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موجز املقال :يتطلع اإلطار اجلديد للتنمية إلى دمج اآلمال التي طال بها األمد لتحقيق االستدامة البيئية
والسياسية واملالية مع األهداف الدولية بغية القضاء على الفقر .وفي قلب هذا البرنامج يقع تعزيز وحماية
حقوق اإلنسان للسيدات والفتيات .إال أن اآلليات الوطنية واجلهات املانحة ،ووكاالت التنمية الدولية في كثير من
األحيان ال تعالج هذه القضايا بالكامل ،أو تواجه ما يصاحبها من قضايا حساسة ومعقدة تختلط بالدين ،واحلالة
االجتماعية واالقتصادية ،واحلياة الثقافية واالجتماعية واألسرية .وقد يؤدي االعتماد املتزايد على االستثمار اخلاص
إلى إضعاف نهج حقوق املرأة .وميكن لإلطار املقترح املوضح في تقرير الفريق رفيع املستوى من الشخصيات
منهجا لتنظيم هذه املشكلة ،على الرغم من أنه يحسن األهداف اإلمنائية لأللفية من خالل
البارزة أن يضع
ً
توسيع نطاق األهداف املتعلقة باملرأة .ويتطلب النجاح تعزيز مزيج قوي من الدعم ،وحشد احلركات ،إلى جانب
مجموعة معقدة من االستراتيجيات القائمة التي تغير املمارسات الثقافية والقوانني والسياسات التي تضر
بالسيدات والفتيات .إن متويل الدعم والتدخالت التي تتمسك مبجال حقوق اإلنسان لهو أمر حتمي ،ولكن نظرًا
الختالف أوجه الوالء من جانب احلكومات والشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،ميكن أن يكون االعتماد على أي
قطاع منها محفوفًا باخملاطر .ويظهر حتليل حالة العمل ،والبنية التحتية ،ودعم اجلهات املانحة حلقوق املرأة في
بنجالديش وجنوب أفريقيا ضرورة االهتمام باليقظة واالستثمارات طويلة األجل في العمل الفعال.
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الكلمــات الدالــة :املســاواة بــن اجلنســن ،وضــع املــرأة ،األطــر الدوليــة حلقــوق املــرأة ،أهــداف التنميــة
املســتدامة ،اآلليــات الوطنيــة لتحقيــق املســاواة بــن اجلنســن ،متويــل حقــوق املــرأة ،القانــون العرفــي،
املســاعدات التنمويــة ،جنــوب أفريقيــا ،بنجالديــش.
وقــد قدمــت احلكومــات عــدة التزامــات دوليــة
لتمويــل وتعزيــز املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن
املــرأة .ويشــمل هــذا املؤمتــر العاملــي الرابــع املعنــي
باملــرأة فــي بكــن ( ،1)1995والــدورة االســتثنائية
الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة لــأمم املتحدة
( 2،)2000ومؤمتــر قمــة األلفيــة ( 3،)2000واللجنــة
املعنيــة بوضــع املــرأة ( .4) 2006ومــع ذلــك ،مــا تــزال
املــرأة تتحمــل عــبء الفقــر والتمييــز 5 .وفــي هــذه
Doi:10.1016/S0968-8080(13)42741-6

املرحلــة ،عندمــا تنظــر احلكومــات فــي وضــع جــدول
أعمــال جديــد للتنميــة ،مــن املهــم أن تــدرس مــا
أســفرت عنــه هــذه االلتزامــات الدوليــة فــي البلدان
الناميــة ،ودور اجلهــات املانحــة فــي حتقيــق النتائــج.
هــل قُوضــت تطلعــات احلصــول علــى حقــوق املــرأة
بســبب االعتمــاد املفــرط علــى وســائل مشــكوك
ـيا ملعاجلــة املســاواة
فيهــا ولكنهــا مقبولــة سياسـ ً
بــن اجلنســن ،مثــل تعميــم مراعــاة املنظــور
Contents online:www.rhm-elsevier.com
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كاف مــن اجلهــات
اجلنســاني؟ هــل كان هنــاك دعــم ٍ
املانحــة أو احلكومــات للعمــل اإلبداعــي لتغييــر
الثقافــة والقانــون العرفــي الضــار بالســيدات
والفتيــات ،مثــل «التحــرش بالنســاء»  6وحــق االبــن
األكبــر فــي احلصــول علــى كامــل اإلرث فــي قوانــن
امليــراث؟ 7يجــب تكريــس مزيــد مــن الدعــم ملنظمات
مثــل شــبكة النســاء فــي ظــل قوانــن املســلمني،
التــي يهــدف برنامجهــا إلــى «اســترداد املــرأة
وإعــادة تعريــف الثقافــة» تعزيــز قــدرة املــرأة علــى
التوثيــق ،والدعــم ،والتدخــل ملكافحــة اســتخدام
الثقافــة وســيلة إلنــكار حقــوق املــرأة .وهنــاك
أيضــا احتــاد نقــاط االلتقــاء فــي أمريــكا الوســطى
ً
وأمريــكا الالتينيــة الــذي متكــن مــن الــزج بالقضايــا
املتعلقــة بالصحــة واحلقــوق اجلنســية واإلجنابيــة
فــي املناقشــات العامــة مــن خــال اســتخدام
8
برامــج التلفزيــون وغيرهــا مــن وســائل اإلعــام.
هــذا باإلضافــة إلــى برامــج حقــوق اإلنســان ،مثــل
مركــز التقاضــي بجنــوب أفريقيــا الــذي يطعــن
علــى القوانــن العرفيــة املضــرة باملــرأة.
ويشــير فحــوى األطروحــة املقدمــة فــي هــذه الورقــة
البحثيــة إلــى أن السياســات والبرامــج احلكوميــة
املتجانســة التــي تعانــي مــن نقــص التمويــل ،والقائمة
علــى امل ِ َنــح ،لــن تضمــن وحدهــا حمايــة وتعزيــز
احلقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة
واالجتماعيــة علــى أســاس املســاواة بــن اجلنســن.
وحتلــل األطروحــة التمويــل والبرمجــة والتأثيــر املتعلــق
باملســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة فــي بلديــن هما:
جنــوب أفريقيــا وبنجالديــش 11-9 .وتوضــح دراســات
احلالــة أهميــة دعــم أنشــطة الدعــم والتدخــل التــي
تناقــش التفســيرات الذكوريــة للثقافــة ،وتغييــر
القوانــن واملمارســات الضــارة.
التنفيذ والتمويل الوطني لألطر الدولية الرئيسية
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني
تشــترك أكثــر مــن  %95مــن الــدول األعضــاء
74

فــي األمم املتحــدة  185 -دولــة – بوصفهــا أطرافًــا
فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو 5،12 .)1979 ،وحتــث
جلنــة االتفاقيــة ،فــي توصياتهــا العامــة ،األحــزاب
السياســية علــى توفيــر املــوارد املاليــة الالزمــة
للتغلــب علــى العقبــات التــي حتــول دون مشــاركة
15-13
املــرأة ومتثيلهــا بالكامــل.
وأكــد نهــج عمــل بكــن علــى أهميــة تعــدد
قطاعــات التمويــل الالزمــة لتحقيــق املســاواة بــن
اجلنســن ومتكــن املــرأة .وكان علــى احلكومــات أن
جتــري مراجعــة منهجيــة لكيفيــة اســتفادة املــرأة
مــن متويــل القطــاع العــام أو حرمانهــا منــه ،وأن
تضبــط امليزانيــات لضمــان املســاواة فــي احلصــول
علــى متويــل القطــاع العــام وحتقيــق التزاماتهــا
اجلنســانية .هــذا إلــى جانــب تخصيــص مــوارد
كافيــة لآلليــات الوطنيــة ،والقطــاع اخلــاص،
ومؤسســات اجملتمــع املدنــي التــي ميكــن أن تســهم
فــي تنفيــذ نهــج العمــل ومراقبتــه .وكان يتعــن
علــى الــدول املنخرطــة فــي مجــال التنميــة
الدوليــة إجــراء حتليــل نقــدي لبرامــج املســاعدة
1
التــي تقدمهــا ودمــج نهــج جنســاني بهــا.
فــي عــام  ،2000أكــدت اجلمعيــة العامــة لــأمم
املتحــدة علــى ضــرورة اســتمرار التعــاون املالــي
الدولــي لتحقيــق أهــداف بكــن 2.وقــد انعكــس
هــذا االلتــزام علــى الهــدف املعتمــد باســتخدام
 %0.7مــن النــاجت القومــي اإلجمالــي للبلــدان
املتقدمــة لتقــدمي املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية،
كمــا رددت أصــداء دعــوة بكــن لتأســيس بنيــان
جنســاني شــامل 1،2.وفــي عــام  ،2006كــررت جلنــة
األمم املتحــدة املعنيــة بوضــع املــرأة هــذه االلتزامات،
وشــجعت املزيــد مــن عمليــات امليزانيــة املراعيــة
للمنظــور اجلنســاني فــي جميــع القطاعــات،
وتوفيــر التمويــل الكافــي للتدابيــر املتعلقــة
4
باملــرأة.
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األهداف اإلمنائية لأللفية وحقوق املرأة
كان الغــرض مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة هــو
تفعيــل نهــج عمــل بكــن والتزامــات اجلمعيــة
العامــة لــأمم املتحــدة ،وكــذا دفــع وقيــاس التقــدم
احملــرز علــى الصعيــد الوطنــي 16.ويركــز الهــدف
الثالــث لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى املســاواة
بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة 17 ،وتقــاس في األســاس
وفــق مــا مت حتقيقــه فــي مجــال تعليــم البنــات
وعــدد الســيدات الالئــي تبــوَّأن املناصــب باالنتخــاب.
وقــد اختــص تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
باجملــاالت املترابطــة املعقــدة مثــل فيــروس نقــص
املناعــة البشــرية وصحــة األم والطفــل ،والتغاضــى
عــن توفيــر فــرص الوصــول إلــى اخلدمــات الصحــة
12،18،19
اجلنســية واإلجنابيــة للجميــع حــول العالــم.
فالتقــدم احملــرز ،أو االنتهــاكات املرتكبــة ،فــي مجــال
حقــوق اإلنســان ،أو فعاليــة إجــراءات احلوكمــة
20،21
واملســاءلة لضمــان التقــدم ال يتــم رصدهــا.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يتــم قيــاس عــدم املســاواة
علــى النحــو الكافــي؛ فتقيــس أهــداف ومؤشــرات
وفيــات األطفــال واألمهــات متوســطمعــدالت
االنخفــاض ،مــع عــدم تقســيمها إلــى أخمــاس،
التــي مــن شــأنها أن تكشــف الفشــل فــي حتســن
وضــع املــرأة فــي اخلمســن الرابــع واخلامــس فــي
أي ســياق 23 ،22.وعلــى الرغــم مــن احلشــد الــذي
كانــت تســتهدفه األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،
فإنهــا تتجاهــل التجربــة احلياتيــة للفئــات األكثــر
حرمانًــا ،ممــا ميثــل هزميــة لغرضهــا األساســي .وقــد
أدت البرمجــة املســتندة إلــى النتائــج ،التــي تــروج
لهــا اجلهــات املانحــة ،إلــى حتفيــز توفيــر اخلدمــات
الصحيــة لغيــر املهمشــن الذيــن يســهل الوصــول
24
إليهــم.
حقوق املرأة وفعالية املعونات
لقــد اتفقــت الــدول ال  192األعضــاء فــي األمم
املتحــدة 25 ،باإلضافــة إلــى  23منظمــة دوليــة،
علــى األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ودعمتهــا فــي

جزئيــا إلــى أن مطالــب
عــام  26 ،2000ويرجــع ذلــك
ً
املانحــن أصبحــت خــارج الســيطرة.
وقــد قــادت جلنــة املســاعدة اإلمنائيــة ملنظمــة
27
التعــاون والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي
حركــة لتعزيــز فعاليــة املعونــة فــي تســعينيات
القــرن العشــرين ،بغيــة تبســيط أنشــطة املانحــن
وضمــان فعاليــة املســاعدات مــن حيــث التكلفــة.
وقــد اعترفــت احلكومــات واجلهــات املانحــة املعنيــة
بتوافــق آراء مونتيــري ( )2002بأهميــة اتبــاع نهــج
شــامل لتمويــل التنميــة ،وشــددت علــى ضــرورة
تعزيــز اجلهــود الوطنيــة لبنــاء القــدرات مــن أجــل
28
توفيــر التمويــل املراعــي للمنظــور اجلنســاني.
وبــن عامــي  2002و ،2005ركــزت جلنــة املســاعدة
اإلمنائيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة فــي امليــدان
االقتصــادي جهودهــا علــى تأســيس جلنــة فعاليــة
املعونــة 26.وقــد كان اجملتمــع املدنــي مشــتركًا بقــوة
فــي هــذه العمليــة ،وخاصــة التــي ســبقت إعــان
باريــس ،بشــأن فعاليــة املعونــة .ومــع ذلــك ،مت
تقليــص دور اجملتمــع املدنــي فــي مكونــات تنفيــذ
اإلعــان  ،29كمــا اســتبعدت املنظمــات النســائية
مــن املفاوضــات.
وقــد أظهــر كل مــن إعــان باريــس ( ،)2005وبرنامــج
عمــل أكــرا ( ،)2008وشــراكة بوســان لتعــاون إمنائــي
فعــال ( ،)2011تطــورًا فــي نقاشــات املســاواة بــن
اجلنســن والتنميــة 8.وبفضــل دفــاع دعــاة حقــوق
املــرأة 30 ،أعلــن برنامــج عمــل أكــرا أن املســاواة
بــن اجلنســن هــي حجــر الزاويــة فــي التنميــة،
ووســعت شــراكة بوســان مــن نطاقهــا وأهميتهــا،
بينمــا كان إعــان باريــس غيــر مــدرك للمنظــور
اجلنســاني 31.وفــي العــام نفســه ،أضيــف مســح
اختيــاري لقيــاس املســاواة بــن اجلنســن ألنشــطة
الرقابــة والتقييــم فــي إعــان باريــس 32 .ومــع ذلــك،
يبقــى تأثيــر برنامــج عمــل أكــرا وشــركة بوســان
35-33
غيــر واضــح.
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وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن االلتزامــات
الدوليــة واإلقليميــة لتحقيــق املســاواة بــن
اجلنســن 36 ،فــإن دمــج املســاواة بــن اجلنســن فــي
العديــد مــن مجــاالت العمــل الرئيســية – مثــل
تعبئــة املــوارد احملليــة مــن أجــل التنميــة ،والتجــارة،
وتدفقــات رؤوس األمــوال اخلاصــة ،واملســاعدة
اإلمنائيــة الرســمية ،والديــون ،وســائر القضايــا
البنيويــة املرتبطــة بالنظــام املالــي الدولــي – ال
تلقائيــا 39-37 .وعــاوة علــى ذلــك ،ليــس هنــاك
تتــم
ً
إطــار زمنــي أو بروتوكــول رســمي ميكــن أن يُــدرج
فــي ســائر األهــداف اإلمنائيــة .وقــد كانــت قــدرة
منظمــات حقــوق املــرأة علــى رصــد تنفيــذ جميــع
هــذه االتفاقيــات محــدودة للغايــة بســبب عــدم
وجــود الدعــم املالــي والبيانــات العامــة املتاحــة،
وقضايــا التعريــف مبشــروعات املســاواة بــن
38
اجلنســن والهيــاكل اخلاصــة بالقطاعــات.
وفــي عــام  ،2008أسســت اجملموعــات النســائية
حملــة إلصــاح بنيــان املســاواة بــن اجلنســن،
تشــترك بهــا أكثــر مــن  300منظمــة ،للضغــط على
احلكومــات واألمانــة العامــة لــأمم املتحــدة ملعاجلــة
أوجــه القصــور .وفــي يوليو/متــوز  ،2010فــي اســتجابة
لتزايــد الطلــب علــى زيــادة التركيــز علــى إصــاح
هيــكل املســاواة بــن اجلنســن ،أنشــأ األمــن العــام
لــأمم املتحــدة هيئــة األمم املتحــدة للمســاواة بــن
اجلنســن ومتكــن املــرأة (هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة)،
برئاســة وكيــل األمــن العــام ،وحتتــوي علــى هيــكل
حوكمــة حكومــي متعــدد الطبقــات ،ممــا يســاعد
ظاهريًــا علــى إيجــاد فرصــة لزيــادة أنشــطة املســاواة
بــن اجلنســن فــي منظومــة األمم املتحــدة .ومــع ذلك،
تفتقــر هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة للتمويــل الــازم
لتنفيــذ مهمتهــا ،حيــث أن ميزانيتهــا ال تزيــد عــن
 235مليــون دوالر/ســنويًا مقارنًــة مبيزانيــة صنــدوق
األمم املتحــدة للســكان التــي تبلــغ  934مليــون دوالر
أمريكــي ،وميزانيــة برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي
8
التــي تبلــغ  4،8مليــار دوالر أمريكــي.
76

السياق اإلمنائي  /املالي لتنفيذ االلتزامات املتعلقة
باملساواة بني اجلنسني
كان التقــدم محــدودًا فــي توزيــع املــوارد لتحويــل
األهــداف الدوليــة الراميــة إلــى متكــن املــرأة
واقعــا
وحتقيــق املســاواة بــن اجلنســن وجعلــه ً
ملموســا 36،40،41 .ويرتبــط هــذا باالجتاهــات املاليــة
ً
الكبيــرة .وميثــل دور اجلهــات املانحــة وقضايــا
املســاءلة نقاطً ــا حاســمة فــي هــذا الصــدد.
وقــد شــكلت العديــد مــن الظواهــر نظــم بيئــة
التطويــر والتمويــل احلاليــة .وكان ألزمــة النفــط
دائــم علــى تقــدمي
التــي حدثــت عــام  1979تأثيــر ٌ
ٌ
اخلدمــات الصحيــة واخلدمــات العامــة مــع الزيــادة
الكبيــرة فــي أســعار النفــط خــال األزمــة،
وارتفــاع كلفــة احلصــول علــى القــروض 42 .وفــي
وقــت الحــق ،رفــع صنــدوق النقــد الدولــي أســعار
الفائــدة؛ ممــا أدى إلــى ظهــور أزمــة التضخــم التــي
تركــت البلــدان الفقيــرة مثقلــة بالديــون .وقــد
يســر صنــدوق النقــد الدولــي احلصــول علــى قــروض
مشــروطة ببعــض التعديــات الهيكليــة للحــد
مــن عجــز املوازنــة العامــة للــدول 43 .وقــد حــدت
القــروض ذات الفائــدة املرتفعــة مــن كميــة األمــوال
املتاحــة ،ومت تخفيــض األجــور للحــد مــن التضخــم.
واجتــذب تخفيــض قيمــة العملــة االســتثمارات
الدوليــة اخلاصــة  44فــي القطاعــات التــي كانــت
تقــع ضمــن القطاعــات العامــة فــي الســابق ،مثــل
الصحــة والتعليــم والنقــل 47-45 .ونتيجــة لذلــك،
قلــت أجــور املوظفــن املدنيــن وانخفــض عــدد
العاملــن فــي القطــاع العــام ،وكــذا االســتثمار
الكلــي فــي خدمــات القطــاع العــام  -مــن البنيــة
التحتيــة إلــى الصحــة والتعليــم.
ظلــت مــوارد القطــاع اخلــاص لفتــرة طويلــة
مســؤولة عــن حصــة كبيــرة مــن تدفقــات األمــوال
دائمــا تزيــد
إلــى البلــدان الناميــة والتــي كانــت ً
عــن املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية املقدمــة مــن
الــدول املانحــة ،كمــا أنهــا زادت زيــادة ملحوظــة
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فــي الســنوات األخيــرة 48.وخــال ثمانينيــات
وتســعينيات القــرن العشــرين ،كانــت هنــاك جتــارب
واســعة النطــاق للشــراكة بــن القطاعــن العــام
واخلــاص ،واجتهــت العديــد مــن احلكومــات إلــى
خصخصــة اخلدمــات الصحيــة ،ممــا أدى إلــى حتويــل
احلكومــة إلــى منظــم للخدمــات بــدال ً مــن كونهــا
مقــدم للخدمــات .وفــي أغلــب األحيــان ،كانــت
هــذه التغييــرات فــي آليــات التمويــل ،وتغيــر تــوازن
حصــص عائــدات الضرائــب ،والتأمــن االجتماعــي أو
اخلــاص ،ورســوم املســتخدم ،واملســاعدات اخلارجيــة،
ممــا تــرك أثــرًا غيــر متكافــئ علــى املــرأة 37،49،50 .وفــي
أكثــر مــن  %60مــن البلــدان ذات الدخــل املنخفــض،
ارتفعــت التكاليــف النثريــة لإلنفــاق علــى الصحــة
إلــى  %40مــن إجمالــي اإلنفــاق علــى الصحــة.
وهنــاك أدلــة علــى أن املصروفــات النثريــة لعمليــات
الــوالدة ،علــى ســبيل املثــال ،غال ًبــا مــا يكــون
كارثيــا بالنســبة للمــرأة 51 .وقــد كانــت هنــاك
ً
كذلــك تغييــرات فــي آليــات التنظيــم ،تشــمل
الالمركزيــة ،والنهــج القطاعيــة ،واإلصالحــات
فــي مجــال اخلدمــات اللوجســتية ونظــم اإلمــداد
املتعلقــة باخلصخصــة ،والتغيــرات فــي آليــات
44،43
إنفــاق املعونــة.
علــى مــدى العقــود املاضيــة ،ازدهــرت الشــراكات
بــن القطاعــن العــام واخلــاص .وقــد قدمــت
منصــة الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص
ورقــة مســاومة لصناعــة الصيدلــة لتنفيــذ
جوانــب اتفاقيــة حقــوق امللكيــة الفكريــة املتصلة
بالتجــارة لزمــن أطــول لبــراءات االختــراع احلصريــة
وحظــر الترخيــص اإلجبــاري لألدويــة األساســية
مــن قبــل احلكومــات علــى أســاس اخلدمــات
الصحيــة العامــة 52.وكانــت الشــراكات بــن
وكاالت األمم املتحــدة ،واملؤسســات املاليــة الدوليــة،
وقطــاع الشــركات يعنــي اســتثمارات أكبــر ،غال ًبــا
مــا تكــون رأســية ،مصحوبــة باالفتقــار إلــى
الشــفافية وعــدم الرغبــة فــي تنــاول القضايــا

احلقوقيــة .إن الضعــف النســبي الــذي تعانــي منــه
وزارات الصحــة والنــوع اإلجتماعــي مقارنــة بــوزارات
املاليــة التــي تتفــاوض فــي القــروض وتخصــص
امليزانيــات الوطنيــة يزيــد مــن ارتبــاك حتقيــق
53
املســاواة بــن اجلنســن.
وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن عواقــب التوزيــع والعواقــب
اإلجتماعيــة لتحريــر الســوق والسياســات
االقتصاديــة األخــرى ،مبــا فــي ذلــك التجــارة
واالســتثمار األجنبــي ،تفتقــر إلــى منظــور املســاواة
بــن اجلنســن .وهنــاك عــدم اتســاق بني السياســات
االقتصاديــة التــي تؤكــد انخفــاض معــدالت
التضخــم وانتقــال رأس املال مــن ناحيــة ،وااللتزامات
االجتماعيــة باحلــد مــن الفقــر ،واالســتدامة البيئية،
واملســاواة بــن اجلنســن مــن ناحيــة أخــرى .وفــي
بعــض البلــدان والســياقات ،اســتطاعت بعــض
مبــادرات امليزانيــة املراعيــة للمنظــور اجلنســاني أن
تســد الفجــوة بــن االقتصــاد الكلــي وتخصيــص
املــوارد 54 .إال أن النتائــج تختلــف ويظــل التقييــم
حتديًــا .وميكــن للجهــود املســتمرة أن تســتفيد
مــن التحليــل اجلنســاني خــال دورة امليزانيــة التــي
تضــع اإليــرادات والنفقــات فــي االعتبــار ،وتشــمل
مجموعــة واســعة مــن اجلهــات الفاعلة مثــل :وزارة
املاليــة والــوزارات القطاعيــة ،واآلليــات الوطنيــة
للنهــوض باملــرأة ،ومكاتــب اإلحصــاء والتخطيــط،
والبرملانيــون ،ووســائل اإلعــام ،واملنظمــات الدوليــة،
47
واجملتمــع املدنــي ،واملانحــون.
وال يحظــى تأثيــر القطــاع اخلــاص علــى ممارســات
التنميــة إال بقــدر ضئيــل مــن التدقيــق .وبوجــه
عــام ،ال توجــد تدابيــر للمســاءلة تنطبــق علــى
تنفيــذ مثــل هــذه الشــراكات ومراعاتهــا حلقــوق
42
اإلنســان.
خــال العقــد املاضــي ،واصلــت جهــود متويــل
التنميــة تغيرهــا بســبب تغيــر الظــروف
االقتصاديــة ،واجتاهــات التنميــة ،وتنــوع اجلهــات
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املانحــة الناشــئة .كمــا لعبــت االقتصــادات
رئيســا فــي
الناشــئة وخاصــة دول البريكــس دورًا ً
احملادثــات :االقتصاديــة ،والسياســية ،والتنمويــة.
لقــد أطاحــت األزمــات املاليــة ،مثــل أزمــة عــام
 ،2008باالقتصــادات فــي شــمال الكــرة األرضيــة
وجنوبهــا .ومــع تضــاؤل مســتويات الدخــل القومــي
اإلجمالــي ،انكمشــت املســاعدات اإلمنائيــة
8
الرســمية.
«يــرى البعــض أن التركيــز غيــر املناســب علــى
تعميــم مراعــاة املنظــور اجلنســاني قــد أدى إلــى
انخفــاض كبيــر فــي املــوارد اخملصصــة لتمكــن
املــرأة والقضــاء علــى التمييــز بــن اجلنســن ،مــع
وجــود بعــض االســتثناءات فــي بعــض القطاعــات
55
املنفــردة مثــل قطــاع التعليــم».
ومنــذ بــدء العمــل بتعميــم مراعــاة املنظــور
اجلنســاني فــي نهــج عمــل بكــن ،ثبــت أنــه قــد
يكــون أداة مربكــة مــن الناحيــة التقنيــة 38.وقــد
وجــدت جلنــة املســاعدة اإلمنائيــة ملنظمــة التعــاون
والتنميــة فــي امليــدان االقتصــادي أن  %74مــن
املســاعدات التــي حتمــل عالمــة املســاواة بــن
رئيســا أو كبيــرًا فــي
اجلنســن بوصفهــا هدفًــا ً
 2011-2010خصصــت جلهــود تعميــم مراعــاة
املنظــور اجلنســاني 8.فــي كثيــر مــن األحيــان،
«تتبخــر» السياســات التــي تعالــج املســاواة
بــن اجلنســن فــي عمليــات التمويــل ومراحــل
56
التنفيــذ.
وعلــى الرغــم مــن الدعــم اللفظــي لتمكــن
الســيدات والفتيــات ،واالعتــراف بأهميــة دور املــرأة
فــي التنميــة االقتصاديــة والتقــدم االجتماعــي ،مــا
يــزال العمــل فــي مجــال حقــوق املــرأة يعانــي مــن
نقــص صــارخ فــي التمويــل .فــي عــام  ،2011أجــرت
ـحا ألكثــر
جمعيــة حقــوق املــرأة فــي التنميــة مسـ ً
مــن  1000منظمــة للمــرأة ،ووجــدت مــن خاللهــا أن
 %7منهــا فقــط كانــت متتلــك ميزانيــة لعــام 2010
78

تزيــد عــن  500،000دوالر أمريكــي ،بينمــا لــم حتصــل
 %48منهــا علــى متويــل أساســي ،ولــم تتلقــى %52
8
منهــا متوي ـا ً لعــدة ســنوات.
ومــع ظهــور القطــاع اخلــاص بوصفــه الع ًبــا جديـ ًدا،
وصاحــب أكبــر أثــر فــي التنميــة ،وتزايــد الشــراكات
بــن القطاعــن العــام واخلــاص فــي املنظمــات
الدوليــة غيــر احلكوميــة ،ووكاالت التنميــة الثنائيــة،
والشــركات ،يــرى البعــض أن االجتــاه «إلضفــاء
الصبغــة التجاريــة» علــى التنميــة يحــول اخلطــاب
مــن املســاعدات إلــى االســتثمار .وتشــير منظمــات
حقــوق املــرأة إلــى حتويــل مجتمــع التمويــل إلــى
شــركات واعتمــاد منــاذج إدارة الشــركات .وهنــاك
تركيــز علــى التمويــل واملراقبــة القائمــة علــى
النتائــج ،ونظــم التقييــم ،وزيــادة التركيــز علــى
8
احللــول الضيقــة.
وتشــير جمعيــة حقــوق املــرأة فــي التنميــة فــي
تقريرهــا «ري األوراق وتعطيــش اجلــذور :وضــع
التمويــل فــي تنظيــم مجــال حقــوق املــرأة
واملســاواة بــن اجلنســن»:
«إن عمليــة تنظيــم حقــوق املــرأة مســتمرة
ومهمــة  ...فهــي تســاعد علــى حتليــل األســباب
اجلذريــة لضعــف مكانــة املــرأة ،وبنــاء قوتهــا
اجلماعيــة ،واالســتراتيجيات اجلماعيــة مــن أجــل
التغييــر ،ودعــم املــرأة فــي حتــدي األعــراف الثقافيــة
واالجتماعيــة التــي تبــرر تبعيتهــا  ...إن العناصــر
األساســية لصــراع دائــم طويــل األمــد لتحويــل
املؤسســات والهيــاكل  ...تعتبــر بطيئــة جــ ًدا
وصعبــة القيــاس  ...كمــا أنهــا حتصــل علــى دعــم
ضئيــل ،أو ال حتصــل علــى أي دعــم علــى اإلطــاق
إال مــن حفنــة مــن املانحــن مــن أصحــاب اخلبــرة
8
الذيــن ميلكــون الرؤيــة الثاقبــة».
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،ال يخلــو مشــهد التمويــل
مــن االبتــكار .ففــي عــام  ،2008أسســت وزارة
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التعــاون اإلمنائــي بهولنــدا صنــدوق األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة  3الــذي خصــص  82مليــون يــورو
لصالــح  45مشــروعًا مــن مشــروعات املســاواة بــن
اجلنســن لفتــرة تزيــد علــى أربــع ســنوات 42.ومــع
التركيــز علــى املشــاركة السياســية ،ومنــع العنــف
ضــد املــرأة ،والتمكــن االقتصــادي ،حقــق متويــل
هــذا الصنــدوق ملنظمــات حقــوق املــرأة علــى مــدى
حقيقيــا .وتشــير األبحــاث التــي
ســنوات تغييــرًا
ً
أجريــت عبــر  70بل ـ ًدا إلــى أن «التعبئــة املســتقلة
ملناصــري املــرأة فــي الســياقات احملليــة والعابــرة
للحــدود ،وليســت األحــزاب اليســارية ،أو وجــود املرأة
فــي احلكومــة ،أو الثــروة الوطنيــة ،هــي العامــل
8
احلاســم لتحقيــق تغييــر السياســات».
إطار التنمية ملا بعد 2015
يثيــر التقريــر األخيــر الصادر عــن فريق الشــخصيات
البــارزة رفيــع املســتوى املعنــي ،بخطــة التنميــة ملــا
بعــد عــام  2015تســاؤالت معقــدة حــول مســتقبل
حقــوق املــرأة 57.واســتجابة لطلــب األمــن العــام
لــأمم املتحــدة بتقــدمي التوصيــات ،دُعــي فريــق ٌ
شــخصا إلــى وضــع جــدول واحــد
مكــون مــن 27
ً
ألعمــال التنميــة املســتدامة ،بــه عــدد محــدود مــن
األهــداف ذات األولويــة القصــوى مدعومــة مبؤشــرات
53
قابلــة للقيــاس مــن  2015حتــى .2030
ويتوقــع التقريــر ظهــور إطــار جديــد يطمح الــى دمج
اآلمــال التــي طــال انتظارهــا لتحقيــق االســتدامة
البيئيــة والسياســية واملاليــة مــع القضــاء علــى
الفقــر حــول العالــم 58.ويؤكــد الفريــق أن املســاواة
بــن اجلنســن يجــب أن تكــون «مدمجــة خــال جميع
األهــداف ،ســواء مــن خــال وضــع أهــداف محــددة أو
عــن طريــق التأكــد مــن أن األهــداف تقــاس منفصلــة
بالنســبة للرجــال والســيدات ،والفتيــات والفتيــان،
53
حيثمــا كان ذلــك مناس ـ ًبا».
إال أن هــذا املســتوى مــن الغمــوض لــم يكــن أب ـ ًدا
خبــرًا ســارًا .فاألهــداف املوصــى بهــا هــي :منــع

جميــع أشــكال العنــف اجلنســاني والقضــاء
عليهــا؛ والقضــاء علــى زواج األطفــال؛ وضمــان
حقــوق متســاوية للمــرأة فــي امللكيــة وامليــراث،
والتوقيــع علــى العقــود ،وتســجيل األعمــال،
وفتــح حســاب مصرفــي؛ والقضــاء علــى التمييــز
ضــد املــرأة فــي احليــاة السياســية واالقتصاديــة
والعامــة؛ وضمــان الصحــة واحلقــوق اجلنســية
53
واإلجنابيــة حــول العالــم.
وفــي حــن أنــه ينبغــي اإلشــادة بالتقريــر إلدراجــه
القضايــا احلاســمة التــي جتاهلتهــا األهــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة ،مثــل العنــف اجلنســاني ،إال أنــه
يقــدم مــرة أخــرى قائمــة مجــزأة وغيــر مكتملــة.
ويشــير التاريــخ إلــى أنــه مــا لــم يتــم تضمــن
مبــادئ حقــوق اإلنســان العامليــة ،وعــدم التمييــز،
واملشــاركة ،واملســاءلة بوضــوح فــي االســتراتيجية،
لــن يتحســن أي مــن التمييــز بــن اجلنســن أو
التدهــور البيئــي أو الفقــر 59.فقــد ال تقــدم هــذه
األهــداف الضيقــة ســوى القليــل لتصحيــح
وضــع التمييــز بــن اجلنســن 35.وعــاوة علــى ذلــك،
يعتمــد التقريــر اعتمــادًا كبيــرًا علــى الشــراكات
بــن القطاعــن العــام واخلــاص بــن وكاالت األمم
املتحــدة ،والشــركات ،واجلهــات املانحــة الثنائيــة
ـما فــي
واملتعــددة األطــراف باعتبارهــا عنصــرًا حاسـ ً
هــذا النظــام اجلديــد ،دون ذكــر القيــود احملتملــة أو
60
فحصهــا.
دراسات حالة
تعتمــد ديناميكيــة عــدم املســاواة بــن اجلنســن
ومظاهرهــا والتقائهــا مبجموعــة مــن هيــاكل
الســلطة علــى الســياق بشــكل كبيــر ،ولكــن مــن
خــال دراســات احلالــة املقدمــة فيمــا يلــي ميكننــا
اخلــروج ببعــض األمنــاط.
بنجالديش
بينمــا جنحــت بنجالديــش فــي حتســن حيــاة
الســيدات والفتيــات ،مــا زالــت التدخــات التــي
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تركــز علــى الوصــول إلــى العدالــة تفتقــر إلــى
الدعــم الكافــي ،وال ســيما فــي مجــال القانــون
العرفــي والتحــوالت الثقافيــة .وكثيــرًا مــا
يستشــهد ببنجالديــش كونهــا حققــت جنا ًحــا
كبيــرًا فــي حتســن حيــاة املــرأة ،إال أن قيــاس مصــادر
املكاســب فــي مجــال املســاواة بــن اجلنســن
والتمكــن مــا يــزال أمــرًا معقـ ًدا .وقــد أطلــق البنــك
الدولــي علــى بنجالديــش «املثــال املشــرق اجلديــد
فــي جنــوب آســيا ،التــي حتولــت مــن بلــد فقيــر
إلــى بلــد يحقــق مكاســب مثيــرة لإلعجــاب فــي
املســاواة بــن اجلنســن 9 »،ويالحــظ البنــك الدولــي
أن البــاد قــد خفضــت معــدل اخلصوبــة الكلــي إلــى
النصــف فــي الفتــرة مــا بــن  1971و .2004وتتجــاوز
معــدالت حضــور الفتيــات فــي املدرســة الثانويــة
معــدالت األوالد فــي أنحــاء عديــدة مــن البــاد ،كمــا
أن الفجــوة بــن اجلنســن فــي معــدالت وفيــات
األطفــال قــد انتهــت 9.وأشــار البنــك الدولــي إلــى أن
ثــورة القــروض متناهيــة الصغــر قــد ســاهمت فــي
حتقيــق املســاواة للمــرأة مــن خــال تســهيل تنظيم
املــرأة وزيــادة حصولهــا علــى املكاســب احملتملــة ،إال
أنــه مــا تــزال هنــاك انتقــادات واســعة  63-61حتــى اآلن
للقــروض متناهيــة الصغــر والديــون اخلانقــة التــي
9
ميكــن أن تنتــج عنهــا.
لقــد صدقــت حكومــة بنجالديــش علــى االتفاقــات
الدوليــة بشــأن حقــوق املــرأة ووضعــت مختلــف
التدابيــر التشــريعية بهــدف حمايــة املــرأة مــن
التمييــز ومــا يترتــب عليــه مــن أضــرار .كمــا وقعت
بنجالديــش علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 5،واتفاقيــة حقــوق
الطفــل 64،ونهــج عمــل بكــن 1،ووقعــت مؤخــرًا
علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
وغيرهــا مــن االتفاقيــات .وتشــمل تشــريعات
حمايــة املــرأة وحظــر التمييــز قانــون منــع العنــف
املنزلــي وحمايــة الضحايــا ،وقانــون الرقابــة علــى
األحمــاض فــي بنجالديــش ،وقانــون حظــر املهــر،
67-65
وقانــون مكافحــة جرائــم األحمــاض.
80

وعلــى الرغــم مــن هــذه االلتزامــات ،فــإن ممارســات
عــدم املســاواة والتمييــز بــن اجلنســن مازالــت
منتشــرة علــى نطاق واســع .وتالحــظ جلنــة اتفاقية
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد
املــرأة أن القوانــن واألحــكام التمييزيــة ،ال ســيما
تلــك املتعلقــة بالــزواج ،والوصايــة ،واجلنســية مــا
تــزال قائمــة 68.ففــي حــن أن دســتور بنجالديــش
يضمــن املســاواة فــي التمتــع باحلقــوق بــن الرجــال
والســيدات فــي النطــاق العــام مبوجــب القانــون،
ال متتــد هــذه احلمايــة إلــى النطــاق اخلــاص .وعلــى
الرغــم مــن انضمــام بنجالديــش إلــى اتفاقيــة
ســيداو ،ســحبت بنجالديــش حتفظهــا علــى البنــد
 2فقــط فــي عــام  69 .2011وتلــزم املــادة  2احلكومــات
بضمــان أن يكــون للمــرأة نفــس احلقــوق التــي
يتمتــع بهــا الرجــل فــي جميــع مجــاالت احليــاة،
والقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة فــي إطــار
5
عالقــات الــزواج واألســرة.
إن عــدم املســاواة بــن اجلنســن لهــا آثــار
بعيــدة املــدى فــي بنجالديــش ،وُثقــت مــن خــال
جنســانيا ،ومؤشــرات التنميــة،
بيانــات مصنفــة
ً
70
ومســتويات العنــف اجلنســاني .ال حتصــل املــرأة
علــى التمثيــل املناســب فــي أي مجــال مــن
مجــاالت احليــاة العامــة ،حتــى فــي القطاعــات
تقدمــا ،مبــا فــي ذلــك قطاعــات:
التــي شــهدت
ً
التعليــم ،والصحــة ،والعمــل ،ممــا يُعــرض التقــدم
احملــرز فــي حتقيــق كل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
للخطــر 71.وفــي حــن أن املســاواة بــن اجلنســن
قــد حتققــت فــي االلتحــاق باملــدارس الثانويــة ،إال
أن نســبة التحــاق األطفــال مــن الذكــور باملــدارس
االبتدائيــة تزيــد عــن نســبة اإلنــاث ،وكــذا نســبة
التحــاق الذكــور باجلامعــات .باإلضافــة إلــى ذلــك،
فــإن التبايــن فــي معــدل اإلملــام بالقــراءة والكتابــة
بــن األطفــال الذكــور واإلنــاث يثيــر القلــق 72.وتظهر
بيانــات التوظيــف تباينًــا كبيــرًا بــن اجلنســن :فــي
عــام  ،2007مت توظيــف  %68.3مــن الرجــال مقابــل
 %22.9فقــط مــن النســاء 65.كمــا أن النســاء
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املنتميــات إلــى طبقــة الداليــت (املقهــورات) يعانــن
73
مــن احلرمــان بشــكل خــاص فــي جميــع اجملــاالت.
ويكفــل الدســتور مشــاركة املــرأة فــي اإلطــار
السياســي ،ويحتفــظ التعديــل رقــم  14ب45
مقع ـ ًدا للمــرأة 74،إال أن مشــاركة املــرأة فــي اجملــال
السياســي مــا تــزال منخفضــة .وحتتــل املــرأة أقــل
مــن  %10مــن املناصــب القياديــة فــي القطــاع
العــام ،وقــد توصلــت تقاريــر اللجنــة  53لــأمم
املتحــدة املعنيــة بوضــع املــرأة ( )2009إلــى أن
االنكمــاش االقتصــادي خفــض فــرص املــرأة فــي أن
75
تتقلــد املناصــب القياديــة.

عــام  ،1978أنشــأت احلكومــة وزارة شــؤون املــرأة ،أول
خطــة مــن عــدة خطــط عمــل خمســية للنهــوض
باملــرأة .حتتفــظ الــوزارة بنســب أعلــى مــن مقاعــد
البرملــان ووظائــف القطــاع العــام للمــرأة ،كمــا
دمجــت قضايــا املــرأة فــي التخطيــط اإلمنائــي.
إال أن اخلطــة منيــت بالفشــل ،ويُعــزى ذلــك إلــى
محدوديــة فــرص حصــول املــرأة علــى املــوارد املاديــة
76
وغيــر املاديــة.
وفــي عــام  ،1985ركــزت اخلطــة اخلمســية علــى
التوزيــع غيــر العــادل للمــوارد ،واحلــد مــن عــدم
املســاواة بــن اجلنســن فــي مختلــف أنحــاء
اجملتمــع ،والتخفيــف مــن حــدة الفقــر للفئــات
األكثــر ضعفً ــا مــن الســيدات .وفــي عــام ،1990
قدمــت اخلطــة اخلمســية الرابعــة تعميــم مراعــاة
املنظــور اجلنســاني ،مــع التركيــز علــى الفــروق بــن
اجلنســن فــي جميــع التدخــات اإلمنائيــة ،باإلضافــة
إلــى اســتمرار التركيــز علــى الســيدات الفقيــرات.
إال أن اآلليــات املؤسســية غيــر املناســبة لتنســيق
االندمــاج الكامــل للمــرأة فــي برامــج التنميــة،
بســبب النقــص الكبيــر فــي التمويــل ،أحبطــت
9
تعميــم مراعــاة املنظــور اجلنســاني.

ومــن املمكــن أن تُعــزى العديــد مــن مكاســب
حقــوق املــرأة إلــى نشــاط املــرأة ،رجوعً ــا إلــى
احلركــة القوميــة املناهضــة لالســتعمار ضــد
بريطانيــا وباكســتان 49.وهنــاك قــوى أخــرى
تعمــل فــي اخللفيــة ،فاالنخفــاض الشــديد فــي
اخلصوبــة فــي بنجالديــش ،علــى ســبيل املثــال،
نتــج عــن االلتــزام بتمكــن املــرأة ،باإلضافــة
إلــى االســتجابة وفــق نظريــة مالتــوس لزيــادة
التضخــم الســكاني فــي ســبعينيات القــرن
العشــرين ،ومــا تنطــوي عليــه مــن انتهــاكات
صارخــة حلقــوق اإلنســان 9.واليــوم ،تواجــه
منظمــات حقــوق املــرأة مجموعــة مــن قضايــا
التمكــن السياســي ،واملســاواة االقتصاديــة،
واإلصالحــات القانونيــة للقوانــن العرفيــة،
والقوانــن املتحيــزة ألحــد اجلنســن ،والعنــف
اجلنســاني ،واحلقــوق اإلجنابيــة .وتعــود املكاســب
احملققــة فــي مجــال املســاواة بــن اجلنســن إلــى
مجموعــة معقــدة مــن العوامــل املتداخلــة ،مبــا
فــي ذلــك إشــراك اجملتمــع املدنــي ،والقيــادات
النســائية ،والتغييــرات التشــريعية.

وفــي عــام  ،1994أعيــد تنظيــم وزارة شــؤون املــرأة
لتصبــح وزارة شــؤون املــرأة والطفــل ،ممــا يخفف من
اســتعراضا
املــوارد اخملصصــة للمــرأة .وقــد أجــرت
ً
لبرامــج التنميــة فــي بنجالديــش فــي عــام 1995
وســاعدت علــى أن تســير أنشــطة البــاد بالتــوازي
مــع األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة .وقــد ســاهم
اســتعراض الــوزارة لبرامــج املــرأة والطفــل فــي
سياســات قضايــا املــرأة ،وتعميــم مراعــاة املنظــور
اجلنســاني فــي اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر،
77
واخلطــط اخلمســية التاليــة.

اآللية اجلنسانية الوطنية
أسســت بنجالديــش شــبكة واســعة مــن اآلليــات
الوطنيــة لتحقيــق املســاواة بــن اجلنســن .ففــي

وتقــع وزارة املــرأة والطفــل فــي مركــز تنســيق
القضايــا اجلنســانية فــي حكومــة بنجالديــش ،إال
أنهــا ترفــع تقاريرهــا إلــى اجمللــس الوطنــي لتنميــة
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املــرأة برئاســة رئيــس الــوزراء 9.كانــت الوكالــة
املنفــذة خلطــة العمــل الوطنيــة للنهــوض باملــرأة
واللجنــة البرملانيــة دائمــة التعامــل مــع جهــات
االتصــال التــي مت حتديدهــا فــي جميــع الــوزارات،
والتــي كانــت تعمــل بدورهــا مــع وزارة املــرأة
والطفــل .وحتــت مظلــة الــوزارة ،كانــت إدارة شــؤون
املــرأة تتولــى اإلشــراف علــى إدارة املنطقــة لشــؤون
املــرأة ،التــي تضــم جلنــة تنســيق تنميــة املــرأة فــي
كل منطقــة .وتعمــل املنظمــات غيــر احلكوميــة
واألفــراد واملكاتــب احملليــة ،واحتــاد باريشــاد (وحــدات
احلكومــة احملليــة) علــى أرض الواقــع.
وتعمــل وزارة املــرأة والطفــل مــن خــال وكالتــن
تنفيذيتــن رئيســتني لتنفيــذ البرامــج الراميــة إلــى
تعزيــز متكــن املــرأة واحلــد والتخفيــف مــن حــدة
الفقــر 78 .ويشــمل هــذا برامــج القــروض متناهيــة
الصغــر؛ ومراكــز الرعايــة النهاريــة ومراكــز دعــم
املــرأة؛ ومراكــز آمنة للســيدات واملراهقــات واألطفال
79
أثنــاء احملاكمــات؛ ومراكــز بيانــات التوظيــف.
وتضطلــع وزارة اإلعــام مبســؤولية تقــدمي برامــج
التوعيــة .وهنــاك قانــون منفصــل ومجموعــة مــن
الــوكاالت املعنيــة مبعاجلــة االجتــار بالبشــر والعنــف
ضــد املــرأة.
القانون العرفي والديني
فــي بنجالديــش ،يعــزز نظــام القرابــة األبــوي
اجتماعيــا
الذكــوري اعتمــاد املــرأة علــى الرجــل
ً
67
واقتصاديًــا ،ويضعهــا فــي مكانــة أدنــى .وفــي
تقريــر عــام  ،2009أرجــع املنتــدى الــدوري العاملــي
ـ الــذي يتألــف مــن  17منظمــة مــن منظمــات
حقــوق اإلنســان ـ أســباب اســتمرار التمييــز بــن
اجلنســن فــي بنجالديــش إلــى «ســيادة قوانــن
األحــوال الشــخصية املســتندة إلــى أســاس دينــي
فيمــا يتعلــق بامليــراث ،والــزواج ،والطــاق ،والنفقــة،
وحضانــة األطفــال ،والتبنــي ،التــي تتحيــز ضــد
املــرأة فيمــا يتعلــق باحلقــوق داخــل األســرة»،
باإلضافــة إلــى عــدم القــدرة علــى احلصــول علــى
82

التعليــم ،والتوظيــف ،واملــوارد ،واخلدمــات ،خاصــة
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ،والرؤيــة احملــدودة فــي
األماكــن العامــة ،والعنــف فــي األماكــن العامــة
80
واخلاصــة.
يكشــف العنــف اجلنســاني عــن معاييــر اجتماعيــة
وثقافيــة راســخة وخطيــرة تتعلــق باجلنــس فــي
بنجالديــش؛ فالعنــف يُعــد ســمة هامــة مــن
التجربــة احلياتيــة اليوميــة للعديــد مــن الســيدات
فــي بنجالديــش ،وتتعــرض  %53مــن الســيدات فــي
املناطــق احلضريــة و %62مــن الســيدات فــي املناطــق
الريفيــة لتجربــة العنــف اجلســدي أو اجلنســي أثنــاء
حياتهــن 81.ويتســبب العنــف اجلنســاني فــي %14
مــن وفيــات األمهــات 82.وبالرغــم مــن أن بنجالديــش
متتلــك خطــة متعــددة القطاعــات ملكافحــة العنف
اجلنســاني ،فــإن ســوء التنفيــذ وتزايــد العنــف فــي
املؤسســات التعليميــة وخارجهــا يعنــي أن اآلبــاء
83
يفضلــون اإلبقــاء علــى بناتهــم فــي املنــزل.
إن «التحــرش بالنســاء» هــو شــكل مــن أشــكال
التحــرش اجلنســي اللفظــي واجلســدي يأتــي بــه
الفتيــان والرجــال ،ويخيــف الفتيــات والســيدات
فــي األماكــن العامــة .إن هــذه الظاهــرة هــي «آليــة
تطبيــع للعنــف ضــد املــرأة وهــي آليــة مزعجــة
يجــب التصــدي لهــا والقضــاء عليهــا 6 ».وميكــن
أن يتــراوح التحــرش مــن األلفــاظ البذيئــة ،للمــس
بطريقــة شــائنة فــي األماكــن العامــة .وقــد أقــدم
عــدد مــن الســيدات والفتيــات علــى االنتحــار فــي
6
عــام  2010هربًــا مــن التحــرش اجلنســي املســتمر.
ويأخــذ العنــف اجلنســاني كذلــك شــكال مــن
أشــكال العقوبــات غيــر املشــروعة التــي تفرضهــا
محاكــم غيــر رســمية فــي شــكل فتــاوى ،علــى
الرغــم مــن حكــم احملكمــة العليــا عــام 2009
الــذي أعلــن أن هــذه العقوبــات املفروضــة علــى
املــرأة خــارج نطــاق العمليــة القضائيــة الرســمية
غيــر قانونيــة 83.وعلــى الرغــم مــن القيــام بالكثيــر
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ملعاجلــة الــزواج القســري فــي الســنوات األخيــرة ،إال
أن هــذه العــادة مســتمرة .متثــل بنجالديــش أعلــى
نســبة مــن اإلنــاث املتزوجــات فــي ســن ال  18فــي
جنــوب آســيا ،وحتتــل املرتبــة الرابعــة علــى مســتوى
العالــم 85 ،84 .ويــؤدي احلمــل املبكــر إلــى تفاقــم
تهميــش الفقــراء واحلاصلــن علــى قــدر ضئيــل مــن
76،86
التعليــم.
وهنــاك معوقــات حتــد مــن قــدرة املــرأة علــى
الوصــول إلــى العدالــة وفقً ــا للقانــون ،حيــث
تتنافــس نظــم الوســاطة القرويــة غيــر الرســمية
مــع نظــام العدالــة .وفــي كثيــر مــن األحيــان ،يقــوم
علــى تشــغيل أنظمــة الوســاطة مــن ال يحيطــون
علمــا باملبــادئ واإلجــراءات القانونيــة القائمــة ،األمر
ً
الــذي يــؤدي بهــم إلــى انتهــاج التمييــز ضــد املــرأة.
ـي حلقــوق املــرأة،
وغال ًبــا مــا يكــون هنــاك نهـ ٌ
ـج عدائـ ٌ
يحــرم املــرأة مــن حــق الوكالــة فــي اتخــاذ القــرارات
املهمــة 73 .ويعــوق ضعــف تنفيــذ القوانــن :العنــف
املنزلــي ،والفســاد داخــل منظومــة العدالــة،
واإلجــراءات القانونيــة التــي تســتغرق وق َتــا طوي ـاَ،
ونــدرة التمثيــل القانونــي ،كل ذلــك مــن قــدرة املــرأة
73
علــى احلصــول علــى العدالــة.
التمويل
تطــورت اجتاهــات التمويــل ملعاجلــة قضايــا املســاواة
بــن اجلنســن علــى مــدى الســنوات األربعــن
املاضيــة .وقــد حفــز اســتقالل اجلهــات املانحــة
لتمويــل املشــروعات اجلنســانية وتوافرهــا فــي
ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العشــرين حكومــة
بنجالديــش علــى وضــع جــدول أعمــال للقضايــا
اجلنســانية .وأدى انتشــار متويــل اجلهــات املانحــة
للمســاواة بــن اجلنســن والتنميــة إلــى ظهــور
شــبكة مــن املانحــن ملنظمــات حقــوق املــرأة تدفــع
الدولــة لالنخــراط فــي مجموعــة واســعة مــن
القضايــا .وقــد كان هنــاك اجتــاه بعينــه لتفضيــل
خطــاب متكــن املــرأة يعــزز دورهــا اإلنتاجــي،
ومتكينهــا اقتصاديًــا ،ورعايــة األســرة .وقــد حتــول

اجتــاه املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية وأُعيــد
تنظيمهــا بســبب إعــان باريــس عــام  .2005ونتيجة
لذلــك ،أصبحــت احلكومــات هــي املتلقــي املفضــل
للمعونــة ،وبــدأ البنــك الدولــي يتجــه لتنســيق
اســتراتيجية مشــتركة للمســاعدة القطريــة
بدعــم مــن  15جهــة مانحــة فــي عــام  2008ومت
توقيعهــا عــام  40 .2010وتفتقــر االســتراتيجية ومــا
ينتــج عنهــا مــن نتائــج أطــر التنميــة إلــى التطــرق
إلــى عــدم املســاواة بــن اجلنســن وحقــوق املــرأة
88 ،87 ،40
وعــدم وجــود مؤشــرات جنســانية.
واعتبــارًا مــن عــام  ،2010قــدم كلٌ مــن :البنــك
الدولــي ،ووزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة ،وبنــك
التنميــة اآلســيوي ،والوكالــة اليابانيــة للتعــاون
الدولــي  %80مــن املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية
لبنجالديــش 40.وتناضــل منظمــات حقــوق املــرأة
بغيــة احلفــاظ علــى االبتــكارات ذات الســياق احملــدد
التــي تســتهدف القضايــا احلقوقيــة املســتترة،
حاليــا البرامــج
حيــث تفضــل اجلهــات املانحــة
ً
قصيــرة األجــل املوجهــة نحــو حتقيــق النتائــج التــي
ينتــج عنهــا أهدا ًفــا محــددة ملموســة ،مبــا يتــاءم
مــع منــاذج احملاســبة األوســع نطاقًــا 40.كذلــك ،ال
مييــل املانحــون إلــى االلتــزام بأولويــة واحــدة لفتــرة
طويلــة 89 ،ممــا يتعــارض مــع التغييــر العميــق لعــدم
املســاواة التاريخيــة.
إن ظهــور املزيــد مــن احلكومــات اليمينيــة فــي
كثيــر مــن بلــدان منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة يعــزز االلتــزام بالقيــاس ،ممــا يجعــل هــذه
احلكومــات تتــردد إزاء تخصيــص أمــوال املســاعدات
90
للدفــاع عــن القضايــا.
وهنــاك بعــض املشــروعات التــي تقــوم عليهــا
احلكومــة للمســاواة بــن اجلنســن والتمكــن
القانونــي واالجتماعــي للمــرأة ،ويتــم متويلهــا علــى
مســتوى ثنائــي 91،92 .ومــع زيــادة عــدد الســيدات فــي
البرملــان ومتويــل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلقة
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بالتعليــم ،بــدأ التصــور لقطــاع عــام جنســاني
تدريجــي فــي التبلــور ،ولكــن مــا تــزال منظمــات
حقــوق املــرأة غيــر احلكوميــة املســتقلة هــي التــي
تضطلــع بالقضايــا املعقــدة مثــل الثقافــة والنظام
الذكــوري وحقــوق املــرأة .ومــع ذلــك ،فــإن املتطلبــات
التــي يفرضهــا املمولــون اخلارجيــون وتنفذهــا
املنظمــات غيــر احلكوميــة األكبــر كان لهــا أثــر
حجمــا ،التــي
متجانــس علــى املنظمــات األصغــر
ً
تتعــرض للضغــوط لتصميــم أنشــطتها علــى
نحــو مماثــل ،ممــا يؤثــر علــى اســتقالليتها ويــؤدي
فــي بعــض األحيــان إلــى فقــدان اجلانــب السياســي
جلــداول أعمالهــا .ووفقً ــا لتقريــر موكوباتيلــي وإيــن
عــن التمويــل اخلارجــي:
«فــي قطــاع املنظمــات غيــر احلكوميــة فــي
بنجالديــش [ ]...غيــرت معظــم املنظمــات جــداول
أعمالهــا بُغيــة تلبيــة متطلبــات اجلهــات املانحــة،
وكثيــرًا مــا تصبــح الــوكاالت منفــذة لبرامــج
املانحــن .وال ميكــن إنــكار أنــه فــي بعــض األحيــان،
اســتراتيجيا أن
تختــار [منظمــات حقــوق املــرأة]
ً
تعمــل علــى القضايــا التكميليــة التــي لــم تكــن
جــز ًءا مــن جــدول أعمالهــم الرئيــس ولكنهــا
تتعلــق بهــا ،وذلــك للحصــول علــى التمويــل
الــازم ملواصلــة العمــل علــى جــدول األعمــال
40
األساســي».
جنوب أفريقيا
أقــرت جنــوب أفريقيــا اإلعــان العاملــي حلقــوق
اإلنســان وصدقــت عليــه 93 ،وكذلــك امليثــاق
94
األفريقــي حلقــوق اإلنســان وحقــوق املــرأة ،و
واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
ضــد املــرأة 5 ،ونهــج عمــل بكــن 9 ،وغيرهــا مــن
املواثيــق الدوليــة حلقــوق اإلنســان .وتؤكــد البــاد
علــى االلتزامــات التــي تعهــد بهــا رؤســاء حكومات
اجلماعــة اإلمنائيــة جلنــوب أفريقيــا 95 ،وســنت
تشــريعات حلمايــة حقــوق املــرأة.
84

وفــي عــام  ،1994ورث املؤمتــر الوطنــي األفريقــي
بلـ ًدا يفيــض مبظاهــر التفــاوت اجلنســاني ،وواجهــت
املــرأة األفريقيــة الســوداء األضــرار والتمييــز،
والنظــام الذكــوري الراســخ ،واالفتقــار إلــى اخلدمات
االجتماعيــة األساســية بوصفهــا جــز ًءا مــن ميــراث
التفرقــة العنصريــة 96 .وماتــزال عــدم املســاواة
املذمومــة بــن اجلنســن قائمــة حتــى اليــوم .ووفقً ــا
لتعــداد عــام  ،2011كان نصيــب دخــلاألســرة التــي
تعولهــا امــرأة يزيــد قليــا ً عــن نصــف الدخــل
الســنوي لألســر التــي يعولهــا رجــل .ومــن املرجــح
أن تكــون املــرأة أكثــر عرضــة لنقــص فــرص العمــل
97
أو حتــى البطالــة مــن نظرائهــا مــن الذكــور.
وتزيــد عــدم املســاواة العنصريــة واالجتماعيــة
مــن عــدم املســاواة بــن اجلنســن فــي جنــوب
أفريقيــا .بشــكل عــام ،بينمــا يشــكل الســكان
مــن األفارقــة ســود البشــرة  %78،2مــن الســكان
فــي ســن العمــل ،فــإن معــدالت البطالــة بينهــم
هــي األكبــر حيــث تبلــغ نحــو  .%45وتعــول املــرأة
 %43.8مــن األســر ،وتقــع  %22.8مــن هــذه األســر
ضمــن أفقــر شــريحة مــن الســكان .أمــا األســر
التــي تعولهــا ســيدات أفريقيــات مــن الزنــوج فهــي
98
األســر ااألفقــر.
وعلــى الرغــم مــن التــزام جنــوب أفريقيــا باحلــد
مــن العنــف اجلنســاني ومتريرهــا لتشــريعيات
الهــدف منهــا حتقيــق هــذه الغايــة ،مبــا فــي ذلــك
قانــون العنــف املنزلــي لعــام  ،1998فــإن التغييــرات
(واألســاس املنطقــي الــذي تقــوم عليــه) فــي
معــدالت العنــف اجلنســاني ونوعيــة اخلدمــات
يصعــب التأكــد مــن جدواهــا ،كمــا أن املعــدالت مــا
تــزال مرتفعــة .وذكــرت إحصــاءات جهــاز شــرطة
جنــوب أفريقيــا أن  64514جرميــة جنســية قــد مت
ارتكابهــا فــي عــام  ،2012أي مــا يــوازي  176حالة في
اليــوم الواحــد .وتوصلــت دراســة مجلــس البحــوث
الطبيــة إلــى أن  %28مــن الرجــال الذيــن شــملهم
االســتطالع قــد أقدمــوا علــى اغتصــاب واحــدة مــن
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كل  25امــرأة أو فتــاة خــال العــام املاضــي 99 .وقــد
كانــت مــا يزيــد علــى نصــف الســيدات فــي جنــوب
أفريقيــا ضحيــة شــكل مــن أشــكال االعتــداء ،فــي
حــن أن  %78مــن الرجــال ذكــروا أنهــم ارتكبــوا
شــكال مــن أشــكال العنــف ضــد املــرآة 100.ويــرى
مجلــس األبحــاث الطبيــة أن مــا يتــم اإلبــاغ عنــه
بالفعــل ال يبلــغ ســوى حوالــي ربــع عــدد احلــاالت
101
الفعليــة.
لقــد التزمــت جنــوب أفريقيــا مبختلــف تدابيــر
املســاواة بــن اجلنســن ،مبــا فــي ذلــك حتســن
فــرص احلصــول علــى التعليــم وزيــادة مشــاركة
املــرأة فــي املناصــب القياديــة 102.وقــد وصلــت البــاد
ـميا إلــى التكافــؤ بــن اجلنســن فــي االلتحــاق
رسـ ً
بالتعليــم االبتدائــي بتوجيــه مــن توصيــات ســيداو
بشــأن التعليــم 14،58،علــى الرغــم مــن أن معــدالت
التســرب وضعــف احلضــور مــا تــزال مرتفعــة بــن
للفتيــات .ومــا تــزال تكاليــف الدراســة والتزامــات
103
عائــات الفتيــات مــن عوامــل اخملاطــر.
ملموســا فــي
لقــد حققــت جنــوب أفريقيــا جنا ًحــا
ً
تعزيــز دور املــرأة فــي احليــاة السياســية وعمليــة
صنــع القــرار .وتشــكل املــرأة  %18مــن عــدد
البرملانيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وتقــع جنــوب
أفريقيــا ضمــن أكبــر خمــس دول مــن حيــث عــدد
الســيدات فــي البرملــان .ووفقً ــا للبنــك اإلفريقــي
للتنميــة ،كان  %43مــن أعضــاء البرملــان و%41
مــن الــوزراء وخمســة مــن تســعة رؤســاء وزراء
97
املقاطعــات مــن الســيدات فــي عــام .2009
وقــد لعبــت البرملانيــات دورًا فاعـا ً فــي احلشــد مــن
أجــل احلصــول علــى حقــوق املــرأة .وســاعد الضغط
الــذي مارســنه علــى ضمــان مــرور التشــريعات
األساســية ،مبــا فــي ذلــك قانــون اختيــار إنهــاء
احلمــل ( ،)1996وقانــون العنــف املنزلــي (،)1998
وقانــون النفقــة ( ،)1998وقانــون االعتــراف بالــزواج
العرفــي ( ،)1998وقانــون تعديــل القانــون اجلنائــي

(قانــون اجلرائــم اجلنســية ومــا يتصــل بهــا) (.)2007
أثنــاء التحــول الدميقراطــي جلنــوب أفريقيــا
والوصــول إلــى حكــم األغلبيــة فــي عــام  ،1994نتج
عــن مختلــف حتليــات امليزانيــة املراعيــة للمنظــور
اجلنســاني التزامــات وزاريــة بالتحليــل اجلنســاني
فــي جميــع العمليــات املتعلقــة بامليزانيــة 104 ،ممــا
يجعــل جنــوب أفريقيــا دولــة رائــدة فــي امليزانيــة
املراعيــة للمنظــور اجلنســاني 105.وكانــت مبــادرة
ميزانيــة املــرأة ،وهــي مشــروع خمســي تأســس فــي
عــام  ،1995تتألــف مــن منظمتــن مــن املنظمــات
غيــر احلكوميــة املراعيــة للسياســات ،ومجموعــة
السياســات اجلنســانية واالقتصاديــة للجنــة
البرملانيــة املعنيــة بالتمويــل 106.وقــد وفــرت اجلهــات
املانحــة اخلاصــة ـ متعــددة وثنائيــة األطــراف ـ
التمويــل األساســي لهــذا العمــل ،وتطوعــت دولــة
جنــوب أفريقيــا لتكــون البلــد الرائــد فــي مبــادرة
امليزانيــة اجلنســانية ألمانــة الكومنولــث .وقــد مت
اإلعــان عــن بيانــات هــذه املبــادرة وغيرهــا علــى
نطــاق واســع ،ولكــن بحلــول عــام  2000مت تهميــش
مبــادرات امليزانيــة اجلنســانية احلكوميــة وســائر
املبــادرات ذات الصلــة بســبب االفتقــار إلــى الدعــم
املســتمر ،وقلــة التمويــل املتــاح ،وعــدم وجــود دعــاة
97
وأنصــار ُمؤثريــن فــي مواقــع النفــوذ الرئيســة.
وعلــى الرغــم مــن اتخــاذ تدابيــر لالمتثــال
اللتزاماتهــا الدوليــة بشــأن املســاواة بــن اجلنســن
مــن خــال تعميــم املنظــور والتمويــل اجلنســاني،
ماتــزال جنــوب أفريقيــا تعانــي مــن عــدم املســاواة
بــن اجلنســن .وال يــدرك مســار النمــو اجلديــد،
وخطــاب حالــة األمــة عــام  ،2012وامليزانيــة الوطنية
لعــام  2012القضايــا اجلنســانية .وعلــى الرغــم مــن
اعتــراف هــذه الوثائــق بــأن املــرأة تواجــه حتديًــا
ثالثيــا مــن البطالــة والفقــر وعــدم املســاواة ،إال
ً
تفصــل
وال
ا
ـاني
ـ
جنس
ـدة
ـ
محاي
ـة
ـ
لغ
ـتخدم
ـ
تس
ـا
أنهـ
ِّ
ً
109-107
وال متتلــك معظــم
البيانــات وفقً ــا للنــوع.
110
البلديــات اســتراتيجية واضحــة لتمكــن املــرأة .
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ويصــف أحــد تقاريــر الظــل لســيداو الــذي وضعتــه
جلنــة حقــوق اإلنســان فــي جنــوب أفريقيــا عــام
 2012القصــور فــي اإلطــار التشــريعي والسياســات،
مؤكــ ًدا علــى عــدم كفايــة تقديــر التكاليــف
117
وتخصيــص امليزانيــة لتفعيــل التشــريعات.
وتوصلــت دراســة أخــرى أجرتهــا اللجنــة املاليــة
والضريبيــة بجنــوب أفريقيــا إلــى عــدم تخصيــص
ميزانيــة محــددة لتنفيــذ تعميــم مراعــاة املنظــور
111
اجلنســاني بشــكل شــامل.
اآللية الوطنية اجلنسانية
مــن الناحيــة التاريخيــة ،شــملت اآلليــات الوطنيــة
اجلنســانية نقــاط االتصــال اجلنســانية ،واملكتــب
املعنــي بوضــع املــرأة ،وجلنــة املســاواة بــن اجلنســن،
وجلنــة املراقبــة البرملانيــة املشــتركة املعنيــة
بتحســن نوعيــة احليــاة ووضــع املــرأة ،ومنظمــات
97
اجملتمــع املدنــي.
وفــي عــام  ،2000أعــد املكتــب املعنــي بوضــع
املــرأة إطــارًا للسياســات وهــو «إطــار السياســة
الوطنيــة للمســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة».
ونظريًــا ،اســتخدم هــذا اإلطــار نهــج شــامل
لتعميــم مراعــاة املنظــور اجلنســاني ،باســتخدام
معلومــات حقــوق اإلنســان واملبــادئ الدســتورية
للمســاواة بــن اجلنســن 111.ومــع ذلــك ،لــم يتضمن
اإلطــار مؤشــرات لرصــد أو قيــاس نتائــج هــذه
األنشــطة ،وكان أثــره ضئيــاً .وتشــير التقديــرات
تشــغيليا أو
إلــى أن احلكومــة لــم تعــط األولويــة
ً
إداريًــا للمســاواة بــن اجلنســن أو الهيئــات التــي
تضطلــع بهــا .وأصبــح التقــدم فــي وضــع حــرج
بســبب الهــرم الوظيفــي املؤسســي ،وعــدم كفايــة
التمويــل ،واملعوقــات النظاميــة 97.وعلــى الرغــم من
تفويــض املكتــب املعنــي بوضــع املــرأة ،إال أنــه يفتقر
إلــى املــوارد والســلطة الالزمــة لتعميــم املنظــور
اجلنســاني فــي الدوائــر احلكوميــة ،أو العمــل مــع
97
املنظمــات غيــر احلكوميــة والهيئــات الدوليــة.
86

ويشــير التقريــر القطــري املقــدم مــن جنــوب
أفريقيــا إلــى جلنــة ســيداو فــي عــام  ،2008الــذي
وضعتــه البــاد ،إلــى العديــد مــن القوانــن
والسياســات بوصفهــا عالمــات للتقــدم نحــو
متكــن املــرأة ،ولكنــه ال يقــدم أيــة تفاصيــل حــول
تنفيذهــا .ويغفــل التقريــر كذلــك ذكــر القوانــن
التــي تقــوض متكــن املــرأة ،مثــل قوانــن مكافحــة
الدعــارة 112.فــي حــن أنــه مــن النــادر أن حتاكــم
العامــات فــي جتــارة اجلنــس ،إال أن مصــادرة
الســلطات للواقــي الذكــري يجبــر العامــات
علــى االختيــار مــن بــن حمايــة صحتهــن أو جتنــب
مضايقــات الشــرطة .وخلصــت دراســة أجريــت
فــي كينيــا وجنــوب أفريقيــا وأوغنــدا وزميبابــوي
إلــى أن القوانــن اجلنائيــة ضــد العمــل فــي مجــال
اجلنــس بحاجــة إلــى تغييــر بســبب زيــادة اخملاطــر
واألضــرار التــي تســببها للســيدات املعرضــات
بالفعــل لإلصابــة بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية
وســائر صــور العــدوى املنقولــة عــن طريــق االتصــال
113
اجلنســي.
باإلضافــة إلــى جتاهــل املبــادئ التوجيهيــة التــي
وضعتهــا ســيداو لوضــع التقاريــر ،يهمــل التقريــر
املقــدم لســيداو كذلــك ذكــر املنظمــات غيــر
احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع املدنــي النســائية
التــي اســتفادت مــن التمويــل عــن طريــق الوكالــة
الوطنيــة للتنميــة واليانصيــب الوطنــي ،كمــا أنــه
ال يعتــرف بــدور اجملتمــع املدنــي فــي وضــع التقريــر.
ويشــير هــذا إلــى افتقــار شــديد للتنســيق بــن
اجملتمــع املدنــي وحكومــة جنــوب أفريقيــا فــي
114
تعزيــز املســاواة بــن اجلنســن.
وقــد تعرضــت جلنــة املســاواة بــن اجلنســن ،وهــي
هيئــة قانونيــة مســتقلة أنشــئت فــي عــام 1996
ملراقبــة احلكومــة ،والقطــاع اخلــاص ،واجملتمــع املدني،
مبــا فــي ذلــك املكتــب املعنــي بوضــع املــرأة ،إلــى
آفــة مشــابهة  :103،115فهــي «تتعثــر بســبب االقتتال
الدائــم ،واألداء املتوســط ،وأثرهــا الضعيــف الــذي
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يعنــي أن اختفاءهــا بالكامــل ســيمر مــرور الكــرام
116
دون أن يســترعي االنتبــاه».
وتفضــل اللجنــة احلصــول علــى املعلومــات املتاحــة
للجمهــور أكثــر مــن تتبــع أداء احلكومــة واألداء
59
التشــريعي بشــأن أهــداف املســاواة بــن اجلنســن
وال يفصــل البيانــات حســب اجلنــس أو العــرق أو الســن
97،117
أو املوقــع (الريــف /احلضــر).
وقــد أدى االســتعراض الــذي أجــراه الكوجنــرس
الوطنــي األفريقــي عــام  2007لتنفيــذ سياســات
املســاواة بــن اجلنســن منــذ عــام  1994إلــى
إنشــاء وزارة جديــدة للمــرأة ،والطفــل ،والشــباب،
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي عــام  97 .2009وقــد
وجــدت جلنــة اخلدمــة العامــة أن «عــدم وضــوح
األدوار» يعــوق تقدمهــا 103 ،حيــث يقــوض مهمــة
الكيانــات الوطنيــة املســؤولة عــن تعزيــز متكــن
املــرأة واملســاواة بــن اجلنســن .وجتــادل املنظمــات
غيــر احلكوميــة بــأن فشــل اآلليــات القائمــة لــم
يعالــج بالشــكل املالئــم علــى اإلطــاق ،كمــا أن
اجلمــع بــن املــرأة والطفــل واألشــخاص ذوي اإلعاقــة
يقلــل مــن قــدرة الوكالــة علــى معاجلــة قضايــا
املســاواة بــن اجلنســن 97 ،باإلضافــة إلــى ســائر
اختصاصهــا.
القوانني العرفية والدينية
ويؤكــد دســتور جنــوب أفريقيــا ووثائــق السياســات
التابعــة علــى أن القانــون العرفــي والقيــادة
التقليديــة جــزء ال يتجــزأ مــن شــخصية البــاد
االجتماعيــة والسياســية 118.ومــع ذلــك ،وكمــا
اعترفــت احملكمــة الدســتورية فــي جنــوب
أفريقيــا ،هنــاك «مواجهــة مدمــرة بــن مشــروع
قانــون احلقــوق  ...والقوانــن الوطنيــة 66».وهنــاك
ثالثــة مجــاالت محــددة يتصــارع فيهــا القانــون
العرفــي والقانــون العــام فيمــا يتعلــق باملســاواة
بــن اجلنســن وهــي القوانــن العرفيــة للميــراث،
والعنــف املنزلــي ،وطقــوس الــزواج.

وتســتند القوانــن العرفيــة لتوزيــع التركــة علــى
وراثــة االبــن األكبــر ،كمــا تتســم بالشــمولية
والذكوريــة 119.ويكشــف خطــاب اإلرث واخلالفــة
التقليديــة لتولــي القيــادة عــن توتــر وحتيــز متجــذر
عميقً ــا فــي جنــوب أفريقيــا فيمــا يتعلــق باملســاواة
بــن اجلنســن 66،120 .فــي قضايــا عــام  ،2004قضيــة
بيهــا وآخــرون ضــد احلاكــم ،وقضيــة خايليتشــا
وآخــرون  ،03/CCT 49وقضيــة شــيبي ضــد ســيثول
وآخــرون  ،03/CCT 69وقضيــة جلنــة حقــوق اإلنســان
فــي جنــوب أفريقيــا وآخــر ضــد رئيــس جمهوريــة
جنــوب أفريقيــا وآخــر  ،03/CCT 50ألغــت محكمــة
جنــوب أفريقيــا الدســتورية أخيــرًا وراثــة االبــن
األكبــر بوصفهــا غيــر دســتورية فيمــا يتعلــق
بامليــراث ،ولكــن ليــس فيمــا يتصــل باخلالفــة
التقليديــة لتولــي القيــادة فــي القانــون العرفــي
121
اإلفريقــي.
وعــاوة علــى ذلــك ،يهــدف مشــروع قانــون احملاكــم
التقليديــة لعــام  2012إلــى تعزيــز القانــون العرفــي
وعــادات وتقاليــد اجملتمعــات التــي حتتــرم القانــون
العرفــي ،وإضفــاء الطابــع الرســمي علــى نظــام
العدالــة اخملتلــف بالنســبة للمواطنــن الذيــن
أساســا فــي املناطــق الريفيــة ،ويعطلــون
يعيشــون
ً
122
املســاواة بــن اجلنســن .ويلتــزم مــا يقــدر ب%75
مــن ســكان جنــوب أفريقيــا بالقانــون العرفــي فــي
شــؤونهم الداخليــة .وفــي عــام  ،2002كان حوالــي
 %36مــن الســكان يعيشــون فــي قــرى قبليــة فــي
املناطــق الريفيــة التــي تعتبــر القانــون العرفــي
هــو األكثــر أهميــة 123.ومتثــل املــرأة غالبيــة ســكان
املناطــق الريفيــة.
ومــع تــرأس الزعمــاء التقليديــن للمحاكــم
التقليديــة ،ميكــن ملشــاركة املــرأة فــي عمليــة
صنــع القــرار أن تكــون محــدودة ،كمــا ميكــن آلليــات
التمثيــل وتقــدمي الطعــون أن تكــون مقيــدة .إن
الســيدات واألطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــل
القانــون العرفــي ،يعانــون مــن األعبــاء الثقيلــة
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باإلضافــة إلــى معاناتهــم بســبب اســتبعاد
112،124
النظــام.
جتعــل العديــد مــن جوانــب القانــون العرفــي
الرســمي املــرأة عرضــة للعنــف اجلنســاني ومتنعهــا
مــن تــرك العالقــات املســيئة لهــا .وغال ًبــا مــا
تفتقــر املــرأة الريفيــة إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى
الهيــكل القانونــي لقانــون جنــوب أفريقيــا فعــادة ال
متلــك تلــك الســيدات منازلهــن وبالتالــي ال ميكنهــن
طــرد أزواجهــن اللذيــن يســيئون لهــن .وتؤثــر قواعــد
حيــازة األراضــي ،واخلالفــة ،ومتلــك الــزوج للممتلكات
الزوجيــة علــى قــدرة املــرأة علــى املقاومــة أو الفــرار
107
مــن العنــف املنزلــي.
وتســاهم القوانــن احملليــة التــي حتكــم الــزواج
كذلــك فــي تعريــض املــرأة للخطــر ،وتســاعد
علــى إخضــاع اســتقالليتها ومكانتهــا .علــى
ســبيل املثــال ،فــإن الــزواج وفقً ــا لعــادات أوكوثواال
ينطــوي علــى «ســرقة العــروس» 125 .وبينمــا تكــون
هــذه املمارســات غال ًبــا جــز ًءا مــن مفاوضــات
الــزواج ،إال أنهــا تكــون محــض ســرقة فــي بعــض
األحيــان ،حيــث تســلب الســيدات والفتيــات
اســتقالليتهن وتنتهــك حقوقهــن .وغالبــا مــا
يدفــع الــزوج ســعر العــروس (مهــر العــروس) ،ممــا
يزيــد مــن إمكانيــة تعــرض الســيدات للعنــف
املنزلــي ويقلــل قدرتهــن علــى الفــرار .وإذا كان والد
املــرأة يســتخدم املهــر لســداد الديــون ،فقــد يقــف
ضــد الســماح لهــا بالعــودة إلــى املنــزل بســبب
عــدم قدرتــه علــى رد املهــر .باإلضافــة إلــى ذلــك،
مــن املتوقــع أن تتجــه املــرأة إلــى عائلــة زوجهــا في
حالــة حــدوث خالفــات زوجيــة .وتؤكــد األســاليب
التقليديــة فــي التعامــل مــع املشــاكل الزوجيــة
علــى اللجــوء إلــى املصــادر اخلاصــة والداخليــة،
ومتنــع املــرأة مــن طلــب املســاعدة اخلارجيــة ،أو
اســتخدام املالجــئ أو التمــاس العدالــة وفقً ــا
67
لقانــون العنــف العائلــي.
88

التمويل
إن التيقــن مــن حالــة متويــل التنميــة الشــاملة
فــي جنــوب أفريقيــا ،ســواء املســاعدة اإلمنائيــة
الرســمية أو الدعــم الثنائــي ومتعــدد األطــراف،
مــن الصعوبــة مبــكان .قبــل عــام  ،1994كانــت
اجلهــات املانحــة اخلاصــة تســاهم إلــى حــد كبيــر
فــي املنظمــات غيــر احلكوميــة املناهضــة للفصــل
العنصــري ،إال أن املســاعدات الرســمية كانــت ال
تُذكــر 126.وبــد ًءا مــن عــام  ،1994بــدأت املســاعدة
118
تدريجيــا.
اإلمنائيــة الرســمية فــي التزايــد
ً
ومــع النمــو املطــرد للنــاجت احمللــي اإلجمالــي
منــذ عــام  ،1994وتنــوع االقتصــاد ،وتطــور
البنيــة التحتيــة ،مت تصنيــف دخــل البــاد بأنــه
فــوق املتوســط ،وفقً ــا للبنــك الدولــي 127،ومتثــل
املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية نســبة صغيــرة مــن
إجمالــي النــاجت احمللــي فــي جنــوب أفريقيــا ،بحوالــي
.%0،4-0،2
وبســبب التاريــخ السياســي للبــاد ،ودورهــا
االقتصــادي فــي املنطقــة ،وارتفــاع مســتويات عــدم
129
املســاواة بهــا ،واصلــت اجلهــات املانحــة التدخــل.
ويســتخدم معظــم املانحــن فــي جنــوب أفريقيــا
النهــج التقليــدي للمشــروعات ،حيــث تقــدم
دعمهــا مباشــرة ملشــروعات فريــدة مــن نوعهــا
عوضــا عــن تعزيــز اســتفادة النظــم املاليــة أو
ً
نظــم املشــتريات فــي جنــوب أفريقيــا .إال أن معظــم
املؤسســات اخلاصــة واملنظمــات الثنائيــة  130-128قــد
حصــرت دعمهــا علــى املنظمــات غيــر احلكوميــة
فــي جنــوب أفريقيــا التــي تعمــل علــى متكــن املــرأة.
واآلن ،أعلنــت بريطانيــا انســحابها بالكامــل مــن
جنــوب أفريقيــا بوصفهــا متبرعًــا ،كمــا تخطــط
الواليــات املتحــدة األمريكيــة للحــد مــن املســاعدات
التــي تقدمهــا بنســبة  %18فــي  131 .2013ســوف
يــؤدي انخفــاض املســاعدات الثنائيــة إلــى تفاقــم
نقــص متويــل املنظمــات غيــر احلكوميــة فــي جنــوب
أفريقيــا.
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اخلامتة
إن االعتمــاد علــى الدولــة واجلهــات الدوليــة املانحــة
حلمايــة حقــوق املــرأة أمــر ٌ محفـ ٌ
ـوف باخملاطــر ،ويُعــزى
ذلــك إلــى طــرق عملهــا احلاليــة وعــدم اليقــن
مــن اســتدامتها ،لكــن مــا املصــدر البديــل الــذي
ينبغــي أن يأتــي منــه الدعــم؟ يــرى تقريــر الفريــق
رفيــع املســتوى أنــه يجــب التوســع فــي األهــداف
املتعلقــة باملــرأة ،كمــا يجــدر التعمــق فــي قضايــا
عــدم املســاواة بــن اجلنســن 61.ولكــن دراســات
احلالــة الــواردة هنــا تفــرض التســاؤل حــول فعاليــة
العمــل بغيــة حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن علــى
أكمــل وجــه مــن خــال الســيناريوهات القائمــة .إن
التركيــز املســتمر أو الزائــد علــى العــادات والقانــون
العرفــي ،الــذي يعيــد فــرض عــدم املســاواة بــن
اجلنســن ،فــي جنــوب أفريقيــا وبنجالديــش يدعــو
للقلــق .إن تركيــز الفريــق رفيــع املســتوى حــول
الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ومنهــج
«املوضــوع الواحــد» لــه مغــزى« :فــي كثيــر مــن
األحيــان ،يُدعــى الشــركاء والــوكاالت الدوليــة
للمســاهمة فــي مســاعدة البلــدان علــى تنفيــذ
خططهــا وحتقيــق أهدافهــا ،ويصــل عددهــا
فــي املتوســط إلــى  30شــريكًا مــن الشــركاء
الرســميني فــي التنميــة ،وميتلــك العديــد منهــا
أكثــر مــن وكالــة تنميــة واحــدة ،وتعمــل فــي
نــام .وتتولــى هــذه الــوكاالت مســؤولية
كل بلــ ٍد ٍ
تنســيق جهودهــا مــع اخلطــط الوطنيــة وتعمــل
مــن خــال ميزانيــة احلكومــة حيثمــا أمكــن ذلــك،
وتتعــاون مــع بعضهــا البعــض لضمــان أقصــى
قــدر مــن التأثيــر بأقــل جهــد ،وتتشــارك اجلهــات
املعنيــة فــي إطــار موضــوع واحــد فــي «الشــراكات
بــن مســاهمني متعدديــن» ...وجتمــع بــن احلكومــات
(احملليــة ،واملدينــة ،وطنيــة) واخلبــراء ،ومنظمــات
اجملتمــع املدنــي ،والشــركات ،واحملســنني ،واجلامعــات،
53
وغيرهــا ،للعمــل علــى موضــوع واحــد».
فــي كثيــر مــن األحيــان ،يبــدو إن هــذه الشــراكات

القســرية (ســيكون مــن النفــاق أن نطلــق عليهــا أي
اســم آخــر) تــدق آخــر مســمار فــي نعــش األصــوات
املســتقلة ،وميكــن أن تــؤدي إلــى برامــج تتجنــب
اخملاطــر وال تضــع القانــون العرفــي والثقافــة العرفيــة
فــي االعتبــار .وعلــى اجلانــب اآلخــر ،يتطلــب النجــاح
دعــم خليــط قــوي مــن مبــادرات الدعــم ،وتأســيس
احلــركات ،ومجموعــة معقــدة مــن االســتراتيجيات
القائمــة التــي تغيــر املمارســات الثقافيــة التــي تلحق
الضــرر بالســيدات والفتيــات .وهنــاك حاجــة إلــى
متويــل الدفــاع والتدخــات التــي تتعامــل مــع الثقافــة
والتمســك بحقــوق اإلنســان للســيدات والفتيــات.
يجــب أن تتضمــن اخلطــة الناجحــة أطــرًا
للسياســات ،وأخــرى قانونيــة حتظــر التمييــز،
باإلضافــة إلــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة للســماح
للمتضرريــن جــراء عــدم املســاواة باملطالبــة
بالتعويــض عــن انتهــاك حقوقهــم 132.ومــن
املهــم كذلــك وجــود مبــادرات صريحــة تهــدف
إلــى ضمــان تكافــؤ الفــرص بالنســبة للفئــات
املهمشــة؛ وتدابيــر إعــادة التوزيــع املناســبة ،مبــا
فــي ذلــك أحــكام احلمايــة االجتماعيــة؛ وأنشــطة
رفــع الوعــي ونشــر املعلومــات حــول عــدم املســاواة،
مثــل العمــل علــى شــفافية البيانــات .ويجــب
علــى االســتراتيجيات أن تنظــر فــي األصــول ،ســواء
األصــول الدينيــة أو السياســية أو االقتصاديــة،
والنظــم الصحيــة وحالتهــا ،والفقــر وحقــوق
اإلنســان .إن هــذه احلقائــق مكونــات ال تنفصــل عــن
االختــاالت الهيكليــة ،وحتتــاج للمعاجلــة ،ولكــن
ليــس فــي صــورة وحــدات منفصلــة ،بــل بوصفهــا
معــا فــي تصميــم البرامج
قــوات مشــتركة تعمــل ً
133،134
وتنفيذهــا .وتكــون البيئــة غيــر «مواتيــة»
إذا كانــت تفتقــر إلــى مبــادئ توجيهيــة محــددة
ومــوارد كافيــة .وفيمــا عــدا ذلــك ،فــإن النشــاط
الــذي يوفــر القــوة الدافعــة ملكاســب حقــوق املــرأة
علــى الصعيــد العاملــي لــن يلقــى الدعــم الكافــي
ولــن ينجــح.
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وهنــاك بعــض اجلهــات املانحــة (بعــض الصناديــق
النســائية الصغيــرة اخلاصــة واملتعــددة) وبعــض
الصناديــق األكبــر ،مثــل صنــدوق األهــداف اإلمنائيــة
لأللفيــة  ،3التــي تعــزز الدعــم ،والتنظيــم ،والعمــل
املســتقل الوطنــي لدعــم حقــوق املــرأة .إن الزيــادة
الكبيــرة فــي دعم هــذا النــوع مــن الدفاع املســتقل
عــن حقــوق املــرأة ـ هــو أمــر بالــغ األهمية بالنســبة
إلــى جنــاح أي إطــار للتنميــة فيمــا بعــد عــام 2015
يهــدف إلــى احلــد مــن عــدم املســاواة بــن اجلنســن
بفعاليــة.
ومــن املرجــع أن يتســبب هــذا العمــل فــي إزعــاج
احلكومــات واجلهــات املانحــة الدوليــة فــي بعــض
األحيــان ،وكذلــك العمــل الــذي يهــدف علــى

الــدوام إلــى تغييــر القوانــن العرفيــة واملمارســات
املؤذيــة للمــرأة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،قــد يكــون
العمــل الــذي يســبب مثــل هــذا اإلزعــاج الشــديد
وقــد ال يســفر عــن نتائــج فوريــة «ميكــن إحصاؤهــا»
هــو مفتــاح تفكيــك انتهــاكات حقــوق اإلنســان
الراســخة التــي تعانــي منهــا الســيدات والفتيــات
يوميــا فــي جميــع أنحــاء العالــم.
ً
شكر وتقدير
تشــيد الكاتبــة باملســاهمات البحثيــة العظيمــة
التــي قدمهــا كل مــن كاثريــن بولــن ،ماجيســتير
الصحــة العامــة ،وســونيا راســتوجي ،لهــذا
التعليــق املعقــد.
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