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 حول أقواٌل وأفعال 

شهد مؤتمر األمم المتحدة الرابع المعنّي بالمرأة في عام 1995 

مولد منهاج عمل بيجين، والذي يمثل الخطة األكثر تقدًما عىل 

اإلطالق للنهوض بحقوق المرأة. تعّهدت الحكومات في مختلف 

أنحاء العالم بتغيير أو إلغاء قوانينها الحالية غير العادلة وجعل 

المساواة القانونية حقيقة واقعة. ولكن هذا الهدف ال يزال بعيد 

المنال.

وفق مسٍح أجراه البنك الدولي في عام 2022، حّقق 12 اقتصاًدا 

فقط من أصل 190 المساواة القانونية بين الجنسين، ويمنح 

االقتصاد النمطّي النساء 75٪ فقط من الحقوق التي يتمتع 

بها الرجال -تتوقع األمم المتحدة ان يستغرق إنهاء التمييز في 

القانون 286 عاماً، إذا لم نتحرك اآلن.  

يرتبط انعدام المساواة في الدخل وانعدام المساواة بين الجنسين 

ارتباًطا وثيًقا، وليس من المبالغة القول إن انعدام المساواة أمرٌ 

قاتل. خالل جائحة كوفيد-19، ارتكب الجُناة، في ظل القوانين 

المتحيزة جنسياً والقوالب النمطية للنوع االجتماعي، قدراً أكبر 

من العنف المنزلي الجسدي والعنف االقتصادي ضد النساء. 

لكي نعكس مسار انعدام المساواة الذي تفاقم بسبب جائحة 

كوفيد، يجب عىل الدول إعطاء األولوية للمساواة بين الجنسين 

في الدخل والتخلص من جميع القوانين التمييزية.

منذ عام 1999، نقوم في منظمة Equality Now كل خمس سنوات 

بتسليط الضوء صراحًة عىل القوانين التي تميز بين الجنسين 

والتي تحتاج إىل إصالح من خالل تقريرنا بعنوان أقواٌل وأفعال. 

مع اقترابنا من انقضاء 30 عاماً منذ تبني  منهاج عمل بيجين، 

نضع سلسلة من الموجزات المركزة التي تلقي الضوء عىل 

التقدم المحرز، وهذا الموجز الثالث من هذه السلسلة يستكشف 

تأثير التمييز عىل أساس الجنس في القوانين المتعلقة بالوضع 

االقتصادي وما الذي ما يزال بحاجٍة إىل تغيير.
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   Equality Now حول 

منــذ عــام 1992، تعمل Equality Now عىل حماية وتعزيز حقوق 

النســاء والفتيات في جميع أنحاء العالم من خالل الجمع بين 

النشــاط الشــعبي والمناصرة القانونية عىل المستوى الدولي 

واإلقليمــي والوطني. نعمل عــىل المناصرة لتحقيق التغيير 

القانوني والمنهجي الذي يفيد جميع النســاء والفتيات، ولضمان 

قيام الحكومات بســن وتنفيذ القوانين ووضع السياســات التي 

تدعــم حقوقهن. ترتكــز حمالتنا عىل أربعة مجاالت برنامجية: 

المســاواة القانونية، إنهاء العنف الجنســي، والحد من الممارسات 

الضارة وإنهاء االســتغالل الجنســي مع التركيز الشامل عىل 

االحتياجات الفريدة للمراهقات.

حقــق عملنا عــىل المناصرة إلغاء أكثر من 50 قانوناً يميز عىل 

اســاس الجنس، بما في ذلك في ســوريا، سويسرا، ولبنان واألردن 

مؤخراً. لقد كان لنا دور فعال في ســن قوانين ضد جميع أشــكال 

العنف ضد النســاء، بما فيها االغتصاب واالتجار بالجنس، 

والممارســات الضارة مثل تزويج األطفال، وجرائم "الشرف"، 

وتشــويه االعضاء التناسلية لالناث. Equality Now، كمنظمة 

عالميــة، لديها مكاتــب في الواليات المتحدة األمريكية )نيويورك(، 

أفريقيا )نيروبي(، أوروبا )لندن(، والشــرق األوســط وشمال افريقيا 

)بيروت(، وشــركاء وأعضاء حول العالم.

المحتوى
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الوضع االقتصادي
 ما هي المشكلة؟ 

يفرض التمييز عىل أساس الجنس في قوانين الوضع االقتصادي قيوداً تمنع النساء من تحقيق االستقالل االقتصادي، ما يحد من إمكانية 

حصولهن عىل اإلرث وملكية العقارات، إىل جانب فرص العمل، ما يعزز القوالب النمطية واألدوار الجندرية.

وفق ما ورد في تقرير البنك الدولي لعام 2022 بعنوان النساء واألعمال التجارية والقانون بشأن 190 اقتصاداً:

تتوفر خرائط مفيدة ومزيد من توزيع البيانات االقتصادية، ال سيما حول كيفية تعامل البلدان مع التحرش الجنسي في المركز العالمي لتحليل 

السياسات.

 ما تأثير ذلك عىل النساء والفتيات؟ 

قوانين العمل التي تميز  عىل أســاس الجنس )مثالً، أنواع العمل 

وســاعات العمل( والقوانين المتعلقة بالملكية واإلرث والتقاعد 

واإلجازة الوالدية، تعيق مشــاركة النســاء االجتماعية  واالقتصادية 

واالجتماعيــة الكاملــة وتحد من فرصهن  ما يلحق الضرر بهن، و 

يجعلهن وأســرهن ومجتمعاتهــن المحلية والمجتمع ككل أكثر عرضة 

لالستغالل.

باإلضافة إىل قوانين الميراث والملكية الزوجية، كذلك تؤثر بشــدة 

قوانين األســرة التمييزية التي تعالج حقوق النســاء والرجال في 

الزواج والطالق وحضانة األطفال والوصاية عليهم وحق شــريك 

الحياة في اختيار وظيفته/ا ومهنته/ا بشــكل مســتقل عن اآلخر، 

عىل النســاء والفتيات وأســرهن.  في المقابل، وجد الباحثون أن 

"إصالحات قانون األســرة القائمة عىل المســاواة قد تشكل الشروط 
المســبقة الحاســمة لتمكين النساء اقتصادياً"، ما يفيد الجميع.

ضربت جائحةكوفيــد-19 االقتصاد العالمي بدءاً من معدالت البطالة 

القياســية وصوالً إىل االنقطاعات في سلســلة التوريد وانخفاض 

الطلب عىل الســلع والخدمات.  وفيما شــعرت كل صناعة ومجتمع 

محلي تقريباً بهذه الصدمات، تحملت النســاء عبئاً غير متناســب 

مــن خالل فقــدان الوظيفة وزيادة اعمال الرعاية الملقاة عىل 

عاتقهن.  بالتالي، ينبغي أن يؤخذ باالعتبار تعزيز المســاواة بين 

الجنســين في القانون في وقف التضخم الســريع جداً والركود 

العالمي الحالي  ، رغم أن ذلك معقد ومشــحون سياســياً.

لألسف، "صرفت االســتجابة العالمية للحماية االجتماعية 

والوظائف النظر إىل حد كبير عن حقوق النســاء واحتياجاتهن". 
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 ال يملك قوانين متعلقة 

بالتحرش الجنسي في 

مكان العمل

ال يمنح  األرمالت نفس 

الحقوق في اإلرث التي 

يمنحها لألرامل الرجال

 يمنع البنات من أن يرثن 

نفس النسبة من األصول 

التي يرثها األبناء

يملك قوانين تجيز للزوج 

أن يمنع زوجته قانونياً 

عن العمل

ال يضمن األجر 

المتساوي عن العمل 

المتساوي

 يملك قوانين تمنع النساء 

من العمل في وظائف 

محددة بسبب طبيعتها 

أو الوقت من اليوم الذي 

يؤدينه فيه

يقّيد حقوق 

الملكية للنساء

فقط يوفر اإلجازة الوالدية 

المدفوعة األجر

https://wbl.worldbank.org/en/reports
https://www.worldpolicycenter.org/topics/gender/policies
https://www.worldpolicycenter.org/topics/gender/policies
https://www.worldpolicycenter.org/topics/gender/policies
https://academic.oup.com/sp/article/26/2/193/5303946
https://www.equalitynow.org/news_and_insights/_legal_equality_is_a_prerequisite_for_economic_recovery/
https://www.equalitynow.org/news_and_insights/_legal_equality_is_a_prerequisite_for_economic_recovery/
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-06/Government-responses-to-COVID-19-Lessons-on-gender-equality-for-a-world-in-turmoil-Executive-summary-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-06/Government-responses-to-COVID-19-Lessons-on-gender-equality-for-a-world-in-turmoil-Executive-summary-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-06/Government-responses-to-COVID-19-Lessons-on-gender-equality-for-a-world-in-turmoil-Executive-summary-en.pdf
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مثالً، أشــار مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إىل 

انه ســتؤدي الحالة االقتصادية الهشــة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 

إىل "زيادة عدد األشــخاص المعرضين لخطر االتجار بالبشــر".  

وتُســتهدف ضحايا االستغالل الجنسي ألنهن اكثر هشاشة. 

يجــب أن تعالج الحكومــات النظام اإليكولوجي الكامل للحماية 

القانونية للحرص عىل أال ينتهي األمر بالنســاء دائماً في الوظائف 

األقــل أجراً أو غيــر المنظمة، أو أن يضطررن فعلياً إىل ترك القوة 

العاملة لتولي مســؤوليات الرعاية )غير مدفوعة األجر( ومن ثم عدم 

حصولهن عىل معاشــات تقاعدية عىل قدم المســاواة مع الرجال.  

فمــع تركيز البلدان عىل إعــادة البناء في أعقاب الجائحة، ينبغي أن 

تمنــح األولوية إلصالح أو إلغــاء جميع أنواع القوانين التمييزية بين 

الجنســين، ووضع تدابير إيجابية عىل مســتوى السياســات مثل 

دعم رعاية األطفال والمســنين ومنح إجازة أبوية متكافئة.

التغيير التحويلي الممكن من خالل عمل  شبكة قانون األسرة 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )تحالف الحرة(، 

بما في ذلك الناشطات الشابات اللواتي أطلقن حمالت 

تتعلق بالتوزيع المنصف للثروة الزوجية بعد الطالق، وحضانة 

األمهات المطلقات لألطفال، وتزويج الطفالت في الجزائر 

ومصر والعراق واألردن ولبنان والمغرب ودولة فلسطين 

وتونس، اعترفت به هيئة األمم المتحدة للمرأة في تقرير جيل 

المساواة للمسائلة عام 2022.

كما تدعو الحملة العالمية لتحقيق المساواة في قانون األسرة إىل أن 

يشكل تعديل او إلغاء جميع قوانين األسرة التمييزية أولوية عالمية 

وتدعو إىل تحقيق المساواة للنساء والفتيات والجماعات المهمشة 

األخرى بموجب القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة باألسر 

بكل تنوعها، وذلك بصرف النظر عن الدين والثقافة. 

 ما الذي ينبغي تغييره؟ 

يحدد منهاج عمل بيجين بوضوح الذي اتفقت عليه 189 دولة عضو في األمم المتحدة عام 1995، ما ينبغي أن تقوم به جميع الحكومات 

لضمان تحقيق المساواة وعدم التمييز بموجب القانون وتعزيز الحقوق االقتصادية للمرأة.

ال تزال هذه اإلجراءات ذات أهمية حالياً وسينجم عنها أيضاً تقدم نحو تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030 

وذلك لضمان "عدم ترك أحد خلف الركب".

يضمن الهدف االستراتيجي 1.2 المساواة وعدم التمييز 

بموجب القانون وفي الممارسة

اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها الحكومات:

232)ج( - مراجعة القوانين الوطنية، بما في ذلك 

القوانين العرفية والممارسات القانونية في مجاالت 

قانون األسرة والقانون المدني والقانون الجزائي وقانون 

العمل والقانون التجاري وذلك من أجل ضمان تنفيذ 

مبادئ وإجراءات كافة األدوات الدولية المتعلقة بحقوق 

اإلنسان من خالل تشريعات وطنية، وإلغاء أية قوانين 

أخرى تميز عىل أساس الجنس وإزالة التحيز الجنسي 

في إدارة العدالة؛ 

232)ب( - توفير ضمانات دستورية و/أو سن تشريعات 

مالئمة لمنع التمييز عىل أساس الجنس لجميع النساء 

والفتيات من كافة األعمار وضمان حقوق النساء من 

كافة األعمار وتمتعهن الكامل بها؛ 

الهدف االستراتيجي ح.1 تعزيز الحقوق االقتصادية للنساء 

واستقاللهن، بما في ذلك إمكانية حصولهن عىل العمل 

وظروف عمل مالئمة والتحكم بالموارد االقتصادية 

اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها الحكومات:

165)ب( - اعتماد وإنفاذ قوانين مكافحة التمييز عىل 

أساس الجنس في سوق العمل، ال سيما األخذ في 

االعتبار العامالت المسنات، االستخدام والترقية، 

تمديد استحقاقات العمل والضمان االجتماعي 

وظروف العمل؛ 

  165)ج( - القيام بإصالحات تشريعية وإدارية لمنح 

النساء حقوق متساوية مع حقوق الرجال في 

الموارد االقتصادية، بما في ذلك إمكانية الحصول 

عىل ملكية األراضي والسيطرة عليها وأشكال أخرى 

من الملكية واالئتمان واإلرث والموارد الطبيعية 

والتكنولوجيا الجديدة المالئمة. 

٤

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
https://commitments.generationequality.org/sites/default/files/2022-09/Generation_Equality_Accountability_Report_2022.pdf
https://commitments.generationequality.org/sites/default/files/2022-09/Generation_Equality_Accountability_Report_2022.pdf
https://commitments.generationequality.org/sites/default/files/2022-09/Generation_Equality_Accountability_Report_2022.pdf
https://www.linkedin.com/company/global-campaign-for-equality-in-family-law/
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وفي ما يتعلق بالحقوق بموجب القانون بالموارد االقتصادية للتكنولوجيا الرقمية الجديدة، كون األمم المتحدة تقوم بوضع اتفاق 

رقمي عالمي دولي بحلول أيلول/سبتمبر 202٤، اقترح التحالف من أجل الحقوق الرقمية العالمية )AUDRi( تسعة مبادئ رقمية  

نسوية متقاطعة لضمان حقوقنا اإلنسانية، بما في ذلك الحق التالي:

لكل شخص الحق في الوصول إىل المجال الرقمي وأن 

تكون له حرية المشاركة في الحياة الرقمية.

 يتطلب اإلعمال الكامل لإلمكانات البشرية أن يتمتع الجميع 

بحقوق التعليم وحرية التعبير والحصول عىل المعلومات، 

في التجمع وتكوين الجمعيات، وفي المشاركة الكاملة 

في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية 

والسياسية والتمتع بها. 

للمشاركة بشكل كامل في العالم العصري، يحتاج 

الجميع إىل  إمكانية متكافئة في الوصول إىل اإلنترنت 

والتكنولوجيات الرقمية.  لكن ال يتمتع 3.7 مليار شخص 

تقريباً – ما يشمل حوالي نصف عدد سكان العالم – بإمكانية 

الوصول هذه.  فاألشخاص الذين يعيشون في المناطق 

الريفية هم أقل احتماالً الستخدام اإلنترنت من األشخاص 

الذين يعيشون في المناطق األكثر حضرية، واألشخاص 

الذين يواجهون انعدام المساواة المتعدد الجوانب هم أكثر 

عرضة  ألن يكونوا مستبعدين من استخدام التكنولوجيات 

والخدمات الرقمية. 

هذه مسألة تؤثر بشكل خاص عىل النساء والفتيات 

والجماعات األخرى التي تعاني من التمييز واألشخاص 

المهمشين المعرضين أكثر للسيطرة القسرية وعالقات 

القوة غير المتكافئة.  ففي المتوسط، تصل نسبة إمكانية 

النساء في الحصول عىل التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا 

الهاتف النقال إىل 85٪ تقريباً من مستوى الرجال، فيما 

عالمياً، ٣27 مليون امرأة أقل من الرجال يملكن هاتفاً ذكياً 

وإمكانية الحصول عىل خدمة اإلنترنت عبر الهاتف النقال. 

وتتأثر القدرة عىل االنخراط في العالم الرقمي سلبياً 

بعوامل تشمل كره النساء، خطاب الكراهية، سرقة الهوية، 

التشهير، االستغالل والتحرش الجنسي عىل اإلنترنت، 

والتي تؤثر جميعها بشكل غير متناسب عىل النساء 

والفتيات والجماعات األخرى التي تعاني من التمييز 

واألشخاص المهمشين.

ما الذي يجب ان تضمنه الحكومات؟

لكل شخص الحق في المشاركة في المجال الرقمي   ●
والوصول إىل  وخدمات اإلنترنت المتاحة للجميع 

والتكنولوجيا الرقمية بأسعار في متناول الجميع، بغض 

النظر عن موقعهم الجغرافي.

يجب أن تضع الدول سياسات تعزز إمكانية الحصول   ●
الشامل والمتساوي عىل اإلنترنت، بما في ذلك 

االعتراف بأوجه انعدام المساواة القائم بين الجنسين 

والمتعدد الجوانب.   

يجب أن تضع الدول سياسات تحظر التباطؤ التعسفي   ●
والمتعمد و/أو قطع اإلنترنت ألي سبب من األسباب، 

بما في ذلك النظام العام أو أسباب األمن القومي. 

يجب أن تكون الواجهات والمحتوى والتطبيقات   ●
مصممة بشكل شامل لضمان إمكانية الوصول للجميع، 

بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية أو الحسية 

أو المعرفية، األشخاص الذين ال يعرفون القراءة والكتابة، 

واألشخاص الذين يتكلمون لغات األقليات.  يجب تعزيز 

ودعم مبدأ التصميم الشامل واستخدام التكنولوجيات 

المساعدة لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من اإلفادة 

بشكل كامل وعىل قدم المساواة.
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قوانين الوضع االقتصادي التمييزية-
مهيأة لإلصالح

نورد أدناه، إضافة إىل اعتماد قوانين إيجابية جديدة تضمن الحقوق االقتصادية، أمثلة عن قوانين ال يزال ينبغي تعديلها أو إلغاءها بما أنه جرى 

تسليط الضوء عليها عىل أنها ال تتماشى مع القانون الدولي في تقريرنا لعام 2020 بعنوان أقوال وأفعال: مساءلة الحكومات في عملية مراجعة 

بيجين +25 .

يمكن إيجاد المزيد من األمثلة عن قوانين مهيأة لإلصالح لها تأثير عىل النساء والفتيات وأسرهن في موجزنا للسياسات بعنوان أقوال وأفعال: 

التمييز الجنسي في قوانين الحالة الزواجية )تشرين األول/أكتوبر 2022( وفي موجزنا للسياسات بعنوان أقوال وأفعال: العنف الجنسي في 

القوانين المتعلقة بالعنف )تشرين الثاني/نوفمبر 2022(. 

 اإلرث والملكية 

الكاميرون: تجيز المادتان 1٤21 و1٤28 من القانون المدني 

للزوج أن يدير ممتلكات زوجته ويتصرف بها. 

شيلي: تنص المادة 17٤9 من قانون األحوال المدنية في 

شيلي عىل االفتراض القانوني بأن الزوج يرعى األسرة 

ويتحكم في الممتلكات الزوجية إىل جانب ممتلكات 

زوجته.

سري النكا: يقيد البند 6 من قانون الحقوق الزوجية 

والميراث )Jaffna(، قانون سري النكا رقم 1 لعام 1911 المرأة 

المتزوجة من التصرف بممتلكاتها غير المنقولة مثل 

األراضي والتعامل معها دون الحصول عىل موافقة زوجها 

الخطية.

تونس: يحد البند 103 من قانون األحوال الشخصية حقوق 

اإلرث للفتيات وينص عىل أن يرث األبناء ضعف ما ترثه 

البنات.

اإلمارات العربية المتحدة: تنص المادة 33٤ من القانون 

االتحادي رقم 28 لعام 2005 من قانون األحوال الشخصية 

عىل أن الذكور يرثون ضعف ما ترثه اإلناث حيث يكون 

هناك ورثة من كال الذكور واإلناث.

 العمل 

البرازيل: تنص المادة 51 من قانون البرازيل رقم 8213 

تاريخ 2٤ تموز/يوليو من عام 1991 عىل سن تقاعد إلزامي 

أقل للنساء مقارنة بالرجال وذلك فيما يتعلق بخطط 

استحقاقات الضمان االجتماعي.

الكاميرون: تنص المادة 7٤ من تسجيل األحوال المدنية 

في الكاميرون عىل أنه يمكن للزوج أن يعترض عىل 

ممارسة زوجته لمهنة تختلف عن مهنته وذلك لمصلحة 

زواجهما أو األطفال.

الصين: يحظر البند 59 من الفصل 59 من قانون العمل 

في الصين )199٤( تلقائياً جميع النساء من االنخراط في 

التعدين وأشكال أخرى من العمل البدني المكثف التي 

تحددها الدولة أو أي عمل آخر "ينبغي عىل اإلناث تجنبه."

آيرلندا: ينص البند 6 من القانون المتعلق باإلجازة الوالدية 

واالستحقاقات لعام 2016 عىل أسبوعين اثنين من اإلجازة 

الوالدية. وكان قد نص البند ٤7)5( من قانون تعزيز الرعاية 

االجتماعية في آيرلندا لعام 2005 )رقم 26 قانون عام 2005( 

في السابق عىل أنه يمكن للوالد الحصول عىل دعم مالي 

إضافي للوالدين فقط إن توفيت الوالدة خالل فترة زمنية 

معينة بعد الوالدة.

مدغشقر: تحظر المادة 85 من قانون العمل في مدغشقر 

)القانون رقم 2003-٤٤ تاريخ 28 تموز/يوليو 200٤( توظيف 
النساء في العمل الليلي باستثناء العمل في المؤسسات 

العائلية.

قانون الميراث - قصة حليمة

في تونس ، تناضل حليمة إلطعام أطفالها 

وزوجها المريض فيما يستخدم أشقاؤها إرث 

والدها لتمضية العطالت. تحصل حليمة مبدئياً 

عىل النصف، لكن في الممارسة الشائعة، 

ضغطت عليها أسرتها للتخلي بالكامل عن حصتها 

األصغر.  وكما أدلت للصحافة، "أشعر بالعجز 

والمرارة. فبعد حصول أشقائي عىل كامل إرث 

والدنا، يهتمون فقط ألسرهم. يسافرون ونسوا أن 

لديهم شقيقات."

يهدد التمييز الجنسي في قوانين الميراث النساء 

وأسرهن في أرجاء العالم.
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االتحاد الروسي: معدل - يورد القرار رقم 162 قائمة 

بـ٤56 نوعاً من العمل الذي ال يجوز للنساء االنخراط فيه.  

فقد أصدر وزير العمل والحماية االجتماعية في تموز/

يوليو 2019 األمرH512 الذي حرر القائمة - لكن ال يزال 

هناك 100 نوع من العمل والوظائف التي ال يجوز للنساء 

االنخراط فيها، بما في ذلك العمل في إنتاج أو استخدام 

الفسفور األصفر أو قيادة المركبات ذاتية الدفع في 

التعدين السطحي أو تحضير الطين البني يدوياً.  دخلت 

القائمة حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2021.

سويسرا: تقدم! صوتت سويسرا في استفتاء أجري 

في 27 أيلول/سبتمبر 2020 نتج عنه الموافقة عىل إجازة 

االبوة من 10 أيام بدءاً من كانون الثاني/يناير 2021.  شجعنا 

الحكومة عىل مواصلة مراجعة المسألة واألخذ في 

االعتبار إجازة االبوة  إضافية مدفوعة األجر بحيث يعامل 

جميع اآلباء عىل قدم المساواة.  وذكر رئيس سويسرا 

أيضاً في رده عىل رسالتنا مشجعاً عىل إجراء المزيد 

من اإلصالحات "باإلضافة إىل ذلك، تضع الحكومة 

استراتيجية وطنية من أجل تحقيق المساواة بين النساء 

والرجال.  أخيراً، ستقوم الحكومة باستعراض عام ألوجه 

انعدام المساواة بين النساء والرجال في القانون االتحادي 

السويسري." نص القانون االتحادي السويسري المكمل 

للقانون المدني السويسري تاريخ 30 آذار/مارس 1911 

عىل أنه يحق للنساء بإجازة أمومة مدفوعة األجر من 1٤ 

أسبوعاً لكن لم يكن هناك اشتراط توفير إجازة والدية 

للرجال.

الواليات المتحدة األمريكية: معكوس! عكس الرئيس 

بايدن في 25 كانون الثاني/يناير 2021 هذا التوجيه فعلياً 

بأمر تنفيذي. فالمذكرة التوجيهية لوزارة الدفاع في 

الواليات المتحدة - DTM(-19-004( الخاصة بالخدمة 

العسكرية لألشخاص المتحولين جنسياً واألشخاص 

الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية بتاريخ 12 

آذار/مارس 2019، منعت االشخاص المتحولين جنسياً 

من الخدمة في الجيش.هذا القانون اإلقصائي التمييزي 

ضد األشخاص المتحولين جنسياً استبعدهم عن فرص 

العمل في الجيش ووصم هويتهم.

مالحظة: رغم أن البند 1 من التعديل الـ1٤ لدستور 

الواليات المتحدة يوفر نظرياً "حماية متساوية من 

القوانين" لكل شخص، غير أن دستور الواليات المتحدة 

ال يحظر صراحة التمييز عىل أساس الجنس.  فقد أقر 

كونغرس الواليات المتحدة عام 1972 تعديل المساواة 

في الحقوق )ERA( الذي يحظر إنكار المساواة في 

الحقوق بموجب القانون عىل أساس الجنس وصدق 

عليه العدد المطلوب من الواليات عام 2020 لكن لم يتم 

إدراجه بعد في الدستور وذلك انتهاك للقانون الدولي.

تقدمت منظمة Equality Now ومنظمات أخرى تناضل 

من أجل تحقيق المساواة في العالم* في 10 كانون الثاني/

يناير 2022 بمذكرة استئناف بصفة صديقة المحكمة إىل 

الواليات المتحدة لدائرة محكمة مقاطعة كولومبيا في 

استئناف قضية كومنولث فرجينيا وآخرين ضد فريريو 

وذلك دعماً  للمدعي - المستأنفين. يطالب المدعي - 

المستأنفون وهم الواليات األخيرة التي صدقت عىل 

تعديل المساواة في الحقوق، الحكومة أن تصدق أخيراً 

عىل تعديل المساواة في الحقوق وإدراجه في دستور 

الواليات المتحدة.  كذلك، تدعم مذكرتنا عمل  التحالف 

من أجل تعديل المساواة في الحقوق وتؤكد أن الغالبية 

العظمى من البلدان في العالم تعترف بالضرر المتضافر 

والجسيم الناجم عن انعدام المساواة عىل أساس الجنس، 

والحاجة إىل اإلعراب عن ضمانات دستورية  متعلقة 

بالمساواة عىل أساس الجنس، بما في ذلك معالجة 

أوجه انعدام المساواة القانونية؛ مطلوب من الواليات 

المتحدة أن تعتمد تعديل المساواة في الحقوق كي تمتثل 

بالتزامات معاهدتها، ويجب أن تعتمد الواليات المتحدة 

تعديل المساواة في الحقوق كي تمتثل بالقانون الدولي 

ومعايير حقوق اإلنسان.  ال تزال القضية معلقة اعتباراً من 

5 كانون الثاني/يناير 2023.

* تم تقديم المذكرة التي انضم إليها مركز تحليل السياسات العالمية، اللجنة األمريكية الالتينية والكاريبية للدفاع عن حقوق النساء )CLADEM(، اتحاد المساواة في 
 ،)AWO( جمعية النساء العربيات ،)FEMNET( الشبكة النسائية األفريقية للتنمية واالتصاالت ،)EWL( جماعة الضغط النسائية األوروبية ،"Equal Rights Trust" الحقوق

ومعهد األختية العالمية، مع المساعدة المجانية لمكتب دايفس بولك ووردويل للمحاماة.

www.equalitynow.org يمكن إيجاد نصوص القوانين المذكورة أعاله في موقعنا
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