـ "مساندة السحاقیات واللوطیین ومتعددي الممارسات والمتحولین في الحصول على حقوق متساویة في كل 

 ,STAND UP FOR EQUAL RIGHTS & FAIR TREATMENT FOR LESBIAN, GAY, BIمكان

TRANS & INTERSEX PEOPLE EVERYWHERE :انظر) ."Free & Equal- United Nations ،

https://www.unfe.org/definitions/ .(  
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socially constructed قابلة للتغییر تماعیة. فهي وُتعلَّم من خالل عملیات التنشئة االج

ما هو متوقع ومسموح به ومَقیَّم في سیاق معین. وفي  الجندر. ویحدد وفًقا للسیاق والوقت

معظم المجتمعات توجد اختالفات وأوجه عدم مساواة بین المرأة والرجل في االضطالع 

، یطرة علیهاوالوصول إلى الموارد والسبالمسئولیات المنوطة بها، واألنشطة المضطلع بها، 

  ١. الجندر هو جزء من السیاق االجتماعي الثقافي األوسع".اتخاذ القراراتفضًال عن فرص 

بالذكورة المرتبطة  والفرص الخصائص :بأنه» نوع/ الالجندر«تعریف الدالالت: 

یعني أنها غیر مرتبطة بالتركیب البیولوجي » االمبنیة اجتماعیً «والعالقات ، واألنوثة

ومن ثم ، ا كان أو أنثىرً علیها ذك تهتم تربیرته التي ُخلق علیها، وٕانما لإلنسان، وفط

وأن العالقات  ،للعالقاتوكذلك بالنسبة  .متغیرة وغیر ثابتة -  ا لذلك التعریفوفقً  -  تصبح

بكافة أشكالها (حتى العالقات الجنسیة) یمكن أن تكون بین رجاٍل ونساء، فتیاٍن وفتیات، 

على كل الثوابت التي عرفتها البشریة حول  يقضیورجال. فالجندر  نساٍء ونساء، أو رجالٍ 

یقیم عالقة » نوع«یمكن أن یقوم بأي دور، وأي » نوع«أدوار الناس والعالقات بینهم، فأي 

  ، أو إن شئنا القول مع أي مخلوق من المخلوقات على هذه األرض! »نوع«مع أي 

، وهذا یشمل »والسیطرة علیهاالوصول إلى الموارد «ویركز التعریف على قضیة 

، كما یركز على أن عدم توحید األدوار والمسؤولیات المساواة في اإلرث على سبیل المثال

الذي تحاربه  »التمییز«، وبالتالي یدخل في نطاق »عدم مساواة«بین الرجل والمرأة یعتبر 

  األمم المتحدة. 

تصب في مصلحة األسرة،  في حین أن االختالف في األدوار یعد في ذاته نقطة قوة

ألنه یجعل كل طرف في حاجة للطرف اآلخر، فیزداد التماسك والتالحم داخل األسرة؛ 

یعزز التساوي في األدوار وتقاسم السلطة والقرار داخل األسرة روح الصراع والنزاع بین 

 الزوجین ویؤجج الخالفات بینهما، فتنهار األسرة، خاصة مع انتهاء القوامة، الذي یعد

  .»مساواة الجندر«المطلب األساس لـ 
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  یشیر الجندر إلى كما یلي »الجندر« ةمنظمة الصحة العالمیوقد عرفت" :

مثل األعراف  - للمرأة والرجل socially constructedا الخصائص المؤسَّسة مجتمعیً 

norms  واألدوارroles  والعالقاتrelationships  بین مجموعات النساء والرجال. وهي

تلف من مجتمع إلى مجتمع ویمكن تغییرها .. وعندما ال یتواءم األفراد أو الجماعات تخ

والممارسات  stigmaا ما یواجهون الوصمة ، غالبً gender normsمع المعاییر الجندریة 

ا على وكل ذلك یؤثر سلبً  -social exclusionالتمییزیة أو االستبعاد االجتماعي

  ١الصحة".

  دالالت التعریف: 

أنه یفید أن األنوثة والذكورة بالمعنى العضوي منفصلة في "هذا التعریف من خطورة تك

عن البنیة النفسیة واألدوار االجتماعیة لألفراد، وأن هذه األدوار هي مفاهیم اجتماعیة 

مكتسبة ولیس لها عالقة بالطبیعة العضویة والفسیولوجیة لكال الجنسین، فالتربیة 

وبالتالي فالمجتمع والتربیة هما العامالن  ،األدوار االجتماعیة االجتماعیة هي التي تحدد

 .٢الحاسمان في تكوین النفسیة األنثویة أو الذكوریة بغض النظر عن الطبیعة العضویة"

ا وفقً –فیما بینهم مؤسَّسة مجتمعیا» والعالقات«خصائص الرجال والنساء وطالما أن 

الذكور واإلناث أدوارهم داخل األسرة  ن المجتمع هو الذي أعطى لكل منفإ - للتعریف

وخارجها، وهو الذي علم الرجال والنساء طبیعة العالقات بینهم، وبناء علیه تصبح تلك 

  قابلة للتغییر بتغیر ثقافة المجتمع!  - العالقاتا طبیعة أیضً و  - األدوار 

ن مداخل األسرة، ومسؤولیاتها قوامة على سبیل المثال، یصبح اختصاص الرحل بالف

مسؤولیة األمومة ورعایة الزوج واألبناء والبیت لیست بالمرأة  صاختصاق وحمایة، و إنفا

یمكن أن  مجتمع. فإذا تغیرت ثقافة المجتمعمبنیة على الفطرة، وٕانما مبنیة على ثقافة ال

كل الطرفان یتناصف ، فیتبادل الرجل والمرأة األدوار! أو یتقاسمانها، فتنتفي القوامة
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الصالحیات داخل األسرة. أي أن تصبح سفینة األسرة بال قائد، فیسهل المسؤولیات و 

  غرقها. 

أن تصبح العالقة الجنسیة بین امرأتین، أو بین ذكرین!  -  ا للتعریفوفقً  - كذلك یمكن

الذین تبدلت أدوارهم  - كما ینص التعریف على أن هؤالء األشخاص أو الجماعات

المجتمع یستنكر ذلك التغییر، ویبدأ في أي أن  ،»الوصمة«یواجهون  -  وعالقاتهم

أو التعامل معهم بشكل مختلف، وهو ما تستنكره منظمة الصحة العالمیة،  »استبعادهم«

فإنهم  المقصود أن الشواذ حینما یصابون بمرض اإلیدزو  .یؤثر على الصحةمدَِّعیة أن ذلك 

جاءت مطالبة ا من وصم المجتمع لهم بسبب شذوذهم، ومن هنا یلتزمون الصمت خوفً 

إصابتهم لى اإلفصاح عن عن الشواذ، لتشجیهم ع »الوصم«مة الصحة العالمیة برفع منظ

  بالمرض!.

  الهویة الجندریة «تعریفgender identity« التوجه الجنسي «و

sexualorientation:«  

» gender identityالهویة الجندریة «مصطلح » الجندر«من أخطر مشتقات مصطلح 

في المجتمع بشكل كرس الشذوذ الجنسي ألنها ت، »sexualorientationجنسي التوجه ال«و

  كما یلي:وذلك ، مباشر

 الهویة الجندریة « ةاألمم المتحد عرفتgender identity«  من خالل حملة عالمیة

كما یلي:  وذلك، Free & Equal"أحرار ومتساوون تحت شعار:  ٢٠١٢أطلقتها في عام 

 كل. one’s own genderالشخص  بنوع وشخصًیا عمیًقا شعوًرا ةالجندری الهویة "تعكس

 الجندریة الهویة تتوافق. الشاملة هویته من جزء هي والتي جندریة، هویة لدیه شخص

ا یشار إلیهم أحیانً  اجنسیً  المتحولون. الوالدة عند له المخصص الجنس مع عادة للشخص

 لدیهم الذین األشخاص لوصف یستخدم شامل مصطلح هوو  ”trans“بكلمة  ااختصارً 

 األشخاص ذلك في بما wide range of identitiesالهویات  من واسعة مجموعة

یتم تعریفهم  الذین واألشخاص ،cross-dressers١ا، ومعاكسي المالبس جنسیً  المتحولون
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 ،نمطیة غیر أنها على وخصائصهم مظهرهم إلى ُینظر وغیرهم ممن ثالث، على أنهم نوع

یتم  المتحوالت النساء. الوالدة عند تعیینه تم الذي الجنس عن هبنوع إحساسه ومن یختلف

 أنهم على المتحولون الرجال ویعّرف. والدتهن" عند كذكور تصنیفهن تم تعریفهن كـ "نساء

 األشخاص لوصفCisgender  ویستخدم مصطلح .عند الوالدة" اتم تصنیفهم إناثً  "رجال

  ١.الوالدة" عند به تصنیفهم تم الذي الجنس مع بنوعهم إحساسهم یتواءم الذین

  المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین  المبادئ التوجیهیة بشأن الحمایة الدولیةتبنت)

UNHCR( GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION
ذات  ٢

التوجه «، و»الهویة الجندریة«لكٍل من  ٣»"مبادئ یوجیاكارتا«التعریف الذي جاءت به 

  كما یلي:وهو ، »الجنسي

 الهویة الجندریةgender identity:  ما یشعر به كل شخص في قرارة نفسه من"

، بصرف النظر عن النوع المقیَّد في شهادة المیالد، بما في بالجندرخبرة داخلیة وفردیة 

تعدیل مظهر – بشرط حریة االختیار -ذلك إحساس الشخص بجسده، وقد یشمل ذلك

ئل طبیة أو جراحیة أو بوسائل أخرى، وغیر ذلك من وسائل التعبیر الجسد أو وظائفه بوسا

  ٤عن النوع كاللباس وطریقة الكالم والسلوكیات".

أن نوع الشخص وهویته التي یظهر بها في التعریفات السابقة،  المقصود من الدالالت:

 سه، یحددها شعوره بنف»Gender Identityالهویة الجندریة «المجتمع وهو ما یعرف بـ 

بما  أي أنها متغیرة ولیست ثابتة،، ولیست خلقته التي خلقه اهللا علیها، كذكر أو كأنثى

بالتغییرات الثقافیة والمجتمعیة. وقد حدثت یفتح الباب واسًعا أمام تغییر تلك الهویة تأثًُّرا 
                                                           

1- Free & Equal- United Nations, DEFINITIONS, Gender Identity, 

https://www.unfe.org/definitions/ , Retrieved 12th Oct. 2019.(translated from English) 

2- GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION NO. 9, UNHCR, 

HCR/GIP/12/09, TERMINOLOGY, art.8. 

هي مجموعٌة من المبادئ المتعلقة بتطبیق القانون الدولي لحقوق اإلنسان فیما یتعلق  »مبادئ یوجیاكارتا« -٣

  .)٢٠٠٧مارس/آذار  جیاكارتا،بالمیل الجنسي والهویة الجنسیة (انظر: مبادئ یو 

4- GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION NO. 9, UNHCR, 

HCR/GIP/12/09, TERMINOLOGY, art.8, Page 167. 
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بالفعل الكثیر من تلك التغییرات في العقد األخیر، حیث بدأ (الشاذ) یتحول من كونه 

ا، وذلك من خالل تكریس شخص مقبول مجتمعیً  إلى من كل فئات المجتمع اا منبوذً عنصرً 

البرامج اإلعالمیة لمحو وصمة العار التي تلحق بالشواذ، وتكریس فكرة أنهم فئة طبیعیة، 

  من حقها أن تتمتع بما یتمتع به األسویاء من الحقوق والمسؤولیات واالعتراف المجتمعي.

» التوجه الجنسيSexual Orientation«:  

  التوجه الجنسي «األمم المتحدة  عرفتكماSexual orientation« حملة  من خالل

 Sexualالجنس  مصطلح "المیل یشیر" كما یلي: "Free & Equal"أحرار ومتساوون 

orientation" تجاه للشخص العاطفي أو/ و والرومانسي الجسدي االنجذاب إلى 

 الرجال المثلیین ینجذب. هویته من جزء هو والذي نسي،ج میل لدیه شخص كل. اآلخرین

 إلى Heterosexualالغیریین  الناس ینجذب. الجنس نفس من أفراد إلى والنساء المثلیات

 یقصرون( Bisexualالممارسات  ثنائیوا ینجذب قد. أنفسهم عن مختلف جنس من أفراد

 التوجه یرتبط وال .تلفمن جنس مخ أو الجنس نفس من أفراد إلى") bi" إلى أحیاًنا

  ١.الجنسیة" والخصائص الجندریة بالهویة الجنسي

  التوجه الجنسي « ةالمبادئ التوجیهیة بشأن الحمایة الدولیوعرفتSexual 

orientation«  یشیر إلى: "انجذاب كل شخص عاطفی�ا ووجدانی�ا وجنسی�ا إلى أشخاٍص بأنه

من جنس، وٕاقامة عالقة حمیمة وجنسیة  من جنس آخر أو من ذات الجنس، أو من أكثر

  ٢.معهم"

یعطى كذلك الحق في  »الجندریة تههوی«كما ُیعطى الشاذ الحق في اختیار  دالالت:ال

ه الجنسي«اختیار نوع شریكه في العالقة الجنسیة، وهو ما أطلق علیه   Sexualالتوجُّ

Orientation« ًفیكون ا نحو ذكر مثله. فقد یتوجه الذكر جنسی »Gays« قد تتوجه ، و

أما الذي بّدل نوعه . أي سحاقیة »Lesbians«فتكونا  مثلها جنسی�ا نحو أنثىاألنثى 

                                                           

1- Free & Equal- United Nations, DEFINITIONS, Sexual orientation, 

https://www.unfe.org/definitions/. 

2- GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION NO. 9, UNHCR, HCR/GIP/12/09, 

TERMINOLOGY, art.8, Page 167. 



٢٦ 

، وال یقر التعریف بأنه شاذ، وٕانما فقط هو »Transgenderا متحول جندریً «فیطلق علیه 

عن جنسه الذي ولد به، وكأنه أمر طبیعي وال عالقة له  »هویته الجندریة«شخص تختلف 

  أو االنحراف األخالقي!بالشذوذ 

لهم عالقات جنسیة ثنائیة، أي عالقات مع نفس  -  ا للتعریفاتوفقً  – وبعض الشواذ

  . »Bisexualالممارسات  ثنائیوا«ا مع الجنس اآلخر، وهؤالء أطلقوا علیهم جنسهم، وأیضً 

، »Straightمستقیم «قبل ظهور تلك المصطلحات، كان یطلق على الشخص السوي 

ا فقد أصبح غیر الشاذ نوعً . أما اآلن »Homosexualشاذ «كان یطلق علیه وغیر السوي 

وصفه بأنه الشخص الذي یتم ، و »Cisgender«سم خاص وهوامن األنواع، وتم إعطاؤه 

. وتوصف العالقة الجنسیة بین الرجل بهمع جنسه الذي ولد  »هویته الجندریة«تتطابق 

  ! ، أي بین جنسین مختلفین»Heterosexualغیریة «والمرأة بأنها عالقة 

 -  إلى أصل ثابت، وتحویل األصل -  وهو الشذوذ الجنسي -وبهذا تم تحویل االستثناء

  إلى حالة من الحاالت، ونوع من أنواع العالقات الجنسیة بین البشر! -  وهو االستقامة

  الجنسي بیوم القضاء على رهاب الشذوذوفي احتفالهاInternational Day Against 

Homophobia, Transphobia and Biphobia بتاریخ May 17, 2018 ، أصدرت

 التنمیة خطة تشددبیاًنا نص على ما یلي: " WOMEN-UNهیئة األمم المتحدة للمرأة 

 والعالمیة non-discrimination التمییز عدم مفاهیم على بشدة ٢٠٣٠ لعام المستدامة

 عن النظر بغض الناس، جمیع لىع المبادئ هذه تنطبق. وراءه شخص أي ترك وعدم

 regardless of their sexual orientation, genderالجندریة  وهویتهم الجنسیة میولهم

identity".١  

  المساواة الجندریة «تعریفGender equality:«  

، بعضها عرفه على »Gender equalityالمساواة الجندریة «تعریفات مصطلح  تعددت

                                                           

1- UN Women Statement for International Day Against Homophobia, Trans phobia and 

Biphobia, May 17, 2018, https://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/5/statement-un-

women-international-day-against-homophobia-transphobia-and-biphobia. 
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الهویة «جل والمرأة، وبعضها عرفه على أنه الحق في اختیار أنه المساواة بین الر 

  لكل تعریف: ، ونورد فیما یلي مثاالً »التوجه الجنسي«و »الجندریة

  منظمة الصحة العالمیة تعریفWHO" : المساواة الجندریةGender equality  هي

االجتماعیة المساواة في الفرص بین النساء والرجال للوصول إلى، والتحكم في الموارد 

واالقتصادیة والسیاسیة، بما في ذلك الحمایة القانونیة، مثل الخدمات الصحیة، والتعلیم، 

 وتستخدم المساواة الجندریة بالتبادل مع اإلنصاف/ العدالة الجندریة. والحق في التصویت

Gender equity یشیران إلى استراتیجیات تكمیلیة مختلفة وضروریة للحد  المصطلحان، و

 gender-based health (الجندر) أوجه اإلجحاف القائمة على أساس نوع الجنسمن 

inequities."١  

  ً٢مدلیل إدماج حقوق اإلنسان ومساواة الجندر في وثیقة التقییل اووفقIntegrating 

Human Rights and Gender Equality in Evaluations- )تشیر مساواة  ):٢٠١٤"

التوجه الجنسي و gender identitiesالهویة الجندریة  إلى Gender equalityالجندر

sexual orientations . مساواة الجندرGender equality  ُینَظر بها هي الطریق التي

أو إناث masculine إلى األشخاص وینظرون إلى أنفسهم، على أنهم ذكور 

feminine."٣  

تامة بین النساء والرجال، المساواة التعریف منظمة الصحة العالمیة یعني الدالالت: 

 Genderالعدالة الجندریة «هي نفس » Gender equalityمساواة الجندر «واعتبار أن 

equity .« وهي فكرة أنتجتها "الحركة النسویة""FEMINISM  التي تؤمن بأن العدالة بین

ت الرجال والنساء تتحقق بالمساواة. وهذه الفكرة من أكثر األفكار سطحیة .. وقد أثبت

التجربة الشیوعیة في روسیا خطأ هذه المقولة على المستوى االجتماعي ككل، ذلك أن 

                                                           

1-Glossary of terms and tools, WHO, retrieved 8th Feb. 2018.  

 هو دلیل وضع لیكون مرجعیة في إدماج مساواة الجندر في منظومة األمم المتحدة  -٢

3- Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluations, Guidance Document, 

August 2014, Towards UNEG Guidance, Chapter 2. Human rights and Gender Equality, 

Concepts and principles, article (73), page 27, retrieved 12th Oct. 2017.  
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ولیست  ،اا محضً المساواة ال تعني وال تحقق العدالة، كما أن المساواة بحد ذاتها لیست خیرً 

ا. وٕان العالقات بین الرجل والمرأة هي خیر دلیل على ذلك. إذ أن هذه ا محضً الفوارق شرً 

  قـقـألن التكامل ال یتح ؛التمایز ومن ضرورات التكامل وجودى لتحقیق التكامل العالقة تسع

  ١.بین المتشابهین"

وفي نفس الوقت، أكد الدلیل المختص بإدماج الجندر في منظومة األمم المتحدة ذاتها 

التوجه «، و»Gender Identityالهویة الجندریة «تعني » مساواة الجندر«على أن 

» Gender Equalityمساواة الجندر «ومن ثم تعني » Sexual Orientationالجنسي 

ا باألسویاء، وٕاعطائهم كافة الحقوق التي یتمتع بها األسویاء داخل مساواة الشواذ جنسیً 

  المجتمع.

  التقریر السنوي لمفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق صدر  ٢٠١١وفي دیسمبر

لتمییزیة وأعمال العنف الموجهة ضد األفراد على بعنوان (القوانین والممارسات ا ناإلنسا

  Discriminatory laws and practices andأساس میلهم الجنسي أو هویتهم الجنسانیة

acts of violence against individuals based on their sexual orientation and 

gender identity" في عمل  ة الجنسانیةقضایا المیل الجنسي والهوی)، والذي رصد إدماج

، بما فیها مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان، كیانات تابعة لألمم المتحدة

ومنظمة  UNEP، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة UNDP وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

، ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة UNICEFاألمم المتحدة للطفولة 

ESCOUN ومفوضیة األمم المتحدة السامیة لشئون الالجئین، ومنظمة العمل الدولیة ،

ILOومنظمة الصحة العالمیة ، WHOوصندوق األمم المتحدة للسكان ، UNFPA ،

 ٢".UNAIDS وبرنامج األمم المتحدة المشترك بین منظمات األمم المتحدة لمكافحة اإلیدز

                                                           

 .مرجع سابقمحمد شریح،  -١

القوانین والممارسات التمییزیة وأعمال العنف الموجهة ضد األفراد على أساس میلهم الجنسي أو هویتهم  -٢

األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة التاسعة عشر، الجنسانیة، تقریر مفوضة 

  ).٣، المقدمة، فقرة (A/HRC/19/41، ٢٠١١نوفمبر 
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عدم التمییز الواردة في الصكوك الدولیة عموًما تتطلب أحكام": تقریروقد ورد في ذلك ال

من دون تمییز، وبأن تكفل الدول كون قوانینها  للجمیعبأن تُتاح الحقوق المعلن عنها 

) من ٢ا العامة وبرامجها غیر تمییزیة األثر، فعلى سبیل المثال، تنص المادة (تهوسیاسا

هد كل دولة طرف في العهد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على تع

الموجودین في إقلیمها لجمیع األفراد ا فیه، وبكفالة هذه الحقوق بهباحترام الحقوق المعترف 

، أو اللغة، أو الجنسبسبب العرق، أو اللون، أو دون أي تمییز والداخلین في والیتها، 

، أو الثروة، أو الدین، أو الرأي سیاسًیا أو غیر سیاسي، أو األصل القومي أو االجتماعي

 -عن قصد-فقد ترك صائغو العهد  ونص أیًضا على:.. غیر ذلك من األسباب النسب، أو

، والمیل الجنسي والهویة )غیر ذلك من األسباب(أسباب التمییز مفتوحة باستخدام عبارة 

صراحة ضمن األسباب الواردة  الجنسانیة مثل اإلعاقة والسن والحالة الصحیة لیست مذكورة

لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة أو العهد الدولي الخاص بالحقوق في ا

  ١."االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

  الدالالت:

العهد «الموجودة في » أو غیر ذلك من األسباب«النهایات المفتوحة، مثل عبارة:  - أوًال 

ر صراحة على تعمُّد ، والتي نص التقری»الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

ُر »التمییز«صائغي العهد وضعها الستیعاب ما یستجدُّ من أسباب  ؛ هي الثغرة التي ُتمرِّ

من خاللها األمُم المتحدة كلَّ ما تستحِدثُه من مصطلحاٍت ومضامین؛ حیث تتدرَّج في تلك 

ل قدٍر من المصطلحات، وال ُتظِهر منها إال ما یتناسب مع المرحلة، وما یمكن تمریره بأق

  المعارضة.

دائًما ما یتم دمج المطالب الشائكة ضمن منظومة من المطالبات اإلنسانیة  - ثانًیا

اإلعاقة والسن والحالة «مع » الهویة الجندریة«و» المیل الجنسي«الُمَرّحب بها، مثل دمج 

وأنهم جمیًعا من  ،في عبارة واحدة؛ لإلیحاء بأن أصحابها جمیًعا متساوون» الصحیة

                                                           

  ).٧العالمیة، والمساواة، وعدم التمییز ، فقرة ( -المعاییر وااللتزامات الدولیة الواجبة التطبیق لمرجع السابق،ا -١
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لفئات الهشة األكثر عرضًة للتمییز، فینسحب التعاطف مع المعاقین والمسنین والمرضى ا

  على الشواذ جنسی�ا.

  األمم المتحدة بتعیین خبیر متخصص في حمایة قامت : ٢٠١٦سبتمبر/أیلول وفي

 ١"Vitit Muntarbhornفیتیت مونتاربورن "تعیین  ا في العالم كله، وجاء:الشواذ جنسیً 

على أساس المیل الجنسي والهویة یر مستقل لألمم المتحدة معني بالعنف والتمییز خب«كأول 

» Independent Expert on sexual orientation and gender identityالجنسانیة 

. وهو مكلف بـتقییم 2resolution/32لقرار المجلس من جانب مجلس حقوق اإلنسان وفًقا 

تعلقة بحقوق اإلنسان فیما یتعلق بطرق التغلب على تنفیذ الصكوك الدولیة القائمة الم

العنف والتمییز ضد األشخاص على أساس میولهم الجنسیة أو هویتهم الجنسانیة، وتحدید 

  ٢ومعالجة األسباب الجذریة للعنف والتمییز".

  بورلوز -فیكتور مادریغال، تم تعیین ٢٠١٧أكتوبر/تشرین أول٢٧وفي Victor

Borloz-Madrigal
الذي شغل المنصب في الفترة ،  MuntarbhornVitit ا لسابقهخلفً  ٣

  ٢٠١٧.٤أكتوبر/تشرین أول – ٢٠١٦من أغسطس 

                                                           

وكان الرئیس المشارك للجنة صیاغة مبادئ یوجیاكارتا بشأن ستاذ القانون الدولي، فیتیت مونتاربهورن هو أ -١

، (للمزید ٢٠٠٦تطبیق القانون الدولي لحقوق اإلنسان فیما یتعلق بالمیول الجنسیة والهویة الجنسانیة في عام 

  ,Vitit Muntarbhorn, Office of the High Commissioner :انظر

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/VititMuntarbhorn.aspx.  

2- Independent Expert on sexual orientation and gender identity, UNITED NATIONS HUMAN 

RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER, 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx. 

ى مشروع سیاسة بشأن تعذیب وٕاساءة بورلوز، وهو قاضي في كوستاریكا، وأشرف عل -فیكتور مادریغال  -٣

 معاملة األشخاص المثلیین ومزدوجي المیول الجنسیة ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الهویة الجنسانیة.

  Borloz, Office of the High Commissioner, -Victor Madrigalانظر:

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/VictorMadrigalBorloz.aspx.  

4- Independent Expert on sexual orientation and gender identity, UNITED NATIONS HUMAN 

RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER, 

 http://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx . 
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ر مساواة الجند«بناء على كل ما سبق من تعریفات، فإن مصطلح  :الخالصة

Gender Equality « من منظور االتفاقیات الدولیة في اتجاهینیتم توظیفه: 

تعني إلغاء » مساواة الجندر«ذكر وأنثى، وبالتالي فإن » الجندر«اعتبار : االتجاه األول

الفوارق بین الرجل والمرأة سواء في األدوار أو في التشریعات، وبناًء علیه ُتلغى كافة كافة 

  ».العام«و» الخاص«الفوارق في الحقوق والواجبات داخل األسرة والمجتمع، في المجالین 

أن یتساوى ، أي »gendersاألنواع «إلغاء كافة الفوارق بین كافة  :االتجاه الثاني

ومن ثم یترتب على ما سبق من تساٍو مطلق في الحقوق والواجبات،  الشواذ مع األسویاء

  مصطلح الجندر:لتعریفات 

عدم االعتراف بأثر الفوارق البیولوجیة بین الرجل والمرأة في تحدید أدوار أي  -١

منهما داخل األسرة أو المجتمع، ومن ثم عدم اختصاص المرأة بدور الزوجة واألم 

رعایتهم واالهتمام بشئون األسرة والمنزل، أو اختصاص المسئولة عن إنجاب األطفال و 

إنفاق، وحمایة ورعایة لألسرة، بل یتم الرجل بریادة األسرة، وتحمل مسئولیات القوامة من 

اقتسام كل األدوار والمسئولیات بین الرجل والمرأة داخل األسرة اقتساًما كامًال بنص القانون 

  الوطني. 

، وبالتالي یمكن ألي شخص القیام بها، وال ١عیةاعتبار األمومة وظیفة اجتما -٢

 یشترط أن تقوم بها المرأة على وجه الخصوص. 

نوا  -٣ حصول الشواذ بأنواعهم على كافة الحقوق والواجبات، فلهم أن یتزوجوا، ویكوِّ

ویتبنوا األطفال، وأن یرث كل منهم اآلخر، وأن یقوموا بدفع الضرائب، وفي المقابل  ،أسًرا

الخدمات، كالتأمین الصحي والضمان االجتماعي، والتمتع بسائر الخدمات  یتلقون كافة

التي تقدمها الدولة. وُیعاملوا بكل احتراٍم وتقدیر، بدون أي تفریق، سواء على المستوى 

 الرسمي أو مستوى األفراد.

إبطال كافة القوانین التي تعاقب على الشذوذ الجنسي، واعتباره ضمن حقوق  -٤

                                                           

 .) من اتفاقیة سیداو٥وهو ما نصت علیه المادة ( -١
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 اإلنسان!!

الرغم من غموض المصطلح وغیاب التعریف الواضح لمضمونه ودالالته حتى لدى  وعلى"

هي المفتاح » الجندر«ا یعلمون أن كلمة الكثیر من نشطاء المنظمات أنفسهم، لكنهم جمیعً 

التي تدعم  ،السري للحصول على الدعم والتمویل من منظمات األمم المتحدة والدول المانحة

  ١.»"يالعمل التنمو «ما یسمى بـ 

  الجندر عنف المبني علىال«تعریفGender based violence:«  

تجریم كل بیعتبر هذا المصطلح "البوابة الذهبیة" التي تقوم األمم المتحدة من خاللها 

سواء كانت بین الرجل والمرأة، أو بین الشواذ واألسویاء.  ،)gendersالفوارق بین (األنواع 

یحول  التمییزمن أشكال  "شكالً بأنه: مییز ضد المرأة لجنة القضاء على التوقد عرفته 

  ٢دون تمتع النساء بالحقوق والحریات على أساس التساوي مع الرجال".

  لتداخالت المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في دلیل اكما عرَّفه

عنف كما یلي: "ال» Standing Committee (IASC)Inter-Agencyة األوضاع اإلنسانی

هو مصطلح شامل ألي فعل  Gender-based violence (GBV) القائم على الجندر

ومبني على الفوارق المجتمعیة/ التي مرجعها المجتمع، ، ضد إرادة الشخصضار یرتكب 

 ٣بین الذكور واإلناث". على سبیل المثالمثل الفوارق الجندریة 

على معاقبة الشواذ » الجندرالعنف المبني على «صراحة على اشتمال  الدلیلكما نص 

جنسی�ا حین نص على ما یلي: "یستخدم مصطلح العنف المبني على الجندر بواسطة 

، gay، وشواذ الرجال lesbianبعض النشطاء لوصف العنف الممارس ضد السحاقیات 

                                                           

 .محمد شریح، مرجع سابق -١

2  - General Recommendation No. 19 (11th session, 1992), Violence against women, 

Background (1), 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/.  

3 - Inter-Agency Standing Committee, Guidelines for Integrating Gender-Based Violence GBV 

Interventions in Humanitarian Action, P 5.  
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، وحاملي صفات الجنسین transgender، والمتحولین جنسی�ا bisexualوثنائیي الجنس 

 -  OHCHRوفًقا لمفوضیة حقوق اإلنسان  - ) والذین intersex )LGBTI(الخنثى) 

) حیث ُینظر إلیهم على أنهم متحّدون لمعاییر LGBTIتدفعهم الرغبة في معاقبة الشواذ (

  ١."defying gender norms(OHCHR, 2011)الجندر 

العنف القائم على الجندر «مصطلح بیتضح أن المقصود  تعریفالمن خالل  :الدالالت

Gender-based violence (GBV) «  الرجل «وقد وضع  »األنواع«فارق بین هو

  على سبیل المثال ال الحصر.  »والمرأة، والذكور واإلناث

» الفوارق المجتمعیة«، وأنه مبني على »أي فعل ضد إرادة الشخص«ثم تعریفه بأنه 

ا: الفوارق في والمقصود به »الفوارق الجندریة بین الذكور واإلناث«مع ضرب مثال بـ

ا بطاعة زوجها مالم یأمر بمعصیة، في حین أن مأمورة شرعً  . فالمرأة مثالً األدوار بینهما

العنف القائم على «من الزوج غیر مأمور بطاعة زوجته، لهذا تعتبر طاعة الزوجة لزوجها

هي كلمة مضللة، فالفوارق بین  »ضار«وكلمة  .» Gender-based violenceالجندر 

، بل على العكس، فإن إلغاء تلك »ةضار «لیست  اإلناث في األدوار األسریة مثالً الذكور و 

  بسالمة األسرة وتماسكها. »ضارال«الفوارق هو األمر 

ولیست الفطرة التي ُخلقوا  »المجتمع«یحددها  »الفوارق«أن تلك والتعریف یعتبر 

الفوارق تشمل علیها. ومن ثم فهي متغیرة من مكان لمكان، ومن زمان لزمان. تلك 

، واختصاص المرأة األسرةورئاسة قوامة اختصاص الرجل بأدوار معینة داخل األسرة مثل ال

ا مثل األمومة، ورعایة األطفال والزوج والبیت. وأیضً ، بأدوار مختلفة عن أدوار الرجل

یشمل المصطلح الفوارق في القوانین والتشریعات، والمبنیة باألساس على الفوارق في 

ر، مثل الفوارق في الزواج والطالق والقوامة والوالیة والتعدد وغیرها، حیث تعد األدوا

  .» Gender-based violenceالعنف القائم على الجندر «من جمیعها

  

                                                           

1- Ibid, P. 6.  
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  عنف الجنسي ال«تعریفSexual violence« العنف «في نطاق األسرة و

 :»األسري

  تحت عنوان: (عوامل  يتقریر منظمة الصحة العالمیة حول العنف الجنسورد في

: "واحًدا من األشكال األكثر شیوًعا من أشكال العنف الجنسي ما یلي )زیادة تعرض المرأة

مما یؤدي إلى استنتاج مفاده أن  ؛في جمیع أنحاء العالم هو الذي یرتكبه شریٌك حمیم

 اجالزو  -من حیث تعرضها لالعتداء الجنسي- بالنسبة للمرأة  من أهم عوامل الخطرواحدة 

 ١أو المعاشرة الجنسیة مع شریك".

على ما یلي:  التقریر)، نص Social normsعنوان: (األعراف االجتماعیة وتحت 

"العنف الجنسي الذي یرتكبه الرجال متجذر إلى حٍد كبیر في أیدیولوجیات االستحقاق 

من  تمنح النساء قلیل جًدا  belief systemsالعقائدیةالجنسي لدى الذكور. هذه النظم 

. وهكذا كثیٌر من الرجال ببساطة المقدمات الجنسیةالخیارات المشروعة في رفض 

یستبعدون إمكانیة أن ُترفض مقدماتهم الجنسیة تجاه المرأة، أو أن المرأة لدیها الحق في 

اتخاذ قرار مستقل بشأن المشاركة في الجنس. في كثیر من الثقافات، تعتبر النساء، فضًال 

لزواج ینطوي على التزام المرأة لتكون متاحة جنسی�ا تقریًبا بدون حدود، عن الرجال، أن ا

على الرغم من أن الجنس قد یكون محظوًرا ثقافی�ا في بعض األوقات، مثل بعد الوالدة أو 

  ٢".أثناء الحیض

  الدالالت:

أهم عوامل الخطر بالنسبة «من  إطار الزواجیعتبر التقریر العالقة الجنسیة في  - أوالً 

الزواج أو المعاشرة الجنسیة مع «. كما یساوي بین الزواج والزنا من خالل عبارة »للمرأة

  .»شریك

                                                           

1-World Health Organization,WORLD REPORT ON VIOLENCE AND HEALTH, CHAPTER 6, Factors 

increasing women’s vulnerability, Page 157.  

2-Ibid, CHAPTER 6, Social norms, Page 162. 
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، وفي هذا » belief systemsالنظم العقائدیة«و »العنف الجنسي«الربط بین  - ثانًیا

لدین اإلسالمي، حیث تكثر األحادیث الشریفة التي تحض المرأة لألدیان، وباألخصا إشارة

وبأن المرأة التي تنام وزوجها  ١جها إذا طلبها للفراش، وتحذرها من االمتناع،على طاعة زو 

تمنح  العقائدیةهذه النظم «عنها غاضب تلعنها المالئكة، وهو ما یعبر عنه التقریر بعبارة: 

. وبناًء علیه یتم »المقدمات الجنسیةالنساء قلیل جًدا من الخیارات المشروعة في رفض 

 ،»أیدیولوجیات االستحقاق الجنسي لدى الذكور«بأنها ترسم  »ئدیةالعقاالنظم «اتهام 

  لذا یعتبرها التقریر منبًعا للعنف!  ؛فتعطي الزوج الحق في دعوة زوجته للفراش وفًقا لرغبته

هو تمهید  ،في فقرة تتكلم عن العنف الجنسي »المقدمات الجنسیة«تكرار عبارة  -ثالثًا

م تلك  إذا كانت بغیر رضا الزوجة،  ،من قبل الزوج »دمات الجنسیةالمق«إلقرار قوانین تجرِّ

  بها إذا شاءت! »التحرش الجنسي«فیصبح من حق الزوجة أن تشتكي زوجها بتهمة 

استعداء الزوجات على األزواج، وتحریضهن على رفض العالقة الجنسیة مع  -رابًعا

ن متاحة جنسی�ا تقریًبا بدون الزواج ینطوي على التزام المرأة لتكو « :الزوج، باستخدام عبارة

 -  تعالى –لتلك العالقة الراقیة التي جعلها اهللا  -  بغیًضا –ا والتي تحمل تشبیهً  ،»حدود

  .إحصاًنا وٕاعفاًفا لكال الزوجین، بالعالقات اآلثمة التي تجري في بیوت الدعارة

لمسحة الدینیة خلط األوراق، وادَّعاء العلم من قبل األمم المتحدة، واستغالل ا -خامًسا

على الرغم من أن الجنس قد یكون « :في استغفال الشعوب المسلمة باستخدام عبارة

لخداع النساء وٕاثارة  ؛»في بعض األوقات، مثل بعد الوالدة أو أثناء الحیض امحظوًرا ثقافی� 

  البلبلة لدیهن.

  اجحة بعنوان "ممارسات ن ٠٠٨٢تقریر صادر عن شعبة االرتقاء بالمرأة عام وفي

 against womenGood practices in legislation onفي التشریع للعنف ضد المرأة 

violence العنف «"، یوصي التقریر أن یشمل نطاق األشخاص الذین یحمیهم قانون

                                                           

المقصود به حدیث النبي صلى اهللا علیه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن َتِجيَء، لعنتها  -١

المالئكة حتى تصبح". (انظر: أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب إذا 

 .  )١٣٢٤، ص٥١٩٣باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، الحدیث رقم 
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كًال من: "األفراد الذین كانت بینهم/ أو ال تزال بینهم عالقة حمیمیة، سواء كانت  »األسري

، أو أشخاص یعیشون مًعا وال یرتبطون مثلیة، أو عالقة یةغیر زوجأو عالقة زوجیة 

 ١بعالقات جنسیة، أفراد تربطهم عالقة أسریة، وأعضاء في منزل واحد".

العالقات «لیشمل كل من كانت بینهم » العنف األسري«توسیع نطاق : الدالالت

وذ الجنسي) سواء كانوا أزواًجا أو زناة أو شواذ، یضفي على (الزنا) و(الشذ ،»الحمیمیة

قانون «الشرعیة، ویضع األرضیة العتبار تلك العالقات المحرمة (ُأسًرا) یسري علیها 

  ٢الذي طالب به التقریر!» العنف األسري

 :نحو لغة جندریة شاملة  

  وضعت األمم المتحدة "دلیل اللغة الشاملة للجندر Inclusive-Gender

Language Guidelines بالنظر إلى الدور الرئیسي الذي  :ما یلي، والذي نص على"

لغة شاملة تلعبه اللغة في تشكیل المواقف الثقافیة واالجتماعیة، فإن استخدام 

 promoteهو وسیلة قویة لتعزیز مساواة الجندر  inclusive language-genderللجندر

gender equality  والقضاء على التحیز الجندريgender bias.  ًا من أن تكون شمولی

نظور اللغة الجندریة، یعني التحدث والكتابة بطریقة ال تمیز ضد جنس معین، أو نوع م

وال تدیم القوالب النمطیة ، Gender identityهویة جندریة ، أو social genderاجتماعي 

 ٣."gender stereotypes الجندریة

، وتغییر تعد اللغة من أخطر المداخل التي یتم من خاللها زعزعة الثوابت الدالالت:

، حیث یجب أال یظهر فیها »شاملة للجندر«الثقافات. ویوضح "الدلیل" كیف تكون اللغة 

                                                           

1- United Nations Division for the Advancement of Women, Good Practices in Legislation on 

violence against women, Report Expert group meeting, 26 to 28 May 2008, Page 26. 

(translated from English) 

): قرار مجمع الفقه اإلسالمي ٢حق (عن الرأي الشرعي حول العنف األسري، انظر مل - ٢

 .٢٠٠٩الدولي بشأن العنف في نطاق األسرة 

3- United Nations, Shaping our future together, GENDER EQUALITY, Gender-inclusive 

language, https://www.un.org/en/sections/issues-depth/gender-equality/ . 
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 »Homosexualشواذ «أي انتقاص ألي جنس، أو نوع، أو هویة جندریة. فكلمة 

متحولي «أو  » Bisexualثنائیي الجنس«أو  »Gay & Lesbianمثلیین «مرفوضة، وٕانما 

ا مثل الرجل والمرأة، أنواع طبیعیة من البشر تمامً  هذه لوكأن ك ،»Transgenderالجندر 

  ا.ا ومنحرفین أخالقیً جنسیً  ولیسوا شواذً 

  :Sustainable Developmentمصطلح التنمیة المستدامة  -ارابعً 

، »التنمیة المستدامة«ورد في عدد من الوثائق الدولیة تعریفات مختلفة لمصطلح 

  ا تتضحوبتجمیع تلك التعریفات معً 

  ي النهایة الصورة الفعلیة للمصطلح، وذلك كما یلي:ف

  التنمیة المستدامة«باألمم المتحدة  ةاللجنة العالمیة المعنیة بالبیئة والتنمیعرَّفت «

بأنها: "التنمیة التي تفي باحتیاجات الحاضر دون المساس بقدرة األجیال المقبلة على 

 ١الوفاء باحتیاجاتها".

  المشتركمستقبلنا «تقریر وفيCommon Future  Our«  ورد أن: "مصطلح

 ٢".العالم الثالثالتغییر االقتصادي واالجتماعي في  عملیاتا ما یشیر إلى .. غالبً التنمیة

"في البلدان الصناعیة، یقل المعدل العام للنمو السكاني عن  ر:التقری ذلككما ورد في 

الصفري .. سیحدث الجزء األكبر %، وقد بلغت عدة بلدان أو تقترب من النمو السكاني ١

 ١٩٨٥، حیث قد یرتفع عدد سكان عام في البلدان النامیةمن الزیادة السكانیة العالمیة 

.. ومن هنا یكمن  ٢٠٢٥ملیار نسمة بحلول عام  ٦.٨ملیار نسمة إلى  ٣.٧البالغ 

                                                           

من كوكب واحد إلى ”، نظرة عامة بعنوان ١٩٨٧اللجنة العالمیة المعنیة بالبیئة والتنمیة،  - ١

، في تقریر السكان والبیئة والتنمیة، إدارة الشؤون االقتصادیة ٨، الفرع ط، الفقرة“عالم واحد

 ٣، ص٢٠٠١نیویورك،  - ، األمم المتحدةST/ESA/SER.A/202واالجتماعیة شعبة السكان، 

– ٤. 

2- Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 

Future, Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 - 

Development and International Co-operation: Environment, New Approaches to 

Environment and Development, article 48.  
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 ،أفریقیا بسرعة ال سیما في مناطق مثلخفض معدالت النمو السكاني التحدي اآلن في 

تعزیز التدابیر المباشرة للحد من  البلدان النامیةحیث تتزاید هذه المعدالت .. سیتعین على 

زیادة إمكانیة الحصول على خدمات تنظیم األسرة هي في حد  الخصوبة .. وفي الواقع فإن

  ١".ذاتها شكل من أشكال التنمیة االجتماعیة

 من  »للتنمیة المستدامة ٢٠ریو+«نصت علیه الوثیقة الصادرة عن مؤتمر  ما ثم

، وتعزیز االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیةضرورة تقویة األبعاد الثالثة للتنمیة المستدامة 

 Promote the balanced integration of the three التكامل المتوازن بینها

dimensions of sustainable development."٢  

الذي نص على » التنمیة المستدامة«من أهم دالالت تعریف : دالالت التعریف

"استیفاء االحتیاجات الحالیة دون المساس بالثروات والخیرات الموجودة في األرض لتتمكن 

رغم أنها » األجیال«ا من أن تحصل على احتیاجاتها"؛ أن كلمة القادمة أیضً  األجیال

ا بالعمل تحدیدً » الدول النامیة«توحي بالعمومیة، إال أن البند وما یلیه من بنود تطالب 

  على الحد من الزیادة السكانیة فیها. 

(الوارد في وثیقة مستقبلنا المشترك) نجد أنها ال تعني » التنمیة«وبالنظر إلى تعریف 

العالم «ا التغییرات االجتماعیة، ومكانها هو فقط التغییرات االقتصادیة، وٕانما أیضً 

م بكثرة اإلنجاب، فقد اعتبرت األمم المتحدة هو الُمته» العالم الثالث«وطالما أن ». الثالث

إمكانیة الحصول على خدمات تنظیم «من خالل اعتبار » تخفیض النسل«أن استهداف 

 لهذا ارتبطت التنمیة»! اجتماعیة تنمیة«هي  -  ا للتعریفوفقً  – في حد ذاتها» األسرة

  لتنمیة. ا في وثائق السكان وابالسكان والبیئة من البدایة، والذي ظهر واضحً 

نبع من أن السیاسات المستقبلیة التي تعتمد على إدماج األبعاد » االستدامة«ومفهوم 

، تستهدف التعامل مع الزیادة السكانیة » البعد االجتماعي، واالقتصادي، والبیئي«الثالثة

جذریة تقضي  اجتماعیةبشكل استئصالي، حیث یتم عمل تحویالت » العالم الثالث«في 

                                                           

1- Ibid, Chapter 2: Towards Sustainable Development, article ٤٩- 50- 51.  

2- Future We Want, Rio+20 Outcome document, 2012. 
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. وبهذا نعود إلى نقطة االنطالق، أال »مستدام«ادة السكانیة بشكل نهائي وعلى تلك الزی

وهي (استهداف األسرة) بالهدم والتفكیك، بعد إغراق الشباب في الفواحش لصرفهم عن 

  لقضاء على التناسل.األسرع لألن القضاء على األسرة هو الوسیلة  ؛الزواج

ریب دورة الحیاة والقدرة على تولید أكثر فكرة نجحت في تخویرى بعض المفكرین أن: "

التي أعلن » التنمیة«هي فكرة  –أي كانت ضد استدامة الحیاة  –الذات وتولید الحیاة 

في خطابه وقت  -  بعد الحرب العالمیة الثانیة -  ترومانعنها قبل سبعین سنة الرئیس 

العالم خارج ، حین قال أن ١٩٤٩تسّلمه رئاسة الوالیات المتحدة في كانون الثاني عام 

..  أن تساعد في تنمیته» المتقدمة«وعلى الدول  ،أوروبا الغربیة وأمریكا الشمالیة متخلف

فمن الصعب التفكر في كلمة عبر التاریخ انطلقت من احتقار الناس والمجتمعات 

؛ ثم تبعها تعبیر »تنمیة«ا قدر ما القته كلمة ا ونجاحً واحتضانً  والحضارات والقت قبوالً 

سنة لیعّمق حالة التخدیر التي ما زلنا نعیشها غیر واعین وال  ٤٠بعد » ة المستدامةالتنمی«

آبهین بالتخریب الذي حصل وما یزال یحصل على أصعدة شتى. في رأیي، هناك سببان 

إلى إعالن ذلك: األول، لیبعد أذهان الناس عن الجریمة الكبرى  ترومانرئیسیان دعیا 

ي أمره بإلقاء قنبلتین ذریتین على مدینتین مأهولتین؛ والثاني، والتي تجّلت ف ،التي اقترفها

ألن الوالیات المتحدة احتاجت إلى أداة الستمرار السیطرة على الشعوب غیر أداة الحرب. 

ربما كانت أنجح فكرة في  –كما سبق وقلت  –التي » السحریة«فكرة التنمیة كانت األداة 

مات وقدرات وعلى حكم ذاتهم، إذ أصبحت تلك التاریخ لسلب الشعوب ما لدیهم من مقو 

منذ ذلك » التنمیة«ا. عنت ا على أوهام وخرافات نعاني منها بقوة حالیً الشعوب معتمدة كلیً 

  ١.ا ألصٍل تحكمه قیم السیطرة والفوز والجشع"وأن نكون نسخً  ،الوقت أن نلحق وراء سراب

  عامة لألمم المتحدة رقم الجلسة الخاصة للجمعیة الالصادر عن  التقریروقد نص

 على ما ٠١٤٢والخاصة بمتابعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة بعد  ٢٩

 یلي: 

                                                           

 المرجع السابق. -١
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والمساواة بین الجنسین (مساواة  women empowermentالمرأة  (استقواء) "تمكین .١

  )١٢. (صمطلب أساسي للتنمیة المستدامة  gender equalityاألنواع)

 Gender basedكال العنف المستند إلى النوع الجنسي القضاء على كل أش  .٢

violence.  ١٢(ص( 

 ،وتنظیم األسرة ،وتطویر تمكین المرأة ،للحد من الزواج المبكرتعلیم الفتیات وسیلة  .٣

 )١٢ص ( .والصحة اإلنجابیة

أمر  Comprehensive Sexuality Education CSE التربیة الجنسیة الشاملة .٤

مع تمكین  ،وتحسین صحة األم والموالید واألطفال ،المراهقةحاسم في منع الحمل في 

وحمایة أنفسهن من النتائج الصحیة  ،والتخطیط لحیاتهن ،الشابات من اتخاذ قرارات واعیة

 )١٢ص . (الجنسیة واإلنجابیة المناوئة

 تشویه األعضاء التناسلیة األنثویة :مثل الممارسات التقلیدیة الضارةالقضاء على  .٥

Female Genital Mutilation FGM ،واعتبارها عوائق مهمة أمام والزواج المبكر ..

 )١٣ص . (تمكین النساء والفتیات

وتمكین المرأة اقتصادی�ا أمور  ،واتخاذها القرارات السیاسیة ،زیادة مشاركة المرأة .٦

تؤدي إلى تمكین النمو االقتصادي .. وضمان مشاركتها الكاملة وریادتها على أساس 

 )١٣ص . (واة في جمیع مجاالت التنمیة المستدامةالمسا

 ،وخاصة المعلومات الكافیة ،األولویة لتحقیق احتیاجات المراهقین والشباب الصحیة .٧

 ،نــر اآلمــیــاض غــة باإلجهــاطر المرتبطــوالمخ ،هــوب فیـرغـمـر الـیـل غـمـع الحـات منـوخدم

 )١٤ص . (دوائر الفقر وعدم المساواةوكسر  ،وفیروس اإلیدز.. بهدف تمكین الشباب

دعم قوانین وسیاسات عدم التمییز التي تتعامل مع أشكال متداخلة من التمییز،  .٨

والحالة  ،genderوالنوع الجنسي  ،بما في ذلك تلك األشكال المستندة إلى العمر

 sexual والمیل الجنسي ،واإلعاقة ،واألصل العرقي ،والعرق ،واللغة ،االقتصادیة
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orientation، والهویة الجنسیة gender identity . توفیر خدمات صحیة واجتماعیة .

 ١.)١٦. (صبدون تمییز من أي نوعمتكافئة لكل مجموعات السكان 

في خطابه ما یلي:  )٢٠١٥المدیر التنفیذي لصندوق السكان (وقد ذكر 

قائم "یجب أن تتخلص النساء والفتیات من تهدیدات وفیات األمهات، والعنف ال

والزواج  ،زواج األطفالبما في ذلك ، والممارسات الضارة ،على أساس الجندر

وتشویه األعضاء التناسلیة لإلناث. ویجب أن تتاح  ،والزواج القسري ،المبكر

لهم الفرصة التخاذ قرار بشأن عدد وتوقیت أطفالهم.. ونحن بحاجة إلى 

ن الشباب من اتخاالتثقیف الجنسي الشامل ذ قرارات مسئولة ومستقلة ، الذي یمّك

حول صحتهم الجنسیة واإلنجابیة.. یعد الوصول الشامل إلى الصحة الجنسیة 

واإلنجابیة والحقوق اإلنجابیة وصفة للقدرة على الصمود. عندما ال تتم حمایة 

هذه الحقوق، یدخل الكثیر من النساء والفتیات دوامة من الزواج المبكر 

  ٢.من خیاراتهن ومن خیارات أسرهن" مما یحد بشدة ؛والحمل المبكر

، »ICPDبرنامج عمل القاهرة للسكان «عاًما على صدور  ٢٠بعد مرور : الدالالت

وبعد عمل مسح شامل على مناطق العالم المختلفة؛ لقیاس مستویات تطبیق البرنامج، 

. ٢٠١٤لوضع برنامج التنمیة لما بعد  ٢٠١٤عقدت الجمعیة العامة اجتماعها في عام 

، »للتنمیة المستدامة«هو األساس  ICPDتطبیق برنامج القاهرة للسكان لذي أكد على أن وا

خدمات «هي محاور للتنمیة المستدامة، من  ح كل محاور ذلك البرنامجوبالتالي، تصب

، »تثقیف جنسي شامل«للشباب والمراهقین، بما فیها من » الصحة الجنسیة واإلنجابیة

تحت مبرر حمایة النساء والفتیات من الموت، وٕاباحة  ،»اإلجهاض«والتفافات إلباحة 

 sexual التمییز بناء على المیل الجنسي«من خالل القضاء على  الشذوذ الجنسي

                                                           

، التزامات عالمیة على مستوى رفیع، تنفیذ جدول أعمال ٢٠١٤المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة ما بعد  -١

  السكان والتنمیة، الكرامة.

2- Opening statement of Dr. Babatunde Osotimehin, UNFPA Executive Director, at the 48th 

session of the Commission on Population and Development, SPEECH, 13 April 

2015,https://www.unfpa.org/press/48th-session-commission-population-and-development . 



٤٢ 

orientation والهویة الجندریةgender identity « وتحقیق التساوي التام والمطلق بین ،

 Genderنوع الجنسيالعنف المستند إلى ال«النساء والرجال من خالل القضاء على 

based violence  ..« وغیرها من المحاور التي تتكرر كثیًرا، حتى ال تكاد تخلو فقرة في

تحت  -یطلب من النساء  التنفیذي لصندوق السكانوها هو المدیر  التقریر من أي منها.

التوقف عن الحمل والوالدة، والتمرد على القوامة،  -  مبرر حمایتهن من الموت والعنف

  .لزواج، والتحكم في الجسدوا

في حین أن كل ما سبق ما هو إال سبیل لخفض الزیادة السكانیة، عن طریق توجیه 

من الزواج وتكوین أسر، فتكون النتیجة الحتمیة هي انخفاض  بدالً والشذوذ الشباب نحو الزنا 

یق الدولیة من منظور المواث »التنمیة المستدامة«معدالت الزیادة السكانیة، وهو األساس في 

  لألمم المتحدة.

*********  

   



٤٣ 

  املبحث�الثا�ي

  ةا » ٢٠٣٠ اا  «  

 

للتنمیة  ٢٠٣٠ خطة«مرات في نص  خمسومشتقاتها » األسرة«ورد ذكر كلمة 

  المواضع، وذلك في »المستدامة

  التالیة: 

یئة ینشأ فیها األطفال : "وسنسعى جاهدین إلى تهیئة بوالتي نصت على ،٢٥الفقرة   -١

والشباب فتغذیهم بما یلزمهم إلعمال حقوقهم وتحقیق قدراتهم على وجه تام، فیصبحون 

ا یعین بلداننا على جني ثمار المكاسب الدیمغرافیة، ویشمل ذلك إقامة مدارس بذلك َمددً 

 .١"families واألسرآمنة وتوثیق وشائج المجتمعات المحلیة 

: "وٕاننا ملتزمون بكفالة استفادة الجمیع من خدمات ا یلينصت على م ،٢٦الفقرة   -٢

 family تنظیم األسرةالرعایة المتعلقة بالصحة الجنسیة واإلنجابیة، بما في ذلك ألغراض 

planning"٢. 

: "مضاعفة اإلنتاجیة الزراعیة ودخل صغار منتجي األغذیة، وال ٣- ٢الهدف   -٣

والرعاة  family farmers عون األسریونوالمزار سیما النساء وأفراد الشعوب األصلیة 

 .٣والصیادون"

: " ضمان حصول الجمیع على خدمات رعایة الصحة الجنسیة ٧-٣لهدف ا  -٤

والتوعیة  family planning تنظیم األسرةواإلنجابیة، بما في ذلك خدمات ومعلومات 

لول عام الخاصة به، وٕادماج الصحة اإلنجابیة في االستراتیجیات والبرامج الوطنیة بح

٤"٢٠٣٠. 
                                                           

 .١٠- ٩، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٣٠تحویل عالمنا: خطة التنمیة المستدامة لعام  - ١

 .١٠، ص ٢٦المرجع السابق، الفقرة  - ٢

 .١٩، ص ٣- ٢المرجع السابق، الهدف  - ٣

 .٢١، ص ٧- ٣المرجع السابق، الهدف  - ٤



٤٤ 

 ،: "االعتراف بأعمال الرعایة والعمل المنزلي غیر مدفوعة األجر٤- ٥الهدف   -٥

ووضع سیاسات الحمایة  ،وتقدیرها من خالل توفیر الخدمات العامة والبنى التحتیة

 household and والعائلة األسرة المعیشیةوتعزیز تقاسم المسؤولیة داخل  ،االجتماعیة

the family"١. 

الصحة الجنسیة «و »مساواة الجندر«الوثیقة من  تكرر فيفي مقابل كل ما الالت: الد

مرة واحدة بشكل یحتمل بعض اإلیجابیة،  »األسرة«لكل األفراد، ورد ذكر  »واإلنجابیة

إقامة مدارس آمنة وتوثیق وشائج المجتمعات التي نصت على: " ٢٥"في الفقرة وذلك 

  ".جني ثمار المكاسب الدیمغرافیة"أما الهدف فهو: ".واألسرالمحلیة 

في اإلشارة إلى  ومرة ،»خدمات تنظیم األسرة«شارة إلى اإلفي  ةمر ورد لفظ األسرة ثم 

األسرة المعیشیة األسرة نفسها. وجاء ذكر بأي أن األمر ال یتعلق  ،»المزارعین األسریین«

، وهو أمر یزعزع األسرةاألدوار داخل  اقتسام، والذي تناول )٤- ٥(ا في الهدف معً  والعائلة

 ،األسرة وال یدعمها، فاألسر التي تراعي التقسیم الفطري لألدوار هي أسر تنعم باالستقرار

ویتمتع كل أفرادها باألمن النفسي والعاطفي، ویحصل فیها األبناء على ما یحتاجونه من 

  العطاء التربوي واالحتواء األسري المطلوب.

بشكل مباشر في أي فقرة من فقراته  دور األسرة لم یتناول ٢٠٣٠نص خطة " كما أن

كما هي معظم األدبیات  -على اإلطالق.. وهذا التغییب الواضح یوحي كأن الخطة 

ال  ،اا متقادمً اجتماعیً  تتجنب اإلشارة إلى األسرة، كأنها باتت تشكیالً  - التنمویة العالمیة

مفهوم. الخالصة هنا أن خطة  ُیلحظ وجوده وال دوره وال تستحب اإلشارة إلیه لسبب غیر

تتجاهل األسرة أو العائلة كتشكیل اجتماعي، كما أن منظور األسرة في مجمع  ٢٠٣٠

الخطة وخطة العمل ال یرد إال من مداخل أخرى وبشكل جزئي، وهو ما تفرضه الوقائع 

  ٢.التي ال یمكن تجاهلها"

                                                           

 .٢٣، ص ٤- ٥المرجع السابق، الهدف  - ١

)، اجتماع الخبراء، إدماج منظور األسرة في أهداف التنمیة ٢٠٣٠في التنمیة وخطة أدیب نعمة (مستشار  -٢

نوفمبر  ٣٠-٢٩المستدامة في الدول العربیة: التطلعات والتحدیات، مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الدوحة، 

 ، بتصرف.٤ـ ص ٢٠١٧



٤٥ 

  املبحث�الثالث

  » اا » ٢٠٣٠ ا اا ا

  

أال تكون ُملِزمة للدول األعضاء في » للتنمیة المستدامة ٢٠٣٠خطة « فيیفترض 

األمم المتحدة؛ ومع ذلك، فمن المتوقع أن یكون لها تأثیر عمیق على القوانین والسیاسات 

 خاللحكومات عدة في العالم الثالث وعلى أرض الواقع قامت في جمیع أنحاء العالم. 

  ».خطط وطنیة للتنمیة«ر قلیلة من إطالق تلك الوثیقة بترجمتها إلى شهو 

ولم تترك الوثیقة المجال لعدم االلتزام بالتطبیق الكامل، حیث نصت على ذلك في 

من األهداف والغایات یتطلب تغییرات قانونیة وسیاسیة في  اأن عددً بنودها، كما 

  ، وذلك كما یلي:التشریعات الوطنیة

أهداف وغایات متكاملة غیر " :یلي ماعلى  الدیباجةفي  نصت الوثیقة   .أ 

المستدامة: البعد التوازنبین األبعاد الثالثة للتنمیة تحقق  قابلة للتجزئة

 ؛١د االجتماعي والبعد البیئي"عاالقتصادي والب

: "هذه الخطة لم یسبق لها مثیل من ما یليعلى  )٥الفقرة (ونصت    .ب 

 ؛٢"غیر قابلة للتجزئةاملة حیث النطاق واألهمیة .. وهي متك

: "أهداف التنمیة المستدامة یلي ماعلى  )٥٥نصت الفقرة (وبالمثل   .ج 

كل حكومة أن تقرر سبل إدماج  وعلى.. متكاملة وغیر قابلة للتجزئةوغایاتها 

 ؛٣هذه الغایات .. ضمن عملیات التخطیط والسیاسات واالستراتیجیات الوطنیة"

                                                           

 بق، الدیباجة.اجع س، مر ٢٠٣٠تحویل عالمنا: خطة التنمیة المستدامة لعام األمم المتحدة،  -١

 ).٥المرجع السابق، الفقرة ( -٢

 ).٥٥المرجع السابق، الفقرة ( -٣



٤٦ 

: "هذه الخطة وأهداف التنمیة یلي مالى ع النص )٧١الفقرة (ویتكرر في   .د 

عالمیة وغیر قابلة للتجزئة المستدامة وغایاتها، بما في ذلك وسائل التنفیذ، هي 

 ؛١"ومترابطة

 اوفقً : "حمایة الحریات األساسیة، یلي ما على )١٠ - ١٦الهدف (ونص   .ه 

 ؛ ٢"واالتفاقیات الدولیةللتشریعات الوطنیة 

 : "نتعهد بأال یخلف الركب أحدا وراءه يیل ما على) ٤الفقرة (كما نصت   .و 

no one will be left behind ًإلى  .. وسوف نسعى جاهدین إلى الوصول أوال

 ؛٣ا عن الركب"من هم أشد تخلفً 

: "سیوفر المنتدى یلي ما على )٨٧نصت الفقرة (وعن المتابعة،   .ز 

السیاسي رفیع المستوى، الذي سیجتمع مرة كل أربع سنوات تحت رعایة 

معیة العامة، التوجیه السیاسي رفیع المستوى بشأن الخطة وتنفیذها، كما الج

ویتخذ المزید من اإلجراءات للتعجیل  ،یات الناشئةدسیحدد التقدم المحرز والتح

بالتنفیذ. وسیعقد االجتماع المقبل للمنتدى السیاسي رفیع المستوى تحت رعایة 

 ؛٤"٢٠١٩الجمعیة العامة في عام 

األمم أن  »لتنمیة المستدامةل ٢٠٣٠خطة «ا من خالل صیاغة واضحً بدا : الدالالت

العزم على إرغام الشعوب بكل الوسائل على اتباع خطتها التي فرضتها  عقدت المتحدة

مكونات ال. وقد وضعت فیها كل »محاربة الفقر« مظلةتحت  ٢٠١٥على العالم كله عام 

الدولیة الخاصة بالسكان والمرأة یق مواثالتي تكررت من قبل في سابقتها من ال الشائكة

، وغیرها »خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة للجمیع«و »مساواة الجندر«، مثل والطفل

 امتثلت) ستكون كل الشعوب قد ٢٠٣٠ – ٢٠١٥ا (عامً  ١٥وخالل الـا. آنفً كما أوضحنا 

  لتلك الخطة المحكمة. 

                                                           

 ).٧١المرجع السابق، الفقرة ( -١

 ). ١٠ -١٦المرجع السابق، الهدف ( -٢

 ).٤المرجع السابق، الفقرة ( -٣

 ).٨٧المرجع السابق، الفقرة ( -٤



٤٧ 

العبارات التي تفید احترام  التوافق العالمي علیها، وضع صائغوها بعض یسهلولكي 

) من أهداف التنمیة المستدامة ١٠- ١٦ما نص علیه الهدف (خصوصیات الدول، مثل 

، فهو »ا للتشریعات الوطنیة، واالتفاقیات الدولیةحمایة الحریات األساسیة وفقً «من: 

ا للخطة كلمة شدیدة المطاطیة، وتشمل وفقً  فالحریات األساسیةیتناقض مع بعضه البعض، 

الهویة «، وحریة اختیار »الحریات الجنسیة«لیها من تقاریر ووثائق: إالجدیدة وما استندت 

، وهي أمور تتصادم في كثیر من الدول مع تشریعاتها »التوجه الجنسي«و» الجندریة

من » الحریات األساسیة«یستحیل الجمع بین  طنیة! وفي ظل ذلك التناقض الشدیدالو 

إال إذا توحدا وتوافقا. فهل ستغیر  ،في إطار واحد »ت الوطنیةالتشریعا«المنظور الدولي و

أم ستقرر هیئة األمم المتحدة  ؟الدول المحافظة قوانینها الوطنیة لتتفق مع المواثیق الدولیة

أن تحترم التنوع القیمي والثقافي لشعوب األرض، وتترك للحكومات والشعوب حریة 

  .١صیاغة قوانینها الوطنیة؟"

 no one is leftكفالة أالیتخلف أحد عن الركب «وهو  - ر تلك الخطة ولتحقیق شعا

behind«  -  لیست من صالحیات » المساءلة«، رغم أن »المساءلة«یتكرر موضوع

مستمرة للضغط على الحكومات یتم المحاوالت الالمجلس االقتصادي واالجتماعي، ولكن 

ه الخطة وأهداف التنمیة المستدامة هذ«، مع التأكید بأن »ُأُطر للمتابعة«من خالل تشكیل 

، حتى ال تحاول أي »وغیر قابلة للتجزئة ومترابطة ،عالمیةوغایاتها ووسائل التنفیذ هي 

  أي من بنودها. تتجاهلحكومة أن 

إال أنها تواجه معارضة شدیدة من  ضغوط التي تمارسها األمم المتحدةوبرغم كل ال

"وال یمكن االدعاء أن تلك المواثیق تطرح ، بحقوق اإلنسانالشعوب ألجندتها الخاصة 

لمشاكل المرأة في كل أنحاء العالم، بل هي اتفاقیات مبنیة على الفكر الغربي  حلوالً 

الذي یهمش دور الدین في المجتمع، وال یراعي التباین الثقافي الواسع  ،المادي العلماني

ع إلى آخر، وال اختالف بین المجتمعات، وال اختالف أوضاع المرأة ومشكالتها من مجتم

                                                           

للتنمیة  ٢٠٣٠تحویل عالمنا: خطة «من بعض بنود وثیقة جریدة  السبیل االلیكترونیة، جمعیة العفاف تحذر  -١

 .٢٠١٥/ ١٩/٥المستدامة، 



٤٨ 

الموروث التاریخي والدیني والوضع الجغرافي واالقتصادي، إذ أن ما یصلح لحل مشاكل 

المرأة في الدول المتقدمة قد ال یصلح بالضرورة لحل مشاكلها في الدول األخرى، إضافة 

ا إلى أن المشكالت التي نجمت عن القیم الغربیة تحمل الشك في صالحیتها لتكون نموذجً 

  .١به على نطاق العالم" ىیحتذ

*********  

   

                                                           

، من ٥عواطف عبد الماجد، موقف اإلسالم من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ص -١

 .١٨٠رؤیة إسالمیة للدكتورة نهى قاطرجي، ص  ..كتاب: المرأة في منظومة األمم المتحدة 



٤٩ 

ا  

  
برغم أن میثاق األمم المتحدة التأسیسي نص على احترام التعددیة الثقافیة لشعوب 

التي أنتجتها هیئة األمم  »القانون الدولي لحقوق اإلنسان«منظومة األرض، إال أن 

لى قضایا شائكة تهدد ، اشتملت عالمتحدة خالل ما یزید عن سبعة عقود من الزمان

ولهذا السبب واجهت تلك المواثیق معارضة  ؛مع الدین واألعراف صطدم بقوةوت ،األسرة

شدیدة من شعوب العالم عامة وشعوب العالم اإلسالمي خاصة، ودفع هذا هیئة األمم 

قامت بإطالقها مع  ،المتحدة إلى حشد كل جهودها وهیئاتها ومؤسساتها وراء وثیقة واحدة

 ٢٠٣٠خطة «وأطلقت علیها اسم: ،٢٠١٥سبتمبر ع الجمعیة العمومیة فياجتما

مرتكزة ، »Agenda for Sustainable Development 2030 للتنمیة المستدامة 

 ،"Sustainable Development Goals ١٧على "أهداف التنمیة المستدامة الـ

الصادرة عام  MDGsمانیة ا األمم المتحدة كتطویر ألهداف األلفیة اإلنمائیة الثهتوضعالتی

على قضایا اقتصادیة، وبیئیة،  »للتنمیة المستدامة ٢٠٣٠خطة «وبرغم اشتمال . ٢٠٠٠

المضامین الشائكة التي اشتملت  ذاتوتنمویة هامة، إال أنها اشتملت في ذات الوقت على 

  ».القضاء على الفقر« مظلةتم تمریرها تحت یل؛علیها الوثائق التي سبقتها

، والتي تمثل »للتنمیة المستدامة ٢٠٣٠خطة «لمضامین التي اشتملت علیها ومن أهم ا

  :ا على األسرةخطرً 

: »Sexual and Reproductive Healthالصحة الجنسیة واإلنجابیة « قضیة - أوالً 

بتقدیم خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة  »للتنمیة المستدامة ٢٠٣٠خطة «طالبت  حیث

اللتان نصتا على ضرورة حصول "القاهرة للسكان" و"بیكین".و  ا لما جاء في وثیقتيوفقً 

أي أن یحصل علیها كل الناس، بغض النظر عن أعمارهم أو عن حالتهم  ،»لجمیعا«

  الزواجیة. وتتكون خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة من:



٥٠ 

سبل  - مع التركیز على المراهقین والشباب غیر المتزوجین – »لجمیعا«تعلیم   .أ 

، في الوقایة من الحمل على استخدام وسائلا یتدربو متعة الجنسیة، شریطة أن تحقیق ال

 سریة تامة!

 ا أو بأسعار زهیدة.توفیر العازل الطبي لمن یرغب في الحصول علیه مجانً   .ب 

 إباحة اإلجهاض للتخلص من الحمل غیر المرغوب فیه.  .ج 

الشرعي  بمنع الزواج »للتنمیة المستدامة ٢٠٣٠خطة «وفي نفس الوقت، تطالب 

، وبهذا تقضي ٢٠٢٥ومنع عمل الشباب تحت سن الثامنة عشر بحلول عام  ،المبكر

  ا على الزواج الشرعي المبكر.تمامً 

  :»Discriminationالتمییز « قضیة - اثانیً 

ا ضد المرأة، حیث تعتبر أي فوارق بین الرجل والمرأة في األدوار أو التشریعات تمییزً 

 ٢٠٣٠خطة «وقد طالبت  ،»قوانین تمییزیة«ر تلك الفوارق كما تعتبر القوانین التي تق

  وتطبیق التساوي التام. ،بإزالة تلك القوانین »للتنمیة المستدامة

  : »Gender equalityالجندر  مساواة النوع/«قضیة  -ثالثًا

المصطلح المحوري في الوثیقة، والذي صار  هو »ندرلجا«حیث یعتبر مصطلح 

  عن مصطلح یستخدم بدیالً 

ا باألسویاء (الجنس)، لیشمل المساواة التامة بین الرجل والمرأة، ومساواة الشواذ جنسیً 

  :تحقیق ما یلي »الجندر«ا لمنظور ویتم وفقً  مساواة تامة.

داخل  من الرجل والمرأةتغییر الوظائف واألدوار التي یقوم بها كل  اعتبار إمكانیة  . أ

الرجال » خصائص«اعتبار بعد أن تم  ا من حقوق اإلنسان، وذلكحقً  األسرة والمجتمع

 فیما بینهم مكتسبة من المجتمع، وأنها لیست بیولوجیة أوفطریة.  » العالقات«والنساء و

 والتيالشخص التي یظهر بها في المجتمع كذكر أو كأنثى، » هویة«أن اعتبار   . ب

 تلیسبنفسه، و ه یحددها شعور إنما ، »Gender Identityالهویة الجندریة «ُأطلَق علیه 

وهي ماأطلق  ،ل الجنسیةكذلك ما ینبني علیها من اختیار المیو ، فطرته التي ُفطر علیها



٥١ 

ه الجنسي «علیها  من  احقً  عداعتبارها أن حریة اختیارها ت، و »Orientation Sexualالتوجُّ

 حقوق اإلنسان.

ذلك المصطلح »: Sustainable Developmentالتنمیة المستدامة «مصطلح  -ارابعً 

ي تم ربطه في المواثیق الدولیة بخفض معدالت الزیادة السكانیة في دول العالم الثالث، الذ

ا في القضاء على التنمیة! مع أن الثروة البشریة هي من أهم الثروات بعد اعتبارها سببً 

ة العمل على التي تمتلكها الدول. ومن خالل ذلك المصطلح سیتعین على البلدان النامی

من  يزیادة استخدام خدمات تنظیم األسرة ه من خالل اعتبار أن الحد من الخصوبة،

  أشكال التنمیة االجتماعیة!!

ُملِزمة للدول األعضاء في األمم » للتنمیة المستدامة ٢٠٣٠خطة «التكون ویفترض أ

المتحدة؛ ومع ذلك، فمن المتوقع أن یكون لها تأثیر عمیق على القوانین والسیاسات في 

حیث نصت في الكثیر من فقراتها أن "ما ورد فیها من أهداف وغایات  ،جمیع أنحاء العالم

تغییرات قانونیة وسیاسیة في التشریعات كما شددت على عمل غیر قابلة للتجزئة"، 

خطط وطنیة «إلى  إلى تحویلهاحكومات العالم الثالث وهو ما دفع الكثیر من الوطنیة. 

  .»المستدامة للتنمیة

*********  

   



٥٢ 

  ت ا

  
دور  المجتمع، واحترام قدسیة العمل على ترسیخ القیم األسریة األصیلة في .١

 واإلعالء من شأنها في المجتمع. ،كزوجة وأم ..المرأة

دمجت فیها تنقیة كل من اإلعالم والتعلیم من  .٢ المفاهیم الخطیرة التي ُأ

ا لالتفاقیات الدولیة میة أهب، والتوعیة باألدوار األسریة الصحیحة و تطبیًق

 األسرة في المجتمع.

وتكوین األسر، وخطورة الممارسات غیر الشرعیة  التوعیة بأهمیة الزواج .٣

 .على األسرة والمجتمع

توجیه رسائل واضحة للوفود الرسمیة الممثلة للدول اإلسالمیة ومنظمة  .٤

الشعوب، وعدم السماح برفع  ةاحترام إرادالتعاون اإلسالمي بوجوب 

االتفاقیات الدولیة عند التوقیع علیها، واحترام  التحفظات التي وضعت على

 الخصوصیة الدینیة والثقافیة للشعوب المسلمة. 

فیما  ،لمواثیق الدولیةعن ا لألسرة بدیالً  ةالصحیح ةاإلسالمی الرؤیةالعمل على نشر  .٥

 یتعلق بقضایا المرأة واألسرة.

ومساعدة  ،مشورةلإلرشاد األسري، تهدف إلى تقدیم ال مؤسساتالدعوة إلى تأسیس  .٦

األزواج على تخطي ما یواجههم من مشكالت وأزمات أسریة، منطلقة في ذلك من 

 .مفاهیم وقیم اإلسالم الحنیف

*********  



 

 

  اس

  

 الصفحة الموضوع

 ١  نبذة تاریخیة

 ٥  الوثیقة ضمن باألسرة المتعلقة المحوریة المصطلحات -المبحث األول

 ٥  جنسیة واإلنجابیةمصطلح خدمات الصحة ال - أوالً 

 ١٣  مصطلح التمییز - اثانیً 

 ١٨ مصطلح مساواة الجندر (النوع)  - اثالثً 

 ١٩  تعریف مصطلح الجندر (النوع) ومشتقاته 

  ٢٣ »التوجه الجنسي«و» الهویة الجندریة«تعریف 

  ٢٦  »المساواة الجندریة«تعریف 

  ٣٢  »العنف المبني على الجندر«تعریف 

  ٣٤ »العنف األسري«في نطاق األسرة و» لعنف الجنسيا«تعریف 

 ٣٦ نحو لغة جندریة شاملة 

 ٣٧ مصطلح التنمیة المستدامة  - ارابعً 

 ٤٣  »المستدامة للتنمیة ٢٠٣٠ خطة« في األسرة مصطلح -المبحث الثاني



 

 

 للتنمیة ٢٠٣٠ خطة«لـ الكامل التطبیق الزامیة -المبحث الثالث

 »المستدامة

٤٥ 

 ٤٩ الخالصة

 ٥٢ توصیات البحث

 


