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الجنسية واالنجابية
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لقد قامت ناشطات ونسويات وجهات مانحة وحكومية لسنوات بدراسة واقتراح

مداخل مختلفة للتصدي النتهاكات الحقوق الجنسية واالنجابية (بما في ذلك جميع
أنواع العنف القائم عىل النوع االجتماعي) والتي تهدف إىل تحقيق العدالة للناجين/

للناجيات ومجتمعاتهم، باإلضافة لمنع تكرار حدوث هذة االنتهاكات

 
يعتبر التصدي النتهاكات الحقوق من خالل سن قوانين ، واحد من أكثر الحلول
شيوعاً التي تتبعها الدول. وذلك عبر سن قانون يجرّم عىل سبيل المثال، الزواج

المبكر وزواج األطفال، وتشويه األعضاء الجنسية األنثوية، أو عنف الشريك الحميمي
وتلفت الحكومات نظر المجتمع إىل أنها ترفض تلك األفعال تحت مايُعرف باسم "

 القيمة المعيارية للقانون
 

وهذا بدوره يهدف إىل العمل كرادع وهو إحدى العوامل التي تمنع األفراد من ارتكاب
العنف نتيجة الخوف من أن يُعتقلو من قبل المسؤولين عن تطبيق القانون. بينما

يعتبر هذا القانون فعال من الناحية النظرية فقط ، إال أنه لم يثبت فعاليته بدرجة
كافية من الناحية العملية - وفي بعض األحيان يعتبر غير فعاٍل عىل اإلطالق - لمنع
انتهاكات الحقوق الجنسية واإلنجابية ووضع حٍد لها نتيجة لذلك ، فإن الكثير من

النسويات يجدن أنفسهن اليوم في مفترق طرق

 
إّن مناصرات قانون العنف ضد المرأة في البرازيل، والذي يهدف بدوره إىل تغيير
استجابات كل من نُُظم العدالة الجنائية والمدنية لمطالب النساء، يتساءلن عن

جدوى المطالبة بالمزيد من القوانين العقابية، حيث أنهن يدركن أن الممارسة
والتنفيذ وتعبئة الموارد هي الحوافز األكثر أهمية لالستجابة الفعالة للعنف

 
تتسأل، أيضاً، نسويات من بلدان ومناطق أخرى عن مدى الحاجة إىل سن المزيد من

القوانين وعقوبات أشد صرامة، حيثأن القوانين القائمة لم تحقق العدالة المرجوة.
ويشمل ذلك النسويات في الهند، فقد حاربن من أجل فرض عقوبات صارمة عىل
االغتصاب والعنف المرتبط بالمهور. كما أشادت النسويات والناشطات في مصر

بالنهج التصاعدي ونجاح دفاعهن إلصدار قانون التحرش الجنسي، فقد وجدن
أنفسهن اآلن قلقات بشأن العقوبات التي يسنها القانون وأن التمييز بين الجنسين،
 واألعراف، والقوالب .النمطية ال تزال متفشية ومؤثرة عىل جميع جوانب حياتهن
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لقد حاول الفالسفة القانونيون شرح معيارية القانون — حقيقة أن قانون المجتمع هو ، أو كما يتم تقديمه  
القانون واللغة" ،" ، Endicott ،Timothy عىل أنه دليل لسلوك أفراد ذلك المجتمع انظر المزيد في

(موسوعة ستانفورد للفلسفة (طبعُة صيف 2016
Edward N. Zalta (ed.), URL:https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/law-

language/>.
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كما تكمن االستجابة األكثر فعالية النتهاكات الحقوق الجنسية واإلنجابية في اختيار

نهج شامل ال يكتفي فقط باالعتماد عىل القانون لعالج االنتهاكات المستقبلية
وردعها. مثل هذا النهج سوف يعالج األسباب الجذرية والتفاوتات البنيوية التي
تؤدي إىل تلك االنتهاكات. وسيشمل اآلليات المتاحة والمتوفرة لتحقيق العدالة
وتسعى للتصالح وفق شروط الناجين/الناجيات، والتي تلبي احتياجاتهم وتضمن
لهم المشاركة المجتمعية ، وكذلك يحقق هذا النهج تناول أكثر فعالية  الالمساواة

والتمييز بين المساواة بين الجنسين والتنميط الذي يخلق بيئة مواتية لهذه
االنتهاكات في المقام األول

 
يعرض التقرير نتائج البحث المكتبي الذي قاده ريسرج، تحالف نسوي في الجنوب 

تحقيق العدالة الجنسية واإلنجابية) ، كجزء من قيادته الفكرية) RESURJ ، العالمي
حول العمل عىل مواطن الضعف والتقييدات المفروضة عىل السياسات العقابية
في التصدي النتهاكات الحقوق الجنسية واإلنجابية. إن الهدف من هذا العرض و
التقرير التحليلي هو تعزيز قاعدة ريسرج التدليلية بشأن العدالة الجنسية واإلنجابية
ومواصلة االنخراط مع نسويات ومجموعات متنوعة لتخيل بدائل للُنهج التجريمي،

تلك البدائل التي تضع حقوق اإلنسان والعدالة نصب أعينها. حدد هذا العرض
المكتبي البحوث والموارد واألدلة التي تسعى إىل إيجاد األساليب واإلستجابات

واآلليات لمعالجة انتهاكات الحقوق الجنسية واإلنجابية بطريقة بديلة

 
باستخدام األمثلة واألدلة من البحوث والمصادر األخرى، تمكن العرض المكتبي
للتقرير من تسليط الضوء عىل بعض النتائج األساسية لفهم السبب الكامن وراء
صعوبة تطبيق القانون الجنائي و قيود نظام العدالة الجنائية؛ المشاكل المتأصلة

والممنهجة داخل نظام العدالة الجنائية مثل؛ التمييز ، الوصم واإلتاحة  ؛ اإلفالت من
العقاب؛ وهيكل العدالة الجنائية؛ متضمنة بما في ذلك آثار السجن مقابل المنافع

المتوقعة مثل إعادة التأهيل والردع ؛ مخاوف الضحايا ؛ التراضي و الخصوصية
 

ويكشف التقرير الطرق التي يمكن من خاللها منع االنتهاكات ضد الحقوق الجنسية

واإلنجابية وتناولها ، مما يسمح باتباع نهج أكثر شمولية ال يعتمد  فقط عىل القانون
الجنائي

 
يبحث التقرير في التدابير الوقائية بما في ذلك معالجة األسباب الجذرية واستخدام

نهج / حل تقاطعي؛ التعليم الجنسي الشامل ؛ الحشد المجتمعي والمناصرة ؛
وكذلك تدابير االستجابة بعد حدوث االنتهاكات ، مثل العدالة التصالحية
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بناًء عىل نتائج العرض المكتبي ، تم تقديم
العديد من التوصيات

يختتم التقرير بالدعوة الموجهة إىل النسويات والمناصرين/المناصرات والجهات
المانحة إلعادة النظر في دعوة الدول لتجريم انتهاكات الحقوق الجنسية واإلنجابية

.والدفع باتجاه استراتيجيات أكثر شموالً وترابطاً واستدامة
كما ورد بشكل كاٍف في إحدى المقاالت التي تم عرضها في التقرير ، فإن "المداخل 
التقاطعية للعنف تشبه إىل حد ما المداخل النسوية في جوانب معينة ، نظرًا ألنها

تستند أيًضا إىل نظرة هيكلية للهيمنة عىل النساء. لكنها تأخذ في عين االعتبار
 تقاطع العديد من أنظمة القمع ، مثل األبوية والعنصرية والرأسمالية ، ويتضمن

 أيًضا المنظور النوعي/الجندري وضرورة العمل مع الرجال ، مرتكبي العنف
 

 
١. التوقف عن فرض قوانين جديدة وزيادة العقوبات في التصدي النتهاكات

الحقوق الجنسية واإلنجابية ، ال سيما السجن، من دون تناول أوجه القصور في
القوانين النافذة أوالً ؛

٢.  تحديد مساعي بحثية جديدة واالستثمار فيها ، ال سيما لتناول الثغرات في
تقييم أثر تجريم انتهاكات الحقوق الجنسية واالنجابية ، وال سيما في بلدان الجنوب

العالمي عىل وجه الخصوص؛
٣. االستثمار في معالجة األسباب الجذرية والبحث عن نهج تقاطعي يأخذ بعين

االعتبار األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية ؛
٤. تقديم برامج التعليم الجنسي الشامل كنقطة انطالق مهمة لمعالجة مشكلة

الالمساواة بين الجنسين والقوالب النمطية ؛
٥. ضمان مشاركة المجتمع وأصحاب المصلحة العامة ، وبشكل خاص، مشاركة

منظمات المجتمع المدني ؛

٦. البحث في العدالة التصالحية وغيرها من األنظمة البديلة التي تضع احتياجات
الناجين/الناجيات والمجتمعات في أولوياتها
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لتنزيل التقرير الكامل ، الرجاء مسح هذا الرمز
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