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 النقاب انتهاك للقانون الدويل حلقوق اإلنسان منع

شهدت األشهر األخرية تصاعداً للجدل العام يف أورواب حول ارتداء النساء املسلمات للحجاب الذي يغطي الوجه ابلكامل، كالربقع 

، مها بلجيكا وفرنسا، يف إصدار قوانني تقضي مبنع النساء من ارتداء بلدان األوروبيةيف الوقت احلايل، ينظر اثنان من الوالنقاب؛ و 

مشروع قانون حيظر ارتداء النقاب يف أي مكان عام؛ ويف فرنسا، اقرتحت جلنة برملانية  حالياً  النقاب؛ ففي بلجيكا، يبحث الربملان

 هلن املرافق العامة.شكلت خصيصا هلذا الغرض منع النساء من ارتداء النقاب عند دخو 

ومنظمة العفو الدولية تعتقد أن فرض مثل هذا احلظر العام على ارتداء النقاب يشكل انتهاكاً حلق النساء يف حرية التعبري وحرية الدين 

على عدم إقرار مثل حتث الدول إذا اخرتن ارتداءه تعبرياً عن هويتهن أو معتقداهتن الدينية أو الثقافية أو السياسية؛ ومن مث فإن املنظمة 

 هذه القوانني، وحتضها على اختاذ طائفة من اإلجراءات اليت تكفل للنساء مجيعاً حرية ممارسة حقوقهن دون إكراه أو مضايقة أو متييز.

اللغة،  ابحرتام حقوق اإلنسان لكل فرد دومنا متييز على أساس العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو القانون الدويل يلزم كل دولةذلك أن 

 أو اآلراء السياسية أو غري السياسية، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو امللكية، أو املنشأ، أو أي وضع آخر؛ كما أنه يلزمها حبماية

أسرهم أو جمتمعاهتم  حميطغري حكومية يف  أطرافأفراد أو ، مبا يف ذلك أي أي طرف اثلث األفراد من أي انتهاك حلقوقهم من جانب

 يف الواقع الفعلي. قدرة كل فرد على التمتع حبقوقهضمان بو  ية؛احملل

فما يشاء؛ وهذه احلرايت متتد إىل حق كل فرد يف حرية التعبري، وحرية إظهار دينه ومعتقداته كي ويكفل القانون الدويل حلقوق اإلنسان

على اجلميع مما يلزم النساء ابرتداء أو  واجبة التطبيق ه فال جيوز للدول فرض شروط وقيودمظهر املرء وما خيتاره لنفسه من الثياب؛ وعلي

ومن اخلطأ  على حنو أو آخر، كما جيب عليها محاية املرأة من أي شروط أو قيود يفرضها عليها أي طرف آخر.عدم ارتداء ثياهبن 

ة؛ كما أنه من اخلطأ منع النساء إرغام النساء على ارتداء احلجاب أو النقاب، سواء من جانب الدولة أم من جانب أطراف غري الدول

 من ارتدائه بقوة القانون.

Formatted: Font: 16 pt, Bold, Complex Script Font: 16 pt,

Bold

Formatted: Font: 16 pt, Bold, Complex Script Font: 16 pt,

Bold



 فرض قيود معينة على ممارسة احلق يف حرية التعبري، مبا يف ذلك التعبري عن العقائد الدينيةالقانون الدويل حلقوق اإلنسان  وجييز

ال بد أن يكون منصوصاً عليها يف ء: ف، ولكن بشرط أن تستويف هذه القيود معايري اختبار صارم يتألف من ثالثة أجزاومظاهرها

 القانون؛ وال بد أن تليب غرضاً مشروعاً وحمدداً جييزه القانون الدويل؛ وال بد أيضاً من إثبات ضرورهتا ومالءمتها لذلك الغرض.

السالمة العامة أو واألغراض املشروعة املسموح هبا هي ضمان احرتام حقوق اآلخرين أو محاية مصاحل عامة معينة )األمن الوطين أو 

وفضالً عن ذلك، فال بد من إقامة احلجة على ضرورة أي قيود من هذا القبيل لتلبية الغرض  النظام العام أو الصحة أو اآلداب(.

 "حاجة اجتماعية ملحة"؛ذكرته احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، ينبغي أن تليب هذه القيود أو بعبارة أخرى، على حنو ما  –املنشود 

؛ وأي مساساً حبقوق اإلنسانتدخاًل أو أقلها  هي ومن بني التدابري الكفيلة بتحقيق اهلدف املشروع املنشود جيب أن تكون هذه القيود

فرض  ينبغي. وفضالً عن ذلك، فال دون شطط أن يكون ابلقدر املالئم لتحقيق اهلدف ال بديف أي حالة من احلاالت  بعينهتدخل 

رمز . وارتداء تؤدي إىل تقويض احلق ذاتهوال جيوز أن ل ألغراض تنطوي على التمييز أو فرضها على حنو متييزي، أي قيود من هذا القبي

تقييم مشروعية أي  ومن مث فإنتقييده كالمها قد يؤثر بطرق عديدة وخمتلفة على ممارسة طائفة من حقوق اإلنسان،  وأ أو لباس ديين

 حالة على حدة، مع االعتداد ابحلقائق الثابتة ال االفرتاضات أو التكهنات. إمعان النظر يف كلدائماً  يقتضيقيود 

لتحقيق أي هدف  ابلضروري وال هو ابملالئمالعفو الدولية ترى أن فرض حظر عام على ارتداء النقاب يف األماكن العامة ليس ومنظمة 

 مشروع.

الذي يغطي الوجه ابلكامل ألغراض تتعلق ابلسالمة العامة فذلك أمر  أما فرض بعض القيود احملددة حتديداً واضحاً على ارتداء النقاب

يف بعض املواقع احملفوفة ابملخاطر  تكشف املرأة عن وجههامشروع؛ وينطبق هذا، على سبيل املثال، عندما تقتضي الظروف أن 

لضرورية للتحقق من هوية األفراد. يف إطار اإلجراءات ا الكشف عن وجوههناألمنية؛ ومن املشروع كذلك أن يطلب من املنقبات 

جيوز التذرع حبجج ال ولكن يف غياب أي دليل على وجود صلة بني ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه ابلكامل وخماطر السالمة العامة، 

النقاب يف األماكن  السالمة العامة بوجه عام لتربير فرض قيود على حرية التعبري والدين على حنو ما ينطوي عليه احلظر التام الرتداء

 العامة.



ولئن كانت محاية اآلداب غرضاً مشروعاً لفرض قيود على حرية التعبري أو مظاهر الدين أو املعتقد، فإن هذا ال يسوغ فرض قيود على 

أن احلق يف حرية من الناس يعرتضون عليه. ولقد ذكرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً  بدعوى أن نسبةارتداء احلجاب 

 التعبري يتضمن أشكال التعبري "املثرية الستياء أو استنكار أو انزعاج الدولة أو أي فئة من الناس".

ولقد قيل إن فرض حظر عام على ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه ابلكامل أمر ضروري لضمان املساواة بني اجلنسني، ومحاية املرأة 

قدرة مجيع األفراد على حرية  وال شك أن الدول ملزمة إبقرار املساواة بني اجلنسني، وضمان تدائه.من التعرض لضغوط أو إكراه الر 

 ممارسة حقهم يف حرية التعبري وغريه من حقوق اإلنسان، مثل احلق يف العمل، والتعليم، وحرية احلركة. وابلتايل فإن الدول ملزمة ابختاذ

 .على ارتداء النقاب من أي ضغط أو إكراه املرأةتدابري حلماية 

وحيثما يستخدم العنف أو التهديد ابلعنف إلرغام املرأة على ارتداء لباس معني، فإن الرد املالئم من الدولة هو التدخل يف كل حالة 

 ولكن ال ينبغي أن يكون رد الدولة على هذا الشكل من أشكال الضغطعلى حدة من خالل نظام قانون األسرة أو القانون اجلنائي. 

أو غريه هو فرض حظر عام يؤثر بال متييز على مجيع املنقبات، وحيرمهن من الوصول إىل طائفة من املرافق واخلدمات الضرورية للتمتع 

من حيث أريد له أن ، التقييد، ويفضي ملزيد من حظر عام قد أييت بنتائج عكسية فرضابحلقوق االجتماعية واالقتصادية. بل إن 

 املرأة من املضايقة والقهر. محايةصالً أ يستهدفيكون إجراًء 

ام وبقدر ما تكون املعايري االجتماعية أو الدينية اليت تفرض قيوداً على لباس املرأة انعكاساً للتمييز ضدها، يقع على عاتق الدولة التز 

األساسية، وليس يز ذاته وأسبابه التمي معاجلة على ترتكزغري أن تلك اخلطوات جيب أن إجيايب ابختاذ خطوات ملنع مثل هذا التمييز. 

 على أعراضه وحسب؛ وال جيوز أن تؤدي إىل فرض قيود على النساء، وعلى حرية ممارستهن حلقهن يف حرية التعبري.

 

والنساء الاليت يعشن يف جمتمعات مسلمة قد يواجهن أشكااًل متعددة من التمييز ضدهن، سواء من داخل جمتمعاهتن أم من خارجها، 

ذلك التمييز الذي يتعرضن له ابعتبارهن نساء، أو مسلمات، أو النتمائهن ألقليات عرقية. والقول مبعاجلة التمييز يف جمتمع ما مبا يف 

ومن  من خالل فرض إجراء ينطوي هو نفسه على التمييز، إمنا يزيد من تعقيد األمر، ويرسخ الفكرة القائلة جبواز مشروعية التمييز.

رتداء احلجاب بسبب ضغوط أسرية أو ذا اإلجراء، وأييت بنتائج عكسية، إذ تصبح النساء املضطرات الاملرجح أن خيفق مثل ه



ممارسة حقوق أخرى يف الواقع الفعلي، مثل احلق يف العمل والتعليم وحرية احلركة. وجيب على  الدول أن متعن  أقل قدرة على اجتماعية

قدرهتا، مث عليها من املرأة  جترداء من جانب الدولة أم غريها من األطراف، لرتى كيف النظر يف هذه األشكال املتعددة من التمييز، سو 

أن تتخذ خطوات فعالة ملعاجلتها، وهو األمر الذي يستوجب وضع طائفة من التدابري االجتماعية، وغريها من التدابري املتعلقة 

املعنية؛ وال بد أن تشمل هذه تدابري ملعاجلة أمناط التحامل والتحيز ابلسياسة العامة، ابلتشاور مع النساء ومع الطوائف أو اجملتمعات 

 أمام ضحااي هذا التمييز.اليت تغذي التمييز على أساس نوع اجلنس، والدين، واألصل العرقي، ولضمان إاتحة سبل فعالة لإلنصاف 

يف خمتلف البلدان والثقافات؛ وكثرياً ما يكون هلا أثر  أةوهناك مسات أساسية مشرتكة للمعايري القانونية واالجتماعية اليت حتكم لباس املر 

 مفرط على النساء نسبياً، إذ تفرض ضوابط خاصة على لباسهن ومظهرهن ابعتبار ذلك جتسيداً رمزايً للقيم الدينية أو الثقافية

الغريزة اجلنسية للمرأة  لسيطرة علىللمجتمع. وقد تكون هذه السمات مظهراً ملواقف كامنة تنطوي على التمييز، وتعكس رغبة دفينة ل

وحتط من شأن املرأة إذ تنظر إليها ابعتبارها جمرد جسد. وسواء كانت هذه الضوابط مفروضة من جانب الدولة أو وحريتها البدنية، 

ارستها حلقوق أخرى، أطراف غري الدولة، فإهنا ال تؤثر على متتع املرأة حبقها يف حرية التعبري فحسب، بل يكون هلا أثر أيضاً على مم

 مثل حقها يف العمل، ويف التعليم، ويف حرية احلركة.

، واحلكومات ملزمة ابحرتام يرغب يف ارتدائهمن حق كل فرد التعبري عن معتقداته وقناعاته الشخصية أو هويته ابختيار اللباس الذي 

ممارسة هذا اخليار مبنأى عن أي إكراه أو سر فيه لكل امرأة الذي يتي املالئم تلك احلقوق، ومحايتها، وضماهنا، عن طريق هتيئة املناخ

هتديد أو مضايقة، وبدون أي قيود غري ضرورية أو غري مالئمة لتحقيق غرض مشروع حبكم القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وبال آاثر 

 سلبية على ممارستها لسائر حقوق اإلنسان.  

 

 

 

 


