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إن المؤلفات بشأن حرية الدين أو المعتقد تحتاج إىل تناول الآثار غ�ي 

ي حق فئات مجتمعية معّينة، وهذا المنشور 
المتناسبة لالنتهاكات المرتكبة �ف

هو مثال عىل ذلك تحديداً، إذ إنه يسّلط الضوء عىل هذه الآثار غ�ي المتناسبة 

ف كيف أن تناولها سينتج عنه فوائد إضافية«.
ّ ويُب�ي

نازيال غانيا
نسان، مديرة برامج القانون الدوىلي لحقوق الإ

جامعة أكسفورد

ز ملحوظة المؤلف�ي
ت منظمة Stefanus Alliance International الطبعة الأوىل من كتّيٍب  ي عام ٢0١١، ن�ش

�ف
، اسُتخدم الكتّيب  ي

بعنوان حرية الدين أو المعتقد للجميع. وخالل العقد الما�ف
ي عدد من البلدان لتعزيز حرية الدين والمعتقد من خالل زيادة 

استخداماً مكّثفاً �ف
نسان. الوعي والتثقيف حول هذا الحق المهم من حقوق الإ

ايٍد بأن انتهاكات حرية الدين أو  ف ة عىل وعٍي م�ت ي السنوات الأخ�ي
غ�ي أننا أصبحنا �ف

المعتقد تؤثر عىل الرجال والنساء بشكل مختلف. وتش�ي التقارير إىل أن الضطهاد 
ي حق 

ي �ف
ف أن الضطهاد الدي�ف ي ح�ي

ي حق الرجال عادًة ما يكون مرّكزاً وظاهراً، �ف
ي �ف

الدي�ف
النساء عادًة ما يكون معّقداً وخفياً.١ هذه النتائج دفعتنا إىل تطوير إصدار جديد من 
ي حرية الدين أو المعتقد، وتحديد 

كتّيبنا، بهدف تسليط الضوء عىل تجارب النساء �ف
ي تواجهها النساء فيما يتعلق بحرية الدين أو 

عدٍد من أك�ش التحديات شيوعاً ال�ت
اح كيفية التصدي لهذه التحديات. المعتقد، واق�ت

ي حرية الدين أو المعتقد ليست قضيًة تخصُّ النساء 
نود أن نؤكد أن حقوق المرأة �ف

ف المرأة من ممارسة حقوقها تعود بالنفع عىل المجتمع بأرسه،  فحسب. إن زيادة تمك�ي
وبالتاىلي ينبغي أن يدافع عنها الرجال والنساء عىل حد سواء.

ي المساواة 
نحن ندرك أن المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة �ف

ي كث�ي من الأحيان، بشأن كيفية 
مسائل معّقدة. وهناك العديد من الآراء، المتضاربة �ف

ي 
ارتباط هذه الحقوق ببعضها البعض. نود التأكيد عىل أننا لن نستطيع أن نعرض �ف

هذا الكتّيب كل هذه الآراء والخالفات بالتفصيل نظراً لصيغته الموجزة. هدفنا هو 
ف عىل العمل. توف�ي مقّدمة للموضوع وبدء التفك�ي والتحف�ي

حرية الدين أو المعتقد للجميع:

ز عىل النساء ك�ي ال�ت

ي تطوير هذا الكتّيب:
اء الذين ساهموا بأفكارهم القّيمة �ف نود أن نُعرب عن امتناننا العميق للخ�ب

ي بحرية الدين والمعتقد
• هاي�ف بيلفيلدت، المقرر الخاص السابق لالأمم المتحدة المع�ف

، منظمة الأبواب المفتوحة الدولية ي
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مة مقدِّ

ي بيئات تكون 
ي المائة من سكان العالم �ف

يعيش أك�ش من 80 �ف
فيها إمكانية اختيار دينهم أو معتقدهم ِبُحّرية أو ممارسته أو 

ه محدودًة للغاية.٢ وتتخذ انتهاكات حرية الدين أو المعتقد  تغي�ي
أشكالً مختلفة وترتكبها عدة جهات فاعلة مختلفة. وغالباً ما 
تكون النساء من الأقليات الدينية والعرقية أك�ش عرضًة لهذه 

النتهاكات.٣

منذ ما يقارب عقد من الزمان، تعرضت آلف النساء والفتيات 
ن عىل تغي�ي دينهن من  المسيحيات لالختطاف والغتصاب وأُج�ب

ي شمال 
سالمية المتطرفة �ف قبل جماعة بوكو حرام العسكرية الإ

يا.4 ق نيج�ي رسش

ي عام ٢0١4، شن تنظيم داعش إبادة جماعية 
وبالمثل، �ف

ي شمال العراق. وُقتل معظم 
ف �ف زيدي�ي استهدفت السكان الإ

قاقهن لأغراض  ي الأسواق وتم اس�ت
الرجال بينما بيعت النساء �ف

/يناير  ي
سالم. وح�ت كانون الثا�ف ن عىل اعتناق الإ الجنس وأُج�ب

٢0٢١، كانت ل تزال ١٣08 امرأة إزيدية مفقودة ومحتجزة.5

ف  ف اعتداءات ُممنهجة عىل المسلم�ي ومنذ عام ٢0١7، نّفذت الص�ي
رهاب أك�ش من مليون مسلم،  ي منطقة سنجان. واتُّهم بالإ

�ف
وبخاصة الأويغور، واعُتقلوا بشكل تعسفي لممارسة شعائرهم 

الدينية بشكل سلمي، وتم إرسالهم إىل معسكرات اعتقال 
لحتجازهم و«إعادة تثقيفهم«. وغالباً ما تتعرض نساء الأويغور 

ي هذه المعسكرات. وتفيد التقارير بأن 
للتعقيم الق�ي �ف

ف قد اغتصبوا نساء الأويغور بعد تعقيمهن.6 سّجان�ي

الفصل 1  حرية الدين أو المعتقد 

ي المساواة
وحقوق المرأة �ز

ي عام ٢0١8، أفادت التقارير بأن أك�ش من ١00 ألف امرأة 
و�ف

ي ميانمار تم تهريبهن إىل بلدان 
ف �ف مسيحية من منطقة كاش�ي

ويجهن ق�اً واغتصابهن وإجبارهن عىل الحمل.  ف مجاورة ل�ت
ف بمكافآٍت  ف عسكري�ي وأشارت التقارير أيضاً إىل أنه تم تحف�ي

مالية أو ترقياٍت للزواج من النساء المسيحيات وجعلهن يعتنقن 
البوذية.7

حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة

نسان وحق لجميع الب�ش دون أي نوع من  حرية الدين أو المعتقد حق من حقوق الإ
ّ أو الدين أو الرأي  ي أو الجنس أو الميول الجنسي

ث�ف ، مثل العرق أو الأصل الإ ف أنواع التمي�ي
ّ أو الوضع القتصادّي أو الجتماعّي أو أي وضع آخر. ّ أو غ�ي السياسي السياسي

ي المادة ١8 من العهد 
ك�ش شيوعاً عن حرية الدين أو المعتقد �ف

أ
شارة القانونية ال وتوجد الإ

الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 
ي أن يدين 

ي حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته �ف
  »لكل إنسان حق �ف

ي إظهار دينه أو معتقده 
ي اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته �ف

بدين ما، وحريته �ف
بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو عىل 

حدة.«8

ي أن: 
، فإن المكونات الرئيسية الثالثة لحرية الدين أو المعتقد هي حق كل فرد �ف وبالتاىلي

ّ دينه أو معتقده، ويمارس دينه أو معتقده. وعىل الرغم  يكون له دين أو معتقد، ويغ�ي
ك�ش استخداماً هو حرية الدين أو المعتقد، فإنه حق يشمل حرية الفرد 

أ
من أن الختصار ال

. ويجب فهم مصطلح »عقيدة« و »دين« بمعناه الواسع وهو  ي العقيدة والفكر والضم�ي
�ف

يشمل أيضاً من ل دين له.9

شخاص - رجالً ونساًء - من مجتمعات دينية ومعتقدات 
أ

سف أن العديد من ال
أ

من دواعي ال
ف أنها محمّية  مختلفة حول العالم يدافعون عن ممارسات تقّوض المساواة الجنسانية، مّدع�ي

بموجب حرية الدين أو المعتقد. وقد يكون هذا الأمر شديد الخطورة إذا ما اسُتخدم 
ة للحق لأن  ير الممارسات الضارّة ضد النساء والفتيات. وهذه إساءة استخدام خط�ي لت�ب

ير انتهاك أي حق آخر من حقوق  حرية الدين أو المعتقد بشكل عام ل يمكن استخدامها لت�ب
نسان. الإ

/يناير ٢0٢١،  ي
إعتباراً من كانون الثا�ف

أصبحت ١7٣ دولة من أصل ١9٣ دولة 
ي الأمم المتحدة دولً أطرافاً 

عضو �ف
ي العهد الدوىلي الخاص بالحقوق 

�ف
المدنية والسياسية.
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ٍ من الأحيان، تُمنع النساء من التمتع بحقوقهن، ل سيما حرية الدين  ي كث�ي
و�ف

ي يتمتع بها الرجال. وتهدف حركة حقوق المرأة 
أو المعتقد، بنفس الدرجة ال�ت

إىل إبراز هذه الفجوة وسّدها. والهدف العام لحقوق المرأة هو التأكد من 
عدم حرمان المرأة من حقوقها المدنية والسياسية والقتصادية والثقافية 

والجتماعية عىل أساس جنسها.١0 وتشّكل حقوق المرأة جزءاً من مفهوم حقوق 
نسان الأوسع للمساواة الجنسانية. الإ

ي العديد 
عىل الرغم من أن حقوق المرأة والمساواة الجنسانية منصوص عليها �ف

ي تُعرِّف 
ف بها ال�ت نسان اليوم، فإن أك�ش الوثائق المع�ت من وثائق حقوق الإ

ف  حقوق المرأة من الناحية القانونية هي اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي
عًة دوليًة لحقوق المرأة، فضالً عن  ضد المرأة )CEDAW(. وتضع التفاقية رسش

ّ للعمل عىل ضمان تمتع المرأة بحقوقها. وتضع المادة  ي
جدول أعمال وط�ف

ف ضد المرأة الأساس والأسلوب  ١ من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي
: لبقية الوثيقة من خالل ِذكر ما يىلي

ف ضد المرأة« أي تفرقة أو  »لأغراض هذه التفاقية يع�ف مصطلح »التمي�ي
ف  استبعاد أو تقييد يتم عىل أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توه�ي

ي الميادين 
نسان والحريات الأساسية �ف اف للمرأة بحقوق الإ أو إحباط الع�ت

ي أي ميدان آخر، 
السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية والمدنية أو �ف

ف أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، برصف النظر عن  أو توه�ي
ف الرجل.«١١ حالتها الزوجية وعىل أساس المساواة بينها وب�ي

ام حقوق كل شخص  ي جميع البلدان، تتحمل الحكومة مسؤولية ضمان اح�ت
و�ف

ي أنه إذا وّقعت دولة ما عىل معاهدة 
وحرياته وحمايتها وإعمالها. وهذا يع�ف

ي حال عدم حفظ وحماية الحقوق والحريات 
وصادقت عليها، يمكن مساءلتها �ف

ي 
ي الحالت ال�ت

المنصوص عليها فيها. وتتحمل الدول أيضاً مسؤولية التدخل �ف
يتم فيها انتهاك حقوق الشخص من قبل جهات فاعلة غ�ي حكومية بطريقة 

ر. تسبب له الرصف

ف حرية الدين  وهناك نقطة أخرى مهمة يجب ذكرها فيما يتعلق بالتقاطع ب�ي
أو المعتقد وحقوق المرأة وهي أن النساء يمثلن مجموعة متنوعة للغاية. 
 ّ ي

ث�ف فهوياتهن تشّكلها عنارص مختلفة، مثل الطبقة الجتماعية والأصل الإ
ي أو العقائدي لالأغلبية أو الأقلية والعمر 

والظروف المادية والنتماء الدي�ف
والحالة الجتماعية، إىل غ�ي ذلك. وهن أيضاً عرضة للتأثر بالُمُثل العليا 

ي ذلك الدولة والزعماء 
ي يبنيها ويعززها المجتمع ككل، بما �ف

الجنسانية ال�ت
ي ضوء هذه العوامل. 

الدينيون. وتعمل مكانة المرأة وقوتها بشكل مختلف �ف
ف العتبار عند محاولة فهم التحديات  ي ع�ي

من المهم أخذ كل هذه الجوانب �ف
ي تواجهها المرأة فيما يتعلق بحرية الدين أو المعتقد وعند وضع مبادرات 

ال�ت
لدعمها وتمكينها.

 حقوق المرأة - جانب مهم من 

»حرية الدين أو المعتقد للجميع«

ح�ت وقت قريب، كانت معظم الأبحاث والبيانات المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد 
اض الخاطئ بأن الرجال والنساء يتعرضون  تتجاهل المسائل الجنسانية، بناًء عىل الف�ت
ي وضعتها هذه 

لنتهاكات حرية الدين أو المعتقد بنفس الطريقة. وتُبقي التوصيات ال�ت
اض أن الرجال والنساء سيستفيدون عىل قدم المساواة من  الأبحاث عىل هذا الخلل، باف�ت

ي 
نفس النوع من تدخالت حرية الدين أو المعتقد. وقد ينبع هذا التجاهل للمنظور الجنسا�ف

ض خطأً أنها  ية، اسُتخدمت تجربة الرجال كمرجٍع نموذجٍي يف�ت من أنه عىل مدار تاريخ الب�ش
ف للطوائف الدينية والمعتقدية  ف الرسمي�ي . ونظراً لأن غالبية الممثل�ي تمثل تجربة جميع الب�ش

هم من الرجال، فإن تجاربهم الُمتعّلقة بانتهاك حرية الدين أو المعتقد غالباً ما تُعت�ب 
ي يمثلونها بأكملها. وهذا من شأنه مرًة أخرى ترسيخ الفجوة الجنسانية 

صالحة للجماعة ال�ت
حات ذات الصلة بكيفية  ي جمع البيانات بشأن انتهاكات حرية الدين أو المعتقد والمق�ت

�ف
التصدي لها بشكل فعال.

ي العديد من المجتمعات يعيش 
ف أنه �ف

ّ ي الحياة اليومية للرجال والنساء، يتب�ي
وبإمعان النظر �ف

الرجال والنساء حياة مختلفة تماماً. فهم ل يتمتعون بفرص متساوية للحصول عىل الموارد، 
ويُكّلفون بأدوار مختلفة �في المجتمع، وغالباً ما ل يُقيَّم عملهم وح�ت حياتهم عىل قدم 

ي العديد من المجتمعات بنفس الستقاللية 
المساواة. وعالوة عىل ذلك، ل تتمتع المرأة �ف

ي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالممارسات الدينية أو العقائدية. وسنناقش عواقب هذه 
ال�ت

، ولكن  ي
ي الفصل الثا�ف

الختالفات عىل انتهاكات حرية الدين أو المعتقد بمزيد من التفصيل �ف
ها أهميًة. فيما يىلي مقدمة موجزة لأك�ش

ي يتم بها تخطيط وتنفيذ انتهاكات حرية الدين 
ي الطريقة ال�ت

أولً، تنعكس هذه الختالفات �ف
ة كيف أن المرأة عادًة ما تتأثر بشكل  ها عىل المرأة. وتوثّق التقارير الأخ�ي أو المعتقد وتأث�ي

ة  غ�ي متناسب بانتهاكات حرية الدين أو المعتقد أك�ش من الرجل، سواء من حيث الوت�ي
ف والضطهاد عىل أساس دينها أو معتقدها بسبب  أو الخطورة. والمرأة أك�ش عرضة للتمي�ي

جنسها. ولحظت المقررة الخاصة السابقة لالأمم المتحدة المعنية بحرية الدين أو المعتقد 
ي العديد من البلدان ضحية لأشكال مزدوجة وثالثية 

أسماء جاهانج�ي كيف تبدو المرأة �ف
ف الجنس والهوية الدينية أو المعتقدية والوضع الجتماعي  ، بسبب التقاطع ب�ي ف من التمي�ي

والقتصادي. وتعزز طبقات الهوية المختلفة هذه بعضها البعض، مما يجعل المرأة 
ف مقارنة بالرجل. معرّضة بصفة خاصة للتمي�ي

ف الرجل والمرأة هي أن انتهاكات حرية الدين أو المعتقد ضد  النتيجة الثانية لالختالفات ب�ي
المرأة غالباً ما تكون خفية.١٢ ويمكن تفس�ي ذلك من خالل الختالفات �في الوضع الجتماعي 
ي معظم 

ي العديد من المجتمعات تق�ف
. ونظراً لأن المرأة �ف ف

دوار المخصصة للجنس�ي
أ

وال
ي مجال الحياة الخاص، فإن معاناتها تظل محجوبة للعموم. وعالوة عىل ذلك، 

حياتها �ف
بالغ عنه بسبب  غالباً ما يظل العنف الجنسي الذي تتعرض له العديد من النساء دون الإ

وصمة العار والشعور بالخجل. وتزيد هذه العوامل من صعوبة المعالجة المناسبة 
لنتهاكات حرية الدين أو المعتقد ضد المرأة.

/يناير ٢0٢١،  ي
إعتباراً من كانون الثا�ف

أصبحت ١89 دولة من أصل ١9٣ دولة 
مم المتحدة دولً أطرافاً 

أ
ي ال

عضو �ف
ي اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

�ف
ف ضد المرأة. التمي�ي
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ي الأبحاث 
ي �ف

إن تجاهل المنظور الجنسا�ف
والتدخالت ذات الصلة بحرية الدين أو المعتقد 
ي معظم الحالت نتيجة لنقص الوعي. غ�ي 

هو �ف
أن هناك جهات فاعلة دينية تعادي عالنيًة إدراج 

ي حرية الدين 
وجهات نظر المرأة واهتماماتها �ف

أو المعتقد. وهي تميل إىل اعتبار مصطلَحّي 
»الجنس« و »النسوية« سلبّيان حرصاً. ويرى هؤلء 

الفاعلون المساواة الجنسانية كأيديولوجية تحاول 
ف الرجل والمرأة  القضاء عىل جميع الختالفات ب�ي

وبالتاىلي تهدد بقاء العائالت التقليدية. ويرى 
البعض أن ذلك بمثابة تدم�ي »للنظام الطبيعي 
ي الأرسة 

مور«، حيث يكون للرجل دوراً قيادياً �ف
أ

لال
والمجتمع، ويُتوقع من المرأة أن تخضع لقيادته 

ي هذا السياق، يُنظر إىل حقوق المرأة 
وتدعمها. و�ف

ي المساواة عىل أنها تهديد لحرية الطوائف الدينية 
�ف

�في ممارسة عقيدتها وفقاً لهذه المعتقدات.

 حرية الدين أو المعتقد للجميع 

– جانب مهم من حقوق المرأة

ف حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة عالقة  العالقة ب�ي
معّقدة. وقد زاد من هذا التعقيد عدد من المفاهيم الخاطئة 

ف من المعسكرين اللذين يدافعان عنهما.  حول هذين الحّق�ي
وتُفهم حرية الدين أو المعتقد أحياناً عىل أنها حقٌّ يحمي 

الدين - وغالباً ما يكون الدين الذكوري المحافظ - وعىل هذا 
النحو، فهو عقبة متأّصلة أمام تحقيق المساواة الجنسانية.١4 

وقد ساهمت �في هذا التصّور جهات فاعلة دينية تُهيمن تقليدياً 
عىل مجال حرية الدين أو المعتقد ول تبدي سوى القليل من 

الهتمام بحقوق المرأة والمساواة الجنسانية أو ل تبدي أي 
اهتمام بها عىل الإطالق.

أولً، من الُمهم أن نتذكر أن حرية الدين أو المعتقد تجّسد 
ي أن حرية الدين أو المعتقد تحمي فقط 

مبدأ الحرية الذي يع�ف
فعال والممارسات ال�تي يختارها الفرد بحرية. وغالباً ما يكون 

أ
ال

ي تَنتهك حرية الدين 
ف الممارسات ال�ت هناك ُلبٌس حول الفرق ب�ي

ي تحميها حرية الدين أو المعتقد. 
أو المعتقد والممارسات ال�ت

ير كل فعل يُرتكب باسم الدين عىل أنه يدخل ضمن  ول يمكن ت�ب
ي تنطوي عىل استخدام 

حرية الدين أو المعتقد. فالأفعال ال�ت
كراه ل تحميها  القوة أو التهديد أو أي شكٍل آخر من أشكال الإ

، فإن أي ممارسة ضارة تستمد  حرية الدين أو المعتقد. وبالتاىلي
عيتها من التمّسك بحرية الدين أو المعتقد تُعّد إساءة  رسش

ة لهذا الحق. استخدام خط�ي

ثانياً، حرية الدين أو المعتقد حق يحمي الأفراد والمجتمعات ول 
يحمي الأديان أو الُنُظم العقائدية نفسها، ول تقاليدها وقيمها 
ول ادعاءات الحقيقة.١5 وعالوة عىل ذلك، فإن حرية الدين أو 

ف« الدين من النقد أو السخرية.١6 وتَُذّكرنا  المعتقد ل تحمي »رسش
نسان المؤمن هو جوهر أي تقليد  حرية الدين أو المعتقد بأن الإ

ي أو عقائدي، وليس العقائد أو القيم المجردة. العقائد 
دي�ف

والقيم ل يكون لها مع�ف وقوة إلّ إذا فّ�ها ودعا إليها ومارسها 
الأفراد والجماعات.

ام التنوع وتتطلب  ثالثاً، حرية الدين أو المعتقد تشّجع عىل اح�ت
ي عىل آخر. وغالباً ما 

من الدولة عدم تفضيل أي موقف دي�ف
يُساء فهم مبادئ الحرية والتنوع هذه. فمن ناحية، يستعمل 

ر لحقهم  ف حرية الدين أو المعتقد كم�ب ف الديني�ي بعض الفاعل�ي
ف ضد الأشخاص الذين لديهم آراء دينية مختلفة  ي التمي�ي

�ف
ي القضايا المتعلقة بالنوع الجتماعي والميل 

عنهم، ل سّيما �ف
. ومن ناحيٍة أخرى، يقول بعض مؤيدي حقوق المرأة أن  الجنسي

ات  حرية الدين أو المعتقد ل تصلح إلّ إذا كانت تحمي التفس�ي
الية للتقاليد الدينية. ولكن من المهم أن نتذكر أن حرية  اللي�ب

الدين أو المعتقد تحمي الحرية الداخلية للجميع، بغض النظر 
الية كانت أم محافظة. وهذه الحرية ل يمكن  عن آرائهم، لي�ب

تقييدها، ول يمكن للدول أن تفرض أي تفس�ي لدين أو معتقد، 
امه. وهي مسؤولة عن حماية التديُّن غ�ي الق�ي واح�ت

ي حرية الدين أو 
ام التنوع المتأصل �ف ويمكن أن يصبح اح�ت

المعتقد قوة إيجابية إذا تم استخدامه بشكل صحيح. ويمكن 
ي التقاليد الدينية، وكذلك 

أن يفتح مساحة لالأسئلة والمناقشات �ف
إعادة تفس�ي النصوص والممارسات الدينية. ومن خالل ذلك، 
ف المجموعات  يمكن استخدام حرية الدين أو المعتقد لتمك�ي
ف التقليدي، مثل النساء، لطرح أسئلتهم  ي من التمي�ي

ي تعا�ف
ال�ت

اتهم وأفكارهم ومطالبهم، وبالتاىلي تحدي الهياكل الذكورية  وخ�ب
القائمة داخل تقاليدهم الدينية.١7

رابعاً، إن الرأي القائل بأن حرية الدين أو المعتقد عقبة أمام 
اض المسبق بأن الدين ضاّر بالمرأة  حقوق المرأة يستند إىل الف�ت

ي العتبار أن الدين غالباً ما يؤدي 
ُحكماً. هذه القناعة ل تأخذ �ف

ي الحياة اليومية للعديد من النساء. وبالإضافة 
دوراً إيجابياً مهماً �ف

يمان مصدراً لالأمل والتشجيع والراحة، فإنه يجلب  إىل كون الإ

الإحساس بالقيمة والهوية والنتماء للعديد من النساء. والروايات 
ي تُرتكب بحق النساء 

ي تركز فقط عىل الممارسات السلبية ال�ت
ال�ت

باسم الدين تسلبهن فعلياً من أي دور وتصورهن عىل أنهن 
ضحايا مستسلمات.

وتؤدي النظرة السلبية الحرصية للدين إىل اقتناٍع خاطئ بأن 
ي تختار اعتناق دين أو معتقد لديها احتمالن اثنان 

المرأة ال�ت
ي نشأت 

فقط: إما تحرير نفسها بالتخىلي عن التقاليد الدينية ال�ت
فيها، أو اختيار التمسك بدينها والتخىلي عن أي مطلب بالحرية 

ف �في 
والمساواة.١8 وعىل الرغم من أن العديد من النساء يرغ�ب

، فإنهن  ف ف الجنس�ي ف ب�ي
ّ ي تم�ي

التحّرر من الممارسات الدينية ال�ت
شارة إىل  ف عقيدتهن وحريتهن. وتجدر الإ ي الختيار ب�ي

ف �ف ل يرغ�ب
ف ضد المرأة ل  اف بأن الدين قد يُستخدم عملياً للتمي�ي أن الع�ت

ي حرية الدين 
ف الحق �ف ي القبول بوجود تعارض متأصل ب�ي

يع�ف
شارة إىل أن جميع  أو المعتقد والمساواة الجنسانية. وتجدر الإ
ابطة  نسان هي حقوق عالمية وغ�ي قابلة للتجزئة وم�ت حقوق الإ

ويعزز بعضها البعض، لذلك من الأهمية بمكان عدم النظر إىل 
مجموعة واحدة من الحقوق من حيث المبدأ عىل أنها تنافس 

الحقوق الأخرى.

ي حياة المرأة يش�ي 
الدور الهام الذي يؤديه الدين أو المعتقد �ف

ف حرية الدين أو المعتقد وحقوق  إىل أن هناك عالقة وثيقة ب�ي
ف  ي تمك�ي

المرأة، إذ إن حرية الدين أو المعتقد تؤدي دوراً مهماً �ف
المرأة. وبالتاىلي فإن العمل من أجل حرية الدين أو المعتقد 

كة. إن أوجه التآزر  والعمل لصالح حقوق المرأة لهما أرضّية مش�ت

حرية الدين أو المعتقد تتعامل مع الب�ش بوصفهم 

أصحاب قناعات عميقة تشّكل هويتهم. وبدون 

نسان، فإن  اف بهذا الُبعد الهام من حياة الإ الع�ت

ي إيفاء الطابع المعّقد لالأحوال 
نسان ستفشل �ف حقوق الإ

ية حقه«.١٣ الب�ش

«
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ف تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتعزيز حقوق المرأة ليست  ب�ي
احات نظرية، بل إنها تحدث بالفعل. نحتاج فقط  مجرد اق�ت
اف بأوجه التآزر الحالية والبحث الناشط  إىل التأكد من الع�ت

.١9 عىل سبيل المثال، عادًة ما  ف ي تقاطع الحّق�ي
عن الفرص �ف

ف ضد  تتجنب اللجنة المعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمي�ي
ف  المرأة الحديث عن الدين، لكنها أدركت أنها بحاجة إىل تضم�ي
هذا الجانب للوصول إىل جميع النساء. وبدأت اللجنة مؤخراً 

ات الدينية البديلة  ي تشجيع الحكومات عىل تعزيز التفس�ي
�ف

ف حقوق المرأة  ي التقاطع ب�ي
شكالية �ف ومعالجة المجالت الإ

والدين.٢0 وسيؤدي ذلك بعدئٍذ إىل تعزيز العمل نحو عالم 
ف عىل أساس جنسها أو دينها أو  ل تتعرض فيه المرأة للتمي�ي

معتقدها.

ف حرية الدين أو المعتقد وحقوق  ّ فهمك للعالقة ب�ي ١.  هل تغ�ي
المرأة بعد قراءة الفصل الأّول؟ إذا كانت الإجابة نعم، كيف تم 

ذلك؟

ي حرية الدين أو المعتقد 
٢.  هل مررت بحالت اعُت�ب فيها الحق �ف

ي 
؟ ما هي الحجج ال�ت ف ف متعارَض�ي ي المساواة حّق�ي

وحق المرأة �ف
اسُتخدمت لدعم هذا الرأي؟

ي حالت تم فيها استخدام حرية الدين أو 
٣.  هل يمكنك التفك�ي �ف

نسان؟ المعتقد كحق لحماية الدين أو التقاليد، وليس حماية الإ

ف ضد المرأة 
ّ ي تم�ي

ي سمعت عنها وال�ت
4.  ما هي بعض الممارسات ال�ت

ر؟ وتستخدم حرية الدين أو المعتقد كم�ب

دراسة الحالة

 عامالت ُمهاجرات يتعرّضن
ز متعدد الطبقات   لتمي�ي

ي 
بسبب الفقر، تُضطر العديد من النساء من الأقليات الدينية �ف

ي منازل 
ليات �ف ف آسيا أو أفريقيا للعمل خارج بلدهن كخادمات م�ف

ي يعملن فيها من عدد 
ي البلدان ال�ت

ي هؤلء النسوة �ف
خاصة. وتعا�ف

ف المست�ت بسبب جنسهن وجنسيتهن ودينهن  من حالت التمي�ي
قتصادي.٢١ ووضعهن الإ

ي المرأة القطرية بشكل عام 
ي دولة قطر عىل سبيل المثال، تعا�ف

�ف
من غياب الحماية القانونية فعلياً. المسيحيون هم أيضاً أقلية 
ول يتمتعون بنفس المستوى من الحقوق والحرية مثل غالبية 

. غالباً ما يُصادر صاحب العمل أوراق الهجرة  ف
السكان المسلم�ي

ي قطر، 
ي تعمل خادمة �ف

الخاّصة بالمرأة المسيحية الأجنبية ال�ت
، إذا قام صاحب عملها بإساءة معاملتها فإن أملها ضئيل  وبالتاىلي

ي الحماية القانونية.
أو معدوم �ف

هذا مثال عىل التداخل متعدد الطبقات لنتهاكات حقوق 
ف  نسان للمرأة. وتهدف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي الإ

ضد المرأة إىل تسليط الضوء عىل نقاط الضعف والتعتيم 
ي 

ف الجنسا�ف ف بسبب التمي�ي ايدة لدى النساء، لأنهن ل يعان�ي ف الم�ت
ف بسبب نقص الموارد  ف أيضاً من التمي�ي

فحسب، وإنما قد يعان�ي
ف أمور أخرى. المالية وأوراق الهجرة والحماية القانونية، من ب�ي

حرية الدين أو المعتقد تذكرنا بأن الهوية الدينية أو المعتقدية 
ف  . حرية الدين أو المعتقد تسعى إىل تمك�ي ف هي أيضاً عامل تمي�ي

الأشخاص الذين يحتاجون إليها بشكل خاص، مثل النساء 
المنتميات إىل مجموعات الأقليات الدينية أو المعتقدية. لذلك 

فإنه من الأهمية بمكان أن يعمل نشطاء حرية الدين أو المعتقد 
ونشطاء حقوق المرأة معاً لتعزيز حقوق النساء المعرّضات لهذا 

ف متعدد الطبقات. التمي�ي

 أسئلة
للمناقشة
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 تؤثر غالبية قيود حرية الدين أو المعتقد عىل المرأة والرجل عىل حد سواء، 
ي تؤثر عىل النساء بشكل مختلف أو تؤثر 

ولكن هناك عدداً من النتهاكات ال�ت
ي القائم 

عليهن أك�ش من الرجال. وتش�ي الأبحاث الحديثة حول الضطهاد الدي�ف
عىل نوع الجنس إىل أن الرجل أك�ش عرضة من الناحية الإحصائية لشكل »مرّكز 
ي المقابل، يمكن وصف الضطهاد 

. و�ف ي
وشديد وواضح« من الضطهاد الدي�ف

ي الذي تتعرض له المرأة عىل مستوى العالم من الناحية الإحصائية بأنه 
الدي�ف

»معّقد وعنيف وخفي«.٢٢

الفصل 2  كيف تؤثر انتهاكات حرية 

الدين أو المعتقد عىل 
المرأة والرجل بشكل 

مختلف؟

االنتهاكات الخفية

ي المجال 
ي المرأة معظم حياتها �ف

ي العديد من البيئات، تق�ف
�ف

ي المجال العام. هذا الفارق له 
الخاص بينما ينشط الرجال �ف

العديد من الآثار الهامة عىل طريقة إرتكاب واختبار انتهاكات 
حرية الدين أو المعتقد.

عادًة ما تكون النتهاكات ضد المرأة خفية لأنها تحدث داخل 
ي حق المرأة 

البيوت. وغالبية انتهاكات حرية الدين أو المعتقد �ف
، وليس الجهات  يرتكبها أقرب أفراد الأرسة أو المجتمع المحىلي

رسة هي من 
أ

ء، إن ال الفاعلة الحكومية.٢٣ أولً وقبل كل سشي
تُشّجع أو تدعم الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء 

ي بسبب جنس 
التناسلية الأنثوية أو قطعها والإجهاض النتقا�أ

ناث والزواج الق�ي وزواج الأطفال والعنف  ف ووأد الإ الجن�ي
ف« والحرمان من  الجنسي والغتصاب الزوجي وجرائم »ال�ش
الحصول عىل التعليم أو العمل. وإذا اعتنقت المرأة ديناً أو 

معتقداً آخر، فستواجه تحديات إضافية مثل التعرض للتعذيب 
قناعها بالتخىلي عن دينها الجديد. وقد  الجسدي والعاطفي لإ

تتعرض بعد ذلك للتهديد باستبعادها من أرستها، سواء بالطالق 
الق�ي أو الزواج الق�ي من زوج تختاره عائلتها. لالستبعاد 
من الأرسة والشبكات الجتماعية عواقب وخيمة عىل النساء. 

ن معظمهن يعتمدن مالياً واجتماعياً عىل عائالتهن، فإن 
أ

ونظراً ل
ترك الأرسة ليس خياراً ممكناً، لأنه سيكون من المستحيل تقريباً 

ي العديد من 
العثور عىل مكان للعيش وإيجاد مصدر للدخل. و�ف

ي تعيلها نساء، ول يتم توظيف 
البلدان ل يوجد قبول لالأرَُس ال�ت

ضافة إىل ذلك، وبسبب وصمة  النساء إذا كّن مطلقات.٢4 بالإ
ل، غالباً  العار حول التحاق الفتيات بالمدرسة والعمل خارج الم�فف

ما تفتقر النساء إىل المهارات الالزمة لكسب عيشهن.

ل مكاناً خفياً للعائلة لممارسة الضغط  وهكذا يصبح الم�فف
والعنف لمعاقبة أو »تصحيح« اختيار المرأة للديانة. ونظراً لأن 
ل، فمن الصعب اكتشافها  ف ي خصوصية الم�ف

النتهاكات تحدث �ف
وتوثيقها ومكافحتها.

ي 
نسان العالمية؟ �ف عىل كل حال، أين تبدأ حقوق الإ

ل قريبة جداً وصغ�ية جداً  ة قريبة من الم�فف أماكن صغ�ي

ي أي خريطة من خرائط للعالم. 
لدرجة ل يمكن رؤيتها �ف

نسان الفرد؛ والحي الذي يعيش  غ�ي أنها هي عالم الإ

ي يدرس فيها؛ والمصنع 
فيه؛ والمدرسة أو الكلية ال�ت

أو المزرعة أو المكتب الذي يعمل فيه. فتلك هي 

ي يتطلع فيها كل رجل وكل امرأة وكل طفل 
الأماكن ال�ت

ي الحصول عىل العدالة وتكافؤ الفرص 
إىل المساواة �ف

. وما لم يكن لهذه الحقوق مع�ف  ف والكرامة دون تمي�ي

ي أي مكان آخر. وما 
هناك، فليس لها مع�ف يْذكر �ف

ي 
لم يتخذ المواطن إجراءات متضافرة للتمسك بها �ف

الأماكن القريبة من المنـزل، فإن سعينا لإحراز التقدم 

ي العالم الأوسع نطاقاً سيذهب هباًء منثوراً.«
�ف

إليانور روزفلت

«
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ف المجتمعات المحلية حارسات �ش

ي جميع أنحاء العالم لنتهاكات 
تتعرض المرأة �ف

نسان، بسبب خصائص  وضغوط إضافية لحقوق الإ
وتوقعات اجتماعية محددة تتعلق بنوع جنسها. 

ي كث�ي من الأحيان، تُمنح قيمة أقل من الرجل، 
و�ف

بحكم أنه يُنظر إليها عىل أنها أضعف جسدياً 
وفكرياً ويتم التعامل مع حياتها الجنسية عىل أنها 
ء خط�ي ويحتاج إىل سيطرة مستمرة. ويساهم  ي

سش
ي جعل انتهاكات حرية الدين أو 

هذا الموقف �ف
ي حق المرأة تمر دون أن يالحظها أحد 

المعتقد �ف
ف وإساءة معاملة  لأنها تندمج مع حالت التمي�ي
ي المجتمع. وعالوة عىل 

المرأة القائمة بالفعل �ف
ذلك، فإن استهداف المرأة قليل المخاطر بسبب 

فالت من العقاب المقبول  اجتماعياً فيما يتعلق  الإ
ي العديد من 

بالجرائم ضد النساء والفتيات �ف
البلدان.

ف«  بالإضافة إىل ذلك، فإنها تعت�ب حارسة »رسش
أرستها أو مجتمعها. ولهذا، قد يُنظر إليها عىل أنها 
بحاجة إىل ولية الرجل، ويُفّضل أن يقترص دورها 

د روح حرية  ي الحياة الأرسية. تُجسِّ
ل و�ف ف ي الم�ف

�ف
ها من الحقوق العالمية،  الدين أو المعتقد، كغ�ي

مفهوم أن جميع الب�ش يولدون أحراراً وبكرامة 
، فإن مبادئ حرية الدين أو  متساوية. وبالتاىلي

ف  المعتقد ل تقبل فرضية أن شخصاً ما يحرس رسش
شخٍص آخر. وتُضاف هذه الأفكار الذكورية حول 

ي المجتمع إىل طبقات 
دور المرأة ومسؤوليتها �ف

ي تحدث بالفعل.
ف والضطهاد ال�ت التمي�ي

العنف الجنسي
 

يُعّد العنف الجنسي أحد أك�ش أشكال انتهاكات حرية الدين أو 
ي تؤثر عىل النساء أك�ش 

بالغ عنها شيوعاً وال�ت المعتقد ال�تي يتم الإ
ي 

من الرجال. ويُستخدم الغتصاب عىل نطاق واسع كسالح �ف
ف الجماعات الدينية.  اعات ب�ي ف ي ذلك ال�ف

اعات المسلحة، بما �ف ف ال�ف
ويصبح الجسد الأنثوي ساحة معركة يستخدمها الجناة للسيطرة 

عىل العقيدة الشخصية للمرأة أو المجتمعات الدينية بشكل 
ي تشهد مستويات عالية من الضطهاد 

ي البلدان ال�ت
عام. و�ف

، غالباً ما يتم تنفيذ الهجمات عىل الجماعة الدينية عن  الدي�في
ف  ي ينتم�ي

طريق عمليات عنف جنسي ضد الفتيات أو النساء الال�ت
للجماعة المذكورة. وتواجه النساء والفتيات المنتميات إىل أقلية 

٢5. دينية �في مثل هذه البلدان خطراً أك�ب للتعرض للعنف الجنسي

وتُظهر الأبحاث أن الرجال أك�ش احتمالً من الناحية الإحصائية 
ف أن  ي ح�ي

، �ف ي
للتعرّض  للقتل الجسدي نتيجة الضطهاد الدي�ف

النساء أك�ش عرضة للتعرض لالعتداء الجنسي أو الغتصاب أو 
قاق. ومن المفارقات، يتّم اعتبار من يفقدون حياتهم  الس�ت

شهداء، بينما ل تَِتم مكافأة الذين ينجون من العتداء الجنسي 
ف. بدًل من ذلك، غالباً ما تُضاف إىل  قاق بنفس ال�ش أو الس�ت
صدمتهم المعّقدة صدمات أخرى من خالل العزلة والشبهة 
ي الذي كان بإمكانه دعمهم. 

والرفض من نفس المجتمع الدي�ف
وبالإضافة إىل ذلك، فإن العديد من المجتمعات توِصم 

. وغالباً ما يقع  ف
الناجيات من الغتصاب بدلً من المغتصب�ي

. وهكذا،  ي
ف عىل الضحية وليس الجا�ف اللوم عن فقدان ال�ش

ة طويلة بعد العتداء الجنسي  ف والقمع لف�ت يستمر التمي�ي
الجسدي.٢6

للشعور بالخجل ووصمة العار المتعلقة بالغتصاب العديد من 
النتائج المدمرة لكل من النساء ومجتمعاتهن. وبسبب مخاوف 

بالغ عن  التعرض للعزلة أو الطرد أو ح�ت القتل، غالباً ما تختار النساء عدم الإ
الغتصاب، مما يجعل توثيق هذه العتداءات أمراً صعباً. وهناك أيضاً ضغط 

ع الناجية عىل إخفاء  ف« الأرسة والمجتمع. وغالباً ما تُشجَّ ي لحماية »رسش
إضا�ف

. ي
صدمتها أو تُج�ب عىل الزواج من الجا�ف

ي 
كما يُستخدم العنف الجنسي للسيطرة عىل الممارسات الدينية للمرأة. و�ف

ف أو أفراد  بعض الحالت، يُستخدم الغتصاب المدبّر من أفراد الأرسة المقرب�ي
المجتمع ذوي النفوذ لمعاقبة اختيار إعتناق العقيدة »الخطأ« وجلب العار 

لالأرسة.

االختطاف والزواج القرسي

يُعّد الختطاف والزواج الق�ي للفتيات من الأقليات الدينية 
والمعتقدات انتهاكاً متكرراً لحرية الدين أو المعتقد ويُستخدم 
ي 

كيبة السكانية للمجموعة. واختطاف النساء �ف للسيطرة عىل ال�ت
نجاب من الأقليات يؤدي بشكل مبارسش إىل انخفاض النمو  سن الإ

. وغياب أجيال جديدة يهّدد بقاء المجتمع المذكور. ي
السكا�ف

ام. وتجدر  كراه تحت مظهر الح�ت وغالباً ما يُستخدم الزواج بالإ
شارة إىل أنه عندما يكون الزواج ضد رغبة المرأة، فإنه يصبح  الإ
مجرد عقد يتمتع فيه الرجل بالحماية القانونية لممارسة العنف 
ي ل تستطيع الهروب منها. 

الجنسي وأشكال الضغط الأخرى ال�ت
، يمكن أن يشمل الزواج الق�ي  بالإضافة إىل العنف الجنسي
قاق والعتناق الق�ي والختطاف  انتهاكات أخرى مثل الس�ت
والحمل غ�ي المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسياً وفرض 

ف والقيود المفروضة عىل حرية التنقل والرعاية 
ّ لباس مع�ي

الصحية والحصول عىل التعليم. ومن دواعي الأسف أن غالبية 
من يخضعن للزواج الق�ي هن من الفتيات القارصات.

دراسة الحالة

يديات يواجهن ز  الناجيات ال�ي
 الصدمات مرة أخرى 

ف عام ٢0١4،  يزيدي�ي بادة الجماعية لالإ خالل الإ
قاقهن  يزيديات وتم اس�ت اخُتطف الآلف من الإ

لأغراض جنسية من قبل جنود داعش. وتعرضت 
معظم النساء لالغتصاب والزواج الق�ي من 

. وواجهن تحديات عند الفرار من  ف رجال مسلم�ي
ي مجتمعهن، بسبب القواعد 

عادة دمجهن �ف الأرس لإ
يزيدية الصارمة المتعّلقة بالجماع قبل الزواج  الإ

ف أتباع أديان مختلفة. والزواج ب�ي

بالإضافة إىل ذلك، أُج�ب العديد منهن عىل الختيار 
ف ترك أطفالهن أو النضمام إىل مجتمعهن مرة  ب�ي

أخرى، مما يعرضهن لخطر صدمة جديدة بعد 
ي الختطاف والعنف 

الصدمة الأولية المتمثلة �ف
قاق من قبل تنظيم داعش.٢7 الجنسي والس�ت
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Extreme social control 

Because women are perceived to be the honor 
bearers of their communities, they are also 
subjected to a more widespread social control 
than men. Social control is applied both in the 
private lives of women, as well as in public. It is 
important to remember that there are different 
agents contributing to the control of women, in-
cluding men, religious leaders, state actors and 
the communities at large. However, violations 
against women are not only perpetrated by men, 
but also by other women. It is also important 
to note that men can often be champions of 
women’s rights.

For millions of women and girls around the 
world it is dangerous to leave home as their 
public presence in some societies is regarded 
as a provocation. Women and girls taking public 
transportation and walking to work or school 
are often subjected to harassment or attacks. In 
2012, a 15-year-old girl in Pakistan vocal about 
her right to education and wanting to go to 
school, despite social pressure to the contrary, 
ended up being targeted for murder and shot in 
the head. Fortunately, Malala Yousafzai survived 
this attack, and has been widely admired for 
her courage, but sadly this is only one of many 
examples, and most of them do not end well. 
The possibility of experiencing violence in public 
is often increased if the woman belongs to a 
religious minority group.

Another way to exercise social control by abus-
ing FoRB is to enforce dress codes on women, 
either in the name of religion or to prohibit the 
practice of religion. Numerous countries have 
adopted laws or social norms controlling how 
women dress, based on a tradition of system-
atic gender discrimination. One of the best-
known expressions of this problem is veiling. In 
countries like Saudi Arabia, women are forced 
to cover up their bodies – and some even their 
face – with veils. In other countries, for example 

France, women are fined for wearing 
veils in public. In 2014, these two con-
tradictory policies were even found 
within the same country. In Russia, in 
Chechnya, women were required to 
wear headscarves in public buildings; 
and in Stavropol, hijabs were banned 
in public schools.29 These examples, 
although completely contradictory 
in legal effect, stems from the exact 
same problematic culture – that wom-
en should be told what to do, or what 
not to do.30 For millions of women, 
veiling is not an imposition but a 
self-chosen practice of their religion, 
and so an inherent part of their FoRB. 
Being legally prohibited or socially 
pressured from wearing what they 
want, is just as big of a FoRB violation 
as being prohibited or pressured to 
wear something they do not want. 

This chapter gives a number of examples on 
how FoRB violations are different for men and 
women. Which of these issues do you recognize 
from your own local context (or area of work)? 
Can you also recognize these same challenges 
in your country and/or regional area?

List the challenges a man would face if he tried 
to convert from one religion to another in your 
context. Then, list the challenges a woman 
would face if she tried the same. Compare the 
lists and identify the differences. 

In this chapter, it is described how FoRB viola-
tions against women are often ‘hidden’. What 
do you think are the main reasons for why they 
are hidden? 

Perceptions of ‘honor’ have a strong influ-
ence on women’s freedom, including on their 
practice of FoRB. Why do you think women are 
assigned the responsibility for the honor of their 
community? Similarly, why do you think women 
face more social control than men?

Survivors of non-sexual violence are often 
celebrated, while survivors of sexual violence 
are often shamed and stigmatized. Why do you 
think this is the case? Do you find these views in 
your own community?

1

2

3

4

5

Questions for  
discussion
 

CASE

Women banished from home 
during menstruation

In western Nepal, women and girls 
are expected to avoid all social 
contact during their menstruation. 
This practice is called chhaupadi and 
is based on a Hindu view in which 
menstruating women are seen as 
impure. During their menstruation 
they are banished to a small hut in the 
mountains. It is usually older women 
in the local communities who enforce 
this tradition on younger women and 
even girls.

This practice has had deadly conse-
quences. For example, in 2017, the 
body of an 18-year-old girl was report-
edly found in one of the menstruation 
huts, after not returning to her village 
when expected. The autopsy showed 
that she had died from the bite of a 
poisonous snake while being isolated. 
Many others have died from indoor 
pollution, lack of clean food and wa-
ter, or freezing to death.28

الرقابة االجتماعية الشديدة

ف مجتمعها،  بما أنّه يُنظر إىل المرأة عىل أنها حارسة رسش
فإنها تخضع أيضاً لرقابة اجتماعية أك�ش من الرجال. وتجري 

ي 
ي الحياة الخاصة للمرأة وكذلك �ف

الرقابة الجتماعية �ف
ي السيطرة 

الأماكن العامة. وهناك جهات مختلفة تساهم �ف
ف والجهات  عىل النساء، ل سيما الرجال والقادة الديني�ي

الفاعلة الحكومية والمجتمعات ككل. ولكن النتهاكات ضد 
المرأة ل يرتكبها الرجال فحسب، بل ترتكبها نساء أخريات 

اً ما  شارة أيضاً إىل أن الرجال كث�ي أيضاً. إنّما تجدر الإ
يدافعون عن حقوق المرأة.

ي جميع أنحاء العالم، 
ف النساء والفتيات �ف بالنسبة لمالي�ي

ي الأماكن 
ل خطورة لأن ظهورهن �ف ف يشّكل خروجهن من الم�ف

ي بعض المجتمعات يُعت�ب استفزازاً. وغالباً ما 
العامة �ف

ي يستقلن وسائل النقل العام 
تتعرض النساء والفتيات اللوا�ت

ي 
ف إىل العمل أو المدرسة للمضايقة أو العتداء. �ف ويذه�ب
ي 

اًمن العمر ١5 عاماً �ف مر بشابة تكب�ي
أ

عام ٢0١٢، انتهى ال
ي 

ي التعليم ورغبتها �ف
ت عن حقها �ف ّ باكستان، كانت قد ع�ب

الذهاب إىل المدرسة، عىل الرغم من الضغط الجتماعي 
المعارض لذلك، إىل أن تعرّضت لمحاولة قتل وأصيبت 

ي رأسها. ولحسن الحظ، نجت مالل يوسفزي 
بطلق ناري �ف

من هذا الهجوم وحظيت بإعجاب واسع النطاق لشجاعتها، 
لكن لالأسف هي ليست سوى مثال واحد من العديد من 
مثلة ومعظمها ل يكون نهايته سعيدة. وغالباً ما تزداد 

أ
ال

ي الأماكن العامة إذا كانت المرأة 
احتمالية التعرض للعنف �ف

تنتمي إىل أقلية دينية.

هناك طريقة أخرى لممارسة السيطرة الجتماعية وإساءة 
ف  استخدام حرية الدين أو المعتقد وهي فرض لباس مع�ي
عىل المرأة، إما باسم الدين أو لمنع ممارسة دينية. سّنت 

ف أو أعراف اجتماعية تتحكم  العديد من البلدان قوان�ي
ي منهجي  ف ي طريقة لباس المرأة، عىل أساس تقليد تمي�ي

�ف
ات هذه المشكلة.  الجنسانية. والحجاب هو من أشهر تعب�ي
ففي دول مثل المملكة العربية السعودية، تُج�ب النساء عىل 
ي 

تغطية أجسادهن - وح�ت وجوههن أحياناً - بالحجاب. و�ف
بلدان أخرى، فرنسا عىل سبيل المثال، يتم تغريم النساء 

ي عام ٢0١4، ُوجدت 
ي الأماكن العامة. و�ف

لرتدائهن الحجاب �ف
هاتان السياستان المتناقضتان داخل نفس البلد. ففي 

ي الشيشان، ُفرض عىل النساء ارتداء 
روسيا، وبالتحديد �ف

ي ستافروبول، ُمنع الحجاب 
ي العامة. و�ف

ي المبا�ف
الحجاب �ف

مثلة، عىل الرغم من أنها 
أ

ي المدارس الحكومية.٢9 هذه ال
�ف

دراسة الحالة

ة الحيض  ل أثناء ف�ت ز نفي النساء من الم�ز

ض من النساء والفتيات تجنب  ي غرب نيبال، يُف�ت
�ف

ة الحيض. وتُسّمى  أي تواصل اجتماعي أثناء ف�ت
هذه الممارسة »شوبادي« وتستند إىل وجهة نظر 
هندوسية يُنظر فيها إىل المرأة الحائض عىل أنها 

ة الحيض، تُنفى المرأة أو الفتاة  نجسة. وخالل ف�ت
ي الجبال. وعادة ما تكون النساء 

إىل كوخ صغ�ي �ف
ي المجتمعات المحلية هن من يفرضن 

ك�ب سناً �ف
أ

ال
هذا التقليد عىل الشابات وح�ت الفتيات.

وكان لهذه الممارسة عواقب وخيمة. فعىل سبيل 
ي عام ٢0١7، تم العثور عىل جثة فتاة 

المثال، �ف
ي أحد أكواخ الحيض، 

تبلغ من العمر ١8 عاماً �ف
ي الوقت المتوقع. 

بعد عدم عودتها إىل قريتها �ف
يح الجثة أنها توّفيت من  ف من خالل ت�ش

ّ وتب�ي
ي الكوخ. 

لدغة ثعبان سام عندما كانت معزولة �ف
ات من التلوث داخل الكوخ  وتوّفيت أخريات كث�ي

ف أو من التجمد ح�ت  ونقص الغذاء والماء النظيف�ي
الموت.٢8

شكالية  ، تنبع من الإ ي
ي أثرها القانو�ف

متناقضة تماماً �ف
الثقافية ذاتها، وهي أنه ينبغي إخبار النساء بما 

يجب عليهن فعله أو عدم فعله.٣0 وبالنسبة 
ف من النساء، فإن الحجاب لم يُفرض عليهن  للمالي�ي

نها بأنفسهن، وبالتاىلي  بل هو ممارسة دينية يخ�ت
فهو جزء متأصل من حرية الدين أو المعتقد. أن 
تكون ممنوعاً قانونًا أو تتعرض لضغوط اجتماعية 

لعدم ارتداء ما تريد، أو تُج�ب أو تتعرض لضغوط 
لرتداء ما ل تريده، كل ذلك يُعّد انتهاكاً كبيرًا 

لحرية الدين أو المعتقد.

١.  يعرض هذا الفصل عدداً من الأمثلة عن اختالف انتهاكات 
ف الرجل والمرأة. أي من هذه  حرية الدين أو المعتقد ب�ي

ي بيئتك المحلية )أو مجال عملك(؟ هل تجد 
القضايا تجدها �ف

ي بلدك و / أو منطقتك؟
أيضاً هذه التحديات نفسها �ف

ي قد يواجهها الرجل إذا حاول اعتناق 
٢.  ضع قائمة بالتحديات ال�ت

ي قد تواجهها 
ي بيئتك. ثم ضع قائمة بالتحديات ال�ت

دين آخر �ف
ء نفسه. قارن القوائم وحدد  ي

المرأة إذا حاولت فعل السش
الختالفات.

ي هذا الفصل، عرضنا كيف أن انتهاكات حرية الدين أو 
٣.  �ف

ي كث�ي من الأحيان. 
ي حق المرأة تكون »خفية« �ف

المعتقد �ف
برأيك، ما هي الأسباب الرئيسية لكون هذه النتهاكات خفية؟

ي ذلك عىل 
ف« تأث�ي كب�ي عىل حرية المرأة، بما �ف 4.  لمفاهيم »ال�ش

ممارستها لحرية الدين أو المعتقد. برأيك، لماذا يتم تكليف 
ف مجتمعهن؟ ولماذا  برأيك تواجه النساء  النساء بمسؤولية رسش

سيطرة اجتماعية أك�ش من الرجال؟

ي 
، �ف ف من العنف غ�ي الجنسي اً ما يتم الحتفال بالناج�ي 5.  كث�ي

ف أن الناجيات من العنف الجنسي غالباً ما يتعرضن للعار  ح�ي
ي 

والوصم. برأيك، لماذا هذا الختالف؟ هل تجد هذه الآراء �ف
مجتمعك؟

 أسئلة 
للمناقشة 
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ي 
الفصل 3  ما الذي يقّوض حرية المرأة �ز

الدين أو المعتقد؟

ي قد تجعل النساء 
هناك العديد من العوامل ال�ت

أك�ش عرضة لنتهاكات حرية الدين أو المعتقد 
من الرجال. وتُعّد التقاليد الثقافية والسياسات 

ف  ف الجنس�ي ية ب�ي ف الوطنية والأنظمة القانونية التمي�ي
ي ل تزال تمنع حقوق المرأة 

بعض العوامل ال�ت
ي 

ي حرية الدين أو المعتقد، فضالً عن حقها �ف
�ف

المساواة. لذلك من المهم أن نفهم كيف تساهم 
ي الدين أو 

ي تقويض حرية المرأة �ف
هذه العوامل �ف

المعتقد.

نسان  ام حقوق الإ ي اح�ت
تقع المسؤولية القانونية �ف

وحمايتها وإعمالها عىل عاتق الدولة. لكن يمكن 
ي تتمتع 

القول إن الجهات الفاعلة غ�ي الحكومية ال�ت
ي مجتمعاتها المحلية تتحمل 

بالسلطة والنفوذ �ف
ام حقوق  ي اح�ت

ي المساهمة �ف
مسؤولية أخالقية �ف

نسان وحمايتها وإعمالها. وغالباً ما يكون افتقار  الإ
نسان،  ي الوصول إىل حقوق الإ

المرأة إىل المساواة �ف
ي ذلك حرية الدين أو المعتقد، نتيجة للتقاليد 

بما �ف
والثقافة والدين والعادات الجتماعية، بالإضافة 

.٣١ و�في كث�ي من الحالت أيضاً،  ي
إىل القانون الوط�ف

ي 
ي تنتهك حقوق المرأة �ف

تستمر التقاليد الضارة ال�ت
المساواة، ح�ت بعد منعها من الدولة.

الذكورية

ية الُمَطّبقة عىل المرأة هي قواعد ذكورية  ف معظم القواعد التمي�ي
ي 

اض المسبق بأن للرجل حق مطلق �ف بطبيعتها، تقوم عىل الف�ت
ف  ي كل من القطاع�ي

السيطرة عىل كل جانب من جوانب الحياة، �ف
العام والخاص. تُمنح المرأة مكانة أد�ف بسبب جنسها ويُتوقع 
ف  ، فإن النظام الذكوري يتم�ي منها أن تؤدي دوراً ثانوياً. وبالتاىلي

بعالقات قوة غ�ي متكافئة وتسلسل هرمي وهيمنة. ويمكن 
ي جميع أنواع المؤسسات والهياكل 

العثور عىل القيم الذكورية �ف
الجتماعية، مثل المؤسسات الدينية والأوساط الأكاديمية 

ل. ف ي الم�ف
والسياسة وأماكن العمل و�ف

ويستخدم أنصار القيم الذكورية مجموعة متنوعة من الحجج 
لدعم مواقفهم. ويجادل البعض بأن النظام الذكوري موجود 
ف الرجال والنساء، حيث يُنظر  بسبب الختالفات البيولوجية ب�ي

إىل النساء خطأً عىل أنّهن أد�ف مرتبة من الناحية البيولوجية. 
ف الرجل والمرأة  ويّدعي البعض الآخر أن التسلسل الهرمي ب�ي
ه مثل قواعد الطبيعة الأخرى.  أمر »طبيعي« ول يمكن تغي�ي
بيد أنه بإمعان النظر، يتضح أن القواعد الذكورية ل تستند 

إىل البيولوجيا أو »النظام الطبيعي لالأشياء«، إنما عىل الأدوار 
ي تسمح للرجال 

الجنسانية المرسومة اجتماعياً وثقافياً وال�ت
بالحتفاظ بالسلطة والسيادة.٣٢

شارة إىل أن النظام الذكوري ليس نظاماً يدعمه أو  وتجدر الإ
ي دعم الأنظمة 

ينفذه الرجال فقط. فالنساء أيضاً عنارص فاعلة �ف
اض  الذكورية. رغم أن فرصهن محدودة، فإنه من الخطأ اف�ت

ي الأنظمة الذكورية. تحاول 
أن النساء فاقدات لأي سلطة �ف

ي تضطهدهن، بينما 
بعض النساء محاربة أو تغي�ي الهياكل ال�ت

تختار أخريات دعم هذه الهياكل والحفاظ عليها. وليس من غ�ي 
المألوف أن تقبل المرأة وضع التبعية إذا كانت مصحوبة بوعد 

بالحماية وبامتيازات معينة.

دراسة الحالة

المرأة ممنوعة من حضور جنازات أقربائها 

ي العديد من المجتمعات الهندوسية، تُمنع النساء 
�ف

ي تتضمن 
ي الطقوس الجنائزية ال�ت

من المشاركة �ف
الذهاب إىل مكان حرق الجثث، والذي يُطلق عليه 
باللغة الهندية شامشان غات. وتقوم أسباب منع 

المرأة من هذه الطقوس عىل اعتقاد عام بأن المرأة 
ضعيفة عقلياً وعاطفياً ويسهل تخويفها، وبالتاىلي 

لن تكون قادرة عىل التعامل مع مشهد حرق 
الجسد.٣٣

أثارت المادة ١6 من اتفاقية القضاء عىل جميع 
ف  ف ضد المرأة، المتعلقة بالمساواة ب�ي أشكال التمي�ي

ي جميع الأمور المتعلقة بالزواج 
الرجل والمرأة �ف

والحياة الأرسية، التحفظات أك�ش من أي مادة 
ي التفاقية عىل الرغم من اعتبارها أحد 

أخرى �ف
ي التحفظ الذي 

ف فيها. ويع�ف البندين الأساسي�ي
تبديه دولة �في اتفاقيٍة دولية وُملزمة قانوناً أنها 

تفاقية، باستثناء المادة  ي الإ
تقبل القانون المقدم �ف

ي تُبدي تحفظات بشأنها. وهذا مثال 
)المواد( ال�ت

آخر عىل كيفية تحّول قانون الأحوال الشخصية 
ي 

للمرأة إىل ساحة معركة للقومية والدين والسياسة �ف
العديد من البلدان.٣4
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 التقاليد والممارسات 

الثقافية والدينية 

ر القيم والممارسات الذكورية بالتقاليد الدينية أو  َّ غالباً ما تُ�ب
ي 

الثقافية. ومن المعروف أن الدين والثقافة من المفاهيم ال�ت
ي 

يصعب تعريفها بسبب طبيعتها المعقدة والديناميكية. و�ف
ي تدور حول حرية الدين أو المعتقد وحقوق 

المناقشات ال�ت
ء فريد وثابت  ي

المرأة، غالباً ما يتم تصوير الدين عىل أنه سش
ومستقّر. وعالوة عىل ذلك، غالباً ما يُنظر إىل المجتمعات الدينية 
أو العقائدية عىل أنها متجانسة. بيد أنه من المهم أن نتذكر أن 
هناك العديد من الأصوات داخل كل مجموعة دينية ومعتقدية 

تمثل وجهات نظر وآراء مختلفة. إن أسطورة أن الدين أو 
ها تميل إىل الأشكال التمثيلّية المهيِمنة  المعتقدات ل يمكن تغي�ي

وتتجاهل أنه قد تكون هناك أصوات ُمخاِلفة تناضل من أجل 
تفس�ي بديل لتقاليدها.٣6

ر للممارسات  والتحدي الآخر لستخدام الدين أو المعتقد كم�ب
الضارة ضد النساء والفتيات هو أن المجتمعات الشعبية 

اتها الخاصة لدينها أو معتقدها. وتعتمد  غالباً ما تتب�ف تفس�ي
ات عىل ثقافة كل مكان وعاداته وقد تختلف عن  هذه التفس�ي
ات »الرسمية«. ومن الأمثلة عىل ذلك ممارسة تشويه  التفس�ي

ناث(. ويقول علماء  الأعضاء التناسلية الأنثوية والختان )ختان الإ
الدين المسيحيون والمسلمون إن هذه الممارسة ليست جزءاً 
من تقاليدهم الدينية، ومع ذلك فإن معظم الذين يمارسون 
هذا التشويه يّدعون أنها جزء أساسي من دينهم المسيحي أو 
ف فتاة معرضة  سالمي. وتش�ي التقديرات إىل أن ثالثة مالي�ي الإ

ناث كل عام. لخطر الخضوع لختان الإ

ف الدين أو المعتقد والثقافة مهمة  يصبح فك العالقة ب�ي
ر  ة عند مواجهة الحجة القائلة بأن الدين أو المعتقد ي�ب كب�ي
ف الدين أو المعتقد  الممارسات الضارة. وصار رسم خط ب�ي

ي الواقع أداة مهمة لأولئك الذين يسعون إىل إصالح 
والثقافة �ف

ف الذين  تقاليدهم، وعىل الدولة واجب حماية هؤلء الإصالحي�ي
يرون بأن بعض الممارسات المنسوبة إىل دين أو معتقد ما هي 

إلّ نتيجة للبيئة الثقافية ول يمكن بالتاىلي اعتبارها عنارص أساسية 
لتقاليدهم.٣7

نُ�ش أول مؤرسش للقواعد الجتماعية الجنسانية 
ي عام ٢0٢0 وقام 

ي �ف
نما�أ نامج الأمم المتحدة الإ ل�ب

بتحليل البيانات من 75 دولة. وأظهرت النتائج 
ي المائة من الرجال والنساء حول العالم 

أن 90 �ف
ي 

ون ضد المرأة. وشعر ما يقرب من 50 �ف ف متح�ي
ي الستطالع أن الرجال هم 

ف �ف المائة من المشارك�ي
ي 

قادة سياسيون متفوقون، ويعتقد أك�ش من 40 �ف
ف من  المائة أن الرجال أفضل كمديرين تنفيذي�ي

ي المائة من 
ك�ش إزعاجاً هو أن ٢8 �ف

أ
مر ال

أ
النساء. وال

ر  ، رجالً ونساًء، يعتقدون أنه من الم�ب ف
المشارك�ي

ب الرجل زوجته.٣5 أن يرصف

القومية الدينية

يمتلك الدين القدرة عىل تشكيل القناعات وتحديد الأعراف 
ي 

والعادات الجتماعية ويوّفر مصدراً للهوية والنتماء ويساهم �ف
ي يلعبها 

. إن الأهمية ال�ت تكوين رأس المال الجتماعي والسياسي
ي الحياة العامة والخاصة للناس جعلته أداة سياسية 

الدين �ف
ي الرصاعات عىل السلطة. والقومية الدينية هي الشكل 

جذابة �ف
الأك�ش تطرفاً لستخدام الدين لتحقيق مكاسب سياسية، وغالباً 
ات محافظة أو تقليدية للدين تعزز القيم  ما تستند إىل تفس�ي

اً ما يُسند للنساء دور »أمهات الوطن« ويحاول  الذكورية. وكث�ي
ف  ويج للقوان�ي ف السلطة والشعبية من خالل ال�ت السياسيون تأم�ي

ي هذا الدور.
ي تحرص المرأة �ف

ال�ت

لقد اسُتخدمت رؤية النساء بهذه الطريقة أيضاً لرفض حقوق 
ي ذلك حرية الدين أو المعتقد، باعتبارها مستوردة 

المرأة، بما �ف
ي أفضل الأحوال، يُنظر إىل هذه الحقوق عىل أنها 

من الغرب. �ف
ي أسوأ الأحوال عىل أنها تهديد 

دخيلة عىل الثقافة المحلية، و�ف
مبارسش لستقالل الوطن وسالمته الثقافية. إن مفاهيم الحقوق 

ي تُعت�ب بشكل خاص مخالفة للثقافات 
الفردية والمساواة هي ال�ت

ي تعزز القيم المجتمعية والهياكل الهرمية الجنسانية. غ�ي 
ال�ت

أّن هذا النوع من النسبية الثقافية غالباً ما يكون أداة تستخدمها 
ي الوضع 

المجموعة المهيمنة لالحتفاظ بسلطتها ولضمان تد�ف
ي للمرأة. وعندما يُسأل كل من النساء 

الجتماعي والقانو�ف
ي تضمن 

نسان العالمية ال�ت قليات، غالباً ما تؤيد حقوق الإ
أ

وال
لها تكافؤ الفرص، ول تعت�ب هذه الحقوق دخيلة عىل هويتها 

الثقافية. وعالوة عىل ذلك، تنص معظم الدسات�ي الوطنية عىل 
، ما يجعل حجة النسبية  ف ي المساواة وعدم التمي�ي

حقوق المرأة �ف
الثقافية غ�ي مقبولة أخالقياً وقانونياً.

دراسة الحالة

نجاب  ي الزواج واالإ
ي تنظم حرية المرأة �ز

ز القومية ال�ت القوان�ي

ف بشأن »العرق  ي عام ٢0١5، اعتمدت ميانمار أربعة قوان�ي
�ف

والدين« بهدف حماية مصالح الأغلبية البوذية. وقامت جمعية 
ف  ويج بشكل كب�ي لهذه القوان�ي حماية العرق والدين )ما با ثا( بال�ت

ف عىل أساس الدين والجنس. وتروج هذه المنظمة  ي تم�ي
ال�ت

جندة غالباً ما تكون قومية ومتطرفة 
أ

ف ل
المكونة من رهبان بوذي�ي

. ف ومعادية للمسلم�ي

، وهو »قانون زواج المرأة البوذية  ف يستهدف أحد القوان�ي
ي الزواج 

الخاص«، بشكل رصيح وحرصي حقوق المرأة البوذية �ف
من رجال ينتمون إىل ديانات أخرى وينظمها. ويستخدم هذا 
ة عىل نطاق واسع بأن النساء  القانون الصور النمطية المنت�ش

ف سوف يسعون  البوذيات »ضعيفات« وأن أزواجهن غ�ي البوذي�ي
إىل تغي�ي دينهن بالقوة.

وهناك قانون آخر، وهو »قانون مراقبة السكان للرعاية 
الصحية«، يقّيد حرية تنظيم الأرسة، وبخاصة بالنسبة للنساء 
�في المناطق الفق�ية ال�تي تسكنها غالباً الأقليات الدينية. وينص 

ف الولدات« تبلغ ٣6 شهراً 
ة »مباعدة ب�ي وع القانون عىل ف�ت م�ش

ف الولدات. ومن شأن هذا القانون أن يخلق بيئة يمكن  للنساء ب�ي
نجاب مثل منع  أن تؤدي إىل أساليب ق�ية للسيطرة عىل الإ

الحمل الق�ي أو التعقيم أو الإجهاض الق�ي.٣8
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االأصولية الدينية الضارة 

ايدة  ف ي المساواة وحرية الدين أو المعتقد لضغوط م�ت
تتعرض حقوق المرأة �ف

ي 
ي ميانمار وهندوسية �ف

من الأصولية الدينية الضارة: فهي أصولية بوذية �ف
ي الوليات المتحدة الأمريكية وبولندا، 

يا ومسيحية �ف ي نيج�ي
الهند وإسالمية �ف

، شهد العالم أيضاً ظهور  ف
ف أمثلة أخرى. وخالل العقدين الماضي�ي

من ب�ي
حركات أصولية عسكرية عنيفة ذات عقائد ترّوج للقمع الشديد للمرأة، مما 

أدى إىل تصعيد كراهية النساء المنظمة إىل مستويات جديدة متطرفة. وغالباً 
ي تسعى للسيطرة القصوى 

ما تكون النساء الهدف الأول للقوى الأصولية ال�ت
نجابية وأدوارهن الجتماعية.٣9 غ�ي أن هناك نساء  عىل أجسادهن وحقوقهن الإ
يعارضن ويناضلن بنشاط ضد المد المتصاعد لالأصولية. وتعارض الناشطات 

عية القراءات الأصولية  ي مجال حقوق المرأة والنسويات بشكل خاص رسش
�ف

يا، شّكلت  ي كردستان ونيج�ي
ات بديلة. و�ف للنصوص الدينية وتقّدم تفس�ي

النساء مجموعات مقاومة مسلحة ضد القوى الأصولية.40

ز الداخىلي داخل االأقليات التمي�ي

ف من الدرجة الثانية، أو ح�ت  غالباً ما يُعاَمل المواطنون من الأقليات كمواطن�ي
كخونة أو كخطر عىل التماسك الجتماعي، لذا فإن النتماء إىل أقلية دينية أو 
ي الدين أو المعتقد. ويمكن أن يؤدي 

عقائدية يمكن أن يقّوض حرية المرأة �ف
ة طويلة من الزمن إىل شعور حاد بانعدام الأمن وزيادة  ذلك عىل مدى ف�ت

الحاجة لحماية هوية المجموعة. و�في مثل هذه البيئة، غالباً ما يُنظر إىل 
الخالفات الداخلية عىل أنها تهدد وحدة المجموعة. وغالباً ما يُواجه التغي�ي 

بالمقاومة، مما يؤدي إىل نزعة دينية محافظة ومتصلبة، ويتم إعاقة المبادرات 
ي 

الجديدة أو الدراسة النقدية للمبادرات القائمة. وقد يُنظر إىل النساء اللوا�ت
ف المحاِفظة أو طرح أسئلة حساسة عن القراءات  ي تحدي أدوار الجنس�ي

ف �ف يرغ�ب
الذكورية للنصوص المقّدسة عىل أنهن خطر عىل استمرار بقاء المجموعة. 
وغالباً ما تُمنح الأولوية للحاجة إىل حماية بقاء المجموعة عىل احتياجات أو 

إهتمامات المرأة الفردية. ويصبح هذا التسلسل الهرمي للمصالح مشكلة 
حقيقية عندما تتعرض المرأة لعتداء جسدي أو جنسي من زعماء أو أعضاء 

ي كث�ي من الحالت، يتم الضغط 
ي أو العقائدي. و�ف

ي مجتمعها الدي�ف
آخرين �ف

ي حقها أو 
ي تُرتكب �ف

ف طلب العدالة من العتداءات ال�ت عىل المرأة ح�ت تختار ب�ي
حماية المجموعة.

ز الدينية القوان�ي

يع القائم عىل الدين عقبة أخرى أمام  يمثل الت�ش
قدرة المرأة عىل ممارسة حرية الدين أو المعتقد. 
ي تستند فيها النظم القانونية إىل 

ي البلدان ال�ت
و�ف

الأعراف الدينية، تتعرض المرأة باستمرار لالإجحاف 
ف الدينية  بسبب جنسها. وغالباً ما تحدد القوان�ي

إمكانية حصولها عىل التعليم العاىلي والرعاية 
الصحية والوظائف العمومية ووصولها إىل سوق 
ف الأحوال الشخصية من  العمل. كما تحّد قوان�ي

ي الزواج والحياة الأرسية والطالق 
مساواة المرأة �ف

اث والملكية وإدارة  والنفقة وحضانة الأطفال والم�ي
الممتلكات.

وكانت المرأة تاريخياً مستبعدة من عمليات صياغة 
ها. وهذا هو أحد الأسباب  ف الدينية وتفس�ي القوان�ي

ي كث�ي من 
ف تعكس �ف ي تجعل هذه القوان�ي

ال�ت
الأحيان مفاهيم غ�ي متكافئة لالأدوار والحقوق 

الجنسانية.

ية تؤثر عىل جميع النساء،  ف ف التمي�ي ورغم أن القوان�ي
قليات الدينية والعقائدية غالباً 

أ
فإن النساء من ال

. الطالق وحضانة  ف ما يكنَّ أك�ش عرضة للتمي�ي
ي 

الأطفال ومنح الأطفال الجنسية أو النتماء الدي�ف
ي تواجه فيها المرأة من 

هي بعض المجالت ال�ت
اً وقيوداً  ف بعض الجماعات الدينية والعقائدية تمي�ي

إضافية. والنساء غ�ي المؤمنات، مثل الملحدات أو 
الالأدريات، أك�ش عرضة للخطر لأن حقوقهن غ�ي 
ف بها بموجب العديد من الأنظمة القانونية  مع�ت

القائمة عىل الدين.

ف الدينية  شارة إىل أن القوان�ي ومع ذلك، تجدر الإ
َّ بمرور الوقت  ل وتُغ�ي ليست ثابتة، فهي تُعدَّ

ي 
ي التقاليد الدينية ال�ت

بالعادات والممارسات، ح�ت �ف
. ترّص عىل عدم قابلية القانون للتغي�ي

دراسة الحالة

ية لالأمهات من االأقليات  ز ز الحضانة التمي�ي قوان�ي
ي لبنان

الدينية �ز

ي لبنان، ل يحق 
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية �ف

للمرأة المسيحية، لمجرد أنها تنتمي إىل دين آخر 
غ�ي دين زوجها المسلم، أن ترث منه. ومن دواعي 
ي عىل أنه  ف يع التمي�ي الأسف، ل يُنظر إىل هذا الت�ش

غ�ي عادل لأن المجتمع بشكل عام ل يوافق عىل 
ف أتباع أديان مختلفة. الزواج ب�ي

ف أتباع  ي الزواج ب�ي
ف ضد المرأة �ف كما ينعكس التمي�ي

ي تحديث عام ٢0١4 لقانون حضانة 
أديان مختلفة �ف

الأطفال. وينص هذا التحديث عىل أنه يجوز لالأم 
المطاِلبة بحضانة طفلها ح�ت سن ١٢ عاماً إذا كانت 
ف السنة. أما إذا كانت الأم  هي وزوجها من المسلم�ي

، فيمكنها فقط  ي
وجة من مسلم س�ف ف مسيحية م�ت

المطالبة بحضانة طفلها ح�ت سن الخامسة. ووفقاً 
للقانون، يدين الطفل بدين أبيه بغض النظر عن 

رغبة الأم.4١

ية يجعل المرأة أك�ش عرضة لنتهاكات  ف ١.  تقاطع العوامل التمي�ي
حرية الدين أو المعتقد من الرجل. حّدد الجوانب المختلفة 

ي مجتمعك. أي من هذه الجوانب 
ف الذي تواجهه المرأة �ف للتمي�ي

ي حرية الدين أو 
له تأث�ي أك�ب عليها لممارسة حقها بحرية �ف

المعتقد؟

ي تعرفها، هل تتعرض النساء من 
قليمية ال�ت ي السياقات الإ

٢.  �ف
ي تشكل الأغلبية والنساء من الأقليات لنتهاكات 

الفئات ال�ت
حرية الدين أو المعتقد بشكل مختلف؟ هل يمكنك تحديد أي 

مجموعة دينية أو عقائدية معينة تتأثر فيها النساء بشكل خاص 
بأنواع مختلفة من الضغوطات؟

ي هذا الفصل أنه »عندما يُسأل كل من النساء والأقليات، 
٣.  جاء �ف

ي تضمن لها تكافؤ 
نسان العالمية ال�ت غالباً ما تؤيد حقوق الإ

الفرص، ول تعت�ب هذه الحقوق دخيلة عىل هويتها الثقافية«. 
؟ ي بيئتك المحىلي

هل هذا هو الحال �ف

4.  هل سبق لك أن صادفت الدعاء الذكوري بأن التسلسل 
ف الرجل والمرأة جزء من الطبيعة؟  الهرمي والقيمة المختلفة ب�ي

كيف ترد عىل ذلك؟

ي هذا الفصل كعنارص 
ف جميع العنارص المقدمة �ف 5.  من ب�ي

ي الدين أو المعتقد، ما هو 
محتملة لتقويض حرية المرأة �ف

؟ ي بيئتك المحىلي
اً �ف ك�ش تأث�ي

أ
برأيك العنرص ال

أسئلة
للمناقشة
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ي الدين أو المعتقد قضية 
ي المساواة وحريتها �ف

ف حقوق المرأة �ف يُعّد التقاطع ب�ي
ي 

مة للخطوات الممكنة للم�ف معقدة وشائكة. والتوصيات التالية هي فقط مقدِّ
ي الدين أو المعتقد. 

ي ممارسة حريتها �ف
ي تعزيز حقوق المرأة وُفرَصها �ف

قدماً �ف
وهي ليست بأي حال من الأحوال قائمة شاملة تمّثل أق� إمكانات هذه 

ي مزيد من البحث 
ي الستثمار �ف

الحقوق. بل تتمثل إحدى التوصيات الرئيسية �ف
ي مجال حرية الدين أو المعتقد 

حول التقاطع، من خالل الجهات الفاعلة �ف
ي مجال حقوق المرأة عىل حد سواء، لمواصلة الكشف عن 

والجهات الفاعلة �ف
القضايا المطروحة وفهمها.

ي مجالي حقوق المرأة 
ز �ز ز الناشط�ي تعزيز التعاون والحوار ب�ي

وحرية الدين أو المعتقد

تكمن إحدى أك�ب العقبات أمام تحقيق حرية الدين أو المعتقد 
ف حرية الدين أو المعتقد  ر ب�ي ي التعارض المتَصوَّ

لجميع النساء �ف
وحقوق المرأة. ويؤدي هذا غالباً إىل استنتاٍج مفاده أنه ل يمكن 
ي 

تحقيق حق من الحقوق إل عىل حساب حق آخر. وهذا ل يع�ف
ي المساواة والأعراف الموجودة 

ف حقوق المرأة �ف أن التضارب ب�ي
ي التقاليد الدينية ليست حقيقية. ورغم أن أوجه التضارب قد 

�ف
ي بعض المواقف المحددة، فإنها تستند عادًة إىل سوء 

تظهر �ف
تفس�ي حرية الدين أو المعتقد أو إساءة استخدامه. وبالتاىلي فإن 
ي 

التصدي لسوء التفاهم هذا أمر مركزي لتعزيز حقوق المرأة �ف
حرية الدين أو المعتقد.

ف عن حقوق المرأة والذين  ومن المهّم تذك�ي النشطاء المدافع�ي
ي حرية الدين أو المعتقد بأنهم يناضلون من أجل 

ينشطون �ف
ف وعدم  حقوق نفس المجموعة. وتظهر الأبحاث أن أوجه التمي�ي

المساواة عىل أساس الدين أو المعتقد والجنس غالباً ما تكون 
ف المعسكران  قائمة جنباً إىل جنب. وهناك حاجة لأن يع�ت

ي توحدهما عىل الرغم من 
كة ال�ت بالأهداف والمصالح المش�ت

نسان. ورغم أن الحوار غالباً ما يكون  مداخلهما المختلفة �في مجال حقوق الإ
مليئاً بالتوتر ورغم أن الكالم أسهل من الفعل، فإنه يمكن اتخاذ خطوات 

كة. ويمكن أن يكون  ة من خالل تداب�ي بناء الثقة وتحديد القضايا المش�ت صغ�ي
نسان  التعاون ب�يف مجموعات المصالح المختلفة مفيداً جداً لتعزيز حقوق الإ

ي 
ابطة. وهذا يع�ف نسان غ�ي قابلة للتجزئة وم�ت عىل حد سواء. وجميع حقوق الإ

أنه ل يمكن التمتع الكامل بمجموعة واحدة من الحقوق دون الأخرى.

ي جمع البيانات والمبادرات لمواجهة انتهاكات 
ز أصوات النساء �ز تضم�ي
حرية الدين أو المعتقد

كما ذكرنا سابقاً، فإن معظم البيانات والتحليالت الحالية لنتهاكات حرية 
ض فعالً أن تجارب النساء  ي وتف�ت

الدين أو المعتقد تتجاهل المنظور الجنسا�ف
ي 

ف منهجي �ف
ّ ي الواقع، هناك تح�ي

تعكس تجارب الرجال، وهذا نادراً ما يحدث. �ف
ف العتبار بيانات نصف الب�ش  ي معظم مجالت البحث ل يأخذ بع�ي

البيانات �ف
ية.4٢ وعىل وجه التحديد، فيما يتعلق  - النساء - عند وصف التجربة الب�ش

بانتهاكات حرية الدين أو المعتقد مثالً، هناك وثائق غ�ي كافية حول كيفية 
ف المتعلقة بالتجديف والرِّّدة ومناهضة تغي�ي الدين عىل النساء  تأث�ي القوان�ي
بطرق مختلفة. إّن تصنيف البيانات حسب الجنس سيسمح بتوضيح كيفية 

تأث�ي انتهاكات حرية الدين أو المعتقد عىل الرجال والنساء بشكل مختلف.4٣ 
ي تدخالت حريّة الدين أو المعتقد، هو دمج وجهة 

أحد التحديات الأخرى �ف
ن المجتمعات الدينية والعقائدية غالباً ما يمثلها الرجال. ولذلك 

أ
نظر المرأة، ل

فإن التشاور مع المجموعات النسائية المحلية أمر بالغ الأهمية لضمان أخذ 
ي العتبار عند تطوير وتخطيط التدخالت.44 ويمكن 

أصوات النساء وتجاربهن �ف
ي الأبحاث من »الزعماء 

أن يؤدي تعديل تسمية المجموعات المستهدفة �ف
ي جمع 

« أيضاً إىل تصحيح الفجوة الجنسانية �ف ف
ف الديني�ي

« إىل »الفاعل�ي ف
الديني�ي

، بينما يهيمن الرجال  ف ف الديني�ي البيانات، حيث غالباً ما تكون النساء من الفاعل�ي
ي الغالب عىل مراكز القيادة.

�ف

وري  عند جمع البيانات حول انتهاكات حرية الدين أو المعتقد، من الرصف
ي من 

مراعاة تجارب النساء مع العنف الجنسي وأنواع أخرى من العنف الجنسا�ف
اتيجيات فعالة للتصدي ولضمان تحقيق العدالة. وغالباً ما  أجل وضع اس�ت

تواجه العديد من الناجيات من العنف الجنسي صعوبات للتحدث عما تعرّضن 
ي عدم وجود روايات حول كيف أن العنف الجنسي 

له. ويساهم هذا أيضاً �ف
هو جزء من انتهاكات حرية الدين أو المعتقد ضد المرأة. وبالتاىلي ينبغي إيالء 

ف لفهم السياقات الفردية،  ف المؤهل�ي ي لتدريب واختيار الباحث�ي
اهتمام إضا�ف

والقادرين عىل كسب ثقة النساء وتوثيق ما تعرّضن له بشكل سليم.

أفضل ممارسة

ز المجموعات النسوية العلمانية  التعاون ب�ي
ز والزعماء الديني�ي

ي 
يقوم مركز الموارد للمساواة الجنسانية أبعاد �ف

لبنان بحمالت ناجحة من أجل القضاء عىل العنف 
ي عام ٢0١٢، أطلق المركز حملة 

ضد المرأة. و�ف
»نؤمن« لمنع العنف ضد المرأة. وضمت الحملة 

ف  ف والمسيحي�ي ف بارزين من المسلم�ي قادة لبناني�ي
قاموا بإيصال رسائل مناهضة للعنف ضد المرأة 

ي نصوصهم المقدسة. وتم تنظيم ورشة 
متأصلة �ف

ف من لبنان  ف لزعماء ديني�ي عمل إقليمية لمدة يوم�ي
وسوريا والعراق والأردن ومرص بهدف استكشاف 

كيفية استخدام مواقع نفوذهم وسلطتهم لتعزيز 
يجابية. المساواة الجنسانية وأشكال الذكورة الإ

وواجهت حملة »نؤمن« انتقادات من بعض 
ي كانت قلقة من أن هذا 

المجموعات النسوية ال�ت
 . ف النهج يعزز السلطة الذكورية للزعماء الديني�ي

ف  واستجاب مركز أبعاد من خالل الجمع ب�ي
ف  المجموعات النسوية العلمانية والزعماء الديني�ي

لمناقشة قضايا مثل العنف ضد المرأة والعنف 
ىلي والوصاية والنضباط والطاعة والحضانة 

ف الم�ف
اث.45 وآثارها التطبيقية والغتصاب الزوجي والم�ي

 الفصل 4  ماذا يمكننا فعله 
حات لتعزيز حرية  – بعض المق�ت

ي الدين أو المعتقد
المرأة �ز
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ي 
تشجيع ودعم االأفكار العقائدية حول قيمة المرأة وحقوقها �ز

حرية الدين أو المعتقد

يصعب عىل بعض المجتمعات فهم مدى توافق حرية الدين 
أو المعتقد مع قيمها الدينية أو العقائدية - ناهيك عن حقوق 

ي 
ي حرية الدين أو المعتقد. وينظر البعض إىل القيم ال�ت

المرأة �ف
تتألف منها حرية الدين أو المعتقد عىل أنها علمانية أو غربّية 

أك�ش من الالزم، وبالتاىلي فهي غريبة عن بيئتها الثقافية. ويمكن 
ف  كة ب�ي تخّطي هذا الشك من خالل البحث عن العنارص المش�ت

ي الأديان والتقاليد 
معاي�ي حرية الدين أو المعتقد والقيم �ف

الثقافية المختلفة. وخ�ي مثال عىل ذلك هو لجنة اليونسكو 
ف  كة ب�ي ي تم إنشاؤها عام ١947 لدراسة وتحديد القيم المش�ت

ال�ت
عالن العالمي  ي صياغة الإ

مختلف الثقافات والمدارس الفكرية �ف
عالن العالمي لحقوق  نسان.47 وغالباً ما يُعت�ب الإ لحقوق الإ

نسان القائمة  نسان الوثيقة الأم لجميع معاهدات حقوق الإ الإ
اليوم.

وقد تكون هناك حاجة إىل نهج مماثل للتغلب عىل الممارسات 
ية ضد المرأة عىل أساس التقاليد الدينية أو العقائدية.  ف التمي�ي

ويجب تشجيع المجتمعات الدينية أو العقائدية عىل إعادة 
ي تظهر المرأة بطريقة 

ي المفاهيم والقيم الأساسية ال�ت
النظر �ف

ي تشكلت فيها 
مهينة. وقد يكون فهم السياقات التاريخية ال�ت

ي هذه العملية. إن أحد 
تقاليد وممارسات معينة مفيداً أيضاً �ف

اً عقائدياً جديداً هو تصّور  ي تتطلب تفك�ي
المجالت الملّحة ال�ت

المرأة عىل أنها تتمتع بنفس القيمة والقدرة اللتان يتمتع بهما 
ف  ف المبالغ فيه عىل ال�ش ك�ي الرجل. ومن الأمثلة عىل ذلك ال�ت
. إن  وإلقاء اللوم عىل الضحية للناجيات من العنف الجنسي

ي الأفكار العقائدية له أهمية قصوى، خاصة وأن 
اك النساء �ف إرسش

أصواتهن كانت مستبعدة تاريخياً من تفس�ي النصوص والتقاليد 
المقدسة. وقد يستغرق التغي�ي من الداخل سنوات لتحقيقه، 

عية والمستدامة الوحيدة لتحقيق تغي�ي دائم. لكنه الطريقة ال�ش

ويمكن أن يكون للتفك�ي العقائدي الجديد عدة مصادر ُملهمة، 
ي المجتمع وأوجه اللتقاء مع المعاي�ي 

ات العامة �ف مثل التغي�ي
القانونية الدولية والقراءات الجديدة للنصوص المقدسة، من 

ف أمور أخرى. ويمكن أن يساعد تعزيز حرية الدين أو المعتقد  ب�ي
ي خلق بيئة يمكن فيها تقديم القراءات الجديدة ومناقشتها 

�ف
بأمان.

أفضل ممارسة

ون التقاليد  زيديون يغ�ي  القادة االإ
لدعم الناجيات

زيديات من الأرس بعد أن  عندما فرّت النساء الإ
ي 

قاقهن من قبل داعش �ف تم اختطافهن واس�ت
عام ٢0١4، أصبح لّم الشمل مع مجتمعهن يمّثل 

زيدية القديمة، فإن الزواج  مشكلة. وفقاً للتقاليد الإ
ف أفراد من أديان مختلفة أو اعتناق دين آخر  ب�ي

ت  فعل يُعاقب بالنفي الدائم من المجتمع. وأُج�ب
زيديات عىل الزواج من أفراد داعش  العديد من الإ

سالم أثناء وجودهن  ف وعىل اعتناق الإ المسلم�ي
ي الأرس، وبالتاىلي كّن معرضات لخطر الصدمة 

�ف
من جديد بسبب العار والوصم عند عودتهن إىل 

يدي. ف مجتمعهن ال�ي

ة من عودة الناجيات الأوليات  ف ة وج�ي وبعد ف�ت
زيدي بابا  ي الإ

إىل مجتمعهن، أصدر الزعيم الدي�ف
، استثناًء  ي الرئيسي

شيخ، إىل جانب المجلس الدي�ف
لهذا التقليد إذا كانت هذه الأفعال الممنوعة قد 

ي 
ي المجتمع الدي�ف

ُفرضت فرضاً. ورحبوا بالناجيات �ف
وأقاموا لهن مراسم تطه�ي بطقوس تعميدية. وكان 

ي الرفاه النفسي للناجيات 
هذا التغي�ي أمراً جوهرياً �ف

ي يمكنهن الآن العودة إىل مجتمعهن بشعور 
الال�ت

من القبول والتجديد.49

أفضل ممارسة

بالنسبة للنساء والفتيات، ال يمكن أن يكون هناك 
ي المجتمع بدون مساواة داخل االأ�ة

مساواة �ز

ف  وضعت أك�ش من 45 دولة حول العالم قوان�ي
ف ضد النساء 

ّ مدّونة وغ�ي مدّونة لالأرسة المسلمة تم�ي
ي الأرسة 

ف �ف والفتيات. ويؤثر عدم المساواة والتمي�ي
ي جميع مجالت الحياة، 

عىل النساء والفتيات �ف
ي اتخاذ القرارات الرئيسية بشأن 

ولكن بشكل خاص �ف
التعليم والتوظيف وسبل العيش والسفر والصحة 

نجابية والحقوق المالية والمشاركة  الجنسية والإ
المجتمعية والسياسية.

ي 
تقود حركة »مساواة« حملة عالمية للعدالة �ف

ف دعاة إصالح  ف الأرسة المسلمة، تجمع ب�ي قوان�ي
ق الأوسط  قانون الأرسة من ثالث مناطق وهي ال�ش

وشمال إفريقيا، وجنوب صحراء إفريقيا، وجنوب 
ق آسيا. وتتكون حركة مساواة من  آسيا وجنوب رسش

ف وأصحاب  منظمات غ�ي حكومية ونشطاء وجامعي�ي
المهن القانونية وصانعي السياسات ونساء ورجال 
من جميع أنحاء العالم. وتسعى الحركة بواسطة 

حملة العدالة إىل بناء المعارف والقدرات وإىل 
ي التوعية.46

الدعوة عىل الصعيد الدوىلي والمشاركة �ف

ي جميع جوانب الهويات الدينية أو العقائدية للمرأة
النظر �ز

ي مجتمع 
ض أن العضوية �ف ، غالباً ما نف�ت ي ي السياق الغر�ب

�ف
ي 

دي�في أو عقائدي تكون دائماً عضوية طوعية، وأن الفرد حر �ف
ي العديد 

. بيد أنه �ف ف المغادرة إذا واجه أي نوع من أنواع التمي�ي
من السياقات، يُنظر إىل الهوية الدينية أو المعتقدية عىل أنها 

هوية »يولد« فيها المرء بدلً من كونها أمراً يتم اختياره بعقالنية 
ي عن 

�في مرحلة ما من حياة الشخص. وغالباً ما يتم التغا�ف
اح أن المرأة يمكنها ببساطة ترك مجتمعها  هذه النقطة عند اق�ت
ية.  ف ي أو العقائدي إذا كان يبدي آراء وينتهج ممارسات تمي�ي

الدي�ف
ي الحساسية 

اتيجية »الخروج« من نقص واضح �ف ي اس�ت
كما تعا�ف

ي خياراً للرجال، 
الجنسانية.48 قد يكون ترك المجتمع الدي�ف

ولكن بالنسبة لمعظم النساء قد يكون ذلك غ�ي عملياً أو ح�ت 
مستحيالً، ل سيما إذا لم يكن للمرأة استقاللية اجتماعية أو 
اقتصادية أو شخصية خارج مجموعتها أو عائلتها الدينية أو 

ي 
العقائدية )وهذا هو الحال غالباً(. وقد تتعرض النساء الال�أ
ن المغادرة أيضاً لخطر فسخ زواجهن وفقدان حضانة  يخ�ت

ي فقر مدقع 
الأطفال والعزلة الجتماعية أو تضطر إىل العيش �ف

بسبب غياب الدخل.

ورغم أهمية جمع البيانات حول انتهاكات حرية الدين أو 
وري أيضاً تذكر الجوانب  المعتقد ضد المرأة، فمن الرصف

ي أو عقائدي. فبالنسبة لكث�ي 
يجابية لالنتماء إىل مجتمع دي�ف الإ

منهن، إيمانهن الشخ�ي هو أساس إحساسهن بالذات ومصدر 
الحقيقة والمع�ف لحياتهن. وعىل الرغم من أن العديد من النساء 

ي 
قد ل يوافقن عىل تقاليد أو قيم معينة داخل مجتمعهن الدي�ف

أو العقائدي، فإنه يظل جزءاً مهماً من هويتهن. لذلك يجب أن 
ي انتهاكات حرية الدين 

تأخذ المبادرات المتعلقة بكيفية التدخل �ف
يجابية للدين أيضاً، لتجنب  ف العتبار الجوانب الإ

أو المعتقد بع�ي
ي 

ي إبعاد النساء عن المجتمعات ال�ت
ة تتمثل �ف مغالطة خط�ي

ف إليها كحل لالنتهاكات. ينتم�ي
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ي المساواة 
ي تقّوض حقوق المرأة �ز

فهم تقاطع العوامل ال�ت
وحرية الدين أو المعتقد

العديد من الممارسات الضارة، رغم أن دوافعها تبدو دينية 
أو عقائدية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجوانب أخرى من الحياة، 
مثل الشؤون الجتماعية والقتصادية. فعىل سبيل المثال، 

ي يقمن بختان النساء يواصلن 
ي مرص الال�أ

بعض المسيحيات �ف
ممارساتهن خوفاً من فقدان مصدر رزقهن.50 كما أن الفتقار إىل 

الضمان الجتماعي قد يج�ب الأولياء عىل إنجاب الأولد فقط 
وممارسة وأد البنات، لأن المجتمع يوفر لالأولد فرصة أفضل 
. وإذا كانت المصالح  ف ف الدخل ورعاية والديهم المسن�ي لتأم�ي

القتصادية عىل المحك، فقد ل يكون تغي�ي العقيدة هو المسار 
ي القضاء عىل الممارسات، بل يجب معالجة 

الصحيح للمساعدة �ف
السياسات القتصادية.

وري فهم تقاطع الأسباب الكامنة وراء الممارسات  ومن الرصف
الضارة من أجل معالجتها بنجاح. وغالباً ما يرتبط تعزيز حرية 

ي الدين أو المعتقد ارتباطاً وثيقاً بوصول أفضل إىل 
المرأة �ف

التعليم والعدالة والرعاية الصحية والفرص القتصادية وما إىل 
ي انتهاك حرية الدين أو 

ذلك. وغالباً ما تكون تجارب النساء �ف
ف متعددة الطبقات، ومن المهم حلها  المعتقد نتاجاً لأشكال تمي�ي

لفهم النتهاكات ومعالجتها بنجاح.
 

ام قراراتها اف بدور المرأة واح�ت االع�ت

ي ذلك الحقوق المتساوية 
ي المناقشات حول حقوق المرأة، بما �ف

�ف
اً ما يُشار إىل النساء عىل أنهن  �في حرية الدين أو المعتقد، كث�ي

ف بتلقي المساعدة. وغالباً 
فقط ضحايا النتهاكات أو الال�تي يكتف�ي

ي اتخاذ قرارات 
ي عن قدرة المرأة - أو ح�ت حقها - �ف

ما يتم التغا�ف
ة بشأن حياتها. ومثال عىل هذه الظاهرة هو  وخيارات مستن�ي

الجدل حول الحجاب. ففي بعض البلدان، تُلزم النساء قانوناً 
ي بلدان أخرى 

بارتداء مالبس تغطي رأسهن، بينما يتم تغريمهن �ف
بسبب ارتدائهن لهذا اللباس. وتنبع هذه السياسات المتناقضة 

ظاهرياً من نفس المصدر بالضبط – وهي الثقافة الذكورية - 
ال�تي تف�تض مسبقاً أن النساء ل يمكن أن يكون لهن اختيارات 

شخصية. إجبار النساء عىل عدم ارتداء لباس ما هو سلوك 
ي تماماً مثل إجبار النساء عىل ارتداء لباس ما. المفهوم  ف تمي�ي

ي الختيار.
ي المساواة هو حريتها �ف

الأساسي لحقوق المرأة �ف

شارة إىل أن النساء يّتخذن خيارات  وأمام هذه المشكلة، تجدر الإ
ي بعض الأحيان متناقضة. قد يرغب 

اتيجيات مختلفة، و�ف واس�ت
ي ترك تقاليده، وقد يختار البعض البقاء وتحدي 

البعض �ف
تقاليده من الداخل، وقد يجد البعض الآخر ترتيبات عملية 

تمنحه المساحة الالزمة لمتابعة أهدافه واهتماماته. وتستحق كل 
م وتُدعم بتداب�ي متساوية، ح�ت لو  اتيجيات أن تُح�ت هذه الس�ت

ي مرحلة لحقة من الحياة.5٢ المساواة 
ي الرأي �ف

اً �ف تضمنت تغي�ي
ام خيارات المرأة مهما  ي اح�ت

نسان تع�ف ي حقوق الإ
الجنسانية �ف

ي الختيار هي جزء أساسي من حرية 
كانت. بل إن حرية المرأة �ف

الدين أو المعتقد. 

ي 
»تحدثت ذات مرة إىل هذا الزعيم الدي�ف

الذي عمل بال كلل لمكافحة ممارسات 

ي 
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية �ف

ف  منطقته. لقد تحدث إىل زعماء ديني�ي

ح  ي المجتمعات، ورسش
ف وأشخاص �ف محلي�ي

ي لهذه 
ير دي�ف مراراً وتكراراً أنه ل يوجد ت�ب

الممارسة. لكنهم ما يزالون يمارسون تشويه 

ي نهاية 
الأعضاء التناسلية الأنثوية. و�ف

المطاف، ذهب إىل النساء المسؤولت 

عن أداء الطقوس وسألهن عن سبب 

استمرارهن، خاصة أنه من الواضح أن هذه 

الممارسات ليست واجباً دينياً. فكان رّدهن 

: »إذا توقفنا، كيف سنكسب دخالً  كالتاىلي

لعائالتنا؟«5١ 

ف العام لمنظمة إد براون، الأم�ي
Stefanus Alliance International 

«

ف الجهات  سباب ال�تي تجعل التعاون رصفورياً ب�ي
أ

١.  اذكر بعض ال
ي مجال حقوق المرأة للعمل عىل 

ف �ف الفاعلة الدينية والناشط�ي
ف حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة؟ قضايا تتقاطع ب�ي

ي هذا الفصل يمكن أن يكون 
٢.  أي من التوصيات الست الواردة �ف

ي موقعك أو مجال عملك؟
تطبيقها ممكناً للتأث�ي �ف

ي يصعب تحقيقها من وجهة نظرك؟
٣.  ما هي التوصيات ال�ت

ي يمكن أن تكون حليفة محتملة 
4.  اذكر بعض الجهات الفاعلة ال�ت

ف جهات لم تفكر  ي تحقيق هذه التوصيات. حاول تضم�ي
لك �ف

فيها من قبل.

5.  هل يمكنك تحديد أي توصيات إضافية لتحقيق حرية الدين أو 
ي سياقك؟

المعتقد لجميع النساء �ف

أسئلة
للمناقشة
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المالحظات الختامية

ي تقاطع حرية الدين أو المعتقد ومساواة المرأة. 
توجد العديد من التحديات �ف

ومعظم هذه التحديات معقدة ومتعددة الجوانب والطبقات، وغالباً ما تكون 
ف متأّصلة وُممنهجة ضد المرأة. أثناء إعداد هذا الكتّيب، 

ّ جزءاً من أنظمة تم�ي
اكتشفنا أنه ل يزال هناك الكث�ي من سوء الفهم والتشكيك حول إمكانية تناول 
ي إيجاد مؤلفات تتناول 

ك. كما أننا واجهنا صعوبة �ف هذه الحقوق بشكل مش�ت
هذه القضية، مما يدل عىل أن هناك حاجة واضحة لمزيد من البحث وتنمية 

الموارد. ومن أجل مواجهة كل هذه التحديات، يجب أن تشارك مجموعة 
)ات(  ف )ات( والمربّ�ي ف ي ذلك السياسي�ي

متنوعة من الجهات الفاعلة، بما �ف
. ل ينبغي  هم الكث�ي )ات( عىل مستوى القاعدة وغ�ي ف )ات( والناشط�ي ف والباحث�ي

ف بشكل  ي المساواة قضية مقترصة عىل »المهتم�ي
أن تكون حقوق المرأة �ف

ية، لذلك، ل يمكن  خاص« أو عىل النساء فقط. المرأة تمثل نصف الب�ش
التعامل مع حقوقها كمسألة ذات أهمية ثانوية.

نسان و«حرية الدين أو المعتقد للجميع«؟» لماذا حقوق المرأة؟ لما ل فقط حقوق الإ

نسان بشكل عام  »]…[ لأن ذلك سيكون غ�ي نزيه. ]حقوق المرأة[ بالطبع جزء من حقوق الإ

ي إنكار المشكلة الجنسانية، وهي مشكلة 
نسان« يع�ف - ولكن اختيار التعب�ي المبهم »حقوق الإ

خاصة ومحددة. وسيكون ذلك أسلوباً للتظاهر بأن المرأة لم تكن مستبعدًة لقرون، ووسيلة 

نكار أن المشكلة الجنسانية تستهدف المرأة عىل وجه الخصوص، أن المشكلة ل تتعلق  لإ

ف  بكونك إنساناً بل تتعلق بالتحديد بكونك امرأة. العالم قّسم لقرون الب�ش إىل مجموعت�ي

فاً  ع �في إقصاء واضطهاد مجموعة واحدة. ومن المنصف أن يكون حّل المشكلة مع�ت ثم رسش

بذلك.«5٣ 

ي
شيماماندا نغوزي أديتسش

قاموس المصطلحات

 

االختطاف - هو أخذ شخص بالقوة ضد إرادته

ي ذلك 
لهية )هللا أو الآلهة(، بما �ف ء للذات الإ ف أو مسي التجديف – هو أي كلمة أو فعل مه�ي

ي بعض البلدان
الأشياء المقدسة، وهو أمر يعاقب عليه القانون �ف

ف ضد المرأة، أو لجنة  CEDAW - هي إما التفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمي�ي
ف الذين يراقبون تنفيذ هذه  اء المستقل�ي ف ضد المرأة وهي هيئة من الخ�ب القضاء عىل التمي�ي

التفاقية

كراه - هو استخدام القوة أو التخويف لجعل شخص ما يفعل ما تريده االإ

ز - هي المعاملة غ�ي العادلة لالأشخاص عىل أساس الدين أو المعتقد أو الجنس أو  التمي�ي
، إلخ. ي

ث�ف العرق أو الأصل الإ

ي إزالة جزئية 
ناث( - هي أفعال تتمّثل �ف ناث )ختان االإ تشويه وب�ت االأعضاء التناسلية لالإ

ناث أو أي إصابة أخرى لالأعضاء التناسلية الأنثوية  أو كلية لالأعضاء التناسلية الخارجية لالإ
لأسباب غ�ي طبية

ف شخصياً عن موافقته الكاملة والحرة 
الزواج القرسي - هو زواج لم يعرب فيه أحد الزوج�ي

ي ذلك زواج الأطفال
ة عىل الزواج، بما �ف والمستن�ي

ام الصارم بالمبادئ  ف ف بالل�ت االأصولية - هي حركة أو أيديولوجية دينية عادة ما تتم�ي
ي للنصوص الدينية

الأساسية، مثل التفس�ي الحر�ف

المساواة الجنسانية - يُقصد بها الحقوق والمسؤوليات والفرص المتساوية للجميع، بغض 
النظر عن جنسهم

ي 
ث�ف ابطة للتصنيفات الجتماعية مثل الجنس والأصل الإ التقاطعية - هي الطبيعة الم�ت

م أنظمة مختلفة من  ي كث�ي من الأحيان أن تجتمع وتتداخل وتُضخِّ
ي يمكن �ف

والدين، وال�ت
ف التمي�ي

كراهية المرأة - يُقصد بها كره المرأة أو عدم الثقة بها أو ازدراؤها أو التحامل المتجذر 
ضدها

القومية - هي حركة أو أيديولوجية يستند فيها من ينتمي إليها إىل العتقاد بأن قوميته تتفوق 
ف 

ّ عىل القوميات الأخرى، وبالتاىلي فهي تعّزز مصالح مجموعات الأغلبية داخل الوطن، وتم�ي
ضد الأقليات العرقية أو المجموعات الدينية داخل نفس الوطن

االضطهاد - يُقصد به العنف أو التهديد بالعنف ضد شخص أو أرسته أو ممتلكاته بسبب 
معتقده

ف
ّ ي أو المعتقدي - يُقصد به الرتباط بدين أو طائفة أو عقيدة أو معتقد مع�ي

االنتماء الدي�ز

ي 
ي تشكل �ف

ي تعلمها التقاليد الدينية، وال�ت
ز الدينية - يُقصد بها الأعراف الأخالقية ال�ت القوان�ي

بعض البلدان جزءاً من الأنظمة القانونية الوطنية، ومن الأمثلة عىل ذلك القانون الكنسي 

سالمية والهالخا اليهودية والقانون الهندوسي يعة الإ المسيحي وال�ش

ّ لشخص وإجباره مراراً وتكراراً عىل ممارسة  ي
بقاء غ�ي القانو�ف ّ - هو الإ قاق الجنسي االس�ت

نشاط جنسي ضد إرادته

العنف الجنسي - هي الأفعال الجنسية ومحاولت التقرب الجنسي غ�ي المرغوب فيها أو 
الق�ية من قبل أي شخص بغض النظر عن عالقته بالضحية

اً إجمالياً أك�ب من تأث�ي مجموع العنارص  ي قد ينتج عن دمجها تأث�ي
 التآزر - تفاعل العنارص ال�ت

الفردية المكّونة لكّل منها

له )هللا أو الآلهة( وعالقته بالعالم والكائنات   علم الالهوت - هي دراسة وجود وطبيعة الإ
الأخرى

ف الدول، يحكمها القانون الدوىلي المعاهدة - هي اتفاقية دولية مكتوبة ب�ي
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We support the Sustainable Development GoalsStefanus Alliance International 

www.stefanus.no

نبذة عن منظمة

Stefanus Alliance International 

Stefanus Alliance International هي بعثة مسيحية ومنظمة 
ويج، ترّكز بشكل خاص عىل حرية الدين أو  حقوقية مقرها ال�ف

المعتقد. وتناضل منظمة
 Stefanus Alliance International من أجل حق جميع 

وها ويجاهروا  ّ ي أن يكون لهم معتقدات وأن يغ�ي
الأشخاص �ف

بها. ومن خالل شعارنا »معاً من أجل المضطهدين«، نقدم 
ي 

الدعم والرعاية والمساعدة العملية لالأشخاص والكنائس �ف
جميع أنحاء العالم الذين يتعرضون لالضطهاد أو القمع بسبب 

دينهم.

يل هذا الكتّيب ومعلومات إضافّية بشأن حرية الدين  ف يمكن ت�ف
نت: ن�ت أو المعتقد عىل موقع المنظمة عىل الإ

 www.stefanus.no/english. ويمكن أيضاً إيجاد موارد ثمينة 
ي ذلك دورة رقمية جديدة 

عىل www.forb-learning.org، بما �ف
حول تقاطع حرية الدين أو المعتقد والمساواة الجنسانية.


