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القضاء على 
التمييز الجنسي 

في القانون
المساواة بين الجنسين هي في األساس مسألُة َمْن له 

السلطة. فنحن نعيش في عالم يهيمن عليه الرجال وتسوده 
ثقافة ذكورية. ولن نتمكن من زحزحة كفتي الميزان نحو 

المساواة ما لم نعتبْر حقوق المرأة هدفنا المشترك ونَرى 
فيها مسارًا لتغيير ينتفع به الجميع. هناك ستة اقتصاديات 

فقط، وفق ما خُلص إليه البنك الدولي، هي التي تعطي 
النساء والرجال حقوقًا قانونية متساوية .... 

– األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مارس/آذار 2019
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 حول 
EQUALITY NOW

تأسست منظمة Equality Now في عام 1992، وهي منظمة دولية لحقوق اإلنسان تعمل على 
حماية وتعزيز حقوق جميع النساء والفتيات حول العالم. وتتركز حمالتنا على أربعة مجاالت 

من البرامج: تحقيق المساواة القانونية، القضاء على العنف الجنسي، والقضاء على الممارسات 
الضارة، والقضاء على االتجار بالجنس، مع التركيز الشامل على االحتياجات الفريدة للفتيات 

المراهقات. وتجمع Equality Now بين النشاط الشعبي والمناصرة القانونية الدولية، واإلقليمية، 
 والوطنية لتحقيق التغيير القانوني والنظامي لصالح جميع النساء والفتيات. كما تعمل 

Equality Now على ضمان قيام الحكومات بسن وإنفاذ القوانين والسياسات التي تدعم حقوقهن.

لدى Equality Now مكاتب في كل من نيويورك، ونيروبي، ولندن وبيروت، ولها تواجد في عمان 
– األردن، وواشنطن العاصمة، ونيودلهي – الهند، وتبيليسي - جورجيا وشركاء وأعضاء وعضوات 

في كل بلد في العالم تقريبا.

www.equalitynow.org لمزيد من المعلومات حول آخر حمالتنا، يرجى الدخول إلى

 facebook.com/equalitynoworg 

@equalitynow 

@equalitynoworg 

شكر وتقدير

تم اعداد هذا التقرير بفضل الجهد الجماعي لفريق موهوب يضم العديد من األفراد والمنظمات 
من حول العالم. وتود Equality Now ان تخص بالشكر:

الباحثون والباحثات: أليسا أورافيتش، زميلة قانونية في صندوق مشاريع الخدمة العامة 
التابع لكلية الحقوق في جامعة هارفارد؛ كارولين الغات، زميلة قانونية؛ وفلورنس ويلكنسون 

وليام دويل، متدربين، باإلضافة إلى استشاري Equality Now في جميع أنحاء العالم، فضال عن 
المنظمات واألفراد المدرجين في نهاية هذا التقرير.

التصميم: بيتر ويلبورن، مارتن همفريز

المترجمون: العربية: ناديا الشريف، الفرنسية: توماس فوريكي، االسبانية: كارمن مايسترو                                

 المصورون والمصورات: تارا كاري، GCShutter ،fotografixx ،FG Trade، بين إبراهيم،
 Vardhan ،اليكساندر ناكيش، ليو باتريزي، ليو باتريزي، فرانشيسكو ريدولفي ،jacoblund

نوفمبر/تشرين ثاني 2019
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المقدمة
منذ 25 عاًما اضحت المساواة بين الجنسين أولوية عالمية

في عام 1995، وفي المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين، وافقت 189 حكومة على 
خارطة طريق شاملة – منهاج عمل بيجين )BPfA(1 للنهوض بحقوق النساء والفتيات وتحقيق 

المساواة للمرأة. وبما أن المساواة القانونية هي خطوة أولى أساسية لتحقيق المساواة بين 
الجنسين، فإن أحد االلتزامات التي تعهدت بها الدول هي أنها سوف “تلغي أي قوانين متبقية 

تميز على أساس الجنس”. 

منذ بيجين، تم التأكيد على توافق عام وسياسي في اآلراء حول األهمية العالمية الحترام حقوق 
النساء والفتيات، بما في ذلك المساواة بموجب القانون، من خالل اعتماد أهداف التنمية المستدامة 
)SDG( في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 2 من قبل الدول األعضاء في األمم المتحدة في عام 

2015. على وجه الخصوص، يقيس المؤشر 5.1.1 من اهداف التنمية المستدامة “ما إذا كانت ثمة 
أطر قانونية قائمة، أم ال، من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس”.

تعتبر المساواة القانونية خطوة أولى  أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين

ركزت Equality Now جهودها على حث الحكومات على إلغاء القوانين التي تميز بشكل واضح على 
أساس الجنس. في تقاريرنا الخاصة بالمناصرة، األقوال واألفعال – مساءلة الحكومات في عملية 

مراجعة بيجين+، التي ُنشرت في األعوام 1999، و 2004، و 2010، و 2015، و 2019 )مع التركيز 
بشكل خاص على قانون األسرة )انظر/ي المرفق((، وتسلط Equality Now الضوء على عينة من 

القوانين التي تتضمن تمييزا واضحا على اساس الجنس و تؤثر سلبا على النساء والفتيات، وأسرهم، 
على مدار حياتهم، في:

الحالة االجتماعية )الزواج،  	
والطالق، وتعدد الزوجات، وطاعة 

الزوجة(؛
األحوال الشخصية )الجنسية،  	

وقوة الشهادة في المحكمة، والسفر، 
واالستغالل الجنسي(؛

الوضع االقتصادي )الميراث،  	
والملكية، والعمالة، والتقاعد(؛

وفي التصدي للعنف ضد النساء  	
والفتيات )االغتصاب، بما في ذلك 

العنف الجنسي، والعنف المنزلي، 
وجرائم “الشرف”(.
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منذ عام 1995، تم إحراز تقدما، لكنه كان 
تقدما بطيئًا ومتقطعا، ولم تتحقق المساواة 

القانونية للنساء من قبل الغالبية العظمى من 
الدول3.

في حين أن أكثر من نصف القوانين التي 
قامت Equality Now بتسليط الضوء عليها 

في تقاريرها المتتالية باعتبارها قوانين تنطوي 
على تمييز على أساس الجنس قد تم إلغاؤها، 

أو تعديلها، أو إبطالها جزئًيا أو كلًيا )انظر/ي 
الملحق(، اال إن العديد من القوانين، وخاصة 

تلك في مجال قانون األسرة، ال تزال راسخة. 
وفي حين أن 77 ٪ من الدول تضمن المساواة 

على أساس الجنس في دساتيرها، اال إن 23 ٪ 4 
من الدول، بما في ذلك الواليات المتحدة5، ال 
تضمن المساواة بين الجنسين في دساتيرها.

ال تزال الكثير من القوانين التي تنطوي على 
تمييز على اساس الجنس سارية المفعول

وفًقا لتحليل هيئة األمم المتحدة للمرأة6 
لبيانات البنك الدولي للعام 2018 7، فإن القيود 

المستمرة على الحقوق االقتصادية للمرأة 
تشمل،

104 دول لديها قوانين تمنع النساء من  	
العمل في وظائف محددة.

59 دولة ليس لديها قوانين بشأن التحرش  	
الجنسي في مكان العمل.

18 دولة لديها قوانين تسمح لألزواج قانونيا بمنع زوجاتهم من العمل. 	
40 ٪ من البلدان تقريبا يوجد فيها قيد واحد على األقل على حقوق ملكية المرأة وفًقا لمؤشر  	

البنك الدولي “استخدام )العقارات( الممتلكات”.
في 36 دولة من ال 189 التي قام البنك الدولي بتحليلها، ال يتم منح النساء األرامل نفس  	

حقوق الميراث التي تمنح للرجال األرامل.
39 دولة تحرم الفتيات من وراثة نفس نسبة األصول مثل األبناء. 	
65 دولة تمنع النساء من العمل في مجال التعدين. 	
 تواجه النساء أيًضا قيوًدا على الوظائف في صناعات مثل التصنيع، والبناء، والطاقة،  	

والزراعة، والمياه والنقل.

ومجاالت القانون التي ترجع للعرف أو الدين، السيما قانون األسرة، كانت مستعصية. وهذه 
تشمل تلك القوانين التي تقر بوصاية الرجل على المرأة كما هو الحال في المملكة العربية 

السعودية، والجزائر، والسودان، وبلدان أخرى. وإذا كانت المرأة ال ُتعامل بشكل متكافئ في 
األسرة )الوحدة األساسية للمجتمع( أو إذا بقيت قاصرة قانونيا، فإنها لن تحقق مطلًقا كامل 

إمكاناتها. ويجب إعطاء األولوية إلصالح قوانين األسرة التمييزية.
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ال يزال يتم سن قوانين تمييزية جديدة. على سبيل المثال، تم اقتراح نص قانوني “تزوجي 
من مغتصبك” في تركيا في عام 82016. وقوبل ذلك بمقاومة عالمية وفشل في النهاية. في عام 

2019، قام البرلمان اإليراني بتمرير مشروع قانون، ليوافق عليه مجلس صيانة الدستور الذي 
يضم رجال دين وفقهاء، ويسمح مشروع القانون لآلباء بالزواج من بناتهم الًمتبنيات9. وحظرت 
الواليات المتحدة المتحولين جنسيًا من الخدمة في الجيش، مما حرم مجموعة مستضعفة من 

الناس من حقوقهم االقتصادية فضال عن حقهم في المشاركة.
 

مضاعفة الجهود إلدراج المساواة القانونية لجميع النساء والفتيات في عام 2020

في عصر )انا ايضا MeToo#(، وتصاعد النشاط العام وتزايد األصولية، تطالب النساء والفتيات 
بالتعجيل في المساواة. ومن خالل اإلرادة السياسية وااللتزام، يمكن إلغاء القوانين التي تميز 

بشكل صريح بين الجنسين، وتعزيز الحماية الدستورية، بحلول عام 102030 ويدعو التقرير 
الصادر عن المجلس االستشاري للمساواة بين الجنسين التابع لمجموعة الدول السبع للعام 2019 
الحكومات إلى ضمان التمويل للقضاء على القوانين التمييزية وتطبيق اطر تشريعية تقدمية11.

يصادف عام 2020 الذكرى السنوية الخامسة والعشرين العتماد منهاج عمل بيجين والذكرى 
السنوية الخامسة ألهداف التنمية المستدامة للقضاء على الفقر وتعزيز المساواة على المستوى 

العالمي. ويجب على الحكومات، على نحو عاجل، تحويل األقوال الى افعال وإلغاء أو تعديل 
جميع القوانين التي تميز على أساس الجنس حتى يتسنى لجميع النساء والفتيات التمتع 

بحقوقهن والعيش كشركاء متساوين في أسرهن، ومجتمعاتهن المحلية والمجتمع.

نأمل أن يكون هذا التقرير أداة مفيدة للحكومات والناشطين والناشطات على حد سواء في هذه 
العملية والفترة الزمنية الحاسمة.
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دعوة إلّتخاذ إجراء
يجب على جميع الحكومات مراجعة وتعديل قوانينها التمييزية على اساس الجنس ووضع، 

على سبيل االستعجال، ضمانات دستورية، أو غيرها، للمساواة، من اجل حماية جميع الحقوق 
المدنية، والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية للنساء والفتيات بموجب منهاج 

عمل بيجين عمل وغيره من القوانين وااللتزامات الدولية.

رؤساء الدول واعضاء البرلمان

  القيام بشكل عاجل بمراجعة، أو تعديل، أو إلغاء جميع التشريعات التمييزية على اساس 
الجنس.

  اقرار و/أو إنفاذ نصوص المساواة في دساتيركم.
  إدخال وتنفيذ تشريعات حساسة للنوع االجتماعي، في حالة عدم توفرها، امتثااًل للقانون 

الدولي وبالتشاور مع منظمات حقوق المرأة.

القادة التقليديون

  ضمان امتثال جميع القوانين والممارسات الدينية والعرفية ألحكام المساواة الدستورية 
 وغيرها من أحكام المساواة والقانون والمعايير دولية، بما في ذلك منهاج عمل بيجين 

 وأهداف التنمية المستدامة، وجعل القادة الدينيين ومسؤولي األعراف اآلخرين ُمسائلين 
عن نفس األمر.

المجتمع المدني

  إعملوا على حث رؤساء الدول في هذا التقرير على تعديل أو إلغاء جميع القوانين التمييزية 
 على أساس الجنس والوفاء بالتزامهم بمنهاج عمل بيجين لعام 1995 والمساواة بين 

 الجنسين. يمكنكم اتخاذ إجراء تجاه هؤالء المذكورين في هذا التقرير عن طريق 
.www.equalitynow.org

  اكتبوا إلى رئيسكم أو رئيس وزرائكم واعضاء البرلمان واطلبوا منهم مراجعة التشريعات 
 في بلدكم لتعديل جميع القوانين التي تنطوي على تمييز بشكل مباشر أو لها تأثير تمييزي 

 على النساء والفتيات. يمكنكم العثور على نموذج رسالة يمكنكم تنزيله عن طريق 
.www.equalitynow.org

  أنشروا الموضوع وقوموا بزيادة األثر! تشاركوا في هذه الحملة مع شبكاتكم من اجل مساءلة 
الحكومات على التزامها القانوني الدولي بضمان المساواة بين الجنسين.

  انضموا إلى الحركة للقضاء على التمييز على اساس الجنس في قوانين الجنسية، وتزويج 
 األطفال، والعنف الجنسي وتبني قوانين إيجابية للمساواة بين الجنسين من خالل اتخاذ 

.www.equalitynow.org إجراء عن طريق



صفحة 10

ماذا نعني بقانون األسرة؟

حتى يومنا هذا ال يزال إصالح قانون األسرة مجااًل صعب المنال، 
ألسباب ليس أقلها أن معظم قوانين األسرة تستند إلى الدين، والعادات 

نة في قوانين  والتقاليد. فالهويات الدينية، والثقافية والعرقية ُمَتَضمَّ
األسرة. وتشمل هذه القوانين، على سبيل المثال، الزواج، والطالق، 

والحضانة، والوصاية، وحقوق الملكية فضال عن الميراث. وقد تكون 
مقننة من قبل الدولة أو غير مقننة وغير مكتوبة. وغالًبا ما يتم تصوير 

محاوالت إصالح قوانين األسرة على أنها تهديدات لهوية المجموعة 
 وحقوقها وُتْسَتْخَدم كمبررات لمقاومة مطالب اإلصالح نحو المزيد 

من المساواة.

إن الفشل في ضمان مساواة النساء 
والفتيات داخل األسرة يقوض أي 

محاولة لضمان المساواة في جميع 
مجاالت المجتمع.... “المساواة في 
 المجال الخاص - األسرة - ال تزال 

 واحدة من أكبر العقبات التي تحول 
دون تحقيق المساواة بين الجنسين.” 

)فريق عمل األمم المتحدة المعني بالتمييز ضد النساء 
والفتيات(12.

إن الحق في الثقافة وفي حرية الدين هما أيضًا من حقوق اإلنسان، 
لكنهما ال يستطيعان إسقاط حق اإلنسان األساسي في المساواة 

وعدم التمييز. إنه انتهاك لواجب الدولة عندما تسمح الدولة صراحًة 
باستثناءات لقانون األسرة العرفي، والذي قد ال يتم تدوينه دائًما. 

يمكن مالحظة ذلك في جميع أنحاء العالم - من زامبيا حيث يبلغ الحد 
األدنى لسن الزواج 21 عاًما، ولكن بموجب القانون العرفي يمكن تزويج 

فتاة بالغة، الى الواليات المتحدة، حيث القوانين والممارسات الدينية 
غير المدونة التي تنطوي على تمييز على أساس الجنس، مثل تعدد 

الزوجات13، وتزويج األطفال، وعدم المساواة في حقوق الطالق في 
بعض المجتمعات قد ذهبت دون رادع.

التأثير على النساء والفتيات والمجتمع

تشير بيانات البنك الدولي14 إلى أن العديد من البلدان التي تحتل المرتبة 
األخيرة في مؤشر المساواة القانونية هي تلك البلدان التي تنطوي 
قوانين األسرة الخاصة بها على تمييز واضح ضد النساء والفتيات، 

بما في ذلك نظم الوصاية الذكورية. وهذا ليس مستغربا. ويمكن لهذه 
الممارسات والنظم أن تنتهك بشكل أكبر حقوق النساء والفتيات في 

التعليم وكذلك في الفرص والمشاركة االقتصادية والسياسية. خلصت 
دراسة أجريت مؤخرا عبر البالد إلى أن “اإلصالح المتساوي لقانون 

األسرة قد يكون الشرط األساسي األكثر أهمية لتمكين المرأة 
اقتصاديا”.15 إذا كان بإمكان الرجل أن يمنع زوجته من العمل في المقام 

األول، فلن يكون من المهم لها معرفة ما إذا كان هناك قانون معمول به 
لحمايتها من التحرش الجنسي في العمل أو أن هناك أجرا متساويا مقابل 

العمل المتساوي. يجب على الحكومات حماية حقوق النساء والفتيات 
في جميع المجاالت والعالقات، عامة أو خاصة، متزوجة أم ال.

آخر عقبة قانونية كبيرة أمام المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي

 موضوع خاص 
 للتركيز عليه إصالح 

 قانون األسرة 
الذي ينطوي على تمييز
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ال يمكن مطلًقا استخدام حرية الدين 
أو المعتقد لتبرير انتهاكات لحقوق 
النساء والفتيات، ]وأنه[ لم يعد من 

المحرمات المطالبة بأن تأخذ حقوق 
المرأة األولوية على المعتقدات غير 

المتسامحة المستخدمة لتبرير التمييز 
بين الجنسين.” 

)مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد(16

لقد فشلت العديد من الحكومات في ضمان عالمية حقوق اإلنسان 
لجميع النساء والفتيات ألنها تسمح للحق في الحرية الدينية والثقافية 

بالتغلب على المساواة وعدم التمييز. يمكن للعقوبات التي تفرضها 
الدولة على القوانين والممارسات الدينية والعرفية التي تنطوي على 

تمييز، بما في ذلك من خالل االستثناءات الدستورية )انظر/ي الخريطة 
أدناه( أن تميز مجتمعات النساء والفتيات على مجتمعات أخرى ضمن 
الحدود نفسها. فعلى سبيل المثال قوانين رعاية األطفال القائمة على 
الدين في لبنان التي تم تسليط الضوء عليها هنا. باإلضافة إلى منهاج 

عمل بيجين، توضح المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة )CEDAW( أنه يجب على جميع الحكومات )فقط 

سبع دول والكرسي الرسولي لم تصادق على هذه المعاهدة الهامة( 
“اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع 

األمور المتعلقة بالزواج والعالقات األسرية.”

إنفاذ المبدأ الذي مفاده أن المساواة حق أساسي من حقوق اإلنسان

الحق في المساواة وعدم التعرض للتمييز على أساس الجنس، سواء 
في القانون نفسه أو في الممارسة العملية في الحياة اليومية، هو حق 
أساسي من حقوق اإلنسان. أعلنت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم 

المتحدة أن الحق في الدين ال يسمح ألي دولة أو جماعة أو شخص 
بانتهاك حقوق المساواة للمرأة، بما في ذلك الحماية المتساوية بموجب 

القانون.17  

الثقافة والعادات ليست ثابتة، “ألن البشر هم الذين يضعون 
األعراف االجتماعية، وليس هناك معيار اجتماعي ال يمكن تغييره”.  

)Chimamanda Ngozi Adichie( ال تنطوي كل قوانين األسرة العرفية 
على تمييز. لحسن الحظ، يمكن أن تتغير تلك القوانين والممارسات 

التمييزية بمرور الوقت، ال سيما مع اإلرادة السياسية والدعم من 
الزعماء الدينيين والتقليديين.

لم تعد الحكومات قادرة على تقديم ذرائع لمعاقبة وإدامة التمييز 
داخل األسرة، بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه أو أصل القانون 
أو الممارسة. في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي لالحتفال 

ببيجين + 25، توجد فرصة هائلة لتعبئة وتنمية العمل العالمي من أجل 
تحقيق المساواة القانونية العالمية وحقوق اإلنسان لجميع النساء 

والفتيات بحلول بيجين + 35 وفي ختام أجندة عام 2030 ألهداف 
التنمية المستدامة في عام 2030.
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تعديل أو إلغاء القوانين التمييزية على أساس الجنس، واستبدالها 
بالممارسات الجيدة

في صلب تقرير المناصرة هذا، قمنا بإدراج عينة من قوانين األسرة 
التمييزية على أساس الجنس من جميع أنحاء العالم - جميعها بحاجة 

إلى تعديل عاجل أو إلغائها من قبل الدول.

باإلضافة إلى تحديد تلك القوانين التي ينبغي تعديلها أو إلغاؤها، 
يكشف تقرير األمم المتحدة للمرأة، “ تقدم نساء العالم 2019: العائالت 
في عالم متغير”، كيف يمكن للقوانين والسياسات واإلجراءات العامة 

أن تدعم األسر فعليا، بجميع أشكالها المتنوعة، وتعزيز حقوق المرأة 18. 
باإلضافة إلى ذلك، تشمل بعض األمثلة على الممارسات الجيدة ما يلي:

يحظر قانون منع الممارسات المناهضة للمرأة )تعديل القانون  	
 الجنائي، 2011( في الباكستان إعطاء المرأة في الزواج 

)wanni/swara(، والزواج من القرآن، والزواج القسري وحرمان 
المرأة من الميراث19.

تنص المادة 19 من دستور ناميبيا20 على أنه “يحق لكل شخص  	
التمتع بأي ثقافة أو لغة أو تقاليد أو دين، أو ممارستها، أو االعتراف 
بها، أو الحفاظ عليها، والترويج لها، مع مراعاة أحكام هذا الدستور، 

 وكذلك مع مراعاة شرط أن حماية الحقوق بموجب هذه المادة 
ال تمس حقوق اآلخرين أو المصلحة الوطنية”. باإلضافة إلى ذلك، 

ينص القسم 1 من قانون السلطات التقليدية 25 لعام 2000، على 
أن “القانون العرفي” يعني القانون العرفي والمعايير والقواعد 

اإلجرائية والتقاليد واستخدام المجتمع التقليدي بالقدر الذي ال 
تتعارض فيه مع الدستور الناميبي أو مع أي قانون مكتوب آخر 

مطبق في ناميبيا”.

ُيعتبر دستور جنوب إفريقيا أيًضا نموذًجا “للممارسات الجيدة” في 
السعي إلى االعتراف بالقانون التقليدي والديني والعرفي في الدستور، 
مع اإلشارة أيًضا إلى أن االعتراف يجب أن يكون متسًقا مع النصوص 

األخرى للدستور، والتي تشمل عدم التمييز على أساس الجنس والنوع 
االجتماعي.

ومع ذلك، ال يزال التنفيذ يمثل تحديا، حيث ال يتم االعتراف بجميع 
الزيجات العرفية والدينية، على سبيل المثال، وتخضع للحماية 

الدستورية. ونتيجة لذلك، وكما الحظ المركز القانوني للمرأة في جنوب 
أفريقيا، ال يمكن للمرأة أن تلجأ إال الى المؤسسات الدينية للتعامل مع 
طالقها وتوزيع األصول، األمر الذي يجعل الكثير من النساء يتعرضن 

للتمييز واالستبعاد.

االستراتيجيات الرئيسية لإلصالح

ينبغي أن ينطبق مبدأ عالمية حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالمساواة 
في األسرة على جميع فئات النساء والفتيات، بغض النظر عن دينهن 

أو عاداتهن أو تقاليدهن. يجب أن نجتمع سوية من أجل التصدي 
للقوانين والعادات والتقاليد الضارة في قلب النظام األبوي، لفائدة جميع 

النساء والفتيات وأسرهن، بما في ذلك األكثر ضعًفا واستبعاًدا.

يجب على الحكومات تعديل الدساتير التي تسمح باستثناءات 
للقوانين التمييزية على أساس الجنس المدونة والعرفية، وكذلك 

إصالح قوانين األسرة التمييزية المحددة وإرساء ضمانات دستورية 
للمساواة. وتشمل التكتيكات:

بناء الحراك – يتم بناء زخم حول العالم إلطالق حملة عالمية  	
للمساواة في قانون األسرة:

1( لحشد العمل الدولي من أجل تحقيق اإلصالح التدريجي 
لقانون األسرة في جميع أنحاء العالم وللفت االنتباه العالمي 

وبناء دعم عالمي للضرورة العاجلة للمساواة في قانون األسرة؛
2( الجمع بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تقود 
حمالت إلصالح قانون األسرة على المستوى الوطني، فضاًل 

عن األكاديميين ووكاالت األمم المتحدة والحلفاء الحكوميين 
إلنشاء وتنفيذ حملة عالمية للقضاء على التمييز ضد المرأة في 

قوانين األسرة؛ و
3( تعزيز الدعوة لإلصالح على المستوى الوطني من خالل 

تطوير موارد المعرفة وتقديم المساعدة التقنية لتبادل 
الممارسات الجيدة والدروس المستفادة.

  دعم المنظمات النسائية والناشطين والناشطات والحلفاء في  	
تعاملهم مع الزعماء الدينيين والتقليديين والعاملين على التفسير 

النسوي للقوانين الدينية والعرفية.
 دعم المناصرة القانونية أمام األمم المتحدة والهيئات الدولية  	

واإلقليمية األخرى للتأثير على الحكومات، عندما تمثل أمامها 
لتقديم تقاريرها، لتقديم المساواة القانونية وعدم التمييز في 

قوانينها وفي الممارسة.
دعم التقاضي االستراتيجي إللغاء القوانين التمييزية. 	



هل يتخذ الدستور مقاربة واحدة على األقل للمساواة بين الجنسين؟

مفتاح:
  كال، غير موجود         

  المساواة العامة مضمونة

  طموحة                       

   مضمونة ولكن القانون العرفي 
أو الديني يمكن أن يطغى عليها

  مضمونة                      
 2017, WORLD Policy Analysis Center, Constitutions Database :المصدر
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رؤساء الدول واعضاء البرلمان21
 

 الدعم الفني ألصحاب المصلحة اإلقليميين والوطنيين؛
 التتبع الرقمي من خالل خرائط المساءلة التي تبين التقدم المحرز؛

 التحالفات مع الشركاء غير التقليديين؛
 دعم رؤساء الحكومات والسيدات االوائل؛

 من أسفل إلى أعلى والمشاركة من أعلى إلى أسفل على المستوى القطري؛
  استخدام التأثير السياسي لرؤساء األمم المتحدة والهيئات والوكاالت 

اإلقليمية في الدعوة إلى اإلصالح؛

 دعم حوار السياسات اإلقليمية وما بين األقاليم بشأن القوانين التمييزية؛
 مراقبة حقوق اإلنسان وإعداد التقارير؛
 البناء على الحركات والحمالت القائمة؛

 إشراك الرجال والفتيان؛
 التوثيق والمشاركة والتعلم؛

 تعزيز التعاون الثالثي بين الجنوب والجنوب.
.



صفحة 14

ما هي القضية؟
التمييز على أساس الجنس في قوانين األحوال الشخصية يجعل 
النساء والفتيات تابعات في العديد من جوانب العالقات األسرية 

قبل وأثناء وبعد الزواج.

األحوال الشخصية

توصيات منهاج عمل بيجين

الهدف االستراتيجي 1.2. ضمان المساواة وعدم التمييز بموجب القانون 
والممارسة.

اإلجراءات التي يتعين على الحكومات اتخاذها:
232 )د( – استعراض القوانين الوطنية بما في ذلك قوانين العرف  	

والممارسات القانونية في المجاالت المدنية والجنائية وفي 
مجالي األسرة والعمل، والقانون التجاري ضمانًا لتنفيذ المبادئ 

واإلجراءات الواردة في جميع الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة 
بحقوق اإلنسان، وذلك عن طريق التشريعات الوطنية، وإلغاء ما 

تبقى من قوانين تمّيز على أساس الجنس وإزالة التحيز على 
أساس النوع االجتماعي في إقامة العدل؛

ما هو التأثير على النساء والفتيات؟

يمكن أن تؤدي قوانين األحوال الشخصية التمييزية على أساس 
الجنس إلى زواج الفتيات في سن أصغر من األوالد ومواجهة عواقب 
ضارة محتملة مدى الحياة. قد تواجه النساء الالتي يتزوجن في إطار 

تعدد الزوجات خسارة مالية شديدة، بما في ذلك حقوق الميراث، 
ومشاكل صحية مميتة محتملة مثل فيروس نقص المناعة البشرية/

اإليدز ألن لزوجهن شركاء جنسيين متعددين. إذا ُطلب من النساء 
والفتيات بموجب القانون “طاعة” أزواجهن و/أو األوصياء الذكور، فقد 

يتعرضن للعنف، بما في ذلك االغتصاب الزوجي ومنعهن من مغادرة 
المنزل والعمل واختيار مكان اإلقامة ومعاملتهن على قدم المساواة 

مع أفراد األسرة اآلخرين. إذا كانت النساء والفتيات غير قادرات على 

الطالق بنفس السهولة التي يتعرض لها الرجال، فقد يكن عالقات في 
الزواج التعسفي، وعندما يحصلن على الطالق، قد يتعرضن لفقدان 

حضانة أطفالهن. يمكن أن يتم تعيين الرجل “رب األسرة”، الذي يتخذ 
القرارات من جانب واحد، على سبيل المثال، تحديد المكان الذي تعيش 

فيه األسرة.

أكد فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات التابع لألمم 
المتحدة أن عدم ضمان المساواة بين النساء والفتيات داخل األسرة 

يقوض أي محاولة لضمان المساواة في جميع مجاالت المجتمع. وفي 
تقريرها لعام 2018 المقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان، أكدت مجموعة 

العمل التابعة لألمم المتحدة أن “المساواة في المجال الخاص - األسرة - 
ال تزال واحدة من أكبر العقبات أمام تحقيق المساواة بين الجنسين”22.

ما الذي يحتاج إلى تغيير

ينبغي أن تتخذ الدول خطوات فورية لوضع حد للتمييز ضد المرأة 
في قوانين األسرة وممارساتها المتعلقة باحترام وحماية وإعمال 

حقوق النساء والفتيات في المساواة في األسرة بصرف النظر عن 
مصدر قانون األسرة، سواء أكان ذلك مقنًنا أم دينًيا أو عرفًيا.

فيما يلي أمثلة للقوانين التي يجب تعديلها أو إلغاؤها.
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تزويج األطفال، والزواج المبكر 
والزواج باإلكراه

ما هي القضية؟
اعتبارا من يناير/كانون ثاني 2019 ووفقا لمركز وورلد لتحليل السياسات23، ما يقارب من 

ربع العالم، 24  ٪ من الدول تسمح بتزويج الفتيات قانونيا في سن أصغر من األوالد بموافقة 
الوالدين. يحدث الزواج باإلكراه عندما ال تعطي الزوجة موافقتها الحرة والكاملة وحتى 
أحياًنا يتم معاقبتها بموجب القوانين التي يسمح لألوصياء الذكور “بالموافقة” نيابة عن 

المرأة أو الفتاة.

توصيات منهاج عمل بيجين

.L.1 الهدف االستراتيجي
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الطفلة

اإلجراءات الواجب اتخاذها
من قبل الحكومات:

274 )هـ( – سن وإنفاذ القوانين الكفيلة بأن ال يتم الزواج بغير  	
الرضا الحر والكامل للمقدمين على الزواج؛ ويضاف إلى ذلك 

سن القوانين المتعلقة بالحد القانوني األدنى لسن الرشد والحد 
األدنى لسن الزواج، وإنفاذ تلك القوانين بصرامة ورفع الحد 

األدنى لسن الزواج عند االقتضاء؛

من قبل الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية:
275 )ب( – توليد الدعم االجتماعي إلنفاذ القوانين المتعلقة بالحد  	

األدنى القانوني لسن الزواج، وال سيما من خالل إتاحة الفرص 
التعليمية أمام الفتيات.

ما هو األثر؟

ال يزال تزويج األطفال يؤثر على ما يقارب من 12 مليون فتاة كل عام، 
مع عواقب تدوم مدى الحياة.

اإلكراه على الزواج، هو إجبارهن على ممارسة الجنس وتعريضهن 
لالغتصاب، والحمل القسري واألمومة القسرية، وغالًبا ما يكون لذلك 

عواقب جسدية طويلة األمد على أجسادهن الفتية غير المكتملة النمو؛ 
وتشمل العواقب مضاعفات على الصحة اإلنجابية، مثل الناسور، والتي 

قد تؤدي إلى اعتبارها غير الئقة لتكون زوجة والى نبذها واساءة 
معاملتها. وغالبا ما يؤدي األلم النفسي والجهد لحماية نفسها من 

االغتصاب، إلى جانب تصورها على انها احدى الممتلكات، إلى المزيد 
من العنف األسري الجسدي والعقلي.

ما الذي ينبغي تغييره

للمساعدة في القضاء على تزويج األطفال، يجب على الدول تنفيذ 
خطة منهاج عمل بيجين، ال سيما الفقرتين 274 )هـ( و 275 )ب( التي 
تدعو الدول إلى “سن وإنفاذ القوانين ...المتعلقة بالحد األدنى لسن 

الزواج، وإنفاذ تلك القوانين بصرامة ورفع الحد األدنى لسن الزواج 
عند االقتضاء”؛ و“توليد الدعم االجتماعي إلنفاذها”.

هناك حاجة إلى قوانين تحظر الزواج دون سن 18 عاًما، دون 
استثناء، لكل من الفتيات والفتيان. ال يركز هذا القانون على التجريم 

والمالحقة القضائية، بل يركز على فهم الدول والمجتمعات، بشكل 
واضح أن الشباب يحتاجون إلى وقت لفهم ظروفهم المستقلة قبل 

الدخول في عقد لمدى الحياة سيؤثر على العديد من جوانب حياتهم. 
فهذا القانون يحمي من اكراه الشباب على الزواج، وبالنسبة للفتيات، من 
تزويجهن من رجال أكبر سنًا كنقل للملكية، ولتصفية الحسابات، أو إنقاذ 

“شرف” العائلة، أو إقامة روابط بين العائالت. في نوفمبر/تشرين ثاني 
2019، رفعت فلسطين الحد األدنى لسن الزواج، من 16 للفتيان و 15 

للفتيات إلى 18 لكليهما. وفي حين يعتبر ذلك تقدما كبيرا، فان القانون 
ال يزال يسمح باستثناءات تأذن بها المحكمة. في الممارسة العملية، هذا 

يعني أنه ال زال باإلمكان تزويج الفتيات في سن مبكرة - وستواصل 
منظمات حقوق المرأة في فلسطين العمل على تغيير ذلك.

 وبصفتها عضًوا في منظمة “فتيات لسن عرائس”، دعت 
Equality Now الحكومات إلى رفع الحد األدنى لسن الزواج إلى 18 

عاًما دون استثناءات.25 يجب أال يكون هناك استثناء للدين، أو العرف، 
أو التقاليد، أو موافقة الوالدين أو القضاء، أو الحمل أو ألي سبب من 

األسباب. في عام 2018، حث قرار صادر عن األمم المتحدة الدول 
ألول مرة على تبني قوانين تنص على ان الحد األدنى لسن الزواج 

هو 18 عاًما، وضمان “اتساق هذه القوانين والسياسات على المستوى 
المحلي”26.
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كوبا 
 

قانون األسرة:

المادة 3 – للرجال والنساء سلطة جعل زواجهما رسمًيا عندما تزيد 
اعمارهم عن 18 عاًما. لذلك، فإن الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما ال 

يتمتعون بسلطة جعل زواجهما رسمًيا. وعلى الرغم مما تم النص عليه، 
هناك أسباب مبررة بشكل استثنائي، بحيث يكون لمن تقل أعمارهم عن 
18 عاًما سلطة جعل زواجهما رسمًيا، طالما أن األنثى ال يقل عمرها عن 

14 عاًما والذكر عن 16 عاًما.

مالحظة: دخل الدستور الجديد لكوبا حيز التنفيذ في عام 2019. وتفيد 
التقارير بأن الحكومة الكوبية بصدد تعديل قانون األسرة لضمان امتثاله 

ألحكام الدستور الجديد.

المادة 42 من دستور جمهورية كوبا للعام 2019: جميع الناس متساوون أمام القانون، ويتلقون 
نفس الحماية والمعاملة من السلطات، ويتمتعون بنفس الحقوق، والحريات، والفرص، دون 

أي تمييز ألسباب تتعلق بالجنس، النوع اإلجتماعي، أو الميول الجنسية، أو الهوية الجنسية، 
أو السن، أو األصل العرقي، أو لون البشرة، أو المعتقد الديني، أو اإلعاقة، أو األصل القومي أو 

اإلقليمي، أو أي حالة أو ظرف شخصي آخر ينطوي على تمييز يضر بالكرامة اإلنسانية.

المادة 43: للنساء والرجال حقوق ومسؤوليات متساوية في المجاالت االقتصادية، والسياسية، 
والثقافية، والمهنية، واالجتماعية والعائلية، فضال عن أي مجال آخر.

ومع ذلك، ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ال يوجد قانون 
اتحادي بشأن زواج األطفال، وُيترك لكل والية من الواليات الخمسين 

اتخاذ قرار بشأن الحد األدنى لسن الزواج، وحددت 48 والية سن 
الزواج فيها دون 18 عاًما. ومن هنا، أدرجنا في هذا التقرير القانون الذي 

 ينطوي على تمييز على أساس الجنس من والية ميسيسيبي، 
وهي واحدة من عدة واليات أمريكية تسمح بتزويج الفتيات في سن 

أصغر من األوالد.

وفي سياق متصل، وتمشيا مع التوصيات والتعليقات العامة 
 الصادرة عن لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل، فان 

Equality Now ال تروج لحد أدنى لسن الموافقة على ممارسة 
الجنس. بل ينبغي على الدول اال تجرم المراهقين الذين هم من 

 أعمار مماثلة لقاء ممارسة نشاط جنسي توافقي واقعي، وغي
ر قسري وغير استغاللي. يجب أن نواصل العمل بجد لضمان 
أال يصبح أي طفل، في أي مكان، عروًسا أو عريًسا بموجب 

عقد قانوني، بما في ذلك بموجب القوانين العرفية أو الدينية 
أو العقد االجتماعي، بغض النظر عن سن الموافقة على ممارسة 

الجنس.

فيما يلي أمثلة عن قوانين يجب تعديلها أو إلغاؤها.

التواصل مع – كوبا
الرئيس ميغيل دياز كانيل

هيدالجو 6
Plaza de La Revolución، CP 10400

 البريد اإللكتروني: 
despacho@presidencia.gob.cu
cuba_onu@cubanmission.com

@DiazCanelB :تويتر
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جمهورية الدومينيكان 
 

القانون المدني:

المادة 144. يحظر الزواج على الرجال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة 
أو النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة.

مالحظة: المادة 39 )4( من دستور جمهورية الدومينيكان: النساء 
والرجال متساوون أمام القانون. . . . يجب تعزيز التدابير الالزمة 

لضمان القضاء على عدم المساواة والتمييز بين الجنسين.

تنزانيا 
 

قانون الزواج للعام 1971 والمعدل بالقوانين 73/23، و 80/15 و 
:96/9

المادة 10. أنواع الزواج.
 . . .

)2( الزواج الذي يتم التعاقد عليه في تنزانيا، سواء تم التعاقد عليه قبل 
أو بعد بدء هذا القانون –

أ ( إذا تم التعاقد على الطريقة اإلسالمية أو وفًقا لطقوس معترف 
بها بموجب القانون العرفي في تنزانيا، فُيفترض، ما لم يثبت 
العكس، بأنه تعدد للزوجات أو يحتمل أن ينطوي على تعدد 

للزوجات؛ و
في أي حالة أخرى، ُيفترض بأنه أحادي الزواج، ما لم يثبت  ب( 

العكس.

المادة 13. الحد األدنى للزواج. )1( ال يجوز أن يتزوج اي شخص، ان كان 
ذكرا لم يبلغ سن ثمانية عشر عامًا ظاهريًا، أو كان أنثى، لم تبلغ سن 

خمسة عشر عامًا ظاهريا.

المادة 15. الزواج القائم.

)1( ال يجوز ألي رجل، وهو متزوج بزواج أحادي الزواج، عقد قران آخر.
)2( ال يجوز ألي رجل، هو متزوج في نطاق زواج متعدد الزوجات أو يحتمل أن يكون متعدد 

الزوجات، عقد قرانه بأي شكل من أشكال الزواج األحادي مع أي شخص.
)3( ال يجوز للمرأة المتزوجة أن تعقد قرانها على رجل آخر، في حال كان زواجها قائما.

مالحظة: في قضية ربيكا ز. غيوم ضد المدعي العام، وجدت المحكمة العليا في تنزانيا في 
2016 أن المادة 13 من قانون الزواج هي مادة غير دستورية. وكانت فتوى المحكمة كالتالي:

“... ليس لدينا خيار سوى أن نجد أن النصين، أي المادتين 13 و 17 من قانون الزواج، 
الفصل 29 من النسخة المنقحة لعام 2002، غير دستوريين بالقدر الموضح أعاله. 

وبالتالي، بممارسة الصالحيات المخولة لهذه المحكمة بموجب المادتين 30 )5( و 13 )2( من 
الدستور وقانون إنفاذ الحقوق والواجبات األساسية على التوالي، فإننا نوجه الحكومة 

من خالل النائب العام خالل فترة سنة )1( واحدة من تاريخ هذا القانون بتصحيح 
المفارقات المشتكى عليها ضمن أحكام المادتين 13 و 17 من قانون الزواج وبدالً من 

التواصل مع – حكومة الدومينيكان 
الرئيس دانيلو مدينا سانشيز

 باالسيو ناسيونال
Avenida México esquina Doctor Delgado

Gazcue، سانتو دومينغو
جمهورية الدومنيكان

 البريد اإللكتروني : 
info@presidencia.gob.do

@PresidenciaRD :تويتر

التواصل مع: تنزانيا 
الرئيس جون ماجوفي

مكتب الرئيس
 بيت الدولة

ص ب: صندوق 9120
ماجوجوني الطريق

دار السالم
تنزانيا

البريد اإللكتروني: ps@utonzo.go.tz؛    
 katibumkuu@sheria.go.tz 

)الدستور والشؤون القانونية(
)ps@pmo.go.tz(مكتب رئيس الوزراء

@MagufuliJP :تويتر
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ذلك، تحديد سن 18 عاًما على انه السن المؤهل للزواج فيما يتعلق بالفتيان والفتيات 
على حد سواء.”

وفي اكتوبر/تشرين اول من عام 2019، رفضت محكمة اإلستئناف الطعن المقدم من المدعي 
العام ضد القرار. وعلى الحكومة اآلن تنفيذ قرار المحكمة العليا وتصحيح عدم المساواة في 

القانون.

 المادة 13 )1( من دستور تنزانيا: جميع األشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق، دون 
أي تمييز، في الحماية والمساواة أمام القانون.

الواليات المتحدة األمريكية )ميسيسيبي( 
 

قانون ميسيسيبي 1972:

المادة 5–1–93. 1( يكون كل ذكر ال يقل عمره عن سبعة عشر )17( عاًما 
وكل أنثى ال يقل عمرها عن الخامسة عشر عاًما )15( عاًما قادرين على 

عقد القران بموجب القانون. اال انه، يجب على الذكور واإلناث الذين 
تقل أعمارهم عن واحد وعشرين )21( عاًما تزويد كاتب الدائرة بأدلة 
مرضية عن موافقة والدي الطرفين أو األوصياء عليهم على الزواج. 
وسيكون غير قانونيا أن يقوم كاتب دائرة المحكمة بإصدار رخصة 

للزواج، الى ان يتم االلتزام بالشروط التالية...
)د( إذا كان مقدم الطلب الذكر دون سن السابعة عشرة )17( أو 

كانت األنثى دون سن الخامسة عشرة )15(، وتم تقديم إثبات مرٍض 
لقاضي أي دائرة، أو ديوان أو محكمة مقاطعة بوجود أسباب كافية و 
أن األطراف يرغبان في الزواج من بعضهما البعض وأن الوالدين أو 

أي شخص آخر في مقام والد الشخص أو األشخاص دون سن الرشد 
يوافقون على الزواج، حينئذ يجوز لقاضي أي محكمة من هذا القبيل 

في المقاطعة التي يقيم فيها أحد الطرفين التنازل عن متطلبات الحد 
األدنى للعمر واإلذن خطيا لكاتب المحكمة بإصدار رخصة الزواج 

لألطراف إذا كانوا مؤهلين بموجب القانون ....

مالحظة: قانون ميسيسيبي، 1972 ينطبق فقط على والية ميسيسيبي. 
ال يوجد قانون اتحادي يسري على البلد بأكمله يحدد الحد األدنى لسن 

الزواج لجميع األشخاص داخل الواليات المتحدة.
اال انه، بموجب المادة 2243 من قانون الواليات المتحدة، يعتبر 

هذا بمثابة دفاع عن جريمة االغتصاب القانوني لقاصر دون سن 16 عاًما إذا كان األشخاص 
المشاركين في الفعل الجنسي متزوجين من بعضهم البعض. هذا الحكم يضفي الشرعية على 
“زواج” الطفل بموجب القانون االتحادي. كما ينص على معايير مختلفة لحماية القاصرين من 
االغتصاب القانوني استنادا الى حالتهم االجتماعية، وفي بعض الحاالت يضفي الشرعية على 

اغتصاب األطفال. قم باتخاذ إجراء هنا.27

المادة 2243: )أ( االعتداء الجنسي على قاصر – أًيا كان، في الوالية القضائية البحرية واإلقليمية 
الخاصة للواليات المتحدة أو في أحد السجون الفيدرالية، أو في أي سجن، أو مؤسسة، أو منشأة 

يتم احتجاز األشخاص فيها بموجب توجيهات أو بمقتضى عقد أو اتفاق مع رئيس أي وزارة أو 
وكالة اتحادية، من ُيْقِدُم عمدا على فعل جنسي مع شخص آخر–

التواصل مع – الواليات المتحدة 
األمريكية 

الرئيس دونالد ترامب
مكتب الرئيس
البيت األبيض

1600 شارع بنسلفانيا شمال غرب
واشنطن العاصمة 20500

الواليات المتحدة االمريكية
بوابة البريد اإللكتروني

https://www.whitehouse.gov/contact/
 البريد اإللكتروني: 

president@whitehouse.gov
@RealDonaldTrump :تويتر

المحافظ فيل براينت،
حاكم ميسيسيبي

ص ب: المربع 139،
MS 39205 ،جاكسون

support@msegov.com :البريد اإللكتروني
@PhilBryantMS :تويتر

تنزانيا
)تتمة(
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)1( بلغ سن 12 عاًما ولكنه لم يبلغ سن 16 عاًما؛ و
)2( كان على األقل أربع سنوات أصغر من الشخص المنخرط في ذل؛

أو يحاول القيام بذلك، سوف يغرم بموجب هذا العنوان، أو يسجن لمدة ال تزيد عن 15 عاًما، أو 
كليهما معا.

)ج( الدفوع – )2( في دعوى قضائية بموجب هذه المادة، يعتبر دفاعا، ويجب على المدعى 
عليه إثباته من خالل رجحان األدلة، أن األشخاص المشاركين في الفعل الجنسي كانوا في 

ذلك الوقت متزوجين من بعضهم البعض.

على الرغم من أن المادة 1 من التعديل الرابع عشر لدستور الواليات المتحدة تنص نظرًيا على 
ان لكل شخص “حماية متساوية في القوانين”، اال إن الدستور األمريكي ال يمنع بشكل صريح 

التمييز على أساس الجنس. لقد مرر الكونغرس األمريكي في عام 1972 “المساواة في الحقوق” 
)ERA(، والذي يحظر الحرمان من المساواة في الحقوق بموجب القانون بسبب الجنس، لكنه 

إحتاج الى 38 والية للتصديق عليه بحلول عام 1982. اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2020، فقد 
،)ERA ( ”قامت 38 والية بالتصديق على “المساواة في الحقوق

 اال ان الموعد النهائي ال يزال يمثل عقبة امام إدراجها في الدستور. 

اتخذوا إجراءا للمساعدة في المصادقة على تعديل المساواة في الحقوق هنا!28

زامبيا 
 

قانون الزواج:

17. إذا كان أي من الطرفين في الزواج المقصود، غير أرماًل أو أرملة، 
او دون سن واحد وعشرين عاًما، فسوف يتم تقديم موافقة خطية 
من األب، أو إذا كان متوفيا أو ال يتمتع بعقل سليم أو كان متغيبا عن 

زامبيا، فمن األم، أو إذا كان كالهما متوفيا أو ال يتمتعان بعقل سليم أو 
غائبْين عن زامبيا، فمن الوصي على هذا الطرف.

34. أي شخص متزوج بموجب هذا القانون أو معلن عن صحة زواجه 
بموجب هذا القانون، لن يكون قادرا أثناء استمرار هذا الزواج على عقد 
قران آخر صحيح بموجب أي قانون عرفي أفريقي، ولكن، باستثناء ما 

ُذكر أعاله، ال شيء وارد في هذا القانون يؤثر في صحة أي قران تم التعاقد عليه بموجب أو 
وفًقا ألي قانون عرفي أفريقي، أو ينطبق بأي طريقة على الزيجات المتعاقد عليها بهذه الطريقة.

ردت زامبيا على قائمة القضايا واألسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الموحد الخامس والسادس 
المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )2011(:

تفيد الدولة الطرف أنه ال يوجد حد أدنى لسن الرضا بالزواج من النساء بموجب القانون 
العرفي. وذلك ألن الممارسة المعتادة الحالية تسمح ألي فتاة تبلغ سن البلوغ بالزواج.

ملحوظة: القانون العرفي، المستبعد من نطاق قانون الزواج، غير مدون كتابة. أكدت الحكومة 
الزامبية رسميًا في ردها على لجنة األمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة أنه “ال يوجد 

حد أدنى لسن الرضا بالزواج من النساء بموجب القانون العرفي”.

المادة 23 من دستور زامبيا: )1( مع مراعاة األحكام )4( و )5( و )7(، ال يجوز ألي قانون أن ينص 
على أي حكم ينطوي على تمييز سواء في حد ذاته أو في تأثيره ....

 )3( في هذه المادة، ُيقصد بعبارة “تمييزية”، تقديم معاملة مختلفة لمختلف األشخاص، كليا أو 

التواصل مع – زامبيا 
الرئيس إدغار لونجو

لوساكا
زامبيا

البريد اإللكتروني: info@SH.gov.zm؛ 
eclungu@parliament.gov.zm

@EdgarCLungu :تويتر

الواليات 
المتحدة 

األمريكية 
)ميسيسيبي(

)تتمة(



 زامبيا 
)تتمة(
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بصورة رئيسية على أساس أوصافهم حسب العرق أو القبيلة أو الجنس أو مكان المنشأ أو الحالة 
الزواجية أو اآلراء السياسية، أو اللون أو العقيدة ...

)4( ال ينطبق البند )1( على أي قانون بقدر ما ينص هذا القانون على ...
ج. فيما يتعلق بالتبني أو الزواج أو الطالق أو الدفن أو نقل الملكية عند الوفاة أو غيرها من 

مسائل قانون األحوال الشخصية؛
د. للتطبيق في حالة أعضاء من عرق أو قبيلة معينة، من القانون العرفي فيما يتعلق بأي مسألة 

باستثناء أي قانون فيما يتعلق بهذا األمر الذي ينطبق في حالة األشخاص اآلخرين ..

الزواج والطالق وتعدد الزوجات 
وطاعة الزوجة

بصرف النظر عن تزويج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري، يتم أدناه إبراز قضايا 
أخرى تتعلق بالحالة االجتماعية التي تنتهك الحق في المساواة وعدم التمييز في القانون 

نفسه.

فيما يلي أمثلة للقوانين التي ينبغي تعديلها أو إلغاؤها.

أفغانستان

قانون األحوال الشخصية الشيعي لعام 2009:

المادة 123. )1( اإلشراف على األسرة هو حق الزوج، ما لم يكن أعطي 
للزوجة، بأمر من المحكمة، بناء على خلل عقلي يعاني منه الزوج. 

)5( يمكن للزوجة مغادرة المنزل ألغراض قانونية بالقدر الذي تسمح 
به العادات المحلية. . .

مالحظة: المادة 22 من دستور أفغانستان: يحظر أي نوع من التمييز 
والتفرقة بين مواطني أفغانستان. يتمتع مواطنو أفغانستان، رجاال 

ونساء، بحقوق وواجبات متساوية أمام القانون.

التواصل مع – أفغانستان 
الرئيس أشرف غني

جول خان، القصر الرئاسي
كابول

أفغانستان
 البريد اإللكتروني:

 h.chakhansuri@arg.gov.af 
 info@afghanistan-un.org 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@ashrafghani; @ARG_AFG :تويتر
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الجزائر 
 

تم تعديل قانون األسرة لعام 1984 بموجب المرسوم رقم 02-05 
المؤرخ في 27 فبراير 2005:

المادة 8. يجوز إبرام عقد زواج مع أكثر من زوجة في حدود الشريعة، 
إذا كان هناك أساس عادل وإذا كان من الممكن الوفاء بشروط ونوايا 

اإلنصاف. . .

المادة 11. ُتبرم المرأة البالغة عقد زواجها بحضور “وليها” الذي هو والدها 
أو قريبها الذكر أو أي رجل آخر تختاره.

المادة 30. ُيَحَظر ُ كذلك مؤقتا:. . . زواج امرأة مسلمة من رجل غير 
مسلم.

المادة 48. الطالق هو فسخ للزواج. . . ينشأ عن إرادة الزوج، أو الرضا 
المتبادل بين الزوجين، أو طلب الزوجة على النحو المنصوص عليه في 

المادتين 53 و 54. . .

المادة 53. يمكن للزوجة طلب الطالق على األسس التالية: )1( عدم دفع النفقة. . . . )2( العيوب 
التي تحول دون تحقيق أغراض الزواج؛ )3( رفض الزوج أن يتعايش مع زوجته ألكثر من أربعة 

أشهر؛ )4( إدانة الزوج الذي هو ذو طبيعة تجعله يكره األسرة ويجعل من المستحيل قيادة 
الحياة المشتركة والعالقات الزوجية؛ )5( غياب الزوج ألكثر من عام دون عذر أو نفقة سارية؛ )6( 

انتهاك أحكام المادة 8؛ )7( فعل غير أخالقي يستنكر بشدة. )8( للخالف المستمر بين الزوجين؛ 
)9( لمخالفة البنود المنصوص عليها في عقد الزواج؛ و )10( عن أي ضرر قانوني معترف به.

المادة 54. يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.

مالحظة: المادة 29 من دستور الجزائر: جميع المواطنين متساوون أمام القانون. ال يسود أي 
تمييز بسبب المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي ظرف أو ظرف شخصي أو اجتماعي آخر.

التواصل مع – الجزائر 
لرئيس عبد القادر بن صالح ]الرئيس المؤقت[

رئاسة الجمهورية
ساحة محمد صديق بن يحيى

المرادية
16000 الجزائر

الجزائر
 البريد اإللكتروني:

president@el-mouradia.dz 
 mission@algeria-un.org 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@AlgeriaUN :تويتر

التواصل مع – بوروندي 
لرئيس بيير نكورونزيزا

رئاسة جمهورية برورندي
جادة االستقالل

ص.ب: 1870 بوجمبورا
بوروندي

 البريد اإللكتروني:
pierre.nkurunziza@burundi.gov.bi

@pnkurunziza :تويتر

بوروندي 
 

المرسوم بقانون رقم 1/024 المؤرخ 28 أبريل 1993 المعدل 
لقانون الشخص واألسرة: 

المادة 122. يدين الزوجان باإلخالص والمساعدة لبعضهما البعض. الزوج 
هو رئيس المجتمع الزواجي. وهو يؤدي هذه الوظيفة التي تسهم فيها 

الزوجة معنويا وماديا لصالح األسرة واألطفال. وتتولى الزوجة هذه 
الوظيفة عندما يتغيب الزوج أو ُيمنع من القيام بذلك.

مالحظة: المادة 13 من دستور بوروندي: جميع البورونديين متساوون 
في القيمة والكرامة. يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية ولهم 

الحق في حماية متساوية بموجب القانون. لن يتم استبعاد أي بوروندي 
من الحياة االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية لألمة بسبب العرق أو 

اللغة أو الدين أو الجنس أو العرق.
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جمهورية الكونغو الديمقراطية 
 

القانون 010–87 بشأن قانون األسرة: 

المادة 444. الزوج هو رب األسرة ...
مالحظة: المادة 12 من دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية: جميع 
الكونغوليين متساوون أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية 

بموجبه.

الهند 
 

قانون األقلية الهندوسية والوصاية، 1956 

المادة 6. الوصي الطبيعي: األوصياء الطبيعيون للهندوسي القاصر، فيما 
يتعلق بالشخص القاصر وكذلك فيما يتعلق بممتلكات القاصر )باستثناء 

مصلحته غير المنفصلة في ممتلكات األسرة المشتركة( هم - )أ( في حالة 
صبي أو فتاة غير متزوجة - األب، وبعده، األم: شريطة أن تكون حضانة 
القاصر الذي لم يكمل الخامسة من عمره مع األم؛ )ب( في حالة صبي غير 

شرعي أو فتاة غير متزوجة غير شرعية - األم، وبعدها، األب؛ )ج( في 
حالة الفتاة المتزوجة - الزوج.

مالحظة: المادة 14 من دستور الهند: ال يجوز للدولة حرمان أي شخص 
من المساواة أمام القانون أو الحماية المتساوية للقوانين داخل إقليم 

الهند.
المادة 15 )1(: ال يجوز للدولة التمييز ضد أي مواطن على أساس الدين أو 

العرق أو الطبقة االجتماعية أو الجنس أو مكان الميالد أو أي منهم.

التواصل مع – جمهورية الكونغو 
الديمقراطية 

الرئيس فيليكس تشيسيكيدي
قصر دي ال نيشن

كينشاسا
جمهورية الكونغو الديمقراطية

cabinet@presidentrdc.cd :البريد اإللكتروني
 missionrdc@bluewin.ch 

)بعثة إلى األمم المتحدة في جنيف(
@FelixUdps :تويتر

@PresidentFatshi :فيسبوك

التواصل مع – الهند 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي

ساوث بلوك، ريسينا هيل،
نيودلهي - 110011

الهند
 بوابة البريد اإللكتروني: 

https://www.pmindia.gov.in/ar/interact-
 with-honble-pm

 البريد اإللكتروني: 
india@un.int : indiaun@prodigy.net 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@narendramodi :تويتر

 فيسبوك: 
www.facebook.com/narendramodi
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إندونيسيا  
 

القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج:

المادة 3 )1(: يجوز للمحكمة أن تسمح للزوج بأكثر من زوجة واحدة. 
اليمكن أن يكون للزوجة سوى زوج واحد فقط.

)2(: يمكن للمحكمة أن تمنح اإلذن للزوج بالزواج من أكثر من شخص 
واحد إذا رغبت األطراف المعنية في ذلك.

مالحظة: المادة 27 )1( من دستور إندونيسيا: جميع المواطنين 
متساوون أمام القانون والحكومة ويجب عليهم احترام القانون 

والحكومة، دون استثناء.

إسرائيل  
 

قانون اختصاص المحاكم الحاخامية )الزواج والطالق(  
 :)5713–1953(

1. مسائل الزواج والطالق لليهود في إسرائي، سواء كانوا مواطنين 
أو مقيمين في الدولة، تخضع لالختصاص القضائي الحصري للمحاكم 

الحاخامية.

2. يتم الزواج والطالق من اليهود في إسرائيل وفقا للقانون الديني 
اليهودي.

“Plonit v. Ploni”، المحكمة الحاخامية العليا، 1995:

“. . . حتى لو كان صحيًحا أنها تحتقره، فال يوجد أي أساس إلجباره على تطليقها كما 
هو مكتوب في Shulchran Aruch ]مجموعة العصور الوسطى للقانون اليهودي[ المادة 
37 صفحة 2 “إذا كان الزوج يريد طالقها” ولكن ليس هناك ما ُيلزمه والسلطات المحددة 

ويظهر في مراسيم الحاخامات أنه حتى ُيلزمه بالطالق، دون إجبار، فهو غير مسموح به 
وهذا من لغة الشولكران أروش التي تقول “إذا كان يريد”، أن األمر يعتمد فقط على ما 

يريد، وعلينا إذن أن نمنحه رغبته”.

“Plonit v. Ploni”، المحكمة العليا في إسرائيل، 1997:

“. . . ال يوجد أي أساس لنا للتدخل، ضمن حدود الدور اإلشرافي لهذه المحكمة، في قرارات 
المحاكم الدينية. وهذا يعني، نحن ال ننعقد على مستوى االستئناف لتلك المحاكم. . . يجب 

على المرء أن يضيف أنه، وفًقا للمادة 2 من قانون اختصاص المحاكم الحاخامية )الزواج 
والطالق( 1953–5713، فإن القانون الذي يجب على المحاكم اليهودية تطبيقه فيما يتعلق 

بمسائل الزواج والطالق هو قانون التوراة ]القانون الديني[. ال يشكك محامي المدعي في 
أن المحكمة الحاخامية فعلت ذلك ]طبقت القانون الديني[، وألن المحكمة فعلت ذلك، 
حتى لو كان محامي المدعي يعتقد أن هذا القانون غير مناسب، فال يوجد أي أساس 

لتدخلنا”.

ملحوظة: إعالن قيام دولة إسرائيل )14 أيار 1948(: دولة إسرائيل . . . ستضمن المساواة الكاملة 
في الحقوق االجتماعية والسياسية لجميع سكانها بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. . .

التواصل مع – أندونيسيا 
الرئيس جوكو ويدودو

 J.l. Alternatif Cibubur Puri Cikeas Indah
رقم 2

Desa Nagrag Kec. Gunung Putri
بوجور 16967

إندونيسيا
ppid@setkab.go.id :البريد اإللكتروني

ptri@indonesiamission-ny.org 
)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(

@jokowi :تويتر

التواصل مع – إسرائيل 
الرئيس روفين ريفلين

مكتب الرئيس
3 شارع هانسي، 92188 القدس

إسرائيل
public@president.gov.il :البريد اإللكتروني

 @PresidentRuvi :تويتر
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اليابان  
 

القانون المدني الياباني:

المادة 733. )1( ال يجوز للمرأة أن تتزوج مرة أخرى إال بعد انقضاء 100 
يوم على يوم حل زواجها السابق أو فسخه.

)1( في الحالة التي تكون فيها المرأة قد أنجبت طفاًل قبل إلغاء أو فسخ 
زواجها السابق، ال يسري نص الفقرة السابقة.

المادة 772. )1( ُيفترض أن الطفل الذي تلده زوجة أثناء الزواج هو طفل 
لزوجها.

)2( ُيفترض أن الطفل المولود بعد 200 يوم من تاريخ الزواج أو في 
غضون 300 يوم من يوم حل الزواج أو فسخه قد تم الحمل به أثناء 

الزواج.

المادة 774. في ظل الظروف الموضحة في المادة 772، يجوز للزوج أن 
يدحض قرينة الطفل في إطار الزواج.

مالحظة: المادة 14 )1( من دستور اليابان: جميع الناس متساوون بموجب القانون وال يجوز 
التمييز في العالقات السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية بسبب العرق أو العقيدة أو الجنس 

أو الوضع االجتماعي أو األصل العائلي.

األردن  
 

قانون االحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010:

المادة 61. )أ( تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين:
1. أن يكون العمل مشروًعا

2. أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو داللة.

)ب( ال يجوز للزوج إلغاء موافقته على عمل زوجته إال لسبب مشروع 
ودون إلحاق األذى بها.

مالحظة: المادة 6 من دستور المملكة األردنية الهاشمية: االردنيون 
امام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا 

في العرق او اللغة او الدين.

التواصل مع – اليابان 
رئيس الوزراء شينزو آبي

مكتب رئيس الوزراء
1-6-1 ناجاتا–تشو، تشيودا كو

طوكيو، 100–8968
اليابان

 بوابة البريد اإللكتروني:
www.kantei.go.jp/foreign/forms/

comment_ssl.html
 p-m-j@dn.mofa.go.jp :البريد اإللكتروني

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@AbeShinzo :تويتر

التواصل مع – األردن 
رئيس الوزراء عمر الرزاز

الدوار الرابع، شارع فاس، مبنى رقم 1
عمان،
األردن

 info@pm.gov.joTwitter :البريد اإللكتروني
 @OmarRazzaz :تويتر 

@omarrazzaz; @PMOJO :فيسبوك
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كينيا  
 

قانون الزواج رقم 4 لسنة 2014:

المادة 2. في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خالف ذلك - يعني “تعدد 
الزوجات” حالة أو وضع رجل له أكثر من زوجة واحدة في وقت واحد.

المادة 3. )1( الزواج هو اتحاد طوعي لرجل وامرأة سواء في إطار االتحاد 
األحادي أو تعدد الزوجات والمسجل وفًقا لهذا القانون. . . )3( جميع 

حاالت الزواج المسجلة بموجب هذا القانون لها نفس الوضع القانوني.

المادة 6. )1( يجوز تسجيل الزواج بموجب هذا القانون إذا تم االحتفال 
 به. . . )ج( وفقا للطقوس العرفية المتعلقة بأي من المجتمعات في 

 كينيا. . . )3( يعتبر الزواج الذي يتم عقده بموجب القانون العرفي 
أو الشريعة اإلسالمية أنه يتضمن تعدد الزوجات أو يحتمل أن يكون 

يتضمن تعدد الزوجات.

مالحظة: المادة 27 من دستور كينيا: )1( كل شخص سواسية أمام 
القانون وله الحق في الحماية المتساوية والمزايا المتساوية للقانون ... 

)3( تتمتع المرأة والرجل بالحق في المساواة في المعاملة، بما في ذلك 
الحق في تكافؤ الفرص في المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.

ومع ذلك، المادة 24 )3( من دستور كينيا تقيد هذا الحق: تكون نصوص هذا الفصل حول 
المساواة مؤهلة إلى الحد الضروري للغاية لتطبيق القانون اإلسالمي أمام محاكم القضاء، على 

األشخاص الذين يعتنقون الدين اإلسالمي، في األمور المتعلقة باألحوال الشخصية والزواج 
والطالق والميراث.

لبنان  
 

قانون األحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، 1949:

المادة 123: االرضاع يختص باالم. اما سائر حقوق وواجبات السلطة 
الوالدية فمحصورة مبدئيا باالب. لكنها تنتقل الى االم عند سقوط 

حقه فيها او حرمانه منها بشرط ان تكون االم اهال وتتثبت المحكمة من 
اهليتها هذه وتمنحها اعالما بانتقال هذه السلطة اليها.

المادة 124: مدة اإلرضاع سنتان.

المادة 125: تمنع االم من حضانة االوالد:
أ. اذا كانت ناشزة او سيئة السلوك ما دامت على هذه الحال.

ب. اذا كانت غير قادرة على تربية الولد وصيانته.
ج. اذا كانت تسببت بذنب منها في نقض العيشة الزوجية المشتركة.

د. اذا مرقت من الدين المسيحي او غيرت مذهبها الكاثوليكي.
ه. اذا كانت بعد فسخ الزواج او وفاة زوجها قد عقدت زواجا جديدا.

مالحظة: المادة 7 من دستور الجمهورية اللبنانية: جميع اللبنانيين متساوون أمام القانون. 
ويتمتعون بنفس القدر بالحقوق المدنية والسياسية ويتساوون في التقيد بااللتزامات والواجبات 

العامة دون أي تمييز.

التواصل مع – كينيا 
الرئيس أوورو كينياتا

مكتب الرئيس
منزل الرئاسة

طريق ستيت هاوس، ص ب.: 00100 40530
نيروبي

كينيا
ads@mygov.go.ke :البريد اإللكتروني

 info@kenyaun.org
)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(

 بوابة البريد اإللكتروني: 
www.president.go.ke/pages/contact/

@UKenyatta :تويتر
 فيسبوك: 

www.facebook.com/StateHouseKenya

التواصل مع – لبنان 
الرئيس ميشيل عون

بيروت
لبنان

 البريد اإللكتروني: 
president_office@presidency.gov.lb

@General_Aoun :تويتر
@LBpresidency :الفيسبوك
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ماليزيا  
 

قانون األسرة اإلسالمي )األراضي الفيدرالية( لعام 1984:

14. )1( ال يجوز ألي امرأة، أثناء زواجها من رجل، أن تكون متزوجة 
من أي رجل آخر.

23. )1( ال يجوز ألي رجل، أثناء الزواج، إبرام عقد زواج آخر مع امرأة 
أخرى، إال بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من المحكمة، وال يجوز 

تسجيل عقد الزواج الذي يتم دون هذا اإلذن بموجب هذا القانون: 
شريطة أنه يجوز للمحكمة، إذا ثبت أن مثل هذا الزواج صالح وفًقا ِل 

Hukum Syarak، أن تأمر بتسجيله وفًقا للمادة 123.

مالحظة: المادة 8 من الدستور االتحادي لماليزيا: )1( جميع األشخاص 
 متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية للقانون. 

)5( هذه المادة ال تبطل أو تحظر - )أ( أي نص ينظم قانون األحوال 
 الشخصية؛ 

)ب( أي نص أو ممارسة تقيد المكتب أو الوظيفة المرتبطة بشؤون أي 
دين أو مؤسسة تديرها جماعة تعتنق أي دين، على األشخاص الذين 

يعتنقون هذا الدين.

مالي  
 

القانون رقم 2011–087 المؤرخ 30 ديسمبر 2011 المتعلق  
بقانون األشخاص واألسرة:

المادة 307. يجوز عقد الزواج:
- إما تحت الزواج األحادي، وفي هذه الحالة ال يمكن للزوج عقد زواج 

ثان قبل فسخ األول. ومع ذلك، فإن الرجل الذي اختار الزواج األحادي 
يكون له الحق في مراجعة خياره بموافقة صريحة من زوجته.

- أو في ظل تعدد الزوجات، وفي هذه الحالة من الضروري أن توافق 
الزوجة، وأال يتزوج الرجل في وقت واحد ألكثر من أربع زوجات.

المادة 316. في إطار الحقوق والواجبات المترتبة على الزوجين على النحو 
المنصوص عليه في القانون، يجب على الزوجة أن تطيع زوجها، ويجب 

على الزوج حماية زوجته.

المادة 319. الزوج هو رب األسرة. . . اختيار منزل األسرة يخص 
الزوج. الزوجة مضطرة للعيش معه وعليه أن ُيسِكُنها. . .

المادة 366. ال يجوز للمرأة المطلقة أن تتزوج قبل ثالثة أشهر من 
الطالق.

المادة 373. ال يجوز لألرملة أن تتزوج قبل أربعة أشهر وعشرة أيام من 
وفاة زوجها. ال يمكن لألرملة الحامل أن تتزوج مرة أخرى إال بعد أن تلد مولودها.

التواصل مع – ماليزيا 
رئيس الوزراء مهاتير محمد

المبنى الرئيسي، مبنى بيردانا بوترا،
المركز اإلداري للحكومة الفيدرالية

62502 بوتراجايا
ماليزيا

 البريد اإللكتروني: 
mygovernment@malaysia.gov.my

@chedetofficial :تويتر
@TunDrMahathir :الفيسبوك

التواصل مع – مالي 
الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا

الرئاسة
 ص.ب: 1463، كولوبة

باماكو
مالي

 البريد اإللكتروني: 
infomali@ ؛presidence@koulouba.ml

agetic.gouv.ml
 malionu@aol.com 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@IBK_PRMALI; @PresidenceMali تويتر

 فيسبوك: 
www.facebook.com/pages/

Présidence-de-la-République-du-
Mali/563531873666309



 مالي
)تتمة(
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إذا حدثت الوالدة خالل هذا الوقت، فلن يعد هناك حاجة إلكمال الفترة المحددة في الفقرة 
السابقة.

مالحظة: المادة 2 من دستور مالي: يولد جميع الماليين ويعيشون أحراًرا متساوين في حقوقهم 
وواجباتهم. ويحظر أي تمييز على أساس األصل االجتماعي أو اللون أو اللغة أو العرق أو الجنس 

أو الدين أو الرأي السياسي.

السودان  
 

قانون األحوال الشخصية اإلسالمي في السودان، 1991:

المادة 25 )ج(. تتوقف صالحية عقد الزواج على وجود وصي يبرم العقد 
]للمرأة[.

المادة 33. الوصي على المرأة المسلمة يكون ذكرًا وعاقاًل وناضجًا 
ومسلمًا.

المادة 34. )1( يزوج البالغ وليها بإذنها ورضائها، بالزوج والمهر ويقبل 
قولها في بلوغها، ما لم يكذبها الظاهر.

)2( يلزم قبول البكر، صراحة أو داللة إذا عقد عليها وليها بغير إذنها ثم 
أخبرها بالعقد.

المادة 40 )3(. ال يعقد ولي المميزة عقد زواجها، إال بإذن القاضي 
لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل.

المادة )51(: حقوق الزوجة على زوجها هي: )أ( النفقة. )ب( السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها 
واستزارتهم بالمعروف. )ج( عدم: )أوالً( التعرض ألموالها الخاصة. )ثانيًا( إضرارها ماديًا أو 

معنويًا. )د( العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.

المادة )52(: حقوق الزوج على زوجته هي: )أ( العناية به، وطاعته بالمعروف. )ب( المحافظة عليه 
في نفسها وماله.

المادة )91(: تجب على الزوجة طاعة زوجها، فيما ال يخالف أحكام الشرع، وذلك إذا توفرت 
الشروط اآلتية:- أن: )أ( يكون قد أوفاها معجل مهرها. )ب( يكون مأمونًا عليها، )ج( يعد لها منزالً 

شرعيًا، مزودًا باألمتعة الالزمة، بين جيران طيبين.

المادة )92(: إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها فيسقط في حقها النفقة مدة االمتناع.

مالحظة: المادة 31 من دستور السودان: جميع األشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق 
دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو 

األصل العرقي، في الحماية المتساوية للقانون.

التواصل مع – السودان 
رئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك

الخرطوم
السودان

البريد اإللكتروني: shakawa@sudan.gov.sd؛ 
info@sudan.gov.sd

sudan@sudanmission.org 
)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(

 @SudanPMHamdok :تويتر
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اليمن  
 

قانون األحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992:

المادة 23. يشترط رضا المراة، ورضا البكر سكوتها ورضاء الثيب نطقها.

المادة 40: للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصـلحة االسـرة 
علـى االخص فيما يلي:

 1. االنتقال معه الى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في 
العقـد البقاء في منزلها ومنزل اسرتها فيكون عليها تمكينه مـن السـكن 

معهـا والدخول عليها.

2. تمكينه منها صالحة للوطء المشروع في غير حضور أحد؛

3. امتثال امره والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.

4. عدم الخروج من منزل الزوجية اال باذنه، وليس للزوج منع زوجته مـن الخروج لعذر شرعي 
او ما جرى به العرف بمثله مما ليس فيه االخـالل بالشرف وال بواجباتها نحوه وعلى االخص 

الخروج في اصالح مالهـا او اداء وظيفتها ويعتبر عذرا شرعيا للمراة خدمة والديها العاجزين 
ولـيس لهما من يقوم بخدمتهما او احدهما غيرها.

مالحظة: المادة 41 من دستور اليمن: المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات.

التواصل مع – اليمن 
الرئيس عبد ربه منصور هادي

القصر الرئاسي
مكتب الرئيس

60 شارع
صنعاء
اليمن

 البريد اإللكتروني: 
 YMISS-NEWYORK@MOFA.GOV.YE 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(



صفحة 29

إن التمييز ضد المرأة والصور النمطية المالزمة للعديد من القوانين - 
القوانين التي تسمح بـ “تزويج” الفتيات من الرجال البالغين، واإلفالت 
من العقاب للمغتصبين الذين يتزوجون من ضحاياهم، وشرط “الطاعة 

من جانب الزوجة” - واضحة. في قوانين أخرى، قد تكون الصور 
النمطية التي تستند إليها أقل وضوًحا ولكنها مع ذلك متأصلة. على 

سبيل المثال، في الماضي القريب للغاية في أوروبا والواليات المتحدة، 
كانت الرسالة حول قانون الجنسية خفية. يمكن للنساء والرجال 

المتزوجين منح جنسيتهم إلى زوجاتهم أو أطفالهم على قدم المساواة، 
ولكن يكون هناك عدم مساواة في القانون إذا كانوا غير متزوجين؛ إذ 
يجب على األب أن يطالب باألبوة ويوفر منفردا الدعم المالي. هذا هو 

التمييز الجنسي تجاه كل من النساء والرجال.

توصيات منهاج عمل بيجين

الهدف االستراتيجي 1.2. ضمان المساواة وعدم التمييز بموجب القانون 
والممارسة

اإلجراءات التي يتعين على الحكومات اتخاذها:
232)د( - استعراض القوانين الوطنية بما في ذلك قوانين العرف  	

والممارسات القانونية في المجاالت المدنية والجنائية وفي مجالي 
األسرة والعمل، والقانون التجاري ضمانًا لتنفيذ المبادئ واإلجراءات 

الواردة في جميع الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق 
اإلنسان، وذلك عن طريق التشريعات الوطنية، وإلغاء ما تبقى من 
قوانين تمّيز على أساس الجنس وإزالة التحيز على أساس النوع 

االجتماعي في إقامة العدل؛
232)ب( - توفير الضمانات الدستورية و/أو إصدار التشريع المالئم  	

لمنع التمييز على أساس الجنس بالنسبة إلى جميع النساء والفتيات 
في جميع مراحل العمر وضمان حصول المرأة في جميع مراحل 

العمر على حقوق متساوية وتمتعها بها تمتعا كاماًل؛

ما هو التأثير؟

تنتهك قوانين األحوال الشخصية التمييزية بين الجنسين الحقوق 
المدنية والسياسية للمرأة. وفي حوالي 25 ٪ من البلدان في جميع أنحاء 

العالم، ُتستبعد النساء، وبعض الرجال، من إعطاء جنسيتهم ألطفالهم 

و/أو زوجاتهم على قدم المساواة، مما يجعلهم وعائالتهم غير آمنين 
ويقيدون مشاركتهم في الحياة العامة والعالم خارج وحدة األسرة. 

وفي الحياة العامة أيًضا، إذا كانت شهادة المرأة في المحكمة ال تساوي 
سوى نصف شهادة الرجل، فإن القانون يعتبر أنها هي تشكل نصف 

قيمة الرجل فقط، مما يحد من الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف 
القانونية. ال يمكن للمرأة أن تتنقل بحرية إذا احتاجت إلى إذن ولي 

أمرها للسفر أو لطفلها للسفر معها أو أن تعبر عن نفسها إذا كان لباسها 
منصوًصا عليه في القانون. وقد تتعرض المرأة لوحدها للعقوبة إذا 

اعُتبرت “عاهرة”.

ما الذي ينبغي أن يتغير؟

تستمر Equality Now في المطالبة بالمساواة الكاملة في حقوق 
الجنسية على مستوى العالم، بناًء على التقدم المحرز منذ تقارير 

المناصرة لدينا، بما في ذلك
  The State We’re In - Ending Sexism in Nationality Laws 29.   

  The Global Campaign for Equal Nationality Rights 30  
)الدولة التي نحن فيها – القضاء على التمييز الجنسي في قوانين 

الجنسية(. تعمل الحملة العالمية لحقوق المساواة في الجنسية 
على بناء الزخم بين الحكومات ووكاالت األمم المتحدة والمجتمع 

المدني للقضاء على التمييز الجنسي في قوانين الجنسية.

لتحقيق المساواة القانونية، يجب تنفيذ الفقرتين 232 )ب( و )د( 
من إعالن ومنهاج عمل بيجين عن طريق تعديل أو إلغاء أي قوانين 

تمييزية ضد الجنس وتوفير ضمانات دستورية لعدم التمييز على 
أساس الجنس فوق أي حق آخر، بما في ذلك الثقافة والتقاليد 

والدين.

فيما يلي أمثلة للقوانين التي يجب تعديلها أو إلغاؤها.

ما هي المشكلة؟
يؤثر التمييز الجنسي في قوانين األحوال الشخصية سلًبا على قدرة 

المرأة على إدارة جوانب مختلفة من حياتها اليومية. ألغراض هذا 
التقرير، سنقوم بتصنيف قوانين األحوال الشخصية لتشمل، إلى 
جانب قانون األسرة والعالقات الزوجية )انظر/ي القسم المتعلق 

بالحالة الزوجية(، ال سيما القوانين التي تحكم حقوق منح الجنسية، 
وكذلك السفر والمشاركة في الحياة العامة، إلخ.

األحوال المدنية 
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المواطنة
فيما يلي أمثلة للقوانين التي ينبغي تعديلها أو إلغاؤها.

البحرين

المرسوم بقانون رقم 12 المعدل لقانون الجنسية البحرينية لعام 
:1963

4. يعتبر الشخص بحرينيًا:

أ( إذا ولد في البحرين أو في الخارج بعد تاريخ العمل بهذا القانون 
وكان أبوه بحرينيًا عند تلك الوالدة.

ب( إذا ولد خارج البحرين وكان أبوه بحرينيًا عند تلك الوالدة، 
على أن يكون هذا األب أو جد الشخص ألبيه قد ولد في البحرين.

ج( إذا ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند والدته 
على أن يكون مجهول األب أو لم تثبت نسبته ألبيه قانونيًا.

مالحظة: المادة 18 من دستور البحرين: الناس متساوون في الكرامة 
اإلنسانية، والمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة. ال يوجد تمييز 

بينهم على أساس الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

بروناي

قانون جنسية بروناي رقم 4 لعام 1961، بصيغته المعدلة بموجب 
:S 55/02 و S 43/00 القرار

المادة 4. )1( في اليوم المحدد وبعده، يكون األشخاص التالية 
أسماؤهم، وليس غيرهم، خاضعين لجاللة السلطان ويانغ دي بيرتوان 

بموجب القانون 

أ( أي شخص مولود في بروناي دار السالم. . . وأي شخص مولود 
خارج بروناي دار السالم. . . وكان والده، في وقت والدة هذا 

الشخص، من رعايا جاللة السلطان. . .

المادة 5. )6(. . . امرأة - )أ( ليست من رعايا جاللة السلطان. . . . و )ب( 
متزوجة أو كانت متزوجة من أحد رعايا جاللة السلطان. . . ، ستكون 

. . مؤهلة للتسجيل كأحد رعايا صاحب الجاللة السلطان. . .

المادة 9. )5( الشخص الذي هو أحد رعايا صاحب الجاللة السلطان. . لن يعد يتمتع بهذا الوضع 
إذا كان )ب( امرأة حصلت على هذا الوضع عن طريق التسجيل ]من خالل الزواج من شخص هو 
من رعايا جاللة السلطان وبعد ذلك[ اكتسبت بسبب زواجها الالحق جنسية زوجها كونها جنسية 

أي دولة أو بلد خارج بروناي دار السالم.

التواصل مع – البحرين 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

قصر الرفاع
مكتب الملك

المنامة
البحرين

 البريد اإللكتروني: 
contactcenter@ega.gov.bh

@eGovBahrain :تويتر
 فيسبوك: 

www.facebook.com/pages/King- Hamad-
Bin-Isa-Al-Kalifa/201882409844087

التواصل مع – بروناي 
حضرة صاحب الجاللة السلطان حاجي حسن 
البلقية معز الدين وضالة بن المرحوم السلطان 
عمر علي سيف الدين سعد الدين خيري ودين

مكتب رئيس الوزراء
جاالن بيردانا مينتيري

BB3913 بندر سيري بيغاوان
نيجارا

بروناي دار السالم
info@jpm.gov.bn :البريد اإللكتروني

www.facebook.com/egnc.gov.bn :فيسبوك
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إسواتيني

قانون دستور مملكة سوازيلند لعام 2005: 

 المادة 43. )1( الشخص المولود في سوازيالند بعد بدء هذا الدستور 
 هو مواطن من سوازيالند بالوالدة إذا كان والد ذلك الشخص في 

وقت الوالدة مواطنًا سوازيالند بموجب هذا الدستور.

)2( يكون الشخص المولود خارج سوازيالند بعد بدء هذا الدستور 
مواطنًا سوازيالند إذا كان والد ذلك الشخص في وقت الوالدة مواطنًا 

سوازيالند بموجب هذا الدستور. . .

 )4( في حالة عدم تبني طفل مولود خارج إطار الزواج من ِقبل والده 
أو المطالبة به من ِقبل ذلك األب وفًقا للقانون والعرف السوازيلنديين 

وأم الطفل من مواطني سوازيالند، يكون الطفل من مواطني سوازيالند 
بالميالد . . .

المادة 44. )1( تصبح المرأة التي ليست مواطنة في سوازيالند في تاريخ زواجها من شخص هو 
مواطن )بخالف عن طريق التسجيل( مواطنة، من خالل تقديم إعالن للحصول على الجنسية 

بالطريقة المحددة الى الوزير المسؤول عن الجنسية، أو الى أي بعثة دبلوماسية أو مكتب 
القنصلية في سوازيالند أو الى أي مكتب آخر محدد، سواء قبل الزواج أو في أي وقت أثناء 

الزواج، وتقوم بقبول الجنسية السوازيالندية.

 )2( تكون المرأة التي تقدم إعالنا بموجب الفقرة الفرعية )1( مواطنة من تاريخ زواجها، أو في 
حالة تقديم اإلعالن قبل الزواج، أو عند تقديم اإلعالن بعد الزواج، من تاريخ التقديم.. .

مالحظة: المادة 20 )1( من دستور مملكة سوازيالند لعام 2005: جميع األشخاص متساوون 
أمام القانون بموجب جميع مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفي 

جميع المجاالت األخر، ويتمتعون بحماية متساوية القانون.

موناكو 

القانون رقم 1155 بشأن الجنسية )18 ديسمبر 1992( بصيغته 
المعدلة بموجب القانون رقم 1276 )22 ديسمبر 2003( والقانون 

رقم 1387 )19 ديسمبر 2011( والقانون رقم 1470 )17 يونيو 
 :)2019

المادة 1. الشخص الذي يحمل جنسية موناكو هو:

1. كل شخص مولود ألب يحمل جنسية موناكو إال إذا حصل على 
جنسيته باإلعالن قرار بموجب أحكام المادة 3.

2. كل شخص مولود من أم ولدت تحمل جنسية موناكو وما زالت 
تحمل جنسية موناكو في تاريخ ميالد ذلك الشخص.

3. كل شخص مولود من أم تحمل جنسية موناكو وله جد مولود في موناكو من جانب األم من 
األسرة.

التواصل مع – إسواتيني 
رئيس الوزراء أمبروز ماندفولو دالميني

ص ب: 395
مبابان

سوازيالند
 simelanep@gov.sz :البريد اإللكتروني

swaziland@un.int. swazinymission@
yahoo.com 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@AmbroseDumile :تويتر

التواصل مع – موناكو 
ألمير ألبرت الثاني

قصر موناكو
ص.ب.: 518

98015 مونت كارلو
موناكو

 تنسيق البريد اإللكتروني: 
https://en.gouv.mc/Contact-us

centre-info@gouv.mc :البريد اإللكتروني
@GvtMonaco :تويتر



 موناكو
)تتمة(
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الجنسية أو بتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 6 أو الفقرة الرابعة من المادة 7 من هذا 
القانون.

5. كل شخص مولود من أم اكتسبت جنسية موناكو بإعالن بعد عملية تبني.

6. كل شخص مولود في موناكو من أبوين مجهولين.

مالحظة: على الرغم من تعديل المادة 1 من القانون رقم 1155 في عام 2003 لتوسيع الفئات التي 
يمكن للطفل من خاللها الحصول على الجنسية من خالل والدته، ومرة أخرى في عام 2019 لمنح 

الجنسية لألطفال المولودين في موناكو من أبوين مجهولين، فإن المادة 1 ال تزال تنطوي على 
 تمييز حيث أن اآلباء، على عكس األمهات، لديهم حقوق غير مشروطة لنقل الجنسية 

إلى أطفالهم.

المادة 17 من دستور موناكو: يتمتع مواطنو موناكو بالمساواة أمام القانون. وال يتم منح أي 
وضع تفضيلي أو معاملة تفضيلية ألي منهم.

توغو 

المرسوم رقم 34-78 المؤرخ 7 سبتمبر 1978 الذي ينص على 
قانون الجنسية التوغولية: 

المادة 5. . . المرأة األجنبية التي تتزوج من رجل توغولي تكتسب 
الجنسية التوغولية وقت الزواج.

المادة 12. . . أجنبي . . . متزوجة من امرأة توغولية ]يمكن تجنيسها 
بموجب المادة 10 بموجب مرسوم عقب التحقيق[.

المادة 23. تفقد الجنسية التوغولية:. . . )3( امرأة أجنبية مطلقة من 
زوجها التوغولي.

مالحظة: المادة 2 من دستور توغو لعام 1992: تضمن جمهورية توغو 
المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون تمييز بسبب األصل أو 

العرق أو الجنس أو المركز االجتماعي أو الدين.

التواصل مع – توغو 
رئيس الوزراء كومي سيلوم كالسو

لومي
توجو

 بوابة البريد اإللكتروني: 
www.republicoftogo.com/Liens-premier-

niveau/Contactez-nous
: togo@un.int :البريد اإللكتروني 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@republicoftogo :تويتر

www.facebook.com/pages/ :فيسبوك 
REPUBLIC-OF-TOGO/6683533941



القضاء على التمييز الجنسي في القانونصفحة EQUALITY NOW 33 – بيجين +25

التواصل مع – الواليات المتحدة 
األمريكية 

الرئيس دونالد ترامب
مكتب الرئيس
البيت األبيض

1600 شارع بنسلفانيا شمال غرب
واشنطن العاصمة 20500

الواليات المتحدة االمريكية
 بوابة البريد اإللكتروني: 

https://www.whitehouse.gov/contact/
 البريد اإللكتروني: 

president@whitehouse.gov
@realDonaldTrump :تويتر

الواليات المتحدة األمريكية 

 )8 U.S.C 1401 قانون الهجرة والجنسية )مدون في

المادة 309. األطفال المولودون خارج إطار الزواج.

)أ( تطبق نصوص الفقرات )ج( و )د( و )هـ( و )ز( من المادة 301 ]منح 
الجنسية األمريكية لألشخاص المولودين خارج الواليات المتحدة[ 

اعتباًرا من تاريخ الميالد لشخص ولد خارج نطاق الزواج إذا -

)1( تم إثبات وجود عالقة دم بين الشخص واألب بأدلة واضحة 
ومقنعة،

)2( كان األب يحمل جنسية الواليات المتحدة وقت والدة 
الشخص،

)3( وافق األب )ما لم يكن متوفى( كتابة على تقديم الدعم المالي 
للشخص حتى يبلغ الشخص 18 عاًما،

)4( في حين يكون عمر الشخص أقل من 18 عاًما -
ْضِفَي على الشخص الصفة الشرعية بموجب قانون مكان إقامة الشخص أو موطنه، أ( اأ

ب( األب يعترف بأبوة الشخص كتابة تحت القسم، أو
ج( يتم إثبات أبوة الشخص بحكم محكمة مختصة.

)ج( بغض النظر عن النص الفرعي )أ( من هذه المادة، ُيعتبر الشخص المولود بعد 23 ديسمبر 
1952، خارج الواليات المتحدة وخارج نطاق الزوجية قد اكتسب عند الوالدة جنسية والدته، إذا 

كانت األم تحمل جنسية الواليات المتحدة وقت والدة هذا الشخص. . . .

مالحظة: في قضية )Sessions v. Morales-Santana 137 S. Ct.1678 )2017، قضت المحكمة 
العليا في الواليات المتحدة األمريكية بأن اآلباء واألمهات األميركيين غير المتزوجين سيحصلون 

على نفس شروط اإلقامة من أجل منح الجنسية إلى أطفالهم المولودين في الخارج، على الرغم 
من أن الفترة الجديدة لإلقامة لم يحددها الكونغرس بعد. في السابق، كان يتعين على اآلباء 

توفير فترة إقامة أطول من األمهات، والتي رأت المحكمة أنها غير دستورية. ينص رأي 
المحكمة الصادر عن روث بادر جينسبيرج على ما يلي:

“في الوقت الذي تم فيه تطبيق المادة 1409 كجزء من قانون الجنسية لعام 1940 
)قانون 1940(، كان هناك افتراضان اعتياديان، لكن اآلن ال يمكن الدفاع عنهما، سادت 

 قوانين الجنسية لألمة وأحكام قضائية وإدارية مدعومة: في الزواج، يكون الزوج 
 هو المهيمن والزوجة المرؤوس ؛ األم غير المتزوجة هي الوصي الوحيد على طفل 

غير متزوج”.

لسوء الحظ، تظل أجزاء من المادة 309 تمييزية ألنها ال تزال تمنح الجنسية ألطفال اآلباء غير 
المتزوجين من مواطني الواليات المتحدة واألمهات غير المواطنات المولودات خارج الواليات 

المتحدة فقط إذا استوفوا بعض المتطلبات، بما في ذلك ضمان والدهم للدعم المالي ومتطلبات 
إقامة أطول منها لألمهات المواطنات األمريكيات. 
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على الرغم من أن المادة 1 من التعديل الرابع عشر لدستور الواليات المتحدة تنص نظرًيا على 
ان لكل شخص “حماية متساوية في القوانين”، اال إن الدستور األمريكي ال يمنع بشكل صريح 

التمييز على أساس الجنس. لقد مرر الكونغرس األمريكي في عام 1972 “المساواة في الحقوق” 
)ERA(، والذي يحظر الحرمان من المساواة في الحقوق بموجب القانون بسبب الجنس، لكنه 

إحتاج الى 38 والية للتصديق عليه بحلول عام 1982. اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2020، فقد 
قامت 38 والية بالتصديق على “المساواة في الحقوق” )ERA(، اال ان الموعد النهائي ال يزال يمثل 

عقبة امام إدراجها في الدستور.

اتخاذ إجراءات للمساعدة في التصديق على تعديل المساواة في الحقوق هنا!31 

الشهادة
تشكل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في هذه القوانين التمييزية..

فيما يلي أمثلة للقوانين التي يجب تعديلها أو إلغاؤها.

إيران

قانون العقوبات اإلسالمي لعام 2013، الكتاب األول والثاني 
والخامس:

المادة 199. معيار اإلثبات للشهادة في جميع الجرائم هو شاهدان من 
الذكور؛ ما لم يكن في zina, livat, tafkhiz, and musaheqeh، يثبته 
أربعة شهود ذكور. إلثبات أن جريمة الزنا يعاقب عليها بالحد، عقوبة 

الجلد أو حلق ]الرأس[ و/أو اإلبعاد، يجب أن تكون شهادة رجلين عادلين 
وأربع نساء فقط كافية. إذا كانت العقوبة المنصوص عليها بخالف 

ما ورد أعاله، تكون شهادة ثالثة رجال وامرأتين على األقل مطلوبة. 
في مثل هذه الحاالت، إذا كان هناك رجالن عادالن وأربع نساء عادالت 

يشهدن على الجريمة، فيجب فقط فرض عقوبة الحد أي الجلد. كما 
ة بواسطة شاهد  يجب إثبات المخالفات الجسدية التي يعاقب عليها ِبِديَّ

واحد ذكر وشاهدتين من اإلناث.

المادة 209. في المطالبات المالية مثل الدية عن الجرائم الجسدية، وكذلك في المطالبات 
المتعلقة بالمطالبة بمبلغ من المال مثل جريمة بدنية تنم عن إهمال أو شبه متعمدة يجب 

التعويض عنها من خالل الدية، يكون المدعي الخاص غير قادر على تقديم دليل مقبول يستوفي 
الشروط المنصوص عليها في الشريعة اإلسالمية، وال يزال بإمكانه تقديم شاهد واحد أو 

شاهدتين مع قسم اليمين وإثبات الجزء المالي من مطالبته.

المادة 638. ُيحكَم على النساء الالتي يظهرن في األماكن العامة دون لباس إسالمي محدد 
)الحجاب الشرعي( بالسجن لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهرين، أو بغرامة مالية تتراوح بين 

50,000 و 50,0000 ريال.

التواصل مع – إيران 
الرئيس حسن روحاني

مكتب الرئاسة
شارع باستور

طهران 13168-43311
IRAN

rouhani@csr.ir :البريد اإللكتروني
 iran@un.int  

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@HassanRouhani :تويتر

الواليات 
المتحدة 

 األمريكية
)تتمة(



 إيران
)تتمة(
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ف  مالحظة: يتم تعريف الزنا على أنه الجنس غير المشروع خارج الزواج. ُتعرَّ
Livat, tafkhiz and musaheqeh بأنها أشكال مختلفة من النشاط الجنسي المثلي سواء بين 

ة هي  الرجال أو النساء. الحد هو عقاب على بعض الجرائم المحددة في الشريعة اإلسالمية. الديَّ
الغرامات المفروضة بموجب الشريعة على جرائم معينة.

المادة 20 من دستور إيران: يتمتع جميع مواطني البالد، رجااًل ونساًء، على قدم المساواة 
بحماية القانون ويتمتعون بجميع الحقوق اإلنسانية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والثقافية، وفًقا للمعايير اإلسالمية.

ومع ذلك، يمكن إبطال جميع أحكام الدستور وفًقا للمبادئ اإلسالمية وفًقا للمادة 4 من الدستور: 
يجب أن تستند جميع القوانين واألنظمة المدنية والجزائية واالقتصادية واإلدارية والثقافية 
والعسكرية والسياسية وغيرها من المعايير إلى المعايير اإلسالمية. ينطبق هذا المبدأ تماًما 

وعموًما على جميع مواد الدستور وكذلك على جميع القوانين واألنظمة األخرى، وفقهاء مجلس 
الوصاية هم قضاة في هذا الشأن.

الباكستان 

قرار قانون الشهادة لعام 1984 )قانون اإلثبات(: 

المادة 17. اختصاص وعدد الشهود.

 )1( يتم تحديد اختصاص الشخص في الشهادة، وعدد الشهود 
المطلوبين في أي قضية وفًقا ألوامر اإلسالم المنصوص عليها في القرآن 

والسنة.

)2( ما لم ينص على خالف ذلك في أي قانون يتعلق بإنفاذ الحدود أو أي 
قانون خاص آخر،

أ( في األمور المتعلقة بااللتزامات المالية أو المستقبلية، إذا تم 
اختزالها إلى الكتابة، يجب أن يشهد على الصك رجالن أو رجل 

وامرأتان، بحيث يمكن للمرء أن يذكر اآلخر، إذا لزم األمر، ويجب 
تقديم األدلة وفقا لذلك . و

ب( في جميع المسائل األخرى، يجوز للمحكمة أن تقبل أو تتصرف بناًء على شهادة رجل أو 
امرأة أو أدلة أخرى قد تبررها ظروف القضية.

مالحظة: المادة 25 من دستور باكستان: )1( جميع المواطنين متساوون أمام القانون ولهم 
الحق في حماية متساوية من القانون. )2( ولن يكون هناك تمييز على أساس الجنس

التواصل مع – الباكستان 
الرئيس عارف ألفي

رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية
أمانة الرئيس
ايوان الصدر

اسالم آباد
باكستان

info@pmo.gov.pk :البريد اإللكتروني
 :pakistan@un.int 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@ArifAlvi :تويتر



الشهادة
فيما يلي مثال للقانون الذي يجب تعديله أو إلغاؤه.

ُعمان 

قانون األحوال الشخصية، 1997:

المادة 134. ال یجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إال 
بموافقة ولیه، واذا امتنع الولي عن ذلك، یرفع األمر إلى القاضي

المادة 11. )ب( یشترط في الولي أن یكون ذكرًا، عاقاًل، بالغًا، غیر محرم 
بحج أو عمره، مسلمًا إذا كانت الوالیة على مسلم.

مالحظة: المادة 17 من دستور عمان: جميع المواطنين متساوون أمام 
القانون ولديهم نفس الحقوق والواجبات العامة. ال يوجد تمييز بينهم 

على أساس النوع االجتماعي أو األصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو 
المذهب أو الموطن أو الوضع االجتماعي

االستغالل الجنسي
فيما يلي مثال للقانون الذي يجب تعديله أو إلغاؤه.

الفيلبين 

قانون العقوبات المعدل بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 10158
 )27 مارس 2012(

المادة 202. العامالت في البغاء؛ العقوبة. -

ألغراض هذه المادة، فإن النساء اللواتي، من أجل المال أو الربح، 
ينغمسن عادة في العالقات الجنسية أو السلوك الفاسد، يعتبرن من 

العاهرات. يعاقب أي شخص تثبت إدانته بارتكاب أي من الجرائم 
المشمولة بهذه المادة بعقوبة مانور ]اعتقال طفيف[ أو بغرامة ال تتجاوز 

200 بيزو، وفي حالة العود، من خالل ]االعتقال الكبير[ في الفترة 
المتوسطة حتى صدور الحكم ]السجن اإلصالحي[ في فترته الدنيا 
أو غرامة تتراوح بين 200 إلى 2,000 بيزو، أو كليهما، حسب تقدير 

المحكمة.

مالحظة: ال ينبغي تجريم أي شخص بسبب استغالله جنسيًا أو االضطرار إلى بيع جسده 
لممارسة الجنس.

المادة 2، الجزء 14 من دستور الفلبين: تعترف الدولة بدور المرأة في بناء الدولة، وتكفل 
المساواة األساسية للمرأة والرجل أمام القانون.
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التواصل مع – ُعمان 
السلطان: هيثم بن طارق آل سعيد

،PC 130 1807 ص ب
العذيبة سلطنة عمان

inquiries@mofa.gov.om :البريد اإللكتروني
 oman@un.int 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
 بوابة البريد اإللكتروني 

https://omanportal.gov.om/wps/portal/
index/contactus

@nobpeacpzqaboos :تويتر
  @sultanqaboosbinsaid :فيسبوك 

التواصل مع – الفلبين 
الرئيس رودريغو دوترت

قصر ماالكانانغ
شارع خوسيه لوريل، سان ميغيل

مانيال، 1005
الفلبينيين

pco@ ؛info@pms.gov.ph :البريد اإللكتروني
pms.gov.ph

newyorkpm@gmail.com 
)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(

@pcoogov :تويتر



صفحة 37

توصيات منهاج عمل بيجين

الهدف االستراتيجي 1.2. ضمان المساواة وعدم التمييز بموجب القانون 
والممارسة

اإلجراءات التي يتعين على الحكومات اتخاذها:

232)د( - استعراض القوانين الوطنية بما في ذلك قوانين العرف  	
والممارسات القانونية في المجاالت المدنية والجنائية وفي 

مجالي األسرة والعمل، والقانون التجاري ضمانًا لتنفيذ المبادئ 
واإلجراءات الواردة في جميع الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة 

بحقوق اإلنسان، وذلك عن طريق التشريعات الوطنية، وإلغاء ما 
تبقى من قوانين تمّيز على أساس الجنس وإزالة التحيز على 

أساس نوع الجنس في إقامة العدل؛
232)ب( - توفير الضمانات الدستورية و/أو إصدار التشريع المالئم  	

لمنع التمييز على أساس الجنس بالنسبة إلى جميع النساء والفتيات 
في جميع مراحل العمر وضمان حصول المرأة في جميع مراحل 

العمر على حقوق متساوية وتمتعها بها تمتعا كاماًل؛

الهدف االستراتيجي واو -1    تعزيز حقوق المرأة االقتصادية واستقاللها 
االقتصادي بما في ذلك حصولها على فرص العمالـة وظروف االستخدام 

المالئمة والسيطرة على الموارد االقتصادية
اإلجراءات التي يتعين على الحكومات اتخاذها:

165)ب( - اعتماد وتنفيذ قوانين لمكافحة التمييز القائم على  	
أساس الجنس في سوق العمل، وفي التعيين والترقية، وفي منح 
مكاسب العمل والضمان االجتماعي، وفي ظروف العمل؛ مع إيالء 

اهتمام خاص للعامالت المسنات؛

165)ه( - سن تشريعات واالضطالع بإصالحات إدارية لمنح المرأة  	
المساواة مع الرجل في الحقوق في الموارد االقتصادية، بما 

في ذلك الحصول على ملكية األراضي وغيرها من أشكال الملكية 
والسيطرة عليها، وإلى االئتمان والميراث والموارد الطبيعية 

والتكنولوجيا الجديدة المالئمة؛

ما هو األثر؟

العمل الذي ينطوي على تمييز جنسي )على سبيل المثال أنواع الوظائف 
وساعات العمل( وقوانين الملكية والميراث والتقاعد واإلجازة الوالدية 

تمنع المشاركة والفرص االجتماعية واالقتصادية الكاملة للمرأة، مما 
يؤذيها - بما في ذلك جعلهن أكثر عرضة لالستغالل، وأكثر استضعافا 
لعائالتهن ومجتمعاتهن المحلية ومجتمعهن ككل. النساء أكثر عرضة 

للعيش على أقل من 1.90 دوالر في اليوم أكثر من الرجال.32

ما الذي ينبغي أن يتغير

إلغاء أي قوانين متبقية تميز على أساس الجنس وازالة التمييز 
على أساس النوع االجتماعي في إقامة العدل )الفقرة 232 )د((؛ 

وتوفير الضمانات الدستورية و/أو سن التشريعات المناسبة لحظر 
التمييز على أساس الجنس )الفقرة 232 )ب((.

فيما يلي أمثلة للقوانين التي ينبغي تعديلها أو إلغاؤها.

ما هو الموضوع؟
يمنع التمييز على أساس الجنس في قوانين الوضع االقتصادي 

النساء من االستقالل اقتصادًيا، مما يحد من الوصول إلى الميراث 
وملكية الممتلكات وكذلك فرص العمل، مما يعزز من الصور النمطية 

للجنسين وأدوارها.

الوضع 
االقتصادي
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الميراث والملكية
فيما يلي أمثلة للقوانين التي يجب تعديلها أو إلغاؤها.

كاميرون 

القانون المدني لجمهورية الكاميرون:

المادة 1421. يدير الزوج وحده الملكية المشتركة. يمكنه بيعها 
والتصرف بها ورهنها دون تعاون الزوجة.

المادة 1428. يتولى الزوج إدارة جميع الممتلكات الشخصية للزوجة. 
يستطيع بمفرده ممارسة جميع اإلجراءات المتعلقة بالممتلكات 

واإلجراءات الحيازة الخاصة بالزوجة.

ملحوظة: ديباجة دستور الكاميرون: جميع األشخاص متساوون في 
الحقوق والواجبات. توفر الدولة لجميع مواطنيها الشروط الالزمة 

لتنميتهم. . . تضمن الدولة لجميع المواطنين من كال الجنسين الحقوق 
والحريات المنصوص عليها في ديباجة الدستور.

المادة 1 من دستور جمهورية الكاميرون، 1972: )2( تكون جمهورية الكاميرون دولة وحدوية 
المركزية .... تضمن المساواة لجميع المواطنين أمام القانون.

تشيلي 

القانون المدني:

المادة 1749. يرأس الزوج الشراكة الزوجية حيث سيدير الممتلكات 
المشتركة للزوجين وكذلك الممتلكات المملوكة لزوجته، مع مراعاة 

االلتزامات والقيود المنصوص عليها في هذه المادة وتلك المتفق عليها 
في وقت للزواج . . .

مالحظة: المادة 19 )2( من دستور تشيلي:. . . الرجال والنساء 
متساوون أمام القانون.

التواصل مع – الكاميرون 
الرئيس بول بيا
مكتب الرئيس

ياوندي
الكاميرون

cellcom@prc.cm :البريد اإللكتروني
 cameroon.mission@yahoo.com 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@PR_Paul_BIYA :تويتر

التواصل مع – تشيلي 
الرئيس سيباستيان بينيرا

باالسيو دي ال مونيدا
اوفيسينا ديل بريسيدينتي

سانتياغو
تشيلي

بوابة البريد اإللكتروني: 
https://escribenos.presidencia.cl/
Formulario?seleccion=Presidente

 chile.un@minrel.gov.cl :البريد اإللكتروني 
)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(

@sebastianpinera :تويتر
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سريالنكا 

قانون الحقوق الزوجية والميراث )جافنا(، رقم 1 لعام 1911:

المادة 6. يجوز أن تكون جميع الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة 
التي تزوجت بها أي امرأة بعد بدء هذا القانون مستحقة لها في وقت 

زواجها، أو التي قد تحصل عليها أثناء فترة إقامة الزواج أو تصبح 
مستحقة لها عن طريق الهبة أو الميراث أو عن طريق تحويل أي 

ممتلكات قد تكون قد حصلت عليها أو التي قد تحصل عليها أو تصبح 
مؤهلة لها، مع مراعاة ودون اإلخالل باألموال اإلستئمانية ألي وصية 

أو تسوية تؤثر عليها، تعود للمرأة عن ملكيتها المنفصلة ... يجب على 
هذه المرأة، مع مراعاة ودون اإلخالل بأي من هذه األموال االستئمانية 
المذكورة أعاله، أن تتمتع بالسلطة الكاملة للتصرف في هذه الممتلكات 

والتعامل معها من خالل أي فعل قانوني بين األشخاص دون موافقة 
الزوج في حالة المنقوالت، أو موافقته الخطية في حالة األموال غير 

المنقولة، ولكن ليس بخالف ذلك، أو بالوصية األخيرة دون موافقة، كما لو كانت غير متزوجة.

ملحوظة: ال تسري نصوص قانون الزواج والميراث )جافنا(، بما في ذلك المادة 6 المبينة أعاله 
التي تنطوي على تمييز، إال على مجتمع التاميل الذي ينطبق عليه قانون تساواالمي العرفي.

المادة 12 من دستور سريالنكا: )1( جميع األشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في 
حماية القانون على قدم المساواة. )2( ال يجوز التمييز ضد أي مواطن على أساس العرق أو 

الدين أو اللغة أو الطبقة أو الجنس أو الرأي السياسي أو مكان الميالد أو أي سبب من هذه 
األسباب.

ومع ذلك، فإن ضمان المساواة في المادة 12 ال ينطبق على قانون الزواج والميراث بموجب المادة 
16 من الدستور: )1( تكون جميع القوانين المكتوبة الحالية والقوانين غير المكتوبة سارية 

المفعول وفعالة بغض النظر عن أي تعارض مع األحكام السابقة من هذا الفصل )الذي يتضمن 
المادة 12(، حيث دخل القانون حيز التنفيذ قبل الدستور.

التواصل مع – سريالنكا 
الرئيس جوتابايا راجاباكسا

السكرتاريا الرئاسية جالي فيس،
كولومبو 1
سيريالنكا

info@pmoffice.gov.lk :البريد اإللكتروني
 prun.newyork@mfa.gov.lk 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@GotabayaR :تويتر

@GotabayaR :الفيسبوك



تونس 

قانون األحوال الشخصية لعام 1956:

المادة 103. هناك ثالث حاالت تنطبق على البنات:

1. االبنة الوحيدة ترث نصف التركة ؛

2. ترث ابنتان أو أكثر ُمجَتِمعات ثلثي التركة؛

3. في حالة وجود أي أبناء، يرث الذكر ضعف حصة اإلناث.

ملحوظة: وافق الرئيس السابق بيج كايد إسينسي ومجلس الوزراء على 
مشروع قانون في 23 نوفمبر 2018 من شأنه تعديل المادة 103 لتوفير 

حقوق إرث متساوية للرجال والنساء. ال يزال مشروع القانون معلقًا في 
البرلمان.

المادة 21 من دستور تونس: المواطنون من الذكور واإلناث متساوون 
في الحقوق والواجبات. إنهم متساوون أمام القانون دون أي تمييز.

االمارات العربية المتحدة 

القانون االتحادي رقم 28 لعام 2005 من قانون األحوال الشخصية 
اإلماراتي:

المادة 334. 1. العصبة بالغير:

أ - البنت فأكثر، مع اإلبن فأكثر.

ب - بنت اإلبن وإن نزل، واحدة فأكثر، مع ابن اإلبن فأكثر، سواء 
كان في درجتها، أو أنزل منها، إن احتاجت إليه، ويحجبها إذا كان 

أعلى منها.

ج - األخت الشقيقة فأكثر، مع األخ الشقيق فأكثر.

د - األخت ألب فأكثر، مع األخ ألب فأكثر.

2 . يكون اإلرث في هذه األحوال للذكر مثل حظ األنثيين.

مالحظة: المادة 25 من دستور اإلمارات العربية المتحدة: جميع األشخاص متساوون أمام 
القانون.
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التواصل مع – تونس 
رئيس الوزراء يوسف شاهد

ساحة الحكومة - القصبة
تونس 1030

تونس
البريد اإللكتروني: boc@pm.gov.tn؛ 

youssefchahed.officiel@gmail.com
 tunisnyc@nyc.rr.com 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
رئيس مجلس النواب

السيد محمد الناصر
باردو 2000

جمهورية تونس
arp@arp.tn :البريد اإللكتروني

@MohamedEnnaceur :تويتر

التواصل مع – اإلمارات العربية المتحدة 
الرئيس خليفة بن زايد آل نهيان

ابو ظبي
اإلمارات العربية المتحدة
بوابة البريد اإللكتروني: 

https://government.ae/en/help/contact-
us/this-portal

info@pmo.gov.ae : البريد اإللكتروني
@HHShkMohd :تويتر
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التوظيف
فيما يلي أمثلة للقوانين التي يجب تعديلها أو إلغاؤها.

البرازيل 

القانون رقم 8213 المؤرخ في 24 تموز 1991 الذي ينص على 
خطط منافع الضمان االجتماعي وغيرها من التدابير:

المادة 51. يجوز للشركة أن تطلب التقاعد حسب السن، شريطة أن 
يكون الموظف المؤمن عليه قد أتم فترة السماح وأن يكون قد أتم 
70 )سبعين( عاًما إذا كان ذكًرا، أو 65 )خمسة وستون( عاًما إذا 

كانت أنثى، وحيث أنه إجباري، وفي هذه الحالة، سيتم ضمان تعويض 
الموظف المنصوص عليه في تشريع العمل، والذي يعتبر تاريخ إنهاء عقد 

العمل، مباشرة قبل بداية التقاعد.

مالحظة: المادة 5 من دستور البرازيل: الجميع متساوون أمام القانون، 
دون تمييز على اإلطالق، بما يضمن للبرازيليين واألجانب المقيمين في 
البالد حصانة الحق في الحياة والحرية والمساواة واألمن والملكية بناء 

 على الشروط التالية: 1. للرجال والنساء حقوق وواجبات متساوية بموجب أحكام 
هذا الدستور ...

الكاميرون 

تسجيل األحوال المدنية )القانون رقم 02-81 المؤرخ 29 في يونيو 
:)1981

المادة 74. )1( يجوز للمرأة المتزوجة ممارسة تجارة مختلفة عن زوجها.

)2( يجوز للزوج االعتراض على ممارسة مثل هذه التجارة لصالح 
الزواج أو أطفاله.

)3( يبت رئيس المحكمة ذات االختصاص في هذا االعتراض بأمر من 
الزوج في غضون عشرة أيام من انعقاد المحكمة في األمر. وُيصدر قراره 

مجاًنا وال يّتخذ قراره إال بعد سماع الطرفين.

مالحظة: ديباجة دستور الكاميرون: جميع األشخاص متساوون في الحقوق والواجبات. توفر 
الدولة لجميع مواطنيها الشروط الالزمة لتنميتهم. . . تضمن الدولة لجميع المواطنين من كال 

الجنسين الحقوق والحريات المنصوص عليها في ديباجة الدستور.

المادة 1 من دستور جمهورية الكاميرون، 1972: )2( تكون جمهورية الكاميرون دولة وحدوية 
المركزية .... يضمن المساواة لجميع المواطنين أمام القانون.

التواصل مع – البرازيل 
الرئيس جير بولسونارو

البرازيل
 البريد اإللكتروني: 

presidencia@planalto.gov.br
gabinete@planalto.gov.br

 distri.delbrasonu@itamaraty.gov.br 
)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(

@jairbolsonaro :تويتر
@jairmessias.bolsonaro :الفيسبوك

التواصل مع – الكاميرون 
الرئيس بول بيا
مكتب الرئيس

ياوندي
الكاميرون

cellcom@prc.cm :البريد اإللكتروني
 cameroon.mission@yahoo.com 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@PR_Paul_BIYA :تويتر
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الصين 

قانون العمل )1994(:

الفصل السابع. حماية خاصة للعامالت واألحداث من النساء.

المادة 59. ُيحظر ترتيب العامالت اإلناث لالنخراط في العمل في 
حفرة األلغام، أو في عمل بدني بكثافة من الدرجة الرابعة على النحو 

المنصوص عليه من قبل الدولة، أو في أي أعمال أخرى يجب على 
العامالت اإلناث تجنبها.

مالحظة: المادة 48 من دستور الصين: تتمتع المرأة في جمهورية 
الصين الشعبية بحقوق متساوية مع الرجل في كل مجال من مجاالت 

الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية واألسرية. تحمي الدولة حقوق ومصالح 
المرأة، وتطبق مبدأ المساواة في األجر عن العمل المتساوي على الرجل والمرأة على حد سواء 

وتدرب وتختار الكوادر من بين النساء.

إيرلندا  

قانون توحيد الرعاية االجتماعية رقم 26 لعام 2005، بصيغته
المعدلة بموجب قانون الرعاية االجتماعية والمعاشات رقم 8 لعام

:2007

المادة 47. )5( مع مراعاة هذا الفصل، ُتدفع إعانة األمومة ]الدعم المالي 
الحكومي[

أ( امرأة. . .
ج( رجل. . .

)I( ]فقط[ حين تموت األم. . . 
)الثاني(. . . ]في غضون 40 أسبوًعا بعد الوالدة[. . .

قانون إجازة ومنافع الوالدية لعام 2016:

المادة 6: )1( مع مراعاة هذا الجزء، يحق للموظف/موظفة الذي هو والد/والدة ذي صلة بالطفل 
الحصول على إجازة لمدة أسبوعين من وظيفته/ها، لكي ُيعرف ... باسم “إجازة الوالدية”، 

لتمكينه/ها من تقديم الرعاية أو المساعدة في توفير الرعاية للطفل أو تقديم الدعم إلى الوالد 
المتبني أو أم الطفل المتبنية للطفل، حسب الحالة، أو كليهما.

مالحظة: في 26 كانون الثاني )يناير( 2016، أعلنت وزارة العدل والمساواة التابعة للحكومة 
األيرلندية أنه يحق لآلباء اآلن الحصول على إجازة أبوة مدفوعة األجر مدتها أسبوعان تبدأ في 

سبتمبر 2016. ولم يتلق اآلباء في السابق سوى منافع إذا توفيت األم خالل فترة زمنية معينة 
بعد الوالدة. لقد رحبنا باألخبار ونشجع الحكومة على مواصلة مراجعة القضية والنظر في إجازة 

أبوة مدفوعة األجر إضافية حتى تتم معاملة الوالدين على قدم المساواة.

المادة 40 من دستور أيرلندا: )1( يجب أن يكون جميع المواطنين، كأشخاص، متساوين أمام 
القانون.

التواصل مع – إيرلندا 
الرئيس مايكل دي هيغنز

anras an Uachtaráin
فينيكس بارك،

دبلن 8
إيرلندا

info@president.ie :البريد اإللكتروني
@MichaelDHiggins :تويتر

التواصل مع – الصين 
الرئيس شي جين بينغ

جوجيا تشوشي
Beijingshi 100017

جمهورية الصين الشعبية
english@mail.gov.cn :البريد اإللكتروني

 ChinaMissionUN@gmail.com 
)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك( 



مدغشقر  

قانون العمل )القانون رقم 2003–44 المؤرخ 28 يوليو 2004(:

المادة 85. ال يجوز تشغيل النساء ليالً في أي مؤسسة صناعية من أي 
نوع كان، عامة أو خاصة، أو علمانية أو دينية، وال في أي مرفق بإحدى 

هذه المؤسسات، حتى لو كانت هذه المؤسسات ذات طابع مهني أو 
خيري، باستثناء للمؤسسات التي يكون فيها الموظفون الوحيدون فيها 

أفراد من عائلة واحدة.

مالحظة: المادة 6 من دستور مدغشقر: جميع األفراد متساوون 
بموجب القانون، ويتمتعون بنفس الحريات األساسية التي يحميها 

القانون دون تمييز على أساس الجنس أو التعليم أو الثروة أو األصل أو المعتقد الديني أو الرأي.

االتحاد الروسي  

القرار رقم 162 المؤرخ في 25 فبراير 2000:

قائمة العمل الشاق والعمل في ظروف ضارة أو خطرة يحظر فيها 
توظيف النساء.

األمر رقم 512H الصادر عن وزارة العمل والحماية االجتماعية لالتحاد 
الروسي بتاريخ 18 يوليو 2019:

قائمة بعمليات اإلنتاج، األعمال والمناصب ذات ظروف العمل الضارة و 
)أو( الخطيرة، والتي يكون فيها استخدام عمل المرأة محدوًدا.

قانون العمل – القانون االتحادي رقم FZ–197 لعام 2001:

المادة 253. يحظر عمل اإلناث في المهن الشاقة والخطرة و/أو غير الصحية وكذلك العمل تحت 
األرض باستثناء العمل غير المادي أو الخدمات الصحية والمنزلية. ]يحظر[ عمل اإلناث في العمل 

المتعلق بالرفع اليدوي لألوزان التي تتجاوز المعايير القصوى المسموح بها. تمت الموافقة على 
قوائم الصناعات والمهن والوظائف ذات ظروف العمل غير الصحية و/أو الخطرة مع عمالة اإلناث 

المقيدة، وكذلك الحد األقصى لألوزان المسموح بها للرفع اليدوي والتعامل بها من اإلناث في 
اإلجراء الذي حددته حكومة االتحاد الروسي، مع مراعاة رأي اللجنة الثالثية الروسية للعالقات 

االجتماعية والعمل.

مالحظة: يتضمن القرار رقم 162 الصادر في عام 2000، 456 نوًعا من أنواع العمل التي قد ال 
تشارك فيها النساء. في يوليو 2019، أصدرت وزارة العمل والحماية االجتماعية األمر رقم 512 

ح المشار إليه أعاله، والذي حرر القائمة - سيظل هناك 100 نوع األعمال والمناصب التي قد ال 
تشارك فيها المرأة، بما في ذلك إنتاج الفوسفور األصفر أو استخدامه، لقيادة المركبات ذاتية 

الدفع في التعدين المفتوح، أو إلعداد الطين البني يدويًا. ستدخل القائمة حيز التنفيذ في 1 يناير 
.2021

المادة 19 من دستور االتحاد الروسي: )1( جميع الناس متساوون أمام القانون والمحكمة. )2( 
تضمن الدولة المساواة في الحقوق والحريات للرجل والمواطن، بصرف النظر عن الجنس أو 
العرق أو الجنسية أو اللغة أو األصل أو الممتلكات أو الوضع الرسمي، ومكان اإلقامة، والدين، 
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التواصل مع – مدغشقر 
الرئيس أندريه روجويلينا

قصر دي ماهزواريفو
أنتاناناريفو

مدغشقر
sg@senat.gov.mg :البريد اإللكتروني

@SE_Rajoelina :تويتر

التواصل مع – االتحاد الروسي 
الرئيس فالديمير بوتين

رئيس روسيا
23، شارع إيلينكا

موسكو 10313
االتحاد الروسي

 accredit@gov.ru :البريد اإللكتروني
 press@russiaun.ru 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@KremlinRussia_E :تويتر



والمعتقدات، وعضوية الجمعيات العامة، الظروف األخرى أيضا. . . )3( يتمتع الرجل والمرأة 
بحقوق وحريات متساوية ولديهما إمكانيات متساوية لممارستها.

 إيران
)تتمة(

سويسرا  

القانون االتحادي المكمل للقانون المدني السويسري المؤرخ 30 
مارس 1911:

المادة 329 )و(. التزامات صاحب العمل/ الثامن. أيام العمل، اإلجازات، 
إجازة العمل للشباب، إجازة األمومة .... 4. إجازة األمومة: بعد الوالدة، 

يحق للموظفة إجازة أمومة لمدة 14 أسبوًعا على األقل.

مالحظة: المادة 329 من القانون االتحادي المكمل للقانون المدني 
السويسري تمييزية ألنها ال تنص على أي إجازة أبوة لآلباء. في 27 

سبتمبر 2019، أقر البرلمان السويسري تعدياًل للمادة. 329 )ز( حيث قدم 
إجازة أبوة لمدة أسبوعين لآلباء، والتي ستدخل حيز التنفيذ ما لم 

ُيطلب إجراء استفتاء بحلول 23 يناير 2020.

المادة 8 من الدستور االتحادي لالتحاد السويسري: )3( للرجال والنساء حقوق متساوية. يكفل 
القانون مساواتهم، سواء في القانون أو في الممارسة، وخاصة في األسرة وفي التعليم وفي 

مكان العمل. للرجال والنساء الحق في أجر متساوي مقابل عمل ذي قيمة متساوية.

الواليات المتحدة األمريكية  

مذكرة توجيهية من وزارة الدفاع DTM(–19–004(-الخدمة 
العسكرية لألشخاص المتحولين جنسيا واألشخاص الذين يعانون 

من اضطراب الهوية الجندرية المؤرخة في 12 مارس 2019:

سياسات: …. ُيسمح ألعضاء الخدمة الذين انضموا الى الخدمة في 
جنسهم المفضل أو الذين تلقوا تشخيًصا باضطراب الهوية الجندرية، 

أو حصلوا على تأكيد لمثل هذا التشخيص من مذكرة توجيهية 
عسكرية    004 - 19 عسكري، 12 مارس 2019، 3 مزود طبي– قبل التاريخ 

الفعلي لهذه المذكرة التوجيهية، باالستمرار في الخدمة العسكرية 
وفًقا للسياسات واإلجراءات المعمول بها قبل تاريخ نفاذ هذه المذكرة 

التوجيهية.

الملحق 3 - اإلجراءات: القسم الثاني: ب. التعيين، التجنيد، أو التدريب 
التمهيدي في الخدمات العسكرية. سيتم الوصول إلى األفراد غير 

المعفيين أو تكليفهم بناًء على المعايير الطبية التالي، شريطة أن يكونوا 
مؤهلين طبيًا في جميع النواحي األخرى وفًقا لـ )DoDI 6130.03: )1 يتم استبعاد من لديه تاريخ 

أو تشخيص اضطراب الهوية الجندرية ما لم يكن: )أ( كما صادق مقدم خدمات الصحة العقلية 
المرخص، قد أظهر مقدم الطلب 36 شهًرا متتالًيا من االستقرار في الجنس البيولوجي لمقدم 
الطلب مباشرة قبل تقديم الطلب، دون أي ضائقة كبيرة سريرًيا أو ضعفا في مجاالت العمل 

االجتماعية أو المهنية أو غيرها من مجاالت العمل المهمة؛ )ب( وأن ُيظِهر مقدم الطلب أنه لم 
يتحول إلى جنسه المفضل وأن مزوًدا مرخًصا للخدمات الطبية قد قرر أن التحول الجندري ليس 
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التواصل مع – سويسرا 
الرئيس اولي مورير

برن
سويسرا

info@bk.admin.ch :البريد اإللكتروني
 nyc.vertretung-un@eda.admin.ch 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@BR_Sprecher :تويتر

التواصل مع – الواليات األمريكية 
المتحدة 

مكتب الرئيس
البيت األبيض

1600 شارع بنسلفانيا شمال غرب
واشنطن العاصمة 20500

الواليات المتحدة االمريكية
بوابة البريد اإللكتروني: 

/https://www.whitehouse.gov/contact
البريد اإللكتروني: 

president@whitehouse.gov
@RealDonaldTrump :تويتر



الواليات 
المتحدة 

 األمريكية
)تتمة(
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ضرورًيا من الناحية الطبية لحماية صحة الفرد؛ )ج( وأن يكون مقدم الطلب مستعًدا وقادًرا على 
االلتزام بجميع المعايير المعمول بها، بما في ذلك المعايير المرتبطة بالجنس البيولوجي لمقدم 

الطلب. )2( تاريخ العالج الهرموني للجنس المقابل أو تاريخ إعادة تحديد الجنس أو جراحة 
إعادة بناء األعضاء التناسلية هي أمور تؤدي الى استبعاد مقدم الطلب.

مالحظة: على الرغم من أن المادة 1 من التعديل الرابع عشر لدستور الواليات المتحدة تنص 
نظرًيا على ان لكل شخص “حماية متساوية في القوانين”، اال إن الدستور األمريكي ال يمنع 

بشكل صريح التمييز على أساس الجنس. لقد مرر الكونغرس األمريكي في عام 1972 “المساواة 
في الحقوق” )ERA(، والذي يحظر الحرمان من المساواة في الحقوق بموجب القانون بسبب 
الجنس، لكنه إحتاج الى 38 والية للتصديق عليه بحلول عام 1982. اعتبارا من كانون الثاني/

يناير 2020، فقد قامت 38 والية بالتصديق على “المساواة في الحقوق” )ERA(، اال ان الموعد 
النهائي ال يزال يمثل عقبة امام إدراجها في الدستور.

 
اتخاذ إجراءات للمساعدة في المصادقة على تعديل المساواة في الحقوق هنا!33 



صفحة 46

توصيات منهاج عمل بيجين

بيجين + 5 اإلعالن السياسي
الفصل الرابع - اإلجراءات والمبادرات

69)أ( - على سبيل األولوية، مراجعة وتنقيح التشريعات، حسب  	
االقتضاء، بهدف إدخال تشريعات فعالة، بما في ذلك حول 

العنف ضد المرأة، واتخاذ التدابير الالزمة األخرى لضمان حماية 
جميع النساء والفتيات من جميع أشكال العنف البدني والنفسي 

والجنسي، وأن يتم توفير لهن إمكانية اللجوء إلى القضاء؛

ما هو األثر؟

تشير التقديرات العالمية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية إلى أن 
حوالي واحدة من كل 3 نساء )35 ٪( من النساء في جميع أنحاء العالم 

تعرضن إما لعنف جسدي و/أو جنسي من شريك حميم أو عنف جنسي 
من غير الشريك في حياتهن.34 

وفًقا لليونسيف، فإن حوالي 120 مليون فتاة في العالم، أي ما يزيد 
قلياًل عن 1 من كل 10 نساء، قد عانين من “الجماع القسري أو غيرها من 
األفعال الجنسية القسرية” في مرحلة ما من حياتهن.35 ومن بين هؤالء، 

تعرض ما ال يقل عن 15 مليون شخص لالغتصاب.36 
وينجم عن العنف الجنسي واألمراض التي تنتقل عن طريق 

االتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/
اإليدز، أثر مدمر على صحة األطفال، فضاًل عن أن البنات أكثر 

تعرضًا من البنين لنتائج العالقات الجنسية غير المحمية السابقة 
ألوانها. وكثيرًا ما تواجه البنات ضغوطًا لكي يمارسن نشاطًا 

جنسيًا. وبسبب عوامل منها مثاًل شبابهن والضغوط االجتماعية 
وغياب قوانين الحماية أو عدم إنفاذ تلك القوانين، يزداد ضعف 

البنات أمام جميع أنواع العنف وبخاصة العنف الجنسي، بما في 
ذلك االغتصاب واالعتداء الجنسي واالستغالل الجنسي واالتجار 

وربما بيع أعضائهن وأنسجتهن البشرية والسخرة.... )إعالن 
ومنهاج عمل بيجين، الفقرة 269(

قد تكون األعداد المذهلة للنساء والفتيات المتأثرات في جزء منها تعود 
الى عدم المساواة والتمييز والعنف الذي يعاقب عليه القانون نفسه. 

يمكن مالحظة ذلك في قوانين “الزواج من المغتصب” التي تسمح 
لمرتكب الجريمة باإلفالت من العقاب إذا تزوجوا من ضحيتهم، وكذلك 

القوانين الصامتة أو التي تستثني االغتصاب في إطار الزواج، معفية 
المغتصب لمجرد أنه ببساطة متزوج من ضحيته؛ القوانين التي تسمح 

للرجال “بمعاقبة” أو “تصحيح” زوجاتهم؛ والقوانين التي تعاقب قتل 
النساء “الزانيات” بشكل أقل قسوة.

 
على الصعيد العالمي، تصدرت العديد من الدول قوانين جديدة 

وإصالحات قانونية جديدة حول العنف ضد المرأة:37
لدى 144 دولة اآلن أحكام تشريعية تتناول بالتحديد العنف المنزلي. 	
 77 دولة تجّرم اآلن صراحة االغتصاب الزوجي. 	
لدى 154 دولة اآلن شكاًل من أشكال التشريع المناهض للتحرش  	

الجنسي.
لدى 168 دولة اآلن أحكام تشريعية تجرم االتجار بالبشر. 	
لدى 59 دولة حول العالم اآلن قوانين ضد ختان اإلناث. 	

ومع ذلك، ال يزال تنفيذ هذه القوانين يمثل تحدًيا على العديد من 
المستويات.

ما هي القضية؟
التمييز على أساس الجنس في القوانين الرامية إلى التصدي للعنف، 

أو الصمت بشأن هذه المسألة في إطار القانون، يمكن أن يؤدي 
بالفعل إلى تعزيز أو إدامة العنف ضد النساء والفتيات ألن هناك 

القليل الذي يحول دون ارتكاب الجناة للجرائم أو عدم كفاية سبل 
االنتصاف المتاحة للضحايا؛ تتعرض النساء والفتيات المراهقات 
بصورة غير متناسبة الى العنف من الشريك والى العنف الجنسي.

العنف

ما الذي ينبغي تغييره

للمساعدة في القضاء على العنف الجنسي، يجب تنفيذ الفقرة 69 
)أ( من إعالن بيجين + 5 السياسي من خالل “مراجعة التشريعات 

وتنقيحها، عند االقتضاء، بهدف إدخال تشريعات فعالة، بما 
في ذلك العنف ضد المرأة، واتخاذ تدابير ضرورية أخرى لضمان 
حماية جميع النساء والفتيات من جميع أشكال العنف الجسدي 

والنفسي والجنسي، وتمكينهن من اللجوء إلى العدالة”.

فيما يلي أمثلة للقوانين التي ينبغي تعديلها أو إلغاؤها.
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االغتصاب 
فيما يلي أمثلة للقوانين التي ينبغي تعديلها أو إلغاؤها.

جزر الباهاما 

قانون الجرائم الجنسية والعنف األسري، 1991:

المادة 3. االغتصاب هو فعل يقوم به أي شخص ال يقل عمره عن أربعة 
عشر عاًما ويمارس الجنس مع شخص آخر ليس زوجته

أ( دون موافقة ذلك الشخص اآلخر؛
ب( بموافقة انتزعت من جراء تهديدات أو خوف من ضرر جسدي؛

ج( بموافقة تم الحصول عليها عن طريق لعب دور زوجة ذلك 
الشخص اآلخر؛ أو

د( بموافقة تم الحصول عليها من خالل عروض كاذبة ومزورة 
فيما يتعلق بطبيعة ونوعية الفعل.

مالحظة: ال توجد عقوبات جنائية على االغتصاب الزوجي.

المادة 15 من دستور الكومنولث لجزر البهاما: بينما يحق لكل شخص في جزر البهاما التمتع 
بالحقوق والحريات األساسية للفرد، أي أن له الحق، بغض النظر عن عرقه أو مكان منشأه أو 
آرائه السياسية، اللون أو العقيدة أو الجنس، ولكن مع مراعاة احترام حقوق وحريات اآلخرين 

والمصلحة العامة، لكل مما يلي: - )أ( الحياة والحرية وأمن الشخص وحماية القانون. . .

الهند 

قانون العقوبات الهندي 1860، بصيغته المعدلة بموجب القانون 
الجنائي )المعدل( رقم 13 لعام 2013:

المادة 375. يقال إن الرجل قد ارتكب “اغتصابا” إذا اخترق )أ( قضيبه، 
إلى أي مدى، المهبل أو الفم أو مجرى البول أو فتحة الشرج للمرأة. . . 
في ظل الظروف التي تندرج تحت أي من األوصاف السبعة التالية. . . 

سادسا. - مع أو بدون موافقتها، عندما تكون دون سن الثامنة عشرة.

استثناء 2. االتصال الجنسي أو األفعال الجنسية من قبل رجل مع 
زوجته، ]الزوجة ال تقل عن 15 سنة،[ ليس اغتصاًبا.

مالحظة: في عام 2005، أصدرت الهند قانون حماية المرأة من العنف 
األسري رقم 43 الذي ينص على حصول المرأة على سبل االنتصاف 

المدنية المختلفة للعنف األسري بما في ذلك االعتداء الجنسي. في قضية 
الفكر المستقل ضد اتحاد الهند، قضت المحكمة العليا الهندية في عام 

2017 بأن جزءا من االستثناء 2 للمادة 375 الذي يعذر االغتصاب الزوجي 
للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاًما، كان غير دستوريا. ومع ذلك، ال توجد 

عقوبات جنائية على االغتصاب الزوجي عندما تكون الزوجة فوق 18 عاما من العمر.

التواصل مع – جزر الباهاما 
رئيس الوزراء هوبير مينيس

مكتب رئيس الوزراء
مركز سيسيل واالس وايتفيلد

CB 10980 :ص ب
ناساو

جزر الباهاما
 البريد اإللكتروني: 

primeminister@bahamas.gov.bs
@minnis_dr :تويتر

التواصل مع – الهند 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي

ساوث بلوك، ريسينا هيل،
نيودلهي - 110011

الهند
 بوابة البريد اإللكتروني : 

https://www.pmindia.gov.in/ar/interact-
/with-honble-pm

 india@un.int :البريد اإللكتروني 
)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(

@narendramodi :تويتر
فيسبوك: 

www.facebook.com/narendramodi



 الهند
)تتمة(
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 يتفاقم االمتناع عن تجريم االغتصاب في إطار الزواج بموجب المادة 9 من قانون الزواج 
الهندوسي، 1955، الذي يسمح للمحكمة بمنح االنتصاف “برد الحقوق الزوجية” عندما يكون 

“الزوج أو الزوجة”، دون عذر معقول، منسحبين من مجتمع اآلخر. إن السماح للمحكمة بإنفاذ 
“الحقوق الزوجية” عندما ال ترغب الزوجة في العيش مع زوجها يجعل الزوجة عرضة للعنف 

الجنسي، خاصة وأن االغتصاب الزوجي ال يعتبر جريمة جنائية بموجب القانون الهندي.

 المادة 14 من دستور الهند: ال يجوز للدولة حرمان أي شخص من المساواة أمام القانون 
أو الحماية المتساوية للقوانين داخل إقليم الهند.

 المادة 15 )1(: ال يجوز للدولة التمييز ضد أي مواطن على أساس الدين أو العرق أو الطبقة 
أو الجنس أو مكان الميالد أو أي منهم.

الكويت 

القانون رقم 16 لسنة 1960 إلصدار قانون العقوبات:

المادة: 182. إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها، 
وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يحكم عليه بعقوبة ما.

مالحظة: المادة 29 من دستور الكويت: الناس سواسية في الكرامة 
اإلنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، 

ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او األصل او اللغة او الدين.

ليبيا 

قانون العقوبات: 

المادة 424. سقوط الجريمة أو وقف تنفيذ العقوبات: إذا عقد الفاعل 
زواجه على المعتدي عليها تسقط الجريمة والعقوبة وتنتهي اآلثار 

الجنائية سواء بالنسبة للفاعل أو للشركاء وذلك ما دام قانون األحوال 
الشخصية المطبق على الجاني ال يخول الطالق أو التطليق.

 فإذا كان القانون المذكور يخول الطالق أو التطليق، فلن يترتب على 
الزواج المعقود للجاني إال ايقاف اإلجراءات الجنائية أو ايقاف تنفيذ 
العقوبة لمدة ثالث سنوات. ويزول اإليقاف قبل مضي ثالث سنوات 

من تاريخ الجريمة بتطليق الزوجة المعتدى عليها دون سبب معقول أو 
بصدور حكم بالطالق لصالح الزوجة المعتدى عليها. 

مالحظة: المادة 6 من اإلعالن الدستوري لعام 2011 في ليبيا: يجب أن يكون الليبيون متساوين 
أمام القانون. يجب أن يتمتعوا بحقوق مدنية وسياسية متساوية، ولهم نفس الفرص في 

جميع المجاالت ويخضعون لنفس الواجبات وااللتزامات العامة، دون تمييز على أساس الدين 
أو المعتقد أو اللغة أو الثروة أو النوع االجتماعي أو القرابة أو اآلراء السياسية أو الوضع 

االجتماعي، أو الوالء القبلي أو اإلقليمي أو العائلي.

التواصل مع – الكويت 
أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر

الكويت
amiroffice@da.gov.kw :البريد اإللكتروني

 contact@kuwaitmission.org 
)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(

@egovkw :تويتر
@egovkw :الفيسبوك

التواصل مع – ليبيا 
رئيس الوزراء فايز السراج

طرابلس
ليبيا

 البريد اإللكتروني: 
president.affairs@libyan-parliament.org

info@libyanmission-un.org 
)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(

Facebook:GNAMedia :فيسبوك  
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باراغواي 

قانون العقوبات في باراجواي: 

المادة 137. )1( يعاقب الرجل الذي أقنع امرأة من سن الرابعة عشرة إلى 
السادسة عشرة بإجراء اتصال جنسي خارج إطار الزواج بغرامة.

 ”estupro“ مالحظة: ُتعرف المادة 137 من قانون باراغواي الجنائي بنص
الذي ينص على عقوبة أقل بالنسبة للجرائم الجنسية ضد المراهقات 

الالتي تتراوح أعمارهن بين 14 و 16 عاًما عن اغتصاب طفل أو امرأة. 
غالًبا ما تؤدي أحكام Estupro إلى إفالت المغتصبين من العقاب عندما 

 estupro يتراوح عمر الضحية بين 14 و 16 عاًما. مثل هذه األحكام
شائعة في العديد من بلدان أمريكا الالتينية، بما في ذلك بوليفيا.

الفصل الثالث من دستور باراجواي: المادة 47. ستكفل الدولة لجميع 
سكان الجمهورية: 1. المساواة في الوصول إلى العدالة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تسوية 

العقبات التي تحول دون ذلك؛ 2. المساواة أمام القوانين ... المادة 48. بوليفيا بحقوق مدنية 
وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية متساوية.

سنغافورة 

قانون العقوبات: 

الفصل السادس عشر. الجرائم التي تؤثر على جسم اإلنسان.
المادة 375. االغتصاب.

)1( أي رجل يخترق مهبل المرأة بقضيبه –
أ( دون موافقتها؛ أو

ب( بموافقتها أو بدونها، عندما يكون عمرها أقل من 14 عاًما، يكون مذنبا 
بجريمة.

 )1أ( أي رجل )أ( يخترق بقضيب )أ(، فتحة الشرج أو الفم لشخص آخر 
)ب(–

أ( بدون موافقة )ب(؛ أو
ب( بموافقة أو بدون موافقة )ب(، عندما يكون عمر )ب( أقل من 14 عاًما،

يجب أن يكون مذنبا بجريمة.”....

)4( ال يجوز أن يكون أي شخص مذنبًا بارتكاب جريمة بموجب البند الفرعي )1( )ب( أو )1أ( 
)ب( لقيامه بإيالج زوجته بموافقتها.

المادة 376A. االيالج الجنسي للقاصر دون سن 16.
)1( أي شخص )أ( قام

أ( بإإليالج باستخدام قضيب )أ( أو المهبل أو فتحة الشرج أو الفم، حسب الحالة لشخص أقل من 
16 سنة )ب( من العمر؛ . . .

2( بارتكاب جريمة بموجب هذه المادة ضد شخص )ب( يبلغ من العمر أكثر من 14 عاًما ولكن 
دون سن 16 عاًما -

التواصل مع – باراغواي 
الرئيس: ماريو عبده بينيتيز

باالسيو دي جوبييرنو،
 El Paraguayo Independiente entre O’leary

y Ayolas
باراغواي

 paraguay@un.int :البريد اإللكتروني 
)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(

@MaritoAbdo :تويتر
@MaritoAbdo2018 :الفيسبوك

التواصل مع – سنغافورة 
الرئيس حليمة يعقوب

طريق أوركارد - استانا 238823
سنغافورة

 البريد اإللكتروني: 
halimah_yacob@istana.gov.sg

 singapore@un.int 
)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(

@govsingapore :تويتر



 سنغافورة
)تتمة(
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أ( في حالة وجود عالقة بين الجاني و)ب( يقوم فيها الجاني باستغالل )ب(، يعاقب بالسجن 
لمدة قد تمتد إلى 20 عاًما، ويكون أيًضا عرضة للغرامة أو الضرب بالعصا؛ و

ب( في أي حالة أخرى، يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، أو بغرامة، أو بكليهما.
 3( يعاقب كل من يرتكب جريمة بموجب هذه المادة ضد شخص )ب( دون سن الرابعة عشرة 

بالسجن لمدة قد تمتد إلى 20 عاًما، ويكون أيًضا عرضة للغرامة أو الضرب بالعصا.
4( ال ُيدان أي شخص بارتكاب جريمة بموجب هذه المادة لقيامه بإيالج زوجته بموافقة تلك 

الزوجة.

مالحظة: ألغى قانون إصالح القانون الجنائي لعام 2019 الحصانة ضد االغتصاب الزوجي. 
اآلن، يمكن إدانة األزواج الذين اغتصبوا زوجاتهم فبجريمة اغتصاب بموجب المادتين 375 و 

376–أ من قانون العقوبات. ومع ذلك، يحافظ القانون على الحصانة الزوجية للنشاط الجنسي 
مع القاصرين دون عمر 16 سنة الذين يقال أنهم “وافقوا على ذلك”38. تشجع هذه األحكام “زواج 

األطفال” وتفترض أن األطفال، معظمهم من الفتيات، يوافقون عن طيب خاطر على ممارسة 
النشاط الجنسي وال ُيكَرهون على ذلك لمجرد أنهم متزوجون من الجاني.

المادة 12 )1( من دستور سنغافورة: جميع األشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في 
حماية القانون على قدم المساواة.

تايلند 

B.E. 2499 )1956( ،القانون الجنائي

المادة 277: يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين أربع وعشرين سنة وبغرامة 
تتراوح بين ثمانية الى أربعين ألف، ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 

أربعة وعشرين عاًما وبغرامة من ثمانية آالف إلى أربعين عاًما الف 
بات تايلندي من يقيم عالقة جنسية مع فتاة لم تتجاوز 15 سنة من 

عمرها وليست زوجته، سواء بموافقتها أو بدونها. إذا ارتكبت الجريمة 
وفًقا للفقرة األولى ضد فتاة لم يتجاوز عمرها 13 عاًما، يعاقب مرتكب 

الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين سبعة وعشرين عاًما وتغريمه من 
أربعة عشر ألًفا إلى أربعين ألف بات أو بالسجن مدى الحياة ... ..

الجرم كما هو منصوص عليه في الفقرة األولى، إذا ارتكب الجاني كونه 
الرجل ضد الفتاة التي يتجاوز عمرها 13 عاًما ولكنها لم تتجاوز بعد ال 15 

عاًما من عمرها، الجريمة بموافقتها وأمرت المحكمة هذا الرجل والفتاة بالزواج مًعا بعد ذلك، 
لن ُيَعاَقب الجاني على هذه الجريمة. إذا منحتهم المحكمة أمرا بأن يتزوجوا بعضهم البعض 

أثناء وجود الجاني في السجن، تفرج المحكمة عن ذلك الجاني”.

 مالحظة: المادة 27 من دستور مملكة تايالند: جميع األشخاص متساوون أمام القانون، 
 ويكون لهم حقوق وحريات ويحميهم القانون على قدم المساواة. يتمتع الرجل والمرأة 

بحقوق متساوية.

التواصل مع – تايلند 
رئيس الوزراء براوت تشان أو تشا

رقم 1، طريق ناخون باثوم، منطقة دوسيت،
بانكوك 10300

تايالند
 البريد اإللكتروني: soc@soc.go.th؛ 

prforeign@prd.go.th
 thailand@un.int 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@prayutofficial :تويتر



القضاء على التمييز الجنسي في القانونصفحة EQUALITY NOW 51 – بيجين +25

العنف األسري 
فيما يلي أمثلة للقوانين التي ينبغي تعديلها أو إلغاؤها.

العراق 

قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969:

المادة 41. ال جريمة إذا وقع الفعل استعماال لحق مقرر بمقتضى 
القانون ويعتبر استعماال للحق

)1( تأديب الزوج لزوجته وتأديب اآلباء والمعلمين ومن في حكمهم 
األوالد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا.

مالحظة: المادة 14 من دستور العراق: العراقيون متساوون أمام 
القانون دون تمييز على أساس النوع االجتماعي أو العرق أو اإلثنية أو 

الجنسية أو األصل أو اللون أو الدين أو الطائفة أو المعتقد أو الرأي أو 
الوضع االقتصادي أو االجتماعي.

نيجيريا 

قانون العقوبات لشمال نيجيريا:

المادة 55. تأديب الطفل أو التلميذ أو الخادم أو الزوجة.

 )1( ليس هناك أي جريمة ال ترقى إلى إلحاق األذى الحاد بأي شخص 
من قبل:

أ( أحد الوالدين أو الوصي لغرض تصويب طفله أو القاصر الذي 
هو تحت وصايته. . .

ب( مدير المدرسة لغرض تصويب طفل. . .
ج( سيد لغرض تصويب خادمه أو المتدرب. . .

د( الزوج لغرض تصويب زوجته، على أن يخضع هذا الزوج 
والزوجة ألي قانون أو عرف ُيعتبر به مثل هذا التصحيح قانونيا.

مالحظة: المادة 42 )1( من دستور نيجيريا: ال يجوز لمواطني نيجيريا من مجتمع أو جماعة 
عرقية أو مكان منشأ أو جنس أو دين أو رأي سياسي معين، لمجرد أنه مثل هذا الشخص: - )أ( 
أن يتم إخضاعهم صراحًة أو في التطبيق العملي ألي قانون ساري المفعول في نيجيريا أو أي 

إجراء تنفيذي أو إداري من جانب الحكومة، لإلعاقات أو القيود التي ال يتعرض لها مواطنو 
نيجيريا من المجتمعات أو الجماعات العرقية أو أماكن المنشأ أو الجنس أو الديانات أو اآلراء 

السياسية األخرى. . .

التواصل مع – العراق 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

بغداد
العراق

 iraq.mission@un.int :البريد اإللكتروني
)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(

@IraqiPMO :تويتر
@Adil.Abd.Al.Mahdi1 :فيسبوك

التواصل مع – نيجيريا 
فيال الرئاسة

بيت الدولة، آسو روك
أبوجا

نيجيريا
info@nigeria.gov.ng :البريد اإللكتروني

 permny@nigeriaunmission.org 
)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(

@MBuhari :تويتر
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جرائم القتل بدافع “الشرف” 
فيما يلي أمثلة للقوانين التي يجب تعديلها أو إلغاؤها.

مصر 

قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937:

المادة 237. من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي 
ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدالً من العقوبات المقررة في المادتين 

.236 ،234

مالحظة: تسمح المادة 237 من قانون العقوبات المصري بعقوبة أقل 
للرجال الذين يقتلون زوجاتهم مقارنة بأشكال القتل األخرى.

المادة 53 من دستور مصر: جميع المواطنين متساوون أمام القانون. 
إنهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز على 
أساس الدين والمعتقد والجنس واألصل والعرق واللون واللغة واإلعاقة 

والطبقة االجتماعية واالنتماء.

سوريا 

قانون العقوبات:

المادة 548. على من فاجأ زوجته أو اخته أو أمه أو ابنته في واقعة 
جنسية غير مشروعة مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما بغير 

عمد أن يقضي عقوبة في السجن لمدة عامين على األقل.

مالحظة: في عام 2009، عدلت سوريا المادة 548، التي كانت في 
السابق تعفي الرجال الذين قتلوا أقاربهم اإلناث بسبب “الشرف” من 

العقاب. هذا القانون المعدل، بدالً من التعامل مع جرائم “الشرف” كأي 
جريمة قتل أخرى، يفرض فقط عقوبة السجن لمدة عامين على األقل. 
في عام 2011، قامت سوريا مرة أخرى بتعديل المادة 548، التي فرضت 

سابًقا عقوبة السجن لمدة ال تقل عن سنتين، لرفع الحد األدنى للعقوبة 
إلى خمس سنوات، لكن وضعت حدا أقصى قدره سبع سنوات. عقوبة 

القتل هي األشغال الشاقة لمدة 20 عاًما.

المادة 23 من دستور سوريا: تضمن الدولة للمرأة جميع الفرص التي 
تمكنها من المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية واالجتماعية 

والثقافية واالقتصادية. تعمل الدولة على إزالة القيود التي تحول دون تطور المرأة ومشاركتها 
في بناء المجتمع.

التواصل مع – مصر  
الرئيس إبراهيم محلب عبد الفتاح السيسي

شارع مجلس الشعب
القصر العيني

القاهرة
مصر

feedback@sis.gov.eg :البريد اإللكتروني
 egypt@un.int 

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@AlsisiOfficial :تويتر

فيسبوك: 
www.facebook.com/egyptgovportal

التواصل مع – سوريا  
الرئيس بشار األسد

القصر الرئاسي
ابو رمانة

شارع الرشيد
دمشق
سوريا

بوابة البريد اإللكتروني:
http://portal.egov.sy/contact_us.en_ 
contactus/en/0/0/module.page.html

 البريد اإللكتروني: 
 exesec.syria@gmail.com

)بعثة إلى األمم المتحدة في نيويورك(
@Presidency_Sy :تويتر
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المالحظات النهائية
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نص قانوني ألغي أو عدل منذ عام 2000البلدان

الحالة االجتماعية

طاعة الزوجة لم تعد إلزاميةالجزائر، جمهورية الكونغو الديمقراطية

الحد األدنى لسن زواج الذكور واإلناث هو نفسهكولومبيا، اليابان، المكسيك، رومانيا، تركيا

لم يعد للزوج الحق في إدارة ممتلكات زوجته ويمكن للزوجة المثول أمام المحكمة المدنية جمهورية الكونغو الديمقراطية
دون إذن الزوجة 

لم يعد لديه الحق في تحديد مكان اإلقامة، أو االعتراض على فصل مهنة زوجتهغينيا

نون كرب لألسرةنيكاراغوا، جمهورية كوريا، تركيا لم يعد الرجال ُيَعيَّ

نص قانوني ألغي أو عدل منذ عام 2000 لم تعد النساء ممنوعات من الزواج مرة أخرى لفترة المكسيك
محددة بعد الطالق أو الترمل

الحالة الشخصية

يمكن للمرأة اآلن منح الجنسية إلى أطفالها مثلها مثل الرجالبنغالديش، كينيا

يمكن للمرأة اآلن الحصول على جواز سفر دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من ولي العراق
األمر أو الزوج

يمكن للمرأة اآلن أن تمنح جنسيتها إلى زوجها األجنبي مثلها مثل الرجالكينيا، موناكو، فنزويال

للمرأة اآلن الحق في التصويتالكويت

تمت إزالة معايير اإلثبات التمييزية المطبقة على إثبات االغتصاب بموجب قانون الزناباكستان

للمرأة اآلن الحق في قيادة السيارة، ولكن اعتباًرا من أكتوبر 2019، كان نشطاء حقوق المرأة المملكة العربية السعودية
الذين قاتلوا من أجل هذا الحق ال يزالون في السجن، وال يزال من الممكن توقيف النساء 

لكونهن “غائبات” عن المنزل )تغيب(.

سيكون لآلباء واألمهات األمريكيين غير المتزوجين نفس متطلبات اإلقامة من أجل منح الواليات المتحدة االمريكية
الجنسية إلى أطفالهم المولودين في الخارج

 Equality Now اأحِرَز تقدم في إزالة التمييز القانوني ضد المرأة. يسر
أن تبلغ بأن أكثر من نصف البلدان التي تم تسليط الضوء عليها في 

التقارير األربعة السابقة ألغت أو عدلت بالكامل أو جزئًيا القوانين 
التمييزية المشار إليها. من بين هذه البلدان:

التقدم المحرز إلنهاء 
 التمييز الجنسي 

في القانون

ملحق
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الوضع االقتصادي

ُيسمح للمرأة اآلن بالتقدم إلى جميع الوظائف في الجيشأستراليا، سويسرا، المملكة المتحدة

تتمتع النساء اآلن بحقوق متساوية في الميراث مثل الرجالالباهاما

لم تعد النساء ممنوعات على العمل لياًلبوليفيا، فرنسا

لم تعد ُتمنع النساء من العمل اإلضافي والسفر للعمل خالل فترة الحمل وبعد سنة واحدة من التفيا
الوالدة

يمكن اآلن تسجيل الملكية باسم النساء المتزوجات في ممتلكات المجتعليسوتو

قد تم اآلن رفع بعض القيود المفروضة على حقوق ملكية المرأةنيبال

يمكن للمرأة المتزوجة في مجتمع الملكية تسجيل اآلن الملكية باسمهاإسواتيني )سوازيلند سابًقا(

لم تعد النساء ممنوعات من نقل لقبهن ألبنائهنبولندا

العنف

لم يعد المعتدي الجنسي يعفى من العقوبة بموافقته على تسوية مع الضحيةاألرجنتين

إثيوبيا، كوستاريكا، غواتيماال، لبنان، 
فلسطين، بيرو، أوروغواي

لم يعد بإمكان المغتصب تجنب العقوبة من خالل الزواج من الضحية

الهند*، ماليزيا، بابوا غينيا الجديدة، صربيا 
والجبل األسود، سنغافورة، تونغا

االغتصاب الزوجي أصبح اآلن جريمة

لم يعد هناك إعفاء من العقوبة للرجال الذين يقتلون زوجاتهم و / أو أقاربهن اإلناث في ظروف هايتي واألردن والمغرب
معينة

لم يعد الجاني معفًيا من العقوبة في حالة الزواج من الضحية التي اعتدى عليهامالطا

*رغم أن قانون العنف األسري في الهند لعام 2006 يمنح المرأة خيار رفع دعوى مدنية على االغتصاب الزوجي، إال أن الهند تواصل إعفاء 
االغتصاب في إطار الزواج من قانونها الجنائي عندما تكون الزوجة فوق سن 18 عاًما.

**أضافت ماليزيا حكمًا جديدًا إلى قانون العقوبات الذي يجرم الزوج الذي “يسبب األذى أو الخوف من الموت أو األذى لزوجته” من أجل ممارسة 
الجنس معها، وهي خطوة إيجابية نحو التصدي لالغتصاب الزوجي. ومع ذلك، فإنه لم يحذف استثناء “الجماع الجنسي من قبل رجل مع زوجته” 
في الحكم المتعلق باالغتصاب وال يجرم فعل االغتصاب الذي ارتكبه رجل ضد زوجته. هذا ال يوفر للمرأة الحماية الكاملة ضد االغتصاب الزوجي.

تم إجراء تعديالت جزئية في اليابان )فترة انتظار إلعادة الزواج( وإيرلندا )إجازة أبوة(، وسوف تدخل حيز التنفيذ قريًبا في روسيا )عدد المهن 
المحصورة على النساء(.
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شركاؤنا في الحمالت
 

 Equality Now تشكر المنظمات التالية 
واألفراد لمساعدتهم في البحث لغايات هذا التقرير:

حميرة راسلي، المدير التنفيذي ومدير مشارك، المرأة من أجل العدالة أفغانستان:    
الجمعية الجزائرية لحماية حقوق اإلنسان )LADDH(؛ دكتورة يمينة حوحو، محامية وناشطة الجزائر:   

المساواة البهاما الباهاما:   
اتحاد نساء البحرين البحرين:   

ليفي و سالوماو البرازيل:   
)CAFOB( جمعيات النسائية في بوروندي بوروندي:   

الكاميرون:  WILPF/ مجموعة كاميرون   
شركة هيومانا تشيلي:   

هيلين ضياء، مؤلف وناشط الصين:   
FEDERACION DE MUJERES CUBANAS كوبا:   

فيفينا كافيرا بيروثير، محامية  جمهورية الكونغو الديمقراطية: 
لجنة أمريكا الالتينية والكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة )جمهورية الدومينيكان الكندية( جمهورية الدومنيكان:   

مركز لمساعدة المرأة المصرية )CEWLA(، مؤسسة المرأة الجديدة  مصر:   
إجعلي كل امرأة مهمة غينيا:   

KALYANAMITRA إندونيسيا:   
سهيلة فاهداتي بانا، ناشطة إيران:   

مركز تحليل السياسات العالمية إيرلندا:   
البروفيسور روث هالبرين-كاداري، رئيس مركز راكمان للنهوض بحالة المرأة، كلية الحقوق، جامعة بار إيالن إسرائيل:   

يوكو هاياشي، الرئيسة السابقة للجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة اليابان:   
المنظمة العربية للمرأة؛ مساواة األردن:   

إلغاء 153 الكويت:   
العدالة دون حدود لبنان:   

منصة المرأة الليبية من أجل السالم ليبيا:   
GASY YOUTH UP ،النا رازافيماناتسو مدغشقر:   

مساواة ماليزيا:   
)APDF( ؛ من أجل تنمية حقوق المرأة)AMSOPT( جمعية مالي لرصد وتوجيه الممارسات التقليدية مالي:   

حرر أخيرا الواليات المتحدة األمريكية:   
)ميسيسيبي(  

النهوض بحقوق المرأة والحماية البديلة )WRAPA(؛ التحالفات ألفريقيا نيجيريا:   
الجمعية العمانية لحقوق اإلنسان، الموسوعة عمان:   

هناء حافظ اهلل إسحاق باكستان:   
مركز المرأة للمساعدة القانونية والتشاور فلسطين:   

)CLADEM( ؛LLP باراغواي:   لجنة أمريكا الالتينية والكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة هوغس هوبارد وريد  
منظمة بريدا الفلبين:   

ماري دفيان، الخبيرة القانونية في مجموعة النساء من المنظمات غير الحكومية االتحاد الروسي:   
AWARE - جمعية للعمل والبحث سنغافورة:   

مساواة سيريالنكا:   
SORD ؛SEEMA مركز السودان:   
جامعة المرأة السورية سوريا:   

)LHRC( مركز الحقوق القانونية واإلنسانية تنزانيا:   
أمور المرأة توغو:   

مركز المرأة العربية للتدريب والبحث )كوثر( تونس:   
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غيدة مطهر مؤسسة حقوق اإلنسان العربية اليمن:   
المرأة والقانون في جنوب إفريقيا )WLSA ZAMBIA(، مركز تحليل السياسات العالمية زامبيا:   

َف بتقديمها:  نصيحة إضافية َتَلطَّ
مؤسسة للدراسة والبحث بشؤون المرأة مابل بيانكو    

FEIM ،FUNDACIÓN PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE LA MUJER   
مديرة الحملة، الحملة العالمية لحقوق الجنسية المتساوية كاثرين هارينجتون   

مالوي إيما كاليا   
مركز المرأة القانوني، جنوب إفريقيا شارلن ماي   

 مركز تحليل السياسات العالمية 

صفحة المحتويات 
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AMERICAS OFFICE
NEW YORK | USA
125 Maiden Lane
9th Floor, Suite B

New York NY 10038
USA

Phone: +1-212-586-0906
Fax: +1-212-586-1611

Email: info@equalitynow.org

AFRICA OFFICE
NAIROBI | KENYA

Bishops Garden Towers, 1st Floor
Bishops Road, Nairobi

KENYA
Phone: +254-20-271-9913/9832

Fax: +254-20-271-9868
Email: equalitynownairobi@equalitynow.org 

EUROPE/EURASIA OFFICE
LONDON | UK

1 Birdcage Walk
London SW1H 9JJ
United Kingdom

Phone: +44 )0( 20 7304 6902
Email: ukinfo@equalitynow.org

MENA OFFICE
Beirut | Lebanon

Qubic Square Business Center,
Sin El Fil, Daoud Ammoun Street

Office 5 E
Phone: +961 8140 5346

Email: menainfo@equalitynow.org

 بيجين +25: اتخذوا إجراءات!

 حماية وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة 
والبنات في جميع أنحاء العالم

صفحة المحتويات 


